
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٥/
الثالثاء ٩ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

إعالن
تعلن الجمعية التعاونية السكنية  لعامل اإلسمنت واالترنيت 

والبورسالن للسكن واالصطياف بحلب    

ينذر األعضاء التالية أسامئهم ) إنذار نهايئ( بتسديد الذمم املرتتبة 

عليهم يف املرشوع السكني الرابع بيانون وذلك خالل /15/ خمسة 

عرش يوماً من تاريخ اإلعالن وإال سنضطر إىل إلغاء االكتتاب 

والتخصص اصوالً وهم  :

االسم والشهرة  االسم والشهرة          رقم العضوية   رقم العضوية        

زكريا حسن   699           عبد الله محمد بن محمو      1750 

االسم والشهرة رقم العضوية                  االسم والكنية        رقم العضوية  

 1031              محمد حاج عوض        1341                 احمد الهاشم

                                                         

   أمني الرس                  رئيس مجلس اإلدارة 

   عبد الحي منال         شوكت بالل

24390

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
فقد الطالب إسامعيل السيد عيل بن احميد 

شهادة التخرج الكرتونية صادرة عن جامعة 

حلب كلية الهندسة امليكانيكية  يرجى ممن 

يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.
24387

إعالن
فقد الطالب عبد الله بن مصطفى مجدمي 

مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية 

طب األسنان يرجى ممن يجدها ردها اىل 

ديوان الكلية مشكوراً.
24388

إعالن
تعلن جمعية الريادة التعاونية املشرتكة للسكن واالصطياف بحلب عن رغبتها يف استدراج عروض 

أسعار بالظرف املختوم لتوريد كمية /400/ طن + - 25% من الحديد املحلزن عايل املقاومة واملتعدد 

األقطار للعقد /2467/ والعقد /1479/ مناصفة والذي ال تقل حد املرونة فيه عن /4000/ كغ /سم2 

ما عدا القطر /5,5مم/ من النوع االملس والطري عىل ان يتم أخذ عينات عشوائية من الحديد املورد 

وإجراء التجارب عليها يف مخرب / كلية الهندسة بجامعة حلب أو نقابة املهندسني / وعىل نفقة املورد 

ميكن الحصول عىل دفرت الرشوط وآلية تقديم العروض واألوراق الثبوتية مببلغ /50000/ ل .س من مقر 

الجمعية الكائن يف – حلب املحافظة – ساحة النجمة – جانب ألبان النجار – طابق أول .

-التأمينات األولية مببلغ /5000000/ ل . س فقط خمسة ماليني لرية سورية الغري

-التأمينات النهائية بواقع 10% من قيمة العقد

تقدم العروض اىل ديوان الجمعية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثالثاء الواقع يف 2022/8/23 

وتفض العروض يف جلسة علنية يف اليوم التايل األربعاء الواقع يف 2022/8/24 الساعة الثانية عرشة ظهراً

دوام الجمعية من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً.

رئيس مجلس اإلدارة  د . محمد جامل بيظو

24386

وعمال«  بأحكام  املادة   34 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  دعوة ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم )    االربعاء ( املوافق    31/ 8 / 

2022 الساعة /العارشة / زوالية0  وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك يف 

املوعد املحدد جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية  وإن الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 000وعليه إقتىض 

االعـــــالن0 

القاضـي

102615

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني

الجهة املدعية : شهد حاممي بنت فائز.               

متثلها املحامية : رنـا أهدلـي

املدعى عليه : بشري بغدادي بن محمود.

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق.

يف الدعوى رقم أساس /9070/ لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ 

فقرة /أ/ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية إخطارك الدعوى بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الثالثاء الواقع يف 2022/8/23 الساعة 

العارشة زوالية..

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102614

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة تبليغ تجديد

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثامنة 

بحلب

القايض : خالد دنون.

املساعد: محمد نجار.

املدعي: عبد العزيز خلو بن محمد.

املدعى عليه: زينب احمد بنت احمد.

املوضوع : تجديد ملف دعوى أساس 

/14517/ مشطوبة بتاريخ 2010/7/18.

الدعوى رقم أساس /4150/لعام 2022

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة تبليغ 

املدعى عليه تجديد الدعوى بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني يف 2022/8/29 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102613

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب 

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : براءه محفوظ بنت مصطفى  

 

متثلها املحامية ملى أنيس

املدعى عليه :  فداء العيل بنت عبد 

اللطيف

الدعوى : تثبيت زواج وطالق

الدعوى أساس 9167 / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األربعاء 2022/8/31 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102609

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية يف منبج 

القايض : إبراهيم البدوي  

املساعد :   عبري دنديش  

املدعـية : فاطمة املحمد الكرعه بنت 

جاسم     

املدعى عليه:  محمود برهو بن محمد 

نوري                   

 الدعوى : تثبيت زواج ونسب

 الدعوى اساس /  952/ لعام 2022-

عمال باحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة  الخميس 2022/8/25 

الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض 

102608

=========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن  املحكمة الرشعية االوىل 

بحلب

 القايض :مروان حاج حمود  

املساعد :   محمد الحسن الرجو 

املدعـي : إبراهيم مخلاليت بن عبد الله                                         

ميثله املحامي  عبد الرزاق العبيد 

 املدعى عليها: راما قازان بنت هيسم     

 الدعوى: تثبيت زواج ونسب 

قررت املحكمة عمال  باملادة رقم /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

و لصقا عىل لوحة اإلعالنات مضمون 

القرار رقم/ 816/ لعام 2022 أساس/ 

8108/ 2022 املتضمن:

•تثبيت زواج املدعي إبراهيم مخلاليت 

بن عبد الله وبهيه تولد حلب 

1986/4/25/ القيد صاجليخان تحتاين 

267من املدعى عليها راما قازان بنت 

هيسم وسلوى تولد حلب 1996/1/13 

القيد مستدامبك 24 عىل مهر معجله 

مليونني لرية سورية مقبوضة ومؤجله 

خمسة عرش مليون لرية سورية 

باقية بذمة الزوج وعد زواجهام 

خاصالً يف املانيا – مينة ما ينز بتاريخ 

2016/12/24 وتسجيله عىل قيود 

املتداعني يف السجل املدين اصوال 

•الحاق نسب الطفلة ليليان تولد املانية 

مدينة ماينز 2018/2/17 بوالديها 

املذكورين بالفقرة األوىل من هذا القرار 

اصوال.

•تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب والحد األدىن 

للوكالة اصوالً

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر وافهم علناً حسب 

األصول بتاريخ 29/ ذي الحجة/1443/ 

هجري املوافق 2022/7/28 ميالدي 

القايض 

102607

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف االتارب 

القايض   :عبد القادر زلط   

املساعد  :  رميا بركات

املدعية  :  بهية عبد الباسط خريو 

بركات  

املدعى  عليه :  احمد  عبد الباسط  

خريو بركات 

غدير املنال بنت عبد الله   

املوضوع: تثبيت زواج ونسب  

يف الدعوى أساس / 96 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/ 

فقرة /أ/  من قانون  أصول املحاكامت 

دعوتك نرشاً بالصحف املحلية و لصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة يوم    الثالثاء   2022/8/30   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي  .

القايض

102605

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثانية 

بحلب

القايض: جيهان السلو

املساعد: فائق بري

الجهة املدعية: املحامي الفراس فارس 

نقيب املحامني يف سورية بصفته رئيس 

مجلس 

إدارة مؤسسة خزانة تقاعد املحامني يف 

سورية

الجهة املدعى عليها: ورثة أحمد جامل 

الدين أفغاين وهم:

 • زوجته جليلة عالن بنت محمد 

صبحي

 • أوالده منها )أحمد فاضل – محمد 

جالل – سوسن – حىل – نورا – إميان(

الجميع أصالة عن أنفسهم وإضافًة إىل 

تركة مورثهم

 يف الدعوى أساس /195/ لعام 2022

نظراً لجهالة موطن الجهة املدعى عليها 

وعمالً باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت، قررت املحكمة إخطارك 

بواسطة النرش بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األربعاء 2022/8/31 يف 

متام الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي بحقك.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102603

========== مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/ 1113/ لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   

املدعية  :  سوريه العبد بنت محمد            

 وكيلها املحامي:   رشيد النجار  

املدعى عليه:   يوسف مرتو بن عصمت 

حلب- منبج – طريق الجزيرة   

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كون عنوانه ضمن املناطق 

الغري امنة وعمالً باحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغ املدعى عليه عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشا بالصحف بلزوم 

حضورِك اىل املحكمة يوم الثالثاء  23 / 

2022/8 الساعة/10/زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقِك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقِك مبثابة الوجاهي. 

 وعليه اقتىض االعالن

  القايض

102601

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

 مذكرة دعوة لحضور املجلس العائيل    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/  605  / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   

املدعية  :  سميه الخلف بنت تريك           

 وكيلها املحامي:   رشيد النجار  

املدعى عليه:  محمد الخلف بن احمد 

منبج – طريق حلب   

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

قبل الدخول و الخلوة الرشعية   

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كونه ضمن املناطق الغري 

امنة وعمالً باحكام املادة)34( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة 

تبليغ    املدعى عليه لحضور املجلس 

العائيل   عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضوركِم اىل 

املحكمة يوم    االربعاء  24 / 8 /2022 

الساعة/10/ زوالية  .

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن

القايض

102600

==========

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية  

الرابعة بحلب

 القايض :  فيصل عرنوس  

 املساعد :   راما السيد عيل 

املدعي:  فيكني وارطانيان بن قره بيت  

 املدعى عليه :  كيفورك بوغوصيان بن 

انرتانيك 

الدعوى : ترميم فسخ تسجيل  

 الدعوى أساس/15205/ 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  االحد  28 /2022/8 

الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 

بحقكم سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

102599

                           ========

   اخطار 

صادرة عن  محكمة الصلح املدين  بجبل 

سمعان

القايض: هاشم مكاوي       

املساعد:   ليىل هورو

املدعي طالب التجديد: حمود الحاج 

حمود بن حمزة ورفقاه                            

املدعى عليهم املدخلني : مياده نعمه 

بنت محمد – احمد وايل   - رنا وايل    

–رشا وايل    – محمد صبحي وايل   / 

أوالد نهاد   

الدعوى :    تثبيت مزارعة

 يف الدعوى أساس /  8  /لعام 2022  , 

عمالً باملادة/27/أ.أ.م , قررت املحكمة 

اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم    االربعاء   31  /8/ 

2022 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا  أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

جرت بحقكم املعاملة القانونية  وان 

الحكم سيصدر بحقكم مبثابة الوجاهي.  

القايض

102594

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

إعالن
فقد الطالب مقداد داوود الفنوش شهادة 

كرتونية صادرة عن جامعة حلب كلية الطب 

البرشي يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.
24389

إعالن
فقد الطالب أحمد املوىس بن محمد مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الحقوق 

يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكوراً.

24391

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد : محمد رجو

املدعي : جوزيف طويل ابن جورج 

متثله املحامية رشا مصابني

املدعى عليه : سعد الدين رشف الدين 

وفايئ بعاج

الدعوى : تثبيت غياب وتعيني وكيل 

قضايئ

يف الدعوى أساس 2022/5899 

املنظورة أمام املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب تقرر تبليغك لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة وبأحد صحف مراكز 

املحافظات لحضور جلسة يوم األربعاء 

يف 2022/8/24 الساعة العارشة فإذا مل 

تحرض أو ترسال وكيالً قانونياً عنك جرت 

اإلجراءات بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض

102632

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد: محمد رجو

املدعية: صربية الديري ابنة صالح

إضافة اىل تركة مورثتها هدى أبو خشبة 

ابنة احمد متثلها املحامية رشا كعدان

املدعى عليه: صالح ديري ابن احمد

الدعوى: اثبات طالق

يف الدعوى أساس 2022/8061 

املنظور أمام املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب تقرر تبليغك لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة وبأحد صحف مراكز 

املحافظات لحضور جلسة يوم االثنني 

الواقع يف 2022/8/22 الساعة العارشة 

فإذا مل تحرض أو ترسال وكيالً قانونياً 

عنك جرت اإلجراءات بحقك مبثابة 

الوجاهي.

القايض

102631

ـــــــــــــــــ

إعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

القايض :  بسام القاسم  

املساعد:  والء محو 

املدعية : فاتن سبسبي بنت عبد 

اللطيف

املدعى عليه:  عالء الدين حج بكري 

بن محمد

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  

الدعوى أساس: 3230 /2022

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف 

الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

لحضور املجلس العائيل يوم االربعاء   

9/21 / 2022 الساعة )10( زوالية 

سنداً للامدة 34/أ من قانون اصول 

املحاكامت وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً عنك يف املوعد املحدد سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك وعليه اقتىض 

اإلعالن .

 القايض

102589

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب 

الرئيس    : محمد عيل خليل 

 املساعد : أديب زكور 

املستأنف  : ماهر عليكاج بن محمد 

جميل 

املستأنف عليهم :

 • رويده – مونا – فاطمة  - أوالد 

محمد عليكاج 

 • محمد عيل – محمد قيص – أحمد 

– أحمد صادق – أسامة – عبد االله 

– صديقه - لوله  - أوالد مصطفى 

عليكاج .

 • صباح أعرج بنت أحمد 

 • أحمد عليكاج بن محمد رضوان 

 • عيل – محمد - صديقة – جواهر – 

هيفاء – أمل – ناديه – هدى – منال 

– ملا – نضال – أوالد محمد رضوان 

عليكاج 

 • أحمد – أمين – خوله – أوالد محمد 

جواد 

  رقم أساس /2022/222

    عمالً بأحكام املادة /27/  قررت 

املحكمة إخطار  املستأنف عليهم 

بالنرش بالصحف وعىل لوحة إعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم االثنني2022/9/19 الساعة /11/ 

زوالية . وإذا مل تحرضوا  أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد سيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي . 

القايض

102622

==========

إعالن مبثابة  إخطار طلب إدخال 

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثانية 

بحلب 

القاضـــي   :  جهان سلو

املساعــد   : فائق بري 

املدعـــــي : محمد حسيب عبدو أغا 

بن محمد محفوظ                            

املدخل : محمد جامل ناظر بن محمد

موضوع الدعوى : طلب إدخال يف 

الدعوى أساس /312/لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ من 

قانون أصول املحاكامت إخطار املدخل 

طلب االدخال بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة التاسعة زواليه 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور سيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي 

القايض

102621

===========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعية : دالل حاج يعقوب بنت 

اسامعيل

املدعى عليهام : إبراهيم ومحمد ولدي 

محمد أديب حاج باكري

الدعوى : تصحيح نوع رشعي

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /3994/ قرار /307/ 

لعام 2022 املتضمن :

 • تغيري النوع الرشعي للعقار 16/75 

منطقة عقارية ثانية بحلب من أمريي 

إىل ملك وتسجيل ذلك يف الصحيفة 

العقارية أصوالً.

 • ترقني اإلشارة بعد االنربام

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

 2022/4/10

القايض

102620

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الثامنة 

بحلب

الرئيس : محمد عيل خليل

املساعد :  محمد أديب الزكور

املستأنفة : فاطمة عساين بنت عبد 

الحميد 

املستأنف عليهم :  

 • عزيزة حامش بنت محمد ديب 

 • تسنيم حسنو بنت محمد 

 • فدوى حلبي بنت عبد الله 

 • سمر ومحمود وجميلة وعبد الله 

ومهند وهنادي وفاطمه وشيامء أوالد 

أحمد حسنو الجميع إضافة لرتكته

الدعوى أساس 1524/ب / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/9/19 

الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

الرئيس

102619

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

دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

القايض :  بسام القاسم 

املساعد:   والء محو

 املدعـــــية :  هويدة حمشو بنت 

جمعة.  ميثلها املحامي: قتيبة صديق 

املدعى عليه : سمري خرزوم بن محمد 

ديب . 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق. 

أساس 2022/4554

 تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم 

األربعاء املوافق 2022/9/21 يف الساعة 

العارشة صباحاً موعداً لعقد املجلس 

العائيل املشرتك والجلسة يوم الخميس 

 . 2022/9/22

عمالً بأحكام املادة /34/أ.م.م أصول 

تقرر دعوة املدعى عليه بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

املجلس العائيل لدى املحكمة الرشعية 

الغرفة السابعة 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  

102618

=========

 مذكرة اخطار  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف اعزاز

بالدعوى أساس/   106 / لعام 2022 

القايض السيد :  احمد شادي عيد                                    

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية : ابتسام كدرو بنت وليد                    

 وكيلها املحامي قتيبة صديق  

املدعى عليه :  محمد محمد عوض 

بن حسني                           

موضوع الدعوى:   تفريق لعلة الشقاق       

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة عىل عنوانه كونه 

يف منطقة غري امنة وعمالً باحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة اخطارك عىل 

لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم   

االربعاء   31 /8 /2022 الساعة/10/ 

زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

وان الحكم سيصدر بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض  

102617

===========

  إعالن مبثابة مذكرة   دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية  - جبل 

سمعان  

القايض السـيد : مصطفى  حاج حسني 

 0

املساعد السـيد :رهف استانبويل

الجهة املدعيـــة:شيامء شيخ عيل  بنت 

محمد جواد 0  

الجهة املدعى عليها :عيل الطلحة  بن 

أحمد 

 الدعـــــــوى :تثبيت زواج  ومهرين 

وتثبيت  نسب 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 222 

)2022/



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤٥/
الثالثاء ٩ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

  إنذار
 تنذر جمعية رايات النرص التعاونية السكنية بحلب للسادة األعضاء التالية أسامؤهم برضورة مراجعة الجمعية وتسديد مبلغ 

  W3  3,500,000 / ثالثة ماليني وخمسامئة ألف لرية سورية لتثبيت االكتتاب عىل مرشوع األرايض املوزعة من مجلس املدينة يف بقعة/

وذلك خالل /15 / يوماً من تاريخ نرش اإلنذار ويف حال عدم التسديد سيلغى االكتتاب وتنقل عضويتكم إىل جدول األعضاء املنتظرين  

وهم : مجد علوش بنت عبيس – أمينة عيدو بنت عبد الرحمن – فاطمة معمو بنت ابراهيم – علوان أومو بن علوان – أحمد أومو 

بن علوان – شكرية حالق بنت محمد – خليل حسني بن محمد – أمينة أومو بنت حمو – رمزي أومو بن حسني – سعدت شيخ معمو 

بنت محمد رشاد – زينب عيل بنت منان – كيهان محمد بنت عثامن – عثامن بليكو بن محمد – مزين عارف بنت جميل – مصطفى 

صغري بن عيل – رغداء قطاش بنت توفيق – ملك مريي بنت عبد القادر – محمد رميان بن أحمد – محمد سداد عقاد بن عبد املعطي 

– أحمد حمو بن محمد ربيع – ثروة جابر بنت عيل – جيداء خميس بنت عبد الرؤوف – أحمد طامع بن محمود – محمود فوزي 

حسن بن أحمد – عائشة عمربنت أحمد – محمد وليد نور الدين بن محمد سامح – عيل املصطفى العيىس بن عبد الوهاب – أحمد 

وسيم قيموز بن سميح – عبد القادر طومان بن محمد بشري – محمد بسام واعظ بن محمد – مصطفى كعلو بن أحمد , ويعترب هذا 

اإلنذار مبثابة التبليغ الشخيص باعتبار أُرسل لبعض األعضاء بطاقات بريدية مكشوفة وأُعيدت مبلغة لصقاً , ونظراً لجهالة عناوين بعض 

األعضاء 0

رئيس مجلس اإلدارة 
 24392

اعالن قضايئ مبثابة مذكرة دعوة 

القايض السيد : لؤي 

حاج إبراهيم عرعور                                  

قايض محكمة الصلح املدين بتلعرن 

املساعد السيد : وليد رستم  

الجهة  املدعية : جليله مامو بنت 

سليامن وكيلها املحامي : احمد 

الحميدي          

 الجهة املدعى عليها : 1- رقيه حابو 

بنت عساف 2- دالله حابو بنت 

عساف 3- حامده حابو بن عساف 

4-امينه حابو بنت عساف 5- 

إبراهيم حابو بن عساف 6- قدور 

حابو بن عساف  7- مفيدة حابو 

بنت عساف 8- عكني حابو بن عبد 

الله  9- ليىل حابو بنت عبد الله 

10- هاله حابو بنت عبد الله 11- 

طالل حابو بن عبد الله 12- تركيه 

حابو بنت عبدالله 

موضوع الدعوى: إزالة شيوع عقار  

قررت املحكمة  بجلسة يوم 

الخميس 2022/7/28 بالدعوى 

الصلح املدين رقم أساس /53/ 

واملؤجلة اىل جلسة 2020/8/29 

ابالغ املدعى عليهم بواسطة النرش 

بالحصف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/8/29  

الساعة العارشة صباحا وذلك 

لجهالة موطنك عمال باملادة /27 / 

أصول محاكامت 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك او من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية وسوف 

يتم تبليغك املذكرة بحقك مبثابة 

الوجاهي . 

  وعليه اقتىض  اإلعالن                                

  القايض 

102593

                             ========

  إعالن مبثابة مذكرة )    اخطار(

صادرة عن  محكمة   الصلح  

املدنية /    الثامنه / بحلب 

القايض السيد :    خالد  دنون 

املساعد  :   محمد  نجار 

الجهة املدعيـــة  طالب  الرتميم  :   

محمد عجاج بن عبد الرزاق 

الجهة املدعى عليها   املطلوب 

الرتميم مبواجهتها :   فتحية  حسن    

بنت  اسامعيل    

الدعــوى : ترميم  - تثبيت بيع  - 

طلب عارض 

بالدعوى أساس )   1799 / 2022(

وعمال« باملادة )    34 / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) اخطار( املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

يوم )   الثالثاء  (  املوافق      30/ 

8 / 2022 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك  

املعاملة القانونية وان الحكم الذي 

سيصدر مبثابه الوجاهي  بحقك 

وعليه إقتىض االعالن0 

القاضــــــــي 

102591

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثالثة بحلب 

القايض :  محمد مدرايت  

املساعد:  فائق الربي 

املدعي:  محمد فاتح اسكندروين بن 

محمد جميل               

املدعى عليه:  محمد معرستاوي 

بن سعيد   

الدعوى:  مستعجلة تعويض عن 

ارضار  

الدعوى أساس:  3198  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة إبالغك 

إعالن

القايض      102657

إعالن

القايض      102656

اعالن
 )) يدعو مجلس إدارة جمعية القدوة السكنية 
بحلب األعضاء املرشحني لالستفادة من مرشوع 

بقعة / W3 / لدفع مبلغ ثالثة ماليني لرية سورية 
كدفعة من قيمة األرض. وذلك خالل مدة أقصاها 

خمسة عرشة يوماً 
ويعترب هذا االعالن تبليغ نهايئ لألعضاء مجهولني 
العنوان وهم : آمنة خلييل – مي خوري – عبد 

الحكيم الخطيب – خالد خلييل – عيل خلييل – 
حسان نعيمي– فاطمة مرعشيل – محمد بدوي – 

أمل عبد القادر – زياد بدوي – آية مجيك ((

رئيس مجلس اإلدارة 
 24394

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم ) الثالثاء 

(  30 / 8 / 2022  الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

102590 

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

 مذكرة اخطار  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

تادف

بالدعوى أساس/   154 / لعام 

 2022

القايض السيد :  عبد الرحمن طيبو                                    

املساعد  :  عبد السالم النعمة

املدعية:   دالل املحمد بنت عيىس                   

 وكيلها املحامي : هشام النبهان            

املدعى عليه : ورثة املرحوم/محمود 

الحسني بن عيل/ وهم:

1- أمونة الحمود بنت صطوف       

اصالة عن  نفسها وبالوصاية عىل 

ولديها القارصين)احمد- محمد( 

ولدي محمود الحسني        2-  

صبحية الحامده بنت عليان  3- 

سهام الحسني بنت محمود 4- نورة 

الحسني بنت محمود  5- نور 

الحسني بنت محمود   6- سوسن 

الحسني بنت محمود  7- امل 

الحسني بنت محمود  8- صباح 

الحسني بنت محمود    9- باسل 

الحسني بن محمود    10- سلوى 

الحسني بنت محمود    11- ملكة 

الحسني بنت محمود    12- مالك 

الحسني بن محمود   13- حنان 

الحسني بنت محمود  14- حنني 

الحسني بنت محمود   15- حسني 

الحسني بن محمود   16- حسن 

الحسني بن محمود   17- نغم 

الحسني بنت محمود       18- 

بشار الحسني بن محمود

 الجميع اصالة عن نفسهم و إضافة 

لرتكة مورثهم.

موضوع الدعوى:  تثبيت زواج و 

نسب من متوىف

نظرا لعدم التمكن من تبليغ 

املدعى عليهم مذكرة الدعوة عىل 

عنوانهم كونهم   ضمن منطقة غري 

امنة  وعمالً باحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار املدعى 

عليهم مذكرة الدعوى عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم   

االحد  9/18 /2022 الساعة/10/ 

زوالية. 

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونيا عنكم تجري بحقكم املعاملة 

القانونية وان الحكم سيصدر 

بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض  

102588

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار بالصحف

صادرة عن املحكمة الرشعية 

السابعة بحلب 

القايض السيد : بسام  القاسم.

املساعد السيد : والء محو

املدعية : رجاء كردي بنت عبد الله.

املدعى عليه : خالد طباخ بن وليد

الدعوى : تثبيت زواج ونسب 

ومخالعة

يف الدعوى رقم أساس /6471/ لعام 

2022

عمالً بأحكام املادة ) 27 ( فقرة 

/أ/ من قانون أصول املحاكامت 

قررت املحكمة إخطارك بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك إىل 

املحكمة يوم االثنني 2022/8/22 

الساعة  العارشة زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد ستجري 

املعاملة القانونية بحقك أصوالً، 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102587

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية يف 

االتارب

القايض : عبد القادر زلط  

املساعد :   فاطمة سلحو 

املدعـية : هبه عبد الحي بنت 

عادل

 املدعى عليه: محمد عثامن بن 

احمد                    

 الدعوى : تفريق

 الدعوى اساس /  37/ لعام 2022-

مل يحرض  املدعى عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف 

ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

كونه ضمن املناطق الغري آمنة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /34/أ اصول إبالغك مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة  

االحد 8/28 /2022 الساعة )10( 

زوالية

واذا مل تحرض او ترسل عنك وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي يصدر مبثابة الوجاهي 

بحقك.

القايض                                                                                               

102583

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

 إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف: /2736/ مصارف عامة 

2022

املنفذ: املدير العام للمرصف 

التجاري السوري – بصفته 

ميثله املحامي طارق سامن

املنفذ عليه: أمين زمار بن محمد 

صبحي

سيباع باملزاد العلني متام السيارة 

الخاصة ذات الرقم /220595/ 

حلب نوع شريي )QQ1.1( لعام 

2007 لون فيض بحالة وسط 

ومقدرة مببلغ اثني عرش مليون لرية 

سورية وذلك يوم األحد املوافق 

2022/8/21 الساعة 15.30 وحتى 

الساعة /16.00/ زوالية يف مكان 

حجزها يف كراج الحجز يف محلة 

جمعية املهندسني

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور يف اليوم املذكور أعاله 

مصطحباً معه مبلغ العربون وقدره 

عرشة باملائة من القيمة املقدرة 

عىل أن يتم البيع بالقيمة املقدرة 

وألعىل عرض ويرتتب عىل املشرتي 

رسم املزاودة ورسم الداللة ورسم 

الطابع ورسم الفراغة ومن يرغب 

زيادة يف االيضاح فعليه مراجعة 

دائرة التنفيذ املدين بحلب.

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

102582

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم  

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة   بحلب 

أساس /739/قرار /749/ لعام 2022

القايض  : عمران حداد  

املساعد  : عبد املجيد النهار 

 املدعي: هيفاء عقيل    

املدعى عليه : يحيى القاسم بن 

إبراهيم   

موضوع الدعوى: تثبيت رشاء 

قررت املحكمة عمال باملادة /27/أ 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

اعالمك نرشا بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة القرار 

املتضمن : 

 • تثبيت رشاء الجهة املدعية ... اىل 

اخر ما جاء يف القرار 

قرارا وجاهيا بحق املدعي 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه قابال 

لالستئناف صدر وافهم علنا بتاريخ 

 2022/7/27

  وعليه اقتىض اإلعالن 

  القايض 

102581

===========

اعالن مبثابة مذكرة اخطار  

صادرة عن محكمة الرتكات املوقرة 

بحلب 

القايض : لينا املصيطف  

املساعد : يحيى األسود   

 املدعي  :  فاطمة بويش بنت عبدو 

 املدعى عليه :

ورثة احمد سفريني بن عبد 

الرحمن وهم :

 • سيدرا سفريني بنت محمد 

 • منتهى سفريني بنت احمد 

 الجميع اصالة عن انفسهم واضافة 

للرتكة 

الدعوى : تصفية تركة     

  يف الدعوى رقم  أساس  30/لعام  

2022

قررت املحكمة وعمال بأحكام 

املادة /27/  أ  قانون  أصول 

محاكامت اخطارك   بالصحف و 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل  املحكمة  يوم الثالثاء    

2022/8/30 الساعة العارشة  زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا  

سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

102580

==========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  418/ نزع / 2022

مبارش اإلجراءات: هديل حفار بنت 

عالء

املدين : عبري شويحنه بنت محمد 

أصالة ووصاية عن أيهم ـ ريم علبي 

بنت أحمد أصالة ووصاية عن ابنتها 

ماريا شويحنة ـ آيه ـ أمجد ـ قمر ـ 

أحمد أوالد خالد شويحنه

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

أوصاف العقار

/11522 ق603/ مقسم /23/ 

منطقة عقارية رابعة بحلب

240.000.000 ل.س مئتان وأربعون 

مليون لرية سورية

عبارة عن شقة سكنية يف الطابق 

الرابع مؤلفة من ستة غرف وصالون 

طويل وحاممني ومرحاض ورشفتان

يباع العقار خالياً من الشواغل 

والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بيع العقار املذكور أوصافه 

أعاله باملزاد العلني وتقرر تعيني 

جلسة البيع األوىل يوم األحد ـا 

2022/8/28 الساعة 12.30 زوالية 

وحتى الساعة /13.30/ زوالية .

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب 

يف اليوم املذكور وأن يودع مبلغاً 

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

102579

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب 

القايض : حسن مشاعل

املساعد : نور ركبي 

املدعية : فاطمة فاضل بنت عبدو 

املدعى عليها : شريين عيىس بنت 

محمد فؤاد

الدعوى : فسخ تسجيل

أساس : 2022/20391 

عمال باحكام املادة 34/أ قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة ابالغك بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

 2022/8/30

ويف حال تغيبك وعدم حضورك او 

ارسال وكيال قانونيا جرت يف حقك 

املعاملة القانونية 

القايض

102616

===========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف 

املدنية الثالثة بجلب

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد : مازن مؤقت 

املستأنف : وليد حسون بن محمد 

صالح

املستأنف عليهم : ورثة املرحوم 

محمد صالح حسون بن عارف 

وورثة املرحومة رمزية عرجون بنت 

عبد الوهاب وورثة املرحومة قدرية 

حسون بنت محمد صالح وهم :

عبد القادر وعادل وعارف ورويدة 

وهيام وسناء وفاطمة حسون أوالد 

محمد صالح 

مبواجهة املتدخل املستأنف عليه : 

محمد تامر بن مروان

الدعوى أساس : 1976 / ب / 2022

عمالً باملادة 27 / أ / أصول 

محاكامت قررت املحكمة ابالغك 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء 

24 / 8 / 2022 الساعة 10 / زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية

الرئيس املناوب

 102669

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

بجبل سمعان الغرفة الثانية

أساس / 852 /  لعام 2022

القايض : نويران حامدي تركامن  

املساعد :  عباس حنبالس

الجهة املدعية : محمد فيصل 

الخالد بن خالد 

الجهة املدعى عليها  : 

) محمد – فارس(  حموي أوالد 

محمود 

ورثة املتويف فاضل حالق علوان بن 

محمد وهم : 

فاطمة خطيب بنت ابراهيم 

) محمد نور – يوسف - معتز   

مهند ( حالق علوان أوالد فاضل

الـدعـــوى : طلب تجديد الدعوى 

رقم اساس 2022/852 بعد انقطاع 

الخصومة 

عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوتكم نرشاً بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني  

22 /2022/8 الساعة /10/ زوالية  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة القانونية مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض 

102676

اعالن

رذيس  مجلس االدارة      24395


