الخميس  14كانون األول  2017العدد 3348

إعالنات
◄ مبوب ►
غبطة الـبـطــريــرك يــوســف العبسي
ب ـطــريــرك انـطــاكـيــا وس ــائ ــر املـشــرق
للروم امللكيني الكاثوليك وأعضاء
السينودس املقدس
سـ ـ ـي ـ ــادة امل ـ ـ ـطـ ـ ــران ع ـ ـصـ ــام يــوح ـنــا
دروي ـ ـ ـ ــش راعـ ـ ـ ــي أب ــرشـ ـي ــة ال ـ ـفـ ــرزل
وزحلة والبقاع
الرهبانية الباسيلية املخلصية
امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الكاثوليك
ك ـ ـه ـ ـنـ ــة األب ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ورهـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا
وراهباتها
أهالي مدينة زحلة والبقاع
أهالي بلدة روم
ش ـق ـي ـقــاه  :ج ــرج ــي عـ ـج ــاج ح ــداد
رئيس بلدية روم سابقا"وعائلته
عائلة املرحوم ميالد عجاج حداد
وجميع أفراد عائلة حداد واألنسباء
في الوطن واملهجر
ينعون اليكم
املثلث الرحمات
املطران اندره حداد
رئ ـ ـيـ ــس أس ــاقـ ـف ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــرزل وزحـ ـل ــة
والبقاع سابقًا
الراقد على رجاء القيامة مساء يوم
األربعاء في  13كانون األول 2017
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
وال ـن ـصــف م ــن ظـهــر ي ــوم األح ــد 17
ك ــان ــون األول 2017ف ــي كــاتــدرائ ـيــة
سيدة النجاة زحلة.
ي ـ ـسـ ـج ــى ج ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــه ال ـ ـط ـ ــاه ـ ــر ف ــي
الكاتدرائية يومي الجمعة والسبت
 15و  16كــانــون األول مــن الساعة
الــرابـعــة بعد الظهر حتى السابعة
مساء
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي فـ ـ ـ ــي ص ـ ــال ـ ــون
ال ـكــاتــدرائ ـيــة ،قــاعــة امل ـط ــران ان ــدره
حـ ـ ــداد ،أيـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ــس وال ـج ـم ـعــة
والـسـبــت فــي  14و  15و  16كانون
األول من الساعة العاشرة صباحًا
حتى الــواحــدة ظـهـرًا ،ومــن الساعة
الــرابـعــة بعد الظهر حتى السابعة
مساء .ويوم األحد  17كانون األول
من الساعة العاشرة صباحًا حتى
السابعة مساء.
و ف ــي بـ ـل ــدة روم يـ ــوم االثـ ـن ــن ١٨
كانون االول في صالون كنيسة مار
جرجس ،من الساعة العاشرة قبل
الظهر حتى السادسة مساء.
يوارى الثرى في مدافن املطارنة في
الكاتدرائية
املسيح قام حقًا قام
الدعوة عامة

◄ مفقود ►

◄ ذكرى أسبوع ►

فقد جواز سفر عراقي بإسم زينب
حـســن جـصــان عـلــي ن ــور ,الــرجــاء
م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/882579

تـ ـ ـص ـ ــادف غـ ـ ـ ـدًا الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ــواقـ ــع
ف ـي ــه  2017/12/15ذك ـ ـ ــرى مـ ــرور
أسبوع على وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة:
ّ
الحاجة نهدية علي جفال
حرم الحاج سميح داغر.
أبـنــاؤهــا :املهندس تيسير ،جميل،
خليل ،إبراهيم ويوسف.
أصهارها :املرحوم الحاج محمود
رس ــان(أب ــو ع ــزي ــز) ،الــدك ـتــور علي
وهـ ـب ــي ،حـ ـس ــان ال ـق ـط ــب ،ش ـي ـحــان
ط ــال ــب ،مـحـمــد امل ـص ــري ،مصطفى
املـ ـص ــري ،أح ـم ــد ع ــاص ــي وحـســن
حمزة.
أش ـقــاؤهـ ّـا :حـســن ،حـســن والـحــاج
محمد جفال.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدتها
أنصار الساعة الثالثة عصرًا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ال ـك ــائ ــن ف ــي أن ـ ـصـ ــار -ح ــي امل ـ ــرج -
الشارع العام.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب.
ّ
اآلسفون :آل داغر ،آل جفال ،وعموم
أهالي أنصار.

عقار للبيع
برج حمود
 ٥أقسام
( ٢محل  ٣ -شقق)
مساحة  ٢٣٠مرت
لإلتصال70/842628 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
SEBYFEZ MUSEMA YESUF
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,الــرجــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/213246
غادر العامل البنغالدشي
MAYNA LATE ABDUL HASSIM
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/099414
غادر العامالن البنغالدشيان
ASHAK MIAH
MOHAMMAD JIBON JONATHAN
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/777318
غادر العامالن البنغالدشيان
Md sujan
Mohammed abu nasir
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/306262
غادر العامالن البنغالدشيان
Farhad joynal abedin
Giyash uddin
من عند مخدومهما ,الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 03/859485

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2016/49 :
املـنـفــذ :نعيم اسـعــد ك ــرم ـ ـ ـ املـحــامــي طــال
زخريا
املنفذ عليه :نقوال نخل مرعي ـ ـ حامات
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـل ــس امل ـن ـفــذ بـمــوجـبـهــا ح ـكــم ب ــازال ــة
الشيوع فــي الـعـقــارات رقــم /906/ /741/
 /331/ /739/و /329/حامات.
تاريخ الحكم2015/4/27 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2015/10/19 :
املطروح للبيع العقار 741 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
مشجرة زيتون.
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 743 :ـ ـ  742شرقًا :طريق عام
ـ ـ  740ـ ـ 743
جنوبًا 740 :وطريق عام غربًا 742 :ـ ـ 743
ـ ـ 740
ال ـت ـخ ـم ــن/144000/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الثالثة/104976/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 906 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ضمنها
اشجار زيتون وعنب وسنديان
مساحته 2082 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  2146ـ ـ ـ 905
شرقًا 905 :وطريق عام
جنوبًا 905 :ـ ـ  907غربًا 908 :ـ ـ  907ـ ـ 2146
ال ـت ـخ ـم ــن/208200/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الثالثة/151777/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 739 :منطقة حامات
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل م ـش ـجــرة زي ـتــون
وتني وعنب
مساحته 960 :م2
ً
يحده :شماال 740 :ـ ـ  736شرقًا :طريق عام
740
جنوبًا :طريق عام ـ ـ  738ـ ـ  737غربًا330 :
التخمني/144000/ :د.أ .بدل الطرح للمرة
الثالثة/104976/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 331 :منطقة حامات
العقارية
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ بناؤها
م ـ ــن حـ ـج ــر مـ ـقـ ـص ــوب ومـ ـ ـ ـ ــأوى ل ـل ـط ـي ــور
وفسحة سماوية وارض بعل ضمنها ست
اش ـجــار ت ــوت وش ـجــرة ازدرخـ ــت وشـجــرة
جوز.
مساحته 189 :م2
ً
ي ـح ــده :ش ـم ــاال :طــريــق ع ــام ـ ـ ـ  330شــرقــا:
طريق عام
جنوبًا :طريق عام غربًا330 :
التخمني/58625/ :د.أ .ارضــا وبـنـ ً
ـاء .بدل
الطرح املخفض للمرة الثالثة/42736/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 329 :منطقة حامات
العقارية.
محتوياته :انـشــاءات او اضــافــة انـشــاءات
اص ـب ـحــت م ـح ـتــويــات هـ ــذا ال ـع ـق ــار قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من طابق ارضي
يحتوي على مدخل وممر عدد  2وصالون
وجلوس وسفرة وحمام عدد  2وقسم منه
اعمدة مع درج يؤدي الى الطوابق العليا.
ط ــاب ــق اول :م ــؤل ــف م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون
وس ـ ـفـ ــرة وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة م ــون ــة وثـ ــاث
حمامات وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
واربع شرفات.
ط ــاب ــق ث ــان ــي وث ــال ــث ب ـن ـفــس م ــواص ـف ــات
الطابق االول.
مساحته 965 :م2
ً
يحده :شماال 325 :وطريق عام شرقًا325 :
وطريق عام
جنوبًا 328 :و 330غربًا 328 :و327

إعالنات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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األشرفية

ساسين ومار متر

ال ـت ـخ ـم ــن/612750/ :د.أ .ب ـ ــدل ال ـط ــرح
املخفض للمرة الثالثة/446694/ :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار الخميس
ال ــواق ــع ف ــي  2018/1/4ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون
على الراغب في الشراء ان يدفع بدل الطرح
املـقــرر نقدًا وعليه تقديم كفالة وافـيــة من
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة ك ـفــال ـت ـهــا ق ــان ــون ــا او
شيكًا مصرفيًا بالليرة اللبنانية وعليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة م ـعــروف ضـمــن نطاق
دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها مقامًا
م ـخ ـتــارًا ل ــه وان يــدفــع زيـ ــادة عـلــى الثمن
رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2011/12 :
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك س ــوس ـت ـي ــه جـ ـن ــرال ش.م.ل.
الحالل محل املنفذة سميرة حنا.
املنفذ عليه :جان البادري ـ ـ شكا
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :اس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــة دائـ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان ب ــرق ــم  2005/30تــاريــخ
 2011/1/11املنفذ بموجبها قرار املحكمة
االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــارونـ ـي ــة ب ــرق ــم 2000/133
تاريخ .2004/12/23
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2007/6/6 :
امل ـطــروح للبيع 181.25 :سهم فــي العقار
رقم  2009منطقة شكا.
محتوياته :غرفة للسكن ومطبخ وفسحة
س ـمــاويــة وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا م ــوت ــور مــركــب
على ناعورة ماء.
مساحته 270 :م2
ً
يحده :شماال 3099 :ـ ـ جنوبًا 2007 :ـ ـ غربًا:
 2007ـ ـ  3099ـ ـ شرقًا :طريق عام
التخمني/5097/ :د.أ.
بدل الطرح/3058/ :د.أ.
املـطــروح للبيع 300 :سهم في العقار رقم
 2007منطقة شكا.
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 10822 :م2
ً
يحده :شماال 2009 :ـ ـ  3099ـ ـ جنوبًا2005 :
ـ ـ  2006ـ ـ غربًا 2021 :ـ ـ شرقًا :طريق عام.
التخمني/338187/ :د.أ.
بدل الطرح/202912/ :د.أ.
املـطــروح للبيع 300 :سهم في العقار رقم
 2005منطقة شكا
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب.
مساحته 2342 :م2
ً
يحده :شماال 2007 :ـ ـ جنوبًا 2004 :ـ ـ غربًا:
 2006ـ ـ شرقًا :طريق عام
التخمني/87825/ :د.أ.
بدل الطرح/52695/ :د.أ.
املـطــروح للبيع 600 :سهم في العقار رقم
 736مـنـطـقــة ش ـكــا وه ــو ع ـب ــارة ع ــن بـنــاء
م ــن ح ـجــر م ـق ـصــوب وب ــاط ــون م ــؤل ــف من
كــور ودرب ـيــة وارب ــع غــرف للسكن وحمام
افرنجي يعلوه متخت وغرفتي للمائدة
ودربية ومطبخ وغرفة للمؤونة ومدخل
ضمنه درج يــؤدي الــى السطح وفرندتني
وح ــدي ـق ــة ي ــوج ــد ف ـي ـهــا اغ ـ ـ ــراس مـخـتـلـفــة
وبركة ماء وقطعة ارض بعل سليخ تزرع
حبوب.
مساحته 3039 :م2
ً
يحده :شماال 737 :وطريق ـ ـ جنوبًا :طريق
عام ـ ـ غربًا 729 :ـ ـ  735ـ ـ شرقًا :طريق عام
التخمني/289162/ :د.أ.
بدل الطرح/173497/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2018/1/8الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
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وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا فــي صـنــدوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائــرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
البترون واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
وعليه ان يدفع رسم  %5داللة اضافة الى
رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2012/33 :
امل ـن ـفــذة :خــديـجــة الـعــويــك املـحــامــي نجاة
املصطفى.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :خـ ــالـ ــد اح ـ ـمـ ــد قـ ـ ـ ـ ــاوون ـ ـ ـ
راسنحاش.
السند التنفيذي :تنفيذ سند ديــن بقيمة
/14.500/د.أ .ع ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2013/7/8 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـج ــل
العقاري2014/6/2 :
املطروح للبيع العقار 129,08 :سهمًا في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /808/مـنـطـقــة راس ـن ـحــاش
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
سليخ تزرع حبوب.
مساحته 3968 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـج ــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827ـ ـ مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء.
التخمني/11000/ :د.أ.
بدل الطرح/6600/ :د.أ.
املطروح للبيع العقار 68 :سهمًا في العقار
رقم  /33/منطقة راسنحاش العقارية
محتوياته :ارض بعل سليخ تزرع حبوب
واثـنــاء الكشف تبني ان هـنــاك بـنــاء اشيد
على هذا العقار مؤلف من ثالث طوابق.
طــابــق أرض ــي :مــؤلــف مــن صــالــون وغــرفــة
جلوس وارب ــع غــرف نــوم ومطبخ وحمام
عدد  2وموزع ومتخت فوق املوزع.
ط ــاب ــق اول :ص ــال ــون وغ ـ ــرف ن ــوم ع ــدد 3
وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام عـ ــدد  2وش ــرف ــات وهــو
مشغول من شويكار قالوون
طابق ثاني :مؤلف من صالون وغرفتني
وغ ــرف ــة ج ـل ــوس وم ـط ـبــخ وح ـم ــام عـ ــدد 2
وشـ ــرفـ ــات وس ـط ـي ـحــة وهـ ــو م ـش ـغ ــول مــن
ربيع قالوون.
مساحته3968 :م2
ً
ي ـح ــده :شـ ـم ــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـج ــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827ـ ـ مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء
التخمني/11220/ :د.أ.
بدل الطرح/6732/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2018/1/8الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظهرًا
امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـي ــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقـدًا فــي صـنــدوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائــرة تنفيذ البترون وعليه
اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
البترون واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
وعليه ان يدفع رسم  %5داللة اضافة الى
رسوم التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن
شطب شركة محدودة املسؤولية
صـ ــادر ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
جبل لبنان
ً
وبناء للطلب تقرر
بتاريخ 2017/12/12
شطب قيد الشركة اللبنانية لالستثمار
الـتــرفـيـهــي ش.م.م .مــن الـسـجــل الـتـجــاري
والكائنة في حارة صخر واملسجلة برقم
عام  2029902بعبدا ألصحابها السادة:
سمير فيليب لـطــف الـلــه ع ــازار وريـمــون
ج ــوزي ــف ف ـل ــوط ــي ون ـب ـي ــل م ـح ـمــد كــامــل
املـغــربــي درغ ــوث .فعلى كــل ذي مصلحة
أن يقدم اعتراضه ومالحظاته خالل مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

