
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٢/
االربعاء ٣ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

القايض : مالك بدلة

املساعد : مصطفى بكرو

الجهة املدعية : 

- مدير سوق اإلنتاج بحلب - بصفته. 

- محافظ حلب - بصفته.

تنوب عنهام إدارة قضايا الدولة.

الجهة املدعى عليها : ديب قلة بن 

بكري.

الدعوى : إلزام بدفع مبلغ 

/285000/ل.س مئتان وخمس ومثانون 

ألف لرية سورية 

بالدعوى أساس 2022/1467 

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة إخطارك 

نرشاً بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك للمحكمة 

االثنني 2022/9/26 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  

102098

ـــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمد مراد بن عكاش 

املنفذ عليه :  زكريا قجمي بن سعيد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 28 / 7 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8289/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم البدايئ املدين أساس 

/9837/ قرار /515/ حسم 2022/6/8 .

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

102099

ـــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعية : غالية هنداوي بنت عبد 

الغني

املدعى عليه : زكريا هنداوي بن عبد 

الغني

الدعوى : فسخ تسجيل

الدعوى أساس 2022/20614

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

102101

ــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  حسني الجنيد بن 

عدنان

املنفذ عليهم :  فواز وامينه ورسمية 

وفوزة ومحمد أوالد عبد الله النبهان

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  28 / 7 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم  3523/ ص/2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين أساس 

/19211/ قرار /1362/ 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

102102

ـــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  حسني الجنيد بن 

عدنان

املنفذ عليهم :  نبهان وأحمد وجمعة 

ومصطفى وعبد الله وعائشة وسمية 

وفريدة وفتحيه ومحمد أوالد محمود 

النبهان

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  28 / 7 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم  3522/ ص /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين أساس 

/19202/ قرار /1350/ 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

102103

ــــــــــــــــــ

مذكرة دعوة ملجلس عائيل  

صادر عن املحكمة الرشعية يف أيب 

قلقل  

القاضـــــي : ابراهيم البدوي 

املساعـــد : عبري الدنديش 

 املدعيــة :  سـميه العبد الله بنت 

احمد                      

 املدعى عليه :  بشار املصطفى بن 

عيىس  

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

قبل الدخول   

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس  115  

لعام 2022

  تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم األثنني 

املوافق 2022/8/29 يف الساعة العارشة 

موعدا لعقد املجلس العائيل املشرتك 

ونظرا لكون منطقة املدعى عليه غري 

آمنة وعمال بأحكام املادة رقم /34/ أ  

أصول املحاكامت تقرر دعوة املدعى 

عليه بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور املجلس العائيل 

لدى املحكمة الرشعية يف أيب قلقل يف 

الدعوى املقامة بني الطرفني    

   و يف حال تغيبك وعدم حضورك 

او ارسال وكيال قانونيا سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي  وعليه اقتىض االعالن 

 القايض                   

102105

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  يف الزربة  

 القاضـــي : عبد القادر زلط 

 املساعـــــد : فاطمة سلمو      

 املدعــية   : فضة الحسني بنت عبد 

العزيز                    

 متثلها املحامية : منى شوا       

املدعى عليـه : محمد العيل السليامن 

بن محمود  

موضوع الدعوى :  تثبيت زواج 

وتثبيت طالق

     يف الدعوى رقم أساس /176/ 

لعام 2022 ، وكون منطقة اقامتك 

غري آمنة وعمال باملادة 34 /أ  أ.م.م  

قررت املحكمة إخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس املوافق  

2022/8/25 الساعة /10/ زوالية  

و إذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي   

 القايض 

102106

ــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف حريتان

القايض   :ابراهيم الكادري   

املساعد  :  لينا عجم

املدعية  :  هبه حاجي بنت بدر 

املدعى  عليه :  حسن خلف بن حمزه   

املوضوع: تثبيت زواج ونسب و تفريق 

لعلة الشقاق  

يف الدعوى أساس /18/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/ 

فقرة /أ/  من قانون أصول املحاكامت 

اخطارك نرشاً بالصحف املحلية و لصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة يوم االحد   2022/9/18   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي  .

 القايض

102107

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )   اخطار(

صادرة عن  محكمة  )  ا لصلح (  

املدنية / الثانية  / بحلب 

القايض السيد :    جيهان   السلو

املساعد  :    فائق الربي 

لجهة املدعيـــة :  محمد جميل 

رضوان  بن وليد 

املدخل :  اسامعيل   سيجري بن 

محمد  مطيع   بصفته الوكيل القانوين  

عن مروة  سيجري   بنت محمد مطيع 

الدعــــــــــــــــوى :  أساس  )   521 

)  2022 /

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) اخطار( املدخل  

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم )  االحد ( املوافق  28 / 

8  / 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 

  القاضـي 

102112

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الخامسة بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنفة :  زرود عقاد بنت محمد 

صالح    

املستأنف عليه:   سمري ميك قعله جي 

بن عمر  

 الدعوى أساس/ 586/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املواد 

34/أ اصول  إبالغ  املستأنف عليه  

االعالن بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

االثنني 2022/8/29 الساعة )11( 

زوالية   واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية .

الرئيس

102113

ــــــــــــــــــ

 مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية يف جبل 

سمعان

بالدعوى أساس/ 220/ لعام 2022 

القايض السيد : مصطفى حاج حسني                                                                           

املساعد  : رهف استانبويل  

املدعية:      فاتن األحمد بنت محمد              

وكيلها املحامية:   نوران رسميني و 

منال عمر   

املدعى عليه:   هاين الخلويف بن محمد  

موضوع الدعوى: تفريق للشقاق  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة  كونه يف منطقة 

غري آمنة وعمالً بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار  املدعى عليه مذكرة 

الدعوى عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  االحد   28/ 2022/8 

الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.   وعليه اقتىض االعالن

القايض  

102120

ـــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السادسة بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعي : محمد بشار صرييف بن محمد 

وجيه 

املدعى عليه : هدى مزيك بنت عبد 

اللطيف

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/1867

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/8/25 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102121

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التنفيذ : بكري سعده بن ديبو  

املطلوب التنفيذ مبواجهته : أحمد 

رشيد عيىس  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/7/28  يف امللف 

التنفيذي رقم 351/عرض وايداع 

/2022   إخطاركم نرشاً  بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب  بأنه قد وضع موضع  

التنفيذ صك رهن لقاء مبلغ وقدره 

/200,000/ ل.س لصالحكم  ورفع 

اإلشارة املوضوعة عن صحيفة السيارة 

رقم لوحة 937009/حلب 

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

102127

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السابعة بحلب 

القايض :  حسن ارناؤوط 

املساعد:  ماهر حراق 

املدعية:  منى قصاب بنت محمد               

املدعى عليهم :  

1-محمود خالد عز الدين بن عز .

2-صبيحه عز الدين بنت محمد .

3-يوسف -ابراهيم - سامية -عائشه 

-نرسين -اميان  -قمر -سامرة أوالد 

عبد الله خالد عز الدين

الدعوى:  تثبيت بيع   

الدعوى أساس:  19541  /2022

عمالً باملادة )34أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) الخميس (  25 / 8 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102128

ـــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة البداية املدنية 

الرابعة بحلب 

القايض السيد : فيصل عرنوس  

املساعدة السيدة : راما السيد عيل 

املدعي  : ابراهيم هنداوي بن محمود 

املدعى عليه : سامر قاسم بن احمد 

موضوع الدعوى :  تثبيت رشاء سيارة .

يف الدعوى رقم اساس / 1309/ لعام 

2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشا بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  االحد 2022/8/28 

الساعة / 10/ زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي  .  وعليه اقتىض االعالن

القايض 

102130

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )   اخطار(

صادرة عن  محكمة  االستئناف  

املدنية   الخامسة بحلب 

 الرئيس  :   عبد الكريم  مقرش 

املساعد  :    نصار  العساف 

املستأنف :  محمد عامر  حيصو  بن 

عيل

املستأنف  عليه :    ايناس  السيد   

يحيى   بنت   مصطفى

بالدعوى أساس )    432 / ب / 2022 (

وعمال«  بأحكام  املادة – 27/ أ -  من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  ) اخطار (  املستأنف  

عليه  بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم )   الثالثاء ( 

املوافق   22 / 8 / 2022 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  وعليه إقتىض 

االعالن0 

 الرئيس  

102134

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة عرش بحلب 

القايض : محمد فاتح أبرم

املساعد : سهيلة العيل 

املدعي : كامل حجازي بن محمد 

املدعى عليهم : 

- وسيم ورميا أوالد عبد الرؤوف اشرت 

- نزار فريسان بن غازي 

- مشعل الدويل بن حسن 

الجميع أصالة عن أنفسهم وإضافة 

إىل تركة مورثيهم املرحومني سهى 

وإسامعيل أبناء املرحوم عبد الرؤوف 

أشرت 

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة

بالدعوى أساس 2022/13591 

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إخطار املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم األحد 

2022/8/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقكم املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقكم 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

102140

ــــــــــــــــ

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اعزاز

بالدعوى أساس/ 82 / لعام 2022 

القايض السيد :  احمد شادي عيد                                    

املساعد  :  عيل حسني

املدعي :   حسن احمد بن رشيد                    

املدعى عليها:   عيده الشعبان بنت 

محمد      

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليها مذكرة الدعوة عىل عنوانها كونها 

ضمن املناطق الغري امنة وعمالً بأحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغك لحضور 

املجلس العائيل عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرشاً بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم  

  االربعاء   24 /8 /2022 الساعة/10/ 

زوالية.  واذا مل تحرضي أو ترسيل وكيالً 

قانونيا عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية وان الحكم سيصدر بحقك 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض االعالن

القايض  

102144

ــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ ـ العارض : مصطفى 

العزو بن خليفه

املنفذ عليه :  عالء الدين أبو غالون بن 

عبد الرزاق

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/18 بامللف التنفيذي 

رقم  330/ عرض وإيداع / 2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ صك رهن مببلغ أربعامئة ألف 

لرية سورية لرفع اإلشارة عن السيارة 

/321729/ حلب

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

102148

ــــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  طه ومنى كيتوع ولدي 

عبد القادر

املنفذ عليهم :  

•عائشة وعامر وبتول ويوسف وعبد 

القادر أوالد محمد فاتح اسامعيل

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  17 / 7 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم  7709/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  االستئناف املدين أساس 

/1017/ب لعام 2022 قرار /50/ حسم 

 2022/3/31

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

102149

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 17 بحلب

القايض : محمد فاتح أبرم 

املساعد : سهيلة العيل 

املدعيان : ورده وأمرية ابنتي محمد 

بيضون

املدعى عليه :  محمد بيضون بن 

محمد ديب 

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 7679/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 2022/8/24 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

102150

ـــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن البداية املدنية الخامسة 

بحلب 

القايض :  مالك بدلة  

املساعد:  مصطفى بكرو 

املدعية:  ناديا سامن بنت وليد                

املدعى عليهم:  

- عبد الوهاب  سامن بن وليد .

- أحمد ومحمد ووليد  وسمرية ووسيم 

أوالد أحمد مايايت 

الدعوى:  تصحيح النوع الرشعي 

للعقار  

الدعوى أساس:  10279  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  الثالثاء  (  

30/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

102211

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة عرش بحلب  

القايض :  محمد شادي بدله 

املساعد:  زياد محمد  

املدعي:  زياد السبع بن عبد الحميد               

املدعى عليهم:  1-زينب  وبتول سبع 

بنات محمود

 2-  زكريا السبع بن عبد الحميد

الدعوى:  تثبيت رشاء  

الدعوى أساس:  19167  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االربعاء  (  

31/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

102213

ـــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار بالصحف

صادر عن البداية املدنية الثانية عرشة 

بحلب

القايض : مصطفى الفحل

املساعد: فهيمة مصطفى 

املدعي : عبد الله اسقيفة بن جرجي 

ميثله املحامي : بيري خوروز

املدعى عليه : صالح اليوسف بن 

احمد

الدعوى : تثبيت رشاء

يف الدعوى  رقم أساس 2022/5328 مل 

يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

لذا قررت املحكمة تبليغه مذكرة 

االخطار نرشاً بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ولزوم الحضور 

للمحاكمة يوم األربعاء 2022/9/21 

وإذا مل يحرض املدعى عليه يف املوعد 

املحدد ستجري بحقه املحاكمة 

كالوجاهي والحكم سيصدر كالوجاهي.

القايض

102151

ــــــــــــــــ

مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف عفرين

القايض السيد :  محمد يارس عطعط                                   

املساعد  :  محمـد يارس الحافظ

الجهة املدعية:  زينب عيل بنت منان 

ايبش        

ميثلها   املحامي: منان ابراهيم      

املدعى عليه: إبراهيم مصطفى بن 

عبد املنان             

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

و الرضر

يف الدعوى أساس/   795 / لعام 2022 

 قررت املحكمة  وعمالً بنص 

املادة)34( أ/ أصول مدنية  تبليغ  

املدعى عليه  نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم حضور 

املدعى عليه  بنفسه او يرسل وكيالً 

قانونياً عنه يف الجلسة القادمة 

املصادف يوم االربعاء  31 /2022/8 

الساعة  العارشة زوالية  ويف حال 

عدم حضورك فالحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

102153

ــــــــــــــ

مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف عفرين

القايض السيد :  محمد يارس عطعط                                   

املساعد  :  محمـد يارس الحافظ

الجهة املدعية:  إبراهيم شيخو بن 

احمد        

ميثله   املحامي: منان ابراهيم      

املدعى عليها : نهله املواس بنت 

جمعه             

موضوع الدعوى:  تثبيت زواج و نسب

يف الدعوى أساس/   796 / لعام 2022 

 قررت املحكمة  وعمالً بنص 

املادة)34( أ/ أصول مدنية  تبليغ  

املدعى عليها  نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم حضور 

املدعى عليها  بنفسها او يرسل 

وكيالً قانونياً عنه يف الجلسة القادمة 

املصادف يوم االربعاء  31 /2022/8 

الساعة  العارشة زوالية  ويف حال 

عدم حضورك فالحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

102154

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية  الثانية 

بحلب

 القايض :  مصطفى حبو  

 املساعد : محمد سالمه 

املدعية: االء خلف                                               

 وكيلها املحامي بركات شالش                                     

 املدعى عليه : أحمد الصغري بن عبد 

السالم والدته زينب    

 الدعوى : تفريق لعلة  الشقاق 

ومهرين ونفقة 

 الدعوى أساس/9553/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االثنني  2022/8/29 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض 

102155

ـــــــــــــــــ

مذكرة اخطار صحف

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

االوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت.

املساعد : احمد يوسف. 

املدعي: إبراهيم قصاص بن محمد.

املدعى عليه : محمود سودا بن زكريا.

موضوع الدعوى مبلغ وحجز 

احتياطي. 

يف الدعوى أساس /596/ لعام 2022

وفق احكام املادة /27/ أ قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الثالثاء الواقع 2022/8/23 الساعة 

العارشة زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية . وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102156

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السابعة بحلب 

القايض: حسن ارناؤوط  

املساعد: ماهر حراق

 املدعي: محمد جامل دعبول بن 

محمد  

املدعى عليهام : 

1- صالح دعبول بن احمد  

2- فاديه حفار بنت احمد 

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس/19656/ 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ دعوتك بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم االربعاء 2022/8/31 

الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102164

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املنفذ: عيل حاممي بن محمود 

املنفذ عليه: محمود الرجب بن محمد   

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/28 يف امللف التنفيذي 

رقم /8293/ ب/2022 إخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه 

وضع موضوع التنفيذ الحكم البدايئ 

أساس 13569 قرار 1101 حسم 

 2021/10/21

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

102163

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب 

القايض السيد: بسام تلجبيني  

املساعد السيد: نذير صاري كوزال 

املدعية: غنوه عفش بنت محمد  

املدعى عليه: محمد عامد نور الدين 

بن عبدو  

الدعوى: تثبيت طالق 

يف الدعوى رقم أساس/2849/ لعام 

2022 قررت املحكمة وعمالً بأحكام 

املادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية دعوتك بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم الثالثاء 2022/8/30 

الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102162

ـــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٢/
االربعاء ٣ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

مذكرة   اخطار       

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

حريتان

بالدعوى أساس/    110  / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم الكادري                                     

املساعد  :  خلود منال

املدعية  :   امينه احمد بنت محمد           

 وكيلها املحامية:  بدور حمود            

املدعى عليه:   محمود املرصي بن 

عبد القادر    حلب- الشيخ مقصود 

- رشقي

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة  وعمالً بأحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطار  املدعى 

عليه مذكرة الدعوى عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم   

االربعاء  31/ 2022/8 الساعة/10/ 

زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

   وعليه اقتىض االعالن

القايض  

102161

ــــــــــــ

   اعالن بيع باملزاد العلني

تعلن مديرية جامرك حلب عن اجراء 

مزاد علني لبيع بضائع موجودة يف 

مستودعات أمانة حلب جامرك حلب 

وذلك أيام االثنني والثالثاء واألربعاء 

املوافق يف :22—23-24-من شهر آب 

لعام 2022 الساعة الثانية عرش ظهرا 

يف مبنى مديرية جامرك حلب )قاعة 

التدريب ( فعىل من يرغب باالشرتاك 

مراجعة أمانة جامرك حلب مصطحبا 

معه الثبوتيات التالية :

 • طلب اشرتاك باملزاد ملصق عليه 

الطوابع القانونية مع صورة عن 

البطاقة الشخصية 0

 • ال حكم عليه

 • سجل تجاري أو صناعي مصدق 

أصوال

 • إيصال تسديد مبلغ التأمينات 

املتوجبة مبوجب إشعار مرصيف ) 

تأمينات (

 • وثيقة تثبت أن املشرتك غري محروم 

من االشرتاكات باملزادات العلنية أو 

التعاقد مع الدولة .

 • تقديم تعهد من قبل صاحب 

العالقة بتسديد كامل قيمة البيع 

وسحب البضائع يف حال رسو املزاد 

عليه وعدم فسخ .البيع مهام كانت 

األسباب إضافة لتعهد خطي يتضمن 

بأال يكون محروم من الدخول يف 

املزادات وغري موظف والميلك  أي 

معمل أو مصنع أو مكتب فرعي 

يف إرسائيل سنداً للامدة 11 قانون 

العقود لعام رقم 51 لعام 2004.

7-يطلب اىل السادة ممثيل الجهات 

العامة تقديم تفويض خطي من قبل 

الجهة التي ميثلوها وممهور بخامتها 

يتضمن اسم املندوب ورغبتهم 

باالشرتاك .

مالحظات :

.1-للجهات العامة ميزة تفضيلية 

مبقدار 15 %من أعىل سعر يتم 

التواصل إليه .

2-تجري معاينة البضائع يومي 17و 

18 من شهر آب الساعة الحادية عرش 

ظهراً.

مدير جامرك حلب

102219

=======

مذكرة  دعوة  املجلس العائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /  الخامسة /

القايض السـيد :عيل سلطان

املساعد الســيد :موىس شيخو

الجهة املدعيـــة:جود  الصطوف   

بنت  محمود

الجهة املدعى عليها :محمد الصطوف  

بن يوسف

الدعــــوى :    تفريق   لعلة  الشقاق  

- مهرين  - نفقة-  منع سفر-  حجز 

-  مصاغ ذهبي

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 7087

تقرر  لدينا  بالدعوى  املذكورة  

تعيني  حكمني  من األباعد   وتحديد  

يوم  / االحد  /  املوافق  28/ 8  

/2022  الساعة العارشة  صباحا«  

موعدا«  لعقد  املجلس العائيل  

املشرتك  ونظرا«

تقرردعوة  املدعى عليه  بالصحف  

وعىل لوحة  إعالنات    املحكمة 

لحضور املجلس  العائيل   لدى  

املحكمة الرشعية  يف الدعوة املقامة  

بني الطرفني 0

ويف حال تغيبك وعدم  حضورك أو 

أرسال  وكيال  قانونيا« عنك  سينعقد  

املجلس العائيل  وتثبيت  غيابك  

والسري  بإجراءات  التحكيم  بحقك  

مبثابة الوجاهي0

القايض

102218

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرعن املحكمة الرشعية  يف عفرين

القاضـــي  : محمد يارس عطعط

املساعــــــد : محمد يارس الحافظ

املدعـــية :  أمل ايبو بنت عبد ال

حنان                            

 متثلها املحامية : شريين شيخو

املدعى عليــه : مصطفى حسو بن 

محمد

الدعوى :   تثبيت زواج ونسب

يف الدعوى رقم أساس /716/ لعام 

2022

وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م . م  

كون منطقة املدعى عليه غري آمنة  

قررت املحكمة دعوة املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األحد املوافق 

2022/9/18 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

102217

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

إعالن مبثابة مذكرة  اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية يف جبل 

سمعان

القايض السيد  : مصطفى حاج حسني

املساعد السيد : رهف استانبويل

الـمــدعــيـــة   : كوثر الباب بنت 

محمد

املدعى عليه   : محمد زكريا  ادريس 

بن محمود

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق

يف الدعوى رقم أساس /161/  لعام 

2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/أ 

اخطارك بواسطة اإلعالن بالصحف 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االربعاء 

الواقع يف 2022/8/31 الساعة /10/ 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية و يصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض

102216

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

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /   الخامسة /

القايض الســــــــــــيد :     عيل 

سلطان

املساعد الســــــــــيد :      موىس 

شيخو

الجهة املدعيـــــــــة:     مايا الخابور  

بنت  عبد الرزاق

الجهة املدعى عليها :     محمد فادي 

حي  الله  بن عامد

الدعــــــــــــــــوى :         تثبيت 

زواج

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 4196

وعمال«  بأحكام  املادة    27/ أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  ) اخطار( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم )   الثالثاء  ( املوافق   30 / 8 

/ 2022 الساعة /العارشة / زوالية0  

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك يف املوعد املحدد

القاضــــــــي

102215

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اعزاز

القايض السيد : أحمد شادي عيد

املساعد السيد :  احمد الحميدي

املدعية : فتحية جابر بنت شحادة  

 

ميثلها املحامي محمد وجيه منجونه

املدعى عليه : محمد هاين ميك بن 

محمد

الدعوى : تثبيت وفاة

الدعوى أساس 2022/135

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/8/29 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102214

===========

إعالن مبثابة مذكرة  دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية  يف 

عفرين

القايض الســــــــــــيد :   محمد  

يارس عطعط

املساعد الســــــــــيد :    محمد  

يارس  الحافظ

الجهة املدعيـــــــــة:     جهان  

حديدي بنت  محمد

الجهة املدعى عليها :      عالء  خلو   

بن   عبد الرحمن

الدعــــــــــــــــوى :         تثبيت 

زواج  ونسب  وتفريق

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/  333

وعمال«  بأحكام  املادة   34/ أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  دعوة  ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم ) االثنني  ( املوافق    29/ 8 / 

2022 الساعة /العارشة / زوالية0  

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك يف املوعد املحدد جرت يف حقك  

املعاملة القانونية  وإن الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي 000وعليه 

إقتىض االعـــــالن0

القاضــــــــي

102212

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

سند تبليغ حكم

صادر عن  محكمة الصلح املدنية 

بحريتان

القايض:  إبراهيم الكادري

املساعد:  خلود منال

طالب التبليغ :  احمد ماهر كسحة 

بن عبد الرحمن

املطلوب تبليغه:   حسني خلف بن 

احمد

الدعوى :  تثبيت بيع

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة/  

27 / أ /  تبليغكم بالصحف ولصقاً  

بلوحة اعالنات املحكمة القرار 

/559/ اساس  /1008 / لعام  2012   

املتضمن:

1- شطب استدعاء الدعوى و رفع 

اإلشارة و تضمني املدعي الرسوم و 

املصاريف  ....الخ ما جاء بالقرار

قراراً  صدر بتاريخ 2012/4/29

القايض

102210

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين

القاضـي السيد :  محمد يارس عطعط

املساعد السيد :  محمد يارس الحافظ

الجهة املدعية  : رنيم قدور بنت 

كفاح

الجهة املدعى عليها : ابراهيم قدور 

بن عيل

موضوع الدعوى :  تثبيت زواج

يف الدعوى رقم اساس /723 / لعام 

2022

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ أ 

/ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إبالغك الدعوى بواسطة االعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم االحد  الواقع يف   9/18 /2022  

الساعة العارشة زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية .

ويعترب الحكم الصادر بحقك مبثابة 

الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض

102205

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

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة الرشعية يف عفرين

أساس/  403 /قرار/  685/ لعام 

2022

القايض  :  محمد يارس عطعط

املساعد : محمد يارس الحافظ

املدعي  :  محمد حنيف سيدو بن 

شيخو –بصفته ولياَ رشعياَ عىل حفيده 

القارص ايفني سيدو بن محمد وتولني 

-وكيله املحامي : شادي قدور

املدعى عليه : محمد سيدو بن محمد 

حنيف

موضوع الدعوى :  تثبيت زواج 

ونسب

قررت املحكمة عمال باملادة/27/أ 

من  قانون اصول املحاكامت املدنية 

اعالمك  القرار نرشاً بالصحف ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة املتضمن 

:

•تثبيت زواج تولني محمد بنت بدر 

الدين تولد  خرابه رشان 1986/6/5 

قيد خرابه رشان خـ 53 عىل زوجها 

محمد سيدو بن محمد حنيف تولد 

اليتيمة 1986/7/15 قيد الحياه 

خـ 40 وذلك بتاريخ 2015/5/1 يف 

مدينة عفرين عىل مهر معجله مائة 

وخمسون الف لرية سورية مقبوضة 

ومؤجله مائة وخمسون الف لرية 

سورية باقية يف ذمة الزوج

•تثبيت نسب الطفلة ايفني تولد 

استانبول 2016/9/26 اىل والديها 

املتداعيان أصوال

•الزام امني السجل املدين املختص 

بتنفيذ مضمون هذا القرار اصوال

•تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف والحد االدىن للوكالة

قرارا صدر بتاريخ 2022/7/27  

وجاهيا بحق الجهة املدعية  و 

كالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها ,  

قابال للطعن بالنقض.

و عليه اقتىض االعالن

القايض

102203

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني 

الرجو

املدعية : ريم سلقيني بنت محمد 

يارس  

ميثلها املحامي عبد اللطيف محيو

املدعى عليه : مصطفى بستاين بن 

عبد اللطيف

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9047

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 28 

/2022/8 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102200

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعيان :

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة عفرين

القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                    رقم أساس الدعوى

بتول القدور بنت عبد الفتاح ـ صبيحة                                2022/188

محمد الحاج بكري بن عبد الرحمن ـ روضة                         2022/209

شمسه األسود بنت أحمد ـ يازي                                       2022/210

مريم العزيز بنت محي الدين ـ فاطمه                               2022/211

عال قدورسليامن بنت عبد الكريم ـ غصون                          2022/212

مارية املوىس بنت عبد الرحمن ـ مليس                               2022/213

عبري امارة بنت يحيى ـ شمسة                                         2022/214

هدى املحمد بنت عمر ـ نهيده                                        2022/215

أمرية العباس بنت عبد املجيد ـ خديجه                              2022/216

أشواق عباس بنت عبد ـ فريوز                                         2022/217

خديجة ديوب بنت جمعة ـ فطومه                                 2022/218

مجد العبيد الجمعة بن عبد الرحمن ـ نجاح                       2022/219

محمد الحلبي بن عمر ـ فاطمة                                     2022/220

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة دعوتكم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 

2022/8/24الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

102182

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف منطقة سمعان

القايض السيد  :جمعة الحسني

املساعد الســيد :بتول قدحنون

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                              رقم أساس الدعوى

أسامة قطيني بن حافظ ـ سمر                                 2022/874

أحمد كنعان بن راغب ـ عفوفة                                2022/873

مالكة النجوم بنت نايف ـ منفية                              2022/868

فاطمة قضيب البان بنت محمد ـ صبحية                  2022/1246

نارميان الشيخ بنت أحمد ـ صفا                             2022/1248

حسني البكوربن رجب ـ وردة                                 2022/1252 

إسامعيل بكوربن حسني ـ فطوم                              2022/1255

عائشة سعيد الفرج بنت محمد ـ فطيم                   2022/1258

ربوعة الشبيب بنت عبد الوهاب ـ بسمة                   2022/1262

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم اإلثنني الواقع 

2022/8/29الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً وستصدر االحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

  القايض

102178

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

القايض السيد  :نويران حامدي تركامن

املساعد السيد : عباس حنبالس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                   رقم أساس الدعوى

سامر دواره بن أحمد ـ غصون                                      2022/1117

عبد الهادي املحمد العليوي بن مطرـ أمونة                     2022/1056

عائشة جويني بنت عمر ـ فاطمة                                  2022/1032

عمره سباهي بنت عبد القادر ـ لطفية                           2022/1029

شمسة األسعد بنت أسعد ـ نزافه                                 2022/967

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن مـوعد الجلـسة القادمـة هـو يوم الثالثاء    الواقع يف  

20 /  2022/9الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

  القايض

102180

ــــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية التاسعة يف حلب

القايض السيد : برش كيايل

املساعد السيد :هنادي إلياس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت اضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

اسم املدعى عليه                                                رقم أساس الدعوى

عادل قادر مصطفى بن جميل ـ أمينه                         2022/4127

عدنان حسني بن إسامعيل ـ فيدان                              2022/4134

بوزان محمد نبي بن شيخ ابوزر ـ مدينة شيخ عيل            2022/4068

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

نظراً لتعذر تبليغكم يف موطن إقامتكم بسبب األوضاع األمنية وفق ماورد 

يف الرشوحات الواردة عىل مذكرات دعوتكم فقد تقرر تبليغكم مذكرات 

اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة أصوالً 

عمالً بأحكام املادة )34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 علامً أن موعد الجلسة القادمة هو يوم األثنني الواقع يف  19 /  9 

/2022 الساعة التاسعة صباحاً فاذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم 

تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي 0

القايض

102179

ـــــــــــــ

 • بشري غضب بن عبد القادر

 • مروة غضب بنت بشري

املدعى عليها : دالل إبراهيم بنت 

يوسف

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/3883

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/8/25 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102199

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعية : وفاء شمطان بنت محمود.

املدعى عليه : مصطفى الخلف بن 

خلف.

الدعوى : تفريق لعلة الغياب

يف الدعوى رقم أساس /8837/ لعام 

2022

وعمالً بأحكام املادة )27( فقرة /أ/ 

من قانون أصول املحاكامت قررت 

املحكمة إخطارك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك إىل املحكمة 

يوم األربعاء الواقع يف 2022/8/31 

الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد ستجري 

املعاملة القانونية بحقك وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض

102198

===========

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية يف 

سمعان

الـقـايض  :  هاشم مكاوي

املساعد  :  فاطمة سلمو

املدعي   :   1- يوسف عرت بن عبد 

املجيد

2- محمد نشات عرت بن عبد املجيد

ميثلهام املحامي: خالد الربي

املدعى عليه :

1- ملك عرت بنت يوسف

2- اميان عرت بنت عبد امللك

3- غفران عرت بنت عبد امللك

موضوع الدعوى : نزع يد – اسرتداد 

حيازة

يف الدعوى رقم أساس / 22/ لعام 

2022

عمالً باملادة /277/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشاً  بالصحف و لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم االربعاء 8/31/  

2022الساعة /10/ زواليه  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

ستجري بحقك املعاملة القانونية .

 وعليه اقتىض االعالن

القايض

102197 

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

 إعالن مبثابة مذكرة )   دعوة (

صادرة عن  محكمة  االستئناف  

املدنية  /  الثامنه  / بحلب

الرئيس  :   محمد خليل

املساعد  :     محمد أديب الذكور

املستأنف  :   محمد ابراهيم بن عز 

الدين

املستأنف  عليه :   حسن  علوش  

بن حنيفي

بالدعوى أساس )  1719 /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 )االثنني 

( املوافق  19 /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

الرئيس

102196

===========

  إعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

 طالبة التبليغ  :  روال منصور بنت 

طارق

املطلوب تبليغهام : )  عبد القادر – 

معتز ( برمدا ولدي فخر الدين

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/28  يف امللف 

التنفيذي رقم /2535/رشعي لعام 

2022 اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحل

بأنه تم وضع الحكم الرشعي رقم 

أساس/845/ قرار /520/  حسم 

2022/5/19   موضع التنفيذ

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

102195 

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثالثة بحلب

الـقـايض  : محمد مدرايت

املساعد  :  فائق الربي

الجهة املدعية :  معينة أصفر بنت 

أحمد و رفقاها

املدعى عليه  :  احمد مازن جربيني 

بن محمد صبحي

موضوع الدعوى :  إثبات صحة 

حكم  :

بالدعوى أساس /3086/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة اخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء 2022/8/23  الساعة 

/10/ زواليه  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

ستجري بحقك املعاملة القانونية و 

يصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض

102194 

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٢/
االربعاء ٣ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 11 بحلب

القايض : محمد دهان

املساعد :  أحمد حسني

املدعي : عبد الله العبدو بن 

مصطفى

املدعى عليهم : ورثة جامل عساين 

شاربه بن حسن وهم :

 • رابعه عساين بنت محمد

  • حسن ودريه وحسني وفاطمة 

وياسمني ومحمد وآيه وارساء أوالد 

جامل عساين شاربه ـ إضافة للرتكة

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 12162/ 2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 2022/8/30 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102193

=========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب

القايض: عمران الحداد

املساعد: والء محو

املدعية: عبري الراجح بنت عمر

املدعى عليها: فيصل الحسني بن 

محمد

قررت املحكمة عمالً باملادة )34/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/33683/ قرار /1337/ لعام 2020 

املتضمن:

 • شطب استدعاء الدعوى ورفع 

إشارتها.

قراراً صدر بتاريخ 2020/12/14

القايض

102191

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

 مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب

أساس /5268/ لعام 2022

القايض : مروان حاج حمود

املساعد : محمد الحسني الرجو

املدعيــة : عبري فارس  بنت محمد     

- ميثلها املحامي : رشيف حجي

املدعى عليه :  صربي قدور بن عبد 

الرزاق

الدعــــــوى : تفريق لعلة الشقاق

تقرر تعيني حكمني من األباعد 

وتحديد يوم االثنني  2022/8/29 

يف الساعة /10/ زواليه موعداً لعقد 

املجلس العائيل والجلسة .

وعمالً بأحكام املادة /34/ فقرة 

/ أ / من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تقرر دعوة املدعى عليه 

بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة لحضور املجلس العائيل 

لدى املحكمة الرشعية بحلب يف 

الدعوى املقامة من املدعية .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري 

باجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102189

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 13 بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعي : حميد قوش بن أحمد

املدعى عليه :  جيكر حبش بن 

محمد

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 6016/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

102187

==========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية يف 

منطقة الباب

 القايض السيد :  محمد رشيد 

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة البداية املدنية يف منطقة عفرين

 القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                  رقم أساس الدعوى

فداء علو بنت رضوان ـ فاطمة                                       2022/196

عائشة عدس بنت محمد ـ صبحية                                  2022/197

رابعه كيايل بنت أحمد ـ كامله                                       2022/198

رابعه الحسنيه بنت يوسف ـ عدوية                               2022/199

هناء شيخ عيل ديب بنت عبد الرزاق ـ مريم                   2022/200

مفيده النرس بنت خالد ـ خنساء                                   2022/201

عثامن الجهدو بن عبد الله ـ ندوه                                 2022/202

منال الحسني بنت حسن ـ أمينه                                   2022/203

داليا عنكوربنت محمد ـ خديجه                                  2022/204

عصام مصطفى بن أحمد ـ عائشة                                 2022/205

أديبه الحسني بنت محمد ـ حلوم                                 2022/206

نورس صيادي بن سيف الدين ـ حياة                            2022/207

نواراملنيني بن محمد هشام ـ مليا                                2022/208

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة دعوتكم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 

2022/8/24الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102167

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

عالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية يف منطقة عفرين

 القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                             رقم أساس الدعوى

غزالن زرير بنت موىس ـ فريدة                                 2022/132

بدرية حاج إسامعيل بنت سليامن ـ نبيهة                    2022/133

محمد العموري بن محمود ـ سميه                            2022/134

منارحاج موىس بنت نضال ـ وداد                              2022/135

صبحية أصفربن حسن ـ أمينة                                 2022/136

حمود طكو بن عبد الكريم ـ فاطمة                         2022/137

عامرالجهدو بن عثامن ـ فاطمه                               2022/138

فوزية قشيط بنت أحمد ـ هناء                               2022/139

زاهرأبو ديه بن حمدو ـ نجاح                                2022/140

ريام الخلف بنت محمد ـ جوريه                            2022/141

حمود األحمد بن محمد ـ خلفه                              2022/142

محمد صديق اليوسف بن عبد الرزاق ـ صبحية           2022/143

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/21الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102172

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

 القايض السيد  :نويران حامدي تركامن

املساعد السيد : عباس حنبالس

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

 أسم املدعى عليه                                            رقم أساس الدعوى

مصطفى شنه بن محمد ـ  حفظة                           2022/1201

حلومة الحميد بنت حسني ـ فضة                           2022/1012

مها املصطفى بنت عبد السالم ـ حسنة                    2022/1054

عيل قواس بن حسن ـ وطفة                                2022/1053

خالد الخليفة بن أحمد ـ فوزة                               2022/1034

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن مـوعد الجلـسة القادمـة هـو يوم

الثالثاء  الواقع يف   20/ 2022/9الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو 

ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر 

األحكام بحقكم مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102176

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية يف منطقة عفرين

 القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                    رقم أساس الدعوى

عبد الكريم اإلبراهيم بن أيوب ـ رحمة                               2022/144

خالد حامشو بن محمد عيل ـ زنوبه                                    2022/145

عمر بدران بن فؤاد ـ حلوم                                              2022/146

نجود عيل بنت عبد الرزاق ـ أمون                                      2022/147

أسامء عبد الرحمن بنت رحمو ـ أمينه                                 2022/148

شعبان محمد سعيد شومان بن مصطفى ـ سهام                     2022/149

مريم يوسفجي بنت أحمد ـ منفية                                    2022/150

جهاد محمد سعيد شومان بن مصطفى ـ سهام                      2022/151

إيناس محمد سعيد شومان بن مصطفى ـ سهام                    2022/152

عيدة يوسفجي بنت خالد ـ ديبة                                       2022/153

هبة باكري بنت شعبان ـ صبحية                                        2022/154

محمد النمربن منر ـ نهيدة                                              2022/155

صبحي الخاين بن طالل ـ وفاء                                          2022/156

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة اخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/21الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102173

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية السادسة يف حلب

 القايض السيد :  شازل أسعد

املساعد الســيد :  هيثم شالش

 املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

 أسم املدعى عليه                                                رقم أساس الدعوى

محمد ويل بن خليل ديل ـ حنيفه                                 2022/4087

عدنان حسني بن محمد ـ صديقه                                2022/4131

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ0

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

عىل مذكريت دعوتكام فقد تقرر تبليغكام مذكريت دعوتكام يف إحدى الصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة أصوالً ، عمالً بأحكام املادة )34/آ( 

من قانون أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو يـوم األربعاء الـواقـع يف 2022/9/21الساعة التاسعة 

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

القانونية أصوالً

القايض

102174

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية السابعة بحلب

 القايض السيد :يوسف أطرش

املساعد السيد: هيثم شالش

 املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

 أسم املدعى عليه                                                 رقم أساس الدعوى

زينب ايبو بنت محمد ـ حنيفه                                 2022/3348

عيل حنان بن محمد ـ حوريه                                   2022/3352

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

 نظراً لتعذر تبليغكام يف موطن إقامتكام بسبب األوضاع األمنية وفق ما 

ورد يف الرشوحات الواردة عىل مذكريت دعوتكام فقد تقرر تبليغكام مذكريت 

اخطاركام يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة أصوالً 

، عمالً بأحكام املادة )34/آ( من قانون أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

2016 علامً أن موعد الجلسة القادمة هو يـوم الثالثاء  الـواقـع يف 23 / 8 

/2022الساعة التاسعة صباحاً فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام تجري 

بحقكام املعاملة القانونية أصوالً 0

القايض

102169

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

 القايض السيد  : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت اضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

 اسم املدعى عليه                                                  رقم أساس الدعوى

ممدوح الزين بن محمد ـ فطوم                                        2022/741

صطوف الصطيف بن محمد ـ حبوس                                2022/940

سمرالنارصبنت صالح ـ فاطمة                                         2022/1003

وردة ايج بنت محمد عمر ـ جميلة                                  2022/1313

عالء ايج بن محمد عمر ـ جميلة                                     2022/1315

حنان عبد الحي بنت مصطفى ـ فطينة                               2022/1317

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بأحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات دعوتهم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع 

يف2022/9/20الساعة العارشة صباحاً ، فاذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ،وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102170

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الرابعة عرش يف حلب

القايض السيد : فاطمة دهان

املساعد السيد :غفران عبيد

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                   رقم أساس الدعوى

راضية عرب بنت محمد ـ عليه                                       2022/6434

عبد الله الشبيب بن عبد الكريم ـ فطينة                         2022/12378

عبد الكريم السيد عيىس بن محمد سليم ـ حنيفة               2022/12407

أمل الحسن بنت عبد السالم ـ فاطمة                             2022/14373

خلدون السالمة الرجب بن محمد ـ ساريه                      2022/14369

عالء مخزوم بن محمد ـ نجاح                                          2022/15952

  نوع الدعوى : طلب مبلغ

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرة دعوتهم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم الخميس الواقع 

يف2022/9/29الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102166

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

أرسالن

املساعد السيد:  فخري محمد

 املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

، بصفته متثله إدارة قضايا الدولة0

املدعى عليه :  خالد الحاج جامل 

بن أحمد ـ عيوش

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

 يف الدعوى رقم أساس )12( لعام 

2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن 

إقامتك وفق ما ورد يف الرشوحات 

الواردة عىل مذكرة دعوتك ، فقد 

تقررتبليغك مذكرة دعوتك يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة أصوالً ، عمالً 

بأحكام املادة رقم )34/آ( قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( 

لعام 2016 علامً بأن موعد الجلسة 

القادمة هو يوم اإلثنني الواقع 

يف2022/9/19 الساعة التاسعة 

صباحاً فإذا مل تحرض أو ترسل من 

ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً 0

القايض

102181

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية األوىل 

يف منطقة جبل سمعان

 القايض السيد  : جمعة الحسني

املساعد السيد :بتول قدحنون

 املدعي :املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة

املدعى عليه :عيل الحجي بن نوري 

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

 القايض السيد :نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

 أسم املدعى عليه                                              رقم أساس الدعوى

فاطمة اليوسف بنت قاسم ـ ديبة                            2022/1247

خليل الدرويش بن كامل ـ زمزم                              2022/1256

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهام وعمالً بإحكام املادة )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهام مذكريت دعوتهام يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/8/16الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام 

تجري بحقكام املعاملة القانونية أصوالً ، وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102168

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

 القايض السيد  : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت اضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

 اسم املدعى عليه                                            رقم أساس الدعوى

وليد هاشم بن عبد القادر ـ عزيزة                           2022/120

نابهة أشحيرب بنت عبد الرزاق ـ عيوش                     2022/1209

صالحة زرويني بنت محمود ـ ليىل                        2022/1311

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بأحكام املادة )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى 

عليهم مذكرات دعوتهم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع 

يف2022/9/20الساعة العارشة صباحاً ، فاذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب 

عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ،وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

102171

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

ـ رقية

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

 يف الدعوى رقم أساس )1244( لعام 

2022

 نظراً لجهالة موطنك وعمالً 

بأحكام املادة )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( 

لعام 2016 قررت املحكمة إبالغك 

مذكرة إخطارك يف إحدى الصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ، علامً بأن موعد الجلسة 

القادمة هو يـوم اإلثنني الـواقع يف 

2022/8/29الساعة العارشة صباحاً 

، فاذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

أصوالً ، وستصدراألحكام بحقك 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض 

اإلعالن0

القايض

102177

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

 عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

يف حلب

 القايض السيد :  حسام شحادة

املساعد الســيد :  باسل العيل

 املدعي : املديرالعام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت ، إضافة 

لوظيفته ، بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة

املدعى عليه : عليه حاجي بنت بكر 

محمد ـ سوي

 موضوع الدعوى : طلب عارض0

 يف الدعوى رقم أساس )912( لعام 

2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن 

إقامتك وفق ما ورد يف الرشوحات 

الواردة عىل مذكرة دعوتك ، فقد 

تقرر تبليغك مذكرة دعوتك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ، 

عمالً  بأحكام املادة رقم )34( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم 

)1( لعام )2016( علامً بأن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم األربعاء 

الواقع يف 2022/8/31الساعة 

التاسعة صباحاً فإذا مل تحرض أو 

ترسل من ينوب عنك تجري بحقك 

املعاملة القانونية أصوال0ً

 القايض

102175

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن البداية املدنية العرشون 

بحلب

 القايض: خليل العالن

املساعد: صباح حاممي

املدعي: مصطفى حاممي بن جميل

املدعى عليهم:

)زكيه – هويده - فاطمه - حنان ( 

أوالد جميل حاممي

) سامر - خالد - احمد - ديب - 

رهف - فاديا - ناديا - محمد ( 

أوالد حسني دربوك

الدعوى: تثبيت رشاء

يف الدعوى رقم أساس /8774/ 

2022

قررت املحكمة عمال باملادة 27/أ 

اخطاركم بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة 

يوم االربعاء 2022/8/24 الساعة 

/10/ زوالية.

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102165

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



إعالن

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٢/
االربعاء ٣ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

بعــة لرا ا

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

/2/ البند رقم /6 – 7/ 

يرجى تبليغ مالك املقسم رقم /16/ من املحرض رقم /356 – 340/ 

قطعة رقم /174/ من املنطقة العقارية / انصاري / 

بأن ماليك املقاسم األخرى سوف يقومون برتخيص وإعادة البناء 

من العقار املذكور وعىل نفقتهم الخاصة مع ضامن حقوقكم يف 

األجزاء من البناء يف مقسمكم 

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 

رئيس مجلس مدينة حلب 

الدكتور املهندس معد املدلجي 

24365

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

مذكرة اخطار صحف

صادرة عن محكمة البداية املدنية االوىل 

بحلب

القايض : مصطفى بسوت.

املساعد : احمد يوسف.

املدعي: حسن فاعور بن احمد.

املدعى عليه : محمود سودا بن زكريا.

موضوع الدعوى مبلغ وحجز احتياطي

يف الدعوى أساس /595/ لعام 2022

وفق احكام املادة /27/ أ قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع 2022/8/23 الساعة العارشة زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102160

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

مذكرة اخطار صحف

صادرة عن محكمة البداية املدنية االوىل 

بحلب

القايض : مصطفى بسوت.

املساعد : احمد يوسف.

املدعي: عبد القادر عصلة بن محمد امني.

املدعى عليه : محمود سودا بن زكريا.

موضوع الدعوى فسخ تسجيل.

يف الدعوى أساس /544/ لعام 2022

وفق احكام املادة /27/ أ قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع 2022/8/23 الساعة العارشة زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102158

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية الثانية بحلب

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد : محمد سالمه

الجهة املدعية : هناء ناطور بنت محمد 

زيك

املدعى عليه : فاتح مارديني بن حسني

موضوع الدعوى : تفريق لعله الشقاق

يف الدعوى رقم أساس /  3854  / 

لعام2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة / 27/ 

فقرة / أ / من قانون أصول املحاكامت 

املدنية دعوتكم ونرشاً بالصحف وعىل 

لوحة اإلعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني يف8/29/ 2022 

الساعة العارشة زواليه.

وإذا مل تحرضأ وترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية .

القايض

102157

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

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اعزاز

بالدعوى أساس/  81 / لعام 2022

القايض السيد :  احمد شادي عيد

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية :  شهد لحموين بنت  زياد

وكيلتها املحامية نهلة قباوة

املدعى عليه:   محمود لحموين بن رشيف

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة عىل عنوانه كونه خارج 

القطر وعمالً بأحكام املادة)27( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

تبليغك لحضور املجلس العائيل عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم    االربعاء   24 

/8 /2022 الساعة/10/ زوالية.

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض

102085

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية  الخامسة 

بحلب

القايض السيد : عيل سلطان

املساعد السيد :  موىس شيخو

املدعية :  برشى شهيد الحسن بنت كاظم

املدعى عليه :   عدنان اليوسف بن محمد

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى رقم أساس 4556 /2022

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم األحد املوافق  2022/8/28 يف الساعة 

/11/ صباحاً موعداً لعقد املجلس العائيل 

املشرتك.

وعمالً بأحكام املادة )27/أ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية تقرر دعوة 

املدعى عليه بإحدى الصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور املجلس العائيل 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سينعقد املجلس العائيل 

وتثبيت غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102084

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعي طالب التجديد: غياث كرمان بن 

محمد    

وكيله املحامي وليد فرج

املدعى عليهام املطلوب التجديد 

مبواجهتهام:  عبد الرحمن وفريده ولدي 

محمد رفيعه دباغ

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/19383

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم األربعاء 2022/8/31 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102083

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب

الرئيس : محمود هركل

املساعد السيد : مازن مؤقت.

املستأنف : يامن نزهة بن صالح الدين.

املستأنف عليه : محمد قوسة بن حسن.

الدعوى : تثبيت رشاء

أساس 2022/1840

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ 

أصول محاكامت إخطارك عىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة االثنني 

2022/8/22 الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

القايض

102082

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعية : راما البيك بنت محمد هالل

املدعى عليه : عمر شعبان بن محمد 

بشري.

الدعوى : تثبيت زواج.

يف الدعوى رقم أساس /8390/ لعام 2022

وعمالً بأحكام املادة )34( فقرة /أ/ من 

قانون أصول املحاكامت قررت املحكمة 

إخطارك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك إىل املحكمة يوم األحد الواقع يف 

2022/8/21 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد ستجري املعاملة 

القانونية بحقك، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

القايض

102081

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /20/ 

بحلب

القايض :  خليل العاّلن

املساعد :  صباح حاممي

املدعية:  سامية صالحاين بنت أحمد ويس

املدعى عليهام : هند + احمد شهاب/ 

ولدي محمد شيخ يونس / اصالة واضافة 

للرتكة /

الدعوى : تثبيت بيع

الدعوى أساس/12078/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليهم رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/27/أ اصول إبالغكم مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة  االحد  28 /2022/8 الساعة 

)10( زوالية

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املذكور اجريت بحقكم 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 

بحقكم سيعترب مبثابة الوجاهي.

القايض

102078

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن فرع نقابة املحامني يف حلب

رئيس مجلس فرع نقابة املحامني بحلب 

:املحامي نجدت عفش

املساعدة : نيفني برسيلو

املدعــــــــي : املحامي نوار عكش بن 

شعبان

املدعى عليها : جنان أزرق بنت جان

موضوع الدعوى : تحصيل أتعاب

يف الدعوى ذات رقم األساس /31/ لعام 

2022 واملتكونة بني الطرفني املذكورين 

أعاله مل تحرض املدعى عليها رغم نرش 

مذكرة الدعوة بالصحف اليومية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمالً باملادة /26/ 

أصول محاكامت إبالغ الدعوى بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم           األحد 2022/8/21 

الساعة التاسعة صباحاً زواليًة .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقها املعاملة 

القانونية .

القايض

102076

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  املحكمة الرشعية يف جبل 

سمعان

القايض :  مصطفى حاج حسني

املساعد:  رهف استانبويل

املدعية : راما البكور بنت حسن                                                     

متثلها املحامية عيشة شهيد

املدعى عليه:  يحيى النجوبه بن حسن

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس: 246 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االحد  (  21/ 

8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي

القايض

102064

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة بحلب

القايض: عبد الله كريدي

املساعد: باسم حالج

املدعية: ريان املرصي بنت مجد الدين

املدعى عليه: عبد الحكيم سامق بن 

محمد ثابت

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

الدعوى رقم أساس /2022/8182

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ اخطارك بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم 

األربعاء 2022/8/24 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102063

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

إعالن تبليغ حكم رشعي

صادر عن محكمة الرشعية يف عني العرب

القايض   : فاروق عبيد

املساعد  :  صباح قد حنون

املدعية :  حنان  الحمو  بنت محمد

املدعى عليه :  محمود مصطفى بن 

مصطفى

املوضوع: تثبيت زواج ونسب

يف الدعوى أساس / 609 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/أ من 

أصول املحاكامت تبليغك الحكم الصادر يف 

الدعوى رقم اساس / 609  / حسم بتاريخ    

2022/7/28 واملتضمن:

-تثبيت زواج املدعية حنان الحمو بنت 

محمد و سمريه تولد بريوت 1983/1/25 

قيد تلحدية خــ6 بزوجها املدعى عليه 

محمود مصطفى بن مصطفى وليىل عالن 

تولد منبج 1994/1/2 قيد مقتله خــ153 

وعدا هذا الزواج حاصال بتاريخ  9/ 10 / 

2014  يف محلة الرسيان القدمية جانب 

كنيسة االرثوذكس  عىل مهر معجله 

خمسامئة الف لرية سورية  غري مقبوضة 

ومؤجله خمسامئة الف  لرية سورية باقية 

يف ذمة الزوج.

2- تثبيت نسب االطفال )تيم تولد املانيا 

–هرين   2016/8/20—آدم تولد املانيا 

– هرين  2019/1/25—ميليا تولد املانيا  

-هرين 2021/12/14 (   لوالديه املتداعيني 

املذكورين مفصل هويتهام اعاله.

3- الزام مدير الشؤون املدنية بحلب 

بتنفيذ مضمون قرارنا هذا يف حال اكتسابه 

الدرجة القطعية .

4-الزام الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واتعاب  املحاماة والحد االدىن 

للوكالة.

قرارا وجاهيا بحق املتداعيني قابال للطعن 

بطريق النقض صدر وافهم علنا

بتاريخ     28/ ذي الحجة/  1443 هجري     

املوافق   ل   7/28 /  2022  ميالدي

القايض

102062

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

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب 

-الغرفة /  السادسة  /

القايض السيد :      عباس شيخو

املساعد السيد :    عبد الرزاق  هاشم

الجهة املدعية :      جورية الدرويش 

بنت عيل

الجهة املدعى عليها :   فارس الفارس  بن 

صطوف

موضوع الدعوى :    تفريق لعلة  الغياب

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27- 

34/أ(من قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  الجهة املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف باألضافة إىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون القرار  

رقم أساس ) 8422(  قرار ) 793(  لعام    

/  2022/   املتضمن :

 • التفريق  بني الزوجني   املتداعني   

بطلقة  رجعية  واحدة  واقعة  يف قاعة  

املحكمة الرشعية   السادسة   بحلب

 • الزام ا لزوجة   بالعدة الرشعية

 • تثبيت تنازل  املدعية عن كافة حققها 

الزوجية والرشعية

 • تضمني   املدعى عليه  الرسوم  

واملصاريف

قرارها وجاهيا«  بحق  الجهة املدعية و 

مبثابة الوجاهي بحق  الجهة املدعى عليها  

وقابال للطعن بالنقض  صدر  حسب 

االصول بتاريخي 28/ ذو الحجة /   1443  

هـ املوافق  يف 7/27/  2022

القايض

102061

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو

املدعية : جيهان املصطفى الحردان بنت 

مصطفى  

متثلها املحامية هبة السعيد

املدعى عليه : مصطفى جايل بن عبد الله

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9727

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/8/22 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102060

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف عفرين

 القايض   :محمد يارس عطعط

املساعد  :  محمد يارس الحافظ

املدعي  :  فرهاد حسو بن صبحي

املدعى  عليها :  شهيان محمد بنت صربي

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى أساس /677/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم االربعاء   2022/8/31   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  

.

القايض

102059

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

 مذكرة  تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف دارة عزة

بالدعوى أساس/  86  / لعام 2022

القايض السيد : إبراهيم الكادري

املساعد  :  عامر القسوم

املدعية:      والء حسني علوش بنت احمد                   

 وكيلها املحامية :     شهرزاد حاجي

املدعى عليه:  شحود محمود بن عيل   

عفرين- االرشفية

موضوع الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق  

و الرضر

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة  وعمالً بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغ  املدعى عليه مذكرة 

الدعوى عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً 

بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم  الخميس  25/ 2022/8 الساعة/10/ 

زوالية.

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض

102058

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

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 إبالغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم ) الخميس 

(  25 / 8 / 2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض 

 102067

====

مذكرة اخطار صحف 

صادر عن محكمة البداية املدنية األوىل 

بحلب 

القايض: مصطفى بسوت 

املساعد: احمد يوسف    

املدعي: بكري العويس بن محمد 

املدعى عليه: محمود سودا بن زكريا 

موضوع الدعوى: مبلغ وحجز احتياطي 

يف الدعوى أساس 597/لعام 2022 

وفق احكام املادة 27/أ قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع 2022/8/23 الساعة العارشة زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 102159

====

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية يف جبل 

سمعان 

القايض السيد: مصطفى حاج حسني 

املساعد السيد: رهف استانبويل 

الجهة املدعية: بدرية الخلييل ابنة خليل

الجمة املدعى عليها: عالء اسعد بن نظمي 

املوضوع: تثبيت طالق يف الدعوى رقم 

أساس 115 لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/فقرة 

/أ/ أصول محاكامت مدنية اخطار املدعى 

عليه نرشا بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة يوم 

الخميس 2022/8/18 الساعة 10 زوالية.

 واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض 

 102192

====

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية االوىل 

بحلب 

القايض السيد: مروان حاج حمود 

املساعد السيد: محمد الحسني الرجو 

املدعية: نور جندية بنت احمد عز 

الدين                 

املدعى عليه: احمد كنيفايت بن محمد  

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق   

يف الدعوى رقم أساس/5903/ لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27و34/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية اخطارك بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم الثالثاء 2022/8/23 

الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن   
القايض

102270

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب
 القايض :  مصطفى لبابيدي  

 املساعد :  هنادي الياس

 طالبي االثبات : ورثة مديحة رابعة 

بنت مصطفى وهم  هيفاء + فاطمة 

+ رويده + احمد - أوالد عيل بصمه 

جي                                     

 املدعى عليهم : ورثة عبد السالم 

دبلوين بن محمد وهم : 

محمد خري + عبد الرزاق + محمود + 

أحمد + زكريا + زيدان + يوسف + 

سعد/ أوالد عبد السالم دبلوين 

محمود دبلوين بن صبحي 

ملك + صبحي+ محمد + احمد + 

عيىس+ عبد السالم + عهد / أوالد 

محمد دبلوين 

 الدعوى : ترميم واثبات قرار قضايئ 

 الدعوى أساس/3735/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليهم رغم تبلغهم 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أ اصول إبالغكم مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة  االحد  21 

/2022/8 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 
القايض 

102257
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