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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس أحمد محمود
رقـ ـ ــم املـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2015/60 :
استنابة
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
وك ـيــاه املـحــامـيــان هــا روف ــاي ــل وبـســام
كرم
املنفذ عليهم :نهاد محمد وهبي وحسن
علي وهبي
وعلي حسني وهبي  -بشامون  -قضاء
عاليه  -بناية ورد  -منطقة الكريدلي.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي وق ـي ـم ــة ال ــدي ــن عـقــد
تأمني عقاري من الدرجة االولــى وبدون
مزاحم واتفاقية فتح الحسابات وسند
كفالة تضامنية بقيمة /318.751.133/
ثالثمئة وثمانية عشر مليونًا وسبعمئة
وواح ـ ـ ــد وخ ـم ـس ــون ال ـ ــف ومـ ـئ ــة وث ــاث
وثالثون ليرة لبنانية عدا اللواحق.
تاريخ التنفيذ في دائــرة تنفيذ بيروت:
2014/9/25
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2015/10/13
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـيــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار،2014/12/5 :
2015/7/14
تاريخ قرار الحجز2015/7/14 :
تاريخ تسجيله2015/7/25 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2015/11/26
تاريخ تسجيله2015/12/1 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
 2400سـهــم بــالـعـقــار رق ــم /682ن ـب ـح ــا -
أمـيــري  -محلة السالسيل الـعـقــار ارض
م ـعــدة ل ــزراع ــة ال ـح ـبــوب وه ــي سـلـيــخ ال
يوجد عليها انشاءات.
 مساحته 14139 :متر مربع حدوده :يحده غربًا العقارات رقم ،676ً
 ،675 ،677وش ــرق ــا طــريــق ع ــام وش ـمــاال
الـعـقــارات رقــم  ،683 ،680 ،676وجنوبًا
العقارين .681 ،677
 الحقوق العينية: يــومــي  1228تــاريــخ  2011/4/6تأمنيتـعـهــد امل ــدي ــن ب ـع ــدم ال ـب ـيــع اال بـمــوافـقــة
الـ ــدائـ ــن ب ـم ـل ـفــه ال ـح ـص ــة امل ــؤم ـن ــة كــامــل
العقار نوع التأمني رضائي درجة اولى
مع حق التحويل.
 الــدائــن :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
 املــديــن :علي حسني وهبي  2400سهمقيمة التأمني  150.000.000ليرة لبنانية.
نوع الفائدة حسب شروط العقد.
 يومي  1851تاريخ  2013/6/1خالصةح ـك ــم ع ـل ــى ح ـص ــة ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــي
بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع
الوطني رقم  /2754غ ع  2013بملفه.
 يومي  2277تاريخ  2015/7/25حجزتنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت
رقم  2014/1998على نهاد محمد وهبي
وحسن علي وهبي وعلي حسني وهبي
ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
بملفه.
 مصدر الحجز دائرة تنفيذ بيروت ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســيش.م.ل.
 امل ـح ـج ــوز ع ـل ـي ــه :ع ـل ــي ح ـس ــن وه ـبــيونهاد محمد وهبي وحسن علي وهبي.
 يومي  3830تاريخ  2015/12/1محضروصف العقار.
ورد محضر وصــف لـهــذا الـعـقــار صــادر
عــن دائـ ــرة تنفيذ بعلبك رق ــم 2015/60
ملصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
ض ــد املـنـفــذ عـلـيـهــم ن ـهــاد مـحـمــد وهـبــي
وحسن علي وهبي وعلي حسني وهبي.
مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك.
 ال ـح ــاج ــز :ال ـب ـنــك ال ـل ـب ـنــانــي الـفــرنـســيش.م.ل.
 املحجوز عليه :علي حسني وهبي.التخمني بالدوالر االميركي197.946 :
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـ ــال ـ ــدوالر االمـ ـي ــرك ــي بـعــد
التخفيض 51.267.70
موعد جلسة البيع باملزاد العلني ومكان
اج ــرائـ ـه ــا :نـ ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع فــي
 2019/6/6الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر ظهرًا
أمام القاضي املنفرد املدني في بعلبك -
رئيس دائرة التنفيذ.
شروط البيع:
الـنـفـقــات املـتــوجـ ـ ــب دفـعـهــا عـ ــاوة على
ال ـث ـمــن ط ــواب ــع االح ــال ــة ورس ـ ــم الــدالل ـ ـ ــة
للبلدية  %5وعلى راغــب الشراء الحضور
بــاملــوعــد املـعــن وان ي ــودع بــاســم رئيس

دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولـ ـ ــة مـ ـ ـبـلـغــا م ــوازي ــا لـبـ ـ ــدل ال ـطــرح
أو تـقــديــم كـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ض ـمــن ن ـط ــاق الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة واال ع ــد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه فــي خــال عشــرين يومًا
من تاريخ صدور قرار االحالة دفع املبلغ
والرسوم والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن
بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2504
طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة Beirut Cargo
 Center sarlوكيلتها املـحــامـيــة نسرين
مرشد حرب
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ي ــوس ــف م ـح ـم ــود حـســن
الشيخ وكيله االستاذ بالل حوماني
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
سيارة املنفذ عليه من نوع  AUDIصنع
 2009رق ـم ـه ــا /349080/و وامل ـخ ـم ـنــة
ب ـم ـب ـلــغ /16150/د.أ .ب ـع ــد الـتـخـفـيــض
 %5على اس ــاس  60بــاملــايــة مــن قيمتها
ً
ال ـت ـخ ـم ـي ـن ـيــة ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ال ـش ــرك ــة
املنفذة والبالغ /13057/د.أ .واملحجوزة
في مرآب حنا أبو مراد الجمهور.
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ن ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ف ــي
 2019/5/17الساعة الرابعة بعد الظهر.
فعلى الــراغ ــب فــي ال ـش ــراء الـحـضــور في
املوعد واملكان املحددين اعاله مصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم الداللة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28عـلــى املـتـهــم حـمــاد ادري ــس
محمدين احمد جنسيته سوداني محل
اقامته طريق الجديدة  -املعلب البلدي
قــرب املصلى ط  2والــدتــه حليمة عمره
 1985اوقف وجاهيًا بتاريخ 2014/5/20
واخ ـل ــي سـبـيـلــه ب ـتــاريــخ 2014/11/11
ثــم ادخ ــل الـسـجــن بـتــاريــخ 2016/5/28
واخلي سبيله في  2016/6/29وهو فار
من وجه العدالة .بالعقوبة التالية عشر
سنوات اشغال شاقة .وفقًا للمواد 638
مــن قــانــون ال ـع ـقــوبــات .الرت ـكــابــه جناية
سرقة دراجة نارية.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/9
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/4/4على املتهم عادل فايز الحاج
س ـجــل /29ب ـع ـق ـتــوتــة جـنـسـيـتــه لبناني
مـحــل اقــامـتــه انـطـلـيــاس  -الـنـقــاش قــرب
ب ـي ــت امل ـس ـت ـق ـبــل ب ـن ــاي ــة وال ـ ـ ــده ط  -اول
والدته شمس عمره  1951اوقــف غيابيًا
بتاريخ  2009/12/29وهو فار بالعقوبة
ال ـت ــال ـي ــة س ـب ــع سـ ـن ــوات اشـ ـغ ــال ش ــاق ــة.
وفـقــا للمواد  639مــن قــانــون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/5
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/4/4عـلــى املـتـهــم حـســن يــوســف

عبدالله سجل /13بنت جبيل جنسيته
لبناني محل اقامته الضاحية  -صفير
 ش املستوصف بناية كاراج كركي ط 3والدته أنيسة عمره  1982اوقــف غيابيًا
بتاريخ  2009/7/28وهو فار بالعقوبة
ال ـت ــال ـي ــة س ـب ــع سـ ـن ــوات اشـ ـغ ــال ش ــاق ــة.
وف ـق ــا ل ـل ـمــواد  639ع ـقــوبــات م ــن قــانــون
العقوبات .الرتكابه جناية سرقة.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/5
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28على املتهم دان ـيــال ّ
حسان
حـيــدر سـجــل /169ال ـشــوي ـفــات جنسيته
لبناني محل اقامته بشامون اليهودية
مـلــك اوم ــس ط  2وال ــدت ــه عــواطــف عمره
 1984ادخل السجن بتاريخ 2006/5/10
واخلي سبيله في  2006/11/3ثم ادخل
الـسـجــن ان ـف ــاذًا م ـجــددًا فــي 2016/4/14
اخلي سبيله بتاريخ  2016/4/27وهو
فــار مــن وجــه الـعــدالــة .بالعقوبة التالية
اشغال شاقة مؤبدة ،وفقًا للمواد /639
 213 /640و  636مــن قــانــون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/9
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/3/28على املتهم عمر عمر جداكي
جـنـسـيـتــه ام ـي ــرك ــي م ـحــل اق ــام ـت ــه فـنــدق
الريفييرا  -غرفة  122والــدتــه هال عمره
 1994اوقف اداريًا بتاريخ 2014/11/10
واخلي سبيله بتاريخ  2014/12/3وهو
فار بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة
ومــايــة مليون ليرة غــرامــة .وفقًا للمواد
 125و 127مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/4/9
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 791
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل
بالتكليف القاضية سمر ياسني
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2018/271
تاريخ 2018/9/4
ينفذ روك ج ــورج عـبــود وكيله االسـتــاذ
نــديــم عـبــود بــوجــه املـنـفــذ عليهم رشيد
س ــركـ ـي ــس الـ ـ ـح ـ ــداد وورث ـ ـ ـ ـ ــة ج ـن ـف ـي ــاف
سركيس الـحــداد استنابة دائ ــرة تنفيذ
املنت رقم  2017/753تاريخ 2018/7/20
وموضوعها تنفيذ الحكم الـصــادر عن
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ال ـتــاس ـعــة ف ــي املــن
املوقرة رقم  2017/124تاريخ 2017/5/4
وال ـ ــذي ق ـضــى ف ــي ب ـنــده االول بــاعـتـبــار
ال ـع ـقــار رق ــم /511عـ ـ ــن ك ـف ــاع غ ـيــر قــابــل
للقسمة العينية وازالــة الشيوع فيه عن
طــريــق طــرحــه لـلـبـيــع ف ــي امل ـ ــزاد العلني
للعموم.
ويـجــري التنفيذ على الـعـقــار /511ع ــن
كـ ـف ــاع م ـســاح ـتــه  3250م.م .وهـ ــو وف ــق
االف ــادة العقارية ارض بعل قسم سليخ
ل ــزراع ــة ال ـت ـبــغ وق ـس ــم م ـح ــرج س ـنــديــان
وم ـخ ـت ـل ــف وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه ع ـقــار
بعيد عن البلدة نسبيًا طبيعته منحدرة
ويحتوي على اشجار واعشاب برية كما
يوجد فيه بعض اشجار اللوز وهو عقار
مهمل بالكامل تقريبًا.
 تــاريــخ مـحـضــر الــوصــف 2018/11/7وتاريخ تسجيله .2018/11/23

ً
 ح ـ ــدوده :ش ـم ــاال ال ـع ـق ــارات  510و512و 523وجنوبًا العقارات  509و 510و519
وطريق خاص برقم  557وشرقًا العقارات
 509و 510و 523وغــربــا ال ـع ـقــارات 513
و 519و.523
 قـيـمــة تـخـمــن  2400س ـهــم ف ــي الـعـقــار/511ع ــن ك ـف ــاع/48750/د.أ .وقيمة بدل
الطرح /48750/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/7/31بتمام الساعة  1في مكتب
ال ــرئ ــاس ــة فـ ــي م ـح ـك ـمــة ج ـب ـي ــل ل ـل ــراغ ــب
بالشراء دفــع بــدل الـطــرح بموجب شيك
مصرفي منظم المر حضرة رئيس دائرة
تنفيذ جبيل او تقديم كفالة وافـيــة من
احد املصارف املقبولة من الدولة وعليه
ت ـح ـمــل رسـ ــم ال ــدالل ــة ورس ـ ــم الـتـسـجـيــل
كـمــا عـلـيــه ات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاق الدائرة وعليه االطــاع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
البيع.
رئيس قلم التنفيذ
ارنست بيار سالمة
مناقصة عامة
رقم /1339م ع إ /م م3/
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار ال ـث ــاث ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/6/11ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني  -املديرية العامة لالدارة
 مصلحة الصحة فــي قاعة املناقصاتالـكــائـنــة فــي مـبـنــى عـفـيــف معيقل  -اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تحقيق تجهيزات طبية لصالح الطبابة
العسكرية للعام .2019
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص رقــم
 /587م ع إ /م ص تاريخ .2019/4/18
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
ال ـخ ــاص ف ــي املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـ ــادارة -
مصلحة الصحة في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني  -املديرية العامة
لـ ــادارة  -مصلحة املــالـيــة  -مكتب عقد
النفقات  -اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2019/5/3
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لالدارة
التكليف 793
إعالن للمرة الثانية
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
ع ـش ــر م ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم االربـ ـ ـع ـ ــاء امل ــواف ــق
 2019/5/15فـ ـ ــي مـ ــركـ ــزهـ ــا صـ ـ ـي ـ ــدا -
مبنى القصر الـبـلــدي( ،مناقصة عامة)
وبطريقة تقديم اسعار بالظرف املختوم
املغفل لتلزيم يــد عاملة ألشـغــال مرافق
البلدية.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر

م ــن ظ ـهــر آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل ي ـس ـبــق ال ـيــوم
املـحــدد للتلزيم مصحوبة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
ي ـم ـك ــن االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
الـ ـخ ــاص يــوم ـيــا وخ ـ ــال اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي فــي مــركــز بلدية صـيــدا  -أمانة
السر  -الطابق الثالث.
صيدا في 2019/4/3
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 772
إعالن قضائي
ع ــن رئ ـيــس مـحـكـمــة ال ــدرج ــة االولـ ــى في
البقاع
الـ ـغ ــرف ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـن ــاظ ــرة ف ــي ق ـضــايــا
االفالس
بتاريخ  2019/3/26صــدر عــن القاضي
املشرف على تفليسة شركة دوا ش.م.م.
الرئيسة نوال صليبا قرار بايداع جدول
بيان الــديــون املـقــدم مــن وكيل التفليسة
املحامي طارق الغريب في قلم املحكمة.
ول ـل ــدائ ـن ــن واص ـ ـحـ ــاب ال ـح ـق ــوق س ـن ـدًا
لـلـمــادة  551مــن قــانــون ال ـت ـجــارة ،مهلة
ث ـم ــان ـي ــة اي ـ ـ ــام مـ ــن تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذا ال ـن ـشــر
لالطالع وتقديم اعتراضاتهم على بيان
الديون.
رئيس القلم
حسني املوسوي
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1693
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي
غبريال معلولي
املنفذ عليهما :شركة مستشفى الدكتور
ي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ــرهـ ـ ـب ـ ــان وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاه ش.م.م.
والـ ــدك ـ ـتـ ــور ي ــوس ــف ال ــرهـ ـب ــان والـ ـي ــاس
يوسف الرهبان وصونيا اسطفان حكيم
وكيلهم املحامي غابي يمني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2015/2245تــاريــخ
ً
 2016/7/28تحصيال لدين املنفذ البالغ
/30.37.250/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قــرار الحجز 2016/7/14 :تاريخ
تسجيله2016/7/20 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2016/11/25 :
و 2016/11/28و 2016/11/30تــاريــخ
تسجيله2017/2/13 :
امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع 1885.714 - 1 :سـهــم
بــالـعـقــار  /666/ك ـفــردالقــوس مساحته
 /7750/م 2وه ــو قـطـعــة ارض زراع ـي ــة
ضمنها تخشيبة معدة كمزرعة لألبقار،
ت ـخ ـم ـي ـن ـهــا  /365356.80/د.أ .وب ــدل
طرحها/198000/ :د.أ.
 1000 - 2سـ ـ ـه ـ ــم ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار /753/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  2545م 2وهــو
ق ـط ـع ــة ارض زراعـ ـ ـي ـ ــة ض ـم ـن ـه ــا بـعــض
اشـجــار الـتــوت ،تخمينها  /53020/د.أ.
وبدل طرحها /25767/ :د.أ.
 85.714 - 3سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار /814/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  3985م 2وهــو
ق ـط ـعــة ارض م ـش ـج ــرة ل ـي ـم ــون وب ـعــض

دعوة لعقد جمعية عمومية عادية
ان مجلس االدارة للجمعية التعاونية للتوفري والتسليف منزا م.م .قرر يف
جلسته رقم  50املنعقدة بتاريخ 07/5/2019يف مركزها الكائن يف برج حمود
وبحضور كافة اعضاء مجلس االدارة وباالتفاق مع لجنة املراقبة انعقاد
الجمعية العمومية العادية يف الساعة الخامسة من يوم السبت الواقع قي
 8/6/2019للمرة االوىل ،يف مأوى العميان االرمن يف برج حمود (كاهل)
الواقع ضمن نطاق عمل التعاونية ويف  15/6/2019للمرة الثانية يف حال
عدم اكتامل النصاب القانوين يف الجلسة االوىل  ،يف املكان والزمان ذاته وذلك
لجدول االعامل التالية .
تالوة وتصديق امليزانية ()2019-2018
تالوة تقرير لجنة املراقبة
ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة
كام قرر مجلس االدارة توجيه الدعوة باالعالن عنها يف الصحف وباالعالن
عىل باب التعاونية مفصلة بجدول االعامل
بريوت يف 8/05/2019
الجمعية التعاونية للتوفري والتسليف منزا م.م.

اشـجــار ال ـتــوت ،تخمينها /12805.20/
د.أ .وبدل الطرح /6223/ :د.أ.
 85.714 - 4سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار /815/
كفردالقوس مساحته  759م 2وهو قطعة
ارض مـشـجــرة لـيـمــون وب ـعــض اشـجــار
التوت ،تخمينها  /2437.70/د.أ .وبدل
الطرح/1185/ :د.أ.
 171.428 - 5س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار /838/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  4933م 2وهــو
ق ـط ـعــة ارض م ـش ـج ــرة ل ـي ـم ــون وب ـعــض
اشجار التوت ،التخمني  /25019.40/د.أ.
بدل الطرح 12159 :د.أ.
 102.857 - 6س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار /839/
كفردالقوس مساحته  985م 2وهو قطعة
ارض مـشـجــرة لـيـمــون وب ـعــض اشـجــار
الـ ـت ــوت ،ال ـت ـخ ـمــن  2951.99د.أ .وب ــدل
الطرح  1435د.أ.
 171.428 - 7س ـه ــم ب ــال ـع ـق ــار /840/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  952م 2وه ــو
ق ـط ـعــة ارض م ـش ـجــرة ل ـي ـمــون وبـعــض
اشجار التوت ،التخمني /4751.95/د.أ.
وبدل الطرح  2310 :د.أ.
 171.428 - 8س ـهــم بــال ـع ـقــار /1023/
كـ ـف ــردالق ــوس م ـســاح ـتــه  419م 2وه ــو
قطعة ارض مشجرة ليمون ضمنه غرفة
زراع ـي ــة م ــن اح ـج ــار ال ـخ ـفــان ،التخمني
 4473د.أ .وبدل الطرح 2174 :د.أ.
 171.428 - 9س ـهــم بــال ـع ـقــار /1028/
كـفــردالقــوس وهــو قطعة ارض مشجرة
لـيـمــون ورمـ ــان ،التخمني  5168.55د.أ.
وبدل الطرح 2512 :د.أ.
 - 10كامل العقار رقم  /1106/مجدليا
م ـســاح ـتــه  /9643/م 2وي ـح ـتــوي على
بـ ـن ــاء ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن م ـس ـت ـش ـفــى م ـع ــروف ــة
بمستشفى الــدك ـتــور يــوســف الــرهـبــان
ومؤلف من عدة طوابق سفلي وسفلي
اول وارضـ ـ ـ ـ ـ ــي واول عـ ـ ـل ـ ــوي وثـ ــانـ ــي
ع ـل ــوي ك ـمــا ي ــوج ــد ب ـن ــاء ق ـيــد االن ـش ــاء،
تخمينه  22.000.000د.أ .وبــدل الطرح:
 10692000د.أ.
 - 11ك ــام ــل ال ـع ـق ــار  /2858/مـجــدلـيــا
م ـســاح ـتــه  808م 2وهـ ــو ارض م ـف ــرزة
وتستعمل كحديقة ملستشفى الدكتور
يوسف الرهبان ،التخمني  484.800د.أ.
وبدل الطرح 235613 :د.أ.
 -12ك ــام ــل الـ ـعـ ـق ــار  /2866/م ـجــدل ـيــا
مـســاحـتــه  822م 2وه ــو ارض مالصقة
ملـسـتـشـفــى ال ــدكـ ـت ــور ي ــوس ــف ال ــره ـب ــان
تستعمل كموقف للمستشفى ،التخمني
 493.200د.أ .وبدل الطرح 239696 :د.أ.
 - 13ك ــام ــل ال ـع ـق ــار رقـ ــم /1306/أرده
م ـســاح ـتــه  7155م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
م ـش ـج ــرة زيـ ـت ــون وب ـع ـي ــد ع ــن املـنـط ـقــة
السكنية ،التخمني  250.425د.أ .وبــدل
الطرح 121707 :د.أ.
 1200 -14سـ ـه ــم ب ــالـ ـعـ ـق ــار /3089/
إه ــدن مساحته  895م 2ويـحـتــوي على
ب ـن ــاء م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث ط ــواب ــق سـفـلــي
وارضــي وعلوي اول ويتألف كل طابق
مــن شقتني للسكن ويـقــع على الطريق
املعروفة بشارع املغتربني كما يقع على
طــريــق فــرع ـيــة م ـعــروفــة بــالــوسـطــانـيــة،
الـتـخـمــن  350.000د.أ .وبـ ــدل ال ـط ــرح:

 170100د.أ.
 1200 -15سهم بالعقار /1758/إهـ ــدن
م ـســاح ـتــه  2025م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
س ـل ـي ــخ ذات ط ـب ـي ـع ــة مـ ـنـ ـح ــدرة وي ـق ــع
بـمـحـلــة ال ــوط ــى  -ع ــن عـبـيــد ،التخمني
 202.500د.أ .وبدل الطرح 98415 :د.أ.
 600 - 16سـهــم بــالـعـقــار /1755/إه ـ ــدن
م ـســاح ـتــه  1720م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
س ـل ـي ــخ ذات ط ـب ـي ـع ــة مـ ـنـ ـح ــدرة وي ـق ــع
بـمـحـلــة ال ــوط ــى  -ع ــن عـبـيــد ،التخمني
 75.250د.أ .الطرح 36572 :د.أ.
 122.572 - 17س ـهــم بــال ـع ـقــار /453/
عــردات مساحته  13480م 2وهــو قطعة
ارض مشجرة زيتون ويقع بالقرب من
بعض املنازل السكنية املعروفة بحي آل
دحــدح ،التخمني  690.46وبــدل الطرح:
 335364د.أ.
 - 18كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /458/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  1660م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مـشـجــرة زيـتــون ويـقــع بــالـقــرب مــن حي
آل دحــدح ،التخمني  282.200د.أ .وبدل
الطرح 137150 :د.أ.
 - 19كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /508/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  3915م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مشجرة زيتون ويقع في محلة معروفة
بحي آل دحــدح ،التخمني  391.500د.أ.
وبدل الطرح 190269 :د.أ.
 - 20كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /511/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  8655م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مشجرة زيتون ويقع في محلة معروفة
بحي آل دحــدح ،التخمني  865.500د.أ.
وبدل الطرح 420633 :د.أ.
 - 21كـ ــامـ ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  /512/ع ـ ـ ــردات
م ـســاح ـتــه  2614م 2وه ــو ق ـطـعــة ارض
مـشـجــرة زي ـتــون ويـقــع بمحلة معروفة
بحي آل دحــدح ،التخمني  261.400د.أ.
وبدل الطرح 127041 :د.أ.
 -22كـ ــامـ ــل الـ ـع ـ ـقـ ــار  /1100/عـ ـ ــردات
مساحته  829م 2وهو قطعة ارض مفرزة
معدة للبناء ويقع بمحلة معروفة بحي
آل دحــدح ،التخمني  165.800د.أ .وبدل
الطرح 80579 :د.أ.
م ــوع ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـعـ ــاء
 2019/5/29الـســاعــة  2:00بـعــد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا .للراغب
بــالـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة دفع
بــدل الـطــرح فــي صـنــدوق مــال زغــرتــا أو
بموجب شيك مصرفي مسحوب ألمر
رئيس دائرة تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام
له ضمن نطاق الدائرة أو توكيل محام
واالطــاع على قيود الصحيفة العينية
للعقارات موضوع املزايدة ودفع رسوم
التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
اعالن صادر بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية2017 /1173 :
املنفذ :جرجس سليمان عون حل محله
بالتنفيذ املشترك بالحجز ايلي انطوان
رفول وكيله املحامي جوزيف عبدو.
املـنـفــذ عـلـيــه :يــوســف طـنــوس مـيــان من

بحويتا ومقيم بشكا حي البالط  -بناية
وسام املسيح ط1
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـ ــن رقـ ـ ــم  2009/479ت ــاري ــخ
 2011/3/14واملتضمنة متابعة التنفيذ
على العقار  /133/صخرة
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2011/12/8 :
تاريخ تسجيله2012/2/28 :
املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـق ــار /133/
صخرة وهو قطعة ارض مشجرة زيتون،
قسم منها حديث العهد والقسم االخــر
قديم العهد تصل اليه عبر طريق ترابية
متفرعة عن طريق مزفت بعرض  4امتار
ومساحته 42521 :م،2
ً
حـ ــدوده :ش ـمــاال وش ــرق ــا :الـعـقــار /134/
وطــريــق ع ــام يـشـكــل ح ــدود مـنـطـقــة ديــر
نبوح العقارية ،جنوبًا :طريق عام وغربًا:
العقارات  /132/و /299/و./300/
التخمني/1169327.5/ :د.أ .بــدل الطرح
املخفض/216260/ :د.أ.
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االربـ ـ ـع ـ ــاء
 2019/5/29الـســاعــة  14:30بعد الظهر
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا بمحكمة
زغــرتــا .للراغب بــالـشــراء وقبل املباشرة
باملزايدة دفع بدل الطرح بصندوق مال
زغرتا او بموجب شك مصرفي مسحوب
المــر رئيس دائــرة تنفيذ زغرتا واتخاذ
مقامًا له ضمن نطاق الــدائــرة او توكيل
محامي واالط ــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة وعليه
زيادة عن الثمن دفع  %5رسوم التسجيل
والداللة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن بيع عقاري للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2017/60 :
املنفذ :املحامي حافظ جابر
املنفذ عليه :الهام عزيز عيسى  -حامات
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت رق ــم  2017/1419تــاريــخ
 2017/9/25املـ ـنـ ـف ــذ ب ـم ــوج ـب ـه ــا قـ ــرار
محكمة االستئناف الرابعة بيروت برقم
 649تاريخ .2017/5/29
تاريخ الحجز2017/6/29 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2017/7/3 :
املطروح للبيع 400 :سهم في العقار رقم
 1868منطقة حامات العقارية
محتوياته :عبارة عن ارض بعل سليخ
تـ ـ ــزرع حـ ـب ــوب مـ ـف ــرز ع ــن ال ـع ـق ــار 1218
والعقار .1985
مساحته 11359 :م2
ً
يحده :شماال 1218 - 1217 :شرقًا1217 :
 1215جنوبًا 1985 - 1415 :غربًا1984 - 1985 :
التخمني/1.798.000/ :د.أ.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
 /668.477.78/د.أ.
املطروح للبيع 400 :سهم في العقار رقم
 1984منطقة حامات العقارية

محتوياته :عبارة عن ارض بعل سليخ
تزرع حبوب مفرز عن العقار  1868واقع
ضمن منطقة سكن .E
مساحته  /5304م.2
ً
حـ ـ ــدوده شـ ـم ــاال :ام ـ ــاك ب ـحــريــة و1218
شرقًا1985 - 868 - 1218 :
جنوبًا :امــاك عامة بحرية وطريق عام
 1868غ ــرب ــا :ط ــري ــق ع ــام  -ام ـ ــاك عــامــة
بحرية
التخمني/840.000/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
/312.303.6/د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2019/6/20الساعة الــواحــدة ظهرًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
البترون.
ش ــروط الـبـيــع عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة اللبنانية ام ــا نـقــدا في
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او ت ـقــديــم ش ـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ البترون وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ البترون واال
عــد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ان
يدفع رســم  %5داللــة اضــافــة الــى رســوم
التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/1098
املنفذ :شكري وجورج عبدالله بو خليل
وكيلتهما املحامية ابتسام الحلبي.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـي ــاد ل ــوي ــس ب ــو خـلـيــل
وكياله املحاميان سمر طرابلي ويوسف
الجمال
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :الـحـكــم ال ـص ــادر عن
الغرفة االبـتــدائـيــة التاسعة فــي جديدة
امل ــن الـنــاظــرة بالقضايا الـعـقــاريــة ذات
ال ــرق ــم  2016/437ت ــاري ــخ 2016/11/8
الـ ــذي ق ـضــى بــاع ـت ـبــار ان ال ـع ـقــار 14/2
ض ـب ـي ــة غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـق ـس ـمــة الـعـيـنـيــة
بــن ال ـشــركــاء وب ــازال ــة الـشـيــوع فـيــه عن
ط ــري ــق ط ــرح ــه ل ـل ـب ـيــع بـ ــاملـ ــزاد الـعـلـنــي
للعموم لصالحهم ام ــام دائ ــرة التنفيذ
امل ـخ ـت ـص ــة وع ـ ـلـ ــى ان ي ـع ـت ـم ــد اس ــاس ــا
للطرح فــي املــزايــدة االول ــى املبلغ املقدر
مــن الخبير وهــو /4979000/د.أ .او ما
يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ البيع
وبتوزيع ثمنه على الشركاء كل بحسب
حصته في امللك.
تاريخ محضر الوصف.2017/1/3 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2017/1/21 :
العقار املطروح للبيع :القسم  2من العقار
 14ضـبـيــه قـطـعــة ارض عـلـيـهــا هـنـكــار
حديد يستعمل كاراج ميكانيك وكهرباء
سـيــارات وخيمة مــن الحديد والقماش
وب ـن ــاء م ــن طــابــق ارضـ ــي يـحـتــوي على
غرفة سقفها الواح توتيا ضمنها حمام
وغرفة ضمنها حمام وغرفتني ومطبخ
وحمام يشغل هذه الغرفة عمال اجانب

وش ـق ــة سـكـنـيــة م ـش ـغــول م ــن م ـي ــاد بو
خليل تحتوي على ثالث غرف ومطبخ
وحـمــام وحـمــام خــارجــي ومـحــل لــه باب
م ـس ـت ـقــل "حـ ـ ــاق رجـ ــالـ ــي" م ـش ـغ ــول مــن
الـسـيــد ب ـيــار ب ــو خـلـيــل مـســاحـتــه 1360
م.م .يحده غربًا طريق عام ومجرى ماء
والعقار  13شرقًا مجرى ماء والعقار 15
ً
شـمــاال مـجــرى مــاء وطــريــق عــام جنوبًا
مجرى ماء والعقار  13وطريق عام لهذا
ال ـحــق حــق االن ـت ـفــاع مــن ارب ـعــة وستني
بــامل ـئــة م ــن ع ــام ــل االس ـت ـث ـم ــار االق ـصــى
امل ـقــرر لـلـبـنــاء ملنطقة ضبيه مهما بلغ
هـ ــذا ال ـع ــام ــل ان ـت ـف ــاع ل ـه ــذا ال ـع ـق ــار حق
ال ــري مــن نـبــع انـطـلـيــاس بــواسـطــة قناة
انطلياس ضبيه حسب العوائد القديمة
ارت ـف ــاق تخطيط بــاملــرســوم  16162في
 962/4/21ارت ـفــاق وتخطيط تخطيط
باملرسوم  16162في  964/4/21تخطيط
راجــع القسم  1تراجع اشــارة التخطيط
التي تفيد ان سطح هــذا القسم مصاب
بكامله بالتخطيط والتراجع بالعقد.
ق ـي ـم ــة ال ـت ـخ ـم ــن /4979000/ :دوالر
أميركي.
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
 /2347125.55/دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فـيــه  2019/7/5الـســاعــة ال ـعــاشــرة امــام
رئيس دائرة التنفيذ وفي محكمة املنت،
فعلى راغب الشراء ان يودع قبل املباشرة
ب ــامل ــزاد ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح او ت ـقــديــم كـفــالــة
معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
الــدائــرة وخــال ثالثة ايــام تلي االحــالــة،
عـلـيــه اي ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائـلــة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الــزيــادة وعليه خــال عشرين يومًا دفع
الثمن والرسوم والنفقات بما فيه رسم
الداللة .% 5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن تبليغ حكم
صادر عن محكمة جزين املدنية
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تدعو هذه املحكمة املدعى عليهم قاسم
وب ــدري ــة وف ــوزي ــة وان ـع ــام ووفـ ــاق شــرف
ال ــدي ــن واحـ ـم ــد عـ ـب ــاس خـ ـ ــازم وع ــدن ــان
وعلي وابراهيم وخليل ومحمد وفاطمة
وس ـهــام احـمــد خ ــازم ،واملـجـهــولــي محل
االقامة للحضور الى قلمها شخصيًا او
بواسطة وكيل كل منهم القانوني لتبلغ
ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر ب ـت ــاري ــخ 2019/1/29
بـ ــالـ ــدعـ ــوى الـ ـعـ ـق ــاري ــة رق ـ ـ ــم 2019/33
واملـ ـق ــام ــة م ــن خ ـل ـيــل ك ـس ــاب وال ـق ــاض ــي
بتسجيل الحصة العائدة لهم واململوكة
مـنـهــم إرث ـ ــا ع ــن امل ــرح ــوم ــة زي ـن ــب خ ــازم
في العقار رقــم  1097الريحان على اسم
املـشـتــري  -املــدعــي  -خليل كـســاب وذلــك
بمهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
بتريسيا بو راشد

إعادة إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية إعادة ملناقصات عامة وبواسطة الظرف املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحددة
تجاه اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية  -رياق  -البقاع:
اسم املناقصة

التاريخ

املوعد

 .1تلزيم تقديم لوازم وأدوية تعقيم لزوم فرع إكثار البذار في محطة تل العمارة

2019/6/11

الساعة العاشرة من
صباح يوم الثالثاء.

 .2تلزيم تقديم وتركيب ب ــرادي مــع كــل مــا يلزم لــزوم املبنى الجديد فــي محطة تل 2019/6/11
العمارة.

الساعة الثانية عشرة
ظهرًا من يوم الثالثاء.

 .3تلزيم تركيب وتشغيل شبكة اتصال بني فروع ومحطات املصلحة لتأمني خدمات 2019/6/12
 WAN & Internetمل ــدة سـنــة مــع خــط دع ــم بــديــل احـتـيــاطــي وخــدمــة تتبع Vehicle
 Trackingلجميع السيارات التابعة للمصلحة.

الساعة العاشرة من
صباح يوم االربعاء.

فعلى من يهمه االمــر الحصول على دفتر الشروط الخاص املــودع نسخًا عنه في محطة تل العمارة  -ريــاق  -البقاع لدى قسم
املناقصات وفي محطة الفنار  -جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن اوقات الدوام الرسمي علمًا بأن ثمن كل نسخة عن دفتر
الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في محطة تل العمارة  -رياق  -البقاع خالل الدوام الرسمي
على ان تصل العروض قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا املوعد.
تل العمارة في 2019/5/6
رئيس مجلس االدارة  -املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 794

