الثالثاء  27شباط  2018العدد 3406

إعالنات

املعاملة التنفيذية رقم  2016/21املتكونة
فيما بني:
طالب التنفيذ :شركة مصري غروب ش.م.م.
املنفذ عليه :علي محمد األمني
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
النبطية رقم  2016/55تاريخ 2016/5/5
ً
تحصيال لدين بالغ مئة وخمسون الف
دوالر أم ـي ــرك ــي عـ ــدا ال ــرس ــوم وال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ .2016/2/11
تاريخ تبليغ االنذار .2016/2/13
تاريخ قرار الحجز .2016/4/21
ت ــاري ــخ الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـقــاري
.2016/4/23
تاريخ محضر وصف العقار .2017/3/23
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري
.2017/4/1
العقار املطروح للبيع:
 2400سهم في العقار رقم  /2207منطقة
ابل السقي العقارية وهو عبارة عن قطعة
ارض مساحتها  700مـتــر مــربــع تقريبًا
عليها بناء يتألف من ثالث طوابق:
طـ ــابـ ــق سـ ـفـ ـل ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــزان م ــاء
ومستودع له مدخل خاص.
ط ــاب ــق ارض ـ ــي م ــؤل ــف م ــن ش ـق ـتــن :شقة
جنوبية تـتــألــف مــن ثــاث غــرف ومطبخ
وحمام وكوردور وشرفة.
وش ـقــة شـمــالـيــة ت ـتــألــف م ــن م ـمــر وث ــاث
غرف ومطبخ وحمامني وشرفة.
طابق اول :مؤلف من شقة واحدة تحتوي
على موزع وممر وصالون وغرفة جلوس
وثالث غرف نوم ومطبخ وثالث حمامات
وشـ ــرفـ ــات وت ـ ـ ــراس م ـس ـق ــوف بــال ـقــرم ـيــد
وت ـب ـلــغ م ـســاحــة ال ـب ـن ــاء  486م ـتــر مــربــع
تقريبًا وحالته جيدة جدًا.
يوجد على هذا العقار تأمني درجة اولى
دون مزاحم ملصلحة املؤمن حسني علي
زري ــق تــأمـيـنــا لــديــن ق ــدره خـمـســون الــف
دوالر أميركي.
حدوده:
من الشمال العقار رقم .2174
من الشرق العقارين رقم  2170و.2181
من الجنوب العقار رقم .2181
من الغرب العقار رقم .2176
قيمة التخمني  486000دوالر أميركي.
قيمة الطرح  291600دوالر أميركي.
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا نـهــار االربـعــاء
الواقع فيه  2018/4/25الساعة الواحدة
ظـ ـهـ ـرًا امـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
مرجعيون.
فعلى الــراغــب بالشراء اي ــداع بــدل الطرح
فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مصرفي
منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ مرجعيون
واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق هــذه
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له ما
ً
لم يكن ممثال بمحام وعليه تسديد كامل
الثمن ورسـمــي الــداللــة والتسجيل خالل
املهلة القانونية.
رئيس القلم
محمد حرب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ شركة ج وج بيترو ستايشن (شركة
ت ـض ــام ــن) بــامل ـعــام ـلــة  2013/890بــوجــه
م ــارون طــانـيــوس بطيش ونـبـيــل م ــارون
بطيش ق ــرار الـقــاضــي املـنـفــرد املــدنــي في
كـســروان الناظر في الــدعــاوى املالية رقم
 2012/128ت ــاري ــخ  2012/9/20وال ــذي
قـضــى بــدفــع مبلغ  5774000ل ل اضــافــة
الى الفوائد واللواحق.
ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــار 3923
كفردبيان والعقار  9046كفردبيان رقبة
خاص مارون طانيوس بطيش.
 العقار  3923كفردبيان مساحته 10715م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض قـســم مـنـهــا سـقــي ضمنها اشـجــار
فــاكـهــة مختلفة ونـبـعــة م ــاء ال طــريــق له
ول ـل ــوص ــول ال ـي ــه ع ـبــر م ـف ــرق ق ـل ـعــة فـقــرا
وبالكشف عليه تبني انه مطابق لالفادة
العقارية.
 الـعـقــار  9046كـفــردبـيــان مساحته 800م.م .وهو بموجب االفادة العقارية قطعة
ارض ف ـي ـهــا اشـ ـج ــار مـخـتـلـفــة م ـف ــرز عن
العقار  425وبالكشف تبني ان بناء يقوم
عليه مــن طابقني ومستودع فــي الطابق
االرض ـ ــي وج ـ ــزء م ـن ــه اي ـض ــا م ــأه ــول مــن
امل ـن ـفــذ عـلـيــه م ـ ــارون ب ـط ـيــش ،مــؤلــف من
ص ــال ــون وس ـف ــره وح ـم ــام وغــرف ـتــن نــوم

وم ـط ـب ــخ وبـ ـ ــاط س ـي ــرام ـي ــك وجـ ـ ــزء مـنــه
قيد االنجاز والطابق االول قيد االنجاز
وحديقة صغيرة ضمنها خيمة قرميد.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2014/4/3وتــاريــخ
تسجيله  2014/4/14بدل تخمني العقار
 3923كفردبيان  964350د.أ .وبدل طرحه
بعد التخفيض  520749د.أ.
بدل تخمني حصة مارون بطيش رقبة في
العقار  9046كفردبيان  324000د.أ .وبدل
طرحه بعد التخفيض  174960د.أ .أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
ي ـجــري ال ـب ـيــع ب ـيــوم ال ـث ـل ـثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/13ال ـس ــاع ــة  11ق ـبــل ظ ـهــر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان أو تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/67
طالبتا التنفيذ :نسرين عنيسي وبتول
خلف
املنفذ عليهما :علي عبد الحسني وحسن
فخر الدين
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ج ـ ــزاء الـنـبـطـيــة رقــم
اسـ ـ ـ ــاس  2015/144قـ ـ ـ ــرار 2015/161
ت ـ ــاري ـ ــخ  2015/5/28امل ـت ـض ـم ــن ال ـ ــزام
املستأنف بوجههما بأن يدفعا بالتكافل
والتضامن مبلغًا وقدره أربعة وعشرون
مليون ليرة لبنانية اضافة الــى الرسوم
والنفقات مناصفة بينهما.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/2/18 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/11/17 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/11/17
تاريخ محضر وصف العقار2016/2/13 :
وتاريخ تسجيله 2017/4/22
العقار املــوصــوف 1200 :سهم من العقار
/3258ال ـن ـب ـط ـيــة الـفــوقــا ع ـبــارة عــن ارض
ي ـقــع عـلـيـهــا ب ـن ــاء ق ــائ ــم يـحـيـطــه حــديـقــة
تــم تشييده منذ حــوالــي  15عامًا يتألف
مـ ــن ط ــاب ــق ارض ـ ـ ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى شـقــة
غير مشطبة بالكامل مؤلفة مــن صــاالت
وغرف مفتوحة على بعضها البعض مع
تراس وحمام واحد مشطب ،وطابق اول
يحتوي على شقة مشطبة بحالة جيدة
جدًا ومشغولة من قبل عائلة املنفذ عليه
ع ـلــي ع ـبــد ال ـح ـســن وت ـتــألــف م ــن مــدخــل
وصــالــون وج ـلــوس ومـطـبــخ وغــرفــة نــوم
عدد 3وحمام عدد  3وفرندة عدد  2اضافة
الى غرفة خدم مع حمام تقع تحت التراس
املوجود في الطابق االرضــي ،كما يوجد
خزان مياه يقع تحت التراس املوجود في
الطابق االرضي.
مساحته :ارض العقار االجمالية  1368م2
كامل البناء مع توابعه  595م2
التخمني للحجة املحجوزة$ 217.125 :
الطرح للحصة املحجوزة$ 130.275 :
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2018/3/29ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صيدا باملعاملة

التنفيذية رقــم  2015/267غرفة الرئيس
ال ـقــاضــي ران ــي ص ــادق لـبـيــع الـقـســم رقــم
 5فــي الـعـقــار رق ــم  /498الـهــالـيــة بــاملــزاد
العلني.
امل ـن ـفــذ :مـصـطـفــى ص ــاح سـنـجــر وكـيـلــه
املحامي خالد عساف
املنفذ عليهم :حسن علي أبو غدير
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بقيمة
/150000/د.أ .ع ــدا ال ـل ــواح ــق وال ـفــوائــد
والرسوم
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ تـ ـبـ ـلـ ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي:
2016/8/17
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2015/4/27 :تاريخ
تسجيله2015/4/29 :
ت ــاري ــخ م ـح ـضــر ال ــوص ــف2016/4/20 :
تاريخ تسجيله2017/5/5 :
محتويات القسم رقم  498/5الهاللية :هو
عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من مدخل
وص ــال ــون وس ـف ــرة وم ـمــر ع ــدد  2وم ــوزع
وخمس غرف نوم ومطبخ وحمام عدد 4
وغرفة مونة وخمس شرفات.
مساحته/415 :م2
بدل التخمني/498000 :د.أ.
بدل الطرح/298800 :د.أ.
ً
حدود القسم رقم  498/5الهاللية :شماال:
العقار  512جنوبًا :طريق عام
شرقًا :العقار  497غربًا :العقار 499
م ـك ــان وت ــاري ــخ ال ـب ـي ــع :ل ـقــد ت ـح ــدد نـهــار
الـثــاثــاء الــواقــع فــي  2018/3/20الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا مــوع ـدًا لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني امام رئيس دائرة تنفيذ صيدا.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء أن
ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قبل
املباشرة باملزايدة في صندوق الخزينة
أو في أحــد املـصــارف املقبولة من الدولة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح أو أن يـقــدم
كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه
أن يتخذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
إذا لــم يكن لــه مقامًا فيه واال اعتبر قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن ورس ــم ال ــدالل ــة خــال
مهلة ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر وعلى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد محمد مـعــن رضــا
غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا ومـجـهــولــي
ً
محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2018/94
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن رام ـ ـ ــي غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الحكم الـصــادر
عــن املحكمة االبتدائية فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/114ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملـتـضـمــن اعـتـبــار أن الـعـقــار رق ــم /444
النبطية الفوقا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عــن طــريــق طــرحــه للبيع ب ــامل ــزاد العلني
على اساس سعر الطرح البالغ 312.550
د.أ .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد محمد مـعــن رضــا
غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا ومـجـهــولــي
ً
محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2018/95
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن ران ـ ـيـ ــا غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الحكم الـصــادر

عــن املحكمة االبتدائية فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/115ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملتضمن اعتبار أن العقار رقــم /1876
النبطية الفوقا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عن طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على
اســاس سعر الطرح البالغ 387.940.000
ل.ل .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد محمد مـعــن رضــا
غ ـن ــدور م ــن الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا ومـجـهــولــي
ً
محل اإلقــامــة ،وعـمــا بأحكام امل ــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2018/97
واملـ ـتـ ـك ــون ــة بـ ــن دان ـ ـ ــي غ ـ ـنـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الحكم الـصــادر
عــن املحكمة االبتدائية فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/116ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملـتـضـمــن اعـتـبــار أن الـعـقــار رق ــم /458
النبطية الفوقا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبازالة الشيوع فيه بينهم
عــن طــريــق طــرحــه للبيع ب ــامل ــزاد العلني
على اس ــاس سعر الـطــرح البالغ 56.700
د.أ .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلى املنفذ عليهما علي محمد معني رضا
غ ـنــدور وعـبــد املـجـيــد مـحـمــد مـعــن رضــا
غندور من النبطية الفوقا ومجهولي محل
ً
اإلقــامــة ،وعـمــا بــأحـكــام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكما هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رق ــم  2018/98واملـتـكــونــة بني
حـ ـس ــن م ـح ـم ــد ف ـ ـخـ ــري غـ ـ ـن ـ ــدور ب ــوك ــال ــة
املحامي محمد قانصو وبينكما ورفاقكم
إن ــذارًا تنفيذيًا مــوضــوع الـحـكــم الـصــادر
عــن املحكمة االبـتــدائـيــة فــي النبطية رقم
ق ـ ــرار  2017/117ت ــاري ــخ 2017/11/29
واملـتـضـمــن اع ـت ـبــار أن ال ـع ـقــار رق ــم /445
النبطية الـفــوقــا غير قــابــل للقسمة عينًا
بني الشركاء وبــازالــة الشيوع فيه بينهم
عن طريق طرحه للبيع باملزاد العلني على
اســاس سعر الطرح البالغ 446.400.000
ل.ل .وتوزيع ناتج الثمن بني الشركاء كل
بحسب حصته فيه وبتضمني املستدعي
واملستدعى بوجههم الــرســوم والنفقات
كل بنسبة حصته فيه.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني إلستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة متابعة التنفيذ بحقكما أص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة اإلنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
ط ـل ــب م ـل ـح ــم ح ـب ـي ــب الـ ـ ـخ ـ ــوري بـصـفـتــه
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للعقار
 802كفرنيس.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
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أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم - 2015/106
استنابة
اس ـ ـت ـ ـنـ ــابـ ــة دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـع ـ ـبـ ــدا رقـ ــم
2015/1416
الجلسة الخامسة
طالب التنفيذ :جورج فاخوري
املنفذ عليهما :وفاء كاظم حطيط 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 لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/2/16 :
الـعـقــار امل ـطــروح لـلـبـيــع :الـقـســم رق ــم /5/
 Aمن العقار  /1427/من منطقة عرمون
الـعـقــاريــة يـقــع الـقـســم فــي م ـشــروع نسيم
ال ـب ـح ــر ف ــي م ــدخ ــل الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـق ــائ ــم عـلــى
الـعـقــار  /1427/طــابــق سفلي ولــه بابان
مــن الحديد ال ـجــرار ،واملـحــل فــارغ مــن أي
محتوى ومــن أي شــاغــل ،مساحة القسم
 32متر مربع.
قيمة التخمني 28800 :دوالر أميركي.
قيمة بدل الطرح بعد التخفيض12597 :
دوالر أميركي.
مــوعــد املــزايــدة ومكانها :تـجــري املــزايــدة
ن ـهــار االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2018/3/21
الساعة  12ظهرًا أمام دائــرة تنفيذ عاليه
في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :على راغ ــب ال ـشــراء اتخاذ
محل اقــامــة لــه ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ
عــال ـيــه واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقار موضوع املزايدة ومعاينة
ال ـع ـقــار ،وعـلـيــه تــأمــن ب ــدل قـيـمــة الـطــرح
بموجب شيك مصرفي المر رئيس دائرة
تنفيذ عاليه ،وخالل االيام الثالثة التالية
ل ــاح ــال ــة ع ـل ـيــه دفـ ــع ايـ ـ ــداع ك ــام ــل الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا ،بزيادة
الناكل الــذي يضمن النقص وال يستفيد
من املــزايــدة ،وعليه خــال العشرين يومًا
تـســديــد كــامــل الـثـمــن ،ورس ــم ال ــدالل ــة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/31 :
املـنـفــذ :بـنــك ســوسـيـتــه ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .املحامي جهاد أبي صالح.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم :شـ ــركـ ــة ق ـ ـبـ ــان ل ـل ـب ـنــاء
والتجارة ش.م.م .املمثلة باملديرين ماريو
وشربل قبالن وجرجي رشيد قبالن.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن وع ـقــد
تــأمــن وش ـهــادة تــأمــن و( )14سـنــد ديــن
بقيمة /81591/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2017/4/10 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/4/12 :
املطروح للبيع العقار :رقم  /518/منطقة
اجدبرا العقارية.
مـحـتــويــاتــه :وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ارض بعل
حرج.
مساحته 2699 :م2
ً
يحده :شماال 519 - 407 :شرقًا515 - 407 :
 520جنوبًا 520 - 519 - 515 :غربًا520 - 519 :
التخمني/54000/ :د.أ.
بدل الطرح/32400/ :د.أ.
املــزايــدة ومـكــانـهــا :يــوم الخميس الــواقــع
في  2018/3/15الساعة  /12/ظهرًا امام
رئيس دائرة التنفيذ في محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة أو تقديم شك او كفالة مصرفيني
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه
ات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ض ـمــن ن ـط ــاق دائـ ــرة
تـنـفـيــذ ال ـب ـت ــرون واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا
مختارًا له وعليه ان يدفع رسم  %5داللة
اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

