
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٩/

الخميس ١ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
فقد الطالب خليفة عبد الله إبراهيم ادريس مصدقة 

تخرج + شهادة كرتونية صادرة عن جامعة حلب كلية 

الهندسة الكهربائية تحكم آيل االلكرتونيات الصناعية 

يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24484

إعالن
مجلس إدارة جمعية روائع املعري التعاونية السكنية بحلب وبقراره رقم 16/84 

تاريخ 2022/7/30 وعمالً بأحكام املادتني ذوات األرقام 34/آ و 35/هـ من املرسوم 

الترشيعي رقم 2011/99 و أحكام املادة رقم 83 من القرار الوزاري رقم 2008/578 .

قرر دعوة السادة األعضاء املنتظرون يف قيود الجمعية لالكتتاب عىل الشواغر يف 

منطقة التوسع العمراين للبقعة w  3  وذلك بتقديم طلب خطي يسجل يف ديوان 

الجمعية مع تسديد السلفة املقررة لالكتتاب لكل محرض من املحارض املخصصة 

للجمعية وذلك خالل /15/ يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن ونرشه يف لوحة إعالنات 

الجمعية.      وبكل تقدير واحرتام

أمني الرس                                 رئيس مجلس اإلدارة

بسام رجب                      املهندس محمد عامر أبو صالح

24483

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية األوىل بحلب 

بصفتها الناظرة يف القضايا التجارية 

أساس /73 / ب /لعام 2022 قرار / 88 / 

الرئيس السيد : محمد دمر جولو 

املساعد : نضال غنوم 

املستأنف : أحمد صباغ بن محمد أمني 

الجهة املستأنف عليهم: 

 • ليىل صباغ بنت أسعد 

 • ملى و ناديا و زكاء و سعيد ودلع وفرح مساليت أوالد محمد  

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

إعالم املطلوب تبليغهم بواسطة النرش بالصحف باإلضافة إىل اإلعالن 

لصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار املذكور أعاله املتضمن 

تقرر باإلجامع : 

 • قبول طلب ترميم الدعوى االستئنافية رقم أساس /2727/ب/ لعام 

2012 التي كانت منظورة لدى محكمة االستئناف املدنية األوىل بحلب 

شكالً وموضوعاً تبعاً لثبوت فقدان ملف الدعوى واعتامد الحكم البدايئ 

املستأنف وإعطاء املستأنف أصل للتنفيذ بعد اكتساب هذا الحكم 

الدرجة القطعية أصوالً . 

 •  تثبيت تنازل املستأنف أحمد صباغ بن محمد أمني عن استئنافه 

وعدم البحث به تبعاً لذلك التنازل . 

 • مصادرة التأمني االستئنايف وقيده إيراداً للخزينة العامة يف الدولة . 

تضمني املستأنف طالب الرتميم كافة الرسوم   •  

واملصاريف االستئنافية وسبعة آالف لرية سورية أتعاب محاماة توزع 

وفق مجالها القانوين أصوالً . 

 قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً حسب األصول وذلك 

بتاريخ 29 / من شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية املوافق يف 28/ 

من شهر حزيران لعام 2022 ميالدية . 

  الرئيس

103611

ــــــــــــــــــــــ

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني

رقم امللف : 650 / م  / 2022

الدائــــن : عالء الدين األحمد الصطوف بن زعيم.

املديـــــن : محمد أمري مستت بن جميل .

املتدخلة : خالصة صويف بنت عمر.

قررت رئاسة التنفيذ املدنية بحلب قسم املداينة بتاريخ  14 /  6 / 

2022 بامللف التنفيذي رقم 650/م/2022 .

اإلعالن عن البيع والنرش لجهة املركبة رقم لوحة /467600/ حلب 

بيك آب مغلقة لون ابيض نوع شفروليه سنة الصنع 1998 فقط 

1200/سهم من أصل 2400 سهم واملقدرة بقيمة اجاملية مببلغ 

/13000000/ل.س ثالثة عرش مليون لرية سورية وتحديد يوم االثنني 

9/19/ 2022 من الساعة /15.30/إىل /16.00/ موعداً للمزاد يف محلة 

حلب. جمعية الزهراء. أمام القرص العديل بحلب لدى كافترييا جودي                     

ويبدأ املزاد بالقيمة املقدرة .

وعىل املشرتي أن يدفع الثمن نقداً مع رسوم الطابع والداللة واالعامر 

ولالستيضاح مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب .

وعليه  اقتىض اإلعالن.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103653

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرعن املحكمة الرشعية  يف  مارع

 القاضـي  : أحمد عبد الله األسود

املساعـد : أحمد الحميدي

املدعـــــــــــــــــــــــــية :  غفران النجار بنت عيىس

املدعى عليــه : حسان األحمد بن عيل

الدعوى :   تفريق لعلة الشقاق و مهرين ونفقة

يف الدعوى رقم أساس /20/ لعام 2022

وعمال باملادة رقم /27/ أ. أ. م . م  كون منطقة املدعى عليه مجهولة  

قررت املحكمة دعوة املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االربعاء 

املوافق 2022/9/28 الساعة /10/ زوالية

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا باملوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية وتجري املحاكمة بحقك مبثابة الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103641

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعية : رىن األحمد بنت محمد

املدعى عليه : محمد األحمد بن خليل

الدعوى : إعادة قيد

الدعوى أساس 2022/18797

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/10/3 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103633

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثالثة بحلب

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعي : عمر معرستاوي بن عبد الله

املدعى عليها :  جميله يسني بنت جميل

الدعوى : تجديد دعوى وتفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 10786/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 2022/9/27 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103632

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الخامسة بحلب

القايض : مالك بدلة

املساعد :  مصطفى بكرو

املدعي : سمري كوسان بن ابراهيم

املدعى عليهام : إبراهيم وانجيال ولدي افريم كوسان

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  مهند عاشور بن محمد 

وليد 

املنفذ عليه :  أحمد ديبو بن محمد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 28 / 8 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم 9178/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة بأنه 

قد وضع موضع التنفيذ الحكم  البدايئ 

املدين أساس /7817/ قرار /389/ لعام 

. 2022

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة 

القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف . وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103568

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

بحلب

القايض : عمران حداد 

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

أساس /2022/650

عمالً بأحكام املادة 27/آ أصول محاكامت 

قررت املحكمة اخطاركم بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الخميس 2022/9/22.

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي .

 القايض

103569

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب 

القايض:عمران الحداد 

املساعد:عامر داده

املدعي : محمود شعبان بن جمعة 

املدعى عليهم: 

1- قمر جباري بنت محمود

2- حسني ويحيى وخالد ونادية ومحمد 

أوالد شحادة السليامن

3- هدى وصباح وفوزية ودالل وفاطمة 

ويحيى أوالد فرج السليامن 

الدعوى: تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/10140

عمالً باملادة/27/أ/ أصول محكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم األربعاء 2022/9/28 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

 القايض

103570

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 20 بحلب

القايض : خليل العالن

املساعد : صباح حاممي

املدعي : طالل أعرج بن حسن 

املدعى عليهم : 

 • نجمية زعرت بنت عبد القادر 

 • أحمد نعال بن محمد خالد

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/8887

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

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

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

 القايض

103571

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 17 بحلب

القايض : محمد فاتح أبرم 

املساعد : سهيلة العيل 

املدعية : جامنه كردي بنت صالح

املدعى عليهم : 

 • زياد ومحمد هيثم ومحمد لؤي أوالد 

صالح كردي

 • نور كردي بنت محمد فوزي 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/17499

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األحد 2022/10/2 الساعة /10/ زوالية . 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

 القايض

103572

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بجبل سمعان

القايض السيد : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد : عباس حنبالس

املدعي : فيصل سالمة بن محمد.

املدعى عليهم : 

- عبد الجبار الصالح بن عبد الحليم.

- سامر الصالح بن عبد الحليم.

أصالة عن نفسهام وبصفتهام من ورثة 

جاسم الصالح بن صالح

موضوع الدعوى: تثبيت رشاء.

أساس 2022/950

وعمالً باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة إخطار 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة العارشة زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد ستجري يف حقك 

املعاملة القانونية والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103620

ــــــــــــــ

سند تبليغ حكم

قرار صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج

القايض السيد: إبراهيم البدوي                                      

املساعد:   عبري الدنديش

املدعية :   منار املنال بنت منال                           

 وكيلها املحامي : طارق الحمد    

 مبوجب سند توكيل  خاص رشعي رقم/  

45  / سجل/   28  خ /  -  2022                 

املدعى عليه: امين الحاج محمد بكار بن 

شحاذه منبج – طريق حلب      

موضوع الدعوى:  تثبيت زواج  و نسب

نظرا لعدم التمكن من تبليغِك عىل عنوان 

إقامتك كونه ضمن املناطق الغري امنة 

وعمالً باحكام املادة)34( فقرة/ أ / أصول 

محاكامت مدنية تقرر تبليغِك الحكم 

الصادر رقم أساس/  584   / قرار/ 1290 

/ صادر عن املحكمة الرشعية يف   منبج   

عىل لوحة إعالنات املحكمة ونرشاً بإحدى 

الصحف اليومية واملتضمن:  

تثبيت زواج املدعى عليه:    -1

امين الحاج محمد بكار بن شحاذه  و 

دالل عليوي تولد كابر كبري  1996/1/13 

قيد كابر كبري   /1/                                                         

 بزوجته املدعية:   منار املنال بنت منال    

و نوره عيل تولد  منبج 1999/3/1 قيد  

طحنه كبري/14/                                     

وعد زواجهام حاصالً    بتاريخ    13/ 5 / 

2017    يف  محلة  منبج عىل مهر معجله   

/500 الف  / لرية سورية مقبوضة  

ومؤجله / 200 الف  / لرية سورية باقية 

بذمة الزوج.. .

2- تثبيت نسب   االطفال   : )  شحاده 

تولد  منبج 2021/2/26 – بالل تولد منبج 

2020/7/19  حمزه تولد منبج 2018/3/5 

(     لوالديهم املتداعيني اصوالً.

3- الزام امني السجل املدين بتنفيذ 

مضمون القرار.   

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف . 

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها. 

قابال للطعن بالنقض صدر وافهم علناً  

 بتاريخ / محرم    /1444 هجري املوافق  

لـ 17  / 8  /2022  ميالدي

 القايض

103618

ـــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 20 بحلب

القايض : خليل العالن

املساعد : صباح حاممي

املدعية :  اميان حامش بنت محمد 

املدعى عليه :   محمد احسان البيك بن 

محمد طه

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/8584

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

 القايض

103573

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بحلب 

القايض :  حسن مشاعل 

املساعــد :  نور ركبي 

املدعي :  حسن رشيد نعسان. 

املدعى عليه : محمد غسان اسود بن 

عبد القادر. 

 الدعوى : تثبيت رشاء. 

أساس    2022/17822 

عمالً باملادة /27/أ اصول قررت املحكمة 

اخطارك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة الثالثاء 2022/9/20 الساعة 

10 زوالية.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية  وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103574

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الحادية عرش بحلب

القايض : محمد دهان 

املساعد : أحمد حسني

املدعي : أحمد منري أبو كروم بن عبد 

الفتاح 

املدعى عليهم : 

- محمود أبو كروم بن عبد الفتاح 

- حسناء ياقتي بصلحلو بنت محمد عادل 

- راما وعبد الفتاح وفاطمة الزهراء أبو 

كروم أوالد محمد جامل 

الجميع أصالة عن أنفسهم وإضافة إىل 

تركة مورثهم محمد جامل أبو كروم بن 

عبد الفتاح

الدعوى : تثبيت بيع

رقم أساس 2022/17306 

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة 

إخطاركم املدعى عليهم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

الخميس 2022/9/22 الساعة /10/ زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103575

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية السادسة بحلب

القايض : شازل أسعد

املساعد :  هيثم شالش

املدعية : اليف ايبو بنت إبراهيم 

املدعى عليهم : 

 • نائلة معمو بنت حنيف

 • محمد وأحمد ولدي خليل عمر 

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/3624

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/10/10 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

103576

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : عامد الدين سامل بن عبد 

الغفور

املستأنف عليه : عامد الدين الحسني 

بن احمد 

الدعوى أساس 2022/2166

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/9/26 الساعة 

/11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

الرئيس

103577

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية الثالثة بحلب

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد :  مازن موقت 

املستأنفة : غادة قلعه جي بنت بشري

املستأنف عليهم : 

 • أحمد باسم وسمر ولدي محمود أبو 

الخري نشار

 • صبحيه االجايت بنت بشري

الدعوى أساس 2022/1739

عمالً باملادتني /27 و34/ أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 2022/10/4 الساعة /11/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

 الرئيس

103578

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمود حجو بن أحمد 

املنفذ عليهم :  

 • أحمد وكميله وعروبة وعريفة ومحمد 

زكريا وظهري ويرسى أوالد محمد ميك 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  21/ 8 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم 2918/ ص /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة بأنه 

قد وضع موضع التنفيذ الحكم  الصلحي 

املدين أساس /5/ قرار /512/ لعام 2012 .

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

103579

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السادسة بحلب  

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعي : عامر باكري بن عبدو  

 

متثله املحامية برشى فحام

املدعى عليها : أماين العيل بنت حسني

الدعوى : تثبيت طالق غيايب

الدعوى أساس 2022/11018

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الثالثاء 2022/9/20 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103581

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 14 بحلب

القايض : فاطمة دهان

املساعد : غفران عبيد 

املدعية : وليد األمري بن عمر  

 

املدعى عليه : جنان فحام بنت محمد 

ديب

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/20183

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الخميس 2022/9/29 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

103582

ـــــــــــــــــ

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :   عائشه الشيخ أحمد 

بنت مازن. 

املطلوب تبليغه :  محمد رسول عمر بن 

أحمد . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ  

2022/8/22 يف امللف التنفيذي رقم 

/8340/ب/2022 اخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه تم وضع موضع التنفيذ الحكم 

البدايئ رقم اساس /33733/ قرار/1510/

لعام2020 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة 

القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض االعالن

   مدير التنفيذ املدين بحلب 

103598

ـــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 11 

القايض  السيد : محمد دهان 

املساعد السيد : احمد الحسني 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

أيهم إبراهيم بن زهري 

4798 لعام 2022

أحمد توفيق رشيد بن مصطفى 

4486 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 الخميس 2022/9/29 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضوركم سيصدر القرار يف حقكم مبثابة 

الوجاهي .

   وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

103657

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14 

القايض  السيد : فاطمة دهان

املساعد السيد : غفران عبيد 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

   االسم : إبراهيم األحمد بن عبدالحميد  

رقم األساس 11651 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 الخميس 2022/9/29 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضوركم سيصدر القرار يف حقكم مبثابة 

الوجاهي .

 وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

   103658

ــــــــــــ   

    إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

   صادر عن محكمة البداية املدنية 15 

القايض  السيد : نادر حيالين 

املساعد السيد : سامر عيدو 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم :عبد الحنان إبراهيم بن رشيد – 

لقامن حمدوش بن حسن  

رقم األساس 6581 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 الخميس 2022/9/29 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم 

حضوركم سيصدر القرار يف حقكم مبثابة 

الوجاهي .

   وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

103659

ــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية الباب  

القايض  السيد : عامر بوادقجي

املساعد السيد : مازن كوزال

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

فائز شهبال شيخيل  

96 لعام 2022

طه خزمة بن عبدالله – عبدالهادي 

البويش بن محمد 

95 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 الخميس 2022/9/29 

الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

103656

ــــــــــــــ     

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

   صادر عن محكمة الصلح املدين اعزاز 

القايض  السيد : عبدالقادر زلط

املساعد السيد : احمد حميدي

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: نعسان دامريكران بن محمود   

رقم األساس 20 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 الخميس 2022/9/22 

الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103654

ـــــــــــــــ

   إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة الصلح املدنية يف 

سمعان     

القايض  السيد : هاشم مكاوي

املساعد السيد : فاطمة السلمو

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: محمد املحمد بن إبراهيم      رقم 

األساس : 96 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 2022/9/22 

الساعة /10/ زواليه . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

103655

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل  بحلب 

القايض :  مروان حاج حمود  

املساعد:  محمد الحسني الرجو  

املدعية:  اميان حزيني بنت محمد               

املدعى عليه:  عبد الله قبه يب بن أحمد  

الدعوى:  تثبيت زواج قبل الدخول  

الدعوى أساس:  10079  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  الثالثاء  (  

27/ 9 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي                                                                                                       

القايض

103588

ــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد : خالد دنون

املساعد : محمد نجار

املدعية : سريان سوزان هارتونيان بنت 

ارتني وراحيل

املدعى عليهام :1- اليتس دينا هارتونيان 

بنت ارتني وراحيل

 2- قره بت هارتونيان بن ارتني وراحيل 

 أصالة وبصفتهام من ورثة والدهام ارتني 

هارتونيان 

الدعوى : تثبيت عالقة ايجارية

أساس /2022/3110

عمالً بأحكام املادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

ابالغكام بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

االحد 2022/10/2 الساعة 10 زواليه .

ويف حال تغيبكام وعدم حضوركام 

سيصدر الحكم بحقكام مبثابة الوجاهي .

 القايض

103609 

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد : هيثم شالش

املدعية – طالبة الرتميم : ملى الجابري 

بنت زكوان  

مبواجهة ورثة املدعي – املطلوب الرتميم 

مبواجهتهم : 

 • فاخر الجابري بن مرهف 

 • زكوان الجابري بن مرهف 

إضافة إىل تركة مورثهم املرحوم مرهف 

الجابري بن زكوان 

موضوع الدعوى : ترميم الدعوى أساس 

26481 لعام 2008 املتعلقة بالعقار 

9/5076 م.ع. رابعة 

يف الدعوى رقم أساس 2834 لعام 2022

بالنداء عىل املدعى عليهام مل يحرضا 

، ونظراً لجهالة موطنهام لذلك قررت 

املحكمة وعمالً باملادة /27 / أ / من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إخطار 

املدعى عليهام بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم األحد 

2022/10/2 الساعة /9,00/ زواليه ، و إذا 

مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً عنكام يف 

املوعد املحدد ستجري بحقكام املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي سيصدر 

بحقكم مبثابة الوجاهي . 

و عليه اقتىض اإلعالن

  القايض 

103610

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية العارشة  

بحلب 

القايض السيد :مجد قمشايت 

املساعد السيد : عبد الرحمن حسن 

املدعي: عبد الرحمن دوغاين بن محمد  

املدعى عليه :  سامح اسطنبيل بن محمد   

موضوع الدعوى :اجراء محاسبة وابطال 

سندي سحب وعقد بيع صوري :    

 بالدعوى  أساس /14496/ 2022 

عمال  باملادة )27/ أ(  أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطارك نرشا 

بالصحف   ولصقا  عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم األثنني   2022/10/3 الساعة /10 / 

زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

   القايض

103607   

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

األوىل بحلب 

بصفتها الناظرة يف القضايا التجارية 

أساس /73 / ب /لعام 2022 قرار / 88 / 

الرئيس السيد : محمد دمر جولو 

املساعد : نضال غنوم 

املستأنف : أحمد صباغ بن محمد أمني 

الجهة املستأنف عليهم: 

 • ليىل صباغ بنت أسعد 

 • ملى و ناديا و زكاء و سعيد ودلع وفرح 

مساليت أوالد محمد  

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ من قانون أصول املحاكامت 

إعالم املطلوب تبليغهم بواسطة النرش 

بالصحف باإلضافة إىل اإلعالن لصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار 

املذكور أعاله املتضمن تقرر باإلجامع : 

 • قبول طلب ترميم الدعوى االستئنافية 

رقم أساس /2727/ب/ لعام 2012 التي 

كانت منظورة لدى محكمة االستئناف 

املدنية األوىل بحلب شكالً وموضوعاً 

تبعاً لثبوت فقدان ملف الدعوى 

واعتامد الحكم البدايئ املستأنف وإعطاء 

املستأنف أصل للتنفيذ بعد اكتساب هذا 

الحكم الدرجة القطعية أصوالً . 

 •  تثبيت تنازل املستأنف أحمد صباغ 

بن محمد أمني عن استئنافه وعدم 

البحث به تبعاً لذلك التنازل . 

 • مصادرة التأمني االستئنايف وقيده إيراداً 

للخزينة العامة يف الدولة . 

تضمني   •  

املستأنف طالب الرتميم كافة الرسوم 

واملصاريف االستئنافية وسبعة آالف لرية 

سورية أتعاب محاماة توزع وفق مجالها 

القانوين أصوالً . 

 قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر و أفهم 

علناً حسب األصول وذلك بتاريخ 29 / 

من شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية 

املوافق يف 28/ من شهر حزيران لعام 

2022 ميالدية . 

  الرئيس

103611

ــــــــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٩/

الخميس ١ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

   

      

       

      

 إعالن بيع سيارة باملزاد العلني

رقم امللف : 650 / م  / 2022

الدائــــن : عالء الدين األحمد الصطوف 

بن زعيم.

املديـــــن : محمد أمري مستت بن جميل .

املتدخلة : خالصة صويف بنت عمر.

قررت رئاسة التنفيذ املدنية بحلب قسم 

املداينة بتاريخ  14 /  6 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 650/م/2022 .

اإلعالن عن البيع والنرش لجهة املركبة رقم 

لوحة /467600/ حلب بيك آب مغلقة لون 

ابيض نوع شفروليه سنة الصنع 1998 فقط 

1200/سهم من أصل 2400 سهم واملقدرة 

بقيمة اجاملية مببلغ /13000000/ل.س 

ثالثة عرش مليون لرية سورية وتحديد يوم 

االثنني 9/19/ 2022 من الساعة /15.30/

إىل /16.00/ موعداً للمزاد يف محلة حلب. 

جمعية الزهراء. أمام القرص العديل بحلب 

لدى كافترييا جودي                     ويبدأ 

املزاد بالقيمة املقدرة .

وعىل املشرتي أن يدفع الثمن نقداً مع 

رسوم الطابع والداللة واالعامر ولالستيضاح 

مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب .

وعليه  اقتىض اإلعالن.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103653

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرعن املحكمة الرشعية  يف  مارع

 القاضـي  : أحمد عبد الله األسود

املساعـد : أحمد الحميدي

املدعـــــــية :  غفران النجار بنت عيىس

املدعى عليــه : حسان األحمد بن عيل

الدعوى :   تفريق لعلة الشقاق و مهرين 

ونفقة

يف الدعوى رقم أساس /20/ لعام 2022

وعمال باملادة رقم /27/ أ. أ. م . م  كون 

منطقة املدعى عليه مجهولة  قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

االربعاء املوافق 2022/9/28 الساعة /10/ 

زوالية

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وتجري املحاكمة بحقك مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103641

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعية : رىن األحمد بنت محمد

املدعى عليه : محمد األحمد بن خليل

الدعوى : إعادة قيد

الدعوى أساس 2022/18797

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني 2022/10/3 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103633

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثالثة بحلب

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعي : عمر معرستاوي بن عبد الله

املدعى عليها :  جميله يسني بنت جميل

الدعوى : تجديد دعوى وتفريق لعلة 

الشقاق

الدعوى أساس 10786/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 2022/9/27 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103632

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الخامسة بحلب

القايض : مالك بدلة

املساعد :  مصطفى بكرو

املدعي : سمري كوسان بن ابراهيم

املدعى عليهام : إبراهيم وانجيال ولدي 

افريم كوسان

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/18610

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

103627

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية السادسة بحلب

الرئيس : حسن عتك

املساعد :  نصار العساف

املستأنفة : عائشة البتول حداد

املستأنف عليهم:

 • محمد عبد الحميد حامض بن عبد 

الرحمن

الدعوى أساس 1184/ب /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك اليمني الحاسمة التالية )أقسم بالله 

العظيم أنني اشرتيت السيارة السائحة 

الخاصة ذات الرقم املذكور يف الدعوى 

رقم /869841/ حلب نوع كيا سرياتو من 

مايل الخاص وأن املستأنفة عائشة البتول 

حداد بنت محمد عيل مل تدفع يل أي 

جزء من قيمتها وأنني مل أقبض مثنها منها 

عىل دفعتني وأنني قمت برشائها لحسايب 

الخاص ومن مايل الخاص والله( نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

وبلزوم الحضور يوم االثنني 2022/9/19 

الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103631

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

عرشة بحلب

القايض: فاطمة دهان

املساعد: غفران عبيد

املدعية: سعاد شاشو بنت محمد

املدعى عليه: ورثة املرحوم محمد جميل 

خليفه بن عبد القادر وهم:

 • عبد القادر خليفه بن محمد جميل

 • زهور خليفه بنت محمد جميل

 • محمد عيل خليفه بن محمد جميل

 • غصون خليفه بنت محمد جميل

)الجميع أصالة عن أنفسهم إضافة للرتكة(

الدعوى: تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2021/21209

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة /10/ زوالية. وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف الوعد 

املذكور جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103626

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

دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب

القايض السيد: عباس شيخو

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم.

املدعــي :  بشار بركات معريي بن أحمد .

املدعى عليها :  ساميه عيار بنت عمر .

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق تجديد بعد 

الشطب

يف الدعوى رقم أساس /7933/لعام 2022

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني حكمني 

من األباعد وتحديد يوم األربعاء املوافق 

2022/9/21 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 السادسة 

بحلب يف الدعوى املقامة بني الطرفني.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً عنك سينعقد املجلس العائيل، 

وتثبيت غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

103623

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 القايض :  عبد الله عفش رئيس التنفيذ 

املدين يف جبل سمعان

املساعد :  صباح قدحنون

 طالبو التبليغ  :  ورثة عبد املنعم رجب 

باشا بن محمد حمدي  و ورثة عزيزة كور 

بنت محمد   ، وهم :

نجالء – ملى – مروه – رىب – محمد حمدي 

– محمد أسامة  أوالد عبد املنعم رجب 

باشا و عزيزة

 املطلوب تبليغه  : عبد الله حامده عزو 

بن أحمد

 قررت رئاسة التنفيذ املدين بجبل سمعان 

بتاريخ 2022/8/25 يف امللف رقــــــم 

657/ب/2022 إخطاركم نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بجبل سمعان بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

قرار الشطب الصادر عن محكمة البداية 

املدنية الثانية بجبل سمعان أساس 310 

قرار 157 لعام 2018

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بجبل سمعان أو إرسال وكيلك القانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

االجراءات التنفيذية بامللف . وعليه اقتىض 

اإلعالن

رئيس التنفيذ املدين بجبل سمعان

103622

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية الخامسة 

بحلب

القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد : هنادي الياس

املدعي : هاكوب الله يان بن هوسب.

املطلوب تبليغه : كركور كهيان بن بدروس.

 الدعوى : ترميم حكم.

بالدعوى أساس /4701/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إبالغ املدعى عليه 

مذكرة دعوة بواسطة اإلعالن بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة الثالثاء 2022/9/27 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103615

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

بحلب

 القايض :  حسام شحادة

املساعد:     باسل العيل

الجهة املدعية:  مياسة عبدو بنت محمد  

-  بصفتها وصية مؤقتة  عىل ابنها القارص 

حنان حمدوش بن منان

الجهة املدعى عليها: منان حمدوش بن 

حنان

الدعوى : إثبات صحة حكم قضايئ وترميم 

ملف  دعوى

الدعوى أساس:  3396  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم ) االربعاء (  

5 / 10 / 2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103614

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:    زكريا علوطو بن حسني

املطلوب تبليغه: محمد فاضل زيدان بن 

عيل

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/25 يف امللف التنفيذي 

/9167/ب/2022

إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب  بأنه 

قد وضع موضع التنفيذ الحكم    البداية 

برقم اساس /694/قرار/2022/11001

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب  

أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103613

===========

 اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية يف 

السفرية

القايض السيد: صالح الياس

املساعد السيد: نور مشنطط

املدعية: فاطمة محمد سعيد بنت محمد 

سعيد

املدعى عليه: رامي محمد سعيد بن محمد 

سعيد

موضوع الدعوى: تثبيت رشاء

يف الدعوى رقم أساس /666/ب 20222

عمالً باملادة /27/ أصول محاكامت تقرر 

اخطارك نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم سيصدر 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103652

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

إعالن مبثابة مذكرة )  دعوة(

صادرة عن  محكمة  االستئناف  املدنية  / 

الثالثة  / بحلب

الرئيس  :   عبد الخالق  رزوق

املساعد  :     مازن مؤقت

املستأنف: محي  الدين جربيني  بن عبد 

املنعم

املستأنف  عليه :  وصال جربيني  بنت   

عبد املنعم

بالدعوى  )  تجديد  بعد انقطاع  

الخصومة -  أساس )312/ب /2022(

وعمال« باملادة )  27/ أ (  اصول محاكامت 

مدنية

قررت املحكمة  )  دعوة (  املستأنف  

عليه  بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم ) الثالثاء ( املوافق   

2022 / 9 /27

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  وعليه إقتىض االعالن0

القايض

103666

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

 إعالن مبثابة مذكرة )    اخطار(

صادرة عن  محكمة  البداية  املدنية /  

االوىل    / بحلب – الغرفة التجارية

القايض السيد :   مصطفى بسوت

املساعد  :     احمد  يوسف

ا لجهة املدعيـــة :

 • عدنان   كالوندي  بن محمد

 • محمد بركات  بن محمد نجيب

الجهة املدعى عليها :  مازن   صبحان   بن  

محمد

الدعــــــوى :  تنازل  عن عقد  ايجار   

ورشاء  حق  فروغ  واستثامر  محل

بالدعوى أساس  )  493 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية

قررت املحكمة  اخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االربعاء  ( املوافق   28 

/9/ 2022 الساعة  العارشة زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  بحقك وعليه إقتىض االعالن0

القاضــــــــي

103665

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الثامنة   بحلب

الرئيس:   محمد عيل خليل

املساعد:  محمد اديب الزكور

املستأنفة :  شذى قصار بنت محمد لطفي

املستأنف عليه:    مازن بني بن عبد الغني

الدعوى أساس/ 1508/ 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  االثنني 2022/9/26 

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

103661

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

 إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 338/نزع/2022

مبارش اإلجراءات: مصطفى بياع بن أحمد

املدين : عبد القادر نو بن مصطفى

العقار املطلوب بيعه: 2/6070 منطقة 

عقارية رابعة بحلب

القيمة املقدرة للعقار: 80.000.000 ل.س

مثانون مليون لرية سورية

أوصاف العقار : شقة سكنية تقع يف 

الطابق األريض بها مدخالن أحدهام من 

مدخل البناء الرئييس عىل ميني املدخل 

ولوحظ أنه مغلق بالقرميد واملدخل 

الثاين من الشارع من خالل باب له درابية 

معدنية وواجهة من االملنيوم وهي مؤلفة 

من غرفتني وبهو ومطبخ وحامم ومرحاض 

ومنور مفتوح عىل الغرفة من خالل باب

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني 

وتقرر تعيني جلسة البيع الثانية يوم 

الخميس ـا 2022/9/22 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

103646

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

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار بيع أموال غري 

منقولة

رقم امللف 1061 لعام 2022 مصارف عامة

طالب التبليغ: املرصف الصناعي بحلب           

ميثله املحامي :هشام صرييف

املطلوب تبليغهم : حسن بكر بن بركل

الكفيل العقاري : بركل بكر بن مسلم

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/8/21يف امللف التنفيذي رقم 

2022/1061 مصارف عامة إخطار املنفذ 

عليه نرشا بإحدى الصحف الرسمية وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة ببيع أموالك الغري 

املنقولة وخاصة العقار رقم محرض /5014/

مقسم 6 م ع خامسة باملزاد العلني 

موضوع تامني من الدرجة االوىل لقاء مبلغ 

/468000 /ل س ماعدا الفوائد واملصاريف 

لذا ننذركام بأنكم إذا مل تدفعوا مقدار 

الدين املرتتب عليكم خالل املدة القانونية 

يصار إىل التنفيذ ببيع العقار باملزاد العلني 

. وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103644

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب

القايض السيد :  محمد العيل

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعي : عبد الجبار عيد ادلبي بن احسان  

ميثله املحامي هشام صرييف

املدعى عليه : صبا أطيل بنت خالد

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/8188

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103645

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

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة  (

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية /   

التاسعة   عرش / بحلب

القايض السيد :      محمد  شادي بدله

املساعد  :     زياد  املحمد

الجهة  املدعية :    نداء  منافيخي  بنت   

عبد القادر   وكيلها  املحامي  حسن  لوزي 

حباب

الجهة املدعى عليها  :حسن منافيخي بن 

عمر

الدعــــــــوى : تثبيت  بيع

بالدعوى أساس  )   22307 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية

قررت املحكمة  )  دعوة ( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االحد  ( املوافق   18 /9 / 

2022 الساعة  العارشة زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  بحقك وعليه إقتىض االعالن0

القاضــــــــي

103642

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبي التبليغ:    أحمد ومصطفى  أوالد 

عبد الكريم موصليل

املطلوب تبليغه:    محمود موصليل بن 

عبد الكريم

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/28 يف امللف التنفيذي 

/8435/ب/2022

إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب  بأنه 

قد وضع موضع التنفيذ الحكم     البدايئ 

برقم اساس /6289/قرار/641/حسم 

2010/6/20

 فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب  

أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103593

===========

 إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية يف السفرية

القايض: حسني العليوي

املساعد: نعيمة املسطور

الجهة املدعية: عزيزة الصالح بنت حسني

الجهة املدعى عليها: إبراهيم الصالح بن 

حسن

الدعوى: تثبيت طالق

يف الدعوى رقم أساس /2022/449

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/8/24 رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة.

لذلك قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أصول محاكامت مدنية.

إخطار املدعى عليه نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل جلسة املحاكمة يوم الثالثاء 

2022/9/26 الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وإن الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القاضــــــــي

103592

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة بحلب

القايض: عبد الله كريدي

املساعد: باسم حالج

الجهة املدعية: نارميان أبو غالون بنت 

صالح

املدعى عليه: محمد مالك دااليت بن 

حسني

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى رقم أساس /11650/ لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

/27/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إبالغك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/10/5 الساعة 10 زوالية. وإذا مل 

تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املذكور جرت بحقك املعاملة القانونية.   

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103591

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية السادسة بحلب

الرئيس : حسن عتك

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : بيربس حافظ بن محمد جهاد

املستأنف عليها :  سلوى رشبتجي بنت 

محمد

الدعوى أساس 1912/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني 2022/10/3 الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

103586

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السابعة بحلب

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : زينب عاصم بنت محمد حسن

املدعى عليه : محمد أنس سمونه بن 

يحيى

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/10334

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الخميس 2022/9/29 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية . عليه اقتىض 

اإلعالن

القايض

103585

==========

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة الصلح املدين بدارة عزة

أساس /893/ قرار /567 / لعام 2008

القايض : إبراهيم الكادري

املساعد  : عامر قسوم

املدعي : عبد الله رمضان بن فيصل

املدعي   :

 • عبد القادر فندو بن محمود

  • مصطفى فندو بن محمود

 • فضيلة فندو بنت محمود

 • كميله عتيق بنت محمود

اصالة وباإلضافة بصفتهم احد ورثة 

املدعي عليه عبد الرزاق فندو بن محمود 

مبوجب وثيقة حرص ارث /1312/ لعام 

2017

 • امون سليم بنت يوسف

الدعوى  : تثبيت بيع

قررت املحكمة عمال بأحكام املادتني 

/27-34/ فقرة /أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية اعالم املدعى بواسطة 

النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  املتضمن اقرر  :

 • تثبيت رشاء املدعي من املدعى عليهم 

كامل حصصهم االرثية من املحرضين رقم 

2008- 1349 منطقة عقارية دارة عزة 

ونقل وتسجيل ذلك السم املدعي لدى 

السجل العقاري بحلب اصوال

 • عدم املساس باإلشارات املدونة عىل 

الصحيفة العقارية والحقوق املكتسبة 

عىل العقار

 • ترقني إشارة الدعوى عن صحيفة العقار 

بالعقد رقم /5631/ لعام 2008 بعد انربام 

الحكم وتنفيذه اصوال

 • تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف

قرارا وجاهيا بحق الطرفني

قابال لالستئناف صدر وافهم علنا بتاريخ 

2008/8/21

القايض

103583

===========

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السادسة بحلب

أساس/343/ص قرار/ 45/ لعام 2022

الرئيس :  حسن عتك

املساعد : نصار العساف

طالب التبليغ : عالء مخزوم بن ابراهيم

املطلوب تبليغهم  :  

 • لباب الحسامي بنت محمد رضوان 

ورثة املرحوم مصطفى صباغ بن نجيب 

وهم : 

 • عطيفة حبال بنت بكري 

 • ازدهار أكتع بنت حسني

 • هناء مشلح  بنت محمد 

 • نجيب صباغ بن مصطفى

 • نريمني صباغ بنت مصطفى 

 • ناديا صباغ بنت مصطفى

القرار املستأنف : هو القرار رقم 

/649/ يف الدعوى أساس /1231/تاريخ  

2021/12/23 صادر عن محكمة الصلح 

املدين الخامسة بحلب  قررت املحكمة 

عمال باملادتني/27-34/أ أصول املحاكامت 

مدنية اعالمكم نرشاً بالصحف ولصقا عىل 

لوحة اعالنات املحكمة املتضمن :

 • قبول االستئناف شكالً. 

 • إعالن  بطالنه لعدم التبليغ  ...  الخ 

قرارا صدر  يف يوم الثالثاء 2022/6/28  

حسب األصول . 

القايض

103608

===========

 إعالن مبثابة مذكرة )  دعوة (

صادرة عن  محكمة   الصلح  املدنية /   

الرابعة/ بحلب 

القايض السيد :   حسام   شحاده

املساعد: باسل العيل 

الجهة املدعيـــة :     

1-عبد  املطلب   حمدو  بن  وليد 

2-  عيده   املحمد الكنعان  بنت   نجم  

الجهة املدعى عليها :    محمد  عبدو  

حسن 

الدعــــــــــوى : تثبيت  رشاء   سيارة

بالدعوى أساس  ) 4592 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم )  الخميس ( املوافق    

29/ 9/ 2022 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  بحقك وعليه إقتىض االعالن0 

القاضــــــــي 

103602

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب 

  القايض السيد: عيل سلطان 

املساعد السيد: موىس شيخو 

 املدعــي :   حسام املساليت بن عبد 

الحميد .    ميثله املحامي: أحمد العبوس. 

املدعى عليه :  متارا آغة القلعة بنت 

عارف زكريا. 

الدعوى: تثبيت طالق . 

أساس 10083/لعام2022

عمالً باملادة /27/أ اصول قررت املحكمة 

اخطارك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة األربعاء 2022/9/28 الساعة 

10 زوالية. واذا مل يحرض او يرسل وكيال 

قانونيا باملوعد املحدد جرت بحقه 

املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103600

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية العارشة 

بحلب 

القايض  : مجد قمشايت  

املساعد  :عبد الرحمن حسن 

 املدعي: بشار محفوض بن عيل  

املدعى عليه : يحيى محمد بن خليل 

الدعوى :  ترقني إشارة حجز احتياطي 

يف الدعوى رقم أساس/4390/ 2021

عمالً بأحكام املادة 27/أ أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة اخطارك بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم االحد 2022/9/25 الساعة 

/10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103599

===========

اعالن مبثابة مذكرة تبليغ طلب عارض 

صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج 

القايض : إبراهيم البدوي 

املساعدة : عبري الدنديش 

املدعي : محمد الحامدة بن احمد – 

ينوب عنه شقيقه طه الحامدة –مبوجب 

صك التوكيل املربز لدى كاتب بالعدل 

برقم ابراز 40/4 

املدعى عليها : سامح خطاب بنت عمر 

طلب عارض بدعوى تثبيت طالق 

يف الدعوى الرشعية رقم أساس /16/ 2022 

قررت املحكمة عمال باملادة 34-أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية ابالغ 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بالطلب العارض التقدم يف الدعوى 

املذكورة واملؤجل لجلسة يوم االحد 

 2022/9/18

القايض

103590

========

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد : عبد الله كريدي

املساعد السيد : بسام حالج 

املدعية : نجوى حموي بنت محمد رأفت 

املدعى عليها املطلوب ادخالها بالدعوى : 

عبيدة حموي بنت محمد 

موضوع الدعوى : تثبيت وفاة 

يف الدعوى رقم أساس 4918/لعام 2022 

عمال باملادة 43/ أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطارك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/9/19 الساعة 10 زوالية  

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض

103619

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الرشعية يف دارة عزة

القايض: إبراهيم الكادري

املساعد: خلود منال

املدعي طالب الرتميم: احمد جغل ابن 

حسن  

  ميثله املحامي: محمود تركامين

املدعى عليهم املطلوب الرتميم 

مبواجهتهم:

زهرة جغل ابنة مصطفى

امينة جغل ابنة حسن

رهف جغل ابنة حسن 

زهرة جغل ابنة حسن

معانة جغل ابنة حسن

موضوع الدعوى: ترميم وثيقة مخارجه – 

حرص ارث رشعي

يف الدعوى رقم أساس /38/ لعام 2022

عمالً باملادة /34/ فقرة / أ/ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركم بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االحد الواقع يف        

2022/9/18 الساعة العارشة زواليه

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

يف املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن   

القايض

103753

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثانية 

بحلب 

القايض : جهان السلو

املساعد : فائق الربي

املدعيان : 

- منى العيد بنت كامل 

- رامي طويل بن الياس

املدعى عليها : فدوى املنال بنت مظفر

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/428 

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة إبالغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك إىل املحكمة يوم األحد 

2022/9/18 الساعة /10/زوالية وإذا مل 

تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية 

   القايض

103769

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


