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إعالنات

العالم

◄ إعالنات رسمية ►
إسبانيا

(أ ف ب)

قائد االنفصال
«يتحدى»
 ...من بروكسل
فـ ـ ـ ــي آخـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـص ـ ــل مـ ـ ـ ــن ف ـ ـصـ ــول
الـنــزاع بــن الحكومة اإلسبانية
واالن ـف ـص ــال ـي ــن ال ـكــاتــالــون ـيــن،
ي ـ ـبـ ــدو رئ ـ ـيـ ــس اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم امل ـ ـقـ ــال،
ك ــارل ـي ــس ب ـيــدي ـغ ـمــونــت ،م ـصـ ّـرًا
على التحدي مع إشارة محاميه،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـت ـج ــاه ــل
استدعاء محكمة مدريد له.
ك ــان بـيــديـغـمــونــت امل ــوج ــود في
ُ
بــروك ـســل حــال ـيــا ،ق ــد ط ـلــب و13
عضوًا من حكومته ،للمثول أمام
م ـح ـك ـمــة ج ـنــائ ـيــة ف ــي إس ـبــان ـيــا
ال ـيــوم وغـ ـدًا ،بغية استجوابهم
في إطار تحقيق بشأن تحركهم
من أجل انفصال كاتالونيا الذي
أغ ـ ــرق إس ـب ــان ـي ــا ف ــي أك ـب ــر أزم ــة
تــواج ـه ـهــا م ـنــذ ع ـق ــود .تتضمن
التهم املوجهة إليهم ،إثارة الفنت
وإساءة استخدام األموال العامة
والعصيان ،وقــد تحمل األخيرة
وحدها عقوبة بالسجن  30عامًا.
غ ـيــر أن م ـحــامــي بـيــديـغـمــونــت،
البلجيكي بــول بيكارت ،أكــد في
وق ــت م ـتــأخــر أول م ــن أمـ ــس ،أن
مــوك ـلــه ل ــن ي ـع ــود إل ــى إسـبــانـيــا
ل ـ ــوج ـ ــود «اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ك ـب ـي ــر ب ــأن
يتعرض لالعتقال» ،وهــو ما قد
يستدعي إمكانية إصدار املدعني
اإلسبان أمرًا بتوقيفه واملتهمني
اآلخرين ،أو مذكرة اعتقال دولية.
إال أن عودة بيديغمونت مرهونة
ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى ض ـم ــان ــات ب ــأن
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة سـتـكــون
م ـحــايــدة ،وف ــق مــا ق ــال فــي وقــت
س ـ ــاب ـ ــق ،م ـ ــع إص ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى أن
ح ـكــوم ـتــه ال ت ـ ــزال شــرع ـيــة رغــم
إقالتها من قبل مدريد.
ّ
في األثناء ،يظهر أن االنقسامات
تتنامى في معسكر االنفصاليني،
إذ ات ـه ــم ،أول م ــن أم ــس ،الــوزيــر
في حكومة بيديغمونت املكلف
شـ ـ ـ ـ ــؤون األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة،
س ــانـ ـت ــي ف ـ ـيـ ــا ،الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـق ــال
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،زم ـ ـ ـ ــاءه
الـ ـس ــابـ ـق ــن بـ ـ ــ«الـ ـ ـس ـ ــذاج ـ ــة» .فــي
السياق ،رأى الخبير السياسي
فــي م ــدري ــد ،فــرنــانــدو فــالـيـســن،
أن رئيس كاتالونيا املقال وهو
صحافي ســابــق« ،أكـثــر اهتمامًا
بلفت أنظار اإلعالم من اهتمامه
بالهرب من العدالة».
(األخبار ،أ ف ب)

إعالن هام
ي ـع ـلــن رئ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ـي ــت م ـش ـيــك عــن
وضع جداول التكليف األساسية لكافة
ال ــرس ــوم ال ـب ـل ــدي ــة ع ــن عـ ــام  2017قـيــد
ً
التحصيل عـمــا بـنــص امل ــادة  104من
قانون الرسوم البلدية رقم 88/60
ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة إن ـ ــذار
شخصي وعلى املكلفني أن يبادروا فورًا
إلى تسديد ما يتوجب من رسوم بلدية
وإال ستضطر البلدية ألخذ اإلجــراءات
ً
القانونية بحقهم عمال بنص املادة 113
من قانون البلديات رقم 88/60
بيت مشيك في 2017/10/20
رئيس بلدية بيت مشيك
علي محمد مشيك
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/671إلبالغ املنفذ
عليهما :فتحية محمد محمود يوسف
ونـجــوى بــديــع فــرحــات مجهولي محل
اإلقـ ــامـ ــة الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ــدائ ــرة
بالذات أو بواسطة وكيلهما القانوني،
الستالم اإلنــذار التنفيذي ومربوطاته
بــاملـعــامـلــة امل ـقــدمــة م ــن طــالــب التنفيذ
جميل قــرقـمــاز وكـيـلــه املـحــامــي حسني
قــرقـمــاز بـمــوضــوع تنفيذ حـكــم صــادر
عن املحكمة اإلبتدائية املدنية في صيدا
واملتضمن إزالــة شيوع في العقار رقم
/607عـ ـنـ ـق ــون وب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
وعليهما اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق
الدائرة ،وإال فكل تبليغ بواسطة رئيس
القلم وبالتعليق على لــوحــة إعــانــات
الدائرة بعد انتهاء مهلة اإلنذار والنشر
يعتبر قانونيًا
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/670إلبالغ املنفذ
عليهم :فتحية محمد محمود يوسف
وفاطمة ومريم وسعدى بديع فرحات
مـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة الـحـضــور إلــى
هذه الدائرة بالذات أو بواسطة وكيلهم
ال ـقــانــونــي ،الس ـتــام اإلنـ ــذار التنفيذي
ومربوطاته باملعاملة املقدمة من طالبة
التنفيذ سكينة قاسم فــرحــات وكيلها
املـ ـح ــام ــي ح ـس ــن ق ــرقـ ـم ــاز ب ـم ــوض ــوع
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ح ـ ـكـ ــم ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن امل ـح ـك ـم ــة
اإلبتدائية املدنية في صيدا واملتضمن
إزال ـ ـ ــة ش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم /3099
عنقون وبيعه بــاملــزاد العلني وعليهم
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق الدائرة،
وإال فكل تبليغ لهم بعد انقضاء مهلة
اإلنـ ــذار والـنـشــر بــواسـطــة رئـيــس القلم
والتعليق على لوحة إعــانــات الــدائــرة
يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
تعلن بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب عن
وض ــع ج ــداول التكليف البـنـيــة السكن
وغير السكن على اختالفها لعام 2017
وما قبله.
فعلى املكلفني تسديد الرسوم املتوجبة
عليهم فــي مــركــز الـبـلــديــة خــال ال ــدوام
الرسمي بمدة شهرين من تاريخ نشر
اإلعالن في الجريدة الرسمية.
علمًا بأن كل تأخير عن الدفع بعد مرور
مهلة الشهرين ،يخضع لغرامة قدرها
 %2من قيمة الرسم عن كل شهر وذلك
ً
عمال بأحكام القوانني املرعية اإلجــراء
وف ـق ــا ل ـل ـم ــادت ــن 106و109م ـ ـ ـ ـ ــن ق ــان ــون
الرسوم البلدية .80/60
مــع اعـتـبــار ه ــذا اإلعـ ــان بـمـثــابــة إن ــذار
شخصي قاطع ملــرور الزمن عن جميع
امل ـس ـت ـح ـق ــات واملـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات امل ـت ــوج ـب ــة
للبلدية تجاه كافة املكلفني عن السنني
السابقة.
رئيس بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب
ميشال عساف املر
التكليف 2093

إعالن تلزيم
تـجــري لجنة املـنــاقـصــات فــي الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
مطبوعات وقرطاسية ول ــوازم مكتبية
ل ــزوم املـعـهــد الـجــامـعــي للتكنولوجيا
ـ ص ـ ـيـ ــدا عـ ـل ــى اس ـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ي ـق ــدم ــه
العارض وذلك في مبنى اإلدارة املركزية
للجامعة اللبنانية ـ املبنى الزجاجي
مقابل املتحف.
اليوم الجمعة الواقع فيه 2017/11/24
الساعة  11,00لصالح الجامعة اللبنانية
ـ املعهد الجامعي للتكنولوجيا ـ صيدا.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ال ــذي يمكن االط ــاع
والحصول عليه لدى أمانة سر املعهد
الجامعي للتكنولوجيا ـ صيدا.
العنوان :املعهد الجامعي للتكنوجيا ـ
صيدا ـ مجمع بهاء الدين الحريري
مكتب السيدة :ليلى الزين
يـ ـج ــب أن تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض وط ـل ـب ــات
اإلشتراك في املناقصة إلى قلم الدائرة
اإلداري ــة املشتركة فــي رئــاســة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وذل ــك قـبــل ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عـشــرة ظـهـرًا مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
ال ـي ــوم ال ـح ــدد إلج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة وذل ــك
خالل الدوام الرسمي.
بيروت في  25تشرين األول 2017
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 2095
إنذار عام بمثابة إنذار شخصي
تطلب بـلــديــة زوق مـكــايــل مــن املكلفني
ال ــذي ــن ل ــم يـ ـس ــددوا ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة
عـلـيـهــم لـغــايــة سـنــة 2016امل ـ ـبـ ــادرة الــى
تسديدها فــي مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
وإال عـمــدت البلدية إلــى تطبيق املــادة
 /113/من قانون الرسوم البلدية والتي
تنص على حجز اموال املكلف املنقولة
وغير املنقولة وبيعها في املزاد العلني
وي ـع ـت ـبــر هـ ــذا اإلنـ ـ ـ ــذار ب ـم ـثــابــة تـبـلـيــغ
ش ـخ ـصــي ل ـك ــل م ـك ـلــف وق ــاط ـع ــة مل ــرور
الزمن.
زوق مكايل في 2017/10/26
رئيس بلدية زوق مكايل
الياس البعينو
التكليف 2094
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـتـشـغـيــل وص ـيــانــة
امل ـن ـشــآت الـشـمـسـيــة ع ـلــى ن ـهــر ب ـيــروت
ملدة خمس سنوات ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 5280/ت ــاري ــخ
 ،2017/5/18قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/12/1عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في اإلشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ امانة السرـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100,000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ طــريــق الـنـهــر ـ الطابق
" "12ـ املبنى املركزي.
بيروت في2017/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2119
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
العروض العائد لإلشراف على تشغيل
وصيانة املعملني الجديدين للمولدات
العكسية في الذوق والجية ملدة خمس
س ـنــوات ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 4860/تــاريــخ  ،2017/5/8قد
مــددت لغاية يــوم الجمعة 2017/12/1

عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في اإلشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ امانة السرـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500,000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ طــريــق الـنـهــر ـ الطابق
" "12ـ املبنى املركزي.
بيروت في2017/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2016
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  5من شهر كانون األول 2017
تجري وزارة اإلعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـ بيروت استدراج عروض
ل ـت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم بـ ـ ـ ــرادي لـ ـ ــزوم اإلذاعـ ـ ــة
اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية
طريقة التلزيم :تقديم أسعار
الـ ـ ـع ـ ــارض ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــق لـ ــه اإلشـ ـ ـت ـ ــراك:
األشـ ـخ ــاص الـحـقـيـقـيــون وامل ـع ـنــويــون
الـ ــذيـ ــن يـ ـتـ ـع ــاط ــون ت ـ ـجـ ــارة األصـ ـن ــاف
املطلوبة.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في الوزارة .يجب أن تصل
العروض إلى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عـشــرة مــن يــوم اإلثـنــن املــوافــق
في  4من شهر كانون األول 2017
بيروت في  30تشرين األول 2017
وزير اإلعالم
ملحم انطون الرياشي
التكليف 2132
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض الـ ـع ــائ ــد السـ ـتـ ـب ــدال أن ـظ ـمــة
ال ـح ـم ــاي ــة وال ـت ـح ـك ــم الـ ـع ــائ ــدة لـخــايــا
الـتــوتــر الـعــالــي  150ك.ف .فــي محطات
التحويل الرئيسية ،موضوع استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض رق ـ ـ ــم ث4د 9425/ت ــاري ــخ
 ،2017/6/14قـ ــد م ـ ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2017/12/8عند نهاية الدوام
الرسمي.
يمكن للراغبني في اإلشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ امانة السرـ الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /180,000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ طــريــق الـنـهــر ـ الطابق
" "12ـ املبنى املركزي.
بيروت في2017/10/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2135
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خـطــوط صــرف صحي فــي بـلــدة دبعال
في قضاء صور
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة وال ـن ـص ــف م ــن يــوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع فـ ـي ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــع مــن
شهر كــانــون األول  ،2017تـجــري إدارة
امل ـنــاق ـصــات ـ ف ــي م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن في
بناية بيضون ـ شارع بوردو ـ الصنايع
ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة واملياه
ـ املـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية ـ مناقصة تلزيم مشروع
إنـشــاء خـطــوط صــرف صحي فــي بلدة
دبعال في قضاء صور.

الـتــأمــن امل ــؤق ــت :فـقــط ثــاثــة وع ـشــرون
مليون ليرة لبنانية ال غير
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون فــي الــدرج ــة األول ــى لتنفيذ
ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة املـسـجـلــون
وفقًا ألحكام املرسوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وت ـ ـعـ ــديـ ــاتـ ــه وش ـ ـ ــروط
إضافية.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الـشــروط الـخــاص ،الــذي يمكن االطــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض إل ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د.جان العلية
التكليف 2138
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
خطوط صرف صحي في بلدة شوكني
في قضاء النبطية
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الثامن من شهر كانون األول ،2017
تـجــري إدارة املـنــاقـصــات ـ فــي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع بوردو
ـ ال ـص ـنــايــع ـ بـ ـي ــروت ،ل ـح ـســاب وزارة
الطاقة واملياه ـ املديرية العامة للموارد
املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ مـنــاقـصــة تلزيم
م ـشــروع إن ـشــاء خ ـطــوط ص ــرف صحي
في بلدة شوكني في قضاء النبطية.
الـ ـت ــأم ــن امل ـ ــؤق ـ ــت :ف ـق ــط خ ـم ـس ــة عـشــر
مليون ليرة لبنانية ال غير
ـ طريقة التلزيم :تنزيل مئوي
ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون فــي الــدرج ــة األول ــى لتنفيذ
ص ـف ـقــات االشـ ـغ ــال امل ــائ ـي ــة املـسـجـلــون
وفقًا ألحكام املرسوم رقــم  3688تاريخ
 1966/1/25وتعديالته.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
الـشــروط الـخــاص ،الــذي يمكن االطــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض إل ـ ــى إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخــر يــوم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د.جان العلية
التكليف 2139
إعالن
صادر عن الغرفة اإلبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/148
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـتــدعــى ض ـ ــده :قــدسـيــة
ً
ب ـط ــرس رع ـ ــد ،م ــن ب ـل ــدة ب ــزع ــون اص ــا
ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املرفوع ضــدك من املستدعي
رام ــي بــو فــراعــة بــوكــالــة املحامية ايمه
الدويهي ،بدعوى إزالة الشيوع املقامة
عـلــى الـعـقــار رق ــم  1446منطقة بــزعــون
ال ـع ـق ــاري ــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ نـ ـش ــر هـ ـ ــذا اإلعـ ـ ــان
واتخاذ مقامًا لك يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتك الخطية على
الدعوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ التبليغ وإال يعتبر كل تبليغ
لــك لصقًا عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي
رئيس القلم ميرنا الحصري
دعوة
م ــوجـ ـه ــة إلـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــوزف واي ـ ـ ـلـ ـ ــي رب ـي ــز
املـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة ب ـق ــرار ص ــادر
ع ــن ال ـقــاضــي امل ـن ـفــرد ال ـع ـق ــاري تــاريــخ
 2017/10/31بتاريخ تقدم املدعي كريم
ب ــرك ــه ب ــدع ــوى أم ـ ــام ح ـض ــرة ال ـقــاضــي
املنفرد الـعـقــاري بــدعــوى ضــد جوزيف
واي ـ ـلـ ــي ربـ ـي ــز ورف ــاقـ ـه ــم ي ـط ـل ــب فـيـهــا
بـتـنـفـيــذ ح ــق االرتـ ـف ــاق ب ــامل ــرور والـ ــزام

