األربعاء  5آب  2015العدد 2657

◄ مبوب ►
انتقلت إلى رحمة الله تعالى

املرحومة الحاجة
زينة محمد عبد الله زراقط

أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج سعيد محمد
ضاهر
أوالده ــا :محمد ،يوسف (أبــو علي)،
ح ـس ــن ومـ ــوسـ ــى ،ود .ع ـل ــي ضــاهــر
(املجلس السياسي ـ حزب الله).
أشقاؤها :حسني ،املرحوم عبد الله،
أح ـم ــد ،عـبــد األم ـي ــر (ع ـضــو املجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ف ـ ــي مـ ـي ــس ال ـ ـج ـ ـبـ ــل) ،ع ـبــد
الحسني زراق ــط (مـخـتــار بـلــدة ميس
الجبل)
أص ـه ــرت ـه ــا :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج أس ـعــد
زريق ،زين فنيش وعمران رحمة
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي نـ ـ ـه ـ ــار ال ـخ ـم ـي ــس
الــواقــع فيه  6آب من الساعة الرابعة
حـتــى الـســابـعــة ع ـص ـرًا فــي حسينية
الـبــرجــاوي ـ ـ بئر حـســن ،كما سيقام
حفل تأبيني ملناسبة مــرور أسبوع
على وفاتها ،وذلك يوم األحد الواقع
ف ـيــه  9آب  2015ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
صـبــاحــا فــي حسينية مجمع اإلم ــام
الرضا (ع) في بلدة ميس الجبل.
اآلسـ ـف ــون :آل ض ــاه ــر ،آل زراقـ ـ ــط ،آل
دوالني ،وعموم أهالي ميس الجبل

ذكرى
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن ال ـلــه فقيدنا
الغالي

املرحوم
املهندس راجي محمود سليمان

والدته :املرحومة زاهدة سليمان
زوجته :هدى عبد الرحمن حمويه
بناته :الدكتورة ريما زوجة املهندس
داني مصطفى السباعي
الــدك ـتــورة دان ــه زوج ــة املـحــامــي علي
حسني زبـيـب
اآلنسة روال
شقيقه :الدكتور رائد سليمان زوجته
نوال باشو
شقيقاته :سلوى زوجة السفير نواف
سليمان
سهام زوجة السيد بسام سليمان
بشرى زوجة السيد علي عياش
هبة زوجة السيد عماد مختار
عديله :ناصر حاطوم
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ب ـع ــد الـ ــدفـ ــن ال ـي ــوم
(األربعاء) وغدًا (الخميس) في منزل
صهره السفير نواف سليمان حيدر
في بدنايل ،وفي جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء قــرب املــديــريــة العامة ألمن
الدولة في بيروت يوم الجمعة الواقع
فــي  7آب  2015مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء.
حتى السابعة
ال ـ ـ ـ ــراض ـ ـ ـ ــون ب ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـل ـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره
واآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـي ــدر،
ح ـمــويــة ،ال ـس ـبــاعــي ،زب ـي ــب ،ع ـيــاش،
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ،ح ـ ــاط ـ ــوم وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
بدنايل.

للبيع
بيعة لقطة
حارة حريك خلف
العاملية شقة  5غرف
قيمتها  $295000للبيع
السريع  $245000حي
هادئ جيرة راقية ت
03/938209
شقة جاهزة للبيع
فخمة جدا ,مطلة بحرا
وجبال
مساحة 292م.م دوحة
الحص
لإلتصال 03/281111 :
شقق جاهزة للبيع
مساحات مختلفة 120م.م
– 130م.م – 151م.م
مطلة بحرا وجبال ,خلدة
قرب األوتوستراد
لإلتصال 03/281111 :

للبيع شقة جديدة مفرزة
في النبطية التحتا حي
البياض مساحتها 169م2
صالون وطعام وجلوس
مدخل  3غرف نوم  3حمامات
وشرفات للمراجعة تلفون
70/789711 03/368826

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تبليغ حكم سندًا ألحـكــام امل ــادة  409من
قانون أصول محاكمات مدنية
صادر عن محكمة سير املدنية
مــوجــه ال ــى :عبد الـفـتــاح علي حـنــدوش ـ ـ
البداوي مقابل جامع البركة
ت ــدع ــوك هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ص ــورة
ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ب ــرق ــم  2014/4ت ــاري ــخ
 2014/03/27والقاضي بإلزامك بتسجيل
العقار  669منطقة طاران على اسم املدعي
موسى حمدوش وذلك خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
عبد الودود يحيى
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب مصطفى سكرية ملوكلته فاطمة عبد
الـعــال سند تمليك بــدل ضائع 5968/12
زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
ط ـلــب مـحـمــد ج ـهــاد بـ ــزال ملــوكـلـيــه م ــازن
طليس وسميرة عبيد سند تمليك بدل
ضائع للعقار  C 117/ 9القلمون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/207
املتكونة فيما بني:
املنفذ :أمل أسعد حمزة وكيلها املحامي
وسيم قليط.
املنفذ عليه :علي رضى سعيد – صور.
بـتــاريــخ  2015/7/29ت ـقــرر إب ــاغ املنفذ
عليه علي رضــى سعيد املقيم فــي صور
وم ـج ـهــول مـحــل اإلق ــام ــة حــالـيــا بــوجــوب
الحضور الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ
اإلنـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـن ــدات املــرفـقــة
باملعاملة التنفيذية رقــم  2015/207وإال
اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــك ضـمــن قـلــم ال ــدائ ــرة
قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي

مطلوب
مطلوب كلية
فئة دم A+
للمراجعة االتصال
على الرقم
03/723329

A Leading company in the
pharmaceutical field is looking for a
medical representative in the South Area.
Kindly send your CV with a passport
photo to recruitingin2015@gmail.com

إعالن بيع موجودات

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1557
املنفذ :شركة شربل الياس وشركاؤه للتجارة ـ ـ وكيلها األستاذ ميشال الهاشم
املنفذ عليهما :جورج شيبان مناع وداني جورج مناع .داريا ـ ـ زغرتا
املنفذ التنفيذي :سندات دين بقمية  80684.25د.أ .عدا الرسوم والفوائد والنفقات.
تطرح هذه الدائرة للمدة األولى في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر نهار األربعاء
الواقع فيه  26آب  2015باملزاد العلني منقوالت املنفذ عليهما وهي التالية:
ً
أوال :منقوالت طاحونة البرغل وهي:
 1ـ ـ غربال الكتروني
 2ـ ـ جرة عدد  3لون أبيض وأزرق
 3ـ ـ جرن للقمح
 4ـ ـ جرن عالفة مع مبرد
 5ـ ـ موتور ونش
 6ـ ـ برج مبراد للقمح مؤلف من سبع طبقات
 7ـ ـ خزانات عدد  /2/للقمح بطول تسعة أمتار
 8ـ ـ مطحنة للقمح إلكترونية
 9ـ ـ غربال للقمح من طبقتني
 10ـ ـ خزان للقمح عدد  /2/بطول تسعة أمتار
 11ـ ـ مبرد للقمح
 12ـ ـ مطحنة صغيرة
 13ـ ـ غربال للقشر
 14ـ ـ خزان صغير مع كاوي عدد /1/
 15ـ ـ مطاحن للقشر مع خزان
 16ـ ـ سيلفوتور كهرباء أزرق كبير الحجم
 17ـ ـ حوالى سبعة أطنان من شواالت البرغل الخشن
 18ـ ـ خمسة أطنان من البرغل الناعم
 19ـ ـ هنغار من األملنيوم والحديد بطول 35م وعرض 20م
 20ـ ـ عجلة حديد
 21ـ ـ شوديار صهريج لتسخني املياه مع تابلو كهرباء
 22ـ ـ خزان حديد وخزان مازوت وخزان زيت بطول /5/م
 23ـ ـ ماكينة طحن عدد  /2/قديمة العهد
 24ـ ـ خزان حديد عدد /2/
 25ـ ـ عجلة حديد صغيرة الحجم
 26ـ ـ آلة لتصنيع الشمع عدد 4
 27ـ ـ خزان عدد  /5/صغيرة الحجم
 28ـ ـ قوارير غاز عدد  /5/كبيرة الحجم
 29ـ ـ غاز على الحطب لتذويب الشمع
 30ـ ـ قبان حديد
 31ـ ـ مطحنة يدوية قديمة العهد
 32ـ ـ ماكينة قشاط لتحميل القمح
 33ـ ـ موتور كهرباء لون رمادي كبير الحجم
 34ـ ـ شوديار لتسخني املياه بطول  /3/أمتار
 35ـ ـ موتور كهرباء لون أخضر كبير الحجم مع خزان
 36ـ ـ عجلة حديد صغيرة الحجم
 37ـ ـ درابزين بيك آب عدد /1/
 38ـ ـ  28طنًا من القمح
 29ـ ـ موتور للمياه عدد /2/
وقد خمنت هذه املنقوالت بمبلغ اجمالي وقدره  1300000مليون وثالثماية ألف دوالر
أميركي وإن قيمة بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ زغرتا هي ستة أمتار
القيمة املخمنة في تقدير الخبير سايد دحدح أي  /780000/سبعماية وثمانون ألف
دوالر أميركي.
ثانيًا :منقوالت منزل املنفذ عليهما وهي كالتالي:
 1ـ ـ مكبر للصوت سراوند سيستمز لون اسود
 2ـ ـ صالون ستيل لون أزرق واحدة
كبيرة و 4صغار الخشب لون ذهبي
 3ـ ـ غرفة سفرة مع درسوار لون بني
 5ـ ـ غرفة جلوس أميركي لون باج
واحدة كبيرة واحدة وسط واثنتان
كل منهما بمقعد واحد
 6ـ ـ غرفة نوم مجوز لون بني مع
كومود وشيفونيار وخزانة كبيرة
 7ـ ـ غرفة نوم مجوز لون بني مع
كومود وخزانة
 8ـ ـ غرفة نوم مفرد لون باج
 9ـ ـ كراسي للبار عدد /3/
 10ـ ـ طاوالت للصالون لون ذهبي
واحدة كبيرة  /2/صغيرة
 11ـ ـ تابلو بني زيتي عدد /2/
 12ـ ـ براد أبيض كونكورد
 13ـ ـ غاز ست رؤوس لون أبيض
 14ـ ـ غسالة  A.E.Cبيضاء
 15ـ ـ ميكرويف  A.E.Cابيض
 16ـ ـ تلفزيون  42 SAMSUNG LCDإنش
 17ـ ـ طاولة بالستيك بيضاء مع كراسي عدد /4/
 18ـ ـ كونسول خشب مصري
 19ـ ـ بار ثابت من الخشب

بدل التخمني
 50دوالرًا أميركيًا
 2000دوالر أميركي

بدل الطرح
 30دوالرًا أميركيًا
 1200دوالر أميركي

 3000دوالر أميركي
 1200دوالر أميركي

 1800دوالر أميركي
 720دوالرًا أميركيًا

 3500دوالر أميركي

 1800دوالر أميركي

 2500دوالر أميركي

 1500دوالر أميركي

 2000دوالر أميركي
 750دوالرًا أميركيًا
 400دوالر أميركي

 1200دوالر أميركي
 450دوالرًا أميركيًا
 240دوالرًا أميركيًا

 200دوالر أميركي
 350دوالرًا أميركيًا
 300دوالر أميركي
 250دوالرًا أميركيًا
 150دوالرًا أميركيًا
 500دوالر أميركي
 50دوالرًا أميركيًا
 150دوالرًا أميركيًا
 750دوالرًا أميركيًا

 120دوالرًا أميركيًا
 210دوالرات أميركية
 180دوالرًا أميركيًا
 150دوالرًا أميركيًا
 90دوالرًا أميركيًا
 300دوالر أميركي
 30دوالرًا أميركيًا
 90دوالرًا أميركيًا
 450دوالرًا أميركيًا

فعلى الراغب في الشراء الحضور في املوعد املحدد أعــاه إلى مكان البيع املحدد في
داريا ـ ـ طاحون البرغل ومنزل املنفذ عليهما مصحوبًا بالثمن نقدًا ،يضاف اليه رسم
الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

