
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥١/

الخميس ١٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة   البداية  املدنية  

الخامسة بحلب

القايض  السيد  : مالك بدله        

املساعد  : مصطفى  بكرو

 املدعي :  امينه  عطرو   بنت محمود    

 املدعى عليهم  : 

1-   فاطمة  كرمان  بنت  احمد   

 2- ندوة  كرمان  بنت  احمد 

الدعوى : تثبيت رشاء  

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27-  

/ أ( قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  املدعى عليه  بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون القرار 

الصادر بالدعوى أساس )   2022/1574 (   

قرار  ) 695(  املتضمـن  :

 •  تثبيت  رشاء  مورث الجهة املدعية 

محمود  عطرو  بن  احمد  وبيع  مورث  

الجهة  املدعى عليها  احمد  بن محمد  

كرمان    لتامم العقار   رقم ) 3831 /12 

(  منطقة عقارية   ثامنه بحلب 

 •  عدم املساس    باالشارات املدونه 

 •  ترقني  اشارة  الدعوى  عن صحيفة 

العقار 

 •  تضمني  الجهة املدعى عليها  الرسوم  

واملصاريف  

قرارا وجاهيا  بحق  الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق  الجهة املدعى  عليها  

وقابال  لألستئناف صدر  حسب االصول 

بتاريخ  20/ 7/ 2022 

القايض 

102854

 =========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمد مهدي كعدان بن 

بشري

املنفذ عليه :  حسان طيار بن عبد الجبار 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  24 / 7 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم 8018/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

االستئنايف املدين أساس /599/ قرار /65/ 

حسم 2022/3/29 .

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

102853

 ==========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة البداية املدنية /12/ 

بحلب

أساس /5525/ قرار/692/ لعام 2022

القايض: مصطفى الفحل.

املساعــد: فهيمه املصطفى.

املدعــي: محمد رشو بن إبراهيم خليل.

املدعى عليهام: 

1- مصطفى سليامن بن عزه.

2- مروان أوسو بن عبد الرحمن.

املوضوع: تثبيت رشاء.

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة /34/أ 

أصول املحاكامت إعالم املطلوب تبليغه 

بواسطة النرش بالصحف واإلعالن لصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

القرار املتضمن:

1- تثبيت رشاء املدعي من املدعى 

عليهام لتامم العقار رقم محرض /2210/ 

مقسم /16/ منطقة عقارية ثانية 

بحلب.... الخ

2- ترقني اشاريت الدعوى املوضوعة عىل 

صحيفة العقار.... الخ

3- تضمني املدعى عليهام الرسوم... الخ

قراراً صدر بتاريخ 2022/7/31م.

القايض

102852

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب

الرئيس :  محمود هركل 

املساعد:  مازن مؤقت 

املستأنفون: 1- ندمية بنت عبد الكريم 

 2-ابتسام وعامر وريم  جركس أوالد 

وليد - والجميع أصالة عن أنفسهم 

وإضافة لرتكة مورثهم املرحوم وليد 

جركس بن محمد 

املستأنف عليه: عبد الغني خرضو بن 

محمد عيل  

الدعوى أساس:  628/ص  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

) االحد (  28 / 8 / 2022  الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً 

جرت بحقكم املعاملة القانونية .

القايض

102851 

 ========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية الحادية 

عرش بحلب

القايض السيد: محمد دهان

املساعد السيد: احمد حسني

املدعي: عبد الله دبسية بن عزت                                        

ميثله املحامي جورج زريق

املدعى عليهم:

سعد الدين ذهبي بن احمد                                             

خرييه ذهبي بنت احمد

احمد بطل بن محمد عدنان                                            

محمد بطل بن احمد

شهد بطل بنت احمد                                                     

سارة بطل بنت احمد

محمد صبحي خضري بن زكريا                                        

محمد يحيى خضري بن زكريا

نها خضري بنت زكريا                                                 

 سامر خضري بن غسان

باسل خضري بن غسان                                                  

حسام خضري بن غسان

رنده خضري بنت غسان                                                

 آية خضري بنت غسان

هيا خضري بنت غسان                                                  

برش حجار بن طريف

محمد يارس حجار بن طريف                                           

سمر حجار بنت طريف

روال حجار بنت طريف                                                 

بدر الصباح مرصي بنت احمد

احمد سامر ذهبي بن محمد نزار                                     

مازن ذهبي بن محمد نزار

باسل ذهبي بن محمد نزار                                            

محمد حازم ذهبي بن محمد نزار

لينا ذهبي بنت محمد نزار                                            

مها مسكون بنت بدري

كيندا مسكون بنت بدري                                              

شريين مسكون بنت بدري

سهى مسكون بنت بدري

)إضافة للرتكة(

زكريا ميك يه بن محمد

موضوع الدعوى: ترميم وترقني حكم

 بالدعوى رقم أساس /16503/ لعام 

2022

عمالً باملادة /27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إبالغك نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االثنني 2022/9/19 الساعة /10/ زواليه.

وإذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

 وعليه اقتىض اإلعالن     

القايض                  

102850

 ========

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة   البداية  املدنية   

الرابعة بحلب

القايض  السيد  : فيصل عرنوس 

املساعد  :  راما السيد عيل

 املدعي :  مياس  الداغستاين  بنت خليل 

فؤاد 0 

 املدعى عليه :  رسول  حرفوش  بن 

رضوان

الدعوى : تثبيت  بيع 

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27- 

34  / أ( قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  املدعى عليه  بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن لصقا« 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  مضمون 

القرار الصادر بالدعوى أساس ) 21763 

/ 2021(   قرار  )1002  لعام 2021 (  

املتضمـن  :

 •  تثبيت رشاء  الجهة املدعية  وبيع  

الجهة املدعى  عليها  لتامم  الحصة 

السهمية    البالغة ) 724ر9 / 2400 ( 

سهام     تسعة اسهم  واجزاء  السهم  

فقط من العقار املوصوف  باملحرض ) 

978 ( من املنطقة العقارية    كفر حمرة    

التي الت  اليها مبوجب الحكم القطعي  

رقم  3230  اساس  3240 لعام 2011    

الصادر  عن   محكمة  الصلح املدنية 

يف جبل سمعان ونقل وتسجيل  امللكية  

السم الجهة املدعية لدى  مديرية 

املصالح العقارية   بحلب والدوائر  اصوال  

 •  عدم   املساس بالحقوق املكتسبة 

واالشارات املدونة  عىل صحيفة العقار 

موضوع الدعوى  قبل وضع اشارة 

الدعوى  

 •  ترقني  اشارة الدعوى  عن صحيفة  

العقار   املوضوعة بالعقد رقم / 154  /   

لعام 2013  بعد انربام الحكم وتنفيذه 

 •   تضمني   الجهة  املدعية الرسوم  

واملصاريف   واالتعاب   والحد االدىن   

للوكالة 

قرارها وجاهيا  بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى  عليه  وقابال  لالستئناف 

صدر  حسب االصول بتاريخي 18/ محرم 

/ 1443 هـ    املوافق   8/26 /  2021

القايض

102849

        =========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /12/ 

بحلب

 القايض :  مصطفى الفحل  

 املساعد :  فهمية املصطفى 

املدعية: غفران سنكري بنت محمد 

نذير .    

املدعى عليهم:  

 • بسام + منى + أمل + محمد + ملك 

+ فريزه + فتحية + احمد  أوالد عمر 

نحاس 

 • عمرو+ برش  ولدي غسان  نحاس 

)الجميع إضافة للرتكة ( 

 الدعوى:  ترقني إشارة دعوى حق 

االنتفاع

  الدعوى أساس/19443/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغكم مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة االربعاء  

2022/9/21 الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكم املعاملة 

القانونية.

 القايض 

102848

 =========

مذكرة دعوة ملجلس عائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين 

القايض السيد : محمد يارس عطعط

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ 

الجهة املدعية : سارة حسن بنت محمد 

املدعى عليه : محمود محمد بن محمد 

فوزي 

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

قبل الدخول والخلوة  الصحيحة 

 يف الدعوى رقم أساس 387 لعام 2022 

عمال باملادة 27/ أ بقانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة دعوة 

املدعى عليه الحضور املجلس العائيل 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/9/27 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية  غيابيا 

القايض

102856

==========

  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 الجروخ 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 

 • عبد الجبار جروخ بن حسني 

 • 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 

 • حسني عزيزي بن محمد 

 • 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 

 • سطوف جروخ بن احمد

 • 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 عبدالله 

 • راضية ملقي بنت عبدالله 

 • سعاد ملقي بنت عبدالله 

 • فاطمة ملقي بنت عبدالله 

 • فاتن ملقي بنت عبدالله 

 • رهف ملقي بنت عبدالله 

 • ملك ملقي بنت عبدالله 

 • عبري ملقي بنت عبدالله 

 • غفران ملقي بنت عبدالله 

 • محمد ملقي بن عبدالله 

 • نوره ملقي بنت عبدالله 

 • 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 او املرجأة وهو :

 • احمد صالحاين بن عبد الجواد 

موضوع الدعوى : ازالة شيوع عقار

يف الدعوى رقم أساس / 61/ 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

102820

==========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املنفذة : أمل كبة بنت احمد  

ميثلها املحامي : عادل بستاين

املنفذ عليها : كارميله ماردو بنت يوسف

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/15 يف امللف التنفيذي 

رقم )8484/ب 2022( إخطارك نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم البدايئ رقم أساس/9831/ 

قرار/497/ حسم 2022/5/30 الصادر عن 

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب. 

 فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين عنك تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية بامللف 

وعليه اقتىض اإلعالن .

مدير التنفيذ املدين بحلب

102873

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الحادية عرش  بحلب 

القايض السيد : محمد دهان 

املساعد السيد : احمد الحسني 

املدعي : عالء الدين نائف ابن حسن 

املدعى عليهم : 1- نوري الحاج جاسم 

2-مينى وإبراهيم و وداد ومحمد و 

فدوى جميعهم /أوالد نوري الحاج 

جاسم /

موضوع الدعوى : إعادة قيد دعوى تبعا 

لعدم االختصاص :     

بالدعوى رقم  أساس 15800/لعام 2022    

 وعمال بأحكام املادة /27/أ   أصول 

محاكامت مدنية  قررت املحكمة 

ابالغك  نرشا  بالصحف و لصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم الثالثاء   2022/9/20  

الساعة /10/ زوالية  .ويف حال تغيبكم 

وعدم حضوركم او ارسال وكيال قانونيا 

ستجري بحقكم  املعاملة القانونية   

وعليه اقتىض اإلعالن                                 

القايض

102897

 ===========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن   املحكمة الرشعية التاسعة  

بحلب

 القايض :  محمد العيل  

 املساعد :  زكريا ياسني  

املدعية:  ارساء فروايت بنت محمد صالح                                  

ميثلها املحامي يوسف العلو 

 املدعى عليه :  فادي بيطار بن محمود

الدعوى : تثبيت زواج ونسب  

قررت املحكمة عمال  باملادة رقم /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت إعالم املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف و لصقا 

عىل لوحة اإلعالنات مضمون القرار رقم/ 

762/ لعام 2022 أساس/ 6958/ 2022 

املتضمن:

•تثبيت زواج ارساء فروايت بنت محمد 

صالح والدتها حسناء تولد حلب 

/1992/1/1 مسجلة بالقيد عنرت خ 21 

مطلقة من املدعى عليه 2011/6/8 من 

املدعى عليه فادي بيطار بن محمود 

والدته  مها تولد حلب 1987/7/20 

مسجل بالقيد عنرت خ21 وعىل  مهر 

معجله مليون لرية سورية غري مقبوضة 

ومؤجله مليون لرية سورية باقية 

بذمة الزوج وعد زواجهام حاصال يف 

محلة سليامن الحلبي - حلب تاريخ 

2011/12/1 وتسجيل هذه الواقعة اصوال 

•تثبيت نسب الطفل زين الدين تولد 

االمارات – ديب 2016/12/13 اىل والديه 

طريف الدعوى وتسجيله يف السجالت 

املدنية اصوال   

•تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال للطعن 

بالنقض صدر وافهم علناً حسب األصول 

بتاريخ 19/ ذي الحجة/1443/ هجري 

املوافق 2022/7/18 ميالدي 

       القايض 

102896

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية يف حريتان  

القايض السيد : إبراهيم الكادري     

املساعد السيد : لينا عجم   

املدعية : عال حاج عيل بنت احمد         

املدعى عليها : حسن كورج بن إبراهيم    

موضوع الدعوى: 

يف الدعوى الرشعية رقم أساس /8/ 

2022 وعمال بأحكام املادة /34/ أ أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة اخطار 

املدعى عليه لحضور جلسة املحاكمة 

يوم األربعاء بتاريخ 2022/8/31  الساعة 

/10/ زوالية بلزوم الحضور بنفسه او 

يرسل وكيال قانونيا عنه يف املوعد املذكور 

وبتغيبه تجري يف حقه املعاملة القانونية 

والحكم سيصدر مبثابة الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن                                

القايض 

102895

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /17/  

بحلب

 القايض :  محمد فاتح ابرم  

 املساعد :  سهيلة العيل  

املدعية:  غصون النجار بنت خالد            

 املدعى عليه : صالح النجار بن خالد  

الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/ 7632  / 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  االحد  2 /2022/10 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 

102894

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 13 بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعي : طه محمد ديب بن أحمد 

املدعى عليه : عيل بكري بن بكري

الدعوى : طلب عارض

الدعوى أساس 2022/5854

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة والطلب 

العارض 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 .

القايض

102891

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار بالصحف

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثانية بحلب – الغرفة الجمركية األوىل 

بحلب 

يف الدعوى املقامة من : 

اسم املستانف عليه 

رقم اساس الدعوى 

هاين عزوز بن كميل

2022/1/66

موضوع الدعوى مخالفة جمركية :

نظرا لتعذر تبليغكم يف موطن إقامتكم 

بسبب األوضاع األمنية ويف ماورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتكم 

فقد تقرر تبليغكم مذكرة دعوتكم يف 

إحدى الصحف املحلية عمال بإحكام 

املادة /34/ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية رقم /1/ لعام 2016 علامً أن 

موعد الجلسة القادمة هو اليوم األحد 

الواقع يف 2022/9/18الساعة العارشة 

صباحا فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من 

ينوب عنكم تجري بحقكم املعاملة 

القانونية أصوال وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

102889

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

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار  (

صادرة عن  محكمة  االستئناف  املدنية  

/ الثالثة  / بحلب 

 الرئيس  :    عبد الخالق رزوق 

املساعد  :     مازن مؤقت 

املستأنف  :  حسناء بطل  بنت  عثامن 

 املستأنف  عليه : ابراهيم املحيميد  بن 

اسامعيل

بالدعوى أساس )491/ص /2022(

وعمال« باملادة )  27/ أ (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )   اخطار(  املستأنف  

عليه  بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم )االربعاء ( 

املوافق   21/ 9 / 2022   

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  وعليه إقتىض االعالن0 

القايض

102881

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

       الرئيس: عبد الخالق رزوق 

       املساعد: مازن موقت 

طالب التجديد املستأنف )املستأنف 

عليه(: 

املدير العام للمؤسسة العامة للتجارة 

الخارجية

مدير فرع حلب للمؤسسة العامة 

للتجارة الخارجية -  بصفتهام  

املطلوب التجديد مبواجهتهام املستأنف 

عليهم:

غادة وهالة و محمد عبد الكريم أوالد 

محمد معرصاين

ملك ومأمون ومحمد مروان وأحمد أوالد 

عبد الكريم

موضوع الدعوى: تجديد دعوى

الدعوى رقم أساس/1849/ 2022

لـم يحرض املدعى عليـهم ومل يبلغوا 

مذكرة الدعوة لجهالة موطنـهم لذلك 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية إبالغ 

املدعى عليـه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الثالثاء 2022/9/20 الساعة 10 زوالية 

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

عنكم يف املوعد املحدد جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية  وعليه اقتىض اإلعالن .

حلب 2022/8/16

 القايض

102879

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  حسن وحسني ولدي 

محمد سامل عزيزة

املنفذ عليهم :  

•يوسف ومصطفى والهام وأمل ومحمد 

ماهر وسمية أوالد يحيى خياط نقو

•غيثاء شعال بنت أحمد 

•مصطفى وسمري وابتسام وانتصار أوالد 

محمد خياط نقو 

•هبه الله دبساوي بنت عامر أصالة 

وبالوصاية عىل القارصين غزل وأمري 

وشهد العسل أوالد أحمد قتيبه خياط 

نقو 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 11 / 8 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم 3752/ ص /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

الصلحي املدين أساس /1423/ قرار 

/326/ حسم 2021/6/30.

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

102878

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

سند تبليغ 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

االوىل بحلب 

اساس 2540/ب  قرار 95 لعام 2008

الرئيس :  محمد دمر جولو  

املساعد:  نضال غنوم

طالب التبليغ  - املستأنف عليه:  باسم 

اسرب بن  نعامن  

املطلوب تبليغه -املستأنف:  طانيل 

كهيايان بن ديكران              

الدعوى:  ابطال بيع  

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ من 

قانون اصول املحاكامت  املدنية اعالمك 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة  القرار املتضمن :

1-قبول االستئناف شكالً .

2-رده موضوعاً وتصديق القرار املستأنف 

.. الخ ما جاء بالقرار .

قراراً قابالً للطعن صدر بتاريخ 

2008/3/6 م

القايض

102877   

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /9/ 

بحلب 

القايض: محمد فراس خرمة.

املساعد: عيل أقرع.

املدعي: عامر قصاب بن خالد.

املدعى عليه: حسن السيد بن محمد.

الدعوى: تثبيت رشاء.

أساس /3345/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة اخطار 

املدعى عليه نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم األحد الواقع يف 2022/9/18 

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

102876

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية /11 

/ بحلب

القايض : محمد دهان  

املساعد :   احمد حسني  

 املدعي :مهند العجوز بن محمد ديب  

 املدعى عليها :   مريم عبد القادر قريوه 

بنت محمد  

 الدعوى : تثبيت رشاء

 الدعوى اساس /  16728/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليه 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  االربعاء 10/5 

/2022 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنك وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي يصدر 

مبثابة الوجاهي بحقك.

القايض

102875

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية  

الثامنة  بحلب

القايض : حسن  زلط 

املساعد : فؤاد نجار

 املدعي : سعاد جع بنت محمد            

 املدعى عليه : حسن نوازي بن احمد 

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /667/

واساس /12462/ 2018واملتضمن :

•تثبيت رشاء املدعية وبيع املدعى عليه 

احمد  زين  لتامم املسكن /25/ من 

العامرة /21/ منطقة هنانو عاميل قديم 

لدى املؤسسة العامة لالسكان  ونقل 

امللكية السم املدعي اصوال

•ترقني  إشارة الدعوى املوضوعة عىل 

صحيفة املسكن بالكتاب /367/ تاريخ 

2018/6/6 بعد انربام الحكم  

•ترقني إشارة الدعوى املوضوعة عىل 

صحيفة املسكن موضوع الدعوى ملصلحة 

املدعى عليه الثاين احمد زين بعد انربام 

الحكم 2018/8/16

102874


