
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٨/

االربعاء  ٣١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
 تعلن الجمعية التعاونية السكنية  لعامل اإلسمنت واالترنيت والبورسالن للسكن واالصطياف بحلب    

ينذر األعضاء التالية أسامئهم ) إنذار نهايئ( بتسديد الذمم املرتتبة عليهم يف املرشوع السكني الثالث وذلك خالل /15/ خمسة عرش يوماً من تاريخ اإلعالن وإال سنطر إىل إلغاء 

االكتتاب  اصوالً وهم
رقم العضوية   االسم والشهرة         رقم العضوية   االسم والشهرة               رقم العضوية      االسم والكنية                رقم العضوية       االسم والشهرة

540            جهينه السعدي          550              غالية محمد                    553      واهه كوزي كوجيكيان             554           محمود أرنب
560     حسني الجاسم بن عبد الله   565             احمد املفض                    573       نشوان الشيخ سعيد                574          زكريا محفوظ
579       جميل جعفر                  585              رانية طاهر                     603         حسن الكرمو                       987           عمر رحمون

1003      رانية أبو فراس               611               عيل غزال                    1020          عمر قريوي                        615        مصطفى السعيد
1022     عبد الكريم عايص            618            سلوى العواك                   1040        محمد زيوانة                       622      إبراهيم خليل عيل

1065    هيثم زكره بن عمر           633             أكوب ازيليان                   1083 محمود عبد الوهاب حمدان          646          عناية عثامن
1084     عامر السيد عمر              653             فائزة قباوة                     1085          يحيى حميص                     663             عمر علو

1089        نبوغ مرصي                666           واروجان كيورك                  1116         غازية سيجان                     670    محمد رجب بن عبد الرحمن
1134  فاطمة صباغ بنت محمود     674         مصطفى شويحنة                 1168          حسنه بكران                     680           عامد األحمد
1180       محمد حيالين                681           أمين قدح سليم                 1181        غيداء سنسول                      682          غنوة صاصيال

1184       محمود حيالين               707           احمد حاج غني                1188        فواز الحاج عمر                    709        سامية محمد عيل
1195     محمد سعد حرصي          735      مصطفى جمعه بن حسن         1210        نجاح الحاج فاضل                 754      فطينة عموري السيد عمر

1212         هيثم املحمي             776              يوسف أبو زرد                1213        أنس كاتبي بن أحمد             782     حسن قره مصطفى بن محمد
1220   نوري محمد بن مصطفى     790            أسامة الصطوف                1238         عبد الخالق ذكرى                794            فاطمة عبدو

1246         فاسكني توماس           795              زكريا بكريش                   1249        ياسمني العبد الله                798       محمد إبراهيم بن عمر
1251           ماجد شكري             804              حكمت محمد                1271              ريم وراق                     806             فاروق علو

1291            جهاد خرض             810                األمني الصاري                1292            جهاد حميد                    811       احمد األحمد بن محمد
1309          سهام مصطفى           821               غزل يوسفي                 1310            أحالم الخالد                     860           حكمت ألتنجي

1314        محمد يحيى رضوان      863                 جيهان عكيد                1315           نرسين كيايل                     864         محمد ناصح ألتنجي
1325         محمد شيخ عثامن       871                  علياء سيخ                 1330           أبتسام تركامين                   899               زهرة اميو
1331           عيل ناصيف             926              محمد مازن مايو            1349         عبد الغني شموقة                940                وفاء دباغ

1354            محمود دملخي         955                نازلية عيل                  1372       روشان سيدو ميمي                963            سامر عبد املجيد
1383           مروان شكري            967           محمد بشار ابيض              1390            ميسون دباغ                   1494          عبد الرزاق املنذر

1406       احمد يقظان رفاعي       1604   هناء ماهر بنت محمد صبحي      1495      محمد نارص طرابييش             1640    أحمد األحمد بن محمد
1411            هاين بالل              1606        محمد رضوان حمدان            1525        عبد الكريم معروف              1644             حمزة ديب

1412    حسني الحاج بن إبراهيم    1628         فاطمة موشمة                   1547      أحمد الحمود بن رمضان          1645     محمد ديب بن مصطفى
1414            أحمد خداجه          1631           خلدون صليبي                 1575             محمد تومان                  1647        عبد الرحمن خطاب

1493        عبد السالم املنذر         1638       محمد املصطفى بن جبان       1601       عائدة الهاشم بنت أحمد        1665       فاطمة الزهراء محفوظ
1639         محمد حاج عبيد        1669                منى زكور                   1672        ورثة محمد مازن عجم          1684             أمينة رزوق

1687       أحمد قيطاز بن محمد   1688                 يوسف اآلغا               1691            مصطفى الحسني              1704     فاطمة الحساين بنت ذياب
1751             طه رمضان            1753             محمد رمضان        

رئيس مجلس اإلدارة                          24478 

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                رقم اساس الدعوى          رقم االدعاء              املخالفة               الغرامات املطالب به

فؤاد العمر بن محمد                   855                  497/ع/2005      استرياد تهريبا   

غسان عيل بن أحمد                    855                                          استرياد تهريبا

عدنان العبدو بن محمد              1175                2243/ع/2006       استرياد تهريبا                  480000

حسني العبدو بن محمد               1175                                         استرياد تهريبا     

نعمة خليف العيل                      1135              945/ع/2004         استرياد تهريبا                 42132000

عبد الله حج سعيد بن حسن        1134             2664/ع/2006         تصدير تهريبا                 10408000

عاكف حيدر سيدو                     1127        

رمضان عزالدين حاج رشيد           1127              1476/ع/2005         استرياد تهريبا                5400000

عبد الحميد إبراهيم                  2341                 536/ع/2007         استرياد تهريبا                1340000

قتيبة العباس بن غازي               1080               1760/ع/2004         استرياد تهريبا                1758168

جمعة صالح جواد                     869                 1399/ع/2005         استرياد تهريبا              1517040

مصطفى موتاف أوغلو بن أحمد    736                  40/ع/2015          استرياد تهريبا              15510021

محمد الهزاع بن فاروق               862                 630/ع/2005          استرياد تهريبا             1521360

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم      اإلثنني   26   /  9 /2022.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103544

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                 رقم اساس الدعوى2022       رقم االدعاء           املخالفة            الغرامات املطالب به

محمد الفرج بن فرج                   2480                     2112/ع/2007       استرياد تهريبا             1798580

جمعة محمد بن عيل                  2480                                                استرياد تهريبا

 عمر الجاسم بن جمعة               2480                                                استرياد تهريبا

 محمد الصالح بن خميس             2480                                               استرياد تهريبا

 يارس الدوخ بن محمد                 2480                                                استرياد تهريبا

 غسان اعفارة بن محمد خالد         2481                   1926/ع/2007        استرياد تهريبا             797960

أحمد العمر بن عمر                     2481                                              استرياد تهريبا

 محمد عيل بن محمود أبوبكر        2479                   2532/ع/2007        استرياد تهريبا            8901460

محمود زكور بن محمد أمري            2489                                              استرياد تهريبا           1730480

محمد الشامي بن خليل                 2478                                             استرياد تهريبا             1064100

أحمد محمد حسني                       849                    116/ع/2004           استرياد تهريبا 

فوزي محمد بن ربيع سليامن         2472                   2752/ع/2007          استرياد تهريبا           560000

حنيف شيخ خرض بن محمد          2472                                                 استرياد تهريبا

 عبد الكريم منوذه بن عبدو           2472                                                استرياد تهريبا

 عبد الرحيم سعيد بن سعيد          2472                                                استرياد تهريبا

 أحمد جراح بن عبد القادر            2472                                                استرياد تهريبا

 أحمد جنبا بن عيل                      2472                                                استرياد تهريبا

 تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم    الثالثاء   4/  10 /2022.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103547

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                   رقم اساس الدعوى2022      رقم االدعاء           املخالفة          الغرامات املطالب به

مأمون القاسم بن زيدان                   775                     1844/ع/2005      استرياد تهريبا         5267640

عامر بنو بن أحمد                         1120                    1949/ع/2006        استرياد تهريبا        2023630

جمعة صالح جواد                          857                      509/ع/2005        استرياد تهريبا         4669816

مصطفى عيشة بن عبد الكريم          997                                                استرياد تهريبا         6670000

مصطفى باجو بن عقيل                  997                                                 استرياد تهريبا 

إبراهيم محمد ديب الخلف             997                                                استرياد تهريبا 

حكم عيل الباشا                            997                                                استرياد تهريبا 

 أحمد جمعة املحمد                     997                                                استرياد تهريبا 

 نثمي ثلجي الهزاع                       997                                                 استرياد تهريبا 

الرتيك بباه الدين                         997                                                  استرياد تهريبا 

 غازي الجاسم بن محمد              1115                    1082/ع/2006         استرياد تهريبا              3287055

بشري األحمد بن أحمد                 941                    198/ع/2020             استرياد تهريبا            49662600

عمر الهزاع بن محمد                  862                                                   استرياد تهريبا           1521360

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم      اإلثنني26  /   2022/9.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103551

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                     رقم اساس             رقم االدعاء                     املخالفة           الغرامات املطالب به

                                         الدعوى2022          

إبراهيم وجيه مرصي                  1162              312/ع/2007                استرياد تهريبا                 10428068

أحمد محمد الرشيح                  1162                                                استرياد تهريبا

 هاين عزوز بن كميل                 2192                                                استرياد تهريبا                28880230

ضياء كامل الجاسم السامرايئ       1145                2002/ع/2006             استرياد تهريبا                5120000

إبراهيم عرايب بن طه                 2438                2175/ع/2007             استرياد تهريبا              44600000

حسن درغام                            2438                                                استرياد تهريبا

 أحمد حسني غضب                   2438                                                استرياد تهريبا

 عبد الله ادريس بن فواز           1121               2122/ع/2006               استرياد تهريبا              22756000

صطوف شاكر بن عمر               1121                                                 استرياد تهريبا

 مجد الجارس اليوسف بن عبدو   2490               602/ع/2021                 استرياد تهريبا              1730840

حبش عكاش رشيد                    1096              2409/ع/2005                استرياد تهريبا              8000000

إسامعيل دين بن عبد املقتدر      2443              2506/ع/2007                استرياد تهريبا              1670160

سليامن سلو بن محمد               2435           2408/ع/2007                  استرياد تهريبا           785000

مصطفى أحمد خريو                  2470             2383/ع/2007                استرياد تهريبا            443964

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم    الثالثاء  4/ 10  /2022.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.
القايض 

103552

ـــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                           رقم اساس

                                              الدعوى2022            رقم االدعاء         املخالفة               الغرامات املطالب به

مصطفى بن مصطفى أوزانر             528                     47/ع/2015     استرياد تهريبا                11483243

سلطان محمود بن أحمد جاغاليان    528                                          استرياد تهريبا

 عرفان بن خريي شان                    528                                          استرياد تهريبا

 إبراهيم بن محمد صالح اوغراديجي 528                                          استرياد تهريبا

 أحمد زيتون  بن مصطفى             1035                289/ع/2006        استرياد تهريبا                 735000

سامر بن خالد زيتون                   1035                                          استرياد تهريبا 

حسن خطيب بن حامد               1035                                           استرياد تهريبا

رشكة خالدي نارص سرييس           1140                   1829/ع/1986     استرياد تهريبا                300000

نرص الدين زيات                        1140                                           استرياد تهريبا

  حسن حاج حسن بن سعد الله    1024                 2244/ع/2006        استرياد تهريبا              885500

سعد الله بن حسن حاج حسن      1024                                            استرياد تهريبا

 عالء الدين حسن شميس              1168                 674/ع/2006       استرياد تهريبا                  880750

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم         االثنني   26 /   2022/9.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103545

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة  الصلح املدنية 

السادسة بحلب

القايض : شازل اسعد  

املساعد :   هيثم شالش 

 املدعي : محمد عمر بن ممدوح         

 املطلوب ادخالهم بصفتهم  :  ورثة 

املرحومة امينه مراد- اصالة واضافة للرتكة 

وهم : 

محمد محمد بن حسن 

حسني  محمد محمد 

زينب محمد محمد

عبد الرحمن محمد محمد

فيدان محمد محمد

إبراهيم خليل محمد محمد

بشري محمد محمد

جهان محمد محمد

الدعوى تثبيت رشاء

 الدعوى اساس /  2224/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغكم نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االربعاء 2022/10/12 الساعة 

)10( زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقكم  املعاملة 

القانونية.

 القايض 

103496

ـــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة البداية املدنية 

الحادية عرش بحلب 

القايض السيد : محمد دهان  

املساعد السيد : احمد الحسني  

املدعي  :  جميل صابوين بن محمد 

املدعى عليهم : 

1- عامر – محمد هادي – مهدية – 

فتحية – سامر – سمر –نادر –محمد 

صفوان – رهف أوالد محمد صابوين 

2- هنادي صابوين بنت عبد السميع 

3- رشيفه جركس االرشيف بنت محمد    

موضوع الدعوى :  تصحيح نوع رشعي 

للعقار .

يف الدعوى رقم اساس / 4840/ لعام 

2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة اخطارك 

نرشا بالصحف وعىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم  االربعاء 2022/10/5 الساعة / 10/ 

زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي  .  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

103492

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة  (

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية /  

االوىل / بحلب  - الغرفة التجارية 

القايض السيد : مصطفى  بسوت 0

املساعد  :     احمد  يوسف 

لجهة املدعيـــة : ابراهيم حميد بن  

محمد 

الجهة املدعى عليها :  ورثة  احمد حميد   

بن محمد  بصفته  متضامن وهم : 

 زوجته   زينب  كولني  

 اوالده :  كوثر -   عفاف -  محمد  -  

ابراهيم -    سوزان  - سوسن   

الدعوى : انسحاب رشيك    

بالدعوى أساس  ) 514 / 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 )   االربعاء ( املوافق    28/ 

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 

103494

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

بحلب

القايض:  فيصل عرنوس. 

املساعد:  راما السيد عيل 

املدعـــــي : مصطفى خبازه بن أحمد . 

املدعى عليه :

 • نور حارضي بنت محمد .

 • سعاد املوىس الصالح بنت يوسف. 

الدعوى : تثبيت رشاء 

أساس /2022/1381

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة ابالغك 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة االحد 2022/9/25 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل يحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقهام املعاملة 

القانونية.  وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

103486

ــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة بحلب

القايض :  عبد الله كريدي    

املساعد : باسم حالج  

املدعية : رغد فراش بنت حسيب                                

 وكيلها املحامي : عبد الرحمن بنا 

املدعى عليه : طالل حامدة بن محمد 

 • الدعوى : تفريق للشقاق والرضر

يف الدعوى رقم أساس /9388/ لعام 2022

 لجهالة موطن املدعى عليه قررت 

املحكمة عمالً بأحكام املادة ) 27/أ (  من 

قانون أصول املحاكامت إبالغ املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم األربعاء  28  /2022/9 

الساعة /10/ زوالية .

    وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض 

103471

ـــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة  

بحلب 

أساس /2395/ قرار / 896 / لعام 2022

القايض :  محمد العيل  

املساعد:  زكريا ياسني  

املدعية :  والء انيس بنت طارق                                         

 ميثلها املحامي مصطفى قرعوش                               

املدعى عليه: محمد نور نعمة بن عالء 

الدين 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق ومهر ونفقة

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/ 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 

2022/7/25 والتفريق بني الزوجني 

املتداعني املدعية والء انيس بنت طارق 

وزوجها املدعى عليه محمد نور نعمه 

بن عالء الدين بطلقة بائنة واحدة لعلة 

الشقاق واقعة يف قاعة املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ صدور القرار وتسجيل هذه 

الواقعة اصوالً.

2-الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً من 

تاريخ صدور القرار .

3-الزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية 

معجل مهرها غري املقبوض  والبالغ بعد 

التعديل مبلغاً وقدره مليون وخمسامئة 

الف لرية سورية والذي عدل بضبط جلسة 

2022/6/30 اصوالً .

4-الزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية 

مبلغاً وقدره سبعامئة وخمسون الف لرية 

سورية من مؤجل مهرها  املعدل بجلسة 

2022/6/30 والبالغ مليون  وخمسامئة 

الف لرية سورية واعفاؤه من الباقي تبعاً 

لدرجة اإلساءة وفق تقرير الحكمني .

5-الزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية 

نفقة كفاية شهرية مبلغاً قدره مثانية عرش 

الف لرية سورية شهرياً اعتباراً من تاريخ 

االدعاء الواقع يف 2021/6/8 وحتى تاريخ 

انقضاء عدتها بالوجه الرشعي .

6-الزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية 

نفقة ابنته الطفلة تالال مبلغاً وقدره 

خمسة عرش الف لرية سورية شهرياً 

اعتباراً من  تاريخ االدعاء اصوالً .

7-تثبيت قرار منع السفر ورفعه بعد 

تأمني حقوق املدعية يف هذه الدعوى 

اصوالً .

8-تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

واالتعاب .

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق املدعى لعيه قابالً للطعن 

بالنقض صدر وافهم علناً وحسب  االصول 

بتاريخ 23/محرم/1444 هجري املوافق  يف 

2022/8/21 ميالدي  .

 القايض

103466 

ــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٨/

االربعاء  ٣١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
انــــــذار 

إلـــــى املتعهد صالح الدين حبش بن محمود

متعهد مرشوع : أعامل شق وتسوية وبقايا مقالـــــع للطريق 

الواصل مـــــــن مفرق العاصمية إىل قرية القطبية / دير حافر 

وبطول اجاميل 1500م.ط

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

24482

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                         رقم اساس الدعوى2022     رقم االدعاء         املخالفة         الغرامات املطالب به

محمد سفر بن أحمد بن و حيد                1028               1506/ع/2006                              570000

محمد مصطفى جبييل                            767                 1232/ع/2005                              10320000

راغب مصطفى بن مصطفى                    887                 1471/ع/2006                                868400

محمود زعيرت بن جمعة                         887   

محمد ديب طحيني بن ديب                 887   

حكمت حسني بن عمر                        1131                  1846/ع/2006                                1124240

خالد سيدو يوسف بن إبراهيم               947

مصطفى عمر بن شيخ حمدو                1143                    1717/ع/2004                              64000000

عبد القادر عمر بن عبد القادر               1143

 نبيه عمر بن مصطفى                         1143

 عيل عمر بن عيل                               1143

 صربي عمر بن جميل                         1143

 شحود محمود الهرشي                       1143

 تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم         اإلتنني   26 /  9 /2022.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103550

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                 رقم اساس الدعوى2022        رقم االدعاء               املخالفة        الغرامات املطالب به

أحمدعمران بن إبراهيم

/رشكة سحارة/                                 81                      31/ع/2001           استرياد تهريبا            10910568

عبدالفتاح قوجه بن محمد                81                                                  استرياد تهريبا 

 هاين كميل عزوز                             2684                478/ع/2021            استرياد تهريبا           28845010

محمد فالرو بن بكري                       2024                28/ع/2007              استرياد تهريبا           1328250

عبد الرحمن عبد الرحيم بن محمد      1027               1507/ع/2006            استرياد تهريبا            3528000

أحمد ديبو بن ديبو                         2356                                               استرياد تهريبا 

 محمد املحمد الحسن بن محمد        2356                                               استرياد تهريبا 

 أحمد الجمعة بن  عيدو                  2356                                                استرياد تهريبا            1206660

محمود جعرور بن جميل                  2356                                               استرياد تهريبا  

محمد مايايت بن عبد الحميد              2356                                               استرياد تهريبا 

 رشكة جربوع وصرييف                       1048                 607/ع/2004              استرياد تهريبا             18198400

محمود جربوع بن عبد الله               1048                                                استرياد تهريبا  

 سعيد صرييف بن محمود                   1048                                               استرياد تهريبا 

 عامر جربوع بن عبد الله                 1048                                               استرياد تهريبا 

 محمد عيل قنوايت                           1048                                              استرياد تهريبا 

 تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم    الثالثاء  4  /   2022/10.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103549

ــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                            رقم اساس 

                                                الدعوى2022             رقم االدعاء         املخالفة            الغرامات املطالب به

عبد الحميد رمضوبن رمضان               2932                1897/ع/2006      استرياد تهريبا               585000

فريد عبدو بن عبدالرحمن                 2791                255/ع/2022        استرياد تهريبا             2596280

هاين عزوز بن كميل                          64                   805/ع/2021         استرياد تهريبا           99198730

هاين عزوز بن كميل                          62                   873/ع/2021        استرياد تهريبا            81172310

كميل عزوز بن هاين                         59                    653/ع/2021        استرياد تهريبا           2284353210

هاين عزوز بن كميل                          63                   804/ع/2021         استرياد تهريبا          80457190

كميل عزوز بن هاين                          65                   474/ع/2021         استرياد تهريبا          4974975

هاين عزوز بن كميل                          58                   474/ع/2020         استرياد تهريبا          28095795

هاين عزوز بن كميل                         61                    475/ع/2020        استرياد تهريبا           50846080

هاين عزوز بن كميل                        60                     855/ع/2021         استرياد تهريبا            18891860

هاين عزوز بن كميل                        53                     645/ع/2021         استرياد تهريبا           6923650

هاين عزوز بن كميل                         67                    640/ع/2021         استرياد تهريبا           16565110

عبد القادر وايل بن وليد                  1156                  316/ع/2007         استرياد تهريبا            1106360

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم     الثالثاء   4/   2022/10.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.
القايض 

103540

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                    رقم اساس الدعوى2022       رقم االدعاء           املخالفة          الغرامات املطالب به

كميل هاين عزوز بن هاين                   66                      661/ع/2021       استرياد تهريبا            24229160

كميل هاين عزوز بن هاين                 1252                     329/ع/2021      استرياد تهريبا             2388395

مرعي طه بن متيم                          1355                  1007/ع/2021        استرياد تهريبا            3461640

عدنان األصمعي بن رشيد                 2339                                             استرياد تهريبا           2077000

محمد املرعي بن عبد الرحيم              85                                              استرياد تهريبا              144602600

محمد بابكر ميك مدين                      85                                               استرياد تهريبا 

 تريك الحامدي بن أحمد                  1042                  742/ع/2001          استرياد تهريبا                893520

جميشد داود بن عبيد                     922                  2631/ع/2006         استرياد تهريبا              4340100

عبد الذياب بن جمعة                     1090                 1626/ع/2002        استرياد تهريبا               524450

حسني املراد بن شلش                     1026                  1035/ع/2006        استرياد تهريبا            18352240

اوكتاي يلامز بن رضا                       868                   397/ع/2005          استرياد تهريبا             138450

تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم  الثالثاء   4/  10 /2022.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فإن مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103553

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الجمركية  الثانية بحلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                 رقم اساس الدعوى            رقم االدعاء            املخالفة             الغرامات املطالب به

محمد نكمه جي بن عمر                948                   2099/ع/2004      استرياد تهريبا               2539395

محمد هرموش بن عبد القادر        1040                                             استرياد تهريبا 

 أحمد دويل بن محمد عيل           1040                   934/ع/2006         استرياد تهريبا             5760000

سمري مصطفى إبراهيم بن مصطفى  1040                                            استرياد تهريبا 

 محمد أمين هرموش بن عبد القادر  1040                                            استرياد تهريبا 

 محمد الشاوي بن جمعه              1040                                             استرياد تهريبا 

جهاد إسامعيل                           1040                                              استرياد تهريبا 

أحمد شحادة بن شحادة               919                                                استرياد تهريبا                23625000

جميل حزوري بن يوسف               883                    974/ع/2006            استرياد تهريبا                  889200

عبد الله حزوري بن يوسف             883                                                استرياد تهريبا 

 محمدنزار الحسني بن حسن          883                                                 استرياد تهريبا 

 محمد حاج حسن الكرمو             883                                                  استرياد تهريبا 

 خالد الحاج إبراهيم بن عبد الوهاب  883                                              استرياد تهريبا 

 جامل منصور بن عبد الرؤوف         883                                                استرياد تهريبا 

 تقرر دعوة كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من اإلثنني26   /  9 /2022.

وفق رقم الدعوى ورقم القضية الجمركية واملخالفة واملبلغ املوجود بحقل االسم، وذلك بنرش خالصة االوراق بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سنداً للامدة 34 اصول واملادة 236 ق. الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية.

القايض 

103542

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                                    رقم اساس الدعوى لعام2022

محمد محمد الحامدة بن محمود                              850

محمد محمد الحامدة بن محمود                              854

فادي عبدو بن محمد                                            739

أصالن تركو بن بحري                                            710

مجدي مصطفى الناعس                                        755

فوزي بللو بن حمدوش                                         712

جاسم الحاجي جاسم بن عبد القادر                         715

يارس حاجي جاسم بن إسامعيل                               715

مصطفى موتاف أغلو بن أحمد                              724

مصطفى موتاف أغلو بن أحمد                              725

مصطفى موتاف أغلو بن أحمد                               727

مصطفى موتاف أغلو بن أحمد                             734

 تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم 

األربعاء 5/  10 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

103541

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية االوىل يف حلب

القايض: محمود عيل العلو

املساعد: صبا القاسم

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                            رقم اساس الدعوى لعام 2022

هاين عزوز                                                2654

هاين عزوز                                                 2655

هاين عزوز                                                2656

هاين عزوز                                                2657

هاين عزوز                                               2658

هاين عزوز                                               2659

هاين عزوز                                              2660

هاين عزوز                                              2661

هاين عزوز                                              2662

هاين عزوز                                             2663

هاين عزوز                                            2664

هاين عزوز                                            2665

هاين عزوز                                            2666

 تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم    

الخميس 29 / 2022/9. وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سندا للامدتني 34 اصول محاكامت 

واملادة 236 ق. الجامرك. فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد 

منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

103538

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف الباب  

القايض   :محمد احمد سواس    

املساعد  :  عبد السالم النعمه 

املدعية  :  بدريه العيىس بنت جميل 

املدعى  عليه :  خالد االحمد بن محمد   

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

يف الدعوى أساس /352/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /34/أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم االثنني    2022/9/26   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية و يصدر الحكم مبثابة الوجاهي  

.

 القايض

103480

ــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة تبليغ إخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد : باسل الخطيب

املستأنف : قاسم الشيخ محمد ناجي بن 

عبد القادر.

املستأنف عليه : محمد الشيخ محمد 

ناجي بن قاسم.

 يف الدعوى رقم أساس /598/ص لعام 

2022

عمالً بأحكام املادة /27/ فقرة /أ/ من 

قانون أصول املحاكامت ولجهالة موطنك 

قررت املحكمة إخطارك بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك إىل املحكمة يوم 

الثالثاء الواقع يف 2022/10/4 الساعة 

العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك يف املوعد املحدد ستجري املعاملة 

القانونية بحقك أصوالً، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

الرئيس

103484

ــــــــــــــــــــــ

 اخطار

صادر عن  محكمة البداية املدنية بالباب

بالدعوى اساس /  296 /2022

القايض: عامر بوادقجي     

املساعد:  مازن  صاري كوزال   

الجهة املدعــــــــــية: عبد الكريم 

الحمود بن جاسم ورفاقه         ميثلهم 

املحامي:  خالد الجاسم  

 الجهة املدعى عليـها: صطوف الحمدو 

بن محمد

  الدعوى :    منع معارضة استثامر حصة 

ارثية

قررت املحكمة  كون عنوانكم يف خارج 

القطر   و عمالً باحكام املادة)27( /أ/ 

أصول محاكامت تقرر اخطارك عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف بلزوم 

حضورك للمحكمة يوم    الثالثاء  27/ 

2022/9  الساعة/10/ زوالية .

واذا مل تحرض او ترسل وكيالً قانونياً عنكم 

باملوعد املذكور سيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

  القايض

103529

ـــــــــــــــــــــ

إعالن بيع سيارة باملزاد العلني 

رقم امللف 928/م/2022

املنفذ الدائن :  بشري الكنج بن زهري . 

املنفذ عليه املدينة : رانية حميص بنت 

أحمد . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب قسم 

املداينة بتاريخ 2022/7/27 بامللف 

التنفيذي رقم 928/م/2022 اإلعالن عن 

البيع والنرش عنه أصوالً لجهة املركبة رقم 

لوحة /310250/حلب الصانع ميتسوبييش 

النرس سنة اصنع 1993 اللون ازرق 

/2400/سهم حالتها الفنية وسط واملقدرة 

بقيمة اجاملية عرشون مليون لرية سورية 

/20000000/ل.س وتحديد يوم االحد 

الواقع يف 2022/9/18 من الساعة 15,30 

حتى 16,00 موعداً للمزاد العلني يف كراج 

الحجز محلة الراموسة بحلب .

ويبدأ املزاد بالقيمة املقدرة وعىل املشرتي 

أن يدفع الثمن نقداً مع رسوم الطابع 

والداللة واالعامر ولالستيضاح مراجعة 

دائرة التنفيذ املدين بحلب .

وعليه اقتىض االعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب 

103527

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية يف اعزاز 

القايض السيد   : احمد شادي عيد 

املساعد السيد  : احمد الحميدي 

الجهة املدعية  : زكيه كلو بنت صالح 

الدين 

املدعى عليه   :  محمود العزيزي بن 

جمعة 

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /240/لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ 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

103526

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية السادسة بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعي : عبد الله شحادة بن محمد 

بصفته 

املدعى عليهم ـ املدخلني : محمد عصام 

وأحمد ومحمد وائل أوالد محمود داده

الدعوى : ترقني إشارة

الدعوى أساس 2022/1990

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

103524

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

بحلب 

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد :  محمد سالمة

املدعية : هبة حالق بنت محمد بسام 

املدعى عليه :  حسن حسن كنو بن 

محمد جامل

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق وتنازل عن 

مهرين 

الدعوى أساس 804/ 2022

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم األربعاء املوافق  10/5/ 2022 يف 

الساعة /11/ صباحاً موعداً لعقد املجلس 

العائيل املشرتك.

ونظراً لعدم التمكن من تبليغك عىل 

عنوان إقامتك لكونها ضمن املناطق غري 

اآلمنة وعمالً باملادة )34/أ( من قانون 

أصول املحاكامت 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

103522

ـــــــــــــــــــــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٨/

االربعاء  ٣١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                                        رقم اساس الدعوى 

مصطفى عبد الكريم عيشة                                 708

نجدت العبو بن حامدة                                     801

صبحي الناعس بن مصطفى                               756

نور الدين حنان بن خري الدين                            756

محمد بريم بن شيخو                                       756

حسني حسني بن أحمد                                    756

فريد برازي بن نسيب                                    756

حسني محمد بن أحمد                                   717

رشكة سوف انرتفورد الروسية                            716

مدير الرشكة الكيس غريشنكو                          716

 تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم 

اإلثنني  26/ 9 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

103543

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                                    رقم اساس الدعوى 

محمد سكر بن حسن                                       903

محمود الدلة بن جميل                                    9213

هاين عزوز بن كميل                                          54

هاين عزوز بن كميل                                         161

هاين عزوز بن كميل                                          56

هاين عزوز بن كميل                                          57

هاين عزوز بن كميل                                          164

هاين عزوز بن كميل                                         55

 تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم     

االثنني 10   /  10 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

103546

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية الثانية يف حلب

القايض: احمد القايض

املساعد: عبد الجبار مصطفى

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                                   رقم اساس الدعوى لعام 2022

مصطفى موتاف اوغلو بن أحمد                                  726

مصطفى موتاف أوغلو بن أحمد                                  735

زينب حسني الديفة                                                  754

محمد جابر حلبية بن يوسف                                      754

أحمد أحمد بن حميد                                                777

محمد محمد الحامدة بن محمود                                  866

محمد محمد الحامدة بن محمود                                  774

 تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم  

األربعاء   5/  10 /2022.

وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف ولصقا عىل لوحة اعالنات املحكمة 

والدائرة الجمركية سندا للامدتني 34 اصول محاكامت واملادة 236 ق. 

الجامرك.

فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد منكم باملوعد املحدد 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

103548

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الجمركية االوىل يف حلب

القايض: محمود عيل العلو

املساعد: صبا القاسم

املدعي : املديرية العامة للجامرك 

اسم املدعى عليه                            رقم اساس الدعوى لعام 2022

هاين عزوز                                                   2667

هاين عزوز                                                   2668

هاين عزوز                                                  2669

هاين عزوز                                                  2670

هاين عزوز                                                 2671

هاين عزوز                                                 2672

هاين عزوز                                                  2673

هاين عزوز                                                   2674

هاين عزوز                                                  2675

هاين عزوز                                                2676

هاين عزوز                                                2677

هاين عزوز                                                    2678

 تقرر اخطار كل منكم لحضور جلسة املحاكمة بالساعة العارشة من يوم          

الخميس     9/29    /2022. وفق رقم الدعوى بالنرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة اعالنات املحكمة والدائرة الجمركية سندا للامدتني 34 اصول محاكامت 

واملادة 236 ق. الجامرك. فان مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عن كل واحد 

منكم باملوعد املحدد ستجري بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض 

103539

إعــان 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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة  

صادر عن محكمة البداية املدنية /

الثانية  بجبل سمعان  

القايض  : تريك نويران     

املساعد : عباس حنبالس     

املدعي  : امل قناعة بنت صبحي  

املدعى عليه : عادل قناعة بن عدنان 

  الدعوى :    تثبيت هبة عقار 

  يف الدعوى  أساس 2022/1322 

قررت املحكمة عمال  باملادة 34/ 

أ  أصول دعوة   املدعى عليهم   

بالصحف  ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة للحضور  يوم األربعاء  

بتاريخ     9/28 /2022  

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً عنكم   

جرت يف حقكم املعاملة القانونية 

والحكم سيصدر مبثابة الوجاهي .  

  القايض 

103521 

ــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب

الرئيــــس : محمد عيل خليل

املساعد : محمد أديب الزكور

الجهة املستأنفة)طالبة الرتميم( : 

فطوم مهنا بنت محمود

الجهة املستأنف عليها)املطلوب 

الرتميم مبواجهتها( : حسن العبد الله 

الجهة املطلوب إدخالها : عبد 

الرحمن مهنا بن محمود 

أساس /2022/501

عمالً بأحكام املادة 27/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة ابالغكم بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم االثنني 2022/9/26.

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً جرت يف حقكم 

املعاملة القانونية .

 الرئيس

103519

ــــــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب

القايض : بسام تلجبيني  

املساعد :   نذير صاري كوزال 

املدعـية : مروه صديق بنت احمد                            

 متثلها املحامية هناء العمر

املدعى عليه: عبد الله عبد ربه بن 

حسن                   

 الدعوى : تثبيت زواج – نسب – 

تثبيت طالق

 الدعوى اساس /  10057/ لعام 

-2022

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول 

قررت املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة الثالثاء 

2022/9/20 الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

 القايض 

103515

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة سند تبليغ الئحة  طعن 

الطاعن:  احمد ريحاوي بن محمد                

املطعون ضده : وليد عجان الحديد 

بن حامد   

املوضوع تبليغ الئحة الطعن رقم/ 

429/لعام 2022

قررت املحكمة عمال  باملادة 27/أ 

اصول  تبليغ املطعون ضده بالنرش 

بالصحف  ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة الئحة الطعن  بالقرار 

رقم /176/ الصادر عن محكمة 

االستئناف املدنية الخامسة  بحلب 

بالدعوى أساس /1533/ ب/لعام 

2022  املتضمن قبول االستئناف شكال 

ووقف النظر بالدعوى لحني ترميم 

صحيفة العقار..الخ 

 الرئيس                                                                           

103508

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب

القايض السيد : حسن زلط

املساعد السيد : فؤاد نجار 

الجهة املدعية : عالية عطار بنت 

محمد عادل 

املدعى عليها : فاطمة دباغ بنت 

صبحي – سلوى شيخي بنت محمد 

صالح 

موضوع الدعوى إنعدام :

يف الدعوى رقم أساس / 14171 / 

لعام 2022

  قررت املحكمة وعمال باملادة / 

27 / فقرة / أ / من قانون أصول 

املحاكامت املدنية إبالغك الدعوى 

بواسطة اإلعالن بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور  اىل املحكمة يوم األربعاء 

الواقع 10/12/ 2022الساعة العارشة 

زواليه ...

وإذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية 

وعليه اقتىض اإلعالن                                                                                                        

القايض

103507

ــــــــــــــــــ

  مذكرة دعوة لتبليغ مجلس عائيل    

صادرة عن املحكمة الرشعية يف جبل 

سمعان  

القايض السيد :  مصطفى حاج حسني      

املساعد  :  رهف استانبويل    

 املدعية:       نرسين حوا بنت  

احمد         

 ميثلها   املحامي:  مصطفى امينو    

املدعى عليه:   عامد عاليا بن عبدو             

موضوع الدعوى: تثبيت زواج و 

نسب و تفريق للشقاق و الرضر

يف الدعوى أساس/  37  / لعام 2022 

 قررت املحكمة  وعمالً بنص 

املادة)34( أ/ أصول مدنية  تبليغ    

املدعى عليه  نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة لحضور 

املجلس العائيل يوم الخميس 

2022/9/22 الساعة  العارشة صباحاً  

وعليه اقتىض االعالن           

القايض  

103506

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب 

أساس /11301/ قرار /363/ لعام 

2022

القايض السيد : عصام مفلح

املساعد السيد : نادين سليامن

املدعي : 

- هالة فيليك بنت فائق 

- مانيا فيليك بنت فائق              

املدعى عليه : شيخ نبي شيخ عثامن 

بن عبد القادر

الدعوى : تثبيت رشاء

قررت املحكمة عمالً باملادة 34/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 

إعالم املدعى  عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة املتضمن :

1- شطب استدعاء الدعوى.

2- رفع إشارة الدعوى.

3- تضمني املدعي الرسوم واملصاريف.

قراراً صدر بتاريخ 2022/4/25 

القاضـي

103503

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية العارشة بحلب  

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية : ابتسام الحامدة بنت محمد 

ميثلها املحامي عيد الصويص

املدعى عليهم : محمد عالء ومحمد 

إسامعيل ومحمد ضياء ومحمد أنس 

أوالد مالك جزار

أصالة وإضافة للرتكة

الدعوى : ثبيت مخارجة

الدعوى أساس 2022/9392

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة 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 .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

103502

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  ثوره مصاصايت بنت 

محمد ثريا 

املنفذ عليه :  انار مهروسة بن محمد 

ممدوح

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  24/ 8 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم 9075/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  البدايئ أساس /4565/ 

قرار /580/ لعام 2022 وقرار متفرقة 

رقم /666/ لعام 2022

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

103499

ـــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب  

القايض السيد : جان جورج كبه

املساعد السيد : حسان العبد الله

املدعـــــية : منى يونس بنت محمد.                         

املدعى عليهم : محمد - بتول - فهد 

أوالد عبد الرحمن قصاب 

 الدعوى : تثبيت بيع

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

قانون أصول املحاكامت املدنية إعالم 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون القرار رقم /701/ لعام 2022 

أساس /2089/ حسم 2021/7/26 

املتضمن :

1- تثبيت رشاء الجهة املدعية منى 

يونس بنت محمد وبيع مورث الجهة 

املدعى عليها لتامم الحصة السهمية 

من العقار املوصوف باملحرض رقم 

30/10979 منطقة عقارية أنصاري 

بحلب ومن ثم نقل وتسجيل هذه 

امللكية السم الجهة املدعية لدى 

السجل العقاري أصوالً وكافة الدوائر 

ذات العالقة أصوالً والدوائر املختصة.

2- عدم املساس باإلشارات املدونة 

عىل صحيفة العقار والحقوق 

املكتسبة عىل العقار.

3- ترقني إشارة الدعوى عن صحيفة 

العقار موضوع الدعوى ملصلحة 

الجهة املدعية مبوجب العقد رقم 

/3708/ تاريخ 2021/6/21 بعد انربام 

الحكم وتنفيذه أصوالً.

4- تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف. قراراً وجاهياً بحق 

الجهة املدعية ومبثابة الوجاهي بحق 

املدعى عليه قابالً لالستئناف صدر 

وافهم علناً بتاريخ 2022/7/26.

 القاضـي

103441

ــــــــــــــــــ

 مذكرة دعوة  

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

االوىل  بجبل سمعان

القايض:  جمعه الحسني

املساعد:    بتول قدحنون

املدعي: احمد رمضان موصليل  بن 

عبد الرحمن                           

املدعى عليه :  محمد باسل شبيل بن 

ابراهيم  

الدعوى :    تثبيت رشاء

 يف الدعوى أساس /  1570  /

لعام 2022   تقرر تبليغك عمالً 

باملادة/27/أ م م  نرشاً بأحد الصحف 

اليومية و لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

االحد  2022/9/25  الساعة العارشة 

زوالية .   

وإذا مل تحرض  أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنك جرت بحقِك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك كالوجاهي  .

القايض

103566

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

الثانية بحلب

 القايض :  حسن مشاعل

 املساعد :  نور ركبي

املدعي : أحمدعامر زيدان بن عمر                  

املدعى عليه:  خالد بوظو بن خليل                     

  الدعوى : ترميم

 الدعوى أساس/9078/ 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  الثالثاء  

18 /2022/10 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 

103565

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب 

 القايض : عمران الحداد   

املساعد:  عامر داده 

 املدعــي : محمود طراب بن عبد 

القادر 

املدعى عليهم : محمد حميدي بن 

عبيد . 

الدعوى :  تثبيت بيع 

أساس 22187/لعام2022

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 يحرضوا او ترسلوا وكيال 

قانونيا باملوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة  القانونية.  وعليه اقتىض 

اإلعالن

 القايض

103564

ــــــــــــــــ

 مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف الباب  

بالدعوى أساس/ 489 / لعام 2022 

القايض السيد : محمد احمد سواس 

املساعد  :  عبد السالم النعمة   

املدعية:  الهام األحمد بنت عبد الله                 

وكيلها املحامي: احمد رمضان االحمد 

املدعى عليه: عامد العامر بن خلف 

مقيم يف مدينة منبج – حي الحزاونة

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الغياب         

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى 

عليه للدعوى كون عنوانه ضمن 

املناطق الغري امنة وعمالً بأحكام 

املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغ املدعى 

عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل 

املحكمة يوم االثنني  26 / 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

103563

ــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )    اخطار(

صادرة عن  محكمة  الصلح   املدنية   

السادسة  بحلب 

القايض السيد :  شازل اسعد 

املساعد  :   هيثم شالش 

الجهة املدعيـــة : محمد  االبراهيم  

بن محمود 

الجهة املدعى عليها :  ديلرب  شيخو  

بنت شوكت 

الدعــــوى : ترميم دعوى وترقني 

اشارة 

بالدعوى أساس ) 2274 / 2022(

وعمال« باملادة ) 34  / أ(  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) اخطار ( املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم ) االثنني ( 

املوافق   3 / 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 إقتىض االعالن0 

 القاضــــــــي 

103556

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادر عن املحكمة الرشعية املوقرة يف 

عني العرب  

القايض  السيد : فاروق عبيد 

املساعد السيد : صباح قد حنون 

املدعية : دمهاد مسلم بنت محمود                      

 ميثلها املحاميان فتحي طيفور 

وإبراهيم عبد الله 

 املدعى عليه : سوهلدان دريعي 

بن احمد عني العرب -حي يوسف 

العظمة -شارع 8اذار          

الدعوى : تثبيت زواج و نسب   

قررت املحكمة عمال  بأحكام املواد  

/34/ وما بعدها من قانون أصول 

املحاكامت املدنية اعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف باإلضافة 

اىل اإلعالن لصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون القرار أساس 

/698/لعام 2022 قرار /1112/ لعام 

2022 وهو  :

 • تثبيت زواج الجهة  املدعية : 

دمهاد مسلم بنت محمود والدتها 

ساره محمد – تولد شيخ عبد ال 

1992/1/1 امانة عني العرب القيد 

كورك  خ /7/ والجهة املدعى عليها : 

سو هلدان دريعي بن احمد والدته 

حنة مصطفى تولد ديكمداش 

1992/1/1 امانة الشيوخ القيد قران  

خ/3/ والحاصل بتاريخ 2014/12/22 

جرى يف محلة عني العرب عىل مهر 

معجله خمسامئة الف لرية سورية 

غري مقبوضة ومؤجله خمسامئة 

الف لرية سورية باقية بذمة الزوج 

وتسجيل هذا الزواج لدى مديرة 

الشؤون املدنية املختصة اصوال . 

 • تثبيت نسب األطفال : ريزان /

ذكر / تولد ديكمداش 2016/11/24 

ومصطفى /ذكر / تولد / ديكمداش 

/2020/10/4 اىل والديهم املذكورين 

بالفقرة األوىل من هذا القرار والزام 

مدير الشؤون املدنية املختص لتنفيذ 

هذا القرار اصوال . 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف واالتعاب 

قرارا وجاهيا بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق املدعى عليها 

قابال للطعن بالنقض صدر وافهم  

علنا يف  تاريخ 27/محرم /1444 

هجري املوافق 2022/8/25 ميالدي  

  القايض                                                        

103454

ــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة  الصلح املدنية 

الرابعة بحلب 

القايض  :  حسام شحادة  

املساعد  : باسل العيل 

املدعي : محمد فستق بن حسني  

املدعى عليه : عمر فستق بن حسني  

موضوع الدعوى : إزالة شيوع عقار  

  يف الدعوى رقم أساس /2758/لعام  

       2022

عمال باملادة /27/أ  أصول محاكامت 

قررت املحكمة  تبليغك نرشا   

بالصحف و  عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

االحد  2022/10/2 الساعة /10/  

زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل  وكيال قانونيا 

ستجري  بحقك املعاملة القانونية 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض

103456

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية السادسة 

بحلب

القايض : جان كبه

املساعد :  حسان العبد الله

املدعني : 

 • صباح كاج أصالة ووكالة عن :

 • نورا وفاطمة وعبد الله ومنار 

وأحمد أوالد محمد عيل ارحيم 

املدعى عليهم : محمود ومحمد 

ولدي مصطفى رمضان

الدعوى : فسخ عقد

الدعوى أساس 16050  /2022

عمالً باملادة )   27 /أ( أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة الدعوة 

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 .

 القايض

103464

ــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب

القايض: محمد سعيد علوش

املساعد : خلدون حوري

املدعية : راما شيخ العرشة بنت عمر

املدعى عليه : محمد سندة بن احمد

املوضوع : تفريق لعلة الغياب

يف الدعوى رقم أساس /10069/ لعام 

2022

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

27/أ أصول محاكامت مدنية اخطار 

املدعى عليه نرشاً بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة املحاكمة يوم الثالثاء الواقع يف 

2022/9/20 الساعة 10 زواليه 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

القايض

103562

=========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٨/

االربعاء  ٣١ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

بعــة لرا ا

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية /

الخامسة / بحلب

القايض : مالك بدلة  

املساعد :   مصطفى بكرو 

املدعـي : عبد الله املصطفى بن أحمد             

املدعى عليه: مصطفى مساط بن عمر

 الدعوى : تثبيت رشاء

 الدعوى اساس /  20928/ لعام 2022-

عمال بأحكام املادة/ 34/أ اصول قررت 

املحكمة إبالغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة الخميس 2022/9/22 الساعة 

)10( زوالية وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

القايض 

 103489

======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية الخامسة 

بحلب

القايض : مالك بدلة

املساعد :  مصطفى بكرو

املدعي : خميس الجاسم بن محمد

املدعى عليه : أحمد جايان بن عيل 

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /1587/ قرار /801/ لعام 2022 

املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي لتامم السيارة 

/937697/ حلب ونقلها السمه.

 • عدم املساس باإلشارات وترقني اإلشارة 

بعد االنربام.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ  

 2022/8/22

القايض 

 103555

======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار صادر عن 

محكمة البداية املدنية االوىل بسمعان

القايض :  جمعة الحسني  

املساعد:  بتول قدحنون

املدعي:  مجلس مدنية  دارة عزة              

املدعى عليهم:  ورثة   يحيى قريوي بن 

عيل وهم : 

1-جميلة جوالق بنت محمد .

2-زكية قريوي بنت محمد .

3-أمينة شعبان بنت حسن .

4-)عيل - باسل - محمد - عمرو - أريج - 

وجد - بنفسج - ليلك - ريم( أوالد يحيى 

قريوي .

الدعوى:  طلب مبلغ  

الدعوى أساس:  1321  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم )االثنني(  26/ 9 /2022  

الساعة /10/ زوالية . وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيالً قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 

القايض

 103554  

======

إعالن مبثابة مذكرة )اخطار(

صادرة عن  محكمة  البداية  املدنية /  

الثالثة عرش/ بحلب 

القايض السيد : سامر زينو 

املساعد  : رونزا  جويد

الجهة املدعيـة : هشام جعرور  بن محمد      

الجهة املدعى عليها : محمد ميان  مرصي 

بن  عبد الحميد 

الدعـوى : فسخ واعادة  تسجيل عقارات   

- طلب  عارض

بالدعوى أساس )5820 / 2022 (

وعمال« باملادة )27  / أ(  اصول محاكامت 

مدنية 

قررت املحكمة  )اخطار( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم ) االربعاء ( املوافق    19/ 

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 االعالن 

القايض 

 103537

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحة  

املساعد السيد : أحمد عوض  

املدعي : محمد عصام محايري ابن سعد 

الله              

 وكيله املحامي محمد بهاء نشار

املدعى عليها: ايرينا دوغانيتس بنت 

الكساندر

 موضوع الدعوى : تثبيت طالق غيايب .

يف الدعوى رقم أساس / 9387 / لعام 

   2022

مل تحرض املدعى عليها ومل تبلغ مذكرة 

دعوتها لجهالة موطنها ، لذلك قررت 

املحكمة عمالً بأحكام املادة / 27 / من 

قانون أصول املحاكامت املدنية إبالغ 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية و لصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الثالثاء الواقع يف 2022/9/27 الساعة / 

10,00 / زوالية ، و إذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً عنها يف املوعد املحدد جرت 

يف حقها املعاملة القانونية ، و عليه اقتىض 

اإلعالن .

    القايض

 103536

========

إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف : 1120 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف التجاري 

السوري بصفته      

ميثله ملحامي : مجد زريق

املنفذ عليه  : عامر مصطفى امللخ   

: /ق14/ مقسم  العقار املطلوب بيعه 

53 منطقة  عقارية الرابعة بحلب - 

التامم 

 /30.000.000 : القيمة املقدرة للعقار 

ثالثون مليون  لرية سورية

  أوصاف العقار: عبارة عن مكتب 

للتجارة  تقع يف الطابق السادس فوق 

الطابق الوسطي مؤلف من غرفتني 

وصالون وبوفية ودورة مياه ورشفة عىل 

زاوية شاملية رشقية جزء منها مضموم 

اىل املكتب مع مالحظة ان العقار 

مهجور وبدون ابواب ومنزوع منه جميع 

اإلكسسوارات الصحية والكهربائية ويوجد 

ترضر يف بيت الدرج يف الطوابق الوسطى 

وتراكم لألنقاض يف مطلع الدرج.. 

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

 103475   

======

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2485 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف التجاري 

السوري بصفته ميثله املحامي :وائل وهيبه  

املنفذ عليه  : نائل دليل بن احمد –ورثة 

محمد رياض طباخ بن محمد – محمد 

سامي اسامعيل بن فائز

 العقار املطلوب بيعه : /89/ منطقة  

عقارية أبو شيلم التابعة إداريا ملنطقة 

سمعان   

القيمة املقدرة للعقار  : 1000.000.000    

مليار لرية سورية 

   أوصاف العقار :عبارة عن منشاة صناعية  

واجهتها نحو الرشق لها باب معدين جرار 

شوهد مفتوح يؤدي اىل فسحه مكشوفه 

ضمنها عدة غرف خدمة و درج حجري 

ومبنى إدارة يحتوي عىل طابق اريض و 

طابق اول جزء من سقفه مترضر و كذلك 

سقف احدى غرف الخدمة كام تحتوي 

املنشأة عىل صالة بيتونية أمامية مؤلفة 

من طابق أريض يليه فسحة وسطية 

مكشوفة ضمنها عدة غرف خدمة وصالة 

داخلية بيتونية مؤلفة من طابق أريض 

مقطوعة اىل عدة أقسام حيث شوهد يف 

الصالة الداخلية تهدم يف جزء من الجدار 

الشاميل والغريب .

مع مالحظة إن املنشأة مهجورة و منزوع 

منها كافة املعدات واإلكسسوارات الصحية 

و الكهربائية وتهدم يف جزء من الجدار 

الشاميل للمنشأة .

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني 

وتقرر تعيني جلسةالبيع 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

 103497

======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب 

القايض: محمد ماهر شيحة.

املساعد: أحمد عوض.

املدعية: روان ادلبي بنت عمر.

املدعى عليه: معروف نقار بن عبد 

املعطي.

املوضوع: تثبيت طالق:

أساس /11229/لعام 2022

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

اخطار املدعى عليه نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

 103495

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 19 بحلب 

القايض : محمد شادي بدلة

املساعد : زياد املحمد

املدعي : إسكندر فتال بن سليم 

املدعى عليهام : 

 • تاالر أنطون بنت نرسيس

 • سريج فتال بن اسكندر

الدعوى : إبطال قرار وفسخ تسجيل

الدعوى أساس 18582 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر 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

 103490

=====

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن  املحكمة الرشعية العارشة  

بحلب

 القايض :  بسام تلجبيني  

 املساعد :  نذير صاري كوزال 

املدعية:  نوره زيات بنت عمر 

 املدعى عليه : شادي زعنب بن احمد 

الدعوى : تثبيت زواج وتفريق ونفقة 

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/ 912/ 

لعام 2022 أساس/ 2676/ 2022 املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ لدينا 

بتاريخ 2022/8/18  والتفريق بني الزوجني  

املدعى عليه شادي زعنب بن احمد 

واملدعية نوره زيات بنت عمر موضوع 

الفقرة الحكمية األوىل بطلقة بائنة واحدة 

لعلة الشقاق واقعة يف املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ هذا القرار 

 • الزام املدعية بالعدة الرشعية اعتبارا من 

تاريخ صدور هذا القرار 

 • تثبيت تنازل املدعية عن حقوقها 

الرشعية كافة

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قراراً وجاهياً بحق املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق  املدعى عليه قابال للطعن 

بالنقض صدر وافهم علناً حسب األصول 

بتاريخ 20/ 1444/1/ هجري املوافق 

2022/8/18 ميالدي 

القايض 

 103491

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة ) مجلس عائيل ( 

صادر عن محكمة الرشعية التاسعة بحلب 

القايض السيد: محمد العيل    

املساعد السيد: زكريا الحسني 

الجهة املدعية : نهى مرصي 

الجهة املدعى عليها   : محمد عبد العزيز 

بن عبد العزيز  

املوضوع : تبليغ مجلس عائيل  . 

يف الدعوى رقم أساس/  6029  / لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 34/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية تبليغك 

موعدا لحضور املجلس العائيل بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور يوم  

األربعاء  2022/9/21 الساعة /10/ زوالية .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو إرسال 

وكيالً قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي .  وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 103493

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب 

القايض السيد :  عبد الله كريدي

املساعد السيد :  باسم حالج

املدعية : نورا مشنطط بنت أحمد مروان 

املدعى عليه :  عبد الله زوين بن حسني 

الدعوى : تثبيت زواج 

الدعوى أساس 8346/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

تبليغك مذكرة الدعوة 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. وعليه اقتىض 

اإلعالن

القايض

 103472

======

  اخطار صادر عن  محكمة الصلح املدنية 

بحريتان

القايض:  إبراهيم الكادري

املساعد:  عامر القسوم

الجهة املدعية: 

1- رئيس مجلس إدارة جمعية النخبة 

التعاونية للسكن و االصطياف بحلب – 

بصفته

2- رئيس مجلس إدارة جمعية راية 

املرصف العقاري التعاونية للسكن و 

االصطياف بحلب – بصفته       

املدعى عليهم:   

1- عبد الحميد  2- فاطمه -3- حلوم 

-4- ملك – 5- محمود – 6- عائشه  -7- 

خديجه  أوالد محمد عبد الحميد بن عبد 

الحميد امللقب) حمدو بن عبد الحميد 

قدور(  إضافة لرتكة حمدو بن عبد الحميد 

قدور

 الدعوى : إزالة شيوع يف الدعوى 

أساس/28/ 2022    

قررت املحكمة اخطار املدعى عليهم عمالً 

باحكام املادة)27( / أ/ أصول مدنية قررت 

املحكمة تبليغ  املدعى عليهم عىل لوحة 

اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم  االحد  25/ 

2022/9 الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونيا 

عنكم تجري بحقك املعاملة القانونية وان 

الحكم سيصدر بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض  

 103470 

========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفـــذ :  بثينة رسديني بنت خالد 

املنفذ عليه : سهى ونها ابنتي محمد ديب 

دباس

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

28 / 8 / 2022 بامللف التنفيذي رقم  

8852/ ب /2022 املرمم من امللف 

13565/ب/2011 إخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين أساس 

/3769/ قرار /315/ حسم 2010/3/23  

املصدق استئنافاً ونقضاً .

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

 103465

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية بحلب - 

الغرفة التاسعة 

القاضـــي السيــد : محمد العيل 

املساعــد السيـــد : زكريا ياسني. 

املدعــــــية : أمل صباغ بنت عامر. 

املدعى عليها : أحمد ارسب بن عيل . 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق قبل الدخول 

ونفقة .  

يف الدعوى رقم أساس /9083/ لعام 2022

لذلك قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 

27/أ أصول ابالغك مذكرة الدعوى بواسطة 

النرش بإحدى الصحف املحلية يف العاصمة 

ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم االحد تاريخ 

2022/9/25 يف الساعة /10/ صباحاً.

وإذا مل تحرض بنفسها أو ترسل وكيالً 

قانونياً عنها يف املوعد املذكور جرت بحقها 

املعاملة القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 103485

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض السيد :  بسام تلجبيني

املساعد السيد :  نذير صاري كوزال

املدعية :  نرسين دوارة بنت حسن  

ميثلها املحامي عيد أحمد الصويص

املدعى عليه :   عيل بطش بن محمد 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/9701

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

 103481

======

مذكرة  دعوة  املجلس العائيل

صادر عن املحكمة الرشعية   يف السفرية

القايض السيد   :    حسني   العليوي    

املساعد السيد :  نعيمه   املسطور  

الجهة املدعية :   غفران  االحمد  بنت 

حامدي     

الجهة املدعى عليها :   صالح  الحسون  

بن عبد الله     

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى  الرشعية   رقم أساس  )  

 )  2022/206

 تقرر  لدينا  بالدعوى  املذكورة  بجلسة 

2022/7/20 تعيني  حكمني  من األباعد   

وتحديد  يوم  /  االربعاء  /  املوافق  21/ 

9  /2022  الساعة الثانية عرش زوالية  

موعدا«  لعقد  املجلس العائيل  املشرتك  

ونظرا« 

وعمال بأحكام املادة) 27 (من قانون اصول 

املحاكامت املدنية0

تقرردعوة  املدعى عليه  بالصحف  وعىل 

لوحة  إعالنات    املحكمة لحضور املجلس  

العائيل   لدى  املحكمة الرشعية  يف 

الدعوة املقامة  بني الطرفني 0 

 ويف حال تغيبك وعدم  حضورك أو أرسال  

وكيال  قانونيا« عنك  سينعقد  املجلس 

العائيل  وتثبيت  غيابك  والسري  بإجراءات  

التحكيم  بحقك  مبثابة الوجاهي0 

  القايض

 103533

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية الخامسة 

بحلب

القايض السيد : مصطفى لبابيدي

املساعد السيد : هنادي الياس

املدعي : نبيه عبدو بن عمر 

املدعى عليه : محمد زينو بن حسن.

الدعوى : تثبيت بيع

بالدعوى أساس /4431/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ من 

قانون أصول املحاكامت إخطار املدعى 

عليها مذكرة دعوة بواسطة اإلعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقها املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

 103528

====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة محكمة 

االستئناف املدنية السابعة بحلب

الرئيس : أحمد عيل عيل

املساعد :  مجدولني شنو

املستأنف : أحمد فخر الدين أشقر بن 

مصطفى

املستأنف عليها : نور عدواين بنت صفوان

الدعوى أساس 2022/1946

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 .

الرئيس 

 103525

========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم  صادر عن 

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض السيد :  محمد زهري كريم

املساعد السيد :  حسني العلوي

طالب التبليغ: فيكان سبسبي بنت عمر 

املطلوب تبليهم : 

 • أحمد واميان ومحمد وجيهان أوالد عمر 

سبسبي 

 • صبحي سبسبي بن محمد حجازي

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /11442/ قرار /1012/ لعام 

2010 املتضمن:

 • شطب استدعاء الدعوى وترقني اإلشارة .

قراراً صدر بتاريخ 2010/10/20 

القايض

 103523

إعالن بيع باملزاد العلني يف امللف التنفيذي 

رقم /597/م لعام 2022

 املنفذ :  محمود السيد بن عمر                                  

املنفذ عليهم: محمود حامض بن محمد 

بشري

بامللف التنفيذي رقم / 597 / م لعام 

2022 قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/8/21  بيع املحجوزات 

موضوع ضبط الحجز املؤرخ بتاريخ 

2022/1/3 أصوالً وهي عبارة عن أحذية 

جديدة رجايل ونسايئ ووالدي متعددة 

املاركات والنمر  واملقدر فيها )خمسة 

ماليني لرية سورية ( وتم تحديد يوم 

الثالثاء 2022/9/20 موعداً للبيع الساعة 

. 16 - 15,30

وذلك يف محلة حلب - االسامعيلية شارع 

املحكمة العسكرية - جانب مكتبة النجمة 

لدى محل املعتصم ويبدأ املزاد بالقيمة 

املقدرة خمسة ماليني لرية ويقع عىل عاتق 

املشرتي رسم الداللة واالشرتاك  والطابع 

وملن يرغب باالطالع مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين بحلب اصوالً .

وعليه اقتىض االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب 

 103520

======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب

الرئيس:   عبد القادر رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت  

املستأنف :  محمد سمري حناوي بن محمد    

 املستأنف عليهم: 

 •   رسميه الزيني بنت إسامعيل 

 • خريو العبود بن احمد 

 • طاهر القاسم الشيخ طه بن قاسم 

 الدعوى أساس/ 21729/ب/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 34/أ 

اصول  إبالغ  املستأنف عليهم  االعالن 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة  الثالثاء 

2022/9/27 الساعة )11( زوالية 

 واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال  قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت بحقكم املعاملة 

القانونية .

الرئيس 

 103516

==========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة صحف 

صادر عن محكمة البداية يف منبج 

القايض السيد : يارس خليفة 

املساعد السيد : عبري الدنديش 

املدعي : املحامية اميان الحسني العبد 

الله بنت عزيز إضافة لرتكة مورثها عزيز 

الحسني العبد الله بن محمود 

املدعى عليه: يحيى السالل بن عبد املجيد 

موضوع الدعوى: ترميم 

بالدعوى أساس 2022/1567 

عمال باملادة 37/أ من قانون أصول 

محاكامت مدنية قررت املحكمة  ابالغك 

نرشا بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم 

الخميس 2022/9/29 الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور جرت بحقك املعاملة 

القانونية وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض

 103509

====

اعالن مبثابة مذكرة دعوة  صادر عن 

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب 

القايض: حسن زلط 

املساعد: فؤاد نجار 

املدعي: محمد حاج خليل بن احمد 

املدعى عليه : ابتسام االبراهيم بنت 

إبراهيم 

 • احمد – محمد خري – ساملة أوالد متيم 

حاج خليل 

 • الدعوى: تثبيت وانهاء عقد رهن 

 • أساس 2022/12759 

 • عمال باملادة 27/أ قررت املحكمة ابالغك 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة األربعاء 2022/9/21 الساعة 

10 زوالية.

 واذا مل يحرض او يرسال وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقهام املعاملة 

القانونية وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 103500

===== 

إعالن بيع باملزاد العلني

 رقم امللف : 2485 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف التجاري 

السوري بصفته ميثله املحامي :وائل وهيبه  

املنفذ عليه  : ورثة محمد رياض طباخ 

بن محمد

العقار املطلوب بيعه/12/9951 منطقة 

عقارية الرابعة بحلب 1200 سهم فقط 

القيمة املقدرة للعقار400.000.000 

أربعامئة مليون لرية سورية   

  أوصاف العقار :عبارة شقة سكنية يف 

الطابق الرابع مؤلفة من مدخل وموزعني 

وسبع غرف ومطبخ وثالث حاممات 

ومرحاض وثالث رشفات  

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع 

العقار املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني 

وتقرر تعيني جلسةالبيع 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

 103498 

=====

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف :  276/ نزع / 2022 

مبارش اإلجراءات: سيفان إبراهيم بنت عيل 

املدين : محمد حسن بن حسن 

العقار املطلوب بيعه: 12/1918 منطقة 

عقارية ثانية بحلب

القيمة املقدرة للعقار 15.000.000 ل.س 

خمسة عرش مليون لرية سورية

أوصاف العقار: مؤلف من غرفتني وصالون 

ومطبخ ومرحاض وحامم ومطلع درج 

معدين يؤدي إىل السطح

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

 103501

======

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التبليغ : عمر كوسه بن ابراهيم 

املطلوب تبليغهم:    

 • منتهى بللو بنت محمود 

 • عبد االله كوسه بن إبراهيم 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/24 يف امللف التنفيذي 

/9056/ب/2022 

 إخطاركام نرشا  بالصحف ، وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب  بأنه 

قد وضع موضع التنفيذ البدايئ برقم اساس 

/7308/قرار/2022/591

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب  

أو إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية 

بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

 103460

=====

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 18 

بحلب 

القايض : عصام مفلح 

املساعد : نادين السليامن

املدعي: عيىس داود بن رشيد

املدعى عليها: صبحية هورو بنت يوسف 

عزت

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة مضمون الحكم 

رقم أساس /8002/ قرار /546/ لعام 2022 

املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي للعقار محرض 

14/4738 منطقة عقارية خامسة ونقله 

وتسجيله السمه.

 • تسليط يد املدعى عليها عىل رصيد مثن 

العقار املودع يف صندوق املحكمة.

 • ترقني إشارة الدعوى دون املساس 

باإلشارات السابقة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2022/6/20

القايض

 103535 

======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة عن  

محكمة البداية املدنية  الثانية بحلب

 القايض :  حسن مشاغل  

 املساعد :  نور ركبي  

املدعي:  بسام عرياين بن محمد 

 املدعى عليه : هند عرياين بنت محمد 

الدعوى : تثبيت بيع

 الدعوى أساس/14810/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليه رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة كونه مجهول 

اإلقامة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/27/أ اصول إبالغك مذكرة االخطار 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة  االحد  18 /2022/9 الساعة 

)10( زوالية

واذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا عنك 

يف املوعد املذكور اجريت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم الذي سيصدر بحقكم 

سيعترب مبثابة الوجاهي. 

القايض 

 103455

=====

إعالن مبثابة مذكرة )دعوة( صادرة عن  

محكمة البداية املدنية /الخامسة/ بحلب 

القايض السيد : مالك بدله

املساعد : مصطفى  بكرو 

الجهة املدعية : املحامي نرض معاوية 

السامين 

الجهة املتدخلة )منضام( : هال معاوية 

السامين

 الجهة املدعى عليها واملطلوب التدخل   

مبواجهتهم  : 

 •  ندى السامين بنت مصطفى 

 •  محمد صفوان السامين بن مصطفى 

 •   برلنت السامين بنت  مصطفى

الدعــوى : ترميم  وتجديد  وفسخ 

تسجيل

بالدعوى أساس )16885 / 2022(

وعمال« باملادة )27 -  / أ(  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) دعوة( املدعى 

عليهم  واملطلوب التدخل  مبواجهتهم  

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة يوم )الخميس ( املوافق    22/ 

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 اقتىض االعالن0 

القاضــــــــي 

 103457

======

إعالن مبثابة مذكرة  اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية الثانية 

بحلب 

القايض : حسن مشاعل 

املساعد : نور ركبي 

املدعــية :  امينه نابو بنت محمد .

املدعى عليهم: رشيد وزكيه وناجح ونورة 

ونجاح وحميدة ونرسين وبركات أوالد 

عاشق الحمو  - إضافة إىل تركة مورثهم 

املرحوم عاشق الحمو

الدعوى :  

رقم أساس /16815/لعام 2022 

قررت املحكمة وعمالً باملادة /34/ أ من 

قانون أ.م.م اخطاركم بالصحف اليومية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة املحاكمة االحد 2022/9/18 

الساعة /10/زوالية.  ويف حال تغيبك 

وعدم حضورك أو إرسال وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي. وعليه 

اقتىض اإلعالن

القايض 

 103463

=====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف جبل 

سمعان

القايض : مصطفى حاج حسني

املساعد : رهف استانبويل

املدعية  :  عامر زيتون بن اسامعيل

املدعى  عليهم :  حميدة اسامعيل زيتون

عائشه اسامعيل زيتون

امينه اسامعيل زيتون

مصطفى اسامعيل زيتون

سمية اسامعيل زيتون

سلمى اسامعيل زيتون

املوضوع: تثبيت وفاة أمون عبد الخالق

يف الدعوى أساس /312 / لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/أ من 

أصول املحاكامت اخطارك نرشاً بالصحف 

املحلية و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة يوم االربعاء   2022/9/21   

الساعة 10 زواليه وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً يف املوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية و يصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

103584

=======


