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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
بتسليم بقضاء الله وقــدره ننعى
إلـ ـيـ ـك ــم امل ـ ـغ ـ ـفـ ــور لـ ـه ــا بـ ـ ـ ــإذن ال ـل ــه
املرحومة الحاجة
فقيدتنا الغالية
ّ
أزهار ديب جشي
زوج ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج م ـ ـح ـ ـمـ ــد ح ـس ــن
عواضة (أبو علي)
والدتهاّ :املرحومة الحاجة مسعدة
لقيس جشي
ولـ ـ ــداهـ ـ ــا :عـ ـل ــي عـ ــواضـ ــة وح ـس ــن
عواضة
بناتها :فاطمة زوجة علي عواضة،
مــريــم زوج ــة علي سـعـيــدي ،زينب
زوجة حسن حيدر ،زهرة عواضة،
فايزة زوجة أحمد عواضة وعناية
زوجة رشيد عواضة
ش ـق ـي ـقــاهــا ّ :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ّعبد
الحفيظ جشي والحاج عيد جشي
شقيقاتها :الحاجة نعيمة زوجة
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ح ـي ــدر،
الـ ـح ــاج ــة زاه ـ ـيـ ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ـح ــاج حـســن داي ــخ ون ـهــى زوج ــة
علي حسن.
تـ ـق ــام ذك ـ ــرى م ـ ــرور الـ ـث ــال ــث عـلــى
وفــات ـهــا ي ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع فيه
 30أيلول  2017في حسينية بلدة
مـحــرونــة الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
صباحًا.
الراضون بقضاء الله :آل عواضة،
ّ
آل ج ــش ــي ،آل ح ـي ــدر ،آل سـعـيــدي
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ج ـ ّ
ـوي ــا
ومحرونة.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

نزيه كركي وزوجته خلود الفداغ
ينعيان الــوالــدة الغالية املرحومة
الحاجة
سهاد تحسني قدري
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ال ــدكـ ـت ــور داوود
الفداغ
ولدها :الدكتور خالد
ابنتاها :الحاجة خلود زوجة نزيه
كركي
وزي ـ ـن ـ ــب زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس أي ـ ــاد
املشهداني
شقيقاها :املرحومان الدكتور لؤي
وأسامة
شقيقتها :املرحومة الدكتورة هند
تقبل ال ـت ـعــازي بــن الـســاعــة  3و7
مـسـ ً
ـاء يــومــي السبت 2017/9/30
واألح ــد  /10/1فــي منزل صهرها
نــزيــه :عــن بــوســوار ،مفرق مليتا،
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الـثــاثــاء
ً
مساء في
 10/3بني الساعة  3و7
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،بيروت.
لكم من بعدها طول البقاء

إعالن بيع للمرة الثانية
ص ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي منال فارس
رقم ورود املعاملة التنفيذية - 2013/27
استنابة من دائرة تنفيذ بيروت برقم
2263/2002
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية
لودي نادر
املنفذ عليه :غازي كايد مكي  -جويا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ديـ ــن بـقـيـمــة سبعني
مليون وتسعماية وسبعة وسـتــن الف
وخـمـسـمــايــة وأربـ ــع ل ـي ــرات لـبـنــانـيــة عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف واللواحق
تاريخ التنفيذ 2002/7/29 :تاريخ تبليغ
االنذار 2003/1/22
ت ــاري ــخ ال ـح ـج ــز ، 2044/5/13 :ت ــاري ــخ
تسجيله 2011/5/18
تاريخ محضر وصف العقار2013/5/17 :
 ،تاريخ تسجيله 2014/2/10
رقــم العقار املـطــروح للبيع/1434 :جــويــا
مساحته  18366م  2يملك فيه املنفذ عليه
 88سهمًا أي مساحة  673 ، 42م 2
وهــو عـبــارة عــن قطعة أرض قائم عليها
أربـ ــع أب ـن ـيــة ،بـنــائــن يـقـعــان عـلــى ش ــارع
الـتـحــريــر وهـمــا عـلــى شـكــل فـلــل وبنائني
على شارع جبل الزعتر واحدة على فيال
وال ـثــان ـيــة ق ـيــد االنـ ـج ــاز وب ــاق ــي مـســاحــة
العقار مغروسة بأشجار الزيتون املثمرة.
ال ـب ـن ــد االول :واج ـه ـت ــه الــرئ ـي ـس ـيــة عـلــى
الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام وه ـ ــو م ـل ـب ــس بــال ـح ـجــر
الـصـخــري الـعــرســالــي وبــاقــي الــواجـهــات
ح ـ ـجـ ــر بـ ـ ــاطـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــورق وم ـ ـ ــده ـ ـ ــون ولـ ــه
تصوينه مــن الحجر العرسالي تعلوها
دربـ ــزيـ ــن ح ــدي ــد وض ـم ـن ــه ب ــواب ــة مــدخــل
وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق االرضي والعلوي
والسفلي  200م  2وباقي العقار مغروس
بالزيتون املثمر.
البند الثاني:
مـســاحــة كــل مــن الـطــابــق االرض ــي واالول
260م 2والطابق السفلي مساحته  150م
2والتصوينة  400م.
الـبـنــد الـثــالــث :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول  350م  2ومساحة الطابق
السفلي  50م  2والتصوينة  300م2
الـبـنــاء ال ــراب ــع :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول والسفلي  200م 2
تكون قيمة تخمني حصة املنفذ البالغة
88س ـه ـم ــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1434ج ـ ــوي ـ ــا هي
 123121د.أ .مــايــة وثــاثــة وع ـشــرون ألــف
وماية وواحد وعشرون د.أ.

ذكـــــرى
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يقام قداس وجناز لراحة نفسه يف متام
الساعة العارشة من صباح يوم األحد الواقع
فيه  1ترشين األول  2017يف كنيسة سيدة
حي
البشارة للروم األرثوذكس ،األرشفية ّ
الفرنيني ،شارع لبنان.
عائلة الفقيد يدعون األهل واألصدقاء
ملشاركتهم الصالة لراحة نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النرشة إشعاراً خاصاً

بدل الطرح 73872/6 :د.أ .ثالثة وسبعون
ال ــف وث ـمــان ـمــايــة وإثـ ـن ــان وس ـب ـعــون د.أ.
وستون سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان إجـ ــرائـ ــه :ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/10/26أم ـ ــام رئـيــس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ فــي جــويــا وع ـلــى الــراغــب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة أن يقدم
بدل الطرح نقدًا أو بكفالة مصرفية وافية
او شك مصرفي من أحد املصارف املقبولة
لحضرة رئيس دائ ــرة التنفيذ فــي جويا
وعليه اتخاذ محل القامته ضمن نطاق
املحكمة واال اعتبر كل تبليغ له في قلمها
ق ــان ــونـ ـي ــا وعـ ـلـ ـي ــه ايـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـثـ ـم ــن خ ــال
مهلة ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيها رسم الداللة  %5خالل
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ــرار
االحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2012/36
املتكونه فيما بني:
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
املحامي الياس عطا.
املنفذ عليه :حسن محمد سبليني ورفيقه
 /برج رحال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـشــف ح ـســاب وعـقــد
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون
م ـل ـيــونــا وارب ـع ـم ــائ ــة وواح ـ ــد وث ـم ــان ــون
الفًا ومائتي وتسعة لـيــرات لبنانية عدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ 2002/8/8 :
تاريخ تبلغ االنذار. 2003/1/4 :
تاريخ قرار الحجز. 2004/3/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2014/9/6
تاريخ محضر وصف العقار2014/5/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2014/12/31
العقار املطروح للبيع:
كامل العقار رقــم  318منطقة بــرج رحــال
ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
مساحتها  908م) 2تـسـعـمــائــة وثمانية
امتار مربعة( عليها بناء مؤلف من ثالثة
طوابق ارضي واول )دوبلكس( مساحته
 702م  2وال ـبــاقــي مــن الـعـقــار ع ـبــارة عن
م ــدخ ــل وارض ف ـي ـه ــا ش ـج ــرت ــي ل ـي ـمــون
وش ـ ـجـ ــرة افـ ــوكـ ــا وش ـ ـجـ ــرة ش ــرب ـي ــن مــع

◄ مبوب ►

موقف للسيارات معبد بالباطون ،البناء
موزع على ارضي مع مطلع درج خارجي
وث ــاث غ ــرف ن ــوم وم ــدخ ــل وصــالــونـيــن
وش ــرف ـت ــن وح ـم ــام ــن وم ـط ـب ــخ مـســاحــة
الطابق  271م.2
ال ـطــابــق االول م ــؤل ــف م ــن مـطـلــع ل ـلــدرج
خــارجــي مكشوف مــع شــرفــة وصالونني
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامني
وثالث شرفات مع مطلع درج يوصل الى
غرف النوم في الطابق الثاني )دوبلكس(
وهو عبارة عن اربع غرف نوم وحمامني
وت ـ ــراس ودرابـ ــزيـ ــن ،ح ـ ــدوده م ــن ال ـغــرب
العقار رقــم  313والشرق العقار رقــم 401
والشمال العقار رقم  316والجنوب طريق
عام.
قيمة التخمني/ 413900 / :د.أ) .أربعمائة
وث ــاث ــة عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وت ـس ـع ـمــائــة دوالر
أميركي(.
بدل الطرح املخفض/191.630 / :د.أ(.مائة
وواحد وتسعون الفا وستمائة وثالثون
دوالر أميركي(.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/11/8الساعة الواحدة
ظهرًا وذلك في مكتب رئيس دائرة تنفيذ
صور .على الراغب بالشراء ان يقدم ثمن
ال ـطــرح املـخـفــض نـقـدًا أو بـمــوجــب كفالة
مصرفية وافية من احد املصارف املقبولة
ل ـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــة ف ـت ـع ـط ـيــه ه ـ ــذه ال ــدائ ــرة
شهادة لالشتراك باملزايدة ،على ان ال يتم
البيع بأقل من ستة أعشار قيمة التخمني،
وعلى املشتري اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال اعتبر كل تبليغ له
في قلمها قانونيًا ،وعليه دفع عالوة على
قيمة الطرح رسما الداللة والفراغ.
رئيس القلم
أسيل برجي
دعوة
يدعو مجلس إدارة الصندوق التعاضدي
للتضامن االجتماعي أعـضــاء الجمعية
العمومية العادية لالنعقاد يوم الثالثاء
فــي  2017/10/31فــي مقر الصندوق في
األشــرف ـيــة بـنــايــة حـنــا ال ـح ـ ّـداد ـ ـ ـ الـطــابــق
الثاني عند الساعة الخامسة بعد الظهر.
وإذا لم يتوفر النصاب تعقد جلسة أخرى
ف ــي ال ـي ــوم عـيـنــه عـنــد ال ـســاعــة الـســادســة
وال ـن ـص ــف مـ ـس ـ ً
ـاء ح ـيــث ي ـك ــون ال ـن ـصــاب
قانونيًا بمن حضر وعلى جدول أعمالها:
 .1تـصــديــق ح ـســابــات ال ـص ـنــدوق لـلـعــام
.2016
 .2إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3عــرض مــوازنــة الـصـنــدوق للعام 2017
على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
 .4عــرض مــوازنــة الـصـنــدوق للعام 2018
على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
رئيس مجلس اإلدارة
جوزاف ّ
خوام

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Kibnesh Wendmu Balcha
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/751763
غادرت العاملة االثيوبية
Tigist Girma
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/061393

مستودع للبيع ساقية
الجنزير -بناية الزهور
مقابل Sports Ville
املساحة 1400م ²طابقني،
نزلة كميون.
لالتصال70/604999 :

إعــــــالن

ُتعلم إدارة رشكة األوراق الصحية ـــ ميموزا أنها ق ّررت تأجيل جلسة
الجمعية العمومية للرشكاء املنوي انعقادها يف  2017/9/30اىل موع ٍد
الحق يصار إىل اإلعالن عنه فيام بعد .ويعترب هذا اإلعالن مبثابة إشعار
موجه إىل جميع الرشكاء.
شخيص ّ
عن رشكة األوراق الصح ّية ــ ميموزا
الرشيك املف ّوض
أنطوان الياس صليبا

