
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٠/

االحد ٣١ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

خالصــة عقد
املؤجر: احمد دباغ بن صبحي 

وشاغل العقار: محمد علوش بن احمد 

مدة العقد: بيان اشغال تبدأ من تاريخ 2022/7/4  

وتنتهي بتاريخ غري محدد املدة 

عنوان املتجر: سيف الدولة – مجمع مدينة التسوق محرض/9572/ 82 عقارية 

رابعة 

امني السجل التجاري بحلب 

                                          24296          

إعالن
 ان مؤسسة التأمينات االجتامعية بحلب تنذر اصحاب العمل التالية اسامئهم بسداد الذمم املرتتبة عليهم خالل خمسة عرش يوما من تاريخ صدور االعالن

إعالن
بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2020 املادة 

/2/ البند رقم /6_7/ 

يرجى تبليغ كافة ماليك املقسم رقم /5/ من املحرض رقم 

/11136/ من املنطقة العقارية االنصاري 

بأن احد ماليك املقسم /5/ من العقار املذكور سيقوم برتخيص 

وإعادة املقسم /5/ من العقار املذكور وعىل نفقته الخاصة مع 

ضامن حقوقكم يف األجزاء املشرتكة من البناء ويف مقاسمكم. 

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف 

مديرية الشؤون الفنية للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال 

عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم منح 

الرتخيص وفق مضمون هذا القرار(. 

 رئيس مجلس مدينة حلب  الدكتور املهندس: معد املدلجي 

بالتفويض مدير الشؤون الفنية  م. نادر حامش 

24332

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
قد تم فقدان نسخة عقد البيع ذات الرقم/4636/ تاريخ 

1999/9/17 والعائدة للمحرض/26/، شقة /8/، مرشوع /3000 

شقة / منطقة /الحمدانية / باسم السيد: / احمد نارص بن محمد 

 رئيس دائرة   السكن باملنطقة الشاملية » تكليفا » 

 املهندس: مأمون عبد الله وهيبة 

24315

خالصــة عقد
املؤجر: مجلس مدينة حلب 

واملستأجر: حسني حامشيل بن محمد 

مدة العقد: بيان اشغال تبدأ من تاريخ 2022/7/25 رقم /4220/ م 

 وتنتهي بتاريخ غري محددة املدة 

  عنوان املتجر: القاطر جي – كراج رشقي محرض/2861/ حانوت أبواب /18/ 

عقارية عارشة                                                                                                                                       

امني السجل التجاري بحلب 

  24334         

خالصــة عقد
خالصة عقد االيجار للمؤجر: مجلس مدينة حلب 

واملستأجر: محمد محسن محجوب بن محمد 

تبدأ من تاريخ 2022/7/25رقم /4219/م  

   مدة العقد: بيان اشغالوتنتهي بتاريخ غري محددة املدة 

عنوان املتجر: القاطرجي – كراج رشقي محرض/2861/ حانوت أبواب /17/ 

عقارية عارشة 

امني السجل التجاري بحلب   

     24333        

  رامي صائغ بن سليم 

محمد زمو

ابراهيم العكش بن حميدي

مصطفى شيخو بن احمد

وضاح مرصي بن عبد السالم 

جمعه الحمدان بن احمد

حسني احمد بن عبد الله

سمري املحمود بن محمد

هاين ابو بكر 

عبد القادر مرصي بن عبد الله

محمود البنيش

محمد كشيش بن عبد الحميد

محمد مازن البيك

طارق طباخ بن محمود

عبد املنعم مرصي

رضوان دهان

رضوان صايغ بن احمد

معروف احمد سويد

عبد الرحمن مؤقت بن محمد

حسام طباخ بن محمود

حسان صباغ بن فؤاد

حسن كنو بن محمد نافع

خالد غشيم بن عيل

فريز رسويل بن رسولو

محمد كحيل ن عبد الرحمن

احمد عبد العزيز زيات

محمد كفاح تفنكجي 

اواديس قابونيان

حسني دياب بن اسامعيل

امينة العلوي 

يوسف مرعي الشامي 

احمد عامر شيخ القهواتية 

محمد زاهر ناولو

محمود شمه بن محمد 

عبد السالم حرح

رشيفة ويس

ثروت الشيخ عيل

هاين مهروسة 

يوسف زيتون 

احمد مصطفى نزيه

احمد بد الدين بكار

احمد طالب بن حسن

احمد يوسف بن يوسف

عبد الباسط فتلون

عبد الحليم خري الله

عبد الغني خشبة

عبد املنعم خوجه

عامر كردي بن محمد

فوي لطوف بن عبدو

زكريا جانا بن محمد

سمري فتال بن عبد الرحمن

حسن قباين بن شكري

خالد جولو بن احمد

يارس االحمد العيل املرصي

محمد عيل جديع

محمد كامل صبحان

عيل سليم قرقناوي 

عبد الباسط احمد ابراهيم

عامر عبد بن محمد

احمد ومحمد وليد حسن ابو مريش

يارس شحرور بن مصطفى

عبد الجواد مندو

عبد الله وضاح احمد حسام هيطالين

انور رحال بن احمد

احمد حاممي بن محمد رضوان 

احمد ديايب بن احمد

احمد قرقناوي

محمد فوزي قباوه

محمد فيصل عقاد

محمد ويوسف حلوم ابناء محمود 

عبد الهادي جوخه جي بنة حسن

عبد الرؤوف جبل بن محمد صبحي

صالح اوسطه 

انس ومالك شيخ دبس

حازم حداد بن زكريا

نضال نعال بن صالح

محمد نارص بن عبد املجيد 

محمود ابو عمشه

عدنان عاشور بن محمود

محمود شحاده بن محمد بركات

صالح جزمايت بن عبد القادر

رايف كمه جيان بن كيفورق

احمد عبده بن محمد

سامل حاج عبدو

مدحت ادلبي

اكوب هربديان

محمد زكريا عبيدو

ضياء وايل بنت احمد

الياس يعقوب بن كلش

انس تفنكجي بن محمد

جيزيل مشاطي بنت جوزيف 

احمد سميح  عبه جي

احمد ومحمد بلبل ابناء كامل

محمد راب برصه بن محمد

عبد ربه اسامعيل بن محمد

جميل بيضون بن جربائيل

سالم حبش بن فوزي 

امينة كور مستو بنت رشيد 

جورج رزق الله مالو

حسن كعكه بن محمد

منريه بركات بنت فتحي كامل

نجاح سواس بنت عبد اللطيف

محمد حجو وحسن منصور

خالد عارف محمد

رانيا حالق بنت نديم

رميون مسوح بن ابراهيم

سامل ابوعيون السود

سيلفا موصليل بنت جميل

مكارويج اواكيم بن هاكوب

نغم لحدو بنت جورج

محمد رمزي عثامن

محمود درويش بن عبد الكريم

ابراهيم كهيه

محمد رافع بن عبد الله

محمد منري جلب

عمر زهري حمو

غسان صباغ بن فؤاد

سيبوه رسكيسيان بدروس كركوريان 

جوزيف اخرس بن جرجي

نصوح حمو وعمر زهري

ابراهام ملكونيان

ادور مبيض

صفوح حمومحمد رضوان نجار

هراند دولكريان

يوسف فاعل بن سعيد 

نجيب حك بن محمد خري

ورثة مصطفى وفايئ

مصطفى احمد بن محمود

محمد اديب نحاس

محمد سامي فقاس

رسكيس حاجانيان 

نيشان كركوريان

ورثة ارتني ميخائيليان

محمد انور حاممي

يحيى حموي بن مخحمد

رشكة قره بت دير قره بيتان

ارتني بدروس 

رفائيل صغري بن مخائيل

ماهر مشهدي بن مصطفى

انور دباس بن احمد 

بيري كسبار بن جرجس

رنيه الياس زكره

احمد محمود حاج خليل

فؤاد دبيس بن محمد حميد

وليد القدور بن محمد

يحيى البادالو بن سليامن

محمد عارف ياقدي

احمد ديري بن محمد 

صالح عفيف 

منري عفيف

عامد اول بن عرفان

محمد شاعر بن محمد 

احمد انس نحاس بن احمد

محمود عيد بن حسن

محمد نعيم قطان بن عبد الرحمن

سامر شاميل بن اسعد

حسن بابيل بن محمود

زيك عيسو بن عيىس

عيل الجنيد بن حسن

ابراهيم كالهو بن محمد

محمد بشري راجح بن عبد الرؤوف

صبحي ساس بن اسعد

سمري ابو خشبة

محمد مكرم امم بابليل

اسامة القاسم الشيخ طه

محمد عزوز بن عبد القادر

محمد عمر شعبان 

محمد ميان هباش

عبد املجيد عز الدين

محمود رشميو بن احمد

خالد حاج رشيد

بشار الزعيم بن سليامن

عبد الرحمن اوسطه

عدنان مريه بن محمد

عالء الدين نقار

محمد وضاح مدرايت

هند خوجه جي

رانية حاج حمد

ملياء خديجة فالحة

حسن ديب

رشا حاج حمد

كامل دليل بن محمد

نجيبه صديق بنت محمد

ديبه عيل بنت عيل

شاهي باليوزيان 

ارتني حموشيان

محمد فاضل بريخان

محمد بشري شهوان

ورثة سعيد شويحنه

عبد املجيد ادلبي

سفرية عبيدو

رايف اسمريان بن فهيم

منري زراع بن محمد

نارص الدين ميشو بن احمد

عزت خليل بن صربي

محمد وليد عقاد

محمود الغنوش بن ابراهيم

وانيس اوهان بن زكريا

نارص النارص

محمد فاخر واعظ

صفوان واين بن محمد سامي

محمد عامر توما

ورثة جعفروسعيد وعبد املطلب شويحنه

محمد طه رشيد

محمد ديب درويش

جهاد بوادقجي بن محمد صفوان

احمد حجازي بن مصطفى

عبد اللطيف بليد

مشفى كلجيان

نارص النارص بن عبد الله

وائل هنيدي

عبد السالم سنكري

اكوب قزيك كوزيان

احمد وعمر ومحمد مريي

بشري نصار بن يوسف

احمد فوزي صباغ

احمد خونده

محمد وضاح خريف

نارميان دااليت

عمر محيو سيلم

احمد فخري بريه جكيل

احمد خونده وسعيد صرييف 

يوسف قلعية بن عبد الله

محمد شياح بن محمد فاتح

سعيد املجني بن محمد عيل

محمد قلعية

محمد جامل كسيح

محمد مشاعل بن نبهان

عبد القادر درويش

نعسان رمضان بن زيك

احمد دواره بن محمد 

رايف رساجيان بن كاريكر

عامر علبي بن محمد بهاء الدين

سهيل استيفان بن يوسف

احمد سلطان بن عبد الفتاح

عدنان دباغ بن عز الدين

خاجيك ديكران

زكريا حارضي بن محمد 

محمد غياث ابو النرص قظياميت

محمد رفعت عبه جي

ميشيل نعامن بن بولص

رشكة رسميني

محمد مدرايت بن عبد الله 

ميلني طويل

جامل طراقجي

جورج بيطار

محمد مصطفى دباغ 

محمد فرح بن محمد جميل

خلف الجرد بن موىس 

عبد الرزاق الشيخو بن محمد

فهمية امريي

محمد خلدون عفش

منال الخليل الشيخ صالح

صالح مقصوص بن محمد

احمد هنداوي بن عبد الحميد

بشار لبابيدي بن محمد فوزي

احمد مياين بن امني

بشار عزيزي بن محمد

امين حاممي بن محمد خرضو

احمد منصور بن منصور

حسام عرب بن محمد منري 

عامر كيايل بن مروان

سمري قبس

غسان رواس

وايف مرصي

عثامن النبهان بن عيل

محمد مؤذن بن محمد منصور

ناظم سواس

احمد كركور بن حسني 

منري حارضي بن حمود

عبد الرزاق االبراهيم 

عبد الستار بدره

محمد وليد بريج

محمد خري كلسيل

محمد رامي رصمداوي

عمر قاسم بن احمد

عبد القادر العموري 

احمد عرايب بن محمد

احمد سقعان بن عبد الوهاب

محمد مالك نعال

محمد سمري هالل

يعقوب اويس بن سعيد

محمد معراوي بن محمد ديب

محمد عطري بن احمد

عيل بكري بن بكري

جاسمك اسامعيل

ميان صباهي بن عبد الرزاق

محمد قيطاز بن محمود

فاس جب

فاديا جابري

محمد جبقجي بن عبد الرحمن

توفيق العبود بن محمد

حسني جبالق بن مصطفى

محمد عطا عزيزه

يارس املحمد بن محمد

جميل بظت بن غسان

عبد العزيز بالسان بن عمر

حسن شنه بن ديب

عبد الله العبيد بن محمد 

محمد حسام برياقدار

خلوف عالسامل بن حسني

احمد شحود بن محمد

محمد عقاد بن احمد

عبد الرحمن حبش غطاس

محمد سمري ابراهيم

عالء الدين شقروق

فواز اعويس بن محمو

محمد باسل بسامر

عامد بدروك بن يوسف

محمد نور بدور بن زكريا

احمد رضوان قناعه

محمد البدر بن بدر

رضوان سلو

احمد صباغ بن محمود

فهد قلعه جي

محمد فخري حافض

محمد مختار ابو صالح

محمد الحاج محمد بن محمود

محمود خربوطيل بن احمد

محمود جواد بن محمد

احمد العيىس بن شحود

مصطفى حلواين بن محمد

يحيى قنوايت بن ربيع

محمد بزون بن ربيع

اسامة مخزوم بن عبد القادر

عبد الله عامرية بن احمد

شحود زيدو بن يوسف

محمد فراس شوا

عبد املنعم رسدار 

محمود علوان 

عبد الوهاب حلواين 

محمج عيل زغنون 

سليامن هخربوطيل

عبدو عزيزة بن محمد

عيل عزيزه بن احمد

يحيى كوسا بن محمد جامل

محمد ناشد بن عبد الرزاق

محمد مازن عزيزه بن محمد عادل

شفق ترمانيني بنت محمد صالح

محمد برهان كوري

بالل عالف بن محمد عصام

محمد احمد حداد

فاتح خطاب بن محمد

احمد عجم بن حسن

محمد موقع بن بكري

احمد حجو بن عبد القادر

محمد نور اسكيف

محمد الحسن بن حسن

بسام بطل بن محمد

صالح ناطور 

ماهر رسميني

نشأت بلنك

هال كيشور

عامر عبد الله بن سليامن

عبد الحميد عمر سلطان

باسيل ابو بن جورجي

خالد الرمو بن محمد

طارق كردي بن محمد ربيع

يوسف خلف بن محمد

وليد طحان بن محمد ديب

رزكني خلف بنت ابراهيم

رازق الياس بيو غزال 

فؤاد ابو حمود 

محمد يحيى شحرور

محمد اسامة حاممي

طالل الفواز 

رئيس شعبة الحجوز                                                   ر0د القضايا                                             مدير فرع مؤسسة التأمينات االجتامعية بحلب  
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24344
اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية بالسفرية

القايض السيد : حسني العليوي

املساعد السيد : نعيمة املسطور 

الجهة املدعية : عزيزة الحسني بنت 

محمود 

الجهة املدعى عليها : حميد الحسني بن 

فارس 

موضوع الدعوى : تفريق بني الزوجني 

لعلة الشقاق.

يف الدعوى رقم أساس /2022/382 مل 

يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/7/25 رغم تبليغه مذكرة 

الدعوه نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة .

وبسبب الظروف االستثنائية تعذر تبليغك 

كون موطنك منبج – دوار الدلة معروف 

من املختار عمالً بأحكام املادة/34/ اصول 

محاكامت مدنية.

اخطار املدعى عليه بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

جلسة املحاكمة يوم االثنني 2022/8/29 

زواليه.

وإذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101942

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية /1/ 

بحلب

الناظرة بالقضايا التجارية

الرئيس السيد : محمد دمر جولو

املساعد السيد : نضال غنوم

الجهة املدعية: 1 – زياد قباوة بن عمر 

ورفاقه

الجهة املدعى عليها : 

2 – نور قباوة بنت محمد ماهر

3 – نغم قباوة بنت محمد ماهر ورفاقهام

اصالة إضافة لرتكة مورثيهم ناجية مبيض 

وعمر قباوة ومحمد ماهر قباوة.

الدعوى : ابطال حكم

يف الدعوى رقم أساس 170/ت/  2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أصول 

تبليغ املدعى عليهام بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/9/19/ الساعة 

10 زواليه وإال ستجري بحقكام املعاملة 

القانونية اصوالً.

القايض

101957

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم

املدعي : عبد القادر قنرب بن حنفي  ميثله 

املحامي هيثم البالل

املدعى عليهم :

1 – سمية حمدو بنت محمد 2 – محمد 

قنرب بن حنفي 3 – عبد القادر قنرب بن 

حنفي 4 – احمد قنرب بن حنفي 5 – 

مصطفى قنرب بن حنفي 6 – آمال قنرب 

بنت حنفي 7 – سلوه قنرب بنت حنفي 8 

– 8 -  زريفه قنرب بنت حنفي 9 – فاطمة 

قنرب بنت حنفي 10 – خولة قنرب بنت 

حنفي 11 – خديجة قنرب بنت حنفي 

12 – هناء قنرب بنت حنفي 13-ميادة 

قنرب بنت حنفي  14 – ضحى قنرب بنت 

حنفي  15 – كوثار قنرب بنت حنفي .

طريف الدعوى اصالة واضافة لرتكة 

املورث حنفي قنرب

تثبيت مخارجه

يف الدعوى الرشعية رقم أساس 

2022/8956

عمالً باملادة رقم /34/ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة اخطار 

املدعى عليهم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم االثنني الواقع يف 2022/8/22 

الساعة 10 زواليه وإذا مل تحرضوا او 

ترسلوا وكيالً قانونيا عنكم جرت بحقكم 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي اصوالً.

القايض

   101958

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية يف 

جنديرس

القايض : عامر جمعة

املساعد : محمد يارس الحافظ

املدعي: 1 – آهني حسن بنت خلويص 

ميثلها املحامية : فهيمة بكر

املدعى عليه : جكري خليل بن حسني

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق واملطالبة 

بالنفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة 

الطفل واملصاغ الذهبي واملهرين:

يف الدعوى رقم أساس 226/لعام/  2022 

قررت املحكمة عمالً بنص املادة /34/أ / 

أصول مدنية دعوة املدعى عليه  تبليغ 

نرشاً بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضور املدعى 

عليه بنفسه او يرسل وكيالً قانونياً عنه 

يف الجلسة القادمة املصادف يف يوم 

االحد 2022/9/18/ الساعة  العارشة 

زواليه ويف حال عدم حضورك فالحكم 

سيصدر مبثابة الوجاهي.

القايض

101951

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة  بحلب

الرئيس :  عبد الكريم مقرش 

املساعد:  نصار العساف

املستأنفة : هالة نقشبندي بنت ابراهيم               

املستأنف عليها: مديحة حكيم بنت 

محمد   

أساس: 558 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االثنني  (  

29/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

 الرئيس  

101887

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

االوىل التجارية بحلب

 القايض :  مصطفى بسوت 

 املساعد :  أحمد يوسف 

 املدعي :  محمد يحيى شامي بن 

وجيه .         

 املدعى عليه:  محمد مازن صقال بن 

مصطفى  

الدعوى : فسخ عقد رشاكة 

 الدعوى أساس/580/تجاري / 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 

101884

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /10/ 

بحلب

القايض:  مجد قمشايت.

املساعد:  عبد الرحمن حسن.

طالبة التبليغ : سوزي سريجية بنت 

عادل.

املطلوب تبليغهم : 

 • عبد الرحمن بني بن سامي.   أصالة 

وباعتبارهم من ورثة املرحومة عفراء 

حافظ

 • سامي بني بن عبد الرحمن.        

بنت عبد الرزاق إضافة للرتكة

 • باسم بني بن عبد الرحمن.        

 • يارس بني بن  عبد الرحمن.       

 • رضيه طباخ بنت حسني. 

أصالة وباعتبارها من ورثة زوجها محمد 

أبو دان وابنها زيك أبو دان بن محمد 

وابنها محمد أبو دان بن محمد – 

إضافة للرتكة 

 • ماهر أبو دان بن محمد.  

 • ندى أبو دان بنت محمد. الجميع 

اصالة وباعتبارهم من ورثة املرحوم 

محمد

 • مخلصه أبو دان بنت محمد. 

أبو دان بن    

محمد زيك واملرحوم زيك أبو دان بن 

 • ميسون أبو دان بنت محمد. محمد 

إضافة للرتكة

 • فتون أبو دان بنت محمد.

 • نوره أبو دان بنت عبد السالم. 

 • أصالة وباعتبارها من ورثة زوجها 

املرحوم زيك أبو دان بن محمد  واضافة 

للرتكة

 • هبة أبو دان بنت زيك. 

 • هديل أبو دان بنت زيك. الجميع 

اصالة وباعتبارهم من ورثة والدهم 

زيك أبو 

 • راما أبو دان بنت زيك. دان بن محمد 

ومن ورثة جدهم محمد أبو دان بن

 • محمد أبو دان بن زيك. محمد زيك – 

إضافة للرتكة

 • سوزان طباخ بنت أحمد فاضل 

 • أصالة وباعتبارها من ورثة زوجها 

املرحوم محمد أبو دان بن محمد 

واضافة للرتكة

 • محمد كرم أبو دان بن محمد.  أصالة 

وباعتبارهم من ورثة املرحوم محمد 

أبو دان

 • احمد أبو دان بن محمد. بن محمد 

ومن ورثة املرحوم محمد أبو دان 

محمد زيك

 • ساره أبو دان بنت محمد. واضافة 

للرتكة 

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء.

أساس/20213/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

ابالغكم نرشاً بالصحف اليومية املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االحد الواقع 

2022/8/21 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101883

ــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثانية  بحلب 

القايض السيد : جهان سلو 

املساعد السيد : فائق الربي 

الجهة املدعية  :  يحيى سلو بن رمضان 

اصالة عن نفسه وباالضافة اىل تركة 

والدته شمسه محيو بطيخة بنت صفر   

املدعى عليهم واملدخلني  : 

 • عصمت باقي زاده بنت احمد شوقي 

 • هانيا إبراهيم باشا بنت احمد مختار 

 • حسام إبراهيم باشا بن محمد مختار 

 • فطوم ساهره ابراهيم باشا بنت 

مظفر 

موضوع الدعوى : اثبات صحة صدور 

الحكم    

  يف الدعوى رقم أساس 499/لعام 2022

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ أ  

اخطاركم بواسطة اإلعالن  بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األحد الواقع 

يف   2022/8/28 الساعة10  زوالية 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي  .

وعليه اقتىض اإلعالن 

رئيس املحكمة 

101945 

ـــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٠/

االحد ٣١ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2020 املادة /2/ البند رقم /6 – 

7/ يرجى تبليغ ماليك كافة مقسم /5+13/ من املحرض رقم /10596/ من املنطقة 

العقارية /االنصاري/ 

بأن احد ماليك املقاسم /5+13/ من العقار املذكور سيقوم برتخيص وإعادة املقسم 

/2+5+13/ من العقار املذكور وعىل نفقته الخاصة مع ضامن حقوقكم يف األجزاء 

املشرتكة من البناء ويف مقاسمكم. 

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف مديرية الشؤون الفنية 

للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ 

لكم وسيتم منح الرتخيص وفق مضمون هذا القرار(. 

 رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس: معد املدلجي

 بالتفويض مدير الشؤون الفنية م. نادر حامش

24339

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة عن

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب 

القايض: جهان سلو 

الكاتب السيد :  فائق بري 

الجهة املدعية : السيد وزير الداخلية ـ 

بصفته إضافة ملنصبه 

 متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليها : شعبان احمد كتوع

موضوع الدعوى: طلب مبلغ   

يف الدعوى املقامة رقم أساس /313/  

   2022

نظرًا ًلتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ماورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة الدعوة 

فقد تقرر تبليغك مذكرة اإلخطار يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة أصوالً عمالً بأحكام 

املادة /34/أ/ من قانون أصول املحاكامت 

رقم /1/لعام 2016 علامً أن موعد 

الجلسة القادمة يوم الخميس الواقع يف 

2022/8/25 الساعة العارشة صباحاً فإذا 

مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً وستصدر 

األحكام بحقك مبثابة الوجاهي  .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101974

=========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدنية السابعة 

بحلب 

القايض السيد: يوسف أطرش

املساعد السيد: هيثم الشالش

املدعية: نظر بابيك بن يعقوب

املدعى عليهم:

 • عائشة عرب شيخ نعسان بنت يوسف

 • صالح الدين وغادة ومحمود ويوسف 

ومنى وفاطمة وكوكب أوالد محمد الحاج 

احمد إسامعيل

 • فضيلة ومحمد وفاطمة الزهراء ولينا 

أوالد عالء الدين الحاج إسامعيل

الجميع إضافة للرتكة 

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /1487/ قرار /250/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع مورث املدعى 

عليهم لتامم السيارة رقم /145971/ 

حلب ونقلها وتسجيلها السمه.

 • عدم املساس باإلشارات املدونة وترقني 

إشارة الدعوى بعد االنربام.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

       2022/6/29

القايض

101862

ـــــــــــــــــ

مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

القايض السيد : بسام تلجبيني 

املساعد السيد : نذير صاري كوزال

املدعية : ساجدة الشيخ بنت عبد الكريم 

امللقب شيخ عنيزان           ميثلها 

املحامي : مرض عمر

املدعى عليه : محمود املحمد الخرض بن 

نديم املحمد الخرض

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

بالدعوى رقم أساس 2022/5130 

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 2022/8/28 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية غيابياً.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101863

=======

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

 صادرة عن محكمة الصلح املدين بتلعرن 

القايض السيد: لؤي حاج إبراهيم عرعور 

املساعد السيد: وليد رستم 

الجهة املدعية: نورة واصل بنت إبراهيم 

الجهة املدعى عليها: 1 – امينة جمعة 

بنت نوري    2 – كوثر جمعة بنت نوري 

موضوع الدعوى: إزالة شيوع سيارة. 

قررت املحكمة عمال باملادة /27/ قانون 

أصول محاكامت اعالمك نرشا بالصحف 

ولوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار 

رقم /20/ أساس /33/ لعام 2022 

املتضمن: 

1- إزالة شيوع سيارة ذات الرقم 

/620259/ حلب عن طريق بيعها باملزاد 

العلني لدى دائرة التنفيذ املختصة. 

2- ترقني إشارة الدعوى بعد انربام القرار 

وتنفيذه اصوال. 

3- تضمني املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف. 

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية ومبثابته 

بحق املدعى عليهم قابال لالستئناف صدر 

بتاريخ 2022/6/30 

 وعليه اقتىض االمر                                                                                                                  

القايض 

101865

========

اعالن مبثابة مذكرة دعوه 

محكمة البداية املدنية بالسفرية 

القايض: صالح الياس 

املساعد: نور مشنطط 

املدعي: عبدالله مصطفى عبدالله الجمعة 

بن مصطفى 

املدعى عليه: احمد العبدالله الجمعه بن 

مصطفى 

الجهة املدخلة: عامد الدين مصطفى 

العبدالله الجمعه بن احمد 

الدعوى: تثبيت بيع. 

  الدعوى أساس /87/ ب لعام 2022 

عمال باملادة /27/ أصول محاكامت تقرر 

ابالغكم مذكرة الدعوة نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/8/29 الساعة 

العارشة زوالية. 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا 

جرت بحقك املعاملة القانونية. 

 القايض                                                                               

101864

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن   املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

 القايض :  محمد سعيد علوش

 املساعد :  خلدون حوري 

املدعية: لينا بانة بنت احمد 

 املدعى عليه : األمري ملهم مخملجي بن  

سيف الدين 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق  

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/ 

783/ لعام 2022 أساس/ 3187/ 2022 

املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/7/24  والتفريق بني الزوجني 

املتداعني الزوجة لينا بانه بنت احمد 

والدتها زبيده اخرس تولد حلب 

1983/1/4 القيد رشعسوس خ 30 

والزوج األمري ملهم مخملجي بن سيف 

الدين والدته بديعه مجوز تولد حلب 

1973/6/28 القيد رشعسوس خ30 لعلة 

الشقاق واعتباره طلقه بائنة واحدة واقعة 

بتاريخ صدور هذا القرار 

 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا 

من تاريخ صدور هذا القرار 2022/7/24 

لحني انتهاء العدة عىل ان ال تقل عن 

ثالثة اشهر

 •  تثبيت تنازل الزوجة عن املهرين 

وكافة حقوقها الزوجية  والرشعية 

 • 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 الحج /1443/ هجري 

املوافق 24/متوز/2022 ميالدي 

القايض 

101866

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /16/ 

بحلب

القايض : عبد النارص نرص الله   

املساعد : محمد طيب العيل

 املدعي : عمر كوسه بن ابراهيم

 املدعى عليهام : 

•منتهى بللو بنت محمود 

•عبد االله كوسه بن إبراهيم 

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /591/واساس 

/7308/ 2022واملتضمن :

• اخراج املدعى عليها منتهى بللو من 

الدعوى تبعاً لرصف النظر عن مخاصمتها 

...

•تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى عليه 

عبد االله كوسه لتامم حصتها البالغة 

)2400/221.053( سهم من العقار 

/7452/ مقسم /22/ منطقة عقارية 

تاسعة بحلب ونقل امللكية السم املدعي 

اصوال

•ترقني  إشارة الدعوى بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/6/27

القايض

101867

=========

اعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التبليغ : محمد نور دقي بن حسن

املطلوب تبليغه: 1 – حمود الحاج نعسان 

ياسني الحاج حمود بن محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/18 يف امللف التنفيذي رقم 

5657/ب /2022 إخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه سيتم ترقني اإلشارة املوضوعة 

ملصلحتك عىل صحيفة العقار رقم محرض 

11375 مقسم 16 منطقة عقارية رابعة 

بحلب واملوضوعة مبوجب العقد رقم 

4501 لعام 2012 كون اإلشارة الحقة 

إلشارة الحكم البدايئ رقم أساس /5365/ 

قرار /298/ لعام 2012 الصادر عن 

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب 

واملطروح للتنفيذ.

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو ارسال وكيل قانوين تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف .

مدير التنفيذ املدين بحلب

101868

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السادسة بحلب

القايض : شازل أسعد

املساعد : هيثم شالش

املدعيان : محمد عالء الدين ومحمد 

عصام أوالد عبد الكريم عايص

املدعى عليهام : 

- عائشة غزال بنت محمد.

- محمد خري برادعي بن جنيد.

الدعوى : طلب تجديد دعوى تثبيت رشاء

أساس /1250/ لعام 2022 

عمالً باملادة 27/أ قانون أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغكام نرشاً بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم االثنني 2022/8/29 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً 

ستجري بحقكام املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

101975

 ===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعي : عامد خلوف بن محمود ماهر  

 

املدعى عليه : برش بكداش بن محمد 

موفق 

الدعوى : إدخال

الدعوى أساس 2022/4399

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

اخطارك وتبليغك طلب اإلدخال 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 .

القايض

101967

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

عرشة بحلب

القايض: فاطمة دهان

املساعد: غفران عبيد

الجهة املدعية: عبد املالك رمضان بن ديبو

الجهة املدعى عليها: حسني كنجو بن 

محمد

أصالًة عن نفسه وبصفته وكيالً عن أديب 

حامدة بن محمد والذي بدوره وكيالً 

عن املالكة قيداً زنوب املحمد بنت محمد 

مبوجب الوكالة الغري قابلة للعزل

يف الدعوى أساس /18054/ لعام 2022

نظراً لجهالة موطن الجهة املدعى عليها 

وعمالً باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت، قررت املحكمة إخطارك 

بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األربعاء 2022/8/31 يف متام 

الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي بحقك.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101965

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

عرشة بحلب

القايض: فاطمة دهان

املساعد: غفران عبيد

الجهة املدعية: 

 • محمد فاتح الرشيف بن محمد

 • هدى الرشيف بنت محمد

أصالًة عن أنفسهم وبأي صفٍة كانت لهم

الجهة املدعى عليها: 

 • مرعي قصاب بن أحمد

 • مازن البلبييس بن محمد مأمون

يف الدعوى أساس /18611/ لعام 2022

نظراً لجهالة موطن الجهة املدعى عليها 

وعمالً باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت، قررت املحكمة إبالغك مذكرة 

دعوة بواسطة النرش بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الخميس 2022/8/25 يف متام 

الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101964

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

بحلب

القايض: فيصل جمعة عرنوس

املساعد: راما السيد عيل

الجهة املدعية: أسامة علولو بن مصطفى

الجهة املدعى عليها: 

 • عبد الوهاب علولو بن مصطفى

 • ريم علولو بنت مصطفى

يف الدعوى أساس /1230/ لعام 2022

نظراً لجهالة موطن الجهة املدعى عليها 

وعمالً باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت، قررت املحكمة إخطارك 

بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/8/30 يف متام 

الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي بحقك.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101963

=======

إعالن مبثابة مذكرة )   دعوة  (

صادرة عن  محكمة  البداية  املدنية /  

االوىل    / بحلب – الغرفة التجارية 

القايض السيد : مصطفى بسوت 

املساعد  : احمد  يوسف 

ا لجهة املدعيـة : 

 • عدنان   كالوندي  بن محمد 

 •  محمد بركات  بن محمد نجيب 

الجهة املدعى عليها :  مازن   صبحان   

بن  محمد 

الدعــوى :  تنازل  عن عقد  ايجار   

ورشاء  حق  فروغ  واستثامر  محل   

بالدعوى أساس  )  493 / 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 ) االربعاء  ( املوافق    24/ 

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 

القاضـي 

101962

======

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب الرتميم املدين: إبراهيم بركات بن 

أحمد.

املرمم مبواجهته الدائن: محمد سامر وتار 

بن محمد.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/6/30 يف امللف رقم /468/م لعام 

2022 إخطارك املرمم مبواجهته بإحدى 

الصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب.

بأّن طالب الرتميم قد تقدم بطلب 

ترميم امللف التنفيذي رقم /9738/م 

لعام 2006 موضوع سند سحب مببلغ 

/860000/ ل.س. بني الدائن محمد 

سامر وتار واملدين إبراهيم بركات متهيداً 

لرتقني إشارة الحجز التنفيذي عن العقار 

/3/7006 منطقة عقارية رابعة بحلب.

لذا يقتيض عليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين بحلب أو إرسال وكيلك القانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية حقك أصوالً.

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

101961

=====

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية يف الباب 

القايض السيد : محمد احمد سواس   

املساعد السيد : عبد السالم نعمة 

املدعية : فله الخللو بنت ماهر                  

ميثله املحامي هيثم البالل    

املدعى عليه : محمد بالل بن منري    

تثبيت مخالعة رضائية 

 يف الدعوى الرشعية  رقم أساس /252/ 

 2022

عمال باملادة /34/ قانون أصول املحاكامت 

قررت املحكمة  دعوة  املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم الثالثاء الواقع يف  

2022/8/23 الساعة /10/ زوالية 

واال  ستجري  بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي . 

القايض                  

101959

========

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

املنفذ   : رئيس مجلس رايات النرص 

التعاونية السكنية بحلب بصفته    

املنفذ عليه  : حياة قيلش    

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  بتاريخ  

/2022/7/18   يف امللف التنفيذي رقم 

/7811/ب/ 2022 اخطار املنفذ عليها   

نرشا بالصحف و عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بتنفيذ الحكم الصادر عن 

محكمة االستئناف املدنية الرابعة بحلب 

أساس /13/قرار 13/ لعام 2022 موضوع 

التنفيذ

لذا يقيض عليكم مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين   بحلب  او ارسال وكيل  قانوين 

خالل املدة القانونية  تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بحلب

101956

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية التاسعة 

بحلب 

القايض   : برش كيايل 

املساعد  : هنادي الياس 

املدعـي :  أسامة الجديد بن عبد الرحيم 

املدعى عليه : عارف بالل بن عيل 

الدعـوى : ترميم 

أساس /2022/3020

عمالً بأحكام املادة /34/  أ . م  قررت 

املحكمة دعوة 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 جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

القايض

101952

=====

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

صادر عن دائرة التنفيذ املدين بالسفرية 

طالب التبليغ   : إبراهيم الحاج محمد 

بن احمد     

املطلوب تبليغه   : رمضان الحاج محمد 

بن احمد     

قررت رئاسة التنفيذ املدين يف السفرية   

بتاريخ  /2022/7/18   يف امللف التنفيذي 

رقم /308/لعام 2022 

اخطاركم  نرشا بالصحف و عىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ يف السفرية بأنه قد 

وضع موضع التنفيذ الحكم البدايئ رقم 

أساس /81/قرار /328/ لعام 2022 الصادر 

عن محكمة البداية املدنية بالسفرية 

 فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين  يف 

بالسفرية   او ارسال وكيلك  القانوين 

خالل املدة القانونية  تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بالسفرية

101946

=======

إعالن مبثابة مذكرة تبليغ طلب ادخال

صادر عن محكمة البداية املدنية /14/ 

بحلب

القايض السيد : فاطمة دهان.

املساعد السيد : غفران عبيد.

املدعيتان : أسامء وراما بنتي محمد 

بالوليل.

املدعى عليهم : 

• عزيزه شقروق بنت مصطفى.

 • عبد الله بالوليل بن احمد نشأت.

 • عمر بالوليل بن احمد نشأت.

 • نور بالوليل بنت احمد نشأت.

الدعوى : تثبيت رشاء.

أساس /6264/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

ابالغكم طلب االدخال نرشاً بالصحف 

اليومية املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الخميس الواقع 2022/8/25 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101943

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية /4/ بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه.

املساعد السيد : أحمد عوض.

املدعية : فاطمة الزهراء جنيد السيد بنت 

عبد القادر.

املدعى عليه : عيل ادريس بن عبد الله.

الدعوى : تثبيت زواج.

أساس /8121/ 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

101941

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب

القايض: بسام القاسم.

املساعد: والء محو.

املدعــية: مليا دواره بنت مصطفى.

املدعى عليه : يوسف معاز بن محمود.

الدعوى: تثبيت طالق

أساس /8351/لعام 2022

عمالً باملادة /27/ قررت املحكمة اخطار 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع يف 2022/8/23 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101939

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض :  عباس شيخو  

املساعد:  عبد الرزاق هاشم 

الجهة املدعية : عادل الكردي بن محمود 

املدعى عليه : وفاء ولينا الكردي بنات 

محمود

الدعوى:   تثبيت مخارجة  

الدعوى أساس:  9246  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

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

101938

======

إعالن مبثابة مذكرة  دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

القايض :  مالك بدله    

املساعد:  مصطفى بكرو    

املدعي :   أحمد نعيمي بن عبد العزيز.   

  الجهة املدعى عليها : ورثة حسن نارص 

بن نارص وهم: 

•أحمد نارص بن حسن . 

•زهيده نارص بنت حسن . 

 • فطوم نارص بنت حسن .

 • محمود نارص بن حسن .

 • أمينه نارص بن حسن .

 الجميع إضافة لرتكة مورثهم املرحوم 

الدعوى : تثبيت بيع  أساس /19589/

لعام 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة املحاكمة 

يوم الخميس 2022/8/18 الساعة /10/

زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

101936

 ======

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة الصلح  املدنية   

بحلب

القايض  السيد  : محمد   املوىس   اليتيم    

املساعد  : دليار عبيد

 الجهة املدعية املطلوب  التجديد  

مبواجهتها :   زكريا  النجار  بن محمد 

ديب 

الجهة  املدعى عليها  طالبة   التجديد 

مبواجهتها :   محمود بويش   بن محمد 

زهري 

الدعوى : 

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27- 

34  / أ( قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  املدعى عليه  بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون القرار 

الصادر بالدعوى أساس )  2022/3823 (   

قرار  ) 290 (  املتضمـن  :

 اعالن  عدم  االختصاص  النوعي  بنظر  

الدعوى  واحالتها   بحالتها الراهنه اىل 

محكمة البداية املدنية  بحلب 

قرار صدر  يف غرفة  املذاكرة  قابال 

لألستئناف  بتاريخ  6/29/ 2022   

القايض 

101925

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الخامسة   بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنف :  محمد غياث صباهي بن 

منري   

املستأنف عليه:    فرج زيتوين بن محمد 

ديب  

 الدعوى أساس/ 2275/ب/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املواد 27/أ 

اصول  إبالغ  املستأنف عليه  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االثنني 

2022/8/22 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا يف 

املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية .

 القايض

101923

 =======

 إعالن مبثابة سند تبليغ الئحة الطعن 

رقم /338/ لعام 2022 

الطاعن : محمد عيل أزمرييل بن زكريا.

املطعون ضدهم : 

1- يوسف جميل خوجه بن محمد 

منيف.

2- محمد عاصم أزمرييل بن زكريا.

3- رأفت أزمرييل بن أحمد حمدي ورفقاه 

 قررت محكمة االستئناف املدنية األوىل 

بحلب تبليغ املطعون ضدهم الئحة 

الطعن رقم /338/ لعام 2022 الواقع 

عىل القرار االستئنايف رقم أساس /6/ 

تجاري لعام 2022 قرار رقم /65/ تاريخ 

2022/5/24 استئناف مدين أوىل  / تجاري 

/ بحلب أصوالً.

واملتضمن :

  - تصديق القرار املستأنف من حيث 

النتيجة ال من حيث التعليل واعتبار 

اعرتاض الغري املقدم من املستأنف 

مرفوض موضوعاً لعدم أحقيته.

سنداً للامدة /27/ أ أصول مدنية.

وعليه اقتىض اإلعالن

    القايض

101918

=======

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة  (

صادرة عن  محكمة  )  البداية (  املدنية   

الثالثة  بحلب 

القايض السيد :   عمران حداد 

املساعد  : عامد داده 

لجهة املدعيـة : محمود قرقناوي  بن 

عبد  الجليل 

الجهة املدعى عليها :   عهد  الرفيدي   

بنت احمد 

الدعــوى : تثبيت  بيع 

بالدعوى أساس  ) 20190 / 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 )  الخميس ( املوافق    

8/25  / 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 

القاضـي 

101917

======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية األوىل 

بجبل سمعان 

القايض السيد : جمعة الحسني

املساعد : بتول قد حنون 

املدعي : أحمد صباغ بن محمد أمني 

املدعى عليه : دلع مساليت بنت محمد 

املوضوع: فسخ تسجيل 

يف الدعوى رقم أساس 1326 / 2022

بالنداء عىل املدعى عليها مل تحرض ، 

ونظراً لجهالة موطنها قررت املحكمة 

وعمالً باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية إخطارها بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/8/23 

الساعة /10,00/ زوالية ، و إذا مل تحرض 

أو ترسل وكيالً قانونياً عنها يف املوعد 

املحدد ستجري بحقها املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر بحقها مبثابة 

الوجاهي . 

و عليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101916

======



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٠/

االحد ٣١ / ٧  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة تبليغ طلب عارض 

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب  

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : حميده شيخ دبس بنت عمر 

املدعى عليه : محمد نور شيخ دبس 

بن رضوان 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/6541

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك الطلب العارض بالتفريق 

لعلة الشقاق نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة وبلزوم الحضور 

يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

 القايض

101913

 ======

إعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة  

بحلب 

القايض :  محمد العيل  

املساعد:  زكريا ياسني

املدعية :  سارة سلفون بنت محمد                                              

متثلها  املحامية دانيا مخلاليت               

املدعى عليه: محمد عبود بن عبد 

القادر 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

الدعوى أساس: 6761 /2022

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور  للمحكمة 

لحضور املجلس العائيل يوم  االثنني   

8/22 / 2022 الساعة )10( زوالية سنداً 

للامدة 27/أ من قانون اصول املحاكامت 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري بإجراءات 

التحكيم بحقك وعليه اقتىض اإلعالن .

القايض

101912

 =======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية بالسفرية

القايض املناوب: صالح الياس

املساعد: نور مشنطط

املدعية: فاطمة محمد سعيد بنت 

محمد سعيد

املدعى عليه:  رامي محمد سعيد بن 

محمد سعيد

الدعوى: تثبيت رشاء:

الدعوى أساس /666/ ب لعام 2022

عمالً باملادة /27/ أصول محاكامت تقرر 

ابالغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/8/29 الساعة 

العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

101907

 =====

دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب 

القايض :    محمد ماهر شيحه 

املساعد :   أحمد عوض

 املدعــيـــة :  منى نرصه بنت إبراهيم. 

املدعى عليه : احمد صويف بن مصطفى. 

 الدعوى :  تفريق لعلة الشقاق.

أساس /413/ 2022

 تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم               

الخميس املوافق2022/8/25 يف الساعة 

العارشة صباحاً موعداً لعقد املجلس 

العائيل املشرتك.

عمالً بأحكام املادة /27/أ.م.م أصول 

تقرر دعوة املدعى عليه بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة لحضور املجلس 

العائيل لدى املحكمة الرشعية الغرفة 

الرابعة بحلب يف الدعوى املقامة بني 

الطرفني. 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً عنك سينعقد املجلس 

العائيل، وتثبيت غيابك والسري بإجراءات 

التحكيم بحقك مبثابة الوجاهي.  وعليه 

اقتىض اإلعالن.

القايض  

101906

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

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم

املدعية: ملكه حسن بنت نديم

املدعى عليه: عامد عربوش بن زين 

العابدين

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /3547/ قرار /1308/ 

لعام 2021 املتضمن:

 • تثبيت الطالق الذي أوقعه املدعى 

عليه عىل املدعية وعده طلقة رجعية 

واحدة أصبحت بائنة النتهاء العدة 

الرشعية دون مراجعة حاصلة بتاريخ 

2015/1/8 يف مدينة الالذقية.

 • عدم توجب العدة الرشعية عىل 

املدعية لفوات ميعادها.

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الزوجية والرشعية يف هذه 

الدعوى.

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف. 

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

   2021/8/31

 القايض

101905

 ======

مذكرة  دعوة  املجلس العائيل

صادر عن املحكمة الرشعية  يف السفرية

القايض السيد   :  حسني   العليوي

املساعد السيد :   نعيمه  املسطور

الجهة املدعية :   غفران   االحمد   بنت 

حامدي     

الجهة املدعى عليها :   صالح   الحسون  

بن عبد الله   

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى  الرشعية   رقم أساس  )206 

 )  2022/

 تقرر  لدينا  بالدعوى  املذكورة  بجلسة 

2022/7/20 تعيني  حكمني  من األباعد   

وتحديد  يوم  /االثنني   /  املوافق 22 /8  

/2022  الساعة 12 زوالية موعداً  لعقد  

املجلس العائيل  املشرتك  ونظرا« 

وعمال بأحكام املادة ) 27 /  أ (  من 

قانون اصول املحاكامت املدنية0

تقرر دعوة  املدعى عليه  بالصحف  

وعىل لوحة  إعالنات    املحكمة لحضور 

املجلس  العائيل   لدى  املحكمة 

الرشعية  بالسفرية يف الدعوة املقامة  بني 

الطرفني 0 

 ويف حال تغيبك وعدم  حضورك أو 

أرسال  وكيال  قانونيا« عنك  سينعقد  

املجلس العائيل  وتثبيت  غيابك  والسري  

بإجراءات  التحكيم  بحقك  مبثابة 

الوجاهي0 

القايض

101899

 ==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

 القايض: عبد الله كريدي    

املساعد: باسم حالج 

املدعية: حسناء جنجون بنت حسني    

املدعى عليه: محمد قدره دانيال بن 

احمد     

الدعوى: تثبيت زواج  

الدعوى رقم أساس /2022/9533 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ دعوتك بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

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

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً ستجري بحقك املعاملة 

القانونية   وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

101898

 ==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب

القايض السيد : عمران حداد

املساعد : عامر داده

املدعي : حسن محمد بن نارص

املدعى عليه : عبد الرحمن صديق بن 

عبد املنعم

الدعوى : تثبيت بيع – تجديد بعد 

الشطب

بالدعوى أساس /20279/ لعام 2022

نظراً لعدم التمكن من دعوتك القامتك 

ضمن املناطق الغري آمنة وعمالً بأحكام 

املادة /34/أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة تبليغ املدعى عليه عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم األربعاء 

8/24 /2022 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالَ قانونياً عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

101897

 =========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف الباب 

القايض السيد : محمد أحمد السواس

املساعد : عبد السالم نعمة

املدعية : مريم العبدالله الشعبو بنت 

جامل                         

وكيلها املحامي محمد ياسني الفجر

املدعى عليه : حسن السعيد بن محمد 

عيل 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب

بالدعوى رقم أساس /275/ لعام 2022

نظراً لعدم التمكن من اخطارك القامتك 

ضمن املناطق الغري آمنة وعمالً بأحكام 

املادة /34/ فقرة /أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطار املدعى 

عليه عىل لوحة إعالنات املحكمة ونرشاً 

بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم الثالثاء 8/23 /2022 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالَ قانونياً عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101896

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية  

الحادية عرش بحلب 

القايض :  محمد دهان  

املساعد:  أحمد الحسني  

املدعي:  مريم الحديد بنت مصطفى 

اصالة وبصفتها وصية عىل اوالدها 

فاطمه ومحمد نور ومصطفى ونور 

وبتول واحمد  وزكريا ويوسف أوالد عيل 

الحديد - الجميع اضافة للرتكة .              

املدعى عليه:  اسامة حامل بن مصطفى  

الدعوى:  تثبيت رشاء   

الدعوى أساس:  13765  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  الثالثاء  (  

20/ 9 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

   القايض  

101890

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

 مذكرة تبليغ دعوة      

صادرة عن املحكمة الرشعية يف عفرين

القايض السيد : محمد يارس عطعط                                    

املساعد  :  محمد يارس الحافظ 

املدعية: امل الياسني بنت ابراهيم                   

وكيلها املحامي: احمد فالحة          

املدعى عليه:    إبراهيم حاج رشيد بن 

مصطفى 

موضوع الدعوى:   مطالبة بتعديل 

املهرين املعجل و املؤجل و التفريق 

لعلة الشقاق و املطالبة باملهرين و نفقة     

يف الدعوى أساس/  773  / لعام 2022 

 قررت املحكمة نظراً لكون  عنوان 

املدعى عليه يف منطقة غري امنة   وعمالً 

بنص املادة)34( أ/ أصول مدنية  تبليغ  

املدعى عليه  نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة  بلزوم حضور املدعى 

عليه  بنفسه او يرسل وكيالً قانونياً 

عنه يف الجلسة القادمة املصادف يوم   

الثالثاء  2022/8/30 الساعة  العارشة 

زوالية  ويف حال عدم حضورك فالحكم 

سيصدر بحقك  مبثابة الوجاهي.  وعليه 

اقتىض االعالن           

القايض  

101882

 ======

 اخطار 

صادرة عن  محكمة الصلح املدين  بجبل 

سمعان

القايض: هاشم مكاوي       

املساعد:   ليىل هورو

املدعية طالبة الرتميم : رجاء حومد بنت 

محمود                             

املدعى عليه املطلوب الرتميم مبواجهته:   

محمد جامل املنال بن محمد ناصح      

الدعوى :   ترميم و ترقني إشارة دعوى       

 يف الدعوى أساس /  108  /     لعام  

2022  , عمالً باملادة/34/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

101881

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الخامسة بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:   نصار العساف  

املستأنف :  محمد حميداين بن محمد 

صائب    

املستأنف عليه: 

 • مخلص السعدون بن سعدون 

 • حميده العبو بنت سعيد             

الدعوى أساس/ 1198/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 34/أ 

اصول  إبالغ  املستأنف عليهام  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االثنني 

2022/8/29 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرضوا أو ترسال وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكام 

املعاملة القانونية .

 القايض

101880

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب 

 القايض: جان جورج كبه   

املساعد: حسان العبد الله  

 املدعي: مصطفى حبوش بن عبد القادر   

املدعى عليه :  احمد حمدي األشقر 

بن محمد 

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس/20259/ 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ دعوتك بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

الثالثاء 2022/9/20 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً ستجري بحقك املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101879

 =======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف  

صادر عن محكمة البداية املدنية يف 

منبج

  القايض السيد :  يارس خليفه

املساعد السيد:   عبري الدنديش

الـمدعـي   : 1- محمود السليامن بن 

احمد   2- عدلة الحسني بنت سعيد

املدعى عليه  :محمد الحمود بن احمد

موضوع الدعوى  : انهاء عقد رهن 

بالدعوى أساس /1255 / 2022

عمالً باملادة /27/ أ  من قانون أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة إبالغك 

نرشاً بالصحف و لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة

 يوم الخميس 2022/8/25 الساعة /10/ 

زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية .  وعليه اقتىض االعالن

 القايض

101878

======

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة   الصلح  املدنية   

الثانية بحلب

القايض  السيد : جهان السلو     

املساعد  : فائق الربي 

 املدعي : دياب  الدياب  بن خلف 

 املدعى عليهم :  1-  زكية  العبد  بنت 

احمد 2-  احمد االحمد  بن ابراهيم 

3-  زكور  االحمد  بن حسن  4-  روعة  

مجدمي  بنت  حسن   )  اصالة  عن  

نفسها وبصفتها  وصية رشعية  عن 

القارص  محمد نور  بن  حسن االحمد  

بن ابراهيم ( 

املدخلني :  ورثة  فاطمة  العلوش بنت 

ابراهيم  بصفتها   من ورثة  ابراهيم  

األحمد  العلوش  بن أحمد وهم  

احمد -  ريم -  عيل -  منى – اسامء 

– اسامة -   امنه – حسني  اوالد  احمد 

االحمد   

هبه  االحمد  بنت احمد  -  سدرة  

االحمد بنت حسني   

الدعوى : اثبات  حكم 

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27- 

34  / أ( قانون  أصول املحاكامت  

املدنية إعالم  املدعى عليه  بواسطة 

النرش بالصحف باالضافة اىل االعالن 

لصقا« عىل لوحة إعالنات املحكمة  

مضمون القرار الصادر بالدعوى أساس ) 

248 /2022 (   قرار  ) 239(  املتضمـن  

:

 • اثبات   وجود الحكم القضايئ   رقم 

1180  اساس 17630  لعام 2001  

محكمة الصلح املدنية / 12/ يف حلب 

 • تضمني  املدعى عليهم  وفق 

حصصهم  الرسوم 

 حكام  قابال  لألستئناف  صدر  أصوال 

2022 /6/15

القايض 

101877

==========

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن  محكمة  االستئناف  املدنية  

/   السادسة / بحلب 

 الرئيس  : حسن عتك 

املساعد  : نصار العساف

املستأنف : محمد   عبد ربه  بن  امني 

 املستأنف عليه :   محمد عقيل  - 

محمد  حسني جبقجي 

بالدعوى أساس )  482/ب /2022(

وعمال« باملادة )  27/ أ (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )   اخطار (  املستأنف  

عليهم  بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم ) االربعاء ( 

املوافق   8/17 / 2022   

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  وعليه إقتىض 

االعالن0 

القايض

101876

 =======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

أساس /3102/ قرار /2021/645

القايض السيد : بسام تلجبيني.

املساعد السيد: نذير صاري كوزال.

املدعية : حال تيل بنت أحمد.   

 متثلها املحامية : لنا مرعي

املدعى عليه: خالد وليد كموش.

الدعوى: تثبيت طالق.

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ إعالم 

املدعى عليه بالنرش بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة القرار 

املتضمن:

1- تثبيت واقعة طالق املدعى عليه 

خالد كموش بن وليد وسهيلة تولد حلب 

1992/1/30 قيد الكالسة خـ260 لزوجته 

املدعية حال تيل بنت احمد ولنا تولد 

حلب 1998/2/14 قيد الكالسة خـ260 

واعتباره طالقاً رجعياً حاصالً يف تركية 

بتاريخ 2017/6/15 والنتهاء فرتة العدة 

الرشعية وعدم عودة الزوجة لعصمته 

اعتبار الطالق بائناً بينونة صغرى بحيث 

ال تحل له مجدداً إال بعقد ومهرين 

جديدين.

2- عدم البحث بالعدة الرشعية النقضاء 

أجلها.

3- تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الرشعية.

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف ومبلغ الفي لرية سورية 

أتعاب محاماة يوزع وفق قانونها أصوالً.

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى عليه قابالً للطعن بطريق 

النقض صدر وأفهم علناً وحسب 

األصول بتاريخ 1443/11/19 هـ املوافق 

2022/6/19 م.

 القايض

101875

 ========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية التاسعة بحلب

القايض : محمد فراس خرمة

املساعد : عيل األقرع 

املدعي : أحمد االبراهيم بن عدنان

املدعى عليهم : عبدو وإبراهيم وباسل 

وآالء أوالد محمد الجدوع

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/3905

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

101874

 ========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفـذ :  مراد بصمه جي بن أحمد 

رامز

املنفذ عليهم :  

 • أمل شامي بنت محمد 

 • محمد وهيا وزينه ومحمد صالح 

أوالد غالب ترمانيني 

أصالة وإضافة للرتكة

 • ساره الطباع بنت عبد الحميد 

 • محمد عفيف وعمر وعاصم وأنس 

ولؤي أوالد محمد عيل سكر

 • هالة وغادة ابنتي محمد معرصاين

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 26 / 7 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم  8171/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

البدايئ املدين أساس /11554/ قرار 

/608/ حسم 2022/6/15 .

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

101873 

 =====

إعـــالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 املنفـــذ  : محمد بايب بن محمود 

املنفذ عليهم : 1- أمل بايب بنت عبد الله 

-2- اميان بايب بنت عبد الله 3- احمد 

بايب بن محمود  -4- فدوى بايب بنت 

محمود -5- عليه بايب بنت محمود -6- 

حسناء بايب بنت محمود – 7- فاطمه 

بايب بنت محمود  

  قررت رئاسـة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ ـا 27 /7/ 2022 يف امللف 

التنفيذي رقم /8148/ ب / لعام 2022  

إخطاركم نشـراً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع موضع التنفيذ الحكم 

البدايئ أساس /419/ قرار /573/  حسم 

 2022/6/26

 فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين عنكم 

خالل املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف 0 

 مدير التنفيذ املدين بحلب 

101872

 =======

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ ـ العارض : إبراهيم 

الرشيف بن سعيد 

املنفذ عليه :  محمد الحسني بن حسني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/24 بامللف التنفيذي 

رقم  344/ عرض وإيداع / 2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ صك رهن مببلغ ثالمثائة  ألف 

لرية سورية لرفع اإلشارة عن السيارة 

/715531/ حلب

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

101860

 ======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : عزيزة العجي بنت عبد 

الرحمن 

املدعى عليه :  محمد العجي بن جمعة 

الدعوى : تثبيت طالق

الدعوى أساس 8640/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األحد 2022/8/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

101861

=======

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعي : عبد الوهاب كيتوع بن 

مصطفى كامل

املدعى عليهم : محمود ومحمد وأحمد 

ربيع ويحيى ومياده وريم وملى أوالد 

مصطفى كيتوع

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/3704

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة 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 .

 القايض

 101869

=========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

أساس /1610/ قرار /2021/1212

القايض السيد : عيل سلطان.

املساعد السيد: موىس شيخو.

املدعية : ميادي حسني بنت عبدو. 

املدعى عليهم : 

 • عبد الساتر جمو بن محمد ادهم.

 • ) مرفت جمو – ماجد جمو – سامرة 

جمو ( أبناء عبد الساتر جمو.

الدعوى: تثبيت زواج.

قررت املحكمة عمالً باملواد /34-27/ 

مكرر من قانون أصول املحاكامت 

املدنية إعالم املدعى عليهم بالنرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة القرار املتضمن:

1- قبول الطلب العارض شكالً 

وموضوعاً.

2- تثبيت زواج املرحوم عبد الساتر 

جمو بن محمد ادهم والدته مطيعة 

حميد تولد ارمناز 1945/1/5 قيد ارمناز 

الكريس خـ24 من زوجته املدعية ميادي 

حسني بنت عبدو والدتها امون تولد 

عنجارة 1992/4/1 وعىل مهر معجله 

/100000/ ل. س مائة ألف لرية سورية 

مقبوضة ومؤجله /100000/ ل. س مائة 

ألف لرية سورية باقي بذمة الزوج وعده 

حاصالً مبحلة املوكامبو بحلب بتاريخ 

2019/6/15 وتسجيله لدى أمني السجل 

املدين املختص أصوالً.

3- تضمني املدعى عليهم الرسوم 

واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى عليهم قابالً للطعن بطريق 

النقض. وعليه اقتىض االعالن

  القايض

101871

========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد : محمد الحسني الرجو

الجهة املدعية : مصطفى عصفرية بن 

محمد

املدعى عليه : كوثر عيىس املواس

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى رقم أساس  /9763/لعام 

2022

قررت املحكمة وعمال باملادة 34/ 

فقرة أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االثنني الواقع يف 2022/8/29 الساعة 

العارشة زوالية واذا مل تحرض او ترسل 

وكيال قانونيا يف املوعد املذكور جرت يف 

حقك املعاملة القانونية 

القايض 

101870

==========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت

املستأنف:  هناء كيتوع بنت عبد 

الواحد              

املستأنف عليه:  عبد الله العثامن  بن 

عبد الهادي - مدير الثانوية الرشعية 

أبو عبيدة بن الجراح للبنني مبوجب 

القرار 1190 الصادر عن وزير األوقاف 

لعام 2006

الدعوى أساس:  619  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) الثالثاء (  23 / 8 / 2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

الرئيس 

 101888

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية  االوىل 

بحلب  

 القايض :  مصطفى بسوت 

املساعد:  أحمد يوسف 

املدعية : فضيلة بطيخ بنت محمد 

هدى                

املدعى عليه: عبد الرحمن خرما بن عبد 

الودود .    

الدعوى: طلب مبلغ  

الدعوى أساس:  427  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  الخميس  (  

25/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

 101889

======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

السادسة بحلب 

القايض: شازل طارق اسعد 

املساعد: هيثم شالش 

املدعي: عمر الدنربة بن محمد نذير 

املدعى عليهم : ورثة عليه بنت محمد 

الحاج خميس وهم :

نورية الباب بنت احمد 

ورثة كامل الباب بن محمد وهم : 

محمد – صالح – نورية – حفيظة – 

صباح أوالد كامل الباب 

ورثة نوري الباب بن كامل وهم : 

محمد – احمد – عزيزة – كوثر أوالد 

نوري الباب 

ورثة عبد السالم بن عبد الكريم خليفة 

وهي : نورا خليفة بنت عبد السالم 

ورثة عيشة بركات بنت حاج عمر وهم 

: هاشم العيل بن عيل 

ورثة عادل زنكاح بن حسني وهم: رفعه 

زنكاح بنت رمضان –صبحية – ليىل – 

نورية- حسني – امين – عبد الفتاح 

 • محمد –شمسه – كوكب – بسمه 

أوالد عادل زنكاح 

 • ورثة جمعة بركات وهو عمر بركات 

بن رشيف 

 • ورثة احمد بركات وهم : نورية – 

عدوية – مريم – عمر – ديبو – فاضل 

– عادل أوالد احمد بركات 

 • ورثة عبد القادر بركات بن احمد 

وهم : وفاء – عبد الرزاق – عبد النارص 

– محمود – ملك – امرية – محمد 

– مهدية – يوسف- صبحية – احمد – 

حورية أوالد عبد القادر بركات 

 • ورثة صبحي بركات بن احمد وهم : 

بدره املحمد بنت احمد 

 • دالل- ماجد – احمد – فيصل – 

يوسف- حفيظة – ملكه أوالد صبحي 

بركات بن احمد 

ورثة عيشة بركات بنت حاج عمر وهو 

هاشم العيل بن عيل 

 • محمد رياض عجان الحديد بن بدر 

الدين 

 • عائشة حاج عبد الله سويد بنت 

عبد الله 

 • عبد القادر سويد بن عبد الرزاق 

 • عمر عجان الحديد بن محمد رياض 

الدعوى : إزالة شيوع 

أساس 1266/لعام 2022 

عمال بأحكام املادة 27/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة اخطاركم 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/8/29 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا 

سيصدر الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي 

القايض 

 101924

===


