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إعـــالنـــــات

اعالن بمثابة تبليغ حكم ق�ضائي

�ضادر عن محكمة البداية المدنية 

في القطيفة

�ضحادة  �ضلوى  التبليغ:  طالب 

�ضعد  �ضعيد  محمد  المحامي  يمثلها 

الدين 

المطلوب تبليغهم : ايا�س ال�ضعيد 

ابن محمد وفوزية تولد 1978 واحمد 

تولد  وفوزية  محمود  اب��ن  ال�ضعيد 

واإ�ضافة  اأنف�ضهم  عن  اأ�ضالة   1982

لتركة موؤرثهم محمد ال�ضعيد 

الدعوى : تثبيت ق�ضمة ر�ضائية 

محكمتنا  ق��رار  بحقكم  �ضدر  لقد 

رق��م  ب��ال��دع��وى   2021/12 رق���م 

2021/5 والمت�ضمن: -

الر�ضائية  الق�ضمة  -تثبيت 

)اآمنه  المدعيتين تقابال  المبرمة بين 

المرحوم والدهما محمد  واأميمه( مع 

بع�ضهما  ومع  ح�ضين  ابن  ال�ضعيد 

 1/3 الرحيبة   2387 رق��م  للعقار 

الإف��راز  م�ضروع  في  المخطط  وف��ق 

تخت�س  بحيث  ب��ال��دع��وى  ال��م��ب��رز 

اميمة بالمق�ضمين رقم 1و3 وتخت�س 

والمق�ضم  2و4  بالمق�ضمين  اآم��ن��ه 

بواقع  �ضلوى  المدعية  م��ن  لكل   5

148ر2400/1163 �ضهما ولكل من 

بنات  و�ضمية  وا�ضيمه  واأميمه  اآمنه 

 2400/ 071ر103  ال�ضعيد  محمد 

واأن�س  العظيم  عبد  من  ولكل  �ضهما 

142ر2400/206  واحمد  وايا�س 

�ضهما واعتبار هذا المخطط والمخطط 

رقم  التخ�ضي�س  مح�ضر  في  المرفق 

 2009 ل��ع��ام   271/2784/50

ل  جزءاً  القطيفة  في  بالعدل  الكاتب 

يتجزاأ من هذا الحكم واإلزام الطرفين 

بهذه الق�ضمة وت�ضجيلها في ال�ضجالت 

العقارية اأ�ضول 

 5 رق��م  المق�ضم  �ضيوع  -اإزال����ة 

ببيعه  الأول���ى  الفقرة  في  المذكور 

على  ثمنه  وتوزيع  العلني  بالمزاد 

المالكين وفق الح�ض�س المذكورة في 

الفقرة الأولى من هذا الحكم اأ�ضول 

-ت���رق���ي���ن اإ�����ض����ارة ال���دع���وى 

العقار  �ضحيفة  على  المو�ضوعة 

العقد رقم  الدعوى بموجب  مو�ضوع 

2019/12/11 بعد  2206 بتاريخ 

الحكم  هذا  من  الول��ى  الفقرة  تنفيذ 

ا�ضول 

-ت���رق���ي���ن ا�����ض����ارة ال���دع���وى 

العقار  �ضحيفة  على  المو�ضوعة 

العقد رقم  الدعوى بموجب  مو�ضوع 

2016/11/24 بعد  1457 بتاريخ 

هذا  من  والثانية  الولى  الفقرة  تنفيذ 

الحكم ا�ضول 

منا�ضفة  الطرفين  -ت�ضمين 

لتعاب  الدنى  والم�ضاريف  الر�ضوم 

المقررة  الوكالة  ور�ضوم  المحاماة 

وفق انظمة نقابة المحامين 

-حكما قابال لال�ضتئناف وجاهيا 

وا�ضيمة  واآمنة  المدعية  الجهة  بحق 

الوجاهي  وبمثابة  و�ضميه  واميمة 

البقية �ضدر وافهم علنا ح�ضب  بحق 

الأ�ضول يوم الأحد 2021/2/21

القا�ضي

65009

تنفيذي  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع���الن 

بال�ضحف

المدني  التنفيذ  دائرة  عن  �ضادر 

بدم�ضق

 /91/ رقم  التنفيذي  الملف  في 

لعام 2021 ايداع

زكريا  يحيى  التنفيذ:  ط��ال��ب 

ال�ضو�ضو. 

ح�ضن  �ضعيد  ع��ل��ي��ه:  ال��م��ن��ف��ذ 

حبوباتي

المدني  التنفيذ  رئا�ضة  ق��ررت 

بدم�ضق تبليغكم بقيام الجهة طالبة 

اإ�ضافة  الرهن  مبلغ  باإيداع  التنفيذ 

التنفيذ  دائرة  �ضندوق  لدى  للر�ضوم 

المدني بدم�ضق ل�ضالحكم . 

التنفيذ  رئ��ا���ض��ة  ل��ق��رار  و���ض��ن��دا 

 / ال��م��ادة  لأح��ك��ام  وتوفيقا  المدني 

اأ�ضول  ق�انون  م��ن   /  288  -287

م�ضمون  بتنفيذ  نكلفكم  المحاكمات 

ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  المذكور  القرار 

يوما من تاريخ ن�ضر ه�ذا الإع�الن في 

اإحدى ال�ضحف اليومية واإل �ضتجري 

في  عنها  المنوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ في دم�ضق

65386

اإع����������الن

ادعت ال�ضيدة عفاف النحا�س بنت 

عبد الوارث بالوكالة عن المالك غ�ضان 

الطحان ابن محمد �ضميح فقدان �ضند 

بح�ضة   183/1032 بالعقار  تمليك 

�ضائع  عن  ب��دل  وطلبت  �ضنجقدار 

 /15/ خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س 

الجريدة  في  الن�ضر  تاريخ  من  يوما 

الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65387

اإع������الن

 ادعت ال�ضيدة فريحه قتابي بنت 

المالك  عن  بالوكالة  الدين  �ضالح 

فقدان  فائز  ابن  الحفار  غياث  محمد 

�ضند تمليك بالعقار 3/2148 �ضاغور 

�ضائع  ع��ن  ب��دل  وطلبت  ب�ضاتين 

 /15/ خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س 

الجريدة  في  الن�ضر  تاريخ  من  يوما 

العقارية  الم�ضالح  مدي�ر  الر�ضمية. 

بدم�ض�ق

65388

اإع�����الن

بنت  �ضمادي  لينا  ال�ضيدة  ادعت 

المالك  عن  بالوكالة  الرحمن  عبد 

فادي �ضمادي ابن عبد الرحمن فقدان 

 55/1480 بالعقار  تمليك  �ضند 

عن  ب��دل  وطلبت  �ضنجقدار  بح�ضة 

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س  �ضائع 

في  الن�ضر  تاريخ  من  يوما   /15/

الجريدة الر�ضمية 

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65389

اإع������الن

ابن  �ضالتي  زي��اد  ال�ضيد  ادع��ى 

بالعقار  تمليك  �ضند  فقدان  ريا�س 

2/992 قنوات جادة وطلب بدل عن 

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س  �ضائع 

في  الن�ضر  تاريخ  من  يوما   /15/

الجريدة الر�ضمية 

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65390

اإع����الن

ابن  زمريق  غ�ضان  ال�ضيد  ادع��ى 

بالعقار  تمليك  �ضندات  فقدان  اأن��ور 

1/1204 و2 و3 و4 و5 و6 �ضويقة 

فللمعتر�س  �ضائع  عن  بدل  وطلب 

من  يوما   /15/ خ��الل  مراجعتنا 

تاريخ الن�ضر في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65391

اإع�������الن

با�ضات  فريحه  ال�ضيدة  ادع��ت     

بنت فخري فقدان �ضند تمليك بالعقار 

وطلبت  ب�ضاتين  قنوات   10/1703

بدل عن �ضائع فللمعتر�س مراجعتنا 

الن�ضر  تاريخ  من  يوما   /15/ خالل 

في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65392

اإع���������الن

ابن  �ضني�س  بركات  ال�ضيد  ادعى 

جوليانا  المالكة  عن  بالوكالة  ف��وؤاد 

�ضند  فقدان  جورجي   بنت  �ضراف 

10/4052 �ضرك�ضية  تمليك بالعقار 

فللمعتر�س  �ضائع  عن  بدل  وطلب 

من  يوما   /15/ خ��الل  مراجعتنا 

تاريخ الن�ضر في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65393

اإع��������الن

بنت  ح�ضوه  نوال  ال�ضيدة  ادعت 

هيام  المالكة  عن  بالوكالة  �ضاهر 

تمليك  �ضند  فقدان  محمد  بنت  بلول 

بدل  وطلبت  عقيبة  بالعقار3/482 

مراجعتنا  فللمعتر�س  �ضائع  عن 

الن�ضر  تاريخ  من  يوما   /15/ خالل 

في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65394

اإع���������الن

ال�ضادة محمد علي ومحمد  ادعى 

وحياة  وهند  وحنان  ومريم  يحيى 

ولطفيه اأولد عمر زكريا فقدان �ضندات 

القدم   و554   552 بالعقار  تمليك 

فللمعتر�س  �ضائع  عن  بدل  وطلبوا 

من  يوما   /15/ خ��الل  مراجعتنا 

تاريخ الن�ضر في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65395

اإع����الن

بنت  الدقاق  نوال  ال�ضيدة  ادعت 

عبد القادر فقدان �ضند تمليك بالعقار 

�ضائع  عن  بدل  وطلبت  المزة   923

 /15/ خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س 

الجريدة  في  الن�ضر  تاريخ  من  يوما 

الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65396

اإع�����الن

�ضم�س  خير  عبدو  ال�ضيد  ادع��ى   

الدين ابن دروي�س فقدان �ضند تمليك 

بالعقار 7/2123 دمر الغربية وطلب 

بدل عن �ضائع فللمعتر�س مراجعتنا 

الن�ضر  تاريخ  من  يوما   /15/ خالل 

في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65397

اإع�����الن

ابن  ال��ع��وا  ن���زار  ال�ضيد  ادع���ى 

تمليك  �ضندي  فقدان  ع��ارف  محمد 

�ضرك�ضية   9/3323 رقم  بالعقارين 

وطلب  جادة  قنوات   9/1172 ورقم 

بدل عن �ضائع فللمعتر�س مراجعتنا 

الن�ضر  تاريخ  من  يوما   /15/ خالل 

في الجريدة الر�ضمية

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65398

اإخ��ط��ار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

المدنية  ال�ضلح  محكمة  عن  �ضادرة 

في النبك

لعام   7 اأ�ضا�س  رق��م  بالدعوى 

2021

�ضبرة  محمد  التبليغ:  ط��ال��ب 

تمثله المحامية رائدة الزيبق 

�ضميرة   - تبليغهم:  المطلوب 

– محمد بهاء  – محمد �ضادي  عثمان 

الدين – محمد فادي – رائدة – محمد 

عالء الدين – محمد �ضياء الدين اأولد 

اأ�ضالة  �ضميرة  والدتهم  �ضبرة  احمد 

موؤرثهم  لتركة  واإ�ضافة  اأنف�ضهم  عن 

احمد �ضبره 

مو�ضوع الدعوى: اإزالة �ضيوع 

موطن  ببيان  قيامكم  لعدم  نظرا 

لكون  بذلك  اإل��زام��ك  رغ��م  لك  مختار 

بيان موطنكم المبين في الأوراق من 

وعماًل   ، �ضحيح  غير  ناق�ضا  قبلكم 

اأ�ضول  قانون  من   24 المادة  باأحكام 

مذكرة  تبليغكم  تقرر  المحاكمات 

الإل�ضاق على لوحة  الإخطار بطريق 

موعد  اأن  علما  المحكمة  اإع��الن��ات 

 2021/4/27 الجل�ضة يوم الثالثاء 

ال�ضاعة 11 �ضباحا 

اأو  بنف�ضكم  تح�ضروا  ل��م  واإذا 

بحقكم  تجري  عنكم  وكيال  تر�ضلوا 

الحكم  ويعتبر  القانونية  المعاملة 

بمثابة  بحقكم  ���ض��ي�����ض��در  ال����ذي 

الوجاهي.

القا�ضي

65414

اإع������الن

ابن  قباني  محمود  ال�ضيد  ادعى   

محي الدين بالوكالة عن حياة �ضموط 

عن  بالوكالة  وبدورها  محمود  بنت 

القادر   عبد  بنت  ال�ضباغ  هنا  المالكة 

 8/277 بالعقار  تمليك  �ضند  فقدان 

�ضاغور جواني وطلب بدل عن �ضائع 

 /15/ خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س 

الجريدة  في  الن�ضر  تاريخ  من  يوما 

الر�ضمية 

مدي�ر الم�ضالح العقارية بدم�ض�ق

65399

اإعالن تبليغ بال�ضحف

حكم �ضادر عن المحكمة ال�ضرعية 

الرابعة بدم�ضق

محمد  لميا  ال��ت��ب��ل��ي��غ:  ط��ال��ب��ة 

ن�ضوح الورفه لي ومنى تولد دم�ضق 

1975/7/9 م�ضلمة متاأهلة 

يو�ضف   : تبليغه  ال��م��ط��ل��وب 

دم�ضق  تولد  وفري�ال  ج��ود  اأ�ضامة 

1969/1/1 م�ضلم متاأهل 

خال�ضة الحكم المطلوب تبليغه: 

في  المحكمة  ه���ذه  ع��ن  ���ض��در  لقد 

 335 ق��رار   2519 اأ�ضا�س  ال��دع��وى 

بتاريخ 2021/3/11 والمت�ضمن  

1-التفريق بين المدعية وزوجها 

المدعى عليه وذلك لعلة غياب الزوج 

رجعية  طلقة  التفريق  ذلك  واعتبار 

واحدة بين الزوجين.

2-اأمر الزوجة بالعدة من تاريخ 

�ضدور القرار 

يدفع  باأن  عليه  المدعى  3-اإلزام 

للمدعية نفقة �ضهرية مقدارها خم�ضة 

ع�ضر األف ليرة �ضورية �ضهريا واعتبار 

عدتها  اإنهاء  حتى  الدعاء  تاريخ  من 

في حال ح�ضول مراجعة خالل فترة 

العدة 

في  ال��ط��الق  واق��ع��ة  4-ت�ضجيل 

ال�ضجل المدني 

عليها  المدعى  الجهة  5-ت�ضمين 

الر�ضوم والم�ضاريف 

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيا  قرارا 

���ض��در ب��ت��اري��خ 1442/7/27ه������� 

للطعن  قابل   2021/3/11 الموافق 

بالنق�س 

المطلوب  عنوان  لجهالة  ونظرا 

بال�ضحف  تبليغه  جرى  فقد  تبليغه 

اأ���ض��ول   34 ال��م��ادة  ب��اأح��ك��ام  عمال 

محاكمات لعام 2016 واإذا لم ي�ضلك 

القانونية  المدة  خالل  الطعن  طرق 

ي�ضبح الحكم مبرما �ضالحا للتنفيذ.

القا�ضي

65400

مذكرة اإخطار

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادرة 

الخام�ضة بدم�ضق

رقم الأ�ضا�س: 2021/6527

بنت  ن�ضيبه  المدعية:  الجهة 

�ضامر الهندي 

محمد  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

الجواد بن خلف 

10 زوال��ي��ة م��ن ي��وم  ال�����ض��اع��ة 

 2021/4/13 في  الواقع  الثالثاء 

من  عليك  المقامة  ال��دع��وى  ل��روؤي��ة 

المدعية بطلب تجديد بعد ال�ضطب + 

طلب عار�س 

ال�ضرعية  المحكمة  ت��خ��ط��رك 

المحدد  الوقت  في  للح�ضور  بدم�ضق 

وكيال  تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  اإن  حتى 

ع��ن��ك ت��ج��ري ب��ح��ق��ك الإج������راءات 

القانونية ولجهالة محل اإقامتك جرى 

اأ�ضول  ال�ضحف  بوا�ضطة  اإخطارك 

الذي �ضي�ضدر بمثابة  ويعتبر الحكم 

الوجاهي بحقك.

القا�ضي ال�ضرعي

65401

اإعالن

رقم الأ�ضا�س : 2160

�ضوزان  مر�س  ثبوت  على  بناء 

تولد  حياة  والدتها  الزايد  �ضعبان 

ال��رق��م   1963/8/23 ال��ري��ا���س 

فقد   01030127692 ال��وط��ن��ي 

القولية  ت�ضرفاتها  على  الحجر  تقرر 

ون�ضب وتعيين �ضقيقها اأحمد �ضعبان 

له  والإذن  عليها  �ضرعيا  قيما  الزايد 

�ضوؤونها  واإدارة  اأم��وره��ا  بت�ضوية 

والمخا�ضمة عنها ولها وفي مراجعة 

الر�ضمية  وال��دوائ��ر  المحاكم  جميع 

اإذن  على  الح�ضول  بعد  والأ�ضخا�س 

من المحكمة تحريراً.

القا�ضي ال�ضرعي الأول بدم�ضق

65402

مذكرة اإخطار �ضادرة عن محكمة 

في  ع�ضرة   الثامنة  المدنية  البداية 

دم�ضق 

بالدعوى رقم اأ�ضا�س 2845 لعام 

2021

المدعي:  التبليغ  طالبة  الجهة 

الت�ضليف  لم�ضرف  ال��ع��ام  المدير 

يمثله   � لوظيفته  اإ�ضافة   � ال�ضعبي 

المحامي جورج ق�ضي�س

ربا  تبليغها:  المطلوب  الجهة 

ح�ضن بنت ح�ضن �   

ب�ضبب  تبليغك  تعذر  اأن��ه  حيث 

تبليغك  ت��ق��رر  ع��ن��وان��ك  ج��ه��ال��ة 

واإخطارك لح�ضور جل�ضة  بال�ضحف 

الثالثاء  ي��وم  ال��م��ح��ددة  المحاكمة 

الواقع ف���ي                   2021/4/20 

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا  

بطلب تعوي�س ب�ضبب ترك العمل

تر�ضلي  اأو  تح�ضري  ل��م  واإذا 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية 

بمثابة  بحقك  الحكم  و�ضي�ضدر 

الوجاهي.   

القا�ضي رئي�س المحكمة      

65403

تبليغ مذكرة اإخطار بال�ضحف

المدنية  ال��ب��داي��ة  محكمة  ملف 

الغرفة الخام�ضة ع�ضرة بدم�ضق 

ال��ج��ل�����ض��ة   8337 اأ����ض���ا����س 

 2021/4/20

طالب التبليغ: اأحمد خراطة

المطلوب تبليغه: عمر الأحمد بن 

اأحمد ووحيدة تولد 1974 قيد حا�س 

خ�72 

الدعوى: تثبيت بيع �ضيارة 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

ال�ضحف  ب��اإح��دى  الإخ��ط��ار  م��ذك��رة 

اإعالنات  ولوحة  اليومية  الر�ضمية 

المحكمة وفق المادة 27/اأ من قانون 

اأ�ضول المحاكمات المدنية وفي حال 

جل�ضة  الثالثاء  يوم  ح�ضورك  عدم 

�ضباحا   10 ال�ضاعة   2021/4/20

بمثابة  بحقك  المحاكمة  �ضتجري 

الوجاهي.

القا�ضي

65404

اإعالن تبليغ بال�ضحف

ال�ضرعية  محكمة  عن  �ضادر  قرار 

الثانية )ب( في دم�ضق

القادري  رن��ا  التبلي����غ:  طالبة 

ال�����رزاق ون���ادي���ا تولد  ب��ن��ت ع��ب��د 

دم�ضق2000/7/19.

ال�ضريف  اأحمد  المطلوب تبليغه: 

بن محمد ر�ضوان واإنعام ناجي تولد 

دم�ضق1988/3/25

الدع�������������وى: تثبيت طالق. 

خال�ضة الحكم المطلوب تبليغه: 

لقد �ضدر عن هذه المحكمة القرار رقم 

/412/ في الدعوى اأ�ضا�س 

 2021/3/22 بتاريخ   /890/

والمت�ضمن:

من  ال��واق��ع  ال��ط��الق  تثبيت   -1

بتاريخ  المدعية  من  عليه  المدعى 

2019/10/27 في تركيا واعتباره 

طلقة رجعية انقلبت اإلى بائنة بعدم 

مراجعة الزوج زوجته خالل العدة.

لنق�ضاء  بالعدة  البحث  عدم   -2

اجلها.

عن  المدعية  تنازل  تثبيت   -3

باقي طلباتها في هذه الدعوى.

4- ت�ضمين المدعى عليه الر�ضوم 

والم�ضاريف.

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيًا  قراراً 

الأ�ضول  ح�ضب  علنًا  واأف��ه��م  �ضدر 

1442ه������  �ضعبان   9 الثنين  ي��وم 

الموافق 2021/3/22مقاباًل للطعن 

بالنق�س.

القا�ضي                    

65405

اإعالن 

مذكرة دعوة �ضادرة عن المحكمة 

ال�ضرعية بدم�ضق

الغرفة ال�ضابعة

رقم اأ�ضا�س : 2021/7/7918 

محمد  عائ�ضة  التبليغ:  طالب 

خمي�س

�ضعيد  ماجد  تبليغه:  المطلوب 

اأ�ضعيد 

يوم  م��ن  زوال��ي��ة   9 ال�ضاعة  ف��ي 

 2021/4/21 في  الواقع  الأربعاء 

من  عليك  المقامة  ال��دع��وى  ل��روؤي��ة 

خمي�س  محمد  عائ�ضه  ال��م��دع��ي��ة 

تفريق لعلة ال�ضقاق تدعوك المحكمة 

حتى  المحدد  الوقت  في  للح�ضور 

عنك  وكيال  تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  اإذا 

تجري في حقك الإجراءات القانونية 

تبليغك  ج��رى  ع��ن��وان��ك  ولجهالة 

و�ضيعتبر  اأ�ضول  ال�ضحف  بوا�ضطة 

بمثابة  بحقك  �ضي�ضدر  الذي  الحكم 

الوجاهي.

القا�ضي ال�ضرعي

65406

اإعالن

 بمثابة مذكرة دعوة بال�ضحف

ال�ضتئناف  محكمة  عن  �ضادرة 

المدنية الثالثة بدم�ضق 

منذر  الم�ضتاأنف:  التبليغ  طالب 

نف�ضه  ع��ن  اأ���ض��ال��ة  �ضقور  محمد 

المرحوم  م��وؤرث��ه  لتركة  واإ���ض��اف��ة 

�ضليمان منذر �ضقور تمثله المحامية 

هوازن علي 

الم�ضتاأنف  تبليغه  المطلوب 

عليه: محمد عبد ال�ضتار البياع 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام   /1544 اأ���ض��ا���س/ 

القادمة  الجل�ضة  لح�ضور   دعوتك 

 2021/4/27 بتاريخ  الثالثاء  يوم 

لم  واإذا  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

اأو تر�ضل وكيال تجري بحقك  تح�ضر 

المعاملة القانونية. 

رئي�س المحكمة

65407

تنفيذي  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع���الن 

بال�ضحف

المدني  التنفيذ  دائرة  عن  �ضادر 

بدم�ضق

اإيداع    134 التنفيذي رقم   الملف 

لعام2021

طالبة التنفيذ: رول درغام يمثلها 

المحامي اآلء الح�ضين 

المنفذ عليه: عماد ب�ضير جبان 

المدني  التنفيذ  رئا�ضة  ق��ررت 

بدم�ضق تبليغكم بقيام طالب التنفيذ 

للر�ضوم  اإ�ضافة  الرهن  مبلغ  باإيداع 

المدني  التنفيذ  دائرة  �ضندوق  لدى 

بدم�ضق 

التنفيذ  رئ��ا���ض��ة  ل��ق��رار  و���ض��ن��دا 

لأحكام  وتوفيقا  دم�ضق  في  المدني 

قانون  من   288 والمادة   287 المادة 

بتنفيذ  تكليفكم  المحاكمات  اأ�ضول 

خالل  اأعاله  المذكور  القرار  م�ضمون 

خم�ضة ع�ضر يوما تلي تاريخ ن�ضر هذا 

اليومية   ال�ضحف  اإحدى  في  الإعالن  

المنوه  الإجراءات  بحقكم  تجري  واإل 

عنها في القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�ضق

65411

مذكرة اإخطار �ضادرة عن محكمة 

البداية المدنية الرابعة بريف دم�ضق

بالدعوى رقم اأ�ضا�س 4963 لعام 

2021

الدين  عز  وفاء  المدعية:  الجهة 

الأعرج 

بن  زي��اد  عليها:  المدعى  الجهة 

اإبراهيم طاطين 

محي الدين وخالد وهدية ونعيمة 

وقمر واأمل اأولد �ضعبان جحى اأ�ضالة 

عن اأنف�ضهم واإ�ضافة اإلى تركة موؤرثهم 

�ضعبان بن محمد جحى 

الدعوى: تثبيت بيع وت�ضجيل 

ووفقا  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

قانون  من  اأ  فقرة   27 المادة  لأحكام 

لعام   1 رق��م  المحاكمات  اأ���ض��ول 

2016 تقرر اإخطارك لح�ضور جل�ضة 

والمحددة  عليك  المقامة  المحاكمة 

الثالثاء 2021/5/4 واإذا لم تح�ضر 

بنف�ضك اأو تر�ضل وكيال عنك �ضتجري 

و�ضي�ضدر  القانونية  المعاملة  بحقك 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65412

مذكرة دعوة

ال�ضرعية في  �ضادرة عن محكمة 

النبك بالدعوى ال�ضرعية

رقم اأ�ضا�س 381 لعام 2021

م�ضطفى  ماريا  المدعية:  الجهة 

الجالب والدتها ح�ضنا تولد 1998 

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

والدته  بحبوح  فريز  احمد   : دعوتها 

نبيله تولد 1985 م�ضافر خارج القطر 

بال�ضعودية 

الدعوى: زيادة نفقة 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

المحاكمة  جل�ضة  لح�ضور  بال�ضحف 

المقامة عليك والمحدد يوم الخمي�س 

�ضباحا   9 ال�ضاعة   2021/5/27

تر�ضل  اأو  بنف�ضك  تح�ضر  ل��م  واإذا 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية.

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

النبك

65413

اإعالن 

مذكرة دعوة مجل�س عائلي

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادرة 

في النبك بالدعوى اأ�ضا�س 125 لعام 

2021

جميل  بنت  ر�ضا  المدعية:  الجهة 

حمو�س يمثلها المحامي عماد ال�ضاقي 

اأ�ضول 

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

الحجي  عبد  عبدو  هيثم  دعوتها: 

م�ضافر   1976 تولد  �ضبحية  والدته 

خارج القطر بال�ضعودية 

ال�ضقاق  لعلة  تفريق   : الدعوى 

ومهر وم�ضاغ ذهبي 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

عائلي  مجل�س  لح�ضور  بال�ضحف 

 2021/5/20 الخمي�س  والمحددة 

تح�ضر  لم  واذا  �ضباحا   11 ال�ضاعة 

تجري  عنك  وكيال  تر�ضل  او  بنف�ضك 

بحقك المعاملة القانونية.

رئي�س المحكمة ال�ضرعية بالنبك

65415

مذكرة دعوة مجل�س عائلي

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادرة 

في النبك بالدعوى اأ�ضا�س 224 لعام 

2021

زينب  عبدو  اأمل  المدعية:  الجهة 

اأمل  المحامية  تمثلها  مريم  والدتها 

النعنو�س اأ�ضول 

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة   

اأديب  محمد  الرحمن  عبد   : تبليغها 

 1977 تولد  فاطمة  وال��دت��ه  جمال 

م�ضافر خارج القطر في ال�ضعودية 

ال�ضقاق  لعلة  تفريق  ال��دع��وى: 

ونفقة اأولد 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

عائلي  مجل�س  لح�ضور  بال�ضحف 

 2021/5/20 الخمي�س  والمحددة 

تح�ضر  لم  واإذا  �ضباحا   11 ال�ضاعة 

تجري  عنك  وكيال  تر�ضل  اأو  بنف�ضك 

بحقك المعاملة القانونية.

رئي�س المحكمة

65416

اإعالن تبليغ قرار حكم �ضادر عن 

المحكمة ال�ضرعية في التل 

بالدعوة رقم اأ�ضا�س 60 قرار رقم   

لعام 2021 

طالب التبليغ: قمر الم�ضري بنت 

عبد العزيز واآمينه تولد 1992 

المطلوب تبليغه: محمد عزالدين 

تولد  زه��ري��ة  وال��دت��ه  محمود  اب��ن 

1984- مجهول الإقامة.

مو�ضوع الدعوى: تفريق لل�ضقاق 

وال�ضرر ومهر ونفقة. 

رقم  الحكم  تبليغك  لتعذر  نظراً 

ال�ضرعية  المحكمة  عن  ال�ضادر   447

في التل

في   2021/3/28 ب��ت��اري��خ 

 2021 60 لعام  اأ�ضا�س  الدعوى رقم 

باأحكام  وعمال  الإقامة  مجهول  كونك 

المدنية  المحاكمات  اأ�ضول  قانون 

عن  المذكور  الحكم  تبليغك  قررنا 

لوحة  على  ول�ضقا  الإع���الن  طريق 

من  اأقر  والقا�ضي  المحكمة  اإعالنات 

حيث النتيجة: 

ال��زوج��ي��ن  ب��ي��ن  ال��ت��ف��ري��ق   -1

ال��م��ت��داع��ي��ي��ن ق��م��ر ال��م�����ض��ري بنت 

بن  ع��زال��دي��ن  ومحمد  عبدالعزيز 

محمود.

اأمر الزوجة بالعدة ال�ضرعية   -2

ينق�س  مالم  الحكم  ه��ذا  تاريخ  من 

ولمدة لتقل عن ثالثة اأ�ضهر 

عن  المدعية  تنازل  تثبيت   -3

المهرين المعجل والموؤجل.

المدني  ال�ضجل  اأمين  اإب��الغ   -4

الحكم  ه��ذا  ع��ن  ���ض��ورة  المخت�س 

لتنفيذ م�ضمونه بعد اكت�ضابه الدرجة 

القطعية اأ�ضوًل. 

الر�ضوم  عليه  المدعى  ت�ضمين 

والم�ضاريف.

الوجاهي  حكمًا وجاهيًا وبمثابة 

لالأ�ضول  وف��ق��ًا  علنًا  واأف��ه��م  ���ض��در 

الموافق   1442 14/�ضعبان  بتاريخ 

للطعن  ق��اب��اًل  ل��������2021/3/28م 

بطريق النق�س.

القا�ضي

65418

اإعالن 

محكمة  عن  �ضادرة  دعوة  مذكرة 

البداية المدنية الثالثة بريف دم�ضق

بالدعوى رقم اأ�ضا�س 6983 لعام 

2021

اإبراهيم  محمد  المدعية:  الجهة 

ازريق 

عمر  اأحمد  عليها:  المدعى  الجهة 

�ضليك 

الدعوى: تثبيت بيع 

ووفقا  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

قانون  من  اأ  فقرة   27 المادة  لأحكام 

لعام   1 رق��م  المحاكمات  اأ���ض��ول 

جل�ضة  لح�ضور  دعوتك  تقرر   2016

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

 2021/4/28 في  الواقع  الأربعاء 

تر�ضل  اأو  بنف�ضك  تح�ضر  ل��م  واإذا 

المعاملة  بحقك  �ضتجري  عنك  وكيال 

القانونية.

القا�ضي

65419

اإعالن 

ط   / ع  اإخ��ط��ار  م��ذك��رة  تبليغ 

ال�ضحف

ال�ضلح  محكمة  ع��ن  ����ض���ادرة 

المدني بالزبداني

لعام   19 اأ�ضا�س  رقم  بالدعوى 

2021

العالول  رزان   : المدعية  الجهة 

بنت عبد المعين 

وائ��ل  عليها:  ال��م��دع��ى  ال��ج��ه��ة 

العالول ابن عبد المعين 

الدعوى: اإزالة �ضيوع 

ع/ط  دعوتكم  لدينا  تقرر  فقد 

المحاكمة  جل�ضة  لح�ضور  ال�ضحف 

 2021/4/21 ف��ي  الرب��ع��اء  ي��وم 

ال�ضاعة 10 �ضباحا للنظر في الدعوى 

المقامة عليك 

تر�ضلوا  اأو  تح�ضروا  ل��م  ف���اإذا 

بحقكم  �ضتجري  عنكم  ي��ن��وب  م��ن 

الإجراءات القانونية و�ضي�ضدر الحكم 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65420

مذكرة اإخطار

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادرة 

لعام   54 رق��م  بالدعوى  جا�ضم  في 

2021م

�ضعيد  اإي��م��ان  المدعية:  الجهة 

–من  عواطف  والدتها  ال�ضلخدي- 

جا�ضم.

ب�ضار  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

من  دلل-  والدتها  ال�ضحمة-  غ�ضان 

دم�ضق –الت�ضامن.

الدعوى: تثبيت طالق.

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

بال�ضحف  الإخطار  مذكرة  تبليغك 

 54 اأ�ضا�س  رق��م  بالدعوى  اليومية 

بطلب  عليك  المقامة  2021م  لعام 

تثبيت طالق والمحدد موعد الجل�ضة 

موعداً  2021/4/12م  الإثنين  يوم 

للنظر فيها.

اأو  بنف�ضك  ت��ح�����ض��ر  ل���م  ف����اإن 

�ضتجري  عنك  قانونيًا  وكياًل  تر�ضل 

ويعتبر  القانونية.  المعاملة  بحقك 

بمثابة  بحقك  �ضي�ضدر  ال��ذي  القرار 

الوجاهي.

القا�ضي

65422

مذكرة دعوة 

�ضادرة عن المحكمة ال�ضرعية في 

النبك بالدعوى ال�ضرعية رقم اأ�ضا�س 

329 لعام 2021

محمود  مي�ضم  المدعية:  الجهة 

 1998 لتولد  عيدة  والدتها  غ�ضن 

الم�ضرفة 77

المطلوب  عليها  المدعي  الجهة 

دعوتها: نا�ضر عثمان الوكاع والدته 

القيد  الع�ضارة  الأم��ان��ة   1980 دل��ة 

�ضبيخان )1( مجهول الإقامة

الدعوى: تفريق لعلة ال�ضقاق

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را   

جل�ضة  لح�ضور  بال�ضحف  تبليغك 

والمحدد  عليك  المقامة  المحاكمة 

يوم الثالثاء 27\4\ 2021 ال�ضاعة 

تح�ضر  ل��م  واإذا  �ضباحا  التا�ضعة 

تجري  عنك  وكيال  تر�ضل  اأو  بنف�ضك 

بحقك المعاملة القانونية.

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

النبك

65424

بال�ضحف  اإخطار  مذكرة  اإع��الن 

المدنية  ال�ضلح  محكمة  عن  �ضادرة 

في دوما

لعام   33 اأ�ضا�س  رقم  بالدعوى 

2021

بيان  المدعية  التبليغ:  طالبة 

ب��ن��ت م��م��دوح ب����دران اأ���ض��ال��ة عن 

موؤرثها  لتركة  واإ���ض��اف��ة  نف�ضها 

�ضعيد  محمد  ه�ضام  المرحوم  زوجها 

ماجد  المحامي  يمثلها  ال��ب��غ��دادي 

ال�ضيخ عمر 

المدعى   : تبليغه  ال��م��ط��ل��وب 

البغدادي  �ضعيد  محمد  عدنان  عليه 

لتركة  واإ�ضافة  نف�ضه  عن  اأ�ضالة 

�ضعيد  محمد  ه�ضام  المرحوم  موؤرثه 

البغدادي 

�ضيوع  اإزال��ة  الدعوى:  مو�ضوع 

عقارات . 

نظرا لتعذر تبليغك مذكرة الدعوة 

يفيد  ب�ضرح  المذكرة  ع��ودة  ب�ضبب 

بجهالة مف�ضل موطنكم الحالي وعدم 

تم  التي  ال�ضابقة  الجل�ضة  ح�ضورك 

اإليها بوا�ضطة  العالن مذكرة دعوتك 

هذه  اإخ��ط��ارك  ت��ق��رر  فقد  ال�ضحف 

بال�ضحف  الن�ضر  بوا�ضطة  المذكرة 

المحكمة  اإع���الن���ات  ل��وح��ة  وع��ل��ى 

لح�ضور جل�ضة المحاكمة المقررة في 

يوم  من   10 بال�ضاعة  المحكمة  قاعة 

الثالثاء 2021/4/27 

واذا لم تح�ضر في الوقت المحدد 

بحقك  تجري  عنك  وكيال  تر�ضل  او 

الحكم  ويعتبر  القانونية  الج��راءات 

الوجاهي  بمثابة  �ضي�ضدر  ال���ذي 

بحقك.

القا�ضي

65427

اإعالن 

بيع اأموال غير منقولة بال�ضحف

المدني  التنفيذ  دائرة  عن  �ضادر 

بدم�ضق

ب���ال���م���ل���ف ال���ت���ن���ف���ي���ذي رق���م 

2021/1827 �ضلحي 

فواز  بن  عدنان   : التنفيذ  طالب 

جمال  المحامي  يمثله  ابراهيم  حاج 

زيادة . 

المنفذ �ضدهم :

1-حميده بنت �ضالح غازي 

اأولد  وانت�ضار  واأ�ضامة  2-محمد 

�ضالح متولي . 

3-انت�ضار بنت ر�ضدي متولي .

القرار المطلوب تنفيذه : هو الحكم 

المدنية  ال�ضلح  محكمة  عن  ال�ضادر 

الثامنة بدم�ضق رقم /309/ ا�ضا�س 

 2020/11/11 تاريخ   /3781/

والمت�ضمن :

رقم  العقار  �ضيوع  اإزال��ة   -1

عن  وذل��ك  ج��ادة  �ضالحية   2/253

اأ�ضول  العلني  بالمزاد  بيعه  طريق 

كل  المالكين  على  ثمنه  وت��وزي��ع 

القيد  في  المحددة  ح�ضته  بح�ضب 

العقاري . 

2-ت��رق��ي��ن اإ����ض���ارة ال��دع��وى 

المو�ضوعة على �ضحيفة العقار رقم 

بموجب  ج��ادة  �ضالحية   2/253

 2020/7/13 تاريخ   1933 العقد 

بعد تنفيذ الفقرة الأولى ا�ضول . 

التنفيذ  رئا�ضة  ل��ق��رار  وتنفيذا 

لأحكام  وتوفيقا  دم�ضق  في  المدني 

اأ���ض��ول  ق��ان��ون  م��ن   288/287

م�ضمون  بتنفيذ  نكلفكم  محاكمات 

ع�ضر  خم�ضة  خ��الل  المذكور  القرار 

يوما يلي تاريخ ن�ضر هذا الإعالن في 

يجري  واإل  اليومية  ال�ضحف  اإحدى 

في  عنها  المنوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور . 

مدير التنفيذ في دم�ضق

65438

المحكمة  ع���ن  ����ض���ادر  اإع�����الن 

ال�ضرعية بدم�ضق

اإلى  موجهة  دعوة  مذكرة  بمثابة 

المدعى عليها

بالدعوى رقم اأ�ضا�س /23/ لعام 

2021 طالق اإداري

يمثله  ع��ط��وة  محمد  ال��م��دع��ي: 

المحامي ب�ضام نويالتي

محمد  ا���ض��راء  عليها:  ال��م��دع��ى 

�ضبح 

)ب�ضبب الظروف الأمنية(

جل�ضة  لح�ضور  المحكمة  تدعوك 

التا�ضعة  ال�ضاعة  ف��ي  المحاكمة 

في  الواقع  الثنين  يوم  من  �ضباحًا 

الدعوى  في  للنظر   2021/4/19

المقامة عليك من المدعي محمد عطوة 

الظروف  ب�ضبب  اداري  طالق  بطلب 

 /34/ المادة  باأحكام  وعماًل  المنية 

من قانون اأ�ضول المحاكمات المدنية 

تقرر  فقد   2016 ل��ع��ام   /1/ رق��م 

لم  واإذا  ال�ضحف  بوا�ضطة  اإخطارك 

تح�ضر اأو تر�ضل وكياًل عنك �ضتجري 

بحقك الإجراءات القانونية. 

القا�ضي ال�ضرعي

65439

اإعالن 

مذكرة اخطار بال�ضحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الخام�ضة ع�ضر بدم�ضق

عمار  رفعت  :ندى  التبليغ  طالب 

الكريم  عبد  احمد  المحامي  يمثلها 

محمد

ح�ضن  اإبراهيم  تبليغه  المطلوب 

اإبراهيم 

الدعوى :تثبيت بيع �ضيارة 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  اخطاره 

 2021 ل��ع��ام  اأ�����ض����ا�����س/8690/ 

القادمة  الجل�ضة  لح�ضور   اخطارك 

 2021/4/19 الواقع  الثنين  يوم 

لم  واذا  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

او تر�ضل وكيال تجري بحقك  تح�ضر 

الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية  المعاملة 

بحقك بمثابة الوجاهي .

القا�ضي

65449

اإعالن

ادعى ال�ضيد هاني علي خ�ضور

للعقار  التمليك  �ضند  ف��ق��دان   

رق����م/2177/زم����ري����ن ال��ع��ق��اري��ة 

وي��ط��ل��ب ب���دل ���ض��ائ��ع ع��ن��ه ويحق 

للمعتر�س مراجعة مديرية الم�ضالح 

العقارية بطرطو�س خالل/15/يومًا 

من تاريخ ن�ضره بالجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بطرطو�س

140918

اإعالن

ادع�����ى ال�����ض��ي��د م��ح��م��د اأدي����ب 

حميدو�س 

محمود  اأدي�����ب  ع���ن  ب��وك��ال��ت��ه 

حميدو�س فقدان �ضند التمليك للعقار 

العقارية  �ضاكر  رقم/100/ميعار 

وي��ط��ل��ب ب���دل ���ض��ائ��ع ع��ن��ه ويحق 

للمعتر�س مراجعة مديرية الم�ضالح 

العقارية بطرطو�س خالل/15/يومًا 

من تاريخ ن�ضره بالجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بطرطو�س

140919
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�ضند تبليغ قرار بال�ضحف  �ضادر 

الرابعة  المدنية  البداية  محكمة  عن 

بريف دم�ضق   

ابن  غزال  ه�ضام   : التبليغ  طالب 

محمد عدنان      يمثله المحامي ب�ضام 

نويالتي 

المطلوب تبليغه : 1-  عبد المجيد 

عثمان الفتري�س 2- محمود �ضليمان 

الفتري�س 3- اأيمن يا�ضين الفتري�س                      

مجهولي القامة

رقم  ال��ق��رار  تبليغكم  مو�ضوعه 

تاريخ   /1186/ اأ�ضا�س    /44/

محكمة  عن  ال�ضادر   2012/2/9

البداية المدنية الرابعة بريف دم�ضق 

الجهة  �ضراء  1-تثبيت   : والمت�ضمن 

عليها  المدعى  الجهة  من  المدعية 

لل�ضقة ال�ضكنية على الهيكل العظمي 

في  الواجهة  �ضرقي  �ضمالي  اتجاه 

الم�ضاد  البناء  من  فني  الول  الطابق 

عين   413 رقم  العقار  من  جزء  على 

رخ�ضة  ب��م��وج��ب  ال��ع��ق��اري��ة  ت��رم��ا 

ترما  عين  بلدية  عن  ال�ضادرة  البناء 

 2009/1/27 تاريخ   6/1 برقم 

 15 بالرقم  لها  المرموز  ال�ضقة  وهي 

لدى  الموثق  التخا�ض�س  عقد  في 

 43 برقم  بطنا  بكفر  بالعدل  الكاتب 

 2009/3/19 تاريخ   108/544/

المدعية  الجهة  ا�ضم  وت�ضجيلها على 

م��دي��ري��ة  ل���دى  بينهما  م��ن��ا���ض��ف��ة 

بعد  دم�ضق  ريف  العقارية  الم�ضالح 

وت�ضحيح  الف��راز  معاملتي  اج��راء 

الو�ضاف على نفقة الجهة المدعية . 

2-رف�������ع ا�����ض����ارة ال���دع���وى 

المو�ضوعة بالعقد رقم 2968 تاريخ 

2010/5/11 بعد الت�ضجيل.

المدعى  الجهة  اق��رار  3-تثبيت 

عليها بتنفيذ المرافق العامة والك�ضوة 

ال��درج  وب���الط  للبناء  ال��خ��ارج��ي��ة 

وتركيب الم�ضعد والمداخن واي�ضال 

المياه الحلوة والمالحة .

الر�ضوم  المدعي  ت�ضمين   -4

والم�ضاريف 

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيًا  قراراً 

�ضدر علنا بتاريخ 2012/2/9 قابال 

عنوانكم  لجهالة  نظراً  لال�ضتئناف  

بوا�ضطة  الحكم  ار  قر  تبليغكم  تقرر 

ال�ضحيفة الر�ضمية 

القا�ضي

65440

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف �ضادرة عن محكمة ال�ضلح 

المدني التا�ضعة بدم�ضق 

ط���ال���ب ال����دع����وة :ع���ب���د الل���ه 

�ضهام  المحامية  تمثله  ال�ضطواني 

ال�ضربجي 

بن  :1-محمد  دعوته  المطلوب 

محمد يحيى الكرم 

2-امت�ضال الحلواني بنت محمد 

الدعوى : تخمين

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوتهم 

اأ�ضا�س/ 4992/ لعام 2021 دعوتكم 

اإعالنات  ولوحة  ال�ضحف  بوا�ضطة 

القادمة  الجل�ضة  لح�ضور  المحكمة 

 2021/4/25 ت��اري��خ  الح��د  ي��وم 

لم  واإذا  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

تجري  وكيال  تر�ضلوا  او  تح�ضروا 

بحقكم المعاملة القانونية.

القا�ضي

65442

اإع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الأولى بدوما

  /861  / اأ�ضا�س  رقم  بالدعوى 

لعام 2021

طالب التبليغ :عمار عبد الرحيم ، 

يمثله المحامي محمد يا�ضر عمار

المطلوب تبليغه :محمد عماد بن 

اأديب �ضنجقدار.

ال��ج��ل�����ض��ة : ف���ي ي���وم الث��ن��ي��ن 

2021/4/26

تقرر  ال��ع��ن��وان  لجهالة  ن��ظ��راً 

تبليغكبح�ضور جل�ضة المحكمة التي 

اأعاله  المذكور  بالموعد  تعقد  �ضوف 

في مقر المحكمة الكائن في دوما.

بطلب: تثبيت بيع

واإذا لم تح�ضر اأو تر�ضل وكياًل عنك 

�ضتجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�ضي

65443

اعالن تبليغ بال�ضحف 

قرار �ضادر عن المحكمة ال�ضرعية 

الثانية –اأ-بدم�ضق 

دركزنلي  غ��ادة  التبليغ:  طالب 

نايم  بيت  تولد  ووفيقة  محمود  بنت 

1987/1/5 م�ضلمة متاأهلة 

ال��م��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه: اح��م��د 

العتيباني بن خالد ولمعاه تولد بيت 

نايم 1979/1/4 م�ضلم متاأهل 

خال�ضة الحكم المطلوب تبليغه: 

الدعوى  في  المحكمة  عن  �ضدر  لقد 

اأ�ضا�س /881/ قرار /325/بتاريخ 

2021/2/28 والمت�ضمن:

الموؤرخ  الحكمين  تقرير  ت�ضديق 

في 2021/1/16المت�ضمن التفريق 

لعلة  المتداعيين  ال��زوج��ي��ن  بين 

واحدة  طلقة  ذلك  واعتبار  ال�ضقاق 

بائنة بينونة �ضغرى ل تحل الزوجة 

لزوجها ال بمهر وعقد جديدين 

امر الزوجة بالعدة ال�ضرعية  من 

تاريخ هذا الحكم 

ت�ضجيل الفرقة )الطالق(على قيد 

الطرفين في ال�ضجل المدني 

كامل  عن  عليه  المدعى  واعفاء 

ال��ب��ال��غ  وم��وؤج��ل��ه  معجله  ال��م��ه��ر 

ليرة  ون�ضف  مليون  مجموعهما 

�ضورية اأو بالغا مابلغ لتنازل الزوجة 

المدعية عنه 

دعواها  المدعية  ح�ضر  تثبيت 

بالتفريق لعلة ال�ضقاق 

الر�ضوم  عليه  المدعى  ت�ضمين 

والنفقات 

المدعية  بحق  وج��اه��ي��ا  حكما 

المدعى  بحق  ال��وج��اه��ي  وبمثابة 

1442/7/16ه  بتاريخ  �ضدر  عليه 

قاباًل   2021/2/28 ف��ي  الموافق 

ح�ضب  علنا  وافهم  بالنق�س  للطعن 

الأ�ضول 

المطلوب  عنوان  لجهالة  ونظراً 

تبليغه  فقد جرى تبليغه بال�ضحف 

عماًل باأحكام

34 م��ن ق��ان��ون اأ���ض��ول  ال��م��ادة 

2016 واذا لم ت�ضلك  محاكمات لعام 

القانونية  المدة  خالل  الطعن  طرق 

ي�ضبح الحكم مبرمًا �ضالحًا للتنفيذ

القا�ضي

65444

تبليغ  ���ض��ن��د  ب��م��ث��اب��ة  اع����الن 

بال�ضحف اليومية 

ال��ت��ب��ل��ي��غ :م��ح��م��د خير  ط��ال��ب 

لتركة  وا�ضافة  اأ�ضالة  المهايني 

موؤرثه الموحوم م�ضباح المهايني

بن  :�ضعيد  تبليغه  المطلوب 

�ضموحي الدقر 

:القرار  تبليغه  المطلوب  القرار 

ال�ضتئناف  محكمة  ع��ن  ال�����ض��ادر 

اأ�ضا�س  رقم  بدم�ضق  الثامنة  المدنية 

 2013 لعام   /49/ قرار   /1898/

والمت�ضمن :

قبول ال�ضتئناف �ضكال ومو�ضوعا 

واإع���ادة  الم�ضتاأنف  ال��ق��رار  وف�ضخ 

المحكمة  ال��ى  الم�ضتاأنفة  ال��دع��وى 

الم�ضتاأنف  القرار  م�ضدرة  البدائية 

لمتابعة ال�ضير بها ا�ضول 

قرارا قابال للطعن بالنق�س �ضدر 

بتاريخ 2013/4/24 

بتبليغك  تقرر  عنوانك  ولجهالة 

اإع��الن��ات  ل��وح��ة  وع��ل��ى  بال�ضحف 

المحكمة ا�ضول

الرئي�س

65445

بمثابة مذكرة  دعوى موجهة اإلى 

المدعى عليه

الغرفة ال�ضرعية ال�ضابعة

رقم الدعوى :2021/7359

هارون  الم�����دعي������������ة:ديما 

بنت عمر يمثلها المحامي محمد اأن�س 

ال�ضمان .

ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه:ع��الء ال��دي��ن 

الخواجة بن محمد بدري .

العا�ضرة زوالية من يوم  ال�ضاعة 

الأربعاء الواقع 2021/4/14 لروؤية 

المدعية  من  عليك  المقامة  الدعوى 

بطلب دعوى تثبيت  طالق .

تدعوك المحكمة ال�ضرعية بدم�ضق 

اإن  للح�ضور في الوقت المحدد حتى 

لم تح�ضر اأو تر�ضل وكياًل عنك تجري 

ولجهالة  القانونية  الجراءات  بحقك 

المادة  باأحكام  وعماًل  اإقامتك  محل 

اأ�ضول المحاكمات  /27/ من قانون 

دعوتك  جرى   2016 لعام   /1/ رقم 

ويعتبر  اأ���ض��وًل  ال�ضحف  بوا�ضطة 

الحكم الذي �ضي�ضدر بمثابة الوجاهي 

بحقك.

القا�ضي ال�ضرعي

65446

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف �ضادرة عن محكمة البداية 

المدنية الرابعة بدم�ضق 

علي  :اإ�ضماعيل  ال��دع��وة  طالب 

جهاد  المحامي  يمثله  الجلغيف 

حمادي 

احمد  :محمد  دعوته  المطلوب 

فرحات 

الدعوى :تثبيت بيع جرار زراعي 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام  اأ����ض���ا����س/12094/ 

ولوحة  ال�ضحف  بوا�ضطة  دعوتك 

الجل�ضة  لح�ضور  المحكمة  اإعالنات 

ال��ق��ادم��ة ي���وم الرب���ع���اء ت��اري��خ 

العا�ضرة  ال�ضاعة   2021/4/28

�ضباحًا واإذا لم تح�ضر او تر�ضل وكيال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�ضي

65447

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف �ضادرة عن محكمة البداية 

المدنية ال�ضابعة بدم�ضق 

ق�ضيباتي  :يا�ضر   الدعوة  طالب 

يمثله المحامي محمد �ضامر قبيطري

المطلوب دعوته :غدير احمد دله

الدعوى :تثبيت عقد بيع �ضيارة 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 اأ����ض���ا����س/12689/ل���ع���ام 

ولوحة  ال�ضحف  بوا�ضطة  دعوتك 

اإع����الن����ات ال��م��ح��ك��م��ة ل��ح�����ض��ور 

تاريخ  الح��د  يوم  القادمة  الجل�ضة 

العا�ضرة  ال�ضاعة   2021/4/18

�ضباحًا واإذا لم تح�ضر او تر�ضل وكيال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�ضي

65448
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انذار

 الى العامل ابراهيم حمود العي�سى
 نظرًا لت�سررنا من غيابك عن العمل ولجهالتنا 

العمل  الى  بالعودة  ننذرك  فاننا  الحالي  بعنوانك 

خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر واال تعتبر 

م�ستنكفا عن العمل وبحكم الم�ستقيل

�شركة �شاهين للطباعة والتغليف  4186

انذار

الى العامل زيدان محي ح�سين
 نظرًا لت�سررنا من غيابك عن العمل ولجهالتنا 

العمل  الى  بالعودة  ننذرك  فاننا  الحالي  بعنوانك 

خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ الن�سر واال تعتبر 

م�ستنكفا عن العمل وبحكم الم�ستقيل

عبد الفتاح هالل  4187

اإعالن بال�ضحف

مذكرة دعوى

ال�ضلطان  م��ح��م��ود  ال��ق��ا���ض��ي:  

الثالثة  المدنية  البداية  قا�ضي    -

بالح�ضكة 

الم�ضاعد: عواد الحاج.

�ضولح  اإبراهيم  المدعية:  الجهة 

دحام  المحامي  يمثله  ح�ضن–  بن 

العلي.

الجهة المدعى عليه: عبد الرحمن 

البر�س بن غافقي.

الدعوى: تثبيت بيع �ضيارة.

ك��ون  تبليغكم  ل��ت��ع��ذر  ن���ظ���راً 

الأمنية  ال�ضيطرة  خ��ارج  عنونكم 

الدعوى  م��ذك��رة  تبليغكم  تقرر   –
بتاريخ   الجل�ضة  بموعد  بال�ضحف 

ب���ال���دع���وى  2021/4/25م 

فاإن  2021م  اأ�ضا�س/2178/لعام 

ينوب  من  تر�ضلوا  اأو  تح�ضروا  لم 

الإجراءات  عنكم �ضوف نتخذ بحقكم 

بحقك  بالدعوة  وال�ضير  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65450

اإعالن بال�ضحف

مذكرة اإخطار

القا�ضي: محمود علوان ال�ضلطان 

الثالثة  المدنية  البداية  قا�ضي    -

بالح�ضكة 

الم�ضاعد: عواد الحاج .

الحماد  �ضحوي  المدعية:  الجهة 

دحام  المحامي  يمثله  �ضليمان–  بن 

العلي.

رم�ضان  عليه:  المدعى  الجهة 

البراهيم بن خلف.

الدعوى: تثبيت بيع �ضيارة.

ك��ون  تبليغكم  ل��ت��ع��ذر  ن���ظ���راً 

الأمنية–  ال�ضيطرة  خ��ارج  عنونكم 

ال��دع��وى  م��ذك��رة  تبليغكم  ت��ق��رر 

بتاريخ   الجل�ضة  بموعد  بال�ضحف 

ب���ال���دع���وى  2021/4/29م 

فاإن  لعام2021م  اأ�ضا�س/2178/ 

ينوب  من  تر�ضلوا  اأو  تح�ضروا  لم 

الإجراءات  عنكم �ضوف نتخذ بحقكم 

بحقك  بالدعوة  وال�ضير  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65451

اإخ��ط��ار   تبليغ  بمثابة  اإع����الن 

بال�ضحف  

�ضادر عن محكمة البداية المدنية 

العا�ضرة بدم�ضق

برهان  الإخ��ط��ار:  تبليغ  طالب 

علي  المحامي  يمثله  �ضعيد  احمد 

يزبك.  

ا�ضم المطلوب اإخطاره :

المظلوم  �ضالح  اإب��راه��ي��م    -1

والدته امنة تولد 1950  .

المظلوم  اإب��راه��ي��م  �ضالح   -2

والدته انعام تولد 1974 .

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد   دعوته 

 2021 اأ���ض��ا���س/5108/ل��ع��ام  رق��م 

الجل�ضة  لح�ضور  اإخطاركم  تقرر  فقد 

  2021/4/20 ب��ت��اري��خ  ال��ق��ادم��ة 

يوم  من  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

الثالثاء واإذا لم تح�ضر اأو تر�ضل وكياًل 

قانونيًا عنك �ضتجري بحقك المعاملة 

القانونية.    

القا�ضي

65452

دع��وى  م��ذك��رة  بمثابة  اإع����الن 

بال�ضحف  

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الأولى بداريا 

بن  ن�ضار  اإي��اد  التبليغ:  طالب 

�ضياح. 

نامو�س  ف��وؤاد  تبليغه:  المطلوب 

بن طالب. 

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

لدينا بالدعوى رقم 2012/1/456 

المذكورة  الدعوى  لح�ضور  دعوتك 

ال�ضاعة   2021/4/27 الثالثاء  يوم 

اأو  تح�ضر  لم  واإذا  �ضباحًا  التا�ضعة 

الحكم  ف�ضي�ضدر  عنك  وكياًل  تر�ضل 

بحقك بمثابة الوجاهي . 

القا�ضي

65453

تنفيذي  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع���الن 

بال�ضحف 

المدني  التنفيذ  دائرة  عن  �ضادر 

بدم�ضق 

رق��م/4907/ التنفيذي  بالملف 

بدائي لعام 2021 

م�ضمار  م���روان  التنفيذ:  طالب 

يمثله المحامي جورج حم�ضي .

المنفذ �ضده: عدنان �ضموط .

هو  تنفيذه:  المطلوب  ال��ق��رار 

تاريخ  رق��م/42/م��ت��ف��رق��ة  ال��ق��رار 

محكمة  عن  ال�ضادر   2021/3/4

بدم�ضق  الأول��ى  المدنية  ال�ضتئناف 

المادي  الخطاأ  ت�ضحيح  المت�ضمن 

 2001/399 رق��م  بالقرار  ال��واق��ع 

المدني  التنفيذ  رئا�ضة  لقرار  و�ضنداً 

المادتين  لأحكام  وتوفيقًا  بدم�ضق 

اأ���ض��ول  ق��ان��ون  م��ن  و288   287

القرار  م�ضمون  بتنفيذ  نكلفكم  مدنية 

من  يومًا   15 خ��الل  اأع��اله  المذكور 

اإحدى  في  الإع��الن  هذا  ن�ضر  تاريخ 

ال�ضحف اليومية واإل تجري في حقك 

القانون  في  عنها  المنوه  الإج��راءات 

المذكور .

مدير التنفيذ بدم�ضق

65454

اإعالن  مناق�ضة

تعقيم  جهاز  واإ�ضالح  ل�ضيانة 

ليترات   610 �ضعة  بابين  رط��ب 

عدد/1/ والملحقات الخا�ضة به

لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  ف��ي 

دم�ضق وفق الآتي: 

لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  تعلن 

دم�ضق عن حاجتها ل�ضيانة واإ�ضالح 

 610 جهاز تعقيم رطب بابين �ضعة 

ليترات عدد/1/و الملحقات الخا�ضة 

لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  ف��ي  ب��ه 

دم�ضق وفق الآتي:

- التاأمينات الأولية: مبلغ مقطوع 

وقدره/55،000/ل.�س فقط خم�ضة 

وخم�ضون األف ليرة �ضورية ل غير.

من   %10 النهائية:  التاأمينات   -

قيمة الإحالة.

- مدة التنفيذ: عام ميالدي واحد 

اأ�ضهر  ثالثة  كل  دفعات  اأرب��ع  وعلى 

دفعة. 

واحد   %0.1 التاأخير:  غرامة   -

األ  على  تاأخير  ي��وم  كل  عن  بالألف 

الإجمالية  القيمة  من   %20 على  تزيد 

للعقد.

- مدة ارتباط العار�س بعر�ضه: 

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ تقديم العر�س 

المر�ضح  للعار�س  بالن�ضبة  اأم���ا 

القانون/51/ اأحكام  عليه  فتطبق 

لعام 2004م.

دفاتر   على  الح�ضول  يمكن   -

ال�ضروط من دائرة العقود في الهيئة 

بمبلغ )10000 ل.�س(.

- المناق�ضة: متكاملة

مغلفين  �ضمن  العرو�س  -تقدم 

مالي(   – ثبوتية  )اأوراق  مغلقين 

مغلق   ثالث  مغلف  في  مو�ضوعان 

نهاية  ح��ت��ى  الهيئة  دي����وان  اإل���ى 

في    الثنين  ليوم  الر�ضمي  ال���دوام 

2021/4/12 م.    

العامة  للهيئة  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 

لم�ضت�ضفى دم�ضق

65457

اإعالن 

لتاأمين  داخ��ل��ي  ع��رو���س  طلب 

بروب قلبي 

ع����دد/1/                                 ل��ل��ك��ب��ار  مخ�ض�س 

دم�ضق                                                                                                 لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  في 

للمرة الأولى وبال�ضرعة الكلية                                    

لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  تعلن 

بروب  لتاأمين  حاجتها  عن  دم�ضق 

عدد/1/وفق  للكبار  مخ�ض�س  قلبي 

الآتي: 

مبلغ  الأول���ي���ة:  ال��ت��اأم��ي��ن��ات   -

ل.�س/   550،000 وق��دره/  مقطوع 

ليرة  األف   فقط خم�ضمائة وخم�ضون 

�ضورية ل غير.

10%من  النهائية:  التاأمينات   -

قيمة الإحالة.

- مدة التنفيذ:/60/�ضتون يومًا 

التالي  اليوم  من  اعتباراً  تقويميًا 

لتبليغ المتعهد اأمر المبا�ضرة.

- الت�ضليم: موقع العمل. 

واحد   0.001 التاأخير:  غرامة   -

األ  على  تاأخير  ي��وم  كل  عن  بالألف 

الإجمالية  القيمة  من   %20 على  تزيد 

للعقد.

بعر�ضه  العار�س  ارتباط  مدة   -

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ تقديم العر�س 

اأما بالن�ضبة للعار�س المر�ضح فتطبق 

عليه اأحكام القانون  رقم/51/لعام 

.2004

دفتر  على  الح�ضول  يمكن   -

ال�ضروط من دائرة العقود في الهيئة 

مبلغ  لقاء  دم�ضق  لم�ضت�ضفى  العامة 

)10000 ل.�س(.

الديوان  اإل��ى  العرو�س  تقدم   -

ال��دوام  نهاية  حتى  للهيئة  ال��ع��ام 

تاريخ    الثنين   ي��وم   م��ن  الر�ضمي 

12/    2021/4م 

- العر�س متكامل.

المدير العام

65458

اإعالن طلب عرو�س 

لتاأمين وتركيب وت�ضغيل مكيفات 

تبريد عدد/2/

خا�ضة بوحدة عدم انقطاع التيار 

الكهربائي  

متعدد  المحوري  الطبقي  لجهاز 

ال�ضرائح في الهيئة العامة لم�ضت�ضفى 

دم�ضق  

للمرة الثانية وبال�ضرعة الكلية

لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  تعلن 

وتركيب  لتاأمين  حاجتها  عن  دم�ضق 

ع��دد/2/ تبريد  مكيفات  وت�ضغيل 

التيار  انقطاع  عدم  بوحدة  خا�ضة 

المحوري  الطبقي  لجهاز  الكهربائي 

العامة  الهيئة  في  ال�ضرائح  متعدد 

لم�ضت�ضفى دم�ضق وفق  الآتي:

- التاأمينات الأولية: مبلغ مقطوع 

فقط  وق����دره/2،400،000/ل.�����س 

مليونان واأربعمائة األف ليرة �ضورية 

ل غير.

10% من    - التاأمينات النهائية: 

قيمة الإحالة.

يومًا  �ضتون  التنفيذ:  م��دة   -

لت�ضليم  التالي  اليوم  من  تقويميًا 

موقع العمل.

غرامة التاأخير: 0.1% عن كل يوم 

من   %20 على  تزيد  األ  على  تاأخير 

القيمة الإجمالية للعقد.

بعر�ضه:  العار�س  ارتباط  مدة 

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ تقديم العر�س 

المر�ضح  للعار�س  بالن�ضبة  اأم���ا 

القانون/51/ اأحكام  عليه  فتطبق 

لعام 2004م.

ي��م��ك��ن ال��ح�����ض��ول ع��ل��ى دف��ات��ر 

ال�ضروط من دائرة العقود في الهيئة 

بمبلغ )10000 ل.�س(.

¾ العر�س: متكامل .
دي��وان  اإل��ى  العرو�س  تقدم   ¾
الر�ضمي  ال��دوام  نهاية  حتى  الهيئة 

ليوم الأحد  في 2021/4/11م.

المدير العام

65460

اإعالن مناق�ضة

ل�ضيانة واإ�ضالح تجهيزات مركز 

الغازات الطبية 

في الهيئة العامة لم�ضفى دم�ضق 

للمرة الثانية 

وبال�ضرعة الكلية 

لم�ضت�ضفى  العامة  الهيئة  تعلن 

دم�ضق عن حاجتها ل�ضيانة واإ�ضالح 

تجهيزات مركز الغازات الطبية وفق 

الآتي:

مبلغ  الأول���ي���ة:  ال��ت��اأم��ي��ن��ات   -

وق���دره/450،000/ل.����س  مقطوع 

ليرة  األف  وخم�ضون  اأربعمائة  فقط 

�ضورية ل غير.

من   %10 النهائية:  التاأمينات   -

قيمة الإحالة.

- مدة التنفيذ: عام ميالدي واحد 

اأ�ضهر  ثالثة  كل  دفعات  اأرب��ع  وعلى 

دفعة من اليوم التالي لت�ضليم موقع 

العمل .

واحد   0.001 التاأخير:  غرامة   -

اأن ل  تاأخير على  بالألف عن كل يوم 

الإجمالية  القيمة  من   %20 عن  تزيد 

للعقد .

بعر�ضه:  العار�س  ارتباط  مدة 

ثالثة اأ�ضهر من تاريخ تقديم العر�س 

المر�ضح  للعار�س  بالن�ضبة  اأم���ا 

القانون/51/ اأحكام  عليه  فتطبق 

لعام 2004م.

ي��م��ك��ن ال��ح�����ض��ول ع��ل��ى دف��ات��ر  

ال�ضروط من دائرة العقود في الهيئة 

بمبلغ )10000 ل.�س(.

المناق�ضة: متكاملة

مغلفين  �ضمن  العرو�س  تقدم 

مالي(   – ثبوتية  )اأوراق  مغلقين 

مغلق  ثالث  مغلف  في  مو�ضوعان 

نهاية  ح��ت��ى  الهيئة  دي����وان  اإل���ى 

في   الثنين  ليوم  الر�ضمي  ال���دوام 

.2021/4/12

المدير العام لم�ضت�ضفى دم�ضق

65461

م���ذك���رة اإخ���ط���ار ����ض���ادرة عن 

المحكمة البداية المدنية في يبرود

ب����ال����دع����وى رق������م اأ����ض���ا����س 

382\2021م

وجيه  اأم��ن��ه   : المدعية  الجهة 

كمون اأ�ضالة عن نف�ضها وبالو�ضاية 

ال�ضرعية عن ابنها رواد عقيل

الجهة المدعى عليها:  خالد عبدو 

الع�ضالي

الدعوى: تثبيت بيع

تقرر  ع��ن��وان��ك  ل��ج��ه��ال��ة  ن��ظ��راً 

اإخ����ط����ارك ب��ال�����ض��ح��ف ل��ح�����ض��ور 

الخمي�س                ي���وم  ال��م��ح��ددة  جل�ضة 

لم  واإذا   9 2021/4/22ال�����ض��اع��ة 

تح�ضر اأو تر�ضل عنك وكيال �ضتجري 

بحقك المعاملة القانونية  و�ضي�ضدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65462

م���ذك���رة اخ���ط���ار ����ض���ادرة عن 

المحكمة البداية المدنية في يبرود

ب����ال����دع����وى رق������م اأ����ض���ا����س 

2021/381م

الجهة المدعية: هدى محمد عقيل

المدعى عليها: محمد عبد  الجهة 

الكريم القيقي

الدعوى: تثبيت بيع

نظرا لجهالة عنوانك تقرر اخطارك 

المحددة  جل�ضة  لح�ضور  بال�ضحف 

يوم الخمي�س               2021/4/22 

تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  واإذا   9 ال�ضاعة 

المعاملة  بحقك  �ضتجري  وكيال  عنك 

بحقك  الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية  

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65463

اإعالن 

محكمة  عن  �ضادرة  دعوة  مذكرة 

البداية المدنية في يبرود

بالدعوى رقم 

اأ�ضا�س2021/430م

محمد  �ضهيلة  المدعية:  الجهة 

ديب الخطيب

�ضعيد  عليها:  المدعى  الجهة 

اأ�ضالة واإ�ضافة  محمد ديب الخطيب 

لتركة موؤرثه محمد ديب الخطيب

الدعوى: تثبيت بيع

ن����ظ����را ل���ج���ه���ال���ة ع��ن��وان��ك��م 

ت����ق����رر ت��ب��ل��ي��غ��ك��م ب��ال�����ض��ح��ف 

ي��وم  ال��م��ح��ددة  جل�ضة  ل��ح�����ض��ور 

واإذا   9 الأحد2021/4/18ال�ضاعة 

وكيال  عنكم  تر�ضلوا  اأو  تح�ضروا  لم 

�ضتجري بحقكم المعاملة القانونية.

القا�ضي

65464

�ضند تبليغ قرار حكم

����ض���ادر ع���ن م��ح��ك��م��ة ال��ب��داي��ة 

رقم  بالدعوى  ي��ب��رود  ف��ي  المدنية 

اأ�ضا�س2021/49 قرار2021/94

طالب التبليغ: محمد زيدان ف�ضة

م�ضطفى  تبليغه:  ال��م��ط��ل��وب 

�ضالمة ابن عبد اللطيف

الدعوى: تثبيت بيع �ضيارة.

القرار المطلوب تبليغه:

بين   ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -1

عليها  وال��م��دع��ى  المدعية  الجهة 

تحمل  م��ازدا  اب  بيك  نوع  لل�ضيارة 

واإل��زام  حماه   350224 رق��م   لوحة 

ملكية  بنقل  عليها  المدعى  الجهة 

ال�ضيارة المذكورة ل�ضم المدعية 

ال���دع���وى  اإ�����ض����ارة  رف����ع   -2

ال�ضيارة  �ضحيفة  على  المو�ضوعة 

تزامنا مع نقل الملكية ل�ضم المدعية.

عليها  المدعى  الجهة  3-ت�ضمين 

الر�ضوم والم�ضاريف .

نظراً لجهالة موطنك تتم تبليغك 

القرار بال�ضحف

القا�ضي

65465

اإخطار تنفيذي

التنفيذ  رئ��ا���ض��ة  ع���ن  ����ض���ادر 

رقم    التنفيذي  بالملف  ي��ب��رود  ف��ي 

2021/195

طالب التنفيذ: نائل محمد واوي

نعمات  �ضده:  التنفيذ  المطلوب 

محمود حاج اأحمد 

تقرر  ع��ن��وان��ك  ل��ج��ه��ال��ة  ن��ظ��راً 

رق��م  ال���ق���رار  بال�ضحف  اإخ���ط���ارك 

ال�ضادر  التنفيذ  مو�ضع   2021\40

عن محكمة البداية المدنية في يبرود 

بتاريخ 9\2 \2021 والمت�ضمن:

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -1

احمد  )رن��دة  عليها  المدعى  الجهة 

المدعى  الجهة  م��وؤرث  وبين  خطبا( 

للعقار  خطبا(  عمران  )احمد  عليها 

ثم  وم��ن    14\11 ي��ب��رود   27 رق��م 

الجهة  بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت 

وبين  واوي(  محمد  )نائل  المدعية 

اأحمد  )رن��دة  عليها  المدعى  الجهة 

المذكور والزام الجهة  خطبا( للعقار 

العقار  ملكية  بنقل  عليها  المدعى 

ل�ضم الجهة المدعية. 

ال���دع���وى  ا�����ض����ارة  رف����ع   -2

العقار  �ضحيفة   على  المو�ضوعة 

بموجب العقد رقم 821 لعام 2020

المدعية  ال��ج��ه��ة  3-ت�����ض��م��ي��ن 

الر�ضوم والم�ضاريف

الإج�����راءات  بحقك  و���ض��ت��ج��ري 

في  عليها  المن�ضو�س  التنفيذية 

القانون.

مدير التنفيذ في يبرود

65466



إعـــالنـــــات 4 العدد 250 الأربعاء 18 �شعبان 1442هـ املوافق 31 اآذار 2021 م

اإعالن

استنادًا إلى قرار مجلس إدارة 
التعاونية الروضة  جمعية 

بالالذقية  واالصطياف  للسكن 
تاريخ   /5/ رقم  الجل�سة  من   /10/ رقم 

2021/3/18 القا�سي بعقد اجتماع الهيئة 

االأربعاء  ي��وم  وال��م��ق��رر  للجمعية  العامة 

 /12/ ال�����س��اع��ة   2021/4/21 ف��ي  ال��واق��ع 

ظهرًا في مقر الجمعية.

لذلك لبحث جدول االأعمال الواردة في 

الن�ساب  اكتمال  عدم  حال  وفي  الدعوى 

القانوني يكون االجتماع الثاني في تمام 

والتاريخ  ال��ي��وم  نف�س  م��ن   /13/ ال�ساعة 

والمكان.

�ساكرين تعاونكم 

رئي�س مجل�س الإدارة  37843

م�ؤ�ش�شة الإ�شكان الع�شكرية ـــ الفرع )120( ال�شناعي
اإعالن ا�شتدراج عرو�س للمرة الثالثة

عرو�س  ا�ستدراج  عن  ال�سناعي   )120( الفرع   ��� الع�سكرية  االإ�سكان  موؤ�س�سة  تعلن 

والحقوقية  الفنية  ال�سروط  لدفاتر  وفقًا  الدهان  معمل  ل�سالح  اأولية  مواد  لتوريد 

والمالية الخا�سة .

- التاأمينات االأولية : )000 000 5( ل.�س فقط.

- التاأمينات النهائية: 5 % من قيمة العر�س.

- مدة ارتباط العار�س بعر�سه :)60( يومًا تبداأ من اليوم التالي لتاريخ اآخر موعد 

لتقديم العرو�س.

- مدة ارتباط المر�سح بعر�سه :)60( يومًا تبداأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ر�سو 

العر�س عليه.

- مدة التنفيذ : /30/ ثالثون يومًا تقويميًا.

 )120( ال��ف��رع   ��� الع�سكرية  االإ���س��ك��ان  موؤ�س�سة  م�ستودعات  ف��ي  ال��م��واد  ت�سلم   -

ال�سناعي.

- على من يود اال�ستراك في المناق�سة التقدم بعر�سه �سمن مغلف مغلق ومختوم 

مدون عليه ا�سم العار�س ومو�سوع المناق�سة .

- اآخر موعد لتقديم العرو�س اإلى ديوان الفرع )120( ال�سناعي موؤ�س�سة االإ�سكان 

الع�سكرية �سمن فترة الدوام الر�سمي خالل )15( يومًا من اليوم التالي لتاريخ ن�سر 

االإعالن في ن�سرة االإعالنات الر�سمية .

- يمكن الح�سول على دفاتر ال�سروط الفنية والمالية والحقوقية من ديوان الفرع 

مخيم  جانب   � حم�س   � دم�سق  ع��ام  طريق  دم�سق  ري��ف  في  الكائن  ال�سناعي   )120(

الوافدين خالل اأوقات الدوام الر�سمي ب�سعر )15000( ل.�س ع�سرة اآالف ليرة �سورية 

للن�سخة.

موعد  الآخ��ر  التالي  اليوم  من  العا�سرة  ال�ساعة  تمام  في  العرو�س  ف�س  يجري   -

لتقديم العرو�س في مركز الفرع )120( ال�سناعي.

 �ساكرين تعاونكم 

المكلف مدير الفرع )120(  4201

فاإننا  المدنية  المحاكمات  اأ�ضول 

ننبهكم اإلى لزوم الطالع على القائمة 

واإبداء ما قد يكون لديكم

المالحظات  اأو  البطالن  اأوجه  من 

موعد  قبل  عليها  العترا�س  بطريق 

جل�ضة العترا�س بثالثة

حقكم  �ضقط  واإل  الأق��ل  على  اأي��ام 

في ذلك.

بريف  الم�ضرفي  التنفيذ  مدير 

دم�ضق

65481

اإعالن

الملف التنفيذي رقم 1221/ �س 

م لعام 2021

اإخبار تنفيذي

يبلغ اإلى ال�ضيد: - ب�ضام ا�ضماعيل 

القطيفان

- جالل كامل نوفل

 8/4597 العقار  لبيع  تمهيدا 

منطقة قطنا القبلية

ا�ضماعيل  ب�ضام  لل�ضيد  العائد 

القطيفان

الم�ضرف  لم�ضلحة  والمحجوز 

يمثله  الإ���ض��ك��ان  ف���رع  ال��ع��ق��اري/ 

المحامي �ضمير محمد ال�ضيخ. 

وال��������م��������ق��������درة ق���ي���م���ت���ه 

خم�ضة  /25،000،000/ل.����������س 

وع�ضرون مليون ليرة �ضورية. 

�ضروط  قائمة  نظمت  فقد  جبرا 

بتاريخ  ال��م��ل��ف  واأودع�����ت  ال��ب��ي��ع 

2021/3/18

ال�ضاعة  التنفيذ  رئا�ضة  وعينت 

الخمي�س  ي��وم  م��ن  ع�ضر  ال��ح��ادي��ة 

الواقع في 2021/4/22 موعد

الجل�ضة تعقد للنظر فيما يحتمل 

تقديمه من العترا�ضات على القائمة. 

ال��واح��دة  ال�����ض��اع��ة  عينت  ك��م��ا 

في  ال��واق��ع  الثالثاء  ي��وم  م��ن  ظ��ه��راً 

البيع  لجل�ضة  موعدا   2021/5/25

يوؤجل  مزاود  اأي  تقدم  عدم  حال  في 

في  الواقع  الأربعاء  يوم  اإل��ى  البيع 

ال��واح��دة  ال�ضاعة   2021/5/26

ظهراً. 

ال��م��زاود  ع��ل��ى  المبيع  وي��ح��ال 

بجل�ضة المزاد �ضاحب العر�س الأكبر 

مهما بلغ الثمن عمال بالقانون

19 لعام 2014. 

المر�ضوم  باأحكام  وعمال  ولذلك 

لأحكام  وتوفيق   2014 لعام   19

المادتين 390 و391 من قانون

فاإننا  المدنية  المحاكمات  اأ�ضول 

ننبهكم اإلى لزوم الطالع على القائمة 

واإبداء ما قد يكون لديكم

المالحظات  اأو  البطالن  اأوجه  من 

موعد  قبل  عليها  العترا�س  بطريق 

جل�ضة العترا�س بثالثة

حقكم  �ضقط  واإل  الأق��ل  على  اأي��ام 

في ذلك.

بريف  الم�ضرفي  التنفيذ  مدير 

دم�ضق

65482

الملف التنفيذي رقم 1032/ �س 

م لعام 2021

اإخبار تنفيذي

عبد  ح�ضان  ال�ضيد:  اإل��ى  يبلغ 

الهادي النكا�س

 18/4929 العقار  لبيع  تمهيدا 

منطقة داريا الغربية

العائد لل�ضيد ح�ضان عبد الهادي 

النكا�س 

الم�ضرف  لم�ضلحة  والمحجوز 

يمثله  الإ���ض��ك��ان  ف���رع  ال��ع��ق��اري/ 

المحامي �ضمير محمد ال�ضيخ. 

وال��������م��������ق��������درة ق���ي���م���ت���ه 

ع�ضرة  /10،000،000/ل.�����������س 

ماليين ليرة �ضورية. 

�ضروط  قائمة  نظمت  فقد  جبرا 

بتاريخ  ال��م��ل��ف  واأودع�����ت  ال��ب��ي��ع 

2021/3/18

ال�ضاعة  التنفيذ  رئا�ضة  وعينت 

الخمي�س  ي��وم  م��ن  ع�ضر  ال��ح��ادي��ة 

الواقع في 2021/4/22 موعد

الجل�ضة تعقد للنظر فيما يحتمل 

تقديمه من العترا�ضات على القائمة. 

الثانية  ال�����ض��اع��ة  ع��ي��ن��ت  ك��م��ا 

في  الواقع  الثالثاء  ي��وم  من  ع�ضرة 

البيع  لجل�ضة  موعدا   2021/5/25

يوؤجل  مزاود  اأي  تقدم  عدم  حال  في 

في  الواقع  الأربعاء  يوم  اإل��ى  البيع 

الثانية  ال�ضاعة   2021/5/26

ع�ضرة. 

ال��م��زاود  ع��ل��ى  المبيع  وي��ح��ال 

بجل�ضة المزاد �ضاحب العر�س الأكبر 

مهما بلغ الثمن عمال بالقانون

19 لعام 2014. 

المر�ضوم  باأحكام  وعمال  ولذلك 

لأحكام  وتوفيق   2014 لعام   19

المادتين 390 و391 من قانون

فاإننا  المدنية  المحاكمات  اأ�ضول 

ننبهكم اإلى لزوم الطالع على القائمة 

واإبداء ما قد يكون لديكم

المالحظات  اأو  البطالن  اأوجه  من 

موعد  قبل  عليها  العترا�س  بطريق 

جل�ضة العترا�س بثالثة

حقكم  �ضقط  واإل  الأق��ل  على  اأي��ام 

في ذلك.

بريف  الم�ضرفي  التنفيذ  مدير 

دم�ضق

65483

اخطار بوا�ضطة ال�ضحف

�ضادر عن المحكمة ال�ضرعية في 

جرمانا

لعام   149 ا�ضا�س  الدعوى  في 

 2021

بنت  المحيمد  رح��اب  المدعي: 

حميدي  المحاميان  يمثلها  ع���واد 

الح�ضن ونزار ال�ضاجر 

المدعى عليه: معاذ العبد اهلل ابن 

حبيب 

لعلة  وتفريق  نفقة  م��و���ض��وع: 

ال�ضقاق وال�ضرر 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر اخطارك 

الر�ضمية  ال�ضحف  اح��د  بوا�ضطة 

ول�ضقا على لوحة اعالنات المحكمة 

يوم  الول  العائلي  المجل�س  موعد 

وذلك   2021/4/26 تاريخ  الثنين 

12 �ضباحا واذا لم  ال�ضاعة  في تمام 

تجري  عنك  وكيال  تر�ضل  او  تح�ضر 

بحقك الجراءات القانونية.

القا�ضي ال�ضرعي

65484

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الثالثة بدم�ضق

طالب الدعوة: اأيمن عبد اهلل تمثله 

المحامية �ضحر الخطاب 

جميل  محمود  دعوته:  المطلوب 

النجار – مجهول القامة 

وح�ضة  بيع  تثبيت  ال��دع��وى: 

�ضهمية 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

دعوتكم   2021 لعام   207 ا�ضا�س 

اعالنات  ولوحة  ال�ضحف  بوا�ضطة 

القادمة  الجل�ضة  لح�ضور  المحكمة 

 2021/4/19 تاريخ  الثنين  يوم 

ال�ضاعة 10 �ضباحا واذا لم تح�ضر او 

المعاملة  بحقك  تجري  وكيال  تر�ضل 

القانونية.

القا�ضي

65485

تبليغ بال�ضحف

قرار �ضادر عن المحكمة ال�ضرعية 

التا�ضعة /ب/ بدم�ضق

طالب التبليغ: خلود �ضحبر بنت 

محمد وامينة 

ا�ضعد  ابراهيم  تبليغه:  المطلوب 

ابن علي وغاويه 

خال�ضة الحكم المطلوب تبليغه: 

القرار  المحكمة  ه��ذه  عن  �ضدر  لقد 

ا�ضا�س  ب��ال��دع��وى   2019/1769

9868 /2019 والمت�ضمن: 

الحكمين  ت��ق��ري��ر  ت�����ض��دي��ق   -

المت�ضمن من حيث النتيجة التفريق 

واحدة  بائنة  بطلقة  الزوجين  بين 

والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية 

ليرة  الف  مائة  البالغ  مهرها  معجل 

مائة  البالغ  مهرها  وموؤجله  �ضورية 

في  ذلك  وت�ضجيل  �ضورية  ليرة  الف 

�ضجالت الحوال المدنية 

المدعية بالعدة من تاريخ  امر   -

القرار 

يدفع  ان  عليه  المدعى  ال��زام   -

نفقة  ل.����س  الف  ت�ضعة  للمدعية 

ا�ضهر �ضابقة  �ضهرية ودورية لربعة 

لالدعاء وتنقلب نفقة عدة 

يدفع  ان  عليه  المدعى  ال��زام   -

نفقة  ل.����س  الف  �ضبعة  للمدعية 

�ضهرية ودورية عن كل واحد من ابناء 

الطرفين لربعة ا�ضهر �ضابقة لالدعاء 

الر�ضوم  عليه  المدعى  ت�ضمين   -

والم�ضاريف والتعاب 

الجهة  بحق  وجاهيا  ق��رارات   -

بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية 

وافهم  �ضدر  عليها  المدعى  الجهة 

ح�ضب   2019/11/4 بتاريخ  علنا 

بالنق�س  للطعن  ق��اب��ال  ال���ض��ول 

تقرر  فقد  اق��ام��ت��ك  محل  ولجهالة 

تبليغك بال�ضحف واذا لم ت�ضلك طرق 

القانونية ي�ضبح  الطعن خالل المدة 

الحكم مبرما قابال للتنفيذ.

القا�ضي

65486

اعالن �ضند تبليغ بال�ضحف

قرار   /34/ ا�ضا�س  رق��م  الحكم 

/1048/ لعام2021

ال��ب��داي��ة  المحكمة  ع��ن  ���ض��ادر 

المدنية الولى في ببيال

محمد  ره���ام  ال��م��دع��ي��ة:  الجهة 

ب�ضار  محمد  المحامي  وكيلها  مجبل 

ال�ضمان 

الجهة المدعى عليها: محمد ح�ضن 

مجبل – مقيم في ال�ضبينة منزل محمد 

مجبل معروف من الجوار

الدعوى: تثبيت بيع عقار 

القرار: 

بين  الحا�ضل  البيع  تثبيت   -1

المدعى  والجهة  المدعية  الجهة 

عليها على الح�ضة ال�ضهمية البالغة 

رقم  العقار  من  �ضهما   /33،156/

478 ال�ضبينة الكبرى العقارية والتي 

بموجب  عليها  المدعى  للجهة  اآل��ت 

هذا  حيثيات  في  المذكور  الوكالة 

القرار 

على  الح�ضة  ه��ذه  ت�ضجيل   -2

ا�ضم الجهة المدعية في قيود ال�ضجل 

بكافة  مثقلة  المخت�س  ال��ع��ق��اري 

�ضحيفة  على  الموجودة  ال�ضارات 

العقار المذكور

رقم  الدعوى  اإ���ض��ارة  ترقين   -3

 2018/12/12 تاريخ   /6831/

القرار  العقار بعد تنفيذ  عن �ضحيفة 

اأ�ضوًل.

4- ت�ضمين الجهة المدعى عليها 

الر�ضوم والم�ضاريف والتعاب.

الطرفين  بحق  وج��اه��ي��ًا  ق���راراً 

وتلي  علنًا  �ضدر  لال�ضتئناًف  قاباًل 

بتاريخ  الأ����ض���ول  ح�ضب  واف��ه��م 

.2021/3/14

القا�ضي

65487

اعالن

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادر   

الثالثة في دم�ضق

بمثابة مذكرة دعوة

الجهة المدعية: عيدة بنت ح�ضن 

داليا  المحامية  تمثلها  الح�ضين 

معتوق 

خ�ضر  ب��ن  علي  عليه:  المدعى 

المحمد الخالد 

تدعوك المحكمة ال�ضرعية الثالثة 

في دم�ضق للح�ضور بالدعوى المقامة 

ومعجل  ونفقة  تفريق  بطلب  عليك 

 1610 ا�ضا�س  برقم  مهر  وم��وؤج��ل 

بتاريخ  الرب��ع��اء  ي��وم   2021 لعام 

�ضباحا   10 ال�ضاعة   2021/5/5

عنك  وكيال  تر�ضل  او  تح�ضر  لم  فاذا 

الذي �ضي�ضدر بحقك  الحكم  �ضيعتبر 

بمثابة الوجاهي ونظرا لجهالة مجل 

اقامتك جرى تبليغك بال�ضحف.

القا�ضي

65488

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

ال�ضرعية  المحكمة  ع��ن  ���ض��ادر 

الأولى في دم�ضق

عجلوني  اأيمن  المدعية:  الجهة 

ابن عبدو

الكزبري بنت  لينا  المدعى عليه: 

محم�د ريا�س

رقم اأ�ضا�س: 2021/411

ال���ج���ل�������ض���ة: ي������وم الث���ن���ي���ن 

2021/4/19

مو�ضوع الدعوى: تثبيت طالق

ب�ضبب جهالة العنوان تقرر لدينا 

اأع��اله  المذكور  بالموعد  اإخ��ط��ارك 

لم  واإذا  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

تح�ضر اأو تر�ضل وكياًل عنك �ضتجري 

بحقك الجراءات القانونية و�ضي�ضدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65489

بمثابة  بال�ضحف  دع��وة  مذكرة 

البداية  المحكمة  عن  �ضادرة  اخطار 

المدنية الثانية باأ�ضرفية �ضحنايا

المدعي: �ضعيد عدنان �ضعالن 

بنت  مغاك  نائلة  عليها:  المدعى 

رنيه فتح اهلل 

نظراً لجهالة مكان اإقامتك الحالية 

 /669/ رق��م  بالدعوى  لدينا  تقرر 

اخطار  مذكرة  تبليغك   2021 لعام 

لح�ضور  العار�س  والطلب  الدعوى 

 2021/5/4 الثالثاء  ي��وم  جل�ضة 

تح�ضر  لم  فاإذا  �ضباحًا  العا�ضرة  في 

بحقك  �ضتجري  عنك  وكياًل  تر�ضل  اأو 

الحكم  �ضي�ضدر  القانونية  المعاملة 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65490

مذكرة اإخطار 

�ضادرة عن المحكمة ال�ضرعية في 

يبرود بالدعوى رقم اأ�ضا�س /127/ 

لعام 2021 

ال��م��دع��ي��ة: م��ي��ار بنت  ال��ج��ه��ة 

تولد  عائدة  والدتها  خرنوب  ماهر 

اأحمد  المحامي  يمثلها  يبرود   2001

المو�ضلي 

بن  محمد  عليها:  المدعى  الجهة 

 1990 ماأمون الفرم والدته قمر تولد 

يبرود مجهول الإقامة 

الدعوة: تفريق للغياب 

تقرر  ع��ن��وان��ك  ل��ج��ه��ال��ة  ن��ظ��راً 

جل�ضة  لح�ضور  بال�ضحف  اخطارك 

الخمي�س  يوم  والمحددة  المحاكمة 

التا�ضعة  ال�ضاعة   2021/4/8

اأو  بنف�ضك  تح�ضر  لم  واذا  �ضباحًا 

ت��ر���ض��ل وك��ي��ال ع��ن��ك ت��ج��ري بحقك 

الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية  المعاملة 

بحقك بمثابة الوجاهي.

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

يبرود

65491

�ضادرة  بال�ضحف  اخطار  مذكرة 

في  المدنية  ال�ضلح  محكمة  ع��ن 

جيرود

بدور  عبا�س  عمر  التبليغ:  طالب 

يمثله المحامي اكثم الطويل 

عبد  ن���وار  تبليغه:  ال��م��ط��ل��وب 

جيرود  ف�ضل  محمد  ب��ن  ال��رح��م��ن 

خ/438/ معروف من المختار 

وللظروف  عنوانك  لجهالة  نظرا 

بالمر�ضوم  وع��م��ال  ال�ضتثنائية 

المحكمة  تدعوك   2013 لعام   25

المدنية في جيرود بالدعوى ا�ضترداد 

 2021 ل��ع��ام   32 اأ���ض��ا���س  ح��ي��ازة 

بتاريخ  المقررة  الجل�ضة  لح�ضور 

العا�ضرة  ال�ضاعة   2021/5/31

تر�ضل  اأو  تح�ضر  ل��م  واذا  �ضباحا 

المعاملة  بحقك  �ضتجري  عنك  وكيال 

ال��ذي  ال��ح��ك��م  ويعتبر  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

�ضي�ضدر بمثابة الوجاهي بحقك.

القا�ضي المدني في جيرود

65492

اعالن مذكرة دعوة

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

دم�ضق  بريف  الم�ضرفية  المدنية 

بالدعوى رقم ا�ضا�س 60 لعام 2021

العام  المدير  المدعية:  الجهة 

للم�ضرف ال�ضناعي ا�ضافة لوظيفته- 

فرع داريا.

محمد  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

فخري كريدي بن محمد ايوب.

ومنع  بمبلغ  مطالبة  ال��دع��وى: 

�ضفر.

ووف��ق��ًا  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��راً 

لأحكام المادة 27 فقرة )اأ( من قانون 

لعام   1 رق��م  المحاكمات  اأ���ض��ول 

جل�ضة  لح�ضور  دعوتك  تقرر   2016

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

  2021/5/19 في  الواقع  الأربعاء 

لم  واذا  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة 

عنك  وكياًل  تر�ضل  اأو  بنف�ضك  تح�ضر 

تجري بحقك المعاملة القانونية.  

القا�ضي

65493

اعالن مذكرة دعوة

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

دم�ضق  بريف  الم�ضرفية  المدنية 

بالدعوى رقم ا�ضا�س 77 لعام 2021

العام  المدير  المدعية:   الجهة 

للم�ضرف ال�ضناعي ا�ضافة لوظيفته- 

فرع داريا.

المدخلة:  عليها-  المدعى  الجهة 

1- ح�ضن محمد ايوب.

2-  منال فواز بربك.

ومنع  بمبلغ  مطالبة  ال��دع��وى: 

�ضفر.

ب�ضبب  التبليغ  ل��ت��ع��ذر  ن��ظ��راً 

لأحكام  ووفقًا  ال�ضتثنائية   الظروف 

قانون  من  )اأ(  فقرة    /34/ المادة 

لعام   1 رق��م  المحاكمات  اأ���ض��ول 

جل�ضة  لح�ضور  دعوتك  تقرر   2016

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

 2021/5/19 في  الواقع  الأربعاء 

لم  واذا  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة 

عنك  وكياًل  تر�ضل  اأو  بنف�ضك  تح�ضر 

تجري بحقك المعاملة القانونية.                                                                         

القا�ضي

65494

اعالن بوا�ضطة بال�ضحف بمثابة 

البداية  محكمة  عن  ���ض��ادرة  دع��وة 

بو�ضفها  ع�ضرة  الرابعة  المدنية 

الناظرة في الق�ضايا الم�ضتعجلة

منى  ال�ضيدة  التبليغ:  ط��ال��ب 

النوح يمثلها المحامي جورج يو�ضف 

حم�ضي

نهاد  ال�ضيدة  تبليغه:  المطلوب 

النواقيل

وال�ضيدة نها النواقيل

وال�ضيدة �ضها النواقيل

اأولد  النواقيل  زعيله  وال�ضيدة 

فار�س المجهولي القامة

اقامتكم  محل  جهالة  ثبت  حيث 

 2021/3/15 بجل�ضة  ت��ق��رر  ل��ذا 

المعينة  الجل�ضة  لح�ضور  دعوتكم 

اأو   2021/4/29 في  الخمي�س  يوم 

اأ�ضا�س  بالدعوى  يمثلكم  من  ار�ضال 

357 م�ضتعجل لعام 2021.

القا�ضي

65495

لجهالة  بال�ضحف  اخطار  مذكرة 

العنوان �ضادرة عن محكمة ال�ضرعية 

في داريا الكائنة في مع�ضمية ال�ضام 

القا�ضي: و�ضيم اأني�س 

الم�ضاعد: يا�ضر ادري�س 

المدعي: روعة الم�ضري بنت مفيد 

يمثلها المحامي طارق اليغ�ضي 

المدعى عليه :ع�ضام بقدون�س ابن 

تقرر  عنوانكم  لجهالة  نظرا  يو�ضف 

ال�ضحف  اح��دى  بوا�ضطة  تبليغكم 

المقررة  المحاكمة  جل�ضة  المحلية 

 2021/4/26 تاريخ  الثنين  يوم 

في الدعوى رقم اأ�ضا�س 2021/215 

وفي  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

الموعد  ف��ي  ح�ضوركم  ع��دم  ح��ال 

القانونية  المعاملة  �ضتجري  المحدد 

بحقك و�ضي�ضدر الحكم بحقك بمثابة 

الوجاهي.

القا�ضي

65496

اخطار تنفيذي

�ضالم  ال�ضالم  التنفيذ: عبد  طالب 

هند  المحامية  يمثله  ال�����ض��ال��ح- 

الغربي

اأحمد  عليه:  التنفيذ  المطلوب 

المحمد بن عبد الرحمن

المدني  التنفيذ  رئا�ضة  ق��ررت 

 2021/3/23 بتاريخ  بالح�ضكة 

لعام  869/���س  التنفيذي  بالملف 

بالطرق  تبليغكم  لتعذر  نظراً   2021

طريق  عن  اخطاركم  تقرر  ال��ع��ادي 

ال�ضحف اليومية باأنه تم و�ضع القرار 

رقم 307 بالدعوى اأ�ضا�س 900 لعام 

ال�ضلح  محكمة  عن  ال�ضادر   2021

التنفيذ  مو�ضع  بالح�ضكة  المدني 

الرقم  ذات  ال�ضيارة  بيع  والمت�ضمن 

732175 ريف دم�ضق

فاإن لم تح�ضر اأو تر�ضل من ينوب 

الج��راءات  بحقك  نتخذ  �ضوف  عنك 

القانونية.

مدير التنفيذ المدني بالح�ضكة

65497

اخطار تنفيذي بال�ضحف

محمد  ح��م��اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذ:  ط��ال��ب 

هند  المحامية  يمثله  ال��ع��ب��داهلل- 

الغربي

عبد  عليه:  التنفيذ  المطلوب 

ال�ضوعان بن حنو�س

المدني  التنفيذ  رئا�ضة  ق��ررت 

 2021/3/23 بتاريخ  بالح�ضكة 

لعام  870/���س  التنفيذي  بالملف 

بالطرق  تبليغكم  لتعذر  نظراً   2021

طريق  عن  اخطاركم  تقرر  ال��ع��ادي 

ال�ضحف اليومية باأنه تم و�ضع القرار 

 1111 اأ�ضا�س  بالدعوى   317 رق��م 

محكمة  ع��ن  ال�����ض��ادر   2021 ل��ع��ام 

مو�ضع  بالح�ضكة  المدني  ال�ضلح 

التنفيذ والمت�ضمن بيع ال�ضيارة ذات 

الرقم 840902 دير الزور

فاإن لم تح�ضر اأو تر�ضل من ينوب 

الج��راءات  بحقك  نتخذ  �ضوف  عنك 

القانونية.

مدير التنفيذ المدني بالح�ضكة

65498

اإعالن

عن  جعفر  محمد  مجيد  ادع���ى 

بالعقار/2192/ تمليك  �ضند  فقدان 

منطقة ق�ضطل المعاف وطلب بدًل عن 

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س  �ضائع 

الن�ضر في  مدة/15/يومًا من تاريخ 

الجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بالالذقية

131246

اإعالن 

بمثابة مذكرة دعوة

�ضادر عن المحكمة ال�ضرعية في 

الرحيبة

بالدعوى اأ�ضا�س 59 لعام 2021

طالبة التبليغ/الجهة المدعية/: 

اإيمان نادر ال�ضيخ والدتها نوال تولد 

 – ال���زور  دي��ر   452 خانة  م   1994

موح�ضن – موح�ضن ع�ضائر 

المطلوب تبليغه/الجهة المدعى 

عليها/: عبد المطلب خلف العبد اهلل 

والدته �ضاكره تولد 1983 دير الزور 

– موح�ضن ع�ضائر  – موح�ضن 
الدعوى: تثبيت الطالق 

نظرا لجهالة موطن المدعى عليه 

تبليغ  لدينا  تقرر  تبليغه  المطلوب 

بال�ضحف  المخاطب  عليه  المدعى 

موعدها  المحدد  الجل�ضة  لح�ضور 

يح�ضر  لم  واذا   2021/4/21 في 

بحقه  �ضتجري  عنه  وكيال  ير�ضل  او 

الإجراءات القانونية.

القا�ضي ال�ضرعي في الرحيبة

65467

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الثانية في دوما

لعام   1578 اأ�ضا�س  بالدعوى 

2021

النبي  عبد  ناهل  التبليغ:  طالب 

ابن عطيه وكيله المحامي عالء قا�ضم 

عبد  محمد   - تبليغه:  المطلوب 

النبي  عبد  – افراح  عطيه  ابن  النبي 

بنت عطية 

الجل�ضة: 2021/6/8 

نظرا لجهالة العنوان تقرر تبليغك 

بح�ضور جل�ضة المحكمة التي �ضوف 

تعقد بالموعد المذكور اعاله في مقر 

المحكمة الكائن في دوما 

بطلب: تثبيت بيع وت�ضجيل عقار 

تر�ضل  او  بنف�ضك  تح�ضر  لم  واذا 

المعاملة  بحقك  �ضتجري  عنك  وكيال 

القانونية.

القا�ضي

65469

اإعالن تبليغ بال�ضحف

البداية  محكمة  عن  �ضادر  حكم 

المدنية الثانية بدوما

عي�ضة  اأبو  ها�ضم  التبليغ:  طالب 

ابن يو�ضف يمثله المحامي: اأ - عالء 

قا�ضم  

المطلوب تبليغه: خولة عز الدين 

بنت محمود مجهولة موطن القامة 

بيع  تثبيت  ال��دع��وى:  مو�ضوع 

وت�ضجيل عقار 

خال�ضة الحكم المطلوب تبليغه: 

لقد �ضدر عن هذه المحكمة القرار رقم 

لعام   1240 ا�ضا�س  بالدعوى   313

2021 المت�ضمن: 

1- تثبيت اخراج المدعى عليهما 

ا�ضماعيل عز الدين ابن اأحمد وعدنان 

عز الدين ابن اأحمد من الدعوى 

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -2

عليها  وال��م��دع��ى  المدعية  الجهة 

بتاريخ  ال��دي��ن  ع��ز  محمود  خ��ول��ة 

عليها  المدعى  والزام   2014/3/12

خولة بنقل وت�ضجيل ال�ضقة ال�ضكنية 

في الطابق الر�ضي من البناء الم�ضاد 

منطقة  من   1581 رق��م  العقار  على 

)ال�ضقة  العقارية  �ضم�س  ق�ضارين 

اتجاهها  الر�ضي  بالطابق  الوحيدة 

�ضمال غربي م�ضاحتها 70م2 تقريبا 

لدى  ا�ضول  المدعية  الجهة  با�ضم 

المخت�س  ال��ع��ق��اري  ال�ضجل  قيود 

بريف دم�ضق وبما ليخالف القوانين 

اتمام  وبعد  لديه  النافذة  والنظمة 

الو�ضاف  وت�ضحيح  الف��راز  اعمال 

ا�ضول ووفقا لمح�ضر الك�ضف وتقرير 

الدعوى  مو�ضوع  الفنية  الخبرة 

الجهة  قبول  ومع  اعاله  المذكورين 

ال�ضابقة  ال���ض��ارات  بكافة  المدعية 

العقار  �ضحيفة  على  المو�ضوعة 

مو�ضوع الدعوى 

ال��دع��وى  ا����ض���ارة  ت��رق��ي��ن   -3

المو�ضوعة لم�ضلحة الجهة المدعية 

م��و���ض��وع  ال��ع��ق��ار  �ضحيفة  ع��ل��ى 

 192 رق��م  العقد  بموجب  ال��دع��وى 

مع  ت��الزم��ا   2019/1/16 ت��اري��خ 

الت�ضجيل ا�ضول 

4- ت�ضمين الجهة المدعى عليها 

الدنى  والحد  والم�ضاريف  الر�ضوم 

للوكالة واتعاب المحاماة 

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيا  قرارا 

ال�ضول  وح�ضب  علنا  وافهم  �ضدر 

ال��م��واف��ق   1442/8/8 ب��ت��اري��خ 

2021/3/22 قابال لال�ضتئناف 

المطلوب  عنوان  لجهالة  ونظرا 

م�ضمون  تبليغه  تقرر  لذلك  تبليغه 

ال��ح��ك��م ال��م��ذك��ور اع����اله ب��اح��دى 

ال�ضحف اليومية فاذا لم ي�ضلك طرق 

المدة  خالل  قانونا  المقبولة  الطعن 

القانونية ي�ضبح الحكم مبرما بحقه 

و�ضالحا للتنفيذ.

القا�ضي

65470

محكمة  عن  �ضادرة  دعوة  مذكرة 

البداية المدنية الثانية بريف دم�ضق

لعام   2882 اأ�ضا�س  بالدعوى 

2021

الجهة المدعية: غادة عبد الحكيم 

العجالني 

محمد   -1 عليها:  المدعى  الجهة 

با�ضل   –2 �ضكر  الدين  ح�ضام  مرهف 

وا�ضافة  ا�ضالة  �ضكر  الدين  ح�ضام 

لتركة موؤرثهم ح�ضام الدين �ضكر 

وتقريب  بيع  تثبيت  ال��دع��وى: 

موعد 

ووفقا  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

قانون  من  اأ  فقرة   27 المادة  لحكام 

لعام   1 رق���م  ال��م��ح��اك��م��ات  ا���ض��ول 

جل�ضة  لح�ضور  دعوتك  تقرر   2016

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

الربعاء الواقع 2021/5/5 واذا لم 

عنك  وكيال  تر�ضل  او  بنف�ضك  تح�ضر 

�ضتجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�ضي

65471

الملف التنفيذي رقم 903/ �س م 

لعام 2021

اإخبار تنفيذي

محمد  رائ���د  ال�ضيد:  اإل���ى  يبلغ 

فريجة– اأحمد دياب عبا�س – ن�ضال 

ابراهيم العبد

 5/4036 العقار  لبيع  تمهيدا 

منطقة جديدة عرطوز

العائد لل�ضيد رائد محمد فريجة

الم�ضرف  لم�ضلحة  والمحجوز 

يمثله  الإ���ض��ك��ان  ف���رع  ال��ع��ق��اري/ 

المحامي �ضمير محمد ال�ضيخ . 

وال��������م��������ق��������درة ق���ي���م���ت���ه 

ثالثون  /30،000،000/ل.����������س 

مليون ليرة �ضورية. 

�ضروط  قائمة  نظمت  فقد  جبرا 

بتاريخ  ال��م��ل��ف  واأودع�����ت  ال��ب��ي��ع 

2021/3/18

ال�ضاعة  التنفيذ  رئا�ضة  وعينت 

الخمي�س  ي��وم  من  ع�ضرة  الحادية 

الواقع في 2021/4/22 موعد

الجل�ضة تعقد للنظر فيما يحتمل 

تقديمه من العترا�ضات على القائمة 

 .

ال��ح��ادي��ة  ال�����ض��اع��ة  عينت  ك��م��ا 

في  الواقع  الثالثاء  ي��وم  من  ع�ضرة 

البيع  لجل�ضة  موعدا   2021/5/25

يوؤجل  مزاود  اأي  تقدم  عدم  حال  في 

في  الواقع  الأربعاء  يوم  اإل��ى  البيع 

الحادية  ال�ضاعة   2021/5/26

ع�ضرة. 

ال��م��زاود  ع��ل��ى  المبيع  وي��ح��ال 

بجل�ضة المزاد �ضاحب العر�س الأكبر 

مهما بلغ الثمن عمال بالقانون

19 لعام 2014. 

المر�ضوم  باأحكام  وعمال  ولذلك 

لأحكام  وتوفيق   2014 لعام   19

المادتين 390 و391 من قانون
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خال�شة عقد الإيجار 

يبداأ من2021/1/14 وينتهي في2022/1/13

عنوان المتجر : جرمانا عقار : 1480 

الموؤجر : مارك باع �سولو ابن ملك تولد 1998

الم�ستاأجر : زياد �سبح ابن �سليم تولد 1966

4165  اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق

خال�شة عقد اليجار 
الفريق االأول الموؤجر :فوؤاد �سليمان اأبو حال والدته : وحيده

تولد :1964رقم القيد : ال�سويداء خ�130

الفريق الثاني الم�ستاأجر :ديمه وجيه الحرفو�س

 والدته : ماويه

تولد :بكا 1992 رقم القيد :مردك خ��39 مدة العقد :�سنة

اعتبارا من :15 /2020/11ولغاية : 2021/11/14

العنوان : ال�سويداء -غرب الملعب البلدي

امين ال�شجل التجاري بال�ش�يداء  45137

خال�شة انتهاء عقد ايجار 
العنوان :

طرطو�س –ال�سالة الريا�سية عقار 17/6564 

تاريخ االنتهاء :2019/11/15 

الموؤجر :مهى بدر ديب

الم�ستاأجر :نغم وجيه �سليمان

اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س  40709

خال�شة عقد الإيجار 

يبداأ من2021/3/17 وينتهي في2022/3/17

عنوان المتجر :يلدا عقار : 24/382 

الموؤجر: ماجد ا�سماعيل خليل بن: احمد تولد :1954

الم�ستاأجر: ماجدة الحداوي بنت احمد راتب تولد :1974

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4162

خال�شة انتهاء عقد ايجار 

العنوان :طرطو�س – المن�سية عقار 34/632 

تاريخ االنتهاء :2020/2/23 

الموؤجر :ليلى اني�س �سعاده

الم�ستاأجر :�سيار معتز نده

اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س   40708

خال�شة عقد الإيجار 

يبداأ من2021/3/17 وينتهي في2022/3/17

عنوان المتجر : ال�سمير عقار : 4/9433

الموؤجر : علي �سبره كعك ابن فهد تولد :1965

الم�ستاأجر : عدنان احمد ابن  �سبوب تولد :1966

4168  اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق

خال�شة عقد اليجار 
الفريق االأول الموؤجر :�سبلي حمد غبرة والدته : �سالحه

تولد :1964رقم القيد : القريا خ4/92

الفريق الثاني الم�ستاأجر :رهف �سعيد ال�سالح والدته : مقبوله

تولد :1988 رقم القيد :القريا خ4/92 مدة العقد :�سنه 

اعتبارا من :23 /2021/3ولغاية : 2022/3/22

العنوان : ال�سويداء –القريا �ساحة المالحمة

امين ال�شجل التجاري بال�ش�يداء  45135

خال�شة انتهاء عقد اليجار 
العنوان :

طرطو�س الم�سبكة العليا عقار 8/8305

تاريخ االنتهاء : 2020/11/1

الموؤجر :محمد احمد معال

الم�ستاأجر : نور الدين محمد معال

40707  اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س

خال�شة عقد الإيجار 
يبداأ من2021/3/7 وينتهي في2022/3/7

عنوان المتجر : يلدا عقار : 22/382

الموؤجر : ماجد ا�سماعيل خليل ابن احمد

 تولد :1954

الم�ستاأجر: �سعد مرا�سمة ابن غازي تولد :1968

4159  اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق

خال�شة عقد ايجار 
العنوان: 

طرطو�س–الرمل االأو�سط عقار 1/2702 

المدة : من 2021/3/15 لغاية 2022/3/15 

الموؤجر:محمد يو�سف ح�سن

الم�ستاأجر:علي محمد عزاتي

اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س   40718

خال�شة عقد الإيجار 
يبداأ من2021/2/22 وينتهي في2022/2/22

عنوان المتجر : كفر بطنا عقار : 191

الموؤجر : وليد عبيد ابن غالب تولد :1953

الرحمن  عبد  اب��ن  الحجيري  محمد  الم�ستاأجر: 

تولد 2001

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4166

خال�شة عقد اليجار 
الفريق االأول الموؤجر :عا�سم فوزي نعيم والدته : �سفيقه

تولد :1968رقم القيد : ال�سويداء خ��758

الفريق الثاني الم�ستاأجر :ر�سا رفيق ال�سعار والدته : ا�سيمه

تولد :1986 رقم القيد :حوط خ�3 مدة العقد :خم�س �سنوات

اعتبارا من :25 /2020/10 ولغاية : 2025/10/24

العنوان : ال�سويداء -حي الجالء مقابل الم�ستو�سف

امين ال�شجل التجاري بال�ش�يداء  45136

خال�شة عقد ايجار 
العنوان:

طرطو�س–دوير ال�سيخ �سعد عقار 1/2464 

المدة : من 3/25/ 2021لغاية 2022/3/25 

الموؤجر:ح�سن مح�سن العبود

الم�ستاأجر:نغم وجيه �سليمان

40710  اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س

خال�شة عقد الإيجار 

يبداأ من2021/3/17 وينتهي في2022/3/17

عنوان المتجر : درايا عقار1613

الموؤجر: ريا�س عوده ابن يا�سين تولد :1976

الم�ستاأجر: مهدي رجب ابن خالد تولد 1977 

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4161

خال�شة عقد ايجار 

العنوان : القدمو�س الق�سور العقار5/1815

المدة : من 2021/3/23 لغاية 2023/3/22

الموؤجر :اياد محمود يو�سف

الم�ستاأجر : عائده عادل ح�سن

اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س   40721

خال�شة عقد الإيجار

يبداأ من2021/2/23 وينتهي في2022/2/23

عنوان المتجر :ال�سمير عقار : 7748

الموؤجر : ابراهيم خطاب ابن خليل تولد :1975

الم�ستاأجر: مو�سى الب�سارة ابن  ب�سارة تولد :1958

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4169

خال�شة عقد الإيجار 

يبداأ من2021/3/17 وينتهي في2022/3/17

عنوان المتجر : يلدا عقار : 11/1344

الموؤجر :محمد قا�سم البقاعي ابن �سالم تولد 1970

الم�ستاأجر: محمد قربي ابن محمد فوزي تولد :1974

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4171

خال�شة عقد ايجار 
العنوان : 

طرطو�س جانب فندق �ساهين العقار3/348

المدة : من 2021/2/1 لغاية 2022/1/1

الموؤجر :احمد عي�سى دلول

الم�ستاأجر : نور الدين محمد معال

4067   اأمين ال�شجل التجاري بطرط��س

خال�شة عقد الإيجار 

يبداأ من2021/1/14 وينتهي في2026/1/14

عنوان المتجر : عين ترما عقار : 233 /6

الموؤجر : علي بدر ابن عبد الغني تولد :1967

الم�ستاأجر: ماأمون زيدان ابن توفيق تولد :1971

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4160

خال�شة عقد الإيجار 
يبداأ من2021/3/7 وينتهي في2022/3/7

عنوان المتجر : يلدا عقار : 21/382

الموؤجر: ماجد ا�سماعيل خليل ابن احمد 

تولد :1954

الم�ستاأجر النا ابو قوره ابن محمد لوؤي تولد 1995

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4163

اعالن بال�ضحف

 مذكرة دعوة

ميخائيل  دافيد  ال�ضيد:  القا�ضي 

رئي�س محكمة ال�ضلح المدني الأولى 

بالح�ضكة

الم�ضاعد ال�ضيد: دخيل ابراهيم

طعمة  خليل  التبليغ:  ط��ال��ب 

المحامية هند  الطعمة- تمثله  العبد 

الغربي

عواد  عائ�ضة  تبليغه:  المطلوب 

بنت عواد

الدعوى: تثبيت بيع مركبة

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

اأ�ضا�س  رقم  الدعوى  مذكرة  تبليغك 

المحدد   2021 ل��ع��ام   1/1863

الأرب���ع���اء  ي���وم  جل�ضتها  م��وع��د 

.2021/4/14

فاإن لم تح�ضر اأو تر�ضل من ينوب 

الج��راءات  بحقك  تتخذ  �ضوف  عنك 

بحقك  الحكم  وي�����ض��در  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65499

البداية  محكمة  عن  �ضادر  اإعالن 

المدنية الثامنة بدم�ضق

بمثابة اإخطار

رقم الدعوى: 3533 لعام 2021

واأي��ة  دع��ب��ول  لمعت  المدعية: 

عبد  موؤرثهم  لتركة  اإ�ضافة  بكدا�س 

الرحيم بكدا�س يمثلهم المحامي مالك 

المقداد.

راتب  اأحمد  فادي  عليه:  المدعى 

معتوق  

نظرا« لجهالة موطن اإقامتك قررت 

المحكمة دعوتك لح�ضور جل�ضة يوم 

 2021/4/20 في  الواقع  الثالثاء 

بعد  تجديد  بطلب  التا�ضعة  ال�ضاعة 

ال�ضطب وتثبيت بيع.

المحكمة  اإل��ى  الح�ضور  فعليك 

لم  واإذا  اأع����اله  ال��م��ح��دد  ب��ال��م��وع��د 

قانونيا«  وكيال«  تر�ضل  اأو  تح�ضر 

بمثابة  بحقك  الحكم  �ضي�ضدر  عنك 

الوجاهي.

القا�ضي

65501

المحكمة  ع���ن  ����ض���ادر  اإع�����الن 

ال�ضرعية ال�ضاد�ضة بدم�ضق 

اإلى  موجهة  دعوة  مذكرة  بمثابة 

المدعى عليها 

رق������م اأ�����ض����ا�����س ال�����دع�����وى: 

 2021/5719

المدعية: يا�ضمين �ضليمان يمثلها 

المحامي ح�ضين �ضهاب.

ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه: م��ح��م��د اأح��م��د 

الجا�ضم.

زوال��ي��ة  العا�ضرة  ال�ضاعة  ف��ي 

م���ن ي����وم الأرب����ع����اء ال���واق���ع في 

ال��دع��وى  ل��روؤي��ة    2021/4/28

المقامة عليك.

ال�ضرعية  ال��م��ح��ك��م��ة  ت��دع��وك 

في  للح�ضور  بدم�ضق  ال�ضاد�ضة 

تح�ضر  لم  اإذا  حتى  المحدد  الوقت 

اأو تر�ضل وكياًل عنك تجري في حقك 

الإجراءات القانونية، ولتعذر تبليغك 

ال�ضحف  بوا�ضطة  تبليغك  ج��رى 

وعماًل باأحكام المادة 34 رقم1 قانون 

اأ�ضول المحاكمات لعام 2016 جرى 

دعوتك بوا�ضطة ال�ضحف اأ�ضوًل 

القا�ضي ال�ضرعي

65502

اإعالن بال�ضحف

مذكرة دعوة

القا�ضي ال�ضيد: دافيد ميخائيل – 

رئي�س محكمة ال�ضلح المدني الأولى 

بالح�ضكة

الم�ضاعد: دخيل اإبراهيم 

فرحان  �ضعيد  التبليغ:  طالب 

هند  المحامية  تمثله   – المحمد 

الغربي.

ح�ضن  ورث��ة  تبليغه:  المطلوب 

فاطمة   -1 وه��م:  حمد  اب��ن  ح�ضين 

ح�ضن  اأي��م��ن   -2 الج�ضاب  ن��اج��ح 

 -4 ح�ضين  ح�ضن  اأيهم   -3 ح�ضين 

محمد   -5 ح�ضين  ح�ضن  م�ضعب 

ح�ضن  ح�ضين   -6 ح�ضين  ح�ضن 

ح�ضين 7- يا�ضمين ح�ضن ح�ضين 8- 

ح�ضن  رحاب   -9 ح�ضين  ح�ضن  هبة 

ح�ضين.

الدعوة : تثبيت بيع مركبة. 

فقد  ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��وان��ك  ن��ظ��را 

ت��ق��رر ت��ب��ل��ي��غ��ك م���ذك���رة ال��دع��وى 

2021م  لعام   1755 اأ�ضا�س  رق��م 

الأربعاء  يوم  الجل�ضة  موعد  المحدد 

2021/4/14م

من  تر�ضلوا  اأو  تح�ضروا  لم  فاإن 

الإج��راءات  نتخذ  �ضوف  عنكم  ينوب 

بحقكم  الحكم  وي�ضدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65503

اإعالن بال�ضحف

مذكرة دعوة

القا�ضي ال�ضيد: دافيد ميخائيل – 

رئي�س محكمة ال�ضلح المدني الأولى 

بالح�ضكة

الم�ضاعد: دخيل اإبراهيم 

العلي  خديجة  التبليغ:  طالب 

هند  المحامية  تمثلها  مخلف–  بنت 

الغربي.

المطلوب تبليغه: نور الدين عبلة 

ابن محمد.

الدعوة : تثبيت بيع مركبة. 

فقد  ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��وان��ك  ن��ظ��را 

رقم  ال��دع��وى  م��ذك��رة  تبليغك  تقرر 

2021م  ل��ع��ام   1/1859 اأ���ض��ا���س 

الأربعاء  يوم  الجل�ضة  موعد  المحدد 

2021/4/14م

من  تر�ضل  اأو  تح�ضر  ل��م  ف���اإن 

الإج��راءات  نتخذ  �ضوف  عنك  ينوب 

بحقك  الحكم  وي�����ض��در  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65504

اإعالن بال�ضحف

مذكرة دعوة

القا�ضي ال�ضيد: دافيد ميخائيل – 

رئي�س محكمة ال�ضلح المدني الأولى 

بالح�ضكة

الم�ضاعد: دخيل اإبراهيم 

التبليغ: علي حميد عمو–  طالب 

تمثله المحامية هند الغربي.

ال��م��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه: اأح��م��د 

عبدالحميد ابن رجب.

الدعوة: تثبيت بيع مركبة. 

فقد  ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��وان��ك  ن��ظ��را 

ت��ق��رر ت��ب��ل��ي��غ��ك م���ذك���رة ال��دع��وى 

2021م  لعام   1753 اأ�ضا�س  رق��م 

الأربعاء  يوم  الجل�ضة  موعد  المحدد 

2021/4/14م

من  تر�ضل  اأو  تح�ضر  ل��م  ف���اإن 

الإج��راءات  نتخذ  �ضوف  عنك  ينوب 

بحقك  الحكم  وي�����ض��در  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65505

اإعالن بمثابة �ضند تبليغ حكم

ال�ضتئناف  محكمة  عن  �ضادر   

المدني الرابعة بدم�ضق  

طالب التبليغ: فوؤاد النمري .

اأ�ضامة   ����1 تبليغهم:  المطلوب 

مردم بك.

2�� طالل مردم بك.

عن  اأ�ضالة  بك:  م��ردم  علياء   ��3

اأنف�ضهم واإ�ضافة لتركة موؤرثتهم دلل 

عربي كاتبي.

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

945 قرار  اأ�ضا�س  لدينا في ال�ضبارة 

تبليغكم   2021/3/17 تاريخ   83

القرار ال�ضتئنافي التالي:

1�� قيول ال�ضتئاف �ضكال.

2 �� رده مو�ضوعا وت�ضديق القرار 

الم�ضتاأنف.

ال�ضتئافي  التاأمين  م�ضادرة   ��3

واإيداعه اإيرادا للخزينة العامة .

الم�ضتاأنفة  الجهة  ت�ضمين   ����4

ال��ر���ض��وم وال��م�����ض��اري��ف واأت��ع��اب 

المحاماة 

ح�ضب  علنا  واأف��ه��م  �ضدر  ق��رارا 

الأ�ضول بتاريخ 2021/3/17 قابال 

للطعن بالنق�س.

رئي�س المحكمة

65506

�ضادرة  بال�ضحف  اخطار  مذكرة 

داري��ا  ف��ي  ال�ضرعية  المحكمة  ع��ن 

لعام   240 اأ�ضا�س  رقم  الدعوى  في 

 2021

اأبو  احمد  حاتم  لينا  المدعية: 

عاقلة 

احمد  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

الأحمد اإبراهيم 

مو�ضوع: تثبيت زواج 

تقرر  ع��ن��وان��ك  ل��ج��ه��ال��ة  ن��ظ��را 

ال�ضحف  اإح��دى  بوا�ضطة  اخطاركم 

المحاكمة  جل�ضة  م��وع��د  المحلية 

تاريخ  الث��ن��ي��ن  ي���وم  ف��ي  ال��م��ق��ررة 

2021/4/12 وذلك في تمام ال�ضاعة 

9:00 �ضباحا في الدعوى رقم اأ�ضا�س 

240 لعام 2021 

في حال عدم ح�ضورك في الموعد 

الإج����راءات  بحقك  ت��ج��ري  المحدد 

بحقك  الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65507

المحكمة  ع���ن  ����ض���ادر  اع����الن 

ال�ضرعية بدم�ضق الغرفة الرابعة 

 بمثابة مذكرة دعوة الى المدعى 

عليه

رق������م اأ�����ض����ا�����س ال�����دع�����وى: 

2021/2811

المدعية: نادية علي العنزي 

المدعى عليه: مبارك عزيز المحمد 

والمجهول محل الإقامة حاليا 

يوم  م��ن  التا�ضعة  ال�ضاعة  ف��ي 

 2021/4/28 في  الواقع  الأربعاء 

المقامة عليك  المعين لروؤية الدعوى 

من المدعية بطلب تثبيت الطالق 

ال�ضرعية  المحكمة  ت���دع���وك  

الرابعة  بدم�ضق للح�ضور في الوقت 

او تر�ضل  اذا لم تح�ضر  المحدد حتى 

وكياًل عنك

تجري بحقك المعاملة القانونية 

تبليغك  جرى  اقامتك  محل  ولجهالة 

بوا�ضطة ال�ضحف اأ�ضوًل.

القا�ضي

65508

اعالن بال�ضحف مذكرة دعوة

ميخائيل  دافيد  ال�ضيد:  القا�ضي 

رئي�س محكمة ال�ضلح المدني الأولى 

بالح�ضكة

الم�ضاعد ال�ضيد: دخيل ابراهيم

حميدي  ماهر  التبليغ:  طالب 

هند  المحامية  تمثله  ال��ح�����ض��ن- 

الغربي

الكرط  �ضالح  تبليغه:  المطلوب 

ابن ح�ضن

الدعوى: تثبيت بيع مركبة

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

اأ�ضا�س  رقم  الدعوى  مذكرة  تبليغك 

المحدد   2021 ل��ع��ام   1/1861

الأرب���ع���اء  ي���وم  جل�ضتها  م��وع��د 

.2021/4/14

فاإن لم تح�ضر اأو تر�ضل من ينوب 

الج��راءات  بحقك  تتخذ  �ضوف  عنك 

بحقك  الحكم  وي�����ض��در  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65509

اعالن بال�ضحف

�ضند تبليغ حكم

القا�ضي: �ضليمان فرج العلي

الم�ضاعد: توفيق محمد

علوان  م�ضطفى  التبليغ:  طالب 

هند  المحامية  تمثله  ال��ح�����ض��ن- 

الغربي

المطلوب تبليغه: وليم يعقو ابن 

كا�ضايوول

الدعوى: تثبيت بيع مركبة

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

القرار  الر�ضمية  بال�ضحف  تبليغك 

الق�ضائي رقم 538 ال�ضادر بالدعوى 

اأ�ضا�س 964 لعام 2021.

وكياًل  تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  ف��اإن 

�ضمن  بالقرار  ليطعن  عنك  قانونيًا 

القرار  �ضيكت�ضب  القانونية  المدة 

الدرجة القطعية.

المدنية  البداية  محكمة  رئي�س 

الأولى بالح�ضكة

65510

اعالن بال�ضحف

�ضند تبليغ حكم

القا�ضي: �ضليمان فرج العلي

الم�ضاعد: توفيق محمد

جميل  م��ال��ك  ال��ت��ب��ل��ي��غ:  ط��ال��ب 

هند  المحامية  تمثله  ال��ج��ا���ض��م- 

الغربي

ثابت  عمار  تبليغه:  المطلوب 

مكي

الدعوى: تثبيت بيع مركبة

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

القرار  الر�ضمية  بال�ضحف  تبليغك 

الق�ضائي رقم 539 ال�ضادر بالدعوى 

اأ�ضا�س 904 لعام 2021.

وكياًل  تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  ف��اإن 

�ضمن  بالقرار  ليطعن  عنك  قانونيًا 

القرار  �ضيكت�ضب  القانونية  المدة 

الدرجة القطعية.

المدنية  البداية  محكمة  رئي�س 

الأولى بالح�ضكة

65511

اعالن

مذكرة تبليغ بال�ضحف

ال�ضتئناف  محكمة  عن  �ضادرة 

المدنية الثالثة بريف دم�ضق

لعام   /988/ اأ�ضا�س  بالدعوى 

2021

ب�ضير  التبليغ:   طالبة  الجهة 

المحامي  يمثله  رفاقه  و  الجرد  اأحمد 

حازم الجرد     

المطلوب تبليغهما: 

1-  اأحمد مرعي الجرد .

محمد مرعي الجرد .  -2

حيث انه تعذر تبليغكما بالدعوى 

ال�ضتئناف  محكمة  اأم���ام  المقامة 

الثالثة بريف دم�ضق ب�ضبب  المدنية 

�ضفركما الى خارج القطر .

بال�ضحف  تبليغكما   تقرر  ل��ذا   

لح�ضور  المحكمة  اإعالنات  ولوحة 

يوم  ال��م�����ض��ادف  المحكمة  جل�ضة 

الثنين  تاريخ 2021/5/3 ال�ضاعة 

العا�ضرة �ضباحا 

وكيل  تر�ضال  اأو  تح�ضرا  لم  ف��اإن 

بحقكما  تجري  �ضوف  قانونا  عنكما 

الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية  المعاملة 

بحقكما بمثابة الوجاهي 

رئي�س المحكمة

65512

مذكرة اخطار بال�ضحف

�ضادر عن محكمة ال�ضلح المدني 

الثامنة بدم�ضق

النجار  اأح��م��د   : التبليغ  طالب 

يمثله المحامي محمد يا�ضر ن�ضري 

المطلوب تبليغه  �ضهرت القد�ضي 

وو�ضف  :اإ���ض��الح��ات  ال��دع��وى 

حالة راهنة 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  اخطارهفقد 

 2021 ل��ع��ام  اأ�����ض����ا�����س/3920/ 

القادمة  الجل�ضة  لح�ضور   اخطارك 

 2021/4/14 الواقع  الأربعاء   يوم 

لم  �ضباحًاواذا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

بحقك  تجري  تر�ضلوكيال  تح�ضراو 

الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية  المعاملة 

بحقك بمثابة الوجاهي .

القا�ضي

65513

اعالن

 بمثابة مذكرة دعوة �ضادرة عن 

في  الول��ى  المدنية  البداية  محكمة 

ببيال 

وزير  ال�ضيد   : المدعىية  الجهة 

التربية ا�ضافة لمن�ضبه

ال�ضيد مدير تربية ريف دم�ضق 

مو�ضوع الدعوى : مطالبة بمبلغ 

1- ح�ضن  الجهة المدعى عليها:  

ا�ضا�س  رق��م   : ح�ضين  غ��الم  قا�ضم 

الدعوى )) 330/ 2021م (( 

                           2- ح�ضين ال�ضيد 

اأحمد :    رقم ا�ضا�س الدعوى )) 330/ 

2021م (( 

موطن  في  تبليغكم  لتعذر  نظراً 

اقامتكم لجهالة عنوانكم وفق ما ورد 

في ال�ضروحات الواردة على دعواتكم 

دعوة  مذكرات  تبليغكم  تقرر  فقد 

عمال  المحلية  ال�ضحف  اح��دى  في 

قانون  من   ))27(( المادة  باأحكام 

اأ�ضول

علمًا  2016م  لعام  المحاكمات   

يوم  هو  القادمة  الجل�ضة  موعد  بان 

الثالثاء الواقع في 20/ 4/ 2021م

فاذا  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة   

من  تر�ضلوا  او  باأنف�ضكم  تح�ضروا  لم 

المعاملة  بحقكم  تجري  عنكم  ينوب 

القانونية ا�ضول 

القا�ضي

65514

اإعالن

ح�ضن  �ضهيال  ال�����ض��ي��دة  ادع���ت 

للعقار  التمليك  �ضند  فقدان  عبا�س 

رق���م/528/دح���ب���ا����س ال��ع��ق��اري��ة 

وت��ط��ل��ب ب���دل ���ض��ائ��ع ع��ن��ه ويحق 

للمعتر�س مراجعة مديرية الم�ضالح 

العقارية بطرطو�س خالل/15/يومًا 

من تاريخ ن�ضره بالجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بطرطو�س

140913

اإعالن

ال�����ض��ي��د  ري��ا���س محمد  ادع����ى 

للعقار  التمليك  �ضند  فقدان  الحاج 

العقارية  الما�س  رق���م/440/وادي 

وي��ط��ل��ب ب���دل ���ض��ائ��ع ع��ن��ه ويحق 

للمعتر�س مراجعة مديرية الم�ضالح 

العقارية بطرطو�س خالل/15/يومًا 

من تاريخ ن�ضره بالجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بطرطو�س

140917

اإعالن

با�ضم ال�ضعب العربي في �ضوريا

قرار �ضادر عن المحكمة ال�ضرعية 

بال�ضمير

اأ�ضا�س: 2020/91

قرار 2020/172 

القا�ضي ال�ضيد: زهير كابور

الم�ضاعد ال�ضيد: ابت�ضام نقر�س

الجهة المدعية: روزيت ن�ضر بنت 

ال�ضمير  تولد  الكيالني  ومريم  محمد 

 60 خ�  ال�ضمير  قيد   1992/6/22

م�ضلمة عربية �ضورية.

ف��وؤاد   : عليها  ال��م��دع��ى  الجهة 

و�ضمه  الجالهمه  را�ضد  بن  �ضاهين 

بحريني   1959/1/1 المحرق  تولد 

الجن�ضية م�ضلم 

خال�ضة الحكم المطلوب تبليغه:

لقد �ضدر عن هذه المحكمة القرار 

رقم /172/ في الدعوى رقم اأ�ضا�س 

 2020/12/10 ب��ت��اري��خ   /91/

والمت�ضمن: 

اأوقعه  ال��ذي  الطالق  تثبيت   -1

المدعى عليه  على المدعية في دولة 

 2020/8/1 ب��ت��اري��خ  ال��ب��ح��ري��ن 

واعتباره طلقة رجعية واحدة انقلبت 

اإلى طالق بائن بينونة �ضغرى .

2- عدم البحث بالعدة ال�ضرعية 

لنق�ضائها .

المدني  ال�ضجل  اأمين  ال��زام   -3

المخت�س بالت�ضجيل اأ�ضول.

4- ت�ضمين المدعى عليه الر�ضوم 

والم�ضاريف .

الوجاهي  حكمًا وجاهيا وبمثابة 

�ضدر علنا بتاريخ /25/ ربيع الآخر 

 2020/12/10 الموافق  1442ه�� 

ح�ضب  وافهم   بالنق�س  للطعن  قاباًل 

الأ�ضول .

معرفة  لعدم  تبليغه  المطلوب 

بال�ضحف  تبليغه  جرى  فقد  عنوانه 

اأ�ضول  قانون   /27/ المادة  ح�ضب 

طرق  ي�ضلك  ل��م  واإذا  المحاكمات 

القانونية ي�ضبح  الطعن خالل المدة 

مبرمًا �ضالحًا للتنفيذ .

القا�ضي

65500



إعـــالنـــــات 6 العدد 250 الأربعاء 18 �شعبان 1442هـ املوافق 31 اآذار 2021 م

�شــــــركــة حيـــان للـنـــفط
اإعالن عن طلب عرو�س اأ�شعار داخلي للمرة الثانية

تعلن �سركة حيان للنفط عن طلب عرو�س اأ�س�عار داخلي للمرة الثانية بالظ�رف المختوم لتوريد:

.Medical Equipment for Medical Point & Ambulance in HPC Fields
معدات وتجهيزات طبية حاجة النقطة الطبية و�سيارة االإ�سعاف في حقول �سركة حيان للنفط.

2nd CFT Ref.: HPC-003/HSE/Fields/Proc/21 :ملف الطلبية رقم

 وهي غير قابلة للتجزئة.

• التاأمينات االأولية: 3,000,000.00 ل.�س ثالثة ماليين ليرة �سورية.
• التاأمينات النهائية: )5 %( خم�سة بالمائة من القيمة الكلية الأمر ال�سراء ال�سادر.

• مدة توريد المواد: )120( يومًا تبداأ من اليوم التالي لتاريخ ا�ستالم اأمر ال�سراء ال�سادر.
• مكان ت�سليم المواد: اأر�س م�ستودعات �سركة حيان للنفط في معمل غاز حيان بالقرب من تدمر.

• �سالحية العرو�س: )90( ت�سعون يومًا اعتبارًا من تاريخ االإغالق.
              ,14:00 ال�ساعة   –  2021/4/26 لغاية:  ال�سركة  دي���وان  ف��ي  العرو�س  ت�سلم  االإغ���الق:  ت��اري��خ   •

ويرف�س كل عر�س يرد بعد ذلك.

يم�كن الح�س�ول على دفت�ر ال�س��روط  لقاء ت�سديد مبلغ )10,000 ل.�س( ع�سرة اآالف ليرة �سورية,          

اعتب�ارًا من تاريخ:  5 /2021/4 ولغاية تاريخ االإغالق, وذلك من مكاتب ال�سركة الكائنة في:

دم�سق- م�سروع دمر- الجزيرة 13- ترا�سات - الكتلة رقم 2- �سارع رفاعة الطهطاوي.  

اأو اأي تمديد لموعد االإغالق يرجى  • لمزيد من المعلومات ومتابعة اأي تعديالت في الطلبية 
 www.hpc.com.sy  :زيارة ومتابعة الموقع االلكتروني لل�سركة

4142

اإعالن مناق�شة داخلية للمرة الثانية وبال�شرعة الكلية
للتعاقد من اجل نقل العاملين بوساطة )ميكروباص عدد/4 /– سرفيس عدد /5/(

تعلن الشركة العامة للدراسات الهندسية 
عن اإجراء مناق�سة داخلية للمرة الثانية و بال�سرعة الكلية للتعاقد من اجل نقل العاملين بو�ساطة ميكروبا�س 

اأوق��ات الدوام  عدد /4/ و �سرفي�س عدد /5/ من اأجل تاأمين نقل العاملين من و اإلى مركز عملهم بم�سروع دمر ح�سب 

ال�سروط  بدفتر  المرفقة  النقل  لجنة  قبل  من  المحددة  الخطوط  وف��ق  وذل��ك  يومي  وب�سكل  ال�سركة  في  الر�سمي 

الخا�سة )الحقوقي و المالي و الفني( : • العر�س قابل للتجزئة.

• التاأمينات الموؤقتة: مبلغ مقطوع كما يلي: /25000 / ل �س خم�سة وع�سرون األف ليرة �سورية الغير لكل خط 
على حده  • التاأمينات النهائية: 10% من قيمة العقد .

كافة  باأ�سماء  والنهائية  الموؤقتة  التاأمينات  تقديم  يتم  �سريك  من  اأكثر  الواحد  العر�س  ت�سمن  حال  في   •
ال�سركاء. • مدة ارتباط العار�س بعر�سه : يتعهد العار�س باأن يظل مرتبطا بعر�سه لمدة /60/ �ستون يومًا تبداأ من 

تاريخ انتهاء موعد تقديم العرو�س .

• على العار�س المر�سح توقيع العقد خالل اأ�سبوع من تاريخ تبلغه كتاب االإحالة عليه اأ�سوال .
• اآخر موعد لتقديم العرو�س حتى نهاية الدوام الر�سمي ليوم االأحد  في   11 /4/ 2021 .

• موعد جل�سة المناق�سة ال�ساعة العا�سرة  من �سباح يوم  االثنين   في   12 / 4/ 2021  
• يتحمل المتعاقد اأجور االإعالن و كافة ال�سرائب و الر�سوم المترتبة على العقد

• يمكن �سراء دفاتر ال�سروط الخا�سة من مديرية التموين والم�ستودعات - دائرة العقود- بقيمة /5000/ ل. �س.
تقدم العرو�س اإلى ديوان ال�س�ركة العامة للدرا�سات الهند�سية على العنوان التالي :

دم�س���ق - م�سروع دمر – جانب �سوق ال�سام المركزي.

المدير العام  4123

اإعالن دع�ة الهيئة العامة 

قرر جمل�س اإدارة جمعية ت�شرين 

دعوة   2021/3/22 تاريخ   /4/ رقم  بجل�سته 

االأحد  ي��وم  لالنعقاد  ال�سنوية  العامة  الهيئة 

العا�سرة  ال�ساعة  تمام  في   2021/4/18 بتاريخ 

ال�سكني  التعاوني  االت��ح��اد  ق��اع��ة  ف��ي  �سباحا 

واإذا لم يكتمل الن�ساب القانوني يعقد ال�ساعة 

الحادية ع�سرة بنف�س التاريخ لمناق�سة جدول 

االأعمال. ويعد هذا االإعالن بمثابة تبليغ لمن 

لي�س له عنوان وا�سح في الجمعية.

يرجى ح�سوركم

رئي�س مجل�س الإدارة   40724

تعلن الهيئة العامة مل�شت�شفى ال�شرطة بحر�شتا
عن مناق�سة  ل�سيانة واإ�سالح تجهيزات العناية الم�سددة العامة والقلبية للمرة الثانية بال�سرعة الكلية 

مك����ان تق�����ديم الع�������������رو�س  : قلم ق�سم العقود  بالم�ست�سفى .

اآخر موعد لتق��������ديم الع������رو�س : يوم االأربعاء الواقع في7/ 2021/4م ال�ساعة الرابعة ع�سرة منه .

م�وع��������������د ف��س الع�������رو�س  : يوم الخمي�س الواقع في8/ 4/ 2021م

م��������������دة التن���فيذ   : عام ميالدي كامل تبداأ من اليوم التالي لتبليغ اأمر المبا�سرة اأو ا�ستالم موقع العمل 

اأيهما اأبعد ويحق لالإدارة تجديد العقد �سنويًا اأذا رغبت بذلك  .

الط�����وابع وال�سرائب وال�����ر�سوم :  تقع على عاتق المتعهد بما فيها اأجور االإعالن .

الت�������اأمينات االأولي����ة : /275,000/ ل.�س فقط مئتان وخم�سة و�سبعون األف ليرة �سورية فقط الغير

الت��������اأمين���ات النه����ائي�����ة  :   10% من قيمة العقد .

غرام����ات الت���اأخير  :   واحد باالألف عن كل يوم تاأخير على اأن التزيد عن ع�سرين بالمائة  من القيمة 

االإجمالية .

م������دة ارتباط العار�س بعر�س������ه :   �سهر واحد اعتبارًا من اليوم التالي الآخر يوم لقبول العرو�س                                                                                                                      

خطيًا  لتبليغه  التالي  اليوم  من  تبداأ  يومًا  خم�سين  مدة  بعر�سه  مرتبًطًا  المر�سح  المتعهد  ويبقى 

باإحالة طلب العرو�س عليه  .

�س�����عر االإ�سب��������������ارة   : /3,000 /ل �س فقط ثالثة اآالف ليرة �سورية ال غير.   

على الراغبين مراجعة قلم ق�سم العقود للح�سول على دفتر ال�سروط الخا�سة  .

مدير عام م�شت�شفى ال�شرطة بحر�شتا  4197

اعالن 

بمثابة دعوة �ضادرة عن المحكمة 

�ضحنايا  ا�ضرفية  ف��ي  ال�ضرعية 

للمجل�س العائلي 

لعام   19: الدعوى  اأ�ضا�س  رق��م 

 2021

بنت  مطلق  :هبة  المدعية  الجهة 

نا�ضر يمثلها المحامي محمد العكلة

الجهة المدعى عليها : حمد �ضبطة 

ابن محمد 

المو�ضوع :تفريق لعلة ال�ضقاق 

نظرا لجهالة مكان موطنك الحالي 

19 لعام  تقرر لدينا في الدعوى رقم 

المجل�س  لح�ضور  اب��الغ��ك   2021

قا�ضي  ا�ضراف  تحت  الأول  العائلي 

المحكمة يوم الخمي�س 2021/4/8 

حال  وفي  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

بحقكم  تجري  الح�ضور  عن  تخلفكم 

موعد  ان  علما  القانونية  المعاملة 

الثالثاء  ي��وم  هو  القادمة  الجل�ضة 

الواقع في 2021/5/4

القا�ضي

65515

المحكمة  ع���ن  ����ض���ادر  اإع�����الن 

ال�ضرعية الثانية بدم�ضق

بمثابة مذكرة اإخطار موجهة الى 

المدعى عليه

رقم الدعوى : 2/8015/ 2021

�ضاهين  ماريه   : المدعية  الجهة 

تمثلها  وو�ضاية  اأ�ضالة  جهاد  بنت 

المحامية بتول الري�س

عبد   : عليها  ال��م��دع��ى  ال��ج��ه��ة 

الرحمن اآدم عبد الحليم 

من  زوال��ي��ة  التا�ضعة  ال�ضاعة 

 27 ال��م��واف��ق ل     ال��ث��الث��اء  ي���وم  

ن��ي�����ض��ان/2021 ل��روؤي��ة ال��دع��وى 

المقامة عليك من المدعية بطلب زواج 

،تخطرك  ونفقة  ومخالعة  ون�ضب 

بدم�ضق  الثانية  ال�ضرعية  المحكمة 

للح�ضور في الوقت المحدد حتى اذا 

لم تح�ضر او تر�ضل وكيال عنك تجري 

وعمال  القانونية  الجراءات  حقك  في 

ا�ضول  قانون  من   34 المادة  باحكام 

بوا�ضطة  تبليغك  جرى  المحاكمات 

ال�ضحف .

القا�ضي ال�ضرعي

65516

اعالن تبليغ بال�ضحف الكترونيا 

�ضادر عن محكمة ال�ضتئناف المدنية 

الثانية بريف دم�ضق بالدعوى اأ�ضا�س 

/330 قرار /147/ لعام 2020 

:ورث��ة  التبليغ  طالبة  الجهة 

زوجته  وه��م  طل�س  ال��رح��م��ن  عبد 

هيثم  محمد  واأولده  ب��ارود  نجاح 

اأولد  وري��م��ا  ومحمد  وه��دى  ون��دى 

اأ�ضالة  والجميع  طل�س  الرحمن  عبد 

وا�ضافة للتركة 

:ورثة  تبليغها  المطلوب  الجهة 

نعمة اغا وهم محمد مهدي و�ضيرين 

اأولد عدنان الزرقان 

ب�ضبب  تبليغكم  لتعذر  ن��ظ��را 

تبليغكم  ت��ق��رر  ال��ع��ن��وان  ج��ه��ال��ة 

المحكمة  اإعالنات  ولوحة  بال�ضحف 

اأ�ضا�س  بالدعوى  القرار رقم /147/ 

عن  وال�ضادر   2020 لعام   /330/

الثانية  المدنية  ال�ضتئناف  محكمة 

بريف دم�ضق والذي جاء فيه :

قبول ال�ضتئناف �ضكال 

القرار  وف�ضخ  مو�ضوعا  قبوله 

الم�ضتانف والحكم بمايلي :

المدعية  الجهة  ���ض��راء  تثبيت 

الرحمن  عبد  –ورثة  –الم�ضتانفة 
ال�ضهمية  للح�ضة  محمد  ابن  طل�س 

�ضهما   2400/164،219 البالغة 

من العقار المو�ضوف بالمح�ضر رقم 

عرطوز  ج��دي��دة  منطقة  م��ن   1761

العقارية 

المقدم  بالتقابل  الدع���اء  قبول 

عليها  المدعى  الجهة  م��وؤرث��ة  م��ن 

محمد  –نعمة  عليها  –الم�ضتاأنف 
ح�ضن اغا �ضكال 

المطالبة  لجهة  مو�ضوعا  قبوله 

الجهة  حق  وتثبيت  الثمن  بر�ضيد 

محمد  نعمة  ورث��ة  عليها  المدعى 

الر�ضيد  ه���ذا  بقيمة  اغ���ا  ح�����ض��ن 

الف  مائة  ل.�س   100000 والبالغة 

ليرة �ضورية 

في  المقدمة  الطلبات  باقي  رد 

الدعاء بالتقابل 

ت�ضجيل الح�ضة ال�ضهمية مو�ضوع 

طل�س  الرحمن  عبد  ورثة  ا�ضم  على  اأ 

مع  –بالتالزم  الم�ضتاأنفة  –الجهة 

ت�ضديد ر�ضيد الثمن المدفوع بموجب 

 807097877 رقم  المالي  الي�ضال 

للجهة    2020/11/24 ت��اري��خ 

محمد  نعمة  ورثة  عليها  الم�ضتاأنف 

ح�ضن اغا 

ترقين اإ�ضارة الدعوى المو�ضوعة 

 1891 رق��م  العقار  �ضحيفة  على 

تاريخ 2005/5/19 بعد الت�ضجيل 

ا�ضول 

اإعادة التامين ال�ضتئنافي للجهة 

م�ضلفة ا�ضول 

الم�ضتاأنف  ال��ج��ه��ة  ت�ضمين 

واأتعاب  والم�ضاريف  الر�ضوم  عليها 

المحاماة 

قرارا �ضد بتاريخ 2020/12/22 

قابال للطعن علنا

رئي�س المحكمة

65523

عائلي  مجل�س  لح�ضور  مذكرة 

بالدعوى ال�ضرعية

ا�ضا�س /1 / لعام 2021- طالق 

باإرادة منفردة

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادرة 

بتل حمي�س مقرها القام�ضلي

الق�ضاء  مجل�س  ق��رار  على  بناء 

الأعلى

عمار  م��وؤي��د   : التبليغ  ط��ال��ب 

ال�ضلمو

المطلوب تبليغها : ب�ضرى ريا�س 

محمد

ب�ضبب  تبليغك  ل��ت��ع��ذر  ن��ظ��راً 

وخ��روج  الراهنة  الأمنية  ال��ظ��روف 

فتقرر  الأمنية  ال�ضيطرة  عن  عنوانك 

على  ول�ضقًا  بال�ضحف  ن�ضراً  تبلغك 

ل�ضرورة  المحكمة  اع��الن��ات  لوحة 

ح�����ض��ورك ال���ىق���اع���ة ال��م��ح��ك��م��ة 

لح�ضور  حمي�س  ب��ت��ل  ال�ضرعية 

عقده  ال��م��ق��رر  ال��ع��ائ��ل��ي  المجل�س 

ب��ت��اري��خ2021/4/29ال�����ض��اع��ة 

تح�ضري  لم  واإذا  �ضباحًا  التا�ضعة 

ت�ضري  ف�ضوف  يمثلك  من  اوتر�ضلي 

بحقك المعاملة القانونية .

القا�ضي ال�ضرعي بتل حمي�س

65524

مذكرة دعوة 

ال�ضتئناف  محكمة  عن  �ضادرة 

ا�ضا�س  بالدعوى  النبك  في  المدني 

2021/112م

خالد  :-م��اج��د  المدعية  الجهة 

ال�ضحلي 

الجهة المدعى عليها:عبد المجيد 

برغل ابن محمد تولد 1962 خ�� 974 

الدعوى : تثبيت بيع 

نظراً لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

بال�ضحف لح�ضور الجل�ضة والمحدد 

4 / 5 /2021م  يوم الثالثاء تاريخ 

لم  واإذا  �ضباحًا   العا�ضرة   ال�ضاعة 

عنك  وكياًل  تر�ضل  اأو  بنف�ضك  تح�ضر 

تجري بحقك المعاملة القانونية .

رئي�س محكمة ال�ضتئناف المدني 

في النبك

65526

مذكرة اخطار

ا�ضا�س  ب��ال��دع��وى  لدينا  ت��ق��رر 

ام��ام  المنظورة   2021 لعام   330

والمقامة  التل  ال�ضرعية في  المحكمة 

الرفاعي  زينب  المدعية  الجهة  من 

المدعى  بمواجهة  اللطيف  عبد  بنت 

الحنان  عبد  ابن  ال�ضالح  علي  عليه 

بطلب تثبيت طالق تقرر لدينا اخطار 

احدى  بوا�ضطة  عليه  المدعى  الجهة 

ال�ضحف المحلية وذلك لح�ضور يوم 

 10 ال�ضاعة   2021/4/14 الربعاء 

�ضباحا وذلك لعدم معرفته في التل 

تر�ضل  او  بنف�ضك  تح�ضر  لم  واذ 

المعاملة  بحقك  �ضتجري  عنك  وكيال 

بحقك  الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية 

الحكم  و�ضيعتبر  الوجاهي  بمثابة 

ال�ضادر بحقك بمثابة الوجاهي

القا�ضي

65527

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف

ال�ضتئناف  محكمة  عن  �ضادرة 

المدنية الرابعة بدم�ضق

ماهر  الم�ضتاأنف:  التبليغ  طالب 

المحامي  يمثله  ر�ضواني  الدين  بهاء 

مار�ضلينو طربيه

الم�ضتاأنف  تبليغه  المطلوب 

كل�ضلي  رمزي  بن  رداح  عليه:روبير 

لتركة  واإ�ضافة  نف�ضه  عن  اأ�ضالة 

المرحومة عنايت كل�ضلي بنت رمزي

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام   /1527 اأ���ض��ا���س/ 

دعوتك لح�ضور  الجل�ضة القادمة يوم 

الحد بتاريخ 2021/4/25ال�ضاعة 

او  تح�ضر  لم  واذا  �ضباحًا  العا�ضرة 

المعاملة  بحقك  تجري  وكيال  تر�ضل 

القانونية. 

رئي�س محكمة

65528

اعالن بمثابة اخطار تنفيذي يبلغ 

بال�ضحف

لعام   2813 الدعوى  ا�ضا�س  رقم 

2021

ا���ض��م ال��م��ح��ك��وم ل���ه وم��وط��ن��ه 

برزة   – الأحمد  راتب  ريمة  المختار: 

حامي�س حي البيادر 

 : وموطنه  عليه  المحكوم  ا�ضم 

محمد عبدو الديري مجهول القامة 

ال��ق��رار  التنفيذ  مو�ضع  و���ض��ع 

 2021/3/30 بتاريخ  ال�ضرعي 

دفع  المت�ضمن   6047/457 رق��م 

والم�ضاريف  والر�ضوم  والنفقة  المهر 

وتوفيقًا  المحكوم  طلب  على  فبناء 

من  287و288  المادتين  لأح��ك��ام 

نكلفك  المحاكمات  ا���ض��ول  ق��ان��ون 

بتنفيذ م�ضمون القرار المذكور خالل 

خم�ضة ع�ضر يومًا تلي تاريخ تبليغك 

حقك  ف��ي  تجري  واإل  الخ��ط��ار  ه��ذا 

المن�ضو�س  التنفيذية  الج���راءات 

عليها في القانون المذكور

مدير التنفيذ في دم�ضق ال�ضرعي

65529

مذكرة اخطار �ضادرة عن

الجمركية  ال�ضتئناف  محكمة 

الثانية في دم�ضق

رقم ال�ضا�س : 2021/81 

 : تبليغه و�ضهرته  المطلوب  ا�ضم 

خالد بن م�ضطفى عيون 

موطنة : مجهول مكان القامة 

لح�ضور  ال��م��ح��ك��م��ة  ت��خ��ط��رك 

ال�ضاعة  ف���ي  ال��م��ح��اك��م��ة  جل�ضة 

الواقع  الرب��ع��اء  ي��وم  من  العا�ضرة 

عليك  والمقامة   2021/5/12 في 

من قبل ال�ضيد المدير العام للجمارك 

ق�ضايا  ادارة  تمثله  لوظيفته  ا�ضافة 

الدولة بطلب ا�ضتئناف واذا لم تح�ضر 

بنف�ضك او تر�ضل وكياًل عنك تجري في 

و�ضي�ضدر  القانونية  الجراءات  حقك 

القرار بحقك بمثابة الوجاهي

الرئي�س

65530

اعالن 

�ضند تبليغ قرار حكم

ال�ضرعية  المحكمة  ع��ن  ���ض��ادر 

بازرع

�ضالم  اح���الم   : التبليغ  طالبة 

خلف 

خلف  ح�ضين   : تبليغه  المطلوب 

من جدل 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

اليومية  المحلية  ال�ضحف  باحدى 

باأنه  المحكمة  اعالنات  لوحة  وعلى 

�ضدر بحقك الحكم رقم 49 بالدعوى 

رقم ا�ضا�س 99 لعام 2021 المت�ضمن 

مايلي : 

عليه  المدعى  ال���زوج  1-ال����زام 

فلحه  وال��دت��ه  خلف  ح�ضن  ح�ضين 

ج��دل   1979/11/6 ج���دل  ت��ول��د 

المدعية  لزوجته  يدفع  ب��اأن   3 خ� 

وف��اء  وال��دت��ه��ا  خلف  �ضالم  اح���الم 

 3 خ���  ج���دل   1985/10/8 ت��ول��د 

وقدره  مبلغًا  ودوري��ة  �ضهرية  نفقة 

وعن  �ضورية  ليرة  الف  ع�ضر  خم�ضة 

في  الواقع  لالدعاء  �ضابقة  �ضنة  مدة 

2021/2/7 ب�ضنة 

عليه  المدعى  ال���زوج  2-ال����زام 

مف�ضل  المذكور  خلف  ح�ضن  ح�ضن 

هويته اعاله بان يدفع نفقة لالطفال 

مبلغًا  ومحمد  وره��ام  �ضفاء  من  كل 

�ضورية  ل��ي��رة  الف  ع�ضرة  وق���دره 

�ضنة  م���دة  وع���ن  منهم  واح���د  ل��ك��ل 

في  الواقع  الدع���اء  لتاريخ  �ضابقة 

2021/2/7 وتفوي�س المر بالقب�س 

وال�ضرف 

عن  المدعية  تراجع  3-تثبيت 

الزوجي  الم�ضكن  تاأمين  طلبها لجهة 

ا�ضول

4-ت�ضمين المدعى عليه الر�ضوم 

والم�ضاريف ا�ضول 

-ق����������رار �����ض����در ب���ت���اري���خ 

2021/2/28 قابال للطعن بالنق�س 

تلي وافهم علنا وا�ضول

القا�ضي

65531

اعالن

بالرحيبة  التنفيذ  رئا�ضة  قررت 

تنفيذ   35 رقم  التنفيذية  بال�ضبارة 

المتكونة  م   2021 ل��ع��ام  �ضرعي 

مابين الجهة طالبة التنفيذ �ضها غنام 

احمد  �ضدها  المنفذ  الجهة  عمر  بنت 

الجاروف بن عوي�ضه في بيع ال�ضياء 

بموجب  بيعها  المقرر  المحجوزة 

رئي�س  ال�ضيد  ع��ن  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار 

2021/3/18م  في  الموؤرخ  التنفيذ 

وهي : 

1-براد لون ابي�س ماركة العربي 

24 قدم 

خزانة  من  موؤلفة  نوم  2-غ��رف 

وم�ضلح  اثنان  عدد  وكمدينه  وتخت 

تياب 

3-باترينه تلفاز 

4-تواليت 

المزاد  بدخول  يرغب  من  وعلى 

المبالغ  من   %10 قيمة  دفع  العلني 

الحد  يوم  وتحديد  قيمتها  المقدرة 

ظهراً   12 ال�ضاعة   2021/4/18

مكان  في  المحجوزات  لبيع  موعداً 

وجودها في الرحيبة – حي الجديد

رئي�س التنفيذ

65534

مذكرة اخطار بال�ضحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الولى في داريا

الكائنة في مع�ضمية ال�ضام

القا�ضي :علي دعيب�س

الم�ضاعد : مي�ضاء ال�ضيخ

الجهة المدعية : رنا محملجي 

الجهة المدعى عليها : عائ�ضة عبد 

فالح  طرب   – اأحمد  �ضحر   – الرحيم 

هادي ال�ضدى – اآلء – مريم – هدى 

عواد  نبيه  المرحوم  اولد  محمد   –
وا�ضافة  انف�ضهم  عن  ا�ضالة  الجميع 

لتركه موؤرثهم 

تقرر  ع��ن��وان��ك��م  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�ضحف  اح��دى  بوا�ضطة  اخطاركم 

المحاكمة  جل�ضة  م��وع��د  المحلية 

ال��م��ق��ررة ف��ي ي��وم  ال��ث��الث��اء تاريخ 

2021/4/27 وذلك في تمام ال�ضاعة 

رقم  الدعوى  في  �ضباحًا  التا�ضعة  

عدم  حال  في   2021/240 ا�ضا�س 

الموعد المحدد تجري  ح�ضوركم في 

بحقكم الجراءات القانونية و�ضي�ضدر 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي

القا�ضي

65535

العائلي  للمجل�س  اإخطار  مذكرة 

ال�ضرعية  المحكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

الرابعة بدم�ضق بالدعوى رقم اأ�ضا�س 

/2509/ لعام 2021

الجهة المدعية : اإينا�س ق�ضيباتي 

وكيلها المحامي ظاهر دحدل .

رام��ي  عليها:   ال��م��دع��ى  الجهة 

ارمنازي .

الدع���وى:  تفريق لل�ضقاق .

التا�ضعة  ال�ضاعة  تحديد  تقرر 

الواقع في  الخمي�س  �ضباحًا من يوم 

2021/4/8 موعداً للنظر بالمجل�س 

ال��ع��ائ��ل��ي ب��ال��دع��وى رق���م اأ���ض��ا���س 

وت��دع��وك   2021 ل��ع��ام   /2509/

بدم�ضق  الرابعة  ال�ضرعية  المحكمة 

اإذا  للح�ضور في الوقت المحدد حتى 

لم تح�ضر اأو تر�ضل وكياًل عنك تجري 

وب�ضبب  القانونية  المعاملة  بحقك 

ج��ه��ال��ة ع��ن��وان��ك ج���رى اإخ��ط��ارك 

الحكم  و�ضي�ضدر  ال�ضحف  بوا�ضطة 

بحقك بمثابة الوجاهي .

القا�ضي

65536

المحكمة  ع��ن  ���ض��ادر  اإع�����الن  

ال�ضرعية الثانية

بمثابة مذكرة دعوى موجهة اإلى 

المدعى عليه

رق�����م اأ�����ض����ا�����س ال�����دع�����وى : 

 2021/2/8123

المدعية : تهاني عيطه بنت اأحمد 

هديه 

بن  الزرعي  بالل   : عليه  المدعى 

محمد اأديب وناجية 

التا�ضعة زوالية من يوم  ال�ضاعة 

 2021/4/27 في  الواقع  الثالثاء 

من  عليك  المقامة  ال��دع��وى  ل��روؤي��ة 

بطلب  عيطه  تهاني  المدعية  الجهة 

تفريق ونفقة 

ال�ضرعية  ال��م��ح��ك��م��ة  ت��دع��وك 

الوقت  في  للح�ضور  بدم�ضق  الثانية 

اأو تر�ضل  لم تح�ضر  ان  المحدد حتى 

الج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية .

جرت  اإق��ام��ت��ك  محل  ولجهالة 

                                                                 . اأ�ضوًل  ال�ضحف  بوا�ضطة  دعوتك 

القا�ضي

65537

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة دع��وة 

بال�ضحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الثانية ع�ضرة بدم�ضق 

طالب الدعوة : رافي �ضمير عالوي 

يمثله المحامي يزن القاق 

�ضمير  :رن��دى  دعوته  المطلوب 

عالوي 

ح�ضة  ب��ي��ع  :تثبيت  ال��دع��وى 

�ضهمية 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام   /10548 اأ���ض��ا���س/ 

ولوحة  ال�ضحف  بوا�ضطة  دعوتكم 

الجل�ضة  لح�ضور  المحكمة  اإعالنات 

ال��ق��ادم��ة ي���وم الرب���ع���اء ت��اري��خ 

العا�ضرة  ال�ضاعة   2021/5/26

�ضباحًا واإذا لم تح�ضر او تر�ضل وكيال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�ضي

65538

اإعالن مناق�ضة 

يعلن مجل�س بلدة حو�س ن�ضري 

اإجراء  عن  دم�ضق  ريف  محافظة  في 

المختوم  الظرف  بطريقة   مناق�ضة 

وا�ضتبدال  �ضيانة  م�ضروع  لتنفيذ 

موفرة  ليد  باأجهزة  اإن���ارة  اأج��ه��زة 

بالطاقة ال�ضم�ضية في حو�س ن�ضري 

)الحي ال�ضرقي ( في مقر مجل�س بلدة 

حو�س ن�ضري 

-اخر موعد لتقديم العرو�س في 

الرابعة ع�ضرة من يوم  ال�ضاعة  تمام 

الأربعاء تاريخ 2021/4/21 م

تمام  في  العرو�س  ف�س  -موعد 

يوم  من  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

الخمي�س 2021/4/22 م

ق��ي��م��ة ال��ك�����ض��ف ال��ت��ق��دي��ري : 

اأربعة  فقط  /24960000/ل.�����س 

و�ضتون  وت�ضعمئة  مليونًا  وع�ضرون 

الف ليرة �ضورية لغير.

-التاأمينات الأولية : 5% من قيمة 

الك�ضف التقديري 

من   %  10: النهائية  -التاأمينات 

قيمة الإحالة

-مدة تنفيذ الم�ضروع :75 يومًا 

بعر�ضه  العار�س  ارتباط  -مدة 

/180/يومًا 

/25000/ ال���ض��ب��ارة  -قيمة 

ل.�س

باللف  :واح��د  التاأخير  -غرامة 

عن كل يوم تاأخير 

بجميع  مرفقة  العرو�س  -تقدم 

الأوراق الثبوتية الالزمة اإلى الديوان 

لالطالع  البلدية  مراجعة  ويمكن 

ا�ضبارة  و�ضراء  ال�ضروط  دفتر  على 

ال���دوام  اأوق����ات  خ���الل  المناق�ضة 

الر�ضمي

حو�س  ب��ل��دة  مجل�س  رئ��ي�����س 

ن�ضري

65539

مذكرة اخطار دعوى عن المحكمة 

ال�ضرعية في عربين

المحكمة ال�ضرعية في عربين 

ا�ضا�س الدعوى 80 لعام 2021

بنت  مللي  انعام   : التبليغ  طالب 

طارق 

الدين  ع��الء   : تبليغه  المطلوب 

الرنكو�ضي بن محمود

جل�ضة  لح�ضور  دعوتك  تقررت   

الثنين  تقام  �ضوف  التي  المحاكمة 

العا�ضرة   ال�ضاعة   2021/4/19

المحكمة  مقر  ف��ي  ال��واق��ع  �ضباحًا 

اخ��ط��ارك  ت��ق��رر  عربين  ف��ي  الكائن 

بوا�ضطة ال�ضحف عماًل باأحكام المادة 

المحاكمات  ا�ضول  قانون  من  27/اأ 

المدنية لعام 2016 المقامة عليك من 

المدعية انعام مللي 

وكياًل  تر�ضل  او  تح�ضر  لم  واذا 

المعاملة  بحقك  ت��ج��ري  ق��ان��ون��ي��ًا 

ال��ذي  الحكم  و�ضيعتبر  القانونية 

�ضي�ضدر بحقك بمثابة الوجاهي

القا�ضي

65540

لجهالة  بال�ضحف  اخطار  مذكرة 

العنوان

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الولى في داريا

الكائنة في مع�ضمية ال�ضام

القا�ضي : علي دعيب�س

الم�ضاعد : مي�ضاء ال�ضيخ

زعاويط  �ضعيد  محمد   : المدعي 

يمثله المحامي �ضليمان خولني

بنت  العبار  امنه   : عليه  المدعى 

محمد علي اأ�ضالة عن نف�ضها وا�ضافة 

لتركة اآمنه وفاطمة وامين معتوق

الدعوى : ترقين ا�ضارتي الدعوى 

والحجز الحتياطي

تقرر.  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�ضحف  اإح��دى  بوا�ضطة  تبليغكم 

المحلية جل�ضة المحاكمة

ال�����م�����ق�����ررة ي��������وم الأح��������د 

رقم  الدعوى  في  تاريخ2021/5/4 

اأ�ضا�س2021/331

وفي  �ضباحا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

الموعد  ف��ي  ح�ضوركم  ع��دم  ح��ال 

المحدد �ضتجري

بحقك  ال��م��ع��ام��ل��ة،ال��ق��ان��ون��ي��ة 

بمثابة  بحقك  الحكم  و�ضي�ضدر 

الوجاهي

القا�ضي

65541

اعالن بمثابة مذكرة اخطار �ضادر 

عن المحكمة ال�ضرعية في ببيال

:نورا بنت ح�ضن  المدعية  الجهة 

وخديجة تولد 1977 

ابن  علي  :نور�س  عليه  المدعى 

�ضالم وحليمة تولد 1972 

رقم اأ�ضا�س :2021/680 

الجل�ضة :الثنين 2021/5/3

لعلة  :تفريق  الدعوى  مو�ضوع 

الغياب 

لدينا  تقرر  عنوانك  لجهالة  نظرا 

اأع��اله  ال��م��ذك��ور  بالموعد  اخ��ط��ارك 

لم  واذا  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة 

تح�ضر او تر�ضل وكيال عنك �ضتجري 

بحقك الإجراءات القانونية و�ضي�ضدر 

بحقك الحكم بمثابة الوجاهي

القا�ضي

65542

قرار �ضادر عن المحكمة ال�ضرعية 

في النبك

المدني  والقيد  الطلب  على  بناء 

الطبي  التقرير  وعلى  الخبار  وعلى 

الموؤرخ في 2020/10/5 المت�ضمن 

تولد  ابراهيم  ابن  اهلل  عبد  راك��ان  ان 

1974 ناق�س الهلية لذلك تقرر لدينا 

راكان  المدعو  ت�ضرفات  على  الحجر 

 1974 تولد  ابراهيم  اب��ن  اهلل  عبد 

والفعلية  القولية   865 النبك  القيد 

عبد  ابراهيم  اأميره  �ضقيقته  وتعيين 

القيد   1962 تولد  زهره  والدتها  اهلل 

865 قيما �ضرعيا عليه والذن  النبك 

�ضوؤونه  وادارة  ام��وره  بت�ضوية  لها 

مراجعة  في  وله  عنه  والمخا�ضمة 

الر�ضمية  وال��دوائ��ر  المحاكم  جميع 

اذن  على  الح�ضول  بعد  وال�ضخا�س 

وعلى  ال�ضرعية  المحكمة  من  خطي 

ان ليحق لها البيع و�ضراء او رهن او 

او  قب�س  او  ق�ضمه  او  ا�ضقاط  او  اقرار 

توكيل  او  تنازل  او  ت�ضليم  او  ا�ضتالم 

او غير ذلك مما ت�ضمنته المادة 182 

من  �ضخ�ضية  اح��وال   200 والمادة 

متعلقات المحجور عليه ال باذن من 

القا�ضي ال�ضرعي

القا�ضي

65543

مذكرة اإخطار �ضادرة عن محكمة 

البداية المدنية الثالثة في دوما

ف������ي ال������دع������وى اأ�����ض����ا�����س 

2021/3314

المدعي�������������������������������ة الجهة 

– وكيلها  العبا�س بنت عبداهلل  :اآمنه 

المحامي علي الجزايرلي.

عليها:هيام  ال��م��دع��ى  ال��ج��ه��ة 

ال�ضطي بنت خليل

الدعوى : تثبيت بيع.

بعد اأن تعذر اإخطارك في الدعوى 

المذكورة اأعاله ب�ضبب جهالة عنوانك 

فاإن  اإلينا  ال��واردة  ال�ضروحات  وفق 

الجل�ضة  لح�ضور  تخطرك  المحكمة 

الأربعاء2021/5/5  يوم  المنعقدة 

في ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحًا.

واإذا لم تح�ضري اأو تر�ضلي وكياًل 

بحقك  �ضتجري  فاإنه  عنك  قانونيًا 

الحكم  و�ضي�ضدر  القانونية  المعاملة 

بحقِك بمثابة الوجاهي.                                                                

القا�ضي

65544

ت��ب��ل��ي��غ طعن  ب��م��ث��اب��ة  اإع�����الن 

بال�ضحف

ال�ضتئناف  محكمة  عن  �ضادر 

المدنية الولى بدم�ضق

الطاعنة  الجهة   ( التبليغ  طالب 

المحامي  يمثلها  النور  عبد  منى   :  )

جوزيف اللحام 

الجهة   ( �ضده  التبليغ  المطلوب 

المطعون �ضدها ( : اأن�س ال�ضدي ابن 

فايز 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

والطعن   2021/134 رق��م  الطعن 

ال��واق��ع��ان   2021/151 ال��الح��ق 

عن  ال�ضادر   232 رق��م  ال��ق��رار  على 

الولى  المدنية  ال�ضتئناف  محكمة 

بدم�ضق بالدعوى ا�ضا�س 118 تاريخ 

من  والمت�ضمن   2020/12/24

حيث النتيجة 

مو�ضوعا  ال�ضتئناف  قبول   -

الخ   ... الم�ضتاأنف  ال��ق��رار  وف�ضخ 

ماجاء بالقرار

الرئي�س

65545

مذكرة اخطار عن طريق ال�ضحف 

المدنية  البداية  محكمة  عن  �ضادرة 

الأولى في قطنا بالدعوى رقم ا�ضا�س 

2463 لعام 2021 

ال���رزاق  عبد  ال��م��دع��ي��ة:  الجهة 

�ضيوده

ابن  المدعى عليه: م�ضطفى بالل 

ابراهيم

الدعوى: تثبيت عقد م�ضاركة

ول�ضفركم  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

خارج القطر فقد تقرر لدينا اخطاركم 

يوم  جل�ضة  لح�ضور  ال�ضحف  ع/ط 

لم  ف��اذا    2021/4/18 ف��ي  الأح���د 

تح�ضر او تر�ضل من ينوب عنك �ضوف 

القانونية  الج���راءات  بحقك  تجري 

اأ�ضوًل

القا�ضي

65546

اإعالن

ادعت هيام محمد عادل مفتي عن 

بالعقار/156/ تمليك  �ضند  فقدان 

عن  ب��دًل  وطلبت  العمرونية  منطقة 

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�س  �ضائع 

الن�ضر في  مدة/15/يومًا من تاريخ 

الجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بالالذقية

131247

اإعالن

ادع����������ت ع����ب����ي����ر ����ض���اف���ي 

تمليك  �ضند  ف��ق��دان  ع��ن  ي��ع��ق��وب 

ب���ال���ع���ق���ار/1/4147/م���ن���ط���ق���ة 

�ضائع  عن  ب��دًل  وطلبت  البلد  طوق 

ف��ل��ل��م��ع��ت��ر���س م��راج��ع��ت��ن��ا خ��الل 

الن�ضر في  مدة/15/يومًا من تاريخ 

الجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بالالذقية

131248

اإعالن

�ضليم  ���ض��ام��ل   : ال�ضيد  اإدع����ى 

التمليك  ���ض��ن��د  ف���ق���دان  ع���ن  ب���الن 

منطقة  رق���م/1983/م���ن  للعقار 

ال���ع���ق���اري���ة م��ل��ح 37/ب��ح�����ض��ة 

وقدرها/307،760�ضهما/2400/

اإعطاءه  يطلب  فهو  وق��دراً  ق�ضاًء 

بدًل عن �ضائع فمن اعتر�س مراجعة 

مديرية الم�ضالح العقارية بال�ضويداء 

تاريخ  من  يومًا  ع�ضر  خم�ضة  خالل 

الن�ضر في الجريدة الر�ضمية.

م���دي���ر ال��م�����ض��ال��ح ال��ع��ق��اري��ة 

بال�ضويداء

155397

العائلي   للمجل�س  دع��وة  مذكرة 

ب��وا���ض��ط��ة ال�����ض��ح��ف ����ض���ادرة عن 

المحكمة ال�ضرعية في دم�ضق الغرفة 

الثامنة

رقم اأ�ضا�س الدعوى:

2021/4503

الجهة المدعية: رغد نداف تمثلها 

المحامية ردينة تميم

المطلوب تبليغه: زياد نازك

الدعوى: تفريق لعلة ال�ضقاق

الحالي  عنوانك  لجهالة  نظرا 

ت���ق���رر ل��دي��ن��ا ف���ي ال���دع���وى رق��م 

لح�ضور  2021دعوتك  4503لعام 

الخمي�س  ي��وم  العائلي  المجل�س 

العا�ضرة  2021/4/15ال�����ض��اع��ة 

�ضباحا واذا لم تح�ضر اأو تر�ضل وكيال 

بحقك  �ضتجري  عنك  ينوب  قانونيا 

المعاملة القانونية

القا�ضي ال�ضرعي

65478
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65433

زواج قبل الدخول 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

اخطارك بال�ضحف لح�ضور الجل�ضة 

بتاريخ  الخمي�س  ي��وم  ال��م��ح��ددة 

�ضباحا   9 ال�ضاعة   2021/4/15

تر�ضل  او  بنف�ضك  تح�ضر  ل��م  واذا 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية.

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

يبرود

65476

مذكرة دعوة 

������ض�����ادرة ع����ن ال��م��ح��ك��م��ة 

رقم  بالدعوى  يبرود  في  ال�ضرعية 

اأ�ضا�س/138/لعام2021

التبليغ:  طالبة  المدعية  الجهة 

ن��ورا   والدتها  ال���درع  محمد  ح�ضن 

يمثلها المحامي ح�ضنين المغربي 

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

تبليغها: محمد ناجي حمود والدته 

�ضالحة تولد 1987

وتفريق  زوجية  نفقة  الدعوى: 

لل�ضقاق وم�ضاغ ذهبي ومهر

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

تبليغك بال�ضحف الر�ضمية لح�ضور 

يوم  ال��م��ح��ددة  المحاكمة   جل�ضة 

2021/4/22م  الموافق  الخمي�س  

لم  واإذا  �ضباحا  التا�ضعة  ال�ضاعة 

تح�ضر بنف�ضك اأو تر�ضل وكيال تجري 

بحقك المعاملة القانونية0

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

يبرود

65477

المحكمة  ع��ن  ���ض��ادر  اإع����الن 

ال�ضرعية الثامنة بدم�ضق

موجهة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه

لعام   4953 اأ�ضا�س:  الدعوى 

 2021

محمد  جهينة  المدعية:  الجهة 

نا�ضر  المحامي  يمثلها  ح�ضين  بنت 

الأطر�س 

ح�ضام  عليها:  المدعى  الجهة 

تولد  زينب  والدته  اأحمد  بن  محمد 

1986/6/24 القيد ال�ضيخ  ال�ضعن 

محل  والمجهول   16 خ��ان��ة  ه��الل 

الإقامة حاليا 

ال�����ض��اع��ة 9 زوال��ي��ة م��ن ي��وم 

الثنين الواقع 2021/4/26 لروؤية 

المدعية  من  عليك  المقامة  الدعوى 

بطلب  ح�ضين  بنت  محمد  جهينة 

تثبيت طالق 

لذلك تدعوك المحكمة ال�ضرعية 

الثامنة بدم�ضق للح�ضور في الوقت 

او  تح�ضر  ل��م  اذا  ح��ت��ى  ال��م��ح��دد 

حقك  في  تجري  عنك  وكيال  تر�ضل 

الحكم  ويعتبر  القانونية  المعاملة 

بمثابة  بمواجهتك  �ضي�ضدر  ال��ذي 

اإقامتك  محل  ولجهالة  الوجاهي 

اإخطارك  جرى  ا�ضتثنائية  لأ�ضباب 

بوا�ضطة ال�ضحف اأ�ضول.

القا�ضي

65479

موجهة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه 

الغرفة ال�ضرعية ال�ضابعة 

الدع�وى:/3870/لعام  رق��م 

   2021

بنت  ح�ضمة  اآي��ات  المدعي���ة: 

خالد – يمثلها المحامي ح�ضام الدين 

اأننارة. 

المدعى عليه: عبد اهلل الحوراني 

بن اأحمد. 

يوم  م��ن  زوال��ي��ة   10 ال�ضاعة 

 2021/4/21 في  الواقع  الأربعاء 

من  عليك  المقامة  ال��دع��وى  ل��روؤي��ة 

المدعية بطلب التفريق. 

ال�ضرعية  المحكمة  تخطرك 

بدم�ضق للح�ضور في الوقت المحدد 

وكياًل  تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  اإذا  حتى 

�ضي�ضدر  ال��ذي  الحكم  يعتبر  عنك 

بحقك بمثابة الوجاهي.  

جرت  اإقامتك  محل  ولجهالة 

دعوتك بوا�ضطة ال�ضحف اأ�ضوًل. 

القا�ضي ال�ضرعي

65480

م���ذك���رة دع�����وى ع���ن ط��ري��ق 

ال�ضحف 

  14  : ال���دع���وى  ا���ض��ا���س  رق���م 

/2021 المحكمة ال�ضرعية في قطنا

الجهة المدعية : ابراهيم �ضحى 

وجدان   : عليها  المدعى  الجهة 

اراجة بنت عبد الرزاق  

الدعوى : طالق اداري 

نظرا لجهالة عنوانك  تقرر لدينا 

تبليغك عن طريق ال�ضحف لح�ضور 

الخمي�س  ي��وم  بجل�ضة  ال��دع��وى 

بتاريخ 2021/4/15 

او  بنف�ضك  تح�ضري  ل��م  واإذا 

الجل�ضة  ف��ي  عنك  وك��ي��ال  تر�ضلي 

الج��راءات  تجري  ف�ضوف  المقررة 

القانونية بحقك ا�ضول 

القا�ضي

65428

اإعالن

جرمانا  مدينة  مجل�س  يعلن 

ممدوح  ال�ضيد  م��ن  المقدم  الطلب 

واكرم  م�ضعود  وناهي  ال�ضحناوي 

الطرودي

الح�ضة  على  بناء  لترخي�س 

ال�ضهمية من العقار 

/ 1509+1510 / من �ضاغور 

–المنطقة العقارية  تو�ضع  ب�ضاتين 

بلدة و البالغة  /203  /  م2

على  العترا�س  ي��ود  من  على 

طلب الترخي�س المذكور اأعاله التقدم 

بطلب خطي اإلى ديوان البلدية خالل 

/ 30 / يومًا ثالثون يومًا من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن و ذلك خالل اأوقات 

الدوام الر�ضمي 

رئي�س مجل�س مدينة جرمانا

65429

اإعالن

جرمانا  مدينة  مجل�س  يعلن 

الطلب المقدم من ال�ضيد ع�ضام رباح 

ن�ضر

الح�ضة  على  بناء  لترخي�س 

من   /  653  / العقار  من  ال�ضهمية 

البالغة   جرماناو  العقارية  المنطقة 

/ 120  /  م2

على  العترا�س  ي��ود  من  على 

طلب الترخي�س المذكور اأعاله التقدم 

بطلب خطي اإلى ديوان البلدية خالل 

/ 30 / يومًا ثالثون يومًا من تاريخ 

ن�ضر هذا الإعالن و ذلك خالل اأوقات 

الدوام الر�ضمي 

رئي�س مجل�س مدينة جرمانا

65430

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

في  ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادر 

الن�ضابية

علي  :فاطمة  المدعية  الجهة 

الرملة ونزله تولد 1994 

:محمد  عليها  المدعى  الجهة 

مح�ضن الرملة وهيله تولد 1985 

لعام  الأ���ض��ا���س:/180/  رق��م 

 2021

الجل�ضة :يوم الثنين الواقع في 

2021/5/3

مو�ضوع الدعوى :تثبيت طالق 

تقررت  عنوانك  لجهالة  نظرا 

اأع��اله  ال��م��ذك��ور  بالموعد  دع��وت��ك 

بوا�ضطة  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة 

تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  ف��اإذا  ال�ضحف 

بحقك  �ضتجري  عنك  قانونيًا  وكياًل 

المعاملة القانونية

القا�ضي

65431

اإعالن

 بمثابة مذكرة دعوة

البداية  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الأولى بدوما

  /879  / اأ�ضا�س  رقم  بالدعوى 

لعام 2021

طالب التبليغ :اأميره موهباني

حاجي  :دلل  تبليغه  المطلوب 

بنت نور الدين وفاطمة تولد 1960

الث��ن��ي��ن  ي���وم  :ف���ي  الجل�ضة 

2021/5/3

تقرر  ال��ع��ن��وان  لجهالة  ن��ظ��راً 

المحكمة  جل�ضة  بح�ضور  تبليغك 

المذكور  بالموعد  تعقد  �ضوف  التي 

في  الكائن  المحكمة  مقر  في  اأع��اله 

دوما.

بطلب: تثبيت بيع

تر�ضلي  اأو  تح�ضري  ل��م  واإذا 

وكياًل عنك �ضتجري بحقك المعاملة 

القانونية.

القا�ضي

65432

اإخط�������������ار

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادر 

  69 اأ�ضا�س   رقم  بالدعوى  النبك  في 

لعام 2021 

مي�ضون   : ال��م��دع��ي��ة  ال��ج��ه��ة 

المحامي  يمثلها  عمر  بنت  برك�ضيه 

يو�ضف عودة  

المراد  عليها  المدعى  الجهة 

دعوتها : م�ضلم عبده بن عبد الكريم 

والدته �ضريفة تولد 1967 - مجهول 

الإقامة

الدعوى : تفريق لعلة الغياب 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��راً 

اإخطارك بال�ضحف لح�ضور الجل�ضة 

المحددة بتاريخ  الخمي�س 29 / 4/ 

و  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة   2021

اإذا لم تح�ضر بنف�ضك    اأو تر�ضل وكياًل 

بمثابة  بحقك  الحكم  �ضي�ضدر  عنك 

الوجاهي .

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

النبك

65435

المحكمة  عن  �ضادر  اإخط����ار 

رقم  بالدعوى  النبك  في  ال�ضرعية 

اأ�ضا�س  313  لعام 2021 

عدنان  ن��ور   : المدعية  الجهة 

قا�ضم  يمثلها المحامي يو�ضف عودة 

المراد  عليها  المدعى  الجهة 

بهيج  بن  الخطيب  محمد  دعوتها: 

1985المراح  تولد  �ضباح   والدته 

خ�� 68 - مجهول الإقامة

الدعوى : تفريق لعلة ال�ضقاق  

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��راً 

اإخطارك  بال�ضحف لح�ضور الجل�ضة 

 /  4  /  11 الأح��د  بتاريخ   المحددة 

و  �ضباحًا  التا�ضعة  ال�ضاعة   2021

اإذا لم تح�ضر بنف�ضك اأو تر�ضل وكياًل 

بمثابة  بحقك  الحكم  �ضي�ضدر  عنك 

الوجاهي .

في  ال�ضرعية  المحكمة  رئي�س 

النبك 

65436

اإخطار   م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

�ضادر عن محكمة ال�ضتئناف المدني 

في النبك

 487: ال��دع��وى  اأ���ض��ا���س  رق���م 

 2021/

�ضميد  قا�ضم  :رائ����د  ال��م��دع��ي 

ورفاقه  يمثلهم المحامي محمد حيدر 

اأ�ضوًل .

قا�ضم  :اأ�ضمهان  عليها  المدعى 

تولد1959   حميدة  والدتها  �ضميد 

مجهولة مكان الإقامة . 

تقرر  ع��ن��وان��ك   لجهالة  ن��ظ��راً 

جل�ضة  لح�ضور  بال�ضحف  تبليغك 

ال�ضاعة  ف��ي  المحددة  المحاكمة  

الأربعاء  يوم  من  �ضباحًا  العا�ضرة 

واإذا    2021/  4/  28 في  ال��واق��ع 

عنك  وكياًل  تر�ضلي  اأو  تح�ضير  لم 

�ضتجري بحقك المعاملة القانونية.

بمثابة  بحقك  الحكم  و�ضي�ضدر 

الوجاهي .

ال�ضتئناف  محكمة  رئ��ي�����س 

المدني في النبك

                                                                                  65437

مذكرة اخطار 

بوا�ضطة ال�ضحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الأولى في التل بالدعوى رقم 

اأ�ضا�س 18 لعام 2021

ا�ضا�س  بالدعوى  لدينا  تقرر 

امام  المنظورة   2021 لعام   /18/

في  الأول��ى  المدنية  البداية  محكمة 

المدعية  الجهة  بين  والمتكونة  التل 

المحامي  يمثله  ال�ضحلي  اأحمد  زياد 

محمد مراد الخطيب والجهة المدعى 

ح�ضين  ودارين  ح�ضين  جهاد  عليها 

اأ�ضالة  جميعهم  ح�ضين  موفق  اولد 

موؤرثهم  لتركة  وا�ضافة  اأنف�ضهم  عن 

بيع  تثبيت  بطلب  ح�ضين  موفق 

الر�ضمية  ال�ضحف  باإحدى  خطاركم 

يوم  المحاكمة  جل�ضة  لح�ضور 

2021/5/16م  في  الواقع  الح��د 

وذل��ك  �ضباحًا  العا�ضرة  ال�ضاعة 

نظراً لتواجدكم خارج القطر العربي 

ال�ضوري واذا لم تح�ضروا بنف�ضكم اأو 

تر�ضلوا وكياًل قانونيًا عنكم �ضتجري 

بحقكم المعاملة القانونية و�ضي�ضدر 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�ضي 

65434

اخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اع��الن 

التنفيذ  رئا�ضة  عن  �ضادر  تنفيذي 

المدني بدوما

ايمان  التنفيذ:  طالبة  الجهة 

معمر  المحامي  يمثلها  زنوب  ب�ضير 

العبيد

عدنان  عليها:  المنفذ  الجهة 

ب�ضير الدالتي

تقرر  اقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

التنفيذي  بالملف  اخ��ط��ارك  لدينا 

ال��ذي   2021 رق��م/1383/ل��ع��ام 

رقم  بالقرار  التنفيذ  مو�ضع  و�ضع 

لعام   173 قرار  رقم   1339 ا�ضا�س 

البداية  محكمة  عن  ال�ضادر   2021

المدنية الثانية في دوما

والمت�ضمن من حيث النتيجة:

بين  الجاري  البيع  تثبيت   -1

المدعى عليهما عدنان ب�ضير الدالتي 

من  لح�ضة  ح��ج��ازي  علي  وزك��ي��ة 

ال�ضقة مو�ضوع الدعوى

بين  الجاري  البيع  تثبيت   -2

الجهة المدعية والمدعى عليها زكية 

المو�ضوع  لل�ضقة  ح��ج��ازي  علي 

الدعوى

عليها  المدعى  الجهة  الزام   -3

بنقل وت�ضجيل كامل ال�ضقة ال�ضمالية 

ال�ضرقية في الطابق الثالث فني من 

رقم  العقارين  على  الم�ضاد  البناء 

)1/1229و2( من المنطقة العقارية 

الجهة  ب��ا���ض��م  �ضم�س  ق�����ض��اري��ن 

ال�ضجل  قيود  لدى  اأ�ضوًل  المدعبة 

دم�ضق  بريف  المخت�س  العقاري 

والأنظمة  القوانين  يخالف  ل  وبما 

مع  اأعمال  اتمام  وبعد  لديه  النافذة 

قبول الجهة المدعية بكافة ال�ضارات 

�ضحيفة  على  المو�ضوعة  ال�ضابقة 

العفقار مو�ضوع الدعوى

ال��دع��وى  ا���ض��ارة  ت��رق��ي��ن   -4

المو�ضوعة لم�ضلحة الجهة المدعية 

مو�ضوع  ال��ع��ق��ار  �ضحيفة  ع��ل��ى 

تاريخ   5048 رقم  بالعقد  الدعوى 

الت�ضجيل  مع  تالزمًا   2019/7/8

اأ�ضوًل

المدعية  الجهة  ت�ضمين   -5

ال��دالت��ي  ع��دن��ان  عليه  وال��م��دع��ى 

مناق�ضة الر�ضوم والم�ضاريف والحد 

الأدنى للوكالة واأتعاب المحاماة.

قراراً وجاهيًا وبمثابة الوجاهي 

الدالتي  عدنان  عليه  المدعى  بحق 

قاباًل   2021/2/21 بتاريخ  �ضدر 

ح�ضب  علنًا  واأف��ه��م  لال�ضتئناف 

الأ�ضول.

تر�ضل  اأو  تح�ضر  لم  واإن  لذلك 

تنفيذ  �ضيتم  قانونيًا  عنك  ينوب  من 

منطوقة  وفق  اأع��اله  المذكور  القرار 

من  يومًا  ع�ضر  خم�ضة  بعد  اأ�ضوًل 

تاريخ تبلغك هذا الإخطار.

مدير تنفيذ دوما

65555

اإخبار تنفيذي

لعام  م  ���س.  رق���م:206  الملف 

2021

يبلغ اإلى: فرا�س محمد ن�ضار

 2700 رقم  العقار  لبيع  تمهيدا 
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محمد  ف��را���س  لل�ضيد  ال��ع��ائ��د 

ن�ضار

الم�ضرف  لم�ضلحة  والمحجوز 

يمثله  ال��ح��ري��ق��ة  ف���رع  ال��ع��ق��اري 

المحامي ممدوح غريبة 

وال���م���ق���دره ق��ي��م��ت��ه ب��م��ب��ل��غ: 

وع�ضرون  25،000،000خ��م�����ض��ة 

مليون ليرة �ضورية 

ف��ق��د ن��ظ��م��ت ق��ائ��م��ة ���ض��روط 

بتاريخ  ال��م��ل��ف  واأودع�����ت  ال��ب��ي��ع 

رئا�ضة  وع��ي��ن��ت   2021/2/22

11 �ضباحا من يوم  التنفيذ ال�ضاعة 

 2021/4/22 ال��واق��ع  الخمي�س 

م���وع���دا ل��ج��ل�����ض��ة الع��ت��را���ض��ات 

 11 ال�ضاعة  عينت  كما  المفتر�ضة 

في  الواقع  الح��د  ي��وم  من  �ضباحا 

بيع  لجل�ضة  موعدا   2021/5/30

في  البيع  و�ضيجري  المذكور  العقار 

بريف  الم�ضرفي  التنفيذ  مدير  غرفة 

دم�ضق 

نبلغكم ذلك عمال باحكام قانون 

البيع  و�ضيتم  المحاكمات  ا�ضول 

لعام   19 رقم  القانون  احكام  وفق 

2014 ويوؤجل البيع الى يوم الثنين 

 11 ال�ضاعة   2021/5/31 الواقع 

بجل�ضة  المبيع  وي��ح��ال  �ضباحا 

مهما  الكبر  العر�س  ل�ضاحب  المزاد 

بلغ الثمن 

الطالع  لزوم  الى  ننبهكم  فاننا 

على القائمة وابداء ماقد يكون لديكم 

المالحظات  او  البطالن  اوج��ه  من 

موعد  قبل  عليها  العترا�س  بطريق 

جل�ضة العترا�ضات بثالثة ايام على 

عمال  ذلك  في  حقكم  �ضقط  وال  القل 

 2014 لعام   19 القانون  باحكام 

-390 المادتين  لحكام  وتوثيقا 

391 من قانون ا�ضول المحاكمات.

بريف  الم�ضرفي  تنفيذ  مدير 

دم�ضق

65472

اإعالن

اإخبار تنفيذي

لعام  م  ���س.   814 رق��م  الملف 

2021

يبلغ اإلى: �ضامي ليال بن خطاب 

 1425 رقم  العقار  لبيع  تمهيدا 
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بن  ليال  �ضامي  لل�ضيد  العائد 

خطاب 

الم�ضرف  لم�ضلحة  والمحجوز 

يمثله  ال��ح��ري��ق��ة  ف���رع  ال��ع��ق��اري 

المحامي ممدوح غريبة 

وال���م���ق���دره ق��ي��م��ت��ه ب��م��ب��ل��غ: 

مليون  ع�ضر  �ضتة   16،000،000

ليرة �ضورية 

ف��ق��د ن��ظ��م��ت ق��ائ��م��ة ���ض��روط 

بتاريخ  ال��م��ل��ف  واأودع�����ت  ال��ب��ي��ع 

رئا�ضة  وع��ي��ن��ت   2021/2/22

11 �ضباحا من يوم  التنفيذ ال�ضاعة 

 2021/4/22 ال��واق��ع  الخمي�س 

م���وع���دا ل��ج��ل�����ض��ة الع��ت��را���ض��ات 

المفتر�ضة كما عينت ال�ضاعة 2 بعد 

في  الواقع  الأربعاء  يوم  من  الظهر 

بيع  لجل�ضة  موعدا   2021/5/26

في  البيع  و�ضيجري  المذكور  العقار 

بريف  الم�ضرفي  التنفيذ  مدير  غرفة 

دم�ضق 

نبلغكم ذلك عمال باحكام قانون 

ا�ضول المحاكمات و�ضيتم البيع وفق 

 2014 19 لعام  القانون رقم  احكام 

الخمي�س  ي��وم  ال��ى  البيع  وي��وؤج��ل 

 2 ال�ضاعة   2021/5/27 ال��واق��ع 

بجل�ضة  المبيع  ويحال  الظهر  بعد 

مهما  الكبر  العر�س  ل�ضاحب  المزاد 

بلغ الثمن 

الطالع  لزوم  الى  ننبهكم  فاننا 

على القائمة وابداء ماقد يكون لديكم 

المالحظات  او  البطالن  اوج��ه  من 

موعد  قبل  عليها  العترا�س  بطريق 

جل�ضة العترا�ضات بثالثة ايام على 

عمال  ذلك  في  حقكم  �ضقط  وال  القل 

 2014 لعام   19 القانون  باحكام 

-390 المادتين  لحكام  وتوثيقا 

391 من قانون ا�ضول المحاكمات.

بريف  الم�ضرفي  تنفيذ  مدير 

دم�ضق

 65473

اإخبار تنفيذي

لعام  ان��اب��ات    20 رق��م  الملف 

2021

يبلغ اإلى: لوؤي بن محمد ح�ضن 

كل�س 

ت��م��ه��ي��دا ل��ب��ي��ع ال��ع��ق��ار رق��م 

10/1383  جديدة عرطوز 

العائد لل�ضيد لوؤي محمد ح�ضن 

كل�س 

الم�ضرف  لم�ضلحة  والمحجوز 

يمثله  ال��ح��ري��ق��ة  ف���رع  ال��ع��ق��اري 

المحامي ممدوح غريبة 

وال���م���ق���دره ق��ي��م��ت��ه ب��م��ب��ل��غ: 

2،000،000 مليونا ليرة �ضورية 

ف��ق��د ن��ظ��م��ت ق��ائ��م��ة ���ض��روط 

بتاريخ  ال��م��ل��ف  واأودع�����ت  ال��ب��ي��ع 

رئا�ضة  وع��ي��ن��ت   2020/1/28

11 �ضباحا من يوم  التنفيذ ال�ضاعة 

 2021/4/22 ال��واق��ع  الخمي�س 

م���وع���دا ل��ج��ل�����ض��ة الع��ت��را���ض��ات 

 12 ال�ضاعة  عينت  كما  المفتر�ضة 

ظ��ه��راً م��ن ي��وم الح���د ال��واق��ع في 

بيع  لجل�ضة  موعدا   2021/5/30

في  البيع  و�ضيجري  المذكور  العقار 

بريف  الم�ضرفي  التنفيذ  مدير  غرفة 

دم�ضق 

نبلغكم ذلك عمال باحكام قانون 

البيع  و�ضيتم  المحاكمات  ا�ضول 

لعام   19 رقم  القانون  احكام  وفق 

2014 ويوؤجل البيع الى يوم الثنين 

 12 ال�ضاعة   2021/5/31 الواقع 

المزاد  بجل�ضة  المبيع  ويحال  ظهرا 

بلغ  مهما  الكبر  العر�س  ل�ضاحب 

الثمن 

الطالع  لزوم  الى  ننبهكم  فاننا 

على القائمة وابداء ماقد يكون لديكم 

المالحظات  او  البطالن  اوج��ه  من 

موعد  قبل  عليها  العترا�س  بطريق 

جل�ضة العترا�ضات بثالثة ايام على 

عمال  ذلك  في  حقكم  �ضقط  وال  القل 

 2014 لعام   19 القانون  باحكام 

-390 المادتين  لحكام  وتوثيقا 

391 من قانون ا�ضول المحاكمات.

بريف  الم�ضرفي  تنفيذ  مدير 

دم�ضق

65474

اإعالن

طريق  عن  اإخطار  مذكرة  تبليغ 

ال�ضحف 

البداية  محكمة  ع��ن  ���ض��ادرة 

المدنية الأولى  في قطنا

  619 اأ���ض��ا���س:  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021

باهلل  المنت�ضر  المدعية:   الجهة 

وا�ضافة  ا�ضالة  محمد  ب��ن  احمد 

لتركة موؤرثه محمد �ضامي احمد 

عي�ضى  عليها:  المدعى  الجهة 

مظلوم بن عبود

علي عبد اهلل بن �ضليمان   

وتجديد  بيع  تثبيت  الدعوى: 

بعد التخلي

فقد  ع��ن��وان��ك��م  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�ضحف  ع/ط  دعوتكم  لدينا  تقرر 

الواقع  الثنين  لح�ضور جل�ضة يوم  

في  2021/5/24 

من  تر�ضل  او  تح�ضر  ل��م  واإذا 

الحكم  ي�ضدر  ف�ضوف  عنكم  ينوب 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�ضي

65475

اإعالن

مذكرة اإخطار بال�ضحف

ال�ضرعية  المحكمة  عن  �ضادرة 

اأ�ضا�س  رقم  الدعوى  في  يبرود  في 

125 لعام 2021

الجهة المدعية: مها حمد حيدر 

والدتي انعام تولد 1995 القيد را�س 

المعرة 143 

خالد  عليها:  المدعى  الجهة 

جمال حيدر والدته حياة 

ال�ضقاق  لعلة  تفريق  الدعوى: 




