نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم /٤٧١ /
الخميس ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٢

الصفحة

ا ال و ىل
إعالن مبثابة مذكرة اخطار طلب عاض
صادر عن محكمة البداية املدنية الخامسة
بحلب
القايض :مالك بدلة.
املساعد :مصطفى بكرو.
طالب التبليغ  :محمود العساف بن
شعبان.
املطلوب تبليغه  :احمد رجب السعيد بن
محمد خري.
املوضوع  :طلب عارض.
أساس 2022/1603/
قررت املحكمة عمالً باملادة  /27/أ
تبليغك الطلب العارض عىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم
االثنني الواقع  2022/10/10الساعة /10/
زوالية.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة
القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة
الوجاهي .وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
104660
=====
إعـــالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
املنفـــذ  :أحمد عبد الرحمن بن عبد الله
املنفذ عليها  :عزيزه مبارك بنت حسن
قررت رئاسـة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ
ـا  2022 /9/ 19بامللف التنفيذي رقم
 /4146/ص  2022 /إخطاركم نشـرا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة
التنفيذ املدين بحلب بأنه تم وضع موضع
التنفيذ الحكم الصلحي أساس /22834 /
قرار /1735/
فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين
بحلب أو إرسال وكيل قانوين عنكم
خالل املدة القانونية تحت طائلة متابعة
اإلجراءات التنفيذية بامللف 0
مدير التنفيذ املدين بحلب
104659
=====
اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي
املنفـذ :محمد زكريا هالل بن وليد -
وليد هالل بن محمد زكريا
املنفذ عليه  :فرحو ماردنيل بنى محمد
 -1قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2022 /9 / 18يف امللف التنفيذي
رقم (  / 9570ب ) 2022 /إخطار
املنفذ عليه نرشا» إحدى الصحف الرسمية
وعىل لوحة إعالنات املحكمة بانه قد
وضع موضع التنفيذ الحكم البدايئ
برقم أساس (  )29ورقم قرار ( )32
الصادر عن محكمة البداية املدنية
السادسة عرش بحلب واملصدق استئنافا
بالدعوى اساس  761قرار متفرقة
 85لعام  2021عن محكمة االستئناف
املدنية الخامسة بحلب واملصدق نقضا
بالدعوى اساس  139قرار  12لعام
 2022عن محكمة النقض بدمشق الغرفة
املدنية الثالثة لذا يقتيض عليك مراجعة
دائرة التنفيذ املدين بحلب أو إرسال وكيلك
القانوين تحت طائلة متابعة االجراءات
التنفيذية بحقـك 0
وعليه اقتىض االعالن
مدير التنفيـذ املدنـي بحلب
104638
=======
سند تبليغ حكم
صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين
القايض السيد  :محمد يارس عطعط
املساعد  :محمـد يارس الحافظ
املدعية :ليىل رشيد بنت إسامعيل
وكيلها املحامي :زياد حمو
املدعى عليها :محمد عليكو بن محمد
الدعوى :تثبيت طالق
نظرا ً لعدم التمكن من التبليغ عىل عنوان
إقامة املدعى عليه كونه ضمن املناطق
الغري امنة وعمالً بأحكام املادة( )34فقرة
/أ /أصول محاكامت مدنية تقرر تبليغك
الحكم الصادر رقم قرار/ 560 /لعام 2022
أساس /85/لعام  2022صادر عن املحكمة
الرشعية يف عفرين بتاريخ 2022/6/5
عىل لوحة إعالنات املحكمة ونرشا ً بإحدى
الصحف اليومية واملتضمن:
 -١تثبيت الطالق الذي اوقعه املدعى
عليه محمد عليكو بن محمد عىل زوجته
املدعية ليىل رشيد بنت إسامعيل يف
محلة االرشفية بتاريخ  2011/1/1واعتباره
طلقة رجعية يستطيع الزوج مراجعة
زوجته خالل العدة.
 -2الزام امني السجل املدين املختص
بتنفيذ مضمون الفقرة األوىل عىل قيود
املتداعيني..
 -3عدم البحث بحقوق الزوجة الرشعية
الناجمة عن صك الزواج وذلك تبعاً لتنازل
املدعية عنها.
 -4عدم الزام املدعية بالعدة الرشعية
النقضاء ميعادها.
 -5الزام املدعى عليه الرسوم واملصاريف
والحد األدىن للوكالة.
قرارا ً صدر بتاريخ  2022/6/5وجاهياً

بحق املدعية و كالوجاهي بحق املدعى
عليه قابال للطعن بالنقض
القايض
104652
=======
اعالم قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي
طالب الرتميم :رشكة مللوك للتجارة
املرمم مبواجهته :حيدر رشف بن عبد
الحميد
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2022/9/13يف امللف التنفيذي
/1159/م 2022/تبليغ املرمم
مبواجهته برتميم امللف التنفيذي رقم
/4950/م 2012/نرشا بالصحف وعىل
لوحة إعالنات الدائرة وذلك من اجل كف
البحث عن السيارة رقم  /558573/حلب
علام بأن مبلغ املديونية مجهول تبعا
لفقدان السند
فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب
أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية
تحت طائلة اإلجراءات التنفيذية بامللف
مدير التنفيذ املدين بحلب
104632
=======
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
الصادر عن محكمة االستئناف املدنية
الرابعة بحلب
الرئيس :محمود هركل
املساعد :مازن مؤقت
املستأنف  :خالد ريحانية بن عبد ا لقادر
املستأنف عليه :محمد هيثم إبراهيم
بن احمد
الدعوى أساس/2647 /ب /لعام 2022
قررت املحكمة عمال بأحكام املواد /27أ
اصول إبالغ املستأنف عليه االعالن
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور إىل املحكمة االثنني
 2022/10/10الساعة ( )11زوالية
واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف
املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة
القانونية .
القايض
104627
=======
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادرة عن املحكمة الرشعية العارشة
بحلب
القايض  :بسام تلجبيني
املساعد :نذير صاري كوزال
املدعـية  :بتول سواس بنت محمود أصالة
وبأي صفة.
املدعى عليه  :قمر نجم الدين بنت
أحمد .
الدعوى :الغاء قرار متفرقة
أساس 2022 /12947/
عمالً باملادة رقم /27/أ اصول قررت
املحكمة ابالغك بواسطة النرش بالصحف
املحلية ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم
الحضور االثنني  2022/10/17الساعة
10زوالية.
واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيالً قانونياً
باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة
القانونية .وعليه اقتىض اإلعالن.
القايض
104626
========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادرة عن املحكمة البدائية الروحية
لطائفة األرمن األرثوذكس بحلب
الجهة املدعية  :كارينيه نظريان بنت
كيفورك وسريون ميثلها املحامي :
رامي خوري
املدعى عليها  :ليون بوسطه جيان بن
نرسيس وسريانوش ( مجهول اإلقامة ).
املوضوع  :فسخ زواج ( تفريق )
يف الدعوى رقم أساس  /48/لعام 2022
املتكونة بني الطرفني املذكورين.
مل يحرض املدعى عليه ومل يتبلغ مذكرة
الدعوة لجهالة موطنه لذلك قررت
املحكمة عمالً باملادة  /27/من قانون
املحاكامت إبالغه الدعوة بواسطة اإلعالن
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة
ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء
الواقع يف  2022/10/18الساعة الرابعة
والنصف بعد الظهر.
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف
املوعد املذكور أجريت يف حقك املعاملة
القانونية.
رئيس املحكمة البدائية الروحية لطائفة
األرمن
األرثوذكس بحلب
104625
======
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
املحكمة الرشعية الخامسة بحلب
القايض السيد  :عيل سلطان
املساعد السيد  :موىس شيخو
املدعية  :صباح صوالنجي بنت عالء الدين
املدعى عليه  :محمد السحاب بن نارص
الدعوى  :تفريق لعلة الغياب

إعالن
بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/لعام 2020
املادة  /2/البند رقم /7-6/
يرجى تبليغ ماليك املقسم رقم  /2/من القطعة رقم
/69منطقة العقارية انصاري – راموسة  /الخاصة مع
ضامن حقوقكم يف األجزاء من البناء يف مقسمكم
يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص
يف مديرية الشؤون الفنية للتوقيع عىل طلب الرتخيص
ويف حال عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ
وسيتم منح الرتخيص وفق مضمون هذا القرار
رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور املهندس معد املدلجي
24554
إعالن

فقد الطالب راسم ايبش ابن نوران االجازة
الجامعية ومصدقة املاجستري ومصدقة الدكتوراه
صادرة عن جامعة حلب كلية االقتصاد يرجى
ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكورا
24558

الدعوى أساس 2022 / 11181
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
تقرر إخطارك نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد
 2022/10/16الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت
بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم
مبثابة الوجاهي .وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
104621
=======
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب
القايض  :عمران الحداد
املساعد  :عامر داده
املدعية  :هيام عبد الرحمن بنت أحمد
املدعى عليه  :غسان نجار بن محمد
الدعوى  :ترقني إشارة
الدعوى أساس 2022 /21489
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
تقرر إخطارك نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم
األربعاء  2022/10/19الساعة  /10/زوالية
 .وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر
الحكم مبثابة الوجاهي.
القايض
104619
=======
إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب
القايض  :محمد ماهر شيحه
املساعد :احمد عوض
املدعية :هبه جول بنت عبد القادر
ميثلها املحامي سمري كرزون وصفوان حليل
املدعى عليه :محمد خري درباس بن عبد
الرحمن
الدعوى :تثبيت طالق
الدعوى أساس2022/ 11296 :
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم ( االحد )
 2022 / 10 / 16الساعة  /10/زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت
بحقك املعاملة القانونية .
القايض
104618
========
مذكرة تبليغ دعوة
صادرة عن املحكمة الرشعية يف منبج
بالدعوى أساس / 1667 /لعام 2022
القايض السيد  :إبراهيم البدوي
املساعد  :عبري الدنديش
املدعية  :هنادي عرب اوغيل بنت
محمود
وكيلها املحامي :سامي العامر
املدعى عليه :محمود الحميدي
العاكوب بن عدنان منبج – غرب الفرن
االيل
موضوع الدعوى :تثبيت زواج ونسب
نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه
للدعوى كون عنوانه ضمن املناطق الغري
امنة وعمالً بأحكام املادة( )34فقرة /أ/
أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة
تبليغ املدعى عليه عىل لوحة اعالنات
املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم حضوركِ

اىل املحكمة يوم الثالثاء 2022/10 / 18
الساعة/10/زوالية.
واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا ِ
عنك
ِ
بحقك املعاملة القانونية وان الحكم
تجري
ِ
بحقك مبثابة الوجاهي .وعليه
سيصدر
اقتىض االعالن
القايض
104609
========
اعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادرة عن املحكمة الرشعية السادسة
بحلب
القايض السيد عباس شيخو
املساعد السيد  :عبد الرزاق هاشم
الجهة املدعية  :دالل الفياض بنت عيل
ونهلة تولد 1999
املدعى عليه  :محمود بيلوين بن عبد
الرحمن وامتثال تولد 1990
موضوع الدعوى تفريق لعلة الشقاق
مع التنازل عن املهرين وكافة الحقوق
الرشعية الزوجية
يف الدعوى رقم أساس  9958لعام 2022
قررت املحكة وعمالً باملادة  27فقرة أ
 /من قانون أصول املحاكامت املدنية
ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن بالصحف
ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم
الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء الواقع
يف  2022 / 10 / 12الساعة العارشة
زوالية .
وإذا مل تحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف
املوعد املذكور جرت يف حقه املعاملة
القانونية غيابياً ،وسيصدر الحكم بحقك
مبثابة الوجاهي .وعليه اقتىض اإلعالن.
القايض
104607
========
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادر عن محكمة البداية املدنية السابعة
عرش بحلب
القايض  :محمد فاتح ابرم
املساعد  :سهيلة العيل
املدعية :مارينا نط بنت نيقوال
املدعى عليها  :ايفون طويل بنت أنطون
الدعوى  :فسخ تسجيل
الدعوى أساس  /19998/لعام 2022
عمالً باملادتني /34-27/أ من قانون أصول
املحاكامت قررت املحكمة اخطارك نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االحد 23
 2022/ 10 /الساعة  /10/زوالية
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف
املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة
القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي .
وعليه اقتىض االعالن
القايض
104606
======
اعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادر عن محكمة البداية املدنية الحادية
عرش بحلب
القايض السيد :محمد دهان
املساعد السيد :احمد حسني
املدعي :عبد الله دبسية بن عزت
ميثله املحامي جورج زريق
املدعى عليهم:
سعد الدين ذهبي بن احمد
خرييه ذهبي بنت احمد

إعالن
بنــاء عــى قـرار مجلــس االدارة رقــم  /206/املتخــذ يف الجلســة رقــم  /42/تاريــخ  2022/8/13و القـرار  /218/املتخــذ بالجلســة رقــم /44/
تاريــخ . 2022/8/27
قــرر مجلــس االدارة الغــاء نخصــص االعضــاء املتخصصــن يف املــروع االصطيــايف االول منطقــة كفــر ناهــا و ذلــك تطبيقــا للــادة  /35/فقــرة
/ه /مــن املرســوم الترشيعــي  /99/لعــام  2011عــى الرغــم مــن تبلغيهــم بواســطة البطاقــة الربيديــة و االعــان يف الجريــدة الرســمية و
لوحــة اعالنــات الجمعيــة متضمــن اســاء االعضــاء مجهــويل العناويــن و هــم :
• نعامن أبو سمرة بن محمد عضوية رقم /134/
• شادي الحنيش بن يوسف رقم العضوية /148/
• أحمد الحامدة بن عواد رم العضوية /228/
• محمد زكريا ليىل بن محمد رقم العضوية /246/
• محمد معني توتونجي بن احمد زيك رقم العضوية /350/
• محمد حجار بن عبد الحفيظ رقم العضوية /379/
• محمد رشاد ابريم بن ابراهيم رقم العضوية /387/
• محمد اسطنبيل بن عبد السالم رقم العضوية /565/
• مها امون بنت داوود رقم العضوية /300/
أمني الرس
زكريا جاويش

إعالن

تعلن مديرية الخدمات الفنية بحلب عن طلب
رخصة بناء سكن زراعي للسيدة مها عيىس حلج
دياب بنت احمد عىل جزء من العقار رقم 316
منطقة عقارية كفر داعل فمن يرغب باالعرتاض
عىل الرتخيص مراجعة مديرية الخدمات الفنية
بحلب خالل أوقات الدوام الرسمي مصطحبا معه
الوثائق املطلوبة لتقديم اعرتاضه وذلك خالل مدة
ثالثني يوما من تاريخ نرش اإلعالن
مدير الخدمات الفنية بحلب
املهندس فاضل احمد مهنا
24552

احمد بطل بن محمد عدنان
محمد بطل بن احمد
شهد بطل بنت احمد
سارة بطل بنت احمد
محمد صبحي خضري بن زكريا
محمد يحيى خضري بن زكريا
نها خضري بنت زكريا
سامر خضري بن غسان
باسل خضري بن غسان
حسام خضري بن غسان
رنده خضري بنت غسان
آية خضري بنت غسان
هيا خضري بنت غسان
برش حجار بن طريف
محمد يارس حجار بن طريف
سمر حجار بنت طريف
روال حجار بنت طريف
بدر الصباح مرصي بنت احمد
احمد سامر ذهبي بن محمد نزار
مازن ذهبي بن محمد نزار
باسل ذهبي بن محمد نزار
محمد حازم ذهبي بن محمد نزار
لينا ذهبي بنت محمد نزار
مها مسكون بنت بدري
كيندا مسكون بنت بدري
شريين مسكون بنت بدري
سهى مسكون بنت بدري
(إضافة للرتكة)
زكريا ميك يه بن محمد
موضوع الدعوى :ترميم وترقني حكم
بالدعوى رقم أساس  /16503/لعام 2022
عمالً باملادة /27/أ أصول محاكامت
مدنية قررت املحكمة اخطارك نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة
بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء
 2022/10/26الساعة  /10/زواليه.
وإذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف
املوعد املحدد جرت بحقك املعاملة
القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي.
وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
104605
========
دعوة ملجلس عائيل
صادرة عن املحكمة الرشعية العارشة
املوقرة بحلب
القاضـــي السيــد  :بسام تلجبيني
املساعــد السيـــد  :نذير صاري كوزال.
املدعـــــية :سيدرا اطرش بنت محمد .
ميثلها املحاميان :حسني العيل ومحمد خلك
املدعى عليه  :محمد صولو بن خالد.
الدعوى  :تفريق لعلة الشقاق.
أساس  /10270/لعام 2022
تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني حكمني
من األباعد وتحديد يوم الخميس املوافق
 2022/10/13يف الساعة العارشة صباحاً

رئيس مجلس االدارة
محمود بر

24553

إعالن

يدعو مجلس اإلدارة لجمعية قرطبة التعاونية السكنية بحلب
السادة أعضاء هيئة املستفيدين للمرشوع الثاين غرب الزهراء
لحضور اجتامع الهيئة لعام  2022يف يوم السبت املوافق
 2022/10/8الساعة الثانية عرشة صباحا» يف مقر جمعية
قرطبة الكائن يف املرشوع الثاين دوار املالية أمام جامع الرسول
األعظم  ,ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع
إىل الساعة الواحدة ظهرا» من نفس اليوم وبنفس املكان وذلك
لبحث جدول األعامل املبلغ لألعضاء و شكرا ً .
شاكرين تعاونكم

رئيس مجلس اإلدارة
أمني الرس
املهندس يوسف غوزي املهندس محمد وليد غزال
24555
إعالن

اعالن مبثابة سند تبليغ انذار كاتب بالعدل
بناء عىل قرار القايض األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم  1390/34مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم
خاص  69عام  13627السجل  413تاريخ  11أيلول  2022والقايض بتبليغ املنذر اليهام بواسطة النرش
بالصحف ولصقا عن طريق لوحة اإلعالنات للمنذر اليهام عبد املنعم جعفر بن جعفر – غيثاء عبيد
بنت عطي –
املنذر من قبل السيد عمر نكرش بن مصطفى
وذلك مبوضوع اإلنذار :
نظرا النقطاعك عن العمل منذ سنة  2011وحتى تاريخه بدون اذن مرشوع ولتجاوز غيابك الخمسة
أيام متصلة
ولرضورة سري العمل وفق خطة اإلنتاج املقررة لذا جئت انذركم االن برضورة االلتحاق بالعمل وعدم
التغيب بدون اذن مرشوا مرشوع يف املستقبل تحت طائلة فصلكم من العقل يف حال بلوغ غيابكم
الحد القانوين املنصوص عليه يف املادة  76من قانون العمل املوحد رقم  91لعام  1959وتطبيقا الحكام
هذه املادة قبل انتهاء مدة عقدكام وعمال بأحكام قانون العمل رقم  17لعام 2010
الكاتب بالعدل بحلب
24557

موعدا ً لعقد املجلس العائيل املشرتك.
عمالً بأحكام املادة /27أ اصول تقرر دعوة
املدعى عليه بالصحف وعىل لوحة إعالنات
املحكمة لحضور املجلس العائيل لدى
املحكمة الرشعية الغرفة العارشة بحلب يف
الدعوى املقامة بني الطرفني.
ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال
وكيالً قانونياً عنك سينعقد املجلس العائيل،
وتثبيت غيابك والسري بإجراءات التحكيم
بحقك مبثابة الوجاهي.
وعليه اقتىض اإلعالن.
القايض
104602
=======
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
الصادر عن محكمة البداية املدنية /7/
بحلب
أساس  /2522/قرار 2022/888/
القايض السيد  :حسن ارناؤوط.
املساعد السيد :ماهر حراق.
طالب التبليغ  :احمد قصري بن محمود.
املطلوب تبليغه :
اميان خرض بنت عدنان.
وصال وعائشه وغفران وخديجه ونهى
وعبري أوالد عبد العزيز العساف.
الدعوى :تثبيت رشاء.
قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ إبالغكم
بالنرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات
املحكمة القرار املتضمن:
 -1تثبيت بيع مورث املدعى عليهم
املرحوم محمد عساف بن عبد العزيز
ورشاء املدعي للحصة السهمية البالغة
 2400/210سهامً من العقار رقم محرض
 17/908/م .ع سادسة بحلب ونقل
وتسجيل هذه امللكية السم الجهة املدعية

لدى قيود السجل العقاري بحلب وكافة
الدوائر املختصة أصوالً .الخ ..ما جاء
بالقرار
قرارا ً وجاهياً بحق الجهة املدعية
وكالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها قابالً
لالستئناف صدر وأفهم علناً
وفق األصول بتاريخ األربعاء املوافق
 2022/8/31ميالدي.
القايض
104603
========
إعالن مبثابة مذكرة اخطار
صادرة عن محكمة البداية املدنية /11/
بحلب
القايض  :محمد دهان
املساعد  :أحمد حسني
املدعي :محمد تيسري ناصيف بن ناصيف
املدعى عليه  :انس حاج محمد ناصيف
بن ناصيف
الدعوى  :تثبيت رشاء
الدعوى أساس /20684/لعام -2022
مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة
الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة
إعالنات املحكمة .
لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة
/27/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار
بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل
لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل
املحكمة االربعاء  2022/10/ 12الساعة
( )10زوالية
واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك
يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة
القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك
سيعترب مبثابة الوجاهي.
القايض

104592
=======
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادرة عن محكمة الصلح املدنية الثالثة
بحلب
القايض  :محمد مدرايت
املساعد  :فائق الربي
املدعي  :يامن حاج مصطفى العبيد بن
وليد
املدعى عليهم  :مريفت  +عبري  +هدى +
عصام  /أوالد محمد صالح الدين محفل
قررت املحكمة عمال باملادة( -27أ) اصول
ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات
املحكمة القرار رقم /397/واساس /595/
2022واملتضمن :
• ترميم الدعوى املنظورة امام محكمة
الصلح املدنية الثالثة بحلب برقم أساس
 2011/3082/وتدويرها مبا يفيد بأخذها
رقم أساس  2022/565/امام هذه املحكمة
والتأشرية بذلك عىل سجالت محاكم الصلح
املدنية بحلب اصوال
• تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى
عليهم لتامم املسكن  /18/مقسم /33/
منطقة هنانو عاميل قديم لدى املؤسسة
العامة لالسكان وذلك مام سيؤول اليها
ارثا من مورثهم محمد صالح الدين محفل
مبوجب وثيقة حرص اإلرث الرشعي أساس
 2010/2114/ونقل امللكية السم املدعي
اصوال
• رفع إشارة الدعوى بعد انربام الحكم
قرارا ً قابال لالستئناف صدر بتاريخ
2022/8/30
القايض
104591
========

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم /٤٧١ /
الخميس ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٢

الصفحة

ا لثا نيــة
اعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن محكمة البداية املدنية
التاسعة عرشة بحلب
أساس /14506/قرار /848/لعام 2022
القايض السيد  :محمد شادي بدلة
املساعد السيد :زياد املحمد
املدعية  :سحر محمود بنت احمد
املدعى عليه  :محمد محمود بن احمد
الدعوى :تثبيت بيع ورشاء
قررت املحكمة عمال بأحكام املادة /27أ
اصول محاكامت اعالمك نرشا بالصحف
و عىل لوحة إعالنات املحكمة القرار
املتضمن :
• تثبيت بيع املدعية سحر محمود ابنة
احمد للمدعى عليه محمد محمود بن
احمد متام الشقة رقم 2من املحرض 171
لدى جمعية ترشين التعاونية السكنية
بحلب برقم عضوية  2527وتسجيل ذلك
لدى جمعية ترشين التعاونية السكنية
بحلب وبالسجل العقاري والدوائر
املختصة (مع عدم املساس باإلشارات
السابقة إلشارة هذه الدعوى )
• ترقني إشارة الدعوى املوضوعة
مبوجب كتاب جمعية ترشين التعاونية
السكنية بحلب رقم  316لعام 2022
بعد انربام الحكم وتنفيذه
اىل اخر ما جاء بألحكم نت فقرات ...
قرارا قابال لالستئناف صدر وافهم علنا
بتاريخ 2022/8/22
القايض
104590
========
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية
بحلب
القايض السيد :حسن مشاعل
املساعد السيد :نور ركبي
املدعية :زلخة الفجر بنت حسني
املدعى عليه :محمد املوىس بن عيىس
عمالً باملادة (/34أ) أصول محاكامت
قررت املحكمة تبليغك نرشا ً بالصحف
وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون
الحكم رقم أساس  /15053/قرار /771/
لعام  2022املتضمن:
• تثبيت رشاء املدعية  2400/850سهم
من السيارة  /546079/حلب ونقلها
وتسجيلها السمها.
• عدم املساس باإلشارات املوضوعة
وترقني إشارة الدعوى بعد االنربام
قرارا ً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ
			
2022/8/30
القايض
104588
========
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
املـنـفذ  :براء نارص بن نارص
املنفذ عليه  :نوفل نارص بن نارص
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2022 /8/28بامللف التنفيذي
رقم  /9181ب  2022/إخطاركم نرشا ً
بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة
بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم
البدايئ املدين أساس  /5892/قرار /534/
حسم . 2022/6/14
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
104587
=======
إعالن مبثابة مذكرة إخطار
محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب
القايض  :جهان السلو
املساعد  :فائق الربي
املدعي  :محمد أحمد الداؤد بن محيل
املدخلني كمدعى عليهم :
• مصطفى حسن بن حسن
• حميده بالل بنت خليل
الدعوى  :ترميم وتثبيت رشاء
الدعوى أساس 2022 /3623
عمالً باملادة (/27أ) أصول محاكامت
تقرر إخطارك نرشا ً بالصحف وعىل لوحة
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم
االثنني  2022/10/17الساعة  /10/زوالية
 .وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً
جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر
الحكم مبثابة الوجاهي.
القايض
104586
=======
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
الصادر عن محكمة البداية املدنية /8/
بحلب
أساس  /3154/قرار 2022/878/

القايض السيد  :حسن زلط.
املساعد السيد :فؤاد نجار.
طالب التبليغ  :عمر فهد العطار بن
مصطفى نزهت.
املطلوب تبليغهم :
محمد يحيى بابتجي بن احمد.
احمد بابتجي بن محمد يحيى.
ورثة املرحومة فطوم شيخ تراب بنت
صبحي وهم :
امنه حريري بنت محمد.
محمد ومحمود وحسان ومنى وغادة
أوالد محمد يحيى بابتجي.
اصالة عن انفسهم واضافة للرتكة
الدعوى :ترميم وتثبيت رشاء.
قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ إعالم
املدعى عليه بالنرش بالصحف ولصقاً
عىل لوحة إعالنات املحكمة القرار
املتضمن:
 -1قبول ترميم الدعوى رقم أساس
 /1538/قرار  /312/لعام  1993لدى
محكمة البداية املدنية األوىل بحلب.
 -2اعتامد الصورة الضوئية عن الحكم
رقم أساس  /1538/قرار  /312/لعام
 1993واعتبارها مبثابة األصل وثبوت
صدوره عن محكمة البداية املدنية
األوىل بحلب وإعطاء الجهة املدعية
صورة مصدقة عنه أصوالً.
 -3تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم
واملصاريف واألتعاب.
قرارا ً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة
الوجاهي بحق الجهة املدعى عليها
قابالً لالستئناف صدر وأفهم علناً حسب
األصول يف /21آب2022/م.
القايض
104584
=======
اعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن املحكمة الرشعية السادسة
بحلب
القايض السيد  :عباس شيخو
املساعد السيد  :عبد الرزاق هاشم
الجهة املدعية  :عبري الدرويش بنت
احمد
املدعى عليه  :حامدة خرضو بن مخلوف
الدعوى  :طلب نفقة
يف الدعوى رقم أساس /12434لعام
2022
قررت املحكمة وعمال باملادة /27
فقرة أ من قانون أصول املحاكامت
املدنية ابالغك الدعوى بواسطة اإلعالن
بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات
املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم
االحد الواقع يف  2022/10/16الساعة
العارشة زوالية
واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف
املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة
القانونية وعليه اقتىض اإلعالن
القايض
104610
=======
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1169 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام ملرصف الصناعي –
بصفته.
ميثله املحامية :باسمة نجار
املنفذ عليه  :محمد توفيق حسناتو
بن عثامن
العقار املطلوب بيعه/7408/ :مقسم 3
منطقة عقارية خامسة بحلب
التامم
القيمة املقدرة للعقار:
 3.000.000ثالثة ماليني لرية سورية
أوصاف العقار :عبارة عن قبو للمؤونه
يقع يف طابق االريض األدىن عىل يسار ثم
يسار الداخل للبناء له نافذة عىل الشارع
الرئييس لها شبك حديدي.
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
 2022/10/18الساعة  11,30زوالية
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
104598
=====
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1733 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :ورثة محمد مصطفى بن
شحادة
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
/4948/مقسم رقم /17 /
منطقه عقارية خامسة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار /9000000/ :
تسعة ماليني لرية سوريه
أوصاف العقار :عبارة عن شقة
سكنية تقع يف الطابق االضايف الثاين /
الخامس من منسوب مدخل البناية/
مؤلفة من مدخل وغرفتني ومطبخ
وحامم و مرحاض وفسحة مكشوفة
جزء منها مسقوف ومضموم إىل الغرفة
مع مالحظة أن العقار مهجور وبدون
أبواب ومنزوع منه جميع اإلكسسوارات
الصحية والكهربائية وتصدع الغرفة
املسقوفة وتهدم لسقف بيت الدرج
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الثالثاء 2022 / 10 /11
الساعة  11,30زوالية 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
104641
======
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1909 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :ابراهيم امام بن احمد
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
/5257/مقسم رقم /4 /
منطقه عقارية خامسة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار :
/25000000/
خمسة وعرشون مليون لرية سوريه
أوصاف العقار :عبارة عن شقة
سكنية تقع يف الطابق االول مؤلفة من
غرفتني وبهو ومطبخ وحامم ومرحاض
وسقيفة وممر ورشفة باتجاه الشامل مع
مالحظة ان العقار مهجور وبدون ابواب
ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات الصحية
والكهربائية.
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الخميس 2022 / 10 /13
الساعة  11,30زوالية 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
104642
======
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  2229 :مصارف عامه 2022

املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :محمد شيخ محمد بن
عبد الله واعتدال ماردنيل بنت عبد
الرحمن
العقار املطلوب بيعه :رقم محرض
/2548/مقسم رقم /5 /
منطقه عقارية ثانية بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار/45000000/ :
خمسة واربعون مليون لرية سوريه
أوصاف العقار :عبارة عن شقة سكنية
تقع يف الطابق الثاين مؤلفة من غرفتني
وصالون 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 االحد 2022 / 10 /23
الساعة  11,30زوالية 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
104643
======
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  2056 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :عبد الرزاق مصطفى
الشيخ
العقار املطلوب بيعه  /41/ :مسكن
 27منطقة عقارية شامل هنانو بحلب -
التامم
القيمة املقدرة للعقار /15.000.000 :
خمسة عرش مليون لرية سورية
أوصاف العقار :عبارة عن شقة
سكنية تقع يف الطابق الثالث مؤلفة
من ثالث غرف وموزع ومطبخ وحامم
ومرحاض ورشفة شاملية مع مالحظة
إن العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع
منه جميع اإلكسسوارات الصحية
والكهربائية.
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الثالثاء 2022 / 10 /18
الساعة  11,30زوالية 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
104644
=====
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1837 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد إسامعيل
املنفذ عليه  :سناء عيل بنت حمود
العقار املطلوب بيعه :رقم محرض
 /7407/مقسم رقم /10 /
منطقه عقارية خامسة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار/15000000/ :
خمسة عرش مليون لرية سورية
أوصاف العقار :عبارة عن شقة سكنية
تقع يف الطابق الثالث مؤلفة من ثالث
غرف ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة
مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون

إعالن

ابواب ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات
الصحية والكهربائية.
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
 2022/10/18الساعة  11,30زوالية
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
104645
========
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1597 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :موفق دليوايت بن محمد
بشري
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
 /9369/مقسم رقم /14 /
منطقه عقارية عارشة بحلب -
التامم
القيمة املقدرة للعقار/7000000/ :سبعة
ماليني لرية سوريه
أوصاف العقار :عبارة عن شقة
سكنية تقع يف الطابق الرابع وهو متهدم
بشكل كامل
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الخميس 2022 / 10 /13
الساعة  11,30زوالية 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
104646
========
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1687 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته ميثله املحامي :نهاد إسامعيل
املنفذ عليه  :مجد الدين مخزوم بن
عيل
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
/3375/مقسم رقم /11 /
منطقه عقارية ثامنة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار/5000000/ :

خمسة ماليني لرية سورية
أوصاف العقار :عبارة عن شقة سكنية
تقع يف الطابق األول فوق النصايص /
الثاين من منسوب مدخل البناية /مؤلفة
من مدخل وغرفتني وصالون ومطبخ
وحامم و مرحاض ورشفة مع مالحظة
أن العقار مهجور وبدون أبواب ومنزوع
منه جميع اإلكسسوارات الصحية
والكهربائية.
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الخميس 2022 / 10 /13
الساعة  11,30زوالية 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
زهري بـــي
104647
========
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  515 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :شريكل ادلو بن شكري
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
/4801/مقسم رقم /9 /
منطقه عقارية خامسة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار /5000000/ :
خمسة ماليني لرية سوريه
أوصاف العقار :عبارة عن شقة سكنية
تقع ضمن بناء وهو متهدم بشكل كامل
وشوهد تراكم لالنقاض.
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الثالثاء 2022 / 10 /11
الساعة  11,30زوالية 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
104640
======
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1840 :مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته

ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :ورثة نهاد قشقش بن
محمد فاتح
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
/5988/مقسم رقم /7 /
منطقه عقارية رابعة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار /50000000/ :
خمسون مليون لرية سوريه
أوصاف العقار :عبارة عن شقة
سكنية تقع يف الطابق الرابع مؤلفة
من غرفتني وبهو مقطوع بجدار قرميد
وممر ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفتني
مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون
ابواب الداخلية ومنزوع منه جميع
اإلكسسوارات الصحية والكهربائية
وتهدم يف جزء احدى الرشفات
يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الخميس 2022 / 10 /13
الساعة  11,30زوالية 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
104639
=====
إعالن بيع باملزاد العلني
رقم امللف  1883:مصارف عامه 2022
املنفذ :املدير العام للمرصف العقاري
بصفته
ميثله املحامي :نهاد اسامعيل
املنفذ عليه  :ورثة عبد الرحمن برميو
بن مصطفى
العقار املطلوب بيعه  :رقم محرض
/4790/مقسم رقم /54 /
منطقه عقارية خامسة بحلب  -التامم
القيمة املقدرة للعقار /15000000/ :
خمسة عرشة مليون لرية سوريه
أوصاف العقار  :عبارة عن شقة سكنية
تقع يف الطابق الخامس مؤلفة من
مدخل وغرفتني وصالون ومطبخ وحامم
ومرحاض ورشفة مع مالحظة ان العقار
مهجور وبدون أبواب ومنزوع منه كافة
االكسسوارات الصحية والكهربائية
يباع العقار خاليا من الشواغل
والشاغلني
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع
العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد
العلني وتقرر تعيني جلسة
البيع يوم الخميس 2022 / 10 /13
الساعة  11,30زوالية 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
104648
=====
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي
طالب التبليغ  :باسم اسرب بن نعامن
املطلوب تبليغه  :طانيل كهيايان بن
ديكران
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب
بتاريخ  2022/9/19يف امللف التنفيذي
رقم /9716ب لعام  2022إخطاركم
نرشا ً بالصحف وعىل لوحة إعالنات
دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه تم
وضع موضع التنفيذ الحكم رقم أساس
 /18570/قرار  /1299/لعام 2007
الصادر عن محكمة البداية املدنية
السابعة بحلب.
فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين
بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت
طائلة متابعة االجراءات التنفيذية
بامللف .
مدير التنفيذ املدين بحلب
104669
===========
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم
صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة
عرش بحلب
أساس  /6183/قرار  /694/لعام 2022
القايض  :فاطمة محمد دهان
املساعد  :غفران عبيد
الجهة املدعى عليها املدعية تقابالً :
شمم أبو صالح بنت محمد خري
الجهة املدعى عليها واملدعى عليها تقابالً
 :مصطفى كرج بن خالد
الدعوى  :تثبيت رشاء عقار.
قررت املحكمة عمالً باملادة /34أ من
قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم
املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف
ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة
املتضمن :
 -1رد دعوى الجهة املدعية املدعى
عليها تقابالً موضوعاً لعدم الثبوت.
 -2رفع إشارة هذه الدعوى للجهة
املدعية املدعى عليها تقابالً بعد انربام
الحكم وتنفيذه أصوالً.
 -3قبول االدعاء بالتقابل للمدعى عليها
شمم أبو صالح شكالً وموضوعاً.
 -4إلزام املدعى عليهم تقابالً مصطفى
كرج بن أحمد محرم ومصطفى كرج
بن خالد ومحمد توفيق حاممي بن
محمد نديم بتسليم العقار رقم محرض
 /11328/مقسم  /13/من املنطقة
العقارية الرابعة بحلب خالياً من
الشواغل والشاغلني ودون املساس
بحقوق الغري واملكتسبة عىل العقار
ووفق األصول.
 -5تضمني الجهة املدعى عليها تقابالً
الرسوم واملصاريف والحد األدىن للوكالة
وسبعة آالف لرية سورية أتعاب محاماة
توزع وفق موجبها القانوين لدعوى
الجهة املدعية ولالدعاء بالتقابل أصوالً.
قرارا ً قابالً لالستئناف وجاهياً بحق الجهة
املدعية والجهة املدعى عليها املدعية
تقابالً شمم أبو صالح ومبثابة الوجاهي
بحق املدعى عليه محمد توفيق حاممي
صدر وتيل وأفهم علناً وحسب األصول
بتاريخ االثنني  /محرم  1444 /هجري
املصادف  2022/8/22ميالدي
االقاضـي
104668
========

