السبت  9أيلول  2017العدد 3270

العالم

19

◄ إعالنات رسمية ►
◄ مبوب ►

◄ ذكرى ►
ق ــداس األرب ـعــن لــراحــة نـفــس فقيد
الشباب والعلم
شارل ديغول يوسف عدوان
يوم األحد الواقع في  10ايلول 2017
الساعة الحادية عشرة والنصف
في كنيسة مار جرجس – بريح.
صلوا ألجله

ت ـ ـصـ ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2017/9/10ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـبــوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة:
الحاجة رشيدة رشيد فياض
حرم السيد حسن جميل فياض
(أبو جميل)
أوالدهــا :املهندس جميل ،املهندس
محمد وعلي فياض.
أشـ ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم م ـج ـيــد ،مفيد
ومحمود فياض.
أص ـه ــرت ـه ــا :م ـح ـمــد الـ ــرومـ ــي ،عـلــي
قاضي واملهندس فادي نوفل.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
عــن روح ـهــا الـطــاهــرة آي مــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في
حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا أن ـص ــار الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
اآلس ـفــون :آل فياض وعـمــوم أهالي
أنصار.

تصادف نهار األحد  10أيلول 2017
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
املرحوم
عبد الحميد عبدالله كوثراني
ولده عبدالله
أشـ ـق ــاؤه :ح ـك ـمــت ،امل ــرح ــوم ال ـحــاح
عبد الحكيم ومصطفى
أصـ ـه ــرت ــه :ال ـ ـحـ ــاج عـ ـص ــام ح ــاي ــك،
الحاج قاسم رمـضــان ،الحاج مازن
ح ـم ــزة ،ال ـس ـيــد ع ـلــي ال ـس ـيــد وعـلــي
سامي خليفة
وبهذه املناسبة ،ستتلى عن روحه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ف ــي تـ ـم ــام ال ـســاعــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
املروانية.
اآلس ـف ــون :آل كــوثــرانــي وآل عطوي
وعموم أهالي بلدة املروانية

يصادف نهار األحــد الواقع فيه 10
أيلول  2017م املوافق  18ذوالحجة
 1438ه ـ ذك ــرى م ــرور أسـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
مكرم أمني الحاج (أبو أمني)
زوجته :منى عباس الحاج
والدته :املرحومة الحاجة صبحية
علي أحمد الحاج
ولـ ــداه :األس ـتــاذ أم ــن زوج ـتــه زينة
الياس فرحات ـ ـ األستاذ عالء
أشـ ـق ــاؤه :عـصـمــت ،ج ــال ،االس ـتــاذ
نظمي ،نسيم ،نزهه زوجة املهندس
عياد محمد علي منصور
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
أي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم عــن روحــه
ال ـط ــاه ــرة ف ــي م ـنــزل والـ ــد الـفـقـيــد ـ ـ
الغبيري ـ ـ شــارع عبد الله الحاج ـ ـ
مــن الساعة الـعــاشــرة حتى الثانية
عشرة ظهرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الحاج ـ ـ آل فرحات ـ ـ آل
منصور
وأنـسـبــاؤهــم وعـمــوم اهــالــي ساحل
املنت الجنوبي

بمناسبة م ــرور أرب ـعــن يــومــا على
وفاة
املرحوم املحامي أحمد علي مخدر
قنصل السنغال في لبنان
سـ ـيـ ـق ــام م ـج ـل ــس عـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـط ــاه ــرة يـ ــوم ال ـس ـبــت 9/9/2017
ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة ع ـص ـرًا ل ـلــرجــال
وال ـن ـســاء ف ــي حسينية ال ــرج ــال في
بلدته البابلية.

ف ـق ــد جـ ـ ــواز س ـف ــر ب ــاس ــم رودا أدن
أواد مــن التابعية الفلندية الرجاء
م ـم ــن ي ـج ــده االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
76/846327

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون

MOHAMMAD ROMANUL ISLAM

MOHAMMAD AWOYAL
MD RABUL ISLAM
NORUL ISLAM
RASHIDUL RAHMAN
MOHAMMAD ABDUR RASID
ABU HANIF
MD JUAL HOSSAIN
ABDUL MANNAN RARI

MOHAMMAD PANNU MATUBBAR

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

JOHIR
MASUD RAHMAN
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/212172

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب مـحـمــد شــريــف زب ــد بــوكــال ـتــه عن
محمد واحمد ابراهيم خشاب ملورثتهم
خيرية عبد الحسن زبــد سندي تمليك
ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــن  471و 469
املنصوري.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

غــادر العمال السودانيون ابــو كالم
ارب ـ ـ ــاب وص ـب ـح ــي ب ـخ ـيــت ون ــوري ــن
سليمان نورين ادم

اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقـ ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/31 :
استنابة
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ل ـب ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر ش.م.ل.
بوكالة االستاذ رامي باسيل
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـح ـســن عـ ـب ــاس ط ــاه ــا ـ ـ ـ
دورس
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
قــرض وسند ديــن مجدول وعقد ادخــال
وشـهــادة قيد تأمني بقيمة مئة واربعة
وثـ ـم ــان ــون م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة ع ــدا
اللواحق والفوائد.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/12/16
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بعلبك:
2015/5/26
تاريخ تبليغ االنذار2015/1/2 :
تــاريــخ تحويل الحجز االحتياطي الى
حجز تنفيذي2015/2/10 :
تاريخ تسجيله2015/3/4 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/6/6 :
تاريخ تسجيله2015/6/27 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ـ ـ ـ ال ـق ـســم  9م ــن ال ـع ـقــار  863ـ ـ ـ أم ـي ــري ـ ـ

غادرت العاملة االثيوبية
SHIBRE YIGERMU NEGO
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/279943

GONI

MOHAMAD ABDUS SALAM

وم ــن الـجـنـسـيــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة من
عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/766733

A construction co. in
Nigeria is recruiting
& land surveyor
quantity surveyor with
exp. In autocad & total
station, min 1 yr of exp.
English is a must. Send
cv to:

info@agvisionconstruction.com

)
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إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ـ ــروض إلن ـش ــاء خط
جــديــد م ــزدوج رشـمـيــا ـ ـ ـ بـيــت الــديــن 66
ك.ف .مكان الخط القديم رشميا ـ ـ بيت
الدين  33ك.ف.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره 000 000/
/1ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء
لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق " "12ـ ـ
املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/9/22
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/8/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1599

دورس محلة شـعــت الـقـبــة  2400سهم.
والقسم عبارة عن شقة سكنية صالحة
للسكن مؤلفة من غرفة صالون وغرفة
ج ـ ـلـ ــوس وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف ن ـ ـ ــوم وم ـط ـب ــخ
وحـ ـم ــام ــن وشـ ــرفـ ــة ج ـن ــوب ـي ــة وث ــان ـي ــة
شمالية مع موقف سيارة .والشقة تقع
في الطابق الثاني من البناء املؤلف من
اربعة طوابق .كما ان االقسام املشتركة
لـلـطــوابــق هــي ال ــدرج واملــوقــف واملــدخــل
ال ـش ـم ــال ــي وال ـج ـن ــوب ــي وال ـح ــدي ـق ــة مــع
االش ــارة الــى ان مساحة العقار  863من
منطقة دورس تبلغ  600متر مربع.
مساحتها 179 :متر مربع.
ح ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـقــار رق ــم 862
ً
وشــرقــا العقار رقــم  864وشـمــاال العقار
رقــم  896وطريق خــاص وجنوبًا طريق
عام عني بورضاي.
الحقوق العينية:
ح ــق ان ـت ـفــاع وارتـ ـف ــاق ي ـش ـتــرك بملكية
القسمن  Iو IIIاشتراك في امللكية.
يــومــي تــأمــن رضــائــي درج ــة اول ــى على
كامل العقار الدائن بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل.
املدين محسن عباس طه  2400سهم.
قـيـمــة ال ـت ــأم ــن /103.500.000/ :لـيــرة
لبنانية.
تعهد املــديــن بـعــدم البيع او التأمني او
ال ـتــأج ـيــر او تــرت ـيــب اي ح ــق عـيـنــي اال
بموافقة الفريق الدائن.
يومي  4483تاريخ  2014/12/30حجز
احـتـيــاطــي رق ــم  2014/1074ص ــادر عن
دائــرة تنفيذ بيروت الحاجز بنك لبنان
واملهجر ش.م.ل .املحجوز عليه محسن
عباس طاها.
ي ــوم ــي  2015/4-516ت ـح ــوي ــل الـحـجــز
االحتياطي رقــم  2014/1074الــى حجز
ً
تنفيذي رقم  2014/2652تحصيال لدين
املـنـفــذ بـنــك لـبـنــان واملـهـجــر عـلــى حصة
املـنـفــذ عـلـيــه مـحـســن طــه وص ــف الـعـقــار
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعلبك قــرار رقم
 2015/31ع ـلــى ح ـصــة م ـح ـســن عـبــاس
طاها مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك
بـنــك لـبـنــان وامل ـه ـجــر ش.م.ل .املـحـجــوز
عليه محسن عباس طه.
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـم ـ ــن بـ ـ ــال ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة:
 /402.750.000/ل.ل.
ب ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:
ب ـ ـعـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة:
/192.681.740/ل.ل.
م ــوع ــد ج ـل ـس ــة ال ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي
وم ـكــان اجــرائ ـهــا :نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع
فــي  2017/10/3الساعة الثانية عشرة
وال ـن ـصــف ظ ـه ـرًا ام ــام ح ـضــرة الـقــاضــي
املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك رئـيــس دائــرة
التنفيذ.
شــروط البيع :النفقات املتوجب دفعها
عالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الداللة للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء
الـ ـحـ ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـع ــن وان يـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او
اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مـبـلـغــا مــوازيــا
لـبــدل ال ـطــرح او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الدائرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القــامـتــه ضـمــن نـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل
ثالثة ايام من صدور قرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة دفع
املبلغ والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

