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إعالنات

ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم ال ـعــروض يــوم االثنني
ال ــواق ــع فـيــه  7آب  2017الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1318
تبليغ
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة /
ايجارات
ي ــدع ــو ق ـلــم هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة امل ــدع ــى عليهم
فاطمة ورائدة واسعد وأمل ُ
وربى وجهاد
ومحمد حوماني واملجهولي محل االقامة
الحضور اليه الستالم اوراق الدعوى رقم
 2017/104وامل ـق ــام ــة عـلـيـكــم م ــن املــدعــن
علي يوسف حمزة وهــدى حسني شومان
بوكالة املحامي علي جابر بموضوع فسخ
عقد ايجار وعليكم اتخاذ محل اقامة لكم
ضمن نطاق املحكمة ما لم تكونوا ممثلني
بـمـحــام حـيــث يـعــد مـكـتـبــه مـقــامــا مـخـتــارًا
وإال جاز إبالغكم االوراق وموعد الجلسة
بواسطة رئيس القلم والتعليق على لوحة
االعالنات ضمن املهلة القانونية من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب عامر رئيف وهبه بوكالته عن عماد
مـصـطـفــى ال ــدن ــدش ـل ــي وك ـي ــل ف ـهــد محمد
صالح العذل (سـعــودي) سند تمليك بدل
عن ضائع باسم  /فهد محمد صالح العذل
(سعودي) للقسم رقم  28بلوك  ABبالعقار
 4117مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بيروت
د .غالب أبو زين
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الـثــانـيــة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/3041
م ــوج ــه الـ ــى امل ــدع ــى ع ـل ـي ــه :أح ـم ــد ع ــدن ــان
الرافعي ،من سكان ابــي سمراء ،طرابلس،
سابقًا ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
بالدعوى املقدمة ضدك من املدعية شركة
ت ـم ــوي ــل ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي نـبـيــه
حـ ـم ــود ،ت ــدع ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام
الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم  173بـتــاريــخ
 2017/3/30املـتـضـمــن إل ــزام ــك ب ــأن تــدفــع
ل ـل ــرش ــرك ــة امل ــدعـ ـي ــة م ـب ـل ــغ /86350/د.أ.
سـتــة وث ـمــانــن ال ـفــا وثــاثـمــايــة وخمسني

دوالرًا أم ـيــرك ـيــا أو م ــا ي ـع ــادل ــه بــالـعـمـلــة
الــوط ـن ـيــة ب ـتــاريــخ اإلي ـف ــاء م ــع ف ــائ ــدة هــذا
امل ـب ـل ــغ م ـح ـت ـس ـبــة ع ـل ــى املـ ـع ــدل الــوس ـطــي
للفائدة املصرفية على االيداعات بالعملة
االمـيــركـيــة مــن تــاريــخ  2010/9/20لغاية
االيـ ـف ــاء ال ـف ـع ـلــي ،وت ـض ـم ـي ـنــك امل ـصــاريــف
والنفقات كافة ،وذلــك خــال مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن ،وثالثني
يومًا من تاريخ التبليغ.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
بيان
صادر عن اللجنة التأسيسية لنقابة تجار
وصناعة
أق ـم ـشــة الـ ـب ــرادي وامل ـف ــروش ــات ف ــي لـبـنــان
الشمالي
ق ــررت اللجنة التأسيسية للنقابة دعــوة
الهيئة العامة إلجــراء انتخابات عامة في
مركز النقابة الكائن في مقر اتحاد نقابات
أرب ــاب العمل ـ ـ الـتــل نـهــار الجمعة الــواقــع
فيه  2017/7/28من الساعة الثانية ظهرًا
حـتــى الـســاعــة الـخــامـســة عـصـرًا وفــي حــال
ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب ف ــي ال ـج ـل ـســة االول ــى
تؤجل الى جلسة ثانية تعقد بعد اسبوع
نـ ـه ــار ال ـج ـم ـع ــة بـ ـت ــاري ــخ  2017/8/4فــي
نـفــس الـتــوقـيــت وامل ـك ــان ،وي ـكــون النصاب
القانوني متوافرًا بمن حضر.
تقبل طلبات الترشيح لدى أمانة السر في
مــركــز الـنـقــابــة يــومـيــا مــن الـســاعــة الثامنة
ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة م ــن بعد
الـظـهــر ،ويـقـفــل قـبــل ثــاثــة أي ــام مــن موعد
االنتخابات.
وعلى كل من يرغب بالترشيح لالنتخابات
أن يتقدم بطلب ترشيحه مرفقًا بصورة
عن الهوية وسجل عدلي ال يعود تاريخه
الك ـث ــر م ــن ش ـه ــر وذل ـ ــك ف ــي م ـق ــر االت ـح ــاد
ألرباب العمل من الساعة التاسعة صباحًا
حتى الخامسة عصرًا.
في 2017/7/6
أمني السر بالتكليف
محمد الحلبي
الرئيس املكلف
طالل محمد صوراني
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
الـ ــى امل ـس ـت ـش ـكــل بــوج ـه ـهــم ح ـســن وفـضــل
حسني الصباغ ،النبطية ومجهولي محل
ً
االق ــام ــة ،وع ـمــا بــأحـكــام املـ ــادة  409أ.م.م.
تنبئكما هذه الدائرة بأن لديها باملشكلة
التنفيذية رقــم  2017/103واملـتـكــونــة بني
ال ــدكـ ـت ــور ع ـل ــي ال ـص ـب ــاغ وب ـي ـن ـكــم مــوعــد
جلسة املقررة بتاريخ  2017/7/27والقرار
االع ـ ـ ــدادي الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ 2017/1/25

والئحة انقاذ قرار اعدادي ومرفقاته وكافة
اوراق املشكلة التنفيذية وعليه تدعوكما
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـح ـضــور ال ـي ـهــا شخصيًا
أو بــواسـطــة وك ــاء قــانــونـيــن الس ـتــام ما
ذك ــر اع ــاه تـحــت طــائـلــة متابعة اج ــراءات
ً
امل ـحــاك ـمــة بـحـقـكـمــا أص ـ ــوال بــان ـق ـضــاء 20
يومًا تلي النشر.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن من محكمة زغرتا
الناظرة باالحوال الشخصية
رقم امللف2017/248 :
تـ ـق ــدم امل ـس ـت ــدع ــي س ـل ـيــم مـ ـح ــرز امل ـص ــري
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــه االسـ ـت ــاذ انـ ـط ــوان يمني
ب ــاسـ ـت ــدع ــاء ط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه ح ـص ــر ارث
املــرحــومــة اس ـعــاف أسـعــد زخـيــا الــدويـهــي
ارملة املرحوم توفيق سليم املصري دون
اوالد ـ ـ وقــد توفي زوجها قبلها وتبني ان
ورثـتـهــا هــم اشقائها عــزيــز ويمنى وادال
وحسيبة وغره دون سواهم.
فمن لديه اعتراض عليه التقدم به الى قلم
هــذه املحكمة خــال مهلة شهر مــن تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جبور نمنوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب مصطفى محمود سرور بوكالته عن
حيدر عباس موسى السيد ملوكله طارق

م ــوس ــى ال ـس ـيــد س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
العقار  2758قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب محمد صــالــح ب ــدوي ملوكلته هنية
م ـح ـمــد ج ـش ــي س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ضــائــع
العقار  62عني بعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب يــوســف وهـبــي خـشــاب سند تمليك
بدل ضائع العقار  1200شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
طلب السيد علي بــركــات حمزه تصحيح
مــوال ـيــده ف ــي ال ـع ـقــاريــن رق ــم  800و2474
م ـن ـط ـقــة ال ـش ـه ــاب ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة واع ـت ـب ــار
ً
مواليده  1964بدال من .1959
للمعترض  20يومًا للمراجعة.
القاضي العقاري في الجنوب
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محمد الحاج علي
إعالن
من امانة السجل العقاري في صيدا طلب
جـ ـ ــورج س ـل ـيــم م ـس ـعــد شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ــدل
ضائع للعقار  547مجيدل
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري في صيدا باسم
حسن
تبليغ
صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة امل ــدن ـي ــة /
عقاري.
يدعو قلم هذه املحكمة ،املدعى عليه عبد
العزيز محمد فحص ،آخــر مقام معروف
له في جبشيت مقابل مبرة السيدة زينب،
وامل ـج ـه ــول م ـحــل اإلق ــام ــة إلـ ـي ــه ،الس ـتــام
أوراق ال ــدع ــوى رق ــم  ،2017/210املـقــامــة
عليك مــن أدهــم خليل زيــن الــديــن ،بوكالة
املحامية مريم سكافي ،بمادة إلزام تعبيد
إن ـ ـشـ ــاءات وإفـ ـ ـ ــراز وت ـس ـج ـيــل م ـل ـك ـيــة فــي
ال ـع ـقــار  /1390جـبـشـيــت ،وع ـل ـيــك ات ـخــاذ
محل إقامة ضمن نطاق املحكمة ،مالم تكن
ً
ممثال بمحام يعد مكتبه مقامًا مختارًا،
وإال جــاز إبالغك األوراق وموعد الجلسة
بواسطة رئيس القلم والتعليق على لوحة
اإلعـ ــانـ ــات ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة مــن
تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املــالـيــة -مديرية املالية الـعــامــة -مديرية ال ــواردات /املصلحة املالية اإلقليمية فــي محافظة النبطية –دائ ــرة االلـتــزام
الضريبي  ,دائرة التدقيق امليداني و دائرة خدمات املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
علي ابراهيم حطيط
محمد حسني ياسني
حسن حسني شامي
أمني محمد شعبان
غالب نجيب سعيد
شادي علي بشروش
ربيع حيدر شميساني
حسني علي ايوب
حسني علي مراد
عناية علي شحبور
حسن عبدالحسني حطيط
فضل عباس مراد
محمد يوسف سعد
اسماعيل ابراهيم زريق
Loucas electronic and network solution
سمير يوسف فواز
علي خليل حيدر
محمود حسني زلزلي
محمد احمد عبد علي
فادي محمود مشيمش
محمود عبد الرسول أمني
خالد علي نصر الله
محمود محمد برجاوي
يوسف هاني رحمة
حسني حامد عياش
محمود حسن محسن
شركة انترغاز غبريس
قبيسي لإلستيراد و التصدير (كوبيميكس)
نضال حسني عليق
كليمون فوزي الحداد
حسن امني سبيتي
عباس محمد تقش
مصطفى محمد رعد

رقم املكلف
2264830
427370
170914
171314
107125
1504878
319288
1454946
1003926
3310049
1881095
3304047
1501344
1509214
2542821
176748
168603
991390
3292841
253552
661862
3325712
244842
334347
379931
1914451
2590526
2170555
2371330
3297750
3297397
3302736
3305585

رقم البريد املضمون
RR163181179LB
RR163181050LB
RR163181063LB
RR163181032LB
RR163180981LB
RR163180916LB
RR163180788LB
RR163180880LB
RR163181222LB
RR173919358LB
RR173919335LB
RR173919035LB
RR163178047LB
RR173919066LB
RR173919106LB
RR163181593LB
RR163181253LB
RR163181182LB
RR163181117LB
RR163181046LB
RR163176412LB
RR173918940LB
RR163176165LB
RR163181134LB
RR163181205LB
RR173918967LB
RR163176103LB
RR163176117LB
RR163176409LB
RR173918689LB
RR173918701LB
RR173918732LB
RR163176749LB

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
2017/6/23
2017/05/17
2017/6/23
2017/05/30
2017/6/23
2017/06/01
2017/6/23
2017/06/13
2017/6/23
2017/06/16
2017/6/23
2017/05/16
2017/6/28
2017/05/31
2017/6/23
2017/05/29
2017/06/28
2017/06/02
2017/06/23
2017/06/05
2017/06/28
2017/06/06
2017/06/28
2017/05/12
2017/06/30
2017/05/12
2017/06/28
2017/05/12
2017/03/30
2017/03/22
2017/03/29
2017/03/23
2017/03/30
2017/03/22
2017/04/12
2017/04/06

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1326

