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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
تقرير

ابنة الفقيد :الدكتورة رنده غارانا
أشقاؤه :بول غارانا زوجته ظريفه
قسيس وأوالده:
ك ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــون ،إدوار ،ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
وبرناديت
املرحوم إدوار غارانا زوجته نايفة
عازار وأوالده:
ريتا ،سامي وعائلته ولينا
هـ ـن ــري غ ـ ــاران ـ ــا زوج ـ ـتـ ــه ج ــوزف ــن
مبارك وولداه:
جـ ــان ك ـل ــود وع ــائ ـل ـت ــه ،بــاتــريـسـيــا
وعائلتها
أوالد شـقـيـقـتــه امل ــرح ــوم ــة كــارمــن
أرملة املرحوم شمعون آحو:
روبير وعائلته وفريدا وعائلتها
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :غـ ــارانـ ــا ،حـ ــداد،
عازار ،قسيس ،آحو ،مبارك ،خوري
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدهم املأسوف عليه املرحوم
شارل لويس غارانا

جاءت التصفية بدعوى تحول الشركة إلى جهة
خاسرة كليًا وال يمكن إصالحها (أ ف ب)

إغالق شركة أسسها عبد الناصر:

إنهاء عهد
ُ
الملك الحكومي
صدر قرار رسمي بتصفية أعمال
«الشركة القومية لإلسمنت» التي أسسها الراحل
جمال عبد الناصر ضمن «خطة النهضة الصناعية».
أغلقها نظام عبد الفتاح السيسي لمصلحة شركات
أخرى قيد اإلنشاء وتتبع الجيش ،ضمن خطة
للتخلص من الشركات الخاسرة وطرح أسهم الرابحة
في البورصة!
القاهرة ــ جالل خيرت
خطا النظام املصري خطوة جديدة يواصل بها تأكيد النهج االقتصادي
الجديد الــذي يسعى فيه إلى التخلص من الشركات الحكومية ،سواء
ُ
أكانت خاسرة ،فتباع دون محاولة االستفادة منها وإعادة هيكلتها ،أم
رابحةُ ،
فيطرح جزء منها في البورصة للحصول على أموال لتسد عجز
املوازنة املتفاقم وسط ضغوط دولية قد تؤدي إلى نتائج سلبية تنسف
اآلثار التي توقعتها الحكومة من اإلجراءات االقتصادية القاسية التي
تطبقها منذ بداية صــرف قــرض ال ــ 12مليار دوالر من «صندوق النقد
الــدولــي» .وواض ـ ٌـح أن الحكومة ال تسعى إلــى االسـتـفــادة مــن الشركات
التي تملكها ،إذ إن قطار الخصخصة الذي انطلق في عهد نظام حسني
مبارك وتوقف قبل الثورة ،جــراء بــروز نتائجه السلبية على العاملني
واالقـتـصــاد ،يعود مــرة أخ ــرى ،لكن بـصــورة جــديــدة ،ومرتبطة بإعادة
إنـشــاء شــركــات ومصانع تتبع الـقــوات املسلحة مباشرة ،أو بالشراكة
مــع القطاع الـخــاص ،لتواصل الحكومة التخلص مــن آخــر مــا بقي من
ممتلكاتها.
فبعد أي ــام قليلة مــن افـتـتــاح أكـبــر مصنع إسمنت فــي الـشــرق األوســط
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزرائ ــه ،تقرر رسميًا تصفية
«الشركة القومية لإلسمنت» ،عمالق صناعة اإلسمنت على مدار عقود،
وهو املصنع الذي دشنه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام ،1956
وضــم وقــت إنشائه  6أف ــران كبيرة .وجــاء قــرار التصفية تحت مسمى
تحول الشركة إلــى جهة خاسرة على نحو كامل وال يمكن إصالحها،
وهذا ليس دقيقًا ،ألن محاوالت التصفية اإلجبارية للشركة التي أنشئت
على أط ــراف الـقــاهــرة آن ــذاك ،وبــاتــت فــي منطقة حيوية للغاية بفضل
الـتــوســع الـعـمــرانــي ،أصبحت أرضـهــا تحت أعــن الجيش ال ــذي يرغب
كأراض سكنية ضمن مشروعات عمالقة
في السيطرة عليها وطرحها
ٍ
ً
استغالال ملوقعها املتميز في الوقت الحالي.
ّ
قبل سنوات كانت الحكومة تعد الستغالل األرض بعد نقل الشركة إلى
موقع آخر ،لكن سياسات متتالية من القائمني على «القومية لإلسمنت»
بداية من  2014بدأت تدخل بها في منعطف آخر هو الخسارة الكاملة
التي تؤدي إلى االنهيار وليس إعــادة البناء ،ليصف املسؤولون عنها
قرار التصفية حاليًا بأنه «خطوة صحيحة اقتصاديًا وبداية لإلصالح»!
ووفــق مصادر ،تعمدت الدولة تخريب الشركة بتعيني قيادات فاسدة
حــاول العمال مواجهتهم ووقــف خططهم الهادفة إلى زيــادة الخسائر
وتصفية الشركة ،كما لــم يحقق أحــد مــع أي مــن املسؤولني السابقني،
رغم إعالن تقارير للرأي العام تحدد مسؤولية أشخاص تولوا مناصب
سابقًا وارتـكـبــوا مخالفات أض ــرت بالشركة وأدت إلــى تحويلها إلى
شركة خاسرة تأكل حقوق املساهمني فيها ،بل خسرت نحو  12مرة من
قيمة رأسمالها!

امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  4تـشــريــن
األول  ،2018م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الــدي ـن ـيــة .يـحـتـفــل بــال ـصــاة لــراحــة
نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر
يــوم السبت  6ال ـجــاري فــي كنيسة
سـ ــان ل ــوي ــس ل ــآب ــاء الـكـبــوشـيــن،
بــاب إدري ــس ،ثــم ي ــوارى الـثــرى في
مدفن العائلة ـ الفنار.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الواحدة بعد الظهر ويــوم األحــد 7
ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة ســان
ل ــوي ــس ل ــآب ــاء ال ـك ـب ــوش ـي ــن ،ب ــاب
ً
ابتداء من الساعة الحادية
إدريس،
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

تعزية ►
ذكرى ►
◄ على
◄ شكر
ذكرى أربعني
يصادف نهار السبت  6تشرين أول
ذكرى مرور أربعني يوما على وفاة
املرحومة الحاجة خديجة سليم حيدر
(زوجة الحاج رضا مراد)
أوالده ـ ــا:ال ـ ـح ـ ــاج أكـ ـ ــرم وال ــدك ـت ــور
محمد.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا:امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باسمة،بهية،الحاجة ايمان،الحاجة
إحسان،حنان ونسرين.
أصهرتها :عبد الله شلهوب،عصام
ج ــراح،ال ـح ــاج حـســن فـقـيــه،الـحــاج
علي شور وفؤاد طراد.
إخـ ـ ـ ــوة زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم س ـل ـيــم
امل ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــود،امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم
أنيس،علي،حسن وداوود مراد.
إخــوت ـه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج مـحـمــد،
املرحوم الحاج أحمد ،الحاج علي،
الـ ـح ــاج ح ـس ــن وامل ـ ــرح ـ ــوم ال ـح ــاج
حسن.
شقيقتها :املرحومة الحاجة فاطمة
حيدر .
وبهذه املناسبة يقام مجلس عزاء
عــن روحـهــا الـطــاهــرة فــي حسينية
بلدتها الــرمــاديــة الـســاعــة الــرابـعــة
والنصف عصرا
اآلس ـف ــون :آل مـ ــراد ،ح ـيــدر وعـمــوم
أهالي بلدتي الرمادية وقانا.
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بالغ رقم2/13 :
ُ
ت ـع ـلــن وزارة االت ـ ـصـ ــاالت بــان ـهــا سـتـضــع
قـيــد التحصيل اعـتـبــارًا مــن 2018/10/16
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
ايلول عام 2018
باإلضافة الــى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير امل ـســددة ،ولـقــد ح ــددت مهلة اقصاها
 2018/11/14لـتـســديــد ه ــذه ال ـك ـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاس ـت ـق ـبــال فـقــط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/11/15
 2ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن املـتـخـلـفــن
عــن الــدفــع بــاالتـجــاهــن اعـتـبــارًا مــن تاريخ
 2018/12/03وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد
مرور شهر واحد على تاريخ قطع االشتراك
اعتبارًا من  2019/01/02ويعاد وصله بعد
تـســديــد امل ـتــأخــرات املـسـتـحـقــة إضــافــة الــى
رسم اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك
حتى تاريخ اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نـهــائـيــة
بعد مــرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
امل ــؤق ــت اع ـت ـبــارًا م ــن ت ــاري ــخ 2019/04/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقــام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املــادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ يحرم املشترك امللغى رقمه من الحصول
ع ـلــى إشـ ـت ــراك ج ــدي ــد ق ـبــل ت ـســديــد جميع
الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خـ ـط ــوط امل ـش ـتــركــن
املتخلفني عن دفــع فــاتــورة هاتف شهر آب
عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2018/10/16
ب ـ ـ ـ يـمـكــن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم امل ـتــأخــرة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفــي مصلحة
الـشــؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتـصــاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد ال ـفــوات ـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ـ لـ ــدى اي صـ ـن ــدوق م ــن ص ـن ــادي ــق قبض
الـفــواتـيــر التابعة ل ــوزارة االت ـصــاالت على
9/26/18
2:51 PM
كافة االراضي اللبنانية.

ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف ع ـبــر تــوطــن ال ـفــاتــورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو أكثر
(لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ م ـكــاتــب  :LibanPostم ـقــابــل  2.000ل.ل.
ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بـكـلـفــة  1.500ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك بخدمة
«ج ـب ــاي ــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ م ـكــاتــب شــركــة وي ـس ـتــرن يــون ـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير :عبر
االتصال على املجيب الصوتي رقم  1515أو
عبر صفحات االنترنت الخاصة بالوزارة
( )mpt.gov.lbوهيئة أوجـيــرو (ogero.gov.
.)lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتـعــديـلــه
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لإلعتراض
بعد إنتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعــاه ،ووجــوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـل ــب م ــن امل ـش ـت ــرك ــن ال ـ ـكـ ــرام ال ـت ـج ــاوب
السريع مع مضمون هــذا الـبــاغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  25ايلول 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 2004
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إعالن بيع عقاري للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2009/34
الرئيس مريانا عناني
طالب التنفيذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثــة املــرحــوم عــدنــان احمد
عرقجي
وهم مارل سعد الدين جزار رعد
شيرين عرقجي
ياسمني عرقجي
وليد عرقجي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
محكمة ال ــدرج ــة االولـ ــى املــدنـيــة ق ــرار رقــم
 2005/180/210وال ـقــاضــي بــالــزام املنفذ
عليهم بدفع مبلغ وقدره /5.534.587/د.أ.
وم ـب ـلــغ وق ـ ــدره /584.665.960/ل.ل .مع
Akhbar-LebEuFest-2018.pdf
منهما تـســري من
الـفــائــدة القانونية لكل

تاريخ .2005/4/30
تاريخ التنفيذ2009/1/8 :
تاريخ تبلغ االنذارات :ورثة املرحوم عدنان
احمد عرقجي وهم :مارل سعد الدين جزار
رع ــد  -ش ـيــريــن  -يــاس ـمــن وول ـي ــد عــدنــان
عــرق ـجــي ن ـش ـرًا ف ــي ج ــري ــدة ال ـب ـلــد تــاريــخ
.2014/5/15
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـجــز 2009/6/12 :اع ــان
تحول الحجز االحتياطي رقــم 2015/415
الى حجز تنفيذي.
 الـقـســم  /16/مــن ال ـع ـقــار رق ــم  947رأسبيروت  2400سهمًا.
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن م ــدخ ــل وثـ ـ ــاث م ـكــاتــب
ومطبخ وحمام  -الطابق انترسول شرقًا
تاريخ قرار الحجز2009/6/12 :
تاريخ تسجيله2009/7/3 :
تاريخ محضر الوصف2010/1/27 :
تاريخ تسجيله2010/2/12 :
مساحة العقار 74 :م2
حدود العقار :غربًا عقار رقم  - 1810شرقًا
ً
امــاك عامة  -شـمــاال امــاك عامة  -جنوبًا
عقار رقم 945
قيمة التخمني/222.000/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة السابعة/96.662/ :د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم الثالثاء
الواقع في  2017/10/23الساعة  11ظهرًا
في مكتب رئيس دائرة تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة السابعة حصص املنفذ عليهم في
العقار املنوه عنه واملوصوف اعاله.
فـعـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـش ــراء تـنـفـيـذًا الحـكــام
املواد  973و 987و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ل ـ ــدى ص ـن ــدوق
الخزينة أو احــد املـصــارف املقبولة مبلغًا
موازيًا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية
ت ـض ـمــن هـ ــذا امل ـب ـل ــغ وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ م ـقــام
مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لــم يكن له
م ـقــام ف ـيــه او ل ــم يـسـبــق ل ــه ان ع ــن مـقــامــا

م ـخ ـتــارًا ف ـيــه ،واال ع ــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
م ـخ ـتــارًا ل ــه وعـلـيــه اي ـضــا ف ــي خ ــال ثــاثــة
ايــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة ايــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في
صندوق الخزينة او احد املصارف املقبولة
تحت طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر
واال ف ـع ـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن
وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فـيــه رس ــم دالل ــة
خـمـســة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النـ ــذار او
طلب وذلــك خــال عشرين يومًا من تاريخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحمن العاكوم
إعالن قضائي
ب ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2018/3/15وامل ـص ـ ّـح ــح ب ـمــوجــب ال ـق ــرار
الصادر بتاريخ  2018/7/3اعلنت املحكمة
االبتدائية الثانيةفي جبل لبنان برئاسة
القاضي هالة الحجار وعضوية القاضيني
سـتـيـفــانــي ال ــراس ــي ودي ــان ــا ش ــري ــم ،شهر
إفـ ــاس ش ــرك ــة الري ـب ـي ـكــا ش.م.م .وح ــددت
تــاريــخ توقفها عــن الــدفــع فــي 2016/9/15
وع ـي ـن ــت ع ـض ــو امل ـح ـك ـمــة ال ـق ــاض ــي دي ــان ــا
ش ــري ــم ق ــاضـ ـي ــا مـ ـش ــرف ــا عـ ـل ــى ال ـت ـف ـل ـي ـســة
ً
واملحامي لينا معلوف وكيال لها.
فعلى الــدائـنــن وأصـحــاب الحقوق التقدم
مــن وكيل التفليسة الثـبــات ديونهم خالل
مهلة  15يومًا من تاريخ النشر في مكتب
املـحــامــي لينا مـعـلــوف الـكــائــن فــي منطقة
فــرن الـشـبــاك  -تقاطع الشفروليه  -مقابل
سينما ابراج  -خلف الدفاع املدني  -بناية
الحمصي  -الطابق الثاني هاتف 293969
(.)03( 295592 - )01
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

محكمة االستئناف املدنية في الشمال
 2018/1573الغرفة السادسة
برئاسة القاضي فادي العنيسي
ل ـل ـم ـط ـلــوب ادخ ــالـ ـهـ ـم ــا :أحـ ـم ــد األيـ ــوبـ ــي -
ط ــراب ـل ــس  -مـ ـح ــرم  -ب ـ ــاب ال ــرم ــل  -مـحــل
دهانات وعماد طه ضناوي  -حي السلم -
بناية البرجاوي  -خلف محالت عطية ط ،3
مجهولي االقامة
تــدعــوكــم املـحـكـمــة لـلـحـضــور الـيـهــا لتبلغ
اوراق الــدعــوى نــوع  -عـقــاري  -املقامة من
بالل شميسم واتخاذ مقام لكم ضمن نطاق
املحكمة واال فكل تبليغ لكم بعد انقضاء 20
يومًا من تاريخ النشر بواسطة رئيس القلم
يعتبر صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
معني طالب
إعالن
ت ـع ـل ــن ب ـل ــدي ــة ب ـم ـه ــري ــه عـ ــن ت ـل ــزي ــم قـطــف
واستثمار كــروز الصنوبر ملوسم /2018/
بــاملــزاد العلني ،وذلــك يــوم الجمعة الواقع
ف ــي  2018/10/26ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بعد
الظهر ،واالطــاع على دفتر الشروط خالل
الدوام الرسمي.
رئيس بلدية بمهريه
املهندس جوزف أ .ملكون
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب اح ـم ــد ح ـس ــان ملــوك ـل ـتــه روال ال ــزي ــن
بوكالتها عن محمود الزين شـهــادات قيد
بدل ضائع للعقارات  1و 102و 736قبريخا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب يعقوب ونا احد ورثة نسيب بطرس
طانيوس ونى شهادة قيد بدل ضائع في
العقار  1019القليعه.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلب ســام ســامــه ملوكلته نــدى الخطيب
احــد ورث ــة عــدنــان ابــراهـيــم مهنا شـهــادات
قيد بدل ضائع في العقارات  1071و2030
و 4400الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي مرجعيون
وحاصبيا
طلبت بسمه صبره ملوكلتها سهام ملحم
ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـقــار 439
مجدل سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عباس محمد جشي بوكالته عن عبير
محمد علي دنش ملورثها محمد علي كريك
سند تمليك بدل ضائع للعقار  102ارزون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن من أمانه السجل العقاري في الشوف
ط ـل ـب ــت ي ـ ــوال طـ ـن ــوس ال ـب ـس ـت ــان ــي وك ـي ـلــة
طنوس الياس البستاني هو نفسه طنوس
الياس طنوس البستاني سند ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقار  1781برجا.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ف ــادي ام ــن ال ـخــوري ملــورثـتــه لطيفه
رش ــدان الـيــان سند تمليك بــدل ضــائــع عن
حصتها في العقار  1075رشميا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب شـ ـ ــادي ش ـك ـيــب ن ـص ــر ال ــدي ــن وك ـيــل
امل ـح ــام ـي ــة ل ـي ـنــا ق ـي ـصــر ت ــوي ـن ــي بـصـفـتـهــا
وكيلة نجيبه راشد ابراهيم الفليج وبشار،
ف ـه ــد ،س ـي ــري ــن ،عــائ ـشــة ع ـبــد ال ـع ــزي ــز فهد
الـفـلـيــج بـصـفـتـهــم ورثـ ــة عـبــد ال ـعــزيــز فهد
عبد العزيز الفليج بصفته احد ورثــة عبد
الـلـطـيــف ف ـهــد الـفـلـيــج س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  2230 ،2231بعلشميه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب جورج مخايل عزيز سند ملكية بدل
ضائع للعقار  26/5946الشياح.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب م ــاه ــر اح ـم ــد ش ــاه ــن وك ـي ــل صــالــح
ع ـف ـيــف ص ــال ــح س ـن ــد م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  C 10 /33تحويطة الغدير.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

◄ مبوب ►
◄ للبيع ►
للبيع
ش ـقــة لـلـبـيــع مـنـطـقــة ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا.
مساحة  420م ,صالونان و سفرة 4 ,نوم
( 2مــاسـتــر),غــرفـتــي ج ـلــوس 5 ,حـمــامــات,
مطبخ مجهز ,غــرفــة خــادمــة ,غــرفــة غسيل
وموقف عدد 2
03/624421

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MD MOTALIB
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/869837
غادرت العاملة البنغالدشية
TANIA BEGUM
مـ ــن عـ ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
70/821502
غادرت العاملة البنغالدشية
SOMPA AKTER
من منزل كفيلها عفاف كمال عباس,
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 01/309995
غادر العامل البنغالدشي
RAKIB HOSSAIN
مـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/645462
غادر العامل املصري
فادي ابو املعاطى محمد ابو املعاطى
مـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/985815
غادر العامالن البنغالدشيان
MD ABDALAL
SUMON SARKAR
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عنهما شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/749285
غادر العامل البنغالدشي
MD ABON MIAH
مـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدومـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/208989
غادر العمال البنغالدشيون
WAHID
HABIB AHASAN
MIAH SHOHEL
MOHAMMAD ABDUL HUSEN
ASAD MIA
م ــن ش ــرك ــة ال ـت ـن ـظ ـيـفــات وال ـخ ــدم ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن يـ ـع ــرف
ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/874100
غادر العمال البنغالدشيون
JUWAL MOLLA

NAYAN MIAH
RONI SHEIKJ
RASED
ARIF
MD RAZU MIAH
MOHAMMAD ARAFAT
MOHAMMAD NURA ALAM
KHALIL MIAH
MD SADDAM HOSSAIN
من شركة Workers
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/445563
غادر العمال البنغالدشيون
MD ABDUL RAHIM MUNSI
MD KADIR MABDER
MABZEL
MOHAMMAD ALAM
MOHAMMAD IQBAL
MD MAINUL BISWAS
MD SAHABUL ISLAM
MOHAMMAD MASUD MIA
MOHAMMAD RAZIBUL HASSAN BIPLOB
MOHAMMAD AZBAHAR ALI
BABLU HOSSAIN
SHEIKH JASIM
ZAHIRUL HAQUE KHAN
MOHAMMAD NADIM HOSSAIN
MOHAMMAD NANNU
MOHAMMAD JEWEL RANA
MD LITON MOLLA
MOHAMMAD ROBEL MIAH
JUWEL KHA
MD NAZMUL
MD APU SHEIKH
ONYE SHARIF
CHAN MIA
AZAD SAEDER
SHOMON
MOSARAF HOSSAIN
MOKTER HOSSAIN
HIRU SHEIKH
SHAHID ALI
SOJAN MIAH
IMRAN SHIKDAR
MOHAMMAD RUBEL
IQBAL
IBRAHIM HAWLADER
MD DELOWER HOSSAIN
RUBEL SHARDER
HAZI MOHAMMAD RUBEL
MOHAMMAD ANOWAR HOSSAIN
SAHJAHAN MIAH
من شركة Palmers Group
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/527447

