األربعاء  9كانون األول  2015العدد 2761

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى املــأســوف
على شبابه
املرحوم علي مسلم عقيل
أبو هاني

والده :مسلم عقيل
أوالده :هاني ـ ـ كريم ـ ـ هنادي ـ ـ وكارال
أشـ ـق ــاؤه :األسـ ـت ــاذ عـقـيــل ـ ـ ـ األس ـت ــاذ
ش ــوق ــي ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـح ــاج أح ـم ــد ـ ـ ـ ـ األس ـت ــاذ
عباس ـ ـ الحاج حسن
صلي على جثمانه الطاهر وووري
الـثــرى فــي ّ
جبانة روض ــة الشهيدين
أمس الثالثاء في  2015/12/8الساعة
الثالثة بعد الظهر.
تقبل الـتـعــازي الـيــوم األرب ـعــاء وغــدا
ال ـخ ـم ـيــس ف ــي  9و 10ك ــان ــون األول
من الساعة الثالثة ولغاية السادسة
م ـ ـ ـسـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـتـ ـخـ ـص ــص
والتوجيه العلمي ـ ـ الرملة البيضاء
قرب أمن الدولة.
وتصادف نهار األحــد الواقع في 13
كانون األول ذكرى مرور أسبوع على
وفاته وتتلى باملناسبة آي من الذكر
الحكيم ويقام مجلس عزاء عن روحه
الطاهرة الساعة العاشرة صباحًا في
حسينية بلدته الخيام.
اآلس ـف ــون :آل عـقـيــل ـ ـ ـ ـ آل هــاشــم ـ ـ ـ ـ آل
عــواضــة ـ ـ ـ ـ آل ن ـبــوه ـ ـ ـ ـ آل حـمـيــد ـ ـ ـ ـ آل
وهـ ـب ــي وآل ط ـع ـمــة وع ـ ـمـ ــوم أه ــال ــي
بلدته الخيام
للفقيد الرحمة ولكم مــن بعده طول
البقاء.
جمعية آل دكاش الخيرية
زوج ال ـف ـق ـي ــدة :م ـي ـش ــال ف ــري ــد دي ــب
الدكاش
ابـنـهــا :م ــارك زوجـتــه ك ــارول بــردويــل
وعائلتهما
بناتها :مــاريــان زوجــة نديم شاهني
وعائلتهما
كريستيان
جوانا
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم بـمــزيــد
من الحزن واألســى فقيدتهم الغالية
املأسوف عليها املرحومة
عايدة رضى مالك
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  8كــانــون األول
 2015متممة واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة وال ـن ـصــف م ــن بعد
ظـهــر ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء  9ال ـج ــاري في
كنيسة مار الياس الحي ،بلونة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون
الكنيسة ابـتـ ً
ـداء من الساعة الحادية
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ويـ ــوم الـخـمـيــس
 10ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة مار
الـ ـي ــاس الـ ـح ــي ،ب ـل ــون ــة م ــن ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر لـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السابعة
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ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
األستاذ إبراهيم الحاج حسن حب الله
أشقاؤه :إسماعيل واملهندس غازي
والعميد خليل واملرحوم حسني
شقيقاته :الـحــاجــة سـلـمــى ،الحاجة
وف ــاء ،واملــرحــوم ـتــان الـحــاجــة أمينة
والحاجة غزوى
صـلــي عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر ،حيث
ووري الثرى أمس الثالثاء  8الجاري
في جبانة صور
تقبل الـتـعــازي الـيــوم األرب ـعــاء وغـدًا
ال ـخ ـم ـيــس  9و 10م ـنــه م ــن ال ـســاعــة
الـعــاشــرة صباحًا ولغاية الخامسة
في مطعم شواطينا ـ ـ صور
للفقيد الــرح ـمــة ول ـكــم عـظـيــم األج ــر
والثواب
اآلسفون :آل حب الله وحالق وعموم
أهالي صور
توفي املرحوم
املختار السابق الحاج عبد الكريم عبود
رسالن (أبو فؤاد )
أبـ ـن ــاؤه :ع ـلــي ،غـ ــازي ،مـحـمــد ،منير
وجمال
صهراه :املرحوم خليل رمال وحسني
صالح
ي ـق ــام ال ـ ـعـ ــزاء ف ــي م ـن ــزل ال ـف ـق ـيــد فــي
الطيبة ،واألسبوع يوم األحد الساعة
العاشرة صباحًا.

ذكرى
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس ف ــي /10
ك 2015/1ذك ــرى م ــرور اسـبــوع على
وفاة املرحومة
الحاجة مريم حسني حيدر
(أم محمد)
ال ـ ـتـ ــي ووري ـ ـ ـ ــت ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي ال ـن ـجــف
االشرف حرم الحاج قاسم حمود
أوالده ـ ــا :املـهـنــدس مـحـمــد ،االس ـتــاذ
علي ،حسني وحسن
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤهـ ـ ــا :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج م ـ ـحـ ـم ــد ،ع ـلــي
وموسى
أصهرتها :الدكتور املهندس حسني
شرارة ،سليم قهوجي وعلي حيدر
وبـهــذه املناسبة األلـيـمــة ستتلى آي
من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة
في حسينية البرجاوي بئر حسن في
تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا
وفي بلدتها مركبا نهار االحد الواقع
في  13ك 1الساعة العاشرة صباحًا.

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا ً
من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب جمال محمود الــدنــب بوكالته عن
إلهام شفيق موسى ملورثها حنا شفيق
بوسابا بصفته مشتريًا من شفيق حنا
أبو سابا سند تمليك بدل ضائع للعقار
 436مية ومية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
إعالن
برنامج اصدار فواتير الهاتف والتلكس
للعام 2016
تـ ـعـ ـل ــن امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
والصيانة في وزارة االتصاالت ان اصدار
كشوفات الهاتف والتلكس لعام ،2016
يتم وفق االلية التالية:
أ ـ ـ تاريخ اصدار فواتير الهاتف والتلكس:
 1ـ ـ  15من كل شهر :اصدار فاتورة الشهر
السابق
 2ـ ـ ـ ـ  14مــن كــل ش ـهــر :انـت ـهــاء مـهـلــة دفــع
فاتورة الشهر السابق املطروح
مالحظة :يصدر شهريًا بالغ عن االدارة
ي ـح ــدد ت ــواري ــخ ال ـط ــرح وامل ـه ــل الــزمـنـيــة
القانونية املتعلقة به.
ب ـ ـ طريقة دفع الفواتير:
 1ـ ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض
ال ـف ــوات ـي ــر ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـ ــوزارة االتـ ـص ــاالت
عـلــى كــافــة االراضـ ــي اللبنانية (ن ـق ـدًا او
بــالـتـقـسـيــط) دوام عـمــل ال ـص ـنــاديــق هو
كالتالي:
ـ ـ ـ ـ م ــن ال ـســاعــة  8:00صـبــاحــا ول ـغــايــة ال
 16:00بعد الظهر (أيام :االثنني ،الثالثاء،
االربعاء ،الخميس)
ـ ـ ـ ـ م ــن ال ـســاعــة  8:00صـبــاحــا ول ـغــايــة ال
 12:00ظهرًا (يومي الجمعة والسبت)
 2ـ ـ لدى اي صندوق من صناديق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
 3ـ ـ لدى اي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
اكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
 4ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب  LibanPostم ـقــابــل 2.000
ل.ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة او بكلفة 1.500
ل.ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك
بخدمة "جباية مــن الـعـنــوان" (لالشتراك
ب ـهــذه الـخــدمــة يـمـكــن االت ـص ــال بــالــرقــم).
 629629/01مقسم .)333
 5ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2,000ل .ل .للفاتورة الواحدة.
 6ـ ـ ـ ـ ـ م ـك ــات ــب ش ــرك ــة وي ـس ـت ــرن يــون ـيــون
 FINANCE BOBب ـك ـل ـفــة  2000ل .ل.
للفاتورة الواحدة
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باتجاه واحد "لالستقبال فقط"
مل ــدة اس ـبــوعــن مــن تــاري ــخ ان ـت ـهــاء مهلة
الدفع.
 2ـ ـ تقطع خـطــوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني ملدة شهر اي بعد
ان ـق ـضــاء اس ـبــوعــن م ــن قـطـعـهــا بــاتـجــاه
واحد واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل
ال ـخ ــط ( 11.000ل.ل ).اع ـت ـب ــارًا م ــن هــذا
التاريخ.
 3ـ ـ تلغى االشتراكات املتخلفة واملقطوعة
باالتجاهني لعدم الدفع بصورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تــاريــخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك ويـ ـع ــاد وص ـل ــه ب ـع ــد تـســديــد
امل ـت ــأخ ــرات املـسـتـحـقــة اض ــاف ــة ال ــى رســم
اعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل).
 4ـ ـ تلغى االش ـتــراكــات ب ـصــورة نهائية
بـعــد م ــرور شـهــريــن عـلــى تــاريــخ االل ـغــاء
املــؤقــت وتـحــرر االرق ــام املـلـغــاة وتحصل
امل ـتــأخــرات بــال ـطــرق الـقــانــونـيــة املـعـمــول
بها.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :يـمـكــن للمشترك املـلـغــى رقمه
ت ـســديــد املـ ـت ــأخ ــرات اض ــاف ــة الـ ــى غــرامــة
تأخير وفــق آلية التقسيط املعتمدة في
امل ـنــاطــق كــافــة وال ـح ـصــول عـلــى اش ـتــراك
جــديــد ويلغى عقد التقسيط بعد مــرور
سبعة ايام على تاريخ استحقاق القسط

وتنفذ االجراءات القانونية.
امـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
عبر االتصال على املجيب الصوتي رقم
 1515او عبر صفحات االنترنت الخاصة
بــالــوزارة ( )Mpt.gov.lbوهيئة اوجـيــرو
(. )Ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ــادة الثالثة مـنــه) وتعديله
بــاملــرســوم  11682تــاريــخ 1998/01/30
لـ ـجـ ـه ــة ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـهـ ـل ــة اربـ ـ ـع ـ ــة اشـ ـه ــر
لــاع ـتــراض بـعــد ان ـت ـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة
للدفع واملــذكــورة اع ــاه ،ووج ــوب تقديم
ط ـلــب االعـ ـت ــراض ف ــي املـنـطـقــة الـهــاتـفـيــة
التابع لها رقم املشترك.
بيروت في 02 :كانون االول 2015
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت السلكية والالسلكيه
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 2301
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
الرئيس طارق طربيه
ينفذ االعتماد املصرفي ش.م.ل .باملعاملة
رق ـ ـ ــم  2002/90بـ ــوجـ ــه ن ـ ـقـ ــوال ج ـم ـيــل
الـهــارونــي ووري ــث املــرحــوم جميل فريد
الـهــارونــي وهــو شــربــل جميل الهاروني
عـ ـق ــد فـ ـت ــح اعـ ـتـ ـم ــاد وس ـ ـن ـ ــدات وك ـف ــال ــة
وك ـش ـف ــي حـ ـس ــاب وش ـ ـهـ ــادة ق ـي ــد تــأمــن
ً
تـحـصـيــا ملـبـلــغ  /249.104.79/دوالر
امـيــركــي اضــافــة ال ــى ال ـفــائــدة الـقــانــونـيــة
من  2001/12/11ولغاية االيفاء الفعلي
وملبلغ  /56.902/دوالر اميركي اضافة
الى الفائدة من  2001/4/20ولغاية الدفع
ً
الفعلي فضال عن مبلغ /1.715.214.45/
لـ ـي ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة ب ــذم ــة امل ـ ــرح ـ ــوم جـمـيــل
الهاروني ،اضافة الى الفائدة والرسوم.
ويـجــري التنفيذ على الـعـقــار رقــم 1205
عـ ـجـ ـلـ ـت ــون مـ ـس ــاحـ ـت ــه /812/م 2وه ــو
بـمــوجــب االف ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة قـطـعــة ارض
ضـمـنـهــا ب ـنــاء مــؤلــف م ــن ثــاثــة طــوابــق
سفلي يحتوي على غرفة ومطبخ وحمام
واول ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ارب ـ ـ ــع غ ـ ــرف ودار
ومـطـبـخــن وغــرف ـتــن لـلـغـسـيــل ومـطـبــخ
وخالء وثاني يحتوي على شقتني االولى
مؤلفة من غرفتني ودار وطعام ومطبخ
وحمام وخــاء والثانية مؤلفة من ثالث
غـ ـ ــرف ودار وطـ ـ ـع ـ ــام ومـ ـطـ ـب ــخ وحـ ـم ــام
ض ـم ـنــه خ ـ ــاء .وب ــال ـك ـش ــف ع ـل ــى ال ـع ـقــار
تبني انه مؤلف من ثالثة طوابق .سفلي
اضيف عليه مستودع مقطوع منه غرفة
خ ــزان مـ ــازوت الـغــرفــة مبلطة سيراميك
وال ـح ـمــام كــرســي ومـغـلـســة .كـمــا اضيف
الـ ــى ال ـس ـف ـلــي غ ــرف ــة ص ـغ ـي ــرة بـمـســاحــة
/12/م.م .ت ـقــري ـبــا ارتـ ـف ــاع هـ ــذا الـطــابــق
مـتــريــن تـقــريـبــا ويـتـصــل بــالـطــابــق االول
بدرج غرانيت .االول يشتمل على مدخل
وشـقــة ودرج ي ــؤدي الــى الـطــابــق الثاني
وم ــؤسـ ـس ــة م ـش ـغ ــول ــة مـ ــن امل ـن ـف ــذ ض ــده
الـسـيــد جـمـيــل ال ـه ــارون ــي مـسـمــاة (شـيــز
شوب) املؤسسة عبارة عن قاعة ضمنها
قناطر ارضه سيراميك وبعض جدرانها
بورسالن والبعض االخر حجر مدفوف.
السقف ضمنه ديكور جميل من الجص
وفوبالفون ضمنه انــارة داخلية .ضمن
املــؤس ـســة مـطـبــخ م ـجــاه غــران ـيــت وهــي
مجهزة بنظام مكيف هــوائــي كما جرى
اقفال الفسحة امام املدخل بجدار صغير
ملبس حـجــر مــدفــوف يـعـلــوه الــومـنـيــوم
اس ــود وزجـ ــاج واب ـ ــواب حــديــد مشغولة
سحب .درج البناء بــاط موزاييك والــى
جــانــب مــدخــل ال ـب ـنــاء م ــزار وال ــى جــانــب
ال ـ ــدرج ش ـقــة صـغـيــرة ف ــي ال ـطــابــق االول
مؤلفة من دار وغرفة ومطبخ وكوريدور
وح ـم ــام .ال ـب ــاط مــوزاي ـيــك قــديــم املطبخ
مـ ـج ــاه رخ ـ ـ ــام الـ ـحـ ـم ــام ض ـم ـن ــه ح ــوض
للدوش .االبواب الداخلية خشب مدهون.
املنجور الخارجي دفــاع حديد وأباجور
خشب وهذه الشقة مشغولة من السيدة
لـيـلــى ال ـه ــارون ــي بـمــوجــب وص ـ ّـي ــة او ما
ش ــاب ــه ك ـم ــا صـ ـ ـ ّـرح امل ـن ـف ــذ ضـ ــده الـسـيــد
جـمـيــل الـ ـه ــارون ــي .ال ـ ــدرج م ــوزاي ـي ــك مع
م ـت ـك ــأ حـ ــديـ ــدي ل ـل ـي ــد .الـ ـط ــاب ــق ال ـث ــان ــي
شقتان .االولى مشغولة من السيد جميل
الـ ـه ــارون ــي وت ـش ـت ـمــل ع ـلــى م ــدخ ــل ودار

وطعام وقطعة مغسلة خارجية ومطبخ
ج ــدران ــه ب ــورس ــان م ـج ــاه غــران ـيــت مع
خزانات خشبية وشرفة كبيرة مسقوفة.
املـ ـنـ ـج ــور الـ ـخ ــارج ــي ال ــومـ ـنـ ـي ــوم عـ ــادي
وزج ـ ـ ـ ــاج ومـ ــونـ ــوب ـ ـلـ ــوك .الـ ـقـ ـس ــم مـجـهــز
ب ـشــوفــاج كـمــا يـشـتـمــل عـلــى ث ــاث غــرف
ن ــوم ض ـمــن اث ـن ـتــن مـنـهــا خ ــزان ــة حــائــط
مع االش ــارة الــى ان الغرفة الثالثة كانت
شرفة كما يوجد حمام سيراميك .الشقة
الثانية تشتمل على دار وطـعــام وغرفة
ومطبخ وحمام .البالط موزاييك املنجور
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ال ــومـ ـنـ ـي ــوم عـ ـ ـ ــادي وزجـ ـ ــاج
ومونوبلوك .املنجور الداخلي عادي وقد
صرح املنفذ ضده ان هذه الشقة مشغولة
مــن ابنته بــااليـجــار .الـجــدران الخارجية
ل ـل ـب ـن ــاء ح ـج ــر صـ ـخ ــري م ـق ـص ــوب وق ــد
تبني ان صحيفة العقار اشــارة تصديق
التخطيطات التفصيلية لشبكة الطرق
باملرسوم  /14510/تــاريــخ 1970/5/16
ووضع يد على مساحة /114/م 2بالقرار
البلدي رقم .79/2
تاريخ قرار الحجز 2002/12/4 :وتاريخ
تسجيله 2002/12/18
بــدل تخمني الـعـقــار رقــم  1205عجلتون
 /1216250/دوالر اميركي وبــدل طرحه
ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض  /591.097.5/دوالر
اميركي.
يـجــري البيع بـيــوم االرب ـعــاء الــواقــع فيه
 2016/2/17الساعة  12في قاعة محكمة
كـ ـ ـس ـ ــروان .لـ ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء دف ـ ــع ب ــدل
الـ ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ـيــك م ـصــرفــي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة وافية من احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ــن الـ ــدولـ ــة وي ـت ـح ـ ّـم ــل رس ــوم
التسجيل والــداللــة وعليه االط ــاع على
القيود العينية للعقار املذكور موضوع
املزايدة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2015/415 :
الـجـهــة املـسـتــدعـيــة :ورث ــة الـعـقــار /4072
االشــرفـيــة وه ــم :االس ـتــاذة ل ــورا الشناعة
ورفاقها
االوراق امل ـط ـلــوب اب ــاغ ـه ــا :االس ـتــدع ــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدع ـيــة ب ـتــاريــخ
 2015/9/1والذي تطلب بموجبه:
 1ـ ـ ات ـخــاذ ق ــرار رجــائــي يقضي بترقني
اشارة حجز احتياطي على العقار 4072
االشرفية رقم  /1615تاريخ 1964/8/20
على ان يكون نافذًا على اصله.
فعلى من لديه اي اعتراض او مالحظات
عـلــى ذل ــك ال ـت ـقــدم بـهــا ال ــى قـلــم املحكمة
في مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر
االخير.
بيروت في  16تشرين الثاني 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن قرار رقم 2012/319
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ج ـ ــزاء
الشمال
بـ ـت ــاري ــخ  2012/7/10ص ـ ــدر عـ ــن ه ــذه
املحكمة ق ــرار قضى بــادانــة السيد جان
جــورج رعد والدته حوا سنة  971سجل
 39بزعون ومقيم في ضهر العني سندًا
لـلـمــادة  105معطوفة على امل ــادة  11من
الـقــانــون رقــم  2005/659وتغريمه مبلغ
عشرة ماليني ل.ل .ولصق خالصة الحكم
على اب ــواب مـحــات الـســوبــر مــاركــت في
م ــدن ال ـب ـتــرون وأم ـي ــون وطــراب ـلــس على
نفقته وم ـصــادرة البضاعة زيــت زيتون
رع ــد امل ـض ـبــوطــة ت ـحــت ي ــد امل ــدع ــى عليه
ب ـي ـط ــار ف ــي م ـح ـلــه وبـ ــإتـ ــاف ال ـب ـضــاعــة
وبالزام املدعى عليه املذكور الرسوم.
رئيس القلم بالتكليف
جانيت جريج عوض

