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إعالنات
◄ وفيات ►

انتقلت بالوفاة إلــى رحمته تعالى
فقيدتنا وكبيرتنا الغالية املرحومة
الحاجة
نجالء الحاج أحمد قاسم منصور
(أم رياض)
زوجــة الحاج فضل محمد منصور
(أبو رياض)
أوالده ـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج ري ـ ـ ــاض ،ع ـص ــام،
الحاج بسام ،الحاج عدنان ،الحاج
أح ـمــد ،الــدك ـتــور ح ـســان ،واملــرحــوم
رضوان منصور
أشقاؤها :الحاج زهير ،واملرحومان
علي والحاج هاني منصور
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة أرم ـل ــة
املرحوم محمد ناصر ،جميلة أرملة
املـ ــرحـ ــوم م ـه ــدي م ـح ـمــد م ـن ـصــور،
الحاجة نــوال زوجــة الـحــاج بهجت
حـ ـ ـ ــرب ،وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة آس ـ ـيـ ــا زوج ـ ــة
محمد قاسم بدير
أصهرتها :الـحــاج أحـمــد العبدالله
زوج ال ـ ـحـ ــاجـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوزان م ـن ـص ــور
واملـ ـ ــرحـ ـ ــوم ص ــال ــح م ـن ـص ــور زوج
الحاجة سوسن منصور
سـ ُـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
اليوم الخميس الواقع فيه  1كانون
األول  2016م .املوافق لـ  2ربيع األول
 1438ه ــ .الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بعد
ُ
الـظـهــر ،وت ـ ــوارى ال ـثــرى فــي جبانة
الرادوف
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
ُ
ت ـقـ َـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
للرجال والـنـســاء فــي منزل زوجها
الحاج فضل محمد منصور الكائن
في بــرج البراجنة الــرويــس ـ شارع
الرهاوي ـ بناية فضل منصور
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ـن ـص ــور ،ع ـبــد ال ـلــه،
حــرب ،ناصر ،بدير ،وعموم أهالي
ب ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـب ـ ــراجـ ـ ـن ـ ــة وس ـ ــاح ـ ــل املـ ــن
الجنوبي

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
Mollik Shamin
Sagor Md
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,الــرجــاء مـمــن يعرغ
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـسـ ـئ ــا اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/604967

تصادف اليوم  ٢كانون االول2016
ذكرى مرور سبع سنوات علي وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج عبد اللطيف نصرالله ابراهيم
(ابو محمد نصرالله)

و بهذه املناسبة نرجو من جميع
الذين عرفوه واحبوه إهداؤه ثواب
الفاتحة و ذكره في صلواتهم
وأدعيتهم
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
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ساقية الجنزير -مستودع
مساحة 1400م طابقني ،
سعر مغري قابل
للتفاوض ،نزلة كميون،
سند ملكية.
لالتصال03/579987 :

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991

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 الطابق الـثــالــث :ويتألف 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 الــرابــع :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة بإشغال قاسم شريم وشقة بإشغال
م ـص ـط ـف ــى ع ـي ـس ــى وش ـ ـقـ ــة بـ ــاسـ ــم م ــال ــك
العقار.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
شقة بإشغال حسان الحاج 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
عائدة لعلي راضــي وشقة عائدة لحسن
عــز الــديــن شــاغــرة وغ ـيــر مـكـتـمـلــة .وهــذه
الشقق منها مــا يتألف مــن خمس غرف
ومنها ما يتألف من أربع غرف باالضافة
الى املطبخ والحمامات والشرفات.
ثــال ـثــا) ال ـب ـنــاء ال ـث ــال ــث :ال ـق ـســم رق ــم /C/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق األرض ـ ــي :ي ـتــألــف م ــن بيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الطابق االول :ويتألف من شقتني شقة
عائدة الى علي صالح وأخــرى الى نظير
بسام.
 3ـ ـ ـ الطابق الـثــانــي :ويتألف مــن شقتني
ش ـقــة ع ــائ ــدة لـسـمـيــرة ح ــرق ــوس وأخ ــرى
لنزيه أبو طعام.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف مــن شقتني
شقة عائدة الى سميرة حرقوس ومؤجرة
واخرى عائدة ليوسف يونس.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق الــرابــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة عــائــدة إلــى حسن دروي ــش وأخــرى
إلى علي حمدان.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الــى علي سعيد واخــرى الى
اسعد حيدورة.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الــى محمد عبد الله واخــرى
الى محمود زراقط .مع العلم بأن كل شقة
م ــن ه ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف م ــن أربـ ــع غــرف
وحمامني وممر و 3شرفات ومطبخ.
راب ـع ــا) ال ـب ـنــاء ال ــراب ــع :ال ـقـســم رق ــم /D/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق االرض ــي :يتألف مــن محلني
م ـح ــل ع ــائ ــد ال ـ ــى ن ـم ــر ق ـم ــح وآخ ـ ـ ــر ال ــى
ابــراه ـيــم ع ــاش ــور بــاالضــافــة ال ــى مــدخــل
البناء وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شـ ـق ــة بـ ــإش ـ ـغـ ــال حـ ـس ــن مـ ــاجـ ــد واخ ـ ـ ــرى
بــإشـغــال مـحـمــد رزق والـثــالـثــة بــإشـغــال
فاطمة جعفر.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
االول ـ ـ ــى ع ــائ ــدة الح ـم ــد عـ ـ ــادل ع ـب ــد ال ـلــه
والثانية الى محمد االشقر والثالثة الى
عدنان غدار.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االول ـ ــى ع ــائ ــدة ال ــى ن ـمــر ق ـمــح والـثــانـيــة
الــى حسني فرحات والثالثة الــى سلمان
حراجلي.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن  3شقق
االولى عائدة الى علي صفا والثانية الى
خضر عطوي والثالثة الى محمد سعد.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
االولـ ــى ال ــى عـقـيــل ش ـهــاب وال ـثــان ـيــة الــى
احمد البنا والثالثة الى جهاد خير.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
االولـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة ع ــائ ــدة الــى
حسن الحاج وهي مؤجرة .مع العلم بأن
ك ــل شـقــة تـتــألــف م ــن  3غ ــرف وحـمــامــات
وشرفات ومطبخ.
خامسًا) البناء الخامس :القسم رقم /E/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ الطابق األرضي :يتألف من  3محالت:
م ـحــل مل ــال ــك ق ـب ــان وآخ ـ ــر لـعـلــي ح ـمــدان
وال ـث ــال ــث مـقـفــل وش ــاغ ــر وع ــائ ــد للجهة
املالكة باالضافة الى مدخل البناء وبيت
الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق االول :ويـتــألــف مــن شقتني
شـقــة إل ــى زيـنــب ن ــور الــديــن وأخ ــرى الــى
محمد قاووق.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف مــن شقتني
شقة إلى محمد شري وأخرى الى سوزان
شهاب.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف مــن شقتني
شقة إلــى جعفر خير واخ ــرى الــى جهاد
فرحات.
 5ـ ـ ـ الـطــابــق الــرابــع :ويـتــألــف مــن شقتني
شقة الــى عبد الله شــري وأخ ــرى للجهة
املالكة غير مكتملة وشاغرة.

 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى عــادل قبالن واخــرى الى
حسن قبالن.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من شقتني
شقة عائدة الى جمال نعيم واخــرى الى
اب ــراه ـي ــم ش ـه ــاب .م ــع ال ـع ـلــم ان ك ــل شقة
م ــن ه ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف م ــن اربـ ــع غــرف
وشرفات وحمامات ومطبخ.
سادسًا) البناء السادس :القسم رقم /F/
ويتألف من:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ال ـطــابــق األرض ـ ــي :يـتــألــف م ــن محل
عائد للجهة املالكة باالضافة الــى غرفة
ناطور وبيت الدرج واملصعد.
 2ـ ـ ـ الـطــابــق األول :ويـتــألــف مــن  3شقق
شقة عائدة الــى محمود قاسم والثانية
الـ ــى ه ــاش ــم ع ـب ــود وال ـث ــال ـث ــة الـ ــى أحـمــد
فرحات.
 3ـ ـ ـ الطابق الثاني :ويتألف من  3شقق
شقة الى حسن خير الدين وأخرى عائدة
الى حسني صفا وثالثة الى زين كركي.
 4ـ ـ ـ الطابق الثالث :ويتألف من  3شقق
االولى الى علي غريب والثانية الى علي
برو والثالثة الى ماجد برو.
 5ـ ـ ـ الطابق الــرابــع :ويتألف مــن  3شقق
االولـ ــى ال ــى حـســن زعـيـتــر والـثــانـيــة الــى
محمد زعيتر والثالثة الى زينب بيضون.
 6ـ ـ ـ الطابق الخامس :ويتألف من  3شقق
ش ـقــة الـ ــى ح ـســن م ـن ـصــور وأخـ ـ ــرى الــى
محمد قاسم والثالثة إلى بسام دبوق.
 7ـ ـ ـ الطابق السادس :ويتألف من  3شقق
واحــدة الى عباد خير والثانية الى علي
ن ـجــم وال ـثــال ـثــة ال ــى زي ـنــب ب ـي ـضــون .مع
ال ـع ـلــم ان ه ــذه ال ـش ـقــق ت ـتــألــف ك ــل منها
م ــن  3غ ــرف وح ـم ــام ــات وش ــرف ــات منها
ســت شـقــق لـكــل مـنـهــا ارب ــع شــرفــات وان
االبنية شعبية والقسم االكبر منها غير
مطروش من الخارج والبعض منها من
الداخل.
إش ــارة :إن ه ــذا الـعـقــار يـقــع ضـمــن نطاق
ً
ارتفاق املطار نقال عن افادة تخطيط.
تصديق ـ ـ ـ تخطيط ـ ـ ـ استمالك باملرسوم
رقــم  67/7728ـ ـ ـ استحضار دع ــوى رقم
 98/3532م ــن املــدع ـيــن ي ــوس ــف سعيد
ي ــون ــس وف ـ ـ ــدى م ـح ـم ــود املـ ـحـ ـم ــود ضــد
ش ــرك ــة غ ـ ــروب اي امل ـه ـن ــدس ب ــاس ــم عيد
واملـطـلــوب ادخــالـهــم مــالــك وحـمــود أيــوب
وحسان مصطفى إبراهيم :تسجيل شقة
في الطابق الثالث الجهة الشمالية بلوك
ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ اشارة قيد احتياطي ملصلحة زيد
حـســن ب ـســام بــاتـفــاقـيــة مـشــاركــة تشييد
مشروع سكني مع مالكي العقار ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي فــي بعبدا
ع ــدد  99/211م ــن زي ــد ب ـســام ض ــد مــالــك
أيوب وحسان ابراهيم وشركاهم ـ ـ ـ يطلب
تنفيذ اتفاقية حجز تنفيذي ومحضر
وصــف صــادريــن عن دائــرة تنفيذ بعبدا
بــرقــم  99/567ال ـحــاجــز :فــرنـسـبـنــك ضد
امل ـح ـج ــوز عـلـيـهــم م ــال ــك أي ـ ــوب وح ـســان
ابراهيم وزياد جابر وباسم عيد ـ ـ ـ دعوى
ل ــدى ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي جبل
لـبـنــان رق ــم  2001/334مــن ب ـســام دبــوق
ضد شركة بارتز وباسم عيد وزيد بسام
واملطلوب ادخالهم :مالك ايــوب وحسان
ابــراهـيــم بــإلــزام املــدعــى عليهم بتسجيل
ال ـش ـقــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس ع ـلــى اســم
امل ــدع ــي ـ ـ ـ ـ ـ دعـ ــوى ل ــدى ال ـقــاضــي املـنـفــرد
املدني في بعبدا رقم  2001/21من هاشم
ع ـبــود ضــد املـهـنــدس بــاســم عـيــد ومــالــك
أيوب وحسان ابراهيم يطلب تنفيذ عقد
بـيــع وإل ــزام ــه بالتسجيل ـ ـ ـ دع ــوى لــدى
ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد امل ــدن ــي ف ــي بـعـبــدا رقــم
 2001/12مــن زيــن الـعــابــديــن كــركــي ضد
مــالــك اي ــوب وحـســان ابــراهـيــم واملطلوب
ادخاله احمد محمد خليفة يطلب إلزامه
بتسجيل شقة في الطابق الثاني ـ ـ ـ اشارة
اتفاقية بيع في الطابق الرابع بلوك ـ ـ ـ ب
ـ ـ ـ الـعـقــار  /483/الـحــدث سـنـدًا التفاقية
بيع مسجلة لدى الكاتب العدل في بعبدا
ب ــال ــرق ــم  2001/648ملـصـلـحــة مصطفى
محمد عيسى بمبلغ  /27/الف د.أ .تأمني
درجة اولى ملصلحة فرنسبنك.
املدين مالكو العقار .الحصة املؤمنة كامل
الـعـقــار لـقــاء مبلغ /250.000/د.أ .تدفع
حسب شروط العقد.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وش ـمــاال  1557وجـنــوبــا مـجــرى م ــاء عــام
والعقاران  4234و.1752
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