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◄ إعالنات رسمية ►
آل عسيران وآل البيضاوي
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
املرحومة بإذن الله
توفيقة محمد علي عسيران
أرم ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـب ـ ــد املـ ـنـ ـع ــم
البيضاوي
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا  :هـ ــانـ ــي زوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـي ـنــا
ال ـشــريــف  -س ــام ــي زوج ـت ــه فــريــدا
خروبي
أشـ ـق ــاؤه ــا  :املـ ــرحـ ــومـ ــان تــوف ـيــق
وكامل محمد علي عسيران
شقيقاتها  :مليحة  ،واملرحومات
زينب زوجــة املرحوم محمد حرب
– راقـ ـي ــة زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم ح ـمــدي
الـ ـح ــاج  -ن ــزي ـه ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
جميل قصير .
أحـفــادهــا  :حسني – رجــا – فــراس
واحمد البيضاوي .
املنتقلة الــى رحمته تعالى مساء
ي ــوم األحـ ــد ال ــواق ــع ف ــي  9جـمــادي
اآلخـ ــرة سـنــة  1439هـ ـ امل ــواف ــق 25
شباط . 2018
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ال ـي ــوم الـثــالــث
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـبــاحــا
ولـ ـغ ــاي ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ظـ ـه ــرا  ،وم ــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
السابعة مـسـ ً
ـاء فــي قاعة الدكتور
فـ ـ ـ ــؤاد عـ ـسـ ـي ــران فـ ــي دار ال ـي ـت ـيــم
العربي.
وتقبل التعازي يوم الجمعة الواقع
ف ــي  2آذار  2018ف ــي ب ـي ــروت في
قــاعــة جمعية متخرجي الجامعة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت – الــورديــة
– ال ـح ـمــراء م ــن ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ً
مساء.
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ـادي َو ْادخ ـ ِـل ــي جــنـ ِـتــي صــدق الله
ِعــبـ ِ
العظيم
آل بيضون وخليل وهاشم وفخري
ورونغتا وصفي الدين
Tribonian Law Advisors
Johns Hopkins Dept. of
Neurosurgery
The Institute for Higher Learning
ينعون بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره املرحوم بإذن الله
تعالى فقيدنا الغالي
الدكتور حسني محمد علي يوسف
بيضون
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة خديجة
بيضون
زوجته :نجوى أيوب خليل
أوالده :م .رندلى زوجــة السيد علي
هاشم
د .علي وزوجته د .كارول فخري
م .ميسون زوجة م .أنكور رونغتا
د .محمد وزوج ـتــه م .سلمى صفي
الدين
أشقاؤه :املرحومون يوسف وحبيب
وأحمد وحسن
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ع ـب ــاس
سلمان ،نعمات زوجة علي شامي
شقيقات زوجته :د .سلوى زوجة د.
عماد األمني ،املرحومة فاطمة زوجة
السيد مصطفى الدندشلي
م .بشرى خليل ،لبنى زوجــة السيد
حسني طاهر
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  7آذار 2018
فــي بلدته بنت جبيل حيث يــوارى
الثرى وتقبل بعدها التعازي
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  9آذار ،2018
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية
ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي أوت ـيــل
Four Seasons
إ َّنا ِل ّلهِ َوإ َّنـا إ َل ْيهِ َ
اجعون
ر
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الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
ب ـي ـضــون وخ ـل ـيــل وه ــاش ــم وف ـخــري
ورونغتا وصفي الدين
وس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان وش ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والدندشلي وطاهر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جورج جوزيف الياس بوكالته عن
ان ـ ــدره ك ـن ـعــان نـ ــادر الــوك ـيــل ع ــن مـيـشــال
و وسـ ــام روب ـي ــر طـ ــراد مــالـكــي ال ـع ـقــارات
 /1210/و  /1219/و /1221/و/1241/
الخنشارة سندات تمليك بدل عن ضائع
بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت سيدي عازار مارون وكيلة منتهى
س ـع ـيــد ابـ ــو س ـل ـي ـمــان اح ـ ــدى ورث ـ ــة منى
سعيد ابو سليمان مالكة القسم  /9/من
العقار  /839/الزلقا سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املورثة .
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب عبدو يوسف غصوب وكيل خليل
راجـ ــي الـ ـخ ــوري اح ــد ورثـ ــة راجـ ــي اي ــوب
ال ـ ـخـ ــوري املـ ــالـ ــك فـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات /894/
و /897/و /912/ال ــدوار سـنــدات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب انـ ـط ــوان الـ ـي ــاس ب ــو ع ـب ـســي مــالــك
العقار  /590/قنابة برمانا سند تمليك
بدل عن ضائع بإسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب انـتــرانـيــك دي ــران شـيــريـنـيــان وكيل
امل ـ ـطـ ــران جـ ــورجـ ــي امل ـ ـعـ ــروف ب شــاهــي
ان ـط ــران ـي ــك ب ــان ــوس ـي ــان ب ـص ـف ـتــه ال ــول ــي
والقيم على اموال وامالك مطرانية االرمن
االرث ــوذك ــس فــي لـبـنــان سـنــد تمليك بــدل
ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم رق ــم  /5/م ــن الـعـقــار
 /374/برج حمود باسم مطرانية االرمن
االرثوذكس.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بسام يوسف بعقليني مالك القسم
 /5/مــن العقار  /3479/بيت مــري سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب اي ـل ــي ح ـم ـيــد م ـع ـلــوف وك ـي ــل رن ــدا
ت ــوف ـي ــق اب ـ ــو ن ــاض ــر امل ــال ـك ــة ف ــي ال ـع ـقــار
 /2055/ال ـشــويــر س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع بحصة املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن صادر عن محكمة الدرجة االولى في حلبا
الناظرة في الدعاوى العقارية
رقم االوراق2017/366 :
من املدعي :مخائيل وديع حيدر
وكيله املحامي ربيع الطويل
ال ــى املــدعــى عـلـيـهـمــا :دي ـبــة يــوســف ديــب
وم ـي ـش ــال تــوف ـيــق الـ ـص ــراف  -مـجـهــولــي
محل االقامة
ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ــدع ــوى امل ـقــامــة ضــدكـمــا من
املدعي ميخائيل وديــع حيدر بموضوع

ت ـص ـح ـي ــح ال ـ ـف ـ ـقـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ال ـ ـقـ ــرار
 2004/450بـ ـحـ ـي ــث يـ ـصـ ـب ــح ت ـس ـج ـيــل
املقاسم  /39/و /40/و /41/الكائنة في
الطابق العلوي الــرابــع مــن البناء القائم
ً
على العقار  /934/منيارة بدال من االرقام
 /7/و /8/و /9/ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـع ـلــوي
الـثــانــي وتضمينهما (امل ــدع ــى) الــرســوم
واملصاريف كافة.
ف ـي ـق ـت ـض ــي حـ ـض ــوركـ ـم ــا ال ـ ـ ــى قـ ـل ــم ه ــذه
ً
املـحـكـمــة او ارس ـ ــال وك ـي ــا قــانــون ـيــا من
ق ـب ـل ـكــم ب ـم ــوج ــب س ـن ــد رس ـم ــي الس ـت ــام
اوراق ال ــدع ــوى ومــربــوطــات ـهــا ف ــي خــال
عشرين يومًا من تاريخ النشر وااللصاق
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ م ـق ــام ــا لـ ــك ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
ً
املحكمة ،واذا لم تحضرا او ترسال وكيال
عنكما في املهلة املحددة تجري املعاملة
القانونية بحقك وفقًا لالصول واال فكل
تبليغ لكما فــي قلم هــذه املحكمة يعتبر
قانونيًا ما عدا الحكم النهائي.
رئيس القلم
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة السابعة  -العقارية
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
رقم االوراق2018/80 :
الجهة املستدعية :ناجي نصار مفرج
االوراق امل ـط ـل ــوب اب ــاغ ـه ــا :االس ـت ــدع ــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدع ـيــة ب ـتــاريــخ
 2018/2/16تحت الرقم  2018/80والذي
ت ـط ـل ــب ب ـم ــوج ـب ــه ت ـق ــري ــر ش ـط ــب اش ـ ــارة
الحجز االحتياطي ذات الرقم 1980/224
عــن صحيفة الـعـقــار  /1003/مــن منطقة
االشرفية العقارية لكون املعاملة متروكة
مـنــذ اك ـثــر م ــن  /35/س ـنــة ول ـك ــون املـلــف
مـفـقــودًا وذل ــك وفـقــا لــاصــول املنصوص
عـلـيـهــا ب ـمــوجــب ال ـف ـق ــرة  /4/م ــن املـ ــادة
 /512/أ.م.م.
فعلى من لديه اي اعتراض أو مالحظات
ع ـلــى ذل ــك ال ـت ـقــدم ب ـهــا ال ــى ق ـلــم املحكمة
وذلــك في مهلة عشرين يومًا تلي تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  23شباط 2018
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد ال ـحــاج
علي وعضوية القاضيني روني داكسيان
وريشار السمرا املستدعى ضدهم :فوزية
علي رح ــال وثـنــاء وفــاطـمــة وبهية كاظم
عـسـيــران السـتــام نسخة عــن ال ـقــرار رقم
 2018/9ت ــاري ــخ  2018/01/11امل ـقــامــة
من حــرب محمود حــرب بوكالة املحامي
ح ـس ــن ص ـب ـحــي ق ــرق ـم ــاز وال ـ ـ ــذي قـضــى
بــاع ـت ـبــار ال ـع ـقــار رق ــم  /96/م ــن منطقة
ك ـفــرح ـتــى ال ـع ـقــاريــة غ ـيــر ق ــاب ــل للقسمة
الـعـيـنـيــة ب ــن ال ـشــركــاء مــالـكـيــه ،وطــرحــه
للبيع باملزاد العلني امــام العموم ،وذلك
امام دائرة التنفيذ في صيدا ،وذلك خالل
مهلة شهر من تاريخ النشر.
رئيسة القلم
سالم الغوش
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ب ـش ــاره جــرجــي صـلـيـبــا اح ــد ورث ــة
جــرجــي عـبــد ال ـنــور صليبا مــالــك العقار
 /157/بـتـغــريــن س ـنــدي تمليك ب ــدل عن

ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ان ـطــوان الـيــاس روحــانــا احــد ورثــة
سعيد روحــانــا روحــانــا مــالــك العقارين
 /504/و /678/الدوار سندي تمليك بدل
عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ادغ ــار قــديــر مـخــول مــالــك الـعـقــارات
 /785/و /726/والقسم  /14/من العقار
 /725/عني الخروبة سندات تمليك بدل
عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وكيال سند تمليك بدل عن ضائع
بـحـصــة ب ـســام حـســن صـقــر بــالـعـقــار رقــم
 3082الهرمل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل الـعـقــاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وكيال سند تمليك بدل عن ضائع
لضاهر حمد ضاهر حميه بالعقار رقم
 1079طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب عبده جرجي نعمه سند تمليك بدل
عن ضائع عن حصته بالقسم واحــد من
العقار  714منطقة الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
تبليغ فقرة حكمية
ق ــررت محكمة اي ـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي الرا عـ ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/31بالقرار  2017/95بالدعوى
 2015/1044امل ـق ــام ــة م ــن م ـح ـمــد خضر
يـمــوت ،اسـقــاط حــق املــدعــى عليه عاطف
س ـل ـي ـم ــان ي ـح ـيــى ب ــال ـت ـم ــدي ــد ال ـق ــان ــون ــي
وإل ـ ــزام ـ ــه ب ــاخ ــاء املـ ــأجـ ــور ف ــي ال ـطــابــق
الـثــانــي فــي الـعـقــار /32املـصـيـطـبــة وبــأن
يــدفــع لـلـمــدعــي مـبـلــغ /3.311.328/ل.ل.
م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف  15ي ــوم ــا ت ـلــي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه

تصحيح إعالن
ورد فــي جــريــدة األخـبــار فــي الـعــدد 3373
تاريخ  2018/1/18اعالن صادر عن دائرة
تنفيذ كسروان باملعاملة رقم 2014/142
وقد ذكر أن "بدل تخمني القسم 17/1298
البوار /121.500/د.أ.
وبـ ــدل طــرحــه /72900/د.أ ،.والـصـحـيــح
هــو بــدل تخمني القسم  18/1298الـبــوار
/121500/د.أ .وبدل طرحه /72900/د.أ.
فإقتضى التصويب
رئيس القلم
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Tigist dache aymalo
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 70/206661
غادرت العاملة االثيوبية
Bilile Kebede Deresu
م ـمــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03/233700
غادر العامل البنغالدشي
Md abdus jolil
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
142255/71
غادرت العاملة البنغالدشية
Ayesha bibi
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
685393/70
غادر العمال البنغالدشيون
SUMAN MIAH
MD SAIDUL ISLAM
AKRAM
MOHAMMAD MIZAN
SHAHJAHAN BEPARI
NAZMUL HASAN
MOYNUL ISLAM
EKBAR HUSSEN
BISNU CHANDRA BHOMIK
MOHAMMAD JASHIM UDDIN
م ــن مــؤسـســة مـسـتـخــدمـيـهــم ,الــرجــاء
ممن يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/454146
غادرت العاملة الفليبينية
myra sibbaluca maddagan
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/670082
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad imran hossain
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
71/551553
غادر العامل البنغالدشي
Sirajil islam late mubarak ali
م ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,الـ ـ ــرجـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/468846

◄ مفقود ►
فقد جواز سفر أثيوبي بإسم
BIZUNESH TESFAYE GADISA
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال على
الرقم 71/388789

