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إعالنات

نتائج اللوتو اللبناني
6 23 15 14 13 4 2
جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني
لــإصــدار الــرقــم  1537وج ــاءت النتيجة
على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة23 - 15 - 14 - 13 - 4 - 2 :
الرقم اإلضافي6 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 1.144.324.835ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 49,594,950ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة اإلف ـ ـ ـ ــرادي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــل ش ـب ـك ــة: 1,710,171ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
 49,594,950ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,117 :شبكة. الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة44,400 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: 130,280.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 16,285 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املـ ـب ــال ــغ املـ ـت ــراكـ ـم ــة ل ـل ـمــرت ـبــة األول ـ ــىواملنقولة للسحب املقبل1,274,511,579 :
ل.ل.
 امل ـب ــال ــغ امل ـت ــراك ـم ــة ل ـل ـمــرت ـبــة ال ـثــان ـيــةواملنقولة للسحب املقبل103,700,203 :
نتائج زيد
جــرى مساء أمــس سحب زيــد رقــم 1537
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح81368 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة2 : ال ـ ـ ـجـ ـ ــائـ ـ ــزة اإلفـ ـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـكـ ــل ورق ـ ـ ـ ــة:37,500,000
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم1366 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.366 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم66 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.امل ـ ـبـ ــالـ ــغ امل ـ ـتـ ــراك ـ ـمـ ــة ل ـل ـس ـح ــب املـ ـقـ ـب ــل:
 25,000,000ل.ل.
نتائج يومية
جــرى مـســاء أمــس سحب «يــومـيــة» رقم
 405وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة002 :
• يومية أربعة2682 :
• يومية خمسة87221 :

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/1098
املنفذ :شكري وجورج عبد الله بو خليل
وكيلتهما املحامية ابتسام الحلبي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـي ــاد ل ــوي ــس ب ــو خـلـيــل
وكياله
املـ ـح ــامـ ـي ــان سـ ـم ــر طـ ــراب ـ ـلـ ــي وي ــوس ــف
الجمال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
الغرفة االبـتــدائـيــة التاسعة فــي جديدة
امل ــن الـنــاظــرة بالقضايا الـعـقــاريــة ذات
الرقم  2016/437تاريخ 2016/11/8الذي
قـضــى بــاعـتـبــار ان الـعـقــار  14/2ضبية
غير قابلة للقسمة العينية بني الشركاء
وبــازالــة الـشـيــوع فيه عــن طــريــق طرحه
للبيع باملزاد العلني للعموم لصالحهم
ام ــام دائ ــرة التنفيذ املختصة وعـلــى ان
يعتمد اساسا للطرح في املزايدة االولى
املبلغ املقدر من الخبير وهو 4979000 /
/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة اللبنانية
بـ ـت ــاري ــخ ال ـب ـي ــع وبـ ـت ــوزي ــع ث ـم ـن ــه عـلــى
الشركاء كل بحسب حصته في امللك.
تاريخ محضر الوصف 2017/1/3 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/1/21 :
العقار املطروح للبيع :القسم  2من العقار
 14ضـبـيــه قـطـعــة ارض عـلـيـهــا هـنـكــار
حديد يستعمل كاراج ميكانيك وكهرباء
سـيــارات وخيمة مــن الحديد والقماش
وب ـن ــاء م ــن طــابــق ارضـ ــي يـحـتــوي على
غرفة سقفها الواح توتيا ضمنها حمام
وغرفة ضمنها حمام وغرفتني ومطبخ
وحمام يشغل هذه الغرفة عمال اجانب
وش ـق ــة سـكـنـيــة م ـش ـغــول م ــن م ـي ــاد بو
خليل تحتوي على ثــاث غــرف ومطبخ
وحـمــام وحـمــام خــارجــي ومـحــل لــه باب
م ـس ـت ـقــل "حـ ـ ــاق رجـ ــالـ ــي" م ـش ـغ ــول مــن
الـسـيــد ب ـيــار ب ــو خـلـيــل مـســاحـتــه 1360
م.م .يحده غربًا طريق عام ومجرى ماء
والعقار  13شرقًا مجرى ماء والعقار 15
ً
شـمــاال مـجــرى مــاء وطــريــق عــام جنوبًا
مجرى ماء والعقار  13وطريق عام .لهذا
ال ـحــق حــق االن ـت ـفــاع مــن ارب ـعــة وستني
بــامل ـئــة م ــن ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار االق ـصــى
امل ـقــرر لـلـبـنــاء ملنطقة ضبيه مهما بلغ
هـ ــذا ال ـع ــام ــل ان ـت ـف ــاع ل ـه ــذا ال ـع ـق ــار حق
ال ــري مــن نـبــع انـطـلـيــاس بــواسـطــة قناة
انطلياس ضبيه حسب العوائد القديمة
ارت ـف ــاق تخطيط بــاملــرســوم  16162في
 962/4/21ارت ـفــاق وتخطيط تخطيط
باملرسوم  16162في 964/4/21تخطيط
راجــع القسم  1تراجع اشــارة التخطيط
التي تفيد ان سطح هــذا القسم مصاب
بكامله بالتخطيط والتراجع بالعقد.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /4979000/ :دوالر
اميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/4481100/ :
دوالر اميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـ ـ ــي 2017/10/ 27الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخالل ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ينفذ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بــامل ـعــام ـلــة  2005/446ب ــوج ــه وري ـث ــة
املـ ــرحـ ــوم ج ـ ــان ي ــوس ــف ش ــرب ــل ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة عـقــد فـتــح اع ـت ـمــاد ومحضر
عقد وشـهــادة تأمني وكشوفات حساب
ً
تحصيال ملبلغ / 215775385 /ل.ل .عدا
الفوائد واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار  276النمورة

وكفر جريف مساحته / 1360 /م.م .وهو
بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة ارض
بعل حرجية وبالكشف تبني ان الواقع
مطابق لالفادة العقارية ويحتوي على
اشجار حرجية وبرية طبيعته منحدرة.
تاريخ قرار الحجز2015/12/14:
وتاريخ تسجيله2015/12/29:
بــدل تخمني الـعـقــار  276الـنـمــورة وكفر
جريف / 40800 /د.أ.
وبدل طرحه / 24480 /د.أ .أو ما يعادله
بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2017/11/8الـســاعــة 12ظ ـه ـرًا فــي قاعة
محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شك مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس
دائـ ــرة تنفيذ ك ـس ــروان او تـقــديــم كفالة
واف ـي ــة م ــن اح ــد املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ويـ ـتـ ـحـ ـم ــل رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
وال ــدالل ــة وعـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة له
ض ـم ــن ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة واال عـ ـ ّـد قـلـمـهــا
مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للعقار
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي الياس ريشا
ينفذ انطون عبدالله زغيب باملعاملة
 2016/1287بوجه نبيه شكرالله الحاج
ً
سند تحصيال ملـبـلــغ / 500000 /د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ويـ ـ ـج ـ ــري ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار 903
بقعتوتة وعلى  600سهم في العقار 852
بقعتوتة حصة املنفذ عليه
العقار  903بقعتوته مساحته  2910م.م.
وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة قطعة
ارض سـلـيــخ بـعــل وبــالـكـشــف تـبــن انــه
يقع ضمن منطقة تحتوي على جبالة
باطون ومحفار رمل وطبيعته مسطحة.
ال ـع ـقــار  852بـقـعـتــوتــة مـســاحـتــه 1530
م.م .وهـ ــو ب ـم ــوج ــب االفـ ـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة
قطعة ارض سليخ بـعــل ضمنها نبعة
م ـ ــاء وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه ي ـق ــع ضـمــن
منطقة عني الكرسي وله اطاللة جميلة
وطبيعته شبه منحدرة وضمنه نبعة
ماء.
تاريخ قــرار الحجز 2017/2/7 :وتاريخ
تسجيله 2017/2/15
ب ـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـعـ ـق ــار  903ب ـق ـع ـتــوتــة /654750/د.أ وبــدل طرحه /392850/
د.أ
بــدل تخمني  600سهم مــن العقار 852بقعتوته حصة نبيه الحاج / 86062 /
د.أ .وبدل طرحها / 51637.2 /د.أ .أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
يـجــري البيع بـيــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
2017/10/10ال ـســاعــة  11.00قبل الظهر
فـ ــي ق ــاع ــة م ـح ـك ـمــة كـ ـ ـس ـ ــروان .ل ـل ــراغ ــب
بــالـشــراء دفــع بــدل الـطــرح بـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ ك ـس ــروان أو تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة
مــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة

الـعـيـنـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــاريــن مــوضــوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ ح ـس ــام الـبـعـيـنــو الـ ــذي ح ــل محل
ب ــاق ــي ورث ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم ن ـع ـي ــم الـبـعـيـنــو
باملعاملة  2012/200بوجه سمير وجان
ال ـه ــوا ح ـكــم مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف الـجـنــح
ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـغ ــرف ــة ال ـتــاس ـعــة رقــم
 97/211ت ــاري ــخ  1997/6/6تحصيال
ملبلغ  /83340/يــورو إضــافــة إلــى مبلغ
 /12782/يورو وذلك بعد تعديل العملة
عدا الفوائد والرسوم والنفقات.
ويـجــري التنفيذ على  400سهم حصة
سمير الهوا في العقار /96صــربــا وفي
العقار /520غادير.
العقار /96صربا مساحته  342م.م .وقدأصبحت  262م.م .بعد أن تم استمالك 80
م.م .وهو بموجب االفادة العقارية أرض
سليخ ضمنها بـنــاء فــي حــالــة الـخــراب
وبئر ماء جمع .وبالكشف تبني انه يقع
على الطريق الداخلية املوازية
لالوتوستراد بوجه محطة MEDCO
والـبـنــاء مــن حجر وأمــامــه خيمة حديد
قرميد ومــرآب للسيارات والبناء مؤلف
مــن صــالــون وسـفــرة ثــاث غــرف وحمام
وم ـط ـب ــخ .الـ ـب ــاط م ــوزايـ ـي ــك ،ق ـس ــم مــن
ال ـش ـب ــاب ـي ــك خ ـش ــب وزجـ ـ ـ ــاج مـ ــع حــديــد
وقسم آخر ألومنيوم مع زجاج وحديد،
املـجـلــى رخ ــام رم ــادي قــديــم مــع خــزائــن،
ب ــاط املـطـبــخ وال ـح ـمــام سـيــرامـيــك ومــن
خــال اح ــدى الـغــرف درج داخـلــي يــؤدي
الى غرفة سيراميك مع حمام.
ال ـع ـقــار/520غــاديــر مـســاحـتــه  201م.م.وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ارض
عليها ب ـنــاء مــؤلــف مــن سـفـلــي يحتوي
على غرفتني صغيرتني وحمام وارضي
يحتوي على غرفتني ومطبخ ومنافع
خ ـشــب وس ـط ـي ـحــة وأول ي ـح ـتــوي على
غرفتني وحمام وذلــك بالعقد واملحضر
الفني رقــم  .2005/793وبالكشف تبني
انــه مــأهــول مــن عائلة رومــانــوس سليم
ومــؤلــف مــن مــرآب للسيارات لها بوابة
حــديــد ودارة وم ــدخ ــل وم ـط ـبــخ وق ـعــدة
عــرب ـيــة وص ــال ــون ودرج داخ ـل ــي ي ــؤدي
ال ـ ـ ــى س ـف ـل ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن غ ــرفـ ـت ــي ن ــوم
وح ـم ــام ودرج داخ ـل ــي آخ ــر يـ ــؤدي الــى
االول املــؤلــف مــن غــرفـتــي ن ــوم وبـلـكــون
مــا بــن االرض ــي والطابق االول .البالط
سـيــرامـيــك واملـجـلــى رخ ــام غــرانـيــت ولــه
خزائن خشبية.
تاريخ قرار الحجز  2014/9/26وتاريخ
تسجيله .2016/10/2
بـ ــدل ت ـخ ـمــن  400س ـه ــم ح ـص ــة سـمـيــر
الهوا في العقار /96صربا  /78600/د.أ.
وبدل طرحها  /47160/د.أ.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن  400س ـه ــم ح ـص ــة سـمـيــر
الـهــوا فــي العقار /520غــاديــر /40200/
د.أ .وب ــدل طــرحـهــا  /24120/د.أ .أو ما
يعادلهما بالعملة الوطنية.
يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
2017/9/27الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة  12.00ظ ـه ـرًا في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دفــع بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي
منظم المــر حضرة رئيس دائ ــرة تنفيذ

إعالن

تعلن سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت عن رغبتها بطرح العقار
رقم  4553منطقة املزرعة العقارية  -بريوت العائد ملكيته للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية للبيع عن طريق املزاد بواسطة الظرف املختوم.
 موقع العقار :رأس النبع غرب شارع محمد الحوت وجنوب شارع عبدالله الياىف. مساحة العقار  1176م 2وفقاً لسند التمليك طرح سعر املرت  5150دوالرفعىل الراغبني بالرشاء تقديم عروضهم من مبنى السفارة اإليرانية يف بريوت
الكائنة يف محلة برئ حسن  -القسم املايل.
للمراجعة واإلستفسار يُرجى اإلتصال عىل الرقم  03/752636السيد أحمد سعد
و 01/821224أو 01/821230

كسروان أو تقديم كفالة وافية من أحد
امل ـصــارف املقبولة مــن الــدولــة ويتحمل
رســوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الــدائــرة واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه كـمــا عليه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رقـ ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/60 :
استنابة
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وك ـيــاه املـحــامـيــان هــا روفــايــل وبـســام
كرم
املنفذ عليهم :نهاد محمد وهبي وحسن
علي وهبي
وعلي حسني وهبي ـ ـ بشامون ـ ـ قضاء
عاليه ـ ـ بناية ورد ـ ـ منطقة الكريدلي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وق ـي ـمــة ال ــدي ــن :عقد
تأمني عقاري من الدرجة االولى وبدون
مزاحم واتفاقية فتح الحسابات وسند
ك ـف ــال ــة ت ـضــام ـن ـيــة ب ـق ـي ـمــة ،751 ،133/
 /318ثــاثـمـئــة وثـمــانـيــة عـشــر مليونًا
وسبعمئة وواحــد وخمسون الف ومئة
وث ـ ـ ــاث وث ـ ــاث ـ ــون لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة ع ــدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/9/25
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك
2015/10/13
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار،2014/12/5 :
2015/7/14
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله2015/7/25 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2015/11/26
تاريخ تسجيله2015/12/1 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها
 2400سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /682ن ـب ـح ــا ـ ـ
أمـيــري ـ ـ محلة السالسيل العقار أرض
م ـعــدة ل ــزراع ــة ال ـح ـبــوب وه ــي سـلـيــخ ال
يوجد عليها انشاءات.
ـ ـ مساحته 14139 :متر مربع
ـ ـ حدوده :يحده غربًا العقارات رقم ،676
ً
 ،675 ،677وشــرقــا طــريــق ع ــام وش ـمــاال
الـعـقــاريــن رق ــم  ،683 ،680 ،676جنوبًا
العقارين .681 ،677
ـ ـ الحقوق العينية:
ـ ـ يومي  1228تــاريــخ  2011/4/6تأمني
تـعـهــد امل ــدي ــن ب ـعــدم الـبـيــع اال بـمــوافـقــة
الـ ــدائـ ــن ب ـم ـل ـفــه ال ـح ـص ــة امل ــؤم ـن ــة كــامــل
العقار نوع التأمني رضائي درجة أولى
مع حق التحويل.
ـ ـ الدائن :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ـ ـ املــديــن :علي حسني وهبي  2400سهم
قيمة التأمني  150.000.000ليرة لبنانية.
نوع الفائدة حسب شروط العقد.
ـ ـ يومي  1851تاريخ  2013/6/1خالصة
ح ـك ــم ع ـل ــى ح ـص ــة ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــي
بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع
الوطني رقم /2754غ ع  2013بملفه.
ـ ـ يومي  2277تاريخ  2015/7/25حجز
تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت
رقـ ـ ــم  2014/1998ع ـل ــى نـ ـه ــاد مـحـمــد
وهبي وحسن علي وهبي وعلي حسني
وهبي ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل .بملفه.
ـ ـ مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بيروت
ـ ـ ـ ـ ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســي
ش.م.ل.
ـ ـ ـ ـ امل ـح ـج ــوز ع ـل ـيــه :ع ـلــي ح ـســن وهـبــي
ونهاد محمد وهبي وحسن علي وهبي
ـ ـ يومي  3830تاريخ  2015/12/1محضر
وصف العقار
ورد محضر وصــف لهذا العقار صــادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعلبك رق ــم 2015/60
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـفــرن ـســي
ش.م.ل .ضــد املنفذ عليهم نـهــاد محمد
وهبي .وحسن علي وهبي.
وع ـل ــي ح ـس ــن وهـ ـب ــي .م ـص ــدر الـحـجــز
دائرة تنفيذ بعلبك.
الـ ـح ــاج ــز :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـفــرن ـســي

