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◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة املرحوم
الدكتور
منصور أسعد الشمالي
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة س ـم ـ ّـي ــة سـلـيــم
ّ
مسلم
زوجته فاديا بولس مخلوف
ب ـنــاتــه رن ــا زوجـ ــة نـبـيــل اب ــي عــاد
وعائلتهما
سمر وعائلتها
غناء
ش ـق ـي ـق ــاه ام ـ ـ ــال وزوجـ ـ ـت ـ ــه رديـ ـن ــة
نصار وعائلتهما
نـ ـه ــاد وزوجـ ـ ـت ـ ــه كـ ــاديـ ــس افـ ـ ــرام
وعائلتهما
شقيقتاه مـنــى زوج ــة ف ــؤاد عبيد
وعائلتهما
ف ـي ـل ــوم ــان زوجـ ـ ــة م ـي ـش ــال م ـب ــارك
وعائلتهما
ح ـم ــات ــه م ــرغ ــري ــت ارم ـ ـلـ ــة بــولــس
مخلوف واوالدها وعائالتهم
وانسباؤهم ينعونه اليكم
ت ـق ـلــم الـ ـص ــاة ل ــراح ــة ن ـف ـســه ي ــوم
االث ـ ـنـ ــن  22اي ـ ـ ــار  2017ال ـس ــاع ــة
الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار
عبدا الرعائية سهيله  ،كسروان.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
وي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء  23ال ـ ـجـ ــاري فــي
صالون كنيسة مار عبدا  ،سهيله
ابـتـ ً
ـداء من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية السابعة مساءً.

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج نزيه مصطفى البساط
والدته املرحومة الحاجة ثريا قاسم
زوجته الحاجة منى دعبول
ابنه سامر زوجته هانية مرشي
ب ـن ــات ــه :ث ــري ــا ،ومل ـي ــا زوجـ ـ ــة ن ــوري
ملص ،وندين زوجة محمد إيراني
أحفاده :نزيه سامر البساط
سعد وزينة ورباح نوري ملص
رشاد وروان وربا عمر جبارة
هدى ونور وثريا محمد إيراني
أشقاؤه :منذر وحسن واملرحومون
محمد وعدنان ونزار
شـقـيـقــاتــه :ع ـط ــاف زوجـ ــة امل ــرح ــوم
بـهــاء الـبـســاط ،عــايــدة زوج ــة أحمد
الـ ـبـ ـس ــاط ،ع ـن ــاي ــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
محمد عطاالله وعفت زوجــة نزيه
قاسم
صلي على جثمانه الـطــاهــر عصر
الـسـبــت الــواقــع فـيــه  20أي ــار ,2017
حيث ووري الثرى في صيدا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـل ـن ـســاء ول ـلــرجــال
الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن  22أي ـ ــار ف ــي فـنــدق
مــوفـنـبـيــك –  Mövenpickالــروشــة،
صالة البافيليان ،الطابق السابع،
مـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ص ـبــاحــا
ولـغــايــة الــواحــدة بعد الـظـهــر ,ومن
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ح ـت ــى ال ـســاب ـعــة
ً
مساء.
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :ع ـ ـ ـمـ ـ ــوم آل ال ـ ـب ـ ـسـ ــاط
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم آل :دع ـ ـبـ ــول ،م ـلــص،
إيـ ـ ــرانـ ـ ــي ،مـ ــرشـ ــي ،جـ ـ ـب ـ ــارة ،بـ ـ ــراج،
قاسم ،عطاالله ،شاتيال ،هودجنز،
تسابحجي ،غندور ،فتح الله ،عدرا.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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◄ إعالنات رسمية ►
بتسليم لـقـضــاء الـلــه وق ــدره ننعى
إليكم املرحوم
السيد علي أمني ترحيني
(أبو حسني)
أوالده :املـهـنــدس حـســن ،املهندس
ف ـ ــرج ،ال ـس ـيــد ف ـه ــد ،ال ـس ـيــد حـســن،
الـسـيــد مـحـمــد ،املـهـنــدس إبــراهـيــم،
ال ــدك ـت ــور أحـ ـم ــد ،امل ـه ـن ــدس خـلـيــل،
والدكتور عباس
بـنــاتــه :الـسـيــدة مــريــم زوج ــة السيد
خـ ـط ــار بـ ـيـ ـض ــون ،الـ ـسـ ـي ــدة زيـ ـن ــة،
والسيدة جهان زوجة الدكتور أنور
ترحيني (مدير الجامعة اإلسالمية
في لبنان  -فرع صور)
أخ ـ ــوت ـ ــه :الـ ـسـ ـي ــد يـ ــوسـ ــف ،ال ـس ـيــد
مـصـطـفــى ،ال ـس ـيــد م ــوس ــى ،الـسـيــد
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ف ـ ـضـ ــل ال ـ ـلـ ــه،
واملرحوم شكرالله
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ي ـ ـ َ
ـوم ـ ــي االثـ ـن ــن
والثالثاء في  ٢٢و ٢٣أيار  ،٢٠١٧في
منزله الكائن في بلدته عبا -قضاء
النبطية؛ ويوم األربعاء في  ٢٤أيار
 ٢٠١٧من الساعة الثالثة عصرًا إلى
الـســاعــة الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء ،فــي مركز
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي الكائن في بيروت – الرملة
ال ـب ـي ـضــاء – ق ــرب امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ألمن الدولة.
اآلسفون :آل ترحيني وعموم أهالي
بلدة عبا

عائلة املرحوم الحاج محمد السيد
أمني ,وعموم أهالي بلدة عديسة
ينعون فقيدهم املرحوم
حسني محمد السيد أمني

تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي االثـ ـن ــن
وال ـث ــاث ــاء  22و 23أيـ ــار  2017في
م ـنــزل الـعــائـلــة الـكــائــن فــي ال ـحــدت،
ش ــارع راديـ ــو أوريـ ـ ــون ,حـيــث تـقــام
ذكــرى الثالث يــوم الثالثاء ,وتتلى
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومـجـلــس
عـ ــزاء ع ــن روحـ ــه ال ـط ــاه ــرة الـســاعــة
الخامسة بعد الظهر في دارة األهل.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة
سميرة محمد جواد الزين
زوجة املرحوم األستاذ فهد شلق
أوالدها :الدكتورة لينا شلق زوجة
الدكتور هشام إبراهيم
وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة زيـ ـ ـن ـ ــة ش ـ ـلـ ــق زوجـ ـ ــة
املهندس سماح حاطوم
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ص ـب ـحــي
والدكتور فــؤاد واملرحوم مصطفى
الزين
شـقـيـقــاتـهــا :ال ـحــاجــة رج ــاء زوجــة
األستاذ عبدالله صفا وفاتن زوجة
صباح نجم واملرحومة أميرة الزين
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر
الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن  22أي ـ ــار  2017فــي
حسينية النبطية ويـ ــوارى الـثــرى
في الجبانة الفوقا ،النبطية.
تقبل الـتـعــازي بـعــد الــدفــن للرجال
والنساء في منزل والــدهــا املرحوم
محمد جــواد الزين الكائن في حي
ال ـب ـي ــاض ،ويـ ــوم األربـ ـع ــاء  24منه
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة مـسـ ً
ـاء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء قــرب أمن
الدولة.
االسـفــون :آل الــزيــن ،شلق ،حاطوم،
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،صـ ـف ــا وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
النبطية.

اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلبت حنان رضا عسكر ملورثة موكلها
الطاف علي املقهور شهادة قيد بدل
ض ـ ـ ــائ ـ ـ ــع بـ ـحـ ـصـ ـتـ ـه ــا ب ـ ــال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ـ ــن 3
تكميلي 151و 3تكميلي  117القاع وادي
الخنزير
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
ي ـع ـل ــن م ــدي ــر عـ ـ ــام الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـق ــاري ــة
عــن اعـ ــادة تـكــويــن الـصـحـيـفــة الـعـقــاريــة
امل ـف ـق ــودة ل ـل ـع ـقــار رقـ ـ ـ ــم 901م ــن مـنـطـقــة
شعت العقارية بالطريقة االداريــة وفقا
الح ـ ـكـ ــام املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة مــن
املرسوم االشتراعي رقم  77/37واملعدلة
بالقانون رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض
على قرار اعادة التكوين بإستدعاء يقدم
ال ــى ح ـضــرة ام ــن الـسـجــل ال ـع ـقــاري في
بعلبك  -الهرمل خالل مهلة ثالثة
اشهر من تاريخ نشر هذا االعالن.
اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
مل ــورث موكليه جــوزيــف ودي ــع شمعون
س ـ ـنـ ــد تـ ـمـ ـلـ ـي ــك بـ ـ ـ ــدل ض ـ ــائ ـ ــع ب ـح ـص ـتــه
بالعقار 1451قسم  3سرعني
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلبت هيام طعان دندش ملوكلها علي
حـســن ال ـعــوطــه واملـ ـع ــروف اي ـضــا علي
حسن الحاج محمد علي العوطه سندات
تمليك بــدل ضــائــع بحصته بالعقارات
،118 ،117 ،116 ،115 ،111 ،110 ،109
،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121
372 ،365 ،237 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128
عمشكي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
ط ـلــب ط ـن ــوس ي ــوس ــف ال ـف ـخــري ملــوكـلــه
ن ـ ــادر نـبـيــه ال ـف ـخ ــري س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع بحصته بالعقار  567شليفا
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

مـحـمــد م ـنــذر زع ـي ـتــر س ـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضــائــع للبائع اع ـتــدال شعيب عيتاني
بالعقار  5981بعلبك
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
ط ـلــب ط ـن ــوس ي ــوس ــف ال ـف ـخ ــري مل ــورث
مــوكـلــه سـعــد ال ـلــه حـســن شــريــف سند
تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع بـحـصـتــه بــالـعـقــار
 2834اليمونة
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلب حسني علي ضــاهــر مل ــورث موكله
لبيب جرجس الخوري سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار  86الفاكهة
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
zewedye hundie bekele
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/571720
غادرت العامله البنغالدشيه
zunu begum
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/748240

◄ مفقود ►
فقدت العاملة اإلثيوبية
AYNALEM GIRMA YIRGA
ج ــواز سـفــرهــا ال ــرج ــاء مـمــن يجده
اإلتصال بالرقم03/964492 :

اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
ط ـل ــب ك ــاظ ــم م ـح ـم ــود م ـش ـي ــك بـصـفـتــه
املـ ـشـ ـت ــري سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
ل ـل ـبــائ ـعــن زاه ـ ــي وزيـ ـن ــب ول ـ ــدا ضــاهــر
عوض كنعان بحصتهما بالعقار1373
بوداي
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن من امانة السجل العقاري
في بعلبك الهرمل
طلب ياسر حسن يعقوب ملوكله املشتري

ُتعلن الجامعة اإلسالم ّية يف لبنان عن حاجتها للتعاقد
مع أساتذة للتعليم يف اإلختصاصات التالية:

 -1تقويم النطق
 -2القبالة القانون ّية
 -3العالج الفيزيايئ
 -4تحاليل مخربية ورسيرية
 -5التغذية وتنظيم الوجبات
عىل الراغبني تقديم الطلب يف املركز الرئييس يف خلدة – الطابق السادس – مكتب
العالقات العامة – من الساعة العارشة ولغاية الثانية بعد الضهر .

