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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
ال� �ع ��روض ال �ع��ائ��د ل �ش ��راء ق ��واط ��ع ل ��زوم
خ�ل�اي ��ا ال �ت ��وت ��ر م �ت��وس��ط ف ��ي م�ح�ط��ات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال � � �ع� � ��روض رق � � ��م ث4د 2124/ت ��اري ��خ
 ،2013/3/6قد ّ
مددت لغاية يوم الجمعة
 2013/7/19عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة م��ن دف�ت��ر ال �ش��روط م��ن مصلحة
الديوان _ أمانة السر _ الطابق ( 12غرفة
 ،)1233م�ب�ن��ى ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان _ ط��ري��ق
النهر وذل��ك لقاء مبلغ ق��دره /200000/
ل.ل.
ع�ل�م��ًا ب��أن ال �ع��روض ال �ت��ي س�ب��ق وت�ق��دم
ب �ه��ا ب �ع��ض امل � ��وردي � ��ن ال ت� � ��زال س��اري��ة
املفعول وم��ن املمكن في مطلق االح��وال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة
ّ
ت �س��ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان _ طريق النهر _ الطابق
« _ »12املبنى املركزي.
بيروت في 2013/6/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1173
اعالن بيع مؤسسة
البائع :سعد محمد الشمطية مقيم في
طرابلس الزاهرية
الشاري :الياس منصور نوجا مقيم في
طرابلس املطران
م ��وض ��وع ال� �ب� �ي ��ع :م��ؤس �س��ة ال�ح�م�ص��ي
الكائنة على العقار  36/5سوق الصاغة
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ط ��راب� �ل ��س وامل� �س� �ج� �ل ��ة ب ��رق ��م خ ��اص
 3800068ت��اري��خ  2006/3/25بجميع
عناصرها
الثمن :مئتي الف دوالر اميركي
ت ��اري ��خ ال� �ع� �ق ��د 2012/12/22 :ت��اري��خ
التسجيل2013/6/13 :
للمعترض عشرة ايام
أمني السجل التجاري في الشمال
فيصل حالق
إعالن تلزيم
تقديم بذور متنوعة لزوم وزارة الزراعة
ـــــ مديرية الثروة الزراعية ـــــ لعام 2013
ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي� � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع فيه الثاني والعشرون من شهر
ت �م��وز  2013ت �ج��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
ـــــ ش ��ارع ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب�ي��روت،
لحساب ،وزارة الزراعة ـــــ مديرية الثروة
الزراعية ـــــ مناقصة تلزيم تقديم بذور
متنوعة لعام .2013
ـــــ التأمني امل��ؤق��ت :خمسمائة ال��ف ليرة
لبنانية لكل صنف ،عدد االصناف (.)12
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط��ري �ق��ة ال �ت �ل��زي��م :ت �ق��دي��م أس �ع��ار لكل
صنف على حدة.
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 عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
ف��ي وزارة ال��زراع��ة ـــــ الكائنة ف��ي منطقة
ب�ئ��ر ح�س��ن م�ق��اب��ل ث�ك�ن��ة ه �ن��ري ش�ه��اب،
الطابق الثالث.
يجب أن تصل ال�ع��روض إل��ى قلم إدارة
املناقصات قبل ال�س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املديرة العامة إلدارة املناقصات
باإلنابة /املهندسة دالل بركات
التكليف 1183
إعالن تلزيم وتقديم
قرطاسية وحبر لزوم وزارة العدل
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه ال�ث��ان��ي عشر م��ن شهر ت�م��وز 2013
ت �ج��ري إدارة امل �ن��اق �ص��ات ف ��ي م��رك��زه��ا
ال� �ك ��ائ ��ن ف ��ي ب �ن��اي��ة ب �ي �ض��ون ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ش ��ارع
ب ��وردو ـــــ الصنايع ـــــ ب�ي��روت ،لحساب،
وزارة ال �ع��دل مناقصة وت�ل��زي��م وتقديم
قرطاسية وحبر.

ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ت��أم�ين امل ��ؤق ��ت :ث�لاث��ة م�لاي�ين ل�ي��رة
ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة ل � � � ��ورق ال � �ت � �ص� ��وي� ��ر ،وب ��اق ��ي
االص � �ن� ��اف ب �م �ب �ل��غ خ �م �س�ين ال � ��ف ل �ي��رة
لبنانية لكل صنف.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ط��ري �ق��ة ال �ت �ل��زي��م :ت �ق��دي��م أس �ع��ار لكل
صنف على حدة.
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 امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة
ل��وزارة ال�ع��دل الكائنة ف��ي ش��ارع سامي
ال�ص�ل��ح ـــــ امل�ت�ح��ف ـــــ مصلحة ال��دي��وان
الطابق الخامس.
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.
املديرة العامة إلدارة املناقصات
باإلنابة /املهندسة دالل بركات
التكليف 1181
إعالن مزايدة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن اج��راء مناقصة
عمومية لتلزيم أعمال تشحيل وصيانة
االشجار في مدينة بيروت.
وذل � ��ك ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال� ��واح� ��دة م��ن
ب �ع ��د ظ �ه ��ر ي � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء ال� ��واق� ��ع ف�ي��ه
 2013/7/23ف��ي م �ق��ر امل �ج�ل��س ال�ب�ل��دي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـــــ شارع ويغان ـــــ
الطابق الثاني.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
امل�ن��اق�ص��ة االط �ل�اع ع�ل��ى دف �ت��ر ال �ش��روط
ال�ع��ائ��د لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت � ��ودع ال � �ع ��روض خ�ل��ال أوق� � ��ات ال � ��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  13حزيران 2013
محافظ مدينة بيروت بالتكليف
ناصيف قالوش
التكليف 1191

دف �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص ال �ع��ائ��د ل �ه��ذا
ال �ت �ل��زي��م وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ن �س �خ��ة عنه
م��ن مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
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 ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/6/20
مدير عام الزراعة باالنابة
علي ياسني
التكليف 1185
خالصة قرار رقم 2013/6
صادر عن القاضي العقاري في الجنوب
قرر القاضي العقاري في الجنوب اعادة
ت �ك��وي��ن ال �ص �ح��ائ��ف ال �ع �ق��اري��ة امل��ؤق �ت��ه
ل� �ل� �ع� �ق ��ارات رق� � ��م  709و 1159و1160
منطقة البيساريه ال�ع�ق��اري��ة بالصورة
القضائية باسم علي محمود مشورب
وتكليف الخبير فادي فواز للكشف على
العقارات املنوه عنها اعاله وتعيني يوم
ال�خ�م�ي��س ال��واق��ع ب�ت��اري��خ 2013/7/11
م��وع �دًا للكشف وت�ع�ي�ين ي��وم الخميس
ال� ��واق� ��ع ب� �ت ��اري ��خ  2013/8/26م��وع �دًا
لجلسة املحاكمة العادة التكوين وعلى
ك ��ل ص ��اح ��ب ح ��ق او اع � �ت� ��راض ال �ت �ق��دم
باملستندات امل��ؤي��دة ل��ه ل��دى الخبير او
لدى قلم املحكمة العقارية في الجنوب.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
خالصة قرار رقم 2013/7
ب� �ت ��اري ��خ  2013/4/29ق� � ��رر ال �ق��اض��ي
ال� �ع� �ق ��اري ف ��ي ال �ن �ب �ط �ي��ة اع � � ��ادة ت�ك��وي��ن
ال �ص �ح �ي �ف��ة امل��ؤق �ت��ة رق� ��م  2555منطقة
تبنني العقارية وتكليف الخبير املحلف
ح �س ��ن ق �ب �ي �س��ي ل �ل �ك �ش��ف ع �ل ��ى ال �ع �ق��ار
بتاريخ  2013/7/1ويكون لكل صاحب
م �ص �ل �ح ��ة او ح � ��ق ان ي� �ع� �ت ��رض ع �ل��ى
الصحيفة املراد تكوينها لدى الخبير او
ل��دى قلم املحكمة العقارية في النبطية
مركزها صيدا ولغاية ثالثة اشهر من
تاريخ نشر قرار االختتام املؤقت.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة

إعالن رقم 2/73
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـــــ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
ل�ت�ل��زي��م ت�ق��دي��م ش�ت��ول ح��رج�ي��ة م��ن ن��وع
صنوبر ب��روت��ي وروب�ي�ن��ا ل��زوم مديرية
ال�ت�ن�م�ي��ة ال��ري�ف�ي��ة وال� �ث ��روات الطبيعية
لعام  ،2013وذلك في مبناها الكائن في
ب�ئ��ر ح�س��ن م�ق��اب��ل ث�ك�ن��ة ه �ن��ري ش�ه��اب،
بتاريخ  2013/7/16الساعة التاسعة.
ي� �م� �ك ��ن ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ف � ��ي االش� � � �ت � � ��راك ف��ي
اس �ت��دراج ال �ع��روض ه ��ذا ،االط �ل�اع على
دف �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص ال �ع��ائ��د ل �ه��ذا
ال �ت �ل��زي��م وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ن �س �خ��ة عنه
م��ن مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
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 ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/6/11
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 1091

دعوة
م��وج�ه��ة للمدعى عليهم اح�م��د وحسن
وح �س�ين وس �ه��ام وه ��دى وس�ه�ي�لا علي
حجيج املجهولي املقام.
ص��ادرة ع��ن القاضي املنفرد امل��دن��ي في
بعبدا ـــــ الناظر بالدعاوى العقارية ـــــ
بتاريخ  2009/2/27قدمت املدعية نجيا
نور الدين جمال الدين دعوى بوجهكم
وآخرين سجلت بالرقم  2009/35تطلب
فيها ال��زام�ك��م ب��اج��راء معاملة االنتقال
وت�ن�ظ�ي��م ع �ق��د ب �ي��ع م �م �س��وح وتسجيل
 /1200/سهم من القسم  /21/من العقار
 /4122الشياح على اسمها.
ف �ي �ن �ب �غ��ي ح �ض ��ورك ��م او ارس � � ��ال وك �ي��ل
قانوني عنكم الى قلم املحكمة الستالم
اوراق ال ��دع ��وى واال س �ت �ت �خ��ذ ب�ح�ق�ك��م
ال�ت��داب�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة س�ن�دًا ل�ل�م��واد 445
وما يليها من أ.م.م.
رئيس الكتبة
علي حسان

إعالن رقم 2/77
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـــــ ع��ن إج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
لتلزيم تقديم خزانات مياه ل��زوم وزارة
ال� ��زراع� ��ة ـ �ـ �ـ �ـ�ـ امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة
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  2013/7/24ال�س��اع��ة
التاسعة.
ي� �م� �ك ��ن ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ف � ��ي االش� � � �ت � � ��راك ف��ي
اس �ت��دراج ال �ع��روض ه ��ذا ،االط �ل�اع على

اعالن تلزيم
ت �ج��ري ل�ج�ن��ة امل�ن��اق�ص��ات ف��ي الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم اعمال
تنظيف ملدة احد عشر شهرًا
ل��زوم كلية الحقوق والعلوم السياسية
واالدارية ـــــ الفرع الثاني ـــــ
على اساس سعر يقدمه العارض
وذلك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية ـــــ املبنى الزجاجي ـــــ املتحف
ال �س��اع��ة  /13/ال �ث��ال �ث��ة ع �ش��رة م��ن ي��وم
الثالثاء الواقع فيه  2013/7/16من شهر
تموز سنة 2013

ل �ص��ال��ح ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ك�ل�ي��ة
الحقوق والعلوم السياسية واالداري��ة ـــــ
الفرع الثاني ـــــ
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
والحصول عليه لدى:
ال � �ع � �ن� ��وان :ال �ج ��ام �ع ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ك�ل�ي��ة
الحقوق والعلوم السياسية واالداري��ة ـــــ
الفرع الثاني ـــــ جل الديب
مكتب السيد امني السر :جورج الخوري
الزريبي
ي� �ج ��ب ان ت� �ص ��ل ال � � �ع� � ��روض وط� �ل� �ب ��ات
االش�ت��راك في املناقصة ال��ى قلم الدائرة
االداري� ��ة املشتركة ف��ي رئ��اس��ة الجامعة
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االث �ن�ين ال��واق��ع ف�ي��ه  2013/7/15وذل��ك
اثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 19 :حزيران 2013
رئيس الجامعة اللبنانية
د.عدنان السيد حسني
التكليف 1178
اعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
ط�ل��ب اح �م��د م�ح�م��د ن �ص��ار ش �ه��ادة قيد
مؤقتة بدل ضائع عن اسهمه في العقار
رقم  262كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن بيع سيارة باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس بتنفيذ
عقود السيارات
رقم املعاملة2012/114 :
طالب التنفيذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته
املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليه :حسن أح�م��د اليخني ابي
سمراء ـــــ شارع اإلصالح ـــــ
بناية احمد اليخني
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي� ��وم االرب � �ع� ��اء ال ��واق ��ع ف ��ي 2013/7/3
الساعة الثانية والنصف ظهرًا السيارة
ال �خ �ص��وص �ي��ة رق ��م /144416ط م��ارك��ة
 GMC ENVOYص �ن��ع  2003ال �ع��ائ��دة
ً
ل �ل �م �ن �ف��ذ ع �ل �ي��ه ت �ح �ص �ي�لا ل ��دي ��ن امل�ن �ف��ذ
ف��رن �س �ب �ن��ك ال �ب ��ال ��غ /4176/د.أ .او م��ا
يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع
الفعلي إضافة الى الرسوم والفوائد.
ب��دل التخمني  $ 7000ب��دل ال�ط��رح ستة
اعشار التخمني $4200
او ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ
الدفع الفعلي
م��ن ي��رغ��ب ال �ش ��راء ع�ل�ي��ه ال �ح �ض��ور ال��ى
م��رأب الصوالحي امل�ك�ش��وف ال�ك��ائ��ن في
امل�ي�ن��اء .ط��ري��ق املحجر مصحوبًا ببدل
ال �ط��رح ن�ق�دًا وي�ت�ح�م��ل امل�ش�ت��ري خمسة
باملاية رسم داللة ورسوم التسجيل.
مأمور التنفيذ
جود مخول
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا باملعاملة
التنفيذية رقم 2013/872
امل�ن�ف��ذ :غ �س��ان س��رك�ي��س ع��زي��زي وكيله
االستاذ انطون يمني
املنفذ عليه :ج��وزاف كوستي معوض ــــ
زغرتا
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :س �ن��د دي � ��ن ب�ق�ي�م��ة
أربعني ال��ف دوالر اميركي ع��دا الرسوم
واملصاريف والفوائد القانونية.
ال �ع �ق��ار امل �ط ��روح ل�ل�ب�ي��ع 600 :س�ه��م من
العقار رقم  /2825/اهدن وهو عبارة عن
منزل بناؤه قديم.
بعيد عن الطريق العام حوالي عشرين
م�ت�رًا وي�م�ك��ن ال��وص��ول ال�ي��ه ع�ب��ر طريق
فرعية متفرع عن الطريق العام بعرض
مترين وهي من الباطون .البناء مؤلف
م ��ن ط��اب��ق واح� ��د ارض� ��ي ح��ال �ت��ه وس��ط
م ��ن ال � �خ� ��ارج .ال �ح �ي �ط��ان م ��ن ال �ب��اط��ون
املرشوش وشبابيك من الخشب مساحة
املنزل حوالي  125مترًا ومؤلف من اربع
غرف وصالون ومطبخ وخ�لاء وفسحة
س �م��اوي��ة ام� ��ام امل �ن��زل م��ن ج �ه��ة امل��دخ��ل

وفرندا من الجهة االخرى .اما من الداخل
فان املنزل قديم العهد وحالته وسط.
مساحة العقار  189مترًا مربعًا
ال � �ت � �خ � �م �ي�ن ب ��ال � �ن � �س � �ب ��ة ل� � � �ـ  600س �ه��م
/22500/د.أ.
ب� � ��دل ال� � �ط � ��رح ب��ال �ن �س �ب ��ة ل� � �ـ  600س �ه��م
/13500/د.أ.
م��وع��د امل��زاي��دة ومكانها ن�ه��ار االرب�ع��اء
ال ��واق ��ع ف ��ي  2013/9/25ع �ن��د ال�س��اع��ة
الواحدة امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا
ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب��ال �ش��راء وق �ب��ل امل �ب��اش��رة
ب ��امل ��زاي ��دة ان ي��دف ��ع ق �ي �م��ة ب� ��دل ال �ط��رح
ب�م��وج��ب ش�ي��ك م�ص��رف��ي م�س�ح��وب على
مصرف لبنان او تقديم كفالة قانونية
واف �ي��ة وع�ل�ي��ه االط�ل��اع ع�ل��ى الصحيفة
العينية للعقار موضوع امل��زاي��دة ودفع
رس ��وم التسجيل ورس ��م ال��دالل��ة البالغ
خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
املوضوع :تبليغ دعوى طالق
امل � ��رج � ��ع :م �ح �ك �م��ة ال � �ه ��رم ��ل ال �ش��رع �ي��ة
الجعفرية
ي��وج��د تبليغ ب��اس��م ي�س��رى ع��واد خلف
ع ��راق �ي ��ة االص � ��ل ب ��دع ��وى اث� �ب ��ات ط�ل�اق
اساس  2013/38مقدمة من امير حسني
ش ��اه�ي�ن وت � �ق� ��رر ت �ع �ي�ي�ن م ��وع ��د ج�ل�س��ة
بتاريخ  2013/6/25يوم الثالثاء الساعة
العاشرة صباحًا وعليك الحضور الى
املحكمة او ارس ��ال وك�ي��ل عنك بموجب
ً
سند توكيل مرعي مصدق اص��وال واذا
ً
لم تحضر او ترسلي وكيال عنك تجري
م�ح��اك�م�ت��ك غ�ي��اب�ي��ًا وف �ق��ًا لل��اص��ول وك��ل
تبليغ لك في قلم املحكمة يكون صحيحًا
حتى الحكم القطعي النهائي.
رئيس القلم
الشيخ حمزة موسى
اعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب ابراهيم شفيق أبو فيصل بصفته
ً
وك �ي�ل�ا ع��ن م �ي �ش��ال ح�ب�ي��ب ال �ه �ب��ر سند
تمليك بدل ضائع عن حصة موكله في
العقار  3445بحمدون القرية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليلى الحويك
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