 26إعالنات

الخميس  3كانون الثاني  2013العدد 1897

مبوب
◄

وفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون
آل بنوت وأهالي بلدة املروانية
يتقبلون التعازي بفقيدهم الغالي:
الحاج أحمد نمر بنوت

أوالده :ال��دك�ت��ور ج�ه��اد (م��دي��ر ال�ع�لاق��ات
ال �ع��ام��ة ف ��ي م��ؤس �س��ات أم� ��ل ال �ت��رب��وي��ة)
الحاج محمد ،الحاج نمر وحسن.
أص �ه��اره :اب��راه�ي��م ح�لال ،رم��زي حمادي،
ابراهيم خميس وياسر جمول.
وذل � � � ��ك ال� � �ي � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س ال� � ��واق� � ��ع ف �ي��ه
 2013/1/3في مجمع اإلمام شمس الدين
ال �ث �ق��اف��ي ـ ت �ق��اط��ع ش��ات �ي�ل�ا م ��ن ال �س��اع��ة
ً
مساء.
الثالثة وحتى الخامسة
اآلسفون آل بنوت وعموم أهالي املروانية.

رقد على رجاء القيامة املرحوم
جورج خليل أبو سعد
زوجته ليلى متري هاشم
اب�ن�ت��ه ال��دك �ت��ورة ب �ش��رى زوج ��ة امل�ه�ن��دس
وليد الواوي
حفيدتاه :املهندسة زي�ن��ة ال ��واوي زوج��ة
جورج بدران
ميرا الواوي زوجة أنطوان بدران
أشقاؤه :اسبيريدون أبو سعد وعائلته
إبراهيم أبو سعد وعائلته
املحامي بشارة أبو سعد وعائلته
شقيقته سعاد أرملة املرحوم جورج فرح
وأوالدها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم الخميس  3كانون
الثاني  2013في صالون كنيسة السيدة
ل� �ل ��روم األرث � ��وذك � ��س ف ��ي راش� �ي ��ا ال � ��وادي
اب �ت� ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة ق�ب��ل الظهر
ً
ل�غ��اي��ة ال �س��ادس��ة م �س��اء ،وي ��وم ال�س�ب��ت 5
ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار ال�ي��اس
ال�غ�ي��ور ف��ي ال�ح��دث م��ن ال�س��اع��ة الحادية
عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة
ً
مساء.

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة منتهى دياب الفقيه
أرملة املرحوم إبراهيم أحمد الفقيه
أوالده � ��ا :ح �س��ان ،ن� ��ادر ،ج �ه��اد وامل �خ��رج
ناصر الفقيه
بناتها :هند أرملة املرحوم فؤاد شعبان
هدى زوجة الحاج رياض حسن
إلهام زوجة املهندس أحمد شعبان
سناء زوجة صفوة جواد
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة
ف��ي  3و 4ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2013ف��ي منزل
الفقيدة الكائن في بئر العبد ،بناية دياب
مهدي ،قرب محطة دياب ،الطابق السابع،
ويوم السبت الواقع فيه  5كانون الثاني
في قاعة الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال �ت��وج �ي��ه ال �ع �ل �م��ي خ �ل��ف أم� ��ن ال ��دول ��ة،
جانب خطيب وعلمي ،منطقة الجناح من
الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة
ً
مساء.
اآلسفون :آل الفقيه ،شعبان ،جواد ،حسن
وعموم أهالي بلدة حاريص.
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد م��ن التسليم بقضاء ال�ل��ه وق��دره،
ننعى إليكم فقيدنا
الحاج مهدي عاصي
(أبو نظام)
أب�ن��اؤه :األس�ت��اذ نظام وعائلته ،األستاذ
هادي وعائلته ،الدكتور عبد الله وعائلته
اب � �ن � �ت� ��اه :س � �ه� ��ام زوج� � � ��ة خ� �ض ��ر ش �م��ص
وابتسام
س �ي �ق��ام ال ��دف ��ن ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة
ف��ي ال�ه��رم��ل ،وت�ق�ب��ل ال�ت�ع��ازي ط ��وال أي��ام
األسبوع في منزله بالهرمل.
اآلس � �ف � ��ون :آل ع ��اص ��ي وع � �م ��وم ع��ائ�ل�ات
الهرمل.

◄ مبوب ►

►
ذكرى ثالت

يصادف اليوم ذكرى ثالث
املرحوم ابراهيم خليل حشيشو
ش �ق �ي �ق��اه :م �ح �م��د (ع �ض��و ق� �ي ��ادة ال �ح��زب
الديموقراطي الشعبي) والزميل علي
اخواله :املرحومان :احمد سكيني وخضر
سكيني (ابو درويش) ومطيع
اص� �ه ��رت ��ه :امل� ��رح� ��وم م �ص �ط �ف��ى رم �ض��ان
وع �م��اد ال �ص �ي��اد وي��وس��ف ب��وج��ي وب�لال
بساط واحمد جوراني.
تقبل ال�ت�ع��ازي ل�ل��رج��ال ف��ي ق��اع��ة مسجد
ال��زع�ت��ري ف��ي ص�ي��دا ب�ين ص�لات��ي العصر
والعشاء.

مفقود
ُ
فقد جواز سفر باسم ياسر توفيق بشارة
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال بالرقم 03/594219
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ل �ب �ن��ان��ي ب ��اس ��م ج ��ان
ف �ي �ل �ي �ب��ب ق � �ش� ��وع ،ال � ��رج � ��اء م� �م ��ن ي �ج��ده
االتصال 71/208780
ُ
فقد جواز سفر باسم سامر محمد سليم،
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
03/215987

ذكرى أسبوع
ت�ص��ادف ي��وم االح��د ال��واق��ع فيه  6كانون
الثاني 2013م ذكرى أسبوع
املرحوم
العميد املتقاعد يوسف محمد سليم
زوجته :سهام سالم سليم
أوالده :هال زوجة العميد طالل الحاج
وم�ن�ج��ى وراج� ��ي امل�ق�ي�م��ان ف��ي ال��والي��ات
املتحدة االميركية
وب�ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم عن ورح��ه الطاهرة في الجمعية
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
في نفس العنوان اعاله
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل سليم وسالم والحاج وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ذكرى سنوية
مل �ن��اس �ب��ة ال � ��ذك � ��رى ال �س �ن ��وي ��ة ل �ض �ح��اي��ا
ال� �ط ��ائ ��رة اإلث �ي ��وب �ي ��ة وط� ��ائ� ��رة ك��وت��ون��و
وشهداء بلدة حناويه (صور)
يدعوكم أهالي بلدة حناويه إلى املشاركة
ف��ي اح �ت �ف��ال ت��أب�ي�ن��ي ي �ق��ام ع��ن أرواح �ه��م
الطاهرة الساعة الثانية بعد ظهر األحد
امل�ق�ب��ل ف��ي  6ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ال �ج��اري في
حسينية بلدة حناويه.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي
برعاية وحضور سعادة ّ
وضمن برنامج «ألفا من أجل الحياة»
معرض «النّظر عبر اليدين» يظهر اإلبداع الفنّي اإلستثنائي
األصم
لتالمذة المدرسة
اللبنانية ّ
ّ
للضرير و ّ
السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي
بيروت -لبنان :برعاية سعادة ّ
للمسؤولية
وحضوره ،وفي مبادرة ضمن برنامج «ألفا من أجل الحياة»
ّ
المجتمعية ،أقيم معرض «النّظر عبر اليدين»
ّ
 Voir Avec Les Mainsوالّذي عرض خالله ستة عشر تلميذا من
الفنية .المعرض
للضرير و
المدرسة
اللبنانية ّ
األصم منحوتاتهم إو�بداعاتهم ّ
ّ
ّ
الصنوبر في بيروت
أقيم نهار األربعاء  19ك 2012 1في قصر ّ
وحضرته السيدة مي ميقاتي ممثّل ًة معالي رئيس مجلس الوزراء ،نجيب
الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية
السفراء والنّواب و
ّ
ميقاتي وعدد من ّ
واإلعالميّة إو�دارة ألفا وموظّفيها.
وقد عرضت في المعرض مجموعة من  30منحوتة ،هي عبارة عن
جسد من خاللها التّالمذة رؤيتهم
أشكال مختلفة ألشخاص وأشياء ّ
عبروا
للحياة ،وأظهروا قدرات
إستثنائية ال حدود لها على التّعبير ،كما ّ
ّ
فن راق أبهر الحضور .وقد أتى المعرض تتويجا للجهد المتواصل
عن ّ
النحات أناشار بصبوص والسيدة ريتا
الّذي قام به التّالمذة بإشراف ّ
مكرزل ،نقيبة الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان .وخالل
تم بيع العديد من المنحوتات ،لتعود كافة األرباح للمدرسة
المعرضّ ،
األصم.
للضرير و
اللبنانية ّ
ّ
ّ
(بيان)

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
الرئيس طارق طربيه
ينفذ بنك بي.ن.بي .باريبا باملعاملة رقم
 2010/729ب��وج��ه ورث ��ة امل��رح ��وم ف��ارس
غ �ن �ط ��وس ت ��اب ��ت وه � � ��م :ج � � ��وزف وم � ��اري
وال�ي��ان ف��ارس ت��اب��ت ق��راري��ن االول ص��ادر
ع��ن املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة الكبرى ف��ي دول��ة
ً
ق �ط��ر ت ��اري ��خ  87/5/13ت �ح �ص �ي�لا مل�ب�ل��غ
/1850000/ر.ق .م��ع ف��ائ��دة خمسة باملئة
امل� �ع� �ط ��ى ال �ص �ي �غ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ت��اري��خ
 95/12/6ب��رق��م  95/161وق� � ��رار ص ��ادر
ب� �ت ��اري ��خ  88/3/13ع ��ن م �ح �ك �م��ة ب��داي��ة
ق �ط��ر ب� ��ال� ��زام امل �ن �ف��ذ ض ��ده ��م دف � ��ع م�ب�ل��غ
/7088119/ر.ق .م��ع ف��ائ��دة خمسة باملئة
امل� �ع� �ط ��ى ال �ص �ي �غ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ت��اري��خ
 95/12/6ب ��رق ��م  95/162اض� ��اف� ��ة ال ��ى
الرسوم واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار  /395/ذوق
م �ص �ب��ح م �س��اح �ت��ه /19265/م.م .وه ��و
بموجب االف ��ادة العقارية ارض صخرية
مغروسة صنوبر.
وبالكشف على العقار تبني ان الواقع على
ال�ش�ك��ل ال�ت��ال��ي ي�ق��ع ال�ع�ق��ار ع�ل��ى ال�ط��ري��ق
ال��داخ �ل��ي ال ��ذي ي��رب��ط ب �ل��دة ذوق مصبح
ب �ب �ل��دة ع �ي �ن �ط��وره ،وال �ع �ق��ار ي�ش�م��ل على
هنكار يشغله طوني تابت وهنكار تشغله
ش��رك��ة  APIلتصنيع ان��اب�ي��ب البالستيك
ويشتمل على غ��رف��ة استعالمات سقفها
ت��وت �ي��ا وع� �ل ��ى ث �م��ان �ي��ة م �ك��ات��ب ل �ل ��ادارة
ارض� �ه ��ا س �ي��رام �ي��ك وارض اث� �ن�ي�ن م�ن�ه��ا
ب��ارك�ي��ه .سقفها مستعار ف�ي�ب��ر .املنجور
الخارجي الومنيوم فضي وزجاج اضافة
ال ��ى م�ط�ب��خ ص�غ�ي��ر وح �م��ام�ين ام ��ا ارض
الهنكارات فهي باطون سقفها تول.
وض�م�ن�ه��ا غ��رف�ت�ين ل�لارش�ي��ف وح�م��ام��ات
وغ��رف��ة ك��وم�ب��رس��ورات .وم��ن االرض درج
ح��دي��د ي ��ؤدي ال ��ى ق�ط�ع��ة ض�م�ن�ه��ا تسعة
م�ك��ات��ب وث�ل�اث��ة ح �م��ام��ات وم�ط�ب��خ ارض
امل �ك ��ات ��ب س �ي ��رام �ي ��ك .وه � ��ذا ال �ط ��اب ��ق ه��و
سفلي اول .وام��ا السفلي الثاني فأرضه
ب ��اط ��ون وس �ق �ف��ه ت� ��ول وح ��دي ��د وي�ش�ت�م��ل
ع�ل��ى م�س�ت��ودع وغ��رف��ة ل�ل�ع��دة وم�س�ت��ودع
ت��وض�ي��ب وم�س�ت��ودع�ين للبضائع خ��ارج
امل�ب�ن��ى (ه �ن �ك��اري��ن) وم �س �ت��ودع ملاكينات
الحقن م��ع مكتب صيانة ومكتبي ادارة
وح� �م ��ام�ي�ن وم� �ط� �ب ��خ وم �خ �ت �ب��ر وم �ك �ت��ب
ل �ل �م �خ �ت �ب��ر وم � �ك� ��ان ل �ل �م �خ��رط��ة وم �ك �ت��ب
ل�ل�م�خ��رط��ة وم �س �ت��ودع خ��ارج��ي ج��دران��ه
باطون وتشغل شركة  APIهذه الهنكارات
بموجب عقد اي�ج��ار .كما يشتمل العقار
على أربعة هنكارات سقفها حديد وتول
ب��ارت �ف��اع ث�م��ان�ي��ة ام �ت��ار ت�ق��ري�ب��ًا اب��واب�ه��ا
ال�خ��ارج�ي��ة م��ن ال�ح��دي��د ال�س�ح��ب وج ��رارة
ض �م �ن �ه��ا م �ك ��ات ��ب م� ��ن ال� �ب ��اط ��ون وغ ��رف ��ة
خارجية .وهي مشغولة من شركة هابي
وول وتشغل هذه الشركة ثالثة هنكارات.
كما يشتمل على بناء من طابقني مؤلف
من فبركة نجارة يشغلها داني ابو معشر
بموجب عقد ايجار كما صرح هذا االخير.
ج� ��دران وس �ق��ف ال�ف�ب��رك��ة ب��اط��ون ام��ام�ه��ا
خ �ي �م��ة ح ��دي ��د م �س �ق��وف��ة ت��وت �ي��ا .وض �م��ن
الفبركة مكتب وح�م��ام مبلطة سيراميك
والى جانبها مستودع فوقه غرف للعمال
س�ق�ف�ه��ا ت��وت �ي��ا ي�ش�غ�ل��ه اي �ض �ًاَ دان� ��ي اب��و
معشر ومستودع آخر كان ب��رادًا للفاكهة
تشغله شركة هابي وول (جورج يونس)
فوقه غرفة صغيرة للعمال مسقوفة توتيا
كما يشتمل العقار على بناء من الباطون
يشتمل على محل في االرض��ي من بابني
لتصليح السيارات (حدادة وبويا) ارضه
م��ن الباطون واب��واب��ه م��ن الحديد الجرار
يشغله جورج كميد بموجب عقد ايجار.
وف� ��ي االول ع �ل��ى غ� ��رف ل �ل �ع �م��ال س�ق�ف�ه��ا
توتيا تشغلها شركة هابي وول .ويشتمل
على فبركة نجاره سقفها توتيا ضمنها
غرفة ارضها باطون بابها حديد مشغولة
م��ن ش��رب��ل ح�م�ص��ي ب�م��وج��ب ع�ق��د اي�ج��ار
ك �م��ا ص ��رح ه ��ذا االخ �ي ��ر وي�ش�ت�م��ل اي�ض��ًا
على فبركة نجارة سقفها توتيا وارضها
ب��اط��ون بابها حديد مشغولة م��ن ج��ورج
خ��وي��ري ب�م��وج��ب ع�ق��د اي �ج��ار ك�م��ا ص��رح
هذا االخير كما يشتمل على مستودع في
الطابق السفلي الثاني تحت شركة API
ارتفاعه حوالي ستة امتار .ارضه باطون
سقفه باطون وت��ول تشغله شركة E.G.R
لتكرير امل�ي��اه لصاحبها ال�ي��اس القاضي

بموجب عقد ايجار كما صرح هذا االخير.
ويشتمل ايضًا على مستودع من الباطون
ب ��اب ��ه ح ��دي ��د ج� � ��رار ي �ق��ع ت �ح��ت م �س �ت��وى
ال �ط��ري��ق امل � ��ؤدي ال� ��ى ش��رك��ة ه��اب��ي وول
(ج � ��ورج ي��ون��س) وه ��و ب��اش �غ��ال ال�ش��رك��ة
امل ��ذك ��ورة ك�م��ا ي�ش�ت�م��ل ع�ل��ى ارض ف�ض��اء
يشغلها السيد طوني ايوب بموجب عقد
اي �ج ��ار وان ق�س�م��ًا م ��ن االرض م�ص�ب��وب
باطون ،كما يشتمل على غرفة للعمال من
الباطون وغرفة للمولدات الكهربائية.
ت��اري��خ ق��رار الحجز  2008/4/22وتاريخ
تسجيله  2008/12/13بدل تخمني العقار
 /395/ذوق مصبح /13.199.650/دوالر
اميركي وب��دل طرحه  /7.919.790.- /د.أ.
سبعة م�لاي�ين وت�س�ع�م��اي��ة وت�س�ع��ة عشر
ال�ف��ًا وسبعماية وتسعني دوالر أميركي
ال غير.
ي �ج��ري ال�ب�ي��ع ي ��وم ال�خ�م�ي��س ال��واق��ع فيه
 2013/2/7الساعة  12.30في قاعة محكمة
كسروان .للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المر حضرة
رئ �ي��س دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ك �س ��روان او ت�ق��دي��م
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
ك�م��ا عليه االط�ل�اع ع�ل��ى ق�ي��ود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة واتخاذ
محل اق��ام��ة ضمن ن�ط��اق ال��دائ��رة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ

اعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية 2009/1841
الرئيس فرنسوا الياس
طالب التنفيذ :بنك بيمو ش.م.ل.
املنفذ عليها :شركة مأمون العجة واوالده
ش.م.م.
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :س �ن��دات دي ��ن ع ��دد 35
وص ��ك ك �ف��ال��ة ب��دف��ع /594.000/د.أ .ع��دا
الفوائد والرسوم.
تاريخ التنفيذ2009/11/26 :
ت ��اري ��خ ت�ب�ل�ي��غ االن � � ��ذار م ��ن امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه:
2009/12/14
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2010/1/14 :
ت��اري��خ تسجيله ف��ي الصحيفة العينية:
2010/1/19
تاريخ محضر وصف العقار2011/5/6 :
ت��اري��خ تسجيله ف��ي الصحيفة العينية:
2011/7/8
بيان بالعقار املطروح للبيع ومشتمالته:
ـ  2400س�ه��م ف��ي ال�ق�س��م  /2/م��ن ال�ع�ق��ار
 /5904/امل��زرع��ة ال�ع�ق��اري��ة ق�ط�ع��ة كبيرة
م �س �ت��ودع ض �م �ن��ه م ��رح ��اض ��ان وم�غ�س�ل��ة
ويتبعه ن��زل��ة للسيارات تصله بالطابق
االرض � � ��ي وب��ال �ك �ش��ف ال �ح �س��ي ت �ب�ي�ن أن��ه
مطابق لالفادة العقارية ،مساحته /613/
م.2
حدود العقار /5904املزرعة:
ـ الغرب :العقار 5906
ـ الشرق :العقار 5901
ـ الشمال  :العقار 5283
ـ الجنوب :العقار 5903
وق��د خ� ّ�م��ن  /2400/سهم ف��ي القسم /2/
من العقار رق��م  /5904/امل��زرع��ة العقارية
بمبلغ /613.000/د.أ .وان بدل الطرح بعد
التخفيض م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ
بيروت بمبلغ /349410/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :يوم االثنني الواقع
ف�ي��ه  2013/1/21ت �م��ام ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
ع�ش��رة ظ�ه�رًا ف��ي دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت في
قصر العدل.
فعلى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء تنفيذًا الحكام
امل��واد  973و  978و 983اص��ول محاكمات
م ��دن� �ي ��ة ان ي � � ��ودع ب ��اس ��م رئ� �ي ��س دائ � ��رة
تنفيذ ب�ي��روت قبل املباشرة ب��امل��زاي��دة او
ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو اح ��د امل �ص��ارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو يقدم
كفالة مصرفية تضمن ه��ذا املبلغ وعليه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة ان
لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا وفي
خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام م��ن ت��اري��خ ص ��دور ق��رار
االح��ال��ة اي ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن ب��اس��م رئيس
دائ ��رة التنفيذ ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة او
احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
امل��زاي��دة ب��زي��ادة العشر واال فعلى عهدته

