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الجمعة  8أيار  2015العدد 2584

إعالنات
◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

تـصــادف نـهــار األح ــد الــواقــع فيه 10
أيار الجاري ذكرى مرور أسبوع على
وفاة املرحوم:

الحاج حبيب حيدر يوسف صفا

زوجته :الحاجة هدى علي جابر.
أوالده :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس مـ ـحـ ـم ــد ،ح ـســن
(م ــوظ ــف ف ــي ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي)
الدكتور حيدر واملختار علي صفا.
ب ـنــاتــه :املــرب ـيــة مــزيــن زوجـ ــة حبيب
فواز ،نجيبة زوجة املرحوم الصيدلي
حسن صفا واملحامية فاطمة زوجة
نبيل خليفة.
شـقـيـقــاه :ال ـحــاج نـجـيــب (أب ــو أده ــم)
والحاج يوسف (أبو حيدر).
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـي ــم
ومـجـلــس عـ ــزاء ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتــه
ميفدون الساعة العاشرة صباحًا.
تقبل الـتـعــازي فــي منزله الكائن في
ميفدون طوال أيام األسبوع.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

بـمـنــاسـبــة مـ ــرور اس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم الحاج

شفيق حسني عبد الساتر
«أبو هاني»

زوجته الحاجة كهيلة عبد الساتر
أبناؤه :د .هاني ـ ـ د .علي ـ ـ د .محمد ـ ـ
الحاج حسني ـ ـ حسام ـ ـ حسن وريان
ابنته مــزيــن زوج ــة حسني علي عبد
الساتر
ي ـ ـت ـ ـشـ ــرفـ ــون بـ ــدعـ ــوت ـ ـكـ ــم لـ ـحـ ـض ــور
االحتفال التأبيني الــذي سيقام عن
روحه الطاهرة
الزمان :يوم االحد الواقع فيه  10ايار
 2015الساعة الرابعة عصرًا.
املـكــان :منزل الفقيد ايعات «بعلبك»
الـطــريــق ال ـعــام ـ ـ ق ــرب مسجد اإلم ــام
املنتظر (عج).
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ع ـبــد ال ـس ــات ــر وع ـمــوم
اهالي منطقة بعلبك وبلدة ايعات

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

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة ربه تعالى املأسوف
عليه املرحوم

محمد رضا صادق

نجل املغفور له الشيخ جعفر صادق
أشقاؤه :إمام مدينة النبطية العالمة
الحجة الشيخ عبد الحسني صــادق،
والبروفيسور جواد ،واملهندس باقر
صادق.
ش ـق ـي ـقــاتــه :م ــاج ــدة زوجـ ـ ــة سـمــاحــة
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ص ـ ــادق ،ه ـن ــاء زوج ــة
ح ـس ــن ال ـس ـي ــد قـ ــاسـ ــم ،م ـه ــى زوجـ ــة
صــافــي مــرجــي ،زي ـنــب زوج ــة شــادي
بدرالدين ،فاطمة زوجة فضل الفضل.
ووري الثرى أمس في جبانة مدينة
النبطية.
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ب ــوف ــات ــه ط ـ ــوال أي ــام
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ــال ـ ـ ــون ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
الحسيني ملدينة النبطية من الساعة
ال ـعــاشــرة والـنـصــف صـبــاحــا وحتى
ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــرة وال ـن ـص ــف م ــن بـعــد
ال ـظ ـه ــر ،وم ـ ــن ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مــن
بـعــد الـظـهــر وح ـتــى الـســابـعــة مـسـ ً
ـاء
(للرجال) ،وفي منزل سماحة الشيخ
عـبــد الـحـســن ص ــادق فــي النبطية -
طلعة ّ
حي البياض (للنساء).
ك ـم ــا ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ب ــوف ــات ــه ي ــوم
الثالثاء املوافق فيه  12أيار  2015في
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ـ ـ بـ ـي ــروت ،الــرم ـلــة الـبـيـضــا،
قرب املديرية العامة ألمن الدولة من
الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى
ً
مساء.
السادسة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـفــون :آل ص ــادق ،وعـمــوم أهــالــي
مدينة النبطية.

رقـ ــدت ع ـلــى رجـ ــاء ال ـق ـيــامــة املـجـيــدة
املرحومة

روزالي إفرام سالمه

أرملة بشارة إفرام بطيش
أوالدها :األب سامي بطيش ـ املرسل
اللبناني
املحاميان :نبيل وجوزف وعائلته
جورج وميشال وإميان وعائالتهم
إفرام وماري وناديا
زوج ابنتها املرحومة سامية :برنار
الجمل
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
تقبل التعازي الـيــوم الجمعة  8أيــار
 2015ف ــي ص ــال ــون ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــار
ً
ابتداء من
إفــرام الرعائية ،كفردبيان
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ولـغــايــة
ً
مساء ويوم السبت
الساعة السابعة
 9الجاري في صالون كنيسة سيدة
املعونات الرعائية ،زوق مكايل ،حارة
املير ابـتـ ً
ـداء من الساعة الثانية بعد
الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.

بمناسبة مــرور أربـعــن يومًا للراقد
عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة امل ــأس ــوف عليه
املرحوم

ّ
حنا منصور الحايك

ميشال الحايك
والد األستاذ
ّ
يـ ـق ــام قـ ـ ــداس وجـ ــنـ ــاز ل ــراح ــة نـفـســه
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة وال ـن ـصــف
قـبــل ظـهــر ي ــوم األح ــد الــواقــع فـيــه 10
أي ــار  2015فــي كنيسة سـيــدة الغابة
العجائبية ،بيت شباب.
عــائ ـلــة الـفـقـيــد وأن ـس ـبــاؤهــم يــدعــون
األهل واألصدقاء ملشاركتهم الصالة.

في المكتبات

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجـ ــراء اسـتـقـصــاء االس ـع ــار ل ـشــراء قطع
غيار لزوم سيارات املؤسسة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
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
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/5/22
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في  30نيسان 2015
بتفويض من املدير العام
عن مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس وليد لبكي
التكليف 881
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـقـ ــادي ـ ـشـ ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
للعروض لشراء مكيفات هواء (عدد ،)19
وذلك وفق املواصفات الفنية والشروط
االدارية املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
مـئــة أل ــف لـيــرة لبنانية (ت ـضــاف )TVA
مــن قـســم ال ـشــراء فــي املـصـلـحــة اإلداري ــة
في مركز الشركة في البحصاص ما بني
الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت
ال ــواق ــع ف ـيــه  23ايـ ــار  2015ال ـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 883
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مريم وخديجه علي حبيش
س ـ ـنـ ــدي م ـل ـك ـي ــة ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ل ـل ـع ـق ــار
13/1696
برج البراجنة
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يوما
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا برئاسة
القاضي أياد بردان باملعاملة التنفيذية
رقم  2007/34وارد استنابة.
املنفذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل.
املنفذ عليه :نزيه محمد سعيد فرحات
ال ـسـنــد ال ـتـن ـفـيــذي :اسـتـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ جــون ـيــه رق ــم  2003/820تــاريــخ
ً
 2007/2/7وذلــك تحصيال لدين طالب
ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـب ــال ــغ /63486/د.أ .ومـبـلــغ
/146293676/ل.ل .اضــافــة الــى الفوائد
والرسوم واملصاريف.
تاريخ تبليغ االنذار2004/2/28 :
تاريخ قرار الحجز2006/6/29 :
تــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
2006/9/19
تاريخ محضر الوصف2007/3/1 :
تاريخ تسجيله2007/9/19 :
ً
اوال :العقار رقم  /2328عنقون:
أ .محتوياته :قطعة ارض بعل سليخ ال
بناء عليها
ب .مساحته/4420 :م2
ج .ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ام ـ ــاك ع ــام ــة طــريــق
ترابي
شرقًا :العقاران  2330و/2329عنقون
ً
شماال :طريق
جنوبًا :العقار /2331عنقون
تخمني العقار 2400 :سهم /44200/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /26520/د.أ.
ثانيًا :العقار رقم /2334عنقون:
أ .مـحـتــويــات ال ـع ـقــار :قـطـعــة ارض بعل
سليخ
ب .مساحته/4380 :م2
ج .حـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ال ـع ـقــار رق ــم /2331

عنقون
شرقًا :العقار رقم /2348عنقون
ً
شماال :العقار رقم /2330عنقون
جنوبًا :العقار رقم /2335عنقون
تخمني العقار 2400 :سهم /26280/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /15768/د.أ.
ثالثًا :العقار رقم /2331عنقون
أ .مـحـتــويــات ال ـع ـقــار :قـطـعــة ارض بعل
سليخ
ب .مساحته/7020 :م2
ج .ح ـ ــدوده :غ ــرب ــا :ال ـع ـق ــاران رق ــم 2332
و/2333عنقون
شرقًا :العقار رقم /2334عنقون
ً
شـ ـم ــاال :الـ ـعـ ـق ــاران رقـ ــم  2328و/2330
عنقون
جنوبًا :العقار رقم /2335عنقون وطريق
تخمني العقار 2400 :سهم /56160/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /33696/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الــواقــع في  2015/5/28الساعة الثانية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة التنفيذ
فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ،ع ـل ــى الـ ــراغـ ــب فـ ــي الـ ـش ــراء
ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـيــدا قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة في
صـ ـن ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او أح ـ ــد املـ ـص ــارف
املقبولة مــن الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح او ان يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وان يتخذ محل اقامة مختار
له في نطاق الــدائــرة اذا لم يكن له مقام
فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا
ل ــه وع ـل ــى امل ـش ـتــري اي ـ ــداع ك ــام ــل الـثـمــن
ورسم الداللة خالل ثالثة ايام من تاريخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد املــزايــدة
بالعشر على مسؤوليته.
مأمور التنفيذ  /غانم الحجار
إعالن بيع عقاري للمرة التاسعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/2152
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك املوارد ش.م.ل.
املـنـفــذ عليهما :شــركــة سـفــريــات املـنــارة
ش.م.م ـ ـ مصطفى محمد رجب
السند التنفيذي :كشفي حـســاب وعقد
ت ـع ــام ــل ب ـق ـي ـمــة  /151829.33/دوالر
اميركي وكفالة مصرفية بقيمة 000/
 /35دوالر اميركي عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2007/10/24 :
تاريخ تبليغ االن ــذارات :شركة سفريات
امل ـنــارة ش.م.م ومصطفى محمد رجــب
تـبـلـغــا ن ـش ـرًا ف ــي ج ــري ــدة الـبـلــد بـتــاريــخ
 2008/6/2و.2010/4/10
تاريخ قرار الحجز.2008/8/20 :
تاريخ تسجيله.2008/8/28 :
تاريخ محضر الوصف.2011/8/4 :
تاريخ تسجيله.2011/8/10 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :الـقـســم
 /21/م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /499/منطقة
املزرعة العقارية وهو عبارة عن مدخل
وص ـ ـ ــال ـ ـ ــون وط ـ ـ ـعـ ـ ــام وغـ ــرف ـ ـتـ ــن وم ـم ــر
ومطبخ وحمامني وثالث شرفات.
مساحته143 :م.2
حــدود العقار :غــربــا :عقار رقــم /3810/
وأمـ ـ ــاك ع ــام ــة ـ ـ ـ ـ ش ــرق ــا :أم ـ ــاك ع ــام ــة ـ ـ
ً
شماال :عقار رقم /501/ ،/500/ ،/503/
ـ ـ جنوبًا :عقار رقم  /505/وأمالك عامة.
قيمة تخمني /429.000/ :دوالر اميركي.
وق ـي ـمــة ال ـط ــرح ل ـل ـمــرة ال ـتــاس ـعــة500/ :
/214دوالر اميركي.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
االربعاء الواقع في  2015/6/24الساعة
العاشرة في دائرة تنفيذ بيروت.
ت ـ ـطـ ــرح ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني للمرة التاسعة حصص املنفذ
عـلـيــه مصطفى مـحـمــد رج ــب والـبــالـغــة
 2400سهم فــي العقار  21/499املــزرعــة
واملوصوف اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ،ان يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة او احد املصارف
املقبولة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل الـطــرح ،او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال عد قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور

