
نشرة إعالنية الكرتونية
العدد رقم / ٤٥٠/

االربعاء ١٧ / ٨  / ٢٠٢٢
الصفحة

االوىل

     إعالن مبثابة مذكرة 

إخطار صادرة

إعالن
قرر مجلس إدارة جمعية الوفاق التعاونية السكنية بالجلسة رقم 14 

قرار 129 تاريخ 2022/8/14 دعوة االخوة أعضاء هيئة املستفيدين 

للمرشوع السكني األول منطقة معارة االرتيق لحضور اجتامع وذلك 

يف يوم األربعاء يف 2022/9/7 الساعة السادسة عرش ويف حال عدم 

اكتامل النصاب القانوين يؤجل االجتامع اىل الساعة السابعة عرش من 

نفس اليوم والتاريخ وذلك يف مقر الجمعية ملناقشة جدول االعامل 

املبلغ لألعضاء أصوال ونظراً لجهالة عناوين األعضاء التالية أسامؤهم :

محمد صالح عبد الكريم بن محمد رضا – نجوى عبد الكريم بنت 

محمد رضا – محمد البيك بن حسن – صالح الدين بستاين – محمد 

الحسون – إبراهيم محيمد إبراهيم.

يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ رسمي لجهالة عناوينهم

آملني عدم التخلف

امني الرس                     رئيس مجلس اإلدارة 

طه خطيب                         حسني حالق

24418

إعالن
مجلس إدارة جمعية روائع املعري التعاونية السكنية بحلب وبقراره رقم 16/80 تاريخ 2022/7/30 عمالً بأحكام املادة رقم 35/هـ من املرسوم الترشيعي رقم 

 w3 2011/99 وأحكام املادة رقم 83 من القرار الوزاري رقم 2008/578 واملتضمن: إنذار السادة األعضاء املكتتبني يف منطقة التوسع العمراين غريب الزهراء يف البقعة

حيث تم تبليغهم يف الصحف املحلية باإلعالن األول بالعدد رقم 409/ تاريخ 2022/6/6 واإلعالن الثاين بالعدد رقم 426/ تاريخ 2022/6/30 وذلك بسبب عدم وجود 

عناوين لهم يف قيود الجمعية مع نرش هذا اإلعالن ونرشه يف لوحة إعالنات الجمعية قرار املوافقة عىل إلغاء االكتتاب لهم وهم: 

10- إياد عطار بن أحمد ماهر 2461500 ل.س

15- ملك منال عيل بنت محمد 3677000 ل.س

273- حمود حمود بن يوسف 1578000 ل.س

274- حسن حمدان بن أحمد 1588000 ل.س

275- زكريا حمود بن يوسف 1588000 ل.س

277- أحمد حوري بن محمود 1588000 ل.س

278- محمد غسان حمود بن عز الدين 1662000 ل.س

284- رهف املدفع 1482000 ل.س

285- أحمد هاشم الحمود بن جامل 1478000 ل.س

286- محمد مالك املحمود بن جامل 1477000 ل.س

312-محاسن عمري بنت محمد 1664000 ل.س

313- نارص عثامن بن عيل 1588000 ل.س

317- محمد عيل عثامن 1588000 ل.س 

ويعترب هذا اإلعالن مبثابة التبليغ الشخيص لهم لعدم وجود عناوين لهم يف قيود الجمعية                                                           وبكل تقدير واحرتام 

أمني الرس                  رئيس مجلس اإلدارة 

بسام رجب                    املهندس محمد عامر أبو صالح 
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إعالن إعالن

إعــالن مناقصة

) اعالن للمرة الثانية(

تعلن الجمعية التعاونية االستهالكية لعامل االسمنت واالترنيت بحلب عن إجراء مزايدة علنية إليجار العقار رقم /786/ 

من املنطقة العقارية السادسة بالسيد عيل ملدة /3/ سنوات بوضعه الراهن وهو عبارة 

) محل يف الطابق األريض مع قبو ( وفق ما هو مبني يف دفرت الرشوط الفنية واملالية والحقوقية عن طريق املزايدة العلنية

1- قيمة دفرت الرشوط /5000/ ل0س خمسة االف لرية سورية0

2-  يبقى املزايد مرتبطاً بعرضه مدة /15/ يوماً من تاريخ املزايدة

 فعىل من يود االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مبنى الجمعية التعاونية االستهالكية لعامل االسمنت واالترنيت بحلب 

للحصول عىل دفرت الرشوط الحقوقية واملالية والفنية وتقديم أوراق االشرتاك باملناقصة يف ديوان الجمعية الكائن يف رشكة 

الشهباء لالسمنت شارع بارون الطابق األول خالل فرتة اإلعالن

3- يبدأ تقديم العروض من تاريخ يوم األحد 2022/8/28 ولغاية1 /2022/9 

مكان املزاد العلني مبنى الجمعية الكائن يف رشكة الشهباء لإلسمنت شارع بارون الطابق األول يف يوم األحد تاريخ 

2022/9/4 الساعة الثانية عرش صباحاً

4-  التأمينات املؤقتة : تحدد التأمينات املؤقتة مببلغ وقدره/ 500000/خمسامئة الف لرية سورية0

5- التأمينات النهائية : تحدد بنسبة )10%( من القيمة اإلجاملية للعقد

 رئيس مجلس اإلدارة محمد ربيع نبهــان

24416

بناء عىل قرار مجلس مدينة حلب رقم 55 لعام 2020 املادة /2/ البند رقم /6-7/ . يرجى تبليغ 

مالك الطابق األريض من القطعة رقم /102/ من املرشوع السكني للجمعية التعاونية السكنية 

للعاملني بالرتبية للسكن واالصطياف من املنطقة العقارية بللريمون .

بأن مالك الطابق األول من القطعة املذكورة سيقوم برتخيص وإعادة الطابق األريض من القطعة 

املذكورة وعىل نفقته الخاصة مع ضامن حقوقكم  يف االجزاء املشرتكة من البناء ويف مقاسمكم.

يرجى حضوركم مجلس مدينة حلب – شعبة الرخص يف مديرية الشؤون الفنية للتوقيع عىل 

طلب الرتخيص ويف حال عدم حضوركم يعترب هذا اإلعالن مبثابة تبليغ لكم وسيتم منح الرتخيص 

وفق مضمون هذا القرار.

مالحظة كلفة هذا اإلعالن تقع عىل عاتق مالك املقسم رقم /8/ من القطعة املذكورة .

رئيس مجلس مدينة حلب

الدكتور املهندس: معد املدلجي

بالتفويض مدير الشؤون الفنية 

م . نادر حامش

24419

عمال بقرار مجلس اإلدارة رقم/8/ بجلسته رقم/3/ تاريخ 2022/7/4 يعلن مجلس إدارة جمعية ام القرى 

التعاونية السكنية عن اجراء مناقصة بالظرف املختوم ملرشوع ترميم األجزاء املتهدمة لباقي الكتل من املرشوع 

األول يف معارة االرتيق وذلك يف مقر الجمعية يف الساعة الرابعة عرش من يوم 2022/9/11 وتقبل العروض حتى 

نهاية الدوام الرسمي من يوم 2022/9/8 وان مدة ارتباط العارض بعرضه/60/ يوم من التاريخ فض العروض. 

مدة تنفيذ العمل:/18/شهر

التأمينات األولية 3 باملئة  

التأمينات النهائية: 5% من قيمة اإلحالة 

غرامة تأخري: واحد باأللف عن كل يوم تأخري 

تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية الالزمة ضمن مغلف كبري يدون عليه اسم العارض واملوضوع 

ويحتوي عىل مغلفني: 

1- يحتوي عىل جميع الوثائق الثبوتية املنصوص عنها يف نظام عقود التعاون السكني 

2- يحتوي عىل العرض املايل 

وميكن مراجعة مقر الجمعية لالطالع عىل دفاتر الرشوط واالضبارة خالل وقت الدوام الرسمي 

رئيس مجلس اإلدارة 

24425

============
إعالن لحضور مجلس عائيل

صادر عن املحكمة الرشعية الثامنة 
بحلب 

 القايض :  عبد الله كريدي 
املساعد:  باسم حالج 

املدعية : رؤى الروح بنت محمد 
جامل               

املدعى عليه: اياد نعال بن احمد 
صدقي  

الدعوى: تفريق لعلة الشقاق  
الدعوى أساس: 2182 /2022

تقرر دعوتك نرشاً بأحد الصحف 
الرسمية ولصقاً عىل لوحة إعالنات 
املحكمة بلزوم الحضور  للمحكمة 

لحضور املجلس العائيل يوم  
الثالثاء   9/20 / 2022 الساعة 

)10( زوالية سنداً للامدة 27/أ من 
قانون اصول املحاكامت وإذا مل 

تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً عنك 
يف املوعد املحدد سينعقد املجلس 

العائيل وتثبيت غيابك والسري 
بإجراءات التحكيم بحقك وعليه 

اقتىض اإلعالن .
القايض

 102830 
======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار
صادر عن  محكمة االستئناف 

املدنية الرابعة بحلب
الرئيس :  محمود هركل 

املساعد:  مازن مؤقت 
املستأنف:  عبد املنعم معاز 

حنطاية  بن محمد رضوان 
املستأنف عليهام:  1-محمد محمد 

بن حسن  .
                        2-محمد حسو 

بن حسني .  
الدعوى أساس:  576  /2022

عمالً باملادة )34/أ( أصول 
محاكامت قررت املحكمة إخطارك 
نرشاً بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور إىل 
املحكمة يوم )  االثنني  (  19/ 9 

/2022  الساعة /10/ زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية 
ويعترب الحكم الذي سيصدر مبثابة 

الوجاهي 
الرئيس

 102836 
=======

إعالن مبثابة مذكرة إخطار
محكمة الصلح املدنية الثامنة 

بحلب
القايض : خالد دنون

املساعد : باسل العيل
املدعية : منى رمضان بنت 

مصطفى 
املدعى عليه : عبدو شحادة بن 

محمد 
الدعوى : ترميم حكم

الدعوى أساس 2022/3137
عمالً باملادة )27/أ( أصول 

محاكامت تقرر إخطارك نرشاً 
بالصحف وعىل لوحة إعالنات 

املحكمة بلزوم الحضور يوم األحد 
2022/9/18 الساعة /10/ زوالية .

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 
جرت بحقك املعاملة القانونية 

وسيصدر الحكم مبثابة الوجاهي .
القايض

102847
===========

إعالن مبثابة مذكرة دعوة
محكمة البداية املدنية 15 بحلب

القايض : نادر حيالين
املساعد : سامر عيدو 

املدعي : صالح الحسني بن حسني
املدعى عليهم :  ورثة املرحوم 

حسن الشايب بن محمود وهم :
محمد ومحمود وفادية وتيامء 

وعبري وفاطمة أوالد حسن الشايب 
ـ إضافة للرتكة

الدعوى : تثبيت رشاء
الدعوى أساس 16987/ 2022

عمالً باملادة )34/أ(  أصول 
محاكامت تقرر تبليغك مذكرة 

الدعوة نرشاً بالصحف وعىل لوحة 
إعالنات املحكمة بلزوم الحضور 
يوم االثنني 2022/9/19 الساعة 

/10/ زوالية .
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

جرت بحقك املعاملة القانونية.
القايض

102845

===========
إعالن مبثابة مذكرة  دعوة بالصحف 

صادر عن املحكمة الرشعية يف 
تادف

القايض السيد  :عبد الرحمن طيبو  
املساعد السيد : عبد السالم النعمه

الجهة املدعـية : نرسين بابنيس 
بنت مصطفى 

املدعى عليـه  : عامر العبيد بن 
عبد الجليل

 موضوع الدعوى : تثبيت زواج 
ونسب 

 يف الدعوى رقم أساس /134 /لعام 
2022

قررت املحكمة وعمالً باملادة 
/34/ فقرة / أ/ من قانون أصول 

املحاكامت املدنية دعوتك الدعوى 
بواسطة اإلعالن بالصحف ولصقاً 

عىل لوحة اعالنات املحكمة ولزوم 
الحضور إىل املحكمة يوم االربعاء 

الواقع يف 2022/8/31  الساعة 
العارشة زواليه  ..

 وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً 
قانونياً يف املوعد املذكور جرت يف 

حقك املعاملة القانونية . 

القايض
102844

============
 إعالن مبثابة  تبليغ طلب عارض 
صادر عن محكمة البداية املدنية 

التاسعة بحلب
 القاضـــي :  محمد فراس خرمه

املساعد  : عيل األقرع 
املدعـــــي : يحيى عقيل بن شافع 

املدعى عليه : أحمد محي الدين 
عقيل بن شافع 

املوضوع : طلب عارض 
  رقم أساس /2022/3491

عمالً بأحكام املادة /27/ أ لذلك 
قررت املحكمة تبليغكم الطلب 

العارض  نرشاً بالصحف وعىل 
لوحة إعالنات  املحكمة بلزوم 

الحضور إىل املحكمة يوم األربعاء 
2022/8/24 الساعة /10/ زوالية

وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً  
سيصدر الحكم بحقكم  مبثابة 

الوجاهي . 

القايض
102840

=============
 إعالن مبثابة سند تبليغ 

الصادر عن محكمة البداية املدنية 
الرابعة عرش بحلب 

أساس /6392/  قرار 2022/665
القاضـــي: فاطمه دهان . 

املساعــد: غفران عبيد . 
 املدعـــــــــــــــي : عبد املنعم 

حاج بكري بن بكري. 
املدعى عليه :  جامل االمني بن 

عبد الله . 
املوضوع : تثبيت رشاء. 

قررت املحكمة عمالً بأحكام املادة 
/ 27/أ أصول ابالغكم بواسطة 

النرش بالصحف ولوحة إعالنات 
املحكمة الحكم املتضمن : 

 • تثبيت رشاء املدعي وبيع املدعى 
عليه لتامم ملكيته من العقار 

6/4810 م.ع رابعة بحلب ونقل 
وتسجيل ..الخ 

 • رفع إشارة الدعوى ...الخ فقرات 
الحكم. 

=قراراً صدر بتاريخ 2022/7/31 
القايض

102839
==============

إعالن مبثابة مذكرة دعوة  
صادر عن محكمة البداية املدنية 

الثانية  بجبل سمعان  
 القايض : نويران حامدي تركامن    

املساعد: عباس حنبالس     
املدعية / املدعى عليها تقابال/   : 

فريال صباغ بنت محمد  
من املدعى عليهم :

 • محمد صباغ بن هاشم 
 • عبد الرحمن صباغ بن هاشم 

 • سمر صباغ بنت هاشم 
  الدعوى : تثبيت رشاء وبيع عقار                                          

قررت املحكمة وعمال  بأحكام 
املادة 27/ أ  تبليغكم الحكم 

بالصحف ولصقا بلوحة إعالنات 
املحكمة القرار /262/ أساس / 

234/ 2022 / واملتضمن : 
 • تثبيت رشاء املدعية فريال 
صباغ بنت محمد من مورث 

الجهة املدعى عليها املرحوم هاشم 
صباغ بن محمد لحصة سهمية 

قدرها /1200/ سهم الف ومائتي 
سهم من العقار /97/ من املنطقة 
العقارية أبو شيلم ونقل وتسجيل 
تلك الحصة باسم املدعية يف قيود 

السجل العقاري اصوال 
 • الزام املدعية فريال صباغ بنت 

محمد بإيداع املبلغ املتبقي من 
مثن املبيع وقدره / 29000000/ 

تسعة وعرشون مليون لرية سورية 
يف صندوق املحكمة وتسليط يد 

الجهة املدعى عليها عليه بعد انربام 
الحكم وتنفيذه اصوال 

 • ترقني إشارة هذه الدعوى 
 • رد دعوى الجهة املدعى عليها 

املدعية تقابال ...الخ 
قرارا وجاهيا وكالوجاهي قابال 

لالستئناف صدر وافهم علنا بتاريخ 
2022/4/27 م 

القايض 
102835

===========
 إعالن مبثابة مذكرة اخطار صحف

صادر عن محكمة الرشعية يف 
الزربة

 القايض   :عبد القادر زلط   
املساعد  :  فاطمه سلمو

املدعية  :  اميان  مرندي بنت 
فيصل  

املدعى  عليه :  يوسف العيل بن 
حسني  

املوضوع: تفريق لعلة الشقاق  
 يف الدعوى أساس /  152 / لعام 

2022
قررت املحكمة و عمالً باملادة 

/27/أ من قانون أصول املحاكامت 
اخطارك نرشاً بالصحف املحلية 

ولصقا  عىل لوحة إعالنات 
املحكمة لحضور جلسة يوم االحد    

2022/9/18   الساعة 10 زواليه  ..
وإذا مل تحرض أو ترسل وكيالً قانونياً 

يف املوعد املذكور جرت بحقك 
املعاملة القانونية و يصدر الحكم 

مبثابة الوجاهي  .

القايض
102833

===========
إعالن  مبثابة سند تبليغ حكم 

الصادر عن  محكمة     البداية  
املدنية    الثانية  بحلب

القايض  السيد  : حسن مشاعل         
املساعد  :  نور  ركبي 

 املدعية :  سمر خييش  بنت  
محمد  حكمت 

 املدعى عليه :   طالل خيش  بن  
محمد  حكمت 

الدعوى : تثبيت  بيع 
 قررت املحكمة عمال بأحكام 

املادة)27- 34  / أ( قانون  أصول 
املحاكامت  املدنية إعالم  املدعى 

عليه  بواسطة النرش بالصحف 
باالضافة اىل االعالن لصقا« عىل 

لوحة إعالنات املحكمة  مضمون 
القرار الصادر بالدعوى أساس                      

)  2022/173 (   قرار  )  681(  
املتضمـــــــــــــن  :

 •  تثبيت  رشاء الجهة  املدعية  
سمر  خييش  بنت محمد حكمت  
وبيع  املدعى عليه  طالل  خيش   

بن محمد حكمت  لحصة  وقدرها  
) 160 / 2400 ( سهام من العقار  

املوصوف باملحرض  ) 6775 /9 
(  منطقة عقارية رابعة  ونقل 

تسجيل  هذه امللكية  السم املدعية  
لدى  السجل العقاري    والدائر  

املختصة  أصوال 0 
 •  عدم  املساس  باالشارات  
املدونة  عىل صحيفة  العقار 

والحقوق املكتسبة  عىل العقار  
 •  ترقني   اشارة  الدعوى  عن 

صحيفة العقار   املوضوعة   بالعقد  
رقم ) 3108 (  لعام 2021   بعد 

انربام  الحكم تنفيذه   اصوال 
 • تضمني  الجهة  املدعى عليه   

الرسوم  واملصاريف   ومقابل   
اتعاب  محاماة  0 

 قرارا وجاهيا  بحق  الجهة املدعية  
مبثابة الوجاهي بحق املدعى  عليه  
وقابال  لألستئتناف   صدر  وافهم  

علنا  بتاريخ 28/  ذي الحجة  / 
1444  هـ    املوافق   27/ 7/ 

  2022
القايض 
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إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن محكمة البداية املدنية 
الثالثة بحلب 
القايض: عمران الحداد    

املساعد: عامر داده 
 املدعي: محمد جديد بن قدري 
املدعى عليها: هناء اونبايش بنت 

شعبان 
الدعوى: ترقني اشارة  

قررت املحكمة عمال بأحكام املادة 
27/أ تبليغ املدعى عليها بالنرش 
بالصحف وباإلعالن لصقا بلوحة 
إعالنات املحكمة القرار /745/ 

أساس/13778/ 2022 
واملتضمن: 

1- تثبيت تنازل املدعى عليه حسن 
دارو للدعوى أساس 2004/11580 

....
2- ترقني إشارة الدعوى املوضوعة 

بالعقد 2004/3901 ....
قرارا وجاهيا بحق املدعى عليه 

حسن دراو وكالوجاهي بحق الجهة 
املدعية والجهة املدعى عليها 

هناء قابال لالستئناف صدر بتاريخ 
  2022/7/25

القايض
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إعالن قضايئ مبثابة إخطار تنفيذي 

املـنـفــــــذ :  الوند داود بن 
مصطفى 

املنفذ عليهم :  روزير وفرزند 
وجمشيد وروشني وشريين ونريوز 

ونارين أوالد مصطفى داود
قررت رئاسة التنفيذ املدين بحلب 

بتاريخ 31 / 7 / 2022 بامللف 
التنفيذي رقم  8128/ ب /2022 

إخطاركم نرشاً بالصحف وعىل 
لوحة إعالنات الدائرة بأنه قد وضع 
موضع التنفيذ الحكم  البدايئ املدين 
أساس /18796/ قرار /1640/ لعام 

2008 واملصحح بقرار متفرقة 113/ 
لعام 2009 .

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
102829
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إعالن مبثابة سند تبليغ حكم 

صادر عن املحكمة الرشعية العارشة 
بحلب

أساس /2814/ قرار /853/ لعام 
2022

القايض السيد : بسام تلجبيني 
املساعد السيد : نذير صاري كوزال

املدعية : رانيا الشيخ جنيد بنت 
محمود.

املدعى عليه : أحمد مال محمود 
بن نوري.

 الدعوى : تفريق لعلة الشقاق.
قررت املحكمة عمالً باملادة 27/أ 

من قانون أصول املحاكامت املدنية 
إعالم املدعى عليه بواسطة النرش 

بالصحف ولصقاً عىل لوحة إعالنات 
املحكمة 

مضمون القرار رقم /853/ أساس 
/2814/ لعام 2022

أقرر :
1- تصديق تقرير الحكمني املؤرخ 

لدينا بتاريخ 2022/7/31 والتفريق 
بني الزوجني املدعى عليه أحمد 

مال محمود بن نوري ونهال تولد 
حلب 1972/1/2 قيد السليمية 

خـ576 واملدعية رانيا الشيخ جنيد 
بنت محمود وكوريشان تولد حلب 

1981/7/9 قيد السليميه خـ576 
بطلقة بائنة واحدة لعلة الشقاق 
واقعة يف املحكمة الرشعية بحلب 

بتاريخ هذا القرار.
2- إلزام املدعية بالعدة الرشعية 

بتاريخ قرارنا هذا.
3- تثبيت تنازل املدعية عن 

حقوقها الرشعية كافة.
4- تضمني املدعى عليه الرسوم 

واملصاريف.
قراراً وجاهياً بحق املدعية 

وكالوجاهي بحق املدعى عليه 
قابالً للطعن بطريق النقض 

صدر وأفهم علناً وحسب األصول 
بتاريخ 1444/1/2 هجري املوافق 

2022/7/31 ميالدي.

القايض
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