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◄ إعالنات رسمية ►
حضرة السادة مالكي العقار رقم  2160الرميل
العنوان :الرميل ـ ـ ـ شارع اندراوس
امل�����وض�����وع :وض�����ع ال���ب���ن���اء ال���ق���ائ���م ع��ل��ى
العقار  2160الرميل.
امل�����رج�����ع :ك���ت���اب���ك���م رق������م  11475ت���اري���خ
2013/6/18
املعاملة رقم  2013/1651مباني.
باالشارة الى املوضوع واملرجع اعاله،
وبعد الكشف الذي اجرته االدارة البلدية
على البناء القائم على العقار رقم 2160
الرميل ،تبني وج��ود تساقط من الورقة
ال��خ��ارج��ي��ة وت��ش��ق��ق��ات وظ��ه��ور ال��ح��دي��د
الصدئ.
وبما ان ه��ذا ال��وض��ع يشكل خطرًا على
السالمة العامة.
لذلك ،ننذركم بموجب املادة  18من قانون
ال��ب��ن��اء رق����م  646ت���اري���خ 2004/12/11
بوجوب ترميم البناء على ان يبدأ العمل
ضمن مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
تبلغكم هذه االنذار وعلى ان يتم العمل
ت��ح��ت اش�����راف م��ه��ن��دس م���س���ؤول وب��ع��د
اتخاذ كافة االحتياطات ملنع الخطر عن
العمال والغير.
وب��امل��ن��اس��ب��ة ف��إن��ن��ا ن��ذك��رك��م بمضمون
الفقرتني  8و 9م��ن امل���ادة  18م��ن قانون
ال��ب��ن��اء رق����م  646ت���اري���خ 2004/12/11
والتي تنص على ما يلي:
ـ ـ ـ على املالك ان يسهر دومًا على صيانة
ام�لاك��ه املبنية وت��أم�ين االت����زان واملتانة
ال���ل���ازم���ي���ن ل����ه����ا ح����ف����اظ����ًا ع����ل����ى س�ل�ام���ة
ال��ش��اغ��ل�ين وال���ج���وار .وع��ل��ي��ه ك��ل��م��ا دع��ت
ال��ح��اج��ة ال��ى ذل��ك او ب��ن��اء لطلب االدارة
ان ي���ك���ل���ف م���ه���ن���دس���ًا أو أك����ث����ر ل��ل��ك��ش��ف
على البناء والتحقق بالوسائل الفنية
املالئمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة
البناء.
اذا ظهر للمهندس ان البناء أو اقسامه
ق����د ب�����دت ف���ي���ه اش��������ارات وه������ن ،ع��ل��ي��ه ان
ي���ب�ي�ن ف����ي ت����ق����ري����ره ع���ل���ى ق������در االم����ك����ان
س��ب��ب ه����ذا ال���وه���ن ون��ت��ائ��ج��ه املحتملة
وان ي��ق��ت��رح االش����غ����ال ال����واج����ب ال��ق��ي��ام
ب��ه��ا م���ع ب��ي��ان درج����ة ال��ع��ج��ل��ة ف��ي��ه��ا .اذا
ت��ب�ين نتيجة ت��ق��ري��ر امل��ه��ن��دس ان ات���زان
البناء او متانته مختالن ،على املالك ان
ي��ق��وم ت��ح��ت اش����راف امل��ه��ن��دس امل��س��ؤول
ب���اع���م���ال ال��ت��ش��ي��ي��د وال���ت���دع���ي���م امل��ؤق��ت��ه
الالزمة ،وان يعلم بما قام به البلدية او
القائمقام خ���ارج ال��ن��ط��اق ال��ب��ل��دي ،ومن
ث��م عليه ات��خ��اذ االج����راءات ال�لازم��ة بعد
االت��ف��اق م��ع ش��اغ��ل��ي ال��ب��ن��اء او مراجعة
ال��ق��ض��اء امل��س��ت��ع��ج��ل ،اذا اق��ت��ض��ى االم���ر،
ل��ل��ق��ي��ام ب��اع��م��ال ال��ت��ق��وي��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة بعد
االستحصال على رخ��ص��ة م��ن البلدية.
وع���ن���د ان���ت���ه���اء ال���ع���م���ل ي��ن��ظ��م امل��ه��ن��دس
تقريرًا ع��ن االع��م��ال التي ق��ام بها يشير
فيه الى حالة البناء الجديدة.
تبليغات:
ـ ـ ـ مالكي العقار رقم  2160الرميل.
ـ ـ ـ شاغلي العقار رقم  2160الرميل.
بيروت في  6ـ ـ ـ تموز 2013
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 1600
حضرة السادة مالكي العقار رقم  2148الرميل
العنوان :شارع السبينس ـ ـ ـ حاووز املاء
امل�����وض�����وع :وض�����ع ال���ب���ن���اء ال���ق���ائ���م ع��ل��ى
العقار رقم  2148الرميل.
املرجع :املعاملة  2012/400مباني.
باالشارة الى املوضوع واملرجع اعاله،
وب����ع����د ال���ك���ش���ف ال��������ذي اج�����رت�����ه االدارة
البلدية على البناء القائم على العقار
 2148ال��رم��ي��ل ،ت��ب�ين وج���ود ت��س��رب م��اء
م���ن ال���خ���زان���ات امل��وض��وع��ة ف���ي الفسحة
ال����خ����ل����ف����ي����ة ل����ل����ع����ق����ار ووج��������������ود ب���ع���ض
التشققات في بلكونات البناء ال سيما
الخلفية منها.
وبما ان ه��ذا ال��وض��ع يشكل خطرًا على
السالمة العامة.
ل����ذل����ك ،ن���ن���ذرك���م ب���م���وج���ب ال���ع���م���ل ف����ورًا
ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق م���ض���م���ون امل�������ادة  18م��ن
ق���ان���ون ال���ب���ن���اء رق����م  2004/646ت��اري��خ
 2004/12/11وال سيما الفقرات  8و9
و 10والتي تنصل على ما يلي:

ـ ـ ـ على املالك ان يسهر دومًا على صيانة
ام�لاك��ه املبنية وت��أم�ين االت����زان واملتانة
ال���ل���ازم���ي���ن ل����ه����ا ح����ف����اظ����ًا ع����ل����ى س�ل�ام���ة
ال��ش��اغ��ل�ين وال���ج���وار .وع��ل��ي��ه ك��ل��م��ا دع��ت
ال��ح��اج��ة ال��ى ذل��ك او ب��ن��اء لطلب االدارة
ان ي���ك���ل���ف م���ه���ن���دس���ًا أو أك����ث����ر ل��ل��ك��ش��ف
على البناء والتحقق بالوسائل الفنية
املالئمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة
البناء.
اذا ظهر للمهندس ان البناء أو اقسامه
ق����د ب�����دت ف���ي���ه اش��������ارات وه������ن ،ع��ل��ي��ه ان
ي���ب�ي�ن ف����ي ت����ق����ري����ره ع���ل���ى ق������در االم����ك����ان
س��ب��ب ه����ذا ال���وه���ن ون��ت��ائ��ج��ه املحتملة
وان ي��ق��ت��رح االش����غ����ال ال����واج����ب ال��ق��ي��ام
ب��ه��ا م���ع ب��ي��ان درج����ة ال��ع��ج��ل��ة ف��ي��ه��ا .اذا
ت��ب�ين نتيجة ت��ق��ري��ر امل��ه��ن��دس ان ات���زان
البناء او متانته مختالن ،على املالك ان
ي��ق��وم ت��ح��ت اش����راف امل��ه��ن��دس امل��س��ؤول
ب���اع���م���ال ال��ت��ش��ي��ي��د وال���ت���دع���ي���م امل��ؤق��ت��ه
الالزمة ،وان يعلم بما قام به البلدية او
القائمقام خ���ارج ال��ن��ط��اق ال��ب��ل��دي ،ومن
ث��م عليه ات��خ��اذ االج����راءات ال�لازم��ة بعد
االت��ف��اق م��ع ش��اغ��ل��ي ال��ب��ن��اء او مراجعة
ال��ق��ض��اء امل��س��ت��ع��ج��ل ،اذا اق��ت��ض��ى االم���ر،
ل��ل��ق��ي��ام ب��اع��م��ال ال��ت��ق��وي��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة بعد
االستحصال على رخ��ص��ة م��ن البلدية.
وع���ن���د ان���ت���ه���اء ال���ع���م���ل ي��ن��ظ��م امل��ه��ن��دس
تقريرًا ع��ن االع��م��ال التي ق��ام بها يشير
فيه الى حالة البناء الجديدة.
واذا ل��م تفعلوا ضمن مهلة اس��ب��وع من
ت���اري���خ ت��ب��ل��غ��ك��م ك���ت���اب االن�������ذار س��ت��ق��وم
االدارة باتخاذ االجراءات املناسبة على
ن��ف��ق��ت��ك��م وم��س��ؤول��ي��ت��ك��م وف��ق��ًا ل��ل��ق��وان�ين
واالنظمة املرعية االجراء.
تبليغات:
ـ ـ ـ مالكي العقار رقم  2148الرميل.
ـ ـ ـ شاغلي العقار رقم  2148الرميل.
بيروت في  7ـ ـ ـ شباط 2012
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 1578
إعالن رقم 2/98
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ ـ ـ امل��دي��ري��ة العامة
ل���ل���زراع���ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ع���ن إع�����ادة إج�����راء اس���ت���دراج
ع�������روض ل���ت���ل���زي���م ت���ق���دي���م م����ض����ارب م��ع
ع��ص��ي ل����زوم م��دي��ري��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة
وال���ث���روات الطبيعية ل��ع��ام  ،2013وذل��ك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2013/10/2
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال������ع������روض ه��������ذا ،االط�����ل����اع ع����ل����ى دف���ت���ر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال��ع��ائ��د ل��ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
ال����دي����وان ـ��ـ��ـ��ـ��ـ 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 إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان  -املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/8/28
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1598
إعالن رقم 2/96
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ ـ ـ امل��دي��ري��ة العامة
ل���ل���زراع���ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ع���ن إع�����ادة إج�����راء اس���ت���دراج
ع�������روض ل���ت���ل���زي���م ت���ق���دي���م زي�������وت ل�����زوم
م���دي���ري���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال���ري���ف���ي���ة وال����ث����روات
الطبيعية لعام  ،2013وذلك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش���ه���اب ،ب��ت��اري��خ  2013/10/1ال��س��اع��ة
التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال������ع������روض ه��������ذا ،االط����ل����اع ع���ل���ى دف���ت���ر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال��ع��ائ��د ل��ه��ذا التلزيم
وال������ح������ص������ول ع�����ل�����ى ن����س����خ����ة ع�����ن�����ه م���ن
م��ص��ل��ح��ة ال����دي����وان ـ��ـ��ـ��ـ��ـ امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة
ل���ل���زراع���ة ،ال���ك���ائ���ن���ة ف���ي م��ب��ن��ى ال������وزارة
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال��ي��د م���ب���اش���رة ،ع��ل��ى أن ت��ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان  -املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/8/28
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1597
إعالن إعادة تلزيم
م��ش��روع إن��ش��اء خ���زان قصر م��ائ��ي سعة
 200م 3مل��ي��اه ال���ش���رب ف���ي ب��ل��دة ع��ب��را ـ ـ ـ
قضاء صيدا
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الثامن عشر م��ن شهر اي��ل��ول 2013
ت���ج���ري إدارة امل��ن��اق��ص��ات ف���ي م��رك��زه��ا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ ـ شارع بوردو
ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال��ص��ن��اي��ع ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ب���ي���روت ،ل��ح��س��اب وزارة
الطاقة واملياه ـ ـ ـ املديرية العامة للموارد
امل���ائ���ي���ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن��اق��ص��ة اع����ادة
تلزيم مشروع إنشاء خ��زان قصر مائي
سعة  200م 3ملياه الشرب في بلدة عبرا
ـ ـ ـ قضاء صيدا.
ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال��ت��أم�ين امل���ؤق���ت :أرب���ع���ة م�لاي�ين ل��ي��رة
لبنانية ال غير.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال���ع���ارض���ون امل���ق���ب���ول���ون :امل��ت��ع��ه��دون
امل���ص���ن���ف���ون ف����ي ال����درج����ة ال���ث���ان���ي���ة ع��ل��ى
االق���ل لتنفيذ ص��ف��ق��ات االش��غ��ال املائية
امل��س��ج��ل��ون ال���ذي���ن ال ي���وج���د ب��ع��ه��دت��ه��م

اك��ث��ر م���ن ارب����ع ص��ف��ق��ات م��ائ��ي��ة ل���م ي��ج ِ��ر
استالمها موقتًا بعد.
ت����ق����دم ال�����ع�����روض وف�����ق ن����ص����وص دف��ت��ر
ال���ش���روط ال���خ���اص ال����ذي ي��م��ك��ن االط�ل�اع
وال���ح���ص���ول ع��ل��ي��ه م���ن م��ص��ل��ح��ة دي����وان
امل�����دي�����ري�����ة ال�����ع�����ام�����ة ل�����ل�����م�����وارد امل����ائ����ي����ة
والكهربائية.
ي���ج���ب أن ت���ص���ل ال�����ع�����روض إل������ى إدارة
املناقصات قبل ال��س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1589
اعالن
اس��ت��دراج ع��روض اسعار لتلزيم تقديم
مطبوعات لزوم االمتحانات
الرسمية للتعليم املهني والتقني دورة
 2013الثانية
في تمام الساعة التاسعة من قبل ظهر
ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه ،2013/9/12
يجري الصندوق الداخلي ف��ي املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
عروض اسعار لتلزيم تقديم مطبوعات
ل�����زوم االم���ت���ح���ان���ات ال��رس��م��ي��ة للتعليم
املهني والتقني دورة  2013الثانية.
ت����ق����دم ال�����ع�����روض ال������ى ق���ل���م ال���ص���ن���دوق
ال��داخ��ل��ي للتعليم امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي في
ال��دك��وان��ة وف��ق��ًا لدفتر ال��ش��روط الخاص
املعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول
عليه م��ن ق��ل��م ال��ص��ن��دوق ع��ل��ى ان تصل
هذه العروض قبل الساعة الثانية عشرة
م���ن دوام آخ����ر ي����وم ع��م��ل ي��س��ب��ق ال��ي��وم
امل��ح��دد الج���راء االس���ت���دراج وي��رف��ض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 27 :آب 2013
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم املهني والتقني
احمد دياب
التكليف 1586
إعالن رقم 2/92
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـ ـ ـ امل��دي��ري��ة العامة
ل���ل���زراع���ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ع���ن إع�����ادة إج�����راء اس���ت���دراج
عروض لتلزيم تقديم خزانات مياه لزوم
وزارة الزراعة ـ ـ ـ املديرية العامة للزراعة
ـ��ـ��ـ��ـ��ـ م��دي��ري��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة وال���ث���روات
الطبيعية لعام  ،2013وذلك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش���ه���اب ،ب��ت��اري��خ  2013/9/26ال��س��اع��ة
التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال������ع������روض ه��������ذا ،االط�����ل����اع ع����ل����ى دف���ت���ر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال��ع��ائ��د ل��ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
ال����دي����وان ـ��ـ��ـ��ـ��ـ امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���زراع���ة،
الكائنة في مبنى الوزارة الطابق الثالث،

إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتني عامتني وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة تجاه اسم
كل منهما وذلك في محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ ـ رياق ـ ـ ـ البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 1ـ ـ ـ تلزيم ب��ن��اء عنبر م��ن الحديد املصنع ال��ـ  ) Prefabricated) TOTفوق 2013/9/25
ال��غ��رب��ال ال��ث��اب��ت م��ع اع��م��ال اض��اف��ي��ة للعنبرين امل��وج��ودي��ن ف��ي محطة تل
عمارة التابعة للمصلحة.

ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة م���ن ص���ب���اح ي��وم
االربعاء.

 2ـ ـ ـ تلزيم انشاء عنبر من الحديد املصنع وال��ـ  ) Prefabricated) TOTفي 2013/9/26
سهل محطة تل العمارة مقابل عنابر القمح لزوم فرع الري والرصد الجوي.

ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة م���ن ص���ب���اح ي��وم
الخميس.

فعلى م��ن يهمه األم��ر الحصول على دفتر ال��ش��روط ال��خ��اص امل���ودع نسخًا عنه ف��ي محطة ت��ل العمارة ـ ـ ـ ري��اق ـ ـ ـ البقاع ل��دى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار ـ ـ ـ جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل عمارة ـ ـ ـ رياق ـ ـ ـ البقاع خالل الدوام الرسمي على
أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد
هذا املوعد.
تل العمارة في  26آب 2013
رئيس مجلس اإلدارة ـ ـ ـ املدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 1583

تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال��ي��د م���ب���اش���رة ،ع��ل��ى أن ت��ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان  -املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/8/12
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1593
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ت��ع��ل��ن م��ؤس��س��ة م���ي���اه ل��ب��ن��ان ال��ج��ن��وب��ي
ع����ن اج�������راء م���ن���اق���ص���ة ع���م���وم���ي���ة ع���ائ���دة
لتقديم ونقل وتسليم مجموعات ضخ
مائية غاطسة عامودية احتياطية لزوم
آب����ار وم��ح��ط��ات ض���خ ف���ي ب��ع��ض دوائ����ر
املؤسسة ،وفقًا لدفتر الشروط الخاص
املوضوع لهذه الغاية،
وقد تحدد موعد اجراء املناقصة الساعة
ال���ع���اش���رة م���ن ق��ب��ل ظ��ه��ر ي����وم ال��ث�لاث��اء
الواقع في /24ايلول2013/
ي��م��ك��ن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��س��خ��ة ع��ن دفتر
ال����ش����روط ال���خ���اص ب��امل��ن��اق��ص��ة م���ن قلم
املؤسسة في مبنى املؤسسة الرئيسي،
ض��م��ن ال�����دوام ال��رس��م��ي وذل����ك ب��ع��د دف��ع
الرسوم املتوجبة.
آخ�����ر م���وع���د ل���ق���ب���ول ط���ل���ب���ات االش����ت����راك
باملناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر
يوم عمل يسبق موعد اجراء املناقصة.
الرئيس /املدير العام
ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي
املهندس احمد نظام
التكليف 1581
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب محمد حسني خليل بوكالته عن
امل���ح���ام���ي ص��ل�اح ال���دي���ن ال����دب����اغ وك��ي��ل
ح��ي��اة عبد ال��ل��ه س�لام سند تمليك بدل
ع��ن ض��ائ��ع ع��ن ح��ص��ة /ح��ي��اة ع��ب��د الله
س�لام للقسم  32م��ن العقار  3406رأس
بيروت
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلبت املحامية لينا بغدادي بوكالتها
ع����ن اب���راه���ي���م ه���اش���م ع���ب���د ال���ل���ه ه��اش��م
ب��ص��ف��ت��ه اح���د ورث����ة ه��اش��م ه��اش��م عبد
الله هاشم سند تمليك بدل عن ضائع
ب��اس��م م��ورث��ه /ه��اش��م ه��اش��م ع��ب��د الله
ه����اش����م (امل������ع������روف) ه����اش����م ب����ن ه��اش��م
(يمني) بالقسم  90من العقار  670رأس
بيروت
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
تصحيح إعالن
ورد خطأ ف��ي ج��ري��دة األخ��ب��ار ف��ي العدد
 2084الصادر بتاريخ  22آب  2013حيث
ورد في االعالن الصادر عن دائرة تنفيذ
زغرتا باملعاملة رقم  2013/1312أن املنفذ
عليها :منى ب��در يوسف والصحيح هو
منى بدر يونس.
فاقتضى التصحيح
اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
استقالة شريك مفوض
ب����م����وج����ب م����ح����ض����ر اج�����ت�����م�����اع ب����ت����اري����خ
 2013/6/26اس��ت��ق��ال ال��ش��ري��ك امل��ف��وض
نبيل احمد خربوطلي من ادارة الشركة
امل����ع����روف����ة ب����اس����م« :ش����رك����ة أب����ن����اء أح��م��د
خربوطلي ـ ـ ـ توصية بسيطة» املسجلة
برقم.93/2009 :
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري
سليمان القادري

