نشرة إعالنية الكرتونية
الصفحة

ا لر ا بعــة
107687
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
ـــــــــــــــ
صادرة عن محكمة االستئناف
إعالن قضايئ مبثابة إخطار
املدنية األوىل بحلب
بصفتها الناظرة باستئنافات
تنفيذي
قرارات امني السجل التجاري
طالب التبليغ :حسن الشاشو
بحلب
بن محمد
الرئيس  :عبد الخالق رزوق
املطلوب تبليغهم:
املساعد  :نضال غنوم
•مروش +ناديا +رشا +منى
املستأنف :
 +عبد الكريم  /اوالد محمد
 -1أمني السجل التجاري بحلب الشاشو
 -2مديرية التجارة الداخلية
•محمد شاشو بن حسن
وحامية املستهلك
قررت رئاسة التنفيذ املدين
املستأنف عليه  :وليد درويش
بحلب بتاريخ 2021/11/16
بن طه
يف امللف التنفيذي
الدعوى أساس /159/ب لعام
/11722/ب2021/
2021
إخطارك نرشا بالصحف  ،وعىل
قررت املحكمة بتاريخ
لوحة إعالنات دائرة التنفيذ
 2021/11/15عمالً بأحكام املادة املدين بحلب بأنه قد وضع
/27أ أصول محاكامت إبالغ
موضع التنفيذ الحكم الصادر
املستأنف عليه وليد درويش بن عن م ب م /7/بالقرار رقم
طه الئحة االستئناف الواقع عىل /1060/واساس 2021 /3073/
القرار أساس  /45/عن محكمة
فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ
البداية املدنية التجارية بحلب
املدين بحلب أو إرسال وكيل
نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
قانوين خالل املدة القانونية
إعالنات املحكمة لحضور جلسة تحت طائلة متابعة اإلجراءات
األربعاء  2021/12/8الساعة  10التنفيذية بامللف.
زوالية.
مدير التنفيذ املدين بحلب
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
107684
قانونيا ً باملوعد املذكور جرت
ــــــــــــــــ
بحقك املعاملة القانونية.
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادر عن املحكمة الرشعية
الرئيس
الثانية بحلب
107690
القايض السيد :مصطفى حبو
ــــــــــــ
املساعد السيد :محمد سالمة
إعالن قضايئ مبثابة إخطار
املدعية :هناء قلعيه بنت انور
تنفيذي
املـنـفــــــذ  :زريفة داود بنت املدعى عليه :احمد رزاز بن عبد
الرحمن
عارف
الدعوى :تثبيت زواج ونسب
املنفذ عليهام :
وتفريق
•محمود عبدو بن خليل
يف الدعوى رقم أساس/15340 /
•أحمد شيخو بن محمد
لعام  2021قررت املحكمة
قررت رئاسة التنفيذ املدين
بحلب بتاريخ  2021 / 11 / 17وعمالً بأحكام املادة /27أ من
قانون أصول املحاكامت املدنية
بامللف التنفيذي رقم /11799
ب  2021/إخطاركم نرشا ً
اخطارك بالصحف وعىل لوحة
إعالنات املحكمة لحضور
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
جلسة املحاكمة يوم االحد
الدائرة بأنه قد وضع موضع
 2021/12/19الساعة /10/
التنفيذ الحكم البدايئ املدين
زوالية .
أساس  /30072/قرار /1100/
ويف حال تغيبك وعدم حضورك
حسم .2021/10/21
أو إرسال وكيالً قانونيا ً سيصدر
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ
الحكم بحقك مبثابة الوجاهي .
املدين بحلب أو إرسال وكيل
وعليه اقتىض اإلعالن
قانوين خالل املدة القانونية
القايض
تحت طائلة متابعة اإلجراءات
107682
التنفيذية بامللف .
ــــــــــــــ
وعليه اقتىض اإلعالن
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
مدير التنفيذ املدين بحلب
محكمة االستئناف املدنية
107688
السابعة بحلب
ــــــــــــــ
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
الرئيس  :أحمد عيل عيل
املساعد  :مجدولني شنو
املحكمة الرشعية الخامسة
بحلب
املستأنف  :محمد ماجد جبييل
القايض السيد  :عيل سلطان
بن محمد نجيب
املساعد السيد  :موىس شيخو
املستأنفة تبعيا ً  :سهى جبييل
املدعية  :مها محلول الزنار بنت بنت محمد نجيب
يوسف
املستأنف عليها  :ماجدة جبييل
املدعى عليهم :
بنت محمد نجيب
•ميساء كلش بنت عيل
الدعوى  :استئناف القرار 162
•محمد زكريا وردة بن يوسف
أساس  320الصادر عن محكمة
•بدر الدين وردة بن يوسف
البداية املدنية الثانية بحلب
•هدى محلول الزنار بنت يوسف بتاريخ 2019/2/28
الدعوى  :تثبيت مخارجة
الدعوى أساس  /536ب 2021/
الدعوى أساس 2021/19748
عمالً باملادة (/27أ) أصول
عمالً باملادة (/27أ) أصول
محاكامت تقرر تبليغ املستأنف
عليها مذكرة الدعوة نرشا ً
محاكامت تقرر تبليغك
مذكرة الدعوة نرشا ً بالصحف
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
وعىل لوحة إعالنات املحكمة
املحكمة بلزوم الحضور يوم
بلزوم الحضور يوم الخميس
ألربعاء  2021/12/15الساعة
 2021/12/16الساعة /10/
 /11/زوالية .
زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
قانونيا ً جرت بحقك املعاملة
قانونيا ً جرت بحقك املعاملة
القانونية .
الرئيس
القانونية .
107789
عليه اقتىض اإلعالن
==========
القايض

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
لوحة إعالنات املحكمة
وإذا مل تحرض أو ترسل وكي ًال
ً
صادرعن املحكمة الرشعية يف بلزوم الحضور يوم الخميس
قانونيا أجريت بحقك املعاملة
منبج
 2021/12/23الساعة /10/
القانونية والحكم الذي سيصدر
القاضـي  :حسام شحادة
زوالية .
بحقكم سيعترب مبثابة الوجاهي .
القايض
املساعــد  :عبري الدنديش
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
107783
املدعـــية  :هبـــــه مصينـي
قانونيا ً جرت بحقك املعاملة
===========
بنت محمد
القانونية .
مذكرة اخطار
القايض
وكيلها املحامي  :محمد بطايحي
املدعى عليه  :خلوف الحسن
صادر عن محكمة البداية
107786
املدنية الحادية عرش بحلب
========
العيل بن محمد
القايض السيد :محمـد دهان
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
موضوع الدعوى  :تثبيت زواج
ونسب
املساعد السيد :احمد حسني
صادرة عن محكمة البداية
املدعني :
املدنية الثانية بحلب
يف الدعوى رقم أساس /3723/
القايض  :حسن مشاعل
لعام  2021وعمال باملادة رقم
•خالد كزاره بن محمـد
•حسن كزاره بن محمـد
املساعد  :نور ركبي
 /34/أ .أ.م.م كون منطقة
•محمود كزاره بن محمـد
املدعي  :فهد اورفه وي بن
املدعى عليه غري آمنة قررت
املحكمة دعوة املدعى عليه
املدعى عليهم:
محمد
•دالل كزاره بنت محمود
بواسطة النرش بالصحف املحلية املدعى عليه  :غفران رشيقي
بنت عبد الكريم
وعىل لوحة إعالنات املحكمة
•مرفت كزاره بنت محمود
•محمـد كزاره بن عثامن
بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم الدعوى  :فسخ تسجيل عقار
•بدر الدين كزاره بن عثامن
وتنصل
الثالثاء املوافق 2021/12/14
الساعة  /10/زوالية
•امينه كزاره بنت محمد
بالدعوى أساس 2021/30763
و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال
الجميع اصالة عن نفسهم
عمالً باملادة /34/أ أصول
قانونيا باملوعد املحدد جرت
محاكامت مدنية قررت املحكمة وبصفتهم من ورثة املرحوم
إبالغك نرشا ً بالصفح ولصقا ً
بحقك املعاملة مبثابة الوجاهي
عثامن كزارة بن محمـد
الدعوى  :فسخ تسجيل ملكية
عىل لوحة إعالنات املحكمة
وعليه اقتىض اإلعالن
بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم عقار
القايض
يف الدعوى أساس/ 33883 /
األربعاء  2021/12/15الساعة
107788
2021
 /10/زوالية.
=======
عمالً باملادة /27/فقرة /أ /
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
مذكرة دعوة لحضور مجلس
من قانون أصول املحاكامت
قانونيا ً يف املوعد املذكور جرت
عائيل
املدنية اخطاركم الدعوى
صادرة عن املحكمة الرشعية يف بحقك املعاملة القانونية.
وعليه اقتىض اإلعالن
بواسطة االعالن بالصحف
اعزاز
و لصقا ً عىل لوحة إعالنات
القايض
بالدعوى أساس / 51 /لعام
املحكمة بلزوم الحضور اىل
107784
2021
املحكمة يوم الخميس الواقع
======
القايض السيد  :احمد شادي
يف  2021/12/23الساعة
إعالن قضايئ مبثابة إخطار
عيد
العارشة زواليه  .وإذا مل يحرضوا
تنفيذي
املساعد  :عبد الكريم حارس
أو يرسلوا وكيالً قانونيا ً يف املوعد
املـنـفــــــذ  :رحيمة حيدو
املدعية :ضحى مرصي بنت
املحدد جرت يف حقكم املعاملة
بنت خري الدين
يحيى
املنفذ عليه  :عيدو الو بن شيخ القانونية وسيصدر الحكم
وكيلها املحامية  :شهرزاد
بحقكم كالوجاهي.
موس
حاجي
القايض
املدعى عليه  :عصام الشيخ بن قررت رئاسة التنفيذ الرشعي
107782
امني
بحلب بتاريخ 2021 / 11/ 11
موضوع الدعوى :تفريق لعلة
=======
بامللف التنفيذي رقم /580
إراءة لعام  2021إخطارك نرشا ً
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
الشقاق
املحكمة الرشعية الثانية بحلب
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
نظرا لعدم التمكن من تبليغ
القايض السيد  :مصطفى حبو
الدائرة بأنه قد وضع موضع
املدعى عليه مذكرة الدعوة
املساعد السيد  :محمد سالمة
عىل عنوانه كونه ضمن املناطق التنفيذ قرار متفرقة /1294/
املدعي  :إبراهيم حاج سعيد بن
لعام  2021املتضمن متكني
الغريامنة وعمالً باحكام
املنفذة من إراءة أوالدها سدره سعيد 		
املادة( )34فقرة /أ /أصول
ميثله املحامي جهاد الحاج
محاكامت مدنية قررت املحكمة وسوزين ودارين ومحمد آلو
ونور الدين وذلك  24ساعة كل مصطفى
دعوة املدعى عليه لحضور
املدعى عليه  :نارمني مصطفى
أسبوع يف منزل املدعية فعليك
املجلس العائيل عىل لوحة
الناخم بنت زيك
اعالنات املحكمة ونرشا ً بالصحف مراجعة دائرة التنفيذ الرشعي
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق
بحلب أو إرسال وكيل قانوين
يوم االحد 2021/ 11/ 28
الدعوى أساس 2021 /17595
تحت طائلة متابعة اإلجراءات
الساعة /10/زوالية.
عمالً باملادة (/34أ) أصول
القانونية بحقك .
واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
محاكامت تقرر تبليغك
وعليه اقتىض اإلعالن
قانونيا عنك تجري بحقك
مذكرة الدعوة نرشا ً بالصحف
املعاملة القانونية وان الحكم
مدير التنفيذ الرشعي بحلب
وعىل لوحة إعالنات املحكمة
107785
سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.
بلزوم الحضور يوم االثنني
=====
وعليه اقتىض االعالن
 2021/12/20الساعة /10/
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
القايض
زوالية  .وإذا مل تحرض أو ترسل
صادرة عن محكمة البداية
107787
وكيالً قانونيا ً جرت بحقك
املدنية الثانية بحلب
========
املعاملة القانونية .وعليه اقتىض
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
القايض  :حسن مشاعل
اإلعالن
محكمة البداية املدنية 18
املساعد  :نور ركبي
القايض
بحلب
املدعي  :حسني شالر بن أحمد
القايض  :عصام مفلح
107781
املدعى عليه  :مصطفى عباس
املساعد  :نادين السليامن
========
بن أحمد
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
املدعي  :محمد عبد الحي بن
الدعوى  :تثبيت رشاء
صادرة عن املحكمة الرشعية
عامد الدين
الدعوى أساس  / 32545 /لعام
التاسعة يف حلب
املدعى عليهم  :سمر ومحمد
2021
مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه القايض السيد :محمد العيل
واحسان وعمر أوالد محمود
مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف املساعد السيد :زكريا ياسني
دندن
املدعية :ندى بدلة بنت حسن
أصالة وإضافة لرتكة مورثيهم
ولصقا ً عىل لوحة إعالنات
املدعى عليه :أحمد بريم بن عبد
محمد سعيد كيايل بن جمعة
املحكمة كونه مجهول اإلقامة
الكريم
وعبد الكريم كيايل بن محمد
لذلك قررت املحكمة وعمالً
باملادة  / 34 /أ  /أصول إبالغك موضوع الدعوة :تثبيت طالق
سعيد
رضايئ:
الدعوى  :ترقني إشارة
مذكرة االخطار بواسطة النرش
يف الدعوى رقم/9912/
الدعوى أساس 2021/8798
بالصحف وعىل لوحة إعالنات
لعام /2021/قررت املحكمة
عمالً باملادة (/27أ) أصول
املحكمة بلزوم الحضور إىل
املحكمة الثالثاء  2021 / 12 / 7وعمالً باملادة  /34 -27/أ  /ابالغ
محاكامت تقرر إبالغك مذكرة
املدعى عليه بواسطة االعالن
الدعوة نرشا ً بالصحف وعىل
الساعة (  ) 10زوالية

العدد رقم / ٢٩٤/
االحد ٢٠٢١ / ١١ / ٢١
107776
الجهة طالبة التجديد :املدير
بالصحف وعىل لوحة اعالنات
============
املحكمة ولزوم الحضور اىل
العام للرشكة العام لكهرباء
إعالن بيع باملزاد العلني
محافظة حلب بصفته
املحكمة يوم األربعاء الواقع يف
 /2021/12/15/الساعة/10/
رقم امللف  /307 :نزع  2021 /تنوب عنه ادرة قضايا الدولة
مبارش اإلجراءات :عدنان طيار
بحلب
زوالية.
		
بن عبد القادر
واذا مل تحرض او ترسل وكيالً
الجهة املطلوب التجديد
قانونيا ً يف املوعد املذكور اجريت وكيله املحامي محمد زهرة
مبواجهتها  :محمود جربوع بن
املدين  :طيب حالق بن أحمد
عبد الله
يف حقك املعاملة القانونية.
العقار املطلوب بيعه8/4147 :
وعليه اقتىض االعالن.
الدعوى:
منطقة عقارية ثانية بحلب
القايض
يف الدعوى رقم أساس /4/انابة/
القيمة املقدرة للعقار:
107780
 2021قررت املحكمة وفق املواد
 140.000.000ل.س مئة
======
/27،34أ تبليغ الجهة املطلوب
وأربعون مليون لرية سورية
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
مبواجهتها لصقا بلوحة إعالنات
أوصاف العقار :عبارة عن
محكمة البداية املدنية 19
املحكمة وبإحدى الصحف
بحلب
دارللسكن تقع يف الطابق األول الرسمية وفق قرارنا الصادر
من بناء طابقي واجهته نحو
القايض  :محمد شادي بدلة
بحلب بتاريخ 2021/8/25
املساعد  :زياد املحمد
الغرب (جميع الجهات منحرفة) وتعليق الجلسة ليوم االثنني
املدعي  :محمد فوزي فتال بن
بابها عىل يسار ومبواجهة صاعد 2021/11/29
الدرج ويتجه نحو الرشق
زكريا
ويف حال تغيبك وعدم حضورك
مؤلفة من مدخل وأربع غرف
املدعى عليهم :
أو إرسال وكيالً قانونيا ً ستجري
• أمينة وحكمت وبدريه ونجاح وبهو ومطبخ وحامم ومرحاض
بحقك املعاملة القانونية .
وصباح وخالد وهدى وسمريه
وسقيفة ورشفتني وغرفة مشادة وعليه اقتىض اإلعالن
يف الوجيبة الجنوبية فوق سطح
ومنتهى أوالد محمد فتال
القايض
مرآب وتلك الغرفة سقفها من
• هوله عمر بنت عصمت
107773
الصاج والخشب وجدرانها
الدعوى  :تثبيت رشاء
=====
الجنوبية والرشقية والغربية
الدعوى أساس 2021/26734
سند تبليغ قرار قضايئ
عمالً باملادتني  /34 - 27/أصول مبنية بالحجر بارتفاع  /2/مرت
صادر عن محكمة البداية املدنية
وباقي ارتفاع تلك الجدران هو
محاكامت تقرر تبليغك مذكرة
يف عني العرب
من الحديد املشغول
الدعوة نرشا ً بالصحف وعىل
القايض  :فاروق عبيد
يباع العقار خاليا ً من الشواغل
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم
املساعد  :صباح قدحنون
الحضور يوم األحد  2021/12/12والشاغلني
املدعي :املدير العام للرشكة
قررت رئاسة التنفيذ املدين
الساعة  /10/زوالية .
العامة لكهرباء محافظة حلب
بحلب بيع العقار املذكور
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
بصفته
قانونيا ً جرت بحقك املعاملة
أوصافه أعاله باملزاد العلني
تنوب عنه إدارة قضايا الدولة
القانونية .
وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل بحلب
يوم االثنني ـا 2021/12/13
القايض
املدعى عليه :عز الدين منال عيل
الساعة  12.30زوالية وحتى
107779
بن نعسان
الساعة  /13.00/زوالية .
الدعوى :طلب ترميم
=======
فعىل من يرغب االشرتاك
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
قررت املحكمة عمال بأحكام
محكمة البداية املدنية الرابعة باملزاودة الحضور إىل دائرة
املادة  34تبليغكم الحكم
التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور
بحلب
بالصحف ولصقا ً بلوحة إعالنات
ً
وأن يودع مبلغا يعادل نصف
القايض  :فيصل عرنوس
املحكمة القرار  /16/أساس /5/
املساعد  :راما السيد عيل
القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 2021
يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة
املدعي  :مصطفى حنطاية بن
املتضمن:
رشوط البيع واملزاودة فعليه
عمر
 -1قبول طلب الرتميم شكالً
مراجعة ديوان دائرة التنفيذ
املدعى عليها  :روشان مندي
 -2قبوله موضوعا ً وإعطاء الجهة
ويقع عىل عاتق املشرتي رسم
بنت فاخر
طالبة الرتميم صورة مصدقة عن
الداللة ورسم الطابع .
الدعوى  :تثبيت رشاء
القرار املطلوب ترميمه واصل
لذا اقتىض اإلعالن
الدعوى أساس 2021/ 19606
للتنفيذ للتمكن الرشكة من
عمالً باملادة (/34أ) أصول
تحصيل حقوقها.
مدير التنفيذ املدين بحلب
107775
محاكامت تقرر تبليغك مذكرة
قرار وجاهيا بحق املدعية
الدعوة نرشا ً بالصحف وعىل
========
وكالوجاهي بحق الجهة املدعى
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم
عليها قابال لالستئناف صدر
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
الحضور يوم األحد  2021/12/12صادر عن محكمة البداية املدنية وافهم علنا ً بتاريخ 2021/8/31
الساعة  /10/زوالية  .وإذا مل
.
 /13/بحلب
تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا ً
القايض
القايض  :سامر زينو.
107772
جرت بحقك املعاملة القانونية  .املساعد :رونزا جويد
=====
املدعـــــية :عفه طاش اوه يل
القايض
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
107777
بنت محمد توفيق.
صادر عن املحكمة الرشعية يف
املدعى عليه :عالء الدين وزياد
=======
االتارب
إعالن قضايئ مبثابة إخبار بيع جلياليت أوالد احمد .
القايض  :محمد يارس عطعط
عقار
املوضوع  :تثبيت بيع وتسجيل
املساعد :عيل الحسون
امللف رقم  /307نزع 2021 /
عقار
املدعية  :عائشه مسعود الحاج
طالب التبليغ  :عدنان طيار بن أساس 2021/31368/
كنجو دنيا بنت مأمون .,
عبد القادر		
عمالً باملادة /27/أ تقرر
وكيله املحامي محمد زهرة
املدعى عليه :جمعة جمعة
اخطاركم بالنرش بالصحف
مسعود ابن محمد ,
املطلوب تبليغه  :طيب حالق
املحلية وعىل لوحة إعالنات
الدعوى  :تفريق لعلة الغياب
بن أحمد
املحكمة للحضور للمحكمة
تنفيذا ً لقرار رئاسة التنفيذ
أساس /88/لعام 2021
األربعاء  2021/12/15الساعة
عمالً بأحكام املادة  /27/أ أصول
الصادر بتاريخ 2021/11/11
 /10/زوالية.
محاكامت مدنية قررت املحكمة
القايض ببيع العقار املوصوف
وإن مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً
ً
ً
اخطارك نرشا بالصحف ولوحة
باملحرض رقم ( )8/4147منطقة قانونيا باملوعد املحدد جرت
إعالنات املحكمة لحضور جلسة
عقارية ثانية بحلب العائد إىل
بحقكم املعاملة القانونية
املحاكمة الخميس 2021/12/9
السيد  :طيب حالق بن أحمد
وسيصدر الحكم بحقك مبثابة
الساعة /10/زوالية.
واملحجوز ملصلحة السيد عدنان الوجاهي.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً
طيار بن عبد القادر
وعليه اقتىض االعالن
قانونيا ً باملوعد املذكور جرت
القايض
فقد عينت الساعة 12.30
بحقك املعاملة القانونية
107774
زوالية من يوم االثنني الواقع
وسيصدر الحكم بحقك مبثابة
 2021/12/13موعدا ً لجلسة بيع
==========
الوجاهي.
العقار املذكور وسيجري البيع يف
إعالن مبثابة مذكرة تبليغ
وعليه اقتىض االعالن
صادر عن محكمة االستئناف
غرفة مدير التنفيذ املدين بحلب
أصوالً.
القايض
املدنية األوىل بحلب
107771
الرئيس :عبد الخالق رزوق
وعليه اقتىض اإلعالن
املساعد  :نضال غنوم
==========
مدير التنفيذ املدين بحلب

