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األربعاء  11شباط  2015العدد 2515

اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة
ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ الـنـبـطـيــة ـ ـ ـ ـ غرفة
الرئيس احمد مزهر
املعاملة التنفيذية رقم2013/94 :
طالب التنفيذ :تفليسة مصطفى ابراهيم
عيطور  /بوكالة املحامي سمير فياض
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :امل ـف ـلــس مـصـطـفــى ابــراه ـيــم
ً
عيطور  /ممثال بوكيل التفليسة املحامي
سمير فياض.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة دائـ ــرة تنفيذ
صيدا رقم .2013/148
املعامالت :تاريخ التنفيذ .2013/3/4
تاريخ محضر الوصف.2013/3/28 :
ت ــاري ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ف ــي ال ـس ـج ــل ال ـع ـق ــاري:
.2013/8/5
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سـهــم مــن العقار
 1474حومني التحتا.
عبارة عن ارض بعل سليخ مهملة مجنحة
الشكل.
مساحته 7224 :م2
التخمني 180600 :د.أ.
الطرح :بعد التخفيض  87772د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة.
مكان املزايدة وتاريخها :امام رئيس دائرة
تنفيذ النبطية يوم الخميس 2015/3/19
الساعة  11:00ظهرًا.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اعـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
ب ــال ـش ــراء اي ـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح ف ــي ق ـلــم هــذه
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم ألمر
رئيس دائرة تنفيذ النبطية ،واتخاذ محل
اقامة له ضمن نطاقها ،وإال عد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
لـل ـع ـقــار املـ ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم
ضمن املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية 2014/256
طالبة التنفيذ :هناء اسماعيل شرف الدين
بوكالة املحامي علي جابر
املنفذ عليهم :عليا علي قاسم غزال ورفاقها
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر عــن
محكمة بداية النبطية رقم  2014/28تاريخ
 2014/3/27وامل ـن ـت ـهــي ال ــى ع ــدم قــابـلـيــة
ال ـع ـق ــار /2506ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـف ــوق ــا للقسمة
الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه بــال ـتــالــي لـلـبـيــع بــاملــزاد
العلني على اساس سعر الطرح،
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2014/7/21
تاريخ تبليغ االنذار2014/12/28 :
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سـهــم مــن العقار
رقــم /2506الـنـبـطـيــة الـفــوقــا يـقــع بـمـحــاذاة
مزرعة علي الطاهر على تلة مشرفة وهو
بعل سليخ صالح للبناء والطريق املؤدية
اليه طريق زراعية غير منفذة وال معبدة،
مساحته 920 :م2
التخمني 110400 :د.أ.
الطرح 110400 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2015/4/2الساعة  11:00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار امل ــوص ــوف اعـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بــدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية بذات العملة املذكورة
فــي االع ــان وات ـخــاذ مـكــان اقــامــة لــه ضمن
نطاقها وإال ع ـ ّـد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا له
ً
مــا لــم يكن ممثال بـمـحــام ،وعليه االطــاع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة لـلـعـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يعلن رئيس بلدية الدوير عن وضع جداول
التكليف األساسية للرسوم البلدية كافة
ً
عــن عــام  2015قيد التحصيل عمال بنص
املــادة  104من قانون الــرســوم البلدية رقم
 60/88ويلفت النظر الى ما يلي:

ً
ً
أوال :ع ـم ــا ب ـنــص امل ـ ــادة  106م ــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  ،60/88يتوجب على
املكلفني امل ـب ــادرة ف ــورًا ال ــى تـســديــد رســوم
القيمة التأجيرية على املساكن واملحالت
ال ـت ـج ــاري ــة ،وج ـم ـيــع امل ـن ـش ــآت الـخــاضـعــة
لقانون الرسوم البلدية املشار اليه اعاله،
وذلــك خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر
االعالن في الجريدة الرسمية.
ثانيًا :انفاذًا للمادة  109من قانون الرسوم
البلدية تفرض غرامة ( %2اثنان باملئة) عن
املبالغ التي لم تسدد خالل مهلة الشهرين
ً
امل ـش ــار ال ـي ـه ـمــا ف ــي ال ـب ـنــد اوال ـ ـ ـ ـ اعـ ــاه ـ ـ
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية الدوير
املحامي محمد فضل الله قانصو
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
برئاسة القاضي كارين أبو عبدالله
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/98
طالب التنفيذ :البنك االهلي الدولي ش.م.ل.
وكيلته املحامية ماري شهوان
املنفذ عليها :ميرا نبيل حاطوم
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ال ـســاعــة الـثــانـيــة يــوم
الثالثاء  2015/2/24للبيع باملزاد العلني
الـ ـسـ ـي ــارة مـ ــاركـ ــة إن ـف ـي ـن ـت ــي  FX 35فـئــة
خصوصي رقم /484971/ج موديل 2004
املخمنة بمبلغ /14.000/د.أ .واملطروحة
للبيع على اس ــاس ستني باملئة مــن قيمة
ً
ال ـت ـخ ـمــن ع ـم ــا ان ال ــرس ــوم املـيـكــانـيـكـيــة
املتوجبة عليها تبلغ /2.170.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور الى مرآب
السلطان شويفات مصحوبًا باملثن نقدًا
ُيضاف اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـلــب امل ـحــامــي ط ــون ــي أب ــو نـ ــادر ملــوكـلـتــه
ســوال روبـيــر كــريــاكــوس سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  18م ــن ال ـع ـق ــار 1252
األشرفية
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ن ـب ـيــل س ـل ـيــم ن ـك ــد ملــوك ـل ـتــه م ــاري ــت
جــورج سلوكجي سند تمليك بــدل ضائع
للقسم  15من العقار  2313منطقة الرميل
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب املـحــامــي عـمــر الـحـلـبــي ملــوكـلـتــه مها
م ـس ـع ــود املـ ـص ــري س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل عــن
ضائع عن حصتها في القسم  9من العقار
 5179املصيطبة
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
ط ـل ــب ط ـ ــراف ن ــاص ــر ن ــاص ــر مل ــوك ـل ــه عـبــد
الحكيم علي عبد الله سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  29أ من العقار  1841املزرعة
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحامية نسرين محمود الشامي
ال ـب ـي ــرق ــدار ملــوك ـل ـهــا م ـح ـمــد رش ـي ــد ف ــوزي
الــرفــاعــي سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع عن
حصته بالعقار  4161املزرعة
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب عبد الرحمن حسني حرب بالتفويض
عــن بـنــك ب ـيــروت وال ـبــاد الـعــربـيــة ش.م.ل.
شـهــادة قيد تــأمــن بــدل عــن ضــائــع للقسم
 12من العقار  1600من منطقة املصيطبة
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
ماريا خير
إعالن
ان محكمة االستئناف املدنية الغرفة األولى
ف ــي ب ـع ـبــدا ال ـن ــاظ ــرة ب ــال ــدع ــاوى الـعـقــاريــة
تدعو عبد املنعم محمد مغنية للحضور
شخصيًا او من ينوب عنه قانونًا الى قلم
املحكمة لتبلغ اوراق الدعوى االستئنافية
املقامة منكم بوجه سلوى زعيتر ورفاقها
أس ـ ــاس  2010/712وم ــوع ــد ال ـج ـل ـســة في
 2015/5/12وإال ص ــار اب ــاغ ــك بــواسـطــة
رئيس القلم لحني صدور القرار النهائي.
رئيس القلم
تانيا زخور
ـ
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلبت حـمـيــده احـمــد عقيل بوكالتها عن
سماره علي منصور وكيلة منصور علي
مـنـصــور ش ـه ــادة قـيــد مــؤقـتــة ب ــدل ضــائــع
للعقار رقم  492اركي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة2014/964 :
امل ـن ـف ــذ :ش ــرك ــة ال ـب ـنــايــة ال ـحــدي ـثــة ش.م.ل.
وكيلها املحامي الياس الحلو
املنفذ عليها :شركة محالت سامي الغريب
وشركاه
تـطــرح دائ ــرة تنفيذ بـيــروت للبيع بــاملــزاد
العلني املوجودات املحجوزة التالية:
ستاند خشب $240 = 20 × 12ـ بــراد مياه
 ،$ 25 = Aquariousكرسي متحرك عــدد 4
×  $100 = 25تلفزيون V.H.S $20 = Sony
 ،$10 = Video Sharpمكتب خشب عدد 40
×  ،$80 = 2كرسي جلد عدد  ،$25 = 1كرسي
جلد  ،$20 = 10 × 2مكتب زاوية خشب عدد
 ،$50 = 1كرسي متحرك متحرك عــدد = 1
 ،$15خــزنــة حــديــد  ،$200 Badapayetبــراد
صغير  ،$25 Hitachiفرامة ورق 223 Auto
=  ،$50ماكنة تصوير  X Rockمعطلة ،$25
طاولة فورميكا باج مستديرة  ،$20حراق
 $1500 = 3 × $500 Rielloخــزنــة حــديــد
صغيرة  ،$ 100 Secureستاند املنيوم × 4
 ،$60 = 15تلفون .$35 Panasonic
 79 :EMILE HENRYطنجرة = /1106000
 77ابريق ماء =  155 / 770000ابريق ماء
=  4 /1240000جـ ــاط رقـ ــم /36000 = 6
 171ج ــاط رق ــم  66 /1026000 = 7جــاط
رق ـ ــم  121 /264000 =9ج ـ ــاط رق ـ ــم = 5
 78 /968000جــاط رقــم 49 /390000 = 9
جـ ــاط =  18/1792000جـ ــاط = /90000
 96ج ــاط =  19/768000ج ــاط / 209000
 29ج ــاط ســوفـلـيــه =  206 /232000قالب
ت ــارت =  22/1442000طـنـجــرة مستطيلة
=  8 /308000جــاط =  4 /48000سلطة =
 35 /56000كــاســة =  18 /105000طاسة
للبهارات =  197 /108000صحن للصدف
=  98 /591000كباية صغيرة = /294000
 19ك ـبــايــة ك ـب ـيــرة =  251 /95000صحن
للفاكهة =  481 /753000صحن للشوربة
=  187 /1924000صحن فايش = /935000
 30ص ـحــن ل ـل ـب ــزاق =  10 /180000طـقــم
للترويقة = /120000
 16 :GEORGES DAVIDعلبة تـبــرويــر =
 33 /48000عـلـبــة ت ـبــرويــر = 29 /33000
علبة تبروير =  30 /29000علبة تبروير
=  13 /60000ط ـقــم  3ق ـطــع = 3 /52000
ط ـقــم  4ق ـطــع ت ـبــرويــر =  2 /21000علبة
صلصحة =  3 /2000كالون للبنزين 5ل =
 3 /12000كالون للبنزين  10ل = /15000
 2كالون ماء 10ل=  3 /6000كالون ماء 20ل
=  5 /12000سطل بدعسة 6ل = /25000
 80ش ـب ــك لـلـمـجـلــى =  20 /80000مـشــك
للمالعق =  3 /40000براد للماء  4ليتر =
 32/36000قمع للزيت =  49/16000طشط
=  22 /73500انــاء لـلــزراعــة = 7 /132000
سلة للغسيل =  3 /45500سطل للحمام
=  1 /18000س ـطــل لـلـحـمــام = 2 /8000

سطل للحمام =  33 /24000مــوزع ملرشة
امل ــاء =  20 /132000سـطــل لـلــزبــالــة 8ل =
 14 /80000سطل للزبالة 15ل = /132000
 11سطل للزبالة 25ل =  4 /77000سطل
بدعسة للزبالة =  5/32000سطل بدعسة
 60ليتر =  10 /135000طشط = 3 /10000
طقم  3قطع طشط =  12 /12000طشط =
 2/24000طشط =  10 /8000سلة للغسيل
=  2 /45000ستاند للشمسية = 8 /50000
مشك صحون =  7 /32000مرشة للماء =
 7 /14000طقم صحون =  4 /63000مشك
للمالعق =  13 /6000مـشــك للصحون =
 22 /65000مصفاية مع غطاء = /55000
 3علبة للخزانة =  3 /18000علبة للخزانة
=  136 /18000مـطــرة للماء 30 /136000
م ـط ــرة ل ـل ـمــاء =  4 /150000م ـح ــول على
ال ـب ـطــاريــة ال ــى ال ـك ـهــربــاء = 15 /160000
ان ــاء لـلــزراعــة =  1 /45000ب ــراد للرحالت
=  1 /25000بـ ــراد ل ـلــرحــات = 2 /8000
بــراد للرحالت =  2 /18000بــراد للرحالت
=  10 /70000علبة للمالعق = 5 /15000
غـطــاء للمكرويف =  19 /10000مصفاية
=  1 /19000علبة  6جــواريــر = 7 /55000
علبة مــع غـطــاء  8ليتر =  4 /35000علبة
مــع غطاء  20ليتر =  10 /28000علبة مع
غطاء  30ليتر =  5 /100000علبة مع غطاء
ودوال ـيــب =  2 /100000علبة مــع غـطــاء =
 5 /44000علبة مع غطاء = /15000
 9 :DUROLس ـك ــن ل ـل ـب ـي ـتــزا = /18000
 57سـكــن للبيتزا =  110 /85500قـشــارة
بـطــاطــا =  82 /220000سـكــن للفاكهة =
 48 /246000سـكــن للستيك = /144000
 76سكني للروستو =  52 /456000سكني
للروستو =  10 /390000سكني للخبز =
 25 /110000سـكــن لـلـمـطـبــخ = /75000
 100سكني للمطبخ =  73 /45000سكني
شـيــف =  20 /328500سـكــن لـلــروسـتــو =
 18 /90000سكني للمطبخ = 16 /45000
سكني للمطبخ =  37 /48000سكني شيف
=  65 /166500طقم سكب = /690000
 6 :DEMEYEREح ــام ـل ــة جـ ــاط بـيــركــس
=  3 /300000ح ــام ـل ــة ج ـ ــاط ب ـي ــرك ــس =
 /165000ماركة كوزون 3 :شيكر للكوكتيل
=  1 /96000ج ــاط لـلـفــاكـهــة = 3 /58000
سطل شمبانيا =  5 /150000ملقط وغطاء
للزجاجة الشمبانيا = /200000
 99 :CHEF DE FRANCEمـســن سكاكني
=  13 /99000سكني مطبخ = 4 /247000
سكني شيف =  8 /88000سكني جامبون
=  45 /200000سـكــن لحمة = /450000
 59س ـكــن مـطـبــخ =  48 /531000سكني
للفاكهة =  31 /240000سكني لجرم اللحم
=  37 /155000سكني شيف = 18 /111000
سكني مطبخ =  14 /54000سكني للستيك
=  9 /63000سكني مطبخ = 2 383 /72000
قشارة بطاطا = /566000
 4 :KILIMISصباب للردياتور ½ انــش =
 15 /10000صـبــاب مـعـكــوف لـلـشــوفــاج ¾
ان ــش =  15 /60000صـبــاب لـلــرديــاتــور ¾
انش =  18 /67500ترموستات = /144000
 43اتــومــات ـيــك ل ـل ـهــواء =  5 /43000سكر
نحاس ½ انش =  9/10000وصلة نحاس
مـ ـج ــوز =  3/13500وصـ ـل ــة نـ ـح ــاس = 3
/12000
 1 :KISTENMACHERخــاط مــع دوش =
 9 /150000خــاط للبيدة = 16 /675000
غطاء كرسي للحمام =  11 /560000نربيج
شـ ـط ــاف 150ك ـ ـ ــم =  675/495000شـنـبــر
للحنفية  5م ـلــم=  1200 /337500شنبر
للحنفية  10مـلــم =  675شـنـبــر للحنفية
 5مـلــم =  1200 /337500شنبر للحنفية
10مـلــم =  40 /600000شنبر للحنفية 20
ملم =  201 /30000سطل كــروم  3أمحات
30كم =  520/201000سطل كروم  3امحات
40كم =  278/780000سطل كروم  3أمحات
50كــم =  239 /556000غـطــاء  .....للمجلى
4كم =  190 /1075500غطاء معدن للمجلى
4كم = /475000
 1 :BTFبــردايــة حمام =  25 /7500برداية
حـمــام قـمــاش =  2 /525000بــردايــة حمام
قماش =  3( 6 /20000قطع سجاد للحمام)
=  19 /570000سجادة للبيدة = /285000
 3( 15قـطــع س ـجــاد لـلـحـمــام) = /750000
 1سـجــادة م ــدورة للحمام = 3( 9 /15000
قطع سجاد للحمام) = /180000
 35 :LEIFHEITغـ ـي ــار ق ـ ــزاز ل ـل ـتــرمــوس
 100 /560000 = TOWERقالب للتارت 12
سنت عدد  10 /900000 = 3مكبس للكرز
=  1 /35000للتنظيف الردياتور = /5000

 28غيار قــزاز للترموس = COLUMBUS
 59 /336000للتنظيف البرادي = /236000
 6مكنسة لألرض مع ممسحة = /128000
 22غيار ملمسحة االرض = /154000
 28 :MOULINEXمبرشة يدوية = /56000
 2ف ــرن كـهــربــائــي  110فــولــت = 1 /60000
مـقـلــى لـلـبـطــاطــا  110فــولــت 132 /35000
توستر للخبز =  11 /4650000توستر =
 16 /385000مكنة للقهوة = 18 /640000
مكنة للقهوة =  1 /486000مكنة للقهوة
=  1 /70000طقم للسفر سيشوار ومكواية
=  6 /35000مكنسة كهربائية /600000
 36ش ــواي ــة ل ـل ـس ـنــدويــش = 18 /900000
ش ــواي ــة لـلـهـمـبــرغــر  13 /450000شــوايــة
لألكل املكسيكي =  5 /1040000مكنة لفرم
امللوخية = /200000
 2 :REMINGTONسـيـشــوار  1200شمعة
 3 /40000سيشوار  1500شمعة = /96000
 45رول ــو للشعر  10قـطــع = 7 /1125000
رولــو للشعر  20قطع =  1 /175000رولــو
للشعر  20قطع =  46 /50000مكنة لنتف
الشعر =  24 /920000مكنة حالقة نسائية
كهرباء =  2 /600000مكنة حالقة نسائية
=  142 /50000م ـك ـن ــة ح ــاق ــة ن ـســائ ـيــة
=  17 /994000م ـك ـنــة ح ــاق ــة رج ــال ـي ــة =
 14 /255000سـيـشــوار مـشــط مــع رول ــو =
 10/420000سيشوار مشط = 14 /200000
مكنة حالقة رجالية = /1540000
 117 :RIELLOقطع غير للحراقات املازوت
=  1 /2106000حــراق =  3 /400000حراق
كبير صناعي = /2250000
 11 :ROTHOع ـل ـب ــة ل ـل ـم ــون ــة = PLEXI
 10 /44000علبة للمونة  0.25ل PLEXI
=  5 /60000ع ـل ـبــة ل ـل ـمــونــة  2ل PLEXI
=  2/40000عـلـبــة لـلـمــونــة  0.8ل PLEXI
=  8 /11000علبة للمونة  1.5ل PLEXI
=  8 /56000علبة للمونة  1.4ل PLEXI
=  3 /52000مـشــك ص ـحــون = 6 /30000
تبروير مدور =  12 /15000تبروير مدور
=  7 /24000تبروير م ــدور = 10 /24500
تبروير مــدور =  3 /50000علبة للمالعق
=  5/99000علبة لاللعاب  15ل /40000/
 1غ ـطــاء لعلبة االل ـع ــاب =  4 /3500علبة
ل ـ ــورق ال ـت ـصــويــر أ  4 /40000 = 3عـلـبــة
لورق التصوير أ  5 /24000 = 4علبة لورق
التصوير أ /20000 = 5
 7 :STAFFORSHIREطقم للشاي  3قطع
=  2 /280000اب ــري ــق حـلـيــب = /16000
 953كباية فخار =  2( 40 /1906000كباية
بــورســان) =  591 /240000كباية جامبو
للترويقة =  298 /1477500كباية لالطفال
/1341000 = MAGIC
 38 :VACHETTEق ـفــل اط ـلــس  25م ـلــم =
 24 /95000قفل اطـلــس 40مـلــم = /96000
 50قفل اجاكس 30ملم =  30 /200000قفل
اجاكس 35ملم =  35 /150000قفل اجاكس
 40ملم =  68 /210000ضد سرقة الدراجة
=  113 /612000قفل للتلفون = /452000
 37دالية للقفل =  76 /55500قفل معدن =
 10 /152000سكر للباب اتوماتيك  30ملم
=  43 /45000سـكــر لـلـبــاب اتــومــاتـيــك 38
ملم =  25 /179500سكر للباب اتوماتيك
 45مـلــم =  34 /175000جـنــزيــر لـلـبــاب =
 2 /153000ج ـنــزيــر ل ـل ـبــاب = 3 /34000
جنزير للباب = /42000
 29 :BORALاب ــري ــق زج ـ ــاج = /87000
 63ك ـب ــاي ــة زجـ ـ ــاج =  60 /94500اب ــري ــق
زجـ ــاج 1ل =  72 /180000اب ــري ــق زج ــاج
1.2ل =  18 /216000ابــريــق زج ــاج نــاري
لـلـمـيـكــرويــف =  53 /90000ابــريــق زجــاج
ن ــاري مــع قطع =  11 /344500طقم شاي
=  40 /220000ابــريــق زج ــاج ن ــاري  5ل =
/100000
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور فــي يــوم
الجمعة الــواقــع فــي  27شـبــاط الـســاعــة 12
ظ ـه ـرًا ال ــى م ـكــان الـبـيــع ال ـكــائــن ف ــي مبنى
البناية الحديثة منطقة الصيفي الطابق
االرضـ ـ ـ ــي م ـق ــاب ــل ب ـن ــك عـ ـ ـ ــودة ،مـصـحــوبــا
بالثمن نقدًا ورسم الداللة .%5
هيثم حيدر احمد
مأمور تنفيذ بيروت

