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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

زوجته نجيبة طانيوس بعقليني
ولداه :مروان
أم ــن وزوجـ ـت ــه روال ري ـشــا صفير
وعائلتهما (مدير بنك بيبلوس ـ ـ
جل الديب)
أشقاؤه :فؤاد وعائلته
املهندس رفيق
راغدة ابنة املرحوم الفرد
شقيقاته :هدى زوجة أديب سلمون
مـيــاد (رئـيــس بلدية بيت الشعار
والحضيرة)
مهى أرملة جاك زعرور وعائلتها
ع ــائـ ـل ــة املـ ــرحـ ــومـ ــة أدال م ـن ـصــور
الرياشي
وع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات األشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر ،ب ـع ـق ـل ـي ـن ــي،
ســركـيــس ،ريـشــا صـفـيــر ،الـقـصـ ّـيــر،
ج ـع ـجــع ،س ـل ـمــون مـ ـي ــاد ،زع ـ ــرور،
ال ــري ــاش ــي وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات دي ــك
املـ ـح ــدي وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
اإليمان والرجاء فقيدهم املرحوم
مأمون أمني األشقر
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  13ش ـبــاط
ّ 2020
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  14الجاري في كنيسة مار
الياس ،ديك املحدي.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وي ـ َ
ـوم ــي ال ـس ـبــت واألحـ ـ ــد  15و16
ً
الجاري ابتداء من الساعة الحادية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر لـغــايــة الـســاعــة
ال ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي صـ ــالـ ــون
الكنيسة.
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــال ـت ـبـ ّـرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة دعوة خاصة

رابطة النهضة االجتماعية
تتقدم بخالص العزاء من العائلة
الـكــريـمــة وعـقـيـلـتــه ال ـس ـيــدة ليلى
إبراهيم هاشم
باملرحوم الحاج علي سليم حب الله
رجــل الخير وستبقى ذك ــراه حية
عند أبنائه وأحبائه.
سائلني املولى أن يتغمده بواسع
رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ينعي رئيس الجالية اللبنانية يف الكوت ديفوار
الحاج نجيب زهر شقيقه الراحل املرحوم

الحاج محمد سعيد زهر

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

الذي ووري الرثى يوم االربعاء يف  12شباط  2020يف جبانة بلدته
عيتا الجبل
زوجته:املرحومة إحسان عيل محسن
اوالده:قاسم ،نبيل،املهندس سامي،الدكتور هاين  ،القنصل امين
بناته :جامل زوجة حسن معتوق،امال،دالل
اشقاؤه:الحاج نجيب ،الحاج احمد،وعيل
شقيقاته:املرحومة صباح زوجة املرحوم عيل قاسم سعد ،الحاجة
نجاح زوجة املرحوم محمد حيدر،الحاجة زينب زوجة حيدر حيدر ،
املرحومة خديجة زوجة حسن كركبا.
تقباللتعازميساءيوميالجمعةوالسبت  14و 15شباط  2020يف
حسينية عيتا الجبل
وستقام ذكرى اسبوع عىل وفاته يف حسينية عيتا الجبل وذلك عند
الساعة العارشة قبل ظهر االحد  16شباط 2020
ويف بريوت تقبل التعازي يوم الثالثاء  18شباط  2020يف جمعية
التخصص العلمي قرب امن الدولة بني الساعة الثالثة بعد الظهر
والساعة السادسة مساء.
اآلسفون :آل زهر ،آل محسن،آل مرتىض،آل معتوق،آل سعد  ،آل
حيدر،آل كركبا،وعموم اهايل بلدة عيتا الجبل
لكم من بعده طول البقاء
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إعالن
تعلن كـهــربــاء لـبـنــان بــأن مهلة تقديم
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض لـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــز خـ ـ ــايـ ـ ــا ت ــوت ــر
م ـتــوســط ف ــي مـعـمــل األول ـ ــي ،مــوضــوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د9720/
تــاريــخ  ،2019/9/16قــد م ــددت لـغــايــة
يــوم الـجـمـعــة  2020/3/20عـنــد نهاية
الـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـس ــاع ــة  11:00قـبــل
الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  12شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 207
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجــراء اسـتــدراج عــروض لشراء كابالت
حماية لخطوط النقل الهوائية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ قـ ـ ــدره 000/
/50ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق « »12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع فــي 2020/3/13
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11:00
بيروت في  12شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 208
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ــراء اسـتــدراج عــروض لـشــراء قواطع
تــوتــر مـتــوســط ( )Retrofitوقـطــع غيار
لـهــا ل ــزوم املـحـطــات الـنـقــالــة 20/66ـ ـ ــ15
ك.ف .من نوع .ACEC
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذلـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ قـ ـ ــدره 000/
/50ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الـطــابــق « »12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع فــي 2020/3/20
ع ـنــد ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11:00
بيروت في  7شباط 2020
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 189
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك بيروت ش.م.ل .الدامج لترانس
اورينت بنك باملعاملة  2007/330وقد
ّ
ّ
ح ــل مـحــلــه بالتنفيذ شــركــة كريديليز
ش.م.ل .بوجه الدكتور ناجي اميل نجم
س ـنــدات وش ـه ــادة قـيــد تــأمــن تحصيل
ل ــرص ـي ــد دي ـ ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ــال ــغ
/324 893/د.أ .ع ــدا الـفــوائــد والــرســوم
ولدين شركة كريديليز ش.م.ل .الحالة
بــالـتـنـفـيــذ ال ـبــالــغ /244 060/د.أ .عــدا

الفائدة والرسوم.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـع ـق ــار /968
ش ـح ـت ــول وع ـل ــى ال ـق ـس ــم  6م ــن ال ـع ـقــار
/1304ذوق مصبح.
 الـعـقــار /968ش ـح ـت ــول وه ــو بموجباالف ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ق ـط ـع ــة ارض بـعــل
مـشـجــرة عــريــش ،مـســاحـتــه  1160م.م،.
وبــال ـك ـشــف ت ـبـ ّـن أن ــه ع ـب ــارة ع ــن أرض
بعل سليخ ال بناء عليه.
 ال ـق ـس ــم  6/1304ذوق م ـص ـبــح وه ــوبـمــوجــب اإلفـ ــادة الـعـقــاريــة سـطــح معد
لـلـبـنــاء ،مـســاحـتــه  236م.م .وبــالـكـشــف
ّ
تبي أنه سطح.
 تاريخ قرار الحجز  2020/4/8وتاريختسجيله .2020/5/17
 بدل تخمني العقار /968شحتول 000 116د.أ .وب ــدل طــرحــه بـعــد التخفيض
/53.706/د.أ.
 ب ـ ــدل ت ـخ ـم ــن ال ـق ـس ــم  6/1304ذوقمصبح  499 848د.أ .وبــدل طرحه بعد
التخفيض /208.279/د.أ.
يـجــري الـبـيــع يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2020/3/3الـ ـس ــاع ــة  11ق ـب ــل ال ـظ ـهــر
موعدًا للبيع في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
ّ
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي مـ ـن ــظ ــم ألم ــر
ح ـ ـضـ ــرة رئ ـ ـيـ ــس دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فــي
كسروان أو تقديم كفالة وافية من أحد
املـصــارف املقبولة من الــدولــة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وإال
عـ ّـد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االطــاع على قيود الصحائف العينية
العائدة للعقارات موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
إلــى فــادي محمد سـعــدي النجارين أو
GABRIELLE KINGSWORLD
بـنــاء لـلــدعــوى املـقــامــه مــن زوجـتــك ربى
أح ـم ــد دي ــب رق ــم  2020/99بـمــوضــوع
ن ـف ـق ــه زوج ـ ـيـ ــه ي ـق ـت ـض ــي حـ ـض ــور إل ــى
محكمة املنيه الشرعيه خــال عشرين
يومًا من تبلغك وفي حال عدم حضورك
يجري بحقك املقتضى القانوني.
 11شباط 2020
رئيس قلم محكمة املنيه الشرعيه
الشيخ طارق الخير
دعوة
يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
لـلـجـمـعـيــة ال ـت ـعــاون ـيــة االس ـكــان ـيــة فــي
ال ـص ـف ــرا ل ــدع ــوت ـك ــم ل ـح ـض ــور جـمـعـيــة
عـ ـم ــومـ ـي ــة ع ـ ــادي ـ ــة ن ـ ـهـ ــار الـ ـسـ ـب ــت فــي
 2020/2/28الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــادس ــة فــي
مركز التعاونية وعلى جدول اعمالها
م ـن ــاق ـش ــة املـ ـي ــزانـ ـي ــات لـ ــاعـ ــوام 2017
و 2018و 2019وإبـ ـ ـ ــراء ذمـ ــة مـجـلــس
االدارة.
وإذ لم يكتمل النصاب تعقد بعد ساعة
في نفس املكان والزمان بمن حضر.
رئيس مجلس االدارة
شادي راجحة
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب ن ــاج ــي مـحـمــد اس ـمــاع ـيــل حبيب
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ن ـب ـيــل م ـح ـمــد اس ـمــاع ـيــل
ح ـب ـي ــب ج ـ ــدو ب ـص ـف ـتــه اح ـ ــد ورث ـ ـ ــة كــل
م ــن اقـ ـب ــال م ـص ـط ـفــى ب ــرك ــات وم ـح ـمــد
اس ـمــاع ـيــل نــاجــي حـبـيــب ج ــدو سـنــدي
تـمـلـيــك ب ــدل عــن ضــائــع بــاســم مــورثـيــه
 /اقـ ـ ـب ـ ــال م ـص ـط ـف ــى ب ـ ــرك ـ ــات وم ـح ـم ــد
اسماعيل ناجي حبيب جدو بالقسم 9
من العقار  5748منطقة املزرعة.
للمعترض مراجعه األمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن قضائي
تـ ــدعـ ــو م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع  -زح ـل ــة بــرئــاســة
ال ـقــاض ـيــة ن ـ ــوال ص ـل ـي ـبــا امل ــدع ــى عـلـيــه
عبده جــوزف صهيون واملجهول محل
االق ــام ــة ل ـل ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــا الـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـمــة ف ــي زح ـل ــة أو م ــن ي ـن ــوب عنه
قانونًا لتبلغ أوراق الدعوى التجارية
املقامة عليه من املدعية شركة منتجات

الهيدروكاربون هيبكو ش.م.م .تاريخ
 2019/12/5وامل ـس ـج ـلــة ب ــرق ــم اس ــاس
 2019/245مدور .2020/140
ول ـل ـم ــدع ــى ع ـل ـيــه م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن يــومــا
مــن تــاريــخ التبليغ بالنشر وإال يصار
إلبـ ـ ــاغـ ـ ــه ك ـ ــاف ـ ــة االوراق وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
وم ــواع ـي ــد ال ـج ـل ـســات بــواس ـطــة رئـيــس
القلم ما عدا الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
حسني املوسوي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/736
طالب التنفيذ :حسن حسني
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :أم ــن اب ــراه ـي ــم فــرحــات
ورفاقه.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر
بتاريخ  2018/1/16بالرقم  2018/2عن
جانب محكمة بداية النبطية واملتضمن
اعتبار العقار  841من منطقة كفررمان
الـ ـعـ ـق ــاري ــة غـ ـي ــر ق ــاب ــل ل ـل ـق ـس ـم ــة عـيـنــا

وط ــرح ــه ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي عـلــى
اساس سعر الطرح وتوزيع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/11/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/2/16 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  841من منطقة
ك ـف ــررم ــان ال ـع ـق ــاري ــة ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة
أرض صـخــريــة ال ب ـنــاء عليها ويــوجــد
ط ــري ــق غ ـيــر شــرع ـيــة «ط ــري ــق س ـي ــارة»
منفذة على أرض الواقع وغير موجودة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية /مديرية املالية العامة /مديرية ال ــواردات /دائــرة التحصيل النبطية املكلفني الــواردة
أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني
لتبلغ البريد املذكور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االعــام ،واال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
االعالم على موقع وزارة املالية االلكتروني.
رقم املكلف
318460
1911063
232772
886257
1826092
1467643
1743298
1512159
176399
1816257
1817920
248065
907170
1467629
3383342
916088
1438441
3021116
1737889
1984229
1467586
1919995
920206
3315792
3301164
209418
911710
917624
1934183
1332189
1690758
179475
1280991
1332193
3516940
2615061
1430906
1245714
1495789
2685879
3469375
53531
1690736
2492643
1212512
158814
1498709
1687271

اسم املكلف
علي خليل عساف
مليا علي يعقوب سالمه
حسني محمد فتوني
ناصر حسني شحرور
محمد حسني فرحات
علي عباس معتوق
عبدالرحمن ابراهيم شاهني
ابراهيم نمر بربيش
رمزية حسن قدوح
كامل محمد شحاذي
علي حبيب عطوي
علي محمد حسون
علي عطا الله كريم
محمود عباس معتوق
أحمد حسني ملع
احمد نعمة نعمة
محمد علي سالمه
احمد علي سالمة
ابراهيم محمد بصل
احمد حسن دقماق
احمد عباس معتوق
زينب رضا هادي
سليمان حسني عنيسي
فاطمة حسني سليم
حسن قاسم مكي
حسني علي صباح
كامل عباس معتوق
محمد سلمان قميحة
سليمة احمد فقيه
زهية احمد صباغ
فاطمة السيد علي ابراهيم
سمير حسني الحاف
آمنة ابراهيم قميحة
زهرة احمد صباغ
فاطمه حميد شبيب
اسد علي حرب
غاده جميل جابر
عبدالله محمد غزال
زينب حسني شبيب
اشرف حسني نعمه
محمد علي احمد حيدر
ذيب احمد حمدان
فاطمة محمد حسن علي احمد
سكنة علي حسن ايوب
فاطمة محمد حساوي
حسن امني حمدان
سميحه محمد الحاج حسن
داود محمد حسن علي احمد

رقم االنذار
655
657
658
659
663
664
665
666
667
668
669
674
675
676
677
678
682
684
687
688
689
694
698
699
700
702
703
705
708
709
710
711
712
713
715
716
717
719
720
722
723
724
725
727
729
731
732
733

رمز البريد
RT000159988LB
RT000159990LB
RT000159991LB
RT000159992LB
RT000159997LB
RT000159998LB
RT000159999LB
RT000160001LB
RT000160002LB
RT000160003LB
RT000160004LB
RT000160009LB
RT000160010LB
RT000160011LB
RT000160012LB
RT000160013LB
RT000160017LB
RT000160019LB
RT000160023LB
RT000160024LB
RT000160025LB
RT000160030LB
RT000160034LB
RT000160040LB
RT000160035LB
RT000160037LB
RT000160041LB
RT000160049LB
RT000160052LB
RT000160053LB
RT000160054LB
RT000160055LB
RT000160056LB
RT000160057LB
RT000160059LB
RT000160060LB
RT000160061LB
RT000160063LB
RT000160064LB
RT000160067LB
RT000160068LB
RT000160069LB
RT000160070LB
RT000160072LB
RT000160074LB
RT000160076LB
RT000160077LB
RT000160078LB

216371
3423496
3469452
2670102
1870648
3494954
1898642
1201599
08+1E
178966
1938530
3423498
3469365
1332181
2513278
2758880
296132
296128
1217175
2203120
1894313
2597628
2450998
146781
3076841
3090714
1469739
1393971
2449543
3047261
3090704
1510154
3315991
1931088
1046653
901463
1424411
1931704
2191566
1931172
2889135
1931177
148419
2170597
1303180
1856499
1899315
1938513
1106170
1899307
3436103
1938506

على اإلفادة العقارية.
مساحته 5.060 :م2
التخمني 632500 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض 237723 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا :نـ ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2020/3/19
الساعة  11:00ظهرًا امــام رئيس دائــرة
تـنـفـيــذ ال ـن ـب ـط ـيــة .ت ـط ــرح هـ ــذه ال ــدائ ــرة
للبيع باملزاد العلني العقار املوصوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل

عباس احمد حمدان
حسني احمد حمدان
حسن عبد الكريم وهبي
عبدالله محمد موسى
يوسف محمد ترحيني
عليا خليل الخياط
سناء محمد جابر
محمود حسني قاووق
محمد الفضل
حسن محمد عكوش
فاطمه نجيب سكافي
مصطفى احمد حمدان
محمد منيف حيدر
عبد العزيز احمد صباغ
علي محمد حاج حسن
محمد علي عباس
يوسف مالك جابر
علي مالك جابر
علي حسن علي احمد
محمد توفيق جابر
بسام علي زهوي
محمد علي قدوح
يوسف احمد نور الدين
انيس عبدالحسن سعد
فاطمة خليل حميد
ذيبه نمر اسماعيل
جعفر حسني عليان
حسن موسى سويدان
علي ذيب السقا
نزيه ابراهيم السيد
نصر الله ابراهيم السيد
عقاب محمد ابو ابراهيم
هند سلمان الحلبي
ليلى نعيم سعيد
عبدالله حسن الدبغي
توفيق رافع بهجه
سعيد طانوس نهرا
هند نعيم سعيد
كامل نعيم عطوي
انطوان نعيم سعيد
محمود احمد مزنر
ايفون نعيم سعيد
اسمات سليم مسلم
هلن رزوق رزوق
فواز محمد ابو عباس
علي محمد خريس
نهاد فريد الحوراني
شوقي نديم الحوراني
سمير فريد الحوراني
نديم فريد الحوراني
علي عباس ابو عباس
شحاده نمر سويد

ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية وات ـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لــه ما
ً
لــم يـكــن مـمـثــا بـمـحــام ،وعـلـيــه االطــاع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
امل ـطــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب

735
736
738
740
741
742
743
744
745
746
747
748
750
751
752
754
755
757
759
761
762
764
765
766
767
768
770
772
773
775
776
779
781
782
783
784
785
786
788
789
790
791
792
794
795
796
801
802
803
804
805
806

RT000160080LB
RT000160081LB
RT000160083LB
RT000160085LB
RT000160086LB
RT000160087LB
RT000160088LB
RT000160089LB
RT000160090LB
RT000160092LB
RT000160093LB
RT000160094LB
RT000160096LB
RT000160097LB
RT000160098LB
RT000160100LB
RT000160101LB
RT000160103LB
RT000160105LB
RT000160107LB
RT000160108LB
RT000160110LB
RT000160111LB
RT000160112LB
RT000160113LB
RT000160114LB
RT000160116LB
RT000160118LB
RT000160119LB
RT000160121LB
RT000160122LB
RT000160126LB
RT000160128LB
RT000160130LB
RT000160131LB
RT000160132LB
RT000160133LB
RT000160134LB
RT000160136LB
RT000160137LB
RT000160138LB
RT000160139LB
RT000160140LB
RT000160142LB
RT000160143LB
RT000160144LB
RT000160149LB
RT000160150LB
RT000160151LB
RT000160152LB
RT000160153LB
RT000160154LB

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 126

