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 ÊöŽ≈

 wKz«u « WLF½ ÍbN

 W U Ë Ø ÂUF « WO M'« d¹b

دعي ( خالـد حسام قـدم ا
هـاشم  ) طـلـبـاً يـروم فـيه
تــــــبــــــديل (الــــــلـــــقـب) من
(اجلـنابي) الى (التميمي)
فـمن لـديه أعــتـراض عـلى
الــدعــوى مـــراجــعــة هــذه
ـــــديــــــريـــــة خـالل مـــــدة ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر
يـــوم) وبـــعـــكـــسه ســـوف
يـــنـــظـــر بــالـــدعـــوى وفق
ــــادة (٢٢) من احــــكـــــام ا
قـانـون البـطـاقـة الوطـنـية

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

 ÊöŽ≈

 wKz«u « WLF½ ÍbN

 W U Ë Ø ÂUF « WO M'« d¹b

ـدعي ( ورود حسام قدم ا
هـاشم  ) طـلـبـاً يـروم فـيه
تــــــبــــــديل (الــــــلـــــقـب) من
(اجلـنابي) الى (التميمي)
فـمن لـديه أعــتـراض عـلى
الــدعــوى مـــراجــعــة هــذه
ـــــديــــــريـــــة خـالل مـــــدة ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر
يـــوم) وبـــعـــكـــسه ســـوف
يـــنـــظـــر بــالـــدعـــوى وفق
ــــادة (٢٢) من احــــكـــــام ا
قـانـون البـطـاقـة الوطـنـية

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

 ÊöŽ≈

 wKz«u « WLF½ ÍbN

 W U Ë Ø ÂUF « WO M'« d¹b

دعي ( زينب حسام قـدم ا
هـاشم  ) طـلـبـاً يـروم فـيه
تــــــبــــــديل (الــــــلـــــقـب) من
(اجلـنابي) الى (التميمي)
فـمن لـديه أعــتـراض عـلى
الــدعــوى مـــراجــعــة هــذه
ـــــديــــــريـــــة خـالل مـــــدة ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر
يـــوم) وبـــعـــكـــسه ســـوف
يـــنـــظـــر بــالـــدعـــوى وفق
ــــادة (٢٢) من احــــكـــــام ا
قـانـون البـطـاقـة الوطـنـية

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

 ÊöŽ≈

 wKz«u « WLF½ ÍbN

 W U Ë Ø ÂUF « WO M'« d¹b

ــدعي (زمن حــسـام قـدم ا
هــاشم) طــلــبــاً يـروم فــيه
تــــــبــــــديل (الــــــلـــــقـب) من
(اجلـنابي) الى (التميمي)
فـمن لـديه أعــتـراض عـلى
الــدعــوى مـــراجــعــة هــذه
ـــــديــــــريـــــة خـالل مـــــدة ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر
يـــوم) وبـــعـــكـــسه ســـوف
يـــنـــظـــر بــالـــدعـــوى وفق
ــــادة (٢٢) من احــــكـــــام ا
قـانـون البـطـاقـة الوطـنـية

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

 ÊöŽ≈

 wKz«u « WLF½ ÍbN

 W U Ë Ø ÂUF « WO M'« d¹b

ـدعي ( خـالـد عذاب قـدم ا
غــديــر ) طـلــبــاً يــروم فـيه
تــــــبــــــديل (الــــــلـــــقـب) من
(اجلـنابي) الى (التميمي)
فـمن لـديه أعــتـراض عـلى
الــدعــوى مـــراجــعــة هــذه
ـــــديــــــريـــــة خـالل مـــــدة ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر
يـــوم) وبـــعـــكـــسه ســـوف
يـــنـــظـــر بــالـــدعـــوى وفق
ــــادة (٢٢) من احــــكـــــام ا
قـانـون البـطـاقـة الوطـنـية

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .

 ÊöŽ≈

 wKz«u « WLF½ ÍbN

 W U Ë Ø ÂUF « WO M'« d¹b

ــدعي (كــر غــديـر قــدم ا
عــذاب) طــلــبــاً يــروم فــيه
تــــــبــــــديل (الــــــلـــــقـب) من
(اجلـنابي) الى (التميمي)
فـمن لـديه أعــتـراض عـلى
الــدعــوى مـــراجــعــة هــذه
ـــــديــــــريـــــة خـالل مـــــدة ا
اقــصـاهــا (خـمــسـة عــشـر
يـــوم) وبـــعـــكـــسه ســـوف
يـــنـــظـــر بــالـــدعـــوى وفق
ــــادة (٢٢) من احــــكـــــام ا
قـانـون البـطـاقـة الوطـنـية

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .


