
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٥/

الخميس ٢٥ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
فقد الطالب مصطفى رسداين بن محمد شفيق 

+ الشهادة الكرتونية + مصدقة تخرج صادرة 

عن جامعة حلب كلية طب االسنان يرجى ممن 

يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24457

إعالن
  3 W/  للمرة الثانية تدعوا جمعية منتزه الشامل التعاونية السكنية بحلب األعضاء املكتتبني عىل املرشوع السكني األول

/  لديها إىل املبادرة لتسديد  مبلغ وقدره / 1500000 / ل س خالل مدة أقصاها / 15 / يوما من تاريخ نرش اإلعالن بعد 

التبليغ بالبطاقة الربيدية املكشوفة أصوال وذلك تحت طائلة  تطبيق        املادة / 35 / الفقرة / هـ / بإلغاء االكتتاب يف 

حال عدم تسديد االلتزامات املرتتبة عليهم وهم :

االسم والشهرة       رقم العضوية       األب      األم               االسم والشهرة        رقم العضوية        األب         األم

أمينة قاسم               1              قاسم                    مصطفى مرمييني األخ           17         عبد الرزاق     فادية

حسن حليس            3                عمر      فوزية            سناء حليس                  18             عمر         فوزية

محمد حليس           5                عمر      فوزية           هدى آل طه                  19          عبد الغني     شكران

كنده حمو               6               أحمد     أمينة         زينب عبدو عثامن             22              صالح         زكية

يوسف حمود         11              محمود                    عبد الرحمن الزيك             25              عثامن        أمرية

سامر مرمييني األخ   14          عبد الرزاق    فادية            محمود صالح               27             محمد         زينب

أحمد وييس           15                عيل       صلوح             رشيد زعموط             28             بهجت         رحمه

مصطفى حليس      16                عمر       فوزية            حمزة الرج                42            اسامعيل         لطفية

 أمني الرس                                                               رئيس مجلس اإلدارة
عبد الفتاح نرص                                                        كامل أبظيل 

24460

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية اإلذاعة التعاونية للسكن واالصطياف بحلب بقراره رقم 

/ 68/ تاريخ 7/26/ 2022 توجيه انذار اىل كل من : 1- السيدة صديقة حسن 

بنت محمد 2- السيد محمد رساج ابن بشري 

املكتتبني عىل املرشوع السكني األول برضورة تسيد ما يرتتب عليهام من التزامات 

مالية للجمعية عىل الرغم من انذارهام مبوجب بطاقة بريدية مكشوفة وذلك 

خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن تحت طائلة 

الغاء اكتتابهام وعودتهام اىل جدول األعضاء املنتظرين وذلك عمال بأحكام املادة / 

11/ الفقرة /ج/ من املرسوم الترشيعي /99/ لعام 2011 ويعترب هذا اإلعالن مبثابة 

التبليغ الرسمي للعضوين املذكورين أعاله بسبب جهالة اإلقامة 

 رئيس مجلس اإلدارة سهام مقصود 

24453

إعالن
فقد الطالب ايليان انطوان زيريه الشهادة 

الكرتونية + مصدقة تخرج صادرة عن جامعة 

حلب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يرجى ممن 

يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24458
إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2418 مصارف عامه 2022

املنفذة:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته      

 ميثله املحامي :نهاد إسامعيل

الجهة املشرتكة : بنك األردن سورية                    

 ميثله املحامي : احمد سيجري 

املنفذ عليه  : هاين عزوز بن كميل

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/67/ منطقه عقارية الزربة    التامم 

القيمة املقدرة للعقار: /950000000/ 

تسعامئة وخمسون مليون لرية  

سوريه 

أوصاف العقار: عبارة عن ارض مشاد 

عليها عدة أبنية تحتوي عىل بعض 

اإلرضار –العقار معمل فورميكام مبني 

من البيتون املسبق الصنع وبعض 

األسقف املعدنية وهو مؤلف من عدة 

أبنية هي كام ييل : 1- مبنى إدارة 

مؤلف من قبو وطابق اريض أدىن 

وطابق اريض أعىل وسطي وطابقني اول 

وثاين كل طابق يحتوي عىل مكاتب 

ومنتفعات 2- مبنى مؤلف من قبو 

وطابق اريض اول وطابق ثاين يف كل 

طابق يحتوي عىل بهو وصاالت وسطح 

قسم منه مبني 3- مبني إدارة مؤلف 

من طابق اريض وطابق اول عبارة  عن 

مكاتب   ومنتفعات  4- مبنى يحتوي 

عىل صاالت ومستودعات وغرف 

خدمات متنوعة.

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم 

الثالثاء 20/ 9 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة يف 

جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103084

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية / 

العارشة / بحلب 

القايض السيد : مجد قمشايت    

املساعد  : عبد الرحمن حسن   

املدعي   : إستبان ترزيان بن قره بت 

املدعى عليهم : 

أزادوهي عنتايب بنت باسيل -جورج 

ترزيان بن قره بت – انجيل قاشقجيان 

بنت كركور اواديس – اوصنا -لوسني – 

سرياريب – جورج أوالد جرموس ترزيان 

الجميع اصالة عن انفسهم وبصفتهم 

ورثة اوصاننا نوروميان بنت مره بت – 

إضافة للرتكة 

الدعوى: تثبيت بيع    

يف  الدعوى رقم  أساس /19655/  لعام 

 2022

نظرا لتعذر تبليغكم عىل عنوان 

اقامتكم كونه ضمن املناطق غري 

االمنة وفق احكام املادة 34/ أمن 

قانون أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم  بواسطة  النرش   

بالصحف املحلية و عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل  املحكمة 

يوم األربعاء  املوافق     2022/9/28 

الساعة العارشة  زوالية 

وإذا مل تحرضوا او ترسلوا  وكيال قانونيا 

جرت  بحقكم املعاملة القانونية علام 

ان الحكم سيصدر بحقكم يعد مبثابة 

الوجاهي عمال بأحكام املادة 118 

أصول محاكامت مدنية .

 وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

103080

ــــــــــــــــ

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف الباب  

بالدعوى أساس/  193  / لعام 2022 

القايض السيد :  محمد احمد سواس      

املساعد  :  عبد السالم النعمة   

املدعية  :     منى العلوي بنت احمد                   

املدعى عليه:    يارس العيل السواك  بن 

موسه

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كونه  ضمن املناطق الغري 

امنة وعمالً بأحكام املادة)34( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة  

تبليغ  املدعى عليه لحضور املجلس 

العائيل    عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة  لحضور املجلس  الساعة /9/ 

صباحاً بتاريخ يوم  الثالثاء 2022/9/20 

و جلسة املحكمة بتاريخ    االثنني  26 

/ 9 /2022 الساعة/10/ زوالية  

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنِك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

القايض

103081

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة تبليغ 

الئحة الطعن رقم  /45/ لعام 2022

القايض السيد: محمد العيل  

 

املساعد السيد: حسام الفرج بابليل

الطاعنان :  هشام ومنار ولدي 

مصطفى األحمد

املطلوب تبليغهم : ورثة عائشة الغازي 

الكريز بنت محمد وهم : أحمد 

ومحمد ومنرية أوالد مصطفى األحمد

عمالً باملادة )27/ أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغكم بأنه قد تم 

الطعن بالقرار الصادر عن املحكمة 

الرشعية التاسعة بحلب أساس /2533/ 

قرار /1827/ حسم 2021/12/5 نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

تحت طائلة رسيان املدة القانونية 

بحقك .

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103085

ــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املنفذ: احمد عبو بن محمد خري 

املنفذ عليهم: 

1- نجاح خلوف بنت احمد 

2- )صالح- عبد املنعم – مروه – صفاء 

– مروان( أوالد محمد خري عبو

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/18 يف امللف التنفيذي 

رقم /8407/ ب/2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه وضع موضوع 

التنفيذ الحكم البدايئ أساس 4705 قرار 

377 حسم 2022/4/28 

فعليكم 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

103086

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الحادية عرش بحلب 

القايض: محمد دهان  

املساعد: احمد حسني 

 املدعية : هناء شنن بنت محمد رشيد  

املدعى عليه: عادل العيل بن احمد 

الدعوى: فسخ تسجيل  

يف الدعوى رقم أساس/16089/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ تبليغك بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

األربعاء 2022/9/21 الساعة /10/ 

زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103087

ــــــــــــــــ

مذكرة تبليغ دعوة  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اعزاز

بالدعوى أساس/   214 / لعام 2022 

القايض السيد :  احمد شادي عيد                                    

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعي : عبد املحسن عز الدين بن 

محمد                     

 وكيله املحامية مهى جبقجي 

املدعى عليها : منال الهاليل بنت هالل                             

موضوع الدعوى:  تثبيت نسب و طالق         

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليها مذكرة الدعوة عىل عنوانها كونه 

يف منطقة غري امنة وعمالً باحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغك عىل 

لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم   االثنني   

19 /9 /2022 الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرضي أو ترسيل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض  

103090 

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب 

القايض السيد : محمد ماهر شيحة

املساعد السيد :  أحمد عوض

املدعية: محمد بكر بن بكر   

وكيله املحامي يارس زيدان

املدعى عليه: عبد الرحمن عبدو بن 

عبدو

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /335/ قرار /855/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • قبول اعرتاض املدعي شكالً.

 • قبول اعرتاض املدعي موضوعاً 

وإبطال الحكم املعرتض عليه الصادر 

عن املحكمة الرشعية الخامسة بحلب 

برقم أساس /3431/ قرار /852/ لعام 

2020 وإلغاء كافة اآلثار الناتجة عنه 

وخاصة واقعة الطالق رقم /33/ تاريخ 

2020/10/5 املسجلة بالقيد حلب خـ 

5 أمانة جنديرس لدى أمانة السجل 

املدين.

 • تثبيت طالق املدعى عليها املعرتض 

عليها فاطمة جمعة بنت جمو من 

املدعى عليه املعرتض عليه عبد الرحمن 

عبدو بن عبدو واعتباره واقعاً يف محلة 

الشيخ مقصود بتاريخ 2014/1/10.

 • تثبيت زواج املدعي املعرتض محمد 

بكر بن بكر من املدعى عليها املعرتض 

عليها فاطمة جمعة بنت جمو واعتباره 

واقعاً يف محلة الشيخ مقصود وعىل 

مهر معجله مئتي ألف لرية سورية 

مقبوضة ومؤجله مثله باقي بذمة 

الزوج وبتاريخ 2015/4/1.

 • تثبيت نسب الطفلني ملياء تولد 

حلب 2016/5/1 وخليل تولد حلب 

2018/10/1 من والديهام املعرتض 

محمد بكر بن بكر واملعرتض عليها 

فاطمة جمعة وتسجيل ذلك عىل قيد 

املعرتض الزوج خـ 13 القيد أمانة بلبل.

 • تضمني املعرتض عليهام الرسوم 

واملصاريف. 

قراراً قابالً للطعن صدر بتاريخ 

2022/8/18

 القايض

103088

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة  بحلب 

القايض  :مجد قمشايت 

املساعد : عبد الرحمن حسن 

املدعي: عامر املنيف بن محمد  

املدعى عليه :  نوري األحمد بن امني   

موضوع الدعوى :ترقني إشارة عىل 

صحيفة السيارة     

  يف  الدعوى رقم  أساس /20584/ 

 2022

عمال  باملادة )27/ أ( قانون  أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة  

اخطار نرشا   بالصحف  و عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم األحد   2022/9/18 

الساعة /10 / زواليه.

وإذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض

103091

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الخامسة بحلب 

القايض السيد : عيل سلطان 

املساعد السيد :  موىس شيخو

املدعية : كفاء شهاب بنت مدحت  

 

ميثلها املحامي زكريا العويس

املدعى عليه :  إبراهيم الحسني بن 

حسني 

الدعوى : تثبيت زواج

الدعوى أساس 11799/ 2022

عمالً باملادة )34/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.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103104

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية يف عفرين  

القاضـــي  : محمد يارس عطعط    

املساعـد : محمد يارس الحافظ    

املدعـــية :  شهناز شيخو احمد بنت 

حسن                           ميثلها 

املحامي : أحمد مصطفى مهاجر 

املدعى عليــه : محمد الحاج رشيد بن 

محمد     

موضوع الدعوى : تثبيت زواج

يف الدعوى رقم أساس /783/ لعام 

2022

   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 

2022/9/27 الساعة /10/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

103105

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة عرش بحلب

القايض : نادر حيالين

املساعد : سامر عيدو 

املدعي : محمود حموي بن محمد 

رجب. 

املدعى عليها : منال النعيمي بنت عالء 

بصفتها وصية عىل أوالدها القارصين 

)آالء ومحمد ربيع وجنى( أوالد أحمد 

حموي. 

الدعوى :  تثبيت رشاء

أساس 2022/21330

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة ابالغكم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة األربعاء 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية 

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية. 

القايض  

103113

ــــــــــــــــ

مذكرة دعوة صحف

صادرة عن محكمة الصلح املدنية يف 

حريتان

القايض : إبراهيم الكادري.

املساعد : خلود منال. 

الجهة املدعية : محمد نورس التاجر 

بن أحمد.

الجهة املدعى عليها : صالح الدين عبد 

بن محمد.

موضوع الدعوى : ترميم. 

يف الدعوى أساس /31/ 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 2022/9/20 الساعة 

العارشة زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103135

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة تبليغ حكم

صادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة عرشة بحلب

أساس /11705/ قرار 692/لعام 2022

القايض السيد : محمد شادي بدلة 

املساعد السيد : زياد املحمد

املدعي : محمد حسن بن منان  متثله 

املحامية بديعة خرض

املدعى عليه : خليل محمد بن محمود

موضوع الدعوى : تثبيت بيع

قررت املحكمة وعمالً باملادة رقم /34/ 

فقرة /أ / من قانون أصول املحاكامت 

املدنية إبالغه بواسطة النرش بالصحف 

باإلضافة اىل اإلعالن لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

أساس /11705/ قرار /692/ لعام 2022 

املتضمن :

1 – تثبيت رشاء املدعي من املدعى 

عليه لتامم السيارة رقم لوحة 

/756359/ نقل حلب سيارة نقل 

صغرية الصانع داتسون سنة الصنع 

1975 وتسجيل ذلك مبديرية النقل 

املختصة اصوالً / مع عدم املساس 

باالشارات السابقة إشارة هذه الدعوى/.

2 – ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

بالعقد رقم /268382/ لعام 2022 بعد 

انربام الحكم وتنفيذه.

3 – تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف

قراراً قابالً لالستئناف صدر وافهم علناً 

بتاريخ 2022/7/31

103093

ــــــــــــــــــــــــــ

إعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

القايض :  محمد العيل  

املساعد:  زكريا ياسني 

املدعية:  فاطمة الزهراء علولو               

املدعى عليه:  خالد محمد علولو   

الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق والرضر  

الدعوى أساس:  7082  /2022

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور  للمحكمة 

لحضور املجلس العائيل يوم  االربعاء   

9/21 / 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

103170

=========

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة عرش بحلب 

القايض  : نادر حيالين  

املساعد  :سامر عيدو 

 املدعي: مصطفى حلو بن عبد اللطيف 

املدعى عليه: عبد الله جامل بن محمد 

الدعوى: ترميم إشارة حجز احتياطي 

وترقني إشارة 

يف الدعوى رقم أساس/11171/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ اخطارك بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم االحد 2022/9/25 الساعة 

/10/ زوالية .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103169

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب 

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعيان : أحمد ويوسف أوالد محمد 

وحيد الجي 

املدعى عليهم : 

- محمد وليد وكامل وسعد الدين 

ومحمد رياض ونادره وفطينة أوالد 

أحمد حسناتو 

- محمد صايغ بن عمر 

الدعوى : فسخ تسجيل.

بالدعوى أساس 2022/15650 

عمالً باملادة /34/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إبالغكم نرشاً 

بالصفح ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء 2022/9/20 الساعة /10/ 

زوالية. وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً باملوعد املذكور جرت بحقكم 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

     القايض

103167

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية: والء مكانيس بنت محمود

املدعى عليه: عبد الله عوض بن 

محمد

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون الحكم رقم أساس /8372/ 

قرار /856/ لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت زواج املتداعني عىل مهر 

معجله مئتا غرام ذهب عيار 21 قرياط 

أو ما يعادلها باللرية السورية حني 

الوفاء غري مقبوضة ومؤجله مثله باقية 

بذمة الزوج وعده حاصالً يف دولة مرص 

بتاريخ 2022/1/20

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف. 

قراراً صدر بتاريخ 2022/8/18

القايض

103166

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية  باعزاز 

 القايض السيد : احمد شادي عيد    

املساعد السيد : احمد الحميدي     

املدعية  : امان الحنيدي بنت بشري                   

ميثلها املحامي زياد منال عثامن      

 املدعى عليه : غطفان العثامن بن 

احمد          

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق  

يف الدعوى  الرشعية رقم أساس 

  2022  /197/

وعمال باملواد /34/ وما بعدها من 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

قررت املحكمة دعوة   املدعى عليه 

بواسطة النرش  بالصحف املحلية  و 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  بلزوم  

الحضور اىل املحكمة يوم االحد 

الواقع   2022/9/18 الساعة /10 / 

زواليه

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املحدد جرت يف حقك  

املعاملة القانونية  الحكم سيصدر  

مبثابة الوجاهي 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض                 

103164

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

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

 املنفذة    : االء االبرص بنت إبراهيم    

املنفذ عليه   : نارص مصطفى  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/17   يف امللف 

التنفيذي رقم /8134/ب  2022  

اخطار املنفذ عليه   نرشا بالصحف 

و عىل لوحة إعالنات املحكمة بتنفيذ 

الحكم الصادر عن محكمة البداية  

املدنية العارشة  بحلب أساس 

/7792/ قرار /398 لعام 2008 موضع 

التنفيذ 

لذا يقتيض عليكم  مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب  او ارسال وكيل  

قانوين خالل املدة القانوين   تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف   .

   وعليه اقتىض اإلعالن 

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103162

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

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

 املنفذة    : فاطمة  االبرص بنت 

إبراهيم    

املنفذ عليه   : احمد العبيد بن عناد   

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/17   يف امللف 

التنفيذي رقم /8132/ب  2022  

اخطار املنفذ عليه   نرشا بالصحف 

و عىل لوحة إعالنات املحكمة بتنفيذ 

الحكم الصادر عن محكمة البداية  

املدنية الثالثة عارش  بحلب أساس 

/7795/ قرار /300 لعام 2008 موضع 

التنفيذ 

لذا يقتيض عليكم  مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب  او ارسال وكيل  

قانوين خالل املدة القانوين   تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف   .

  وعليه اقتىض اإلعالن 

    مدير التنفيذ املدين بحلب

103161

===========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٥/

الخميس ٢٥ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

 املنفذة    : عامد الدين معراوي 

بن فؤاد   

املنفذ عليهام   : عامد الدين وماجد 

أوالد محمد عادل ال السلطان 

الغوري 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/10   يف امللف 

التنفيذي رقم /3727/ص لعام 2022  

اخطار املنفذ عليها   نرشا بالصحف 

و عىل لوحة إعالنات املحكمة بتنفيذ 

الحكم الصادر عن محكمة الصلح 

املدنية الثانية بحلب أساس /511/ 

قرار /251 لعام 2022 موضع التنفيذ 

لذا يقتيض عليكم  مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب  او ارسال وكيل  

قانوين خالل املدة القانوين   تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف   .

 وعليه اقتىض اإلعالن 

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103160

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية 

السادسة بحلب  

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية : راضية كعكة بنت كنجو  

 

وكيلتها املحامية لينا أبو عريضة

املدعى عليه : رضوان قياس بن 

شعبان

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/3288

تقرر تعيني حكمني من األباعد 

وتحديد يوم الخميس املوافق  

2022/9/22 يف الساعة /11/ صباحاً 

موعداً لعقد املجلس العائيل املشرتك.

وعمالً بأحكام املادة )27/أ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية تقرر 

دعوة املدعى عليه بإحدى الصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

املجلس العائيل ويف حال تغيبك 

وعدم حضورك أو إرسال وكيالً قانونياً 

سينعقد املجلس العائيل وتثبيت 

غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103155

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

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب 

 الرئيس : محمود هركل     

املساعد : مازن مؤقت   

املستأنف  : مصطفى شيخ احمد 

بن احمد      

املستأنف عليه : محمد خليل بن 

احمد 

 يف الدعوى رقم  أساس 597-ص  /

لعام   2022

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ 

أ من أصول املحاكامت اخطارك  

نرشا بالصحف  املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة  لحضور جلسة   

يوم االحد     2022/9/25 الساعة 

/11/ زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

يف املوعد الذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي 

القايض                                                           

103025

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

األوىل بحلب

القايض : محمد موىس اليتيم

املساعد : دليار عبيد

املدعي : محمد فراس برغل بن 

محمد.

املدعى عليهام : عبد العزيز ووحيدة 

أوالد كامل برغل.

 الدعوى: إزالة شيوع

أساس 2022/3605

عمالً باملادة /27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة إبالغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية.

  القايض  

103154

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

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /  السابعة / 

القايض السيد : بسام القاسم   

املساعد اليد : والء محو

الجهة املدعيـــة:خولةبنت    رجب   

فريد العش 

الجهة املدعى عليها :وفاء -   انعام 

-  كوثر -   اميان  بنات محمد رجب   

فريد العش   -   

  امريه  - نادرة - امل  - بنات  احمد 

فرح 

محمد – اياد  -  صهيب   اوالد   عبد 

اللطيف فريد  العش

 الدعــــوى :     تثبيت مخارجة       

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 7621

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )   اخطار ( 

الجهة املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم )  االربعاء  ( املوافق   

21 /9  / 2022 الساعة /العارشة / 

زوالية0  وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل 

قانوين عنك يف املوعد املحدد جرت 

يف حقك  املعاملة القانونية  وإن 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

000وعليه إقتىض االعـــــالن0 

القاضــــــــي

103153

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الثانية 

بحلب

القايض: مصطفى حبو

املساعد: محمد سالمة

الجهة املدعية: فاطمة الزهراء رزوق 

بنت أحمد جهاد

الجهة املدعى عليها: عيل رسقوت 

بن محمد

 يف الدعوى أساس /7616/ لعام 

2022

نظراً لكون املنطقة غري آمنة وعمالً 

باملادة /34/ من قانون أصول 

املحاكامت، قررت املحكمة تبليغك 

مذكرة دعوة بواسطة النرش بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/3 يف متام الساعة العارشة 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103152

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرشة بحلب

القايض: عصام مفلح

املساعد: نادين السليامن

الجهة املدعية: نعيمة الحاج حسني 

الثلجي بنت عبد الله

الجهة املدعى عليها: محمود قاسم 

بن أحمد.

 يف الدعوى أساس /12411/ لعام 

2022

نظراً لجهالة موطن الجهة املدعى 

عليها وعمالً باملادة /27/ من قانون 

أصول املحاكامت، قررت املحكمة 

إخطارك بواسطة النرش بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/9/26 يف متام الساعة العارشة 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

103151

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

 مذكرة  اخطار  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف مارع

بالدعوى أساس/ 64 / لعام 2022 

القايض السيد : احمد عبد الله 

االسود

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية : منال الوييس بنت عبد ال

وهاب                             

املدعى عليه :   محمد هادي الفروح 

بن حسني       

موضوع الدعوى: تفريق لعلة 

الشقاق  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة  كونه يف منطقة 

غري امنة وعمالً باحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار  املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  االثنني   19/ 2022/9 

الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن

القايض 

103150

 ===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

/10/ بحلب

القايض:  مجد قمشايت.

املساعد:  عبد الرحمن حسن.

طالبة التبليغ : سوزي سريجية بنت 

عادل.

املطلوب تبليغهم : 

 • عبد الرحمن بني بن سامي.   

أصالة وباعتبارهم من ورثة املرحومة 

عفراء حافظ

 • سامي بني بن عبد الرحمن. بنت 

عبد الرزاق إضافة للرتكة

 • باسم بني بن عبد الرحمن.        

 • يارس بني بن  عبد الرحمن.       

 • رضيه طباخ بنت حسني. 

أصالة وباعتبارها من ورثة زوجها 

محمد أبو دان وابنها زيك أبو دان 

بن محمد وابنها محمد أبو دان بن 

محمد – إضافة للرتكة 

 • ماهر أبو دان بن محمد.  

 • ندى أبو دان بنت محمد. الجميع 

اصالة وباعتبارهم من ورثة املرحوم 

محمد

 • مخلصه أبو دان بنت محمد. أبو 

دان بن محمد زيك واملرحوم زيك أبو 

دان بن 

 • ميسون أبو دان بنت محمد. 

محمد إضافة للرتكة

 • فتون أبو دان بنت محمد.

 • نوره أبو دان بنت عبد السالم. 

أصالة وباعتبارها من ورثة زوجها 

املرحوم زيك أبو دان بن محمد  

واضافة للرتكة

 • هبة أبو دان بنت زيك. 

  • هديل أبو دان بنت زيك. الجميع 

اصالة وباعتبارهم من ورثة والدهم 

زيك أبو 

 • راما أبو دان بنت زيك. دان بن 

محمد ومن ورثة جدهم محمد أبو 

دان بن

 • محمد أبو دان بن زيك. محمد زيك 

– إضافة للرتكة

 • سوزان طباخ بنت أحمد فاضل 

أصالة وباعتبارها من ورثة زوجها 

املرحوم محمد أبو دان بن محمد 

واضافة للرتكة

 • محمد كرم أبو دان بن محمد.  

أصالة وباعتبارهم من ورثة املرحوم 

محمد أبو دان

 • احمد أبو دان بن محمد.  بن 

محمد ومن ورثة املرحوم محمد أبو 

دان محمد زيك

 • ساره أبو دان بنت محمد. واضافة 

للرتكة 

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء.

أساس/20213/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ 

أ ابالغكم نرشاً بالصحف اليومية 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االحد 

الواقع 2022/9/25 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

103141

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية العارشة 

بحلب

القايض : مجد قمشايت

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعي :  محمود عزيزة بن محمد 

سعيد 

املدعى عليه :   إبراهيم املحمد 

الخليفة بن عبد الكريم 

الدعوى : الغاء حجز احتياطي

الدعوى أساس 10089/ مستعجل 

2022/

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم األحد 2022/9/25 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

103137

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

/7/ بحلب

الرئيس : احمد عيل عيل.

املساعد: مجدولني شنو.

املستأنف : محمد خالد عيىس بن 

عادل.

املستأنف عليه : احمد وحسن أوالد 

مصطفى قبالوي.

أساس /1218/ب/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

ابالغك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األربعاء الواقع 2022/9/21 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103136

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : اميان العيىس بنت عيل 

املدعى عليه : بشار جاميل بن نزار

الدعوى : تثبيت زواج

الدعوى أساس 2022/10136

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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103134

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بجبل سمعان 

 القايض :  نويران حامدي تركامن

 املساعد :  عباس حنبالس

 املتدخل   :   عيل حرح بن محمد 

يارس 

 املطلوب التدخل مبواجهتهام  :  

املدعي : فادي صابوين بن رياض  

   املدعى عليه : عيل عبد الرحمن 

حامده الشيخ بن مصطفى

 الطلب  :  تجديد دعوى 

يف الدعوى أساس  2022/505 ، و 

عمال باملادة رقم /34/ فقرة / أ / 

من قانون أصول املحاكامت كون 

منطقة املدعى عليهام غري آمنة  

قررت  املحكمة دعوتكام بواسطة 

النرش بالصحف املحلية و عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/9/27 

الساعة /10/ زوالية  

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي    

القايض 

103129

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثانية بحلب  

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد :  محمد سالمة

املدعي : خلف املوىس بن حسني

املدعى عليهم : جوهره ونوراه 

وفطيم وامريه وجوريه وسورية أوالد 

حسني املوىس ـ أصالة وإضافة للرتكة

الدعوى : تثبيت مخارجة

الدعوى أساس 2022/9389

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الخميس 2022/9/29 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103126

=========

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب 

-الغرفة /  العارشة/

القايض السيد :     بسام تلجبيني        

املساعد السيد :    نذير صاري كوزال 

الجهة املدعية :     نضال  عرجون  

بنت صبحي

الجهة املدعى عليها :  

 الغائب   عامر بايب بن محمد  

رمضان 0 

 شقيقه   سعيد  بايب بن محمد 

رمضان 

موضوع الدعوى :    تثبيت غياب  

تعيني وكيل قضايئ

 قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)27- /أ(من قانون  أصول 

املحاكامت  املدنية إعالم  الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف باألضافة إىل االعالن لصقا« 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  مضمون 

القرار  رقم أساس )2855(  قرار 

)856(  لعام    /  2022/   املتضمن :

 • تثبيت   غياب املفقود  املدعى 

عليه   االول عامر  بايب  بن محمد 

رمضان  وامرية  تولد حلب  5-20-  

1993  قيد اقيول  خ 92  اعتبارا  من 

 2013 -3-4

 •  تعيني  وتنصيب  املدعية نضال   

عرجون   بنت صبحي  عائشة    

تولد   حميدية  خ  1-10- 1964  

قيد اقيول   خ 92  وكيال  قضائيا  

عنه الدارة شؤونه  ورعاية مصالحه  

ضممن   املعايري  والضوابط  الرشعية  

واوصيها  بتقوى الله العظيم  يف ذلك   

ومسجله  دفرت  خاص مبا له وماعليه 

 •  تضمني  طريف الدعوى  مناصفة  

الرسوم  واملصاريف  ومبلغ  الفي  

لرية سورية   طابع   أتعاب  محاماة    

يوزع  نعتمد  قانونيتها   اصوال

قرارها وجاهيا«  بحق   املدعية و 

كالوجاهي بحق  الجهة املدعى عليها  

وقابال للطعن بالنقض  صدر  حسب 

االصول بتاريخي  2 / 10/ 144   هـ 

املوافق  يف 7/31/  2022

القايض 

103125

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

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /  الثالثة / 

القايض السـيد : محمد سعيد علوش 

املساعد السـيد : خلدون حوري

الجهة املدعيــة: عبد الوهاب  نارص  

بن جامل  

الجهة املدعى عليها :     

 • حسناء محسن  بنت  عبد  

السميع 

 •  منال  نارص  بنت  جامل 

 الدعــوى : تثبيت مخارجة

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )  

)2022/ 10312

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  اخطار ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم ) الثالثاء    ( املوافق    

9/20 / 2022 الساعة /العارشة / 

زوالية0  وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل 

قانوين عنك يف املوعد املحدد جرت 

يف حقك  املعاملة القانونية  وإن 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

000وعليه إقتىض االعـــــالن0 

القاضــــــــي

103123

===========

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /  الثالثة / 

القايض الســــــــــــيد :      محمد   

سعيد  علوش

املساعد الســــــــــيد :      خلدون 

حوري 

الجهة املدعيـــــة:  خديجة   العيل  

بنت ابراهيم        اصاله  ووصاية  

واضافة  للقارص  يوسف العيل  

الجهة املدعى عليها :    

 • هدى  قشريو بنت امني  0 

 •  ابراهيم العيل  بن حسني 

 الدعــوى :تثبيت زواج  ونسب

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس 

)2022/  9766(

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  اخطار( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم )    الثالثاء ( املوافق   

9/20 / 2022 الساعة /العارشة / 

زوالية0  وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل 

قانوين عنك يف املوعد املحدد جرت 

يف حقك  املعاملة القانونية  وإن 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

000وعليه إقتىض االعـــــالن0 

القاضــــــــي

103122

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية األوىل بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني 

الرجو

املدعية : جيهان املصطفى الحردان 

بنت مصطفى  

متثلها املحامية هبة السعيد

املدعى عليه : مصطفى جايل بن 

عبد الله 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9727

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103120

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

سند تبليغ حكم

قرار صادر عن املحكمة الرشعية يف 

جرابلس 

القايض  السيد : فاروق عبيد  قايض 

املحكمة الرشعية يف جرابلس 

املساعد السيد : داندي الحيس   

املدعية : نور االغا بنت إسامعيل  

وكليها  املحامي احمد مرجان           

 املدعى عليه : عارف جمعه بن 

حسني     منبج  - طريق جرابلس          

الدعوى : تثبيت زواج ونسب  

نظرا لعدم التمكن من تبليغك عىل 

عنوان اقامتك كونه ضمن املناطق 

الغري امنة وعمال بأحكام املادة /34/ 

فقرة أ  أصول محاكامت مدنية 

تقرر تبليغك الحكم الصادر رقم 

أساس /25/ قرار /108 / صادر عن 

املحكمة الرشعية يف جرابلس بتاريخ 

/2022/4/6  عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ونرشا بإحدى الصحف 

اليومية واملتضمن  :

 • تثبيت زواج املدعى عليه : عارف 

جمعه بن حسني ومريم علوندي 

تولد جرابلس 1978/2/16  قيد عني 

البيضه /9/ 

بزوجته املدعية : نور االغا بنت 

إسامعيل وسوسن قدر تولد جرابلس 

1980/1/11 قيد حلوانيه38 وعد 

زواجهام حاصال بتاريخ /2017/3/1 

يف محلة منبج عىل مهر معجله  

/500/ الف لرية سورية مقبوضة 

ومؤجله /500/ الف لرية سورية 

باقية بذمة الزوج 

 • تثبيت نسب الطفلة /ماريا تولد 

منبج /2018/1/8 / لوالديها أعاله 

 • الزام امني السجل املدين بتنفيذ 

مضمون القرار 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية و 

كالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها 

قابال للطعن بالنقض صدر وافهم 

علنا بتاريخ   /رمضان 1443/ هجري 

املوفق ل /2022/4/6 ميالدي 

القايض                                                                   

103117

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

إعـــالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 املنفـــذ  : محمد حاممة بن بكري 

املنفذ عليهم : 1- فاطمة معراوي 

بنت أحمد 

 • عمر نصري – 3- حسام الدين 

-4- نوران -5-  رامونا -6- صفوان 

-7- عامد 

8- محمد خلدون   - أوالد صالح 

طباخ 

 9- سلوى رشبتجي بنت حسني 

 10-  صالح – 11 - هاين -12- 

فاطمة -13- هديل 

  – أوالد أحمد صالح الدين طباخ   

 14- اميان – 15- عمران -16- حنان 

– بنات صالح طباخ 

 قررت رئاسـة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ ـا 22 /8/ 2022 يف امللف 

التنفيذي رقم /8784/ ب / لعام 

2022  إخطاركم نشـراً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب بأنه تم وضع موضع 

التنفيذ الحكم البدايئ أساس /1754/ 

لعام 2002  .

 فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين عنكم 

خالل املدة القانونية تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف 0 

مدير التنفيذ املدين بحلب 

103116

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:    ظفر طراب بن 

محمد رضا 

املطلوب تبليغه:   امين جارس بن 

عبد الله  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/21 يف امللف 

التنفيذي /8747/ب/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم    الصلحي برقم اساس 

/1577/قرار/2015/392

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب 

103115

==========

تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب

أساس 12291 قرار/1341/لعام2021 

القايض :  عمران حداد 

املساعد :  محمد بغدادي 

املدعي :  نور قسطيل بنت محمد . 

املدعى عليها :  محمود رستم بن 

رجب . 

الدعوى :  تثبيت رشاء

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة ابالغك 

نرشاً الحكم بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة املتضمن : 

 • تثبيت رشاء املدعية وبيع املدعى 

عليه لتامم الحصة السهمية البالغة 

2400/5سهم من العقار 248/م.ع 

حريتان ونقل وتسجيل ...الخ

 • ترقني إشارة الدعوى ...الخ فقرات 

الحكم.

قراراً صدر بتاريخ2021/11/4 

القايض 

103114

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدين 

الخامسة بحلب 

القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد : هنادي الياس

املدعي : لوسني طوباليان بنت قره 

بت

املدعى عليه : محمد نذير رهوان بن 

عبد السالم 

موضوع الدعوى : اسرتداد حيازة 

عقار 

بالدعوى رقم أساس 2022/5/4193 

عمال باملادة /27-4-34/أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشا بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االحد 

2022/9/25 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103168

===========

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

طالب التبليغ : رولة املحيو بنت 

محي الدين   ميثله املحامي   احمد 

تلرفادي

املطلوب تبليغهم ورثة املرحوم 

محمد كرزون بن محمد توفيق 

وهم : توفيق وعائشة وثابت ديب 

وجيهانا وعمر وضحى أوالد محمد 

كرزون 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/15 يف امللف 

التنفيذي رقم 8443/ب لعام 2022 

اخطاركم نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات  دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه قد وضع الحكم البدايئ املدين 

رقم أساس 10744 / قرار 466/ حسم 

2022/5/31 موضع التنفيذ

فعليكم 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 

103079

=========


