
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٢/
الثالثاء ٦ / ٩  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج

القايض السيد : إبراهيم البدوي

املساعد : عبري الدنديش

املدعية : لطيفه الشحادة بنت شحود – 

وكيلها املحامي : شواخ الحسن

املدعى عليه : هالل املحمد بن عبد الله

الدعوى: تثبيت زواج ونسب 

رقم أساس /2022/1318

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

104024

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية ) 

الغرفة الناظرة بالرتكات ( بحلب 

القايض السيد : لينا املصيطف

املساعد السيد : يحيى األسود

املدعية : عال بسوت بنت جميل.

املدعى عليها : بديعة بسوت بنت أحمد.

الدعوى : تصفية تركة

بالدعوى أساس 2022/43 

وفق أحكام املادة 27/أ قررت املحكمة 

إبالغ املدعى عليهام بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/9/29 الساعة العارشة 

زوالية

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقكام املعاملة 

القانونية

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

104043

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الخامسة بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنفة:  مسكني سيدو بنت سيدو   

املستأنف عليها:  اسيه ده دو بنت 

محمد         

 الدعوى أساس/ 593/ص/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املواد 34/أ 

اصول  إخطار املستأنف عليها االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االثنني 

2022/10/3 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا يف 

املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

 الرئيس

104021

ــــــــــــــــــــ

اعالن  مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية بحلب – 

الغرفة الثانية

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد : محمد سالمة

الجهة املدعية: يارا الطويل بنت محمد 

هيثم

الجهة املدعى عليها: عبد االله عبد 

الجواد عجم بن عبد املنعم

الدعوى : تثبيت زواج

يف الدعوى الرشعية رقم 

أساس/2022/10750

وعمالً بأحكام املادة دعوة الجهة املدعى 

عليها بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االحد املوافق 

2022/10/16 الساعة العارشة زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

يف املوعد املحدد جرت يف حقك املعاملة 

القانونية وإن الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104085

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة عرش بحلب 

القايض : محمد فاتح أبرم

املساعد : سهيلة العيل

املدعي : أحمد املحمود بن كيفو.

املدعى  عليه : أحمد املحمد بن محمد 

خري.

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة

بالدعوى أساس 2022/18548

عمالً باملادة 34/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة األحد 

2022/9/25 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض  

104012

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القاضـــي : عبد الله كريدي 

املساعــد : باسم حالج 

 املدعــيـــة : امل السهيل بنت 

مصطفى. 

املدعى عليه :  وليد الحسني بن خالد . 

 الدعوى :  تفريق لعلة الشقاق.

أساس 2022/5064 

عمالً باملادة /27/أ اصول قررت املحكمة 

ابالغك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة الخميس 2022/9/29 الساعة 

10 زوالية.

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104084

===========

إعالن مبثابة مذكرة )   اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /  الخامسة / 

القايض الس ـيد : عيل سلطان 0 

املساعد الســ ـيد : موىس شيخو

الجهة املدعيـ ـة: حسان  نجار بن 

مصطفى 0 

الجهة املدعى عليها : رشا  عكيل  بنت  

اسامعيل 

 الدعـ وى : تثبيت طالق 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )  

)2022/5470

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 )   الخميس   

( املوافق    29/ 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 

القاضــــــــي

104082

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار  

صادر عن املحكمة الرشعية يف دارة عزة  

 القايض السيد : إبراهيم الكادري   

املساعد السيد : خلود منال  

الجهة املدعية : مازن الحاج يونس 

الجهة املدعى عليها : ايناس أبو حمود 

بنت محمد     

املوضوع  : اسقاط حضانة يف الدعوى  

رقم أساس /75/ 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة  /27/

فقرة أ  أصول محاكامت مدنية اخطار 

املدعى عليها نرشا  بالصحف  و عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة  يوم الخميس  /2022/9/29 

الساعة 10/ زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك  املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض  

104081

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف الزربة

 القايض   :عبد القادر زلط    

املساعد  :  فاطمة سلمو 

املدعية  :  مفيدة رشيد بنت عبد 

الرحمن و خديجه  

املدعى  عليه :  ثابت بن محمد الفرج 

و صبحه     حلب- العيس-معروف من 

املختار 

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

يف الدعوى أساس /191 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم الثالثاء   2022/10/4   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  

.

القايض

104080

=========

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي  

الصادر عن املحكمة الرشعية املوقرة 

يف تادف 

أساس /9/ لعام 2022 /قرار / لعام 2022    

 القايض السيد : عبد الرحمن طيبو قايض 

املحكمة الرشعية يف تادف 

املساعد السيد : عبد السالم النعمة      

الجهة املدعية : أسامء البكار بنت عبد 

الحليم   وكيلته املحامية : هنا يوسف  

الجهة املدعى عليها : غسان املرصي بن 

احسان   

الدعوى : تثبيت طالق 

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة 

/34/ أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية اعالم املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار املذكور 

واملتضمن : 

 • تثبيت طالق املدعى عليه غسان 

املرصي بن احسان ومريم تولد 1989 

تادف – تادف شاملية خانة 28 للمدعية 

أسامء البكار بنت عبد الحليم ومريم 

تولد 1997 تادف – تادف شاملية خانة 

/28/ واعتباره واقعا يف تادف بتاريخ 

2014/3/15 ميالدي 

 • افهام املدعية بواسطة وكيلها القانوين 

بانقضاء املدة القصوى للعدة الرشعية 

  • إيداع صورة عن القرار اىل مدير 

األحوال املدنية بحلب لتسجيل واقعة 

الطالق موضع هذا القرار عىل قيود 

املتداعني يف سجالت األحوال املدنية 

اصوال 

 • تضمن املدعية الرسوم واملصاريف 

والحد األدىن للوكالة واالتعاب 

قرار وجاهيا بحق املدعية وبحق املدعى 

عليه قابال للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

23/محرم /1444/ هجري واملوافق 

2022/8/21 ميالدي 

  القايض 

104076

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب

القايض : محمد املوىس اليتيم

املساعد :  دليار عبيد

املدعية : ندى كاتبي بنت محمد 

املدعى عليه : أنور كاتبي بن عيل 

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/4768

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

104075

=======

مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /13/ 

بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد 

املدعي : احمد الدرويش بن نديم

املدعى عليها : اخالص زرزور بنت عبد 

الهادي 

الدعوى : مطالبة بقيمة إصالحات

أساس /2022/20665

عمالً بأحكام املادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

ابالغك عىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

.2022/10/3

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً جرت يف حقك املعاملة 

القانونية.

القايض

104070

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

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب

الرئيــــس : محمد عيل خليل

املساعد : محمد أديب الزكور

الجهة املستأنفة : محمد كامل ديري 

بن محمد

الجهة املستأنف عليها : أرسالن عمر 

بن امني – سلوى محمد بنت محمد – 

إضافة للرتكة -

أساس /2022/2010

عمالً بأحكام املادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

ابالغكام بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/9/26.

ويف حال تغيبكام وعدم حضوركام أو 

إرسال وكيالً قانونياً جرت يف حقكام 

املعاملة القانونية 

 القايض

104069

===========

 إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /   الخامسة/ 

القايض السـيد :عيل سلطان   

املساعد الســيد :موىس شيخو

الجهة املدعيــة:هبه  بنت محمد عامر 

بهرمي   ميثلها املحامي  محمد يحيى 

الطحان

الجهة املدعى عليها :     ابراهيم شوا  

بن احمد 

 الدعـوى :تثبيت زواج  

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 9758 

)2022/

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 )   االربعاء ( 

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 

القاضــــــــي

104068

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

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب 

-الغرفة /  االوىل /

القايض السيد :     مروان  حاج حمود        

املساعد السيد :      محمد  الحسني 

الرجو

الجهة املدعية :     بانه   خرسه   بنت  

محمود 

الجهة املدعى عليها :   احمد قسوم  بن 

محمود

موضوع الدعوى :     تثبيت   زواج 

ونسب 

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27- 

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 

)9432(  قرار ) 941(  لعام    /2022/   

املتضمن :

 •  تثبيت زواج  املدعية بانه  خرسه  

بنت  محمود  ومنى  تولد حلب 

25-1- 2003   القيد تلعرن خ 114  

من  املدعى  عليه    احمد  قسوم  بن 

محمود  وعيشه  تولد  حلب  1-3-

1995   القيد املعادي  خ 67   عىل مهر  

معجله  خمسامئة  الف  لرية سورية  

غري مقبوضة   ومؤجله  خمسامئة الف 

لرية سورية باقية  بذمة الزوج  وعد 

زواجهام  حاصال   يف محلة  االسامعيلية  

بتاريخ   1-5-  2019  وتسجيله  عىل 

قيود  املتداعني   يف   السجل املدين  

اصوال 

 •   الحاق  نسب األطفال  )  محمود  

تولد تركيا  باشاك  شهري  9-28-  2020  

بوالديه  املذكورين   بالفقرة  االوىل من 

هذا القرار اصوال  وتسجيل  ذلك  يف 

السجل  املدين أصوال 

 •   تضمني املدعى عليها الرسوم  

واملصاريف واتعاب املحاماة  والحد 

االدىن   للوكالة 

قرارها وجاهيا«  بحق  الجهة املدعية 

و مبثابة الوجاهي بحق  الجهة املدعى 

عليها  وقابال للطعن بالنقض  صدر  

حسب االصول بتاريخي 3/ صفر/   

1443  هـ املوافق  يف 8/30/  2022

القايض 

104067

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /11/ 

بحلب

 القايض :  محمد دهان   

 املساعد :  محمد الحسني 

املدعي: محمد جمعة النجار بن وليد                                      

 املدعى عليه : خالد النجار  بن محمد 

جمعة     

 الدعوى :  تثبيت بيع  

 الدعوى أساس/4932/ 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 

104062

 ===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة  

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

القايض :  عيل سلطان

املساعد :  موىس شيخو

املدعية :  برشى قره شيخو بنت 

محمد 

املدعى عليه :  عامر صربه بن عبد 

املعطي                         

 الـدعـــوى : تجديد بعد الشطب 

) تثبيت زواج ونسب وتفريق لعلة 

الشقاق ( 

يف الدعوى رقم أساس /12444 / لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 34/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية دعوة 

املدعى عليه بواسطة اإلعالن بالصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األحد الواقع يف  2022/9/25 الساعة 

/10/ زوالية  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي  .

وعليه اقتىض االعالن

القايض 

104059

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوى  

صادر عن محكمة الصلح املدنية  بدير 

حافر  

القاضــي السيد :  عامر السيد عيىس   

املساعـــد  : جامل العيل    

املدعي : ورثة محمد منري صابوين           

 متثله املحامية : ضياء نارص اغا  

املدعى عليه : عبد الرحمن العبد بن 

محمد عيد  

املوضوع  :تثبيت مزارعة وفسخها 

 يف الدعوى رقم أساس /125/ ص لعام 

          2022

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة 

/27/ أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تبليغ املدعى عليه بواسطة 

اإلعالن بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

االحد  2022/9/25 م الساعة /العارشة 

/ زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا  يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكم املعاملة 

القانونية .    وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

104058

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

بحلب

القايض: مصطفى حبو

املساعد: محمد سالمة

املدعية: أحالم املظهر بنت مصطفى

املدعى عليها: مصطفى بكرو ابن حسن

املوضوع: طالق 

الدعوى أساس /10767/ لعام 2022

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوى بالنرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة كونه مجهول 

االقامة

لذلك قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/34/أ أصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة الخميس /2022/9/29 

الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقكم 

سيعترب مبثابة الوجاهي.

القايض

104055

                                    ===========

إعالن مبثابة مذكرة )    اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية   يف العرميه  

القايض الســـــيد :عبد الرحمن طيبو 

املساعد السيد :عبد السالم  النعمه

الجهة املدعيـة:محمد  امني  االحمد 

الواوي  بن حامد 

الجهة املدعى عليها :بدرية  محمد  

الربكة  بنت  نور الدين 

 الدعــوى :تثبيت طالق    

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 3  

)2022/

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 )  الخميس  ( 

املوافق    9/29 / 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 

القاضــــــــي

104054

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمد عبد الرزاق خياطة 

بن عبد الرحمن

املنفذ عليه :  طالل الجدعان بن رحيل

وليد حسن بن عثامن

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  8/30 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم 9288/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

االستئنايف املدين أساس /1247/ قرار 

/150/ لعام 2022 .

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

104050

===========

إعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

طالب التبليغ: كامل شدياق بن جورج                      

ميثله أ.جورج زريق

املطلوب تبليغه: ورثة املرحومة 

جورجيت دميان بنت حكمت إضافة 

للرتكة

1.حكمت دميان بن جورجي

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/8/31 يف امللف

التنفيذي رقم/4053/ص لعام 2022 

قررت اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب

بأنه تم وضع الحكم الصلحي رقم أساس 

/688/قرار /319/ حسم 2022/6/30 

موضع التنفيذ.

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو ارسال وكيل قانوين خالل املدة 

القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف. وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

104049

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية 

عرش بحلب

القايض السيد: مصطفى الفحل

املساعد السيد: فهيمة املصطفى

املدعي: ورثة املرحوم جرجس شقيان بن 

صبحي )إضافة للرتكة(

ماريا شقيان بنت جرجس

جورجينا شقيان بنت جرجس

كريستني شقيان بنت جرجس

ميشلني شقيان بنت جرجس                                              

ميثلهم املحامي جورج زريق

املدعى عليهم: أنطوان شقيان بن صبحي

موضوع الدعوى: فسخ تسجيل

بالدعوى رقم أساس /18101/لعام 2022

عمال باملادة /27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطارك نرشاً 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األحد الواقع يف 2022/10/2

الساعة 10 زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104048

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية  الثامنة 

بحلب

 القايض : عبد الله كريدي

 املساعد :  باسم حالج

  املدعية : مريم حموده بنت عبد 

الغني  .                    

 ميثلها املحاميان فاطمة الشيخ والكسندر 

شامع 

املدعى عليه : شادي العويس بن 

احمد       .

   الدعوى : تثبيت زواج  ونسب 

وطالق  . 

 الدعوى أساس/9754/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/27/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة  الثالثاء  27 /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 

104038

===========

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن املحكمة الرشعية بدير حافر 

القايض السيد: لؤي العبد السالم 

املساعد: جامل فرج العيل  

املدعية: فاديه اللوش بنت عبد الحي                      

 ميثلها املحامي: عبد الجبار املضحي 

املدعى عليه: عبد املاجد الخليف بن 

حمدان 

املوضوع: تفريق لعلة الغياب 

لقد صدر القرار الرشعي رقم أساس / 

64/ 2022 حسم 31/ 8/ 2022 والقايض 

بالتفريق بني املدعية واملدعى عليه 

بطلقة رجعية واحدة وعده حاصال 

بتاريخ 31/ 8/ 2022 يف قرية التبارة 

لعلة الغياب وامر املدعية بالعدة 

الرشعية من تاريخ صدور القرار وتضمني 

املدعى عليه الرسوم واملصاريف واتعاب 

املحاماة اصوال وعليه وجب تبليغك هذا 

القرار عن طريق الصحف والنرش عىل 

لوحة إعالنات املحكمة 

عليه اقتىض اإلعالن 

  القايض 

104020

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

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

 صادرة عن املحكمة الرشعية بدير حافر 

 بالدعوى رقم أساس / 393/ لعام 2022

القايض السيد: لؤي العبد السالم 

املساعد: جامل العيل  

املدعية: مايه الشيخ بنت جميل                       

ميثلها املحامي: عبد الجبار املضحي 

املدعى عليه: عدنان الجمييل بن عبد 

الرزاق 

الدعوى: تثبيت زواج 

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه بالدعوى كون املدعى عليه نازح اىل 

جهة مجهولة وعمال بأحكام املادة / 27/ 

فقرة /آ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليه عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ونرش بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم األربعاء 12/ 

10/ 2022 م الساعة / 10/ زوالية وادا 

مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية 

القايض 

104019

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

دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية بحلب _ 

الغرفة السادسة

القايض السيد: مروان حاج حمود.

املساعد السيد: محمد حسني الرجو.

املدعــيـــة : فاطمة قاسم بنت حسن. 

     ميثلها 

املحامي : ناظم مفتي الشوافعة 

املدعى عليه :  محمد قدري جانات بن 

عبد القادر.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق وتعديل 

مهرين ونفقة ونفقة عدة.

أساس /7733/لعام 2022

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم الثالثاء 

املوافق 2022/9/27 يف الساعة العارشة 

صباحاً موعداً لعقد املجلس العائيل 

املشرتك.

عمالً بأحكام املادة /34/أ تقرر دعوة 

املدعى عليها بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور املجلس العائيل 

لدى املحكمة الرشعية الغرفة السادسة 

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  

104018

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الخامسة بحلب

القايض : مصطفى لبابيدي

املساعد :  هنادي الياس

املدعي : سليم بارودجي بن محمود 

ورفقاه

املدعى عليهام : 

 • حسن سباهي بن عبد الرزاق 

 • بسام سباهي بن نبهان 

الدعوى : تجديد بعد النقض

الدعوى أساس 2022/4790

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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

104017

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

اعالن تبليغ قرار  طعن 

طالب التبليغ :  محمد دليل بن احمد  

املطلوب تبليغه : حسام الدين جونه 

بن احمد  

املوضوع تبليغ حكم الطعن رقم/ 666/

لعام 2022

قررت املحكمة عمال  باملادة 27/أ اصول  

مدنية  ابالغك نرشا بالصحف  ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة القرار رقم 

/666/ الصادر  بتاريخ 2022/6/19عن 

الغرفة املدنية الثانية – العقارية 

)ب( لدى محكمة النقض بالدعوى 

أساس/835/ لعام 2022 واملتضمن :

 • رفض الطعن شكال تبعاً لبطالنه ....اىل 

ما جاء بالقرار 

   الرئيس

104016

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الرابعة بحلب

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعي : ميشيل قطاع جبال بن الياس

املدعى عليهم : عمر بسام وأحمد حسان 

وميساء أوالد محمد بهاء الدين عرب 

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/4317

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 .

القايض

104015

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعي : عيل طرقجي بن محمد صالح 

املدعى عليها : ميادة اول بنت عبد 

العزيز 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9189

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر 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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

104014

===========


