
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٨/

االربعاء ٢٧ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
قرر مجلس االدارة جمعية قرص الحري التعاونية للسكن و االصطياف بحلب دعوة السادة 

األعضاء املستفيدين من املرشوع االصطيايف األول منطقة عنجارة لتسديد ما عليكم من 

التزامات مالية تجاه املرشوع املذكور اعاله لتصبح مدفوعاتهم /1500000/ ل.س زائد 

مبلغ /500000/ل.س من أجل افراز كل قطعة /2400/سهم سند اخرض و ذلك خالل مدة 

خمسة عرش يوما  من تاريخ االعالن بالجريدة الرسمية و اال سنضطر إللغاء تخصصكم 

وفق القوانني واألنظمة النافذة ويعترب هذا االعالن مبثابة التبليغ الشخيص لألعضاء املجهويل 

العناوين التالية أسامئهم :

عيل الحاج عيل – احسان مارتيني – نعامن ابو سمرة – شادي الحنيش – محمد زكريا ليىل 

– امينة يب – محمد معني توتونجي – محمد اسطنبيل – محمد حجار – محمد رشاد ابريم 

– احمد الحامدة – احمد ديوب . ولكم جزيل الشكر .

 أمني الرس                                           رئيس مجلس اإلدارة 

 زكريا جاويش                                                 محمود بر 

24324

إعالن
إعالن مبثابة سند تبليغ إنذار كاتب بالعدل 

بناء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم 

1298/202 مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم خاص /65/ عام /7251/ 

سجل /441/ تاريخ 2022/7/18 والقايض بتبليغ املنذر إليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عن طريق لوحة اإلعالنات للسيد: طه عبدي بن رشيد 

واملنذر من قبل السيد محمد احمد بن عبد الله وذلك مبوضوع اإلنذار :

نظراً النقطاعك عن العمل منذ 2021/12/2 وحتى تاريخه بدون اذن 

مرشوع ولتجاوز غيابك الخمسة أيام متصلة ولرضورة سري العمل وفق 

خطة اإلنتاج املقررة، لذا جئت انذركم اآلن برضورة االلتحاق بالعمل 

وعدم التغيب بدون اذن مرشوع يف املستقبل تحت طائلة فصلكم من 

العمل يف حال بلوغ غيابكم الحد القانون املنصوص عليه يف املادة /76/ 

من قانون العمل املوحد رقم /91/ لعام 1959 وتطبيقاً ألحكام هذه 

املادة قبل انتهاء مدة عقدك وعمالً بأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 

. 2010

 الكاتب بالعدل الثاين بحلب    

24325
ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  محكمة الصلح املدنية السابعة 

بحلب 

القايض : يوسف أطرش

املساعد  : هيثم شالش 

املدعـــــي : مارك مزق بن أنطوان 

املدعى عليه : بشارة مغامز بن أنطوان 

الدعــــــــوى : إزالة شيوع 

 أساس /2454/ 2022

عمالً بأحكام املادة /34/ أ لذلك قررت 

املحكمة دعوة  املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األربعاء   8/24/ 2022  الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة القانونية مبثابة 

الوجاهي .

 القايض

101592

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادرة عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب 

أساس /6867/ لعام 2022 قرار /718/ لعام 

2022

القايض السيد : محمد العيل

املساعد السيد : زكريا ياسني

الجهة املدعـــــــية : آالء نور اصطيف بنت 

محمود.

الجهة املدعى عليها : عبد الباسط النجار 

بن حسني.

الدعوى : تثبيت زواج ونسب.

قررت املحكمة عمالً باملادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية إعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة القرار املتضمن :

1- تثبيت زواج املدعية آالء نور اصطيف 

بنت محمود والدتها سهيلة تولد البوكامل 

2000/6/10 مسجلة بالقيد صاخور خـ24 

من املدعى عليه عبد الباسط النجار بن 

حسني والدته مريم تولد تادف 1996/1/10 

مسجل بالقيد تادف شاملية خـ48 وعىل 

مهر معجله خمسامئة ألف لرية سورية غري 

مقبوضة ومؤجله خمسامئة ألف لرية سورية 

باقية بذمة الزوج وعد زواجهام حاصالً 

يف محلة مدينة تادف تاريخ 2016/5/10 

وتسجيل هذه الواقعة أصوالً.

2- تثبيت نسب الطفلتني : مريم تولد تادف 

2018/1/1 وآسيا تولد تادف 2020/1/1 

إىل والديهام طريف الدعوى وتسجيلهام يف 

السجالت املدنية أصوالً

3- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق الجهة املعدية ومبثابة 

الوجاهي بحق الجهة املدعى عليها قابالً 

للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً حسب 

األصول بتاريخ 29/ذي القعدة/1443 هجري 

- املوافق 2022/6/28 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101608

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية األوىل 

بحلب 

القايض: مصطفى بسوت

املساعد:  أحمد يوسف

املدعية: وليد الشهايب بن عبد الله

املدعى عليها: عبد الرحمن قصاب بن حسني

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/32/ قرار /290/ لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع مورث املدخل 

لـ 2400/1200 من حق استثامر املحرض 

2/5871 منطقة عقارية انصاري بحلب 

ونقلها وتسجيلها السمه.

 • ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام.

 • عدم املساس باإلشارات املوضوعة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2022/6/12

 القايض

101615

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /4/ بحلب

القايض: فيصل عرنوس.

املساعد:  راما السيد عيل.

املدعي : محمد مازن اميش بن طارق.

املدعى عليهم : 

 • رمضان االبراهيم بن حسن.

 • حسني العلو بن محمد.

 • عبد الرحمن مسعود بن محمد.

أساس /16467/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أ إبالغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم الخميس 

الواقع 2022/8/21 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101623

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعي : عيل طرقجي بن محمد صالح 

املدعى عليها : ميادة اول بنت عبد العزيز 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9189

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/8/17 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية . عليه اقتىض 

اإلعالن

 القايض

101624

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 13 بحلب 

القايض: سامر زينو

املساعد: رونزا جويد

طالب الرتميم: براء نارص بن نارص 

املطلوب الرتميم مبواجهته: نوفل نارص بن 

نارص 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/5892/ قرار /534/ لعام 2022 املتضمن:

 • قبول طلب الرتميم شكالً ورد الدعوى.

 • ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام وعدم 

املساس باإلشارات املوضوعة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

  2022/6/14

 القايض

101625

ــــــــــــــــــ

اعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املنفذ : سامر حريتاين بن محمد عبد 

الوهاب

املنفذ عليه : اميان كمر بنت كفاش

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/17 يف امللف التنفيذي رقم 

7706/ب/2022 إخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه تم وضع موضع التنفيذ الحكم 

رقم أساس /8087/قرار /999/ لعام 2021 

الصادر عن محكمة البداية املدنية السادسة 

عرش بحلب واملصدق استئنافاً مبوجب 

الدعوى أساس 641 قرار 66 لعام 2022 

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السادسة بحلب فعليكم مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب أو ارسال وكيل قانوين 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

101636

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية التاسعة 

عرشة بحلب

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي: حسني عثامن بن رجب

املدعى عليهم:

1 – مصطفى وعثامن ومحمود وزنوب 

وأمينة أوالد رجب عثامن

2-مصطفى عثامن بن محمد

3-محمود عثامن بن محمد اصالة وبصفته 

وصياً عىل أشقائه القارصين ) ياسمني 

وحسني(

الجميع إضافة للرتكة . الدعوى: تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/13068 عمالً باملادة 

/27/أ/ أصول محاكامت قررت املحكمة 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/8/25 الساعة 10 زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحفك املعاملة القانونية ويعترب الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي.

القايض

101612

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية الخامسة بحلب

 القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد: هنادي إلياس

 املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليهام :  

أسم املدعى عليه :أحمد محمد بن عبد 

القادر ـ فاطمه رقم أساس الدعوى  

2022/3347

أسم املدعى عليه : مرسل مرسل بن بدري ـ 

فاطمه رقم أساس الدعوى

2022/3340

موضوع الدعوى : طلب مبلغ0

نظراً لتعذر تبليغكام يف موطن إقامتكام 

وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل 

مذكرة دعوتكام فقد تقرر تبليغكام مذكرة 

اخطاركام يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ، عمالً بأحكام  

املادة رقم )34( من قانون أصول املحاكامت 

املدنية رقم )1( لعام )2016( ، علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة يوم الثالثاء الواقع 

يف 2022/8/30الساعة التاسعة صباحاً فإذا 

مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام ، تجري 

بحقكام املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر 

األحكام بحقكام مبثابة الوجاهي0

القايض

101575

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /2/ بحلب

القايض: حسن مشاعل.

املساعد: نور ركبي.

املدعية: غدير عكش بنت عبد القادر.

املدعى عليه: عبد الغني عكش بن عبد 

القادر.

املوضوع: تثبيت رشاء.

أساس /217/ لعام 2022

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

ابالغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الثالثاء الواقع يف 2022/8/16 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101681

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة 

جبل سمعان

القايض السيد  : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه :بسام محمد جوال بن حسني 

ـ عيدة

موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

يف الدعوى رقم أساس )375( لعام 2022

نظراً لجهالة موطنك وعمالً بأحكام املادة 

)27/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغك 

مذكرة دعوتك يف إحدى الصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ، علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة هو يـوم الثالثاء 

الـواقع يف2022/8/30    الساعة العارشة 

صباحاً ، فاذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية أصوالً ، 

وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

101578

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الخامسة بحلب

القايض السيد: مالك بدلة

املساعدالسيد: مصطفى بكرو

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليه :كنعان كنعان بن عبد العزيز 

ـ منرية

يف الدعوى رقم أساس)1596( لعام 2022

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بأحكام املادة )27/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام )2016( 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

يوم  األثنني الواقع يف  19/  9  /2022الساعة 

)10( زواليه0 وإذا مل تحرض أوترسل وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً وستصدر األحكام بحقك 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض األعالن0

  القايض

101579

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف منطقة 

جبل سمعان

القايض السيد  :جمعة الحسني

املساعد السيد :بتول قدحنون

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

أسم املدعى عليه: مها العبد الله بنت 

محمود ـ فضه

رقم أساس الدعوى: 2022/1210 

أحمد خرفان بن عبد الرحمن ـ خدوج

رقم أساس الدعوى : 2022/1211

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً 

بأحكام املادة رقم )27( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016قررت 

املحكمة إبالغ املدعى عليهام مذكريت 

دعوتكام يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم  اإلثنني الواقع 

يف2022/8/29الساعة العارشة صباحاً فإذا 

مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام تجري 

بحقكام املعاملة القانونية أصوالً 0

القايض 

101582

ـــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة الباب

القايض السيد : عامر بوادقجي

املساعد السيد :مازن صاري كوزال

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 0 

املدعى عليه :خالد املحمد عيل بن إبراهيم

الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )309( لعام2022

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بإحكام املادة )34/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت 

املحكمة إبالغ املدعى عليه مذكرة دعوتك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء يف الواقع 

يف2022/8/23الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل 

تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري بحقك 

املعاملة القانونية أصوالً ، وعليه أقتىض ال

إعالن0                                                                                     

  القايض

101581

ــــــــــــــ

   إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الثامنة يف حلب

القايض السيد :خالد دنون

املساعد الســيد: باسل العيل

املدعي :املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه:باسل عبد الحميد بن محمد 

ـ جميله

موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

يف الدعوى رقم أساس )3784( لعام 2022

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك وفق 

ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة 

دعوتك ، فقد تقرر تبليغك مذكرة دعوتك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، عمالً  بأحكام املادة رقم 

)34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األحد الواقع يف 

2022/8/28الساعة التاسعة صباحاً فإذا مل 

تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري بحقك 

املعاملة القانونية أصوال0ً

القايض

101583

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية األوىل يف منطقة 

جبل سمعان

القايض السيد  : جمعة الحسني

املساعد السيد :بتول قدحنون

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه :فتحية عبد الله بنت عبد الله 

ـ سميحة

موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

يف الدعوى رقم أساس )112( لعام 2022

نظراً لجهالة موطنك وعمالً بأحكام املادة 

)34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغك 

مذكرة إخطارك يف إحدى الصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ، علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة هو يـوم اإلثنني 

الـواقع يف 2022/8/29الساعة العارشة 

صباحاً ، فاذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية أصوالً 

، وستصدر األحكام بحقك مبثابة الوجاهي ، 

وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

101584

ــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوى 

صادرة عن املحكمة البدائية الروحية لطائفة 

األرمن األرثوذكس بحلــب

الجهة املدعية : سالبي اكمكجيان بنت 

بدروس                      

 ميثلها املحامي : مرشد دسوقي 

الجهة املدعى عليهم : 

 • - تسوغيك بابكيان بنت ليون مجهول 

االقامه   

 • كريكور اسبيد بابكيان بن ليون        

مجهول االقامه

الدعــوى تثبيت مخارجــة :

يف الدعوى أساس /26/ لعام 2022 املتكونة 

بني املذكورين أعاله مل يحرض املدعى 

عليهام و مل يتبلغا مذكريت الدعوى لجهالة 

موطنهام و لذلك قررت املحكمة عمالً 

باملادة /27/ من قانون أصول املحاكامت 

ابالغهام الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

و عىل لوحة إعالنات املحكمة و لزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/8/30 الساعة الرابعة و النصف بعد 

الظهر . واذا مل تحرض أو ترسال وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور أجريت يف حقكام املعاملة 

القانونية .

 رئيس املحكمة البدائية الروحية

 لطائفة األرمن األرثوذكس بحلب

101585

ــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة الصلح املدنية /2/ 

بحلب

أساس /349/ قرار /2022/277

القاضية السيدة : جهان السلو.

املساعد السيد: فائق الربي.

طالب التبليغ : احمد خطاب بن محمد.   

املطلوب تبليغهم : يارس فارس بن احمد.

الدعوى: ترميم وتثبيت رشاء.

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ إعالم 

املدعى عليه بالنرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة القرار املتضمن:

1- قبول طلب الرتميم وترميم الدعوى أساس 

/23794/ لعام 2010 محكمة صلح مدنية 

ثانية يف حلب وإعادة قيدها يف سجالت 

أساس هذه املحكمة.

2- تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى عليه 

لتامم املسكن رقم /37/ من العامرة /195/ 

منطقة هنانو لدى املؤسسة العامة لالسكان 

ونقل وتسجيل حق ملكية املسكن السم 

املدعي لدى قيود املؤسسة والدوائر املختصة 

أصوالً.

3- ترقني إشارة الدعوى بعد انربام الحكم 

وتنفيذه أصوالً.

4- تضمني املدعى عليه يارس فارس بن احمد 

الرسوم واملصاريف واالتعاب.

حكامً قابالً لالستئناف صدر أصوالً بجلسة 

.2022/6/30

 القايض

101591

ـــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 17    

القايض  السيد : محمد فاتح ابرم

املساعد السيد : سهيلة العيل

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: إبراهيم الهزاع ابن عبدالله  رقم 

األساس 7697 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/8/16 الساعة /10/ زواليه . وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

101598  

ــــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 4  

الرئيس  السيد : محمود هركل

املساعد السيد : مازن موقت 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: نادر دنون ابن موىس – اضبارة 8041 

رقم األساس 531/ص لعام 2022 موضوع 

الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/8/17 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .    وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس     

101601

ــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة االستئناف املدنية 7  

الرئيس  السيد : احمد عيل عيل  

املساعد السيد : ماجدولني شنو

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم يحيى نريباين بن محمد ديب – رقم 

االضبارة 10640 رقم األساس 

540 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/8/17 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .   وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

101603

ــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن محكمة االستئناف املدنية 8  

الرئيس  السيد : محمد عيل خليل

املساعد السيد : محمد اديب الزكور

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: محمد يحيى حياين بن محمود معاز 

رقم األساس : 247 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/8/17 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .    وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

101600

ـــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة الصلح املدنية بالسفرية  

القايض  السيد : مازن العيل 

املساعد السيد : إبراهيم الحمود

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 1- رامي املحمد 

االسعد بن حسن وغالية

  2- محمد عثامن املحمد االسعد بن حسن 

وغالية . موضوع الدعوى : طلب مبلغ يف 

الدعوى أساس /51/ لعام 2022

ونظرا لتعذر تبليغ املدعى عليهام يف مواطن 

اقامتهام فقد تقرر تبليغهام مذكرة االخطار 

يف احدى الصحف املحلية ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة اصوال عمال بأحكام 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 1 لعام 

2016 علام أن موعد الجلسة يوم الخميس 

2022/8/25 الساعة العارشة صباحا فاذا 

مل يحرضا او يرسال من ينوب عنهام تجري 

بحقهام املعاملة القانونية اصوال وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي .

  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101602

                      إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

القايض السيد  :نويران حامدي تركامن

املساعد السيد:عباس حنبالس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                               رقم أساس الدعوى

حميدة املحمد بنت محمد ـ سارة                            2022/1010

حسام الدين كيايل بن حسني ـ فاطمة                         2022/876

عامرالوهوب بن عبد الرحمن ـ هاجر                        2022/869

عليا الكدع بنت محمد عيل ـ روزه                           2022/867

 الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع 

يف 2022/8/30 الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

101580

ــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة البداية املدنية 14    

القايض  السيد : فاطمة دهان 

املساعد السيد : غفران عبيد 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم                                                                           رقم األساس 

محمد علو بن احمد – محمد غش بن محمد ربيع           6233 لعام 2022

فراس خربوطيل ابن محمد                                        10190 لعام 2022 

عبدالجليل عربش بن فاضل                                        6402 لعام 2022

محمد فاتح ديري بن احمد                                       11673 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االربعاء 2022/8/17 الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

101599 

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف منطقة جبل سمعان

القايض السيد :جمعة الحسني

املساعد السيد :بتول قد حنون

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                  رقم أساس الدعوى

هيا الضائع بنت محمد ـ فطيم                                     2022/111

موىس الراشد بن أحمد ـ خديجة                                  2022/183

تريك املصطفى بن خليف ـ هنوف                                 2022/718 

عبد املنعم توامي بن عبد اللطيف ـ فاطمة                    2022/942

عيل الحركويش بن حسني ـ فاطمة                                2022/944

ندى أحمد بنت محمد ـ مليس                                    2022/946

عبد املجيد السويس بن عبد الكريم ـ نجاج                    2022/955

فاطمة الحاجي بنت حسني ـ عواش                             2022/980

صبحة الجاسم بنت محمد ـ سكرو                             2022/1011

مريم العبد الله بنت محمد غزال ـ فاطمة                    2022/1147

خريوالنرسبن خالد ـ أسامء                                       2022/1155

عزيزة نعامن بنت عبد الله ـ ورده                             2022/1031

عبلة التالوي بنت عبد الكريم ـ عائشة                         2022/1033 

آية رساج عيل بنت عبدالله ـ أمينة                             2022/1036

نوع الدعوى :طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )27( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى عليهم مذكرة 

اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة  ، علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة هو يوم اإلثنني الواقع يف 2022/8/29الساعة العارشة صباحاً 

، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً 

، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

101577



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٨/

االربعاء ٢٧ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية السابعة 

بحلب 

القايض حسن اناؤوط 

املساعد : ماهر حراق 

طالب التجديد: عبد الله سنكري بن محمد 

رشيف 

املطلوب التجديد تجاههم املدعى عليهم :

مها سنكري بنت محمد رشيف 

محمد رضوان سنكري بن محمد طاهر 

محمد ماهر سنكري بن محمد رضوان 

محمد رشيف سنكري بن محمد رضوان 

الدعوى تثبيت بيع 

بالدعوى أساس 2022/10669 

عمال باملادة 27/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة ابالغ املطلوب التجديد 

تجاههم املدعى عليهم بواسطة النرش 

بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة األربعاء 2022/8/31 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا 

باملوعد املذكور جرت بحقكم املعاملة 

القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

101526

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب

 القايض السيد : محمد املوىس اليتيم

املساعد السيد: دليارعبيد

 املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : ماجدة قله بنت مالك ـ 

ناجيه

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ0

 يف الدعوى رقم أساس )89( لعام 2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك وفق 

ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة 

دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة دعوتك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، عمالً  بأحكام املادة رقم 

)34( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 

يف 2022/8/31الساعة التاسعة صباحاً فإذا 

مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً 0

القايض

101574

==========

  إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الثالثة عرش 

بحلب

  القايض السيد  : سامر زينو

املساعد السيد :رونزا جويد

 املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه :هيفاء كلش بنت محمد ويس 

ـ معينه

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

 يف الدعوى رقم أساس )5728( لعام 2022

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بأحكام املادة )27( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه مذكرة 

إخطاره يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم األربعاء الواقع يف

 28 /  9  /2022 الساعة العارشة زواليه 0

فاذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية مبثابة 

الوجاهي  ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

101573

===========

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية الرابعة بحلب

 القايض السيد :حسام شحادة

املساعد السيد:باسل العيل

 املدعي :املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارةقضاياالدولة 

املدعى عليه :عيل عيل بن نبي ـ سلوه

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

 يف الدعوى رقم أساس )3004( لعام 2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن أقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك 

فقد تقرر تبليغك مذكرة أخطارك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقا«عىل لوحة 

إعالنات املحكمة عمال« بأحكام املادة 

رقم )34( من قانون أصول املحاكامت 

املدنية رقم )1( لعام 2016 علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 

يف 2022/8/31الساعة التاسعة صباحاً فإذا 

مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً وستصدر 

األحكام بحقك مبثابة الوجاهي0

القايض 

101572

==========

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف  

صادر عن محكمة البداية املدنية بجبل 

سمعان

القايض السيد : نويران حامدي الرتكامين 

املساعد السيد: عباس حنبالس  

الـــــمـــدعــــي   :  خالد املحمد ابن 

شعبان     

 ميثله املحامي : عبدو السلو  و محمد كسار

املدعى عليه  :  فتحية الشيخو بنت عالوي  

موضوع الدعوى  : تثبيت رشاء

بالدعوى أساس / 282/ 2022

عمالً باملادة /27/ فقرة /أ/  من أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة إبالغك 

نرشاً بالصحف و لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

االثنني  2022/8/16     الساعة /10/ زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية    . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

101561 

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : عبري مندو بنت صالح الدين 

املدعى عليه : زكريا أحمد بن وليد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر 

بسبب السفر قبل الدخول والخلوة

الدعوى أساس 7741 /2022

عمالً باملادة )27/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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

101560

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الثالثة  بحلب

الرئيس: عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنفة :  منى ديبه بنت مصطفى – 

اصالة واضافة لرتكة  املورث  مصطفى ديبه   

املستأنف عليه:   عادل بجك بن جوزيف  

 الدعوى أساس/ 207/ب/ لعام 2022 

مل يحرض املستأنف عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوى.

لذلك عمال باملادة  27/أ اصول قررت 

املحكمة اخطارك نرشاً بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة الثالثاء 2022/8/23 

الساعة )11( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنكم 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض

101549

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /13/ 

بحلب

 القايض :  سامر زينو  

 املساعد :  رونزا جويد 

 املدعي : عيل بكر بن محمد             

 املدعى عليهام: 

•عمر حاممه بن احمد  

•نحاج بكر بنت عيل 

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/18933/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغكام مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة االثنني  2022/9/19 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكام املعاملة 

القانونية.

القايض 

101548

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

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية   يف تل  

رفعت 

أساس /59/ لعام 2022 قرار /118/ لعام 

2022

القايض السيد :         احمد شادي عيد   

املساعد السيد :     احمد الحميدي 

الجهة املدعية :      ضياء ديري  بنت  

محمد هيثم           

 ميثلها املحامية: روال زاهده

الجهة املدعى عليها : احمد ديري  بن فريد 

حلب- الزبدية 

 الدعوى :    تثبيت زواج  

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 34 وما 

بعدها من قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  الجهة املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف باألضافة إىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون القرار  

املذكور أعاله حسم 2022/6/26 واملتضمن :

 •   تثبيت  زواج  الجهة املدعية  ضياء 

ديري بنت   محمد  هيثم  والدتها    زبيدة  

تولد  دير  جامل 1996      بالجهة  املدعى 

عليها   احمد ديري   بن فريد  والدته ناديا 

ديري تولد دير جامل 1987  عىل مهر  

معجله  مليون لرية سورية غري مقبوضة 

ومؤجله مليون لرية سورية باقية بذمة 

الزوج املنعقد بينهام يف محلة الزبدية 

بحلب بتاريخ 2022/1/1

 • تضمني  املدعى عليه الرسوم  واملصاريف 

واألتعاب

قرارها وجاهيا«  بحق  الجهة املدعية 

و كالوجاهي بحق  الجهة املدعى عليها  

وقابال للطعن بالنقض  صدر  حسب االصول 

بتاريخي 27/  ذو القعدة/   1443  هـ 

املوافق  يف 6/26/  2022

القايض 

101547

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة طلب عارض

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية بحلب 

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد : محمد سالمة

املدعي املتخارج له : محمد عطا رفيعة 

دباغ بن محمد.            ميثله املحامي : 

عبد الهادي زبدية

املدعى عليه املتخارج : عبد الرحمن رفيعة 

دباغ بن محمد.

الدعوى : طلب عارض مخارجة

يف الدعوى رقم أساس 2022/9199

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ فقرة /أ/ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية إبالغك 

الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األحد 2022/8/28 الساعة 

العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101546

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية التاسعة  

بحلب

 القايض : محمد العيل

 املساعد :  زكريا ياسني  

املدعية:  ساميه لطوف بنت حسن  

 املدعى عليه :  عدنان طالب بن محمد 

رجب

الدعوى : تفريق لعلة الغياب

 الدعوى أساس/5911/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة كونه مجهول اإلقامة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/27/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار بواسطة 

النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة  الثالثاء  

23 /2022/8 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

101545

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية االوىل بحلب 

 القايض السيد: مروان حاج حمود 

املساعد السيد: محمد الحسني الرجو 

املدعية: اميان سباغ بنت سهيل       

         

املدعى عليه: ملهم املعراوي بن عبد الرحيم          

الدعوى: تثبيت زواج  

يف الدعوى رقم أساس/8588/ لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية اخطارك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة املحاكمة يوم الخميس 

2022/8/18 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101544

===========

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الرابعة بحلب 

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعية : منار بريقدار بنت سامل 

املدعى عليهم : محمد ماهر وحازم ولدي 

سامل بريقدار

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/3079

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

101542 

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة بحلب

القايض :  عبد الله كريدي    

املساعد : باسم حالج  

املدعية : رغد فراش بنت حسيب

وكيلها املحامي : عبد الرحمن بنا 

املدعى عليه : طالل حامدة بن محمد 

 • الدعوى : تفريق للشقاق والرضر:

يف الدعوى رقم أساس /9388/ لعام 2022

     لجهالة موطن املدعى عليه قررت 

املحكمة عمالً بأحكام املادة ) 27/أ (  من 

قانون أصول املحاكامت إبالغ املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األحد     21  /2022/8 الساعة 

/10/ زوالية .

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101541

===========

إعالن مبثابة مذكرة  دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بحلب 

القايض : حسن مشاعل 

املساعد : نور ركبي 

املدعـــــية :  امينه نابو بنت محمد .

املدعى عليهم:   رشيد وزكيه وناجح ونورة 

ونجاح وحميدة ونرسين وبركات أوالد 

عاشق الحمو 

إضافة إىل تركة مورثهم املرحوم عاشق 

الحمو

الدعوى :  

رقم أساس /16815/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمالً باملادة /34/ أ من 

قانون أ.م.م ابالغكم بالصحف اليومية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة الثالثاء 2022/8/16 الساعة /10/

زوالية. 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101540

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية االوىل 

بحلب  

 القايض :  محمد املوىس اليتيم 

املساعد:  دلبار عبيد 

املدعي:  محمد حاج طالب بن محمد فؤاد              

املدعى عليه:  شادي املحيميد بن جمعة  

الدعوى:  إثبات حكم وترميم قرار   

الدعوى أساس:  2472  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم )  االثنني  (  22/ 8 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

  القايض

101539   

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية /

السادسة / بحلب

القايض : جان كبه  

املساعد :   حسان عبد الله  

املدعـي : نهاد خطيب بن احمد     

املدعى عليه: أحمد الحامدة بن محمد 

اسعد                    

 الدعوى : تثبيت رشاء

 الدعوى اساس / 20410/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة الخميس 2022/8/18 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

  القايض 

101538

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

إعالن قضايئ مبثابة إخبار تنفيذي 

امللف رقم 346/نزع / 2022

طالب التبليغ: سناء كلزية بنت عبد الحميد 

– عبد املعطي منصور

املطلوب تبليغهم: 

 • عبد املنعم – سمريه الهام – ثناء أوالد 

صالح كالرجي

 • عمر – ماجده أوالد محمد ناظم قصاص 

وفاطمه هناء 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/19 تبليغ الجهة املنفذ عليها عبد 

املنعم – سمريه الهام – ثناء أوالد صالح 

كالرجي وعمر – ماجده أوالد محمد ناظم 

قصاص وفاطمه هناء كالرجي نرشاً بإحدى 

الصحف الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

الدائرة ومتهيداً لبيع العقار املوصوف 

باملحرض رقم /11449/ مقسم /1 – 2/ م.ع 

رابعة بحلب ـ التامم العائدة ملكيتها للجهة 

املنفذ عليها واملحجوز ملصلحة سناء كلزية 

بنت عبد الحميد – عبد املعطي منصور

واملقدرة قيمته مببلغ وقدره للمقسم /2/ 

مبلغ وقدره /150.000.000 ل.س/ مئة 

وخمسون مليون لرية سورية وللمقسم /1/ 

مبلغ وقدره /350.000.000 ل.س/ ثالمثائة 

وخمسون مليون لرية سورية.

جرباً فقد نظمت قامئة رشوط البيع 

وأودعت بامللف بتاريخ 2022/6/22 

وعينت رئاسة التنفيذ الساعة 13.00 الواقع 

يف األربعاء 2022/8/17 موعد الجلسة تعقد 

للنظر فيام يحتمل تقدميه من االعرتاضات 

عىل القامئة لذلك وتوفيقاً ألحكام املادتني 

/390-391/ 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

101537

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب 

 القايض السيد   : محمد العيل  

املساعد السيد  : زكريا ياسني

الجهة املدعية  : محمد سامر سنجقدار بن 

محمد محي الدين

املدعى عليها   : ميساء زايغ بنت محمد 

موضوع الدعوى : تثبيت مخارجة :

يف الدعوى رقم أساس /8710/لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ فقرة 

/ أ/ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

اخطارك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/8/17 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 اإلعالن

القايض

101536

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعي : عبد القادر البيك بن حسني 

املدعى عليهم : 

 • محمد فاتح ديري بن أحمد 

 • نور جزمايت بنت كامل 

 • أحمد وآية ولدي محمد فاتح ديري

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/15701

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 2022/8/16 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

101535

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية الخامسة 

بحلب

القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد : هنادي الياس

املدعي : ماجد درشين بن خالد

املدعى عليهم : 

- فضيلة حاج يونس بنت فاضل

- ) سامح - سامح - إنصاف - سمر - بدر ( 

جميعهم أوالد حسن بصطيقة وفضيلة 

الدعوى : ترميم وإثبات صحة صدور حكم

بالدعوى أساس /4371/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إبالغ املدعى عليهم 

مذكرة دعوة بواسطة اإلعالن بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة االثنني 2022/8/29 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101534

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية العارشة 

بحلب 

القايض  : مجد قمشايت  

املساعد  :عبد الرحمن حسن 

 املدعي: بشار محفوض بن عيل  

املدعى عليه : يحيى محمد بن خليل 

الدعوى :  ترقني إشارة حجز احتياطي 

يف الدعوى رقم أساس/4390/ 2021

عمالً بأحكام املادة 27/أ أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة ابالغك بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم الثالثاء 2022/8/16 الساعة 

/10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً ستجري بحفك املعاملة 

القانونية. 

وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

101533

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

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  حسني شالر بن أحمد 

املنفذ عليه :  مصطفى عباس بن أحمد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 24 

/ 7 / 2022 بامللف التنفيذي رقم 8042/ ب 

/2022 إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم  البدايئ املدين أساس /258/ قرار 

/463/ حسم 2022/6/1

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

101529 

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية الثامنة  

بحلب

 القايض :  حسن زلط  

 املساعد :  فؤاد نجار

املدعية : مها مشاطي بنت رميون                  

املدعى عليها:  باسكال دادور بنت موريس                    

  الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/19965/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االثنني  2022/8/22 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

  القايض 

101528

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

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة بحلب  

 القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم 

املدعي املتخارج له : احمد قطيش بن توفيق      

 املدعى عليها املتخارجة  : ياسني قطيش 

ورجاء قطيش وبرشى قطيش ويرسى قطيش 

أوالد توفيق     

موضوع الدعوى : تثبيت مخارجة  

 يف الدعوى رقم أساس /9462/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/أ 

اخطارك بواسطة اإلعالن بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة   بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف    

2022/8/24 الساعة /10 / زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور  جرت يف حقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي  . 

   وعليه اقتىض اإلعالن                                         

 القايض 

101524

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعي : محمد بهاء كاتبي بن عبد الكريم 

املدعى عليهم : أحمد وعائشة ودينا أوالد 

محمود خلوف

الدعوى : طلب عارض

الدعوى أساس 2022/9721

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/8/24 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

101522 

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعي : محمود شعبان بن جمعة

املدعى عليهم : 

 • قمر جباري بنت محمود 

 • حسني ويحيى وخالد ونادية ومحمد أوالد 

شحادة  السليامن 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/10140

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الخميس 2022/8/25 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

االقايض

101521

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة 

جبل سمعان

 القايض السيد  :نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليه :نجاة النايف بنت محي الدين 

ـ منرية

 الدعوى : طلب مبلغ

 يف الدعوى رقم أساس)345( لعام 2022

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بأحكام املادة رقم )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية  رقم )1( لعام 

)2016( فقد تقرر تبليغك مذكرة إخطارك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات  املحكمة ، علامً أن موعد 

الجلســـة القادمة هــو يـوم األثنني الواقع 

يف 2022/8/30الساعة العارشة صباحاً ، فإذا 

مل تحرض أوترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً، وستصدر 

األحكام بحقك مبثابة الوجاهي ، وعليه 

أقتىض األعالن0

القايض

101576

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : رابعة تورون بنت كامل 

املدعى عليه : أحمد تورون بن وليد

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/2232

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد يوم 

األحد املوافق  2022/8/21 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

101607

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

 مذكرة  تبليغ دعوة  

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 الوهاب                             

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 بأحكام املادة)34( فقرة/ أ/ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة تبليغ  

املدعى عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم  االثنني   22/ 2022/8 الساعة/10/ 

زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض  

101604

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة تبليغ طلب عارض

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /13/  

بحلب

 القايض : سامر زينو

 املساعد : رونزا جويد

املدعي:  محمد عبد الكريم غزال 

 املدعى عليهم :  ) امل + محمد + راويه( 

بصفتهم ورثة حسني بركات 

الدعوى : تثبيت رشاء _طلب عارض-

 الدعوى أساس/5899/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغكام مذكرة دعوة طلب العارض  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة االربعاء  

2022/8/24 الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 

بحقكام املعاملة القانونية.د                                                                                     

القايض 

101594 

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية السابعة 

عرش بحلب 

القايض: محمد فاتح ابرم   

املساعد: سهيله العيل 

 املتدخل: رنا معلول بنت رياض 

املتدخل ضده: عمر ملخ بن يوسف  

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس/12165/ 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 27/أ 

دعوتك بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة املحاكمة يوم االربعاء 

2022/8/24 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً ستجري بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101593 

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة  الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو 

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم 

الجهة املدعية : هيثم األحمد بن عبد الله 

املدعى عليه : راضية جاسم بنت محمود

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الغياب 

يف الدعوى رقم أساس 10262  لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ فقرة 

أ من قانون  أصول املحاكامت املدنية 

ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة وبلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/8/17 الساعة العارشة زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101605

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

 اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

املنفذ : حسن جويد بن عبد الوهاب 

املنفذ عليه : عامر قوبان بن محمد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/20 يف امللف التنفيذي رقم   

3333/ صلحي 2012  تبلغ املنفذ عليه نرشا 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات  دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه قد وضع التنفيذ 

مبوجب عقد ايجار رقم 3042  لعام 2012 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب 

او ارسال وكيل قانوين عنك تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية وعليه اقتىض 

اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بحلب 

101523

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية السابعة يف حلب

  القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد الســيد: هيثم شالش

 املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

 أسم املدعى عليه                                                  رقم أساس الدعوى

جيهان شيخ نعسان بنت محمد قازقيل ـ سمغط              2022/4090

خليل شيخ حسني بن مسلم ـ زينب                              2022/4129

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

 نظراً لتعذر تبليغكام يف موطن إقامتكام بسبب األوضاع األمنية وفق ما 

ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكريت دعوتكام فقد تقرر تبليغكام مذكريت 

دعوتكام يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة أعالنات املحكمة 

أصوالً ، عمالً بأحكام املادة )34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام 2016 علامً أن موعد الجلسة القادمة هو يـوم الثالثاء الـواقـع يف 

2022/8/23الساعة التاسعة صباحاً فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام 

تجري بحقكام املعاملة القانونية أصوالً 0

القايض

101571

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


