
إعالن
 )إنذار(

قرر مجلس إدارة جمعية العاملني يف مطار حلب للسكن بجلسته رقم )8( املنعقدة بتاريخ 2022/7/3 القرار )37( إنذار السادة األعضاء املكتتبني عىل 

املرشوع السكني الواقع عىل املقسم /461/ بقعة التوسع العمراين )W3( املوزع من مجلس مدينة حلب برضورة مراجعة مقر الجمعية خالل أوقات 

الدوام الرسمي خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن لتسديد االلتزامات املالية املرتتبة عليهم أصوالً )االشرتاكات الشهرية + 

تسديد دفعة تثبيت االكتتاب مبلغ وقدره /3500000/ل.س + النفقات اإلدارية( عىل الرغم من إنذارهم مبوجب  بطاقة بريدية مكشوفة أصوالً إىل 

عناوينهم، ونرش الدعوة للتسديد بجريدة الجامهري العدد 319 تاريخ 2022/5/10 متضمنة أسامؤهم ورقم عضويتهم، يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ 

شخيص لألعضاء التالية أسامؤهم  وعددهم /10/ أعضاء وهم:

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٣/

الخميس ٤ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية الدوائر املالية التعاونية للسكن واالصطياف بحلب بالقرار رقم /41/ جلسة رقم /24/ تاريخ 

2022/6/4 توجيه انذار للسادة األعضاء املكتتبني عىل املرشوع الخامس w3 برضورة تسديد االلتزامات املالية املرتتبة 

عليهم وهي عبارة عن سلفة االكتتاب عىل الرغم من انذارهم ببطاقة بريدية مكشوفة وذلك خالل /15/ خمسة عرش 

يوما من تاريخ نرش اإلعالن تحت طائلة الغاء اكتتابهم واعادتهم اىل جدول األعضاء املنتظرين ودعوة أعضاء جدد حسب 

جدول األفضلية وذلك عمال بأحكام املادة 11 الفقرة /ج/ من املرسوم الترشيعي رقم /99/ لعام 2011 ويعترب هذا اإلعالن 

مبثابة التبليغ الرسمي لألعضاء املجهويل اإلقامة وهم:

إعالن
بناء عىل قرار لجنة التصفية للجمعية التعاونية للسكن والخدمات 

االجتامعية بحلب رقم /146/ املتخذ بالجلسة رقم /5/ تاريخ 

.2022/7/26

تقرر دعوة السادة شاغيل الجمعية الجتامع الهيئة التأسيسية للجنة 

اإلدارية للشاغلني وذلك يف يوم االثنني تاريخ 2022/8/22 الساعة 

الخامسة عرصاً يف مقر الجمعية الكائن يف حي االندلس ويف حال 

عدم اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع اىل الساعة السادسة 

من نفس اليوم والتاريخ واملكان املحددين .

نرجو الحضور والتقيد باملوعد

أمني الرس                            رئيس لجنة التصفية

محمد ماهر ناشد                           رجب العبد الله

24366

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

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

/6 – 7/ يرجى تبليغ كافة ماليك املقاسم رقم /1+2+3/ من املحرض رقم 

/4018+4020/ من املنطقة العقارية الثامنة بأن احد ماليك املقسم /3/ من 

العقار املذكور سيقوم برتخيص وإعادة املقاسم /1+2+3/ من العقار املذكور 

وعىل نفقته الخاصة مع ضامن حقوقكم يف األجزاء املشرتكة من البناء ويف 

مقاسمكم. 

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف مديرية الشؤون الفنية 

للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة 

تبليغ لكم وسيتم منح الرتخيص وفق مضمون هذا القرار (. 
رئيس مجلس مدينة حلب  الدكتور املهندس: معد املدلجي 

بالتفويض مدير الشؤون الفنية  م. نادر حامش 

24358 

إعالن
إعالن استدراج عروض 

تعلن نقابة املعلمني فرع حلب عن طرح املخابر يف املراكز )حلب الجديدة – الحمدانية – سيف الدولة( لالستثامر عن 

طريق املزاودة بالظرف املختوم 

وفق الرشوط التالية:

 • التأمينات األولية مليونان لرية سورية تدفع نقدياً او مبوجب شيك مصدق ألمر نقابة املعلمني فرع حلب باملرصف 

التجاري/5/ لحساب رقم /001- 435525- 0205/

 • التأمينات النهائية 10% من قيمة العرض بالكامل . 

 • مدة ارتباط العارض بعرضه املقدم /30/ يوم من تاريخ فض العروض.

 • غرامة تأخري /0.001/ من قيمة العقد بالكامل عن كل يوم تأخري.

 • قيمة دفرت الرشوط /  100 / ألف لرية سورية.

ميكن الحصول عىل دفرت الرشوط من امني الصندوق يف املركز الطبي باالسامعيلية هــ 2286521 .

ينتهي تقديم العروض يف الساعة الواحدة ظهراً يف يوم 18/ 2022/8 يف املركز الطبي باالسامعيلية بنفس العنوان السابق.

وتفض العروض بتاريخ 21/ 8 /2022 الساعة 10.00 صباحاً يف املركز الطبي باالسامعيلية .

نقابة املعلمني فرع حلب

رئيس املكتب الفرعي لنقابة املعلمني يف حلب

املهندس أحمد شومان

24364

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية األوىل بحلب

الرئيس : محمد دمر جولو

املساعد :  نضال غنوم

املستأنف : محمد رمضان بن رشيف

املستأنف عليه : عبد الجليل رمضان بن 

رشيف

الدعوى أساس 85/ 2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الثالثاء 2022/8/23 الساعة 

/11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

  الرئيس

102238

ـــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذين :  

 • عبد العزيز شحادة بن أحمد 

 • عامد القاسم بن محمد

املنفذ عليهم :  

 • محمود علوش بن مصطفى 

 • اكرام الخالد بن رشيف

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

18 / 7 / 2022 بامللف التنفيذي رقم 

7805/ ب /2022 إخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين أساس 

/6101/ قرار /822/ لعام 2021 .

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

102237

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

الرئيس : أحمد عيل عيل

املساعد : مجدولني شنو 

املستأنف : محمد عبد اللطيف بن أحمد.

املستأنف عليه :  غياث شامي بن محمد 

أمني.

الدعوى أساس /371/ص لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 34/أ أصول 

محاكامت إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

االثنني 2022/8/22 الساعة 10 زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

    الرئيس

102236

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

بحلب

القايض السيد : حسام شحادة

املساعد السيد : باسل العيل

املدعي : طه حامدة بن محمد.

املدعى عليه : محمود النعسان بن جمعة.

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة.

أساس 2022/4785 

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ من 

قانون أصول املحاكامت إبالغ املدعى عليه 

مذكرة دعوة بواسطة اإلعالن بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة االثنني 2022/8/22 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

102235

ــــــــــــــــــــ

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة   البداية املدنية  / 

العارشة/ بحلب

القايض  السيد  :  مجد قمشايت       

املساعد  :   عبد الرحمن  حسن 

 املدعي :  يارس  الرفاعي بن خليف 

 املدعى عليه :  يوسف  الكربا بن اسعد 

الدعوى : ترقني اشارة

 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 )  10551 /2022 

(   قرار  )629(  املتضمــن  :

 •   ترقني اشارة الدعوى  املوضوعة  

لصالح املدعى عليه  عىل صحيفة  العقار 

محرض  1618  تاسعة  بحلب 

 •  تضمني املدعى عليه  الرسوم 

واملصاريف 0 

قرارها وجاهيا  بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى  عليه  وقابال لألستئناف 

صدر  حسب االصول بتاريخ       6/29 

  2022/

 القايض 

102232

ــــــــــــــــ

سند مبثابة تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين

 القايض السيد  : محمد يارس عطعط                               

املساعد السيد  : محمد يارس 

الحافظ      

املدعـــية :   عصمت سيمو بنت عصمت

املدعى عليــه :  صالح الدين حنان بن 

محمد نوري 

املوضوع : تثبيت زواج ونسب 

   الحكم الصادر عن املحكمة الرشعية 

يف عفرين برقم أساس /510/ قرار /684/ 

لعام 2022 القايض مبا ييل :

 • تثبيت زواج املدعية عصمت سيمو 

بنت عصمت والدتها زلوخ تولد سيم 

1990/9/1 املسجلة بالقيد سيم خ /5/ 

من املدعى عليه صالح الدين حنان ابن 

محمد نوري والدته رسيه تولد برماجه 

1982/1/25 املسجل بالقيد برماجه 

خ/25/ عىل مهر معجله ما يعادل /25/ 

غرام ذهب عيار /21/ قرياط باللرية 

السورية غري مقبوضة ومؤجله ما يعادل 

/25/ غرام ذهب عيار /21/ قرياط باللرية 

السورية باقية يف ذمة الزوج و عد 

زواجهام حاصالً يف محلة عفرين بتاريخ 

2016/5/29

 • تثبيت نسب  الطفالن : 1- ثريا 

تولد تركيا  اسطنبول سلطان غازي 

2017/10/28 ، 2-  جوان تولد تركيا – 

اسطنبول الفاتح 2020/10/20 لوالديهام 

املتداعيني أصوالً .

 • تسجيل واقعتي الزواج والنسب 

مضمون الفقرتني السابقتني يف سجالت 

األحوال املدنية املختصة أصوالً .

 4- تضمني املدعية الرسوم واملصاريف 

وسبعة آالف لرية سورية أتعاب محاماة 

توزع أصوالً .

قراراً وجاهيا بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن بالنقض 

صدر وأفهم علناً حسب القانون واألصول 

بتاريخ 27/ذو الحجة/1443 هجري 

املوافق 2022/7/26 ميالدي

 القايض  

102231

ـــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن   املحكمة الرشعية الخامسة   

بحلب

 القايض :  عيل سلطان  

 املساعد :  موىس شيخو 

املدعية:  غادة الجربوع بنت محمد  

 املدعى عليه : نادر العثامن بن انور 

الدعوى أساس/9037/ 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  االربعاء  31 /2022/8 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 

102230

ــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف

صادر عن املحكمة الرشعية يف االتارب

القايض   : عبد القادر زلط

املساعد  :  فاطمه سلمو 

املدعية  :  محمد مسعود بن عيل

املدعى  عليه :  اميان مصطفى بنت عبدو 

املوضوع: تثبيت طالق

يف الدعوى أساس /113 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/ فقرة 

/أ/  من  قانون أصول املحاكامت دعوتك 

نرشاً بالصحف املحلية و لصقا 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

102229

ــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية يف جنديرس

القايض   : عامر جمعه

املساعد  :  محمد يارس حافظ

املدعية  :  نرسين حسو بنت محمد   

متثلها املحامية : جميله حمو

املدعى  عليه :  محمد عيشو بن نجاة  

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى أساس /  84 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/ فقرة 

/أ/  من  قانون اصول املحاكامت املدنية 

قررت املحكمة دعوة املدعى عليه لحضور 

املجلس العائيل بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم  الخميس   

2022/8/25   الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  

.

القايض

102228

ــــــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوى    

صادرة  عن املحكمة الرشعية يف دير حافر  

بالدعوى رقم أساس/ 393/ لعام 2022 

القايض السيد : لؤي العبد السالم      

املساعد  :  عبد الجليل الحسني   

املدعية  :  مايه الشيخ بنت جميل     

وكيلها املحامي عبد الجبار املضحي                  

املدعى عليه:     عدنان الجمييل بن عبد 

الرزاق       

موضوع الدعوى:    تثبيت  زواج   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

بالدعوى كون املدعى عليه متغيب وعمالً 

بأحكام املادة)27(   أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشا 

بالصحف بلزوم حضورِك اىل املحكمة  يوم 

االربعاء 31 / 8 /2022 الساعة/10/ زوالية  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

يف املوعد املذكور أجريت  بحقك املعاملة 

القانونية.

 وعليه اقتىض االعالن

 القايض

102227

ــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

أساس /2892/ قرار /627/ لعام 2022

القايض السيد : بسام تلجبيني 

املساعد السيد : نذير صاري كوزال

املدعية : معىل فرا بنت إبراهيم.

املدعى عليهام : سامل وجان ونضال أوالد 

إبراهيم فرا

الدعوى : تثبيت وفاة 

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون القرار رقم /627/ أساس /2892/ 

لعام 2022

أقرر :

1- تثبيت وفاة املرحوم ليونه حبيب 

بنت عبد الجليل وكرميه تولد الحسكة 

1935/1/1 مسجل القيد حسكة خانة 

1501 واعتبار الوفاة حاصلة مبحلة 

مونرتيال - كندا بتاريخ 2019/7/12.

2- إلزام أمني السجل املدين املختص 

إضافًة لوظيفته بتسجيل واقعة الوفاة 

بقيود سجالت األحوال املدنية أصوالً.

3- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق الطرفني قابالً للطعن 

بالنقض صدر وأفهم علناً حسب األصول 

بتاريخ 1443/11/13 هجري املوافق 

2022/6/13 ميالدي.

القايض

102226

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض املناوب السيد : 

املساعد السيد : نعيمه املسطور  

املدعية : فاتن كردي بنت احمد          

 املدعى عليه : عبد الرزاق الخابور بن 

احمد         

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الغياب  

قررت املحكمة عمال  باملادة /27/ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش وبالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون القرار رقم /398/ أساس /289/  

واملتضمن أقرر :

 • التفريق بني الزوجني املتداعيني الزوجة 

املدعية وزوجها املدعى عليه لعلة الغياب 

واعتبار هذا التفريق رجعيا يحق للزوج 

مراجعة زوجته خالل فرتة العدة 

 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا 

من تاريخ هذا القرار 

 • تسجيل واقعة الطالق موضوع الفقرة 

األوىل عىل قيد الزوجني يف سجالت 

األحوال املدنية املختصة اصوال بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

والفي لرية سورية اتعاب محاماة  قرارا 

وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن بالنقض 

صدر وتيل علنا حسب األصول بتاريخ 

2022/7/25 ميالدي   وعليه اقتىض 

اإلعالن 

القايض

102343

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )   دعوة(

صادرة عن املحكمة الرشعية   يف العرميه  

القايض السـيد :عبد الرحمن طيبو 

املساعد الســـيد :عبد السالم  النعمه

الجهة املدعيـــة:محمد  امني  االحمد 

الواوي  بن حامد 

الجهة املدعى عليها :     بدرية  محمد  

الربكة  بنت  نور الدين 

 الدعــــوى :تثبيت طالق    

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 3  

)2022/

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 )  األحد   ( 

املوافق    21/ 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

102225

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن   املحكمة الرشعية  /العارشة/

بحلب

 القايض :  بسام تلجبيني  

 املساعد :  نذير صاري كوزال 

املدعية:  فاطمة بنا بنت إبراهيم                                     

ميثلها املحامي محمد سعيد ملحو  

 املدعى عليه : عبد الرحيم حسن بن 

عبد الله  

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

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/ 

779/ لعام 2022 أساس/ 3587/ 2022 

املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/7/24 والتفريق بني الزوجني 

املتداعني املدعى عليه  عبد الرحيم حسن 

بن عبد الله وزكيه تولد  حلب1981/5/6 

قيد خ54 واملدعية فاطمة بنا بنت 

إبراهيم ورقية تولد حلب 1988/2/20 

قيد صاخور خ54 بطلقة واحدة بائنة 

لعلة الشقاق واقعة يف املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ هذا القرار 

 • الزام املدعية بالعدة الرشعية  بتاريخ 

قرارنا هذا 

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كافة

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف  

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال للطعن 

بالنقض صدر وافهم علناً حسب األصول 

بتاريخ 25/ 1443/12/ هجري املوافق 

2022/7/24 ميالدي 

 القايض 

102224

ـــــــــــــــــــــــــ

1              محمد زين الدين بن حسن       818

2             سهام صباهي بنت محمود         819 

3  لبنى أبو صلح بنت سعد الله                 822 

 4  محمد فادي حاممي بن محمد وليد          825 

5    إسامعيل مرمود بن محمد                     832 

6   زينب سليامن بنت محمود                    833 

الرقم املتسلسل       ا السم الثاليث   رقم العضوية الرقم املتسلسل        ا السم الثاليث        رقم العضوية 

امني الرس                                             رئيس مجلس اإلدارة 

عبد الوهاب شعار                                         حسناء الفطيمي 

24355

 االسم الثاليث                        عضوية                    االسم الثاليث                          عضوية                             االسم الثاليث                      عضوية

مصطفى عمر البكر                   3                  بوزان حسن عيىس                         44                      عبد الجواد عارف اإليبو                     75

عمر محمد أحمد                    25               خالد عبد الكريم صالح                     61                عبد الرزاق محمد عيل سعيد بركات            77

بثينة أحمد بدوي                    33                 خالد أحمد األحمد                        74                   عبد الرحمن عبد القادر كزي                   82

صباح محمد كزاره                  40

وقد أعذر من أنذر   شــاكرين تعاونكم

 أمني الرس                                           رئيس مجلس اإلدارة

عبد الله طيارة                                    الدكتور مصطفى بيطار

24363

اعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن املحكمة الجمركية الثانية  يف حلب 

القايض :انس رساج الدين  

املساعدة : عبد الجبار مصطفى   

املدعي :املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                                       رقم أساس الدعوى لعام 

2022

مصطفى الحلو بن قاسم شعبو الحلو                      2022/1619  

وائل الحلو بن مصطفى الحلو                              2022/1619

تقرر دعوة  كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم 

األربعاء  2022/8/31  وفق رقم الدعوى القضية الجمركية واملخالفة واملبالغ 

املوجود بحقل االسم وذلك بنرش خالصة األوراق بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سندا للامدة 34 أصول واملادة 236 ق 

الجامرك   فإن مل تحرضوا او ترسلوا  وكيال قانونيا عن كل واحد منكم باملوعد 

املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية  

   حلب يف 2022/7/28م 

القايض 

 102286  

========

إعالن
بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم / 55/ لعام 2020 املادة /2/ البند /6 – 7/ 

يرجى تبليغ كافة ماليك املقاسم من املحرض رقم 10793 من املنطقة العقارية 

االنصاري 

بأن مالك  املقسم /6/ من العقار املذكور سيقوم برتخيص وإعادة الطابق األريض 

واألول من العقار املذكور وعىل نفقته الخاصة مع ضامن حقوقكم يف  األجزاء 

املشرتكة من البناء ويف مقاسمكم 

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف مديرية الشؤون الفنية 

للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ 

لكم وسيتم منح الرتخيص وفق مضمون هذا القرار (. 

كلفة هذا اإلعالن تقع عىل عاتق مالك املقسم رقم /6/ من املحرض املذكور 
رئيس مجلس مدينة حلب 

الدكتور املهندس معد املدلجي 

24378



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٣/

الخميس ٤ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف جنديرس 

القايض   :عامر جمعه   

املساعد  :  محمد يارس الحافظ

املدعية  :  مريم حمزة بنت رفعت 

املدعى  عليه :  عبد الرحمن  محمد بن 

حسني  

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

يف الدعوى أساس /141/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية ولصقاً  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

102223

ـــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم

املدعية: نورا العابد بنت عبد الله

املدعى عليه: محمد الفارس بن عبد 

العيل

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /5938/ قرار /863/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/7/31 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني بطلقة بائنة واحدة واقعة ببهو 

املحكمة الرشعية السادسة بحلب بتاريخ 

صدور هذا القرار.

 • إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً 

من تاريخ صدور القرار.

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الرشعية والزوجية يف هذه الدعوى.

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف. 

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

 2022/7/31

القايض

102222

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )   دعوة  (

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية  

العرشون بحلب 

القايض السيد :  خليل العالن 0  

املساعد  : صباح  حاممي 

الجهة املدعيـــة :  فتحية  مخزوم  بنت  

محمد 

الجهة املدعى عليها :  رامي بغدادي   بن 

أحمد  0  

الدعـــوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  )  12885 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) األحد ( املوافق    8/28 / 

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 

102259

ـــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب  

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : نور اسود بنت محمد خالد 

املدعى عليهم : ورثة املرحوم خالد الخالد 

وهم :

خلود وقمر واالء ويوسف ومحمد مهند 

أوالد خالد الخالد 

الدعوى : تثبيت زواج

الدعوى أساس 2022/8243

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102260

ـــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : نور اسود بنت محمد خالد 

املدعى عليهم : ورثة املرحوم خالد الخالد 

وهم :

خلود وقمر واالء ويوسف أوالد خالد 

الخالد 

الدعوى : تعديل حرص إرث

الدعوى أساس 2022/9046

عمالً باملادة )27/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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102261

ـــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعدة : نور ركبي

املدعي : حسن يوسف صالح

املدعى عليه : عالء نديم غصنة

الدعوى : إعادة محاكمة

بالدعوى 2022/10108

عمالً باملادة 27/آ تقرر إبالغك 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

الثالثاء2022/8/23 الساعة 10 زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ، والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن .

القايض

102262

ـــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض :  عباس شيخو  

املساعد:  عبد الرزاق هاشم 

املدعية : رفاء حيالين بنت محمد                                 

 ميثلها املحامي عبد الرحمن دباغ 

املدعى عليه:  محمد عيل شيخ كيلو بن 

جميل         

الدعوى:   تفريق للشقاق  والرضر ونفقة  

الدعوى أساس:  9687  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )    االثنني    (     

29/ 8 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

102254  

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن   املحكمة الرشعية  بتلعرن

 القايض :  لؤي حاج إبراهيم عرعور  

 املساعد :  وليد رستم 

الجهة املدعية:  فاطمة االبراهيم بنت 

موىس

الجهة املدعى عليها : محمد البطران بن 

سهيل

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

الحكم الصادر عن املحكمة الرشعية يف 

تلعران برقم أساس /11/ قرار /283/ لعام 

2022 القايض مبا ييل:

•تصديق تقرير الحكمني والتفريق بني 

الزوجني املتداعني :

•الزام املدعية بالعدة الرشعية  اعتباراً من 

تاريخ هذا القرار 

•تسجيل واقعة الطالق عىل قيد الزوجني 

يف سجالت األحوال املدنية املختصة اصوال 

بعد اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية.

•تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف  

ومقابل أتعاب املحاماة

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال للطعن 

بالنقض صدر وتيل علناً حسب األصول 

بتاريخ 29/ ذو الحجة /1443/ هجري 

املوافق 2022/7/28 ميالدي 

القايض 

102220

ــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن   املحكمة الرشعية  يف تلعرن

 القايض :  لؤي حاج إبراهيم عرعور  

 املساعد :  وليد رستم 

الجهة املدعية:  مها اللولو بنت حمود 

وكيلها املحامي : خليل رمو

الجهة املدعى عليها : اسعد عساف بن 

جمعة

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

والرضر

قررت املحكمة بجلسة 2022/7/28 

بالدعوى الرشعية رقم أساس /193/ 

لعام /2022/ ابالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني املوافق 2022/8/29 

الساعة العارشة زواليه.

وذلك لتعذر تبليغ املدعى عليه لظروف 

استثنائية وسوء الظروف األمنية الراهنة 

وفقاً للامدة /34/ أصول محاكامت .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

أو من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية وسوف يتم تبليغك املذكرة 

بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض

102342

ـــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية التاسعة 

بحلب

القايض السيد : برش الكيايل 

املساعد : هنادي الياس 

املدعي : بشار كيمل بن محمد

املدعى عليه : زيك سمعان بن سمعان

الدعوى : إزالة شيوع 

أساس 2022/4522

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة ابالغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/8/31 الساعة 10 زواليه.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك جرت 

بحقك املعاملة القانونية

القايض

102240

ـــــــــــــــــــ

+إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

الرابعة بحلب

 القايض :  فيصل عرنوس  

 املساعد :  راما السيد عيل  

املدعي: محمد احمد بن خلف                                     

 املدعى عليهم : 

•دالل +سمرية + أمريه + مريم + فاطمة 

/ بنات كامل الفياض 

•محمد كامل + امينه / ولدي احمد 

الفياض   

 الدعوى : تثبيت بيع  

 الدعوى أساس/16764/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغكم مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة االحد  

2022/9/18 الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكم املعاملة 

القانونية.                                                                                  

 القايض 

102234

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن  محكمة  االستئناف  املدنية  

/ السادسة  / بحلب 

 الرئيس  :   حسن عتك

املساعد  :  نصار عساف     

املستأنف  :  محمود قباين  بن محمد 

 املستأنف  عليهام :

•  محمود الشيخ  بن محمد 0 

• احمد  فتال  بن محمد  

بالدعوى أساس )1852/ب /2022(

وعمال« باملادة )  27/ أ (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )  اخطار (  املستأنف  

عليهم  بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم ) االربعاء( املوافق  

   2022 /  8 / 31

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  وعليه إقتىض االعالن0 

الرئيس  

102233

ــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب

القايض : محمد العيل  

املساعد :   زكريا ياسني  

املدعـية : اعتدال السعيد بنت حسني     

املدعى عليه: بسام سليامن بن محمد 

سليامن 

  الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

 الدعوى اساس /  8427/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليهم رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة كونه ضمن 

املناطق الغري آمنة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/34/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة  االثنني 8/22 /2022 

الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنكم وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكم املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي يصدر مبثابة 

الوجاهي بحقك.

القايض 

 102306

=====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب 

يف الدعوى املقامة من املستأنف وزير 

الصناعة إضافة ملنصبه متثله إدارة قضايا 

الدولة  

اسم املستأنف عليه : عيل باسل عيىس    

رقم أساس الدعوى 348/ب/2022 

موضوع الدعوى مطالبة مببلغ 

نظرا تعذر التبليغ يف موطن إقامة 

املستأنف عليهام بسبب األوضاع األمنية 

ووفقا ملا ورد يف الرشحات الواردة عىل 

مذكرة دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوى يف احدى الصحف املحلية عمال 

بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية علام ان موعد الجلسة 

القادمة هو الواقع يف 2022/8/17 الساعة 

العارشة صباحا فاذا مل تحرض او ترسل 

من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية اصوال وستصدر االحكام بحقك 

مبثابة الوجاهي 

القايض 

 102320

                                                                                             =====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السادسة بحلب 

يف الدعوى املقامة من املستأنف وزير 

الصناعة إضافة ملنصبه متثله إدارة قضايا 

الدولة  

اسم املستأنف عليه : نوري محمد كلو     

رقم أساس الدعوى 613/ب/2022 

موضوع الدعوى مطالبة مببلغ 

نظرا تعذر التبليغ يف موطن إقامة 

املستأنف عليهام بسبب األوضاع األمنية 

ووفقا ملا ورد يف الرشحات الواردة عىل 

مذكرة دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوى يف احدى الصحف املحلية عمال 

بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية علام ان موعد الجلسة 

القادمة هو الواقع يف 2022/8/31 الساعة 

العارشة صباحا فاذا مل تحرض او ترسل 

من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية اصوال وستصدر االحكام بحقك 

مبثابة الوجاهي 

القايض 

 102321

   =====

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية يف الغندورة 

القايض السيد فاروق عبيد 

املساعد داندي الحيس 

املدعي عيل عيل بن حسن 

وكيله املحامي محمد ياسني الفجر 

املدعى عليها نعمت نعسان بنت محمد 

الدعوى تفريق لعلة الشقاق 

بالدعوى رقم أساس 34 لعام 2022 

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

وتحديد يوم الثالثاء 2022/8/23 يف 

الساعة العارشة صباحا موعدا لعقد 

املجلس العائيل املشرتك والجلسة يوم 

الثالثاء 2022/8/23 

ونظرا لعدم التمكن من تبليغك القامتك 

ضمن املناطق الغري امنة وعمال بأحكام 

املادة 34 فقرة /أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة تبليغ املدعى عليه عىل 

لوحة إعالنات املحكمة نرشا بالصحف 

بلزوم حضورك املجلس العائيل لدى 

املحكمة الرشعية يف الغندورة يف الدعوى 

املقامة بني الطرفني واذا مل يحرض او 

ترسل وكيال قانونيا عنك سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري باجراءات 

التحكيم بحقك مبثابة الوجاهي وعليه 

اقتىض اإلعالن 

القايض 

 102297

          =====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /11/ 

بحلب

القايض: محمد دهان.

املساعد: احمد حسني.

املدعي: عيل العلو بن أحمد.

املدعى عليهام: 

1- محمد خسارة بن خالد.

2- احمد دويك بن مصطفى.

املوضوع: تثبيت رشاء.

أساس /19514/ لعام 2022

عمالً باملادة /34/ أ.م قررت املحكمة 

ابالغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االربعاء الواقع يف 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102242

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /14/ 

بحلب

القايض: فاطمة دهان.

املساعد: غفران عبيد.

املدعي: احمد علكلوك بن حسني.

املستأنف عليه: حسني علكلوك بن خليل.

الدعوى: تثبيت بيع:

أساس /17265/ لعام 2022

عمالً باملادة /34/ أ.م قررت املحكمة 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102243

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف جنديرس 

 القايض   :عامر جمعه   

املساعد  :  محمد يارس الحافظ

املدعية  :  اتحاد محمد بنت كامل     

املدعى  عليه :  محمد خورشيد بن 

محمد عيل  

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

 يف الدعوى أساس / 177 / 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

102244

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /2/ 

بحلب

القايض: حسن مشاعل.

املساعد: نور ركبي.

املدعي: مصطفى حسني بن حسني.

املدعى عليه: حسام خطيب بن محمد.

املوضوع: ترقني وحلول عضوية.

أساس /19186/ لعام 2022

عمالً باملادة /34/ أ.م قررت املحكمة 

ابالغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االربعاء الواقع يف 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102245

 ===========

 مذكرة اخطار    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف تادف  

بالدعوى أساس/ 205  / لعام 2022 

القايض السيد : عبد الرحمن طيبو      

املساعد  :      عبد السالم النعمة   

املدعية :   جوريه اليوسف بنت فواز                  

وكيلها املحامي: احمد الفاضل   

 املدعى عليه:     طالل العبود بن محمد 

حلب- منبج

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق    

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كونه ضمن املناطق الغري 

آمنة وعمالً بأحكام املادة)34( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليه عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك 

اىل املحكمة يوم   االربعاء  31 / 2022/8 

الساعة/10/ زوالية.  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن

القايض

102246

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

  إعالن تبيلغ حكم رشعي

صادر عن محكمة الرشعية يف عني العرب

 القايض  :  فاروق عبيد     

 املساعد : صباح قدحنون

املدعي  :  امل هنداوي بنت جامل - 

ميثلها املحامي : عبد القادر حاجي قدور

املدعى عليه : فرهاد عيل بن محمد عيل 

حلب –عني العرب –قرية مقتله

موضوع الدعوى :   تفريق لعلة الشقاق 

قررت املحكمة عمال باملادة/27/أ من  

قانون اصول املحاكامت املدنية اعالمك 

نرشاً بالصحف ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة املتضمن :

1 - تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/7/28 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني/ أمل هنداوي بنت جامل 

و مياسه تولد عني العرب 1982 القيد 

مقتله خـ 8   وزوجها فرهاد عيل بن 

محمد عيل  و امينه  تولد عني العرب 

1979/1/1 القيد مقتله خـ 8/بطلقة بائنة 

واحدة واقعة بتاريخ  28/ 7 / 2022

2- ألزام املدعية بالعدة الرشعية اعتبارا 

من تاريخ صدور هذا القرار          

3-تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الرشعية  والزوجية 

 4- تضمني املدعي عليه الرسوم 

واملصاريف 

 قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق الجهة املدعى عليها قابال 

للطعن بالنقض

صدر بتاريخ  املوافق       /  ذي الحجة 

/ 1443 هجري املوافق   2022/7/28 

ميالدي

و عليه اقتىض االعالن 

  القايض

102247

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

إعالن مبثابة سند تبليغ الئحة طعن

رقم /383/ لعام 2022 

الطاعن : أحمد منذر كيايل بن حسن.         

املطعون ضدهم : 

- احمد ربيع سبسبي بن عيل               

- ساميه سبسبي بنت محمود 

- كوكب قرانيا بنت جميل.

- ناديه ومحمود ومحمد وأحمد ووفاء 

ونور أوالد طه جديد.

- سامية صقال بنت يوسف.

- إبراهيم وطالب وزياد ومريفت أوالد 

عبد القادر خياطه

- رضا وعمران ومازن أوالد قدري 

األفندي.

- عبد القادر وزاهر وماهر وعامر أوالد 

محمد صالح السيد

- شعله البكبايش بنت سعد الدين.

- هبه الله األفندي بنت محمد.

- زكريا وندمية أوالد مصطفى األفندي.

- محمد فوزي ورمياز ورهاف ورحاب 

وأحمد رمزي وناهد ومحمود مجدي 

وإميان وحمدي أوالد عبد الغني شعال

 عمالً بأحكام املادة 27/أ أصول 

املحاكامت ولجهالة موطنكم قررت 

املحكمة تبليغكم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وبلوحة إعالنات 

املحكمة الئحة الطعن رقم /383/ 

لعام 2022 الواقع عىل القرار االستئنايف 

رقم أساس /1356/ قرار /453/ حسم 

2022/6/9 املنظورة أمام محكمة 

االستئناف املدنية الثالثة بحلب.

 القايض

102248

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب

القايض الرئيس: عبد الكريم مقرش

املساعد السيد: نصار العساف

طالب الرتميم املستأنف: محمد أرشم 

ابن زكريا

ميثله املحامي: محمد تركامين

املطلوب الرتميم مبواجهتهم املستأنف 

عليهم:

 • صبحية عبده بنت أحمد

 • )احمد و خالد و عبد العزيز و عيل 

وعبد السالم وعزيزة وامون ومريم( عبده 

أوالد صبحي

موضوع الدعوى: ترميم

يف الدعوى رقم أساس /476/ لعام 2022

عمالً بأحكام املادة /27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوتكم )اخطاركم( نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االثنني ال 

موافق2022/8/29 الساعة العارشة زواليه

وإذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املذكور جرت بحقكم 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102249

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب

الرئيس: عبد الخالق رزوق

املساعد : مازن مؤقت

املستأنف: خليل الصويف ابن جامل 

ميثله املحامي: عبد الله ادلبي

املدعى عليه: فاطمة صويف بنت خليل

الدعوى: استئناف

يف الدعوى اساس /1181/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة دعوتك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االربعاء الواقع يف 2022/8/31 الساعة 

العارشة زواليه.

وإذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية   وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض

102250

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

مذكرة اخطار    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف تادف  

بالدعوى أساس/   193/ لعام 2022 

القايض السيد :  عبد الرحمن طيبو

املساعد  : عبد السالم النعمة   

املدعية: مويض الطعان بنت محمد     

 وكيلها املحامي:   انس كلزي  

املدعى عليه:   احمد املوىس بن شحادة 

موضوع الدعوى: تثبيت طالق

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

ملذكرة الدعوى وعمالً بأحكام املادة)27( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليه عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم 

حضورِك اىل املحكمة يوم   االربعاء  31 / 

2022/8 الساعة/10/ زوالية.  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن

القايض

102251

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

  إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعي : مصطفى مؤذن بن أحمد

املدعى عليهم : ورثة محمد زكور بن 

زكور وهم :

 • وداد زكور بنت عمر 

 • خديجة زكور بنت عبد اللطيف

 • فريال ونادر وأسامء وسعاد وفاطمة 

وسمية ونسيبه وزينب 

 • ورثة خديجة زكور بنت محمد وهم :

 • محمد تيسري زكور بن عبد الودود 

أصالة وبالوالية عىل أوالده القارصين 

سيدره وتسنيم ونجوى 

 • عفاف ودعاء وساميه وعبد الودود 

وإبراهيم أوالد محمد تيسري زكور 

وخديجه

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 19363/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

102252

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الرابعة بحلب

الرئيس : محمود هركل 

املساعد :  مازن موقت

املستأنف : محمد اياد صفدي بن صالح 

الدين

املستأنف عليهم : 

 • أمل كنو بنت مصطفى 

 • صالح الدين وشهيدة وفؤاد ومحار 

ورائد وعمر وتسنيم وشيامء ومحمد 

سعد وساره والحسن وساجده وأسيد 

وإيالف أبناء جامل الدين صفدي 

أصالة وإضافة لرتكة جامل الدين صفدي

الدعوى أساس 640/ص /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/9/19 الساعة 

/11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102253

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة  بحلب

الرئيس:   عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنف :  إسامعيل احمد بن اسامعيل   

املستأنف عليهم:   

 • مجد الدين تاتاري بن محمد

 • حسني موىس بن حسن 

 • رشيد محمد بن حسن 

 الدعوى أساس/ 625/ص/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املواد 34/أ 

اصول  إبالغ  املستأنف عليهم  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االربعاء 

2022/9/21 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكم املعاملة 

القانونية .

    القايض

102255

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

 اعالن مبثابة مذكرة دعوه 

 صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية

القايض السيد: حسني العليوي 

املساعد السيدة: نعيمه املسطور 

الجهة املدعية: حسني املحمد بن محمد                          

 ميثله املحامي: خالد العيىس 

الجهة املدعى عليها: امونه السليامن 

بنت حسن 

موضوع الدعوى: تثبيت طالق. 

قررت املحكمة بجلسة 2022/7/27/ 

بالدعوى الرشعية رقم أساس /408/ 

لعام 2022 ابالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني املوافق 2022/8/29م 

الساعة العارشة زوالية. 

وذلك لجهالة موطنك عمال باملواد /27/ 

أصول محاكامت. 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

او من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية وسوف يتم تبليغك املذكرة 

بحقك مبثابة الوجاهي. 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

102256

=========

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

   صادر عن محكمة البداية املدنية /4/ 

بحلب 

القايض: فيصل عرنوس. 

املساعد: راما السيد عيل 

املدعي: فاضل تفنكجي بن بكري 

املدعى عليهم: ورثة محمود قباين بن 

عبدو وهم 

-عبدو قباين بن محمود 

-زاهر قباين بن محمود 

-احمد قباين بن محمود 

-خريية قباين بنت محمود 

الدعوى: تثبيت رشاء                                                         

الجميع اصالة عن انفسهم واضافة للرتكة 

 أساس /2022/1041 

قررت املحكمة عمال باملادة /27/أ 

ابالغكم نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الثالثاء الواقع 2022/8/30 

الساعة /10/ زوالية. 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية. 

   وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

102220

 =========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٣/

الخميس ٤ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

  اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة  الرشعية التاسعة   

بحلب 

 القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني    

الجهة املدعية  : صباح كوسا بنت 

جمعه    

املدعى عليه : طه حمشو بن عبد 

الحميد 

موضوع الدعوى تفريق لعلة الشقاق    

 يف الدعوى رقم أساس /10337/لعام  

2022

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ فقرة 

/أ/ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

ابالغك الدعوى  عليه بواسطة اإلعالن  

بالصحف   ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

االحد  الواقع  يف  2022/8/28 الساعة/

العارشة / زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت يف  حقك املعاملة 

القانونية .

  وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

102341

===========

مذكرة إخطار 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

 القايض : يوسف أطرش 

املساعد : هيثم شالش 

الجهة املدعية : 

1 - محمـد عدنان قباين بن محمـد  

 

ميثلهم املحامي عبد الله بانقسيل عطار 

2 - محمـد نعامن قباين بن محمـد 

الجهة املدعى عليه : محمـد مكتبي 

بن حسن 

 موضوع الدعوى : ترميم دعوى وتثبيت 

رشاء

بالدعوى رقم أساس /2591/ لعام 2022 

عمالً باملادة /34/ أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم األحد املوافق 

2022/8/28 الساعة العارشة زوالية ، 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102335

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

 مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/ 1225 / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   

املدعية  :     زينب األحمد بنت سعيد                   

وكيلها  املحامي:   محمد موىس                   

املدعى عليه:      سعيد األحمد بن عبد 

منبج –طريق خريجة

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كون عنوانه ضمن املناطق 

الغري امنة وعمالً بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغ املدعى عليه عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم 

حضورِك اىل املحكمة يوم الثالثاء  30 / 

2022/8 الساعة/10/زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقِك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقِك مبثابة الوجاهي. 

 وعليه اقتىض االعالن

 القايض

102334

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة  

صادر عن املحكمة الرشعية بدارة عزة  

 القايض السيد : إبراهيم الكادري   

املساعد السيد : خلود منال  

املدعي : مازن حاج يونس بن كامل     

املدعى عليها : ايناس أبو حمود بنت 

محمد     

موضوع الدعوى  : اسقاط حضانة 

والحاق املحضون بوالده : 

يف الدعوى  رقم أساس /75/ 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة  

/34/ وما بعدها من قانون أصول 

املحاكامت دعوتها  بواسطة النرش 

بالصحف  ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضور جلسة املحاكمة 

يف الساعة العارشة صباحا زوالية من يوم 

األربعاء /2022/8/31 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال عنها يف 

املوعد املذكور تجري بحقها املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي يصدر 

مبثابة الوجاهي بحقها . 

  وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض  

102324

                ===========

إعالن مبثابة تبليغ طلب عارض

محكمة البداية املدنية الرابعة بحلب

القايض : فيصل عرنوس

املساعد : راما السيد عيل 

املدعي : جميل بيكبايش بن عدنان

املدعى عليه :  لينا أصالن بنت محمد 

ماجد

الدعوى : رفع إشارة منع ترصف 

ومطالبة بالتعويض

الدعوى أساس 1139/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك الطلب العارض نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم الخميس 25 

/2022/8 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

102315

===========

إعالن مبثابة مذكرة )  دعوة   (

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية /  

االوىل / بحلب 

القايض السيد :   مصطفى  بسوت

املساعد  :    احمد يوسف 

الجهة املدعيـــة :  

 • عبد  الكريم  الحموي  بن محمد 

 •  ضياء  تومان بنت  محمد 

الجهة املدعى عليها :  محمد خري معاز  

بن محمد شحادة

الدعــوى :  ابطال   قرار وفسخ  

تسجيل  عقار  واعادة  الحال  اىل ما 

كانت عليه 

بالدعوى أساس  ) 292 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) دعوة( املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم )  الثالثاء ( املوافق    

23/ 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 

  القاضــــــــي 

102314

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة ) طلب 

عارض(

صادرة عن  محكمة الرتكات   بحلب

 القايض :  لينا املصيطف  

 املساعد :  يحيى االسود 

املدعية:  ختام فحام بنت يوسف 

 املدعى عليهام : هبه + فاطمة / بنات 

محمد يحيى جذبة

الدعوى :  طلب عارض تصفية تركة  

 الدعوى أساس/18/ لعام 2022-

قررت املحكمة عمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغكام مذكرة دعوة الطلب 

العارض بواسطة النرش بالصحف  و 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة  الثالثاء  2022/8/30 

الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكام املعاملة 

القانونية.

 القايض 

102311 

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية التاسعة  

بحلب

القايض : محمد العيل  

املساعد :   زكريا ياسني 

املدعـية : لينا مياين بنت احمد  

 املدعى عليه: محمد زكريا خربوطيل 

بن عالء الدين                   

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر

 الدعوى اساس /  7912/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليهم رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة كونه ضمن 

املناطق الغري آمنة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/34/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة  االربعاء 8/31 

/2022 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنكم وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت بحقكم 

املعاملة القانونية ويعترب الحكم الذي 

يصدر مبثابة الوجاهي بحقكم.

القايض 

102310

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية األوىل  

بحلب

 القايض : مروان حاج حمود 

 املساعد :  محمد الحسن الرجو  

املدعية:  مفيده الحسون بنت سائد                

ميثلها املحامي محمد وليد حوران  

 املدعى عليه :  محمد بيطار بن احمد 

الدعوى : تثبيت وزاج ونسب ونفقة 

 الدعوى أساس/ 9799 / 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   األربعاء 31 / 2022/8 

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 

102309

=========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط  

املساعد : محمد اديب الزكور

 املدعي : محمد سامي سيجري بن 

سيف الدين           

 املدعى عليه : عامد برو بن مصطفى 

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /736/

واساس /1196/ 2017واملتضمن :

 • فسخ عقد البيع املربم بني املدعي 

واملدعى عليه عىل العقار  محرض /32/ 

مقسم /1/ م ع ثانية بحلب  واعتباره 

كأن مل يكن وإعادة الحال اىل ما كان 

عليه الطرفان قبل التعاقد 

 •  الزام املدعي بإعادة مبلغ مليونان 

لرية سورية للمدعى عليه وايداع هذا 

املبلغ بصندوق دائرة التنفيذي املدين 

بحلب ومتكني املدعى عليه من قبل 

املبلغ املذكور اصوال 

 • رد طلب املدعي لجهة التعويض 

واعتبار الفسخ مبثابة التعويض

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2017/10/18

    القايض

102308

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الخامسة  بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنف :  يوسف جانات بن بكري   .                 

 املستأنف عليهم:

 •  روعة + خلود / ابنتي  بكري  

جانات .

 • بكري بركات بن وفاء            

 الدعوى أساس/ 1753/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املواد 34/أ 

اصول  إبالغ  املستأنف عليهم  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االثنني 

2022/8/29 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكم 

املعاملة القانونية .

 القايض

102307

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

القايض :  عيل سلطان  

 املساعد :  موىس شيخو

املدعية:  فوزه املحمد بنت حامده  

 املدعى عليه :  محمد العابد بن احمد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

 الدعوى أساس/8222/ 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  االربعاء  24 /2022/8 

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 

102305

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعي : فراس داية بن محمد فاروق

املدعى عليها : خديجة سواس داية بنت 

محمد فاروق 

الدعوى : تصحيح نوع رشعي

الدعوى أساس 19182/ 2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول محاكامت 

تقرر اخطارك 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

102295

==========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:    حسني طاهر بن هالل 

املطلوب تبليغه:     احمد طاهر بن 

هالل 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/7/24 يف امللف التنفيذي 

/8048/ب/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم    الصلحي برقم اساس /7845/

قرار/2021/236

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

102288

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثامنة 

بحلب 

القايض : خالد زكريا دنون 

املساعد : باسل العيل

املدعي : أحمد نبهان بن محمد.

املدعى عليه : محمد عيل ماميك 

الدعوى : إخالء لعلة ترك املأجور وعدم 

الدفع

الدعوى أساس 2022/4153 

وفق أحكام املادة 27/أ قررت 

املحكمة إبالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة األحد 

2022/9/25 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

   القايض

102285

========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني

الجهة املدعية : مرام دباس بنت جامل.

املدعى عليه : مصطفى كيايل بن محمد.

موضوع الدعوى : تثبيت زواج

يف الدعوى رقم أساس /9141/ لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ فقرة 

/أ/ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إخطارك بواسطة اإلعالن بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم األحد 

الواقع يف 2022/8/28 الساعة العارشة 

زوالية..

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

102284

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية  

الثانية بحلب

 القايض :  حسن مشاغل  

 املساعد :  نور ركبي  

املدعي:  بسام عرياين بن محمد 

 املدعى عليه : هند عرياين بنت محمد 

الدعوى : تثبيت بيع

 الدعوى أساس/14810/ 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  الثالثاء  16 /2022/8 

الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 

بحقكم سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

102283

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

القايض : محمد سعيد علوش  

املساعد :   خلدون حوري 

املدعـية : رفيف جلياليت بنت عبد 

الكريم             

 ميثلها املحامي غسان عزوز    

املدعى عليه: محمد حاممي بن يوسف                   

 الدعوى :تفريق لعلة الشقاق ومهرين 

ونفقة

 الدعوى اساس /  5999/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة  االثنني 2022/8/22 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

   القايض 

102282

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

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة عرش بحلب

القايض: محمد شادي بدله 

املساعد: زياد محمد . 

املدعـــــي :   وضاح زيداين بن فاضل

املدعى عليهم : 

 • فؤاد وضحى ومحمد أوالد فاضل 

زيداين. 

 • آالء وبراء وزهراء أوالد أحمد زيداين . 

الدعوى : تثبيت رشاء .

أساس /2022/8476

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة 

اخطاركم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة األربعاء 

2022/8/31 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقهام املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102280

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية التاسعة بحلب

القايض : برش الكيايل 

املساعد : هنادي الياس 

املدعية :  سناء عطري بنت محمد 

املدعى عليه :   عالء الدين درويش بن 

محمد عطا

مبواجهة : فاطمة كركوش بنت عبد الله 

الدعوى : ترميم

الدعوى أساس 2022/3794

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/9/19 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

102279

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

 مذكرة اخطار      

صادرة عن املحكمة الرشعية يف عني 

العرب

القايض السيد :  فاروق عبيد                                   

املساعد  :  صباح قدحنون 

املدعية:  سريين ازرق بنت رياض

املدعى عليه:  سمري كييك بن عبد 

الكريم  

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق      

يف الدعوى أساس/  731  / لعام 2022

 قررت املحكمة  وعمالً بنص املادة)34( 

أ/ أصول مدنية  اخطار      املدعى 

عليه  نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة  بلزوم حضور املدعى 

عليه  بنفسه او ترسل وكيالً قانونياً 

عنكم يف الجلسة القادمة املصادف يوم    

الخميس   2022/8/25 الساعة  العارشة 

زوالية  ويف حال عدم حضورك فالحكم 

سيصدر بحقك  مبثابة الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

102277 

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

 مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف الزربة

 يف الدعوى رقم أساس/  118 / لعام 

 2022

القايض السيد : عبد القادر زلط                                   

املساعد  : فاطمه سلمو 

 املدعية:   آسيا األحمد بنت تريك                         

وكيلها املحامي: عيل عامر الجمعة  

املدعى عليه: محمـد االسعد بن حسني         

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

ومطالبة مبهرين ونفقة زوجية ونفقة 

عدة   

موضوع الدعوى:  تفريق لعلة الغياب  

نظراً لكون عنوان املدعى عليه  مجهول 

االقامة وعمالً بأحكام املادة)27( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار املدعى عليه عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم     الخميس   

18 /  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 

102276

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية األوىل  

بحلب

القايض : مروان حاج حمود   

املساعد :   محمد الحسني الرجو 

املدعـية : الهام حسن بنت عبد الديان                                 

ميثلها املحامي مصطفى امني     

املدعى عليه: شعبان حمدو بن 

اسامعيل                   

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر

 الدعوى اساس /  8631/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة االربعاء 2022/8/31 

الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

   القايض 

102269

===========

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  عائشة رشفو بنت بكري 

املنفذ عليه :  ربيع فاقي بن عبد الله 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 21/ 7 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم  6111/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

البدايئ املدين أساس /9359/ قرار /870/ 

لعام 2021 .

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

102267 

=========

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن  املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب

 القايض :  مروان حاج حمود   

 املساعد :  محمد الحسني الرجو  

املدعية:  بيان هزاز بنت إبراهيم    

 املدعى عليه : زاهر خندقاين بن نديم  

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

 الدعوى أساس/5773/ لعام 2022-

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

وتحديد يوم  االربعاء 2022/8/31 يف 

الساعة العارشة صباحا موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك  والجلسة 

عمال بأحكام املادة )34/أ(  أصول 

مدنية لعام 2016 تقرر دعوة املدعى 

عليه بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة لحضور املجلس العائيل لدى 

املحكمة الرشعية الغرفة  االوىل بحلب 

يف الدعوى املقامة بني الطرفني 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

عدم ارسال وكيال قانونيا عنك سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

   القايض

102266

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

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب

أساس /2269/ قرار /2022/736

القاضية السيد : عبد الله كريدي.

املساعد السيد: باسم حالج

املدعية : أمينه املحمد بنت محمد.

املدعى عليه : ملك شاعر بنت محمد 

شاعر.

الدعوى: تثبيت وفاة.

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ إعالم 

املدعى عليه بالنرش بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة القرار 

املتضمن:

1- تثبيت وفاة املدعو يوسف شاعر بن 

احمد وملك حلب 1980/3/1 محمد 

بك خـ168 بتاريخ 2016/8/16يف محلة 

الكالسة وتسجيل ذلك يف السجالت 

املدنية بحلب أصوالً.

2- تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف.

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي 

بحق املدعى عليها صدر وأفهم 

علناً حسب األصول بتاريخ 21/

ذي الحجة/1443 هجري املوافق يف 

2022/7/20 ميالدي، قابالً للطعن 

بالنقض.

القايض

102265

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

مذكرة دعوة 

محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد : نصار العساف

املستأنف: عبد الكريم الحميدي ابن 

عبد الرزاق  

املستأنف عليهم : 

 ـ زهرة املصطفى بنت إبراهيم

 ـ فراس ومحمود ورهف وبراءة وباسل 

أوالد  محمد جامل اإلبراهيم الجاسم

 ـ جامل فاعور ابن فضل

 ـ أحمد املحمد ابن عبد الله

 ـ وييس أوسو ابن مصطفى   

 

الدعوى 1679/ب/2022

تقرر عمالً باملادة 34/آ أصول مدنية 

تبليغكم نرشاً بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضوركم 

األربعاء 2022/8/31 الساعة الحادية 

عرشة زوالية وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً عنكم جرت بحقكم املعاملة 

القانونية

القايض

102264

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

إعالن مذكرة دعوة 

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب

القايض السيد: عبد الله كريدي

املساعد السيد: باسم حالج

املدعية : رشا محمد زمار

املدعى عليه : سعد بكري شامي

الدعوى : تفريق لعلة الغياب

بالدعوى 2022/9670

عمالً باملادة 27/آ تقرر إبالغك نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم 

حضورك األربعاء 2022/8/31 الساعة 

10 زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن .

القايض

102263

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب 

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

الجهة املدعية : محمود دقاق بن عمر 

الجهة املدعى عليها : 1-يحيى بويش بن 

عبد اللطيف  2-عائشة  وهيام ونهى 

ومحمد واحمد وعدنان ونهاد وعبد 

اللطيف ومروان أوالد محمد عيد بويش 

3-آمنه يخني بنت محمد 

4-محمد يحيى وعبد الكريم وجنان 

واحسان واحمد وفائز ونرصه وميرس 

واحمد جامل ومنى أوالد محمد فاتح 

البيك

5-محمود ويحيى وخالد وليىل أوالد 

محمد  عنربجي

6-أمال وقمر ومحمد أوالد صالح الدين 

عنربجي اصالة واضافة للرتكة

الدعوى : تثبيت رشاء 

أساس 2022/17459

عمال باملادة /27/أ قررت املحكمة 

ابالغك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة األربعاء 2022/8/31 

الساعة 10 زوالية

واذا مل يحرضوا او يرسلوا وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقهم املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقهم مبثابة 

الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102281

===========

مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية يف مارع 

بالدعوى أساس 50  لعام 2022 

القايض السيد : احمد عبد الله األسود 

املساعد : احمد الحميدي

املدعية : عليه العبد الله بنت محمد 

املدعى عليه : حمود العبدو بن محمد    

حلب- منطقة عفرين 

موضوع الدعوى : تثبيت زواج ونسب 

نظرا لعدم التمكن من تبلغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة كونه يف منطقة غري 

امنة وعمال بأحكام املادة 34  فقرة /أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

اخطار املدعى عليه عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني 2022/8/22 

الساعة 10 زوالية

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

102275

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد: مازن موقت

املستأنف : فاروق رنجبال 

املستأنف عليها : مها تاديف بنت احمد 

هشام 

أساس /2022/2188

قررت املحكمة وعمال باملادة 27/أ من 

أصول املحاكامت تبليغك نرشا بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم األربعاء 2022/8/31 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املواعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية 

الرئيس

102241

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

                                                                   


