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مبوب
◄ وفيات ►

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة سميرة حسني عز الدين
ّ
«أم مالك»
حرم األستاذ السيد حسني هاشم
أوالدها :مالك ورضا والسيد شريف
أش � �ق� ��اؤه� ��ا :س� �م� �ي ��ر ،ع� �ل ��ي ،وال �ص �ي��دل��ي
الحاجة سلوى عز الدين
أصهرتها :الصيدلي محمد زي��ن زوجته
الدكتورة نسب
والسيد مرتضى هاشم زوجته الحاجة
منى
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة وال�س�ب��ت
 15و 16الجاري ،للرجال في منزل ولدها
ال �س �ي ��د م� ��ال� ��ك ،ص � ��ور ـ ال � �ح � ��وش ،خ�ل��ف
امل�س�ت�ش�ف��ى ال�ل�ب�ن��ان��ي اإلي �ط��ال��ي ـ سنتر
فونتانا ...وللنساء في منزل ولدها السيد
شريف هاشم ،قرب الضمان االجتماعي ،ـ
صور ،بناية العجمي.
ُ
وت�ص��ادف األح��د  17منه ذك��رى األسبوع
ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ،ل �ل��رج��ال في
ن ��ادي اإلم� ��ام ال �ص��ادق (ع) ول�ل�ن�س��اء في
حسينية الزهراء (ع).
اآلسفون :آل هاشم وعز الدين وأنسباؤهم

ذكرى أسبوع
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وف��اة
املرحوم
مكرديج آرام تاهوالكيان
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
العاشرة والنصف من صباح يوم األحد
 17ش� �ب ��اط  2013ف ��ي ك �ن �ي �س��ة ال �ق��دي��س
هاروتيون في البدوي.
عائلة الفقيد وأنسباؤهم ي��دع��ون األه��ل
واألصدقاء ملشاركتهم الصالة.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►

تصادف نهار األح��د في  17شباط 2013
ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا
الغالي املأسوف على شبابه املرحوم
هشام محمد سميح داوود
والده محمد سميح داوود
شقيقاه :حسن وحسني
أعمامه :املهندس علي ،سليم وخليل
أص �ه��اره :امل�ه�ن��دس حسن غ��ري��ب ،محمد
داوود ،وحيد سليمان ،حسني مسلماني
ومحمد عبد الله
وللمناسبة تتلى عن روحه الطاهرة آيات
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني،
ع�ن��د ال�ث��ال�ث��ة ع�ص�رًا ف��ي حسينية بلدته
القليلة (صور)
اآلسفون عموم أهالي بلدة القليلة
ملناسبة مرور أسبوع على وفاة املرحوم
الدكتور غسان حسن طالب بدر الدين
امل ��دي ��ر ال �س��اب��ق ل�ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق (ال �ف��رع
األول) في الجامعة اللبنانية
زوجته :ليلى سماتي
ابنه :علي
ابنته :هبة زوجة محمد سنجر
شقيقه :الدكتور عدنان بدر الدين
شقيقاته:
سهام زوجة املرحوم علي الصباح
نعمت زوجة موسى قبالن
رندة زوجة د .صافي ياسني
ي�ق��ام حفل تأبيني ل�ل��رج��ال عند الساعة
ال �ع��اش��رة م��ن ص �ب��اح ي ��وم األح ��د ال��واق��ع
فيه  2013/2/17في النادي الحسيني في
النبطية ،وللنساء ف��ي ال��وق��ت نفسه في
حسينية النساء.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم وغ � �دًا ال �س �ب��ت في
م � �ن� ��زل ص � �ه� ��ره امل� � ��رح� � ��وم ع� �ل ��ي ي��وس��ف
الصباح _ النبطية _ حي البياض.
وف ��ي ب �ي��روت م��ن ال �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة حتى
ً
مساء من نهار األربعاء الواقع
السادسة
ف� �ي ��ه  2013/2/20ف� ��ي م� �ق ��ر ال �ج �م �ع �ي��ة
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
قرب مديرية أمن الدولة.
اآلس �ف��ون :آل ب��در ال��دي��ن ،آل ال�ص�ب��اح ،آل
ق� �ب�ل�ان ،آل ي ��اس�ي�ن وآل س �ن �ج��ر وع �م��وم
أهالي النبطية.

مفقود
فقدت إقامة لبنانية وهوية تركية باسم
 .ABD ALRAZAKI AYDINالرجاء ممن
يجدهما االتصال على الرقم 03/093880
ف �ق��د ع �ل��ي ف�ي�ص��ل اب ��و زي ��د ج� ��واز س�ف��ره
ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ال��رج��اء م�م��ن ي �ج��ده االت �ص��ال
على الرقم 70/946597
ف �ق��دت خ �ي��ري��ه م�ح�م��د ادري � ��س ال��رب��اط��ي
ج � ��واز س �ف��ره��ا ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 01/819993

للبيع
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

للبيع شقة  5غ��رف مساحتها 150م 2ط
ث��ان��ي ب�ن��اء ج��دي��د ،سند أخ�ض��ر ،م��وق��ف ـ
الطيونة قرب الجامع.
ت 76/078805 :ب �ع ��د ال� �ظ� �ه ��ر ،ال �س �ع��ر
 375000د.أ.

A leading paper trading company based in Beirut is
looking for a salesman/woman with 3 to 5 years of
experience preferably in stationary and notebooks
and in selling digital printing rolls is a plus. Fixed
salary+benefits. CV by fax 01/841302

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط � �ل ��ب ع � �ل ��ي م ��رت � �ض ��ى ري� � �ح � ��ان وك �ي ��ل
مصطفى فيصل احمد سند ملكية بدل
ضائع للعقار  4435الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب ب �ش �ي��ر ت��وف �ي��ق ال� �ج ��ردل ��ي وك �ي��ل
املحامي محمد موفق ابراهيم ال��رواس
ب �ص �ف �ت��ه وك� �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه ي ��وس ��ف ع�ب��د
ال��وه��اب عبد العزيز القطامي املشتري
م��ن علي محمد الخطيب وف ��ارس أمني
ال �خ �ط �ي��ب س� �ن ��دات م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع
للعقارين  3109 ،3110فالوغا
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ن�ب�ي��ل ف ��ؤاد ال �س��وق��ي وك �ي��ل مفيد
رش� �ي ��د ال� �س ��وق ��ي ب �ص �ف �ت��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة
وبصفته احد ورثة منيب رشيد السوقي
سندي ملكية بدل ضائع عن حصتهما
في العقار  234كفرشيما
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي فيليب طانيوس سمعان
وك�ي��ل خليل ع�ب��دو كنعان امل�ش�ت��ري من
ع �ب��دو خ�ل�ي��ل ك �ن �ع��ان س �ن��د م�ل�ك�ي��ة ب��دل
ضائع للعقار  5/3383بعبدا
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سمير حسني األع��ور وكيل سليم
ق��اس��م األع� � ��ور وس ��ام ��ي م �ح �م��د األع� ��ور
وع�ف�ي��ف م�ح�م��ود األع� ��ور ون��دي��م رشيد
األع ��ور وري ��اض رام ��ز األع ��ور بصفتهم
اللجنة امل�ت��ول�ي��ة ع�ل��ى وق��ف ب�ي��ت حماد

األع ��ور ل�ل�م��رح��وم��ة ب ��دور ح�س��ن األع��ور
سندي ملكية بدل ضائع للعقارين ،462
 443قرنايل
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب أحمد مصطفى ح��اج دي��اب وكيل
ب� �ش ��اره ري� �م ��ون ص �ف �ي��ر ب �ص �ف �ت��ه وك �ي��ل
ميرنا ج��ورج رزق الله سند ملكية بدل
ض��ائ��ع ع ��ن ح�ص�ت�ه��ا ف ��ي ال �ع �ق��ار 3428
قسم  13الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ع �ب��ده روم ��ان ��س أب ��و ج� ��وده سند
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار
 157فالوغا
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل �ب��ت ن � ��دى ج� � ��ورج خ� � ��وري ب�ص�ف�ت�ه��ا
وك �ي �ل��ة ع ��ن ج� ��ورج ج� ��واد خ� ��وري سند
ملكية بدل ضائع عن حصة موكلها في
العقار  2298عاليه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت ام ��ال ان �ط��ون خ�ي��ر ال�ل��ه بصفتها
وكيلة عن هدى سلوم السباك أحد ورثة
نبيل لطف الله خير الله سندي ملكية
ب��دل ض��ائ��ع ع��ن ح�ص��ة ن�ب�ي��ل ل�ط��ف الله
خير الله في العقارين  532و 308بطلون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ً
طلب داود ج��رج��ي داود بصفته وكيال

عن أمني عبده شعيا سندي ملكية بدل
ض��ائ��ع ع��ن ح�ص��ة م��وك�ل��ه ف��ي ال�ع�ق��اري��ن
 703و 704دقون
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط�ل�ب��ت ك� ��ارول ص��اف��ي ص��اف��ي بصفتها
وك�ي�ل��ة ع��ن ك��ل م��ن نبيل وال �ف��رد فكتور
ب� �ل ��دي س� �ن ��دي م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض ��ائ ��ع ع��ن
حصص موكليها في العقار  489سوق
الغرب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت سمر شعبان املصري وكيلة شاكر
بصفته الشخصية ووكيل كل من فاطمة
م �ح �م��د رض� � ��ا ،ش� �ك ��ري ��ة ،ب � �ش� ��رى ،م �ن��ى،
حنان عباس علي الهزيم ووكيلة فاضل
بصفته الشخصية وكيل فاطمة ابراهيم
محمد ال�ق�ط��ان ،فضيله ،ب��دري��ة ،س�ع��اد،
زكية عباس علي الهزيم ووكيلة صاحب
عباس علي الهزيم ووكيلة علي بصفته
الشخصية وبصفته أح��د ورث ��ة عباس
ع �ل ��ي ال� �ه ��زي ��م ووك� �ي� �ل ��ة ح �س ��ن ب�ص�ف�ت��ه
الشخصية ووك�ي��ل ع�لا ،ع�ل�ي��اء ،ميساء،
أم ��ل ،ع�ل��ي ع �ب��اس ع�ل��ي ال �ه��زي��م س�ن��دات
ملكية بدل ضائع للعقار  1258الشياح
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
ص ��ادر ع��ن ال �ق��اض��ي ال �ع �ق��اري اإلض��اف��ي
ف��ي النبطية ب�ت��اري��خ  2013/1/30تقدم
املستدعي محمد قاسم الشهاب من عني
ع��رب باستدعاء سجل بالرقم 2013/60
ط �ل��ب ب �م��وج �ب��ه ت �ص �ح �ي��ح ق� �ي ��وده ع�ل��ى
الصحيفة العينية للعقار  /1365منطقة
امل � ��اري ال �ع �ق��اري��ة واع �ت �ب��اره م��ن م��وال�ي��د
 1947/8/10والدته مريم الجمعة سجل
ً
 13عني عرب بدال من مواليد  1945املدون
بها خطأ أثناء أعمال التحديد والتحرير
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ف �م ��ن ل� ��ه اع � �ت� ��راض أو ل��دي��ه
معلومات عليه تقديمها للمحكمة ضمن
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي

إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون.
تدعو وزارة املالية ــ مديرية املالية العامة ــ مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية ــ دائرة االلتزام الضريبي،
دائرة خدمات املكلفني ،ودائرة معالجة املعلومات ،املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب ،الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ 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
أكرم محمد األحمد
محمد يوسف فواز
عدنان محمد علي أحمد
رهام محمد حجازي
محمد مرتضى جمول
رفيق محمد بدر الدين
مصطفى علي سحمراني
حسني محمد عون
نسرين يوسف رزق
محمد حمزي سليمان
زاهر حسن حميد
إسماعيل محمد بزي

الرقم الضريبي
313211
501805
2007075
2651710
2318539
168427
172100
336275
1879324
125089
226618
537162

رقم البريد املضمون
RR009016948LB
RR008585088LB
RR008585103LB
RR008585104LB
RR008585101LB
RR009017328LB
RR009017331LB
RR009017324LB
RR009017323LB
RR124831346LB
RR124831774LB
RR124832412LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2012/11/08
2012/12/17
2012/12/18
2012/12/24
2013/01/08
2013/01/08
2013/01/08
2013/01/04
2013/01/03
2013/01/09
2013/01/09
2013/01/09

تاريخ اللصق
2013/01/14
2013/01/02
2013/01/02
2013/01/02
2013/01/16
2013/01/16
2013/01/16
2013/01/17
2013/01/17
2013/01/17
2013/01/23
2013/01/17

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري

