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ذكرى أسبوع

مطلوب

يصادف غدًا السبت ذك��رى م��رور أسبوع
على وفاة املرحوم
الحاج علي محمد برجي (أبو حسني)
أوالده :ح����س��ي�ن ،ال����ح����اج راش��������د ،ح��س��ن،
عباس ،خليل ،عدي وناهي
أشقاؤه :الحاج أحمد واملرحومون الحاج
إس��م��اع��ي��ل (أب����و ع��ل��ي) وال���ح���اج إب��راه��ي��م
(أبو كاظم)
أصهرته :رضا سعادة وخليل تاج الدين
بهذه املناسبة تتلى ع��ن روح��ه الطاهرة
آي من الذكر الحكيم ومجلس عزاء
عند الرابعة والنصف عصرًا في النادي
الحسيني لبلدته الرمادية

ش���رك���ة ت��ج��اري��ة ف���ي ش����رق ص���ي���دا تطلب
م���ح���اس���ب���ًا رئ���ي���س���ي���ًا خ�����ب�����رة  7س����ن����وات
وم���ح���اس���ب���ات ع�����دد  3خ���ب���رة  3س���ن���وات،
وأم�ين مستودع خبرة  7س��ن��وات .ترسل
السيرة الذاتية على
fn55096@hotmail.com
فاكس.01/499298 :

بسمه تعالى
تصادف يوم األحد  17تموز  2010ذكرى
مرور أسبوع املرحوم
الحاج قاسم يوسف خليل
(أبو مروان)
زوجته :الحاجة إشراف خليل
ولده :مروان
بناته :مي (زوجة أحمد حجرات) ـــــ مهى
ـــــ منى (زوج��ة حسني عبد الله) ـــــ عبير
(زوجة زياد اآلغا) ومريم
ش��ق��ي��ق��اه :امل���رح���وم���ان ح���س���ن ،وم��ح��م��ود
خليل
تتلى باملناسبة آي من الذكر الحكيم عن
روحه الطاهرة وذلك في حسينية الشياح
من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة
قبل الظهر.
ولكم من بعده طول البقاء
الراضون بقضاء الله :آل خليل ـــــ حجرات
ـــــ عبد ال��ل��ه ـــــ اآلغ���ا ـــــ ع��اص��ي ـــــ امل��ق��داد
وعموم أهالي ساحل املنت الجنوبي

ذكرى اربعين
مل��ن��اس��ب��ة م����رور أرب���ع�ي�ن ي��وم��ًا ع��ل��ى وف���اة
املأسوف عليه املرحوم
نديم بشير زيدان
يقام قداس وجناز لراحة نفسه في تمام
ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف م���ن ص��ب��اح
يوم األح��د الواقع فيه  17تموز  2011في
كنيسة ميالد السيدة ــــــ منصورية املنت
عائلة الفقيد تدعوكم ملشاركتها الصالة
عن راحة نفسه
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة خاصة
ت���ص���ادف ي����وم ال��ج��م��ع��ة  15ت���م���وز 2011
ذك�������رى م�������رور أرب����ع��ي�ن ي����وم����ًا ع���ل���ى وف����اة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج أمني محمد طحيني
(أبو رضا)
وب��ه��ذه املناسبة ستتلى آي���ات م��ن الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء م��ن ال��س��اع��ة الخامسة
والنصف عصرًا في حسينية عيتيت.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلس�����ف�����ون آل ط���ح���ي���ن���ي وع�����م�����وم أه���ال���ي
عيتيت.

الجمعة  15تموز  2011العدد 1462

Advertising company in Beirut requires
an experienced and motivated Business
Development Marketing Officer in
the domain of Taxi advertising . Job
description includes the ability to
design and implement taxi advertising
‚strategies
develop
promotional
& opportunities and maximize clients
audience product awareness. Interested
candidates should send their CVs to:
vacancy.recruit@hotmail.com
إل��ى دب��ي ،مطلوب كوافيرات درج��ة أولى
ف��ي م���ودي�ل�ات ال��ش��ع��ر وامل���اك���ي���اج .ال��رات��ب
حسب الخبرة والكفاءة 76/718266
شركة في الضاحية تطلب محاسبة ذات
خبرة 01/541218
01/541219

مفقود
فقد ج��واز سفر بإسم م��راد ابراهيم مراد
ل��ب��ن��ان��ي ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده
االتصال على الرقم 03/435042
فقد ج��واز سفر باسم تغريد غ��ازي بزي
ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده
االتصال على الرقم 70/502442
ف���ق���د ج������واز س���ف���ر ب���اس���م ن��ج��ي��ب��ة ن��ج��ي��ب
حرقوص لبنانية الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم70/110654
فقد جواز سفر باسم رجاء محمد عاصي
ل��ب��ن��ان��ي��ة ال��ج��ن��س��ي��ة ال����رج����اء م��م��ن ي��ج��ده
االتصال على الرقم03/272394
ف���ق���د ج��������واز س���ف���ر ب����اس����م م���ن���ي���ف���ة ح��س��ن
ص��ال��ح ،لبنانية الجنسية .ال��رج��اء ممن
ي��ج��ده االت���ص���ال ع��ل��ى ال�����رق�����م07/223311

خرج ولم يعد
غ��ادرت العاملة  Irna Isidraمن التابعية
الفيليبينية منزل مخدومها الرجاء ممن
يجدها أو يعلم عنها شيئًا االتصال على
الرقم 70/448672

مطلـوب :نائب مـديـر مكتب تأمني  -فرع صور

شركة تأمني عاملية تعرض فرصة للمرشحني الذين يتمتعون بـ:
خبرة  5أعوام على األقل في إدارة املبيعات تشمل توظيف و االشراف على
مستشاري مبيعات.
مهارات في التواصل و القدرة على تكوين (أو نسج) العالقات.
خبرة سابقة في مجالي املبيعات  /املال مع سجل جناح وعمر يفوق  30سنة.
مقيم في منطقة صور أو ضواحيها.

نقدم للمرشح املؤهل راتباً «أساسياً» ،عالوة تشجيعية ،طبابة درجة أولى ،راتب تقاعد
وتقدميات مهنية طويلة األمد.
الرجاء ارسل السيرة الذاتية الى careers.smlb@gmail.com :او عبر الفاكس 01-752581 :أشارةAKH :

إعالن
تعلن بلدية النبي شيت عن اجراء مباراة
للوظائف التالية:
ش��رط��ي ب��ل��دي ع��دد ( )1ف��ي م�لاك البلدية
ف���ي ال��ف��ئ��ة ال���راب���ع���ة ب���رات���ب ش���ه���ري ق���دره
/640000/ل.ل .س����ت����م����اي����ة وارب������ع������ون
ال����ف ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��ض��اف ال��ي��ه امل��ن��اف��ع
والخدمات التي تعطى للموظفني واملهام
ال��ت��ي سيكلف ب��ه��ا ال��ش��رط��ي ع��ل��ى سبيل
امل���ث���ال ق��م��ع امل��خ��ال��ف��ات م���ن ب��ن��اء وص��ح��ة
وسير وحفظ النظام وتبليغ الدعوات.
م���ح���اس���ب ع������دد ( )1ف�����ي م���ل��اك ال���ب���ل���دي���ة
ف���ي ال��ف��ئ��ة ال���راب���ع���ة ب���رات���ب ش���ه���ري ق���دره
/640000/ل.ل .س����ت����م����اي����ة وارب������ع������ون
ال����ف ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة ي��ض��اف ال��ي��ه امل��ن��اف��ع
والخدمات التي تعطى للموظفني واملهام
ال��ت��ي سيكلف بها امل��ح��اس��ب على سبيل
املثال مسك السجالت املالية وال��ح��والات
وأوامر القبض والدفع.
ف��ع��ل��ى ال���راغ���ب�ي�ن االش����ت����راك ب���امل���ب���اراة ان
ي��ت��ق��دم��وا ب��ط��ل��ب��ات��ه��م ال����ى ال��ب��ل��دي��ة طيلة
اوق�����ات ال������دوام ال��رس��م��ي ومل����دة ش��ه��ر من
ت���اري���خ ن��ش��ر ه����ذا االع���ل��ان ف���ي ال��ج��ري��دة
الرسمية وثالث صحف محلية.
ك��م��ا ي��م��ك��ن��ه��م االط���ل��اع ع��ل��ى امل��س��ت��ن��دات
واالوراق ال��ث��ب��وت��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ف���ي م��رك��ز
البلدية.
رئيس بلدية النبي شيت
جعفر محمد املوسوي
إعالن
ُ
تعلم املديرية العامة لألمن العام املواطنني
والرعايا العرب واالج��ان��ب املقيمني على
االراض��ي اللبنانية أنه حرصًا منها على
تسهيل استالم معامالتهم.
س����ت����ق����وم امل�������راك�������ز االق����ل����ي����م����ي����ة ب��ت��س��ل��ي��م
جوازات السفر اللبنانية واقامات العرب
واالج���ان���ب امل��ن��ج��زة ف��ق��ط ال���ى اص��ح��اب��ه��ا
بعد انتهاء الدوام الرسمي لغاية الساعة
ً
مساء من ايام العمل العادية.
السابعة
عنوان األمن العام على شبكة االنترنت:
WWW.General-security.gov.lb
إعالن
ص�����ادر ع���ن ال��ق��اض��ي امل��ن��ف��رد امل���دن���ي في
حلبا
ال���ن���اظ���ر ب���ق���ض���اي���ا األح���������وال ال��ش��خ��ص��ي��ة
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2011/393 :
املستدعية :نجال يعقوب حنا ـــــ الشيخ
محمد
امل�������وض�������وع :ث����ب����وت وف��������اة وح����ص����ر إرث
املرحوم عبد الله حنا مخائيل حنا
إن وال����د ج���دة امل��س��ت��دع��ي��ة ع��ب��د ال��ل��ه حنا
ً
مخائيل ت��وف��ي أرم�ل�ا قبل إح��ص��اء 1932
وه���و غ��ي��ر م����دون ع��ل��ى س��ج�لات األح����وال
ال��ش��خ��ص��ي��ة وق����د ان��ح��ص��ر إرث�����ه ب��اب��ن��ت��ه
الوحيدة مريم عبد الله حنا إبراهيم حنا
جدة املستدعية ألمها.
وق�����د ط��ل��ب��ت امل��س��ت��دع��ي��ة إص�������دار ال���ق���رار
ب��ث��ب��وت وف���اة وح��ص��ر إرث امل��رح��وم عبد
الله حنا مخائيل حنا.
فمن له مصلحة باالعتراض أن يتقدم به
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن بيع سيارة ولوحات عمومية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فيصل مكي
باملعاملة التنفيذية رقم 2009/1100
امل�����ن�����ف�����ذة :ش�����رك�����ة س����ن����ت����ش����وري م����وت����ور
كومباني ش.م.ل وكيلها املحامي شارل
الحلو
املنفذ عليه :محمد يوسف وهبه.
ت���ط���رح ه�����ذه ال�����دائ�����رة ل���ل���م���رة األول�������ى ف��ي
ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة ( )12ظهرًا
ي����وم ال���ث�ل�اث���اء ال����واق����ع ف��ي��ه 2011/7/26
للبيع باملزاد العلني اللوحات العمومية
التالية:
ال��ل��وح��ة رق���م /370279م ق��ي��م��ة التخمني
/39.000.000/ل.ل.
ال��ل��وح��ة رق���م /370532م ق��ي��م��ة التخمني
/38.500.000/ل.ل.
ال��ل��وح��ة رق���م /370035م ق��ي��م��ة التخمني
/38.500.000/ل.ل.
ال��ل��وح��ة رق���م /370280م ق��ي��م��ة التخمني

/41.000.000/ل.ل.
ال��ل��وح��ة رق���م /370281م ق��ي��م��ة التخمني
/39.000.000/ل.ل.
ال��ل��وح��ة رق���م /369884م ق��ي��م��ة التخمني
/38.500.000/ل.ل.
وإن ب���دل ال��ط��رح امل��ح��دد م��ن ق��ب��ل رئيس
دائ��رة تنفيذ بيروت هو بنسبة  %80من
قيمة التخمني املشار إليه أعاله.
ف��ع��ل��ى م��ن ي��رغ��ب ب��ال��ش��راء ال��ح��ض��ور في
املوعد املحدد أعاله إلى قصر العدل دائرة
تنفيذ بيروت مصحوبًا بالثمن بموجب
ش��ي��ك م��ص��رف��ي منظم ألم���ر رئ��ي��س دائ���رة
تنفيذ بيروت يضاف إليه خمسة باملئة
رسم داللة نقدًا.
كما تطرح ه��ذه ال��دائ��رة اآلل��ي��ة ذات الرقم
/370506/م م�����ارك�����ة ه����ي����ون����داي ط�����راز
ك���وروس أوتوبيس ولوحتها العمومية
ل��ل��ب��ي��ع ب����امل����زاد ال��ع��ل��ن��ي امل��خ��م��ن��ة بمبلغ
/16120/دوالرًا أميركيًا وأن ب��دل الطرح
املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ بيروت
هو قيمة التخمني املشار إليه أعاله فعلى
م��ن ي��رغ��ب ب��ال��ش��راء ال��ح��ض��ور إل���ى مكان
ال��ب��ي��ع ال���ك���ائ���ن ف���ي ب���ي���روت م�����رأب امل����دور
ال��ك��ائ��ن ف��ي ال��ك��رن��ت��ي��ن��ا ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة
الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم املحدد
أع��ل�اه م��ص��ح��وب��ًا ب��ال��ث��م��ن ب��م��وج��ب شيك
مصرفي منظم ألم��ر رئيس دائ���رة تنفيذ
ب��ي��روت ي��ض��اف إل��ي��ه خمسة ب��امل��ئ��ة رس��م
داللة نقدًا.
مأمور تنفيذ بيروت
محمد الحلبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم /158م2009/
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع باملزاد العلني
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ن��ه��ار ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
 2011/7/26ال���س���اع���ة ال����ح����ادي����ة ع��ش��رة
قبل الظهر م��ن��ق��والت جمعية أوكسيليا
ال��ت��ع��اون��ي��ة االس��ت��ه�لاك��ي��ة ف���رع أنطلياس
ال���ك���ائ���ن���ة ف����ي م��ن��ط��ق��ة أن���ط���ل���ي���اس س��ن��ت��ر
عرمتا وه��ي :رف��وف م��زدوج��ة (الجزيرة)
 Duplex Gondolaع�����دد  2012ورف�����وف
أح�����ادي�����ة  Simplex Shelvesع������دد 321
وعربات معدنية لنقل املشتريات عدد 35
وعربات معدنية صغيرة لنقل املشتريات
ع����دد  10وع���رب���ات ع����رض ال��خ��ض��ار ع��دد
 2وب����راد أف��ق��ي م��ف��ت��وح ل��ع��رض ال��خ��ض��ار
وب��راد أفقي مفتوح ماركة  4 Arnegقطع
وبراد أفقي مفتوح ماركة  3 Arnegرفوف
وب�����راد واج���ه���ة أف��ق��ي ل��ع��رض ال��ل��ح��وم��ات
واألج�����ب�����ان  6ق���ط���ع وب�������راد م��ق��ف��ل ل��ح��ف��ظ
اللحومات ماركة وسامكو وماكينة فرم
اللحمة عدد  2وماكينة تقطيع اللحومات
املدخنة ع��دد  2ووح��دات اإلن��ارة املركزية
ع��دد  73ووح����دات االن����ارة ال��ف��ل��وري��ة عدد
 243وم��ص��ع��د ه��ي��درول��ي��ك��ي ب����اب واح���د
وم��ص��ع��د ك��ه��رب��ائ��ي س��ت��ان��ل��س أح��ده��م��ا
م��ع��ط��ل ع���دد  2وم��اك��ي��ن��ة ت��ص��وي��ر م��ارك��ة
ش���ارب  2022وامل��خ��م��ن��ة جميعها بمبلغ
/146103/دوالرات أم����ي����رك����ي����ة ،وذل�����ك
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ سوجيلز
ل��ب��ن��ان ش.م.ل .ال��ب��ال��غ /14197.2/دوالرًا
أميركيًا وال��رس��وم البالغة /12781000/
ل��ي��رة لبنانية ع���دا ال��ف��وائ��د .ف��ع��ل��ى راغ��ب
ال��ش��راء الحضور ف��ي امل��وع��د امل نّ
��ع�ّي� ملكان
ال��ب��ي��ع امل���ذك���ور أع��ل�اه م��ص��ح��وب��ًا بالثمن
وبرسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع باملعاملة 2010/1146
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار األرب���ع���اء في
 2011/7/27الساعة الثانية بعد الظهر
س��ي��ارة امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه أح��م��د ع��ل��ي شميس
م��ارك��ة ه��ي��ون��داي  i 10م��ودي��ل  2010رق��م
ً
/439703/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك سوسيته ج��ن��رال في
ل��ب��ن��ان ش.م.ل .وك��ي��ل��ه امل���ح���ام���ي أن��ط��ون
ال��ح��وي��س ال��ب��ال��غ /13.852.71/د.أ .ع��دا
ال���ل���واح���ق وامل��خ��م��ن��ة ب��م��ب��ل��غ /8500/د.أ.
وامل���ط���روح���ة ب��س��ع��ر /7.000/د.أ .أو ما
يعادلها بالعملة الوطنية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك

مصرفي و %5رسمًا بلديًا.

رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2009/1243
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2011/7/29ال���س���اع���ة ال����ح����ادي����ة ع��ش��رة
وال����ن����ص����ف ظ����ه����رًا س�����ي�����ارة امل���ن���ف���ذ ع��ل��ي��ه
س��ع��ي��د خ��ل��ي��ل ال��ج��وه��ري م��ارك��ة ب ام ف
 X5 3.0م��ودي��ل  2001رق���م /373635/ج
ً
ال���خ���ص���وص���ي���ة ت���ح���ص���ي�ل�ا ل����دي����ن ط���ال���ب
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ك ب��ي��ب��ل��وس ش.م.ل .وكيلته
املحامية جويل بطرس البالغ $/22295/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/10237/
واملطروحة بسعر  $/8000/أو ما يعادله
بالعملة الوطنية وإن رسوم امليكانيك قد
بلغت حوالى .$/763/
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل����ح����دد إل������ى م�������رأب امل��������دور ف����ي ب���ي���روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/1117
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2011/7/29الساعة الواحدة ظهرًا سيارة
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��ا ه�ل�ا ص���ال���ح ح���م���زه م��ارك��ة
فولكسفاكن  CABRIELETموديل 2002
ً
رق��م /165739/و الخصوصية تحصيال
ل��دي��ن ط��ال��ب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/10098/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/10172/وامل��ط��روح��ة بسعر $/8000/
أو ما يعادله بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت حوالى /312.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل����ح����دد إل������ى م�������رأب امل��������دور ف����ي ب���ي���روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/177
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب���امل���زاد ال��ع��ل��ن��ي ن��ه��ار ال��ج��م��ع��ة في
 2011/7/29ال��س��اع��ة ال��واح��دة والنصف
ظ���ه���رًا س���ي���ارة امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه م��ن��ي��ر محمد
الغصيني م��ارك��ة ش��ي��ري  RIICHموديل
 2009رق�����م /103428/ب ال��خ��ص��وص��ي��ة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل��ه��ج��ر ش.م.ل .وك��ي��ل��ه امل��ح��ام��ي رام���ي
ب��اس��ي��ل ال��ب��ال��غ  $/11792/ع���دا ال��ل��واح��ق
وامل��خ��م��ن��ة بمبلغ  $/3304/وامل��ط��روح��ة
بسعر  $/2500/أو م��ا ي��ع��ادل��ه بالعملة
الوطنية وان رس���وم امليكانيك ق��د بلغت
حوالى /294.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
ص��در ع��ن محكمة تنفيذ ع��ق��ود السيارة
واآلل����ي����ات ف���ي ب���ي���روت ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي
ج��ورج أوغست عطية ق��رار بإبالغ املنفذ
ع���ل���ي���ه ع���ف���ي���ف ح���س���ن ش���ع���ي���ت���و ب���ال���ط���رق
ً
االس����ت����ث����ن����ائ����ي����ة ع�����م��ل��ا ب�����اح�����ك�����ام امل��������ادة
 409أص�����ول م��ح��اك��م��ات م���دن���ي���ة ،اإلن�����ذار
اإلجرائي وطلب التنفيذ ومرفقاته وقرار
ال��ح��ج��ز ع��ل��ى ال��س��ي��ارة رق���م /147682/ن
الصادر باملعاملة رقم  2011/401تاريخ
 2011/3/23امل����ق����دم����ة م�����ن ب���ن���ك ل��ب��ن��ان
واملهجر ش.م.ل .وكيله املحامي أنطوان
ال���ح���اي���ك ،وع��ل��ي��ه ت���دع���وك���م ه����ذه ال���دائ���رة
ل��ل��ح��ض��ور إل��ي��ه��ا ش��خ��ص��ي��ًا أو ب��واس��ط��ة
ّ
وكيل قانوني لتبلغ األوراق املشار اليها
خ��ل��ال م��ه��ل��ة ث�ل�اث���ة أس���اب���ي���ع م����ن ت���اري���خ
النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية

