
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٤/

الخميس ٨ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2020 املادة /2/ البند 

رقم /7-6/ 

يرجى تبليغ ماليك كافة مقسم /12/ من املحرض رقم /5649/ من املنطقة 

العقارية /خامسة/ 

بأن احد ماليك املقاسم /14/ من العقار املذكور سيقوم برتخيص وإعادة 

املقسم /12+ 14/ من العقار املذكور وعىل نفقته الخاصة مع ضامن 

حقوقكم يف األجزاء املشرتكة من البناء ويف مقاسمكم.

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف مديرية الشؤون 

الفنية للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال عدم حضوركم  يعترب هذا 

اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم منح الرتخيص وفق مضمون هذا القرار.

مالحظة كلفة هذا اإلعالن تقع عىل عاتق مالك املقسم رقم /14/ من 

املحرض املذكور.

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس: معد املدلجي

بالتفويض مدير الشؤون الفنية م . نادر حامش

24520

إعالن

اعالن مناقصة داخلية بالظرف املختوم

تعلن جمعية النخبة التعاونية للسكن واالصطياف بحلب عن إجراء مناقصة داخلية بالظرف املختوم

 لتنفيذ تتمة حفريات املالجى واالقبية للمحارض 1911- 1670 قطعة 1-2-3 م.ع بابيص

  • تقدم العروض إىل ديوان مقر الجمعية الكائن يف محلة نزلة االنصاري الرشقي بناية االسكان A1 مسكن 14 مقابل خزان املاء طابق ثاين خالل أوقات الدوام 

الرسمي يومي االثنني واألربعاء من كل أسبوع الساعة الثالثة عرصا وذلك خالل مدة أقصاها /15/يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وجلسة فض العروض يف اليوم 

الثاين لدوام الجمعية 

 • مدة انجاز العمل /90/ فقط تسعون يوما تقومييا اعتبارا من تاريخ أمر املبارشة 

 • مدة ارتباط املتعهد املرشح /30/ فقط ثالثون يوما تقومييا اعتبارا من تاريخ فض العروض 

 • يعترب القانون 17لعام 2007 واملرسوم /99/ لعام 2011 والقانون 51 لعام 2004 والنظام الداخيل للجمعيات السكنية  ودفرت الرشوط العامة الصادر باملرسوم 450 

لعام 2004 )املالية والحقوقية والفنية(  مرجعا يف كل مامل يرد عليه نص يف هذا اإلعالن 

 • يلتزم العارض بتقديم دفاتر مساحة باالعامل املنفذة

 • التامينات االولية مبلغ /600000/ ستامئة الف لرية سورية الغري تدفع يف صندوق الجمعية والتأمينات النهائية /10/باملائة من قيمة العقد و /5/ باملائة توقيفات 

ضامن 

 • يحق ملجلس اإلدارة إيقاف األعامل يف حال عدم توفر السيولة.

 امني الرس                                رئيس مجلس اإلدارة
 عيل طاهر                                        مروة زينة

24515

إعالن

جمعية العاملني يف مطار حلب للسكن قرر مجلس إدارة جمعية العاملني يف مطار حلب للسكن بجلسته رقم )10( املنعقدة بتاريخ 2022/9/5 

القرار )45( إلغاء اكتتاب السادة األعضاء املقرصين وغري املستكملني لدفعة االكتتاب عىل املرشوع السكني الواقع عىل املقسم /461/ بقعة 

التوسع العمراين )W3( املوزع من مجلس مدينة حلب  وعودتهم إىل جدول األعضاء املنتظرين وفقاً ألفضليتهم رغم إرسال بطاقات بريدية 

مكشوفة إىل عناوينهم، ونرش الدعوة للتسديد بجريدة الجامهري العدد 391 تاريخ 2022/5/10 متضمنة أسامئهم ورقم عضويتهم، وميض املدة 

القانونية عىل انذارهم بالدفع مبوجب القرارين 36 و 37 بالجلسة رقم 8 تاريخ 2022/7/3 والعمل بأحكام  املرسوم الترشيعي رقم 99 لعام 

2011 السيام املادة 11 فقرة ج واملادة 35 و يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء امللغى اكتتابهم وعددهم /13/عضو وهم:

إعالن
اىل السيد محمد نضال طقيقة

العنون : حلب – الحمدانية – الحي األول – مقابل مشفى املستقبل 

0995869252 –

متعهد مرشوع : أعامل ترميم وصيانة مدرسة البويدر كتلة /3 + 1 

/ + كتلة / 3 + 1 / قديم ودورة مياه منوذج /2/ مرحاض وغرفتني 

مسبقي الصنع وسور معدين /تل الضامن / سمعان الرشقية مضمون 

العقد رقم /8/ لعام 2020 إشارة اىل أحكام املادة /42/ من الرسوم 

/450/ لعام 2004 وبعد قيام اللجنة املشكلة باألمر اإلداري رقم 

20 تاريخ 2022/1/30 واملتضمن تشكيل لجنة لجرد االعامل النفذة 

يف املرشوع املذكور أعاله / املرفق صورة عنه يطلب اليك مراجعة 

مديرية الخدمات الفنية بحلب يف حال االعرتاض عىل محرض الجرد 

لالعامل املنفذة من قبلكم وذلك خالل عرشة أيام من تاريخه.

مدير الخدمات الفنية بحلب

املهندس فاضل احمد مهنا

24519

إعالن
) تعلن الرشكة السورية للنفط بحلب عن تأجري 

األرض الزراعية املحيطة مبقلع البيلون بقرية تلعجار 
لزراعتها بالقمح  ملوسم 2023 واملقدرة حوايل /30/ 

هكتار بطريقة املزاد العلني للمرة الثانية.
 عىل من يود االشرتاك باملزاد مراجعة فرع الرشكة 
بحلب وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 

)2022/9/22
مع جزيل الشكر

 املدير العام للرشكة السورية للنفط            

 بالتفويض رئيــــــس دائرة حلب

 محمد محمد دايل عمر

24518

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها :   

االسم : رشكة الكرنك للنقل 

والرتانزيت – إسامعيل فيصل 

مخلوف – بشار محمد عيل الزكور 

459/ب لعام  رقم األساس 

 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/10/5 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

104245

ـــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

  8

الرئيس  السيد : محمد عيل خليل

املساعد السيد : محمد اديب الزكور

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

محمد وليد قباقبجي 

رقم األساس 

 960 لعام 2022

محمد واصف رشيف 

رقم األساس 

 940 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/10/5 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .    

وعليه اقتىض اإلعالن

   الرئيس

104244 

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

عرش بحلب

القايض السيد  : سامر زينو

املساعد السيد : رونزا جويد

املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة 

املدعى عليه : تريك معرزايف بن عبد 

الرحيم                                         

يف الدعوى رقم أساس )2022/6071(

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمالً بإحكام املادة )27( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( 

لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليه مذكرة إخطارك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  ، علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة هو يوم 

األربعاء الواقع يف 2022/11/9الساعة 

العارشة صباحاً ، يف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار بحقك مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

104218

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل 

بجبل سمعان

القايض السيد  : جمعة الحسني

املساعد السيد : بتول قد حنون

املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة 0

املدعى عليهم: 

أسم املدعى عليه

رامز سيد عيل بن محمد ـ مريم

رقم أساس الدعوى

2022/49

إميان الحمود بنت عبد الكريم ـ 

فاطمة

رقم أساس الدعوى

2022/1058

محمد ايج بن كامل ـ زهرة

رقم أساس الدعوى

2022/1253 

حليمه هداجي بنت حسني ـ صبحية

رقم أساس الدعوى

2022/1263 

محمد األطرش بن فخر الدين ـ هيام

رقم أساس الدعوى

2022/1265 

حسن السويس بن خالد ـ فاطمة

رقم أساس الدعوى

2022/1299 

فلك عبد الباقي بنت عبد الباقي ـ 

خديجة

رقم أساس الدعوى

2022/1316

 نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم 

وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة 

إبالغ املدعى عليهم مذكرة دعوتكم 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  ، علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم 

اإلثنني الواقع يف 2022/10/10الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا 

أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري 

بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، 

وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

104220

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

عرش بحلب

القايض السيد  : سامر زينو

املساعد السيد : رونزا جويد

املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة 0

املدعى عليهام : 

أسم املدعى عليه

رامي قجة بن أحمد ـ وليدة

رقم أساس الدعوى

2022/15935 

قتيبة سينو بن بديع ـ فاطمة

رقم أساس الدعوى

2022/15948 

 نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهام 

وعمالً بإحكام املادة )27( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( 

لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليهام مذكرة دعوتكام يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  ، علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة هو يوم 

األربعاء الواقع 2022/11/9الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضا 

أو ترسال من ينوب عنكام تجري 

بحقكام املعاملة القانونية أصوالً ، 

وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

  القايض

104221

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة الصلح املدنية يف 

حريتان

القايض السيد :إبراهيم الكادري

املساعد السيد:  خلود منال

املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته ، بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة0

املدعى عليه :  عليا مرجمك بنت 

عيل ـ فاطمة

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )22( لعام 

2022

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

وفق ما ورد يف الرشوحات الواردة 

عىل مذكرة دعوتك فقد تقرر تبليغك 

مذكرة دعوتك يف إحدى الصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ، عمالً بأحكام املادة رقم 

)34/آ( من قانون أصول املحاكامت 

املدنية رقم )1( لعام )2016( علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم 

األحد الواقع يف2022/10/9الساعة 

التاسعة صباحاً ، فإذا مل تحرض أو 

ترسل من ينوب عنك ، تجري بحقك 

املعاملة القانونية أصوالً وعليه 

اقتىض اإلعالن 0

القايض

104219

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية األوىل 

بحلب

القايض السيد  : محمد املوىس اليتيم

املساعد السيد : دليار عبيد

املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة 

املدعى عليه : ماجده قله بنت مالك 

ـ ناجيه                                       

يف الدعوى رقم أساس )2022/89(

نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمالً بإحكام املادة )34( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة 

إبالغ املدعى عليه مذكرة إخطارك 

يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  ، 

علامً بأن موعد الجلسة القادمة 

هو يوم األربعاء الواقع يف 

2022/10/19الساعة العارشة صباحاً 

، فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

أصوالً ، وستصدر األحكام بحقك 

مبثابة الوجاهي ، وعليه أقتىض اإل

عالن0                                                                                     

  القايض

104217

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب

القايض: عبد الله كريدي.

املساعد: باسم حالج.

املدعية : نرسين أدنا بنت محمد 

بها.   

ميثلها املحاميان : يامن زيتوين 

ورحاب رفيعة دباغ

املدعى عليه: عبد القادر هالل بن 

محمد نزار.

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق.

أساس /2022/11953

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

ابالغك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

وبواسطة اإلعالن بالصحف بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

الواقع 2022/10/3 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

104199

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

/6/ بحلب 

القايض السيد: جان كبة

املساعد السيد: حسان العبد الله.

املدعــية: اميان رسالن بنت بكري.

املدعى عليه :  عمر رشفو بن عبد 

الرؤوف.

أساس /20644/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

اخطارك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الثالثاء الواقع 2022/10/11 الساعة 

/10/ زوالية. وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً باملوعد املحدد جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي. وعليه 

اقتىض اإلعالن

القايض

104198

                  ـــــــــــــــــ 

اعلن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية بدير 

حافر 

بالدعوى رقم أساس /333/لعام 

 2022

القايض السيد : لؤي العبد السالم 

املساعد : جامل العيل 

الجهة املدعية : حنان األحمد بنت 

احمد 

ميثله املحامي خالد الجاسم 

املدعى عليه : احمد اليحيى األحمد 

بن حسن 

الدعوى : تثبيت طالق 

نظرا لعدم التمكن من اخطار 

املدعى عليه بالدعوى كون املدعى 

عليه نازح لجهة مجهولة وعمال 

باحكام املادة 27/أ أصول محاكامت 

مدنية لذلك قررت املحكمة اخطار 

املدعى عليه عىل لوحة إعالنات 

املحكمة اخطار املدعى عليه عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ونرش 

بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم االثنني 2022/10/3 الساعة 10 

زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور أجريت 

بحقك املعاملة القانونية وعليه 

اقتىض اإلعالن 

القايض 

 104195

======

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

  14

القايض  السيد : فاطمة دهان 

املساعد السيد : غفران عبيد 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

محمد فاتح ديري بن احمد 

11673 لعام 2022

عبدالجليل عربش بن فاضل 

6402 لعام 2022

محمد علو بن احمد – محمد غش 

بن محمد ربيع 

6233 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/10/5 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .     

وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

104240 

ـــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

15

القايض  السيد : نادر حيالين 

املساعد السيد : سامر عبدو 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

سليامن خليل ابن بهاء الدين 

رقم األساس 

 11657 لعام 2022

حسان مهاجر ابن سعدالله

رقم األساس 

 11668 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/10/20 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .    

وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

104241 

ـــــــــــــــ

   إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة البداية املدنية 

غ 16   

القايض  السيد : عبدالنارص نرص الله 

املساعد السيد : محمد طيب العيل 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

سعد الدين الزعيم ابن جامل 

رقم األساس 

 10172 لعام 2022

رشكة مصطفى أوزانر ورشكاه 

رقم األساس 

 7213 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/31 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .   

وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

104239 

ــــــــــــــ

    إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن محكمة البداية املدنية 

  17

القايض  السيد : محمد فاتح ابرم 

املساعد السيد : سهيلة العيل 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: إبراهيم الهزاع ابن عبدالله 

رقم األساس: 7697 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االحد 

2022/10/9 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .     

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

104242

ــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن محكمة االستئناف 

املدنية 4  

الرئيس  السيد : محمود هركل

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: نادر دنون ابن موىس رقم 

األساس: 531/ص لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/10 الساعة /10/ زواليه 

. ويف حال عدم حضورك سيصدر 

القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .    

وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

104243

ــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن محكمة االستئناف 

املدنية 5  

الرئيس  السيد : عبدالكريم مقرش 

املساعد السيد : نصار العساف 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

االسم الثاليث                          عضوية                         االسم الثاليث                       عضوية                        االسم الثاليث                             عضوية

مصطفى عمر البكر                   3                         بوزان حسن عيىس                     44                        خالد أحمد األحمد                          74

برايا محمد سعيد كزي               4                     خالد عبد الكريم صالح                  61                     عبد الجواد عارف اإليبو                        75

عمر محمد أحمد                    25                   محمد كزي عبد القادر كزي             64             عبد الرزاق محمد عيل سعيد بركات                 77

بثينة أحمد بدوي                   33                  بشري الهادي عبد القادر زهريايت          68                  عبد الرحمن عبد القادر كزي                      82

صباح محمد كزاره                 40

 أمني الرس  عبد الله طيارة        رئيس مجلس اإلدارة   الدكتور مصطفى بيطار

24517               

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس                                
رئيس مجلس اإلدارة

 عيل طاهر                                        



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٤/

الخميس ٨ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس                                
رئيس مجلس اإلدارة

 عيل طاهر                                        

   إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

بحلب 

القايض: عمران الحداد

املساعد: عامر داده

املدعي: عيل املحمود بن حسني

املدعى عليه: أحمد العناد بن طويريج

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /10351/ قرار /875/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي لتامم الجرار 

الزراعي رقم /15702/ حامه ونقله 

وتسجيله السمه.

 • رفع إشارة الدعوى بعد االنربام.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

 2022/8/31

القايض

104251

===========

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية األوىل 

بجبل سمعان 

 القايض :  جمعة الحسني 

 املساعد :  بتول قدحنون

 املدعـي : محمد جامل علوان بن 

بكري

 املدعى عليه  : محمد حسان بستاين 

بن محمد    

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 يف الدعوى أساس /992/ لعام 2022  

وعمال باملادة رقم /27/ أ. أ.م.م  قررت 

املحكمة دعوتك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم االثنني 2022/10/3 الساعة /10/ 

زوالية  

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك 

كالوجاهي    

القايض 

104250

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة الصلح املدنية 

التاسعة بحلب

القايض : برش الكيايل   

املساعد : هنادي الياس

 املدعي : محمد ديب حبو بن عبد 

الوهاب           

 املدعى عليهام : هناء + مرفت / ابنتي 

عبد الوهاب حبو

قررت  املحكمة عمال باملادة)34- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /239/

واساس /2040/ 2022واملتضمن :

 • إزالة شيوع العقار /4390/ م ع /10/ 

بحلب عن طريق بعيه باملزاد العلني 

وتوزيع مثنه عىل مالكيه املشتاعني كل 

بنسبة حصته الشائعة من العقار عن 

طريق دائرة التنفيذ املدين بعد انربام 

الحكم 

 • ترقني  إشارة الدعوى بعد انربام 

الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/6/23

  القايض

104248

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمد ومحمد حازم 

ومحمد صفوح ونهى وروعة أوالد 

مصطفى مريه

أصالة وإضافة لرتكة محمد عامد مريه

املنفذ عليهم :  

 • محمد وذكاء ودالل وفاتن ويحيى 

ويارس أوالد أحمد عصىل 

 • فاطمة مرصي بنت محمد 

 • أحمد ومحمد ويوسف وملكه 

ومحاسن وراما أوالد عمر عصله

 • فاطمة بايب خوجه بنت حسني 

 • أحمد وفكرة ومحمد أوالد زكريا 

عصله

 • صالح جارس بن محمد ثاين

 • فوزيه ومحمد جارس وآالء ووفاء 

ووالء أوالد صالح جارس 

الجميع إضافة لرتكة فكره صابوين

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 18 / 8 / 2022 بامللف التنفيذي 

رقم 3842/ ص /2022 إخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 

بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

الصلحي املدين أساس /267/ قرار /96/ 

حسم 2022/3/13 

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

104247

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

 الرئيس : عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت

املستأنف:  موىس النارص بن مرعي             

املستأنف عليه: محمود حاج ابراهيم 

بن محمد 

 الدعوى أساس:  2099/ب /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) االربعاء (  28 / 9 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

104246

===========

سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

أساس 9616/قرار/921/ لعام2022

 القاضـــي : عباس شيخو 

املساعــد : عبد الرزاق هاشم. 

 طالب التبليغ : رىب الدبش بنت حسن 

.   وكيلها املحامي: محمد حسني 

الشالش 

املطلوب تبليغه: أحمد زاهر خرضي بن 

عبد الباسط . 

الدعوى : تثبيت زواج. 

عمالً بأحكام املادة /27/أ.م.م أصول 

تقرر ابالغك بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة الحكم املتضمن : 

 • تثبيت زواج املدعية رىب الدبش بنت 

حسن والدتها عدويه دبش تولد الباب 

2002/1/20 القيد الباب غربية خ173 

من املدعى عليه أحمد زاهر خرضي بن 

عبد الباسط والدته اغنار الدبش تولد 

حلب 1999/5/29 القيد صاخور خ232 

وعىل مهر معجله خمسة ماليني لرية 

سورية غري مقبوضة ومؤجله خمسة 

ماليني لرية سورية باقية بذمة الزوج 

وعد زواجهام حاصالً يف محلة الجابرية 

بتاريخ 2022/6/3 . 

 • تضمن املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف .

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابالً للطعن صدر بتاريخ 

  .2022/8/28

القايض  

104238

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

أساس /14851/ قرار /771/ لعام 2022

القايض   :  مالك بدلة 

 املساعد :  مصطفى بكرو 

الجهة املدعيــة :  

راكان الحوت بن عبد الرحمن 

الجهة املدعى عليها :

عبد الله حوت بن حسني 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أ إعالم املطلوب تبليغه نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة .مضمون القرار املذكور أعاله 

واملتضمن : 

 • تثبيت بيع الجهة املدعى عليها 

ورشاء الجهة املدعية لتامم الحصة 

السهمية البالغة /2400/200 سهم من 

العقار املوصوف باملحرض رقم /7097/ 

منطقة عقارية عارشة بحلب من ملكية 

الجهة املدعى عليها آلت إليها مبوجب 

الحكم القضايئ املكتسب للدرجة 

القطعية الصادر عن محكمة الصلح 

املدنية السابعة بحلب بالدعوى رقم 

أساس /29519/ قرار /2693/ تاريخ 

2008/10/19 ونقل وتسجيل امللكية 

باسم الجهة املدعية لدى السجل 

العقاري بحلب والدوائر املختصة أصوالً 

 • عدم املساس باالشارات املدونة عىل 

صحيفة العقار والحقوق املكتسبة 

عليه .

 • ترقني إشارة الدعوى عن صحيفة 

العقار موضوع الدعوى بعد انربام 

الحكم وتنفيذه أصوالً .

 • تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واألتعاب كافة .

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق الجهة املدعى عليها 

قابالً لالستئناف صدر وأفهم علناً بتاريخ 

. 2022/8/16

القايض  

104237

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

  محكمة البداية املدنية بالسفرية

 القايض املناوب :  حسني املربوك   

 املساعد :  نور مشنطط 

 املدعـيان    :   1- جاسم الجاسم الطه 

بن احمد   2- عيل الجاسم بن احمد 

الجهة املدعى عليها  :  رشفه الجاسم 

بنت احمد

موضوع الدعوى :  تثبيت بيع   

الدعوى رقم أساس  /733/ب لعام 

2022

عمال باملادة /27/ أصول محاكامت 

تقرر ابالغكم مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني  

2022/9/26 الساعة /10/ زوالية   و اذا 

مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا جرت 

بحقكم املعاملة القانونية 

القايض 

104235

==========

إعالن بيع باملزاد العلني

املنفذ : احمد زبيدة بن عيل

املنفذ عليه : محي الدين بادنجيك بن 

احمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/9/5 بامللف التنفيذي رقم 

/1091/ مداينة لعام 2022 االعالن عن 

البيع والنرش أصوالً لجهة محجوزات 

الضبط املؤرخ يف 2022/8/23 وهي :

حقائب نسائية متعددة االحجام 

واأللوان واالشكال عدد /125/ + احذية 

والدي متنوعة االشكال والنمر واأللوان 

عدد /150/ + شحاطات بالستيك 

متنوعة االشكال واأللوان والنمر عدد 

/100/ زوج + أحذية رجايل ونسايئ 

ووالدي متعددة االشكال واأللوان 

والنمر عدد /500/ زوج + مكيف /2/ 

طن + طاولة مكتب + مروحة جدارية 

+ كريس جلد عدد /2/+ كنتوار عرض 

زجاجي عدد خمسة والجميع مقدرين 

مببلغ حوايل عرشة ماليني لرية سورية .

وحدد يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/21 الساعة 30ر15 ولغاية 

00ر16 موعداً لبيعهم باملزاد العلني 

يف مكان حجزهم يف محلة امليدان أمام 

كنيسة فرح محل أحذية /MB/ زاوية 

غريب قبيل . 

فمن يود االشرتاك عليه الحضور بالزمان 

واملكان املحددين أعاله مصطحباً معه 

العربون 10% من القيمة املقدرة علامً 

أن الدفع نقداً أو فوراً واملزايدة تبدأ 

بالقيمة املقدرة ويرتتب املشرتي رسم 

املزاودة ورسم الداللة والطابع ولزيادة 

االيضاح مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب ومأمور البيع .

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

104234

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف االتارب

القايض   : عبد القادر زلط 

املساعد  :  فاطمة سلمو 

املدعية  :  بهية عبد الباسط خريو 

بركات

املدعى  عليهام : 1- عبد الحكيم عبد 

الباسط خريو بركات 

2- شيامء دو بنت حسن  

املوضوع: تثبيت زواج ونسب 

يف الدعوى أساس /   134/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/ 

فقرة /أ/  من  قانون أصول املحاكامت 

دعوتك نرشاً بالصحف املحلية و لصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة يوم  الثالثاء   2022/9/27   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي  .

القايض

104233

===========

اعالن مبثابة اخطار تنفيذي

املنفذة: وفاء ذمه بنت محمد عيل                        

املنفذ عليه: منري عثامن بن محمد  

قررت رئاسة التنفيذ املدين يف حلب 

بتاريخ 28\8\2022  يف امللف التنفيذي 

رقم 3836 \ ص 2022,عمالً بأحكام 

املادة/27/ - أ - من قانون أصول 

املحاكامت املدنيـة اخطار املنفذ عليه  

نرشاً يف احدى الصحف املحلية و لصقاً 

عىل لوحة اعالنات الدائرة لتنفيذ 

مضمون الحكم الصلحي أساس 44 قرار 

229 حسم  29 \  5  \2022 

مدير التنفيذ املدين بحلب 

104232

==========

 اعالن مبثابة اخطار تنفيذي

 طالب التنفيذ: بنك االئتامن االهيل 

ممثال باملدير العام           

وكيله املحامي جودت عطري

 املنفذ عليه: عمر حموي بن محمود

 قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 21 \ 8 \2022  يف امللف 

التنفيذي رقم 705 مصارف خاص 2022 

اخطارك نرشاً بالصحف و لصقاً عىل 

لوحة اعالنات الدائرة بانه قد وضع 

موضع التنفيذ عقد القرض و تأمني من 

الدرجة االوىل عىل السيارة رقم لوحة           

حلب 747518 لقاء مبلغ القرض و 

البالغ 355523 ل.س

 لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين بحلب او ارسال وكيلك القانوين 

خالل مدة خمسة عرش يوماً من تاريخ 

النرش

مدير التنفيذ املدين بحلب

104231

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف األتارب 

  القايض السيد: عبد القادر زلط

املساعد السيد: فاطمة السلمو

 الجهة املدعية: فاطمة ابراهيم بنت 

حسن بصفتها الوصية الرشعية عن 

االوالد القارصين وهم 

عبري عبدو بنت حسن

محمد عبدو بن حسن

فيصل عبدو بن حسن          

 مبوجب القرار الصادر عن القايض 

الرشعي يف االتارب املؤرخ بتاريخ 

26\6\2022 وكيلهم املحامي جودت 

عطري

 املدعى عليها: فاطمة دادو بنت عبد 

القادر

 موضوع الدعوى: تثبيت زواج و نسب

 يف الدعـوى رقـم أساس 2022/133 

املتكونة بني الطرفني املذكورين مل 

تحرض املدعـى عليها ولـم تبلـغ مذكـرة 

الدعـوة لجهالـة موطنـها وذلك حسب 

املرشوحات الواردة عىل ظهر مذكرة 

الدعوة.

 لذلك قررت املحكمـة عمالً بأحكام 

املادة/27/ - أ - من قانون أصول 

املحاكامت املدنيـة ابالغـك الدعوة 

بواسطـة االعالن بالصحـف , وعىل 

لوحـة اعالنات املحكمـة بلزوم الحضور 

اىل املحكمـة يوم االربعاء الواقـع يف 

28/ 9 /2022 الساعـة العارشة زوالية.

  وإذا مل تحضـر أو ترسل وكيالً قانونيـاً 

عنـك يف املوعد املذكور جرت فـي 

حقـك املعاملـة القانونيـة

  القايض

104230

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

املرصفية الناظرة بقضايا التأمني بحلب

القايض السيد: نهى شيخ محمد

املساعد السيد: راما السيد عيل

 الجهة املدعية: رشكة العقيلة للتأمني 

التكافيل ممثلة مبديرها العام اضافة 

لوظيفته ميثله املحامي جودت عطري 

 الجهة املدعى عليه: إبراهيم حسن 

املحمد

 يف الدعـوى رقم اساس 20 تامني, 

مل يحرض املدعى عليه بـجلسـة 

الـمـحاكمة رغم تبلغ املوعد أصوالً.

 لذلك قررت املحكمة عمالً بأحكام 

املادة/27/ - أ - مـن قانون أصول 

املحاكامت اخطارك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعـالنات املحكـمة بـلزوم الحضـور 

إىل املحكمة يوم االثنني الواقع يف 3 / 

2022/10 الساعة/10/ زواليـة.

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية، ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

  القاضـي

104229

===========

اعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية /13/ 

بحلب

بالدعوى اساس 15667 / 2022

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعي : جورج كوسان ابن ابراهيم

املدعى عليهم : 

 • انجيال كوسان بنت افريم

 • ابراهيم كوسان ابن افريم 

)أصالة عن نفسيهام وبصفتهام من 

ورثة املرحوم أفريم كوسان ابن ابراهيم 

إضافة للرتكة(

املوضوع : تثبيت رشاء سيارة 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 34 

/ أ من قانون أصول املحاكامت املدنية 

ابالغكام مذكرة االخطار نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة 

لحضور جلسة املحاكمة يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة /10/ زوالية , وإذا 

مل تحرضا أو ترسال وكيال قانونياً جرت 

بحقكام املعاملة القانونية , وأن الحكم 

الذي سيصدر يعترب بحقكام مبثابة 

الوجاهي .

القايض

104216

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعية : عدويه درعاز بنت محمد 

املدعى عليهام : 

 • أسام كرج بنت عبد الغني 

 • أحمد قرطل بن جمعة 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/16158

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

104209

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد :  أحمد يوسف 

املدعي : ماهر خصيم بن حسن 

املدعى عليهم : 

 • جميل حمدان بن كامل

 • محمد عيل الصوراين بن حسن 

 • فواز حسني بن أحمد 

 • إبراهيم بستاين بن حسن 

 • يحيى راعي خوجة بن أحمد 

الدعوى : حل رشكة تضامن وانهائها

الدعوى أساس 570/ تجاري /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

104208

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

املوقرة  بحلب 

القايض : مصطفى حبو    

املساعد:   محمد سالمة

املدعــــــية : بتول صطوف بنت هيثم. 

املدعى عليه : عبد الرحيم زعرتي بن 

ياسني. 

الدعوى : تثبيت طالق 

أساس /806/ لعام 2022

عمالً بأحكام املادة 34/أ اصول ابالغك 

الطلب العارض بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة األربعاء 

2022/10/12 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقه املعاملة 

القانونية. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض  

104207

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : خالصه خلف بنت احمد  

ميثلها املحامي فراس االبراهيم

املدعى عليه :  محمد الياسني بن 

رمضان

الدعوى : تثبيت زواج ونسب وتفريق 

لعلة الشقاق

الدعوى أساس 11366/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104197

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  بدير حافر  

بالدعوى رقم أساس /236/ لعام 2022 

م

القاضــي السيد :  لؤي العبد السالم    

املساعـــد  : جامل العيل    

الجهة املدعية : ايه املحمد بنت عبد             

 ميثله املحامي : يوسف العليص 

املدعى عليه :  عبد املحسن الصلح بن 

عيىس   

  الرقة -الدرعية -مفرق الطيار 

-معروف من املختار 

الدعوى :تفريق لعلة الشقاق 

نظرا لعدم التمكن من اخطار  املدعى 

عليه بالدعوى كون املدعى عليه نازح 

اىل  جهة مجهولة وعمال بأحكام املادة 

/27/ /أ أصول محاكامت مدنية لذلك 

قررت املحكمة اخطار املدعى عليه عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ونرشا بالصحف  

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االثنني  

2022/10/3 م  الساعة /10/ زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور أجريت  بحقك 

املعاملة القانونية .   وعليه اقتىض 

اإلعالن  

القايض

104196 

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية بالباب

القايض : عامر بوادقجي

املساعد :  مازن صاري كوزال

املدعية : نورة عرب بنت أحمد رضا  

 

وكيلتها املحامية ملى أحدب

املدعى عليهم : يوسف ومحمد 

وخديجة وأمينة وفاطمة وسامية والهام 

ومفيده وبثينة وخريات أوالد محمود 

الدرويش

الدعوى : فسخ تسجيل

الدعوى أساس 2022/459

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

104194

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية األوىل 

بحلب

الـقـايض  :  محمد املوىس اليتيم

املساعد  :  دليار عبيد 

املدعي   : محمد رزوق بن عيل

املدعى عليهم :  1. عبد الرحمن محمد 

رجب بن كامل                   

 2. فطوم رجب بنت كامل                                  

 3. نضال محمد رجب بن كامل                         

موضوع الدعوى :   ترميم و تثبيت 

رشاء   : 

يف الدعوى رقم أساس /4380/ لعام 

2022

عمالً باملادتني /27-34/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغكم نرشاً  

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/10  الساعة /10/ زواليه  .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية وان 

الحكم الذي سيصدر بحقك يعترب مبثابة 

الوجاهي . وعليه اقتىض االعالن

  القايض

104192

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

 إعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

 طالبة التبليغ  :  االء العبدالله بنت 

عبد الحميد 

املطلوب تبليغه :   حسني نايف بن 

حسن

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/30  يف امللف التنفيذي 

رقم /9329/ب لعام 2022 اخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب

بأنه تم وضع الحكم البدايئ  رقم 

أساس/1709/قرار /714/ حسم 

2022/7/24 موضع التنفيذ

فعليكم 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

104190

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية  يف عفرين  

 القاضـــي : محمد يارس عطعط   

 املساعــد : محمد يارس الحافظ   

املدعـــية :   نبيه سيدو بنت محمد 

املدعى عليــه :  بشار بطال بن محمد   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق   

 يف الدعوى رقم أساس /852/ لعام 

2022 وعمال باملادة رقم /34/ فقرة / 

أ / أ.م.م كون منطقة املدعى عليه غري 

آمنة  قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األثنني  

املوافق 2022/10/10 الساعة /10/ 

زوالية  

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي    وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

104189

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

مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية /13/ 

بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد 

املدعي : عدنان حسني بن محمد 

املدعى عليهام : صربي عليكو ابن عمر 

– دليشان كوليكو ابنة شكري 

الدعوى : تثبيت بيع

أساس /2022/21166

عمالً بأحكام املادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة ابالغكام عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم األربعاء 2022/10/5.

ويف حال تغيبكام وعدم حضوركام أو 

إرسال وكيالً قانونياً جرت يف حقكام 

املعاملة القانونية.

 القايض

104188

===========

سند مبثابة تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية  بجبل 

سمعان

القايض  :  أحمد عبد الله األسود        

املساعد  :  قتيبة الرعاد

 طالب التبليغ  :  انطوان سفر هارون 

بن شفيق

املطلوب تبليغهم : احمد عمر كرديه 

بن حسني  بصفته ولياً رشعياً عىل 

أحفاده القارصين :

 احمد  –  ايهم –  آيال  أوالد يحيى 

كرديه

 قررت املحكمة تبليغ املطلوب تبليغهم 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة قرار الشطب الصادر 

عن محكمة البداية املدنية بجبل 

سمعان أساس 951 وقرار 19  لعام 

2009 تاريخ 2009/1/25 والقايض مبا 

ييل :

 •  شطب استدعاء الدعوى  .

 •  رفع اشارة الدعوى .

 •  تضمني املدعي الرسوم واملصاريف

   و عليه فقد جرى التبليغ وفق ما 

ذكر أصوال 

القايض 

104187

===========

اعالن مبثابة مذكرة دعوى 

صادر عن املحكمة الرشعية يف الباب 

القايض السيد : محمد احمد سواس

املساعد السيد : عبد السالم النعمة 

الجهة املدعية : خولة الخطيب بنت 

إبراهيم – وكيلها املحامي بسام غباش

الجهة املدعى عليها : خالد مندو بن 

سعد الدين 

املوضوع : تثبيت زوج 

يف الدعوى رقم أساس 396 لعام 2022 

قررت املحكمة تبليغ الجهة املدعى 

عليها نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة عمال باملادة 34/

فقرة /أ/ أصول محاكامت مدنية 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم االثنني 

2022/10/3 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض

104191

 ===========

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

العارض : عبد الله املايض بن حسني 

املعروض عليه : سامر موسان بن عبد 

الله 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/9/5 يف امللف التنفيذي 

رقم 380/ عرض وايداع 2022 اخطاركم 

نرشا بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة دائرة التنفيذ املدين بحلب 

تم وضع عرض وايداع صك رهن مببلغ 

اربعامئة الف لرية سورية ورفع إشارة 

عن الصحيفة السيارة /753644/ حلب 

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب او ارسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية وتحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف 

مدير التنفيذ املدين بحلب 

104205

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

 محكمة البداية املدنية األوىل بحلب   

القايض  : مصطفى  بسوت     

املساعد : احمد اليوسف     

املدعني  : 

- محمد حسان عجنجي بن محمد 

- فؤاد هرني بدلييس بن حنا 

حنا بديليس بن فؤاد 

املدعى عليها  :  امل الجمعة بنت نادر 

  الدعوى : إعادة قيد  

   الدعوى  أساس 732/تجاري /2022 

 عمال  باملادة 27/ أ أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة   نرشا   

بالصحف  و عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس    

2022/9/29  الساعة 10 زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا  

جرت  بحقك املعاملة القانونية   .  

القايض 

104253

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني الرجو

املدعية : مصطفى حنتكاري بن أحمد 

املدعى عليها : فاسيلييك كيساري بنت 

تريفون 

الدعوى : تثبيت مخالعة رضائية

الدعوى أساس 2022/9761

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/9/25 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

عليه اقتىض اإلعالن   

القايض

104300

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب

القايض : محمد املوىس اليتيم

املساعد :  دليار عبيد

املدعي : سيفخان األحمد بن بوزان

املدعى عليه :  ادريس محمد بن صربي

الدعوى : ترميم وتثبيت رشاء

الدعوى أساس 3667/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/ 

زوالية .وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.  

                    القايض

104303

ــــــــــــــــــ


