
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٧٠/

االربعاء ٢١ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

اعالن

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس        رئيس مجلس اإلدارة

عيل طاهر             مروة زينة

إعالن
فقد الطالب عامر سليامن جاسم  مصدقة تخرج 

صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية 

وااللكرتونية  يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكورا 

24548

رئيس مجلس االدارة مالك زغنون 2455٠ امني الرس عامد الدين رمضان

إعالن
فقدت الطالب هدله بريم بنت حبش مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب معهد إدارة 

االعامل محاسبة يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان املعهد مشكورا 

24551
 مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اخرتين

بالدعوى أساس/ 1٠5 / لعام 2٠22 

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 بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغ املدعى عليه مذكرة 

الدعوى عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  االحد   2/ 2٠22/1٠ 

الساعة/1٠/ زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.   وعليه اقتىض االعالن

القايض 

1٠4582

 ===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو

املدعيان : 

 • فيدان محمد بنت عيل 

 • زيندان محمد بن عيل 

املدعى عليهم : 

 • ثريا محمد بنت عيل 

 • محي الدين يوسف ايبو بن عيل 

 • أسامة محمد بن عيل 

 • كلستان محمد بنت عيل 

 • زيالن محمد بنت عيل

الدعوى : تثبيت مخارجة

الدعوى أساس 2٠22/12242

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغكم مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 9/2٠22/1٠ 

الساعة /1٠/ زوالية . وإذا مل تحرض 

أو ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك 

املعاملة القانونية . عليه اقتىض اإلعالن

القايض

1٠4577

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

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية عفرين

القايض السيد :   محمد يارس عطعط

املساعد السيد :  محمد يارس الحافظ 

 الجهة املدعية :   صباح النارص بنت 

عبد الرزاق 

 الجهة املدعى عليها :  يارس كيلو بن 

رشيد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق و الرضر 

, يف الدعوى رقم أساس /6٠3/ لعام 

2٠22

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تحديد 

يوم الثالثاء املصادف 2٠22/1٠/25 يف 

الساعة العارشة صباحا موعدا لعقد 

املجلس العائيل املشرتك . 

وعمالً بأحكام املادة )27/ أ ( أصول 

محاكامت مدنية تقرر دعوة املدعى 

عليه بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور املجلس العائيل لدى 

املحكمة الرشعية يف الدعوى املقامة 

بني الطرفني  . 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

عدم إرسال وكيال قانونيا عنك سنعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي  . وعليه اقتىض اإلعالن

القاضــي

1٠4576

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة بالصحف 

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه 

املساعد : أحمد عوض

املدعية : ريم صهيوين بنت محمد.                  

ميثلها املحامي : أحمد جروه

املدعى عليه : حسن حالق بن 

مصطفى.

الدعوى : تثبيت زواج.

بالدعوى رقم أساس /12979/ لعام 

2٠22

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت دعوتك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الخميس 2٠22/1٠/13 الساعة  

/1٠/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

1٠4572

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب

الرئيس :  محمود هركل 

املساعد:  مازن مؤقت 

املستأنفون: 1- ندمية  عكيل بنت عبد 

الكريم 

 2-ابتسام وعامر وريم  جركس أوالد 

وليد - والجميع أصالة عن أنفسهم 

وإضافة لرتكة مورثهم املرحوم وليد 

جركس بن محمد 

املستأنف عليه: عبد الغني خرضو بن 

محمد عيل  

الدعوى أساس:  628/ص  /2٠22

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االحد  (  

2/ 1٠ /2٠22  الساعة /1٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

 القايض

1٠4566 

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

 • إعالن مبثابة مذكرة إخطار

 • صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السادسة املوقرة بحلب

 • القايض : شازل أسعد

 • املساعد : هيثم شالش

 • املدعي : زكريا البيكو بن أحمد.

 •املدعى عليه : ملياء الجمعة بنت 

محمد.

 • موضوع الدعوى : ترميم وتثبيت 

رشاء.

 • يف الدعوى رقم أساس /3261/ لعام 

 2٠22

 • عمالً باملادة 27/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة إخطارك 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم األربعاء 2٠22/1٠/12 الساعة 

م1٠/ زوالية.  • وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً ستجري بحقكم املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

1٠4563

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

 القايض :  عباس شيخو  

املساعد:  عبد الرزاق هاشم 

املدعية:  والء حمد بنت احمد               

املدعى عليه:  احمد حمد بن حسني   

الدعوى:  تثبيت طالق  

الدعوى أساس:  11893  /2٠22

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) االحد  (  16 / 1٠ / 2٠22  

الساعة /1٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

1٠4562  

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ : رميانه سامل بنت محمد 

عبد القادر .   

املطلوب تبليغه :  محمد يارس 

املصطفى بن عيل . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2٠22/9/18 يف امللف التنفيذي 

رقم /962٠/ب/2٠22 اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب بأنه تم وضع 

موضع التنفيذ الحكم االستئنايف رقم 

اساس                         /1142/ 

قرار/13٠/حسم 1٠/2٠19/1٠ . 

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 

1٠4557 

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعي : حسني ناعية بن رستم 

املدعى عليها :  فاديا جمو بنت محمد

الدعوى : إسقاط حضانة

الدعوى أساس 124٠8/ 2٠22

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2٠22/1٠/12 الساعة /1٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

1٠4556

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية  

األوىل تجاري بحلب

 القايض :  مصطفى بسوت   

 املساعد :  عبد الرحمن حسن 

املدعي: مجد الدين شيخو بن مص

طفى                                      

 املدعى عليه :  اكرم الحمدو بن 

محمد     

 الدعوى :  طلب مبلغ وحجز احتياطي  

 الدعوى أساس/674/ لعام 2٠22-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االحد  2٠22/1٠/9 الساعة )1٠( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض 

1٠4555

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية التاسعة بحلب

القايض : محمد فراس خرمة

املساعد : عيل األقرع 

املدعي : إبراهيم ده دو

املدعى عليهم : محاسن وهيام ابنتي 

أحمد الحسن 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2٠22/35٠٠

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2٠22/1٠/12 الساعة /1٠/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

1٠4554

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

إعـــالن مبثابة سند تبليغ الئحة الطعن 

رقم /2٠22/469

 الطاعـــن : غصون ريحاوي بنت 

محمود  - أصالة وإضافة للرتكة 

املطعون ضدهم : محمد وجامل 

وغياث أوالد محمود ريحاوي

 قررت املحكمة تبليغ املطعون ضدهم 

محمد زياد وجامل ريحاوي الطعن 

رقم /2٠22/469 الواقع عىل القرار 

االستئنايف 2٠22/95 الصادر بالدعوى 

أساس /142/ تجاري لعام 2٠22 

استئناف مدين أوىل تجاري بحلب 

واملتضمن : تصديق الحكم املستأنف 

... الخ 

سنداً للامدة /27/ أ  أصول مدنية 

ونرشاً بالصحف ولصقاً بلوحة اعالنات 

املحكمة . 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

1٠4551

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

املوقرة بحلب

الغرفة الثامنة

 الرئيس: القايض محمد عيل خليل

املدعي: صالبي اسحق                    

املدعى عليه: سانطوخت اسحق

   موضوع الدعوى: استئناف القرار 

الصادر عن محكمة األحوال املدنية 

يف حلب يف دعوى رقم االساس 4 لعام 

 2٠22

 الدعوى رقم اساس 257 لعام 2٠22

  ملا كانت مذكرة دعوة املدعى عليها 

اىل جلسة 29-8-2٠22 قد بلغت إليها 

نرشاً بالصحف اليومية ومبا أنها مل 

تحرض اىل جلسة املحاكمة املذكورة 

لذلك تقرر إخطارها نرشاً بالصحف 

اليومية لحضور جلسة املحكمة 

املصادف  يوم االثنني 1٠-2٠22-1٠ 

الساعة \1٠\ زوالية. 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

يصدر الحكم بحقِك مبثابة الوجاهي. 

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

1٠455٠

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

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بجبل سمعان 

اساس / 898 /  قرار / 558/ لعام 

      2٠22

 القايض  : نويران حامدي تركامين 

املساعد : عباس حنبالس 

املدعي  : خديجة حسن عبد الرحمن 

بنت محمود        – متثلها املحامية : 

اميان املعراوي  

املدعى عليه  : أحمد حسن عبد 

الرحمن بن محمود     -كفر حمرة –

جانب مدرسة سينا 

الدعوى :تثبيت رشاء عقار 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادتني 

/27 / فقرة /أ/ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية اعالم املدعى 

بواسطة النرش بالصحف و لصقاً عىل 

لوحة اعالنات املحكمة ... املتضمن : 

اقرر  :

 • تثبيت رشاء املدعية :خديجه 

حسن عبد الرحمن بنت محمود 

من املدعى عليه :احمد حسن عبد 

الرحمن بن محمود لحصة سهمية 

قدرها /55,865/ سهم و هي متام 

ملكيته من العقار /2٠26/ من املنطقة 

العقارية كفر داعل و نقل وتسجيل 

هذه امللكية السم الجهة املدعية لدى 

مديرية املصالح العقارية بحلب و 

كافة الدوائر املختصة اصوال 

 • عدم املساس االشارات املثقلة 

والحقوق املكتسبة االخرى عن صحيفة 

العقار موضوع الدعوى قبل اقامتها 

 • ترقني اشارة هذه الدعوى املوضوعة 

بالعقد /311/ لعام 2٠22 ملصلحة 

املدعية بعد انربام الحكم وتنفيذه 

اصوال 

 •  تضمني املدعية الرسوم واملصاريف 

واالتعاب والحد االدىن للوكالة   

قرارا وجاهياً وكالوجاهي قابالً 

لالستئناف صدر وافهم علناً بتاريخ 

2/صفر/1444 هجري املوافق  

2٠22/8/3٠ ميالدي 

  القايض 

1٠4549

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  يف األتارب

 القاضــي : عبد القادر زلط

 املساعــد :  عيل الحسون   

املدعــي :  محمود كراف بن صالح 

الدين                          

املدعى عليــها :  فاطمة كراف بنت 

أحمد

موضوع الدعوى : تثبيت زواج ونسب    

  يف الدعوى رقم أساس /149/ لعام 

2٠22 وعمال باملادة رقم /34/ فقرة 

/ أ / أ.م.م كون منطقة املدعى عليها 

غري آمنة  قررت املحكمة إخطار 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

املوافق 2٠22/1٠/4 الساعة /1٠/ 

زوالية  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

1٠4548

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية  الرابعة  

بحلب  

nالقايض السيد : محمد ماهر شيحة   

املساعد السيد : احمد عوض  

الجهة  املدعية : رهف النارص بنت 

محمد  

املدعى عليه  : يوسف حفار بن محمد 

كامل 

موضوع الدعوى : تفريق لعله الشقاق    

 يف  الدعوى رقم  أساس /9417/لعام   

2٠22

قررت املحكمة وعمال  باملادة )34( 

فقرة /أ/من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن  

بالصحف ولصقا  عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الخميس الواقع يف  13/2٠22/1٠ 

الساعة العارشة زواليه . وإذا مل تحرض 

أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد املذكور 

جرت يف حقك  املعاملة القانونية 

القايض 

1٠4546

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

املستأنفة: فاطمة بديع بنت مصطفى

املستأنف عليهم: 

 • لقامن ايبو بن مصطفى

 • محمد مقداد بن عيل رضا

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /33/ب قرار /123/ 

لعام 2٠22 املتضمن:

 • قبول االستئناف شكالً وموضوعاً 

وفسخ الحكم املستأنف والحكم:

تثبيت رشاء املستأنفة لتامم العقار 

5/3556 منطقة عقارية ثانية بحلب 

ونقله وتسجيله السمها.

ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام.

قراراً قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

بتاريخ 2٠22/5/12

القايض

1٠4544

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  عدنان عجم بن محمد 

املنفذ عليه :  احمد عجم بن عدنان

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 3٠ / 8 / 2٠22 بامللف 

التنفيذي رقم 9284/ ب /2٠22 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /3٠296/ قرار /1346/ حسم 

.2٠21/12/27

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

1٠4543

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

/3/ بحلب

أساس /2194/ قرار/275/ لعام 2٠22 

الرئيس : بشار عريب.

املستشار1: زياد يوسف الحمود.

املستشار2: عبد املجيد املرصي

الطاعن: رئيس مجلس إدارة جمعية 

الثورة التعاونية  السكنية بحلب 

املطعون ضده:

 1- خليف الرفاعي 

2_محمود شيحة.

املوضوع: تصديق القرار املستأنف 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/أ أصول املحاكامت إعالم املطلوب 

تبليغه بواسطة النرش بالصحف 

واإلعالن لصقاً عىل لوحة إعالنات 

مضمون القرار الصادر عن محكمة 

النقض أساس /926/قرار /757/ بعام 

/2٠22/

املتضمن:

1- قبول الطعن شكالً

2- رفضه موضوعاً

3- مصادرة مبلغ التأمني .

4- تضمني الطاعنة الرسوم واملصاريف 

5- إعادة االضبارة ملرجها اصوالً .

قراراً صدر بتاريخ 2٠22/6/29م.

القايض

1٠4545

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الرابعة بحلب

القايض : حسام شحادة 

املساعد : باسل العيل 

املدعي طالب التجديد : محمد 

العباوي السلوم بن احمد 

املدعى عليها املطلوب التجديد 

مبواجهتها : خدوج العيىس بنت عيل

الدعوى : تجديد دعوى بعد الشطب 

أساس :   /2٠22/12329 

عمال باملادة 27/ أ أصول قررت 

املحكمة اخطارك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة يوم 

االحد 2٠22/1٠/16 الساعة 1٠ زوالية

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

1٠4547

===========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب 

القايض السيد : حسن زلط

املساعد السيد : فؤاد نجار

املدعية : جميلة غريب بنت محمد 

املدعى عليهم :  غالية وخالد وزليفة 

وتغريد أبناء عمر ارنب 

سنيحة بنت زكريا ارنب 

عمر ووحيدة ومحمد أبناء عبد القادر 

كلش 

بالدعوى أساس 2٠22/16762 

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة 

27/ أ املدنية تبليغك بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم الخميس الواقع 

2٠22/1٠/2٠ الساعة 1٠ زوالية 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك او 

ارسال وكيال قانونيا ستجري بحقك 

املعاملة القانونية واذا مل تحرض او 

ترسل وكيال قانونيا باملوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية وعليه 

اقتىض اإلعالن 

القايض

1٠4581

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف اعزاز 

القايض   :احمد شادي عيد    

املساعد  :  احمد الحميدي 

املدعية  :  أمان الحنيدي بنت بشري                        

-ميثلها املحامي : زياد منال عثامن 

املدعى  عليه :  غطفان العثامن بن 

أحمد 

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

يف الدعوى أساس /197/ لعام 2٠22

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/أ 

من أصول املحاكامت اخطارك نرشاً 

بالصحف املحلية و عىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة يوم االربعاء  

26 /2٠22/1٠   الساعة 1٠ زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي  .

 القايض

  1٠4542

====

اعالن صادر عن محكمة البداية 

املدنية بالرقة  

مبثابة مذكرة دعوى موجه اىل املدعى 

عليه 

القايض املستشار السيد: عبود 

الحميدان 

املساعد احمد الدرويش 

رقم أساس الدعوى :/2٠22/479 

الجهة املدعية  : محمد الشناين  بن 

حسن -وكيله املحامي خالد العثامن 

الجهة املدعى عليها: إبراهيم األسود 

بن محمد – مجهول اإلقامة                  

تدعوك املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة الساعة العارشة زوالية من 

يوم الثالثاء الواقع يف 11/2٠22/1٠ 

للنظر يف الدعوى املقامة من قبل 

الجهة املدعية بدعوى تثبيت بيع 

السيارة ذات الرقم /894371/ حلب 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال عنك 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

ونظرا لجهالة عنونك فقد تقرر دعوتك 

بواسطة الصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة استنادا ألحكام املادة /34/ 

أصول محاكامت مدنية

  القايض املستشار 

عبود صالح الحميدان 

 1٠4541

=========

اعالن مبثابة اخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الرابعة بحلب 

رئيس املحكمة:  محمود هركل 

املساعد العديل : مازن مؤقت 

الجهة املستأنفة: محمد صبحي جبييل 

بن عبد القادر            

الجهة املستأنف عليها : 1- كامل قره 

حمو بن حسن                

2- صفية قره حمو بن حسن                                    

قررت املحكمة يف الدعوى اساس 

\1632\ لعام 2٠22 اخطاركم بواسطة 

النرش بالصحف املحلية و لصقا عىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني 1٠\1٠\2٠22 

الساعة العارشة زوالية عمال باملواد 

\27- 34\ من املرسوم \1\ لعام 2٠16

و اذا مل تحرض الجهة املدعى عليها 

او ترسل وكيال قانونيا عنها يف املوعد 

املحدد تجري بحقها املعاملة القانونية 

و سيصدر الحكم مبواجهتكم غيابيا 

و عليه اقتىض االعالن 

رئيس املحكمة

 1٠4538

=====

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية مبنبج  

 القايض : يارس خليفة 

املساعد : عبري الدنديش

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب - بصفته             

 متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم

رقم أساس

لينا العثامن بنت عبد الكريم

357 لعام 2٠22

رميه طكو بنت محمد

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغك بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم األحد 2٠22/1٠/9 ويف 

حال عدم حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

 1٠454٠ 



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٧٠/

االربعاء ٢١ / 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

 اعالن مبثابة تبليغ صادر عن املحكمة 

البداية املدنية الخامسة عرش بحلب 

القايض السيد :  نادر حيالين                                                                         

املساعد السيد : سامر عيدو                                                                        

الجهة املدعية : جورج 

ادلبي بن ميخائيل                                                                                  

الجهة املدعى عليها : عيىس خال بن 

ليون

 يف الدعوى اساس \ 6845\ لعام 

 2022

قررت املحكمة و عمال باحكام املادة 

27 من قانون اصول املحاكامت 

املدنية تبليغكم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية و عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم االحد يف 16\10\2022 الساعة 

العارشة زوالية و اذا مل تحرض او ترسل 

وكيال قانونيا عنك يف املوعد املحدد 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

 و عليه اقتىض االعالن                    

 القايض

 104537

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية السادسة 

بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعية : زكية حوري بنت إبراهيم

املدعى عليه : محمد سعد بن جميل

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/18205

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/10/10 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

 104536

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعي : عبد الوهاب كيتوع بن 

مصطفى كامل

املدعى عليهم : محمود ومحمد 

وأحمد ربيع ويحيى ومياده وريم 

وملى أوالد مصطفى كيتوع

الدعوى : إزالة شيوع

الدعوى أساس 2022/3704

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األحد 2022/10/2 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

 104533

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السادسة 

بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعية : محمد جهالن بن محمود

املدعى عليهم : 

 • اميان العايص بنت محمد اصالة 

وبالوصاية عىل القارصين محمد امني 

وملك وسلوى 

 • جامنة مراس بنت صبحي أصالة 

وبالوصاية عىل القارصين سلطان 

وحسن

الدعوى : تجديد تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/15748

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/10/10 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

 104532

======

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

القايض السيد :     سامر زينو

املساعدة  :  رونزا  جويد     

الجهة املدعيـــة :      بهجت  صوفان  

بن محمد 

الجهة املدعى عليها :     عمر -  احمد 

وليد -  منري -  كامل -  ياسني – 

مصطفى  -  زكريا -  حميدة -  سناء 

-  امال -  فاطمة -  ابتسام -  صباح 

-  كميله -  منتهى   أوالد  احمد 

تفنكجي  وخديجة 

 احمد – محمود -  صالح -  خديجة 

– فاطمة اوالد   محمد تفنكجي 

الدعــــــــــــــــوى :      رشاء   

بالدعوى أساس )2021/18357(

قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)27- / أ( قانون  أصول 

املحاكامت  املدنية إعالم  املدعى عليه  

بواسطة النرش بالصحف باالضافة اىل 

االعالن لصقا« عىل لوحة إعالنات 

املحكمة  مضمون القرار الصادر 

بالدعوى أساس ) 5788 /2022 (    

املتضمـــــــــــــن  :

 • تثبيت  رشاء الجهة املدعية  بهجت  

صوفان  بن محمد  وبيع  مورث 

الجهة املدعى عليها  املرحوم  عبد 

القادر عوييس  بن احمد  حال 

حياته لتامم الصالة   رقم 5  طابق 

اريض كتلة  15  رشيحة/A/ مساحة 

103  الناتجة عن العضوية رقم 

88  واملسجلة لدى ادارة  املنطقة 

الصناعية  بللريمون ملهنة الرتيكو  

ونقل وتسجيل  هذه امللكية  السم 

الجهة املدعية  لدى  قيود  مجلس 

ادارة  املنطقة الصناعية  بللريمون 

ملهنة الرتيكو   وكافة  الدوائر  

املختصة اصوال 

 •  عدم املساس  بحقوق  الغري 

واصحاب   االشارات  السابقة ان 

وجدت 

 •  ترقني  اشارة  هذه الدعوى  

املوضوعة  بالعقد  رقم 34 لعام  

2021 بعد  انربام  الحكم وتنفيذه  

اصوال 

4- تضمني املدعى عليه  الرسوم 

واملصاريف واتعاب  املحاماة 

قرارها وجاهيا  بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى  عليه  وقابال  

لآلستئناف صدر  وتيل علنا  حسب 

االصول بتاريخي 21/ ذي الحجة / 

1443  هـ    املوافق   20/ 7/ 2022 

القايض 

 104531

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة عرش بحلب 

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعي : محمد بدوي بن مصطفى

املدعى عليهم : 

أحمد وعبد الرحمن وصهيب وعبد 

الكريم وفاطمة وعائشة وصفاء أوالد 

مصطفى بدوي 

- مريم الحمدو بنت محمد 

 املوضوع : تثبيت رشاء.

بالدعوى أساس 2022/18791 

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة إبالغكم نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم األربعاء 2022/10/5 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقكم املعاملة 

القانونية وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

 104519

======

 اخطار

صادرة  عن املحكمة الرشعية يف دير 

حافر  

بالدعوى رقم أساس/ 262/ لعام 

 2022

القايض السيد : لؤي العبد السالم      

املساعد  :  جامل العيل   

املدعية  :    سمر العمر بنت مطيع               

املدعى عليه:  عامر االبراهيم 

الخميس       

موضوع الدعوى:    تثبيت زواج  و 

نسب و مهر  و نفقة  و تثبيت طالق   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ 

املدعى عليه بالدعوى كون املدعى 

عليه متغيب وعمالً باحكام 

املادة)27(   أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل 

املحكمة  يوم االربعاء 5 / 10 /2022 

الساعة/10/ زوالية  

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنِك يف املوعد املذكور أجريت  بحقك 

املعاملة القانونية.

  وعليه اقتىض االعالن

  القايض

 104518 

=======

 اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

رئيس التنفيذ:  عامر السيد عيىس                                      

املساعد :  جامل فرج العيل

طالب التبليغ:  إبراهيم الحجي بن 

حسن     

املطلوب تبليغهم:  1- محمد  2- 

خوله  3-أمينه / الحاجي / اوالد 

حسن الحاجي                   

قررت رئاسة التنفيذ املدين يف دير 

حافر  بتاريخ  االحد  4/ 2022/9 

بامللف التنفيذي )  79    ( ص / 

2022  إخطاركم عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرشاً بالصحف بأنه وضع 

أساس/ 29 / قرار/62/  حسم 6/21/  

2022  صلح مدين دير حافر  موضع 

التنفيذ.

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

يف دير حافر  او ارسال وكيل قانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بحقكم.

رئيس التنفيذ املدين يف دير حافر  

 104517 

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

إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف :        2077    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف الصناعي 

بصفته      ميثله املحامية :باسمة 

النجار  

املنفذ عليه  : عبد الرحمن الجباري 

بن احمد     

 العقار املطلوب بيعه: /7000/ مقسم 

1 منطقة  عقارية تاسعة بحلب – 

1200 سهم من اصل 2400 سهم.

  القيمة املقدرة للعقار: /7.500.000/    

سبعة ماليني وخمسامئة الف   لرية 

سورية 

أوصاف العقار :عبارة عن قبو للتجارة 

يقع يف طابق تحت االريض ضمنه 

مغسلة ودورة مياه  ومقطوع بعدة 

قواطع ومفتوح عىل امللجأ املشرتك.

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 .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

 104534   

=========

     إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية 

يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه

بريدان مريانا بنت بون

رقم اساس الدعوى 

1106 

عبد البديع طحيني بن رمضان 

رقم اساس الدعوى 

2013

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2056 

كميل عزوز بن  هاين 

1250

هاين عزوز بن كميل 

2688

هاين عزوز بن كميل 

2690

هاين عزوز بن كميل 

2689

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2686 

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2687  

نعمة العيل بنت خليف 

رقم اساس الدعوى 

2162 

عبد الله عبد السالم علييل 

رقم اساس الدعوى 

2181 

إبراهيم االنجار بن عيل

رقم اساس الدعوى 

2231 

محمود حسني بن محمد

رقم اساس الدعوى 

2237 

محمد يارس كردي بن محمد محمد 

ربيع

رقم اساس الدعوى 

2237 

محمد جربوع بن عبد الله

رقم اساس الدعوى 

1070

سعيد الصرييف بن محمد 

رقم اساس الدعوى 

1070 

خالد الهويان بن رجاء

رقم اساس الدعوى 

2234 

حسني خليفة بالل

رقم اساس الدعوى 

2234 

تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة 

املحاكمة بالساعة العارشة من يوم     

الخميس 13/ 10  /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 

34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي. حلب يف      /     /2022.

القايض 

104510   

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية 

يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه

عبد الرحمن تلتلو بن حمود 

رقم اساس الدعوى 

2232 

أحمد فخرو بن عيل

رقم اساس الدعوى 

2232

محمد مصطفى عربو 

رقم اساس الدعوى 

2209 

محمود إبراهيم حاج عيل 

رقم اساس الدعوى 

2209 

ماهر مرعي غندور 

رقم اساس الدعوى 

2209 

نزار محو بن محمد 

رقم اساس الدعوى 

2207 

محمد كلكاوي بن مصطفى 

رقم اساس الدعوى 

2207 

معاز شديد بن سامل 

رقم اساس الدعوى 

703 

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2707 

محمد غسان اكتناري ابن يوسف

رقم اساس الدعوى 

996 

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2694  

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2693 

زياد أبوعيل ابن ابراهيم

رقم اساس الدعوى 

2714 

تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة 

املحاكمة بالساعة العارشة من يوم  

الخميس       13/  10 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 

34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي.

القايض 

 104509

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية 

يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2682 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2683 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2685 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2692 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2695 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2696 

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2698  

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2699/2697

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2710/2719 

بنيامني كجك أوغلوبن مصطفى

رقم اساس الدعوى 

852  

رزوق جرجي بن حسني 

رقم اساس الدعوى 

2228  

محمد العيل بن سعيد 

رقم اساس الدعوى 

2228 

أحمد الباش بن عبد الغني 

رقم اساس الدعوى 

90 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2191 

تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة 

املحاكمة بالساعة العارشة من يوم 

الخميس       27    /  10 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 

34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.فان مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم 

باملوعد املحدد ستجري بحقكم 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

 104511

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية 

يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2217 

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2189  

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2216 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2188 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2220

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2222  

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

1229 

تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة 

املحاكمة بالساعة العارشة من يوم 

الخميس   27 /   2022/10.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 

34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.فان مل تحرضوا أو ترسلوا 

وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم 

باملوعد املحدد ستجري بحقكم 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

 104508

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية 

يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه

رقم اساس الدعوى 

محمد الجمعة بن حسني 

2715

عبد الكريم الشيخ بن محمد

رقم اساس الدعوى 

2727 

مصطفى حاج حامدة بن عبدو

رقم اساس الدعوى 

2727 

حسن درغام )رشطي (

رقم اساس الدعوى 

2727 

نرص عناد 

رقم اساس الدعوى 

2726 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2700 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2701 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2703 

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2704  

هاين عزوز بن كميل

رقم اساس الدعوى 

2708  

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2709 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2681 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2679 

هاين عزوز بن كميل 

رقم اساس الدعوى 

2680

تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة 

املحاكمة بالساعة العارشة من يوم   

الخميس   13    /  10 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 

34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي.

القايض 

 104507

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثانية بحلب – الغرفة الجمركية 

األوىل بحلب

الرئيس: حفظي عبد الحميد

املساعد: عبد النارص الدياب

اسم املستأنف عليه

رقم أساس الدعوى

عالء الدين شميس بن حسن

2022 / 1 / 60

كامل قرياطة بن أحمد

2022 / 1 / 60

 موضوع الدعوى: مخالفة جمركية

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية ويف ماورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك 

فقد تقرر تبليغك مذكرة دعوتك 

يف إحدى الصحف املحلية عمالً 

بأحكام املرسوم الترشيعي رقم /34/ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم /1/ لعام 2016. علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو اليوم الخميس 

الواقع يف 13 / 10 / 2022 الساعة 

العارشة صباحاً فإذا مل تحرض أو ترسل 

من ينوب عنك، تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً وستصدر األحكام 

بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض 

 104506

=======

اخطار

صادرة  عن املحكمة الرشعية يف دير 

حافر  

بالدعوى رقم أساس/ 225/ لعام 

 2022

القايض السيد : لؤي العبد السالم      

املساعد  :  جامل العيل   

املدعية  :    حياة شعبو بنت حسني               

املدعى عليه:  عبدالله الشعبو بن 

احمد        

موضوع الدعوى:    تفريق لعلة 

الشقاق ونفقة ومهرين   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ 

املدعى عليه بالدعوى كون املدعى 

عليه متغيب وعمالً باحكام 

املادة)27(   أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل 

املحكمة  يوم االربعاء 5 / 10 /2022 

الساعة/10/ زوالية  واذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونيا عنِك يف املوعد 

املذكور أجريت  بحقك املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض االعالن

  القايض

  104516

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه               رقم اساس الدعوى               رقم االدعاء             املخالفة             الغرامات املطالب به

عيل الفاعور بن حسون             896                         2654/ع/2006       استرياد تهريبا                1355000

أنس األسعد بن أحمد             2602                         2725/ع/2007       استرياد تهريبا                2560000

حسني الشاكر بن حسن          2017                          2001/ع/2007       استرياد تهريبا              49800420

عبدو ادريس                       2017                                                     استرياد تهريبا 

 جمعة الزويل بن زويل           2017                                                     استرياد تهريبا 

 أحمد نارص بن عثامن           2017                                                     استرياد تهريبا 

 صطوف حلوة بن عبد          2017                                                      استرياد تهريبا 

 حسن ادريس بن حسني        2017                                                      استرياد تهريبا 

 أحمد أخرس بن مصطفى     1060                           126/ع/2006           استرياد تهريبا              610180

إبراهيم خليل بن  محمد شيخو       832                          224/ع/2004           استرياد تهريبا          100112200

خالد مدحت العليوي           1058                         2163/ع/2006          استرياد تهريبا           3520000

مهنى املوىس بن كميان         1058                                                       استرياد تهريبا 

 يوسف الناعم بن الحيط        1058                                                     استرياد تهريبا 

 جاسم العيل بن جمعة          2495                         603/ع/20221        استرياد تهريبا             1730840

هاين عزوز بن كميل             2705                          55/ع/2021             استرياد تهريبا           56606925

كميل هاين عزوز                  2706                        459/ع/2021            استرياد تهريبا          209141845

كميل هاين عزوز                  2697                        482/ع/2021            استرياد تهريبا           93374850

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم    الخميس 13  / 10  /2022. 

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 
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