
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٧/

االربعاء ١٤ / ٩  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

إعالن
جمعية الوفاق التعاونية السكنية بحلب املشهرة برقم 2302 لعام 2007 

  قرر مجلس ادارة جمعية الوفاق التعاونية السكنية بحلب بالقرار رقم )160( جلسة رقم )16( تاريخ 9-10-

2022 توجيه إنذار لإلخوة األعضاء املقرصين املخصصني يف املرشوع السكني األول منطقة معارة االرتيق الواردة 

أسامؤهم أدناه برضورة تسديد ماترتب عليهم من التزامات مالية متأخرة بناء عىل خطة التمويل املقررة من 

هيئة املستفيدين بتاريخ 2021/3/27 عىل الرغم من إنذارهم ببطاقة بريدية مكشوفة وذلك خالل خمسة عرش 

يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن تحت طائلة إلغاء تخصيصهم وإعادتهم إىل جدول األعضاء املنتظرين ودعوة 

أعضاء جدد حسب جدول األفضلية وذلك عمال بأحكام املادة )11( الفقرة )ج( من القانون رقم )99( لعام 

2011وهم :

 تسلسل            االسم الثاليث                                                                          رقم العضوية   

 1               نهلة محمد ثابت بصمه جي /مخارجه إىل/ إكامل محمد رشاد بصمه جي           3

 2        محمد حسن البيك                                                                            26

 3                 ابراهيم محيمد ابراهيم بن أحمد                                                         89 

يعترب هذا االعالن مبثابة تبليغ رسمي لالعضاء مجهويل األقامة .                   

 أمني الرس                               رئيس مجلس االدارة

                          طه خطيب                               حسني حالق

24532 

إعالن

إلــى الســادة أصحــاب املنشــآت الصناعيــة املحرتميــن

بناًء عىل أحكام املرسوم الترشيعي رقم /52/ تاريخ 2009/9/7 الناظم إلحداث الغرفة الصناعية وعىل التعليامت التنفيذية له الصادرة بقرار السيد وزير الصناعة رقم 

/2578/ ص2 /15040000 تاريخ 2022/9/8. وعىل ما تم إقراره يف جلسة مجلس االدارة رقم /9/ تاريخ 2022/9/11.

فإن مجلس إدارة غرفة صناعة حلب يترشف بدعوة اإلخوة أصحاب املنشآت الصناعية املسجلني لدى الغرفة والذين يحق لهم االنتخاب لحضور االجتامع الذي 

سيعقد يف غرفة صناعة حلب بتامم الساعة الثامنة من صباح يوم االحد 2022/10/23 النتخاب /12/ عضو ملجلس إدارة الغرفة لدورة 2022-2026 ويراعى تحديد 

عدد األعضاء املمثلني للقطاعات الصناعية وفقاً ألحكام املرسوم الترشيعي رقم /52/ والتعليامت التنفيذية له ويف حال عدم اكتامل النصاب القانوين يجري االنتخاب 

يف الساعة الثامنة من صباح يوم االحد 2022/10/30 يف غرفة صناعة حلب .

تقبل طلبات الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة اعتباراً من صباح يوم االحد2022/9/25 ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الخميس 2022/9/29 . 

فعىل من يرغب الرتشيح من األخوة الصناعيني وممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املعلنة يف لوحة اعالنات الغرفة، ان يتقدم بطلب خطي اىل ديوان الغرفة خالل 

الدوام الرسمي ضمن املهلة املحددة.

ترجو الغرفة من األخوة الصناعيني االطالع عىل جداول الناخبني يف لوحة اعالنات الغرفة وذلك حسب التعليامت التنفيذية الصادرة للرتشيح وتسديد االشرتاكات 

املرتتبة عليهم. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير          حلب 2022/9/11

املهندس فارس الشهايب 

 رئيـــــس مجلس االدارة

24533

vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس        رئيس مجلس اإلدارة

عيل طاهر             مروة زينة

إعالن

 بناء عىل قرار مجلس اإلدارة جمعية الزاجل رقم /1/ بجلسته رقم /3/ تاريخ 2022/8/1 بأن 

يدعو األعضاء املكتتبني عىل املرشوع السكني األول للجمعية يف منطقة /w3/ وبعد ان تم ارسال 

بطاقات بريدية لألعضاء فأننا ندعو برضورة استكامل دفعة االكتتاب بحيث تصبح ثالثة ماليني 

وخمسامئة الف لرية سورية باإلضافة اىل الذمم املالية املرتتبة عليهم وذلك خالل فرتة /15/ يوم 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن تحت طائلة الغاء االكتتاب وذلك تنفيذا ألحكام املادة 11/ج من 

املرسوم الترشيعي 99 لعام 2011 ويعترب األعضاء التالية أسامؤهم مبلغني شخصيا نظرا لجهل 

عناوينهم وهم: 

محمد ملحم – صبحي البدوي اىل الوكيل احمد غضب شحود شحود بذات – سائر ادريس – 

حسام عالف – عامر حزوري اىل وكيل محمد غضب – محمد عيل بن حسني – محمد عدنان 

شاهني. 

امني الرس                     رئيس مجلس اإلدارة 

فواز العلو                        اميان حامض 

 24530
إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة (

صادرة عن  محكمة   البداية   املدنية  

السادسة بحلب 

القايض السيد :  جان  كبه

املساعد  :    حسان العبد الله 

لجهة املدعيـــة :  يوسف رشاق  

الزيت  بن قاسم 0 

الجهة املدعى عليها :  جوزفني  واقجي  

بنت كورية 

الدعــــــــــــــــوى : ترقني  اشارة 

بالدعوى أساس  )  22074 / 2022  (

وعمال« باملادة ) 34 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة ( املدعى 

عليهم 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 

القاضـي 

104431

===========

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب 

-الغرفة   العارشة/ /

القايض السيد :   بسام تلجبيني 

املساعد السيد :   نذير صاري كوزال 

الجهة املدعية :   ذكاء حامل   بنت  

ابراهيم      ميثلها  املحامي محمد  

اقرع 

الجهة املدعى عليها :   عبد الحميد 

مرصي بن محمد 

موضوع الدعوى :     تفريق لعلة 

الشقاق 

 قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)27- 34/أ(من قانون  أصول 

املحاكامت  املدنية إعالم  الجهة 

املدعى عليها بواسطة النرش بالصحف 

باألضافة إىل االعالن لصقا« عىل لوحة 

إعالنات املحكمة  مضمون القرار  رقم 

أساس )  2889(  قرار ) 975(  لعام    

/2022/   املتضمن :

 •    تصديق  تقرر الحكمني   املؤرخ 

يف  8/29/ 2022  والتفريق بني 

الزوجني  املدعى عليه  عبد الحميد 

مرصي بن محمد ورضية  واملدعية  

ذكاء حامل   بنت ابراهيم 

 •  الزام املدعية بالعدة الرشعية 

 •  تضمني  املدعى عليه  الرسوم  

واملصاريف 

قرارها وجاهيا«  بحق   املدعية و 

كالوجاهي بحق  الجهة املدعى عليها  

وقابال للطعن بالنقض  صدر  حسب 

االصول بتاريخي  2 / 2 / 1444   هـ 

املوافق  يف 8/29/  2022

القايض 

104430

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

محكمة البداية املدنية الثامنة بحلب

القايض : حسن زلط

املساعد : فؤاد نجار

املدعي : عبد السالم اعبيد بن محمود

املدعى عليهم :  

 • فدوه قايض بنت بشري 

 • نابغ ومحمد ورهام وعامد الدين 

وفؤاد وأمين وغصون أوالد أحمد 

توفيق كنعان 

 • صخر حقي بن معمر 

 • زينه والهام ابنتي صخر حقي 

 • والء برميو بنت مطيع   أصالة عن 

نفسها وبالوصاية عىل القارص 

)برش كنعان بن عبد الرحمن(

 • أحمد توفيق ووائل وعالء وجوليانا 

أوالد عبد الرحمن كنعان

إضافة لرتكة احمد توفيق كنعان

الدعوى : ترميم 

الدعوى أساس 21268/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر تبليغك مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/10/20 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.

القايض

104429

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدين الثامنة 

بحلب 

القايض السيد: خالد دنون

املساعد السيد: باسل العيل

املدعي: أحمد مصطفى لعلو

املدعى عليهام: خريو حاج طه بن 

محمد وحيد 

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /1907/ قرار /246/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • اعتامد صورة الحكم أساس /5417/ 

قرار /310/ لعام 2001 صادر عن 

محكمة الصلح املدنية العارشة بحلب 

وإعطائه صورة مصدقة وأصل للتنفيذ

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

         2022/7/26

  

القايض

104427

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة الصلح املدين الثامنة 

بحلب 

القايض السيد: خالد دنون

املساعد السيد: محمد نجار

املدعية: محمد مريه بن أحمد

املدعى عليه: 

 • بحرية الحاج حسن بنت محمد 

امللقب حميد

 • أكرم ولؤي ومحمد واحمد وسمية 

وإنعام وملك وفلك أوالد جميل العيل 

االسعد

إضافة للرتكة

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة تبليغك نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة مضمون 

الحكم رقم أساس /1908/ قرار /303/ 

لعام 2022 املتضمن:

 • قبول طلب الرتميم دعوى أساس 

/1919/ لعام 2008 محكمة الصلح 

املدنية الثامنة بحلب

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع مورث 

املدعى عليهم حال حياته متام 

الشقة 1/1 محرض /194/ ضاحية 

الحمدانية يف حلب لدى قيود املؤسسة 

االجتامعية العسكرية ونقلها وتسجيلها 

السمه.

 • ترقني إشارة الدعوى بعد االنربام 

وعدم املساس باإلشارات املوضوعة.

قراراً قابالً لالستئناف صدر بتاريخ 

         2022/8/29

القايض

104428

===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور 

مجلس عائيل

صادرة عن املحكمة الرشعية الثانية 

بحلب 

القايض السيد : مصطفى حبو

املساعد السيد :  محمد سالمة

املدعية : فاطمة العيل بنت صايف

املدعى عليه :  محمد العيل بن عبد 

الكريم 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 8470 / 2022

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد 

يوم االثنني املوافق  9/26/ 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

104425

==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن محكمة الصلح املدنية /8/ 

بحلب 

القايض: خالد دنون.

املساعد: محمد نجار.

املدعــي: عبد العزيز خلو بن محمد.

املدعى عليه :  زينب احمد بنت 

احمد.

الدعوى : تجديد ملف دعوى 

أساس /14517/ مشطوبة بتاريخ 

.2010/7/18

أساس /4150/لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /27/أ 

اخطارك عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم االحد 

الواقع 2022/10/2 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية وسيصدر بحقك الحكم مبثابة 

الوجاهي.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

104423

========

اعالن  قضايئ  مبثابة اخطار تنفيذي

املنفـــذ :محمد  خري  صالح الدين  

بن  عمر

املنفذ عليهم :رضوان -    رغداء -   

غفران   اوالد   عمر  صالح الدين 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ  8/31/ 2022 امللف التنفيذي 

رقم)  9403 / ب / 2022 (  إخطار 

املنفذ عليه نرشا« إحدى الصحف 

الرسمية وعىل لوحة إعالنات املحكمة  

بانه  قد وضع موضع التنفيذ الحكم   

البدايئ برقم أساس                )   

6781  ( ورقم قرار ) 710( لعام  

/2022/  الصادر عن  محكمة     

البداية املدنية  الغرفة   الخامسة عرش   

بحلب 

لذا يقتيض عليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين بحلب أو إرسال وكيلك  القانوين   

تحت طائلة  متابعة االجراءات 

التنفيذية  بحقــك  0 

وعليه إقتىض االعالن  

مــــــدير التنفيــــذ املدنــــي  بحلب

104418

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

اعالن  قضايئ  مبثابة اخطار تنفيذي

املنفـذ :عوادالعيل  بن محمد

املنفذ عليه :  عمر رساج عيل  بن 

محمد

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ   8/31/ 2022 امللف التنفيذي 

رقم)  3690  / ص  / 2022 (  إخطار 

املنفذ عليه نرشا« إحدى الصحف 

الرسمية وعىل لوحة إعالنات املحكمة  

بانه  قد وضع موضع التنفيذ الحكم  

الصلحي  -   برقم أساس )  16943  ( 

ورقم قرار ) 1192(   لعام  / 2001/  

الصادر عن  محكمة  الصلح املدنية  

الغرفة  الثامنه  عرش    بحلب 

لذا يقتيض عليك مراجعة دائرة التنفيذ 

املدين بحلب أو إرسال وكيلك  القانوين   

تحت طائلة  متابعة االجراءات 

التنفيذية  بحقـــك  0 

وعليه إقتىض االعالن  

مدير التنفيــذ املدنـي  بحلب

104417

========

إعالن مبثابة مذكرة  دعوة 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة املوقرة بحلب  

القاضـــي : نهى شيخ محمد 

املساعــد:  راما السيد عيل

املدعـــــي: املدير العام ملرصف 

التسليف الشعبي- بصفته. 

متثله املحامية : منتهى قباوة

املدعى عليهم :  

 • محمد العيل بن أحمد .

 • شحاده حسني بن محمد عيل. 

 • جمعة محمد بن حسني . 

بالدعوى أساس /15/لعام 2022

عمالً بأحكام املادة 34/ أ أصول 

املحاكامت املدنية ابالغك بواسطة 

النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

إىل املحكمة يوم االثنني الواقع 

يف2022/10/10 الساعة /10/زوالية. 

و إذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

باملوعد املحدد جرت بحقك املعاملة 

القانونية, 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104416

==========

إعالن مبثابة مذكرة ) دعوة  (

صادرة عن  محكمة   البداية   املدنية 

/  الثانية عرش / بحلب 

القايض السيد :    مصطفى  الفحل 0 

املساعد  :     فهيمة    املصطفى 

لجهة املدعيـــة :   محمد  عيد  العبد 

الله   بن ابراهيم

الجهة املدعى عليها :  محمد  كدلو 

بن   فاروق 

الدعـوى : تثبيت  رشاء    جرار زراعي 

بالدعوى أساس  ) 18741 / 2022  (

وعمال« باملادة ) 34  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  )دعوة ( املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة اعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم )  االحد 

( املوافق   9 /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 

القايض 

104415

=======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية 

/15/  بحلب

القايض :  نادر حيالين  

املساعد :    سامر عيدو 

املدعـــي :  حمدان منال بن منال   

املدعى عليهام : 

 •   الهام عرب بنت عيل 

 • حسن عرب بن ديبو                

ـ الدعوى : تثبيت رشاء 

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  

اصول  ابالغك بالنرش بالصحف ولوحة 

إعالنات املحكمة القرار رقم /547/

واساس /6722/ 2022واملتضمن :

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 

عليه الثاين حسن عرب لحصة 

)2400/8.5( سهم من العقار /125/ م 

ع /5/ بحلب  والتي الت اليه بدوره 

رشاء من املدعى عليها األوىل الهام 

عرب  ونقل امللكية السم املدعي اصوال

 • ترقني  إشارة الدعوى بعد انربام 

الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/6/16

القايض

104414

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

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

طالبة التبليغ:    عواطف باروت بنت 

هاشم  

املطلوب تبليغهم:    برهان وعصام 

وكامل / أوالد هاشم باروت 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 2022/8/24 يف امللف التنفيذي 

/9100/ب/2022 

 إخطاركم نرشا  بالصحف ، وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  بأنه قد وضع موضع التنفيذ 

الحكم    البدايئ برقم اساس /7085/

قرار/2019/1121

فعليكم مراجعة دائرة التنفيذ املدين 

بحلب  أو إرسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية 

تحت طائلة متابعة اإلجراءات 

التنفيذية بامللف.

مدير التنفيذ املدين بحلب

104411

==========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة  الصلح املدنية 

الثانية  بحلب

 القايض :  جيهان سلو  

 املساعد :  فائق بري

املدعية: ليىل السلطان بنت احمد   

 املدعى عليه : زياد الهالل بن صالح       

 الدعوى : إزالة شيوع 

 الدعوى أساس/4952/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ 

اصول  تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً 

بالصحف  وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االحد  2022/10/2 الساعة )10( 

زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا يف 

املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

 القايض 

104407

======

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية التاسعة 

بحلب 

القايض: محمد العيل

املساعد: زكريا ياسني

املدعية: منال الكسيبة بنت محمود

املدعى عليها: إيهاب أبرم بن ابراهيم

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( 

أصول محاكامت تبليغك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

مضمون الحكم رقم أساس /4943/ 

قرار /962/ لعام 2022 املتضمن:

 • تصديق تقرير الحكمني 2022/8/30 

والتفريق بني املتداعيني بطلقة بائنة 

واحدة لعلة الشقاق واقعة يف قاعة 

املحكمة الرشعية بحلب بتاريخ صدور 

القرار وتسجيل هذه الواقعة أصوالً.

 • إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً 

من تاريخ صدور القرار.

 • عدم البحث باإلساءة تبعاً لتنازل 

عن حقها باملهرين يف ملف الدعوى.

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة 

حقوقها الزوجية والرشعية.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

2022/8/31

القايض

104405

=========

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن  الصلح املدنية الخامسة  

بحلب

القايض :  مصطفى لبابيدي 

املساعد:  هنادي الياس

املدعي:  فاتح الياس سنابييل ابن 

جورج    

املدعى عليهم:  

1-محمد -رويده -صبحيه -  ميساء - 

رندا  أوالد احمد نارص .

2-مازن - ملى أوالد عالء نارص .

3-حسناء بادنجيك بنت محمد .

4-أحمد - محمد - وسيم - محمود 

- كنده - فوزيه  - داليا  أوالد عبد 

الحميد نارص .

الدعوى:  إزالة شيوع  

الدعوى أساس:  4493  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

قررت املحكمة إبالغك مذكرة الدعوة 

نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )الخميس(  13 / 10 / 2022  

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية .

  القايض

104404  

========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية /19 

/ بحلب

القايض : محمد شادي بدلة  

املساعد :   زياد املحمد  

املدعـي : محمد مجدمي بن محمود    

املدعى عليهم

 • دالل بودقة بنت احمد 

 • احمد مجدمي بن محمد 

 • آمنه الفارس بنت احمد 

 الدعوى : تثبيت رشاء

 الدعوى اساس /  15250/ لعام 

-2022

عمال باحكام املادة 27/أ و/ 34/أ 

اصول قررت املحكمة إبالغكم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور إىل املحكمة االربعاء 

2022/9/28 الساعة )10( زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقكم 

املعاملة القانونية.

  القايض 

104403

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن  محكمة البداية املدنية 

الثامنة بحلب 

القايض :  حسن زلط 

املساعد  :  فؤاد نجار 

املدعـــــية :  بديعة عزيزي بنت 

محمد 

املدعى عليهم :  ركان بابليل بنت 

محمد 

 اكرم – ميس – ريم – آسية –أبناء 

مورثهم أحمد نارص رسالن 

 أصالة وإضافة لرتكة مورثهم ولرتكة 

أي مورث لهم ومن جهته ووفق حرص 

االرث

 الدعـــوى :  تجديد دعوى تثبيت بيع 

 أساس /14428/ 2022

عمالً بأحكام املادة /27/ أ لذلك قررت 

املحكمة  إخطاركم بواسطة النرش 

بالصحف املحلية وعىل لوحة إعالنات  

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم الخميس الواقع يف 2022/9/29 

الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً 

باملوعد املحدد سيصدر  الحكم 

بحقكم مبثابة الوجاهي ، 

القايض

104402

=========

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية 

العارشة  بحلب 

 القايض :مجد قمشايت 

املساعد: عبد الرحمن حسن 

املدعي: محمد وائل رحامين بن محمد   

املدعى عليها :  غالية بودقجي  بنت 

مصطفى    

الدعوى :تثبيت رشاء :    

 أساس /16588/ 2022 

عمال  بأحكام املادة )27/ أ( لذلك  

قررت املحكمة اخطار املدعى عليها  

بواسطة النرش  بالصحف املحلية   و  

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم األربعاء   

2022/10/5 الساعة /10 / زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا  

باملوعد املحدد سيصدر الحكم بخقك 

مبثابة الوجاهي .                        

القايض

104401

=======

إعالن
انذار  

جمعية منارة أبناء الشهداء التعاونية للسكن بحلب

بناء عىل قرار مجلس إدارة رقم /23/ من الجلسة رقم /6/ بتاريخ 2022/6/29 قرر 

مجلس إدارة منارة أبناء الشهداء انذار األعضاء  املكتتبني عىل املرشوع W3    توزيع 

مجلس مدينة حلب من املحرض /579/ واملحرض /439/ ملراجعة الجمعية وتسديد 

ما يرتتب عليهم من التزامات مالية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ اإلعالن 

وذلك تحت طائلة تطبيق املادة /35/ فقرة /5/ من املرسوم الترشيعي /99/ لعام 

/2011/ وإلغاء اكتتابهم وعودتهم اىل جدول املنتظرين ويعترب هذا اإلعالن مبثابة 

تبليغ شخيص لألعضاء املجهولني  اإلقامة والعنوان التالية أسامؤهم الثالثية مع أرقام 

عضوياتهم :

35 جميل جالل زرقا ـ 33 مصطفى عبد الرزاق خري الله ـ 36 أحمد جالل زرقا ـ 38 

يارس جالل زرقا ـ 40 عبد الغني كامل صياغ رشبايت ـ 46 توفيق أحمد عيل زعبوبة ـ 

24 هنادي محمود سامل ـ 20 شعبان حسني ادلبي ـ 28 محمد مصطفى الفاضل ـ 29 

انطوانيت توما روشانا ـ 30 عيل محمد كامل رحمون ـ 32 ميادة محمد رشيد عجان 

الحديد ـ 41 محمد ياسني الحلبي .

رئيس مجلس اإلدارة

محمد زهري حريري 

24535


