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اتقـدم بوافـر الشـكر والـعرفان
لــلـدكـتـور وسـام يـونس مـديـر
مـسـتـشـفى الـعـلـويـة لالطـفـال
عــــلى جــــهــــوده الــــنـــبــــيــــلـــة
ــرضى واالنــســانـــيــة جتــاه ا

وفقه الله
ÍbOÐe « r¦O¼ bL×

mOK³ð
دعى/ عبد الرحمن احمد علي واالخرين ا

ـدعـى عـلـيـه/ احـمـد يــوسف مـيــرزا شـريف عــلي يـوسف ا
ميرزا شريف وفاطمة يوسف ميرزا

ـرقــــــــــــــمة ـدعي سجل في هـذه احملكمـة الدعـــــوى ا ان ا
ـطالـبـتكم بـ  (دعـوى ازالـة الشـيوع ( ١٤٩٦ / ب / ٢٠١٨ ) 
رقم ١٧٧/٢٧٥ - ١ ملكندي دباشان) ولكون محل لك ا في ا
اقامتـكم غير مـعلوم وانـكم مجهـول االقامة حالـيا وفق ختم
ـعرفة) لـذا قررت هذه وشرح مخـتار احملـلة (السـيدية حي ا
احملــكـمــة تـبــلــيـغــكم بــهـذا االعالن عـن طـريق صــحــيـفــتـ
يومـيت مختلـفت لغرض حـضوركم او ارسال وكيل عنكم
في الـيـوم احملـدد لـلـمرافـعـة (٢٠١٨/٩/١١) في الـســــــــاعة
(٢٠: ١٠ ) صـبـاحا وبـعـكسه وفي حـالـة عدم حـضـوركم فان

احملكمة سوف تصدر حكمه في الدعوى غيابيا ضدكم.
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mOK³ð
دعى/ عبد الرحمن احمد علي واالخرين ا

ـدعـى عـلـيـه/ احـمـد يــوسف مـيــرزا شـريف عــلي يـوسف ا
ميرزا شريف وفاطمة يوسف ميرزا شريف

ــرقــــــــمـة ــدعي ســجل في هــذه احملــكـمــة الــدعــــوى ا ان ا
طالبتكم بـ  (دعوى ازالة الشيوع في (١٤٩٧ / ب / ٢٠١٨) 
رقم ٢١٠/٢٢٣ - ٨ ابالخ) ولـكون محل اقـامتـكم غير ـلك ا ا
معلوم وانكم مجهول االقامة حاليا وفق ختم وشرح مختار
ـعــرفـة) لــذا قـررت هــذه احملـكــمـة احملــلـة (الــسـيــديــة حي ا
تـبــلـيـغــكم بـهــذا االعالن عن طــريق صـحــيـفـتــ يـومــيـتـ
مختلفت لـغرض حضوركم او ارسال وكيل عنكم في اليوم
(٢٠١٨/٩/١١) في الــســاعــة (١٠ : ١٠) احملـــدد لــلــمــرافــعــة
صـبـاحـا وبـعـكـسه وفي حـالـة عـدم حـضـوركم فـان احملـكـمة

سوف تصدر حكمه في الدعوى غيابيا ضدكم.
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mOK³ð
دعى/ عبد الرحمن احمد علي واالخرين ا

ـدعـى عـلـيـه/ احـمـد يــوسف مـيــرزا شـريف عــلي يـوسف ا
ميرزا شريف وفاطمة يوسف ميرزا شريف

ــرقـــــــــــمـة ــدعي ســجل في هــذه احملــكـمــة الــدعـوى ا ان ا
طالبتكم بـ  (دعوى ازالة الشيوع في (١٤٩٩ / ب / ٢٠١٨) 
ــرقم ١٢٣١/٦٢ - ٣٥ كــانى ســبــيــكه) ولــكـون مــحل ــلك ا ا
اقامتـكم غير مـعلوم وانـكم مجهـول االقامة حالـيا وفق ختم
ـعرفة) لـذا قررت هذه وشرح مخـتار احملـلة (السـيدية حي ا
احملــكـمــة تـبــلــيـغــكم بــهـذا االعالن عـن طـريق صــحــيـفــتـ
يومـيت مختلـفت لغرض حـضوركم او ارسال وكيل عنكم
في الـيـوم احملـدد لـلـمرافـعـة (٢٠١٨/٩/١١) في الـســــــــاعة
(١٥ : ١٠ ) صبـاحا وبـعكـسه وفي حالـة عدم حـضوركم فان

احملكمة سوف تصدر حكمه في الدعوى غيابيا ضدكم.
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