
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٥/

االحد ١١ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
فقد الطالب شافني محمود محمود مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية الهندسة 

الكهربائية يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان 

الكلية مشكوراً.
24521

إعالن
  اعالن ترخيص بناء 

بناء عىل القانون رقم /1/ عام 2003 الصادر عن رئيس الجمهورية 

العربية السورية حول منح الرتخيص يف حال امللكية عىل الشيوع 

وعىل التعليامت التنفيذي رقم /3/ تاريخ 2004/3/18م وعىل كتاب 

السيد وزير اإلدارة املحلية رقم /5994/ تاريخ 2009/7/30م وعىل 

املرسوم الترشيعي رقم /40/ عام 2012 

تقدم الينا املواطن خليل محمد البشار من أهايل قرية تلعرن ومقيم 

يف تلعرن ، يطلب ترخيص بناء سور عىل جزء من العقار رقم /149/ 

منطقة عقارية تلعرن ، علامً أن العقار ضمن املخطط التنظيمي 

ملدينة تلعرن.  فعىل من يود االعرتاض عىل الرتخيص املطلوب ، وله 

عالقة مبارش باملوضوع ان يتقدم بطلب مرفق بكامل الثبوتيات 

ويسجل يف ديوان البلدية خالل فرتة ثالثون يوما من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.   وعليه اقتىض اإلعالن 

 رئيس مجلس مدينة تلعرن 

24514  

إعالن
يعلن رئيس مجلس مدينة حلب عرض مرشوع قرار مجلس مدينة حلب رقم /33/ تاريخ 2022/3/30 

بعد ان تم عرضه عىل اللجنة الفنية اإلقليمية بجلستها رقم /4/ تاريخ 2022/8/8 حيث قررت ما ييل: 

1- املوافقة عىل تعديل جزء من العقار /9354/ منطقة عقارية رابعة من صفة منشآت عامة اىل مركز 

ديني ) جامع ( وذلك وفق موافقة مكتب االمن الوطني رقم 1321/ت.م 4/ت.م تاريخ 2022/4/26 

الواردة يف كتاب وزارة اإلدارة املحلية والبيئة رقم 653/خ/ر/1 تاريخ 2022/5/8 وتعديل جزء اخر من 

العقار من صفة سوق محيل اىل مكاتب وعيادات وتثبيت صفة السوق املحيل وفق الراهن املنفذ 

وفق الرخص املمنوحة للسوق املحيل واملكاتب والعيادات. 

2- املوافقة عىل تعديل الصفة العمرانية للعقار /9158/ منطقة عقارية رابعة من صفة مجمع تجاري 

اىل صفة سياحي – تجاري بعد ان تم الحصول عىل رخصة التوظيف السياحي رقم /2569/ تاريخ 

2022/5/9 عىل البناء املشاد عىل العقار ووفق الرخصة املمنوحة له ، بعد ان تقدم مالك العقار 

بتعهد موثق يف الكاتب بالعدل برقم 3729/12031/117 تاريخ 2022/8/14 بتأهيل الشارعني الذي 

يطل عليهام العقار /9158/ ) بإنارة بالطاقة الشمسية – تأهيل األرصفة واالردفة – الفرش الطرقي – 

زراعة األشجار(. 

3- املوافقة عىل تعديل الصفة العمرانية للعقار /9357-9358/ منطقة عقارية رابعة »ملك وزارة 

السياحة« املشاد عليهم فندق شهبا حلب اىل صفة )مجمع سياحي استثامري – فندق( وذلك انسجاما 

مع الصفة العمرانية للعقارين املذكورين عىل املخطط التنظيمي العام املصدق والواردة بصفة 

خدمات ومشيدات عامة. 

وذلك يف بهو مجلس مدينة حلب ويدعو أصحاب العالقة لالطالع عليه خالل ساعات الدوام الرسمي 

وتقديم من يود االعرتاض اعرتاضه مبوجب استدعاء يودعه ديوان مجلس مدينة حلب خالل مدة 

/30/ يوما من تاريخ هذا اإلعالن. 

مدير مدينة حلب                                             رئيس مجلس مدينة حلب 

م. كفاح أبو ردن                                         الدكتور املهندس معد املدلجي 

24516

إعالن

الجمعية التعاونية السكنية للمحاربني القدماء بنــاًء عىل قرار مجلس اإلدارة لجمعية املحــــــاربني القدماء التعاونية الســـــــكنية بحلب يف الجلســة رقم /13/ والقـــرار 

/46/ تاريخ 8/20/ 2022، املتضمن تبليغ األعضاء املنتظرين يف الجمعية والراغبني باالكتتاب عىل الشواغر املتوفرة ملرشوع مجلس مدينة حلب )N4( وذلك خالل مدة 

/30/ ثالثني يوماً من تاريخ نرش اإلعالن، فعىل الراغبني باالكتتاب دفع سلفة مالية قدرها /500000/ل.س، وإبراء ذمة العضو لتاريخه، وحسب أرقام أفضليتهم، ويف حال 

عدم مراجعة العضو للجمعية يعترب العضو مستنكفاً عن االكتتاب، ويعترب هذا االعالن مبثابة تبليغ شخيص لألعضاء، وهم التاليــة أســـامؤهم : مجهولني العناوين: محمد 

طارق سباهي رغداء صبحان كاظم اسامعيل سومر بشارة سامر الوند لونا عموري محمد توفيق  حالق اسامء البكري ويس الويس ليىل بنقسيل إميان ويس سليامن كولكو 

محمد الخلف بن عبود عالء هديل نريوزا ابراهيم عبدالوهاب هديل بن عيل محمود حالق حسان فالحة اميان وتار مجيدة حالق بنت عبدالقادر اياد النعمة بن فاروق 

رزان محفوظ مهاعبدو عبيد جاسم الجاسم نادر نادر سامل جرجس يوسف الخطيب مقداد العايص احمد الحزاين احمد كالس جامل الدين خياطة مصطفى حاج حسني 

شاكر بوزغة مجد قهوجي ميادة كيايل عروه عنجوكة غصون بكبوك روىل رجب باشا عفراء خزنة عمر علو عمر قحيص احمد احمد بن ابراهيم مناي نارص بن صبحي 

احمد الخلف رانيا كربوج فهد عمراية محمد املحمد بن جامل الدين مهاة نارص بنت صبحي شذا حوران تغريد الخلف محمد ملهم نارص بن صبحي محمد يارس الزالق 

سليم منون نجار انس يوسف أيال العرسان رائد املحمد شاهر قواف هدى سامل بتول فتوح فاروق الكنعان هند محمود عبد الحميد العليجي مرض نارص بن صبحي محمد 

النحاس فاطمه املحمد الثاين مجد حداد بن امطانيوس ريم سامل شهباء مزيك آالء مزيك دينا صعب منى العوض روعة قلعة جي حال انطايك مصطفى محمود حسن منار 

عبد الوهاب محمد فداوي حنان كريوان وردة العاروب مروان قونيه يل لينا زعرت أمينة عبد الوهاب نرسين محمود حسن محمد الخلف بن صالح رنا سامل خلود خلوف 

أديب سمرية مصطفى أمين قلعه جي نوار جامل الدين عمرو  الصفدي بن عامد فراس حداد بن امطانيوس إياد محرز ياسني حميدة بن عبدالسميع محمد خالد االحمد 

معن نرييب عمرو الحسن بن قيص احمد ابراهيم جالل مليس الفهد والء الفهد طارق قيص الحسن بسمة الذقاين بنت محمد وليد وفاء اسمر محمد  العبد الله صبحية 

معراوي عبد العزيز السعيد مضيئة معراوي محمد صويص نهلة  قسطيل حسناء غزال محمد العبيد بن يحيى كيندا كردية رائد سعيد املواس ميساء عثامن مصطفى يد 

عبد الفتاح الحسن أحمد كور رضار ياسني فادي خلوف هناده يسقي نبال جامل فريال قره صليل كامل عيل ديب تحسني قاسمو رامي ديري محمد بشار معراوي ميس 

أميش عبد الرحمن السيد مصطفى درمش احمد بلقيس محمد مرض أزرق ردينة عنكوجة عامر يوسف شعبان نوران طرابييش عبد الغني قريد بسام شهاب هيثم حميضة 

مرض ياسني هدى رزوق محمد رضار رزوق خدوج الديب غينة مال حوش املحمود رضية رستم ميادة معراوي يامن خلوف محمد بلقيس هديل يوسف عصام الخطيب 

بن أديب حمدان الحاجي يارس قحفظان عبد النارص نعناع نضال القدور غفران طرابييش فؤاد عبد الوهاب محمد كريوان مهند قريد محمود املنصور عمر  محمد طباخ 

حامدة حربه فيحاء الحمود هدى شمس الدين زياد العلو محمد توفيق حمشو بن فياض حسام العلو فاديا العلو إلهام جزار مصطفى الشيخ حسن محمد الحجي 

مشهداين عامر الحاج عمر تريك العلو صالح الحاج محمد محمد الحاج محمد ماهر الحاج عيل بيك قمر عبيدو بنت محمد ميس الربي سمر عبيدو بنت محمد عيل حربا 

احمد حربه محمود محمود بن احمد فياض حمشو فيصل جابر محمد عامد الحاج اسعد احمد زينو عبد املجيد كنجو محمد ناصح أزرق عبد الحي زيدان نريمني حربه 

محمد حربه دالني حربه فراس الخطيب محمد منري كردي ضياء الدين حموبن رمضان غالية مردغاين نور رزوق عمر الرستم محمد الفروح محمد زينوهازار محفوض بالل 

العوض بديعة األمري محمد العايص عيل صدار حسام رجوب عبد الله جوهر براءة رزوق عالء اليوسف حاتم رجوب ماجد جامل الدين وسيم داخل عامر عقاد عبد الكريم 

رشيد شذى يسقي ديانا قهوجي محمد سليامن فراس حربه نذير قوجه أم كلثوم سعيد ريم الزرقا باسم عباس امري االسود احمد كنجو بن سمري عبد الهادي خاروف امون 

عبد الهادي اياد ايويب وسام امليالجي محمد فوزي كيايل مرييهام خاروف رامي رشيح مؤيد االبكع رهف دقاق محمد معروف يوسف عيد الهادي محمد بن محمد خري 

رأفت كيايل محمد فاتح دع بن ابراهيم شذى ملحم اميان األحمر محمد بدر كربوج محمد كامل دقاق وسيم الزين نوري دياب هدى واعظ والء بسطي ميساء خيال عيل 

بسطي وداد زيني فاتن دياب نرباس الزين هبة سامن طحان هيفاء الحسيني ميساء عبيد حسني زين العابدين سعاد أحمد عدوية شحنة رائد العبود محمد عيل زين 

العابدين ياسمني الخطيب محمد زعزع نهلة انابيل مصلح الوكاع ميساء حسن الحسن محمود أبيض نبال صالح املفتاح دميا خطيب أماين خطيب سلمى ابراهيم يوسف 

خليل عامر كنجو جيهان جيجة امل مهروسة عبدالرحمن يارسجي بن عبد العزيز رائدة كيايل محمد خري دياب أحمد دياب محمد مصباح الشهايب عبد الرزاق حالج سوسن 

شعار أحمد أديب شعار غنى أرمنازي عبد الرحيم الخطيب أسعد الخطيب ميس جوخة دار محمد كامل هدى عبد الحي اسامعيل زكريا سها عالف إياد يوسف احمد 

الشيخ محمد حسان جيجة محمود عبد الرحمن طارق خليل ناديا مصطفى محمد عيل الشبيل محمود الخطيب لينا عطار يارس طراب محمد حسان جندية عبد الوهاب 

العبدو خريية األسعد اسامعيل زيتون نادرة محمد هدى ناطور يوسف كوراين ابراهيم الحامد فاطمة مشمشية رياض شيخ القصابني محمد موفق محفوظ بسمة بري خالد 

الجاسم ضحى الحسني سهيلة ميك عبري حوران طالب الخري عبد املنعم املحمد بن محمد خري عبدو عفور كنان سليامن طارق املطر ابراهيم منجونه بن فاخر عبد العزيز 

الحاج مصطفى خولة الزامل عامر عبد الجواد بن خالد سجيع سليامن غفران عوين سعد طحان بن نور الدين رانيا رشبجي جالل عران احمد مقرش محمد كحيل إميان 

أرشم محمد جميل الجعفر ناديا طالب محمد خالد تركاوي.

أمني الســــر                            رئيس مجلس   اإلدارة

24525

إعالن
تعلن الجمعية التعاونية السكنية لعامل اإلسمنت 

واالترنيت والبورسالن للسكن واالصطياف بحلب    

بدعوة األعضاء املنتظرين يف الجمعية عن فتح باب 

االكتتاب يف املرشوع االصطيايف األول كفر جوم 

إلكامل الشواغر وذلك اعتباراً من يوم األحد تاريخ 

2022/9/11 ولغاية 2022/9/25  شاكرين تعاونكم
 أمني الرس                                  رئيس مجلس اإلدارة 

 عبد الحي منال                                         شوكت بالل                                                            

24526

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس                                

رئيس مجلس اإلدارة

 عيل طاهر                                        

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية  األوىل  

بحلب  

القايض السيد : مروان حاج حمود 

املساعد السيد : محمد الرجو    

الجهة املدعية  : داليا طاطو بنت 

هاشم                         

املدعى عليه : عيل عمر بن جميل       

موضوع الدعوى : تفريق لعلة 

الشقاق قبل الدخول 

 يف الدعوى  رقم أساس 11492 /

لعام  2022 

قررت املحكمة وعمال  باملادة  )27(

فقرة أ  من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغك الدعوى بواسطة 

اإلعالن بالصحف  ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ولزوم الحضور  

اىل املحكمة يوم الخميس  الواقع 

يف  2022/9/29 الساعة  /العارشة  /  

زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا 

يف املوعد املذكور جرت يف حقك 

املعاملة القانونية   .

  وعليه اقتىض اإلعالن 

 القايض 

104301

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدين 

التاسعة بحلب 

القايض: حسني عيل أحمد

املساعد: مازن مؤقت

املدعي: جامل سليامن بن عبد الله

املدعى عليهام:

 • محمد اليوسف بن حسني

 • أمون اليوسف الجمعة بنت شهيد 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/1112/ قرار )بال( لعام 2010 

املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 

عليهم لتامم ملكيتهم من العقار 

/2628/ منطقة عقارية عسان ونقلها 

وتسجيلها السمه.

 • رفع إشارة الدعوى.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

2010/3/3

 القايض

104298

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

املنفذ :  إبراهيم سفراين بن محمد

املنفذ عليه : عمر سنو بن محمد 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/30 يف امللف 

التنفيذي رقم /9325/ ب /2022 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع موضع التنفيذ الحكم 

الصادر عن محكمة البداية العرشون 

أساس 8589 قرار 285 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

104297

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

بحريتان

القايض : إبراهيم الكادري

املساعد : عامر قسوم

املدعي : مهند سواس ابن عبدو.

املطلوب إدخالها كمدعى عليها : 

وفاء أنيس بنت عبد العزيز.

الدعوى : إزالة شيوع.

بالدعوى أساس /14/ لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ 

من قانون أصول املحاكامت إخطار 

املدعى عليها 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 بحقك املعاملة 

القانونية، وسيصدر الحكم بحقك 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

 104294

=======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة الصلح املدنية 

الثانية بحلب

القايض : جيهان السلو 

املساعد : فائق الربي 

املدعي : محمد مقسومة بن عمر 

املدعى عليهام :

يحيى مقسومة بن عمر 

محمد بوزان حاجي عثامن بن صالح 

الدعوى إزالة شيوع 

أساس 2022/5091 

عمال باحكام املادتني 27-34 مكرر 

أصول ابالغكم بواسطة النرش 

بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

األربعاء 2022/10/12 الساعة 10 

زوالية 

واذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال 

قانونيا عنكام باملوعد املحدد جرت 

بحقكم املعاملة القانونية وعليه 

اقتىض اإلعالن 

القايض 

 104295

=====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية االوىل 

بحلب

القايض :  مروان حاج حمود 

املساعد :   محمد حسني الرجو 

 املدعــية : رباح الجاسم بنت عدنان 

املدعى عليه : صفاء الجاسم بنت 

عدنان . 

 الدعوى : تثبيت وفاة طبيعية .

أساس /10884/ 2022 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أ أصول ابالغك بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

االثنني 2022/9/26 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنكم يف املوعد املحدد جرت يف 

حقك املعاملة القانونية. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض 

 104276

=====

اعالن مبثابة مذكرة دعوى

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الثالثاء املوافق  

2022/9/27 الساعة /10/ زوالية  

و إذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي   

القايض 

104285

===========

اعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب 

القايض : يوسف اطرش

املساعد : هيثم شالش

املدعية : هناء محو بنت محمد 

املدعى عليه : إسامعيل عبد القادر 

بن مصطفى 

الدعوى : تثبيت رشاء سيارة 

أساس /2022/2954

عمالً بأحكام املادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطارك بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/10/4 الساعة 10 زواليه .

ويف حال تغيبك وعدم حضورك جرت 

بحقك املعاملة القانونية .

القايض

104284

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرعن املحكمة الرشعية  يف 

عفرين  

القاضـــي  : محمد يارس عطعط     

املساعــــــد : محمد يارس الحافظ    

املدعـــــية :  برشى سيدو بنت 

نادر                         

املدعى عليــه : شوقي مصطفى 

بن نوروز  

الدعوى :   تفريق لعلة الشقاق 

يف الدعوى رقم أساس /633/ 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 ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي   

القايض 

104283

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

سند مبثابة تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية يف  عني 

العرب

القايض السيد  : فاروق عبيد 

املساعد السيد  : صباح قدحنون

املدعـــية :  نرسين معمو بنت 

وليد                        

ميثلها املحامي : نضال سيدو

املدعى عليه : عبد الوهاب مسلم 

بن حبش عني العرب – معروف من 

قبل املختار 

الدعوى :  تثبيت طالق 

   الحكم الصادر عن املحكمة 

الرشعية يف عني العرب برقم أساس 

/157/ قرار /1200/ لعام 2022 

القايض مبا ييل :

 • تثبيت طالق املدعية ) نرسين 

معمو بنت وليد  والدتها فاطمه 

اسامعيل تولد حلب 1982/2/1 

القيد عني العرب خ1/102( من 

زوجها املدعى عليه ) عبد الوهاب 

مسلم بن حبش والدته رحمه 

شيخو تولد عني العرب 1982/7/1 

القيد عني العرب خ1/102( 

الحاصل يف محلة عني العرب بتاريخ 

2012/3/27 واعتباره طلقة رجعية 

واحدة انقلبت إىل طالق بائن مليض 

مدة العدة الرشعية دون مراجعة 

من الزوج املدعى عليه 

 • عدم البحث بالعدة الرشعية 

لفوات أوانها  

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الزوجية والرشعية تجاه 

املدعى عليه 

 • تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف و أتعاب محاماة 

قراراً وجاهياً بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه قابالً 

للطعن بالنقض صدر علناً  وأصوالً 

بتاريخ  3/صفر/1444 هجري 

املوافق  2022/8/30 ميالدي 

القايض

104282

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدنية 

السابعة بحلب

 القايض : يوسف اطرش 

املساعد: هيثم الشالش  

املدعي طالب اثبات الحكم: ياسني 

كامل بن عبد الله 

املدعى عليه: ماجد حسكل بن 

محمد     

الدعوى: اثبات قرار قضايئ      

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

27/أ تبليغ املدعى عليه بالنرش 

بالصحف وباإلعالن لصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة أساس/1914/ قرار 

/561/ لعام 2021  

املتضمن:

1- اثبات القرار القضايئ رقم /860/ 

أساس /2012/8638 الصادر عن 

محكمة الصلح املدنية السابعة 

بحلب واعتباره صادراً عن تلك 

املحكمة اصوالً وقرار تصحيح الخطأ 

املادي قرار متفرقة /503/ 2012 

... الخ ما جاء يف القرار  قرار قابالً 

لالستئناف صدر بتاريخ 2021/10/28 

القايض

104278

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

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

بحلب الغرفة  السابعة  

طالب التبليغ خليل االفندي بن 

درويش- املحامني املتقاعد عن فرع 

نقابة املحامني – بحلب 

املطلوب تبليغه   : عمر حاممي بن 

مصطفى    

 الدعوى رقم  أساس /2460 

/ب.م/7/ لعام  2022 

مل يحرض الدعوى املدعى عليه ومل 

يتبلغ مذكرة الدعوى لجهالة موطنه 

لذلك قررت املحكمة وعمال بأحكام 

الفقرة /أ/ من املادة /27/  من قانون 

أصول املحاكامت املدنية ابالغه 

الدعوى املذكورة  بواسطة النرش 

بالصحف املحلية  ولصقا  عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل  املحكمة يوم األحد الواقع يف   

2022/10/2 الساعة العارشة زوالية 

واذا مل يحرض او يرسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور اجريت  يف حقه 

املعاملة القانونية .

 وعليه اقتىض اإلعالن  

القايض 

 104281

====

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية بجبل سمعان 

 القاضــــــي  : نويران حامدي 

تركامن 

املســـــاعد  : عباس حنبالس 

املدعـــــــيان  :

 1- محمد الحسن العويس  -2- 

خالد الحسن العويس  ) ولدا الشيخ 

عيىس(      

 • متثلهام املحامية : هنادي فحل 

املدعى عليهم :

 • سهيله الحسن العويس -2- فائزه 

الحسن العويس -3- كفاء الحسن 

العويس – أوالد الشيخ عيىس  

4- وليد موىس بن خالد وفطيم 

-5- خالد الحاج موىس بن أحمد 

وفاطمه .

الدعـوى : تثبيت رشاء 

  رقم أساس /1504/ 2022

عمالً بأحكام املادة /34/   قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليهم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات  املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة االثنني   

2022/9/26 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقكم 

املعاملة القانونية مبثابة الوجاهي . 

القايض

104296

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/12/ بحلب

 القايض :  مصطفى الفحل  

 املساعد :  فهيمه املصطفى

املدعي: عبد القادر شامي بن محمد 

عيل                                     

 املدعى عليه : نور شنن بنت محمد 

رشيف.

املطلوب إدخاله:  محمد شامي بن 

رحمو    

 الدعوى : طلب ادخال 

 الدعوى أساس/5239/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك املطلوب ادخاله 

مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  

وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة االثنني  

2022/10/3 الساعة )10( زوالية 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

  القايض 

104286

===========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية  يف 

الزربة  

 القاضـي : عبد القادر زلط 

 املساعـــد : فاطمة سلمو      

املدعيـة : مجيده الحسني بنت عبد                           

 ميثلها املحامي : عيل املنيس  

املدعى عليه : محمود املنصور بن 

عبد الرزاق   

املوضوع :   تثبيت زواج و نسب 

يف الدعوى رقم أساس /194/ لعام 

2022 ، وكون منطقة اقامتك مجهولة 

وعمال باملادة 27 /أ  أ.م.م  قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه بواسطة 



إعالن

نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٥/

االحد ١١ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

نيــة لثا ا

إعالن
بناء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم 1 تاريخ 2022/8/14 قرر مجلس إدارة جمعية الفرات التعاونية 

للسكن بحلب فتح باب االكتتاب عىل شواغر مرشوع توزيع مجلس مدينة حلب بقعة غرب 

الزهراء w3 لألعضاء املنتظرين من رقم العضوية 131 اىل رقم العضوية 270 وفق أفضلياتهم.  

عىل من يود االكتتاب عىل هذا املرشوع من األعضاء املنتظرين مراجعة مقر الجمعية الكائنة 

بالرشفية أمام مبنى االتصاالت وتسديد سلفة االكتتاب البالغة /3500000/ ل.س وكافة التزاماتهم 

املالية وذلك ملدة 15 يوم من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية ويعترب هذا اإلعالن 

تبليغا شخصيا مع ارسالهم البطاقة الربيدية لكل األعضاء مجهويل العناوين وهم: 

144- محمد فوزي داوود 188- التون ايبش عيل 262- خالد صادق حسن 271- جورج 

منصورايت بن جوزيف 272- روجني نضال محمد عيل 273- غانيا ميخائيل سعد 278- حنيفة 

عزت سليامن.

امني الرس                                        رئيس مجلس اإلدارة 

رولهات مراد امني                         بسام محمد بكور 

24524

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس                                

رئيس مجلس 

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 

بحلب 

 القايض السيد: بسام تلجبيني  

املساعد السيد: نذير صاري كوزال 

املدعية: غنوه عفش بنت محمد  

املدعى عليه: محمد عامد نور 

الدين بن عبدو  

الدعوى: تثبيت طالق 

يف الدعوى رقم أساس/2849/ 

لعام 2022 قررت املحكمة وعمالً 

بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية اخطارك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحاكمة 

يوم االحد 2022/10/9 الساعة 

/10/ زوالية. ويف حال تغيبك 

وعدم حضورك أو إرسال وكيالً 

قانونياً سيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104277 

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

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن املحكمة الرشعية 

العارشة بحلب

القايض :  بسام تلجبيني 

املساعد :   نذير صاري باشا 

 املدعــية : رباح الجاسم بنت 

عدنان 

املدعى عليه : صفاء الجاسم بنت 

عدنان . 

 الدعوى : تثبيت وفاة طبيعية .

أساس /10883/ 2022 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27/ أ أصول ابالغك بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

االحد 2022/9/25 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

عنكم يف املوعد املحدد جرت يف 

حقك املعاملة القانونية. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

القايض 

104275

===========

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالب التبليغ:    محمد رشيد ملقي              

املطلوب تبليغه:    محمود معاذ 

بن محمد   

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/22 يف امللف 

التنفيذي /8951/ب/2022 

 إخطارك نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم     البدايئ ) ب. م. 6( بحلب 

برقم اساس /1139/قرار/2018/910 

واملصدق استئنافاً ونقضاً

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية  تحت طائلة متابعة 

اإلجراءات التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

104274

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

إعالن مذكرة اخطار

املحكمة الرشعية الثامنة بحلب

القايض السيد: عبد الله كريدي

املساعد السيد: باسم حالج

املدعية: رشا محمد زمار

املدعى عليه: سعد بكري شامي

الدعوى: تفريق لعلة الغياب

بالدعوى رقم 2022/9670

عمالً باملادة )27/أ( تقرر إبالغك 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

يوم االثنني 2022/10/10 الساعة 

10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية والحكم سيصدر مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104273

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

مذكرة إخطار

محكمة االستئناف املدنية الخامسة 

بحلب

الرئيس: عبد الكريم مقرش

املساعد: نصار العساف

املستأنف: عبد الكريم الحميدي بن 

عبد الرزاق

املستأنف عليهم:

 • زهرة إبراهيم املصطفى

 • فراس ومحمود ورهف وبراءة 

وباسل أوالد محمد جامل االبراهيم 

الجاسم

 • جامل فضل فاعور

 • أحمد عبد الله املحمد

 • وييس مصطفى أوسو

بالدعوى 1679/ب/2022

تقرر عمالً باملادة 34/أ أصول مدنية 

تبليغكم نرشاً بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضوركم يوم االثنني 2022/10/3 

الساعة الحادية عرش زوالية وإذا مل 

تحرضوا او ترسلوا وكيالً عنكم جرت 

بحقكم املعاملة القانونية والحكم 

سيصدر مبثابة الوجاهي.

القايض

104272

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

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبي التبليغ:    صباح  + فتون  

ابنتي محمد صبحي أبو دان

املطلوب تبليغه:    محمد زهري + 

محمد وليد + سمري + حسان + 

امينه + رغداء+ ثناء + هيفاء+ 

حسناء+ هناء + غيثاء+ ملياء + 

ميساء / أوالد محمد صبحي أبودان  

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/28 يف امللف 

التنفيذي /8176/ب/2022 

 إخطاركم نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم     البدايئ  برقم اساس 

/14049/قرار/1995/351

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

104271

===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار للطلب 

العارض

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/13/  بحلب

 القايض : سامر زينو

 املساعد : رونزا جويد

املدعي:  محمد عبد الكريم غزال 

 املدعى عليهم :  ) امل + محمد + 

راويه( بصفتهم ورثة حسني بركات 

الدعوى : تثبيت رشاء _طلب 

عارض-

 الدعوى أساس/5899/ 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  

4 /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

104270

 ===========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

الصادر عن محكمة االستئناف 

املدنية  الخامسة بحلب

الرئيس:   عبد الكريم مقرش  

املساعد:  نصار العساف  

املستأنفة :  زرود عقاد بنت محمد 

صالح    

املستأنف عليه:   سمري ميك قلعه 

جي بن عمر  

 الدعوى أساس/ 586/ لعام 2022 

مل يحرض  املدعى عليه رغم تبلغه 

مذكرة الدعوة نرشاً بالصحف ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة كونه 

ضمن املناطق الغري آمنة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /34/أ اصول إبالغك مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة  

االثنني 10/3 /2022 الساعة )10( 

زوالية واذا مل تحرض او ترسل عنك 

وكيال قانونيا يف املوعد املذكور 

اجريت بحقك املعاملة القانونية 

ويعترب الحكم الذي يصدر مبثابة 

الوجاهي بحقك.

القايض                                                                                                  

104269

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

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثامنة 

بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعية : غالية هنداوي بنت عبد 

الغني

املدعى عليه : زكريا هنداوي بن 

عبد الغني

الدعوى : فسخ تسجيل

الدعوى أساس 2022/20614

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور يوم االثنني 2022/10/3 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .

القايض

104263

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

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم 

رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب

 أساس /583 /  قرار / 572 /  لعام 

2017

القايض السيد :   محمود عادل شوا       

املساعد السيد :    باسل خطيب 

 املدعية :     نوره  ريحاوي  بنت  

امني

املدعى عليه :    محمد خطيب  بن 

منري

موضوع الدعوى :      تفريق لعلة 

الشقاق 

 قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)27- 34/أ(من قانون  أصول 

املحاكامت  املدنية إعالم  املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف 

باألضافة إىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون 

القرار  رقم   قرار )572(   اساس  

)583(  لعام    / 2017 /   املتضمن 

:  •  تصديق  تقرير الحكمني  الؤرخ 

يف 5/30 / 2017  والتفريق   بني 

الزوجني  املتداعني  بطلقة   بائنه 

واحدة  واقعة يف قاعة املحكمة 

الرشعية بحلب  بتاريخ  صدور هذا 

القرار 

 •  الزام  الزوجة   بالعدة  الرشعية  

اعتبارا من تاريخ صدور  هذا القرار 

 •  تثبيت  تنازل  املدعية  عن كافة 

حقوقها  الزوجية والرشعية يف  هذه  

الدعوى 

 •  تضمني   املدعى عليه  الرسوم  

واملصاريف 

قرارا وجاهيا«  بحق  املدعية و 

مبثابة الوجاهي بحق  الجهة املدعى 

عليه  وقابال للطعن بالنقض  صدر  

وأفهم  علنا« بتاريخ 4/ رمضان 

/  1438 هـ  املوافق  يف    5/30/ 

2017  ميالدي 0 

القايض 

104257

==========

إعالن مبثابة مذكرة   دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب 

- الغرفة /     الرابعة/ 

فقد الطالب راسم ايبش ابن بوزان الشهادة 

الكرتونية + إجازة جامعية واملاجستري والدكتوراه 

صادرة عن جامعة حلب  كلية االقتصاد يرجى 

ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية مشكوراً.

24527
القايض السيد :محمد  ماهر شيحه 

املساعد الســـيد :احمد عوض

الجهة املدعيــة: مريفت  عفيفه  

بنت  محمد         

ميثلها املحامي    ياسني دبل 

الجهة املدعى عليها :محمد دامرجي  

بن أنور

 الدعـوى :تثبيت زواج ونسب  

وتثبيت طالق 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )  

)2022/  9440

وعمال«  بأحكام  املادة    27/ أ   

من قانون اصول املحاكامت املدنية 

00

قررت املحكمة  ) دعوة ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولصقا عىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم ) االحد   ( 

املوافق    9/  10/ 2022 الساعة /

العارشة / زوالية0  وإذا مل تحرض أو 

ترسل وكيل قانوين عنك يف املوعد 

املحدد جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية  وإن الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 000وعليه إقتىض 

االعـــــالن0 

القاضــــــــي

104256

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

املحكمة الرشعية األوىل بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد :  محمد الحسني 

الرجو

املدعية : غفران رجب بنت محمد 

عبد الوهاب

املدعى عليه :  عبد الله زكور بن 

أحمد وجيه 

الدعوى : تثبيت طالق

الدعوى أساس 11841/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول 

محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم 

االثنني 2022/10/3 الساعة /10/ 

زوالية . وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية. وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104255

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الثالثة بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق

املساعد : مازن موقت

املستأنف : احمد جامل الدين 

فروايت بن عبد الجليل

املستأنف عليهم : 1- )عبد الجليل 

فروايت– يحيى فروايت – فاطمة 

فراويت – زينب فروايت – زهراء 

فروايت – عامر فروايت – محي الدين 

فروايت ( الجميع أوالد بكري فروايت

  2- ) فاطمة فروايت – االمرية نور 

فروايت – محمد بكري فروايت - هال 

فروايت ( أوالد يارس فروايت 

3- )غادة فروايت – ريم فروايت ( 

أوالد عمر فروايت

4- محمود فروايت بن عبد الجليل 

5- نرسين فروايت بنت عمر

الدعوى : تجديد دعوى

الدعوى أساس /1159/ب/ 2022 

عمالً باملادتني /27-34/ أ   قررت 

املحكمة اخطار املستأنف عليهم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء  الواقع  يف  4 / 10  

/2022 الساعة /11/ زوالية  

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا  وكيالً  

قانونياً يف املوعد املذكور جرت يف 

حقكم املعاملة القانونية ويصدر 

الحكم مبثابة الوجاهي .

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104254

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

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

اعزاز  

القايض  السيد : حازم العبدالله

املساعد السيد : احمد حميدي 

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

يونس حج يونس بن حسني 

رقم األساس 

 38 لعام 2022

وليد محمد دندل بن محمود 

رقم األساس 

 19 لعام 2022

لؤي بكور بن عبدالقادر 

رقم األساس 

 37  لعام 2022

حسني علو بن عيل 

رقم األساس 

 34 لعام 2022

حسن دندل بن محمد 

رقم األساس 

 33 لعام 2022

فائز شيخيل بن شهبال

رقم األساس 

  36 لعام 2022

محمود الشاميل بن عبدالفتاح 

رقم األساس 

 35 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي .   وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

104330

ـــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 

عفرين    

القايض  السيد : عمر زرزوري 

املساعد السيد : غادة هنداوي 

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: رودين طوري بن حنان – 

ادريس محمد سليامن – زهري بن 

احمد عبدو – مصطفى بن محمد 

سليامن – صبحي بن حسن تحسني 

نارص – ايبش بن مصطفى اسود 

– محمد حميد بن جمعة جعفو – 

محمد حسن جعفو – عبدالرحيم 

بن إبراهيم اسود – سرياز بن محمد 

ايبو – محمد بن حامدة جعفو – 

رفعت بن سعيد جعفو رقم األساس: 

122 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي . 

  وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

     104330

ــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة الصلح املدين 

الباب   

القايض  السيد : رشيد أرسالن

املساعد السيد : مازن صاري كوزال

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

يارس السالم ابن محمد 

رقم األساس 

 2 لعام 2022 

حسان الشواف ابن محمد 

عبدالجواد

رقم األساس 

 7 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/3 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي .   وعليه اقتىض اإلعالن

  القايض

    104333  

ــــــــــــــ

   إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن محكمة الصلح املدين 

راجو   

القايض  السيد : عامر جمعة 

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ

الجهة املدعية : حاكم مرصف 

سورية املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: عثامن هورو ابن عبدالرحمن 

رقم األساس: 1 لعام 2022    

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/3 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي .     وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

104332

ــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

   صادر عن محكمة الصلح املدين 

عني العرب   

القايض  السيد : إسامعيل طراب 

رفاعي

املساعد السيد : صباح قدحنون

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: صالح إبراهيم بن عمر رقم 

األساس : 8 لعام 2022  

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/10 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي .     وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

104334

ـــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

   صادر عن محكمة الصلح املدين 

منبج   

القايض  السيد : إبراهيم الكادري

املساعد السيد : عبري دنديش 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: عيىس العبدالله الحسني ابن 

أحمد رقم األساس 5 لعام 2022 

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 34/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة اخطاركم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زواليه 

. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً سيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي .     وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

     104331

ـــــــــ 

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 7 نزع لعام 2022  

مبارش االجراءات:  أحمد أنس قلعيه 

بن أحمد نشأة        

املدين  : ورثة املرحوم محمد 

العموري بن عموري وذلك عدا حصة 

كل من )فهد - عبد العزيز - محمد  

نور - بكر - عالء - أحمد( أوالد 

محمد العموري 

العقار املطلوب بيعه 12/881منطقة 

عقارية ثالثة بحلب حصة  1833 

سهم 

القيمة املقدرة للعقار: القيمة املقدرة 

للمقسم /12/ منطقة عقارية ثالثة 

19,093,750 تسعة عرش مليون 

وثالث وتسعون الف وسبعامئة 

وخمسون لرية سورية 

أوصاف العقار بناء حجر مؤلف من 

طابق تحت االرض يحتوي عىل ثالث 

اقبية للمونة ودرج وطابق اريض 

يحتوي عىل فسحة ساموية يوجد 

تجاوز

العقار املطلوب بيعه3/881 منطقة 

عقارية ثالثة بحلب 1833 سهم

2-القيمة املقدرة للمقسم /3/ : 

42,006,250 ل.س اثنان واربعون 

مليون وستة آالف لرية ومئتان 

وخمسون لرية سورية اوصاف العقار: 

عبارة عن طابق اريض  يصعد إليه 

بعرش درجات من بعد الدرابية 

املعدنية ويحتوي عىل مدخل وصالة 

مؤلفة من ثالث اقسام مفتوحة عىل 

بعضها البعض ومنتفعاتها عبارة 

عن مرحاضني ومغسلة وعدة مباول 

باالضافة إىل مطبخ وغرفة مستودع 

مقطوعة بحاجز خشبي وتحتوي عىل 

باب  يؤدي إىل الطابق تحت االرض .

يباع العقارين خاليان من الشواغل 

والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بيع العقار املذكور أوصافه أعاله 

باملزاد العلني وتقرر تعيني جلسة 

البيع األوىل يوم االحد 2022/10/2 

الساعة 12,30 زوالية وحتى الساعة 

/13,30/ زوالية 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة 

الحضور إىل دائرة التنفيذ بحلب يف 

اليوم املذكور وان يودع مبلغا يعادل 

نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة 

رشوط البيع واملزاودة فعليه مراجعة 

ديوان دائرة التنفيذ املدين ويقع عىل 

عاتق املشرتي رسم الداللة ورسم 

الطابع .

لذا اقتىض اإلعالن 

 مدير التنفيذ املدين بحلب

104328

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية 

الخامسة بحلب 

أساس /20367/ لعام 2022

القايض   : مالك بدله 

 املساعد : مصطفى بكرو 

املدعية :  وفاء مرصي بنت عدنان 

املدعى عليه :  محمد موصليل بن 

صالح 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27  / أ إعالم املطلوب تبليغه نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 

املحكمة .

مضمون القرار املذكور أعاله . 

املتضمن : 

 • تثبيت رشاء الجهة املدعية وبيع 

الجهة املدعى عليها لتامم الحصة 

السهمية البالغة /2400/150 سهامً 

من العقار رقم محرض /9506/ 

مقسم /6/ قطعة /606/ منطقة 

عقارية رابعة بحلب التي آلت 

إليه ارثاً من مورثهم املرحوم صالح 

موصليل بن حسن  ونقل وتسجيل 

امللكية السم الجهة املدعية لدى 

أمانة السجل املؤقت بحلب والدوائر 

املختصة أصوالً . 

 • عدم املساس باالشارات املدونة 

عىل صحيفة العقار والحقوق 

املكتسبة عىل العقار موضوع 

الدعوى . 

 • ترقني إشارة الدعوى عن صحيفة 

العقار موضوع الدعوى بعد انربام 

الحكم وتنفيذه أصوالً .

 • تضمني الجهة املدعية الرسوم 

واملصاريف واألتعاب والحد األدىن 

للوكالة .

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية 

ومبثابة الوجاهي بحق الجهة املدعى 

عليها قابالً لآلستئناف صدر وافهم 

علناً بتاريخ  19/ 12 /2021

   القايض 

104319

ـــــــــــــ



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٥/

االحد ١١ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

لثــة لثا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس                                

رئيس مجلس 

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية   

التاسعة عرش بحلب 

أساس /9326/ قرار /137/ لعام 2022

القايض   : محمد شادي بدلة 

 املساعد : زياد املحمد 

املدعيــة : وفاء مرصي  بنت عدنان 

املدعى عليه :  محمود موصليل بن 

صالح  

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27-34  / أ إعالم املطلوب تبليغه 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة .

مضمون القرار املذكور أعاله . 

املتضمن : 

1- تثبيت رشاء  املدعية وفاء مرصي 

ابنة عدنان والدتها هدية تولد  1966 

من املدعى عليه محمود موصيل 

ابن صالح والدته راضية تولد 1982 

لحصة سهمية مقدارها /825/ سهامً 

من املقسم رقم /6/ من العقار رقم 

/9506 ق 606 / من املنطقة العقارية 

الرابعة بحلب ، وتسجيل ذلك بالسجل 

املؤقت والسجل العقاري والدوائر 

املختصة أصوالً ) مع عدم املساس 

باالشارات السابقة الشارة هذه 

الدعوى( 

2- ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

بالعقد رقم /2310/ لعام 2021 بعد 

انربام الحكم وتنفيذه .

3- تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واألتعاب . 

قراراً قابالً لإلستئناف صدر وافهم علنا 

بتاريخ 2022/2/24 

 القايض 

104318

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

الصادر عن محكمة البداية املدنية  

الثالثة بحلب 

أساس /496/ قرار /282/ لعام 2022

القايض   : عمران الحداد 

 املساعد : عامر داده  

املدعيــة : وفاء مرصي 

املدعى عليه : حذيفه موصليل بن 

صالح 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 

/27-34  / أ إعالم املطلوب تبليغه 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة .

مضمون القرار املذكور أعاله . 

املتضمن : 

1- تثبيت رشاء الجهة املدعية وبيع 

الجهة املدعى عليها لتامم الحصة 

السهمية البالغة /2400/150 سهم 

االرثية التي آلت إله من مورثه صالح 

موصليل يف العقار رقم محرض/9506/ 

مقسم /606/ منطقة رابعة بحلب 

ونقل وتسجيل هذا البيع السم الجهة 

املدعية لدى قيود السجل العقاري 

والدوائر املالية والرسمية اصوالً .

2- رفع إشارة هذه الدعوى املوضوعة 

عىل صحيفة العقار املوضوعة بالعقد 

رقم /2309/ لعام 2021 عند االنربام 

والتنفيذ أصوالً . 

3- تضمني الجهة املدعى عليها الرسوم 

واملصاريف واألتعاب والحد األدىن 

للوكالة .  قراراً وجاهياً بحق الجهة 

املدعية ومبثابة الوجاهي بحق املدعى 

عليها قابالً لالستئناف صدر وافهم 

علناً بتاريخ 5 رمضان 1443 هجري 

2022/4/6 ميالدي 

 القايض 

104317

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة )  دعوة(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة / الرابعة  / 

القايض السـيد : محمد ماهر   شيحه

املساعد الســيد : احمد  عوض 

الجهة املدعيــة: اماين  قداد  بنت  

احمد    ميثلها   املحامي احمد  غنام 

الجهة املدعى عليها : قدور  قداد   بن 

احمد

 الدعـوى : تفريق لعلة الشقاق  - 

مهرين -  نفقة -   منع سفر

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 10322

وعمال«  بأحكام  املادة   27 / أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  دعوة ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم ) االثنني  ( املوافق    26/ 9 / 

2022 الساعة /العارشة / زوالية0  وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك يف 

املوعد املحدد جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية  وإن الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 000وعليه إقتىض 

االعـــــالن0 

 القاضــــــــي

104316

ــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  أحمد النجار بن 

حمدان ورفقاه

املنفذ عليه :  امنه الراغب بنت 

مصطفى

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  7 / 9 / 2022 بامللف 

التنفيذي رقم  9349/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع موضع 

التنفيذ الحكم  البدايئ املدين أساس 

/10621/ قرار /658/ 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

104315

ـــــــــــــ

دعوة ملجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية بحلب _ 

الغرفة السادسة

القايض السيد : عباس شيخو.

املساعد السيد :  عبد الرزاق هاشم.

املدعية: تسنيم نجار بنت احمد.

املدعى عليه: زكريا قباوة بن احمد.

الدعوى :  تفريق لعلة الشقاق.

أساس /2022/6203

تقرر لدينا بالدعوى املذكورة تعيني 

حكمني من األباعد وتحديد يوم 

األربعاء املوافق 2022/9/28 يف 

الساعة العارشة صباحاً موعداً لعقد 

املجلس العائيل املشرتك.

عمالً بأحكام املادة /27/أ تقرر دعوة 

املدعى عليه بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة لحضور املجلس 

العائيل لدى املحكمة الرشعية الغرفة 

السادسة بحلب يف الدعوى املقامة بني 

الطرفني. 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً عنك سينعقد 

املجلس العائيل، وتثبيت غيابك والسري 

بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن.

 القايض  

104314

ـــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة البداية املدنية /6/ 

بحلب

القايض: جان كبة

املساعد: وسام ملحم.

املدعي : محمد صبحي كتور بن 

مصطفى.

املدعى عليه: ورثة بكري علو بن 

عيل : 

1-مزيد محمد بنت احمد.

2- فاطمة علو 3- شريين علو 4- 

رشيف علو 5- دنيا علو أوالد بكر. 

إضافة للرتكة 

املوضوع: تثبيت بيع.

أساس /2022/12758

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

ابالغك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

وبواسطة اإلعالن بالصحف بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم الثالثاء 

الواقع 2022/10/11 الساعة /10/ 

زوالية. وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً باملوعد املحدد جرت بحقك 

املعاملة القانونية وسيصدر بحقك 

مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

104313

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب 

الرئيس: عبد الكريم مقرش   

املساعد : نصار العساف

املستأنف: امين معروف بن محمد 

املستأنف عليهم: )محمد ربيع – 

عمر- رتيبه ( أوالد محمد امني سنده 

الدعوى: تثبيت رشاء 

يف الدعوى رقم أساس /491/ 2022 

قررت املحكمة وفق املواد 27/أ اخطار 

املستأنف عليهم لصقا بلوحة إعالنات 

املحكمة وبإحدى الصحف الرسمية 

لحضور جلسة املحاكمة يوم االثنني 

2022/10/3 الساعة /10/ زوالية 

ويف حال تغيبكم وعدم حضوركم أو 

إرسال وكيالً قانونياً سيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

104312

ـــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة حضور املجلس 

العائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية يف تلعرن  

القايض السيد : لؤي حاج إبراهيم 

عرعور    

املساعد السيد : وليد رستم  

الجهة  املدعية : فائزة  خليل احمد 

بنت عيل         

 ميثلها املحامي : خليل رمو        

 الجهة املدعى عليها : إبراهيم فارس 

بن عبدو   

موضوع الدعوى: 

قررت املحكمة بجلسة   2022/8/29  

بالدعوى الرشعية رقم أساس /231/ 

لعام 2022  اخطار   املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االثنني  

2022/10/10 الساعة /العارشة / 

زوالية موعد تحكيم )مجلس عائيل (

وذلك لجهالة موطنك عمال باملادة 

/34/ أصول محاكامت 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك او من ينوب عنك تجري  بحقك 

املعاملة القانونية وسوف يتم تبليغك 

املذكرة بحقك مبثابة الوجاهي   .            

 وعليه اقتىض  االمر                                 

 القايض 

104345

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  املحكمة الرشعية السابعة 

بحلب 

القاضــــــي  :  بسام القاسم  

املســـــاعد  : والء محو  

املدعـــــــية  : اميان كنجو بنت 

حسني         

- ميثلها املحامي :  حسام يحيى 

املدعى عليه : عبد الله قامز بن 

محمود 

الدعــــــــوى : تفريق لعلة الشقاق 

 رقم أساس /10661/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ  قررت 

املحكمة دعوة املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات  املحكمة بلزوم الحضور 

للمحكمة األحـد    2022/10/2 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية مبثابة الوجاهي . 

 القايض

104320

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل 

صادرة عن املحكمة الرشعية الثالثة 

بحلب  

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعي : نهاد ديري بن حسني

املدعى عليها : دولت بنا بنت محمود

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 8695 /2022

تقرر تعيني حكمني من األباعد 

وتحديد يوم األحد املوافق  

2022/10/2 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

104352

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

إعالن مبثابة مذكرة )دعوة(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - 

الغرفة / التاسعة  / 

القايض الســــــــــــيد : محمد  العيل 

املساعد الســــــــــيد : زكريا ياسني

الجهة املدعيـــــــــة: هيثم  بشري 

خلو  بن جميل 

الجهة املدعى عليها : ريم حسني   

بنت محمد 

 الدعــــــــــــــــوى : تثبيت طالق 

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 

)2022/ 10831

وعمال«  بأحكام  املادة    27/ أ   من 

قانون اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  دعوة ( الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة اعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

يوم )  االثنني    ( املوافق    26/ 9 / 

2022 الساعة /العارشة / زوالية0  وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك يف 

املوعد املحدد جرت يف حقك  املعاملة 

القانونية  وإن الحكم الذي سيصدر 

مبثابة الوجاهي 000وعليه إقتىض 

االعـــــالن0 

القاضــــــــي

104351

===========

إعالن موعد مجلس عائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

الرئيس : محمد العيل 

املساعد:  زكريا ياسني 

املدعي:  رشا معراوي بنت عيىس 

املدعى عليه : خالد خفة بن نذير

موضوع اإلعالن: تبليغ موعد املجلس 

العائيل

 يف الدعوى رقم أساس 2174/ 2022

نظراً لجهالة عنوان املدعى عليه 

وعمالً باملادة /27/ أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغه مبوعد املجلس 

العائيل بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقه املعاملة 

القانونية أصوالً 

القايض

104350

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

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن املحكمة  الرشعية 9  بحلب 

 القايض السيد : محمد العيل 

املساعد السيد : زكريا ياسني    

املدعية  : بنانة دبا بنت احمد عامر                             

 ميثلها املحامي :هيثم البالل   

املدعى عليه : ناجي مرعي الشامي بن 

عبد القادر                                           

تثبيت زواج   

 يف الدعوى الرشعية رقم أساس 

2022 /9085/

عمال باملادة رقم  /27/ من قانون 

أصول املحاكامت قررت املحكمة 

اخطار  املدعى عليه بواسطة النرش  

بالصحف املحلية  ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم االثنني  الواقع  يف  

2022/10/3 الساعة/ 10/ زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً عنه يف 

املوعد املذكورة جرت يف حقه املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي اصوال .

القايض 

104349

===========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة  

صادر عن املحكمة الرشعية يف تلعرن  

القايض السيد : لؤي حاج إبراهيم 

عرعور    

املساعد السيد : وليد رستم  

الجهة  املدعية : ورده شان الخلف 

بنت إبراهيم تلعرن – معروفة من 

املختار         

 الجهة املدعى عليه: فوزي رحيلو بن 

حامدي تلعرن – معروفة من املختار 

موضوع الدعوى: تثبيت طالق 

قررت املحكمة بجلسة   2022/8/18  

بالدعوى الرشعية رقم أساس /333/ 

لعام 2022  ابالغ   املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /العارشة / زوالية 

وذلك إلقامة املدعى عليه مبنطقة 

غري آمنة عمال باملادة /27/ أصول 

محاكامت 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا 

عنك او من ينوب عنك تجري  بحقك 

املعاملة القانونية وسوف يتم تبليغك 

االخطار  بحقك مبثابة الوجاهي   .            

 وعليه اقتىض  االمر                                 

القايض 

104344

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثالثة بحلب 

 القايض :  عمران حداد 

املساعد:  عامر دادا  

املدعية:  ندوه كشتعاري بنت عمر               

املدعى عليه:  عمر صباغ بن أحمد   

الدعوى:  فسخ تسجيل  

الدعوى أساس:  14257  /2022

عمالً باملادة )27/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

104339 

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

مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

رقم األساس 2022/3315

املدعي : عبد الكريم دملخي ابن اب

راهيم                                                                                                              

املدعى عليهم : - غالية دملخي بنت 

مصطفى

 - فاطمة الزهراء وصباح دملخي 

ابنتي عبد اللـه

 - محمد عيل ومنى و رويده وعاليا 

وغادة وغاليه أوالد عبد الكريم 

دملخي

 الجميع أصالة واضافة لرتكة عبد اللـه 

دملخي     

عمالً باملادة /27/ أصول محاكامت 

تقرر إخطاركم لصقاً عىل لوحة 

االعالنات وبالنرش يف صحيفة يومية 

موعد املحاكمة الساعة العارشة يوم 

األربعاء 2022/9/21 وإذا مل تحرضوا 

أو ترسلوا وكيالً عنكم تجري يف حقكم 

املعاملة القانونية ويعد الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي .

  القايض

104338

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب 

 الرئيس: عبد الكريم مقرش   

املساعد: نصار العساف

املستأنف: املدير العام للرشكة العامة 

لكهرباء محافظة حلب – بصفته 

تنوب عنه إدارة قضايا الدولة بحلب 

املستأنف عليه : محمود خطاب بن 

احمد رمضان 

الدعوى: مطالبة مببلغ  

يف الدعوى رقم أساس /474/ 2022

قررت املحكمة وفق املواد 27/أ تبليغ 

املستأنف عليه لصقا بلوحة إعالنات 

املحكمة وبإحدى الصحف الرسمية 

لحضور جلسة املحاكمة يوم االربعاء 

2022/9/21 الساعة /10/ زوالية 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو 

إرسال وكيالً قانونياً ستجري بحقك 

املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

   القايض

104337

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

السادسة  بحلب

القايض : جان كبه   

املساعد :   حسان عبد الله  

املدعـي : محمد زين العابدين حنيفة 

بن محمد   

املدعى عليهم:

 •  شكري+ مجد الدين + فائز + عبد 

املطلب+ فريال + صباح + عيوش+ 

ملياء/ أوالد عيل سلطان 

 • منرية خرضي بنت محمد    } 

الجميع اصالة واضافة للرتكْة{              

 الدعوى :ترقني إشارة دعوى

 الدعوى اساس /  14163/ لعام 

-2022

 قررت املحكمة وفق احكام املادة/ 

34/أ اصول إبالغكم بواسطة النرش 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

االثنني 2022/9/26 الساعة )10( 

زوالية وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور أجريت 

بحقكم املعاملة القانونية.

 القايض 

104327

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ: محمد -  عبد الله - 

أسامء - مريم أوالد احمد خطيب      

املطلوب تبليغهم :

املدعني :فاطمة - رجاء أوالد احمد 

خطيب .

املدعى عليهم : 1-محمود الطالب 

بن محمد 2- عيشه عبد الله بنت 

محمد  3- مريم خطيب بنت حسن 

4-  أحمد خطيب بن محمد  5- 

محمد حمود خطيب بن عبد الله 

6-فاطمه حمود خطيب بنت عبد 

الله 7-عبد املجيد  ومريم وطالب و 

زلوخ ومصطفى واحمد الطالب أوالد 

محمد 8-خدوج جدوع بنت حسن  

9- حسنه محمود خطيب بنت عبد 

الله 10-محمد جمعه لطوف بن 

احمد 11-لطوف واحمد ومصطفى 

أوالد محمد جمعه لطوف 12- خدوج 

درويش بنت دوريش 13-عبد الحميد 

طالب بن محمود 14-حسني خطيب 

بن عبد الرحيم 15-شمسه رزوق بنت 

عبد الحميد 16-حسن خطيب بن 

عبد الله 17-صفاء محمود خطيب 

بنت عبد الله 18-ىمحمد سعيد 

طالب بن محمود  19- صالح محمد 

بن مصطفى 20- خدوج خطيب بنت 

محمد .

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  2022/9/7  يف امللف التنفيذي 

رقم 3810/ص لعام 2022 إخطاركم 

نرشاً  بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه تم 

وضع موضع التنفيذ  الحكم رقم 

أساس /27853/ قرار /2632/ لعام   

2008  الصادر عن محكمة الصلح 

املدنية الثالثة بحلب .

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب أو إرسال وكيل قانوين تحت 

طائلة متابعة االجراءات التنفيذية 

بامللف .

مدير التنفيذ املدين بحلب

104322

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن  محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة  بحلب

الرئيس :  عبد الكريم مقرش 

املساعد:  نصار العساف

املستأنف : محمد منري عتال بن أحمد               

املستأنف عليها: بدور قرقناوي بنت 

بكري   

أساس: 377/ب /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  االثنني  

(  3/ 10 /2022  الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم الذي سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

104321   

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

الصادر عن محكمة االستئناف املدنية  

الثامنة  بحلب

الرئيس:   محمد عيل خليل  

املساعد:  محمد اديب الزكور  

املستأنف :  محمد شبارق بن كامل   

املستأنف عليه:   أسامة عكش  

 الدعوى أساس/ 995/ لعام 2022 

قررت املحكمة عمال باحكام املواد 

27/أ اصول  إبالغ  املستأنف عليه  

االعالن بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة  

االثنني 2022/10/10 الساعة )11( 

زوالية   واذا مل تحرض أو ترسل وكيال  

قانونيا يف املوعد املذكور اجريت 

بحقك املعاملة القانونية .

    القايض

104311

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

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة  الصلح املدنية 

الثامنة  بحلب

 القايض :  خالد دنون 

 املساعد :   محمد نجار

املدعي : محمد طحان بن اسعد                   

املدعى عليه   زهري مح  بن محمود                     

  الدعوى :ترميم اثبات حكم

 الدعوى أساس/1790/ 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  االثنني  

10 /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 

104310

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية العارشة بحلب

القايض : مجد قمشايت

املساعد :  عبد الرحمن حسن

املدعي : ذكور الحسني العليوي بن 

محمد 

املدعى عليه :  اركيس آكوب بن 

اروش

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 15260/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة 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.

القايض

104309

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

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية األوىل 

بحلب 

القايض : مروان حاج حمود

املساعد : محمد الحسني الرجو

املدعية : فاطمة البتول طبل بنت 

جامل

املدعى عليه : احمد جالق بن عبد 

القادر

الدعوى : تثبيت تنازل عن محضون 

أساس /2022/10924

قررت املحكمة عمالً بأحكام باملادة 

34/آ من قانون أصول املحاكامت 

املدنية ابالغ املدعى عليه مذكرة 

دعوة بواسطة االعالن بالصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم االحد 2022/9/25 

الساعة /10/ زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

 القايض

104308

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

األوىل بحلب 

املستأنف: 

 • امني السجل التجاري بحلب

 • مدير التجارة الداخلية وحامية 

املستهلك - بصفته 

املستأنف عليهام: فراس وعبري فران 

أوالد عبد اللطيف 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/76/ تجاري قرار /76/ لعام 2022 

املتضمن:

 • قبول االستئناف شكالً ورده 

موضوعاً.

قراراً صدر بتاريخ 2022/6/14 

 

القايض

104307

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الرابعة 

بحلب  

القايض: محمد ماهر شيحة

املساعد: أحمد عوض

املدعي: عليه غزال بنت محمد صبحي

املدعى عليه: بشري غزال بن محمد 

صبحي

الدعوى: تثبيت مخارجة:

يف الدعوى رقم أساس /11854/ لعام 

2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة /27/ 

فقرة / أ / من قانون أصول املحاكامت 

املدنية إبالغك الدعوى بواسطة 

اإلعالن بالصحف ولصقاً عىل لوحة 

إعالنات املحكمة ولزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم الخميس الواقع يف 

2022/9/29 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكور جرت يف حقك املعاملة 

القانونية.

وعليه اقتىض االعالن

القايض
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===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب

القايض : جهان السلو

املساعد :  فائق الربي

املدعية : زبيدة قديس بنت محمد 

رجاء

املدعى عليهام : 

 • محمد الزعري بن عبد الكريم

 • محمد ماهر مساليت بن عارف

الدعوى أساس 2022/5157

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة 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 .

القايض

104305

=========

اعالن قضايئ مبثابة  اخطار تنفيذي 

 طالب التبليغ    : رمضان عباس بن 

احمد     

ميثله املحامي : نرض السامين    

املطلوب تبليغهام   : 

 • مصطفى العابو بن محمد  

 • كامل عرتو بن عمر 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب  

بتاريخ  /2022/8/31   يف امللف 

التنفيذي رقم /9358/ب لعام 2022  

اخطاركم  نرشا بالصحف و عىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

  بأنه تم وضع الحكم البدايئ  رقم 

أساس /98/ قرار /161/ حسم 

2022/6/16   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
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