
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤١/
الثالثاء ٢ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

إعالن
يعلن مجلس إدارة جمعية زهرة االئتامن عن فتح باب االكتتاب العضائه املنتظرين عىل األرايض املوزعة من قبل مجلس مدينة وذلك وفق التايل: أوال: املقسم رقم 91+92 منطقة N4 اعتبارا من تاريخ 2022/8/20 املوافق ليوم السبت ولغاية يوم االثنني املوافق 2022/8/22 حتى نهاية الدوام الرسمي. ثانيا: املقسم رقم 44+37 

منطقة N1 اعتبارا من يوم السبت 2022/8/27/ ولغاية يوم االثنني املوافق 2022/8/29 حتى نهاية الدوام الرسمي. عىل من يود االكتتاب تربئة ذمته اتجاه الجمعية ودفع سلفة االكتتاب وقدرها /300,000/ ل.س فقط ثالمثئة الف لرية سورية وذلك يف مقر الجمعية الكائن يف منطقة السليامنية عوجة الجب مقابل رشكة الحطبي 

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة التبليغ الشخيص لالعضاء املجهويل اإلقامة وهم:

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

هاين نايف حمشو

مجد محسن

قيص الشعار

وفاء سامل عطار

يارس شعيب

ميسون زيتي

حسن البكري الحسون

اميان خليفه

مصطفى  درويش جزائريل

يحيى باسل فحل

محي الدين حبال

رنا حاممي

مزكني محمد

خالد الخطاب

رامي سويد

ابتسام هرشو

هناء  شهايب

وفا بابليل

فاطمة رحال

امينة سنكري

فراس عز الدين الشاطر

جهاد حسن

مريومة العيل

ضحى زمار

دينة هالل

خالد بزون

صالح اسود

ماهر فالحة

صبحة العبود

ليندا كردي

رزان الشب

احمد اليوسفي

احمد عساين

زهور ناطورة

هالة شحيرب

حسام الدين قلعه جي

يارس بشري

ليىل نيال

محمود درويش جزائريل

رهف فالحة

عبدالفتاح عبدالرحمن

محمد حسن خليل

محمد أسامة ديري

سالفا عيل

محمد فاتح الستيته

عامر ناطورة

فرح احمد

باسل بظت

فاطمة ويس

رميسة كوسا

مرام بابليل

اميان حبوش

فاطمة بطل

ازهار خوجة

محمد زنابييل

محمد كامل الدين حفيان

كوثر محفوظ كواكشة

شهناز مرزة

محمود  رسوجي

غالية قامز

غازي زنابييل

وفاء  ماوردي

محمود فرة

زاهد هالل

باسم حمندوش

عبداملعطي قامز

مهند بوظ

فخر الدين برمدا

عدنان املصطفى

كريكور زابونيان

هنا خطيب

حسناء بيطار

يوسف شاوي

حسني طويل

بسمة بركات

عامد العبدالله

فريوز كردي

محمد زهري زيزون

نهلة صباغ

عصام حمزة

محمد عارف االغا

ريم ال ريش

محمد املحمد

ايهم الحمد

مصطفى  أبو زيد

محمد غسان كربوج

محمد ياسني تنبكجي

وائل هالل

محمد الصفدي

غياث جمل

محمد زاهد زنابييل

هديل أبو ردن

عيل  الحاج

هيفاء نارص اغا

فاطمة تقي

سامر قباين

إبراهيم دباغ

محمد ميان دقاق

احمد حمزة الحوري

بارعة فحل

مخلص الهشوم

غزالة ارشم

جمعة املصطفى

محمد دباغ درويش

عبدالسالم طويلة

رنا دملخي

محمد نهاد بستاين

عبدالقادر خياطة

محمد دباس

حميد  عقيل

فادية سنكري

عيل حامد

مصطفى  جمييل

امينة العبدو

محمد جبويل

محمد صادق درويش

هدى  سنكري

محمد وسيم دملخي

غصون العيل

محمود الشيخ رسالن

حسناء غشيم

احمد دوغاين

بهاء ملحم

محمود فاخوري

محمد عيد عبدو

هشام نحاس

خلود سقعان

فاطمة يوسف

غادة قنوع

دميا دملخي

رفيف سبسبي

مصطفى  سويد

محمد أبو زيد

نوران سخيطة

ملى يوسف

نوال شبانة

فاتح دربالة

محمود كرمنشاهي

دميا معتوق

احمد سويد

وضاح شوا

خالد بشري

نهاد قطان

حسام محمد

حسن  جراب

زكريا الكاتب

عائشة الصفد الحامدة

روال فحل

مصطفى  مردغاين

مليحة مقدم

محمد مهند ايلجي

ريم حميدة

هشام ديناوي

كفاح ديري

حسني اغا

محمد رياض مقدم

رامي أبو زيد

اسمهان زلف

ماجد جويد

احمد العيل

احمد بدر عقاد

امل بريوش

عبدالقادر  مرصي

رتيبة  أي ضله

سها ناشد

محمود العثامن

مهاب كامل عقاد

ماسة الحمد

معن  احمد

دالل جادو

امرية حنان

احمد العثامن

احمد ديوب

يوسف الحمد 

منذر احمد

محمد عيىس العبيد

ملك شبارق

عمر العثامن

محمد ديوب

محمد سامر فالحة

محمد درويش

فراس عجمي

غادة شبارق

غادة كنفاين

فطومه عزت

طارق شحادة

دعاء األسد

رهف سقا

عبدالرحيم قزموز

رمية حسن

سحر زنكلو

وفيق أبو دلة

مصطفى  قلعه جي

خديجة خرضو

محمد نجيب هيطالين

نجوى قرقناوي

لطيفة عمر

محمد فاروق إبراهيم باشا

غصون خرضي

عبدالرؤوف  لحفي

محمد مهدي حلوي

حسن صباغ

ياسني قرمش

عبدالسالم الخليف

طه كنعان

نوري حقو

سامي  املصطفى

اسعد اكتع

هيفاء قرقلر

لينا سيد

حال ضبيط

لبنى تبان

ناهد سعدو

محمد هرشو

عامر بشري

عبداملجيد هالل

عبدالعزيز املصطفى

محمد معتز النجم

احمد عبدالرزاق

خالد الشحادة

منى ناشد

صالح الدين خياطة بساطة

عصام ضبيط

هند سعد

مازن ناطورة

كوليزار مطر

ملهم صليبي

رجاء شامع

اكرم جويد

روال علواين

إبراهيم ناطورة

هيثم عرايب

مهند صليبي

منى رسام

محمد إبراهيم

نوران راغب اغا

عبدالرحيم سواس

محمد نعامن اسكيف

هاكوب بيديكيان

نجيحة موىس

خالد ريحان

منرية البارود

امري الجرعتيل

حمدي هرشو

نرسين خلوف

يوسف ونوس

عبداملعطي صابوين

عيىس درويش

بحر الجرعتيل

خديجة شعبان حجازي

محمد عيل سبسبي

محمد عقاد

جامن هرمز

ابية تعتاع

مرض غنام

اميان شيخ حمزة

سهري فتوح

حازم الخرضاء

جامل جويد

نضال عبه جي

عبدالواحد  دنو

إبراهيم شاشو

حسني احمد

فريد سنجقدار

سهى  قباقبجي

براءة دوغاين

مرفت عبدالله

محمد سواس

امينة إبراهيم

حسن اعرايب

سهيل كوسا

جنان الشهايب

بدرية طويلة

محمد رحمون

امين شهبندر

جامل احمد

ميساء حامدة

علياء  عبه جي

مروان سبسبي

محمد الشلح

احمد زنكلو

طارق زينو

لؤي محمد

هدى بزون

عبدالهادي طفي

عبدالغني بدوي

عامد الجاسم

عبدالله زينو

محمد زياد الخرضو

اروى شهايب

مناف دعدوع

محمد سواس

مصطفى  املصطفى

االء زينو

عبدالقادر جرب

اسعد العبود

حسن الشيخ رسالن

لورة بيديكيان

عبدالرزاق الجاسم

حازم أرسالن

فواز اململوك

حسام رشيد

غدير اعرايب

جامل عبدالنارص فحل

مها مكتبي

دانية السايفي

وحيدة حنان علو

ملك مرصي

نضال صاصيال

احمد مقدم

محمد نحاس

محمد الحسن

شريوان بكو

محمد شياح

سامر اسعد

محمد مؤذن

عزمت اسد

محمد جمعة الحسني

ميادة عمر

وردة محمد

هيفاء غزال

اكرم جبور

عبدالنارص عبيس

سعاد العيل

جالل جويد

بتول مقدام

محمد برهان جود

محمود زنكلو

محمد طارق الزنابييل

ايهم خلف

مصطفى  حجازي

مصطفى  سويد

فاتن زنابييل

هوفيك طاقاتليان

رفاه بعاج

عامر هرمز

ميادة زنرين

رضوان مقدام

عروبة الكور

عبداملنعم بدوي

عبداملجيد غزال

يزن قلعه جي

مصطفى  الشيخ رسالن

رامية فتال

وائل جود

رزان بركات

سائر دالله

نوال محال

محمد مروان  كرزي

بيان مقدام

محمد افتل

هناء عيىس

خلدون بعاج

خالد هرمز

حازم اململوك

سعد قله

صفاء استانبويل

برشى احمد

عبدالنارص نرصالله

احمد قزق

محمد كرزي

عبدالقادر سويد

محمد اديب نريه يب

أنور خطيب

ذكرى األسد

برش قلعه جي

مالك بركات

فيصل دباغية

محمد بشري

عبدالقادر شنون

فيصل دهامن

فريال النقري

رندة قرقناوي

عبدالكريم ديري

محمود املرصي

إسامعيل الجاسم

رشا امللوحي

هناء بغدادي

نريمني نبيه أبو سليم

مصطفى  حورية

رضغام طرفة

محمد حجو

مريم االبرص

عبدالغفور مسويت

ميسون الشعباين

حسان طباخ

ليزا طويل 

نجم الدين كوسة

عبدالسالم عيل

طه البكور

علياء  عيل

باسل طباخ

ريم  جاميل

احمد شنون

حيدر الباكري

رميا دملخي

مياسة دقاق

محمد طباخ

عامر الحمدو

شذا كوسا

غادة شمطان

فادي خريالله

قيص احمد

رامي  طباخ

نهى سيد

عامر قلعه جي

امان قسطيل

عامر شعيب

رئيس مجلس اإلدارة املحامي عبد الله مشلح

24353

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب  

الرئيس السيد :عبد الخالق رزوق   

املساعد السيد :مازن مؤقت 

املستأنف  :  محمد ديب رقية بن 

محمد  

املستأنف عليه : ورثه محمد ياقدي 

بن يوسف وهم : 

يوسف الفرحان بن حاج احمد + 

فاطمه محي الدين بنت عبد الحميد 

+ ميساء عابو بنت محمد + يارس + 

وائل +دلع + منسا + غفران + نهلة + 

يوسف اوالد محمد ياقدي بن يوسف 

موضوع الدعوى :  ترميم وترقني 

اشارة .

رقم اساس / 553/ لعام 2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة اخطاركم 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم حضوركم اىل املحكمة 

يوم  الثالثاء 2022/8/30 الساعة / 10/ 

زواليه . 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونياً 

فان الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي  بحقكم . 

وعليه اقتىض االعالن

الرئيس 

102049

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الحادية عرش بحلب 

القايض السيد :محمد دهان 

املساعد :احمد الحسني 

املدعي : محمد حالق بن عبد الرحيم                                       

املدعى عليه : نجاح سلو بنت 

مصطفى      

موضوع الدعوى : طلب تجديد دعوى 

/تثبيت رشاء /  

 يف الدعوى  رقم أساس 4928/لعام  

    2022

 قررت املحكمة اخطارك نرشا  

بالصحف   ولصقا  عىل لوحة إعالنات 

املحكمة عمال باملادة 27/أ  بلزوم 

الحضور يوم الثالثاء    2022/9/20  

وإذا مل تحرض او تريل وكيال قانونيا 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي  

 وعليه اقتىض االعالن

 القايض 

102010

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الخامسة بحلب  

القايض السيد : عيل سلطان 

املساعد السيد :  موىس شيخو

املدعية : آية سعود بنت أحمد توفيق  

 

متثلها املحامية عفاف العجييل

املدعى عليه : محمد سامر دحدوح 

بن حسن 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب

الدعوى أساس 2022/9936

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم األحد 2022/8/21 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

102000

ــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الثامنة 

بحلب 

القايض السيد : عبد الله كريدي

املساعد السيد : باسم حالج

املدعية : نهى عرجون بنت سمري.

املدعى عليه : بسام الحج العيل بن 

فارس.

الدعوى : مهر ونفقة وتفريق

بالدعوى أساس 2022/5464 

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/8/22 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  

101994

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثالثة بحلب 

القايض : محمد مدرايت

املساعد : فائق الربي

املدعية : لينا شبارق بنت محمد.

املدعى عليه : رضوان شبارق بن 

محمد.

املوضوع : تجديد دعوى بعد الشطب

أساس 2022/714

عمالً باملادة 27/أ أصول املحاكامت 

قررت املحكمة إبالغك نرشاً 

بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك للمحكمة الخميس 

2022/8/25 الساعة /10/زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية

القايض

101989

ـــــــــــــــ

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن   املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب

 القايض :  بسام القاسم

 املساعد :  والء محو

املدعي : احمد حمتي بن مصطفى                                   

 متثله املحامية هيفاء شحيرب

املدعى عليها : سميه حمتى بنت 

زكريا    

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

 الدعوى أساس/6319/ لعام 2022-

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

وتحديد يوم  االربعاء 2022/8/24 يف 

الساعة العارشة صباحا موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك  والجلسة 

عمال بأحكام املادة )27/أ(  أصول 

مدنية لعام 2016 تقرر دعوة املدعى 

عليه بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة لحضور املجلس العائيل لدى 

املحكمة الرشعية الغرفة  السابعة 

بحلب يف الدعوى املقامة بني الطرفني 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

عدم ارسال وكيال قانونيا عنك سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض

101988

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السابعة  بحلب

القايض : حسن ارناؤوط

املساعد :  ماهر حراق 

 املدعية : هنادي سواس بنت عبد 

الجواد        

 املدعى عليه :  ابراهيم مصطفى بن 

شحود

الدعوى :  فسخ تسجيل واعرتاض الغري 

يف الدعوى اساس /  15391/ لعام 

-2022

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة كونه 

مجهول اإلقامة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أ اصول إبالغك مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة الخميس  

25 /2022/8 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 

101997

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة تبليغ حكم

الصادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب

أساس /2493/ قرار/2022/578

القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني

املدعية : حنان املحمد بنت زكريا

املدعى عليه: محمود شايب بن عبد 

الله.

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

إعالم املدعى عليه بالنرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

القرار املتضمن :

1 – تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

يف 2022/5/25 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني املدعية حنان املحمد بنت 

زكريا وزوجها املدعى عليه محمود 

شايب بن عبد الله بطلقة بائنة واحدة 

لعلة الشقاق واقعة يف قاعة املحكمة 

الرشعية بحلب بتاريخ صدور هذا 

القرار وتسجيل هذه الواقعة اصوالً.

2 – إلزام الزوجة بالعدة الرشعية 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

3 – عدم البحث يف اإلساءة واملهرين 

تبعاً لتنازل الزوجة عنهام يف ملف 

الدعوى.

4 – تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الزوجية والرشعية من املهرين 

والنفقة.

6 – تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.

قراراً وجاهيا بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً 

وحسب األصول بتاريخ األول من ذي 

القعدة 1443 هجري واملوافق يف 

2022/5/31 ميالدي.

القايض

101985

ـــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية

القايض السيد : حسني العليوي

املساعد السيدة : نعيمة املسطور

الجهة املدعية : أميه صباغ بنت عبد 

الهادي

الجهة املدعى عليها : فراس الزوين بن 

محمد عادل

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الغياب

قررت املحكمة بجلسة 2022/7/25 

بالدعوى الرشعية رقم أساس /375/ 

لعام 2022 ابالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني املوافق 

2022/8/29 م الساعة العارشة زواليه.

وذلك لجهالة موطنك عمالً باملادة 

/27/أصول محاكامت

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك او من ينوب عنك تجري بحقك 

املعاملة القانونية وسوف يتم تبليغك 

املذكرة مبثابة الوجاهي

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض الرشعي يف السفرية

101984

ــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية بدير حافر

بالدعوى رقم أساس /18/لعام 2022م

القايض السيد : عامر السيد عيىس

املساعد : جامل العيل

املدعية : فاطمة نجم العبد الله 

ورفقاه       

ميثلها املحامي : عبد الجار املضحي

املدعى عليهم: هيام مزيك بنت أسعد 

- محمد جودة نارص آغا بن محمد – 

محمد هزاع نارص آغا بن محمد.

نظراً لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه بالدعوى كون املدعى عليه نازح 

اىل جهة مجهولة وعمالً بأحكام املادة 

/34فقرة /أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار املدعى عليهم 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ونرشهم 

بالصحف بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الثالثاء 2022/9/20 الساعة /9/ 

زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املذكور سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

102013

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادرة عن املحكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب 

القايض السيد   : محمد عيل خليل    

املساعد السيد   :محمد اديب الزكور    

 املستأنفة : عائشة لبابيدي  

املستأنف عليه : جهاد عزيزة بنت 

مصطفى 

موضوع الدعوى :ترقني إشارة 

يف الدعوى رقم أساس /1092/لعام  

2022

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/ 

قانون أصول املحاكامت مدنية 

ابالغكم مذكرة الدعوة بواسطة النرش  

بالصحف باإلضافة اىل اإلعالن لصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ودعوتك 

بلزوم الحضور  اىل املحكمة يوم 

2022/9/19 الساعة العارشة زوالية 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا  وكيال قانونيا 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 102009

======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السابعة عرش بحلب   

القايض السيد : محمد فاتح ابرام   

املساعد السيد : سهيلة العيل  

 املدعي: عيىس العيساوي بن عبد 

الجواد  

املدعى عليه : احمد النبهان بن عبد 

الكريم 

موضوع الدعوى: تثبيت بيع 

يف الدعوى رقم أساس /15560/لعام 

 2022

 قررت املحكمة عمالً  باملادة /34/ 

أ قانون أصول محاكامت مدنية 

ابالغكم  مذكرة االخطار بواسطة 

النرش   بالصحف باإلضافة اىل اإلعالن 

لصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ودعوتك  بلزوم الحضور اىل  املحكمة 

يوم الثالثاء    2022/9/20 الساعة 

العارشة زوالية 

وإذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية  

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 102008

،،،،،،،،،،،،



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤١/
الثالثاء ٢ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

إعالن
إعالن مبثابة سند تبليغ إنذار كاتب بالعدل 

بناء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم 1300/10 

مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم خاص /66/ عام /6017/ سجل /440/ 

تاريخ 2022/7/14 والقايض بتبليغ املنذر إليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عن طريق لوحة اإلعالنات للسيد: زكريا محمد االبراهيم واملنذر 

من قبل السيد محمد إسامعيل باشا بن طاهر وذلك مبوضوع اإلنذار :

نظراً النقطاعك عن العمل منذ 2015/1/1 وحتى تاريخه دون اذن 

مرشوع ولتجاوز غيابك سبع سنوات متصلة ولرضورة سري العمل وفق 

خطة اإلنتاج املقررة، لذا جئت انذركم اآلن برضورة االلتحاق بالعمل 

وعدم التغيب بدون إذن مرشوع يف املستقبل تحت طائلة فصلكم من 

العمل يف حال بلوغ غيابكم الحد القانوين املنصوص عليه يف املادة /76/ 

من قانون العمل املوحد رقم /91/ لعام 1959 وتطبيقاً ألحكام هذه 

املادة قبل انتهاء مدة عقدك وعمالً بأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 

. 2010

 الكاتب بالعدل الثاين بحلب

24347

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
 إعالن مبثابة سند تبليغ إنذار كاتب بالعدل 

بناء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم 

231/150 مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم خاص /6/ عام /5960/ 

سجل /30/ تاريخ 2022/7/14 والقايض بتبليغ املنذر إليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عن طريق لوحة اإلعالنات للسيد: حمدو عكل زعزوع 

واملنذر من قبل السيد عمر كندي بن محمد وذلك مبوضوع اإلنذار :

نظراً النقطاعك عن العمل منذ 2015/1/1 وحتى تاريخه دون اذن 

مرشوع ولتجاوز غيابك سبع سنوات متصلة ولرضورة سري العمل وفق 

خطة اإلنتاج املقررة، لذا جئت انذركم اآلن برضورة االلتحاق بالعمل 

وعدم التغيب بدون إذن مرشوع يف املستقبل تحت طائلة فصلكم من 

العمل يف حال بلوغ غيابكم الحد القانوين املنصوص عليه يف املادة /76/ 

من قانون العمل املوحد رقم /91/ لعام 1959 وتطبيقاً ألحكام هذه 

املادة قبل انتهاء مدة عقدك وعمالً بأحكام قانون العمل رقم /17/ 

لعام 2010 .

 الكاتب بالعدل الخامس بحلب

  24346

إعالن
إعالن مبثابة مذكرة سند تبليغ إنذار كاتب عدل

 بناء عىل قرار قايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم حفظ   1456/109      مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم 

603/10675/35 تاريخ 27/متوز/2022 والقايض بتبليغ املنذر إليهام بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة اإلعالنات 

للسيدا: 

1- محمد العبو بن بكر وحنيفه تولد 1974 القيد مزرعة املالح خـ336 

2- ادريس علو بن محمد وشادية تولد 1977 القيد برحاجه خـ22 

واملنذر من قبل السيد: كرياكوس رونابيت بن وانيس ومريم تولد 1942 الرقم الوطني 08090039788 الوسط 1786 – 

القامشيل – منح 2003 

وذلك مبوضوع اإلنذار:

نظرا النقطاعكم عن العمل منذ عام 2011 وحتى تاريخه بدون اذن مرشوع ولتجاوز غيابك احد عرش سنة ولرضورة سري 

العمل وفق خطة اإلنتاج املقررة 

لذلك جئت انذركم:

برضورة االلتحاق بالعمل وعدم التغيب بدون اذن مرشوع يف املستقبل تحت طائلة فصلكم من العمل يف حال بلوغ 

غيابكم الحد القانوين املنصوص عليه يف املادة /76/ من قانون العمل املوحد رقم /91/ لعام 1959 وتطبيقاً ألحكام هذه 

املادة قبل انتهاء مدة عقكم وعمال بأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 وعليه اقتىض اإلعالن

  الكاتب بالعدل بحلب 

24350

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

/2/ البند رقم /6_7/ 

يرجى تبليغ ماليك كافة  مقسم /3+5+7/ من املحرض رقم 

/7984/ من املنطقة العقارية /الرابعة/ 

بأن احد ماليك املقاسم /9/ من العقار املذكور سيقوم برتخيص 

وإعادة املقسم /3+5+7/ من العقار املذكور وعىل نفقته الخاصة 

مع ضامن حقوقكم يف الجزاء 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 (. 

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس: معد املدلجي 

بالتفويض مدير الشؤون الفنية  م. نادر حامش 

24343

إعالن
قرر مجلس االدارة بناء عىل قرار اجتامع هيئة املستفيدين يف 2022/7/20  وعمال بأحكام املادة 

/35/ الفقرة هـ من املرسوم 99 لعام 2011 دعوة السادة االعضاء التالية اسامؤهم 

وئام رسالن بنت عبد الوهاب     - مصطفى هالل بن هالل – عبد الله هالل بن هالل – محمود 

سودة بن زكريا – عهد قرص – زكريا عاشور – عبد القادر احمد – اميان طالب بنت مصطفى – 

رامي عيىس – عبد القادر احمد – احمد هنداوي – غصون االحمد بنت محمد – عائشة شامات 

بنت صبحي – فاطمة نشار بنت احمد راتب - -ماجد عطار ملراجعة مقر الجمعية الكائن يف نزلة 

االنصاري الرشقي قبل مفرق حلويات االفراح بناء االسكان طابق ثاين هاتف – 0215420227 - 

0992798845 لسداد مايرتتب عليهم خالل مدة اقصاها /30/ يوم من تاريخ النرش وخالل اوقات 

الدوام الرسمي يومي االثنني واالربعاء  ويعترب هذا االعالن مبثابة االنذار النهايئ  ويف حال عدم 

السداد سوف نضطر إللغاء تخصصكم واعادتكم لجدول املنتظرين وتخصيص مساكنكم عمال 

باملادة /34/ من املرسوم 99 لعام 2011. شاكرين تعاونكم

رئيس مجلس اإلدارة  أمني الرس     

 عيل طاهر                                         مروة زينة 

24345

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

أسعار بالظرف املختوم لتوريد كمية /250/ طن + _ 25% من الحديد املحلزن العايل املقاومة واملتعدد 

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

2 ماعدا ) القطر 5.5 مم ( من النوع االملس والطري ، عىل ان يتم اخذ عينات عشوائية من الحديد 

املورد واجراء التجارب عليها يف مرب ) كلية الهندسة بجامعة حلب او نقابة املهندسني ( وعىل نفقة 

املورد ، ميكن الحصول عىل دفرت الرشوط والية تقديم العروض واألوراق الثبوتية مببلغ /50000/ ل.س 

من مقر الجمعية الكائن يف حلب املحافظة – ساحة النجمة – جانب البان النجار – طابق اول 

_ التأمينات األولية مببلغ /5000000/ ل.س فقط خمسة ماليني لرية سورية ال غري 

_ التأمينات النهائية بواقع 10% من قيمة العقد 

تقدم العروض اىل ديوان الجمعية حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم األربعاء الواقع يف /2022/8/17 

وتفض العروض يف جلسة علنية يف اليوم التايل الخميس الواقع يف 2022/8/18 الساعة الثانية عرشة 

ظهرا 

دوام الجمعية: من الساعة عرشة 10 صباحا حتى 2 ظهرا 

 رئيس مجلس اإلدارة د. محمد جامل بيظو

24349

إعالن
إعالن مبثابة سند تبليغ إنذار كاتب بالعدل 

بناء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم 

1456/153 مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم خاص /24/ عام /7924/ 

سجل /602/ تاريخ 2022/7/14 والقايض بتبليغ املنذر إليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عن طريق لوحة اإلعالنات للسيد: خالد محمود 

شعبان واملنذر من قبل السيد أحمد كندي بن محمد وذلك مبوضوع 

اإلنذار : نظراً النقطاعك عن العمل منذ 2015/1/1 وحتى تاريخه دون 

اذن مرشوع ولتجاوز غيابك سبع سنوات متصلة ولرضورة سري العمل 

وفق خطة اإلنتاج املقررة، لذا جئت انذركم اآلن برضورة االلتحاق 

بالعمل وعدم التغيب بدون إذن مرشوع يف املستقبل تحت طائلة 

فصلكم من العمل يف حال بلوغ غيابكم الحد القانوين املنصوص عليه 

يف املادة /76/ من قانون العمل املوحد رقم /91/ لعام 1959 وتطبيقاً 

ألحكام هذه املادة قبل انتهاء مدة عقدك وعمالً بأحكام قانون العمل 

رقم /17/ لعام 2010 .

الكاتب بالعدل األول بحلب

24348

إعالن
تعلن الجمعية التعاونية السكنية  لعامل اإلسمنت واالترنيت والبورسالن 

للسكن واالصطياف بحلب    

ينذر األعضاء التالية أسامئهم ) إنذار نهايئ( بتسديد الذمم املرتتبة عليهم 

يف املرشوع االصطياف األول كفر جوم وذلك خالل /15/ خمسة عرش يوماً 

من تاريخ االعالن وهم:  
رقم العضوية          االسم والشهرة                    رقم العضوية         االسم والشهرة

74                        مصطفى دوارة                    912                   روال صابوين

1012                عامر مصطفى بن احمد            1601               ضحى صايغ

شاكرين تعاونكم
أمني الرس                                      رئيس مجلس اإلدارة 

عبد الحي منال                                      شوكت بالل          

24352

 اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

طالب التبليغ: عبد السالم ادريس 

بن سليامن 

املطلوب تبليغه املنفذ عليهم: 

أحمد بدوي بن عيل – أحمد بيطار 

بن محمد 

قررت رئاسة التنفيذ بحلب بتاريخ 

2022/7/26 يف امللف التنفيذي رقم 

1072/م لعام 2022 اخطاركم نرشا 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 

التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع ترميم امللف التنفيذي 

رقم أساس 5159 لعام 2011 موضوع 

سند سحب مببلع /200000/ل.س بني 

الدائن احمد بيطار واملدين احمد 

بدوي متهيدا لرتقني إشارة الحجز 

التنفيذي عن السيارة رقم /572697/ 

حلب وجدد امللف بعد الشطب 

بتاريخ 2022/7/25 

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب او ارسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات او ارسال وكيل قانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف 

وعليه اقتىض اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بحلب 

 102050

====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية ) 

الغرفة الناظرة بالرتكات ( بحلب 

القايض السيد : لينا املصيطف

املساعد السيد : يحيى األسود

املدعية : عال بسوت بنت جميل.

املدعى عليها : فاطمة بسوت بنت 

جميل.

الدعوى : تصفية تركة

بالدعوى أساس 2022/43 

وفق أحكام املادة 27/أ قررت 

املحكمة إخطار املدعى عليها 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/8/29 الساعة العارشة زوالية

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقكام 

املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

102047

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الرابعة بحلب 

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعني : 

- لوسيه ويروانت واوهانس واراكيس 

أبناء بغوص تنكجيان 

- اسكوهي قزانجيان بنت حنا 

- مارين وجيهان وبوغوص وكاسيا 

أبناء كريكور تنكجيان

املدعى عليهم : 

- فاطمة هوجة املدرس بنت عبد 

الرحمن 

- داليا ومحمد كريم ولدي سهيل 

املدرس

الدعوى : تجديد + إخالء

الدعوى أساس 2022/903

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/9/19 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

102048

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )  اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /   التاسعة / 

القايض الســيد : محمد  العيل    

املساعد الســيد :زكريا   ياسني 

الجهة املدعيــــة:اميان   شحام   

قباعه  بنت محمد 

الجهة املدعى عليها :     محمد  

االيوب  بن احمد

 الدعــوى :تثبيت زواج ونسيب 

وطالق 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )  

)2022/7577

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  اخطار ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم )   الخميس   ( املوافق   

25 /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 

 القاضــــــــي

102015

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة عرش بحلب

القايض: محمد شادي بدلة    

املساعد: زياد املحمد 

املدعيان: 

1- نهى قباين بنت نورس

2- عبد املعطي كيتوع بن محمد 

املدعى عليه: احمد كردي بن حسن  

الدعوى: ترقني إشارة  

يف الدعوى رقم أساس/20342/ 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

34/أ دعوتكم بالصحف وبلوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة يوم الخميس 2022/8/25 

الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102014

ــــــــــــــــ

مذكرة  اخطار  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف مارع

بالدعوى أساس/ 34 / لعام 2022 

القايض السيد : احمد عبد الله 

االسود

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعي:   محمد الخالد بن عيل        

 وكيلته املحامية ضياء حسني اليو

سف                            

املدعى عليه:  خديجة الحاج عباس 

بنت محمود    

موضوع الدعوى: تثبيت طالق  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليها مذكرة الدعوة  كونها خارج 

القطر وعمالً بأحكام املادة)27( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار  املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  االثنني   29/ 2022/8 

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  

102001

 ــــــــــــــــــــــــــــ

  اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

 صادر عن املحكمة الرشعية 

السادسة بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو 

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم 

املدعية: سيدره الصطوف بن احمد 

املدعى عليه: صالح محمد االصمعي 

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الغياب 

  يف الدعوى رقم أساس /9601/ لعام 

 2022

قررت املحكمة وعمال باملادة /27/أ 

اخطارك بواسطة اإلعالن بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االحد 

الواقع يف 2022/8/28 الساعة /10/ 

زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

101982

ــــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  محمد بطل بن عبد 

الحميد 

املنفذ عليه :  أمين شيخ دبس بن 

مروان 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  26/ 7 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8173/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 

أساس /6195/ قرار /392/ حسم 

. 2022/5/12

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

101976

ــــــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  عبد الرزاق فالحة بن 

عبد الغني 

املنفذ عليه :  بدر الدين الشيخ عبد 

الله بن عبد الكريم

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 26 / 7 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 3666/ ص /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين أساس 

/116/ قرار /735/ لعام 2021 .

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

101977

ــــــــــــــــــــــ

مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية يف 

اخرتين

بالدعوى أساس/ 76 / لعام 2022 

القايض السيد : احمد شادي عيد                                     

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية:      االمرية هيا محمد 

األحمد بنت مصطفى            

 وكيلها املحامية:   رىن سقيل سواس   

املدعى عليه:   عبد الرحمن األحمد 

بن محمد  

موضوع الدعوى: تثبيت زواج  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة  كونه خارج 

القطر وعمالً بأحكام املادة)27( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار املدعى عليه 

مذكرة الدعوى عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ونرشاً بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم  االثنني   

29/ 2022/8 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  

101978

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

/15/ بحلب 

القايض   : نادر حيالين 

املساعد  : سامر عيدو

املدعــــي :  مازن زبيدة بن محمد 

ورفقاه 

املدعى عليهم : محمد- عبد الجواد- 

هديل- ميسم أوالد محمد خري زبيدة 

الدعــــــــوى : فسخ تسجيل 

أساس /2022/13037

    عمالً بأحكام املادة /27/  أ  قررت 

املحكمة إخطار املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات  املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء  

2022/9/21 الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة القانونية مبثابة الوجاهي .

القايض

101979

ـــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املستشار السيد : مصطفى بريام 

املستشار السيد : فاطمة إينجة 

املساعد : نصار العساف

املستأنف : عبد املعطي مجدمي بن 

أحمد

املستأنف عليه : محمد شب قلعيه 

بن عيىس

موضوع الدعوى : إبطال وثيقة 

مخارجة وعدم نفاذ ترصف

أساس /1986/ب/2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ 

أصول محاكامت إخطار املستأنف 

عليه نرشاً بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة االثنني 

2022/8/29 الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

الرئيس

101980

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب 

القايض السيد : عمران حداد

املساعد السيد : عامر داده

املدعي : عبد املعطي مجدمي بن 

أحمد

املدعى عليه املطلوب تبليغه : محمد 

شب قلعيه بن عيىس

الدعوى : عدم نفاذ ترصف

بالدعوى أساس 2022/14536 

وفق أحكام املادة 27/أ قررت 

املحكمة إخطار املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم الخميس 2022/8/25 

الساعة العارشة زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

101981

ــــــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٤١/
الثالثاء ٢ / ٨  / ٢٠٢٢

الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب

الرئيس : عبد الكريم مقرش

املساعد : نصار العساف

املستأنف : محمد عدنان تومة بن 

جميل.

املستأنف عليه : ثناء نحاس بنت 

محمد كامل

أساس /617/ص/2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ 

أصول محاكامت إبالغ املستأنف 

عليه نرشاً بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة األربعاء 

2022/8/17 الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

  الرئيس

 102046

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثالثة بحلب 

القايض : محمد مدرايت

املساعد : فائق الربي

الجهة املدعية : محمد يارس كراكشة 

بن محمد.

الجهة املدعى عليها : سمرية كعكة 

بنت محمد.

الدعوى : إزالة شيوع عقار.

أساس 2022/4362

عمالً باملادة 27/أ أصول املحاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً 

بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك للمحكمة الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

القايض 

 102043

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية  

االوىل بحلب  

القايض :  مصطفى بسوت 

املساعد:  أحمد يوسف 

املدعية : سالفه مفتي بنت صهيب                

املدعى عليه: محمد مفتي بن أحمد 

رضا

 مبواجهة الرشيكة :  رنا مفتي بنت 

صهيب 

الدعوى: حل رشكة

الدعوى أساس:  378  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )الخميس(  25/ 8 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

القايض 

 102039

=====

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 12 بحلب 

القايض  : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمه املصطفى 

املدعية : فاتن رسميني بنت عيل

املدعى عليها :  شذى حجار بنت 

محمد راجي

الدعوى : ترقني إشارة

الدعوى أساس  17330 / 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 /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض 

 102035

=====

إعالن
إشارًة إىل قرار مجلس إدارة الجمعية التعاونية للسكن واالصطياف للعاملني يف جامرك حلب 

رقم /22/ يف الجلسة رقم /12/ تاريخ 2022/7/2 املتضمن تبليغ كل من العضوين 1– ثائر 

أبو دان ابن صالح الدين  – 2–  جابر األحمد ابن غزال واملكتتبني عىل املقسم رقم )426( 

يف منطقة ) )w3وذلك نرشاً بالصحف.

وبعد أن تم تبليغهام عن طريق جريدة الجامهري بالعدد /431/ تاريخ 2022/7/7وانتهاء 

مهلة اإلعالن وهي )15( خمسة عرش يوماً من تاريخ النرش وحيث أن العضوان املذكوران 

أعاله مل يستجيبا للدعوة لتسديد ما عليهم من االلتزامات املالية.

 قرر مجلس اإلدارة بجلسته رقم /14/ تاريخ 2022/7/30 إلغاء اكتتابهم عىل املحرض 

املذكور ومنحهم مدة )30( ثالثني يوماً من تاريخ النرش بالصحف لالعرتاض عىل قرار إلغاء 

االكتتاب.
أميـــــن الرس                                                         رئيس مجلس اإلدارة

 أ. أحمد رمح                                                          أ. عبد الوهاب شّغالة

24356

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

/2/ البند رقم / 6 – 7/ يرجى تبليغ ماليك املقسم رقم /225/ 

من املنطقة العقارية / بللريمون / بأن شاغل املقسم /225 

سيقوم برتخيص وإعادة البناء من العقار املذكور وعىل نفقته 

الخاصة مع ضامن حقوقكم يف األجزاء من البناء يف 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 االعالن تقع عىل عاتق مالك املقسم رقم/225/

  رئيس مجلس مدينة حلب 

الدكتور املهندس معد املدلجي 

24354

إعالن
فقد الطالب هاين يوسف اوسطه جبور مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة 

الزراعية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكوراً
24357

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن  محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

القايض   : يوسف أطرش

املساعد : هيثم شالش 

املدعــــــــي : جورج مغامز بن 

أنطون 

املدعى عليه : بشاره مغامز بن 

أنطوان 

الدعــــــــوى : إزالة شـــيوع 

أساس /2022/1678

عمالً بأحكام املادة /34/ أ قررت 

املحكمة إخطار املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات  املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األحد 

2022/8/28 الساعة /9/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي .

 القايض 

 102032

====

إعالن مبثابة تبليغ طلب عارض 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الخامسة بحلب  

القايض :  مصطفى لبابيدي 

املساعد:  هنادي  الياس  

الجهة املدعية : 1-نادر عبد الوهاب 

املحمد .

2-ناظم عبد الوهاب املحمد . اصالة 

واضافة للرتكة

املدعى عليهم: 1-زهري هامل بن عبد 

الوهاب املحمد   2- مظهر املحمد 

بن منري   

 3-أنس ومنهل أوالد منري املحمد    

الدعوى: طلب عارض  

الدعوى أساس: 1079 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغكم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الطلب العارض  

بتصحيح رقم العقار يف استدعاء 

الدعوى ليصبح 14/884  منطقة 

عقارية اوىل و بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم )الخميس (  25 / 8 / 

2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً جرت بحقكم املعاملة 

القانونية .

القايض

 102031 

====

 مذكرة  اخطار  

صادرة عن املحكمة الرشعية يف مارع

بالدعوى أساس/ 53 / لعام 2022 

القايض السيد : احمد عبد الله 

االسود

املساعد  :  احمد الحميدي

املدعية:    هيله احمد بنت احمد                          

املدعى عليه:    يونس موىس بن 

موىس

موضوع الدعوى: تفريق لعلة 

الشقاق  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه مذكرة الدعوة  كونه يف منطقة 

غري امنة وعمالً بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة اخطار  املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم  الثالثاء   30/ 2022/8 

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  

 102030   

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية األوىل بحلب

القايض : محمد املوىس اليتيم

املساعد :  دليار عبيد

املدعي : عبد الحميد عايص بن 

محمد 

املدعى عليه : ملى نيال بنت محمد 

نور الدين 

الدعوى : ترميم وإثبات حكم

الدعوى أساس 2022/4541

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/8/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض 

 102029

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السابعة 

بحلب

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعني : محمد إسامعيل وأحمد 

ولدي محمد االجايت 

املدعى عليهام :  محمد وأحمد 

ولدي عبد الكريم صباغ

الدعوى : ترقني إشارة

الدعوى أساس  20659/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/8/18 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض 

 102028

======

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية  

االوىل بحلب  

 القايض :  مصطفى بسوت 

املساعد:  أحمد يوسف 

املدعي : بدر دربيس بن عبد 

اللطيف                

املدعى عليه: عدوية ورهف وعال 

وهال بنات محمد طراب     

الدعوى: تثبيت رشاء  

الدعوى أساس:  515  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغكم مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم )الثالثاء( 23 / 8 / 

2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً جرت بحقكم املعاملة 

القانونية .

القايض

 102026 

======

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن   املحكمة الرشعية 

السادسة حلب

 القايض :  عباس شيخو 

 املساعد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية : هيا حجار بنت أحمد                                         

ميثلها املحامي محمد فرج الزيتون

 املدعى عليه :  عبد امللك عكام بن 

محمد   

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق و 

الرضر 

 الدعوى أساس/1517/ لعام 2022-

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

وتحديد يوم  االثنني 2022/8/22 يف 

الساعة العارشة صباحا موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك  والجلسة 

عمال بأحكام املادة )27/أ(  أصول 

مدنية لعام 2016 تقرر دعوة 

املدعى عليه بالصحف وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة لحضور املجلس 

العائيل لدى املحكمة الرشعية الغرفة  

السادسة بحلب يف الدعوى املقامة 

بني الطرفني 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك 

أو عدم ارسال وكيال قانونيا عنك 

سينعقد املجلس العائيل وتثبيت 

غيابك والسري بإجراءات التحكيم 

بحقك مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض االعالن

القايض 

 102025

======

إعالن مبثابة مذكرة  اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو 

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم. 

 املدعــية :  رىب الدبش بنت حسن . 

املدعى عليه :  أحمد زاهر خرضي 

بن عبد الباسط. 

الدعوى : تثبيت زواج 

يف الدعوى رقم أساس /9616/لعام 

 2022

عمالً باملادة /27/ فقرة / أ/ من 

قانون أصول املحاكامت قررت 

املحكمة اخطارك بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة 

االحد 2022/8/28 الساعة العارشة 

زواليه.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقه 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض االعالن

القايض

 102024

====

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :   عيل طباخ بن عبد 

الكريم . 

املطلوب تبليغه :  محمد جامل 

حالق بن محمد . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/7/25 يف امللف 

التنفيذي رقم /8104/ب/2022 

اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين بحلب بأنه تم وضع موضع 

التنفيذ الحكم البدايئ رقم اساس                         

/5674/ قرار/358/لعام2022 . 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

 102023

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الخامسة 

بحلب

القايض : مصطفى لبابيدي

املساعد :  هنادي الياس

املدعي : سليم بارودجي بن محمود 

ورفقاه

املدعى عليهام : 

 • حسن سباهي بن عبد الرزاق 

 • بسام سباهي بن نبهان 

الدعوى : تجديد بعد النقض

الدعوى أساس 2022/4790

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/8/30 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض 

 102022

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية 19 بحلب 

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي : إسكندر فتال بن سليم 

املدعى عليهام : 

 • تاالر أنطون بنت نرسيس

 • سريج فتال بن اسكندر

الدعوى : إبطال قرار وفسخ تسجيل

الدعوى أساس 18582 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 

2022/8/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض 

 102021

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية :  منى حسن بنت حسن 

املدعى عليه :  صبحي اليوسف بن 

محمد

الدعوى : تثبيت زواج ونسب

الدعوى أساس 8630 /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم األحد 21/ 2022/8 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

 102017

========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

الخامسة  بحلب

القايض :  مالك بدلة 

املساعد:  مصطفى بكرو

املدعي :  عبد الرزاق محمد الحلبي 

بن ابراهيم                              

املدعى عليه: ورثة صالح قصاب بن 

محمد منصور اضافة للرتكة وهم :

1-محمد منصور قصاب بن عبد 

الرؤوف .

2-عائشة تدييل بنت عبدو . 

الدعوى: ترقني إشارة 

الدعوى أساس: 1831 /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )  الثالثاء  (  23/ 8 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

القايض

 102016   

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل  

بحلب 

القايض :  مروان حاج حمود  

املساعد:  محمد الحسني الرجو  

املدعية :  كلثوم هنو بنت  عبد ال

رزاق                                

املدعى عليه: محمود الربيع بن 

جامل   

الدعوى: تثبيت زواج ونسب  

الدعوى أساس: 6686 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )  االربعاء  (  24/ 8 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 

القايض

 101983   

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة الصلح املدنية 

/6/ بحلب

أساس /27388/ قرار/1928/ لعام 

2011

القايض: شازل أسعد.

املساعــد: نارين أحمد.

املدعــية: عبد الكريم الخليل بن 

جمعة.

املدعى عليه: محمد فاتح بري بن 

عبد الرحمن.

املوضوع: تثبيت بيع.

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/أ أصول املحاكامت إعالم 

املطلوب تبليغه بواسطة النرش 

بالصحف واإلعالن لصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار 

املتضمن:

1- تثبيت رشاء الجهة املدعية من 

الجهة املدعى عليها للسهام البالغة 

مقدارها /2400/7,82 سهم من 

العقار املوصوف باملحرض /2536/ 

منطقة عقارية عارشة بحلب مام 

سيؤول إليها مبوجب صك التوكيل 

الخاص الغري قابل للعزل رقم 117-

7237-570 لعام 1987..الخ

2- عدم املساس باالشارات...الخ

3- رفع إشارة الدعوى... الخ

قراراً صدر بتاريخ 2011/12/20م.

القايض 

 101987

======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب 

القايض: جان كبه 

املساعد: حسان العبد الله 

املدعي: سامر دايل بن يوسف 

املدعى عليه: محمد الكوسه بن 

مصطفى 

الدعوى: تثبيت وانهاء عالقة رهن 

أساس 2022/21818 

عمال بأحكام املادة 27/أ  أصول 

ابالغك بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة االثنني 

2022/8/22 الساعة 10 زوالية 

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقه 

املعاملة القانونية وعليه اقتىض 

اإلعالن 

القايض 

 101991

====

اعالن تبليغ طلب عارض 

صادر عن محكمة املدنية الرابعة 

عرش بحلب

القايض: فاطمة دهان 

املساعد: غفران عبيد 

املدعية: هدى عنداين بنت حسني 

املدعى عليه: محمد عيل عنداين بن 

حسني 

الدعوى: طلب عارض 

يف الدعوى رقم أساس 6203/لعام 

 2022

عمال باملادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا بالصحف الطلب العارض 

واملتضمن 

الحكم الصادر عن محكمة البداية 

املدنية بجبل سمعان رقم أساس 

1787/تاريخ 2011/8/24 ميلك 

املدعى عليه حصة سهمية قدرها 

56,192 سهم من العقار رقم محرض 

2648 منطقة عقارية حريتان كام 

هو ثابت يف تقرير الخربة والتي 

تعادل مساحته /709/م2 تقريبا 

مبوجب هذه امللكية اشرتت املدعية 

هدى عنداين من شقيقتها املدعى 

عليه الذي باعها من هذه األسهم ما 

يعادل مساحته 177,25 م2 وقبض 

متام الثمن وهي تعادل باالسم 

14,99 سهم 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/8/23 الساعة 10 زوالية واذا 

مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا فان 

الحكم الذي سيصدر يعد مبثابة 

الوجاهي بحقك 

القايض 

 101986

=======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن دائرة التنفيذ املدين بدير 

حافر 

بامللف رقم أساس 50 لعام 2022 

القايض رئيس التنفيذ السيد: عامر 

السيد عيىس 

طالب التنفيذ: حسني الفارس بن 

محمد 

املطلوب التنفيذ عليه: حسن الصياد 

بن عيىس 

نظرا لعدم التمكن من اخطار 

املطلوب التنفيذ عليه بامللف كونه 

نازح اىل جهة مجهولة وعمال بأحكام 

املادة 34/فقرة /أ/ أصول محاكامت 

مدنية 

قررت املحكمة اخطار املطلوب 

التنفيذ عليه عىل لوحة إعالنات 

املحكمة ونرشه بالصحف وخالصته 

تكليفك بتنفيذ مضمون القرار خالل 

خمسة أيام تيل تبليغك وعليه اقتىض 

اإلعالن 

القايض رئيس التنفيذ 

 102012

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

القايض السيد : يوسف أطرش

املساعد السيد : هيثم شالش

املدعي : عامر بيطار بن زكريا.

املدعى عليه : محمد زغنون بن 

مصطفى

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء سيارة

أساس /2022/4155

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت إبالغ 

املدعى عليها مذكرة دعوة بواسطة 

اإلعالن بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األحد الواقع 

2022/8/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقها املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن                                                                                    

القايض  

102091

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

القايض: محمد ماهر شيحة.

املساعد: أحمد عوض.

املدعية: روان ادلبي بنت عمر.

املدعى عليه: معروف نقار بن عبد 

املعطي.

املوضوع: تثبيت طالق:

أساس /11229/لعام 2022

عمالً باملادة /27/ أ.م.م قررت 

املحكمة ابالغ املدعى عليه نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الخميس الواقع يف 2022/8/25 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

102188

=========


