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مبوب
◄

وفيات

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
بمزيد من الرضى والتسليم ملشيئة الله
ت �ع��ال��ى ،ن�ن�ع��ى إل �ي �ك��م ف�ق�ي��دت�ن��ا ال�غ��ال�ي��ة
املرحومة
الحاجة ّ
تودد زكريا الحوري
أرملة املرحوم عبد الحليم سيف الدين
أوالده � � � � ��ا :امل� �ه� �ن ��دس م �ص �ط �ف��ى وم �ن �ي��ر
ومحمد
اب�ن�ت��اه��ا :ن�ج��وى زوج ��ة زك��ي حاسبيني
ومهى زوج��ة الدكتور محمد علي سيف
الدين
شقيقاها :إبراهيم والدكتور زياد
شقيقتاها :هيفاء أرملة املرحوم رمضان
الشعار وأميرة أرملة نصوح الكيالي
تقبل التعازي في الثاني والثالث للرجال
وال �ن �س��اء ف��ي م �ن��زل ول��ده��ا م�ن�ي��ر ال�ك��ائ��ن
ف ��ي ال �ح �م ��راء ،ن��زل��ة ال �ب �ي �ك��ادي �ل��ي ،ب�ن��اي��ة
ّالصمدي ّ ،الطابق السادس.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ال ��راض ��ون ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره :آل سيف
ال ��دي ��ن وال � �ح � ��وري وال� �ش� �ع ��ار وال �ك �ي��ال��ي
وعاليا ودياب والعاصي وأنسباؤهم.

ذكرى أسبوع

ُ
ت� �ص ��ادف ي ��وم األح� ��د  29ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
 2012ذك � ��رى م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وف ��اة
فقيدنا الغالي
املرحوم الحاج علي حسن األسمر
أب �ن��اؤه :امل��رح��وم محمد ،سمير ،املرحوم
ح �س�ي�ن ،ن �ب �ي��ل ،امل ��رح ��وم ح� �ي ��در ،ح �س��ن،
جمال ،وصالح.
شقيقاه :املرحومان موسى وعبد علي.
أص�ه��رت��ه :محمد ح��اري�ص��ي ،حسني نور
الدين ،غسان أي��وب ،حسني األسمر ،خير
ب � ��زي ،ح �ي��در األس� �م ��ر ،م �ح �م��ود رس �ل�ان،
شادي أشمر ،أحمد األسمر.
تتلى آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ع��ن روح��ه
ال �ط��اه��رة ف��ي حسينية ب�ل��دت��ه ال�ع��دي�س��ة
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس� �ف ��ون :آل األس �م ��ر ،آل ح��اري �ص��ي ،آل
أيوب ،آل أشمر ،آل رسالن ،آل بزي ،وعموم
أهالي بلدة العديسة.
تصادف نهار األحد املوافق فيه  29كانون
ال �ث��ان��ي  2012ذك ��رى م ��رور أس �ب��وع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف على شبابه
املرحوم
السيد محمد علي إسماعيل هاشم
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آي��ات من
ال ��ذك ��ر ال �ح �ك �ي��م وم �ج �ل��س ع� ��زاء حسيني
عن روح��ه الطاهرة في النادي الحسيني
ل�ب�ل��دت��ه ال�ـ�ل�ـ��وي�ـ��زة ـــــ أق�ـ�ل�ي�ـ��م ال�ـ�ت�ـ�ف�ـ��اح ،عند
الساعة العاشرة صباحًا.
الراضون بقضاء الله وقدره :آل هاشم ،آل
خفاجة ،وعموم أهالي بلدة اللويزة.

◄

►
ذكرى أربعين

بمرور أربعني يومًا على وفاة املرحوم
ميشال يوسف منصور أبو شديد
زوجته تريز الياس ضومط
أوالده أدونيس وعائلته
غسان وعائلته
جو.
ابنته أيونا
عمه القنصل السابق بطرس أب��و شديد
وعائلته
أشقاؤه دليل أبو شديد وعائلته
ري� �ن ��ه أرم� �ل ��ة ال �ش ��اع ��ر إي �ل �ي��ا أب� ��و ش��دي��د
وعائلتها
نبيل مالح وعائلته
ليزا أرملة طوني مالح وعائلتها
ش�ق�ي�ق��ات��ه إي��زب �ي��ل زوج� ��ة ط��ان �ي��وس أب��و
شديد وعائلتها
أوديت أرملة أنطوان أبو شديد وعائلتها
إيفون زوجة إدوار خوري وعائلتها
يقام ق��داس وج�ن��از ل��راح��ة نفسه الساعة
ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م ��ن ص� �ب ��اح األح ��د
 29ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2012ف��ي كنيسة م��ار
يوسف ـــــ املطيلب
ع��ائ �ل��ة ال�ف�ق�ي��د ت��دع��و األه� ��ل واألص ��دق ��اء
ملشاركتها بالصالة لراحة نفسه

◄

مبوب
مفقود

فقد جواز سفر باسم غالب سامي قاسم،
ل �ب �ن��ان� ّ�ي ال �ج �ن �س� ّ�ي��ة .ال ��رج ��اء م� ّ�م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم.71/455832 :
فقد جواز سفر بإسم نايف أحمد الشقيق
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال بالرقم06/490670 :
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م ح� �س ��ن ع��اط��ف
ع �س��اف ،ل�ب�ن��ان� ّ�ي الجنسية .ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم.03/097692 :

www.josephsamaha.org

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

►

إعالنات رسمية

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس�ت��دراج ع��روض لشراء رافعات يدوية
لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط من
مصلحة الديوان  -أمانة السر  -الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان -
طريق النهر.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
ك�ه��رب��اء لبنان  -ط��ري��ق النهر  -الطابق
« - »12املبنى املركزي.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة ال��واق��ع ف��ي 2012/2/24
ع �ن��د ن �ه��اي��ة ال � � ��دوام ال ��رس �م ��ي ال �س��اع��ة
.11.00
بيروت في 2012/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 155
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ول�ي��م ك�ي��روز ك�ي��روز وك�ي��ل ج��وزف
ط��رب�ي��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة وامل��دي��ر
ال�ع��ام لبنك االع�ت�م��اد اللبناني ش.م.ل.
ش �ه��ادة ت��أم�ين ب��دل ض��ائ��ع ل�ل�ع�ق��ار 227
بعبدا.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب عياد محفوظ البعيني وكيل هاله
معروف الحسنيه وريثة معروف سليم
ال�ح�س�ن�ي��ه س� �ن ��دات م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع
للعقارات ،504 ،948 ،1031 ،1114 ،1115
 503عني وزين و 1719 ،1720بطمه.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ع �ب��ود ج��رج��س ف ��رح س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار  15عميق.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

►

العقار  1397بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط �ل �ب��ت س��وس��ن م �ح��ي ال ��دي ��ن م��زب��ودي
بصفتها وكيلة ع��ن ك��ام��ل علي موسى
س� �ن ��د م �ل �ك �ي��ة ب� � ��دل ض� ��ائ� ��ع ع� ��ن ح�ص��ة
موكلها ف��ي القسم  11م��ن العقار 2369
القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط �ل �ب��ت إي � �ف ��ون أوه� ��ان� ��س ق �ص��ارج �ي��ان
سند تمليك بدل عن ضائع للقسم  4من
العقار  2425منطقة الرميل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنبر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
ّ
إلى املنفذ عليه يحيى خليل عواركة من
ً
الشرقية ومجهول محل اإلقامة وعمال
ب��أح �ك��ام امل � ��ادة  409أ.م.م .ت�ن�ب�ئ��ك ه��ذه
الدائرة أن لديها في املعاملة التنفيذية
ّ
رق� ��م  2011/21وامل �ت �ك � ّ�ون ��ة ب�ي�ن امل �ن��ف��ذ
جمال ترست بنك ش.م.ل .وبينك إن��ذارًا
تنفيذيًا بموضوع سندات دين لصالح
ّ
املنفذ والبالغ  30.131.184ل.ل .إضافة
إلى الرسوم والفوائد لغاية تاريخ الدفع
الفعلي.
وعليه تدعوك هذه الدائرة إلى الحضور
إل� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس� �ط ��ة وك �ي��ل
ّ
ق��ان��ون��ي ل�ت�س��ل��م اإلن� ��ذار وم��رف�ق��ات��ه وإال
ّ
اعتبرت مبلغًا بانقضاء  20يومًا على
ال�ن�ش��ر إض��اف��ة إل ��ى م�ه�ل��ة اإلن � ��ذار حيث
س�ي�ص��ار ب�ع��ده��ا إل ��ى م�ت��اب�ع��ة التنفيذ
ً
بحقك أصوال.
مأمور التنفيذ
إعالن
ألم� � ��ان� � ��ة ال � �س � �ج� ��ل ال� � �ع� � �ق � ��اري ال� �ث ��ان� �ي ��ة
بطرابلس

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب م �ح �م��ود م �ح �م��د غ�لاي �ي �ن��ي س�ن��د
ملكية بدل ضائع للعقار  1369الناعمة.
للمعترض مراجعة األمانة بعد 15
يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط� �ل ��ب إي � �ل� ��ي أن � �ي� ��س س� �م ��اح ��ة ب �ص �ف �ت��ه
ً
وك �ي�ل�ا ع��ن ك��ل م��ن ك ��ارل وم� ��ارك ج��ورج
ح� ��داد وك �ي�لا ج� ��ورج اس �ب �ي��ردون ح��داد
(ب ��االت � �ح ��اد) س �ن��د م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع
ع��ن حصة ج��ورج اس�ب�ي��ردون ح��داد في
العقار  1398بحمدون املحطة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط� �ل ��ب إي � �ل� ��ي أن � �ي� ��س س� �م ��اح ��ة ب �ص �ف �ت��ه
ً
وك �ي�ل�ا ع��ن ك��ل م��ن م ��ارك وك� ��ارل ج��ورج
ح � ��داد وك �ي�ل�ا ج � ��ورج س �ب �ي��ردون ح ��داد
(ب ��االت � �ح ��اد) س �ن��د م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض��ائ��ع
ع��ن حصة ج��ورج اس�ب�ي��ردون ح��داد في
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