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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

بالغ رقم2/14 :
تعلن وزارة االتـصــاالت بأنها ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/01/16
الكشوفات التالية:
كـ ـش ــوف ــات ف ــواتـ ـي ــر الـ ـه ــات ــف ال ـث ــاب ــت
والـتـلـكــس عــن شـهــر كــانــون االول عــام
2017
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى كـ ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـيــر املـ ـس ــددة ،ول ـقــد ح ــددت
مهلة اقـصــاهــا  2018/02/15لتسديد
ه ـ ــذه الـ ـكـ ـش ــوف ــات .وت ــذك ــر امل ـش ـتــركــن
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عــن الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/02/16
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
تاريخ  2018/03/01وتستوفى الغرامة
عــن إع ــادة وصــل الـخــط ( 11.000ل.ل).
اعتبارًا من هذا التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة مؤقتة
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
االشـ ـت ــراك اع ـت ـب ــارًا م ــن 2018/04/02
وي ـعــاد وصـلــه بـعــد تـســديــد املـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي (.)2018/06/01
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
بعد مــرور شهرين على تاريخ اإللغاء
املؤقت اعتبارًا من تاريخ 2018/06/01
وتستوفى غرامة قدرها ( )%2شهريًا
وت ـ ـ ـحـ ـ ــرر االرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـل ـ ـغـ ــاة وت ـح ـص ــل
املـتــأخــرات بالطرق القانونية املعمول
بـهــا .اسـتـنــادًا الــى امل ــادة  45مــن قانون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـح ــرم امل ـش ـت ــرك امل ـل ـغــى رق ـم ــه من
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مالحظة :أ ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر
تشرين الثاني عام  2017باتجاه واحد
«لالستقبال فـقــط» اعـتـبــارًا مــن تاريخ
.2018/01/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
امل ـ ـبـ ــادرة الـ ــى تـقـسـيــط املـ ـت ــأخ ــرات في
ص ـ ـنـ ــاديـ ــق امل ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،شـ ـ ـ ــارع ريـ ـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لدى اي صندوق من صناديق قبض
ال ـفــوات ـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـص ــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جـ ـب ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك
بـهــذه الـخــدمــة يمكن االت ـص ــال بالرقم
 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:
عـبــر االت ـص ــال عـلــى املـجـيــب الـصــوتــي
رق ــم  1515أو عـبــر صـفـحــات االنـتــرنــت
الخاصة بالوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رقـ ــم ( 93/4565املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـه ــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أرب ـع ــة أش ـهــر لــإع ـتــراض بـعــد إنـتـهــاء
املهلة املـحــددة للدفع واملــذكــورة اعــاه،
ووج ـ ــوب ت ـقــديــم ط ـلــب االعـ ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة الـ ـت ــاب ــع لـ ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب مــن املشتركني الـكــرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع مـ ـضـ ـم ــون هـ 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 مؤسسة تجارية
نشرة ثانية
البائع :بوغوص مالجيان ساحل علما
مشروع علمايا بلوك  Eط 3
الشاري :آرا بوغوص مالجيان مكتب
املحامي صخر شهيد الهاشم فرن
الشباك سنتر نخله ط 2
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـب ـ ـيـ ــع :مـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات بـ ــول
ملجيان رقم  1500544كائنة في العقار
 /2369رأس بـيــروت بكافة عناصرها
املادية واملعنوية
ثمن املبيع :خمسون الف د.أ.
تاريخ العقد2017/11/20 :
تاريخ التسجيل2017/12/27 :
الرقم املالي57908 :
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف
مارلني دميان
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة سينتيا قصرجي
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ك ــونـ ـت ــوار الـتـسـلـيــف
التجاري "الفا"
املشترك بالحجز :زياد وليم قازان
املنفذ عليه :يعقوب جورج ملو
في املعاملة التنفيذية رقــم 2014/767
ي ـن ـف ــذ املـ ـنـ ـف ــذ سـ ـ ـن ـ ــدات ديـ ـ ــن قـيـمـتـهــا
ثالثماية وعشرة مليون ليرة لبنانية
ع ـ ـ ــدا الـ ـ ــرسـ ـ ــوم والـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد واملـ ـشـ ـت ــرك
ً
بالحجز ينفذ تحصيال لــديــن قيمته
ماية وسبعة وعشرون الف وخمسماية
دوالر اميركي عدا الرسوم والفوائد.
املطروح للبيع:
ً
اوال:
/2400/سـهــم من العقار  /678/القسم
 /20/حوش االمراء أراضي.
مساحته /14/ :متر مربع تقريبًا
هو عبارة عن محل صغير له باب جرار
ع ـنــد الـ ـش ــارع ال ـجــان ـبــي لـجـهــة ال ـغــرب
يشغله السيد سليم بريدي ويستعمل
ك ـم ـخــزن خ ــاص مل ـع ــدات مـنــزلـيــة وهــو
مقفل بشكل شبه دائم.
حدوده :غربًا :القسم رقم XIX
شرقًا :القسم رقم XXI
ً
شماال :القسم رقم I
جنوبًا :القسم رقم XIX
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
القسم رقم  Iوالدرج الخاص رقم XXII
منتفع بــالــري مــن مياه نهر البردوني
ب ــواس ـط ــة ال ـس ـك ــر ال ـع ـم ــوم ــي .يـشـتــرك
ب ـم ـل ـك ـيــة ال ـط ــري ــق الـ ـخ ــاص رق ـ ــم .681
حـجــز تنفيذي  2014/767ل ــدى دائ ــرة
تـنـفـيــذ زح ـل ــة م ــن ك ــون ـت ــوار التسليف
التجاري الفا ضد جــورج يعقوب ملو
وي ـع ـقــوب ج ــورج م ـلــو .حـجــز تنفيذي
رقــم  2015/94لــدى دائ ــرة تنفيذ زحلة
الحاجز زيــاد وليم قــازان ضد يعقوب
جورج ملو.
حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
زحلة رقم  2015/508لدى دائرة تنفيذ
زحلة من ميشال الوندوس ضد يعقوب
جورج ملو اشتراك بالحجز صادر عن
دائرة تنفيذ زحلة رقم  2014/767مقدم
من زياد وليم قازان ضد يعقوب جورج
ملو.
محضر وصــف العقار رقــم 2014/767
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زحـ ـل ــة مــن
كونتوار التسليف التجاري الفا ضد
يعقوب ملو.
محضر وصــف العقار رقــم 2014/767
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زحـ ـل ــة مــن
كونتوار التسليف التجاري الفا ضد
يعقوب جورج ملو.
قيمة التخمني /$9800/ :تسعة االف
وثمانماية دوالر أميركي.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض :%15

 /$4998/ارب ـ ـ ـ ــع االف وت ـس ـع ـم ــاي ــة
وثمانية وتسعون دوالر أميركي.
ثانيًا:
 /800/سـ ـه ــم مـ ـ ــن الـ ـقـ ـس ــم  /4/مــن
الـعـقــار  /678/ح ــوش االم ـ ــراء اراض ــي
مساحته  292متر مــربــع تقريبًا وهي
ح ـص ــة ي ـع ـق ــوب م ـل ــو وهـ ــو عـ ـب ــارة عــن
مـ ـسـ ـت ــودع ي ـس ـت ـع ـمــل ك ـ ـبـ ــراد ت ـخــزيــن
للفراريج ،تشغله شركة لطيف للتجارة
والصناعة وهو من الجهة الخلفية يتم
الــوصــول الـيــه عبر رام ــب مـنـحــدرة من
الطريق الجانبية لجهة الغرب ومؤلف
مــن غــرفــة صـغـيــرة وصــالـتــن للتبريد
وم ــدخ ــل لـلـشـحــن وال ـت ــوزي ــع عـنــد اخــر
الرامب.
حدوده :من الغرب :القسم رقم I
وشرقًا :القسم رقم I
ً
شماال :القسم رقم I
جنوبًا :القسم رقم I
الحقوق العينية :يشترك بملكية القسم
رقم  Iوالدرج الخاص رقم  XXIIIمنتفع
بالري من مياه نهر البردوني بواسطة
الـ ـسـ ـك ــر الـ ـعـ ـم ــوم ــي .يـ ـشـ ـت ــرك بـمـلـكـيــة
الطريق الخاص رقم .681
وضع اشارة تقسيط رسوم على حصة
جــورج يعقوب ملو ص ــادرة عــن وزارة
املالية رقم .2012/855
حـجــز تنفيذي رق ــم  2014/767صــادر
ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـل ــة م ــن كــون ـتــوار
الـتـسـلـيــف ال ـت ـج ــاري ال ـفــا ض ــد ج ــورج
يعقوب ملو ويعقوب جورج ملو.
حجز احتياطي رقم  2014/109صادر
عن دائــرة تنفيذ زحلة من طوني عقل
شعيا ضد جورج يعقوب ملو.
حـجــز تنفيذي رق ــم  2014/953صــادر
عن دائرة تنفيذ زحلة من جورج دخلله
فواز ضد يعقوب جورج ملو.
حجز تنفيذي رقم  2015/94صادر عن
دائرة تنفيذ زحلة من زياد وليم قازان
ضد يعقوب جورج ملو.
حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
زحلة عدد  2015/38من جوزف رومية
ضـ ــد ج ـ ـ ــورج يـ ـعـ ـق ــوب مـ ـل ــو وي ـع ـق ــوب
جورج ملو.
حجز تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ
زحـ ـل ــة عـ ـ ــدد  2015/508مـ ــن م ـي ـشــال
الوندوس ضد يعقوب جورج ملو.
اشتراك بالحجز صادر عن دائرة تنفيذ
زحـلــة ع ــدد  2014/767مـقــدم مــن زيــاد
وليم قازان ضد يعقوب جورج ملو.
محضر وصــف العقار رقــم 2014/767
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ زحـ ـل ــة مــن
ك ــون ـت ــوار ال ـت ـج ــاري ال ـفــا ض ــد يـعـقــوب
جورج ملو.
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن $/58333/ :ثـمــانـيــة
وخـ ـمـ ـس ــون الـ ـف ــا وث ــاثـ ـم ــاي ــة وث ــاث ــة
وثالثون دوالر أميركي.
بـ ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـي ــض :%15
 $/29749.83/تـسـعــة وعـ ـش ــرون الـفــا
وسـبـعـمــايــة وت ـس ـعــة واربـ ـع ــون دوالر
أميركي وثالثة وثمانون سنتًا.
موعد املــزايــدة ومكانها :يــوم االربـعــاء
ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه  2018/03/07ال ـس ــاع ــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة وال ـن ـصــف ام ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ زحلة في قاعة املحكمة.
شروط املزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يودع باسم
رئيس دائــرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
او تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة بـمــوجــب شك
مصرفي وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق دائـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــة اذا ل ــم يكن
لــه مـقــام فـيــه ،وعليه خــال مهلة ثالثة

ايـ ــام م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة
ً
ايداع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال
واعـ ــادة امل ــزاي ــدة عـلــى عـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االحالة دفع رسم الداللة بمعدل  %5من
قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
وردة احمد البزال
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/40
ط ـ ــال ـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي
ال ـســوي ـســري ش.م.ل .وك ـي ـلــه املـحــامــي
ّ
الجميل.
مروان
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا :ي ــوس ــف جـ ــواد ظــاهــر
ورفيقته
السند التنفيذي :سندات دين عدد 31
بقيمة  57111.39دوالر أمــري ـكــي عــدا
الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/12/1 :
وتــاريــخ تسجيله في السجل العقاري
2016/12/28
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
 2017/3/24وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2017/5/3
العقار املوصوف 2400 :سهم من القسم
 B4مــن الـعـقــار /3160م ـن ـط ـقــة كفرمان
العقارية.
وهـ ـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مـ ـسـ ـت ــودع ي ـق ــع فــي
الـ ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي ُي ـس ـت ـخ ــدم ك ـن ــادي
رياضي لكمال االجسام ضمنه حمامني
ومكتب ودرج داخلي يؤدي الى القاعة
الرياضية وهــو بــاشـغــال الـحــاج كمال
غبريس.
مساحة العقار 220:م2
التخمني 77000 :دوالر أمريكي
الطرح 43890 :دوالر أمريكي
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2018/1/25الساعة 11.00
ظ ـه ـرًا امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في القسم املوصوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل
ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ديــر
القمر
الرئيس الياس مخيبر
رقم املعاملة 2016/44
طــالـبــي التنفيذ :غـســان غـنــام ورفــاقــه،
وكيلهم املحامي سمير أبو اسماعيل
املـنـفــذ عـلـيـهــم :فــاديــا ع ـســاف ومــارلــن
اجود غنام وريان اجود غنام
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ب ـع ـب ــدا رق ـ ــم  2016/1524ب ـم ــوض ــوع
تنفيذ حكم ازالــة شيوع العقارات 735

  736و 1/748م ــن مـنـطـقــة كـفــرحـيــمالعقارية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـلـمــرة الــراب ـعــه ال ـع ـقــارات ذات االرق ــام:
 736 - 735و 1/748من منطقة كفرحيم
العقارية ،وهي عقارات مبنية صغيرة
ومتالصقة لبعضها البعض.
مـحـتــويــاتـهــا :ال ـع ـقــار رق ــم  :735قطعة
ارض ت ـح ـتــوي ع ـلــى ب ـن ــاء ارض ـ ــي من
ث ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وب ـيــت خ ــاء ،فيه
ب ـع ــض االش ـ ـجـ ــار املـ ـثـ ـم ــرة ،ي ـع ـلــو ه ــذا
الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـط ــاب ــق االول ال ـ ـ ــذي يـشـغـلــه
املنفذ عليهم وهــو مــؤلــف مــن صالون
وغــرفــة ن ــوم ومـطـبــخ وح ـم ــام ،مساحة
هــذا العقار التقريبية  208م 2حــدوده
ً
غربًا العقار  ،736شرقًا طريق ،شماال
العقاران  748و ،737جنوبًا طريق.
القسم ( )1مــن العقار رقــم  :748حاليًا
هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ص ــال ــة مـ ــن ال ـب ــاط ــون
مساحته التقريبية  36م 2حدوده غربًا
ً
الـعـقــار  737وشــرقــا  735وش ـمــاال 737
وجنوبًا .735
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  :736م ـ ـ ــرآب ل ـل ـس ـي ــارات
مساحته التقريبية  71م ،2حدوده غربًا
ً
طريق ،شرقًا العقار  ،735شماال العقار
 ،737جنوبًا طريق.
ق ـي ـم ــة ت ـخ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات  735و736
والقسم ( )1من العقار رقم  748كفرحيم
هي)162700( :د.أ( .مئة واثنتا وستون
الف وسبعماية دوالر أمركي).
بـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
( )112.018.95د.أ .مئة واثنتا عشر الف
وثـمــانـيــة عـشــر دوالر امــركــي وخمسة
وتسعون سنتًا).
ت ـجــري امل ــزاي ــدة ن ـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع
فــي  2018/1/24الساعة الــواحــدة بعد
الظهر امام رئيس هذه الدائرة.
على الــراغــب فــي الـشــراء ان ي ــودع هذه
ال ــدائ ــرة وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة او
ل ـ ــدى ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة أو م ـصــرف
مـقـبــول مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو
تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة وات ـخ ــاذ محل
اق ــام ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق امل ـح ـك ـمــة وعـلـيــه
خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر على عهدة
امل ــزاي ــد ال ـن ــاك ــل ال ـ ــذي يـضـمــن الـنـقــص
وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه خالل
الـعـشــريــن يــومــا تـســديــد الـثـمــن ورســم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
مأمور التنفيذ
جريس ابورجيلي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2016/231 :

◄ خرج ولم يعد ►
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
غادرت العاملة البنغالدشية
MIRAJ KHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/063459
غادرت العاملة األثيوبية
KABA TOLOSA KORCHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 287177/03

