السبت  21آذار  2015العدد 2548

اعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة فاطمة سلمان عباس
حرم السيد أحمد موسى
أوالدها :الدكتور محمد ،ليلى ،نهلة،
ووفاء ورباب
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :شـ ــريـ ــف ،عـ ـب ــد الـ ـك ــري ــم،
واملــرحــومــون مـحـمــود ،محمد ،علي،
عبد الرحيم وعبد الحسن عباس
أصـهــرتـهــا :واص ــف بـيـضــون ،سعيد
حمزة ،السيد مصطفى موسى وعلي
ّ
نزال
تقام ذكــرى الثالث الساعة العاشرة
ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـ ــد  22آذار  2015فــي
حسينية بلدتها زبدين.
تقبل التعازي في بيروت يوم االثنني
 23آذار  2015لـلــرجــال وال ـن ـســاء من
الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة
م ـسـ ً
ـاء فــي قــاعــة جمعية التخصص
والتوجيه العلمي ـ سبينس (الرملة
البيضاء)
اآلسـفــون آل عباس وموسى وعموم
أهالي بلدة زبدين.

ذكرى
أمــي يــا مــاكــي يــا حبي الـبــاقــي الى
االبد
في ذكــرى مــرور سنتني على رحيل
الغالية
لودي ميشال ّ
يمني
زوجها وأوالدها يتمنون من كل من
احبها ان يذكرها في صالته.

◄ إعالنات رسمية ►

غادرت ولم تعد
غ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة  Hamida Begumمن
التابعية البنغالدشية منزل مخدومها,
الرجاء ممن يعرف عنها شيئا اإلتصال
على الرقم 03/477903

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات
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إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ـ ــى) في
ت ـمــام الـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن ي ــوم الـثــاثــاء
الــواقــع فيه  ،2015/04/21وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
ـ ـ املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لـتـلــزيــم ال ـتــأمــن عـلــى اآلل ـي ــات العسكرية
ال ـع ــائ ــدة لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لسنة  ،2015مــوضــوع دفتر الـشــروط رقم
/110م ل تاريخ .2015/03/18
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،االطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور اع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
ـ ـ ـ ـ ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال اوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على ان تقدم العروض في مهلة
اقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :اذا صادف نهار التلزيم املذكور
اعاله يوم عطلة رسميُ ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 595
إعالن
تـ ـج ــري املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام
مناقصة عمومية (محاولة أولى) في تمام
الساعة التاسعة والنصف من يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  ،2015/04/21وذلــك فــي قاعة
املناقصات في املديرية العامة لألمن العام
ـ ـ املبنى املركزي رقم  /3/الطابق الثالث،
لتلزيم آالت تصوير فيديو وفوتوغرافي
ومـسـتـلــزمــاتـهــا لـصــالــح املــديــريــة الـعــامــة
لــأمــن ال ـعــام لسنة  ،2015مــوضــوع دفتر
الشروط رقم /106م ل تاريخ .2015/03/18
يمكن للراغبني االشتراك في هذه املناقصة
العمومية ،االطالع واستالم دفتر الشروط
امل ــذك ــور اع ـ ــاه ف ــي دائ ـ ــرة امل ـ ــال وال ـع ـتــاد
ـ ـ ـ ـ ش ـع ـبــة ال ـت ـل ــزي ــم ،خـ ــال اوق ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي ،على ان تقدم العروض في مهلة
اقصاها الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق موعد املناقصةُ ،
ويرفض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :اذا صادف نهار التلزيم املذكور
اعاله يوم عطلة رسميُ ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 595
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لـتـقــديــم وتــركـيــب خــزان
ب ـس ـع ــة  12000م 3ملـ ـ ــادة الـ ـفـ ـي ــول أويـ ــل
فـ ــي م ـع ـم ــل ال ـج ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــراري ،م ــوض ــوع
استدراج العروض رقم ث4د 5899/تاريخ
 ،2014/6/6قد مددت لغاية يوم الخميس
 2015/4/30عـنــد نـهــايــة الـ ــدوام الرسمي
الساعة .3.30
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/3/19
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 591
إعالن رقم 2/11
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم تقديم قطع غيار وصيانة اجهزة
مـخـبــريــة لـ ــزوم مـخـتـبــر كـفــرشـيـمــا لـلـعــام
 ،2015وذل ــك فــي مـبـنــاهــا الـكــائــن فــي بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2015/4/20الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط

الـخــاص الـعــائــد لـهــذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
الوزارة ،الطابق الثالث،
تـقــدم ال ـعــروض بالبريد املـضـمــون املغفل
أو باليد مـبــاشــرة ،على أن تصل إلــى قلم
مصلحة الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا مــن آخر
ي ــوم عـمــل يسبق ال ـتــاريــخ امل ـحــدد الج ــراء
استدراج العروض.
بيروت في  19آذار 2015
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف 590

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء وتــركـيــب طــابــات
ت ـح ــذي ــر ل ـ ــزوم خـ ـط ــوط الـ ـت ــوت ــر ال ـع ــال ــي،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 1545/تاريخ  ،2015/2/11قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2015/4/24عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال تـ ــزال س ــاري ــة املـفـعــول
ومـ ــن امل ـم ـكــن ف ــي م ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/3/18
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 576
إعالن عن مناقصة عمومية
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
من يوم الخميس الواقع فيه 2015/04/16
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«صيانة وتشغيل محطة للصرف
ال ـص ـحــي ف ــي ال ـغــديــر ق ــرب م ـطــار ب ـيــروت
للعام  »2015وفقًا لدفتر الشروط الخاص
امل ــوض ــوع ل ـهــذه ال ـغــايــة وذل ــك فــي املكتب
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح
ـ ـ ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
يمكن ملن يرغب االشتراك في هذه املناقصة
اإلطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـط ــاب ــق ال ـث ــال ــث ـ ـ ـ ـ ـ امل ـك ـتــب
الــرئـيـســي ـ ـ ـ ـ ش ــارع ســامــي الـصـلــح ـ ـ ـ ـ ملك
ال ـش ــدراوي لـقــاء مبلغ /1.000.000/ل.ل.
يــدفــع فــي صـنــدوق املؤسسة لـقــاء إيصال
يضم إلى العرض.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع فــي مهلة أقصاها الساعة
الـثــانـيــة ع ـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد إجــراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 571
إعالن
اسـ ـت ــدراج ع ــروض اس ـع ــار لـتـلــزيــم تقديم
تـجـهـيــزات فنية ل ــزوم مـصــانــع امليكانيك
الـصـنــاعــي ف ــي بـعــض امل ـعــاهــد واملـ ــدارس
الفنية الرسمية
فــي تـمــام الـســاعــة الـعــاشــرة مــن قـبــل ظهر
يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2015/4/22
ي ـجــري ال ـص ـنــدوق الــداخ ـلــي ف ــي املــديــريــة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع ــروض اس ـعــار لتلزيم تـقــديــم تجهيزات
فنية لزوم مصانع امليكانيك الصناعي في
بعض املعاهد واملدراس الفنية الرسمية.
ّ
تقدم العروض الى قلم الصندوق الداخلي
لـلـتـعـلـيــم امل ـه ـنــي وال ـت ـق ـنــي ف ــي ال ــدك ــوان ــة
وفـقــا لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املـعــد لهذه
الغاية والذي يمكن الحصول عليه من قلم
الصندوق على أن تصل هذه العروض قبل
الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة مــن دوام آخ ــر يــوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء االستدراج
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 17 :آذار 2015
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي

مدير عام التعليم املهني والتقني
احمد دياب
التكليف 559

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب نجيب ب ـغــدادي «الـحـفـيــد» بوكالته
عن احد ورثة نجيب بغدادي شهادة قيد
بدل ضائع ( 199حق سطحي) عزقي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املحامي نزيه عبيد بوكالته عن احد
ورثة احمد عبيد سندي تمليك بدل ضائع
 239و 241مراح السفيرة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ـب ــت ام ـ ـيـ ــرة عـ ـب ــود مل ــوك ـل ـه ــا امل ـح ــام ــي
نــوفــل عـبــود وكـيــل جــرجــس سليم كيروز
سند تمليك بــدل ضائع  4933/26زيتون
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي الياس ريشا
يـنـفــذ شــربــل ودي ــع الــري ـشــانــي بــاملـعــامـلــة
 2013/947بــوجــه ايـلــي حنا الـقــاعــي عقد
ً
ت ــأم ــن وش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/218000/د.أ .اضافة الى الفوائد والرسوم
واملصاريف
يـجــري التنفيذ على القسمني  9و 14من
العقار  /400/القليعات.
ـ ـ القسم  9مساحته  54م.م .وهو بموجب
االفــادة العقارية جلوس وغرفة وكيتشن
وحمام وبالكشف تبني انه مطابق لالفادة
العقارية الـبــاب الرئيسي خشب والبالط
س ـي ــارم ـي ــك وامل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وال ـح ـم ــام
س ـيــارم ـيــك وب ــورس ــان وه ــو م ــأه ــول من
عائلة ســوريــة ويشترك بملكية القسمني
 1و3
ـ ـ القسم  14مساحته  66م.م .وهو بموجب
االفادة مطبخ وجلوس وغرفة نوم وحمام
وش ــرف ــة وبــالـكـشــف تـبــن ان ــه م ــأه ــول من
الـسـيــد مـيـشــال حكيم وان الـشــرفــة اقفلت
بــزجــاج وألــومـيـنـيــوم واصـبـحــت صــالــون
ال ـ ـب ـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك وامل ـ ـج ـ ـلـ ــى غ ــرانـ ـي ــت
والـحـمــام سيراميك وبــورســان ويشترك
بـمـلـكـيــة الـقـسـمــن  1و 3ول ــه ح ــق انـتـفــاع
بغرفة عدة في الطابق السفلي االول كما
هــو مـبــن فــي خــريـطــة االفـ ــراز كـمــا ينتفع
دون ســواه مــن تكنة القرميد املـحــددة في
االرقام من  1الى 10
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2014/4/7 :وتــاريــخ
تسجيله2014/4/10 :
بدل تخمني القسم  9/400القليعات 400/
/59د.أ .وبدل طرحه /35 640/د.أ.
بدل تخمني القسم  14/400القليعات 200/
/79د.أ .وبدل طرحه /47 520/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2015/5/12ال ـســاعــة  11قـبــل الـظـهــر في
قاعة محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع
بــدل الـطــرح بموجب شــك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائــرة تنفيذ كسروان
او تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
الـتـسـجـيــل وال ــدالل ــة وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد قلمها
مقامًا مـخـتــارًا لــه كما عليه االط ــاع على
قيود الصحيفة العينية العائدة للقسمني
موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2012/2120
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :ابراهيم غازي صايغ وكيله
االستاذ سامر بعلبكي
املنفذ عليه :اسماعيل خليل برجي
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :ش ـ ـ ـيـ ـ ــك بـ ـقـ ـيـ ـم ــة
/345000/د.أ .ع ـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2012/11/19 :

ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار :ن ـ ـش ـ ـرًا ول ـص ـقــا
2013/6/22
تاريخ قرار تحويل الحجز االحتياطي الى
تنفيذي 2013/12/21
تاريخ تسجيله2014/1/21 :
تاريخ محضر الوصف2014/5/16 :
تاريخ تسجيله2014/6/6 :
بيان العقار املـطــروح للبيع :اسهم املنفذ
عليه والبالغة  /1350/سهمًا فــي العقار
رقم  /1667/الرميل.
يـتــألــف ال ـع ـقــار  /1667/الــرمـيــل مــن بناء
حـجــر سـتــة طــوابــق بـمــا فـيــه قـفــص الــدرج
من كل االراض ــي واالول والثاني والثالث
والـ ــرابـ ــع م ـس ـك ـنــان ف ــي ك ــل م ـن ـه ـمــا ث ــاث
غــرف وممشى ومطبخ ومنافع والطابق
ال ـخ ــام ــس م ـس ـك ـنــان ك ــل م ـن ـه ـمــا غــرف ـتــان
وممشى ومطبخ ومـنــافــع ،وبـعــد الكشف
تبني انه في الطابق االرضي يوجد مسكن
ومحل وفــي الجهة الخلفية حديقة فيها
اشجار مختلفة عرضها  7امتار وطولها
 15مترًا تقريبًا وفي الطوابق من االول الى
الرابع مسكنان كل واحد مؤلف من مدخل
ممشى و 3غرف ومطبخ وحمام مع متخت
وشــرفـتــن وفــي الـطــابــق الـخــامــس شقتان
الشقة الجنوبية تتألف من غرفتني وغرفة
مستحدثة سقفها قرميد وحمام ومطبخ
وممر وشرفتني ومتخت.
وهـ ـن ــاك م ـس ـت ــأج ــرون ق ــدام ــى ف ــي ال ـع ـقــار
املذكور.
مساحته 304 :أمتار مربعة تقريبًا
حدود العقار :غربًا العقار رقم  1668شرقًا
ً
العقار رقــم  1666شماال العقار رقــم 1665
جنوبًا العقار رقم .552
قيمة التخمني/1.618.749/ :د.أ.
وقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة االولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى:
/971249.4/د.أ.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان اجـ ــرائ ـ ـهـ ــا :ي ــوم
االربـعــاء الواقع في  08/04/2015الساعة
العاشرة صباحًا قاعة املحكمة لدى دائرة
تنفيذ بيروت.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة االولى حصص املنفذ عليه اسماعيل
خليل برجي والبالغة /1350/سـهـمــا في
العقار  /1667/الرميل واملوصوف اعاله.
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا الحـكــام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـن ــدوق
الخزينة او احــد املصارف املقبولة مبلغًا
م ـ ــوازي ـ ــا لـ ـب ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح ،أو يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ وعليه اتخاذ
م ـقــام مـخـتــار لــه فــي ن ـطــاق ال ــدائ ــرة ان لم
يـكــن لــه مـقــام فـيــه او لــم يسبق لــه ان عني
مـقــامــا مـخـتــارًا ف ـيــه ،واال عــد قـلــم الــدائــرة
مقامًا مختارًا له ،وعليه ايضًا خالل ثالثة
اي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور االحـ ــالـ ــة ،ايـ ــداع
كــامــل الـثـمــن بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والـنـفـقــات بما فيه رسم
دالل ــة خمسة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة الــى
انذار او طلب وذلك خالل عشرين يومًا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكية عيسى

إعالن بيع سيارة للمرة االولى
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
(غرفة القاضي فرنسوا الياس)
باملعاملة التنفيذية رقم 2009/1923
طالب التنفيذ :املنفذ بنك البحر املتوسط
ش.م.ل.
ال ـ ــذي ح ــل م ـحــل امل ـن ـفــذ االص ـل ــي الـشــركــة
الدولية للتمويل ش.م.ل.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ـمــا :ع ـل ــي مـ ـع ــروف عـيـتــانــي
وايمان خليل بيومي
ت ـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عند
الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم السبت
ف ــي  2015/3/28لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
السيارة ماركة  GMCطــراز  ENVOYفئة
خصوصي رقــم /215646و مــوديــل 2003
واملخمنة بمبلغ /5000/د.أ .واملـطــروحــة
للبيع بسعر /3500/د.أ.
فعلى الراغب بالشراء الحضور الى مرأب
 VBSفي منطقة بشارة الخوري مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه

