
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٠/

االحد ٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن

فقد الطالب ريفال محمد نعسان مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية االداب 

/ إنكليزي يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24487

إعالن
استناداً ألحكام املادة/35/ من املرسوم الترشيعي رقم /99/ عام 2011م الفقرة / ه /من املادة ووفق األصول املبينة يف املادة /34/ من املرسوم الترشيعي فقد قرر مجلس 

إدارة جمعية الفروسية التعاونية السكنية بجلسته رقم /6/ تاريخ 2022/8/25م باإلجامع املوافقة عىل فتح باب االكتتاب والتخصص إلمالء شواغر املرشوع السكني األول 

ودعوة األعضاء املنتظرين حسب جدول األفضليات لالكتتاب والتخصص عىل شواغر املرشوع السكني األول باملنطقة العقارية معارة األرتيق عىل املحارض /3594-135-

/3595

اعتباراً من تاريخ 2022/10/1م ولغاية 2022/10/7م وعىل الراغبني باالكتتاب والتخصص عىل  إمالء شواغر املرشوع تسديد سلفة مالية مقدارها /10.000.000/ فقط 

عرشة ماليني لرية سورية الغري ونظراً لجهالة عناوين بعض األعضاء املنتظرين فقد تقرر نرش أسامئهم بالجريدة الرسمية أولهم: احمد عامر- جهاد األحمد- محمد 

رواس- مليا مشارقي-منى حاج ربيع-مصطفى علو-الرا شعار-رضوان خال فردويس-سمري نارص-مريم عبد اللطيف-إسامعيل مصطفى املحمد-محمد جامل خياط-

ممدوح عطار-نرسين مهنا-محمد ديب حباب-عبد السالم عثامن-احمد طارق أبو زالم-فاطمة املصطفى املحمد-احمد جالل قلة-جنان حوري-عبدالباسط رواس-مريم 

املصطفى املحمد-عيل رواس-ماهر رواس-محمد نقار-حسام قالش-عبدالله رواس-محمد سامي ريحاوي- وفاء قليس- سمرية قصري-ياسني الشاشو-غسان مشارقي-محمد 

بيك-محمود زيدان-شريين كونس-سامر خريالله-محمود رواس-فهد نكرش-رضوان حيّل-عبد القادر تومه-فراس الرجب-منال مشارقي-مجد الدين شويحنة-زكريا خرض 

مجدمي-وليد ماميّل-مصباح ناشد-خالد الحجي-ياسمني غزال-راجحة اإلبراهيم-زهرة اإلبراهيم-ضياء حالق-عبدالله العمر-يحيى شنده لوك- بتول حمرة-محمد الشيخ 

مصطفى-فريج بوغوص-كلش كلش-تركية كلش-محمد نور قنوايت-هيفاء حبيب- فاديا حلوي-محمود هاشم اغا-محمد زعيم مستت- مخلص مستت- محمد ربيع عزو- 

بدر كور-عبد املنعم جلود-إبراهيم عيىس-عمر حوري-رانيا توفيق-حسام عزو-أسامة عصلة-سفيان حايك-عبدالكريم العكش-عيل اليحيى-غزوة أسود-هالة أسود-ظالل 

أسود-سامر دبس-غيناء محمد عبدالله-عبد املعني كالب- امتثال الحميص-سعدالله جنباز-نور جنباز-نرسين جنباز-حميدة النارص-محمد السيد-عكلة الكريدة- شانط 

هراد إله بوزنيان-هارتيون إله بوزنيان-خليل صابوين-عمر العبد الله-عيل خلو.

       أمني الرس                                                                         رئيس مجلس اإلدارة

فؤاد علوان                                                                            محمود أسود

24486

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الثامنة 

بحلب

القايض السيد  : خالد دنون

املساعد السيد : محمد نجار

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : باسل عبد الحميد بن 

محمد ـ جميله

يف الدعوى رقم أساس )2022/3784(

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليه مذكرة إخطارك يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم  الثالثاء الواقع 

18/ 2022/10الساعة العارشة صباحاً 

، فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

أصوالً ، وستصدر األحكام بحقك مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

القايض

103752

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة 

عفرين

القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

بتول القدور بنت عبد الفتاح ـ صبيحة

2022/188

محمد الحاج بكري بن عبد الرحمن 

ـ روضة

2022/209

شمسه األسود بنت أحمد ـ يازي

2022/210

مريم العزيز بنت محي الدين ـ فاطمه

2022/211

عال قدورسليامن بنت عبد الكريم ـ 

غصون

2022/212

مارية املوىس بنت عبد الرحمن ـ مليس

2022/213

عبري امارة بنت يحيى ـ شمسة

2022/214

هدى املحمد بنت عمر ـ نهيده

2022/215

أمرية العباس بنت عبد املجيد ـ خديجه

2022/216

أشواق عباس بنت عبد ـ فريوز

2022/217

خديجة ديوب بنت جمعة ـ فطومه

2022/218

مجد العبيد الجمعة بن عبد الرحمن 

ـ نجاح

2022/219

محمد الحلبي بن عمر ـ فاطمة

2022/220

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم 

وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة إخطاركم يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم االثنني  الواقع 

يف 9/26  /2022الساعة لعارشة صباحاً 

، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية 

أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

القايض

103751

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة أخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف 

منطقة جبل سمعان

القايض السيد  : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه :بسام محمد جوال بن 

حسني ـ عيدة

موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

يف الدعوى رقم أساس )375( لعام 

2022

نظراً لجهالة موطنك وعمالً بأحكام 

املادة )27/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة إخطارك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ، علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة هو يـوم 

الثالثاء الـواقع يف18 /2022/10 الساعة 

العارشة صباحاً ، فاذا مل تحرض أو ترسل 

من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً ،  وستصدر األحكام 

بحقك مبثابة الوجاهي عليه أقتىض 

اإلعالن0

القايض

103742

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية السابعة يف 

حلب

القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد الســيد: هيثم شالش

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

أسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

جيهان شيخ نعسان بنت محمد قازقيل 

ـ سمغط

2022/4090

خليل شيخ حسني بن مسلم ـ زينب

2022/4129

موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

نظراً لتعذر تبليغكام يف موطن إقامتكام 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد 

يف الرشوحات الواردة عىل مذكريت 

دعوتكام فقد تقرر تبليغكام مذكريت 

إخطاركام يف إحدى الصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

أصوالً ، عمالً بأحكام املادة )34/آ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام 2016 علامً أن موعد الجلسة 

القادمة هو يـوم الثالثاء الـواقـع يف 

10/4 /2022الساعة التاسعة صباحاً 

فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب 

عنكام تجري بحقكام املعاملة القانونية 

أصوال وستصدر األحكام بحقكام مبثابة 

الوجاهي وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

103750

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الخامسة 

بحلب

القايض السيد  : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد : هنادي إلياس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه: حسني الكنجو بن جمعة 

ـ ديبة

يف الدعوى رقم أساس )2022/3748(

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليه مذكرة دعوتك يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع 

2022/10/11الساعة العارشة صباحاً ، 

فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية أصوالً ، 

وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

103749

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة 

الباب

القايض السيد : عامر بوادقجي

املساعد السيد :مازن صاري كوزال

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0 

املدعى عليه :خالد املحمد عيل بن 

إبراهيم

الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )309( لعام2022

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بإحكام املادة )34/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه 

مذكرة إخطارك يف إحدى الصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة 

القادمة هو                يوم الثالثاء 

يف الواقع يف 10/25 /2022الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرض أو ترسل 

من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً  وستصدر األحكام  

بحقك مبثابة الوجاهي، وعليه أقتىض ال

إعالن0                                                                                     

 القايض

103748

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية الثامنة 

بحلب

الرئيس:محمد عيل خليل

املساعد: محمد أديب الزكور

املستأنف :املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته ، بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة0

املستأنف عليه : صبحي موصليل بن 

سعيد ـ عدلة

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )261/ص/2022(

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك 

فقد تقرر تبليغك مذكرة دعوتك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة عمالً بأحكام 

املادة رقم )34( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 علامً أن موعد الجلسة القادمة 

هو يوم األربعاء الـواقع فـي 5/ 10 

/2022الساعة العارشة صباحاً فإذا مل 

تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً وعليه 

أقتىض اإلعالن0

 الرئيس 

103747

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية السادسة 

يف حلب

القايض السيد :شازل أسعد

املساعد الســيد: هيثم شالش

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

أسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

عالء الخطيب بن محمد رمضان ـ 

مروش

2022/3945

محمد وزيرو بن حسن ـ نائله

2022/3785

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

نظراً لتعذر تبليغكام يف موطن 

إقامتكام وفق ما ورد يف الرشوحات 

الواردة عىل مذكرة دعوتكام فقد تقرر 

تبليغكام مذكرة إخطاركام يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، عمالً بأحكام  املادة 

رقم )34( من قانون أصول املحاكامت 

املدنية رقم )1( لعام )2016( ، علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة يوم األثنني 

الواقع يف  7 / 2022/11الساعة التاسعة 

صباحاً فإذا مل تحرضا أو ترسال من 

ينوب عنكام ، تجري بحقكام املعاملة 

القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام 

بحقكام مبثابة الوجاهي0

القايض

103746

ـــــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة 

عفرين

القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

فداء علو بنت رضوان ـ فاطمة

2022/196

عائشة عدس بنت محمد ـ صبحية

2022/197

رابعه كيايل بنت أحمد ـ كامله

2022/198

رابعه الحسنيه بنت يوسف ـ عدوية

2022/199

هناء شيخ عيل ديب بنت عبد الرزاق 

ـ مريم

2022/200

مفيده النرس بنت خالد ـ خنساء

2022/201

عثامن الجهدو بن عبد الله ـ ندوه

2022/202

منال الحسني بنت حسن ـ أمينه

2022/203

داليا عنكوربنت محمد ـ خديجه

2022/204

عصام مصطفى بن أحمد ـ عائشة

2022/205

أديبه الحسني بنت محمد ـ حلوم

2022/206

نورس صيادي بن سيف الدين ـ حياة

2022/207

نواراملنيني بن محمد هشام ـ مليا

2022/208

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم 

وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة إخطاركم يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم االثنني  الواقع 

يف 26/ 9 /2022الساعة لعارشة صباحاً 

، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية 

أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

103745

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

بحلب

القايض السيد  : حسام شحادة

املساعد السيد : باسل العيل

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم: 

أسم املدعى عليه

 رقم أساس الدعوى

محمد أكرم شيخو بن رشيد ـ مريم

2022/3342

محمد عثامن بن بحري ـ كرميه

2022/3773

نظمي محمد بن أحمد فوزي ـ حنيفه

2022/4132

  نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم 

وعمالً بأحكام املادة )34( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة دعوتهم يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع 

2022/10/4الساعة العارشة صباحاً ، 

فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية 

أصوالً ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

103744

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة الصلح املدنية يف عني 

العرب

 القايض السيد : إسامعيل طراب رفاعي

املساعد السيد: صباح قد حنون

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة .

املدعى عليه : محمد الرشيد بن أحمد 

 رقم أساس الدعوى ) 4 / 2022(

موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل 

مذكرة دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة 

دعوتك يف إحدى الصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ، 

عمالً بأحكام  املادة رقم )34/ أ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام )2016( ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة يوم االثنني  الواقع يف 

2022/10/10الساعة التاسعة صباحاً 

فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك  ، تجري بحقك املعاملة القانونية 

أصوالً 0

القايض

103743

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف 

منطقة جبل سمعان

 القايض السيد  :جمعة الحسني

املساعد الســيد :بتول قدحنون

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليه :  محمد الدياب بن عبد 

الصمد ـ منى

 يف الدعوى رقم أساس )2022/1026(

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمالً بأحكام املادة )27( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليه مذكرة دعوتك يف إحدى الصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ،علامً بأن موعد الجلسة 

القادمة هو يوم األثنني الواقع 3 / 10 

/2022    الساعة العارشة صباحاً ، فإذا 

مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً وعليه 

أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

103741

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف 

منطقة جبل سمعان

القايض السيد  :جمعة الحسني

املساعد السيد :بتول قدحنون

 املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

أسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

مها العبد الله بنت محمود ـ فضه

2022/1210

أحمد خرفان بن عبد الرحمن ـ خدوج

2022/1211

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهام 

وعمالً بأحكام املادة رقم )27( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام 2016قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليهام مذكريت أخطاركام يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ، علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة هو يوم  االثنني 

الواقع يف2022/10/3الساعة العارشة 

صباحاً فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب 

عنكام تجري بحقكام املعاملة القانونية 

أصوال ًوستصدر األحكام بحقكام مبثابة 

الوجاهي0

القايض 

103740

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف 

منطقة سمعان

القايض السيد  :جمعة الحسني

املساعد الســيد :بتول قدحنون

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

أسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

مهدية خليفة بنت يحيى ـ عزيزة

2022/1199

محمود أرميل بن وليد ـ منى

2022/1144

 نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم 

وعمالً بأحكام املادة )34/أ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهام مذكريت دعوتهام يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم اإلثنني الواقع 

2022/10/3الساعة العارشة صباحاً ، 

فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام 

تجري بحقكام املعاملة القانونية أصوالً 

، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

103739

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية التاسعة 

يف حلب

القايض السيد  : محمد فراس خرمة

املساعد السيد :عىل أقرع

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت اضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

اسم املدعى عليه

رقم أساس الدعوى

يحيى تشتوش بن أحمد ـ زينب

2022/3855

صالح النارص بن عيل ـ فاطمة

2022/3735

رسالن رسالن بن محمد طاهر ـ فطوم

2022/3734

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم 

وعمالً بأحكام املادة )34( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات إخطارهم يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 

يف2022/10/12الساعة العارشة صباحاً 

،فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية 

أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي ،وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

103738

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 20 بحلب 

القايض : خليل العالن

املساعد : صباح حاممي

املدعية : رحاب الكدرو بنت أحمد 

املدعى عليهم : يحيى وحسني ومحمد 

ونوح أوالد أحمد الكدرو

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/19507

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/9/21 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

103686

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب 

أساس /21806/ قرار /3199/لعام2021 

القايض : عمران الحداد 

 املساعد    :  عامر داده . 

املدعي : أحمد حرفوش بن رضوان . 

املدعى عليه : محمد شعبان خالد سامل 

بن صبحي. 

الدعوى :  تثبيت رشاء  

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادتني 

/27-34/مكرر من قانون أصول 

املحاكامت ابالغك بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن لصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة املتضمن: 

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 

عليه لتامم الحصة 2400/23.852سم 

من العقار 982/ م.ع كفر حمرة ونقل 

وتسجيل .......الخ

 • رفع إشارة هذه الدعوى...الخ فقرات 

الحكم . 

قراراً صدر قابل لالستئناف بتاريخ 

 . 2021/9/30

    

القايض   

103689

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية بالسفرية 

 القايض السيد : حسني العليوي 

املساعد السيد : نعيمه املسطور    

الجهة املدعية : اميه صباغ بنت عبد 

الهادي    

الجهة املدعى عليها : فراس الزوين بن 

محمد عادل           

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الغياب      

يف الدعوة رقم أساس /2022/375     

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/8/29 رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشا بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أصول محاكامت مدنية             

اخطار املدعى عليه نرشا بالصحف  

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل جلسة املحاكمة   يوم 

االربعاء     2022/9/28م 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                                                                

103691

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية بالسفرية 

القايض السيد : حسني العليوي 

املساعد السيد : نعيمه املسطور    

الجهة املدعية : ختام الحمود بنت 

احمد  

الجهة املدعى عليها : محمود حسن 

بن حسني             

موضوع الدعوى : تثبيت زواج ومهرين 

والحاق نسب        

قررت املحكمة بجلسة 2022/8/24 

بالدعوى الرشعية رقم أساس /509 / 

لعام 2022 ابالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني املوافق 

2022/9/26 م الساعة العارشة زوالية . 

وذلك لجهالة موطنك  عمال باملادة 

/27/أصول محاكامت             .

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك  او من ينوب عنك تجري   بحقك 

املعاملة القانونية وسوف يتم تبليغك 

املذكرة بحقك مبثابة الوجاهي 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

103692

ــــــــــــــــــ 

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية  األوىل  

بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود 

املساعد السيد : محمد الحسني الرجو    

الجهة املدعية  : مصطفى عصفريه بن 

محمد                         

املدعى عليه : كوثر عيىس املواس       

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق   

 يف الدعوى  رقم أساس 9763/لعام  

 2022

قررت املحكمة وعمال  باملادة  )34( 

أ  اخطارك  بواسطة اإلعالن بالصحف  

و عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور  اىل املحكمة يوم االحد الواقع 

يف  2022/10/2 الساعة  /10 /  زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي   .

 وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

103693

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية بالسفرية 

 القايض السيد : حسني العليوي 

املساعد السيد : نعيمه املسطور    

الجهة املدعية : منى بكور بنت 

إسامعيل 

الجهة املدعى عليها : محيمد الصرب بن 

إسامعيل            

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق       

يف الدعوة رقم أساس /2022/326     

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/8/22 رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشا بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أصول محاكامت مدنية             

اخطار  املدعى عليه نرشا بالصحف  

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل جلسة املحاكمة   يوم 

االثنني     2022/9/26م الساعة /10/  

زواليه .

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك  جرت  بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر  بحقك مبثابة 

الوجاهي  

 وعليه اقتىض اإلعالن                                                                   

103694

ـــــــــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٠/

االحد ٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد : عبد الله كريدي

املساعد السيد : باسم حالج

املدعية : دعاء ازور بنت مصطفى.                    

متثلها املحامية : فاطمة األحمد

املدعى عليه : عيل اسكيف بن عبد 

الرؤوف.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

بالدعوى أساس 2022/10259 

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/10/4 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  

103695

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب
الرئيس : محمد عيل خليل.

املساعد: محمد أديب الزكور.

املستأنف : عبد الباسط العروق بن 

عثامن.

املستأنف عليه : آصف العروق بن عبدو.

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء.

أساس 2022/2251 

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ فقرة 

/ أ / من قانون أصول املحاكامت املدنية 

ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور للمحكمة يوم االثنني 

2022/10/10 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

103677

ــــــــــــــــــــــ

إعالن بيع سيارة

الدائن : عامر شعيب بن محمد.

املدين : محمود سواس بن عبد 

الرحيم.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/29 بامللف التنفيذي 

رقم 951/م/2022 بيع املركبة ذات 

اللوحة رقم /810954/حلب كيا سول 

واملقدر قيمتها مببلغ ستون مليون 

لرية سورية عىل أن يبدأ املزاد بالقيمة 

املقدرة للسيارة وذلك يوم األحد 

2022/9/25 الساعة 15.30 يف كراج 

الحجز بالراموسة والدفع فوراً عند 

البيع ويقع عىل عاتق املشرتي رسم 

الطابع والداللة واإلعامر.

وملزيد من اإليضاح مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين بحلب.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103700

ـــــــــــــــــــ

 مذكرة تبليغ لحضور مجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اعزاز

بالدعوى أساس/   99 / لعام 2022 

القايض السيد :  احمد شادي عيد                                    

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية : اسمى قطاع بنت احمد

املدعى عليه :  احمد محمد عيل  بن 

عدنان 

موضوع الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق       

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة عىل عنوانه كونه 

مجهو االقامة وعمالً باحكام املادة)27( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغك  لحضور املجلس 

العائيل عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم   االحد   19 /9 /2022 

الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض  

103698 

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب  

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : رنيم باشا بنت ابراهيم

املدعى عليه : إبراهيم أدهم هنانو 

بن حقي

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/6996

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم األحد املوافق  2022/9/25 يف 

الساعة /11/ صباحاً موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك.

وعمالً بأحكام املادة )27/أ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية تقرر 

دعوة املدعى عليه بإحدى الصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

املجلس العائيل ويف حال تغيبك 

وعدم حضورك أو إرسال وكيالً قانونياً 

سينعقد املجلس العائيل وتثبيت 

غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103697

ــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

أساس /4581/ لعام 2022 قرار /884/ 

لعام 2022

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم

الجهة املدعــية : ارساء برادعي بنت 

جنيد.

الجهة املدعى عليها : عدنان حليل بن 

إسامعيل.

الدعوى : تثبيت زواج ونسب وتفريق 

لعلة الشقاق.

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن :

1- تثبيت زواج املدعية ارساء برادعي 

بنت جنيد والدتها عائشة غزال تولد 

حلب 1992/1/1 محل ورقم القيد 

بالط تحتاين خـ187 من املدعى عليه 

عدنان حليل بن إسامعيل والدته 

أمينة بري تولد حلب 1992/10/14 

محل ورقم القيد خان السبيل خـ38 

عىل مهر معجله مئتا ألف لرية سورية 

غري مقبوضة ومؤجله مئتا ألف لرية 

سورية باقية بذمة الزوج وعد زواجهام 

حاصالً يف تركيا - غازي عنتاب بتاريخ 

.2014/1/1

2- تثبيت نسب الطفلتني : 1- ليان 

تولد إسطنبول اسنلر 2014/11/16 

و 2- رزان تولد إسطنبول - اسنلر 

.2018/10/21

3- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/8/22 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني بطلقة بائنة واحدة واقعة 

ببهو املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

بتاريخ صدور هذا القرار.

4- إلزام املدعية بالعدة الرشعية 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

5- تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الزوجية والرشعية يف هذه 

الدعوى مبا فيها املهرين املعجل 

واملؤجل والنفقة واملصاغ الذهبي ومن 

كافة الحقوق األخرى.

6- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً 

حسب األصول بتاريخ 24/محرم/1444 

هجري املوافق 2022/8/22 ميالدي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103696

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة بحلب 

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعون : 

- فاتنة صليبي بنت محمد.

- عبد العزيز وباسل وماهر ومفيدة 

أوالد أحمد قجة

املدعى عليه : أحمد رمو بن وليد 

وسعاد - بصفته ولياً عن ابنته القارص 

تسنيم رمو بنت أحمد وروال قجه

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء سيارة.

بالدعوى أساس 2022/2876

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة األربعاء 2022/9/28 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

103776

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /4/ 

بحلب 

القايض: فيصل عرنوس

املساعد: راما السيد عيل

املدعي: فاضل تفنكجي بن بكري     

املدعى عليهم: ورثة محمود قباين بن 

عبدو وهم:

عبدو قباين بن محمود

زاهر قباين بن محمود

أحمد قباين بن محمود

خريية قباين بنت محمود الجميع 

أصالة عن أنفسهم وإضافة للرتكة

 الدعوى: تثبيت رشاء

أساس /1041/لعام 2022

عمالً باملادة /27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطاركم 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/10/4 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103675

ــــــــــــــــ

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني

رقم امللف 874/م / لعام 2022

الدائن : محمد ياسني تنبكجي بن 

محمد 

املدين : محمد غريوايت بن محمد 

عادل 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

قسم املداينة بتاريخ 2022/8/28 

بامللف التنفيذي رقم /874/ م / لعام 

2022 اإلعالن عن البيع والنرش أصوالً 

لجهة السيارة رقم لوحة /655999/ 

حلب سياحية خاصة نوع دايو تيكو 

صنع 2001 واملقدرة قيمتها مببلغ 

/11000000/ ل.س احد عرش مليون 

لرية سورية وتحديد يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة /15.30/ إىل 

/16.00/ موعداً للمزاد يف كراج الحجز 

محلة املهندسني بحلب ، يبدأ املزاد 

بالقيمة املقدرة وعىل املشرتي أن 

يدفع الثمن نقداً مع رسوم الطابع 

والداللة واإلعامر ولالستيضاح مراجعة 

دائرة التنفيذ املدين بحلب .

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103711

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية السادسة بحلب

القايض : شازل أسعد

املساعد :  هيثم شالش

املدعي : محمود السليامن بن أحمد 

املدعى عليها : مولودة عثامن بنت 

جميل

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/1354

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

103712

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد : محمد حسني الرجو

املدعية : سبندي ويس بنت عبد 

العليم

املدعى عليه : عبد النور شحود بن 

حكمة.

موضوع الدعوى : تثبيت تنازل عن 

الحضانة وإسقاط

يف الدعوى رقم أساس /2022/11691

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إبالغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األحد 2022/9/25 

الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور ستجري بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض

103715

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثانية بحلب  

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد :  محمد سالمة

املدعية : رؤى خوامتي بنت بسام 

املدعى عليه : عبد الرحمن عزيزي 

زابر بن أحمد

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/10863

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 

2022/10/9 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103716

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار  (

صادرة عن  محكمة  )  البداية (  

املدنية   الثالثة  بحلب 

القايض السيد : عمران حداد 

املساعد  : عامر داده 

لجهة املدعيـــة :   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  )اخطار( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االثنني  ( املوافق  26 

/ 9 / 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 

103717

ـــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة أخطار

صادر عن محكمة الرشعية /9/ بحلب

القايض: محمد العيل.

املساعد: زكريا ياسني.

املدعية: رنا حزوري بنت عبد الفتاح.

املدعي عليه: يوسف حزوري بن احمد

املوضوع: تثبيت زواج و نسب و 

تفريق

اساس/8778/لعام/2022

عمال باملادة /34/ أ.م قررت املحكمة 

إبالغك مذكرة االخطار نرشاً بالصحف 

و عىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني الواقع 

يف 2022/9/26 الساعة /10/ زوالية.

و اذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

و عليه اقتىض االعالن

  القايض

103722

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )  اخطار  (

صادرة عن  محكمة  ) الصلح  (  

املدنية /  الثامنه  / بحلب 

القايض السيد :   خالد  دنون

املساعد  : محمد نجار

الجهة املدعيـــة :  طالبة الرتميم :   

احمد  املوىس  بن موىس 

الجهة  املدعى عليها :

 •  وردة  العالوي  بنت عالوي 0 

 •  فطيم  - أحمد -  فيصل -  فاطمة  

أوالد  موىس األحمد ووردة العالوي  0 

 • معن – سميه – خولة -  شمسه 

-  محمد -  نايفة -  بدره -  طه – 

عطا – سمريه -  أوالد  موىس  األحمد  

وتفاحة  البكري 

 •  أخالص -  اسامء -   هيا  أوالد   

عارف األحمد 

 •   امينه املحمود بنت   ابراهيم 

 •  معتز – مؤيد – مهند -  حمود  

- والء -  روان  - خالد -  عارف – 

موىس -  أوالد  نايف  األحمد  وامينه 

املحمود 0  

  بصفتهم من ورثة املرحوم  موىس 

االحمد بن احمد العبد الله  اصالة  

واضافة للرتكة  

الدعـوى : طلب ترميم  وتجديد  

دعوى

بالدعوى أساس  ) 4539 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )اخطار( املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم )االحد 

( املوافق   2 /10 / 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 

القاضــي 

103723

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد السيد : هيثم شالش

املدعي : عامر بيطار بن زكريا.

املدعى عليه : محمد زغنون بن 

مصطفى

 موضوع الدعوى : تثبيت رشاء سيارة

أساس /2022/4155

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ من 

قانون أصول املحاكامت إخطار املدعى 

عليها بواسطة اإلعالن بالصحف 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 بحقها املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

103724

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد :  أحمد يوسف 

املدعية : زينيا عطري بنت محمد 

توفيق  أصالة وبالوصاية عىل 

القارصين 

أمري وكرم صابوين 

املدعى عليهم : عامد وعالء الدين 

ولدي عمر صابوين 

الدعوى : محاسبة رشيك

الدعوى أساس 593/ تجاري /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/9/19 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

103885

ــــــــــــــــ 

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعي : نجاح تلجبيني بنت احمد

املدعى عليه : جميلة مريعي بنت 

احمد

الدعوى : ترميم وترقني

الدعوى أساس: 2022/20566

عمالً باملادة 34/أ أصول املحاكامت 

قررت املحكمة ابالغك مذكرة الدعوى 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الثالثاء 2022/9/20 الساعة 10 

زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

103725

ـــــــــــــــ

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

طالب التبليغ: بحري برخو بن محمد

املطلوب تبليغهام: إبراهيم سيدو بن 

رسول – جانكامن كالو بنت محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/30 يف امللف التنفيذي 

9265/ب/2022

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه قد 

وضع موضع التنفيذ الحكم البدايئ 

برقم أساس /359/قرار /2022/602 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو ارسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103754

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن املحكمة الرشعية الغرفة 

السادسة  بحلب 

 القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم  

 املدعي : احمد قطيش بن توفيق 

املدعى عليهم : ياسني قطيش ورجاء 

قطيش وبرش قطيش ويرسى قطيش 

أوالد توفيق 

موضوع  الدعوى : تثبيت مخارجة  :

قررت املحكمة عمال باملادة /27/أ 

مكرر   من قانون أصول املحاكامت 

املدنية اعالم املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  

 مضمون القرار رقم /940/  أساس 

/9462/ لعام 2022 

اقــرر

 • الحكم بتثبيت تخارج الجهة املدعى 

عليها اىل اخر ما جاء يف القرار 

 قرارا وجاهيا بحق  املدعي او مبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليهم قابال 

للطعن  بالنقض صدر  حسب األصول 

بتاريخ 2/صفر /1444 هجري املوافق 

2022/8/30 ميالدي  

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

103685

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السادسة بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعية : فخري القادر بن شعبان

املدعى عليه :  جالل محمد القادر 

بن شعبان

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 15185/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/22 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

103684

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد :  أحمد يوسف 

املدعي : سمري كوسان بن ابراهيم

املدعى عليهم : إبراهيم وانجيال ولدي 

افريم كوسان

الدعوى : تثبيت عقد رشاكة

الدعوى أساس 572/تجاري / 2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103683

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السابعة بحلب  

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : محمد السيد بن محمد عادل  

 

ميثله املحامي أحمد العيل

املدعى عليهم : 

 • أحمد ومحمود وخالد وهبه 

وفاطمة أوالد محمد عادل هويلو

 • حياه األسمر النوري بنت حسن 

الدعوى : تثبيت مخارجة

الدعوى أساس 2022/10861

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/9/26 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103682

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية : رنا مغريب بنت فاتح

املدعى عليه : يوسف ريحاوي بن 

محمود

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 9810/ 2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول محاكامت 

تقرر اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/9/22 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103681

 ======

  سند تبليغ حكم

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

االوىل  بجبل سمعان

القايض:  جمعه الحسني

املساعد:  عباس حنبالس

املدعي :  مصطفى مصطفى بن احمد

املدعى عليه:  محمود حاج عبد 

الوهاب بن يحيى

الدعوى :  تثبيت رشاء 

قررت املحكمة وعمال باحكام املادة/  

34 / أ /  تبليغك الحكم الصادر 

بالصحف ولصقاً  بلوحة اعالنات 

املحكمة القرار /816/ اساس  /1306/ 

2021 املتضمن:

1- تثبيت رشاء املدعي من املدعى 

عليه لتامم حصته السهمية  

البالغة/600/سهم من العقار/1224/

منطقة عقارية حور – سمعان. و رفع 

اإلشارة بعد انربام الحكم وتنفيذه 

اصوالً ...الخ ما جاء بالقرار.

قراراً وجاهياً بحق املدعي و 

كالوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

لالستئناف صدر بتاريخ 2021/12/23 

القايض

103680

 ========

 سند تبليغ حكم

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

الثانية  بجبل سمعان

القايض:  نويران حامدي تركامن

املساعد:  عباس حنبالس

املدعي :  مصطفى مصطفى بن احمد

املدعى عليه:  سامي جمعة بن عبد 

الله

الدعوى :  تثبيت رشاء 

قررت املحكمة وعمال باحكام املادة/  

34 / أ /  تبليغك الحكم الصادر 

بالصحف ولصقاً  بلوحة اعالنات 

املحكمة القرار /164/ اساس  /299/ 

2022 املتضمن:

1- تثبيت رشاء املدعي من املدعى 

عليه لحصة سهمية و قدرها/48,172/

سهم من العقار/1741/منطقة عقارية 

تقاد – سمعان.  و رفع اإلشارة بعد 

انربام الحكم وتنفيذه اصوالً ...الخ ما 

جاء بالقرار.

قراراً وجاهياً بحق املدعي و 

كالوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

لالستئناف صدر بتاريخ 2022/3/29 

القايض

103679

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

القايض السيد : محمد سعيد علوش.

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية : محمد باسم الدرويش بن 

محمد مظفر.

املدعى عليه : زينب محمد بنت 

خالد.

موضوع الدعوى : إنهاء حضانة.

يف الدعوى رقم أساس 2022/8376 

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إبالغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األحد 2022/9/25 

الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور سيتم بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103678

 ==========

اعالن تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الحادية عرش بحلب

أساس 4806/قرار/391/لعام2022 

القايض : محمد دهان . 

املساعد : أحمد حسني . 

املدعية : صباح الباب بنت صبحي . 

املدعى عليها : زكريا زنكاح بن شاكر. 

الدعوى :  فسخ تسجيل . 

عمالً باملادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة ابالغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة الحكم املتضمن: 

 • فسخ تسجيل السيارة رقم لوحة 

/509635/حلب من اسم املدعى عليه 

وإعادة تسجيلها باسم املدعية وذلك 

لدى مديرية النقل بحلب ..الخ 

 • ترقني إشارة الدعوى ..الخ فقرات 

الحكم. 

قراراً صدر بتاريخ 2022/4/28 

القايض

103676

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

  مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

الشيوخ

القايض السيد : إسامعيل طراب رفاعي      

املساعد  :  داندي الحيس   

املدعية :    عائشة محمد بنت ياسني                         

 وكيلها املحامي : عبد القادر درغام                                                         

املدعى عليه:  يوسف حمو بن حامش                              

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

 يف الدعوى أساس/  212   / لعام 

2022

نظراً لعدم التمكن من تبليغك 

القامتك يف منطقة غري امنة وفق 

احكام املادة)34( أ/ أصول قررت 

املحكمة تبليغك بواسطة النرش 

بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم   االربعاء    21 /2022/9 يف 

الساعة )10( زوالية .

واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً 

عنك أجريت بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

103674

 =========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٠/

االحد ٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

السادسة بحلب

الرئيس : حسن عتك 

املساعد : نصار العساف 

املستأنف عليه طالب التبليغ : محمود 

شويحنة بن عبد الرحمن 

املستأنف عليهم املطلوب تبليغهم : 

- فيصل حمكه بن محمد 

- زيدان الحسن بن عزيز 

- خالد الجاسم الشهاب بن حسن

- محمد العليوي الحمود بن عبود 

أساس 38/ب/2022 

قررت املحكمة عمالً باملادة 34/أ إبالغ 

املستأنف عليهم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم األربعاء 2022/9/21 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

جرت بحقكم املعاملة القانونية.

 القايض

103673

 ========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التبليغ:    محمد زكريا الخلف 

بن هشام  

املطلوب تبليغه:    محمد ماجد جبييل 

بن محمد نجيب  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/29 يف امللف التنفيذي 

/9032/ب/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب  

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم     

البدايئ  برقم اساس /152/ت/

قرار/2022/326

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103672

==========

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية بالسفرية 

القايض السيد: حسني العليوي 

املساعد السيد: نعيمه املسطور 

الجهة املدعية: حسني املحمد بن 

محمد 

الجهة املدعى عليها: امونه السليامن 

بنت حسن 

موضوع الدعوى: تثبيت طالق. 

يف الدعوى رقم أساس /2022/408/ 

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/8/29/ رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشا بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة. 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/ أصول محاكامت مدنية. 

اخطار املدعى عليه نرشا بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل جلسة املحاكمة 

يوم األربعاء 2022/10/5/ 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 

103671

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفـذ :  وفاء عايص بنت محمد 

أديب 

املنفذ عليه :  يارس كريم بن أحمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 23 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8973/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /9032/ قرار /1031/ حسم 

. 2021/10/28

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

103670

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الرابعة بحلب  

القايض السيد : محمد ماهر شيحة

املساعد السيد :  أحمد عوض

املدعية : حفيظة ياقدي بنت عادل  

بصفتها وصية مؤقتة عىل القارص 

محمد ياقدي بن عبد الله وضياء

املدعى عليه : عبد الله ياقدي بن 

عادل 

ضياء رجب بنت رمضان

الدعوى : تجديد دعوى تثبيت نسب:

الدعوى أساس 2022/12538

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم الثالثاء 2022/9/27 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103669

========

إعالن مبثابة

إخطار تنفيذي

املنفذ: اوهانس اواكيان بن زهراب

املنفذ عليهم: 1- انجيل باتانيان بنت 

رسكيس

2- صاموئيل كشيشيان بن وارتور

3- الني كشيشيان بنت صاموئيل

4- نورا كشيشيان بنت صاموئيل

أصالة عن أنفسهم وبصفتهم ورثة 

املرحوم زهراب اواكيان بن اوهانس

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/29 بامللف التنفيذي 

)3361/ص/2022( إخطاركم بالصحف 

وبلوحة اإلعالنات برتميم امللف 

التنفيذي )15024/ص/2004( لتنفيذ 

الحكم الصلحي املدين أساس)20139( 

وقرار )1312( حسم 2004/8/29

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية أصوالً.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103668

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخبار  تنفيذي 

امللف رقم 397/ نزع /2022

طالب التبليغ : طائفة الكلدان بحلب

املطلوب تبليغه : ريتا متويل بنت نعوم

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/25 تبليغ الجهة املنفذ 

عليها ريتا متويل بنت نعوم نرشاً 

بإحدى الصحف الرسمية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات الدائرة ومتهيداً لبيع 

العقار املوصوف باملحرض رقم /4221/ 

مقسم /9/ م.ع ثانية بحلب ـ التامم 

العائدة ملكيتها للجهة املنفذ عليها 

واملحجوز ملصلحة طائفة الكلدان 

بحلب واملقدرة قيمته مببلغ وقدره 

/125.000.000/ ل.س مئة وخمسة 

وعرشون مليون لرية سورية .

جرباً فقد نظمت قامئة رشوط البيع 

وأودعت بامللف بتاريخ 2022/8/18 

وعينت رئاسة التنفيذ الساعة 13.00 

الواقع يف األحد 2022/9/25 موعد 

الجلسة تعقد للنظر فيام يحتمل 

تقدميه من االعرتاضات عىل القامئة 

لذلك وتوفيقاً ألحكام املادتني /390-

391/ من قانون أصول املحاكامت فإننا 

ننبهكم إىل لزوم االطالع عىل القامئة 

وإبداء ما قد يكون لديكم من أوجه 

البطالن أو املالحظات بطريق االعرتاض 

عليها قبل موعد جلسة االعرتاضات 

خالل فرتة اإلعالن أو إرسال وكيل 

قانوين وإال سقط حقكم يف ذلك .

مدير التنفيذ املدين بحلب

103888

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد :  أحمد يوسف 

املدعية : زينيا عطري بنت محمد 

توفيق  أصالة وبالوصاية عىل القارصين 

أمري وكرم صابوين 

املدعى عليهم : عبد السالم وعبد 

الكريم وعامد وعالء الدين أوالد عمر 

صابوين 

الدعوى : محاسبة رشيك

الدعوى أساس 599/ تجاري /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/9/19 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103784

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /

العارشة/ بحلب

 القايض املندب:  حسن زلط  

 املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعية: ريتا مكرديجيان بنت ليون                                     

 املدعى عليهام :

• ديكران كهايان بن ارداشيز     

•رائد اسكيف بن منيف

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/20201/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغكام مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

االثنني  2022/9/26 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقكام 

املعاملة القانونية.

القايض 

103782

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية  

االوىل بحلب  

القايض :  مصطفى بسوت 

املساعد:  أحمد يوسف 

املدعي:  ابراهيم تومه بن غسان            

املدعى عليهم:  

-رحاب ورشيف وابراهيم وعبد الغفور 

وعبد الرحمن وعبد الرؤوف وهديل 

وشهد وجنى رشيف أوالد ابراهيم.

-امينة رشيف بنت ابراهيم .

-رغداء رشيف بنت عبد الحي .

الدعوى:  تثبيت رشاء حق استثامر 

متجر

الدعوى أساس:  653  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

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 .

   القايض

103777  

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العرشون بحلب 

القايض :  خليل العالن 

املساعد:  صباح حاممي 

املدعي:  باسل البوالد بن محمد بدر               

املدعى عليه:  ورثة غسان رشيفة بن 

عيل وهم :

1-لينا قباين بنت محمد عيل .

2-محمد عيل ومهند وباسل وبانا أوالد 

غسان رشيفة .  

الدعوى:  تثبيت رشاء  

الدعوى أساس:  8881  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االربعاء  (  

28/ 9 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

103775   

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب 

القايض :  محمد ماهر  شيحة  

املساعد:  أحمد عوض  

املدعية:  درية دقامق بنت محمود               

املدعى عليه:  حسن سواس بن محمد   

الدعوى:  تثبيت زواج  

الدعوى أساس:  9337  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االثنني  (  

26/ 9 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

103774

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف  

صادر عن محكمة البداية املدنية 

القايض السيد :  عمر زرزوري

املساعد السيد:   غاده هنداوي

الـمـدعــــي   :جنت بكر بنت عبدو

املدعى عليه  :  شاهني نعسو بن 

محمد  

موضوع الدعوى  : ترميم واثبات حكم 

قضايئ قطعي

بالدعوى أساس / 224/ 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 االثنني  10/3/ الساعة /10/ 

زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية    . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103773

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفـذ :  عبري الراجح بنت عمر

املنفذ عليه :  فيصل الحسني بن محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 28 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 9190/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /33683/ قرار /1337/ حسم 

. 2020/12/14

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

103772

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 12 بحلب

القايض  : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمه املصطفى 

طالب التبليغ : محمد عبد الرحمن 

العجييل 

املطلوب تبليغه : محمود رساج عيل 

بن محمد 

الدعوى :  

الدعوى أساس 2022/18563

عمالً باملادتني /27و34/ أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/10/10 الساعة /10/ زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103771

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد : محمد حسني الرجو

املدعية : عامر رساج بن محمد وليد.

املدعى عليه : رؤى طيبي بنت محمد 

زكريا.

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق.

يف الدعوى رقم أساس /2022/6765

عمالً باملادة /27/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوتك لحضور املجلس العائيل 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/21 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

103770

==========

اعالن مبثابة مذكرة دعوى  صادرة عن 

املحكمة الرشعية  الثالثة يف حلب 

القايض السيد :  محمد سعيد علوش 

املساعد السيد : خلدون حوري   

املدعية : سمرية اكرث بنت محمد              

ميثلها املحامي زهري جويد  

املدعى عليه : بكري مرصي  بن 

محمود  

الدعوى :  تفريق لعلة الشقاق 

بالدعوى رقم  أساس / 8299 / لعام 

 2022

قررت املحكمة عمال باحكام املادة 

/27/ فقرة / أ / من قانون اصول 

املحاكامت املدنية   كونك 

مجهول االقامة   تبليغك  بالصحف 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة وبلزوم 

الحضور 

يوم الثالثاء 27 / 9 /  2022 الساعة 

/ 10 / زواليه واذا مل تحرض او ترسل 

وكيال قانونيا 

ستجري بحقك املعاملة القانونية          

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103768

=========

اعالن  دعوة ملجلس عائيل 

صادر عن محكمة الرشعية 

القايض السيد : إبراهيم الكادري  

املساعد السيد : خلود منال    

الجهة املدعية :  سيدره الرمضان بنت 

ماهر   

 املدعى عليه : وائل الدرويش بن فواز    

موضوع الدعوى  : مخالعة قبل 

الدخول الرشعي  

يف الدعوى رقم  أساس /27/ لعام 

 2022

عمال باملادة /27/فقرة  أ   من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة  دعوة املدعى عليه   لحضور 

املجلس العائيل بواسطة النرش  

بالصحف  املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة  بلزوم الحضور اىل املحكمة  

يوم الخميس  الواقع يف   2022/9/22 

الساعة /10/ زوالية .

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية غيابيا . 

القايض 

103767

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن   املحكمة الرشعية 

الخامسة   بحلب

 القايض :  عيل سلطان  

 املساعد :  موىس شيخو 

املدعية:  فاطمة نداف بنت سليامن 

 املدعى عليه : إبراهيم جلياليت بن 

حسني 

الدعوى أساس/1223/ 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  االثنني  26 

/2022/9 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

  القايض 

103766

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /

السابعة/ بحلب

 القايض :  حسن ارناؤوط  

 املساعد :  ماهر حراق 

املدعي: فادي حامل بن رضا                                     

 املدعى عليه : محمد مشلح بن 

محمود    

 الدعوى : تجديد فسخ تسجيل سيارة  

 الدعوى أساس/17983/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

الثالثاء  2022/9/27 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

   القايض 

103765

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

القايض :  محمد سعيد علوش

املساعد:  خلدون حوري

املدعية: أريج بويش بنت سمري                                                        

املدعى عليه: فاضل ميك بن وليد 

الدعوى: تثبيت زواج 

الدعوى أساس: 11132 /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )الثالثاء( 27 / 9 / 2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

  القايض

103764  

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

القايض :  محمد سعيد علوش

املساعد:  خلدون حوري

طالب االنعدام املدعي: بكري مجوز 

بن محمد                                                         

املدعى عليها املطلوب االنعدام 

مبواجهتها: ساندي مخملجي بنت 

سيف الدين  

الدعوى: انعدام قرار قضايئ  

الدعوى أساس: 8451 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )االحد( 25 / 9 / 2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

  القايض

103763   

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب

القايض: مصطفى لبابيدي 

املساعد: هنادي الياس 

طالب التبليغ :  حسن ومحمد أوالد 

محمود هنداوي . 

املطلوب تبليغهم : 

 •  محمد طارق بنا بن محمد عبد 

السالم. 

 • فاطمه ومحمود وعبد السالم أوالد 

محمد طارق بنا ومهديه كوسه . 

الدعوى :  ترميم 

أساس /2022/4174

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة 

اخطاركم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة الخميس 

2022/9/22 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقهام املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

103761

 =========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 13 بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

طالب الرتميم: محمود حلبيه بن 

محمد

املطلوب الرتميم مبواجهته :  محمد 

صالح أفندي بن منري

الدعوى : ترميم

الدعوى أساس 15783/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/10/10 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

103760

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض : حسن زلط )املناب(

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعي : مصطفى حسن بن حسن 

املدعى عليهام : 

 • محمود طوبال بن محمد 

 • انتصار لوقه بنت محمد 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/4094

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/9/26 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

103758

 =========

مذكرة دعوة ملجلس عائيل  

صادر عن املحكمة الرشعية يف الباب

القاضـي : محمد احمد سواس     

املساعـــد : عبد السالم النعمة     

 املدعــية  :  جليله الخلف بنت عمر                    

ميثلها املحامي : محمد الفرج    

 املدعى عليـه :  احمد الخلف بن 

خالد   

  يف الدعوى الرشعية  رقم أساس 188 

لعام 2022

  تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم االثنني 

املوافق 2022/10/3 يف الساعة العارشة 

موعدا لعقد املجلس العائيل املشرتك 

ونظرا لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمال بأحكام املادة رقم /34/ أ  أصول 

املحاكامت تقرر دعوة املدعى عليه 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور املجلس العائيل لدى املحكمة 

الرشعية يف الباب يف الدعوى املقامة 

بني الطرفني    

   و يف حال تغيبك وعدم حضورك 

او ارسال وكيال قانونيا سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي 

وعليه اقتىض االعالن 

القايض                   

103757

 =========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثالثة 

بحلب 

القايض : محمد مدرايت

املساعد : فائق الربي

املدعية : لينا شبارق بنت محمد.

املدعى عليه : رضوان شبارق بن 

محمد.

املوضوع : تجديد دعوى بعد الشطب

أساس 2022/714

عمالً باملادة 27/أ أصول املحاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك للمحكمة الثالثاء 2022/9/27 

الساعة /10/زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

القايض

103756

 =======

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 384/نزع/2022

مبارش اإلجراءات: محمد صوراين بن 

كنجو

املدين : فاطمة عبد الكريم – محمد 

عبد الكريم – محمود عبد الكريم 

أوالد عبد الرحمن

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

أوصاف العقار

7/4470 م.ع بللريمون 

100.000.000 ل.س

مئة مليون لرية سورية

شقة سكنية يف الطابق الثاين )األول 

فوق املكاتب( عىل ميني صاعد الدرج 

مؤلفة من ثالث غرف وصالون ومدخل 

وممر ومطبخ وحامم ومغسلة ورشفة 

من الجهة الرشقية

يباع العقار خالياً من الشواغل 

والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم االربعاء ـا 2022/9/21 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

103755

 =========

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية يف عني 

العرب 

القايض السيد : فاروق عبيد 

املساعدة السيدة : صباح قد حنون 

الجهة املدعية : وردة محمد عيل بنت 

محي الدين 

الجهة املدعى عليها : مصطفى العمر 

بن كدرو

املوضوع : تثبيت زواج ونسب 

يف الدعوى رقم أساس 1122 لعام 

 2022

قررت املحكمة تبليغ الجهة املدعى 

عليها نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة عمال باملادة 34/ 

فقرة مأ/ أصول محاكامت مدنية 

بلزوم الحضور للمحمة يوم الخميس 

2022/9/22 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض 

103729

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

مذكرة  دعوة  املجلس العائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة / السادسة  / 

القايض الســد : عباس شيخو

املساعد الســيد : عبد الرزاق هاشم 

الجهة املدعيــة: حسناء دعبول بنت  

رمضان 

الجهة املدعى عليها : مالك مخزوم بن 

عبد القادر

 الدعـــوى :         تفريق لعلة 

الشقاق – مهرين -  نفقة زوجية 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 7362

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

تقرر  لدينا  بالدعوى  املذكورة  تعيني  

حكمني  من األباعد   وتحديد  يوم  

/ االثنني  /  املوافق 26 / 9  /2022  

الساعة العارشة  صباحا«  موعدا«  

لعقد  املجلس العائيل  املشرتك  

ونظرا« 

تقرردعوة  املدعى عليه  بالصحف  

وعىل لوحة  إعالنات    املحكمة 

لحضور املجلس  العائيل   لدى  

املحكمة الرشعية  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

103708

====



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٠/

االحد ٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

بعــة لرا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة )    اخطار(

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية  

العرشون بحلب 

القايض السيد :  خليل العالن 0  

املساعد  :     صباح  حاممي 

الجهة املدعيـــة :  فتحية  مخزوم  

بنت  محمد 

الجهة املدعى عليها :  رامي بغدادي   

بن أحمد  0  

الدعــوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  )  12885 / 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    

9/28 / 2022 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيل قانوين 

عنكم باملوعد املحدد جرت بحقكم  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  بحقك وعليه 

إقتىض االعالن0 

القاضـي 

 103701

=====

إعالن مبثابة مذكرة  دعوة 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

 الرئيس : عبد الخالق رزوق . 

املساعد: مازن مؤقت 

املستأنف  : محمود بيج بن محمد . 

املستأنف عليه:  

 • وداد كور بنت محمد . 

 • أحمد ضبعان بن رمضان . 

أساس /2022/1977 

عمالً بأحكام املادة /27/ أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة ابالغك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/

زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية 

وعليه اقتىض االعالن

الرئيس

 103690

=====

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية يف 

منبج

القايض  : يارس خليفه 

املساعد :  عبري الدنديش

املدعي  : 1- محمود سليامن بن احمد

 2- عدله الحسني بنت سعيد

املدعى عليه : محمد الحمود بن احمد

موضوع الدعوى:  إنهاء عقد رهن 

يف الدعوى رقم أساس /1255/ لعام 

2022

عمالً باملادة /27/أ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك إىل 

املحكمة يوم االحد 9/25 /2022   

الساعة  /10/ زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

    القايض 

 103783

=====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الثانية بحلب 

القايض: جهان السلو 

املساعد: فائق الربي 

املدعي: ميشيل شقيان بن صبحي 

املدعى عليهام :

ماريا شقيان بنت جرجس – أنطوان 

شقيان بن صبحي 

الدعوى : إزالة شيوع 

الدعوى أساس /4975/ لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة 27/أ 

أصول تبليغكام مذكرة الدعوة نرشا 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة االثنني 

2022/9/26 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرضا او ترسال وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكام املعاملة 

القانونية 

القايض 

 103667

=====

إعالن مبثابة مذكرة )   دعوة   (

صادرة عن  محكمة البداية  املدنية / 

الثالثة  / بحلب 

القايض السيد : عمران حداد 

املساعد  :     عامر داده 

لجهة املدعيـــة :  خديحه  دعدول   

بنت احمد

الجهة املدعى عليها : 

1--  عبد املعطي  احمد بن جميل 

2-  محمد  فائز  حاج سليامن 

3-  عثامن حطاب  بن عبد  الرحمن 

4-  عامد  و هاب   بن نجم 

5-  عمر  بيلوين  بن احمد

الدعــوى : ترقني اشارة   

بالدعوى أساس  )  18928 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) دعوة ( املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم )االثنني 

( املوافق   26 /9 / 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 

 103710

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب

القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد : هنادي الياس

املدعي : ماجد درشين بن خالد

املدعى عليهم : 

- فضيلة حاج يونس بنت فاضل

- ) سامح - سامح - إنصاف - سمر - 

بدر ( جميعهم أوالد حسن بصطيقة 

وفضيلة 

الدعوى : ترميم وإثبات صحة صدور 

حكم

بالدعوى أساس /4371/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إخطار املدعى 

عليهم بواسطة اإلعالن بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة الخميس 2022/9/22 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

103953

ــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة  ملجلس 

عائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية  بعفرين 

أساس /438/ لعام 2022 

القايض السيد : محمد يارس عطعط     

املساعد السيد  : محمد يارس الحافظ    

الجهة املدعية  : امينة شيخ حسن بنت 

محمد رجايئ                               

الجهة  املدعى عليها : احمد حسن 

بن بطال                    

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

  يف الدعوى الرشعية رقم  أساس 

/438/ لعام 2022

 وعمال بأحكام  املادة 34  ما بعدها 

من قانون  أصول مدنية املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة تعيني حكمني 

من االباعد ودعوة   املدعى عليه  

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور املجلس العائيل وتحديد يوم 

الثالثاء الواقع 2022/10/4 يف الساعة 

العرشة موعدا لعقد املجلس العائيل 

املشرتك  األول 

يقتيض حضورك او ارسال وكيال قانونيا 

عنك وبتغيبك سينعقد املجلس العائيل 

والسري بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن                                              

القايض                 

103952

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف  

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية

  الغرفة :الثانية 

القايض السيد :نويران تركامن  

املساعد السيد: عباس حنبالس  

الـمـدعي: فريدة املصطفى الحسن 

بنت حسن  

ميثله املحامي : صبحي غالب   

املدعى عليهام  : جمعه بن محمد عيل 

االحمد و نوره تولد 1954 

نرص االحمد بن محمد عيل و نوره 

تولد 1961 

حلب -املسلمية- معروفني من املختار   

موضوع الدعوى  : تثبيت رشاء

بالدعوى أساس / 1591/لعام 2022

عمالً باملادة /34/ أ  من قانون أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

إبالغك نرشاً بالصحف و لصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة

 يوم االربعاء 9/28/ 2022 الساعة 

/10/ زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية    . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103951

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد : مازن موقت 

املستأنف : د . فاروق رنجبال بن عبد 

اللطيف

املستأنف عليها : مها تاديف بنت احمد 

هشام

أساس /2188/ 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/آ 

أصول املحاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة لحضور جلسة يوم االربعاء 

2022/9/28 الساعة 10 زواليه . وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً سيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

الرئيس

103948

ـــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

التاسعة بحلب 

القايض السيد : برش الكيايل

املساعد : هنادي الياس

املدعي : بشار كيمل بن محمد

املدعى عليه : زيك سمعان بن سمعان

الدعوى : إزالة شيوع 

أساس 2022/4522

عمالً بأحكام املادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة ابالغك بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/9/27 

الساعة 10 زواليه .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

ارسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

القايض

103947

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة الصلح املدنية  

الثالثة بحلب

 القايض :  محمد مدرايت

 املساعد : فائق الربي

طالب الرتميم: إسامعيل الجاسم بن 

موىس                                     

 املطلوب تبليغهم : 

 • يوسف الجاسم بن موىس 

 • عبد الكريم التمرو بن محمود 

 • ورثة يحيى حبش بن إبراهيم – 

إضافة للرتكة -وهم : 

 • فضيله شامي بنت احمد

 • إبراهيم + احمد + عائشة+ محمد 

+ خالد + الهام + نهى + لينا + فاطمه 

+ عبد العظيم + هبه+ براءة + 

محمود / أوالد يحيى حبش

 الدعوى : ترميم  تثبيت بيع  

 الدعوى أساس/ 4467 / لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليهم رغم تبلغهم 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أ اصول إبالغكم مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة  االحد  2 

/2022/10 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

القايض 

103946

ــــــــــــــ

 مذكرة دعوة    

صادر عن املحكمة الرشعية يف جرابلس         

بالدعوى أساس/ 276  / لعام 2022 

    القايض السيد: فاروق عبيد                    

    املساعد السيد: داندي الحيس

املدعية  :      أمريه رجب بنت مروان                    

وكيلها املحامي: سامي العامر   

املدعى عليه:    حمدو االبراهيم بن 

حسن                

منبج – طريق جرابلس 

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

- نفقة – تثبيت حضانة 

  نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كونه ضمن املناطق 

الغري آمنة 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   الثالثاء  27 

/ 2022/9 الساعة/10/ زوالية.  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنِك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.  وعليه اقتىض االعالن

القايض

103944

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة  بحلب

الرئيس: عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنف :  عبد القادر منصور بن 

احمد مجد الدين   

 املستأنف عليه:   محمد مخزوم بن 

حمود  

الدعوى أساس/ 1950/ لعام 2022 

مل يحرض املستأنف عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوى.

لذلك عمال باملادة  34/أ اصول قررت 

املحكمة اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

الثالثاء 2022/10/4 الساعة )11( 

زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم الذي 

سيصدر بحقك سيعترب مبثابة الوجاهي. 

الرئيس

103907

ـــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الرابعة 

بحلب

الرئيس : محمود هركل 

املساعد :  مازن موقت

طالب التبليغ:  وليد بللو بن محمود

املطلوب تبليغهم : محمد نوري 

دويدري بن رضا

الدعوى أساس 2022/1841

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/10/2 

الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 الرئيس

103906

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  محكمة الصلح املدنية 

الثامنة بحلب 

 القايض : خالد دنون 

املساعد  : محمد نجار 

املدعـي : جورج مغامز بن أنطون 

املدعى عليهم : 1- وسيم -2- عبد 

الحميد – أوالد أحمد كامل مكتبي

الجميع إضافة لرتكة مورثهم أحمد 

كامل مكتبي  

الدعـوى :إزالة شيوع 

 أساس /1950/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ لذلك 

قررت املحكمة إخطار   املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األحد   10/16/ 2022  

الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل تحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكام املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

القايض

103905

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن  محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

القايض : يوسف أطرش

املساعد  : هيثم شالش 

املدعـي : مارك مزق بن أنطوان 

املدعى عليه : بشارة مغامز بن أنطوان 

الدعــوى : إزالة شيوع 

 أساس /2454/ 2022

عمالً بأحكام املادة /34/ أ لذلك قررت 

املحكمة إخطار  املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األحـد  10/9/ 2022  

الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد سيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي .

 القايض

103904

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الرابعة بحلب 

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعي: طه حامدة بن محمد

املدعى عليه: محمود النعسان بن 

جمعة 

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة

أساس  /2022/4785

عمالً بأحكام املادة 34/آ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الخميس 2022/9/19 الساعة 10 

زواليه .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك سيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي . 

 القايض

103902

ـــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرعن محكمة االستئناف املدنية 

/7/ بحلب 

القايض السيد : احمد عيل عيل

املساعد السيد : مجدولني شنو

املستأنف: محمد عبد اللطيف بن 

احمد

املستأنف عليه : غياث شامي بن 

محمد امني 

الدعوى : تثبيت بيع سيارة 

أساس /2022/371

قررت املحكمة عمالً بأحكام باملادة 

34/آ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية اخطار املستأنف عليه بواسطة 

االعالن بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء الواقع 2022/9/27 الساعة 

/10/ زواليه وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

 القايض

103901

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثانية عرش بحلب 

القايض : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمة املصطفى

املدعي : مالك كرايس بن محمد صالح

املدعى عليها : نجوى كرايس بنت عبد 

السالم

الدعوى : اعرتاض الغري

بالدعوى أساس 2022/5556 

عمالً باملادة /27/ أصول قررت املحكمة 

إخطارك نرشاً بالصحف ولصقاً بلوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضور يوم 

األربعاء 2022/9/28 أو إرسال وكيالً 

قانونياً عنك وإال ستجري بحقك 

املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض  

103900

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب 

القايض : محمد فراس خرمه 

املساعد : عيل أقرع

املدعي : مالك كرايس بن محمد صالح

املدعى عليها : نجوى كرايس بنت عبد 

السالم

 الدعوى : إعادة محاكمة

بالدعوى أساس 3818 /2022 

عمالً باملادة /27/أ أصول قررت 

املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف ولصقاً 

بلوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضور 

يوم األربعاء 10/12/ 2022 الساعة 10 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك باملوعد املذكور ستجري بحقك 

املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض  

103899

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

القايض السيد : عيل سلطان

املساعد : موىس شيخو

املدعية : جود محوك بنت محمد 

هشام.

املدعى عليه : مصطفى مطر بن أحمد.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

بالدعوى رقم أساس /9622/ لعام 

2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت إبالغك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الخميس 2022/9/29 الساعة  

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

103898

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف االتارب

القايض   :عبد القادر زلط    

املساعد  :  فاطمة سلمو

املدعية  :  محمد مسعود بن عيل و 

فاطمة  

املدعى  عليه :  اميان مصطفى بنت 

عبدو و خدوج                    العنوان: 

االتارب-ابني  

املوضوع: تثبيت طالق  

يف الدعوى أساس /113/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/

فقرة /أ/ من أصول املحاكامت اخطارك 

نرشاً بالصحف املحلية و عىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة يوم 

االحد   2022/10/9   الساعة 10 

زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي  .

القايض

103897

ــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرعن املحكمة الرشعية  يف عفرين  

 القاضـــي  : محمد يارس عطعط     

 املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعــية :  ريم حجو بنت جمعه                             

متثلها املحامية : شريين شيخو             

املدعى عليــه : احمد محمد بن جامل 

الدين     

الدعوى :   تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /871/ لعام 

2022

   وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م . 

م  كون منطقة املدعى عليه غري آمنة  

قررت املحكمة دعوة املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس املوافق 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وتجري املحاكمة بحقك مبثابة 

الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض 

103896

ــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ: عبد املحسن السخني 

بن محمد     

املطلوب تبليغه :حازم اسامعيل بن 

ياسني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/8/30  يف امللف 

التنفيذي رقم 9328/ب لعام 2022 

إخطاركم نرشاً  بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه 

تم وضع موضع التنفيذ  الحكم رقم 

أساس /1953/ قرار /610/ لعام   2022  

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب .

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية 

بامللف .

مدير التنفيذ املدين بحلب

103895

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية يف الباب 

القايض السيد: محمد احمد سواس 

املساعد السيد: عبد السالم النعمة 

الجهة املدعية: غادة األحمد بنت عبد 

الهادي 

ميثله املحامي: أسامه الحاج عبد 

الجهة املدعى عليها: 

1- رمزية كردي بنت أيوب كردي 

2- حياة الحمد الشبيل بنت عبدو 

الحمد الشبيل 

3- احمد الشبيل بن عبدو الحمد 

الشبيل 

4- فاطمه الحمد الشبيل بنت عبدو 

الحمد الشبيل 

5- حسني الشبيل بن عبدو الحمد 

الشبيل 

6- عبد الرحمن الحمد الشبيل بن 

عبدو الحمد الشبيل 

_ الدعوى: تثبيت زواج ونسب: 

يف الدعوى الرشعية رقم أساس 

/2022/439 و نظرا لجهالة موطن 

املدعى عليهم و عمال باملواد /27/ و 

ما بعدها من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االثنني الواقع 

 2022/10/10

اذا مل تحرضو او ترسلوا وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املحدد جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية وعليه اقتىض اإلعالن. 

القايض 

103894

ـــــــــــــ

مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

القايض السيد : بسام تلجبيني 

املساعد السيد : نذير صاري كوزال 

الجهة املدعية : راما حاج عمر بنت 

محمد صالح

املدعى عليه :  محمد يارم بن عبدالله 

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى رقم أساس /7606/  لعام 

2022

عمالً باملادة /27/أ بقانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوة املدعى عليه لحضور املجلس 

العائيل بواسطة النرش بالصحف املحلية 

و عىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االحد الواقع 

يف 2022/9/25 الساعة /10/زواليه 0

و اذا مل يحرض او يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض

103924

ــــــــــــ

إعالن
دفعة االكتتاب

يدعو مجلس إدارة جمعية نور الهدى التعاونية للسكن واالصطياف بحلب عىل قرارها رقم /138/ بجلسة مجلس اإلدارة 

 /w3/ رقم /22/ تاريخها 2022/8/30 دعوة جميع األعضاء املكتتبني عىل املحارض يف مرشوع مجلس مدينة حلب يف بقعة

اىل مراجعة مقر الجمعية الكائن يف منطقة اوتوسرتاد سوق الهال أمام كراج الحجز  طابق اول هاتف /2214720/ وذلك من 

اجل تسديدي دفعة االكتتاب والبالغة ثالثة ماليني لرية سورية وأيضاً دفع مبلغ االلتزامات املرتتبة عليهم خالل مدة أقصاها 

أسبوع من تاريخ نرش اإلعالن ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهولني العناوين التالية أسامؤهم : احمد 

مرصي – حسني السيد حسني – انس قاطرجي – محمد رضوان باكري – حسني باقي – عمر حلويب – رىب قاطرجي – أمينة 

دياب – محمد ذيك دياب – محمد عيل الحسني – مليس كبه وار يارس السيد احمد – عبد الرزاق دملخي – محمد مجاهد 

دملخي – حسان العيل الحسن -  غسان الحسن – محمد دملخي – عامر دملخي – معاز حرفوش – محمد صالح عزيزة – 

محمود الهدى الحسيني – يوسف دوارة حسن رفاعي – اميان كعيد – محمد يحيى سالح – هنادي قلعه جي – خلود سالح 

– ميا سالح – احمد سالح – منى سالح – محمد بدر الدين سالح – رنا جرسي – خالدية قناية – محمد زكريا أمينو – فاطمة 

عبد الرحمن – باسل رماح – عمر مصطفى – سهام أمينو – غصون حميص – بديعة قويري – اسامد حجار – حسن عباس 

– هدايا كناس – زكوان جاميل – ثناء رسديني – سوسن اخرس – محمود خرسة – فاطمة حلواين – عبد القادر مري عيل – 

رضوان حداد زكريا حداد – عامر حجار.

ويف حال عدم سداد املبلغ والتأخري يطبق بحقكم قانون التعاون السكني شاكرين تعاونكم 

رئيس مجلس اإلدارة

مالك زغنون

24490

إعالن
فقد الطالب عيل حبيب عبد الحميد الشهادة 

الكرتونية + مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب 

كلية الصيدلة يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24491

إعالن
فقدت الطالبة ملى محمد فاتح اسود الشهادة 

الكرتونية + مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب 

كلية طب االسنان يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان الكلية مشكوراً.

24492



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٠/

االحد ٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

لخامســة ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثانية - الجمركية بحلب 

الرئيس :  صالح معراوي 

املساعد:  عبد النارص دياب 

املستأنف:  مدير جامرك حلب - 

بصفته              

املستأنف عليه:  بسام عبد العزيز بن 

محمد خري  

الدعوى أساس:  43  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االربعاء  (  

5/ 10 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

الرئيس

103927

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /19/ 

بحلب

القايض السيد:  محمد شادي بدلة.

املساعد السيد :  زياد املحمد.

املدعي: بشري نوري عاشوري بن احمد.

املدعى عليه : ورثة املرحومة فاطمه 

منى مهمندار بنت عبد الرزاق وهم : 

 • مديحة مهمندار بنت احمد راشد.

 • داليا ودانيا أوالد بشري نوري 

عاشوري.

الدعوى : فسخ وإعادة تسجيل.

أساس/19586/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ 

أ اخطاركم نرشاً بالصحف اليومية 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األربعاء الواقع 2022/9/28 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقكم 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103940

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة عرش بحلب 

اساس / 7451/ قرار / 321/ لعام 

2022 حسم بتاريخ 2022/5/10

القايض السيد :  محمد فاتح أبرم    

املساعد السيد : سهيلة العيل  

الجهة املدعية :محمد أكرم عامر بن 

محمد ديب                

املدعى عليها: خالديه مسطو بنت 

هاشم  

موضوع الدعوى : تثبيت بيع .

قررت املحكمة و عمال باملادة رقم 

/27/ فقرة /أ/ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية ابالغه بواسطة 

النرش بالصحف باإلضافة اىل االعالن 

لصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

مضمون الحكم اساس / 7451/ قرار / 

321/ لعام 2022 املتضمن : 

 •  تثبيت رشاء الجهة املدعية و 

بيع الجهة املدعى عليها لحصة 

2400/1200 من املسكن /1/ عامرة 

/270/ من املنطقة توسع املدينة 

بحلب وتسجيل امللكية السم الجهة 

املدعية لدى املؤسسة العامة لالسكان 

بحلب وكافة الدوائر املختصة مع عدم 

املساس باإلشارات السابقة املدونة 

عىل صحيفة العقار موضوع الدعوى 

والحقوق املكتسبة عليه . 

 • ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

مبوجب العقد رقم /1324/ لعام 2020 

بعد انربام الحكم وتنفيذه أصوالً .

 • تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف وأتعاب محاماة وفق 

قانونها . 

قراراً وجاهيا بحق الجهة املدعية و 

كالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها 

قابالً لالستئناف صدر وافهم علنا 

حسب األصول بتاريخ 2022/5/10 

ميالدي .

 القايض

103890

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية االوىل 

بحلب  

 القايض :  محمد املوىس اليتيم 

املساعد:  دليار عبيد 

الجهة املدعية:  محمد الحسني بن 

رجب            

الجهة املدعى عليها: رشيد محمد بن 

رشيد 

موضوع الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء 

الدعوى أساس:  4929  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) االربعاء (  5 / 10 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103889

ــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد : عبد الله كريدي 

 

املساعد السيد : باسم حالج

املدعية: صبيحه مجدمي بنت محمد

املدعى عليه: شهاب الحاجي احويش 

بن احمد

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون الحكم رقم أساس /2230/ 

قرار /932/ لعام 2022 املتضمن:

 • رد طلب تثبيت الطالق لعدم 

الثبوت

 • التفريق بني املدعية وزوجها املدعى 

عليه بطلقة رجعية واحدة واقعة يف 

قاعة املحكمة الرشعية بتاريخ صدور 

القرار لعلة الغياب.

 • إلزام الزوجة املدعية بالعدة 

الرشعية من تاريخ صدور القرار.

 • تثبيت تنازل املدعية عن املهرين.

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

قراراً قابالً للطعن صدر بتاريخ 

2022/8/31

القايض

104011

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 11 بحلب

القايض : محمد دهان 

املساعد :  أحمد حسني 

املدعي : عبد الله العبدو بن مصطفى 

املدعى عليهم : ورثة جامل عساين 

شاربه بن حسن وهم :

 • رابعه عساين بنت محمد 

 • حسن ودريه وحسني وفاطمة 

وياسمني ومحمد وآيه وارساء أوالد 

جامل عساين شاربه ـ إضافة للرتكة

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 12162/ 2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/9/19 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

104010

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية األوىل بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو

املدعية : ريم سلقيني بنت محمد 

يارس  

ميثلها املحامي عبد اللطيف محيو

املدعى عليه : مصطفى بستاين بن عبد 

اللطيف

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9047

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 28 /2022/9 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

104009

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

االوىل بحلب 

القايض :  محمد موىس اليتيم 

 املساعــد : دليار عبيد .

املدعية : هدى ريحاوي بنت عبد 

اللطيف.      

املدخلة :  مروه كنجو بنت محمد 

بصفتها وصية عىل أوالدها القارصين 

)عبد اللطيف وغنى ( أوالد نهاد 

ريحاوي . 

الدعوى: إزالة شيوع 

أساس /79/ 2022

عمالً بأحكام املادة 27/أ اصول 

اخطاركم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة األربعاء 

2022/9/28 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

104008

=========

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعية : فاطمة فاضل بنت عبدو

املدعى عليها: شريين عيىس بنت 

محمد فؤاد 

الدعوى : فسخ تسجيل

أساس /2022/20391

عمالً بأحكام املادة 34/آ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

ابالغك بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء 2022/9/27.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

القايض

104007

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية العارشة بحلب  

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : رميه العبود بنت كامل   

ميثلها املحامي    

محمد خاروفة

املدعى عليه : محمود املحمد بن 

جدوع 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب وتفريق

الدعوى أساس 2022/9721

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/10/2 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

104004

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن   املحكمة الرشعية األوىل  

بحلب

 القايض :  مروان حاج حمود   

 املساعد :  محمد حسني الرجو

املدعية: رجاء مقرش بنت محمد عيل                                       

ميثلها املحامي محمد حسام نجار                                     

 املدعى عليه :  مهند كوردي بن عبد 

القادر    

 الدعوى : تثبيت زواج  

 الدعوى أساس/11170/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االربعاء  2022/9/28 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض 

104003

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

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية يف أعزاز 

القايض السيد : أحمد شادي عيد

املساعد : عيل حسني

املدعية : نغم حجار بنت صبحي                                

وكيلها املحامي فراس أحمدية

املدعى عليه : محمد إبراهيم بن 

محمود

الدعوى : تثبيت زواج ومهر ونفقة 

وتفريق لعلة الشقاق

بالدعوى رقم أساس /90/ لعام 2022

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

وتحديد يوم األربعاء 2022/9/21 يف 

الساعة العارشة صباحاً موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك والجلسة يوم 

الخميس 2022/9/22

ونظراً لعدم التمكن من تبليغك 

القامتك ضمن املناطق الغري آمنة 

وعمالً بأحكام املادة /34/ فقرة 

/أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغ املدعى عليه عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك املجلس العائيل لدى 

املحكمة الرشعية يف أعزاز يف الدعوى 

املقامة بني الطرفني وإذا مل تحرض 

أو ترسل وكيالَ قانونياً عنك سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

باجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104002

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

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة (

صادرة عن  محكمة   الصلح   املدنية 

/  الخامسة / بحلب 

القايض السيد :   مصطفى لبابيدي 

املساعد  : هنادي الياس 

لجهة املدعيـــة :  لينا  ملحم  بنت  

عبد اللطيف 

الجهة املدعى عليها :    نهى ملحم   

بنت عبد اللطيف 

الدعـــوى : ازالة شيوع 

بالدعوى أساس  )5074   / 2022  (

وعمال« باملادة )  34 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة ( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم )   الخميس ( املوافق    

29/ 9/ 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 

القاضــي 

104001

 =========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب  املوقرة

القايض: محمد ماهر شيحه .  

املساعد:   أحمد عوض 

 املدعــي : جامل ضبع بن حسن .    

 

ميثلها املحامي : أحمد دج

املدعى عليه : حسن السيد بن محمد 

 .

الدعوى : تثبيت وفاة 

أساس /9393/ لعام 2022

عمالً بأحكام املادة 27/أ  اصول 

اخطارك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة األربعاء 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

  القايض

103997

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو

املدعية : فاطمة أسود بنت عيل 

املدعى عليهم : 

 • زهراء نبات بنت محمود 

 • محمد سفيان وأحمد يارس وعبد 

الرزاق وحمزة أوالد عيل أسود

الدعوى : تثبيت مخارجة

الدعوى أساس 2022/12378

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/9/25 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103995

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب 

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : عائشه خليلو بنت حسني  

ميثلها املحامي    

فراس فالحة

املدعى عليه :  عمر النجار بن محمد

الدعوى : تثبيت زواج ونسب

الدعوى أساس 11643/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103993

========

مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب

القايض السيد: عباس شيخو 

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم

الجهة املدعية: ابتسام خليل بنت مح

مود                                    ميثلها 

املحامي نذير شيخ محمد                       

املدعى عليه: مصطفى الرمضان بن 

محمد 

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

واملهر والنفقة 

يف الدعوى أساس /7611/لعام 2022

عمالً باملادة )27/أ( بقانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوة املدعى عليه لحضور املجلس 

العائيل بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

الواقع يف 2022/9/26 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي

   القايض 

103989

 ==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب

أساس / 2976 / لعام 2022

القايض :  حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

الجهة املدعية : خالد جمعة بن جمعة 

  

الجهة املدعى عليها: 

أحمد ويشو بن محمد حاتم 

مصطفى بن محمد ويشو 

أمينة فردويس بنت عبدو 

) فتحية - محمد زهري - أحالم - سارة 

- غالية -  مصطفى -  أحمد  - رغداء 

- محمد سهيل - عبد الله - راشد -   

فاطمة -  أدهم -  أمجد ( أوالد عبد 

السميع  ويشو

) ارساء - أحمد - صهيب - فادية - 

ضحى - يحيى ( أوالد مصطفى قنطي

) محمد عيل  - مصطفى - عبد 

السميع  - حسن - محاسن - مهدية 

- حسني - عامد الدين - نسيبة  - 

منتهى(  أوالد أحمد ويشو

) أمينة - محمد  - فاطمة  - مصطفى 

-  هناء - ابراهيم - نور ( أوالد أحمد 

مروان خليفة

) منال  - نرسين -  محمد فاضل 

- آالء - أحمد رساج الدين ( أوالد 

محمود عجاج

هبة حج حسن بصفتها وصية مؤقتة 

عىل ولديها القارصين : 

ثريا بنت حسام الدين عجاج وهبة 

حج حسن 

محمود حسام الدين عجاج وهبة حج 

حسن

) بشرية - محمد حسني - أحمد جامل  

- ملك - مصطفى جالل – أمينة ( 

أوالد محمد عيل ويشو

) زياد  - زبيده - رفيده - وعد  - 

أحمد - عبد الحليم - شذى - عمر – 

نور- عيل  ( أوالد محمد عاشور

 الـدعـــوى : تثبيت رشاء

نظراً لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليهم لجهالة موطنهم وعمالً باملادة 

27/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم حضورهم إىل املحكمة يوم 

األحد الواقع يف 2022/9/25 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املحاكمة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض 

103984

                                                                   =======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

بجبل سمعان الغرفة الثانية

أساس / 852 /  لعام 2022

القايض : نويران حامدي تركامن  

املساعد :  عباس حنبالس

الجهة املدعية : محمد فيصل الخالد 

بن خالد 

الجهة املدعى عليها  : 

 • ) محمد – فارس(  حموي أوالد 

محمود 

 • ورثة املتويف فاضل حالق علوان بن 

محمد وهم : 

 • فاطمة خطيب بنت ابراهيم 

 • ) محمد نور – يوسف - معتز   

مهند ( حالق علوان أوالد فاضل

الـدعـــوى : طلب تجديد الدعوى 

رقم اساس 2022/852 بعد انقطاع 

الخصومة 

 عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم االربعاء     28 

/2022/9 الساعة /10/ زوالية  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض 

103983

   ========

 مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

جرابلس  

بالدعوى أساس/ 253 / لعام 2022 

القايض السيد : فاروق عبيد      

املساعد  :  داندي الحيس   

املدعية  : مقبولة دريعي بنت حجي                    

وكيلها  املحامي: احمد سامل  

املدعى عليه:  خالد شيخو بن شيخو                                   

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كون عنوانه ضمن 

املناطق الغري امنة وعمالً باحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغ املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل 

املحكمة يوم الخميس  22 / 2022/9 

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

103976

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

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 اخطارك وتبليغك الطلب العارض 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/10/3 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

103970

                       =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الرابعة 

بحلب

الرئيس : محمود هركل 

املساعد :  مازن موقت

املستأنف : محمد فوزي فتال بن زكريا

املستأنف عليهم: 

 • أمينة وحكمت وبدرية ونجاح 

وخالد وهدى وسمرية ومنتهى أوالد 

محمد فتال

 • هولة عمر بنت عصمت

الدعوى أساس 2022/2212

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/9/26 

الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103969

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية يف 

السفرية 

 القايض:  حسني العليوي   

 املساعد :  نعيمة املسطور 

املدعي :  غفران املحمد عيل بنت عبد 

الرزاق   

 املدعى عليه : حامدي املنصور بن 

أحمد                 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق ونفقة 

زوجية ومهرين وأشياء جهازية 

 قررت املحكمة بجلسة 2022/8/29 

بالدعوى الرشعية رقم أساس /502/ 

لعام 2022 إبالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة  االثنني 2022/10/3 الساعة 

)10( زوالية.

وذلك لجهالة موطنك كونك مقيم يف 

لبنان وموطن إقامتك مجهول عمالً 

باملادة /27/ أصول محاكامت.

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

   القايض

103966

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

 القايض :  عبد الله كريدي 

املساعد:  باسم حالج  

املدعي : ضياء الدين عساف بن 

طاهر 

املدعى عليها: عروبه جواد بنت 

محمد ديب   

الدعوى: تثبيت وفاة  

الدعوى أساس: 10820 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )االربعاء( 21 / 9 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103964 

 ========

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب

القايض : مصطفى لبابيدي

املساعد : هنادي الياس

املدعي : احمد نعناع بن محمود

املدعى عليه : عبد النارص نعناع بن 

محمود

الدعوى : ازالة شيوع 

أساس 2022/4608

عمالً بأحكام املادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطارك بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس 

.2022/9/29

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

القايض

103961

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 20 بحلب

القايض : خليل العالن

املساعد : صباح حاممي

املدعية : لينا أرنب بنت يارس

املدعى عليه : يوسف قباوة بن سامي 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/38758

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103958

 ======

 إعالن تبليغ حكم رشعي

صادر عن محكمة الرشعية يف مارع 

 القايض   : احمد عبد الله االسود    

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية : رسمية قول اغايس بنت عبد 

العزيز           

– ميثلها املحامي :عيل حسن 

املدعى عليه :عيىس بطالو بن صبحي 

 حلب-الصاخور-جانب املستوصف    

املوضوع: تثبيت زواج ونسب 

يف الدعوى أساس /  40 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/أ 

من أصول املحاكامت تبليغك الحكم 

الصادر يف الدعوى رقم اساس /  

40 / حسم بتاريخ   28 /2022/8 

واملتضمن :

 • تثبيت زواج املدعية رسمية  قول 

آغايس بنت عبد العزيز قول آغايس و 

عزيزه حاجي موىس قيد تلمضيق خـ2 

تولد تلمضيق 1992/11/10 وذلك من 

املدعى عليه : عيىس بطالو بن صبحي 

بطالو و بهية بطالو قيد الورديه خـ12 

تولد قرامل 1985/3/20 

 • وذلك  /5000000/ خمسة ماليني 

لرية سورية غري  مقبوضة ومؤجله 

/5000000/ خمسة ماليني لرية سورية 

باقية بذمة الزوج وذلك يف قرية 

الوردية بتاريخ 2009/11/29 وتسجيل 

ذلك لدائرة االحوال املدنية اصوال 

 • الحاق نسب االطفال :1-فادية تولد 

حلب 2010/3/13  

    -بهية تولد حلب 2011/6/17 

- نرجس تولد حلب 2016/7/20 

- محمد تولد حلب 2018/9/1 

- صبحي تولد حلب 2019/9/1 

وذلك بنسب والديهام املذكورين يف 

هذا القرار وتسجيل ذلك لدى دائرة 

االحوال املدنية املختصة اصوال 

3-تضمني املدعية الرسوم واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر وافهم علنا 

حسب  األصول

بتاريخ االحد   1/  صفر    /1444 

هجري املوافق   28/  2022/8 

ميالدي..

  القايض

103957

 ========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٠/

االحد ٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

السادســة

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب

القايض: حسن زلط

املساعد: فؤاد نجار 

الجهة املدعـــــية : محمود دقاق 

بن عمر. 

الجهة املدعى عليها :

1-يحيى بويش بن عبد اللطيف. 

2-عائشه وهيام ونهى ومحمد 

واحمد وعدنان ونهاد وعبد اللطيف 

ومروان أوالد محمد عيد بويش. 

3-آمنه يخني بنت محمد . 

4- محمد يحيى وعبد الكريم 

وجنان واحسان وأحمد وفائز ونرصه 

وميرس وأحمد جامل ومنى أوالد 

محمد فاتح البيك . 

5-محمود ويحيى وخالد وليىل أوالد 

محمد عنربجي.

6-آمال وقمر ومحمد أوالد صالح 

الدين عنربجي .            

 أصالة وإضافة للرتكة. 

الدعوى : تثبيت رشاء .

أساس /2022/17459

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة 

اخطارك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقهام 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103956

 ======

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

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 

واحمد باسل وعمرو ونرسين ورهام 

أوالد عيل قرقناوي

إضافة للرتكة

الدعوى : تجديد وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 18862/ 2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول 

محاكامت تقرر اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 

2022/10/2 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

103955

 ==========

مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج 

بالدعوى  أساس /1140/ لعام 2022

القايض السيد : إبراهيم البدوي  

املساعد  : عبري الدنديش   

املدعية : محمود العيىس بن 

إبراهيم                 

وكليه املحامي : إبراهيم حمد   

املدعى عليها : هليله الحجي بنت 

محمد         

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق        

 نظرا لعدم التمكن من تبليغ 

املدعى عليها للدعوى كونها  ضمن 

املناطق الغري امنة وعمال بأحكام 

املادة /34/ فقرة أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطار  

املدعى عليها عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة  يوم األربعاء  

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية 

واذا مل تحرضي او ترسيل وكيال 

قانونيا عنك تجري  بحقك املعاملة 

القانونية وان الحكم سيصدر بحقك 

مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

103954

                                                 ===========

 مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

منبج  

بالدعوى أساس/ 1185/ لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  : عبري الدنديش   

املدعية : غاده املوىس بنت ابراهيم                   

وكيلها املحامي:  سامي العامر    

املدعى عليه:  قيس العيىس بن عيل                         

 منبج – طريق الخفسة      

موضوع الدعوى: تثبيت زواج  

ونسب و طالق

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كون عنوانه ضمن 

املناطق الغري امنة وعمالً باحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطار املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل 

املحكمة يوم االحد  2 / 2022/10 

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

103943 

===========

مذكرة اخطار

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 باحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطار املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك 

اىل املحكمة  يوم االربعاء  28 / 

2022/9 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

103942

===========

سند تبليغ حكم

صادر عن   املحكمة الرشعية يف  

الباب    

القايض السيد:  محمد احمد سواس                                      

املساعد:   عبد السالم النعمة 

املدعية:    نعيمه االبراهيم بنت 

حامد  و فطوم الخالد من مواليد 

قانيل 1980/6/1 

 ميثلها املحامي: سامي العامر                     

املدعى عليه:   رسالن الحسن بن 

حسني و كله العمو من مواليد مران 

1951/3/5 محل و رقم القيد مران 

خ /57/                 

  موضوع الدعوى: تثبيت طالق      

 عمالً باحكام املادة/34/أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

تبليغ املطلوب تبليغه نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة  القرار الصادر عن املحكمة 

الرشعية يف    الباب    أساس/223/  

قرار/337/ لعام 2022 واملتضمن:              

اقـــرر

1-تثبيت طالق ) املدعية: نعيمه 

االبراهيم بنت حامد    و فطوم 

الخالد من مواليد قانيل 1980/6/1 

( من )املدعى عليه: رسالن الحسن 

بن حسني   و كله العمو من مواليد 

مران 1951/3/5 ( محل و رقم القيد 

مران خ /57/   الواقع يف مدينة 

منبج بتاريخ 2012/9/15  , وعد 

هذا الطالق بائناً بينونة كربى

2-الزام امني السجل املدين بحلب  

بتسجيل واقعة  الطالق املذكورة يف  

الفقرة الحكمية األوىل يف قيود طريف 

الدعوى عقب انربام القرار و تنفيذه 

اصوالً.

3-اعفاء املدعية من  العدة الرشعية 

النقضاء اجلها .

4- تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الزوجية و الرشعية كافة تبعاً 

لقبضها من املدعى عليه.

5- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف  .

قراراً وجاهياً بحق املدعية  و 

كالوجاهي بحق املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض    

  تيل و افهم علناً حسب األصول و 

القانون 

صدر يف يوم  االربعاء  الواقع يف       

26/    محرم  /1444 للهجرة املوافق    

24 /  2022/8  ميالدي   

  القايض  

103941

                           ===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  فراس مكتبي بن عبد 

املجيد 

املنفذ عليه :  محمد شلهوب بن 

خرض

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 31 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 9398/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /11343/ قرار /417/ حسم 

. 2022/5/29

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

103938

                                                ========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية / 

االوىل / بحلب

القايض : محمد املوىس اليتيم   

املساعد :   دليار عبيد 

املدعـي : هيثم ما مكالو بن محمود      

املدعى عليهم: 

 • ملك عيل بنت مدور

 • حنان مامكالو بنت عيل 

 • سيفني + سعد / ولدي نهاد  

مامكالو 

الجميع  اصالة و بصفتهم من ورثة 

نهاد مامكالو  واضافة للرتكة 

 الدعوى : ترميم

 الدعوى اساس /  4188/ لعام 

-2022

مل يحرض املستأنف عليهم رغم 

تبلغهم مذكرة الدعوى.

لذلك عمال باملادة  34/أ اصول 

قررت املحكمة اخطاركم نرشاً 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة االثنني 2022/9/26 الساعة 

)11( زوالية

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال 

قانونيا عنكم يف املوعد املذكور 

اجريت بحقكم املعاملة القانونية 

والحكم الذي سيصدر بحقكم 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

 القايض

103937

 ========

إعالن مبثابة مذكرة )   اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية   

عفرين  

القايض الســـيد : محمد  يارس 

عطعط

املساعد الســيد : محمد  يارس 

حافظ 

الجهة املدعيــة: جهان حديدي بنت  

محمد

الجهة املدعى عليها : عالء خلو بن 

عبد الرحمن

 الدعـــوى :  تثبيت زواج ونسب 

وتفريق        

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 333

وعمال«  بأحكام  املادة   34 / أ   

من قانون اصول املحاكامت املدنية 

00

قررت املحكمة  )  اخطار ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم )  االحد    ( 

املوافق   25 / 9 / 2022 الساعة /

العارشة / زوالية0  وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيل قانوين عنك يف املوعد 

املحدد جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية  وإن الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 000وعليه إقتىض 

االعـــــالن0 

القاضــي

103936

 ==========

اعالن قضايئ مبثابة مذكرة اخطار 

القايض السيد : لؤي 

حاج إبراهيم عرعور                                  

قايض محكمة الصلح املدين بتلعرن 

املساعد السيد : وليد رستم  

الجهة  املدعية : جليله 

مامو بنت سليامن                                  

وكيلها املحامي : احمد الحميدي          

 الجهة املدعى عليها : 1- رقيه حابو 

بنت عساف 2- دالله حابو بنت 

عساف 3- حامده حابو بن عساف 

4-امينه حابو بنت عساف 5- 

إبراهيم حابو بن عساف 6- قدور 

حابو بن عساف  7- مفيدة حابو 

بنت عساف 8- عكني حابو بن عبد 

الله  9- ليىل حابو بنت عبد الله 

10- هاله حابو بنت عبد الله 11- 

طالل حابو بن عبد الله 12- تركيه 

حابو بنت عبدالله 

موضوع الدعوى: إزالة شيوع عقار  

قررت املحكمة  بجلسة يوم 

الخميس 2022/8/29 بالدعوى 

الصلح املدين رقم أساس /53/ 

واملؤجلة اىل جلسة الخميس 

2022/10/13 ابالغ املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالحصف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الخميس  2022/10/13  الساعة 

العارشة صباحا وذلك لجهالة 

موطنك عمال باملادة /27 / أصول 

محاكامت 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك او من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية وسوف 

يتم تبليغك املذكرة بحقك مبثابة 

الوجاهي . 

وعليه اقتىض  االعالن                                 

  القايض 

103932

 ==========

 إعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

 القايض :  بسام القاسم 

املساعد:  والء محو 

املدعية : مروه عضم بنت محمد 

جميل                               ميثلها 

املحامي عبد الجواد عبد السالم                    

املدعى عليه:  عبد الله دعبول بن 

محمود          

الدعوى:  التفريق لعلة الشقاق   

الدعوى أساس:  7669  /2022

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور  للمحكمة 

لحضور املجلس العائيل يوم  

االربعاء   9/28 / 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

103930

==========

إعالن مبثابة مذكرة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

/20/ بحلب

القايض : خليل العالن 

املساعد : صباح حاممي 

املدعي : خالد عجم بن أحمد . 

املدعى عليه:   أوالً- ورثة محمد 

الخزنوي بن عز الدين: 

 • بهية رشيد بوظو ودالله .                 

7-نوزت يلدز بنت محمد ويشار. 

 • محمد فائز الخزنوي بن محمد 

وفضيله.            

 8-محمد مطاع الخزنوي بن محمد 

وفضيله . 

 • موفق الخزنوي بن محمد ونوزت.            

9-أحمد الخزنوي بن محمد ونوزت. 

 • عز الدين الخزنوي بن محمد 

ونوزت.      

 10-وفاء الخزنوي بنت محمد 

ونوزت.

 • بهية الخزنوي بنت محمد 

ونوزت.        

 11-اجالل الخزنوي بنت محمد 

ونوزت.

 • أوالد عبد الخالق الخزنوي بن 

محمد املتوىف قبله وهام: 

 • فضل عبد الخالق الخزنوي 

وحسناء تولد2003.   2-هامم عبد 

الخالق الخزنوي وحسناء تولد2004 

وصياً رشعياً عنهم / محمد مطاع 

الخزنوي بن محمد وفضيلة / 

 • أوالد اعتدال الخزنوي بن محمد 

وفضيله املتوفية قبله وهم : 

1-محمد مؤمن محمد منري الخزنوي 

واعتدال. 2-غيثاء محمد منري 

الخزنوي واعتدال. 

3-حسنه محمد منري الخزنوي 

واعتدال.    4-صاره محمد منري 

الخزنوي واعتدال  

الدعوى : فسخ تسجيل 

أساس /17048/ 2022 

عمالً بأحكام املادة /27/ أ أصول 

ابالغكم بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة األربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

103923

   ===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/11/ بحلب

 القايض :  محمد دهان

 املساعد :  أحمد حسني 

املدعي: محمد تيسري ناصيف بن نا

صيف                                     

 املدعى عليه : انس حاج محمد 

ناصيف بن ناصيف    

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/20684/ لعام 

-2022

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االثنني  2022/9/19 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

القايض

103916

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية 

السادسة  بحلب

القايض : عباس شيخو

املساعد :   عبد الرزاق الهاشم 

املدعية : فاطمة الجنيد بنت مصط

ىف                                  ميثلها 

املحامي عبد القادر الجبيل    

املدعى عليه :  طه رشف بن عيل           

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق و 

الرضر 

 الدعوى اساس /  11177/ لعام 

-2022

عمال باحكام املادة/ 34/أ اصول 

قررت املحكمة إبالغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االربعاء 2022/9/28 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

القايض 

103915

 ========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف 

املدنية  السادسة  بحلب

الرئيس: حسن عتك  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنف :    محمد الجوك بن 

محمد ربيع   .                    

  املستأنف عليه: جمعة رساج عيل 

بن حسن          

الدعوى أساس/ 153/ص/ لعام 

 2022

مل يحرض املستأنف عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوى.

لذلك عمال باملادة  34/أ اصول 

قررت املحكمة اخطارك نرشاً 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة الثالثاء 2022/10/4 الساعة 

)11( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقك سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

 القايض

103914

==========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

 القايض :  عبد الله عفش                                                 

رئيس التنفيذ املدين يف جبل سمعان 

املساعد :  صباح قدحنون 

 طالب التبليـغ  : رصني فهدي بن 

عبد الكريم            

املطلوب تبليغهام : - رئيس مجلس 

إدارة رشكة كونتوار أورينتال ش.م.م

 - عيل املطلق بن احمد                   

   قررت رئاسة التنفيذ املدين بجبل 

سمعان بتاريخ 2022/8/30 يف 

امللف رقــــــم 684/ب/2022 

إخطاركام نرشا بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بجبل سمعان بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ  القرار الصادر عن محكمة 

البداية املدنية األوىل بجبل سمعان 

) الغرفة التجارية ( أساس 4 قرار 2 

لعام 2022

 فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بجبل سمعان أو إرسال وكيلك 

القانوين خالل املدة القانونية تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية 

بامللف .  

 وعليه اقتىض اإلعالن 

رئيس التنفيذ املدين بجبل سمعان                                                                            

103913

===========

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /  الرابعة / 

القايض الســـيد : محمد ماهر 

شيحه

املساعد الســيد : احمد  عوض

الجهة املدعيــة: راما بصال  بنت 

محمود  

الجهة املدعى عليها :   احمد شيخ   

البساتنه  بن عبد العزيز 

 الدعـوى :   تثبيت زواج  ونسب   

وتثبيت طالق       

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 8611

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   

من قانون اصول املحاكامت املدنية 

00

قررت املحكمة  ) اخطار ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم )  األربعاء  ( 

املوافق    9/28 / 2022 الساعة /

العارشة / زوالية0  وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيل قانوين عنك يف املوعد 

املحدد جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية  وإن الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 000وعليه إقتىض 

االعـــــالن0 

القاضـي

103908

===========

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن املحكمة الرشعية 

السادسة بحلب

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم

الجهة املدعية: هبه العبد الغني 

بنت عبد الحميد

الجهة املدعى عليها: أحمد املحمد 

بن عبد الغني

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق  

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/آ 

اصول محاكامت مدنية اعالم 

الجهة املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة 

مضمون القرار رقم /913/ اساس 

/5978/ لعام 2022

أقــرر

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

بتاريخ 2022/8/25 والتفريق بني 

الزوجني املتداعيني بطلقة بائنة 

واحدة واقعة ببهو املحكمة الرشعية 

السادسة بحلب بتاريخ صدور هذا 

القرار .

2- إلزام الزوجة بالعدة الرشعية 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .

3- تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الرشعية والزوجية يف هذه 

الدعوى .

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف .

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه 

قابالً للطعن بالنقض صدر وأفهم 

علناً حسب االصول بتاريخ 27/

محرم/1444هـجري املوافق 

2022/8/25ميالدي 

القايض

103893 

 =======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثالثة بحلب

أساس 766/ قرار  331 / لعام 2021 

 القايض :  مجد قمشايت  

املساعد:  صالح عطري 

الجهة املدعية: تريك الشعبان بن 

شعبان         

 الجهة املدعى عليها: جميل عتابة 

بن محمد عيل    

 قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

تبليغ الجهة املدعى عليها بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات قرار املحكمة املتضمن :

1-رد الدعوى لعدم الثبوت وترقني 

إشارة الدعوى بعد االنربام .. الخ ما 

جاء بالقرار.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2021/6/15

 القايض

103892

=========

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة (

صادرة عن  محكمة   الصلح   

املدنية /  السابعة / بحلب 

القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد  : هيثم شالش

لجهة املدعيـــة :  بكري البكري  بن  

محمد 

الجهة املدعى عليها :   فرات  عثامن   

بن  محمد 

الدعـوى : تثبيت  رشاء    - تجديد   

دعوى

بالدعوى أساس  ) 4249 / 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 )  

الثالثاء( املوافق    4/ 10/ 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 

القاضــي 

103891

=======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الرشعية يف منبج 

القايض السيد : إبراهيم البدوي 

املساعد السيد : عبري الدنديش

املدعي : محمد الحميدي بن عيل- 

بصفته وصيا عىل القارصة فاطمة 

تولد 2017 

املدعى عليهام : 

1-يوسف الحميدي بن محمد 

2-امل الداعور بنت إبراهيم 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب 

يف الدعوى رقم  أساس 1155/ لعام 

 2022

قررت املحكمة وعمال باملادة 27/

فقرة أ أصول محاكامت مدنية 

اخطار املدعى عليهام نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض

103922

======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج 

القايض السيد : إبراهيم البدوي 

املساعد السيد : عبري الدنديش 

املدعية : سعاد هيطالين بنت محمد 

كامل- ميثلها املحامي حسن هنداوي 

املدعى عليه : فراس حسن بن عالء 

الدين 

املوضوع : تثبيت طالق 

يف الدعوى رقم أساس 431/ لعام 

 2022

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

34/ أصول محاكامت مدنية اخطار 

املدعى عليه نرشا بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة للحضور 

جلسة املحاكمة يوم األربعاء الواقع 

يف 2022/9/28 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي 
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