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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
وال ـش ـب ـك ــات أو ف ــي ال ـب ــرم ـج ـي ــات ـ ـ ـ ـ ـ BT
زراعة /فرع تربية الحيوان.
يمكن االطالع على شروط املباراة وبرنامجها
ف ــي مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ش ــارع رشـيــد
ك ـ ــرام ـ ــي (فـ ـ ـ ـ ــردان س ـ ــاب ـ ـق ـ ــا) ،وع ـ ـلـ ــى امل ــوق ــع
اإللكتروني للمجلس.www.csb.gov.lb :
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة املدنية
فــي مـهـلــة أقـصــاهــا ي ــوم األرب ـع ــاء فــي 15
تشرين األول .2014
تعلن النتائج على بــاب مجلس الخدمة
املدنية في مهلة أقصاها يوم السبت في
 10كانون الثاني .2015
بيروت ،في 2014/9/16
رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جبران
التكليف 1635
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2029 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باالسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2031 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز

الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باالسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2033 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باألسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2035 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باالسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ

انعقاد الجلسة.

مجلس اإلدارة

دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » BEIT MERY 4267 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باألسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
«ريفر ريل استيت ش.م.ل.
» RIVER REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة

وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باألسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
إعالن
امل ــرج ــع :الـ ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  59تــاريــخ
2014/5/21
رقم الصادر 1818
عمشيت في 2014/9/13
تعلن بلدية عمشيت عن رغبتها بتلزيم
أع ـ ـم ـ ــال ت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـطـ ــريـ ــق امل ـ ـم ـ ـتـ ــدة مــن
م ـف ــرق عـمـشـيــت ال ـج ـنــوبــي ل ـغــايــة جسر
ج ــاج بـمــوجــب ال ـق ــرار الـبـلــدي  59تــاريــخ
 2014/5/21وقــد حــددت الساعة الثانية
عشرة ظهرًا من يــوم األربـعــاء الواقع فيه
 2014/10/15كـمــوعــد إلج ــراء املناقصة
العمومية في مركز البلدية.
يمكن االطــاع على دفتر الشروط يوميًا
ف ــي دار الـبـلــديــة خ ــال ال ـ ــدوام الــرسـمــي.
تقدم العروض بواسطة البريد املضمون
املقفل أو باليد مباشرة ،على ان تصل الى
البلدية قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه .2014/10/14
رئيس بلدية عمشيت
الدكتور أنطوان عيسى
التكليف 1630
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2014/1 :
املنفذان :هال الحاج وغسان حنا نوفل ـ ـ ـ
وكيلهما املحامي روني الحاج.
املنفذ عليهم :عبدالله وسليم خليل عطية
ـ ـ ـ ليا مخائيل خير ـ ـ ـ أسعد ونسيم ونقوال
وم ـه ـنــا وه ـن ــد س ــام ــة أس ـع ــد صــاغ ـيــة ـ ـ ـ
جميعهم مجهولو اإلقامة ـ ـ ـ أولغا خليل
اسـحــق عـطـيــة ـ ـ ـ ب ـيــروت ال ـح ـمــراء شــارع
ليون.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس رقـ ـ ـ ـ ــم  2013/125ت ـ ــاري ـ ــخ
 2013/12/23م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـلــى
العقارات  152و 154و 156وأرض العقار
ً
 159قـ ـب ــوال ع ــن ط ــري ــق ط ــرح ـه ــم لـلـبـيــع
ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي إنـ ـف ــاذًا لـلـحـكــم ال ـص ــادر
عن محكمة البداية في الشمال رقــم 150
تاريخ .2012/11/8
العقار  :152أرض ضمنها بعض أشجار
مختلفة ،مساحته 52 :م ،2يحده العقارات:
ً
ج ـنــوبــا 153 :و 156ش ــرقــا ،147 :ش ـمــاال:
 150و ،151غربًا ،156 :التخمني والطرح:
.$/780/
العقار  :154أرض ضمنها بعض أشجار
مختلفة ،مساحته 67 :م ،2يحده جنوبًا:
م ـج ــرى مـ ــاء ع ـ ــام ،ش ــرق ــا :الـ ـعـ ـق ــاران 153
ً
و ،156شـمــاال :العقار  ،156غــربــا :العقار
 ،155التخمني والطرح.$/1005/ :
العقار  :156أرض ضمنها بعض أشجار
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ـس ــاحـ ـت ــه 119 :م ،2ي ـح ــده
العقارات :جنوبًا 153 :و 154و ،155شرقًا:
ً
 152و ،153ش ـم ــاال 152 :و 151وطــريــق
عــام ،غربًا 154 :و 158و 159وطريق عام،
التخمني والطرح.$/1785/ :
أرض العقار  159أرض غير مشجرة وال

تطلب مندوبي مبيعات
(إشتراكات وإعالنات) في كافة املناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة
للراغبنيُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

م ــزروع ــة وهـ ــو ي ـش ـكــل ت ـصــوي ـنــة لـلـبـنــاء
ال ـقــائــم عـلــى ال ـع ـقــار ،مـســاحـتــه 758 :م،2
يحده جنوبًا :العقار  ،158شرقًا :العقاران:
ً
 156و ،160شـمــاال :الـعـقــاران  160و،161
غــربــا :طــريــق ومـجــرى مــاء عــام ،التخمني
والطرح ألرض العقار.$/26530/ :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2014/10/16الساعة  12:30أمــام رئيس
دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب الــدخــول بــاملــزايــدة دفــع مثل بدل
الطرح املقرر نقدًا أو تقديم كفالة قانونية
وافية واتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق
دائرة تنفيذ حلبا إذا كان مقيمًا خارجها
وإال عــد قـلــم هــذه الــدائــرة مـقــامــا مختارًا
لــه ودف ــع ع ــاوة على الـبــدل مبلغ مليون
ليرة لبنانية كأمانات تدفع باسم دائرة
تنفيذ حلبا ،وعلى الشاري رســم الداللة
واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نــورا قــره بت قونياليان بصفتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ومل ــوك ـل ـت ـه ــا سـ ـت ــا قـ ـ ــره بــت
قونياليان وطلب أكوب قره بت قونياليان
س ـنــدات تمليك ب ــدل ضــائــع بحصصهم
بالعقار  /226/القسم  /12/املجذوب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ن ــدي ــم وك ـم ـيــل م ــوس ــى ك ــرم سـنــدي
تمليك بــدل ضائع بحصصهما بالعقار
 /5681/بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نيقول إميل بهو ملوكليها املالكني
إم ـي ــل وأنـ ـط ــون ــي ن ـج ـيــب ش ـب ـيــر س ـنــدي
تمليك بــدل ضائع بحصصهما بالعقار
 /881/القسم  /11/املجذوب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت املـحــامـيــة ملــا زي ــاد حــريــز ملوكلها
سمير سعيد النجار بصفته أحــد ورثــة
الــدكـتــور سعيد يــوســف الـنـجــار بصفته
من ورثة يوسف سيف الدين نجار وريث
امل ــال ــك حـســن سـيــف ال ــدي ــن ال ـن ـجــار سند
تمليك بدل ضائع بحصة املورث بالعقار
 /2940/رومية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بــوغــوص قــره بــت قونياليان بصفته
الشخصية وبــوكــالـتــه عــن مــاري ـجــان أرتــن
كيشيان وكيلة املالكني لينون أرتني كيشيان
وهــربـسـمـيــه كــريـكــور قــونـيــالـيــان وبصفته
أحد ورثــة والديه املالكني قره بت بوغوص
قــونـيــالـيــان ويـغـســابــت ك ـفــورك تــرخــوريــان
سندات تمليك بدل ضائع بحصته وبحصة
املوكلني وبحصة املــورثــن بالعقار /226/
القسم  /12/املجذوب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب إي ـل ــي جـمـيــل م ــره ــج ملــوك ـلــه زخـيــا
بطرس صفير سندي تمليك بــدل ضائع
بالعقارين  /245/و /5529/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ

