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الصفحة

االوىل

إعالن
تم فقدان نسخة عقد البيع ذات الرقم / 2240 / تاريخ 1999/3/7 

والعائدة للمحرض /98/ شقة / 2 / مرشوع / 3000 شقة 120 م2 / 

حمدانية باسم السيد / هالل البيطار بن محمد  /

إعالن مبثابة بدل ضائع 

رئيس دائرة السكن باملنطقة الشاملية 

تكليفاً املهندس مأمون عبدالله وهيبة 

24494

إعالن

قررت اللجنة املؤقتة لجمعية قصور الرشق التعاونية 

السكنية بحلب بجلستها )1( تاريخ 2022/9/4 

دعوة أعضاء جمعية قصور الرشق التعاونية 

السكنية املدمجة مبوجب قرار السيد وزير االشغال 

واإلسكان /6261/ تاريخ 2022/8/11 من جمعية 

)االئتالف – حامية البيئة – كويرس( ملراجعة مقر 

الجمعية الكائن يف العزيزية – جانب دوار جورج 

لحدو – مقابل سوبر ماركت كامل ط1 هاتف 

رقم 0944495500 وذلك لتثبيت عناوين وأرقام 

الهواتف خالل مدة 30يوماً من تاريخ نرش اإلعالن                                                                                                       

رئيس اللجنة املؤقتة

24528

إعالن

يدعو مجلس إدارة جمعية إعامر سورية التعاونية السكنية بحلب السادة كافة األعضاء املنتظرين وفقاً ألفضلياتهم وذلك لالكتتاب عىل أرايض توزيعه مجلس مدينة حلب بقعة W3 محرض رقم 

/788/ فعىل األعضاء الراغبني باالكتتاب مراجعة مقر الجمعية الكائن يف العزيزية مجمع العروبة جانب املؤسسة العربية لإلعالن طابق سابع خالل أوقات الدوام الرسمي وتسديد دفعة اكتتاب مبلغ 

وقدره /1300000/ل.س فقط مليون وثالمثائة ألف لرية سورية ال غري وذلك خالل مدة 15 يوم من تاريخ هذا اإلعالن وذلك تنفيذاً ألحكام املادة /34/ من املرسوم الترشيعي /99/  لعام 2011 ويعترب 

هذا اإلعالن مبثابة تبليغ شخيص للسادة أعضاء الجمعية املجهولة عناوينهم والتالية أسامؤهم وفق اآليت:

1-احمد كالوي/2-زين العابدين بادنجيك/3-عبد الرحمن مقرش/4-نائل سباغ/5-احمد سندة/6-احمد أبو زالم/7-ناهد ريحاوي/8-خليل حسني/9-سمر حديد/10-امريه سباغ/11-هيفاء هنداوي/12-

وليد حبال اسود/13-محمود فاعور/14-مصطفى حالق/15-محمد ربيع منفاخ/16-فاطمه الزهراء بريقدار/17-محمد زنابييل/18-محمد فروايت/19-محمد خليل خياطه/20-مرفت ارناؤوط/21-محمد 

صبحي حسني مصطفى ادلبي /23-يوسف رحال/24-محمد فوزي حنطايه/25-عبد الرحمن حلو/26-محمد غزوان مساليت/27-محمد خالد مساليت/28-عيل حلو/29-عمر حلو/30-ريم مساليت/31-نزار 

كيايل/32-غصون عداس/33-محمد عداس/34-منصور عداس/35-محمد عداس/36-محمد انس خياطه/37-ناديا شبارق/38-محمد كامل خياطه/39-محمد كرم خياطه/40-نهى شبارق/41-عمر 

خياطه/42-سامر مخلاليت/43-جمعه خليفه/44-احمد سيخ/45-خلدون صاصيال/46-يارس العاقل/47-محمد جامل الدين بايب خوجه/50-عيل سليامن/51-احمد يحيى/52--دعاء صليبي/67-منار احمد 

العيل/68-محمد حاج حمدو/69-بتول مرعيش /71-امين قسوات/72-عبد اللطيف حسن/73-محمد امين منصور/74-حسن رمضان/75-مصطفى السمبو /77-عامر بغداد/79-مايا مصطفى/80-

مصطفى حلو/81-كنان نقشو/82-مهند النارص العيل/83-روز اسعد/84-عمر مرصي/85-يوال قايض/86-غنى يكن/87-خلود استانبويل/88-حازم فضايه بقجه /94-محمود معاز/96-قتيبه محمد/97-

مصطفى اسعد/98-عالء الدين إبراهيم/99-إسكندر زاهر/100-محمد بابليل/101-محمد عيل الخطاب/102-رغداء صباغ/111-ازدهار الديوب /114-مكرم رشيد/115-فاضل زنكلو /122-صبحي 

السليامن  /129-محمد وردان مالح /130-محمد غدير فروايت /131-حسام الدين عبد السالم /132-عبد السالم الحسني الخضري/133-سمر بوادقجي /134-مها الزعيم /135-زعيم شاشو/136-شحود 

الشحود /137-داليا جعرور/138-عبري فروايت /139-فاطمه ريم فروايت/140-نوره ملحيس/141-محمد البابا/142-بدريه مالح /143-فطوم قبه /144-رشا عبد السالم/145-دميا عبد السالم /146-قمر 

بوادقجي /147-عبد القادر باضت /148-عبد الرزاق بوادقجي /149-محمد زكريا جعرور /150-راميه جعرور /151-فارس علبي/152-صفاء حامش /153-عبد املنعم مقرش /154-محمد تامر 

/155-ايه عطار الشهريه بالصباغ/156-مازن سيد/157-شادن فستق /158-عبد اللطيف عبه جي /159-احمد شيخ دبس /165-مصطفى كالوي /166-محمود اشقر/167-حسناء كردي/168-انس 

منجد/169-هالة الزكار /170-محمد أمني جراد /171-ابراهيم حسن االبراهيم/172-محمد سامر مسويت /173-عبد القادر تتان /176-عبد الرحمن شيخ العرشة/177-جامنة الحسن/178-يارس الحاج 

عقيل/179-مصطفى زيتون  /182-نهاد دياب /183-مصطفى عبو الشاعر /184-عدنان سيدو/185-إبراهيم الحسن/186-زهراء ملقي /187-هيثم حيالين /188-قدري نجار /189-عبري اررضاميل 

/191-عبد الله شيخ العرشة  /195-أحمد شيخ العرشة/196-يارس قره حالق  / 200-رويدة الجراح/201-نزار رساج  /203-حتيمه بكور/204-مها تسقية /206-انرتنيك سفر/207-ابتسام اسطنبيل/208-

عالء تناري/209-ابراهيم دملخي /210-محمود الحسن /211-نور مريه /212-بشري مكانيس /213-وفاء خاروفة  /215-جامل عبد النارص قصاص /216- عبد الهادي جوخه جي /217-احمد الكومو  

/234-محمد هاين فتال/235-محمد مرعي مكانيس /238-فاروق شومان /239-خالد عمر /240-فاطمة الحاج بكور /241-جنيد الحاج بكور /242-نوران سويد /243-برشى شيخ العرشة /244-نهى 

دباح الجامل/245-دينه مرعي مكانيس /246-محمود الحاج بكور /248-سامر مشنوق  /250-محمود جاطي  /252-فادي العز الدين /253-نضال حسني/254-رمال عصفور /255-هدى خوجة 

/256-يارس شيخ العرشة  /258-محمد ابو زيد /259-ليث املفتي /260-اسامة شيخ العرشة /261-عبد العزيز مسويت /262-عبد املعطي قطان /263-احمد شيخ العرشة /264-محمد رضوان سويد 

/265-كوثر شيخ العرشة  /267-حسناء شيخ العرشة  /269-ملى مخلاليت /283-دعاء سليامن /284-اسامعيل سليامن /285-روعة حاج اسعد /289-محمد رضوان رساج  /292-يحيى حموي 

/293-غيداء الدياب   /302-فاتن مكانيس /303-محمد شيخ دبس /304-نرباس بيطار /305-محمود عكام /306-سمري بوادقجي /307-سامر بوادقجي /308-احمد رامي جعرور/309-محمد امني 

عاشور /310-شريين عاشور /311-عبد الرزاق عاشور /312-عبد اللطيف عاشور /313-رفيف سرييس  /314-مازن االسعد /315-ماهر االسعد /316-هاله كاليس /317-خليل قييس /318-محمد اسعد 

بوادقجي /319-محمد انس بوادقجي /320-محمد دركلت /321-صالح حموي /322-امين بركات /323-مدار سليم /324-محمد حاممي /325-فاطمه الغفران فروايت /326-جهاد مهمالت /327-هيثم 

عجان /328-مصطفى حيدر /329-محمد حيدر /331-امل سرييس /334-لؤي بكر /335-أحمد خاروفة/336-حمود خاروفة/337-ختام خربوطيل /339-نديم حسن حسني خاروفة/340-حسني حسن 

حسني خاروفة/341-محمد جمعة حمود/343-عبد القادر خوجة /344-عادل األحمد/345-محمود بوزو /346-منتهى قصاص /347-دعد طيبي   /352-رشا زيتون /353-راغد زيتون /354-مريم صياد 

/355-محمد صياد /356-عبد القادر ابو زيد /357-علية العيل /358-حسن الحاج بكور /359-مصطفى ابو زيد /360-جامل الصياد/361-عبد الحي تناري  /363-محمد عبد الكريم عكيدي  

/365-ذكرى األسد /366-محمد طاهر زيتون /367-عبد الرزاق زيتون /368-عامر زيتون /369-عامر حاممي /370-عبد الفتاح شيخ العرشة /371-محمد بكور /372-حسن خطاب /375-عبدالله 

زيتون /376-محمد عبد العزيز/377-حسني األحمد /378-هفال محمد/379-عثامن شحرور/380-محمد شحرور/381-مصطفى شحرور/382-رانية شحرور/383-محمد مؤيد مكتبي/384-عمر اقطم 

عنجريني/385-صالح حزيني حته/386-محمود حجار/387-عمر شيخ العرشة /388-منال حاج حسني /389-أحمد شحرور /390-محمود شحرور /391-رانيا شيخ العرشة/392-منى زيدو /393-احمد 

زيادة/394-محمد عيل شحرور /395-محمد شحرور /396-زلخة تاجر /397-عبد الرحمن عيىس /398-مازن شلوح/399-سمرية مستو/400-عبد العزيز مرصي/401-يعرب الحوراين /402-عالء 

قرطل/403-منتهى موصليل/404-مطلق اسكندر عيل /405-غصون نداف /407-عالء الدين عبيد الطه/408-هنادي نداف /409-محمد نداف /411-عيل العيل /413-سامل العوف/414-ممدوح حاج 

حمود/415-شذى شيخموس /416-محمد بركات /421-عمر ابو طري/422-فرزت حميدي /423-هالل حميدي /424-أحمد حميدي /425-وليد حميدي  /427-عبد اللطيف النزاع /428-أمينة النزاع 

/429-خلود الكوسا /431-يوسف نوفل /432- /435-مريم سفر/436-رميا وهبة/437-جان سفر /438-عبد الجليل امثاجه/439-قتيبة جعرب /440-محمد حسن بويش /442-عامد رساج /443-احمد 

حسام كيايل/444-محمد جرجنازي /447-محمد نضال حارضي/448-سامر السليامن/449-أنيس ديب/450-روعة شويحنة/451-سعيد شويحنة/452-عامر الرواس/453-ماريو حداد/454-عبد الحميد 

حسني/455-محمد ربيع حشاش/456-محمد عيل رساج/457-محمد تناري/458-أحمد تناري/459-احمد عبد الله عثامن/460-جمعه كعكو/461-احمد عمر/462-نور جراد/463-سمريه جراد/464-

مليه صديق/465-نارص حريري/466-عبد القادر رشيفة /468-زهري قنرب /470-ررشاش االكراد/471-وليد معمو/472-ماهر محمود/473-يارس زعرور/474-بشار املصطفى/475-زهري درويش/476-

اسعاف الشمعة /478-عامد قرمو /479-حسان ابو حمد/480-ايهم سمره/481-ياسمني قدور/482-عال رواس/483-ربيع زعرور/484-اديبه فخرو/485-عبد الله النزاع/486-هوزان رشيد/487-فكرت 

ميداين/488-عبد الكريم درويش/489-فاطمة ميدو /491-فوزية حاج قسوم/492-محمد جالل درويش /494-ماهر باكري/495-محمد عبد الباسط التناري/496-صالح درويش /498-منى 

قزموز/499-محمود عبدو/500-انس فتال/502-رضار الدندل/503-محمد امني الشيخ حسن/504-مزيان بكر/505-عدوية قيطاز/506-محمد قرمش/507-محمدجامل ديري/508-عمر رمو/510-نورا 

مرصي/511-محمد رشيد بابليل سودة/512-عيل عيىس/513-عالء شنطة/514-ماجد العيىس/515-عصام صربة/516-مصطفى كنجو/517-أحمد قرط /519-عائدة سليامن/520-وايف إبراهيم/521-

سليامن سعد/522-شريين الفرج/523-باسم صقر/524-منتهى موصليل/525-محمد حج مصطفى/526-محمد ويس/527-عبود العبد الحنان/528-وائل سلطان/529-زينة الصفوك /531-محمد يارس 

الحلبي/532-أحمد الحلبي/533-أحمد إسامعيل/534-طارق أبو عيل/535-أحمد قنوايت/536-يارس إسامعيل/537-نهى ديري  /544-حسام حردان/545-قتيبه حسن/546-زكور املصطفى/547-محمد 

محي الدين/548-كرم يوسف /550-عمر شيحان  /553-عال عمر/555-سيف اليوسفي /557-والء قره محمد /559-حسناء املوىس/560-إبراهيم إبراهيم/561-يحيى بابليل/562-إبراهيم خليل/563-

محمد يامن فستق/564-مازن شلوح/568-محمود ارمنازي أبو شعر/569-امين جبسه /571-فاطمه العيل/572-بكرو بكرو/573-عبري خرشوم/574-بتول نعساين/579-حسني حسن /581-مياده 

املوىس/582-سمريه شاميل/583-محمد الحلبي/584-يحيى بالل/585-هالة عيىس/586-وسيم حمدان/587-عادل دوبا/588-نزير ميهوب/589-غدير وزو/594-ميادة التنجي/595-ريتا حنيش/596-

وهبة قوينايت /600-ميساء حاج يوسف /602-رائد صادق/603-عيل الشمه/604-مجدي خربوطيل/605-قتيبه االبو احمد/606-محمد السلوم/607-احمد السلوم/608-كوثر عبد الرحيم/609-فايز عبد 

الرحيم/610-احمد ميهوب/611-ريم البني/612-روزا بالل/613-إسامعيل اصالن/614-زينه بركه وضحه/615-عفاف السلوم  /618-عمر علييل/619-قتيبة محمد/620-أمني وسوف/621-هدى شيخ 

القصابني/622-محمد زياد مشو /624-شريو بالل/625-مجدولني بالل/626-عبد القادر بعث/627-رفعت غانم/628-عمر غانم/631-احمد مرزوق /634-مصطفى عبد الرؤوف/635-دعاء 

كروان/636-محمد سليامن الرجب/637-يوسف الرجب /641-سحر مانجي/642-عيل البد/643-توفيق البد/644-سوسن غزال/645-جودات عساف/646-محمد عباس/647-عيل ميهوب/648-وسيم 

عبود/649-منري عساف/650-حسن الحلبي/651-رويدة صالح الحلبي/652-عقيل محمد/653-ميساء إبراهيم/667-عبد الرحمن البد/668-برشى البد/669-حسني غانم /677-عصام قدحنون/678-

يوسف موصليل/679-محمد كامل زين /682-كندة عايص الشيخ/683-عبد اللطيف طقيقة/696-مرض سعود/697-إيهاب أبو عمشه/698-احمد حاج حمود /700-رشا نارص

رئيس مجلس اإلدارة

24529

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   
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 امني الرس                                

رئيس مجلس اإلدارة

 عيل طاهر                                        

إعالن
تم فقدان نسخة عقد البيع ذات الرقم / 4765 / تاريخ 1995/9/11 

للمحرض /59/ شقة / 5 / مرشوع / 3000 شقة 120 م2 / حمدانية 

باسم السيد / محمد منري علبي بن عادل /

إعالن مبثابة بدل ضائع 

رئيس دائرة السكن باملنطقة الشاملية 

تكليفاً املهندس مأمون عبدالله وهيبة 

24522

خالصــة عقد
خالصة عقد اآلجار للمؤجر: مطرانية األرمن األرثوذكس بحلب 

واملستأجر: أكوب بلبليان بن باركيف 

مدة العقد: سنة ميالدية 

تبدأ من تاريخ 2004/4/1 وتنتهي بتاريخ 

عنوان املتجر : امليدان محرض /2023 – 2025 – 2026 – 2027 / قبو رقم /1/ 

منطقة عقارية خامسة بحلب 
امني السجل التجاري بحلب 

24465

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية بعفرين

القايض السيد : محمد يارس عطعط

املساعد السيد : محمد يارس الحافظ

املدعي : شريين عمر بنت سمري                                        

 متثلها املحامية : آمنـة الصـوص

املدعى عليه : حنان أحمد بن خليل.

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق.

يف الدعوى رقم أساس /802/ لعام 

2022

وعمالً بأحكام املادة 36/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية تقرر إخطار 

املدعى عليه بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة املحاكمة يوم األربعاء 

2022/10/5 ويف حال تغيبك وعدم 

حضورك أو إرسال وكيالً قانونياً عنكم 

باملوعد املحدد ستجري املعاملة 

القانونية بحقك، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض  

104365

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية 

األوىل بجبل سمعان

القايض السيد : جمعة الحسني

املساعد السيد : بتول قد حنون 

املدعي : ورثة محمد منري نحاس بن 

أحمد وهم :

- ضياء قناعة بنت صالح.

- إميان وآالء وآية وسيدرا وأنس 

وطارق وأحمد أوالد محمد منري 

نحاس - أصالة عن أنفسهم وإضافة 

لرتكة مورثهم 

املدعى عليهم : 

- أحمد عامر خطيب بن محمد خري 

- أمينة الحاج يوسف 

- مصطفى شيخ البساتنة بن عيل

- محمود محمد بن محمد 

- أحمد جنيدي بن محمد 

- بسام مبيض بن محمد 

موضوع الدعوى: تثبيت رشاء.

أساس 2022/26

وعمالً باملادة /34/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة 

دعوة املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الثالثاء  2022/10/11 الساعة 

العارشة زوالية وإذا مل تحرض أو ترسل 

وكيالً قانونياً عنك يف املوعد املحدد 

ستجري يف حقك املعاملة القانونية 

والحكم سيصدر مبثابة الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104366

=======

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي 

صادرة عن املحكمة الرشعية الغرفة 

السادسة بحلب 

اساس /8450 / قرار /  891  / لعام 

2022

القايض :  عباس شيخو    

املساعد:  عبد الرزاق هاشم

املدعية : لينا كلزي بنت عبد الله 

املدعى عليه: محمد جديع بن عبد 

املطلب        

الدعوى: تفريق لعلة الغياب 

قررت املحكمة عمالً باملواد /34-27/ 

من قانون اصول املحاكامت املدنية 

اعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات 

املحكمة مضمون القرار التايل  

اقرر:

1-التفريق بني الزوجني املتداعيني 

بطلقة رجعية واقعة يف قاعة املحكمة 

الرشعية السادسة بحلب اعتباراً من 

تاريخ تفهيم هذا القرار وذلك لعلة 

الغياب عىل أن يحق للمدعى عليه 

مراجعة املدعية إىل عصمته إذا عاد 

املدعى عليه خالل فرتة العدة .

2-الزام املدعية بالعدة الرشعية 

اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .

3- تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الرشعية بهذه الدعوى تجاه 

املدعى عليه وذلك تبعاً لتنازلها عنه 

يف استدعاء الدعوى ..الخ ما جاء 

بالقرار .

قراراً قابالً للطعن صدر 

بتاريخ2022/8/22م .

القايض

104355

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة البداية املدنية 5

القايض  السيد : مالك بدلة 

املساعد السيد : مصطفى بكرو

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

رشكة بنيش اخوان وحيان بنيش 

1468 لعام 2022

محمد ديب لبابيدي بن قدري

1501 لعام 2022

موضوع الدعوى : طلب مبلغ 

عمالً بأحكام املادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة تبليغكم نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة /10/ زواليه . ويف 

حال عدم حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 104398

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 

  3

الرئيس  السيد : عبدالخالق رزوق

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : عبدالله الخالد ابن محمد 

عدنان – محمد خري الخالد بن محمد 

عدنان

رقم األساس 507 /ص 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 

2022/10/12 الساعة /10/ زواليه . 

ويف حال عدم حضورك سيصدر القرار 

يف حقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

104396

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 6  

الرئيس  السيد : حسن عتك

املساعد السيد : نصار العساف 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم :  حسن أوزدامري ابن احمد

رقم األساس : 142/ص 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 االربعاء 

2022/10/12 الساعة /10/ زواليه . 

ويف حال عدم حضورك سيصدر القرار 

يف حقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

104395

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة االستئناف املدنية 7  

الرئيس  السيد : أحمد عيل عيل

املساعد السيد : ماجدولني شنو 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : يوسف جمعة ابن حسن

رقم األساس : 773 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 االربعاء 

2022/10/5 الساعة /10/ زواليه . ويف 

حال عدم حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن

الرئيس

104397

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة الصلح املدين 4

القايض  السيد : حسام شحادة

املساعد السيد : باسل العيل 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : حسني املصطفى ابن احمد

رقم األساس : 774 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 االربعاء 

2022/10/19 الساعة /10/ زواليه . 

ويف حال عدم حضورك سيصدر القرار 

يف حقك مبثابة الوجاهي . 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104394

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

صادر عن محكمة الصلح املدين 

سمعان   

القايض  السيد : عبدالرزاق العيل

املساعد السيد : صباح قدحنون 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية 

املركزي – بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم : رشكة الكرنك للنقل – 

إسامعيل فيصل مخلوف

رقم األساس :  97 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 االحد 

2022/10/16 الساعة /10/ زواليه . 

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

سيصدر بحقك الحكم مبثابة الوجاهي 

 .

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104393

======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

الرابعة بحلب

القايض السيد : فيصل عرنوس

املساعد السيد : راما السيد عيل

املدعي : يحيى حميدة بن محمود 

املدعى عليهم : 

• نظرية ومفيده ابنتي بشري حميدي

 • محمد زياد وخالد وغاليه أوالد 

مصطفى حميدي 

 • عبد القادر عامره بن مصطفى

 • برشى حميدي بنت محمود 

 • محمد بشار واروى ولدي محمود 

حميده

 • هاديه وعمر وفدوى وعبد الوهاب 

ومنى وفاطمه ورجب أقرع 

 • مروان وأحمد ومصطفى نجار أوالد 

عبد الهادي 

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/960/ قرار /827/ لعام 2022 

املتضمن :

 • رد الدعوى شكالً إلقامتها عىل 

ميت.

 • ترقني اإلشارة بعد االنربام.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

 2022/7/28

القايض

104400

 =====

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /

أوىل تجاري /بحلب

 القايض : مصطفى بسوت 

 املساعد :  أحمد اليوسف 

املدعي:  محمد حسام رواس بن 

مصطفى   

 املدعى عليهم : 

 • ليىل ترييز مقري بنت نعامن 

 • فادي + فراس + روال / أوالد عبد 

املسيح حليسو –إضافة للرتكه

الدعوى : تثبيت ملكية 

 الدعوى أساس/647/ لعام 2022-

مل يحرض املدعى عليهم رغم تبلغهم 

مذكرة الدعوة بالنرش بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة .

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة /27/أ اصول إبالغكم مذكرة 

االخطار بواسطة النرش بالصحف 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة  االحد  2 

/2022/10 الساعة )10( زوالية

واذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

عنكم يف املوعد املذكور اجريت 

بحقكم املعاملة القانونية والحكم 

الذي سيصدر بحقكم سيعترب مبثابة 

الوجاهي. 

القايض 

104392

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية 

/13/ بحلب

 القايض :  سامر زينو  

 املساعد :  رونزا جويد 

املدعي:  محمد وليد عداس بن حامد                                      

 املدعى عليه : خالد ضعضع بن 

مصطفى     

 الدعوى : اثبات صحة حكم 

 الدعوى أساس/14293/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

الثالثاء  2022/9/27 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك 

املعاملة القانونية.

القايض 

104391

 ======

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة الرشعية يف دارة 

عزة 

 القايض   :ابراهيم الكادري   

املساعد  :   عامر القسوم 

املدعية  : سمية االحمد بنت عبد 

الله   

 -ميثلها املحامي : بكري حرصي- عبد 

الكريم الالذقاين

املدعى  عليه :  احمد مصطفى بن 

عمر العنوان-حلب – دارة عزة  

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  

يف الدعوى أساس /46/ لعام 2022

قررت املحكمة و عمالً باملادة /27/ 

فقرة /أ/ من أصول املحاكامت 

اخطارك نرشاً بالصحف املحلية و 

عىل لوحة إعالنات املحكمة لحضور 

جلسة يوم الخميس    2022/9/29   

الساعة 10 زواليه  ..

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية و يصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي  .

القايض

104390

 =======

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

القايض : محمد العيل

املساعد : زكريا ياسني

املدعية : أسامء األحمد بنت محمد 

املدعى عليه : بشار الحسني بن 

حسني

موضوع الدعوى : تثبيت زواج 

أساس /2022/11409

عمالً بأحكام املادة 34/آ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية قررت 

املحكمة ابالغك نرشاً بالصحف 

ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االحد 

2022/10/2 الساعة العارشة زواليه .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 

املعاملة القانونية. 

القايض

104389

 ==========

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

عرش بحلب 

 القايض : سامر زينو 

املساعد : رونزا جويد 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب          

- بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

مروان حساين بن حسني

5702  لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /27/ أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

قررت املحكمة تبليغك بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/11/9 ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي 

القايض

104386

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة

عن محكمة البداية املدنية الثالثة 

عرش بحلب  

 القايض : سامر زينو 

املساعد : رونزا جويد 

الجهة املدعية : السيد رئيس جامعة 

حلب          

- بصفته متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

فيصل رساج بن عبد املجيد

5680 لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /27/ أ من 

قانون أصول املحاكامت املدنية 

قررت املحكمة تبليغك بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/11/9 ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي 

القايض

104385

 =========



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٦/
الثالثاء ١٣ / ٩  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس                                

رئيس مجلس اإلدارة

 عيل طاهر                                        

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة

عن محكمة البداية املدنية 

السادسة بحلب  

 القايض : جان جورج كبة 

املساعد : حسان العبد الله 

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

مصطفى الشيخ بن محمد

1880 لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/31 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

104384

 ======

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة

عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب    

 القايض : عصام مفلح  

املساعد : نادين السليامن   

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب  - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه :  محمد 

ماهر جرسي بن أحمد يحيى  

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى 

أساس /7815/ لعام 2022 

كون املنطقة غري آمنة وعمالً 

باملادة /27/ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة 

تبليغ املدعى عليه مذكرة 

دعوة بواسطة بالصحف 

الرسمية اليومية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة للزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/31 الساعة العارشة 

زوالية وإذا مل تحرض ترسل 

وكيالً قانونياً مبوعد املحاكمة 

املحدد سيصدر الحكم بحقه 

مبثابة الوجاهي أصوالً. 

القايض

104383

==========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة

عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب   

 القايض : عصام مفلح  

املساعد : نادين السليامن  

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب  - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : ضحى 

الشيخ محمد بنت محمود  

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى 

أساس /8114/ لعام 2022 

كون املنطقة غري آمنة وعمالً 

باملادة /27/ أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة 

تبليغ املدعى عليها مذكرة 

دعوة بواسطة بالصحف 

الرسمية اليومية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة للزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/31 الساعة العارشة 

زوالية وإذا مل تحرض ترسل 

وكيالً قانونياً مبوعد املحاكمة 

املحدد سيصدر الحكم بحقها 

مبثابة الوجاهي أصوالً. 

القايض

104382

=========

إعالن صادر عن محكمة 

البداية املدنية بالرقة 

مبثابة اخطار دعوة موجه 

للمدعى عليه 

 القايض السيد : عبود 

الحميدان 

املساعد : حسني السليامن 

رقم أساس الدعوى /26/ لعام 

 2022

الجهة املدعية : رئيس جامعة 

حلب – بصفته  - متثله إدارة 

قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليها : جوهرة 

أحمد املفيض 

تدعوك املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة املقررة يوم الثالثاء 

الواقع يف 2022/10/25 الساعة 

/11/ زوالية للنظر يف الدعوى 

املقامة عليك من قبل الجهة 

املدعية مبوضوع مبلغ وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكبالً عنك 

ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ونظراً للظروف األمنية 

فقد تقرر دعوتك بواسطة 

الصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة استناداً ألحكام املادة 

/34/ أصول محكامت مدنية.  

قايض البداية املدنية بالرقة 

104381

 ========

إعالن صادر عن محكمة 

البداية املدنية بالرقة 

مبثابة اخطار دعوة موجه 

للمدعى عليه 

 القايض السيد : عبود 

الحميدان 

املساعد : حسني السليامن 

رقم أساس الدعوى /3/ لعام 

 2022

الجهة املدعية : رئيس جامعة 

حلب – بصفته  - متثله إدارة 

قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليها : 1 – 

محمد املال بن شعبان 

 2 – عبد الرزاق األحمد 

بن محمود – بصفته كفيل 

متضامن

تدعوك املحكمة لحضور جلسة 

املحاكمة املقررة يوم الثالثاء 

الواقع يف 2022/10/25 الساعة 

/11/ زوالية للنظر يف الدعوى 

املقامة عليك من قبل الجهة 

املدعية مبوضوع مبلغ وإذا 

مل تحرض أو ترسل وكبالً عنك 

ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية ونظراً للظروف األمنية 

فقد تقرر دعوتك بواسطة 

الصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة استناداً ألحكام املادة 

/34/ أصول محكامت مدنية.  

قايض البداية املدنية بالرقة 

104380

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة

عن محكمة البداية املدنية 

الغرفة الثانية عرش بحلب  

 القايض : مصطفى الفحل 

املساعد : فهمية املصطفى 

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

فادية املحمد بنت محمد عيد

5545 لعام 2022

 موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم الثالثاء 

2022/10/25 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف حقك 

مبثابة الوجاهي 

القايض

104379

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة

عن محكمة البداية املدنية 

الثامنة عرش بحلب   

 القايض : عصام مفلح 

املساعد : نادين السليامن 

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب  - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه :  يحيى 

محمد بن عيل 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى 

أساس /7857/ لعام 2022 

كون املنطقة غري آمنة وعمالً 

باملادة /27/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة 

تبليغ املدعى عليه مذكرة 

دعوة بواسطة بالصحف 

الرسمية اليومية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة للزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االثنني 

2022/10/17 الساعة العارشة 

زوالية وإذا مل تحرض ترسل 

وكيالً قانونياً مبوعد املحاكمة 

املحدد سيصدر الحكم بحقه 

مبثابة الوجاهي أصوالً. 

القايض

104378

 =========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة

عن محكمة االستئناف املدين 

الغرفة السادسة بحلب   

 القايض : حسن عتك

املساعد : نصار العساف 

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب  - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليها :  فاطمة 

عبد الفتاح بنت محمد 

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

نظراً لتعذر التبليغ بالدعوى 

أساس /2177/ ب لعام 2022 

كون املنطقة غري آمنة وعمالً 

باملادة /34/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة 

تبليغ املدعى عليها مذكرة 

دعوة بواسطة بالصحف 

الرسمية اليومية ولصقاً عىل 

لوحة إعالنات املحكمة للزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم 

األربعاء 2022/10/5 الساعة 

العارشة زوالية وإذا مل تحرض 

ترسل وكيالً قانونياً مبوعد 

املحاكمة املحدد سيصدر 

الحكم بحقها مبثابة الوجاهي 

أصوالً. 

القايض

104377

  =======

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية 

الخامسة بحلب  

القايض : عبد الكريم مقرش 

املساعد : نصار العساف 

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

باسم شواخ بن هالل

1735 / ب

وليد بن جمعة املوىس

1735 / ب

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/10/5 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

104376

 ========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادرة

عن محكمة االستئناف املدنية 

الثامنة بحلب 

القايض : محمد عيل خليل 

املساعد : محمد أديب الذكور 

الجهة املدعية : السيد وزير 

التعليم العايل - بصفته              

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليه : 

االسم 

رقم أساس 

محمد األحمد الشيخو بن 

أحمد

973 لعام 2022

موضوع الدعوى: طلب مبلغ

عمالً بأحكام املادة /34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة تبليغك 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/10/5 ويف حال عدم 

حضورك سيصدر القرار يف 

حقك مبثابة الوجاهي 

القايض

104375

========

اعالن مبثابة مذكرة اخطار عن 

طريق الصحف 

محكمة بداية مدينة يف 

البوكامل

الجهة املدعية : السيد رئيس 

جامعة حلب إضافة ملنصبه 

متثله إدارة قضايا الدولة 

الجهة املدعى عليها : عبد 

الله عبيد رضيامن العنزي بن 

مشعان 

أساس الدعوى /1/ لعام 2022 

نظراً لجهالة مكان اقامتكم 

فقد تقرر اخطاركم مذكرة 

الدعوى يف احدى الصحف 

املحلية جلسة املحاكمة املقررة 

يف يوم الثالثاء 2022/9/27 وإذا 

مل تحرض الجلسة املقررة أو 

ترسل وكيالً عنك سوف تجري 

بحقك اإلجراءات القانونية 

أصوالً.

وسوف يصدر القرار بحقك 

مبثابة الوجاهي.  

القايض

104374

 ========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الرشعية يف 

جبل سمعان 

القايض : مصطفى حج حسني  

املساعد : رهف استانبويل     

املدعية : شيامء شيخ عيل بنت 

محمد جواد     

 املدعى عليه : عيل طلحة بن 

احمد 

املوضوع  : تثبيت زواج 

ومهرين ونسب 

يف الدعوى  أساس /222 / لعام 

                         2022

قررت املحكمة وعمال باملادة  

/27/ أ من أصول املحكامت 

اخطارك نرشا بالصحف املحلية   

و عىل لوحة إعالنات املحكمة 

لحضور جلسة   يوم االحد   

2022/10/2  الساعة العارشة  

زواليه .

واذا مل تحرض او ترسل وكيال 

قانونيا يف املوعد املذكور  جرت 

بحقك املعاملة القانونية 

ويصدر  الحكم مبثابة الوجاهي 

.

القايض                                                         

104373

========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية األوىل 

بحلب

القايض : مصطفى بسوت

املساعد :  أحمد يوسف 

املدعيان : شادي ودانية قصاص 

ولدي يحيى  

ميثلهام املحامي أحمد العثامن

املدعى عليهم : املازة حج بنت 

حسن وعهد سعيد بنت عبد 

الله وضحى برغود بنت أحمد 

وريم وطه ورامية ورحاب 

ورامي ورامز ووفاء ومحمد نور 

وريم أوالد مصطفى اسامعيل

الدعوى : تصفية رشكة

الدعوى أساس 165/ تجاري/ 

2022

عمالً باملادة )27/ أ( أصول 

محاكامت تقرر اخطارك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم 

الثالثاء 2022/9/27 الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض

104372

=======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة االستئناف 

املدنية السادسة بحلب 

املحكوم لها: رائدة كوزاك بنت 

كوزاك

املحكوم عليهم: 

•يوسف قوقو بن محمد

 • عيل قوقو بن مصطفى

 • أحمد سكر بن قاسم

قررت املحكمة عمالً باملادة 

)27/أ( أصول محاكامت 

تبليغك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون الحكم رقم أساس 

135/ ص /2022 قرار /20/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • اعتامد صورة الحكم 

االستئنايف واعتبارها كاألصل.

قراراً مربماً صدر بتاريخ 

2022/3/22

القايض

104371

 ========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية 

الرابعة بحلب 

 القايض : محمد ماهر شيحه 

املساعد:  أحمد العوض 

الجهة املدعية )املتخارج لها(:  

غسان حاممي بن محمود .              

الجهة املدعى عليها 

)املتخارجة(:  1-محمد أمني 

حاممي بن محمود .2-مأمون 

حاممي بن محمود .  

الدعوى:  تثبيت مخارجة  

الدعوى أساس:  10629  

2022/

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة 

إبالغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم ) الخميس (  29 

/ 9 / 2022  الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

  القايض

104361

 ========

إعالن قضايئ مبثابة اخطار 

تنفيذي

  املنفذ: محمد رشو بن 

إبراهيم خليل.

املنفذ عليهم : 

 • مروان اوسو بن عبد 

الرحمن.

 • مصطفى سليامن بن عزه.

قررت رئاسة التنفيذ املدين 

بحلب بتاريخ 2022/9/6 يف 

امللف التنفيذي رقم /9468/ 

ب لعام 2022 اخطاركم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع التنفيذ القرار 

رقم /69/ أساس /5525/ 

الصادر عن محكمة البداية 

املدنية /12/ بحلب حسم 

.2022/7/31

فعليكم 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 

104360

  =======

إعالن قضايئ مبثابة إخطار 

تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  مروان حاج 

اسعد بن لطفي 

املنفذ عليهم :  

 • أحمد بشري ومحمود وعمر 

ومحمد إيهاب وايناس وهبه 

ونور وملى أوالد محمد منري 

جلب

 • عفاف كبه بنت محمود 

قررت رئاسة التنفيذ املدين 

بحلب بتاريخ  7/ 9 / 2022 

بامللف التنفيذي رقم  4022/ 

ص /2022 املرمم من امللف 

10207/ص/2002 إخطاركم 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 

موضع التنفيذ الحكم  الصلحي 

املدين أساس /6087/ حسم 

 1999/5/23

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

104359

==========

 إعالن مبثابة مذكرة تبليغ 

طلب تدخل 

صادر عن محكمة البداية 

املدنية  الحادية عرش بحلب 

 القايض :  محمد دهان  

املساعد:  أحمد الحسني  

طالب التدخل : قتيبة موفق 

حداد بن جميل .              

املتدخل ضده :  املدخل 

مصطفى الصعب بن محمد    

الدعوى:  طلب تدخل    

الدعوى أساس:  4468  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة 

إبالغك مآل طلب التدخل 

القايض بتثبيت رشاء املتدخل 

من الجهة املدعية لتامم 

العقار موضوع الدعوى  نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم )  االربعاء  (  

2022/10/5   الساعة /10/ 

زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية .

القايض

104358   

 =======

 إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية 

املدنية  13 بحلب  

 القايض :  سامر زينو 

املساعد:  رونزا جويد  

املتدخل : خالد معراوي بن  

عبد الكريم             

املتدخل ضدهام : 1- كرمو 

الرمضان بن محمود .

 2- عهد جلياليت بنت عبد 

الله .

الدعوى: طلب تدخل  

الدعوى أساس: 5951 /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت قررت املحكمة 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )  

االربعاء  (  12/ 10 /2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 

قانونياً جرت بحقك املعاملة 

القانونية ويعترب الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي 

 القايض  

104357

 ========

سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح 

املدنية الثانية بحلب

أساس 30769/قرار 2728/

لعام2006 

 القايض : محمد فاتح ابرم 

املساعد:  محمد حراق 

املدعية  : سمر شهايب بنت 

محمد زهري .  أصالة عن نفسها 

واضافة للرتكة 

املدعى عليهم : 

 • عيوش كامل بنت محمد  .

 • عبد القادر امونه بن حمدي 

 .

املوضوع : تثبيت رشاء 

عمالً بأحكام املادة /27/ أ 

أصول ابالغكم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية ولوحة 

إعالنات املحكمة الحكم 

املتضمن:

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع 

املدعى عليهام للمسكن 

الشعبي رقم 14/23 م.ع هنانو 

ونقل وتسجيل ...الخ

 • عدم املساس باالشارات 

...الخ الحكم.

قراراً صدر بتاريخ 2006/11/5 

قابالً لالستئناف 

   القايض

104356

 ========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمه االستئناف 

املدنية الرابعة  بحلب 

اساس /  169  / قرار / 114 / 

لعام 2021 

 الرئيس :  محمود هركل  

املساعد:  مازن موقت  

املستأنف:  اسامة اآلغا بن 

اسعد               

املستأنف عليه:  عبد القادر 

أحمد قبطور بن يحيى 

قررت املحكمة عمالً باملادة 

/27/ أ من قانون اصول 

املحاكامت  املدنية اعالمكم 

نرشاً بالصحف ولصقاً عىل 

لوحة اعالنات املحكمة  القرار 

املتضمن :

1-قبول االستئناف شكالً 

وموضوعاً والحكم مبا ييل :

أ-قبول طلب التدخل شكالً .

ب-قبوله موضوعاً وتثبيت 

رشاء املتدخل املستأنف اسامة 

اآلغا بن اسعد من املتدخل 

ضدهام املستأنف عليهام لتامم 

العقار املوصوف باملحرض 

رقم 6/8928 منطقة عقارية 

عارشة..

ج-ترقني إشارة الدعوى.. الخ ما 

جاء بالقرار 

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر 

بتاريخ 17/حزيران/2021

القايض

104354

 =======


