نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٢٩٤/
االحد ٢٠٢١ / ١١ / ٢١

الصفحة

ا ال و ىل

اعالن
فقدت الطالبة دعاء محمد مفيد ذنب مصدقة
تخرج الصادرة عن جامعة حلب املعهد التقاين
للعلوم املالية واملرصفية يرجى ممن يجدها ردها اىل
ديوان املعهد مشكورا
25078
إعالن مبثابة مذكرة ( دعوة )
صادرة عن املحكمة الرشعية بحلب
 الغرفة  /الثالثة /القايض السـيد  :محمد سعيد
علوش
املساعد الـيد :خلدون حوري
الجهة املدعـــة:منى الحسن بنت
شبيل
ميثلها املحامي حامد ابراهيم
الجهة املدعى عليها :حسن محمد
بن محمد
الدعـوى :تثبيت زواج ونسب
وتثبيت طالق  -تجديد بعد
الشطب
يف الدعوى الرشعية رقم أساس (
)2021/ 20431
وعمال» بأحكام املادة  /34أ من
قانون اصول املحاكامت املدنية 00
قررت املحكمة ( دعوة ) الجهة
املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف
املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات
املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة
يوم ( الخميس ) املوافق 16
 2021 / 12 /الساعة /العارشة /
زوالية 0وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل
قانوين عنك يف املوعد املحدد جرت
يف حقك املعاملة القانونية وإن
الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي
000وعليه إقتىض االعـــــالن0
القاضــــــــي
107599
ـــــــــــــــ
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن املحكمة الرشعية السابعة
بحلب
القايض السيد  :بسام القاسم
املساعد السيد  :والء محو
املدعية  :شمس خلف بنت بشري
املدعى عليه  :عمر متو بن محمد
قررت املحكمة عمالً باملادة (/27أ)
أصول محاكامت تبليغك نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املحكمة مضمون الحكم رقم أساس
 /9554/قرار  /1615/لعام 2021
املتضمن :
•تثبيت زواج املدعية من املدعى
عليه عىل مهر معجله ثالثة ماليني
لرية سورية غري مقبوضة ومؤجله
ثالثة ماليني لرية سورية باقية بذمة
الزوج وعد زواجهام حاصالً يف محلة
مساكن هنانو بتاريخ .2021/4/1
•تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم
واملصاريف.
قرارا ً قابالً للطعن بالنقض صدر
بتاريخ .2021/11/9
القايض
107598
ــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
املحكمة الرشعية الخامسة بحلب
القايض السيد  :عيل سلطان
املساعد السيد  :موىس شيخو
املدعية  :بتول ركبي بنت عمر
وكيلها املحامي عمر تومان
املدعى عليه  :طارق الجج بن جمعة
الدعوى  :تفريق ومهرين ومصاغ
ونفقة
الدعوى أساس 2021 /14284
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس
 2021/12/9الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية.
وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
107597
ـــــــــــــ
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

اعالن
فقدت الطالبة وئام كالوك بنت محمد مصدقة
تخرج الصادرة عن جامعة حلب املعهد التقاين
إلدارة األعامل والتسويق يرجى ممن يجدها ردها
اىل ديوان املعهد مشكورا
25082

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة الدعوى أساس 2021/ 20592
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
بحلب
قررت املحكمة ابالغك مذكرة الدعوة
القايض السيد  :بسام تلجبيني
املساعد السيد  :نذير صاري كوزال
نرشا ً بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املدعية :إميان غجر بنت فاضل
املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة
املدعى عليه :كامل بكاري بن عبد
يوم الثالثاء  2021/12/7الساعة
القادر
 /10/زوالية .
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
قررت املحكمة إعالمك نرشا ً بالصحف جرت بحقك املعاملة القانونية .
القايض
وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون
الحكم رقم أساس  /2963/قرار
107592
ــــــــــــــــ
 /1642/لعام  2021املتضمن:
•تصديق تقرير الحكمني والتفريق
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن محكمة البداية املدنية
بني املتداعني بطلقة واحدة بائنة
الثانية بحلب
لعلة الشقاق واقعة يف قاعة املحكمة
القايض  :حسن مشاعل
بتاريخ هذا القرار.
•إلزام املدعية بالعدة الرشعية اعتبارا ً املساعد :نور ركبي
املدعية  :بسام مشلح بن جميل
من تاريخ هذا القرار.
املدعى عليه :مصطفى لحلوح بن
•تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها
حسن
الرشعية.
الدعوى :ترميم وإثبات صحة حكم
•تضمني املدعى عليه الرسوم
واملصاريف.
الدعوى أساس2021/ 19118 :
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
قرارا ً قابالً للطعن صدر بتاريخ
قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة
2021/11/8
نرشا ً بالصحف وعىل لوحة إعالنات
القايض
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة
107595
يوم (االحد)  2021 / 12 / 5الساعة
ــــــــــــــ
 /10/زوالية .
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
املحكمة الرشعية التاسعة بحلب
جرت بحقك املعاملة القانونية .
القايض السيد  :محمد العيل
املساعد السيد  :زكريا ياسني
القايض
107591
املدعية  :منار مراش بنت عيل 		
ـــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
ميثلها املحامي عمر تومان
صادرة عن محكمة البداية املدنية
املدعى عليه  :ماهر كريم بايب بن
محمد صالح
الرابعة عرش بحلب
القايض  :فاطمه دهان
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق
املساعد :غفران عبيد
الدعوى أساس 2021/ 19286
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
املدعى عليها  :شمم أبو صالح بنت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
محمد خري  .ميثلها املحامي :حسام
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
حجو
املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني
املدعي :
 2021/12/6الساعة  /10/زوالية .
• مصطفى كرج بن خالد .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
•محمد توفيق حاممي بن محمد
جرت بحقك املعاملة القانونية .
نديم.
عليه اقتىض اإلعالن
ادعاء بالتقابل أساس  /12462/لعام
2021
القايض
عمالُ بأحكام املادة /27/أ أصول
107594
محاكامت تقرر ابالغكم االدعاء
ــــــــــــــ
بالتقابل بواسطة النرش بالصحف
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات
صادر عن محكمة البداية املدنية
املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة
الثالثة بحلب
األربعاء  2021/12/8الساعة /10/
القايض  :عمران حداد
زوالية .وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا
املساعد :عامر دادا
وكيالً قانونياً باملوعد املذكور جرت
املدعي :أحمد حزيني بن عبد
بحقك املعاملة القانونية.
اللطيف
املدعى عليها :ملك دليوايت بنت عيل وعليه اقتىض اإلعالن.
القايض
الدعوى :فسخ تسجيل
107680
الدعوى أساس2021/ 24711 :
ــــــــــــــــ
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
قررت املحكمة إخطارك نرشا ً
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
املحكمة الرشعية الرابعة بحلب
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
القايض السيد  :محمد ماهر شيحة
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة
يوم ( الخميس )  2021/12/9الساعة املساعد السيد  :أحمد عوض
املدعي  :يارس صديق بن محمد
 /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكي ًال قانونياً
وكيله املحامي محمد غسان سيجري
جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب املدعى عليها  :فاطمة الحاج بكري
الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي بنت رضوان
القايض
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق
الدعوى أساس 2021/ 13505
107593
ـــــــــــــــ
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
صادر عن محكمة البداية املدنية
املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد
الرابعة بحلب
 2021/12/12الساعة  /10/زوالية .
القايض السيد  :فيصل عرنوس
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
املساعد السيد  :راما السيد عيل
املدعي  :عبد الهادي صفو بن ناجي جرت بحقك املعاملة القانونية .
عليه اقتىض اإلعالن
القايض
املدعى عليها  :دمية كرزون بنت
107679
احمد
ــــــــــــــ
الدعوى  :فسخ تسجيل

اعالن

فقد الطالب عمران محمد أحمد مصدقة تخرج
الصادرة عن جامعة حلب كلية التمريض يرجى
ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية
مشكورا
25079

انذار

ان مجلس إدارة جمعية زهرة االئتامن التعاونية السكنية بحلب بجلسته رقم  /4/تاريخ  2021/9/16بالقرار رقم
 /36/قرر توجيه انذار وللمرة الثالثة لالعضاء التالية أسامؤهم لعدم مراجعتهم الجمعية وهم:

 -1السيد محمد صبحي كردي بن عبد الله
 -2السيد هاين نايف حمشو بن محمد
 -3السيدة زبيدة رحال بنت احمد
 -4السيد حسن البكري بن حسون
 -5السيدة مزكني محمد بنت شكري
 -6السيدة فاطمة رحال بنت احمد
 -7السيدة دينة هالل بنت اسعد
 -8السيدة رزان الشب بنت فخري
يطلب اليكم مراجعة الجمعية الكائنة يف حي السليامنية عوجة الجب شارع فنزويال هاتف4448544 :
وكل متخلف سوف تطبق بحقه احكام قانون التعاون السكني رقم  2011/99وذلك خالل شهر من
تاريخ نرش هذا اإلعالن.

رئيس مجلس اإلدارة املحامي عبد الله مشلح
25083

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب
القايض  :محمد مدرايت (املندب)
املساعد  :فائق الربي
املدعي  :محمد نهاد غزال بن تاج
الدين
املدعى عليهام :
•فارس الفارس بن محمود عبد القادر
•مرفت عرت بنت عبد السالم
الدعوى  :ترميم
الدعوى أساس 2021/6659
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد
 2021/12/19الساعة  /9/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية .
القايض
107678
ـــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة الصلح املدنية الثالثة بحلب
القايض  :محمد مدرايت
املساعد  :فائق الربي
املدعيان :
•دالل بستاين عيد بنت بكري 		
أصالة عن أنفسهم وبأي صفة كانت
لهم
•رشا جيجة بنت محمد ربيع
املدعى عليه  :عبد الصمد جبان بن
محمد
الدعوى  :إخالء مأجور
الدعوى أساس 2021/6950
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد
 2021/12/19الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية .
القايض
107677
ــــــــــــــــ
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
الصادر عن محكمة البداية املدنية
الرابعة بحلب
أساس  /1371/قرار  /1127/لعام
2021
القايض السيد  :فيصل عرنوس
املساعد السيد  :راما السيد عيل
املدعي  :محمد غريب ابن منري
املدعى عليه  :أحمد محمد سليامن
بن جمعة
الدعوى  :ترقني عضوية وحلول
قررت املحكمة عمالً باملادة /27أ
أصول محاكامت مدنية إعالم املدعى
عليه بالنرش بالصحف ولصقاً عىل
لوحة إعالنات املحكمة املتضمن :
 -1ترقني اسم الجهة املدعى عليها

من قيود وسجالت جمعية ترشين
التعاونية السكنية بحلب بالنسبة
للعضوية رقم  /5002/وإحالل اسم
الجهة املدعية محلها بذات الحقوق
وااللتزامات املرتتبة عىل العضوية
أصوالً وبعد استيفاء الرشوط وفق
أنظمة وقوانني التعاون السكن
املطبقة.
 -2عدم املساس بحقوق الغري
املكتسبة واإلشارات املدونة عىل
صحيفة العضوية أصوالً.
 -3ترقني إشارة الدعوى املوضوعة
لصالح الجهة املدعية عىل صحيفة
العضوية موضوع الدعوى بعد انربام
الحكم وتنفيذه أصوالً.
 -4تضمني الجهة املدعية الرسوم
واملصاريف واألتعاب والحد األدىن
للوكالة.
حكامً وجاهياً بحق الجهة املدعية
وكالوجاهي بحق الجهة املدعى
عليها.
قابالً لالستئناف صدر وأفهم علناً
بتاريخ /15ربيع األول 1443/هـ
املوافق  2021/10/21ميالدي.
القاضـي
107675
ــــــــــــــ
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
املـنـفــــــذ  :عبري ومحمد ولدي
عبد الرحمن العابد
املنفذ عليه  :عزيزة العابد بنت عبد
الرحمن
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2021 / 11 / 15بامللف
التنفيذي رقم  /11710ب 2021/
إخطاركم نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع
التنفيذ الحكم البدايئ املدين أساس
 /739/قرار  /539/حسم . 2021/4/1
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين
بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل
املدة القانونية تحت طائلة متابعة
اإلجراءات التنفيذية بامللف .
وعليه اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
107674
ــــــــــــــــ
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
املـنـفــــــذ  :حسني األسعد الصالح
بن محمد
املنفذ عليه  :محمد نعيم العمر بن
حسن
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2021 / 11 / 16بامللف
التنفيذي رقم  /5687ص 2021/
املرمم من امللف  /7326ص1998/
إخطاركم نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع
التنفيذ الحكم الصلحي املدين
أساس  /15279/قرار  /697/حسم
. 1997/11/22

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين
بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل
املدة القانونية تحت طائلة متابعة
اإلجراءات التنفيذية بامللف .
وعليه اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
107673
ـــــــــــــــ
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
املنفذ  :مهند أزرق بن نهاد
املنفذ عليه  :فائز إسامعيل بن
إسامعيل
قررت رئاسة التنفيذ بتاريخ
 2021/11/14يف امللف رقم
/11695ب 2021/إخطاركم نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة
التنفيذ بأنه قد وضع موضع التنفيذ
الحكم البدايئ رقم أساس /16012/
قرار  /1180/حسم 2021/10/20
فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين
بحلب أو إرسال وكيالً قانونياً عنه
ضمن املدة القانونية تحت طائلة
متابعة اإلجراءات بامللف أصوالً.
وعليه اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
107672
ــــــــــــــــــ
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن محكمة البداية املدنية
السادسة بحلب
القايض  :جان كبه
املساعد  :وسام ملحم
الجهة املدعية  :بشار عقاد بن أسعد
الجهة املدعى عليها :اسامة عكش بن
عبد الرحمن
الجهة املتدخلة -1:محمد يامن احمد
بن أحمد
 -2غزوان كنجو النجار بن
ابراهيم
 -3هفال رسول بن محمود
		
الدعوى  :تثبيت رشاء

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/آ
من قانون أصول املحاكامت املدنية
اعالم الجهة املدعى عليها بواسطة
النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة
اعالنات املحكمة .
مضمون القرار رقم  /1077/أساس
 /2155/لعام 2021
أقرر:
-1قبول طلب التدخل املقدم من
جميع املتدخلني شكالً ورده موضوعاً
.
-2رد دعوى الجهة املدعية شكالً.
-3ترقني اشارات الدعوى والتدخل
املوضوعة مبوجب هذه الدعوى بعد
االنربام والتنفيذ أصوالً.
-4تضمني الجهة املدعية والجهة
املتدخلة الرسوم واملصاريف واالتعاب
أصوالً .
قرارا ً وجاهياً بحق الجهة املدعية

اعالن
فقدت الطالبة االء الرشيعي بنت سمري شهادة
التخرج الكرتونية الصادرة عن جامعة حلب كلية
العلوم يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية
مشكورا
25088
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة
عن محكمة الصلح املدنية يف منطقة عفرين
القايض السيد:عبد الرزاق العيل
املساعد السيد  :فخري محمد
املدعي  :املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته ،
بصفته متثله إدارة قضايا الدولة0
املدعى عليهم :
موضوع الدعاوى :طلب مبلغ
رقم أساس الدعوى
أسم املدعى عليه
2021/43
هناء الحسني بنت حامد ـ عواش
2021/44
نعيمة طكو بنت عارف ـ رقوش
2021/45
أمين عيل بن عبد الرزاق ـ أمون
2021/46
بسيمة عبد الله بنت مصطفى ـ نجيبة
2021/47
حاجة الخالدي بنت محسن ـ فاطمة
2021/48
آسيا حواض بنت محمد ـ صبحه
2021/49
فراس املحمد بن احمد ـ آمنه
2021/50
آمنه العمر بنت عبد الله ـ عواش
2021/51
ترفه رمضان بنت احمد زهري ـ زكيه
2021/52
خالد الدشري بن جمعه ـ هالله
2021/53
خنساء مطلق بنت محمد ـ وفاء
نظرا ً لتعذر تبليغكم يف موطن إقامتكم بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد
يف الرشوحات الواردة عىل مذكرات دعوتكم  ،فقد تقرر تبليغكم مذكرات
دعوتكم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاًعىل لوحة إعالنات املحكمة أصوالً
 ،عمالً بأحكام قانون أصول املحاكامت املدنية رقم ( )1لعام  2016علامً بأن
موعد الجلسة القادمة هو يوم اإلثنني الواقع يف  2021/12/27الساعة
التاسعة صباحاً فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم
املعاملة القانونية أصوالً  ،وستصدر األحكام بحقكم مثابة الوجاهي0
القايض
107647
==========
ومبثابة الوجاهي بحق باقي االطراف
قابالً لالستئناف صدر وأفهم علناً
وحسب االصول يف هذا اليوم االثنني
.2021/9/27
القايض
107671
ــــــــــــ
مذكرة تبليغ دعوة
صادرة عن املحكمة الرشعية يف
اخرتين
بالدعوى أساس /52 /لعام 2021
القايض السيد  :احمد شادي عيد
املساعد  :عبد الكريم حارس
الجهة املدعية  :دعاء عقاب بنت
مصطفى
املدعى عليه :حسني شعبو بن عبد
الفتاح حلب -اخرتين
موضوع الدعوى :تثبيت طالق
نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى
عليه مذكرة الدعوة وعمالً باحكام
املادة( )34فقرة /أ /أصول محاكامت
مدنية قررت املحكمة تبليغ املدعى
عليه مذكرة الدعوى عىل لوحة
اعالنات املحكمة ونرشا ً بالصحف
بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم
الخميس  2021/12 /16الساعة/10/
زوالية.
واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا
عنك تجري بحقك املعاملة القانونية
وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة
الوجاهي.
وعليه اقتىض االعالن
القايض
107669
ــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادرة عن محكمة االستئناف املدنية
السادسة بحلب
الرئيس  :حسن عتك
املساعد  :نصار العساف
املستأنف  :عبد املنعم الحوت بن
فاضل .
املستأنف عليه :جميل األحمد بن
عبد العزيز .
أساس 2021 /1011/
قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة
 /34/أ أصول اخطارك بواسطة النرش
بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة
الثالثاء  2021/12/7الساعة /10/

زوالية.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
عنك باملوعد املحدد جرت بحقك
املعاملة القانونية وسيصدر الحكم
بحقك مبثابة الوجاهي.
وعليه اقتىض اإلعالن.
القايض
107668
ــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
محكمة البداية املدنية العارشة بحلب
القايض  :مجد قمشايت
املساعد  :عبد الرحمن حسن
املدعية  :دالل حاج يعقوب بنت
اسامعيل
املدعى عليهام  :إبراهيم ومحمد
ولدي محمد أديب حاج باكري
الدعوى  :تصحيح نوع رشعي
الدعوى أساس 2021/16475
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر إخطارك نرشا ً بالصحف وعىل
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور
يوم الخميس  2021/12/9الساعة
 /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية
وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .
القايض
107667
ــــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة البداية املدنية السابعة
بحلب
القايض  :حسن أرناؤوط
املساعد  :مازن مؤقت
املدعية  :محاسن الليثي بنت يسن
املطلوب تبليغه ـ املدخل  :يارس
الضعيف بن عمر
الدعوى  :تثبيت صحة بصمة
الدعوى أساس 2021 / 25432
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد
 2021/12/12الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية.
القايض
107666
ــــــــــــــــ

