
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٣/
االربعاء ٧ / ٩  / ٢٠٢٢

الصفحة

االوىل

إعالن
فقدت الطالبة إيناس عادل أبو شعر مصدقة 

تخرج صادرة عن جامعة حلب كلية االقتصاد 

يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكوراً.
٢٤٤٩٩

إعالن
إعالن مبثابة سند تبليغ إنذار كاتب بالعدل 

بناء عىل قرار القايض البدايئ األول بحلب واملحفوظ لدينا برقم 

1308/14 مبوجب اإلنذار املوثق لدينا برقم خاص /22/ عام 

/6108/ سجل /440/ تاريخ 2022/5/30 والقايض بتبليغ املنذر 

إليه بواسطة النرش بالصحف ولصقاً عن طريق لوحة اإلعالنات 

للسيد: زيد االبرش بن مصطفى واملنذر من قبل السيد هشام 

االبرش بن مصطفى وذلك مبوضوع اإلنذار :

حيث أنني أرغب يف عزلك نهائياً عن أي وكالة عامة أو خاصة 

كنت قد وكلتك بها وأطلب منك عدم متثييل بها نهائياً سواء 

كانت عامة أو خاصة جرى توكيلك بها من قبيل أو قمت أنت 

بتوكيلها عني ألي شخص آخر تحت طائلة املسؤولية الجزائية.

 الكاتب بالعدل الثاين بحلب

24498

اعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن املحكمة الصلح الخامسة بحلب 

القايض السيد :مصطفى لبابيدي 

املساعد السيد : هنادي الياس  

املدعي  : احمد الصالح بن محمد  

املدعى عليها :1- فهد تربيزي بن محمد 

2- منال تربيزي بنت محمد   

موضوع الدعوى : ترميم حكم  .

يف الدعوى رقم اساس / 2853/ لعام 2022

عمال باملادة / 27/أ من قانون اصول املحاكامت 

املدنية قررت املحكمة اخطارك نرشا بالصحف 

وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم حضورك 

اىل املحكمة يوم  الثالثاء  2022/9/27 الساعة 

/ 10/ زواليه . 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونياً يف املوعد 

املذكور جرت بحقك املعاملة القانونية ويعترب 

الحكم سيصدر مبثابة الوجاهي  .  وعليه اقتىض 

االعالن

القايض 

104169

ـــــــــــــــــ

إعالن حكم صادر عن محكمة النقض الغرفة 

املدنية الثالثة

رقم الطعن : 42 لعام 2022

الطاعن طالب التبليغ : السيد وزير الزراعة 

واإلصالح الزراعي إضافة متثله إدارة قضايا 

الدولة .

املطعون ضده املطلوب تبليغه : 1- إبراهيم 

الخليل العجيل .

2- عبد الله الحملة بن خليل .

حيث أن املطعون ضده مجهول العنوان . لذلك 

تقرر تبليغه بالصحف التجديد بعد االبطال 

الواقع عىل قرار النقض ) غرفة مدنية ثالثة (

رقم /4340/ أساس /4662/ / لعام 2009

 رئيس الغرفة املدنية الثالثة  يف محكمة النقض

104178

ــــــــــــــــــ

إعالن حكم صادر عن محكمة النقض الغرفة 

املدنية الثالثة

رقم الطعن : 43 لعام 2022

الطاعن طالب التبليغ : السيد وزير الزراعة 

واإلصالح الزراعي إضافة متثله إدارة قضايا 

الدولة .

املطعون ضده املطلوب تبليغه : 1-عايد 

الحمود بن حسني.

حيث أن املطعون ضده مجهول العنوان . لذلك 

تقرر تبليغه بالصحف التجديد بعد االبطال 

الواقع عىل قرار النقض ) غرفة مدنية ثالثة (

رقم /4594/ أساس /5666/ / لعام 2008

 رئيس الغرفة املدنية الثالثة  يف محكمة النقض

104177

ــــــــــــــــــ

إعالن حكم صادر عن محكمة النقض الغرفة 

املدنية الثالثة

رقم الطعن : 41 لعام 2022

الطاعن طالب التبليغ : السيد وزير الزراعة 

واإلصالح الزراعي إضافة متثله إدارة قضايا 

الدولة .

املطعون ضده املطلوب تبليغه : 1- أحمد 

األحمد بن هويدي .

2- عبد هويدي بن بريوت .

حيث أن املطعون ضده مجهول العنوان .

لذلك تقرر تبليغه بالصحف التجديد بعد 

االبطال الواقع عىل قرار النقض ) غرفة مدنية 

ثالثة (

رقم /4083/ أساس /4668/ / لعام 2009

 رئيس الغرفة املدنية الثالثة يف محكمة النقض

104179

ــــــــــــــــــ

إعالن حكم صادر عن محكمة النقض الغرفة 

املدنية الثالثة

رقم الطعن : 44 لعام 2022

الطاعن طالب التبليغ : السيد وزير الزراعة 

واإلصالح الزراعي إضافة ملنصبه متثله إدارة 

قضايا الدولة .

املطعون ضده املطلوب تبليغه : محمد الويو 

بن محمد

حيث أن املطعون ضده مجهول العنوان . لذلك 

تقرر تبليغه بالصحف التجديد بعد االبطال 

الواقع عىل قرار النقض ) غرفة مدنية ثالثة (

رقم /4908/ أساس /5908/  لعام 2009

 رئيس الغرفة املدنية الثالثة يف محكمة النقض

104180

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادرة عن  املحكمة الرشعية يف منبج 

القايض : إبراهيم البدوي  

املساعد :   عبري دنديش  

املدعـية : فاطمة املحمد الكرعه بنت جاسم     

املدعى عليه:  محمود برهو بن محمد نوري                   

 الدعوى : تثبيت زواج ونسب

 الدعوى اساس /  952/ 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  االحد 

9/25 /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 

104182

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية /14/ بحلب

 القايض :  فاطمة دهان  

 املساعد :  غفران عبيد

املدعي: محمود بيطار بن محمد                                      

 املدعى عليهام : ديانا + دميا / ابنتي محمود 

بيطار    

 الدعوى : اسرتداد والرجوع عن الهبة  

 الدعوى أساس/17140/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغك مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االربعاء  5 /2022/10 الساعة )10( 

زوالية وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقك املعاملة 

القانونية.

القايض 

104183

ــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

  طالب التنفيذ : سمري الغايل ابن عبد القادر  

  املنفذ عليه : ورثة عبد القادر الغايل ابن 

حسني وهم 

زوجته : فاطمة الرجب ابنة عيل

 اوالده : هدى ـ عبري  ـ رضوان  ـ  أحمد ـ 

محمد ـ حسني ـ صفوان 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ  29  

/    8 / 2022  يف امللف التنفيذي /9228 /  ب  

لعام 2022 إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع الحكم أساس/134/ لعام  2022 

صادر عن محكمة استئناف مدنية ثالثة بحلب 

موضع التنفيذ فعليكم مراجعة  دائرة 

التنفيذ  املدين  أو ارسال وكيل قانوين خالل 

املدة القانونية تحت طائلة متابعة االجراءات 

التنفيذية بامللف 

و عليه اقتىض االعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب                                             

104186

ـــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي

   طالب التنفيذ : جامل غنام ابن يوسف                                                                         

  املنفذ عليه : صبحية ساملة ابنة عيل              

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 23 / 

8  / 2022  يف امللف التنفيذي /  9037/  ب  

لعام 2022 إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب 

بأنه تم وضع الحكم البدايئ املدين  اساس  

12820 لعام   2022  موضع التنفيذ فعليكم 

مراجعة  دائرة التنفيذ  املدين  أو ارسال وكيل 

قانوين خالل املدة القانونية تحت طائلة متابعة 

االجراءات التنفيذية بامللف  و عليه اقتىض 

االعالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

104185

ـــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

محكمة الصلح املدين الثامنة  بحلب 

القايض   :  خالد دنون    

املساعد  : محمد نجار    

  املدعية : كنده سلطان بنت طاهر    

املدعى عليها :  تاال سلطان بنت طاهر    

الدعوى :إزالة شيوع    

الدعوى  أساس /4881 / 2022

عمال  باملادة )27( أ  اصول محاكامت تقرر 

ابالغك مذكرة الدعوة  نرشا بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور   يوم 

االثنني  2022/10/10 الساعة /10/ زواليه.

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا جرت  

بحقك املعاملة القانونية                            

القايض

104102

ـــــــــــــــــــــــ

مذكرة  اخطار       

صادرة عن املحكمة الرشعية يف دارة عزة

بالدعوى أساس/    55  / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم الكادري                                     

املساعد  :  خلود منال

املدعية : مريم يوسف بنت صفو              

 وكيلها املحامي:  صبحي خلف   

 املدعى عليه:  وليد شعبان بن محمد            

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الغياب    

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة  وعمالً بأحكام املادة)27( 

فقرة/ أ/ أصول محاكامت مدنية قررت 

املحكمة اخطار  املدعى عليه مذكرة الدعوى 

عىل لوحة اعالنات املحكمة ونرشاً بالصحف 

بلزوم حضورك اىل املحكمة يوم   الثالثاء  27/ 

2022/9 الساعة/10/ زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنك تجري 

بحقك املعاملة القانونية وان الحكم سيصدر 

بحقك مبثابة الوجاهي.  وعليه اقتىض االعالن

القايض  

104193

ــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية األوىل بحلب 

القايض السيد : مروان حاج حمود

املساعد السيد : محمد حسني الرجو

املدعي : عدنان الرمضان بن تريك.

املدعى عليها : جودي العيل املوىس بنت 

محمود.

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق ) قبل 

الدخول (

يف الدعوى رقم أساس /2022/11622

قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية إبالغكم نرشاً 

بالصحف وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األحد 2022/9/25 

الساعة 10 زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً يف املوعد 

املذكور ستجري بحقك املعاملة القانونية.

القايض

104121

ــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن محكمة االستئناف املدنية األوىل 

بحلب - تجاري

الرئيس : محمد دمر جولو

املستشار : محمد جامل جبييل 

املستشار : محمد دعبول 

املساعد : نضال غنوم

املستأنف : أحمد بدري ساكت بن عبد الغني.

املستأنف عليه : محمد قرعوش بن عبد الرزاق.

 الدعوى أساس /175/ب/2022 

قررت املحكمة وعمالً باملادة 34/أ أصول 

محاكامت إخطار املستأنف عليه نرشاً بالصحف 

وبلوحة إعالنات املحكمة لحضور جلسة االثنني 

2022/10/3 الساعة 10 زوالية. وإذا مل تحرض 

أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد املذكور جرت 

بحقك املعاملة القانونية، وسيصدر الحكم 

بحقك مبثابة الوجاهي.

الرئيس

104122

ـــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية األوىل بحلب 

- الغرفة التجارية 

القايض : مصطفى بسوت

املساعد : أحمد يوسف

املدعي : محمد أنس وإسامعيل أوالد محمد 

خري حجار

املدعى عليهم : 

- محمد مازن ميشو بن عبد الحميد 

- أمينة ياقدي بنت الحاج احمد 

- يحيى وزينب وفاطمة أوالد أحمد كردي

الدعوى : قيد دعوى

بالدعوى أساس 2022/82

قررت املحكمة عمالً باملادتني 27-34/أ أصول 

دعوتكم نرشاً بالصحف ولصقاً بلوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم حضوركم الثالثاء 2022/9/27 

للمحكمة الساعة /10/ زوالية

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً باملوعد 

املذكور جرت بحقكم املعاملة القانونية. وعليه 

اقتىض اإلعالن

القايض  

104126

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعية : راما البيك بنت محمد هالل

املدعى عليه : عمر شعبان بن محمد بشري.

الدعوى : تثبيت زواج.

يف الدعوى رقم أساس /8390/ لعام 2022

وعمالً بأحكام املادة )34( فقرة /أ/ من قانون 

أصول املحاكامت قررت املحكمة إبالغك 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم حضورك إىل املحكمة 

يوم األحد الواقع يف 2022/9/25 الساعة 

العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك يف 

املوعد املحدد ستجري املعاملة القانونية بحقك.

القايض  

104133

ــــــــــــــــــــ

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

 صادر عن محكمة االستئناف املدنية 4  

الرئيس  السيد : محمود هركل

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: محمود شاوية ابن محمد 

رقم األساس 506/ص 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 االثنني 

2022/10/10 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .     وعليه اقتىض اإلعالن

   الرئيس

   104173

ــــــــــــــــ   

  إعالن مبثابة مذكرة اخطار   

  صادر عن محكمة االستئناف املدنية 4  

الرئيس  السيد : محمود هركل

املساعد السيد : مازن موقت

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: رمضان سمعو بن حنيفي – محمد يارس 

عويس بن محمد – شيخو جاسم بن احمد  

رقم األساس 464/ص 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 االثنني 

2022/10/10 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .   وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

104172

ــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

 صادر عن محكمة البداية املدنية 14  

القايض  السيد : فاطمة دهان 

املساعد السيد : غفران عبيد 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم: عبد املعطي عربش ابن شعبان 

رقم األساس :  6402 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 االربعاء 2022/10/5 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي . 

 وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104175 

ــــــــــــــــ

 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: أمينة النرص بنت يوسف 

رقم األساس: 971/ب 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 االربعاء 2022/10/5 

الساعة /10/ زواليه . ويف حال عدم حضورك 

سيصدر القرار يف حقك مبثابة الوجاهي .   

وعليه اقتىض اإلعالن

 الرئيس

104174 

ـــــــــــــــــ

إعالن
يعلن رئيس مجلس مدينة حلب عرض مرشوع قرار مجلس مدينة حلب رقم /31/ 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 السامح للمقاسم املطلة عىل الشارع الرئييس بدءاً من دوار شيحان حتى دوار اللريمون 

وتطبيق عامل استثامر مقداره /5/ خمسة فقط كام هو ملحوظ عىل املخطط التنظيمي العام املصدق 

وفق االشرتاطات التالية: 

الحد األدىن ملساحة املقسم /1500/م2 ، عرض الواجهة ال يقل عن /30/م، الوجائب اإللزامية ال تقل عن 

/5/م ، عدد الطوابق ال يتجاوز /14/ طابق، وبارتفاع اعظمي ال يتجاوز /50/م. 

2- املوافقة عىل تعديل الرمز )جـ( الوارد يف منهاج الوجائب مبنطقة صناعات ومستودعات ليصبح الرمز 

صناعات فئة )ج( ومستودعات واستثامر. 

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 

24493

إعالن
ان وزير االشغال العامة واإلسكان    قرار رقم /6261/ 

بناء عىل احكام املرسوم رقم /208/ تاريخ 2021/8/10 وعىل احكام القانون رقم /17/ تاريخ 2016/7/31 وعىل احكام 

املرسوم الترشيعي رقم /99/ لعام 2011 وعىل احكام النظام الداخيل للجمعيات التعاونية السكنية الصادر بالقرار رقم 

578 لعام 2008 وعىل عقد التأسيس املوقع يف محافظة حمص املؤرخ يف 2021/3/19 وعىل محرض اجتامع الهيئة العامة 

لجمعية االئتالف التعاونية للسكن واالصطياف رقم /2/ املنعقدة بتاريخ 2019/2/17 وعىل كتابنا 3184/ص تاريخ 

2022/4/20 وعىل كتاب مديرية التعاون السكني بحلب رقم 212/ص تاريخ 2022/7/7 

 . يقرر ما ييل . 

املادة 1: تدمج الجمعيات السكنية التالية اسامؤها وهي: 

_ جمعية االئتالف التعاونية السكنية املشهرة برقم /2373/ لعام 2007 

_ جمعية كويرس التعاونية السكنية املشهرة برقم /2793/ لعام 2008 

_ جمعية حامية البيئة التعاونية السكنية املشهرة برقم /3018/ لعام 2008 

باسم جمعية قصور الرشق التعاونية السكنية بحلب بحيث يصبح سجلها التعاوين /3231/ تاريخ 2022/7/31 

مقرها: مدينة حلب _ منطقة عملها: الحدود االرادية مبحافظة حلب 

املادة2: ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 

 وزير االشغال العامة واإلسكان 

 املهندس سهيل محمد عبد اللطيف 

24496

إعالن

قرر مجلس إدارة جمعية الوحـدة التعاونية للسكن واالصطياف دعـوة السادة أعضاء املنتظرين وهـم: مدثر حافظ- نزيهه جالل-  وفاء سامين- حسن الحاج 

ملك- حسني الحاج ملك- غالب أسود- عفة السامعيل- محمد عيل السامعيل- مازن القدور- ميادة القدور- أحمد جابر- حسن مجادمي- منري زكره- البري 

زكره- محمود عامر عقاد- محمد حسام جابر- سعد صاري باشا- محمد مأمون أرشيف- عبلة أرشيف- سناء شيخوين-  فضيلة حالق-  سمية طيار- صالح الدين 

بارودجي- نيبال بارودجي-صالح سنده- لؤي جرجو- ميادة توما- عبدالحميد طاووز- محمدوضاح خزنه- دميا أبو دان- داليا أبو دان- ثناء اسكيف- كندا 

راغب آغا- عالء الدين راغب آغا- محمود نعيمي- سمري زعريباين – عبد الرحمن ونس- ماهر صباغ- أحمد صباغ – منصور مدرايت –سمرية حاممي- ضحى 

مراش حيدر محمد- عقبة حسن – هند هالل – عبد الستار الحافض – نظمية زبدية- بكري واعظ- معتز مغريب – ماهر ويت- محمود شوبك- فتحية دنو- 

عبد اللطيف مخلاليت- أمينة قصري الذيل- نزار صالح- عيل بدوي- عائشة بنيش- سمري نعسان- عبد الله حجار- محمد عالء رضوان- محمد صالح- عبد القادر 

املحمد الخلف- محمد حجار- برشى عزيزي- عبد الحميد طراب- عبد الرحمن أوبري- رجاء مزنوق- سامر حاج عيل- محمود عبد الرزاق- إميان قطاع- زينة 

ويت- عائشة سنكر- نجود منجونه- عبد العزيز مؤذن- مصطفى فياض- هاروتيون بيديكيان- أحمد طيفور- محمد تومان- عبدو حاج حمدو- الهام مسلامين- 

محمد عبد الكريم الشاهني- يوسف يكن- أمين جوين- أحمد اآلغا- حسني امليالجي- بسام دباغ- بكار عويله- محمد رشيف مرصي- حسان دباغ- نسيبة قرط- 

عبري منجونه- هدى سيجري – سناء عثامن لحضور جلسة التخصص عىل القطع الشاغرة لدى املرشوع االصطيايف العائد لجمعيتنا والكائن يف املنطقة العقارية 

برسطون والتي ستعقد بتامم الساعة الحادية عرش من صباح يوم السبت الواقع يف 2022/10/1 وذلك يف مقر الجمعية الكائن يف محلة حلب الجديدة – حي 

الشهداء – أمام جامع نفيسة- جانب مدرسة الوحدة – حديقة املرشوع األول، ونظراً لجهالة عناوينكم فان هذا اإلعالن يعترب مبثابة التبليغ الشخيص.          

 أمني الرس                                                                      رئيس مجلس اإلدارة

 سوسن بوبشايت                                                                    املهندس هيثم حداد

24500

إعالن مبثابة إخطار

محكمة البداية املدنية الرابعة بحلب

القايض : فيصل عرنوس

املساعد : راما السيد عيل 

املدعي : جميل بيكبايش بن عدنان

املدعى عليه :  لينا أصالن بنت محمد ماجد

الدعوى : رفع إشارة منع ترصف ومطالبة 

بالتعويض

الدعوى أساس 1139/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت تقرر 

اخطارك وتبليغك الطلب العارض نرشاً بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

يوم الخميس 2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم مبثابة 

الوجاهي.

القايض

104152

ــــــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة ) اخطار(

صادرة عن املحكمة الرشعية  بحلب - الغرفة 

/ السابعة  / 

القايض السـيد :بسام القاسم 

املساعد السـيد :والء محو

الجهة املدعيــة:منى االبراهيم   بنت  ابراهيم 

الجهة املدعى عليها :احمد  الياسني  بن زكريا

 الدعــوى :تثبيت زواج  ونسب وتفريق  لعلة 

الشقاق

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس )  8973 

)2022/

وعمال«  بأحكام  املادة   34 / أ   من قانون 

اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  )  اخطار ( الجهة املدعى 

عليها بواسطة النرش بالصحف املحلية ولصقا 

عىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم الحضور اىل 

املحكمة يوم )  الثالثاء  ( املوافق    27/  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 

 القاضــي

104154

ـــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن  محكمة البداية املدنية / السابعة/ 

بحلب

 القايض :  حسن أرناؤوط

 املساعد :  ماهر حراق

املدعي: محمد خليل موىس بن محمود – اصالة 

واضافة لرتكة  محمود موىس                                      

 املدعى عليه : احمد + عدنان+ حامد + عبد 

الواحد + زبيدة + عهد+ ماهر+ منتهى/ أوالد 

عبد الرحمن دايل  – إضافة للرتكة -         

 الدعوى : ترميم رشاء 

 الدعوى أساس/23539/ لعام 2022-

قررت املحكمة وعمال باملادة / 27/أ اصول  

تبليغكم مذكرة الدعوة  نرشاً بالصحف  وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة االحد   2022/9/25 الساعة )10( 

زوالية وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيال قانونيا 

يف املوعد املذكور أجريت بحقكم املعاملة 

القانونية.

 القايض 

104156

ـــــــــــــــ

مذكرة تبليغ الطلب العارض    

صادر  عن املحكمة الرشعية يف الباب  

بالدعوى أساس/  7  / لعام 2022 

القايض السيد : محمد احمد سواس      

املساعد  :  عبد السالم النعمة   

املدعية :   فاطمة الرجب بنت عمر                       

 وكيلها املحامي : مهند عتك

املدعى عليه:   محمد عيل االبراهيم بن عبد 

الخالق                                   

 موضوع الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  - تبليغ 

طلب عارض)تثبيت نسب(        

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

للدعوى كونه ضمن املناطق الغري امنة وعمالً 

بأحكام املادة)34( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغ املدعى عليه 

الطلب العارض    عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل املحكمة يوم  

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

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك تجري 

بحقك املعاملة القانونية وان الحكم سيصدر 

بحقك مبثابة الوجاهي.  وعليه اقتىض االعالن

القايض

104158

ــــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة البداية املدنية الرابعة عرش 

بحلب

القاضـي السيدة :  فاطمة دهان  

املساعد السيدة : غفــران عبيد 

املدعي  :  احمد حاووط بن عمر            

املدعى عليه :    حسن الحسن بن رحبي     

الدعوى :  طلب مبلغ وتعويض وحجز احتياطي

يف الدعوى رقم اساس / 18519 / 2022

قررت املحكمة وعمال بأحكام املادة  )27/أ ( 

أصول املحاكامت إبالغك مذكرة الدعوة بواسطة 

االعالن بالصحف ولصقا عىل لوحة إعالنات 

املحكمة لحضور جلسة املحكمة يوم  االربعاء   

يف  5 / 10 / 2022  الساعة العارشة زوالية . 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا باملوعد 

املذكور جرت بحقك املعاملة القانونية .

القايض  

104164

ــــــــــــــــــ

إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

طالب التبليغ :   عبد القادر سعيد بن محمد . 

املطلوب تبليغه :  

•أحمد سمري اقرع بن محمد عارف. 

•محمد الحسن بن أحمد . 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2022/8/31 يف امللف التنفيذي رقم / 

9361/ب/2022 اخطارك نرشاً بالصحف وعىل 

لوحة إعالنات دائرة التنفيذ املدين بحلب بأنه 

تم وضع موضع التنفيذ الحكم البدايئ رقم 

اساس/ 3632/ قرار/631/حسم 2022/7/27 . 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب أو 

إرسال وكيل قانوين خالل املدة القانونية تحت 

طائلة متابعة اإلجراءات التنفيذية بامللف .

وعليه اقتىض االعالن

  مدير التنفيذ املدين بحلب 

104155

ــــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية  بعفرين

القايض : محمد يارس عطعط

املساعد : محمد يارس الحافظ

املدعية : فضة الحسن املحمد بنت حسن  

 

ميثلها املحامي :  بيري خوروز

املدعي عليه : محمود سنو بن محمد

الدعوى : تفريق

الدعوى أساس 146 لعام 2022 

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد يوم 

الحد 2022/9/25 يف الساعة /11/ صباحاً 

موعداً لعقد املجلس العائيل املشرتك ونظراً 

لعدم التمكن من تبليغك عىل عنوان اقامتك 

وعمالً باملادة /34/ من قانون اصول املحاكامت 

تقرر دعوة املدعى عليه بإحدى الصحف وعىل 

لوحة اعالنات املحكمة لحضور املجلس العائيل 

ويف حال تغيبك وعدم حضورك أو ارسال 

وكيالً قانونياً سينعقد املجلس العائيل وتثبيت 

غيابك والسري بإجراءات التحكيم بحقك مبثابة 

الوجاهي

القايض

104165

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار بالصحف

صادر عن محكمة الصلح املدنية الثانية بحلب 

القايض   : جهان السلو 

املساعد : فائق الربي 

املدعـــــي :  فرانسوا بدوش بن يعقوب    

ميثله املحامي بيري خوروز 

املدعى عليه : رامي بدوش بن بيري

الدعوى : ترميم 

يف الدعوى رقم اساس 2022/3137  مل يحرض 

املدعى عليه جلسة املحاكمة لذا قررت 

املحكمة تبليغه مذكرة االخطار نرشاً بالصحف 

و لصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة ولزوم 

الحضور للمحاكمة يوم األحد  2022/9/25  

وإذا مل يحرض املدعى عليه يف املوعد املحدد 

ستجري بحقه املحاكمة كالوجاهي والحكم 

سيصدر كالوجاهي  حلب يف 2022/8/25

القايض

104166

ــــــــــــــــــــ

إعالن
فقد الطالب سيف هشام صباح الفخري مصدقة 

املاجستري صادرة عن جامعة حلب كلية االقتصاد 

يرجى ممن يجدها ردها اىل ديوان الكلية 

مشكوراً.
٢٤٤٩٧



نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٦٣/
االربعاء ٧ / ٩  / ٢٠٢٢

الصفحة

نيــة لثا ا

  إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة االستئناف املدنية 5  

الرئيس  السيد : عبدالكريم مقرش 

املساعد السيد : نصار العساف 

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

براء الجبيل ابن محمود 

505/ص لعام 2022

كاتب أويس بن بالل – غالب أويس بن بالل 

435 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 

2022/10/5 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي .   وعليه اقتىض اإلعالن

  الرئيس

104171

ـــــــــــــــــــ

 إعالن مبثابة مذكرة دعوة   

  صادر عن محكمة االستئناف املدنية 8  

الرئيس  السيد : محمد عيل خليل

املساعد السيد : محمد اديب الزكور

الجهة املدعية : حاكم مرصف سورية املركزي 

– بصفته 

الجهة املدعى عليها : 

االسم

رقم األساس 

عمر رمضان ابن محمد 

242 لعام 2022

عبدالجليل بابليل 

987 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 

2022/10/5 الساعة /10/ زواليه . ويف حال 

عدم حضورك سيصدر القرار يف حقك مبثابة 

الوجاهي . وعليه اقتىض اإلعالن

   الرئيس

104170     

ـــــــــــــــــ

اعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن محكمة بداية املدنية يف عفرين

القايض: عمر زرزوري

املساعد : غادة هنداوي

طالب الرتميم: 1 - محمد صالح مشاعل 

بن مصطفى 2 – محمد أديب مشاعل بن 

مصطفى

املطلوب الرتميم مبواجهتهم:

1 – عمر طاوز بن محمد

 2 – احمد طاوز بن محمد 

3 – رغداء طاوز بنت محمد 

 4 - فاطمة طاوز بنت محمد الجميع اصالة 

وإضافة لرتكة مورثهم محمد طاوز

 5 – اميان طاوز بنت محمد

 6 – منال طاوز بنت محمد

7 – رحاب طاوز بنت محمد

 8- حسني طاوز بن محمد

 9 – عبد القادر طاوز بن محمد

الدعوى : ترميم           

رقم أساس /2022/194

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة /34/أ / 

من قانون أصول املحاكامت املدنية تبليغ 

املدعى عليهم بواسطة النرش بالصحف 

املحلية ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور اىل املحكمة يوم االثنني الواقع 

يف 2022/9/26 الساعة /10 زواليه.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً عنكم 

جرت بحقكم املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقكم مبثابة الوجاهي.

القايض

104153

ـــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية يف حريتان 

القايض: إبراهيم الكادري.

املساعد: خلود منال.

املدعــي: يوسف البدر املحمد

املدعى عليهم :  ورثة برشى األحمد بنت 

حسني وهم : 

 • حسني األحمد بن حسن.

 • صربيه األحمد بنت احمد.

 • عبد الغفور العيىس بن خالد.

الدعوى : تثبيت زواج ونسب.

أساس /98/لعام 2022

قررت املحكمة عمالً باملادة /34/أ من قانون 

أصول املحاكامت اخطاركم عىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة يوم 

الخميس الواقع 2022/9/22 الساعة /10/ 

زوالية.

وإذا مل تحرضوا أو ترسلوا وكيالً قانونياً باملوعد 

املحدد جرت بحقكم املعاملة القانونية 

وسيصدر بحقك الحكم بحقكم مبثابة 

الوجاهي. وعليه اقتىض اإلعالن

 القايض

104094

ــــــــــــــــ

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة البداية املدنية الرابعة 

بحلب

القايض : فيصل عرنوس

املساعد : راما السيد عيل

املدعية : ضياء قبوات بنت سليم - بصفتها 

وريثة للسيد محمود حالق بن عارف - 

إضافة للرتكة

املدعى عليه : 

- موىس وهالل أوالد إبراهيم محمود 

وكيلهم إيهاب محمود بن إبراهيم

الدعوى : تثبيت عالقة رهن عقار

بالدعوى أساس 2022/1405 

عمالً باملادة 34/أ أصول محاكامت مدنية 

قررت املحكمة إبالغ املدعى عليه بواسطة 

النرش بالصحف وبلوحة إعالنات املحكمة 

بلزوم الحضور للمحكمة يوم األحد 

2022/9/25 الساعة /10/ زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً باملوعد 

املذكور جرت بحقك املعاملة القانونية.

وعليه اقتىض اإلعالن

      القايض

104150

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية الثالثة بحلب  

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية : وئام درويش بنت حسن 

املدعى عليه : محمد درويش بن محمود

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 2022/7849

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت تقرر 

إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم الخميس 

2022/9/29 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

عليه اقتىض اإلعالن

القايض

104143

===========

إعالن مبثابة سند تبليغ حكم

صادر عن املحكمة الرشعية يف السفرية 

القايض  السيد : حسني العليوي 

املساعد السيد : نعيمه املسطور  

املدعية : مها العثامن الخلف بنت حسن           

 املدعى عليه : عبد الله املوىس بن إبراهيم          

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق ومهر 

ونفقة 

قررت املحكمة عمال  باملادة /27/ من قانون 

أصول املحاكامت املدنية اعالم املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة مضمون القرار رقم /143/

أساس 14/ لعام 2019 واملتضمن إقرار :

 • تصديق تقرير الحكمني املؤرخ يف 

2019/5/15 والتفريق بني الزوجني املتداعني 

بطلقة بائنة واحدة ال يحالن لبعضهام اال 

مبهر وعقد جديدين 

 • الزام الزوجة بالعدة الرشعية اعتبارا من 

تاريخ هذا القرار 

 • تسجيل واقعة الطالق عىل قيد الزوجني يف 

سجالت األحوال املدنية املختصة اصوال 

 • الزام الزوج ان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 

مئتا الف لرية سورية وهو معجل مهرها غري 

املقبوض 

 • الزام الزوج ان يدفع للمدعية مبلغ وقدره 

مائة الف لرية سورية وهو مؤجل مهرها 

واعفائه من الباقي 

 • الزام الزوج ان يدفع للمدعية نفقة زوجية 

قدرها خمسة االف لرية سورية شهريا ودوريا

 • حفظ حق املدعية للمطالبة نفقة الطفلة  

 • تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق املدعية ومبثابة الوجاهي 

بحق املدعى عليه صدر وتيل علنا  حسب 

األصول والقانون بتاريخ 2019/5/27 ميالدي 

cوعليه اقتىض اإلعالن. 

القايض

104142

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

إعالن مبثابة مذكرة )  اخطار  (

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية /   

الثالثة/ بحلب 

القايض السيد : عمران حداد 

املساعد  : عامر داده

الجهة املدعيـــة :   هاروتيون شوهاليان  

بن اكوب

الجهة املدعى عليها :     عبد الرزاق  دوارة 

بن صالح 

الدعــوى : تثبيت  رشاء   

بالدعوى أساس  )     757/ 2022  (

وعمال« باملادة )  34-  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) اخطار( املدعى عليه 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

اعالنات املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

يوم )  االثنني ( املوافق    9/26 / 2022 

الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  بحقك وعليه إقتىض االعالن0 

القاضــــــــي 

104140

===========

إعالن مبثابة مذكرة 

صادرة عن املحكمة الرشعية   يف منبج 

القايض الســــــــــــيد :      ابراهيم البدوي

املساعد الســــــــــيد :        عبري  الدنديش

الجهة املدعيـــــــــة:    رسيه بلوخ بنت 

جودت    

 ميثلها املحامي  سامل  كريم -  خالد اللطيف 

-  منى الحسني 

الجهة املدعى عليها :رامي بلوخ بن   جودت

 الدعـــوى :تثبيت وفاة طبيعية

يف الدعوى الرشعية  رقم أساس ) 1098 

)2022/

وعمال«  بأحكام  املادة    34/ أ   من قانون 

اصول املحاكامت املدنية 00

قررت املحكمة  ) اخطار ( 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

104139

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

مذكرة تبليغ دعوة

صادرة عن املحكمة الرشعية يف جرابلس  

بالدعوى أساس/ 290 / لعام 2022 

القايض السيد : فاروق عبيد      

املساعد  :  داندي الحيس   

املدعية  :     منال السفر بنت احمد                        

 وكيلها املحامي: سامي العامر   

املدعى عليه:    عيل الحسن بن سليامن 

منبج – طريق جرابلس 

موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب      

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

للدعوى كون عنوانه ضمن املناطق الغري 

امنة وعمالً باحكام املادة)34( فقرة/ أ/ 

أصول محاكامت مدنية قررت املحكمة تبليغ 

املدعى عليه عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشا بالصحف بلزوم حضورِك اىل املحكمة 

يوم الخميس  29 / 2022/9 الساعة/10/

زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنِك 

تجري بحقِك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقِك مبثابة الوجاهي. 

  وعليه اقتىض االعالن

القايض

104135

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة

صادر عن املحكمة الرشعية  يف الزربة  

 القاضــي : عبد القادر زلط 

 املساعـد : فاطمة سلمو      

 املدعــية   : يرسه عبد الهادي بنت محمد                           

ميثلها املحامي : مقداد حومد       

املدعى عليـــــــــه : عالء الخلف بن عيل   

موضوع الدعوى :  تفريق لعلة الشقاق 

– نفقة – نفقة أوالد – منع سفر – حجز – 

مصاغ ذهبي

يف الدعوى رقم أساس /252/ لعام 2022 ، 

وكون منطقة اقامتك مجهولة وعمال باملادة 

27 /أ  أ.م.م  قررت املحكمة دعوة املدعى 

عليه بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل 

لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل 

املحكمة يوم األربعاء املوافق  2022/9/28 

الساعة /10/ زوالية  

و إذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقك املعاملة القانونية 

ويصدر الحكم مبثابة الوجاهي   

القايض 

104134

                             ==========

إعالن مبثابة مذكرة اخطار

صادر عن املحكمة الرشعية  بالسفرية 

القايض :حسني العليوي 

املساعد  : نعيمه املسطور  

الجهة  املدعية : برشى املحمد بنت حسن  

 الجهة املدعى عليه : حمزه الحميدي بن 

عيل   

موضوع الدعوى : تفريق بني الزوجني لعلة 

الغياب        

يف  الدعوى رقم  أساس /2022/308   /

مل يحرض املدعى عليه جلسة املحاكمة 

بتاريخ 2022/8/29 رغم تبلغه مذكرة 

الدعوة نرشا بالصحف ولصقا عىل لوحة 

إعالنات املحكمة 

لذلك قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 

/27/ أصول محاكامت مدنية 

اخطار املدعى عليه نرشا بالصحف ولصقا 

عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل جلسة املحاكمة يوم األربعاء 2022/9/28 

الساعة 10 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي 

 وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض                                 

104132 

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة االستئناف املدنية الثالثة 

بحلب 

الرئيس : عبد الخالق رزوق  

املساعد:  مازن مؤقت

املستأنف:  هناء كيتوع بنت عبد الواحد              

املستأنف عليه:  عبد الله العثامن  بن عبد 

الهادي - مدير الثانوية الرشعية أبو عبيدة 

بن الجراح للبنني مبوجب القرار 1190 

الصادر عن وزير األوقاف لعام 2006

الدعوى أساس:  619  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )  الثالثاء  (  27/ 9 /2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

104129   

===========

مذكرة  تبليغ دعوة       

صادرة عن املحكمة الرشعية يف دارة عزة

بالدعوى أساس/    97  / لعام 2022 

القايض السيد : إبراهيم الكادري                                     

املساعد  :  خلود منال

املدعية : ايه عبد الوهاب بنت فراس

وكيلها املحامي:  حسني حجازي   

 املدعى عليه:  اكرم السعود بن حامد            

موضوع الدعوى: تثبيت طالق    

نظرا لعدم التمكن من تبليغ املدعى عليه 

مذكرة الدعوة   كونه خارج القطر وعمالً 

باحكام املادة)27( فقرة/ أ/ أصول محاكامت 

مدنية قررت املحكمة تبليغ  املدعى عليه 

مذكرة الدعوى عىل لوحة اعالنات املحكمة 

ونرشاً بالصحف بلزوم حضورك اىل املحكمة 

يوم   الثالثاء  27/ 2022/9 الساعة/10/ 

زوالية. 

واذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونيا عنك 

تجري بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي.

  وعليه اقتىض االعالن

القايض 

104128

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

إعالن مبثابة مذكرة  اخطار

صادرة عن محكمة  البداية املدنية العارشة 

بحلب  

القاضـــي :   مجد قمشايت

املساعــد:  عبد الرحمن حسن 

املدعـــــية :  فريال دبش بنت عمر. 

املدعى عليها: زهري الدبش بن عمر. 

الدعوى :      تثبيت بيع . 

أساس /19835/لعام 2022

قررت املحكمة وعمالً بأحكام املادة 34/ أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية اخطارك 

بواسطة النرش بالصحف املحلية وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور للمحكمة 

األربعاء 2022/9/28 الساعة /10/زوالية.

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيال قانونيا باملوعد 

املحدد جرت بحقه املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم بحقك مبثابة الوجاهي. 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

104119

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن املحكمة الرشعية يف منبج   

القاضـي : ابراهيم البدوي 

املساعـد : عبري الدنديش 

املدعـــية  :  منـــى عبطيني بنت ابراهيم                    

 وكيلها املحامي : رشيد النجار    

  املدعى عليه :  لؤي الحسني بن حسن 

موضوع الدعوى : تثبيت تاريخ طالق     

يف الدعوى رقم أساس /13/ 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 ويصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي 

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض 

104118

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادرة عن املحكمة الرشعية الرابعة بحلب

القايض السيد : محمد ماهر شيحه

املساعد السيد : أحمد عوض

املدعية : هبة الله الحلبي بنت عامد.

املدعى عليه : عبد القادر القدور بن محمد 

أسعد.

الدعوى : تثبيت زواج.

يف الدعوى رقم أساس /10296/ لعام 2022

وعمالً بأحكام املادة )34( فقرة /أ/ من 

قانون أصول املحاكامت قررت املحكمة 

إخطارك بواسطة النرش بالصحف املحلية 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

حضورك إىل املحكمة يوم األربعاء الواقع يف 

2022/9/28 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 

يف املوعد املحدد ستجري املعاملة القانونية 

بحقك وسيصدر الحكم بحقك مبثابة 

الوجاهي.

  القايض  

104113

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

إعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب

القايض السيد : بسام تلجبيني 

املساعد السيد : نذير صاري كوزال

املدعية : صبا حنان بنت محمد.                                  

 متثلها املحامية : حال شيخ دبس

املدعى عليه : بكري فراس شوا بن احمد 

طاهر.

موضوع الدعوى : تثبيت زواج.

يف الدعوى رقم أساس /2022/11034

عمالً باملادة /27/ فقرة /أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية إبالغه بواسطة اإلعالن 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات املحكمة 

ولزوم الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة العارشة زوالية.

وإذا مل يحرض أو يرسل وكيالً قانونياً يف 

املوعد املذكورة جرت يف حقه املعاملة 

القانونية

القايض

104112

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

سند تبليغ حكم 

 حكم صادر عن املحكمة الرشعية يف اعزاز 

القايض  السيد : احمد شادي عيد

قايض املحكمة الرشعية يف اعزاز 

املساعد السيد : احمد الحميدي    

املدعية  : كوثر الخطيب بنت نوري                            

 وكيلها املحامي :احمد فاضل – يوسف 

الرشيف     

املدعى عليه : وليد العيل بن طالل حلب 

الحيدرية -امللعب -شارع الدرج 

 الدعوى:   تثبيت زواج 

نظرا لعدم التمكن من تبليغك عىل عنوان 

اقامتك كونه ضمن املناطق الغري امنة وعمال 

بأحكام املادة /34/فقرة أ  أصول محاكامت 

مدنية تقرر تبليغك الحكم الصادر رقم 

أساس /24/ قرار  /  / صادر عن املحكمة 

الرشعية يف اعزاز بتاريخ  6/2/ 2022  عىل 

لوحة إعالنات املحكمة ونرشا بإحدى 

الصحف اليومية واملتضمن :

 • تثبيت زواج املدعية : كوثر الخطيب بنت 

نوري ونجاح العيل تولد حلب 1997/1/15 

قيد دويبق خانة /9/ بزوجها املدعى عليه 

: وليد العيل بن طالل وخلفه الحمكه تولد 

السفرية /1999/1/1 قيد بلوزة خانة /9/ 

عىل مهر معجله خمسة ماليني لرية سورية 

غري مقبوضة ومؤجله خمسة ماليني لرية 

سورية باقية بذمة الزوج 

وعد زواجهام حاصال يف محلة الحيدرية  

بحلب بتاريخ 2018/9/19 

 • الزام امني السجل املدين بتنفيذ مضمون 

القرار اصوال  

 • تضمني  املدعى عليه الرسوم واملصاريف 

قرارا وجاهيا بحق الجهة  املدعية و 

كالوجاهي بحق الجهة  املدعى عليها ، قابال 

للطعن  صدر و افهم علنا   بتاريخ 28/ ذي 

القعدة /1443/ هجري املوافق 2022/6/2 

ميالدي   

القايض 

104111

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

مذكرة دعوة لحضور  مجلس عائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية  يف عفرين 

 القايض السيد : محمد يارس عطعط     

املساعد : محمد يارس الحافظ    

 املدعي  : محمد عيل جاسم                                

املدعى عليها : رانيا توفيق بيتو                     

موضوع الدعوى : تفريق لعلة الشقاق 

 يف الدعوى الرشعية  أساس /231/ لعام 

2022

نظرا لعدم التمكن من تبليغك القامتك يف 

منطقة غري امنة وفق احكام املادة /34/ 

أ أصول قررت املحكمة تبليغك لحضور 

املجلس العائيل بواسطة النرش بالصحف 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم الثالثاء  2022/9/27 يف 

الساعة 10/ زوالية 

  واذا مل تحرضي او ترسيل وكيال  قانونيا عنك 

أجريت بحقك املعاملة القانونية وان الحكم 

سيصدر بحقك مبثابة الوجاهي . 

  وعليه اقتىض اإلعالن                                              

القايض                 

104110

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

إعالن بيع باملزاد العلني

رقم امللف : 1228 مصارف عامه 2022

املنفذ:  املدير العام للمرصف الصناعي 

بصفته      ميثله املحامية :باسمة النجار  

املنفذ عليه  : رقية ديبو بنت احمد    

العقار املطلوب بيعه : /5233/ مقسم 2 

منطقة  عقارية خامسة بحلب - التامم.

القيمة املقدرة للعقار: /10.000.000/    

عرشة ماليني لرية سورية

  أوصاف العقار: عبارة عن محل معد 

للتجارة يقع يف الطابق االريض جنوب مدخل 

البناية متاما له درابية معدنية باتجاه الرشق 

تعلوه لوحة باسم ملبوسات طيور الجنة 

وضمنه دورة مياه.

يباع العقار خاليا من الشواغل والشاغلني 

قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب بيع العقار 

املذكور أوصافه أعاله باملزاد العلني وتقرر 

تعيني جلسة

 البيع يوم  الثالثاء  املوافق 2022/10/4 

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

104109 

===========

إعالن مبثابة مذكرة )  اخطار(

صادرة عن  محكمة   البداية  املدنية / 

الثامنه   / بحلب 

القايض السيد :  حسن  زلط 

املساعد  :  فؤاد نجار  

الجهة املدعية :   محمد  جهاد  واعظ  بن 

عيل   

الجهة املدعى عليها :   

 • وحيده  كاتبي بنت  عبد الرزاق اصاله  

عن انفسهم 

 •  دالل مدرايت  بنت محمود 

 •  ميساء مدرايت   بنت محمود وبصفتهم  

من ورثة املرحوم 

 •  رمزية  مدرايت بنت محمود

 • غفران  مدرايت   بنت محمود محمود 

مدرايت اضافة للرتكة

 •  غاليه  مدرايت  بنت محمود          

 • كفاء   مدرايت  بنت  محمود       

 •  مريفت  مدرايت  بنت محمود

 •   فاطمة مدرايت  بنت  محمود

 •   راميا   مدرايت  بنت محمود 

 •  محمد مدرايت  بنت  محمود  

 • مروه  مدرايت  بنت  محمود

 • بيان مدرايت  بنت محمود 

 • زكريا مدرايت بنت محمود 

 •  دعاء مدرايت  بنت  محمود 

 • محمد رجب   بن عبد القادر    

 • عيل حافظ   بن احمد      

 •  الجهة  املتدخلة :   فهد قصاب  بن 

عبد الله      

الدعـــوى : تثبيت  رشاء  - طلب عارض   

بالدعوى أساس  ) 2963  / 2022  (

وعمال« باملادة )  34 -  27 -  / أ  (  اصول 

محاكامت مدنية 

قررت املحكمة  ) اخطار( املدعى عليهم  

والجهة املدخلة بواسطة النرش بالصحف 

املحلية وعىل لوحة اعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور للمحكمة يوم )   االحد ( املوافق    

9/25 / 2022 الساعة  العارشة زوالية 

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيل قانوين عنك 

باملوعد املحدد جرت بحقك  املعاملة 

القانونية وان الحكم الذي سيصدر مبثابه 

الوجاهي  بحقك وعليه إقتىض االعالن0 

القاضــــــــي 

104108

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

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

صادر عن محكمة البداية املدنية  االوىل 

بحلب  

 القايض :  مصطفى بسوت 

املساعد:  أحمد يوسف 

املدعي : بدر دربيس بن عبد اللطيف                

املدعى عليه: عدوية ورهف وعال وهال بنات 

محمد طراب     

الدعوى: تثبيت رشاء  

الدعوى أساس:  515  /2022

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت قررت 

املحكمة إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور إىل املحكمة 

يوم )  الثالثاء  (  27/ 9 /2022  الساعة 

/10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية ويعترب الحكم الذي 

سيصدر مبثابة الوجاهي 

القايض

104107 

===========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املرصفية بحلب

القايض : نهى شيخ محمد 

املساعد :  راما السيد عيل 

املدعي : بنك بيبلوس سورية ـ رشكة 

مساهمة مغفلة

املدعى عليه :  محمد ملندي بن مصطفى 

الدعوى : مطالبة مببلغ

الدعوى أساس 309/ مرصفية / 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/9/28 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي.

القايض 

 104100

====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 13 بحلب

القايض : سامر زينو

املساعد : رونزا جويد

املدعي : محي الدين فحام بن يحيى 

املدعى عليه : عبد القادر مكتبي بن محمود

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/5875

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر إخطارك نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم االثنني 

2022/9/26 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض

 104099 

=======

إعالن مبثابة مذكرة دعوة لحضور مجلس 

عائيل 

صادر عن املحكمة الرشعية الثالثة بحلب  

القايض السيد : محمد سعيد علوش

املساعد السيد : خلدون حوري

املدعية : آالء محيو بنت عبد القادر  

ميثلها املحامي مصطفى كزة

املدعى عليه : محمد منري شعبوق بن فخر 

الدين 

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق ومهرين 

ونفقة

الدعوى أساس 2022/6803

تقرر تعيني حكمني من األباعد وتحديد يوم 

الخميس املوافق  2022/9/22 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 

 104098

========

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

املحكمة الرشعية السابعة بحلب 

القايض السيد :  بسام القاسم

املساعد السيد :  والء محو

املدعية : رنا تلرفادي بنت عمر  

 

ميثلها املحامي مصطفى كزة

املدعى عليه :  عامد دايه بن محمد نهاد

الدعوى : تفريق لعلة الشقاق

الدعوى أساس 11384/ 2022

عمالً باملادة )34/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.

وعليه اقتىض اإلعالن

القايض

 104097

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

 اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

 صادر عن املحكمة الرشعية العارشة بحلب 

القايض السيد: بسام تلجبيني 

املساعد السيد: نذير صاري 

الجهة املدعية: ارتفاع األحمد بنت عادل 

املدعى عليه: عيل شاكوش بنب خالد 

موضوع الدعوى: تثبيت طالق 

يف الدعوى رقم أساس /10801/ 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.. 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا يف املوعد 

املذكور جرت يف حقك املعاملة القانونية. 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 104096

====

إعالن مبثابة مذكرة إخطار

محكمة البداية املدنية 12 بحلب

القايض  : مصطفى الفحل 

املساعد : فهيمه املصطفى 

املدعية : اركان جبيل بنت زيك

املدعى عليهم : 

•فاطمة وفوزيه ابنتي عبد الله الضاهر 

•كفاح وعبد الله وفؤاد وفاطمة واميان ووفاء 

وازدهار ومنتهى أوالد محمود الضاهر ـ 

الجميع إضافة لرتكة عبد الله الضاهر

الدعوى : تثبيت رشاء

الدعوى أساس 2022/5177

عمالً باملادة )27/أ( أصول محاكامت 

تقرر اخطاركم نرشاً بالصحف وعىل لوحة 

إعالنات املحكمة بلزوم الحضور يوم األربعاء 

2022/10/5 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً جرت 

بحقك املعاملة القانونية وسيصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي .

القايض 

 104095

=======

اعالن مبثابة مذكرة اخطار 

صادر عن محكمة الصلح املدين يف عفرين 

القايض عبد الرزاق العيل 

املساعد : غادة هنداوي 

املدعي لينا محمد بنت حسني 

املدعى عليه : رواد كرده بن عيل 

الدعوى ترميم ملف رقم أساس 2022/17 

قررت املحكمة عمال باحكام املادة 34-أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 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 زوالية 

واذا مل تحرض او ترسل وكيال قانونيا عنك 

جرت بحقك املعاملة القانونية وسيصدر 

الحكم بحقك مبثابة الوجاهي 

القايض 

 104105

========

اعالن مبثابة مذكرة دعوة 

صادر عن محكمة الصلح املدنية يف تلعرن 

القايض السيد لؤي حاج إبراهيم عرعور 

املساعد السيد وليد رستم 

املدعي فواز احمد بن بوظان 

املدعى عليهم 

خديجة بوظان بنت محمد – يازي العبد 

الله بنت عكيل – مريم – محمد – جهان 

– فراس – إبراهيم – نور الدين – خليل – 

فاطمة – ورده – بدر – عامد – عالء الدين 

– بوظان أوالد احمد بوظان 

الدعوى ازالة شيوع 

قررت املحكمة بجلسة 2022/8/25 بالدعوى 

رقم أساس /8/ لعام 2022 ابالغ املدعى 

عليهم بواسطة النرش بالصحف املحلية 

ولصقا عىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم 

الحضور اىل املحكمة يوم الخميس املوافق 

2022/9/29 الساعة العارشة زوالية 

وذلك بسبب نزوحهم اىل جهة مجهولة 

عمال باملادة 27/ أصول محاكامت واذا مل 

تحرضوا او ترسلوا وكيال قانونيا عنكم او من 

ينوب عنكم تجري بحقكم املعاملة القانونية 

وسوف يتم تبليغك املذكرة بحقكم مبثابة 

الوجاهي وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض املناوب 

 104101 

=====

اعالن مبثابة اخطار طلب عارض 

صادر عن محكمة املدنية الرابعة عرش 

بحلب 

القايض فاطمة دهان 

املساعد غفران عبيد 

املدعية هدى عنداين بنت حسني 

املدعى عليه محمد عيل عنداين بن حسني 

الدعوى طلب عارض 

يف الدعوى رقم أساس 6203/لعام 2022 

عمال باملادة 34/أ من قانون أصول 

املحاكامت قررت املحكمة تبليغك نرشا 

بالصحف الطلب العارض واملتضمن :

الحكم الصادر عن محكمة البداية املدنية 

بجبل سمعان رقم أساس 1787/تاريخ 

2011/8/24 ميلك املدعى عليه حصة سهمية 

قدرها /56,192/ سهم من العقار رقم محرض 

/2648/ منطقة عقارية حريتان كام هو 

ثابت يف تقرير الخربة والتي تعادل مساحته 

/709/م2 تقريبا 

مبوجب هذه امللكية اشرتت املدعية هدى 

عنداين من شقيقها املدعى عليه الذي باعها 

من هذه األسهم مايعادل مساحته 177,25 

م2 وقبض متام الثمن وهي تعادل باالسم 

14,99/سهم 

وعىل لوحة إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 

اىل املحكمة يوم األربعاء 2022/9/28 الساعة 

10 زوالية واذا مل تحرض او ترسل وكيال 

قانونيا فان الحكم الذي سيصدر يعد مبثابة 

الوجاهي بحقك 

وعليه اقتىض اإلعالن 

القايض 

 104103

======


