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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
ت ـصــادف نـهــار األح ــد الــواقــع فيه
 2016/1/17ذكــرى مــرور أسبوع
على وفاة فقيدنا الغالي
املؤهل أول املتقاعد املرحوم
الحاج حسن الحاج علي فياض
(أبو نديم)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــون :الـ ـح ــاج
مـحـمــد ،ال ـقــاضــي سـمـيــح ،الـحــاج
أحمد ،والحاج حسني فياض
أوالده :ن ـ ــدي ـ ــم ،نـ ـبـ ـي ــل ،طـ ـ ــارق،
املحامي ربـيــع ،محمد ،الدكتورة
الصيدالنية ديانا ووفاء فياض
ص ـهــراه :الــدكـتــور إيـهــاب الحركة
واملحامي إبراهيم عواضة.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
ال ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدته
أنصار الساعة العاشرة والنصف
صباحا.
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل العائلة
ـ ـ ـ ح ــي ال ـبــركــة ف ــي ب ـلــدتــه أن ـصــار
طيلة أيــام األسـبــوع ،وفــي بيروت
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ـ ـ الرملة البيضاء ـ ـ قرب
مديرية أمــن الــدولــة نهار اإلثنني
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  ،2016/1/18مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
السادسة مساء.
اآلسـفــون :آل فـيــاض ،آل منصور،
وعموم أهالي بلدة أنصار.

انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إلـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ت ـع ــال ــى
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة يسرى حسني بحر
أرملة املرحوم حسن الحاج عباس
خليفة
(أبو شوقي)
وال ـ ــدة :امل ـه ـنــدس مـحـمــد (ال ـحــاج
ش ــوق ــي) ـ ـ ـ ال ـح ــاج أح ـمــد (رئ ـيــس
بلدية الغازية) ـ ـ املهندس الحاج
محمود ـ ـ والحاجة إحسان زوجة
الحاج أياد خليفة.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ــاه ـ ــا :م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى بـ ـح ــر
واألستاذ هاني بحر
تقبل الـتـعــازي لـلــرجــال فــي منزل
الـحــاج أحـمــد ،وللنساء فــي منزل
املهندس محمود في الغازية.
اآلس ـ ـف ـ ــون آل خ ـل ـي ـف ــة وآل بـحــر
وعموم أهالي الغازية وصور

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور أربعني يومًا على
رقاد املربي املرحوم
عصام مرشد الصافيتي
يـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسه
الـســاعــة ال ـعــاشــرة والـنـصــف قبل
ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ــد 2016/1/17
فــي كنيسة رف ــع الصليب ـ ـ وجــه
الحجر ـ ـ البترون.
عائلة الراقد تدعو األهل واألحباء
مل ـش ــارك ـت ـه ــم ف ــي الـ ـص ــاة ل ــراح ــة
نفسه

إعالنات

19

نفس مطمئنة
إن ـت ـق ـلــت م ــن دار ال ـف ـن ــاء إلـ ــى دار
البقاء
ذكرى أسبوع
يصادف يوم االحد الواقع في 17
كانون الثاني 2016م
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدنا الغالي
املرحوم عبدو أسعد جبق
(أبو طارق)
أوالده :الشهيد طارق وعلي
أش ـ ـقـ ــاؤه :م ـح ـمــد وع ـل ــي واح ـم ــد
واملرحومان حسني والحاج نمر
أش ـق ــاء زوجـ ـت ــه :ال ــدك ـت ــور جميل
وحسن والحاج مصطفى جبق
أص ـهــرتــه :محمد ف ــواز وابــراهـيــم
لويزاني وأسـعــد نــور الــديــن وذو
الفقار ّ
رمال
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي ــات
مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء
ح ـس ـي ـن ــي ع ـ ــن روحـ ـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة
لـ ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة ح ـتــى ال ـح ــادي ــة عـشــرة
والـ ـنـ ـص ــف صـ ـب ــاح ــا فـ ــي مـجـمــع
االم ـ ــام املـجـتـبــى (ع) ف ــي منطقة
السان تريز ـ ـ حي االميركان
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل جبق وف ــواز والــويــزانــي ونــور
الدين ّ
ورمال وعموم أهالي بلدته
مقنة

◄ مبوب ►

للبيع

للبيع
عقار ــ ذوق مصبح ــ
 1255م 2ــ
لالتصال:
03/309738
الربج الشاميل ــــ الحوش
قرب مدارس املصطفى
مستودع طابق اريض
مكشوف 335م2
السعر $70.000
03/811318

خرج ولم يعد
غـ ــادرت الـعــامـلــة الـبـنـغــادشـيــة Ruhana
 ،Begumمنزل مخدومتها مهى طانيوس
ق ـ ــازان ،ال ــرج ــاء مـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شيئًا
االتصال على الرقم01/902080 :

إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـن ـقــل م ـ ــادة الـ ـغ ــاز اوي ــل
بالصهاريج من معمل دير عمار الى معمل
الذوق الحراري ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 13028/تــاريــخ  ،2015/12/1قد
مــددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/12عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 72
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/56
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل.
بوكالة املحامية مايا مجذوب
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ك ــام ــل ع ـل ــي ع ـل ــي اح ـم ــد ـ ـ ـ ـ
كفرتبنيت
السند التنفيذي :عقد قرض مالي وجدول
تسديد دفـعــات بقيمة  15.285.556ل.ل.
اضافة الى اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/3/4 :
تاريخ قــرار الحجز 2013/2/21 :وتاريخ
تسجيله2013/4/30 :
تاريخ محضر وصف العقار2013/12/28 :
وتاريخ تسجيله2014/2/5 :
العقار املــوصــوف 135 :سهمًا من العقار
/127م ـن ـط ـق ــة كـفــرتـبـنـيــت ال ـع ـق ــاري ــة في
م ـح ـلــة ّسـكـنـيــة ت ــدع ــى ال ـس ـ ّـي ــار ي ـج ــاوره
موقع تلة الطهرة يمكن الوصول اليه عبر
طريق فرعية ويحتوي على ثالث ابنية.
االول :ث ــاث ــة طـ ــوابـ ــق :س ـف ـلــي "أرضـ ـي ــة"
وارض قيد االنجاز واول (مساحة كاملة
البناء 320م)2
الثاني :طابقني :ارضي يحتوي على اربع
غرف ومطبخ وموزع وحمام ومطلع درج
وشــرفــات واول نفس محتويات الطابق
االرضي (مساحة كامل البناء  560م)2
ثالث :فيال دوبلكس للسكن قيد االنشاء
مساحته  500م2
مساحة كامل العقار 7015 :م2
التخمني للحصة املحجوزة 74.514.000 :ل.ل.
الطرح للحصة املحجوزة بعد التخفيض:
 40.239.000ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/3/10الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
االس ـه ــم امل ــذك ــورة ف ــي ال ـع ـقــار املــوصــوف
اع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2014/929
امل ـن ـفــذ :جـ ــوزف نـجـيــب روف ــائ ـي ــل وكـيـلــه
املحامي رياض مراد
املنفذ عليه :جــان جليل حشمه بواسطة
رئيس القلم
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :حـ ـ ـك ـ ــم م ـح ـك ـم ــة
ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان الـغــرفــة
الخامسة 43/1106 ،تــاريــخ 2014/3/18
الـقــاضــي بــالــزام املـنـفــذ عليه بــدفــع مبلغ

/75.000/د.أ .للمنفذ مع فائدة قانونية
مــن تــاريــخ  98/4/3لغاية الــدفــع الفعلي
والــزامــه ايضًا بــان يسدد للمنفذ عوضًا
اضــاف ـيــا قـ ــدره /10.000/د.أ .والـنـفـقــات
واللواحق.
تاريخ تحول قرار الحجز2015/3/12 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/3/19 :
العقار املطروح للبيع 800 :سهم في القسم 3
من العقار  703املسقى والغابة حصة املنفذ
عليه االرثية يحتوي على مدخل وصالون
وطعام ومطبخ وثــاث غرفة وغرفة مونة
وخــاء وحمام وشرفتان والقسم مشغول
من جيما حشمة سلوان مساحته  155م2
يـشـتــرك بملكية الـحـقــن املختلفني رق ــم 1
و 1Bوينتفع من استعمال الفسحة املحددة
باالرقام  25و 41و 43و 42و 44و 45و 1و24
مــن ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  1دون س ــواه من
بقية الـحـقــوق حجز احتياطي عــن تنفيذ
املنت رقم  2013/251/251ملصلحة جوزف
روفايل وحــول الــى تنفيذي باملعاملة رقم
2014/929
م ـح ـض ــر وص ـ ـ ــف ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـ ــن رق ــم
2014/929
قيمة التخمني 59150 :د.أ.
قيمة الطرح 35490 :د.أ.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2016/2/19ال 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

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ع ــاي ــده ام ـيــل م ــوران ــي املــال ـكــة في
العقار  /522/الخنشارة سند تمليك بدل
عن ضائع باسمها
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالدعاوى املالية رقم 2016/106
ال ــى إدي حـلـيــم ط ـي ــون وف ـي ــرا حـلـيــم بو
ً
ضاهر وفيرا حليم طيون من زغرتا اصال
ومجهولي محل االقــامــة حاليًا ،تدعوكم
هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة الس ـ ـتـ ــام االس ـت ـح ـض ــار
وج ـم ـي ــع اوراق الـ ــدعـ ــوى امل ـت ـك ــون ــة بــن
املدعي طوني جرجس فرنجية واملدعى
عـلـيـهــم حـلـيــم ط ـيــون ورف ــاق ــه بـمــوضــوع
م ــال ــي بـمـبـلــغ قـ ــدره ع ـش ــرون ال ــف دوالر
ام ـي ــرك ــي عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم ،وذل ــك
لـلـجــواب عـلــى االسـتـحـضــار ضـمــن مهلة
 15يوم من تاريخ التبليغ وعشرون يومًا
مهلة اللصق والنشر ليصار بعدها الى
متابعة اجراءات الدعوى وفق االصول.
الكاتب طنوس بو عيسى
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت ندى نبيل الطيار ملورثها نبيل شكري
الطيار بصفتها احد الورثة شهادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  2487جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب ك ــام ــل اح ـم ــد غ ــري ــب مل ــوك ـل ــه نـبـيــل
هــايــل غـبــار وري ــث عــن ري ــا سـلـمــان غبار
ومشتري من ورثــة سلمان محمد سعيد
غبار شهادة قيد بدل ضائع للعقار رقم
 1828ابل السقي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

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

