
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٩/

االحد ١٨ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن

 قرار رقم    /6062/  ان وزير االشغال العامة واإلسكان  بناء عىل احكام املرسوم رقم /208/تاريخ 2021/8/10  وعىل احكام القانون رقم /17/ تاريخ 2016/7/31 

وعىل احكام املرسوم الترشيعي رقم /99/ لعام 2011  وعىل  احكام النظام الداخيل املوحد لجهات قطاع التعاون السكني الصادر بالقرار رقم 578 لعام 2008 وعىل كتاب مديرية 

التعاون السكني بحلب رقم 400/ص .د تاريخ  2022/6/30 يقرر ما ييل 

املادة 1- يعني مجلس إدارة مؤقت لجمعية الوئام التعاونية السكنية بحلب سندا ألحكام املادة /32/ الفقرة /أ/ من املرسوم الترشيعي رقم 99 لعام 2011 نظرا لشغور أكرثية 

أعضاء مجلس اإلدارة من السادة : 

  • م. هدى جنيد                                   ممثل عن مديرية التعاون السكني بحلب 

 • نجيب بيطار                                     ممثل عن الجمعية 

 • محمد سالح                                      ممثل عن الجمعية 

 • محمد حسان سليم اغا                        ممثل عن الجمعية 

املادة 2: مهمة املجلس دعوة الهيئة العامة لالنعقاد لبحث جدول االعامل وانتخاب مجلس إدارة جديد ولجنة مراقبة 

املادة 3-مدة املجلس ثالثة اشهر اعتبارا من تاريخ تعيينه 

املادة 4- تدمج الجمعية او تحل يف حال عدم اكتامل النصاب القانوين الجتامع الهيئة العامة خالل دعوتني متتاليتني ضمن املدة املحددة له وفق احكام املادة /32/ الفقرة /ج/ من 

املرسوم الترشيعي /99/ لعام 2011 

املادة 5- يحدد تعويض املجلس بقرار الحق ويرصف من أموال الجمعية 

املادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينرش يف احدى الصحف املحلية ان وجدت او احدى صحف العاصمة وتتحمل الجمعية نفقات النرش . 

دمشق يف 2022/8/4 

وزير  االشغال العامة واإلسكان املهندس سهيل محمد عبد اللطيف 
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vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس        رئيس مجلس اإلدارة

عيل طاهر             مروة زينة

إعالن

السادة الصناعيون تنفيذاً للتعليامت رقم 2578/ص15040000/2 تاريخ 2022/9/8 الصادرة عن وزارة الصناعة والناظمة لتطبيق 

أحكام املادة /50/ من املرسوم الترشيعي /52/ لعام 2009، الخاصة باآللية الواجب اتباعها يف انتخابات أعضاء مجالس اإلدارة يف 

غرف الصناعة والسيام البند الثاين : )يتم تحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة لكل قطاع عىل أساس نسبة الصناعيني املسجلني فيه 

وذلك قبل أربعني يوماً من تاريخ بدء االنتخابات(، نبني عدد املسجلني يف الغرفة باإلجامل وبحسب القطاعات الصناعية حتى تاريخ 

2022/9/13 كام ييل:

            نوع الصناعة                      عدد املنشآت الصناعية املسجلة                   النسبة املئوية وفق املعادلة                عدد أعضاء مجلس اإلدارة لكل قطاع

     القطاع النسيجي                              3901                                                    5.54                                                   6

     القطاع الكيميايئ                             1748                                                     2.48                                                  2

     القطاع الهنديس                             1661                                                     2.36                                                   2

      القطاع الغذايئ                               1133                                                    1.61                                                  2

       املجموع                                     8443                                                                                                              12

املهندس فارس الشهايب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب

 24542

إعــالن مناقصة

تعلن مؤسسة اإلسكان العسكرية عن فتح باب االكتتاب العام عىل شقق سكنية                 

   بكل من الضواحي التالية :

1. ضاحية مصياف بحامه

2. ضاحية الزهراء الجديدة بحمص

3. مرشوع / 240 / شقة بحمص

4. ضاحية بوقا بالالذقية

5. مرشوع / 140 / شقة بحلب

وفق دفاتر الرشوط الفنية والرشوط املالية والحقوقية الخاصة باالكتتاب يبدأ االكتتاب اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا 

من يوم االحد الواقع يف 2022/9/11        ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع يف 9/29/ 2022 فعىل 

الراغبني االشرتاك باالكتتاب مراجعة فرع اإلسكان / 30 / عدرا طريق حرستا – دمشق    أو دوائر السكن باملناطق 

لالطالع عىل دفاتر الرشوط الفنية واملالية والحقوقية لالكتتاب والوثائق املطلوبة. 

لالستفسار : ميكن االتصال عىل ارقام الهواتف التالية :

1-  فرع االسكان /30/ : هـ )0115774050 ( .

2- دائرة السكن باملنطقة الجنوبية : هـــ )0115774086(   .

3- دائرة السكن باملنطقة الساحلية : هـ ) 0412401020 - 0412401030 ( .

4- دائرة السكن باملنطقة الشاملية : هـ ) 0215729470 ( .

5- دائرة السكن باملنطقة الوسطى : هـ ) 0312767989 - 0312767973 (.

6- مكتب السكن مبصياف : هـ ) 0337710748 ( .
املدير العام ملؤسسة اإلسكان العسكرية  اللواء املهندس فوزه إبراهيم الربي 

10219

إعالن
اعالن مبثابة سند تبليغ انذار كاتب بالعدل 

املستشار : نادين دهان بنت رضوان     

اصالة عن نفيس وبصفتي احد ورثة رضوان دهان بن محمد وكيال 

عنها يارس خراط 

املنذر اليهم : 1-رمضان محمد قرعوش 2-محمد إبراهيم إبراهيم 

3-يارس عبد السالم جانريك  4-محمد سيدو رشو 5-مالك احمد الخلف 

6-زكريا ديبو حاج صالح كردية 7-شكري حسن عبدو 8-محمد احمد 

احمد 9-عز الدين رشيد مصطفى  10-هيثم مصطفى األحمد 11-رائد 

محمد األحمد 12-بكري عبد الله  عرب سعيد 13- إسامعيل نور 

الدين يوسف 14-سعد الله احمد حاج صالح كردية

موضوع اإلنذار : 

نظرا النقطاعكم عن العمل بدون سبب مرشوع منذ اكرث من شهرين 

فإين اطلب اليكم االلتحاق بالعمل خالل عرشة أيام من تاريخه تحت 

طائلة فسخ العالقة العاملية بيننا وقد اعذر من انذر 

24547

إعــالن مناقصة

) إعالن دعـــــوة ( بناًء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم /  42  / بجلسته رقم /  9  / تاريخ 3  /  9 / 2022 

قرر مجلس إدارة جمعية حطني التعاونية السكنية دعوة األعضاء املكتتبني عىل مرشوع توزيع مجلس مدينة حلب 

البقعة W3 ملراجعة الجمعية يف مكتبها الكائن بحلب اإلسامعيلية نزلة االمتحانات جانب مفروشات أبو صالح عجم 

وتسديد سلفة االكتتاب البالغة /2.500.000/ عن كل عضو مع كافة االلتزامات املالية وذلك خالل مدة عرشين يوماً من 

تاريخ صدور هذا اإلعالن 

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لالعضاء مجهويل اإلقامة والتالية أسامؤهم

سناء أبو شالة بنت محمد عضوية 137-  إبراهيم شيخ محمد بن عثامن عضوية 157-  محمد شهاب بن عبد الغني 

عضوية   233-  أنس السيد بن فاضل عضوية 302- مها صالح بنت أحمد عضوية 318-  صباح بايب بنت محمود  

عضوية 388- عامر قزيز بن محمد عضوية 450- محمد قيمرية بن عبد الرحمن عضوية 456 -  صفاء دخان بنت 

محمد هاشم     عضوية 467
                أمني الرس           رئيس مجلس اإلدارة

       محمد يقظان الشامي      يارس جراح

 24541

إعالن
         اعالن مبثابة سند تبليغ انذار كاتب بالعدل 

املنذر : محمد ربيع ديري بن محمد     

اصالة عن نفيس وبصفتي احد ورثة محمد ديري بن محمد وكيال عنه 

يارس خراط 

املنذر إليهم : 1 ـ خالد محمد خري دعبول 2- محمود حسن عمر 

3-برهان عبد العزيز عيل شيخو  4-عبد الله احمد نجار 5-محمد عيل 

محمد تلرفيدي  6-زكريا محمد ربيع عثامن 7-مصطفى محمد شيخيل 

8-مصطفى عبد الواحد الشويري 9-عبد الباسط فياض الظريف  10-

عمر حسن عمر 11-مصطفى يوسف العبد الله 12-تريك يوسف العبد 

الله 13- احمد حسن عمر 14-محمد احمد زيدان

موضوع اإلنذار : 

نظرا النقطاعكم عن العمل بدون سبب مرشوع منذ اكرث من شهرين 

فاين اطلب اليكم االلتحاق بالعمل خالل عرشة أيام من تاريخه تحت 

طائلة فسخ العالقة العاملية بيننا وقد اعذر من انذر 

24546

إعالن
اعالن تبليغ حرضة العضو السيد نجاح حميدي ابن 

احمد وفضة عضوية رقم 487 جمعية تراث اميار 

التعاونية السكنية بحلب نظرا النتهاء املدة القانونية 

عىل دعوتك لتسديد واستكامل دفعة اكتتابك عىل 

املرشوع السكني االول يف بقعة w3 وعمال بأحكام 

املادة 35/ هـ من قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 

2011 قرر مجلس ادارة جمعية تراث اميار التعاونية 

السكنية بجلسته رقم 10 تاريخ 2022/8/30 الغاء 

اكتتابك عىل املرشوع السكني االول وإعادة اسمك اىل 

جدول االعضاء املنتظرين

رئيس مجلس اإلدارة محمد زركيل

 24544

إعــالن مناقصة

تعلن الجمعية التعاونية السكنية  لعامل اإلسمنت واالترنيت والبورسالن للسكن واالصطياف بحلب    

ينذر األعضاء التالية أسامئهم ) إنذار نهايئ( بتسديد الذمم املرتتبة عليهم يف املرشوع السكني الرابع بيانون وذلك خالل /15/ خمسة عرش 

يوماً من تاريخ اإلعالن وإال سنطر إىل إلغاء االكتتاب والتخصص اصوالً وهم  :

رقم العضوية          االسم والشهرة        رقم العضوية              االسم والشهرة      رقم العضوية             االسم والشهرة      رقم العضوية         االسم والشهرة

657              عبد الكريم الحاج شعبان بن محمد           1142                     يارس نعساين بن عبد الكريم         1728                  عبد الرحمن عزيزي إسامعيل           1595               عليه املصطفى بن زيك

693                           مفيدة شامع                           1144                        رغد جلب بنت محمد             1730                   مصطفى عزيزي بن إسامعيل           1403              محمد الحوت بن سعد

711                 ماجدة القيمة بنت عبد الكريم             1147                        احمد غايل البيك بن طه           1811                         محمد صهيب تسقية              1602      محمد نارص محمدبن عبد القادر

732                         حياة ركبي بنت فؤاد                  1150                   فائق نضال قباين بن نجم الدين       1098                        عيل العبد الله بن احمد           944               روعة العيل بنت دحام

739                   مصطفى الكريش بن حامدة              1175                           احمد فارس بن منري              1002                       وفاء حافظ بنت إسامعيل           962                مازن قاطرجي بن عمر

767                   محمد منري تومة بن منري                 1176                               حامد الهاشم                    1139                          خلدون نعساين بن أديب          964             احمد حزين بن محمد عيل

768                         فاتن مشهداين                          1205                        محمد عيل عيل بن رجب          1140                       عبري نعساين بنت عبد الكريم       1041             محمود إبراهيم الجاسم

789                        محمد عيل قنديل                      1221                                غسان نحاس                  1651                         احمد قضياميت بن محمود          1056            أنور كرام بن محمد عيل

818            جالل الشيخ إبراهيم بن محمد راجح         1284                       حسام الدين زبيده بن بكري       1680                    فاطمة العفورة بنت عبد القادر       1567        عبد العزيز ابضال بن محمد

826                       إياد جلب بن محمد                 1290                            نسيبة موفق بن احمد            1698                        رشيد محمد عيل بن محمد        1410           عبد القادر مرصي بن وليد

851                      محمد سليامن بن فياض              1312                               ملعان جلويس                   1718                         موىس ناطور بن عبد الحميد       1416                    بكري صباغ

919                        جامل الدين رشيد                   1357                                لينه بالل                        943                               هاجر حسن بنت حسن         1559      نجاح نعمة بن محمد عارف

 مديرية التعاون السكني بحلب

 املهندس محمد مروان طباخ
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إعالن مبثابة مذكرة اخطار  صادرة عن 

محكمة البداية املدنية السابعة بحلب 

القاضـــي :  حسن ارناؤوط 

املساعــد :  ماهر حراق 

املدعـــــي : أحمد كوارة بن محمد . 

املدعى عليهم : سلوى + محمود + عبد 

العزيز + عيل + انس + حسني +أسامة + 

فاطمة + عبد الباسط أوالد محمد كوارة . 

الدعوى : تثبيت رشاء 

أساس  2022/10693

عمالً باملادتني /27-34/مكرر اصول قررت 

املحكمة اخطاركم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة االثنني 2022/10/3 

الساعة 10 زوالية.

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

104488

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

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة  صادرة عن 

محكمة البداية املدنية / 20/ بحلب 

القايض: خليل العالن 

املساعد: صباح حاممي 

املعرتض اعرتاض الغري األصيل: محمد احمد 

بن خلف 

املعرتض عليهام اعرتاض الغري األصيل 

_ عبد الله كردي بن ماهر 

_ عبد السميع بريج بن احمد 

الدعوى: اعرتاض الغري األصيل 

 الدعوى أساس / 8668/ لعام 2022 

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/ أ أصول 

تبليغكام مذكرة الدعوة نرشا بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة األربعاء 28/ 9/ 2022 

الساعة )10( زوالية وإذا مل تحرضا او ترسال 

وكيال قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 

بحقكام املعاملة القانونية 

   القايض 

104487

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم صادر عن 

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب 

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعي :  مازن حاج عمر بن عبد الكريم 

املدعى عليها :   فدوى دوبا بنت أحمد 

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /19440/ قرار /888/ لعام 

2022 املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي متام الحصة السهمية 

من العقار /681/ منطقة عقارية حادية 

عرش بحلب ونقلها وتسجيلها السمه.

 • عدم املساس باإلشارات املوضوعة وترقني 

إشارة الدعوى بعد االنربام.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

          2022/8/31

القايض

104486 

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

عرش بحلب 

القايض : فاطمة دهان 

املساعد : غفران عبيد 

املدعي : يوسف قنوايت بن بكري

املدعى عليهم : - سامية ومصطفى ومحمد 

وعبد الهادي وعبد الرحمن وراما أوالد 

يوسف قنوايت

 الدعوى : 

بالدعوى أساس 2022/6321 

نظراً لجهالة موطنكم قررت املحكمة 

وعمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية تبليغكم مذكرة الدعوة 

بواسطة النرش بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

الخميس 2022/9/29 الساعة /10/زوالية.

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور أجريت بحقكام املعاملة 

القانونية، وعليه اقتىض اإلعالن.

   القايض

104485

==========

سند تبليغ حكم  صادر عن محكمة البداية 

املدنية السابعة بحلب

أساس 2456/قرار / 621/لعام2022

القايض : حسن ارناؤوط 

املساعد : ماهر حراق 

 الجهة املدعــــــية طالبة التجديد:

 • منى خليفة بنت عبد الوهاب .

 • مصطفى قضيب البان بن أحمد . 

الجهة املدعى عليها املطلوب التجديد 

مبواجهتها:  ملا هبو بنت عبد الفتاح .

 عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة ابالغكم الحكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة املتضمن : 

 • فسخ عقد البيع ...الخ فقرات الحكم . 

 قرار صدر بتاريخ 2022/6/26 قابالً 

لالستئناف

  القايض  

104490

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية السادسة 

عرش بحلب  

أساس /26356/ لعام 2021 قرار /1230/ 

لعام 2021

القايض السيد : عبد النارص نرص الله

املساعد السيد : محمد طيب العيل

املدعي : سامر الخطيب بن محمد أنور.

املدعى عليه : سعد الخطيب بن عبد الله 

الدعوى : تثبيت بيع

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- رد دعوى الجهة املدعية لعدم الثبوت 

موضوعاً.

2- ترقني إشارة الدعوى بعد انربام الحكم 

وتنفيذه اصوالً.

3- تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف وخمسة آالف لرية سورية 

أتعاب محاماة توزع وفق أحكامها.

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً لالستئناف 

صدر وأفهم علناً حسب األصول بتاريخ 

24/ربيع الثاين/1443 هجري املوافق 

2021/11/29 للميالد.

القاضـي

104489

===========

إعــالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1828 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : رانيا نجار بنت بكري

العقار املطلوب بيعه  : رقم محرض /5225/ 

مقسم رقم / 13/ منطقه عقارية خامسة  

بحلب -   التامم  

القيمة املقدرة للعقار     /7000000/ سبعة 

ماليني  لرية سوريه 

أوصاف العقار : عبارة عن شقة سكنية تقع 

يف الطابق الرابع مؤلفة من مدخل وغرفتني 

وصالون ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة 

مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون 

ابواب ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات 

الصحية والكهربائية وتهدم جزء من مرد 

الرشفة . 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني 

وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  4/ 10 / 2022 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب العرض 

األعىل مهام بلغ الثمن فعىل من يرغب 

االشرتاك باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ 

بحلب يف اليوم املذكور وان يودع مبلغا 

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

104472

=========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٩/

االحد ١٨ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس        رئيس مجلس اإلدارة

عيل طاهر             مروة زينة

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية الرابعة عرش 

بحلب 

القايض : فاطمة دهان 

املساعد : غفران عبيد 

املدعي : يوسف قنوايت بن بكري

املدعى عليهم : مصطفى وزكوان ونجم الدين ومروه 

وفاطمة وارساء أوالد سعد الدين قنوايت 

 الدعوى : 

بالدعوى أساس 2022/6321 

نظراً لجهالة موطنكم قررت املحكمة وعمالً باملادة 

27/أ من قانون أصول املحاكامت املدنية إخطاركم 

مذكرة الدعوة بواسطة النرش بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

الخميس 2022/9/29 الساعة /10/زوالية.

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً باملوعد املذكور 

أجريت بحقكام املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي، وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

104484

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت   

املساعد : عبد الرحمن حسن

 املدعي : عبد النارص دقاق بن عمر            

 املدعى عليه : حسام الدين دقاق بن عبد النارص

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  اصول  ابالغك 

بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات املحكمة القرار رقم 

/795/واساس /13046/ 2022واملتضمن :

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى عليه   املقسم 

/14/ محرض /9044/ م ع /10/ بحلب ونقل امللكية 

السم املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى املوضوعة بالعقد 

/2022/803 بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 2022/8/31

 القايض

104483

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

إعالن مبثابة سند اعالم حكم 

الصادر عن محكمة النقض الغرفة املدنية السابعة ) 

االيجارية ( بدمشق 

أساس /394/ قرار /362/ لعام 2022 

يف الطعن رقم /52/ لعام 2022  

  املدعي  : جورج ودعد مايك ودالل دويل أوالد 

بشري خياط  

املدعى عليه  : )املطلوب تبليغه (  مازن موقع بن 

محمد نفيس 

الدعوى : 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادتني /27/ أ أصول 

محاكامت مدنية اعالمك نرشا بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ... املتضمن إقرار : 

 • قبول الطعن شكال ورده  موضوعا 

 • مصادره التامني 

القايض 

104482

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض السيد: بسام القاسم 

املساعد السيد: والء محو.

املدعية: ارساء جمرك بنت احمد.

املدعى عليه: ديبو حامل بن حسني .

املوضوع:  تفريق لعلة الشقاق .

يف الدعوى رقم أساس /7742 /لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من قانون أصول 

املحاكامت ابالغك عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس  الواقع يف 29 / 9 

/ 2022  / الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

 104491

=======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف

صادر عن املحكمة البداية املدنية التاسعة بحلب

القايض السيد : محمد فراس خرمة. 

املساعد السيد : عيل أقرع. 

الجهة املدعية: صبحي تفنكجي بن بكري.

الجهة املدعى عليها ))املطلوب ادخالهم(( :

1- ورثة محمد رجب صابوين بن محمود وهم : 

 • وصال شيخوين بنت قاسم .

 • ))محمود – احمد – زاهر – خالد(( أوالد محمد 

رجب صابوين ووصال.

2- ورثة عبد اللطيف حامل صابوين بن محمود 

وهم :

 • ))محمود – محمد – احمد - عبد القادر – عمر(( 

أوالد عبد اللطيف حامل صابوين وامينة .

 • ))حسناء – وفاء – كوكب(( أوالد عبد اللطيف 

حامل صابوين وامينة.

موضوع الدعوى ترميم:

يف الدعوى رقم أساس / 3918 / لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة / 34 / من قانون 

أصول املحاكامت املدنية اخطاركم بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االحد الواقع 2022/10/23 

الساعة العارشة زواليه...

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املذكور جرت يف حقك املعاملة القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

 104514 

=====

اعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف 

صادرة عن محكمة البداية املدنية التاسعة بحلب 

القايض محمد فراس خرمه 

املساعد عيل اقرع 

الجهة املدعية طالبة التجديد محمود مصيني بن 

محمد 

الجهة املدعى عليها املطلوب التجديد مبواجهتها 

فاطمة مصيني بنت احمد وجميل مصيني بن احمد 

موضوع الدعوى طلب عارض 

يف الدعوى أساس 3473 لعام 2022 

وفق احكام املادة 27/أ قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االحد 

الواقع يف 2022/10/23 الساعة العارشة زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا باملوعد املذكور 

جرت بحقك املعاملة القانونية  وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 104515

====

 سند تبليغ حكم

صادر عن  محكمة  البداية املدنية  يف الباب

القايض السيد:   عامر بوادقجي                         

 قايض محكمة البداية املدنية  يف الباب

املساعد السيد:   مازن صاري كوزال

املدعـي املدعى عليـها تقابالً :   ابراهيم االحمد 

بن سعيد      

 ميثله املحامي: مازن حداد

الجهة املدعى عليـها املدعية تقابالً:   

 • فريال الحميدي بنت صطوف                       

 • سكرى الحميدي بنت صطوف              

الدعوى :    تثبيت رشاء حصص سهمية من ارض              

قررت املحكمة تبليغكم الحكم الصادر  عن محكمة 

البداية املدنية  يف  الباب بالصحف ولصقاً  بلوحة 

اعالنات املحكمة  وهو القرار رقم /428/ اساس  

/89/ لعام 2021       املتضمن:

 • الحكم بتثبيت رشاء الجهة املدعية   ابراهيم 

االحمد بن سعيد  من  الجهة املدعى عليها  عبيد 

و فضة وفريال و سكرى أوالد صطوف الحميدي 

وذلك  ملساحة وقدرها ثالث هكتارات املعادلة لـ 

/2400/29,718 سهم ارثياً, وكذلك  رشاء املدعي 

من املدعى عليها نوفة الحميدي بنت صطوف 

ملساحة وقدرها عرش دومنات/هكتار/ املعادلة لـ 

/2400/9,906 سهم ارثياً  وذلك من العقار رقم 

املحرض /13/ منطقة عقارية عني البيضة, والتي الت 

اىل املدعى عليهم ارثاً من مؤرثهم صطوف الحميدي 

بن حميدي.

ونقل وتسجيل هذه امللكية عىل اسم الجهة املدعية 

لدى مديرية املصالح العقارية بحلب والجهات 

املختصة اصوالً  دون املساس باالشارات املدونة 

عىل الصحيفة العقارية وبالحقوق املكتسبة عىل 

العقار. وتعليق تنفيذ هذه الفقرة اىل ما بعد ترميم 

الصحائف العقارية لدى دائرة املصالح العقارية 

اصوالً. 

 • رفع اشارة هذه الدعوى مبوجب العقد    رقم 

/43/لعام 2021    بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية وتنفيذه اصوال

 • تضمني املدعى عليهم الرسوم واملصاريف و أتعاب 

محاماة توزع وفق القانون

قرارا وجاهياً   بحق   الجهة املدعية  و بحق الجهة 

املدعية  تقابالً   قابالً لالستئناف صدر وافهم علنا 

وفق االصول  صدر  بتاريخ     12/28 / 2021 

ميالدي

 القاضـــــي

104503

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية الثالثة بحلب 

 الرئيس : عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت

املستأنف:  وليد حسون بن محمد صالح             

املستأنف عليهم: ورثة املرحوم محمد صالح حسون 

بن عارف وورثة املرحومة رمزية عرجون بنت عبد 

الوهاب وورثة املرحومة قدرية حسون بنت محمد 

صالح وهم :

عبد القادر وعادل وعارف ورويدة وهيام وسناء 

وفاطمة حسون أوالد محمد صالح .

مبواجهة املتدخل املستأنف عليه : محمد تامر بن 

مروان

 الدعوى أساس:  1976/ب /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت قررت املحكمة 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم )  الثالثاء  (  4/ 10 

/2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك 

املعاملة القانونية ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

القايض

104502  

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية العارشة بحلب 

 القايض :  مجد قمشايت 

املساعد:  عبد الرحمن حسن 

املدعية:  ناديا دهان بنت محمد                       

املدعى عليهم: 

مطيعه  - خديجة -  عبري  -  منى  -   محمد   زيني  

أوالد عمر زيني وناديا دهان .

ونديره وصبحية وفاطمه ومحمد كامل وعبد الله 

وقدري زيني أوالد عمر وتسليمه زاهده .

ناديا بنت صالح زيني بن عمر والدتها نجاح زاهدة 

ونارميان ومنار ونجاح وتسليمه زيني أوالد صالح 

وسعاد عرجة.

عمر وعبد الرحمن وروعه ونجالء ومريفت وفاطمه 

زيني أوالد محمد زهري بن عمر والدتهم آمال 

خوجة .

الجميع أصالة وباعتبارهم ورثة املرحوم صالح 

وعمر زيني .

الدعوى:  فسخ تسجيل عقار  

الدعوى أساس:  4207  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت املحكمة 

إبالغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

)االربعاء(  12 / 10 / 2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك 

املعاملة القانونية .

  القايض

104495

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

اعالن مبثابة اخطار تنفيذي

طالب التنفيذ: حسن يحيى زيدو بن أحمد                            

وكيله املحامي جودت عطري

 الجهة املنفذ عليه: نور الدين ابو دان بن معروف

 قررت رئاسة التنفيذ املدين يف حريتان بتاريخ 5 \ 

6 \2022  يف امللف التنفيذي رقم                  3\ 

2022 عمالً بأحكام املادة/27/ - أ - من قانون أصول 

املحاكامت املدنيـة اخطار املنفذ عليهم  نرشاً يف 

احدى الصحف املحلية و لصقاً عىل لوحة اعالنات 

الدائرة لتنفيذ مضمون الحكم الصلحي أساس 30 

قرار 23 حسم 21\8\2001 

مدير التنفيذ املدين يف حريتان

104494

===========

اعالن مبثابة اخطار تنفيذي

طالب التنفيذ: حسن يحيى زيدو بن أحمد                            

وكيله املحامي جودت عطري

 الجهة املنفذ عليهم: 

 • نائلة  و اسامة و فايزة و عزيزة و جومانة مجو  

أوالد احمد

 الجميع اصالة و بصفتهم ورثة املرحوم احمد مجو 

بن ابراهيم

 • احمد زعرور بن عبد الرحمن   

 اصالة و بصفته احد ورثة املرحومة خدوج طه 

بنت برهو

 • بدر و محمد  قوجه أبناء يحيى

 • وفاء قوجه بنت بدر الدين   

 اصالة و بصفتهم ورثة املرحوم بدر الدين قوجه 

بن محمود

 قررت رئاسة التنفيذ املدين يف حريتان بتاريخ 5 \ 

6 \2022  يف امللف التنفيذي رقم                  2\ 

2022 عمالً بأحكام املادة/27/ - أ - من قانون أصول 

املحاكامت املدنيـة اخطار املنفذ عليهم  نرشاً يف 

احدى الصحف املحلية و لصقاً عىل لوحة اعالنات 

الدائرة لتنفيذ مضمون الحكم الصلحي أساس 31 

قرار 24 حسم 21\8\2001 

مدير التنفيذ املدين يف حريتان

104493

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

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  جرجس موره بن يوسف  

 

وكيله املحامي جورج حقاين

املنفذ عليها :  دنيز خياط بنت جوزيف 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 31 / 8 

/ 2022 بامللف التنفيذي رقم 4045/ ص /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  الصلحي املدين 

أساس /643/ قرار /296/ حسم 2022/6/26 .

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

104492

=========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2577 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته        

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : شمس الدين رشيد بن احمد

العقار املطلوب بيعه  : رقم محرض /5605/ مقسم 

رقم / 19/ منطقه عقارية ثانية  بحلب -التامم  

القيمة املقدرة للعقار    : /15000000/ خمسة عرش 

مليون لرية سوريه  

أوصاف العقار :    عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق االضايف االول / الثاين من منسوب مدخل 

البناية بلكون اول/ مؤلفة من مدخل وموزع وثالث 

غرف ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة 

ان العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية وتهدم يف بعض 

القواطع بني الغرف وتهدم الواجهة وتهدم جزء 

من سقف احدى الغرف ومرد الرشفة والقواطع 

بني املنافع

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  9/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

104473

==========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1275 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته        

ميثله املحامية :هنا يوسف  

املنفذ عليه  : محمد حداد بن يحيى

العقار املطلوب بيعه  : 10/51 منطقة  عقارية 

هنانو بحلب التامم. 

القيمة املقدرة للعقار : /7000000/ سبعة ماليني 

لرية سورية

أوصاف العقار : عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق الرابع فوق االريض مؤلفة من ثالث غرف 

وموزع ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة 

ان العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية وتصدع قسم 

من جدرانه.   

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء املوافق 2022/10/11 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن فعىل من يرغب 

االشرتاك باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب 

يف اليوم املذكور وان يودع مبلغا 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

104471

=========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1372 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته  ميثله 

املحامية :هنا يوسف 

املنفذ عليه  : مصطفى نجار بن محمد وحيد

العقار املطلوب بيعه  : /مسكن 18/ عامرة 169 

منطقة  عقارية هنانو بحلب التامم. 

القيمة املقدرة للعقار  :  /7000000/ سبعة ماليني 

لرية سورية

أوصاف العقار  : عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق الرابع فوق االريض مؤلفة من ممر وثالث 

غرف ومطبخ وحامم ومرحاض رشفتني مع مالحظة 

ان العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية والبناء من 

الخارج متهدم زاويته الشاملية الرشقية والطابق 

االريض واالول والثاين تهدم شبه كامل وبعض اجزاء 

البناء من الخارج من الجهة الجنوبية الرشقية ايضا 

مترضرة

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  املوافق 2022/10/16 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن فعىل من يرغب 

االشرتاك باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب 

يف اليوم املذكور وان يودع مبلغا 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 ورسم إعادة 

األعامر . لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

104474

========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2031 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته   ميثله 

املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : كريكور نرسيس بن جورجي

العقار املطلوب بيعه  : رقم محرض /4020/ مقسم 

رقم  / 8/ منطقه عقارية خامسة بحلب -التامم  

القيمة املقدرة للعقار  :    /55000000/ خمسة 

وخمسون مليون لرية سوريه

أوصاف العقار :  عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق الثاين مؤلفة غرفتني وصالون وممر ومطبخ 

وحامم ومرحاض ورشفة 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  4/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

104467

==========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2137 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته        

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : عبد الله احمد بن زيك

العقار املطلوب بيعه  : رقم محرض /9909/ 

مقسم رقم / 13/ منطقه عقارية عارشة  بحلب 

-   التامم  

القيمة املقدرة للعقار :  /8000000/ مثانية ماليني 

لرية سوريه 

أوصاف العقار :  عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق الثالث فوق املكاتب / الرابع من منسوب 

مدخل البناية/ مؤلفة من  غرفتني وصالون 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة أن 

العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية وشوهد تهدم 

الغرفة الداخلية متهدمة بالكامل أرضا وسقفا فقط 

وتهدم ملرد الرشفة 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  16/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

104475

========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1907 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته    

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : حميد االحمد الحسني بن عيل   

العقار املطلوب بيعه  : رقم محرض /7345/ 

مقسم رقم / 7/ منطقه عقارية تاسعة  بحلب -   

التامم  

القيمة املقدرة للعقار :    /18000000/ مثانية عرش 

مليون لرية سوريه  

أوصاف العقار :  عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق االول مؤلفة من ممر و غرفة وصالون وغرفة 

داخلية ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة باتجاه 

الجنوب مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون 

ابواب ومنزوع منه جميع اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية ويوجد تهدم يف مرد الرشفة ومفتوح 

عىل مقسم مجاور لتهدم القاطع بني الرشفتني 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  9/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية  وإذا مل يتم 

البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته 

املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب العرض األعىل 

مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

104468

=========

إعـــــــــــــالن  بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2136 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته    

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : مصطفى ايبو بن عبدو.

العقار املطلوب بيعه : رقم محرض /5021/ مقسم 

رقم / 18/

منطقه عقارية خامسة  بحلب - التامم  

القيمة املقدرة للعقار:   /8000000/ مثانية  ماليني 

لرية سوريه 

  أوصاف العقار:عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق الخامس مؤلفة من غرفتني ومطبخ وحامم 

ومرحاض ورشفة مع مالحظة ان العقار مهجور 

وبدون ابواب ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات 

الصحية والكهربائية وتهدم لزاوية البناء الشاملية 

الغربية بالكامل من الطابق االريض وحتى الطابق 

الخامس

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  16/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم 

التايل وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم 

األول ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن فعىل من 

يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ 

بحلب يف اليوم املذكور وان يودع مبلغا 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

 104466

===========

إعــالن  بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1215مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته   ميثله 

املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : صربي حمد بن إسامعيل 

العقار املطلوب بيعه  : رقم محرض /6738/ مقسم 

رقم  / 18/

منطقه عقارية رابعة  بحلب - التامم  

القيمة املقدرة للعقار:   /190000000/ مئة 

وتسعون مليون  لرية سوريه 

  أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق األول مؤلفة من ثالث غرف وصالون ومطبخ 

وحامم ومرحاض ورشفتني وممىش

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  16/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

 104465

=========

إعــالن  مبثابــة مذكرة دعوة  صادر عن املحكمة 

الصلح املدنية الثالثة بحـلب

املدعي مصطفى أبو الليل ابن عبد الحميد                                       

املدعى عليه: مصطفى غنوم ابن عمر  

يف الدعوى رقم 2022/4232 لجهالة موطنك قررت 

املحكمة دعوتك لصقاً عىل لوحة إعالن املحكمة 

ونرشاً بالصحف املحلية وعمالً باملادة /27/ من 

قانون أصول املحاكامت بلزوم الحضور إىل جلسة 

يوم الثالثاء 2022/9/27  الساعة التاسعة زوالية.   

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً عنك يف املوعد 

املذكور جرت املحاكمة يف حقـك غيابياً مبثابة 

الوجاهي

القايض

104481

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

إعــالن مبثابة مذكرة دعوة صـادر عن املحكمة 

الرشعية الرابعـة بحلب 

القايض : محمد ماهر شيحه 

املساعد:  أحمد العوض 

املدعية:  ياسمني عرت بنت محمد نور              

املدعى عليه:  محمد استانبويل بن محمود   

الدعوى:  تثبيت زواج ونسب  

الدعوى أساس:  10852  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت املحكمة 

إبالغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

)االحد( 10/9 / 2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك 

املعاملة القانونية .

القايض

104477 

===========

إعــالن مبثابة مذكرة دعـوة

محكمة االستئناف املدنية الثامنة بحــلب

الرئيس : محمد عيل خليل

املساعد :  محمد أديب الزكور

املستأنف : بسام خياط نقو بن محمد يوسف   

أصالة وبصفته أحد ورثة 

)محمد يوسف خياط نقو( ـ إضافة للرتكة

املستأنف عليها:  حسنه صوان بنت عيل

الدعوى أساس 2129/ب/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر تبليغك 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/10/10 

الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك 

املعاملة القانونية.

القايض

104476

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

ســــند تبليغ حكم  عن محكمة البداية املدنية 

الثانيـــــة بحلب 

القايض: حسن مشاعل 

املدعي: محمد ربيع مالح بن طاهر 

املدعى عليه: رويده بريي بنت محمد 

املوضوع: تثبيت بيع 

نظرا لعدم التمكن من تبليغك عىل عنوان اقامتك 

وعمال باملادة 27/ آ أصول قررت املحكمة ابالغك 

الحكم الصادر أساس 133 قرار 417/ 2022 مبا ييل 

1- تثبيت رشاء املدعى وبيع املدعى عليه متام 

ما ال اليها ارثا من مورثها طاهر مالح بن محمد 

من العقارات / 1504/ 1م. ع/ 12/ و2430م.ع/ 

10/ ولحصة قدرها 400 سهم من السيارة رقم / 

865203/ حلب وتسجيل هذه امللكية لدى كافة 

الدوائر املختصة 

2- رفع وترقني إشارة هذه الدعوى بالعقد رقم / 

503-1414/ لعام 2021 والعقد / 62645/ بعد 

انربام الحكم وتنفيذه اصوال 

القايض 

104461

===========

إعــالن مبثابة مذكرة إخطار  صادرة عن املحكمة 

البداية املدنية الحادية عرش بحلب  

القايض السيد :محمد دهان     

املساعد السيد : أحمد حسني    

املدعي :1-  سعيد العبدالله بن عبدالله 

2- مصطفى عبدالله الشحود بن شحود                           

ميثلهام املحامي : محمود عبدو نايف 

املدعى عليهم : 1- وليدة الشحود بنت يوسف 

2- مريم عبدالله بنت محمد رشيف 

3- انس عبدالله بن محمد رشيف

4- مالك  عبدالله بن محمد رشيف 

5- جمعه عبدالله بن محمد رشيف 

6- امريه عبدالله بنت محمد رشيف 

7- احمد عبدالله بن محمد رشيف                                          

باالضافة اىل تركة املورث

8- سعيد عبدالله بن محمد رشيف 

9- برشى عبدالله بنت محمد رشيف 

10- بشار عبدالله بن محمد رشيف  

11- فارس عبدالله بن محمد رشيف 

12- ساره عبدالله بنت محمد رشيف 

موضوع الدعوى :  اثبات صحة حكم .

رقم اساس / 10925/ لعام 2022

عمال باملادة / 34/أ من قانون اصول املحاكامت 

قررت املحكمة تبلغكم نرشا بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم حضوركم اىل املحكمة يوم  

الثالثاء  2022/10/11 الساعة / 10/ زواليه . 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونياً فان الحكم 

الذي سيصدر مبثابة الوجاهي  بحقكم .  

وعليه اقتىض االعالن

   القايض

104458

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

إعــالن مبثابة سند تبليغ حكم شـرعي صـادر عن 

املحكمة الرشعية الثانية بحلب 

أساس /634/ قرار /930/ لعام 2022

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد : محمد سالمة

املدعــيـــة : زينب يوسف بنت يوسف.                  

متثلها املحامية : نرسين حنان

املدعى عليه : أحمد ظافر كيايل بن محمد ديب.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة /27/ فقرة أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إبالغ املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة القرار املتضمن :

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 2022/6/16 

والتفريق بني الزوجني املتداعيني املدعية زينب 

يوسف بنت يوسف وانيسه صوراين تولد 1984/1/2 

صوران خـ154 واملدعى عليه أحمد ظافر كيايل بن 

محمد ديب ومنى بريوت 1970/8/8 الكفر خـ34 

بطلقة بائنة واحدة لعلة الشقاق واعتبارها واقعة يف 

قاعة املحكمة الرشعية.

2- عدم البحث بالعدة الرشعية كون التفريق قبل 

الدخول والخلوة الصحيحة.

3- عدم البحث بنصف كتلة املهر البالغة خمسة 

ماليني لرية سورية كون التفريق قبل الدخول 

والخلوة الصحيحة.

4- إلزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره 

مليونان وخمسامئة ألف لرية سورية من نصف 

مهرها وإعفائه من مليونان وخمسامئة ألف لرية 

سورية تبعاً لدرجة اإلساءة.

5- إلزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة 

شهرية مبلغاً قدره عرشون ألف لرية سورية شهرياً 

واعتباراً من تاريخ االدعاء الواقع يف 2021/9/22 

ومن ثم قلبها إىل نفقة عدة اعتباراً من تاريخ صدور 

هذا القرار.

6- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف والحد 

األدىن للوكالة وأتعاب املحاماة أصوالً.

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي بحق املدعى 

عليه قابالً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً حسب 

األصول بتاريخ 2022/8/29 ميالدي. وعليه اقتىض 

اإلعالن

      القايض

104457

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

إعــالن مبثابة مذكرة )اخطار( صادرة عن املحكمة 

الشـرعية بحلب - الغرفة /السـابعة/ 

القايض الســــــيد : بسام القاسم 

املساعد الســـيد : والء محو 

الجهة املدعية : غدير الخطيب بنت ابراهيم 

الجهة املدعى عليها : 

صيته الكليب بنت حسني

احمد - محمد - محمود - حمده- حمود – نوره - 

شمسه - عمشه - حمد - محيمد - رميه - ابراهيم 

- اوالد  عواد هواء    

 الدعـوى : تثبيت زواج ونسب    

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )2022/8931(

وعمال«  بأحكام  املادة   34 / أ   من قانون اصول 

املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  ) اخطار( الجهة املدعى عليها 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم ) 

االثنني( املوافق    10/10 / 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

 وعليه إقتىض االعــالن0 

القاضـــي

104455

===========

إعــالن مبثابة سـند تبليغ حكم صــادر عن املحكمة 

الشـرعية السادسة بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو 

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم 

املدعية: هيفني حجي محمد بنت عبد الرحمن  

ميثلها املحامي عبد املجيد أبو عمرو

املدعى عليه: ماهر نعناع بن محمد 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية تبليغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف باإلضافة إىل اإلعالن لصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار رقم /950/ 

أساس/1465/ لعام 2022 

املتضمن:

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ بتاريخ 

2022/8/22 والتفريق بني الزوجني املتداعيني بطلقة 

بائنة واحدة واقعة ببهو املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب بتاريخ صدور هذا القرار. 

2- إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً من تاريخ 

صدور هذا القرار.

3- إلزام املدعى عليه بان يدفع معجل مهر املدعية 

البالغ مائة وخمسون ألف لرية سورية الغري مقبوض. 

4- إلزام املدعى عليه ان يدفع مبلغ مئة ألف لرية 

سورية من مؤجل مهرها واعفاءه من الباقي وقدره 

خمسون ألف لرية سورية 

5- إلزام املدعى عليه بان يدفع للمدعية نفقة كفاية 

قدرها عرشون ألف لرية سورية شهرياً اعتباراً من 

تاريخ االدعاء الواقع يف 2021/11/2 وحتى تاريخ 

التفريق الواقع يف 2022/8/31 ثم قلبها اىل نفقة 

عدة أصوال.

6- إلزام املدعى عليه بان يدفع للمدعية نفقة 

عن الطفل محمد نور مبلغ خمسة عرش ألف 

لرية سورية اعتباراً من تاريخ االدعاء الواقع يف 

2021/11/2

7- تثبيت استالم املدعية ألشيائها الجهازية والخاصة 

بها وذلك مبوجب ضبط محرض الحجز املؤرخ يف 

 2021/11/4

8- رد طلب الحجز االحتياطي عن بقية األشياء 

املحجوزة لعدم الثبوت ورفعه عنه واملحجوزة 

مبوجب قرار املتفرقة رقم /2000/ لعام 2021 

9- رفع منع السفر عن املدعى عليه املوضوع 

مبوجب قرار املتفرقة رقم /2000/لعام 2021 بعد 

تامني حقوق املدعية اصوالً.

10- تثبيت رصف النظر عن طلب تعديل املهرين. 

11- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق الجهة املدعى عليها قابالً للطعن بالنقض صدر 

وافهم علناً بتاريخ 3/صفر/1444 هجري املوافق 

2022/8/31 ميالدي.

القايض

104454

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

إعــالن  مبثابة مذكرة دعوة صــادر عن محكمة 

بداية املدنية يف البـاب 

القايض : عامر بوادقجي

املساعد : مازن صاري كوزال 

الجهة املدعية : حميدة العيل بنت عيل- أصالة 

ولضافة لرتكة املرحوم عبد الحمود بن أحمد

املدعى عليهم : 1-نوفة الحمود بنت أحمد 2-ماية 

الحمود بنت أحمد

3-أمينة الحمود بنت احمد 

الدعوى : تثبيت رشاء – رقم أساس /2022/462 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 34-أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية تبليغ املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة يوم 

الثالثاء الواقع يف 2022/10/11 الساعة 10 زوالية

وإذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا عنكم جرت 

بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم بحقكم 

مبثابة الوجاهي 

القايض

104460

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

إعــالن بيــع باملزاد العلني

رقم امللف : 1185 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته    

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : محمد قره محمد بن حسن    

العقار املطلوب بيعه : رقم محرض /5968/

مقسم رقم     / 57/

منطقه عقارية خامسة  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار : /18000000/ مثانية عرش 

مليون لرية سوريه

أوصاف العقار : عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق االول فوق املكاتب / الثاين من منسوب 

مدخل البناء/ مؤلفة من  غرفة وصالون ومطبخ 

وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة ان العقار 

مهجور

 يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  9/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

104469

========

إعــالن بيـع باملزاد العلني 

رقم امللف : 1471 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته    

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : ورثة عائشة عمراية بنت عبد القادر

العقار املطلوب بيعه  : رقم العامرة /173/ مسكن 

رقم     / 12/

منطقه عقارية هنانو سوق الجمعة   بحلب -   

التامم  

القيمة املقدرة للعقار :  /7000000/ سبعة ماليني 

لرية سوريه

أوصاف العقار : عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق الثاين مؤلفة من ممر وثالث غرف للسكن 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفتني مع مالحظة 

أن العقار مهجور ومنزوع منه كافه األبواب  

واإلكسسوارات الصحية والكهربائية وتهدم بسقف 

الغرفتني بالكامل جراء تهدم الطوابق العليا وتهدم 

ملرد الرشفتني وتصدع يف القواطع بني الغرف

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار املذكور 

أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  11/ 10 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية  وإذا مل يتم 

البيع يف اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته 

املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب العرض األعىل 

مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا 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

104470

=========


