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مبوب
◄

وفيات

زوج الفقيدة دوني بييتون ،سفير فرنسا
في لبنان
والدتها كارميال سانشيز
ابنتها باميال إيفيرتز
وعائالتهم
ينعون بمزيد من األسى والحزن فقيدتهم
الغالية املأسوف عليها
مارال سانشيز بييتون
ال�ت��ي انتقلت إل��ى رح�م�ت��ه ت�ع��ال��ى ف��ي 25
كانون الثاني .2010
تقام الصالة لراحة نفسها يوم األحد 31
كانون الثاني  2010عند الساعة الثانية
عشرة ظهرًا في كاتدرائية القديس لويس
لآلباء الكبوشيني ـــــ باب إدريس ـــــ وسط
بيروت.
تقبل التعازي بعد صالة الجناز.
يرجى عدم ارسال األكاليل.
إدارة وأط �ب��اء وم��وظ�ف��و مستشفى جبل
عامل في صور
ينعون املأسوف على شبابه
الدكتور تنال عبد الله فردون
أحد ضحايا الطائرة اإلثيوبية املفجوعة
ويشاركون أهله الحزن واألسى
لهم الصبر والسلوان
وللفقيد الحبيب جنان ربه.
ب�م��زي��د م��ن األس ��ى وا ّل �ل��وع��ة ،وبالرضى
والتسليم لحكم الله عز وجل
ف��ي ح��ادث��ة ال �ط��ائ��رة اإلث �ي��وب �ي��ة املفجعة
نهار االث�ن�ين ف��ي  2010/1/25انتقل إلى
رحمته تعالى
أنيس مصطفى صفا
أش� �ق ��اؤه :امل ��رح ��وم ال �ح��اج ن�ج�ي��ب صفا،
الحاج أحمد صفا ،محمود صفا والحاج
أديب صفا
أوالده :علي ،الرا وشيرين
شقيقاته :ال�ح��اج��ة ي�س��رى زوج ��ة الحاج
محود جفال ،الحاجة هيام زوجة املرحوم
ال �ح��اج م�ح�م��د زع� ��رور وال �ح��اج��ة سامية
صفا
والدته :املرحومة الحاجة منتهى عون
والده :املرحوم الحاج مصطفى صفا
تقبل التعازي يوم السبت في 2010/1/ 30
م� ��ن ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة ل �غ ��اي ��ة الساعة
الواحدة ظهرًا ،وبعده من الساعة الثالثة
لغاية الساعة السادسة في ّ
مقر الجمعية
ّ
للتخصص والتوجيه العلمي،
اإلسالمية
السبينس ،قرب مبنى أمن الدولة.
اآلسفون :آل صفا وعون وجفال وزعرور
وقبيسي وعيسى ومكتبي وسويد وأبو
ّ
وجمال وضاهر وفياض وغندور
خليل
وعموم أهالي زبدين.

ذكرى ثالث
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
السيد محمود حسن األمني
(أبو حسن)
أوالده :الشهيد ح�س��ن ،األس �ت��اذ رياض،
هاني ،الزميل منهال وحمزة.
أشقاؤه :املرحوم فيصل ،املرحوم رياض،
األس �ت ��اذ ح �ي��در ،ال��دك �ت��ور ع�ب��د الحسن،
الدكتور إسماعيل واملرحوم ناصر.
أش� �ق ��اء زوج� �ت ��ه ال �س �ي��دة ن � ��دوى األمني:
املرحوم هاشم ،املرحوم ف��ؤاد ،واالستاذ
مالك.
ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ل �ل��رج��ال وال� �ن� �س ��اء يوم
ال�ج�م�ع��ة  29ال �ج ��اري ف��ي م�ج�م��ع القائم
ال � �ح ��ي االب � �ي� ��ض ب�ي��ن ال� �س ��اع ��ة الثالثة
والخامسة بعد الظهر
اآلسفون :آل األمني وعموم أهالي شقراء
والصوانة.
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►

ذكرى أسبوع
تصادف نهار الجمعة  2010/1/29ذكرى
مرور أسبوع على وفاة فقيدنا املرحوم
الشيخ علي بزي (أبو بالل)
حسني لاّ
نجل املرحوم الع مة الشيخ علي بزي
ولداه :بالل واملحامي شادي
إخوته :حسن ،محمد رضا ،عبد اإلله ،عبد
العزيز ،الشيخ محمد ،عبد الرحيم ونايف
أصهرته :نجيب ضو ،حسن درويش
أخ ��وال ��ه :ال �ق��اض��ي م�ح�م��د ع�ل��ي والنائب
السابق حبيب صادق
وبهذه املناسبة تتلى عن روحه الطاهرة
آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء في
حسينية البرجاوي ــــــ بئر حسن ــــ بيروت
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر (للنساء
ول�ل��رج��ال) ،وي��وم األح��د ف��ي 2010/1/31
الساعة العاشرة صباحًا في بلدته بنت
ج �ب �ي��ل م �ج �م��ع م ��وس ��ى ع� �ب ��اس للرجال
وللنساء في حسينية النساء.
اآلس �ف��ون :آل ب ��زي ،آل ص ��ادق ،آل يونس
وعموم أهالي بنت جبيل.
بمناسبة مرور أسبوع على رحيل
املأسوف على شبابه

◄ مبوب

►

مفقود
ُ
ف � �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب ��اس ��م غ � �ن ��وة عفيف
منصور لبنانية الجنسية ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/574522
ُ
فقد جواز سفر لبناني باسم صفا جميل
ح��رب ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال على
الرقم 03/681524
ُ
ف �ق ��د ج � ��واز س �ف��ر ب ��اس ��م خ �ل �ي��ل محمود
زي �ت��ون ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/820812
ُ
فقد جواز سفر باسم محمد قاسم عواض
ل �ب �ن��ان��ي ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/806841
ُ
فقد جواز سفر باسم فاطمة مطيع الزغير
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 70/160605
ُ
فقدت اقامة باسم
Ayelech semego weldegiyorgis
أث � �ي� ��وب � �ي� ��ة ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ مل� � ��ن يجدها
03/911489

زكريا قاسم غندورة
ن� �ت� �ش ��رف ب ��دع ��وت� �ك ��م ل� �ح� �ض ��ور الحفل
التأبيني الذي سيقام عن روحه الطـاهرة
الزمــان :نهار األحد الواقع في2010/1/31
الساعة العاشرة صباحًا
امل � �ك � �ـ ��ان :م �ج �م��ع ال� �ش� �ي ��خ ش� �م ��س الدين
الثقافي-شاتيال.
الراضون بقضاء الله تعالى
آل غندورة وأنسبائهم
ي � � �ص� � ��ادف ي� � � ��وم ال � �س � �ب� ��ت ال � � ��واق � � ��ع فيه
 2010/1/30م � ��رور أس� �ب ��وع ع �ل��ى وفاة
فقيدتنا الغالية
عواضة
علي
فاطمة
الحاجة
ّ
حرم املرحوم الحاج محمد قاسم ملي
أخ ��واه ��ا :ال �ح��اج ح�س�ين وال �ح��اج محمد
(أبو عفيف).
أبّ �ن��اؤه��ا :ال �ح��اج ق��اس��م ،ال��دك �ت��ور أحمد
ملي (عضو املجلس السياسي في حزب
الله) ،الحاج محمود ،الحاج حسن ،الحاج
موسى.
أصهرتها :املرحوم الحاج أحمد العاصي،
حسن بركات ،الحاج محمد جابر.
وبهذه املناسبة تتلى عن روحها الطاهرة
آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم ومجلس ع��زاء في
حسينية البرجاوي ـــــ بئر حسن ـــــ الساعة
الثانية بعد الظهر
«انا لله وانا اليه ّ راجعون»
اآلس � �ف ��ون :آل م ��ل ��ي ،ع ��واض ��ة ،العاصي،
بركات ،جابر
تصادف نهار األحد الواقع فيه  31كانون
الثاني  2010م .ذك��رى م��رور أسبوع على
افتقاد
شباب االغتراب والوطن الذين قضوا في
حادثة الطائرة املنكوبة:
الحاج حسن محمد تاج الدين
ّ
السيد عفيف محمد كرشت
ّ
السيد علي أحمد تاج الدين
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة األل �ي �م��ة س �ي �ق��ام حفل
تأبيني عند الساعة العاشرة صباحًا في
حسينية بلدتهم حناويه ـــــ صور.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ف��ي ال �ج �ن��وب ط�ي�ل��ة أيام
األس� � �ب � ��وع ف � ��ي م� �ن ��ازل� �ه ��م ،ف � ��ي بلدتهم
ح�ن��اوي��ه .كما تقبل ال�ت�ع��ازي ف��ي بيروت
ن �ه��ار االث �ن�ين ب�ت��اري��خ  1ش �ب��اط  2010م.
في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال�ت��وج�ي��ه ال�ع�ل�م��ي ـــــ سبينس ـــــ جانب
مركز أمن الدولة ،من الساعة الثانية حتى
ً
مساء.
السابعة
الراضون بقضاء الله:
آل ت ��اج ال��دي��ن وآل ك��رش��ت وأنسباؤهم
وعموم أهالي حناويه والجوار.

ُ
ف �ق��د ج � ��واز س �ف��ر ب��اس��م ري� ��م ول �ي��د قزي
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/877717
ف �ق��دت وث �ي �ق��ة س �ف��ر ب��إس��م ع �م��اد محمد
البيتم فلسطيني الجنسية الرجاء ممن
يجدها االتصال على الرقم
03/489764
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��إس��م ع �ب��اس إبراهيم
طالب لبناني الجنسية الرجاء ممن يجده
االتصال على الرقم 71/284733 :

◄ إعالنات رسمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ق��ادي �ش��ا ع��ن ت�م��دي��د م�ه�ل��ة استدارج
ال �ع��روض ال�ع��ائ��د ل�ش��راء آل��ة تقطيع عدد
واح��د وآل��ة تفليش ع��دد واح��د (ايصاالت
وج ��داول) ،وذل��ك وف��ق امل��واص�ف��ات الفنية
وال � �ش� ��روط االداري � � � ��ة امل � �ح ��ددة ف ��ي دفتر
ال � �ش � ��روط ال � � ��ذي ي �م �ك��ن ال� �ح� �ص ��ول على
ن�س�خ��ة ع�ن��ه ل �ق��اء م�ب�ل��غ م�ئ�ت��ي ال ��ف ليرة
لبنانية (ت�ض��اف  )TVAم��ن قسم الشراء
ف��ي املصلحة االداري� ��ة ف��ي م��رك��ز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت � �ق� ��دم ال� � �ع � ��روض ف � ��ي أم � ��ان � ��ة ال � �س� ��ر في
القاديشا ــــ البحصاص
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االربعاء
ال��واق��ع ف�ي��ه  17ش�ب��اط  2010ال�س��اع��ة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 96
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
يبلغ الى املنفذ عليه :نجيب خليل هاشم
مجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام املادة  409ا.م.م .تنبئك هذه
ال��دائ��رة ان لديها ف��ي املعاملة التنفيذية
رق ��م  2009/289ان � ��ذارًا م��وج�ه��ًا ال �ي��ك من
طالب التنفيذ هالل محمد سعيد فياض
بوكالة املحامي معتز فياض انفاذًا للقرار
ال �ص��ادر ع��ن محكمة ب��داي��ة النبطية رقم
 2008/176تاريخ  2008/11/25والقاضي
ب��إع�ل�ان ع ��دم ق��اب�ل�ي��ة ال �ع �ق��ارات رق ��م 296
و 298و 300م��ن منطقة ان�ص��ار العقارية
للقسمة العينية وبالتالي طرحها للبيع
ب��امل��زاد العلني على اس��اس سعر الطرح
البالغ  35143.5دوالر أميركي بالنسبة
ل �ل �ع �ق��ار االول وم �ب �ل��غ  15354.5دوالر
أم�ي��رك��ي بالنسبة للعقار ال�ث��ان��ي ومبلغ
 16117.5دوالر أميركي بالنسبة للعقار
الثالث أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية
وتوزيع الثمن بني الشركاء في ًملكيتهم
وفقًا للحصص املحددة تفصيال في منت
هذا الحكم ،واعتبار تقرير الخبير سعيد
جابر جزءًا ال يتجزأ من هذا الحكم لجهة
ك��ام��ل م �ن��درج��ات��ه ب�م��ا ال ي�خ��ال��ف الحكم
الحاضر وبشطب اشارة الدعوى الراهنة
عن الصحيفة العينية للعقارات موضوع
النزاع بمجرد االنتهاء الكامل من تنفيذ
ه� ��ذا ال �ح �ك��م ب �ك��ل م �ن��درج��ات��ه وتضمني
الفرقاء كافة النفقات القانونية كل بمقدار
حصته في امللكية.
وع �ل �ي��ه ت ��دع ��وك ه ��ذه ال ��دائ ��رة للحضور

إلعالنك في جريدة

►

اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
لتسلم االن��ذار ومرفقاته علمًا ان التبليغ
يتم قانونًا بانقضاء مهلة العشرين يومًا
ع�ل��ى ن�ش��ر االع�ل�ان وع�ل��ى تعليق نسخة
ع �ن��ه ع �ل��ى ل ��وح ��ة االع �ل��ان � ��ات ل � ��دى هذه
ال��دائ��رة وي�ص��ار بعد انقضاء ه��ذه املهلة
ومهلة
ومهلة االنذار البالغة خمسة ايام
ً
املسافة الى متابعة التنفيذ بحقك اصوال
حتى ال��درج��ة االخ�ي��رة ويعتبر بعد ذلك
قلم هذه الدائرة مقامًا مختارًا لك.
رئيس القلم
حيدر قبيسي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت هني حسن رضا وكيلة علي
حسن شمص سند ملكية بدل ضائع
للعقار  A 7/3686الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب يوسف عكرمه الحجار احد ورثة
عكرمه احمد الحجار سند ملكية بدل
ضائع للعقار  636عني االسد والشميس
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت شهناز محمد عنان وكيلة عبد
الله محمد عنان سند ملكية بدل
ضائع للعقار  1/942برج البراجنة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب وسيم اديب عبد الواحد بوكالته
ع��ن ش ��اري ح�ص��ص ف ��ؤاد م�ح�م��د العظم
وبوكالته عن فرالن وفائزة وعبد الرحمن
واسعاف وانعام وعائدة وبرالنط العظم
وب��وك��ال�ت��ه ع��ن اح ��د ورث ��ة ن ��وري وأديبة
وخ��ال��د وس�ل�م��ى وري ��اض واح �م��د وفائز
وف��اط �م��ة وع �ب��د ال �ك��ري��م وب ��دي ��ع وغالب
وسعيد ومطيعة وشمس العظم سندات
تمليك ب��دل ضائع للمقاسم  3و 7و/ 10
 238للعقار الحدادين
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
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مكتبة علوان

الظريف

01-738556

مكتبة أنطوني

أشرفية

01-323049

مكتبة الكتاب اللبناني

مار الياس

01-313826

مكتبة جيالر

الحمرا

01-343101

مالك بوك شوب

بلس

01-741975

الشريف للترجمة والخدمات بيروت ــ العدلية

01-398701

