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◄ إعالنات رسمية
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم مهنا كامل حسن
جنسيته س��وري محل إقامته بواسطة
مفرزة بيروت القضائية رقم 302/3920
تاريخ  2008/12/12والدته مزنة عمره
 1965أوقف غيابيًا بتاريخ فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية خمس سنوات
ً
أشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم اسماعيل شريف
أح �م��د ج�ن�س�ي�ت��ه س � ��وري م �ح��ل إقامته
ب��واس�ط��ة م�ف��رزة ب�ي��روت القضائية رقم
 302/3920تاريخ  2008/12/12والدته
خ ��دي� �ج ��ة ع� �م ��ره  1972أوق � � ��ف غيابيًا
العدالة بالعقوبة
بتاريخ ف��ار م��ن وج��ه
ً
التالية خمس سنوات أشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم علي عبد الحميد
س�ل�ط��ان جنسيته س ��وري م�ح��ل إقامته
ب��واس�ط��ة م�ف��رزة ب�ي��روت القضائية رقم
 302/3920تاريخ  2008/12/12والدته
حنان عمره  1980أوقف غيابيًا بتاريخ
ف��ار م��ن وج��ه ال�ع��دال� ً�ة بالعقوبة التالية
خمس سنوات اشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة م� ��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  2011/3/30تجري
م��ؤس �س��ة م� �ي ��اه ب� �ي ��روت وج� �ب ��ل لبنان
إعادة مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل �خ �ت��وم ع ��ائ ��دة ل� �ـ «ش � ��راء ق �س��اط��ل من
ن��وع فونط دوكتيل مع القطع واللوازم
ال� �ع ��ائ ��دة ل� �ه ��ا» وف� �ق ��ًا ل��دف �ت ��ر الشروط
الخاص املوضوع لهذه الغاية وذلك في
املكتب الرئيسي للمؤسسة الكائن في
ش��ارع سامي الصلح ـــــ ملك الشدراوي
بيروت.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي هذه
املناقصة االطالع والحصول على دفتر
ال �ش��روط ال�خ��اص ف��ي ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث ـــــ
املكتب الرئيسي ـــــ شارع سامي الصلح
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /1.000.000/
ل.ل .ي��دف��ع ف��ي ص �ن��دوق امل��ؤس�س��ة لقاء

اي �ص��ال ي�ض��م ال ��ى ال �ع��رض وي�ع�ف��ى من
دفع هذا املبلغ كل من سبق وسدده.
تقدم ال�ع��روض باليد ال��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
موعد اجراء اعادة املناقصة ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
التكليف 351
إعالن تلزيم
ت�ق��دي��م ون�ق��ل وت��رك�ي��ب مجموعة توليد
كهربائية ل��زوم محطة ضخ كفرحلدا ـــــ
قضاء البترون
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه السابع من شهر نيسان  2011تجري
إدارة املناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـــــ شارع بوردو ـــــ الصنايع
ـــــ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة واملياه
ـــــ امل��دي��ري��ة العامة لالستثمار مناقصة
ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ون�ق��ل وت��رك�ي��ب مجموعة
ت��ول �ي��د ك �ه��رب��ائ �ي��ة ل� � ��زوم م �ح �ط��ة ضخ
كفرحلدا ـــــ قضاء البترون.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ت��أم�ين امل��ؤق��ت :ارب �ع��ة م�لاي�ين ليرة
لبنانية.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـــــ ال �ع��ارض��ون امل�ق�ب��ول��ون :ال��ذي��ن تتوفر
فيهم الشروط املحددة في املادة الثانية
من دفتر الشروط الخاص.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دفتر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االطالع
وال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه م��ن امل��دي��ري��ة العامة
لالستثمار.
يجب ان تصل ال �ع��روض ال��ى قلم ادارة
املناقصات قبل ال�س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم ع�ل��م يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات بالوكالة
املهندسة دالل بركات
التكليف 363
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/929
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وكيله املحامي محمد البابا.
املنفذ عليه 1 :ـــــ الشركة الفعلية خليل
ي��وس��ف ري��اق��ص ال�ل�ب�ي��ان وب�ه�ي��ة جميل
ك��رم بواسطة الشريك املتضامن خليل
يوسف رياقص اللبيان ـــــ زغرتا ـــــ العقبة
ـــــ محطة وأفران العقبة.
 2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ب �ه �ي��ة ج �م �ي��ل ك� ��رم زوج � ��ة يوسف
اللبيان ـــــ زغرتا ـــــ العقبة ـــــ محطة وأفران
العقبة.
الستند التنفيذي :رصيد الدين املتبقي
عن سندات دين ورصيد حساب جاري
ما مجموعه 19605د.أ.م .باإلضافة الى
الرسوم والفوائد لغاية الدفع الفعلي.
ت� ��اري� ��خ ال� �ح� �ج ��ز ،2009/7/1 :تاريخ
تسجيله.2009/7/9 :
ت��اري��خ م�ح�ض��ر ال��وص��ف،2009/8/13 :
تاريخ تسجيله.2009/10/21 :
امل �ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال�ع�ق��ار  66علما،
يقع العقار ف��ي محلة الشعار مساحته
8904م 2ويمكن الوصول اليه مشيًا على
األق��دام ويبعد عن الطريق العام حوالي
500م وم�غ��رس ب��أغ��راس ال��زي�ت��ون وهي
اغ��راس قديمة العهد وهي اآلن منتجة،
يحده ال�ع�ق��ارات :ش��رق��ًا 64 :ـــــ  65ـــــ  76ـــــ
 75ـــــ ً ،72غربًا :ال�ع�ق��ارات 62 :ـــــ  67ـــــ 68
ش�م��اال 65 :و 64جنوبًا 76 :ـــــ  69ـــــ  68ـــــ
 .67بدل تخمني133560 :د.أ .بدل الطرح:
 80136د.أ.
م ��وع ��د امل� � ��زاي� � ��دة وم� �ك ��ان� �ه ��ا :األربعاء
 2011/4/20الساعة الواحدة ظهرًا أمام
رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ زغ��رت��ا ف��ي محكمة
زغ��رت��ا .للراغب بالشراء وقبل املباشرة
ب��امل��زاي��دة دف��ع ب��دل ال�ط��رح ف��ي صندوق
م ��ال زغ��رت��ا أو ب�م��وج��ب ش�ي��ك مصرفي
مسحوب ألمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
واتخاذ مقام له ضمن نطاق الدائرة وإال
عد قلمها مختارًا له وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع

►

املزايدة ودفع رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن مكرر
ي�ع�ل��ن ات �ح��اد ب �ل��دي��ات ال�ض�ن�ي��ة وللمرة
الثالثة ع��ن رغبته ب�ش��راء س�ي��ارات بيك
آب ق�ل�اب .ع�ل��ى ال��راغ �ب�ين م��ن الشركات
املقبولة حسب دف�ت��ر ال �ش��روط الخاص
ب��امل �ن��اق �ص��ة االت� �ص ��ال ب �م��رك��ز االتحاد
الكائن في مركز بخعون ـــــ الطريق العام
للحصول على دفتر الشروط لقاء مبلغ
1000000ل.ل .مليون ليرة لبنانية.
ت �س �ل��م ال� � �ع � ��روض ف� ��ي م �ب �ن��ى االتحاد
خ�لال ال��دوام الرسمي اب�ت� ً
�داء من تاريخ
 2011/3/10ولغاية تاريخ 2011/3/31
ضمنًا.
رئيس اتحاد بلديات الضنية
محمد سعدية
إعالن
دائرة تنفيذ صور رقم الدعوى 2011/730
ال��رئ�ي��س ال�ق��اض��ي ع��رف��ات شمس الدين
املنفذ حنا الحلبي وكيله املحامي علي
بردان املنفذ عليهم ناديا محمد جودي
وك��ل من روال وبسام ورن��ا ومنى احمد
ج ��ودي ب�ت��اري��خ  2011/3/8ق��رر رئيس
دائ ��رة تنفيذ ص��ور إب�ل�اغ املنفذ عليهم
امل��ذك��وري��ن أع�ل�اه ب��ال�ط��رق االستثنائية
ودعوتهم ال��ى قلم ال��دائ��رة لتبلغ اوراق
ال�ط�ل��ب وم��رب��وط��ات��ه وامل�ت�ض�م��ن إخالء
مأجور وعليهم اتخاذ مقام ضمن نطاق
هذه الدائرة واال اعتبر كل تبليغ لهم في
قلمها قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن بيع باملعاملة 2008/624
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار االرب �ع��اء في
 2011/3/23ال�س��اع��ة الثانية والنصف
ب�ع��د ال�ظ�ه��ر س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ عليه محمد
محمود الشمالي م��ارك��ة ميتسوبيشي
 Pajeroم��ودي��ل  1994رق� ً�م /330503/ج
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن طالب
التنفيذ ال�ب�ن��ك االه �ل��ي ال��دول��ي ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل� �ح ��ام ��ي ع� �ب ��ده ل� �ح ��ود البالغ
/5931/د.أ .عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
/2500/د.أ .وامل �ط��روح��ة ل�ل�م��رة الثانية
بسعر  /1000/د.أ .أو ما يعادله بالعملة
الوطنية .وان رسوم امليكانيك املتوجبة
قد بلغت حوالي /1.320.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل��ى م ��رأب ط �ب��اره ف��ي ب �ي��روت ـــــ
محلة قريطم مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2009/1921
ط��ال�ب��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ال��ره�ب��ان�ي��ة األنطونية
املارونية بوكالة املحامي داود عطية
امل �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه :امل �ه �ن��دس س��ام��ي ماضي
بوكالة املحامية كارول أبو عسلة
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :ال�ح�ك��م ال �ص ��ادر عن
م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف امل��دن �ي��ة ف ��ي جبل
ل� �ب� �ن ��ان ال � �غ� ��رف� ��ة ال � �س� ��ادس� ��ة ق� � � ��رار رقم
 2009/229ب�ق�ي�م��ة /36000000/ليرة
لبنانية عدا الفوائد واللواحق.
ت� ��اري� ��خ ق � � ��راري ال� �ح� �ج ��ز2010/1/12 :
و2010/6/24
ت� � ��اري� � ��خ ت� �س� �ج� �ي� �ل� �ه� �م ��ا2010/1/14 :
و.2010/6/28
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ�ـ�ـ�ـ�ـ  1200س �ه��م م ��ن ال �ق �س��م رق ��م  7من
ال�ع�ق��ار  2503ب�ع�ب��دا س�ف�ل��ي أول مخزن
ل��ه ب ��اب ج ��رار م��ع امل �ن �ي��وم وم �ك��ات��ب مع
درج داخ �ل��ي ل�ل�أرض��ي وت�ش�غ�ل��ه شركة
ص��راف��ة ري ��ل اس �ت �ي��ت اك�س�ت�ش�ن��ج ويقع
ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال �ع��ام وي�ط��ل ع�ل��ى ساحة

م ��ار ت�ق�لا ـــــ ال�ح��ازم�ي��ة ـــــ وح��ال��ة البناء
ج �ي��دة خ��اض��ع ل�ن�ظ��ام ملكية الطوابق.
يشترك بملكية الحقوق رق��م  1و 3وما
ورد عليها م��ن ان�ت�ف��اع وارت �ف��اق وبراح
ورس� � ��وم ش��رف �ي��ة ت �ح �س�ين راج � ��ع كتاب
تقسيط رسوم وغرامات على القسم رقم
واحد .مساحته  35مترًا مربعًا.
قيمة التخمني/43750/ :دوالرًا أميركيًا
بدل الطرح/26250/ :دوالرًا أميركيًا
 2ـــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق ��م  10من
ال�ع�ق��ار  2503ب�ع�ب��دا س�ف�ل��ي أول مخزن
وه��و ع �ب��ارة ع��ن م�ح��ل «ام��اري �ت��ي كافيه
مع تراس أمامه وتشغله شركة اماريتي
كافيه .مؤلف من صالة كبيرة وحمام مع
دي�ك��ور وارض��ه موزاييك وام��ام��ه موقفا
س�ي��ارة وي�ط��ل على س��اح��ة م��ار تقال في
الحازمية ذات الوقوعات والقيود أعاله
مساحته  95مترًا مربعًا.
ق� �ي� �م ��ة ال� �ت� �خ� �م�ي�ن/118750/ :دوالرًا
أميركيًا.
قيمة الطرح/71250/ :دوالرًا أميركيًا.
 3ـــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق ��م  11من
العقار  2503بعبدا أرضي مكتب مؤلف
م��ن م��دخ��ل واوف �ي ��س وح �م��ام وغرفتني
وش��رف��ة م��ع ح�م��ام م��ع درج داخ �ل��ي وله
موقف سيارة أمام البناية وحالته جيدة
وتشغله شركة «ريل تراست اكستشنج
واماريتي ذات الوقوعات والقيود أعاله
مساحته  110متر مربع .قيمة التخمني:
/110000/دوالر أميركي.
قيمة الطرح/66000/ :دوالر أميركي
 4ــــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق��م  12من
ال �ع �ق��ار  2503ب�ع�ب��دا ارض ��ي م��ؤل��ف من
خ�م��س غ��رف واوف �ي��س وم��دخ��ل وحمام
وش ��رف ��ات ول ��ه م��وق��ف س �ي��ارة وتشغله
ش��رك��ة ب��ان��ورام�ي��ك م �ح��دودة املسؤولية
وحالته جيدة .ذات الوقوعات والقيود
اعاله مساحته  200متر مربع.
ق� �ي� �م ��ة ال � �ت � �خ � �م �ي�ن/200000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/120000/ :دوالر أميركي.
 5ــــــ  1200س�ه��م م��ن ال�ق�س��م رق��م  13من
العقار  2503بعبدا طابق اول عبارة عن
ش �ق��ة س�ك�ن�ي��ة ب��اش �غ��ال رودي بارودي
ومؤلفة من مدخل ودار وطعام ومطبخ
وحمام ضيوف وغرفتني وحمام وغرفة
ض�م�ن�ه��ا ح �م��ام وش ��رف ��ات والحمامات
اثنان كامالن والباقي كرسي ومغسلة
ول� ��ه م��وق��ف س� �ي ��ارة ت �ح��ت ال �ب �ن��اي��ة في
السفلي الثاني وحالة البناء جيدة ذات
الوقوعات والقيود أع�لاه مساحته 155
مترًا مربعًا.
ق� �ي� �م ��ة ال � �ت � �خ � �م �ي�ن/155000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح/93000/ :دوالر أميركي.
ت� ��اري� ��خ وم � �ك� ��ان امل� � ��زاي� � ��دة :وق � ��د تحدد
موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع فيه
 2011/4/26الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
قصر عدل بعبدا ـــــ املبنى الجديد.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الطرح في صندوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ��رة تنفيذ بعبدا
او تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة،
كما عليه وبخالل ثالثة أي��ام من تاريخ
ص��دور ق��رار االح��ال��ة اي��داع الثمن تحت
ط��ائ �ل��ة اع � � ��ادة امل � ��زاي � ��دة ب��ال �ع �ش��ر على
مسؤوليته كما عليه وب�خ�لال عشرين
ي��وم��ًا ت�ل��ي االح��ال��ة دف ��ع ال�ث�م��ن ورسوم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
مجهول اإلقامة خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل� �ق ��د ح� �ك� �م ��ت ه � � ��ذه امل� �ح� �ك� �م ��ة بتاريخ
 2011/2/7على املتهم اسماعيل محمد
اسماعيل جنسيته سوري محل إقامته
ب��واس�ط��ة م�ف��رزة ب�ي��روت القضائية رقم
 302/3920تاريخ  2008/12/12والدته

نوفة عمره  1981أوق��ف غيابيًا بتاريخ
ف��ار م��ن وج��ه ال�ع��دال� ً�ة بالعقوبة التالية
خمس سنوات أشغاال شاقة%
وفقًا للمواد  459/460و454/459/460
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله
وق � ��ررت إس �ق��اط��ه م ��ن ال �ح �ق��وق املدنية
وعينت له قيمًا إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2011/2/19
الرئيس سعد
التكليف 357
إعالن رقم 2/35
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـــــ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج عروض
ت� �ل ��زي ��م ت� �ق ��دي ��م ق� �ط ��ع غ � �ي� ��ار وإطارات
وب� � �ط � ��اري � ��ات وزي � � � ��وت ل� � � ��زوم سيارات
املديرية العامة للزراعة لعام  2011وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2011/4/6
الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول
ع�ل��ى نسخة ع�ن��ه م��ن مصلحة الديوان
ـــــ امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة ،الكائنة في
مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل الى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشره ظهرًا
م��ن ال �ي��وم ال ��ذي يسبق ال�ت��اري��خ املحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في 2011/3/5
مدير عام الزراعة باإلنابة
املهندس سمير الشامي
التكليف 352
إعالن بيع باملعاملة 2010/517
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع ب��امل��زاد العلني نهار الخميس في
 2011/3/24الساعة ال��واح��دة والنصف
ظ �ه �رًا س �ي ��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه ع �ل��ي حسن
ط�ع��ان م��ارك��ة م��رس�ي��دس ELEGANCE
 E 240م��ودي��ل  2003رق� ً�م /401249/ج
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن طالب
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف��رن �س �ب �ن ��ك ش.م.ل .وكيله
املحامي ميشال مراد البالغ $/22737/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/12000/
وامل �ط ��روح ��ة ب�س�ع��ر  $/10.000/أو ما
ي�ع��ادل�ه��ا بالعملة ال��وط�ن�ي��ة وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالي .$/500/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م � ��رأب ال �ب �ن��ك ف ��ي بيروت
الحمراء مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2009/666
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال �ع �ل �ن��ي ن �ه��ار الخميس
ف��ي  2011/3/24الساعة ال��واح��دة ظهرًا
سيارة املنفذ عليه محمود عدنان كحيل
2003
م��ارك��ة م��رس �ي��دس  C240م��ودي��ل
ً
رقم /142123/ط الخصوصية تحصيال
ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل.
وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي م �ي �ش��ال م � ��راد البالغ
 $/22560/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2000/واملطروحة بسعر  $/1500/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالي /930.000/
ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل �ح��دد إل ��ى م� ��رأب م�ش�ي�ل��ح ف��ي بيروت
جسر الواطي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

