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إعالنات

سليمان للحضور اليها السـتــام اوراق
الــدعــوى رقــم  2018/710املـقــامــة بوجهه
م ــن امل ــدع ــي يــوســف مـفـلــح سـ ــرور بـمــادة
شفعة وذلك ضمن اوقات الدوام الرسمي
وخالل عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا
االع ــان واال يعتبر كــل تبليغ لــه فــي قلم
املحكمة قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عــادل نمر فنيش ملوكله هاني عبد
ال ـل ـط ـيــف ف ـن ـيــش س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للعقار رقم  608معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب مـحـمــد سـلـمــان م ــازح بــوكــالـتــه عن
محمد سليم عزالدين ملورثه سليم علي
عزالدين الــوارد اسمه سليم علي محسن
ع ــزال ــدي ــن ع ـلــى ال ـص ـحــائــف ال ـع ـق ــاري ــه3 ،
س ـن ــدات ب ــدل ع ــن ضــائــع ل ـل ـع ـقــارات 458
و 937و 929باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك بـيــروت ش.م.ل .باملعاملة رقم
 2016/686بوجه شركة غروب سات سات
ش.م.م .وغ ـس ــان جـ ــورج ن ـص ــوره ومـنــى
فارس ابي فرح وشركة ج.م.ج .للمشاريع
الـعـمــرانـيــة والـسـيــاحـيــة ش.م.م .محضر
ع ـقــد ت ــأم ــن درج ـ ــة اول ـ ــى وم ـح ـضــر عقد
ً
ادخال شهادة قيد تأمني وسند تحصيال
ملـبـلــغ  /763.000/اض ــاف ــة ال ــى ال ـفــوائــد
واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقسام  5 /1236و9
و 10و 17و 18و 23ذوق مصبح والقسمني
 10 /3307و 11غزير.
 القسم  5 /1236ذوق مصبح مساحته 210م.م .ب ـم ــوج ــب االف ـ ـ ـ ــادة ال ـع ـق ــاري ــة
مستودع ومنافع
 القسم  9 /1236ذوق مصبح مساحته 35م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مخزن ومنافع
 القسم  10 /1236ذوق مصبح مساحته 35م.م .وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مخزن ومنافع وبالكشف تبني ان االقسام
 5و 9و 10م ــدم ــوج ــة ب ـع ـض ـهــا بـبـعــض
وتشكل محل  joie d offrirوصالة عرض
ضمنها حمام.
 القسم  17 /1236ذوق مصبح مساحته 270م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــونـ ــان وط ـ ـعـ ــام وغ ــرف ـت ــان
ومطبخ وحمام وشرفات
 القسم  18 /1236ذوق مصبح مساحته 198م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مدخل وصالونان وغرفة ومطبخ وحمام
وشرفات وبالكشف تبني ان القسمني 17
و 18جــرى ضمهما لبعضهما واصبحا
مشغل اضافة الى غرف صغيرة للتخزين
ومـكــاتــب وغــرفــة جـلــوس وغ ــرف ن ــوم مع
منتفعات.
 القسم  23 /1236ذوق مصبح مساحته 145م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
مــدخــل وصــالــونــان وط ـعــام وث ــاث غــرف
وح ـم ــام ــان وم ـط ـبــخ وم ـن ــاف ــع وش ــرف ــات،
وبالكشف جاء مطابقًا لالفادة العقارية.
 القسم  10 /3307غزير مصبح مساحته 302م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــونـ ــان وط ـ ـعـ ــام وجـ ـل ــوس
ومـ ـطـ ـب ــخ وخ ـ ـ ـ ــدم وث ـ ـ ـ ــاث غ ـ ـ ــرف وث ـ ــاث
حمامات ومنافع وشرفات.
 القسم  11 /3307غزير مساحته  82م.م.وه ــو بـمــوجــب االفـ ــادة الـعـقــاريــة صــالــون
وغـ ــرفـ ــة ومـ ـطـ ـب ــخ وح ـ ـمـ ــامـ ــان وش ــرف ــات
وبالكشف تبني انهما ربـطــا ببعضهما
عبر باب مستحدث من املطبخ.
 تاريخ قــرار الحجز  2016/8/2وتاريختسجيله 2017/8/9
 بدل تخمني القسم  1236 / 5ذوق مصبح 630.000د.أ .وبدل طرحه/378.000/ :د.أ.
 -بدل تخمني القسم  1236 / 9ذوق مصبح

 84.000د.أ .وبدل طرحه/50.400/ :د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  1236 / 10ذوقمـ ـصـ ـب ــح  84.000د.أ .وبـ ـ ـ ـ ــدل طـ ــرحـ ــه:
/50.400/د.أ.
 بدل تخمني القسم  17و 1236 /18ذوقم ـص ـبــح  760.500د.أ .وب ـ ــدل طــرحـهـمــا
/456.300/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  1236 / 23ذوقم ـص ـب ــح  213.875د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/128.325/د.أ.
 ب ـ ـ ـ ــدل ت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ال ـ ـق ـ ـسـ ــم 3307 / 10غـ ــزيـ ــر /739.900/د.أ .وبـ ـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/443.940/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  3307 /11غــزيــر/114.800/د.أ .وبدل طرحه/68.880/ :د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/13الساعة  11:00قبل الظهر في
قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم ألمــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافية من احد املصارف املقبولة من الدولة
ويتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
العائدة لألقسام موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي جويس عقيقي
ت ـن ـفــذ ش ــرك ــة ف ـي ــزي ــون ك ــاب ـي ـت ــال غ ــروب
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامل ــة  2015/719ب ــوج ــه
ً
ان ــدره ابــراهـيــم نــاضــر س ـنــدات تحصيال
ملبلغ  /37795/د.أ .اضــافــة ال ــى الـفــوائــد
واللواحق.
ويجري التنفيذ على االقـســام  4و 5و13
و 14و 15من العقار  1293ذوق مصبح.
 القسم  4/1293ذوق مصبح مساحته 77م.م وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مـ ـ ــدخـ ـ ــل وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــون ومـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــخ وغ ـ ــرف ـ ــة
وحمامني وم ــوزع وشــرفــات وهــو سفلي
اول وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
ال ـع ـق ــاري ــة بــاس ـت ـث ـنــاء وج ـ ــود غ ــرف ــة نــوم
اضــاف ـيــة ويـسـتـفـيــد م ــن الـفـسـحــة امــامــه.
الـ ـ ـب ـ ــاط سـ ـي ــرامـ ـي ــك واملـ ـجـ ـل ــى غ ــران ـي ــت
واالبواب خشب والشبابيك ألومينيوم.
 القسم  5/1293ذوق مصبح مساحته 102م.م وهــو بـمــوجــب االف ــادة العقارية
مدخل وصــالــون وطعام ومطبخ ومــوزع
وغــرفــة وحـمــامــن وشــرفــات وه ــو سفلي
اول وبالكشف تبني انــه مطابق لــافــادة
العقارية ونفس مواصفات القسم .4
 القسم  13/1293ذوق مصبح مساحته110م.م وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مدخل وصــالــون وطعام ومطبخ ومــوزع
وغ ــرف ـت ــن وح ـم ــام ــن وش ــرف ــات ي ـقــع في
الطابق الثالث وبالكشف تبني انه مطابق
لالفادة العقارية ونفس مواصفات القسم
.4
 القسم  14/1293ذوق مصبح مساحته147م.م وه ــو بـمــوجــب االف ـ ــادة الـعـقــاريــة
مدخل وصــالــون وطعام ومطبخ ومــوزع
وغ ــرفـ ـت ــن وحـ ـم ــام ــن وش ـ ــرف ـ ــات ودرج
داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى ال ـخــامــس املــؤلــف من
م ـ ـ ــوزع وغ ــرفـ ـت ــن وح ـ ـمـ ــام وتـ ـ ـ ــراس يـقــع
ف ــي الـ ــرابـ ــع والـ ـخ ــام ــس وه ـ ــو دوب ـل ـكــس
وب ــال ـك ـش ــف ت ـب ــن ان ـ ــه م ـط ــاب ــق ل ــاف ــادة
ال ـع ـقــاريــة ول ــه تـ ــراس يـنـتـفــع ب ــه لــوحــده
ومطابق للقسم .4
 القسم  15/1293ذوق مصبح مساحته 147م.م وأخ ـ ــذت امل ــواص ـف ــات م ــن املـنـفــذ
عليه انــه مطابق للقسم  14وهــو مأهول
من شقيق املنفذ عليه روجيه ناضر.
تاريخ قــرار الحجز  2016/5/10وتاريخ
تسجيله .2016/5/12
 بدل تخمني القسم  4 / 1293ذوق مصبح /120400/د.أ .وبدل طرحه/72240/ :د.أ.
 بدل تخمني القسم  5 / 1293ذوق مصبح /120400/د.أ .وبدل طرحه/73440/ :د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  13 / 1293ذوقم ـص ـبــح  /149000/د.أ .وبـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/89400/د.أ.
 بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  14 /1293ذوقم ـص ـبــح  /221100/د.أ .وبـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/132660/د.أ.
 -بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـس ــم  15 /1293ذوق

م ـص ـبــح  /221100/د.أ .وبـ ـ ــدل ط ــرح ــه:
/132660/د.أ.
أو ما يعادله بالعملة الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/4/17الساعة  11:00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
يـنـفــذ ب ـنــك ســوسـيـتــه ج ـن ــرال ف ــي لـبـنــان
ش.م.ل .باملعاملة رقــم  2015/862بوجه
ك ــاب ــي م ــوري ــس واك ـ ــد ع ـقــد قـ ــرض وعـقــد
تأمني وبيان بتسديد دفعات وكشوفات
ً
حـســاب وشـهــادتــي قـيــد تــأمــن تحصيال
ملبلغ /139529.86/د.أ .اضافة الى الفوائد
واللواحق.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ ع ـلــى ال ـق ـســم 12/944
سهيله مساحته  147م.م .وهــو بموجب
االفــادة العقارية مدخل وصالون وسفرة
وم ـط ـب ــخ وخ ـ ـ ــاء ومـ ـ ـ ــوزع وث ـ ـ ــاث غ ــرف
وحـمــامــان وغـسـيــل وشــرفــات وبالكشف
تبني ان القسم مؤلف من مدخل وصالون
وس ـف ــرة ومـطـبــخ وح ـم ــام ض ـيــوف ومـمــر
وثـ ــاث غ ــرف ن ــوم ض ـمــن اح ــداه ــا حـمــام
ماستر وحمام بني الغرف .البالط رخام
وبــاط الـغــرف مــوزايـيــك .املجلى غرانيت
وخ ــزائ ــن خشبية وشــرفــة املـطـبــخ مقفلة
ب ــزج ــاج ودرج داخ ـل ــي رخـ ــام ودراب ــزي ــن
خشب ي ــؤدي الــى غــرفــة جـلــوس ضمنها
شومينيه وحمام ضيوف وغرفتني نوم
وشرفتني للعلوي .بــاب خارجي مستقل
وهــو شــاحــط بمساحة  147م.م .ويوجد
دي ـ ـكـ ــور ج ـف ـصــن واملـ ـنـ ـج ــور ال ـخ ــارج ــي
أل ــوم ـي ـن ـي ــوم م ــع م ــون ــوب ـل ــوك ودف ــاع ــات
حديد.
تاريخ قــرار الحجز  2016/7/11وتاريخ
تسجيله .2016/7/14
ب ــدل تخمني الـقـســم  12/944سهيله مع
الشاحط /399840/د.أ .وبدل طرحه بعد
التخفيض /215913.6:د.أ .أو ما يعادله
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بالعملة الوطنية.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/13الـســاعــة  11:00قـبــل الظهر.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شــك مصرفي منظم ألمــر حـضــرة رئيس
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان او ت ـقــديــم كـفــالــة
وافـ ـي ــة م ــن احـ ــد امل ـ ـصـ ــارف امل ـق ـب ــول ــة مــن
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
وع ـل ـي ــه االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية العائدة للقسم موضوع املزايدة
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة
واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

ي ـج ــري ال ـب ـيــع ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/6/12الـســاعــة  11قـبــل الـظـهــر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقارين موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ الدكتور انطوان جــان زغيب بوجه
مـبــاركــة كليم الـســاعــاتــي املـعــروفــة باسم
مباركة كليم سليمان مخلوف باملعاملة
 2017/1005ق ـ ــرار الـ ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة
الـتــاسـعــة فــي املــن الـنــاظــرة فــي القضايا
ال ـع ـق ــاري ــة رقـ ــم  2017/33والـ ـ ــذي قضى
ب ــازال ــة ال ـش ـيــوع ف ــي ال ـع ـقــاريــن رق ــم 632
و /635ذوق مصبح.
 العقار  /632ذوق مصبح مساحته 148م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية ارض
بعل مغروسة زيتون ،وبالكشف تبني انه
ارض ضمنها اشجار مثمرة.
 العقار  /635ذوق مصبح مساحته 295م.م .وهو بموجب االفادة العقارية بناء من
حجر يحتوي على غرفة للسكن ومطبخ
مــع قطعة ارض سليخ ،وبالكشف تبني
ان الـبـنــاء مــن حـجــر صـخــري مــن الــداخــل
والخارج مؤلف من غرفة كبيرة تستعمل
صالون وسفرة وضمن الصالون مدفأة
حائط ومطبخ وحمام والسقف مدفوف
خ ـ ـشـ ــب وامل ـ ـن ـ ـج ـ ــور ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي خ ـشــب
والشبابيك خشب مع مربعات من زجاج
بعضها م ـلـ ّـون يليها أب ــاج ــور وللمنزل
ب ــاب ــن رئ ـي ـس ـي ــن م ــاص ـق ــن وف ـ ـ ــوق كــل
بـ ــاب خ ـي ـمــة ق ــرم ـي ــد م ــع ح ــدي ــد صـغـيــرة
وأم ـ ــام امل ـن ــزل فـسـحــة ص ـغ ـيــرة م ــن بــاط
صخري .أمــا بــاط املنزل رخــام صخري،
وأرض وج ــدران الحمام وج ــدران املطبخ
سيراميك.
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف 2017/10/12
وتاريخ تسجيله 2017/10/24
ب ــدل تـخـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار / 632ذوق
مصبح/88 800 /د.أ.
ب ــدل تـخـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار  /635ذوق
مصبح /345 000/د.أ.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تـنـفــذ م ـيــريــام ال ـخ ــوري لــويــس أب ــي رعــد
وي ــوس ــف م ــوس ــى م ـ ـ ــارون ب ــوج ــه ع ـبــدو
الـ ـخ ــوري ل ــوي ــس ابـ ــي رعـ ــد س ـنــد بقيمة
/50.000/دوالر امـ ـي ــرك ــي اض ــاف ــة ال ــى
الفوائد والرسوم باملعاملة التنفيذية رقم
.2015/1080
ويجري التنفيذ على القسم رقــم  5بلوك
 Bمــن الـعـقــار رق ــم /924الـ ـب ــوار مساحته
 185م.م .وهــو بموجب االف ــادة العقارية
م ـك ـت ــب وص ـ ــال ـ ــون اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وم ـخ ـت ـبــر
وص ــال ــة وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام ومـ ـم ــر طــابــق
ارضــي وبالكشف تبني ان الواقع مطابق
ل ــاف ــادة الـعـقــاريــة ال ـبــاط سـيــرامـيــك في
كــافــة أرج ــاء الـقـســم يــوجــد خــزانــة حائط
في غرفة االستقبال وفي الصالة .الحمام
سيراميك وبــورســان املجلى في املطبخ
وفي غرفة املختبر رخام رمادي قديم مع
وجود خزائن خشبية .املنجور الخارجي
ألــوم ـي ـنــوم م ــع زج ــاج ومــونــوب ـلــوك وفــي
س ـقــف غ ــرف ــة االس ـت ـق ـبــال يـظـهــر الـحــديــد
والباطون كما يوجد نش في كافة أرجاء
القسم.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2016/7/1وتــاريــخ
تسجيله .2016/8/3
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  B /5/924ال ـب ــوار
 /555.000/دوالر أمـيــركــي وب ــدل طرحه
/333.000/دوالر أميركي.
اش ــارة زي ــادة تــأمــن لصالح بنك بيروت
بقيمة  /50.000/دوالر أميركي.
إشارة دعوى من فريدي بو مصلح.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/3/27الساعة  11.00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم ألم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للقسم موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب ج ــورج مـطــانـيــوس ال ـقــزي بصفته
ال ـش ـخ ـص ـيــة س ـن ــدي م ـل ـك ـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  3918و 3920الدبية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
يــدعــو مـجـلــس ادارة ص ـن ــدوق تعاضد
ن ـق ــاب ــة ال ـف ـن ــان ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان االعـ ـض ــاء
الـ ـك ــرام ل ـح ـضــور ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـس ـنــويــة ال ـع ــادي ــة ال ـتــي سـتـنـعـقــد يــوم
االرب ـعــاء الــواقــع فيه  2018/03/28عند
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ف ــي مـقــر
نـقــابــة الـفـنــانــن املـحـتــرفــن فــي لـبـنــان –
سن الفيل  ،وذلــك لالستماع الــى تقرير
لجنة املراقبة والتقرير االداري ثم اقرار
امل ـي ــزان ـي ــة واب ـ ـ ــراء ذمـ ــة م ـج ـلــس االدارة
ل ـل ـعــام  2017وامل ـص ــادق ــة عـلــى مــوازنــة
العام .2018
في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة
االولـ ـ ـ ـ ــى ت ـع ـق ــد ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة
الجلسة الثانية في الساعة الرابعة من
نفس اليوم وبمن حضر.

