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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
تسليمًا بقضاء الـلــه وق ــدره إنتقل
إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى امل ــأس ــوف على
شبابه:
محمد عباس رياض طليس
ّ
الشوا.
والدته :عواطف
شقيقه :علي طليس.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـتـ ــاه :ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة هـ ـيـ ـف ــاء
واألستاذة زينب.
أعمامه :الـحــاج أكــرم ،األسـتــاذ عبد
الغني ،الدكتور علي ،معن ،مرسال،
ال ـع ـق ـي ــد م ـح ـم ــد ،زي ـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن،
حسني والعقيد حسن.
تقبل التعازي في منزله الكائن في
بريتال طيلة أيام اإلسبوع.
وفــي بـيــروت نـهــار اإلرب ـعــاء الــواقــع
فـ ـ ـي ـ ــه  2019/1/2فـ ـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
الـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي –
الرملة البيضاء -قــرب مديرية أمن
ال ــدول ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر وحتى السادسة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل طـ ـلـ ـي ــس ،آل الـ ـش ــوا
وعموم أهالي بريتال.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف غـ ـ ـدًا األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2018/12/30ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفــاة فقيدنا الغالي عميد آل
فياض املرحوم:
طلعت إبراهيم أفندي فياض
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة أدي ـبــة
الشيخ عبد املنعم شعيتاني.
أوالده:
الدكتور أنور زوجته الدكتورة عزة
منير مروة
أوالدهما:
الدكتور نادر والدكتورة ألزا.
املــربـيــة نــاديــا زوج ــة األس ـت ــاذ عبد
األمير الشيخ حسني الخطيب
أوالدهما:
مل ــى زوجـ ـ ــة ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن خـضــر
حمود
الصيدالنية لبنى زوجــة الدكتور
مراد كوردورلي
املجازة اآلنسة تاله
الدكتورة ريف زوجة األستاذ زكريا
الشعار.
الدكتورة نوال
ولداها:
امل ـه ـن ــدس إي ـ ــاد ش ـع ـيــب واألسـ ـت ــاذ
فراس.
األستاذة الحاجة ندى فياض.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى عن
روحه الطاهرة آي من الذكر الحكيم
ومجلس ع ــزاء فــي حسينية بلدته
أنصار الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون آل فـ ـي ــاض ،ش ـع ـي ـتــانــي،
ظاهر وعموم أهالي أنصار.

بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية
مـ ــرض ـ ـيـ ــة ف ـ ــادخـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ــي ع ـ ـبـ ــادي
وادخلي جنتي)
ّ
العلي العظيم
صدق الله
ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة املربية الفاضلة
الحاجة إنصاف علي طعان صالح
(أم جمال)
زوجـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ال ـس ـيــد عـبــدالـلــه
نجيب صالح
أوالده ـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم جـ ـم ــال ،نـجـيــب
وحسن صالح
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة دي ـ ـنـ ــا زوجـ ــة
الدكتور محمد كجك
ن ـ ــدوى زوج ـ ــة ب ـش ـيــر ع ـي ــد وسـ ــارة
زوجة املهندس مروان هنداوي
أش ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج حسني
والحاج حسن
وم ــاج ــد والـ ـح ــاج ال ــدك ـت ــور محمد
والحاج أسعد طعان
تـ ــوفـ ــاهـ ــا ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى فـ ـج ــر ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  27ك ــان ــون
األول  ،2018ووري جسدها الطاهر
الثرى في جبانة بلدتها الزرارية.
تصادف ذكــرى الثالث يــوم السبت
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2018/12/29فــي
حـسـيـنـيــة ب ـل ــدة الـ ــزراريـ ــة ل ـلــرجــال
والنساء الساعة الثانية والنصف
ظهرًا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
األح ـ ــد  2018/12/30ف ــي جمعية
التخصص والـتــوجـيــه العلمي في
الرملة البيضاء قرب أمن الدولة من
الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ً
مساء.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة األولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلف الوارد اسمه في
الجدول أدنــاه املجهول مركز العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ  2018/12/29الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي
/دائرة التدقيق /الطابق الثاني لتبلغ املقترحات األولية لتعديل التصريح.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2019/1/28عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
شركة خروبي للتجارة العامة والصناعة والنقل ش.م.م.

رقم املكلف
/1798270م

تبدأ مهلة ابــداء املالحظات على النتيجة االولية للتدقيق املحددة بثالثني يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2019/1/28وتنتهي في  2019/2/27ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ 07/754086
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق امليداني في مالية لبنان الجنوبي محمد عبدالله
مراقب الضرائب الرئيسي في مالية الجنوب أحمد علي دمج
التكليف 2672
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة االولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه املجهول مركز العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ  2018/12/29الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي/
دائرة التدقيق /الطابق الثاني لتبلغ املقترحات األولية لتعديل التصريح.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2019/1/28عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
173975
282034

اسم املكلف
بسام علي مروة
عباس كمال زرقط

تبدأ مهلة إبــداء املالحظات على النتيجة االولية للتدقيق املحددة بثالثني يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2019/1/29وتنتهي في  2019/02/28ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ 07/754086
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق امليداني في مالية لبنان الجنوبي محمد عبدالله
التكليف 2672
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ مقترحات اولية
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة معالجة املعلومات) املكلفني الواردة
اسماؤهم في الجدول أدنــاه املجهولي مركز العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ  2018/12/29الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية
لبنان الجنوبي/دائرة معالجة املعلومات /الطابق الثاني لتبلغ مقترحات اولية.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2019/1/28عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
1844648
454292
549470
1735407
552176
1920863

اسم املكلف
هيثم علي طراد
هال ابراهيم مزيد
ماهر محي الدين حبنجر
مريم حسني حب الله
ابراهيم علي ضاهر
عبدالله محمد الحاج
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ  07/754086بتاريخ 2016/6/19

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

رئيس دائرة معالجة املعلومات
مازن البلبل
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2672

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة معالجة املعلومات املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق االول
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
احمد محمد ياقوت الكيالني
ربيع علي الحاموش

رقم املكلف
212055
558447

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
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رقم البريد املضمون
RR171789730LB
RR171789709LB

تاريخ الزيارة الثانية
18/12/07
18/12/07

تاريخ اللصق
18/12/13
18/12/13

رئيس دائرة معالجة املعلومات
مازن البلبل
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2672

إعـالن
مـ ـ ـ ــزاد ع ـل ـن ــي ل ـب ـي ــع آلـ ـ ـي ـ ــات امل ـص ـل ـحــة
املستهلكة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مزايدة عمومية بالظرف املختوم وفق
دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص لـ ـ "ب ـيــع آلـيــات
مستهلكة عــائــدة للمصلحة الوطنية
لنهر الليطاني في مراكزها املختلفة".
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
واس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة ع ـن ــه م ـج ــان ــا ضـمــن
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ف ــي م ـك ـتــب مـصـلـحــة
الصفقات في ش .بشاره الخوري ،بناية
غناجه ،ط .4تـقـ َّـدم الـعــروض باليد في
القلم املــركــزي حتى ظهر يــوم االربـعــاء
 ،2019/01/16وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
ال ـع ـن ــوان أع ـ ــاه .وي ـم ـكــن االط ـ ــاع على
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ــي االعـ ـ ــان ال ـ ـصـ ــادر فــي
الجريدة الرسمية تاريخ .2018/12/27
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2652
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :رش ـي ــد ج ــرج ــي مقبل
وكيله االستاذ سمير زخور
املنفذ عليه :علي محمد حسني العشي
الـ ـح ــدث  -شـ ـ ــارع الـ ـج ــام ــوس م ـش ــروع
االن ــدل ــس ب ـنــايــة ع ـص ــام  /5/ال ـطــابــق
االول.
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :سـ ـ ـن ـ ــد ب ـق ـي ـم ــة
/23695/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/9/10 :تاريخ
تسجيله2015/9/17 :
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم من
العقار  /1678قسم  6الحدث:
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام ومـ ـم ــر ال ــى
غــرف ـتــن وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن وشــرف ــات
طابق اول  -حق مختلف خاضع لنظام
ادارة العقد  -يشترك بملكية القسمني 1
و 3وما ورد عليهما  -له موقف سيارة
رق ـ ــم  6ارضـ ـ ــي  -ت ــأم ــن ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رضـ ــائـ ــي درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ح ـس ــب شـ ــروط
العقد بنك لبنان واملهجر /علي العشي
بقيمة  99مليون ليرة لبنانية  -تخطيط
مل ـص ـل ـحــة االمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة  -ت ـصــديــق
تخطيط املــرســوم  72/3367ويلغى كل
تخطيط ســابــق لـهــذا املــرســوم بملف 5
الحدث  -وضــع يد قــرار  99/108بملف
على /34م  - 2236مخالفة بناء بموجب
كتاب التنظيم املدني بعبدا عدد /450م
تاريخ  2011/7/25بملفه.
مساحته/110/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/176000/ :د.أ - .الـ ـط ــرح:
/105600/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في
 2019/1/15ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
ٍ
او مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
محكمة جبيل الشرعية السنية
ال ــى مـجـهــولــة امل ـقــام فــرنــاز سـيــد احمد
بيكان يقتضي حضورك لهذه املحكمة
الستالم االوراق الخاصة بك بالدعوى
املقامة بوجهك من عمر احمد عرقجي
ب ـمــادة تــدويــن ط ــاق اس ــاس 2018/25
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة  2019/1/24واذا لم
ً
تحضري او ترسلي وكيال عنك تعتبرك

ً
املحكمة مبلغة اص ــوال ويـصــدر بحقك
املقتضى القانوني.
جبيل في 2018/12/27
رئيس قلم محكمة جبيل الشرعية
السنية
طالل زين الدين
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـبــت ف ــاط ـم ــة ح ـس ــن م ـح ـمــد ال ــرج ــب
سـنــدات بــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  29و42
و 43تـلـكــري و 167و 227و 338و877
و 878و 879و 880عني يعقوب.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب بسام سليم سعيد عن فرج سليم
سـعـيــد س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 638
املحمرة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب محمد علي خديجة بوكالته عن
عـبــود عـبــد الـ ــرزاق عـجــاج وع ــن سالفة
علي االسعد بصفتها احد ورثة فتحية
احـمــد عـجــاج بــدل ضــائــع للعقارين 52
و 57الخرنوبة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـب ــت ج ــولـ ـي ــت نـ ـخ ــل طـ ـن ــش طــوب ـيــا
بـ ــاالصـ ــالـ ــة ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا وب ــوك ــال ـت ـه ــا
ع ــن مـ ــورا وادمـ ـ ــون وي ــوس ــف وب ـطــرس
واي ـ ـل ـ ـيـ ــزا اوالد ن ـخ ـل ــه طـ ـن ــش طــوب ـيــا
وفـ ــانـ ــدا ام ـي ــرك ــوب ــوت ـي ــم وف ـيــرالــوس ـيــا
وفينيسيوس وفــالـيــريــا اوالد موسى
طــوب ـيــا س ـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 686
بقرزال.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلبت ناديا خضر ضاهر بوكالتها عن
بسام مـمــدوح عبد املجيد شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  375خربة داوود.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب عـبــدالـلــه مـحـمــود عـطـيــه بصفته
احد ورثة علي محمود عطية شهادتي
بدل ضائع للعقار  113و 115بربارة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
حضرة السيدة سيرين عبدو املعوشي
املحترمة
يقتضي حـضــورك الــى دي ــوان املحكمة
الروحية للروم الكاثوليك في السبتية،
وذلــك يــوم الثالثاء  2019/1/8الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة لـلـمـجــاوبــة عـلــى دعــوى
بطالن ال ــزواج املقدمة عليك من زوجك
السيد فادي حسيب مسعد.
رئيس املحكمة
األب جورج اسكندر

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ اعالم تعديل
تــدعــو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية
االقـلـيـمـيــة ف ــي مـحــافـظــة لـبـنــان الـجـنــوبــي  -دائـ ــرة التحصيل،
املكلفني ال ــواردة اسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه املجهولي مركز
العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب
عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2018/12/29
الى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ اعالم التعديل.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
ً
بتاريخ  2019/1/27عمال بأحكام املادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).

رقم املكلف
2299199
2850449
123273
2436377
1305140
1840040
3318606
3453454
50708
183578
202121
255842
313502
334229
411614
691018
1707381
1811323
2378407
2605839
2743772
3307259
3307733
706818
2808904
1417453
62487
406897
3494573
2232671

اسم املكلف
مارون انطوان سميا
اليونز غروب ش.م.م
سهاد خليل رمضان
سامي مهيوب عويس
زهير محمد زيدان
علي محمد عيسى
نادي االمل الرياضي -معركة
جمعية االصالح االجتماعي
عباس حسن قعفراني
حسني احمد مازح
منير درويش اسعد
ورثة محمد حسني يوسف
وسام حسن حيدر
علي مصطفى عباس
حسن محمد عدلوني
نصير عبد الحسني شومان
تيسير اسماعيل هزيمة
ليال وهيب دهيني
احمد علي عبدالله
حسن هاني حشوش
حسني علي الشاب
عباس عبد الحسني الدر
علي محمد الدر
طارق محمد عفيف الددا
تـ ـ ــامـ ـ ــر ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة (م ـص ـط ـف ــى
النعماني وشريكته) ت .ب
شركة MOBATION
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة وه ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة
والتجارة
نزيه مصطفى السبع أعني
اس ــام ــة ال ـس ـيــد مـحـمــد حسنني
بشير
la maison des reves

2104701
16004
1413920
377459
2383045
16057
559216
2492916
970407
161479
2859843
149709
3427916
2897986
3014235
2107182
424546
182557
3033082
224293
3004069
2850021
266859
80314
15524
2799297
2918027
264442
249172
3116820

املي يوسف ناصيف
االلياتكا معطي
جعفر احمد متيرك
سامر ابراهيم الزعتري
ايلي مارون عيد
كمال علي الدحيوي
شربل امني مطر
هاشم فؤاد صقر
م ــؤسـ ـس ــة ج ــزيـ ـن ــي ال ـت ـج ــاري ــة
(ل ـص ــاح ـب ـه ــا عـ ـب ــاس درويـ ـ ــش
جزيني)
محمد خليل سالمي
محمد حسني الزين
يامن حسن خالد
علي حسام داود
شركة  INTREXش.م.م
شركة  k juniorالتجارية ش.م.م
الياس ايليا توفيق بربور
طالل امير مصطفى شهاب
علي حسني الطويل
cedrus investement group
احمد معروف الشيخ عمار
فاتنه جمعه حسني
حسن عبد ابراهيم
حسني محمد خالد شعالن
شادي علي صبرا
محمد خليل ضاهر
شركة رميض للتجارة العامة
(فتحي رميض وشريكه)
درويشة محمد ضاهر
حيدر احمد خليفة
ابراهيم مصطفى الشامية
حنني علي عيسى

تبدأ مهلة االعـتــراض على اعــام التعديل املحددة بشهرين
اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في 2019/01/28
وتنتهي في  2019/03/28ضمنًا.
للمراجعة على العنوان :صيدا السراي الحكومي مالية لبنان
الجنوبي  -دائرة التحصيل  -الطابق االول.
هاتف - 07/724086 :فاكس 07/721859
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة التحصيل
خالد نمر فواز
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2672

