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إعالنات

15

◄ إعالنات رسمية ►
أشقاؤه:
دولة الرئيس العماد ميشال عون وزوجته ناديا الشامي وعائلتهما
سامية أبو عتمة أرملة املرحوم الياس عون وأوالدها وعائالتهم
شقيقاته:
أنطوانيت زوجة مارون سلوان وعائلتها (في املهجر)
رينه زوجة جوزف عون وعائلتها
جانيت عون
وعموم عائالت عــون ،الشامي ،أبــو عتمة ،سلوان وعموم عائالت حــارة حريك
وأنـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر ينعون إليكم بمزيد الـحــزن واألس ــى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
روبير نعيم عون
املنتقل إلى رحمته تعالى أمس االثنني الواقع فيه  30تشرين الثاني  2015متممًا
واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم األربعاء  3كانون
األول  2015في كاتدرائية القيامة ـ ـ الرابية.
لكم من بعده طول البقاء.
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدًا الخميس  2و 3كانون األول  2015في صالون
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
كاتدرائية القيامة ـ ـ الرابية
ً
مساء.
الساعة السادسة
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا
طوبى النقياء القلوب فإنهم يعاينون الله"
رقد على رجاء القيامة املجيدة يوم الثالثاء االول من كانون االول 2015
متممًا واجباته الـدينية املـأسوف عليه املرحوم
مجدل فيليب اسحق ليان
زوجته  :يوسفيه يوسف فارس
ابناه  :كميل وعائلته
فؤاد
ابنتاه  :روزانا زوجة الزميل نبيل بو منصف وعائلتهما
لينا زوجة الزميل نقوال ناصيف وعائلتهما
اشقاؤه  :نجيب وأوالده وعائالتهم
حبيب وعقيلته
حنا وأوالده وعائالتهم
شقيقته  :نجيبة ارملة ناصر موسى وأوالدها وعائالتهم
زوج شقيقته املرحومة نوف :مالك ديب وأوالده
وعمـوم عائالت ليان ،فــارس ،الـخــوري ،بومنصف ،ناصيف ،نعمه ،ملحم،
موسى ،ديب ومن ينتسب إليهم في الوطن واملهجر
ينعونه إليكم بمزيد االسى والرجاء املسيحي.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه يوم االربعاء  2الجاري الساعة الثانية عشرة
ظهرًا في كاتدرائية مار جرجس املارونية الرعائية – صربا – جونيه ،ثم
ينقل جثمانه الــى مسقط رأســه – منجز – عكار حيث تقام صــاة البخور
لروحه في صالون كنيسة مار دانيال ،ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة.
لنفسه الراحة ولكم طول البقاء ـ ـ صلوا ألجله
تقبل التعازي قبل الدفن و يوم الخميس  3الجاري في صالون كاتدرائية
ً
مساء.
مار جرجس صربا من الساعة العاشرة قبل الظهر لغاية السادسة
الرجاء ابدال االكاليل بالتبرع للكنيسة

ذكرى
تصادف اليوم األربعاء  2كانون األول
 2015ذكرى مرور  6سنوات على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج عبد اللطيف ابراهيم
(ابو محمد نصرالله)

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991

يـ ــرجـ ــى م ـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـ ــذي ـ ــن ع ــرف ــوه
وأحبوه إهداءه ثواب الفاتحة
وذكره في صلواتهم وأدعيتهم.

اعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد مـهـلــة
استدراج العروض العائد لشراء 10.000
ع ــداد تــريـفــازي الكتروميكانيك 15( ×3
ـ ـ ـ ـ ـ  60أمـ ـبـ ـي ــر) ،وذلـ ـ ــك وفـ ــق امل ــواص ـف ــات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداريـ ـ ــة امل ـح ــددة في
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لقاء ثالثماية الف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
فــي املصلحة االداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحا
و 12ظهرا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي ام ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون االول  2015الساعة
 12ظهرا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2247
إعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة ان ـه ــا وض ـع ــت قيد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف االســاسـيــة
لـضــريـبــة االمـ ــاك املـبـنـيــة ،ال ـص ــادرة في
محافظة لبنان الشمالي (اقضية الكورة،
ال ـب ـتــرون ،ب ـشــري ،طــرابـلــس ،زغــرتــا) عن
ايــرادات عام  2012تكليف  ،2015وتدعو
جميع املكلفني لتسديد هــذه الضرائب،
م ــع االشـ ـ ـ ــارة الـ ــى ان امل ـك ـل ـفــن ال ــذي ــن ال
ي ـ ـسـ ــددون ال ـض ــري ـب ــة امل ـت ــوج ـب ــة عـلـيـهــم
ي ـت ـع ــرض ــون لـ ـغ ــرام ــة ب ـن ـس ـبــة م ـق ــداره ــا
 %1شهريًا (ويعتبر كسر الشهر شهرًا
ً
كــامــا) لغاية تــاريــخ الـتـســديــد ،وتسري
هذه الغرامة اعتبارًا من:
ـ ـ انـقـضــاء شـهــريــن مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعــان في عدد الجريدة الرسمية الذي
سيصدر بتاريخ  2015/12/03للعقارات
التي ال تزيد إيــراداتـهــا عــن 20.000.000
ليرة لبنانية.
ـ ـ ـ ـ ـ اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـه ــاء امل ـه ـلــة
األساسية للتصريح للعقارات التي تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
ت ـب ــدأ م ـه ـلــة االع ـ ـتـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة امل ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـبــارًا من
اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن اي
في  04كانون االول  2015وتنتهي في 04
شباط  2016ضمنًا.
 28تشرين الثاني 2015
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2271
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك ـ ـ
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
مل ــورث ــة مــوكـلـيــه رق ـيــة مـصـطـفــى عــاصــي
شهادة قيد بحصتها بالقطعة رقم  2و3
تكميلي  71وبالقطعة  1تكميلي  75من
منطقة القاع وادي الخنزير العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
ـ ـ الهرمل
مايا شريف
إعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي بعلبك ـ ـ
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ملــوكـلــه انـيــس مـيـشــال م ــراد سـنــد تمليك

بدل عن ضائع بالعقار رقم  1989الفاكهة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعلبك
ـ ـ الهرمل
مايا شريف
إعالن دعوة
تدعو محكمة صيدا الشرعية الجعفرية
املدعى عليها ناديا محمد كريم املجهولة
م ـحــل االق ــام ــة ل ـل ـم ـثــول ام ــام ـه ــا بــدعــوى
اث ـب ــات ط ــاق امل ـقــدمــة م ــن امل ــدع ــي كــامــل
حـســن قـشــاقــش وذل ــك الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاح ي ــوم الـسـبــت  2015/12/26وفــي
ح ــال الـتـخـلــف يعتبر قـلــم ه ــذه املحكمة
مكانًا صالحًا إلبالغك جميع األوراق بما
فيها الحكم القطعي.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نـتــالــن يــوســف صـبــاغ بوكالتها
عــن محمد بــن ابــراهـيــم بــن عبد الرحمن
املانع مالك القسم  /44/من العقار /387/
برمانا سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سـمــر كميل شـمـعــون بــوكــالـتــه عن
سمارا انطوان شرفان مالكة القسم /6/
مــن الـعـقــار  /791/املطيلب سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املوكلة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فادي جوزيف التنوري مالك العقار
 /7834/بسكنتا سـنــد تمليك ب ــدل عن
ضائع باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب الياس اسكندر اسكندر ابو حبيب
املــالــك فــي ال ـع ـقــار  /2565/روم ـيــة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج موريس ميني بوكالته عن
الياس يوسف الخوري املالك في القسم
 /9/مــن الـعـقــار  /983/الـبــوشــريــة سند
تمليك بدل عن ضائع بحصة املوكل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة األولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل

وسمر البحيري
رقم األوراق 2013/179 :املفصولة بالقرار
2015/466
الجهة املستدعية :ياسني محمد جمال
ال ـج ـهــة امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :غ ـس ــان عبد
ال ـح ـم ـيــد ش ـه ــاب ـ ـ ـ ـ ورث ـ ــة مـ ـع ــروف عـبــد
ال ـق ــادر ش ـهــاب ورثـ ــة أمـيـنــة عـبــد ال ـقــادر
شهاب ورثة نجله عبد القادر شهاب
الجهة املطلوب إبالغها ملجهولية محل
اإلقامة :سميه علي حاج أورفه لي وأميرة
علي حاج أورفه لي
األوراق املطلوب ابالغها :القرار الصادر
ب ـتــاريــخ  2015/11/5ف ــي ال ــدع ــوى رقــم
 20131/179تحت الرقم قــرار 2015/466
والذي قضى بموجبه:
ً
أوال :ازالة الشيوع بني الشركاء ،املستدعي
والـجـهــة املستدعى بوجهها فــي العقار
رقم  /640/رأس بيروت عن طريق طرحه
للبيع باملزاد العلني للعموم لصالحهم
امـ ــام دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ املـخـتـصــة ،عـلــى ان
يعتمد اساسًا للطرح في املزايدة االولى
مـبـلــغ /2.727.990/د.أ .او م ــا يـعــادلــه
بالعملة الوطنية بتاريخ البيع وتوزيع
ن ــات ــج ال ـث ـمــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ك ــل بنسبة
ملكيته بحسب قيود الصحيفة العينية
ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع الـ ــدعـ ــوى ،ب ـعــد ات ـمــام
معامالت االنتقال بالنسبة للورثة.
ثانيًا :شطب اشارة الدعوى عن صحيفة
العقار رقم  /640/رأس بيروت بالتزامن
ً
م ــع ان ـف ــاذ ال ـب ـنــد "أوال" م ــن ه ــذه الـفـقــرة
الحكمية.
ف ـي ـق ـت ـضــي ع ـل ـي ـك ــم الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـم ــة او ارس ـ ـ ـ ــال مـ ــن يـ ـن ــوب عـنـكــم
ً
ب ـمــوجــب س ـنــد قــانــونــي م ـصــدق اص ــوال
لـتـبـلــغ واسـ ـت ــام االوراق ال ـخــاصــة بكم
وذلك في مهلة ثالثني يومًا تلي عشرين
يومًا من تاريخ النشر االخير.
بيروت في  24تشرين الثاني 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن دعوى رقم  2015/670الغرفة االبتدائية
الثانية في لبنان الشمالي
الى املستدعى ضدهم سليم توما بطرس
مضفر ورشيدة توما بطرس مضفر من
ً
عرجس أصال ومجهولي االقامة
تــدعــوكــم ه ــذه املـحـكـمــة الس ـت ــام ص ــورة
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ـن ـهــا ب ــرق ــم 2015/64
بــالــدعــوى امل ـقــامــة ضــدكـمــا م ــن جــرجــس
انـ ـط ــونـ ـي ــوس م ـض ـف ــر وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي
ان ـ ـطـ ــوان م ـخ ـل ــوف والـ ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  419مـ ــن م ـن ـط ـقــة عــرجــس
العقارية غير قابل للقسمة عينًا وبيعه
بــاملــزاد العلني بــواسـطــة دائ ــرة التنفيذ
املختصة وتــوزيــع الـثـمــن وال ــرس ــوم بني
الشركاء كل بنسبة حصته بامللكية وذلك
خ ــال ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نـشــر هــذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب طوني الياس سماحه بوكالته عن
نــايـلــه ادم ــون جـبــر املــالـكــة فــي العقارين
 /1590/و /1591/بتغرين سندي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

◄ مبوب ►
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597 :
من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

بيعـــة لقطـــة

صيدا هاللية األتوسرتاد مقابل فيال الحريري شقتان مفرزتان يف
مبنى مستقل :شقة ط اول  4غرف  $154.000وشقة اريض 3
غرف واسعة لها حديقة جميلة كبرية جدا ً ومط ّوبة تتوسطها بركة
فيها نافورة ماء جاري مبوتور.
 5مواقف خاصة للسيارات .للجادين فقط $174.000
هاتف70/048796 :

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
HAMAD YOUSUF
MOHAMMAD RAFIQ
HARUN MIAH SONA MIAH
MONIR MIAH SAFOR MIAH
SULAI MAN MIA GONY MIA
KABIR MIAH BIKCHAN
HAMAD RUBEL AKAND
MOHAMMAD JOBED ALI
من شركة مخدومهم ,الرجاء ممن يعرف عنهم
شيئًا االتصال على الرقم 70/71-666430

