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إعالنات
◄ وفيات ►

رقدت على رجاء القيامة
ُحسن مخايل أيوب
زوجها جورج حليم أيوب
إبـنــاهــا ان ـطــون وزوج ـت ــه كـلــوديــن
الهبر
جورج وزوجته الرا حجار
ب ـنــات ـهــا ح ــا وزوج ـ ـهـ ــا ال ـك ـس ـنــدر
عازار
روال وزوجها إدي عبيد
زينة وزوجها وليم وهبة
وعموم عائالت دير قوبل ينعونها
اليكم
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة عـ ـ ــن ن ـف ـس ـهــا
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ــد ظ ـه ــر ي ــوم
الـجـمـعــة  20كــانــون الـثــانــي 2017
فــي كنيسة بـشــارة الـسـيــدة للروم
األورث ـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ــي ال ـف ــرن ـي ـن ــي
(األش ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة) ،ويـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ــوك ــب
ال ـج ـث ـمــان ال ــى بـلــدتـهــا دي ــر قــوبــل
ح ـي ــث ت ــرف ــع صـ ـ ــاة الـ ـبـ ـخ ــور فــي
كنيسة مار الياس وتــوارى الثرى
في مدافن العائلة.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم الـخـمـيــس
 19الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كنيسة
بشارة السيدة ابـتـ ً
ـداء من الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ل ـغــايــة
ً
مساء والجمعة
الساعة السادسة
 20الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كنيسة
ً
ابتداء
بشارة السيدة (األشــرفـيــة)
من الساعة الحادية عشرة صباحًا
لغاية موعد الــدفــن .ومــن ثــم تقبل
التعازي بعد الدفن لغاية السادسة
ً
مساء في كنيسة مار الياس ـ ـ دير
ق ــوب ــل .ويـ ــوم ال ـس ـبــت  21ال ـجــاري
في صالون كنيسة بشارة السيدة
ـ ـ ـ ـ األشــرف ـيــة مــن ال ـســاعــة الـحــاديــة
ً
مساء.
عشرة لغاية السادسة

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

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

انتقلت إلى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة
سكنة ترمس نصرالله
زوجها املرحوم خليل نصرالله
أوالدها:
اإلعالمي رفيق نصرالله
نصرالله نصرالله
رف ـي ـقــة ن ـصــرال ـلــه زوج ـ ــة الــدك ـتــور
قيصر مصطفى
ورد زوجة السيد منير ياسني
رندة (ديوان املحاسبة)
ووريت في ثرى مدافن بلدة حوال
أمس
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
رف ـيــق ن ـصــرال ـلــه ،ف ــي حـ ــوال ،أي ــام:
ال ـخ ـم ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة والـ ـسـ ـب ــت،
وي ــوم األرب ـع ــاء  25كــانــون الثاني
 2017في مركز جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ـ ـ ـ ـ ال ــرمـ ـل ــة
ال ـب ـي ـض ــاء ،ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
ً
مساء.
عصرًا والسادسة
ت ـقــام ذكـ ــرى األسـ ـب ــوع ي ــوم األح ــد
الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فــي
حسينية بلدة حوال
رقدت على رجاء القيامة
لبيبة بطرس بولس مهنا
أرملة يوسف الياس األبيض
أوالدها :أنطوانيت
جوزفني زوجة إيلي طباع
إيفون زوجة أنطوان نعمة
إيلي
أمال زوجة نبيل باسيل
بيار زوجته ندى يونس
غرايس
منيرة عواد أرملة ابنها أنطوان
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا مـ ـ ــاري أرمـ ـل ــة قــزحـيــا
سعاده
جانيت أرملة جريس السمراني
أوالد شقيقها املرحوم طانيوس
وعــائــات ـهــم وأن ـس ـبــاؤهــم وعـمــوم
عائالت لحفد واألشرفية ينعونها
إليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 19ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي فـ ـن ــدق هـيـلـتــون
مـتــروبــولـيـتــان س ــن ال ـف ـيــل ,صــالــة
 BRAY HALLإبتداءًا من الساعة
الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـب ــاح ــا ل ـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السادسة
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
فاطمة محمد حمود
زوج الفقيدة :نعمة مراد
أوالدهـ ـ ـ ـ ــا :عـ ـل ــي ،حـ ـس ــن ،م ـح ـمــد،
عباس ،حسن وخضر
أش ـق ــاؤه ــا :ال ـح ــاج م ـح ـمــود ،عـلــي،
أحمد والعميد الركن خضر حمود
(رئيس فرع مخابرات الجنوب)
أص ـه ــرت ـه ــا :ع ــاط ــف ب ــاش ــا ،حسن
النابلسي ،حسني كعفراني وأحمد
ضيا
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة 20
الـ ـج ــاري ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص
والـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،الـ ــرم ـ ـلـ ــة
البيضاء ،قرب مديرية امن الدولة
من الساعة الثالثة حتى السادسة
ً
مساء.
ال ــراض ــون بـقـضــاء الـلــه وقـ ــدره آل
مراد ،حمود وعموم أهالي بلدتي
رب ثالثني وكفردونني.

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
BLAN DINKU TOLCHA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/701759
غادرت العاملة البنغالدشية
HELENA
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
03/510827
غادر العامل البنغالدشي

MOHAMMED MOSHARAF HOSSAIN

من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 71/196238

غادر العمال البنغالدشيون
MOHAMMAD DULAL MONDAL
MAHBUB ALAM AKANDA
MD JULHAS
MD SAIDUR RAHMAN
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
70/331175
غادرت الخادمة البنغالدشية
SAKHINA BEGUM
مـنــزل مخدومها ولــم تـعــد ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتصال 763871/70
غادرت العاملة االثيوبية
AYANTU OUSMAN AMANO
مــن عند مخدومها ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــا ش ـ ـي ـ ـئـ ــا ،االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
76/736661
غادر العامل البنغالدشي
ROKIBUL ANSAR ALI ISLAM
م ــن م ــؤس ـس ــة ف ـي ـنــو ب ــاس ــت لـلـصـنــاعــة
والتجارة ،الرجاء ممن يعرف عنه شيئًا
االتصال على الرقم 07/995422
غادر العمال البنغالدشيون
AMIRUL
KAMAL
MOHAMMAD SAHIN MIAH
MOHAMMAD JOYNAL
MOHAMMAD SHOHAG MIAH
MOMAN MIAH
KALAN KHAN
SUMAN MIAH
DULAL MIAH
MD RAHMAT ALI
HASAN MIAH
MON MIAH
IQBAL HOSSAIN
MD JOYNAL
LITON BHUIYAN
MOHAMMAD MUJAMMEL HAQUE
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
76/497196
غادر العامل البنغالدشي
SAYDUL ISLAM
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03/987719
غادر العمال البنغالدشيون
MD TORIKUL ISLAM
RAHMAT ULLAH
ROHOL AMIN
MOHAMMAD SAIDUL ISLAM
مــن عند مخدومهم ،الــرجــاء ممن يعرف
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـيـ ـئ ــا ،اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ــرق ــم
03/032203

إعالن
بيع باملزاد العلني
صادر عن دائــرة تنفيذ عاليه باملعاملة
التنفيذية برقم ( 2015/497دائرة تنفيذ
بعبدا)
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ع ــالـ ـي ــه رق ــم
2015/127
املنفذ :سليم حسن جابر وكيله املحامي
معذا جمال
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا :ف ــوزي ــة م ـح ـمــد خ ـضــرة
مجهولة محل االقامة
السند التنفيذي :حكم ازالة شيوع برقم
 2013/314صادر عن محكمة بداية جبل
لـبـنــان ال ـنــاظــرة فــي الـقـضــايــا الـعـقــاريــة
تاريخ 2013/10/1
تاريخ التنفيذ2015/3/11 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/11/26 :
تاريخ قرار الحجز2008/6/10 :
تاريخ تسجيله2008/6/21 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2016/2/10
تاريخ تسجيله2016/5/26 :
تاريخ دفتر الشروط2016/7/5 :
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــوزيـ ـ ــن
ومشتمالتهما:
ـ ـ  2400سهم من العقار رقم /2587عاليه:
يقع في محلة عني العدس شــارع الزهور
وه ـ ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن قـ ـطـ ـع ــة ارض س ـل ـيــخ
ذات طـبـيـعــة حــرجـيــة غـيــر مـبـنـيــة مهملة
ومسطحة تكسوه النباتات البرية ضمن
منطقة سكنية هادئة وبمواصفات جيدة.
ـ ـ  2400سهم من العقار رقم /2599عاليه:
يقع في محلة عني العدس شارع الزهور
وهــو عقار غير مبني ارض سليخ ذات
طبيعة حرجي العقاران متالصقان
التخمني وبدل الطرح:
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2587ع ــال ـي ــه
 309500/د.أ( /.ثالثماية وتسعة آالف
وخمسماية دوالر أميركي).
ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ـ ـ ــم  2599ع ــال ـي ــه
157500/د.أ( /.مائة وسبعة وخمسون
الف وخمسماية دوالر أميركي).
موعد املــزايــدة :تجري املــزايــدة في قاعة
املحكمة في عاليه نهار االربعاء الواقع
في  2017/2/15الساعة  12ظهرًا.
ش ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
ان ي ــودع قبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة باسم
رئيس دائرة التنفيذ في عاليه قيمة بدل
الطرح بموجب شيك مصرفي مسحوب
ألمر رئيس دائرة تنفيذ عاليه بالنسبة
لكل مــن العقارين املطروحني واالطــاع
ع ـل ــى االف ـ ــادت ـ ــن ال ـع ـق ــاري ـت ــن ال ـع ــائ ــدة
للعقارين املــذكــوريــن ومعاينتهما عند
االق ـت ـض ــاء واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ضمن
نطاق دائــرة تنفيذ عاليه اذا لم يكن له
مـقــام فيها وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة اي ــام من
تــاريــخ صــدور قــرار االحــالــة اي ــداع كامل
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
املزايدة بزيادة العشر واال فعلى عهدته
يضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وع ـل ـي ــه ف ــي خـ ــال ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا ال ـتــي
تلي صــدور قــرار االحــالــة بدفع الرسوم
والنفقات بما فيها رسم الداللة.
مأمور التنفيذ في عاليه
حسام ابو حسن
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــم :ع ـ ــارف وجـ ـه ــاد وع ـمــاد
وزياد محمد سرحال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :ك ـتــاب عـقــد متضمن
فـتــح اعـتـمــاد وكـشــوفــات حـســاب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وسندات ألمر بقيمة
/36.106/د.أ .ع ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بيان العقار املطروح للبيع :القسم رقم
 /3/م ــن ال ـع ـق ــار /2886رأس ب ـي ــروت،

يـحـتــوي عـلــى ث ــاث مـسـتــودعــات ضمن
واحــدة منها يوجد خــاء مــرآب لسيارة
واح ــدة تابعة لــه نــزلــة للطابق السفلي
ال ـث ــان ــي وب ــال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ت ـب ــن ان ــه
مطابق لالفادة العقارية.
مساحته/930 :م 2متر مربع تقريبًا.
حدود العقار :غربًا العقار رقم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم  /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم  /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم  /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم فــي الـقـســم  3من
الـعـقــار  /2886/رأس ب ـيــروت العقارية
بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــايـتــان الــف دوالر أمـيــركــي) .وان بدل
الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بـعــد الـتـخـفـيــض بمبلغ
/1.680.816/د.أ( .م ـل ـي ــون وسـتـمــايــة
وث ـمــانــون ال ــف وثـمـنـمــايــة وس ـتــة عشر
دوالر أميركي).
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان إج ــرائـ ـه ــا :يــوم
االثـنــن الــواقــع فــي  2017/2/20الساعة
العاشرة صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت
قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املـ ـ ـ ــواد  973و 978و 983مـ ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو احــد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح ،أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ،
وعليه اتـخــاذ مـقــام مختار لــه فــي نطاق
الـ ــدائـ ــرة ان ل ــم ي ـكــن ل ــه م ـق ــام ف ـيــه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه
اي ـض ــا ف ــي خـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام م ــن تــاريــخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة ،اي ــداع كــامــل الثمن
باسم رئيس دائــرة التنفيذ في صندوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـشــر،
واال فـعـلــى عـهــدتــه فيضمن الـنـقــص وال
يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن يــومــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
2017/01/17
دعوة
صادرة عن محكمة ايجارات كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليهما جوليان وآالن
ً
جورج القزي املقيمان اصال في طبرجا
ملك جورج القزي وحاليًا مجهولي املقام
وذلــك بــالــدعــوى رقــم  2016/320املقامة
من املحامي الياس القزي واندره وسليم
وح ـب ـي ــب الـ ـق ــزي ب ــوج ــه ورث ـ ــة امل ــرح ــوم
االستاذ جورج القزي .تدعوكم املحكمة
للحضور اليها بالذات او بواسطة وكيل
قــانــونــي لتبلغ االسـتـحـضــار ومرفقاته
املتضمن ال ــزام املــدعــى عليهم بالتكافل
وال ـت ـضــامــن بــالـتـعــويــض ع ــن اشـغــالـهــم
للشقة الغربية من البلوك  Aالقائم على
العقار  53طبرجا بصورة غير قانونية
ب ـم ـب ـل ــغ مـ ـئ ــة وع ـ ـشـ ــريـ ــن مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
لبنانية مــع الفائدة للمدعني مــع االخــذ
بعني االعـتـبــار مــا يـعــود لهم مــن حصة
في هــذه الشقة وحفظ حقهم باملطالبة
مـمــا ي ـعــود لـهــم مــن ح ـقــوق بـعــد إن ـبــرام
القرار االبتدائي القاضي بالزامهم بدفع
مبلغ مئة الــف ل.ل .عــن كــل يــوم تأخير
باخالء الشقة وتسليمها شاغرة من اي
شاغر وتضمني املدعى عليهم الرسوم
واملصاريف عليكم الجواب ضمن مهلة
شهر من تاريخ التبليغ تحت طائلة رد
اي جواب خارج هذه املهلة واتخاذ محل
اقامة لكم ضمن نطاق املحكمة واال عد
قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لـكــم لـتـبـلــغ كــافــة
االوراق باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس

