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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
زوجته رنده جوزيف جابوريان
ابـ ـن ــه :فـ ـ ــؤاد زوجـ ـت ــه م ــاري ــا كـحــالــه
وعائلته
ابنتاه :إليسار زوجها ملحم كفوري
وعائلتها
جـيـسـيـكــا زوج ـه ــا نـسـيــب ب ـ ــارودي
وعائلتها
شقيقه :أن ـطــوان زوجـتــه أنطوانيت
ميالن وعائلته
شـقـيـقـتــاه :راغـ ــدة زوج ـه ــا شـحــادي
بربور وعائلتها
رنده زوجها املوسيقار ملحم بركات
وعائلتها
ابـ ـن ــاء ع ـم ــه :أنـ ـط ــون جـ ـ ــورج عـ ــازار
وعائلته
س ـ ـ ـ ــام زوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا إدوار بـ ـي ــروت ــي
وعائلتها
هـ ـ ـي ـ ــام زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا أمـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــي ال ـل ـم ــع
وعائلتها
وعائالت :عــازار ،نصار ،جابوريان،
ك ـح ــال ــه ،كـ ـف ــوري ،بـ ـ ـ ــارودي ،م ـيــان،
بربور ،بركات ،شويتي ،صايغ ،كرم،
ق ـمــر وأن ـس ـب ــاؤه ــم وع ـم ــوم عــائــات
بـشــامــون وكفرشيما ينعون إليكم
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي امل ـ ــأس ـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
عصام فؤاد عازار
ال ـ ــراق ـ ــد عـ ـل ــى رجـ ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـي ــام ــة ي ــوم
الخميس  3كانون األول  2015متممًا
واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت 5
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
الـيــاس ،بشامون ابـتــداء من الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ـسـ ــاء وي ـ ــوم
األحد  6الجاري في صالون كنيسة
ال ـقــدي ـســن ب ـط ــرس وب ــول ــس ل ـلــروم
األرثـ ــوذكـ ــس ،كـفــرشـيـمــا اب ـت ــداء من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون
تـ ـص ــادف ن ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 ٢٠١٥/١٢/٦ذكــرى مــرور ثالثة أيام
على وفاة فقيدنا
املرحوم الحاج حبيب مصطفى معاوية
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة نــدعــوكــم لـسـمــاع
م ـج ـلــس ع ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي ع ــن روح ــه
الطاهرة وكلمة حركة أمل
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة وال ـن ـصــف
صباحًا فــي حسينية بلدته حوش
تل صفية ،بعلبك.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.

إعالنات

19

ذكرى
تصادف نهار االحد  6كانون االول
 2015م املوافق  24صفر  1437هـ
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا املجاهد
الحاج محمد باقر يزبك
نجل سماحة العالمة الشيخ محمد يزبك

وب ـه ــذه املـنــاسـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم ومجلس
ع ــزاء حسيني عــن روح ــه الطاهرة
في حسينية بلدة بوداي ـ ـ البقاع ـ ـ
الساعة الثانية بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
حزب الله
وآل الفقيد

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad Anwar Hossain
Abdur rob
Mohammad Al Amin
Mr Rajo BGD
Mr MD Alamgir Hossain Jewel
م ــن شــركــة مـسـتـخــدمـيـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئًا االت ـصــال على الرقم
76/685222

غادرت العاملة االثيوبية
Mihret kirga woldegiyorgis
نـ ـح ــذر م ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئًا ،االتـصــال على الرقم
03/527607

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991

من أي منطقة في لبنان ،يوميًا ً
من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في
خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز
اويــل بالصهاريج مــن معمل ديــر عمار
الى معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/12/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2283
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية2015/680 :
املنفذ :جميل محمد علي الحبال ورفاقه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :م ـح ـمــد ص ــال ــح عـثـمــان
الحبال وطــارق عثمان الحبال ومحمد
حسان عثمان الحبال وخديجة عثمان
الحبال وغادة عثمان الحبال.
السند التنفيذي :ق ــرار محكمة الــدرجــة
االولــى بيروت تاريخ  2015/2/26حكم
2015/79
تاريخ التنفيذ2015/4/11 :
تاريخ محضر الوصف2015/5/20 :
تاريخ تسجيله2015/5/22 :
ان ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :وه ــو كــامــل
الـعـقــار  539املصيطبة وهــو عـبــارة عن
قطعة ارض ضمنها بناء من حجر مؤلف
من طابقني ودرج خارجي وتحت البناء
قبو الطابق االرضي مقسوم الى شقتني
اول شقة تحتوي على غرفتني وزاروب
ومطبخ وحمام وبرندا ،الشرقة الثانية
تحتوي على غرفة ودار وايوان ومطبخ
وحمام وبرندتني ومنافع .الطابق االول
يحتوي على مــدخــل وث ــاث غــرف ودار
ومطبخ وبرندا وحمام وسطح ومنافع.
مساحته 529 :مترًا مربعًا
ً
حـ ــدود ال ـع ـق ــار :ش ـم ــاال ال ـع ـقــار  2646ـ ـ
غــربــا الـعـقــار  312ـ ـ شــرقــا الـعـقــار  182ـ ـ
جنوبًا العقار  181و 2442ولدى الكشف
ال ـح ـســي ت ـبــن ان امل ــواص ـف ــات مـطــابـقــة
لـلـمـنــدرجــات املــوصــوفــة اع ــاه عـلـمــا ان
العقار مشغول على سبيل االج ــارة من
قبل ثالثة مستأجرين.
قيمة الـتـخـمــن/2.420.610/ :دوالرات
أميركية.
بـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن رئ ـي ــس دائـ ــرة
التنفيذ/2.347.991.7/ :دوالر أميركي.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الخميس الواقع في  2016/1/14الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي م ـك ـت ــب رئ ـيــس
تنفيذ بيروت.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ف ــي املـ ــزاد
العلني للمرة الثالثة العقار املوصوف
اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الـ ــدائـ ــرة ان ل ــم ي ـك ــن ل ــه مـ ـق ــام ف ـي ــه ول ــم
يسبق ان ّ
عي مقامًا مختارًا واال ُعد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
واحـ ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال يستفيد
م ــن الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه ك ــذل ــك دفـ ــع الـثـمــن
والــرســوم والنفقات بما فيه رســم داللة

خمسة باملاية من دون حاجة النــذار أو
طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار باالحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2011/820
الرئيس  /فيصل مكي
طالب التنفيذ :علي ابراهيم شور
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :خ ــدي ـج ــة مـ ـ ــروة وري ـث ــة
املرحوم سهيل علي مروة
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :ت ـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـق ـي ـم ــة
/80.000/د.أ .ع ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف
تاريخ التنفيذ2011/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذارات2011/7/16 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2011/8/18 :ـ ـ ـ ـ
اعـ ــان ت ـحــول ال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي رقــم
2011/286
تاريخ تسجيله2011/8/19 :
تاريخ محضر الوصف2015/5/9 :
تاريخ تسجيله2015/5/20 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :الـقـســم
 699/29الباشورة وهو عبارة عن مدخل
وغــرفــة ودار ومـمــر ومـطـبــخ وحـمــامــات
وشرفتان الطابق ـ  6ـ
مساحته 83 :م2
حــدود العقار :غربًا امــاك عامة ـ ـ شرقًا
ً
عـقــار رق ــم  701ـ ـ ش ـمــاال عـقــار رق ــم 704
و 703وجنوبًا امالك عامة
قيمة التخمني/76360/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة االولى /45816/د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
االربعاء الواقع في  2016/1/13الساعة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة االول ـ ـ ـ ــى حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيــه
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  /2400/س ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
 29/699الباشورة واملوصوف اعاله
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املـ ــواد  973و 978و 983أ.م.م .ان يــودع
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
ل ـبــدل ال ـط ــرح ،او ي ـقــدم كـفــالــة مصرفية
تضمن ه ــذا املـبـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مقام
مختار لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن
ل ــه مـ ـق ــام ف ـي ــه او ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان عــن
مقامًا مختارًا فيه ،واال عـ ّـد قلم الدائرة
م ـق ــام ــا مـ ـخـ ـت ــارًا ل ـ ــه ،وع ـل ـي ــه ايـ ـض ــا فــي
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ،ايداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رس ــم الــداللــة البالغ
خـمـســة بــاملــايــة م ــن دون حــاجــة الن ــذار
او طـلــب وذل ــك خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ صــدور الـقــرار بــاالحــالــة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم عاكوم
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
يبلغ الى املطلوب ابالغهم
عـ ـب ــاس وام ـ ـ ــل وزي ـ ـنـ ــب ومـ ـ ـ ــروه ومـ ــاك
وفاطمه علي بشر وجومانه كمال حرب
زوجة املرحوم علي حسني بشر وأديبي
رشيد حــرب والــدة املرحوم علي حسني
بشر
مجهولي محل االقامة
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تنبئكم هذه
الدائرة بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2011/638ان ــذارًا اجــرائـيــا موجهًا
اليكم من طالب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ عقد فتح اعتماد
وكشفي حـســاب بــدفــع /15581.54/د.أ.
وم ـب ـلــغ /259.460.466.41/ل.ل .عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا

بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/739
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :نـظـيــرة
يوسف الزلوعا ـ ـ مــن زغــرتــا ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املقدمة ضــدك مــن املستدعية
شـفـيـقــة ج ــرج ــس ش ــاه ــن كـ ــرم بــوكــالــة
امل ـح ــام ــي ط ــون ــي م ــرع ــب ،ت ــدع ــوك هــذه
املحكمة السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها
برقم  154بتاريخ  2015/11/9املتضمن
ازالـ ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــاريــن رق ــم 1133
و 1134م ـن ـط ـقــة ع ـ ـ ــردات ال ـع ـق ــاري ــة عــن
طــريــق بيعهما بــاملــزاد العلني للعموم
ل ـصــالــح ال ـش ــرك ــاء امـ ــام دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن والرسوم
ب ــن الـ ـش ــرك ــاء ك ــل ب ـن ـس ـبــة ح ـص ـتــه فــي
امللكية ،وذل ــك خــال مهلة ثــاثــن يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/841
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــا :اسـعــاف
اسـ ـع ــد زخـ ـي ــا ال ــدويـ ـه ــي ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــن زغ ــرت ــا
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ض ــدك مــن املستدعي
سليم مـحــرز امل ـصــري بــوكــالــة املحامي
ان ـ ـطـ ــون يـ ـم ــن ،تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
السـ ـت ــام ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا بــرقــم
 139بتاريخ  2015/9/17املتضمن ازالة
الشيوع في العقار رقم  93منطقة اجبع
العقارية عن طريق بيعه باملزاد العلني
ل ـل ـع ـمــوم ل ـصــالــح ال ـش ــرك ــاء ام ـ ــام دائـ ــرة
التنفيذ املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن
والرسوم بني الشركاء كل بنسبة حصته
ف ــي امل ـل ـك ـيــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة ثــاثــن
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ
صـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة املــدن ـيــة
العقارية يدعو قلم هذه املحكمة املدعى
عليه وسام حسن وهبة من عربصاليم
وامل ـســافــر ال ــى ال ـع ــراق وامل ـج ـهــول محل
االق ــام ــة ال ـح ـضــور ال ـيــه الس ـت ــام اوراق
الدعوى رقم  2015/436املقامة عليك من
احـمــد علي حسن مــن اك ــرم حسن نضر
بمادة الــزام بــاالفــراز والتسجيل للشقة
ال ـكــائ ـنــة ف ــي ال ـط ــاب ــق االول م ــن الـجـهــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـل ــوك  Bوال ـب ـن ــاء
القائم على العقار  /1547/عربصاليم.
وع ـل ـي ــك اتـ ـخ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ل ــك ضـمــن
ً
نطاق املحكمة ما لم تكن ممثال بمحام
ح ـيــث ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا واال
ج ــاز اب ــاغ ــك االوراق وم ــوع ــد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات بمهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
احمد عاصي
اعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت املحامية رضى شاهني بوكالتها
عــن اح ــد ورث ــة (ح ـنــا عـيـســى ســركـيــس)
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 132
الخرنوب
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف

