
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٩/
الثالثاء ١٦ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

خالصــة عقد
املؤجر: مصطفى سعيد علبي بن احمد ومحمد يحيى أبو غالون بن صالح 

واملستأجر: احمد وهيبة بن عارف ومحمد انيس بن حسن واحمد علبي 

بن مصطفى سعيد  . مدة العقد: 3 سنوات  تبدأ من تاريخ 2021/3/1 

 وتنتهي بتاريخ 2024/2/28  .  عنوان املتجر: حلب املدينة الصناعية – 

الشيخ نجار – الفئة الثانية متام املقسم رقم/1/24238/ 

امني السجل التجاري باملدينة  الصناعية بالشيخ نجار 

                   24409     

إعالنإعالن
بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2020 املادة /2/ 

البند رقم /6_7/ يرجى تبليغ كافة مقاسم /5+10+16/ من املحرض 

رقم /292/ من املنطقة العقارية /الرابعة – جمعية الزهراء/ بأن 

ماليك املقاسم /6+7+9+12+13/ من العقار املذكور سيقوم برتخيص 

وإعادة املقاسم /6+7+9+10+12+13+15+16/ من العقار املذكور 

وعىل نفقته الخاصة مع ضامن حقوقكم يف األجزاء املشرتكة من البناء 

ويف مقاسمكم. يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص 

يف مديرية الشؤون الفنية للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال عدم 

حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم منح الرتخيص وفق 

مضمون هذا القرار(.

مالحظة: كلفة هذا اإلعالن تقع عىل عاتق مالك املقسم رقم 

/5+10+16/ من املحرض املذكور.

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس: معداملدلجي

بالتفويض مدير الشؤون الفنية

24412

إعالن

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية املعتصم التعاونية السكنية إنذار العضو 

املكتتب أرايض توزيعة مجلس املدينة )w3_ محرض رقم /578/( برضورة 

تسديد دفعة تثبيت االكتتاب مبلغ وقدره /5000000 ل.س/ خمسة 

ماليني لرية سورية، وذلك خالل مدة خمسة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن تنفيذاً ألحكام املادة /11/ ـ الفقرة /ج/ من املرسوم الترشيعي 

رقم /99/ لعام 2011 تحت طائلة إلغاء اكتتابه وعودته إىل جدول 

األعضاء املنتظرين تنفيذاً ألحكام املادة /35/ ـ الفقرة /ه/ من املرسوم 

الترشيعي رقم /99/ لعام 2011.

ويف حال عدم التسديد سيتم تطبيق القانون وإلغاء اكتتابهم وإرجاعهم 

إىل جدول املنتظرين 

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص للعضو مجهول اإلقامة وهو:

جامل البدوي بن محمد                                      وقد أعذر من أنذر
 شاكرين تعاونكم

 أمني الرس               رئيس مجلس إدارة

 عبد النارص زيتون                          م. محمد نور الرمو

 24414

خالصــة عقد
ملؤجر: أسامة صديق بن عبد الكريم ومحمد وائل خري الله بن احمد زكريا 

واملستأجر: رشكة عزيزي وبايب خوجة واالجايت 

  تبدأ من تاريخ 2022/3/27  

   مدة العقد: سنة واحدة     وتنتهي بتاريخ 2023/3/26  

 عنوان املتجر: حلب املدينة الصناعية – الشيخ نجار – الفئة الثانية جزء من 

املقسم/24200/ 2/ 

امني السجل التجاري باملدينة الصناعية بالشيخ نجار   

  24408

خالصــة عقد
لقد تم فقدان نسخة عقد البيع ذات الرقم/4242/ تاريخ 

1995/9/16 والعائدة للمحرض/145/، شقة/1/، مرشوع/3000 شقة/ 

منطقة/حمدانية/ باسم السيد: / نضال واعظ بنت محمد/ 

 رئيس دائرة السكن باملنطقة الشاملية » تكليفا »                                                                                

املهندس: مأمون عبد الله وهيبة 

                                                                     24393

خالصــة عقد
املؤجر: كيفورق نعلجيان بن اوهانوس ورفقاه 

واملستأجر: تغريد جلب ابنة أنطوان 

مدة العقد: تثبيت بيع حق استثامر تبدأ من تاريخ 2008/6/17 

 وتنتهي بتاريخ / / 

عنوان املتجر: امليدان محرض/5/3411 عقارية خامسة  

   امني السجل التجاري بحلب 

   24359

 امني الرس                                           رئيس مجبس االدارة 

يحيى عزوز                     24413                     عبزاملعطي قطان 

 امني الرس                                                             رئيس مجبس االدارة 

مروان جبس                             24410                            لؤي الشمو

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 3  

الرئيس  السيد : عبدالخالق رزوق

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

مصطفى بوالت بن حنيفي رقم األساس 12/ص 

لعام 2022

االسم عبدالله سخيطة بن عبدالرحمن – صانت 

عربوش بن عيل رقم األساس 532/ص 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 2022/9/21 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

102807

ــــــــــــــــــــ

  اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية يف سمعان

الـقـايض  :  هاشم مكاوي

املساعد  :  فاطمة سلمو

املدعي   :   فاطمة جروخ بنت سطوف   ميثلها 

املحامي : عبد الرحمن البني 

 املدعى عليهم :   أ- املالكني قيداً 

 • محمود الجروخ بن كامل 

 • ابراهيم جروخ بن حسني 

 • محمود جروخ بن حسني ) أصالة  عن نفسه 

و بصفته أحد ورثة حسنه الجروخ بنت كاسم 

– بصفتها احدى ورثة املالك االصيل حسني ابن 

صطوف الجروخ مبوجب العقد العقاري /6779/ 

لعام 2008 ( 

ب- الحصص املرجأة لبقية ورثة حسني الجروخ 

بن صطوف مبوجب العقد العقاري رقم /6779/ 

لعام 2008 وماسبقه  من عقود وهي ) العقد 

العقاري رقم 2007 لعام 1997 و العقد 2513 

لعام 1997 والعقد 5335 لعام 2002 والعقد 

2301 لعام 1997 ( وهم :

 • خديج جروخ بنت حسني لها حصة من 

مورثتها حسنه بنت كاسم الجروخ 

 • احمد جروخ بن حسني 

 • اصالة عن انفسهم و بصفتهم ورثة حسني 

الجروخ بن صطوف اضافة للرتكة 

اصالة عن انفسهم و بصفتهم ورثة حسني 

الجروخ بن صطوف اضافة للرتكة 

 • حسني جروخ بن حسني 

 • حسن جروخ بن حسني 

 • محمد جروخ بن حسني 

 • كاملة جروخ بنت حسني 

 • صبوح جروخ بن حسني 

 •   امينة جروخ بنت حسني 

 • عيل جروخ بن حسني له حصة من مورثته 

حسنه بن كاسم 

 • محمد عزيزي بن عبد الوهاب 

 • اصالة عن انفسهم و بصفتهم ورثة حسني 

الجروخ بن صطوف  املورث االصيل  -اضافة 

للرتكة  اصالة عن انفسهم و بصفتهم ورثة حسني 

الجروخ بن صطوف  املورث االصيل  -اضافة 

للرتكة 

 • حسن عزيزي بن محمد   • محمود عزيزي 

بن محمد   • عبد الوهاب عزيزي بن محمد 

 • فاطمة عزيزي بنت محمد   • امينة عزيزي 

بنت محمد   • احمد عزيزي بن محمد 

 • زهرة عزيزي بنت محمد  

ج- الحصص املرجأة لبقية ورثة سطوف الجروخ 

بن حسني مبوجب العقد العقاري رقم /1523/ 

لعام 2021 وهم :

 • حسني جروخ بن سطوف   • محمود جروخ 

بن سطوف   • محمد جروخ بن سطوف 

  • ملك جروخ بنت سطوف   • فلك جروخ بنت 

سطوف   • حسن جروخ بن سطوف   • يوسف 

جروخ بن سطوف   • عامد جروخ بن سطوف 

 • سميه جروخ بنت سطوف   • عبد الوهاب 

جروخ ابن سطوف   • عبد الجبار جروخ بن 

سطوف   • محمد جروخ بن احمد   • منى 

جروخ بنت احمد   • عبدلله جروخ بن احمد 

 •  اصالة عن انفسهم و بصفتهم ورثة سطوف 

الجروخ ابن حسني   -اضافة للرتكة  اصالة عن 

انفسهم و بصفتهم ورثة سطوف الجروخ ابن 

حسني   -اضافة للرتكة 

 • عمر جروخ بن احمد   • حسني جروخ بن 

احمد   • حسن جروخ بن احمد   • فاطمة 

جروخ بنت احمد   • ملكة جروخ بنت احمد 

 • نرسين جروخ بنت احمد   • ابراهيم ملقي 

بن عبدلله   • راضية ملقي بنت عبدلله 

 • سعاد ملقي بنت عبدلله   • فاطمة ملقي 

بنت عبدلله   • فاتن ملقي بنت عبدلله 

 • رهف ملقي بنت عبدلله   • ملك ملقي بنت 

عبدلله   • عبري ملقي بنت عبدلله   • غفران 

ملقي بنت عبدلله   • محمد ملقي بن عبدلله 

 • نوره ملقي بنت عبدلله   • صالح جروخ بن 

محمد   • امرية جروخ بنت محمد 

 • فاطمة جروخ بنت محمد   • مريم جروخ 

بنت محمد  • مصطفى جروخ بن محمد 

 • عبد القادر جروخ بن محمد   • عائشة جروخ 

بنت محمد   • سمرية جروخ بنت محمد   • 

عبري جروخ بنت محمد   • محمد يارس جروخ 

ابن محمد   • حسام الدين جروخ بن محمد 

 • سعاد جروخ بنت محمد   • احمد جروخ بن 

محمد   • صالح جروخ بن محمد   • جامنه 

جروخ بنت محمد   • مصطفى جروخ بن محمد 

 • هيام جروخ بنت محمد   • الهام جروخ بنت 

محمد   • فهد جروخ بن محمد   • ريهام جروخ 

بنت محمد   • سهام جروخ بنت محمد   • عبد 

الوهاب جروخ بن محمد  د- اصحاب االشارات 

املدونة عىل صحيفة العقار والغري مذكورين او 

ممثلني يف امللكية القيدية او املرجأة وهم :

 • احمد صالحاين بن عبد الجواد 

 • صالح جروخ بن حسني  • أحمد جروخ بن 

حسني  • عبد الجبار رشوخ بن حسني  • عز 

الدين جروخ بن محمد  • عيل جروخ بن محمد

 • عبد الجبار جروخ بن محمد  • عبد الرزاق 

جروخ بن محمد

موضوع الدعوى : ازالة شيوع عقار

يف الدعوى رقم أساس / 60/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/أ قانون أصول محاكامت قررت 

املحكمة تبليغك نرشاً  بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الخميس 9/22/  2022الساعة /10/ زواليه  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً ستجري 

بحقك املعاملة القانونية . وعليه اقتىض االعالن

  القايض

102819

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 3  

الرئيس  السيد : عبدالخالق رزوق

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم عيل أق كورت بن حسني  رقم األساس 

527/ص 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 2022/9/21 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

102812      

ـــــــــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 4  

الرئيس  السيد : محمود هركل

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

حسن مالح ابن عبدالرزاق   

 رقم األساس   2107 /ب لعام 2022

االسم: زياد بدوي بن خلف 

رقم األساس 2116 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 2022/9/19 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

102811

ـــــــــــــــــــــ

 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  محمود 

بن حسن فداوي ادريس-احمد بن حسن 

فداوي ادريس رقم األساس 1266/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 2022/9/21 الساعة /10/ 

زواليه . ويف حال عدم حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي .    وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

102809

ـــــــــــــــــــــ

 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 حسان حج حامدة بن محمد هتلر

 رقم األساس 

529/ص لعام 2022

االسم حازم محمود الشيخ بن محمود

رقم األساس 504/ص 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 2022/9/21 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

102808

ـــــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن  محكمة  الصلح املدنية التاسعة 

بحلب

القايض : برش الكيايل

املساعد :  هنادي الياس

املدعي : هاكوب بارداقجيان بن يروانت

املدعى عليهم :

 • اليز بوغوصيان بنت ارتني

 • هاروتيون ولوسني وارسني أوالد جورج آرو

الجميع أصالة وبصفتهم من ورثة جورج آرو 

بن أرتني

 قررت  املحكمة عمال باملادة)34- أ(  اصول  

ابالغكم بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة القرار رقم /266/واساس /2036/ 

2022واملتضمن :

 • انفساخ العالقة االيجارية القامئة بني طريف 

الدعوى عىل العقاراملأجور املحرض /4629/ م .ع 

/5/ بحلب  واملوصوف مبحرض الكشف والخربة  

املؤرخ يف 2022/5/18 

 • إعادة املتعاقدين طريف الدعوى اىل الحالة التي 

كانا عليها قبل التعاقد تبعاً لالنفساخ.

قراراً  قابال للطعن صدر بتاريخ 2022/6/30

القايض

102826

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة بحلب

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية: فاتن دباس بنت فاتح

املدعى عليه: محمد منصور دباس بن مصطفى

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/6189/ قرار /777/ لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت زواج املتداعني عىل مهر معجله 

مليون لرية سورية غري مقبوضة ومؤجله مثله 

باقية بذمة الزوج وعده حاصالً يف محلة حلب 

الجديدة بتاريخ 2013/1/1.

 • تثبيت نسب الطفل محمد فاتح تولد حلب 

2016/1/1 من والديه املتداعني.

 • تثبيت الطالق الحاصل بني املتداعني الواقع 

بتاريخ 2016/2/1 واعتباره طلقة أوىل رجعية 

انقلبت إىل بائنة.

 • إلزام املدعى عليه بدفع املعجل واملؤجل 

البالغ مليوين لرية سورية.

 • إلزامه بدفع مبلغ مائة ألف لرية سورية نفقة 

عدة ملدة ثالثة أشهر.

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.

قراراً قابالً للطعن صدر بتاريخ 2022/7/24

القايض

102825

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب

القايض: بسام تلجبيني.

املساعد: نذير صاري كوزال.

املدعية: آيه الرشيف بنت حسن.

املدعى عليه: محمد الجمعة بن موىس.

املوضوع: تثبيت زواج.

أساس /9008/ لعام 2022

عمالً باملادة /34/ أ.م قررت املحكمة اخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االثنني الواقع يف 

2022/9/19 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

102806

===========

إخطار تنفيذي 

صادر عن دائرة التنفيذ يف سمعان 

 الرئيس : عبد الله عفش 

املنفذ : تريك فارس املحمد 

املنفذ عليه : رمضان الشحادة بن عبد الباسط 

 قررت رئاسة التنفيذ يف سمعان بتاريخ 

2022/6/30 وعمالً بأحكام املواد ) 27 – 34 

( أصول املحاكامت إخطار املنفذ عليه نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بأنه 

وضع موضع التنفيذ الحكم رقم أساس /95/ 

قرار /26/ لعام 2022 والصادر عن محكمة صلح 

الجزاء بجبل سمعان .

الرئيس

102805

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية االوىل بحلب 

القايض :  محمد موىس اليتيم 

 املساعــد : دليار عبيد .

املدعي : تريك املحمد بن فارس. 

املدعى عليه  :  محمد معتوق بن إبراهيم . 

الدعوى: اثبات حكم. 

أساس /222/ لعام 2022

عمالً بأحكام املادة 34/أ اصول اخطارك بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة األربعاء 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية، وإذا مل يحرض 

أو يرسل وكيالً قانونياً يف املوعد املذكور جرت يف 

حقه املعاملة القانونية ، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

102804

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

إعالن مبثابة سند تبليغ

صادر عن محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب

بالدعوى رقم أساس /1934/ص/1998 قرار 

/128/ لعام 1998

الرئيس : بشري إبراهيم

املستشاران : زكريا ناشد - محمد دمر جولو

املساعد : نزال مكانيس

املستأنف : صفاء ووفاء وهيفاء أوالد عبد الرزاق 

حامضة

املستأنف عليها : هناء حامضة بنت عبد الرزاق 

- أصالة وبصفتها أحد ورثة والدها

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ أصول إبالغ 

املستأنف عليه بواسطة النرش بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة القرار املتضمن :

1- قبول االستئناف شكالً.

2- قبوله موضوعاً وفسخ الحكم جزئياً وذلك 

لجهة تثبيت رشاء الجهة املدعية لحصة املدعى 

عليها اإلرثية من العقار رقم محرض /4725/ 

من املنطقة العقارية التاسعة بحلب والواردة 

بالفقرة األوىل من القرار املستأنف بحيث تصبح 

: وكذلك تثبيت رشاء الجهة املدعية لحصة 

املدعى عليها اإلرثية البالغة /213,75/ سهامً من 

أصل 2400 سهم من املحرض رقم /4725/ من 

املنطقة العقارية التاسعة بحلب والتي آلت إليها 

من مورثاه املالك قيداً املدعو مصطفى حامضة 

بن عيل وفق ما هو موضح بوثيقة حرص اإلرث 

الرشعي.

3- إلغاء الفقرة الثانية من القرار املستأنف 

املستأنف.

4- تصديق ما عدا ذلك من الفقرات الحكمية.

5- إعادة التأمني االستئنايف املسلفة أصوالً.

6- تضمني املستأنفني الرسوم واملصاريف.

قراراً مربماً صدر وأفهم علناً حسب األصول 

بتاريخي 9/جامد األوىل /1419 و1998/8/31 

ميالدي.

 الرئيس

102801

===========

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن املحكمة الرشعية الغرفة السادسة 

بحلب 

اساس /3965 / قرار /  650  / لعام 2022

 القايض :  عباس شيخو    

املساعد:  عبد الرزاق هاشم

املدعية : احمد القاسم بن رفيق                                                

ميثله املحامي محمد عامر شامع 

املدعى عليها: أمل حرصي بنت حسن        

الدعوى: تثبيت زواج ونسب 

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ من قانون 

اصول املحاكامت املدنية اعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

اعالنات املحكمة مضمون القرار التايل  

اقرر:

1-تثبيت  زواج املدعي احمد القاسم بن رفيق 

والدته بثينه حاممي تولد تفتناز 1993/1/15 

القيد تفتناز خـ 66 من املدعى عليها امل حرصي 

بنت حسن والدتها يرسى رشيفه تولد حلب 

2000/1/1 القيد جبيلة خـ 144 عىل مهر معجله 

مائة وخمسون الف لرية سورية غري مقبوضة 

ومؤجله مائة وخمسون الف لرية سورية باقية 

بذمة الزوج وعد زواجهام حاصالً يف محلة 

مساكن هنانو تاريخ 2015/10/15 .

2-تثبيت نسب الطفلة بثينة تولد حلب 

2016/7/23 من والديها املتداعيان اصوالً .

3-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف .

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة الوجاهي بحق 

املدعى عليها قابالً للطعن بالنقض صدر وأفهم 

علناً حسب االصول بتاريخ 20/ذو القعدة/1443 

هجري املوافق 2022/6/19 ميالدي.

 القايض

102800   

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية الثالثة بحلب

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد :  مازن موقت 

املستأنف : نهيده قاسم بنت أحمد

املستأنف عليه : محمد عثامن اغا بن احمد

الدعوى أساس 1644/ ب /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 2022/9/20 

الساعة /11/ زوالية . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

102799

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

القايض: عباس شيخو

املساعد: عبد الرزاق هاشم

املدعية: ثناء طرقجي بن محمد زياد

املدعى عليها: يحيى بويش بن زكريا

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/6588/ قرار /825/ لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت زواج املدعية من املدعى عليه عىل مهر 

معجله /2.000.000 ل.س/ غري مقبوضة ومؤجله 

مثله باقية بذمة الزوج وعد زواجهام حاصالً يف 

محلة الزبدية بتاريخ 2021/2/1

قراراً قابالً للطعن صدر بتاريخ 2022/7/31

القايض

102791

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 19 بحلب 

القايض: محمد شادي بدلة

املساعد: زياد املحمد

املدعي: محمد الحاج رشيد بن هوريك

املدعى عليها: فاطمة آغا بنت مصطفى 

املتدخل: رصيح خالد بن سليم

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/11273/ قرار /693/ لعام 2022 املتضمن:

 • قبول طلب الرتميم شكالً وموضوعاً.

 • تثبيت رشاء املدعي من املدعى عليها متام 

العقار 7/4779 منطقة عقارية خامسة بحلب.

 • تثبيت رشاء املتدخل من املدعي لتامم العقار 

7/4779 منطقة عقارية خامسة بحلب وتسجيلها 

السمه مع عدم املساس باإلشارات السابقة.

 • ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام. 

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 2022/7/28

القايض

102790

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

اعالن مبثابة تبليغ حكم 

الصادر عن املحكمة الرشعية يف جبل سمعان 

القايض: مصطفى حاج حسني 

املساعدة : رهف استانبويل 

املدعية : بيان املوىس ابنة عيىس ميثلها املحامي : 

محمد ياسني الفجر 

املدعى عليه : حسن العبد الله ابن عيىس 

الدعوى : تثبيت زواج 

رقم أساس 198 قرار 322 لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باملادة 34/أ محاكامت 

مدنية اعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف واالعالن لصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مبضمون الحكم أساس 198 قرار 322 

لعام 2022 حسم 25/ متوز 2022 ميالدي 

القايض : 

1-تثبيت زواج املدعية بيان املوىس ابنة عيىس 

زلخة تولد مقطع الشاهر 2000/1/25 مقطع 

الشاهر خـ 28 

من املدعى عليه حسن العبد الله ابن عيىس 

وبدرية تولد الراعي1996/1/1  من الزرزور خـ 

18 عىل مهر معجله  عرشة ماليني لرية سورية 

مقبوضة 

ومؤجله خمسة عرش مليون لرية سورية باقية 

يف ذمة الزوج 

وعد زواجهام حاصال يف محلة العويجة بتاريخ 

 2022/2/22

3-تضمني املدعى عليه املصاريف واألتعاب 

قراراً وجاهياً وكالوجاهي قابالً للطعن صدر 

وأفهم علناً وأصوالً بتاريخ 26/ ذي الحجة 1443 

هجري املوافق 25/متوز 2022 

القايض

102792

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

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة االستئناف املدنية 8  

الرئيس  السيد : محمد عيل خليل

املساعد السيد : محمد اديب الزكور

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم                                                                  رقم األساس 

يارس محيميد بن محمد                                      1382 لعام 2022

مصطفى معاذ بن حسن                                     1063 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 2022/9/21 الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

   وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

102810
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