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

الصفحة

ا لثا لثــة
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن محكمة البداية املدنية
الثامنة بحلب
أساس  /3659قرار  /1057لعام 2021
القايض :حسن زلط
املساعد :فؤاد نجار
املدعي  :مجموعة السلطان التجارية
املدعى عليه  :محمد مازن بهريايت بن
محمد رمزي
موضوع الدعوى :
قررت املحكمة عمال باملادتني 27/
 / 34أ قانون اصول املحاكامتاملدنية اعالمك نرشا ً بالصحف ولصقا
عىل لوحة اعالنات املحكمة....
املتضمن:
•التخيل عن الدعوى واحالتها بوضعها
الراهن اىل محكمة البداية املدنية
األوىل تجاري ...اىل اخر ماجاء بالقرار.
قرارا ً وجاهياً بحق املدعي و
كالوجاهي بحق املدعى عليهم قابالً
لالستئناف صدر وافهم علناً بتاريخ
 2021/9/30وعليه اقتىض االعالن
القايض
107605
==========
مذكرة دعوى للمجلس العائيل
لالنعقاد
صادرة عن املحكمة الرشعية بالشيوخ
القايض  :السيد عبد الرحمن طيبو
املساعد  :داندي الحسني
املدعية  :كوثر بكور بنت أحمد
املدعى عليه  :مصطفى دلو ابن
حسني
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق
يف الدعوى الرشعية أساس 2021/5
ونظرا ً لكون إقامة املدعى عليه يف
املناطق الغري اآلمنة وعمالً بأحكام
املادة  34من قانون أصول املحاكامت
املدنية قررت املحكمة الرشعية
بالشيوخ دعوة املجلس العائيل
لالنعقاد للمدعى عليه مصطفى دلو
ابن حسني نرشا ً بالصحف املحلية
وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم
الحضور إىل املحكمة يوم االحد
 2021/12/12الساعة العارشة زواليه
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً عنك يف
املوعد املحدد ستجري بحقك املعاملة
القانونية والحكم سيصدر بحقك
مبثابة الوجاهي .
وعليه اقتىض االعالن
القايض
107602
==========
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادرة عن محكمة البداية املدنية
السادسة بحلب
القايض  :جان كبه
املساعد  :وسام ملحم
املدعي :نضال شعيب بن عادل
املدعى عليه  :محمد نريباين بن
حسن
الدعوى  :ترميم وتجديد دعوى
الدعوى أساس /26187/لعام -2021
مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه
مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف
ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة .
لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام
املادة /27/أ اصول إبالغك مذكرة
االخطار بواسطة النرش بالصحف
ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور اىل املحكمة االثنني 6
 2021/12/الساعة ( )10زوالية
واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا
عنك يف املوعد املذكور اجريت
بحقك املعاملة القانونية والحكم
الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة
الوجاهي.
القايض
107601
===========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن محكمة الرشعية الخامسة
بحلب
القايض السيد  :عيل سلطان
املساعد السيد  :موىس شيخو
الجهة املدعية  :عهد عبد الغفور بنت
عبد القادر بنت صبحي
الجهة املدعى عليها  :صبحي عبد
الغفور عبد القادر
موضوع الدعوى  :نفقة
يف الدعوى رقم أساس /18205/

لعام 2021
قررت املحكمة عمال باملادة ()27
/أ/من قانون أصول املحاكامت
املدنية ابالغكم نرشا بالصحف و
عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم
الحضور اىل املحكمة يوم الخميس
 2021/12/2الساعة  10زواليه .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
يف املوعد املذكور سيتم بحقك
املعاملة القانونية
القايض
107600
============
اعالن مبثابة اخطار تنفيذي
طالب التبليغ :يوسف عصلة بن
عبد الكريم.
أصالة عن نفسه وبصفته وكيالً عاماً
عن زكريا عصلة
املطلوب تبليغهم:
 امييل خوري بن قزما.جربائل – رونالدو – نبيل – النيناديا أبناء أنطوان مشحور أصالة عن
نفسهم وإضافة تركة مورثهم.
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2021/11/15يف امللف
/4867/ب/لعام  2021اخطاركم نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة
التنفيذ املدين بحلب بأنه قد وضع
موضع التنفيذ الحكم البدايئ املدين
رقم أساس  /1007/لعام  2011قرار
 /707/لعام  2011بداية مدنية رابعة
بحلب واملرمم برقم  /103/لعام
 .2020فعليكم مراجعة التنفيذ املدين
بحلب أو ارسال وكيل قانوين خالل
املدة القانونية تحت طائلة متابعة
اإلجراءات التنفيذية بامللف.
وعليه اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
107616
===========
اعالن
اعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن محكمة الرشعية السادسة
بحلب
القايض السيد  :عباس شيخون
املساعد السيد  :عبد الرزاق هاشم .
الجهة املدعية  :فاتنة ريم سباغ بنت
محي الدين .
الجهة املدعى عليها  :محمد زهري
حداد بن احمد صبحي
موضوع الدعوى  :تفريق لعلة
لشقاق.
يف الدعوى رقم أساس  /19735/لعام
2021
قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ
من قانون أصول املحاكامت املدنية
ابالغكم نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل
املحكمة يوم االثنني 2021/12/13
الساعة  10زواليه.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
يف املوعد املذكور سيتم بحقك
املعاملة القانونية .
القايض
107609
ــــــــــــــــ
اعالن مبثابة مذكرة اخطار
املحكمة الرشعية الثالثة بحلب
القايض السيد  :محمد سعيد علوش
املساعد السيد  :خلدون حوري .
املدعية  :رنا قاطرجي بنت عبد
املنعم.
املدعى عليه  :محمد مسعود
قاطرجي بن محمد.
الدعوى  :تفريق لعلة لشقاق.
يف الدعوى رقم أساس /18194 /لعام
2021
عمالً باملادة /27/أ أصول محاكامت
تقرر اخطارك نرشا ً بالصحف
وعىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم
الخميس 2021/12/16الساعة 10
زواليه.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية
وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .
القايض
107596
ــــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادرة عن محكمة الرشعية العارشة

اعالن

يعلن رئيس مجلس مدينة حلب عرض مرشوع قرار مجلس
مدينة حلب رقم  /62/تاريخ  2021/9/27/املتضمن:
املادة  -1املوافقة عىل إقرار مرشوع املخطط التنظيمي
التفصييل ملنطقة التوسع السكني  /w9/الواقعة ضمن
املخطط التنظيمي العام املصدق ملدينة حلب ،وذلك
يعد موافقة وزارة االشغال العامة واإلسكان عىل الربنامج
التخطيطي للدارسة بكتابها رقم  /8661/ص تاريخ
.2021/9/26
وذلك يف بهو مجلس مدينة حلب ويدعو أصحاب العالقة
لالطالع عليه خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم من يود
االعرتاض اعرتاضه مبوجب استدعاء يودعه ديوان مجلس
مدينة حلب خالل مدة  /30/يوما من تاريخ هذا اإلعالن.

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس معد املدلجي
25081

بتاريخ  2021/11/17/يف امللف
بحلب
التنفيذي رقم  /8331/ب لعام
القايض السيد  :بسام تلجبيني
 2021تبليغ املنفذ عليهم نرشا
املساعد السيد  :نذير صاري كوزال
بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات
الجهة املدعية  :رهف البكري بنت
دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه
بكري
الجهة املدعى عليها  :اسامه بايب ابن وضع موضع التنفيذ الحكم البدايئ
رقم /5228/ب قرار  /45/ب
احمد
حسم  2000/11/30الصادر عن
موضوع الدعوى  :تثبيت زواج
محكمة البداية املدنية املستعجلة
ونسب
بحلب فعليك مراجعة دائرة التنفيذ
يف الدعوى رقم أساس 16843/
املدين بحلب او ارسال وكيل قانوين
2021/لعام
عنك تحت طائلة متابعة اإلجراءات
قررت املحكمة عمال باملادة  /27/أ
التنفيذية بامللف .
من قانون أصول املحاكامت املدنية
إبالغكم نرشا بالصحف و عىل لوحة وعليه اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل
107754
املحكمة يوم االثنني 2021/12/20
ــــــــــــــ
الساعة  /10/زوالية
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادرة عن محكمة الصلح املدنية
يف املوعد املذكور سيتم بحقك
الرابعة بحلب
املعاملة القانونية .
القايض  :إبراهيم بدوي
القايض
املساعد  :حسان العبد الله
107766
املدعـي  :سامي الفرحان بن عبد
ـــــــــــــ
الحميد
اعالن مبثابة سند تبليغ حكم
املدعى عليهم:
صادر عن املحكمة الرشعية يف
• كوليت ماريا هودي بنت توماس
السفرية
• ندى  +ماريا  +إبراهيم  /أوالد
القايض السيد  :حسني العليوي.
عبد الحميد الفرحان
املساعد السيد  :نعيمة املسطور
الدعوى  :إزالة شيوع
املدعية  :ملى املحمد العبيد بنت
الدعوى اساس  /5931 /لعام -2021
جمعة
مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه
املدعى عليه  :سيف الدين العكلة
مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف
بن عكله.
ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة .
موضوع الدعوى :تثبيت زواج
قررت املحكمة عمالً باملادة  /27/من لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام
قانون أصول املحكامت املدنية اعالم املادة /27/أ اصول إبالغك مذكرة
املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف االخطار بواسطة النرش بالصحف
ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة
ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور اىل املحكمة االثنني 6
مضمون القرار رقم  /700/أساس
 2021/12/الساعة ( )10زوالية
/578/لعام  2021واملتضمن أقرر :
 – 1تثبيت زواج املدعية ملى املحمد واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا
العبيد من زوجها املدعى عليه سيف عنك يف املوعد املذكور اجريت
بحقك املعاملة القانونية والحكم
الدين العكلة واعتبار هذا الزواج
الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة
واقعاً يف قرية قنيطرات بتاريخ
الوجاهي.
. 2021/2/15
القايض
 – 2تسجيل واقعة الزواج موضوع
107746
الفقرة السابقة عىل قيد الزوجني
ـــــــــــ
يف سجالت األحوال املدنية املختصة
إعـــالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
اصوالً.
املنفـــــذ :
 – 3تضمني املدعى عليه الرسوم
عبد اللطيف عقيل بن عبد الرحمن
واملصاريف وأتعاب محاماة.
املنفذ عليه :
قرارا ً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة
عبد الله عقيل بن محمود أول
الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً
للطعن بالنقض صدر وتيل علناً
قررت رئاسـة التنفيذ املدين بحلب
حسب األصول بتاريخ  2021/11/17بتاريخ ـا  2021 /11/ 14يف امللف
التنفيذي رقم  /5735/ص  /لعام
ميالدي.
 2021إخطارك نشـرا ً بالصحف
وعلية اقتىض اإلعالن
وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ
القايض
املدين بحلب بأنه تم وضع موضع
107728
التنفيذ الحكم الصلحي أساس
ـــــــــــــــــ
اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي  /1569/قرار  /122/حسم
2021/3/29
الجهة املنفذة  :قدريه خياطه
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين
بنت حسن
بحلب أو إرسال وكيل قانوين عنكم
الجهة املنفذة عليها ( :احمد
ومحمد وحسان وامل وذكاء وفاطمة خالل املدة القانونية تحت طائلة
ورابعة ) أوالد محمود خياطة فاطمة متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف .
عالية حالق بنت بكري – محمد
مدير التنفيذ املدين بحلب
وسامر وبراق واميان ) أوالد احمد
107738
ـــــــــــــ
خياطة (عمر وعيل ومحمد تيسري
وهبه ) أوالد عبد الرزاق خياطه
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
صادر عن محكمة االستئناف املدنية
الجميع أصالة وإضافة للرتكة.
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
الثامنة بحلب

اعالن

بيع للمرة االوىل لألموال العقارية (الغري منقولة) عن طريق املزاد العلني
الدائن املنفذ  :مجلس مدينة حلب . .
املدين  :أحمد مالك سنجقدار بن محمد ووحيدة تولد  1964مستثمر مقصف الحزام األخرض سابقاً
عنوانه  :الفرقان – دوار الرشطة – مفرق مشفى الفرقان – أول مفرق عىل اليسار – طابق ثاين هـ أريض /2680709/
موبايل  . . /0944486088/املستند التنفيذي  :أمر التحقق رقم  /3/تاريخ /2017 - 1998/وقرار الحجز التنفيذي
رقم  /6/تاريخ  2019 /8 /25استنادا ً إىل قرار البيع رقم  /1511/تاريخ  2021/5/27وبناء عىل أحكام قرار السيد
وزير اإلدارة املحلية رقم  /103/ن لعام  1972وأحكام قانون جباية األموال العامة رقم  /341/لعام . 1956
يعلن مجلس مدينة حلب بأنه طرح للبيع باملزاد العلني األموال املدونة أوصافها وقيمتها التقديرية أدناه تسديدا ً
للذمة املرتتبة عىل املدين املذكور أعاله.
األوصاف والعنوان
القيمة املقدرة
العقار
حسب البيان العقاري  -الفرقان
575000000
 12 / 11206 – 1منطقة رابعة
وذلك يف جلسة علنية تعقد يف مكتب مدير الشؤون املالية مبجلس مدينة حلب يف الطابق الخامس ويف متام الساعة
الثالثة عرش من يوم الثالثاء املوافق  2021 /12/14م ولغاية الساعة الرابعة عرش فعىل من يود االشرتاك يف املزاد
الحضور يف املوعد املحدد عىل أن يدفع عرش القيمة املقدرة كتأمني  .علامً بأن كامل القيمة ستدفع فورا ً عىل من
يرسو عليه املزاد يف صندوق مجلس املدينة كام يقع عىل عاتق املشرتي رسم الداللة مبعدل(  ) %5ورسم الطابع
للعقد وكافة الرسوم املقررة قانوناً ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكل من له حق أو دعوى أو إشارة حجز عىل
املدين وعىل األموال املباعة كام يقع عىل عاتق املشرتي أجور نرش اإلعالن .

رئيس مجلس مدينة حلبالدكتور املهندس :معد املدلجي
25103
الرئيس  :محمد عىل حليل
املساعد  :محمد اديب الزكور
املستأنف  :حازم عزوز بن دياب
املستأنف عليه  :جالل سعدي بن
محمد سعيد
يف الدعوى أساس  /2393/لعام
2021
قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/أ
من أصول املحاكامت اخطارك نرشا ً
بالصحف املحلية و عىل لوحة
إعالنات املحكمة لحضور جلسة يوم
االربعاء  2021/12/8الساعة 10
زواليه  ..وإذا مل تحرض أو ترسل
وكيالً قانونياً يف املوعد املذكور جرت
بحقك املعاملة القانونية .
وعليه اقتىض االعالن
الرئيس
107735
ــــــــــــــــ
اعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة
عن محكمة االستئناف املدين الثالثة
بحلب
يف الدعوى رقم أساس  /348/لعام
2021
الجهة املستأنفة  :السيد وزير
الزراعة واإلصالح الزراعي إضافة
ملنصبة – متثله إدارة قاضيا الدولة
الجهة املستأنف عليها  :نديم صباغ
بن مصطفى
الدعوى رقم أساس /348/لعام 2021
نظرا ً لجهالة محل اقامتك تقرر
تبليغك مذكرة دعوة يف احدى
الصحف املحلية علام أن موعد
الجلسة القادمة هو يوم األربعاء
الواقع يف  2021/12/8وذا مل
تحرض بنفسك أو ترسل من ينوب
عنك سيصدر الحكم بحقك مبثابة
الوجاهي وستجري بحقك املعاملة
القانونية.
القايض
107731
ــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
صادرة عن محكمة البداية املدنية
الثانية بحلب
القايض السيد  :حسن مشاعل
املساعد السيد  :نور ركبي
املدعي  :يحيى مكانيس بن عبد
السالم
املدعى عليه  :عبد الباسط مكانيس
بن يحيى
الدعوى  :إحالل عضوية
الدعوى أساس  /420/لعام 2021
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر إبالغك مذكرة اإلخطار نرشا ً
بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات
املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة
يوم الثالثاء الواقع يف 2021/12/7
الساعة العارشة زوالية ..
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
يف املوعد املحدد سيصدر الحكم
بحقك مبثابة الوجاهي ..

القايض
107716
ـــــــــــــ
إعالن بيع باملزاد العلني
 820مصارف
رقم امللف :
عامة 2021
املنفذ :املدير العام للمرصف
العقاري – بصفته
ميثله املحامية  :هنا يوسف
املنفذ عليه  :حسن النعسو بن
عبدو
العقار املطلوب بيعه/9756-9755/ :
مقسم  14منطقة عقارية عارشة
بحلب التامم.
القيمة املقدرة للعقار10000000 :
عرشة ماليني لرية سورية
أوصاف العقار :عبارة عن شقة
سكنية تقع يف الطابق االول فوق
طابق املكاتب وطابق الدكاكني
وطابق القبو وشوهد العقار متهدم
بالكامل ما عدا الصالون ودورة املياه
وان أوصاف العقار عىل الواقع غري
متطابقة مع بيان القيد العقاري
لعدم وجود مالمح للشقة.
يباع العقار خاليا من الشواغل
والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بيع العقار املذكور أوصافه أعاله
باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الثالثاء املوافق
 2021/12/14الساعة  11,30زوالية
وحتى الساعة  /13,30/زوالية وإذا
مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل
إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة
يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر
رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل
صاحب العرض األعىل مهام بلغ
الثمن فعىل من يرغب االشرتاك
باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ
بحلب يف اليوم املذكور وان يودع
مبلغا يعادل نصف القيمة املقدرة
ومن يرغب زيادة يف اإليضاح
واالطالع عىل قامئة رشوط البيع
واملزاودة فعليه مراجعة ديوان دائرة
التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي
رسم الداللة ورسم الطابع .
لذا اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
107711
ـــــــــــ
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
الصادر عن محكمة البداية
املدنية /الثامنه  /بحلب
القايض السيد  :حسن زلط
املساعد  :فؤاد نجار
املدعي  :عيل حاممي بن
محمد
املدعى عليهم :
• نجيب غزال بن محمد ديب
• عبد امللك عرت بن عبد الرحمن
الدعوى  :تثبيت رشاء سيارة
قررت املحكمة عمال بأحكام

املادة( / 34 -27أ) قانون أصول
املحاكامت املدنية إعالم املدعى
عليه بواسطة النرش بالصحف
باالضافة اىل االعالن لصقا» عىل
لوحة إعالنات املحكمة مضمون
القرار الصادر بالدعوى أساس
( )2021 / 28246قرار ( )1221
املتضمـــــــــــــن :
•تثبيت رشاء املدعي عيل حاممي
بن محمد وبيع املدعى عليه
نجيب غزال بن محمد ديب لتامم
السيارة رقم لوحة  308810حلب
نوع دايو ماتيز ومن ثم نقل
وتسجيل هذه امللكية السم الجهة
املدعية لدى قيود مديرية النقل
بحلب وكافة الدوائر املختصة
اصوال
•ترقني اشارة الدعوى املوضوعة
عىل صحيفة السيارة موضوع
الدعوى ملصلحة الجهة املدعية
مبوجب العقد رقم 235853
تاريخ  2021 -8-5بعد انربام
الحكم وتنفيذه
•ترقني اشارة الرهن املوضوعة
عىل صحيفة السيارة موضوع
الدعوى ملصلحة املدعى عليه عبد
امللك عرت بن عبد الرحمن بعد
انربام الحكم وتنفيذه
•تسليط يد املدعى عليه عبد
امللك عرت بن عبد الرحمن عىل
مبلغ الرهن البالغ مقداره
 400000ل0س اربعامئة الف لرية
سورية واملسدد مبوجب االيصال
رقم  20084تاريخ 2021 -11-14
لدى ديوان السلف بحلب
واجازته قبضه أصوال
•تضمني الجهة املدعى عيها الرسوم
واملصاريف واتعاب محاماة
تضمني املدعى عليه الرسوم
واملصاريف 0
قرارها وجاهيا بحق املدعية و
مبثابة الوجاهي بحق املدعى عليه
وقابال لالستئناف صدر حسب
االصول بتاريخ  /14ترشين الثاين/
2021
القايض
107709
ـــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
املحكمة الرشعية الخامسة بحلب
القايض السيد  :عيل سلطان
املساعد السيد  :موىس شيخو
املدعية  :أماين حلو بنت عيل
ميثلها املحامي بسام قلعية
املدعى عليه  :محمود هنداوي بن
محمد عالء
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق
الدعوى أساس 2021/19451
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء
 2021/12/15الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية .
عليه اقتىض اإلعالن
القايض
107703
ــــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادرعن املحكمة الرشعية يف منبج
القاضـــــي  :حسام شحادة
املساعـــــد  :عبري الدنديش
املدعـــية  :منار العثامن بنت
صبحي
وكيلها املحامي  :خالد أطرش
املدعى عليه  :صالح الصالح بن
حسن
موضوع الدعوى  :تفريق لعلة
الشقاق والرضر و تثبيت نسب
والتنازل عن املهرين
يف الدعوى رقم أساس  /3792/لعام
 2021وعمال باملادة رقم  /34/أ
.أ.م.م كون منطقة املدعى عليه غري
آمنة قررت املحكمة دعوة املدعى
عليه بواسطة النرش بالصحف
املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم
الخميس املوافق 2021/12/16
الساعة  /10/زوالية و اذا مل تحرض
أو ترسل وكيال قانونيا باملوعد املحدد
جرت بحقك املعاملة مبثابة الوجاهي
وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
107701
ــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة ( اخطار)
صادرة عن محكمة البداية املدنية
 /العرشون  /بحلب
القايض السيد :خليل العالن
املساعد :صباح حاممي
الجهة املدعيـــة  :عبد الرحمن
حلويني بن عيل
الجهة املدعى عليها :هناء الخلف
بنت محمد
الدعــوى  :تثبيت رشاء
بالدعوى أساس ()2021/31239
وعمال» باملادة (  / 34أ ) اصول
محاكامت مدنية
قررت املحكمة ( اخطار) املدعى
عليه بواسطة النرش بالصحف
املحلية وعىل لوحة اعالنات املحكمة
بلزوم الحضور للمحكمة يوم (
الثالثاء ) املوافق 2021/ 12 /7
الساعة العارشة زوالية
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين
عنك باملوعد املحدد جرت بحقك
املعاملة القانونية وان الحكم الذي
سيصدر مبثابه الوجاهي بحقك
وعليه إقتىض االعالن0
القاضــــــــي
107692
ـــــــــــــــ

