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إعالنات

◄ وفيات ►
زوجها :جان موسى أبو جوده
أوالدها :العميد غسان أبو جوده
وعائلته
ماري زوجة فكتور معلوف
وعائلتها
رندا أبو جوده
أشقاؤها :عائلة املرحوم فيليب
عبود
إسكندر عبود وعائلته
إلياس عبود وعائلته
طانيوس عبود وعائلته
نبيل عبود وعائلته
شقيقتاها :ساميه أرملة املرحوم
توفيق بطرس وأوالدها
تريز أرملة املرحوم عبدو عبود
وأوالدها
وعموم عائالت عبود ،أبو جوده،
شربل ،معلوف ،شاهني ،خطار،
وازن ،بوصعب ،بطرس ،عبيد،
شكيبان ،بردكجي ،شكري
وعموم أهالي معاصر بيت
الدين وأنسباؤهم في الوطن
واملهجر ينعون بمزيد الحزن
فقيدتهم املرحومة
روز يوسف إسكندر عبود
املنتقلة إلى رحمته تعالى نهار
الجمعة  24تشرين األول .2014
ينقل جثمانها الساعة العاشرة
صباح اليوم السبت  25الجاري
إلى صالون كنيسة مار الياس
الحي ،معاصر بيت الدين حيث
يحتفل بالصالة لراحة نفسها
الساعة الثالثة والنصف بعد
الظهر ثم توارى الثرى في مدفن
العائلة في معاصر بيت الدين.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
ويوم األحد  26الجاري في
صالون كنيسة مار الياس
ً
ابتداء من الساعة الحادية
الحي
عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء ،ويوم االثنني 27
السادسة
الجاري في صالون كنيسة مار
أنطونيوس الكبير ،جديدة املنت
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
قبل الظهر ولغاية السابعة
ً
مساء.

النائب السابق جهاد مرشد
الصمد
آل الصمد وعموم أهالي بخعون
ينعون إليكم فقيدتهم الغالية
فوزية حسني علي الصمد
زوجها :نزار محمد علي الصمد
أوالدها :محمد ،أحمد وحسني
نزار الصمد
أعمامها :الحاج محمد علي
الصمد ،واملرحومون الحاج
حسني (مختار بخعون) ،الحاج
مصطفى والحاج أحمد علي
الصمد
أشقاؤها :رضوان ووحيد،
واملرحومون الحاج علي ،الحاج
مرشد ،الحاج فاروق ،الحاج
رياض ،راشد ،رشاد ،سعود،
فخر ،الحاج فخري ،الحاج مروان
وبسام حسني علي الصمد
أصهرتها لبناتها :عبد الحي
أحمد علي الصمد ،الحاج أحمد
علي الصمد وعزام نافع
خاالها :املرحومان الحاج قاسم
والحاج محمد علي قاسم الصمد
أشقاء زوجها :علي ،الحاج نافذ،
فواز ،رؤوف ،فادي ،شادي ،عبد
الهادي ،واملرحومان مايز وعبد
الباسط محمد علي الصمد
وسيصلى على جثمانها الطاهر
عقب صالة ظهر اليوم السبت
الواقع فيه  25تشرين األول .2014
يومي الثاني والثالث
التعزية ّ
حسب السنة الشريفة للرجال في
قاعة مسجد بخعون الكبير من
بعد صالة العصر ولغاية صالة
العشاء
وللنساء في منزل زوجها الكائن
في بلدة بخعون منطقة الفلل
طوال أيام األسبوع

إعالنات رسمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب جــان ابــو خالد سندات تمليك بدل
ع ــن ضــائــع ع ــن مــوكـلـتــه فـيــولـيــت سليم
نصير للعقارات رقــم  /508/و /860/و
 /880/و  /967/و  /953/و  /981/و
 /1020/و  /1756/و  /1753/و /1749/
و  /1748/و  /1741/و  /1392/و
 /1365/و  /1805/و  /1775/و /1766/
و  /732/و  /2300/م ــن م ـن ـط ـقــة عــن
عنوب العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
طاني عنتر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ال ـي ــاس ج ــان ال ـح ــاج بـصـفـتــه احــد
ورثـ ـ ــة ج ـ ــان عـ ـب ــدو الـ ـح ــاج ب ـص ـف ـتــه مــن
ورثة الياس عبده الحاج سندات تمليك
بــدل ضــائــع بحصة املــورثــن بالعقارين
 /2161/ /2118/عينطوره.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مـنـيــر نـمــر جـبــر سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع بالعقار  /423/القسم  /5/قرنة
الحمرا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب عبدو نمر طنوس ملوكله املالك نمر
ع ـبــده ط ـنــوس سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
بالعقار  /90/مزرعة بيت الشعار.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب املحامي سعيد حسيب ابــو حيدر
ملوكلته ندى بشير طعمه سندات تمليك
بدل ضائع بحصتها بالعقارات /188/
 /1383 /194/ 193/انطلياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب سليم ان ـطــوان دري ــان سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  /4315/بيت مري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابو خاطر
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
ـ ـ بوكالة االستاذ سليم بريدي
املنفذ عليه :املفلس سمير ناظم غندور
ً
ـ ـ مـمـثــا بــوكـيـلــي التفليسة االسـتــاذيــن
فايز الخواجة وجوزف صالح طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم  1997/422ينفذ
طــالــب التنفيذ عـقــود تــأمــن وكـشــوفــات
ً
حساب تحصيال ملبلغ /1،775,683،03/
دوالر أم ـي ــرك ــي و /51.238.347/لـيــرة
لبنانية والفوائد والرسوم.
املطروح للبيع:
ً
اوال :كامل العقار  /1261/مجدل عنجر.
مساحته/90646/ :م .2يقع هــذا العقار
على طريق فرعي متصل بطريق الشام
ويـسـمــى طــريــق مـعـمــل الـسـكــر وه ــو في
منطقة قــريـبــة مــن فـيــات وب ـيــوت ،يقوم
على هــذا العقار بناء عــدد  /2/بلوك A
وبلوك :B
ب ـل ــوك  :Aي ــوج ــد ف ـيــه م ـس ـتــودع ومـبـنــى
ي ـس ـت ـع ـم ــل م ـ ــن قـ ـب ــل االدارة والـ ـعـ ـم ــال
وفوقه شقة سكنية وله تصوينة تحيط
بــالـعـقــار م ــن اح ـج ــار ل ــن م ــع اع ـم ــدة من
االسـ ـمـ ـن ــت وط ـ ـ ــول ال ـت ـص ــوي ـن ــة ح ــوال ــي
/2000/م ووس ــط التصوينة بــوابــة من
الـحــديــد درف ـتــن ع ــرض ال ـبــوابــة ثمانية

امتار وبالعبور منها يتم الــوصــول الى
مبنى يستعمل ب ــرادا عبر طــريــق معبد
باالسفلت بعرض /9،25/م وطول /90/م
وعلى يسار الطريق اعمدة من االسمنت
امل ـس ـلــح ب ـق ـيــاس  70سـنـتــم ×  70سنتم
مــوصــولــة بـبـعـضـهــا م ــن نــاحـيــة االرض
بواسطة شناج من االسمنت ومن االعلى
مـتـصـلــة ب ــواس ـط ــة ج ـســر م ــن االس ـم ـنــت
املـسـلــح وارتـفــاعـهــا حــوالــي ارب ـعــة امـتــار
وعـ ـ ــددهـ ـ ــا  33عـ ـ ــامـ ـ ــودًا وه ـ ـ ــي م ـح ـي ـطــة
بحديقة خضراء مزروعة باشجار التوت
وال ــزيـ ـت ــون ،وفـ ــي هـ ــذه ال ـحــدي ـقــة يــوجــد
مـكـتــب صـغـيــر مــؤلــف م ــن غــرفــة وحـمــام
وشــرفــات بمساحة  25م 2وكــذلــك يوجد
بناء من االسمنت مؤلف من طابقني:
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق االرض ـ ــي م ــؤل ــف م ــن غــرفـتــن
ومطبخ وحمام مساحته /36/م 2وكذلك
ي ــوج ــد ب ـن ــاء ل ـ ـ ــادارة م ــؤل ــف م ــن مكتب
ع ــدد اث ـنــن وحـمــامــن ومـطـبــخ مـشـتــرك،
مساحته  140م 2وج ــزء مــن ه ــذا البناء
يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـ ـ ــوزع وغـ ــرفـ ــة وم ـك ـتــب
وحـمــام ومطلع درج ي ــؤدي الــى الطابق
االول مساحته /16/م.2
ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق االول م ــؤل ــف م ــن ش ـقــة فيها
ص ــال ــون وغ ــرف ــة ن ـ ــوم وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام
وبرندا مساحته /34/م.2
ثان من االبنية هو كناية عن
وهناك قسم ٍ
هنغار من االسمنت وسقفه من التوتياء
يـسـتـعـمــل ك ـم ـس ـتــودع مـســاحـتــه /750/
م 2ضمنه اربــع غــرف وحـمــامــان ومطلع
درج مساحته /105/م 2والـقـســم االخــر
مــن الهنغار فيه مكتب عــدد ( )3وغرفة
لـلـخــدم ومـطـبــخ وحـمــامــن ومـطـلــع درج
ي ــؤدي الــى متخت وهــو عـبــارة عــن شقة
سكنية مؤلفة من صالون وغرفة طعام
وث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وحـ ـم ــام ــن وم ـط ـبــخ
وغــرفــة مــونــة ،مـســاحــة الـطــابــق االرض ــي
/255/م 2واملتخت /163/م 2ومستودع
صغير مساحته /14/م.2
بـلــوك  :Bيحتوي هــذا الـبـلــوك على بــراد
للفواكه والخضار ومؤلف من قسمني:
الـقـســم االول :يـحـتــوي ه ــذا الـقـســم على
غــرفـتــي تـبــريــد واربـ ــع غ ــرف اخ ــرى اكبر
ح ـج ـم ــا وه ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـب ــري ــد .وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء مــن
االسمنت املسلح وسقفه جمالون مؤلف
من الحديد والتوتياء تحته مادة عازلة
للحفاظ على الـبــرودة .وهناك مستودع
مشاد من حجر البلوك والباطون املسلح
وسـقـفــه م ــن الـ ــواح ال ـتــوت ـيــاء وف ــي اعـلــى
الجدران هناك نوافذ لالنارة وله مدخل
ك ـب ـيــر اض ــاف ــة ال ـ ــى م ـك ـتــب ع ـن ــد امل ــدخ ــل
الـشــرقــي وبـجــانـبــه لناحية الـيـمــن بناء
اخـ ــر يـسـتـعـمــل ل ـل ـتــوض ـيــب .ك ـمــا يــوجــد
هنغار صغير مسقوف بالواح التوتياء.
القسم الـثــانــي :يحتوي على ارب ــع غرف
تبريد بقياس  30×30وغرفتني بقياس
 15×30ومستودع من البلوك واالسمنت
امل ـس ـلــح امل ـس ـق ــوف ب ــال ــواح ال ـت ــوت ـي ــاء له
مـ ــدخـ ــل ل ـ ــدخ ـ ــول وخـ ـ ـ ـ ــروج ال ـش ــاح ـن ــات
ومساحته  2322م ،2وعلى مدخله لجهة
الشرق يوجد مكتب صغير بالقرب منه
شقة سكنية للعمال مؤلفة مــن غرفتني
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام م ـســاح ـت ـهــا  102م،2
وي ــوج ــد م ــن الـنــاحـيــة الـغــربـيــة قـســم من
االسمنت املسلح وهو عبارة عن مستودع
فيه مولدات الكهرباء وتابلوهات لعمل
االالت وفيه غرفة وحمام للعمال وغرفة
اخـ ــرى لـلـمـعــدات وال ـخ ــرض ــوات ومكتب
للمراقب وعليه خ ــزان مــاء مــن الباطون
املسلح ،ومساحة املستودع 462=14×33
م .2وهناك ساحة كبيرة معبدة وطرقات
معبدة.
يوجد في هذا العقار اربع آبار ارتوازية
اثنتان مجهزتان تعمالن واثـنـتــان غير
مجهزتني وال تعمالن ،ويوجد بناء على
الشناج.
علمًا ان هنالك معدات ومــولــدات وغرف
تبريد تابعة للعقار ومحددة في تقرير
الـخـبـيــر امل ـه ـنــدس جـ ــورج دي ــب ومـعـظــم
هذه اآلالت واملعدات املستعملة للتبريد
ه ــي م ــن ن ــوع  SAMIFIاالي ـطــال ـيــة وهــي
التالية:
ـ ـ مولد عدد  ،1نوع  PERKINSـ 100KVA
ـ ـ يستعمل لالنارة فقط.
ـ ـ مولد عدد  ،1نوع 1،500RPM-
400KVA -SCANIA
ـ ـ ـ ـ م ــول ــد ع ــدد ENGLISH600KVA- ،1
ROLLS ROYS
ـ ـ مولد عدد  VOLVO 763 KVA ،1زائد
كاتم للصوت.

ـ ـ ـ ـ خ ــزان ــات مـ ــازوت حــديــد ع ــدد  ،4سعة
 2400ليتر.
ـ ـ خزان حديد للمياه ،سعة  100.000ليتر.
ـ ـ خزان حديد معزول لألمونياك ،سعة 5
طن.
ـ ـ خزان حديد مازوت عدد  ،2سعة 30.000
ليتر للخزان.
ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـ ــزان ح ــدي ــد م ـ ـ ــازوت ع ـ ــدد  ،1تـحــت
االرض ،سعة  20.000ليتر.
ـ ـ ونش حديد على سكة من دون وصالت
كهربائية حمولة  8طن.
ـ ـ كــومـبــرســور ه ــواء عــدد  ،4اثـنــان منها
بقوة  130حصان 6 ،أسطوانات ،واثنان
منها بقوة  90حصان 4 ،أسطوانات،
ـ ـ طلمبات عدد  4لألمونياك.
ـ ـ طلمبات عدد  2للمياه.
ـ ـ طلمبات عدد  1للمازوت.
ـ ـ وجود تابلو كهرباء في غرفة املولدات،
التبريد ،وغرفة الكومبرسورات ،وان هذه
التابلويات شغالة ولكنها قديمة جـدًا،
وال يمكن استعمالها في مكان آخر.
ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـعـ ــدات م ـخ ـت ـل ـفــة ،خ ـ ــرض ـ ــوات ،قـطــع
صيانة ،اكسسوارات ،منها بحالة جيدة
ومنها غير صالحة لالستعمال.
ـ ـ ان البراد مكون مــن 12 :غرفة تبريد8 ،
منها غــرف كبيرة مساحتها  1000متر
م ــرب ــع ل ـل ـغــرفــة ح ـيــث ت ـح ـتــوي ك ــل غــرفــة
على مكنة تبريد عــدد  2ويــوجــد فــي كل
مكنة  3مراوح بقوة  20حصان للمروحة
ال ــواح ــدة .بــذلــك يــوجــد  16مـكـنــة تبريد
للغرف الكبيرة.
أمــا فــي الـغــرف الصغيرة والـتــي عددها
 ،4فـمـســاحــة ك ــل واحـ ــدة مـنـهــا  500متر
مربع ،تحوي مكنة واحدة مع مروحتني
ل ـكــل مـكـنــة ب ـقــوة  20ح ـصــان لـلـمــروحــة.
هذا يعني اربع مكنات تبريد في الغرف
الصغيرة.
ـ ق ـســاطــل م ـعــزولــة لـنـقــل االم ــون ـي ــاك من
الخزان الى جميع غرف التبريد
ان هذه القساطل موجودة في كل البراد
وال ـط ــول الـتـقــريـبــي ل ـهــذه الـقـســاطــل هو
 1000متر.
يوجد قساطل حديد لنقل املياه لتبريد
قساطل األمونياك وطــول هذه القساطل
هو تقريبًا  1200متر.
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا وشــرقــا طــريــق عــام
ً
وشماال العقار  /121/وجنوبًا العقارات
 /1252/و  /1288/و./1267/
ال ـح ـقــوق الـعـيـنـيــة :اع ـت ــداء م ــن قـبــل هــذا
ال ـع ـق ــار ع ـل ــى ال ـع ـق ــار  /1288/بــال ـب ـنــاء
بـمــا مـســاحـتــه 75م 2وبــاالسـتـعـمــال بما
مساحته  2005م .2اع ـتــداء مــن قبل هذا
العقار على العقار  /1267/باالستعمال
واق ــام ــة حــائــط تـصــويـنــة ب ـمــا مساحته
 370م .2اعتداء من قبل هــذا العقار على
ال ـع ـق ــار  /121/بــال ـب ـنــاء ب ـمــا مـســاحـتــه
 690م 2وب ــاالس ـت ـع ـم ــال واق ــام ــة حــائــط
تصوينة بما مساحته  1880م .2اعتداء
مــن قـبــل هــذا الـعـقــار عـلــى الـطــريــق الـعــام
باقامة حائط تصوينة واالستعمال بما
مساحته  85م .2احــداث حق مــرور :على
هذا العقار حق املــرور ومــرور املياه ّ
ومد
القساطل للعقار  ./1267/دعــوى مقامة
من مالكة العقار  /1252/على هذا العقار
يتضمن ازالة التعدي من قبل هذا العقار
على العقار رقــم  ./1252/دع ــوى مقامة
من عبدالله وطــارق وسمير غندور ضد
ح ـي ــاة م ـن ـيــف ال ـي ــوس ــف تـتـضـمــن ش ــراء
االعتداء.
(مالحظة :ال تجري أية معاملة على هذا
العقار اال بحضور مالك العقار مع وكيله
املحامي زين العابدين عراجي وابراهيم
راشد عراجي بالذات).
حجز احتياطي على هذا العقار ملصلحة
بـنــك ب ـيــروت ال ــري ــاض ،حـجــز احـتـيــاطــي
صــادر عن دائــرة تنفيذ طرابلس يقضي
بــالـقــاء الـحـجــز عـلــى حـصــة سمير ناظم
ال ـغ ـنــدور ملـصـلـحــة بـنــك ب ــان ــوراب لـنــدن.
اس ـت ـح ـض ــار دع ـ ــوى ص ـ ــادر ع ــن ال ـغــرفــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان ال ـش ـم ــال ــي رق ــم
 2000/4952مقدم من سمير ناظم غندور
ضـ ـ ّـد ب ـنــك ل ـب ـنــان وامل ـه ـج ــر يـطـلــب فيها
اب ـطــال ال ـتــأمــن واال اخـ ــراج ع ـق ــارات من
حكمه .حجز تنفيذي ملصلحة بنك لبنان
واملهجر على كامل هــذا العقار .محضر
وصف عقاري .تأمني ملصلحة بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ل ـق ــاء مـبـلــغ س ـتــة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ومليون وخمسماية الف دوالر
أميركي.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات وامل ـ ـش ـ ـت ـ ـمـ ــات:

( $/8.922.470/ثـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ــاي ــن
وتـ ـسـ ـعـ ـم ــاي ــة واث ـ ـ ـنـ ـ ــان وع ـ ـ ـشـ ـ ــرون ال ــف
وأربعماية وسبعون دوالر أميركي).
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح( $/5.353.482/ :خـمـســة
م ــاي ــن وث ــاث ـم ــاي ــة وث ــاث ــة وخ ـم ـســون
الــف واربعماية واثـنــان وثـمــانــون دوالر
أميركي).
ثانيًا :كامل العقار  1288مجدل عنجر.
مساحته/34572/ :م .2يقع هــذا العقار
ع ـل ــى ط ــري ــق م ـت ـف ــرع م ــن ط ــري ــق ال ـش ــام
مـ ـسـ ـم ــى ط ـ ــري ـ ــق مـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـس ـ ـكـ ــر .وه ــو
ارض زراعـ ـي ــة مـنـبـسـطــة .ول ــه تـصــويـنــة
م ــن ال ـب ـل ــوك واعـ ـم ــدة االس ـم ـن ــت املـسـلــح
وارتفاعها حوالي  3امتار وتمتد بطول
 550م خمسماية وخمسون متر.
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــار /1252/
والعقار ( /1451/طريق خــاص) وشرقًا
ً
طـ ــرق عـ ــام وشـ ـم ــاال ال ـع ـق ــاري ــن /1261/
و /1267/وجـ ـن ــوب ــا الـ ـعـ ـق ــار /1451/
(طريق خاص).
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـي ــة :اعـ ـ ـت ـ ــداء عـ ـل ــى ه ــذا
الـعـقــار مــن قبل الـعـقــار  /1261/بالبناء
بـمــا مـســاحـتــه 75م 2وبــاالسـتـعـمــال بما
مساحته  2005م .2حجز احتياطي على
هذا العقار ملصلحة بنك بيروت الرياض.
حجز احتياطي صــادر عــن دائــرة تنفيذ
طرابلس ملصلحة بنك بــانــوراب (لندن)
لـقــاء مبلغ  /710831/لـيــرة استرليني.
اس ـت ـح ـض ــار دع ـ ــوى ص ـ ــادر ع ــن ال ـغــرفــة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ل ـب ـنــان ال ـش ـم ــالــي م ـقــدم
مــن سمير ناظم غـنــدور ضــد بنك لبنان
واملهجر يطلب فيه ابطال تأمني واخراج
عقارات من حكمه .حجز تنفيذي ملصلحة
بنك لبنان واملهجر على كامل هذا العقار
وس ـ ــواه .مـحـضــر وص ــف ع ـق ــاري .تــأمــن
ملصلحة بنك لبنان واملهجر لـقــاء مبلغ
قــدره ستة ماليني ليرة لبنانية ومليون
وخ ـم ـس ـمــايــة الـ ــف دوالر ام ـي ــرك ــي عـلــى
حصة املدين بهذا العقار وسواه.
قيمة التخمني( $/2.297.580/ :مليونان
ومـ ـ ــاي ـ ـ ـتـ ـ ــان وسـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة وت ـ ـس ـ ـع ـ ــون ال ـ ــف
وخمسماية وثمانون دوالر اميركي).
بـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح( $/1.378.548/ :م ـل ـيــون
وث ــاثـ ـم ــاي ــة وثـ ـم ــانـ ـي ــة وسـ ـبـ ـع ــون ال ــف
وخـمـسـمــايــة وث ـمــان ـيــة واربـ ـع ــون دوالر
اميركي).
مــوعــد املــزايــدة ومـكــانـهــا :يــوم الخميس
الواقع فيه  2014/12/4امام رئيس دائرة
تنفيذ زحـلــة فــي قــاعــة املـحـكـمــة الساعة
الثانية عشرة ظهرًا.
شــروط املــزايــدة :على الــراغــب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ان يــودع باسم
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ زحـلــة قيمة الـطــرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
او ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـعــادلــة وع ـل ـيــه ات ـخــاذ
م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
زحلة اذا لم يكن له مقام فيه وعليه خالل
ثالثة ايــام من صــدور قــرار االحالة ايداع
ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة
امل ــزاي ــدة ع ـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص
وال يستفيد من الزيادة وعليه في خالل
ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار االحالة
دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
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