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الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
عـــالن تبليغ بالصحف لدعوة اكتتاب

يعلن مجلس إدارة جمعية املتوسـط التعاونية للسكن واالصطياف بحلب عن تحديد موعد آخر مهلة لالكتتاب ألعضاء الجمعية عىل مساكن يف مرشوع الجمعية السكني عىل املقسم 
. W3 وعىل مساكن الجمعية يف املرشوع السكني للجمعية التعاونية املشرتكة روايب املتوسط عىل املقسم رقم /526/ يف نفس البقعة التنظيمية ، W3 رقم /607/ يف البقعة التنظيمية

وذلك حتى مدة أقصـــــــــاها الساعة الواحدة ظهراً من يوم األحد الواقع بتاريــــــــخ 2022/9/4 .
وعىل أعضاء الجمعية املنتظرين الراغبني باالكتتاب مراجعة الجمعية يف مقرها الكائن يف محلة شارع القوتيل بحلب لالطالع عىل رشوط االكتتاب والتقدم بطلب اكتتاب خطي اىل 

ديوان الجمعية خالل املهلة املحددة يف هذا االعالن مرفقا بالوثائق املطلوبة لالكتتاب .
ويعترب هذا اإلعالن تبليغاً رسـمياً بالدعوة لالكتتاب مضمون هذا االعالن ألعضاء الجمعية مجهويل العنوان املدرجة أسامؤهم أدناه وهم:

رئيس مجلس اإلدارة   محمد عبد السالم عويف

24404

إاالسم والكنية                  االسم والكنية                  االسم والكنية                   االسم والكنية                     االسم  والكنية                 االسم والكنية
سامر درويش                       عهد كيايل                       ماجد طه                   عبد الله السيد                     محمد أبو راس              محمد زهري صبحان

ايهاب الجندي               مصطفى ياسينو                   ليندا محمد                   سها كيايل                            شذى حوري                 عامد أول
اميان الشاميل                 ايال زيوار                            عامد جعفر                   ريم كيايل                            نرصت حبش                 مهند حميص

رىب أبو دان                    حسام سلطان                 شعلة العبود الخاروف          ناظم كيايل                           هيفاء بريقدار               مهند العيل
فاتن اليونس               احمد منري لبابيدي              كوكب الصباح جبس            دميا بيازيد                           نديم ابودان               محمد وليد عبه جي
كفاح املصطفى               عزام طالب                     عمر السيد                       عبد املنعم أبو راس                أحمد صبحان              عالء الدين جلياليت

عبد الستار قطان            هيام شمس                      اسعاف كيايل                    حكمت عبدو اغا                  فارس داللة                  رانية مجوز
ضحى العبود               عبد الرزاق أبو راس              عيل رسالن                      فادية  مهندس                       مجد كيايل             محمد نور الدين زيتوين

مصطفى صنديف               منال غازي                     نداء  السامك                     نور شعار                             هدى شعار                خالد عطار
محمود شحادة                انس الرصما                      صالح الرصما                   محمد نور مهندس                  محمد صنديف              احمد صنديف

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف 

السفرية 

القايض املناوب السيد : 

املساعد السيد : نعيمه املسطور  

املدعية : عائشة شواخ العبيد بنت 

جمعة           

 املدعى عليه : جمعة األحمد 

الوحيش بن محمد          

موضوع الدعوى : 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 /396 / أساس 

/281/ لعام  2022 واملتضمن أقرر: 

 • التفريق بني الزوجني املتداعيني 

الزوجة املدعية وزوجها املدعى عليه 

لعلة الغياب واعتبار هذا التفريق 

رجعيا يحق للزوج مراجعة زوجته 

خالل فرتة العدة 

 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا 

من تاريخ هذا القرار 

 • تسجيل واقعة الطالق موضوع 

الفقرة األوىل عىل قيد الزوجني يف 

سجالت األحوال املدنية املختصة 

اصوال بعد اكتساب القرار الدرجة 

القطعية 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف والفي لرية سورية اتعاب 

محاماة 

 قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر وتيل علنا حسب 

األصول بتاريخ 2022/7/18 ميالدي 

 وعليه اقتىض اإلعالن. 

القايض 

102710

 =========

 إعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن  املحكمة الرشعية يف تادف  

القايض :  عبد الرحمن طيبو  

املساعد:  عبد السالم النعمة

املدعية :  أحالم العبد بنت جهاد                               

املدعى عليه: منصور العبد الله بن 

نارص  

الدعوى: التفريق لعلة الشقاق 

والرضر  

الدعوى أساس: 66 /2022

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور  للمحكمة 

لحضور املجلس العائيل يوم  الثالثاء   

9/20 / 2022 الساعة )10( زوالية 

سنداً للامدة 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً عنك يف املوعد املحدد 

سينعقد املجلس العائيل وتثبيت 

غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك وعليه اقتىض اإلعالن .

 القايض

102709 

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

القايض: بسام تلجبيني. 

املساعد: نذير صاري كوزال. 

املدعـــــية :   سلمى ملقي بنت 

عمر . 

املدعى عليه : عبد الله موىس بن 

مسعود . 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر 

ونفقة وحجز احتياطي ومنع سفر. 

أساس /2022/9353

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة 

ابالغك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة الخميس 

2022/9/22 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقهام املعاملة 

القانونية. 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102708

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب 

القايض: عيل سلطان

املساعد: موىس شيخو

املدعية: بتول ركبي بنت عمر 

املدعى عليه: طارق الحج بن جمعة

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/1136/ قرار /710/ لعام 2022 

املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/6/12 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني بطلقة بائنة واحدة لعلة 

الشقاق واقعة يف املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ صدور هذا القرار 

وتسجيله لدى أمني السجل املدين 

املختص أصوالً.

 • إلزام املدعية بالعدة الرشعية 

بتاريخ هذا القرار.

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كاملة.

قراراً قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

بتاريخ 2022/6/30

القايض

102707

 ======

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب 

القايض  : عصام مفلح  

املساعد  : نادين سليامن

 املدعيان: 

1- حسن العبد الله بن محمود 

2- ابراهيم الصطوف بن محمود 

املدعى عليهم :  احمد وحسني )أوالد 

محمد الصطوف( 

الدعوى :  فسخ تسجيل

يف الدعوى رقم أساس/7941/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ اخطاركم بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم األربعاء 2022/9/28 

الساعة /10/ زوالية

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي  .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102703

 ========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة  

بحلب 

أساس / 10578 / قرار /  249  / لعام 

2022

 القايض السيد  : محمد ماهر شيحه                   

املساعد السيد  : احمد عوض   

املدعية : رسحه العبد الله 

الرحمن بنت عبد الرحمن                      

ميثلها املحامي محمد زكريا الويس

املدعى عليه: عبد املجيد العبدو بن 

احمد                

الدعوى: تثبيت زواج ونسب  

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

قرار املحكمة املتضمن :

1-تثبيت  الزواج الجاري بني كالً من 

املدعية )رسحه العبد الله الرحمن 

بنت عبد الرحمن وامريه تولد عاكوله 

1999/4/26 العاكولة خـ 7( واملدعى 

عليه )عبد املجيد العبدو بن احمد 

وزهره حلب 1997/1/1 جربين خـ 

112( وذلك عىل مهر معجله مليون 

لرية سورية مقبوضة ومؤجله مثله 

باقية بذمة الزوج واعتبار زواجهام 

حاصالً يف محلة الشيخ خرض بتاريخ 

. 2018/9/3

2-الحاق نسب الطفل عيل تولد حلب 

2020/4/1 بوالديه طريف هذه الدعوى 

والزام امني السجل املدين بتسجيل 

الزواج والنسب عىل القيود املدنية 

للطرفني اصوالً .

3-تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واالتعاب .

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه صدر 

وافهم علناً حسب االصول بتاريخ 

2022/6/5 ميالدي قابالً للطعن 

بالنقض .

القايض

102701 

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السابعة عرش بحلب 

 القايض :  محمد فاتح أبرم   

املساعد:  سهيله العيل  

املدعي:   طاها محمد  حسنو بن محمد               

املدعى عليه:  اسامعيل ماجان بن 

جمعة  

الدعوى:  تثبيت رشاء  

الدعوى أساس:  14776 /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

102700

 =========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة  

بحلب 

أساس / 5256 / قرار /  800  / لعام 

2022

القايض السيد  : عيل سلطان                  

املساعد السيد  : موىس شيخو   

املدعية : خدوج معرستاوي بنت أح

مد                                   ميثلها 

املحامي محمد زكريا الويس

املدعى عليهم: محمد - عامر - براءة 

- تبارك اوالد عبود معرستاوي               

الدعوى: تثبيت مخارجة 

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

قرار املحكمة املتضمن :

1-تثبيت  تخارج املدعى عليهم 

)محمد - عامر - براءة - تبارك( 

أبناء عبود معرستاوي لصالح املدعية 

خدوج معرستاوي بنت أحمد عن 

ما آل إليهم إرثاً من مؤرثهم املرحوم 

عبود معرستاوي من املركبة رقم 

034166 نقل دمشق والتي كان 

ميلكها املرحوم حال حياته ومبوجب 

وثيقة حرص االرث الرشعي رقم 2 

لعام 2022 ونقل وتسجيل التخارج 

بالدوائر املالية واالدارية املختصة وال 

سيام مديرية النقل بدمشق السم 

املدعية وهي عبارة عن سيارة نوع 

مازدا موديل 1996 .

2-تضمني املدعى عليهم الرسوم 

واملصاريف .

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى عليهم قابالً للطعن 

بالنقض صدر وافهم علناً بتاريخ 

2022/7/28 وحسب االصول .

 القايض

102699 

 ==========

 اخطار  

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

االوىل  بجبل سمعان

القايض:  جمعه الحسني

املساعد: بتول قدحنون

املدعي: جامل سليامن بن عبد الله 

املدعى عليهم:  ورثة مريم العليوي 

بنت عمر   اصالة  إضافة للرتكة 

وهم/1- إبراهيم عمر العليوي 2- دره    

و مريش العليوي  3- عبد اللطيف 

العليوي  4- محمود العمر بن رسالن  

5- عيوش العليوي  بنت عمر  6- 

فاطمة العليوي  بنت عبدو                  

  الدعوى :    تثبيت رشاء 

يف الدعوى أساس/ 116 / 2022 تقرر 

اخطاركم عمالً باملادة/27/أ م م  نرشاً 

بأحد الصحف اليومية و لصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة االحد  2022/8/28  الساعة 

العارشة زوالية .   

وإذا مل تحرضوا  أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً عنكم جرت بحقِك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقكم 

كالوجاهي  .

القايض

102696

 ========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة عرش بحلب  

أساس /8521/ قرار /633/ لعام 2022

القايض السيد : محمد شادي بدلة

املساعد السيد : زياد املحمد

املدعي : منال هنداوي بنت أحمد.

املدعى عليهام : مازن ومنار ولدي 

أحمد هنداوي

موضوع الدعوى : تثبيت بيع

قررت املحكمة عمالً باملادتني 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة املتضمن :

1- تثبيت رشاء املدعية من املدعى 

عليهام لحصة سهمية مقدارها /600/

سهامً من املقسم رقم /10/ من العقار 

رقم /3890/ من املنطقة العقارية 

الرابعة بحلب وتسجيل ذلك بالسجل 

املؤقت والسجل العقاري والدوائر 

املختصة أصوالً ) مع عدم املساس 

باإلشارات السابقة إلشارة هذه 

الدعوى (.

2- ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

بالعقد رقم /6011/ لعام 2021 بعد 

انربام الحكم وتنفيذه.

3- تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واألتعاب.

قراراً قابالً لالستئناف صدر وأفهم علناً 

بتاريخ 2022/7/24.

القاضـي

102693

 ==========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السابعة بحلب 

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعي: عبد الرحمن البابليل بن 

عبد الله

املدعى عليهام:

 • عبد العزيز عيل بن نارص

 • حسان لطفو بن أحمد

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /2690/ قرار /643/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • قبول الطلب العارض شكالً 

وموضوعاً وتثبيت رشاء املدعي لحصة 

سهمية 2400/10 سهم من العقار 

/7114/ منطقة عقارية عارشة بحلب 

ونقلها وتسجيلها السمه.

 • ترقني إشارة الدعوى دون املساس 

باإلشارات السابقة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2022/6/29

القايض

102689

 ========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب 

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعية: حسن البكاري بن محمد

املدعى عليهم: 

 • حسناء البكاري بنت محمد

 • أمينه ومنى وهدى ورحاب 

وفاطمه وحسن وخديجة وغاليه، 

أوالد محمد حسن البكاري

 • خلف البكاري بن حسن

 • أحمد وعائشه ومحمد، أوالد عبد 

الشواخ  

الجميع أصالة وإضافة للرتكة

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /130/ قرار /592/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي لحصة سهمية 

2400/1582.857 سهم من العقار 

/5543/ منطقة عقارية عارشة ونقلها 

وتسجيلها السمه.

 • ترقني إشارة الدعوى دون املساس 

باإلشارات السابقة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2022/6/29

القايض

102688

 ========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب

القايض :  عباس شيخو  

املساعد :   عبد الرزاق العبيد  

املدعـي : هاين دااليت بن محمد     

املدعى عليها: نرسين معاز بنت خالد                    

 الدعوى : تثبيت  مخالعة رضائية 

قررت املحكمة عمال  باملادة رقم 

/34/أ من قانون أصول املحاكامت 

إعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف و لصقا عىل لوحة اإلعالنات 

مضمون القرار رقم/ 819/ لعام 2022 

أساس/ 7572/ 2022 املتضمن:

 • تثبيت املخالعة الرضائية الجارية 

بتاريخ 2021/8/10 يف تركيا – كلس 

– بني كل من املدعي هاين دااليت 

بن محمد والدته عهد دااليت تولد 

ديب 1980/10/10 القيد تاتارلر خ31 

واملدعى عليها نرسين معاز بنت خالد 

والدتها ازدهار قطاع  تولد حلب 

1986/1/3 القيد تاتارلر خ31 وعىل 

الرشوط املذكورة أعاله وعىل بدل 

قدره ستني غرام ذهب قبضته املدعى 

عليها واعتبار هذه املخالعة بالنسبة 

للزوجني فسخاً لعقد زواجهام بحيث 

ال يحالن لبعضهام البعض إال مبهر 

وعقد جديدين 

 • عدم البحث بالعدة الرشعية لفوات 

ميعادها 

 • تسجيل واقعة املخالعة عىل قيود 

الطرفني لدى امانة السجل املدين 

اصوال 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف 

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه 

قابال للطعن بالنقض صدر وافهم 

علناً حسب األصول بتاريخ 2/ 

محرم/1444/ هجري املوافق 

2022/7/31 ميالدي 

القايض 

102687

 =========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة طلب 

عارض

صادرة عن  املحكمة الرشعية  الثامنة 

بحلب

 القايض :  عبد الله كريدي  

 املساعد :  باسم حالج

املدعية: مريم الخليل بنت محمود   .                                            

متثلها املحامية رباح رمضان     

 املدعى عليه : محمد الحسني النبهان 

الحسني  الجمعة بن احمد     

 الدعوى : تفريق تثبيت زواج ونفي 

الحاق نسب وتثبيت طالق طلب 

عارض تصحيح اسم املدعى عليه

 الدعوى أساس/3113/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة )طلب 

عارض( نرشاً بالصحف  وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االثنني  2022/9/19 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض 

102685

=========

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية يف 

الباب 

القايض السيد : عامر بوادقجي

املساعد السيد: مازن صاري كوزال

املدعي: محمد النزال بن نزال

املدعى عليها : نهى مرصي بنت 

محمد 

الدعوى : تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس 148  لعام 

 2022

قررت املحكمة وعمال باملادة 34/ 

فقرة أ  أصول محاكامت مدنية  

اخطار املدعى عليه نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة  يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض 

102691

 ========

 اعالن مبثابة مذكرة تبليغ 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

جبل سمعان

القايض : هاشم مكاوي

املساعد : فاطمة رستم 

املدعي : املدير العام للرشكة العامة 

لكهرباء محافظة حلب 

بصفته تنوب عنه إدارة قضايا الدولة 

بحلب 

املدعى عليه : عبد العزيز قصاب بن 

عيىس 

الدعوى : طلب مبلغ 

يف الدعوى رقم أساس 34/لعام 2022 

عمال باملادة 34/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم االحد 2022/8/28 الساعة 10 

زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

ستجري بحقك املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

102697

 ========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدنية يف 

الباب

القايض : محمد رشيد أرسالن 

املساعد : فخري محمد 

املدعي : املدير العام للرشكة العامة 

لكهرباء محافظة حلب 

بصفته تنوب عنه إدارة قضايا الدولة 

بحلب 

املدعى عليه : جمعة املحمد بن 

حسني 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

يف الدعوى رقم أساس /5/ لعام 2022 

عمال باملادة 27/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم االثنني 2022/8/29 الساعة 

10 زوالية  واذا مل تحرض او ترسل 

وكيال قانونيا ستجري بحقك املعاملة 

القانونية  وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

102698

========

إعالن
ترخيص لسور وسكن زراعي عىل جزء العقار 

 /1/ منطقة عقارية رسم الحرمل – االمام 

تقدم السيد فهد محمد املاجد باستدعاء مسجل بديوان 

مجلس بدلة رسم الحرمل بالرقم/134/ وتاريخ/2022/8/1 

يطلب فيه املوافقة عىل منحه ترخيص عىل جزء العقار /1/ 

منطقة عقارية رسم الحرمل إلشادة سور وسكن زراعي. 

_ فعىل من يود االعرتاض التقدم بطلب خطي اىل ديوان 

مجلس بلدة رسم الحرمل خالل أوقات الدوام الرسمي 

اعتبارا من تاريخ 2022/8/4 وملدة /30/ يوم مرفقا 

بالثبوتيات الالزمة وأسباب االعرتاض. 
  رئيس مجلس بلدة رسم الحرمل – االمام 

 حسن العيل

24399 

إعالن
  ترخيص لسور وسكن زراعي عىل جزء العقار 

 /1/ منطقة عقارية رسم الحرمل – االمام 

تقدم السيد عمر العيل بن خلف باستدعاء مسجل بديوان 

مجلس بلدة رسم الحرمل بالرقم/132/ وتاريخ/2022/8/1 

طلب فيه املوافقة عىل منحة ترخيص عىل جزء العقار/1/ 

منطقة عقارية رسم الحرمل إلشادة سور وسكن زراعي.

_ فعىل من يود االعرتاض التقدم بطلب خطي اىل ديوان 

مجلس بلدة رسم الحرمل خالل أوقات الدوام الرسمي 

اعتبارا من تاريخ 4/ 8/ 2022 وملدة / 30/ يوم مرفقا 

بالثبوتيات الالزمة وأسباب االعرتاض 
  رئيس مجلس بلدة رسم الحرمل – االمام 

 حسن العيل 

24400

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية النسور التعاونية للسكن واالصطياف بحلب بقرار جلسة رقم / 7 / قرار / 78 /

تاريخ: 3 / 8 / 2022. دعوة كافة األعضاء املنتظرين يف الجمعية وفقاً ألفضلياتهم لحضور جلسة تخصص علنية عىل 

شواغر املرشوع السكني األول يف معارة االرتيق وذلك من يوم السبت 27/ 8 / 2022

الساعة الخامسة مساًء يف مقر الجمعية الكائن يف محلة الجميلية خلف شعبة الرتبية الثانية.

فعىل األعضاء الراغبني بالتخصص مراجعة الجمعية خالل أوقات الدوام الرسمي.

وذلك لتسديد ما يرتتب عليهم من التزامات مالية تجاه الجمعية وفقاً لخطة متويل هيئة املستفيدين لعام /2021 /

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء املجهويل اإلقامة وهم:

أحمد نارص بن عبد الحميد – محمد أسعد طرابييش بن محمد غياث – أحمد قرشي بن محمد -هناء بكري إبراهيم 

بنت بكري لؤي رزوق بن عمر – هشام مصاص بن يوسف – محمد رزوق بن عمر - نيفني عويره بنت محمد غياث

زها مزيك بنت عدنان – منى أنجق بنت أحمد – محمد رامي قباين بن محمد فريد – حسن عبد اللطيف بن محمود

عبد الله الحاج إبراهيم بن عبد الرحيم – عطا خطيب بن محمد شحود – محمد عطا خطيب بن محمود

نور قباين بنت محمد صالح -النا قباين بنت محمد صالح – عبد العزيز قباين بن محمد صالح

روضة العلو بنت محمد رياض – محمد أديب مشلح بن محمود – عيد سعود بن سليامن

شاكرين تعاونكم

        رئيس مجلس االدارة

       محمد يحيى سبسبي

24401



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٧/

الخميس ١١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة بحلب

القايض السيد :  فيصل عرنوس  

املساعد السيد:  راما  السيد عيل   

الـــــمـــدعــــي   :  ميادة قيموز 

بنت محمد  

املدعى عليه  :  محمد صباهي بن 

سليامن 

موضوع الدعوى  : ترقني إشارة 

بالدعوى أساس /13285 / 2022

عمالً باملادة /34/أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

إبالغك نرشاً بالصحف و لصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/ زواليه ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً يف املوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية    . وعليه 

اقتىض االعالن                                                       

    القايض

102761

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية السابعة 

بحلب

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعي : محمد جواد فاطمة بن 

أحمد جودة

املدعى عليه :  محمد رساج عيل 

بن عمر 

الدعوى : تجديد تثبيت رشاء

الدعوى أساس 16701 / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي. 

القايض

102750

ــــــــــــــــ

مذكرة اخطار صحف

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب

القايض : محمد فراس خرمة.

املساعد : عيل اقرع. 

الجهةاملدعية ))طالبة التجديد((: 

محمود مصيني بن محمد.

الجهة املدعى عليها ))املطلوب 

التجديد مبواجهتها(( :فاطمة 

مصيني بنت أحمد.

موضوع الدعوى طلب تجديد. 

يف الدعوى أساس /3473/ لعام 

2022

وفق احكام املادة /27/ أ قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع 2022/8/23 الساعة العارشة 

زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال 

قانونيا باملوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

                   القايض

102748

ــــــــــــــــ

مذكرة دعوة صحف

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب

القايض : محمد فراس خرمة.

املساعد : عيل اقرع. 

الجهةاملدعية ))طالبة التجديد((: 

محمود مصيني بن محمد.

الجهة املدعى عليها ))املطلوب 

التجديد مبواجهتها(( :فاطمة 

مصيني بنت أحمد وجميل 

مصيني بن أحمد.

موضوع الدعوى طلب عارض. 

يف الدعوى أساس /3473/ لعام 

2022

وفق احكام املادة /27/ أ قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع 2022/8/23 الساعة العارشة 

زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال 

قانونيا باملوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن                                         

القايض

102747

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة  الرشعية 9  

بحلب 

القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني    

املدعية  : بنانة دبا بنت احمد 

عامر                         

     ميثلها املحامي :هيثم البالل   

املدعى عليه : ناجي مرعي 

الشامي بن عبد القادر                                           

تثبيت زواج   

    يف الدعوى الرشعية رقم أساس 

2022 /9085/

عمال باملادة رقم  /27/ من قانون 

أصول املحاكامت قررت املحكمة 

اخطار  املدعى عليه بواسطة 

النرش  بالصحف املحلية  ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األحد  

الواقع  يف  2022/8/28 الساعة/ 

10/ زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً عنه 

يف املوعد املذكورة جرت يف حقه 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي اصوال .

القايض 

102746

ــــــــــــــــ

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

املنفذ   : عمر الطه بن مصطفى       

املنفذ عليه   :عيىس العيل بن عيل  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/7   يف امللف 

التنفيذي رقم 

/7625/ب/ لعام  2022  اخطار 

املنفذ عليها     نرشا  بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة 

البداية املدنية الخامسة عرش 

بحلب أساس /7489/ قرار /229/ 

لعام 2008 موضوع التنفيذ  

 لذا يقتيض عليكم مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين   بحلب  او ارسال 

وكيل  قانوين خالل املدة القانونية  

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف  .

 وعليه اقتىض اإلعالن                                                          

مدير التنفيذ املدين بحلب

102745

ــــــــــــــــ

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

املنفذ   : حسناء سيد طه بنت 

يسني        

املنفذ عليها   :اسالم قشاش بنت 

محمد   

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/7   يف امللف 

التنفيذي رقم 

/7208/ب/ لعام  2022  اخطار 

املنفذ عليها     نرشا  بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة 

البداية املدنية الحادية  عرش 

بحلب أساس /27058/ قرار 

/1648/ لعام 2007 موضوع 

التنفيذ  

 لذا يقتيض عليكم مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب او ارسال 

وكيل قانوين خالل املدة القانونية  

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف  .

  وعليه اقتىض اإلعالن                                                    

مدير التنفيذ املدين بحلب

102744

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

بحريتان

القايض : إبراهيم الكادري

املساعد : عامر قسوم

املدعي : مهند سواس ابن عبدو.

املطلوب إدخالها كمدعى عليها : 

وفاء أنيس بنت عبد العزيز.

الدعوى : إزالة شيوع.

بالدعوى أساس /14/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ 

من قانون أصول املحاكامت إبالغ 

املدعى عليها مذكرة دعوة بواسطة 

اإلعالن بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة األربعاء 2022/8/31 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن                                                                     

القايض  

102736

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب 

القايض: جان جورج كبه   

املساعد: حسان العبد الله  

 املدعي: احمد قباين بن عمر   

املدعى عليها: عائشة احمد قباين 

بنت عمر                 

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس/2329/ 

2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام 

املادة 27/أ دعوتك بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة املحاكمة يوم االثنني 

2022/8/29 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن   

القايض

102731

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )  اخطار(

صادرة عن  محكمة  االستئناف  

املدنية  /  الثامنه  / بحلب 

 الرئيس  :   محمد عيل خليل  

املساعد  :     محمد اديب الذكور

املستأنف  :  احمد بادنجيك  بن 

عبد الجواد

 املستأنف  عليه :   اياد ياسني  بن 

محمد 

 الدعوى  :  استئناف  -  تثبيت 

رشاء سيارة 

بالدعوى أساس ) 1677/ب 

)2022/

وعمال« باملادة )  27/ أ (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )  اخطار(  

املستأنف  عليه  بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االثنني ( املوافق 

   2022 / 9 /19

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل 

قانوين عنك باملوعد املحدد 

جرت بحقك  املعاملة القانونية 

وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  وعليه إقتىض االعالن0 

الرئيس  

102730

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة تبليغ طلب 

عارض وإدخال

محكمة البداية املدنية 14 بحلب

القايض : فاطمة دهان

املساعد : غفران عبيد 

املدعي : محمد مخلص فروايت بن 

محمد عيل

املطلوب إدخالهم ـ املدعى عليهم 

 :

بكري نارص بن محمد 

محمد ومحمود وهشام وجامل 

وعدنان وخزامى أوالد محمد 

عاصم أوبري إضافة لرتكة انعام 

اوبري

الدعوى أساس 2022/6192

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الثالثاء 2022/8/30 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .  

القايض

102729

ـــــــــــــــــ 

إعالن مبثابة مذكرة دعوى ) 

مجلس عائيل ( 

صادر عن محكمة الرشعية 

السابعة بحلب 

القايض السيد: بسام القاسم    

املساعد السيد: والء محو

الجهة املدعية والء صالحية بنت 

عبد الرحمن  

الجهة املدعى عليها   : محمد 

التنجي بن محمد طاهر  . 

املوضوع : تبليغ مجلس عائيل  

 يف الدعوى رقم أساس/  1966  / 

لعام 2022 قررت املحكمة وعمالً 

بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية تبليغك 

موعدا لحضور املجلس العائيل 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور يوم  الثالثاء 30 

/2022/8 الساعة /10/ زوالية .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن   

القايض

102728

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 11 بحلب

القايض : محمد دهان 

املساعد :  أحمد حسني 

املدعي : يوسف مجالوي بن 

متثله املحامية اميان  محفوظ  

البطران

املدعى عليه : القعقاع املشهور 

بن سعيد 

الدعوى : مطالبة بتعويض 

الدعوى أساس 2022/13907

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي .  

القايض

102727

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/16/ بحلب

 القايض :  عبد النارص نرص الله   

 املساعد : محمد طيب العيل 

 املدعي : محسن علوان بن عادل           

املدعى عليهم:

 زهاء + رغداء + برشى/ أوالد 

أحمد عكش -إضافة لرتكة احمد 

عكش و عواش زين بنت عبد 

الوهاب

 أحمد + انس + اكرم+ آيه+ آالء/ 

أوالد يوسف عكش- إضافة لرتكة 

يوسف عكش بن احمد 

احمد يارس+ عبد الله زاهر+ 

محمد بالل+ عبري + عال+ + 

محمد +رزان / أوالد مروان  أبو 

بكر

إضافة لرتكة امينه عكش بنت 

احمد 

أحمد + امري+ أمجد / أوالد محمد 

عكش - إضافة لرتكة  محمد عكش 

بن احمد 

أحمد سائد + محمد + وائل/ 

أوالد محمود  الزين -إضافة لرتكة 

حميدة عكش بنت احمد 

عالية عكش بنت  عبد املنعم 

-إضافة لرتكة عبد املنعم عكش 

بن احمد

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/13675/ لعام 

-2022

قررت املحكمة وعمال باملادة 

/ 27/أ اصول  تبليغكم مذكرة 

الدعوة  نرشاً بالصحف  وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة االربعاء  

2022/9/28 الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرضوت أو ترسلوا وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 

بحقكم املعاملة القانونية.

     القايض 

102726

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب

أساس /3654/ قرار /2022/610

القاضية السيد : محمد فراس 

خرمه.

املساعد السيد: عيل األقرع.

طالب الرتميم : امين رضا بن 

محمد.

املدعى عليه : محمد عيل الناشف 

بن نوري.

الدعوى: ترميم دعوى تثبيت بيع.

قررت املحكمة عمالً باملادة 

/34/أ إعالم املدعى عليه بالنرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة القرار املتضمن:

1- قبول دعوى الرتميم شكالً.

2- تثبيت رشاء الجهة املدعية 

وبيع املدعى عليه محمد عيل 

الناشف لتامم املسكن رقم /9/ 

العامرة ) 40-أ ( االرشفية ونقل 

وتسجيل ملكيته من اسم املدعى 

عليه السم املدعي لدى املؤسسة 

العامة لالسكان والدوائر املختصة 

أصوالً.

3- ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

ملصلحة املدعي بالدعوى رقم 

أساس /19055/ صلح مدين ثانية 

بحلب بتاريخ 2010/8/27 بعد 

انربام الحكم وتنفيذه اصوالً.

4- إلزام املدعي بالرسم والنفقات 

وأتعاب املحاماة.

قراراً كالوجاهي بحق املدعى عليه 

ووجاهياً بحق املدعي وكالوجاهي 

بحق املتدخل قابالً لالستئناف 

صدر وتيل علناً حسب األصول 

بتاريخ 2022/7/27.   

القايض

102725

ــــــــــــــــ

تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب 

أساس /3632/ لعام 2022 

القايض :   محمد فراس خرمه 

املساعد :   عيل االقرع 

املدعي : عبد القادر سعيد بن 

محمد .املدعى عليه: محمد سمري 

اقرع بن محمد عارف. 

محمد الحسن بن أحمد . 

الدعوى :  تثبيت بيع وترقني إشارة 

رهن 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/34/ أ أصول ابالغكم بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة الحكم املتضمن: 

تثبيت بيع املدعى عليه ورشاء 

لتامم املركبة رقم/228256/ حلب 

ونقل وتسجيل ...الخ 

عدم املساس باالشارات.......الخ 

فقرات 

قراراً صدر بتاريخ 2022/7/27 

قابال لالستئناف 

القايض 

102724

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية األوىل 

بحلب

الرئيس : محمد دمر جولو

املساعد :  نضال غنوم

املستأنف : محمد بهاية بن عبد 

الرحمن

املستأنف عليهم : ميادة وفائزه 

وأمريه ويوسف ومحمد أديب 

أوالد عبد الرحمن بهاية

الدعوى أساس 133 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/8/29 الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي . 

الرئيس

القايض املستشار

محمد دمر جولو

102723

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية الثامنة 

بحلب

الرئيس : محمد عيل خليل

املساعد :  محمد أديب الزكور

املستأنف : عبد الله شحاده بن 

محمد

املستأنف عليه : عبد األحمد 

الحسني

الدعوى أساس 2022/1588

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/8/31 الساعة /11/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي .  

الرئيس

102722

ـــــــــــــــ

إعالن تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف 

املدنية السادسة بحلب 

أساس /1142/ ب/ قرار /130/

لعام 2019

 الرئيس : مصطفى حارضي. 

املساعد: أحمد حرح 

 املستأنفة : رميانه سامل بنت 

محمد عبد القادر . 

املستأنف عليه :  محمد يارس 

املصطفى بن عيل. 

قررت املحكمة عمالً بأحكام 

املادتني / 27/أ أصول املحاكامت 

املدنية إعالمك بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن 

لصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

املتضمن : 

قبول االستئناف شكالً.

قبول االستئناف موضوعاً والحكم 

بتثبيت تنازل املستأنفة عن 

الدعوى رقم أساس 1070/

لعام2007 املنظورة أمام محكمة 

البداية املدنية /11/ بحلب 

واملتعلقة بتثبيت بيع العقار 

3/4447 م.ع تاسعة بحلب ...الخ 

ترقني إشارة الدعوى ...الخ فقرات 

الحكم.

قراراً صدر بتاريخ 2019/10/10 .  

الرئيس 

102721

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

األوىل بحلب

أساس /47/ قرار /324/ لعام 

2022

القايض : محمد املوىس اليتيم

املساعد : دليار عبيد

املدعـــــية : جهيدة رجب باشا 

بنت عبد الرؤوف - أصالة عن 

نفسها وبأي صفة كانت لها.

املدعى عليهم : ورثة املرحوم 

اسحق عكليان بن اوهانس وهم :

- هوري وهوفيك وشاغيك أوالد 

إسحاق عكليان

الدعوى: إخالء لعلة الرتك

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إعالم املدعى عليهم بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة القرار املتضمن :

1- إلزام الجهة املدعى عليها 

بإخالء املأجور موضوع الدعوى 

املوصوف باملحرض رقم /7762/ 

مقسم /13/ من املنطقة العقارية 

الرابعة بحلب لعلة الرتك وتسليمه 

للجهة املدعية خالياً من الشواغل 

والشاغلني.

2- تضمني الجهة املدعى عليها 

الرسوم واملصاريف والحد األدىن 

ألتعاب املحاماة ورسم الوكالة.

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية، 

واملدعى عليها مرال، ومبثابة 

الوجاهي بحق باقي الجهة املدعى 

عليها، قابالً للنقض، صدر وأفهم 

علناً حسب األصول والقانون، 

بجلسة 2022/7/17.

  وعليه اقتىض اإلعالن                                                                                

القايض

102719

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية عرش بحلب

أساس /9662/ قرار /386/ لعام 

2022

القايض : مصطفى فحل

املساعد : فهيمة مصطفى

املدعـــــــي : محمد عصام 

دندشيل بن عبد امللك.

املدعى عليهام : 

- عبد املعطي الصالح بن عمر

- محمد ضياء الصالح بن عبد 

املعطي.

موضوع الدعوى : تثبيت بيع.

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تبليغك بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة املتضمن :

1- تثبيت رشاء الجهة املدعية 

وبيع الجهة املدعى عليها لتامم 

الصالة املخصصة برقم  /12/ 

رشيحة /A/ كتلة /4/  طابق 

أريض الناتجة عن العضوية رقم 

/1348/ لدى اتحاد الجمعيات 

الحرفية بحلب ) الجمعية الحرفية 

للنجارة واألثاث الخشبي بللريمون 

( مجلس إدارة املنطقة الصناعية 

بللريمون بحلب ومن ثم نقل 

وتسجيل هذه امللكية السم الجهة 

املدعية لدى الجهات املختصة 

بحلب أصوالً.

2- عدم املساس باإلشارات املدونة 

عىل الصحيفة العقارية وعىل 

الحقوق املكتسبة عىل  العقار.

3- ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

عىل صحيفة العقار موضوع 

الدعوى ملصلحة الجهة املدعية 

بعد انربام الحكم وتنفيذه أصوالً.

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف وأتعاب املحاماة.

قراراً وجاهياً بحق املدعي ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليهم قابالً 

لالستئناف صدر أصوالً  وأفهم 

بتاريخ 2021/4/5.

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

102717

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

القايض :  مالك بدلة 

املساعد:  مصطفى بكرو 

املدعي:  عاطف مرايش بن  محمد              

املدعى عليه:  ثائر عنتايب بن 

أحمد كنعان   

الدعوى:  تثبيت بيع  

الدعوى أساس:  19962  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة إبالغك 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم ) 

الثالثاء (  20 / 9 / 2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

   القايض

102721

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة بحلب 

القايض :  فيصل عرنوس 

املساعد:  راما السيد عيل 

طالب التجديد )املدعى عليه( :  

سعد رساج بن احمد صبوح               

املطلوب التجديد مبواجهته 

)املدعى عليه(:  عبد الرحمن 

قصري بن عمر   

الدعوى:  طلب تجديد + تثبيت 

رشاء سيارة  

أساس:  16756  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة إبالغك 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة ) 

االحد (  28 / 8 / 2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

القايض

 102718   

======


