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إنتقل إلى رحمة الله تعالى
يوسف محمود ناصر
(الكاتب بالعدل)
وال ــدت ــه املــرحــومــة ال ـحــاجــة فاطمة
ناصر
أوالده مروان زوجته ياسمني نبيل
الحاج ،ميرنا زوجــة مــروان الجمل
ومروة
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ن ـ ــزي ـ ــه ،ن ـب ـيــه
واملرحومان وجيه واملهندس خليل
شـقـيـقـتــه تــوف ـي ـقــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
الحاج علي كنج
أخـ ــوالـ ــه املـ ــرحـ ــوم الـ ـطـ ـي ــار مـحـمــد
ناصر ،علي ناصر ،املرحوم حسن
ن ــاص ــر ،الـعـمـيــد مـصـطـفــى نــاصــر،
ق ــاس ــم ن ــاص ــر وال ــدكـ ـت ــور إبــراه ـيــم
ناصر
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
 27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2017لـلــرجــال
والنساء في منزل الفقيد الكائن في
بـئــر حـســن ،مـقــابــل ن ــادي الـغــولــف،
بناية الغولف ،الطابق الثالث،
وغـ ـدًا الـسـبــت  28ال ـج ــاري لـلــرجــال
والنساء من الساعة الثالثة عصرًا
حـتــى الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قـ ــرب م ــرك ــز أمــن
الدولة،
وت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد  29كــانــون
ال ـث ــان ــي ذكـ ـ ــرى األسـ ـ ـب ـ ــوع .وب ـه ــذه
امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مـ ــن ال ــذك ــر
الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء ع ــن روح ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة
صباحًا حتى الـحــاديــة عـشــرة قبل
الظهر فــي حسينية بــرج الــراجـنــة،
مبنى البلدية ،عني السكة.
اآلسفون آل ناصر ،السبع ،الحاج،
ال ـج ـم ــل ،ك ـن ــج ،ح ــاط ــوم ،م ـن ـصــور،
الخطيب وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي.

◄ إعالنات رسمية ►

◄ ذكرى أسبوع ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد لـتــأهـيــل و/أو تـقــديــم
وتـ ــرك ـ ـيـ ــب مـ ـص ــاع ــد ف ـ ــي م ـع ـم ــل ال ـ ـ ــذوق
الـ ـح ــراري ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رق ــم ث4د 6612/ت ــاري ــخ  ،2016/7/9قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2017/2/17
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 114

◄ ذكرى أربعين ►

اعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتأهيل فواصل  150ك.ف.
على القضبان رقم  1في محطة الجمهور
الرئيسية ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رق ــم ث4د 12100/تــاريــخ ،2016/12/14
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2017/2/24
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/1/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 116

تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف ن ـ ـه ـ ــار األح ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع
ف ـي ــه  ، 2017/1/29ذك ـ ــرى مـ ــرور
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
الحاجة نسيمة عقيل فياض
أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج منير طعان
فياض.
أب ـن ــاؤه ــا :األسـ ـت ــاذ ط ــال ــب (رئ ـيــس
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ف ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة
ســابـقــا) ،صــائــب (مفتش فــي هيئة
أوجيرو) ،املهندس علي (مستشار
الرئيس األوكراني).
أصهارها :محسن لحاف ،محمود
شعبان ،شوقي مسلماني ،فرج الله
لحاف.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة سـ ـتـ ـتـ ـل ــى عــن
روح ـ ـهـ ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي مـ ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا أن ـص ــار الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسـفــون :آل فياض وعموم أهالي
بلدة أنصار.

ي ـص ــادف ي ــوم األحـ ــد 2017/1/29
ذكرى مرور أربعني يومًا على وفاة
املأسوف على شبابها
املرحومة املحامية نهاد شوقي رمضان
زوجة بالل حسني خليفة
وال ـ ــده ـ ــا امل ـ ــرح ـ ــوم شـ ــوقـ ــي خـلـيــل
أفندي رمضان
أشقاؤها :املهندس رمزي – ريما –
الدكتور رضا – والدكتور خليل
أوالدها آية – ناي – علي
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة س ـت ـت ـل ــى آيـ ــات
م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني لبلدة قناريت في الساعة
العاشرة صباحًا.
اآلسـ ـف ــون :آل رم ـض ــان  -آل خليفة
– آل ش ــري – آل كــركــي – آل مـكــة –
آل ج ــواد – آل الـتــل وع ـمــوم أهــالــي
بلدتي بالط وقناريت

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/41
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكياله املحاميان هال روفايل وبسام كرم

امل ـقــرر إحــالــه مـحــل شــركــة دبــانــة اخ ــوان
ش.م.ل.
املنفذ عليه :عزيز فايز ابوهدال  /مروحني
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد قـ ـ ــرض وص ــك
اقـتــراض وسند ألمــر بقيمة 19.513.023
ل.ل .و  15.327.048ل.ل .و  2.335.776ل.ل.
عدا اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2014/3/18 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2016/3/3 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2016/3/7
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
.2016/4/19
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2016/5/17
املطروح للبيع:
ً
أوال :الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  65م ـن ـط ـقــة ام تــوتــه
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
مساحته  5022م 2ضمنها مسكن مؤلف
م ــن غــرف ـتــن وص ــال ــون وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وشــرفــة مساحته  110م 2وخـيــم زراعـيــة
عدد .9
التخمني 112.488.000 :ل.ل.
بدل الطرح 67.492.800 :ل.ل.
ثــان ـيــا :ال ـع ـقــار رق ــم  182مـنـطـقــة أم تــوتــه
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض
م ـســاح ـت ـهــا  3397م 2ض ـم ـن ـهــا اش ـج ــار
زيتون عدد  25وخيم زراعية عدد .16
م ـس ـك ــن مـ ــؤلـ ــف مـ ــن غ ــرفـ ـت ــن وصـ ــالـ ــون
ومطبخ وحمام وشرفة مساحته  110م2
و 9خيم زراعية.
التخمني 71.587.000 :ل.ل.
بدل الطرح 42.952.200 :ل.ل.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الــواقــع فيه  2017/3/1الـســاعــة الــواحــدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
بــرئــاســة الـقــاضــي اي ــاد بـ ــردان باملعاملة
التنفيذية رقــم  2016/744الب ــاغ املنفذ
عليها نهال فضل خضره مجهولة محل
االقامة الحضور الى هذه الدائرة بالذات
او بــواسـطــة وكـيـلـهــا الـقــانــونــي السـتــام
االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة املـقــدمــة من
علي الحسن بكري بموضوع تنفيذ حكم
املحكمة االبـتــدائـيــة فــي لبنان الجنوبي
بـ ـت ــاري ــخ  2013/5/26امل ـت ـض ـم ــن ازال ـ ــة

الشيوع في العقارين رقم  1700و/1686
البرج الشمالي وبيعهما باملزاد العلني
وعليها اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة واال اع ـت ـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ـهــا بعد
انـقـضــاء مهلة الـنـشــر واالن ـ ــذار بواسطة
رئيس القلم والتعليق على لوحة اعالنات
الدائرة يعتبر قانونًا.
رئيس القلم
احمد عبد الله
إعالن مناقصة
تعلن بلدية العباسية عــن اج ــراء لتلزيم
تشغيل معمل فرز النفايات الطبية التابع
للبلدية بواسطة املزايدة والظرف املغفل.
وذلــك فــي تمام الساعة الثانية عشر من
ظـهــر ي ــوم الـسـبــت الــواقــع ف ــي 18 :شباط
 2017في مبنى بلدية العباسية الشارع
الـعــام الطابق الثاني وذلــك طيلة اوقــات
الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
امل ـ ــزاي ـ ــدة االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
العائد لها في قلم البلدية على العنوان
اعاله وذلك طيلة اوقات الدوام الرسمي.
تودع العرض خالل اوقات الدوام الرسمي
في قلم البلدية وذلك قبل الساعة الثانية
ع ـش ــرة م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املحدد الجراء املزايدة.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
ان م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ــدن ـ ـيـ ــة فــي
بعبدا الغرفة االولــى الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـق ــاري ــة ،ت ــدع ــو ك ــل م ــن ال ـس ـيــديــن زيــن
ال ـعــابــديــن نـمــر ال ـشــامــي وف ــرح ــان حسن
السبالني للحضور شخصيًا او من ينوب
عنهما قانونًا للحضور الى قلم املحكمة
وتبلغ اوراق الدعوى االستئنافية ورود
فــي  2014/8/12رق ــم اس ــاس 2014/164
واملـ ـتـ ـك ــون ــة مـ ــن رفـ ـي ــق احـ ـم ــد امل ــوس ــوي
بوجهكما وبــوجــه بــاقــي مالكي مشروع
قـشـمــر وال ـس ـبــانــي واال ص ــار ابــاغـكـمــا
بواسطة رئيس القلم وذلك لحني صدور
القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
إعالن قضائي
بتاريخ  2017/1/24قــرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خالصة عن االستدعاء املقدم من محمد
احمد بيطار واملسجل برقم 2017/1960
وال ــذي يطلب فيه شطب اش ــارة الــدعــوى
عــن العقار رقــم  2269صــور وهــي دعــوى
م ـقــدمــة  1938وامل ـس ـج ـلــة ب ـعــد مــراج ـعــة
ال ـع ـق ــار  1128صـ ــور ت ـب ــن انـ ـه ــا دع ــوى
مقامة  4آذار  1938لدى محكمة صور.
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم

