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السبت  25تشرين الثاني  2017العدد 3333

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انا لله وانا اليه راجعون
بتسليم بـقـضــاء ال ـلــه وقـ ــدره ننعي
اليكم فقيدنا الغالي الذي توفاه الله
في بلجيكا
املرحوم
الكابنت ناظم محمود احمد
(ابو ربيع)
زوجته  :عايده العلي أحمد
اب ـن ــاؤه  :رب ـيــع (زوج ـت ــه بــاتــريـسـيــا
فـ ـ ـي ـ ــال ـ ــو) ،م ـ ـح ـ ـمـ ــود (زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه غ ـيــا
الخطيب) ،اسامة وادهم
اب ـن ـت ــه  :ي ــاس ـم ــن (زوج ـ ـ ــة اب ــراه ـي ــم
صالح)
اش ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم رؤوف واملــرحــوم
انيس واملرحوم مصطفى واملرحوم
م ـح ـم ــد وف ـ ـيـ ــروز وف ـ ـخـ ــري وج ـع ـفــر
ومعني وحسن وعلي
شـقـيـقــاتــه :امل ــرح ــوم ــة زمـ ــزم (زوج ــة
امل ــرح ــوم ه ــاش ــم اس ـم ــاع ـي ــل) ،ليلى
(زوجة رياض فقيه) ،نظمية (زوجة
بشير احمد) ،صباح (زوجة املرحوم
اسماعيل اسماعيل) ،شيراز (زوجة
الحاج يوسف مالك) وبارعة (زوجة
رشاد رستم)
عدالؤه :هالل فياض ،املرحوم حسني
سعيد احـمــد ،النائب ياسني جابر،
ط ــال خـلـيـفــة ،اح ـمــد ال ــزي ــات ،عــزيــز
نصور وحسني العلي.
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
ويوارى في الثرى بعد صالة الظهر
في جبانة بلدته حاريص يوم االحد
الواقع فيه  26تشرين الثاني .2017
ينطلق موكب التشييع عند الساعة
الثامنة صباحًا من أمام بن معتوق
– خلدة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بـعــد ال ــدف ــن ويــومــي
االثنني والثالثاء في  ٢٧و ٢٨تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل اب ـ ــن ع ــم الـفـقـيــد
املــرحــوم الحاج علي سليمان احمد
(ابـ ــو ح ـس ــن) ف ــي ح ــاري ــص ،وي ـقــام
نهار األربعاء في  ٢٩تشرين الثاني
م ـج ـلــس ع ـ ــزاء ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة
ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه ح ــاري ــص عند
الساعة الثالثة بعد الظهر.
كما تقبل التعازي في بيروت نهار
ال ـخ ـم ـيــس  ٣٠ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي مــن
ً
مساء
الساعة الثالثة حتى السابعة
ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
العلمي ،الرملة البيضاء ،بالقرب من
خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـفــون آل احـمــد  ،الـعـلــي ،صــالــح،
ف ـيــالــو ،الـخـطـيــب ،اسـمــاعـيــل ،فقيه،
مالك ،رستم ،فياض ،جابر ،خليفة،
الــزيــات ،نصور وعـمــوم اهــالــي بلدة
حاريص

ّ
الحي الذي ال يموت
سبحان
يــا ّأي ـت ـهــا الـنـفــس املـطـمـئـنــة ارجـعــي
ّ
مرضية فادخلي في
إلى ربك راضية
عـبــادي وادخـلــي جنتي (ص ــدق الله
العظيم)
آل سليمان ،آل أيوب وآل يعقوب
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن األسـ ــى
واللوعة فقيدهم الغالي املرحوم
حسن علي سليمان (أبو باسم)

زوج ـتــه :املــرحــومــة زيـنــب فضل الله
يعقوب سليمان
إخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــة ن ــور ال ـص ـبــاح –
محمد – الدكتور عبدالله – املهندس
سليمان – نور املالح – نزار وفاطمة
أوالده :ال ــدك ـت ــورة ن ـض ــال سـلـيـمــان
ذي ــاب – الــدك ـتــور بــاســم – املهندس
أس ــام ــة – امل ـه ـنــدس الــدك ـتــور عـلــي ـ
امل ــرح ــوم ــة ال ــدكـ ـت ــورة م ــي سـلـيـمــان
قاسم – وضاح – مالك وفادي
أصـ ـه ــرت ــه :امل ـه ـن ــدس ال ــدكـ ـت ــور نـمــر
ذيـ ـ ــاب – ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد ق ــاس ــم –
السيد محمد علي أي ــوب واملــرحــوم
كمال يونس
توفاه الله سبحانه وتعالى صباح
يوم االثنني  20تشرين الثاني 2017
ّاملوافق له ّ  2ربيع األول  1439ه ــ.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسفون:
آل سليمان – آل يعقوب – آل أيــوب
– الحزب الشيوعي اللبناني وعموم
أهالي بلدة حوال
ـ ـ ـ ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـفـقـيــد
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــه حـ ـ ـ ــوال مـ ـ ــن ال ـخ ـم ـي ــس
 2017/11/23ح ـتــى ال ـي ــوم الـسـبــت
2017/11/25
ـ ذكرى مرور أسبوع على وفاته عند
الـســاعــة الـعــاشــرة صباحا مــن نهار
غد األحد  2017/11/26في حسينية
بلدته حوال
ـ ـ االثـنــن والـثــاثــاء  27و 28تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي مـ ـن ــزل ولـ ـ ــده امل ـه ـنــدس
الدكتور علي حسن سليمان في بلدة
الوردانية قرب الجامعة اإلسالمية
ـ ـ ـ ـ ي ـ ـقـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن روح ـ ــه
ال ـطــاهــرة ي ــوم األربـ ـع ــاء  29تشرين
ال ـث ــان ــي ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة
وال ـن ـص ــف ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
مقابل شركة خطيب وعلمي
ـ ـ الـجـمـعــة  2017/12/1مــن الـســاعــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
ف ــي م ـن ـتــدى صـ ــور ال ـث ـق ــاف ــي ،مـفــرق
اس ـتــراحــة ص ــور الـسـيــاحـيــة ،بناية
العجمي.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلــى رحمته تعالى املغفور له
بإذن الله
ّ
القاضي أحمد أسعد مهنا
(قاضي شرف)
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه امل ـ ــرب ـ ـي ـ ــة نـ ــزي ـ ـهـ ــة س ـل ـي ــم
األنصاري

أوالده الصيدلي رلى زوجة
السفير عفيف أيوب ،المحامية
ي زوجته
مهى والمهندس عل ّ
رلى الياس سابا.

أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم ال ــدك ـت ــور مـحـمــد،
األس ـتــاذ عبد األم ـيــر ،املـهـنــدس عبد
ال ـع ــزي ــز ،ال ــدك ـت ــور ك ــام ــل واألسـ ـت ــاذ
عصام.
شقيقاته املرحومات خديجة ،زينب،
رحمة ،زهراء وإنعام.
أصـ ـه ــرت ــه ل ـش ـق ـي ـقــاتــه امل ــرح ــوم ــون
مـحـمــد س ـل ـمــان أب ــو ع ـب ــاس ،محمد
ع ـل ــي أب ـ ــو ع ـ ـبـ ــاس ،ن ـص ــر ع ــواض ــة،
سلمان عبد الله وتوفيق ضاوي.
ووري فــي ث ــرى بـلــدتــه ال ـخ ـيــام يــوم
الخميس الواقع فيه .2017/11/23
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت 25
تشرين الثاني في منزله في الخيام.
تـتـلــى آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم عن
روحه الطاهرة يوم غد األحد الواقع
فيه  2017/11/26الساعة التاسعة
والـ ـنـ ـص ــف صـ ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
بلدته الخيام.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ي ــوم
الثالثاء الواقع فيه  2017/11/28في
مقر جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـم ــي (ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح-قـ ــرب م ـق ــر أم ــن
الـ ــدولـ ــة) م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
اآلسـفــون آل مهنا واألنـصــاري وأبو

انتقل الى رحمة الله تعالى
الدكتور الحاج حسن الصغير(أبو جعفر)
أبناؤه :جعفر  ،موسى وعلي الرضا
إخـ ــوتـ ــه  :ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد والـ ـح ــاج
محمود
أصهرته :الحاج حسن الزين
ي ــوارى الـثــرى الـيــوم السبت الساعة
العاشرة والنصف صباحًا في بلدته
الرمادية.
وت ـ ـقـ ــام ذكـ ـ ــرى الـ ـث ــال ــث غ ـ ـ ـدًا األحـ ــد
الساعة العاشرة صباحا في حسينة
بلدته الرمادية
وتقبل التعازي الثالثاء  28الجاري
في قاعة الجنان – ثانوية البتول(ع)
طــريــق امل ـطــار مــن الـســاعــة  2:30الــى
الساعة  4:30عصرًا
اآلس ـف ــون  :آل الـصـغـيــر  ،آل جـشــي،
آل بــرجــي ,آل الــزيــن وع ـمــوم أهــالــي
بلدتي الرمادية وجويا

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنتقل إلى رحمته تعالى
السيد شبيب نجيب خنافر
زوجته املرحومة نجاة قبيسي
أوالده :نجيب ،علي ،املرحوم محمد،
سوسن
أش ـ ـقـ ــاؤه :حـ ـي ــدر ،املـ ــرحـ ــوم مـحـمــد،
رؤوف ،امل ـ ــرح ـ ــوم رائـ ـ ـ ـ ــف ،ع ــاط ــف،
العميد عادل
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــات ن ـج ـي ـب ــة،
صبحية ،ومجدية
يـنـقــل ال ـج ـث ـمــان ال ــى ب ـلــدتــه عيناتا
ن ـ ـهـ ــار الـ ـسـ ـب ــت ف ـ ــي 2017/11/25
ويـ ـ ـك ـ ــون االن ـ ـط ـ ــاق الـ ـس ــاع ــة 8.30
صباحًا من أمام بن معتوق – خلدة.
وس ـيــوارى الـثــرى فــي جبانة البلدة
الساعة الثالثة والنصف.
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ب ـعــد ال ــدف ــن ون ـهــار
األحد في منزل شقيقه العميد عادل
في بلدته.
اآلسفون :آل خنافر ،قبيسي وعموم
أهالي عيناتا

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـ ـن ـ ـفـ ــذ بـ ـ ـن ـ ــك االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
لالستثمار ش.م .ل باملعاملة التنفيذية
رق ــم  450/2015بــوجــه ري ـمــون بــدوي
الجعيتاني عقد تأمني عقاري وسند
ت ـح ـص ـي ــا مل ـب ـل ــغ /265905,73/د.أ
اضافة الى الفوائد واللواحق.
وي ـجــري التنفيذ عـلــى الـقـســم 537/7
ادمــا والدفنة .مساحته  251م.م .وهو
ب ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة ص ــال ــون
وطـ ـع ــام وجـ ـل ــوس وم ـط ـب ــخ وخ ــادم ــة
وح ـم ــام وش ــرف ــات ودرج داخ ـل ــي الــى
ثــاث غــرف وجلوس وثالثة حمامات
وشرفات دوبلكس اول.
وبــالـكـشــف تـبــن ان الـقـســم مــؤلــف من
مدخل يستعمل غرفة جلوس وصالون
وسـفــرة ومطبخ مفتوح على الشرفة
التي اقفلت بزجاج واملينيوم وحمام
ضـيــوف وحـمــام وغــرفــة غسيل ودرج
داخلي يؤدي الى غرفة جلوس وثالثة
غرف نوم وحمامني كل حمام في غرفة
وشرفة امام غرفة الجلوس في االسفل.
البالط الرئيسي رخــام وبــاط املطبخ
وال ـح ـم ــام ــات س ـيــرام ـيــك وب ــورس ــان.
وغ ــرف ــة ال ـج ـلــوس ف ــي ال ـطــابــق االعـلــى
ب ــاركـ ـي ــه .ال ـ ـبـ ــاب ال ــرئ ـي ـس ــي مــاس ـيــف
وك ــذل ــك ال ـبــابــن الــرئـيـسـيــن للمدخل
واحدهما زجــاج مضروب بالرمل مع
خشب في املدخل والصالون والسفرة
وغرفة الجلوس في االعلى ديكور في
السقف جفصني مع انارة وديكور في
الجدران .أما سقف غرفة الجلوس في
االعلى فهو مستعار مع وجود خزائن
خ ـش ـب ـي ــة مـ ــع م ـ ـ ــرآة فـ ــي غ ــرف ـت ــي ن ــوم

وامام الغرف .اما بني املطبخ والشرفة
املقفلة فيوجد سقف من زجاج وسقف
الشرفة املقفلة شاحط.
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 12/5/2016
وتاريخ تسجيله 19/5/2016
بدل تخمني القسم  537/7ادما والدفنة
/465650/دوالر اميركي
بدل طرحه بعد التخفيض /251451/
دوالر امـيــركــي او مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية
ويجري البيع يوم االربعاء الواقع فيه
 13/12/2017ال ـســاعــة  12ظ ـه ــرا في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء
دفع بدل الطرح بموجب شيك مصرفي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة واال
عد قلمها مقاما مختارا له كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة السابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية :رقم 66/2014
املـنـفــذ  :بـنــك ص ـ ــادرات ايـ ــران ش.م.ل.
وكيله املحامي محمد الدبس
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم:غ ـســان وزي ـ ـ ــاد وس ـمــر
وسهام اديب ابو حيدر – حوش بردى
السند التنفيذي وقيمة الدين :سندات
ديــن موثقة بعقد تأمني وشهادة قيد
تأمني بمبلغ مئتان واربعة وثمانون

دعوة

يدعو مدير رشكة جورج عنتايب (ش.م.م ).الرشكاء لحضور
إجتامع جمعية الرشكاء التي ستنعقد عند الساعة التاسعة من
صباح يوم الخميس  ٢٠١٧/١٢/٢٨يف مركز الرشكة لدرس وإقرار
جدول األعامل املتضمن املصادقة عىل حسابات الرشكة لغاية
 ٢٠١٦/١٢/٣٠وأمور أخرى.

