 26العالم

في
املكتبات

خط
أحمر

السبت  24كانون األول  2011العدد 1594

◄

وفيات

ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه  25كانون
األول 2011
ذكرى مرور أسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد حسني مزنر

صهراه :خليل محسن ،حسن حسوني
في هذه املناسبة األليمة ستتلى آيات من
ال��ذك��ر الحكيم وم�ج�ل��س ع ��زاء ع��ن روح��ه
الطاهرة في حسينية بلدته الريحان عند
الساعة العاشرة صباحًا.
اآلس �ف��ون :آل م��زن��ر ،ب ��رو ،م �ك��ي ،محسن،
ح �س��ون��ي ،زي � ��ن ،ف� � ��واز ،ال � �ح ��اج ،وع �م��وم
أهالي الريحان وجويا وعرمتى
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.

►

انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج ابراهيم عقيل داغر
أبو صافي
أوالده :امل �ه �ن ��دس ص ��اف ��ي ـ د .أس ��ام ��ة ـ
األساتذة :دريد ،حسن ومحمد
بناته :نجوى زوجة د .نبيل سرور ،مليس
زوجة د .عباس الحكيم ،فاطمة زوجة د.
سامر سرور.
أشقاؤه :املرحوم خليل ـ املرحوم نجيب ـ
املهندس سميح ود .أكرم
ول � �ه� ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ت �ت �ل��ى آي م� ��ن ال ��ذك ��ر
ال�ح�ك�ي��م ع��ن روح� ��ه ال �ط��اه��رة وذل� ��ك ي��وم
األح��د ال��واق��ع فيه  2011/12/25الساعة
الثانية والنصف بعد الظهر في النادي
الحسيني في بلدته عيتا الشعب.
ُ
ك �م��ا ت �ق �ب��ل ال� �ت� �ع ��ازي ف ��ي م �ج �م��ع اإلم� ��ام
ش �م��س ال ��دي ��ن ـ م �س �ت��دي��رة ش��ات �ي�لا ي��وم
ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع ف �ي��ه  2011/12/27من
الساعة  3ـ  5بعد الظهر.
له الرحمة ولكم طول البقاء
اآلس � �ف � ��ون :آل داغ � � ��ر ،ه � �ي� ��دوس ،س � ��رور،
ال �ح �ك �ي��م ،وع� �م ��وم أه ��ال ��ي ب �ل��دت��ي ع�ي�ت��ا
الشعب وبنت جبيل.

ذكرى أربعين

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ت � �ص� ��ادف ن � �ه ��ار األرب � � �ع� � ��اء ال � ��واق � ��ع ف�ي��ه
 2011/12/28ذك��رى م��رور أرب�ع�ين يومًا
على وفاة املرحومة
الحاجة ندى يوسف درويش
حرم الحاج أحمد محمد درويش
ك�م��ا ت �ص��ادف ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة ال��راب�ع��ة
ل�ل�م��رح��وم ال �ح��اج م�ح�م��د أح �م��د دروي ��ش
(أبو أحمد)
وف��ي ه��ذه املناسبة سيقام مجلس ع��زاء
ح�س�ي�ن��ي ع��ن روح�ي�ه�م��ا ال �ط��اه��رت�ين في
مجمع القائم للرجال والنساء من الساعة
الثالثة لغاية الرابعة عصرًا.
ّ
عظم الله أجورنا وأجوركم.

◄

مبوب

►

للبيع
أرض في دوح��ة الحص مساحة  1000م.
امل�ت��ر  .$1200االت �ص��ال 03/875209 :من
 10حتى  3للجادين فقط ـــ تصلح لبناء
عمارة.

مفقود

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

فقد جواز سفر لبناني باسم أحمد علي
ش��وم��ر ،ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة .ال��رج��اء ّ
ممن
يجده االتصال على الرقم.70/611865 :
ُ
فقد جواز سفر لبناني باسم دعد محمد
ح�م��ود ،ال��رج��اء م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال على
الرقم 07/411839

سبينيس تحتفل بافتتاح « »The Food Villageداخل فرعها يف الضبية
بريوت يف  16كانون األول  :2011بعيد افتتاح متجرها الراقي يف منطقة الحازمية ،أعلنت سبينيس  -املجموعة
الرائدة يف مجال البيع بالتجزئة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا  -اليوم عن إنجاز نوعي آخر يف مجال
التجزئة يف لبنان من خالل افتتاح مساحة خاصة  -»The Food Village»-التي تستقبل الزبائن حرصياً يف
متجر سبينيس يف الضبية .ويف هذه املناسبة ،دعت املجموعة رشكاءها من اإلعالميني لحضور مأدبة غذاء الختبار
املفهوم الجديد يف قطاع الضيافة والذي ميثل نقلة مبتكرة يف مجال تجربة التس ّوق املتكامل يف لبنان.
يوفّر مطعم «” The Food Villageمتعة إضافية للمتسوقني يف سبينيس مبوقعه يف الطابق األول ،حيث يقدّ م
مأكوالت غن ّية من حول العامل وذلك تحت سقف واحد ملختلف األعامر واألذواق .وقد أطلق هذا املفهوم
املستحدث يف سبينيس تحت عنوان « نكهات عاملية يف مكان واحد» حيث ت ّم تقسيم املساحة اإلجاملية
إىل أركان متعددة وهي ( Marseille :املطبخ الفرنيس الذي يقدم لزواره السلطات والسندويشات)Cali� ،
( forniaاملتخصص باملطبخ األمرييك)( Byblos ،الركن اللبناين)( Tokyo ،للأمكوالت اليابانية))Tuscany( ،
مخصصة للعب
لألطباق اإليطالية) ومقهى  Columbiaالذي يقدم املرشوبات والحلويات ،باالضافة اىل مساحة ّ
األطفال .كام وسيستمتع الزوار الصباحيون بفطور شهي إلنطالقة يوم رائع.
(بيان)

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط�ل�ب��ت م��اي��ا أن �ي��س أب ��و ح�ب�ي��ب ملوكلتها
ح�ن��ان ع�ب��د امل�س�ي��ح م�ح�ف��وظ س�ن��د تمليك
ب��دل عن ضائع للقسم  77من العقار 613
منطقة الرميل.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
أحمد سلوم

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب م�ح�م��د ح�س��ن ن�ص��ر ال��دي��ن بصفته
ال �ش �خ �ص �ي��ة ووك� �ي ��ل ن � ��ازك ح �س�ي�ن ن�ص��ر
الدين سندي ملكية بدل ضائع للعقارين
 1836 ،1241الزعرورية.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

إعالن
املرجع :محكمة بعبدا الشرعية الجعفرية
امل� ��وض� ��وع :إع �ل��ان ب��إث �ب��ات وف � ��اة ن�ع�ي�م��ه
مصطفى حسن شاهني
ً
بناء على الدعوى املقامة لدى هذه املحكمة
ب ��رق ��م أس � � ��اس  1057م� ��ن امل� ��دع� ��ي ح�س��ن
مصطفى شاهني ضد املدعى عليهما نمره
طاهر ونعيمه شاهني بمادة إثبات وفاة
امل ��دع ��وة ن�ع�ي�م��ه م�ص�ط�ف��ى ح�س��ن ش��اه�ين
امل� �ت ��وف ��اة ع � ��ام  1958ول � ��م ي �ص��ر إلث �ب��ات
وفاتها َ
فمن لديه اعتراض أو ما يفيد في
املوضوع عليه التقدم لهذه املحكمة خالل
عشرين يومًا من تاريخ نشر اإلعالن.
رئيس القلم
حسني علي أمهز

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب أحمد عبد الله عوالي وكيل عبد الله
حسن ع��وال��ي وامل�ف��وض ع��ن جمال ترست
ب�ن��ك ش.م.ل .س�ن��د ملكية وش �ه��ادة تأمني
للعقار  A 28/1010حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيسة غادة شمس الدين
غرفة
ّ
ّ
يبلغ إلى املنفذ عليها :ريما عفيف مسلم
ً
عمال بأحكام املادة  409أصول محاكمات
م ��دن� �ي ��ة ،ت �ن �ب �ئ �ك��م دائ � � ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ب �ي ��روت
ب ��أن ل��دي �ه��ا ف ��ي امل �ع��ام �ل��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رق��م
 2011/317إن ��ذارًا تنفيذيًا موجهًا إليكم
من طالب التنفيذ جان جميل البشعالني
ون��ات�ج��ًا ع��ن ط�ل��ب تنفيذ ال�ح�ك��م ال �ص��ادر
ع��ن املحكمة الشرعية السنية ف��ي بيروت
ق��رار سجل  ،/592/ت��اري��خ ،2002/10/24
وع �ل �ي��ه ت��دع��وك��م ه ��ذه ال ��دائ ��رة ل�ل�ح�ض��ور
إليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم اإلنذار التنفيذي واألوراق املرفقة
به ،علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا اإلعالن،
وع �ل��ى ت�ع�ل�ي��ق ن�س �خ��ة ع �ن��ه وع ��ن اإلن � ��ذار
امل��ذك��ور على ل��وح��ة اإلع�لان��ات ل��دى دائ��رة
تنفيذ ب�ي��روت ،ويصار بعد انقضاء هذه
امل�ه�ل��ة وم�ه�ل��ة اإلن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال�ب��ال�غ��ة
خمسة أي��ام إل��ى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
حسني عاكوم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب معروف محمد رمضان وكيل جوزف
إسكندر البستاني سند ملكية بدل ضائع
للعقار  1402الحدث.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ح�س�ين محمد صفير وك�ي��ل موسى
غ��ري��ب م �ك��ي ،خ�ل�ي��ل م�ح�م��د ي �ح��ي س�ن��دي
م�ل�ك�ي��ة ب ��دل ض��ائ��ع ل �ل �ع �ق��ار A 47/2574
حارة حريك.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط�ل��ب ج��رج��س ف�ي�ل�ي��ب س�ع��د س�ن��د ملكية
بدل ضائع للعقار  1196كفرشيما.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب جان كبريال أنطون كعيكاني سندي
م �ل �ك �ي��ة ب� ��دل ض ��ائ ��ع ل �ل �ع �ق��ار 7 ،4/1859
الحدث.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب خ�ل�ي��ل ص�ب�ح��ي ح �م��د وك �ي��ل س��ام��ي
ادمون القزي وكيل مرسال سليم اسطفان
سند ملكية بدل ضائع للعقار  144الرميلة.
للمعترض مراجعة األمانة بعد  15يومًا.
أمني السجل العقاري في بعبدا
ماجد عويدات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط �ل��ب أن� �ط ��ون ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ع �ب��ود وك�ي��ل
ك��ول�ي��ت فيليب ال��دك��اش س�ن��د ملكية ب��دل

“ ”My BLFأذىك تطبيق مرصيف يف لبنان
عىل أجهزة  AppleوAndroid
أطلق البنك اللبناين الفرنيس “ ،”My BLFوهو تطبيق ()App
مرصيف ذيك وفريد مص ّمم لتلبية الحاجات املرصفية يف كل مكان
وزمان .يتك ّون هذا االبتكار من الئحة من امليزات املوثوقة التي
تضم خدمات الصريفة اإللكرتونية اآلمنة باإلضافة إىل خدم ة �sim
 ulatorsالتي تتيح االحتساب الفوري للقروض وخدمة تحديد
مواقع الفروع وأجهزة الرصاف اآليل يف لبنان ،كل ذلك يقدمه
تطبيق “ ،)My BLF”( Appاملدخل العرصي إىل عامل الصريفة
اإللكرتونية .وميكن تنزيل تطبيق “ ”My BLFاآلن من موقع
 Apple Storeعىل أجهزة  iPhoneو iPadو ،iPod Touchكام
عىل  Android Marketوقريباً يصبح متاحاً عىل  BlackBerryو
.Microsoft Mobile
(بيان)

