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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـل ـق ـيــام ب ـصــب أرض ـيــة
خـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ــات ال ـ ـف ـ ـي ـ ــول ف ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـ ــذوق
ال ـ ـحـ ــراري ،م ــوض ــوع اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
رقــم ث4د 11059/تاريخ  ،2017/10/28قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2018/3/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/2/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 513
إعالن قضائي
بـتــاريــخ  2018/2/23ق ـ ّـرر رئ ـيــس محكمة
بــدايــة صـيــدا الـقــاضــي محمد ال ـحــاج علي
ن ـشــر خ ــاص ــة ع ــن اإلسـ ـت ــدع ــاء املـ ـق ـ ّـدم من
ّ
واملسجل
شركة األرجوان العقارية ش.م.ل.
برقم  2018/1381والــذي تطلب فيه شطب
اشارات الدعاوى التالية:
ً
أوال :عــن صحيفتي العقارين  1393و527
الدكرمان األولــى برقم يومي  1573تاريخ
 ،1949/10/19استحضار دعوى مقدم لدى
محكمة بــدايــة الـجـنــوب مــن مـيـشــال عــواد
ضد مصطفى وحنيفة اليعفوري ومحمد
أح ـمــد الـيـعـفــوري م ـثــول ال ــوق ــف .والـثــانـيــة
برقم يومي  772تاريخ  ،1953/6/3دعوى:
ط ـل ــب ت ــدخ ــل ش ـخ ــص ث ــال ــث :م ـق ــام ــة ل ــدى
ال ـح ــاك ــم امل ـن ـف ــرد ف ــي ص ـي ــدا 1953/5/21
مــن ورث ــة عبد الحليم حبلي وهــم زوجته
نزهة توفيق حجازي وأوالده محمد نزيه
ونديدة ونبيه ونزار ونسيمة وأحالم ضد
مـصـطـفــى ال ـي ـع ـف ــوري وأحـ ـم ــد ال ـي ـع ـفــوري
وم ـي ـشــال الـ ـخ ــوري ع ـ ــواد .وال ـثــال ـثــة بــرقــم
يــومــي  1681تــاريــخ  ،1956/10/31دعــوى
م ـقــامــة ل ــدى مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف الـجـنــوب
مــن سعد الــديــن يـعـفــوري ضــد هــذا العقار
محفوظة بملف هذا العقار.
ثانيًا :وعن صحائف العقارات رقم 36/307
و 43/248و 236م ــدي ـن ــة صـ ـي ــدا و1393
و 527الــدكــرمــان ،بــرقــم يــومــي  236تــاريــخ
 ،1958/2/5قـيــد احـتـيــاطــي بـحـكــم صــادر
ع ــن مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ال ـج ـنــوب بـتــاريــخ
 1957/12/24املـتـضـمــن ت ـصــديــق الـحـكــم
املستأنف من سعد الدين اليعفوري ورفاقه
ض ـ ّـد م ـي ـشــال الـ ـخ ــوري عـ ــواد وورث ـ ــة عبد
الحليم حبلي.
ثــال ـثــا :وع ــن صـحــائــف ال ـع ـق ــارات 36/307
و 236و 34/307مدينة صيدا ،برقم يومي
 1116تــاريــخ  ،1975/8/20وعــن صحائف
الـعـقــارات  527و 1393الــدكــرمــان و43/248
مــدي ـنــة ص ـي ــدا ،ب ــرق ــم ي ــوم ــي  1964تــاريــخ
 ،1074/7/30اشـ ـ ــارة اس ـت ـح ـض ــار م ـقــدم
لـ ـج ــان ــب م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـبـ ــدايـ ــة فـ ــي ال ـج ـن ــوب
 1974/7/29مـ ــن املـ ــدعـ ــن ورثـ ـ ـ ــة رش ـي ــد
ج ـن ـب ــاط وه ـ ــم الـ ـسـ ـي ــدة اسـ ـم ــى م ـح ـمــود
ج ـن ـب ــاط وص ـ ـ ــاح الـ ــديـ ــن وخـ ــالـ ــد وع ـمــر
وجمال وخوال رشيد جنبالط ضد املدعى
عليهم ورثــة محمد أحمد اليعفوري وهم
نفيسة بـتـكـجــي ،أح ـمــد مـحـمــد الـيـعـفــوري
وعبد الرحمن وعمر وسعد الدين وعثمان
وع ـ ــدن ـ ــان وأمـ ـ ـي ـ ــرة وابـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام وسـ ـمـ ـي ــرة
ومـحـمــود ومـســرة اوالد محمد اليعفوري
نـ ــوع الـ ــدعـ ــوى :الـ ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم بــان
يسجلوا على اسمائهم األسهم التي تعود
ل ـه ــم ف ــي هـ ــذا ال ـع ـق ــار وخ ــاف ــه وتـسـجـيــل
الـتــأمــن الـجـبــري تــاريــخ  1973/6/21رقــم
 1973/33ال ـصــادر عــن رئــاســة االج ــراء في
صيدا بالنسبة لحصص املدعى عليهم.
راب ـع ــا :وع ــن صـحــائــف ال ـع ـقــارات 36/307
و 236و 34/307مدينة صيدا /برقم يومي
 1938تــاريــخ  ،1964/11/6وع ــن صحيفة
ال ـق ـســم رق ــم  248/43مــدي ـنــة ص ـي ــدا بــرقــم
ال ـيــومــي  193تــاريــخ  ،1964/11/6اش ــارة
حجز :انــذار حجز عقاري صــادر عن دائرة
اجــراء صيدا من ورثــة رشيد جنبالط ضد
ورثة محمد اليعفوري.
خامسًا :وعن صحيفة القسم رقم 248/43
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مدينة صيدا برقم  1642تاريخ 1974/6/30
اشـ ـ ـ ــارة دع ـ ــوى م ـق ــام ــة مـ ــن احـ ـم ــد مـحـمــد
يـعـفــوري ضــد عـبــد ال ـقــادر ال ـبــواب ورفــاقــه
وضد شفيقة أحمد سنجر ورفاقها.
فمن لــه مصلحة بــاالعـتــراض أن ّ
يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة استئناف
الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة رق ــم  2017/10امل ـصــدق
ل ـح ـك ــم ب ـ ــداي ـ ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة رق ـ ـ ــم 2016/10
وامل ـن ـت ـهــي ال ــى اعـ ــان ع ــدم قــابـلـيــة الـعـقــار
/1432ال ـن ـب ـط ـيــة الـتـحـتــا للقسمة العينية
وط ــرح ــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي وت ــوزي ــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/4/10 :
العقار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن العقار
 /1432الـنـبـطـيــة الـتـحـتــا ع ـبــارة عــن ارض
ضمنها بناء مؤلف من ثالث طوابق قديمة
تصل اليه عبر طريق داخلي.
مساحته 463 :م2
التخمني 400.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 262.440 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان املــزايــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/4/19الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بالشراء ايــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
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.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن
تجري الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية
لتلزيم اسـتـثـمــار اسـتــراحــة معهد العلوم
االجـتـمــاعـيــة  -ال ـفــرع ال ـثــانــي عـلــى أســاس
سعر يقدمه الـعــارض ،في االدارة املركزية
لـلـجــامـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـب ـنــى ال ــزج ــاج ــي -
املتحف.
يــوم الثالثاء بتاريخ  2018/3/27الساعة
 14.00تقدم العروض لالشتراك في املزايدة
العمومية وفــق دفتر الـشــروط الــذي يمكن
الحصول عليه لدى أمني سر املعهد.
ت ـق ــدم ط ـل ـبــات االشـ ـت ــراك ال ــى ق ـلــم ال ــدائ ــرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء املزايدة.
بيروت في  28شباط 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 509
إعالن
عن القاضي العقاري في النبطية
قــرر الـقــاضــي الـعـقــاري فــي النبطيه اعــادة
تكوين الصحائف املؤقتة ذي الرقم 1484
  1491 - 1487مـنـطـقــة ح ــداث ــا الـعـقــاريــهبــال ـطــري ـقــة ال ـق ـضــائ ـيــه وت ـك ـل ـيــف الـخـبـيــر
شـ ـه ــاب الـ ــراعـ ــي ل ـل ـك ـشــف ع ـل ــى ال ـع ـق ــارات
رق ــم  1491 - 1487 - 1484مـنـطـقــة حــداثــا
نهار االثنني في  2018/3/26وتعيني يوم
الثالثاء في  2018/5/29الساعة العاشرة
والـنـصــف مــوع ـدًا لجلسة اعـ ــادة التكوين

ام ــام هــذه املحكمة وعـلــى كــل مــن لــه عالقه
بالعقارات املذكورة لتقديم طلباته حسب
االصول معززه بما لديه من مستندات.
رئيس قلم املحكمة العقارية
في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـلــب غـســان نجيب صـفــي الــديــن بوكالته
عــن ورث ــة حـســن صـفــي الــديــن ش ـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار رقم  595شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب عبد الرحمن محمد حـمــادي شهادة
قيد بدل ضائع للعقار رقم  2272كفرملكي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب سامي ميشال الديب وكيل نــدا اميل
نايل احد ورثة اميل هيكل نايل سند ملكية
بدل ضائع للعقار  1320الفريديس.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب ابــراهـيــم عـبــدالـلــه ادي ــب بــوكــالـتــه عن
مــريــم عـبــد ال ـق ــادر شــاتـيــا ملــورث ـهــا أحـمــد
حسني عطيه سند تمليك بــدل عــن ضائع
للعقار  1382قانا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
جانب :السيدة كورين جوزيت كليمان
املوضوع :تبليغ مجهول محل االقامة
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
ورق ــة دع ــوى صـ ــادرة عــن مـحـكـمــة بـيــروت
الـشــرعـيــة الـجـعـفــريــة ،مــوجـهــة ال ــى كــوريــن
جـ ــوزيـ ــت ك ـل ـي ـم ــان ت ــول ــد  1953فــرن ـس ـيــة
مجهولة محل االقــامــة في الــدعــوى املقامه
ع ـل ـي ـهــا م ــن ط ـل ـعــت ي ــوس ــف ك ــرك ــي ب ـم ــادة
اثبات طــاق اســاس  2018/40تعني موعد
الجلسة فيها يوم االثنني في 2018/3/26
غرفة القاضي الشيخ علي املولى فيقتضي
حضورك أو ارسال من ينوب عنك الى قلم
املحكمة قبل موعد الجلسة الستالم نسخة
عن استحضار الدعوى واال اعتبرت مبلغه
حـســب االصـ ــول ،وج ــرت بـحـقــك املـعــامــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة وك ـ ــل ت ـب ـل ـيــغ لـ ــك ع ـل ــى لــوحــة
االعــانــات في املحكمة حتى تبليغ الحكم
القطعي يكون صحيحًا.
رئيس القلم
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن
جــانــب :ابــراهـيــم حسن الخطيب (مجهول
محل االقامة)
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
في الدعوى املتكونة بينك وبني فرح بشير
قوبر اساس  2017/231صدر حكمًا غيابيًا
بتاريخ  2018/2/5قضى باثبات الطالق
البائن بينكما ملراجعة قلم املحكمة ضمن
املهل املنصوص عنها قانونًا.
رئيس القلم

الجناح  -مقابلBHV

رووف ط  5مواصفات ،وديكور رائع –  540م2
غرف نوم – تراس  100م  2,2جلوس  4مواقف4
سيارات مع مطبخ مجهز.
تلفون76 / 960 962 :

رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن
تجري الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية
لـتـلــزيــم اس ـت ـث ـمــار اس ـت ــراح ــة كـلـيــة اآلداب
والعلوم االنسانية  -الفرع األول كورنيش
املزرعة على أســاس سعر يقدمه العارض،
ف ــي االدارة املــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة
املبنى الزجاجي  -املتحف.
يــوم الجمعة بتاريخ  2018/4/13الساعة
 11.00تقدم العروض لالشتراك في املزايدة
العمومية وفــق دفتر الـشــروط الــذي يمكن
الحصول عليه لدى أمني سر الكلية.
ت ـق ــدم ط ـل ـبــات االشـ ـت ــراك ال ــى ق ـلــم ال ــدائ ــرة
االداري ــة املشتركة في االدارة املركزية قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن آخــر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد الجراء املزايدة.
بيروت في  28شباط 2018
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 506
إعالن
ج ــان ــب :اب ـت ـس ــام ب ـل ـخــريــف م ــن الـتــابـعـيــة
املغربية (مجهولة محل االقامة)
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
املرجع :محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
بـتــاريــخ  2017/9/14ص ــدر ال ـقــرار اســاس
 1312سجل  911قضى باثبات طالقك من
زوج ــك هيثم سمير عجمي طــاقــا رجعيًا
غيابيًا ملــراجـعــة قـلــم املحكمة ضـمــن املهل
املنصوص عنها قانونًا.
رئيس القلم
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية
الجعفرية
علي الحاج
إعالن بيع صادر عن دائرة التنفيذ في بيروت
(غرفة الرئيس فيصل مكي)
املعاملة التنفيذية رقم2016/1670 :
املنفذة :الشركة اللبنانية للتطوير واعادة
اعمار وسط بيروت ش.م.ل( .سوليدير).
 وكيلها املحامي سامي نحاس.امل ـن ـفــذ ع ـل ـي ـهــا :ش ــرك ــة ف ــي وارل ـ ــد ش.م.ل.
V-world Sal
 وكيلها املحامي فادي خليل مصريتـطــرح دائ ــرة تنفيذ بـيــروت للبيع بــاملــزاد
العلني للمرة االولى املوجودات املحجوزة
التالية على اســاس ستني باملئة من قيمة
التخمني:
 -1طاولة سفرة من الخشب شكلها مربعة
بـسـمــاكــة /0.8م مـقــاسـهــا /1.5م ×/1.5م:
/1500د.أ.
 - 2كــرســي جلد لــون بنذنجاني عــدد - 2-
/200د.أ/400 = 2 ×.د.أ.
 - 3طــاولــة سـفــرة خشبية ملبسة نحاس
مستطيلة ،أرجـلـهــا مــن الــرزيــن على شكل
أرجــل نسائية عــدد  12تسمى street wake
مقاسها /2.80م×/1.20م= /3500د.أ.
 - 4قــالــب شـمــع كبير عــدد /5/ -3 -د.أ3×.
=/15/د.أ.
 - 5لــوحــة زي ـت ـيــة رس ــم تـعـبـيــري مـتـعــددة
االلوان عدد /250/ - 3-د.أ/750/ =3×.د.أ.
 بــوس ـتــر ع ــدد  - 2-رائـ ــد ف ـض ــاء وتـمـثــالالحرية /50د.أ/100/ =2×.د.أ.
 - 6م ـبــاهــر وم ـم ــال ــح خـشـبـيــة ع ـلــى شكل
ص ـ ــواري ـ ــخ ب ـ ــال ـ ــوان مـ ـتـ ـع ــددة ع ـ ــدد - 6 -
/50/د.أ/300/=6×.د.أ.
 - 7طاولة وسط زجاج مستديرة قاعدتها
جذع شجرة /250/د.أ.
 - 8اصبع يد من النحاس /500/د.أ.
 - 9فوتوي  Bencheمن القماش لون فيولي
ورمادي وملونة /1250/د.أ.
 - 10ط ــاول ــة بـشـكــل ت ـن ــورة ورج ـل ـتــن من
البالستيك /250/د.أ.
 - 11تابلو بشكل مكبر صوت من النحاس
والرزين والخشب وعليها أحرف تضاء من
النيون /200 /IAMد.أ.
 - 12فــوتــوى مخمل زيـتــي وخـشــب واحــدة
ثالث مقاعد وواحدة مقعدين /1500/د.أ+ .
/2500/ = /1000/د.أ.
 - 13طــاولــة كبيرة وســط مستديرة زجــاج
عليها رسم ابنية ،وواحدة صغيرة باطون،
وواح ـ ــدة وج ــه زجـ ــاج ع ـلــى ق ــاع ــدة خشب
/250/د.أ/150/ + .د.أ/250/ + .د.أ= .
/650/د.أ.
 - 14طاولة مستديرة من الخشب قاعدته
على شكل رأس انسان عدد /300/ - 2-د.أ.
×/600/=2د.أ.
 - 15ثريا طبقتان من دواليب دراجات فيها

طربوش نحاس /2400/د.أ.
 - 16ثريا أربع طبقات من سالسل الحديد
الرفيعة /1500/د.أ.
 - 17ث ــري ــا ع ـل ــى ش ـك ــل يـ ــد ت ـم ـس ــك طــابــة
/350/د.أ.
 - 18بار من الخشب لون أحمر /1800/د.أ.
 - 19خ ــزان ــة ف ـي ـهــا أرب ـ ــع ج ــواري ــر بشكل
شنطة سفر قديمة لون زيتي /350/د.أ.
 - 20خزانة اربع رفوف بشكل شنطة سفر
قديمة لون زيتي /400/د.أ.
 - 21طــاولــة مــن الـحــديــد قــاعــدة على شكل
ثالث نساء عاريات /350/د.أ.
 - 22ص ـن ــدوق ع ـلــى ش ـكــل شـنـطــة ضمنه
جارور /250/د.أ.
 - 23بلوك خشب مسايف عدد /75/ -3 -د.أ.
× /225/ = 3د.أ.
 - 24طــاولــة مؤلف مــن ستة قطع مربعات
حديد وزجاج:
 واحدة كبيرة /150/د.أ. واحدة وسط /100/د.أ. أربع قطع صغيرة /300/د.أ./550/د.أ.
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوع/20940/ :د.أ .فـ ـق ــط عـ ـش ــرون
ال ــف وتـسـعـمــايــة وارب ـع ــون دوالر امـيــركــي
ً
وذل ـ ـ ــك ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن الـ ـش ــرك ــة امل ـن ـف ــذة
الـ ـب ــال ــغ  /84851/د.أ .اربـ ـع ــة وث ـم ــان ــون
ال ــف وثـمــانـمــايــة وواح ــد وخـمـســون دوالر
أميركي واللواحق.
فعلى الــراغــب بالشراء الحضور شخصيًا
الـ ــى م ـك ــان ال ـب ـيــع ف ــي ش ـ ــارع مــونـسـنـيــور
طــوبـيــا ع ــون ،بـنــايــة رق ــم  ،/1301/منطقة
ري ــاص ال ـص ـلــح ،وس ــط ب ـي ــروت ،وذل ــك في
ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي  2018/3/20في
تمام الساعة الرابعة بعد الظهر مصحوبًا
بالثمن نقدًا باالضافة الى  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
عدد 2017/600
طــالـبــة الـتـنـفـيــذ :شــركــة كــابـيـتــال فينانس
كومباني ش.م.ل .وكيلتها املحامية ماري
شهوان
املنفذ عليه :زين العابدين محمد رمال
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع بــاملــزاد العلني
االلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــارك ـ ـ ــة ك ـ ـيـ ــا  PICANTOرقـ ــم
/586785/ج موديل  2016لــون اســود يوم
ال ـث ــاث ــاء  2018/3/20ال ـســاعــة  3:45بعد
ال ـظ ـهــر وامل ـخ ـم ـنــة ب /11.000.000/ل.ل.
وامل ـطــروحــة ب /6.600.000/ل.ل .ورس ــوم
امليكانيك /537.000/ل.ل .عن عام .2017
على الــراغــب بالشراء الحضور فــي املوعد
امل ـحــدد اع ــاه إل ــى م ــرأب س ـيــريــاك بـيــروت
الكرنتينا قرب االطفائية مصحوبًا بالثمن
نقدًا وخمسة باملاية رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Kazi akter
Dawud nobi
Md monir hossain
Mohammad makhon mia
Mohammad akir hossain sarkar
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
03/791744

◄ مفقود ►
فـقــد ج ــواز سـفــر لـبـنــانــي بــإســم وردة
م ـح ـم ــد ف ـ ـ ـ ــواز ,ال ـ ــرج ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـج ــده
اإلتصال على الرقم 03/628578

