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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

بمزيد من األسى واللوعة ينعى
رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج
الحاج نجيب زهر باسمه وباسم الجالية
السيدة الجليلة الفاضلة

الحاجة مريم مصطفى بري
ويتقدم باسمه وباسم الجالية
من دولة رئيس مجلس النواب
األستاذ نبيه بري وعائلته الكريمة
بالتعازي القلبية الحارة بوفاتها.
راجين من الله أن يتغمد الفقيدة الراحلة
بواسع رحمته ويلهم دولة الرئيس بري
جميل الصبر وطول العمر والصحة والتوفيق.

سبحان الحي الذي ال يموت
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة إرج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي
آل البزري وآل عضاضة
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية
ناديا محمود عضاضة
زوجة حمزة البزري
ولداها :محمد ومصطفى
بناتها :نضال ـ ـ آمنة ـ ـ زينة ـ ـ منى
أشـ ـق ــاؤه ــا :املـ ــرحـ ــوم ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ـ ـ ـ ـ
امل ــرح ــوم أح ـم ــد ـ ـ ـ ـ امل ــرح ــوم ح ـســن ـ ـ
املرحوم محمد واملرحومة وفيق
صهراها :د .ماجد أبوظهر ـ ـ نسيب
عاكوم
أصهارها املرحومون :محمد قصب
ـ ـ عبد الـقــادر الـحــدق ـ ـ محيي الدين
أبوظهر وعفيف األشقر
تـ ــوفـ ــاهـ ــا ال ـ ـلـ ــه عـ ـص ــر ي ـ ـ ــوم اإلثـ ـن ــن
 2015/12/14املوافق له  3ربيع األول
سنة 1437هـ
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـطــاهــر
ظهر اليوم الثالثاء  2015/12/15في
مسجد الـشـهــداء وي ــوارى الـثــرى في
مقبرة صيدا الجديدة (سيروب).
تقبل التعازي للرجال قبل الدفن في
منزل حمزة البزري الكائن في مكسر
العبد وبعد الدفن في مركز معروف
سـ ـع ــد م ـ ــن الـ ـعـ ـص ــر حـ ـت ــى الـ ـعـ ـش ــاء
وللنساء قبل الدفن وبعد الدفن في
منزل حمزة البزري الكائن في مكسر
العبد.
ولكم من بعدها طول البقاء

ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف
على شبابه املرحوم
علي عجاج جهجاه جعفر
تـقـبــل ال ـت ـعــازي طـيـلــة أي ــام األس ـبــوع
في منزل والده في بلدة سهالت املاء
قضاء الهرمل

إعالنات

15

◄ مبوب ►

مفقود
ف ـقــد ج ـ ــواز س ـفــر ل ـب ـنــانــي ب ــإس ــم حسني
نجيب صفي الــديــن ,الــرجــاء ممن يجده
االتصال على الرقم 03/077783

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة في
لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم 2015/143
املنفذ :فادي جوزف غانم ـ ـ وكيله املحامي
وديع يزبك.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :امل ـحــامــي لــويــس ادوار بو
فــرح ـ ـ الـجــديــدة بملكه الـقـســم 1036/22
الجديدة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي /13/ :سـ ـن ــد دي ــن
ً
تحصيال ملبلغ /233000/دوالر اميركي
مــوثــوقــة بـعـقــد تــأمــن درجـ ــة اولـ ــى على
الـقـســم  1036/22ال ـجــديــدة ع ــدا الـفــائــدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2015/4/20 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/4/30 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم  /22/من
الـعـقــار  /1036/ال ـجــديــدة يـحـتــوي على
م ــدخ ــل وغ ــرف ــة س ـكــرت ـيــر وم ـك ـت ــب كـبـيــر
وارب ـ ـ ــع غـ ــرف م ـك ــات ــب ص ـغ ـي ــرة ومـطـبــخ
ص ـغ ـي ــر وح ـ ـمـ ــام وشـ ــرفـ ــة م ـق ـف ـلــة زجـ ــاج
واملينيوم هذا القسم هو مكتب املحامي
لويس بو فرح .مساحته /136/م .2منتفع
بحق الري من مياه قناة الجديدة مرتفق
بفسحة شـبــاك عـلــى مـســاحــة ذراع كامل
ل ـل ـع ـقــار  /53/ب ـي ــع .ب ــاع ــت وداد زوج ــة
ان ـط ــوان خليل اسـحــق حــق ال ــري العائد
ل ـهــا ف ــي االرب ـع ـم ــاي ــة س ـهــم م ــن االس ـت ــاذ
جبرائيل نصار ملك العقار  /12/يشترك
بملكية الحق املختلف رقــم  ./1/ان هذا
الحق خاضع لنظام الطوابق ورد تعهد
ال رج ــوع عنه بــازالــة املخالفة فــي القسم
 ،/1/راج ــع الـقـســم  ./xiv/مخالفة بناء
راجــع القسم  ./1/مخالفة بناء بموجب
كـتــاب البلدية تحت رقــم  1/1211تاريخ
 2006/6/28تعهد من املالك عبود يعقوب
ب ــوغ ــوص يـ ـف ــوض ب ـمــوج ـبــه ال ـس ـل ـطــات
العامة بهدم املخالفة في القسم املشترك
منظم لدى الكاتب العدل فايز الحاج عدد
 .2010/14272تعهد من املحامي لويس
ب ــو ف ــرح بـتـفــويــض ال ـب ـلــديــة والـسـلـطــات
الرسمية بهدم وازالــة املخالفة باالقسام
املـ ـشـ ـت ــرك ــة .ت ـع ـه ــد عـ ـ ــدد 2011/12694
الجديدة فايز الحاج يمنع ترتيب اي حق
عيني اال بموافقة الدائن.
قيمة التخمني/244800/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /146880/ :دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2016/2/26ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء ان ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2014/924
امل ـن ـفــذ :امل ـحــام ـيــة ال ــن م ـي ـشــال ال ـخ ــوري
ـ ـ ـ ـ وكـيـلــة االت ـح ــاد فــي تفليسة نــزيــه ابــو
ديوان.
املنفذ عليه :املفلس نزيه ابو ديوان.
السند التنفيذي :ق ــرار الـقــاضــي املشرف
عـ ـل ــى ال ـت ـف ـل ـي ـس ــة ت ـ ــاري ـ ــخ 2014/9/30
ال ـقــاضــي بــال ـتــرخ ـيــص لــوكـيـلــة االت ـح ــاد
االسـتــاذة الــن الخوري بتصفية عقارات
امل ـف ـلــس ال ـتــال ـيــة  /88/و /89/بـعـبــدات
والسفيلة و /1200/سهم في العقار /43/
بعبدات والسفيلة بواسطة دوائر التنفيذ
املختصة.
تاريخ محضر الوصف.2015/1/21 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/6/3 :
الـعـقــارات املطروحة للبيع :العقار /88/
بعبدات والسفيلة قطعة ارض غير مبنية
فيها بعض االشجار الحرجية مساحته
ً
/77/م 2يحده غربًا وشـمــاال طريق عام.
ش ــرق ــا وج ـن ــوب ــا  86وط ــري ــق عـ ــام تــأمــن
درجـ ـ ــة اولـ ـ ــى مل ـص ـل ـحــة ش ــرك ــة كــريــدي ـلــز
ش.م.ل ب ـق ـي ـم ــة /150000/د.أ ،.حـجــز

تنفيذي رقــم  2002/670عــن تنفيذ املنت
ملصلحة االعتماد اللبناني ش.م.ل ،.حجز
تنفيذي عن تنفيذ املــن عــدد 2006/607
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ش ـ ــرك ـ ــة عـ ـبـ ـج ــي كـ ـيـ ـم ــاوي ــات
ش.م.ل .طـلــب حـجــز تـنـفـيــذي ع ــن تنفيذ
امل ـ ــن ع ـ ــدد  2007/127مل ـص ـل ـحــة شــركــة
كريديلز ش.م.ل .حجز احتياطي باالوراق
 2007 / 109/109وط ـلــب تـنـفـيــذ وق ــرار
تحويل حجز احتياطي عــدد 2007/144
ملصلحة شركة كــم لــوب (بــاولــي اخ ــوان)،
اف ــاس ق ــرار  ،2008/7اش ــارة امتياز عام
رقم .2011/572
ـ ـ العقار  /89/بعبدات والسفيلة.
بناء مؤلف من طابقني االرضي مؤلف من
بهو ضمنه مطبخ صغير وغرفة وحمام
ودرج يؤدي الى الطابق العلوي ويوجد
ع ـل ــى حـ ــدى غ ــرف ــة ل ـل ـش ــوف ــاج ،وال ـط ــاب ــق
االول مؤلف من صالون مفتوح ومطبخ
وغ ــرف ـت ــن وح ـم ــام ــن وخ ـ ــاء وسـطـيـحــة
والـبـنــاء هــو مــن حجر صـخــري مساحته
/667/م 2يحده غربًا وجنوبًا طريق عام،
ً
شرقًا  ،/90/شماال  /91/و ./684/مرتفق
باملرور للعقار  /91/ذات الوقوعات كما
على العقار  /88/اعاله.
ـ ـ  /1200/سهم في العقار  /43/بعبدات
والسفيلة:
قطعة ارض سليخ غير مبنية .مساحته
/1515/م .2يحده غربًا مجرى ماء عام.
ً
شرقًا  ./44/شماال  ./45/جنوبًا ./42/
مـنـتـفــع ب ــامل ــرور ع ـلــى ال ـع ـقــار  /44/ذات
الــوقــوعــات كـمــا عـلــى الـعـقــار  /88/اعــاه
بــاسـتـثـنــاء ال ـتــأمــن وال ـح ـجــز الـعــائــديــن
لشركة كريديلز ش.م.ل.
قيمة التخمني:
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /88/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/25025/د.أ.
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /89/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/216775/د.أ.
 /1200/سهم فــي الـعـقــار  /43/بعبدات
والسفيلة = /170437/د.أ.
قيمة الطرح بعد التخفيض:
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /88/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/15015/د.أ.
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /89/ب ـ ـع ـ ـبـ ــدات والـ ـسـ ـفـ ـيـ ـل ــة =
/130065/د.أ.
 /1200/سهم فــي الـعـقــار  /43/بعبدات
والسفيلة = /102262.2/د.أ.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2016/2/5الساعة العاشرة صباحًا امام
رئيس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة املــن.
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
باملزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
وخالل ثالثة ايام تلي االحالة ،عليه ايداع
كــامــل الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر واال فعلى عهدته فيضمن
الـنـقــص وال يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعليه
خــال عشرين يومًا دفــع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيسة غادة شمس الدين
املعاملة التنفيذية رقم 2009/1477
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وكيله املحامي ميشال مراد
املنفذ عليه :سمير يوسف نخول
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
للمرة التاسعة في تمام الساعة الواحدة
من يــوم االثنني الــواقــع في 2015/12/21
للبيع باملزاد العلني السيارة ذات الرقم
/391326ج م ــارك ــة ان ـف ــوي سـنــة الصنع

 2003ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /11303/د.أ.
واملطروحة للبيع بعد التخفيض بقيمة
/4620/د.أ .ويتوجب عليها مبلغ قــدره
/899000/ل.ل .كــرســوم ميكانيك .فعلى
ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـض ــور ف ــي املــوعــد
املـحــدد اع ــاه الــى م ــرأب املـصــرف قــرب الـ
 TVAمـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا وخـمـســة
باملاية رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـقــاريــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابــو شـقــرا والقاضيني نانسي القلعاني
وزي ـن ــب ربـ ــاب ،ت ـقــدم املـسـتــدعــي هــاكــوب
ت ـي ـت ــزي ــان ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـت ــه امل ـحــام ـيــة
ل ــورن ــا فـلـفـلــه ب ــاس ـت ــدع ــاء س ـجــل بــالــرقــم
 2015/1996بــوجــه املـسـتــدعــى بوجهها
مـ ــاري ب ــوغ ــوص مــارســوب ـيــان املـجـهــولــة
مـحــل االق ــام ــة ،يـطـلــب فـيــه ازالـ ــة الـشـيــوع
فــي الـعـقــار  2208ب ــرج ح ـمــود الـعـقــاريــة،
ع ـل ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا ال ـح ـض ــور ال ــى
قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء ،وفي حال
تـخـلـفـهــا ع ــن ال ـح ـض ــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ
ً
حــاصــا ويـعــد كــل تبليغ اليها بواسطة
رئـيــس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
الـنـهــائــي .مـهـلــة املــاح ـظــات واالع ـت ــراض
خالل خمسة عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن تلزيم
تلعن بلدية ابلح عن رغبتها بتلزيم جمع
ونقل النفايات في نطاق بلدية ابلح من
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن  2016/1/1ولـغــايــة
 2016/12/31بطريقة املناقصة العامة
بــواس ـطــة ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم وف ـقــا لالئحة
الشروط املوضوعة لهذه الغاية.
فعلى الراغبني باالشتراك الحصول على
دفـتــر ال ـشــروط فــي الـبـلــديــة (أب ـلــح) اثـنــاء
ال ــدوام الــرسـمــي والـتـقــدم بطلباتهم قبل
نهاية املهلة املـحــددة وهــي خمسة عشر
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن اي قبل
الساعة الثانية عشرة من اخــر يــوم عمل
ويرفض كل عرض يرد بعد هذا التاريخ.
حــددت الساعة الــواحــدة مــن يــوم السبت
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي  2016/1/2مـ ــوع ـ ـدًا لـفــض
العروض.
ابلح في 2015/12/8
رئيس بلدية ابلح
توفيق ابو زيدان
إخبار
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2014/570 :
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله املحامي
محمد البابا
املطلوب إبالغه :جورج رشيد الجبيلي ـ ـ
مجهول اإلقامة
إن ه ــذه ال ــدائ ــرة تـكـلـفــك ال ـح ـضــور إليها
لالطالع على دفتر الشروط املنظم بتاريخ
 2015/4/2وب ـي ــان مــاحـظــاتــك عـلـيــه أو
الطعن فيه وذلك ضمن مهلة خمسة أيام
م ــن ت ــاري ــخ الـتـبـلـيــغ وع ـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ النشر .وبانقضاء املهلة املحددة
أعــاه دون تقديم مالحظات أو اعتراض
عليه يصبح دفتر الـشــروط مبرمًا وغير
قابل للتغيير ويسقط عندئذ مع من أبلغ
اإلخبار بتقديم أي طعن يتعلق بإجراءات
التنفيذ الحاصلة.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
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