نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٢٩٤/
االحد ٢٠٢١ / ١١ / ٢١

الصفحة

hلثا نيــة
مذكرة تبليغ
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
الذي سيصدر بحقك سيعترب مبثابة
بتاريخ  2021/11/16يف امللف
صادرة عن املحكمة الرشعية يف عني الوجاهي.
التنفيذي رقم /11779/ب2021/
القايض
العرب
اخطارك نرشا ً بالصحف وعىل
107653
بالدعوى أساس / 640 /لعام 2021
ــــــــــــــــــ
لوحة إعالنات دائرة التنفيذ
القايض السيد  :فاروق عبيد
مذكرة دعوة ملجلس عائيل
املدين بحلب بأنه تم وضع موضع
املساعد  :صباح قدحنون
صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة التنفيذ الحكم البدايئ رقم اساس
املدعية  :رودين حسن بنت
 /13064/قرار/1037/حسم
بحلب
مصطفى
. 2021/10/13
القايض السيد  :عيل سلطان
وكيلها املحامي  :نرصت متو
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين
املساعد السيد  :موىس شيخو
مصطفى حسن
املدعى عليه:
الجهة املدعية  :عائشة الرضوان بنت بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل
بن محمد
املدة القانونية تحت طائلة متابعة
موضوع الدعوى تثبيت زواج و نسب محمد
اإلجراءات التنفيذية بامللف .
املدعى عليه  :محمود املحمد العمر
نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى
وعليه اقتىض االعالن
عليه للدعوى كونه ضمن املناطق
بن ديبو .
مدير التنفيذ املدين بحلب
موضوع الدعوى  :تفريق لعلة
الغري امنة وعمالً بأحكام املادة()34
107651
فقرة /أ /أصول محاكامت مدنية قررت الشقاق.
==========
املحكمة تبليغ املدعى عليه عىل لوحة يف الدعوى رقم أساس  /9364/لعام
إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة
2021
اعالنات املحكمة ونرشا بالصحف
ِ
عن محكمة الصلح املدنية يف ناحية
عمالً باملادة /34أ بقانون أصول
حضورك اىل املحكمة يوم
بلزوم
تلرفعت
املحاكامت املدنية قررت املحكمة
الخميس  2021/ 12 /2الساعة/10/
القايض السيد  :أحمد شادي عيد
دعوة املدعى عليه لحضور املجلس
زوالية
املساعد السيد  :أحمد الحميدي
العائيل بواسطة النرش بالصحف
واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا
ِ
املدعي  :املدير العام التنفيذي
عنك تجري بحقك املعاملة القانونية
املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة
للرشكة السورية لالتصاالت إضافة
وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة
بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم
لوظيفته  ،بصفته متثله إدارة قضايا
الخميس الواقع يف 2021/12/9
الوجاهي.
الدولة
وعليه اقتىض االعالن
الساعة  /10/زواليه.
وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً
املدعى عليه  :غدير حمدو بنت
القايض
مصطفى ـ حميده
107665
باملوعد املحدد حرت بحقه املعاملة
يف الدعوى رقم أساس ( )5لعام 2021
ـــــــــــــ
القانونية غيابياً.
موضوع الدعوى  :طلب مبلغ0
القايض
إعالن قضايئ مبثابة إخبار تنفيذي
نظرا ً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك
107676
ملف رقم /505 :نزع2021/
بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد
ــــــــــــــ
طالب التبليغ  :أحمد موفق حميص
يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
بن عبد القادر
صادر عن املحكمة الرشعية السادسة دعوتك فقد تقررتبليغك مذكرة
املطلوب تبليغهم :
إخطارك يف إحدى الصحف املحلية
بحلب
 -1عائشة غالية بنت عبد القادر
ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة
القايض  :عباس شيخو
حميص
أصوالً  ،عمالً بأحكام املادة ()34
املساعد  :عبد الرزاق هاشم
 -2فاطمة ضياء بنت عبد القادر
املدعـــــية  :سوسن عيل بنت حكمت من قانون أصول املحاكامت املدنية
حميص
رقم ( )1لعام ( )2016علامً أن موعد
ميثلها املحامي  :نذير شيخ محمد
 -3محمد ربيع عطار بن عمر
الجلسة القادمة هـــو يوم األربع
املدعى عليه  :ابراهيم مجيد بن
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
الواقع
اء
بتاريخ  2021/11/9تبليغ الجهة املنفذ ابراهيم
يف 2021/ 12 / 15الساعة
عليها نرشا ً بإحدى الصحف الرسمية
الدعــــــــوى  :تثبيت رشاء
يف الدعوى رقم أساس  /16311/لعام التاسعة صباحاً فإذا مل تحرض أو ترسل
ولصقاً عىل لوحة إعالنات الدائرة
من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة
ومتهيدا ً لبيع العقار املوصوف باملحرض 2021
رقم  /5302/قطعة  /467/من املنطقة عمالً بأحكام املادة  /27/أ لذلك قررت القانونية أصوالً  ،وستصدراألحكام
بحقك مبثابة الوجاهي0
املحكمة إبالغ املدعى عليه بواسطة
العقارية بللريمون بحلب  -التامم
القايض
النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة
العائدة ملكيتها للجهة املنفذ عليها
107649
واملحجوز ملصلحة أحمد موفق حميص إعالنات املحكمة بلزوم الحضور
بن عبد القادر واملقدرة قيمته مببلغ
==========
إىل املحكمة يوم االثنني الواقع يف
 2021/12/6الساعة  /10/زوالية .
وقدره /1200000000/ل.س مليار
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
عن محكمة البداية املدنية الثانية يف
ومئتان مليون لرية سورية جربا ً فقد
نظمت قامئة رشوح البيع أودعت
منطقة جبل سمعان
باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة
القايض السيد  :خليل املحيميد
القانونية مبثابة الوجاهي .
بامللف بتاريخ  2021/9/26موعد
املساعد السيد  :عباس حنبالس
الجلسة وعينت رئاسة التنفيذ الساعة وعليه اقتىض اإلعالن.
 /13,00/الواقع يف 2021/12/13
املدعي  :املدير العام التنفيذي للرشكة
القايض
موعد الجلسة تعقد للنظر فيام
السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته
107652
يحتمل لتقدميه من االعرتاضات
بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0
==========
املدعى عليهام :
إعـالن مبثابة مذكرة إخطار
عىل القامئة لذلك وتوفيقاً ألحكام
صـادر عن املحكمة الرشعية يف عني أسم املدعى عليه
املادتني  /391-390/من قانون أصول
رقم أساس الدعوى
العرب
املحاكامت فإننا ننبهكم إىل لزوم
آالء حالق بنت محمد ـ ختام
القايض السيد  :فاروق عبيد
االطالع عىل القامئة وإبداء ما قد
املساعد السيد  :صباح قد حنون
2021/1551
يكون لديكم من أوجه البطالن أو
هدية عثامن بنت طاهر ـ حليمة
املالحظات بطريق االعرتاض عليها قبل الجهة املدعية  :عابره شيخ محمد
2021/1554
بنت حنيفي
موعد جلسة االعرتاضات بثالثة أيام
نظرا ً لجهالة موطن املدعى عليهام
الجهة املدعى عليها  :عبدالله شيخ
عىل األقل وإال سقط حقكم يف ذلك.
وعمالً بإحكام املادة (/34آ) من
محمد بن محمد
مدير التنفيذ املدين يف حلب
قانون أصول املحاكامت املدنية رقم
املوضوع  :تثبيت زواج ونسب  .يف
107659
الدعوى رقم أساس  /665/لعام  )1( 2021لعام  2016قررت املحكمة إبالغ
ــــــــــــــــ
املدعى عليهام مذكرة دعوتهام يف
نظرا ً لعدم التمكن من تبليغ الجهة
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل
املدعى عليها للدعوى كون عنوانهم
صادرة عن محكمة البداية املدنية
لوحة إعالنات املحكمة  ،علامً بأن
ضمن املناطق الغري آمنة وعمالً
السابعة بحلب
موعد الجلسة القادمة هو يوم األحد
بأحكام املادة  /34/فقرة /أ /أصول
القايض  :حسن ارناؤوط
محاكامت مدنية قررت املحكمة
الواقع يف 2021/12/26الساعة العارشة
املساعد  :مازن مؤقت
صباحاً  ،فإذا مل تحرضا أو ترسال من
تبليغ الجهة املدعى عليها عىل لوحة
املدعي :إبراهيم نيال بن منري
ينوب عنكام تجري بحقكام املعاملة
إعالنات املحكمة ونرشا ً بالصحف
املدعى عليه :محمد جميل نيال بن
القانونية أصوالً  ،وستصدراألحكام
اليومية بلزوم حضورك إىل املحكمة
منري
بحقكام مبثابة الوجاهي  ،وعليه
يوم األحد  2021/12/12الساعة
املوضوع :تصحيح النوع الرشعي
أقتىض اإلعالن0
العارشة زوالية ..
وفسخ تسجيل.
الدعوى أساس /28692/لعام  -2021وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
القايض
107648
عن تجري بحقكم املعاملة القانونية
مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغهم
مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا وإن الحكم سيصدر بحقك مبثابة
==========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة
الوجاهي ..
عىل لوحة إعالنات املحكمة .
لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام
عن محكمة الصلح املدنية الثالثة
القايض
بحلب
107650
املادة /27/أ اصول إبالغكم مذكرة
القايض السيد  :محمد مدرايت
============
االخطار بواسطة النرش بالصحف
املساعد السيد :فائق بري
ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
املدعي  :املديرالعام التنفيذي للرشكة
طالب التبليغ  :رويداء دهان بنت
بلزوم الحضور اىل املحكمة االربعاء
 2021/12/ 15الساعة ( )10زوالية
السورية لالتصاالت  ،إضافة لوظيفته ،
محمد .
بصفته متثله إدارة قضايا الدولة
واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا املطلوب تبليغه :
املدعى عليه  :مصطفى شيخو بن
• محمد قوجه بن خالد .
عنكم يف املوعد املذكور اجريت
بحقك املعاملة القانونية والحكم
بشري ـ مدينة
• محمد سعيد صفايا بن محمد.

موضوع الدعوى  :طلب مبلغ0
يف الدعوى رقم أساس ( )6975لعام
2021
نظرا ً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك
وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة
عىل مذكرة دعوتك فقد تقرر تبليغك
مذكرة دعوتك يف إحدى الصحف
املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات
املحكمة  ،عمالً بأحكام املادة رقم
(/34آ) من قانون أصول املحاكامت
املدنية رقم ( )1لعام ( )2016علامً
أن موعد الجلسة القادمة هو يوم
األحد الواقع يف 2021/12/19الساعة
التاسعة صباحاً فإذا مل تحرض أو ترسل
من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة
القانونية أصوالً وستصدراألحكام
بحقك مبثابة الوجاهي0
القايض
107646
==========
إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة
عن محكمة الصلح املدنية األوىل
بحلب
القايض السيد  :محمد املوىس اليتيم
املساعد السيد :دليار عبيد
املدعي  :املدير العام التنفيذي
للرشكة السورية لالتصاالت  ،إضافة
لوظيفته  ،بصفته متثله إدارة قضايا
الدولة
املدعى عليه  :فوزي كشاه بن أحمد
ـ أمينة
موضوع الدعوى  :طلب مبلغ0
يف الدعوى رقم أساس ( )4540لعام
2021
نظرا ً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك
بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف
الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك
 ،فقد تقرر تبليغك مذكرة إخطارك
يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل
لوحة إعالنات املحكمة أصوالً  ،عمالً
بأحكام املادة رقم ( )34من قانون
أصول املحاكامت املدنية رقم ()1
لعام ( )2016علامً أن موعد الجلسة
القادمة هـو يـوم االحد الواقـع
2021/ 12 /19الساعة
فـي
التاسعة صباحاً فإذا مل تحرض أو ترسل
من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة
القانونية أصوالً وستصدر األحكام
بحقك مبثابة الوجاهي0
القايض
107645
===========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة
عن محكمة االستئناف املدنية الرابعة
بحلب
الرئيس السيد  :محمود هركل
املساعد السيد :باسل خطيب
املستأنف  :املدير العام التنفيذي
للرشكة السورية لالتصاالت إضافة
لوظيفته  ،بصفته متثله إدارة قضايا
الدولة0
املستأنف عليه  :عيل عسلية بن أحمد
ـ فاطمة
موضوع الدعوى  :طلب مبلغ
يف الدعوى رقم أساس ( /302
ص)2021/
نظرا ً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك
وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة عىل
مذكرة دعوتك  ،فقد تقرر تبليغك
مذكرة دعوتك يف إحدى الصحف
املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات
املحكمة عمالً بأحكام املادة رقم ()27
من قانون أصول املحاكامت املدنية
رقم ( )1لعام  2016علامً بأن موعد
الجلسة القادمة هو يوم األربعاء
الـواقع فـي 2021/12/8الساعة
العارشة صباحاً  ،فإذا مل تحرض أو
ترسل من ينوب عنك تجري بحقك
املعاملة القانونية أصوالً  ،وستصدر
األحكام بحقك مبثابة الوجاهي0
الرئيس
107644
==========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة
عن محكمة الصلح املدنية الثالثة
بحلب
القايض السيد  :محمد مدرايت
املساعد السيد  :فائق بري
املدعي  :املديرالعام التنفيذي للرشكة
السورية لالتصاالت  ،إضافة لوظيفته ،
بصفته متثله إدارة قضايا الدولة

املدعى عليه  :بهجت حسن بن عبد
الله ـ نذيره
موضوع الدعوى  :طلب مبلغ0
يف الدعوى رقم أساس ( )6707لعام
2021
نظرا ً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك
بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد
يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة
دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة
دعوتك يف إحدى الصحف املحلية
ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة
 ،عمالً بأحكام املادة رقم (/34آ)
من قانون أصول املحاكامت املدنية
رقم ( )1لعام ( )2016علامً أن موعد
الجلسة القادمة هو يوم األحد الواقع
يف2021/12/26الساعة التاسعة صباحاً
فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب
عنك تجري بحقك املعاملة القانونية
أصوالً وستصدراألحكام بحقك مبثابة
الوجاهي0
القايض
107643
============
اعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن محكمة البداية املدنية
الثالثة بحلب
القايض  :عمران حداد
املساعد  :عامر داده
املدعي  :محمود ناعسة بن محمد
املدعى عليهم  :عبد الله – محمد
زكريا -روقية – أوالد محمد ناعسة
أصالة وإضافة للرتكة
الدعوى  :تثبيت رشاء
أساس 2021/29413/
عمالً بأحكام املادة /27/آ من قانون
أصول املحاكامت املدنية قررت
املحكمة ابالغكم بالصحف وعىل
لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور
إىل املحكمة يوم االثنني .2021/12/6
ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو
إرسال وكيالً قانونياً جرت يف حقكم
املعاملة القانونية.
القايض
107642
==========
اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي
املنفذ  :عمر هاشم بن رشيد
املنفذة عليه  :جامل حنان بن خليل
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2021/11/15/يف امللف
التنفيذي رقم  /5762/ص لعام 2021
تبليغ املنفذ عليه نرشا بالصحف
ولصقا عىل لوحة إعالنات دائرة
التنفيذ املدين بحلب
بأنه وضع موضع التنفيذ الحكم
الصلحي رقم  /471/قرار /574/
حسم 2012/10/3
الصادر عن محكمة الصلح املدنية
الثانية بحلب فعليك مراجعة
دائرة التنفيذ املدين بحلب او ارسال
وكيل قانوين عنك تحت طائلة
متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف .
وعليه اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
107639
==========
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادر عن املحكمة الرشعية العارشة
بحلب
القايض  :بسام تلجبيني
املساعد :نذير صاري كوزال
املدعـــــية  :فاديا الجدوع بنت
أحمد.
املدعى عليه :عيىس السطوف بن
محيميد .
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق
ومهرين ونفقة
أساس /14705/لعام 2021
عمالً بأحكام املادة  /27/أ  /أصول
تقرر اخطارك بالصحف ولوحة
إعالنات املحكمة للحضور األربعاء
 2021/12/15الساعة /10/زوالية.
ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو
إرسال وكيالً قانونياً جرت بحقك
املعاملة القانونية وسيصدر الحكم
بحقك مبثابة الوجاهي .
وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
107640
==============
إعالن مبثابة مذكرة إخطار

فقرة /أ /من قانون أصول املحاكامت
بحلب
صادر عن محكمة البداية املدنية
املدنية ابالغك الدعوى بواسطة
القايض  :عباس شيخو
الثالثة بحلب
املساعد :عبد الرزاق هاشم
اإلعالن بالصحف ولصقا عىل لوحة
القايض  :عمران حداد
املدعية  :نور حطاب بنت عمر
إعالنات املحكمة ولزوم الحضور
املساعد :عامر دادا
ميثلها املحامي محمد العثامن
اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف
املدعي :مصطفى رشو بن محمد
املدعى عليه :عامد حطاب بن عبد
 2021/12/15الساعة /العارشة /
املدعى عليهام:
الكريم
زواليه .
 -1وليد رشيد بن مصطفى
الدعوى :تثبيت زواج وتفريق للغياب وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
-2إدريس معمو بن عبد الحنان
الدعوى أساس2021/ 19629 :
يف املوعد املذكور جرت يف حقك
الدعوى :تثبيت رشاء
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
املعاملة القانونية.
الدعوى أساس2021/ 32072 :
قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة
وعليه اقتىض اإلعالن
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
قررت املحكمة إخطارك نرشا ً بالصحف نرشا ً بالصحف وعىل لوحة إعالنات
القايض
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة
وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم
107610
===========
الحضور إىل املحكمة يوم ( الخميس ) يوم (االربعاء)  2021 / 12 / 8الساعة
إعالن قضايئ مبثابة تبليغ موعد
 /10/زوالية .
 2021/12/9الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
املنفذ  :محمد حاج طالب بن
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
مصطفى
جرت بحقك املعاملة القانونية .
قانونياً جرت بحقك املعاملة
املنفذ عليه  :ضياء يحيى بنت سيف
القانونية ويعترب الحكم الذي
القايض
الله
107619
سيصدر مبثابة الوجاهي املساعد
قررت رئاسة التنفيذ الرشعي بتاريخ
===========
القايض
 2021/11/16يف امللف رقم /528
مذكرة دعوة
107637
إراءة 2021/إبالغك نرشا ً بالصحف
صادر عن محكمة البداية املدنية
==========
وعىل لوحة إعالنات الدائرة بأنه تم
بالباب
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
تحديد يوم األربعاء من كل أسبوع من
صادرة عن محكمة الصلح املدنية
بالدعوى اساس 2021/ 502 /
الساعة  /10/إىل  /12/موعدا ً لتمكني
السابعة بحلب
القايض :عامر بوادقجي
املنفذ من إراءة طفلتيه ( تاال  -النا )
القايض  :يوسف أطرش
املساعد :مازن صاري كوزال
املدعي :عبد الله الحميدي بن خلف يف مركز اإلراءة.
املساعد  :هيثم شالش
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ الرشعي
طالب اثبات الحكم :محمد رسوجي
 عبد الله الحميدي بن حمودأو إرسال وكيل قانوين.
بن بشري
املدعى عليه / :فائز – جمعة –
مدير التنفيذ الرشعي بحلب
املطلوب االثبات مبواجهتها:
محمود – فوزية – شكرية – فاطمة /
107608
• بكري خياطة بساطة بن إبراهيم
الجميع اوالد علوش حمد الشيخو
=============
•فاطمة سعيد بنت احمد
الدعوى  :تثبيت رشاء
إعالن بيع باملزاد العلني
املوضوع  :ترميم واثبات قرار قضايئ
عمالً باملادة/34/أ.أ.م  ,قررت
املحكمة تبليغكم نرشا ً بالصحف وعىل رقم امللف  /387 :نزع 2021 /
وتصحيح خطأ مادي
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور مبارش اإلجراءات :سميه هنداوي بنت
الدعوى أساس /6783/لعام -2021
عيل
قررت املحكمة وعمال باملادة /27 /أ
اىل املحكمة يوم الثالثاء /14
وكيلها املحامي عبد الجبار شوبك
اصول تبليغكام مذكرة الدعوة
 2021 / 12الساعة  /9/زوالية .
املدين  :سعد الدين حالق بن بكري
بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً
قانونياً جرت بحقكم املعاملة القانونية العقار املطلوب بيعه  5/3486 :حصة
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل
 600سهم منطقة عقارية تاسعة
املحكمة االحد  2021/12/5الساعة
وان الحكم سيصدر بحقكم مبثابة
بحلب
( )10زوالية
الوجاهي.
القيمة املقدرة للعقار6251000 :
القايض
وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيال قانونيا
ل.س ستة ماليني ومئتان وواحد
107612
يف املوعد املذكور أجريت بحقكام
وخمسون ألف لرية سورية قيمة
املعاملة القانونية.
===========
الحصة
إعالن مبثابة مذكرة (دعوة)
القايض
صادرة عن محكمة البداية املدنية  /أوصاف العقار :عبارة عن محل
107621
تجاري معد لتصليح ماكينات كبة
االوىل  -التجارية  /بحلب
==========
القايض السيد  :مصطفى بسوت وفرم اللحمة واجهته نحو الشامل
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
وهو بطول عرشة أمتار بعرض 2.40
محكمة البداية املدنية الثانية بحلب املساعد  :احمد يوسف
ويف الثلث األخري منه توجد سقيفة
الجهة طالبة القيد  :هال زعبوبة
القايض  :حسن مشاعل
ميثلها املحامي غسان معدنية
ورفقاها
املساعد  :نور ركبي
يباع العقار خالياً من الشواغل
وتار
املدعي :محمد نور محمد نور بن
والشاغلني بعد إزالة شيوعه.
الجهة املطلوب القيد مبواجهتها :
محمد توفيق
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
• فضيلة كعدان بنت عمر عادل 0
املدعى عليه :إسامعيل إبراهيم بن
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
• محمود كرم زعبوبة بن عبد
حسن
العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل
الستار 0
الدعوى :تثبيت رشاء:
يوم االثنني ـا  2021/12/13الساعة
•ليام زعبوبة بنت عبد الستار
الدعوى أساس 2021 /17518
 12.30زوالية وحتى الساعة /13.00/
•سميه سواس بنت احمد
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
زوالية  .فعىل من يرغب االشرتاك
•أحمد داده بن محمود
تقرر إخطارك نرشا ً بالصحف وعىل
باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور •محمد وائل داده بن محمود
بحلب يف اليوم املذكور وأن يودع
يوم الثالثاء  2021/12/7الساعة • /10/محمد عصام داده بن محمود
مبلغاً يعادل نصف القيمة املقدرة
الدعــوى  :اعرتاض الغري
زوالية.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
ومن يرغب زيادة يف اإليضاح واالطالع
بالدعوى أساس ()2021/823
وعمال» باملادة (  / 27أ ) اصول
عىل قامئة رشوط البيع واملزاودة فعليه
جرت بحقك املعاملة القانونية
مراجعة ديوان دائرة التنفيذ ويقع
محاكامت مدنية
وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.
عىل عاتق املشرتي رسم الداللة ورسم
قررت املحكمة (دعوة ) املدعى
القايض
107636
عليهم بواسطة النرش بالصحف املحلية الطابع  .لذا اقتىض اإلعالن
مدير التنفيذ املدين بحلب
وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم
============
107607
الحضور للمحكمة يوم ( الثالثاء)
مذكرة دعوة
===========
صادرة عن محكمة البداية املدنية املوافق  2021/ 12/ 7الساعة
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
العارشة زوالية
األوىل يف جبل سمعان
صادر عن محكمة البداية املدنية
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين
القايض :جمعة الحسني
عنك باملوعد املحدد جرت بحقك
املساعد :عامر قسوم
السادسة بحلب
املعاملة القانونية وان الحكم الذي
املدعي :يوسف هالل
القايض  :جان كبه
املدعى عليه :سعيد رسولو بن عيل
سيصدر مبثابه الوجاهي بحقك وعليه املساعد :وسام ملحم
إقتىض االعالن0
الدعوى :تثبيت بيع
املدعي  :عبد السالم الحسن بن أحمد
القاضـي
يف الدعوى أساس  / 101 /لعام
املدعى عليهام :مصطفى وغنوة أوالد
2021
وليد غريب أصالة و إضافة للرتكة
107611
============
وفق أحكام املادة  /27/أ تقرر
الدعوى :مطالبة مببالغ وتعويضات
اعالن مبثابة مذكرة دعوة
دعوتك نرشا بالصحف وعىل لوحة
وحجز
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل
صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة الدعوى أساس2021/ 26699 :
بحلب
املحكمة يوم االحد الواقع يف /19
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
 2021/12الساعة العارشة زوالية
القايض السيد  :محمد العيل
قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة
املساعد السيد  :زكريا ياسني
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا
نرشا ً بالصحف وعىل لوحة إعالنات
الجهة املدعية  :قمر مريفت قصاب
جرت بحقك املعاملة القانونية
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة
وعليه اقتىض اإلعالن
بنت عبد الحميد
يوم ( الخميس ) 2021 / 12 / 9
املدعى عليه  :محمد سواس بن عيل
القايض
الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
موضوع الدعوى
107620
==========
يف الدعوى رقم أساس  /17871/لعام جرت بحقك املعاملة القانونية .
القايض
2021
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
107606
صادر عن املحكمة الرشعية السادسة قررت املحكمة وعمال باملادة /27/

