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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2016/12
بـ ـت ــاري ــخ  2017/3/6ص ـ ــدر عـ ــن هـيـئــة
املـحـكـمــة ال ـح ـكــم رق ــم  2017/125ال ــذي
قضى بإعالن الحجر على املدعى عليها
كاترين جرجس بربر ،من مواليد 1933
الحاكور ،سجل  582/305اميون شرقي،
وتعيني ولديها املدعيني خالد وسوسن
دعبول وصيني عليها باالتحاد الدارة
شــؤون ـهــا وامــوال ـهــا واالشـ ـ ــراف عليها،
ً
على ان يمسكا سجال تدون فيه املداخيل
والنفقات املتعلقة بها.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
االس ـتــدعــاء املــذكــور خ ــال خمسة عشر
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/52
املنفذ :مهنا طعمي مهنا وكيله املحامي
عامر أبوخليل.
املنفذ عليهم :غـســان وسـمـيــرة وسمير
وأمـ ــل وم ـن ـيــر وخ ـل ـيــل يــوســف دروي ــش
ورفاقهم  /العباسية.
بـتــاريــخ  2018/1/18تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـلـيـهــم غ ـســان وس ـم ـيــرة وسـمـيــر وأم ــل
ومنير وخليل يوسف درويش املقيمون
فــي العباسية ومجهولي محل االقــامــة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تنفيذ صور لتبلغ إخبار لالطالع على
دفتر شروط البيع فيما خص العقار رقم
 349العباسية فــي املـعــامـلــة التنفيذية
رقــم  2017/52واال اعتبر كل تبليغ لكم
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي يوال غطيمي
باملعاملة التنفيذية رقم 2018/2
املنفذ :فضل ابراهيم عقيل  /صور.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :داريـ ـ ــن ح ـســن ب ـي ـطــار /
صور  -الحوش.
بـتــاريــخ  2018/3/19تـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليها داري ــن حـســن بـيـطــار املقيمة في
صور  -الحوش ومجهولة محل االقامة
حاليًا بوجوب الحضور الــى قلم دائــرة
تـنـفـيــذ ص ــور لـتـبـلــغ االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي
واملستندات املرفقة باملعاملة التنفيذية
رق ــم  2018/2مــوضــوع ـهــا تـنـفـيــذ حكم
اث ـب ــات ط ــاق واال اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُ
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام عن
ت ـمــديــد م ـه ـلــة إس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات تنظيم
أو ت ـ ـجـ ــديـ ــد تـ ـ ـف ـ ــاوي ـ ــض ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول إلـ ــى
م ـبــانــي األم ـ ــن الـ ـع ــام وذل ـ ــك إع ـت ـب ــارًا من
تـ ــاريـ ــخ  2018/02/26ولـ ـغ ــاي ــة ت ــاري ــخ
.2018/03/12
ُ
تقدم الطلبات في املديرية العامة لألمن
الـعــام ،مبنى رقــم  ،1أمانة السر العامة،
مقابل قصر العدل.
مل ــزي ــد مـ ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات واإلط ـ ـ ـ ــاع عـلــى
امل ـس ـت ـنــدات املـطـلــوبــة لـتـقــديــم الـطـلـبــات
زيارة موقع املديرية العامة لألمن العام
على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
تاريخ 2018/02/20
رئيس مكتب شؤون االعالم
العميد نبيل حنون
إعالن
تـعـلــن وزارة املــال ـيــة أن ـهــا وض ـعــت قيد
التحصيل ج ــداول التكليف األساسية
لضريبة األم ــاك املبنية ،ال ـصــادرة عن
محافظة جبل لبنان (قضاء بعبدا) عن
إيـ ـ ــرادات  ،2015تـكـلـيــف  ،2018وتــدعــو
جميع املكلفني لتسديد هــذه الضرائب،

م ــع االش ـ ـ ــارة الـ ــى أن امل ـك ـل ـفــن ال ــذي ــن ال
يـ ـس ــددون ال ـضــري ـبــة امل ـتــوج ـبــة عليهم
ي ـت ـع ــرض ــون ل ـغ ــرام ــة ب ـن ـس ـبــة م ـق ــداره ــا
 %1شهريًا (ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كــامــا) لغاية تــاريــخ التسديد ،وتسري
هذه الغرامة إعتبارًا من:
ـ ـ انـقـضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا
االعالن في عدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2018/02/22للعقارات
التي ال تزيد إيراداتها عن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـتـ ـب ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ إنـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األس ــاس ـي ــة لـلـتـصــريــح ل ـل ـع ـقــارات الـتــي
تــزيــد إي ــرادات ـه ــا عــن  20.000.000ليرة
لبنانية.
ت ـب ــدأ مـهـلــة االعـ ـت ــراض ع ـلــى الـضــريـبــة
املــذكــورة امل ـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا من
الـيــوم الـتــالــي لـتــاريــخ نشر هــذا االعــان
أي في  23شباط  2018وتنتهي في 23
نيسان  2018ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 412
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام خليل عبد النور وكيل عائده
الياس بومراد مالكة القسم  /A 14/من
الـعـقــار  /1364/ال ـجــديــدة سـنــد تمليك
بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فراس سلطان شيبان وكيل جوزف
اديب صروف مالك القسم  /2/من العقار
 /1937/البوشريه سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن إعادة تلزيم
تقديم وتــركـيــب وصـيــانــة أجـهــزة كشف
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب ل ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للطيران املدني املجموعة "."A
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الـتــاســع عشر مــن شهر آذار ،2018
تـجــري ادارة املـنــاقـصــات  -فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو
 ال ـص ـنــايــع  -بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارةاالشغال العامة والنقل ،مناقصة تلزيم

تقديم وتــركـيــب وصـيــانــة أجـهــزة كشف
ع ـلــى ال ـح ـقــائــب ل ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للطيران املدني املجموعة "."A
 الـتــأمــن املــؤقــت/150.000.000/ :ل.ل.فقط ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية
ال غير (للمجموعة االولى).
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للطيران املدني.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض إل ـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشر من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 415
إعالن
عــن وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
قيد التحصيل
يعلن س ـعــادة مـحــافــظ النبطية املكلف
ب ــاع ـم ــال م ـج ـلــس ب ـل ــدي ــة ك ـفــرص ـيــر عــن
وض ـ ـ ــع جـ ـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف االس ــاسـ ـي ــة
ل ـكــافــة ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة ع ــن ع ــام 2018
ً
قـيــد التحصيل عـمــا بـنــص امل ــادة 104
مــن قــانــون الــرســوم البلدية رقــم 88/60
ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
ت ــاري ــخ االعـ ــان ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة
وجريدتني محليتني.
ً
ثانيًا :عمال بنص املــادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملائة)
عــن كــل شهر تأخير عــن املبالغ الـتــي ال
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية كفرصير
محافظ النبطية املكلف
بأعمال بلدية كفرصير
محمود املولى
إعالن
تعلن وزارة العمل عــن إج ــراء اسـتــدراج
ع ــروض لـتـلــزيــم ش ــراء بــوال ـيــص تــأمــن
على السيارات لــزوم وزارة العمل وذلك
ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه 2018/3/8
الساعة التاسعة صباحًا.
على مــن يــرغــب مــن ارب ــاب املهنة الذين
تـتــوفــر فـيـهــم امل ــؤه ــات ال ــازم ــة الـتـقــدم
بعرضه ضمن اوقات الدوام الرسمي الى

ديــوان وزارة العمل في فترة ال تتجاوز
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجراء االستدراج.
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
واملستندات املطلوبة في قسم املوظفني
وامل ـحــاس ـبــة ف ــي دي ـ ــوان وزارة ال ـع ـمــل -
الشياح.
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وزير العمل
محمد كبارة
التكليف 438
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حبيب الـيــاس امل ــدور وكيل اليانه
طــانـيــوس عـبــده اح ــدى ورث ــة طانيوس
وميالد حنا عبده املالكني في العقارات
 /804/و /988/و /3007/و/4022/
و /4023/و /4024/بـسـكـنـتــا س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املورثني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت جــوزفــن م ـيــاد اب ــي عـكــر احــدى
ورثــة فيكني اكــوب اوسكيريجيان مالك
القسم  /A 19/من العقار  /241/الزلقاء
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب االسـتــاذ جــوزف لويس ابــو شرف
وكيل نوهال اميل عيسى الخوري مالكة
الـقـســم  /6/م ــن ال ـع ـقــار  /470/بــرمــانــا
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب انـطــوان انيس نعيم وكيل نجيب
محمد حيمور مالك العقار  /891/سن
الفيل سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب عـبــدالـلــه ام ــن غـبــده وكـيــل شــادي
اليان نصرالله مالك القسم  /A 40/من
الـعـقــار  /1271/الــدكــوانــة سـنــد تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جان منعم جبيل مالك القسم /8/
م ــن ال ـع ـقــار  /5048/ب ــرج ح ـم ــود سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ب ـط ــرس س ـل ـيــم ابـ ــو ن ــاض ــر مــالــك
العقار  /2046/بسكنتا سند تمليك بدل
عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـلــب عـبــد ال ـ ــرزاق ال ـج ــزار بــوكــالـتــه عن
أحد ورثة خانم أبو زيد سند تمليك بدل
ضائع  4841/20زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ــب أح ـم ــد ال ـف ـح ــل س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  2935 /A 24بـســاتــن
طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طـ ـل ــب بـ ـ ــدر ش ـ ـحـ ــادة مل ــوكـ ـل ــه مـصـطـفــى
ع ـب ــاس س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع 396
زيتون طرابلس.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

تبليغ إيداع تعويض وقرار وضع اليد
ان بلدية أنطلياس – النقاش

ان رئيس بلدية أنطلياس – النقاش
بناء على قانون االستمالك رقم  58تاريخ  1991/5/29ال سيما املادتني  29و 30منه يبلغ ايداع التعويض ووضع اليد إلى كل من السادة:
اسم املالك

رقم العقار

املنطقة العقارية

رقم قرار وضع اليد

تاريخ

قيمة التعويض املودع

مارلني نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

69

2018/01/29

71.718.750

اندره نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

70

2018/01/29

71.718.750

شربل نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

71

2018/01/29

71.718.750

دنيز نعمان البجاني

2 - 1/171

أنطلياس

72

2018/01/29

71.718.750

وتنذركم باخالء املساحة املصابة بالتخطيط بخالل مهلة أقصاها عشرون يومًا من تاريخ نشر هذا التبليغ.

أنطلياس في 2018/2/15
رئيس البلدية
إيلي أبو جوده
التكليف 416

منظمة دولية تعلن عن رغبتها بتعيني مدير عام
حائز عىل شهادة دكتوراه يف العالقات الدولية
والعلوم االنسانية بخربة ال تقل عن خمس سنوات.
الرجاء إرسال السرية الذاتية اىل الربيد اإللكرتوين:
Recruitnow333@gmail.com

