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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد للتخلص مــن الـتـلــوث
بــاملــواد النفطية فــي األقـنـيــة وفــي بعض
امل ـ ــواق ـ ــع ف ـ ــي م ـع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــذوق ال ـ ـح ـ ــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 11951/ت ــاري ــخ  ،2017/11/17قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 470
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد الس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـ ـ ـ ــزوم شـ ـ ـ ــراء ع ـ ـ ـ ــوازل ك ــومـ ـب ــوزي ــت 220
ك.ف ،.مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض رقــم
ث4د 10114/ت ــاري ــخ  ،2017/10/5قــد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2018/3/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/2/24
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 469
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك -
غــرفــة الرئيس أحمد محمود
رقم املعاملة2016/85 :
املنفذ :البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل- .
بوكالة املحامي سليم بريدي
املنفذ عليهم :حمزه طالل رباح  -اللبوة -
الشارع الرئيسي  -بملكه
طـ ــالل ح ـســني رب ـ ــاح  -الـ ـلـ ـب ــوة  -الـ ـش ــارع
الرئيسي  -بملكه
عـ ـل ــي طـ ـ ــالل رب ـ ـ ــاح  -الـ ـلـ ـب ــوة  -ال ـ ـشـ ــارع
الرئيسي  -بملكه
الـ ـسـ ـن ــد ال ـت ـن ـف ـيــذي وقـ ـيـ ـم ــة الـ ــديـ ــن:
ع ـقــد قــرض مــوثــق بتأمني مــن الــدرجــة
ً
االولــى تـ ـحـ ـصـ ـي ــال ملـ ـبـ ـل ــغ $/38.888.64/
ع ــدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/3/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/3/19 :
تاريخ قرار الحجز2016/5/4 :
تاريخ تبليغ الحجز2016/5/27 :
تاريخ تسجيله2016/4/21 :
تاريخ محضر وصف العقار2016/6/15 :
تاريخ تسجيله2016/7/2 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 - 1العقار رقم  /301/اللبوة
أميري ـ ـ في محلة فوق البيادر
قطعة أرض مثلثة الشكل ويــوجــد على
هـ ــذا الـ ـعـ ـق ــار أشـ ـج ــار تـ ـف ــاح م ـث ـمــرة عمر
ال ـش ـجــرة  10س ـنــوات ت ـقــري ـبــًا واالش ـجــار
ج ـيــدة وم ـع ـت ـنــى ب ـهــا وكــانــت فــي االصــل
 1000شجرة جرى قلع  250شجرة منها
ليبقى منها  750شجرة حاليًا.
مساحته/16010/ :م2
ً
حـ ـ ـ ــدوده :يـ ـح ــده ش ـ ـمـ ــاال الـ ـعـ ـق ــار /299/
وجنوبًا مجرى مياه عــام وشرقًا طريق

عام وغربًا العقار ./300/
الحقوق العينية:
 يومي  3886تــاريــخ  2011/11/1تأمنيدرجـ ـ ــة اولـ ـ ـ ــى ،ال ـ ــدائ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ش.م.ل .املـ ــديـ ــن ط ـ ــالل ح ـســني
رباح ،قيمة التأمني خمسة وعشرون ألف
دوالر أميركي.
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع أو ال ـتــأمــني أو
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي حـ ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الفريق الدائن.
 يومي  1873تــاريــخ  2016/5/18حجزت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الحجز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـ ـحـ ــاجـ ــز
ال ـب ـنــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة ش.م.ل.
املـ ـ ـحـ ـ ـجـ ـ ــوز عـلـيـهــم طـ ـ ــال حـســن ربـ ـ ـ ــاح
وح ـمــزه طالل ربـ ـ ــاح وعـ ـل ــي ط ـ ــالل ربـ ـ ــاح
ع ـ ــدد االسـ ـه ــم املحجوزة  2400سهم.
 يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضروص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/290150/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/157116.22/
 - 2العقار رقم  /406/اللبوة
أميري  -في محلة سهالن القدرون
أرض ج ـب ـل ـيــة غـ ـي ــر مـ ــزروعـ ــة ويـ ـق ــع فــي
منطقة الجرد.
مساحته/2813/ :م2
ً
حـ ـ ـ ـ ـ ــدوده :ي ـحــده شـ ـم ــاال ق ـنــاة م ـيــاه
عــامــة وج ـنــوبــًا وشـ ـ ــرقـ ـ ــا طــريــق عــام
وغــربــًا قناة مياه عامة.
الحقوق العينية:
 يــومــي  1755تــاريــخ  2012/6/7تأمنيدرج ـ ــة أول ـ ــى م ــع ح ــق ال ـت ـحــويــل ،ال ــدائ ــن
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل .املدين
طالل حسني ربــاح ،قيمة التأمني خمسة
وسبعون ألف دوالر أميركي.
ت ـع ـهــد املـ ــديـ ــن بـ ـع ــدم الـ ـبـ ـي ــع أو ال ـتــأمــني
أو التأجير أو ترتيب أي حــق عيني اال
بموافقة الفريق الدائن.
 يــومــي  933تــاريــخ  2016/3/17حجزاحتياطي رقــم  2016/14مصدر الحجز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح.
 يومي  1548تــاريــخ  2016/4/21حجزت ـن ـف ـيــذي رق ــم  2016/85م ـصــدر الحجز
دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـل ـبــك ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ال ـب ـنــك
اللبناني للتجارة ش.م.ل .املحجوز عليه
طالل حسني رباح عدد االسهم املحجوزة
 2400سهم.
 يومي  2356تاريخ  2016/7/2محضروص ــف ال ـع ـقــار م ــن دائ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بعلبك
املعاملة .2016/85
التخمني بالدوالر األميركي$/14065/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/7616.19/
مـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــد جـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــزاي ـ ـ ـ ـ ــدة وم ـ ـ ـك ـ ـ ــان
إجــرائ ـهــا :نـ ـه ــار الخميس الـ ــواقـ ــع ف ــي
 2018/3/22ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـحــاديــة عشر
ظ ـ ـه ـ ـرًا أمـ ـ ـ ــام حـ ـض ــرة القاضي املنفرد في
بعلبك رئيس دائــرة التنفيذ.
ش ــروط ال ـب ـيــع :النفقات امل ـتــوجــب دفعها
عــالوة على الثمن طوابع االحالة ورسم
الــداللــة للبلدية  5%وعلى راغــب الشراء
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور بـ ــاملـ ــوعـ ــد امل ـ ـعـ ــني وان ي ـ ــودع
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل املباشرة
باملزايدة لــدى صندوق الخزينة أو احد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ـب ـل ـغــًا م ــوازي ــًا
ل ـبــدل ال ـطــرح أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن هــذا املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة
ً
الدخول باملزايدة وعليه ان يختار محال
القامته ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة
ايــام من صــدور قــرار االحالة ايــداع الثمن
ً
تحت طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه فــي خ ــالل ع ـشــريــن
يومًا من تاريخ صــدور قــرار االحالة دفع
املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية2016/330 :
املنفذ :كــونـتــوار التسليف الـتـجــاري الفا
بوكالة املحامي بيار رياشي
املنفذ عليها :فاطمة حمية  -طاريا

السند التنفيذي وقيمة الدين سند دين
موثق بعقد تأمني وشهادة قيد تأمني من
الدرجة االولى بمبلغ ثالثة وتسعون الف
دوالر أميركي عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2016/10/25 :
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذار والـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز:
 28/10/2016و18/11/2016
تاريخ قرار الحجز2016/11/16 :
تاريخ تسجيله2016/11/18 :
تاريخ محضر وصف العقار2017/1/13 :
تاريخ تسجيله2017/1/23 :
بيان العقار املحجوز ومشتمالته2400 :
س ـهــم بــال ـع ـقــار رق ــم  /691ط ـل ـيــا ـ ـ أم ـيــري
ـ ـ ـ ـ مــوقــع عــني ال ـت ـفــاح .ي ـقــع العقار في
سـهــل طـلـيــا لـلـجـهــة الـغــربـيــة ولـلــوصــول
ال ـيــه بــواس ـطــة طــريــق عـ ــام فــرعــي مــزفــت
ارضه مستطيلة مسطحة وتربته حمراء
يوجد ضمنه بنائني.
أ  -البناء األول :طابق أرضــي مؤلف من
أربعة غرف ومطبخني وحمامني وانتريه
وبـ ــرنـ ــدا شــرق ـيــة ش ـمــال ـيــة وم ـط ـلــع درج
يــؤدي الى السطح .مساحته حوالي 220
م 2وال ـب ـنــاء غير م ــورق مــن ال ـخــارج ومن
الــداخــل وغير مبلط .وتسكن فيه عائلة
سورية كما يوجد بئر ارتوازي مقفل غير
مجهز ومحاط بشريط شائك واعمدة من
قساطل حديد انش ونصف.
ب  -بناء ثاني عبارة عن غرفة من حجر
لــن  3 * 3م 2ويــوجــد ضمنه  75شجرة
كرز و 14ش ـجــرة م ـث ـمــرة انـ ــواع مختلفة
و 13ش ـجــرة سـ ـ ــرو وب ــاق ــي ارض الـعـقــار
سليخ مفالحة.
مساحته 52950 :متر مربع.
حـ ـ ــدوده :يـحــده غــربــا قـنــاة مـيــاه وطريق
وال ـع ـق ــارات ،883 ،796 ،724 ،723 ،722
 ،884 ،885وش ــرق ــًا قـ ـن ــاة مـ ـي ــاه وطــريــق
ً
والـ ـعـ ـق ــارات  ،689 ،650 ،686وشماال قناة
مياه وجنوبًا العقار رقم .715
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :ي ــوم ــي  18تاريخ
 2015/1/21تــأمــني درج ــة أول ــى مــع حق
الـ ـتـ ـح ــوي ــل.
الـ ــدائـ ــن :كـ ــون ـ ـتـ ــوار ال ـت ـس ـل ـيــف التجاري
الفا.
املدين :فاطمة محمد حمية  2400سهم.
قيمة التأمني :ثالثة وتسعون الف دوالر
أم ـيــركــي وال ـفــائــدة حسب ش ــروط العقد،
تعهد املــديــن ب ـعــدم ال ـب ـيــع او ال ـتــأمــني او
ال ـتــأج ـيــر أو تــرت ـيــب أي ح ــق ع ـي ـنــي إال
بموافقة الدائن.
يــومــي  4278تــاريــخ  2016/11/18حجز
تنفيذي رقــم  2016/330م ـصــدر الحجز
دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــذ بـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ــك الـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــز
كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوار ال ـت ـس ـل ـي ــف الـ ـتـ ـج ــاري ال ـفــا
واملحجوز عليه :فاطمة محمد حمية
يــومــي 265 :تــاريــخ  2017/1/23محضر
وص ــف ال ـع ـقــار صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذ
بعلبك رقم اساس .2016/330
مصدر الحجز :دائرة تنفيذ بعلبك
ال ـحــاجــز :كــون ـتــوار التسليف التجاري
الفا
املحجوز عليها :فاطمة محمد حمية.
التخمني بالدوالر األميركي.$ 368105 :
ب ـ ــدل ال ـ ـطـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض .$ 188838 :10%
موعد جلسة املــزايــدة وم ـكــان إجرائها:
ن ـهــار الخميس ال ــواق ــع ف ــي 2018/4/19
الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمــام حضرة
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي قـ ـص ــر ع ــدل
بعلبك.
 شروط البيع:ال ـن ـف ـقــات امل ـتــوجــب دف ـع ـهــا عــاوة عن
ثـ ـم ــن الطـ ــوابـ ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  5%وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد امل ـعــني وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ق ـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو أحــد املصارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــًا م ـ ــوازي ـ ــًا ل ـ ـبـ ــدل الـ ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة ت ـض ـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خالل ع ـشــريــن يــومــًا من
ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول

إعالن مزايدة
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحله  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املنفذ :جوزف اميل روميه
املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـم ــا :يـ ـعـ ـق ــوب جـ ـ ـ ــورج مـلــو
وجورج يعقوب ملو
باملعاملة التنفيذية رقــم  2015/38ينفذ
طالب التنفيذ سند دين بقيمة /13000/
دوالر أم ـي ــرك ــي عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
 - 1امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـق ـس ــم رق ــم
 A/4من العقار رقــم  1344حــوش االمــراء
اراضي.
م ـســاح ـتــه /141/ :م م وهـ ــو ك ـنــايــة عــن
م ـ ـح ـ ـلـ ــن م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ب ـع ـض ـه ـم ــا
ويـسـتـعـمــان كـمـسـتــودع ومستأجرهما
السيد وسيم ملو
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا الـقـســم رق ــم  1ارض
ً
العقار وشرقًا القسم رقــم  A / 5وشماال
القسم رقم  1ارض العقار وجنوبًا القسم
رقم  1ارض العقار.
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة
الـ ـقـ ـسـ ـم ــن  1و A/3ل ـ ــه ث ـ ـ ــاث م ــواق ــف
لـلـسـيــارات ظــاهــر على الخريطة يشترك
بـمـلـكـيــة ال ـطــريــق ال ـخ ــاص رق ــم /1345/
لــه حــق الــري مــن مياه الـبــردونــي يشترك
بملكية الطريق الخاص  /681/وان هذا
العقار يخضع للنظام والخرائط بملفه
وتراجع صحائف االقسام املشتركة حجز
احتياطي رقم  2014/109صادر عن دائرة
تنفيذ زحله ملصلحة الحاجز طوني عقل
شعيا ضد املحجوز عليه جورج يعقوب
ملو بملف  /274/معلقة اراضــي اراضي
حجز تنفيذي ومحضر وصف العقار رقم
 2015/ 38صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحله
رقم  2015/38بملف  /274/معلقة اراضي
مل ـص ـل ـحــة ال ـح ــاج ــز جـ ـ ــوزف رومـ ـي ــه ضــد
جورج يعقوب ملو ويعقوب جورج ملو.
حجز احتياطي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ
زح ـ ـلـ ــه رق ـ ـ ــم  2015/62بـ ـمـ ـل ــف /678/
ملصلحة الـحــاجــز بـنــك بـيـبـلــوس ش م ل
ضد املحجوز عليه جورج يعقوب ملو.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن  /98700/ :ث ـمــان ـيــة
وتسعون الف وسبعماية دوالر اميركي
بــدل ال ـطــرح /59220/ :تسعة وخمسون
الف ومئتان وعشرون دوالر اميركي
 - 2املطروح للبيع :كامل القسم  A /6من
العقار رقم  /1344/حوش االمراء اراضي.
مساحته /50/ :م م وهو كناية عن كاراج
ل ــده ــان الـ ـسـ ـي ــارات وم ـس ـت ــأج ــره الـسـيــد
وسام داوود
ح ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـق ـســم رقـ ــم A/ 5
وش ــرق ــا ال ـق ـس ـمــن رق ـ ــم  3و A / 7درج
ً
وشماال القسم رقم  1ارض العقار وجنوبًا
القسم رقم  1ارض العقار.
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة
ال ـق ـس ـم ــن  1و A / 3لـ ــه ث ـ ــاث م ــواق ــف
لـلـسـيــارات ظــاهــر على الخريطة يشترك
بملكية الطريق الخاص رقــم  /1345/له
حق الري من مياه نهر البردوني يشترك
بملكية الطريق الخاص  /681/وان هذا
العقار يخضع للنظام والخرائط بملفه
وتراجع صحائف االقسام املشتركة حجز
احتياطي  2014/109بملف  /274/معلقة
اراضـ ـ ــي ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ زحـلــه
ملصلحة الحاجز طوني عقل شعيا ضد
املحجوز عليه جــورج يعقوب ملو حجز
تنفيذي ومـحـضــر وص ــف الـعـقــار صــادر
ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ زح ـلــه رق ــم 2015 /38
بـمـلــف  /274/مـعـلـقــة اراضـ ـ ــي ملصلحة
ال ـ ـحـ ــاجـ ــز جـ ـ ـ ــوزف رومـ ـ ـي ـ ــه ض ـ ــد ج ـ ــورج
يعقوب ملو ويـعـقــوب ج ــورج ملو حجز
احتياطي ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحله
رقـ ــم  2015 /62ملـصـلـحــة ال ـح ــاج ــز بنك
ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل .ض ــد امل ـح ـج ــوز عـلـيــه
جورج يعقوب ملو.
قيمة التخمني /35000/ :خمسة وثالثون
الف دوالر اميركي.
بدل الطرح /21000/ :واحد وعشرون الف
دوالر اميركي.
 - 3املـطــروح للبيع :كــامــل القسم رقــم /7
 Aم ــن ال ـع ـقــار رق ــم  1344ح ــوش االمـ ــراء
اراضي.
مساحته /82/ :م م وهو كناية عن كاراج
ونصف ك ــاراج مفتوحني على بعضهما
الـ ـبـ ـع ــض ويـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــان مـ ـح ــل ك ـه ــرب ــاء
س ـي ــارات ومـسـتــأجــرهـمــا الـسـيــد ج ــوزف
الكايد.
وان الـعـقــار رق ــم  /1344/ح ــوش االم ــراء

اراض ــي يقع على يمني طــريــق عــام زحله
 كفرزبد ويبعد عنه حوالي  /50/مترًا.حـ ــدوده :يـحــده غــربــا القسمني  3وA/ 6
ً
درج وشرقًا القسم  A / 8وشماال القسم
 1ارض العقار وجنوبًا القسم رقم  1ارض
العقار والقسم رقم  A /3درج.
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــة :يـ ـشـ ـت ــرك ب ـم ـل ـك ـيــة
ال ـق ـس ـم ــن  1و A/ 3ل ـ ــه ثـ ـ ــاث م ــواق ــف
لـلـسـيــارات ظــاهــر على الخريطة يشترك
بـمـلـكـيــة ال ـطــريــق ال ـخ ــاص رق ــم  1345له
حــق ال ــري مــن م ـيــاه ال ـبــردونــي ويـشـتــرك
بملكية الـطــريــق الـخــاص  /681/ان هذا
العقار يخضع للنظام والخرائط بملفه
وتراجع صحائف االقسام املشتركة حجز
احتياطي رقــم  2014/109بملف /274/
معلقة اراضــي صادرين عن دائــرة تنفيذ
زحله ملصلحة الحاجز طوني عقل شعيا
ضــد املـحـجــوز عليه ج ــورج يـعـقــوب ملو
حـجــز تـنـفـيــذي ومـحـضــر وص ــف الـعـقــار
صادر عن دائرة تنفيذ زحله.
رق ـ ــم  2015 /38ب ـم ـلــف  /274/مـعـلـقــة
اراض ــي ملصلحة الـحــاجــز ج ــوزف روميه
ضد جورج يعقوب ملو ويعقوب جورج
م ـلــو ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي صـ ــادر ع ــن دائ ــرة
تنفيذ زحله رقم  2015 / 62بملف /678/
حــوش االم ــراء اراض ــي ملصلحة الحاجز
بنك بيبلوس ش.م.ل .ضد املحجوز عليه
جورج يعقوب ملو.
قيمة التخمني /57400/ :سبعة وخمسون
الف واربعماية دوالر اميركي
بدل الطرح /34440/ :اربعة وثالثون الف
واربعماية واربعون دوالر اميركي
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ي ــوم الخميس
الواقع  15/3/2018ال ـســاعــة الثانية عشر
ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة تنفيذ زحله في
قاعة املحكمة.
شـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة أن يــودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ زحله ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح
ف ــي ص ـنــدوق الخزينة أو مصرف مقبول
او تقديم كفالة م ـعــادلــة أو ش ــك م ـصــرفــي
وع ـل ـيــه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
دائـ ـ ــرة تنفيذ زح ـلـه اذا لــم يـكــن لــه مــن
م ـقــام فيه وعليه خــال ثــالثــة ايـ ــام مــن
صـ ــدور قـ ــرار االحــالــة ايـ ـ ــداع ال ـث ـمــن
ً
ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـتـ ـب ــاره نــاكــال واعــادة
املزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يــومــا مــن ص ــدور ق ــرار االحــالــة دفــع رسم
الداللة بمعدل  %5من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحله
محمد أبو حمدان
إعالن مزايدة
صــادر عــن دائ ــرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
سينتيا قصارجي
املـ ـنـ ـف ــذ :الـ ـك ــونـ ـت ــوار الـ ـش ــرق ــي ل ـل ـت ـجــارة
والتسليف وكيله :املحامي بيار الرياشي.
املـنـفــذ عـلـيـهــا :عـفـيـفــة مـ ــوراد دوال ـي ـبــي -
زحلة املعلقة.
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/789
ينفذ طالب الكونتوار الشرقي للتجارة
وال ـت ـس ـل ـيــف سـ ـن ــدات ديـ ــن وع ـق ــد تــأمــن
بقيمة  /20657.13/دوالر امـيــركــي عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
املطروح للبيع :كامل العقار رقم /2352/
معلقة أراضي.
مساحته/489/ :م 2يقع في محلة الغنامة
ٌ
بالحمار وتصل إليه عبر طريق
املعروفة
معبدة بالباطون وهــو عـبــارة عــن قطعة
أرض يوجد عليها بناء مؤلف من ثالث
طوابق.
 الطابق السفلي :مؤلف من كاراج سيارةمع بــاب جــرار الــى جانبه غرفة تستعمل
محل سمانة صغير والى جانبهما حمام
خارجي مع مجلى صغير.
 الطابق االرض ــي :فــوق الطابق السفليمؤلف من مدخل وغرفة شتاء وصالون
وغ ــرف ــة ط ـع ــام وش ــرف ــة وحـ ـم ــام ضـيــوف
ومـطـبــخ وارب ــع غ ــرف ن ــوم وح ـمــام ودرج
يؤدي الى الطابق االول.
 الطابق االول :مؤلف من مدخل وغرفةش ـت ــاء وص ــال ــون وغ ــرف ــة ط ـع ــام وشــرفــة
وحمام ضيوف ومطبخ واربع غرف نوم
وحمام ودرج يؤدي الى السطح.
حدوده :يحده غربًا العقارين رقم /3543/
و /3544/وش ــرق ــا ال ـع ـقــار رق ــم /2357/
ً
طريق خاص وشماال العقار رقم /2351/
وجنوبًا العقار رقم ./2353/
ال ـح ـقــوق ال ـع ـي ـن ـيــة :مــرت ـفــق ب ـحــق امل ــرور

