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إعالنات
◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره
آل عبدو وآل زيدان وآل شاهني
ينعون إليكم وفاة فقيدهم الغالي
املربي الفاضل عميد آل عبدو
الحاج األستاذ قاسم ديب عبدو
(أبو أديب)
والده :املرحوم الحاج ديب قاسم عبدو
والدته :املرحومة الحاجة سليمة محمد شاهني
زوجته :الحاجة مريم محمد توفيق زيدان
اوالده :الدكتور أديب زوجته غادة نزيه بسما
الحاج نجيب زوجته الحاجة هنادي عبد القادر أبو عزة
العميد الركن حسيب زوجته رمزية محي الدين الديشاري
بناته :هناء زوجــة الحاج علي زيــدان ،مهى زوجــة االستاذ محمود سليمان،
سناء
أشقاؤه :املرحوم الحاج مصطفى ،االستاذ محمد ،الحاج أحمد ،املرحوم حسن
شقيقاته :املرحومتان الحاجة امنة والحاجة وهيبة ،الحاجة رتيبة ،فاطمة
اشقاء زوجته :الحاج الدكتور نزيه ،حسن ،أحمد ،توفيق ،علي ،مصطفى ،نبيل
شقيقات زوجته :الحاجة ناديا ،الحاجة آمنة ،فاطمة ،نزيهة
توفاه الله يوم االثنني الواقع فيه 2018/3/12
وسيصلى على جثمانه الطاهر الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم
الثالثاء الــواقــع فيه /13آذار 2018/فــي حسينية بلدته حــارة صيدا ويــوارى
الثرى في جبانة البلدة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
تقبل التعازي قبل الدفن في منزله الكائن في حارة صيدا  -طريق ثكنة الجيش
 املدخل الشرقي .وبعد الدفن وفي اليوم الثاني والثالث في قاعة الشيخ عبداألمير قبالن الكائنة في تعمير حارة صيدا من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
الواحدة ظهرًا ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ونـهــار الجمعة الــواقــع فــي  2018/3/16فــي الجمعية اإلســامـيــة للتخصص
والتوجيه العلمي ،بيروت ،الجناح ،قرب مديرية أمن الدولة ،من الساعة الثالثة
ً
مساء.
لغاية الساعة السادسة
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون :آل عبدو وآل زيدان وآل شاهني وعموم أهالي بلدة حارة صيدا

انتقل إلى رحمته تعالى
السيد الشاعر أحمد حسني عيسى
(أحمد السيد)
والدته :علية بعلبكي
إخوته :املرحوم محمد (أبو ناجي)،
حسني وعلي (أبو حسني)
أخ ـت ــاه :املــرحــومــة ح ـمــدة وحـسـنــاء
زوجة املرحوم علي حسن املقداد
وق ــد ووري فــي ث ــرى جـبــانــة بلدته
ح ــوم ــن ال ـت ـح ـت ــا ب ـع ــد ظ ـه ــر أم ــس
االثنني الواقع فيه 2018/3/12
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ع ـي ـس ــى وآل ح ـي ــدر
وآل امل ـقــداد وع ـمــوم أهــالــي حومني
التحتا وأهالي اللويزة

◄ذكرى أسبوع ►
مل ـنــاس ـبــة مـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغ ــال ـي ــة املـ ــأسـ ــوف عـلــى
صباها
ليلى نبيل كربال
أعـمــامـهــا :د .مـحـمــد ،أح ـمــد ،الـحــاج
أمني ،الحاج محمود واملرحوم خليل
أخ ــوالـ ـه ــا :ع ـف ـي ــف ،الـ ـح ــاج م ـن ـيــف،
أحـمــد ،الـحــاج عـلــي ،عــدنــان ،أســامــة
ومحمود سبيتي
صهرها :محمد عبد الكريم
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـلــى آي ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم عــن روحـهــا الطاهرة
ف ـ ــي قـ ــاعـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ
الجناح ،وذلــك يوم األربعاء  ١٤آذار
 ٢٠١٨م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة عـصـرًا
وحتى السادسة مساء.
اآلسفون :آل كربال وسبيتي وعموم
أهالي كفرا وعني قانا

مبﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و اﻟﺮﴇ مبﺸﻴﺌﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ و ﻗﻀﺎﺋﻪ و ﻗﺪره
ﻧﻨﻌﻲ اﻟﻴﻜﻢ وﻓﺎة اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﺎﱄ اﳌﺮﺣﻮم

اﻟﺤﺎج ﺣﺴني ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
)اﺑﻮ ﻓﺎدي(

زوﺟﺘﻪ :اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎين
اوﻻده :اﳌﻬﻨﺪس ﻓﺎدي ،اﳌﻬﻨﺪس ﻣﻤﺪوح
ﺑﻨﺎﺗﻪ :اﻻﺳﺘﺎذة ﻓﺪى ،اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﻮﺳﻦ )زوﺟﺔ اﳌﺮﺣﻮم اﳌﻬﻨﺪس اﻟﺤﺎج وﻟﻴﺪ ﻋﻮﻳﺪات(
اﺧﻮﺗﻪ :اﻟﺤﺎج ﻏﺎزي ،اﳌﺮﺣﻮم ﻋﺼﺎم
اﺧﻮاﺗﻪ :اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻔﺎف ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻴﲆ ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،ﻋﺒري ،ﻣﻨﻰ ،و اﳌﺮﺣﻮﻣﺔ ﻟﻴﲆ )ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ(
اﺻﻬﺮﺗﻪ :اﳌﺮﺣﻮم اﳌﻬﻨﺪس اﻟﺤﺎج وﻟﻴﺪ ﻋﻮﻳﺪات ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮب ،اﻟﺤﺎج ﻣﺎزن ﺟﻤﻌﺔ

ﺳﻴﺼﲆ ﻋﲆ ﺟﺜامﻧﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮ و ﻳﻮارى اﻟرثى ﰲ روﺿﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ )اﻟﻐﺒريي(
ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻮاﻓﻖ  ١٣اذار  ٢٠١٨اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة و اﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎزي ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻦ و ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء  ١٤اذار ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة
ﺻﺒﺎﺣﺎ و ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﺴﺎء ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺨﺸﺘﻴﻪ-ﻋﺎﻟﻴﻪ-
ﻗﴫ اﻟﻨﺨﻴﻞ-ﻗﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﴍﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪ

ﻟﻠﻔﻘﻴﺪ اﻟﺮﺣﻤﺔ و ﻟﻜﻢ اﻻﺟﺮ و اﻟﺜﻮاب

اﻻﺳﻔﻮن :ال ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ال ﻋﻮﻳﺪات ،ال ﺳﻠﻄﺎين ،ال اﻟﻌﺮب ،ال ﺟﻤﻌﺔ ،اﴎة ﻣﺠﻤﻊ ﴍﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪ )ﻣﻮﻇﻔني و
ﻋامل( و ﻋﻤﻮم ﻣﺪن :اﻟﺨﻴﺎم ،ﺷﺤﻴﻢ ،ﺑريوت ،اﻧﺼﺎرﻳﺔ ،و ﺑﻨﺖ ﺟﺒﻴﻞ

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2013/70 :
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .امل ـحــامــي
رشيد نصور
املـنـفــذ عـلـيـهـمــا :ج ــورج ف ــارس اب ــي ن ــادر
وسناء جرجس راضي  -عبدللي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
عـ ـ ـ ــدد ( )2و /38/س ـ ـنـ ــد ديـ ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/225099298/ل.ل .مبلغ  /36252/د.أ .عدا
الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز2015/5/20 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/10 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :رق ــم  768منطقة
عبدللي العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل تـ ـ ـ ــزرع ح ـب ــوب
ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـج ــار زي ـت ــون واه ـم ــام
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف
تبني انه شيد عليه بناء مؤلف من طابق
اعـ ـم ــدة واربـ ـع ــة ط ــواب ــق ارض ـ ــي اضــافــي
بأرضي اول وثاني وهو متصل بطوابقه
الــداخ ـل ـيــة بــواس ـطــة درج داخ ـل ــي وم ــزود
بمصعد كهربائي لكافة الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق
ال ـع ــام وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ص ــال ــة لـلـحـفــات
(مـطـعــم) واربـ ــع حـمــامــات وشــرفــة كبيرة
ً
ودرج داخلي الى السطح نزوال وصعودًا.
طابق اول مؤلف من مدخل ومطبخ كبير
وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع وممر
الى ثالث غرف للمنامة ضمنها كل منها
حمام.
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ش ـب ــه م ـق ـطــع م ــن ال ــداخ ــل
وطابق ارضي اعمدة.
مساحته 1375 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 773 :وطــريــق ع ــام جنوبًا:
 767وطريق عام
غــربــا 773 :و 769وطــريــق عــام شــرقــا773 :
و767
التخمني/954650/ :د.أ .أرضًا وبناء
بدل الطرح/572790/ :د.أ.
املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2018/4/12ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ــدا في
صندوق الخزينة او تقديم شيك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
البترون وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/286
املنفذ :كمال حسن رباعي
املنفذ عليه :حسني حسن رباعي
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية في
النبطية رقم  2016/37بتاريخ 2016/3/8
املتضمن اعــان عــدم قابلية العقار /708
حاريص للقسمة العينية وطرحه للبيع
باملزاد العلني على اساس الطرح وتوزيع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/6/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/7/11 :
الـ ـعـ ـق ــارات امل ــوص ــوف ــة 2400 :س ـه ـمــا مــن
الـعـقــار  /708حــاريــص ع ـبــارة عــن قطعة
ارض يوجد عليها بناء مؤلف من طابقني
االول طابق سفلي يحتوي على صالون
وثالث غرف نوم ومطبخ وحمامني وممر
ب ــاش ـغــال ال ـس ـيــد ح ـســن رب ــاع ــي ،وطــابــق
ارضـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ــدخ ــل وص ــال ــون
وط ـعــام وم ـمــر واربـ ــع غ ــرف ن ــوم ومطبخ
وث ــاث ح ـمــامــات وف ــرن ــدات ومـطـلــع درج
وهــو حاليًا قيد الترميم وهــو بناء قديم
االنـجــاز مــا قبل الـعــام  1971كما يحتوي
عـلــى بـئــر م ــاء اضــافــة ال ــى بـعــض اشـجــار
الـ ـس ــرو وال ـك ـي ـنــا واألكـ ـ ــي دن ـي ــا وال ــرم ــان
والتني والعريش.
مساحته 1085 :م2
التخمني 183.500 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 148.635 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املــزايــدة وتاريخها :نهار الخميس

ال ــواق ــع فـيــه  2018/5/24ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
اسـ ـه ــم ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم المر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل
اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـي ــه االطـ ـ ــاع ع ـل ــى قـ ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة الس ـه ــم ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح ودف ــع
الـثـمــن وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2016/1032غرفة الرئيس
القاضي راني صادق لبيع العقار رقم /2
بقسطا باملزاد العلني.
امل ـن ـف ــذون :خـضــر مـحـمــد ح ـمــود ومحمد
حـســن صــالــح وشــركــة بـكــاسـتــا الـعـقــاريــة
وكيلهم املحامي محمد البظان
املنفذ عليه :ورث ــة املــرحــوم نـقــوال توفيق
عجرم وهم عبدة الياس مزهر ورفاقها
ش ــرك ــة ارض الـ ـس ــام ال ـع ـق ــاري ــة وكـيـلـهــا
املحامي ايلي صعب
احمد حسن زيدان وكيله املحامي فرحات
فرحات
السند التنفيذي :حكم املحكمة االبتدائية
في لبنان الجنوبي املتضمن ازالة الشيوع
في العقار رقــم  /2بقسطا وبيعه باملزاد
العلني
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار 2016/12/7 :و
 2016/12/12و 2016/12/13و2017/2/7
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2017/5/10 :تــاريــخ
تسجيله 2017/6/8
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر الـ ــوصـ ــف2017/7/22 :
تاريخ تسجيله 2017/6/7
م ـح ـت ــوي ــات ال ـع ـق ــار رقـ ــم /2ب ـق ـس ـط ــا هــو
عبارة :عن قطعة ارض بعل سليخ يوجد
ض ـم ـن ـهــا ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ط ــاب ــق سـفـلــي
عـبــارة عــن غرفتني وحـمــام غير منجزين
وط ــاب ــق ارضـ ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن غ ــرف ــة جـ ـل ــوس وص ــال ــون ــن
وغرفة طعام وثــاث غــرف نــوم وحمامني
ومطبخ وغرفة غسيل وشرفة عدد  2وهي
مشغولة من السيدة عبدة مزهر عجرم -
طابق اول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
م ــن م ــدخ ــل وغ ــرف ــة ج ـل ــوس وص ــال ــون ــن
وثالث غرف نوم وحمامني وشرفة مقفلة
بالزجاج واالملنيوم وموزع ومطبخ وهي
مشغولة من توفيق وجورج عجرم طابق
ثاني عبارة عن شقتني سكنيتني االولــى
عـبــارة عــن شقة مؤلفة مــن مــدخــل وغرفة
جـلــوس وم ــوزع وغــرفـتــي ن ــوم وحمامني
ومطبخ وغــرفــة شرفة وهــي مشغولة من
ح ـنــا ع ـجــرم وال ـثــان ـيــة مــؤل ـفــة م ــن مــدخــل
ومطبخ وحمامني وغرفتي نوم وصالون
وغــرفــة طـعــام وشــرفــة كبيرة ،يــوجــد على
سطح البناء غرفة وحمام.
مساحته/385151/ :م2
بدل التخمني /16030040/ :د.أ.
بدل الطرح  :بعد التخفيض /14427036/
د.أ.
حـ ــدود ال ـع ـقــار / 2بـقـسـطــا :غــربــا مـجــرى
ً
مياه شماال :العقار رقم /4/و/1332/
شــرقــا :الـعـقــار رق ــم  /49/و /50/جنوبًا:
مجرى مياه
ت ــاري ــخ ومـ ـك ــان ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2018/4/10الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا م ــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
ش ــروط ال ـب ـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء ان
يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق الخزينة
او فــي أحــد املـصــارف املقبولة مــن الــدولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ وعليه
ان ي ـت ـخــذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــار ل ــه ضمن
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا فيه واال
اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى
املشتري ايــداع كامل الثمن ورســم الداللة
خــال مهلة ثــاثــة أيــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االحــالــة واال تـعــاد امل ــزاي ــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله

