
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٧/
الثالثاء ٢٦ / ٧  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

إعالن
فقد الطالب زيدو زيدو بن غسان مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية 
الهندسة الكهربائية يرجى ممن يجدها 

ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً
24319
إعالن

فقدت الطالبة ريم كوكش بنت عبد 
الكريم مصدقة تخرج صادرة عن جامعة 

حلب كلية هندسة حيوية يرجى ممن 
يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً

24321

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية السادسة 

بحلب 

القايض : شازل أسعد 

املساعد : هيثم شالل 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب - بصفته             

 متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم : أنس قلعه جي بن محمد سامل 

رقم أساس 1272 لعام 2022 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /27/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم األربعاء 2022/8/24 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي 

القايض

101520

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثامنة عرش 

بحلب 

القايض : عصام مفلح 

املساعد : نادين السليامن 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب  - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم يحيى محمد 

رقم أساس 7857 لعام 2022

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم االثنني 2022/8/29 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي 

القايض

101519

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية  الخامسة 

بحلب

القايض : عىل سلطان  

املساعد : موىس شيخو 

املدعـيـة : والء جايب الحرمني  بنت خالد                         

 متثلها املحامية بتول بيطار

 املدعى عليه :   ناجي حداد بن محمد           

 ـ الدعوى : تثبيت زواج 

 الدعوى اساس /  9537/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة كونه ضمن املناطق 

الغري آمنة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/34/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة  الثالثاء 8/16 

/2022 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنك وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي يصدر مبثابة 

الوجاهي بحقك.

القايض                                                                                                  

101506

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية السابعة 

بحلب

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعي : أحمد زيتون بن محمد

املدعى عليهم : ورثة رقوش بنت الحاج 

أحمد األطرش وهم :

 • محمود وعبد الله وفؤاد أوالد مصطفى 

زيتون

 • وصال مرعي الشامي بنت سامل 

 • ظبية ورباب وهبة أوالد محمد زيتون

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /2545/ قرار /391/ حسم 

2022/4/25 املتضمن :

 • قبول طلب الرتميم شكالً وموضوعاً 

وإثبات صدور الحكم أساس 594 قرار 

304 تاريخ 2008/3/6 وفق ما قىض به .

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

 2022/4/25

 القايض

101510

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب  

 القاضـي : عيل سلطان

 املساعــد : موىس شيخو

املدعية :  هند كرمان بنت ماهر

املدعى عليــها : امينة حاج موىس بنت 

احمد 

موضوع الدعوى :  تثبيت وفاة 

يف الدعوى رقم أساس /8943/ لعام 

2022

وعمال باملادة رقم /27/ فقرة / أ / أ.م.م 

كون منطقة املدعى عليها مجهولة 

،  قررت املحكمة إخطار املدعى عليها 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16 

الساعة /10/ زوالية  

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي  

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101511

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية السادسة 

بدمشق

يف الدعوى رقم أساس 2022/2215 

املدعي : 1 – السيد رئيس جامعة حلب 

إضافة لوظيفته ، متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليها : سوسن مهنا األشقر 

نظراً لجهالة عنوانك تقرر اخطارك يف 

الصحيفة الرسمية علامً أن موعد الجلسة 

القادمة هو يوم الثالثاء 2022/9/20 

الساعة العارشة صباحاً فإذا مل تحرض 

بنفسك أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً وسيعترب 

الحكم الذي سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي

القايض

101514

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف الباب 

القايض : عامر بوادقجي

املساعد : مازن كوزال 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب - بصفته             

 متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم: فوزي الحاح مصطفى بن 

أحمد  

رقم أساس 2  لعام 2022 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم الخميس 2022/8/18 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي 

القايض

101515

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية الغرفة الثانية 

عرش بحلب  

القايض : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمة املصطفى 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب  - بصفته            

  متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه :  فادية املحمد بنت 

محمد عيد 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى أساس 

/5545/ لعام 2022 كون املنطقة غري 

آمنة وعمالً باملادة /34/أ من قانون 

أصول املحاكامت قررت املحكمة تبليغ 

املدعى عليه مذكرة دعوة بواسطة 

بالصحف الرسمية اليومية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة للزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة 

العارشة زوالية وإذا مل تحرض ترسل وكيالً 

قانونياً مبوعد املحاكمة املحدد سيصدر 

الحكم بحقه مبثابة الوجاهي أصوالً. 

القايض

101516

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثامنة عرش 

بحلب    

القايض : عصام املفلح

املساعد : نادين السليامن  

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب  - بصفته     متثله إدارة قضايا 

الدولة 

الجهة املدعى عليه :  ضحى الشيخ دبس 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى أساس 

/8114/ لعام 2022 كون املنطقة غري 

آمنة وعمالً باملادة /34/ من قانون 

أصول املحاكامت قررت املحكمة تبليغ 

املدعى عليه مذكرة دعوة بواسطة 

بالصحف الرسمية اليومية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة للزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/8/29 الساعة 

العارشة زوالية وإذا مل تحرض ترسل وكيالً 

قانونياً مبوعد املحاكمة املحدد سيصدر 

الحكم بحقه مبثابة الوجاهي أصوالً. 

القايض

101517

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثامنة عرش 

بحلب 

القايض : عصام املفلح

املساعد : نادين السليامن 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب - بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم : محمد ماهر جرسين 

رقم أساس 7815 لعام 2022

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/8/29 ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

101518

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب

القايض السيد : محمد فراس خرمة. 

املساعد السيد : عيل أقرع. 

الجهة املدعية: صبحي تفنكجي بن 

بكري.

الجهة املدعى عليها ))املطلوب 

ادخالهم(( :

1- ورثة محمد رجب صابوين بن محمود 

وهم : 

 • وصال شيخوين بنت قاسم .

 • ))محمود – احمد – زاهر – خالد(( 

أوالد محمد رجب صابوين ووصال.

2- ورثة عبد اللطيف حامل صابوين بن 

محمود وهم :

 • ))محمود – محمد – احمد - عبد 

القادر – عمر(( أوالد عبد اللطيف حامل 

صابوين وامينة .

 • ))حسناء – وفاء – كوكب(( أوالد عبد 

اللطيف حامل صابوين وامينة.

موضوع الدعوى ترميم:

يف الدعوى رقم أساس / 3918 / لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة / 34 / من 

قانون أصول املحاكامت املدنية دعوتكم 

بواسطة اإلعالن بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ولزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الثالثاء الواقع 2022/8/23 

الساعة العارشة زواليه...

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101498

ـــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ : عمر برغل بن محمود 

املطلوب تبليغه : محمد عبد الله برغل 

بن محمود

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/18 يف امللف التنفيذي رقم 

7691/ب / لعام 2022 اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم البدايئ أساس /366/ قرار 

/433/ 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

101499

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب الرتميم املدين : أنس صالح الدين 

ابن حسني 

املرمم مبواجهته الدائن : محمد خرمه 

ابن عبد الكريم . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ  

2022/6/30 يف امللف التنفيذي رقم 

/994/م/2022 االخطار عن طريق النرش 

يف احدى الصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات الدائرة أصوالً 

بأنه وبتاريخ2022/6/9 تم ترميم امللف 

التنفيذي رقم 11700/م/لعام2010 

موضوع سند سحب مببلغ /40000/ل.س 

بني الدائن محمد خرمه واملدين انس 

صالح الدين متهيداً لرتقني إشارة الحجز 

التنفيذي عن العقار محرض 33/10863 

منطقة عقارية انصاري.

فعىل املرمم مبواجهته مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب أو إرسال وكيل 

قانوين عنه ضمن املدة القانونية تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف 

أصوال .

وعليه اقتىض االعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

101500

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية  

الخامسة  بحلب

القايض : مالك بدلة  

املساعد :   مصطفى بكرو 

املدعـي : احمد خوام بن محمد   

املدعى عليه: عبد القادر نجار بن محمد 

ديب 

الجهة املتدخلة :

 • عائشة خوام بنت محمد 

 • محمد – احمد – حال – محمد بالل/ 

اوالد محمد سمري مساليت 

 • صباح خوام بنت طه – اصالة واضافة 

للرتكة وبصفتها وصيا عىل القارصين ) 

عائشة وغزل /ابنتي محمد مصطفى 

مساليت(                 

 الدعوى : تثبيت بيع 

قررت املحكمة عمال باملادة)34- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /269/

واساس /1768/ 2021واملتضمن :

 • رد دعوى املدعي 

 • قبول طلب التدخل موضوعاً والحكم 

بتثبيت رشاء مورث الجهة املتدخلة 

محمد سمري مساليت بن مصطفى وبيع 

املدعى عليه عبد القادر نجار بن محمد 

ديب للعقار رقم /5048-5047-5046-

5049/ مقسم/67/ منطقة عقارية 

خامسة بحلب ونقل امللكية السم مورث 

الجهة املتدخلة اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى  واشارة التدخل 

عن صحيفة العقار تالزما مع التنفيذ 

اصوال. 

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/3/8

 القايض

101501

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  يف الزربة  

 القاضـي : عبد القادر زلط 

 املساعـــد : فاطمة سلمو      

 املدعـية   : فصال الجاسم بنت حسن                

 املدعى عليـه : عبد الحي عبد الهادي 

بن قاسم  

موضوع الدعوى :  تثبيت طالق وطلب 

عارض بالتفريق لعلة الشقاق

 يف الدعوى رقم أساس /8/ لعام 2022 

، وكون منطقة اقامتك غري آمنة وعمال 

باملادة 34 /أ  أ.م.م   قررت املحكمة 

إخطار املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األحد املوافق  2022/8/22 الساعة /10/ 

زوالية  

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي   

القايض 

101502

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية /2/ 

بحلب

القايض:  جهان سلو.

املساعد:  فائق الربي.

املدعي : احمد ايبش بن عبدو.

املدعى عليه : عثامن رشيد بن عبدو 

تاتار.

الدعوى : تثبيت رشاء.

أساس/3983/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أ 

اخطارك نرشاً بالصحف اليومية املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء الواقع 

2022/8/31 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

101503

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

بحلب 

القايض السيد : عمران حداد

املساعد السيد : عامر داده

املدعي : غالية كاللة بنت أحمد.

املدعى عليهم : 

- بسام وجامل وغادة أوالد أحمد كاللة 

- وداد العكش بنت عبد الجواد 

- عبد الجواد ومصطفى أنور أوالد وحيد 

العكش

- كامل خوجة بن أحمد.

- عالء الدين خوجة بن كامل.

الدعوى : تثبيت رشاء

بالدعوى أساس 2022/18410 

وفق أحكام املادة 27/أ قررت املحكمة 

إخطاركم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األربعاء 2022/8/24 الساعة العارشة 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101470

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

القايض السيد : مجد قمشايت

املساعد السيد : عبد الرحمن حسن

املدعي : عمر رشيف بن نديم.

املدعى عليها : عبد املجيد هنداوي بن 

عبد الله 

الدعوى : تثبيت بيع

بالدعوى أساس 2022/4251.

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة يوم 

األربعاء 2022/8/24 الساعة /10/ زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

 القايض  

101471

ـــــــــــــــــ

إعالن تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب

أساس 1753/ قرار/629/لعام2022 

القايض:    مالك بدله 

املساعد :    مصطفى بكرو 

الجهة طالبة الرتميم املدعى عليها :  

هاجر رسميني بنت محمد . 

الجهة املطلوب الرتميم مبواجهتها املدعية 

: محمد ناجي أبو صالح . 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 27/أ 

أصول ابالغك الحكم بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة املتضمن : 

 • قبول طلب الرتميم وتثبيت فقدان 

ملف الدعوى التي كانت منظورة أمام 

محكمة البداية املدنية الخامسة بحلب 

أساس 4911/لعام2005 مبوجب العقد 

1185/لعام2005 .

 • ترقني إشارة الحجز االحتياطي 

املوضوعة عىل صحيفة العقار 4114/

مقسم/8-4/منطقة عقارية ثانية بحلب 

.... الخ فقرات الحكم. 

قراراً صدر بتاريخ 2022/6/22 قابالً 

لالستئناف 

 القايض

101472 

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية السابعة 

بحلب 

 القايض :   يوسف أطرش 

املساعد:   هيثم شالش  

املدعي  : حسني شيخو بن محمد                

املدعى عليها : أمينة كاكاوي بنت جميل  

الدعوى:  ترميم   

الدعوى أساس:  1727  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  الثالثاء  (  

23/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

 القايض

101473 

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب

القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد : هنادي الياس

املدعي : لوسني طوباليان بنت قره بت

املدعى عليه : محمد نذير رهوان بن 

عبد السالم

موضوع الدعوى : اسرتداد حيازة عقار

بالدعوى  رقم أساس /2022/4193

عمالً باملادة /27-34/أ / أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة ابالغك نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الخميس اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/8/18 الساعة /10/ زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101509

ــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوى 

محكمة الصلح املدنية بالسفرية 

القايض السيد مازن العيل 

املساعد السيد إبراهيم الحمود 

الجهة املدعية عبد الكريم العبود بن 

خريو 

الجهة املدعى عليها محمد أبو عيش بن 

عبد الله – احمد السعن بن خرض – 

حسن الدندل بن جاسم 

موضوع الدعوى تثبيت رشاء سيارة 

يف الدعوى أساس /6/ ص لعام 2022 

عمال باملادة 27/ أصول محاكامت تقرر 

ابالغكم مذكرة الدعوة نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة 

العارشة زوالية واذا مل تحرضوا او ترسلوا 

وكيال قانونيا جرت بحقكم املعاملة 

القانونية 

القايض 

 101469

====

اعالن مبثابة مذكرة دعوى 

محكمة الصلح املدنية بالسفرية 

القايض السيد مازن العيل 

املساعد السيد إبراهيم الحمود 

الجهة املدعية : عبد الله العرايب بن 

محمد عيل – فيصل العرايب بن محمود  

الجهة املدعى عليها : محمد محمود 

االبرش  

موضوع الدعوى : أجر مثل  

يف الدعوى أساس /2022/39 

عمال باملادة 27/ أصول محاكامت تقرر 

ابالغكم مذكرة الدعوة نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الثالثاء 2022/8/30 الساعة 

العارشة زوالية واذا مل تحرضوا او ترسلوا 

وكيال قانونيا جرت بحقكم املعاملة 

القانونية 

القايض 

                                                          101468

====

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  محكمة البداية املدنية الثامنة  

بحلب

القايض :  حسن زلط 

املساعد:  فؤاد نجار

املدعي:  مصطفى علو  بن كولني               

املدعى عليه:  جمعه خليل بن شمس الدين  

الدعوى:  تثبيت بيع   

الدعوى أساس:  18170  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

) االثنني (  29 / 8 / 2022  الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

  القايض

101474

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : برشى خطيب بنت أحمد  

 

أصالة وإضافة لرتكة مورثها 

محمد حازم خطيب بن أحمد 

املدعى عليها : هبة عبس بنت محمد 

يحيى 

الدعوى : إثبات طالق وتعديل حرص إرث 

وتصحيح خطأ مادي 

الدعوى أساس 2022/2326

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الخميس 2022/8/18 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

101475

 ========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : هدى بكريش بنت زكريا 

املدعى عليه :  مهند عزيز بن محمود

الدعوى : تثبيت زواج

الدعوى أساس 8028/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني  2022/8/22 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101476

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية الثامنة 

عرش بحلب 

القايض : عصام مفلح

املساعد : نادين السليامن

املدعـــــي : جهاد دسم بن محمد.

املدعى عليهم : 

- محمد بطل بن عدنان 

- عالء بطل بن عدنان 

املوضوع : تثبيت رشاء

أساس 2022/16626

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

األربعاء 2022/8/31 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض  

101477

 =========

إعالن
اعالن تصفية رشكة

يف الدعوى رقم أساس /2022/435

بداية مدنية أوىل بحلب 

تقرر اعالن البدء بتصفية رشكة محمد حالق 

ورشكاه التضامنية وتسمية املحامية ميساء 

الياسني مصفياً للرشكة ودعوة كافة الدائنني 

واملدينني للرشكة خالل مدة أقصاها ثالثة 

أشهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
 القاضـــي

24316



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٧/
الثالثاء ٢٦ / ٧  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 18 

بحلب 

القايض: عصام مفلح

املساعد: نادين السليامن

املدعية: وفاء عايص بنت محمد أديب

املدعى عليه: يارس كريم بن أحمد 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /9032/ قرار /1031/ 

لعام 2021 املتضمن:

 • قبول الطلب العارض شكالً وموضوعاً 

وفسخ تسجيل الشقة عضوية /1115/ 

مرشوع أول منطقة عقارية رابعة 

بحلب مقسم 5/237 من اسم املدعى 

عليه وتسجيلها عىل اسم مورث املدعي 

محمد أسامة كريم بن إبراهيم لدى 

الجمعية املذكورة.

 • عدم املساس باإلشارات املدونة 

وترقني إشاريت الدعوى بعد االنربام.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2021/10/28

القايض

101479

==========

  إعالن مبثابة مذكرة دعوه

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

 القايض السيد : حسني العليوي 

املساعد السيدة : نعيمه املسطور    

الجهة املدعية : عزيزه الحسن بنت 

احمد 

الجهة املدعى عليها : امين السامعيل 

بن عزيز 

موضوع الدعوى : تثبيت زواج ومهرين 

 يف الدعوى رقم أساس /2022/572        

قررت املحكمة بجلسة 2022/7/20 

ابالغ  املدعى عليه بواسطة  النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة  يوم االثنني   املوافق  

2022/8/22م الساعة العارشة  زواليه .

وذلك لجهالة موطنك عمال باملادة /27/ 

أصول محاكامت   

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك او من ينوب عنك تجري  بحقك 

املعاملة القانونية وسوف يتم تبليغك 

املذكرة بحقك مبثابة الوجاهي  

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض                                                                      

101483

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوه

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

 القايض السيد : حسني العليوي 

املساعد السيدة : نعيمه املسطور    

الجهة املدعية : منى بكور بنت 

اسامعيل

الجهة املدعى عليها : محيمد الصرب بن 

اسامعيل 

موضوع الدعوى : تفريق بني الزوجني 

لعلة الشقاق 

قررت املحكمة بجلسة  2022/7/18 

بالدعوى الرشعية رقم أساس /326/ 

لعام 2022 دعوة املدعى عليه بواسطة  

النرش بالصحف املحلية ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة  يوم االثنني   املوافق  

2022/8/22م الساعة العارشة  زواليه .

وذلك لجهالة موطنك عمال باملادة /27/ 

أصول محاكامت   

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

او من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية وسوف يتم تبليغك املذكرة 

بحقك مبثابة الوجاهي  

 وعليه اقتىض اإلعالن 

  القايض 

101484

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

الدائرة

الجهة املنفذة : نائلة نصار بنت محمد.

املنفذ عليها : زكوان جاميل بن رفعت.

 قررت رئاسة التنفيذ الرشعي بحلب 

بتاريخ 2021/7/21 يف امللف التنفيذي 

رقم 2448/ش/2022 تبليغ املنفذ 

عليه نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ الرشعي بأنه تم 

وضع موضع التنفيذ الحكم الرشعي رقم 

أساس /2141/ قرار /590/ لعام 2022 

حسم 2022/5/19 عن املحكمة الرشعية 

الثامنة بحلب لجهة نفقة الزوجة ونفقة 

األوالد.

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ الرشعي 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة 

القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ الرشعي بحلب 

101492

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

اعالن مبثابة اخطار تنفيذي

 طالب الرتميم: راضية زين بنت 

مصطفى.

املطلوب الرتميم مبواجهته: محمود 

القاسم بن عثامن.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/19 يف امللف /1035/

مداينة/لعام 2022 اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ ترميم امللف التنفيذي 

رقم /10738/ مداينة لعام 2011 وترقني 

إشارة الحجز التنفيذي.

فعليك مراجعة التنفيذ املدين بحلب أو 

ارسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

وعليه اقتىض اإلعالن 

 مدير التنفيذ املدين بحلب

101493 

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : راميه حوري بنت إبراهيم 

املدعى عليه : محمد طالب بن يحيى 

الدعوى : تفريق ونفقة ومهر

الدعوى أساس 2022/5687

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم الخميس املوافق  2022/8/18 

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

101495

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة عرش بحلب 

القايض : محمد فاتح أبرم

املساعد : سهيلة العيل

املدعي : أحمد املحمود بن كيفو.

املدعى  عليه : أحمد املحمد بن محمد 

خري.

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة

بالدعوى أساس 2022/18548

عمالً باملادة 34/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة األربعاء 2022/8/24 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101496

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

الرئيس : احمد عيل عيل.

املساعد السيد : مجدولني شنو. 

الجهة املستأنفة : آمنة شامي بنت امري. 

الجهة املستأنف عليها : ) محمد زهري 

– جامل – معن( أوالد محمد يحيى 

شامي. 

موضوع الدعوى استئناف :

يف الدعوى رقم أساس / 864 / لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة / 27 / 

فقرة / أ / من قانون أصول املحاكامت 

املدنية إبالغك سند التبليغ بواسطة 

اإلعالن بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة الحكم الصادر بتاريخ 

2022/4/27 والقايض من حيث النتيجة 

:

 • قبول االستئناف شكال .

 • قبول االستئناف موضوعا وفسخ 

الحكم املستأنف والحكم مبا ييل منع 

معارضة الجهة املدعى عليها .....الخ 

اخر من جاء بالقرار.

  قرار وجاهيا بحق الجهة املستأنفة 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املستأنف 

عليها قابال للطعن بالنقض صدر وأفهم 

علنا حسب األصول بتاريخ 26/ رمضان/ 

1443هجري واملوافق 2022/4/27.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101497 

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : االمريه ميس عكام بنت أحمد  

ميثلها املحامي    

بسام قلعية

املدعى عليه : عبد الرحمن ريحاوي بن 

محمد رضوان

الدعوى : تفريق قبل الدخول والخلوة 

الصحيحة

الدعوى أساس 4225 /2022

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم الثالثاء املوافق  2022/8/23 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

101467

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية األوىل بجبل 

سمعان ـ التجارية

القايض : جمعة الحسني

املساعد :  بتول قدحنون

املدعي : محمود شبوط بن محمد

املدعى عليهم :  

 • محمود واحمد وعبد الرزاق وحسن 

وأسامء وبرشى ومريو وآالء وعبد 

الرحمن ومحمد وريام أوالد عبد العزيز 

شبوط 

 • أمون حامدة الشيخ بنت أحمد 

 • رقية العثامن بنت محمد أصالة 

وبالوصاية عن نرص الدين ونور الدين 

ولدي عبد العزيز شبوط

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 5 / تجاري/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

101466

 ========

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /  العارشة / 

القايض الســيد : بسام تلجبيني 

املساعد الســيد : نذير صاري كوزال 

الجهة املدعيــة: اسامء الجابر  بنت محمد 

الجهة املدعى عليها : محمود  الحسني  

بن عثامن

 الدعــوى : تثبيت زواج  ونسب 

وتثبيت طالق  

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 7570 

)2022/

وعمال«  بأحكام  املادة   34 / 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  8/24  / 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 

القاضــي

101464

 =======

 مذكرة اخطار    

صادر عن املحكمة الرشعية يف جرابلس         

بالدعوى أساس/ 176  / لعام 2022 

    القايض السيد: فاروق عبيد                    

    املساعد السيد: داندي الحيس

املدعية:   حدوه برهاوي بنت صالح                              

وكيلها املحامي  : ابراهيم حمد                     

املدعى عليه:   حسني العالوي بن 

حنيفي منبج – شارع الرابطة – معروف 

من املختار

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كونه ضمن املناطق الغري 

آمنة وعمالً بأحكام املادة)34( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليه عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك 

اىل املحكمة يوم   الثالثاء  23 / 2022/8 

الساعة/10/ زوالية.  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

 القايض

101463

 =======

مذكرة تبليغ دعوة    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/  1140/ لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   

املدعي:   محمود العيىس بن ابراهيم                              

وكيله املحامي  : ابراهيم حمد                     

املدعى عليها:   هليله الحجي بنت 

محمد            

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليها للدعوى كونها ضمن املناطق الغري 

امنة وعمالً بأحكام املادة)34( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

تبليغ املدعى عليها عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك 

اىل املحكمة يوم   االربعاء    24 / 8 

/2022 الساعة/10/ زوالية  .

واذا مل تحرضي أو ترسيل وكيالً قانونيا 

عنِك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

   القايض

101462

 ========

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة  بحلب

الرئيس :  محمد عيل خليل

 املساعد :  محمد اديب الزكور

املستأنف:  عامد الدين عيىس بن عبد 

القادر 

  املستأنف عليه : فرج زيتوين بن 

محمد ديب – بصفته من ورثة محمد 

ديب زيتوين

الدعوى : ترقني إشارة دعوى  

 الدعوى أساس/2079/ب/ لعام 2022-

مل يحرض املستأنف عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة.

لذلك عمال باملادة  27/أ اصول قررت 

املحكمة اخطارك نرشاً بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة االربعاء 

2022/8/17 الساعة )11( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 

بحقك سيعترب مبثابة الوجاهي. 

 القايض

101459

 ========

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة   البداية  املدنية   

التاسعة عرش بحلب

القايض  السيد  :     محمد شادي بدلة    

املساعد  :  زياد  املحمد 

 املدعي :  احالم  العيل  بنت  عبد 

الفتاح 0 

 املدعى عليه :  كامل  العليوي  بن 

شحادة

الدعوى : تثبيت  بيع 

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)34  

/ أ( قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  املدعى عليه  بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن لصقا« 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  مضمون 

القرار الصادر بالدعوى أساس )8391 

/2022 (   قرار  ) 213(  املتضمـن  :

 •  تثبيت رشاء  املدعية احالم  العيل  

من املدعى عليه  كامل  العليوي  بن 

شحادة  حصة سهمية ) 18 ( سهم من 

العقار ) 2285 (  عقارية  تاسعة بحلب 

 •  ترقني اشارة الدعوى 

 • تضمني  املدعى عليه  الرسوم  

واملصاريف 

قرارا  قابال  لألستئناف صدر وأفهم  علنا  

بتاريخ 4/25/ 2022  

القايض 

101454

 =========

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار  (

صادرة عن  محكمة  االستئناف  املدنية  

/   السابعة / بحلب 

 الرئيس  :   احمد عيل  عيل 

املساعد  :     ماجدولني  شنو

املستأنفة  :   خديجة  املحمد  بنت 

محمود

 املستأنف  عليه :   اسامعيل    دلحاوي   

بن محمد 

بالدعوى أساس ) 1483/ب /2022(

وعمال« باملادة ) 34/ أ (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )   اخطار(  املستأنف  

عليه  بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم )االثنني ( املوافق   

   2022 / 8 /22

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  وعليه إقتىض 

االعالن0 

القايض

101453

 =========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض: عبد الله كريدي

املساعد: باسم حالج

املدعية: هند كساد بنت يحيى

املدعى عليها: ورثة املرحوم أحمد 

مرصي بن شعبان وهم:

 • دالل ترمزي بنت مروان

 • شعبان وعائشة وامل ومحمد نور 

وحمزة أوالد احمد مرصي

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /2180/ قرار /589/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت زواج املدعية من املرحوم 

احمد مرصي بن شعبان واعتباره حاصالً 

يف محلة الصالحني بتاريخ 2013/6/11 

عىل مهر معجله /200.000 ل.س/ 

غري مقبوضة ومؤجله مثله باقية بذمة 

الزوج.

 • تثبيت نسب الطفلة آية تولد حلب 

2017/1/1 من الزوجني املذكورين يف 

الفقرة السابقة.

قراراً قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

بتاريخ 2022/5/8

القايض

101452

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السادسة بحلب  

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية : نجاح دااليت بنت محمود  

ميثلها املحاميان خنساء حائك وزكريا العكش 

وعفاف العجييل

املدعى عليهم : 

 • فطوم عبد القادر بنت عبد القادر 

الجمعة الطيف 

 • نوري وإسامعيل ورابية ولوبانه 

وزكريا أوالد إبراهيم الحالق

 • نها محمد بنت محمد 

 • خديجة العبيد بنت شحى العبد  

 

الجميع أصالة وإضافة لرتكة مورثيهم 

إبراهيم 

الحالق ، وخوله الخلف الكردي

الدعوى : نفي وإلحاق نسب

الدعوى أساس 2022/8254

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

101451

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية /9/ بحلب

القايض: محمد العيل.

املساعد: زكريا ياسني.

املدعية: رنا حزوري بنت عبد الفتاح.

املدعى عليه: يوسف حزوري بن احمد.

املوضوع: تثبيت زواج ونسب وتفريق

أساس /8778/ لعام 2022

عمالً باملادة /34/ أ.م قررت املحكمة 

ابالغكام نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االربعاء الواقع يف 

2022/8/24 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكام املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101450

 =======

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

 القايض : بسام القاسم 

املساعد  : محمد خري عزيزي

املدعـــــية : دانية كلزي بنت عبد 

الرحمن   

- ميثلها املحامي : أحمد محمد مبيض

املدعى عليه : عبد الوهاب سواس بن 

وضاح 

 الدعـوى : تثبيت زواج ونسب 

 أساس /10100/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ  من قانون 

أصول املحاكامت املدنية لذلك قررت 

املحكمة دعوة  املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األربعاء 8/24/ 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

القايض

101449

 ========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدنية األوىل 

بحلب

أساس /99/ قرار /329/ لعام 2022

القايض : محمد املوىس اليتيم

املساعد : دليار عبيد

الجهة املدعية : خميس اإلبراهيم بن فرج

الجهة املدعى عليها : 

- سامر فرج شيخو بن عبد الجواد 

- عايده كساره بنت محمد جامل 

 الدعوى: إزالة شيوع.

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليهم بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن :

1- إزالة شيوع العقار املوصوف 

باملحرض رقم /8770/ مقسم /7/ منطقة 

عقارية أنصاري بحلب عن طريق بيعه 

باملزاد العلني عن طريق دائرة التنفيذ 

املدين بحلب وفق األصول املتبعة 

لديهم وتوزيع قيمته بني الرشكاء كل 

بحسب سهامه تحسب تنفيذياً مع 

لحظ اإلشارات املوضوعة عىل صحيفته 

وحقوق الغري املرتتبة عليها إن وجدت.

2- ترقني إشارة هذه الدعوى بعد انربام 

القرار أصوالً.

3- تضمني الجهة املدعية والجهة املدعى 

عليها الرسوم واملصاريف وأتعاب 

املحاماة بالحد األدىن ورسوم الوكالة كل 

بحسب سهامه أصوالً.

حكامً وجاهياً بحق الجهة املدعية، 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها، قابالً لالستئناف، صدر وأفهم 

علناً حسب األصول والقانون، بجلسة 

2022/7/17   وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101448

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرعن املحكمة الرشعية  يف عفرين  

 القاضـي : محمد يارس عطعط   

 املساعـد : محمد يارس الحافظ   

املدعـية :  شادية  عبدو بنت غازي                         

ميثلها املحامي : غريب تـمر

املدعى عليــه :  سعيد عيسو بن كامل  

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق   

 يف الدعوى رقم أساس /806/ لعام 

2022 وعمال باملادة رقم /34/ فقرة / 

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 الخميس  املوافق 

2022/8/25 الساعة /10/ زوالية  

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101447

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية  يف عفرين  

 القاضـــي  : محمد يارس عطعط    

 املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعـــية :  نورشان هورو بنت عثامن                    

ميثلها املحامي : غريب متر

املدعى عليــه :  أحمد عثامن بن محمد 

عيل   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق   

يف الدعوى رقم أساس /363/ 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 الخميس املوافق 

2022/8/25 الساعة /10/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101446

=======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة  

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب 

القايض  السيد :  جان كبه      

املساعد السيد :   حسان العبد الله                      

املدعي : ورثة حميد حداد بن محمد       

املدعى عليه :  ورثة محمد سكري بن 

مصطفى وهم : 

 • خالد ممدوح واليه بن وحيد 

 • فطومة املحمد بنت مصطفى 

 • صبحية زيدان بنت جودت 

 • محمد امني والية بن وحيد 

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء  

بالدعوى  أساس  13256 / 2022 

عمال باملادة 27/ أ أصول محاكامت 

مدنية قرت املحكمة ابالغكم  نرشا 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الثالثاء 2022/9/20 الساعة /10/ زوالية 

واذا مل تحرض  او  ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية .   وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

101445

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار  

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب 

القايض السيد : جان كبه      

املساعد السيد : حسان العبد الله                      

الجهة املدعية : ورثة حميد حداد بن 

محمد        

الجهة املدعى عليها :   

ورثة محمد سكري بن مصطفى وهم : 

 • نجاح منصور بنت احمد منصور 

 • مصطفى – محمد – فاطمة – عمر – 

عيل – امنه – احمد -نور – كرميه أوالد 

محمد سكري 

 • سهري بنت وحيد والية 

 • صبحيه – بدريه بنات عيل زيدان 

 • خالد – سهيل – عبد املنعم – فايز 

– جهيدة – نوال – صبا – سهيلة أوالد 

محمد زيدان 

 • محمد -رهف – فاطمه – غصون – 

نور الهدى أوالد وفا زيدان 

 • إبراهيم -محمد – جمعه- عموري 

– رفعت – يوسف -عيوش -سامية – 

فاطمة – عدويه -دالل -وليدة– هنادي 

– خلود- بدريه – عروبه – مريم – 

انعام أوالد جودت زيدان 

 • محمد – شذى – روال – جامنه – 

ريم – رهف – هبه – أوالد عبد العزيز 

والية 

 • حسناء نبهان بنت نبهان الجميع 

اصالة عن انفسهم واضافة للرتكة 

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء 

 يف الدعوى رقم  أساس  13256 /لعام  

 2022

 عمال باملادة 27/ أ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطار نرشا   بالصحف و عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

املحكمة يوم الثالثاء   2022/9/20 

الساعة /10/ زوالية 

واذا مل تحرض او  ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

.   وعليه اقتىض اإلعالن  

القايض                                                

101444

 =======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

القايض السيد : بسام القاسم 

املساعد السيد : والء حمو

الجهة املدعية : رتيبة النعساين بنت 

أحمد  وكيلها املحامي محمد العثامن

الجهة املدعى عليها : فاطمة الزهراء 

وريم وشذى ونرسين النعساين بنت أحمد 

الدعوى : تثبيت مخارجة

يف الدعوى رقم أساس 8395/ لعام 2022 

وفق أحكام املادة /27/أ تقرر اخطاركن 

نرشا بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الثالثاء املوافق يف2022/8/23 الساعة 

العارشة زوالية 

وإذا مل تحرضن او ترسلن وكيال قانونيا 

عنكن جرت بحقكن املعاملة القانونية 

ونخطركن بأن الحكم الذي سيصدر 

بحقكن سوف يعترب مبثابة الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

101494

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو

املدعية : روال دهان بنت محمد  

ميثلها املحامي حسان الشيخ 

املدعى عليه : محمد معن املبيض بن 

محمد كامل 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 7089 /2022

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم الخميس املوافق  2022/8/18 

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

101478

 ========

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

الرئيس : أحمد عيل عيل 

املساعد : ماجدولني شنو

املستأنف : خالد االسامعيل بن احمد

املدعى عليهام:

1 – حسني سلو بن مصطفى 

2 – محمد عبادة دالل بن محمد سعيد

أساس/363/ص لعام 2022

عمالً باملادة 34/ أ . م .م  قررت 

املحكمة اخطاركام نرشاً بالصحف زعىل 

لوحة إعالنات املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع يف 2022/8/23 الساعة /10 / 

زواليه. وإذا مل تحرضا أور ترسال وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقكام 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

101590
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