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مبوب
مفقود
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد ذياب حسن هادي
زوجته الحاجة بدرية صالح العلي
شقيقه املرحوم السيد ذيب هادي
ش�ق�ي�ق�ت��ه امل ��رح ��وم ��ة ال �ح��اج��ة س�ه�ج�ن��ان
هادي ذيب
أوالده :سهيل ،طلعت (رئيس بلدية شقرا
سابقًا) ،رفعت ،حسن ،الدكتور ناصر
بناته :سهيلة زوجة عبد اللطيف الشيخ
حسني
رفيعة زوجة شاكر هادي
هنية زوجة جميل ماروني
أزهار زوجة خليل بعلبكي
سعدى زوجة علي الشيخ حسني
تقبل ال�ت�ع��ازي ي��وم ال�ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
 6تشرين الثاني م��ا ب�ين الساعة الثالثة
وال �ث��ام �ن��ة م �س� ً
�اء ف��ي م �ن��زل ول� ��ده ال�س�ي��د
ط�ل�ع��ت ه� ��ادي ،ال��رم �ل��ة ال�ب�ي�ض��اء _ خلف
سبينس _ ش��ارع فنزويال _ بناية ديان
_ الطابق .6
اآلس� � � �ف � � ��ون :آل ه� � � � ��ادي ،ن� � �ص � ��ار ،خ �ل ��ف،
ذي ��ب ،ال�ش�ي��خ ح�س�ين ،م��ارون��ي ،بعلبكي
وأنسباؤهم وعموم أهالي بلدة شقرا.
انتقل إل��ى رحمته تعالى فقيدنا الكبير
وعميد أسرة آل سالم
املهندس عاصم علي سالم
نقيب املهندسني اللبنانيني السابق
رئيس هيئة املعماريني العرب السابق
حائز جائزة االمتياز من نقابة
املهندسني في بيروت
حامل وسام االستحقاق الرسمي برتبة
كومندور من الجمهورية اإليطالية 1999
والدته املرحومة شفيقة ّ
غريب
شقيقاه املرحومان سليم وسعود
زوجته فاسيليكي اليوس
أوالده دياال
ماريا زوجة جميل بدران وأوالدهما
رنا زوجة كيث شيري وأوالدهما
علي زوجته أمل الناشف وأوالدهما
شقيق زوجته يوانس اليوس
يصلى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم
االثنني  5تشرين الثاني  2012في جامع
ال �خ��اش �ق �ج��ي وي� � � ��وارى ف ��ي ث� ��رى م��داف��ن
العائلة في األوزاعي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في دارة
آل س�لام ف��ي املصيطبة وي��وم��ي الثالثاء
واألربعاء  6و 7تشرين الثاني من الساعة
ً
مساء.
الثالثة إلى السابعة
ّ
اآلس� � �ف � ��ون :آل س �ل��ام وغ� ��ري� ��ب والي � ��وس
وال �خ��ال��دي وال �ب �ش��ارات وب ��دران وش�ي��ري
والناشف.
Email:vna@cyberia.net.lb
Fax: + 961743502
رقد على رجاء القيامة
الصحافي واألديب والشاعر
يونس االبن
زوجته نجيبه وردان رفول
ابنته نايدة زوج��ة العقيد الطيار إدمون
الحمصي وعائلتهما
ابناه لبنان يونس زوجته جوزفني طيار
وعائلتهما
شادي يونس
وأنسباؤهم وع��ائ�لات حميص وم��زي��ارة
والحرف وصخره ينعونه إليكم
يستقبل جثمانه الساعة الحادية عشرة
ق�ب��ل ظ�ه��ر ال�ث�لاث��اء  6ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي في
ب�ل��دت��ه ح�م�ي��ص (م ��زي ��ارة) ح�ي��ث يحتفل
بالصالة ع��ن نفسه الساعة الثالثة بعد
الظهر في كنيسة مار الياس.
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ق �ب��ل ال � �ص �ل�اة وب �ع��ده��ا
واألربعاء  7الجاري في صالون الكنيسة
ً
مساء.
من الحادية عشرة حتى السادسة
والجمعة  9ال�ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة
ال �ق �ل��ب األق � ��دس _ ج� ��ادة س��ام��ي ال�ص�ل��ح
بدارو من الساعة الحادية عشرة صباحًا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السابعة

انتقلت إلى رحمته تعالى الحاجة
زينب زين العابدين شاكر
ّ
املتعهد خليل سلمان جعفر
زوجة
ّ
املتعهد سلمان ،املهندس محمد،
أوالدها:
نسرين زوج��ة ب�لال دن��دش ،ميادة زوجة
حسني جابر ،ميساء
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ل �ل��رج��ال وال� �ن� �س ��اء ي��وم
ال� �ث�ل�اث ��اء ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه  2012/11/6ف��ي
ح�س�ي�ن�ي��ة ح ��ارة ص �ي��دا م��ن ال�ث��ال�ث��ة بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة
وف��ي ب �ي��روت ي��وم ال�خ�م�ي��س 2012/11/8
ف��ي حسينية ال�ب��رج��اوي _ بئر حسن من
ً
مساء للرجال فقط.
الثالثة حتى السادسة
اآلسفون :آل جعفر ،شاكر ،دندش وجابر
وعموم أهالي صيدا وميس الجبل.

ُ
فقد ج��واز سفر باسم علي محمد رم��ال،
ل �ب�ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة .ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال على الرقم 03/889729
فقدت إقامة باسم
Lorenzo Elena Caballero
ّ
الفيليبينية ،ال��رج��اء ممن
م��ن التابعية
يجدها االتصال على الرقم.76/666556 :

شقق للبيع
ال �ح ��ازم �ي ��ة ،م� ��ار ت �ق�ل�ا 334 ،م 3 ،2ن ��وم،
صالونان ،غ سفرة ،غ خادمة 4 ،حمامات،
ّ
مجهزة ،غ
شوفاج ،AC ،مصبغة ،مكتبة
ج �ل��وس ،ج�ف�ص�ين ،ح��دي�ق��ة  60م ،2ش��ارع
مغر .$710000
هادئ ،سعر ٍ
www.lesimonrealestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272
مار تقال 200 ،م ،2سوبر دولوكس 3 ،نوم،
 1ماستر ،صالونان ،غ سفرة ،غ خادمة،
 ،ACشوفاج ،موقفان ،كاف ،شارع خاص
وفخم .$550000
www.lesimonrealestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272

برازيليا 300 ،م ،2ت� ّ�راس  160م ،2فخمة،
ط 3 ،1ن��وم 1 ،ماستر ك�ب�ي��رة ،غ جلوس،
صالونان ،غ سفرة ،شوفاج ،AC ،موقفان،
ّ
كاف ،مولد.$675000 :
www.lesimonrealestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272
مار تقال 380 ،م :2كاشفة ،فخمة 4 ،ماستر،
جاكوزي ،صالون ،غ سفرة ،مطبخ كبير،
غ خ� ��ادم� ��ة ،ش� ��وف� ��اج ،ش��وم �ي �ن �ي��ه ،ط��اق��ة
شمسية ،موقفان.$975000 :
www.lesimonreadestate.com
هـ 03/362009 :ـ  71/062009ـ .05/454272

ذكرى أسبوع
ت� �ص ��ادف ن� �ه ��ار ال �ج �م �ع��ة ال� ��واق� ��ع ف �ي��ه 9
تشرين الثاني  2012ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم

الحاج محمد نجيب تاج الدين
(أبو رائف)
عضو مجلس بلدية حناويه
ول �ل �م �ن��اس �ب��ة ي �ق ��ام ع ��ن روح � ��ه ال �ط��اه��رة
حفل تأبيني ومجلس ع��زاء عند الثانية
وال �ن �ص��ف م��ن ب�ع��د ال�ظ�ه��ر ف��ي حسينية
بلدته حناويه.
اآلس� �ف ��ون آل ت ��اج ال ��دي ��ن وع �م ��وم أه��ال��ي
حناويه.
زوجة الفقيد :جانيت ميشال لويس
ول� ��داه :ال��دك �ت��ور ف ��ادي وزوج �ت��ه جويس
حداد وابنتهما
امل� �ه� �ن ��دس ن ��اص ��ر وزوج� � �ت � ��ه زي � �ن ��ة ك ��رم
وابنهما
ابنته :الدكتورة هدى زوجة الدكتور نديم
كرم وعائلتهما
أش �ق��اؤه :أوالد امل��رح��وم ج�م��ال وامل��رح��وم
شكري واملرحوم يعقوب وعائالتهم (في
املهجر)
بشير وم �ن��ذر ون ��زار وغ��ال��ب وعائالتهم
(في املهجر)
ش �ق �ي �ق��ات��ه :ع ��ائ �ل ��ة امل ��رح ��وم� �ت�ي�ن م�ي�ل�ي��ا
صبارة وأولغا غطاس (في املهجر)
غ ��ري ��س أرم � �ل ��ة امل� ��رح� ��وم ج� � ��ورج م�س�ع��د
وأوالدها (في املهجر)
ك� �ل� �ي� �م ��ان ��س زوج � � � ��ة ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ش ��ام ��ي
وعائلتهما (في املهجر)
ينعون إليكم املرحوم
الدكتور
عبد الله أنطون الما
تقبل ال �ت �ع��ازي ال �ي��وم االث �ن�ين  5ال�ج��اري
في صالون كنيسة ّ
القديس جاورجيوس
ل �ل��روم األرث� ��وذك� ��س ،ال��رم �ي��ل ،األش��رف �ي��ة،
اب �ت � ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع �ش��رة قبل
الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
وي � ��وم ال �ث�ل�اث ��اء  6ال� �ج ��اري ف ��ي ص��ال��ون
الرابطة االجتماعية ألبناء ترشيحا ،برج
ً
ابتداء من الساعة الثانية عشرة
البراجنة،
ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.
وي � ��وم األرب � �ع� ��اء  7ال� �ج ��اري ف ��ي ص��ال��ون
ك �ن �ي �س��ة ال �ق ��دي ��س ج ��اورج� �ي ��وس ل �ل��روم
األرث��وذك��س ،ب��رم��ان��ا ،اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة
ال� � ��واح� � ��دة ب� �ع ��د ال� �ظ� �ه ��ر ح� �ت ��ى ال �س ��اع ��ة
ً
مساء.
السابعة

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية _ مديرية املالية العامة _ مديرية ال��واردات _ دائرة ضريبة الدخل ،املكلفني ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
ّ
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت _ شارع بشارة الخوري _ مبنى فيعاني _ الطابق األول ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ّ
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
ّ
اسم املكلف
فائق حيدر جابر
جمال حيدر جابر
علي محمد شيخو
بريانس ش.م.مBRILLANCE S.A.R.L .
شركة إيموتيب ش.م.ل.
حمدة يوسف صباغ
شركة شدياق غروب ش.م.ل.
انترهوسب (هولدنغ) ش.م.ل.
شركة أ.م.ث .ش.م.م .دي كاستيالن
اي ان جي بتروليوم ش.م.ل .أوف شور
شركة ام.جي.اس .كابيتال هولدنغ ش.م.ل.
سنى عارف فاخوري
أبو شقرا أوف شور

ّ
رقم املكلف
614917
845354
71125
193040
300304
2519862
3301
7042
241181
1142899
1272249
2327553
2562774

رقم البريد املضمون
RR009972248LB
RR009972251LB
RR009972239LB
RR009972241LB
RR009972240LB
RR009972144LB
RR009972156LB
RR009972169LB
RR009972192LB
RR009972127LB
RR009972163LB
RR009972135LB
RR009972107LB

تاريخ الزيارة الثانية
2012/10/05
2012/10/05
2012/10/04
2012/10/03
2012/10/04
2012/10/04
2012/10/01
2012/10/01
2012/09/29
2012/09/27
2012/10/01
2012/09/27
2012/09/28

تاريخ اللصق
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/10
2012/10/09
2012/10/09
2012/10/09
2012/10/10
2012/10/09
2012/10/09
2012/10/09

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
إعالن من محكمة زغرتا املدنية
إل� ��ى امل ��دع ��ى ع�ل�ي�ه�م��ا س �م �ي��رة ق�س�ي��س
وأن �ط��وان قسيس _ سبعل _ مجهولي
اإلقامة
تدعوكما هذه املحكمة للحضور بالذات
ّ
أو ب��ال��واس�ط��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة لتبلغ الحكم
ال� �ص ��ادر ب �ت��اري��خ  2008/11/12ب��رق��م
 101ب��ال��دع��وى رق��م  2008/268املقدمة
م��ن امل��دع��ي ج��ورج مخائيل ف��رح بوجه
ك��ات��ري��ن أب� ��ي ع � ��راج وورث �ت �ه��ا ج� ��وزاف
وأن� �ط ��وان� �ي ��ت وأن � �ط� ��ون وس � � ��ارة وب �ي��ار
وإيلي وج��ورج وسميرة قسيس والذي
قضى في بنده الثالث بإلزامهم تسجيل
 400س�ه��م ف��ي ال�ع�ق��ار  576سبعل على
اسم املدعي في السجل العقاري ،على أن
ي�ك��ون ذل��ك خ�لال مهلة شهر م��ن تاريخ
النشر وف��ي ح��ال ع��دم ال�ح�ض��ور يعتبر
هذا التبليغ لكم قانونيًا.
رئيس القلم
جبور نمنوم
اعالن
ي�ع�ل��ن رئ �ي��س ب�ل��دي��ة ع �ل �م��ات .ع�ل�م��ات ـــ
الجنوبية وال �ص��وان��ة ع��ن اج ��راء م�ب��ارة
ل ��وظ� �ي� �ف ��ة ك � ��ات � ��ب ع � � ��دد ( )1وش� ��رط� ��ي
ع� ��دد ( )2وذل � ��ك ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ال ��واق ��ع
ف� �ي ��ه  ،2012/12/11ي� �م� �ك ��ن االط �ل ��اع
واالس� �ت� �ح� �ص ��ال ع �ل��ى ش� � ��روط امل � �ب ��اراة
ي��وم�ي��ًا خ�ل�ال ال ��دوام ال��رس�م��ي ف��ي مركز
ال�ب�ل��دي��ة ،ت�ق�ب��ل ال�ط�ل�ب��ات ح�ت��ى ال�س��اع��ة
ال � �ع ��اش ��رة ص� �ب ��اح ��ًا م� ��ن ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة
املوافق فيه .2012/11/30
في 2012/10/29
رئيس بلدية علمات ـ علمات الجنوبية
والصوانة
محمد كامل عواد

إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
تعلن املديرية العامة لألمن العام عن إنشاء صفحة على موقعها
اإلل�ك�ت��رون��ي ال��رس�م��ي ع�ل��ى شبكة االن � �ت � ��رن � ��تGeneral-security.gov.
 lbمخصصة لنشر مشاريع القوانني واملراسيم واالستراتيجيات
القطاعية والنصوص املتعلقة بالسياسة العامة ،آملة من الجهات
امل�ع�ن�ي��ة ب�ه��ا وال س� ّ�ي�م��ا ال�ه�ي�ئ��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��دن �ي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
واإلع�لام �ي��ة وغ�ي��ره��ا املهتمة ب��ال�ن�ص��وص امل�ن�ش��ورة إرس ��ال آرائ�ه��ا
ومقترحاتها حولها عبر البريد اإللكتروني املخصص لهذه الغاية،
ً
وذل ��ك ع �م�لا بالتعميم رق ��م  2012/21ال �ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة مجلس
الوزراء بتاريخ 2012/8/30

