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vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  
 امني الرس        رئيس مجلس 

اإلدارة

 اعالن 
قرر مجلس إدارة جمعية تسنيم التعاونية للسكن واالصطياف بحلب توجيه 

اإلنذار اىل األعضاء املقرصين بوفاء االلتزامات املالية املرتتبة عليهم بعد مطالبتهم 

وتبليغهم بجلسته رقم /27/  قرار/55/ تاريخ 2022/11/9 وهم األعضاء التالية 

أسامؤهم :

1 -  محمد ضعضع بن عبد السالم عضوية /40/ .

2 -  لؤي العبيد بن محمود عضوية /49/ .

3 - محمد بصمه جي بن توفيق عضوية /74/ .

4 – عبد الرحمن شعار بن جامل عضوبة /150/ .

حيث  تقرر تبليغهم يف الصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات الجمعية برضورة 

تسديدهم التزاماتهم املالية خالل مدة /15/ يوم من تاريخ التبليغ.

مدير التعاون السكني بحلب املهندس: مروان طباخ

 24858

 اعالن 
جمعة مناء الخريية إعالن مناقصة لتوريد يومي ملواد الغذائية

إشارًة إىل أحكام قرار وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم خ/2/2435 تاريخ6/8/1977 املتضمن نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة.

تعلن جمعية مناء الخريية املشهرة بالقرار / 1305 / تاريخ 25/8/2008 يف مدينة حلب عن رغبتها بالتعاقد لتوريد يومي للمواد الغذائية التالية: جبنة كرميية، لبنة، حمص 

بالطحينة، زيت زيتون

 • ويجري فض العروض يف مقر الجمعية الكائن يف منطقة املارتيني يف حلب امام مشفى املارتيني مبنى جمعية النور طابق ثاين بتاريخ 2022/12/21الساعة 12:00 صباحا ضمن 

جلسة علنية.

 • تقدم العروض ضمن ثالثة مغلفات وفق دفرت الرشوط.

 • التأمينات املؤقتة لكل مادة مببلغ  )10,000,000. س فقط عرشة مليون لرية سورية ال غري(  

 • تودع يف الحساب املرصيف للجمعية يف بنك سورية الدويل االسالمي:

اسم الحساب: جمعية مناء التنموية الخريية والرقم0:  - 292929.

 • التأمينات النهائية بنسبة )10%  فقط عرشة باملائة (من قيمة العقد .

 • يطبق عىل هذا التعاقد احكام نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة الصادرعن وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم ) خ2/2435/ (بتاريخ 1/11/1977  ودفرت الرشوط 

العامة الصادر باملرسوم رقم ) 450 ( بعام 2004 ودفرت الرشوط الحقوقية واملالية والفنية الخاصة بهذه املناقصة.

 • ميكن الحصول عىل اضبارة هذا التعاقد من مقر الجمعية الكائن يف منطقة املارتيني يف حلب امام مشفى املارتيني مبنى جمعية النور طابق ثاين كام ميكن االجابة حول تساؤالت 

العارضني بذات املكان.

 • مدة تنفيذ العقد من تاريخ 2023/1/1 وحنى 2023/5/25.

 • يبدأ التقديم من تاريخ االعالن وينتهي بنهاية ساعات عمل يوم2022/12/20الساعة 3:00 ظهرا ويكون يف مقر الجمعية الرئييس املارتيني .

 • يبقى املتعهد املرشح مرتبطاً بعرضه ملدة 20 يوما تقومييا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ رسو املناقصة عليه. 

 24864

=====

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

بحلب 

القاضـــي : حسام شحاده . 

املساعــد: باسل العيل  

املدعي :  روالن وكارل انطايك أبناء امني حنا . 

املدعى عليه : روز شاشايت بنت نعوم. 

الدعوى : إزالة شيوع عقار 

أساس /2022/4888 

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً باملادة 

/27/ من قانون اصول املحكامت قررت 

املحكمة اخطارك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة االثنني 2023/1/16 الساعة 

10 زوالية.

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية غيابياً وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 109480

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية الثالثة بحلب

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املستشارين: حسني الحرك – نادر زين الدين

املساعد :  مازن موقت 

املستأنف :  محمد سمري حناوي بن محمد 

املستأنف عليهم :   

 • رسمية الزبني بنت إسامعيل 

 • خريو العبود بن أحمد 

 • طاهر القاسم الشيخ طه بن قاسم 

الدعوى أساس 2172/ ب/2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت تقرر 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/12/28 الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

الرئيس

 109514

======

مذكرة دعوة ملجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة بحلب

القايض السيد : عباس شيخو 

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم

الجهة املدعية : رؤى عكش بنت محمد 

املدعى عليه : وسام قباين بن محمد مصباح.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /10147/ لعام 2022

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة إخطار املدعى عليها 

لحضور املجلس العائيل بواسطة النرش 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/12/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية 

غيابياً، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

 109532

=====

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية السابعة 

بحلب 

القايض : يوسف اطرش 

املساعد : هيثم شالش 

املدعي : )جورج - كامل( خياط أوالد ميخائيل

املدعى عليه : )ناديا – ريجينا – جاكلني( سابا 

بنات بشري

الدعوى : إزالة شيوع

بالدعوى أساس /4608/لعام 2021 

قررت املحكمة عمالً باملادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت اخطاركم نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع 

2022/12/27 الساعة 10 زواليه .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً سيصدر 

الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي .

القايض

 109512 

 اعالن 
جمعة مناء الخريية إعالن مناقصة لتوريد يومي للخبز السياحي

إشارًة إىل أحكام قرار وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم خ/2/2435 تاريخ6/8/1977 املتضمن نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة.

تعلن جمعية مناء الخريية املشهرة بالقرار / 1305 / تاريخ 25/8/2008 يف مدينة حلب عن رغبتها بالتعاقد لتوريد يومي ملادة الخبز السياحي.

 • ويجري فض العروض يف مقر الجمعية الكائن يف منطقة املارتيني يف حلب امام مشفى املارتيني مبنى جمعية النور طابق ثاين بتاريخ 2022/12/22الساعة 12:00 صباحا ضمن 

جلسة علنية.

 • تقدم العروض ضمن ثالثة مغلفات وفق دفرت الرشوط.

 • التأمينات املؤقتة )10,000,000. س فقط عرشة مليون لرية سورية ال غري(  

 • تودع يف الحساب املرصيف للجمعية يف بنك سورية الدويل االسالمي:

اسم الحساب: جمعية مناء التنموية الخريية والرقم0:  - 292929.

 • التأمينات النهائية بنسبة )10%  فقط عرشة باملائة (من قيمة العقد .

 • يطبق عىل هذا التعاقد احكام نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة الصادرعن وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم ) خ2/2435/ (بتاريخ 1/11/1977  ودفرت الرشوط 

العامة الصادر باملرسوم رقم ) 450 ( بعام 2004 ودفرت الرشوط الحقوقية واملالية والفنية الخاصة بهذه املناقصة.

 • ميكن الحصول عىل اضبارة هذا التعاقد من مقر الجمعية الكائن يف منطقة املارتيني يف حلب امام مشفى املارتيني مبنى جمعية النور طابق ثاين كام ميكن االجابة حول تساؤالت 

العارضني بذات املكان.

 • مدة تنفيذ العقد من تاريخ 2023/1/1 وحتى 2023/3/31.

 • يبدأ التقديم من تاريخ االعالن وينتهي بنهاية ساعات عمل يوم2022/12/21الساعة 3:00 ظهرا ويكون يف مقر الجمعية الرئييس املارتيني .

 • يبقى املتعهد املرشح مرتبطاً بعرضه ملدة 20 يوما تقومييا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ رسو املناقصة عليه. 

 24865

 اعالن 
يدعو مجلس اإلدارة لجمعية الفجر الجديد للسكن واالصطياف 

السادة األعضاء املتخصصني يف املشاريع السكنية االتية لالجتامع يف 

املشاريع السكنية االتية لالجتامع ملناقشة واقع املرشوع والنظر يف 

جدول االعامل يف مقر الجمعية يف متام الساعة الواحدة ظهرا يف األيام 

املذكورة وهي :

املرشوع الثالث معارة االرتيق يوم االثنني 2022/12/19 

املرشوع الرابع كفر حمرة /1/ يوم األربعاء 2022/12/21 

املرشوع الخامس كفر حمرة /2/ يوم السبت 2022/12/24 

رئيس مجلس اإلدارة 

 24862

 اعالن 
اعالن تصفية 

قررت محكمة البداية املدنية التجارية بحلب يف الدعوى أساس 

2022/838 بجلسة 2022/11/29 البدء تصفية الرشكة املتكونة 

بني الجهة املدعية محمد جبسه بن محمد صبحي والجهة 

املدعى عليها غسان جبسة بن محمد صبحي لرشكة جبسة 

)بدر للمنسوجات ( غايتها صناعة النسيج االيل مخمل الشيفون 

وصبغ وتحضري االقمشة وتسمية املحامي عامر عبييس مصفيا 

للرشكة فعىل كافة الدائنني مراجعة مكتب املصفي املحامي 

عامر عبييس الكائن يف حلب – الجميلية خلف مقهى العطري 

بناية األوقاف ط/2/ هاتف /0944266820/ من الساعة 7-5 

مساء خالل مدة أقصاها ثالثة اشهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن 

القايض 

 24859

 اعالن 
السادة ماليك العقارين /9637-13480/ من املنطقة العقارية الرابعة نظراً 

لوجود دمج بني عقاريكم لتشكيل قطعة معدة للبناء وفق التخطيط املصدق 

يرجى حضوركم االجتامع املقرر عقده بينكم لالتفاق عىل الدمج فيام بني 

عقاراتكم بقصد التوحيد  أو اإلفراز وذلك يف متام الساعة العارشة من يوم 

الثالثاء املوافق 2023/1/3 يف مبنى مجلس مدينة حلب ) القرص البلدي ط 

14 ( دائرة االستمالك والتنظيم ويف حال تعذر االتفاق سيتم السري بإجراءات 

االستمالك أصوال تطبيقاً للامدة /5/ من املرسوم الترشيعي رقم /20/ لعام 

1983 ويف  حال تخلفكم عن حضور االجتامع سيتم اعتبار ذلك مبثابة  تعذر 

االتفاق . 

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس معد املدلجي

 24863

 اعالن 
قرر مجلس إدارة جمعية العهد التعاونية للسكن واالصطياف بحلب بجلسته رقم /22/ 

القرار رقم /121/ تاريخ 2022/11/5 واملتضمن دعوة األعضاء الذين سبق لهم ان ابدوا 

رغبتهم باالكتتاب عىل مرشوع W3 املزمع اشادته منذ عام 2009 وهم: 1- عبد اللطيف 

ادلبي بن احمد 2- نعيمه جاويش بنت احمد 3- غزوة حميضة بنت إبراهيم كونهم 

مجهولني اإلقامة وذلك برضورة مراجعة الجمعية لتقديم طلب لتأكيد رغبتهم باالكتتاب 

وتسديد مبلغ خمسة ماليني لرية سورية وتقديم عدم استفادة ليصار اىل اعتامدهم مكتتبني 

تحت طائلة اعتبارهم مستنكفني يف حال عدم حضورهم تنفيذ لقرار الهيئة العامة ومنحهم 

مهلة خمسة عرش يوم من تاريخ اإلعالن حيث سيصار لدعوة املنتظرين لالكتتاب وفق 

افضليتهم اصوال.  واعتبار هذا اإلعالن مبثابة التبليغ املبارش اصوال. 

امني الرس                      رئيس مجلس اإلدارة 

رنا حبال                    محمد سعيد نينو

 24854

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  500/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: زينب دحو بنت نارص

املدين : مأمون خزمة بهرور بن عمر 

العقار املطلوب بيعه: 13/236 حصة 1200 

سهم منطقة عقارية رابعة بحلب عضوية 

/730/ املرشوع األول لدى جمعية املحبة 

التعاونية للسكن واالصطياف  

القيمة املقدرة للعقار: 250.000.000 ل.س 

مئتان وخمسون مليون لرية سورية قيمة 

1200 سهم 

أوصاف العقار:عبارة عن شقة يف الطابق 

الثالث مؤلفة من أربع غرف ومدخل ومطبخ 

وحامم ومرحاض وسقيفة وثالث رشفات 

احداها تم ضمها إىل املطبخ

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني بعد 

إزالة شيوعه.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة البيع األوىل يوم الثالثاء ـا 

2022/12/27 الساعة 12.30 زوالية وحتى 

الساعة /13.30/ زوالية .

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وأن يودع 

مبلغاً يعادل نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان دائرة 

التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي رسم الداللة 

ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

 109548

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة بحلب

القايض السيد: عيل سلطان

املساعد السيد: موىس شيخو

املدعية: أزهار حوري بنت محمد

املدعى عليه: محمد عامر قهوايت بن عمر

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

الدعوى رقم أساس /13766 / لعام 2022 يف

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة / 27 / أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية إبالغك

الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ولزوم الحضور إىل

املحكمة يوم الثالثاء 2022/12/27 الساعة 

10 زوالية.

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املذكور أجريت بحقك املعاملة القانونية

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 109469

=======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /16/  

بحلب

القايض : عبد النارص نرص الله   

املساعد :   محمد طيب العيل 

املدعـي : محمد حمد بن عبد العزيز 

املدعى عليه: عبد العزيز الحمد بن جاسم                     

 الدعوى : تثبيت رشاء

قررت  املحكمة عمال باملادة)34- أ(  اصول  

ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة القرار رقم /1106/واساس /15378/ 

2022واملتضمن :

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى عليه  

لتامم املسكن /23/ من العامرة /117/ منطقة 

املرصانية والذي ال اليها بالقرار القضايئ 

القطعي أساس/2021/5227 الصادر عن م ب 

/9/ بحلب   ونقل امللكية السم املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/11/21

 القايض

 109471

 اعالن  اعالن 

2487124872رئيس مجلس اإلدارة



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٥٢٠/

االربعاء ٧ / ١٢  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  
 امني الرس        رئيس مجلس 

اإلدارة

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة عرش بحلب 

القايض :  محمد شادي بدلة 

املساعد :    زياد املحمد 

 املدعــية :  فاطمه سنكر بنت عبد 

الحليم. 

املدعى عليه : جهاد حامدي بن عبد 

القادر . 

الدعوى :  فسخ وإعادة تسجيل عقار . 

أساس /23534/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/أ أصول اخطارك 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

االثنني 2022/12/26 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

القايض

 109466

======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية /5/ بحلب

القايض السيد: عيل سلطان.

املساعد السيد: موىس شيخو.

املدعية :. ملك عليكاج بنت محمود. 

  

املدعى عليه: يارس حالق بن محمد.

الدعوى: تفريق لعلة الغياب.

أساس /2022/13699

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

اخطارك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

وبواسطة اإلعالن بالصحف بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء الواقع 

2022/12/27 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 109464

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السادسة بحلب

القايض : شازل االسعد   

املساعد :   هيثم شالش  

املدعـي)طالب الرتميم( : فائق احمد بن 

هوريك     

املدعى عليه: عبد املنان احمد بن عبد 

الحنان                    

 الدعوى :ترميم وتثبيت رشاء

 الدعوى اساس /  5179/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االربعاء 2022/12/28 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض 

 109463

====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الخامسة  بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنفة :  اميان بطيخ بنت عبد الجواد   

املستأنف عليه:   نديم مؤذن بن محمد    

 الدعوى أساس/ 3127/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 27/أ 

اصول  إبالغ املستأنف عليه االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االربعاء 

2022/12/28 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا يف 

املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية .

الرئيس

 109462

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

السادسة بحلب

الرئيس:   حسن عتك   

املساعد:  نصار العساف  

املستأنفة :  اميان بطيخ بنت عبد الجواد   

املستأنف عليه:   محمد خالد ديناوي 

بن بديع    

 الدعوى أساس/ 3128/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 27/أ 

اصول  إبالغ املستأنف عليه االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االثنني 

2022/12/26 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا يف 

املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية .

الرئيس

 109461

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الرابعة  بحلب

الرئيس:   محمود هركل  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنفة :  اميان بطيخ بنت عبد الجواد   

املستأنف عليه:   عبد الرحمن دهان بن 

حسن   

 الدعوى أساس/ 3211/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 27/أ 

اصول  إبالغ املستأنف عليه االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  االثنني 

2022/12/26 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا يف 

املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية .

 الرئيس 

 109460

======

إعالن مبثابة مذكرة أخطار صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف جنديرس 

القايض  :  عامر جمعه

املساعد :  رميا بركات

املدعي  :  ترييز بطال بنت بطال       

املدعى عليه : شيار احمد بن فهيم

موضوع الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق و 

الرضر و نفقة و تعديل مهر   

يف الدعوى رقم أساس /323/ لعام 2022

عمالً باملادة /34 / فقر /أ/ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة أخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك إىل املحكمة يوم 

االربعاء 

2023/1/11   الساعة  /10/ زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

   القايض 

 109459  

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثانية بحلب  

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد :  محمد سالمة

املدعي : يحيى عزو بن محمد ربيع 

املدعى عليها : جامنه الفارس بنت فارس

الدعوى : تثبيت طالق

الدعوى أساس 2022/15037

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم األربعاء 2022/12/28 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

 109458

======

إعالن مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :  محمد برهان عبد املجيد 

كوردي

املطلوب تبليغه :  أحمد محمد وليد 

العيس

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ  

30 / 11 / 2022 بامللف التنفيذي 

12606/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه وضع موضع التنفيذ الحكم  البدايئ 

املدين أساس /2938/ قرار /494/ حسم 

.2022/5/18

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

 109457

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعي : عبد الله حجازي بن حسن 

املدعى عليه : محمد جمعة املامو بن 

حسن 

الدعوى : تثبيت رشاء 

الدعوى أساس 2022/28125

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني 2022/12/19 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

 109456

======

 اعالن مبثابة مذكرة دعوى 

 صادرة عن املحكمة الرشعية بدير حافر 

 بالدعوى رقم أساس /646/ لعام 2022 

القايض السيد: لؤي العبد السالم 

املساعد: جامل العيل 

املدعية: سمرية بنية بنت محمد                                 

ميثلها املحامي: يارس الحجو 

املدعى عليه: محمد خري الهويدي بن 

هويدي قرية رسم الكبري )العلكانة( 

الدعوى: تثبيت طالق ونفقة 

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه بالدعوى كون املدعى عليه خارج 

القطر وعمال بأحكام املادة /27/ فقرة /أ/ 

أصول محاكامت مدنية. قررت املحكمة 

دعوة املدعى عليه عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرش بالصحف بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم األربعاء 2022/12/28م 

الساعة /10/زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

 109455

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

عرش بحلب 

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعي : ياسني عيل األبرص.

املدعى عليه : جعفر رساج الدين سبسبي.

 املوضوع : طلب مبلغ.

بالدعوى أساس 2022/17222 

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

2023/1/24 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

 109453

=====

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

ملف 12143/ب/2022 

 املنفذ    : محمد عصام هيطالين بن 

محمد امني بصفته رئيس مجلس إدارة 

الجمعية التعاونية السورية األملانية 

املشرتكة للسكن واالصطياف بحلب                          

املنفذ عليهم   :

 محمد باقر عرعور بن ربيع -فريدة 

الكبش بنت حسني – محمد قاسم بركات 

بن عبد الله -زعرور حاج احمد بركات 

بن عبد الله 

يوسف – رحاب – أبناء عبد امللك الحاج 

يوسف 

محمد بدر – إبراهيم أبناء احمد بركات 

يوسف – محمود – حسن أبناء احمد 

الحاج يوسف  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  بتاريخ  

/2022/11/29   اخطاركم نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات بانه وضع موضع 

التنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البداية 

املدنية  أساس 2066 قرار 1368تاريخ 

2010/9/21 فعليكم مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين او ارسال الوكيل القانوين 

تحت طائلة السري باإلجراءات القانونية 

 مدير التنفيذ املدين بحلب

 109452

=====

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة البداية املدنية  

بالسفرية 

القايض السيد صالح الياس  

املساعد السيد : نور مشنطط 

الجهة املدعية : رحاب عبد الله بنت 

عارف 

 الجهة املدعى عليها : عارف العبد الله 

بن جاسم  

موضوع الدعوى تثبيت رشاء 

قررت املحكمة بجلسة 2022/11/28 

بالدعوى رقم أساس 1267/لعام 2022 

ابالغ املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم 

االثنني املوافق 2022/12/26 الساعة 

العارشة  زوالية وذلك لجهالة موطنك 

عمال باملادة 27 أصول محاكامت 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن 

  109454

=====

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

ملف 12144/ب/2022 

 املنفذ    : محمد عصام هيطالين بن 

محمد امني بصفته رئيس مجلس إدارة 

الجمعية التعاونية السورية األملانية 

املشرتكة للسكن واالصطياف بحلب                          

املنفذ عليهم :

 نشأت هاشم بن محمد -فطوم محمد 

عيل بنت حسن 

رضية -زنوب بنات عمر الصنديل 

عزيزة – كلثوم بنات عمر هاشم 

امل – محاسن – حسان – محمد – 

محمود – فاطمة -فراس أبناء عبدو 

محمد عيل 

إسامعيل -جامل – جميل – جميلة 

– عيوش – امينة فطوم أبناء محمد 

إسامعيل احمد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  بتاريخ  

/2022/11/29   اخطاركم نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات بأنه وضع موضع 

التنفيذ الحكم الصادر عن محكمة البداية 

املدنية  أساس 2067 قرار 1475تاريخ 

2010/9/30 فعليكم مراجعة دائرة 

التنفيذ املدين او ارسال الوكيل القانوين 

تحت طائلة السري باإلجراءات القانونية 

  مدير التنفيذ املدين بحلب

 109451

======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الرشعية يف االتارب 

القايض عبد القادر زلط 

املساعد فاطمة سلمو 

املدعية عفاف الحسن بنت عبد الغني 

املدعى عليه الفضل كراف بن يحيى 

املوضوع تثبيت زواج ونسب 

يف الدعوى أساس 132 لعام 2022 قررت 

املحكمة وعمال باملادة 34/أ من أصول 

املحاكامت اخطارك نرشا بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة يوم الخميس 2022/12/29 الساعة 

10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

القايض 

 109518

======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية /3/ 

بحلب 

الرئيس عبد الخالق رزوق 

املساعد مازن مؤقت 

املستأنف محمد كامل ازرق بن محمد 

املستأنف عليه زينه الغريبي بنت محمد 

أساس 2022/3055 

قررت املحكمة عمال باملادة 27/أ ابالغك 

عىل لوحة إعالنات املحكمة وعىل احد 

الصحف الرسمية بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الثالثاء الواقع 2022/12/27 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 109465

=====

 إعالن قضايئ مبثابة إخبار تنفيذي 

امللف رقم 584 / نزع / 2022

طالب التبليغ: كامل شدياق بن جورج

املطلوب تبليغه: حكمت دميان بن 

جورجي

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/11/30 تبليغ الجهة املنفذ عليها 

حكمت دميان بن جورجي نرشاً بإحدى 

الصحف الرسمية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات الدائرة ومتهيداً لبيع العقار 

املوصوف باملحرض رقم /3885/ مقسم 

/12/ م.ع ثانية بحلب ـ متام العائدة 

ملكيتها للجهة املنفذ عليها واملحجوز 

ملصلحة كامل شدياق بن جورج واملقدرة 

قيمته مببلغ وقدره /300.000.000/ 

ل.س ثالمثائة مليون لرية سورية .

جرباً فقد نظمت قامئة رشوط البيع 

وأودعت بامللف بتاريخ 2022/11/22 

وعينت رئاسة التنفيذ الساعة 13.00 

الواقع االثنني 2022/12/26 موعد 

الجلسة تعقد للنظر فيام يحتمل تقدميه 

من االعرتاضات عىل القامئة لذلك وتوفيقاً 

ألحكام املادتني /390-391/ من قانون 

أصول املحاكامت فإننا ننبهكم إىل لزوم 

االطالع عىل القامئة وإبداء ما قد يكون 

لديكم من أوجه البطالن أو املالحظات 

بطريق االعرتاض عليها قبل موعد جلسة 

االعرتاضات خالل فرتة اإلعالن أو إرسال 

وكيل قانوين وإال سقط حقكم يف ذلك .

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

109511

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثانية بحلب

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي

املدعي : أحمد يعقوب بن محمود 

املدعى عليه : محمد القاسم بن قاسم

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 2022/28565

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 2022/12/28 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

109510

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التجارية األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد : عبد الرحمن حسن 

املدعيان : 

- رياض دانيليان بن أنطوان 

- انس االجايت بن محمد.

املدعى عليهم : 

- أنطوان دانيليان بن سمري

- جورجيت موره بنت يوسف 

- مرييام دانيليان بنت سمري 

الجميع إضافة لرتكة سمري دانيليان بن 

أنطوان 

- ثورية بوزي بنت نوح 

املوضوع : حل وتصفية رشكة 

رقم أساس 735/تجاري/2022 

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة إخطار 

املدعى عليهم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة األربعاء 2022/12/28 

الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور سيصدر الحكم بحقكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض  

109509

===========

مذكرة دعوة ملجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني

الجهة املدعية : فاطمه فطيمه بنت 

احمد إسامعيل.              ميثلها املحامي 

: محمد خياطة

املدعى عليه : محمد قزاز بن مصطفى

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق.

يف الدعوى رقم أساس /11621/ لعام 

2022

عمالً باملادة 27/أ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة دعوة 

املدعى عليه لحضور املجلس العائيل 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس 2022/12/29 

الساعة /10/ زوالية. وإذا مل يحرض أو 

يرسل وكيالً قانونياً باملوعد املحدد جرت 

بحقه املعاملة القانونية غيابياً.

    القايض  

109506

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

 القايض :  محمد سعيد علوش  

 املساعد :  خلدون حوري

املدعي: أحمد قصاص بن محمد                                      

 املدعى عليها : آيه صويف بنت محمد     

 الدعوى : اسقاط حضانة

 الدعوى أساس/13135/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/27/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة   الخميس  22 /2022/12 

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 

109504

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

بحلب 

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعون : 

- أمل وفاطمة بتول وريه أوالد محمد 

رشيف فقش - أصالة عن أنفسهم 

وإضافة إىل تركة مورثهم محمد رشيف 

فقش

- وائل حاج محرم بن محمد فارس 

- سدره ومحمد أوالد وائل حاج محرم 

- أصالة عن أنفسهم وإضافة لرتكة 

مؤرثيهام رنده فقش ومحمد رشيف 

فقش

املدعى عليهام : محمد رشيف وسنا أوالد 

محمود فقش 

املوضوع : ادعاء بالتقابل 

بالدعوى أساس 2022/756

عمالً باملادة 27/أ قانون أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة الخميس 2022/12/29 الساعة 

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

ستجري بحقك املعاملة القانونية، 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

109501

===========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف  

صادر عن محكمة الرشعية يف االتارب

القايض السيد :   عبد القادر زلط

املساعد السيد:   فاطمة سلمو 

الـــــمـــدعــــي   : ورده الحميد بنت 

لطوف    

املدعى عليه  :  ابراهيم ابراهيم بن 

مصطفى   

موضوع الدعوى  :  تفريق لعلة الغياب 

بالدعوى أساس /   163  / 2022

عمالً باملادة /34/فقرة / أ/  من قانون 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

إبالغك نرشاً بالصحف و لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة

 يوم الخميس 2022/12/29 الساعة 

/10/ زواليه

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية    . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

109500

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة والطلب 

العارض بالصحف 

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه 

املساعد : أحمد عوض

املدعية : ليندا فقاس بنت محمد مطيع.

املدعى عليه : محمد مالك صباهي بن 

عبد الرزاق.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

بالدعوى رقم أساس /14049/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ من 

قانون أصول املحاكامت دعوتك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/12/28 الساعة  /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن.

   القايض  

109496

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب

 القايض السيد : عبد الله كريدي  

املساعد السيد : باسم حالج

 املـــــدعــية : بنان حالق بنت عاصم                

ميثلها املحامي محمد بهاء نشار             

املدعى عليه : أنس حالق ابن أحمد                     

موضوع الدعوى : تثبيت طالق.

يف الدعوى رقم أساس / 13850 / لعام 

   2022

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/11/29 ، رغم تبلغه مذكرة 

دعوته عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف ، لذلك قررت املحكمة 

عمالً بأحكام املادة / 27 / من قانون 

أصول املحاكامت املدنية إخطار املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية و 

لصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس الواقع 

يف 2022/12/29 الساعة / 10,00 / زوالية 

، و إذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً عنه 

يف املوعد املحدد جرت يف حقه املعاملة 

القانونية ، و يعترب الحكم الذي يصدر 

بحقه مبثابة الوجاهي .  و عليه اقتىض 

اإلعالن .

القايض

109495

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : ثريا هنو بنت محمود  

 

وكيلها املحامي يارس سمري حليوي

املدعى عليه : عبد الحميد هنو بن محمد

الدعوى : تثبيت طالق

الدعوى أساس 2022/12752

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الخميس 2022/12/29 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي . عليه اقتىض اإلعالن

القايض

109494

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب 

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : سلوى حليوي بنت عبد الحميد

املدعى عليه :  محمود منري بن عيل 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 14921/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم الخميس 2022/12/29 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

109493

==========

مذكرة اخطار  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اخرتين

بالدعوى أساس/ 105 / لعام 2022 

القايض السيد : احمد شادي عيد                                     

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية: رهف عمر األشقر بنت عمر                 

املدعى عليه:   محمد املوىس بن خالد  

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة  كونه يف منطقة غري امنة 

وعمالً باحكام 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  الخميس   29/ 

2022/12 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 

109492

 ===========

إعالن مبثابة طلب عارض 

صادر عن املحكمة الرشعية بحلب- 

الغرفة  الخامسة    

 القايض السيد : عيل سلطان  

املساعد السيد : موىس شيخو 

املدعية : راما غجر بنت حسني                         

 ميثلها املحامي :حسام يحيى     

املدعى عليه: وضاح مرصي بن احمد         

موضوع الدعوى : طلب عارض تثبيت 

طالق    

 يف الدعوى رقم أساس /13562 /لعام  

2022

عمال باملادة )27(  /أ/ قررت املحكمة 

ابالغ املدعى عليه  الطلب العارض  

بواسطة النرش بالصحف املحلية  و عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة  يوم األثنني الواقع يف       

  2022/12/26 الساعة /10/   زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً  

باملوعد املحدد  جرت   بحقه املعاملة 

القانونية  

 وعليه اقتىض اإلعالن 

   القايض 

109486

                      ===========

 اعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

 صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض السيد: حسني العليوي 

املساعد السيد: نعيمه املسطور 

املدعية: خديجه موىس املحمود بنت 

محمد 

املدعى عليه: حسني الحسن بن محمود 

موضوع الدعوى: تثبيت زواج وإلحاق 

نسب 

قررت املحكمة عمال باملادة )34( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون القرار رقم /708/ أساس /558/ 

لعام 2022 واملتضمن اقرر: 

1- تثبيت زواج املدعية من املدعى عليه 

واعتبار هذا الزواج واقعا يف منطقة 

منبج بتاريخ 2015/9/15/. 

2- تثبيت نسب الطفلة هي: اميان تولد 

2017 والحاقها بنسب والديها املذكورين 

أعاله. 

3- تثبيت الطالق الرجعي واعتباره واقعا 

يف منطقة منبج بتاريخ 2017/4/1/ 

وانقالبه عىل طالق بائن لعدم حصول 

املراجعه خالل فرتة العدة.

4- تسجيل واقعة الزواج والنسب 

والطالق موضوع الفقرات السابقة عىل 

قليد الزوجني يف سجالت األحوال املدنية 

املختصة اصوال. 

5- عدم البحث بالعدة مليض اجلها. 

6- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة. 

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال للطعن 

بالنقض صدر وتيل علنا حسب األصول 

بتاريخ 2022/11/28 ميالدي 

وعليه اقتىض اإلعالن يف الصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة للنرش اصوال. 

  القايض 

109485

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

مذكرة دعوة ملجلس عائيل  

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين

 القاضـــي  : محمد يارس عطعط     

 املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعــــية :  اسمهان إبراهيم بنت 

صالح الدين األيويب                          

املدعى عليــه : محمد جمو بن رفعت   

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس 743 

لعام 2022

  تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم االثنني 

املوافق 2022/12/26 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 عفرين 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

109484

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة النقض 

طالب التبليغ: محمد فاضل رشكس بن 

نور الدين   

 وكيله املحامي حسام الدين حزيني

املطلوب تبليغه : فريد زيدان بن 

يوسف

قررت رئاسة محكمة االستئناف املدنية 

األوىل بحلب بتاريخ 2022/11/30 

باالضبارة رقم أساس حفظ /17/ لعام 

2022 وعمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

البدايئ املدين أساس /15210/ قرار 

/1238/ لعام 2007 املصدق استئنافاً 

بالقرار /382/ أساس /4428/ لعام 2008 

واملصدق نقضاً بالقرار /1623/ أساس 

/543/ لعام 2010 املتضمن : رد الدعوى 

وترقني اإلشارة .

القايض

109483

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٥٢٠/

االربعاء ٧ / ١٢  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  
 امني الرس        رئيس مجلس 

اإلدارة

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة الرشعية يف 

عفرين 

اساس / 387 /  قرار /  1244 / لعام 

    2022

 القايض  : محمد يارس عطعط

املساعد : محمد يارس الحافظ

املدعية  :  سارة حسن بنت محمد

املدعى عليه  : محمود محمد بن 

محمد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق قبل 

الدخول و الخلوه الصحيحه

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادتني 

/34/ فقرة /أ/ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية اعالم املدعى 

بواسطة النرش بالصحف و لصقاً عىل 

لوحة اعالنات املحكمة ... املتضمن  

اقرر  :

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/10/31 و التفريق بني الزوجني 

املتداعيني لعلة الشقاق بطلقة بائنة 

واحدة و اقعة يف قاعة املحكمة 

بتاريخ صدور هذا القرار.

 •  تسجيل واقعة الطالق عىل قيود 

املتداعيني يف سجالت االحوال املدنية 

املختصة اصوال

 • عدم البحث بالعدة الرشعية 

كون التفريق قبل الدخول و الخلوه 

الصحيحة

 • تثبيت تنازل املدعية عن جميع 

حقوقها الزوجيه و الرشعية يف هذه 

الدعوى

 • تضمني املدعى عليه الرسوم و 

املصاريف وسبعة أالف  لرية سورية 

اتعاب محاماة توزع اصوال

قرار وجاهياً بحق الجهة املدعية و 

مبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابالً للطعن بالنقض صدر و 

افهم علنا  حسب القانون و االصول  

بتاريخ 15/ ربيع الثاين /1444 هجري 

املوافق 2022/11/10 ميالدي 

 القايض 

109482

===========

 مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

حريتان

 يف الدعوى رقم أساس/  98  / لعام 

 2022

القايض السيد :   إبراهيم الكادري                                  

املساعد  :   خلود منال

املدعي: يوسف البدر بن محمد    

 املدعى عليهم: ورثة برشى األحمد 

بنت حسني و هم :

 •  حسني األحمد بن حسن   

 • صربيه األحمد بنت احمد

 • عبد الغفور العيىس بن خالد                         

موضوع الدعوى:   تثبيت زواج و 

نسب      

نظراً لكون عنوان املدعى عليهم  

ضمن منطقة غري امنة وعمالً باحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطاركم 

عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً 

بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم    الثالثاء   27 /  12 /2022 

الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرضوا أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقكم املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقكم مبثابة 

الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن

القايض 

109481

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب 

القايض: حسن مشاعل

املساعد: نور ركبي

املدعية: جهاد االسامعيل بن أحمد 

 

املدعى عليه: محمد حامم بن تريك 

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /15169/ قرار 

/1171/ لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي لتامم العقار 

10918/ 17 منطقة عقارية أنصاري 

ونقلها وتسجيلها السمه.

 • عدم املساس باإلشارات املوضوعة 

وترقني إشارة الدعوى بعد اإلنربام. 

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2022/11/23

القايض

109479

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة بداية املدنية 

الرابعة عرش بحلب 

القاضـي :  فاطمة دهان  

املساعد : غفران عبيد    

املدعي  - طالب الرتميم : وليد عامر 

بن محمد ديب   

املطلوب الرتميم مبواجهتهم 

املدعية : ثناء الدرويش الخطيب   

املدعى عليه : محمد املرعي بن عبد 

الكريم 

الدعوى :  ترميم دعوى ) تثبيت 

رشاء ( .

يف الدعوى رقم اساس /  14079  / 

لعام 2022

عمال باملادة / 34/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشا بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  الخميس 2022/12/29 

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 

109478

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

األتارب 

القايض السيد : عبد القادر زلط

املساعد السيد : فاطمة سلمو 

املدعــــــية : هناء سعيد عتقي 

املدعى عليه : رياض محمد بكرو

 موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الغياب والشقاق

 يف الدعوى رقم أساس /188/ لعام 

2022

 عمالً باملادة /27/ فقرة /أ/ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية إخطاره 

تجديد الدعوى بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء الواقع يف 2022/12/27 

الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكورة جرت يف حقه املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

القايض

109477

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السادسة بحلب  

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية : ريم قوجه بنت محمد  

 

وكيلها املحاميان موقت وعمر تومان

املدعى عليه : أحمد دبابو بن محمد 

صبحي

الدعوى : تفريق للشقاق وتعديل 

مهرين

الدعوى أساس 2022/12683

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األحد 2022/12/18 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

109476

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الثالثة  بحلب

الرئيس:   عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنف :  احمد حسان عرب بن 

محمد بهاء الدين   

املستأنف عليهام:  

 •  عمر بسام عرب بن محمد بهاء 

الدين 

 • فريزه نحاس بنت عمر   

 الدعوى أساس/ 3109/ب/ لعام 

 2022

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 

27/أ اصول  إبالغ  املستأنف عليه  

االعالن بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

الثالثاء 2022/12/27 الساعة )11( 

زوالية 

 واذا مل تحرضا أو ترسال وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكام 

املعاملة القانونية .

القايض

109475

===========

مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

عفرين

القايض السيد :  محمد يارس عطعط                                   

املساعد  :  محمد يارس الحافظ 

املدعية :  رشيهان حسني بنت جواد            

 و كيلها  املحامي : عيل عامر الجمعه            

املدعى عليه:  زيرهاب حاج احمد 

بن جالل                

  موضوع الدعوى: تثبيت زواج  

يف الدعوى أساس/  1051/ لعام 2022

 قررت املحكمة  وعمالً بنص 

املادة)27( أ/ أصول مدنية  تبليغ 

املدعى عليه  كونه خارج القطر 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة  بلزوم حضور املدعى عليه  

بنفسه او يرسل وكيالً قانونياً عنه 

يف الجلسة القادمة املصادف يوم    

الخميس  29/ 12 /2022 الساعة  

العارشة زوالية  ويف حال عدم حضورك 

فالحكم سيصدر بحقك  مبثابة 

الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

109474

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :  وارطان ماكاريان بن 

ديكران

املطلوب تبليغه :  كادرو وباسل ولدي 

اسعد حنطاية أصالة وإضافة لرتكة 

أسعد حنطاية

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 1 / 12 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 4372 / ص /2022 

املرمم من امللف 5558/ص /1998 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين 

/7274/ قرار /322/ لعام 1998.

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

109473

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية /

الثانية/  بحلب

القايض :  حسن مشاعل   

املساعد :    نور ركبي

املدعـــي :  عمر كاتب بن جميل   

 املدعى عليهم :   آالء وماجدة 

وجميل وحمود  كاتب ورثة عيل 

كاتب                

ـ الدعوى : تثبيت بيع

قررت  املحكمة عمال باملادة)34- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /563/

واساس /230/ 2022واملتضمن :

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 

عليهم جميعاً ملا آل اليهم ارثا من 

مورثهم جميل كاتب مبوجب حرص 

االث القانوين رقم /1520/ الصادر 

عن قايض الصلح املدين بحلب بتاريخ 

2022/6/24 وذلك من العقار رقم 

/8469/ مقسم /12/ م ع /9/ بحلب 

ونقل امللكية السم املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى  املوضوعة 

بالعقد /3166/ لعام 2021بعد انربام 

الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/6/22

 القايض

109472

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب 

القايض : محمد املوىس اليتيم

املساعد :  دليار عبيد

املدعية : سمر هالل

املدعى عليهم : 

 • رميا وسامي ولدي محمد المع

 • عبد الكريم ومحمد عامر ولدي 

أحمد رمزي هالل

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/4777

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/12/29 الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

109470

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الخامسة بحلب  

القايض السيد : عيل سلطان 

املساعد السيد :  موىس شيخو

املدعية : رباح الشهايب بنت أحمد 

املدعى عليه : عبد املنعم الكريز بن 

جمعة

الدعوى : تفريق

الدعوى أساس 2022/13487

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/12/26 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

109468

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب

القايض السيد:  مروان حاج حمود.

املساعد السيد :  محمد الحسني 

الرجو.

املدعية: مها شامع بنت محمد ربيع.

ميثلها املحاميان : أ. محمود باسم 

شامع ومحمد ربيع شامع 

املدعى عليه : هامم رزوق بن محمد 

رضار.

الدعوى : تفريق قبل الدخول والخلوة 

ونصف مهرين ونفقة.

أساس/16749/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ أ 

ابالغك نرشاً بالصحف اليومية املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس 

الواقع 2022/12/29 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

109467

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب

القايض :  مصطفى لبابيدي

املساعد :  هنادي الياس 

املدعية :  علياء ستوت بنت عمر . 

املدعى عليها: نجالء اقرع بنت عبد 

الله . 

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء. 

أساس /4908/ 2022 

عمالً بأحكام املادة /27/ أ أصول 

اخطارك بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة الخميس 

2022/12/22 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

109556

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب 

أساس /20584/ قرار /1147/ لعام 

2022

القايض السيد : مجد قمشايت

املساعد السيد : عبد العزيز شحادة

املدعي : عامر املنيف بن محمد.

املدعى عليهم : نوري األحمد بن 

أمني.

 الدعوى : ترقني إشارة عىل صحيفة 

السيارة.

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

أصول محاكامت مدنية إعالم املدعى 

عليهم بالنرش بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة القرار 

املتضمن :

1- ترقني إشارة الدعوى رقم أساس 

/68/ لعام 2020 الصادرة عن محكمة 

الصلح املدين بالسفرية واملوضوعة 

لصالح نوري األحمد بن أمني مبواجهة 

فيصل املنيف بن محمد عىل السيارة 

موضوع الدعوى بالعقد رقم /73134/ 

تاريخ 2021/2/22.

2- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واألتعاب.

 قراراً وجاهياً بحق املدعي كالوجاهي 

بحق املدعى عليهام قابالً لالستئناف 

صدر وأفهم علناً حسب األصول 

بتاريخ 2022/11/23.

القاضـي

109576

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الخامسة 

بحلب

القايض : مالك بدلة

املساعد :  مصطفى بكرو

املدعي : أحمد خليل بن محمد

املدعى عليه :  محمد خليل بن محمد

الدعوى : رشاء جرار 

الدعوى أساس 23485/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 2022/12/28 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

109574

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية التاسعة بحلب

القايض : محمد فراس خرمة

املساعد : عيل األقرع 

املدعية : سعده الشواخ بنت رجب 

املدعى عليهم : 

 • اميان بيج بنت محمد   أصالة 

وبالوصاية عىل القارصين زكريا 

وهديل 

ومصطفى أوالد محمود درويب

 • جامل درويب بن محمود 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/19886

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/12/27 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

109570

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

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /  السادسة / 

القايض الســـيد :عباس شيخو

املساعد الســيد :عبد الرزاق   هاشم 

الجهة املدعيــة:  ظالل كردو بنت 

خالد     

الجهة املدعى عليها :    

امينه  رز  بنت محمد عيل  

 محمود -  باسل -  سامح  اوالد خالد 

كردو

 الدعــوى :     تثبيت مخارجة     

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 16570

وعمال«  بأحكام  املادة    27/ 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 )  االربعاء   ( املوافق    28/ 12 

/ 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

109568

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب 

القايض :  محمد ماهر شيحه  

املساعد:  احمد عوض 

املدعية : رىب عاشور بنت عبد الستار                                       

ميثلها املحامي أنس املحمد 

املدعى عليه:  محمد العوض بن عبد 

اللطيف         

الدعوى:  تفريق  لعلة الشقاق قبل 

الدخول     

الدعوى أساس:  16609  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )الخميس(   29 / 12 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

109563   

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية االوىل 

بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد : محمد الحسني الرجو

املدعية : ريم أبو شقره بنت عمر

املدعى عليه : محمد ديب معاز بن 

محمد جالل

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

أساس 2022/12261

قررت املحكمة عمالً بأحكام باملادة 

27/آ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغ املدعى عليه مذكرة 

دعوة بواسطة االعالن بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الثالثاء 2022/12/27 

الساعة /10/ زواليه .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

القايض

109561

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدين 

الرابعة بحلب 

بالدعوى أساس /757/  لعام /2022/ 

القايض السيد  :  حسام شحادة

املساعد:  باسل العيل

املدعي: عيل عبدالله مهاجر أصالة و 

إضافة لرتكة وورثة عبدالله مهاجر 

 املدعى عليهم أصالة عن أنفسهم و 

إضافة لرتكة مورثهم وهم   : 

  - ورثة عيل منان مقتاد  :   

 - فاروق     - فاتح    راسيم     - عيل     

- محمد أمين  -    نزار    - سوزان     

- بريفان    - نديرة     - حياة       

فاطمة .    أوالد عيل مقتاد .     

- فاطمة محمد هداية      - املاست 

محمد سليامن بنت رشيد .

-ورثة محمد هالل بن حاج أحمد  : 

 -عبد الفتاح  -أحمد     - صبحي      

- سيف الدين  - محمد يحيى    - 

ملك     - نعمت     - ملياء      - 

ضحى  . أوالد محمد هالل 

- نبيلة أغيوريل بنت محمود   - 

حسناء كامل بنت إسامعيل - محمد 

حامش بن أحمد  - محمد أغيوريل بن 

محمد بشري – 

محمد خالد  - محمد جامل  - عهد   

- غانيه  - نورسان - بتول . أوالد 

مصطى منال . 

- محمود -حسام الدين  - عالء الدين 

- دمية .   أوالد محمد بشري أغيوريل  .

 - ورثة رشيد أحمد علو :

      - أحمد  - محمود - نزار - محمد 

- غادة - فاطمة - جومانا . أوالد رشيد 

علو . - رحيمة محمد محمد .

    - سامر - رشيد  - سيلدا أوالد 

عدنان علو  .

- ورثة بياض رشيد بنت عيل : 

  - جميل رشيد بن يوسف .

  - بدرخان - كامريان  - روكان - 

شريين – هيفني .أوالد جميل رشيد .

- ورثة روكان رشيد بنت جميل 

وبياض :

   - جميل رشيد يوسف - جميل 

عبدو بن أحمد 

  - محمد -رانيا - راما - ريم -سدرة - 

هبة . أوالد جميل عبدو .

  - ورثة أحمد منان بن محمد :

    - محمد - عبد السالم - صالح 

الدين - سمري - فاطمة  - نجاح  - 

سلوى - ليىل . أوالد أحمد منان . دونا 

عبدو ابراهيم .

   - ورثة عبد الرحمن رشيد بن 

حسن : 

     - عبد الكريم  - محمد  - جيهان  

- نزهه   - زينب  - زهيدة  .أوالد عبد 

الرحمن رشيد  

 - ورثة محمد سيدو بن شمدي  : 

     - وليد  - فادي - زينب  - أمرية 

- الرا  أوالد محمد سيدو - حميدة 

عبدو موىس 

- عدنان  - وحيدة  - إبراهيم  - 

حميدة    منى  . أوالد شمدي سيدو  

- نزار - نور  - أمري  - إياد  - زينب  . 

أوالد حميد سيدو

- شادي - إبراهيم - عدنان  .أوالد 

نوري سيدو

- ورثة عبدو سيدو بن شمدي  :

 - شندي   - جميل  - ميشيل  .  أوالد 

عبدو سيدو   - لينه حميكو بنت 

درويش      

  - ورثة جميلة بكرو عبد الرسول  :

    - جميل - صالح  - معني  - فاروق 

- صباح  - ريحانة  . أوالد بكرو 

حسن . 

   - جميل  - بكري  - فاطمة  - 

جميلة . أوالد عبد الوهاب عبد 

الرسول .

   - رامز حاجيكو بن حسو - ذبية 

عبد الرسول بنت بكرو - بكري حسن 

بن رفعت 

 - عليا العيل الصياح بنت صالح 

  - عمر - صابيته  - منى  . أوالد عبد 

الرحمن حسني . 

- ورثة جميل عبد الوهاب عبد 

الرسول  :

   - وردة الصالح بنت أحمد  - عبد 

الوهاب - غزل  - غالية - زوجة و 

أوالد جميل عبد الرسول . 

- ورثة أحمد أمني محمد   :

  - فؤاد - عائشة  - منرية   - زهيدة  

- فهيمة - نظرية  . أوالد أحمد محمد 

                  .

ورثة محمد عثامن هورو  : 

     - جهاد  - زياد  - ماهر - مروان  

- وائل  -  وفاء  - هوريانا .  أوالد 

محمد عثامن هورو .

      - حياة أحمد الهندي  - دونا 

مصطفى مصطفى .

  - باقي املدعى عليهم :

    - محمد الحمد بن أحمد  - رشئد 

سلموبن محمد  - درية رنة بنت 

مصطفى 

    - محمد عمر جميل  - جرجي 

بطيخة بن نقول - محمد حنيف 

نارصو بن محمد 

    - محمد حسن بن حسن  - وفاء 

طلحة بنت عمر  - عبد اللطيف 

القنرب بن زكريا 

    - عمر هورو بن عثامن  - رائد 

عامربن مصطفى - مينة اسامعيل بن 

منان .   

  الدعوى : إزالة شيوع  

قررت املحكمة عمال َ بأحكام املادتني 

/27 /34/ أ / من قانون أصول 

املحاكامت املدنية دعوة املدعى 

عليهم نرشا َبالصحف و لصقا َعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة 

يوم اإلثنني /2023/1/16/ الساعة 

العارشة صباحا َ .

وإدا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال 

َقانونيا َيف املوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة القانونية 

 وعليه اقتىض اإلعالن   

القايض  

109560

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

السابعة  بحلب

الرئيس:   احمد عيل عيل   

املساعد:  مجدولني شنو  

 املستأنف :  زين العابدين األحمد 

الحمدو   

 املستأنف عليهم:   ورثة عيل الفرج- 

اصالة واضافة لرتكة - وهم:

فاطمة قدور بنت حسني اصالة عن 

نفسها وبصفتها وصية عىل أوالدها 

القارصين 

اسمه + نور / ابنتي بكري فرج 

دنيا + ديانا+ أحالم+ رنا+ عيل+ 

نرسين+ محمود/ أوالد بكري فرج 

ضياء+ فرح+ عيل/  أوالد فادي فرج 

/وصية عنهم والدتهم عائشة تشتش 

بنت محمد وجيه  

 الدعوى أساس/ 3064/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 

27/أ اصول  إبالغكم  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

الثالثاء 2022/12/27 الساعة )11( 

زوالية 

 واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال  

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية .

    القايض

109597

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية العارشة بحلب  

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : شهد نداف بنت زهري 

ميثلها املحامي محمد العلوش

املدعى عليه : قتيبه نداف بن عدنان 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/13662

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/12/22 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

109594

===========

  اعالن مبثابة مذكرة دعوة

 صادر عن  املحكمة  الرشعية 

السادسة  بحلب

القايض السيد:    عباس شيخو

املساعد:  عبد الرزاق هاشم

املدعية:  فاطمة تلرفادي بنت محمود                        

املدعى عليه:  عبد الغني الحلبي بن 

محمود          

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

والرضر        

 يف الدعوى رقم أساس/   16201 / 

 2022

قررت املحكمة  وعمالً باملادة/27/  

فقرة /أ /  من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغك الدعوى  بواسطة 

االعالن بالصحف و لصقاً عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ولزوم الحضور اىل 

املحكمة  يوم  الخميس الواقع يف     

22/ 2022/12 الساعة العارشة زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور  جرت 

يف حقك املعاملة القانونية  .                                                                

وعليه اقتىض االعالن

  القايض  

109593

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٥٢٠/

االربعاء ٧ / ١٢  / ٢٠٢٢
الصفحة

بعــة لرا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  
 امني الرس        رئيس مجلس 

اإلدارة

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

  املنفذ طالب الرتميم: رئيس مجلس 

إدارة جمعية الثورة التعاونية السكنية 

بحلب – بصفته.

املنفذ عليهم املطلوب الرتميم 

مبواجهتهم ) املدخلة ( بصفتهم من 

ورثة املرحوم جرجي ضوماط بن 

يوسف: 

 • نهاد األبيض بنت حنا.

 • ماري لوس ضوماط بنت جرجي.

 • جينيت ضوماط بنت جرجي.

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/12/1 بامللف التنفيذي 

رقم /6604/ب/2022 اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة اإلعالنات 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ القرار 

البدايئ رقم أساس /2283/ قرار /12/ 

محكمة البداية املدنية /7/ بحلب 

حسم 1999/2/1 واملصدق استئنافاً 

ونقضاً وترميم امللف التنفيذي رقم 

/4629/ب لعام 2011.

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

وعليه اقتىض اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بحلب

109559

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

/12/ بحلب

 القايض :  مصطفى الفحل 

 املساعد :  فهيمة املصطفى   

 املدعية :الال خوجه بنت عبد الرزاق          

 املدعى عليه: غسان خوجه بن عبد 

الرزاق             

الدعوى :  تثبيت رشاء  

 الدعوى أساس/23775/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة .

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  

28 /2022/12 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 

109558

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية العارشة بحلب  

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : منال الخالدي بنت عبد 

القادر 

املدعى عليهم : 

 • ناهد جوري بنت أنور 

 • محمد إبراهيم ونور ولدي مأمون 

عبدو 

الدعوى : تفريق ومهرين

الدعوى أساس 2022/8284

عمالً باملادتني /27 و34/ أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/12/27 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

109555

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

األوىل بجبل سمعان

القايض السيد: جمعة الحسني

املساعد السيد: بتول قد حنون

املدعية: وحيده السكني بنت مرعي

املدعى عليهم: 

ندميه السكني و عزيزة السكني و 

سميه محمد العبيد السكني و كميله 

السكني و عائشه محمد العبيد 

السكني و فيصل السكني و محمد 

محمد العبيد السكني و حسني 

محمد العبيد السكني و جامل محمد 

العبيد السكني و طالب محمد العبيد 

السكني أوالد مرعي محمد العبيد 

السكني.

الجميع بصفتهم ورثة املرحوم )مرعي 

محمد العبيد السكني بن حسن( 

اضافًة للرتكة وتركة جميع مورثيهم

الدعوى: تثبيت رشاء

يف الدعوى رقم اساس 2022/2133

نظراً لكون املدعى عليهم مجهويل 

االقامة وعمالً بأحكام املادة 27/أ من 

قانون اصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة ابالغكم مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف اليومية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم )  الخميس( املوافق 22/ 

2022/12 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

وعليه اقتىض االعالن

القايض

109554

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

مذكرة دعوة ملجلس عائيل 

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

عمال باملادة /27/ فقرة /أ/  بقانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه لحضور 

املجلس العائيل بواسطة النرش  

بالصحف  املحلية  و عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم الثالثاء   الواقع  يف  

2022/12/27 الساعة/10 / زواليه .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونيا 

باملوعد املحدد جرت   بحقه املعاملة 

القانونية غيابيا.

القايض 

109552

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 17 بحلب

القايض : محمد فاتح أبرم 

املساعد : سهيلة العيل 

املدعي : عبد الرزاق فجال بن محمد 

املدعى عليه :  عامر حريري بن أحمد 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 30027/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 

2023/1/22 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

109550

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ املنفذ :   حميدة 

خانطوماين بنت عبد الله . 

املطلوب تبليغه املنفذ عليه:  مالك 

إسامعيل بن محمد سعيد . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/11/24 يف امللف 

التنفيذي رقم / 12439/ب/2022 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع موضع التنفيذ الحكم 

البدايئ رقم اساس /1693/ قرار/807/

حسم 2022/8/22 . 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

109549 

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

 إعالن مبثابة مذكرة )  دعوة  (

صادرة عن  محكمة  )   البداية(  

املدنية /  الثانية/ بحلب 

القايض السيد :   حسن مشاعل

املساعد  :    نور ركبي

الجهة املدعيـــة :  اسامء بطايحي 

بنت ناجي

الجهة املدعى عليها :    فاطمة – 

محمد -  امينه -   اميان -  اوالد ناجي  

بطايحي

 والء -    سمر   اوالد    عبد ا لله  

بطايحي

الدعــــوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  ) 24600  / 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 )  األربعاء 

( املوافق    28/ 12/ 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 

109542

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

أساس /11034/ قرار /1384/ لعام 

2022

القايض السيد : بسام تلجبيني 

املساعد السيد : نذير صاري كوزال

الجهة املدعية : صبا حنان بنت 

محمد.                          

 متثلها أ. حال شيخ دبس

الجهة املدعى عليها : بكري فراس شوا 

بن أحمد طاهر

 الدعوى : تثبيت زواج ونسب.

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن :

1- تثبيت زواج املدعية صبا حنان 

بنت محمد وغالية تولد حلب 

2004/1/1 قيد التونبوغا خـ129 

من املدعى عليه بكري فراس شوا 

بن أحمد طاهر وغصون تولد حلب 

1995/1/30 قيد التونبوغا خـ132 

وعىل مهر معجله /20000000/ل.س 

عرشون مليون لرية سورية غري 

مقبوضة ومؤجله /20000000/ل.س 

عرشون مليون لرية سورية باقية بذمة 

الزوج وعد زواجهام حاصالً يف محلة 

الحميدية بتاريخ 2022/7/16.

2- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

 قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابالً للطعن صدر وأفهم علناً 

حسب األصول بتاريخي 1444/11/28 

هجري املوافق 2022/11/23 

  القايض

109541

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية الخامسة 

بحلب

القايض السيد : عيل سلطان

املساعد : موىس شيخو

املدعية : فاطمة برميو بنت أحمد.

املدعى عليه : خالد صوراين بن محمد 

معروف.

الدعوى : تثبيت طالق

بالدعوى رقم أساس /16461/ لعام 

2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

أصول املحاكامت إبالغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الخميس 2022/12/29 الساعة  

/10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

109536

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة صلح املدنية يف 

الزربة 

القاضـي : عبد القادر زلط  

املساعد : فاطمة سلمو    

املدعي  : أحمد مسلامين بن محمد   

املدعى عليهم : 1- رضوان الخرض بن 

محمد

 2- سامر طه القاسم بن ابراهيم 

الدعوى : منع تعرض .

يف الدعوى رقم اساس /  14  / لعام 

2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم االربعاء الواقع يف 2022/12/28 

الساعة / 10/ زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً 

فان الحكم الذي سيصدر  يعد مبثابة 

الوجاهي بحقك . 

وعليه اقتىض االعالن

    القايض 

109535

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب 

القايض السيد : عصام مفلح

املساعد السيد : نادين السليامن

املدعي : منان قاقو بن حنان

املدعى عليهام : زلوخ داود بنت 

عبدو- حبيبه إبراهيم بنت عبدو- 

كمريان – هشام أبناء رشاد قدور

الدعوى : تثبيت رشاء جرار

أساس 2022/24511 

عمالً بأحكام املادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس 

2022/12/29 الساعة 10 زواليه .

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي .

القايض

109534

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية /19/ 

بحلب

القايض السيد:  محمد شادي بدلة.

املساعد السيد :  زياد املحمد.

املدعي: لوسني حامليان بنت هاكوب.

املدعى عليهم :  

 • ورثة املتوىف جورجي بازربايش 

وهم :

 • سريانوش دمريجي بنت قره بت 

وأوصانا.

 • كركور وماري وكاربيس واوصنا 

واكوب وهاروتيون أوالد جورجي 

بازربايش

 • اوصنا بازربايش.

الدعوى : ترميم الدعوى أساس 

/20300/ لعام 1993.

أساس/28148/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادتني 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت اخطاركم 

نرشاً بالصحف اليومية املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس الواقع 

2022/12/22 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية وسيصدر بحقكم الحكم 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

109533

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

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثانية بحلب 

القايض : جهان السلو

املساعد : فائق الربي

املدعية : لطفيه رشيف بنت اسامعيل

املدعى عليهام: عمر شعراين بن 

محمود – خرضو بنا بن احمد

الدعوى : ترميم حكم 

أساس 2022/4680

عمالً بأحكام املادة 27/آ قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطاركام بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم االربعاء 2022/12/28 

الساعة 10 زواليه .

ويف حال تغيبكام وعدم حضوركام 

سيصدر الحكم بحقكام مبثابة 

الوجاهي .

القايض

109531

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

 القايض :  عبد الله كريدي 

املساعد:  باسم حالج  

املدعي:  محمد سخانة بن خليل               

املدعى عليها:  رنا عكام بنت  محمود   

الدعوى:  تثبيت زواج وطالق ونسب    

الدعوى أساس:  14344  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) الثالثاء (   27 / 12 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

  القايض

109528 

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة  

بحلب 

 القايض :  عيل سلطان  

املساعد:  موىس شيخو  

املدعي:  محمد طراقجي بن عبد الله                

املدعى عليها:  والء ابو زالم بنت 

محمود باسل   

الدعوى:  تثبيت طالق   

الدعوى أساس:  16105  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) االثنني (   26 / 12 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

109527   

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

 القايض السيد: بسام القاسم  

املساعد السيد: والء محو 

 املدعية: نرسين االسامعيل بنت 

يوسف 

املدعى عليه: حسام العيل بن موىس 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /11835/ لعام 

2022

تقرر وفق املادة 34/أ اخطار 

بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة املحاكمة يوم الخميس 

2022/12/22 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

109526

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرعن املحكمة الرشعية  يف  تل 

رفعت

 القايض : أحمد شادي عيد                               

املساعد : عيل حسني      

         

 املدعــــي :  محمد رشيد بن احمد 

املدعى عليها :   رؤى اسامعيل بنت 

مجيد                       

موضوع الدعوى : تثبيت نسب و 

طالق  

يف الدعوى رقم أساس /289/ لعام 

2022

     وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م . 

م  كون منطقة املدعى عليها غري آمنة 

قررت املحكمة دعوة املدعى عليها 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس املوافق 

2022/12/29 الساعة /10/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم سيصدر بحقك  

مبثابة الوجاهي   وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

109520

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

األوىل التجارية  بحلب

الرئيس: محمد دمر جولو 

املساعد: نضال غنوم

املستأنف : ملك جروة  بن حبيب 

املستأنف عليه:  الياس جرجس صليبه 

- اصالة واضافة للرتكة

 الدعوى أساس/ 20/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 

27/أ اصول  إبالغ  املستأنف عليه  

االعالن بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة   

الثالثاء 2022/12/27 الساعة )11( 

زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية .

القايض

109519

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوى  

 صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

بحلب 

 القايض السيد : حسن مشاعل 

املساعد السيد : نور ركبي   

املدعي : محمود الحسن ابن مصطفى                                    

 املدعى عليه : عبدو عنكور ابن حسن                                

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 يف الدعوى رقم أساس / 19626/ لعام 

2022

 قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة / 

27-34 / من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تبليغك  

 نرشاً بالصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة 

 يوم :      األربعاء  28  /12/ 2022 

الساعة / 10 / زوالية ،   وإذا مل تحرض 

أو ترسل  

 وكيالً قانونياً عنك يف املوعد املذكور 

أجريت بحقك املعاملة القانونية .

  وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

109516

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

الرئيس : أحمد عيل عيل. 

املساعد : ماجدولني شنو. 

املستأنف : محمود حموي بن محمد 

رجب. 

املستأنف عليه : عبد اللطيف مخلاليت 

ابن محمد . 

أساس  2022/2245

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة اخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

الثالثاء 2022/12/27 الساعة /10/ 

زوالية 

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي. 

القايض

109415

===========

اعالن مبثابة تبليغ حكم

الصادر عن املحكمة الرشعية يف 

حريتان

القايض السيد : إبراهيم الكادري 

املساعدة السيدة : خلود منال 

الجهة املدعية : فاطمة هنداوي بنت 

محمود 

وكيلها املحامي محمد عبد الله السمر 

وفراس اسكيف ونورا زينو 

الجهة املدعى عليها : احمد املحمد 

بن عبد الله – العنوان حلب- امليرس 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق يف 

الدعوى رقم أساس 41 قرار 185 لعام 

 2022

قررت املحكمة عمال باملادة 27/أ 

محاكامت مدنية اعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف االعالنية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون الحكم رقم أساس 41/ قرار 

185 لعام 2022 حسم 2022/11/14 

ميالدي القايض : 

تصديق تقرير الحكمني املؤرخ بتاريخ 

2022/11/8 واملتضمن التفريق بني 

الزوجني املتداعيني بطلقة واحدة 

بائنة  ال يحالن لبعضهام البعض اال 

بعقد ومهر جديدين وتسجيل واقعة 

التفريق املذكورة عىل قيد الزوجني 

اصوال 

-امر الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا 

من تاريخ صدور هذا القرار مامل 

ينقض ويف حال انتهاء عدتها قبل 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية أمرها 

باالمتناع عن الزواج لحني اكتسابه 

الدرجة القطعية 

-تثبيت تنازل الزوجة املدعية عن 

كافة حقوقها الزوجية والرشعية 

واعفاء الزوج املدعى عليه منها تبعا 

لهذا التنازل 

-تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف ومبلغ الجد األدىن من 

الوكالة واالتعاب اصوال 

قرارا صدر وجاهيا بحق الجهة املدعية 

و مبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابال للطعن بالنقض صدر وافهم 

علنا حسب األصول والقانون بجلسة 

يوم االثنني الواقع يف2022/11/14 

القايض

109575

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف 

صادر عن محكمة البداية املدنية  يف 

منبج 

القايض السيد : يارس خليفة 

املساعد السيد : عبري الدنديش 

املدعي )طالب الرتميم( بارعة رستم 

بنت كامل الدين 

املدعى عليهم : 

-صالج سهيل هالل بن شوقي 

-املتدخلة/ فاتنة سياف جزار بنت 

محمود 

الدعوى: ترميم حكم

بالدعوى أساس /2022/1334 

عمال باملادة 34/أ من قانون أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشا بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الخضور 

اىل املحكمة يوم الثالثاء 2022/12/27 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

109524

==========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادر عن املحمة الرشعية الخامسة 

بحلب 

القايض السيد : عيل سلطان 

املساعد السيد : موىس الشيخو 

املدعية : ابتسام عدلة بنت توفيق 

املدعى عليه : محمود عبد الحي بن 

صبحي 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

أساس 11073/لعام 2022 

عمال باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوتك لحضور املجلس العائيل 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/12/28 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية غيابيا 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

109523

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الثالثة بحلب

القايض  : محمد مدرايت

املساعد :  فائق الربي

املدعية : نادرة كراي بنت شعبان

املدعى عليه : محمد نادر كراي بن 

شعبان

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/5812

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/12/27 الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

 109442

=====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب 

القاضـي :محمد عيل  خليل

املساعد : محمد اديب زكور    

املدعي  : ابراهيم خطيب بن عادل   

املدعى عليه :عطا الجاسم بن محمود 

الدعوى : تثبيت رشاء .

يف الدعوى رقم اساس /  2874  / 

لعام 2022

عمال باملادة / 34/أ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم االربعاء الواقع يف 2022/12/28 

الساعة / 10/ زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً 

فان الحكم الذي سيصدر  يعد مبثابة 

الوجاهي بحقك . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض 

 109439

======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب 

القايض : عصام مفلح

املساعد  : نادين السليامن

املدعي : وفا بصمه جي بن عبد 

الغني 

املدعى عليه : امين بصمه جي بن 

عبد الغني 

الدعوى :  فسخ تسجيل . 

رقم اساس /18262/ لعام2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك نرشا بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  االربعاء 2022/12/28 

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 

 109438

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

السابعة  بحلب

الرئيس:   احمد عيل عيل   

املساعد:  مجدولني شنو  

طالب التدخل ) املنضم للمدعى 

عليهم( :  زين العابدين األحمد 

الحمدو   

املطلوب التدخل مبواجهتهم:   ورثة 

عيل الفرج- اصالة واضافة لرتكة - 

وهم:

فاطمة قدور بنت حسني اصالة عن 

نفسها وبصفتها وصية عىل أوالدها 

القارصين 

اسمه + نور / ابنتي بكري فرج 

دنيا + ديانا+ أحالم+ رنا+ عيل+ 

نرسين+ محمود/ أوالد بكري فرج 

ضياء+ فرح+ عيل/  أوالد فادي وصية 

عنهم والدتهم عائشة تشتش بنت 

محمد وجيه  

 الدعوى أساس/ 1374/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 

27/أ اصول  إبالغكم  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

االربعاء 2022/12/28 الساعة )11( 

زوالية 

 واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال  

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية .

    القايض

109598

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


