
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥١/

الخميس ١٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

لجنة إدارة املرشوع املنطقة الصناعية ملهنة الخياطة وصنع املالبس الجاهزة بحلب قررت توجيه اإلنذار إىل األعضاء املخصصني يف الكتلة رقم /  6 - 7     /  واملتخلفني عن سداد األقساط من / 5 -  12 / قسطاً .

ونظراً لجهالة العناوين فإن لجنة املنطقة تدعو األعضاء املتخلفني برضورة تسديد األقساط املرتتبة عليهم وذلك خالل مدة 30 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلنذار يف جريدة الجامهري وإال سوف تقوم اإلدارة بتطبيق ماجاء يف كتاب وزارة اإلدارة املحلية ، وهو إلغاء التخصص وتخصيصها إىل حرفيني آخرين ، وإيداع مدفوعاتهم يف املرصف الصناعي وإبقائهم من 

األعضاء املنتظرين للمشاريع القادمة ، علامً أن املرحلة األوىل والثانية من الرتميم قد انتهت كام هو مقرر لها 

                                                                               امني الرس                                                                                                                                           رئيس مجلس إدارة املنطقة الصناعية

                                                         إبراهيم سفراين                                                                                                                                                      بكري ظاظا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إنــذار للمرة األولى

إعالن

 فقد الطالب هادي امللقي ابن عبد الرحمن 
مصدقة تخرج صادرة عن جامعة حلب 

كلية االقتصاد يرجى ممن يجدها ردها اىل 
ديوان الكلية مشكورا.

24424

إعالن
 ) تعلن الرشكة السورية للنفط بحلب عن تأجري 

األرض الزراعية املحيطة مبقلع البيلون  بقرية تلعجار 

لزراعتها بالقمح او الشعري ملوسم 2023 واملقدرة حوايل 

/ 30 / هكتار تقريبا بطريقة املزاد العلني عىل من 

يود االشرتاك باملزاد مراجعة فرع الرشكة بحلب وحتى 

نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد تاريخ 2022/9/4  (

يرجى االطالع والنرش

  وشكرا

املدير العام للرشكة السورية للنفط 

بالتفويض رئيس دائرة حلب 

محمد محمد دايل عمر

24432

إعالن مبثابة سند تبليغ قرار قضايئ   

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية  

بجبل سمعان 

القايض : نويران حامدي تركامن    

املساعد: عباس حنبالس     

املدعية : محمد فقاس البيض بن عبد 

العزيز 

املدعى عليهم : ورثة نبيهه خانجي بنت 

عبد الحميد اصالة واضافة للرتكة وهم : 

/رنا – محمود – رشا / أوالد بكري فقاس 

البيض 

قررت املحكمة وعمال  بأحكام املادة 

34/أ أصول مدنية اعالمكم نرشا 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون القرار /474/ أساس 

/1080/ لعام 2022 و املتضمن : 

 • عدم االختصاص 

 • إحالة الدعوى بحالتها الراهنة اىل 

محاكم البداية املدنية يف حلب حسب 

االختصاص املحيل 

قرارا صدر بتاريخ 2022/7/20 

القايض 

102872

 =========

 اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي

القايض: املناوب  / إبراهيم الكادري   

املساعد : صباح قدحنون

املنفذ:  هيثم سلمى بن محمد                         

املنفذ عليه : جامل الدين ويشو بن 

محمد حاتم

قررت رئاسة التنفيذ املدين يف جبل 

سمعان بتاريخ   10 / 2022/8 بامللف 

التنفيذي )629 ( ب / 2022  إخطار 

املنفذ عليه يف الصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة نظراً لكون عنوانه  نزح 

اىل جهة مجهولة و عمالً باملادة/27/ 

أصول محاكامت  بانه وضع القرار /104/ 

أساس/481/  لعام 2022  بداية مدنية  

ثانية جبل سمعان موضع التنفيذ.

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بجبل 

سمعان او ارسال وكيل قانوين خالل املدة 

القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك.

رئيس التنفيذ املدين بجبل سمعان

102869

 =========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة يف 

كتلة /6/ متخلفني عن الدفع /5/ أقساط اىل /10/
تسلسل   االسم والشهرة            رقم العضوية    
1 -  صالح الدين أخرس                216          
2  –  محمد كاتبي                      217          

3 –   احمد عامية                       21              
4 – احمد الحايف                         22             

5 – يارس حردان                         23           
6 -    محمد                              24          

7 – عبد الله حردان                     37           
 8 -    جامل حامل                     45            
9 – محمد ضياء حريري               48          

10 -   جالل سامقية                    58           
11 – هيثم التنجي                      63     

12- عبد املعطي جارس                 69           
13 - ممدوح حاوط                     85          
14 – سهري عطار                        80           
15 -   احمد جارس                      88         
16 – محمد حجار                      93        
17 – محمد الفرا                        105     

18 – دينا صعب                         113        
19 – هشام قواف كله                 119      

20 -    محمد عجوز                    224        
21 -    احمد برام                       125      

22 -  عبد الواحد ياقتي                126         
23 – محمد زكريا صباغ                132      

24 – نهاد حبش                         140         
25 -  عمر حاووط                      142       

26 -  محمد حسام فتال               145          
27 – نشأت دويل                        148      

28 – يوسف اليوسف                  152          
29 -  احمد شيخ دبس                       

30 – محمد برام                         158            
31 -   معن أبو زالم                    160         

32 -  محمد حسام فتال               171             
33 – هيثم وحسام حباب             172        

34 - بكري كعكة                        173           
35 -قدري اشرت                           176       

26 -مصباح البيك                        177            
37 -   مصطفى خطيب               180       

38 – محمد صالح السيد              244            
39 -نبيل سمرة                          182      

40- محمد صفوان فحل               462             
41 – عدنان الحامد                 187         

42- احمد ويارس خياطه           192
43 – عبد الحميد لويس           198       

44-محمد هاشمي                 203
45 -محمد طراقجي               204   

46   عبد الله جنيدي              207
47 - محمد صالح الدين حوري    477   

  48 - عامد الدين فتوح            634

49 -حسن الحاج حسن            655    
50- محمد نعامن مشارقة         487

51 - فريج بوغوصيان               531 
52 - احمد تور اصيصمي           539

53 - يارس دملخي                    540    
54 -  عامد الدين يب                  543

55 -  اليسا شانا                        545    
   56 – محمود حسون               559

57 – محمد حسام الدين اطرش   550    
  58 – محمد واسل عزرم             557

59-  محمد غسان رفاعي             558      
60- محمد بطل بن إسامعيل        245

61-  خالد طفي بن حسن            247    
62 – محمد صفوت شياح            230

63-   عثامن قنوايت                     233     
 64 -  نهاد عتيق                        234

65 – مازن ومحمد برادعي            257  
66 -حمدو الضاهر                      258

67 – محمد أسامة درويش            260    
 68    إبراهيم األغا                       264

69 -عادل فارس                           265    
 70- محمد بظ خلوف                  274

71-  محمد زكريا منري                   276    
72 – احمد الحاج احمد                277

73– محمد عبد الباسط قدو          279    
74 -يارس حردان                         281

75 - محمد غياث وعبد الحميد يب          288 
76 -أمني خوامتي                        240                           

77-عامد دوب                          290     
ا78 -عبد الله قطان                   291                            
79-  محمود بابليل                    292                             
80 -محمد اخرتيني                   293                    

81 -عبود نعلبند                                295    
82 -  محمد حسن صالح                      296

83 – نائل البيك ومحمد بديع جديع       301   
84 -مالك رضوان                                302

85- ياسني الياسني                               378    
86 – ورثة احمد مركن                         305

87 – محمود مطيع قصاب                    306   
88 -  محمد نطفه جي                        308

89 – عبد الله حردان                          380    
 90 – غسان الراوي                            381

91 – محمد بشار نجار                        217   
92 – عبد الله وعالء الدين ومحمود بيلوين  318
93 -  محمد شهاب بن عبد الغني          321  
94 – عبد الله عطار                            324

95 – عبد الوهاب الشباين                     387   
 96 -  سليم بارودجي                          333

97 – مازن عجان                                334   
98 – أحمد كلش                                395 

99 – محمد سعيد خديجة                    342    
 100 -   عرفان نيال                            346

101 -  عبد الرزاق طاقوت                    347  
102 – محمد فواز نبهان حريني             349

103 -  حسان حنان                            350   
104 -   محمد مالك عقيل                    352

105 – جامل لولو وعبد املنعم لولو         353  
106 -  طيار السيد احمد                      400

107 – محمد منان بن منان                  402  
108 -  احمد ومحمد مؤذن                  357

109 – محمد هشام عجم                     410    
110 – محمود قشاش                          359

111 – احمد عزيزي                            391   
112 – إبراهيم صباغ                           361

113 – عبد السالم فتلون                      362   
114 – محمد كتلو                              367

115 – محمد أبو بكر                          368   
116 – محمد نضال كنعان                    369

117 – احمد ومحمد عبد الفتاح دعاس   370   
118-  سمري سمرة                              394

119 -  محمد جميل فتال                     374    
120 -    محمد عريان                         375

121 – إبراهيم حميدة بن ياسني             366    
122 -  رضوان اسكيف                          567

123 -   عدنان نارص                             568    
124 -  سامر اسكيف بن حسني                  572

125 – محمد اسكيف                               573   
126 -   رنا رييش                                     575

127 -   عامد أبو حلقة                             576    
128 -   محمد فارس                                577

129 -  حسني حامم                                 587  
130 – احمد طرقجي بن محمد نضال          581

131 – احمد طرقجي                               582   
132 -  حسام الدين قباين                          452

133 -  يوسف حردان                               414    
134 -  يارس بسوت                                  454

135 -  مهند حردان                                 457   
136 – محمد اكتع                                   414

137 -  سمري زعريباين                               459    
138 -  ليىل املال خلف ورشيكها                  461    
139 – محمد سمري عزيزي                        417   
140 -  عامر واحمد سعيد                         418 

141 – محمد حردان                                399     
142 -  محمد فخري قطان                        420 

143- محمد حردان                                  423     
144 – محمد قالقة وأحمد خطيب              426

145 – محمد عكام                                  429    
146 – محمد عجم                                  430 

147 – احمد فؤاد وعبد العزيز ومحمد نافع إسامعيل   
   432

  148 -  طيار السيد احمد                        400
149 – محمد نافع إسامعيل                       434      

150 – احمد حايك                                  439
151 – محمود بيبو                                  443  

152 – محمد سقا                                   445
153 – محمد طالل خرضو                        446   

154 – عبد الرزاق املنال                            447
155 – ممدوح رجب                               448   

 156 – زهري نجار                                   450
كتلــة /7/ متخلفــني   عــن دفــع /5/ أقســاط  اىل /10/تسلســل 

–   االســم والشــهرة         رقــم العضويــة
1 -محمد نائل مالح                               4  
2 -عادل نحة                                       5 

3 -كامل طرقجي                                   6   
  4 -محمد كسحة                                 10

5 -احمد كسحة                                    11  
 6 -عبد الرحمن شيخ دبس                      12

7 -عبد الغني ضبة                                112  
8 -محمد برغل                                     115
9 – احمد سيد احمد                              15  

10 -  محمد ربيع قلة                             16
11 – محمد خرمة                                 20  
12 -  عيل سيد احمد                              26

13 -  عبد الغني سيد احمد                      27  
14 -أسامة ناشد                                     28

15 -محمود سقا                                    89  
16 -  عبد القادر سقا                             90

17 -  خالد ديري                                   31 
18 – عبد العزيز غشيم                           34

19 -  عمر دوارة                                    35  
20 -   كامل مكتبي                                38

21 -  عامد ميك                                     39  
22 – بكري مزكتيل                                 85

23 -   عبد املعني حمزة                           43   
24 – إبراهيم وعدنان عقاد                      107

25 – محمود سلطان                               46   
  26 – شادي عمرايا                               47

27 -  عبد القادر جرب                              83  
28 – محمد عبد الوهاب رشايب                 57

29 – محمد جامل خياط                         59  
30 – محمد عبد الوهاب خياط                60 

31 – كاظم  جعويك                              65  
32 – محمود حردان                               67

33- احمد حميدة                                  68   
34 – عبد الرزاق تاج الدين مزيك             71

35 -  يارس فارس                                   78  
36 -زكريا خرمة                                    73

37 -ريم جيجة                                     76   
38 -بكري هرموش                                183

39 – عبد الغني   أشقر                          184 

24401

40 -  عبد املنعم بدر                       191
41 -  بحري  شيخو                        252  

42 -   زهري سنان                          245
43 – محمد نادر رشبجي                255  

44 -   احمد فتال                         259
45 – امجد فاضل                          121  
   46 -  محمود بدور                      92 

47 -  عبد القادر مليس                    94   
    48 -      محمد عامر توما            97

49 -   جامل محمد                        98    
   50 – عمر جارس                         99

51 – يارس حردان                          100   
   52 -  إبراهيم خليل حمو             101

53 -  احمد كنعان                         202    
   54 -  حسن قشاش                     211

55 -  محمد آزات شيخو                 229   
    56 – سمري  غبار                       323

57 -  أسامة مزيك                         547    
  58 -  محمد عصام حوري             554

59 – محمد رضوان ويوسف بكري صالحة   
   593

 60 -  جامل الدين شحط                 594
61 -  سامر اسكيف                        596   
  62 -  ياسني عابد                          601 
63 – غيثاء رسميني                         603    

  64 – احمد نجار                          606
65 – اميان قمر                              641    
  66 -  فراس الحاج خليل                 609

67 -  يوسف محمد                         136    
  68 – احمد قرقناوي                      140

69 – احمد خوجة                           143    
   70 – عزيز حسن                         144

71 -  وضاح الدين غزال                   146    
   72 – محمد سعيد ومحمد انس الزعيم    

151
73 – محمد ربيع بصمه جي              161   
   74 – محمد هشام ريحاوي            163

75 -  محمد ماهر عايص                  134      
  76 – محمد مدرايت                       166

77 -   عيل برميو                             175  
     78 – عبد العزيز دباغ                 437

79 – محمد سريوان                         474   
      80 – محمد صالح حاممي          475

81 -  سيبان عثامن                         529    
    82 – محمد عبد الوهاب حموي     530
83 – رائد شحط                  607 + 610 

  615 +
  84 – كامل الدين شحط                 611

85 -  محمد طرابليس                      612   
   86 -  محمد ريحاوي                   613

87 -  محمد عابد                                       616    
  88 -    يوسف قالش                                 617

89 -  نرص الدين عزيزي                              918   
     90 -   محمد دوارة                               937

91 -    فادي صالبة                                    620    
   92-      يارس يب                                      621

93 -  عالء الدين حاممي                             622   
    94 – محمود احمد راغب آغا                   623

95 -   احمد قصاب                                    493   
  96 -  ورثة لؤي جلياليت                             491

97 – محمد صالح شحرور                           495  
  98 – هوريك حسن                                 273

99 – عيل تراب بن عمر                             491  
  100 -  محمد ميان دباغ                            480

101 – عبد الله جروة                                 481 
  102 -  عدنان حسو بلو                            300

103 -  محمد سعيد قصاب                         492   
  104 – محمد صالح دباغ                           503
105 – محمود سامر فتلون                         330  
   106 -   عادل شهيد                                502

107 – عبد القادر ومحمد نرص الدين ومحمد فراس حميص   339 
340 +

108 -  حسن محمد بن محمد حنفي           389   
   109 -  زهراء شهوان                              369

110 -   محمود البادالو                             411   
   111 -    محمد عطار                            451

112 -    شيخ موىس عبيد                         460     
   113 -  حسن ميضون                           463

114 -  محمد عصام راغب آغا                   466   
   115 -  محمد عبد صائغ                   517 + 598

116 -   احمد دباغ                        468 + 469 + 470
 117 -   عبد اللطيف نجار                        536

118 – جهاد االبراهيم                              527     
  119 -   حسان السيد                             526

120 -    مهند حردان                               533   
    121 -  احمد اسكيف                           518

122 -   محمد الغانم                               520     
  123 -  محمد إبراهيم صائغ                 479 – 598

124 – محمد عامر بن عبد الرحمن            506  
 125-  عبد الكريم دباغ                          508

126 -  ماري قاروج                               509    
      127 -  محمد رضوان صالحة              485

128 – سامل كرنو بكر                              486      
   129 – محمد سندة                             488

130 -  ريان صباهي                               512     
    131 -   مروان برادعي                        512

132 – عبد املنعم العيل               397 + 514 + 521  
 133 – كامل طرقجي                             501

إعالن
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم /1/ جلسة رقم 9 تاريخ 2022/8/1 

قرر مجلس إدارة جمعية سد الفرات التعاونية السكنية بحلب

دعوة األعضاء املكتتبني عىل مرشوع توزيع مجلس مدينة حلب غرب الزهراء 

ملراجعة مقر الجمعية وتسديد سلفة االكتتاب البالغة 3500000 ل . س مع 

كافة التزاماتهم املالية وذلك خالل 15 يوم من تاريخ نرش اإلعالن يف الجريدة 

الرسمية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل العناوين 

التالية أسامؤهم.

5 – بسام محمد بكور – 11 – عبد الحنان فيصل املحمد  - عبد املجيد أحمد 

زكريا شيخ أحمد – 16 – محمد حامدي خري بسطي – 19 – دياب ثلجي 

العبد الله – 20 – عيل يوسف هالل – 22- زافني أوسيب رسوبيان – 27 – 

جوليا يحيى سليامن – 39 – محمد عبد القادر عامر رشابة – 41 – يحيى 

عزت سليامن – 46- نرسين يوسف يونس – 70 – فيان نضال محمد عيل 

– 19 سلطانة درويش عربوو – 90 – سالفا سيف الدين حمدوش – 111- 

لطيفة أحمد الحسني – 113 – عامد محمد خري بسطي – 114 – أمين محمد 

زيتوين – 115 – كاوا يحي سليامن – 116 – ذو الفقار يحي سالمة.

رئيس مجلس اإلدارة بسام بكور 

24425

إعالن

فقد الطالب محمد خالد شحود مصدقة تخرج 

صادرة عن جامعة حلب كلية اآلداب يرجى 

ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24433

حلب  

 القايض السيد: بسام القاسم  

املساعد السيد: والء محو 

 املدعية : بيان إبراهيم بنت عبد 

الرحمن  

املدعى عليه: عادل فارس بن جامل 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /5321/ 2022 

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة واملجلس العائيل يوم االربعاء 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية سنداً 

للامدة 27/أ من قانون أصول املحاكامت 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنك يف املوعد املحدد سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري بإجراءات 

التحكيم بحقك وعليه اقتىض اإلعالن.

 القايض

102862

          ==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة الصلح املدنية 

الثامنة  بحلب

 القايض :  خالد دنون 

 املساعد :  محمد نجار  

املدعي:  محمد ماهر طيفور بن عمر  

 املدعى عليه : سلهيناز لبابيدي معاز 

بنت محمد صبحي 

الدعوى : تثبيت عالقة ايجارية  

 الدعوى أساس/1823/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة /27/أ اصول تقرر 

إبالغك مذكرة االخطار بواسطة النرش 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة  

االحد   18 /2022/9 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

 القايض 

102861

                                ========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

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

الدعوى أساس 11181 / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األحد 2022/9/18 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102860

 =========

 اعالن مبثابة سند تبليغ الئحة الطعن 

رقم 2022/253

 الطاعن: محمود عرب بن محمد  

املطعون ضدهم: )حنان – حميده ( 

بنات محمد عرب - ورفقاهام 

قررت املحكمة تبليغ املطعون ضدهام 

حنان وحميده الطعن رقم 2022/253 

الواقع عىل القرار االستئنايف رقم 80 

أساس 102 لعام 2022 استئناف مدينة 

ثالثة بحلب املتضمن تصديق القرار 

املستأنف.. الخ ما جاء فيه سندا للامدة 

/27/أ أصول محاكامت مدنية  نرشا 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102859

 ========

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد : عبد الرزاق هاشم

املدعية : نرسين الخطاب بنت سالمة                          

وكيلها املحامي فراس أحمدية

املدعى عليه : عبد القادر الحجي بن 

ابراهيم

الدعوى : ابطال قرار

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 34/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

باإلضافة اىل اإلعالن لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار رقم 

/757/ أساس /4166/ لعام 2022.

املتضمن:

1-إبطال الحكم الرشعي رقم أساس 

/281/ وقرار /966/ لعام 2018 الصادر 

عن املحكمة الرشعية الثانية بحلب 

والقايض بالتفريق لعلة الشقاق بني 

الطرفني واعتباره كأن مل يكن .

2-الغاء واقعة الطالق رقم /41/ حلب 

تاريخ 2019/7/31 وماتفرع عنها يف 

سجالت األحوال املدنية

3-اعتامد الحكم رقم أساس /805/ وقرار 

/741/ الصادر بتاريخ 2021/6/1عن 

املحكمة الرشعية الرابعة بحلب وتنفيذه 

لدى أمانة السجل املدين املختص وفق 

ماقىض به أصوالً.

4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً للطعن 

بالنقض صدر و أفهم علناً وحسب 

األصول بتاريخ 20/ ذو الحجة 1443 

هجري

املوافق يف 2022/7/19 ميالدي

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102858

 =========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

بحلب 

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد : محمد سالمة

املدعية : زينب أحمد بنت موىس                        

وكيلها املحامي فراس أحمدية

املدعى عليه : محمد بيكبايش بن فائز 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

بالدعوى رقم أساس /10003/ لعام 

2022

نظراً لعدم التمكن من تبليغك القامتك 

ضمن املناطق الغري آمنة وعمالً بأحكام 

املادة /34/ فقرة /أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغ املدعى 

عليه عىل لوحة إعالنات املحكمة ونرشاً 

بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم األربعاء 9/21 /2022 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالَ قانونياً عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102857

 ==========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة الصلح املدنية األوىل  

بحلب

 القايض :  محمد املوىس اليتيم    

 املساعد :  دليار عبيد   

املدعي:  امين عكروم بن احمد   

 املدعى عليها : زينب قصار بنت محمد 

عبد النارص  

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة 

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /311/

واساس /55/ 2022واملتضمن :

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 

عليها متام حصتها/242.8570/ من 

السيارة رقم لوحة )/662000/حلب( 

مازدا  صنع /1992 ونقل امللكية السم 

املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/6/30

 القايض

102855

========


