18

الخميس  12كانون الثاني  2017العدد 3077

إعالنات
◄ وفيات ►

أوالد الفقيدة عبدو سليمان جابر
وزوجته ماتيلد عون وعائلته
عائلة املرحوم نبيل سليمان جابر
زوجته تريز جعجع
ل ــور سـلـيـمــان ج ــاب ــر أرم ـلــة
أنطوان مزهر وأوالدها
نوال سليمان جابر
ع ــائ ـل ــة شـقـيـقـهــا املـ ــرحـ ــوم جـمـيــل
الحداد
ع ــائـ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـهــا امل ـ ــرح ـ ــوم ك ــري ــم
الحداد
ع ــائ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـهــا املـ ــرحـ ــوم حـلـيــم
الحداد (في املهجر)
وأن ـس ـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملـهـجــر
ي ـ ـن ـ ـعـ ــون إل ـ ـي ـ ـكـ ــم ب ـ ـمـ ــزيـ ــد ال ـ ـحـ ــزن
واألسى فقيدتهم الغالية املأسوف
عليها املرحومة
مريم إبراهيم الحداد
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم س ـل ـي ـمــان داوود
جابر
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـخـمـيــس
وغ ـ ـدًا ال ـج ـم ـعــة  12و  13ال ـج ــاري
فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــون ك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــة س ـ ـيـ ــدة
االنتقال للروم امللكيني الكاثوليك،
أت ـش ـي ـنــاك ،األش ــرف ـي ــة ،ابـ ـت ـ ً
ـداء من
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة بـ ـع ــد ال ـظ ـه ــر
ً
مساء.
ولغاية الساعة السادسة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
العميد املتقاعد في قوى األمن الداخلي
املحامي
الياس مخايل حدشيتي
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ـ َ
ـوم ــي الـخـمـيــس
والـجـمـعــة  12و 13كــانــون الثاني
 2017فــي صــالــون كنيسة سانت
ً
ابتداء من الساعة
ريتا ،سن الفيل،
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة قـ ـب ــل الـ ـظـ ـه ــر ول ـغ ــاي ــة
ً
مساء.
الساعة الخامسة والنصف

ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدتنا
الحاجة ملعة الحسيني
ّ
املقدس السيد هاشم
كريمة آية الله
معروف الحسيني
أشقاؤها :السيد جعفر الحسيني،
الدكتور كاظم الحسيني ،الدكتور
عبد املطلب الحسيني والــدكـتــور
عبد الحسن الحسيني.
تقبل الـتـعــازي يــومـيــا فــي بلدتها
جناتا ،قضاء صور
للرجال في حسينية البلدة
وللنساء فــي منزل العائلة ابتداء
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا من
كل يوم حيث يقام مجلس عزاء في
تمام الساعة الثالثة.
ي ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادف ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ف ــي
 2017/1/13ذكرى األسبوع ،حيث
يـ ـق ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء عـ ــن روح ـه ــا
الطاهرة في تمام الساعة الثالثة
بعد الظهر في حسينية البلدة.
ان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املأسوف عليها
املرحومة الحاجة عربية حسني بدوي
(أم حسن أبو صالح)
حـ ـ ــرم امل ـ ــرح ـ ــوم عـ ـب ــد األم ـ ـيـ ــر أب ــو
صالح
أوالده ــا :املــرحــوم حسن ،تحسني،
إحـ ـس ــان ،م ـح ـســن ،ح ـس ـنــي ،غــالــب
وطالب.
صهراها :املرحوم الحاج ابراهيم
أبو صالح (أبو طالب) وفضل أبو
صالح (أبو رضوان).
صـ ـل ــي عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
وووري ال ـثــرى أم ــس األرب ـع ــاء 11
كانون الثاني في جبانة صور.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي لـلــرجــال فــي منزل
ول ــده ــا طــالــب أب ــو ص ــال ــح ،ص ــور،
بناية األرينتال ،ط  .3وللنساء في
مـنــزل الـفـقـيــدة ،ص ــور ،حــي الــرمــل،
بناية قرعوني.
ويـ ـص ــادف ال ـثــالــث ن ـهــار الجمعة
 13مـنــه .لـلــرجــال فــي ن ــادي اإلم ــام
الـ ـص ــادق ،صـ ــور ،ول ـل ـن ـســاء طيلة
النهار في منزل الفقيدة في صور.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلس ـف ــون :آل أب ــو صــالــح وب ــدوي،
وعموم أهالي صور.

◄ إعالنات رسمية ►
◄ذكرى أسبوع ►
تـصــادف نهار الجمعة  13كانون
الثاني 2017
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
املربي الحاج
محمد علي أسعد رضا
زوجته :الحاجة ندى محمد نصار
أوالده :ح ـســن ،امل ـه ـنــدس حـســن،
ن ـ ــادي ـ ــن زوجـ ـ ـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور حـســن
قنيبر
والــدك ـتــورة دي ــاال زوج ــة الــدكـتــور
أحمد رجب
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاه :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ع ـ ـبـ ــد األم ـ ـيـ ــر
وحبيب
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــه :ال ـ ـح ـ ــاج ـ ــة فـ ــاط ـ ـمـ ــة،
املرحومة الحاجة نائلة والحاجة
آمنة
ش ـق ـي ـقــا زوج ـ ـتـ ــه :رفـ ـي ــق والـ ـح ــاج
أحمد نصار
وبـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آيـ ــات
مــن الــذكــر الحكيم ومـجـلــس عــزاء
ح ـس ـي ـن ــي عـ ـ ــن روح ـ ـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـب ـ ـط ـ ـيـ ــة ل ـ ـلـ ــرجـ ــال
وح ـس ـي ـن ـي ــة الـ ـسـ ـي ــدة زيـ ـن ــب (ع)
النبطية للنساء.
لكم من بعده طول البقاء
اآلس ـفــون آل رض ــا ،نـصــار ،قنيبر،
رجب ،طه ،الرضي ،بيطار ،فحص،
حامد،
فقيه وعموم أهالي النبطية.
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد ابراهيم الزين
(أبو ياسني)
زوجته ندى أحمد العبدالله
أوالده :ياسني ،الرا وهيا
أشقاؤه :أحمد ،علي ووجيه
شقيقاته :الـحــاجــة دالل ،الحاجة
أم ــال ،الـحــاجــة زي ـنــب ،زه ــرة ،نــدى
وفاتن
يقام ذكــرى األسـبــوع غـدًا الجمعة
 13كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي  2017فــي
حسينية بـلــدتــه قـبــريـخــا الـســاعــة
الحادية عشرة صباحًا
اآلس ـف ــون :آل الــزيــن ،ش ــرف الــديــن،
العبدالله ،منصور وعموم أهالي
قبريخا.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ي ـن ـف ــذ ب ــول ــس سـ ـم ــاح ــة ب ــوج ــه ج ــرج ــي
ي ــوس ــف خ ـل ـي ــل ب ــامل ـع ــام ـل ــة 2013/106
ً
شيكات (عــدد )3تحصيال لرصيد الدين
البالغ /110.800/د.أ .اضافة الى الفوائد
وال ــرس ــوم وي ـجــري التنفيذ عـلــى القسم
 5/1633حارة صخر.
ال ـق ـســم  5/1633حـ ــارة ص ـخــر مـســاحـتــه
 249م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مدخل وثالث صالونات وطعام ومطبخ
وخ ـ ــادم ـ ــة مـ ــع مـ ـن ــاف ــع وخـ ـ ـ ــاء وغ ـس ـيــل
وغ ــرفـ ـت ــان ومـ ــابـ ــس وثـ ــاثـ ــة ح ـم ــام ــات
وشــرفــات (سـفـلــي أول) وبــالـكـشــف تبني
انـ ــه جـ ــرى ب ـعــض ال ـت ـع ــدي ــات الــداخ ـل ـيــة
ف ــي غ ــرف ال ـن ــوم واق ـف ــل ج ــزء م ــن شــرفــة
الـ ـص ــال ــون ب ــاالمل ـن ـي ــوم وال ـ ــزج ـ ــاج حـيــث
اصبح غرفة جلوس اما املواصفات فهي
كالتالي :الباب الرئيسي خشب ماسيف
سـنــديــان واالب ـ ــواب الــداخـلـيــة مــزيــج بني
ال ـق ـش ــرة وامل ــاسـ ـي ــف س ـن ــدي ــان امل ـن ـجــور
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي أملـ ـنـ ـي ــوم Double Vitrage
البالط الرئيسي رخــام أوروبــي جفصني
فــي سـقــف ال ـصــالــون وال ـس ـفــرة مــع إن ــارة
ديكور في حائط حمام الضيوف املطبخ
س ـيــرام ـيــك امل ـج ـلــى رخ ـ ــام غ ــرف ــة خــادمــة
وحمام وممر بني الغرف باركيه والغرف
ب ــارك ـي ــه ال ـح ـم ــام ــات س ـيــرام ـيــك ال ـت ــراس
رخام وحديقة صغيرة مع دفاعات حديد
عـلــى الـشـبــابـيــك .الـقـســم مجهز بشوفاج
وبـتــدفـئــة وت ـبــريــد م ــرك ــزي وفـيــديــوفــون
وينتفع مــن  3مــواقــف س ـيــارة وم ــن قبو
وتراسني وفسحة بجانبه.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2013/6/6وتــاريــخ
تسجيله .2013/08/06
بــدل تخمني القسم  5/1633حــارة صخر
 638000د.أ .وبدل طرحه  382800د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2017/02/15الساعة  12في قاعة محكمة
كسروان للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المر حضرة
رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان أو تقديم
كفالة وافية من أحد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة

ّ
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

وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االط ــاع على قيود الصحيفة
العينية العائدة للقسم والعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فيصل مكي
يـبـلــغ ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه ح ـســن مصطفى
حمودة املجهول املقام
ً
عمال باحكام املــادة /409/أ.م.م .تنبئكم
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/2225
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن طالب
الـتـنـفـيــذ ب ـنــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .ونــاتـجــا عــن طـلــب تنفيذ كشف
حساب بقيمة  3835699ل.ل .عدا اللواحق
والفوائد.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
ل ــاس ـت ــام االن ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي واالوراق
املرفقة به علمًا بــأن التبليغ يتم قانونًا
بانقضاء مهلة عشرين يومًا على نشر
ه ــذا االع ـ ــان وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة عنه
وعن االنذار املذكور على لوحة االعالنات
ل ــدى دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت وي ـصــار بعد
انـ ـقـ ـض ــاء ه ـ ــذه املـ ـهـ ـل ــة ومـ ـهـ ـل ــة االنـ ـ ـ ــذار
الـتـنـفـيــذي الـبــالـغــة  10أي ــام ال ــى متابعة
ً
الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اصـ ـ ــوال ح ـتــى ال ــدرج ــة
األخيرة.
هيثم حيدر احمد
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي ميرنا كالب
يبلغ الى املنفذ عليه حسام الدين طاهر
الهدهد املجهول املقام
ً
عمال بأحكام املــادة  /409/أ.م.م .تنبئكم
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
املعاملة التنفيذية رقم  2016/418إنذارًا
تنفيذيًا موجهًا اليكم من طالبة التنفيذ
جمعية مالكي العقار رقــم  /868/زقــاق
الـبــاط واملتضمن دفــع نفقات مشتركة
بقيمة /21200/د.أ .اضافة الى اللواحق.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء
مهلة عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
وع ـلــى تـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة
عـشــرة أي ــام الــى متابعة التنفيذ بحقكم
ً
أصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزة
تبليغ مجهول املقام
م ـح ـك ـم ــة اي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات ب ـ ـي ـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة
الـ ـق ــاض ــي ف ــاط ـم ــة ج ــون ــي ت ــدع ــو حــاتــم
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري لـ ـحـ ـض ــور ج ـل ـســة
 2017/3/15واسـ ـت ــام أوراق ال ــدع ــوى
 2014/764امل ـقــامــة م ــن سـهـيــل وطــونــي
وكــري ـس ـت ـي ـنــا وج ــوه ــرة ومـ ـ ــازن وفـ ــادي
وه ــادي وشــارلــي ونـقــوال وبـيــار وفــوزي
والياس فرح واملحامي الياس فوزي فرح
ولور تزانيوس وموضوعها اسقاط حق
املدعى عليه بالتمديد القانوني والزامه
باخالء املأجور الكائن بالطابق السابع
بالعقار /224رأس بيروت.
رئيس القلم بالتكليف
محمد ابراهيم
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب سامر محمد منصور سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  A 9من العقار 235
زقاق البالط
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

