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إعالنات

بيروت في 2016/10/17
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 2004
إعالن
تـلــزيــم م ـشــروع إن ـشــاء خـطــوط للصرف
الصحي في بلدة عيتيت ـ ـ قضاء صور
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثالث والعشرون من شهر تشرين
الثاني  ،2016تجري إدارة املناقصات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مناقصة تلزيم مـشــروع إنـشــاء خطوط
ل ـل ـصــرف ال ـص ـحــي ف ــي ب ـل ــدة عـيـتـيــت ـ ـ
قضاء صور.
ـ ـ التأمني املؤقت :فقط ستة عشر مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم  :تنزيل مئوي.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ـ ّـارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـ ـص ــنـ ـف ــون فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ــى فـقــط
ل ـت ـن ـف ـي ــذ صـ ـفـ ـقـ ــات األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال املـ ــائ ـ ّـي ــة
املسجلون وفـقــا ألحـكــام املــرســوم 3688
تاريخ  1966/1/25وتعديالته وشروط
ّ
اضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 2006
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
باملعاملة رقم 2007/344
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :وك ـي ــل تـفـلـيـســة شــركــة
ّ
االترنيت ش.م.ل .املحامي موسى كلس
املنفذ عليها :شركة االترنيت ش.م.ل.
تاريخ التنفيذ2006/3/15 :
تاريخ الحكم2005/12/7 :
تاريخ محضر الوصف2014/5/19 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ تـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــل:
2014/11/20
املطروح للبيع :العقار  /66/الهري
محتوياته :ارض بعل تزرع حبوب وهو
ع ـب ــارة ع ــن ارض مـسـطـحــة غـيــر مبنية
تقع على ح ــدود منطقة شكا العقارية
ويفصله عنها نهر العصفور.
مساحته 2159 :م2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  62شرقًا :نهر
العصفور
جنوبًا 65 :غربًا65 :
التخمني 647700 :د.أ.
بدل الطرح 388620 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار /554الهري
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ق ـط ـع ــة ارض
مـسـطـحــة غـيــر مـبـنـيــة يـقــع عـلــى ح ــدود
ال ـط ــري ــق ال ــداخ ـل ــي ال ـف ــرع ــي م ــن ال ـب ـلــدة
وبداخله عــدة قساطل اترنيت وان هذه
القساطل غير داخلة بمشروع البيع.
مساحته 1922:م2
ً
حدوده :شماال 555 :شرقًا65 :
جنوبًا 67 :غربًا :طريق داخلي
التخمني 576600 :د.أ.
بدل الطرح 345960 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار رقم /555الهري
مـحـتــويــاتــه :قـطـعــة ارض غـيــر مـبـنـيــة ـ ـ
قناة ماء تستعمل لترحيل املياه املبتذلة
وغير صالح للبناء.
مساحته 152 :م2
ً
ح ــدوده :ش ـمــاال 553 :ـ ـ ــ 512ـ ـ  64شرقًا:
طريق داخلي
جنوبًا 62 :ـ ـ  554غربًا :طريق داخلي
التخمني 30400 :د.أ.
بدل الطرح 18240 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار رقم /668شكا
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـيــخ تـ ــزرع
ـى اربـ ـع ــة اش ـج ــار
حـ ـب ــوب م ـش ـت ـم ـلــة ع ـل ـ ُ
زيتون وهذا العقار قد شطر الى قسمني

بفعل االوتــوسـتــراد الــذي مـ ّـر بمحاذاته
وف ــي الـقـســم االك ـبــر مـنــه يـقــع مــن الجهة
الغربية لالوتوستراد وله واجهة عليه
وقسم صغير منه يقع فوق االوتوستراد
م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة نـهــر
العصفور.
مساحته 7754 :م2
ً
حــدوده :شماال 667 :ـ ـ  661ـ ـ  666ـ ـ 669
شرقًا 667 :ـ ـ  661ـ ـ 660
جنوبًا 657 :غربًا :نهر العصفور.
التخمني 1938500 :د.أ.
بدل الطرح 1163100 :د.أ.
املطروح للبيع :العقار /558/الهري
ً
ً
بناء من باطون مؤلف
محتوياته :اوال:
م ــن غ ــرف ــة ل ـل ـنــاطــور وم ــدخ ــل مـسـقــوف
وكاراجني وفسحة مسقوفة معدة كاراج
لدراجات العمال.
ثانيًا :بناء مؤلف من طابق تحت االرض
يحتوي على مــدخــل مسقوف وممشى
ودربية وتسع غــرف معدة مستودعات
ومـمـشــى وط ــاب ــق ارضـ ــي يـحـتــوي على
م ــدخ ــل مـ ـسـ ـق ــوف ض ـم ـن ــه درج يـ ــؤدي
للطابق االول وسبع غرف مكاتب وغرفة
ح ــاج ــب وثـ ـ ــاث بـ ـي ــوت خ ـ ــاء ومـمـشــى
ودربـيــة وطــابــق اول يحتوي على تسع
غـ ــرف م ـكــاتــب وم ـم ـشــى وخ ـ ــاء وث ــاث
بلكونات.
ث ــالـ ـث ــا :بـ ـن ــاء ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـس ـت ــودع
بجانبه صــالــة املـصـنــع يــوجــد ضمنها
اج ـهــزة ميكانيكية ومـصـعــد كهربائي
ومـ ـمـ ـش ــى مـ ـسـ ـق ــوف وغـ ــرف ـ ـتـ ــي م ـك ـتــب
مستودع لآلليات امليكانيكية ومستودع
ل ـل ـق ـس ــاط ــل وغـ ــرفـ ــة م ـس ـت ـع ـم ـلــة مـكـتــب
وم ـس ـت ــودع ت ـحــت االرض ي ـع ـلــوه بـنــاء
م ــؤل ــف م ــن غ ــرف ــة مـخـتـبــر وثـ ــاث غــرف
مكاتب وخالء ودرج يؤدي للمستودع.
رابـعــا :بناء مؤلف مــن مستودع ضمنه
اجـ ـه ــزة ال ـص ــب وغ ــرف ــة ضـمـنـهــا ارب ـعــة
عشر خالء واربــع مغاسل وغرفة مكتب
ومخزن ضمنه مكتب وقاعتني معدتني
مـطـعــم لـلـعـمــال ودرب ـي ــة وخـ ــاء وغــرفــة
صغيرة للمؤونة ومطبخ وقاعة ضمنها
خزانات للعمال يوجد ضمن قسم منها
خ ـم ــس ح ـم ــام ــات وثـ ـ ــاث م ـس ـتــودعــات
ضمنها غرفة مكتب ومستودع لالدوات
الـكـهــربــائـيــة ضـمـنــه مـكـتــب وم ـس ـتــودع
لـلـحــديــد وم ـس ـتــودع كـبـيــر مـعــد مصنع
ميكانيكي ضمنه مخزن وغرفة مكتب.
خـ ــام ـ ـسـ ــا :ب ـ ـنـ ــاء مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن م ـس ـت ــودع
كونكاسور من اترنيت وغرفتني معدتني
مكتبني وفسحة مسقوفة اترنيت.
ســادســا :مــركــز تـحــويــل كـهــربــائــي وبئر
لوضع املياه الفائضة.
سابعًا :غرفة لتجزئة القساطل.
ثامنًا :بركة ماء.
ت ــاس ـع ــا :بـ ـن ــاء م ــن ات ــرن ـي ــت م ــؤل ــف مــن
غــرف ـتــي م ـكــاتــب ودربـ ـي ــة ع ـلــى جــانـبـهــا
عـشــر غ ــرف مـكــاتــب مـقـطــوعــة بـحــواجــز
زجاجية.
عــاشـرًا :بناء من اترنيت معد مستودع
ل ـلــزيــوت ضـمـنــه ون ــش صـغـيــر مـتـحــرك
ورواق مـ ـسـ ـق ــوف لـ ـنـ ـف ــاي ــات الـ ـح ــدي ــد
وفسحة سماوية.

واثناء الكشف تبني ان العقار عبارة عن
ارض مبنية قائم عليها ابنية صناعية
م ــن ال ـبــاطــون وه ـي ـن ـغــارات م ــن الـحــديــد
والـ ـب ــاط ــون ك ــان ــت ت ـس ـت ـع ـمــل لـصـنــاعــة
القساطل وغيرها بناءين من الباطون
املـسـلــح االول بـثــاث طــوابــق قــديــم كــان
ً
م ـس ـت ـع ـم ــا ل ـ ـ ـ ـ ــادارة واالخـ ـ ـ ـ ــر ب ـت ـس ـعــة
طوابق كان قد جهز لالستعمال االداري
ك ـم ــا ي ـق ــع ال ـع ـق ــار ب ــال ـق ــرب م ــن مـنـطـقــة
الـهــري بــالـقــرب مــن اوتــوس ـتــراد بيروت
ـ ـ طــرابـلــس الــدولــي مــن الجهة الشرقية
وع ـبــر ال ـطــريــق ال ـب ـحــريــة الــداخ ـل ـيــة من
بيروت.
أما االنشاءات القائمة على هذا العقار:
ب ـنــاء لـتـخــزيــن املـ ــواد االول ـي ــة مساحته
 1580م 2ـ ـ بناء النتاج االنابيب ذات طول
الخمسة امـتــار مساحته  6360م 2بناء
النتاج االنابيب ذات طول خمسة امتار
مساحته  7515م 2بناء النتاج االنابيب
ذات طــول الثالثة امتار مساحته 6720
م 2وب ـن ــاء ل ـت ـخــزيــن ال ـق ـطــع املـسـتـعـمـلــة
املصنعة مساحته  4645م 2بناء تحت
مستوى االرض بقليل مساحته  194م2
بناء تحت مستوى االرض تحت معمل
االترنيت مساحته 1942م 2بناء لصب
مستودعات االترنيت مساحته 1580م2
ب ـن ــاء سـقـفــه اتــرن ـيــت ش ــاح ــط مـســاحـتــه
 3650م 2ب ـن ــاء س ـقــف ات ــرن ـي ــت شــاحــط
بالتالصق مع بناء الخدمات مساحته
 1700م 2بناء الخدمات مساحته 3250
م 2بناء االدارة القديم مساحته  800م2
بناء االدارة الجديد مساحته  3200م2
بـنــاء الـنــاطــور والـكــاراجــات واملنتفعات
الـصـحـيــة  370م 2اح ـ ــواض التغطيس
وامل ـ ـمـ ــرات والـ ـط ــرق ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ضمن
العقار والتصاوين.
مساحته 61784 :م2
ً
حدوده :شماال :طريق داخلي  463ـ ـ 472
ـ ـ  475ـ ـ  479شرقًا :طريق داخلي
جنوبًا 95 :غربًا95 :
التخمني 23.610900 :د.أ.
بدل الطرح 14.166540 :د.أ.
إن قساطل اترنيت وقطع االترنيت على
انواعها غير داخلة ضمن البيع.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن
الــواقــع في  2016/12/5الساعة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية أم ــا نـقـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا له وعليه ان يدفع رسم  %5داللة
اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
مارجي مجدالني
رقم املعاملة2014/75 :

املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :سـمـيــر مـحـمــد امل ــوس ــى ـ ـ
طرابلس ـ ـ املنال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :تـنـفـيــذ ع ـقــد تــأمــن
درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى مـ ــع حـ ــق ال ـت ـح ــوي ــل عـلــى
الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم  /518/بـ ـج ــدرف ــل وع ـق ــد
ق ــرض وج ـ ــدول ت ـســديــد دف ـع ــات بقيمة
/153.603.075/ل.ل.
تاريخ الحجز2015/6/1 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/9 :
 1ـ ـ ـ ـ املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار رقـ ــم 518
منطقة بجدرفل العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل قـ ـس ــم م ـن ـهــا
مـ ـح ــرج ــة سـ ـن ــدي ــان وم ـخ ـت ـل ــف ضـمـنــه
شـ ـج ــرة خ ــرن ــوب وقـ ـس ــم م ـن ـهــا مـشـجــر
زيتون وتــن وقسم سليخ يــزرع حبوب
ضمنه شجرة اجاص.
مساحته/6917 :م2
ً
حــدوده :شماال 517 :ـ ـ  519ـ ـ  520ـ ـ 521
شرقًا 517 :ـ ـ  525ـ ـ 524
جـنــوبــا 524 :ـ ـ  525ـ ـ  517ـ ـ  519ـ ـ 521
غربًا 516 :ـ ـ  522ـ ـ  521ـ ـ  519ـ ـ  520ـ ـ 524
التخمني 145000 :د.أ.
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح :امل ـخ ـف ــض ل ـل ـم ــرة االول ـ ــى
/73950/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :نـهــار االثـنــن
الواقع في  2016/11/28الساعة الثانية
عشرة ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة التنفيذ
في محكمة البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية إم ــا نـقـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة
مـصــرفـيــن ب ــاس ــم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مختارًا لــه .وعليه ان يسدد اضافة الى
رسوم التسجيل  %5رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
برئاسة القاضي كارين بو عبدالله
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2015/106ـ ـ
استنابة
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ بـ ـعـ ـب ــدا رق ــم
2015/1416
طالب التنفيذ :جورج فاخوري
ضد
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :وف ـ ـ ــاء ك ــاظ ــم حـطـيــط
وجعفر حسني زراقط
السند التنفيذي :سندات وشهادة تأمني
ملبلغ  65050دوالر أميركي عدا اللواحق.
تاريخ محضر الوصف2016/4/25 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/2/16 :
العقار املـطــروح للبيع :القسم رقــم /5/
 Aمن العقار  /1427/من منطقة عرمون
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العقارية يقع القسم فــي مـشــروع نسيم
ال ـب ـحــر ف ــي م ــدخ ــل ال ـب ـن ــاء ال ـق ــائ ــم على
العقار  /1427/طابق سفلي وله بابان
من الحديد الجرار ،واملحل فــارع من اي
محتوى ومن أي شاغل ،مساحة القسم
 32متر مربع.
قيمة التخمني 28800 :دوالر أميركي.
قيمة بدل الطرح 17280 :دوالر أميركي.
موعد املزايدة ومكانها :تجري املزايدة
نهار االربعاء الواقع فيه ،2016/11/16
الساعة  12ظهرًا امام دائرة تنفيذ عاليه
في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
ات ـ ـخـ ــاذ مـ ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
دائــرة تنفيذ عاليه واالطــاع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
املــزايــدة ومعاينة الـعـقــار ،وعليه تأمني
بدل قيمة الطرح بموجب شك مصرفي
المــر رئيس دائــرة تنفيذ عاليه ،وخالل
االيام الثالثة التالية لالحالة ،عليه ايداع
كامل الثمن تحت طائلة اعــادة املزايدة
ح ـك ـم ــا ،بـ ــزيـ ــادة الـ ـن ــاك ــل الـ ـ ــذي يـضـمــن
النقص وال يستفيد من املزايدة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـل ـبــت روال املـ ـص ــري مل ــورثـ ـه ــا مـحـمــد
محمد علي املصري للعقارات  150و151
و  444الـبــداوي وملورثتها سليما غانم
للعقار  1و 2و 3و 4و 5و 124 /6الحديد
سندات تمليك بدل ضائع
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طـلـبــت جــوس ـلــن جـ ــورج اب ــي سـلـيـمــان
بالوكاله عــن مخايل الحجل سند بدل
ضائع للعقار  287جربتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب جــورج ميشال صقر بالوكاله عن
ت ـمــام زخ ــري ــا سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 1252حامات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب ج ـ ـ ــوزاف ديـ ـ ــاب ايـ ـ ــوب س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  327تنورين التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلب سايد مخايل دحــدح بالوكاله عن
شركة بلكو العقاريه ش.م.ل .سند بدل
ضائع للعقار  47و 61كرمسده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب حـ ـس ــان فـ ـ ــؤاد ول ـ ــي ال ــدي ــن وك ـيــل
سليمان مجيد حـمــاده احــد ورث ــة هند
رضــي الــديــن املـعــروفــة بهند رقــي الدين
سند تمليك للعقار  2869بعقلني.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد

