
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٦/

االحد ٢٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

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

املادة /2/ البند رقم /6 – 7/.  يرجى تبليغ مالك املقسم 

رقم /3/ من املحرض رقم /5520/ من املنطقة العقارية /

بللريمون/. بأن ماليك املقاسم األخرى سوف يقومون برتخيص 

وإعادة البناء من العقار املذكور وعىل نفقتهم الخاصة مع 

ضامن حقوقكم يف األجزاء من البناء يف مقسمكم. 

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف 

مديرية الشؤون الفنية للتوقيع عىل طلب الرتخيص ويف حال 

عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم 

منح الرتخيص وفق مضمون هذا القرار 

رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور املهندس معد املدلجي 

بالتفويض مدير الشؤون الفنية  املهندس نادر حامش 

24459

إعالن

فقد الطالب طه الحمود ابن عيل مصدقة تخرج 

صادرة عن جامعة حلب كلية اآلداب قسم اللغة 

العربية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24464

إعالن
فقدت الطالبة حال كاملة بنت حرب مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة 

املعلوماتية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24463

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية السادسة 

بحلب

الرئيس:حسن عتك

املساعد: نصار العساف

املستأنف :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة0

املستأنف عليه : فاطمة نعمة بنت عيل 

ـ رسيعة

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس ) 397 / 

ص/2022(

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك 

فقد تقرر تبليغك مذكرة إخطارك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة عمالً بأحكام 

املادة رقم )27/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 

علامً أن موعد الجلسة القادمة هو يوم 

األربعاء الـواقع فـي 2022/9/28الساعة 

العارشة صباحاً فإذا مل تحرضي أو ترسيل 

من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً وعليه أقتىض اإلعالن0

 الرئيس 

103235

ـــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة 

عفرين

القايض السيد  :عمر زرزوري

املساعد الســيد :غادة هنداوي

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليه : محمود الشعيب بن سمري 

ـ خريية

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

يف الدعوى رقم أساس )177( لعام 2022

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه وعمالً 

بإحكام املادة )34/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه مذكرة 

اإلخطار يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ،علامً بأن 

موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء 

الواقع يف  21 / 9  /2022 الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرض أو ترسل 

من ينوب عنك تجري بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً ، وعليه أقتىض اإلعالن.

القايض

103237

ـــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية يف عفرين  

 القاضـــي  : محمد يارس عطعط    

 املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعـية :  هيفني محمد بنت عبد 

الحنان                        

 ميثلها املحامي : بشري حنان حيدر 

املدعى عليــه : يوسف محمد بن محمد 

فاروق   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

والرضر

يف الدعوى رقم أساس /761/ لعام 2022

   وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م 

. م  كون منطقة املدعى عليه غري 

آمنة  قررت املحكمة إخطار املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء املوافق 

2022/9/27 الساعة /10/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي   

القايض 

103226

ـــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة  

بحلب 

 القايض السيد  : عبد الله كريدي  

املساعد السيد  : باسم حالج 

 املدعية  : ايه عداس بنت محمد     

املدعى عليه : احمد خطاب بن بسام                                          

موضوع الدعوى : زيادة نفقه 

  يف الدعوى رقم أساس /9103/ لعام 

2022

قررت املحكمة عمال باملادة )27( /أ/  

اخطار ك بواسطة اإلعالن بالصحف 

و عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع 

يف    2022/9/28 الساعة/ 10 / زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي 

.

   وعليه اقتىض اإلعالن 

   القايض 

103184

ـــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  432/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: سمرية ـ غادة كرمان 

بنات محمد ـ عمر كرمان بن سمري

املدين : أحمد ـ ماهر ـ عمر ـ سمري 

كرمان أوالد محمد 

العقار املطلوب بيعه: محرض 4975 

مقسم /2+4+6+8+9+10/ منطقة 

عقارية أنصاري

القيمة املقدرة للعقار: ـ للمقسم /2/ 

: 25.000.000 خمسة وعرشون مليون 

لرية سورية 

ـ للمقسم /4/ : 160.000.000 مئة 

وستون مليون لرية سورية

ـ للمقسم /6/ : 160.000.000 مئة 

وستون مليون لرية سورية 

ـ للمقسم /8/ : 40.000.000 أربعون 

مليون لرية سورية 

ـ للمقسم /9/ : 170.000.000 مئة 

وسبعون مليون لرية سورية 

ـ للمقسم /10/ : 170.000.000 مئة 

وسبعون مليون لرية سورية

أوصاف العقار: ـ للمقسم /2/ : يقع 

يف طابق القبو من البناء عىل ميني نازع 

الدرج مؤلف من غرفتني مفتوحتني 

عىل بعضهام وموزع للغرفتني له نوافذ 

علوية مطلة عىل مدخل البناء مستخدم 

مستودع مسجل يف البيان قبو للمؤونة

ـ املقسم /4/ : يصعد إليه بأربع درجات 

عىل ميني صاعد الدرج وهو عبارة عن 

دار للسكن يف الطابق األريض بابها 

يتجه نحو الغرب ويحمل أبواب مياه 

/1/ وكهرباء /1/ مؤلف من خمسة 

غرف وصالون ومطبخ وسقيفتني وحامم 

ومرحاض منفذين يف وجيبة املقسم من 

الجهة الشاملية خارج حدود املقسم 

ضمن الفسحة الساموية للمقسم /4/ 

وخلف املقسم /8/ 

ـ للمقسم /6/ : يقع يف الطابق األول من 

البناء وله بابان عىل ميني صاعد الدرج 

يتجهان نحو الغرب : 1ـ الباب األول 

الجنويب يؤدي إىل دار للسكن مؤلفة من 

موزع وغرفتني وصالون وله رشفة أمامية 

رشقية )مستورة( منفذ عليها مطبخ 

وحامم ومرحاض ورشفة جنوبية مطلة 

عىل مدخل البناء يقابل الجزء 1/6

2ـ الباب الثاين )الشاميل( : يؤدي إىل 

دار للسكن مؤلفة من موزع وغرفتني 

وصالون ومطبخ ضمنه حامم ومرحاض 

وله رشفة رشقية وشاملية ويسكن يف 

هذين املقسمني من املقسم /6/ أوالد 

أحمد كرمان بن محمد بصفتهم أوالد 

الوريث أحمد كرمان وهذا املقسم غري 

مطابق لبيان القيد العقاري ويباع العقار 

عىل وضعه الراهن مبوجب قرار الرئاسة 

2022/3/16 ووفق بيان مجلس مدينة 

حلب رقم /1559/ ق تاريخ 2022/3/15

ـ للمقسم /8/ : عبارة عن مرآب 

مستخدم مستودع لعدد قدمية له درابية 

عىل الشارع من الطرف الرشقي وله 

باب خلفي يوصل إىل الفسحة الساموية 

للمقسم /4/ 

ـ للمقسم /9/ :  عبارة عن دار للسكن 

عىل ميني صاعد الدرج تقع يف الطابق 

الثاين ويتجه بابها نحو الغرب مؤلفة من 

خمس غرف وصالون ومطبخ وحامم 

ومرحاض ولها رشفة مطلة عىل مدخل 

البناء من الجنوب ورشفة من الرشق عىل 

الشارع ورشفة من الشامل مطلة عىل 

الوجيبة

ـ للمقسم /10/ : عبارة عن دار للسكن 

يف الطابق الثالث عىل ميني صاعد الدرج 

مؤلفة من خمسة غرف وصالون ومطبخ 

وحامم ومرحاض وله ثالث رشفات من 

الجنوب والرشق والشامل

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني 

مع مالحظة حصة 400 سهم تعود 

ملكيتها رقبة ملصلحة عمر كرمان بن 

سمري وانتفاعاً ملصلحة سمرية كرمان 

بنت محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم االثنني ـا 2022/9/19 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

103240

ـــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 12 تنفيذ حريتان / 2022 

املنفذة:  فائزة شعباين بنت محمد 

عدنان.           

ميثلها املحامي: فادي مقل

املنفذ عليه  : محمد عبد الرحمن 

شعباين ابن محمد عدنان .

وكيلته املحامية: فاطمه الجمعه

 /3580 : العقار املطلوب بيعه 

منطقة معارة االرتيق 

 : القيمة املقدرة للعقار 

/89240000/ل.س تسع ومثانون مليون 

ومئتان واربعون ألف لرية سورية ال غري

أوصاف العقار: عبارة عن ارض غري 

مبنية شكلها شبه منحرف وهي منحدرة 

من الجهة الغربية باتجاه الجهة الرشقية 

ومسورة بأحجار من الجهة الرشقية 

وجزء من الجهة الشاملية والسور عبارة 

عن احجار صغرية متوضعة فوق بعضها 

البعض ومن الجهة الغربية من األرض 

يوجد جزء مرتفع عن منسوب األرض 

ويحدها من الجهة الغربية طريق ترايب 

واعمدة كهربائية اسمنتية ويحدها من 

الجهة الجنوبية ارض غري مبنية. 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين حريتان بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم  الخميس املوافق 2022/9/22 

الساعة 11,30 زوالية وحتى الساعة 

/13,30/ زوالية فعىل من يرغب 

االشرتاك باملزاودة الحضور إىل دائرة 

التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان 

يودع مبلغا يعادل نصف القيمة املقدرة 

ومن يرغب زيادة يف اإليضاح واالطالع 

عىل قامئة رشوط البيع واملزاودة فعليه 

مراجعة ديوان دائرة التنفيذ أو داليل 

الدائرة ويقع عىل عاتق املشرتي رسم 

الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين حريتان 

103202

ـــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1532 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          

 ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : عدنان الجوك بن محمد

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/8878/ مقسم رقم     / 6/ منطقه 

عقارية خامسة  بحلب -   التامم

    : القيمة املقدرة للعقار 

/1000000/ عرشة ماليني لرية سوريه

أوصاف العقار: عبارة عن شقه سكنيه 

تقع يف الطابق املكاتب/ األول من 

منسوب مدخل البناية/ مؤلفه من 

مدخل وغرفة وصالون   ومطبخ وحامم 

ومرحاض ورشفه والعقار مهجور وبدون 

أبواب ونزع كافة اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية.

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

الثالثاء 20/ 9 / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة يف 

جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103218

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية األوىل يف منطقة سمعان

القايض السيد  :جمعة الحسني

املساعد الســيد :بتول قدحنون

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهام :

أسم املدعى عليه                                                رقم أساس الدعوى

عبد الودود الكوسه بن أحمد ـ درية                           2022/721

ميادة العيىس بنت أحمد ـ فوزة                                  2022/799

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهام وعمالً بأحكام املادة )27/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى عليهام مذكريت 

أخطاركام يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ،علامً 

بأن موعد الجلسة القادمة هو             يوم  االثنني الواقع 2022/10/3 الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضا أو ترسال من ينوب عنكام تجري بحقكام املعاملة 

القانونية أصوالً وستصدر األحكام بحقكام  مبثابة الوجاهي  وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

  القايض

103231

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة عفرين

القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم: 

أسم املدعى عليه                                              رقم أساس الدعوى

كامل سباغ بن عبد القادر ـ فطوم                          2022/230

فاطمة كرنازي بنت عيل ـ جورية                            2022/231

صفية الحاج قدور بنت إبراهيم ـ خديجة                 2022/232

عبد الله النارص بن محمد ـ زاهدة                          2022/233

رضية حاج يوسف بنت خالد ـ تركية                       2022/234

آيه كرج بنت أحمد ـ وفاء                                    2022/235

أحمد اليونس بن مرعي ـ نورة                              2022/236

مصطفى قدح بن عبد املعني ـ نهلة                        2022/237

آيات مخلوطة بنت وليد ـ فاطمة                         2022/238

هاشم حلوم بن صطوف  ـ كوكب                        2022/239

عيد عيد بن عبد القادر ـ علية                            2022/240

إبراهيم عوينات بن محمد ـ حنوف                     2022/241

  نوع الدعوى : طلب مبلغ

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى عليهم 

مذكرة دعوتكم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة  

، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 2022/9/21الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم 

املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة الوجاهي ، وعليه 

أقتىض اإلعالن0                                                                                     

  القايض

103228

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

القايض السيد  : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت اضافة لوظيفته بصفته 

متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

اسم املدعى عليه                                              رقم أساس الدعوى

غيثاء حسموس بنت سليامن ـ نهيده                        2022/1249

منى الدياب بنت محمد صباح ـ خديجه                   2022/1261

وائل الحرامي بن زهري ـ لينا                                  2022/1259

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بأحكام املادة )34/آ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ املدعى عليهم 

مذكرات دعوتهم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

،علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم الثالثاء الواقع يف2022/9/27الساعة 

العارشة صباحاً ، فاذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم 

املعاملة القانونية أصوالً ،وعليه أقتىض اإلعالن0

القايض

103236

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة  إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

القايض السيد  : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت اضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

 اسم املدعى عليه                                          رقم أساس الدعوى

غزالة ايج بنت كامل ـ زهرة                                2022/1152

عدنان برميك بن محمود ـ عيوش                        2022/1153

تركية السعد بنت عبدالله ـ أمون                       2022/1243

أمون طبشو بنت حسن ـ فاطمة                         2022/1245

مصطفى حمزو بن مصطفى ـ بديعه                   2022/1266

إميان الخاين بنت عبد القادر ـ سهام                     1008 /2022

عائشة حموش بنت محمد ـ فطوم                     782 /2022

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم  وعمالً بأحكام املادة رقم )34/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية  رقم )1( لعام )2016( فقد تقرر تبليغكم مذكرة 

إخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات  املحكمة ، علامً 

أن موعد الجلسـة القادمة هـو يـوم الثالثاء  الواقع يف  9/27 /2022الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم 

املعاملة القانونية أصوالً، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة الوجاهي ، وعليه 

أقتىض األعالن0
القايض

103227

ــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف منطقة جبل سمعان

القايض السيد : نويران حامدي تركامن

املساعد السيد : عباس حنبالس

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم :

أسم املدعى عليه                                                    رقم أساس الدعوى

فاطمة اليوسف بنت قاسم ـ ديبة                                  2022/1247

خليل الدرويش بن كامل ـ زمزم                                   2022/1256

نجوى العليوي بنت عبد الله ـ سلوى                             2022/1118

فطوم طحيني بنت حسن  ـ جنان                                 958 /2022

محمد خري املحمد بن شمس ـ صالحه                            956 /2022

مريم معرزايف بنت حسن ـ بديعة                                 742 /2022

سليم بكور بن جمعة ـ خديجة                                   719 /2022

انس عنرت بن محمد عيل ـ خديجه                               2022/1148

أحمد املزعل بن جاسم ـ  فصيلة                                 2022/1150

رفعت الربميك بن أحمد ـ فطوم                                2022/1156

خالد باكري بن أحمد ـ مديحة                                    2022/1251

رقية العبد الله بنت عبد الكريم ـ عائشة                       2022/1254

أمينة أوسو بنت حسن ـ نوريه                                2022/1257

سلطانة الصالح بنت فوزي ـ هيام                             2022/1264

 موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم  وعمالً بأحكام املادة رقم )27/آ( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية  رقم )1( لعام )2016( فقد تقرر تبليغكم مذكرة 

إخطاركم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات  املحكمة ، علامً 

أن موعد الجلسـة القادمة هـو يـوم الثالثاء الواقع يف 9/27 /2022 الساعة 

العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم تجري بحقكم 

املعاملة القانونية أصوالً، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة الوجاهي ، وعليه 

أقتىض األعالن0

القايض        

103238

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة البداية املدنية يف منطقة عفرين

القايض السيد :عمر زرزوري

املساعد السيد : غادة هنداوي

املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليهم: 

أسم املدعى عليه                                                      رقم أساس الدعوى

فاطمة قاق بنت محمد ـ تركية                                       2022/242

عيل املحمد بن رمضان ـ حاجة                                        2022/243

مريم الحسني بنت سامل ـ فطيم                                        2022/244

أحمد البستاين بن محمد عبيس ـ نورية                              2022/245

عيل اليوسفي بن فياض ـ مريم                                         2022/246

خديجة الحسن بنت عبد الكريم ـ وحيدة                            2022/247

إبراهيم الحمدان بن أحمد ـ حبوس                                   2022/248

ارساء عيساوي بنت أحمد ـ عفاف                                     2022/249

فيصل السخيطة بن عزو ـ خالدية                                      2022/250

نرسين النرس بنت محمد ـ رضية                                      2022/251

سمريه بيطار بنت محمد ـ رميه                                        2022/252

روعه زعيرت بنت شوقي ـ ذكية                                         2022/253

  نوع الدعوى : طلب مبلغ

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليهم وعمالً بإحكام املادة )34/آ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 2016 قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليهم مذكرة دعوتكم يف إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  ، علامً بأن موعد الجلسة القادمة هو يوم األربعاء الواقع 

2022/9/21الساعة العارشة صباحاً ، فإذا مل تحرضوا أو ترسلوا من ينوب عنكم 

تجري بحقكم املعاملة القانونية أصوالً ، وستصدر األحكام بحقكم مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض اإلعالن0                                                                                     

 القايض

103239

ـــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1541 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته           

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : محيو نارص بن محي 

الدين

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/9894/ مقسم رقم     / 18/ منطقه 

عقارية عارشة  بحلب -   التامم  

 /5000000/ : القيمة املقدرة للعقار 

خمسة ماليني لرية سوريه

 أوصاف العقار: عبارة عن شقة 

سكنية تقع يف الطابق الخامس مؤلفة 

من غرفتني وصالون ومطبخ وحامم 

ومرحاض ورشفة مع مالحظة أن العقار 

مهجور وبدون أبواب ونزع كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية 

وتهدم الغرفة األمامية بالكامل مع 

الرشفة  .

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد املوافق 2022/9/25 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103215

ـــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٦/

االحد ٢٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1543 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته           

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  :فرزند داود بن مصطفى

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/4966/ مقسم رقم     / 12/ منطقه 

عقارية خامسة  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار: /8000000/ 

مثانية ماليني  لرية سوريه 

أوصاف العقار: عبارة عن شقه سكنيه 

تقع يف الطابق الخامس مؤلفه من غرفة 

وصالون   ومطبخ وحامم ومرحاض 

وفسحة ساموية مكشوفة والعقار 

مهجور وبدون أبواب داخلية وخارجية 

ونزع كافة اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية.

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء املوافق 2022/9/27 

الساعة 11,30 زوالية وحتى الساعة 

/12,30/ زوالية وإذا مل يتم البيع يف 

اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع يف 

اليوم األول ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة 

القطعية إىل صاحب العرض األعىل مهام 

بلغ الثمن فعىل من يرغب االشرتاك 

باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ 

بحلب يف اليوم املذكور وان يودع مبلغا 

يعادل نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103211

ــــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1101 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

ميثله املحامية :هنا يوسف 

املنفذ عليه  : مريم الدالل بنت بدر   

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/9532/ مقسم رقم     / 18/ منطقه 

عقارية عارشة  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار:    /10000000/ 

عرشة مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الرابع مؤلفة من مدخل 

و غرفة وصالون  مع مالحظة ان 

العقار مهجور وبدون ابواب ومنزوع 

منه جميع اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية ويوجد تهدم يف القواطع 

بني الغرف وتهدم يف الواجهة الجنوبية 

للشقة وتصدع يف الواجهة الغربية جراء 

تهدم الجزء الجنويب الرشقي للبناء من 

الطابق الثالث وما يعلوه

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

الثالثاء  املوافق 2022/9/20 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103219

ـــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1216 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته        

ميثله املحامية: هنا يوسف

املنفذ عليه  : فراس سنقر غريبي بن 

محمد صالح 

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/7456/ مقسم رقم     / 18/ منطقه 

عقارية رابعة بحلب -   التامم

    : القيمة املقدرة للعقار 

/6000000/ ستة ماليني لرية     سوريه

أوصاف العقار: هي عبارة عن شقه 

سكنيه تقع يف الطابق الرابع مؤلفه 

من مدخل وممر وغرفه وصالون 

ومطبخ وحامم ضمنه مرحاض ومطبخ 

مفتوح عىل املمر ومدخل ورشفه عىل 

منور وشوهد العقار مهجور وبدون 

أبواب داخليه وخارجية ونزع كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية 

ومترضر بأجزاء مختلفة ويوجد أنقاض 

يف أرضية الشقة كام أن البناء الذي 

بضمنه العقار موضوع امللف مترضر يف 

واجهته الرشقية 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد  18/ 9  / 2022 الساعة 11,30 

زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة يف 

جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103221

ــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1300    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : سكره قيس بنت محمد 

عيل

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/6494-6493/ مقسم رقم     / 12/ 

منطقه عقارية األنصاري  بحلب -   

التامم

القيمة املقدرة للعقار:    /20000000/ 

عرشون مليون لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الثاين مؤلفة من غرفتني 

وصالون ومطبخ وحامم ومرحاض وممر  

ورشفة .

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد املوافق 2022/9/18 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103220

ــــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1420 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

 ميثله املحامية :هنا يوسف 

املنفذ عليه  : ورثة وليد الخلف بن 

محمد

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/9795/ مقسم رقم     / 27/ منطقه 

عقارية عارشة  بحلب -   التامم  

 /15000000/ : القيمة املقدرة للعقار 

خمسة عرشة مليون لرية سورية

أوصاف العقار:  عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الخامس مؤلفة من 

ثالث غرف وصالون ومطبخ وحامم 

ومرحاض  وسقيفة ورشفة محيطة مع 

مالحظة ان العقار مهجور وبدون ابواب 

ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية وتصدع يف معظم جدران 

الغرف  . 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد  املوافق 2022/9/18 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

103222

ـــــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1425    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : منتهى عقيل بنت عبد 

الله

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/4784/ مقسم رقم     / 6/ منطقه 

عقارية رابعة  بحلب -   التامم

    : القيمة املقدرة للعقار 

/10000000/ عرشة ماليني لرية سورية

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الثاين  مؤلفة من غرفتني 

وصالون ومطبخ وحامم ومرحاض 

ورشفة مع مالحظة أن العقار مهجور. 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد املوافق 2022/9/18 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103223

ـــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1495 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

 ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : إبراهيم النابليس بن عيل

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/7493/ مقسم رقم     / 11/ منطقه 

عقارية الرابعة  بحلب -   التامم

    : القيمة املقدرة للعقار 

/18000000/ مثانية عرش مليون لرية 

سورية

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الثاين مؤلفة من مدخل 

وممر  وغرفتني وصالون ومطبخ 

وحامم ومرحاض ورشفة مع مالحظة 

أن العقار مهجور ومنزوع منه بعض 

األبواب وبعض اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية وتهدم يف الجدار الجنويب 

إلحدى الغرف

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد املوافق 2022/9/18 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول 

يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة 

يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان 

دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي 

رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103224

ـــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1540    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته                       

ميثله املحامية :هنا يوسف 

املنفذ عليه  : نهاد حسن بن منان

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/4716/  مقسم رقم     / 14/ منطقه 

عقارية خامسة  بحلب -   التامم  

    : القيمة املقدرة للعقار 

/9000000/ تسعة ماليني لرية سورية

أوصاف العقار: عبارة عن شقة 

سكنية تقع يف الطابق الخامس مؤلفة 

من غرفتني وصالون ومطبخ وحامم 

ومرحاض وسقيفة ورشفة مع مالحظة 

ان العقار مهجور وبدون ابواب 

الداخلية والخارجية ومنزوع منه كافة 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية 

وتهدم جزيئ يف مرد الرشفة الداخيل. 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد املوافق 2022/9/25 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم 

األول يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته 

املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية 

إىل صاحب العرض األعىل مهام بلغ 

الثمن فعىل من يرغب االشرتاك 

باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ 

بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا يعادل نصف القيمة املقدرة 

ومن يرغب زيادة يف اإليضاح واالطالع 

عىل قامئة رشوط البيع واملزاودة فعليه 

مراجعة ديوان دائرة التنفيذ ويقع 

عىل عاتق املشرتي رسم الداللة ورسم 

الطابع ورسم إعادة األعامر .

لذا اقتىض اإلعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103217

ـــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1578    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته          

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : جامل قبالن بن رشيد

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/4963/ مقسم رقم     / 6/ منطقه 

عقارية خامسة  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار:    /9000000/ 

تسعة ماليني لرية سورية 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الثاين مؤلفة من غرفتني 

وصالون ومطبخ وحامم ومرحاض 

وسقيفة وممر ورشفة باتجاه الجنوب 

مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون 

ابواب ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات 

الصحية والكهربائية . 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

االحد املوافق 2022/9/25 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم 

األول يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته 

املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية 

إىل صاحب العرض األعىل مهام بلغ 

الثمن فعىل من يرغب االشرتاك 

باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ 

بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا يعادل نصف القيمة املقدرة 

ومن يرغب زيادة يف اإليضاح واالطالع 

عىل قامئة رشوط البيع واملزاودة فعليه 

مراجعة ديوان دائرة التنفيذ ويقع 

عىل عاتق املشرتي رسم الداللة ورسم 

الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103216

ــــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1624    مصارف عامه 

2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

 ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : سمرية حالق بنت عبد 

القادر

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/5149/ مقسم رقم     / 9/ منطقه 

عقارية خامسة  بحلب -   التامم  

    : القيمة املقدرة للعقار 

/9000000/ تسعة ماليني لرية سوريه

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق االول فوق املكاتب 

/ الثاين من منسوب مدخل البناء/  

مؤلفة من مدخل وغرفة وصالون 

ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة مع 

مالحظة ان العقار مهجور وبدون 

ابواب ومنزوع منه كافة اإلكسسوارات 

الصحية وشوهد البناء الذي بضمنه 

العقار من الخارج تهدم للطوابق العليا 

من الطابق الثالث وما يعلوه. 

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

الثالثاء املوافق 2022/9/27 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم 

األول يؤجل إىل اليوم التايل وإجراءاته 

املتعلقة يف جلسة البيع يف اليوم األول 

ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية 

إىل صاحب العرض األعىل مهام بلغ 

الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103212

ــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :        1780    مصارف 

عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته       ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  :عدنان محمد بن حنان 

: رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/3240/ مقسم رقم     / 11/ منطقه 

عقارية ثانية  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار:    /2000000/ 

مليونان  لرية سوريه 

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الخامس مؤلفة من 

مدخل وغرفة وفسحة ساموية وباقي 

العقار متهدم بالكامل مع مالحظة 

أن العقار مهجور وجدران الغرفة 

متشققة.

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع يوم  

الثالثاء املوافق 2022/9/27 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة يف 

جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس 

التنفيذ اإلحالة القطعية إىل صاحب 

العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

 مدير التنفيذ املدين بحلب

103213

ـــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  404/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: جورج مغامز بن 

انطون

املدين : ماري مقديسيان بنت ارتني 

ـ رايف ـ ويكني ـ سيفان نظريان أوالد 

خورين

العقار املطلوب بيعه: 15/1609 

منطقة عقارية ثالثة بحلب

القيمة املقدرة للعقار: 150.000.000 

ل.س مئة وخمسون مليون لرية سورية

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية 

يف الطابق الرابع ميني صاعد الدرج 

مؤلفة من ثالثة غرف للسكن وصالون 

وممر ومطبخ وحامم ومرحاض 

وسقيفة ورشفة وغرفة يف طابق األبنية 

يباع العقار خالياً من الشواغل 

والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة البيع األوىل 

يوم األربعاء ـا 2022/9/21 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

103245

ـــــــــــــــــ

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1268 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته       

ميثله املحامية :هنا يوسف  

املنفذ عليه  : هدله حاجي عيل بنت 

صالح

رقم محرض  العقار املطلوب بيعه 

/5485/ مقسم رقم     / 18/منطقه 

عقارية ثانية  بحلب -   التامم  

القيمة املقدرة للعقار:    /22000000/ 

اثنان وعرشون مليون لرية سورية 

أوصاف العقار :عبارة عن شقة سكنية 

تقع يف الطابق الرابع  مؤلفة من ثالث 

غرف ومطبخ وحامم ومرحاض ورشفة

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

البيع يوم  االحد املوافق 2022/9/25 

الساعة 11,30 زوالية وحتى الساعة 

/12,30/ زوالية وإذا مل يتم البيع يف 

اليوم األول يؤجل إىل اليوم التايل 

وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع 

يف اليوم األول ويقرر رئيس التنفيذ 

اإلحالة القطعية إىل صاحب العرض 

األعىل مهام بلغ الثمن فعىل من 

يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور 

وان يودع مبلغا يعادل نصف القيمة 

املقدرة ومن يرغب زيادة يف اإليضاح 

واالطالع عىل قامئة رشوط البيع 

واملزاودة فعليه مراجعة ديوان دائرة 

التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي رسم 

الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب

103214

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثانية يف 

منطقة جبل سمعان

 القايض السيد  : نويران حامدي 

تركامن

املساعد السيد :عباس حنبالس

 املدعي : املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه : روضة املرعي بنت 

حسن ـ عواش

يف الدعوى رقم أساس )2022/1146(

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 0

نظراً لجهالة موطن املدعى عليه  

وعمالً بأحكام املادة رقم )34/آ( من 

قانون أصول املحاكامت املدنية  رقم 

)1( لعام )2016( فقد تقرر تبليغك 

مذكرة إخطارك يف إحدى الصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات  

املحكمة ، علامً أن موعد الجلسة 

القادمة هـو يـوم الثالثاء الواقع يف  

2022/9/27الساعة العارشة صباحاً 

، فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

أصوالً، وستصدر األحكام بحقك مبثابة 

الوجاهي ، وعليه أقتىض األعالن0

القايض

103229

==========

إعالن مبثابة تبليغ طلب عارض صادر 

عن محكمة الصلح املدنية الثانية 

بحلب

 القايض السيد :جهان السلو

املساعد السيد: فائق الربي

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت إضافة لوظيفته ، 

بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 0

املدعى عليه:أحمد كردية بن مرعشيل 

ـ صربية

موضوع الدعوى :  طلب مبلغ + تبليغ 

طلب عارض

 يف الدعوى رقم أساس )380 ( لعام 

2022

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد يف 

الرشوحات الواردة عىل مذكرة دعوتك 

فقد تقرر تبليغك مذكرة دعوتك يف 

إحدى الصحف املحلية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة أصوالً عمالً 

بأحكام املادة رقم )27( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

)2016( علامً أن موعد الجلسة القادمة 

هـو يوم االثنني الواقع يف  19 /  9 

/2022الساعة التاسعة صباحاً فإذا مل 

تحرض أو ترسل من ينوب عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية أصوالً وعليه 

اقتىض اإلعالن0

القايض

103230

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

الرئيس :  أحمد عيل عيل 

املساعد :  ماجدولني شنو 

املستأنف : محمد عيل ملحو بن 

محمد . 

املستأنف عليه: محمد نديم بدوي 

بن محمد . 

أساس /1931/ 2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أ أصول اخطارك بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور                                     

للمحكمة  الثالثاء 27 /2022/9 

الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك باملوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

103225

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 19 بحلب

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي : أمني الحسن بن مطر

املدعى عليهام :  

 • عمر كردية بن رجب 

 • عبد الله العيل بن خالد 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 20297/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم الخميس 2022/9/22 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

القايض

103241

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  إبراهيم الرشيف بن 

أحمد 

املنفذ عليه :  عامر قابوع بن عبد 

القادر 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 22 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8936/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ قرار محكمة االستئناف 

املدنية السابعة أساس 836/ب قرار 

133 حسم 2022/5/31.

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

103261

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

 اخطار تنفيذي

القايض:  إبراهيم الكادري   

املساعد : عامر القسوم

املنفذ:  والء برادعي بنت محمد

املنفذ عليهم:  ورثة محمد برادعي 

بن يوسف و امون و هم/ عامر 

– مديحه – ريم – يوسف/ أبناء 

محمد.

قررت رئاسة التنفيذ املدين يف 

حريتان بتاريخ   23 / 2022/8 

بامللف التنفيذي )39 ( ص / 2022  

إخطار املنفذ عليهم يف الصحف 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة نظراً 

لكون عنوانهم  يف  جهة مجهولة و 

عمالً باملادة/27/ أصول محاكامت  

بانه وضع القرار /769 / أساس/ 

1055/  تاريخ 12/14/  2010  صلح 

مدنية  حريتان موضع التنفيذ.

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

يف حريتان او ارسال وكيل قانوين 

خالل املدة القانونية تحت طائلة 

متابعة اإلجراءات التنفيذية بحقك.

رئيس التنفيذ املدين يف حريتان

103253

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/18/ بحلب

 القايض :  عصام مفلح  

 املساعد :  نادين سليامن

املدعية: رباح دامرجي بنت مصطفى                                     

 املدعى عليهم : ورثة عبد السالم 

كوسا بن محمد وهم:

منى + جامل+ سهيله +عمر + 

يحيى + احمد + هبه / أوالد عبد 

السالم كوسا   

 الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/21267/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغكم مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االربعاء  2022/10/5 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 

بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103252

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٦/

االحد ٢٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب

 القايض :  يوسف اطرش  

 املساعد :  هيثم الشالش

 املدعي : عيل الشيخو بن محمد          

املطلوب ادخالهام كمدعى عليهام 

 • عواد االبراهيم بن إبراهيم  .

 • عبد الله حبو بن عيل        

 الدعوى : ادخال بدعوى تثبيت رشاء 

سيارة  

 الدعوى أساس/1619/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليهام رغم تبلغهام 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أ اصول إبالغكام مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة  االحد  

25 /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 

103251

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

العارشة بحلب

 القايض :  مجد قمشايت  

 املساعد :  عبد الرحمن حسن 

املدعي: محمد اورفه يل بن عمر

 املدعى عليهم  : 

 • روعه العثامن بنت مصطفى 

الحمدو 

 • براءة + محمد + بتول + فيصل 

+ أبو الفضل / أوالد زين العابدين 

السكر

املطلوب ادخالهم:

 • بسميه إبراهيم النجار بنت حمدو 

 • عيل + محي الدين + محمد 

انس + عامد الدين + محمد حمزه 

+ فاطمة + سميه + كوثر +جنان/ 

أوالد محمد السكر

 الدعوى : ترمني ترقني إشارة  وطلب 

ادخال 

 الدعوى أساس/17766/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغكم مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االثنني  2022/9/26 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 

بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103250

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

 مذكرة دعوة

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

بالباب

بالدعوى اساس /  444 /2022

القايض: عامر بوادقجي     

املساعد:  مازن  صاري كوزال   

الجهة املدعــــــــــية: 

1- احمد طيب الزمو بن محمود

2- رعد الزمو بن محمود

 الجهة املدعى عليـها:  

1- رميا الرجب بنت احمد

2- ياسمني الرجب بنت احمد

3- محمد الرجب بن احمد

  الدعوى :    تثبيت رشاء

قررت املحكمة  كون عنوانكم يف 

منطقة غري امنة   و عمالً باحكام 

املادة)34( /أ/ أصول محاكامت تقرر 

تبليغكم عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضوركم 

للمحكمة يوم    الخميس  29/ 

2022/9  الساعة/10/ زوالية .

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيالً 

قانونياً عنكم باملوعد املذكور سيصدر 

الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي.

 القايض

103248

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

 مذكرة تبليغ دعوة    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف الباب  

بالدعوى أساس/ 420 / لعام 2022 

القايض السيد : محمد احمد سواس      

املساعد  : عبد السالم النعمة   

املدعية : رابعه نرياباين بنت زكريا                                                         

املدعى عليه:  أنور الحمد بن محمود     

موضوع الدعوى: تفريق لعلة 

الشقاق      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كونه يف منطقة غري 

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  27 / 2022/9 

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

103247

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

  إعالن مذكرة اخطار 

صادرة عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب 

القاضـــي السيــد :  محمد العيل

املساعــد السيـــد :  زكريا ياسني 

املدعـــــية : آيه املامو بنت محمد . 

املدعى عليه: مروان الخلف بن 

محمود . 

الدعوى : تثبيت زواج ونسب. 

أساس 2022/8605

 قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

)27(أ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية اخطارك بواسطة النرش 

بالصحف باالضافة اىل االعالن لصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة الخميس 

2022/9/22 الساعة العارشة زوليه .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً 

عنه يف املوعد املحدد جرت يف حقه 

املعاملة القانونية بحقك  وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض

103246

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة  

بحلب 

أساس /3140/ قرار /819/ لعام 

2022

 القايض : محمد سعيد علوش

املساعد:  خلدون حوري 

املدعية : الهام املجيد 

بنت عبد الغني                                                                  

ميثلها املحامي هيثم قلعه جي

املدعى عليه: احمد العبود بن عبد 

العزيز       

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

قرار املحكمة املتضمن :

1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2022/7/31 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني :

الزوجة : )الهام املجيد ابنة عبد 

الغني  املجيد والدتها   زريفه 

االسامعيل تولد عاروده كبري 

1990/1/9 قيد تلعران خـ 1/39(

والزوج : )احمد العبود بن عبد 

العزيز العبود والدته عوش املوىس 

.. تولد تلحوزان 1977/1/1 قيد خـ 

1/39(  لعلة الشقاق واعتباره طلقة 

بائنة واحدة واقعة بتاريخ صدور 

هذا القرار .

2-الزام الزوجة بالعدة  الرشعية 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار 

لحني انتهاء العدة عىل أن ال تقل عن 

ثالثة أشهر .

3-تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واألتعاب .

حكامً وجاهياً بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر وافهم علناً 

بتاريخ 2/ محرم/ 1444 املوافق 

2022/7/31 وفق االصول .

القايض

103244 

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب 

 القايض :  عباس شيخو  

املساعد:  عبد الرزاق هاشم 

املدعي:  ربيع كوكه بن حسن بصفته 

ويص عىل القارص براءة كوكه بنت 

أحمد              

املدعى عليه:  مريم محمد بنت 

يحيى عيل   

الدعوى:  تثبيت زواج ونسب  

الدعوى أساس:  10080  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم ) االربعاء (  21 / 9 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

 القايض

103243 

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية العارشة بحلب  

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : سوزان شاهني بنت محمد 

عدنان

املدعى عليه : محمد سكري بن عبد 

الفتاح

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/8002

عمالً باملادة )27/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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103242

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية 

السابعة بحلب

 الرئيس:أحمد عيل عيل

املساعد: ماجدولني شنو

املستأنف :املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته ، بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة0

املستأنف عليه : لقامن إيبو بن 

صبحي ـ نازيل

موضوع الدعوى : طلب مبلغ

 يف الدعوى رقم أساس 

)459/ص/2022(

نظراً لتعذر تبليغك يف موطن إقامتك 

بسبب األوضاع األمنية وفق ما ورد 

يف الرشوحات الواردة عىل مذكرة 

دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة 

دعوتك يف إحدى الصحف املحلية 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

عمالً بأحكام املادة رقم )27/آ( 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

رقم )1( لعام 2016 علامً أن موعد 

الجلسة القادمة هو يوم االثنني 

الـواقع فـي 9/26 /2022الساعة 

العارشة صباحاً فإذا مل تحرض أو 

ترسل من ينوب عنك تجري بحقك 

املعاملة القانونية أصوالً وعليه أقتىض 

اإلعالن0

القايض

103234

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

عن محكمة الصلح املدنية الرابعة 

بحلب

 القايض السيد : حسام شحادة

املساعد السيد: باسل العيل

املدعي :املدير العام التنفيذي للرشكة 

السورية لالتصاالت ، إضافة لوظيفته 

، بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

املدعى عليه:وليد كردية بن أحمد 

عمر ـ عزيزة

 موضوع الدعوى :طلب مبلغ0

 يف الدعوى رقم أساس )887( لعام 

2022

 نظراً لتعذر تبليغك يف موطن 

إقامتك وفق ما ورد يف الرشوحات 

الواردة عىل مذكرة دعوتك فقد تقرر 

تبليغك مذكرة إخطارك يف إحدى 

الصحف املحلية ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ، عمالً  بأحكام 

املادة رقم )27( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية رقم )1( لعام 

)2016( علامً أن موعد الجلسة 

القادمة هو يوم األربعاء  الواقع يف 

28 /9 /2022 الساعة التاسعة صباحاً 

فإذا مل تحرض أو ترسل من ينوب 

عنك تجري بحقك املعاملة القانونية 

أصوالً وستصدر األحكام بحقك مبثابة 

الوجاهي0

  القايض

103233

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادرة

 عن محكمة البداية املدنية الخامسة 

بحلب

  القايض السيد: مالك بدلة

املساعد السيد: مصطفى بكرو

 املدعي : املدير العام التنفيذي 

للرشكة السورية لالتصاالت إضافة 

لوظيفته بصفته متثله إدارة قضايا 

الدولة 0

املدعى عليه : صفوان يكن بن ثريا 

ـ أمرية

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

 يف الدعوى رقم أساس)1768( لعام 

2022

 نظراً لجهالة موطن املدعى عليه 

وعمالً بأحكام املادة )27( من قانون 

أصول املحاكامت املدنية رقم )1( 

لعام )2016( قررت املحكمة إبالغ 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقاً عىل لوحة إعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

يوم االثنني الواقع يف   17 /  10  

/2022الساعة )10( زواليه0

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية أصوالً وستصدر األحكام 

بحقك مبثابة  الوجاهي ، وعليه أقتىض 

األعالن0

القايض

103232

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/17/بحلب

 القايض :   محمد فاتح ابرم  

 املساعد :  سهيلة العيل 

املدعي:  أنطوان دبس بن جورج   

 املدعى عليه : محمد حريري بن 

محمد صبحي 

الدعوى : ترميم وترقني إشارة وتنازل 

عن دعوى  

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /551/

واساس /7781/ 2022واملتضمن :

 • قبول طلب الرتميم شكال 

 • تثبيت تنازل املدعى عليه عن 

الدعوى والحق املدعى به 

 • رفع إشارة الدعوى موضوع العقد 

العقاري /2003/7359 واملوضوعة 

عىل العقار /4831/ م .ع /2/ بحلب 

ما مل تكن مرتبطة بأي إشارة الحقة 

اصوال

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع 

املدعى عليهم  لتامم الحصص 

)2400/137.143( من العقار /1307/ 

  قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/7/24

  القايض

103201 

==========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد :  أحمد يوسف 

املدعني : 

 • درية حبوش بنت عبد القادر

 • فاطمه وصفوان ولدي إبراهيم 

حبوش أصالة وإضافة لرتكته 

املدعى عليهم : 

 • فاطمة الزهراء عزيزي بنت محمد 

سليم 

 • باسم وبشار وغالية أوالد محمد 

فوزي كيايل

 • أحمد وفواز ورانيه ورندا أوالد 

خالد كيايل 

الجميع أصالة وإضافة لرتكة محمد 

فوزي كيايل

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/526/ تجاري قرار /353/ لعام 2022 

املتضمن :

 • الغاء سند السحب موضوع 

الدعوى وإزالة كافة مفاعيله.

 • ترقني إشارة الحجز التنفيذي عن 

املحرض 1/1317 منطقة عقارية ثالثة 

بحلب موضوع العقد 1996/3346 

أصوالً.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

 2022/7/31

القايض

103198

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

الثامنة  بحلب

 القايض :  حسن زلط 

 املساعد :  فؤاد نجار

املدعية : مها مشاطي بنت رميون                  

املدعى عليها:  باسكال دادور بنت 

موريس                    

  الدعوى : تثبيت رشاء 

 الدعوى أساس/19965/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أ اصول إبالغك مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة  االربعاء  

21 /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

103195

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

إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف : 2437 مصارف عامه 

2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف التجاري 

السوري بصفته ميثله املحامي :وائل 

وهيبه  

املنفذ عليه  : موىس منال الويس بن 

منال – منال منال الويس بن موىس – 

مصطفى منال الويس بن يوسف 

 العقار املطلوب بيعه

 القيمة املقدرة للعقار

  أوصاف العقار 

 /6/5023-8 مقسم 37 منطقة  

عقارية عارشة  بحلب

 230.000.000 مئتان وثالثون مليون 

لرية سورية

 عبارة عن صالة صناعية  يقع يف 

طابق االول يصعد اليها من املدخل 

الشاميل الرشقي للبناء امام صاعد 

الدرج ضمنها منافع وغرفة مكتب 

ورشفة

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب                                                              

103193

==========

إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف : 2437 مصارف عامه 

2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف التجاري 

السوري بصفته ميثله املحامي :وائل 

وهيبه  

املنفذ عليه  : موىس منال الويس بن 

منال – منال منال الويس بن موىس – 

مصطفى منال الويس بن يوسف 

  العقار املطلوب بيعه

 القيمة املقدرة للعقار

 أوصاف العقار 

 /6/5023-8 مقسم 46 منطقة  

عقارية عارشة  بحلب

 200.000.000 مئتان  مليون لرية 

سورية

 عبارة عن صالة صناعية  يقع يف 

طابق الثاين يصعد اليها من املدخل 

الشاميل الرشقي للبناء امام صاعد 

الدرج ضمنها منافع ورشفة

يباع العقار خاليا من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد 

العلني وتقرر تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 

2022/9/20 الساعة 11,30 زوالية 

وحتى الساعة /12,30/ زوالية وإذا 

مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة 

يف جلسة البيع يف اليوم األول ويقرر 

رئيس التنفيذ اإلحالة القطعية إىل 

صاحب العرض األعىل مهام بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103194

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة  بحلب

الرئيس:   عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنف :  محمد فتال بن محمد  

منري                 

املستأنف عليه:   سامح خزمة بهرور 

بنت طارق

  املطلوب إدخاله : طارق خزمه 

بهرور بن عمر

  الدعوى أساس/ 1797/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 

27/أ اصول  إبالغ  املطلوب ادخاله  

االعالن بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

الثالثاء 2022/9/27 الساعة )11( 

زوالية 

 واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية .

 القايض

103190

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : مريم ماردنيل بنت عثامن 

املدعى عليه :  باسل دبالن بن عبد 

الجبار

الدعوى : تثبيت زواج ونسب

الدعوى أساس 9883/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم االثنني 2022/9/26 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103189

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  عيوش الحمود 

الحميمي بنت مصطفى 

املنفذ عليه :  عبد الله الربكاوي بن 

أسعد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  23 / 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 8647/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  البدايئ املدين أساس 

/431/ قرار /16/ لعام 2007 .

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

103188

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التبليغ:    خميس االبراهيم 

بن فرج  

املطلوب تبليغهام:   

 •  سامر فرج شيخو بن عبد الجواد 

 • عايده كساره بنت محمد جامل 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/21 يف امللف التنفيذي 

/3887/ص/2022 

 إخطاركام نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم    الصلحي برقم اساس /99/

قرار/2022/329

فعليكام مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

103187

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني 

الرجو

املدعية : رزان جامل بنت عبد العزيز  

 

وكيلها املحامي عمر تومان

املدعى عليه : لؤي بكري بن عبد 

الجليل

الدعوى : تثبيت زواج

الدعوى أساس 2022/11339

عمالً باملادة )27/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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103186

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية التاسعة بحلب  

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعي : نور غزال بن وليد  

 املحامي عمر تومان

املدعى عليها : زينب محمود الصاوي 

بنت عبد الرحمن

الدعوى : تفريق للشقاق

الدعوى أساس 2022/9659

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/9/22 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103185

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  سوالفة حالق بنت 

محمد 

املنفذ عليه :  محمد صبحي كردي بن 

عبد الله 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  18/ 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 3813/ ص /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين أساس 

/7016/ قرار /334/ لعام 2011 

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

103183

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية السادسة 

بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعي : محمود غازي بن أحمد 

املدعى عليه : محمود غازي بن عيل 

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/20561

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الثالثاء 2022/9/27 الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

103182

===========

مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف منبج  

بالدعوى أساس/ 1238 / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم البدوي      

املساعد  :  عبري الدنديش   

املدعية: سهام  العامر   بنت جمعة 

حلب- حي الشيخ خرض

  وكيلها املحامي: محمـد زكريا الويس                                                                                

املدعى عليه: عامد العامر بن خلف 

مقيم يف مدينة منبج – تكية غرباء

موضوع الدعوى: ترميم حكم قضايئ         

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 الخميس  22 / 2022/9 

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

103180

==========

اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي   

القايض السيد :إبراهيم الكادري

املساعد : لينا عجم

طالب التبليغ املنفذ: فوزية الكنجو 

بنت عيل

املطلوب تبليغه املنفذ عليه : محمد 

املحمود بن جعفر     حلب- ضهرة 

عواد

قررت رئاسة التنفيذ املدين الصلحي يف 

حريتان بتاريخ 2022/5/26 يف امللف 

التنفيذي رقم 31/ رشعي لعام 2022 

اخطاركم نرشا بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين يف جبل 

سمعان للامدة /27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية- قرار منفذ رقم 6  

لعام 2022 بالزامك كتسليم املدعية 

طالبة التنفيذ األطفال ) اسد تولد 

2018- منر تولد 2019- وفاء تولد 

2021  ( أوالد محمد الحمود موضع 

التنفيذ

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

الصلحي يف حريتان او ارسال وكيل 

قانوين خالل املدة القانونية تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

103181

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



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٦/

االحد ٢٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

بعــة لرا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن املحكمة الرشعية يف تل الضامن 

اساس / 140 /  قرار /4 / لعام     

 القايض  : ابراهيم الكادري

املساعد : خلود منال

املدعية  : نجالء العبد الله بنت خلف و 

خولة تولد 1998  

املدعى عليه  : محمد العبد الله بن عبد الله 

و باشا تولد 1994 

 عوينات كبرية تل الضامن –معروف من 

املختار

الدعوى :تثبيت طالق 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادتني /27 / 

فقرة /أ/ من قانون اصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف و 

لصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة ... املتضمن  

اقرر  :

 • تثبيت الطالق الذي اوقعه الزوج املدعى 

عليه : محمد العبد الله بن عبد الله و باشا 

تولد 1994 عن زوجته املدعية : نجالء العبد 

الله بنت خلف و خولة العبد الله تولد 

1998 والحاصل بقرية العوينات كبرية بتاريخ 

2020/6/26 واعتباره طلقة واحدة بائنة لعدم 

حصول املراجعة خالل فرتة العدة 

 • ال مجال المر الزوجة بالعدة الرشعية 

لفوات اوانها 

 • تثبيت تنازل الجهة املدعية عن كافة 

حقوقها املدنية املختص بتنفيذ مضمون القرار 

املذكور اعاله عىل قيود الطرفني املتداعيني 

وذلك بعد انربام القرار اصوال 

 •  تضمني  الجهة املدعى عليها الرسوم و 

املصاريف اصوالً 

قرارا صدر  وجاهياً بحق الجهة املدعية و 

مبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى عليها 

قابالً للطعن صدر و افهم علناًى حسب 

االصول والقانون بجلسة الخميس  بتاريخ 

 2022/8/25

 القايض 

103360

==========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف حريتان 

القايض : ابراهيم الكادري 

املساعد :  خلود منال 

املدعية :  نرسين عبد الحميد بنت عبد 

السالم 

املدعى  عليه : عالء الدين احمد داود بن 

عبد الغني           

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى أساس /  76/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/ فقرة 

/أ/  من  قانون أصول املحاكامت دعوتك 

نرشاً بالصحف املحلية و لصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة يوم  االحد   

2022/9/25   الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املذكور جرت بحقك املعاملة القانونية و 

يصدر الحكم مبثابة الوجاهي   

القايض

103361

==========

إعالن مبثابة تبليغ حكم   

صادر عن محكمة البداية املدنية العارشة  

القايض  السيد : مجد قمشايت 

املساعد السيد : عبدالرحمن حسن 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

محمد شعال بن غياث

4295 لعام 2022 قرار 473

عبدالقادر عابدة بن احمد 

3938 لعام 2022 قرار 384

عامر جربوع بن عبدالله 

3973 لعام 2022 قرار 354 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ  

 قررت املحكمة عمال باملادة 34و27 أ 

محاكامت مدنية اعالم املدعى عليهم بواسطة 

النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون االحكام التالية :

1-القاء الحجز االحتياطي عىل أموال املدعى 

عليهم املنقولة وغري املنقولة للمذكورين 

أدناه بحدود املبالغ املطالبني بها بدون كفالة 

وذلك قيمة ضبط املخالفات ملكاتب القطع 

وفق املرسوم 208 لعام 1952 لصالح الجهة 

املدعية .

2- الزام املدعى عليه محمد شعال بن 

غياث  بدفع مبلغ /458243 / دوالر امرييك 

اربعامئة ومثانية وخمسون الفا ومئتان وثالث 

واربعون دوالر أمرييك ال غري .

3- الزام املدعى عليه عبدالقادر عابدة بن 

احمد بدفع مبلغ /17545/ دوالر أمرييك 

سبعة عرشة الفا وخمسامئة وخمس واربعون 

دوالر أمرييك ال غري .

4- الزام املدعى عليه عامر جربوع بن 

عبدالله  بدفع مبلغ / 2224/ دوالر أمرييك 

الفان ومئتان واربع وعرشون دوالر أمرييك 

ال غري .

5- الزام املدعى عليهم كل عىل حدى مببلغ 

/10000/ ل.س كتعويض معنوي .

6- قلب الحجز االحتياطي اىل حجز تنفيذي 

عند انربام الحكم وتنفيذه أصوالً .

7- تضمني الجهة املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب.

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية وكالوجاهي 

بحق الجهة املدعى عليه صدر علنا وحسب 

األصول .

القايض

103332

==========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 11 بحلب

القايض : محمد دهان 

املساعد :  أحمد حسني 

املتدخلني :  مهند وعبد القادر وليال أوالد 

كنجو خبازة

املتدخل ضدها :   جليله الدلف بنت حسن

الدعوى : منع معارضة واسرتداد محجوزات

الدعوى أساس  4558 /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

103264

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب

أساس /128/ ص قرار /2022/69

الرئيس : عبد الكريم مقرش.

املستشار : مصطفى بريم,

املستشار : عدنان عبد الرحيم.

املساعد: نصار العساف.

املستأنف : عيىس االبراهيم بن فريج.

املستأنف عليه : محمد الحمود بن هالل.

الدعوى: تثبيت رشاء جرار.

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ إعالم 

املدعى عليه بالنرش بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة القرار املتضمن:

1- قبول االستئناف شكالً.

2- قبول االستئناف موضوعاً وفسخ القرار 

املستأنف والحكم مبا ييل :

أ- تثبيت رشاء املدعي عيىس االبراهيم 

بن فريج من املدعى عليه محمد الحمود 

بن هالل لتامم الجرار الزراعي رقم لوحة 

/09220/ ماركة الفرات طراز /60/ لون 

برتقايل ونقل وتسجيل ملكية السمه بقيود 

الدوائر املختصة أصوالً.

ب- ترقني إشارة الدعوى بعد انربام الحكم 

وتنفيذه أصوالً.

3- إعادة التأمني االستئنايف ملسلفه أصوالً.

4- تضمني الجهة املستأنف عليها رسوم 

الدعوى ومصاريفها واالتعاب والحد األدىن 

للوكالة.

حكامً مربماً صدر وأفهم علناً حسب األصول 

بتاريخ 2022/7/27 ميالدي.

الرئيـــس

103286

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بحلب

القايض: حسن مشاعل 

إعالن
اعالن ترخيص 

- تقدم السيد عبد العيل ابن هالل  باستدعاء  مسجل بديوان مجلس بلدة رسم الحرمل- اإلمام بالرقم/ 135 / و تاريخ / 1/ 8/ 2022يطلب 

فيه املوافقة عىل  منحه ترخيص بناء عىل جزء العقار /1/ منطقة عقارية شويليخ  إلشادة منزل سكني ضمن املخطط التوجيهي للقرية .

-تقدم السيد محمد إبراهيم الدياب  باستدعاء  مسجل بديوان مجلس بلدة رسم الحرمل بالرقم/ 144 / و تاريخ / 9/ 8/ 2022يطلب فيه 

املوافقة عىل  منحه ترخيص بناء عىل جزء العقار /1/ منطقة عقارية رسم الحرمل - اإلمام إلشادة محال تجارية  يف منطقة ملحوظة عىل 

املخطط التنظيمي  لبلدة رسم الحرمل- اإلمام )توسع بلدة(.

- تقدم السيد مصطفى االيوب ابن عبد  باستدعاء  مسجل بديوان مجلس بلدة رسم الحرمل بالرقم/ 147 / و تاريخ / 16/ 8/ 2022يطلب 

فيه املوافقة عىل  منحه ترخيص بناء سكني عىل جزء العقار /1/ منطقة عقارية زعرايا  .

- تقدم السيد ظاهر السليامن ابن حسن  باستدعاء  مسجل بديوان مجلس بلدة رسم الحرمل بالرقم/158 / و تاريخ / 23/ 8/ 2022يطلب 

فيه املوافقة عىل  منحه ترخيص بناء سور عىل جزء العقار /1/ منطقة عقارية رسم الكام  يف الحي الشاميل الغريب.

-فعىل من يود االعرتاض عىل منح الرتاخيص السابقة التقدم بطلب خطي اىل ديوان مجلس بلدة رسم الحرمل خالل أوقات الدوام الرسمي 

اعتبارا من تاريخ 2022/8/24 وملدة /30/  ثالثون يوم مرفقا بالثبوتيات الالزمة واسباب االعرتاض.

رئيس مجلس بلدة رسم الحرمل- اإلمام

حسن العيل

24472

إعالن
قرر مجلس إدارة األوائل التعاونية للسكن واالصطياف بحلب بجلسته رقم / 7/ تاريخ 8/21/ 2022 

دعوة األعضاء املنتظرين وفقا ألفضلياتهم لالكتتاب عىل امالء الشواغر يف املرشوع السكني الثاين منطقة 

w3 قطعة 608 منفصل املخصصة من مجلس مدينة حلب ومن يرغب باكتتاب يتوجب عليه تسديد / 

أربعة ماليني / ل.س ومدة االكتتاب /20/ يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وعىل األعضاء الراغبني بتقديم 

طلبات االكتتاب مراجعة مقر الجمعية الكائن يف العزيزية – بناء املرصف العقاري – طابق اول جوال: 

0944645757 خالل أوقات الدوام الرسمية وذلك تنفيذا ألحكام املادة /11/ الفقرة / ج/ من املرسوم 

الترشيعي رقم / 99/ لعام 2011 ويعترب هذا اإلعالن مبثابة التبليع الشخيص لألعضاء مجهولني اإلقامة وهم: 

جامنة سويد بنت محمد فؤاد/ 21/ - سامر طه القاسم ابن إبراهيم /27/ - عامد طه القاسم ابن إبراهيم 

/42/ - مازن طه القاسم ابن إبراهيم /44/ - قاسم طه القاسم ابن إبراهيم /43/ طارق مشلح ابن حسني 

/53/ - حازم طه القاسم ابن إبراهيم /60/ - عيل مشلح ابن احمد /61/ عالء مشلح ابن حسني/ 62/ 

محمد مشلح ابن حسني/63/ عالء مشلح ابن حسن / 64/ محمد املحمد طه معراوي ابن عبد الله /66/ 

انس كيايل ابن عبد املنعم /67/ عبد السميع سفراين  ابن نادر/69/ حازم دياربكريل ابن محمد نهاد /71/ 

روال دياربكريل بنت محمد نهاد /72/ 
امني الرس                                                           رئيس مجلس اإلدارة 

فراس اسكيف                                                        ساهر دركزنيل 

24468

إعالن
القرار رقم /1 / تاريخ 22/ 8/ 2022 الصادر بالتفويض عن السيد مدير التجارة الداخلية 

وحامية املستهلك بحلب التصديق عىل قرار الهيئة العامة لرشكة اتايس ودرعوزي  ونحاس 

املحدودة املسؤولية املتخذ باجتامعها املنعقد بتاريخ 15/ 8/ 2022 والذي تقرر فيه حل 

الرشكة وتصفيتها رضائيا وذلك نظرا النتهاء مدة الرشكة وفقا ألحكام قانون الرشكات 

الصادر باملرسوم الترشيعي رقم / 29/ لعام 2011 مع االخذ بعني االعتبار ما يرتتب عىل 

الرشكة تجاه وزارة املالية والغري من الحقوق وااللتزامات وتعني السيد جامل درعوزي 

جامل بن محمد ديب مصفيا للرشكة ومتابعة إجراءات حل الرشكة وتصفيتها لدى كافة 

الدوائر املختصة وتلقى املسؤولية التضامنية عىل املؤسسني واملديرين فيام يتعلق بحقوق 

الغري تجاه الرشكة 

حلب يف 22/ 8/ 2022                          

مدير التجارة الداخلية وحامية املستهلك بحلب 

م. احمد سنكري طرابييش       

 2/1              24461

إعالن
إعالن مبثابة سند تبليغ إنذار كاتب بالعدل

بناًء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم ) 113 /1463 ( مبوجب اإلنذار املوثق 

لدينا برقم خاص /2/ عام /12076/ السجل /604/ تاريخ 2022/8/14 والقايض بتبليغ املنذر إليه بواسطة 

النرش بالصحف ولصقاً عىل لوحة اإلعالنات للسيدين 1- مصطفى عليكاج بن أحمد -2- عامر داده بن 

فصيح 

واملنذر من قبل السيد :  أحمد حمو بن عزت 

وذلك مبوضوع االنذار : 

تم تنظيم عقد مقاولة وإشادة بناء بني ابراهيم خليل جمو بن محمد واملقاوالن املذكوران أعاله عام 

2012 عىل أن يقوما بإشادة بناء مؤلف من عدة طوابق ، إال أنهام خالفا رشوط العقد وأقاما بناء 

غري مستكمل وفق رشوط العقد . ولعدم التزامكم ببنود العقد املربم وخاصة املادة /7/ التي تنص 

عىل تسليمكم البناء كامالً وجاهزاً ملدة مثانية أشهر . لهـــذا جئت أنذركام بأن العقد أصبح مفسوخاً 

اعتباراً من تاريخ تبلغكام هذا االنذار أصوالً تحت طائلة مالحقتكام بكامل املسؤولية املدنية والجزائية 

ملخالفتكم رشوط عقد املقاولة املربم منكام ومطالبتكام بالتعويض جراء هذا البناء املخالف للقوانني 

واألنظمة لدى مجلس مدينة حلب . 

الكاتب بالعدل بحلب 

24475

إعالن
فقدت الطالبة مريم إبراهيم أسعد مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الرتبية /

معلم صف يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24471

املساعد: نور ركبي 

املدعي: محمد شيخو بن فوزي    

املدعى عليهم:  

1- فوزي شيخو بن محمد 

2- كيناز شيخو بن فوزي

3- شهيناز شيخو بنت فوزي 

4- زينب شيخو بنت فوزي

5- ريناز شيخو بنت فوزي 

الدعوى: تثبيت بيع 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 34/أ تبليغ 

املدعى عليهم بالنرش بالصحف وباإلعالن 

لصقا بلوحة إعالنات املحكمة مضمون القرار 

/729/ أساس /418/ 2022 

املتضمن:

1- تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى عليهم 

ملا ال اليهم ارثا من مورثتهم مها خزمه من 

العقار رقم محرض 13/4433 منطقة عقارية 

ثانية بحلب  .... الخ 

قرار وجاهيا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال لالستئناف صدر 

وافهم علناً بتاريخ 2022/8/17

القايض

103287

=========

اعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية الخامسة بحلب

القايض : عيل سلطان 

املساعد : موىس شيخو

املدعية : منال مصطفى بنت محمد

املدعى عليه : محمد حسام باطوس بن عبد 

القادر.

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس: 2022/7019

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف الرسمية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة لحضور املجلس العائيل 

يوم االثنني 2022/9/26 الساعة العارشة 

زواليه سنداً للامدة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً عنك باملوعد املحدد سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري بإجراءات 

التحكيم بحقك .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103304

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السابعة بحلب

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعي : أحمد معراوي بن رضوان

املدعى عليهم : جهان وريان وصباح ورحاب 

وعبد الحميد وإبراهيم أوالد صالح معراوي

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 2022/15238

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/10/5 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103297

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السابعة بحلب

القايض : حسن أرناؤوط

املساعد : ماهر حراق

املدعي : محمد نور الله الزين بن محمد

املدعى عليها : فاطمه دياب بنت عبد الفتاح 

الدعوى : تثبيت بيع 

الدعوى أساس 2022/19652

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103296

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية العارشة 

بحلب

القايض السيد : مجد قمشايت

املساعد السيد : عبد الرحمن حسن

املدعي : عبد الجواد كالله بن أحمد.

املدعى عليهم : ورثة املرحوم أحمد كاللة 

بن عبدو وهم :  بسام وجامل وغادة أوالد 

أحمد كاللة

باإلضافة لرتكة مورثهم أحمد كاللة بن عبدو

الدعوى : تثبيت بيع

بالدعوى أساس 2022/18411

عمالً باملادة 27/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إخطار املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة يوم األحد 

2022/9/25 الساعة /10/ زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً باملوعد 

املذكور جرت بحقكم املعاملة القانونية، 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي.

القايض  

103292

=========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املنفذ : هدى أيوب بنت عبد الوهاب.

املنفذ عليه : محمد العاشور بن هايم

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/8/22 يف امللف التنفيذي رقم 

3912/ص/2022 إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب بأنه ُوضع موضع التنفيذ الحكم 

الصلحي املدين رقم أساس /1547/ قرار /70/ 

حسم 2021/2/24 عن محكمة الصلح املدنية 

السادسة بحلب.

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

103288

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرعن املحكمة الرشعية يف عفرين  

القاضـــي  : محمد يارس عطعط    

املساعـد : محمد يارس الحافظ    

املدعــية :  اسمهان إبراهيم بنت صالح 

الدين األيويب                           متثلها 

املحامية : فاتن الرامي الشهري بالعنتايب 

املدعى عليــه : محمد جمو بن رفعت   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /743/ لعام 2022

   وعمال باملادة رقم /34/ أ. أ. م . م  كون 

منطقة املدعى عليه غري آمنة  قررت املحكمة 

دعوة املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األحد املوافق 

2022/9/18 الساعة /10/ زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية مبثابة 

الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

103280

==========

إخطار بيع أموال غري منقولة نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات الدائرة

رقم امللف : 2448/ش/2022 

الجهة املنفذة : نائلة نصار بنت محمد.

الجهة املنفذ عليها : زكوان جاميل بن رفعت.

قررت رئاسة التنفيذ الرشعي بحلب 

بتاريخ 2022/8/22 بامللف التنفيذي رقم 

2448/ش/2022 إخطارك بالبيع لجهة األموال 

غري املنقولة وخاصًة العقار رقم محرض /201/ 

شقة /9/ الناتج عن العضوية رقم /210/ لدى 

جمعية حريف الشهباء التعاونية السكنية.

فعليك الحضور إىل دائرة التنفيذ الرشعي 

أو إرسال وكيل قانوين تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف لجهة العقار.

وعليه اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ الرشعي بحلب

103279

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

بحلب 

القايض : فيصل عرنوس  

املساعد: راما السيد عيل 

 املدعي: محمد درويش بن عبد القادر 

املدعى عليها: هناء درويش بنت درويش 

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس/ 1198/ 2022 

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 27/أ 

إخطارك بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة يوم االحد 

2022/9/25 الساعة /10/ زوالية.

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103270

=========

مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية السابعة  بحلب

 القايض :  بسام القاسم  

 املساعد :  والء محو 

املدعية:  بتول حسون بنت احمد             

متثلها املحامية رباح رمضان 

 املدعى عليه : عبد الله فداوي بن عبد 

القادر

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

الدعوى أساس/   1907/ لعام 2022-

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني وتحديد 

يوم  االربعاء 2022/9/21 يف الساعة العارشة 

صباحا موعداً لعقد املجلس العائيل املشرتك 

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

103268

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /20/ 

بحلب

 القايض :  خليل العالّن  

 املساعد :  صباح حاممي

املدعية: كوثر هرشو بنت احمد                                      

 املدعى عليه : أحمد هرشو بن بكري    

 الدعوى : تثبيت بيع  

 الدعوى أساس/16896/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االربعاء  2022/9/28 الساعة )10( 

زوالية وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض 

103267

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة بحلب  

القايض السيد :  محمد العيل 

املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : ملى الحاجي جاسم بنت عبد النارص 

املدعى عليه : يوسف العمر بن أحمد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/5905

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد يوم 

األربعاء املوافق  2022/9/21 يف الساعة /11/ 

صباحاً موعداً لعقد املجلس العائيل املشرتك.

وعمالً بأحكام املادة )27/أ( من قانون أصول 

املحاكامت املدنية تقرر دعوة املدعى عليه 

بإحدى الصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور املجلس العائيل ويف حال تغيبك 

وعدم حضورك أو إرسال وكيالً قانونياً سينعقد 

املجلس العائيل وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103266

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار 

صادر عن  املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض : بسام القاسم 

املساعد  : والء محو

املدعـــــية : دانية كلزي بنت عبد الرحمن   

- ميثلها املحامي : أحمد محمد مبيض

املدعى عليه : عبد الوهاب سواس بن وضاح 

 الدعــوى : تثبيت زواج ونسب 

 أساس /10100/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ  من قانون أصول 

املحاكامت املدنية لذلك قررت املحكمة 

إخطار املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات  املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء  9/27/ 

2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد سيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

.

القايض

103265

=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  الثامنة 

بحلب

الرئيس:   محمد عيل خليل  

املساعد:  محمد اديب الزكور  

املستأنف :  محمد كامل ديري بن محمد    

املستأنف عليهام:  

•  أرسالن عمر بن امني 

• سلوى محمد بنت محمد   

 الدعوى أساس/ 2010/ب/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال بأحكام املواد 34/أ 

اصول  إبالغ  املستأنف عليهام  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة  االثنني 2022/9/26 

الساعة )11( زوالية  واذا مل تحرضا أو ترسال 

وكيال  قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكام املعاملة القانونية .

الرئيس

103356

=========

 مذكرة  اخطار       

صادرة عن املحكمة الرشعية يف دارة عزة

بالدعوى أساس/  86  / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم الكادري                                     

املساعد : عامر القسوم

املدعية: والء حسني علوش بنت احمد                    

وكيلها املحامية : شهرزاد حاجي                    

املدعى عليه:  شحود محمود بن عيل                            

عفرين- االرشفية        

 موضوع الدعوى:  تفريق لعلة الشقاق  و 

الرضر  

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة  وعمالً بأحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار  املدعى عليه مذكرة الدعوى 

عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم  الثالثاء  20/ 

2022/9 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  

103359

=========

إعالن
فقد الطالب مصطفى محمد الذهبي مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية هندسة 

ميكانيك يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.

24470

إعالن
فقدت الطالبة فاطمة عبد املجيد الديبو 

الشهادة الكرتونية + مصدقة تخرج صادرة عن 

جامعة حلب كلية الرتبية يرجى ممن يجدها 

ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.
24469



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٦/

االحد ٢٨ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

لخامســة ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

 إعالن مبثابة تبليغ حكم   

صادر عن محكمة البداية املدنية العارشة  

القايض  السيد : مجد قمشايت 

املساعد السيد : عبدالرحمن حسن 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

محمود عبدالله عبداللطيف-زهري بن محمد 

كامل املنجد

4293 لعام 2022 قرار 471

محمد جامل جدعو بن محمد 

30902 لعام 2022 قرار 461 

مروان فروايت بن بكري و رفاقه 

4078 لعام 2022 قرار 594

موضوع الدعوى : طلب مبلغ  

قررت املحكمة عمال باملادة 34و27 أ 

محاكامت مدنية اعالم املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون االحكام التالية :

1-القاء الحجز االحتياطي عىل أموال املدعى 

عليهم املنقولة وغري املنقولة للمذكورين 

أدناه بحدود املبالغ املطالبني بها بدون كفالة 

وذلك قيمة ضبط املخالفات ملكاتب القطع 

وفق املرسوم 208 لعام 1952 لصالح الجهة 

املدعية .

2- الزام املدعى عليه محمد جامل جدعو بن 

محمد  بدفع مبلغ /24963376 /ل.س اربع 

وعرشون مليونا وتسعامئة وثالث وستون 

الفا وثالمثائة وستة وسبعون لرية سورية 

ال غري .

3- الزام املدعى عليه مروان فروايت بن بكري 

ورفاقه بدفع مبلغ /1940527/ ل.س مليون 

وتسعامئة واربعون الفا وخمسامئة وسبعة 

وعرشون لرية سورية الغري .

4- الزام املدعى عليه محمود عبدالله 

عبداللطيف – زهري بن محمد كامل املنجد 

بدفع مبلغ / 3492646/ ل.س ثالثة ماليني 

واربعامئة واثنان وتسعون الفا وستامئة 

وستة واربعون لرية سورية ال غري . 

5- الزام املدعى عليهم كل عىل حدى مببلغ 

/10000/ ل.س كتعويض معنوي .

6- قلب الحجز االحتياطي اىل حجز تنفيذي 

عند انربام الحكم وتنفيذه أصوالً .

7- تضمني الجهة املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب.

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية وكالوجاهي 

بحق الجهة املدعى عليهم صدر علنا 

وحسب األصول .

القايض

103333

==========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة البداية املدنية 13 

القايض  السيد : سامر زينو

املساعد السيد : رونزا جويد 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

عبدالله مأمون شيخ القهواتية 

5903 لعام 2022

فراس خربوطيل بن محمد 

11654 لعام 2022

عبدالنارص خراط بن محمد 

5704 لعام 2022

عامر الهالل بن سامي 

11652 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضوركم سيصدر القرار يف حقكم 

مبثابة الوجاهي .وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103336

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة البداية املدنية 14 

القايض  السيد : فاطمة دهان

املساعد السيد : غفران عبيد 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم    رياض عسيل ابن محمد     

رقم األساس  6369 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضوركم سيصدر القرار يف حقكم 

مبثابة الوجاهي . وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103337

========

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة البداية املدنية 17 

القايض  السيد : محمد فاتح أبرم 

املساعد السيد : سهيلة العيل

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

داوود بكر بن محمد 

10176 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االحد 

2022/9/25 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضوركم سيصدر القرار يف حقكم 

مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103334

=========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة االستئناف املدنية الثالثة

الرئيس السيد : عبدالخالق رزوق

املساعد السيد : مازن موقت 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم  رامي كرزون بن شكيب

رقم األساس 1431/ب لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة تبليغكم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضوركم سيصدر القرار يف حقكم 

مبثابة الوجاهي .

وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

103335

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب

القايض السيد : بسام تلجبيني 

املساعد السيد : نذير صاري كوزال

املدعية : آية شحادة بنت أحمد.                                   

ميثلها املحامي : أحمد شحادة

املدعى عليه : بهاء الشهوان بن غسان.

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

ومهرين ونفقة ومصاغ ذهبي

يف الدعوى رقم أساس /2022/9422

عمالً باملادة /27/ فقرة /أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية إخطاره بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكورة جرت يف حقه املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

القايض

103314

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية بحلب 

القايض :  مصطفى حبو 

املساعــد :  محمد سالمة.

املدعية :  أمينه سالمه بنت شحاده. 

املدعى عليه : حسن الخزيم بن عيل . 

 الدعوى : تثبيت زواج وتفريق لعلة الشقاق  

أساس 2022/10066 

عمالً باملادة /34/أ اصول قررت املحكمة 

ابالغك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة الخميس 2022/9/29 الساعة 10 

زوالية.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103315

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية  السابعة 

بحلب

 القايض :  بسام القاسم  

 املساعد : وال محو 

الجهة  املدعية »املتخارج لها »:  هيفاء 

سواس بنت احمد                

ميثلها املحامي يحيى مشهدي 

الجهة  املدعى عليها ) املتخارجة(- الجميع 

إضافة لرتكة املورث محمد غسان بني بن 

محمد طاهر  وهم: 

•محمد طاهر بني بن محمد  غسان  

•كفاح بني بنت محمد  غسان             

الدعوى : تثبيت مخارجة

 الدعوى أساس/9757/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليهام رغم تبلغهام 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  

18 /2022/9 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرضا أو ترسال وكيال قانونيا عنكام 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكام املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقك 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

103316

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية السادسة بحلب  

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم

املدعية : عائشه حيل بنت محمد 

املدعى عليها : دالل منور بنت سامي  

أصالة وإضافة لرتكة عمر مشلح بن محمد

الدعوى : تثبيت زواج من متوىف

الدعوى أساس 2022/6802

عمالً باملادة )27/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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103320

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثالثة بحلب

القايض : عمران الحداد

املساعد : عامر داده 

املدعي : عالء العلوش بن محمد

املدعى عليهم : 

•خلود سامن بنت عبد الرزاق 

•شكرية التناري بنت حاج حسني 

•أحمد وحنوف وسمر وهنادي ومهند 

وحسام أوالد يوسف العلوش ـ ورثة 

املرحومة ملك العلوش بنت يوسف

الدعوى : ترميم وإثبات صحة حكم

الدعوى أساس 2022/19839

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك 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 وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

103321

=======

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  476/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: محمد عيل جركس بن 

محمد 

املدين : ماهر جركس بن محمد ـ فاطمة 

قبوات

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

أوصاف العقار

375 ق153 مقسم /14/ منطقة عقارية 

أنصاري بحلب

95.000.000 ل.س خمسة وتسعون مليون 

لرية سورية 

عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من أربع غرف 

وصالون ومطبخ وحامم ودورة مياه وبلكون 

أمامي مطل عىل الشارع الرئييس وبلكون 

جانبي مطل عىل املمر بالجهة الرشقية 

مساحة الشقة /105م2/ البناء حجري 

واكساء الجدران والسقف دهان زيايت 

ومنجور النوافذ واألبواب واألباجور خشبي

يباع العقار حجر ي فقط )حق الرقبة( فقط 

احتفظت املالكة فاطمة قبوات بحق االنتفاع 

مدى الحياة ويعود ملاليك الرقبة بعد الوفاة 

بالعقد رقم /1884/ لعام 2005

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة البيع األوىل يوم الثالثاء ـا 

2022/9/20 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

103322

=========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية التاسعة بحلب

القايض : محمد فراس خرمة

املساعد : عيل األقرع 

املدعيان : 

•راما حلوي بنت محمود 

•فاتن حندويك بنت طه 

املدعى عليهام : 

•محمود حلوي بن محمد 

•محمد حلوي بن محمود

الدعوى : ترميم

الدعوى أساس 2022/16316

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/9/20 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

103323

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  بدر قنرب بن محمود 

املنفذ عليه :  محمود مسلم بن محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ  21 

/ 8 / 2022 بامللف التنفيذي رقم  3881/ 

ص/2022 إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  الصلحي املدين أساس 

/2920/ قرار /488/ 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

103324

========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : اميان سيد عيل بنت إبراهيم   

وكيلها املحامي محمد اياد النجار

املدعى عليه :  مالك قديري بن ناجي

الدعوى : تثبيت زواج ونسب وطالق

الدعوى أساس 9531/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103326

=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية الرابعة بحلب

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعية : رشا صهريج بنت محمد زهري 

املدعى عليه : وليد طاهر بن محمد

الدعوى : ترقني إشارة

الدعوى أساس 2022/4333

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد  

2022/9/25 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

103327

======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض: بسام القاسم

املساعد:  والء محو

املدعية: مروه دايه بنت محمد مروان

املدعى عليها: عمر غريب بن عيل

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/1754/ قرار /838/ لعام 2022 املتضمن:

• تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 2022/6/8 

بالتايل التفريق بني املتداعيني بطلقة بائنة 

واحدة لعلة الشقاق والرضر واعتبار هذه 

الطلقة واقعة يف قاعة املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ صدور هذا القرار.

 • أمر الزوجة املدعية بالعدة الرشعية 

حسب حالها عىل أن ال تنقص عن ثالثة 

أشهر ترسي من تاريخ صدور القرار.

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقها باملهرين 

وكافة الحقوق الزوجية.

قراراً قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

بتاريخ 2022/7/17

القايض

103328

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادر عن املحكمة الرشعية الغرفة السادسة  

بحلب 

القايض السيد : عباس شيخو

املساعد السيد : عبد الرزاق هاشم  

 املدعية : رامه السخني بنت محمود       

املدعى عليه : نارص السخني بن محمد  

موضوع  الدعوى : تفريق لعلة الشقاق :

قررت املحكمة عمال باملادة /27/أ مكرر   

من قانون أصول املحاكامت املدنية اعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة  

 مضمون القرار رقم /723/  أساس /3613/ 

لعام 2022 

اقــرر

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ بتاريخ 

2021/6/30 والتفريق بني الزوجني املتداعني 

بطلقة بائنة واحدة واقعة ببهو املحكمة 

الرشعية السادسة بحلب بتاريخ صدور هذا 

القرار  

 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا من 

تاريخ صدور هذا القرار 

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الرشعية والزوجية يف هذه الدعوى 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف

قرار وجاهيا بحق  املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن  بالنقض 

صدر وافهم علنا حسب األصول بتاريخ 1/ذو 

الحجة  /1443 هجري املوافق 2021/6/30 

ميالدي  

 وعليه اقتىض اإلعالن 

  القايض 

103330

 ========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية   الخامسة 

بحلب

 القايض :  عيل سلطان  

 املساعد :  موىس شيخو

املدعية: خديجة األشقر بنت مصطفى                                        

متثلها املحامية ليال خلف                                     

 املدعى عليه : محمد نور الدين رسالن    

 الدعوى : تفريق لعلة الغياب 

 الدعوى أساس/ 8751 / لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االربعاء  2022/9/28 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض 

103331

 =======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار بالصحف

صادرة عن املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض السيد : بسام  القاسم.

املساعد السيد : والء محو

املدعية : نغم طه بنت عبد اللطيف.

املدعى عليه : طه حج قدور بن محمود.

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق والرضر

يف الدعوى رقم أساس /8070/ لعام 2022

عمالً بأحكام املادة ) 34 ( فقرة /أ/ من 

قانون أصول املحاكامت قررت املحكمة 

إخطارك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

إىل املحكمة يوم الخميس 2022/9/19 

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

103341

 =======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية السابعة  

بحلب

القايض : حسن ارناؤوط

املساعد : ماهر حراق 

 املدعني : محمد زياد + عائدة + فائزه/ 

أوالد محمد مزيد اصالة واضافة لرتكة مرسة 

مزيد

 املدعى عليهم : 

 • محمد غاندي + هيثم + أنور+ محمد 

مجدي / أوالد محمد مزيد 

 • نور + ضحى+ هاله+ محمد / أوالد 

محمد ناظم مزيد

الدعوى : تصحيح نوع رشعي  

قررت  املحكمة عمال باملادة)34- أ(  اصول  

ابالغكم بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة القرار رقم /731/واساس /12150/ 

2022واملتضمن :

 • تصحيح النوع الرشعي للعقار )9/4448( 

م ع /4/ بحلب  وجعله ملك بدال من امريي 

وتدوين هذا التصحيح لدى صحائف السجل 

العقاري اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى املوضوعة بالعقد 

/2022/1185 بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/7/25

 القايض

103343

 =======

مذكرة  تبليغ دعوة       

صادرة عن املحكمة الرشعية يف حريتان

بالدعوى أساس/ 131 / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم الكادري                                     

املساعد  :  خلود منال

الجهة املدعية املتخارج لها :  عبد الهادي 

منافيخي بن فاروق     وكيلته املحامية 

صفاء عكش   

 املدعى عليه املتخارج لها : منتهى ريحاوي 

بنت زهدي            

موضوع الدعوى: تثبيت مخارجة    

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة  وعمالً باحكام املادة)34( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة تبليغ  املدعى عليه مذكرة الدعوى 

عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم   الثالثاء  

27/ 2022/9 الساعة/10/ زوالية.  واذا مل 

تحرضي أو ترسيل وكيالً قانونيا عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية وان الحكم سيصدر 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض االعالن

القايض

103344

  =========

 إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  314/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: مجد ترجامن بن محمد

املدين : باسل ترجامن بن محمد

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

أوصاف العقار

3/256 منطقة عقارية ثانية بحلب

300.000.000 ل.س ثالمثائة مليون لرية 

سورية

يتألف من أربع غرف وصالون )بهو( ومطبخ 

وحامم وسقيفة وممىش مطلة عىل فناء 

داخيل )باسيو( ورشفة يف الجهة الجنوبية 

تطل عىل شارع األربعة )كان ياما كان( وه 

وبحالة جيدة وطابق قبو عبارة عن غرفة 

مؤنة برقم افراز /3/

يباع العقار خالياً من الشواغل والشاغلني

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة البيع األوىل يوم الخميس ـا 

2022/9/22 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

103348

                                                                     ======

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2419 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري 

بصفته         

ميثله املحامي :نهاد إسامعيل

املنفذ عليه  : ورثة احمد العجل بن عبد 

الكريم وهم :منى العجل بنت محمد خري – 

و عبد الكريم ومحمد  ومحمود  وعبدالله  

ورقية  وسامية  وتغريد  وخلود  أبناء وبنات 

احمد العجل بن عبد الكريم

العقار املطلوب بيعه

القيمة املقدرة للعقار

 أوصاف العقار 

/23387/ هندسية الصناعية املدينة الشيخ 

نجار يف حلب التامم

/150000000/

مئة وخمسون مليون لرية سورية

عبارة عن منشاة صناعية ضمنها غرفة 

محرس وغرفة مركز تحوييل وكتلة بناء 

مرتفعة املنسوب هي عبارة عن قبو 

مستخدم كفرن لصهر املعادن وكتلة بناء 

إدارة مؤلفة من طابقني طابق اريض مؤلف 

من عدة غرف ومنافع وطابق أول يعلوه 

يتألف من عدة غرف ومنافع ورشفة وضمن 

الفسحة شوهدت غرفة مالصقة ملبنى اإلدارة 

يف الجهة الغربية منه /عىل يسار الداخل 

للمنشاة /وعدة فراغات غري مبنية ويحيط 

بهذه املنشاة سور حجري ولوحظ تهدم يف 

أجزاء من املقسم. 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد املوافق 2022/9/18 

الساعة 11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ 

زوالية وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل 

إىل اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة يف جلسة 

البيع يف اليوم األول ويقرر رئيس التنفيذ 

اإلحالة القطعية إىل صاحب العرض األعىل 

مهام بلغ الثمن فعىل من يرغب االشرتاك 

باملزاودة الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل نصف 

القيمة املقدرة ومن يرغب زيادة يف اإليضاح 

واالطالع عىل قامئة رشوط البيع واملزاودة 

فعليه مراجعة ديوان دائرة التنفيذ أو داليل 

الدائرة ويقع عىل عاتق املشرتي رسم الداللة 

ورسم الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

103349

                     ========

إعالن مبثابة مذكرة )دعوة  (

صادرة عن  محكمة   البداية   املدنية /  

الثامنه / بحلب 

القايض السيد :  حسن زلط 

املساعد  : فؤاد نجار 

 الجهة  املتدخلة : روعة  بصمه جي  بنت 

عبد الوهاب

الجهة  املتدخل  ضدها  :  حذيفة -  محمد 

– محمود -  اوالد  صالح موصليل   

اصاله واضافة  لرتكة مورثهم  صالح موصليل  

بن حسن

عبد  السالم  بصمه  جي  بن عبد  الوهاب  

الدعـوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  )  2984 / 2022  (

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة( املتدخل ضدهم  

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

يوم ) االثنني  ( املوافق    9/19 / 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 

القاضـي 

103352

======

إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة  البداية  املدنية  الثالثة 

عرش بحلب

القايض  السيد : سامر زينو

املساعد  : رونزا  جويد

 املدعية : بتول  الشني   بنت فايز   

 املدعى عليهم :

•  يارس - هنية  اوالد  ابراهيم الشني                

اكرم  -  جالل -  صبا –ندا -  لينا -   اوالد  

عبد الكريم ميلص -  اضافة لرتكة  مورثيهم   

نشيدة  الشني  بنت  ابراهيم 

 • محمد عامر – عبد الغفار -  عبد ا لجليل 

-  ابراهيم   عبد العظيم  اوالد  عمر ميلص 

 اضافة لرتكة  مورثيهم  عمر  مليص  بن عبد 

الكريم   ونشيدة  الشني  بنت ابراهيم

 •  محمد هيثم -  محمد ارشف -  بدر 

البدور -  اماين  -  نهلة -   رقية  -  انعام 

اوالد  احمد غانم ميلص 

اضافة لرتكة  مورثيهم   احمد غانم   ميلص 

بن  عبد ا لكريم ونشيدة  الشني  بنت 

ابراهيم

 •   عبد ا لكريم  -  وسيم -  نور -   زينب   

اوالد  غياث ميلص   اضافة لرتكة مورثهم  

غياث ميلص   بن  عبد الكريم   ونشيدة 

الشني بنت   ابراهيم 

الجهة  املدخلة :  ورثة نشيدة  ميلص  بنت  

احمد  غانم  وهم  :  

تغريد  النعسان   بنت عارف -  محمد 

هيثم  ومحمد ارشف   ونهلة  ورقية  وانعام  

اوالد  احمد غانم  ميلص  اضافة لرتكة  

نشيده ميلص بنت احمد غانم 

الدعوى : تثبيت رشاء   --- قررت املحكمة 

عمال بأحكام املادة)27- 34  / أ( قانون  

أصول املحاكامت  املدنية إعالم  املدعى 

عليه  بواسطة النرش بالصحف باالضافة اىل 

االعالن لصقا« عىل لوحة إعالنات املحكمة  

مضمون القرار الصادر بالدعوى أساس )  

2022/5787 (   قرار  )607(  املتضمن  :

•تثبيت   رشاء  الجهة املدعية  بتول الشني  

بنت فايز  وبيع مورث الجهة املدعى عليها  

والجهة املدخلة  املرحوم   فايز  الشني  بن 

ابراهيم   حال حياته   لتامم العقار   رقم   

4892 مقسم 8 من املنطقة  العقارية  

بللريمون  بحلب  

• عدم املساس  بحقوق  الغري

• ترقني  اشارة  الدعوى  املوضوعة 

• تضمني املدعى عليهم  الرسوم واملصاريف 

0 قرارها وجاهيا  بحق  الجهة املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى  عليه  وقابال  

لألستئناف  صدر  حسب االصول بتاريخي 

28/ ذي  القعدة  /  1443 هـ    املوافق   

  2022/ 6/28

  القايض 

103353

 =======

إعالن مبثابة مذكرة اخطاار 

صادرة عن محكمة البداية املدنية يف 

السفرية

أساس / 467 /  لعام 2022

القايض : صالح الياس  

املساعد :  محمد نور مشنطط

الجهة املدعية : عارف وأحمد ونوري اوالد 

رمضان جوالقو

الجهة املدعى عليها  : مريم جوالق بنت 

رمضان

الـدعـــوى : تثبيت بيع 

 عمالً باملادة 27/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطارك 

نرشاً بالصحف املحلية وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

االثنني  26 /2022/9 الساعة /10/ زوالية  .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقكم املعاملة القانونية 

مبثابة الوجاهي .وعليه اقتىض االعالن

القايض 

103354

 ======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية السادسة بحلب

الرئيس : حسن عتك

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : عبري كعكه بنت نشأت

املستأنف عليها : عهد دهان بنت عبد 

الفتاح

الدعوى أساس 2022/2036

عمالً باملادة )27/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 .

القايض

103355

 ======

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة /   الثالثة  / 

القايض السـيد : محمد  سعيد علوش

املساعد الســيد : خلدون حوري

الجهة املدعيــة: يحيى   حسن  بيك  بن  

عبدو 0

الجهة املدعى عليها : نرسين  حسن  بيك   

بنت عبدو 

 الدعــوى : تثبيت مخارجة

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس 

)2022/7896(

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 )  األحد   ( املوافق    25 / 

9/ 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

103311

=======

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب -الغرفة 

/ السابعة /

القايض السيد : بسام القاسم 

املساعد السيد : والء محو

الجهة املدعية : منتهى  ادلبي  بنت عيل 

الجهة املدعى عليها :   محمد الجاسم  بن 

عبد الله 

موضوع الدعوى : تثبيت زواج  ونسب  

تفريق  لعلة  الشقاق

 قررت املحكمة عمال بأحكام املادة)27- 

34/أ(من قانون  أصول املحاكامت  املدنية 

إعالم  الجهة املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف باألضافة إىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون القرار  

رقم أساس ) 1618(  قرار ) 401(  لعام    

/2022/   املتضمن :

 •    تثبيت  زواج  املدعى عليه  محمد  

الجاسم  بن عبد  الله  والدته   ربوعة   

شيخ  رشيد  تولد  حلب 1-1- 1995   قيد  

صاخور خ 390  من املدعية  منتهى  ادلبي  

بنت عيل والدتها  فادية ناولو   تولد   حلب  

1-1- 1993  التونبوغا خ  71  املعقود  

بينهام يف محلة الكالسة  بحلب  بتاريخ 

14-2- 2017  عىل مهر معجله  مئتي  الف 

لرية سورية  غري مقبضة ومؤجله مثله باق  

بذمة الزوج  

 •  تثبيت نسب الطفلة  رابعة  تولد حلب 

12-3- 2018  من والديها  طريف  الدعوى 

 •   تصديق  تقرير  الحكمني املؤرخ يف 

9-3- 2022 التفريق   لعلة  الشقاق بني 

الزوج  املدعى عليه وزوجته  املدعية بطلقة  

بائنة  واحدة واقعة   يف قاعة  املحكمة 

الرشعية  بحلب  بتاريخ صدور  هذا 

القرار 0 

 • تسجيل  الزواج والنسب  والطلقة  

الحاصلة بالتفريق  موضوع الفقرات  الثالثة  

االوىل  من هذا القرار  يف  القيود  املدنية 

للطرفني  بعد اكتساب   القرار الدرجة  

القطعية  اصوال 

 •  الزام الزوجة  املدعية بالعدة الرشعية 

حسب  حالها ترسي  من تاريخ صدور  

القرار بالتفريق 

 • تثبيت  تنازل  املدعية  عن املهرين  

الحقوق الرشعية 0 

 • تضمني  املدعى عليه  الرسوم املصاريف  

وبدل  اتعاب املحاماة 

قرارها وجاهيا«  بحق  الجهة املدعية و 

مبثابة الوجاهي بحق  الجهة املدعى عليها  

وقابال للطعن بالنقض  صدر  حسب االصول 

بتاريخي 27/ شعبان /   1443  هـ املوافق  

يف 3/31/  2022

 القايض 

103307

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة الصلح املدنية /4/ بحلب

القايض السيد: حسام شحادة.

املساعد السيد :  باسل العيل.

طالب التبليغ : عيىس ياسني بن يوسف.

املطلوب تبليغها : سويس كلجيان بنت 

واهان.     بصفتها من 

ورثة واهان كلجيان – إضافة للرتكة

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة.

أساس/859/ 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أ ابالغك 

نرشاً بالصحف اليومية املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم األحد الواقع 2022/9/18 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

103306

 ========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة الصلح املدنية السادسة بحلب

القايض : شازل أسعد

املساعد :  هيثم شالش

املدعي : قهرمان حسن بن مصطفى 

املدعى عليه :  مصطفى رشتح بن كسار

الدعوى : رشاء سيارة

الدعوى أساس 1478 / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/10/12 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

103305

=======


