
اعــان بمثابــة ســند تبليغ انذار كاتــب بالعدل
املنذر : مهند دهان بن محمود وكيالً عنه يارس خراط مبوجب وكالة خاصة صادرة عن كاتب عدل جبل سمعان الرقم الخاص /197- 

عام 3222 سجل 494 تاريخ 2022/6/28

املنذر اليهم : محمد عبد الرحيم رجب – باسل محمد طاهر – مصطفى محمد عارف محمد رشيف – عبد الكريم حسن قوج – 

عبد اللطيف محمد ناشد – حسن محمد قوج – احمد تريك سخني – احمد عبد الرحيم رجب – عمر عبدو حاج خليل – سعيد عبد 

الحميد محمد سعيد – محمد عبدو عبد الحي – محمد إبراهيم أبو مراد – أوريا محمد علو – محمود احمد الشعبان – عبد القادر 

بكري شمرو .

موضوع اإلنذار: نظراً النقطاعكم عن العمل بدون سبب مرشوع منذ أكرث من شهرين فإين اطلب اليكم االلتحاق بالعمل خالل عرشة 

أيام من تاريخه تحت طائلة فسخ العالقة العاملية بيننا .

قرر قايض محكمة البداية املدنية األوىل يف جبل سمعان بتاريخ 2022/7/21 وكون وردت مذكرات املنذر اليهم مبوجب اإلنذار املوثق 

لدينا برقم خاص 72 – عام 3224 سجل واحد  تاريخ 2022/6/28 برشح تعذر التبليغ وعمالً بأحكام املادة 34/ب قانون أصول 

املحاكامت والقايض بتبليغ املنذر اليهم بواسطة النرش بالصحف ولصقا عن طريق لوحة إعالنات املحكمة 

وعليه اقتىض اإلعالن
القايض 

24323

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٩/

الخميس ٢٨ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعان
فقد الطالب عبد الرزاق عبد الكريم القاسم 

الشهادة الكرتونية صادرة عن جامعة حلب كلية 

الهندسة املدنية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً

24330

إعان
قرر مجلس اإلدارة لجمعية الفرات للجرارات التعاونية السكنية بجلسته رقم /14/ تاريخ  

2022/7/2 توجيه انذار لكافة األعضاء املكتتبني عىل مرشوع / w 3  / املقرصين عن دفعة االكتتاب 

برضورة تسديد ما يرتتب عليهم من التزامات مالية للجمعية عىل الرغم من انذارهم ببطاقة بريدية 

مكشوفة وذلك خالل فرتة / 30 / ثالثني يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة تحت طائلة 

الغاء اكتتابهم واعادتهم اىل جدول األعضاء املنتظرين ودعوة أعضاء جدد حسب جدول األفضلية 

وذلك عمال بأحكام املادة / 11 / الفقرة / ج / من املرسوم الترشيعي رقم / 99 / لعام 2011يعترب 

هذا اإلعالن مبثابة التبليغ الرسمي لألعضاء املقرصين مجهويل اإلقامة  واالعضاء هم :

1- اميان طهامز بنت محمد ديب رقم العضوية / 154 /  2- عبد الحميد ذكره بن صالح رقم 

العضوية /  160 / 

3- زهره خلف بنت حسن رقم العضوية / 239 /  4- احمد صباغ بن عمر رقم العضوية / 282 /  

5- فاطمة النبهان بنت عبد الفتاح رقم العضوية / 298 /  شـاكـريـن تـعـاونـكـم

 أمني الرس                                             رئيس مجلس اإلدارة 

رفعت ضومط                                          محمد اديب حالق 

24331

إعان
بناء عىل قرار مجلس إدارة جمعية الوفاق التعاونية 

السكنية بحلب رقم – 99- بالجلسة رقم 10 تاريخ 

2022/6/16 ورغم توجيه انذار مبوجب بطاقة بريدية 

مكشوفة اىل املدعية حنان جركس بنت محمد وليد 

واملدعية وليدة مراد بنت عباس موضوع تثبيت عقد البيع 

عىل العضو محمد وليد مراد بن عباس رقم العضوية 71 

والعضو عدنان مراد بن عباس رقم العضوية 69 ننذركم 

برضورة تسديد ما يرتتب عليكم من التزامات مالية وذلك 

خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص. 

امني الرس                         رئيس مجلس اإلدارة 

طه خطيب                   حسني محمد حالق 

24326

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعان
قرر مجلس إدارة جمعية األمل التعاونية للسكن واالصطياف بالقرار رقم /   18  / من جلسة 

  W3 مجلس االدارة رقم / 7 / تاريخ 20 /05 /2022  مطالبة األعضاء املكتتبني عىل مرشوع

مقاسم مجلس مدينة حلب التالية أسامؤهم برضورة دفع مبلغ / 3,000,000 / ل.س سلفة 

تثبيت اكتتابهم إضافة اىل كافة االلتزامات املالية وذلك خالل /15/ يوما« من تاريخ اإلعالن ويعترب 

هذا اإلعالن مبثابة التبليغ الشخيص يرجى املبادرة إىل تسديد املبالغ املرتتبة عليكم تحت طائلة 

إلغاء االكتتاب وفق إحكام القانون /13/ للتعاون السكني واألعضاء هـــــــم :محمد السويد 

بن عبد الرحيم –محمد نور قنوايت بن عبد الحميد – منصور الحجاج بن محمد – عبد القادر 

العبدان بن عبد السالم – محمد سويد بن عبد الله –محمد وفا عجان الحديد بن محمد جامل – 

عبد القادر عجان الحديد بن محمد جامل –رامي عجان الحديد بن احمد –احمد بديع ناطور بن 

عبد الحميد – ادي عجان الحديد بن محمد جامل –احمد حمزة بن عبد الرحمن –عبد الرحمن 

زكوان شعار بن محمود – عبد الحميد مسدي بن زكريا –بوران أمونه بنت محمد عيل – احمد 

حامل بن عيىس . 

   رئيس مجلس االدارة محمد روائح 

24329

   اخطار صادر عن محكمة الصلح 

املدين  بجبل سمعان

القايض: هاشم مكاوي       

املساعد: فاطمه سلمو

املدعي : مناف دعدوع بن احمد نذير                             

املدعى عليه: مصطفى املحيميد بن 

محمد    

الدعوى :   تثبيت رشاء       

 يف الدعوى أساس /103/ لعام  2022 , 

عمالً باملادة/27/أ.أ.م ,    

قررت املحكمة اخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم   االربعاء   31  

/8/ 2022 الساعة /10/ زوالية . وإذا 

مل تحرض  أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية  وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.  

القايض

101678

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادر عن 

محكمة الصلح املدنية /5/ بحلب

القايض: مصطفى لبابيدي.

املساعد:  هنادي الياس.

املدعي : ارين صوليان بنت استبان.

املدعى عليه : هاروتيون سحاريان بن 

كرابيد.

أساس /3590/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

اخطارك نرشاً بالصحف اليومية املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع 

2022/8/30 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

101676

ـــــــــــــــــ

سند تبليغ حكم  صادر عن محكمة 

االستئناف املدنية الثالثة بحلب 

أساس 477/قرار/21/لعام2006 املرمم 

برقم حفظ 8/لعام2022

الرئيس :    محمد عيل خيل. 

املساعد:    يوسف درويش 

طالب التبليغ :  ورثة املرحومة خريية 

قويل بنت الحاج رجب وهم : 

 • عبد القادر وعامر وفراس وحسناء 

قصبجي. 

املطلوب تبليغه : ناهد وصباح ابنتي 

عبد القادر قصبجي 

عمالً بأحكام املادة /27/ أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

ابالغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة الحكم املتضمن : 

 • قبول االستئناف األصيل التبعي شكالً. 

 • ردهام موضوعاً وتصديق الحكم 

املستأنف.  

قرار صدر بتاريخ2006/2/2 

 الرئيس

101675

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية /

األوىل بجبل سمعان  

القايض السيد : جمعه الحسني    

املساعد السيد: بتول قد حنون    

املعرتض  : محمود بر بن إبراهيم 

- بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية 

قرص الحري للسكن واالصطياف بحلب 

املعرتض عليهم :     

1- جورج سيويف بن أنطوان 

2- جورجيت سيوف بنت سليم 

3- اكوب استبانيان بنت خجادور 

4- ماري استبانيان بن خجادور 

5- خجادور استبانيان بن ارداوست  

  الدعوى : اعرتاض الغري :    

  يف الدعوى  أساس 2022/1408 

قررت املحكمة عمالً  باملادة 27/ 

أ  أصول اخطار  املدعى عليهم   

بالصحف  ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة للحضور  يوم الثالثاء بتاريخ 

2022/8/30  وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً عنكم   جرت يف حقكم املعاملة 

القانونية والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي .  

القايض 

101740

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية /

األوىل بجبل سمعان  

القايض السيد : جمعه الحسني    

املساعد السيد: بتول قد حنون    

املعرتض  : محمود بر بن إبراهيم 

-  بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية 

قرص الحري للسكن واالصطياف بحلب 

املعرتض عليهم :     

1- جورج سيويف بن أنطوان 

2- البريه ميكائيليان بنت اوهانس 

3- مايك سيويف بنت أنطوان 

4-  جورجيت سيوف بنت سليم 

5- اكوب استبانيان بنت خجادور 

6- ماري استبانيان بن خجادور 

7- خجادور استبانيان بن ارداوست  

  الدعوى : اعرتاض الغري :    

  يف الدعوى  أساس 2022/1312 

قررت املحكمة عمال  باملادة 27/ 

أ  أصول اخطار املدعى عليهم    

بالصحف  ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة للحضور  يوم الثالثاء بتاريخ     

2022/8/30  وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً عنكم   جرت يف حقكم املعاملة 

القانونية والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي .  

القايض 

101738

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /

األوىل بجبل سمعان  

القايض السيد : جمعه الحسني    

املساعد السيد: بتول قد حنون    

املعرتض  : محمود بر بن إبراهيم 

- بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية 

قرص الحري للسكن واالصطياف بحلب 

املعرتض عليهم :     

1- جورج سيويف بن أنطوان 

2- البريه ميكائيليان بنت اوهانس 

3- مايك سيويف بنت أنطوان 

4-  جورجيت سيوف بنت سليم 

5- اكوب استبانيان بنت خجادور 

6- ماري استبانيان بن خجادور 

7- خجادور استبانيان بن ارداوست  

  الدعوى : اعرتاض الغري :    

  يف الدعوى  أساس 2022/1366 

قررت املحكمة عمال  باملادة 27/ 

أ  أصول اخطار  املدعى عليهم   

بالصحف  ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة للحضور  يوم الثالثاء بتاريخ     

2022/8/30  وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً عنكم   جرت يف حقكم املعاملة 

القانونية والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي .  

القايض 

101737

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )دعوة(

صادرة عن  محكمة  ) البداية (  

املدنية / الثالثة  / بحلب 

القايض السيد :  عمران حداد 

املساعد  : عامر داده 

لجهة املدعيـة : هاروتيون  شوهاليان  

بن اكوب

الجهة املدعى عليها :  عبد الرزاق  

دواره  بن صالح 

الدعــوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  )  757/ 2022  (

وعمال« باملادة )27 -  / أ(  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االثنني ( املوافق    22/ 

8/ 2022 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  بحقك وعليه 

إقتىض االعالن0 

   القاضـــي 

101657

ــــــــــــــ

مذكرة دعوة ملجلس عائيل صادر عن 

املحكمة الرشعية السابعة  بحلب  

 القايض السيد : بسام القاسم 

املساعد السيد : والء محو    

 الجهة املدعية : محمد عجوز بن 

محمد عيل 

املدعى عليه : مهى رسميني بنت 

ازدهار    

موضوع الدعوى :  تفريق لعلة الشقاق 

 يف الدعوى رقم أساس /1860/ لعام 

 2022

عمال باملادة /27/  /أ/  بقانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة دعوة 

املدعى عليه لحضور املجلس العائيل 

بواسطة النرش بالصحف املحلية و عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء  الواقع يف 

2022/8/24 الساعة /10 / زواليه . وإذا 

مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً  باملوعد 

املحدد جرت  بحقه  املعاملة القانونية 

غيابيا .

القايض 

101732

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 19 بحلب

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي : أمني الحسن بن مطر

املدعى عليهام :  

 • عمر كردية بن رجب 

 • عبد الله العيل بن خالد 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 20297/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/8/21 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

 القايض

101654

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار محكمة 

االستئناف املدنية الخامسة بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : مصطفى عيل بن بكري

املستأنف عليه :  محمد حسان خلف 

بن زكريا

الدعوى أساس 566/ص / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/8/29 الساعة /11/ 

زوالية . وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 

إعــان بمثابــة ســند تبليغ إنــذار كاتب عدل
بناًء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم 146/161 مبوجب اإلنذار 

املوثق لدينا برقم خاص /67/ رقم عام /10755/ سجل /22/ تاريخ 2022/7/19.

والقايض بتبليغ املنذر اليه بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة اإلعالنات السيد: 

سمري جعفر بن فائق وخديجة تولد 1972 القيد قوطاقيل واملنذر من قبل السيد: محمد 

بدر الدين النعساين بن زهري ومطيعه تولد 1956 الرقم الوطني 02030486967 القيد ابن 

يعقوب خــ42.

وذلك مبوضوع اإلنذار: 

نظراً النقطاعك عن العمل منذ 2012/7/1 وحتى تاريخه بدون اذن مرشوع ولتجاوز غيابك 

ثالثة أشهر متصلة ولرضورة سري العمل وفق خطة اإلنتاج املقررة، لذا جئت أنذرك اآلن 

بفصلك عن العمل يف حال عدم تبلغك اإلنذار فإنني اعلمك عن طريق الجريدة الرسمية.

  الكاتب بالعدل السادس بحلب

24336

إعان

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

 الرئيس

101653

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب 

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعي : عامر خال فردويس بن عبد 

الحميد 

املدعى عليها :  الحاجة فاطمه جدو 

بنت نور الدين

الدعوى : تثبيت طالق

الدعوى أساس 8530/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي. وعليه 

اقتىض اإلعالن

 القايض

101652

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعي : مازن حاج عمر بن عبد 

الكريم 

املدعى عليها : فدوى دوبا بنت أحمد

الدعوى : تثبيت بيع

الدعوى أساس  2022/19440

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 8/18 /2022 الساعة /10/ 

زوالية . وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

 القايض

101650

ــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

القايض السيد : مجد قمشايت

املساعد السيد : عبد الرحمن حسن

املتدخل : املدير العام للمرصف 

الصناعي - بصفته.         

متثله املحامية : باسمة النجار

املدعى عليه : عامر جربوع بن عبد 

الله 

الدعوى : طلب تدخل

بالدعوى أساس 2022/4068.

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، سيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض  

101649

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

القايض السيد : مالك بدلة   

املساعد السيد : مصطفى بكرو 

املدعي  : محمود مشهدي بن جميل  

املدعى عليه : محمد طحان بن كامل   

موضوع الدعوى :  رفع اشارة تأمني .

يف الدعوى رقم اساس / 10587/ لعام 

2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشا بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/8/23 

الساعة / 10/ زواليه . واذا مل تحرض او 

ترسل وكيال قانونياً يف املوعد املذكور 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم سيصدر مبثابة الوجاهي .  وعليه 

اقتىض اإلعالن

 القايض 

101645

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة صلح املدنية 

السادسة بحلب 

القايض السيد : شازل اسعد 

املساعد السيد : هيثم شالش    

املدعي  : نهاد مكاوي بن محمد 

املدعى عليهم :  ورثة زياد مكاوي بن 

صادق وهم : 

 • زياد مكاوي -2- صادق مكاوي -3- 

زكريا مكاوي -4- عامد مكاوي -5- عهد 

مكاوي واوالده محمد مكاوي اصالة 

عن انفسهم واضافة لرتكة مورثهم 

-6- وفاء مكاوي -7- ضياء مكاوي -8- 

مريفت مكاوي -9- هدى مكاوي  .  

موضوع الدعوى :  اثبات حكم وترميم 

دعوى وتثبيت الرشاء .

يف الدعوى رقم اساس / 1199/ لعام 

2022

عمال باملادة / 34/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركم نرشا بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم حضوركم اىل 

املحكمة يوم االثنني  2022/8/29 

الساعة / 10/ زواليه . 

واذا مل تحرضوا  او ترسلوا  وكيال قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقكم املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي  . 

وعليه اقتىض االعالن

 القايض 

101644

رئيس مجلس االدارة 

24335



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٩/

الخميس ٢٨ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة 
عن محكمة االستئناف املدنية الثامنة 

بحلب
الرئيس :  محمد عيل خليل

املساعد :  محمد أديب الزكور. 
املستأنف : عبد القادر سامن بن 

محمود . 
املستأنف عليها: نور الدين عجان 

الحديد بن عمر. 
أساس /1583/ 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 
/34/ أ أصول ابالغك بواسطة النرش 
بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة االثنني 
2022/8/29 الساعة /10/ زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 
باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 
الوجاهي.  وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض
101742

===========
إعالن مبثابة مذكرة إخطار محكمة 

االستئناف املدنية الرابعة بحلب
الرئيس : محمود هركل 
املساعد :  مازن موقت

املستأنف : عبد الله أنيس
املستأنف عليه :  محمود علوش بن 

عبد النارص
الدعوى أساس 223/ب/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 
تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 
يوم االثنني 2022/8/22 الساعة /11/ 
زوالية . وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 
وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض
101741

========== 
إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية /
الثانية  بجبل سمعان  

 القايض السيد : نويران حامدي تركامن     
املساعد السيد: عباس حنبالس 

املعرتض  : محمود بر بن إبراهيم 
- بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية 

قرص الحري للسكن واالصطياف بحلب 
املعرتض عليهم :     

1- جورج سيويف بن أنطوان 
2- جورجيت سيوف بنت سليم 

3- البريه ميكائيليان بنت اوهانس 
4- مايك سيويف بنت أنطوان 
  الدعوى : اعرتاض الغري :    

  يف الدعوى  أساس 2022/1418 
قررت املحكمة عمال  باملادة 27/ 
أ  أصول اخطار  املدعى عليهم   

بالصحف  ولصقا عىل لوحة إعالنات 
املحكمة للحضور  يوم االثنني بتاريخ     

  2022/8/22
وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً عنكم   

جرت يف حقكم املعاملة القانونية 
والحكم سيصدر مبثابة الوجاهي .  

القايض 
101739 

===========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السادسة بحلب  
القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم
املدعية : آالء قلفوز بنت أحمد 

املدعى عليه : محمد قلفوز بن محمود 
الدعوى : تفريق لعلة الشقاق
الدعوى أساس 2022/10189

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
101734

=============-=
إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 338/نزع/2022
مبارش اإلجراءات: مصطفى بياع بن 

أحمد
املدين : عبد القادر نو بن مصطفى

القيمة املقدرة  العقار املطلوب بيعه 
للعقار  أوصاف العقار

2/6070 منطقة عقارية رابعة بحلب 
80.000.000 ل.س

مثانون مليون لرية سورية 
شقة سكنية تقع يف الطابق األريض 

بها مدخالن أحدهام من مدخل البناء 

الرئييس عىل ميني املدخل ولوحظ 
أنه مغلق بالقرميد واملدخل الثاين 

من الشارع من خالل باب له درابية 
معدنية وواجهة من االملنيوم وهي 

مؤلفة من غرفتني وبهو ومطبخ وحامم 
ومرحاض ومنور مفتوح عىل الغرفة من 

خالل باب
يباع العقار خالياً من الشواغل 

والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 
العلني وتقرر تعيني جلسة البيع الثانية 

يوم االثنني ـا 2022/8/22 الساعة 
12.30 زوالية وحتى الساعة /13.30/ 

زوالية . فعىل من يرغب االشرتاك 
باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ 
بحلب يف اليوم املذكور وأن يودع 

مبلغاً 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

101726
===========

 مذكرة اخطار صادرة عن املحكمة 
الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/ 617/ لعام 2022 
القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   
املدعية  :    ريناته جاويش بنت محمد 

فؤاد        وكيلها املحامي: إسامعيل 
حمود      

املدعى عليه:  نارت جاويش بن محمد 
نجمي        منبج – جانب الحديقة 

العامة
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

ومطالبة مبهرين ونفقة زوجية ونفقة 
عدة   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 
عليه للدعوى كون عنوانه ضمن 
املناطق الغري امنة 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  االحد  28 / 2022/8 الساعة/10/
زوالية.  واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونيا عنِك تجري بحقِك املعاملة 
القانونية وان الحكم سيصدر بحقِك 

مبثابة الوجاهي. 
  وعليه اقتىض االعالن

القايض
101724

================
إعالن مبثابة مذكرة  دعوة 

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 
الثامنة بحلب 

الرئيس : محمد عيل خليل . 
املساعــد : محمد أديب الزكور

املستأنفة :  شذى قصار بنت محمد 
لطفي. 

املستأنف عليها : مازن بني بن عبد 
الغني . 

أساس /1508/ب/2022 
عمالً بأحكام املادة 27/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية ابالغك 
بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 
للمحكمة االثنني  2022/8/29 الساعة 

/11/زوالية. 
و إذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك 
املعاملة القانونية  

وعليه اقتىض اإلعالن
   القايض 
101718

============
إعالن مبثابة مذكرة )دعوة( صادرة عن 

املحكمة الرشعية بحلب - الغرفة /
الرابعة/ 

القايض السـيد : محمد ماهر شيحه
املساعد الســيد : احمد  عوض

الجهة املدعية: راما بصال بنت محمود  
الجهة املدعى عليها :   احمد شيخ   

البساتنه  بن عبد العزيز 
 الدعــــوى :   تثبيت زواج  ونسب   

وتثبيت طالق       
يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )8611 

)2022/
وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00
قررت املحكمة  )  دعوة ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 
املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم )   الخميس( املوافق   8/25  / 
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 وعليه إقتىض االعـالن0 

القاضــــــــي
101717

============
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 
بحلب 

القايض: بسام القاسم
املساعد: والء محو

املدعية: فاطمة هالل بنت أحمد
املدعى عليها: يوسف خطيب بن 

محمد
قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 
وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 
الحكم رقم أساس /1713/ قرار /351/ 

لعام 2022 املتضمن:
1- التفريق بني املدعى عليه واملدعية 
لعلة غيابه عنها ألكرث من عام وبطلقة 
رجعية واحدة واقعة يف قاعة املحكمة 

الرشعية بحلب بتاريخ صدور هذا 
القرار وتسجيل هذه الطلقة يف القيود 

املدنية للطرفني بعد اكتساب القرار 
الدرجة القطعية.

2- إلزام الزوجة املدعية بالعدة 
الرشعية حسب حالها ترسي من تاريخ 

صدور القرار بالتفريق بني الزوجني.
3- تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

باملهرين واملصاغ الذهبي.
قراراً قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

بتاريخ 2022/3/22
القايض

101716
==============

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(
صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية /  

الحادية عرش / بحلب 
القايض السيد :  محمد دهان 

املساعد  :احمد حسني 
لجهة املدعيـة : رضوان  الدوش  بن 

رضوان 
الجهة املدعى عليها :محمد دوش  بن 

رضوان 
الدعـــوى : ترقني وحلول عضوية 
بالدعوى أساس  )13153 / 2022(

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 
محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )اخطار( املدعى عليه 
بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 
لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم )االربعاء ( املوافق  31 / 
8  / 2022 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 
عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  
املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  بحقك وعليه 
إقتىض االعالن0 

القاضــــــــي 
101715

===============
 مذكرة دعوة صادر عن  محكمة 

البداية املدنية بالباب
بالدعوى اساس /  296 /2022

القايض: عامر بوادقجي     
املساعد:  مازن  صاري كوزال   

الجهة املدعــية: عبد الكريم الحمود 
بن جاسم ورفاقه   ميثلهم املحامي:  

خالد الجاسم  
الجهة املدعى عليـها: صطوف الحمدو 

بن محمد
 الدعوى :    منع معارضة استثامر 

حصة ارثية
قررت املحكمة  كون عنوانكم يف خارج 
القطر   و عمالً بأحكام املادة)27( /أ/ 

أصول محاكامت تقرر تبليغكم عىل 
لوحة إعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 
بلزوم حضورك للمحكمة يوم    الثالثاء  

23/ 2022/8  الساعة/10/ زوالية .
واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً 

عنكم باملوعد املذكور سيصدر الحكم 
بحقك مبثابة الوجاهي.
القايض

101714
===============

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادر عن 
املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض :  بسام القاسم  
املساعد:  والء محو  

املدعي:  آية النعيمي بنت جمعه              
املدعى عليها املطلوب ادخالها :  

فاطمه العبيد بنت خلف  
الدعوى:  تثبيت وفاة   

الدعوى أساس:  1688  /2022
عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 
وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  الخميس  (  
18/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 
الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

   القايض
101707

============
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادر عن 

املحكمة الرشعية الثالثة بحلب 
القايض :  محمد سعيد علوش 

املساعد:  خلدون حوري 
املدعية:  برشى حالق بنت محمد               

املدعى عليه:  مصطفى العبد الله بن 
يحيى  

الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق  
الدعوى أساس:  6615  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 
قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )االحد(  28 / 8 / 2022  الساعة 
/10/ زوالية . 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 
جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض
101702   

   =============
إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادر عن 

املحكمة الرشعية األوىل بحلب 
القايض: مروان حاج حمود.

املساعد: محمد الحسني الرجو.
املدعــي: عالء الدين دباغ بن عبد 

القادر.  
 ميثله املحامي: محمود شوا

املدعى عليها: فاطمة مصطفى بنت 
محمد.

املوضوع: تثبيت طالق:
أساس /8572/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/ أ.م.م قررت املحكمة 
اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 
اىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 
2022/8/30 الساعة /10/ زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 
باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 
الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض
101701

=============
مذكرة تبليغ دعوة صادرة عن املحكمة 

الرشعية يف منبج  
بالدعوى أساس/ 1141 / لعام 2022 
القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   
املدعية  : منى املحمد بنت كامل                              

وكيلها املحامي: سامي العامر   
املدعى عليه:    إبراهيم الربهو بن 

عبيد - منبج – طريق جرابلس 
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 
عليه للدعوى كون عنوانه ضمن 
املناطق الغري امنة وعمالً بأحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 
مدنية قررت املحكمة تبليغ املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشا 
بالصحف بلزوم حضورِك اىل املحكمة 
يوم االحد  28 / 2022/8 الساعة/10/
زوالية. واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 
قانونيا عنِك تجري بحقِك املعاملة 

القانونية وان الحكم سيصدر بحقِك 
مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض االعالن

القايض
101694

==============
مذكرة اخطار صادرة عن املحكمة 

الرشعية يف منبج  
بالدعوى أساس/ 935/ لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      
املساعد  : عبري الدنديش   

املدعية  : رحاب العساف بنت منري                       
 وكيلها املحامي: سامي العامر   

املدعى عليه:    يوسف املصطفى بن 
محمد ديب -  منبج – ام خرزة

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب      
نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كون عنوانه ضمن 
املناطق الغري امنة 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 االحد  28 / 2022/8 الساعة/10/
زوالية.  واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونيا عنِك تجري بحقِك املعاملة 
القانونية وان الحكم سيصدر بحقِك 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض االعالن
القايض

101693
============

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة البداية املدنية 18 بحلب

القايض : عصام مفلح 
املساعد : نادين السليامن

املدعي : صبحي نبو بن احمد 
املدعى عليهم : 

- رحيمه شيخ عثامن بنت مصطفى 
- محمد وعيىس وضياء وأمل ومها 

ومصطفى وسوناي وأحمد ورياض أوالد 
إسامعيل داده محمود إضافة لرتكة 

إسامعيل داده
الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/20869
عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغكم مذكرة الدعوة نرشاً 
بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 
2022/8/25 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 
جرت بحقكم املعاملة القانونية .

القايض
101692

                             =================
إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 
مجلس تحكيم عائيل صادرة عن 

محكمة الرشعية/الغرفة الرابعة/بحلب
القايض: محمد ماهر شيحة

املساعد: أحمد عوض
املدعية: ربيعه محمد بنت عبد الغني        

ميثلها املحامي: محمد ماردنيل
املدعى عليه: عبدالله العبدالله بن 

حسني
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق.

- قررت  املحكمة  يف الدعوى رقم 
اساس/5998/ لعام 2022  عمالً   

باملادة   ) 34 /  أ (  من قانون أصول 
املحاكامت املدنية،  تبليغ  املدعى 

عليه  نرشاً  بالصحف  وعىل لوحة  
اعالنات  املحكمة، ، بلزوم  الحضور  
اىل  املحكمة  لحضور جلسة تحكيم 

عائيل يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة  
العارشة  زوالية. - وإذا مل  تحرض  أو 
ترسل وكيالً  قانونياً عنك  يف  املوعد  

املذكور، جرت  بحقك  املعاملة  
القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض االعالن.
القايض

101688
==============

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 
صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب 
الرئيس: أحمد عيل عيل
املساعد: ماجدولني شنو

املستأنف: محمد عبد الرزاق خياطة 
بن عبد الرحمن

املستأنف عليهم:
- طالل الجدعان بن رحيل

- وليد حسن بن عثامن 
قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 
وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /1247/ب قرار 
/150/ لعام 2022 املتضمن:

- قبول االستئناف شكالً وموضوعاً 
والحكم بـ

- تثبيت رشاء املدعي لتامم الجرار 
الزراعي رقم /15140/ حامه ونقلها 

وتسجيلها السمه.
- ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام.

- إعادة التأمني االستئنايف ملسلفه أصوالً.
قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

2022/6/27
القايض

101684
============

إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب
الرئيس :  محمود هركل 
املساعد :  مازن موقت 

املستأنف : راغد وسوف ابن يوسف. 
املستأنف عليه: عارف نعسان بن عبد 

العزيز. 
أساس /1881/ 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 
/34/ أ أصول اخطارك بواسطة النرش 
بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة االحد 

2022/8/21 الساعة /10/ زوالية.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك 
املعاملة القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض
101683

==============
تبليغ سند حكم صادرة عن محكمة 

البداية املدنية السادسة بحلب
أساس 2118/لعام2022 

القايض:  جان جورج كبه 
املساعد :  أحمد الحسني 

املدعي : أحمد قباين بن جامل . 
املدعى عليه:  منى زعرور بنت زيك. 

الدعوى: تثبيت رشاء سيارة . 
قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/34/ أ أصول ابالغك الحكم بواسطة 
النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة املتضمن : 
1- رد الدعوى لعدم الثبوت .

2- ترقني إشارة الدعوى بعد انربام  
الحكم ....الخ 

قرار صدر بتاريخ 2022/4/28 قابال 
لالستئناف . 

القايض 
101682

============
إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 
األوىل بحلب

 القايض :  مصفى بسوت   
 املساعد :  أحمد يوسف 

املدعي:  سمري خانكان بن محمد عيل  
 املدعى عليهم : 

- نبيل خانكان بن محمد عيل 
- هدى ارساج  بنت عبد الوهاب

- محمد  عيل+ حسام الدين + محمد 
يارس + هال / أوالد أسامة خانكان 

)اصالة وبصفتهم ورثة أسامة خانكان(
الدعوى : فسخ تسجيل  

 الدعوى أساس/518/تجاري/ لعام 
-2022

مل يحرض املدعى عليهم رغم تبلغهم 
مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة كونه 
مجهول اإلقامة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 
املادة /27/أ اصول إبالغكم مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف ولصقا 
عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة   الخميس  25 
/2022/8 الساعة )10( زوالية واذا مل 

تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا عنكم يف 
املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 
القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 
القايض 
101680

==============
  إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املنفذ : غنام الحسن بن عيل.                      
املنفذ عليهام : 

- ميس بلقيس بنت محمد.                              
- محمد بلقيس بن أحمد.                               

 قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 
بتاريخ 2022/7/25 يف امللف التنفيذي 

رقم 8098/ب/2022 إخطارك نرشاً 
بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم 
البدايئ املدين أساس /10786/ قرار 

/653/ حسم 26/حزيران/2022 الصادر 
عن محكمة البداية املدنية الثامنة 

بحلب.
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 
بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 
املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف.
وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب
101679

                        ==============
 اعالن تبليغ مذكرة اخطار بالصحف 

صادر عن محكمة البداية املدنية 
الثامنة عرش بحلب

القايض : عصام مفلح 
املساعد : نادين سليامن

الجهة املدعية : حسن- عبد الله- عالء 
الدين- هناء / أوالد رايض أبو العظام 

الجهة املدعى عليها : محمد أسامة 
صباغ 

الجهة املدخلة : محمد- عبد العزيز- 
نريمني- جامنة/ أوالد فيصل أبو العظام

الدعوى : نقل وتسجيل آلة 
قررت املحكمة عمال باملادة (34( من 

قانون أصول املحاكامت تبليغكم مذكرة 
االخطار نرشا بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضوركم 

اىل املحكمة يف الساعة 10 صباحا 
من يوم االثنني 2022/8/22 للنظر يف 

الدعوى ذات رقم أساس /8123/ لعام 
2022  واذا مل تحرضوا بأنفسكم او 

ترسلوا وكيال عنكم فستجري يف حقكم 
املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبواجهتكم مبثابة الوجاهي
القايض

101719
=============

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف 
صادر عن محكمة الرشعية يف منبج 

القايض : إبراهيم البدوي 
املساعد عبري الدنديش 

املدعية محمد الحميدي بن عيل 
وعوش تولد 1939 

بصفته وصيا عىل القارصة فاطمة تولد 
 2017

املدعى عليهام : يوسف الحميدي بن 
محمد – امل الداعور بنت إبراهيم 

من أهايل منبج قرية وريده –معروفني 
من املختار 

املوضوع تثبيت زواج ونسب 
يف الدعوى أساس 1155/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة 27 فقرة 
/أ/ من قانون أصول املحاكامت دعوتك 

نرشا بالصحف املحلية وعىل لوحة 
إعالنات املحكمة لحضور جلسة الثالثاء  

2022/8/30 الساعة 10 زوالية 
واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 
القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض 
 101674
=======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صادر عن 
محكمة الرشعية العارشة بحلب 

القاضـي : بسام تلجبيني      
املساعد :  نذير صاري كوزال   

املدعية : هالة بركات بنت عبد الله     
املدعى عليه : عمر صباغ بن محمد 

عيش امو  
الدعوى : تفريق لعلة الشقاق .

يف الدعوى رقم اساس /8952/ لعام 
2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 
املحاكامت قررت املحكمة تبليغك نرشا 
بالصحف وعىل لوحة اعالنات  املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االثنني 
الواقع يف الثالثاء  2022/8/16 الساعة 

/10/ زواليه . واذا مل تحرض او ترسل 
وكيال قانونياً فان الحكم الذي سيصدر 

يعد مبثابة الوجاهي بحقك .  وعليه 
اقتىض االعالن

 القايض 
101637
ــــــــــ

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي
صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب
القايض : بسام تلجبيني

املساعد : نذير صاري كوزال
املدعية : ملك حزيني حته بنت زهري 

وكيلها املحامي عارف بركات ونزار 
شيمو

املدعى عليه : محمد العموري بن 
عموري

الدعوى : تثبيت زواج ونسب
قررت املحكمة عمالً باملادة رقم /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت اعالم 
املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 
مضمون القرار رقم /740/ لعام 2022 

أساس /2863/ 2022 املتضمن :
1 – تثبيت زواج املدعية ملك حزيني 

حته بنت زهري وعالية تولد حلب 
1989/2/7 قيد شاهر ب خ 56 

من املدعى عليه محمد العموري 
بن عموري وروضة تولد عمر 

دبسة1997/1/1 قيد معر دبسة خ 
27 وعىل مهر معجله مائة الف لرية 

سورية غري مقبوضة ومؤجله مائة الف 
لرية سورية باقية بذمة الزوج وعد 

زواجهام حاصالً يف محلة االرشفية تاريخ 
2021/1/2

2 – تثبيت نسب أحمد تولد حلب 
2021/9/1

3 – تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 
الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً حسب 
األصول بتاريخ 1443/12/19 هجري 

املوافق 2022/7/19 ميالدي
القايض

101677
ــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 
 يف الدعوة رقم أساس 2022/16229 

البداية املدنية 17 بحلب 
القايض: محمد فاتح ابرم 

املساعد: سهيلة العيل 
املدعي: عبد الرحمن العقيل بن محمد 

كامل 
املدعى عليهم: ورثة املرحوم محمود 
حميدي العلو بن عبد الله – إضافة 

للرتكة وهم: 
1- حسني 2- محمد 3- احمد 4- أسامة 

5- هناء 6- فاطمة 7- سناء أوالد 
محمود حميدي العلو 8- امينة العلو 
بنت حسني 9- املدير العام للمؤسسة 

العامة لإلسكان – حلب 
الدعوى: تثبيت رشاء 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 
34/أ.م.م ابالغكم مذكرة االخطار نرشا 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 
املحكمة لحضور املحكمة يوم االحد 

/2022/9/25  واذا مل تحرضوا يف املوعد 
املذكور جرت بحقكم املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن 
 القايض 
101638

=======
إعالن مبثابة مذكرة دعوة  صادرة عن  
محكمة البداية املدنية الخامسة بحلب

 القايض :  مالك بدلة  
 املساعد :  مصطفى بكرو

املدعي: أحمد محمد العساف                                     
 املدعى عليهم : 

 • زهرة سالمة بنت عيل 
نجمة+ محمد+ عالء +يوسف سهر+ 

سهى+ نهال/ أوالد سالمه سمعاوي
• هدى عساف ) الجميع من ورثة 

سمعاوي سالمة – إضافة لرتكة مورثهم(
 املتدخل: أمين خوامتي بن سمري

 املتدخل ضدهم:
املدعي: أحمد محمد العساف

 املدعى عليهم:
 • زهرة سالمة بنت عيل 

نجمة+ محمد+ عالء + يوسف +سهر 
+سهى+ نهال/ أوالد سالمه سمعاوي

• هدى عساف )الجميع من ورثة 
سمعاوي سالمة – إضافة لرتكة مورثهم(

  الدعوى : تثبيت رشاء وتدخل 
 الدعوى أساس /15133/ لعام 2022-
قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 
اصول تبليغك مذكرة الدعوة وطلب 
التدخل نرشاً بالصحف  وعىل لوحة 
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االربعاء  2022/8/24 الساعة 
)10( زوالية وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيال قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 
بحقك املعاملة القانونية.
 القايض 
101643

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادر عن 

املحكمة البداية املدنية التاسعة بحلب

القايض: محمد فراس خرمة.

املساعد:  عيل األقرع.

املدعي : جامل املحمد بن احمد.

املدعى عليه : سعاد الحامم بنت مرعي.

أساس /3866/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

اخطارك نرشاً بالصحف اليومية املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع 

2022/9/27 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

101640

ــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

  املنفذ: عبد الرحمن عتك بن محمد.

املنفذ عليه : عيل ديبو بن عبد الرزاق.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/25 يف امللف التنفيذي 

رقم /8082/ ب لعام 2022 اخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه تم وضع 

التنفيذ القرار البدايئ رقم /556/ أساس 

/6448/ الصادر عن محكمة البداية 

املدنية /14/ بحلب حسم 2022/6/28.

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 

101639

=========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٩/

الخميس ٢٨ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 2 سمعان  

القايض  السيد : نويران تركامن

املساعد السيد : عباس حنبالس

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

فاضل ضاشوايل ابن محمد حكمت

524 لعام 2022

هاين عزوز بن كميل 

258 لعام 2022

رشكة محمد سعيد ومحمد عيل رسوجي

241 لعام 2022

حسني الحمدو بن احمد صربي عمر

504 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 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

101786

ــــــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية منبج   

القايض  السيد : يارس خليفة

املساعد السيد : عبري الدنديش

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: أحمد الخلف ابن محمد  رقم 

األساس 358 لعام 2022

عبداللطيف شيخ محمد بن حنفي رقم 

359 لعام 2022 األساس 

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 الخميس 

2022/8/18 الساعة /10/ زواليه . وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية . 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101785

ــــــــــــــ

   إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

      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: طارق حامدة ابن محمود السيد عيل 

– اضبارة 1497 رقم األساس 1628/ب 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 االثنني 

2022/8/22 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

101783

ـــــــــــــــ

   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 :محمود شاوية ابن محمد – اضبارة 

6537 رقم األساس 506/ص لعام 2022

  رمضان سمعو بن حنيفي – محمد يارس 

عويس بن محمد – شيخو جاسم بن احمد 

اضبارة 8194 رقم األساس 434/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 االثنني 

2022/8/22 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

       الرئيس

101781

ــــــــــ

 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 :يوسف جمعة ابن حسن – رقم 

االضبارة   10097 رقم األساس 773 لعام 

2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/8/22 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن

                  الرئيس

101782

ــــــــــــــ

    إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

   صادر عن محكمة الصلح املدين الباب    

القايض  السيد : محمد رشيد أرسالن

املساعد السيد : فخري محمد

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : أحمد نور الشمو  رقم األساس  3 

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 

االثنني 2022/8/22 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املحدد سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101784

ـــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :   1276  مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          

   ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : محمد عيل لولك بن عبد 

القادر

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /4586/ 

مقسم رقم     / 11/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار:   /8000000/ مثانية 

ماليني لرية سورية 

 أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الرابع  مؤلفة من غرفتني وصالون 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة امامية مع 

مالحظة ان العقار مهجور وبدون ابواب 

ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

البيع يوم  الثالثاء املوافق 2022/8/16 

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

101840

ـــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1654    مصارف عامه 

2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته     ميثله املحامي :نهاد إسامعيل  

املنفذ عليه  : محمود معاز بن محمد 

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /7471/ 

مقسم رقم     / 9/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار:    /10000000/ 

عرشة مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق االول مؤلفة من غرفتني وصالون 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة وسقيفة 

مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون ابواب 

ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية. 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 2022/8/16 

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

101835

ــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :   1769    مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          ميثله املحامي :نهاد إسامعيل  

املنفذ عليه  : فاتن منجونة بنت عدنان    

العقار املطلوب بيعه: /4620/ مقسم 24 

منطقة  عقارية االنصاري بحلب - التامم.

القيمة املقدرة للعقار:    /30000000/ 

ثالثون مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الثاين مؤلفة من مدخل و غرفتني 

وصالون ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة 

مطلة عىل منور. 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/8/16 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

101832

ــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :   2046    مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          ميثله املحامي :نهاد إسامعيل  

املنفذ عليه  : محمد نعسان بن عبدو

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /7507/

مقسم رقم     / 14/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار: /15000000/ خمسة 

عرش مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق االضايف الثاين / الرابع من منسوب 

مدخل البناية/ مؤلفة من مدخل و غرفتني 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة 

ان العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه 

كافة اإلكسسوارات الصحية والكهربائية .  

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 2022/8/16 

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                                                               

101838

ـــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :    2218    مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          ميثله املحامي :نهاد إسامعيل  

املنفذ عليه  : عيل برميو بن عثامن  

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /8936/ 

مقسم رقم     / 14/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار:   /35000000/ 

خمسة وثالثون مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الثالث مؤلفة من ثالث غرف 

وموزع ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة. 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 2022/8/16 

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                                                          

101836

ــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        2219    مصارف عامه 

2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته        

  ميثله املحامي :نهاد إسامعيل  

املنفذ عليه  : رنده سيدو بنت محمد   

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /5096/ 

مقسم رقم     / 17/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار: /25000000/ خمسة 

وعرشون مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الثالث فوق املكاتب / الرابع من 

منسوب مدخل البناء/ مؤلفة من مدخل 

وممر وثالث غرف ومطبخ وحامم ومرحاض 

ورشفة باتجاه الغرب  مع مالحظة ان العقار 

مهجور ومنزوع منه جميع اإلكسسوارات 

الصحية والكهربائية

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 2022/8/16 

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

101834

ــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :     1837  مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          ميثله املحامي :نهاد إسامعيل  

املنفذ عليه  : سناء عيل بنت حمود

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /7407/ 

مقسم رقم     / 10/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار:    /15000000/

خمسة عرش مليون لرية سورية 

أوصاف العقار :عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الثالث  مؤلفة من ثالث غرف 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة 

ان العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه 

كافة اإلكسسوارات الصحية والكهربائية. 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

  البيع يوم  الثالثاء املوافق 2022/8/16 

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

101833

ــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :     2038  مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته                       

ميثله املحامي :نهاد اسامعيل  

املنفذ عليه  : ابراهيم الحسني بن احمد

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /4979/ 

مقسم رقم     / 11/ منطقه عقارية تاسعة  

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار:    /25000000/ 

خمسة وعرشون مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الرابع مؤلفة من غرفتني وصالون 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة 

ان العقار مهجور ومنزوع منه بعض االبواب 

الداخلية وبعض اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء املوافق 2022/8/16 

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 ورسم إعادة األعامر .

لذا اقتىض اإلعالن                                                        

مدير التنفيذ املدين بحلب

101837

ـــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :    1260   مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته           ميثله املحامية: هنا يوسف 

املنفذ عليه  : جميل حمدود بن محمد

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /5238/ 

مقسم رقم     / 10/ منطقه عقارية خامسة 

بحلب -   التامم 

القيمة املقدرة للعقار:    /8000000/ مثانية 

ماليني لرية    سوريه 

أوصاف العقار: هي عبارة عن شقه سكنيه 

تقع يف الطابق الثاين فوق املكاتب / الثالث 

من منسوب مدخل البناية / مؤلفه من 

غرفتني وصالون ومطبخ وحامم ومرحاض 

ورشفة وشوهد العقار مهجور وبدون 

أبواب  ونزع كافة اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

البيع يوم  الثالثاء املوافق 2022/8/16 

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

101839

ــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية دارة عزة 

القايض: إبراهيم الكادري.

املساعد: خلود منال.

املدعية: مريم يوسف بنت صفو.  

ميثلها املحامي : صبحي خلف

املدعى عليه :  وليد شعبان بن محمد.

الدعوى : تفريق لعلة الغياب.

أساس /55/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

ابالغكم عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس الواقع 

2022/8/25 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك  املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101858

ــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية /12/ بحلب

القايض  : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمه املصطفى 

املدعني : نجوى وعفاف وسحر بنات محمد 

عادل حكيم

املدعى عليهم : 

حسن وروعة ورانية أوالد محمد عادل 

حكيم 

ندام زمار بنت عبد القادر 

زينب الرتك بنت سهري

رنيم وراما ومحمد عادل وامري أوالد جامل 

الدين حكيم

الجميع إضافة للرتكة 

الدعوى : ترميم 

الدعوى أساس 2022/5494

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 .  

القايض

101850

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الرابعة بحلب

القايض : فيصل عرنوس

املساعد : راما السيد عيل 

املدعية : ليىل حيالين بنت رشيد

املدعى عليهم : 

1-حسن وروعة ورانية أوالد محمد عادل 

حكيم 

2-ندام زمار بنت عبد القادر 

3-زينب الرتك بنت سهري

4-رنيم وراما ومحمد عادل وامري أوالد جامل 

الدين حكيم

الجميع إضافة للرتكة 

الدعوى : إثبات حكم

الدعوى أساس 2022/1331

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  

القايض

101849

ـــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  وفاء حاممي السالم عليك 

بنت رياض

املنفذ عليه :  رياض حاممي السالم عليك 

بن عمر

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 21 

/ 7 / 2022 بامللف التنفيذي رقم 3607/ ص 

/2022 إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم  الصلحي املدين أساس /2846/ قرار 

/434/ حسم 2021/6/27 .

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

101848

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املنفذ : محمود داوود ابن عبد الهادي 

املنفذ عليه : صالح العساف ابن جاسم

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/21 يف امللف التنفيذي رقم 

)2825/ص 2022( تبليغ املنفذ عليه نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم الصلحي رقم أساس /383/ 

قرار/583/ لعام 2021 واملكتسب الدرجة 

القطعية .

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب 

أو إرسال وكيل قانوين عنك تحت طائلة 

متابعة االجراءات التنفيذية بامللف وعليه 

اقتىض اإلعالن  

   مدير التنفيذ املدين بحلب

101847

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب  

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعي : عبد الجبار عيد ادلبي بن احسان  

ميثله املحامي هشام صرييف

املدعى عليه : صبا أطيل بنت خالد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/8188

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 .

عليه اقتىض اإلعالن  

القايض

101846

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعية : مها عبد العزيز بنت عبد العزيز 

املدعى عليه : عبد املنعم ربيع جندي بن 

عبد الكريم.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /8565/ لعام 2022

وعمالً بأحكام املادة )27( فقرة /أ/ من 

قانون أصول املحاكامت قررت املحكمة 

إخطارك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك إىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/8/30 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً عنكام 

يف املوعد املحدد ستجري املعاملة القانونية 

بحقك، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي أصوالً.

     القايض 

101815

 ==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن  املحكمة الرشعية الرابعة بحلب 

القايض : محمد ماهر شيحه 

املساعد  : أحمد عوض 

املدعـــــية : صفا قريب بنت محمد    - 

ميثلها املحامي : يارس سمري حليوي 

املدعى عليه : جربان قدي بن سمري 

 الدعــــــــوى : تفريق لعلة الشقاق 

والرضر ومطالبة مبؤجل املهر ونفقة

 أساس /9201/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ لذلك قررت 

املحكمة إخطار  املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الثالثاء  8/23/ 2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي .

القايض

101813

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن البداية املدنية العرشون  بحلب

 القايض : خليل العالن

 املساعد :  صباح حاممي  

املدعي:   صفوت شغالة بن محمد   

 املدعى عليها :  ملعه  طحان بنت محمود 

 الدعوى : تثبيت رشاء

 الدعوى أساس/19686/ 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 االحد  

21 /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 

101744

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /20/ 

بحلب

 القايض :  خليل العالن  

 املساعد :  صباح حاممي

 املعرتض اعرتاض الغري: محمد احمد بن 

خلف                                     

 املعرتض عليه اعرتاض الغري :  

-عبد السميع بريج بن احمد 

-عبد الله كردي بن ماهر     

 الدعوى :  اعرتاض الغري االصيل 

 الدعوى أساس/8668/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغكام مذكرة الدعوة  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.

      القايض 

101743

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

اعالن قضايئ مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية الثالثة 

بحلب

الرئيس السيد : عبد الخالق رزوق

املساعد السيد : مازن مؤقت 

املستأنفان : ناظم كرمان وعبد القادر كرمان 

املستأنف عليهام : احمد امري وعارف أوالد 

فاضل كرمان 

موضوع الدعوى : ترقني إشارة 

يف الدعوى رقم أساس 19/ب/ 2022 وعمال 

باملادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة ابالغ املستأنف عليهام 

مذكرة الدعوة بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع 

2022/8/23 الساعة 11 زوالية واذا مل تحرض 

او ترسل وكيال قانونيا عنهام يف املوعد املحدد 

جرت بحقهام املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض 

101856

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

املحكمة الرشعية يف عفرين 

القايض السيد : محمد يارس عطعط

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ

املدعية : ازار عربوش بنت عيل ميثلها 

املحامي صبحي خلف 

املدعى عليه : محمد املحمد بن حسني 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب وتفريق لعلة 

الغياب 

الدعوى أساس 2022/584 

عمال باملادة 34/أ أصول محاكامت تقرر 

اخطارك نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/8/16 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101859

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

الرئيس :  أحمد عيل عيل

املساعد:  مجدولني شنو

املستأنف:  فادي سنكري بن  محمد  رضاء

املستأنف عليه:  شادي سنكري بن محمد 

رضاء

الدعوى أساس:  1777  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 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 .

القايض

101844

=====

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة الصلح املدنية الخامسة 

بحلب

أساس 1071/ قرار 267/ لعام 2022

القايض :  مصطفى لبابيدي

املساعد:  هنادي الياس

الجهة املدعية طالبة الرتميم : يارس غندور 

بن محمد

الجهة املدعى عليها  املطلوب الرتميم 

مبواجهتها : هناء فرج بنت حامده

قررت املحكمة عمالً باملواد /34/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية تبليغ الجهة املدعى 

عليها بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات قرار املحكمة املتضمن :

1-تثبيت رشاء الجهة املدعية وبيع الجهة 

املدعى عليها لتامم العقار رقم محرض 

87/7288 منطقة عقارية خامسة بحلب 

وترقني إشارة الدعوى .. الخ ما جاء بالقرار .

قراراً  وجاهياً بحق الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى عليها قابالً 

لالستئناف صدر بتاريخ 2022/6/26 .

القايض

101845

====

اعالن مبثابة تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب

القايض السيد محمد العيل

املساعد السيد زكريا ياسني

املدعية نور مشمشان بنت فاضل

ميثله املحامي محمد زهرة

املدعى عليه احمد بدر الدين مالطيه يل 

بن صالح

الدعوى تثبيت زواج

يف الدعوى رقم أساس 7549 قرار 776 لعام 

2022 قررت املحكمة اعالم املدعى عليه 

الحكم املذكور أعاله بواسطة النرش بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة واملتضمن :

تثبيت زواج املدعية نور مشمشان بنت 

فاضل والدتها نرسين تولد حلب 2003/1/2 

مسجلة بالقيد الكالسة خـ 97 من املدعى 

عليه احمد بدر الدين مالطيه يل بن صالح 

والدته ياسمني تولد حلب 1999/1/1 مسجل 

بالقيد صاجليخان تحتاين خـ57 وعىل مهر 

مجله خمسني غرام ذهب عيار 21 قرياط 

غري مقبوضة ومؤجله خمسني غرام ذهب 

عيار 21 قريط باقية بذمة الزوج او مايعادلها 

باللرية السورية وعد زواجهام حاصال يف محلة 

الشعار بحلب تاريخ 2022/1/1 وتسجيل 

هذه الواقعة اصوال

تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف

قرار وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن بالنقض صدر 

وافهم علنا حسب األصول بتاريخ 21/ ذي 

الحجة /1443 هجري املوافق 2022/7/20 

ميالدي

القايض

101854

=====

اعالن قضايئ مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الرشعية األوىل بحلب

القايض السيد مروان حاج حمود

املساعد السيد محمد حسني الرجو

املدعي موفق كنعان بن عبد اللطيف

ميثلها املحامي محمد زهرة

املدعى عليه منى مالحفجي بنت محمد 

عقيل

موضوع الدعوى تثبيت طالق

يف الدعوى رقم أساس 2022/8656 وعمال 

باملادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة ابالغ املدعى عليها 

مذكرة اخطار بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الخميس الواقع 

2022/8/25 الساعة 10 زوالية واذا مل يحرض 

او يرسل وكيال قانونيا عنه يف املوعد املحدد 

جرت بحقه املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي

القايض

101855

====



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٣٩/

الخميس ٢٨ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

بعــة لرا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 13 بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعية : ضحى أمانه بنت حسني 

املدعى عليهم :  فؤاد وفائز وفتنه وفلك 

أوالد رشيد حالق نحال

املوضوع : طلب عارض بتثبيت رشاء

الدعوى أساس 5839 / 2022 

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

دعوتك وتبليغك الطلب العارض 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.

القايض

101810

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض : بسام تلجبيني

املساعد: نذير صاري كوزال

 املدعـــــية : اميان العليوي بنت أحمد . 

املدعى عليه : عامر عبد الحي بن عبد الله. 

الدعوى: تثبيت طالق. 

أساس /8755/ 2022 

عمالً باملادة رقم /27/أ اصول قررت 

املحكمة اخطارك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور األحد 2022/8/28 الساعة 

10زوالية.

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

101804

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة بحلب

القايض : محمد سعيد علوش   

املساعد : خلدون حوري 

املدعية : زهرة طري بنت وليد                              

وكيلها املحامي : عبد الرحمن بنا  

  املدعى عليه: محمود طري بن معروف                    

حلب، املعادي ، أمام جامع املعادي  

 املوضوع: تثبيت زواج ونسب 

                              يف الدعوى رقم 

أساس /8771/ 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 الثالثاء 23  /8 /2022 الساعة 

/10/ زوالية .

    وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101803

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة بالصحف 

صادرة عن املحكمة الرشعية يف الباب

القايض السيد: محمد أحمد سواس

املساعد السيد: عبد السالم النعمة

املدعية : نجاح املعراوي بنت محمود.

املدعى عليه : محمد املعراوي بن عبدو

الدعوى : تثبيت طالق

يف الدعوى رقم أساس /374/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة /27/ 

أصول محاكامت مدنية تبليغك بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك إىل املحكمة يوم 

الثالثاء الواقع يف 2022/8/23 الساعة 

العارشة زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

يف املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

101802

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن  املحكمة الرشعية الثالثة  

بحلب

القايض : محمد سعيد علوش 

املساعد :   خلدون حوري 

املدعـية : مها كبه بنت عبد الرزاق                                            

ميثلها املحامي عبد الهادي زبدية   

املدعى عليه: واصف ستوت بن محمد                   

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر

قررت املحكمة عمال  باملادة رقم /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف و لصقا عىل لوحة 

اإلعالنات مضمون القرار رقم/ 763/ لعام 

2022 أساس/ 949/ 2022 املتضمن:

1-تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/7/20  والتفريق بني الزوجني 

املتداعني ) الزوجة : مها كبه بنت عبد 

الرزاق والدتها عدوية زبديه تولد حلب 

1990/1/5 مسجلة قيد فرايني تحتاين خ19 

والزوج : واصف ستوت بن محمد والدته 

ندميه ستوت تولد حلب 1979/3/15 

مسجل قيد فرايني  تحتاين خ19( لعلة 

الشقاق واعتباره طلقة بائنة واحدة واقعة 

بتاريخ  صدور هذا القرار 

2-الزام الزوجة املدعية بالعدة الرشعية 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار لغاية 

انتهاء العدة عىل ان ال تقل عن ثالثة اشهر

3-تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الزوجية والرشعية 

4-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

واالتعاب 

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق  املدعى عليه قابال للطعن بالنقض 

صدر وافهم علناً حسب األصول بتاريخ 

24/ ذي الحجة/1443/ هجري املوافق 24/

متوز/2022

ميالدي              

   القايض 

101801

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن  املحكمة الرشعية الثالثة بحلب 

القايض   : محمد سعيد علوش 

املساعد : خلدون حوري 

املدعــــــــية : ملكة مشاعل بنت محمد 

عامر 

املدعى عليه :  محمود تيل بن عبد الوهاب 

الدعــــــــوى : تفريق لعلة الشقاق 

أساس /2022/7150

    عمالً بأحكام املادة /34/ أ قررت 

املحكمة إخطار املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/8/25 الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي .

القايض

101800

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املنفذ : أمري عرت بن عبد القادر  

املنفذ عليهم : 

1- محمود حاج قاسم بن أحمد 

2- ورثة رجب رشيد بن محمد وهم :

- وفاء ومحمد أوالد رجب رشيد

- رجب وطارق أوالد أحمد رشيد 

- حميدة وتغريد ووفاء ورجب وأحمد 

ومحمد أوالد رشيد رشيد 

- حميدة قوجه بنت أحمد.

- عائشة رشيد بنت طارق 

قررت رئاسة التنفيذ بتاريخ 2022/7/24 

بامللف التنفيذي رقم 8052/ب/2022 تبليغ 

املنفذ عليه نرشاً بالصحيفة اليومية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار 

البدايئ رقم أساس /15222/ قرار /1480/ 

تاريخ 30/كانون األول/2021 عن محكمة 

البداية املدنية الثامنة بحلب.

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب 

أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

101779

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /18/

بحلب 

القايض: عصام مفلح.

املساعد: نادين السليامن.

الجهة املدعية: محمود خليل بن خليل.

املدعى عليه: إسامعيل إسامعيل املحمود 

بن جميل.

أساس /8045/لعام 2022

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

اخطار املدعى عليه نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االربعاء الواقع يف 2022/8/31 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي. وعليه 

اقتىض اإلعالن

القايض

101770

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية  يف اعزاز  

    القاضــــــــي : أحمد شادي عيد   

    املساعــــــد : أحمد الحميدي     

الجهة املدعــية  :  عبد املجيد شواخ بن 

عمر                 

الجهة املدعى عليــها :  هدى شحود 

ابراهيم

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق   

يف الدعوى رقم أساس 97/ لعام 2022

   وعمال باملادة رقم /34/ فقرة / أ / 

من قانون أصول املحاكامت كون منطقة 

املدعى عليها غري آمنة قررت املحكمة 

إخطار املدعى عليها 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 ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي    

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101765

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب 

القايض: محمد العيل

املساعد: زكريا ياسني

املدعية: أمنه بخصو بنت أحمد

املدعى عليه: خالد العمر بن ضايع

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /2412/ قرار /455/ لعام 2022 

املتضمن:

1-تثبيت زواج املدعية )أمنه بخصو بنت 

أحمد( من املدعى عليه )خالد العمر بن 

ضايع( عىل مهر معجله /200.000 ل.س/ 

غري مقبوضة ومؤجله مثله باقية بذمة 

الزوج واعتبار زواجهام حاصالً يف محلة 

السكري تاريخ 2014/10/28 وتسجيل هذه 

الواقعة يف السجالت املدنية أصوالً.

2-تثبيت نسب الطفلتني سيدرا تولد الباب 

2016/1/1 وتغريد تولد الباب 2018/6/1 

إىل والديهام طريف الدعوى املذكورين يف 

الفقرة األوىل من هذا القرار وتسجيلهام يف 

السجالت املدنية أصوالً.

3-تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/4/14 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني بطلقة بائنة واحدة لعلة الشقاق 

واقعة يف قاعة املحكمة الرشعية بحلب 

بتاريخ صدور القرار وتسجيل هذه الواقعة 

أصوالً.

4-إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً من 

تاريخ صدور القرار.

5-عدم البحث باإلساءة تبعاً لتنازل الزوجة 

عن املهرين مبلف الدعوى.

6-تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الزوجية والرشعية من املهرين املعجل 

واملؤجل والنفقة الزوجية ونفقة العدة.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

   2022/4/25

القايض

101764

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة بحلب 

القايض: محمد سعيد علوش

املساعد: خلدون حوري

املدعي: محمد منري عيىس بن مصطفى 

شوقي

املدعى عليهام:

1-يوري سيدرو نيكوفا بن الكسندر

2-لوبوف سيدرو نيكوفا بنت ميخائيل 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /4656/ قرار /774/ لعام 2022 

املتضمن:

تثبيت زواج املدعي )محمد   -7

منري عيىس بن مصطفى شوقي( من 

املرحومة )إيرينا سيدرو نيكوفا بنت يوري( 

بتاريخ 2005/9/13 يف روسيا عىل مهر 

معجله /250.000 ل.س/ غري مقبوضة 

ومؤجله مثله باقي بذمة املدعي.

تثبيت نسب الطفلني )مريم   -8

تولد روسيا 2007/1/18 – يارس تولد 

2009/11/1( من والديهام املدعي )محمد 

منري عيىس( ووالدتهام املرحومة إيرينا.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

2022/7/24

القايض

101763

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

      اعالن مبثابة مذكرة اخطار    صادره 

عن املحكمه الرشعية بالسفرية 

القايض السيد: حسني العليوي 

املساعد السيد: نعيمه املسطور 

الجهة املدعية: عزيزه الصالح بنت حسني 

الجهة املدعى عليها: إبراهيم الصالح بن 

حسن 

موضوع الدعوى: تثبيت طالق. 

يف الدعوى رقم أساس /2022/449/ 

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/7/25/ رغم تبلغه مذكرة 

الدعوه نرشا بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة. 

لذلك قررت املحكمة عمالت بأحكام املادة 

/27/ أصول محاكامت مدنية. 

اخطار املدعى عليه نرشا بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل جلسة املحاكمة يوم األربعاء 

2022/8/24/ الساعة 10 زواليه. 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.                                              

وعليه اقتىض اإلعالن 

   القايض 

101761

========

   اعالن مبثابة مذكرة اخطار

    محكمة البداية املدنية 11 بحلب 

القايض: محمد دهان 

املساعد: احمد حسني 

املدعي: إبراهيم العبد الجليل بن عبود 

املدعى عليها: شاذيه رشيد بنت عمر 

الدعوى: ترميم وتثبيت رشاء 

     الدعوى أساس 2022/16665 

عمال باملادة /34/أ/ أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة االخطار نرشا بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل جلسة الثالثاء /2022/9/20 

الساعة 10 زوالية. واذا مل تحرض او ترسل 

وكيال قانونيا عنك جرت بحقك املعاملة 

القانونية وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

القايض 

101759

__________

  اعالن مبثابة تبليغ اخطار تنفيذ     

 عن تنفيذ تلعرن 

القايض السيد: لؤي حاج إبراهيم عرعور 

املساعد السيد: وليد رستم 

طالب التبليغ: فاطمة حجو بنت محمد 

املطلوب تبليغه: يوسف العبد الواحد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بالسفرية بتاريخ 

 2022/7/21

يف امللف التنفيذي رقم /2022/39 عمال 

باملادة /34/أصول محاكامت اخطارك نرشا 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

الدائرة وضع الحكم الصلحي رقم أساس 

/297/ قرار /413/ لعام 2019 موضع 

التنفيذ مبوضوع ترقني إشارة فعليك 

مراجعة دائرة التنفيذ املدين بتلعرن او 

ارسال وكيل قانوين تحت طائلة تنفيذ 

الحكم 

   وعليه اقتىض اإلعالن 

رئيس التنفيذ املدين بتلعرن  

101760

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض :  عباس شيخو  

املساعد:  عبد الرزاق هاشم 

املدعية : ياسمني انيس بنت اسامة              

ميثلها املحامي محمد فائز سنكري 

املدعى عليه:  عمر كعكه بن محمد كنجو         

الدعوى:   تفريق للشقاق  والرضر ونفقة  

الدعوى أساس:  8743  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم )  االحد  (  21/ 8 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

101841   

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة البداية املدنية الثامنة 

عرش بحلب 

القايض :  عصام مفلح

املساعد: نادين سليامن   

املدعــــــية :  نازيل شيخو بنت كامل

املدعى عليهم :  

1-بياض رشيد بنت حمو. 

2-جامل + زليخه + محمد + فادي + 

عبد الرحمن + فتحي + جيالن أوالد كامل 

شيخو.     بصفتهم من 

ورثة كامل شيخو واضافة للرتكة

الدعوى :  تثبيت رشاء 

أساس /8168/ لعام 2022

عمالً بأحكام املادتني 27-34/مكرر اصول 

ابالغك الطلب العارض بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة االثنني 

2022/8/29 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقه املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.   وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

101828

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعي : عالء العلوش بن محمد

املدعى عليهم : 

-خلود سامن بنت عبد الرزاق 

-شكرية التناري بنت حاج حسني 

-أحمد وحنوف وسمر وهنادي ومهند 

وحسام أوالد يوسف العلوش ـ ورثة 

املرحومة ملك العلوش بنت يوسف

الدعوى : ترميم وإثبات صحة حكم

الدعوى أساس 2022/19839

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 .

القايض

101827

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية السابعة 

بحلب 

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعية : هنا قرقناوي بنت حسني

املدعى عليهم : 

ورثة عيل قرقناوي بن سليم وهم : 

- مهيبة معراوي بنت عبد القادر 

- سليم ويامن ومحمد فراس وأحمد باسل 

وعمرو ونرسين ورهام أوالد عيل قرقناوي

موضوع الدعوى : تجديد بعد وقف 

الخصومة

بالدعوى أساس 2022/18862 

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليهم 

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  

101818

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

اعالن مبثابة اخطار تنفيذي

طالب التبليغ: محمد رافد قريب بن خالد. 

املطلوب تبليغه: حسني زرعة بن عادل.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/26 يف امللف            /332/عرض 

وايداع/لعام 2022 اخطار املنفذ عليه نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب بأن الجهة املنفذة تعرض 

مبلغ الرهن البالغ /1,000,000/ل.س ورفع 

اإلشارة عن صحيفة السيارة ذات الرقم 

/130297/حلب.

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

101817

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية األوىل 

التجارية  بحلب

 القايض :  مصطفى بسوت   

 املساعد :  أحمد يوسف 

املدعي:  محمد زكريا الخلف بن هشام  

 املدعى عليه :محمد ماجد  جبييل بن 

محمد نجيب .

الدعوى : تثبيت بيع حق استثامر ) فروغ(

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /326/واساس 

/152/ت/ 2022واملتضمن :

•تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى عليه 

محمد ماجد جبييل لحق استثامر وفروغ 

جزء من القبو متجر رقم /24459/ الذي 

عبارة عن غرفة مساحتها /23/م2 وتحتها 

قبو عىل نفس املساحة ينزل اليه بدرج 

حجر من مشتمالت العقار /139/ أبواب 

/16/ قبو منطقة رابعة بحلب مع جميع 

عنارصه املادية واملعنوية  ونقل وتسجيل 

امللكية السم املدعي لدى مديرية التجارة  

الداخلية وحامية املستهلك  ومديرية مالية 

حلب والدوائر املختصة اصوال

•رفع  إشارة الدعوى بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/6/30

  القايض

101758

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية العرشون   

بحلب 

القايض السيد : خليل  العالن  

املساعد  : صباح حاممي   

 املدعي بالتقابل ))املدعى عليه ((  : 

محمد شفيق جلخي بن محمد 

الجهة املدعى عليهام بالتقابل : 

شهالء بركات بنت مصطفى كامل 

املوضوع : ادعاء بالتقابل  

   يف الدعوى رقم أساس /11861/لعام  

 2022

نظرا لتعذر تبليغك عىل عنوان اقامتك 

كونك غادرت اىل جهة مجهولة وفق 

احكام املادة /27/ من قانون املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة  إخطاركم  مذكرة 

الدعوة بواسطة النرش بالصحف املحلية  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف    

2022/8/30 الساعة/العارشة / زواليه 

وإذا مل تحرضوا او ترسلوا  وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقكم  املعاملة 

القانونية علام ان الحكم سيصدر بحقكم 

يعد مبثابة الوجاهي عمال بأحكام املادة 

118 أصول محاكامت مدنية    وعليه 

اقتىض اإلعالن 

القايض 

101747

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية بعفرين

القايض السيد : محمد يارس عطعط

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ

املدعي : آراز سليامن بنت شرياز الدين 

املدعى عليه : ريزان ادلو بن حسن 

الدعوى: تفريق 

يف الدعوى رقم أساس /28/ لعام 2022

عمالً باملادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة دعوة 

املدعى عليه لحضور املجلس العائيل 

بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األحد 2022/8/21 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة القانونية 

غيابياً.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101756

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية /الرابعة/ 

بحلب

القايض : فيصل عرنوس  

املساعد :   راما السيد عيل  

املدعـية : مارينا بصمه جيان بنت كيفورك  

املدعى عليه: محمود سطل بن بكري                  

 الدعوى : تثبيت رشاء

 الدعوى اساس /  1067/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليهم 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   الخميس 8/25 /2022 الساعة 

)10( زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنكم وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكم املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي يصدر مبثابة 

الوجاهي بحقكم.

    القايض                                                                                                

101751

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية السادسة بحلب

الرئيس : حسن عتك

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : بيربس حافظ بن محمد جهاد

املستأنف عليها :  سلوى رشبتجي بنت 

محمد 

الدعوى أساس 1912/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني 2022/8/29 الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

القايض

101750

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية  الرابعة 

بحلب

 القايض :  ماهر شحيه  

 املساعد :  أحمد عوض 

املدعية: هناء الحكيم بنت محمد                                      

 املدعى عليه : مصطفى مرصي بن محمد     

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

 الدعوى أساس/4404/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة االربعاء  2022/8/24 

الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

   القايض 

101749

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية السابعة 

بحلب 

القايض: حسن ارناؤوط  

املساعد: ماهر حراق

 املدعية: مكرم شوا بنت صالح 

املدعى عليه: محمد صباح دباغ بن عبد 

الرحيم 

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس/10466/ 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ دعوتك بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم االحد 

2022/8/30 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً ستجري بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101748

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة  الرشعية  باالتارب  

القايض  : عبد القادر زلط 

الكاتب  : فاطمة سلمو      

 املدعية  : الني درويش بنت مروان   

املدعى عليه : سعد الدين درويش بن عمر                                          

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق قبل 

الدخول ونفقة     

  يف الدعوى رقم أساس /98/ لعام 2022

 وعمال باملواد  /27/ وما بعدها من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغ املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا  عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور بنفسه  او يرسل وكيال 

قانونيا عنه يف الجلسة املعينة يف  يوم 

الخميس الواقع   2022/8/25 الساعة/ 

العارشة/ زواليه .

وبتغيبه  جرت يف حقه 

املعاملة القانونية وسيتم السري 

بالدعوى مبثابة الوجاهي بحقه                                                 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

101745

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /11/ 

بحلب

القايض السيد محمد دهان

املساعد السيد احمد الحسني

املتدخلني مهند خبازة بن كنجو

عبد القادر خبازة بن كنجو

ليال خبازه بنت كنجو

املتدخل ضدهام جليله الدلف بنت حسن

الدعوى منع معارضة واسترياد محجوزات

أساس 4558/ب.م 11 لعام 2022

عمال بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة ابالغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/8/16 الساعة 10 زوالية

ويف حال تغيبك وعدم حضورك او ارسال 

وكيال قانونيا جرت يف حقك املعاملة 

القانونية

القايض

101746

====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب

القايض السيد بسام تلجبيني

املساعد السيد نذير صاري كوزال

املدعية آية شحادة بنت احمد

ميثلها املحامي احمد شحادة

املدعى عليه بهاء الشهوان بن غسان

موضوع الدعوى تفريق لعلة الشقاق 

ومهرين ونفقة ومصاغ ذهبي

يف الدعوى رقم أساس /2022/9422

عمال باملادة /27/ فقرة /أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية إبالغه بواسطة بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ولزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الخميس 2022/8/18 الساعة 

العارشة واذا مل يحرض او يرسل وكيال يف 

املوعد املذكورة جرت يف حقه املعاملة 

القانونية

القايض

101757

====

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب

القايض بسام تلجبيني

املساعد نذير صاري كوزال

املدعية رنا االبراهيم بنت خالد

املدعى عليه هالل هالل بن محمد

الدعوى تفريق

أساس 4539 /2022

عمال بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطارك 

نرشا بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/8/22 الساعة العارشة زوالية

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور سيصدر الحكمة بحقك 

مبثابة الوجاهي

القايض

101814

=======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثالثة 

بحلب

القايض محمد مدرايت

املساعد فائق الربي

املدعية روعة مشعور بنت وليد

املدعى عليها منتهى مليك بنت جميل

الدعوى تثبيت بيع عقار

أساس 2022/3727

عمال بأحكام املادة 27/أ قانون أصول 

املحاكامت مدنية قررت املحكمة اخطارك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/8/23 الساعة 10 زوالية

ويف حال تغيبك وعدم حضورك او ارسال 

وكيال قانونيا سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي

القايض

101766

====

اعالن مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الخامسة 

بحلب

القايض مالك بدلة

املساعد مصطفى بكرو

املدعي نادر سجيع بن محمد

املدعي غسان رجال

الدعوى انهاء رهن عقار

أساس 1825 /2022

عمال بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة اخطارك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/8/18 ويف حال تغيبك وعدم حضورك 

او ارسال وكيال قانونيا سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي

القايض

101767

====

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

القايض السيد عبد الله عفش

املنفذ سعد كنجو بن قدور

املنفذ عليه محمود الجدعان الشحود بن 

محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين يف جبل سمعان 

بتاريخ 2022/7/21 يف امللف التنفيذي 

574/ب لعام 2022 اخطار املنفذ عليه 

بالصحف اليومية الرسمية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم البدايئ رقم أساس 1076/

قرار 350لعام 2022 الصادر عن محكمة 

البداية املدنية األوىل يف جبل سمعان

لذا يقتىض عليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين يف جبل سمعان او ارسال وكيل 

قانونيا عنك تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك

مدير التنفيذ املدين يف جبل سمعان

101790

====

اعالن صادر عن املحكمة الرشعية بالرقة

 مبثابة مذكرة دعوى موجه اىل املدعى 

عليه

القايض السيد مصطفى االبراهيم

املساعد القضايئ محمد العبني

طالب التبليغ صبا يوسف بنت خليل 

وكليتها املحامية عائشة العريف

املطلوب تبليغه احمد يوسف بن يوسف 

مجهول اإلقامة

أساس الدعوى 2022/13108

تدعوك املحكمة لحضور جلسة املحاكمة 

الساعة التاسعة زوالية من يوم االثنني 

الواقع 22 / 8 / 2022 للنظر يف الدعوى 

املقامة من قبل الجهة املدعية بدعوى 

تثبيت واقعة طالق وإذا مل تحرض 

أو ترسل وكيالً عنك ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ونظراً لجهالة موطنك فقد تقرر 

دعوتك بواسطة الصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة استناداً ألحكام املادة 43 أصول 

محاكامت مدنية .

القايض الرشعي بالرقة

101762

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

املحكمة الرشعية الرابعة بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحة

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعي : عادل قدو بن المع

متثله املحامية لينا أبو عريضة

املدعى عليها : ليىل مرصي بنت مصطفى

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 6601 / 2022

عمالً باملادة 27 / أ / أصول محاكامت 

تقرر اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 23 / 8 / 2022 الساعة 10 زوالية 

. وإذا مل تحرض أوز ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

101799
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