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إعالنات

املارونية بالطريقة االداريــة وفقًا الحكام
املـ ـ ـ ــادة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة مـ ــن امل ــرس ــوم
االشتراعي رقم  77/37واملعدلة بالقانون
رقم .1996/509
لكل صاحب مصلحة او حق ان يعترض
على قرار اعــادة التكوين باستدعاء يقدم
الى حضرة امني السجل العقاري في املنت
خ ــال مهلة ثــاثــة اشـهــر مــن تــاريــخ نشر
هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج ّ
املعراوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب ك ـم ـيــل ع ـي ـســى ف ـت ــال ب ــوك ــال ـت ــه عــن
ميشال حليم عــوده مالك القسم  /4/من
العقار  /2908/عــن سـعــادة سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت وفيقة وجيه صبرا بوكالتها عن
شــادي و اوجــن بديع الريس املالكني في
القسم  /8/مــن العقار  /815/ســن الفيل
سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصص
املالكني
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب وج ـيــه يــوســف ن ـصــار بــوكــالـتــه عن
بـشــاره جــرجــي الــراهــب مــالــك القسم /8/
من العقار  /957/سن الفيل سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب وج ـيــه يــوســف ن ـصــار بــوكــالـتــه عن
فادي حنا عباس اصاف الدائن في القسم
 /8/من العقار  /957/سن الفيل شهادة
تأمني بدل عن ضائع باسم الدائن
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  16000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الـفـيــول أوي ــل فــي معمل الجية ال ـحــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 14158/ت ــاري ــخ  ،2015/12/26قد
مددت لغاية يوم االربعاء  2016/5/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  3.30ب.ظ.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/3/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 583
إعالن بيع صادر
ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا بــامل ـعــام ـلــة رقــم

99/567
الرئيس يوسف الحكيم
طــالــب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيله
املحامي جميل كنعان.
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ ـ زيــاد مصطفى جابر ـ ـ ـ
مجهول محل املقام ،ابلغ بواسطة الطرق
االستثنائية
 2ـ ـ ـ باسم مصطفى عيد ـ ـ ـ مجهول محل
املقام ،ابلغ بواسطة الطرق االستثنائية
 3ـ ـ ـ مالك أيوب ،وكيله أسعد سعيد.
 4ـ ـ ـ حسان محمد إبراهيم ،وكيله املحامي
ابراهيم املوسوي.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :عـ ـق ــد فـ ـت ــح اع ـت ـم ــاد
بــالـحـســاب ال ـج ــاري وكـشــف حـســاب جــار
االول بقيمة /74997321/ل.ل .والـثــانــي
ب ـق ـي ـمــة /201793،27/د.أ عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
وب ـتــاريــخ  2000/8/2ص ــدر ق ــرار الحجز
وسـجــل على الصحيفة العينية بتاريخ
2000/9/25
وبـ ـت ــاري ــخ  2001/7/13وض ـ ــع مـحـضــر
الوصف وسجل على الصحيفة العينية
ً
ب ـت ــاري ــخ  2001/10/23ت ـح ـص ـيــا لــديــن
املنفذ املبني اعاله.
املـطــروح للبيع :كامل العقار رقــم /483/
الحدث:
قـطـعــة ارض ضـمـنـهــا ب ـنــاء ق ـيــد االن ـشــاء
ولدى الكشف تبني ان هذا العقار عليه بناء
ضخم مؤلف من  6أبنية متصلة بعضها
ببعض ولكل منها مدخلها الخاص وقد
جرى تصنيف البناء باالقسام A-B-C-D-
 E-Fباعتبار ان العقار غير مفرز ومعظمه
م ـب ــاع ك ـش ـقــق ل ـس ـكــن ومـ ـح ــات ت ـجــاريــة
والقليل منه غير جاهز وايضًا القليل منه
عائد للجهة املالكة .وهناك أيضًا الطابق
السفلي وهو كناية عن مستودع ومدخله
لجهة الـبـنــاء املـعـطــى الـقـســم رقــم  Aوهــو
بــإشـغــال ال ـســادة أحـمــد وحـســن ومحمد
عواد.
ً
أوال) البناء األول :القسم رقم  /A/وفيه:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق االرضـ ــي :يـتــألــف مــن محلني
بـبــابــن بــإش ـغــال عـبــد ال ـلــه ش ــري ـ ـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ
وي ـتــألــف م ــن مـحــل ب ـبــاب واحـ ــد بــإشـغــال
اب ــراه ـي ــم ش ــوز ـ ـ ـ ـ ـ ج وي ـتــألــف م ــن مــدخــل
البناء وبيت الــدرج وبيت املصعد وقسم
منه مـسـتــودع لـخــزانــات املـيــاه باالضافة
الى غرفتني ولهما باب حديد.
 2000/331من علي بــرو ضد مالك أيوب
ورفـ ــاقـ ــه ب ـط ـلــب اف ـ ـ ــراز ال ـب ـن ــاء وتـسـجـيــل
الشقة في الطابق الثالث على اسم املدعي
ـ ـ ـ دعــوى لــدى القاضي املنفرد املــدنــي في
بعبدا برقم
 2ـ ـ ـ الطابق األول :ويتألف من شقتني شقة
بإشغال علي قبالن وشقة ثانية بإشغال
أحمد عواد.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بإشغال إبراهيم كريم وشقة ثانية
بإشغال حسام البرجاوي.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بإشغال جالل جمعة وشقة بإشغال
ابراهيم ترحيني.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة بإشغال حسن حمود وشقة بإشغال
مصطفى سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شـقــة عــائــدة لـلـمــالــك وشـقــة ثــانـيــة عــائــدة
للمالك دون تبليط وأدوات صحية.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
ش ـقــة بــإش ـغــال ع ـلــي ش ــري وش ـقــة عــائــدة

لجمال نعيم وشــاغــرة .هــذا مــع العلم أن
كل شقة تتألف من مدخل وممر وصالون
وطعام و 3غرف للنوم وشرفات وحمامات
ـ ـ ـ إنما ست شقق لكل شقة حمامني وست
شقق اخرى لكل شقة  3حمامات.
ثــان ـيــا) ال ـب ـنــاء ال ـث ــان ــي :ال ـق ـســم رق ــم /B/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق األرضـ ــي :يـتــألــف مــن محلني
محل بــاســم حسني عـبــاس واآلخ ــر باسم
عدنان فرحات باالضافة الى مدخل للبناء
وبيت الدرج واملصعد وغرفة الناطور.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من  3شقق شقة
بإشغال علي صالح وشقة اخــرى للجهة
املــالـكــة مــؤجــرة والـثــالـثــة بــإشـغــال جمال
شهاب.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال ابراهيم شوز وشقة بإشغال
محمد دبوق وشقة بإشغال يحي يحيا.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن  3شقق
شـقــة بــإشـغــال عـبــد ال ـنــور غـصــن واخ ــرى
بإشغال حسني عبد الله والثالثة بإشغال
آل قبيسي شاغرة وغيرة مكتملة.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال قاسم شريم وشقة بإشغال
مصطفى عيسى وشقة باسم مالك العقار.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال حسان الـحــاج وشقة الحد
مــن آل ب ــزي ب ــدون ب ــاط وأدوات صحية
وغير مكتملة وشقة عائدة لعلي عيسى.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
شقة عائدة ليوسف مروة وشاغرة وشقة
عــائــدة لعلي راضــي وشقة عــائــدة لحسن
ع ــز ال ــدي ــن ش ــاغ ــرة وغ ـيــر مـكـتـمـلــة .وه ــذه
الـشـقــق منها مــا يـتــألــف مــن خـمــس غــرف
ومنها ما يتألف من أربع غرف باالضافة
الى املطبخ والحمامات والشرفات.
ث ــال ـث ــا) ال ـب ـن ــاء ال ـث ــال ــث :ال ـق ـســم رق ــم /C/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من بيت الدرج
واملصعد.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من شقتني شقة
عائدة الــى علي صالح وأخــرى الــى نظير
بسام.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن شقتني
ش ـقــة ع ــائ ــدة ل ـس ـم ـيــرة ح ــرق ــوس وأخ ــرى
لنزيه أبو طعام.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عائدة الى سميرة حرقوس ومؤجرة
واخرى عائدة ليوسف يونس.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة عــائــدة إل ــى حـســن درويـ ــش وأخ ــرى
إلى علي حمدان.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة الــى علي سعيد واخ ــرى الى
اسعد حيدورة.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة الــى محمد عبد الـلــه واخــرى
الى محمود زراقط .مع العلم بأن كل شقة
م ــن هـ ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف م ــن أرب ـ ــع غــرف
وحمامني وممر و 3شرفات ومطبخ.
رابـ ـع ــا) ال ـب ـن ــاء ال ــراب ــع :ال ـق ـســم رق ــم /D/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الـطــابــق االرضـ ــي :يـتــألــف مــن محلني
محل عائد الى نمر قمح وآخر الى ابراهيم
عاشور باالضافة الى مدخل البناء وبيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من  3شقق شقة
بــإش ـغــال ح ـســن م ــاج ــد واخ ـ ــرى بــإشـغــال
م ـح ـمــد رزق وال ـث ــال ـث ــة ب ــإش ـغ ــال فــاطـمــة

جعفر.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن  3شقق
االولـ ـ ـ ــى عـ ــائـ ــدة الحـ ـم ــد ع ـ ــادل ع ـب ــد ال ـلــه
والثانية الــى محمد االشقر والثالثة الى
عدنان غدار.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن  3شقق
االول ـ ــى ع ــائ ــدة الـ ــى ن ـمــر ق ـمــح وال ـثــان ـيــة
الــى حسني فــرحــات والثالثة الــى سلمان
حراجلي.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن  3شقق
االولى عائدة الى علي صفا والثانية الى
خضر عطوي والثالثة الى محمد سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
االول ـ ــى ال ــى عـقـيــل ش ـهــاب وال ـثــان ـيــة الــى
احمد البنا والثالثة الى جهاد خير.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
االولى والثانية والثالثة عائدة الى حسن
الحاج وهي مؤجرة .مع العلم بأن كل شقة
تـتــألــف م ــن  3غ ــرف وح ـمــامــات وشــرفــات
ومطبخ.
خامسًا) البناء الخامس :القسم رقم /E/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
م ـح ــل مل ــال ــك ق ـب ــان وآخ ـ ــر ل ـع ـلــي ح ـم ــدان
والـ ـث ــال ــث م ـق ـفــل وش ــاغ ــر وع ــائ ــد لـلـجـهــة
املالكة باالضافة الى مدخل البناء وبيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من شقتني شقة
إلــى زيـنــب نــور الــديــن وأخ ــرى الــى محمد
قاووق.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة إلى محمد شري وأخرى الى سوزان
شهاب.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة إل ــى جعفر خـيــر واخ ــرى ال ــى جهاد
فرحات.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة الــى عـبــد الـلــه شــري وأخ ــرى للجهة
املالكة غير مكتملة وشاغرة.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة الــى عــادل قبالن واخ ــرى الى
حسن قبالن.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عــائــدة الــى جمال نعيم واخ ــرى الى
ابراهيم شهاب .مع العلم ان كل شقة من
هذه الشقق تتألف من اربع غرف وشرفات
وحمامات ومطبخ.
سادسًا) البناء السادس :القسم رقم /F/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من محل عائد
للجهة املالكة باالضافة الى غرفة ناطور
وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الطابق األول :ويتألف من  3شقق شقة
عــائــدة ال ــى مـحـمــود قــاســم والـثــانـيــة الــى
هاشم عبود والثالثة الى أحمد فرحات.
 3ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــانــي :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة الى حسن خير الدين وأخرى عائدة
الى حسني صفا وثالثة الى زين كركي.
 4ـ ـ ـ الـطــابــق الـثــالــث :ويـتــألــف مــن  3شقق
االولــى الى علي غريب والثانية الى علي
برو والثالثة الى ماجد برو.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق ال ــراب ــع :ويـتــألــف مــن  3شقق
االول ـ ــى ال ــى ح ـســن زع ـي ـتــر وال ـثــان ـيــة الــى
محمد زعيتر والثالثة الى زينب بيضون.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
ش ـق ــة الـ ــى ح ـس ــن م ـن ـص ــور وأخ ـ ـ ــرى ال ــى
محمد قاسم والثالثة إلى بسام دبوق.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
واح ــدة الــى عباد خير والثانية الــى علي
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نجم والثالثة الى زينب بيضون .مع العلم
ان هذه الشقق تتألف كل منها من  3غرف
وحمامات وشرفات منها ست شقق لكل
مـنـهــا ارب ــع شــرفــات وان االبـنـيــة شعبية
وال ـق ـســم االك ـب ــر مـنـهــا غ ـيــر م ـط ــروش من
الخارج والبعض منها من الداخل.
إشـ ــارة :إن ه ــذا الـعـقــار يـقــع ضـمــن نطاق
ً
ارتفاق املطار نقال عن افادة تخطيط.
تصديق ـ ـ ـ تخطيط ـ ـ ـ استمالك باملرسوم
رق ــم  67/7728ـ ـ ـ اسـتـحـضــار دع ــوى رقــم
 98/3532م ــن امل ــدع ـي ــن ي ــوس ــف سـعـيــد
يونس وفدى محمود املحمود ضد شركة
غــروب اي املهندس باسم عيد واملطلوب
ادخ ــال ـه ــم م ــال ــك وح ـم ــود أيـ ــوب وح ـســان
م ـص ـط ـفــى إبـ ــراه ـ ـيـ ــم :ت ـس ـج ـيــل ش ـق ــة فــي
الـطــابــق الـثــالــث الجهة الشمالية بـلــوك ـ ـ ـ
ت ـ ـ ـ اش ــارة قـيــد احـتـيــاطــي ملصلحة زيــد
ح ـســن ب ـســام بــاتـفــاقـيــة م ـشــاركــة تشييد
مشروع سكني مع مالكي العقار ـ ـ ـ دعوى
لدى القاضي املنفرد املدني في بعبدا عدد
 99/211مــن زي ــد ب ـســام ضــد مــالــك أيــوب
وحسان ابراهيم وشركاهم ـ ـ ـ يطلب تنفيذ
اتـفــاقـيــة حـجــز تـنـفـيــذي ومـحـضــر وصــف
ص ــادري ــن ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا بــرقــم
 99/567الحاجز :فرنسبنك ضد املحجوز
ع ـل ـي ـهــم م ــال ــك أي ـ ـ ــوب وح ـ ـسـ ــان اب ــراه ـي ــم
وزيـ ــاد جــابــر وبــاســم عـيــد ـ ـ ـ دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد املــدنــي فــي جـبــل لبنان
رقم  2001/334من بسام دبوق ضد شركة
بارتز وباسم عيد وزيــد بسام واملطلوب
ادخ ــال ـه ــم :مــالــك ايـ ــوب وح ـس ــان ابــراهـيــم
ب ــإل ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بـتـسـجـيــل الـشـقــة
ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس ع ـلــى اس ــم املــدعــي
ـ ـ ـ دعــوى لــدى القاضي املنفرد املــدنــي في
بعبدا رقم  2001/21من هاشم عبود ضد
املهندس باسم عيد ومالك أيوب وحسان
ابــراهـيــم يطلب تنفيذ عـقــد بـيــع وإلــزامــه
بالتسجيل ـ ـ ـ دعوى لدى القاضي املنفرد
املــدنــي فــي بـعـبــدا رق ــم  2001/12مــن زيــن
العابدين كركي ضد مالك ايــوب وحسان
ابــراهـيــم واملـطـلــوب ادخــالــه احـمــد محمد
خليفة يطلب إلــزامــه بتسجيل شـقــة في
الطابق الثاني ـ ـ ـ اش ــارة اتفاقية بيع في
الطابق الرابع بلوك ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ العقار /483/
الـحــدث سندًا التفاقية بيع مسجلة لدى
الكاتب العدل في بعبدا بالرقم 2001/648
ملصلحة مصطفى محمد عيسى بمبلغ
 /27/الف د.أ .تأمني درجة اولى ملصلحة
فرنسبنك.
املدين مالكو العقار .الحصة املؤمنة كامل
ال ـع ـقــار ل ـقــاء مـبـلــغ /250.000/د.أ .تدفع
حسب شروط العقد.
ح ـ ــدوده :ي ـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وش ـم ــاال  1557وجـنــوبــا م ـجــرى م ــاء عــام
والعقاران  4234و.1752
مساحته/3817/ :م.م.
قيمة التخمني  /3899970/ :دوالر اميركي
قيمة الـطــرح بعد التخفيض/572358/ :
دوالر اميركي.
تــاريــخ ومـكــان املــزايــدة :وقــد تحدد موعد
املزايدة نهار الجمعة تاريخ 2016/4/15
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا أم ـ ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا ـ ـ ـ
املبنى الجديد.
شــروط املــزايــدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع مـبـلــغ
م ــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
او م ـص ــرف م ـق ـبــول ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال ثــاثــة
ايــام من صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن
تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه ك ـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عـشــريــن
يومًا تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة
خمسة باملاية والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القز

