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اعالن تبليغ قرار حكم �صادر عن 

بالدعوى  التل  في  ال�صرعية  محكمة 

رقم اأ�سا�س 192 قرار رقم 427 لعام 

2021

�صالح  �صعدا  التبليغ:  طالب 

بنت اأحمد والدتها �صمر 

الأمير  هيثم  تبليغها:  المطلوب 

دا�ش بن محمد والدته حنان 

مو�صوع الدعوى: تثبيت طالق 

ومهر 

رقم  الحكم  تبليغك  لتعذر  نظرا 

ال�صرعية  المحكمة  ال�صادر عن   427

 2021/2/28 بتاريخ  ال��ت��ل  ف��ي 

لعام   192 اأ�صا�ش  رقم  الدعوى  في 

مجهول  عليه  المدعى  كون   2021

اأ�صول  قانون  باأحكام  وعمال  الإقامة 

تبليغك  قررنا  المدنية  المحاكمات 

الإع��الن  طريق  عن  المذكور  الحكم 

ول�صقا على لوحة اإعالنات المحكمة 

والقا�صي اأقر من حيث النتيجة:

تثبيت الطالق الواقع من المدعى 

عليه هيثم الأمير دا�ش بن محمد على 

اأحمد  بنت  �صالح  �صعدا  المدعية 

التل  ف��ي   2020/7/29 بتاريخ 

واعتباره طلقة واحدة بائنة لنق�صاء 

فترة العدة دون مراجعة 

ال�صرعية  بالعدة  البحث  عدم 

لنق�صاء اجلها بمرور الزمن 

كامل  بدفع  عليه  المدعى  اإل��زام 

البالغ  للمدعية  ال��م��وؤج��ل  ال��م��ه��ر 

خم�صمائة الف ليرة �صورية 

تثبيت تراجع المدعية عن طلبها 

وال�صياء  الذهبي  الم�صاغ  لجهة 

الجهازية واحتفاظها بحق المطالبة 

بهما بدعوى م�صتقلة 

المدني  ال�صجل  ام��ي��ن  اب���الغ 

الحكم  ه��ذا  ع��ن  ���ص��ورة  المخت�ش 

الأولى منه( لتنفيذ م�صمون )الفقرة 

القطعية  ال��درج��ة  اكت�صابه  بعد 

اأ�صول 

الر�صوم  عليه  المدعى  ت�صمين 

والم�صاريف 

قرارا وجاهيا وبمثابة الوجاهي 

وتلي  �صدر  بالنق�ش  للطعن  قابال 

ه   1442 8/�صعبان  بتاريخ  علنا 

ح�صب  م   2021/3/22 ل  الموافق 

الأ�صول.

القا�صي

65725

ح�صور  مذكرة  بمثابة  اإع��الن 

محكمة  عن  �صادر  عائلي  مجل�ش 

ال�صرعية في المليحة 

ف���ي ال���دع���وى رق����م اأ���ص��ا���ش 

 2021/42

ال��م��دع��ي��ة: ع��ال ح�صن  ال��ج��ه��ة 

م�صعود والدتها هدى تولد 1999 

الجهة المدعى عليها: ان�ش عمر 

الهويري والدته امينه تولد 1994 

لعلة  تفريق  الدعوى:  مو�صوع 

ال�صقاق 

تقرر   فقد  موطنك  جهالة  ب�صبب 

العائلي  مجل�ش  لح�صور  اب��الغ��ك 

 2021/5/9 الح����د  ي���وم  الأول 

لم  واذا  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة 

تح�صر او تر�صل وكيال عنك �صتجري 

الالزمة  القانونية  الإج��راءات  بحقك 

القادمة  الجل�صة  موعد  ب��ان  علما 

2021/5/11

القا�صي

65726

مجل�ش  لح�صور  دع��وة  مذكرة 

عائلي 

بيطار  حنان  المدعية:  الجهة 

قا�صم  المحامي  يمثلها  خليل  بنت 

م�صوح 

�صام  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

�صليمان بن اأ�صعد 

ال�صقاق  لعلة  تفريق  الدعوى: 

ونفقة زوجية 

في الدعوى رقم اأ�صا�ش/263/

المحكمة  امام  2021المنظورة  لعام 

ال�صرعية بالتل 

م�صافر  عليه  المدعى  ك��ان  لما 

على  ل�صقًا  تبليغك  ت��ق��رر  لبنان 

والإع��الن  المحكمة  اإع��الن��ات  لوحة 

وذلك  ر�صمية  يومية  �صحيفة  في 

ال�صاعة  عائلي  مجل�ش  لح�صور 

الخمي�ش  ي��وم  م��ن  ع�صر  ال��ح��ادي��ة 

في  �صباحا   2021/4/22 تاريخ 

مكتب القا�صي ال�صرعي في التل واإذا 

قانونيا  وكيال  تر�صل  اأو  تح�صر  لم 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65730

مجل�ش  لح�صور  دع��وة  مذكرة 

عائلي 

الجهة المدعية: لبابة حمزة عبد 

الكريم يمثلها المحامي قا�صم م�صوح 

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

الرحمن حمزه بن عمر 

ال�صقاق  لعلة  تفريق  الدعوى: 

ومهر ونفقة 

في الدعوى رقم اأ�صا�ش/164/

المحكمة  امام  2021المنظورة  لعام 

ال�صرعية بالتل 

من  نزح  عليه  المدعى  كان  لما 

التل الى جهة مجهولة 

لوحة  على  ل�صقا  تبليغك  تقر  

في  والع����الن  المحكمة  اإع���الن���ات 

وذل��ك  ر���ص��م��ي��ة  ي��وم��ي��ة  �صحيفة 

ال�صاعة  عائلي  مجل�ش  لح�صور 

الخمي�ش  ي��وم  من  ع�صرة  الحادية 

في  �صباحا   2021/4/22 تاريخ 

مكتب القا�صي ال�صرعي في التل واذا 

قانونيا  وكيال  تر�صل  اأو  تح�صر  لم 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65731

م���ذك���رة دع�����وى ع���ن ط��ري��ق 

ال�صحف لح�صور مجل�ش عائلي

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادرة 

ال��دع��وى:  اأ���ص��ا���ش  رق���م  قطنا  ف��ي 

 2021/65

الجهة المدعية: اأحالم الكناكري 

بن  علي  عليها:  المدعى  الجهة 

رحيم ماأهود 

الدعوى: تفريق 

نظرا لجهالة عنوانكم تقرر لدينا 

دعوتكم عن طريق ال�صحف لح�صور 

الثنين  ي���وم  ال��ع��ائ��ل��ي  المجل�ش 

تح�صروا  ل��م  واذا   2021/4/19

ف�صوف  العائلي  المجل�ش  جل�صة 

القانونية  الإج��راءات  بحقكم  تجري 

اأ�صول.

القا�صي

65732

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صابعة ع�صرة بدم�صق

المدعي: لوهام بن محمد ح�صن 

الحلبي 

المدعى عليه: محمد علي وماهر 

ال�صقا  �صفيق  اولد  وبا�صمة  ومها 

�صميحة  موؤرثتهم  لتركة  اإ�صافة 

المح�صر 

اأ�صا�ش الدعوى: 2021/8555 

ال����ج����ل���������ص����ة: ال����ث����الث����اء 

 2021/4/27

ومكان  عنوانك  لجهالة  نظرا 

موعد  لدينا  تقرر  الحالي  اإقامتك 

للح�صور  اأع���اله  ال��م��ق��رر  الجل�صة 

 10 ال�صاعة  عليك  المقامة  بالدعوى 

تر�صل  او  تح�صر  ل��م  وان  �صباحا 

القرار  �صي�صدر  عنك  قانونيًا  وكيال 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي 

65734

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

ال�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صاد�صة بدم�صق

المدعي: �صليم بي�ش ورفاقه 

المدعى عليه: هنا وهدى وحنان 

بنت  وخ��ان��م  النجار  ب�صير  ب��ن��ات 

بنات  وليال  واإ�صعاف  بدوي  �صريف 

وب�صام  وعبدو  الدليل  ال��رزاق  عبد 

ومحمد  وراتب  الدليل  محمود  اأولد 

اأولد  وناريمان  و�صحر  واأن��ور  اأمين 

واآ�صية  وا�صامة  ومروان  الدليل  عمر 

وذكية اأولد �صليمان ع�صفور ومحمد 

وعبد الكريم اولد �صريف بدوي. 

 2021/6960 اأ�صا�ش الدعوى: 

الجل�صة: الخمي�ش 2021/4/29 

ومكان  عنوانك  لجهالة  نظرا 

موعد  لدينا  تقرر  الحالي  اقامتك 

للح�صور  اع���اله  ال��م��ق��رر  الجل�صة 

ال�صاعة  في  عليك  المقامة  بالدعوى 

او  تح�صر  لم  وان  �صباحا  العا�صرة 

�صي�صدر  عنك  قانونيا  وكيال  تر�صل 

القرار بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65735

اإعالن

تبليغه  ال��م��ط��ل��وب  ال���ق���رار 

رق�����م/221/ب�����ال�����دع�����وى رق���م 

ا�سا�س/49/لعام 2021 

ال�صرعية  المحكمة  عن  ال�صادر 

بقطنا

المحمد  دانية  المدعية:  الجهة 

بنت ح�صن 

خالد  عليها:  المدعى  الجهة 

الجمعة بن عبد اهلل 

الدعوى: تفريق لعلة ال�صقاق

المطلوب تبليغه من القرار: 

الحكمين  تقرير  ت�صديق   .1

 2021/3/15 ف���ي  ال����م����وؤرخ 

الزوجين  بين  التفريق  والمت�صمن 

يحالن  ل  واحدة  بطلقة  المتداعيين 

لبع�صهما ال بعقد ومهر جديدين.

2. اأمر الزوجة بالعدة ال�صرعية 

اعتباراً من تاريخ �صدور القرار ما لم 

ينق�ش

قيود  ع��ل��ى  ذل���ك  ت�صجيل   .3

المدني  ال�صجل  اأمين  لدى  الطرفين 

المخت�ش اأ�صوًل

4. احقية الزوجة بكامل معجل 

المهر المقبو�ش البالغ مائة الف ليرة 

�صورية 

5. اإعفاء المدعى عليه من كامل 

ليرة  األف  مائة  البالغ  المهر  موؤجل 

�صورية 

6. ت�صمين الجهة المدعى عليها 

ليرة  واألفي  والم�صاريف  الر�صوم 

�صورية اتعاب 

قراراً وجاهيًا و بمثابة الوجاهي 

وافهم  �صدر  بالنق�ش  للطعن  قاباًل 

علنا وح�صب الأ�صول 

قاباًل  2021/3/28م  بتاريخ 

لال�صتئناف.                      

القا�صي

65736

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثالثة في دوما

اأ�سا�س 3/4057  بالدعوى رقم 

لعام 2021

طالب التبليغ: غ�صون اأمين بنت 

وليد والدتها منيرة تمثلها المحامية 

ابت�صام بكار

المطلوب تبليغهم:

والدته  وليد  بن  اأمين  �صليم   -1

منيرة تولد 1980

والدته  وليد  بن  اأمين  �صامر   -2

منيرة تولد 1984

اأمين بن وليد والدته  3- محمد 

منيرة تولد 1989

اأمين بنت وليد والدتها  4- نور 

منيرة تولد 2000

واإ�صافة  اأنف�صهم  عن  بالأ�صالة 

لتركة والدهم وليد اأمين 

تقررت  العنوان  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  دعوتكم 

ال�صاعة  بتمام  تعقد  �صوف  التي 

الأربعاء  يوم  �صباح  من  التا�صعة 

مقر  في   2021/5/19 في  الواقع 

المحكمة الكائن في دوما 

المقامة عليكم :من غ�صون اأمين

ح�ص�ش  بيع  تثبيت  بطلب: 

 651 العقارات  من  اإرث��ي��ة  �صهمية 

عناتر و5/491 و6/491 من منطقة 

ق�صارين �صم�ش.

تر�صلوا  اأو  تح�صروا  ل��م  واإذا 

المعاملة  بحقكم  تجري  عنكم  وكياًل 

بحقكم  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65737

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية في دوما

اأ�سا�س 2/1615  بالدعوى رقم 

لعام 2021

طالب التبليغ: راغب خ�صفة بن 

1989 يمثله  اآمن تولد  ماجد والدته 

المحامي راتب عد�ش

المطلوب تبليغهم:

م�صطفى  بن  عنان  محمود   -1

والدته زمزم تولد 1984 

2 - اأحمد عبد الرحيم بن محي 

الدين

تقررت  العنوان  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  دعوتكما 

ال�صاعة  بتمام  تعقد  �صوف  التي 

التا�صعة من �صباح يوم الأحد الواقع 

المحكمة  مقر  في   2021/6/13 في 

الكائن في دوما 

المقامة عليكم: من راغب خ�صفة

لل�صقة  ب��ي��ع  تثبيت  ب��ط��ل��ب: 

من  ال�صمالية  ال�صرقية  الأر���ص��ي��ة 

العقار رقم 1321 حر�صتا الب�صل.

وكياًل  تر�صال  اأو  تح�صرا  لم  واإذا 

المعاملة  بحقكما  ت��ج��ري  عنكما 

بحقكما  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65738

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الأولى في دوما

ب����ال����دع����وى رق�����م اأ����ص���ا����ش 

1/4172لعام 2021

حمد  يا�صين  التبليغ:  طالب 

وال��دت��ه  ا�صماعيل  ب��ن  ال��م��ع��راوي 

�صبحية تولد 1966 يمثله المحامي 

راتب عد�ش

بن  �صادي  تبليغه:  المطلوب 

تولد  مريم  وال��دت��ه  المحمد  حميد 

1988

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

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  اإخطارك 

ال�صاعة  بتمام  تعقد  �صوف  التي 

في  ال��واق��ع  الثالثاء  ي��وم  التا�صعة 

المحكمة  مقر  ف��ي   2021/5/11

الكائن في دوما 

حمد  يا�صين  من  عليك:  المقامة 

المعراوي

بطلب: تثبيت بيع ح�صة �صهمية 

من العقار رقم 666 حو�ش ن�صري.

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

عنك تجري بحقك المعاملة القانونية 

بمثابة  بحقك  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي.

القا�صي

65739

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية في دوما

اأ�سا�س 2/1317  بالدعوى رقم 

لعام 2021

بن  عيون  ماجد  التبليغ:  طالب 

محمد تمثله المحامية ابت�صام بكار

المطلوب تبليغهما:

�صفيق  بن  الأ�صقر  تي�صير   -1

الم�صجل عدرا فالحين خانة 28

2- عماد ن�صير بن نذير م�صجل 

دوما �صاحة خانة 57

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

اإخطاركما لح�صور جل�صة المحاكمة 

ال�صاعة  بتمام  تعقد  �صوف  التي 

في  ال��واق��ع  الأح���د  ي��وم  التا�صعة 

المحكمة  مقر  ف��ي   2021/6/13

الكائن في دوما 

المقامة عليكما: من ماجد عيون 

بن محمد

ال�صيارة  �صراء  تثبيت  بطلب: 

ذات الرقم 675745/ دم�صق.

وكياًل  تر�صال  اأو  تح�صرا  لم  واإذا 

المعاملة  بحقكما  ت��ج��ري  عنكما 

بحقكما  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65740

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثالثة في دوما

اأ�سا�س 3/3948  بالدعوى رقم 

لعام 2021

الجا�صم  اأحمد  التبليغ:  طالب 

باركة  تولد  هالله  والدته  خلف  بن 

1979 يمثله المحاميان ابت�صام بكار 

ومحمد ح�صام الحوري

فندي  مفيد  تبليغه:  المطلوب 

قنب�ش تولد 1976

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

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  اإخطارك 

ال�صاعة  بتمام  تعقد  �صوف  التي 

في  الواقع  الأرب��ع��اء  ي��وم  التا�صعة 

المحكمة  مقر  ف��ي   2021/5/26

الكائن في دوما 

المقامة عليك: من اأحمد الجا�صم 

بن خلف

بطلب:

بين  الجاري  البيع  تثبيت   -1

اأحمد العكا�صة بن خليل وبين اأحمد 

الخا�صة  لل�صيارة  الجا�صم بن خلف 

رقم  مغلقة  �صغيرة  نقل  نوعها 

ري��وي(  )ه��اف��ي  درع��ا   /616839

موديل 2004

ال��ره��ن  اإ�����ص����ارة  ت��رق��ي��ن   -2

المو�صوعة من قبل مفيد فندي قنب�ش 

على �صحيفة ال�صيارة المذكورة 

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

عنك تجري بحقك المعاملة القانونية 

بمثابة  بحقك  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي.

القا�صي

65741

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بوا�صطة ال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الأولى في التل

بالدعوى رقم اأ�سا�س 669 لعام 

2021

اأ�صا�ش  بالدعوى  لدينا  تقرر 

اأم��ام  المنظورة   2021 لعام   669

في  الأول��ى  المدنية  البداية  محكمة 

المدعية  الجهة  بين  والمتكونة  التل 

زكية محمد المحمد تمثلها المحامية 

عليها  المدعى  والجهة  باكير  اأحالم 

تثبيت  بدعوى  المحمد  محمد  انعام 

باإحدى  تبليغك  �صكنية  �صقة  بيع 

جل�صة  لح�صور  الر�صمية  ال�صحف 

في  الواقع  الثالثاء  يوم  المحاكمة 

العا�صرة  ال�صاعة   2021/5/18

عليها  المدعى  لكون  وذلك  �صباحًا 

م�صافرة خارج القطر واإذا لم تح�صري 

بنف�صك اأو تر�صلي وكياًل قانونيًا عنك 

�صتجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65743

)�صند تبليغ قرار حكم �صادر عن 

بالدعوى  بنوى  ال�صرعية  المحكمة 

 /119/ ق��رار   /41/ ا�صا�ش  رق��م 

لعام 2021م(

قا�صم  اآي���ات  التبليغ:  طالبة 

النابل�صي 

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

م�صطفى �صراقبي 

القرار  تبليغه  المطلوب  القرار 

2021/3/8م  تاريخ   /41/ رق��م 

في  ال�صرعية  المحكمة  عن  ال�صادر 

نوى 

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظرا 

تبليغك �صند تبليغ قرار حكم بوا�صطة 

ال�صحف اليومية والمت�صمن:

الجاري في  الزواج  1(- تثبيت 

بين  2014/6/1م  بتاريخ  ن��وى 

المتداعيين 

الزوج: يحيى م�صطفى �صراقبي 

وال���دت���ه ف��اط��م��ة ال��م��ج��اور ت��ول��د 

القنيطرة  1983/1/10م  حم�ش 

خ�4/446

والزوجة: اآيات قا�صم النابل�صي 

نوى  تولد  القبالوي  عائ�صة  والدتها 

1994/1/25م الحراك 80

على المهر مقدمه مئتا الف ليرة 

�صورية قيمة ا�صياء جهازية وموؤجله 

مئتا الف ليرة �صورية لحد الجلين 

2(– اثبات بنوة ون�صب الطفلين 

كنان تولد نوى 2015/8/5م واأمين 

لأبويهما  2017/1/1م  نوى  تولد 

المدعية والمدعى عليه 

الزوجين  بين  التفريق   –)3

عليه  والمدعى  المدعية  المتداعيين 

الفقرة  في  هويتهما  مف�صل  المذكور 

ذلك  واعتبار  الغياب  لعلة  الول��ى 

رجع  اذا  للزوج  يحق  رجعيًا  طالقًا 

والزوجة في فترة العدة ان يراجعها 

طالق  الى  الطالق  هذا  ينقلب  بحيث 

انق�صاء  بعد  �صغرى  بينونة  بائن 

العدة ا�صول 

المدني  ال�صجل  امين  4(– الزام 

المخت�ش بتدوين م�صمون الفقرات 1 

المدنية  و2 و3 في �صجالت الحوال 

ا�صول 

5(– اأمر الزوجة المدعية بالعدة 

�صدور  تاريخ  من  اعتباراً  ال�صرعية 

هذا القرار 

عليه  ال��م��دع��ى  ت�صمين   –)6

الر�صوم والم�صاريف 

قرار وجاهيًا وبمثابة الوجاهي 

بتاريخ  �صدر  بالنق�ش  للطعن  قابال 

ال��م��واف��ق  1442ه  24/رج������ب/ 

علنا  واأف��ه��م  تلي  2021/3/8م 

ح�صب الأ�صول.

القا�صي ال�صرعي بنوى

65744

اعالن بمثابة مذكرة دعوة 

ال�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية التا�صعة في دم�صق 

�صعار  اأب���رار  المدعية:  الجهة 

ورفاقها 

الجهة المدعى عليها: 1-ه�صام 

بن ح�صن �صعار 

2-معتز بن اأحمد عماد ال�صعار 

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

2021/5/3

مو�صوع الدعوى: اإزالة �صيوع 

تقررت  العنوان  جهالة  ب�صبب 

المذكور  بالموعد  دعوتكم  لدينا 

�صباحًا  التا�صعة  ال�صاعة  في  اأعاله 

وكياًل  تر�صال  اأو  تح�صرا  ل��م  واذا 

الإج��راءات  بحقكما  �صتجري  عنكما 

القانونية.

القا�صي

65745

اأ�صعار  ع��رو���ش  طلب  اإع���الن 

للمرة الرابعة

ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ج��ه��ة:   -

الأ�صد  با�صل  ال�صهيد  لم�صت�صفى 

لأمرا�ش وجراحة القلب بدم�صق 

- عنوان طلب العرو�ش: قنيات

- الت�صنيف: مواد طبية

- النوع: طلب عرو�ش

- اإعالن: للمرة الرابعة

ل��ت��ق��دي��م  م����وع����د  اآخ�������ر   -

العرو�ش:25/ 4 / 2021

كما   / الموؤقت�ة:  التاأمينات   -

الحقوقية  ال�صروط  دفتر  في  وردت 

العار�ش  يلتزم  ل.���ش   / المالية 

)من  ال��ح��ال  بح�صب  المتعهد  اأو 

ال�صوريين اأو من في حكمهم( بتاأدية 

اأو  النهائية  اأو  الموؤقتة  التاأمينات 

الم�صرفي  ح�صابه  من  ال�صلف  كفالة 

المفتوح لدى اأحد الم�صارف العاملة 

ال�صورية  العربية  الجمهورية  في 

وذلك ح�صراً عن طريق تقديم كفالة 

م�صرفية اأو �صيك م�صدق اأو عن طريق 

الى  ح�صابه  م��ن  م�صرفية  ح��وال��ة 

ح�صاب الجهة العامة ان وجد ))لأمر 

ال�صهيد  لم�صت�صفى  العامة  الهيئة 

با�صل الأ�صد لأمرا�ش وجراحة القلب 

بدم�صق((.

- التاأمينات النهائي�ة: 10% من 

قيمة العقد. 

الت�صليم  م��دة  التنفيذ:  م��دة   -

المبا�صرة  اأمر  من  اأ�صهر  ثالثة  خالل 

وتكون دفعة واحدة.

- مدة ارتباط العار�ش بعر�صه 

انتهاء  تاريخ  من  تبداأ  اأ�صهر  �صتة 

المادة  لأحكام  وفقًا  العرو�ش  تقديم 

/25/ من القانون 51 لعام 2004.

- مدة ارتباط العار�ش المر�صح 

/6/ اأ�صهر من تاريخ الإحالة.

اأو  اأ�صهر  �صتة  ال�صمان:  فترة   -

ا�صتهالك المواد اأيهما اأقرب. 

ال�������ص���روط  دف���ت���ر  ق��ي��م��ة   -

/14000/ ل. �ش.

متعهد  ح�صاب  على  التنفيذ   -

ناكل للعقد رقم /4/ لعام 2020.

ال��دي��وان  اإل��ى  العرو�ش  تقدم 

ال�صاعة  الم�صت�صفى لغاية  العام في 

الثانية والن�صف من اآخر يوم لتقديم 

�صعبة  مراجعة  ويمكن  العرو�ش 

لالطالع  الم�صت�صفى  ف��ي  ال��ع��ق��ود 

الحقوقية  ال�صروط  دفتر  �صراء  اأو 

والفنية اأثناء الدوام الر�صمي.  

الأوراق المطلوبة: 

الثبوتية:  الأوراق  مغلف   -

عليه  مل�صق  ا�صتراك  طلب  يت�صمن 

مجهود  طابع   + 1500ل.�ش  طوابع 

�صهيد  ط��اب��ع   +  50 بقيمة  ح��رب��ي 

خطي  ت�صريح   + ل.���ش   25 بقيمة 

 + 100ل.����ش  طوابع  عليه  مل�صق 

قيمة  و�صل   + كاملة  اأولية  تاأمينات 

دفتر ال�صروط

2- مغلف العر�ش المالي.

3- مغلف العر�ش الفني.

الم�دي�ر الع�ام

65746

ا�صعار  ع��رو���ش  طلب  اإع���الن 

للمرة الثانية

ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ج��ه��ة:   -

الأ�صد  با�صل  ال�صهيد  لم�صت�صفى 

لأمرا�ش وجراحة القلب بدم�صق 

- عنوان طلب العرو�ش: غاون 

ورقي غير معقم ا�صتعمال مرة واحدة 

عدد /6000/

- الت�صنيف: مواد طبية

- النوع: طلب عرو�ش

- اإعالن: للمرة الثانية

العرو�ش:  لتقديم  موعد  اآخر   -

2021/4/25

/مليون  الموؤقت�ة:  التاأمينات   -

العار�ش  يلتزم  األف/ل.�ش  ومائتا 

)من  ال��ح��ال  بح�صب  المتعهد  اأو 

ال�صوريين اأو من في حكمهم( بتاأدية 

اأو  النهائية  اأو  الموؤقتة  التاأمينات 

الم�صرفي  ح�صابه  من  ال�صلف  كفالة 

المفتوح لدى اأحد الم�صارف العاملة 

ال�صورية  العربية  الجمهورية  في 

وذلك ح�صراً عن طريق تقديم كفالة 

م�صرفية اأو �صيك م�صدق اأو عن طريق 

الى  ح�صابه  م��ن  م�صرفية  ح��وال��ة 

ح�صاب الجهة العامة ان وجد ))لأمر 

ال�صهيد  لم�صت�صفى  العامة  الهيئة 

با�صل الأ�صد لأمرا�ش وجراحة القلب 

بدم�صق((.

- التاأمينات النهائي�ة: 10% من 

قيمة العقد. 

دفعة  الت�صليم  التنفيذ:  مدة   -

تاريخ  من  يومًا  �صتين  خالل  واحدة 

امر المبا�صرة.

- مدة ارتباط العار�ش بعر�صه 

انتهاء  تاريخ  من  تبداأ  اأ�صهر  �صتة 

المادة  لأحكام  وفقًا  العرو�ش  تقديم 

/25/ من القانون 51 لعام2004 

- مدة ارتباط العار�ش المر�صح 

/6/ اأ�صهر من تاريخ الإحالة.

اأو  اأ�صهر  �صتة  ال�صمان:  فترة   -

ا�صتهالك المواد اأيهما اأقرب. 

ال�������ص���روط  دف���ت���ر  ق��ي��م��ة   -

/5000/ل. �ش.

دفاتر  على  الح�صول  يتم   -

الحقوقية والمالية والفنية  ال�صروط 

خالل  الهيئة  في  العقود  دائ��رة  من 

الدوام الر�صمي.

الديوان  الى  العرو�ش  تقدم   -

ال�صاعة  حتى  الم�صت�صفى  في  العام 

الثانية والن�صف.

مغلف   -1 المطلوبة:  الأوراق 

طلب  يت�صمن  الثبوتية:  الأوراق 

ا���ص��ت��راك م��ل�����ص��ق ع��ل��ي��ه ط��واب��ع 

1500ل.���ش + طابع مجهود حربي 

 25 بقيمة  �صهيد  طابع   +  50 بقيمة 

ل.�ش + ت�صريح خطي مل�صق عليه 

اأولية  تاأمينات   + 100ل.�ش  طوابع 

كاملة + و�صل قيمة دفتر ال�صروط

2- مغلف العر�ش المالي.

3- مغلف العر�ش الفني.

الم�دي�ر الع�ام

65747

ا�صعار  ع��رو���ش  طلب  اإع���الن 

للمرة الثانية

ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ج��ه��ة:   -

الأ�صد  با�صل  ال�صهيد  لم�صت�صفى 

لأمرا�ش وجراحة القلب بدم�صق 

ال��ع��رو���ش:  - ع���ن���وان ط��ل��ب 

عمليات  )لبا�ش  معقم  ورق��ي  غ��اون 

عدد  واح��دة  م��رة  ا�صتعمال  قثطرة 

 /10000/

- الت�صنيف: مواد طبية

- النوع: طلب عرو�ش

- اإعالن: للمرة الثانية 

العرو�ش:  لتقديم  موعد  اآخر   -

2021/4/26

/ثالثة  الموؤقت�ة:  التاأمينات   -

األف/ وخم�صون  وثالثمائة  ماليين 

المتعهد  اأو  العار�ش  يلتزم  ل.���ش 

اأو  ال�صوريين  )م��ن  الحال  بح�صب 

التاأمينات  بتاأدية  حكمهم(  في  من 

ال�صلف  اأو كفالة  النهائية  اأو  الموؤقتة 

لدى  المفتوح  الم�صرفي  ح�صابه  من 

اأحد الم�صارف العاملة في الجمهورية 

عن  ح�صراً  وذلك  ال�صورية  العربية 

طريق تقديم كفالة م�صرفية اأو �صيك 

م�صدق اأو عن طريق حوالة م�صرفية 

الجهة  ح�����ص��اب  ال���ى  ح�صابه  م��ن 

العامة ان وجد ))لأمر الهيئة العامة 

الأ�صد  با�صل  ال�صهيد  لم�صت�صفى 

لأمرا�ش وجراحة القلب بدم�صق((.

- التاأمينات النهائي�ة: 10% من 

قيمة العقد. 

دفعة  الت�صليم  التنفيذ:  مدة   -

واحدة خالل �صتون يومًا من تاريخ 

امر المبا�صرة.

- مدة ارتباط العار�ش بعر�صه 

انتهاء  تاريخ  من  تبداأ  اأ�صهر  �صتة 

المادة  لأحكام  وفقًا  العرو�ش  تقديم 

/25/من القانون 51 لعام 2004 

- مدة ارتباط العار�ش المر�صح 

/6/ اأ�صهر من تاريخ الإحالة.

اأو  اأ�صهر  �صتة  ال�صمان:  فترة   -

ا�صتهالك المواد اأيهما اأقرب. 

- قيمة دفتر ال�صروط 

/9000/ل.�ش.

دفاتر  على  الح�صول  يتم   -

الحقوقية والمالية والفنية  ال�صروط 

خالل  الهيئة  في  العقود  دائ��رة  من 

الدوام الر�صمي.

الديوان  الى  العرو�ش  تقدم   -

ال�صاعة  حتى  الم�صت�صفى  في  العام 

الثانية والن�صف.

الأوراق المطلوبة:

الثبوتية:  الأوراق  مغلف   -1

عليه  مل�صق  ا�صتراك  طلب  يت�صمن 

مجهود  طابع   + 1500ل.�ش  طوابع 

�صهيد  ط��اب��ع   +  50 بقيمة  ح��رب��ي 

خطي  ت�صريح   + 25ل.����ش  بقيمة 

 + 100ل.����ش  طوابع  عليه  مل�صق 

قيمة  و�صل   + كاملة  اأولية  تاأمينات 

دفتر ال�صروط

2- مغلف العر�ش المالي.

3- مغلف العر�ش الفني.

الم�دي�ر الع�ام

65748

المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  اع����الن 

ال�صرعية الثانية بدم�صق 

بمثابة مذكرة دعوة موجهة اإلى 

المدعى عليه 

رق������م ا����ص���ا����ش ال����دع����وى: 

2021/2/7385

المدعية: �صاره غزي بنت ريا�ش 

دم�صق  تولد  حوريه  خلود  والدتها 

 /14/ رقم  خانة   1998/1/1 في 

محمد  المحامي  يمثلها  با�صوره  

عثمان جمعه

بن  علي  اأحمد  عليه:  المدعى 

ع��م��ر وال��دت��ه زي��ن��ب ال��ع��اب��د تولد 

جرمانا في 1987/5/6 رقم بطاقة 

التابعية  من   /37183/ العائلة 

الفل�صطينية 

زوالية  التا�صعة  ال�صاعة  في 

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

ال��دع��وى  ل��روؤي��ة   2021/4/28

المدعية  الجهة  من  عليك  المقامة 

�صاره غزي بنت ريا�ش بطلب تثبيت 

مخالعة ر�صائية وت�صجيل.

ال�صرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

الوقت  في  للح�صور  بدم�صق  الثانية 

اأو تر�صل  اإن لم تح�صر  المحدد حتى 

الج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

اإقامتك  محل  ولجهالة  القانونية، 

ال�صحف  بوا�صطة  دع��وت��ك  ج��رى 

اأ�صوًل.

القا�صي

65749

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة 

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية بدوما 

بالدعوى رقم اأ�سا�س /2780/ 

لعام 2021

طالب التبليغ: ريا�ش مارديني 

ابن نادر 

كامل  محمد  تبليغه:  المطلوب 

عائ�صه  والدته  محمد  ابن  ق�ش  اأب��و 

تولد 1942

في  ال��واق��ع  الثالثاء  الجل�صة: 

2021/6/8

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

المحكمة  جل�صة  بح�صور  تبليغك 

المذكور  بالموعد  تعقد  �صوف  التي 

في  الكائن  المحكمة  مقر  في  اأع��اله 

دوما.

بطلب: تثبيت بيع وت�صجيل.

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

عنك �صتجري المعاملة القانونية.

القا�صي

65750

مذكرة اخطار بوا�صطة ال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الأولى في التل

ا�صا�ش  بالدعوى  لدينا  تقرر 

2021 المنظورة امام  /527/ لعام 

في  الأول��ى  المدنية  البداية  محكمة 

المدعية  الجهة  بين  والمتكونة  التل 

يمثلها  �صعيد  بنت  الخطيب  عائدة 

المحامي محمد مراد الخطيب والجهة 

المدعى عليها معاذ حب�صية بن مروان 

الر�صمية  ال�صحف  باإحدى  اخطارك 

ي��وم  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

 2021/5/18 في  الواقع  الثالثاء 

وذل��ك  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة 

لكون المدعى عليه مجهول العنوان 

تر�صل  اأو  بنف�صك  تح�صر  ل��م  واذا 

بحقك  �صتجري  عنك  قانونيا  وكيال 

المعاملة القانونية و�صي�صدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65751

اإعالن بمثابة اإخطار �صادر عن

الأولى  المدنية  البداية  محكمة 

بالتل

 /555 اأ�صا�ش  رق��م  بالدعوى 

2021

حجازي  ن��ور  التبليغ:  طالب 

بنت م�صطفى اأ�صالة وا�صافة لتركة 

يمثلها  حجازي  م�صطفى  موؤرثها 

المحامي محمد مراد الخطيب 

�صميرة  تبليغهم:  المطلوب 

حجازي  وفي�صل  واح�صان  وماجدة 

وجميعهم  حجازي  م�صطفى  اأبناء 

موؤرثهم  لتركة  وا���ص��اف��ة  اأ���ص��ال��ة 

م�صطفى حجازي 

مو�صوع الدعوى: تثبيت بيع 

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��را 

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  دعوتكم 

ال��م��ق��ررة ي���وم ال��ث��الث��اء ت��اري��خ 

اأو  تح�صروا  لم  واإذا   2021/5/25

الحكم  �صي�صدر  عنكم  وكياًل  تر�صلوا 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65752

اإعالن طلب رخ�صة بناء 

رقم  القانون  لأح��ك��ام  ا�صتنادا ً

تعميم  وع��ل��ى   2003 ل��ع��ام   /1/

محافظة ريف دم�صق رقم 1452/�س 

تاريخ 2007/6/12م نعلن مايلي:

عدنان  محمود  ال�صيد  ت��ق��دم 

بناء  ت��رخ��ي�����ش  ب��ط��ل��ب  ال��ب��ق��اع��ي 

من   /537/ رقم  العقار  على  �صكني 

على  اعترا�ش  له  فمن  بالط،  منطقة 

اإلى  باعترا�صه  التقدم  الترخي�ش 

خالل  المليحة  بلدة  مجل�ش  دي��وان 

مرفق  الإع��الن  هذا  تاريخ  من  �صهر 

الموؤيدة  الالزمة  الثبوتية  بالوثائق 

لعترا�صه.

رئي�ش مجل�ش بلدة المليحة

65753

مذكرة دعوى بال�صحف 

المدعى عليه: �صلوى عبدو بنت 

�صابو وفادي جاك دوم وهاني جاك 

دوم.

المدنية  ال��ب��داي��ة  ب��ال��دع��وى 

الثانية بحم�ش اأ�صا�ش 2021/785 

جاك  بن  مالك  المدعي  من  والمقامة 

دوم.

بيع  عقد  تثبيت  بدع����وى: 

عقار.

وحيث ان مذكرات دعوتكم عادت 

مجهولو  اأنكم  وب�صرح  تبليغ  بدون 

ل�صقًا  تبليغكم  تقرر  لذلك  الإق��ام��ة 

اإعالنات المحكمة ون�صرا  على لوحة 

بال�صحف لح�صور جل�صة المحاكمة 

المعلقة يوم الأربعاء 2021/4/28 

ال�صاعة العا�صرة �صباحًا.

فاإذا لم تح�صروا اأو تر�صلوا وكياًل 

عنكم �صوف تجري بحقكم المعاملة 

القانونية.

القا�صي

65754

مذكرة اإخطار بال�صحف

ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

المدني في القنيطرة

قا�صم  التبليغ:  طالبة  الجهة 

محمد �صعد الدين. 

ورثة  تبليغها:  المطلوب  الجهة 

الدين  �صعد  ع��رار  محمد  المرحوم 

العزيز  عبد  عائ�صة  وال��م��رح��وم��ة 

ذيبان وهم : 

1- �صباح محمد �صعد الدين. 

2- امينه محمد �صعد الدين. 

3- رئيفه محمد �صعد الدين. 

4- نعيمه محمد �صعدالدين. 

5- جميله محمد �صعد الدين. 

6- نجاة محمد �صعد الدين. 

7- ابت�صام محمد �صعد الدين – 

اأ�صالة عن انف�صهم اإ�صافة اإلى تركة 

�صعد  عرار  محمد  المرحوم  موؤرثهم 

الدين والمرحومة عائ�صة عبد العزيز 

ذيبان – مجهولو الإقامة

تقرر لدينا بالدعوى رقم اأ�صا�ش 

المنظورة  2021م  ل��ع��ام   /46/

في  المدني  ال�صتئناف  محكمة  اأمام 

اإخطاركم باإحدى ال�صحف  القنيطرة 

يوم  الجل�صة  موعد  والمقرر  اليومية 

2021/4/19م  بتاريخ  الثنين 

اإر�صال  اأو  ح�صورك  عدم  حال  وفي 

وكياًل عنكم �صتجري بحقكم المعاملة 

الحكم  بحقكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65755

بال�صحفي  ق���رار  تبليغ  �صند 

في  ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر 

جيرود

جبارة  �صم�ش  التبليغ:  طالب   

بنت محمد خير و�صلوى تولد 1990 

جيرود خ141

كنعان  همام  تبليغه:  المطلوب 

ابن محمد ووفاء تولد 1988 جيرود 

خ141

وللظروف  عنوانك  جهالة  نظرا 

ال�صتثنائية عماًل بالمر�صوم 25 لعام 

ال�صرعية  المحكمة  تبلغك   2013

بالدعوى   38 رقم  القرار  جيرود  في 

تفريق  بمو�صوع   2021 ل��ع��ام   7

لل�صقاق المت�صمن:

الحكمين  تقرير  ت�صديق   -1

المتداعبين  الزوجين  بين  والتفريق 

اإل  لبع�صهما  يحالن  ل  بائنة  بطلقة 

بعقد ومهر جديدين وت�صجيلها على 

�صجالتهما ا�صول.

1- امر الزوجة بالعدة ال�صرعية 

من تاريخ القرار ما لم ينق�ش.

3- الزام المدعى عليه باأن يدفع 

مئتا  البالغ  مهرها  كامل  للزوجة 

األف ليرة �صورية وت�صمينه الر�صوم 

ال�صادر  وال��ن��ف��ق��ات  والم�صاريف 

ت�صلك  لم  واذا   2021/3/3 بتاريخ 

القانونية  المدة  خالل  الطعن  طرق 

ي�صبح الحكم مبرما �صالحا للتنفيذ

القا�صي ال�صرعي في جيرود

65756
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دعوة الجتماع الهيئة العامة العادية 

لشركة القلمون لالستثمار النباتي والحيواني
م.  �ش.  والحيواني  النباتي  لال�ستثمار  القلمون  �سركة  تدعو 

العادية  العامة  الهيئة  اجتماع  لح�سور  الم�ساهمين  ال�سادة  م 

في تمام ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 

لـ2021/4/21 بمقر ال�سركة الكائن في دم�سق �ساحة العبا�سيين 

خلف ق�سم ال�سرطة.

وذلك لدرا�سة البند الوحيد التالي:

تجديد انتخاب اأو انتخاب مجل�ش اإدارة جديد لل�سركة.

مراجعة  بالح�سور  الراغبين  الم�ساهمين  ال�سادة  من  يرجى 

اإدارة ال�سركة في مقرها المبين اأعاله خالل فترة الدوام الر�سمي 

من ال�ساعة التا�سعة �سباحا وحتى ال�ساعة  الثالثة  بعد الظهر 

التي  الأ�سهم  لت�سجيل  ال�سخ�سية  هوياتهم  معهم  م�سطحبين 

عن  �سورة  مع  عــادي  كتاب  بموجب  وكالة  اأو  اأ�سالة  يحملونها 

الهوية ال�سخ�سية للموكل واأن 

يكون الوكيل م�ساهما ليح�سل على بطاقة ح�سور الجتماع 

بح�سور  الم�ساهم  غير  زوجها  توكل  اأن  للم�ساهمة  ويمكن  كما 

ل  واأن  وكيله  اأو  و�سيه  القا�سر  عــن  يح�سر  وكــذلــك  الجتماع 

يحمل الوكيل ب�سفته وكيال عددا من الأ�سهم يزيد عن 5% من 

راأ�ش مال ال�سركة.

في  لالجتماع  الــقــانــونــي  الن�ساب  الكتمال  عــدم  حــال  وفــي 

الموعد المحدد اأعاله تعتبر الهيئة مدعوة لالجتماع لجل�سة 

ثانية في ال�ساعة الواحدة ظهرا بنف�ش المكان والتاريخ

4377

اإعالن طلب عرو�ض)داخلي( على ح�ساب ناكل للمرة الثانية

تعلن الهيئة العامة مل�ست�سفى الكلية اجلراحي بدم�سق
 عن طلب عرو�ش لم�سروع الربط الكهربائي بين كتلتي البناء و نقل التغذية الكهربائية من مركز 

تحويل العيون الى مركز التحويل في الهيئة العامة لم�ست�سفى الكلية الجراحي بدم�سق

التاأمينات الأولية:/3000000/ل. �ش  فقط ثالثة ماليين ليرة �سورية لغير.

وتقدم هذه التاأمينات نقدًا اأو بموجب �سيك م�سدق اأو كفالة م�سرفية لأمر الهيئة.

- التاأمينات النهائية: 10% من قيمة العقد وتقدم بموجب �سيك م�سدق اأو كفالة م�سرفية لأمر 

الهيئة.

- مدة التنفيذ: �ستون يومًا تقويميًا.

- تحدد غرامة التاأخير بن�سبة واحد  بالألف من قيمة العقد عن كل يوم تاأخير.

اأ�سهر تبداأ من تاريخ انتهاء تقديم العرو�ش ومدة ارتباط  - مدة ارتباط العار�ش بعر�سه ثالثة 

العار�ش المر�سح بعر�سه ثالثة اأ�سهر وفقًا لأحكام المادة/25/من القانون 51 تاريخ  2004/12/9.

- تقدم العرو�ش اإلى ديوان الهيئة العامة لم�ست�سفى الكلية الجراحي بدم�سق الواقع �سمن مجمع 

ابن النفي�ش  لغاية نهاية الدوام الر�سمي يوم الثنين الواقع  في   2021/4/26

- يتم �سراء دفاتر ال�سروط من دائرة العقود في الهيئة لقاء مبلغ األفا ليرة �سورية تدفع في �سندوق 

الهيئة.

- ل يقبل اأي عر�ش يقدم  ب�سورة مخالفة لأحكام نظام العقود الموحد ال�سادر بالقانون  51  لعام 

2004

اأو دفاتر ال�سروط  العامة والخا�سة.

4328 المدير العام للهيئة العامة لم�ست�سفى الكلية الجراحي

خال�سة عقد الإيجار 

ا�سماعيل   ايمن  ال�سيد:  للم�ستاأجر  العائد 

ب�سير  والموؤجر  قــابــون،   11/2158 العقار  على 

دلل، علمًا باأن مدة الإيجار عام فقط تبداأ من 

2021/3/24 وعنوان المتجر دم�سق القابون.

اأمين ال�سجل التجاري بدم�سق   4415

طريق  ع��ن  ح��ك��م  ق���رار  تبليغ 

ال�صلح  محكمة  عن  �صادر  ال�صحف 

المدني في قطنا

ا�سا�س 238 قرار  بالدعوى رقم 

281 لعام 2021 

 – المنجد  ليلى  التبليغ:  طالبة 

يمثلها المحاميان مازن ديبة ومرعي 

ريا 

المطلوب تبليغه: محمد ر�صوان 

ابن محمد نذير – كفر بطنا 

الدعوى: تثبيت بيع 

المو�صوع: المطلوب تبليغه من 

القرار 

المدعية  الجهة  �صراء  تثبيت   -

ليلى المنجد من الجهة المدعى عليها 

لل�صقة ال�صكنية ال�صمالية الغربية في 

الطابق القرميدي الم�صاد على العقار 

الجهة  وال��زام  العقارية  جونية   68

المدعية في ت�صجل المبيع على ا�صم 

العقارية  القيود  في  المدعية  الجهة 

وت�صحيح  الف���راز  بعد  المخت�صة 

الو�صاف ا�صول لعقارية ا�صول 

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

ال��م��و���ص��وع��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ار 68 

تاريخ   39 العقد  مو�صوع  جونية 

الت�صجيل  بعد   2008/12/31

ا�صول 

المدعية  ال��ج��ه��ة  ت�صمين   -

الر�صوم والم�صاريف 

ق�����رارا وج��اه��ي��ا وب��م��ث��اب��ة   -

ح�صب  علنا  وافهم  �صدر  الوجاهي 

ال�صول بتاريخ 2012/5/14 

تر�صلوا  او  تح�صروا  لم  ف��اإذا   -

بحقك  �صتجري  عنكم  قانونيا  وكيال 

الجراءات القانونية ا�صوًل.

القا�صي

65758

مذكرة دعوى بوا�صطة ال�صحف 

في  ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادرة 

لعام   /572/ اأ�صا�ش  رقم  الك�صوة 

 2021

بنت  الحلبي  رغ���ده  ال��م��دع��ي: 

ح�صين والدتها خزاعيه تولد 1989 

الحلبيابن  عمار  عليه:  المدعى 

 1986 حكمات والدته �صميحه تولد 

القيد دير الع�صافير خ87 

الدعوى: تفريق لعلة ال�صقاق 

اقامتك  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��را 

لح�صور  بال�صحف  تبليغك  تقرر 

الأربعاء  يوم  في  المحددة  الجل�صة 

ب��ال��دع��وى  للنظر   2021/5/5

المقامة عليك فاإذا لم تح�صر او تر�صل 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية.

القا�صي

65759

�صادر  بال�صحف  دعوى  مذكرة 

الثانية  المدنية  البداية  محكمة  عن 

في ببيال

اأ�صا�ش الدعوى: /1921/ لعام 

2021م 

بنت  كنو  وف��اء  التبليغ:  طالب 

احمد 

الكريم  عبد  تبليغه:  المطلوب 

العا�صق ابن عدنان 

تقرر  فقد  موطنك  لجهالة  نظرا 

دعوتك لجل�صة 2021/5/16 

وكيال  تر�صل  او  تح�صر  لم  وان 

الإج����راءات  بحقك  �صتجري  عنك 

القانونية.

القا�صي

65760

مذكرة دعوى بال�صحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

المدنية الثانية في ببيال

لعام   1921 ال��دع��وى:  اأ�صا�ش 

2021م

بنت  كنو  وف��اء  التبليغ:  طالب 

اأحمد

ح�صام  ت��ب��ل��ي��غ��ه:  ال��م��ط��ل��وب 

العا�صق بن عدنان

تقرر  فقد  موطنك  لجهالة  نظراً 

دعوتك لجل�صة 2021/5/16م

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإن 

الإج����راءات  بحقك  �صتجري  عنك 

القانونية.

القا�صي

65761

�صادر  بال�صحف  دعوى  تبليغ 

الثالثة  المدنية  البداية  محكمة  عن 

 3958 اأ�صا�ش  بالدعوى  دوم��ا  في 

 2021/

المدعية:  الجهة  التبليغ  طالب 

تمثله  اأح��م��د  ب��ن  ال��ن��اع�����ش  محمد 

المحامية هناء ن�صر 

المطلوب تبليغه: خالد الدخلله 

بن اأحمد 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

ت��ب��ل��ي��غ��ك ب��ال�����ص��ح��ف ل��ح�����ص��ور 

ال�صاعة  ف��ي  ال��م��ح��اك��م��ة  جل�صة 

الأربعاء  يوم  من  �صباحًا  التا�صعة 

الدعوى  ف��ي  للنظر   2021/5/5

تثبيت  والمت�صمنة  عليك  المقامة 

لم  واإذا  عقار  من  �صهمية  ح�صة  بيع 

عنك  وكيال  تر�صل  اأو  بنف�صك  تح�صر 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65762

اإعالن �صادر عن محكمة ال�صلح 

المدنية ال�صابعة بدم�صق

بمثابة مذكرة دعوة موجهة اإلى 

المدعى عليهم مجهولي الإقامة

بالدعوى رقم اأ�سا�س /3608 / 

لعام 2021

يمثلها  النبهان  فاتن  المدعي: 

المحامي ب�صام نويالتي 

خير  محمد  عليهم:  ال��م��دع��ى 

في�صل  ن����وران   – ال�����زراد  في�صل 

ال���زراد                                                                                   في�صل  ن�صرين   – ال����زراد 

)مجهولي الإقامة(

تدعوك المحكمة لح�صور جل�صة 

التا�صعة  ال�صاعة  ف��ي  المحاكمة 

في  الواقع  الثالثاء  يوم  من  �صباحًا 

الدعوى  في  للنظر   2021/  4/  20

فاتن  ال��م��دع��ي  م��ن  عليك  المقامة 

اإزالة �صيوع ولجهالة  النبهان بطلب 

عنوانك وعماًل باأحكام المادة /34/ 

من قانون اأ�صول المحاكمات المدنية 

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

لم  واإذا  ال�صحف.  بوا�صطة  اإخطارك 

تح�صر اأو تر�صل وكياًل عنك �صتجري 

بحقك الإجراءات القانونية.

القا�صي

65764

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�صحف �صادر عن محكمة البداية 

المدنية التا�صعة بدم�صق

عوي�ش  ليلى  ال��دع��وى:  طالب 

يمثلها المحامي محمد فريجة 

المطلوب دعوته و�صهرته:  ا�صم 

فرا�ش عبد المجيد 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام   4488 اأ���ص��ا���ش  رق��م 

القادمة  الجل�صة  بموعد  اإخطاركم 

 10 ال�صاعة   2021/4/13 بتاريخ 

�صيارة  بيع  تثبيت  بطلب  �صباحا 

وترقين اإ�صارة رهن.

القا�صي

65765

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة 

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

بالدعوى  دوم��ا  في  الأول��ى  المدنية 

اأ�سا�س /22/ لعام 2021م

المدير  ال�صيد  المدعية:  الجهة 

العام لل�صركة العامة لكهرباء ريف 

تمثله  لوظيفته  اإ�صافة  دم�صق 

اإدارة ق�صايا الدولة.

محمد  عليها:  المدعى  الجهة 

وجيه ال�صويكي بن حمدي 

مطالب  ال���دع���وى:  م��و���ص��وع 

بمبلغ.

فقد  اإقامتك  محل  لجهالة  نظرا 

ال�صحف  ب��اإح��دى  اإخ��ط��ارك  ت��ق��رر 

الجل�صة  موعد  اأن  علما  المحلية 

ال��ق��ادم��ة ي��وم ال��ث��الث��اء ال��واق��ع في 

العا�صرة  ال�صاعة   2021/4/27

فاإذا لم تح�صر بنف�صك اأو تر�صل وكيال 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  ينوب 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي. 

القا�صي

65768

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار 

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية في ببيال 

العام  المدير  ال�صيد:  المدعي 

محافظة  لكهرباء  العامة  لل�صركة 

تمثله  لوظيفته  اإ�صافة  دم�صق  ريف 

اإدارة ق�صايا الدولة.

مطالبة  ال���دع���وى:  م��و���ص��وع 

بمبلغ.

عبدالرحمن  عليه:  المدعى  ا�صم 

يو�صف بن عبدالرحيم 

رق�����م اأ�����ص����ا�����ش ال����دع����وى: 

2021/242م 

موطن  في  تبليغكم  لتعذر  نظرا 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  اإقامتك 

اإح��دى  ف��ي  دع��وى  م��ذك��رة  تبلغكم 

ال�صحف المحلية عماًل باأحكام المادة 

المحاكمات  اأ�صول  قانون  من   27

الجل�صة  موعد  اأن  علمًا   2016 لعام 

في  الواقع  الثالثاء  يوم  هو  القادمة 

التا�صعة  ال�صاعة   2021/4/20

باأنف�صكم  تح�صروا  لم  فاإذا  �صباحًا 

�صتجري  عنكم  ينوب  من  تر�صلوا  اأو 

اأ�صوًل  القانونية  المعاملة  بحقكم 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي.

القا�صي

65769

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار 

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثالثة في ببيال 

العام  المدير  ال�صيد:  المدعي 

محافظة  لكهرباء  العامة  لل�صركة 

تمثله  لوظيفته  اإ�صافة  دم�صق  ريف 

اإدارة ق�صايا الدولة.

مطالبة  ال���دع���وى:  م��و���ص��وع 

بمبلغ.

خير  محمد  عليه:  المدعى  ا�صم 

بن م�صطفى الزالق. 

رق�����م اأ�����ص����ا�����ش ال����دع����وى: 

2021/411م 

موطن  في  تبليغكم  لتعذر  نظرا 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  اإقامتك 

اإح��دى  ف��ي  دع��وى  م��ذك��رة  تبلغكم 

ال�صحف المحلية عماًل باأحكام المادة 

المحاكمات  اأ�صول  قانون  من   27

الجل�صة  موعد  اأن  علمًا   2016 لعام 

في  الواقع  الثالثاء  يوم  هو  القادمة 

التا�صعة  ال�صاعة   2021/5/11

باأنف�صكم  تح�صروا  لم  فاإذا  �صباحًا 

�صتجري  عنكم  ينوب  من  تر�صلوا  اأو 

اأ�صوًل  القانونية  المعاملة  بحقكم 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي.

القا�صي

65770

اإعالن بيع عقار بالمزاد العلني 

في  التنفيذ  دائ���رة  ع��ن  ���ص��ادر 

�صلحي   60 رق��م  بالملف  القطيفة 

لعام 2021 

مدير التنفيذ في القطيفة 

ال�صلح  محكمة  ل��ق��رار  تنفيذا 

المدنية في القطيفة والمت�صمن اإزالة 

�صيوع العقار رقم 13/1437 معلول 

1/8

وب���ن���اء ع��ل��ى ق�����رار رئ��ا���ص��ة 

  /3/22 بتاريخ  ال�صادر  التنفيذ 

رقم  العقار  ببيع  2021ال��ق��ا���ص��ي 

13/1437 من منطقة معلول 8/  1   

للبيع بالمزاد العلني 

جوني  ال�صيد  طلب  على  وبناًء 

الإج�����راءات  ب��ا���ص��ر  ال����ذي  �صنجر 

التنفيذية 

وت��وف��ي��ق��ًا لأح����ك����ام ال���م���واد 

و401و402و403 من قانون اأ�صول 

المحاكمات 

يعلن مايلي :

العلني  بالمزاد  للبيع  يطرح   -

القطيفة  في  التنفيذ  مدير  غرفة  في 

منطقة  من   13/1437 رقم  العقار 

اأو�صافه  وال��م��درج��ة   1/8 معلول 

اأدناه 

تمام  ف��ي  ال��م��زاي��دة  ت��ج��ري   -

ال�صاعة الحادية ع�صرة �صباح  يوم 

الحد الواقع في 2021/4/25 

في  ال���ص��ت��راك  يرغب  م��ن  على 

هذه  �صندوق  ي��ودع  اأن  ال��م��زاي��دة 

القيمة  ن�صف  يعادل  مبلغا  الدائرة 

م�صدق  �صيك  ب��م��وج��ب  ال��م��ق��درة 

اأ�صول ويتقدم بعربونه قبل ال�صاعة 

في  دقيقة  وثالثين  ع�صرة  الحادية 

اأي  يقبل  ول  للمزاد  المحدد  اليوم 

ا�صتراك بعد ال�صاعة المذكورة وعلى 

عن  معرو�صة  زي��ادة  كل  تقل  ل  اأن 

وتنتهي  ال�صابق  العر�ش  من   %10

جل�صة البيع ال�صاعة 12 �صباحًا في 

من  جديدة  عرو�ش  تقديم  عدم  حال 

الم�صتركين بالمزايدة فقط 

- على من يرغب زيادة الإي�صاح 

والط����الع م��راج��ع��ة دي���وان دائ��رة 

التنفيذ في القطيفة 

- يتم البيع وفق لأحكام المواد 

اأ�صول  قانون  من   410 حتى   404

رقم  بالقانون  ال�صادر  المحاكمات 

/1/ لعام 2016 

ور�صوم  ال�صراء  ر�صوم  تقع   -

ال�صاري  على  الأو���ص��اف  ت�صحيح 

البيع  ح��ال  في  بالت�صحيح  ويلزم 

على  م�صادة  بناء  مخالفة  بوجود 

العقار 

ليرة  مليوني  المقدرة  القيمة   -

�صورية 

تحت  طابق  العقار:  اأو���ص��اف 

وخ�صب  حجر  من  ب��ن��اوؤه  الأر���ص��ي 

وطين مهدم ووفق الأو�صاف الواردة 

في القيد العقاري 

:معلول–حارة  ال��ع��ن��وان   -

الجرن.

مدير تنفيذ القطيفة

65771

اإعالن مناق�صة بال�صرعة الكلية 

وللمرة الأولى

محافظة  �صرطة  ق��ي��ادة  تعلن 

اإعادة  اأعمال  تنفيذ  عن  دم�صق  ريف 

ت��اأه��ي��ل وت��رم��ي��م ب��ن��اء ف���رع الأم���ن 

الجنائي بريف دم�صق

لعام   /51/ ال��ق��ان��ون  ح�صب 

2004

وفق ما يلي:

التقديري:  الك�صف  –قيمة   1

ثالثمائة  �ش  ل   /332497938/

واأربعمائة  مليونًا  وثالثون  واثنان 

وت�صعمائة  األف  وت�صعون  و�صبعة 

وثمانية وثالثون ليرة �صورية لغير.

5%من  الأولية:  –التاأمينات   2

خم�صة   - التقديري  الك�صف  قيمة 

بالمائة 

 %10: النهائية  –التاأمينات   3

من قيمة الإحالة- ع�صرة بالمئة

4 – مدة انجاز التعهد: اثنا ع�صر 

�صهراً ميالدي من تاريخ اأمر المبا�صرة 

اأو ت�صليم موقع العمل

 / ال�����ص����ب����ارة:   –�صعر   5

ليرة  األ��ف  مائة  100000/ل.������ش 

�صورية لغير

ال��ع��ار���ش  ارت���ب���اط  – م���دة   6

بعر�صه �صهران

7-ل���الط���الع ع��ل��ى ال���ص��ب��ارة 

ال�صوؤون  ف��رع  مراجعة  و�صرائها 

�صرطة  بقيادة  العقود  ق�صم  الإداري��ة 

دم�صق- ف��ي  الكائن  دم�صق  ري��ف 

ريف  محافظة  بناء  مرجة–مقابل 

دم�صق0

نهاية  حتى  ال��ع��رو���ش  ت��ق��دم 

 4  /14 تاريخ   من  الر�صمي  ال��دوام 

ريف  �صرطة  قيادة  لقلم   2021  /

المرجة بناء محافظة  دم�صق �صاحة 

وتف�ش  الرابع  الطابق  دم�صق  ريف 

في  العا�صرة  بال�صاعة  العرو�ش 

تقديم  ان��ت��ه��اء  ي��ل��ي  ال���ذي  ال��ي��وم 

لجنة  رئي�ش  مكتب  ف��ي  العرو�ش 

العقود والمناق�صات في قيادة �صرطة 

محافظة ريف دم�صق.

ري��ف  محافظة  ���ص��رط��ة  ق��ائ��د 

دم�صق

65772

بوا�صطة  اإخطار  مذكرة  تبليغ 

محكمة  عن  �صادرة  ال�صحف  اإحدى 

بريف  الثانية  المدنية  ال�صتئناف 

لعام   625 اأ�صا�ش  بالدعوى  دم�صق 

 2021

عبد  الإخ��ط��ار:  طالبة  الجهة 

المحامي  يمثله  الأ���ص��ق��ر  ال��ه��ادي 

محمود حليمة 

 : اإخ��ط��اره��ا  المطلوب  الجهة 

اأحمد  ب��ن  مي�صر  عليه  الم�صتاأنف 

�صروري كيالني حيث تعذر تبليغكم 

لجهالة عنوانكم لذلك تقرر تبليغكم 

الواقع  الثنين  ي��وم  جل�صة   موعد 

9 �صباحًا  ال�صاعة   2021/5/3 في 

بوا�صطة اإحدى ال�صحف وعلى لوحة 

واعتبار  اأ�صول  المحكمة  اإع��الن��ات 

اليومية  ال�صحف  احدي  في  الن�صر 

اأو  تح�صروا  لم  واإذا  التبليغ  بمثابة 

تجري  �صوف  عنكم  وكيال  تر�صلوا 

بحقكم المعاملة القانونية و�صي�صدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

الرئي�ش

65773

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

البداية المدنية الثالثة بريف دم�صق 

لعام   2121 اأ�سا�س  رقم  بالدعوى 

2021

الجهة المدعية: �صميرة �صليمان 

دنحاوي 

خالد  عليها:  المدعى  الجهة 

محمد وهيب النفوري 

الدعوى: بيع 

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

من  )اأ(  ف��ق��رة   27 ال��م��ادة  لأح��ك��ام 

قانون اأ�صول المحاكمات رقم 1لعام 

جل�صة  لح�صور  دعوتك  تقرر   2016

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

 2021/4/21 في  الواقع  الأربعاء  

تر�صل  اأو  بنف�صك  تح�صر  ل��م  واإذا 

المعاملة  وكياًل عنك �صتجري بحقك 

القانونية.

القا�صي

65774

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

المدنية الأولى بدم�صق

لعام   1422 ال���دع���وى:  رق���م 

 2021

رات��ب  واأح��م��د  محمد  المدعي: 

ها�صم اأ�صالة واإ�صافة لتركة محمود 

ها�صم 

ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه��م ال��م��ط��ل��وب 

ب�صار  ال��م��رح��وم  ورث���ة  تبليغهم: 

ال�����ص��اط��ي وه���م ك��ل م��ن زوج��ت��ي��ه 

ومنى  توفيق  بنت  �صناديقي  ندى 

الترجمان بنت محمد عدنان واأولده 

اأغيد ومحمد وحازم و�صارة ال�صاطي 

اأ�صالة واإ�صافة لتركة ب�صار ال�صاطي 

بن منير 

ال���دع���وى: ا���ص��ت��ئ��ن��اف ال��ق��رار 

المدنية  البداية  محكمة  عن  ال�صادر 

الثانية ع�صرة بدم�صق اأ�صا�ش 4288 

قرار 284 لعام 2020 

لح�صور  المحكمة  ت��دع��وك��م 

يوم  ال��م��ح��ددة  المحاكمة  جل�صة 

 2021/5/3 ف��ي  ال��واق��ع  الثنين 

تثبيت  بطلب  �صباحا   10 ال�صاعة 

بيع ونظرا لجهالة محل اإقامتكم تقرر 

ولوحة  ال�صحف  بوا�صطة  دعوتكم 

تح�صروا  لم  واإذا  المحكمة  اإعالنات 

عنكم  وكيال  تر�صلوا  اأو  باأنف�صكم 

�صتجري بحقكم المعاملة القانونية.

القا�صي

65775

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

دعوى بال�صحف

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

المدنية الثانية في ببيال

 1046 اأ�صا�ش  رقم  الدعوى  في 

لعام 2021م

فائق  بن  اأحمد  المدعية:  الجهة 

فليون تمثله المحامية نور طوبجي

بن  خالد  عليها:  المدعى  الجهة 

مخيبر  بن  علي   – الخيرات  محمود 

العلي 

بن  خالد  اإخ��ط��اره:  المطلوب 

مخيبر  بن  علي   – الخيرات  محمود 

العلي 

ل��ع��ام   1046 اأ����ص���ا����ش:  رق���م 

2021م

الجل�صة: 2021/5/9م 

بيع  تثبيت  الدعوى:  مو�صوع 

دع��وى  واإ���ص��ارة  وت�صجيله  ونقله 

وو�صف حالة راهنة 

تقرر  العنوان  جهالة  ب�صبب 

لدينا دعوتكم بالموعد المذكور اأعاله 

لم  واإذا  �صباحًا  العا�صرة  ال�صاعة 

تح�صر اأو تر�صل وكياًل عنك �صتجري 

بحقك الإجراءات القانونية و�صيعتبر 

الوجاهي  بمثابة  ال�صادر  الحكم 

بحقك.

القا�صي

65776

اإخ���ط���ار ت��ن��ف��ي��ذي ب��وا���ص��ط��ة 

ال�صحف �صادر عن دائرة التنفيذ في 

ببيال رقم 412 لعام 2021

اأمين  محمد   : التنفيذ  ط��ال��ب 

يا�صين الطيب وكيل المحامي محمد 

مروان افلي�ش 

محمود  محمد  ���ص��ده:  المنفذ 

�صيخة 

القرار  التنفيذ  مو�صوع  و�صع 

ت��اري��خ   193 اأ���ص��ا���ش   609 رق���م 

البداية  محكمة  عن   2021/2/18

المدنية الأولى والمت�صمن 

القرار:

رقم  الق�صائي  ال��ق��رار  ف�صخ   -

البداية  محكمة  عن  ال�صادر   882

المدنية التا�صعة في دم�صق بتاريخ 

معدوما  واعتباره   2007/7/25

عديم الأثر كاأنه لم يكن 

القرار  اأ���ص��ل  على  التاأ�صير   -

الحكم  ه��ذا  اكت�صاب  بعد  المذكور 

جميع  واعتباره  القطعية  الدرجة 

النتائج والآثار الناجمة عنه لغية 

رقم  النقابية  الوكالة  اعتبار   -

 2007/7/19 ب��ت��اري��خ   3/74

المحامين  نقابة  ف��رع  عن  ال�صادر 

المفعول  عديمة  باطلة  القنيطرة  في 

والتاأ�صير على اأ�صلها بذلك 

 1016 رق��م  العقار  ت�صجيل   -

الجهة  با�صم  ال�صغرى  ال�صبينة 

الطيب  يا�صين  اأمين  محمد  المدعية 

المخت�ش  العقاري  ال�صجل  قيود  في 

على  الموجودة  ب��الإ���ص��ارات  مثقال 

�صحيفة العقار 

رقم  ال��دع��وى  اإ���ص��ارة  ترقين   -

عن   2007/8/26 تاريخ   6708

اكت�صاب  بعد  العقار  ه��ذا  �صحيفة 

الحكم الدرجة القطعية 

ال��ح��ج��ز  اإ�����ص����ارة  ت��رق��ي��ن   -

ت��اري��خ   2116 رق���م  الح��ت��ي��اط��ي 

العقار  �صحيفة  عن   2007/8/26

بعد اكت�صاب الحكم الدرجة القطعية 

عليه  المدعي  الجهة  ت�صمين   -

الر�صوم والم�صاريف والأتعاب 

اأ�صول  قانون  باأحكام  عماًل   -

القرار  لتنفيذ  نكلفك  المحاكمات 

يوما  ع�صر  خم�صة  خ��الل  المذكور 

بحقك  تجري  واإل  الن�صر  تاريخ  تلي 

المن�صو�ش  التنفيذية  الإج���راءات 

عليها في القانون.

مدير التنفيذ في ببيال

65777

اإع���������الن

للبناء  العامة  ال�صركة  ترغب 

والتعمير/ فرع دم�صق / با�صتدراج 

الكلية  بال�صرعة  اأ�صعار  ع��رو���ش 

للمرة الثالثة

 لتقديم وتركيب م�صخات مياه 

اإل��ى الخزان  الأر���ص��ي  ال��خ��زان  م��ن 

العلوي مع لوحة تحكم وح�صا�صات 

تو�صع  م�صروع  لزوم  يلزم،  ما  وكل 

18 ح�صب  الجزيرة  �صاحية قد�صية 

ال�صروط التالية:

  1-مدة التنفيذ: �صهران

2-ال���ت���اأم���ي���ن���ات ال��م��وؤق��ت��ة: 

1000000ل.�ش.

قيمة  من   %  10 النهائية:   -3

العقد

4- مدة الرتباط : 60 يومًا 

 5000  : ال���ص��ب��ارة  �صعر   -5

ل.�ش 

ال�صروط  دفاتر  على  للح�صول 

الخا�صة و التقديم 

)الرو�صة-  دم�ص��ق  فرع  بمقر 

مقابل ال�صفارة الت�صيكية(

الثالثاء  لغاي�ة  العرو�ش  تقبل 

2021/4/13  ال�صاعة 15.00

المدي��ر الع��ام

65778

عن  �صادر  حكم  تبليغ  مذكرة 

الثانية  المدنية  ال�صتئناف  محكمة 

بال�صويداء

الجهة طالبة التبليغ )المحكوم 

�صرف  وقفطان  �صرف  �صعيد  لها(: 

وكيلهما المحامي رفعت بدران 

تبليغها  ال��م��ط��ل��وب  ال��ج��ه��ة 

علي  زينة   :  ) بمواجهتها  )المحكوم 

�صرف واأميرة علي �صرف اأ�صالة عن 

موؤرثهما  لتركة  واإ�صافة  نف�صيهما 

المرحوم علي نجيب �صرف 

اإقامتكما  مكان  لجهالة  نظرا 

المدني  ال�صتئناف  محكمة  تبلغكما 

ال�صادر  القرار  بال�صويداء  الثانية 

عنها برقم 347 بالدعوى اأ�سا�س 180 

تاريخ 2020/10/8 المت�صمن: 

- قبول ال�صتئناف �صكال 

- قبوله مو�صوعا وف�صخ القرار 

الم�صتاأنف والحكم بما يلي : 

رقم  العقار  تمليك  �صند  ف�صخ   -

ح�صة  وت�صجيل   1/2 الحديد  تل   5

واحد  لكل  �صهم   2400/800 قدرها 

و�صعيد  �صرف  قفطان  المدعيين  من 

�صرف 

- اإلزام مدير الم�صالح العقارية 

بال�صويداء اإ�صافة لوظيفته بالتنفيذ 

المو�صوعة  الدعوى  اإ���ص��ارة  ورف��ع 

بعد   2013 لعام   1834 رقم  بالعقد 

التنفيذ 

الم�صتاأنف  الجهة  ت�صمين   -

الر�صوم والم�صاريف وخم�صة  عليها 

محاماة  اأتعاب  �صورية  ليرة  اآلف 

واإعادة التاأمين ال�صتئنافي لم�صلفه 

بالنق�ش  للطعن  قابال  ق��رارا   -

�صدر وافهم علنًا.

القا�صي

65779

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الأولى في دوما

 4747 اأ�صا�ش  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021

المهبا�ش  خالد   : التبليغ  طالب 

ح�صام  م��ح��م��د  ال��م��ح��ام��ي  يمثله 

الحوري 

المطلوب تبليغه : فرج المهبا�ش 

تولد  وحميده  الحن�صل  علي  ب��ن 

واإ�صافة  نف�صه  عن  اأ�صالة   1963

الحن�صل  علي  وال��ده  موؤرثه  لتركة 

المهبا�ش 

ال����ث����الث����اء   : ال���ج���ل�������ص���ة 

 2021/5/11

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

المحكمة  جل�صة  بح�صور  تبليغك 

المذكور  بالموعد  تعقد  �صوف  التي 

في  الكائن  المحكمة  مقر  في  اأع��اله 

دوما 

بطلب: تثبيت بيع ح�صة �صهمية 

 150 العقار  من   141،667 المقدرة 

تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا  البحارية 

المعاملة  وكيال عنك �صتجري بحقك 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65780

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية في دوما

 2172 اأ�صا�ش  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021

هارون  �صالح  التبليغ:  طالب 

ابن خالد 

مرت�صى  تبليغه:  المطلوب 

تولد  وحكمت  احمد  اب��ن  محجوب 

 1969

الجل�صة: الثالثاء 2021/6/8 

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

المحكمة  جل�صة  بح�صور  تبليغك 

المذكور  بالموعد  تعقد  �صوف  التي 

في  الكائن  المحكمة  مقر  في  اأع��اله 

دوما 

وت�صجيل  بيع  تثبيت  بطلب: 

كامل العقار 2239 الق�صير 

وكيال  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

المعاملة  بحقك  ���ص��ت��ج��ري  ع��ن��ك 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65781

مذكرة اإخطار �صادرة عن محكمة 

بدم�صق  الثانية  التجارية  البداية 

بالدعوى رقم اأ�سا�س /1707/ لعام 

2021م 

بن  ف��اي��ز   -1 التبليغ:  ط��ال��ب 

م�صلم اأبو طبيخ.

طبيخ-  اأبو  محمد  بن  عالء   -2

يمثلهما المحامي رفعت زين.

المطلوب تبليغهم: ورثة �صفيق 

المح�صر ابن اأحمد والمرحومة فوزية 

اأحمد الكيالي وهم:

المح�صر  اأحمد  بنت  �صهيرة   -1

 -3 المح�صر  اأحمد  بنت  نعيمة   -2

 -5 4- اأحمد  ليلى بنت اأحمد الكيال 

ب�صار 6- محمد عالء الدين 7- محمد 

الدين  بهاء  محمد   -8 الدين  �صياء 

محمد   -10 ال��دي��ن  ن��ور  محمد   -9

الكيال  مظهر  محمد  اأولد  الدين  ولء 

بالأ�صالة عن اأنف�صهم واإ�صافة لتركة 

المح�صر  اأحمد  بن  �صفيق  موؤرثهم 

ورثة   – الكيال  اأحمد  بنت  وفوزية 

ب�صير بن اأحمد المح�صر وهم:

1- فوزية قلعة جي بنت �صبحي 

عمار   -4 راتب  اأحمد   -3 ب�صام   -2

اأولد  �صهام   -7 �صمر   -6 �صحر   -5

بالأ�صالة  المح�صر  اأحمد  بن  ب�صير 

عن اأنف�صهم واإ�صافة لتركة موؤرثيهم 

المرحومين ب�صير المح�صر ابن اأحمد 

و�صفيق المح�صر ابن اأحمد.

الدعوى: تثبيت البيع والتنازل 

عن المحل التجاري.

ووفقًا  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

)اأ(  ف��ق��رة   /27/ ال��م��ادة  لأح��ك��ام 

رقم  المحاكمات  اأ�صول  قانون  من 

دعوتكم  ت��ق��رر   2016 ل��ع��ام   /1/

المقامة  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

الواقع  الثالثاء  يوم  والمحدد  عليكم 

تح�صروا  لم  واإذا   2021/5/4 في 

عنكم  وك��ي��اًل  تر�صلوا  اأو  بنف�صكم 

القانونية  المعاملة  بحقكم  �صتجري 

الوجاهي  بمثابة  الحكم  و�صي�صدر 

بحقكم. 

القا�صي

65782

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�صحف �صادرة عن محكمة البداية 

المدنية الثانية بدوما

 /2143/ ال��دع��وى  اأ���ص��ا���ش 

لعام2021

عرابي  نديم  التبليغ:  طالب 

رامز  المحامي  يمثله  يو�صف،  اب��ن 

ال�صوقي.

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

ومريم  ال�صتار  عبد  اب��ن  الحوراني 

لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة   1977 تولد 

موؤرثه محمود الحوراني ومن توفي 

بعده.

ح�صة  بيع  تثبيت  ال��دع��وى: 

�صهمية وت�صجيل

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  اإخطارك 

بتاريخ  الأحد  يوم  تعقد  �صوف  التي 

المجمع  م��ق��ر  ف��ي   2021/5/9

من  عليك  المقامة  بدوما  الق�صائي 

اأو  تح�صر  ل��م  واإن  التبليغ  طالب 

بحقك  �صتجري  عنك  وكياًل  تر�صل 

المعاملة القانونية و�صيعتبر الحكم 

ال�صادر بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65757
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اإعالن 
ادعـــــى الــ�ــســيــد: احـــمـــد تـــركـــي عــلــي الــنــجــر�ــش من 

المنطقة العقارية الرابعة عن فقدان �سند تمليك عن 

العقار رقم 3296

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4424 مدير الم�سالح العقارية بدير الزور

اإعالن 
ادعت ال�سيدة: �سباح عم�سة بنت علي من المنطقة 

العقارية الثالثة عن فقدان �سند تمليك عن العقار

 رقم 13/159

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4282

خال�سة عقد الإيجار
 العائد للم�ستاأجرة ال�سيدة: هدى بقدون�ش على 

روعة  والــمــوؤجــرة  اأق�ساب،  م�سجد   2/3543 العقار 

بقدون�ش، علمًا باأن مدة الإيجار ثالثة اأعوام فقط 

�سارع  المتجر دم�سق  تبداأ من 2018/10/5 وعنوان 

بغداد.

اأمين ال�سجل التجاري بدم�سق  4414

اإعالن 
ادعى ال�سيد: ب�سام البخيت ابن محمد من المنطقة 

العقار الرابعة عن فقدان �سند تمليك عن العقار 

رقم 1952

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4349

اإعالن 
ادعــــى الــ�ــســيــد: زيــــاد مــحــمــد قــنــبــر  مـــن المنطقة 

بالعقار  عن  تمليك  �سند  فقدان  عن  الرابعة  العقارية 

رقم 2/2643

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4289

خال�سة عقد الإيجار 
المحدودة  �ساهق  �سركة  ال�سيد:  للم�ستاأجر  العائد 

�سنجقدار،  بح�سة   408/1535 العقار  على  الم�سوؤولية 

والموؤجر محمد نذير لبابيدي، علمًا باأن مدة الإيجار 

عام فقط تبداأ من 2021/2/23 وعنوان المتجر دم�سق 

البح�سة.

اأمين ال�سجل التجاري بدم�سق  4412

اإعالن 
ادعى ال�سيد: مناف الأحمد ابن علي من المنطقة 

العقارية الرابعة عن فقدان �سند تمليك عن العقار 

رقم 2/2460

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4275 مدير الم�سالح العقارية بدير الزور

اإعالن 
ادعى ال�سيد: رم�سان العلي ابن محمد من المنطقة 

العقار  عن  تمليك  �سند  فقدان  عن  بغيلبية  العقارية 

رقم 644

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4286

خال�سة قرار حمكمة البداية املدنية

 اخلام�سة بدم�سق 
تاريخ   144 قـــرار   2021 لــعــام   11255 اأ�ــســا�ــش  بــرقــم 

2021/2/24 بدعوى تثبيت بيع وت�سجل المتجر الم�ساد 

برغ�ش،  كمال  لل�سيد  جر�ش  اأبــو   6/1523 العقار  على 

وعنوان المتجر دم�سق القابون مقابل كلية ال�سرطة.

اأمين ال�سجل التجاري بدم�سق  4413

اإعالن 
ادعى ال�سيد: حمود بن ا�سود الم�سحي من  المنطقة 

العقارية العبا�ش عن فقدان �سند تمليك عن العقار

 رقم 943-963-933-307-434-652-651-650

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4278 مدير الم�سالح العقارية بدير الزور

اإعالن 
البلبو�ش  علي  ولــدي  ومحمد  احمد  ال�سيد:  ادعــى 

من المنطقة العقارية ثالثة - الح�سينه عن فقدان �سند 

تمليك عن العقار ثالثة  14/10/9/1048 والح�سنيه 37

القانونية خالل خم�سة  الطرق  للمعتر�ش مراجعة 

ع�سر يومًا من تاريخ ن�سره بالجريدة الر�سمية.

4421 مدير الم�سالح العقارية بدير الزور

خال�سة عقد الإيجار 

العائد للم�ستاأجر ال�سيد: �سياء الدين ال�سروجي 

على العقار 25/188 �ساغور جواني، والموؤجر محمد 

خير ال�سروجي، علمًا باأن مدة الإيجار عام فقط تبداأ 

من 2021/3/1 وعنوان المتجر دم�سق اأول الحريقة.

اأمين ال�سجل التجاري بدم�سق  4416

ع��رو�ش  طل��ب  اإع�����������������الن 

داخ��لي

ال�صورية  ال�����ص��رك��ة  تعلن   -

للمرة  بدم�صق  الجاهزة  لالألب�صة 

داخلي  ع��رو���ش  طلب  ع��ن  الثالثة 

ل�صراء:

- اآلة ابرتين اأتوماتيك عدد/4/ 

اأربعة 

- اآلة درزة عدد/30/ ثالثون 

خم�صة  ودرزة  حبكة  اآل���ة   -

خيوط عدد /8/ ثمانية 

- اآلة تعري�ش عدد/4/ اأربعة  

قمي�ش  ع����راوي  ف��ت��ح  اآل����ة   -

عدد/4/ اأربعة 

 / ع��دد/2  عنقبة  تثبيت  اآل��ة   -

اثنان 

ع��دد/3/  اأزرار  تركيب  اآل��ة   -

ثالثة  

- مق�ش دائري عدد/1/ واحد 

ع���دد/1/  ع��ام��ودي  مق�ش   -

واحد 

ع��دد/3/  �صكة  مع  بجاجة   -

ثالثة  

- را���ص��م ب��ت��رون م��ع ب��رام��ج 

عدد/1/ واحد 

-�صودير كوي عدد/6/ �صتة 

بخار  مولد  تركيب  مع  -تقديم 

كهربائي عدد/4/ اأربعة 

-جهاز طاقة �صم�صية لت�صخين 

المياه عدد/2/ اثنان 

وذل���ك وف���ق دف��ات��ر ال�����ص��روط 

المعدة  والمالية  والفنية  الحقوقية 

لهذه الغاية  

العرو�ش:   لقبول  موعد  اآخر   -

2021/ 4 / 29

ال��م��وؤق��ت��ة:  ال���ت���اأم���ي���ن���ات   -

خم�صة  فقط  ل.���ش   /5645000/

واأربعون  وخم�صة  و�صتمائة  ماليين 

عن  تدفع  لغير  �صورية  ليرة  األ��ف 

طريق تقديم كفالة م�صرفية اأو �صيك 

اإل��ى  م�صرفية   ح��وال��ة  اأو  م�صدق 

ح�صاب ال�صركة

 )%10( النهائية:  التاأمينات   -

من قيمة العق0 

- مدة ارتباط العار�ش بعر�صه 

اليوم  من  تبداأ  يومًا  �صتون   /60/

لتقديم  موعد  اآخ��ر  لتاريخ  التالي 

العرو�ش 

- مدة التوريد: اأق�صر مدة ممكنة 

وتحت�صب مدة التوريد �صمن التقييم 

المالي للعرو�ش 

- يمكن تجزئة بنود الإعالن بين 

البند  تجزئة  يمكن  ول  العار�صين 

الواحد 

دفاتر  على  الح�صول  يمكن   -

الكائنة  ال�صركة  ديوان  من  ال�صروط 

مفرق   – ال�����ص��رق��ي��ة  ال��غ��وط��ة  ف��ي 

 –  5422482/ هاتف   – المليحة 

 /5423338/ فاك�ش   /5414730

لقاء مبلغ /5000/ ل.�ش 

اأحكام  اإل��ى  الإع��الن  يخ�صع   -

رقم  بالقانون  ال�صادر  العقود  نظام 

/51/ لعام 2004 ودفاتر ال�صروط 

رقم  بالمر�صوم  ال�����ص��ادر  ال��ع��ام��ة 

القانون  واإلى   2004 لعام   /450/

رقم /2/ لعام 2005  

رئي�ش اللجنة الإدارية 

الم���دي����ر الع�����ام

65783

رقم  مناق�صة   داخ��ل��ي  اإع���الن 

2021/7

بال�صرعة  الثانية  للمرة  داخلية 

الكلية  

العامة للدهانات  ال�صركة  تعلن 

وال�صناعات الكيميائية /اأمي�����������ة/   

ال�صرقية  الغوطة  بدم�صق   الكائنة 

عن   1276 ب  �ش  المليحة   طريق 

اإجراء مناق�صة داخليه للمرة الثانية 

الظرف  بطريقة  الكلية   بال�صرعة 

التيتان  اأك�صيد  لتوريد  المختوم 

لدفتر  وفقًا   %25± طن   /15/ كمية 

ال�صروط التي يتم الح�صول عليه من 

الموؤ�ص�صة  ديوان  اأو  ال�صركة  ديوان 

اأو من  الكيميائية  العامة لل�صناعات 

خالل موقعنا

www.Omayad.sy
خم�صمائة  قدره  و  مبلغ  مقابل 

ليرة �صورية  تدفع بموجب اأمر قب�ش 

يرفق مع الأوراق الثبوتية.

الت�صليم:  دفعة واحدة خالل   -

مهلة / 5 / اأيام من تاريخ المبا�صرة 

بالتوريد . 

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

/10000000/  فقط ع�صرة  ماليين 

ليرة �صورية

 )%  10( النهائية:  التاأمينات   -

من القيمة الإجمالية للعقد. 

- مدة ارتباط العار�ش بعر�صه: 

موعد  اآخ��ر  تاريخ  من  يوما   /30/

لتقديم العرو�ش

العرو�ش:      لتقديم  موعد  اأخر   -

2021/4/12 نهاية الدوام الر�صمي  

ال��ع��رو���ش:      ف�����ش  جل�صة    -

.2021/4/13

ال���ص��ت��راك   ي��رغ��ب  م��ن  فعلى    

اإل��ى  بعر�صه  التقدم  بالمناق�صة 

ديوان ال�صركة

المدير العام

65785

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة 

ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

المدنية الثانية  بدم�صق

  2021 ل��ع��ام   1663 اأ���ص��ا���ش 

تجديد بعد النق�ش 

طالبة  الجهة  التبليغ:  طالب 

زهير  محمد  النق�ش:  بعد  التجديد 

ال�صقا ورفاقه.

المطلوب  تبليغهم:  المطلوب 

ن�صال  محمد  بمواجهته:  التجديد 

الح�صين ابن محمود اأ�صالة عن نف�صه 

المرحومة  موؤرثته  لتركة  واإ�صافة 

اأ�صيمة القوتلي.

قررت  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

جل�صة  لح�صور  دعوتكم   المحكمة 

ال�صاعة  ف��ي  ال��م��ح��ددة  المحاكمة  

الثنين  يوم   من   �صباحًا  العا�صرة  

الواقع في 2021/4/26 

المحكمة   اإلى  الح�صور  فعليكم 

لم  واإذا  اأع���اله  المبين  الموعد  ف��ي 

تر�صلوا  اأو  بنف�صكم   ت��ح�����ص��روا 

المعاملة  بحقك  تجري  عنكم  وكياًل 

القانونية.

القا�صي

65787

مجل�ش  لح�صور  تبليغ  مذكرة 

عائلي موجهة اإلى المدعى عليه 

الغرفة ال�صرعية التا�صعة بدم�صق  

رقم الدعوى: 2021/5224 م.

المدعية: ولء محمود العكلة.

المدعى عليه: زهير عبد الرحمن 

الدياب، مجهول الإقامة.

من  زوال��ي��ة  التا�صعة  ال�صاعة 

يوم الأحد الواقع في 2021/4/25 

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

ال�صقاق  لعلة  تفريق  بطلب  المدعية 

ونفقة زوجية ونفقة اأطفال.

ال�صرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

بدم�صق للح�صور في الوقت المحدد 

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  اإن  حتى 

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

القانونية .

جرى  اإقامتك  محل  ولجهالة 

دعوتك بوا�صطة ال�صحف اأ�صوًل .

القا�صي

65786

اإعالن

�صرعي  ق���رار  م�صمون  تبليغ 

�صادر عن المحكمة ال�صرعية بدرعا

طالب التبليغ: هيفاء احمد خليل 

وكيلها المحامي حمزة ا�صعد 

اإب��راه��ي��م  تبليغه:  المطلوب 

ماأمون العبا�ش 

تعذر  /اأو  عنوانك  لجهالة  نظراً 

تبليغك

فقد تقرر لدى المحكمة ال�صرعية 

بدرعا القرار رقم 261 في الدعوى رقم 

والمت�صمن   2021 لعام   28 اأ�سا�س 

من حيث النتيجة 

الحكمين  تقرير  ت�صديق   -1

المت�صمن   2021/3/23 بتاريخ 

المدعية  ال��زوج��ي��ن  بين  التفريق 

ال�صم: هيفاء خليل

ال��ولدة:  ديبه  الأم:  اأحمد  الأب   

درعا 1984/4/12 القيد: فل�صطينية 

 12010055641 البطاقة  رق���م 

متاأهل من الزوج اأدناه 

ال����ص���م:  ع��ل��ي��ه  ال���م���دع���ى   -

م��اأم��ون  الأب:  العبا�ش  اإب��راه��ي��م 

ال���ولدة:   – ال��ق��ب��الوي  اإي��م��ان  الأم: 

القيد درع��ا في  درع����ا:1990/1/1 

ال�صقاق  ا�صتحكام  ب�صبب  وذل��ك   6

بينهما وتبين اأنه وقع التفريق طلقة 

واحده بينونه �صغرى تزيل الزوجة 

ول تمنع من تجديد العقد 

2- اأمر الزوجة باإح�صاء عدتها 

وتدوينه  التفريق  وت�صجيل   -3

على قيد الزوجين في �صجالت دائرة 

الأحوال المدنية المخت�صة

ال���ر����ص���وم  ا����ص���ت���ي���ف���اء   -4

والم�صاريف من المدعية 

5- اإلزام المدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية كامل موؤجل مهرها ومقداره 

كما هو ثابت ب�صك الزواج مائتا األف 

ليرة �صورية 

6- عدم الحكم للمدعية بالنفقة 

كونها اأ�صرت على التفريق وامتنعت 

عن القامه في م�صكن الزوجية وكون 

الزوج دفع معجل مهرها مما ي�صقط 

حقها بالنفقة �صدر الحكم ونطق به 

الثالثاء  يوم  جل�صة  في  وتلي  علنا 

الموافق   2021/3/23 في  الواقع 

ويخ�صع  ه���   1442 �صعبان   10

للطعن بالنق�ش. 

القا�صي

65788

مذكرة اإخطار �صادرة عن محكمة 

رقم  بالدعوى  بدرعا  المدني  ال�صلح 

اأ�سا�س 111 لعام 2021م 

مو�صى  غ��ازي  التبليغ:  طالب 

غ��ازي  عاطف  ع��ن  بالوكالة  بلبل 

البلبل  مو�صى  غازي   -2- الم�صالمه 

بالوكاله عن رزان غازي البلبل -3- 

اآلء واأماني غازي الم�صالمه 

ح�صن  ت��ب��ل��ي��غ��ه:  ال��م��ط��ل��وب 

عبدالرحمن الم�صالمه 

الدعوى: ازاله �صيوع

اإق��ام��ت��ه  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��راً 

تخطركم محكمه ال�صلح المدني بدرعا 

لح�صور جل�صة المحكمة المقررة يوم 

2021/4/29ال�����ص��اع��ه  الخمي�ش 

التا�صعة زواليه 

ف��ي ح���ال ع���دم ح�����ص��ورك��م اأو 

�صنتخذ  ق��ان��ون��ي  وك��ي��ل  اإر����ص���ال 

الالزمة  القانونية  الإجراءات  بحقكم 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي

القا�صي 

65789

مذكرة اإخطار تنفيذي بال�صحف 

بالملف التنفيذي رقم 370 لعام 

2021

عبد  من�صور  التنفيذ:  ط��ال��ب 

الكريم الأ�صفر 

الكور  حامد  مريم  عليه:  المنفذ   

اأ�صالة واإ�صافة لتركة

ماهر علي غزلن

ق��رار   : التنفيذ  مو�صع  و�صع 

محكمة البداية المدنية الأولى بدرعا 

ا�صا�ش614  1025-بالدعوى  رقم 

وتثبيت  ت��اري��خ20\12\2020   –
محكمة  ع��ن  ال�����ص��ادر  الحكم  ق���رار 

 144 رق��م  ب��درع��ا  المدنية  البداية 

ا�سا�س276  ت��اري��خ4\12\2011 

يخ�ش  فيما  التعديل  اإدخ����ال  م��ع 

ورثتها  ب��اإل��زام  تفاحه  المرحومة 

بالت�صجيل واعتبار ال�صورة المبرزة 

في الملف كاأ�صل واعتماده ومتابعة 

ح�صب  ب�صاأنه  القانونية  الإج��راءات 

الأ�صول

نظراً لجهالة عنوانكم 

المدني  التنفيذ  دائ��رة  تخطرك 

التنفيذ  دائ��رة  اإل��ى  للح�صور  بدرعا 

تاريخ  تلي  يومًا  ع�صر  خم�صة  خالل 

ن�صر هذه المذكرة بال�صحف 

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

التنفيذية  الإج��راءات  �صتجري  عنك 

اأ�صول

مدير التنفيذ المدني بدرعا

65790

اإعالن

�صبحي  محمد  بن  محمد  ادعى 

ح�صن  المالك  ع��ن  بالوكالة  نجار 

�صند  فقدان  نجار  �صبحي  محمد  بن 

 13+14/4672 للعقار  التمليك 

وادع��ى  قد�صيا  العقارية  للمنطقة 

�صقفه  فهر  محمد  بن  خلدون  محمد 

بالتفوي�ش من المالك �صركة التطوير 

العمراني المحدودة الم�صوؤولية فقدان 

للمنطقة   473 للعقار  التمليك  �صند 

وادعى  التركمان  حتيتة  العقارية 

بالوكالة  الن�صر  محمد  بن  ابراهيم 

عن المالك هاجر بنت ح�صين ال�صعيد 

 904 للعقار  التمليك  �صند  ف��ق��دان 

للمنطقة العقارية عرطوز وطلب بدل 

مراجعتنا  وللمعتر�ش  �صائع  عن 

خالل )15( يوم من تاريخ الن�صر في 

الجريدة الر�صمية 

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65791

اإعالن

محمد  بنت  لينا  المالك  ادع��ت 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  ال�صالح 

العقارية  للمنطقة   15/4289

المالكان  وادع��ى  �صحنايا  اأ�صرفية 

بنت  وناديه  الدين  تاج  محمد  ماهر 

حق  �صهادة  ف��ق��دان  م��م��دوح  محمد 

العقاري  الم�صرف  ل�صالح  عيني 

للمنطقة   30/336 للعقار  بدم�صق 

المالك  وادع��ى  ترما  عين  العقارية 

فقدان  الرفاعي  قا�صم  بن  �صحادة 

للمنطقة   134 للعقار  التمليك  �صند 

عن  ب��دل  وطلب  الجربا  العقارية 

خالل  مراجعتنا  وللمعتر�ش  �صائع 

في  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   )15(

الجريدة الر�صمية 

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65792

اإعالن

ادعت اإيمان بنت علي الجزائرلي 

اأحمد بن �صعيد  المالك  بالوكالة عن 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  رزم��ة 

قد�صيا  العقارية  للمنطقة   6/1369

القادر  عبد  بن  هيثم  المالك  وادع��ى 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  �صالخو 

5/2042 للمنطقة العقارية المليحة 

�صعيد  ب��ن  ح�صان  المالك  وادع���ى 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  الحجة 

523 للمنطقة العقارية ديما�ش 1/7 

العقارية  للمنطقة   1147 والعقار 

ديما�ش 13/7وطلب بدل عن �صائع 

 )15( خالل  مراجعتنا  وللمعتر�ش 

الجريدة  في  الن�صر  تاريخ  من  يوم 

الر�صمية 

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65793

اإعالن

ماجد  بن  القادري  �صامر  ادعى 

بالوكالة عن المالك عدنان بن دياب 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  عثمان 

جندل  قلعة  العقارية  للمنطقة   638

5/13 وادعت المالك وداد بنت عبد 

التمليك  �صند  فقدان  دي��اب  الغني 

العقارية  للمنطقة   1815 للعقار 

داريا القبلية وادعى المالك عبدو بن 

بمثابة  قيد  فقدان  بكر  اأب��و  محمود 

�صند التمليك للعقار 3/348 للمنطقة 

العقارية داريا غربية وطلب بدل عن 

خالل  مراجعتنا  وللمعتر�ش  �صائع 

في  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   )15(

الجريدة الر�صمية 

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65794

اإعالن

ع��ادل  ب��ن  حاتم  المالك  ادع��ى 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  بيازيد 

1/454+2+4 والعقار 13+5/455 

 14/74 منين  العقارية  للمنطقة 

وادعى المالك محمد بن اأمين من�صور 

للعقار  التمليك  �صند  فقدان  قويدر 

جديدة  العقارية  للمنطقة   1759

ع��رط��وز وادع���ى غ��ي��اث ب��ن محمد 

المالك  عن  بالوكالة  المو�صى  غازي 

المو�صى  الدين  بدر  بن  عامر  محمد 

فقدان �صند التمليك للعقار 9/3177 

عرطوز  جديدة  العقارية  للمنطقة 

وللمعتر�ش  �صائع  عن  بدل  وطلب 

مراجعتنا خالل )15( يوم من تاريخ 

الن�صر في الجريدة الر�صمية 

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65795

اإعالن

ادعت المالك خديجة بنت اأحمد 

ن�صر اأمون فقدان �صند التمليك للعقار 

 2/11 حال  العقارية  للمنطقة   51

بن  م�صطفى  علي  المالك  وادع���ى 

التمليك للعقارات  �صعيد فقدان �صند 

 +305+  303+32+31+40

804+812+842 للمنطقة العقارية 

 57+35 والعقارين  �صرغايا6/1 

 2/16 عطيب  العقارية  للمنطقة 

اأمين  ب�صير  محمد  بن  رام��ز  وادع��ى 

فار�ش  احمد بن  المالك  بالوكالة عن 

حيرب  محمود  ب��ن  و�صليم  واوي���ة 

قيد  فقدان  حيرب  محمود  بن  واأمين 

بمثابة �صند التمليك للعقار 9/2169 

للمنطقة العقارية بتوانة وطلب بدل 

مراجعتنا  وللمعتر�ش  �صائع  عن 

خالل )15( يوم من تاريخ الن�صر في 

الجريدة الر�صمية.

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65796

اإعالن

علي  ب��ن  �صمير  المالك  ادع���ى 

التمليك  �صند  بمثابة  قيد  فقدان  طه 

للمنطقة   1489  +  1488 للعقارين 

العقارية يبرود 7/11 وادعى المالك 

حبيب بن يو�صف فار�ش فقدان �صند 

التمليك للعقار 263 للمنطقة العقارية 

اأحمد بن حمزة  2/8 وادعى  بلودان 

الوافي بالتفوي�ش من المالك جمعية 

بدم�صق  ال�صكنية  التعاونية  الريف 

فقدان �صند التمليك للعقار 5/4619 

للمنطقة العقارية قد�صيا وطلب بدل 

مراجعتنا  وللمعتر�ش  �صائع  عن 

خالل )15( يوم من تاريخ الن�صر في 

الجريدة الر�صمية 

العقارية  الم�صالح  م��دي��ري��ة 

بريف دم�صق

65797

اإعالن

بال�صحف  اإخ���ط���ار  م���ذك���رة 

اللكترونية

ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

المدنية الأولى بريف دم�صق

م�صتعجل   25 اأ�سا�س  بالدعوى 

لعام 2021

حكمت  محمود  الإخطار:  طالب 

واإ�صافة  نف�صه  عن  اأ�صالة  الرومللي 

الرومللي  كنعان  المرحومين  لتركة 

المحامي  يمثله  ���ص��ردار  وابت�صام 

محمد رائد نفاخ 

المطلوب اخطاره: خالد كنعان 

الرومللي 

حيث انه تعذر تبليغك بالدعوى 

ال�صتئناف  محكمة  اأم��ام  المنظورة 

ب�صبب  دم�صق  بريف  الأولى  المدنية 

ال�صفر خارج القطر 

ل���ذا ت��ق��رر اإخ���ط���ارك ب��اح��دى 

جل�صة  لح�صور  المحلية  ال�صحف 

في  ال��واق��ع  الرب��ع��اء  ي��وم  محاكمة 

العا�صرة   ال�صاعة   2021/4/14

�صباحًا 

من  تر�صل  اأو  تح�صر  ل��م  ف���اإذا 

بحقك  تجري  ف�صوف  عنك  ينوب 

المعاملة القانونية و�صي�صدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي.

ال�صتئناف  محكمة  رئ��ي�����ش 

المدنية الأولى بريف دم�صق

65798

مذكرة اإخطار بال�صحف لجهالة 

العنوان

ال�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدني في درايا

في مع�صمية ال�صام

الملحم  القا�صم  احمد  المدعي: 

المعلمين  نقابة  فرع  رئي�ش  ب�صفته 

بريف دم�صق.

وح�صن  محمود  عليه:  المدعى 

وماهر وخلود جمعه داود اأولد خليل 

لتركة  واإ�صافة  اأنف�صهم  عن  اأ�صالة 

جمعه  وم�صطفى  خليل  م��وؤرث��ه��م 

داود.

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��راً 

ال�صحف  اإح��دى  بوا�صطة  تبليغكم 

المقررة  المحاكمة  جل�صة  المحلية 

 2021/4/27 تاريخ  الثالثاء  يوم 

ف��ي ال��دع��وى رق���م اأ���ص��ا���ش/65/

حال  وفي  �صباحًا  العا�صرة  ال�صاعة 

المحدد  الموعد  في  ح�صوركم  عدم 

بحقك  القانونية  المعاملة  �صتجري 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي.

القا�صي

65799

اإعالن

مذكرة اإخطار بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية بدوما

اأ���ص��ا���ش ال����دع����وى/1622/ 

لعام2021

 ، ج��راد  ريا�ش  التبليغ:  طالب 

تمثله المحامية عال عبد الواحد

المطلوب تبليغه: �صعيد واأ�صعد 

اأنف�صهم  عن  اأ�صالة  عرفة  و�صهير 

واإ�صافة لتركة موؤرثهم محمد عدنان 

عرفة.

الدعوى: تثبيت بيع.

نظراً لجهالة محل اإقامتكم تقرر 

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  اإخطاركم 

التي �صوف تعقد يوم الثالثاء بتاريخ 

اأو  تح�صروا  لم  واإن   2021/6/22

تر�صلوا وكياًل عنكم �صتجري بحقكم 

المعاملة القانونية و�صيعتبر الحكم 

بمثابة  بحقكم  ال�صادر  الق�صائي 

الوجاهي. 

القا�صي

65800

اإعالن

�صند تبليغ قرار حكم بال�صحف 

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

المدنية الثانية في دوما

الجهة طالبة التبليغ: عاطف بن 

جا�صم محمد العلي ، تمثله المحامية 

عال عبد الواحد

المطلوب تبليغه: عبد اهلل العلي 

بن احمد

خ��ال���ص��ة ال��ح��ك��م ال��م��ط��ل��وب 

المحكمة  لقد �صدر عن هذه  تبليغه: 

القرار رقم/255/في الدعوى اأ�صا�ش 

المت�صمن   2021 رقم/1493/لعام 

من حيث النتيجة:

رقم  للمركبة  البيع  تثبيت   -1

 – دم�صق  اللوحة/248887/نقل 

وت�صجيلها  روي   هافي   – خا�صة 

لدى  اأ�صوًل  المدعية  الجهة  باإ�صم 

قيود مديرية نقل محافظة دم�صق.

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

المو�صوعة بالعقد رقم/3-2891/

محافظة  نقل  مديرية  اإل��زام   -3

الحكميتين  الفقرتين  بتنفيذ  دم�صق 

ال�صابقتين.

قراراً وجاهيًا وبمثابة الوجاهي 

قاباًل   2020/3/3 بتاريخ  �صدر 

وح�صب  علنًا  واأف��ه��م  لال�صتئناف 

الأ�صول.

المطلوب  عنوان  لجهالة  ونظراً 

بال�صحف  تبليغه  جرى  فقد  تبليغه 

واإذا لم ي�صلك طرق الطعن خالل مدة 

الحكم  ي�صبح  ع�صر  خم�صة  اأق�صاها 

مبرمًا �صالحًا للتنفيذ.

القا�صي

65801

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صابعة بدم�صق 

يو�صف  با�صل  ال��دع��وة:  طالب 

الدعدع يمثله المحامي علي الح�صن 

محمد  ن��ور  دع��وت��ه:  المطلوب 

فايز الحم�صي 

الدعوى: تثبيت بيع �صيارة 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

اأ�سا�س/3019/لعام 2021 دعوتك 

اإعالنات  ولوحة  ال�صحف  بوا�صطة 

القادمة  الجل�صة  لح�صور  المحكمة 

 2021/5/23 تاريخ  الأح���د  ي��وم 

لم  واإذا  �صباحًا  العا�صرة  ال�صاعة 

تح�صر او تر�صل وكيال تجري بحقك 

المعاملة القانونية.

القا�صي

65802

اإعالن

ادعى المالكان علي وعبود اأولد 

التمليك  �صند  فقدان  زي��اده  عي�صى 

العقارية  للمنطقة   802 رقم  للعقار 

عين حوره وادعى المالك نذير عادل 

 366 للعقار  التمليك  فقدان �صند  طه 

�صم�ش  ق�صارين  العقارية  للمنطقة 

وللمعتر�ش  �صائع  عن  بدًل  وطلب 

من  خ��الل/15/ي��وم��ًا  مراجعتنا 

تاريخ الن�صر في الجريدة الر�صمية.

بريف  العقارية  الم�صالح  مدير 

دم�صق

65803

اإعالن 

مجل�ش  ح�صور  مذكرة  بمثابة 

عائلي 

�صادر عن المحكمة ال�صرعية في 

كفربطنا    

ف���ي ال���دع���وى رق����م اأ���ص��ا���ش 

2021/68

راتب  �صهير  المدعية:  الجهة 

حميد 

المدعى عليه:  محمد ابو زليخة 

بن فتحي تولد 1981 والدته فهمية/

– �صارع  اليرموك  والمقيم في مخيم 

المن�صورة 

لعلة  تفريق  الدعوى:  مو�صوع 

ال�صقاق 

تقرر  فقد  موطنك  جهالة  ب�صبب 

العائلي  المجل�صة  لح�صور  اإبالغك 

  /2021/4/20 الثالثاء  يوم  الأول 

لم  واذا  �صباحًا  الع�صرة  ال�صاعة 

تح�صر اأو تر�صل وكياًل  عنك �صتجري 

بحقك المعاملة  القانونية 

القا�صي

65804

اإعالن 

مجل�ش  ح�صور  مذكرة  بمثابة 

عائلي 

�صادر عن المحكمة ال�صرعية في 

كفربطنا    

ف���ي ال���دع���وى رق����م اأ���ص��ا���ش 

2021/67

ح�صن  نيرمين  المدعية:  الجهة 

احمد يمثلها المحامي فرا�ش عبدو 

بن  ج��رو  ماهر  عليه:   المدعى 

مخيم   – دم�صق  في  والمقيم  فرحان 

اليرموك – جانب موؤ�ص�صة الكهرباء 

لعلة  تفريق  الدعوى:  مو�صوع 

ال�صقاق

تقرر  فقد  موطنك  جهالة  ب�صبب 

العائلي  المجل�صة  لح�صور  اإبالغك 

  2021/4/20 الثالثاء  يوم  الأول 

لم  واإذا  �صباحًا  الع�صرة  ال�صاعة 

تح�صر اأو تر�صل وكياًل  عنك �صتجري 

بحقك المعاملة  القانونية 

القا�صي

65805

اإعالن

مذكرة دع�����������������وة

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادرة 

رقم  ال�صرعية  بالدعوى  النبك  في 

اأ�سا�س/231/لعام 2021

عبداهلل  ثائره  المدعية:  الجهة 

تمثلها  اب��ت�����ص��ام  وال��دت��ه��ا  م�صتو 

المحامية زهرة الح�صيني اأ�صوًل

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

والدته  الجالب  في�صل  رائد  دعوتها: 

خ�/901/ النبك  تولد1984  �صعاد 

م�صافر خارج القطر اإلى الكويت.

ال�صقاق  لعلة  تفريق  الدعوى: 

ونفقة 

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

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

والمحدد  عليك  المقامة  المحاكمة 

يوم الأحد 2021/5/9  في ال�صاعة 

تح�صر  لم  واإذا  �صباحًا  التا�صعة 

تجري  عنك  وكياًل  تر�صل  اأو  بنف�صك 

بحقك المعاملة القانونية.

في  ال�صرعية  المحكمة  رئي�ش 

النبك

65806
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مذك��رة اإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

رقم  بالدعوى  النبك  ف��ي  المدنية 

اأ�سا�س 109 لعام 2021

محمود  ختام  المدعي��ة:  الجهة 

يا�صين اأ�صالة واإ�صافة للتركة تمثلها 

المحامية زهرة الح�صيني 

المراد  عليها  المدعى  الجهة 

اإخطارها: 

1- اأمل مدخنة بنت عبد الرحيم 

والدتها ختام تول1978

عبد  بنت  مدخنة  ب�صرى   -2

الرحيم والدتها ختام تولد 1979

عبد  بنت  مدخنة  فاتنة   -3

الرحيم والدتها ختام تولد1991

4- اأيمن مدخنة ابن عبد الرحيم 

والدته ختام تولد 1983  

مجهولة   - الجن�صية   كويتية 

الموطن 

الدع���وى: تثبيت بيع  

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��راً 

اإخطاركم بال�صحف لح�صور الجل�صة 

المحددة بتاريخ 2021/4/25

اأو  بنف�صكم  تح�صروا  لم  واإذا 

الحكم  �صي�صدر  عنكم  وكياًل  تر�صلوا 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

رئي�ش المحكمة البداية المدنية 

بالنبك

65807

مذك��رة اإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة   

رقم  بالدعوى  النبك  ف��ي  المدنية 

اأ�سا�س 108 لعام 2021

الجهة المدعي��ة : ختام محمود 

يا�صين اأ�صالة واإ�صافة للتركة تمثلها 

المحامية زهرة الح�صيني 

المراد  عليها  المدعى  الجهة 

اإخطارها: 

1- اأمل مدخنة بنت عبد الرحيم 

والدتها ختام تولد1978

عبد  بنت  مدخنة  ب�صرى   -2

الرحيم والدتها ختام تولد 1979

عبد  بنت  مدخنة  فاتنة   -3

الرحيم والدتها ختام تولد1991

4- اأيمن مدخنة ابن عبد الرحيم 

والدته ختام تولد 1983  

الدع���وى: تثبيت بيع  

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��راً   

اإخطاركم بال�صحف لح�صور الجل�صة 

المحددة بتاريخ 2021/4/25

اأو  بنف�صكم  تح�صروا  لم  واإذا 

الحكم  �صي�صدر  عنكم  وكياًل  تر�صلوا 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

رئي�ش المحكمة البداية المدنية 

بالنبك

65808

مذكرة دع�����������������وة

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

لعام   530 اأ�صا�ش  بالنبك  المدنية 

2021

ال��ج��ه��ة ال��م��دع��ي��ة: ن��م��ر بن 

زهرة  المحامية  تمثله  نوح   ح�صين 

الح�صيني

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

دعوتها:

غلوم  الوهاب  عبد  بن  بدر   -1

�صند والدته زينة تولد الكويت 1962 

– كويتي الجن�صية – مجهول الإقامة 
2- زهور بنت ح�صين غلوم �صند 

كويتية   1966 تولد  طيبة  والدتها 

الجن�صية – مجهولة الإقامة 

الدعوى: تثبيت بيع عقار 

تقرر  عنوانكما  لجهالة  ن��ظ��راً 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغكما 

والمحدد  عليكما  المقامة  المحاكمة 

جل�صتها  2021/4/27  في ال�صاعة 

تح�صرا  لم  واإذا  �صباحًا  التا�صعة 

بنف�صكما اأو تر�صال وكياًل عنكما تجري 

بحقكما المعاملة القانونية.

المدنية  البداية  محكمة  رئي�ش 

بالنبك

65809

مذكرة تبليغ دعوى عن محكمة 

ال�صلح المدني في عربين 

في  ال��م��دن��ي  ال�صلح  محكمة 

عربين 

اأ�سا�س الدعوى 2 لعام 2021 

طالب التبليغ: محمد نعيم بيزه 

يمثله المحامي ب�صام ريحان

المطلوب تبليغهم: 

عبد  �صيخ  معين  اح��م��د   -1

الرحمن بن عبد الرحمن.

2- �صباح �صعيد كل�صلي.

3- غاده �صعيد كل�صلي. 

�صبحي  ي��ا���ص��ي��ن  م��ح��م��د   -4

الحم�صي.

5- بهيجه محمود نجم.

6- وفيق بن ماجد عرفات.

7- محمد ح�صن ال�صيخ خليل.

8- عمر الطر�صه ابن محمد.

9- خالد الطر�صه ابن عمر.

10- يو�صف الطر�صه ابن عمر.

11- محمد الطر�صه ابن عمر.

جل�صة  لح�صور  دعوتكم  تقرر 

الإثنين  تقام  �صوف  التي  المحاكمة 

الواقع  �صباحًا  العا�صرة  ال�صاعة 

المحكمة  مقر  في   2021/4/12 في 

من  عليك  المقامة  عربين  في  الكائن 

لم  واإذا  بيزه  نعيم  محمد  المدعي 

قانونيًا  وكياًل  تر�صلوا  اأو  تح�صروا 

تجري بحقكم المعاملة القانونية.

القا�صي

65810

محكمة  ع��ن  ����ص���ادرة  دع���وة   

النق�ش غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 151 لعام 2021

المدعي طالب المخا�صمة: احمد 

المحامي  وكيله  جوهر  م�صطفى 

محمود الطباع 

بالمخا�صمة:  عليهم  المدعى 

محمد  احمد   – دليلة  علي  احمد   -

 – �صليمان  محمد  �صادي   – بلقي�ش 

ب�صار الفران – عبد الرحمن جلول 

عليهم  ال���م���دع���ى  ان  ح��ي��ث 

بالمخا�صمة قد وردت مذكرة دعوته 

بتاريخ 2021/3/8 وتعذر تبليغه 

ب�صبب �صفرهم خارج القطر الى جهة 

مجهولة 

بوا�صطة  دعوتكم  تقرر  لذلك 

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

الح�صور  ب��ال��م��خ��ا���ص��م��ة  عليهم 

بجل�صة يوم الثنين الموافق لتاريخ 

2021/4/19 ال�صاعة 11 ظهرا 

ير�صلوا  او  يح�صروا  ل��م  واإذا 

وكيال قانونيا عنهم �صتجري بحقهم 

. المعاملة القانونية 

نائب رئي�ش محكمة النق�ش 

رئي�ش الهيئة العامة الجزائية

65811

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صابعة بدم�صق

طالب الإخطار: عبد ال�صميع عبد 

المحامية  تمثله  يون�ش  الهاديابن 

نور عطايا 

و�صهرته:  اإخ��ط��اره  المطلوب 

محمد الهابط ابن يو�صف 

الدعوى: تثبيت بيع �صيارة 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  اإخطاره 

اإخطارك   2026 لعام   3327 اأ�سا�س 

ي��وم  ال��ق��ادم��ة  الجل�صة  لح�صور 

 2021/5/12 بتاريخ  الأرب��ع��اء 

تح�صر  لم  واإذا  �صباحا   10 ال�صاعة 

�صتجري  قانونيا  وكيال  تر�صل  اأو 

بمثابة  القانونية  المعاملة  بحقك 

الوجاهي.

القا�صي

65812

اإع���������������������الن

العامة  ال�صرق  �صركة  تعلن 

عن  الأولى  للمرة  الداخلية  لالألب�صة 

عرو�ش  طلب  اإج����راء  ف��ي  رغبتها 

لإع��ادة  المختوم  ال��ظ��رف  بطريقة 

حياكة  اآلت  ت�صغيل  وبداية  تاأهيل 

البي  �صركة  م��ن  جور�صيه  �صنغل 

وتيروت عدد/7/على اأ�صا�ش مفتاح 

باليد. 

الخا�صة  ال�صروط  لدفاتر  وفقًا 

الفنية الحقوقية والمالية والتي يمكن 

العام  الديوان  من  عليها  الح�صول 

لل�صركة مقابل دفع )15000ل.�ش(.

ال�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

الأولية/2500000ل.�ش/مليونان 

وخم�صمائة األف ليرة �صورية فقط ل 

غير.

من   %10 النهائية  التاأمينات   -

قيمة العقد.

ال��ع��ار���ش  ارت����ب����اط  م����دة   -

اليوم  من  تبداأ  بعر�صه/30/يوما 

التالي لتاريخ الإغالق. 

تبداأ  التنفيذ/90/يوما  مدة   -

اأمر  التالي لتبليغ المتعهد  من اليوم 

المبا�صرة.

- تقبل العرو�ش مجزاأة.

العرو�ش  لتقديم  موعد  اآخر   -

هو يوم الأحد 2021/04/25 م.

دي��وان  اإل��ى  العرو�ش  تقدم   -

ال�صركة الكائن بدم�صق �ش.ب 1100 

ال�صيدة زينب.  – اأول طريق 
المدير العام

65813

اإع���������������������الن

العامة  ال�صرق  �صركة  تعلن 

الثانية  للمرة  الداخلية  لالألب�صة 

عرو�ش  طلب  اإجراء  في  رغبتها  عن 

لتقديم  المختوم  ال��ظ��رف  بطريقة 

اإنتاج  اآلة  ت�صغيل  وبداية  وتركيب 

مطاط الكتروني عدد/1/. 

الخا�صة  ال�صروط  لدفاتر  وفقًا 

والتي  والمالية  الحقوقية  الفنية 

الديوان  من  عليها  الح�صول  يمكن 

العام لل�صركة مقابل دفع

 )15000ل.�ش (. 

ال�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

ل.�ش/خم�صة  الأول��ي��ة/5000000 

ماليين ليرة �صورية فقط لغير.

ال��ع��ار���ش  ارت����ب����اط  م����دة   -

اليوم  من  تبداأ  بعر�صه/30/يوما 

التالي لتاريخ الإغالق. 

- مدة التنفيذ/120/يوما تبداأ 

اأمر  التالي لتبليغ المتعهد  من اليوم 

المبا�صرة.

العرو�ش  لتقديم  موعد  اآخر   -

هو يوم الأربعاء 2021/04/28 م. 

دي��وان  اإل��ى  العرو�ش  تقدم   -

ال�صركة الكائن بدم�صق �ش.ب 1100 

ال�صيدة زينب.  – اأول طريق 
المدير العام

65814

داخلية  علنية  م��زاي��دة  اإع���الن 

بال�صرعة الكلية

دواج���ن  م��ن�����ص��اأة  ت��ع��ل��ن   -  1

علنية  مزايدة  اإج��راء  عن  �صيدناي�ا 

مقرها  في  الكلية  بال�صرعة  داخلية 

 – الزبلطاني   - دم�صق  في  الكائن 

طريق الدباغات 

قطيع   /19800/ ع��دد  لبيع 

حوالي  بوزن  من�صق  بيا�ش  دجاج 

/30/ طنًا .

ال��م��وؤق��ت��ة:  ال��ت��اأم��ي��ن��ات   –  2

مليونان  فقط  .�ش  ل   )  2500000(

غير   ل  �صورية  ليرة  األف  وخم�صمائة 

 .

3 - التاأمينات النهائية ) %10 ( 

فقط ع�صرة بالمائة من قيمة العقد 

/يوما   30 التنفيذ/   مدة   -  4

بدءاً من تاريخ اأمر المبا�صرة .

ال��ع��ار���ش  ارت���ب���اط  م���دة   -  5

بعر�صه ) 30 ( يومًا بدءاً من تاريخ 

اليوم التالي لف�ش العرو�ش .

يوم  المزايدة  اإج��راء  موعد   -  6

ال�صاعة  بتمام   2021/4/11 الأحد 

الثانية ع�صرة ظهراً في مقر المن�صاأة 

ال�صركة  الزبلطاني مقابل  الكائن في 

العامة للدباغة . 

7 – للح�صول على دفتر ال�صروط 

دائ��رة   – المن�صاأة  اإدارة  مراجعة 

– خالل الدوام الر�صمي علمًا  العقود 

 //1000// الإ�صبارة   قيمة  باأن 

ل.�ش تدفع نقداً ل�صندوق المن�صاأة .

المدي��ر ال�ع�ام 

65815

اعالن بمثابة تبليغ

طالب التبليغ: حمد خلف العزيز 

يمثله المحامي علي الم�صطفى

محمود  تبليغه:  ال��م��ط��ل��وب 

المحمد الحاج ح�صن بن محمد

تبليغه:  ال��م��ط��ل��وب  ال���ق���رار 

ت��اري��خ   /550/ رق���م  ال���ق���رار  ه��و 

محكمة  عن  ال�صادر   2021/3/25

بالح�صكة  الثانية  المدنية  البداية 

بالدعوى ا�سا�س /41/ لعام 2021 

المحكمة  قررت  تبلغك  لتعذر  نظراً 

لم  واذا  ال�صحف  بوا�صطة  تبلغك 

عنك  ينوب  وكياًل  تر�صل  او  تح�صر 

�صتجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65816

اعالن بمثابة تبليغ

حميد  محمد  التبليغ:  ط��ال��ب 

علي  ال��م��ح��ام��ي  يمثله  الح�صين 

الم�صطفى

عنتر  محمد  تبليغه:  المطلوب 

الأ�صعد- محمد يا�صر مجيد بن محمد 

ب�صير

القرار المطلوب تبليغه: هو القرار 

 2021/2/28 تاريخ   /486/ رقم 

المدنية  البداية  محكمة  عن  ال�صادر 

ا�صا�ش  بالدعوى  بالح�صكة  الثانية 

لتعذر  نظراً   2021 لعام   /146/

تبلغك  المحكمة  ق����ررت  تبلغك 

او  تح�صر  لم  واذا  ال�صحف  بوا�صطة 

�صتجري  عنك  ينوب  وكياًل  تر�صل 

بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65817

مذكرة اخطار بال�صحف 

ميخائيل  دافيد  ال�صيد:  القا�صي 

رئي�ش محكمة ال�صلح المدنية الثانية 

بالح�صكة المندب

الم�صاعد: احمد �صيخو

المعدان  احمد  الخطار:  طالب 

بن محمود- يمثله المحامي ح�صيب 

الذياب الحمد

�صالم  خالد  اخطاره:  المطلوب 

بن خلف- مجهول القامة

الدعوى: بيع �صيارة

وتعذر  عنوانك  لجهالة  نظراً 

تقرر  فقد  العادية  بالطرق  تبليغك 

بال�صحف  الخطار  مذكرة  تبليغك 

الأربعاء  يوم  المقررة  الجل�صة  موعد 

ا�سا�س   بالدعوى   2021/4/28

1/1246 لعام 2021 فان لم تح�صر 

او تر�صل من ينوب عنك �صوف نتخذ 

الجراءات القانونية و�صي�صدر القرار 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي المندب

65818

اعالن بال�صحف

القا�صي ال�صيد:  دافيد ميخائيل 

رئي�ش محكمة ال�صلح المدنية الأولى 

بالح�صكة

الم�صاعد ال�صيد دخيل البراهيم

الدعوة: تثبيت بيع مركبة

عمر  محمد  ال��ت��ب��ل��ي��غ:  ط��ال��ب 

هناء  المحامية  تمثله  ال��ع��ل��ي- 

المحمد

المطلوب تبليغه: نا�صر ال�صالح 

بن عيد

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

تبليغكم موعد الجل�صة في يوم الأحد 

ا�سا�س  بالدعوى   2021/4/25

تر�صلوا  او  تح�صروا  لم  فان   1841

بحقكم  تتخذ  �صوف  عنكم  ينوب  من 

الحكم  وي�صدر  القانونية  الجراءات 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65819

مذكرة اخطار بال�صحف 

علوان  محمود  ال�صيد:  القا�صي 

البداية   محكمة  قا�صي  ال�صلطان 

المدنية الثالثة بالح�صكة 

الم�صاعد: عواد الحاج

طالب التبليغ: جورج �صلو �صلو 

- يمثله المحامي علي الم�صطفى

مات�صاك  تبليغه:  المطلوب 

مو�صي�ش ناظاريت

الدعوى: تثبيت بيع مركبة

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

ال�صحف  طريق  عن  اخطاركم  تقرر 

بتاريخ  الجل�صة  م��وع��د  لح�صور 

ا�سا�س   بالدعوى   2021/4/25

3/738لعام 2021 فان لم تح�صروا 

�صوف  عنكم  ينوب  من  تر�صلوا  او 

وعليه  القانونية  الج���راءات  نتخذ 

اقت�صى العالن.

المدنية  البداية  محكمة  قا�صي 

الثالثة بالح�صكة

65820

اخطار   م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صاد�صة بدم�صق

نجيب  م��ازن  التبليغ:  طالب 

يمثله المحامي ب�صار م�صطفى 

المطلوب تبليغه :�صالح جربوع 

بن اإبراهيم

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  قد  اخطاره 

 2021 ل��ع��ام   /2444 اأ���ص��ا���ش/ 

ولوحة  ال�صحف  بوا�صطة  اخطارك 

الجل�صة  لح�صور  المحكمة  اإعالنات 

ال��ق��ادم��ة ي����وم ال��ث��الث��اء ت��اري��خ  

العا�صرة  ال�صاعة   2021/5/11

تر�صل  او  تح�صر  لم  واإذا  �صباحًا 

المعاملة  ب��ح��ق��ك  ت��ج��ري  وك��ي��ال 

بحقكم  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

 65821

اإعالن مناق�صة بال�صرعة الكلية 

للمرة الثانية

تعلن وزارة العدل عن مناق�صة 

بال�صرعة الكلية للمرة الثانية لتنفيذ 

المواطن  خدمة  مركز  مبنى  م�صروع 

في مبنى الق�صر العدلي بدم�صق 

_ال��������ت��������اأم��������ي��������ن��������ات 

فقط  الموؤقتة:/12000000/ل.�ش 

اثنا ع�صر مليون ليرة �صورية فقط ل 

غير.

من  النهائية:%10  _التاأمينات 

قيمة الإحالة.

 )0.001( ال��ت��اأخ��ي��ر:  _غ��رام��ة 

واحد بالألف عن كل يوم تاأخير على 

األ يتجاوز )20%( من قيمة العقد.

�صتون  التنفيذ:/60/   _م��دة 

لأمر  التالي  اليوم  يومًا فقط تبداأ من 

المبا�صرة. 

بالعر�ش/90/ اللتزام  مدة   _

ت�صعون يومًا من اليوم التالي لتاريخ 

انتهاء تقديم العر�ش.

المر�صح  العار�ش  التزام  _مدة 

يومًا  وع�صرون  بعر�صه/120/مئة 

من تاريخ الإحالة.

_تقدم العرو�ش في ديوان وزارة 

العدل اأوتو�صتراد المزه لغاية نهاية 

 12 في   الواقع  الثنين  يوم  ال��دوام 

/2021/4م.

_ت��ف�����ش ال��ع��رو���ش ف��ي ال��ي��وم 

التالي ليوم الإغالق في مبنى وزارة 

العدل.

دفاتر  على  الح�صول  _يمكن 

من  الإع��الن  بهذا  الخا�صة  ال�صروط 

مبنى وزارة العدل_الإدارة المركزية_

ديوان الوزارة الطابق الأول،بموجب 

اإي�صال مالي بمبلغ/10000/ل.�ش 

فقط ع�صرة األف ليرة �صورية ل غير 

ي�صدد لدى وزارة المالية.

وزير العدل

65822

م���ذك���رة دع�����وى ع���ن ط��ري��ق 

ال�صحف 

2021 �صادرة  اأ�سا�س 10 لعام 

في  المدني  ال�صتئناف  محكمة  عن 

قطنا 

الجهة الم�صتاأنفة :يحيى محمود 

غ�صان  المحامي  وكيله  اهلل  العبد 

تي�صير الغزاوي 

الجهة الم�صتاأنف عليها :امل زيد 

وا�صافة  نف�صها  عن  ا�صالة  كرم  اأبو 

لتركة موؤرثها زيد اني�ش اأبو كرم 

عن  ا�صالة  ك��رم  اأب��و  زي��د  �صها 

زيد  موؤرثها  لتركة  وا�صافة  نف�صها 

اني�ش اأبو كرم

كمال قا�صم كبول 

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�صحف  طريق  عن  دعوتكم  لدينا 

�صتتخذ  التي  الإج����راءات  لح�صور 

لعام   10 رق��م  التنفيذي  بالملف 

محكمة  ام����ام  2021وال���م���ن���ظ���ور 

ال�صتئناف المدني في قطنا 

تر�صلوا  او  تح�صروا  ل��م  واذا 

وكالء قانونيين عنكم ف�صوف تجري 

بحقكم الإجراءات القانونية ا�صول  

الرئي�ش

65823

�صادر  اخ��ط��ار  بمثابة  اع���الن 

الأولى  المدنية  البداية  محكمة  عن 

رقم  بالدعوى  �صحنايا  ا�صرفية  في 

اأ�سا�س 2021/338

الجهة المدعية )طالب التبليغ (

�صالح محمد رم�صان الظاظا يمثلها 

المحامي عبد الحكيم ال�صعدي 

الجهة المدعى عليها )المطلوب 

محمد  اب��ن  الظاظا  تبليغا(:موؤيد 

رم�صان 

الدعوى :تثبيت بيع �صيارة 

اقامتك  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��را 

رقم  الدعوى  في  لدينا  تقرر  الحالية 

والطلب   2021 لعام   338 اأ�سا�س 

بيع  تثبيت  بها  المقدم  ال��ع��ار���ش 

نقل   764937 الرقم  ذات  ال�صيارة 

لح�صور  اخ���ط���ارك  دم�����ص��ق  ري���ف 

في  الثنين  ي��وم  المحاكمة  جل�صة 

العا�صرة  ال�صاعة   2021/5/3

الم�صافة  مهلة  مراعاة  مع  �صباحًا 

تر�صل  او  بنف�صك  تح�صر  ل��م  واذا 

المعاملة  وكيال عنك �صتجري بحقك 

بحقك  القرار  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي

القا�صي

65824

اإعالن 

تقدمت اإلينا المواطنة جورجيت 

من  ح�صة  على  للترخي�ش  خليل 

المنطقة  من   /  1484  / رقم  العقار 

يوجد  فمن  ال�صمالية  قطنا  العقارية 

لديه اعترا�ش مراجعة مجل�ش مدينة 

تاريخ  من  يوما  ثالثين  خالل  قطنا 

الإعالن

رئي�ش مجل�ش مدينة قطنا

65825

محكمة  ع���ن  ����ص���ادرة  دع����وة 

النق�ش غرفة الهيئة العامة الجزائية 

رقم الدعوى 443 لعام 2021

ورثة  النعدام:  طالب  المدعي 

فايز جريدة ورثة الأمير فوؤاد جريدة 

لتركة  وا�صافة  اأنف�صهم  عن  اأ�صالة 

موؤرثهم الأمير فوؤاد جريدة و�صبرية 

اأمين جريدة 

:رانيا  بالنعدام  عليه  المدعى 

الأجاز بنت ظافر 

حيث ان المدعى عليهم بالنعدام 

بتاريخ  دع��وت��ه  م��ذك��رة  وردت  ق��د 

2021/3/29 وتعذر تبليغه ب�صبب 

تعذر التبليغ لجهالة العنوان 

بوا�صطة  دع��وت��ك  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

ال�صحف فيقت�صي على المدعى عليه 

بالمخا�صمة الح�صور 

ير�صلوا  او  يح�صروا  ل��م  واإذا 

وكياًل قانونيًا عنهم �صتجري بحقهم 

المعاملة القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

رئي�ش الهيئة العامة المجزائية

65826

محكمة  ع���ن  ����ص���ادرة  دع����وة 

النق�ش غرفة الهيئة العامة الجزائية 

رقم الدعوى 443 لعام 2021

ورثة  النعدام:  طالب  المدعي 

فايز جريدة ورثة الأمير فوؤاد جريدة 

لتركة  وا�صافة  اأنف�صهم  عن  اأ�صالة 

موؤرثهم الأمير فوؤاد جريدة و�صبرية 

اأمين جريدة 

:محمد  بالنعدام  عليه  المدعى 

نف�صه  ال��ى  اإ�صافة  جريدة  ريا�ش 

فوؤاد  الأمير  مورثيه  لتركة  وا�صافة 

جريدة /ابن محمود 

عليهم  ال���م���دع���ى  ان  ح��ي��ث 

دعوته  مذكرة  وردت  قد  بالنعدام 

بتاريخ 2021/3/9 وتعذر تبليغه 

الى  القطر  خارج  م�صافر  انه  ب�صبب 

ال�صويد 

بوا�صطة  دع��وت��ك  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

ال�صحف فيقت�صي على المدعى عليه 

بالمخا�صمة الح�صور 

ير�صلوا  او  يح�صروا  ل��م  واإذا 

وكياًل قانونيًا عنهم �صتجري بحقهم 

المعاملة القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش 

رئي�ش الهيئة العامة الجزائية 

65827

دعوة �صادرة عن محكمة النق�ش 

غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 443 لعام 2021

ورثة   : النعدام  طالب  المدعي 

فائز جريدة ورثة المير فوؤاد جريدة 

لتركة  ا�صافة  انف�صهم  عن  ا�صالة  

موؤرثهم المير فوؤاد جريدة و�صبرية 

اأمين فوؤاد جريدة 

ايمان   : النعدام  عليه  المدعى 

ا�صافة  نف�صهم  عن  ا�صالة  جريدة 

لتركة موؤرثها فايز جريدة 

حيث ان المدعى عليهم النعدام 

بتاريخ  دع��وت��ه  م��ذك��رة  وردت  ق��د 

ب�صبب  تبليغه  وتعذر   2021/3/9

انه م�صافر الى ادلب 

بوا�صطة  دع��وت��ه  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

لم  واذا  الح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

قانونيا  وكيال  ير�صلوا  او  يح�صروا 

المعاملة  بحقهم  �صتجري  عنهم 

القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

رئي�ش الهيئة العامة المجزائية

65828

اإعالن

دعوة �صادرة عن محكمة النق�ش 

غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 443 لعام 2021

ورثة   : النعدام  طالب  المدعي 

المير فوؤاد جريدة ورثة فائز جريدة 

لتركة  ا�صافة  انف�صهم  عن  ا�صالة 

موؤرثيهم المير فوؤاد جريدة و�صبرية 

امين جريدة 

اياد   : الن��ع��دام  عليه  المدعى 

ا�صافة  نف�صه  ع��ن  ا�صالة  ج��ري��دة 

لتركة موؤرثيه المير فوؤاد جريدة ابن 

محمود جريدة 

حيث ان المدعى عليهم النعدام 

بتاريخ  دع��وت��ه  م��ذك��رة  وردت  ق��د 

ب�صبب  تبليغه  وتعذر   2021/3/9

انه م�صافر خارج القطر المانيا

بوا�صطة  دع��وت��ه  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

لم  واذا  الح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

قانونيا  وكيال  ير�صلوا  او  يح�صروا 

المعاملة  بحقهم  �صتجري  عنهم 

القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

رئي�ش الهيئة العامة المجزائية

65829

دعوة �صادرة عن محكمة النق�ش 

غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 443 لعام 2021

:ورثة  النعدام  طالب  المدعي 

فايز جريدة ورثة الأمير فوؤاد جريدة 

لتركة  وا�صافة  انف�صهم  عن  ا�صالة 

مورثيهم الأمير فوؤاد جريدة و�صبرية 

امين جريدة 

احمد   : النعدام  عليه  المدعى 

ا�صافة  نف�صه  ع��ن  ا�صالة  ج��ري��دة 

ابن  ف��وؤاد  المير  فايز  مورثه  لتركة 

محمود جريدة 

حيث ان المدعى عليهم النعدام 

بتاريخ  دع��وت��ه  م��ذك��رة  وردت  ق��د 

ب�صبب  تبليغه  وتعذر   2021/3/9

�صفره خارج القطر تركيا

بوا�صطة  دع��وت��ه  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

لم  واذا  الح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

قانونيا  وكيال  ير�صلوا  او  يح�صروا 

المعاملة  بحقهم  �صتجري  عنهم 

القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

رئي�ش الهيئة العامة الجزائية

65830

دعوة �صادرة عن محكمة النق�ش 

غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 443 لعام 2021

:ورثة  النعدام  طالب  المدعي 

فايزجريدة ،ورثة الأمير فوؤاد جريدة 

ا�صالة عن انف�صهم و

ا�صافة لتركة موؤرثيهم امير فوؤاد 

جريدة و�صبرية امين جريدة 

رانيا   : الن��ع��دام  عليه  المدعى 

وا�صافة  نف�صها  عن  ا�صالة  جريدة 

لتركة موؤرثها امير فوؤاد جريدة 

حيث ان المدعى عليهم النعدام 

بتاريخ  دع��وت��ه  م��ذك��رة  وردت  ق��د 

2021/3/25 وتعذر تبليغه ب�صبب 

جهالة العنوان 

بوا�صطة  دع��وت��ه  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

لم  واذا  الح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

قانونيا  وكيال  ير�صلوا  او  يح�صروا 

المعاملة  بحقهم  �صتجري  عنهم 

القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش 

رئي�ش الهيئة العامة الجزائية

65831

محكمة  ع���ن  ����ص���ادرة  دع����وة 

النق�ش غرفة الهيئة العامة الجزائية 

رقم الدعوى 443 لعام 2021

ورثة  النعدام:  طالب  المدعي 

جريدة  فوؤاد  اأمير  ورثة  جريدة  فائز  

لتركة  وا�صافة  اأنف�صهم  عن  اأ�صالة 

و�صبرية  جريدة  فوؤاد  اأمير  موؤرثهم 

اأمين جريدة 

:راني  بالنعدام  عليه  المدعى 

غريواتي اأ�صالة عن اأنف�صهم واإ�صافة 

لتركة مورثهم محمد �صاهر غريواتي 

عليهم  ال���م���دع���ى  ان  ح��ي��ث 

دعوته  مذكرة  وردت  قد  بالنعدام 

وت��ع��ذر   2021/3/23 ب��ت��اري��خ 

تبليغه ب�صبب انه مجهول الإقامة 

بوا�صطة  دع��وت��ك  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

ال�صحف فيقت�صي على المدعى عليه 

بالمخا�صمة الح�صور 

ير�صلوا  او  يح�صروا  ل��م  واإذا 

وكياًل قانونيًا عنهم �صتجري بحقهم 

المعاملة القانونية 

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

رئي�ش الهيئة العامة الجزائية

65832

مذكرة اخطار بوا�صطة ال�صحف

البداية  محكمة   ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية بالك�صوة 

لعام   /  219/ اأ���ص��ا���ش  رق���م 

2021

ابن  ال�صباغ  محمد  ال��م��دع��ي: 

بديع تمثله  المحامية نورا رحال 

�صمير  محمد  عليهم:  المدعى   -

تولد  وفاطمة  محمود  اب��ن  ال�صياد 

   1961

الدعوى: تثبيت بيع مركبة   

 نظراً لجهالة مكان اقامتكم  فقد 

ال�صحف  بوا�صطة  اخ��ط��ارك   تقرر 

يوم  في  المحددة  الجل�صة   لح�صور 

ال�صاعة    2021/5/9 تاريخ  الحد 

بالدعوى  للنظرة  �صباحًا   العا�صرة 

المقامة عليك  فاذا لم تح�صر اأو تر�صل 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية والحكم الذي ي�صدر بحقك 

بمثابة الوجاهي 

القا�صي

65833

محكمة  ع���ن  ����ص���ادرة  دع����وة 

النق�ش غرفة الهيئة العامة الجزائية 

رقم الدعوى 443 لعام 2021

ورثة  النعدام:  طالب  المدعي 

فايز جريدة ورثة الأمير فوؤاد جريدة 

لتركة  وا�صافة  اأنف�صهم  عن  اأ�صالة 

موؤرثهم الأمير فوؤاد جريدة و�صبرية 

اأمين جريدة 

:رامي  بالنعدام  عليه  المدعى 

غريواتي اأ�صالة عن انف�صهم وا�صافة 

لتركة مورثهم محمد �صاهر غريواتي 

/ابن م�صطفى 

حيث ان المدعى عليهم بالنعدام 

بتاريخ  دع��وت��ه  م��ذك��رة  وردت  ق��د 

2021/3/23 وتعذر تبليغه ب�صبب 

تعذر التبليغ لجهالة العنوان 

بوا�صطة  دع��وت��ك  ت��ق��رر  ل��ذل��ك 

ال�صحف فيقت�صي على المدعى عليه 

بالمخا�صمة الح�صور 

ير�صلوا  او  يح�صروا  ل��م  واإذا 

وكياًل قانونيًا عنهم �صتجري بحقهم 

المعاملة القانونية

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

رئي�ش الهيئة العامة الجزائية

65834

اعالن مذكرة دعوة

ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

المدنية الثانية باأ�صرفية �صحنايا

الدعوى ا�سا�س 832 / 2021

ا�صالة  نوفل  ريا�ش   : المدعي 

تركي  روز  موؤرثته  لتركة  وا�صافة 

نوفل 

ممثله : المحامي ح�صن رفاعة 

المدعى عليهما : عماد نوفل 

وا�صافة  ا�صالة   : نوفل  ون�صال 

لتركة مورثتهما روز تركي نوفل 

الدعوى : تثبيت و�صية 

ح��ي��ث ان���ه ق��د ع����ادت م��ذك��رة 

غادرتما  ق��د  انكما  تبين  دعوتكم 

الى  ال�صورية  العربية  الجمهورية 

موعد  ي��ع��رف  ول��م  مجهولة  جهة 

موعد  تبليغكما  تقرر  فقد  عودتكما 

المقامة  بالدعوى  للنظر  الجل�صة 

عليكما من قبل الجهة المدعية المحدد 

وذلك   2021/5/4 الثالثاء  يوم  في 

اليومية  ال�صحف  احدى  في  بالن�صر 

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

تر�صال  او  بنف�صكما  تح�صرا  لم  واذا 

وكيال قانونيا عنك �صتجري بحقكما 

العاملة القانونية ا�صول

القا�صي

65835

م���ذك���رة اخ���ط���ار دع�����وى عن 

المحكمة ال�صرعية في عربين

ا�سا�س الدعوى 91 لعام 2021

�صف�صف  اآلء   : التبليغ  طالب 

بنت عبده 

اح�صان   : تبليغه  المطلوب 

حماده بن محمد 

جل�صة  لح�صور  دعوتكم  تقرر 

الثنين  تقام  �صوف  التي  المحاكمة 

�صباحا   10 ال�صاعة   2021/4/19

في  الكائن  المحكمة  مقر  في  الواقع 

بوا�صطة  اخ��ط��ارك��م  ت��ق��رر  عربين 

27/اأ  المادة  باحكام  عمال  ال�صحف 

من قانون ا�صول المحاكمات المدنية 

من  عليك  ال��م��ق��ام��ة   2016 ل��ع��ام 

المدعية الء �صف�صف بالتفريق لعلة 

الغياب 

تر�صلوا  او  تح�صروا  ل��م  واذا 

وكيال قانونيا تجري بحقكم المعاملة 

الذي  الحكم  و�صيعتبر  القانونية 

�صي�صدر بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65836

اخطار تنفيذي بال�صحف

طالب الخطار: عما�ش احمد حمد 

–يمثله المحامي علي الم�صطفى
ها�صم  علي  اخطاره:  المطلوب 

اكتع

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/3/30 بتاريخ  بالح�صكة 

/888 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��ال��م��ل��ف 

تبليغك  لتعذر  ن��ظ��راً  ����ش/2021 

باأنه  ال�صحف  طريق  عن  اخطارك 

ا�سا�س   306 رقم  القرار  و�صع  تم  قد 

871 لعام 2021 ال�صادر عن محكمة 

مو�صع  بالح�صكة  المدني  ال�صلح 

التنفيذ المت�صمن تثبيت بيع المركبة 

فان  حلب   /248701/ الرقم  ذات 

ينوب  من  تر�صلوا  او  تح�صروا  لم 

بحقكم  تتخذ  �صوف  قانونيًا  عنكم 

الجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة

65837

م���ذك���رة دع����وة ����ص���ادرة عن 

في  الخام�صة  ال�صرعية  المحكمة 

دم�صق

محمد   : التبليغ  طالبة  الجهة 

نادر  المحامي  الم�صري يمثله  �صليم 

محمد الخليل 

الجهة المطلوب تبليغها : ورثة 

فلك النجار بنت حامد وهم : 

-حياة علي بنت علي )) ام(( – 

احمد راتب النجار ابن حامد

الهادي  عبد   –  )) �صقيق  اخ   ((

النجار ابن حامد )) اخ �صقيق (( 

تدعوكم  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

في  الخام�صة  ال�صرعية  المحكمة 

التي  الجل�صة  موعد  لح�صور  دم�صق 

�صتنعقد في ال�صاعة 10 للدعوى رقم 

تاريخ   2021 لعام   3023 ا�سا�س 

دع��وى   2021/4/28 الرب���ع���اء 

تثبيت زواج فان لم تح�صر او تر�صل 

المعاملة  وكيال عنك �صتجري بحقك 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي

القا�صي

65838

اخطار تنفيذي بال�صحف

�صليمان  خلف  الخطار:  طالب 

علي  المحامي  –يمثله  ال��ج��دوع 

الم�صطفى

ال��م��ط��ل��وب اخ���ط���اره: اأح��م��د 

ا�صماعيل زريق

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/3/30 بتاريخ  بالح�صكة 

/890 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��ال��م��ل��ف 

تبليغك  لتعذر  ن��ظ��راً  ����ش/2021 

باأنه  ال�صحف  طريق  عن  اخطارك 

ا�سا�س   305 رقم  القرار  و�صع  تم  قد 

963 لعام 2021 ال�صادر عن محكمة 

مو�صع  بالح�صكة  المدني  ال�صلح 

التنفيذ المت�صمن تثبيت بيع المركبة 

فان  حلب   /351971/ الرقم  ذات 

ينوب  من  تر�صلوا  او  تح�صروا  لم 

بحقكم  تتخذ  �صوف  قانونيًا  عنكم 

الجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة

65839

اخطار تنفيذي بال�صحف

طالب الخطار: محمد ربيع عبد 

علي  المحامي  اأمينو–يمثله  ال�صالم 

الم�صطفى

المطلوب اخطاره: محمد �صالح 

عبد الكريم اأ�صود

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/3/30 بتاريخ  بالح�صكة 

/889 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��ال��م��ل��ف 

تبليغك  لتعذر  ن��ظ��راً  ����ش/2021 

باأنه  ال�صحف  طريق  عن  اخطارك 

ا�سا�س   304 رقم  القرار  و�صع  تم  قد 

975 لعام 2021 ال�صادر عن محكمة 

مو�صع  بالح�صكة  المدني  ال�صلح 

التنفيذ المت�صمن تثبيت بيع المركبة 

فان  ادل��ب   /602436/ الرقم  ذات 

ينوب  من  تر�صلوا  او  تح�صروا  لم 

بحقكم  تتخذ  �صوف  قانونيًا  عنكم 

الجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة

65840

اخطار تنفيذي بال�صحف

الجا�صم  حبيب  الخطار:  طالب 

علي  ال��م��ح��ام��ي  العليو–يمثله 

الم�صطفى

المطلوب اخطاره: خالد يو�صف 

الأحمد

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/3/30 بتاريخ  بالح�صكة 

/891 رق���م  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��ال��م��ل��ف 

تبليغك  لتعذر  ن��ظ��راً  ����ش/2021 

باأنه  ال�صحف  طريق  عن  اخطارك 

ا�سا�س   323 رقم  القرار  و�صع  تم  قد 

964 لعام 2021 ال�صادر عن محكمة 

مو�صع  بالح�صكة  المدني  ال�صلح 

التنفيذ المت�صمن تثبيت بيع المركبة 

فان  حلب   /874719/ الرقم  ذات 

ينوب  من  تر�صلوا  او  تح�صروا  لم 

بحقكم  تتخذ  �صوف  قانونيًا  عنكم 

الجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة

65841

اعالن بال�صحف مذكرة دعوى

ميخائيل  عزيز  دافيد  القا�صي: 

الأول  ال��م��دن��ي  ال�صلح  –قا�صي 
بالح�صكة

الم�صاعد: دخيل ابراهيم

المدعى عليه: زكريا خليل علي 

يمثله المحامي علي الم�صطفى

�صحلة  محمد  عليه:  المدعى 

خيري بن ب�صير

الدعوى: تثبيت بيع مركبة

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

الجل�صة  بموعد  بال�صحف  تبليغكم 

بالدعوى   2021/4/25 ت��اري��خ 

فان   2021 ل��ع��ام   1433 ا���ص��ا���ش 

ينوب  من  تر�صلوا  او  تح�صروا  لم 

الجراءت  بحقكم  نتخذ  �صوف  عنكم 

القانونية.

القا�صي

65842

اعالن تبليغ بال�صحف

�صارة   : التبليغ  طالبة  الجهة 

المحامي  يمثلها  فرا�ش  بنت  قنوت 

نادر محمد الخليل 

الجهة المطلوب تبليغها : احمد 

الحلبي بن محمد غياث 

نظرا لجهالة موطنك تقرر لدينا 

تبليغك القرار رقم 475 لعام 2021 

2021 وال�صادر  ا�سا�س 3821 لعام 

في  ال�صابعة  ال�صرعية  المحكمة  عن 

دم�صق والقا�صي بمايلي : 

بين  الحا�صل  الطالق  -تثبيت 

بتاريخ  المانيا  دولة  في  المتداعين 

2019/5/3 وبلفظ الطالق ال�صريح 

الى  انقلب  رجعيا  طالقا  واعتباره 

بائنا بينونة �صغرى لنق�صاء العدة 

وعدم ح�صول مراجعة خاللها: 

-اع���ف���اء ال���زوج���ة م��ن ال��ع��دة 

ال�صرعية لنق�صائها 

المدني  ال�صجل  امين  -ال���زام 

قيد  على  الطالق  واقعة  بت�صجيل 

المتداعين ا�صول 

عليها  المدعى  الجهة  -ت�صمين 

ال��ر���ص��وم وال��م�����ص��اري��ف وات��ع��اب 

المحاماة 

القا�صي

65843

م��ذك��رة اخ��ط��ار ����ص���ادرة عن 

في  الخام�صة  ال�صرعية  المحكمة 

دم�صق

وعد   : الخ��ط��ار  طالبة  الجهة 

يمثلها  منير  بنت  الحريري  المحمد 

المحامي نادر محمد الخليل 

المطلوب اخطاره : محمد محمد 

ابن هالل وامال 

تخطركم  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

في  الخام�صة  ال�صرعية  المحكمة 

التي  الجل�صة  موعد  لح�صور  دم�صق 

�صتنعقد في ال�صاعة 10 للدعوى رقم 

الربعاء   2021 لعام   3221 ا�سا�س 

زواج  تثبيت  دعوى   2021/4/28

ون�صب ونفقة فان لم تح�صر او تر�صل 

المعاملة  وكيال عنك �صتجري بحقك 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65844
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اإعالن

تقدم اإلينا ال�صيد جهاد مهنا و�صركاه 

بطلب ترخي�ش بناء على ال�صيوع العقار 

اأ�صرفية   )5/443( رق�������������������������م 

�صحنايا على من يود العترا�ش التقدم 

خالل  البلدية  ل��دي��وان  خطي  بطلب 

/30/ يومًا من تاريخ ن�صره.

اأ�صرفية  بلدية  مجل�ش  رئي�ش 

�صحنايا

65845

تنفيذي  اخ��ط��ار  بمثابة  اع���الن 

رقم  التنفيذي  بالملف  بال�صحف  يبلغ 

2021/5992 بدائي

طالب التنفيذ: ن�صوح راعي البلها 

يمثله المحامي عبد النا�صر الزحيلي 

كريم  محمد   : تبليغه  المطلوب 

لتركه  وا�صافة  ا�صالة  معتز  ابن  ن�صار 

محمد  ابن  ن�صار  معتز  المرحوم  موؤرثه 

اأديب

و�صع مو�صع التنفيذ قرار محكمة 

بدم�صق  العا�صرة  المدنية  ال��ب��داي��ة 

 2021/5/16 بتاريخ   /167/ برقم 

الحجوز  ا���ص��ارة  رف���ع  وال��م��ت�����ص��م��ن: 

�صحيفة  على  المو�صوعة  الحتياطي  

 /349074/ اللوحة  رق��م  ال�صيارة 

�صنة  ���ص��وب��ارو  ن��وع  خا�صة  دم�صق 

رقم  العقد  بموجب   2007 ال�صنع 

 2007/6/24 ت��اري��خ   /16005/

رقم  ال�صيارة  �صحيفة  على  وك��ذل��ك 

خا�صة  دم�صق   /252198/ لوحة 

�صناعية نوع بوجين بموجب العقد رقم 

/3920/ تاريخ 2007/6/24 والغاء 

كافة مفاعيلها واآثارها القانونية.

التنفيذ  رئا�صة  ق���رار  على  ب��ن��اء 

لأحكام  وتوفيقًا  دم�صق  ف��ي  المدني 

قانون  /287و288/م������ن  المادتين 

بتنفيذ  نكلفكم  المحاكمات  ا���ص��ول 

ع�صر  خم�صة  خ��الل  القرار  م�ش2مون 

في  الإع��الن  هذا  ن�صر  تاريخ  تلي  يومًا 

تجري  وال  اليومية  ال�صحف  اح��دى 

في  عنها  المنوه  الإج�����راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�صق

65846

اإعالن بمثابة مذكرة دعوه  

في  ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر 

الن�صابية  

خطاب  اأك���رم   : المدعية  الجهة 

ق�صي�صه ، يمثله المحامي خالد عقلوفي.

فاطمة   : عليها   المدعى  الجهة 

محمد ق�صي�صه والدتها حليمه .

رقم الدعوى : 260 لعام 2021

مو�صوع  الدعوى : تثبيت طالق

الأرب�������ع�������اء   : ال���ج���ل�������ص���ة 

2021/4/21م 

لدينا  تقرر  تبليغك  لتعذر  نظراً 

ال�صاعة  اأعاله  المذكور  بالموعد  دعوتك 

التا�صعة �صباحًا واإذا لم تح�صر اأو تر�صل 

الإج��راءات  بحقك  �صتجري  عنك  وكياًل 

الذي �صي�صدر  الحكم  القانونية ويعتبر 

بحقك  بمثابة الوجاهي . 

القا�صي

65847

اإعالن  بمثابة مذكرة اإخطار 

في  ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر 

الن�صابية  

الجهة المدعية : غدير عمر عكلوفي 

خالد  المحامي  يمثلها  فاطمة  والدتها 

عقلوفي .

محمد   : عليها   ال��م��دع��ى  الجهة 

م�صطفى مالك والدته وحيده .

رقم الدعوى :108 لعام 2021 

مو�صوع  الدعوى : تثبيت مخالعة 

ر�صائية .  

الرب������ع������اء   : ال����ج����ل���������ص����ة 

2021/4/21م 

لدينا  تقرر  تبليغك  لتعذر  نظراً 

اإخطارك بالموعد المذكور اأعاله ال�صاعة 

التا�صعة �صباحًا واإذا لم تح�صر اأو تر�صل 

الإج��راءات  بحقك  �صتجري  عنك  وكياًل 

الذي �صي�صدر  الحكم  القانونية ويعتبر 

بحقك بمثابة الوجاهي . 

القا�صي

65848

اعالن بمثابة مذكرة اخطار �صادر 

في  الثالثة  المدنية  البداية  محكمة  عن 

ببيال

:هناءال�صماعيل  المدعية  الجهة 

بنت محمد 

ابن  تعتاع  :اأدي���ب  عليه  المدعى 

ديبو

رقم اأ�صا�ش :2021/359 

ال��ج��ل�����ص��ة :ي������وم ال��خ��م��ي�����ش 

2021/4/22

مو�صوع الدعوى :تثبيت بيع 

لدينا  تقرر  عنوانك  جهالة  ب�صبب 

اأعاله واذا لم  اخطارك بالموعد المذكور 

�صتجري  عنك  وكيال  تر�صل  او  تح�صر 

الحكم  وان  القانونية  الإج��راءات  بحقك 

بمثابة  يعتبر  بحقك  �صي�صدر  ال��ذي 

الوجاهي

القا�صي

65849

اعالن تبليغ بال�صحف قرار �صادر 

عن المحكمة ال�صرعية الثانية بدم�صق

العجاج  ف��ري��ال  التبليغ:  طالب 

ال�صيال  ت��ول��د  وف��رح��ة  من�صور  بنت 

علي  المحامي  يمثلها   1985/4/4

الأ�صود

المو�صى  جمعة  تبليغه:  المطلوب 

ال�صويعية  ت��ول��د  ورف��ع��ه  ع��اي��د  اب���ن 

 1964/2/1

تبليغه:  المطلوب  الحكم  خال�صة 

رقم  القرار  المحكمة  هذه  عن  �صدر  لقد 

ا�صا�ش  رق��م  ال��دع��وى  ف��ي   /1655/

 2020/12/3 ب��ت��اري��خ   /8534/

والمت�صمن:

بين  ال��ج��اري  ال���زواج  تثبيت   -1

البوكمال  ف��ي  المتداعيين  الطرفين 

قدره  مهر  على   2011/1/1 بتاريخ 

�صورية  ليرة  ال��ف  وخم�صون  مئتان 

مقبو�صة

اهلل  عبد  الطفل  ن�صب  تثبيت   -2

من   2012/1/1 عرطوز  جديدة  تولد 

والده المدعى عليه ووالدته من المدعية

بنفقة  عليه  ال��م��دع��ى  ال���زام   -3

المدعية مبلغ ع�صرة الف ل.�ش �صهريًا 

ا�صهر �صابقة لالدعاء  اربعة  من  اعتباراً 

وبنفقة طفله عبد اهلل مبلغ اثنا ع�صر الف 

الدعاء  تاريخ  من  اعتباراً  �صهريًا  ل.�ش 

باعتبارها  بقب�صها  المدعية  وتخويل 

الحا�صنة له

ال����زواج  واق��ع��ت��ي  ت�صجيل   -4

والن�صب على قيود الطرفين في ال�صجل 

المدني المخت�ش

عليها  المدعى  الجهة  ت�صمين   -5

ليرة  وال��ف��ي  والم�صاريف  الر�صومو 

�صورية اتعاب محاماة

قراراً وجاهيًا بحق الجهة المدعية 

عليها  المدعى  بحق  الوجاهي  ويمثابة 

الموافق   2020/12/3 بتاريخ  �صدر 

ح�صب  علنًا  واف��ه��م   1442/4/18

الأ�صول قاباًل للطعن بطريق النق�ش

المطلوب  تبليغ  لتعذر  ون��ظ��راً 

تبليغه لجهالة العنوان والقامة وعماًل 

لعام  ق��ان��ون  م��ن   27 ال��م��ادة  باأحكام 

بال�صحف  تبليغك  ج��رى  فقد   2016

المدة  خالل  الطعن  طرق  ت�صلك  لم  واذا 

�صالحًا  مبرمًا  الحكم  ي�صبح  القانونية 

للتنفيذ

القا�صي

65850

اعالن بمثابة مذكرة دعوى �صادر 

عن وزارة العدل

التجديد: عهد داوود  الجهة طالبة 

يمثلها المحامي �صامي الزراد

ال��ج��ه��ة ال��م��ط��ل��وب ال��ت��ج��دي��د 

الفحل  علي  المرحوم  ورثة  بمواجهتها: 

ا�صالة وا�صافة للتركة وهم:

1- ريم بنت عمر جاوي�ش

2- احمد علي الفحل

3- ر�صوان علي الفحل

4- عبد اهلل علي الفحل

5- مروة علي الفحل

6- عبد الكريم علي الفحل

رقم ا�سا�س 1480

ال���ج���ل�������ص���ة: ي������وم ال���ث���الث���اء 

 2021/4/27

مو�صوع الجل�صة: تثبيت بيع

لدينا  تقرر  العنوان  جهالة  ب�صبب 

دعوتكم بالموعد المذكور اعاله ال�صاعة 

او  تح�صروا  لم  واذا  �صباحًا  العا�صرة 

بحقكم  �صتجري  عنكم  وكياًل  تر�صلوا 

الحكم  و�صي�صدر  القانونية  الج��راءات 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65851

عن  �صادر  بال�صحف  تبليغ  �صند 

في  الثانية  المدنية  البداية  محكمة 

اأ�صرفية �صحنايا بالدعوى ا�صا�ش 474 

قرار 197 لعام 2021 

طالب التبليغ) المدعية( احمد عبد 

ماهر  المحامي  وكيله  فايز  ابن  العزيز 

تقي

المدعى  )الجهة  تبليغه  المطلوب 

عزت  احمد  ن��وال  المدخلة(:  عليها- 

واآي��ة  وا�صيل  وكمال  ودان��ي��ة  الخاني 

محمد  اب��ن  بركات  �صميح  محمد  اأولد 

لتركة  ا�صافة  انف�صهم  عن  ا�صالة  كامل 

بركات  �صميح  محمد  المرحوم  موؤرثهم 

ابن محمد كامل

ال����دع����وى: ت��ث��ب��ي��ت ب��ي��ع ع��ق��ار 

ةت�صجيل

حيث انكم مجهولو القامة فقد تقرر 

وعلى  بال�صحف  التبليغ  �صند  تبليغكم 

لوحة اعالنات المحكمة:

قرار   474 ا�صا�ش  المحكمة  ق��رار 

197 لعام 2021 

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -1

ال��ج��ه��ة ال��م��دع��ي��ة وال��ج��ه��ة ال��م��دع��ى 

محمد  المرحوم  ورثة  عليها)المدخلة( 

لل�صقة  كامل  محمد  ابن  بركات  �صميح 

الثالث  بالطابق  ال��واق��ع��ة  ال�صكنية 

الدرج  ي�صار  جنوبي  غربي  اتجاه  فني 

ا�صرفية   3288 العقار  على  والم�صاد 

ال��ب��ن��اء  رخ�����ص��ة  ب��م��وج��ب  �صحنايا 

�صحنايا  ا�صرفية  بلدية  عن  ال�صادرة 

على العقار 18 من العقار 3288  ا�صرفية 

 2007/6/18 في  والموؤرخة  �صحنايا 

موهف  الخبرة  بتقرير  والمو�صوفة 

 2020/10/30 في  الموؤرخ  ال�صمان 

المحكمة  من  الجاري  الك�صف  و�صبط 

على  وت�صجيلها   2020/9/7 بتاريخ 

ال�صجل  قيود  لدى  المدعية  الجهة  ا�صم 

الأ�صول  ح�صب  دم�صق  بريف  العقاري 

وت�صحيح  الف��راز  معاملة  اج��راء  بعد 

الأو�صاف ومثقلة بال�صارات المو�صوعة 

ا�صرفية   3288 العقار  �صحيفة  على 

�صحنايا

2- الزام الجهة المدعية باأداء مبلغ 

اربعمائة الف ليرة �صورية ل�صالح ورثة 

باقي  وهي  بركات  محمد  عليه  المدعى 

الدعوى  مو�صوع  ال�صقة  ثمن  ر�صيد 

واجازة الجهة المدعى عليها)المدخلة( 

بقب�ش هذا المبلغ ح�صب الأول والقانون

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

المو�صوعة على �صحيفة العقار 3288 

رقم  العقد  بموجب  �صحنايا  ا�صرفية 

تنفيذ  بعد   2012/1/22 تاريخ   405

الفقرة الحكمية الأولى

4- ت�صمين الجهة المدعية الر�صوم 

قرارا  والمحاماة  واتعاب  والم�صاريف 

وبمثابة  المدعية  الجهة  بحق  وجاهي 

عليها  المدعى  الجهة  بحق  الوجاهي 

ال���ص��ول  ح�صب  ع��ل��ن��ًا  واف��ه��م  ���ص��در 

قابال   2021/3/14 بتاريخ  والقانون 

للطعن بطريق ال�صتئناف اذا لم تح�صر 

خالل  عنك  قانونيًا  وك��ي��اًل  تر�صل  او 

بحقك  �صتجري  قانونًا  المحددة  المدة 

الجراءات القانونية والمن�صو�ش عليها 

بالقانون اأ�صوًل

القا�صي

65852

في  التنفيذ  دائرة  عن  �صادر  كتاب 

دم�صق 

لعام  التنفيذي:1415  الملف  رقم 

2021 �صلحي 

ال�صباغ  عمار  له:  المحكوم  ا�صم 

يمثله المحامي زيد الق�صار 

ابن  محمد  عليه:  المحكوم  ا�صم 

�صبحي مدغم�ش

دم�صق:  في  التنفيذ  رئا�صة  قررت 

اإفادة الجهة طالبة  �صماع اقوالكم حول 

التنفيذ الموؤرخة في 2021/3/11

مدير التنفيذ في دم�صق

65853

محكمة  عن  �صادرة  تبليغ  مذكرة 

في  ع�صرة  الحادية  المدنية  البداية 

دم�صق 

رق������������������م اأ����������ص���������ا����������ش 

الدعوى:2021/5811 

يمثلها  النفاخ  منى  التبليغ:  طالب 

المحامي محمد ادهم 

المطلوب تبليغه: زهير عبد الواحد 

زيتون  جوزيف  و�صهيل  اهلل  عبد  اب��ن 

ومحمود احمد عبد الواحد 

وموطنكم  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

ح�صور  بال�صحف  اإبالغكم  تقرر  فقد 

تح�صروا  لم  واإذا   2021/4/8 جل�صة 

بحقكم  �صتجري  عنكم  وكيال  تر�صلوا  اأو 

المعاملة القانونية.

القا�صي

65854

البداية  محكمة  عن  �صادر  اإع��الن 

الثالثة في ريف دم�صق بمثابة  المدنية 

مذكرة دعوة 

المدعي: موؤمن بن فواز التقي 

محمود  بن  غ��ازي  عليه:  المدعى 

جمال الدين 

ت���ق���رر ت��ع��ي��ي��ن ي����وم ال��ث��الث��اء 

2021/4/27 التا�صعة �صباحًا موعدا 

المقامة   2021/6908 للنظر بالدعوى 

عليك بطلب تثبيت بيع مركبة 

فاذا لم تح�صر اأو تر�صل وكيال عنك 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

65855

للمرة  داخلي  عرو�ش  طلب  اإعالن 

الثالثة

دم�صق  ���ص��ح��ة  م��دي��ري��ة  ت��ع��ل��ن 

وللمرة الثالثة عن رغبتها باإجراء طلب 

طباعة  ورق  تقديم  لم�صروع  عرو�ش 

)ب�صاعة  دم�صق  �صحة  مديرية  ل��زوم  

حا�صرة(  وفقًا لل�صروط 

الخا�صة  ال�صروط  ودفتر  العامة 

)المالية والحقوقية والفنية( ووفقًا لما 

يلي:

التاأمينات الأولية: حددت التاأمينات 

الموؤقتة بمبلغ وقدره/500000/ل.�ش 

فقط خم�صمائة  األف ليرة �صورية ل غير 

�صيك  بموجب  التاأمينات  ه��ذه  وتقدم 

م�صدق خالل هذه الفترة اأ�صوًل ومجير 

اأمر  بموجب  اأو  ال�صحة  مديرية  ل�صالح 

قب�ش �صادر عن الخزينة المركزية  بناء 

تاريخ   )15/192( رقم  التعميم  على 

رئا�صة  ع��ن  ال�����ص��ادر   2020/3/31

مجل�ش الوزراء.

من  النهائية:%10  التاأمينات   -

قيمة الإحالة.

- مدة تنفيذ التعهد:/30/ثالثون  

يومًا تبداأ من تاريخ اأمر المبا�صرة.

بالألف  واح��د  التاأخير  غرامات   -

تتجاوز  ل  اأن  على  تاأخير  يوم  كل  عن 

20% من القيمة الإجمالية للعقد.

بعر�صه:  العار�ش  ارتباط  مدة   -

بعر�صه  م��رت��ب��ط��ًا  ال��ع��ار���ش  ي��ب��ق��ى 

مدة/90/يومًا من اليوم التالي لنتهاء 

المتعهد  ويبقى  العرو�ش  تقديم  موعد 

هذه  طيلة  بعر�صه  مرتبطًا  المر�صح 

خالل  المبا�صرة  اأمر  يبلغ  لم  واذا  المدة 

ذلك حق له خالل �صبعة اأيام تلي انتهاء 

عر�صه  عن  يتخلى  اأن  المذكورة  المدة 

بكتاب خطي م�صجل في ديوان مديرية 

ارتباطه  حكمًا  يتجدد  واإل  ال�صحة 

بعر�صه مدة اأخرى ت�صري بدءاً من اليوم 

الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة 

للمتعهد المر�صح وهكذا كل مرة على اأن 

ل تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المر�صح 

بعر�صه �صتة اأ�صهر  

- مدة ال�صمان: خالل مدة �صهرين 

من تاريخ ا�صتالم.

كافة  المر�صح  العار�ش  يتحمل   -

ال�صرائب والر�صوم المترتبة على تنفيذ 

العقد.

على  والح�صول  الط��الع  يمكن   -

دم�صق/ �صحة  مديرية  من  الإ�صبارة 

 )5000( دف��ع  العقود/بعد  �صعبة 

خم�صة اآلف ليرة �صورية.

المقدمة  ال��ع��رو���ش  تخ�صع   -

الموحد  العقود  نظام  لأحكام  والعقد 

ال�صادر بالقانون رقم/51/لعام 2004 

العق��ود  لنظ��ام  العامة  ال�صروط  ودفتر 

رقم/45/ بالمر�صوم  ال�صادر  الموح��د 

لعام 2004.

- تقدم العرو�ش اإلى ديوان مديرية 

اأق�صاها نهاية  �صحة دم�صق خالل مدة 

الدوام الر�صمي من يوم  2021/4/25.

مدير �صحة دم�صق

65856

للمرة  داخلي  عرو�ش  طلب  اإعالن 

الثانية

دم�صق  ���ص��ح��ة  م��دي��ري��ة  ت��ع��ل��ن 

وللمرة الثانية عن رغبتها باإجراء طلب 

الم�صتلزمات  تقديم  لم�صروع  عرو�ش 

الطبية لزوم المراكز ال�صحية والم�صافي 

التابعة لمديرية �صحة دم�صق )ب�صاعة 

ودفتر  العامة  لل�صروط  وفقًا  حا�صرة( 

والحقوقية  )المالية  الخا�صة  ال�صروط 

والفنية( ووفقًا لما يلي:

التاأمينات الأولية: تقدم التاأمينات 

الموؤقتة وفق ماجاء في جدول التاأمينات 

الفنية  ال�صروط  بدفتر  المرفقة  الأولية 

بموجب  التاأمينات  ه��ذه  وت��ق��دم  غير 

ل�صالح  مجير  اأو  اأ�صوًل  م�صدق  �صيك 

م�صرفية  كفالة  اأو  ال�صحة  مديرية 

المعتمدة  الم�صارف  اإحدى  عن  �صادرة 

وعن  ال�صورية  العربية  الجمهورية  في 

هذا  في  الواردة  الرتباط  مدة  تقل  ل  اأن 

رئا�صة  ببالغ  العار�ش  ويلتزم  الدفتر 

مجل�ش الوزراء رقم )10/2/ب( تاريخ 

  .2020/1/22

من  النهائية:%10  التاأمينات   -

قيمة الإحالة.

من   كامل  عام  التعهد:  تنفيذ  -مدة 

الكميات  نفاذ  اأو  المبا�صرة   اأمر  تاريخ 

اإيهما اأبعد.

-غرامات التاأخير واحد بالألف عن 

 %20 تتجاوز  ل  اأن  على  تاأخير  يوم  كل 

من القيمة الإجمالية للعقد.

بعر�صه:  العار�ش  ارتباط  مدة   -

بعر�صه  م��رت��ب��ط��ًا  ال��ع��ار���ش  ي��ب��ق��ى 

مدة/90/يومًا من اليوم التالي لنتهاء 

المتعهد  ويبقى  العرو�ش  تقديم  موعد 

هذه  طيلة  بعر�صه  مرتبطًا  المر�صح 

خالل  المبا�صرة  اأمر  يبلغ  لم  واذا  المدة 

ذلك حق له خالل �صبعة اأيام تلي انتهاء 

عر�صه  عن  يتخلى  اأن  المذكورة  المدة 

بكتاب خطي م�صجل في ديوان مديرية 

ارتباطه  حكمًا  يتجدد  واإل  ال�صحة 

بعر�صه مدة اأخرى ت�صري بدءاً من اليوم 

الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة 

للمتعهد المر�صح وهكذا كل مرة على اأن 

ل تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المر�صح 

بعر�صه �صتة اأ�صهر  

من   �صهرين  ال�صمان:مدة  م��دة   -

تاريخ ا�صتالم اآخر دفعة.

كافة  المر�صح  العار�ش  يتحمل   -

ال�صرائب والر�صوم المترتبة على تنفيذ 

العقد.

على  والح�صول  الط��الع  يمكن   -

دم�صق/ �صحة  مديرية  من  الإ�صبارة 

 )5000( دف��ع  العقود/بعد  �صعبة 

خم�صة اآلف ليرة �صورية.

المقدمة  ال��ع��رو���ش  تخ�صع   -

الموحد  العقود  نظام  لأحكام  والعقد 

ال�صادر بالقانون رقم/51/لعام 2004 

العق��ود  لنظ��ام  العامة  ال�صروط  ودفتر 

رقم/45/ بالمر�صوم  ال�صادر  الموح��د 

لعام 2004.

- تقدم العرو�ش اإلى ديوان مديرية 

اأق�صاها نهاية  �صحة دم�صق خالل مدة 

الدوام الر�صمي من يوم 2021/4/25.

مدير �صحة دم�صق

65857

للمرة  داخلي  عرو�ش  طلب  اإعالن 

الثالثة

دم�صق  ���ص��ح��ة  م��دي��ري��ة  ت��ع��ل��ن 

وللمرة الثالثة عن رغبتها باإجراء طلب 

مق�صم  وتركيب  تقديم  لم�صروع  عرو�ش 

هاتف مجيب اآلي لزوم م�صفى ابن ر�صد 

)ب�صاعة  دم�صق  �صحة  لمديرية  التابع 

ودفتر  العامة  لل�صروط  وفقًا  حا�صرة( 

والحقوقية  )المالية  الخا�صة  ال�صروط 

والفنية( ووفقًا لما يلي:

التاأمينات الأولية:حددت التاأمينات 

الموؤقتة بمبلغ وقدره/250000/ل.�ش 

فقط مائتان وخم�صون األف ليرة �صورية 

بموجب  التاأمينات  هذه  وتقدم  غير  ل 

اأ�صوًل  الفترة  هذه  خالل  م�صدق  �صيك 

اأو  ال�صحة  مديرية  ل�صالح  ومجير 

الخزينة  عن  �صادر  قب�ش  اأمر  بموجب 

رقم  التعميم  على  ب��ن��اء  ال��م��رك��زي��ة  

 2020/3/31 ت��اري��خ   )15/192(

ال�صادر عن رئا�صة مجل�ش الوزراء.

من  النهائية:%10  التاأمينات   -

قيمة الإحالة.

التعهد:/30/ثالثون   تنفيذ  -مدة 

يومًا تبداأ من تاريخ اأمر المبا�صرة.

بالألف  واح��د  التاأخير  غرامات   -

تتجاوز  ل  اأن  على  تاأخير  يوم  كل  عن 

20% من القيمة الإجمالية للعقد.

بعر�صه:  العار�ش  ارتباط  مدة   -

بعر�صه  م��رت��ب��ط��ًا  ال��ع��ار���ش  ي��ب��ق��ى 

مدة/90/يومًا من اليوم التالي لنتهاء 

المتعهد  ويبقى  العرو�ش  تقديم  موعد 

هذه  طيلة  بعر�صه  مرتبطًا  المر�صح 

خالل  المبا�صرة  اأمر  يبلغ  لم  واإذا  المدة 

ذلك حق له خالل �صبعة اأيام تلي انتهاء 

عر�صه  عن  يتخلى  اأن  المذكورة  المدة 

بكتاب خطي م�صجل في ديوان مديرية 

ارتباطه  حكمًا  يتجدد  واإل  ال�صحة 

بعر�صه مدة اأخرى ت�صري بدءاً من اليوم 

الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة 

للمتعهد المر�صح وهكذا كل مرة على اأن 

ل تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المر�صح 

بعر�صه �صتة اأ�صهر  

من  ك��ام��ل  ع��ام  ال�صمان:  م��دة   -

تاريخ ال�صتالم الأولي.

كافة  المر�صح  العار�ش  يتحمل   -

ال�صرائب والر�صوم المترتبة على تنفيذ 

العقد.

على  والح�صول  الط��الع  يمكن   -

دم�صق/ �صحة  مديرية  من  الإ�صبارة 

 )5000( دف��ع  العقود/بعد  �صعبة 

خم�صة اآلف ليرة �صورية.

المقدمة  ال��ع��رو���ش  تخ�صع   -

الموحد  العقود  نظام  لأحكام  والعقد 

ال�صادر بالقانون رقم/51/لعام 2004 

العق��ود  لنظ��ام  العامة  ال�صروط  ودفتر 

رقم/45/ بالمر�صوم  ال�صادر  الموح��د 

لعام 2004.

- تقدم العرو�ش اإلى ديوان مديرية 

اأق�صاها نهاية  �صحة دم�صق خالل مدة 

الدوام الر�صمي من يوم  2021/4/25.

مدير �صحة دم�صق

65858

اعالن 

تبليغ بال�صحف

ال�صتئناف  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

المدنية الولى بريف دم�صق بالدعوى

ا�سا�س 866 قرار 55 لعام 2021

وليد  ال��ت��ب��ل��ي��غ:  ط��ال��ب��ة  ال��ج��ه��ة 

ال�صحادات يمثله المحامي و�صيم ك�صيك 

يحيى  تبليغها:  المطلوب  الجهة 

علي �صليبي 

ل�صفركم  تبلغكم  ل��ت��ع��ذر  ن��ظ��را 

بال�صحف  تبليغكم  تقرر  القطر   خارج 

ولوحة اعالنات المحكمة القرار رقم 55  

 2021 بالدعوى رقم ا�سا�س 866 لعام 

المدني  ال�صتئناف  محكمة  عن  ال�صادر 

الولى بريف والذي جاء فيه:

1- قبول ال�صتئناف �صكال

القرار  وف�صخ  مو�صوعا  قبوله   -2

الم�صتاأنف والحكم بما يلي  تثبيت البيع 

الحا�صل من المدعى عليهما اياد عبداهلل 

ال�صليبي للمدعي وليد ال�صحادات لكامل 

ال�صقة الغربية الجنوبية والم�صادة على 

الكتلة 9/من العقارين 1475 و1476/ 

ا�صرفية �صحنايا العقارية والواقعة في 

والزام  الدرج  ي�صار  فني  الثالث  الطابق 

للعقارين  القيد  وا�صحاب  المذكورين 

المدعي  ا�صم  على  بت�صجيلها  اع��اله 

الفراز  بعد  ايوب  ابن  ال�صحادات  وليد 

وت�صحيح الو�صاف  

3- رفع ا�صارة الدعوى المو�صوعة 

بالعقد العقارين رقم 1625 لعام 2019 

بعد الت�صجيل 

4- ت�صمين المدعى عليهم الر�صوم 

لتعاب  الدن���ى  وال��ح��د  والم�صاريف 

المحاماة 

قرارا �صدر بتاريخ 2021/3/10 

قابال للطعن �صدر ح�صب ال�صول.

رئي�ش المحكمة

65859

اإعالن بمثابة �صند تبليغ حكم

�صادر عن محكمة البداية  المدينة 

الرابعة بدم�صق  

الهندي  مي�صاء  التبليغ:  طالب 

يمثلها المحامي محمد نادر المارديني

المطلوب تبليغهم: 

مو�صللي  �صالح  محمد  حنان   -1

المقيمة في كندا 

مو�صللي  �صالح  محمد  نعمت   -2

المقيمة في النم�صا 

�صالح  محمد  ن���زار  محمد   -3

مو�صللي المقيم في تركيا 

�صالح  محمد  ع���ادل  محمد   -4

العربية  الم��ارات  في  المقيم  مو�صللي 

المتحدة 

موؤرثتهم  لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة 

رفاعية مدينة 

نظرا  تبليغه:  المطلوب  ال��ق��رار 

فقد  تبليغه  المطلوب  عنوان  لجهالة 

عن  ال�صادر  القرار  تبليغك  لدينا  تقرر 

بدم�صق  المدينةالرابعة  البداية  محكمة 

رقم قرار 200 ا�سا�س 625 لعام 2021 

والمت�صمن من حيث النتيجة:

�صكاًل  العار�ش   الطلب  قبول   -1

ومو�صوعًا.

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -2

عليها  المدعى  والجهة  المدعية  الجهة 

لتركة  واإ�صافة  نف�صها  عن  بالأ�صالة 

العقار  على  مدنيه  رفاعية  م��وؤرث��ه��ا 

العقارية  اأك����راد  منطقة   9/1117

وت�صجيل العقار اأ�صول في قيود ال�صجل 

الموؤقت بدم�صق.

ال��دع��وى  اإ�����ص����ارة  ت��رق��ي��ن   -3

تاريخ   /509/ بالعقد  المو�صوعة 

 2/1117 العقار  على   2015/5/5

اأكراد

ال��دع��وى  اإ�����ص����ارة  ت��رق��ي��ن   -4

المو�صوعة بالعقد رقم /1540/ تاريخ 

 9/1117 العقار  2018/11/22 على 

اكراد تالزما.

عليها  المدعى  الجهة  ت�صمين   -5

الر�صوم والم�صاريف والأتعاب.

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيا  ق��رارا 

علنا  واأف��ه��م  �صدر  لال�صتئناف  قابال 

بتاريخ  وال��ق��ان��ون  الأ���ص��ول  ح�صب 

2/�صعبان/  الثالثاء  بتاريخ  الثالثاء 

1442 هجرية والموافق 2021/3/16 

ميالدية.

القا�صي

65860

اع����الن ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة اخ��ط��ار 

بال�صحف

����ص���ادرة ع���ن م��ح��ك��م��ة ال��ب��داي��ة 

التجارية الولى في دم�صق 1/ب

طالب التبليغ المدعي: مهدي احمد 

ابراهيم يمثله المحامي منير ابراهيم 

المدعى  تبليغه  المطلوب  ا�صم 

عليهم: ال�صركة ال�صورية لالإمداد التقني 

خدمة  م��زود  الم�صوؤولية  ال��م��ح��دودة 

النترنيت )ليما( ممثلة بمديرها 

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

لح�صور  ال�صحف  بوا�صطة  اخطاركم 

9 من يوم  جل�صة المحاكمة في ال�صاعة 

في  للنظر   2021/4/22 الخمي�ش 

 2021 لعام   477 ا�سا�س  رقم  الدعوى 

احمد  مهدي  المدعي  من  عليك  المقامة 

قانون  من   34 المادة  باأحكام  ابراهيم 

لعام   1 رقم  المدنية  المحاكمات  ا�صول 

محاكمات  ا�صول   118 والمادة   2016

مدنية وفي حال عدم ح�صورك او تر�صل 

من ينوب عنك �صتجري بحقك الجراءات 

القانونية و�صي�صدر الحكم بحقك بمثابة 

الوجاهي.

القا�صي

65861

للمرة  داخ��ل��ي��ة  مناق�صة  اإع���الن 

الثانية

للبحوث  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تعلن 

مناق�صة  اإج��راء  عن  الزراعية  العلمية 

مقرها  في  المختوم  بالظرف  داخلية 

الكائن بدم�صق- �صاحة الحجاز 

ال�صاعة   2021/4/26 بتاريخ   

/9/ لم�صروع  �صيانة  وترميم  حظيرة 

حميمية  بحوث  محطة  ف��ي  العوا�ش 

لدفاتر  وفق���ًا  حلب(  بحوث  مركز  في 

ال�صروط الخا�صة والعامة.

اأو  - تقدم العرو�ش بطريقة ال�صم 

التقديري  الك�صف  مجمل  على  التنزيل 

البالغ /6000000/ل.�ش 

- التاأمينات الموؤقتة /300000/

ل.�ش

- التاأمينات النهائية: /10%/ من 

قيمة العقد.

يوم�ًا   /60/ التنفيذ:  م���دة   -

تقويمياً.

بعر�صه  العار�ش  ارتباط  مدة   -

/60/ يومًا

العار�ش م�صنفًا  اأن يكون  - يحب 

اخت�صا�ش  ���ص��اد���ص��ة  اأو  )خ��ام�����ص��ة 

مباني(.

ل��غ��اي��ة  ال���ع���رو����ش  ت��ق��ب��ل   -

2021/4/25 ال�صاعة 2        

- يمكن الطالع على دفاتر ال�صروط 

الهيئة  مقر  ف��ي  ال��ع��ق��ود  اإدارة  ل��دى 

مبلغ  ت�صديد  بعد  عليها  والح�صول 

المالية  وزارة  ل��دى  /10000/ل.�����ش 

الخزينة المركزية.

المدير العام

65862

اعالن

اإخطار دعوى بال�صحف

ال�صرعية  المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

الأولى في دوما

بالدعوى اأ�سا�س 2021/64م

المدعية:  الجهة  الإخ��ط��ار  طالب 

رباح �صكري غنام يمثله المحامي معمر 

ال�صعيد.

المدعى  الجهة  اإخطارها  المطلوب 

عليها: فوزي ال�صادات ابن اأحمد

نظراً لجهالة عنوانك تقرر اإخطارك 

المحاكمة  جل�صة  لح�صور  بال�صحف 

يوم  من  �صباحًا  التا�صعة  ال�صاعة  في 

للنظر  2021/4/21م  تاريخ  الأربعاء 

في الدعوى المقامة والمت�صمنة ح�صور 

مجل�ش عائلي واإذا لم تح�صر بنف�صك اأو 

تر�صل وكياًل عنك تجري بحقك المعاملة 

ال��ذي  الحكم  و�صيعتبر  القانونية، 

�صي�صدر بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

65863

للمرة  داخ��ل��ي��ة  مناق�صة  اإع���الن 

الثانية

للبحوث  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تعلن 

مناق�صة  اإج��راء  عن  الزراعية  العلمية 

مقرها  في  المختوم  بالظرف  داخلية 

الكائن بدم�صق-�صاحة الحجاز 

ال�صاعة   2021/4/26 بتاريخ 

محطة  تاأهيل  اإع��ادة  لم�صروع   /10/

بحوث  محطة  ف��ي  الداري  المبنى 

الن�صابية وفق�ًا لدفاتر ال�صروط الخا�صة 

والعامة.

اأو  - تقدم العرو�ش بطريقة ال�صم 

التقديري  الك�صف  مجمل  على  التنزيل 

البالغ /45401750/ل.�ش 

ال���م���وؤق���ت���ة:  ال���ت���اأم���ي���ن���ات   -

/2270088/ل.�ش

- التاأمينات النهائية: /10%/ من 

قيمة العقد.

يوم�����ًا   /135/ التنفيذ:  مدة   -

تقويمياً.

بعر�صه  العار�ش  ارتباط  مدة   -

/60/ يومًا

العار�ش م�صنفًا  اأن يكون  - يحب 

)ثالثة اأو رابعة اخت�صا�ش مباني(.

ل��غ��اي��ة    ال���ع���رو����ش  ت��ق��ب��ل   -

2021/4/25 ال�صاعة 2        

- يمكن الطالع على دفاتر ال�صروط 

الهيئة  مقر  ف��ي  ال��ع��ق��ود  اإدارة  ل��دى 

مبلغ  ت�صديد  بعد  عليها  والح�صول 

المالية  وزارة  ل��دى  /10000/ل.�����ش 

الخزينة المركزية.

المدير العام

65864

اإعالن

 طلب عرو�ش داخلي 

للبحوث  ال��ع��ام��ة  الهيئة  تعلن 

لتوريد  حاجتها  عن  الزراعية  العلمية 

وتركيب مجموعة توليد كهربائية ثابتة 

اإقالع )يدوي– اآلي( 

مع  اأ  /100/ك.ف  ا�صتطاعة 

اأوتايا  بحوث  محطة  ل��زوم  ملحقاتها 

التابعة لمركز بحوث ريف دم�صق وفقًا 

لدفاتر ال�صروط الفنية 

والمالية والحقوقية الخا�صة.

- تقدم العرو�ش اإلى الديوان العام 

في مقر الهيئة بدم�صق– �صاحة الحجاز 

حتى  2021/4/25    ال�صاعة: /2/  

- التاأمينات النهائية: /10%/ من 

قيمة الإحالة.

ال���م���وؤق���ت���ة:  ال���ت���اأم���ي���ن���ات   -

/1000000/ل.�ش 

بعر�صه  العار�ش  ارتباط  مدة   -

/60/ يومًا.

ي��وم��ًا   /45/ الت�صليم  م���دة   -

تقويمياً.

- يمكن الطالع على دفاتر ال�صروط 

والح�صول  بالهيئة  العقود  اإدارة  لدى 

 /  10000  / مبلغ  ت�صديد  لقاء  عليها 

الخزينة  المالية-  وزارة  ل��دى  ل.���ش 

المركزية.

المدير العام

65865

النق�ش  محكمة  عن  �صادرة  دعوة 

غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 280 لعام 2021

نزار  المخا�صمة:  طالب  المدعي 

الكردي بن محمد يمثله المحامي محمد 

ماجد كو�صا 

المدعى عليه بالمخا�صمة: �صمي�ش 

محفو�ش بن تامر 

ع��ل��ي��ه��م  ال���م���دع���ى  اإن  ح���ي���ث 

دعوته  مذكرة  وردت  قد  بالمخا�صمة 

تبليغه  وتعذر   2021/3/22 بتاريخ 

ب�صبب جهالة عنوانه 

بوا�صطة  دع��وت��ك  ت��ق��ررت  ل��ذل��ك 

عليه  المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

يوم  بجل�صة  الح�صور  بالمخا�صمة 

ال�صاعة   2021/4/26 تاريخ  الثنين 

ير�صلوا  اأو  يح�صروا  لم  واإذا  ظهرا   11

بحقهم  �صتجري  عنهم  قانونيا  وكيال 

المعاملة القانونية.

نائب رئي�ش محكمة النق�ش

65866

اعالن

�صادرة  بال�صحف  اإخطار  مذكرة 

عن محكمة ال�صرعية في جيرود

طالب التبليغ: هبه المهايني لبنت 

محمد ماهر وندى تولد 1997 

المغربي  احمد  تبليغه:  المطلوب 

1996 حطاب خ�  بن محمود ورنا تولد 
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وللظروف  عنوانك  لجهالة  نظرا 

لعام   25 بالمر�صوم  عمال  ال�صتثنائية 

في  ال�صرعية  المحكمة  تخطرك   2013

ال�صقاق  لعلة  تفريق  بالدعوى  جيرود 

اأ�سا�س 34 لعام 2021 لح�صور المجل�ش 

 2021/4/28 بتاريخ  المقرر  العائلي 

اأو  تح�صر  لم  واإذا  �صباحا   10 ال�صاعة 

المعاملة  بحقك  �صتجري  وكيال  تر�صل 

القانونية.

القا�صي ال�صرعي في جيرود

65867

اإعالن 

المدعى  اإلى  تبليغ  مذكرة  بمثابة 

عليه

ال�صرعية  المحكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

بدم�صق –الغرفة التا�صعة

رقم الدعوى: /2021/8983 

التجديد:  طالبة  المدعية  الجهة 

فاطمة اليا�صين بنت عماد الدين تمثلها 

المحامية ليلى اأبو ري�صة.

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

التجديد بمواجهتها: اأحمد اليا�صين ابن 

م�صطفى مجهول الإقامة.

يوم  من  زوالية  التا�صعة  ال�صاعة 

 2021/4/26 في  الواقع  في  الثالثاء 

لروؤية الدعوى المقامة عليك من المدعية 

زوجتك فاطمة اليا�صين بنت عماد الدين 

تفريق لعلة ال�صقاق ونفقة زوجية ونفقة 

اأولد وتجديد بعد ال�صطب.

تدعوك المحكمة ال�صرعية التا�صعة 

المحدد،  الوقت  في  للح�صور  بدم�صق 

تبليغك  تقرر  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

من   /27/ ال��م��ادة  ح�صب  بال�صحف 

قانون اأ�صول المحاكمات.

ت��ق��ررت  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��راً 

لح�صور  ال�صحف  بوا�صطة  دع��وت��ك 

المادة  باأحكام  وعماًل  المحاكمة  جل�صة 

المحاكمات  اأ�صول  قانون  من   /34/

المدنية رقم /1/ لعام 2016 فقد تقرر 

تبليغك بوا�صطة ال�صحف.

القا�صي

65868

اإعالن

بن  رم�صان  )عمر  ال�صيد:  ادع��ى 

رقم  للعقار  تمليك  �صند  فقدان  محمد( 

عقارية  منطقة   )2/5361( مح�صر 

)بلليرمون( وطلب بدًل منه.

الطلب  تقدم العترا�صات على هذا 

يوما  ع�صر  خم�صة  خالل  مديريتنا  اإلى 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن في الجريدة 

الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بحلب

94951

اإعالن

ادعى ال�صيد: )م�صطفى زنجير بن 

رقم  للعقار  تمليك  �صند  فقدان  محمد( 

عقارية  منطقة   )1/1878( مح�صر 

)رابعة( وطلب بدًل منه.

الطلب  تقدم العترا�صات على هذا 

يوما  ع�صر  خم�صة  خالل  مديريتنا  اإلى 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن في الجريدة 

الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بحلب

94952

اإع����الن

زيتونه   رام��ز  امجد  ال�صيد:  ادع��ى 

فقدان �صند  تمليكه للعقار رقم 8/1577 

فقده  والذي   9/1 الكروم  �صهبا  منطقه 

ق�صاء وقدراً وهو يطلب اعطاءه بدًل من 

�صائع فمن له اعترا�ش مراجعة مديرية 

خالل  بال�صويداء  العقارية  الم�صالح 

الن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة 

بالجريدة الر�صمية. 

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

بال�صويداء

155416

اإع����الن

غالب  بنت  اأنديرة  ال�صيدة:  ادعت 

بالعقار رقم  ال�صاعر فقدان �صند  تمليك 

805+ 819 منطقه بو�صان 1/56 ق�ساء 

فمن  �صائع  من  بدًل  تطلب  وهي  وق��دراً 

الم�صالح  مديرية  مراجعة  اعترا�ش  له 

خم�صة  خ��الل  بال�صويداء  العقارية 

بالجريدة  الن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر 

الر�صمية. 

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

بال�صويداء

155417

اإعالن

ادع�����ى ال�����ص��ي��د ���ص��ي��م م��ح��م��ود 

عزيز  عبدالمجيد  عن  بوكالته  المحمد 

رقم  العقار  التمليك  �صند  فقدان  �صرور 

العقارية  طرطو�ش  و96   102/325/

للمعتر�ش  وي��ح��ق  عنه  ب���دًل  يطلب 

العقارية  الم�صالح  مديرية  مراجعة 

ع�صر  خم�صة   /15/ خالل  بطرطو�ش 

الجريدة  ف��ي  ن�صره  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ًا 

الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بطرطو�ش

140952

اإعالن

�صقوف  اأحمد  علي  ال�صيد  ادع��ى 

جمعية  عن  التفوي�ش  كتاب  بموجب 

فقدان  طرطو�ش  ال�صكنية  التعاونية 

 /693/ رق��م  ال��ع��ق��ار  التمليك  �صند 

الهي�صة العقارية يطلب بدًل عنه ويحق 

الم�صالح  مديرية  مراجعة  للمعتر�ش 

العقارية بطرطو�ش خالل /15/ خم�صة 

ع�صر يومًا من تاريخ ن�صره في الجريدة 

الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بطرطو�ش

140953

اإعالن

ادعى ال�صيد با�صل فوؤاد علي فقدان 

 6/1466/ رقم  العقار  التمليك  �صند 

عنه  ب��دًل  يطلب  العقارية  تخله  جبل 

مديرية  مراجعة  للمعتر�ش  ويحق 

خالل  بطرطو�ش  العقارية  الم�صالح 

تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة   /15/

ن�صره في الجريدة الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بطرطو�ش

140954

اإعالن

المجاور  اأحمد  رانيا  ال�صيدة  ادعت 

ال�صيخ فقدان  بوكالتها عن ح�صن زهير 

 27/2132 رق��م  العقار  التمليك  �صند 

عنه  ب��دًل  يطلب  العقارية  طرطو�ش 

مديرية  مراجعة  للمعتر�ش  ويحق 

خالل  بطرطو�ش  العقارية  الم�صالح 

تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة   /15/

ن�صره في الجريدة الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بطرطو�ش

140955

اإعالن �صادر عن مديرية الم�صالح 

العقارية بدرعا

ال�����ص��ي��دات: ع��زي��زة جميل  ادع���ت 

الحريري  جميل  وجميلة  ال��ح��ري��ري 

ف��ق��دان  ال��ح��ري��ري.  جميل  وع��ائ�����ص��ة 

من   /1537/ رقم  للعقار  تمليك  �صند 

المنطقة العقارية /داعل/ ق�صاء وقدراً 

فللمعتر�ش  عنه  بدًل  اعطاءهن  وطلبن 

بدرعا  العقاري  ال�صجل  دائرة  مراجعة 

خالل /15/ يومًا من تاريخ ن�صره في 

الجريدة الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بدرعا

150465

اإعالن

الم�صالح  م��دي��ري��ة  ع��ن  ���ص��ادر 

العقارية بدرعا

ادعت ال�صيدة: حورية محمد

 محمود. فقدان �صند تمليك للعقار 

رقم 8/13666 من المنطقة العقارية /

ادرعا/ ق�صاء وقدراً وطلب اإعطاءها بدًل 

عنه فللمعتر�ش مراجعة دائرة ال�صجل 

من  يومًا   /15/ خالل  بدرعا  العقاري 

تاريخ ن�صره في الجريدة الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بدرعا

150466

اإعالن

الم�صالح  م��دي��ري��ة  ع��ن  ���ص��ادر 

العقارية بدرعا

ادعت ال�صيد: محمود اأحمد بركات. 

رقم  للعقارات  تمليك  �صندات  ف��ق��دان 

المنطقة  من   /1146-1517-1516/

وقدراً  ق�صاء   /1/28 /�صيدا  العقارية 

فللمعتر�ش  عنه  ب��دًل  اإع��ط��اءه  وطلب 

بدرعا  العقاري  ال�صجل  دائرة  مراجعة 

خالل /15/ يومًا من تاريخ ن�صره في 

الجريدة الر�صمية.

مدير الم�صالح العقارية بدرعا

150467

اإع����الن

الح�صين  ثاني  ب��ن  تركي  ادع�����ى 

للعقار  العيني  الحق  �ص�هادة  بفقدان 

رق�م 

 )3/3224( منطقة عقارية رابعة 

بحم0 ويطلب بدل عن �صائع0 

خ��الل  م��راج��ع��ت��ن��ا  فللمعتر�ش 

/15/ يومًا من تاريخ الن�صر بالجريدة 

الر�صمية0

مدير الم�ص��الح العقارية بحم�ش

114944




