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إعالنات

العالم

إعالنات

بــاألســى وبالرضى ننعى فقيدتنا
األثيرة
األستاذة عصماء محمود نعمة
أب ـنــاؤهــا :الـشــاعــر أمـثــل إسماعيل،
زوج ـتــه الـشــريـفــة رن ــا مـصـطـفــى آل
حـ ـج ــار .ع ـل ــي إس ـم ــاع ـي ــل ،زوج ـت ــه
املـ ـ ـح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة رلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروة .ب ـس ـم ــة
إسماعيل ،زوجـهــا الــدكـتــور حميد
ناصر.
شـقـيـقــاهــا :امل ــرح ــوم نـ ــزار .النقابي
ومدير عام صحيفة السفير سابقًا
ياسر.
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :امل ــرح ــومـ ـت ــان ن ـجــاح
ويسار .عنوان ووفاء.
صلي على جثمانها ووريت الثرى
الثالثاء  10نيسان  2018قبل صالة
الظهر ,في روضة الزهراء ,صور.
فـ ــي الـ ـث ــال ــث ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس 12
نـ ـيـ ـس ــان ي ـ ـقـ ــام م ـج ـل ــس عـ ـ ـ ــزاء عــن
روح ـهــا  3ب.ظ .لـلــرجــال فــي نــادي
اإلم ـ ـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادق ،ول ـل ـس ـي ــدات فــي
حسينية الزهراء.
لكم من بعدها طول البقاء.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ن ـع ـم ــة وإس ـم ــاع ـي ــل
وبسمة وخالد وصفي الدين وفران.

تقرير

تحدث كتاب «اللغز الفرنسي» عن ظاهرة «الموتى األحياء الكاثوليك» (أ ف ب)

ماكرون أمام الكنيسة:
«زومبي كاثوليكي»
ً
ماكرون ،سيال من
أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل
ّ
االنتقادات في فرنسا بعدما أعلن أنه يريد «إصالح»
العالقة «المكسورة» بين الكنيسة والدولة
ف ــي خـ ـط ــاب ط ــوي ــل أمـ ـ ــام «مــؤت ـمــر
األس ـ ــاقـ ـ ـف ـ ــة» م ـ ـسـ ــاء االث ـ ـ ـّنـ ـ ــن ،أك ــد
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون أنـ ـ ـ ـ ــه ي ــري ــد
«إص ـ ــاح» ال ـعــاقــات بــن الكنيسة
وال ـ ــدول ـ ــة ع ـب ــر «حـ ـ ـ ــوار ح ـق ـي ـقــي»،
ّ
م ـض ـي ـفــا أن ّ«رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
الذي يزعم أنه ال يكترث بالكنيسة
وال ـكــاثــول ـيــك ي ـقـ ِّـصــر ف ــي واج ـب ــه»،
وه ـ ـ ـ ــو األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــد ي ــوص ــف
بـ ــ«الـ ـه ــرطـ ـق ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة»ّ .
ورد
عـلـيــه الــزع ـيــم ال ـي ـس ــاري امل ـع ــارض
ج ـ ـ ــان ل ـ ـ ــوك مـ ـي ــانـ ـش ــون ،ب ــال ـق ــول
ببساطة« :مــاكــرون في قمة هذيان
مـيـتــافـيــزيـقــي ،ال ُي ـح ـت ـمــل .ننتظر
رئيسًا ،فنسمع مساعد خوري».
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،بــرغــم
علمانية الــدولــة الفرنسية ،خاصة
بـ ـع ــد قـ ـ ــانـ ـ ــون عـ ـ ـ ــام  ،1905وث ـق ــل
ّ
املـ ـ ــوروث ال ـع ـل ـمــانــي ،فـ ــإن املـ ــوروث
الكاثوليكي في املخيال الجماعي،
ثـ ـقـ ـي ــل بـ ـ ـ ـ ــدوره وف ـ ـقـ ــا مل ـ ــا ي ـش ــرح ــه
مؤرخون فرنسيون .لإلشارة ،حني
خ ـســر م ــرش ــح الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
ل ـي ــون ـي ــل جـ ــوس ـ ـبـ ــان ،ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدورة
األول ــى مــن االنـتـخــابــات الرئيسية
حظوظه ،البعض
لعام  ،2002برغم
ّ
ذهب بعيدًا في شرح أنــه «ال يمكن
بــروتـسـتــانـتـيــا أن يـ ــرأس فــرنـســا».
ولـلـتــذكـيــر أي ـضــا ،ل ـشــارل م ــوراس،
مؤسس «أكسيون فرنسيز» ،عبارة
جـمـيـلــة تـ ـق ــول« :أن ـ ــا م ـل ـحــد ،ولـكــن
كاثوليكي» ،في إشــارة إلــى نظرته

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

لـلـكـنـيـســة بـصـفـتـهــا ضــام ـنــا عـلــى
املستوى االجتماعي.
بـصــرف النظر عــن أه ــداف مــاكــرون
الذي قد يكون ُم ِّ
عبرًا في حديثه عن
ً
تــوجــه م ــوج ــود أص ــا يــريــد الــربــط
ب ــن فــرن ـســا وال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ،يمكن
ّ
الفرنسي»
العودة إلى كتاب «اللغز
ال ـص ــادر ع ــام  ،2013ال ــذي يخلص
ف ـيــه ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـ ّـي ــان ال ـفــرن ـسـ ّـيــان
إيمانويل تود ،وهيرفي لوبرا ،إلى

قد يكون ُم ِّ
عبرًا
عن توجه موجود
يريد الربط بين فرنسا
والكاثوليكية
ّ
أن بلدهما يعاني من «انعدام توازن
ّ
ب ــن ال ـف ـض ــاءات األن ـثــروبــولــوجــيــة
ّ
ّ
والدينية» ،ويشرحان أن قلب فرنسا
ّ
ّ
«الـلـيـبــرالــي وامل ـس ــاوات ــي ،ال ــذي قــام
بــالـثــورة ،قــد ضـعــف ،فيما أطرافها
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت مـ ـخـ ـلـ ـص ــة لـ ـنـ ـم ــوذج
ّ
التراتبية ،والتي تتبع غالبًا تقليدًا
ّ
كاثوليكيًا ،صارت مهيمنة» .لجعل

ّ
عملية أك ـثــر ،يمكن الـقــول،
املـســألــة
ّ
وفقًا لهما ،إن باريس واملدن الكبرى
ت ـب ـق ــى «لـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة» ،ف ـي ـم ــا تـشـهــد
امل ـنــاطــق ال ـطــرفـ ّـيــة م ــا ُي ـط ـلــق عليه
امل ــؤل ـف ــان «ال ـب ـع ــث ب ـعــد امل ـ ــوت» ،أو
ظاهرة «املوتى األحياء الكاثوليك»
(الزومبي) ،وهم ليسوا بالضرورة
أناس يمارسون الطقوس بانتظام،
بـ ـ ــل يـ ــؤم ـ ـنـ ــون بـ ـقـ ـي ــم وت ـ ـ ـصـ ـ ــورات
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـ ــول املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ودور
ً
الدولة .يظهر ذلك مثال في وقوفهم
ّ
فـ ــي وجـ ـ ــه ب ــرن ــام ــج االشـ ـت ــراك ــي ــن
خــال الثمانينيات لــدمــج امل ــدارس
الـعـمــومـ ّـيــة واألخـ ــرى الـخــاصــة (أي
ال ـكــاثــول ـي ـكـ ّـيــة) ،وم ــن ث ـ ّـم إس ـقــاطــه،
ّ
القوية ضـ ّـد تقنني
وكذلك حملتهم
ّ
املثليني قبل خمس سـنــوات.
زواج
من ناحية اإلحصاءات ،تقول األرقام
ّ
إن ن ـحــو ن ـصــف ال ـس ـك ــان ُي ـعـ ّـرف ــون
ّ
أنفسهم بوصفهم كاثوليكًا ،رغم أن
 5في املئة فقط منهم يذهبون إلى
الكنيسة بانتظام.
األوصاف أعاله قد ينطبق بعضها
على مــاكــرون ،ال ــذي ُول ــد فــي عائلة
عـ ـلـ ـم ــان ـ ّـي ــة ،وط ـ ـلـ ــب تـ ـعـ ـمـ ـي ـ ّـده فــي
ّ
س ــن ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ،ورغـ ــم أنـ ــه لم
ّ
يـكــن زائ ـ ـرًا منتظمًا للكنيسة ،فــإن
«تـعـلـيـمــه امل ـس ـي ـحـ ّـي ،الـكــاثــولـيـكـ ّـي
ب ـص ـفــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،ل ـعــب دورًا مــؤك ـدًا
فــي عــاقـتــه بــاملـجـتـمــع» ،كـمــا يقول
مــارك اندويلد مؤلف كتاب «السيد
ماكرون الغامض» ،واصفًا الرئيس
ال ـفــرن ـســي بـ ــ«زومـ ـب ــي كــاثــولـيـكــي»
(زومبي هنا ليست ّ
محملة باملعنى
ُ
السلبي ،بــل هــي تستخدم لوصف
ظاهرة أو حالة).
ّ
أيـ ـض ــا ،ال بـ ـ ّـد م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
ّ
رد الـفـعــل ض ـ ّـد م ــاك ــرون لـيــس أم ـرًا
مستغربًا ،فهو تكرار ملا حصل مع
مـنــافـســه ف ــي االن ـت ـخــابــات فــرنـســوا
ف ـي ــون .ف ــي حـيـنــه ك ـ ّـرس ــت صحيفة
«ل ـي ـب ـيــراس ـيــون» غــاف ـهــا (عـ ــدد 24
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،)2016ل ـص ــورة
ت ـح ـمــل خ ــري ـط ــة ف ــرن ـس ــا مــرســومــة
ُ
ب ـس ـب ـحــة م ــرب ــوط ــة ب ـص ـل ـيــب ك ـتــب
فـ ــي وس ـط ـه ــا «ال ـ ـن ـ ـجـ ــدة ،ل ـق ــد ع ــاد
املـ ـسـ ـي ــح!» .ي ــوم ـه ــا تـ ـس ــاءل رئ ـيــس
تـحــريــر الـصـحـيـفــة« :ه ــل الـلــوبـيــات
ّ
الكاثوليكية بصدد تحديد الرئيس
ّ
املـ ـقـ ـب ــل؟» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـق ـن ــاع ــات
ّ
الدينية ُمحترمة ما دامــت حبيسة
ّ
املجال الخاص».
(األخبار)

إنتقلت إلى رحمته تعالى املأسوف
على صباها املرحومة َ
ريما بهجت بزي
والـ ــدهـ ــا :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج بهجت
َ
محمد بزي (أبو وسيم)
والدتها :الحاجة هيام عبد األمير
شراره
زوجها :عماد خليل داغر
ولداها :علي وفرح داغر
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :الـ ـصـ ـي ــدل ــي ال ــدكـ ـت ــور
وس ـ ـي ـ ــم ،امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ع ـ ـلـ ــي ،غ ـس ــان
والحاج محمد
شقيقتاها :جمانة زوجــة الدكتور
جهاد رضا وسوسن زوجة األستاذ
محمد
الحاج دياب (بنك اإلعتماد)
صلي على جثمانها الطاهر ووريت
الـثــرى يــوم األربـعــاء  11نيسان في
بلدتها بنت جبيل.
تقبل الـتـعــازي فــي بـنــت جبيل في
مـنــزل وال ــدهــا طيلة اي ــام األسـبــوع
وي ـقــام ذك ــرى أس ـبــوع عـلــى وفاتها
ن ـه ــار األحـ ــد  15م ـنــه ع ـنــد الـســاعــة
العاشرة في مجمع املرحوم الحاج
موسى عباس.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت نـهــار
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  18م ـن ــه فـ ــي فـ ــي مـبـنــى
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء بــن
ً
مساء.
الساعة الثالثة والسابعة
َ
اآلسـ ـف ــون آل بـ ـ ــزي ،داغـ ـ ــر ،ش ـ ــرارة،
ال ـحــاج دي ــاب ،رض ــا وع ـمــوم أهــالــي
بنت جبيل.

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء
ال ـلــه ع ــز وج ــل نـنـعــى وف ــاة فقيدنا
ال ـ ـغـ ــالـ ــي امل ـ ـتـ ــوفـ ــى ف ـ ــي (ب ـ ــاري ـ ــس)
املرحوم
السيد تيسير شرف الدين
والــده املرحوم السيد حسني شرف
الدين
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـس ـي ــدة زه ــرة
هاشم
زوجته السيدة دينا السيد نجيب
شرف الدين
ولداه معن وهيثم
اب ـن ـت ــاه زه ـ ــرة زوج ـ ــة ال ـس ـيــد كــريــم
ياسني
تاال زوجة السيد موسى كركي
اش ـ ـق ـ ــاؤه ال ـ ـس ـ ــادة رش ـ ـيـ ــد ،رفـ ـي ــق،
منصور ،نصير ،بشير وطارق
شقيقتاه السيدة نهال حرم املرحوم
راشد فردون
وسهاد
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة
ال ـحــاديــة عـشــرة مــن قـبــل ظـهــر يــوم
الجمعة  13نيسان 2018
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
يــومــي الجمعة والـسـبــت فــي منزل
العائلة في الزرارية
وبـمـنــاسـبــة م ــرور ثــاثــة اي ــام على
ُ
وفــاتــه تـتـلــى آي مــن الــذكــر الحكيم
وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي ال ـســاعــة
الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة مـ ـ ــن قـ ـب ــل ظ ـهــر
نـهــار االح ــد فــي الـخــامــس عشر من
الجاري.
وتـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ب ـي ــروت نـهــار
االثنني في السادس عشر من شهر
نيسان في قاعة جمعية التخصص
والتوجيه من الساعة الثالثة حتى
السابعة مساء.
انا لله وانا اليه راجعون
االسفون :آل شرف الدين ،آل هاشم،
آل يـ ــاسـ ــن ،آل كـ ــركـ ــي ،آل ف ـ ــردون
وعموم أهالي الزرارية

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت فاديه فائق حسن الكاتب مالكة
القسم  /B 20 /من العقار  /36/ضبيه
سند تمليك بدل عن ضائع باسمها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

◄ذكرى ►
تصادف اليوم الخميس  12نيسان
2018
الذكرى السنوية الثالثة على وفاة
الفقيدة الغالية
الحاجة مريم خليل عثمان
(أم كريم رستم)
أهــل الفقيدة يدعون كل من عرفها
ّ
وأحبها أن يذكرها بتالوة السورة
املـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــة الـ ـف ــاتـ ـح ــة ع ـ ــن روحـ ـه ــا
الطاهرة
للفقيدة الرحمة ولكم الثواب

بمناسبة م ــرور أربـعــن يــومــا على
وفاة املرحوم
الدكتور حسني بيضون
زوجته :نجوى السيد أيوب خليل
أوالده :امل ـح ــام ـي ــة رنـ ــدلـ ــى زوجـ ــة
السيد علي هاشم
الــدك ـتــور عـلــي وزوج ـت ــه الــدك ـتــورة
كارول فخري
املـحــامـيــة مـيـســون زوج ــة املـحــامــي
انكور رونغتا
الــدكـتــور محمد وزوجـتــه املحامية
سلمى صفي الدين
تقيم اس ــرة الفقيد ذك ــرى االربـعــن
يوم الجمعة  13نيسان  2018م .من
الـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الـظـهــر حتى
ال ـســاعــة الـثــامـنــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي منزله
ال ــواق ــع ف ــي ف ـ ــردان ،ق ــرب مـجـمــع ال ـ
 ،ABCشــارع سعيد فريحة ,بناية
سنا.

تصادف نهار الخميس  12نيسان
2018
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة ليلى مصباح عرابي
(أم غازي ّ
رحيل)
ّ
حرم املرحوم سعيد طعيمس رحيل
أبـ ـن ــاؤه ــا :غ ـ ـ ــازي ،ه ــان ــي ،ع ــدن ــان،
محمد ،حسن ،علي وعصام
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم ري ــاض ،فــوزي،
س ـم ـي ــر ،س ـم ـي ــح ،املـ ــرحـ ــوم ســامــي
وحسن
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة،
وذلك
في تمام الساعة الرابعة والنصف
عصرًا في النادي الحسيني لبلدة
عدلون.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل رح ـ ـ ّـي ـ ــل ،آل ع ــراب ــي
وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي ب ـل ــدت ــي طــرب ـي ـخــا
وعدلون.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب حبيب غسان حمندي وكيل ادال
ن ـخـلــه س ـكــر مــال ـكــة ال ـق ـســم  /41/من
الـعـقــار  /350/وط ــى ع ـمــارة شلهوب
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بــاســم
املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب روي ب ـ ـ ـ ــدري بـ ـ ــو ع ـ ـيـ ــد وكـ ـي ــل
ف ـك ـتــوريــا ن ـق ــوال ش ـ ــراره احـ ــدى ورث ــة
ميشال جرجي خوري الذي هو نفسه
م ـي ـش ــال ج ــرج ــي الـ ـخ ــوري امل ــال ــك فــي
ال ـع ـقــارات  /274/و /276/و/4756/
و /4758/بسكنتا سندات تمليك بدل
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جبل في العراق قرب
 -1جمهورية سابقة من اإلتحاد السوفياتي – بئر عميقة – -2
الحدود السورية – ثمار أشجار السنديان –  -3مدينة سورية ُت ّ
عد من أقــدم املدن
العربية – أعطى حجة لغيابه –  -4بلدة لبنانية بقضاء املنت – ّ
ّ
ليتعرف
مس بيده
على الشخص –  -5برهة من الزمن – حرف إستفهام – ماركة سيارات –  -6حرف
عطف – يجري في العروق – صراع ومحاربة –  -7جمع بدر – إقترب منه –  -8نهر
إسباني – مضيق في املحيط الهادي بني جزيرتي نيوزيلندا الشمالية والجنوبية
ّ
املوصلي في
–  -9راقصة مصرية – أكبر موسيقيي األندلس أخذ الغناء عن اسحق
بغداد –  -10عضو مجلس الشيوخ في الواليات املتحدة األميركية

6

عموديًا

 -1عاصمة آسيوية –  -2قرع الجرس – خصم عنيد وشديد – للنداء –  -3من األطباق
املشهورة في املطبخ اللبناني – ّ
النو مبعثرة –  -4كتاب للشاعر سعيد عقل باللغة
اللبنانية – من أسماء األسد –  -5نخيفهم ونفزعهم –  -6رئيس آلهة أوغاريت رمزه
الثور أو نــوع من الغزالن – شـ ّـد ما ارتخى من أوتــار القانون ُليجري عليه اللحن
املقصود –  -7والــد – مــأوى الــدجــاج – جــرذ باألجنبية –  -8قلب الثمرة – صغار
الدجاج أو صيصان –  -9دولة استقلت عن اإلتحاد السوفياتي عاصمتها تبليسي
– حرف أبجدي أو مدينة سودانية على بحر الغزال –  -10من أكبر قياصرة روسيا
وأعظمهم ّ
وسع حدود بالده وفرض سيادة الدولة

أفقيا

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2843

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بيار رونسار –  -2وايت –  -3هارلم – مراس –  -4الجوالن – ال –  -5الني – جمل –  -6غم
– روما – أخ –  -7لنا – جش – ا و ي –  -8باستا – رم –  -9واهن – راغدة –  -10نهر العاصي

عموديًا

 -1برهان غليون –  -2اليمن – آه –  -3الرجل – أبهر –  -4لوار – انا –  -5رومل – وجس
–  -6وا – املشترع –  -7نيمن – ا ا ا –  -8ستر – ّ
غص –  -9املاوردي –  -10رأس الخيمة

حل الشبكة 2842

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود
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5
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7

8

9

10

11

العب كرة قدم اسباني سابق ومدرب سابق لفريق برشلونة اإلسباني.
بدأ مسيرته مع نادي ريال سبورتنغ خيخون ثم انتقل الى نادي ريال
مدريد ومن ثم الى نادي برشلونة
 = 6+2+7+8+6ام ـبــراطــور روم ــان ــي ■  = 11+1+3+4مــديـنــة أملــان ـيــة ■
 = 6+5+10+9هيئة وبنية

حل الشبكة الماضية :انطون تشيخوف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت ل ـئــونــي ي ـع ـقــوب كــاتـشـيـكـيــان
احــدى ورثــة مــاري ازنــافــوريــان املالكة
في العقار  /948/النقاش سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت كــاتـيــا يــوســف كـنــج أح ــد ورثــة
يوسف أحمد كنج املشتري من رئيف
أح ـم ــد ك ـنــج س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  6 /3320الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر

8
9

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـلـ ـب ــت س ـل ـي ـم ــه ال ـ ـي ـ ــاس ال ــزيـ ـن ــات ــي
بوكالتها عن جان مارون مبارك وكيل
جورج صليبي معوض مالك االقسام
 4 /و 5و 8و 9و / 10بلوك  /A /و /
 4و /8بـلــوك / B /و 6 /و 7و 9و13
 /بـلــوك  /C/و  5 /و 6و 7و 8و/11
بلوك  /D/و  /5بلوك  / E /من العقار
 /211/مــزرعــة بـيــت الـشـعــار سـنــدات
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب س ـي ـم ــون ن ـق ــوال ج ــرج ــس سـنــد
م ـل ـك ـيــة ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــار 7/330
بطشاي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر

5

7

عن ضائع بحصص املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب محمد زياد سعيد عزام ملوكلته
امينه عبد الكريم عيتاني سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع للقسم  11مــن العقار
 1514راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

أفقيا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

25

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب املـحــامــي ف ــادي بــولــس البعينو
وكـيــل بـيــار أنـطــوان كـســاب أحــد ورثــة
أنطوان حنا كساب سندات ملكية بدل
ضائع عن حصته في العقارات ،2904
 314 ،2899العبادية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري بالتكليف في
بعبدا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب اسماعيل ابراهيم عبدان وكيل
وسام محمد فوزي حمود سند ملكية
بدل ضائع للعقار  2608بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

