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إعالنات

روزت ع ـبــده ال ـخ ــوري اح ــد ورث ــة تمامه
سـلـيـمــان ل ـبــوس وع ـبــده مـلـحــم ال ـخــوري
س ـ ـنـ ــدات م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ض ــائ ــع ملــورث ـي ـهــا
ل ـل ـع ـق ــارات  97و 385و 496و 303بـيــت
الدين.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب حسن نجيب سابق ملوكله سلمان
محمد شميس بصفته احد ورثــة محمد
سلمان شميس شهادات قيد بدل ضائع
لـ ـلـ ـعـ ـق ــارات  307و 309و 6471و8022
حاصبيا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يــوســف حسني ضــريــر وكـيــل اميرة
احمد برو سند ملكية بدل ضائع للعقار
 A 13/6829الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
تصحيح خطأ

في إعالن بيع
في املعاملة رقم 2015/87
ل ـ ـقـ ــد س ـ ـقـ ــط س ـ ـه ـ ـوًا ف ـ ــي اع ـ ـ ـ ـ ــان ال ـب ـي ــع
امل ـح ــدد ب ـتــاريــخ  2018/1/25ذك ــر نـهــار
االث ـن ــن والـصـحـيــح ه ــو ن ـهــار الخميس
.2018/1/25
فإقتضى التصحيح
رئيس قلم محكمة البترون
وفاء ضاهر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة السيرلنكية
AYANTHA ANNEST GARTH
Pass #: 144N-5799355
مـ ـن ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/219122
غادر العامالن البنغالدشيان
Masud rahman rana
Babul hossain
مــن عند مخدومهما ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتـصــال على
الرقم 03/321794
غادرت العاملة األثيوبية
kedir hanan yasin
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 01/378282
غادت العاملة األثيوبية
RUKYA SHIFA
م ـ ـنـ ــزل مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم  01/345532أو 03/637690
غ ــادر الـعــامــل امل ـصــري رام ــي فهيم
محمد ابو عاصي من عند مخدومه,
ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن يـ ـع ــرف عـ ـن ــه شـيـئــا
اإلتصال على الرقم 09/946431
غادرت العاملة اإلثيوبية
TAYITU SEYOUM
من مكان عملها في النبطية الفوقا,
يرجى ممن يعرفها اإلتـصــال على
الرقم07/760981 :

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -دائرة تحصيل النبطية املكلفني الواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية  -مبنى
حرب  -الطابق الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني
يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر ه ــذا اإلعـ ــام ,وإال يعتبر التبليغ حــاصــا ب ـصــورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعــاه ,علما انه سيتم نشر هذا االعــام على
		
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb :
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RT000117257LB

984910

غازي رائف ابو مراد

RT000117496LB

1414192

باديه هاني فحص

RT000117275LB

2502981

ابراهيم محمد مصطفى

RT000117292LB

3161934

الياس جوزف نجم

RT000117294LB

3243689

احمد وجيه عوض

RT000116845LB

87597

شركة سبيتي شوز لصناعة االحذية
الوالدية

158428

شركة الضحى للتجارة العامة ش.م.م
رضا عبد الرضا منتش

رقم البريد املضمون

رقم املكلف

اسم املكلف

RT000116922LB

224912

سامية يحيا عز الدين

RT000116930LB

242909

شركة الجنوب للصناعات املعدنية ش.م.م

RT000116871LB

RT000116979LB

334744

نجوى محمد علي فران

RT000116882LB

172630

RT000117014LB

413898

حسني محمد اخضر

RT000117062LB

548951

حكمت محمد باجوق

RT000117022LB

452752

هال خليل حمزة

RT000117071LB

642958

محمد علي فياض سبيتي

RT000117075LB

674113

عقل محمد ياغي

RT000117115LB

484722

عبد الله عبد الكريم دباجه

RT000117208LB

797262

يوسف منير بربيش

RT000117159LB

2537472

مصطفى محمد مصطفى

RT000117221LB

1003228

علي مالك فرحات

RT000117178LB

3117148

يوسف حسن اسماعيل

RT000116862LB

124743

بشير رشيد املقدم

RT000117186LB

3237317

محمد حسني دقيق

RT000116877LB

169366

ابراهيم محمد سرور

RT000117251LB

453617

فؤاد مالك بكار

RT000116880LB

171332

قاسم شوقي غندور

RT000117254LB

560115

روني عبد الله ضاهر

RT000116888LB

177758

احمد توفيق وهبي

RT000117260LB

1291428

ايلي ناصيف ابو مراد

RT000116891LB

178849

عبد الكريم محمد علي الشيخ علي

RT000117511LB

1647074

محمود علي معتوق

RT000117026LB

490613

علي زين العابدين فقيه

RT000117794LB

2452277

احمد وفيق مشيمش

RT000117067LB

602805

عباس محمود لحاف

RT000117811LB

2480380

محمد حسني مشيمش

RT000117068LB

623262

قاسم نمر قاسم

RT000117813LB

2539829

محمود علي قاسم

RT000117818LB

2576641

نزيه حمد الخلف

RT000117074LB

672199

علي محمد قليط

RT000117825LB

2629035

زكريا علي زيعور

RT000117077LB

700797

عبد الله محمد جمعة

RT000116836LB

13392

شركة وفيق صباغ للصناعة والتجارة

RT000116866LB

157896

شركة نهيل ش.م.م

RT000117139LB

1494312

حسني علي عباس

RT000117523LB

1775414

شركة اس.تي.سي الشاعر للتجارة العامة
ش.م.م.

RT000116870LB

158114

ابراهيم حسن امني

RT000117534LB

1906263

مصطفى ابراهيم ابراهيم

RT000116874LB

158863

شركة غولدن موتور ش.م.م

RT000117778LB

2268992

شركة سمارت للتجارة العامة و االستثمار
ش.م.م

RT000116890LB

177883

حسني علي فحص

RT000117780LB

2310726

حسن عبدالعزيز ديراني

RT000117011LB

411609

محمد قاسم ريحان

RT000117784LB

2371330

نضال حسني عليق

RT000117233LB

294531

وليد قاسم دلة

RT000117876LB

3086531

حسني محمد سعادة

RT000117235LB

660531

عبد الرحمن محمد عطوي

RT000117893LB

3253745

حسني محمد يونس

RT000117242LB

2496881

اسامة فؤاد السعدي

RT000116839LB

87530

RT000117263LB

1511094

بنوا شامخ الطيار

شركة الجنوب للورق والقرطاسية
والكرتون

RT000117271LB

2267995

شادي غسان الدبغي

RT000117498LB

1422716

عباس حسني داود

RT000117273LB

2455150

خليل كرم الله سعيد

RT000117793LB

2448514

Royal Import Export S.A.R.L

RT000117276LB

2519376

زمزم محمد بركات

RT000117861LB

2802895

ياسر عبد العزيز بيطار

RT000117279LB

2601857

حسني العبد مرعي

RT000117862LB

2817879

غسان محمد ياغي

RT000116865LB

126416

شركة الحبيب وشومان للتجارة
واملقاوالت ش م م

RT000117864LB

2833926

ياسر عبد العزيز بيطار

RT000117894LB

3277108

عبد النبي عاصي عاصي

RT000116885LB

173873

حازم راشد حشوش

RT000117528LB

1826882

عفاف سعيد مهنا

RT000116892LB

178957

حسني عبدالله مشيمش

RT000117541LB

1974373

احمد جمال الشويخ

RT000116893LB

179191

علي زهير مهدي

RT000117775LB

2227037

عباس احمد مقداد

RT000117222LB

1049604

علي عارف حيدر

RT000117812LB

2507800

شركة سوالرنا ش.م.م

RT000117246LB

134182

نعمي احمد حيدر

RT000117250LB

450921

نجيب عبد الحليم الغول

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية
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