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إعالن
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244٥2

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية يف عفرين  

القاضـــي  : محمد يارس عطعط    

املساعـد : محمد يارس الحافظ    

املدعــية :  روال حمو بنت عبد الحنان                           

ميثلها املحامي : بشري حنان حيدر 

املدعى عليــه : رشيد شيخو بن محمد 

حنيف   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

والرضر 

يف الدعوى رقم أساس /78١/ لعام 

2٠22

   وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م . 

م  كون منطقة املدعى عليه غري آمنة  

قررت املحكمة إخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الثالثاء  املوافق 

2٠22/9/27 الساعة /١٠/ زوالية 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

١٠3٠78

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : محمد عتقي بن أحمد

املستأنف عليهم :  بشري وفراس ورشيد 

أوالد صالح قواف كله 

الدعوى أساس 2٠٥8/ب/ 2٠22

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم االثنني ١9/2٠22/9 

الساعة /١١/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

الرئيس

١٠3٠7١

ـــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخبار تنفيذي 

طالب التبليغ : سناء كلزية

املطلوب تبليغه : عبد املعطي منصور 

بن محمد 

محمد منترص كالرجي بن حامد رغدان

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2٠22/8/١8 تبليغ الجهة 

املنفذ عليها نرشاً بإحدى الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

الدائرة ومتهيداً لبيع العقار املوصوف 

باملحرض رقم /١١499/ مقسم 2/١  م.ع 

رابعة بحلب ـ التامم العائدة ملكيتها 

للجهة املنفذ عليها واملحجوز ملصلحة 

سناء كلزية واملقدرة قيمته مببلغ 

وقدره /3٥٠.٠٠٠.٠٠٠/ ل.س ثالمثائة 

وخمسون مليون لرية سورية )للمقسم 

/١/( ومببلغ وقدره /١٥٠.٠٠٠.٠٠٠/ 

ل.س مئة وخمسون مليون لرية سورية 

)للمقسم /2/( .

جرباً فقد نظمت قامئة رشوط البيع 

وأودعت بامللف بتاريخ 2٠22/6/22 

وعينت رئاسة التنفيذ الساعة ٠٠.١3 

الواقع الخميس 2٠22/9/22 موعد 

الجلسة تعقد للنظر فيام يحتمل 

تقدميه من االعرتاضات عىل القامئة 

لذلك وتوفيقاً ألحكام املادتني /39٠-

39١/ من قانون أصول املحاكامت فإننا 

ننبهكم إىل لزوم االطالع عىل القامئة 

وإبداء ما قد يكون لديكم من أوجه 

البطالن أو املالحظات بطريق االعرتاض 

عليها قبل موعد جلسة االعرتاضات 

خالل فرتة اإلعالن أو إرسال وكيل قانوين 

وإال سقط حقكم يف ذلك .

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

١٠3٠7٠

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب 

القايض: محمد سعيد علوش 

املساعد: خلدون حوري

املدعية: بهيجة فخرو بنت حميد

املدعى عليهم: 

 • ثناء عطار بنت حسن

 • كامل وحسن وهديل أوالد حميد 

فخرو

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /7294/ قرار /8١6/ 

لعام 2٠22 املتضمن:

 • تثبيت املخارجة بني املدعية واملدعى 

عليهم بخروجهم عن حصصهم اإلرثية 

التي آلت إليهم من مورثهم املرحوم 

)حميد فخرو( من املسكن رقم /3/ 

املشيد عىل املحرض رقم /227/ لدى 

جمعية ترشين السكنية التعاونية 

بحلب لصالح املدعية ونقلها وتسجيلها 

السم املدعية.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

 2٠22/7/2١

املساعد     

    القايض

١٠3٠69

ـــــــــــــــــ 

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الرشعية  الخامسة  

بحلب  

 القايض السيد : عيل سلطان  

املساعد السيد : موىس شيخو 

الجهة املدعية : ابتسام عدلة بنت 

توفيق       

املدعى عليه : محمود عبد الحي بن 

صبحي   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

 يف الدعوى رقم  أساس /١١٠73 /

لعام   2٠22

قررت املحكمة وعمال  باملادة )27( 

فقرة /أ/ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية  ابالغك الدعوى بواسطة  

االعالن  بالصحف ولصقا  عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ولزوم الحضور اىل 

املحكمة  يوم األربعاء  الواقع يف  

2٠22/2/28 الساعة العارشة   زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً  يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية 

 وعليه اقتىض اإلعالن  

 القايض 

١٠3٠67

ـــــــــــــــــ 

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة الصلح املدنية 

التاسعة  بحلب 

أساس /2٠٥7/ قرار /١79/لعام 2٠22 

القايض :  برش الكيايل   

املساعد: هنادي الياس    

 املدعي : أسامة جاميل بن محمد    

املدعى عليه   :  

 • عامر الدرويش بن سليامن 

 • هاجر شمو بنت بكري 

الدعوى 

 قررت املحكمة عمال  بأحكام املادة  

/34/  /أ/  اعالمك نرشا بالصحف  و 

لصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة  

املتضمن من حيث النتيجة :

شطب الدعوى  .. اىل اخر ما جاء 

بالقرار 

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق  املدعى عليهم قابال 

لالستئناف صدر وافهم علنا بتاريخ 

  2٠22/٥/22

  القايض                                                      

١٠3٠64

ــــــــــــــ 

إعـــالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 املنفـــذ  : كريستني هالل جاموس 

بنت انطوين 

املنفذ عليهم : ١-  عالء الدين بركات 

بن عبد الحميد 

 2- أحمد حوت بن مصطفى 

 3- انطوين جاموس بن سليم 

  قررت رئاسـة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ ـا ١6 /8/ 2٠22 يف امللف 

التنفيذي رقم /498/ نزع / لعام 2٠22  

إخطاركم نشـراً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع موضع التنفيذ الحكم 

االستئنايف أساس /4448/ قرار /422/   

لعام 2٠٠2 ) ترميم ( 

 فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين عنكم 

خالل املدة القانونية تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف ٠ 

مدير التنفيذ املدين بحلب 

١٠3٠6٠

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

 مذكرة اخطار    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/  ١٠49/ لعام 2٠22 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  : عبري الدنديش   

املدعي  : احمد الكنجو بن محمود               

وكيله املحامي : خالد العيىس

املدعى عليها:  ندى محمد بنت عبد 

الله                       

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ومهرين 

و نسب و تثبيت طالق   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليها للدعوى كونها ضمن املناطق 

غري اآلمنة وعمالً بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليها عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم 

حضوركِم اىل املحكمة يوم    االربعاء  

28 / 9 /2٠22 الساعة/١٠/ زوالية  .

واذا مل تحرضي أو ترسيل وكيالً قانونيا 

عنِك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

القايض

١٠3٠٥6

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن  محكمة  )  البداية(  املدنية 

/   الثامنه/ بحلب 

القايض السيد :  حسن زلط ٠ 

املساعد  : فؤاد نجار

لجهة املدعيـــة :  ابراهيم بكرو بن  

بكري 

الجهة املدعى عليها :  سليامن رمضان  

بن  مصطفى

الدعــوى  أساس  )  ١٥١٠٥ / 2٠22  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) اخطار( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االحد ( املوافق   ١8 /9 

/ 2٠22 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  بحقك وعليه 

اقتىض االعالن٠ 

القاضــي 

١٠3٠٥٥

                            ========

مذكرة دعوة ملجلس عائيل  

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين

القاضـي : محمد يارس عطعط    

املساعـد : محمد يارس الحافظ   

املدعــية : حميده بريو بنت أحمد        

املدعى عليــه :    وليد محمد بن عيل 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ١89 

لعام 2٠22

  تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم 

الخميس املوافق 2٠22/9/29 يف الساعة 

العارشة موعدا لعقد املجلس العائيل 

املشرتك ونظرا لكون منطقة املدعى 

عليها غري آمنة وعمال بأحكام املادة 

رقم /34/ أ  أصول املحاكامت تقرر 

دعوة املدعى عليها بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة لحضور املجلس 

العائيل لدى املحكمة الرشعية يف 

عفرين يف الدعوى املقامة بني الطرفني    

   و يف حال تغيبك وعدم حضورك او 

ارسال وكيال قانونيا سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري بإجراءات 

التحكيم بحقك مبثابة الوجاهي 

  وعليه اقتىض االعالن 

القايض                   

١٠3٠٥4

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية  يف عفرين  

 القاضـــي  : محمد يارس عطعط     

 املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعــية :  رسمية موىس بنت محمد                           

متثلها املحامية : نازليه عيل                            

املدعى عليــه : أحمد عفرم بن محمد      

الدعوى :   تفريق لعلة الغياب 

يف الدعوى رقم أساس /663/ لعام 

2٠22

   وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م 

. م  كون منطقة املدعى عليه غري 

آمنة  قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األحد املوافق 

2٠22/9/١8 الساعة /١٠/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وتجري املحاكمة بحقك مبثابة 

الوجاهي   

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

١٠3٠٥3

 =========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/١3/ بحلب

القايض : سامر زينو 

املساعد : رونزا جويد 

املدعـي : محمد مراوي بن عبد الرحيم

 املدعى عليهم :ورثة عيل الحاج حسن 

بن اسامعيل – اصالة واضافة للرتكة 

وهم: 

 • فريده حج قنرب بنت إسامعيل 

 • }جميلة- امينه – نزار –أنور{ أوالد 

عيل حج حسن 

 • سمرية بكر بنت محمد  

 •  عيل – فريدة – محمد – احمد / 

أوالد خليل حج حسن 

 • زينب اسامعيل بنت اسامعيل 

 • فاطمة حج حسن بنت اسامعيل 

 • فاطمة مراد بنت محمد 

 الدعوى : تثبيت رشاء

قررت  املحكمة عمال باملادة)34- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /47١/

واساس /٥76١/ 2٠22واملتضمن :

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع مورث 

املدعى عليهم  حال حياته للعقار 

/4679/ م ع بللريمون بحلب  والذي 

يقابل القطعة /3١4/ والناتج تجميال 

عن العقار األسايس/324/ ونقل امللكية 

السم املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى املوضوعة 

بالعقد /2٠2١/36١ بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2٠22/٥/2٥

القايض

١٠3٠٥١

 =========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

القايض : محمد سعيد علوش  

املساعد :   خلدون حوري 

 املدعي  بهاء الدين 

املصطفى بن مصطفى                                          

ميثله املحامي نجدت عفش  

  املدعى عليهم

 • كوثر األحمد  بنت محمد 

 • ارساء املصطفى بنت مصطفى

 • احمد املصطفى بن مصطفى

 • عالء الدين املصطفى بن مصطفى

 • آمنة املصطفى بنت مصطفى              

 • احمد املصطفى بن مصطفى               

 الدعوى : تثبيت مخارجة

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/ 8٥9/ لعام 2٠22 

أساس/ 6٥84/ 2٠22 املتضمن:

 • تثبيت املخارجة الجارية بني املدعي 

بهاء الدين واملدعى عليهم كوثر 

األحمد – ارساء – احمد- عالء-آمنة 

املصطفى / ورثة  املرحوم مصطفى 

املصطفى بن احمد بخروج املدعى 

عليهم من حصصهم االرثية التي 

آلت اليهم من العضوية رقم /2837/

تسلسل افضلية /28٠2/ مرشوع 

إسكان الشباب  الغري مخصصة لصالح 

املدعي 

 • نقل وتسجيل تلك العضوية السم 

املدعي لدى سجالت وقيود املؤسسة 

العامة لالسكان وكافة الدوائر املالية 

والعقارية صاحبة االختصاص 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب .

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر وافهم علناً 

حسب األصول بتاريخ 2/ محرم/١444/ 

هجري املوافق 2٠22/7/3١ ميالدي

     القايض 

١٠3٠٥٠

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

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدين 

التاسعة بحلب 

القايض : برش الكيايل 

املساعد : هنادي الياس

املدعية: محمد أحمد بن محمد وحيد

املدعى عليه: أمينة مشنوق بنت 

أحمد

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /2١34/ قرار /242/ 

لعام 2٠22 املتضمن:

 • رد الدعوى لعدم الثبوت.

 • ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام 

والتنفيذ.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2٠22/6/26

القايض

١٠3٠49

 =======



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٤/

االربعاء ٢٤ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ ـ العارض : محمد 

العبد الله بن فيصل

املنفذ عليه :  أحمد سلطان بن عبد 

الغني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/16 بامللف التنفيذي 

رقم  353/ عرض وإيداع / 2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ صك رهن مببلغ 

مئتان وخمسون ألف لرية سورية 

لرفع اإلشارة عن السيارة /469235/ 

الالذقية .

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

103048

 ========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر محكمة البداية املدنية /2/ 

بحلب

أساس /125/ قرار/69/ لعام 2022

القاضـــي: حسن مشاعل.

املساعــد : نور ركبي.

املدعي: محمود ديايب بن محمود.

املدعى عليهم : احد ورثة املرحومة 

جميلة السبع ومحمد ديايب بن 

محمد إضافة للرتكة وهم : 

 • غصون ديايب – مراد ديايب – فتون 

ديايب – رانيه ديايب – محمد ديايب 

أوالد محمد وحيد.

 • رغداء صباغ بنت صبحي.

 • ضحى ديايب بنت محمد. 

    

بأي صفة كانت لهم 

الدعوى : إثبات صحة حكم.

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

إعالم املطلوب تبليغه بالنرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة.

مضمون القرار املذكور املتضمن:

 • اعتامد وثبوت صدور الحكم رقم 

أساس /18103/ بداية مدنية ثانية 

بحلب لعام 2007 القايض السيد 

محمد سمري مرصي واملساعد السيد 

نذير مشنطط والجهة املدعية صفاء 

صوان بنت محمد بصفتها وصية 

عىل القارصين فهد ومحمود ولدي 

محمود ديايب والجهة املدعى عليها 

جميلة سبع بنت جميل والذي قىض 

من حيث النتيجة تثبيت رشاء الجهة 

املدعية وبيع الجهة املدعى عليها 

ما متلكه ارثا ووكالة عن استثامر 

املأجور املوصوف باملحرض رقم /18/ 

مقسم /13/ منطقة عقارية رابعة 

ونقل وتسجيل ذلك السم القارصين 

فهد ومحمود ديايب مناصفة لدى 

الدوائر املختصة يف مديرية اوقاف 

حلب مع عدم املساس باالشارات 

املدونة املكتسبة دون املساس 

بحقوق الغري إن وجدت ودون 

أن يحق للمدعيني العودة عىل 

القارصين قبأي بدل مستقبالً واعتبار 

الصورة املربزة واملوقعة من قبل 

الزميل القايض الدكتور محمد سمري 

مرصي مبثابة األصل وإعطاء األطراف 

صورة مصدقة وتنفيذها أصوالً.

2- تضمني الجهة املدعى عليها 

الرسوم واملصاريف واالتعاب.

القاضــي

103045

 ========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة االستئناف 

املدنية الثامنة بحلب

الرئيس:   عبد الخالق رزوق  

املساعد:  محمد اديب الزكور  

املستأنف :  جان ساموئيل بن 

جرحي                       

 املستأنف عليهم: 

 •   فريجني حسكور بنت الياس 

 • جويده مننم بنت الياس 

 • نور شبارق بن احمد 

 • زكية شبارق بنت احمد 

 • ميخائيل  بنا رزق الله 

 • سليم سامل بن إبراهيم    

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- 

أ(  اصول  ابالغك بالنرش بالصحف 

ولوحة إعالنات املحكمة القرار رقم

 / 67/واساس /67  / 2015واملتضمن 

:

 • قبول االستئناف شكال 

 • قبوله موضوعاً وجزئياً وفسخ 

الفقرة األوىل من الحكم املستأنف 

واستبدالها بالفقرتني التالني :

 • رد الدعوى شكال 

 • إعادة عقد البيع الجاري فيام 

بني املدعي املستأنف واملدعى 

عليهام ميخائيل  بنا و سليم سليم  

واملحفوظ  لدى محكمة الدرجة 

األوىل برقم حفظ/103/ تاريخ 

2014/11/4 اصوال

حكامً مربماً صدر بتاريخ 2015/6/22

القايض

103044

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  املحكمة الرشعية الثالثة  

بحلب

القايض :  محمد سعيد علوش 

املساعد:  خلدون حوري

املدعية :  نرسين السعد بنت محمد                               

املدعى عليه: حسام قنب بن خالد  

الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق  

الدعوى أساس: 9775 /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )  االثنني  (  19/ 9 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

 القايض

103043 

 ========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:  فخر الدين تركامين 

بن عيل           

 املطلوب تبليغه: محمد داود 

تركامين بن عباس

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/14 يف امللف 

التنفيذي /8454/ب/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم    البدايئ  برقم قرار /389/

واساس /3504/ 2022

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103042 

 =======

 مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن   املحكمة الرشعية 

السادسة   بحلب

 القايض :  عباس شيخو  

 املساعد :  عبد  الرزاق هاشم  

املدعية:   رانيه نعيمي بنت عبد 

القادر  

 املدعى عليه :  محمد بيلوين بن 

عمر 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

 الدعوى أساس/7367/ لعام 2022-

 تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

وتحديد يوم  الثالثاء 2022/9/20 يف 

الساعة العارشة صباحا موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك  والجلسة 

عمال بأحكام املادة )27/أ(  أصول 

مدنية لعام 2016 تقرر دعوة 

املدعى عليه بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة لحضور املجلس 

العائيل لدى املحكمة الرشعية 

الغرفة  السادسة بحلب يف الدعوى 

املقامة بني الطرفني 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك 

أو عدم ارسال وكيال قانونيا عنك 

سينعقد املجلس العائيل وتثبيت 

غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103038

 =======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية االوىل 

بحلب 

القايض السيد: مروان حاج حمود 

املساعد السيد: محمد الحسني الرجو 

املدعية: اميان سباغ بنت سهيل     

     

متثلها املحامية كوثر فتلون 

املدعى عليه: ملهم املعراوي بن عبد 

الرحيم   

الدعوى: تثبيت زواج 

يف الدعوى رقم أساس /8588/ قرار 

/864/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املواد 

27/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تبليغ املدعى عليه الحكم 

املذكور أعاله بواسطة النرش 

بالصحف ولوحة إعالنات املحكمة 

واملتضمن: 

1- تثبيت زواج املدعية ) اميان 

سباغ بنت سهيل ومليا تولد حلب 

1998/2/19 القيد شامعني 113 ( 

من املدعى عليه )ملهم املعراوي 

بن عبد الرحيم وقمر تولد حلب 

1997/4/8 القيد جرس الزالحف 

52 ( عىل مهر معجله ستة ماليني 

لرية سورية غري مقبوضة ومؤجله 

ستة ماليني باقية بذمة الزوج وعد 

زواجهام حاصالً يف محلة الزبدية 

بتاريخ 2018/5/15 وتسجيله عىل 

قيود املتداعني يف السجل املدين 

اصوالً 

2- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة بالحد 

األدىن للوكالة اصوالً. 

قرارا وجاهيا بحق املدعي 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه 

قابال للطعن بطريق النقض صدر 

وافهم علناً حسب األصول بتاريخ 

2022/8/18 م 

القايض

103037

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة  اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

 القايض السيد   : بسام القاسم 

املساعد السيد  : والء محو

الجهة املدعية  : هبه عوض بنت 

عبد الرحمن             

املدعى عليه   : عامر الصالح بن 

عبد القادر 

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق

يف الدعوى رقم أساس /9437/لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 

/27/ فقرة / أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية اخطارك الدعوى 

بواسطة اإلعالن بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة اعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االربعاء 

الواقع يف 2022/9/21 الساعة 

العارشة زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية و يصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103036

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية يف الباب

القايض : محمد أحمد سواس 

املساعد :  عبد السالم النعمة

املدعية : ورده شيخ حمو بنت 

سمعو   

وكيلها املحامي حيدر محمود

املدعى عليه : محمد السليامن بن 

عيل 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

والرضر

الدعوى أساس 313/ 2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول 

محاكامت تقرر اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103035

 =========

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

االوىل بحلب  

 القايض :  محمد املوىس اليتيم 

املساعد:  دليار عبيد 

املدعيان:  لقامن وبدرخان بكر               

املدعى عليه:  محمد ابراهيم بن 

بكر  

الدعوى:  ترميم وتثبيت رشاء   

الدعوى أساس:  4341  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة إخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم )  االثنني  (  19/ 9 

/2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي 

 القايض 

103034

 ========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبيغ : محمد فداوي بن 

زكريا . 

املطلوب تبليغه : اياد ياسني بن 

محمد . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين 

بحلب بتاريخ  2022/8/16 يف 

امللف التنفيذي رقم /356/عرض 

وايداع/2022 اخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه 

قد وضع موضع التنفيذ صك رهن 

لقاء مبلغ وقدره /150000/ل.س 

لصالحكم ورفع اإلشارة املوضوعة 

عن صحيفة السيارة رقم 

/227046/حلب. 

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

103033

 ======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

15 بحلب  

القايض  : نادر حيالين 

املساعد  : سامر عيدو

املدعي : أحمد علبي بن عبد 

املهيمن

املدعى عليه : عالء املصطفى بن 

حسني

الدعوى : تثبيت رشاء .

أساس  6946 لعام 2022

عمالً باملادة 27/أ أ . م . م 

قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األربعاء يف 

2022/10/5 الساعة 10 زوالية .

فإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد فإن إجراءات 

الدعوى ستسري بحقه وفق األصول 

وعليه اقتىض اإلعالن 

حلب 2022/8/20 

  القايض

103032

 =========

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

12 بحلب  

القايض  : مصطفى الفحل 

املساعد  : فهيمة املصطفى

املدعية : والء برميو بنت مطيع

املدعى عليه : خالد سواس بن عبد 

الرزاق

الدعوى : تثبيت رشاء .

أساس  17912 لعام 2022

عمالً باملادة 27/أ أ . م . م قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليه نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء يف 2022/9/27 الساعة 

10 زوالية .

فإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد فإن الحكم سيصدر 

بحقه مبثابة الوجاهي أصوالً . 

وعليه اقتىض اإلعالن 

حلب 2022/8/18 

   القايض

103031

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية املوقرة 

يف اعزاز 

القايض السيد: أحمد شادي عيد . 

املساعد السيد: أحمد الحميدي. 

املدعــيـــة : رىش يب بنت محمد . 

املدعى عليه : أحمد زيدان بن 

مصطفى. 

موضوع الدعوى : تفريق . 

أساس /211/لعام 2022 

عمالً باملادة /34/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة ابالغ 

املدعى عليه مذكرة الدعوى بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقها املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103026

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن  املحكمة الرشعية 

السابعة  بحلب

 القايض :  بسام القاسم   

 املساعد :  والء محو  

املدعية:  منال علو بنت احمد 

 املدعى عليه : موىس علو بن عمر 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق- مهر 

– نفقة  

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/ 657/ 

لعام 2022 أساس/ 1604/ 2022 

املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2021/10/27  والتفريق  لعلة 

الشقاق بني الزوجة املدعية منال 

علو بنت احمد وزوجها املدعى عليه 

موىس علو بن علو وبطلقة بائنة 

واحدة واعتبارها واقعة يف قاعة 

املحكمة الرشعية بحلب بتاريخ 

صدور هذا القرار وتسجيل هذه 

الطلقة يف القيود املدنية للطرفني 

بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

 •  الزام الزوجة املدعية بالعدة 

الرشعية حسب حالها ترسي من 

تاريخ صدور القرار بالتفريق بني 

الزوجني 

 • اعتبار معجل مهر املدعية 

املقبوض واملشرتى به أشياء جهازية 

البالغ خمسامئة الف لرية سورية 

حقاً خالصاً لها 

 • الزام املدعى عليه ان يدفع 

للمدعية مبلغاً قدره اربعامئة الف 

لرية سورية من مؤجل مهرها البالغ 

خمسامئة الف لرية سورية واعفاءه 

من باقي املهر املؤجل البالغ مائة 

الف لرية سورية 

 • تثبيت رصف نظر املدعية عن 

املطالبة بالنفقة الزوجية ونفقة 

األوالد  واملصاغ الذهبي 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف وبدل اتعاب املحاماة  

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه 

قابال للطعن بالنقض صدر وافهم 

علناً حسب األصول بتاريخ 29/ 

شوال/1443/ هجري املوافق 

2022/5/31 ميالدي 

  القايض 

103024

 =======

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفـذ :  نارميان بيانوين بنت محمد 

كامل 

املنفذ عليه :  ميسون ومريفت ومجد 

أوالد محمد جالل الدين بيانوين 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  16 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8139/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /1600/ قرار /341/ حسم 

. 2022/4/18

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

103023

 ========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

 طالب التنفيذ : منار تفنكجي بنت 

محمد فؤاد بصفتها من ورثة املتوىف 

محمد عبد الكريم حيدر وإضافة 

لرتكته

املطلوب التنفيذ مبواجهتهم : - فرحة 

الحسني بنت محمد نادر .

-نضال - كامل - جامل - طالل -  

جالل - بالل - اعتدال - نوال -  وصال 

أوالد خليل العويد بصفتهم من ورثته 

وإضافة للرتكة 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ   2022/7/24  يف امللف 

التنفيذي رقم 3621/ص لعام 2022 

إخطاركم نرشاً  بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع موضع التنفيذ  الحكم 

رقم أساس / 95 / قرار / 268 / لعام  

2022  الصادر عن محكمة الصلح 

املدنية  االوىل بحلب املتضمن  تثبيت 

صدور القرار 1688 اساس 20392 

لعام 2010 عن الصلح املدنية االوىل 

بحلب  .

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية 

بامللف .

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103021

 ========

 سند تبليغ قرار قضايئ صادر عن 

محكمة الصلح املدنية  يف الزربة  

القاضــي  :  عبد القادر زلط    

املساعـــد  : فاطمة سلمو       

املدعي  : محمد منصور بن احمد   

املدعى عليه  : ويس مرصي ين ديبو 

موضوع الدعوى  :تثبيت بيع           

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة 

/27/ أ  تبليغكم الحكم بالصحف  و 

لصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار /6/ أساس /7/ 2022 واملتضمن 

 :

 • إحالة الدعوى بحالتها الراهنة اىل 

محكمة البداية املدنية بجبل سمعان 

تبعا لعدم اختصاص محكمتنا النوعي 

 • ارجاء البحث باملصاريف واتعاب 

املحاماة ورسوم الوكالة 

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها 

قابال للطعن بطريق االستئناف صدر 

وتيل علنا االحد 2022/7/31  

القايض

103019

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعي : محمد أحمد الداؤد بن 

محيل 

املدخلني كمدعى عليهم :  

 • مصطفى حسن بن حسن 

 • حميده بالل بنت خليل

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 3623/ 2022

عمالً باملادة )27/أ(  أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني 2022/9/19 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

103018

 =======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

أساس /5680/ قرار /2022/456

القايض السيد : محمد سعيد علوش.

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية: نادرة اوفه بايش بنت عيل. 

    

ميثلها املحامي : عبد العزيز عساف

املدعى عليه: سامر حامده بن 

إبراهيم.

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق ونفقة 

ومصاغ.

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

إعالم املدعى عليه بالنرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن:

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

بـ2021/12/30.

2- التفريق بني الزوجني املتداعيني 

الزوج ) سامر حامدة بن إبراهيم 

والدته امنه حامدي تولد ادلب 

1975/7/5 قيد برية ارمناز خـ25 

( والزوجة ) نادره اوطه بايش 

بنت عيل والدتها منار تولد حلب 

1983/9/1 قيد برية ارمناز خـ25 

( لعلة الشقاق واعتبار ذلك طلقة 

بائنة واحدة واقعة بتاريخ صدور 

هذا الحكم.

3- الزام الزوجة بالعدة الرشعية 

من تاريخ صدور هذا الحكم ولحني 

انتهائها عىل أن ال تقل عن ثالثة 

اشهر.

4- الزام املدعى عليه بدفع املهر 

املعجل الغري مقبوض والبالغ مليون 

لرية سورية وسبعمئة الف لرية 

سورية من املؤجل للمدعية واعفائه 

من املتبقي البالغ ثالمثئة الف لرية 

سورية.

5- الزام املدعى عليه بدفع مبلغ 

مئة الف لرية سورية نفقة زوجية 

للمدعية من تاريخ متديد الدعوى 

ولحني صدور هذا الحكم وقلبها 

لنفقة عدة لحني انتهائها عىل أن ال 

تقل عن ثالثة اشهر.

6- الزام املدعى عليه بإعادة املصاغ 

الذهبي املؤلفة من ) اسوارة زرد 

– خامتني ( وزن ثالثون غرام وعيار 

/21أو قيمته بتاريخ الوفاء يف حال 

التعذر.

7- تضمني املدعى عليه الرسم 

واملصاريف واالتعاب.

حكامً وجاهياً بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر وافه علناً 

بتاريخ 27/ رمضان/1443 املوافق 

.2022/4/28

القايض

103017

 =======

 اعالن مبثابة تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف 

الباب

القايض: محمد احمد سواس

املساعد : عبد السالم النعمة

املدعية : والء األحمد بنت محمد

املدعى عليه : محمد املحمد ابن 

زكريا 

الدعوى : تفريق لعلة الغياب 

يف الدعوى رقم أساس 36/قرار 

288 لعام 2022

قررت املحكمة عمال باملادة 34/أ 

محاكامت مدنية اعالم املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف 

واالعالن لصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمونتا لجكم أساس 

36/قرار 288 لعام 2022 حسم 

2022/7/28 ميالدي القايص :

1-التفريق بني املدعية والء األحمد 

بنت محمد وفطيم من مواليد 

1992/4/10 مجل ورقم القيد 

خربة كبار خـ 144 واملدعى عليه 

يحيى املحمد ابن زكريا وحليمة 

من مواليد 1992/10/5 محل ورقم 

القيد عني الجامجمة خـ 83 بطلقة 

رجعية لعلة غيابه عنها منذ سنة 

2027 وحتى  تاريخه عىل ان يحق 

للمدعي عليه مراجعة املدعية ما 

دامت يف العدة 

2-الزام امني السجل املدين بحلب 

بتسجيل واقعة التفريق املذكورة 

يف الفقرة الحكمية األوىل يف قيود 

طريف الدعوى عقب ابرام القرار 

وتنفيذه اصوال 

3-الزام املدعية بوجوب لزومها 

العدة الرشعية بدءا من تاريخ هذا 

القرار عىل ان ال تقل عن ثالثة 

اشهر 

4-تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق املدعية 

وكالوجاهي قابال للطعن تيل وافهم 

علنا حسب األصول والقانون صدر 

يف يوم الخميس الواقع يف 28 ذي 

الحجة لعام 1443 للهجرة املوافق 

2022/2/28 ميالدي

القايض

103022

==========

اعالن مبثابة تبليغ 

محكمة االستئناف الخامسة بحلب 

القايض : عبد الكريم بني

املساعد : محمد اديب الزكور 

املستأنف : عادل وصالح زينو أوالد 

محمد رمضان 

املستأنف عليهم : احمد- إبراهيم- 

هدى- فاطمة زينو أوالد محمد 

رمضان 

املوضوع : شطب استدعاء 

االستئناف الغرفة الخامسة أساس 

34 /ض  قرار 5 لعام 2017 

عمال باملادة 37/ أصول محاكامت 

تقرر تبليغكم نرشا بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض

103020

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السابعة

 بحلب  

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : ياسمني حياين بنت أسعد 

املدعى عليه : حسن كنعان بن 

محمد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق قبل 

الدخول والخلوة الصحيحة 

الدعوى أساس 2022/9402

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/9/22 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103165

==========


