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إعالنات
◄ وفيات ►
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضاء الله وقدره ننعى اليكم وفاة
املأسوف عليها املرحومة
أمال إسماعيل عبدالله
زوجة العقيد ضاهر نمر سويد
أوالدهـ ـ ــا :ال ــدك ـت ــورة ن ــادي ــن ســويــد،
امل ـح ــام ــي ف ـ ــادي س ــوي ــد وال ــدك ـت ــور
أسامة سويد
سينقل جثمانها الطاهر صباح يوم
الخميس املــوافــق في 2017/12/21
الــى مسقط رأسها في بلدة الخيام
الجنوبية في تمام الساعة التاسعة
صـ ـب ــاح ــا ،ل ـي ـص ـلــى ع ـل ـيــه ويـ ـ ــوارى
الثرى في تمام الساعة الثانية من
ظهر هذا اليوم في البلدة املذكورة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الــدفــن ويــومــي
الجمعة والسبت املوافق في  22و23
فــي مـنــزل والــدهــا الـحــاج اسماعيل
عبدالله ،على أن يقام األسبوع نهار
األح ـ ــد ف ــي  2017/12/24ال ـســاعــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي حـسـيـنـيــة
البلدة.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل س ــوي ــد وآل عـبــدالـلــه
وعموم أهالي بلدة الخيام
ولكم األجر والثواب

آل الخير في لبنان واملهجر
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــى
والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره
فقيدتهم املرحومة
الحاجة آمنة محمد صالح الخير
أرملة املرحوم الحاج مصطفى قدور
الخير
والـ ــدهـ ــا :املـ ــرحـ ــوم امل ـخ ـت ــار ال ـح ــاج
محمد صالح الخير
اوالدها :محمد ،أحمد ،وخالد الخير
اش ـقــاؤهــا :خــالــد ،الـصـيــدلــي أحـمــد،
غـســان ،غــالــب ،الـحــاج كـمــال ،مــروان،
بــرهــان ،عــدنــان ،الــرائــد ف ــواز ،ممتاز
واملرحوم الرائد معروف.
أصـ ـ ـه ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـب ـ ـنـ ــات ـ ـهـ ــا :مـ ـحـ ـم ــود
ال ـ ـ ـبـ ـ ــارودي ،رشـ ـي ــد ال ـ ـص ـ ــاج ،عـبــد
الهادي قطعية ،كامل الخير ومحمد
الحلبي.
الـتـعــزيــة ال ـيــوم الـثــالــث الـجـمـعــة 22
كـ ــانـ ــون االول لـ ـل ــرج ــال فـ ــي م ـن ــزل
شقيقها الحاج كمال الخير الكائن
في املنية وللنساء في منزل زوجها
ال ـك ــائ ــن ف ــي امل ـن ـي ــة ب ـج ــان ــب مـعـمــل
البيبسي سابقًا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ذكرى اسبوع ►
بمزيد من الحزن و التسليم بقضاء
الـلــه و ق ــدره نـنـعــي الـيـكــم فقيدتنا
املاسوف عليها املرحومة
الحاجه خيرية علي صالح
ارملة املرحوم الحاج عبدو محمود
زغيب
اشقاؤها :املرحومني الحاج محمد-
الحاج محمود و الحاج احمد
اوالدهـ ـ ـ ــا  :ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن عــاطــف
زوجته املرحومة فاطمة مراد
سميح زوجته نورما بافيتش
ع ـ ـطـ ــاف زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور م ـح ـمــد
منصور
وفاء ارملة املرحوم الدكتور محمد
نزهه
و وري ـ ــت ف ــي الـ ـث ــرى يـ ــوم ال ـثــاثــاء
الواقع فيه 2017/12/19
يـقــام ذك ــرى اسـبــوع يــوم االح ــد في
 2017/12/24ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحا في حسينية البرجاوي
ل ـل ـف ـق ـيــدة ال ــرح ـم ــة و ل ـك ــم االج ـ ــر و
الثواب و لكم من بعدها طول البقاء
االس ـ ـف ـ ــون  :آل زغ ـ ـيـ ــب – ص ــال ــح-
م ـن ـص ــور -و ع ـم ــوم اه ــال ــي بـلــدتــي
يونني و الصرفند
يصادف اليوم الجمعة الواقع في
 22كانون االول  2017ذكــرى مرور
اس ـبــوع عـلــى وف ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم
الحاج فرج محمود جشي (ابو محمود)
اوالده :محمود و محمد جشي
اش ـ ـق ـ ــاؤه :رض ـ ـ ــا ,ريـ ـ ـ ــاض ,ح ـب ـيــب,
املرحوم رضوان وعلي
اصـ ـه ــرت ــه  :ب ــاس ــم ح ـ ـمـ ــود ,حـســن
حيدر ,سمير عواضة
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى ع ــن روح ــه
ال ـط ــاه ــرة آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي ال ـســاعــة
الثالثة عصرا في حسينية خاتون-
جويا
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب
االس ـف ــون آل ج ـشــي ,آل زيـ ــدان  ,آل
فــواز ,آل حمود ,آل حيدر وعواضة
وعموم اهالي بلدة جويا .

إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
العروض العائد لتأهيل سقف خزان ()20/1
سعة  20000م 3للفيول اويل في معمل الذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 10895/تاريخ  ،2017/10/26قد مددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/1/26عند نهاية
الدوام الرسمي.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2017/12/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2525
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
ط ـلــب ف ـ ــادي م ـح ـمــد الـ ـح ــاج ح ـســن ملــوكـلـتــه
زهــرة زكــريــا مهدي فاضل محمد املوسوي
(كويتية الجنسية) سند تمليك بدل ضائع
بالعقارين  1445و 1444عني بورضاي.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب علي محمد املقداد ملوكله علي محمد
االحمر سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  4576بعلبك.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب اح ـمــد ف ـخــري عـبــدالـلــه ملــوكـلــه محمد
فريد عبدالله سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقارين  1730و 1090سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب عـلــي مـحـمــد ال ـحــاج سـلـيـمــان ملــورثـتــه
نور بنت محمود همدر سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  1270بدنايل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب خضر اسعد حمزة ملوكله احمد شهاب
عبدالله سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقار  886سرعني.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـ ـل ــب عـ ـل ــي اسـ ـم ــاعـ ـي ــل ال ـ ــدي ـ ــران ـ ــي مل ـ ــورث
موكله محمد سعيد الــديــرانــي سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصـتــه بــالـعـقــاريــن  21و106
قصرنبا.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـلــب مـطــانــس تــركــي ضــاهــر مل ــورث موكله
نخله يــوســف مــوســى داود نـصــرالـلــه سند
تمليك بدل ضائع بالعقار  2088راس بعلبك
السهل.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
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اعالن المانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب غانم سعدالله شريف ملورثه سعدالله
حسني علي شريف سند تمليك بدل
ض ــائ ــع ب ـح ـص ـتــه ب ــال ـع ـق ــاري ــن  660و219
اليمونة.
للمعترض املراجعة خالل  ١٥يوم
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم التنفيذ2015/507 :
طالب التنفيذ :دعد محمد عادل الشهال،
بـصـفـتـهــا مـتــولـيــة وق ــف مـصـطـفــى رجــب
ال ـش ـهــال  -وكـيـلـهــا امل ـحــامــي ع ـبــد املـنـعــم
كبارة.
املـنـفــذ عليهم :عبداملجيد ومــريــم وهــدى
الشهال ،ووعد عزام الشهال
املـسـتـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
محكمة االسـتـئـنــاف املــدنـيــة فــي الـشـمــال
رقم  2015/278تاريخ ( 2015/4/22الغرفة
السادسة) املتضمن :قبول االستئناف في
الشكل ورده في االساس وتصديق الحكم
املستأنف الصادر عن الغرفة االبتدائية في
الشمال رقم  2013/228تاريخ 2013/6/20
املـتـضـمــن :تـصـحـيــح الـخـصــومــة واح ــال
ال ـســادة عبداملجيد ومــريــم وه ــدى ووعــد
الـ ـشـ ـه ــال م ـح ــل امل ــدع ــي املـ ــرحـ ــوم مـحـمــد
ســامــي عبداملجيد الـشـهــال فــي املحاكمة
وبتصفية وقف الحاج مصطفى بن رجب
الشهال وتحويل جميع العقارات واالسهم
واالقسام من العقارات الجارية على اسم
ال ــوق ــف املـ ــذكـ ــور م ــن ع ـ ـقـ ــارات وق ـ ــف ال ــى
عقارات ملك وبتخصيص العقارين 828
و 1724بساتني طرابلس و  /154/سهمًا
في العقار  5254بساتني طرابلس والعقار
 1863زي ـت ــون طــراب ـلــس ل ــدائ ــرة االوقـ ــاف
االس ــام ـي ــة ل ـق ــاء حـصـتـهــا ال ـبــال ـغــة %15
من الوقف ،وقيد هذه العقارات واالسهم
على اسمها في السجل العقاري كعقارات
واسهم ملك وطرح العقارات التالي بيانها
ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ب ــواس ـط ــة دائـ ـ ــرة تنفيذ
طرابلس وتــوزيــع ثمنها على مستحقي
الوقف الثابتة اسماؤهم بتاريخ الطرح،
بـمــوجــب الئـحــة رسـمـيــة بــأسـمــاء وحصة
ً
ك ــل م ــن املـسـتـحـقــن ،مـصــدقــة اصـ ــوال من
املــرجــع الـشــرعــي املـخـتــص :القسم  45من
الـعـقــار  199املهيترة وال ـع ـقــارات 1587 :ـ ـ
 1588ـ ـ  1590ـ ـ  1592ـ ـ  1593ـ ـ  1675ـ ـ  1677ـ ـ
 1678ـ ـ  1679ـ ـ  1680ـ ـ  1681ـ ـ  1841ـ ـ 7684
منطقة زي ـتــون طــرابـلــس واعـتـبــار رســوم
ون ـف ـق ــات امل ـحــاك ـمــة كــاف ـيــة دي ـن ــا لـصــالــح
املدعية يستوفى من حاصل بيع العقارات
املوقوفة باملزاد العلني.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
الـعـقــارات املــذكــورة ادن ــاه وفقًا ملندرجات
دائرة الشروط املنظم بتاريخ .2017/7/29
* امل ـق ـس ــم  699مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  45مـنـطـقــة
امل ـه ـي ـت ــرة ال ـع ـق ــاري ــة ـ ـ ـ ـ غ ــرف ـت ــن وم ـط ـبــخ
وحمام وفسحة سماوية ودرج يؤدي الى
غــرفــة بــاالعـلــى مـســاحـتــه  275م 2ـ ـ ـ قيمة
التخيمن  30250د.أ.م.
* العقارات التالية منطقة زيتون طرابلس
العقارية ـ ـ مشجرة زيتون:
 1587ـ ـ مساحته  4645م 2ـ ـ قيمة التخمني
 1393500د.أ.م.
 1588ـ ـ مساحته  214م 2ـ ـ قيمة التخمني
 42800د.أ.م.
 1590ـ ـ مساحته  998م 2ـ ـ قيمة التخمني
 249500د.أ.م.
 1592ـ ـ مساحته  146م 2ـ ـ قيمة التخمني
 29200د.أ.م.
 1593ـ ـ مساحته  135م 2ـ ـ قيمة التخمني
 27000د.أ.م.
 1675ـ ـ مساحته  205م 2ـ ـ قيمة التخمني
 41000د.أ.م.
 1677ـ ـ مساحته  397م 2ـ ـ قيمة التخمني
 79400د.أ.م.
 1678ـ ـ مساحته  525م 2ـ ـ قيمة التخمني
 105000د.أ.م.
 1679ـ ـ مساحته  163م 2ـ ـ قيمة التخمني
 33600د.أ.م.
 1680ـ ـ مساحته  220م 2ـ ـ قيمة التخمني
 44000د.أ.م.
 1681ـ ـ مساحته  162م 2ـ ـ قيمة التخمني
 32400د.أ.م.
 1841ـ ـ مساحته  11230م 2ـ ـ قيمة التخمني
 3649750د.أ.م.
 7684ـ ـ مساحته  1673م 2ـ ـ قيمة التخمني
 836500د.أ.م.
م ـكــان امل ــزاي ــدة :دائـ ــرة تـنـفـيــذ طــراب ـلــس ـ ـ
قصر العدل ـ ـ غرفة الرئيس باسم نصر
الزمان :يوم الخميس  2018/1/11الساعة
 11قبل الظهر
ش ـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
امل ـقــرر لـلـعـقــارات الـتــي يــرغــب بــاالشـتــراك

