نشرة إعالنية الكرتونية
الصفحة

ا لخا مســة

العدد رقم / ٢٩٤/
االحد ٢٠٢١ / ١١ / ٢١

مسكن شعبي  /16/ 51/يف محلة
اعالن مبثابة مذكرة دعوة
السابعة بحلب
بحلب
القايض
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
اإلجراءات التنفيذية بامللف.
صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة
هنانو تعمري
القايض  :يوسف اطرش
القايض السيد  :مروان حاج حمود
107768
طالب الرتميم املدين :خالد وليد
وعليه اقتىض اإلعالن
بحلب
مدير التنفيذ املدين بحلب
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
منطقه عقارية تاسعة بحلب
املساعد  :هيثم نحوي
املساعد السيد  :محمد رجو
فروايت ابن إبراهيم .
القايض السيد  :محمد سعيد علوش
107736
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
 التامماملدعـي  :سامي الفرحان بن عبد
املدعية  :براءة بالل بنت زيك
املرمم مبواجهتهم  :ورثة الدائن
املساعد السيد  :خلدون حوري
=======
القيمة املقدرة للعقار :
الحميد
محكمة الصلح املدنية التاسعة بحلب ميثلها املحامي :هيثم البالل
املرحوم كامل عتال ابن عبد القادر
 /9000000/تسعة ماليني لرية سوريه الجهة املدعية  :نهاد ديري
مذكرة اخطار
القايض  :برش الكيايل
املدعى عليهم:
املدعى عليه  :حازم بالل بن محمد
وهم :
املدعى عليه  :دولة بنا بنت محمود
•محمود وعمر وهيفاء وحسناء أوالد املساعد  :هنادي الياس
صادرة عن املحكمة الرشعية يف
•كوليت ماريا هودي بنت توماس
جتو
اوصاف العقار  :عبارة عن شقه
موضوع الدعوى :تفريق لعلة
عفرين
املدعي  :عبد الرحمن فرحو بن
•ندى  +ماريا  +إبراهيم  /أوالد عبد
الدعوى :تفريق لعلة الشقاق
كامل عتال .
سكنيه تقع يف الطابق الثاين فوق
الشقاق
القايض السيد  :عامر جمعة
فرحان
الحميد الفرحان
يف الدعوى الرشعية رقم أساس
•كامل ومحمد إسامعيل وفاطمه
الطابق األريض مؤلفه من ثالث
يف الدعوى رقم أساس /19324 /
املساعد  :فخري محمـد
املدعى عليهم  :محمود ومحمد
الدعوى  :إزالة شيوع
2021 /17044/
ونورا أوالد عبد القادر عتال.
غرف ومطبخ وحامم ومرحاض
لعام 2021
الدعوى اساس  /5938 /لعام  -2021املدعية :فاطمه قبس بنت
ويحيى وعبد الله وصالح وفريد
عمال باملادة رقم  /27/من قانون
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
ورشفتني والعقار مهجور وبدون
قررت املحكمة وعمال باملادة ()27
حسني
بتاريخ 2021/11/9يف امللف التنفيذي وعامد وراكان وعيل ووفاء وغالية
قررت املحكمة وفق احكام
أصول املحاكامت قررت املحكمة
أبواب ونزع كافة اإلكسسوارات
فقرة /أ /من قانون أصول املحاكامت
وكيلها املحامي :صالح خليل
وساملة ودالل وفادية وفاطمة أوالد
املادة/34 /أ اصول إبالغكم نرشا
تبليغ املدعى عليه بواسطة النرش
رقم /1135/م 2021/االخطار
الصحية والكهربائية.
املدنية ابالغك الدعوى بواسطة
املدعى عليه :ريزان شيخو بن
بالصحف و لوحة إعالنات املحكمة
حسن كيفو أصالة وإضافة لرتكة بهية بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة
بالصحف وعىل لوحة اإلعالنات
يباع العقار خاليا من الشواغل
اإلعالن بالصحف ولصقا عىل لوحة
حنان
رسحان وفرحان فرحو
بلزوم الحضور إىل املحكمة االحد
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور
بأنه وبتاريخ  2021/9/16تم ترميم
والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع إعالنات املحكمة ولزوم الحضور
موضوع الدعوى :تثبيت زواج
الدعوى  :ترميم وإثبات حكم
 2021/12/12الساعة ( )10زوالية
اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف
امللف التنفيذي رقم /6780/م/
اىل املحكمة يوم االحد الواقع
لعام 1998موضوع سند سحب مببلغ الدعوى أساس 2021 /1419
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا
 2021/12/15الساعة  /10/زواليه
يف الدعوى أساس / 889 /لعام  2021العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
نظرا ً لعدم التمكن من تبليغك
 2021/12/19الساعة العارشة زواليه
يف املوعد املذكور أجريت بحقكم
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت واذا مل تحرض او ترسل وكيال عنه
/300000/ل.س بني الدائن كامل
العلني وتقرر تعيني جلسة
عتال واملدين خالد وليد فروايت وذلك تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشا ً
.
القامتك ضمن املناطق الغري امنة
املعاملة القانونية.
جرت بحقك املعاملة القانونية
البيع يوم الثالثاء 2021 / 12 /14
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
وفق احكام املادة( )34أ /أصول
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
اصوال .
متهيدا ً لرتقني إشارة الحجز التنفيذي
الساعة  11,30زوالية وحتى الساعة
القايض
يف املوعد املذكور جرت يف حقك
قررت املحكمة اخطارك مذكرة
املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني
املوضوعة عىل صحيفة العقار رقم
 /13,30/زوالية
107747
القايض
وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل املعاملة القانونية .
الدعوة بواسطة النرش بالصحف
 2021/12/6الساعة  /10/زوالية .
محرض  20/8504منطقة عقارية
=======
107762
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
وعليه اقتىض اإلعالن
وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم
تاسعة بحلب.
إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
=======
فعىل املرمم مبواجهتهم مراجعة دائرة جرت بحقك املعاملة القانونية.
صادرة عن محكمة البداية املدنية الحضور اىل املحكمة يوم الخميس يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر
القايض
اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي
التنفيذ املدين بحلب أو ارسال وكيل
 2021/12/9يف الساعة ( )10زوالية  .رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل
107700
الحادية عرش بحلب
طالب التبليغ  :روعة فحل بنت
القايض
واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً
قانوين عنهم ضمن املدة القانونية
صاحب العرض األعىل مهام بلغ
========
القايض  :محمد دهان
غسان
107765
تحت طائلة متابعة اإلجراءات
عنك أجريت بحقك املعاملة القانونية الثمن
إعالن مبثابة مذكرة (اخطار)
املساعد  :أحمد الحسني
املطلوب تبليغه  :جامل دقاق بن
=======
وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة
التنفيذية بامللف أصوالً.
فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة
صادرة عن محكمة البداية املدنية
املدعي  :صباح الباب بنت صبحي.
عبد الكريم
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
املدعى عليه  :زكريا زنكاح بن شاكر .الوجاهي.
وعليه اقتىض االعالن
 /الخامسة /بحلب
صادر عن محكمة البداية املدنية
الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
وعليه اقتىض االعالن
الثالثة بحلب
مدير التنفيذ املدين بحلب
اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل القايض السيد  :مالك بدلة 0
الدعوى  :فسخ تسجيل
بتاريخ  2021/11/8/يف امللف
القايض السيد  :عمران حداد
املساعد :مصطفى بكرو
القايض
107770
نصف القيمة املقدرة ومن يرغب
التنفيذي رقم  /5605/ص لعام  2021رقم أساس 2021/33095
املساعد السيد  :عامر داده
زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة الجهة املدعيـــة طالبة الرتميم :
107732
========
اخطاركم نرشا بالصحف وعىل لوحة عمالً باملادة /34/أ قررت املحكمة
املدعيان :
رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة •محمد كمورجي بن محمد عادل 0
=======
دعوة املدعى عليه بواسطة النرش
إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
الصادر عن محكمة البداية املدنية •محمود الكامل بن مصطفى
ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق •هيثم و سامر كمورجي أوالد
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
بالصحف املحلية وبلوحة إعالنات
بأنه تم وضع الحكم الصلحي رقم
أ .املحامي هيثم البالل
صادرة عن محكمة البداية املدنية املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع  .محمد سمري
 /3/قرار  /378 /حسم  2017/10/1املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة
التاسعة بحلب
•احمد ناعسة بن عبد القادر
•شادي دهان بن محمود 0
لذا اقتىض اإلعالن
 /14/بحلب
الخميس  2021/12/23الساعة /10/
والحكم االستئنايف  /67/ص قرار
أساس  /4918/قرار /1086/لعام
مدير التنفيذ املدين بحلب
املدعى عليهم :
الجهة املدعى عليها  :محمد هشام
القايض  :فاطمة دهان
زوالية وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً
 /40/حسم 2018/10/8
2021
107712
كيل داود بنت سلميان – محمد
قصاص بن سامي
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ الصلحي قانونياً باملوعد املحدد ستجري بحقك املساعد  :غفران عبيد
القاضـــي  :محمد خليل شامي
– منصور – حسني – دوردي –
الدعـــــوى  :طلب ترميم وتجديد
املدعي :ماري حالجيان بنت
بحلب او ارسال وكيل قانوين تحت املعاملة القانونية.
املساعــد  :عيل االقرع
===================
فخري – خديجة – حنيفة – يازي
دعوى
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
اوهانس
وعليه اقتىض اإلعالن
طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية
املدعـــــي :محمد عبد الدائم بن
– عيل – أوالد إبراهيم عكاش
صادرة عن محكمة البداية املدنية بالدعوى أساس ( )2021/26582
بامللف  .وعليه اقتىض اإلعالن
املدعى عليه  :مارديروس بوزياقه
القايض
احمد .
املدعى عليه :محمد عيد سواس بن اصالة وبصفتهم ورثة إبراهيم الخليل
وعمال» باملادة (  / 27أ ) اصول
الثالثة بحلب
107745
مدير التنفيذ املدين بحلب
ليان بن قره بت
عكاش
محاكامت مدنية
======
107759
القايض  :عمران حداد
الدعوى  :رفع إشارة
محمد أمني .
الجهة املتدخلة :امرية قطاموي بنت الدعوى :تثبيت رشاء
قررت املحكمة ( اخطار) املدعى
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
======
الدعوى أساس /26531/لعام  -2021املساعد  :عامد داده
يف الدعوى رقم 2021/34550/
املدعـي  :مصطفى حاج محمود بن عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي صادرة عن محكمة الصلح املدنية
قررت املحكمة وعمال باملادة /
أحمد.
قررت املحكمة عمالً باملادة  /27/أ
وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم
صادر عن املحكمة الرشعية الغرفة الرابعة بحلب
طه
/27أ اصول تبليغك مذكرة الدعوة
الدعوى  :تثبيت بيع.
قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة  /أصول تبليغ املدعى عليهم بواسطة
الحضور للمحكمة يوم ( االربعاء
القايض  :ابراهيم البدوي
السادسة بحلب
بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة املدعى عليه :ناظار حامليان بن
النرش بالصحف املحلية ولصقا
) املوافق  2021/ 12/15الساعة
املساعد  :حسان العبد الله
القايض  :عباس شيخو
مانوئيل
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور
/27أ أصول املحاكامت املدنية إعالم
املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم
العارشة زوالية وإذا مل تحرض أو
املساعد :عبد الرزاق هاشم
الدعوى :تثبت بيع
املدعـي  :محمود هنداوي بن محمد إىل املحكمة االثنني 2021/12/27
باالضافة اىل االعالن لصقاً عىل لوحة الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء
ترسل وكيل قانوين عنك باملوعد
املدعى عليهم:
الجهة املدعية  :فاطمة
الدعوى اساس  /31679 /لعام
الساعة ( )10زوالية
 2021/12/15الساعة  /10/زواليه
املحدد جرت بحقك املعاملة
نارص بنت محمد خري
-2021
 { حسان  +هاين  +حازم  +فوزية وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونياإعالنات املحكمة املتضمن :
و اال ستجري بحقكم املعاملة
القانونية وان الحكم الذي سيصدر
 +محمد  +بيان } اوالد مصطفى
قررت املحكمة وفق احكام املادة/
يف املوعد املذكور أجريت بحقك
ميثلها املحامي سعد صاري باشا
•قبول طلب تدخل الجهة املتدخلة
القانونية اصوال .
مبثابه الوجاهي بحقك وعليه اقتىض
رمضان خليل
/34أ اصول إبالغك بواسطة النرش
املعاملة القانونية.
الجهة املدعى عليها  :يوسف زفر
شكالً
االعالن0
قررت املحكمة عمال باملادة( -34أ)
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
بن زكريا
•قبوله موضوعاً والحكم بتثبيت رشاء
القايض
القايض
اصول ابالغكم بالنرش بالصحف
القاضــــــــي
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة
107730
الدعوى :تثبيت زواج
107763
الجهة املدعية واملتدخلة وبيع املدعى
١٠٧٦٩١
======
ولوحة إعالنات املحكمة القرار
========
الخميس  2021/12/9الساعة ()10
قررت املحكمة عمالً باملادة
عليه لتامم العقار املوصوف باملحرض
رقم /564/واساس /1029/
======
زوالية
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
 /27/الفقرة (أ) من قانون اصول
اعالن مبثابة مذكرة تبليغ حكم
رقم /4915-913-912مقسم/26/
املحاكامت املدنية اعالم املدعى عليه 2021واملتضمن :
صادر عن املحكمة الرشعية السابعة وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا
منطقة عقارية عارشة بحلب ونقل
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
صادر عن محكمة الصلح املدنية
ً
اثبات صدور القرار القضايئ أساس
صادرة عن محكمة البداية املدنية
يف املوعد املذكور أجريت بحقكم
بحلب
بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل
الخامسة بحلب
وتسجيل ذلك فيام بينهام بواقع
املعاملة القانونية.
 2011/29184/عن م ص م  4بحلب القايض  :بسام القاسم
لوحة اعالنات املحكمة
القايض « محمد املوىس اليتيم
حصة قدرها 2400/1200سهم عىل
الخامسة بحلب
واملحفوظة بصندوق محكمتنا برقم
القايض  :مالك بدلة
القايض
املساعد  :والء محو
مضمون القرار رقم  /1297/أساس
املساعد  :بدر كيايل
أسامء ورثة املرحوم محمد عبد
107708
حفظ 2021/955/واعتباره كاألصل
طالبي الحفظ والرتميم :عبد الرحمن  /11187/لعام 2021
الدائم بن محمد الواردة يف حرص
املساعد  :مصطفى بكرو
املدعية  :ريم الحسني بنت مصطفى
========
ومنح املدعي صورة مصدقة عنه
الجهة طالبة الرتميم ( املدعيان ) :
املدعى عليه  :عفيف الحسني بن
اإلرث الرشعي رقم  /3691لعام 2017وعبد القادر ولدي عبد اللطيف عيل -1تثبيت زواج املدعية فاطمه
اصوال
نارص بنت محمد خري والدتها وفاء
 عبد الله مرصي بن عبد العزيزإعالن مبثابة مذكرة دعوة
إبراهيم
حاج خليل
....الخ فقرات الحكم.
قرارا ً قابال لالستئناف صدر بتاريخ
موضوع الدعوى  :تثبيت زواج
زفر تولد حلب  2003/1/10القيد
املطلوب تبليغها الحفظ والرتميم :
صادرة عن املحكمة الرشعية األوىل  -ناهد بركات بنت محمد وليد
قرارا ً صدر بتاريخ  2021/9/22قابالً
2021/11/7
ساحتبزة خـ  181من املدعى عليه
الجهة املطلوب الرتميم مبواجهتها (
بحلب
ونسب
ظهرية ملقي بنت مصطفى
لالستئناف
القايض السيد  :مروان حاج حمود
الدعوى أساس 2021 /13914
يوسف زفر بن زكريا والدته حنان
يف الدعوى رقم أساس  6358لعام
املدعى عليه )  :إسامعيل ماردنىل
القايض
القايض
107737
107769
حجار تولد حلب  1997/1/2القيد
عمال باملادة  /27/أ أصول محاكامت املساعد السيد  :محمد الحسني الرجو بن احمد
 1999قرار  417حسم 1999/7/31
======
=======
الجهة املدعية  :جليله الجزار بنت
قررت املحكمة اخطارك نرشا
قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة التوتبوغا خـ  26وعىل مهر معجله
الدعوى  :طلب إعادة قيد  +ترميم +
خمس وثالثون غرام ذهب عيار 21
تثبيت رشاء.
عبد الله
بالصحف و عىل لوحة إعالنات
اعالن مبثابة اخطار تنفيذي
 34من قانون أصول املحاكامت
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
قرياط أو ما يعادلها باللرية السورية
صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة املدنية رقم  /1/لعام  2016ابالغ
بالدعوى أساس 2021/2002
الجهة املدعية املتدخلة طالبة التبليغ :املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة املدعى عليه  :جهاد محمد جمعه
عمالً باملادة /27أ من قانون أصول
أبو مغارة
يوم الخميس  2021/12/9الساعة
املدعى عليها نرشا بالصحف املحلية غري مقبوضة ومؤجله خمس وثالثون شيخ محمد خدو بن مصطفى.
بحلب
غرام ذهب عيار  21قرياط أو ما
محاكامت قررت املحكمة إخطاركم
موضوع الدعوى
 /10/زواليه .
الجهة املطلوب التدخل مبواجهتها
وعىل لوحة إعالنات املحكمة القرار
القايض  :ماهر شيحه
املطلوب تبليغهم :ورثة مرسيل زلعوم وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
يعادلها باللرية السورية باقية بذمة
يف الدعوى رقم أساس  /19450/لعام نرشا ً بالصحف وبلوحة إعالنات
التايل :
املساعد  :احمد عوض
املحكمة بلزوم حضورك للمحكمة
2021
جرت بحقك املعاملة القانونية
الزوج وعد زواجهام حاصالً يف محلة بن قيرص وهم:
املدعـية  :فهيمه كوردي بنت احمد تثبيت بيع املدعى عليها ورشاء
األربعاء  2021/12/15الساعة /10/
قررت املحكمة وعمال باملادة
ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة
األعظمية بحلب بتاريخ  -1 . 2021/5/21هنود خضايب بنت امني.
املدعيني للعقار رقم  1/2665من
املدعى عليه :محمد الرمضان بن
زوالية.
/34/فقرة  /أ  /من قانون أصول
الوجاهي .
 -2لودي – صوالنج -جنيت أوالد
-2تضمني املدعى عليه الرسوم
املنطقة العقارية الخامسة بحلب
ساري
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
القايض
املحاكامت املدنية ابالغك الدعوى
قيرص زلعوم.
واملصاريف .
وبواقع  800سهم لكل من املدعيان
الدعوى  :تثبيت زواج
107729
يف املوعد املحدد جرت بحقك
بواسطة االعالن بالصحف ولصقا
 -3حكمت زلعوم بن جورجي.
ولكل من القارصين عبد القادر وعبد قرارا ً وجاهياً بحق الجهة املدعية
الدعوى اساس  /19144 /لعام
=====
املعاملة القانونية ،وسيصدر الحكم
عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم
السالم ونقل وتسجيل العقار املذكور ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
-2021
إعالن بيع باملزاد العلني
بحقكم مبثابة الوجاهي ،وعليه اقتىض
الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء
بتاريخ  2021/11/16يف امللف
عىل اسم املدعيني لدى السجل
قررت املحكمة وفق احكام املادة/
عليها قابالً للطعن بالنقض صدر
 971مصارف
رقم امللف :
اإلعالن
الواقع يف  2021/12/15الساعة /
/11699/ب/لعام  2021اخطاركم
العقاري بحلب اصوال
/34أ اصول إبالغك بواسطة النرش
وأفهم علناً حسب األصول بتاريخ
عامه 2021
القايض
العارشة  /زواليه
نرشا ً بالصحف وعىل لوحة إعالنات
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
قرار وجاهيا وكالوجاهي صدر وافهم /22محرم 1443/هجري املوافق
املنفذ :املدير العام للمرصف
107689
واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا
دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه تم
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة علنا وحسب أصول
 2021/8/30ميالدي .
العقاري بصفته
يف املوعد املذكور جرت يف حقك
وضع عقد التأمني رقم 1978/84/
االحد  2021/12/12الساعة ()10
=======
القايض
القايض
ميثله املحامية :هنا يوسف
املعاملة القانونية .
موضع التنفيذ.
زوالية
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
107758
107767
املنفذ عليه :عدنان العكاري بن
فعليكم مراجعة التنفيذ املدين
الصادر عن املحكمة الرشعية الثانية
القايض
====
=======
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا
محمد
بحلب أو ارسال وكيل قانوين خالل
يف املوعد املذكور أجريت بحقكم
بحلب
107702
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
املدة القانونية تحت طائلة متابعة
أساس  /8935/قرار 2021/1450/
========
صادرة عن محكمة الصلح املدنية
صادرة عن املحكمة الرشعية األوىل
املعاملة القانونية.

القايض السيد :مرعي محمد.
املساعد السيد :محمد سالمة.
املدعية :باشا الحول بنت عيل.

		

ميثلها املحامي :محمد مؤيد بكاية
املدعى عليه :محمد دوييل بن هالل.
الدعوى :تثبيت طالق.
قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة
/34أ أصول املحاكامت
-27/
إعالم املدعى عليه بواسطة النرش
بالصحف واإلعالن لصقاً عىل لوحة
إعالنات املحكمة مضمون القرار
املتضمن:
 -1تثبيت الطالق الذي اوقعه
املدعى عليه محمد دوييل بن جالل
وامينه تولد حلب 1981/7/25
القيد ضهرة عواد خـــ 90/67عىل
املدعية باشا الحول بنت عيل ورتيبه
تولد  1984/5/8القيد ضهرة عواد
خــ 90/67وذلك بتاريخ 2016/7/21
يف محلة كرم امليرس وعده طلقة بائنة
واحدة لعدم حصول مراجعة اثناء
العدة.
 -2ال تتوجب العدة الرشعية عىل
املدعية لفوات ميعادها
 -3تثبيت تنازل املدعية عن كافة
حقوقها الزوجية الرشعية.
 -4تضمني املدعى عليه الرسوم
واملصاريف والحد األدىن للوكالة
واتعاب املحاماة.
قرارا ً صدر بتاريخ  2021/10/24م.
القايض
107686
======
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن محكمة البداية املدنية
الثامنة عرش بحلب
أساس  /8865/قرار  /1054/لعام
2021
القايض السيد  :عصام مفلح
املساعد السيد  :نادين سليامن
املدعي  :ماهر درويش بن محمد
ديب
املدعى عليه  :وليد درويش بن طه
الدعوى  :تثبيت رشاء
قررت املحكمة عمالً باملادة /34أ
من قانون أصول املحاكامت املدنية
إعالم املدعى عليه بواسطة النرش
بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات
املحكمة املتضمن :
 -1إحالة الدعوى بحالتها الراهنة إىل
املحكمة التجارية املختصة أصوالً.
 -2عدم البحث بالرسم واملصاريف.
قرارا ً وجاهياً بحق الجهة املدعية
ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى
عليها قابالً لالستئناف صدر وأفهم
علناً حسب األصول يف يوم االثنني
الواقع بتاريخ  2021/11/8ميالدية.
القاضـي
107685
========
مذكرة تبليغ دعوة
صادرة عن محكمة البداية املدنية
يف عفرين
القايض السيد  :عمر زرزوري
املساعد  :فخري محمـد
املدعي  :ندميه حسن بنت حسن
املدعى عليهم :خالد و احمد و
محمد و مصطفى  /حسن أوالد
حسن
– ورثة عبد لله حسن بن حسن /
حسني و حسام و محمد  /حسن
امرية خطيب بنت احمدالدعوى  :ترميم و رفع اشارة
بالدعوى أساس2021 / 207 /
كون ان عنوانكم ضمن املناطق
الغري امنة وعمالً باحكام املادة()34
أ /قررت املحكمة تبليغكم نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة اعالنات
املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة
االثنني  2021/12/27الساعة ()10
زوالية .
واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيالً
قانونياً عنك أجريت بحقكم املعاملة
القانونية وان الحكم سيصدر بحقكم
مبثابة الوجاهي.
القايض
107683
=======

