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◄ إعالنات رسمية ►
ان ـت ـق ــل الـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
حسني محمد مطر
ي ـص ــل ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر الـ ــى م ـطــار
بـيــروت مــن أوت ــوا كندا يــوم االربـعــاء
املوافق في  10كانون الثاني الساعة
الثانية عشر منتصف الليل
ي ــوارى ال ـثــرى ي ــوم الخميس فــي 11
كــانــون الـثــانــي  2018فــي جبانة بئر
حسن الساعة الثانية ظهرا.
تقبل التعازي يوم السبت  13الجاري
ف ــي مـجـمــع هــونــن ال ـخ ـي ــري ,طــريــق
املطار ,الغبيري
الــراضــون بقضاء الـلــه وق ــدره عموم
اهالي بلدة هونني

◄ ذكرى ►
في الذكرى السابعة عشرة لرحيل
اإلمام الشيخ
ّ
محمد مهدي شمس الدين
 رضوان الله عليه -ّ
ّ
ن ـتــذكــره إنـســانــا لــوطـنــه لـبـنــان وكــل
ّ
األمة
ّ
مدافعًا عن حقوق الناس والحريات
ّ
ّ
صحة مسيرة االنــدمــاج
نتذكره فــي
الوطني
وعدم التمايز وفي ضرورة استعادة
املسيحية
في الشرق كامل حضورها
وفي دولة صحيحة عادلة قوية
وفي أنه ال توجد سلطة في العالم
تستطيع أن تنتزع ّ
هوية فلسطني
نرجو من ّ
محبيه الترحم عليه

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
Md anuwer hossain
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/705478
غادر العمال البنغالدشيون
Sohal miah
Razib
Asik
Mohammad hajma
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/100533
غادرت العاملة االثيوبية
kedir hanan yasin
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 01/378282
غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD JOWEL MIAH
MD SHAKIL SHEIKH
SAHIDULLAH
SHAKIL CHOWDHURY
MD AKTTAR SHEIKH
MOHAMMAD ASHRAFUL ISLAM
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/677044
غادر العمالن البنغالدشيان
MIAH MOHAMMAD TAOHID
SARKAR RUBAL MIAH
م ــن مـ ـك ــان ع ـم ـل ـه ـمــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنهما شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/887790
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad al amin
اسم الكفيل بيار معوض
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 71/110122

بالغ رقم2/14 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــأنـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/01/16
الكشوفات التالية:
ك ـ ـشـ ــوفـ ــات فـ ــوات ـ ـيـ ــر ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـث ــاب ــت
وال ـت ـل ـكــس ع ــن ش ـهــر ك ــان ــون االول عــام
2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـيــر امل ـ ـسـ ــددة ،ول ـق ــد ح ــددت
مـهـلــة اق ـصــاهــا  2018/02/15لتسديد
هذه الكشوفات .وتذكر املشتركني الكرام
بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/02/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/03/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2018/04/02
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/06/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
بعد م ــرور شهرين على تــاريــخ اإللـغــاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/06/01
وتستوفى غــرامــة قــدرهــا ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــاة وت ـح ـص ــل
امل ـتــأخــرات بــالـطــرق الـقــانــونـيــة املعمول
بـهــا .اس ـت ـنــادًا ال ــى امل ــادة  45مــن قــانــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك جـ ــديـ ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
املتخلفني عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر
تشرين الثاني عام  2017باتجاه واحد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2018/01/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.

ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26كانون األول 2017
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 52
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2014/75 :
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :س ـم ـيــر م ـح ـمــد امل ــوس ــى -
طرابلس  -املنال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـنـفـيــذ ع ـقــد تــأمــن
درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى مـ ــع حـ ــق ال ـت ـح ــوي ــل عـلــى
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /518/بـ ـج ــدرف ــل وع ـق ــد
ق ــرض وج ـ ــدول ت ـســديــد دف ـع ــات بقيمة
/153.603.075/ل.ل.
تاريخ الحجز2015/6/1 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/9 :
 - 1املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار رقـ ــم 518
منطقة بجدرفل العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل قـ ـس ــم م ـن ـهــا

إعالن استدراج عروض

تعلن الجمعية املسيحية األرثوذكسية الدولية ألعامل الخري اإلنسانية ()IOCC
بالرشاكة مع " برنامج األغذية العاملي "- WFP
ويف إطار برنامج وجبات املدرسية يف املدارس الرسمية يف لبنان ،عن استدراج عروض
اسعار للخدمات التالية :تخزين ،توضيب وتوزيع.
عىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة إستالم دفرت الرشوط لتوفري الخدمات املذكورة معاً،
من مكاتب الجمعية يف املكلس  -املنت ،سنرت مكلس  – 2001الطابق الثالث – قسم
 ،3-3هاتف 688509-01 :و  ،687354-01وذلك من تاريخ  2018/1/ 9حتى تاريخ
 2018/1/11بني الساعة  9صباحاً و  3بعد الظهر من كل يوم عمل .تسليم املغلفات
املغلقة إىل مكاتب الجمعية نهاري الجمعة  2018/1/12و نهار اإلثنني 2018/1/ 15
بني الساعة  9صباحاً و  3بعد الظهر.

إعالن استدراج عروض

تعلن الجمعية املسيحية األرثوذكسية الدولية ألعامل الخري اإلنسانية ()IOCC
بالرشاكة مع " برنامج األغذية العاملي "- WFP
ويف إطار برنامج وجبات املدرسية يف املدارس الرسمية يف لبنان ،عن استدراج 3
عروض اسعار منفصلة لرشاء )1 :فاكهة التفاح /املوز )2 ،فول السوداين )3 ،حليب.
عىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة إستالم دفاتر الرشوط الخاصة بكل عرض من مكاتب
الجمعية يف املكلس  -املنت ،سنرت مكلس  – 2001الطابق الثالث – قسم  ,3-3هاتف:
 688509-01و  ،687354-01وذلك من تاريخ  2018/1/ 8حتى تاريخ 2018/1/10
بني الساعة  9صباحاً و  3بعد الظهر من كل يوم عمل.
تسليم املغلفات املغلقة إىل مكاتب الجمعية نهار الجمعة  2018/1/12بني الساعة 9
صباحاً و  3بعد الظهر ،ونهار اإلثنني  2018/1/ 15من الساعة صباحاً  9صباحاً إىل
الساعة  12ظهرا ً فقط.

مـ ـح ــرج ــة سـ ـن ــدي ــان وم ـخ ـت ـل ــف ضـمـنــه
شـ ـج ــرة خ ــرن ــوب وقـ ـس ــم م ـن ـهــا مـشـجــر
زيتون وتــن وقسم سليخ يــزرع حبوب
ضمنه شجرة إجاص.
مساحته/6917 :م2
ح ــدوده 521 - 520 - 519 - 517 :شرقًا:
524 - 525 - 517
جـنــوبــا521 - 519 - 517 - 525 - 524 :
غربًا.524 - 520 - 519 - 521 - 522 - 516 :
التخمني 145000 :د.أ.
ب ــدل ال ـط ــرح :املـخـفــض لـلـمــرة الخامسة
/45682/د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم الخميس
الــواقــع فــي  2018/2/1الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة التنفيذ
في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك أو كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لــه .وعليه ان اضافة الــى رسوم
التسجيل  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن قضائي
بتاريخ  2018/1/4قــرر رئيس محكمة
بداية صيدا القاضي جورج مزهر نشر
خالصة عن االستدعاء املقدم من مريم
حبيب سليم واملسجل برقم 2018/852
والــذي يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى
ع ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  478م ــن مـنـطـقــة بــرج
الشمالي صور.
االولى مسجلة برقم يومي  /569/تاريخ
 1947/9/9دع ــوى طـلــب قـسـمــة جبرية
مقدمة ملحكمة صلح صــور 1947/9/5
مــن املــدعـيــة اوجـيـنــي اسـكـنــدر صالحة
ضد شركائها بهذا العقار،
والثانية برقم  /341/تاريخ 1960/4/22
دعـ ــوى بـمــوجــب اسـتـحـضــار م ـقــدم الــى
القاضي البدائي املدني في صور تاريخ
 1960/4/12من املدعي ابراهيم محمد
بيطار ضــد ورثــة الـحــاج مصطفى نوع
الدعوى اثبات ملكية اثبات ملكية.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم

سالم الغوش
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلــى املنفذ عليهم أحــام وأف ــراح ومنير
وابـتـســام ودالل وهـيــام سليمان حسن
وصالح وآمنة وماجدة وسلوى حسني
سرحان وفاطمة الخنسا وحسن محمد
ش ـ ــرف ال ــدي ــن وكـ ـم ــال وحـ ـس ــن حـبـيــب
ف ـق ـي ــه ومـ ـي ــرن ــا ُ
وح ـ ـسـ ــن ع ــاط ــف ش ــرف
الدين ودالل عجان وزيــد كامل سرحان
وفاطمة ابراهيم سرحان وعبد السالم
وجيه بشارة مجهولي محل االقامة.
ً
وعمال بأحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئكم
هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة بـ ـ ــأن ل ــديـ ـه ــا بــامل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم  2017/253امل ـت ـكــونــة
بــن زهـيــر يــوســف شــرف الــديــن ورفــاقــه
وبينكم انــذارًا تنفيذيًا موضوع الحكم
ال ـ ـصـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ  2016/12/20رق ــم
 2016/145عن جانب محكمة البداية في
النبطية القاضي الى اعتبار العقار رقم
 /47كفرتبنيت غير قابل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عــن طريق طرحه للبيع بــاملــزاد العلني
على أس ــاس سعر الـطــرح الـبــالــغ 7.400
 61د.أ.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وكـ ــاء
قــانــون ـيــن الس ـت ــام االن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه
ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقكم
ً
أصـ ــوال بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي النشر
مضافًا اليها مهلة االنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مهى مصطفى نجم وكيلة نبيل
مارك محمد عواضه بوكالته عن محمد
حـســن حـســن عــواضــه سـنــد ملكية بــدل
ضائع للعقار  23/714حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

