
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٨/

االحد ١٤ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن

بناء عىل قرار مجلس ادارة جمعية املنى التعاونية 

السكنية رقم /١٢/ تاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥                               

قرر مجلس االدارة دعوة االعضاء املكتتبني عىل 

 ))w3 مرشوع توزيع مجلس مدينة حلب بقعة

ملراجعة مقر الجمعية وتسديد سلفة االكتتاب 

البالغة /٤٥٠٠٠٠٠/ مع كافة التزاماتهم املالية وذلك 

من تاريخ ٢٠٢٢/٨/١٥ حتى ٢٠٢٢/٩/١ ويعترب 

هذا االعالن مبثابة تبليغ شخيص لالعضاء مجهويل 

العناوين التالية اسامؤهم :طه كنجو،مصباح عبد 

اللطيف،سامح املوىس،فطوم يحيى،وئام رستم
 امنب الرس                             رئيس مجلس اإلدارة

 ٢٤٤١١

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

السادسة بحلب

أساس ٢٧٠٩/ قرار  ٢٥٤ / لعام ٢٠٢٢ 

 القايض : شازل أسعد 

املساعد : هيثم شالش 

الجهة املدعية :  هالة نقشبندي بنت 

ابراهيم                

املدعى عليها:  ميا زين بنت محمد 

الدعوى: إزالة شيوع  

قررت املحكمة عمالً باملادة /٢٧/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

تبليغ الجهة املدعى عليها بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات قرار املحكمة املتضمن :

١-إزالة شيوع العقار رقم ٤٠٧١ 

مقسم ٥ منطقة عقارية رابعة بحلب 

وذلك بيعاً باملزاد العلني عن طريق 

دائرة التنفيذ املدين بحلب ووفقاً 

لتقرير  الخربة واعتبار تقرير الخربة 

الواردة عىل العقار جزء ال يتجزأ 

من القرار الصادر فيها وترقني إشارة 

الدعوى .. الخ ما جاء بالقرار.

قراراً  قابالً لالستئناف وجاهي بحق 

املدعية وكالوجاهي بحق املدعى 

عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ ميالدي .

 القايض

 ١٠٢٧٧١

======

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة  

بحلب 

أساس / ١٢٩١ / قرار /  ٧٩٩  / لعام 

٢٠٢٢

 القايض السيد  : عيل سلطان                  

املساعد السيد  : موىس شيخو   

املدعية : سمر النارص بنت باسم                                           

ميثلها املحامي هاين العداي الخليل

املدعى عليه: محمد احمد الحاج بن 

اسعد               

الدعوى: تثبيت زواج وتفريق  لعلة 

الشقاق 

قررت املحكمة عمالً باملادة /٢٧/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

قرار املحكمة املتضمن :

١-تثبيت زواج املدعى عليه محمد 

احمد الحاج بن اسعد والدته وردة 

تولد حلب ١٩٩6/٥/6 قيد صالحني 

خـ ٨ واملدعية سمر النارص بنت باسم  

والدتها صبحية تولد حلب 3/٢٠٠٠/٢ 

قيد معادي خـ ١3٧ وعىل مهر 

معجله /3٠٠,٠٠٠/ ثالمثائة الف لرية 

سورية  مقبوضة ومؤجله مثل ذلك 

باقي بذمة الزوج وعده حاصالً بتاريخ 

٢٠١6/٥/١٥ مبحلة الصالحني بحلب 

وتسجيله لدى امني السجل املدين 

املختص اصوالً .

٢-تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

لدينا بتاريخ ٢٠٢٢/6/٢٠ والتفريق 

بني الزوجني املدعى عليه محمد 

احمد الحاج بن اسعد والدته وردة 

تولد حلب ١٩٩6/٥/6 قيد صالحني 

خـ ٨ واملدعية سمر النارص بنت باسم  

والدتها صبحية تولد حلب 3/٢٠٠٠/٢ 

قيد معادي خـ ١3٧ بطلقة بائنة 

واحدة واقعة يف املحكمة الرشعية 

بتاريخ  هذا القرار وتسجيله لدى 

أمني السجل املدين املختص اصوالً .

3-الزام املدعية بالعدة الرشعية 

بتاريخ هذا القرار .

٤-تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كافة .

٥-تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف .

قراراً  وجاهياً بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بطريق النقض صدر وافهم 

علناً بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨ وحسب 

االصول .

القايض

 ١٠٢٧٥٩ 

======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب

أساس /٥3٠٩/ لعام ٢٠٢٢ قرار /٧٢١/ 

لعام ٢٠٢٢

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم

الجهة املدعـــــــية : أماين قشقش 

بنت أحمد.                      وكيلها 

املحامي : أسامة األسعد

الجهة املدعى عليها : زكريا محيل بن 

مصطفى.

الدعوى : تفريق لعلة الغياب.

قررت املحكمة عمالً باملادة ٢٧/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن :

١- التفريق بني الزوجني املتداعيني 

بطلقة رجعية واحدة واقعة يف قاعة 

املحكمة الرشعية بحلب اعتباراً من 

تاريخ صدور هذا القرار وذلك لعلة 

الغياب عىل أن يحق للمدعى عليه 

مراجعة املدعية إىل عصمته إذا عاد 

املدعى عليه خالل فرتة العدة.

٢- إلزام الزوجة املدعية بالعدة 

الرشعية اعتباراً من تاريخ صدور هذا 

القرار.

3- تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الزوجية والرشعية بهذه 

الدعوى تجاه املدعى عليه بناًء 

عىل طلب وكيلها القانوين بجلسة 

.٢٠٢٢/6/٢6

٤- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

 قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه 

قابالً للطعن بالنقض صدر وأفهم 

علناً حسب األصول بتاريخ ١/

ذي الحجة/١٤٤3 هجري املوافق 

٢٠٢٢/6/3٠ ميالدي.

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

١٠٢٧٨6

==========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب

القايض :  حسن مشاعل

املساعد : نور مكتبي

املدعي: خالد حسون بن جالل

املدعى عليه : مصطفى قاسمو بن 

محمد قاسم

الدعوى : ترميم وترقني إشارة وتنازل 

عن الدعوى

الدعوى أساس/٢١6٤٠/ لعام ٢٠٢٢-

قررت املحكمة وعمال باملادة / ٢٧/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االحد  ٢٠٢٢/٩/١٨ الساعة )١٠( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

القايض

١٠٢٧٨٥ 

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 طالب التبليغ :  محمد القدموس 

بن سلمو.

املطلوب تبليغه :  عبد العزيز عبه 

جي بن محمد .

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ   ١٠/ ٨ /٢٠٢٢ يف امللف 

التنفيذي رقم /٨٤١٨/ب/٢٠٢٢ 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب بأنه تم وضع 

موضع التنفيذ الحكم البدايئ رقم 

اساس                         /١٢١٥3/ 

قرار/63٢/حسم ٢٢/6/٢٠٢٢ .

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

١٠٢٧٨٤ 

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب

الرئيس : محمود هركل

املساعد:   مازن مؤقت

املستأنف :   محمد يارس مهمندار بن 

محمود .

املستأنف عليه :  عهد حامض بنت 

جميل .

أساس /١٩3٨/ ٢٠٢٢

عمالُ بأحكام املادة /٢٧/أ من ق.م.م 

أ تقرر اخطارك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة    االحد ٢٠٢٢/٨/٢٨ الساعة 

/١٠/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

١٠٢٧٨3 

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

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

السادسة  بحلب

القايض :  جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعية:  نجاح مكيس بنت عبد 

الحميد

املدعى عليهام : عامد الدين + محمد 

/ولدي  احمد فالحة

الدعوى : تثبيت رشاء

قررت  املحكمة عمال باملادة)٢٧- 

أ(  اصول  ابالغك بالنرش بالصحف 

ولوحة إعالنات املحكمة القرار رقم 

/٧١١/واساس /٢٢3٤/ ٢٠٢٢واملتضمن 

:

 • تثبيت رشاء املدعية وبيع املدعى 

عليهام  لـــ )٢٤٠٠/33.333( سهم  

من العقار /٤٩٧٥/ا مقسم /١٧/  

م.ع /٤/ بحلب  ونقل امللكية السم 

املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى املوضوعة 

ملصلحة املدعية بالعقد /٢٠٢٢/٤٥٠٢ 

بعد انربام الحكم

قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

٢٠٢٢/٤/٢٨

القايض

١٠٢٧٨٢

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

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادرة عن املحكمة الرشعية  

الخامسة بحلب

القايض : عيل سلطان

املساعد : موىس شيخو

املدعي: احمد عبيد بن عمر إضافة 

لرتكة والده املرحوم عمر عبيد

متثله املحامية امل شيحان

املدعى عليها : امينه عيد بنت 

مصطفى  - ادلب رسمدا – معروفة 

من الجوار

املوضوع: تثبيت طالق.

قررت املحكمة عمال  باملادة رقم 

/٢٧/أ من قانون أصول املحاكامت 

إعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف و لصقا عىل لوحة اإلعالنات 

مضمون القرار رقم/ ٨٠٤/ لعام ٢٠٢٢ 

أساس/ ١3٠٠/ ٢٠٢٢ املتضمن:

 • تثبيت طالق املرحوم عمر عبيد 

بن احمد عيد والدته حنوف عريان 

جبارة تولد ادلب ١٩٤٨/١١/٢٨ قيد 

ادلب محمد فوزي خ٢١ من املدعى 

عليها امينة عبيد بنت مصطفى 

عيد والدتها وجيهة عيد تولد رسمني 

١٩٧١/٩/١ قيد ادلب – محمد 

نوري خ٢١ بطلقة واحدة واقعة يف 

محلة بستان القرص بحلب بتاريخ 

٢٠١٧/١٠/١٧ وتسجيلها لدى امني 

السجل املدين املختص اصوال

 • عدم البحث بالعدة الرشعية 

النقضاء ميعادها

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر  بتاريخ 

٢٠٢٢/٧/٢٨ وحسب االصول

القايض

١٠٢٧٧٧

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية ١١ بحلب

القايض : محمد دهان

املساعد :  أحمد حسني

املدعية : هالة عبد املوىل بنت حسن

املدعى عليه : محمد موساجو بن 

عمر

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس ١3٢٤٩/ ٢٠٢٢

عمالً باملادة )٢٧/ أ( أصول محاكامت 

تقرر اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الثالثاء ٢٠٢٢/٩/٢٠ الساعة /١٠/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

١٠٢٧٧6

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

 اعالن مبثابة سند تبليغ الئحة الطعن 

رقم ٢٠٢٢/٨

الطاعن: رئيس مجلس إدارة الرشكة 

املتحدة للتأمني املساهمة املغفلة 

إضافة إىل منصبه

املطعون ضده: اياد زهران بن عبد 

السالم )ورفقاه(

قررت املحكمة تبليغ املطعون ضده 

الطعن الواقع عىل القرار االستئنايف 

برقم ٢٧٧/١٤٥٤ لعام ٢٠٢١ استئناف 

مدين خامسة بحلب واملتضمن 

تصديق القرار املستأنف... الخ ما جاء 

فيه نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة سنداً للامدة )٢٧/أ( 

أصول محاكامت مدنية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

١٠٢٧٧٠

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

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة البداية املدنية ١٧ 

بحلب

القايض : محمد فاتح أبرم

املساعد : سهيلة العيل

املدعي : فراس مكتبي بن عبد املجيد

املدعى عليه : محمد شلهوب بن 

خرض

عمالً باملادة )3٤/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /١١3٤3/ قرار 

/٤١٧/ لعام ٢٠٢٢ املتضمن:

 • رد دعوى الجهة املدعية شكالً 

وترقني اإلشارة . قراراً قابالً لالستئناف 

صدر بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٩

القايض

١٠٢٧6٩

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

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املـنـفــــــذين :  غسان وجامل 

وعامد أزرق أوالد محمد

املنفذ عليهم :  ورثة مصطفى وايل 

وهم يارس وحامد وايل، أوالد مصطفى

ـ إضافة للرتكة

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  ٩/  ٨ / ٢٠٢٢ بامللف 

التنفيذي رقم  ٨٠6٩/ ب /٢٠٢٢ 

املرمم من امللف ٥6٠3/ب/٢٠٠٧ 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /٤٤3٢/ قرار /١١٨٠/ حسم 

. ٢٠٠6/١١/١3

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

١٠٢٧6٨ 

===========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعني:

 • شوكت العيل بن جمعة

 • حسني حمود بن محمد

املدعى عليه: محمد خرفان بن عمر

عمالً باملادة )3٤/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /٤٢٧٩/ قرار /٥3١/ 

لعام ٢٠٢٢ املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعني لتامم السيارة 

لوحة /٧٨٥٧٢٢/ حلب ونقلها 

وتسجيلها السمهام مناصفة فيام 

بينهام.

 • ترقني إشارة الدعوى دون املساس 

باإلشارات السابقة. قراراً قابالً 

لالستئناف صدر بتاريخ 6/6/٢٠٢٢

القايض

١٠٢٧6٧

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السابعة بحلب

 القايض :  حسن ارناؤوط

املساعد:  ماهر حراق

الجهة املدعية )طالبة الرتميم(:  عبدو 

جارس بن أحمد

الجهة املدعى عليها)املطلوب الرتميم 

مبواجهتها(:

 • )زهرة - محمد بشري -محمد زهري- 

غياث - سمري( ورثة املرحوم محمد 

ربيع جديد

 • سعاد شيخ العرشة بنت محمد 

رمضان

الدعوى:  ترميم وتثبيت بيع

الدعوى أساس:  ٢٨٤٢  /٢٠٢٢

عمالً باملادة )٢٧/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )  الثالثاء  (  3٠/ ٨ /٢٠٢٢  

الساعة /١٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي

القايض

١٠٢٧66

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية يف تل 

رفعت

القايض :  أحمد شادي عيد

املساعد :    احمد الحميدي

املدعـية : بتول الخشامن بنت جامل                                           

ميثلها املحامي يوسف نوار

املدعى عليه:  وسيم شوبك بن محمد 

ويس

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى اساس /  ٨٧/ لعام ٢٠٢٢-

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 /3٤/أ اصول إبالغك مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة  

الثالثاء ٨/3٠ /٢٠٢٢ الساعة )١٠( 

زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنكم وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي يصدر مبثابة الوجاهي 

بحقكم.

القايض

١٠٢٧6٥

===========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

القايض: عيل سلطان

املساعد: موىس شيخو

املدعية: دعاء اطيل بنت عرايب

املدعى عليه: جميل اطيل بن احمد

قررت املحكمة عمالً باملادة )٢٧/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/١٢٥٩/ قرار /٧٩6/ لعام ٢٠٢٢ 

املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

٢٠٢٢/٧/١٧ والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني بطلقة واحدة بائنة واقعة 

يف املحكمة الرشعية بحلب بتاريخ 

هذا القرار لعلة الشقاق.

 • إلزام املدعية بالعدة الرشعية 

بتاريخ هذا القرار.

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كافة.

قراراً قابالً للطعن بطريق النقض 

صدر بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٨

القايض

١٠٢٧6٤

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /6/ 

بحلب

القايض: جان كبه.

املساعد: حسان العبد الله.

املدعية: جيهان حسني بنت حسني.

املدعى عليه: محمد رامي طراب بن 

محمد جميل.

املوضوع: حلول عضوية.

أساس /١٩١٨٨/ لعام ٢٠٢٢

عمالً باملادة /3٤/ أ.م قررت املحكمة 

ابالغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االربعاء الواقع يف 

٢٠٢٢/٩/٢١ الساعة /١٠/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

١٠٢٧63

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب

الرئيس : محمد عيل خليل

املساعد :  محمد أديب الزكور

املستأنفة : منهل الجرف بنت حسني 

أصالة ووصاية عىل بناتها القارصتني 

ريم ونايا ابنتي خالد املصطفى ـ 

بصفتهم أحد ورثة خالد املصطفى بن 

أحمد إضافة للرتكة

املستأنف عليه : غياث غضبان بن 

أحمد

املطلوب تبليغهم املدخلني املستأنف 

عليهم : فاطم العبد الله بنت نجم ـ 

مصطفى محيمد ـ محمد املصطفى ـ 

إسامعيل املصطفى ـ شمسه محيمد 

ـ مريم محيمد ـ آمنه املصطفى ـ 

فوزية املصطفى ـ عزيزة املصطفى ـ 

زكية املصطفى أوالد أحمد املصطفى 

ـ بصفتهم ورثة املتوىف خالد املصطفى 

إضافة للرتكة

عمالً باملادة )3٤/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /٩١٨/ قرار /١٥٨/ 

لعام ٢٠٢٢ املتضمن:

 • قبول االستئنافني األصيل والتبعي 

شكالً وردهام موضوعاً وتصديق 

القرار املستأنف.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر 

بتاريخ 6/3٠/٢٠٢٢

القايض

١٠٢٧6٢

===========

 إعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

 املنفذ: محمود خرام بن عبد الرزاق.

املنفذ عليهم :

 • فاديه وعطيفه وجنان بنات عبد 

الرزاق خرام

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ يف امللف التنفيذي 

رقم /٨٤٤٤/ ب لعام ٢٠٢٢ اخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه 

تم وضع التنفيذ القرار رقم /١٠٤/ 

أساس /٩٨6/ب الصادر عن محكمة 

االستئناف املدنية /٨/ بحلب حسم 

.٢٠٢٢/٥/١٢

فعليكم 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

١٠٢٧٥3

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب

 القايض :  مالك بدلة

املساعد:  مصطفى بكرو

الجهة املدعية:  ورثة هادية قوجة 

بنت ابراهيم وهم :

١-مها ونهى  مدرايت بنات عمر .

٢-سهى محمد بنت مسلم .

3-عمر  - راما - محمد عدنان أوالد 

أحمد مدرايت

الجهة املدعى عليها:  ورثة عمر 

مدرايت بن صبحي وهم:

عمر -اسامة - محمد - نرسين أوالد 

صبحي مدرايت

الدعوى:  ترميم وترقني إشارة

الدعوى أساس:  ١٩٥٧٥  /٢٠٢٢

عمالً باملادة )٢٧/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم ) الثالثاء (  ٢٠ / ٩ / 

٢٠٢٢  الساعة /١٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

١٠٢٧٥٤

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية بعفرين

 القايض :  محمد يارس عطعط

املساعد:  محمد يارس الحافظ

املدعي:  ارمند حاجي محمد بن 

محمد

املدعى عليها:  غالية عكاش بنت 

يوسف

الدعوى:  تثبيت طالق

الدعوى أساس:  ٨٠٧  /٢٠٢٢

عمالً باملادة )٢٧/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم ) االحد (  ١٨ / ٩ / 

٢٠٢٢  الساعة /١٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية . 

القايض

١٠٢٧٥٥

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 طالب التنفيذ : عائشة جامل بنت 

عبد الله

املطلوب تبليغه : وفاء املرصي بنت 

مصطفى

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  ٢٠٢٢/٧/٢٨  يف امللف 

التنفيذي رقم ٨٢٩٥/ب لعام ٢٠٢٢ 

إخطاركم نرشاً  بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه تم وضع موضع التنفيذ  

الحكم رقم أساس /6٩٥/ قرار /6٠3/ 

لعام   ٢٠٢٢  الصادر عن محكمة 

البداية املدنية الثالثة بحلب .

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية 

بامللف .

 مدير التنفيذ املدين بحلب

١٠٢٧٥6

===========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 طالب التنفيذ : عبد اللطيف شامية 

بن أحمد

املطلوب تبليغه : أحمد ربيع شامية 

بن أحمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  ٢٠٢٢/٧/٢٨  يف امللف 

التنفيذي رقم ٨٢٩٤/ب لعام ٢٠٢٢ 

إخطاركم نرشاً  بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه تم وضع موضع التنفيذ  

الحكم رقم أساس /٩٠٢٩/ قرار 

/6٢٧/ لعام   ٢٠٢٢  الصادر عن 

محكمة البداية املدنية العرشين 

بحلب .

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية 

بامللف .

 مدير التنفيذ املدين بحلب

١٠٢٧٥٧

===========

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

صادر عن دائرة التنفيذ املدين يف 

السفرية

طالب التبليغ: تريك السويدان بن 

غازي

املطلوب تبليغهم: ١- امونة الجاعد 

بن خليل ٢- غازي 3- نور ٤- رهف 

٥- محمود 6- عبد الله الحمد أوالد 

إسامعيل

قررت رئاسة التنفيذ املدين بالسفرية 

بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ يف امللف 

التنفيذي رقم/33٨/ لعام /٢٠٢٢/ 

اخطاركم نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين يف 

السفرية بأنه وضع موضع التنفيذ 

الحكم املدين رقم أساس/36٨/ 

قرار/٤٥٩/ حسم ٢٩/6/٢٠٢٢/ 

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

يف السفرية فعليك مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين يف السفرية او ارسال 

وكيل قانوين خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية يف امللف

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

١٠٢٧٥٨

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف 

صادر عن محكمة الرشعية يف دارة 

عزة

القايض : إبراهيم الكادري 

املساعد : عامر القسوم

املدعية : سمية األحمد بنت عبد 

الله ميثلها املحامي بكري حرصي –

عبد الكريم الالذقاين 

املدعى عليه : احمد مصطفى بن 

عمر 

العنوان – حلب- دارة عزة

املوضوع : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى أساس ٤6/ لعام ٢٠٢٢ 

قررت املحكمة وعمال باملادة /٢٧/ 

فقرة أ  من قانون أصول املحاكامت 

دعوتك نرشا بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم الثالثاء 3٠/٨ 

/٢٠٢٢ الساعة ١٠ زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي 

القايض

١٠٢٧٨١

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


