
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦١/
االثنني ٥ / ٩  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
فقد الطالب مقداد بن داود الغنوش الشهادة 

الكرتونية صادرة عن جامعة حلب كلية الطب 

البرشي يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكوراً.
24495

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

) طلب عارض(

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/20/ بحلب

 القايض :  خليل العالن  

 املساعد :  صباح حاممي 

املدعي:  أسامة  قريوز بن حسن  

 املدعى عليه : ازدهار شعيب  بنت 

محمد 

الدعوى :  انهاء عقد عارية رقم 

}3271/22673/36{ عدل حلب  لعام 

 2015

يف الدعوى أساس /17439/ 2022

طلب عارض : تصحيح اسم املدعى 

عليه األول من حسني اىل حسن 

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه 

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  الثالثاء  

20 /2022/9 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقك سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

القايض 

104029

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن   املحكمة الرشعية 

الخامسة بحلب

 القايض :  عيل سلطان

 املساعد : موىس شيخو   

املدعية: ضياء الشيخ صالح بنت 

محمد سعيد العبدان                                      

 املدعى عليه : محمد االبراهيم بن 

فاضل    

 الدعوى : تثبيت طالق 

 الدعوى أساس/11978/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

الثالثاء  2022/9/20 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض 

104013

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

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1638     مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته           ميثله املحامية :هنا 

يوسف

املنفذ عليه  : :  طاهر سيدو بن 

محمد

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/3248/ مقسم رقم     / 10/ منطقه 

عقارية ثانية  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار:    /7000000/ 

سبعة ماليني لرية سوريه 

 أوصاف العقار: عبارة عن شقة 

سكنية تقع يف الطابق اإلضايف الثاين 

/ الطابق الرابع من منسوب مدخل 

البناء/ وهو عبارة  عن شقة سكنية 

مؤلفة من  غرفتني ومدخل ومطبخ 

وحامم ومرحاض وسقيفة و رشفة  مع 

مالحظة أن العقار مهجور و بدون 

أبواب ونزع كافة اإلكسسوارات 

الصحية والكهربائية ويوجد تهدم 

يف سقف الغرفتني ومرد الرشفة 

وتصدعات يف الجدران.

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد  2/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

     مدير التنفيذ املدين بحلب

104078

ـــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1335     مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته      ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  :محمد عجوز بن محمود

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/5796/ مقسم رقم  / 12/ منطقه 

عقارية عارشة  بحلب -   التامم  

القيمة املقدرة للعقار:    /7000000/ 

سبعة ماليني  لرية سوريه

أوصاف العقار: عبارة عن شقه سكنيه 

تقع يف الطابق الثالث مؤلفه من غرفة 

وصالون   ومطبخ وحامم ومرحاض 

وسقيفة ورشفه والعقار مهجور ونزع 

كافة اإلكسسوارات الصحية فقط.

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد  2/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ  ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع . 

لذا اقتىض اإلعالن

      مدير التنفيذ املدين بحلب

104079

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القاضــــــي  :  عباس شيخو 

املســـــاعد  : عبد الرزاق هاشم 

املدعـــــــية  : أمل سنو بنت نديم                

- ميثلها املحامي : عامر الحسو 

املدعى عليه : محمد ربيع موصليل 

بن عبد الفتاح 

الدعــــــــوى : تفريق لعلة الغياب 

 رقم أساس /12314/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ  قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة األربعاء   2022/9/28 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي . 

القايض

104093

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الرشعية  الخامسة  

بحلب  

القايض السيد : عيل سلطان  

املساعد السيد : موىس شيخو 

الجهة املدعية : ابتسام عدلة بنت 

توفيق       

املدعى عليه : محمود عبد الحي بن 

صبحي   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق 

  يف الدعوى رقم  أساس /11073 /

لعام   2022

قررت املحكمة وعمال  باملادة )27( 

فقرة /أ/ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية  ابالغك الدعوى بواسطة  

االعالن  بالصحف ولصقا  عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ولزوم الحضور اىل 

املحكمة  يوم األربعاء  الواقع يف  

2022/9/28 الساعة العارشة   زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً  

يف املوعد املذكور جرت يف حقك  

املعاملة القانونية 

 وعليه اقتىض اإلعالن  

   القايض 

104089

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدنية /2/ 

بحلب

القايض: جهان السلو.

املساعد: فائق الربي.

املدعيان : 

شفيق غسان بن محمد عاطف 

مشنطط.

رغداء بنت محمد عاطف مشنطط.

أصالة وبأية صفة كانت 

املدعى عليها : رنده اللبان بنت 

أحمد.

املوضوع: إزالة شيوع.

أساس /2022/4856

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

ابالغك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

وبواسطة اإلعالن بالصحف بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

الواقع 2022/9/26 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104035

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة تبليغ طلب عارض

محكمة البداية املدنية السادسة 

بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعي : أحمد ترشحاين بن محمد 

املدعى عليهم : 

فراس وفادي وسفيان ومايا دهان 

أوالد عبد املنعم دهان.

 محمد ونائلة ونهلة عجم أوالد 

محمد شفيق عجم ونتيجة عجم.

صفوة وعصام ونشأت وأسمهان 

وفاطمة كعكة أوالد محمد عيل كعكة 

وعزيزة دهان.

بتول ديري بنت أسعد وتركان زوجة 

ناجي عجم.

أحمد وعبد الله وصفاء و زهراء و 

برشى عجم أوالد ناجي عجم و بتول 

ديري.

محمد وليد و زكريا ويحيى و محمد 

أسامة و رويدة ورفيدة وهدى وهند 

دهان أوالد محمد دهان.

نديرة موصليل بنت محمود وفاطمة 

زوجة زياد عجم.

ناهد ونتيجة خانم عجم بنات زياد 

عجم ونديرة موصليل.

غالية كرزون بنت صالح وحميدة 

زوجة زياد عجم.

لينا ومريفت وبشار و نزار وعامر 

عجم أوالد زياد عجم.

محمد خلدون و أحمد عامر و منى و 

هناء و مها و سهى و خلود و فاتن و 

ثناء وفاطمة دهان أوالد عبد العزيز 

دهان.

مهند شعبان بن محمود وملك زوج 

سهى دهان.

محمود و زاهر و زهرة شعبان أوالد 

مهند شعبان وسهى دهان.

أحمد شاكر النيال بن محمد غيث 

و الشادي محي الدين و ندى  ولبنه 

النيال أوالد محمد غيث النيال و مها 

دهان.

عامر صادق بن أسعد و عدويه زوج 

رميا دهان.

محمد يزن صادق و زين وهيا صادق 

أوالد عامر صادق و رميا دهان.

متارض دن بنت محمد دق وسامية 

زوجة محمد دهان.

مهند دهان بن محمد و وائل  وميادة 

و لينا و هىل و حىل دهان أوالد 

محمد دهان ومتارض دن.

مليه بصمه جي بنت محمد رشاد 

وأمينة زوجة عدنان دهان.

محمد نجيب و لؤي و إياد و رله 

وغفران و رغد و داليا دهان أوالد 

عدنان دهان ومليه بصمه جي.

عبد الهادي و محمد معروف وفراس 

وهاين وهبة موالدي أوالد هناء دهان 

و محمد رياض موالدي. 

الجميع أصالًة عن أنفسهم وإضافًة 

إىل تركة مورثهم

الدعوى : طلب عارض برتميم وتثبيت 

رشاء

الدعوى أساس 2022/2129

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك الطلب العارض نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/10/4 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

    

    

القايض

104034

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة الصلح املدين 

الثامنة بحلب 

القايض السيد : خالد دنون     

املساعد السيد :محمد نجار 

املدعية  :مروة زيدان بنت أحمد    

املدعى عليه : عبد الرحمن زيدان 

بن أحمد  

موضوع الدعوى : إزالة شيوع.

يف الدعوى رقم اساس /3021/ لعام 

2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبلغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم  االحد 2022/9/25 الساعة / 10/ 

زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً 

فإن الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي  بحقك  

وعليه اقتىض االعالن

    القايض 

104033

ــــــــــــــــــــ

دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

املوقرة  بحلب 

القايض : مصطفى حبو 

املساعد:   محمد سالمة

املدعــــــية : نور الهدى ديب بنت 

محمد . 

املدعى عليه : زكريا اورفه يل بن 

حسن. 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

أساس /5493/ لعام 2022

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم 

االثنني املوافق 2022/10/10 يف 

الساعة العارشة صباحاً موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك.

عمالً بأحكام املادتني 34-27/

مكرر اصول تقرر دعوة املدعى 

عليه بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور املجلس العائيل 

لدى املحكمة الرشعية الغرفة الثانية 

بحلب يف الدعوى املقامة بني الطرفني. 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً عنك سينعقد 

املجلس العائيل، وتثبيت غيابك 

والسري بإجراءات التحكيم بحقك 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

104032

ـــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو   

املساعد السيد : عبد الرزاق الهاشم  

املدعية  :عيشة رضغام بنت أحمد    

املدعى عليه : عبد الغني عبد الغني 

بن محمد أنور  

موضوع الدعوى :  تثبيت زواج .

يف الدعوى رقم اساس /11415/ لعام 

2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبلغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم  االحد 2022/9/25 الساعة / 10/ 

زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً 

فان الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي  بحقك 

وعليه اقتىض االعالن                                                                                                               

القايض 

104031

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

األوىل بحلب - تجاري

الرئيس : محمد دمر جولو

املستشار : محمد جامل جبييل 

املستشار : محمد دعبول 

املساعد : نضال غنوم

املستأنفان : 

- أمني السجل التجاري بحلب  

- مدير التجارة الداخلية وحامية 

املستهلك          بصفتهام - متثلهام 

إدارة قضايا الدولة

املستأنف عليهم : 

- ثناء وسلمى أوالد أحمد نجم الدين 

وفايئ 

- ندوة حلواين بنت محمد بشري 

- خالد معاذ بن عبدو 

- أحمد نجم الدين ومحمود فادي 

ومحمد نبيل ونجالء أوالد محمد نزار 

وفايئ

- عصام البيك بنت واصف 

الدعوى أساس /174/تجاري/2022 

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ 

أصول محاكامت إبالغ املستأنف 

عليهم نرشاً بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة االثنني 

2022/10/3 الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقكم املعاملة 

القانونية.

                                                                                   

الرئيس

104030

ــــــــــــــــــــ

سند مبثابة تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية يف تل 

رفعت 

القايض السيد  : أحمد شادي عيد                          

املساعد السيد  : أحمد الحميدي        

املدعيــــة :   نهال النبهان بنت محمد 

نور   ميثلها املحامي : محمد بديع كلو 

املدعى عليه :  محمد عرعور بن 

مرعي                    

موضوع الدعوى : تثبيت زواج ونسب 

وتفريق لعلة الشقاق  

   الحكم الصادر عن املحكمة 

الرشعية يف تل رفعت برقم أساس 

/18/ قرار /163/ لعام 2022 القايض 

مبا ييل :

1-تثبيت زواج املدعية ) نهال النبهان 

بنت محمد نور والدتها أمون النبهان 

تولد شيخ عيىس 1985/9/1 القيد 

الشيخ عيىس خ1/61( من املدعى 

عليه )محمد عرعور بن مرعي والدته 

مريم الخالد تولد اورم الصغرى 

1988/1/1 القيد اورم الصغرى خ 

/14/( الواقع بتاريخ 2017/12/14 يف 

دير جامل  وذلك عىل مهر معجله 

خمسامئة ألف لرية سورية مقبوضة 

ومشرتى بها أشياء جهازية ومصاغ 

ذهبي وزن 15 غرام عيار 21 قرياط 

ومؤجله خمسامئة ألف لرية سورية 

باقية بذمة الزوج 

تثبيت نسب الطفلتني   -2

)مروه تولد الشيخ عيىس 

2019/2/18( و)نور الهدى تولد 

الشيخ عيىس 2020/4/6(  لوالديهام 

املتداعيان  

تصديق تقرير الحكمني   -3

املؤرخ يف 2022/7/21 والتفريق بني 

الزوجني املتداعيني بطلقة بائنة واحدة 

واقعة يف قاعة املحكمة الرشعية يف تل 

رفعت بتاريخ صدور هذا القرار 

4-إلزام الزوجة بالعدة الرشعية ملدة 

ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا 

القرار 

5-تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الزوجية والرشعية 

6-تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف   .

حكامً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض 

صدر ونطق به علناً  بتاريخ   /

صفر/1444 هجري املوافق 

2022/8/29 ميالدي 

القايض

104028

ــــــــــــــــ

مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية يف 

حريتان  

القايض السيد  : ابراهيم الكادري   

املساعد السيد :   عامر قسوم

الجهة املدعية :  ميساء الخطيب بنت 

محمد        -ميثلها املحامي : عامر 

رشيد 

املدعى عليه  :  محمود قوجه بن 

قاسم      

   حلب بني زيد-جانب جامع بن 

ثابت 

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق والرضر

يف الدعوى رقم أساس / 33/  لعام 

2022

عمالً باملادة / 34/ فقرة /أ/  من 

قانون 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  الخميس  الواقع يف    29/  9  

/2022    الساعة /10/زواليه 0

و اذا مل يحرض او يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية غيابيا .

القايض

104027

ـــــــــــــــــ

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب 

-الغرفة /    الثالثة /

القايض السيد :  محمد  سعيد علوش  

املساعد السيد : خلدون حوري

الجهة املدعية محمد  عقيل  بن عبد 

اللطيف 

الجهة املدعى عليها :     منال  سعيد 

طرابييش  بنت  سعيد طرابييش

موضوع الدعوى :    تفريق لعلة 

الشقاق

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)- 

34/أ(من قانون  أصول املحاكامت  

املدنية إعالم  الجهة املدعى عليها 

بواسطة النرش بالصحف باألضافة إىل 

االعالن لصقا« عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  مضمون القرار  رقم أساس )  

944(  قرار ) 908(  لعام    /2022/   

املتضمن :

 تصديق  تقرير الحكمني    املؤرخ  

يف  22-8-  2022   والتفريق  بني  

الزوجني   املتداعني  

الزوجة   منال سعيد طرابييش   بنت 

سعيد  

 الزوج  محمد  عقيل    بن عبد 

اللطيف    لعلة  الشقاق واعتباره  

طلقة بائنه  واحدة واقعة  بتاريخ  

هذا القرار 

الزام  الزوجة   بالعدة  الرشعية من 

تاريخ صدو ر   القرار 

  الزام الزوج   بدفع  معجل املهر   

الغري  مقبوض 

 تضمني    املدعى عليه  الرسوم 

واملصاريف

قرارها وجاهيا«  بحق  الجهة املدعية 

و مبثابة الوجاهي بحق  الجهة املدعى 

عليها  وقابال للطعن بالنقض  صدر  

حسب االصول بتاريخي 1/  صفر 

/ 1444  هـ املوافق  يف 29/اب/  

                           2022

القايض 

104026

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

 

املنفذ: عيىس االبراهيم بن فريج 

املنفذ عليه : محمد الحمود بن هالل

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/31 يف امللف التنفيذي 

رقم /4057/ ص لعام 2022 اخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه 

تم وضع التنفيذ القرار رقم /69/ 

أساس /128/ص الصادر عن محكمة 

االستئناف املدنية /5/ بحلب حسم 

.2022/7/27

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف.

وعليه اقتىض اإلعالن                

مدير التنفيذ املدين بحلب 

104077

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السادسة 

بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعية : خليل عويس بن عيل 

املدعى عليهم : خلود وعيل وعبد 

السالم وغدير ومحمد زكريا أوالد 

أحمد عويس

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/15077

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

104025

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق . 

املساعد: مازن مؤقت 

املستأنفة: نرسين عمر .

املستأنف عليها: ليىل عبيد بنت 

أحمد . 

أساس /110/ 2022 

عمالً باملادة رقم /27/أ اصول قررت 

املحكمة اخطارك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور األربعاء 

2022/9/28 الساعة 10زوالية.

واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

                    القايض

104022

ـــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج

القايض السيد : إبراهيم البدوي

املساعد : عبري الدنديش

املدعية : رميه املوىس بنت شعبان 

العبيد – وكيلها املحامي : شواخ 

الحسن

املدعى عليه : طه الحمود الثعامن 

بن حمود

الدعوى: تثبيت زواج ونسب 

رقم أساس /2022/1319

قررت املحكمة عمالً بأعامل املادة 

/34- أ/ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تبليغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/28 الساعة 10 زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

القايض

104023

ـــــــــــــــ

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

/2/ البند رقم /6 – 7/. 

يرجى تبليغ ماليك املقاسم من املحرض رقم / 3634/ من 

املنطقة العقارية / التاسعة / بأن أحد ماليك املقاسم من العقار 

املذكور سيقوم برتخيص وإعادة املقاسم من العقار املذكور 

وعىل نفقته الخاصة مع ضامن حقوقكم يف األجزاء املشرتكة 

من البناء ويف مقاسمكم 

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف 

مديرية الشؤون الفنية للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف عدم 

حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم منح 

الرتخيص وفق مضمون هذا القرار 
     رئيس مجلس مدينة حلب 

       الدكتور املهندس: معد املدلجي 

    24489

إعالن
يعلن رئيس مجلس مدينة حلب عرض مرشوع قرار مجلس مدينة حلب 

رقم / 32/ تاريخ 30/ 3/ 2022 بعد ان تم عرضه عىل اللجنة الفنية 

اإلقليمية بجلستها رقم / 4/ تاريخ 8/ 8/ 2022 حيث قررت ما ييل 

1- املوافقة عىل تثبيت محطة متوين سيارات عىل العقار / 2655/ 

منطقة عقارية رابعة )تخضع ألحكام القرارات الناظمة لها ( القامئة 

عىل الواقع واملرخصة اصوال مبوجب القرار رقم / 126/ تاريخ 13/ 1/ 

2021 وذلك تثبيتا للوضع الراهن املنفذ مع لحظ رمز يف منهاج الوجائب 

وذلك يف بهو مجلس مدينة حلب ويدعو أصحاب العالقة لالطالع عليه 

خالل ساعات الدوام الرسمي وتقديم من يود االعرتاض اعرتاضه مبوجب 

استدعاء يودعه ديوان مجلس مدينة حلب خالل مدة / 30/ يوما من 

تاريخ هذا اإلعالن 

    رئيس مجلس مدينة حلب 

   الدكتور املهندس معد املدلجي

      24488


