إعالنات 27

الجمعة  18حزيران  2010العدد 1145

مبوب
◄ وفيات
بمزيد من الرضا والتسليم
انتقل إلى رحمته تعالى
نزار محمد عزيز مطرجي
زوجته مي شقيفي
ابنته قمر
اش � �ق� ��اؤه م �خ �ت��ار وم � � ��روان واملرحومني
محمد رفيق وزهير
اص �ه��رت��ه ع�ل��ي ح�ق��ان��ي وامل ��رح ��وم حسن
ح �ق��ان��ي وم �ح �م��د خ �ي��ر داوود ويحيى
حمندي وحسن عبسي ودياب فنش
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ي ��وم ال �ث��ال��ث  18حزيران
الحالي ،للرجال والنساء في قاعة الدكتور
خ�ل�ي��ل ال �ه �ب��ري ،ج��ام��ع ال�خ��اش�ق�ج��ي ،من
ً
مساء.
الرابعة بعد الظهر حتى السابعة

انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
محمد قاسم صفية
أوالده :خبير امل�ح��اس�ب��ة س�م�ي��ح ،حسن،
ه �ي �س��م ،امل� ��رح� ��وم ق ��اس ��م ،امل� ��رح� ��وم علي
واملرحومة فاطمة
ص � � �ه� � ��راه :ش� �ف� �ي ��ق ال� �ش� �م� �ع ��ة ومحمود
خماسي
تقبل التعازي في بيروت اليوم الجمعة
ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة للتخصص
والتوجيه العلمي ـــــ قرب مبنى أمن الدولة
وخ�ط�ي��ب وع�ل�م��ي م��ن ال�س��اع��ة الخامسة
لغاية السابعة.
اآلس � �ف� ��ون :آل ص �ف �ي��ة وق ��اس ��م والشمعة
وخماسي وشرارة وعبود وعموم أهالي
عربصاليم.

◄ إعالنات رسمية

►

ذكرى أسبوع
ي � �ص� ��ادف ن � �ه ��ار االح � � ��د ال � ��واق � ��ع ف� ��ي 20
ح��زي��ران  2010ذك��رى م��رور اس�ب��وع على
وفاة فقيدنا وعزيزنا املرحوم
الحاج مصطفى حسني ضاهرحيدر
(ابو عدنان)
اوالده عدنان ,حسان ,محمد وعلي
اش �ق��اؤه االس �ت��اذ ع �ل��ي ,امل��رح��وم يحيى,
يوسف ومحمد
اصهرته محمد حسن شعبان ومحمد
بابا ناصر
وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة,
ف� ��ي ح �س �ي �ن �ي��ة ب �ل ��دت ��ه ع ��رم �ت ��ى الساعة
العاشرة صباحا
االسفون آل ضاهرحيدر وعموم اهالي
عرمتى
ت �ص��ادف ال �س �ب��ت ف��ي  19ح ��زي ��ران 2010
ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع ع�ل��ى وف ��اة فقيدنا
الغالي املأسوف على شبابه املرحوم
الحاج حسني حيدر سبيتي
زوجته الحاجة أنيسة أزموز
ابنته :نسرين زوجة حسن صلوخ
أش�ق��اؤه :الدكتور أحمد ،حسن ،محمود،
علي ومحمد
تتلى آي من الذكر الحكيم ويقام مجلس
عزاء على روحه الطاهرة الساعة الخامسة
ع�ص�رًا ف��ي امل�ن�ت��دى اإلس�لام��ي الحسيني
في كفرصير.
اآلس� �ف ��ون :آل س�ب�ي�ت��ي وأزم � ��وز وصلوخ
وع � � � �م � � ��وم أه � � ��ال � � ��ي ب� � �ل � ��دت � ��ي كفرصير
والقماطية.

◄ مبوب

►

للبيع

مفقود

أرض عقار رقم  865في القماطية 832م2
بسعر نهائي $225000
للجادين فقط ت03/989655 :

فقد ج��واز سفر بإسم رج��اء اده��م علوش
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 07/531673

ّ
أرض ف��ي ب�ط��ل��ون ،ع�ق��ار رق��م  604بسعر
ن �ه��ائ��ي  $120ل�ل�م�ت��ر ل�ل �ج��ادي��ن ف �ق��ط .ت:
03/989655
أرض في بطلون عقار رقم  353حتى 358
بسعر نهائي  $100للمتر.
للجادين فقط ت03/989655 :

www.josephsamaha.or g

فقد ج��واز سفر بإسم ايمان عبد الحليم
ح �م��ود ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/906316
ُ
فقد جواز سفر باسم عباس جميل عون
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى الرقم
03/377430

نداء انساني
ط �ف��ل م��ري��ض ي�ب�ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر  9شهور
بحاجة م��اس��ة لعملية زرع ف��ي «النخاع
العظمي» خارج لبنان بسبب سرطان في
َ
الدم .ملن يرغب في املساعدة االتصال على
الرقم .71/743498 :رقم حساب بنك عودة:
.781588

مطلوب
م� �ط� �ل ��وب ل �ل �ع �م��ل ف � ��ي اف ��ري� �ق� �ي ��ا غينيا
االستوائيه مدير مكتب حسابات الخبرة
ضرورية ومحاسب مجاز حديث التخرج
مغر  +إقامة  +سكن ارسال .C.V
معاش ٍ
kanaaniism@gmail.com

عندك !!!

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

$165
01 / 759555

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2008/1361
الرئيسة غادة شمس الدين
ط��ال �ب��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ :امل �ق ��رر إح�ل�ال �ه��ا شركة
سنتشوري موتور كومباني ش.م.ل
وكيلها املحامي شارل الحلو
املنفذ عليه :جعفر جميل أبو الحسن.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
امل� ��وج� ��ودات ال �ت��ال �ي��ة امل �خ �م �ن��ة بالدوالر
األميركي :طقم فوتيه كامل ( )1000ـــــ طقم
ط ��اوالت ( )600ـــــ بيانو ( )400ـــــ كرسي
ب�ي��ان��و ( )100ـــــ ب��رج�ي��ر ع ��دد  )200( 2ـــــ
طقم فوتيه زاوية ( )750ـــــ طاولة سجائر
كبيرة ( )250ـــــ طاولة وسط داخلها أزهار
( )800ـــــ فاترين ( )1300ـــــ طاولة مستديرة
( )150ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ك��رس��ي ه� ��زاز ( )125ـ�ـ�ـ�ـ�ـ طاولة
س�ف��رة ك��ام�ل��ة ( )1500ـــــ ف��ات��ري��ن ( )600ـــــ
سجادة عجمية ع��دد  1*220( 5متر) كل
منها ( )1500ـــــ كونسول مع مرآة ( )350ـــــ
كرسي ستيل عدد  )300( 2ـــــ سرير مفرد
ونصف قش ( )300ـــــ مكتب سيلفر ()100
ـــــ ع��ام��ود خشب م��ع م��رآة ( )100ـــــ طاولة
ك�م�ب�ي��وت��ر ( )50ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ك��رس��ي ( )40ـ�ـ�ـ�ـ�ـ سرير
مفرد ونصف مع كومود وكرسي وخزانة
( )1200ـــــ سرير مزدوج مع كومود عدد 2
وخزانة وتواليت ( )2500ـــــ مكتب جنرال
( )150ـــــ غسالة أوتوماتيك )200( IGNIS
ـــــ طقم فوتيه زاوية ( )800ـــــ طقم طاوالت
( )75ـــــ طاولة وسط ( )75ـــــ فاترين ()750
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ت �ل �ف��زي��ون س ��ون ��ي  21إن� ��ش ( )100ـــــ
دفاية غ��از  )50( MECـــــ طاولة تلفزيون
م��ع  )75( DVD NAPROـــــ ب ��راد جنرال
إلكتريك  24قدم ( )400ـــــ غاز بأربعة عيون
( )150ـــــ مايكرو وايف وستنغهاوس ()60
ـــــ طاولة طعام مستديرة (.)150
وق��د خمنت ه��ذه االغ��راض بما مجموعه
/23250/دوالر أميركي ،وان ب��دل الطرح
املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ستون باملاية من القيمة املخمنة إفراديًا.
على الراغب في الشراء الحضور شخصيًا
ال ��ى م �ك��ان ال�ب�ي��ع ال �ك��ائ��ن ف��ي م�ن�ط�ق��ة دار
ال �ف �ت��وى ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب �ن��اي��ة األغ� ��ر ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط�ل�ع��ة سنتر
امل�ق��اص��د م��ار ال�ي��اس ـــــ ش��ارع االم ��ام ابي
حنيفة ـــــ الطابق الرابع في تمام الساعة
ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر م ��ن ي ��وم الخميس
ال��واق��ع في  2010/7/1مصحوبًا بالثمن
نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد الحلبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى نبيه رشيد عواد
املجهول املقام
سندًا الحكام املادة  409أ.م.م .تنبئك هذه
ال��دائ��رة ان لديها ف��ي املعاملة التنفيذية
رق��م  2009/1811ان ��ذارًا اج��رائ�ي��ًا موجهًا
ال �ي��ك م ��ن ال �ج �ه��ة امل �ن �ف��ذة ورث� ��ة املرحوم
ج��ان رش�ي��د ع ��واد وه��و روزات رزق الله
وج��وي��س وس�ي�ب�ي��ل ورب �ي��ع ع ��واد ناتجًا
عن تنفيذ حكم صادر عن املحكمة املدنية
بتاريخ  2009/6/1ب��إزال��ة شيوع العقار
رقم  106الصيفي.
وع �ل �ي��ه ت ��دع ��وك ه ��ذه ال ��دائ ��رة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني

►

لتسلم االن ��ذار واالوراق امل��رف�ق��ة ب��ه علمًا
ب��أن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن وعلى
تعليق نسخة ع�ن��ه ع�ل��ى ل��وح��ة اعالنات
ه��ذه ال��دائ��رة وي �ص��ار ب�ع��د ان�ق�ض��اء هذه
املهلة ومهلة االن��ذار البالغة خمسة ايام
ال ��ى م�ت��اب�ع��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ح�ق��ك ح �ت��ى آخر
الدرجات.
مأمور تنفيذ بيروت
ندى بيضون
إعالن
دعوى رقم 2010/820
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
الى املستدعى ضدهم منير وأنور دانيال
رع � ��د وم� �ن ��ى ن �خ �ل��ه ش� �م ��اس وريكاردو
وري � �ن ��ات ��و س ً�ل �ي �م��ان م �ل� �ك ��ون م� ��ن حارة
الخاصة أصال ومجهولي االقامة حاليًا.
تدعوكم هذه املحكمة الستالم االستدعاء
وم��رب��وط��ات��ه امل ��رف ��وع ض��دك��م م ��ن فادي
ه �ن��ري م�ل�ك��ون ب��دع��وى ازال� ��ة ش �ي��وع في
ال�ع�ق��ار رق��م  46منطقة النخلة العقارية
وذلك خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ
نشر ه��ذا االع�لان وان تأخذوا مقامًا لكم
بنطاق هذه املحكمة وتبدوا مالحظاتكم
ال �خ �ط �ي��ة ع� �ل ��ى ال � ��دع � ��وى خ �ل��ال خمسة
ع�ش��ر ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ التبليغ واال فكل
تبليغ ل�ك��م تعليقًا ع�ل��ى ب��اب رده ��ة هذه
املحكمة باستثناء الحكم النهائي يعتبر
صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل��ب ً إب ��راه �ي ��م ج � ��وزف ج� �ع ��اره بصفته
وك� �ي�ل�ا ع ��ن ف ��ادي ��ا ج �م �ي��ل اراز وه ��ي من
ورث��ة جميل اراز املوصى له من الخوري
افرام حنا جرباقا سند ملكية بدل ضائع
عن حصة املوصي في العقار  882سوق
الغرب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
عاليه
في
العقاري
من أمانة السجل
ً
طلب محمد اح�م��د شقير بصفته وكيال
ع��ن حسني علي ب��رك��ات سند ملكية بدل
ض ��ائ ��ع ع ��ن ح �ص��ة ح �س�ي�ن ع �ل��ي بركات
 2611ال�ق�س��م  27العمروسيه
ف��ي ال�ع�ق��ار ً
وبصفته وك�ي�لا ع��ن زهير حسني فاضل
سند ملكية ب��دل ضائع ع��ن حصة زهير
حسني فاضل في العقار  2611القسم 26
العمروسيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب املحامي شمعون حميد فرنسيس
وكيل ماري اسطفان عبيد وطلب جوزيف
ع �ي �س��ى رزق ال� �ل ��ه ب �ص �ف �ت��ه الشخصية
وب ��وك ��ال �ت ��ه ع ��ن زي� �ن ��ه ع �ي �س��ى رزق الله
ووديعة مارتيونس وبصفته اح��د ورثة

يوسف رزق الله سندات ملكية بدل ضائع
للعقار  3480الدبية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ايليا يوسف داغر املشتري من جميع
املالكني وبوكالته عن سميح الياس داغر
وكيله ج��ورج ودي��ع شاهني وكيله جابر
يوسف انطون سنة ملكية بدل ضائع عن
حصته في العقار  355الدامور
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب س�م�ي��ر م�ح�م��د ال�ق�ي��س وك �ي��ل رفيق
سعيد ال �ص��ادق سند ملكية ب��دل ضائع
للعقار  3652الجية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب البار انيس عكاوي وكيل بنك عوده
ش.م.ل .امل �ف��وض�ين ب��ال�ت��وق�ي��ع باالتحاد
ميشال وديع مخايل نعمه وغريس فؤاد
دعبول شهادة تأمني ب��دل ضائع للعقار
 17 ،4 ،3/4534بعبدا
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب محمد ابراهيم عيتاني سند ملكية
بدل ضائع للعقار  8/1966برج البراجنة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
دعوى رقم 2010/818
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
ال��ى املستدعى ضدهما :جانيت طنوس
ع� �ب ��دو وح� �ن ً��ة ب� �ط ��رس غ� �ب ��ش م� ��ن بلدة
عرجس أصال ومجهولي االقامة حاليًا.
ت � ��دع � ��وك � �م � ��ا ه � � � ��ذه امل � �ح � �ك � �م� ��ة الستالم
االس�ت��دع��اء ومربوطاته امل��رف��وع ضدكما
م��ن ت��ري��ز ي��وس��ف ب��وق�ب�لان ب��دع��وى ازالة
ش �ي��وع ف ��ي ال �ع �ق��ار  276م�ن�ط�ق��ة كفرفو
العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين يومًا
م��ن ت��اري��خ ن�ش��ر ه��ذا االع�ل�ان وان تأخذا
مقامًا لكما بنطاق ه��ذه املحكمة وتبديا
مالحظاتكما الخطية على الدعوى خالل
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ واال
فكل تبليغ لكما تعليقًا على ب��اب ردهة
ه��ذه املحكمة باستثناء الحكم النهائي
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض

