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الصفحة

االوىل

إعالن

  بناًء عىل قرار هيئة املستفيدين بجلستها املنعقدة بتاريخ 8 / 1 / 2022 وقرار مجلس إدارة جمعية الشهباء التعاونية للسكن واالصطياف بالالذقية رقم ) 32 
/ 8 ( تاريخ 17 /  8 / 2022 قرر تبليغ السادة األعضاء املخصصني يف املرشوع االصطيايف الثاين يف منطقة كسب مبراجعة مقر الجمعية وتسديد مبلغ وقدره 
نسبة 40 % من الكلفة التقديرية السابقة ودفع مايرتتب  عليهم من اقساط شهرية مرتاكمة والنفقات االدارية املستحقة خالل فرتة اقصاها شهر من تاريخ 
نرش االعالن يف الجريدة الرسمية ويعترب هذا اإلعالن مبثابة التبليغ الشخيص لألعضاء املجهويل العناوين التالية أسامؤهم: فريوز طيار- سعيد الغباري- وفاء 

الغباش - فواز سالمة - امرية الحلو - بشار حاج عبيد - محمود شعبان- ريم هالل- محمد ميزنازي- لينا بكرجان - فاتن بكرجان- رانياعواد- سمعاوي سالمة- 
رشيف العكاب-  عبد الله الحاج دياب-  رجاء  غزال - ملعان رستم- خالد أوبري - محمد غزال- حسني الحسني- ملك العيل- عيل السلو- اسامعيل لوك- عز 
الدين جلبي- عبري بصمه جي- محمد عبد الله- بكري دادو- مرح الحاج عثامن- متام قواس- احمد الخرضة - عائشة مصطفى- ليانا قنصلية- رجب رجب- 

سهري الجاسم- عال رجب- - طوين بيطار- سليامن العيىس- هدى الخالد- نرميان عيل- ناهد بديوي- عبد اللطيف الحاج- هنادي عنرب- صطيف الحجي - أحمد 
شحادة- معن عبيد- خديجة جنجن - ميادة الجاسم- ملى عرب- محمود قباين- اسامعيل ابراهيم- اياد عرب- لينا سلطان - حسن العمر- محمود عرايب- كنده 

رستم- عبد القادر طورمش- فؤاد محيل- كندة اسود- محسون محسون-  يارس ايوب- فادي رستم- فائزة مطرود- خديجة الطالب- حسن املحمد- سوسن 
عيل- زياد أوبري- محمد حاج عبدو- مريم سالمة- عثامن حسني- اسامعيل رشيفة- مصطفى املحمد - عامر يازجي- خالد يازجي- جودات املوىس- عيل محيل 

- منار ورد- عبد الوهاب ايوب- ماهر تاجر- محمد إسامعيل -  نرسين حاجي عثامن- طالل اليوسف- جوزيف عجان- سترية يوسف.
أملني عدم التخلف

           أمني الســـــــــــر                                          رئيس مجلس اإلدارة 
      املحامي اسامة طرابييش                                       املحامي بشري الحجي
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vإعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

 امني الرس        رئيس مجلس اإلدارة

عيل طاهر             مروة زينة

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم رشعي

صادر عن املحكمة الرشعية السادسة بحلب 

القايض السيد: عباس شيخو 

املساعد السيد: عبد الرزاق هاشم 

 املدعية: سدره الصطوف بنت احمد

املدعى عليه: صالح االصمعي بن محمد  

الدعوى: تفريق لعلة الغياب 

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

27و34مكرر من قانون أصول املحاكامت 

املدنية تبليغ املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف باإلضافة إىل اإلعالن لصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار رقم /931/ 

أساس/9601/ لعام 2022  املتضمن:

• التفريق بني الزوجني املتداعني بطلقة رجعية 

واحدة واقعة يف املحكمة الرشعية السادسة 

بحلب اعتباراً من تاريخ تفهيم هذا القرار 

وذلك عىل ان يحق للمدعى عليه مراجعة 

زوجته املدعية اىل عصمته اذا عاد خالل فرتة 

العدة

• إلزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتباراً من 

تاريخ صدور هذا القرار.

• تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الزوجية يف هذه الدعوى عنه تبعاً لتنازلها يف 

ملف الدعوى.

•تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قراراً وجاهياً بحق الجهة املدعية ومبثابة 

الوجاهي بحق الجهة املدعى عليها قابالً 

للطعن بالنقض صدر وافهم علناً بتاريخ 2/

صفر/1444 هجري املوافق 2022/8/29 

ميالدي. عليه اقتىض االعالن

القايض 

104453

========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة البداية املدنية الخامسة 

عرش بحلب

القايض: نادر حيالين

املساعد: سامر عيدو 

املدعى عليه املدعـــــي بالتقابل : محمد 

ملحم بن إبراهيم 

املدعى عليهم بالتقابل : أحمد + زكريا + أمل 

+ ناهد + نها + روال + مصطفى أوالد إبراهيم 

ملحم وحميده ملحم بنت فيصل . 

املوضوع : ادعاء بالتقابل وترقني إشارة 

أساس /2022/6603

عمالً باملادة /27/أ قررت املحكمة اخطارك 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرضا أو يرسال وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقكم املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي . وعليه 

اقتىض اإلعالن

القايض

104450

========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن  محكمة البداية املدنية الثالثة 

بحلب

القايض : عمران حداد  

املساعد : عامد داده

طالبتي التبليغ : فريده+ عزيزة / ابنتي  

حمدان دوبا            

املطلوب تبليغهم : عبد الحميد + وفاء + 

محمود +عالء الدين + زكريا/ أوالد عمر دوبا

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  اصول  

ابالغكم بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة القرار رقم /161/واساس /462/ 

2022واملتضمن :

 • رد الدعوى موضوعاً عن املدعى عليهم من 

1 حتى 19 لعام الثبوت 

 • تثبيت رشاء املدعيان  لتامم الحصص 

السهمية االرثية من املدعى عليهم من 20 

حتى 32 ونقل امللكية السم املدعيان مناصفة  

لدى قيود السجل العقاري بحلب اصوال

• رفع إشارة الدعوى املوضوعة بالعقد 

/2021/3705 بعد انربام الحكم قراراً  قابال 

لالستئناف صدر بتاريخ 2022/3/7

القايض

104449

========

 إعالن مبثابة سند تبليغ حكم الصادر عن 

املحكمة الرشعية العارشة  بحلب

أساس /2723/ قرار /131/ لعام 2022

القايض : بسام تلجبيني  

 املساعد : نذير صاري كوزال 

املدعيــة : عائشة بنا بنت رضوان 

املدعى عليه : زكريا جربيني بن جاسم 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة /34-27/ 

أ إعالم املطلوب تبليغه نرشاً بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة إعالنات املحكمة.مضمون القرار 

املذكور أعاله واملتضمن : 

 • التفريق بني املدعى عليه زكريا جربيني بن 

جاسم وفاطمة تولد حلب 1978/4/20 قيد 

بالط تحتاين خ 45 واملدعية عائشة بنا بنت 

رضوان وملك تولد حلب 1980/1/1 قيد بالط 

تحتاين خ 45 لعلة الغياب واعتباره طالقاً رجعياً 

حاصالً يف املحكمة الرشعية بحلب بتاريخ هذا 

القرار .

 • إلزام املدعية بالعدة الرشعية أصوالً . 

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الرشعية . 

• تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف  

قراراً وجاهياً بحق املدعية وكالوجاهي بحق 

املدعى عليه قابالً للطعن بطريق النقض صدر 

وأفهم علناً وحسب األصول بتاريخ 1443/7/5 

هـ املوافق 2022/2/17 م 

القايض  

104448

=========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم صادر عن 

املحكمة الرشعية الثانية بحلب 

القايض: مصطفى حبو

املساعد:  محمد سالمة

املدعية: فاتن فالحة بنت خالد

املدعى عليها: عبد اللطيف كريم بن محمد

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/929/ قرار /3153/ لعام 2022 املتضمن:

 • تثبيت الطالق الذي أوقعه املدعى عليه 

عىل املدعية وذلك يف محلة ريف ادلب تاريخ 

2019/1/15 واعتباره طلقة رجعية أصبحت 

بائنة بعد ميض العدة دون مراجعة.

 • عدم البحث بالعدة الرشعية لفوات تاريخ 

ميعادها.

 • تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها 

الرشعية.

قراراً قابالً للطعن بالنقض بتاريخ 

 2022/8/29

القايض

104447

=========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمه االستئناف املدنية الثامنة  

بحلب 

اساس / 1283 / قرار /161/ لعام 2022 

 الرئيس : محمد عيل خليل   

املساعد: محمد اديب الزكور  

املستأنف : محمود حنيفه بن عمر   

املستأنف عليهام : خليف عزو الحميدي

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/ أ من قانون 

اصول املحاكامت  املدنية اعالمكم نرشاً 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة اعالنات املحكمة 

القرار املتضمن:

1-قبول االستئناف شكالً  :

2-قبوله موضوعاً وفسخ القرار املستأنف 

والحكم مبا ييل :

1ً-تثبيت رشاء املستأنف من املستأنف عليه 

مالك دانه بن محمد للسيارة رقم 242454 

حلب نوع كيا سرياتو صنع 2009 .

2ً-الزام املستأنف عليه  محمود حنيفة بن عمر 

بدفع الدين البالغ سبعامئة الف لرية سورية 

لصالح املستأنف عليه  خليف عزو  الحميدي 

مع الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ 

الدعوى وحنى تاريخ السداد التام .

3ً- ملكية السيارة موضوع الدعوى السم 

املستأنف .. الخ ما جاء بالقرار . قراراً قابالً 

للطعن صدر بتاريخ 2022/6/30

الرئيس

104443 

 =========

اعالن مبثابة سند تبليغ حكم  

صادرة عن محكمة البداية املدنية بالسفرية 

القايض املناوب السيد : حسني البدوك 

املساعد السيد : نور مشنطط 

  املدعي: عيل العيل بن محمد  

املدعى عليها : جمعة املحمد بن احمد 

موضوع الدعوى : تثبيت بيع عقار         

قررت املحكمة عمال باملادة /27/ من قانون  

أصول املحاكامت املدنية اعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار رقم /640/ 

أساس /316/ لعام 2022 واملتضمن إقرار : 

• تثبيت رشاء املدعي  من املدعى عليه لحصة 

سهمية /2400/241.2 سهم محرض /607/ 

منطقة عقارية تلعرن ونقلها وتسجيلها باسم 

املدعي بالسجل العقاري اىل اخر ما جاء بالقرار 

حكام وجاهيا بحق املدعي ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه قابال للطعن بطريق 

االستئناف صدر وافهم علنا بتاريخ 2022/8/31 

فعليك مراجعة املحكمة او ارسال وكيال قانونيا 

عنك تحت طائلة السري باإلجراءات القانونية 

  القايض  

104441

 ========

إعالن  مبثابة سند تبليغ  حكم رشعي

الصادر عن املحكمة الرشعية بحلب -الغرفة 

/ السابعة/

القايض السيد : بسام القاسم     

املساعد السيد : والء محو

الجهة املدعية : صالح  الدين  الحاج  حسني  

بن احمد

الجهة املدعى عليها : غنوة فروايت بنت محمد

موضوع الدعوى : تثبيت طالق 

 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 )1873( 

قرار )676( لعام /2022/   املتضمن :

• تثبيت  الطالق الذي اوقعه الزوج املدعي 

صالح ا لدين الحاج حسني بن أحمد عىل 

زوجته املدعى عليها غنوة فروايت بنت محمد 

يف السويد بتاريخ 10/15/ 2019 واعتباره طلقة 

رجعية واحدة  اصبحت بائنه مبيض العدة 

الرشعية للزوجة املدعى عليها  وتسجيل هذه 

الطلقة يف القيود للطرفني بعد اكتساب القرار 

الدرجة   القطعية 

• اعتبار العدة الرشعية للزوجة  املدعى عليها 

منقضية لفوات اوانها 

•ترك الحق للزوجة املدعى عليها املطالبة 

بحقوقها الناجمة عن عقد زواج الطرفني اذا 

رغبت بذلك مستقبال 

• تضمني املدعى عليها الرسوم واملصاريف 

وبدل اتعاب املحاماة

قرارها وجاهيا« بحق املدعي و مبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليها وقابال للطعن بالنقض صدر 

حسب االصول بتاريخي 5/ ذو القعدة/ 1443  

هـ املوافق  يف 6/5/ 2022

  القايض 

104440

                                                                      =========

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية الثانية بحلب  

 القايض السيد : مصطفى يحيى حبو          

املساعد السيد : محمد سالمة 

الجهة املدعية : )املتخارج لها( : أمينة حسن 

بنت محمد ميثلها املحامي عبدو شواخ 

الجهة املدعى عليها: )املتخارجة( :

1- دل شري أحمد بن عيل أحمد 

2- محمد أحمد بن عيل أحمد 

3- ريزان أحمد بن عيل أحمد 

4- جوان أحمد بن عيل أحمد 

5- جيهان أحمد بنت عيل أحمد 

6- رودي أحمد بن عيل أحمد 

7- زينب أحمد بنت عيل أحمد 

الدعوى:  تثبيت مخارجة  

الدعوى أساس:  10219  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إبالغكم مذكرة الدعوة نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم )االربعاء( 5 / 10 / 

2022  الساعة /10/ زوالية . وإذا مل تحرضوا 

أو ترسلوا وكيالً قانونياً جرت بحقكم املعاملة 

القانونية .

 القايض

104439 

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

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم صادر عن 

املحكمة الرشعية األوىل بحلب 

القايض : مروان حاج حمود

املساعد : محمد الحسني الرجو

املدعية : ياسمني خربوطيل  بنت يحيى

املدعى عليه : عالء مخلاليت بن صالح

قررت املحكمة عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تبليغك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون الحكم رقم أساس 

/4671/ قرار /887/ لعام 2022 املتضمن:

• تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 2022/8/23 

والتفريق بني طريف الدعوى قبل الدخول 

والخلوة الصحيحة بطلقة بائنة واحدة 

واعتبارها واقعة يف قاعة املحكمة الرشعية 

بحلب بتاريخ صدور هذا القرار.

• عدم البحث بالعدة الرشعية لعدم توجبها 

كون التفريق قبل الدخول والخلوة الرشعية.

• تثبيت تنازل املدعية عن كافة حقوقها املالية 

الزوجية الناشئة عن هذا الزواج أصوالً.

قراراً قابالً للطعن بالنقض صدر بتاريخ 

2022/8/23

القايض

104438

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

  اعالن مبثابة مذكرة دعوة عن محكمة البداية 

املدنية 12 بحلب 

القايض : مصطفى الفحل 

املساعد : فهمية املصطفى 

املدعي : كوثر رز بنت عيد الجواد 

املدعى عليهم : احمد سكري بن مصطفى 

نجاح منصور بنت احمد 

مصطفى – محمد – فاطمة – عمر – عيل – 

امنة – احمد – نور – كريم سكري أوالد محمد 

الدعوى : تثبيت رشاء 

 16368 لعام 2022 

قررت املحكمة وفقا للامدة 34 من قانون 

األصول تبليغكم بالنرش بالصحف وعىل لوحة 

املحكمة بلزوم حضوركم الثالثاء 11/ 10/ 

2022 وإذا مل تحرضوا او ترسلوا وكيال عنكم 

ستجري بحقكم املعاملة القانونية 

  القايض 

104436

 =========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادرة عن محكمة البداية املدنية/الثالثة/ 

بحلب

 القايض :  عمران حداد   

 املساعد :  عامر داده 

املدعية:  نجوه حسيني  بنت  عيل  

 املدعى عليهم :

 •  محمد  حسيني بن قاسم 

 • عزام  حسيني بن خالد 

 •  دميا + لينا/ ابنتي  عدنان حسيني 

الدعوى :  ابطال عقد وفسخ تسجيل  

قررت  املحكمة عمال باملادة)27- أ(  اصول  

ابالغكم بالنرش بالصحف ولوحة إعالنات 

املحكمة القرار رقم /769/واساس /677/ 

2022واملتضمن :

 • ابطال عقد الهبه والغاء كافة اثاره ومفاعليه 

والذي تم تسجيله عىل أساس البيع بالعقد 

رقم /6947/ لعام 2010 مبواجهة افراد الجهة 

املدعى عليها جميعاً عدا ورثة اميان حسيني

 •  الحكم بفسخ تسجيل حصة سهمية 

)2400/1800( سهام من العقار /10/3293 م 

ع /4/ بحلب لجهة حق الرقبة من اسم املدعى 

عليها اميان حسيني بنت محمد وإعادة تسجل 

هذه السهام /1800/ سهم السم املدعية لدى 

قيود السجل العقاري بحلب والدوائر الرسمية 

اصوال

 • رفع إشارة الدعوى املوضوعة بالعقد 

/2021/7029 بعد انربام الحكم  

 قراراً  قابال لالستئناف  صدر بتاريخ 

2022/7/28

القايض

104435 

 =========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار صادرة عن  املحكمة 

الرشعية العارشة  بحلب

 القايض :  بسام تلجبيني  

 املساعد :  نذير صاري كوزال

املدعية: تسنيم  صباغ بنت يوسف                                     

املدعى عليه : عبد الرحمن حوريه بن محمد 

عيل     

 الدعوى : تثبيت طالق

 الدعوى أساس/8522/ 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 

إعالن

اشارة اىل مضمون اعالننا املنشور بجريدة الجامهري بالعدد رقم 441 تاريخ 2022/8/2 فقد قرر مجلس ادارة جمعية 

النخبة التعاونية للسكن واالصطياف بحلب بجلستها رقم / 19/ تاريخ 2022/9/7  الغاء تخصيص كل من السادة :))  وئام 

رسالن بنت عبد الوهاب – مصطفى هالل ابن هالل – عبد الله هالل ابن هالل – عهد قرص بنت  محمد   - محمود 

سودة ابن زكريا – عائشة شامات بنت صبحي)والسيد كميل عزوز ابن هاين بصفته الجهة املدعي عليها ممثال بوكيله 

املحامي االستاذ عمران عطية( – زكريا عاشور ابن محمود – عبد القادر احمد ابن هوريك – رامي عيىس ابن عادل- احمد 

هنداوي ابن عبد الحميد – ماجد عطار ابن كامل((. وسوف يتم اعادتكم اىل جدول املنتظرين اصوال ومن لديه اعرتاض 

من السادة املذكورين مراجعة الجمعية خالل مدة /30/ يوما من تاريخ النرش مع العلم انه تم توجيه بطاقات بريدية لهم 

ودعوتهم ع/ط الجريدة الرسمية الكرث من مرة لسداد مايرتتب عليهم 

شاكرين تعاونكم

رئيس مجلس اإلدارة                أمني الســــــر     

                  عيل طاهر                           مروة زينة 

24537

إعــالن مناقصة

إشارًة إىل أحكام قرار وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم خ/2435/2 تاريخ 1977/8/6 املتضمن نظام العقود للجمعيات واملؤسسات الخاصة.

تعلن جمعية مناء التنموية املشهرة بالقرار / 1305 / تاريخ 25 / 8 / 2008 عن إجراء مناقصة داخلية ذات رقم / .../ 2022 وذلك باللرية 

السورية لتوريد أجهزة كهربائية )سخانة ليزرية – غاز 3 رؤوس -مروحة –ماكينة كبه – مدفأة غاز( مدينة حلب، وذلك وفقاً لألمور التالية:

1. التأمينات األولية /6,100,000/ ل.س فقط ستة ماليني ومئة الف لرية سورية ال غري والتأمينات النهائية   / 10% / من قيمة العقد.

2. يحق للمتعهد التقدم باملواد التي يرغب بها ويحق للجنة املناقصة تجزئة مواد استدراج العروض بني العارضني حسبام يراه مالمئاً 

3. مدة تنفيذ العقد 15 يوم 

4. مدة التزام بالعرض ثالثون من تاريخ العقد 

5. ميكن الحصول عىل دفرت الرشوط الفنية والحقوقية وتقديم العروض يف مركز مرشوع حامية املجتمع يف منطقة املارتيني مبنى جمعية 

النور الطابق األريض.

يبدأ التقديم يف تاريخ 09/14 /2022 وينتهي يف تاريخ 05/ 10 /2022

عىل أن يكون موعد فض العروض بتاريخ 06 /10 / 2022 يف مركز مرشوع حامية املجتمع الواقع يف املارتيني مبنى جمعية النور الطابق 

األريض وذلك يف الساعة / 12 / ظهراً

24539

إعالن
فقد الطالب عبد الكريم سامل حمود مصدقة تخرج 

صادرة عن جامعة حلب كلية الحقوق 

يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكورا 
24538

إعالن
تدعو الجمعية التعاونية السكنية ملوظفي 

ومستخدمي مرصف سورية املركزي بحلب السادة 
أعضاء هيئة الشاغلني لحضور االجتامع األول املقرر 

عقده االحد الواقع يف 2/ 10/ 2022 الساعة الواحدة 
بعد الظهر وإذا مل يكتمل النصاب يؤجل االجتامع 

اىل الساعة الثانية بعد الظهر بنفس التاريخ يف مقر 
الجمعية مبرصف سورية املركزي بحلب للمصادقة 
عىل جدول االعامل املبلغ لألعضاء اصوال وانتخاب 

هيئة الشاغلني 
امني الرس                                  رئيس مجلس اإلدارة 

عبد الرحمن رحال                          مصطفى أرناؤوط 

24536

/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 

104434

 =======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة صادرة عن محكمة 

االستئناف املدنية السابعة بحلب 

الرئيس:  أحمد عيل عيل 

املساعد:  ماجدولني شنو 

الجهة طالب الرتميم : الهام زيزون بنت 

مصطفى 

أصالة عن نفسها واضافة لرتكة مورثها محمد 

فاروق زيزون بن أحمد . 

الجهة املطلوب الرتميم مبواجهتها : 

 • هاجر الرشيف بنت محمد عيل . 

• فاتن قرمش بنت محمد أصالة عن نفسها 

وبالوصاية عىل بناتها القارصات )االء وزهراء 

ورغد( بنات محمد زيزون . 

أساس /704/ 2022

عمالً بأحكام املادة 34/أ اصول ابالغكم 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

االربعاء 2022/10/5 الساعة /10/ زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املذكور جرت يف حقه املعاملة القانونية . 

وعليه اقتىض اإلعالن.

 القايض

104433 

 إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

 املنفذ: معتز العم بن مصطفى 

املنفذ عليه: احمد رامي العم بن محمد غسان 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/8/31 يف امللف التنفيذي رقم /9427/ 

ب/2022 إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه وضع 

موضوع التنفيذ الحكم البدايئ أساس 23710 

قرار 1117 حسم 2021/11/14

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

104432

 =========

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض: بسام تلجبيني

املساعد : نذير صاري كوزال                     

املدعية: ناديا الصطوف بنت محمد            

ميثلها املحامي وليد بالل 

املدعى عليه : محمد األحمد بن احمد 

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق والرضر 

الدعوى أساس /7401/لعام 2022

قررت املحكمة عمال باملادة 27/أ أصول تبليغك 

مذكرة الدعوى نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل املحكمة 

االثنني 2022/10/10 الساعة 10 زوالية

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف املوعد 

املذكور جرت بحقك  املعاملة القانونية 

القايض

104437

 ========

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية الرابعة 

بحلب 

الرئيس : محمود هركل

املساعد : مازن مؤقت

طالب التجديد املستأنف عليه: جامل حسن 

عموري 

ميثله املحامي محمد تركامين 

املطلوب التجديد مبواجهتهم ) املتدخلني( 

املستأنف عليهم 

1-حميدة وصبحية نعسان أوالد محمد

2-أسامة ومنى ومحمد نعسان أوالد محمود 

الدعوى : تجديد بعد النقض ) استئناف( 

يف الدعوى اساس 2044/ لعام 2022 

عمال باملادة /27-34/أ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية قررت املحكمة دعوتك نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم االثنني الواقع يف 

2022/10/3 الساعة العارشة زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف املوعد 

املذكور جرت يف حقك املعاملة القانونية وعليه 

اقتىض اإلعالن 

الرئيس

104444

 ========

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 2117 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف العقاري بصفته      

ميثله املحامية :هنا يوسف

املنفذ عليه  : ورثة حنان شيخ احمد بن 

مصطفى   

العقار املطلوب بيعه: رقم محرض /4751/ 

مقسم رقم     / 21/

منطقه عقارية خامسة  بحلب -   التامم

القيمة املقدرة للعقار:   /7000000/سبعة 

ماليني  لرية سوريه

أوصاف العقار: عبارة عن شقة سكنية تقع يف 

الطابق االضايف الثاين / الخامس من منسوب 

مدخل البناء/ مؤلفة من مدخل و غرفتني 

ومطبخ وحامم ومرحاض وفسحة مكشوفة 

مع مالحظة ان العقار مهجور وبدون ابواب 

ومنزوع منه جميع اإلكسسوارات الصحية 

والكهربائية ويوجد تهدم يف جزء من سقف 

احدى الغرف وتصدع جميع الواجهات وتهدم 

أجزاء منها وتراكم لألنقاض يف أرضيتها وكذلك 

تهدم جزء من مطلع الدرج املؤدي للعقار. 

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  االحد  2/ 10 / 2022 الساعة 

11,30 زوالية وحتى الساعة /12,30/ زوالية 

وإذا مل يتم البيع يف اليوم األول يؤجل إىل 

اليوم التايل وإجراءاته املتعلقة يف جلسة البيع 

يف اليوم األول ويقرر رئيس التنفيذ اإلحالة 

القطعية إىل صاحب    = العرض األعىل مهام 

بلغ الثمن 

فعىل من يرغب االشرتاك باملزاودة الحضور إىل 

دائرة التنفيذ بحلب يف اليوم املذكور وان يودع 

مبلغا يعادل نصف القيمة املقدرة ومن يرغب 

زيادة يف اإليضاح واالطالع عىل قامئة رشوط 

البيع واملزاودة فعليه مراجعة ديوان دائرة 

التنفيذ ويقع عىل عاتق املشرتي رسم الداللة 

ورسم الطابع . لذا اقتىض اإلعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

104464


