
خالصــة عقد

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٣/
الثالثاء ٢٣ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

خالصــة عقد
لقد تم فقدان نسخة عقد البيع ذات الرقم/4239/ تاريخ 16/ 
9/ 1995 والعائدة للمحرض /192/ ، شقة/6/ ، مرشوع/ 3000 
شقة مدخل أول /منطقة الحمدانية /هيفاء بكار بنت أحمد/  

  رئيس دائرة السكن املنطقة الشاملية 

املهندس مأمون عبد الله وهيبة 

24423

خالصــة عقد
خالصة عقد اإلعارة للمعري: محمد زيك ووالء ووجدي شهدي أبناء غسان 

   واملستعري: غيث مشهدي بن غسان وإبراهيم قايض بن عادل 
مدة العقد: سنة ونصف/18/ شهر تبدأ من تاريخ 2022/8/3 

 وتنتهي بتاريخ 2024/2/2 
 عنوان املتجر: حلب املدينة الصناعية الشيخ نجار الفئة الثانية جزء من 
املقسم رقم/22491/                                                                               

   امني السجل التجاري باملدينة الصناعية الشيخ نجار
24422

إعالن
إشارة اىل أحكام قرار وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم /خ/2/ 2435 تاريخ 1977/8/6 املتضمن نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة.

تعلن جمعية مناء التنموية املشهرة بالقرار /1305/ تاريخ 2008/8/25 عن اجراء مناقصة داخلية رقم ...  2022 وذلك باللرية السورية 

أجهزة طبية ) أجهزة سكر – أجهزة ضغط الكرتوين – أجهزة ضغط يدوي – كرايس عجزة كبار – رشائح سكر – أجهزة رذاذ( مدينة حلب 

وذلك وفق األمور التالية :

1 – التأمينات األولية /7.500.000/ل . س فقط سبعة ماليني وخمسمئة الف لرية سورية الغري والتأمينات النهائية /10% من قيمة العقد.

2 – يحق للمتعهد التقدم باملواد التي يرغب بها ويحق للجنة املناقصة تجزئة مواد استدراج العروض بني العارضني حسبام يراه مالمئاً.

3 – مدة تنفيذ العقد 15 يوم 

4 – مدة االلتزام بالعرض ثالثوم يوما من تاريخ العقد.

5- ميكن الحصول عىل دفرت الرشوط الفنية والحقوقية وتقديم العروض يف مركز مرشوع حامية املجتمع يف منطقة املارتيني مبنى جمعية 

النور الطابق األريض.

يبدأ التقديم يف تاريخ 2022/8/21 وينتهي يف تاريخ 2022/9/18 . عىل أن يكون موعد فض العروض بتاريخ 2022/9/19 يف مركز مرشوع 

حامية املجتمع الواقع يف املارتيني مبنى جمعية النور الطابق األريض وذلك يف الساعة /12/ ظهراً .

جمعية مناء الخريية

24447

إعالن
فقد الطالب اسعد محمد مقيد مصدقة تخرج 

صادرة عن جامعة حلب معهد التقاين لهندسة 

امليكانيك والكهربائية يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان املعهد مشكوراً.

24442

إعالن
تذكر مؤسسة اإلسكان العسكرية األخوة املشرتكني يف مشاريع السكن بكافة 

املحافظات املتأخرين عن تسديد  الذمم املالية املرتتبة عليهم الذين مل 

يبادروا حتى تاريخه لالستفادة من فرتة اإلعفاء  من غرامات التأخري املمنوح 

لهم مبوجب اإلعالن رقم /2452/ تاريخ 2021/10/30 ملراجعة فرع اإلسكان 

/30/ بعدرا  أو دوائر ومكاتب السكن باملحافظات لتسوية أوضاعهم املالية  

وتسديد ما يرتتب عليهم من إلتزامات مالية واإلستفادة من فرتة  اإلعفاء 

التي ستنتهي بتاريخ 2022/11/1 ضمنا , ويعترب هذا اإلعالن  مبثابة إنذار 

شخيص وسيتم إتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتأخرين عن التسديد   بعد 

إنتهاء فرتة اإلعفاء .    

 اللواء املهندس فوزه ابراهيم الربي املدير العام ملؤسسة اإلسكان العسكرية

9564

خالصــة عقد
لقد تم فقدان نسخة عقد البيع ذات الرقم /6203/  تاريخ 

1995/8/30 والعائدة للمحرض /12E/ ، شقة/ 10/ ، مرشوع/ حي 
الشهداء منطقة /رابعة/ باسم السيدة: مطيعة علبي بنت محمد 

بهاء الدين  
رئيس دائرة السكن املنطقة الشاملية 

املهندس مأمون عبد الله وهيبة 
24437

خالصة عقد اإلعارة للمعري: محمد توفيق ومحمد صبحي وحسام الدين 
طحان أبناء عبد الوهاب   واملستعري: محمد ماهر سباغ بن محمد صالح 

ومحمد احمد العابد بن صبحي  مدة العقد: 3 سنوات تبدأ من تاريخ 
2021/11/14 مدة العقد: سنة وتنتهي بتاريخ 2024/11/13 

عنوان املتجر: حلب املدينة الصناعية الشيخ نجار الفئة الثانية 
مقسم/220006/ 

  امني السجل التجاري باملدينة الصناعية بالشيخ نجار 
    24421

خالصــة عقد
خالصة عقد اإلعارة للمعري: محمد زبيدة بن عيل 

واملستعري: وائل خانكان بن محمد 
مدة العقد: سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2022/6/29 وتنتهي بتاريخ 

 2023/6/28
عنوان املتجر: حلب املدينة الصناعية الشيخ نجار الفئة األوىل جزء من 

املقسم/140346/ 
 امني السجل التجاري  باملدينة الصناعية بالشيخ نجار 

  24420

إعالن
جمعية منارة أبناء الشهداء التعاونية للسكن بحلب

بناء عىل قرار مجلس إدارة منارة أبناء الشهداء رقم /23/ يف الجلسة رقم 

/6/ بتاريخ 2022/6/29 قرر مجلس اإلدارة دعوة األعضاء املكتتبني عىل 

مشاريع الجمعية السكني /w3/ لتسديد ما يرتتب عليهم من التزامات 

مالية / أقساط شهرية ونفقات إدارية / تجاه الجمعية ومراجعة مقر 

الجمعية الكائن يف نحطة بغداد مقابل حلويات أبو العبد لالتصال عىل 

الرقم أمني الرس /0933555946/ خالل مدة 15 يوم من تاريخ اإلعالن  

وذلك تحت طائلة الغاء اكتتابهم وعودتهم اىل جدول املنتظرين ويعترب 

هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لالعضاء املجهويل اإلقامة والعنوان وهم 

: جميل زرقا – مصطفى خري الله – احمد زرقا – يارس زرقا – عبد الغني 

صباغ رشبايت – توفيق زعبوبة – هنادي سامل – شعبان ادلبي – احمد 

الفاضل – انطوانيت روشانا – عيل رحمون – ميادة عجان الحديد.

 أمني الرس              رئيس مجلس اإلدارة 

 رشا سامين                محمد زهري حريري

24448

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعية : غصون حاممي بنت عبد 

الرحمن.

املدعى عليه : عامر مدرايت بن شحيده.

الدعوى : تفريق لعلة الغياب

يف الدعوى رقم أساس /9878/ لعام 

2022

وعمالً بأحكام املادة )27( فقرة /أ/ من 

قانون أصول املحاكامت قررت املحكمة 

إخطارك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك إىل املحكمة يوم االثنني 

الواقع يف 2022/9/19 الساعة العارشة 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد ستجري املعاملة 

القانونية بحقك وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

القايض  

103011

==========

سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة عرش بحلب 

أساس 12318/ قرار //662/لعام2022 

القايض  : فاطمه دهان 

املساعد:  غفران عبيد 

 املدعي :  رحاب محمد أحمد بنت 

مصطفى

املدعى عليه :  مصطفى محمد أحمد 

بن محمد جمعة

الدعوى : تثبيت رشاء عقار. 

عمالً باملادة /34/أ قررت املحكمة 

ابالغك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولوحة إعالنات املحكمة الحكم 

املتضمن : 

• تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 

عليه لتامم الشقة رقم/2/ من الربجية 

رقم/8/ من املرشوع الرابع الريادة 

األوىل من املنطقة العقارية االنصاري 

بحلب والناتجة عن العضوية رقم/402/ 

واملسجلة لدى جمعية حلب القدمية 

للسكن واالصطياف بحلب ...الخ

•رفع إشارة الدعوى ....الخ فقرات 

الحكم.

قراراً صدر بتاريخ 2022/7/31 قابالً 

لالستئناف

القايض

103010

========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

القايض :  عبد الله عفش                                                

رئيس التنفيذ املدين يف جبل سمعان 

املساعد :  صباح قدحنون 

طالب التبليـغ  : محمود أبو غدة صباغ 

بن محمد صالح

املطلوب تبليغه : بيان صباغ بنت عبد 

الرحمن

قررت رئاسة التنفيذ املدين بجبل 

سمعان بتاريخ 2022/8/18 يف امللف 

رقــــــم 639/ب/2022 إخطارك نرشا 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بجبل سمعان بأنه قد 

وضع موضع التنفيذ  القرار الصادر عن 

محكمة البداية املدنية الثانية بجبل 

سمعان أساس 329 قرار 439 لعام 

2022

 فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بجبل سمعان أو إرسال وكيلك القانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة 

متابعة االجراءات التنفيذية بامللف .  

وعليه اقتىض اإلعالن 

رئيس التنفيذ املدين بجبل سمعان  

103009

========

مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

جنديرس

القايض السيد :   عامر جمعه                                   

املساعد  :   محمد يارس الحافظ

املدعية:  مارينا اوسو بنت فريد           

وكيلها املحامي:   انس املحمد    

املدعى عليه: محمد حسن بن مصطفى     

موضوع الدعوى: تثبيت زواج 

يف الدعوى أساس/ 165  / لعام 2022 

نظراً لعدم التمكن من تبليغك القامتك 

يف منطقة غري امنة  وفق احكام 

املادة)34( أ/ أصول قررت املحكمة 

اخطارك  مذكرة الدعوى بواسطة 

النرش بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم     االحد    2022/9/18 يف الساعة 

)10( زوالية .

واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً 

عنك أجريت بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن           

القايض 

103006

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

محكمة االستئناف املدنية بحلب 

سند تبليغ

الطاعنتني : 1 - اسعاف خربوطيل بنت 

عبد الحميد

2 - لبابة طباخ بنت محمد عيل 

أصالة وإضافة لرتكة محمد عيل طباخ

املطعون ضده : أحمد جامل املوىس 

ابن عبود                  

تقرر تبليغك الطعن بالنقض رقم 

2022/397 املتضمن الطعن بالحكم 

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب أساس 895/ب قرار 

/119/ لعام 2021 لصقاً عىل لوحة 

اعالنات املحكمة واالعالن يف صحيفة 

يومية .  

القايض املستشار محمد دمر جولو      

102991

=========

محكمة االستئناف املدنية بحلب 

سند تبليغ

الطاعن : محمد صقر طباخ ابن محمد 

عيل

أصالة وإضافة لرتكة محمد عيل طباخ 

املطعون ضده : أحمد جامل املوىس 

ابن عبود                  

تقرر تبليغك الطعن بالنقض رقم 

2022/363 املتضمن الطعن بالحكم 

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب أساس 895/ب قرار 

/119/ لعام 2021 لصقاً عىل لوحة 

اعالنات املحكمة واالعالن يف صحيفة 

يومية .  

القايض املستشار محمد دمر جولو      

102990

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 20 بحلب

القايض : خليل العالن

املساعد : صباح حاممي

املدعي : امنار سيجري بن منري

املدعى عليه : عادل وايل بن بكري

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 20857 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/9/21 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102989

=======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية/18/  

بحلب

 القايض :  عصام مفلح  

 املساعد :  نادين السليامن 

 طالب التدخل:   وائل مرويك  بن 

لويس 

  املطلوب ادخالها :  منريفا سنيك بنت 

صبحي  

الدعوى : طلب تدخل وادخال

 الدعوى أساس/8213/ لعام 2022-

مل يحرض املطلوب ادخالها رغم تبلغها 

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   الخميس  29 

/2022/9 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 

بحقك سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

102988

==========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمد رفعت عبه جي 

بن محمد 

املنفذ عليه :  ورثة علياء عبه جي 

بنت محمد وهو : غسان عبه جي بن 

محمد أصالة وإضافة للرتكة

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  18 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8773/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  البدايئ املدين أساس 

/524/ قرار /600/ لعام 2022 .

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102987

========

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب 

-الغرفة / السابعة /

القايض السيد :بسام  القاسم     

املساعد السيد :والء محو

الجهة املدعية :زهري  الحمدو  بن  

عبد الله 

الجهة املدعى عليها :  نوفه  الغانم 

بنت  تريك 

موضوع الدعوى :    تثبيت زواج 

 قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)27- 34/أ(من قانون  أصول 

املحاكامت  املدنية إعالم  الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

باالضافة إىل االعالن لصقا« عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  مضمون القرار  رقم 

أساس )3588(  قرار )834(  لعام    

2022  املتضمن :

• تثبيت زواج  املدعي  زهري  الحمدو  

بن  عبد   الله  وعوش  من املدعى 

عليه  نوفه الغانم  بنت تريك   وفوزه   

1983  عىل مهر معجله مئتان  

وخمسون   الف لرية سورية مقبوضة   

ومؤجله  مئتان  وخمسون الف لرية 

سورية  باقية بذمة  الزوج 

• تثبيت نسب الطفل   عبد اله  تولد 

الثورة 1-1- 2015 

• تضمني  املدعى عليه  الرسوم 

واملصاريف

قرارها وجاهيا«  بحق  الجهة املدعية 

و مبثابة الوجاهي بحق  الجهة املدعى 

عليها  وقابال للطعن بالنقض  صدر  

حسب االصول بتاريخي 16 ذي الحجة 

/   1443  هـ املوافق  يف 7/17/  

2022

القايض 

102982

=======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

القايض السيد : عيل سلطان

املساعد السيد : موىس شيخو

املدعية : فاطمه كوسا بنت عبد 

املنعم.

املدعى عليه : عبد الكريم حمود 

العيىس بن احمد.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق.

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ فقرة /أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية إعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف باإلضافة 

إىل اإلعالن لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون القرار /797/ لعام 

2022 أساس /1260/ لعام 2022 تاريخ 

2022/7/28 املتضمن :

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

لدينا بتاريخ 2022/6/22 والتفريق 

بني الزوجني املدعى عليه عبد الكريم 

حمود العيىس بن أحمد والدته مهدية 

وراق تولد حلب 1970/11/24 قيد 

الكالسة خـ696 واملدعية فاطمة كوسا 

بنت عبد املنعم والدتها جميلة مكتبي 

تولد حلب 1979/12/1 القيد الكالسة 

خـ696 بطلقة بائنة واحدة لعلة 

الشقاق واقعة يف املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ هذا القرار وتسجيله 

لدى أمني السجل املدين املختص أصوالً.

2- إلزام املدعية بالعدة الرشعية 

بتاريخ هذا القرار .

3- تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كاملًة.

4- إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ 

/15000/ل.س خمسة عرش ألف لرية 

سورية شهرياً نفقة للمدعية اعتباراً من 

تاريخ 2021/11/15 ولغاية صدور هذا 

القرار وتنقلب لنفقة العدة.

5- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى عليه قابالً للطعن بطريق 

النقض صدر وأفهم علناً بتاريخ 

2022/7/28 وحسب األصول.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102981

=======

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التبليغ: هاجر رسميني بنت 

محمد . 

املطلوب تبليغه : محمد ناجي أبو 

صالح 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

2022/8/18 يف امللف التنفيذي رقم 

8781/ب/لعام2022 إخطار املنفذ 

عليه نرشا بإحدى صحف العاصمة 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب اصوال بأنه وضع موضع 

التنفيذ  الحكم رقم أساس /1753/

قرار/629/لعام2022 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .وعليه 

اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102980

=========

اعالن تبليغ الئحة طعن 

رقم 408/ لعام 2022

طالب التبليغ الطاعن : داود معمو بن 

إسامعيل.

املطلوب تبليغهم املطعون ضدهم :

1- محمد وليد حامش بن محمد.

2- عمر خليل بن حنيف.

3- نهاد خليل بن حنيف.

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ من قانون اصول املحاكامت 

املدنية إعالم املطلوب تبليغهم 

املطعون ضدهم بواسطة النرش 

بالصحف باإلضافة إىل اإلعالن لصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة.

مضمون الئحة الطعن رقم /408/ لعام 

2022 بالقرار االستئنايف رقم أساس 

/593/قرار /111/ لعام 2022.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102979

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل  

بحلب 

القايض :  مروان حاج حمود  

املساعد:  محمد الحسني الرجو  

املدعية : رشا نارص آغا بنت محمد 

ناصيف 

املدعى عليه:  محمد هزاع نارص آغا 

بن محمد نهاد         

الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس:  10758  /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

102978

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية /2/ 

بحلب

القايض: حسن مشاعل.

املساعد: نور ركبي.

املدعية: غدير عكش بنت عبد القادر.

املدعى عليه: عبد الغني عكش بن 

عبد القادر.

املوضوع: تثبيت رشاء.

أساس /217/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/ أ.م.م قررت املحكمة 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة االحد 2022/9/18 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102976

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :   حسن الحاوي بن 

حسني. 

املطلوب تبليغه :  عامد الدين خطيب 

بن نجيب . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/8/17 يف امللف التنفيذي 

رقم /8610/ب/2022 اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه تم وضع 

موضع التنفيذ الحكم البدايئ رقم 

اساس/34804/ قرار/ 1238/حسم 

 2021/11/30

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .وعليه 

اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102975

======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد : محمد الحسني الرجو

املدعية : رشا األسود بنت تحسني 

املدعى عليه : تريك االسود بن حمدو

الدعوى : تثبيت طالق ونفقة ومهرين 

أساس /2022/11210

قررت املحكمة عمالً بأحكام باملادة 

34/آ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغ املدعى عليه مذكرة دعوة 

بواسطة االعالن بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األربعاء 2022/9/21 

الساعة /10/ زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

القايض

102974

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة  

صادرة عن محكمة البداية املدنية  يف 

الباب 

القايض السيد : عامر بوادقجي    

املساعد السيد : مازن صاري كوزال  

املدعي : حسام املطر بن خليفه 

املدعى عليه : احمد حاج حسني بن 

محمد 

الدعوى : تثبيت رشاء 

 يف الدعوى أساس /432/ 2022 قررت 

املحكمة عمال باملادة /34/  أصول   

دعوة  املدعى عليه  بالصحف  ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  للحضور  

يوم الخميس  بتاريخ   2022/9/29 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال عنك جرت 

يف حقك املعاملة القانونية والحكم 

سيصدر مبثابة الوجاهي 

   القايض                  

102967

===========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٣/
الثالثاء ٢٣ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

24456

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية بجبل سمعان 

القايض السيد : مصطفى حج حسني  

املساعد السيد: رهف استانبويل     

املدعية : فاطمه إبراهيم الخرض بنت محمد    

 املدعى عليه : محمد إبراهيم الخرض بن 

إبراهيم           

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

والرضر وتنازل عن الحقوق الرشعية 

الزوجية 

يف الدعوى الرشعية رقم أساس /260 / 

لعام 2022                         

قررت املحكمة وعمال باملواد /34/ أ وما 

بعدها أصول مدنية قررت املحكمة  دعوة  

املدعى عليه بواسطة  النرش بإحدى صحف  

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة  يوم الخميس  الواقع 

يف   2022/9/22م الساعة العارشة  زواليه 

. واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

افس املوعد املحدد جرت يف حقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

103016

                                                        =========

إعالن مبثابة مذكرة )دعوة( صادرة عن 

محكمة البداية املدنية /11/ بحلب

القايض السيد:  محمد دهان

املساعد السيد:  أحمد حسني

  الجهة املدعية: 

- عامد الدين ومحمد ويارس ورهف دوبا 

أوالد يوسف

- حميده مكتبي بنت محمد ديب

- عادل وسمرية دوبا أوالد أحمد

- محمد دوبا بن مسعود

- فضيلة وعائشة وسمرية دوبا  أوالد حسني 

دوبا

- حسن وأالء دوبا أوالد كامل

- جامل ومحمد وعامر وفاطمة دوبا أوالد 

حسن

باألصالة عن أنفسهم وإضافة للرتكة ميثلهم 

املحامي عامد الدين دوبا

املدخلني بالدعوى:

- حسني دوبا بن ناجي                 

- أحمد دوبا  بن ناجي                    

أصالة عن أنفسهم وإضافة للرتكة

الدعوى: تثبيت رشاء لحصص سهمية 

باملحارض رقم /1126- 1123- 1113- 

1154-1107/ منطقة عقارية ثانية عرشة 

بحلب.

قررت املحكمة يف الدعوى رقم أساس 

2022/4485 وعمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغكم مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/9/21 

الساعة /10/ زوالية, وإذا مل تحرضا أو 

ترسال وكيالً قانونياً جرت بحقكام املعاملة 

القانونية.

القايض

103015

=======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم  الصادر عن 

املحكمة الرشعية الثانية بحلب

أساس /564/ قرار /2022/839

القايض السيد : عبد الله كريدي.

املساعد السيد : باسم حالج.

املدعية: ياسمني حريتاين بنت حسن.  

املدعى عليه: طارق دقاق بن عمر.

الدعوى: تثبيت زواج نسب وتثبيت طالق 

وتنازل عن حقوق زوجية.

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ إعالم 

املدعى عليه بالنرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة القرار املتضمن:

1- تثبيت زواج املدعية ياسمني حريتاين 

بنت حسن وفتحية تولد حلب 1981/1/20 

محل القيد محمد بك خـ276 من املدعى 

عليه طارق دقاق بن عمر ورئيفة تولد 

حلب 1965/11/14 محل القيد فرايني 

تحتاين خـ76 واعتبار زواجهام حاصالً يف 

محلة سد اللوز بتاريخ 2010/11/26 .

2- تثبيت تنازل املدعية عن املهرين املعجل 

واملؤجل.

3- تثبيت نسب األوالد رئيفة تولد حلب 

2003/1/1 وراما تولد حلب 2003/1/1 

وعبد الرحمن تولد حلب 2005/3/1 

ورفيف تولد حلب 2008/1/29 وملك تولد 

حلب 2010/1/1 من الزوجني املذكورين يف 

الفقرة األوىل من هذا القرار.

4- تثبيت الطالق الذي اوقعه املدعى عليه 

عىل املدعية والحاصل يف سد اللوز بتاريخ 

2012/11/13 ويقع به طلقة رجعية واحدة 

تحولت اىل طلقة بائنة بينونة صغرى.

5- عدم توجب العدة عىل املدعية مليض 

مدتها.

6- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

واألتعاب.

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابالً للطعن بطريق 

النقض صدر وفهم علناً بتاريخ 20/

محرم/1444 هجري املوافق 2022/8/16 

ميالدياً

القايض

103014

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة عن  

املحكمة الرشعية   الخامسة  بحلب

 القايض :  عيل سلطان   

 املساعد :  موىس  شيخو

املدعية: عيده طيجان بنت حسني                                      

 املدعى عليه :  مصطفى رنان بن حسون    

 الدعوى : تثبيت زواج ونسب 

 الدعوى أساس/11212/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة االحد  2022/9/25 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض 

103013

========

إعالن مبثابة مذكرة تبليغ حكم

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

السادسة بحلب 

الرئيس : حسن عتك

املستشار الدكتور : محمد سمري مرصي 

املستشار : خالد الصالح

املساعد : نصار العساف 

املستأنفون : 

- محمد يارس ورشا ومحمد فراس أوالد 

محمد يحيى سلطان

- عريفة سلطان بنت عبد الرحمن

أصالة عن أنفسهم وإضافة لرتكة مورثهم 

محمد يحيى سلطان بن يوسف 

املستأنف عليه : غياث سلطان بن يوسف 

التبليغ : القرار الصادر عن محكمة 

االستئناف املدنية السادسة بحلب برقم 

أساس 478/ص/2022 قرار 2022/50 حسم 

2022/7/25 واملتضمن :

1- قبول االستئناف شكالً.

2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار املستأنف 

جزئياً لهذه الفقرة الثانية وجعلها.

3- رد الدعوى األصلية لعدم الثبوت.

4- ترقني إشارة الدعوى األصلية واملوضوعة 

بالعقد رقم 2007/3762 عىل صحيفة 

العقار املوصوف باملحرض رقم /3010/ من 

املنطقة العقارية الحادية عرش بحلب بعد 

انربام الحكم وتنفيذه أصوالً.

5- تصديق باقي الفقرات الحكمية.

6- إعادة نصف التأمني االستئنايف ملسلفه 

أصوالً.

7- تضمني املستأنف عليه الرسوم 

واملصاريف.

قراراً مربماً صدر وأفهم علناً بتاريخ االثنني 

2022/7/25 حسب األصول.

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة إبالغ املستأنف 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة.

القايض

103012

==========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض املناوب السيد : 

املساعد السيد : نعيمه املسطور  

املدعية : عائشة العيل بنت إبراهيم            

 املدعى عليه : محمود العيل بن محمد           

موضوع الدعوى : تثبيت زواج والحاق 

نسب   

قررت املحكمة عمال  باملادة /27/ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون  القرار 

رقم /385 / أساس /382/ لعام  2022 

واملتضمن إقرر: 

• تثيبت زواج املدعية من زوجها املدعى 

عليه واعتبار هذا الزواج واقعا يف مدينة 

منبج عىل بتاريخ 2015/1/1 مهر معجله 

مئتا الف لرية سورية مقبوضة ومؤجله مئتا 

الف لرية سورية بقية بذمة الزوج 

 • تثيبت نسب الطفل وهو : محمد تولد 

2017 والحاقه بوالديه املذكورين أعاله 

 • تسجيل واقعة الزواج والنسب  عىل قيد 

الزوجني يف سجالت األحوال املدنية املختصة 

اصوال 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن بالنقض 

صدر وتيل علنا حسب األصول بتاريخ 

2022/7/20 ميالدي 

 وعليه اقتىض اإلعالن يف الصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة للنرش اصوال . 

القايض 

102964

 =======

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض املناوب السيد : 

املساعد السيد : نعيمه املسطور  

املدعية : عائشة حسن الحسني بنت عيل                      

وكيلها املحامي حسني هالل          

 املدعى عليه : زكريا العيل بن مصطفى         

موضوع الدعوى : تثبيت زواج والحاق 

نسب  وتفريق لعلة الشقاق 

قررت املحكمة عمال  باملادة /27/ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار 

رقم /393/أساس 20/ لعام 2022 واملتضمن 

إقرار :

 • تثبيت زواج املدعية من زوجها املدعى 

عليه واعتبار هذا الزواج واقعا يف مدينة 

السفرية بتاريخ 2016/1/1 عىل مهر 

خمسامئة الف لرية سورية مقبوضة 

ومؤجله خمسامئة الف لرية سورية باقية 

بذمة الزوج .

 • تثبيت نسب الطفلة رجاء تولد السفرية 

/2017/1/1  والحاقها بوالديها املذكورين 

أعاله

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/6/27 والتفريق بني الزوجني املتداعني 

لعلة الشقاق بطلقة بائنة واحدة ال يحالن 

لبعضهام اال بعقد ومهر جديدين 

 • تسجيل واقعة الزواج والنسب والطالق 

موضوع الفقرات السابقة عىل قيد الزوجني 

يف سجالت األحوال املدنية املختصة اصوال 

 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا من 

تاريخ هذا القرار 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

واتعاب املحاماة 

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن بالنقض 

صدر وتيل علنا حسب األصول بتاريخ 

2022/7/25 ميالدي 

 وعليه اقتىض اإلعالن يف الصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة للنرش اصوال . 

القايض

102963

 ======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادرة عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب 

أساس /2953/ لعام 2022 قرار /875/ لعام 

2022

القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : محمد خري عزيزي

الجهة املدعية : ناهد زينو بنت محمد 

مطيع

املدعى عليه : حمزه حمدان بن إبراهيم.

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية إعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة القرار املتضمن :

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/7/28 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني املدعية ناهد زينو بنت محمد 

مطيع وزوجها املدعى عليه حمزة حمدان 

بن إبراهيم بطلقة بائنة واحدة لعلة 

الشقاق واقعة يف قاعة املحكمة الرشعية 

بحلب بحلب بتاريخ صدور القرار وتسجيل 

هذه الواقعة أصوالً.

2- إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً من 

تاريخ صدور القرار.

3- عدم البحث باإلساءة تبعاً لتنازل الزوجة 

عن املهرين مبلف الدعوى.

4- تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الزوجية والرشعية.

5- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

واألتعاب.

 قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً للطعن 

بالنقض صدر وأفهم علناً وحسب األصول 

بتاريخ 18/محرم/1444 هجري املوافق يف 

2022/8/16 ميالدي.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض 

102962

 ======

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة عن  

محكمة البداية املدنية/12/بحلب

 القايض :  مصطفى الفحل  

 املساعد :  فهيمة املصطفى 

املدعية:  اميان بطيخ بنت عبد الجواد  

 املدعى عليه : عبد الرحمن دهان بن 

حسن 

الدعوى : ترميم وترقني إشارة  

 الدعوى أساس/18781/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة كونه مجهول اإلقامة 

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  

19 /2022/9 الساعة )10( زوالية واذا مل 

تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك يف املوعد 

املذكور اجريت بحقك املعاملة القانونية 

والحكم الذي سيصدر بحقك سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

 القايض 

102961

 ========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:    سوسن شنن بنت محمد 

منري 

املطلوب تبليغه:    محمد فادي سامل بن 

محمد عيل  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/16 يف امللف التنفيذي 

/3767/ص/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب  بأنه قد 

وضع موضع التنفيذ الحكم    الصلحي برقم 

اساس /1000/قرار/2016/237

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب  

أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

102960

 ========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املنفذ : تحسني حلمي نعناعي بن أحمد.

املنفذ عليه : حسني أحمد حسن بن 

مصطفى.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/6/28 يف امللف التنفيذي رقم 

7409/ب/2022 إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه ُوضع موضع التنفيذ الحكم 

البدايئ املدين رقم أساس /7108/ قرار /479/ 

حسم 2022/5/30 عن محكمة البداية 

املدنية السادسة عرش بحلب.

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب 

أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف. وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102959

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب 

القايض: محمد ماهر شيحه   

املساعد: أحمد عوض 

 املدعية: خولة شويحنة بنت محمد مروان  

املدعى عليه: محمد دعدوش بن نائل 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس/ 10254/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 27/أ 

اخطارك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

األربعاء 2022/9/21 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102958


