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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مبزيد من الرىض والتسليم مبشيئة الله تعاىل
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغايل

املـــرحـــوم

حسني السيد عيل إبراهيم

زوجته :نعمت درويش سنو
والده :املرحوم السيد عيل محمد إبراهيم
والدته :املرحومة عزيزة عبد الحسني صادق
ولداه :ريم زوجها حسام بيطار
مازن زوجته عفت الديراين
أشقاؤه :محسن وعبد الله ومحمد
واملرحومان حسن ونزار
شقيقته :نجاة أرملة املرحوم سامي ذبيان
أشقاء زوجته :نجوى وهال زوجة عبد الرحمن بيهم
ومصطفى وأنور
ُصيل عىل جثامنه الساعة الحادية عرشة يوم أمس الجمعة
الواقع فيه  1شباط  2019ويوارى الرثى يف روضة الشهيدين
تقبل التعازي اليوم السبت الواقع فيه  2شباط  2019من
الساعة الثالثة عرصاً إىل السادسة مسا ًء يف جمعية التخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء  -بريوت.
اآلسفون :آل إبراهيم وسنو وصادق وبيطار والديراين وبيهم

◄ ذكرى ►
تـ ـص ــادف ن ـه ــار األح ـ ــد ال ــواق ــع في
الثالث من شهر شباط 2019
ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج فياض فضل بركات
(أبو فادي)
أوالده :امل ـه ـن ــدس فـ ـ ــادي (رئ ـي ــس
بلدية كفردونني)  -الدكتور سمير
واألستاذ محمد
ول ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
عن روحــه الطاهرة آيــات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء في حسينية
بلدته كفردونني فــي تمام الساعة
العاشرة صباحًا.
* ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم ال ـث ــاث ــاء
امل ـ ــواف ـ ــق فـ ــي  5شـ ـب ــاط  2019فــي
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
ال ـع ـل ـم ــي ال ــرمـ ـل ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ق ــرب
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ألم ــن ال ــدول ــة من
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة وحـ ـت ــى ال ـســاعــة
ً
مساء.
السادسة
للفقيد الرحمة ولـكــم عظيم األجــر
والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :عـ ـ ـم ـ ــوم أهـ ـ ــالـ ـ ــي بـ ـل ــدة
كفردونني

إنا لله وإنا إليه راجعون
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي
الحاج محمود بزي
(أبو هشام)
زوج ـت ــه ال ـحــاجــة فــاط ـمــة ب ــزي (أم
هشام)
أوالده :هشام – بالل – مؤنس
بناته :سناء زوجة املهندس هشام
بزي
لبنى زوجة الدكتور إبراهيم ناصر
الدين
سهى زوجة الدكتور معن سعد
نـقــل جثمانه الـطــاهــر إل ــى مدينته
بنت جبيل نـهــار الخميس الــواقــع
في  31كانون الثاني  2019وجرى
الدفن بعد صالة الظهر
تقبل التعازي في بنت جبيل بعد
ال ــدف ــن ف ــي مـنــزلــه وي ـق ــام ل ــه ذك ــرى
أسـ ـب ــوع ف ــي مــدي ـن ـتــه ب ـن ــت جـبـيــل
نـ ـه ــار األح ـ ـ ــد فـ ــي  3شـ ـب ــاط 2019
الساعة العاشرة صباحًا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
األربـعــاء الواقع في  6شباط 2019
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي خلف أمن الدولة
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء
الساعة السابعة
اآلسـ ـف ــون :آل ب ــزي ون ــاص ــر الــديــن
وسـ ـع ــد وش ـ ـ ـ ــرارة ونـ ـج ــار وع ـم ــوم
أهالي مدينة بنت جبيل

جمعية بيت املرأة الجنوبي
تـنـعــى بـمــزيــد م ــن األسـ ــى وال ـحــزن
م ــؤسـ ـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة ورئ ـي ـس ـت ـهــا
الفخرية
الحاجة الفاضلة سعاد بحسون سلوم
لـلـفـقـيــدة الــرحـمــة ولــذوي ـهــا جميل
الصبر ولكم من بعدها طول البقاء
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انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
ّ
مجدية موسى الزين شراره
(أم عماد)
وال ــده ــا :امل ــرح ــوم ال ـشــاعــر مــوســى
الزين شرار (أبو عدنان)
والدتها :املرحومة الحاجة خديجة
عقيل شامي
زوج ـ ـهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم األديـ ـ ـ ــب حـســن
شراره (أبو عماد)
ابناؤها :األديــب عماد ،الصحافي
ناصر والدكتور اسامة شراره
اب ـن ـت ـه ــا :امل ــرب ـ ّـي ــة إن ـ ـشـ ــاد زوج ـه ــا
األستاذ فؤاد سعد
حفيدها :الصحافي ّ
غسان وعدنان
يصلى على جثمانها الطاهر في
ب ـن ــت ج ـب ـيــل ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت 2
شباط .2019
ي ـق ــام ن ـه ــار االح ـ ــد  3م ـنــه مـجـلــس
فــات ـحــة ع ــن روحـ ـه ــا ال ـط ــاه ــرة في
مـجـمــع ال ـح ــاج مــوســى ع ـبــاس من
الساعة العاشرة صباحًا.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
االربعاء  6شباط في قاعة جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء من الساعة الثالثة
ً
مساء.
عصرًا لغاية السادسة
اآلس ـفــون :آل ش ــراره ،شــامــي ،سعد
وعموم أهالي بنت جبيل.

إنا َلله وإنا َّإليه راجعون
ُ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
ار
َ(يا أ َّيت َها
َ ً َ ْ َّ ً َ ْ ِ ُ
َ
ِّ
ضــيــة فادخ ِلي
ِإلــى َربـ ِـك َر ِ
اضــي ُــة مــر َ ِ َّ
ْ
َ
َ
ِفي ِعب ِادي وادخ ِلي جن ِتي)
صدق الله العظيم
انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
ديبة علي خلف
ح ــرم امل ــرح ــوم ال ـسـ ّـيــد مـحـمــد علي
عاشور (أبو حاتم)
(رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقًا)
أوالده ـ ـ ـ ــا :املـ ــرحـ ــوم ح ــات ــم زوج ـت ــه
هويدا العلي
عبد الله زوجته سالم خلف (عضو
مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد اإلله زوجته ثريا عاشور
املرحوم عبد الرؤوف
عـبــد ال ـس ـتــار زوج ـت ــه زي ـنــة صــالــح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الكونغو الديمقراطية سابقًا)
ع ـبــد الـ ـ ــرزاق زوج ـت ــه ن ــدى يــوســف
(رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
بناتها :هال زوجــة الدكتور عاصم
صفي الدين
هنا زوجة املهندس علي سعد
سالم زوجة سليم ناصر
أشقاؤها :املرحومان أحمد وخليل
خلف
ي ـص ـل ــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
وتوارى الثرى اليوم السبت الواقع
في  2شباط  2019عند الثالثة بعد
الظهر في جبانة بلدة شقرا.
يـنـطـلــق م ــوك ــب الـتـشـيـيــع الـســاعــة
ال ـعــاشــرة ص ـبــاح الـسـبــت مــن أمــام
فينيسيا بنك – فرع خلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
منزل العائلة فــي شقرا طيلة أيــام
األحــد واالثـنــن والثالثاء  3و 4و5
شباط .2019
الــراضــون بقضاء الـلــه :آل عاشور،
خـ ـل ــف ،الـ ـعـ ـل ــي ،صـ ــالـ ــح ،ي ــوس ــف،
صفي الــديــن ،سعد ،ناصر وعموم
أهالي بلدة شقرا.
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ نعي ►
زوجة الفقيد نظيرة نخيل عبدالله
أوالده رض ـ ـ ـ ـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة س ـ ـ ـيـ ـ ــزار
مطانيوس شلهوب وعائلتهما
دي ـ ــان ـ ــا زوج ـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ـن ـ ــوس ي ــوس ــف
غسطني وعائلتهما
لينا زوجة أندريه جميل سركيس
وعائلتهما
ري ـن ــا زوج ـ ــة ال ـع ـق ـيــد ب ـي ـتــر م ـيــاد
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارح (ض ـ ـ ــاب ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني) وعائلتهما
ربى زوجة الدكتور سمعان إلياس
أبي نجم وعائلتهما
أشقاؤه عائلة املرحوم بشير وديع
بو عبدالله (في الوطن واملهجر)
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم غـ ـ ــازي وديـ ـ ــع بــو
عبدالله
طوني وديع بو عبدالله وعائلته
حنا وديع بو عبدالله وعائلته
جورج وديع بو عبدالله
ش ـق ـي ـقــاتــه ن ـج ـي ـبــة زوجـ ـ ــة ب ـطــرس
يوسف حبيتر وعائلتهما
ه ـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ــربـ ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري
وعائلتهما (في الوطن واملهجر)
أنطوانيت وديع بو عبدالله
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألسى فقيدهم الغالي
مارون وديع بو عبدالله
احتفل بالصالة لراحة نفسه أمس
الجمعة  1شباط  2019في كنيسة
مـ ــار أن ـط ــون ـي ــوس ال ـك ـب ـي ــر ،ب ـي ــادر
رشعني.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم السبت وغـدًا
األح ـ ـ ــد  2و 3شـ ـب ــاط مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ح ـت ــى ال ـســاعــة
ً
مساء في قاعة كنيسة مار
السابعة
أنطونيوس الكبير ،بيادر رشعني.
يحتفل بقداس املرافقة لراحة نفسه
اليوم السبت  2شباط  2019الساعة
الرابعة بعد الظهر.
َّ
يتقدم الــدكـتــور حسني يتيم نائب
بيروت السابق،
مـ ــن الـ ـص ــدي ــق الـ ـع ــزي ــز امل ـه ـن ــدس
األستاذ فادي بركات (رئيس بلدية
كفردونني)،
ِّ
بأحر التعازي لوفاة والده الجليل
املرحوم
الحاج فياض بركات،
كما وبالنيابة عــن عائلة آل يتيم
في لبنان واملهجر وعن مؤسسات
املعهد العربي التربوية في بيروت.
تغمد الله الفقيد برحمته ،والصبر
والسلوان ألهله.

تبليغ مجهول محل اإلقامة
ورقة دعوة صادرة عن محكمة مرجعيون
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة إل ــى جــريــر حسني
ايوب مجهول محل اإلقامة في الدعوى
املقامة عليك من املدعية ندى عبد العزيز
شريم بمادة نفقة زوجية وأوالد أساس
 5/30وتـعــن مــوعــد الجلسة الخميس
فــي  2019/3/28فيقتضي حـضــورك أو
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم املحكمة
قبل موعد الجلسة إلستالم نسخة عن
َ
اعتبرت مبلغًا
استحضار الدعوى وإال
حسب األصــول وجــرت بحقك املعامالت
ال ـقــانــون ـيــة وك ــل تـبـلـيــغ ل ــك ع ـلــى لــوحــة
اإلعــانــات فــي املحكمة يـكــون صحيحًا
تحريرًا في .2019/1/31
إعالن قضائي
تـبـلـيــغ دعـ ــوة مــوج ـهــة لـلـمــدعــى عليها
ماري خليل صليبا
من القرعون مجهولة محل االقامة
قـ ــررت رئ ـي ـســة ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة ملحكمة
استئناف البقاع املدنية  -زحلة القاضي
رشــا عبد الـســاتــر بـتــاريــخ 2019/1/31
في دعوى اتعاب املحاماة املسجلة تحت
رقم اساس  2019/140املقامة من املدعي
املحامي صالح بكري ضد املدعى عليها
ماري خليل صليبا واعتبارها مجهولة
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة وابـ ــاغ ـ ـهـ ــا اوراق ه ــذه
الدعوى بواسطة النشر التي يطلب فيها
للمدعي بــالــزام املــدعــى عليها املــذكــورة
اعاله بأن تدفع للمدعي املحامي صالح
بكري كامل اتعابه املتوجبة له بذمتها
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  $ 105.667مـ ـئ ــة وخ ـم ـســة
االف وستماية وسبعة وسـتــون دوالرًا
اميركيًا مــع فــوائــدهــا املستحقة والتي
ستستحق حتى تاريخ الدفع الفعلي.
ف ـي ـق ـت ـض ــي حـ ـ ـض ـ ــورك بـ ـ ــالـ ـ ــذات او مــن
ينوب عنك قانونًا الــى قلم املحكمة في
زحـلــة لتبلغ اوراق ه ــذه الــدعــوى خــال
مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن في الجريدة وتعليق نسخة عنه
على لوحة االعالنات في ايوان املحكمة
وعـلـيــك ات ـخ ــاذ م ـقــام م ـخ ـتــارًا ل ــك ضمن
ن ـطــاق ه ــذه املـحـكـمــة واال سـيـصــار الــى
ابالغك هذه االوراق بواسطة رئيس قلم
املحكمة ووفقًا للقانون.
رئيس القلم
علي أبو شاهني
إعالن
تـعـلــن ادارة مستشفى ف ـتــوح ك ـســروان
الـحـكــومــي  -ال ـبــوار عــن اج ــراء مناقصة
عمومية بالظرف املختوم لتلزيم اعمال
النظافة في املستشفى ،يمكن الحصول
على دفاتر الشروط من امانة سر االدارة
ضمن ساعات ال ــدوام الرسمي ،اعتبارًا
م ــن االث ـن ــن  2019/02/04م ــن الـســاعــة
 8:00ص ل ـغ ــاي ــة  14:00ظ اخ ـ ــر مـهـلــة
لتقديم الـعــروض االثـنــن 2019/02/18
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  15:00ب.ظ ،عـ ـل ــى ان
تـجــري عملية فــض ال ـع ــروض االرب ـعــاء
 2019/02/20عند الساعة  16:00ب.ظ.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب منير جميل مظلوم سندات تمليك
بـ ــدل ض ــائ ــع ب ــال ـع ـق ــارات  2047و2049
و 2053وت ــويـ ـت ــه  266و 1744جــدي ـتــا
وط ـل ــب جـمـيــل مـحـمــد م ـظ ـلــوم بــالـقـســم
 4بــال ـع ـقــار  64ك ـس ــاره وبــال ـق ـســم  6و7
بــالـعـقــار  2640جــديـتــا وبــالـقـســم  7و8
بــالـعـقــار  187جــديـتــا وب ــاالق ـس ــام  4و5
و 6و 7و 8و 9و 18بالعقار  1449حوش
االمراء اراضي و 2141سعدنايل وباسم
شــركــة الحياة للبناء والـتـجــارة العامة
ش.م.م .بالقسم  4بالعقار  143زبدل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب عمر صالح بسج سند تمليك بدل
ضــائــع بـحـصـتــه بــالـعـقــار  1508مـجــدل
عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي زه ـ ـمـ ــول ح ـس ــن امل ـيــس
مل ــورث ــي م ــوك ـل ــه ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن وج ــاب ــر
مـحــي الــديــن جــابــر س ـنــدات تمليك بــدل
ضائع بحصصهم بالعقارات  79و205
و 267و 285و 288و 292و 301و309
و 338و 351و 364و 368و 371و389
و 422و 460و 504و 508و 539و544
و 558و 572و 579و 586و 778و822
و 823و 832و 937و 957و 965و1105
و 1114و 1116و 1146و 1160و1177
و 1187و 1206و 1246و 1266و1298
و 667و 672و 680و 740و 741و 742و32
وملورث موكلته محمد محي الدين جابر
بــالـعـقــار  747وملـ ــورث مــوكـلـتــه شـحــاده
محي الدين جابر بالعقار  32جميعها
من منطقة بوارج.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب وسام نايف الساحلي سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  4152معلقة اراضي
وملــوك ـلــه عـلــي دي ــب الـســاحـلــي بــالـعـقــار
 4211معلقة اراضــي وطلب حسني ديب
الساحلي سند تمليك بدل ضائع للعقار
 2602تعلبايا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب امل ـحــامــي جـ ــورج جـ ــورج دح ــروج
ملــوك ـل ـتــه س ـ ــاره ي ــوس ــف ال ـق ــاض ــي سند

تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع بحصتها بــالـعـقــار
 843بر الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب محمد جميل مظلوم سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  2661تعلبايا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب املحامي سامي ايلي حبيقة وكيل
احمد حسن الحريري سند تمليك بدل
ض ــائ ــع ب ــاس ــم ش ــرك ــة ال ـب ـق ــاع لـلـتـمــويــن
ش.م.م .ب ــال ـع ـق ــار  943ح ـ ــوش االمـ ـ ــراء
اراضي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب املحامي رشيد يوسف فرح ملورثة
موكله رولــى انيس الخوري غانم سند
تمليك بــدل ضائع بالقسم  4من العقار
 110امليدان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي رش ـ ـيـ ــد يـ ــوسـ ــف ف ــرح
مفوضًا عن بنك االمارات ولبنان ش.م.ل.
الذي حل مكان بنك البقاع شهادة تأمني
درج ــة ثــانـيــة وثــالـثــة وراب ـع ــة وخــامـســة
بدل ضائع على العقار  186فرزل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت اينا الجاجي ملوكليها عبدالغني
مصطفى صيرفي وعليا احـمــد الــزمــار
ش ـ ـهـ ــادة قـ ـي ــد بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ــال ـق ـس ــم 7
بالعقار  2660تعلبايا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت سحر عبد الرحمن فرحات ملورثها
محمود حسن فــرحــات سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  1534جديتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب خ ـل ـيــل ف ـضــل ال ـل ــه ش ـمــاطــه مل ــورث
موكله نعيم مخايل توما سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  818مريجات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب نايف فدعا الساحلي ملورثه فدعا
نايف الساحلي سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  578عني كفرزبد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب ه ــاروتـ ـي ــون ب ـ ـ ــدروس الك ـي ـس ـيــان
ملوكلة موكليه امل داود الدجاني سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  1140عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب ط ــون ــي ف ـ ـ ــارس الـ ـسـ ـك ــاف مل ــورث ــه
فــارس جــورج السكاف سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  128الراسية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
ط ـلــب س ـل ـيــم وي ــوس ــف وج ــرج ــس نــزيــه
لحود سندات تمليك بدل عن ضائع في
ال ـع ـقــار رق ــم  3813مــن منطقة عمشيت
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـ ـل ــب ري ـ ـ ـمـ ـ ــون يـ ـعـ ـق ــوب اغـ ـن ــاطـ ـي ــوس
بصفته وكيل روبير نوهرا البارد سند
تمليك بــدل عــن ضائع فــي القسم رقــم 8
مــن ال ـع ـقــار رق ــم  391مــن منطقة جبيل
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلــب صــالــح عـقــل حـيــدر احـمــد بصفته
اح ــد ورثـ ــة امل ــرح ــوم عـقــل مـحـمــد حـيــدر
اح ـمــد سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1418م ــن مـنـطـقــة عـلـمــات
الشمالية العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب جــرجــي انـطــونـيــوس ســامــه سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 702
من منطقة قهمز العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت رنا رشيد غانم سند تمليك بدل
عن ضائع في العقار رقم  210من منطقة
جورة بدران العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب يوسف جورج نبيه حبيش سندات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 405و 414و 417و 425و 428و 430و566
من منطقة ساحل علما العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خ
الل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب فارس سعيد فايق لنفسه شهادة
قيد بــدل ضائع بحصته بالعقار 6102
راشيا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب مكرم ابراهيم بركات ملوكله نديم
رف ـي ــق ال ـح ـل ـبــي ومل ــوك ــل مــوك ـل ـتــه نبيل
رفيق الحلبي شهادتي قيد بدل ضائع
بالعقار  6127راشيا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد
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◄ خرج ولم يعد ►
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