
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / 446/

االربعاء ١٠ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
بناء عىل قرار مجلس جمعية ترشين التعاونية 

السكنية بحلب رقم / 103/ جلسة / 15/ تاريخ 
6/ 7/ 2022 قرر مجلس اإلدارة فتح باب االكتتاب 
لألعضاء املنتظرين حسب افضليتهم عىل املرشوع 

السكني الثالث الذي تم تخصيصه من قبل مجلس 
مدينة حلب باملقسم رقم / 3w( /496( حوايل / 18/ 

شقة سكنية وذلك خالل مدة / خمسة عرش / يوما 
من تاريخ اإلعالن عىل أن يسدد العضو سلفة اكتتاب 

مبلغ وقدره / 3000,000 / ل.س ثالثة ماليني لرية 
سورية الغري وكل عضو يتخلف عن هذا املوعد يفقد 

حقه يف االكتتاب 
امني الرس                    رئيس مجلس اإلدارة 

احمد قطان                      عثامن العيل 

24379

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
 فقد الطالب احمد وزان بن بكري مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية العلوم /
قسم الكيمياء   يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان الكلية مشكوراً.
24396

صادرة عن املحكمة الرشعية يف عفرين

القايض السيد :  محمد يارس عطعط                                   

املساعد  :  محمد يارس الحافظ 

املدعية :  فاطمه خليل بنت عمر            

ميثلها املحامي: محمود بايب                     

املدعى عليه:   حجي محمد بن عارف                            

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق        

يف الدعوى أساس/  544  / لعام 2022

 قررت املحكمة  وعمالً بنص 

املادة)27( أ/ أصول مدنية  اخطار 

املدعى عليه  نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة  بلزوم حضور 

املدعى عليه  بنفسه او يرسل وكيالً 

قانونياً عنه يف الجلسة القادمة 

املصادف يوم    االحد   2022/9/18 

الساعة  العارشة زوالية  ويف حال عدم 

حضورك فالحكم سيصدر بحقك  مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

102662

 =========

 اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

القايض: سلطان االسعد   

املساعد : مازن صاري كوزال

املنفذة:     دينا السبيع بنت عيىس                

وكيلها املحامي عيل العيىس  

املنفذ عليه:  حمدو السبيع بن نايف

قررت رئاسة التنفيذ الرشعي يف 

الباب بتاريخ   7 / 2022/8 بامللف 

الرشعي )122 ( ش / 2022  إخطار 

املنفذ عليه يف الصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة نظراً لكونه يف منطقة 

غري امنة و عمالً باملادة/34/ أصول 

محاكامت  قررت املحكمة وضع القرار  

أساس/104/قرار/423/لعام 2019 

موضع التنفيذ وذلك  عن طريق دائرة 

التنفيذ اصوالً

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك  وعليه اقتىض االعالن.

 رئيس التنفيذ الرشعي/ املناوب/ يف 

الباب  

القايض

102659

 ========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

القايض: بسام القاسم

املساعد: والء محو 

املدعية: منال الراعي بنت محمد ديب

املدعى عليه: محمد صباهي بن زهري

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /8086/ قرار /919/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت زواج املدعية من املدعى 

عليه عىل مهر معجله /8.000.000 

ل.س/ مقبوضة ومؤجله /12.000.000 

ل.س/ اثنا عرش مليون لرية سورية 

باقية بذمة الزوج وعد زواجهام 

حاصالً يف محلة املنصورة مبرص بتاريخ 

2022/3/29

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

2022/7/31

القايض

102655

                                    =======

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار

 صادر عن محكمة البداية املدنية يف 

السفرية 

القايض السيد: صالح الياس

املساعد السيد: نور مشنطط

املدعي: محمود الجنيد الرحال بن 

حسن 

املدعي عليها: متو الرحال بنت عبد الله

موضوع الدعوة: تثبيت رشاء 

يف الدعوة رقم أساس /373/ ب 2022

عمال باملادة /27/ أصول محاكامت 

تقرر اخطارك نرشا بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/8/29/ 

الساعة 10 زوالية.

واذا مل تحرضي او ترسيل وكيال قانونيا 

جرت بحقك املعاملة القانونية والحكم 

سيصدر مبثابة الوجاهي.

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

102654

           ========

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

 صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض السيد: حسني العليوي

املساعد السيد: نعيمة املسطور 

املدعية: مريم بركات بنت إسامعيل                        

وكيلها املحامي: عبد الباسط الالكاين

املدعي عليها: إيهاب بركات بن بركات

موضوع الدعوة: تفريق لعلة الغياب.

قررت املحكمة عمال باملادة )27( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون القرار رقم/317/ أساس /223/ 

لعام 2022 واملتضمن اقرر: 

1- التفريق بني الزوجني املتداعيني 

واعتبار هذا التفريق رجعياً 

2- إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا 

من تاريخ هذا القرار. 

3- تسجيل واقعة الطالق يف سجالت 

األحوال املدنية املختصة 

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال 

للطعن بالنطق صدر وتيل علنا حسب 

األصول والقانون بتاريخ 2022/6/15 

ميالدي

وعليه اقتيض اإلعالن 

القايض 

102653

 =======

سند مبثابة تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدنية بجبل 

سمعان

 القايض  :  محمد الشيخ عثامن     

املساعد  :  مروان راغب آغا  

طالبا التبليغ  : أحمد وخالد ولدا حسن 

العيد

املطلوب تبليغهم : ورثة حسن العيد 

بن جنيد  ، وهم :

ساره الحسن و امونه الحسن و عدله 

العيد و كفاء العيد بنات حسن ، 

وعبد املنعم وعزيزه و رشيد و جنيد 

و يوسف ومرفت واحمد وحسن أوالد 

شعبان العيد ، وعامد و لينه و حسني 

أوالد محمد الحسن  ، و والء الحسن 

بنت صالح الدين ، و عيل و اياد و 

محمد أوالد غياث املخلوف 

الحكم الصادر عن محكمة الصلح 

املدين بجبل سمعان أساس 256 قرار 

246 لعام 1996 القايض مبا ييل :

 • تثبيت رشاء املدعيان أحمد وخالد 

العيد أوالد حسن من املدعى عليه 

حسن العبيد بن جنيد والواقع عىل 

متام العقارين املوصوفني باملحرض 

رقم /308-121/ من املنطقة العقارية  

تركان  ونقل وتسجيل هذين العقارين 

باسم املدعيان مناصفة فيام بينهام 

وبواقع 2400/1200 سهم لكل منهام  

لدى دوائر السجل العقاري املختصة 

أصوالً  

 • عدم املساس باالشارات املثقلة 

وبالحقوق املكتسبة املدونة عىل 

الصحيفة العقارية قبل اقامة هذه 

الدعوى 

 • ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

بالعقد العقاري /43/ لعام 1996 بعد 

إنربام الحكم وتنفيذه . 

 • تضمني  املدعي كافة الرسوم 

واملصاريف ومئة لرية سورية أتعاب 

محاماة توزع وفق مجابها القانوين 

 قراراً وجاهياً بحق املدعي ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

لالستئناف  

صدر وأفهم علناً حسب األصول 

بتاريخي 9/ذو القعدة /1416 ه 

املوافق 1996/3/28 ميالدية

القايض

102652

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

يف حلب  

 القايض: محمد ماهر شيحه  

املساعد: أحمد عوض

املدعية: قمر حكوايت بنت احمد 

املدعى عليه: جعفر عبد الله بن عبد 

الله 

الدعوى: تثبيت زواج ونسب ومهر 

ونفقة وتعديل مهر وتفريق لعلة 

الشقاق  

يف الدعوى رقم أساس /5762/ 2022 

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة واملجلس العائيل يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/ زوالية 

سنداً للامدة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال 

قانونيا عنك يف املوعد املحدد سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك وعليه اقتىض 

اإلعالن.

القايض

102651

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 19 بحلب

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي : أحمد معراوي بن رضوان

املدعى عليهم : أحمد وعبد الحميد 

وإبراهيم وجهان وصباح وريان ورحاب 

معراوي أوالد صالح

الدعوى : تثبيت بيع

الدعوى أساس 2022/15686

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/9/18 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102650

 =========

تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

بجبل سمعان 

أساس /1991/ قرار 2011/1795 

القايض :   خالد عوض الجاسم 

املساعد :   عيل االقرع 

املدعي : محمد صبحي سنان بن عبد 

الله. 

املدعى عليه: محمد االش بن عبد 

القادر . 

الدعوى :  تثبيت بيع 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أ أصول ابالغكم بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة الحكم املتضمن: 

 • تثبيت رشاء املدعي من املدعى عليه 

للشقة املؤلفة من ثالث غرف ومنافع 

من املحرض رقم 980/ م.ع كفر حمرة 

..الخ 

 • عدم املساس باالشارات....الخ فقرات 

قراراً صدر بتاريخ 2011/9/18 قابال 

لالستئناف 

القايض 

102649

 ========

اعالن تبليغ مبثابة مذكرة حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية  الثالثة  

بحلب  

 القايض السيد : محمد سعيد علوش 

املساعد السيد : خلدون حوري     

 الجهة املدعية  : رحمة قاسم بنت 

محمود  

الجهة املدعى عليها : محمود عبد 

القادرين جمعة  

قررت املحكمة الناظرة يف الدعوى رقم 

أساس 3816 لعام 2022 وفقا  للامدة 

)34( أصول محاكامت كون موطنك 

يقع  يف منطقة غري امنة دعوتك 

بالصحف الرسمية عىل لوحة إعالنات 

املحكمة تبليغك قرار املحكمة القايض 

من حيث النتيجة .

1-تفريق بني الزوجني املتداعني بطلقة 

رجعية 

تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف اىل اخر ما جاء يف منطوق 

القرار 

القايض 

102648

 =======

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب 

أساس /554/ قرار /559/ لعام 2022

القايض السيد : عمران الحداد 

املساعد السيد : عامر داده

املدعيان : 

- هيثم بيطار بن إبراهيم 

- منيفة غضب بنت سمري            

املدعى عليهم : ورثة املرحوم إبراهيم 

بيطار بن أحمد وهم :

- أحمد ومحمد ومحمود ورابعة أوالد 

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة  

بحلب 

القايض :  محمد العيل  

املساعد:  زكريا ياسني 

املدعية :  نور خورشيد بنت مصطفى                

ميثلها املحامي جامل وليد بركات  

املدعى عليه: ألكيس اينني بن 

إيغوريفيتش  

الدعوى:  تثبيت زواج   

الدعوى أساس:  8068  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االحد  (  

28/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

 القايض

102677

=========

سند تبليغ حكم

صادر عن  محكمة الصلح املدنية 

بحريتان

القايض:  إبراهيم الكادري

املساعد:  خلود منال

طالب التبليغ :  رضوان - محمد شاهر   

/ اوالد عثامن  قشالن 

املطلوب تبليغه:   عبد املنعم العبدو 

بن احمد

الدعوى :  تثبيت رشاء 

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة/  

27 / أ /  تبليغكم بالصحف ولصقاً  

بلوحة اعالنات املحكمة القرار /14/ 

اساس  /16 / لعام  2022   املتضمن:

1- اعالن عدم االختصاص النوعي و 

املحيل لهذه املحكمة للنظر بهذه 

الدعوى واحالتها بوضعها الراهن ملقام 

محكمة البداية املدنية بحلب.  ....الخ 

ما جاء بالقرار

قراراً  صدر بتاريخ 2022/6/28 

القايض

102675

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية االوىل 

التجارية بحلب 

القايض: مصطفى بسوت 

املساعد: احمد اليوسف 

املدعي: محمد حسام رواس بن 

مصطفى 

املدعى عليهم: 

1- ليىل ترييز مقري بنت نعامن 

2- )فادي – فراس – روال ( أوالد عبد 

املسيح حليسو – إضافة للرتكة 

الدعوى: تثبيت ملكية 

يف الدعوى رقم أساس/647/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ دعوتكم بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم االحد 2022/8/28 

الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقكم 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102674

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب 

الرئيس :  أحمد عيل عيل  

املساعد:  مجدولني شنو 

املستأنف:  أحمد نعسان بن محمد                 

املستأنف عليهم: 

1-ورثة محمود مكانيس بن قدري  

وهم :

)زوجته حياة جابر بنت عبد السالم 

- أوالده منها : عبد القادر - محمد - 

احمد - وضاح - مرفت - فاطمه - ال

فت(                             

2-محمود منجد بن محمد وليد                

الدعوى أساس:  2086  /ب/2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االربعاء  (  

31/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

102666

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن  املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

القايض:    بسام تلجبيني  

املساعد:   محمد يوسف

املدعية : رهام خري الله بنت محمد 

بسام               

املدعى عليه :  محمد عويجه بن مجد 

الدين        

الدعوى : تفريق قبل الدخول

قررت املحكمة عمال  باملادة رقم /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

و لصقا عىل لوحة اإلعالنات مضمون 

القرار رقم/ 715/ لعام 2018 أساس/ 

1679/ 2018 املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2018/8/29 والتفريق  بني املدعى 

عليه محمد عويجة بن مجد الدين 

ورويده تولد حلب 1982/8/10 قيد 

املشارقة خ 29 واملدعية رهام خري الله 

بنت محمد بسام وجواهر تولد حلب 

1997/1/10 قيد املشارقة خ 29 بطلقة 

بائنة واحدة واقعة يف املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ هذا القرار بني الزوجني 

املتداعني بطلقة بائنة واحدة واقعة 

ببهو املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

بتاريخ هذا  القرار 

 • ال تتوجب املدعية بالعدة الرشعية 

تبعاً لكون الزوج قبل الدخول والخلوة 

الصحيحة 

 • الزام املدعى عليه محمد عويجه بان 

يدفع لزوجته املدعية رهام خري الله 

مبلغاً وقدره مليون لرية سورية من 

نصف كتلة املهرين كون الزوج قبل 

الدخول والخلوة الصحيحة  واعفائه 

من الباقي والبالغ نصف مليون لرية 

سورية  وفق تقرير الحكمني املصدق 

لدينا اصوال 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف ومبلغ الفي لرية سورية 

طابع اتعاب محاماة توزع اصوال  

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر وافهم علناً 

حسب األصول بتاريخ 9/ 1440/1/ 

هجري املوافق 2018/9/19 ميالدي 

القايض 

102663

 =========

 مذكرة اخطار      

اعالن
اعالن تصفية 

يف الدعوى رقم أساس /501/ لعام 2022 بداية 
مدنية أوىل بحلب – الغرفة التجارية تقرر البدء 

بتصفية رشكة أسد ورشكاه التضامنية وفق القانون. 
تسمية املحامي عبد النارص املرعي مصفياً للرشكة 
ودعوة كافة الدائنني واملدينني خالل مدة أقصاها 
ثالثة اشهر من نرش هذا اإلعالن مصطحبني معهم 

كافة الوثائق التي تثبت حقوقهم 
القايض 

مصطفى بسوت

24383

2/1

إعالن
بناء عىل قرار مجلس إدارة جمعية ترشين التعاونية 
السكنية بحلب رقم / 115/ جلسة / 16/ تاريخ 30/ 

 2022 /7
دعوتكم لحضور اجتامع هيئة املستفيدين يف 

املرشوعني األول والثاين وذلك لبحث ومناقشة جدول 
االعامل املعلن عنه ) افراز محارض املرشوعني األول 

والثاين من  رقم /1/ وحتى /286/( 
وذلك يف متام الساعة الثانية ظهرا من يوم السبت 

املصادف 2022/9/10 وذلك يف مقر االتحاد التعاوين 
السكني يف منطقة الزهراء ويف حال عدم اكتامل 
النصاب القانوين يؤجل االجتامع اىل الساعة التي 

تليها من نفس اليوم واملكان.
امني الرس                     رئيس مجلس اإلدارة 

احمد قطان                      عثامن العيل 

24381

إعالن
بناء عىل قرار مجلس إدارة جمعية ترشين التعاونية 
السكنية بحلب رقم / 116/ جلسة / 16/ تاريخ 30/ 

 2022 /7
دعوتكم لحضور اجتامع هيئة الشاغلني يف املرشوع 

األول وذلك النتخاب أعضاء هيئة شاغلني يف املرشوع 
األول وذلك يف متام الساعة الثانية ظهرا من يوم 

السبت املصادف 17/ 9/ 2022 وذلك يف مقر االتحاد 
التعاوين السكني يف منطقة الزهراء ويف حال عدم 

اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع اىل الساعة 
التي تليها من نفس اليوم واملكان 

امني الرس                      رئيس مجلس اإلدارة 

احمد قطان                      عثامن العيل 

24380

إبراهيم بيطار

الدعوى : تثبيت رشاء 

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ونرشاً بالصحف الرسمية 

القرار املتضمن :

1- تثبيت رشاء الجهة املدعية وبيع 

مورث الجهة املدعى عليها لتامم 

العقار رقم محرض /221/ من املنطقة 

العقارية التاسعة بحلب ونقل 

وتسجيل هذا البيع السم الجهة 

املدعية مناصفًة بواقع 1200/سهم 

لكل واحد منهم لدى قيود السجل 

العقاري بحلب والدوائر املالية 

والرسمية أصوالً وبدون املساس 

باإلشارات الثابتة املوجودة عىل 

صحيفة العقار.

2- رفع إشارة هذه الدعوى املوضوعة 

عىل صحيفة العقار املوضوعة بالعقد 

رقم 2021/2714 عند االنربام والتنفيذ 

أصوالً.

3- تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واألتعاب والحد األدىن 

للوكالة.

 قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابالً لالستئناف صدر وأفهم علناً 

بتاريخ 15/ذي القعدة 1443 هجري 

2022/6/15 ميالدي.

القاضـي

102647

                 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب 

 القايض : مجد قمشايت 

املساعد  : عبد الرحمن حسن  

املدعـية :  وصال شهايب بنت عبد 

املبني 

 – إضافة لرتكة مورثها محمد العويد 

بن مصطفى 

املدعى عليه : مصطفى مصطفى بن 

رمضان 

الدعــوى : تثبيت رشاء 

 أساس /15032/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ لذلك قررت 

املحكمة دعوة  املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم االثنني   9/19/ 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

القايض

102643

=======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب

أساس /2233/ قرار /2022/772

القايض السيد : عبد الله كريدي.

املساعد السيد : باسم حالج.

املدعي: صبا دركلت بنت مصطفى.

املدعى عليه: عبد املعطي سلو بن 

محمد.

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق وتنازل 

عن حقوق زوجية.

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

إعالم املدعى عليه بالنرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن:

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/5/8 والتفريق بني الزوجني طريف 

الدعوى بطلقة بائنة واحدة واقعة يف 

قاعة املحكمة الرشعية بتاريخ صدور 

القرار لعلة الشقاق.

2- الزام الزوجة بالعدة الرشعية 

بتاريخ صدور القرار.

3- تثبيت تنازل املدعية عن املهرين 

املعجل واملؤجل.

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب.

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق املدعى 

عليه قابالً للطعن بطريق النقض 

صدر وأفهم علناً بتاريخ 20/

ذي الحجة/1443 هجري املوافق 

2022/7/18 ميالدي.

القايض

102642

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية /1/ 

بحلب

القايض: محمد املوىس اليتيم.

املساعد: دليار عبيد.

املدعي: عامد الدين بايب خوجة بن 

أحمد.

املدعى عليهم: 

1- جميلة مؤذن بنت معروف.

2- عبد الكريم – محمد – بيان 

– نظمي – وهبي – قاسم – ايه – 

خليل- زهراء أوالد أحمد عصلة.

املوضوع: ترميم واثبات صحة حكم.

أساس /3235/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/ أ.م قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102638

=======



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / 446/

االربعاء ١٠ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

إعالن
فقدت الطالبة منى محمد املحمد الحسون 

الشهادة الكرتونية صادرة عن جامعة حلب كلية 

الطب البرشي يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24405

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
فقدت الطالبة أمرية الرجب بنت بكري مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية اآلداب / 

قسم اللغة العربية يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان الكلية مشكوراً.

24402

إعالن
قرر مجلس ادارة جمعية الخريجني العاملني يف جامعة حلب بالقرار رقم /106/ يف الجلسة رقم /16/ تاريخ 2022/8/3 توجيه انذار لالعضاء املكتتبني يف املرشوع 

االصطيايف –رسم العيس واملقرصين يف مدفوعاتهم ملراجعة الجمعية يف مقرها الكائن يف الفرقان شارع سريياتل امام معهد نيوهرايزن وتسديد كافة التزاماتهم 

املالية خالل /15/يوم وذلك تحت طائلة تطبيق املادة /35/ فقرة /هــ/ من املرسوم الترشيعي 99 لعام 2011 واملتضمنة الغاء اكتتابهم ويعترب هذا اإلعالن مبثابة 

تبليغ شخيص لالعضاء املجهويل العناوين التالية أسامئهم مع ارقام عضوياتهم: سعيد النجار36- محمد نزار هنداوي37- حازم هنداوي39- غنى هنداوي40- سحر 

عيىس38- عيل ديب43- مونيف حميص115- امل كبارة126- عبدالرحمن عنتايب128- محمد فاتح طرقجي130- احمد أبو الظهر131- احمد حنو138- عبد الرحمن 

حسني رشيف148- لبنى رشيف149- معاوية رشيف150- روعة أبوسيف154- هدى درويش جزائريل64- فراس دهامن72- عبدالرزاق محمود74- منال حامض78-

رامي وزاز93- عبداالله الحسني98- عمر الحسني99-محمد غياث الحسني100-يحيى الحسني101- اميان رشابايت102- إبراهيم أبو الفضل كالب159- عالية بابليل161- 

محمد اياد السيد164- احمد رائد عبد الكريم174-امل عايص19- دانه الدقاق186- رامي الرحبي189- عبد الله قلعجي198- أسامة احمد جمييل200-ربحي عواد 

203- ميساء شحرور205-صفاء هالل209- زينة شاهني210- محمد منري هنانو213- نهلة السيد222- رانيا العارف224- فواز العيل225- سمري تريايك229- محمد 

جالل حقي230- خالد رساج الدين231- محمد عبيده أبو نايف 234- صونيا شقيان245-محمد غازي سقا251- فراس سقا252- محمد فهد سقا253- محمد فادي 

سقا254- ملياء زيتوين258- يكانة يكن 264-محمد مجد الدين اسالمبويل265- امل يكن 269-طارق اوزون270 –عبد الرؤوف ديري271- رئيفة هبو277- رغداء عبد 

الحميد279-محمد وليد الرسحان281- حسن الدعيجي283- يارس العايص 284- لينا قرص285- احمد منذر الناشد286- فادي ناولو288

شاكرين تعاونكم

أمني الرس                                 رئيس مجلس اإلدارة

روال ازرق                               احمد بنانه

24406

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثالثة بحلب 

القايض : محمد مدرايت

املساعد : فائق الربي

الجهة املدعية : 

- رنده عثامن آغا بنت عبد الكريم

- محمد بهاء الزعيم بن وضاح

- محمد فضل الزعيم بن محمود 

كامل 

- محمد فريد الزعيم بن أحمد عادل 

- عالء الدين دويدري بن محمد 

عادل 

- إلهام الزعيم بنت محمد عادل 

- عادل الزعيم بن محمود كامل 

- أحمد عالء الزعيم بن وضاح 

الجهة املدعى عليها : 

- محمد مريه بن محمد خري 

- محمد عطار بن محمد سامي 

الدعوى : تخمني مأجور تجاري.

أساس 2022/292

عمالً باملادة 27/أ أصول املحاكامت 

قررت املحكمة إخطاركم نرشاً 

بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك للمحكمة الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي. 

القايض

102633

=======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الحادية عرش بحلب 

القايض :   محمد دهان

املساعد :    أحمد حسني 

املدعي : أديب جلياليت بن محمد سلطان. 

املدعى عليه:  عبد القادر سليامن 

بن سليامن. 

الدعوى : تثبيت بيع. 

أساس /16116/ 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أ أصول اخطارك بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

الثالثاء 2022/8/30 الساعة /10/ 

زوالية، وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً قانونياً عنك باملوعد املحدد 

جرت بحقكم املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي .  وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

102634

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية بعفرين

القايض السيد : محمد يارس عطعط

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ

املدعي : شريين عمر بنت سمري                                         

متثلها املحامية : آمنـة الصـوص

املدعى عليه : حنان أحمد بن خليل.

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق.

يف الدعوى رقم أساس /802/ لعام 

2022

وعمالً بأحكام املادة 36/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

تقرر دعوة املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم الثالثاء 2022/8/30 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً عنكم باملوعد 

املحدد ستجري املعاملة القانونية 

بحقك أصوالً.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

102635

=========

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة    البداية 

املدنية   الخامسة بحلب

القايض  السيد  :     مالك بدله      

املساعد  :    مصطفى  بكرو

املدعية : االء  العبد الله بنت  عبد  

الحميد  اصاله  واضافة  اىل تركة  

مورثها  عبد الحميد  العبد   الله 

بن حسن

 املدعى عليه :  حسني   نايف بن 

حسن  

الدعوى : تثبيت رشاء  سيارة 

 قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)- 34  / أ( قانون  أصول 

املحاكامت  املدنية إعالم  املدعى 

عليه  بواسطة النرش بالصحف 

باالضافة اىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون 

القرار الصادر بالدعوى أساس )1709 

/2022 (   قرار  )714(  املتضمن  :

•  تثبيت    بيع املدعى عليه  ورشاء  

مورث املدعية  املرحوم  عبد الحميد 

العبد الله بن حسن   لتامم السيارة 

)   208921 (  حلب 

• ترقني  اشارة الدعوى  

•تسليط  يد املدعى عليه  عىل 

رصيد الثمن 

•  تضمني املدعى عليه    الرسوم 

واملصاريف 0 

قرارها وجاهيا  بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى  عليه  

وقابال لآلستئناف صدر  حسب 

االصول بتاريخ 24   /7 /2022  

القايض 

102636

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

األوىل بحلب

الـقـايض  :  محمد املوىس اليتيم

املساعد  :  دليار عبيد 

املدعي   : محمد رزوق بن عيل

املدعى عليهم :  1. عبد الرحمن 

محمد رجب بن كامل                   

 2. فطوم رجب بنت كامل                                  

 3. نضال محمد رجب بن كامل                         

موضوع الدعوى :   ترميم و تثبيت 

رشاء   : 

يف الدعوى رقم أساس /4380/ لعام 

2022

عمالً باملادتني /27-34/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغكم 

نرشاً  بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء 2022/8/30  الساعة 

/10/ زواليه  .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً ستجري بحقكم املعاملة 

القانونية . وعليه اقتىض االعالن

القايض

102637

========

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

/8/ بحلب 

القايض : خالد دنون

املساعد : محمد نجار

الجهة املدعية : فاطمة- نادرة- 

ضحى- بنات مصطفى شيخ البساتنة 

املدعى عليهم : 

1-محمود-عبد الرزاق-محمد- 

حسناء- ليىل- سجى –ناديا أوالد 

مصطفى شيخ البساتنة 

2-سهام بسوت بنت محمد صبحي

الدعوى : إزالة شيوع 

أساس 1921/ لعام 2022 

عمال باملادة 27/أ قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليهم نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األحد 

الواقع يف 2022/9/18 الساعة 10 

زوالية

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال 

قانونيا باملوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي  وعليه اقتىض 

اإلعالن

القايض

102646

 ========

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثانية بحلب 

القايض السيد : برش الكيايل

املساعد : فائق الربي

املدعي :عامر مجوز بن عبد الرحمن 

املدعى عليه : محمد سامل تسقية 

بن احمد 

الدعوى : اثبات صحة حكم 

قررت املحكمة عمال باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعي عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقات عىل لوحة 

إعالنات املحكمة 

مضمون القرار رقم /687/أساس 

7619    لعام 2022 

اقرر:

1-قبول طلب اثبات صحة الحكم 

القضايئ 1091  الصادر بالدعوى 

أساس 2008/16205 ص م2 بحلب 

2-قبول الطلب العارض شكالً 

وموضوعاً وتصحيح اسم املدعي 

ليصبح عامر بدالً من عامد 

3-الحكم باعتبار الصورة الضوئية 

للحكم القضايئ 1091 الصادر 

بالدعوى أساس 2008/16205 ص  

م2 بحلب املربزة يف ملف الدعوى 

تقوم مقام أصلها وصالحة للحصول 

عىل صور طبق األصل عنها واصل 

للتنفيذ لها بعد انربام الحكم 

4-تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة والحد 

األدىن لرسم الوكالة

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابال لالستئناف صدر وأفهم 

علناً حسب األصول والقانون بتاريخ 

2021/12/28

القايض 

102645

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

األوىل بحلب 

القايض : محمد موىس اليتيم 

املساعد:  دليار عبيد 

املدعـــــية :  حسناء عزوز بنت 

محمد عزوز

املدعى عليهم :  

محمد وحيد عبد العزيز بن محمود

محمد عبد العزيز بن محمد وحيد 

عبد امللك عبد العزيز بن محمد 

وحيد

منار عبد العزيز بنت محمد وحيد

نادرة عبد العزيز بنت محمد وحيد

 الدعوى: إزالة شيوع 

أساس /4347/ 2022

عمالً باملادة رقم /27/أ اصول قررت 

املحكمة ابالغكم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور األربعاء 

2021/8/31 الساعة 10زوالية.

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102716

=============

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بجبل سمعان 

رقم اساس/   822/ 2022

القايض : نويران حامدى  الرتكامن 

املساعد : عباس حنبالس

املدعي  : شعبو شعبو بن محمود                           

املدعى عليه : ورثة عبد املحمد 

اصالة عن انفسهم واضافة للرتكة 

وهم :ابراهيم – عبدالله – جمعه- 

عيل – صباح – اوالد عبد املحمد 

اعــالن مزايدة للمــرة الثانية
تعلن الجمعية التعاونية االستهالكية – ارض العجور عن اجراء مزايدة بطريقة الظرف املختوم الستثامر فرن الخبز العادي يف 

محلة سليامن الحلبي – ارض العجور بحلب والواقع عىل املحرض /2889/ منطقة تاسعة.

تقدم الجمعية املكان والرخصة عىل الوضع الراهن.

يقدم املستثمر العدد واآلالت الالزمة

يدفع املستثمر بدل ايراد وعىل الطن الواحد شهريا /100000/ ل . س فقط مئة الف لرية سورية الغري

مدة االستثامر 15 عام فقط خمسة عرش عاماً عىل أن يرتك العدد واآلالت كاملة لصالح الجمعية بعد انتهاء العقد.

وذلك حسب دفرت الرشوط املوجودة يف إدارة الجمعية  تقدم العروض اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن ولغاية 

2022/8/31 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عرش يف مقر الجمعية الكائن يف حي سليامن الحلبي – ارض 

العجور مقابل جامع الحجار تفض العروض يوم الخميس 2022/9/1 الساعة الرابعة عرش بنفس املكان.

رئيس مجلس اإلدارة

فصيح الدرويش

24367

اعــالن بمثابــة ســند تبليغ إنذار كاتــب بالعدل

بناء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم حفظ 1458/95 تاريخ 2022/8/7 مبوجب اإلنذار 

املوثق خاص 12/ عام 10286 سجل 603 بتاريخ 2022/7/20  والقايض بتبليغ املنذر اليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل طريق لوحة اإلعالنات للسيد محمد فتوح  بن عبد الرحمن.

واملنذر من قبل السيدة قمر جنيدي بنت ماهر.

وذلك مبوضوع اإلنذار:

حيث اننا قد قمنا ببيعك 111.717 سهامً ) تعادل 1000 مرت مربع(  من العقار املوصوف باملحرض 251 منطقة 

عقارية أورم الكربى مبوجب العقد املربم يف 2011/10/10 حيث أننا قد قبضنا منك كامل القيمة املتفق عليها وتم 

اعتبار هذا البيع كعربون من قبلنا لرشاء عقارك املوصوف باملحرض 12212 مقسم 5 منطقة عقارية رابعة بحلب 

) عىل سبيل املقايضة الجزئية ( كام تعهدت لنا برتقني إشارة الحجز االحتياطية  املوضوعة عىل املحرض املذكور 

ملصلحة املدعو نصوح السريوان بن إبراهيم وحيث قمنا بتسديد كامل قيمة العقار املوصوف باملحرض 12212 

مقسم 5 منطقة عقارية رابعة بحلب وأبدينا استعدادنا لفراغة الحصة املباعة عىل املحرض 251 أورم الكربى ومبا 

أنك ماطلت يف إجراء الفراغة ومل تقم بفراغة املحرض 12212 مقسم 5 منطقة عقارية رابعة بحلب السمنا ومل 

تقم بتنفيذ التزامك لرتقني إشارة الحجز  كام مل تسع ليك نفرغ لك ملكيتنا من املحرض 251 منطقة عقارية أورم 

الكربى لذا فإننا قمنا باالستحصال عىل حكم قضايئ بتثبيت رشائنا للمحرض 12212 مقسم 5 منطقة عقارية رابعة 

بحلب ونقل امللكية اىل اسمنا األمر الذي كلفنا قرابة خمس وعرشون مليون لرية وسورية بسبب املصالحة عىل 

العقود والرسوم القضائية واملالية والعقارية وبناء عليه : ومبا أنك مل تلتزم بالعقود املربمة بيننا ومل تقم بتنفيذ 

التزاماتك املتعلقة باملحرضين املذكورين ورغم ابداء استعدادنا مراراً إلمتام فراغة الحصة املباعة من املحرض 251 

منطقة عقارية أورم الكربى بالطرق املتاحة واملقبولة قانونيا وامتناعك الغري مربر إلمتام هذه الفراغة لك ولنا مام 

تسبب لنا بأرضار مادية بالغة تفوق قيمة التعاقد بتاريخ 2011.

لذا فإننا جئنا ننذرك بفسخ عقد البيع والرشاء املربم بيننا بخصوص بيعنا 111.717 سهامً من العقار املوصوف 

باملحرض 251 منطقة عقارية أورم الكربى ونعترب أنفسنا بدءاً من تبليغك هذا اإلنذار يف حل من أي التزام تجاهك 

يتعلق بالعقار املذكور.

الكاتب بالعدل األول بحلب

24397

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية زهرة نيسان التعاونية السكنية بحلب بقراره رقم /26/ جلسة رقم 

/11/ تاريخ 2022/7/30 إنذار األعضاء املكتتبني عىل مرشوع أرض توزيع مجلس املدينة 

بقعة W3 برضورة تسديد ما يرتتب عليهم من أقساط شهرية ونفقات إدارية وسلفة 

االكتتاب وجزء من كلفة املرافق العامة وذلك خالل مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

بالجريدة الرسمية تحت طائلة نقل أسامئهم إىل جدول األعضاء املنتظرين ويعترب هذا 

اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل اإلقامة وهم السادة التالية أسامؤهم : 1- منان 

عيل بن عيل رقم عضوية /9/  2- محمد رمضان ابو دان بن محمد رقم عضوية /22/  3- 

حنيفة عيل بنت عبد املنان رقم عضوية /25/ 4- سعاد ستوت بنت عبد القادر رقم عضوية 

/29/ 5- والء آل حاج جمعة بنت أسامة رقم عضوية /34/ .

أمني الرس                                                         رئيس مجلس اإلدارة

محمد جامل كسيح                                                محفوظ حبيب

24403                                      

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية سيف الدولة للسكن واالصطياف بجلسته رقم / 3 /  تاريخ 2022/4/5 

دعوة األعضاء املكتتبني عىل مرشوع مجلس مدينة حلب بقعة W3 فعىل األعضاء مراجعة مقر 

الجمعية الكائن / شارع القوتيل ـ جانب سينام حلب ـ بناية الهاشمي ـ ط2/ لتسديد سلفة 

االكتتاب والبالغة /3000000/ ل س فقط ثالثة ماليني لرية سورية مع كافة االلتزامات املالية وذلك 

خالل عرشة أيام من تاريخ نرش االعالن ومن الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الساعة الثالثة مساء 

ويعترب هذا االعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل العناوين التالية أسامئهم :محمد هشام 

شعبان بن عبد السالم  - رنا الهويس بنت أيوب  - عبد الرحمن البيك بن عبد الجليل   - صفوان 

زبدية بن أحمد    - أحمد جربيني بن عبد الله  -اميان محمد بنت محمود - شكري أحمد بن 

محمد - عامر شايط بن عبد الله - ابراهيم بطيخ بن محمد فاضل – مروة شايط بنت عبد الله 

–رامي بطيخ بن محمد فاضل– حسام زبدية بن أحمد .

              امني الرس                                  رئيس مجلس االدارة

      املحامية:راوية بليد                        املحامي:أسعد ســلطان

24398
الدعوى ـ تثبيت رشاء . 

عمال باملادة / 34/آ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم  االثنني املصادف 2022/8/29  

الساعة /10/ زواليه . 

واذا مل يحرضا ويرسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت يف حقه املعاملة 

القانونية  وعليه اقتىض االعالن

  القايض 

102715

=============

إعالن مبثابة مذكرة  سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف اعزاز 

القايض السيد   : أحمد شادي عيد

املساعد السيد  :   عيل حسني

الجهة املدعـية : رمزية العبد الله 

بنت احمد        

 ميثلها املحامي : محمد بديع كلو 

املدعى عليه    : محمد حامده بن 

جمعة 

موضوع الدعوى :   تثبيت زواج 

ونسب   

يف الدعوى رقم أساس /  60/لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 

/27/ فقرة / أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية تبليغك الحكم 

الصادر يف الدعوى رقم اساس /  

60 / حسم بتاريخ   25 /2022/3 

واملتضمن:

تثبيت زواج الجهة املدعية  رمزية 

العبد الله  العيساوي بنت احمد 

و الدتها منى ضبعان  تولد حلب 

1993/6/1 امانة البا القيد الباب 

شاملية  خ /379 بالجهة املدعى 

عليها  : محمد حامده بن جمعه 

والدته هيام اوسكو االيويب تولد 

اعزاز 1988/1/20 امانة اعزاز 

القيد محلة الشاملية  خ 128 عىل 

مهر معجله مليون لرية سورية غري 

مقبوضة ومؤجله مليون لرية سورية 

باقية يف ذمة الزوج املنعقد بينهام 

يف مدينة اسطنبول – تركيا  بتاريخ 

 2014/1/1

تثبيت نسب االطفال : ادم تولد 

تركيا اسطنبول كوتشك جكمجة  

2018/11/4  ومحمود تولد تركيا 

اسطنبول غونغورين 2021/1/6 من 

والديهام املتداعيني

تنفيذ القرار لدى مديرية الشؤون 

املدنية املختصة اصوال

 تضمني املدعى عليه  الرسوم 

واملصاريف و االتعاب

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية  

وكالوجاهي بحق الجهة املدعى عليه  

قابال بالطعن بالنقض صدر وافهم 

علنا بتاريخ 26/ذو الحجة / 1443 ه 

املوافق 2022/7/25 م

القايض

102714

============


