 26إعالنات

في
املكتبات

خط
أحمر
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مبوب
◄

وفيات

►

رق ��د ع�ل��ى رج� ��اء ال �ق �ي��ام��ة امل ��أس ��وف على
شبابه
يعقوب عيد الخوري
والدته ليلى عبد النور زرزور
أشقاؤه بسام الخوري
ف ��ادي ال �خ��وري وزوج �ت��ه م��ون�ي��ك ب�ش��اره
وابنتهما
ع �ف �ي��ف ال � �خ� ��وري وزوج � �ت� ��ه دي � ��اال دغ �ي��م
وولدهما
شقيقته م �ن��ال وزوج �ه��ا ف ��ادي شلهوب
وأوالدهما
أع �م��ام��ه ل�ب�ي��ب وروب� �ي ��ر وف � ��واز ال �خ��وري
وعائالتهم
ع �م��ات��ه س� �ع ��اد أرم� �ل ��ة إب ��راه� �ي ��م ب �ي��وض
وأوالدهما (في املهجر)
نادرة وزوجتها عزات قنديل وأوالدهما
نهاد وزوجها مفيد عيد وأوالدهما
شعاع أرملة إبراهيم عسكر وأوالدهما
هيفاء وزوجها منصور عواد وأوالدهما
خاله جان زرزور وعائلته
خ � ��االت � ��ه ج ��ورج � �ي ��ت وزوج� � �ه � ��ا م �ي �ش��ال
الحمصي وأوالدهما
شفيقه ووديعه ونجوى زرزور
هاال وزوجها ناصر مرعي وأوالدهما
ريما وزوجها قاسم العمقي وأوالدهما
وعائالت الخوري ،زرزور ،بشاره ،دغيم،
ش�ل�ه��وب ،ب�ي��وض ،عسكر ،ق�ن��دي��ل ،ع��واد،
عيد ،الحمصي ،مرعي ،العمقي وك��ل َمن
ينتسب إليهم في الوطن واملهجر وعموم
عائالت جديدة مرجعيون ينعونه إليكم
تقام ال�ص�لاة ع��ن نفسه الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة  27تموز
ف��ي ك�ن�ي�س��ة ال �ق��دي��س ن �ي �ق��والوس ل �ل��روم
األرث ��وذك ��س (م� ��ار ن �ق��وال) ف��ي األش��رف�ي��ة
وي�ن�ط�ل��ق م��وك��ب ال�ج�ث�م��ان ب�ع��د ال�ص�لاة
إلى بلدته جديدة مرجعيون لتقام صالة
التريصاجيون عن نفسه الساعة الثانية
والنصف بعد الظهر في كنيسة القديس
جاورجيوس.
تقبل التعازي يوم السبت  28الجاري في
ص��ال��ون ك�ن�ي�س��ة ال �ق��دي��س ج��اورج �ي��وس
في مرجعيون ويومي األحد واالثنني 29
و 30الجاري في صالون كنيسة القديس
نيقوالوس للروم األرثوذكس (مار نقوال)
ً
ابتداء من الساعة الحادية
في األشرفية
عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساءً.
بسم الله الرحمن الرحيم
ً
إحياء لذكرى فقيدنا الغالي املرحوم
الدكتور سمير سليمان
ي � �ق� ��ام م �ج �ل ��س ف ��ات� �ح ��ة وم� �ج� �ل ��س ع � ��زاء
ع ��ن روح � ��ه ال� �ط ��اه ��رة وذل � ��ك ف ��ي ال �ن ��ادي
ال �ح �س �ي �ن��ي ل �ب �ل��دت��ه م �ل �ي��خ ع �ن��د ال �س��اع��ة
الرابعة من بعد ظهر يوم السبت املوافق
فيه  28تموز .2012
ولكم من بعده طول البقاء.

◄

مبوب

►

للبيع
للبيع البربير شقة مجددة 120م م طابق
عال غرفتا نوم $250000
ٍ
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com
صيدلية للبيع في منطقة املنت الشمالي.
موقع ممتاز _ للجادين فقط.
 03 :telـــ .719933
ل�ل�ب�ي��ع كليمنصو ش�ق��ة ج��دي��دة 300م م
3غرف نوم موقفان $1350000
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com

لإليجار
ل �ل�إي � �ج ��ار م � �س � �ت ��ودع «ه � �ن � �غ� ��ار» ط��ري��ق
امل�ط��ار مساحة 2650م 2ط��ول 85م عرض
31م ارت �ف��اع 12م م��دخ��ل 10م ب�ن��اء جديد
لالتصال 03/206051
لاليجار كليمنصو محل ت�ج��اري 25م م
 $18000بالسنة
فرع كليمنصو 01374666 Tel
www.sodeco-gestion.com

مفقود
ُ
فقد جواز سفر باسم هدى حبيب جابر،
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
07/762839
ُ
ف �ق��د ج ��واز س�ف��ر اح �م��د م�ح�م��ود ف�ح��ص،
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
03/736120
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م ن� �ه ��اد س �ل �م��ان
الكاخي ،لبنانية الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 71/225210
ُ
ف �ق ��د ج � ��واز س �ف ��ر ب ��اس ��م غ �س ��ان ف� ��اروق
شعيتو لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/597856
فقد ج��واز سفر وإق��ام��ة لبنانية وإج��ازة
عمل باسم
 ، Zena Ferepe Molaإثيوبية الجنسية.
الرجاء ممن يجدهم االتصال على الرقم
07/451085
ُ
فقد ج��واز سفر باسم دالل عبد اللطيف
صباح ،الرجاء ممن يجده االتصال على
الرقم 01/646849

مطلوب

مقاالت

جوزف
سماحة
في
األخبار

A leading company based in Beirut ٬ airport highway is looking for a Marketing
Officer٬ minimum 3 years of experience .
CV 01/841302

اعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط�ل��ب م� ��راد خ�ل�ي��ل ال�ح�ل��و مل��وك�ل�ت��ه لينا
اسعد شيبان غصوب بصفتها احد ورثة
اس�ع��د مخايل شيبان ه��و نفسه اسعد
مخايل مخايل شيبان غصوب استنادًا
لحكم تصحيح الشهرة امل��درج باخراج
ال�ق�ي��د ال�ع��ائ�ل��ي رق��م /7805865ع.م11/.
سند تمليك بدل ضائع بالعقار /852/
بيت شباب باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط�ل��ب امل �ح��ام��ي ول �ي��م ج ��وزف م�س�ك��اوي
مل��وك �ل��ه ع ��دن ��ان ه �ن��ري زك ��ا ال��وك �ي��ل عن
ن��زار هنري زكا سند تمليك بدل ضائع
بالعقار  /3175/القسم  /2/بيت شباب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل��ب ع �ب��دال �ل��ه ج ��ان ي �م�ين مل��وك �ل��ه ج��ان
ع�ب��دال�ل��ه ي�م�ين س�ن��د تمليك ب��دل ضائع
بالعقار  /964/زكريت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
ماريا خير
اعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ميشال نجم صليبا ملوكلته لوال
ال� �ي ��اس غ�ن�ي�م��ه ب�ص�ف�ت�ه��ا م �ش �ت��ري��ة من
س �ي��دو ح �ن��ا م� ��وري ب �م��وج��ب ع �ق��د بيع
احتياطي مسجل باليومي 1988/656
وس� � �ن� � �دًا ل� �ل��إق� � ��رار امل� �س� �ج ��ل ب ��ال �ي ��وم ��ي
 2012/3365س �ن��د ت�م�ل�ي��ك ب ��دل ض��ائ��ع
بالعقار  /1502/قرنة شهوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
غالب أبو زين
اعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ج��ان الياس عني ملك سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  /1293/القسم /13/
النقاش.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
غالب أبو زين
إعالن
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
واآلل �ي��ات ف��ي ب �ي��روت ب��رئ��اس��ة القاضي
جورج أوغست عطية قرار بابالغ املنفذ
ع�ل�ي��ه ع �ب��اس ع �ل��ي ال �س �ب�لان��ي ب��ال�ط��رق
ً
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ع � �م �ل�ا ب ��اح � �ك� ��ام امل� � ��ادة
 409اص ��ول م�ح��اك�م��ات م��دن �ي��ة ،االن ��ذار
االج��رائ��ي وق��رار الخبير وطلب التنفيذ
وم��رف�ق��ات��ه وق ��رار ال�ح�ج��ز ع�ل��ى ال�س�ي��ارة
 457114/ج /ص� � ��ادر ب��امل �ع��ام �ل��ة رق��م
 2011/1093تاريخ  2011/9/26املقدمة
م��ن ب�ن��ك ل�ب�ن��ان وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل.
وعليه ،تدعوكم ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
ال� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس � �ط ��ة وك �ي��ل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل
مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
واآلل �ي��ات ف��ي ب �ي��روت ب��رئ��اس��ة القاضي
ج � � ��ورج أوغ � �س� ��ت ع �ط �ي��ة ق � � ��رار ب ��اب�ل�اغ

امل� �ن� �ف ��ذ ع �ل �ي��ه م� �ح� �م ��ود ح� �س ��ن م�ح�س��ن
ً
بالطرق االستثنائية عمال باحكام املادة
 409اص ��ول م�ح��اك�م��ات م��دن �ي��ة ،االن ��ذار
االج��رائ��ي وق��رار الخبير وطلب التنفيذ
وم��رف�ق��ات��ه وق ��رار ال�ح�ج��ز ع�ل��ى ال�س�ي��ارة
 263720/و /ص� � ��ادر ب��امل �ع��ام �ل��ة رق ��م
 2012/385ت��اري��خ  2012/3/9امل�ق��دم��ة
م��ن ب�ن��ك ل�ب�ن��ان وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل.
وعليه ،تدعوكم ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
ال� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس � �ط ��ة وك �ي��ل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل
مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
واآلل �ي��ات ف��ي ب �ي��روت ب��رئ��اس��ة القاضي
جورج أوغست عطية قرار بابالغ املنفذ
ع �ل �ي��ه خ �ض��ر ح �س��ن ش �ل �ه��وب ب��ال �ط��رق
ً
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ع � �م �ل�ا ب ��اح � �ك� ��ام امل� � ��ادة
 409اص ��ول م�ح��اك�م��ات م��دن �ي��ة ،االن ��ذار
االج��رائ��ي وق��رار الخبير وطلب التنفيذ
وم��رف�ق��ات��ه وق ��رار ال�ح�ج��ز ع�ل��ى ال�س�ي��ارة
 397507/ج /ص� � ��ادر ب��امل �ع��ام �ل��ة رق��م
 2010/620ت��اري��خ  2010/6/16املقدمة
م��ن ب�ن��ك ل�ب�ن��ان وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل.
وعليه ،تدعوكم ه��ذه ال��دائ��رة للحضور
ال� �ي� �ه ��ا ش �خ �ص �ي��ًا أو ب ��واس � �ط ��ة وك �ي��ل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل
مهلة ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب نسيم يوسف ف��ارس طنوس عون
ب��وك��ال�ت��ه ع��ن ب�ي�ك��ي اغ ��وب ق��ال��وس�ت�ي��ان
وكيلة استيفان اغوب قالوستيان سند
تمليك ب��دل عن ضائع باسم /استيفان
اغوب قالوستيان بالقسم  11من العقار
 78مصيطبة.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
تبليغ مجهول املقام
م �ح �ك �م��ة اي � � �ج� � ��ارات ب� � �ي � ��روت ب ��رئ ��اس ��ة
ال �ق��اض��ي ف��اط �م��ة ج��ون��ي ت��دع��و غ�س��ان
ج��رج��ورة لحضور جلسة 2012/10/9
واس� �ت�ل�ام اوراق ال ��دع ��وى 2011/1459
امل�ق��ام��ة م��ن ان �ط��وان غ��اري��وس وان�ط��وان
وجان بيار سعادة والرامية الى استرداد
املأجور الكائن في الطابق الخامس من
العقار /2736االشرفية للهدم.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
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