
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية الرشيد التعاونية للسكن 

واالصطياف بجلسته رقم /13/ تاريخ 2022/7/31 

دعوة األعضاء املكتتبني عىل املرشوع األول كفر 

حمرة لجمعية الرشيد التعاونية السكنية بحلب 

لحضور اجتامع التخصص املقرر عقده يوم السبت 

بتاريخ 2022/9/3 يف متام الساعة الثانية عرشة يف 

مقر الجمعية ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين 

رشيطة ان اليقل مدفوعات العضو املكتتب عن 

/20/ مليون ل.س وان يتعهد العضو بتسديد باقي 

القيمة خالل ستة اشهر 

رئيس مجلس اإلدارة 

 24370

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
جمعية التآخي التعاونية للسكن و االصطياف بحلب  إلغاء االكتتاب لألعضاء املكتتبني مبرشوع أرايض 

الدولة W3   مبوجب قرار مجلس اإلدارة رقم /65/ بجلسته رقم /10/ تاريخ 2022/7/16 , قرر 

مجلس اإلدارة  تطبيق أحكام املادة /35/ الفقرة  ) هـ (  من املرسوم الترشيعي  /99/  للعام 2011  

, بحقكم وذلك لعدم التزامكم بتسديد ما عليكم من التزامات مادية تجاه اكتتابكم و ذلك بتحويل 

عضويتكم إىل جدول املنتظرين , و نظراً لجهالة عناوينكم يعترب هذا االعالن مبثابة تبليغ شخيص :

إعالن
قرر مجلس اإلدارة جمعية األبراج  التعاونية للسكن واالصطياف يف حلب بقراره رقم /25/ ومحرض جلسة رقم /6/ تاريخ 

2022/6/30  دعوة كافة األعضاء املكتتبني عىل أرايض توزيع مجلس املدنية بقعة التوسع والعمران مقسم رقم /585/ وذلك 

ملراجعة مقر الجمعية الكائن يف الجميلية – بناية مجمع الوليد – الطابق الثاين خالل أوقات الدوام الرسمي وذلك لتسديد 

دفعة تثبيت االكتتاب دفعة من قيمة األرض باإلضافة اىل األقساط الشهرية والنفقات اإلدارية مببلغ وقدره /3500000/ 

ل.س ثالثة ماليني وخمسامئة الف لرية سورية فقط الغري خالل مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن تحت طائلة الغاء 

االكتتاب وعودتهم اىل جدول األعضاء املنتظرين تنفيذا ألحكام املادة /11/ من الفقرة /2/ من املرسوم الترشيعي رقم /99/ 

لعام 2011 ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل االقامة وهم :

محمد فراس عطار – ظباء الحاج درويش – عبد الرحمن عمر قلة – هيفاء احمد جامل – ملى محمد فريد عطار – رهف 

محمد فريد عطار – بشار عبد الرحمن قلة – نهى محمد فريد عطار – هيام عيل ميك – محمد بسام احمد جامل – محمد 

فاضل جبسة – صالح الدين محمود مصطو – نادية عكورة – محمد عادل صفوح قواص – احمد بكري عطار – عبد الفتاح 

صبحي وزان – نبيهة محمد أرنب 

رئيس مجلس اإلدارة 

 24375

إعالن
مجلس إدارة جمعية روائع املعري التعاونية السكنية بحلب ومبوجب قراره رقم 11/55 تاريخ 2022/5/28 

وعمال بأحكام املادة رقم 35/هـ من املرسوم الترشيعي رقم 2011/99 واحكام املادة رقم /83/ من القرار 

الوزاري رقم 2008/578 

املتضمن مطالبة السادة األعضاء املدرجة أسامئهم ادناه بتسديد سلفة االكتتاب املقررة ملنطقة التوسع 

العمراين غريب الزهراء للبقعة w3  وبسبب إعادة البطاقات الربيدية املرسلة لهم عىل عناوينهم املحفوظة يف 

قيود الجمعية تفيد عدم تبلغهم نذرهم بواسطة الصحف املحلية بوجب املبادرة اىل تسديد السلفة املقررة 

خالل 15 يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن مع نرش اإلعالن يف لوحة اإلعالنات الجمعية وهم :

احمد ديكو بن إبراهيم   4279000 ل.س -محمود املسط بن رشيف 4279000ل.س – اسمهان حمود 

بنت عز الدين 1588000 ل.س – سمري ابلوع بن محمد حمود 1588000 ل.س – احمد حمدان بن حسن 

1588000 ل.س 
رئيس مجلس اإلدارة 

 24373

إعالن
فقد الطالب احمد نور مريي شهادة كرتونية 

صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة امليكانيكية 

يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكوراً.

24374

إعالن
فقدت الطالبة  منال حج عيل بنت فتحي شهادة 

كرتونية + مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب 

كلية اآلداب -  أدب عريب  يرجى ممن يجدها ردها 

اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24376

إعالن
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية لعامل ومستخدمي السكك الحديدية للسكن واالصطياف  

بحلب السادة أعضاء هيئة املستفيدين من املرشوع السادس غرب الزهراء للمحرضين /94-93/ 

لالجتامع يوم االثنني بتاريخ 2022/8/22 وذلك يف الساعة 11,00 ظهرا يف مقر الجمعية الكائن يف 

الجميلية امام املحكمة العسكرية ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع اىل الساعة 

12,00 ظهرا بنفس اليوم واملكان لبحث جدول االعامل املقرر يف الدعوى واملبلغ لألعضاء اصوال 

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة التبليغ الشخيص لألعضاء التالية أسامؤهم وذلك نظرا لجهالة عناوينهم 

وهم :

احمد ناصيف – قاسم يكو – جالل دباغ – وائل حمو- رامز أبو سنون – سحر قوجة – بسام شعبان 

– عروبة فقش -  عبد الله رضوان – حمدو بناوي – يارس محجوب – فاطمة مرعيش – رانيا ارملة 

– عمران مكانيس – بهاء فرح – محمد اديب نبهان – جمعة الحسني – نرسين حمو – آية الصبيح 

– جود وسيم شيخ دبس – عز الدين سيد طه – عامر األحمد – مراحب جاهل – محمد رشدي 

السباعي – محمد فؤاد كرزون – عدنان مشلح – محمد بشري نقو 

رئيس مجلس اإلدارة 

 24371

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بجبل سمعان 

القايض: نويران حامدي تركامن 

املساعد: عباس حنبالس 

املدعي: سهيل صاري كوزال بن حسن 

املدعى عليهام: محمد ثابت رجب بن 

جميل – عبد املنعم عبد الرحمن بن 

ديبو 

موضوع الدعوى: تثبيت بيع رقم أساس 

 2022/979

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

34/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية اخطار املدعى عليهام بواسطة 

النرش بالصحف املحلية ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني الواقع يف 

2022/8/29 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرضا او ترسال وكيال قانونيا 

عنكام جرت بحقكام املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقكام مبثابة الوجاهي 

القايض 

 102431

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

األوىل بحلب - تجاري  

الرئيس :  محمد دمر جولو  

املساعد:  نضال غنوم

املستأنف:  محمود حاج عثامن بن حسن               

املستأنف عليه:  نرص حرفوش بن 

مصطفى   

الدعوى أساس:  67  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االثنني  (  

29/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

الرئيس

102373   

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة تبليغ طلب عارض

صادر عن  املحكمة الرشعية بجنديرس  

القايض :  عامر جمعة  

املساعد:  محمد يارس الحافظ

الجهة املدعية:  فاطمة مصطفى بنت 

بشري      متثلها املحامية عفاف والية               

الجهة املدعى عليها:  ورثة املرحوم محي 

الدين حسن بن حسن )زوج املدعية( 

وهم:

محمد وعارف وجميل وعبد املجيد 

ومصطفى أوالد حسن حسن- الجميع 

إضافة للرتكة

الدعوى: طلب عارض   

الدعوى أساس: 72  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

)  الثالثاء (  30/ 8 /2022  الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية 

القايض

102364   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة البداية املدنية 1 

سمعان     

القايض  السيد : جمعة الحسني 

املساعد السيد : بتول قدحنون 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

فاضل ضاشوايل بن حكمت 

143 لعام 2022

محمود رساج عيل 

836 لعام 2022

مازن عبدالغني بني 

838 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/8/22 الساعة 

/10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102417

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 12    

القايض  السيد : مصطفى الفحل 

املساعد السيد : فهيمة املصطفى 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

بشار محمد عيل الزكور رقم االضبارة 

7723

5410 لعام 2022 

بشار محمد عيل الزكور رقم االضبارة 

7734

5409 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة 

/10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية . 

وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

102416

ــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة الصلح املدين سمعان    

القايض  السيد : هاشم مكاوي

املساعد السيد : ليىل هورو

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم  رشكة الكرنك للنقل+إسامعيل 

فيصل مخلوف +بشار محمد عيل الزكور  

رقم األساس 97 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم الخميس 2022/8/18 

الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102415

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة الصلح املدين الشيوخ   

القايض  السيد : إسامعيل طراب رفاعي

املساعد السيد : داندي الحيس 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم : خالد نعسان بن عبدو و فايق 

نعسان بن عبدو رقم األساس 1 لعام 

2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االربعاء 2022/8/17 الساعة 

/10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي. 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102418

ــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة الصلح املدين عفرين   

القايض  السيد : عبد الرزاق العيل

املساعد السيد : غادة هنداوي

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم  احمد مجيد بن نبيه   رقم األساس 

13 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/8/22 الساعة 

/10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد سيصدر 

بحقك الحكم مبثابة الوجاهي .

 وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض      

102413

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

 صادر عن املحكمة املدنية السابعة 

بحلب

القايض : يوسف أطرش

املساعد : هيثم شالش

الجهة املدعية / طالبة الرتميم /  رفعه 

قطرقرياطي

الجهة املدعى عليها: / املطلوب الرتميم 

بواجهته / عبد الله عساين شاربه بن 

حسن

الدعوى ترميم

الدعوى أساس : 2022/3032

عمالً باملواد /27 – 34 /أ أصول 

محاكامت قررت املحكمة اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االحد 

2022/8/28 الساعة /10/ زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب هذا 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي.

القايض

102433

ــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التنفيذ: أمينة عبد ربو بنت كامل

املطلوب التنفيذ مبواجهته: محمد 

مصطفى بن مصطفى

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/31 يف امللف التنفيذي رقم 

3735/ص لعام 2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه تم وضع موضع 

التنفيذ الحكم رقم أساس /3851/ قرار 

/268/ لعام 2019 الصادر عن محكمة 

الصلح املدنية الخامسة بحلب.

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

102435

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

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  410 / نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: محمد عامر برغل

املدين : خالد بهاية بن صبحي 

العقار املطلوب بيعه: 8/7891 منطقة 

عقارية رابعة بحلب – حصة 1071.428 

سهم 

القيمة املقدرة للعقار: 133.928.500 

ل.س مئة وثالث وثالثون مليون 

وتسعامئة ومثانية وعرشون ألف 

وخمسامئة لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية يف 

الطابق األول بابها عىل ميني مطلع الدرج 

مؤلفة من مدخل وست غرف للسكن 

ومطبخ وحاممني ومرحاض وسقيفة 

وخزانة مستعملة غرفة معيشة ورشفتني

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني 

بعد إزالة شيوعه مع مالحظة حق املنفذ 

عليه بالحامية السكنية مببلغاً مقداره 

/100.000.000/ ل.س مائة مليون لرية 

سورية مبوجب قرار الرئاسة 2022/7/31 .

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم األربعاء ـا 2022/8/31 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

102480

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الثالثة بحلب

القايض  : محمد مدرايت

املساعد :  فائق الربي

املدعي : زكريا شحط بن صالح 

املدعى عليه : موفق شحط بن محمد 

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/4446

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 2022/8/30 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

102479

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

أساس/12820/ 2022

القايض : مجد قمشايت

املساعد: عبد الرحمن حسن

الجهة املدعية : جامل غنام ابن يوسف

الجهة املدعى عليها :   صبحية ساملة 

ابنة عيل                                                       

الدعوى :تثبيت بيع 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة  /34/ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

إطراف الدعوى بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

املتضمن: 

 • تثبيت رشاء الجهة املدعية  من الجهة 

املدعى عليها  الشقة / 9/ املحرض/11/ 

لدى جمعية االسكان العسكري  التعاونية 

للسكن بحلب 

 • ترقني إشارة الدعوى بعد انربام الحكم 

وتنفيذه أصوال

 3 - تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف

 قرارا وجاهليا بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها  

 قابال لالستئناف صدر و تيل  علنا بتاريخ 

2022/7/31

القايض

102453

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

  م             رقم العضوية                  اسم العضو             م          رقم العضوية           اسم العضو               م         رقم العضوية           اسم العضو

   1                    5                عيل العيل ابن رشيف         2                16                  غفران الرحموين 

                                                                                                                بنت محمد سعد الدين      3           23                       

رئيس مجلس اإلدارة أحمد مجدمي                               

24369

 شاكرين تعاونكم

  هشام الدن 

ابن عبد امللك

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 2 سمعان  

القايض  السيد : نويران تركامن

املساعد السيد : عباس حنبالس

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم                                                                 رقم األساس 

محمد املصطفى بن عبدالحميد                             245 لعام 2022

مهند بايب بن احمد                                            837 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم الثالثاء 2022/8/30 الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102414

ـــــــــــــ



إعالن

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الرابعة بحلب

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعية : نهى قريب بنت محمد ديب

املدعى عليهم :  

 • جامل أبو نايف بن عبيد 

 • عبيد وارساء ودعاء أبو نايف أوالد جامل  

الدعوى : ترميم

الدعوى أساس 787/ 2022 

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/8/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

102452

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : رنا تلرفادي بنت عمر   

ميثلها املحامي مصطفى كزة

املدعى عليه :  عامد دايه بن محمد نهاد

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 11384/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األحد 2022/8/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102441

===========

  إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف عفرين 

 القايض   :محمد يارس عطعط   

املساعد  :  محمد يارس الحافظ

املدعية  :  دجله حمو بنت صبحي 

املدعى  عليه :  عمر مسلم بن مصطفى  

املوضوع: تثبيت زواج   

يف الدعوى أساس /760/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34//أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية و لصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم االربعاء   2022/8/31   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  .

   القايض

102437

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية بإعزاز

القايض السيد : أحمد شادي عيد 

املساعد السيد : عيل الحسني

املدعية : آية زعموط بنت محمد يامن

املدعى عليه : براء الحافظ بن محمد 

خريات.

 موضوع الدعوى : تثبيت زواج

 يف الدعوى رقم أساس /2022/102

 قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

األحد 2022/8/28 الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور ستجري بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

  القايض

102436

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

 القايض :  عباس شيخو  

املساعد:  عبد الرزاق هاشم 

الجهة املدعية : لينا كلزي بنت عبد الله 

املدعى عليه : محمد جديع بن عبد 

املطلب 

الدعوى:   تفريق لعلة الغياب  

الدعوى أساس:  8450  /2022

عمالً باملواد )27 - 34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االثنني  (  22/ 

8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

 القايض   

102434

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الخامسة بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : أمين الحسيني بن أحمد مجاب

املستأنف عليهام : 

 • محمد ثابت رجب 

 • حسام خناس بن محمود

الدعوى أساس 1820/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

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

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

القايض

102432

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل بحلب

القايض السيد:  مروان حاج حمود.

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو.

املدعية: عزيزة عساين بنت محمد غسان.

املدعى عليه : صالح اسكف بن عبد 

القادر.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق.

أساس/9458/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ ابالغك 

نرشاً بالصحف اليومية املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم االحد الواقع 2022/8/28 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر بحقك الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102430

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب

 القايض السيد: محمد العيل 

املساعد السيد: زكريا ياسني 

املدعي: وائل كرزون بن محمد فاروق      

ميثله املحامي فاضل فاضل 

املدعى عليها: رنيم األسود بنت عيل   

الدعوى: اسقاط حضانة 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية تبليغ 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

باإلضافة إىل اإلعالن لصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار رقم 

/831/ أساس/7527/ لعام 2022 

املتضمن:

1- اسقاط حضانة املدعى عليها رنيم 

األسود بنت عيل عن الطفلتني غالية 

تولد2007 وآيه تولد 2009 ابنتي وائل 

كرزون ورنيم وذلك تبعاً لزواجها بغري 

قريب محرم من املحضونتني والزامها 

بتسليم الطفلتني لوالدهام املدعي كونه 

صاحب الحق يف حضانتهم اصوالً.

2- تضمني املدعى عليها الرسوم واملصاريف 

واالتعاب.

قرار وجاهيا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليها قابال للطعن بالنقض 

صدر وافهم علناً حسب األصول بتاريخ 

2022/7/31 ميالدي. 

القايض

102426

==========

إعالن مبثابة طلب عارض وإدخال

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعية : الهام عقاد بنت أحمد 

املدعى عليهم :

 • محمد عرجة بن محمد عيل 

 • ورثة عبد الرحمن عطار وهم : رزان 

ورهام عطار بنات عبد الرحمن

أمل قرقناوي بنت محمد وحيد أصالة 

وبالوصاية عىل القارصين بكري وبشار 

ومحمد وداليا عطار أوالد عبد الرحمن 

املطلوب ادخالهم : ورثة ناجية جلبي وهم 

: سامر وأسامة وسمر وابتسام وهدى أوالد 

محمد عيل سلطان 

املوضوع : طلب عارض

الدعوى أساس 335 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغكم الطلب العارض وإدخال ورثة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم الخميس 2022/8/25 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102424

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية الثالثة بحلب 

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية : سمر بيازيد بنت محمد   

 

متثلها املحامية هنادي دباغ

املدعى عليه :  محمد أمني حاممي بن 

بكري

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/922 

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد يوم 

الثالثاء املوافق  8/23/ 2022 يف الساعة 

/11/ صباحاً موعداً لعقد املجلس العائيل 

املشرتك.

ونظراً لعدم التمكن من تبليغك عىل عنوان 

إقامتك لكونها ضمن املناطق غري اآلمنة 

وعمالً باملادة )34/أ( من قانون أصول 

املحاكامت 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

102423

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثالثة عرش 

بحلب   

 القايض : سامر زينو  

املساعد : رونزا جويد  

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة حلب  

- بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : براءة محمد بنت 

عيىس 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ /50,000/ 

ل.س 

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى أساس /5770/ 

لعام 2022 كون املنطقة غري آمنة وعمالً 

باملادة /27/ من قانون أصول املحاكامت 

قررت املحكمة تبليغ املدعى عليه مذكرة 

دعوة بواسطة بالصحف الرسمية اليومية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

للزوم الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة العارشة زوالية وإذا مل 

تحرض ترسل وكيالً قانونياً مبوعد املحاكمة 

املحدد سيصدر الحكم بحقه مبثابة 

الوجاهي أصوالً. 

القايض

102409

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية الرابعة 

بحلب  

 القايض : محمود هركل

املساعد : مازن موقت 

الجهة املدعية : السيد وزير التعليم العايل 

- بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

ناديا منال بنت محمد أمني

248 / ب لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/9/19 ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

102408

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية الثالثة 

بحلب  

 القايض : عبد الخالق رزوق 

املساعد : مازن موقت 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة حلب 

- بصفته              متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

أمل حالق بنت محمد طارق

1447 / ب لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /27/ أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/9/21 ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي 

 القايض

102407

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

 مذكرة إخطار بالصحف 

 املدعي طالب اإلخطار : السيد رئيس 

جامعة حلب إضافة لوظيفته متثله إدارة 

قضايا الدولة بحامة.

املدعى عليها املطلوب إخطارها : إميان 

عبد القادر الصمصام.

الدعوى : طلب مبلغ

لتعذر إخطارك بسبب جهالة عنوانك فقد 

تقرر بالدعوى البدائية املدنية السادسة 

بحامة رقم 52 لعام 2022 إخطارك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

وعليك أن تحرضي يف جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/9/26 الساعة العارشة زوالية 

أو ترسيل وكيالً عنك وإال سيعترب الصادر 

بحقك مبثابة الوجاهي.    

القايض

102406

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

 مذكرة تبليغ بالصحف 

صادرة عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بتلكلخ

بالدعوى أساس /89/ لعام 2022  

  الجهة املدعية : 1 – السيد وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي             إضافة 

ملنصبه 

 2 -  السيد رئيس جامعة حلب إضافة 

ملنصبه 

متثلهام إدارة قضايا الدولة بحمص

الجهة املدعى عليها : أمين حزوري ابن 

احمد.    – والدته : فاطمة أسعد   

موضوع الدعوى: مبلغ ناجم عن ترك عمل 

بدون عذر مرشوع 

حيث عادت مذكرة دعوتك مجهول اإلقامة 

تقرر تبليغك نرشاً بالصحف الرسمية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضورك 

جلسة املحكمة املحددة يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة العارشة زوالية.

فإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

مبوعد الجلسة ستجري بحقك املعاملة 

القانونية. 

القايض

102405

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب   

 القايض : عبد الكريم مقرش

املساعد : نصار العساف 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة حلب  

- بصفته            

  متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليهم :  - باسم شواخ بن 

هالل 

 - وليد املوىس بن جمعة 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى أساس /1735/ 

ب لعام 2022 كون املنطقة غري آمنة 

وعمالً باملادة /34/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغ املدعى 

عليه مذكرة دعوة بواسطة بالصحف 

الرسمية اليومية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة للزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

األربعاء 2022/8/24 الساعة العارشة زوالية 

وإذا مل تحرض ترسل وكيالً قانونياً مبوعد 

املحاكمة املحدد سيصدر الحكم بحقه 

مبثابة الوجاهي أصوالً. 

القايض

102404

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب  

 القايض : حسن زلط 

املساعد : فؤاد نجار 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة حلب    

- بصفته

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

قمر عفش بنت محمد

3018 لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/9/26 ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

102412

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب  

القايض : عبد الكريم مقرش 

املساعد : نصار العساف 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة حلب   

- بصفته              متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

عال محمد طراب

 رقم أساس 

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية الخامسة بحلب  

 القايض : عبد الكريم مقرش 

املساعد : نصار العساف 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة حلب   - بصفته              متثله إدارة 

قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم                                                       رقم أساس 

محمود الجمعة بن محمد                       496 / ب لعام 2022

بتول سمرجي بنت بشري                           1377 لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب التعويض

عمالً بأحكام املادة /27/ أ من قانون أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

تبليغك بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم األربعاء 2022/9/21 ويف حال عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك 

مبثابة الوجاهي 

القايض

102410

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

 القايض السيد : جهان السلو

املساعد السيد: فائق الربي

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليهم :

 أسم املدعى عليه                                        رقم أساس الدعوى

محمود عمر بن محمد ـ حنيفه                       2022/3941

أمينه خليل بنت محمد ـ عائشة                      2022/4006

  موضوع الدعوى : طلب مبلغ

 نظراً لتعذر تبليغكام يف موطن إقامتكام وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة 

عىل مذكرات دعوتكام فقد تقرر تبليغكام مذكرات أخطاركام 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 بأن موعـد 

الجلســــــــة القادمـة هــو يـــوم  األثنني  الواقع  يف  2022/9/19الساعة 

التاسعة صباحاً فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام تجري بحقكام املعاملة 

القانونية أصوالً وستصدر األحكام بحقكام مبثابة الوجاهي

القايض

102396

,,,,,,,,,,,,,,,,

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية الخامسة بحلب

  القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد: هنادي إلياس

 املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليهام : 

 أسم املدعى عليه                                            رقم أساس الدعوى

إبراهيم عثامن بن أحمد ـ رسميه                          2022/4005

نضال قنرب بن قنرب ـ سمريه                                 2022/4086

  موضوع الدعوى : طلب مبلغ

 نظراً لتعذرتبليغكام يف موطن إقامتكام وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل 

مذكرة دعوتكام فقد تقررتبليغكام مذكرة اخطاركام يف إحدى الصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ، عمالً بأحكام  املادة رقم )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام )2016( ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة 

يوم الخميس الواقع يف 2022/9/22الساعة التاسعة صباحاً فإذا مل تحرضا أو ترسال 

من ينوب عنكام ، تجري بحقكام املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدراألحكام 

بحقكام مبثابة الوجاهي

القايض

102395

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

1317 لعام 2022

موضوع الدعوى: طلب التعويض

عمالً بأحكام املادة /27/ أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/8/24 ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

102411

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية  الثالثة 

بحلب

 القايض :  عمران الحداد    

 املساعد :  عامر دادا 

املدعي:  حسني الحاج احمد بن جاسم  

 املدعى عليه :  إبراهيم بكري بن شمس 

الدين 

الدعوى :  ترميم تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/16818/ 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   

الخميس  25 /2022/8 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

102402

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية يف اعزاز 

القايض : أحمد شادي عيد

املساعد :  أحمد الحميدي

املدعية : عائشة املحمد بنت محمود

املدعى عليه :  مازن حامده بن حميدي

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

الدعوى أساس 92 / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/8/23 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102401 

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب

  القايض السيد : محمد املوىس اليتيم

املساعد السيد: دليارعبيد

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة  

املدعى عليه : فوزي نجار بن مامو ـ زلوخ

  يف الدعوى املقامة رقم أساس )4128( 

لعام 2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك فقد 

تقرر تبليغك مذكرة إخطارك يف أحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة أصوالً ، عمالً بأحكام املادة رقم 

)34( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( علامً بأن موعد 

الجلــــسة القادمة هـو يــوم األحد الواقع 

يف 2022/9/18 الساعة التاسعة صباحاً 

، فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية أصوالً، 

وستصدر األحكام بحقك مبثابة الوجاهي0

القايض

102400

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية السابعة بحلب

 القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد السيد: هيثم شالش

 املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : عائشة إبراهيم بنت حنان ـ 

عواش حسن

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ

 يف الدعوى رقم أساس )3788( لعام 2022

 نظراً لتعذر تبليغك بسبب جهالة إقامتك 

وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل 

مذكرة دعوتك فقد تقررتبليغك مذكرة 

إخطارك يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة أصوالً  ، عمالً 

بأحكام املادة رقم )34/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية  رقم )1( لعام 2016، 

علامً أن موعد الجلسة القادمة هـو يوم 

الثالثاء الواقـع فـي27/  2022/9 الساعة 

التاسعة صباحاً  ، فإذا مل تحرض أو ترسل 

من ينوب عنك ، تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً ، وستصدراألحكام بحقك 

مبثابة الوجاهي0                                                                                             

القايض

102399

===========

  إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

  عن محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب

  القايض السيد : محمد املوىس اليتيم

املساعد السيد: دليارعبيد

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة0 

املدعى عليه : محمد مراد بن مصطفى 

ـ مريم

 يف الدعوى املقامة رقم أساس )4067( 

لعام 2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك فقد 

تقرر تبليغك مذكرة إخطارك يف أحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة أصوالً ، عمالً بأحكام املادة رقم 

)34( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( علامً بأن موعد 

الجلــــسة القادمة هـو يــوم األربعاء 

الواقع يف 2022/9/21التاسعة صباحاً ، 

فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية أصوالً، 

وستصدراألحكام بحقك مبثابة الوجاهي

القايض

102398

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

24385



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية الثامنة بحلب

 القايض السيد : خالد دنون

املساعد السيد: باسل العيل

 املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه :  يوسف اميو بن شيخو ـ 

سنم

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ

 يف الدعوى رقم أساس )3944( لعام 2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك وفق 

ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة 

دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة اخطارك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، عمالً  بأحكام املادة رقم 

)34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األثنني الواقع يف   

19/ 9 /2022الساعة التاسعة صباحاً فإذا 

مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوال وستصدر 

االحكام بحقك مبثابة الوجاهي

القايض

102397

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الثالثة بحلب

القايض السيد : محمد مدرايت

املساعد السيد:  فائق الربي

املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : عيل معمو هالوي بن حسن 

ـ زينب

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )3772( لعام 2022

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/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم الخميس الواقع 

يف22 /   9 /2022الساعة التاسعة صباحاً 

فإذا مل تحرض أوترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً 

القايض

102394

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية التاسعة بحلب

القايض السيد  :برش الكيايل

املساعد السيد :هنادي إلياس

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه: مروان مراد بن رشيد ـ كىل

موضوع الدعوى :طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )3771( لعام 2022

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك وفق 

ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة 

دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة اخطارك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، عمالً بأحكام املادة 

رقم )34/آ( من قانون أصول املحاكامت 

املدنية رقم )1( لعام )2016( علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة هو يوم اإلثنني 

الواقع يف2022/9/19الساعة التاسعة صباحاً 

، فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك 

، تجري بحقك املعاملة القانونية أصوالً ، 

وستصدراألحكام بحقك مبثابة الوجاهي

القايض

102393

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية العارشة يف 

حلب

القايض السيد  : مجد قمشايت

املساعد السيد : عبد الرحمن حسن 

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : عمر شويحنة بن سليم ـ 

فطوم

يف الدعوى رقم أساس )4188( لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بأحكام املادة رقم )27/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم)1( لعام 2016قررت 

املحكمة إبالغ املدعى عليه مذكرة إخطاره 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ،علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األحد الواقع يف 

25/ 9 /2022الساعة العارشة صباحاً  ، فإذا 

مل تحرض أو ترسل من ينوب عنك ، تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر 

األحكام بحقك مبثابة الوجاهي ، وعليه 

أقتىض اإلعالن

القايض   

102392

                    ===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الثالثة بحلب

القايض السيد : محمد مدرايت

املساعد السيد: فائق الربي

املدعي : املديرالعام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : أمينة مراد بنت سليامن ـ 

فريدة

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )4130( لعام 2022

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك وفق 

ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة 

دعوتك ، فقد تقرر تبليغك مذكرة إخطارك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ،عمالً بأحكام املادة رقم 

)34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام )2016( ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم  الخميس الواقع 

يف22 /2022/9الساعة التاسعة صباحاً ، فإذا 

مل تحرض ، أو ترسل من ينوب عنك ، تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر 

األحكام بحقك مبثابة الوجاهي

القايض

102391

==========

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الخامسة عرش 

بحلب

القايض السيد  : نادر حيالين

املساعد السيد : سامر عيدو

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة  

املدعى عليه :  أحمد السليم بن سليم 

ـ فلك

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )6512( لعام 2022

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بأحكام املادة )27/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه مذكرة 

إخطاره يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم األربعـاء الواقـع يف 

2022/9/21الساعة العارشة زواليه 

 فاذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي  ، وعليه أقتىض 

اإلعالن

القايض

102390

===========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  362/ نزع /2022

مبارش اإلجراءات: رابعة سبسبي بنت عبد 

القادر

املدين : عمر ميمة بن محمد خري

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

أوصاف العقار

/867/ ق /383/ مقسم /9/ منطقة عقارية 

االنصاري

85.000.000 ل.س

دار يتألف من ثالثة غرف وصالون ومطبخ 

وحامم ومرحاض وسقيفة عدد /2/ فوق 

الحامم واملرحاض وممر للدخول ورشفة 

يف الجهة الغربية تطل عىل شارع الرباكة 

)ورشفة للمطبخ عىل الجنوب( عىل الوجيبة

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني 

وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل يوم الثالثاء 

2022/8/30 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

102388

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

  املحكمة الرشعية يف إعزاز 

القايض : احمد شادي عيد

املساعد : احمد الحميدي

الجهة املدعية : املخارج لها : خديجة دنون 

بنت محمد                   ميثلها املحامي 

احمد حاج مراد 

الجهة املدعى عليها : املتخارجة : ورثة 

املرحوم محمد دنون بن احمد وهم 

 • اوالده :  1- هيام دنون بنت محمد  2- 

فلك دنون بنت محمد

 • احمد دنون بن محمد  4- بسام دنون 

بن محمد  5- حسان دنون بن محمد 

2- أخوته : 1- دنون دنون بن احمد 

 2-  ناديا دنون بنت احمد  

 3- ورثة  زكريا بن احمد وهم 

زوجته : أمل اسامعيل بنت عبدو

اوالده : 1- احمد دنون بن زكريا 2- محمد 

دنون بن زكريا 3- أمين دنون بن زكريا

4- عبد القادر دنون بن زكريا 5- سامر 

دنون بن زكريا 6- خديجة دنون بن زكريا 

7- خالد دنون بن زكريا 8-  طارق دنون 

بن زكريا 

  4- ورثة سهام دنون بنت احمد وهم 

اوالدها :

 • عبد القادر إسامعيل بن نافع 2- محمد 

إسامعيل بن نافع 3- صبيحة إسامعيل 

بنت نافع           4- منال إسامعيل بنت 

نافع 5- احمد إسامعيل بن نافع 6- اسامة 

إسامعيل بن نافع                7- عامر 

إسامعيل بن نافع

الدعوى اساس 174 / لعام 2022

عمالً باملادة )27/أ( اصول محاكامت تقرر 

إبالغكم مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الخميس 2022/8/25 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

جرت بحقكم املعاملة القانونية .

  القايض

102385

==========

   اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

  صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو 

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم 

الجهة املدعية: رنا مغريب بنت فاتح 

املدعى عليه: يوسف ريحاوي بن محمود 

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

  يف الدعوى رقم أساس /9810/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ فقرة 

/أ/ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/8/24 الساعة العارشة زواليه.. 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية.    وعليه اقتىض اإلعالن 

  القايض 

102381

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

  اعالن صادر عن املحكمة الرشعية بالرقة 

  مبثابة مذكرة اخطار موجه اىل املدعى 

عليه 

   القايض السيد: مصطفى االبراهيم 

  املساعد القضايئ: محمد العبني 

طالب التبليغ: هيام النمر بنت مصطفى 

املطلوب تبليغه: مصطفى القراجه بن 

حمود – مجهول اإلقامة 

أساس الدعوى:/2022/9946 

تخطرك املحكمة لحضور جلسة املحاكمة 

الساعة الحادية عرش زوالية من يوم الثالثاء 

الواقع يف 2022/8/30 للنظر يف الدعوى 

املقامة من قبل الجهة املدعية بدعوى 

طالق لعلة الغياب واذا مل تحرض او ترسل 

وكيال عنك ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ونظرا لجهالة موطنك فقد تقرر 

اخطارك بواسطة الصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة استنادا ألحكام املادة /34/ أصول 

محاكامت مدنية 

القايض الرشعي بالرقة 

102380

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

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

 صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض: عبد الله كريدي 

املساعد: باسم حالج 

املدعية: ريم حامدة بنت مصطفى 

املدعى عليه: نور الدين الشيخ بن جمعة 

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق 

  يف الدعوى أساس /8094/ لعام 2022 

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة رغم 

تبلغه مذكرة الدعوة اصوال لذلك قررت 

املحكمة عمال باملادة /34/ ابالغها مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/8/23 الساعة /10/ زوالية. 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر سيعترب 

مبثابة الوجاهي. 

القايض  

102379

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 19 بحلب

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي : سعيد الصرييف بن محمود  

 

أصالة وإضافة لرتكة محمود الصرييف وسعيد 

الصرييف بن محمود

املدعى عليهم : 

 • سمرية زاهدة بنت عيل    أصالة عن 

أنفسهم وإضافة لرتكة مورثيهم 

 • اماين ورنيم ابنتي محمود الصرييف  

املرحومني محمود الصرييف بن   

سعيد وسعيد 

الصرييف بن محمود

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 2022/8403

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الخميس 2022/8/25 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102374

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو 

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم

الجهة املدعية : فاطمة الزهراء عجان 

الحديد بنت محمود.         

املدعى عليه : عامد الدين دملخي بن 

محمد.

موضوع الدعوى : تفريق ونفقة ومصاغ

يف الدعوى رقم أساس /9415/ لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ فقرة 

/أ/ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إخطارك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم األحد 

2022/8/28 الساعة العارشة زوالية..

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102372

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

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 ابالغك 

نرشاً بالصحف اليومية املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األربعاء الواقع 2022/8/31 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102371

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب 

القايض :    محمد ماهر شيحه 

املساعد :   أحمد عوض

 املدعــية :   هبه الله الحلبي بنت عامد . 

املدعى عليه :  عبد القادر القدور بن 

محمد أسعد . 

 الدعوى :  تثبيت زواج 

أساس /10296/ 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة /34/ 

أ أصول ابالغك بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة الخميس 2022/8/25 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنكم 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية . 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض 

102370

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادرة عن املحكمة الرشعية الغرفة الثانية 

بحلب

القايض السيد: مصطفى حبو

املساعد السيد: محمد سالمه

املدعية: سهى هالل بنت هشام  

 

ميثلها املحامي عبد الرحمن صوراين

املدعى عليه: سمري طرابليس بن محمد 

حلب – مفرق مدرسة نابلس  عيل 

– طلعة ايس كيوب

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة.

مضمون القرار رقم /832/ أساس /752/ 

لعام 2022

أقرر:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/6/19 وبالتايل التفريق بني كال من 

املدعية )سهى هالل بنت هشام وسعاد 

تولد حلب 1961/1/31 ميدان كنيسة 

خـ144( املدعى عليه )سمري طرابليس 

بن محمد عيل وكلثوم تولد الحسكة 

1948/9/9 ميدان كنيسة خـ144( بطلقة 

بائنة واحدة لعلة الشقاق والرضر اعتباراً 

من تاريخ صدور هذا القرار.

 • إلزام الزوجة بالعدة الرشعية من تاريخ 

صدور هذا القرار.

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقها باملهرين 

والنفقة الزوجية.

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

واألتعاب.

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابالً للطعن بالنقض 

صدر حسب األصول بتاريخ املوافق 

2022/7/28 ميالدي

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102369

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية الثالثة 

بحلب

 القايض :  عمران حداد  

 املساعد :  عامر دادا 

املدعية : خديجة درعوزي جامل بنت عبد 

الرؤوف    

 املدعى عليه: محمد طاهر درعوزي بن 

عبد الرؤوف                           

الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/19089/ 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  29 /2022/8 الساعة 

)10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

102367 

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف دارة عزة

 القايض   :ابراهيم الكادري   

املساعد  :  عامر قسوم

املدعية  :  فاطمة ابراهيم  بنت جمعه 

املدعى  عليه :  عادل بصلحلو بن محمد 

املوضوع: تثبيت طالق   

يف الدعوى أساس /51/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34 /أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية و لصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم االربعاء   2022/8/31   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  .

  القايض

102365

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

بحلب 

 القايض: عمران الحداد   

املساعد: عامر دا ده  

املدعيان: 

1- طه شامع بن ديبو     

2- عائشه رسحيل بنت محمد 

املدعى عليهم: 

1- )عمر - احمد -  محمد - رضوان - 

مصطفى - زكريا - الهام - سمريه – نجالء( 

أوالد عيل مرصي  

2- امريه مسلامين بنت رشيف 

يف الدعوى رقم أساس/11138/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 27/أ 

دعوتكم بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

االثنني 2022/8/29 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو إرسال 

وكيالً قانونياً ستجري بحقكم املعاملة 

القانونية   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102363

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة يف 

حلب  

 القايض السيد: محمد العيل  

املساعد السيد: زكريا ياسني 

 املدعية: فاطمة فتحي دليل بنت محمود 

املدعى عليه: يحيى كسيح بن احمد  

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق والتنازل عن 

الحقوق الرشعية

يف الدعوى رقم أساس /9652/ 2022 تقرر 

دعوتك نرشاً بأحد الصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة لحضور جلسة املحاكمة واملجلس 

العائيل يوم االربعاء 2022/8/31 الساعة 

/10/ زوالية سنداً للامدة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيال قانونيا عنك يف املوعد املحدد 

سينعقد املجلس العائيل وتثبيت غيابك 

والسري بإجراءات التحكيم بحقك وعليه 

اقتىض اإلعالن.

القايض

102359 

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 11 

بحلب 

القايض: محمد دهان

املساعد: أحمد حسني

املدعيني: 

 • أحمد النجار بن حمدان

 • ورثة مصطفى النجار بن حمدان

املدعى عليها: امنه الراغب بنت مصطفى

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم 

أساس /10621/ قرار /658/ لعام 2022 

املتضمن:

 • تثبيت تنازل املدعيني عن الدعوى 

أساس /13856/ لعام 2011 محكمة الصلح 

املدنية األوىل.

 • ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام وعدم 

املساس باإلشارات املوضوعة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2022/7/25

القايض

102358

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

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

عرش بحلب

القايض السيد :  سامر زينو 

املساعد السيد:  رونزا جويد 

الـــــمـــدعــــي   :  عبد القادر الكيالين 

الرفاعي بن خليف   

املدعى عليه  :  صالح حاجي حسن بن 

حمود   

موضوع الدعوى  : تثبيت رشاء

بالدعوى أساس / 6058/ 2022

عمالً باملادة /34/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف 

و لصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/9/19 الساعة /10/ زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية    . 

وعليه اقتىض االعالن

    القايض

102357

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعي : محمد صالح نعال بن محمد 

أديب

املطلوب إدخالهام : ضحى + إسامعيل 

ولدي محمد جميل توتنجي

الدعوى : طلب إدخال تثبيت عالقة 

ايجارية

الدعوى أساس 254/ 2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول محاكامت 

تقرر اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/8/31 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

102356

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعي : عبد الرزاق رسالن بن عمر 

املطلوب إدخالهم كمدعى عليهم : 

 • جومانه نور الدين بنت محمد سامل 

 • نيفني نور ومحمد رأفت واياد خلدون 

أوالد محمد خلدون عقاد وتار

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/650

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الخميس 2022/8/25 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102355

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف الباب

 القايض   :محمد احمد سواس    

املساعد  :  عبد السالم النعمه

املدعية  :  ناهد االبراهيم  بنت عبد 

الوهاب   وكيلها املحامي : هيثم الهاشمي

املدعى  عليه :  محمد خري  االبراهيم بن  

محمد عيل  

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

 يف الدعوى أساس / 206/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/ فقرة 

/أ/ من قانون أصول املحاكامت اخطارك  

نرشاً بالصحف املحلية و لصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة يوم االثنني   

2022/9/19   الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  .

القايض

102354

==========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة بحلب 

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية : شهد نحاس بنت أحمد   

 

ميثلها املحامي عبد الله قطان

املدعى عليه : محمد فاتح عبه جي بن 

رضوان 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /6859/ قرار /811/ لعام 2022 

املتضمن :

 • تثبيت الزواج الجاري بني املدعية 

واملدعى عليه وذلك يف محلة الحمدانية 

بتاريخ 2022/3/18 عىل مهر معجله عرشة 

ماليني لرية سورية غري مقبوضة ومؤجله 

مثله باقية بذمة الزوج.

 • تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف.  قراراً قابالً للطعن بالنقض 

بالنقص صدر بتاريخ 2022/7/31

القايض

102353

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

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

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/24 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

102352

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب

  الرئيس  عبد الخالق رزوق  

املساعد: مازن مؤقت 

املستأنفة : رنيه بخاش بنت انطوان   

املستأنف عليه:  نعيم بخاش بن أنطوان    

 الدعوى أساس/ 465/ص/ لعام 2022 

مل يحرض املستأنف عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوى.

لذلك عمال باملادة  27/أ اصول قررت 

املحكمة اخطارك نرشاً بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة الثالثاء 2022/9/20 

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

102351

===========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  عبد الحرت بن صفوك

املنفذ عليه :  عالوي الوييس بن حسون

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

28 / 7 / 2022 بامللف التنفيذي رقم 2642 

/ ص /2022 إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين أساس 

/24647/ قرار /1891/ لعام 2007 .

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

102350

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

 صادرة عن املحكمة البداية املدنية الثامنة 

بحلب

القايض: حسن زلط.

املساعد: فؤاد نجار

املدعية: فاطمة سهى البيك بنت محمد

املدعى عليه: أبراهيم  أدهم مهاجر بن 

عبد الحليم

الدعوى: إثبات صحة حكم

- قررت املحكمة يف الدعوى رقم 

أساس/17315/ 2022 عمالً باملادة)34/أ(

أصول محاكامت، دعوة املدعى عليه نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة  اعالنات  املحكمة، 

بلزوم  الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/9/21 الساعة  العارشة  زوالية.

- وإذا مل  تحرض أو ترسل وكيالً  قانونياً 

عنك  يف  املوعد  املذكور، جرت  بحقك  

املعاملة  القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

القايض

102349

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية يف حريتان 

القايض: إبراهيم الكادري . 

املساعد: خلود منال 

املدعــي : يوسف البدر املحمد .  

املدعى عليهم : ورثة برشى األحمد بنت 

حسني وهم :

 •  حسني األحمد بن حسن . 

 • صربيه األحمد بنت احمد . 

 • عبد الغفور العيىس بن خالد . 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب . 

أساس /98/لعام 2022

نظراً لكون موطن املدعى عليه ضمن 

منطقة غري امنة وعمالً باملادة /34/أ. 

م قررت املحكمة ابالغ املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 2022/8/30 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102348

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية الثالثة 

بحلب

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد :  مازن موقت 

املستأنفني ـ املستأنف عليهم: 

 • نها دهان بنت عبد السالم 

 • نديم وآية وداليا أوالد رفيق شقق 

 • فضيلة شنن بنت مصطفى 

املستأنف عليهم :

 • أحمد فائز االمام بن مصطفى فائق

 • مجد طرابييش بنت محمد طاهر

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /1575/ قرار /163/ لعام 2022 

املتضمن :

 • قبول االستئناف األصيل شكالً ورد 

االستئناف التبعي شكالً

 • قبول االستئناف األصيل موضوعاً وفسخ 

الفقرة الثانية واستبدالها بـ : تثبيت رشاء 

مورث املدعني »رفيق شنن« من املدعى 

عليه أحمد فائز األمام لـ 1200 سهم من 

السيارة /405849/ حلب و960 سهم من 

املدعى عليها مجد طرابييش ونقلها السم 

مورث املدعني أصوالً.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

. 2022/6/23

القايض

102347

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

بعــة لرا ا

إعالن

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن إعالن

إعالنإعالن إعالن

إعالن إعالن

إعالنإعالن إعالن

إعالن

القايض                          ١٠٢٤٥٥
القايض                          ١٠٢٤٧٢ القايض                          ١٠٢٤٥٦

القايض                          ١٠٢٤٥٤ القايض                          ١٠٢٤٧٠
القايض                          ١٠٢٤٦٩

القايض                          ١٠٢٤٦٨ القايض                          ١٠٢٤٦٥   القايض                                 ١٠٢٤٦٧

القايض                          ١٠٢٤٦٦ القايض                          ١٠٢٤٦٤ القايض                          ١٠٢٤٦٣



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

لخامســة ا

إعالن

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن إعالن

إعالنإعالن إعالن

إعالن

إعالن

إعالن

١٠٢٤٦٢            القايص ١٠٢٤٦١            القايص ١٠٢٤٦٠            القايص

١٠٢٤٥٧            القايص ١٠٢٤٥٨            القايص ١٠٢٤٥٩            القايص

١٠٢٤٧١            القايص

إعالن

١٠٢٤٧٣            القايص

١٠٢٤٧٤            القايص

١٠٢٤٧٥            القايص ١٠٢٤٧٦            القايص

إعالن

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدين املوقرة يف نبل

القايض السيد : إياد الصالح

املساعد السيد: فاطمة حرك

الجهة املدعية : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

، بصفته ، متثله إدارة قضايا الدولة

الجهة املدعى عليها : 

أسم املدعى عليه                                                  رقم األساس

١٠ نرص كرشو بن محمد                                          ٢٠٢٢/١١١

٢٠محمد حمو بن أحمد                                          ٢٠٢٢/١١٢

٣٠محمد شقروق بن حسن                                     ٢٠٢٢/١١٣

٤٠أحمد خالد بن محمد                                        ٢٠٢٢/١١٥

٥٠محمد حنوره بن محمود                                    ٢٠٢٢/١١٦

٦٠عبد السالم طيفور بن مصطفى                             ٢٠٢٢/١١٧

٧٠محمد جويد بن حسن                                     ٢٠٢٢/١١٨

٨٠محمود حنورة بن ابراهيم                                 ٢٠٢٢/١١٩

املوضوع : طلب مبلغ

عمالً  بأحكام املادة ٢٧/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية ، رقم )١( لعام 

٢٠١٦ فقد قررت املحكمة تبليغكم مذكرة إخطاركم بواسطة النرش يف إحدى 

الصحف اليومية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة أصوالً  ، علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم اإلثنني الواقع يف٢٠٢٢/٨/٢٩ الساعة التاسعة صباحاً ، 

فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا  وكيالً قانونياً باملوعد املذكور جرت بحقكم املعاملة 

القانونية  وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي بحقكم  وعليه أقتىض اإلعالن

 وعليه أقتىض اإلعالن

القايض

١٠٢٣٨٩

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

السادســة

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

اعالن
فقد الطالبة نور كيايل بنت أحمد منذر 

الشهادة الكرتونية + مصدقة تخرج صادرة 
عن جامعة حلب كلية طب األسنان يرجى 
ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً

24377

اعالن
 يرجى تبليغ ماليك العقار رقم /1918/ من املنطقة العقارية 

حيان / سمعان بأنه تقدم لدينا السيد محمد خريو مؤذن 
بن بكري بطلب الحصول عىل رخصة بناء سكني عىل جزء 

من املحرض رقم /1918/ حيان / سمعان فمن لديه اعرتاض 
التوجه اىل مجلس بلدة حيان لتقديم اعرتاضه خالل /15/ 
يوماً من تاريخ اإلعالن ويف حال عدم الحضور واالعرتاض 
يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم منح الرتخيص 

املذكور وفق القوانني واألنظمة النافذة لذلك.
وشكراً

مالحظة : كلفة هذا اإلعالن تقع عىل عاتق صاحب الرتخيص 
عىل املحرض /1918/.

رئيس مجلس بلدة حيان

حامد عبة الوهاب بيج

24372

اعالن
اعالن تصفية 

يف الدعوى رقم أساس /501/ لعام 2022 بداية 
مدنية أوىل بحلب – الغرفة التجارية تقرر البدء 

بتصفية رشكة أسد ورشكاه التضامنية وفق القانون. 
تسمية املحامي عبد النارص املرعي مصفياً للرشكة 
ودعوة كافة الدائنني واملدينني خالل مدة أقصاها 
ثالثة اشهر من نرش هذا اإلعالن مصطحبني معهم 

كافة الوثائق التي تثبت حقوقهم 
القايض 

مصطفى بسوت

24383

2/1

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب 

القايض: محمد سعيد علوش

املساعد: خلدون حوري

املدعي: محمد عتقي بن احمد 

املدعى عليها: حنان عتقي بنت عبد 

الرحمن

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/5631/ قرار /813/  لعام 2022 

املتضمن:

 • تثبيت الطالق الحاصل الذي أوقعه 

املدعي عىل املدعى عليها وذلك يف 

2013/5/20 محلة قلعة الرشيف 

وعده طلقة رجعية واحدة أصبحت 

بائنة بعد انتهاء العدة دون مراجعة.

 • عدم البحث بالعدة الرشعية لفوات 

اوانها.

 • ترك الحق للمدعية للمطالبة 

بحقوقها بدعوى مستقلة.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

 2022/7/31

 القايض

102574

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب 

القايض السيد : بسام تلجبيني

املساعد السيد : نذير صاري كوزال

املدعية : مروى الحسن الحاج حمدان 

بنت محمد  

متثلها املحامية فاطمة العيىس

املدعى عليه : عبد الله عامد مرصي

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /2862/ قرار /795/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/7/25 والتفريق بني الزوجني 

املدعى عليه واملدعية بطلقة بائنة 

واحدة لعلة الشقاق واقعة يف املحكمة 

الرشعية بحلب بتاريخ هذا القرار .

 • إلزام املدعية بالعدة الرشعية 

بتاريخ قرارنا هذا .

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كافة .

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف. 

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

 2022/7/25

 القايض

102570

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  بالسفرية 

القايض املناوب السيد :محمد محمود 

الجاسم 

املساعد السيد : نعيمه املسطور  

الجهة املدعية : الهام الهواش بنت 

محمد                       

وكيلها املحامي :عبد الباسط الالكاين         

الجهة املدعى عليها : عوض الحاج 

عوض بن حسن        

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الغياب      

 يف الدعوى  رقم أساس /2021/319  /

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/7/27 رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشاً 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    2022/8/29م 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 

102569

ــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار  

صادر عن املحكمة الصلح املدنية  

بدير حافر  

بالدعوى رقم أساس /89/ لعام 2022 

القاضــي السيد :  عامر السيد عيىس   

املساعـــد  : جامل العيل      

املدعي طلب الرتميم : عامد املحمد 

بن ذيبان  

املدعى عليه املطلوب الرتميم ضده : 

منى شبارق بنت عبد الجليل 

 نجوى نارص اغا بنت حسني 

املوضوع  :ترميم حكم          

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليهم بالدعوى كون املدعى عليهم 

مجهولني اإلقامة  وعمال بأحكام املادة 

/34/  /أ/  من قانون أصول املحاكامت 

املدنية  

 قررت املحكمة اخطاركم   عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ونرشا بالصحف 

بلزوم حضوركم اىل املحكمة يوم 

الثالثاء يف  2022/8/30 م الساعة /

العارشة  / زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

يف  املوعد املذكور أجريت بحقكم 

املعاملة القانونية . 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

102568

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /6/ 

بحلب 

القايض السيد: جان كبة

املساعد السيد: حسان العبد الله.

املدعــي: عصام أبو لنب بن اكرم.

املدعى عليه :  سيام مرعيش بنت 

محمد أسامة.

أساس /2403/لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت اخطارك عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس الواقع 

2022/8/25 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102562

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة تبليغ طلب عارض

صادر عن محكمة البداية املدنية /4/ 

بحلب

القايض: فيصل عرنوس.

املساعد:  رنا السيد عيل.

املدعي : باسل الرغبان بن مصطفى 

أهديل.

املدعى عليهام : هند وجميلة 

توتونجي بنات عبد القادر.

املوضوع : طلب عارض بتصحيح 

استدعاء دعوى.

أساس /958/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ  

ابالغكم الطلب العارض نرشاً بالصحف 

اليومية املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم االحد الواقع 2022/8/28 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

102561

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )  دعوة(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /  الخامسة / 

القايض السـيد : عيل سلطان 0 

املساعد السـيد : موىس شيخو

الجهة املدعيـة: حسان  نجار بن 

مصطفى 0 

الجهة املدعى عليها : رشا  عكيل  بنت  

اسامعيل 

 الدعـوى : تثبيت طالق 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )  

)2022/5470

وعمال«  بأحكام  املادة    34/ أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  ) دعوة ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم )  االثنني   ( املوافق    29/ 8 / 

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

102557

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثالثة بحلب  

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية : وئام درويش بنت حسن 

املدعى عليه : محمد درويش بن 

محمود

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/7849

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/8/28 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102556

ـــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  169 / نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: أمية الخطيب بنت 

أحمد 

املدين : عاصم الحاجي بن شحود

العقار املطلوب بيعه: 10/1812 

منطقة عقارية خامسة بحلب ـ التامم

القيمة املقدرة للعقار: 40.000.000 

ل.س أربعون مليون لرية سورية

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الرابع مؤلفة من ممر 

وبهو وثالثة غرف ومطبخ وحامم 

ومرحاض ورشفتني احداهام مضافة إىل 

أحد الغرف

يباع العقار خالياً من الشواغل 

والشاغلني مع مالحظة الحاجة 

السكنية املحددة مببلغ مقداره 

/20.000.000/ ل.س عرشون مليون 

لرية سورية .

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم األربعاء ـا 2022/8/24 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

102555

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

املرصفية الناظرة بقضايا التأمني بحلب

القايض السيد: نهى شيخ محمد

املساعد السيد: راما السيد عيل

الجهة املدعية: رشكة العقيلة للتأمني 

التكافيل ممثلة مبديرها العام اضافة 

لوظيفته ميثله املحامي جودت عطري 

الجهة املدعى عليه: إبراهيم حسن 

املحمد

موضوع الدعوى: اسرتداد مبلغ

يف الدعـوى رقـم أساس 20 تأمني 

املتكونة بني الطرفني املذكورين 

قررت املحكمة تبليغ املدعى عليه 

نرشا بالصحف و عىل لوحة اعالنات 

املحكمة أصوالً ,عمالً بأحكام 

املادة/27/ - أ - من قانون أصول 

املحاكامت بلزوم الحضور اىل املحكمـة 

يوم االثنني الواقـع يف 2022/8/22 

الساعـة العارشة زوالية.

  وإذا مل تحضـر أو ترسل وكيالً قانونيـاً 

عنـك يف املوعد املذكور جرت فـي 

حقـك املعاملـة القانونيـة.

القايض

102554

ــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة  بحلب 

القايض  :  يوسف اطرش   

املساعد : هيثم شالش   

 املدعية  )طالبة التجديد (: أمرية 

هيطالين بنت إبراهيم 

املدعى عليه  )املطلوب التجديد 

مبواجهته  (: عدنان لطفي بن عبد 

اللطيف 

 الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس /3969/  2022    

 عمال  باملادة )34/أ(  اصول 

محاكامت  قررت املحكمة اخطارك  

نرشا بالصحف  و عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم األحد   2022/8/21 الساعة 10 

زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل  وكيال قانونيا  

حرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

102544

ـــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة عرش بحلب

القايض السيد : فاطمة دهان 

املساعد السيد: غفران عبيد   

املدعــــي : جامل عبد الخالق بن أمني 

املدعى عليهم : شادية حايك بنت 

محمد 

 )محمد أمني و رميا و راميا  و داليا ( 

أوالد سمري عبد الخالق 

موضوع الدعوى  : تثبيت رشاء

بالدعوى أساس /6320/ 2022

عمالً باملادة /27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطاركم نرشاً 

بالصحف و لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم االربعاء 2022/8/31  الساعة /10/ 

زواليه

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقكم 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي     . وعليه اقتىض االعالن 

القايض

102572

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

القايض السيد :  مجد قمشايت

املساعد السيد:  عبد الرحمن حسن                 

املـــدعي : عبدالله األحمر بن عمر    

املدعى عليهم  :  خليل الحطاب بن 

طه 

) خلود و رانيه و االء و محمد ميان و 

ريان ( أوالد خليل الحطاب 

موضوع الدعوى  : تثبيت رشاء

بالدعوى أساس / 4130/ 2022

عمالً باملادة /27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إخطاركم نرشاً 

بالصحف و لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم االثنني 2022/8/29 الساعة /10/ 

زواليه .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقكم 

املعاملة القانونية . 

وعليه اقتىض االعالن

 القايض

102573

ــــــــــــــــــ

دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القاضـي : عبد الله كريدي 

املساعــد : باسم حالج 

 املدعــيـة : حسناء قسوم معاز بنت 

امين قسوم . 

 ميثلها املحامي : عبد الرحيم عبد 

الكريم

املدعى عليه : أحمد نعامي بن كامل.  

 الدعوى : ) طلب عارض ( تثبيت 

زواج ونسب ونفقة وتفريق ومطالبة 

باملهرين .

أساس 2022/2224 

 تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم 

األربعاء املوافق 2022/8/31 يف الساعة 

العارشة صباحاً موعداً لعقد املجلس 

العائيل املشرتك. 

عمالً بأحكام املادة /27/أ.م.م أصول 

تقرر دعوة املدعى عليه بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

املجلس العائيل لدى املحكمة الرشعية 

الغرفة الثامنة 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  

102543

ـــــــــــــــ 

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية األوىل بجبل 

سمعان

القايض: جمعة الحسني

املساعد: بتول قد حنون

املدعي: عبد الرحمن حديد بن 

محمود

املدعى عليه: سعد الدين عقاد بن 

عبد الرزاق

املوضوع: تثبيت رشاء وطلب عارض

الدعوى أساس 1038 لعام 2022 

عمالً بأحكام املادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك بالدعوى 

والطلب العارض نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم )األحد( 2022/8/28 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

 القايض

102492

ـــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن الصلح املدنية السادسة 

بحلب 

 القايض :  شازل طارق اسعد 

املساعد:  هيثم شالش 

الجهة املدعية طالبة اإلثبات واعتامد 

الحكم :   ابراهيم قاسم بن  صالح  

املدعى عليه املطلوب إثبات الحكم 

مبواجهته:  ابو الخري العمر بن حمود 

  الدعوى:  طلب إثبات واعتامد حكم 

قضايئ :

الدعوى أساس:  2875  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

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 .

القايض

102502  

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية االوىل 

بحلب

القايض : مروان حاج حمود   

املساعد :   محمد الرجو 

 ) املدعية( املتخارج لها: 

الهام عثامن بنت حسني                                         

ميثلها املحامي غريب متر     

 املتخارجني: 

 •  محمد بكر بن رشيد 

 • شاهزه بكر بنت حيدر 

 • محمد بكر + تهاين / ولدي عصام 

بكر

 الدعوى : مخارجة رضائية

 الدعوى اساس /  7055/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليهم رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة كونه 

ضمن املناطق الغري آمنة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /34/أ اصول إبالغك مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة  

االثنني 8/29 /2022 الساعة )10( 

زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنكم وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي يصدر مبثابة الوجاهي 

بحقكم.

القايض 

102488

ـــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 15  

القايض  السيد : نادر حيالين

املساعد السيد : سامر عبدو

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: حسان مهاجر بن سعدالله رقم 

11668 لعام 2022 األساس 

        سليامن خليل بن بهاء الدين  

رقم األساس  11657 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم الخميس 2022/8/25 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .  وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

102549

ــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

  / 18/

القايض  السيد : عصام مفلح 

املساعد السيد : نادين سليامن 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : سمري جركس بن محمد  رقم 

8102 لعام 2022  األساس 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة /أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/8/29 

الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102551

ــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

  5

الرئيس  السيد : عبدالكريم مقرش 

املساعد السيد : نصار العساف 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم  : رشكة الكرنك للنقل – 

إسامعيل فيصل مخلوف – بشار 

محمد عيل الزكور رقم األساس  

459/ب لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم االربعاء 2022/8/24 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .  وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

102547

ـــــــــــــــ 

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

  5

الرئيس  السيد : عبدالكريم مقرش 

املساعد السيد : نصار العساف 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : رشكة الكرنك للنقل – إسامعيل 

فيصل مخلوف رقم األساس 387 لعام 

 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/8/24 الساعة /10/ زواليه . ويف 

حال عدم حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

102548

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

  6

الرئيس  السيد : حسن عتك

املساعد السيد : نصار العساف

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم  : محمود عبدالحي زيك رقم 

األساس 1833/ب لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/8/31 الساعة /10/ زواليه . ويف 

حال عدم حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

102553

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

  6

الرئيس  السيد : حسن عتك

املساعد السيد : نصار العساف

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم  حسن أوزدامري ابن احمد  رقم 

األساس  142 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم االربعاء 2022/8/31 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .  وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

102552

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة الصلح املدين 

الرابعة  

القايض  السيد : حسام شحادة

املساعد السيد : باسل العيل 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم : حسني املصطفى ابن أحمد  

774 لعام 2022 رقم األساس 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم االحد 2022/8/28 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .  وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

102550

ــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٤/

االحد ٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

الســابعة

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

اعالن مبثابة مذكرة اخطار صادر 

عن املحكمة الرشعية يف دارة عزة

القايض السيد : إبراهيم الكادري

املساعد السيد : عامر قسوم

املدعية : عهد قاسم بنت محمد ميثلها 

املحامي زهري جويد

املدعى عليه : عبد امللك احمد القاسم 

بن محمود

الدعوى : تثبيت طالق بالدعوى رقم 

أساس /30/ لعام 2022

قررت املحكمة بأحكام املادة /27/ 

فقرة أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية كونك مجهول اإلقامة اخطارك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/8/31 

الساعة 10 زواليه وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً ستجري بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102571

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت

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 تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/8/24 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102578

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد : مازن موقت

املستأنف : احمد جامل الدين فروايت بن 

عبد الجليل

املستأنف عليهم : 1- )عبد الجليل 

فروايت– يحيى فروايت – فاطمة فراويت 

– زينب فروايت – زهراء فروايت – عامر 

فروايت – محي الدين فروايت ( الجميع 

أوالد بكري فروايت

  2- ) فاطمة فروايت – االمرية نور فروايت 

– محمد بكري فروايت - هال فروايت ( 

أوالد يارس فروايت 

3- )غادة فروايت – ريم فروايت ( أوالد 

عمر فروايت

4- محمود فروايت بن عبد الجليل 

5- نرسين فروايت بنت عمر

الدعوى : تجديد دعوى

 الدعوى أساس /1159/ب/ 2022 

عمالً باملادتني /27-34/ أ   قررت 

املحكمة دعوة املستأنف عليهم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء  

الواقع  يف  30 / 8  /2022 الساعة /11/ 

زوالية  

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا  وكيالً  قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية .

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102528

========

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

صادر عن دائرة التنفيذ املدين يف السفرية

طالب التبليغ: محمد غازي الجمعة 

بن تريك

املطلوب تبليغه: عبد الله الجاسم بن 

محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بالسفرية 

بتاريخ 2022/7/25 يف امللف التنفيذي 

رقم /35/ لعام 2022 اخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين يف السفرية بأنه وضع 

موضع التنفيذ الحكم املدين رقم أساس 

/729/ قرار /523/ حسم 2006/12/21 

الصادر عن محكمة الصلح املدين يف 

السفرية فعليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين يف السفرية أو إرسال وكيل قانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية يف امللف.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102523

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  يف السفرية 

القايض :حسني العليوي 

املساعد  : نعيمه املسطور  

 املدعية : كوثر بادنجيك بنت عدنان 

 املدعى عليه : محمد عيل نرص الله بن 

محمد ديب  

الدعوى : تثبيت زواج ومهرين وتفريق 

لعلة الشقاق       

الدعوى   أساس /333/لعام 2022

عمال باملادة /27/ أ أصول محاكامت 

ولجهالة موطنك تقرر دعوتك للمحكمة  

نرشا  بالصحف و عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

املوافق     2022/8/28م الساعة /10/ 

زواليه .

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا  

جرت  بحقك املعاملة القانونية                                

القايض

102522

                                                                      ===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعية : جيهان دبلوين بنت عبد الرزاق

املدعى عليهم : محمد عبد الستار 

وحسان ويرسى أوالد أحمد مدرايت

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 2022/16232

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/8/25 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

102514

===========

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /   الثالثة / 

القايض الســيد :   محمد  سعيد  علوش   

املساعد الســيد : خلدون حوري

الجهة املدعيــة: زينب  البكور بنت 

حسني 

الجهة املدعى عليها :    

 •   عبد الله البكور بنى حسني     

 •  بكور البكور بن حسني

 الدعـــوى : تثبيت  مخارجة

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 8063 

)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 )  االثنني 

( املوافق   8/22   / 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

102513

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة  الصلح املدنية االوىل 

بحلب

القايض : محمد املوىس اليتيم  

املساعد :   دليار عبيد 

املدعـية :  عهد عكرمه بن مصطفى     

املدعى عليه:  محمد حجي خلف بن 

عبد الغفور                   

 الدعوى :ترميم واثبات صحة حكم 

 الدعوى اساس /  4545/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة الثالثاء 2022/8/30 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

  القايض 

102510

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

السابعة بحلب

الرئيس:   أحمد عيل عيل  

املساعد:  ماجدولني شنو  

طالب  إعادة املحاكمة :  هاين الحاج 

مجيد الياسني بن مصطفى     

 املطلوب  إعادة املحاكمة مبواجهتهم:   

  • إبراهيم + عيل + حسن + أحمد+ 

خليل + نازيل + زهيدة/ أوالد نبو حمشو

 •  فاطمة  نبو بنت احمد -  الجميع 

بصفتهم ورثة نبو حمو بن حمشو  

 الدعوى أساس/ 1479/ 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 2022/8/29 

الساعة )11( زوالية

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 

بحقكم سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض

102504

========

 مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف جنديرس

القايض السيد :   عامر جمعه                                   

املساعد  :  محمـد يارس الحافظ

املدعي :  سيدو هورو بن محمد               

 وكيله املحامي :  عيل مصطفى خلف            

املدعى عليها :  وردة مجيد بنت محمد                         

موضوع الدعوى: تجديد دعوة  / تثبيت 

طالق /

يف الدعوى أساس/ 133  / لعام 2022 

نظراً لعدم التمكن من تبليغك القامتك 

يف منطقة غري امنة وفق احكام 

املادة)34( أ/ أصول قررت املحكمة 

اخطارك  بواسطة النرش بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم     الخميس  2022/8/25 

يف الساعة )10( زوالية .

واذا مل تحرضي او ترسيل وكيالً قانونياً 

عنك أجريت بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقِك مبثابة 

الوجاهي.  وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

102503 

 =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية السادسة بحلب

القايض : شازل أسعد

املساعد :  هيثم شالش

املدعي : جميل بسوت بن أحمد 

املدعى عليهام : 

 • فاطمة بسوت بنت جميل 

 • بديعة بسوت بنت أحمد 

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/4364

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

102501

 ========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب 

القايض: بسام تلجبيني

املساعد: نذير صاري كوزال

املدعية: رجاء حداد بنت أحمد

املدعى عليها: عبري حداد بنت عبد 

القادر

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /2693/ قرار /758/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت خروج املدعى عليهم عام آل 

إليهم إرثاً من مورثتهم املرحومة بدرية 

بادنجيك بنت محمود من العقار رقم 

39/3481 منطقة عقارية سابعة بحلب 

ونقلها وتسجيلها السم املدعية.

قراراً قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

بتاريخ 2022/7/17

القايض

102500

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 12 بحلب 

القايض  : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمه املصطفى 

املدعي : محمد محمد بن محمد حنيف

املدعى عليه : حسن عقلة بن عزو

الدعوى : تجديد وفسخ تسجيل

الدعوى أساس 2022/12629

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/8/24 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102495

 ==========

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن  محكمة البداية املدنية /12/ 

بحلب 

 القايض   : مصطفى الفحل 

املساعد :  فهيمه مصطفى 

املدعـــــية :  بتول وشذى درويش ابنتي 

محمد ربيع 

املدعى عليها : عبد القادر قصاب بن 

محمد 

الدعـــوى : تثبيت شــراء 

 أساس /10434/ 2022 

عمالً بأحكام املادة /27/ لذلك قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليها بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األحد  2022/8/28 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد  سيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي. 

القايض

102494

 ========

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

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  16 /2022/8 

الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

102489

 =========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعي : جهاد االسامعيل بن أحمد 

املدعى عليه : محمد حامم بن تريك

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/15169

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األحد 2022/9/18 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

102485

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بجبل سمعان 

القايض :  نويران حامده تركامن. 

املساعــد :  عباس حنبالس 

 الجهة املدعـية : مايرى اكنادوسيان 

بنت اغوب. 

ميثله املحامي : عيل محي الدين

الجهة املدعى عليها :

 • توماس اكنادوسيان بن أغوب . 

 • رايف اكنادوسيان بن أوهانس. 

 • الني باملانكيان بنت باركيف. 

 • بييك باملانكيان بنت باركيف.

 • وانو أكنادوسيان بن كربيس. 

 • ليا اوديت أكنادوسيان بنت كربيس .

 • سيفاك أكنا دوسيان بن كربيس.

 • تالني جباجيان بنت كيفورك . 

 الدعوى :تثبيت بيع 

أساس 2022/1445 

عمالً باملادة /27/أ اصول قررت املحكمة 

بالغك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة االثنني 2022/9/19 الساعة 

10 زوالية.

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102484

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة بحلب 

القاضـــي :  حسن ارناؤوط 

املساعــد :  ماهر حراق 

املدعـــي : أحمد كوارة بن محمد . 

املدعى عليهم : سلوى + محمود + عبد 

العزيز + عيل + انس + حسني +أسامة 

+ فاطمة + عبد الباسط أوالد محمد 

كوارة . 

الدعوى : تثبيت رشاء 

أساس  2022/10693

عمالً باملادتني /27-34/مكرر اصول 

قررت املحكمة ابالغكم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

األربعاء 2022/8/31 الساعة 10 زوالية.

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102483

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية السادسة 

بحلب

الرئيس : حسن عتك

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : ميزر وسلطان شاهني عواد 

ولدي أحمد

املستأنف عليه : معينه شاهني عواد 

بنت حسني 

الدعوى أساس 322/ص /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

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

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

102482

 ===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 17 بحلب

القايض : محمد فاتح أبرم 

املساعد : سهيلة العيل 

املدعي : عامد مصطفى بن محمد 

املدعى عليه : أحمد قدور بن محمد

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 2022/15593

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

102481

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض السيد : حسني العليوي 

املساعد السيد : نعيمه املسطور    

الجهة املدعية : عزيزه إبراهيم بنت عبد 

الرحمن   

الجهة املدعى عليها : يارس إبراهيم بن 

محمد          

موضوع الدعوى : تفريق بني الزوجني 

لعلة الغياب      

يف الدعوة رقم أساس /2022/394     

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/7/25 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   املوافق  2022/8/29م 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 

102541

 ========

 إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  247/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: خالد أبو خشبة بن 

محمد 

املدين : محمد رشيف ـ أمرية ـ روعة ـ 

انعام أوالد محمد ديب بدوي

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

أوصاف العقار

2/8546 منطقة عقارية تاسعة بحلب

240.000.000 مئتان وأربعون مليون 

لرية سورية 

عبارة عن صالة تقع يف الطابق األريض 

من بناء طابقي تجاري ـ سكني وله 

باب حديد يتجه نحو الغرب ونافذتان 

صغريتان وله أيضاً باب يتجه نحو 

الشامل إىل الشارع الفرعي ويقع املدخل 

الغريب بني محل معد لبيع األلبان 

واألجبان من الجهة الشاملية ومحل معد 

مطعم من الجهة الجنوبية من الصالة 

سقيفة بيتونية وهو معد فرن خبز حيث 

شوهد فيه بعض املعدات القدمية وهو 

شبه مهجور حيث شوهد تجمع للمياه 

يف جزء من الصالة

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم األربعاء 2022/8/31 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

102534

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد : عبد الله كريدي

املساعد السيد : باسم صالح

املدعية : رها وتار بنت عامد.                                  

ميثلها املحامي : يونس العبد الله

املدعى عليه : محمد ميان حسون بن 

عكل.

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر

بالدعوى أساس 2022/9779

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إبالغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/8/29 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن.

 القايض  

102531

 =========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين 

القايض السيد : محمد يارس عطعط

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ 

الجهة املدعية : سوسن حسن بنت 

شكري- وكيلها املحامي أسامة االبراهيم 

الجهة املدعى عليها : محمد بكرو بن 

منان 

املوضوع : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس 815/ لعام 2022 

قررت املحكمة تبليغ الجهة املدعى 

عليها نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة عمال باملادة 34/ فقرة 

أ أصول محاكامت مدنية بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم الثالثاء 2022/8/30 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض 

105515

 =========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدين يف 

عفرين 

القايض : عبد الرزاق العيل

املساعد : غادة هنداوي

املدعي : لينا محمد بنت حسني 

املدعى عليه : رواد كردة بن عيل 

الدعوى : ترميم ملف رقم أساس 17 

 2022/

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 34- أ  

من قانون أصول املحاكامت املدنية تبليغ 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االثنني الواقع يف 2022/8/29 الساعة 

10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض 

102491

 ==========

 اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

طالب التنفيذ: كيفورك  طاطويان بن 

وانيس 

املنفذ عليهم: بسام حيدر بن محمد 

2- حسام الدين حبو بن محمد 

3- أنطوان خوري بن عبدالله صارغون 

جان خوري بن عبدالله صارغون 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/7/28 يف امللف التنفيذي رقم 

/7646/ ب لعام 2022 اخطاركم نرشا 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب عمال بأحكام املادة 

27/أ.م.م 

بأنه تم وضع الحكم البدايئ رقم أساس 

/2011 قرار /422/ حسم 2009 املصدق 

استئنافا ونقضا موضع التنفيذ موضوع 

ترميم امللف التنفيذي رقم 4789/ب 

لعام 2011 

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب او ارسال وكيل قانوين خالل املدة 

القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف. 

  وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب                       

 102508

=====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة  

صادر عن محكمة الرشعية  الثانية 

بحلب  

القايض : مصطفى حبو  

املساعد  : محمد سالمة      

املدعية : أحالم املظهر بنت مصطفى  

املدعى عليها : مصطفى بكرو ابن حسن        

املوضوع  : طالق 

 قررت املحكمة  بالدعوى أساس 

2022 /10767/

و عمال  بأحكام املادة )34(  /أ/ أصول 

مدنية ابالغك مذكرة الدعوى بواسطة 

النرش بالصحف  ولصقا  عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة  االثنني    2022/8/29 الساعة 

10  زواليه .

القايض 

 102540

====

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية /5/ بحلب 

القايض: عيل سلطان 

املساعد: موىس شيخو 

املدعي: عبد القادر شيخ سليم درعزيني 

بن حسن 

املدعى عليها: نرسين كرام بنت عادل 

املوضوع: انعدام وإبطال قرار قضايئ

أساس /8690/لعام 2022 

عمال باملادة /27/أ.م.م قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليها نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع 

يف 2022/8/31 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 102499

======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية /8/ 

بحلب 

القايض السيد: حسن زلط 

املساعد السيد: فؤاد نجار 

املدعية: بديعة عزيزي بنت محمد 

املدعى عليهم: ركان بابليل بنت محمد 

– اكرم – ميس- ريم – آسية أبناء 

مورثهم احمد نارص رسالن اصالة واضافة 

لرتكة مورثهم ولرتكة أي مورث لهم ومن 

جهته ووفق حرص اإلرث 

الدعوى: تجديد دعوى تثبيت بيع 

اساس 2022/14428 

عمال بأحكام املادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

ابالغكم بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/8/25 الساعة 10 زوالية 

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم او 

ارسال وكيال قانونيا جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية 

القايض 

 102496

====

اعالن تبليغ سند حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب 

أساس 22639/قرار /1481/ لعام 2022 

القايض: جان جورج كبه 

املساعد: وسام ملحم 

املدعية: ندى بويش بنت عبد الرحمن 

املدعى عليه: عبد الرحمن قراجه بن 

رزوق 

الدعوى: تثبيت بيع 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 27/أ 

أصول ابالغك الحكم بواسطة النرش 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة املتضمن :

تثبيت رشاء املدعية وبيع املدعى عليه 

لحصة سهمية 13,892/ املعادلة لشقة 

سكنية من املحرض 106/م.ع كفر حمرة 

...الخ 

عدم املساس باالشارات ... الخ الحكم 

قرار صدر بتاريخ 2021/12/28 قابال 

لالستئناف 

القايض 

 102542

  ====


