
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٧/

الثالثاء  ٣٠ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم /15/ يف الجلسة /5/ بتاريخ 2022/3/9 فقد قرر مجلس 

إدارة جمعية االستقالل التعاونية للسكن بحلب دعوة األعضاء املكتتبني عىل مرشوع توسع 

مجلس مدينة حلب بقعة  W3 ملراجعة مقر الجمعية يف حي اإلسامعيلية شارع شوقي فوق 

مفروشات قرقناوي لتسديد سلفة االكتتاب والبالغة /3000000/ ثالثة ماليني لرية سورية 

الغري مع كافة االلتزامات املالية وذلك ملدة /15/ يوما من تاريخ نرش اإلعالن يف الجريدة 

الرسمية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء مجهويل العناوين التالية أسامؤهم : 

1-مازن محمد جمعة نابليس )79( 2-محمد عبد الرزاق مزكتيل )82( 3-يارس محمد بنان 

)123( 4-موفق محمد بنان )125( 5-ابتسام محمد ديب عويجة )136( 6-امينة مراد حسني 

)171( 7-حسن جامل العيىس )176( .

                                                           شاكرين تعاونكم

    امني الرس                                                    رئيس مجلس االدارة

عالء الدين حداد                                                      بسام شقو

24476

إعالن
 فقدت الطالبة هدى أبو بكر بنت فارس مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة 

الكهربائية وااللكرتونية يرجى ممن يجدها ردها 

اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24477

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة  (

صادرة عن  محكمة   البداية   

املدنية  الثالثة عرش بحلب 

القايض السيد :  سامر زينو

املساعد  :    رونزا جويد 

الجهة املدعى عليها  طالبة  التجديد 

مبواجهتها  :  محمود بويش  بن  

محمد زهري

الجهة  املدعية : املطلوب   التجديد  

مبواجهتها:   زكريا النجار  بن  محمد 

ديب  

الدعـوى :  ترميم  - تثبيت بيع – 

تجديد   

بالدعوى أساس ) 23789 / 2022(

وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) دعوة ( املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم ) 

الثالثاء  ( املوافق    4/ 10/ 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 اقتىض االعالن0 

القاضـي 

103418

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الرابعة بحلب 

القايض : حسام شحادة

املساعد : باسل العيل

املدعي : وليد الخليل بن حامم.

املدعى عليه : 

- محمد أبو كالم بن عمر

- صفوك الحمود بن جاسم

املوضوع : طلب ترميم وتجديد 

دعوى

بالدعوى أساس 2022/2784

عمالً باملادة 27/أ قانون أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشاً بالصحف وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

الثالثاء 2022/10/4 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

ستجري بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

103440

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادر عن املحكمة الرشعية الغرفة 

السابعة   بحلب 

القايض السيد : بسام القاسم 

املساعد السيد : والء محو   

 املدعية : قمر قلعه جي بنت ناجح        

املدعى عليه : عبد الغني أبو عيش 

بن عبد الفتاح   

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 /1631/  أساس 

/1772/ لعام 2022 

اقـرر

•تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

بتاريخ 2022/4/27 وبالتايل التفريق 

بني الزوجة املدعية قمر قلعه جي 

بنت ناجح والزوج املدعى عليه 

عبد الغني أبو عيش بن عبد الفتاح 

بطلقة بائنة واحدة لعلة الشقاق 

والرضر واعتبار هذه الطلقة واقعة 

يف قاعة املحكمة الرشعية بحلب 

بتاريخ صدور هذا القرار 

•امر الزوجة املدعية بالعدة الرشعية 

حسب حالها عىل ان ال تنقص عن 

ثالثة اشهر ترسي من تاريخ صدور 

هذا القرار 

•تثبيت تنازل املدعية عن حقها 

باملهرين وكافة الحقوق الزوجية  

•تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واتعاب املحاماة والحد 

األدىن للوكالة النقابية 

قرار وجاهيا بحق  املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابال 

للطعن  بالنقض صدر وافهم علنا 

حسب األصول بتاريخ 26/شوال   

/1442 هجري املوافق 2021/5/31 

ميالدي  

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

103443

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة   بحلب 

القايض  السيد :  فيصل عرنوس  

املساعد السيد : راما السيد عيل  

  املدعي : محمد ماجد الحجي بن 

عبد الرزاق    

املدعى عليه  :  حسني الحجي بن 

رشيف  

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء  عقار   

                       يف الدعوى رقم  

أساس /990/ 2022

عمال  باملادة )27/أ( قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

اخطارك  نرشا  بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك اىل 

املحكمة يوم االحد  2022/10/2 

الساعة /10/ زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل  وكيال قانونيا 

يف املوعد املحدد جرت  بحقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

103453

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية  يف 

عفرين  

القاضـــي  : محمد يارس عطعط    

املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعــية :  صوفيان زينو بنت احمد                 

   ميثلها املحامي : محمد سليامن 

حمو

املدعى عليــه :  جهاد رشو بن 

عيسو   

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق   

يف الدعوى رقم أساس /635/ 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 الخميس 

املوافق 2022/9/29 الساعة /10/ 

زوالية 

و اذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي   

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

103452

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

االوىل  بحلب 

القايض : محمد موىس اليتيم  

املساعد: دليار عبيد  

املدعي :  خليل خليل بن شيخو 

املدعى عليه : خميسة خليل بنت 

محمد 

موضوع الدعوى : ترميم وتثبيت 

رشاء     

                    يف الدعوى رقم 

أساس  /74/ 2022

عمال باملادة /34/ أ قانون  أصول 

محاكامت قررت املحكمة تبليغك 

نرشا  بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم الخميس   2022/9/29 الساعة 

10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا  

ستجري بحقك املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

103451

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادر عن املحكمة الرشعية الغرفة 

السابعة بحلب 

أساس /1847/ قرار /648/ لعام 

2022

القاضـي السيد   : بسام القاسم 

املساعـد السيــــد  : والء محو 

املدعـيـة  :  وصال كشايا بنت 

محمد أديب                        

ميثلها املحامي : أحمد مصطفى 

مهاجر   

املدعى عليه  :ابراهيم رحيمو بن 

عبد الحليم                         

موضوع الدعوى : تثبيت طالق

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً  عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون القرار رقم /648/ 

أساس /1847/ لعام 2022 املتضمن :

•تثبيت الطالق الذي أوقعه الزوج 

املدعى عليه ابراهيم رحيمو بن 

عبد الحليم عىل زوجته املدعية 

وصال كشايا بنت محمد اديب يف 

محلة صالح الدين بحلب بتاريخ 

2018/3/22 واعتباره طلقة رجعية 

واحدة أصبحت بائنة مبيض العدة 

الرشعية للزوجة املدعية وتسجيل 

هذه الطلقة يف القيود املدنية 

للطرفني بعد اكتساب القرار الدرجة 

القطعية 

•اعتبار العدة الرشعية للزوجة 

املدعية منقضية لفوات أوانها .

•تثبيت رصف نظر املدعية بحق 

املطالبة باملهرين والنفقة 

•تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف وبدل أتعاب املحاماة .

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً 

يوم الثالثاء 29/شوال/1443 ه 

املوافق 2022/5/31 ميالدي

القايض

103450

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التجارية األوىل بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد : أحمد يوسف

املدعي : عبد الغني دباغ بن محمد 

هاشم

املدعى عليهام : أحمد ووسام ولدا 

عدنان صرييف

املوضوع : تثبيت رشاء حق استثامر

رقم أساس 519/تجاري/2022 

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة 

إخطار املدعى عليهام بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وبلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

الخميس 2022/9/29 الساعة 

العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املذكور سيصدر الحكم 

بحقكام مبثابة الوجاهي، وسيصدر 

الحكم بحقكام مبثابة الوجاهي.

القايض  

103449

ــــــــــــــــــ

اعالن قضايئ  مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

الثانية  بحلب 

القايض السيد : جيهان سلو 

املساعد السيد : فائق الربي 

املدعى طالب الرتميم :  حسني 

كرزون بن محمود  

املدعى عليها املطلوب الرتميم 

مبواجهتها   : فلك اكتع بنت محمد 

موضوع الدعوى : ترميم وتنازل عن 

الدعوى وترقني إشارة 

يف الدعوى رقم أساس 4284/ 2022

وعمال بأحكام املادة /27/أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية تقرر 

ابالغ املدعى عليها   مذكرة الدعوة 

نرشا بالصحف اليومية الرسمية  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة  

برضورة الحضور  اىل املحكمة يوم 

األربعاء  2022/9/21 الساعة 9 

صباحا 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال عنها يف 

املوعد املذكور جرت بحقها املعاملة 

القانونية وسيصدر القرار بحقك 

مبثابة الوجاهي 

القايض

103447

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية السادسة 

بحلب

الرئيس : حسن عتك

املساعد :  نصار العساف

املستأنف : محمد حاج ديبو بن 

عمر

املستأنف عليه : عدنان وعبد الله 

ولدي محمد رأفت خطيب

الدعوى أساس 667/ص /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الثالثاء 

2022/10/4 الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

الرئيس

103444

ـــــــــــــــــــــ

سند مبثابة تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب

الرئيس : زهري ابو صالح 

املستشاران مصطفى بريم – عدنان 

عبد الرحيم

املساعد : نصار العساف

الجهة املستأنفة   : سوسن دشو ابنة 

عثامن  

الجهة املستأنف عليها :  عاليه جوز 

ابنة ابراهيم                        

أساس /253/ب/2021  قرار  328 

لعام 2021 املتضمن :

•قبول االستئناف شكالً .

•قبول االستئناف موضوعاً وفسخ 

القرار املستأنف والحكم مباييل :

•قبول طلب ترميم الدعوى أساس 

/12598/ لعام 2000والتي كانت 

منظورة أمام محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب 

•رد دعوى الجهة املدعية عاليا جوز 

بنت ابراهيم لعدم الثبوت 

•ترقني اشارة الدعوى املوضوعة 

عىل صحيفة العقار موضوع طلب 

الرتميم بعد انربام الحكم وتنفيذه 

•اعادة التأمني االستئنايف ملسلفه 

أصوالً 

•تضمني الجهة املستأنف عليها 

رسوم الدعوى  ومصاريفها  واألتعاب 

قراراً  قابالً للطعن بالنقض صدر 

وافهم علناً حسب األصول بتاريخ 

2021/12/29 ميالدي 

و عليه فقد جرى التبليغ وفق ما 

ذكر أصوال 

القايض 

103430

ـــــــــــــــ

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

املنفذ    : محمد ورد بن حسن   

املنفذ عليه  : 

•خالد ورد بن احمد 

•احمد اوبري بن محمد منري 

•باسل شبيل بن إبراهيم 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/21   يف امللف 

التنفيذي رقم /3878/ص لعام 

2022  اخطاركم  نرشا بالصحف و 

عىل لوحة إعالنات دائرة التنفيذ 

املدين  بأنه تم وضع الحكم الصح 

رقم أساس /1249/ قرار /166/ لعام 

2022 موضع التنفيذ  

 فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين او ارسال وكيل  قانوين  خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف  .

 وعليه اقتىض اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بحلب

103429

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب

 القايض :  حسن زلط  

 املساعد :  فؤاد نجار

 املدعي : حمود الحمود بن محمد 

اصالة عن نفسه واضافة للرتكة 

 املدعى عليهم:  

 • ورثة حمود الحمود بن حميدي 

وهم:

- حليمه -بديعة-عائشة- امينه- 

ابراهيم- محمود

 • ورثة احمد الحمود بن حمود  

وهم :

فاطمة العيل بنت خليل جمعة 

اصالة عن نفسها وبصفتها وصية  

عىل ولديها } ياسني + فطوم{الحمود 

ولدي احمد 

 • محمد -ياسمني - هبه / أوالد 

احمد الحمود 

 • ورثة ياسني الحمود بن حمود 

وهم :

      -فرجة املطلق بنت حسني 

اصالة وبصفتها وصية مؤقتة عن 

ابنتها القارص شذى

 - حمود - محمد - سامهر- احمد - 

ابتسام- فطوم- نورا - جامنة- صدام 

– ماهر اوالد ياسني الحمود  

   الدعوى:  تثبيت رشاء

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- 

أ(  اصول  ابالغك بالنرش بالصحف 

ولوحة إعالنات املحكمة القرار 

رقم /780/واساس /16730/ 

2022واملتضمن :

 • قبول ترميم الدعوى أساس 

/2012/2928 لدى املحكمة املدنية 

بحلب 

 • تثبيت رشاء مورث املدعي وبيع  

مورث املدعى عليهم  للحصة 

)2400/10( سهم من العقار /2887/ 

م ع /10/ بحلب ونقل امللكية السم 

ورثة  املرحوم محمد الحمود بن 

حمود وفق حصصهم االرثية مبوجب 

وثيقة حرص اإلرث  لدى السجل 

العقاري وكافة الدوائر املختصة 

اصوال

  • ترقني  إشارة الدعوى املوضوعة 

عىل صحيفة العقار بالعقد 

/2012/324 بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/7/27

 القايض

103426

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف 

املدنية  الخامسة   بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنف :  محمد غياث صباهي 

بن منري   

املستأنف عليه:    فرج زيتوين بن 

محمد ديب  

 الدعوى أساس/ 2275/ب/ لعام 

 2022

مل يحرض املستأنف عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوى.

لذلك عمال باملادة  34/أ اصول 

قررت املحكمة اخطارك نرشاً 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة االربعاء 2022/9/21 

الساعة )11( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقك سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

الرئيس

103425

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السابعة بحلب  

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : رهف حافظ بنت عبد 

السميع   

متثلها املحامية هنادي دباغ

املدعى عليه : صالح نحاس بن 

مصطفى 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/8249

عمالً باملادة )27/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 .

عليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103420

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة عرش  بحلب 

القايض : عبد النارص نرص الله  

املساعد: محمد طيب العيل  

املدعي :  أمينة شويحنة بنت حسن 

املدعى عليه : حسن شويحنة بن 

ابراهيم 

الدعوى : تثبيت رشاء     

 الدعوى أساس  /20409/ 2022

عمال باملادة /34/ أ أصول محاكامت 

قررت املحكمة ابالغك مذكرة 

الدعوى نرشا  بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم االثنني   2022/10/10 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

   القايض

103439

ــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية يف جبل سمعان

القايض : جمعة الحسني 

املساعد : عباس حنبالس

املدعي : محمد الجروخ بن محمود 

– ميثله املحامي : عبد الرحمن البني

املدعى عليه : : محمد جروخ بن 

سطوف

املوضوع : تثبيت رشاء

يف الدعوى أساس/1392/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/أ 

من أصول املحاكامت اخطارك 

نرشاً بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور جلسة يوم 

األربعاء 2022/9/21 الساعة 10 

زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

103438

ـــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف

صادر عن املحكمة الرشعية يف تادف

القايض : عبد الرحمن طيبو 

املساعد : عبد السالم النعمة

املدعية: خودة الشيخ الحمد بنت 

موىس – وكيلها املحامي : عمر 

العيىس

املدعى عليه : عيل شيخ الحمد بن 

موىس وفطيم الياسني تولد عبوية 

1989/10/18 حلب – ناحية تادف 

– قرية العبوية – معوف من املختار

املوضوع : تثبيت طالق

يف الدعوى أساس/167/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمالً باملادة 27/ 

فقرة أ من قانون أصول املحاكامت 

دعوتك نرشاً بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة يوم الخميس 2022/10/13 

الساعة 10 زواليه.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

103423

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية ) 

الغرفة الناظرة بالرتكات ( بحلب 

القايض السيد : لينا املصيطف

املساعد السيد : يحيى األسود

املدعون : 

1- جنان سلطان بنت سليم - 

بصفتها الوصية الرشعية عن 

أوالدها أحفاد » املرحوم أحمد 

سلطان بن محمد » والتالية 

أسامؤهم : أحمد والحسن وبالل 

وسبا ومريم أوالد محمد سلطان

2- راوية سلطان بنت محمد.

جميعهم أصالة عن أنفسهم 

وإضافة للرتكة.

ميثلهم املحامي : وسيم قيموز

املدعى عليهم : 

- خلود سلطان بنت احمد 

- ورود سلطان بنت احمد 

أصالة عن أنفسهام وإضافة لرتكة 

املرحوم أحمد سلطان بن محمد

الدعوى : تصفية تركة

بالدعوى أساس 2022/46

وفق أحكام املادة 27/أ قررت 

املحكمة إخطار املدعى عليهام 

بواسطة النرش بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الخميس 

2022/9/22 الساعة العارشة زوالية

وإذا مل تحرضا أو ترسال وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقكام 

املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقكام مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

     القايض  

103374

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب  

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : تسنيم باروتجي بنت 

محمد   

متثلها املحامية هنادي دباغ

املدعى عليه : عبد الرحمن سامقية 

بن منري

الدعوى : تثبيت زواج

الدعوى أساس 2022/10747

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة 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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103419

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

إعالن مبثابة تبليغ طلب عارض

محكمة الصلح املدنية الثانية 

بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعني : محمد سعيد وعمر ولدي 

محمد أنور فالحة

املدعى عليهم : 

 • محمد صفي نعساين بن عبد 

القادر 

 • سوزان نعساين بن محمد قيص 

 • ممدوح نعساين بن محمد صفي 

 • أحمد ساطع وسعد الدين ولدي 

سامح سيف ارناؤط

 • محمد ساهر ارناؤط بن سامح 

سيفي

 • سمر وسوسن بنات سامح سيف 

ارناؤط

الدعوى : طلب عارض

الدعوى أساس 2022/238

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك الطلب 

العارض نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة وبلزوم الحضور 

يوم األحد 2022/9/18 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض

103417

=======



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٧/

الثالثاء  ٣٠ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة البداية املدنية 12 بحلب

القايض  : مصطفى الفحل 
املساعد : فهيمه املصطفى 

املدعي : محمد عيل فروايت بن حسام 
الدين 

املدخلني: ورثة مروان شميس 
 • هال شميس بنت محمد مروان
 • باسل شميس بن محمد مروان

 • ورثة جيداء جبولية وهم مخاصمني 
يف الدعوى وهم:

 • عبد الله وفاطمه هناء وخديجه غاليه 
وأمل والهام ومنتهى ومحمد هاشم 

دواليبي أوالد محمد منري وبيان دواليبي 
بن صالح الدين

 • ورثة محمد صالح خوامتي بن عبد 
الرحمن وهم:

 • مها خوامتي بنت محمد طاهر
 • محمد صبحي خوامتي بن عبد 

الرحمن
 • صربيه وفهمية خوامتي بنات عبد 

الرحمن
 • محمد وفاء الدين غانم بن محمد 

ديب 
 • أحمد إسامعيل بن عبد الجليل 

 • محمد لؤي كوراين بن محمد عادل 
الدعوى : 

الدعوى أساس 2022/5047
عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة طلب عارض 
وإدخال ورثة 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 .
القايض

103416
===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة البداية املدنية 16 بحلب

القايض : عبد النارص نرص الله 
املساعد : محمد طيب العيل

املدعي : محمد موفق غنام بن عبد 
الجواد 

املدعى عليهام : 
 • محمد حاج خليل جحجاح بن أمني 

 • عال ناشد بنت عبد الرزاق
الدعوى : منع معارضة وقرص حجز

الدعوى أساس 2022/7224
عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 
بلزوم الحضور يوم االثنني 2022/10/10 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 
جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض
103415

=========
اعالن مبثابة مذكرة دعوة صادر عن 

محكمة البداية املدنية الخامسة عرش 
بحلب 
القاضـي :نادر حيالين  

املساعد : سامر عيدو      
املدعية : جهينة عيىس 

املدعى عليه : مهند بيطار بن احمد 
سمري 

الدعوى :  تعويض ارضار  .
يف الدعوى رقم اساس / 6575/ لعام 

2022
عمال باملادة / 34/أ من قانون اصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغك نرشا 
بالصحف وعىل لوحة اعالنات  املحكمة 
بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االربعاء 

يف 2022/9/28 الساعة / 10/ زواليه . 
واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً 

فان الحكم الذي سيصدر  يعد مبثابة 
الوجاهي بحقك .  وعليه اقتىض االعالن

 القايض 
103414

=============
إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 
املـنـفــــــذ :  محمد سلوم بن غازي

املنفذ عليه :  نور سلوم بنت غازي
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 25 / 8 / 2022 بامللف التنفيذي 
رقم 9163/ ب /2022 إخطاركم نرشاً 
بالصحف وعىل لوحة إعالنات الدائرة 
بأنه قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

البدايئ املدين أساس /403/ قرار /675/ 
حسم 2022/7/26 .

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
103413 

==========
إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب
القايض : حسن زلط
املساعد : فؤاد نجار

املدعية : أحالم عواد بنت عبد الكريم 
املدعى عليه : أمين عكش بن عبد 

الرحمن 
الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/18119
عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 
يوم الخميس 2022/9/29 الساعة /10/ 

زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 
الحكم مبثابة الوجاهي .
القايض

103412
============

 مذكرة  اخطار       
صادرة عن املحكمة الرشعية يف حريتان

بالدعوى أساس/    95  / لعام 2022 
القايض السيد : إبراهيم الكادري                                     

املساعد  :  خلود منال
املدعية : مروه شوا بنت احمد               

وكيلها املحامي: فؤاد حاج عثامن   
 املدعى عليه:  محمد غزال بن احمد            
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق    

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 
عليه مذكرة الدعوة  وعمالً باحكام 

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   االحد  25/ 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

103411
  =============
إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 16 بحلب
القايض : عبد النارص نرص الله 

املساعد : محمد طيب العيل
املدعية : زهور مؤذن بنت حسن 

املدعى عليهام : حسن وإيالف ولدي 
عبد الهادي خريو مؤذن 

الدعوى : تثبيت رشاء
الدعوى أساس 17149/ 2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول محاكامت 
تقرر اخطارك 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.
القايض

103410
                                                                         ============

إعالن مبثابة مذكرة )دعوة (
صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية   

الثانية يف جبل سمعان 

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       

 2/2              24461

القايض السيد : نويران   هادي تركان 
املساعد  : عباس حنبالس

لجهة املدعيـــة : احمد غزال  بن لطفي
الجهة املدعى عليها : 

  امينة  مرصي  بنت عبد الحميد 
اسامء - آالء - ريان-  روان - زكريا – 

محمد 0 اوالد عبد الحميد  مرصى 
اصاله واضافة لرتكة املورث عبد الحميد 

مرصى 
الدعــوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  )  1490 / 2022  (
وعمال« باملادة )  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 
قررت املحكمة  ) دعوة ( املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 
لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 
للمحكمة يوم ) االثنني  ( املوافق   26 

/9 / 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 
103402

=========
مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية يف عفرين
القايض السيد :  محمد يارس عطعط                                   

املساعد  :  محمد يارس الحافظ
 املدعية:   مطره األحمد بنت  محمد       
املدعى عليه: عصمت سيدو  بن خليل     
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق    

 يف الدعوى أساس/ 945 / لعام 2022 
نظراً لعدم التمكن من تبليغك القامتك 

يف منطقة غري امنة وفق احكام 
املادة)34( أ/ أصول قررت املحكمة 

دعوتك  مذكرة الدعوى بواسطة 
النرش بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم  
الخميس   2022/9/29 يف الساعة )10( 

زوالية .
واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً عنك 

أجريت بحقك املعاملة القانونية وان 
الحكم سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

 وعليه اقتىض االعالن           
القايض  
103401

                      ============
إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن املحكمة الرشعية السابعة 
بحلب
القايض : بسام القاسم 

املساعد :   وال حمو
املدعـية : شمسه عبد الرحمن بنت عبد 
املجيد  ميثلها املحامي محمد ربيع صباغ  

 املدعى عليه: مصطفى مصطفى بن  
هويان 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 
قررت املحكمة عمال  باملادة رقم /27/أ 

من قانون أصول املحاكامت إعالم 
املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 
و لصقا عىل لوحة اإلعالنات مضمون 
القرار رقم/ 442/ لعام 2022 أساس/ 

6491/ 2022 املتضمن:
 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

2022/3/9  وبالتايل التفريق بني الزوجة 
املدعية شمسه عبد الرحمن بنت عبد 
املجيد والزوج املدعى عليه مصطفى 

مصطفى بن هويان  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 ان ال تنقص عن ثالثة 
اشهر ترسي من تاريخ صدور هذا القرار

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقها 
باملهرين وكافة الحقوق الزوجية 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف وبدل اتعاب املحاماة   

والحد األدىن للوكالة النقابية 
قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 
الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال 

للطعن بالنقض صدر وافهم علناً حسب 
األصول بتاريخ 1/ رمضان/1443/ هجري 

املوافق 2022/4/12 ميالدي 
القايض 
103400

 ========
سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة 
بحلب 

أساس 5986/قرار/896/ لعام2022
 القاضـــي : عباس شيخو 

املساعــد : عبد الرزاق هاشم. 
 طالب التبليغ : زينب حمد بنت أحمد 

شفيق .  ميثلها املحامي: عمر بغدادي
املطلوب تبليغه: حسني الحسني بن 

جاسم. 
الدعوى :تفريق لعلة الشقاق ونفقة 
عمالً بأحكام املادة /34/أ.م.م أصول 

تقرر ابالغك بالصحف وعىل لوحة 
إعالنات املحكمة الحكم املتضمن : 

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ بتاريخ 
2022/8/23 والتفريق بني الزوجني 

املتداعيني بطلقة بائنة واحدة واقعة يف 
بهو املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

بتاريخ صدور هذا القرار  
 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً 

من تاريخ صدور هذا القرار . 
 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الرشعية والزوجية يف هذه 
الدعوى. 

 • تضمن املدعى عليه الرسوم 
واملصاريف .

قراراً صدر بتاريخ 2022/8/23 قابالً 
للطعن بالنقض. 

 القايض  
103399

============
إعالن مبثابة مذكرة اخطار  صادر عن 

محكمة البداية املدنية /20/ بحلب
القايض: خليل العالن.

املساعد: صباح حاممي.
املدعي: شدوان عاقل بن بسام.

املدعى عليهم: برش – هدى – ميادة 
أوالد فاخر عاقل.

املوضوع: فسخ تسجيل
أساس /16866/ لعام 2022

عمالً باملادة /27/ أ.م.م قررت املحكمة 
اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 
املحكمة االحد 2022/9/25 الساعة 

/10/ زوالية.
وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 
باملوعد املحدد جرت بحقكم املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 
الوجاهي.  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض
103398

===========
 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 
العرشون بحلب 

القايض  : خليل العالن
املساعد  : صباح حاممي

املدعي :هاروتيون طوروسيان بن 
سريوب                         

املدعى عليهم :
 1 - ازنيف اكوبيان بنت مارديروس                
 2- تاكوهي طوروسيان بنت سريوب     
 3 - ازنيف طوروسيان بنت سريوب               

 4- الينا طوروسيان بنت سريوب                         
الدعوى : تثبيت رشاء

 بالدعوى  أساس /20118/ لعام 2022 
عمالً باملادة /27-34/ أ  قانون أصول 
محاكامت  قررت املحكمة اخطاركم 
نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 
االربعاء  28 / 9  /2022 الساعة /10/ 

زوالية  
وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا  وكيالً  قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت يف حقكم 
املعاملة القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي .
وعليه اقتىض اإلعالن                                     

القايض
103391

=============
إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادر عن 
محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب 

القايض  : جيهان سلو
املساعد  : فائق بري

املدعي : ياسني شنن بن طه
 املدخلني املدعى عليهم : 1- سمري 

حامل بن نديم
 2- ندمية حوري بنت عبد الغني

  الدعوى : ترميم
 بالدعوى  أساس /3850/ لعام 2022 

عمالً باملادتني /27-34/ أ  أصول  
محاكامت مدنية قررت املحكمة 

دعوتكم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم االربعاء  28 / 9  /2022 
الساعة /10/ زوالية  

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا  وكيالً  قانونياً 
يف املوعد املذكور جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية . وعليه اقتىض اإلعالن                                
   القايض
103390

===========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل صادر عن املحكمة الرشعية 
التاسعة بحلب  
القايض السيد :  محمد العيل 
املساعد السيد :  زكريا ياسني

املدعية : بيان علولو بنت محمد فيصل      
ميثلها املحامي محمد محسن مارتيني

املدعى عليه : وسيم حسن خالد
الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/7172
تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم الخميس املوافق  2022/9/22 
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

103386
===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب 
 القايض السيد   : محمد ماهر شيحه 

املساعد السيد  : أحمد عوض
الجهة املدعية  : أمينة دخيل بنت أحمد
املدعى عليه   :  حسني الديبو بن عبد 

الكريم
موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

يف الدعوى رقم أساس /8947/لعام 
2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /34/ 
فقرة / أ/ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية إبالغك الدعوى بواسطة اإلعالن 
بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم 
الخميس الواقع يف 2022/9/22 الساعة 

العارشة زواليه  ..
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 
املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية .  وعليه اقتىض اإلعالن
القايض

103385
=========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة عن 
محكمة الصلح املدنية  الرابعة بحلب

 القايض : حسام شحادة   
 املساعد : باسل العيل 

املدعي: محمد سمري نحاس بن محمد 
جمعة                                     

 املدعى عليه : حنان مستو بن حنان 
– تصحيحاً من عبد الحنان مصطفى 

بن حنان    
 الدعوى : تجديد بعد النقض 

 الدعوى أساس/4889/ لعام 2022-
قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 
اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات املحكمة 
بلزوم الحضور إىل املحكمة االربعاء  

2022/10/5 الساعة )10( زوالية وإذا 
مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 
القانونية.

 القايض 
103372 

===========
إعالن مبثابة مذكرة اخطار الصادر 

عن محكمة االستئناف املدنية  الثالثة  
بحلب

الرئيس:   عبد الخالق رزوق  
املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنفة :  سيام صائم الدهر بنت 
محمد 

املستأنف عليهم:  
 •  محمد خالد زيتوين
 • حسني محمد العيل

 •  محمد يحيى زيات بن حمدان 
 • وفاء السخنة بنت محمد رشيد 

 • عمر الحسن بن محمود
 • احمد غاب الحسن بن محمود 

 • محمد وليد حافظ بن عبد الرزاق 
 • زكريا زيات بن حمدان 
 • جالل الحافظ  بن كامل

 • محمد وضاح الحسن بن محمود 
 • عبدو صوراين بن عبد اللطيف 

 • محمد منري شامع بن محمد 
 • حسني عبد القادر البيك 

 • محمد األحمد بن عبد الله 
 • يحيى السخني بن رشيد 

 • تامر ديري بن أحمد 
 • حسني الحسن بن محمود 

 •  إبراهيم الحسن بن محمود 
 • محمد سواس بن عبد اللطيف

 • عبد القادر نجار بن محمد ديب 
 • جميل شحيده بن كامل 
 • كاميال حافظ بنت كامل
 • امل زيتوين بنت حمود 
 • عيل الحسن بن عوض 

 • محمد رياض زيتوين بن محمود 
 • سحر زيتوين بنت محمد بدر الدين 
 • اميان زيتوين بنت محمد بدر الدين 

 • ريم زيتوين بنت محمد بدر الدين
 • صفاء زيتوين بنت محمد بدر الدين 

 • عالء الدين زيتوين بن محمود  
 • نارص ديري بن احمد   

 الدعوى أساس/ 1251/ب/ لعام 2022 
مل يحرض املستأنف عليهم رغم تبلغه 

مذكرة الدعوى لذلك عمال باملادة  27/أ 
اصول قررت املحكمة اخطاركم نرشاً 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة الثالثاء 2022/9/27 الساعة 
)11( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 
عنكم يف املوعد املذكور اجريت بحقك 

املعاملة القانونية والحكم الذي سيصدر 
بحقكم سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض
103371

=========
إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة االستئناف املدنية الثالثة بحلب
الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد :  مازن موقت 
املستأنفني : 

 • عبري إبراهيم بنت محمد سعيد 
 • عبد الحكيم الجمل بن محمود

املستأنف عليه : محمد سعد حموية 
بن محفوظ

الدعوى أساس 568 / ص /2022
عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 
بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور يوم األربعاء 2022/9/21 
الساعة /11/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 
جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض
103366

========
 اعالن مبثابة مذكرة دعوة صادر عن 

املحكمة البداية املدنية الخامسة بحلب 
القايض السيد : مالك بدلة 

املساعد السيد : مصطفى بكرو 
املدعية : فلك قباين بنت محمود 

نور –روال-مها-محمد ايهم- سمر أوالد 
عبد الرزاق زيغان الصالح 

املدعى عليه : صالح الدين رشو بن 
مصطفى 

موضوع الدعوى : تثبيت رشاء 
يف الدعوى رقم أساس /21402/ لعام 

 2022
عمال باملادة  27/  أصول محاكامت 
مدنية قررت املحكمة ابالغك نرشا 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 
املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 
األربعاء 2022/9/28 الساعة 10 زوالية 
واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 
القانونية  وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض
103368

=============
اعالن قضايئ مبثابة اخطار تنفيذي 

طالب التبليغ : احمد زاهر قرصين بن قدور 
املطلوب تبليغه : جنان-  وهيبة- 

عدنان-ملياء- هناء-مصطفى- احمد- 
رياض- إبراهيم - رضوان – محمد جامل 

أوالد محمود فالحة
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/23 يف امللف التنفيذي 
رقم 2714/ لعام 2022 اخطاركم نرشا 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات دائرة 
التنفيذ املدين 

بأنه تم وضع الحكم البدايئ رقم أساس 
7460/قرار /498/ حسم 2005/3/30 

موضع التنفيذ 
فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب او ارسال وكيل قانوين خالل املدة 
القانونية تحت طائلة متابعة اإلجراءات 
التنفيذية بامللف  وعليه اقتىض اإلعالن 

مدير التنفيذ املدين بحلب 
103367

إنذار
 إلـــــى املتعهد صالح الدين حبش بن محمود

متعهد مرشوع : أعامل شق وتسوية وبقايا مقالع طريق عام 

/حلب – الرقة – الكيصومة / منبج بطول اجاميل 2900م.ط 

مضمون العقد رقم23/ لعام 2021

العنوان: حلب – الرسيان الجديدة - شارع الزهور – جانب 

مدرسة اسكندرون   هاتف 944024490

يطلب إليكم انهاء االعامل املتبقية يف املرشوع لنتمكن من 

وضعه يف االستثامر خدمًة لألهايل تحت طائلة سحب االعامل 

من عهدتكم ومصادرة كافة استحقاقاتكم يف املرشوع املذكور 

أعاله وتنفيذ باقي االعامل عىل حسابكم وتطبيق جزاء 

غرامات التأخري بحقكم .
مدير الخدمات الفنية بحلب 

املهندس فاضل احمد مهنا

24481

إعــالن تصفية
قررت محكمة البداية املدنية التجارية بحلب 

الغرفة االوىل يف الدعوى رقم اساس /204/لعام 

2022

اعالن البدء بتصفية رشكة كامل بطيخ و رامي 

الشيخ عيل ورشكاهم التضامنية وفق احكام القانون 

/29/ لعام 2011 .

وتسمية املحامي يوسف حاج قاسم مصفياً للرشكة 

و دعوة كافة الدائنني واملدينني خالل مدة اقصها 

ثالثة اشهر من نرش هذا االعالن مصطحبني معهم 

الوثائق التي تثبت حقوقهم 
القايض 

24479


