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◄ إعالنات رسمية ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـمــزيــد م ــن األس ـ ــى وال ـل ــوع ــة نـنـعــي
إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
نزار عباس أبي رعد
زوجته :الحاجة ماجدة حمد شريف
أش ـقــاؤه :املــرحــوم املـهـنــدس واصــف،
املـ ـهـ ـن ــدس ذك ـ ــي ،ح ـس ــن وامل ـه ـن ــدس
محمد
شقيقته :عطاف
عماه :حسن (أبو إسماعيل) ومحمد
(أبو غسان)
عـ ــدالؤه :األس ـتــاذ عـلــي نــاصــر الــديــن
رع ـ ـ ـ ــد ،الـ ـ ـح ـ ــاج ح ـ ـيـ ــدر ع ـ ـ ــاء ال ــدي ــن
والعقيد عامر شريف
بمناسبة م ــرور أسـبــوع على وفاته
يقام مجلس عزاء حسيني عن روحه
الطاهرة في حسينية بلدة اليمونة
وذل ــك الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر
غدًا األحد الواقع فيه 2017/10/29
له الرحمه ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل أبـ ــي رع ـ ــد ،آل شــريــف
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ال ـي ـم ــون ــة
وحجوال

◄ ذكرى أسبوع ►
تـ ـ ـص ـ ــادف غـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع ف ـيــه
 29/10/2017ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة:
الحاجة مريم علي ملحم طباجة
حرم املرحوم أحمد الحاج موسى
إبنها :عبد الحسن الحاج موسى
صهرها :غازي فضل سرحان
أشـ ـق ــاؤه ــا :الـ ـح ــاج حـ ـس ــن ،ال ـح ــاج
محمد والحاج أحمد
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس ع ــزاء فــي حسينية بلدتها
كفرتبنيت الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر بالتوقيت الشتوي.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ن ـهــار
الجمعة الــواقــع فيه  3/11/2017في
ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة لـلـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
ق ــرب مــركــز مــديــريــة أم ــن ال ــدول ــة من
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر وحتى
ً
مساء بالتوقيت الشتوي.
الخامسة
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :آل الحاج موسى ،طباجة،
ســرحــان وعـمــوم أهــالــي ســاحــل املنت
الجنوبي وكفرتبنيت.

تـ ـ ـص ـ ــادف غـ ـ ـدًا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع ف ـيــه
 2017/10/29ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم:
السيد الدكتور
عبد األمير صبحي بدر الدين
النائب األول األسبق
لحاكم مصرف لبنان
واملـسـتـشــار املــالــي لـصــاحــب السمو
األمير طالل بن عبد العزيز.
خ ــال سـمــاحــة الـشـيــخ عـبــد الحسني
صادق حفظه املولى.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء في حسينية النبطية
الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت
الشتوي.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـسـبــت وغ ـدًا
األحد للرجال في النادي الحسيني،
ول ـل ـن ـســاء ف ــي م ـنــزل وال ـ ــده املــرحــوم
السيد صبحي بدر الدين الكائن في
النبطية -قــرب محطة األمــانــي ،وفي
ب ـي ــروت ن ـه ــار األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/11/1في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر وح ـتــى الـســابـعــة مـسـ ً
ـاء
بالتوقيت الشتوي.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل بــدر الدين ،آل عصفور،
آل صـ ــادق ،آل ج ــاب ــر ،آل إسـمــاعـيــل،
آل إبــراه ـيــم ،آل بــديــر وع ـمــوم أهــالــي
النبطية.

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
إنتقلت إلــى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة
الحاجة جميلة عبدالله رحال
أرم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج الـعـبــد أحـمــد
رحال
أوالدها :حسن ـ علي ـ محمد ـ جمال
شقيقها :املرحوم عبدالله
أص ـهــرت ـهــا :ال ـح ــاج م ـع ــروف رحـ ــال ـ
املرحوم الحاج وفيق طفيلي ـ السيد
علي الحسيني ـ الحاج حسن حمود ـ
الشيخ مصطفى فنيش ـ الحاج اكرم
سعد
ستقبل التعازي عن روحها الطاهرة
نهار الثالثاء الواقع فيه 31ـ 10ـ 2017
مــن الـســاعــة الـثــالـثــة ب .ظ ( )3حتى
ً
مساء
الساعة الخامسة ()5
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء (نساء ورجال).
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الــراضــون بـقـضــاء ال ـلــه :آل رح ــال ،آل
طفيلي ،آل الحسيني ،آل حـمــود ،آل
فنيش ،آل سعد ،وعموم أهالي بلدة
بستيات

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى املـنـفــذ عليهم عـبــده ون ـهــاد وفاطمة
وش ـحــاده ومــوســى وحـســن وعـلــي وزيــن
ال ـعــابــديــن اب ــراه ـي ــم ع ـب ــده ،م ــن ك ـفــررمــان
ً
ومجهولي محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام
امل ــادة  409أ.م.م تنبئكم هــذه الــدائــرة بأن
لديها باملعاملة التنفيذية رقم 2013/151
واملتكونة بني ابراهيم محمد شكر ورفاقه
وبـيـنـكــم إن ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا م ــوض ــوع إق ــرار
بيع رسمي مسجل لــدى كاتب الـعــدل في
النبطية األس ـتــاذ أحـمــد ش ـكــرون بالرقم
 1985/1165بتسجيل األس ـهــم مــوضــوع
اإلقـ ـ ـ ــرار ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم /160ال ـن ـب ـط ـي ــة
التحتا على اســم طالبي التنفيذ ،وعقد
م ـقــاس ـمــة ح ـ ّـب ـي ــة م ــع ال ـخ ــري ـط ــة ال ـتــاب ـعــة
لها منظمة بـتــاريــخ  2102/11/7بالرقم
 2012/18625ل ــدى كــاتــب ع ــدل الغبيري
األستاذ حسني الحسيني.
وع ـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
إليها شخصيًا أو بوسطة وكالء قانونيني
الس ـتــام اإلن ـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم أصــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا إليها مهلة
اإلنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1367
قسم الرئيس الحكيم
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ص ـ ـ ـ ـ ــادرات اي ـ ـ ـ ـ ــران /وك ـي ـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري
املـنـفــذ عـلـيـهــم:عـلــي مـحـمــود عـبــد الــرضــا
وم ـح ـم ــد م ـح ـم ــود ع ـب ــد الـ ــرضـ ــا وخ ـل ـيــل
محمود عبد الرضا.
السند التنفيذي :عقد قــرض وتــأمــن من
الــدرجــة االول ــى مــع شـهــادة قيد وسـنــدات
دين تحصيال ملبلغ مئة مليون وستماية
الـ ــف لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة (100600000ل.ل).
ع ــدا الـلــواحــق وال ـفــوائــد .الـعـقــار املـطــروح
للبيع كــامــل الـقـســم رقــم ( 9تـسـعــة) بلوك
 Aمن العقار رقم ( 2519ألفني وخمسمئة
وت ـس ـعــة ع ـشــر) م ــن مـنـطـقــة حـ ــارة حــريــك
العقارية ولدى الكشف تبني أن هذا القسم
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن م ـخ ــزن يـتـبـعــه مـسـتــودع
يقع فــي السفلي األول ،طابق أرضــي وله
بــاب حــديــدي جــرار خــاضــع لنظام ملكية
الـ ـط ــواب ــق ـ ي ـش ـت ــرك ف ــي م ـل ـك ـيــة ال ـح ـقــن
املـخـتـلـفــن 1و A 3وك ــل م ــا م ــرد عليهما
ـ ب ـ ــراح ب ــامل ــرس ــوم رقـ ــم  71/719رخـصــة
إسكان مؤقتة يمتنع املدين عن إجراء أي

عقود عينية دون موافقة الدائن.
مساحة القسم /79م 2تقريبًا
قيمة التخمني94800:د.أ
بدل الطرح51334 :د.أ.
تــاريــخ ومـكــان البيع :تحدد يــوم الجمعة
الواقع فيه  2017/12/15الساعة العاشرة
صباحًا موعدًا للبيع باملزاد العلني أمام
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا ،في قصر عدل
ب ـع ـبــدا ،املـبـنــى ال ـجــديــد( ،غ ــرف ــة الـقــاضــي
الرئيس الحكيم).
ش ـ ـ ــروط الـ ـبـ ـي ــع :ع ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب ب ــال ـش ــراء
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ف ــي امل ــزاي ــدة إيـ ـ ــداع مبلغ
م ــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
أو م ـص ــرف م ـق ـبــول ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل إقــامــة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة ،كـمــا عليه وب ـخــال ثالثة
أيــام من تاريخ قــرار اإلحــالــة إيــداع الثمن
تحت طائلة إع ــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه ك ـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عـشــريــن
يومًا تلي اإلحالة دفع الثمن ورسم الداللة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1942
طالب التنفيذ :شركة بــي أم اي للتجارة
والصناعة ش.م.ل وكيلتها املحامية ميرنا
ن ـك ــد .امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة ج ـب ــران مــول
ش.م.م الغبيري أول طريق املطار الطابق
الــرابــع .تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد
العلني أغراض املنفذ عليها شركة جبران
مــول ش.م.م فــي الغبيري على أســاس 60
باملاية مــن قيمتها التخمينية واملخمنة
ً
بمبلغ  /6250/د.أ تحصيال لدين املنفذة
البالغ  /11319/د.أ عدا اللواحق والفوائد.
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2017/11/10الساعة الواحدة ظهرًا على
عنوان املنفذ عليه أعاله وهي كالتالي:
ـ تلفزيون ملون  30إنش تقريبًا/C-C-D/
م ــارك ــة س ــون ــي ـ كـمـبـيــوتــر م ــارك ــة /HP/
شاشة كبيرة مع برنتر ـ طاولة كونسول
مستطيلة درفتني تابعة للمكتب ـ مكيف
هواء  L.Gـ غرفة ضمنها طاولة مستديرة
خشب لــون بني غامق ـ طاولة مستطيلة
خـشــب ـ فــوتــاي جـلــد ل ــون أس ــود ـ فترين
خشب ست درف لون بني عدد  2ـ مكيف
ثاني ماركة  L.Gـ طاولة اجتماعات كبيرة
مع كرسي جلد عدد  4ـ كاميرا بروجاكتر
في غرفة اإلجتماعات ماركة  OPTOMAـ

مكيف ثــالــث مــاركــة  LGـ مكتب استقبال
م ــع ث ــاث ك ــراس ــي دوالـ ـي ــب لـلـسـكــرتـيــرة ـ
كومبيوتر ماركة  /H.Pـ مكيف رابع ماركة
 LGف ــوت ــو ك ــوب ــي (آل ـ ــة ت ـص ــوي ــر) م ــارك ــة
توشيبا.
فـعـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء ال ـح ـضــور في
املوعد واملكان املحددين أعــاه مصحوبًا
الثمن نقدًا و %5رسم داللة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن تبليغ
ت ــدع ــو م ـح ـك ـمــة اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات فـ ــي زحـ ـل ــة ـ
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـ ـحـ ــاج ديـ ـ ـ ــاب امل ــدع ــى
ع ـل ـي ـهــم س ـت ـي ـفــانــي وك ــري ـس ـت ــن وش ــاك ــر
جـ ـ ــوانـ ـ ــه املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ـ ــن مـ ـ ـح ـ ــل اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة،
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـضـ ــور شـ ـخـ ـصـ ـي ــا أو م ـ ـ ــن يـ ـن ــوب
عـ ـن ـه ــم قـ ــانـ ــونـ ــا إل ـ ـ ــى قـ ـل ــم املـ ـحـ ـكـ ـم ــة فــي
زح ـلــة لـتـبـلــغ أوراق ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة من
ه ـ ــدى مـ ـعـ ـك ــرون امل ـس ـج ـل ــة بـ ــرقـ ــم م ـ ــدور
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والـ ـت ــي ت ـط ـلــب ب ـمــوج ـب ـهــا ب ــاس ـق ــاط حــق
امل ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم م ــن ال ـت ـم ــدي ــد ال ـقــانــونــي
لـعـلــة تـغـيـيــر وج ـهــة اإلس ـت ـع ـمــال ،وحـفــظ
ح ــق ال ـج ـهــة املــدع ـيــة لـنــاحـيــة ب ــدل امل ـثــل،
ول ـل ـم ــدع ــى ع ـل ـي ـهــم م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن يــومــا
إلبــداء مالحظاتهم  ،وإال فكل تبليغ يتم
لصقًا على إيوان املحكمة يعتبر صحيحًا
باستثناء القرار النهائي.
رئيس القلم
محمد قاسم عامر
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