السبت  17شباط  2018العدد 3398

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
يـصــادف الـيــوم السبت الــواقــع في
 2018/2/17ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة املرحوم
عبداللطيف السيد ابراهيم الحسيني
(ابو احمد )
زوجته فاطمة شرف الدين
اوالده
رامية واسيل زوجة محمد زريق
وهبه زوجة علي خشاب
اشقائه
املــرحــوم اسماعيل ومحمد وعبد
املنعم وعلي ووفيق
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى ايـ ــات
مــن الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس عــزاء
ع ــن روح ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـن ــادى
الحسيني في بلدته شحور تمام
الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر
ولكم من بعده طول البقاء الفاتحة

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
BARU BIBI
م ــن مـ ـن ــزل م ـخ ــدوم ـت ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/472866
غادر العامالن البنغالدشيان
kabir
habibur rahman
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ـم ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على الرقم
71/700028
غادرت العاملة البنغالدشية
Sharmin nahar
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/043374
غادر العامالن املصريان
م ـح ـم ــد ش ـع ـب ــان ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد خـلـيــل
حسني
والعمال البنغالدشيني
Totul
Md sumon mia
Md saiful islam
Shamim sheikh
Dulal miah
Miton miah
Nur alam sheikh
Mohammad monir hossain
والعمال االثيوبية
Mical tefera guremu
Faisel bekele abebe
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/961744
غادرت العاملة االثيوبية
Masuda mosammad
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
81/764549
غادرت العاملة الغانية
Nuetey mabel
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــا ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/621290
غادر العامل البنغالدشي
Jakir hossain
م ـ ــن ع ـ ـنـ ــد م ـ ـ ـخـ ـ ــدومـ ـ ــه ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـمــن
يـعــرف عـنــه شيئا اإلت ـصــال عـلــى الــرقــم
03/292282

◄ مفقود ►
فـ ـق ــد ج ـ ـ ـ ــواز سـ ـف ــر عـ ـ ــراقـ ـ ــي ب ــإس ــم
ع ـبــد ال ـل ــه م ـح ـمــود ج ـ ــواد خ ـ ــرازي,
ال ــرج ــاء مـمــن ي ـجــده اإلت ـص ــال على
03/962061
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إعـــالن

رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل
دعوة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية
العادية السنوية

*********************************************************
يترشف مجلس اإلدارة يف رشكة الشبكة الوطنية لإلرسال ش.م.ل.
بدعوة حرضات السادة املساهمني اىل حضور الجمعية العمومية
العادية التي ستعقد يف مركز الرشكة يف متام الساعة الثانية عرشة من
ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه السادس من شهر آذار عام  ،2018للنظر
يف جدول األعامل التايل:
 .1االستامع إىل تقارير مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات واملصادقة
عىل الحسابات وامليزانيات للسنوات . 2016
 .2إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3تعيني مفويض مراقبة لتدقيق حسابات العام .2017
 .4إعطاء مجلس اإلدارة الرتاخيص القانونية عمالً بأحكام املواد 158
و  159من قانون التجارة.
 .5انتخاب مجلس ادارة جديد.
 .6أمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
مـ ـنـ ـخـ ـف ــض لـ ـ ـ ـ ــزوم وصـ ـ ـ ــل املـ ـشـ ـت ــرك ــن،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 8538/تاريخ  ،2016/9/5قد مددت
ل ـغ ــاي ــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2018/3/9عـنــد
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 342
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ب ـع ـب ــدا ال ـشــرع ـيــة
السنية
إلى مجهول املقام
نضال محمود عليكو
يـقـتـضــي حـ ـض ــورك إلـ ــى هـ ــذه املـحـكـمــة
السـ ـت ــام أوراق اس ـت ـح ـض ــار ال ــدع ــوى
املقامة بوجهك من قبل زوجتك فاطمة
م ـح ـمــد ال ـف ـت ــاح ب ـت ــاري ــخ .2017/3/27
بمادة اثبات طالق/استطرادًا التفريق،
فـعـلـيــك خ ــال ف ـتــرة خـمـســة ع ـشــر يــومــا
الجواب وتحديد مقام مختار لك ضمن
نطاق املحكمة ،وفي حال تخلفك تعتبر
املحكمة قلمها مقامًا مختارًا لك ،ويجري
بحقك اإليجاب الشرعي والقانوني.
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية
السنية
الشيخ عامر طه البوتاري
تبليغ
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة /
عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر

يــدعــو قـلــم ه ــذه املحكمة املــدعــى عليهم
علي حجازي وموسى عبد الرضا نعمة
وم ـح ـم ــد ع ـب ــد ال ــرض ــا ن ـع ـمــة م ـمــدوحــة
عثمان الــزيــن ومحمد مـمــدوح محمود
ال ــزي ــن ونـ ــازك ال ـع ـكــاوي وبـهـيــة عثمان
ال ــزي ــن وهـنـيــة عـث ـمــان ال ــزي ــن وخــديـجــة
ع ـث ـم ــان ال ــزي ــن وم ـل ــوك ــة ع ـث ـم ــان ال ــزي ــن
واملجهولي محل االقامة الحضور اليه
الستالم أوراق الدعوى واملسجلة تحت
رقم  2018/45مدور  -املقامة من املدعي
علي محمد نعمة ورفيقه احمد عبدالله
ن ـجــدي بــوكــالــة امل ـحــامــي ع ـلــي سبيتي
ب ـم ــوض ــوع ح ــق م ـ ــرور وع ـل ـي ـكــم ات ـخــاذ
مـحــل االق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق املـحـكـمــة ما
لم تكونوا ممثلني بمحامي ُيعد مكتبه
مقامًا مختارًا واال جاز ابالغكم االوراق
ومــوعــد الجلسة بــواسـطــة رئـيــس القلم
والتعليق على لــوحــة االعــانــات ضمن
املهلة القانونية من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
شركة مونت سماش ش.م.ل.
دعوة لحضور اجتماع جمعية عمومية
غير عادية
يدعو مجلس إدارة شركة مونت سماش
ش.م.ل .املـسـجـلــة فــي الـسـجــل الـتـجــاري
في جبل لبنان تحت رقم  59328تاريخ
 1996/6/18ال ـســادة مساهمي الشركة
ل ـح ـض ــور ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة الـغـيــر
عادية املقرر انعقادها في تمام الساعة
التاسعة مــن صـبــاح االثـنــن الــواقــع في
ال ـس ــادس وال ـع ـش ــرون م ــن شـهــر شـبــاط
 2018وذلك في مركز الشركة الكائن في
حراجل ،الطريق العام.
وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
تعديل املادة الخامسة من نظام الشركة
وتمديد مــدة الشركة وانتخاب مجلس
ادارة جديد للشركة وأمور أخرى.
رئيس مجلس اإلدارة
مونت سماش ش.م.ل.
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب روني مجلي بوكالته عن أحد ورثة
خضر الـغــول ش ـهــادات قيد بــدل ضائع
 478و 479و 1290منطقة بخعون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

