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إعـــالنـــــات

�إع������ان ت��ب��ل��ي��غ ب��ال�����ص��ح��ف 

�إلكترونيًا

طعن مدني رقم  /251/  لعام 

2014

�لجهة طالبة �لتبليغ: مهند وليد 

يمثلهما  �لهبل  وليد  2-ح�صام  �لهبل 

�لمحامي ح�صين �لحم�صي

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

1-ح�صيبه عبد �لحميد قباني 2-لينا 

�لعجوز بنت محمد �أنور 3-�آالء محمد 

وب�صفتها  نف�صها  عن  �أ�صالة  �صناتي 

جودي  �بنتها  عن  �صرعية  و�صية 

غ��ازي  4-في�صل   /2015/ تولد 

في�صل رم�صان 5-روؤى غازي في�صل 

رم�صان 6-رغد غازي في�صل رم�صان 

7-ر�ما غازي في�صل رم�صان 8-فرح 

9-ج��ودي  رم�صان  في�صل  غ��ازي 

و�لجميع  رم�����ص��ان  في�صل  غ���ازي 

�أ�صالة و�إ�صافة  للتركة

ب�صبب  تبليغكم  لتعذر  نظر� 

تبليغكم  ت��ق��رر  ع��ن��و�ن��ك��م  ج��ه��ال��ة 

�لمحكمة  �إعانات  ولوحة  بال�صحف 

 2014 لعام     /251/ رقم  �لطعن 

 /67/ �أ�صا�س  �لدعوى  على  �لو�قع 

�ل�صادر   2014 لعام   /123/ ق��ر�ر 

عن محكمة �ال�صتئناف �الأولى بريف 

دم�صق و�لذي جاء فيه:

1-قبول �لطعن �صكا.

نق�س  و  مو�صوعا  2-ق��ب��ول��ه 

�لقر�ر �لطعين و�إعادة �لملف لمرجعه 

�لقانوني.

�صدهم  �لمطعون  ت�صمين   -3

�لر�صوم و�لم�صاريف و�الأتعاب.

رئي�س �لمحكمة

65871

مذكرة �إخطار

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثالثة بريف دم�صق

 3981 �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021م

ح�صان  محمد  �لمدعية:   �لجهة 

عبد �لوهاب حمد �هلل

�لجهة �لمدعى عليها:  نبيل عبد 

�لقادر حتيتاني

�لدعوى: تثبيت بيع 

ووفقًا  عنو�نك  لجهالة  نظر� 

قانون  فقرة/�آ/   27 �لمادة  الأحكام 

لعام   /1/ رقم  �لمحاكمات  �أ�صول 

2016 تقرر �إخطارك لح�صور جل�صة 

�لمحاكمة  �لمقامة عليك و�لمحدد يوم 

 2021/5/20 في  �لو�قع  �لخمي�س 

تر�صل  �أو  بنف�صك  تح�صر  ل��م  و�إذ� 

�لمعاملة  وكيًا عنك �صتجري بحقك 

بحقك  �لحكم  و�صي�صدر  �لقانونية. 

بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65872

�إعان بمثابة مذكرة دعوى عن 

طريق �ل�صحف 

�ل�صلح  حكمة  ع��ن  ����ص���ادرة 

�لمدني في قطنا

ب���ال���دع���وى رق�����م �أ����ص���ا����س: 

2021/252

�لجهة �لمدعية/ طالبة �لتبليغ: 

ب�صام  �الأ�صتاذ  يمثله  نخلة  �إبر�هيم 

عبود

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�لكندرجي  �صمير  يو�صف  تبليغها: 

ولينا �صمير �لكندرجي و�صهاد �صمير 

�لكندرجي.

�لدعوى: �إنهاء عاقة �إيجارية

نظر� لجهالة عنو�نكم تقرر لدينا 

ولوحة  �ل�صحف  طريق  عن  دعوتكم 

�لجل�صة  لح�صور  �لمحكمة  �إعانات 

 2021/5/31 بتاريخ  �الإثنين  يوم 

عدم  ح��ال  وف��ي  �لعا�صرة  �ل�صاعة 

فاإنه  عنكم  قانوني  وكيل  �إر���ص��ال 

�الإج����ر�ء�ت  بحقكم  ت��ج��ري  ���ص��وف 

بحقكم  �لحكم  و�صي�صدر  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65873

�إعان تبليغ بال�صحف 

�لمحكمة  ع���ن  ����ص���ادر  ق����ر�ر 

�ل�صرعية �لثامنة بدم�صق 

طالب �لتبليغ : �أحمد محمود عبد 

�لو�حد تمثله �لمحامية عا ر�بعة .

محمود  مزنه  تبليغه:  �لمطلوب 

�لهبول .

خا�صة �لحكم �لمطلوب تبليغه 

�لقر�ر  �لمحكمة  هذه  عن  �صدر  لقد   :

رقم /452/ في �لدعوى رقم �أ�صا�س 

2021/3/25م  ب��ت��اري��خ   4330

و�لمت�صمن:

بين  �لو�قع   �لطاق  تثبيت   -1

بتاريخ  تركيا  في  �ل��دع��وى  طرفي 

�لدخول  بعد  وذل��ك   2020/1/25

رجعية  و�ح���دة  طلقة  و�ع��ت��ب��اره��ا 

عدة  بانتهاء  بائنة  �إل���ى  �نقلبت 

�لزوجة دون مر�جعة .

لعدم  بالعدة  �لبحث  ع��دم   -2

توجبها .

3- ت�صجيل و�قعة �لطاق على 

�ل�صجل  �أمين  ل��دى  �لطرفين  قيود 

�لمدني �لمخت�س.

�لمدعى  �لجهة  ت�صمين   -4

و�أتعاب  و�لم�صاريف  �لر�صوم  عليها 

�لمحاماة .

�لجهة  ب��ح��ق  وج��اه��ي��ًا  ق����ر�ر�ً 

�ل��م��دع��ي��ة وب��م��ث��اب��ة �ل��وج��اه��ي 

�صدر  عليها  �لمدعى  �لجهة  بحق 

�لمو�فق   2021/3/25 بتاريخ 

1442/8/11 ه� و�أفهم علنًا وح�صب 

�الأ�صول قابًا للطعن بطريق �لنق�س.

�لمطلوب  تبليغ  لتعذر  ونظر�ً 

فقد  �لعنو�ن  جهالة  ب�صبب  تبليغه 

جرى تبلغيه بال�صحف وذلك باأحكام 

�أ���ص��ول  ق��ان��ون  م��ن   /34/ �ل��م��ادة 

�لمحاكمات /1/ لعام 2016 .

و�إذ� لم ي�صلك طرق �لطعن خال 

�لمدة �لقانونية ي�صبح �لحكم مبرمًا 

و�صالحا للتنفيذ.

�لقا�صي

65875

�إخطار �صحف 

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر   

�لمدنية في يبرود 

بالدعوى �أ�صا�س /253 / لعام 

2021

عبد  ح�صن  بن  �صليمان  �لمدع: 

�لعزيز يمثله �لمحامي حكمت بركات 

�لمدعى عليه: محمود بن محمد 

�لللي

�لدعوى: تثبيت بيع 

�إخطارك  تقرر  عنو�نك   لجهالة 

بال�صحف لح�صور جل�صة �لمحاكمة 

�لخمي�س2021/4/29�ل�صاعة  يوم 

�أو  تح�صر  لم  و�إذ�  �صباحًا  �لتا�صعة 

حقك  في  تجري  عنك  وكيا  تر�صل 

�لمعاملة �لقانونية و�صي�صدر �لحكم 

بحقك بمثابة �لوجاهي 

�لقا�صي

65876

دعوة �صحف 

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة   

�لمدنية في يبرود 

بالدعوى �أ�صا�س /106 / لعام 

2021

يمثله  خلوف  ع��اء  �لمدعية: 

�لمحامي حكمت بركات 

خلوف  �صياء  عليها:  �لمدعى 

لتركة                  و�إ�صافة  نف�صه  عن  �أ�صالة 

موؤرثه تح�صين عبا�س خلوف 

�لدعوى: تثبيت بيع 

�إخطارك  تقرر  عنو�نك  لجهالة 

بال�صحف لح�صور جل�صة �لمحاكمة 

�لخمي�س2021/4/29�ل�صاعة  يوم 

�أو  تح�صر  لم  و�إذ�  �صباحًا  �لتا�صعة 

حقك  في  تجري  عنك  وكيا  تر�صل 

�لمعاملة �لقانونية.

�لقا�صي

65877

�لبد�ية  محكمة  عن  تبليغ  �صند 

�لمدنية بيبرود  

نايف  ع��ام��ر  �لتبليغ:  ط��ال��ب 

خرنوب  

�لمطلوب تبليغه: و�صعاد محمد 

وريم  وهناء  ومحمد  وح�صن  ه��زي 

ح�صن  �أح��م��د  �أوالد  و�صناء  ورن���ده 

خرنوب �أ�صالة و�إ�صافة لتركة �أحمد 

قنعور  وخديجة  خرنوب  وح�صن 

و�آمنه  خرنوب  �لدين  محي  و�أحمد 

�صنقر            

تقرر  عنو�نكم  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

رقم  بالقر�ر  بال�صحف   تبليغكم  

/25/ بالدعوى رقم /63/  تاريخ       

�لبد�ية  محكمة  عن  2021/2/2م 

�لمدنية في يبرود �لمت�صمن: 

بين  �لجاري  �لبيع  تثبيت   -1

�لمدعى  و�لجهة  �لمدعية  �لجهة 

خرنوب   �أحمد  ونايف  )خالد  عليها 

وفاطمة  و�صوقات  وزكي  وم�صطفى 

وُح�صن �أوالد ح�صن خرنوب وموؤرثي 

�لمرحومين  عليها  �لمدعى  �لجهة 

نجيبه وخديجة ونتيجه  و�صبحية 

�لجهة  وموؤرثي  خرنوب  �أحمد  �أوالد 

�أوالد  ومحمود  �أحمد  عليها  �لمدعى 

�ل�صهمية  للح�صة  خرنوب   ح�صن 

رقم  �لعقار  من  1050�صهما  �لبالغة 

و�إل���ز�م   )7/11( ي��ب��رود   /749/

ملكية  بنقل  عليها  �لمدعى  �لجهة 

ال�صم  �لمذكورة  �ل�صهمية  �لح�صة 

�لجهة �لمدعية لدى �لدو�ئر �لعقارية 

�لمخت�صة �أ�صواًل.

�ل��دع��وى  �إ����ص���ارة  رف���ع   –  2

�لعقار  �صحيفة  على  �لمو�صوعة 

مو�صوع �لدعوى بموجب �لعقد رقم       

2019/7/14م   ت��اري��خ   /785/

و�لت�صجيل  �لملكية  نقل  مع  تز�منًا 

ال�صم �لجهة �لمدعية �أ�صواًل.

�لمدعية   �لجهة  ت�صمين   –  3

و�لمدعى عليها �لر�صوم و�لم�صاريف 

منا�صفة.

�لقا�صي

65878

�صادر  �ل�صحف  بو��صطة  تبليغ 

�لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن 

�أ�صا�س  رق��م  �ل��دع��وى  في  د�ري��ا  في 

2102 لعام 2021 

�لجهة �لمدعية: �أحمد غ�صابي

:يو�صف  عليها  �لمدعى  �لجهة 

محمد  عن  وبالوكالة  �أ�صالة  مطر 

�صمير مطر �بن يو�صف 

م��ح��م��د ع��ل��ي ب��ن ���ص��ال��ح فلو 

مطر  يو�صف  ع��ن  وك��ي��ا  وب�صفته 

ومحمد �صمير مطر 

عقار  بيع  تثبيت  م��و���ص��وع: 

1731د�ريا �ل�صرقية 

تقرر  عنو�نكم  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

ول�صقا  �لر�صمية  بال�صحف  تبليغك 

�لمحكمة  �إع���ان���ات  ل��وح��ة  ع��ل��ى 

تاريخ  �الأح����د  ي���وم  جل�صة  م��وع��د 

تمام  ف��ي  وذل���ك  م   2021/5/16

لم  و�إذ�  �صباحًا  �لعا�صرة  �ل�صاعة 

تح�صر� �أو تر�صا وكيا عنكما تجري 

بحقكما �الإجر�ء�ت �لقانونية.

�لقا�صي

65882

طريق  ع��ن  ت��ن��ف��ي��ذي  �خ��ط��ار 

�ل�صحف 

ف��ادي  �الإي����د�ع:  طالبة  �لجهة 

–تمثله  محمود  �بن  �لح�صن  �لمرعي 

�لمحامية رحاب �لجربوع 

�ل��ج��ه��ة �ل��م��ط��ل��وب �الإي�����د�ع 

– مجهول  �لمحمد  عي�صى  لها:محمد 

�الإقامة 

ق��ررت  تبليغكم  لتعذر  ن��ظ��ر� 

بالح�صكة  �لمدني  �لتنفيذ  رئا�صة 

بالملف   2021/3/22 ب��ت��اري��خ 

لعام  رق���م/846/����س  �لتنفيذي 

2021 �إخطاركم عن طريق �ل�صحف 

�إي�����د�ع مبلغ  ت���م  ب��ان��ه  �ل��ي��وم��ي��ة 

ذ�ت  �ل�صيارة  �صحيفة  على  �لرهن 

�لرقم/930444/حلب تمهيد� لرفع 

�إ�صارة �لرهن عن �صحيفتها 

تر�صلو�  �و  تح�صرو�  ل��م  ف��اإن 

نتخذ  �صوف  قانونا  عنكم  ينوب  من 

بحقكم �الإجر�ء�ت �لقانونية.

مدير �لتنفيذ �لمدني بالح�صكة

65901

بمثابة مذكرة دعوة

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادرة 

�لتا�صعة بدم�صق

رقم �أ�صا�س �لدعوى:6891 لعام 

2021

يا�صين  بنت  �صو�صن  �لمدعية: 

محمود  �لمحامي  يمثلها  ق�صار 

�صر�قبي 

بن  �لدين  �أ�صد  عليه:  �لمدعى 

محمد علي �آل ر�صي 

في �ل�صاعة �لتا�صعة زو�لية من 

يوم �الثنين �لو�قع في 2021/4/26 

�لمعين لروؤية �لدعوى �لمقامة بحقك 

بطلب  ق�صار  �صو�صن  �لمدعية  من 

تفريق لعلة �ل�صقاق 

�ل�صرعية  �لمحكمة  ت��دع��وك 

مقر  �إلى  للح�صور  بدم�صق  �لتا�صعة 

�لوقت �لمحدد ويعتبر  �لمحكمة  في 

بمثابة  بحقك  �صي�صدر  �لذي  �لقر�ر 

تبليغك  لتعذر  ون��ظ��ر�  �ل��وج��اه��ي 

نتيجة جهالة عنو�نك ونزوحك لجهة 

بو��صطة  تبليغك  ج��رى  مجهولة 

�لمادة  باأحكام  عما  ��صوال  �ل�صحف 

�لمحاكمات  �أ�صول  قانون  من   27

�لمدنية.

�لقا�صي

65902

بمثابة مذكرة دعوة

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادرة 

�لر�بعة )�أ( بدم�صق 

رقم �أ�صا�س �لدعوى:2605لعام 

2021

غره  معتز  بنت  مايا  �لمدعية: 

يمثلها �لمحامي محمود �صر�قبي  

�لمدعى عليه: ح�صان بن موفق 

�صا�صيط 

زو�لية  �لتا�صعة  �ل�صاعة  في 

م���ن ي����وم �ل���ث���اث���اء �ل���و�ق���ع في 

ل��روؤي��ة  �ل��م��ع��ي��ن   2021/4/27

�لمدعية  من  بحقك  �لمقامة  �لدعوى 

بطلب  غره  معتز  بنت  مايا  زوجتك 

تثبيت زو�ج ون�صب وطاق 

�ل�صرعية  �لمحكمة  ت��دع��وك 

مقر  للح�صور�لى  بدم�صق  �لر�بعة 

�لوقت �لمحدد ويعتبر  �لمحكمة  في 

بمثابة  بحقك  �صي�صدر  �لذي  �لقر�ر 

تبليغك  لتعذر  ون��ظ��ر�  �ل��وج��اه��ي 

نتيجة جهالة عنو�نك ونزوحك لجهة 

بو��صطة  تبليغك  ج��رى  مجهولة 

�لمادة  باأحكام  عما  ��صوال  �ل�صحف 

�لمحاكمات  �أ�صول  قانون  من   27

�لمدنية.

�لقا�صي 

65903

�إعان بمثابة مذكرة �خطار 

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لتجارية �لثانية بدم�صق

�لخوري  ن�صر  خليل  �لمدعي: 

يمثلهما  ب��رك��ودة  �بر�هيم  ونديمة 

�لمحامي �صمير �بر�هيم عابدين.

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

منير  وم��ح��م��د  ع��دن��ان  تبليغهم: 

وعفاف  وع��ارف  وعطاف  ومحمود 

وهيا    - ر��صد  �أوالد  �لزفري  وعربية 

�أحمد  �أوالد  �ل��زف��ري  وف��ي��د�  ودي��م��ا 

ثابت  بنت  �لناظر  وهالة   - عاطف 

جميعهم �أ�صالة و��صافة  لتركة �أحمد 

عاطف �لزفري 

ل��ع��ام   935 �الأ����ص���ا����س:  رق���م 

في  �لثاثاء  ي��وم  �لجل�صة    2021

2021/5/4

تقرر  فقد  عنو�نكم  لجهالة  نظر�ً 

�لمذكور  بالموعد  �خطاركم  لدينا 

�صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة  �أع���اه 

وكيًا  تر�صلو�  �أو  تح�صرو�  لم  و�إذ� 

�لمعاملة  بحقكم  �صتجري  عنكم 

�لذي  �لحكم  و�صيعتبر  �لقانونية 

بحقكم.                                                                              �لوجاهي  بمثابة  �صي�صدر 

�لقا�صي

65904

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية �لثالثة في ببيا

�ل��ج��ه��ة �ل��م��دع��ي��ة )ط��ال��ب��ة 

�الإدخال(:  علي �لم�صري �بن �حمد

�صريوع  نجاح  عليه:   �لمدعى 

بنت �حمد

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�إدخالها بالدعوى:

1 �� عدنان �لرحيل �بن �حمد 2 �� 

محمد �أيوب �بن عبد �هلل

رقم �الأ�صا�س: 2021/1679

�لجل�صة �لثاثاء 2021/4/13

مو�صوع �لدعوى: تثبيت بيع 

تقرر  �لعنو�ن  جهالة  ب�صبب 

لدينا دعوة �لمدعى عليهما �لمطلوب 

محمد   �� �لرحيل  عدنان   ( �إدخالهما 

�أع��اه  �ل��م��ذك��ور  بالموعد  �أي����وب( 

لم  و�إذ�  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

وكيًا  تر�صلو�  �أو  بنف�صك  تح�صرو� 

�الإج���ر�ء�ت  بحقكم  �صتجري  عنكم 

�لقانونية.

�لقا�صي

65905

�إعان بمثابة مذكرة �إخطار

�لبد�ية  محكمة  ع��ن   ���ص��ادرة 

�لمدنية/12/بحلب

�لقا�صي:  محمد لولك

�لم�صاعد:   فهيمة �لم�صطفى  

�بن  �ل�صالح  �لمدعي:محمد 

خليل 

 + �لقادر  عبد  عليهم:   �لمدعى   

م�صطفى  �لدين/�والد  عماد   + �حمد 

حاق/��صالة و��صافة للتركة

�لدعوى: تثبيت �صر�ء 

�أ�صا�س/4385/لعام  �لدعوى   

2021

رغم  عليه  �لمدعى  يح�صر  لم 

بالن�صر  �ل���دع���وة  م��ذك��رة  تبلغه 

بال�صحف ول�صقا على لوحة �إعانات 

�لمحكمة كونه مجهول �الإقامة 

عما  �لمحكمة  ق����ررت  ل��ذل��ك 

ب��اأح��ك��ام �ل����م����ادة/27/�أ ����ص��ول 

بو��صطة  �الإخ��ط��ار  م��ذك��رة  �إب��اغ��ك 

لوحة  على  ول�صقا  بال�صحف  �لن�صر 

�لح�صور  بلزوم  �لمحكمة  �إعانات 

�الثنين2021/5/3  �لمحكمة  �لى 

�ل�صاعة )10( زو�لية

تر�صلو�  �أو  تح�صرو�  ل��م  و�ذ� 

�لموعد  ف��ي  عنكم  قانونيا  وك��ي��ا 

�لمعاملة  بحقكم  �جريت  �لمذكور 

�صي�صدر  �ل��ذي  و�لحكم  �لقانونية 

بحقكم �صيعتبر بمثابة �لوجاهي. 

�لقا�صي

65906

طلب  م��ذك��رة  بمثابة  �إع����ان 

عار�س

�ل�صلح  محكمة  ع��ن   ���ص��ادرة 

�لمدنية �لخام�صة   بحلب

�لقا�صي:م�صطفى لبابيدي

�لم�صاعد:محمد حر�ق

�لمدعيان:

- ميزر �صاهين عو�د �بن �حمد 

 – �حمد  �بن  �صاهين  �صلطان   -

��صالة عن �نف�صهما و��صافة للتركة 

�صاهين  معينه  عليها:  �لمدعى 

– ��صالة و��صافة  عو�د بنت ح�صين 

للتركة 

�لدعوى: �إز�لة �صيوع 

�أ�صا�س/1293/لعام  �لدعوى   

-2021

ق�������ررت �ل��م��ح��ك��م��ة وع��م��ا 

بالمادة/27/�أ �أ�صول  تبليغك �لطلب 

�لن�صر بال�صحف   �لعار�س  بو��صطة 

�لمحكمة  �إع���ان���ات  ل��وح��ة  وع��ل��ى 

بلزوم �لح�صور �إلى �لمحكمة �الثنين 

2021/5/3 �ل�صاعة )10( زو�لية

و�إذ� لم تح�صري �أو تر�صلي وكيا 

�أجريت  �لمذكور  �لموعد  في  قانونيا 

بحقك �لمعاملة �لقانونية.

�لقا�صي

65907

�إعان بمثابة �صند تبليغ حكم 

�ل�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية في حريتان

�لقا�صي �ل�صيد: �صريف نجار

�لم�صاعد: �صباح قد حنون

�بن  قوجة  فائز  عليه:  �لمدعى 

محمود.

تبليغه:   �ل��م��ط��ل��وب  �ل��م��دع��ي 

محمود �صمطة �بن عبد �لعزيز

مو�صوع �لدعوى �إبطال حكم.

باأحكام  عمًا  �لمحكمة  ق��ررت 

�أ�صول  قانون  34/�آ(   ��  27( �لمادة 

�لمدعي  �إع��ام  �لمدنية  �لمحاكمات 

ول�صقًا  بال�صحف  �لن�صر  بو��صطة 

م�صمون  �ل��م��ح��ك��م��ة  ل��وح��ة  ع��ل��ى 

بالدعوى  �ل�����ص��ادر   1725 �ل��ق��ر�ر 

ح�صم   )2011/1252( �أ���ص��ا���س 

2011/11/3 �لمت�صمن:

1 �� رد �لدعوى 

بعد  �لدعوى  �إ�صارة  ترقين   ��  2

�نبر�م �لحكم وتنفيذه

�لر�صوم  �لمدعي  ت�صمين   ��  3

و�لم�صاريف.

قر�ر� قابا لا�صتئناف

�لقا�صي

65908

عن  بال�صحف  �إخ��ط��ار  م��ذك��رة 

�لثالثة  �لمدنية  �ال�صتئناف  محكمة 

بريف دم�صق – �لمرجة 

�أ�صا�س/200/لعام  بالدعوى 

 2021

�لم�صتاأنف طالب �الخطار:�ل�صيد 

�لزر�عي  و�الإ���ص��اح  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر 

–�إ�صافة لمن�صبه 
بريف  �ل��زر�ع��ة  م��دي��ر  �ل�صيد 

دم�صق – �إ�صافة لوظيفته 

�ل�����ص��ي��د م��دي��ر �أم����اك �ل��دول��ة 

–�إ�صافة لوظيفته 
تمثلهم �إد�رة ق�صايا �لدولة 

�لمطلوب  عليها  �لم�صتاأنف 

تولد  خالد  ح�صن  خديجة  �خطارها: 

1935

كونك م�صافرة خارج �لقطر ونظر� 

لجهالة مكان �قامتك و��صتناد� الأحكام 

تقرر  محاكمات  �لمادة/34/�أ�صول 

لح�صور  �ل�صحف  بو��صطة  �خطارك 

جل�صة يوم �الأربعاء 2021/5/12

فاإذ�  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

ينوب  من  تر�صلي  �أو  تح�صري  لم 

بحقك  تجري  ف�صوف  قانونا  عنك 

ي�صدر  و�صوف  �لقانونية  �لمعاملة 

�لحكم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65909

  

�عان بمثابة مذكرة دعوة

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة   

�لمدنية �لثانية في دوما

 2467 ��صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021

محمد  �صهام   : �لتبليغ   طالبة 

حرح�س 

بن  حمزة   : تبليغه  �لمطلوب 

حمزة �آدم

�ل��ج��ل�����ص��ة ف���ي ي���وم �ل��ث��اث��اء 

2021/6/1

تقرر  �ل��ع��ن��و�ن  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

�لمحكمة  جل�صة  بح�صور  تبليغك 

�لمذكور  بالموعد  تعقد  �صوف  �لتي 

في  �لكائن  �لمحكمة  مقر  في  �أع��اه 

دوما 

ح�صة  ب��ي��ع  ت��ث��ب��ي��ت  ب��ط��ل��ب: 

�صهمية 

و�إذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل 

�لمعاملة  وكيا عنك �صتجري بحقك 

�لقانونية.

�لقا�صي

65926

تبليغ بال�صحف:

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

بدم�صق  )ب(  �الأول����ى  �ل��ت��ج��اري��ة 

بالدعوى /2172/ لعام 2021

رندة  �لمحامية  �لتبليغ:  طالبة 

م�صارقة ورفاقها

�لجهة �لمطلوب تبليغها: محمد 

طارق �أبو لبدة. بطلب تعوي�س.

مكان  لجهالة  تبليغكم  تعذر 

�لمادة /27/  الأحكام  �إقامتكم ووفقًا 

بال�صحف  تبليغكم  تقرر  �أ���ص��ول 

�لو�قع  �الأربعاء  لح�صور جل�صة يوم 

�لتا�صعة  ف��ي   2021/4/14 ف��ي 

باأنف�صكم  تح�صرو�  لم  فاإن  �صباحًا. 

�أو تر�صلو� وكيلكم �لقانوني �صتجري 

�لمحاكمة بحقكم بمثابة �لوجاهي.

�لرئي�س

65927

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

بالدعوى  بدم�صق  �لعا�صرة  �لمدنية 

/170/ لعام 2021

�لمحامية  �ل��ت��ب��ل��ب��غ:  ط��ال��ب��ة 

�ل�صخ�صية  ب�صفتها  م�صارقة  رن��دة 

وبالوكالة عن محمد �صعيد م�صارقه 

و�مية م�صارقة وتميم م�صارقة ووردة 

�رناوؤوط 

�لجهة �لمطلوب تبليغها: محمد 

طارق �أبو لبدة. بطلب تبليغ حكم

مكان  لجهالة  تبليغكم  تعذر 

�لمادة /27/  الأحكام  �إقامتكم ووفقًا 

بال�صحف  تبليغكم  تقرر  �أ���ص��ول 

�لحكم �لبد�ئي رقم /15/ و�لقا�صي 

بتثبيت و�صف �لحالة �لر�هنة لل�صقة 

 1/5 �لعقار  على  �لم�صادة  �ل�صكنية 

�لعدوي  �صرقي  منطقة   29 مق�صم 

�لمدعية  �لجهة  ل��م��وؤرث  �لعقارية 

�لمرحوم محمد زهير م�صارقه......... 

�لخ ما جاء في �لقر�ر. 

ق���������ر�ر ������ص�����در ب���ت���اري���خ 

.2021/3/24

�لرئي�س

65928

�صند تبليغ بال�صحف

�ل��ب��د�ي��ة  محمكة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية �لثانية في �أ�صرفية �صحنايا

 1017 رق��م  �أ�صا�س  بالدعوى 

لعام2021

نبيل  ف���ادي  �لتبليغ:  ط��ال��ب 

�صحادة

�لمطلوب تبليغه: �ليا�س جري�س 

�لدغلي

�لدعوى: تثبيت بيع وت�صجيل 

�إقامتكم  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��ر� 

تبليغكم  لدنيا  تقرر  تبليغكم  وتعذر 

لح�صور جل�صة �لمحاكمة �لقادمة في 

يوم �الثنين �لو�قع في 2021/5/10 

لم  �أو  ح�صوركم  ع��دم  ح��ال  وف��ي 

تر�صلو� وكيا قانونيا عنكم �صتجري 

بحقكم �لمعاملة �لقانونية و�صي�صدر 

�لحكم بحكقم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65929

�صند تبليغ بال�صحف �صادر عن 

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محمكة 

�أ�صا�س  بالدعوى  �صحنايا  �أ�صرفية 

رقم 1073 لعام2021

نبيل  ميخائيل  �لتبليغ:  طالب 

�صحادة

�لمطلوب تبليغه: �ليا�س جري�س 

�لدغلي

�لدعوى: تثبيت بيع وت�صجيل 

�إقامتكم  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��ر� 

تبليغكم  لدنيا  تقرر  تبليغكم  وتعذر 

لح�صور جل�صة �لمحاكمة �لقادمة في 

يوم �الثنين �لو�قع في 2021/5/10 

لم  �أو  ح�صوركم  ع��دم  ح��ال  وف��ي 

تر�صلو� وكيا قانونيا عنكم �صتجري 

بحقكم �لمعاملة �لقانونية و�صي�صدر 

�لحكم بحكقم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65930

�إع�����ان

�ع���ت���م���اد� ع��ل��ى �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

رقم  �لت�صريعي  للمر�صوم  �لتنفيذية 

حول   2008/9/24 ت��اري��خ   59

�لترخي�س على �ل�صيوع:

تعلن بلدية عرطوز

قا�صم  قا�صم  وفاء  �ل�صيدة  باأن 

لمنحها  بطلب  تقدمت  و�صركاها 

على  �ل�صيوع  على  بناء  ترخي�س 

�لعقار  م��ن  �ل�صهمية  ح�صتهما 

4/1611 عرطوز ويمكن للمو�طنين 

و�ال�صتف�صار  �ال�صبارة  على  �الطاع 

عن كل ما يتعلق بهذ� �لمو�صوع من 

�لدو�م  �أوق��ات  خال  �لبلدية  دي��و�ن 

�عتبار  يوما  ثاثين  لمدة  �لر�صمي 

وتقديم  �الإعان  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 

مبا�صرة  م�صلحة  له  لمن  �العتر��س 

مدة  خال  �لبلدية  �إلى  بالمو�صوع 

�الإعان وتقديم �لوثائق �لازمة.

رئي�س مجل�س بلدية عرطوز

65931

م��ذك��رة �خ��ط��ار ����ص���ادرة عن 

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

 648 ��صا�س  رقم  بالدعوى  �لك�صوة 

لعام 2021 

عبد  بنت  لميا  �الخطار:  طالبة 

علي  �لمحامي  يمثلها  خاجكية  �هلل 

ر�بعة

�لمطلوب �خطارهم: لمي�س و�أالء 

بنات عبد �هلل خاجكية

تقرر  عناوينكم  لجهالة  نظر�ً 

لح�صور  ب��ال�����ص��ح��ف  �خ��ط��ارك��م 

بطلب  بمو�جهتكم  �لمقامة  �لدعوى 

وذلك  بيع  وتثبيت  ت�صجيل  ف�صخ 

�الأحد  يوم  من  �صباحًا  �لتا�صعة  في 

�أو  تح�صرو�  لم  و�ذ�   2021/5/9

بحقكم  تجري  عنكم  وكيًا  تر�صلو� 

�لحكم  ويعتبر  �لقانونية  �لمعاملة 

�لوجاهي  بمثابة  �صي�صدر  �ل��ذي 

بحقكم

�لقا�صي

64608

م��ذك��رة ت��ب��ل��ي��غ  ����ص���ادرة عن 

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

�لك�صوة بالدعوى رقم ��صا�س 1360 

لعام 2021 

طالبة �لتبليغ: زهرة بنت محمد 

محمد  �لمحامي  يمثلها  �لخ�صر�وي 

�لدويدي

�ل�صيخ  �أن�س  تبليغه:  �لمطلوب 

بن محمد –�لمقيم في �لك�صوة �لغربية 

–�ل�صارع �لرئي�صي بالقرب من �صاحة 
�لحكماء معروف من �لمختار

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

�لدعوى  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

�لمقامة بمو�جهتك بطلب تثبيت بيع 

يوم  من  �صباحًا  �لتا�صعة  في  وذلك 

تح�صر  لم  و�ذ�   2021/5/9 �الأح��د 

�أو تر�صل وكيًا عنك �صتجري بحقك 

�لمعاملة �لقانونية. 

�لقا�صي

64609

 

 �إع�����������ان بمثابة تبليغ دعوى 

�صادرة عن

محكمة �ل�صلح �لمدني بالمليحة 

لعام   /1/ �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

2021

�لموؤ�ص�صة   : �لمدعية  �لجهة 

�الجتماعية �لع�صكرية

قا�صم  م�صطفى   : عليه  �لمدعى 

محمد

مو�صوع �لدعوى :  مبلغ

فقد  �إقامتك  مكان  لجهالة  نظر�ً 

تقرر تبليغك مذكرة �لدعوة في �إحدى 

موعد  �أن  علمًا  �لمحلية  �ل�صحف 

�لجل�صة �لقادمة يوم �الأحد في 18 / 

4 / 2021 �ل�صاعة �لتا�صعة �صباحًا

فاإذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل 

�لمعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيا ً 

�لحكم  ي�صدر  و���ص��وف  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي .

�لقا�صي

65212

حكم  تبليغ  �صند  بمثابة  �عان 

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن  �صادر 

�لر�بعة بدم�صق

�حمد  ���ص��ادي  �لتبليغ:  طالب 

ح�صين يمثله �لمحامي معين ح�صن

علي  محمد  تبليغه:  �لمطلوب 

�لمو��س

خا�صة �لحكم �لمطلوب تبليغه: 

نظر�ً لجهالة عنو�ن �لمطلوب تبليغه 

��صا�س  �ال�صبارة  في  لدينا  تقرر  فقد 

2019 �ل�صادر  724 لعام  780 قر�ر 

�لر�بعة بدم�صق  �لمدنية  �لبد�ية  عن 

حيث  من  و�لمت�صمن   2020 لعام 

�لنتيجة:

1- رد �لدعوى �صكًا

�ل��دع��وى  �����ص���ارة  ت��رق��ي��ن   -2

�لمركبة  �صحيفة  على  �لمو�صوعة 

 2019 لعام   12493 رق��م  بالعقد 

�لقر�ر  �كت�صاب  بعد  �لمدعي  ل�صالح 

�لدرجة �لقطعية ��صواًل

�لر�صوم  �لمدعي  ت�صمين   -3

و�لم�صاريف

�لقا�صي

65349

مذكرة  بمثابة  �إع�����������ان 

�إخطار عن طريق �ل�صحف

بدير  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

�لزور

�لمدير  �ل�صيد   : �لمدعية  �لجهة 

�الجتماعية  للموؤ�ص�صة  �ل��ع��ام 

تمثله  لوظيفته  �إ�صافة  �لع�صكرية 

�إد�رة ق�صايا �لدولة

من  كل   : عليها  �لمدعى  �لجهة 

رقم  مع  �أدن��اه  بالجدول  ��صمه  يرد 

�أ�صا�س �لدعوى :

رمزي  عبود  عليه  �لمدعى  ��صم 

�البر�هيم

رقم �أ�صا�س �لدعوى لعام 2021

17

علي  محمد  عليه  �لمدعى  ��صم 

�صالح بن خلف �هلل

رقم �أ�صا�س �لدعوى لعام 2021

20

عبد  محمد  عليه  �لمدعى  ��صم 

�لحميد جنيد

رقم �أ�صا�س �لدعوى لعام 2021

19

��صم �لمدعى عليه عبد �هلل �صاهر 

�لملحم

رقم �أ�صا�س �لدعوى لعام 2021

22

محمد  ن��ادر  عليه  �لمدعى  ��صم 

�أمين �لمحمد

رقم �أ�صا�س �لدعوى لعام 2021

21

فقد  �إقامتكم  مكان  لجهالة  نظر�ً 

في  �إخ��ط��ار  مذكرة  �إخطاركم  تقرر 

لح�صور  �لمحلية  �ل�صحف  �إح��دى 

�الثنين  ي���وم  �ل��م��ح��اك��م��ة   جل�صة 

�لم�صادف 19 / 4 / 2021 �ل�صاعة 

�لتا�صعة �صباحًا

�لمقررة  �لجل�صة  و�إذ� لم تح�صر 

�صوف  عنك  ينوب  وكيا ً  تر�صل  �أو 

�لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  بحقك  تجري 

بحقك  �لقر�ر  ي�صدر  و�صوف  �أ�صوال ً 

بمثابة �لوجاهي .

�لقا�صي 

65713

تنفيذي  �خطار  بمثابة  �ع��ان 

�لتنفيذ  د�ئ��رة  عن  �صادر  بال�صحف 

�لتنفيذي  بالملف  بدم�صق  �لمدني 

رقم /2021/2200 �صلحي 

طالب �لتنفيذ :محمد عماد �أيوب 

بن محمد عدنان يمثله �لمحامي و�ئل 

عد�س 

بنت  �ل��رز  :دع��اء  عليها  �لمنفذ 

�أحمد �لرز 

�لقر�ر �لمطلوب تنفيذه :هو قر�ر 

محكمة �ل�صلح �لمدني �لخام�صة في 

في   2018 لعام   466 رق��م  دم�صق 

�لدعوى �أ�صا�س /2812/ و�لمكت�صب 

�لدرجة �لقطعية و�لمت�صمن :

 /95/ رقم  �لعقار  �صيوع  �إز�لة 

عمارة بر�نية عن طريق بيعه بالمز�د 

�لعلني وترقين �إ�صارة �لدعوى 

�لتنفيذ  رئا�صة  ل��ق��ر�ر  و�صند�ً 

الأحكام  وتوفيقًا  بدم�صق  �لمدني 

��صول  /287و288/  �لمادتين 

بتنفيذ  نكلفك  مدنية  محاكمات 

خال  �أعاه  �لمذكور  �لقر�ر  م�صمون 

/15/خم�صة ع�صر يومًا تلي تاريخ 

ن�صر هذ� �الإعان في �حدى �ل�صحف 

�ليومية و�ال تجري بحقك �الإجر�ء�ت 

�لمنوه عنها في �لقانون �لمذكور 

مدير �لتنفيذ �لمدني بدم�صق

65784

�إعان 

بمثابة مذكرة �خطار

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادر   

في �لن�صابية

بدر  يا�صمين   : �لمدعية  �لجهة 

�لم�صاتي ور�وية تولد 2004.

قا�صم  �حمد  يزن  عليه:  �لمدعى 

وزينب تولد 1999.

رق����م �ل���دع���وى 122/ل���ع���ام 

.2021

لعلة  تفريق  �لدعوى  مو�صوع 

�ل�صقاق و�لغياب

بتاريخ   �الأربعاء  يوم  �لجل�صة 

2021/4/21

تقرر  تبليغك  ل��ت��ع��ذر  ن��ظ��ر�ً 

�لمذكور  بالموعد  �خ��ط��ارك  لدينا 

�صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة  �أع���اه 

عنك  وكيًا  تر�صل  �أو  تح�صر  لم  و�إذ� 

�صتجري بحقك �الإجر�ء�ت �لقانونية 

ويعتبر �لحكم �لذي �صي�صدر بمثابة 

�لوجاهي بحقك .

�لقا�صي  

65869

�إعان

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادر   

�لثالثة بدم�صق

موجهة  دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة 

مجل�س  لح�صور  عليها  �لمدعى  �إلى 

تحكيم عائلي

رقم ��صا�س:1399 لعام 2021

بربي�س  لينا  �لم�����دعي������������ة: 

بنت نعيم 

�لمدعى عليه:طارق عبد �لعزيز 

�الإقامة  محل  و�لمجهول  �ل�صل  �بو 

حاليًا

وح�صور  ت��ف��ري��ق  �ل���دع���وى:  

مجل�س عائلي .

يوم  للح�صور  �لمحكمة  تدعوك 

في  للنظر  2021/4/29م  �لخمي�س 

�لدعوى ذ�ت رقم �الأ�صا�س /1399/ 

بطلب  عليك  �لمقامة   2021 لعام 

تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف���اإذ�  تفريق 

�لمعاملة  وكيًا عنك �صتجري بحقك 

بحقك  �لحكم  و�صي�صدر  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي �أ�صواًل .

جرى  �لقانون  باأحكام  وعمًا 

تبليغك بو��صطة �ل�صحف �أ�صواًل .

�لقا�صي   

                                                                                           65870

عن  بال�صحف  �خ��ط��ار  م��ذك��رة 

�لثالثة  �لمدنية  �ال�صتئناف  محكمة 

بريف دم�صق – �لمرجة 

�أ�صا�س/475/لعام  بالدعوى 

 2021

�الخ��ط��ار:  ط��ال��ب  �لم�صتاأنف 

و�الإ���ص��اح  �ل��زر�ع��ة  وزي���ر  �ل�صيد 

�لزر�عي –�إ�صافة لمن�صبه 

بريف  �ل��زر�ع��ة  م��دي��ر  �ل�صيد 

دم�صق – �إ�صافة لوظيفته

�ل�����ص��ي��د م��دي��ر �أم����اك �ل��دول��ة 

–�إ�صافة لوظيفته 
تمثلهم �إد�رة ق�صايا �لدولة 

�لمطلوب  عليه  �لم�صتاأنف 

�خطاره: �صريف خالد رزق 

كونك م�صافر� خارج �لقطر ونظر� 

لجهالة مكان �إقامتك و��صتناد� الأحكام 

تقرر  محاكمات  �لمادة/34/�أ�صول 

لح�صور  �ل�صحف  بو��صطة  �إخطارك 

جل�صة يوم �الثنين 2021/5/10

فاإذ�  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

عنك  ينوب  من  تر�صل  �أو  تح�صر  لم 

قانونا ف�صوف تجري بحقك �لمعاملة 

�لحكم  ي�صدر  و���ص��وف  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65910

عن  بال�صحف  �إخ��ط��ار  م��ذك��رة 

�لثالثة  �لمدنية  �ال�صتئناف  محكمة 

بريف دم�صق 

�أ�صا�س/182/لعام  بالدعوى 

 2021

�الخ��ط��ار:  ط��ال��ب  �لم�صتاأنف 

و�الإ���ص��اح  �ل��زر�ع��ة  وزي���ر  �ل�صيد 

�لزر�عي –�إ�صافة لمن�صبه 

م��دي��ر �ل����زر�ع����ة و�الإ����ص���اح 

�لزر�عي– �إ�صافة لوظيفته 

م��دي��ر �أم����اك �ل��دول��ة �إ���ص��اف��ة 

لوظيفته 

تمثله �إد�رة ق�صايا �لدولة 

�لمطلوب  عليه  �لم�صتاأنف 

�خطاره: ورثة �لمرحوم فائز جرجي 

بطر�س وهم 

زوج��ت��ه �ي����ف����ون.�والده وه��م 

–فادي  –جوزيف  –عهاد  ج��ورج 

–لويزة بطر�س  –ريتا 
�لقطر  خ��ارج  م�صافرين  كونك 

ون���ظ���ر� ل��ج��ه��ال��ة م��ك��ان �ق��ام��ت��ك��م 

و��صتناد� الأحكام �لمادة/34/�أ�صول 

بو��صطة  �إخطاركم  تقرر  محاكمات 

�ل�صحف لح�صور جل�صة يوم �الثنين 

2021/4/26

فاإذ�  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

ينوب  من  تر�صلو�  �أو  تح�صرو�  لم 

بحقكم  تجري  ف�صوف  قانونا  عنكم 

ي�صدر  و�صوف  �لقانونية  �لمعاملة 

�لحكم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65911



إعـــالنـــــات 2 العدد 255 الثالثاء 24 �سعبان 1442هـ املوافق 6 ني�سان 2021 م

دعوة اجتماع هيئة عامة

يسر مجلس ادارة جمعية األفق التعاونية للسكن
الهيئة  اجتماع  لح�ضور  الأع�ضاء  جميع  دع��وة   

ال�ضاعة   2021/4/24 ال�ضبت  ي��وم  ال�ضنوي  العامة 

الثانية ظهرًا في منزل ال�ضيد اأ�ضامة قاظان الكائن 

الن�ضاب  يكتمل  لم  واذا  البا�ضل  �ضارع  اآخ��ر  جرمانا 

القانوني يوؤجل الى ال�ضاعة الثالثة ظهرًا في نف�س 

المكان والزمان . 

وذلك لمناق�ضة جدول الأعمال التالي:

تقرير مجل�س الدارة –تقرير لجنة المراقبة- 

تقرير الميزانية لعام 2020 والتقديرية لعام 2021- 

تقرير مدقق الح�ضابات وت�ضميته لعام 2021 

رئي�س مجل�س االدارة   4468

دعوة الجتماع الهيئة العامة العادية 
ل�سركة القلمون لال�ستثمار النباتي واحليواين

م  م.  �س.  والحيواني  النباتي  لال�ضتثمار  القلمون  �ضركة  تدعو 

ال�ضادة الم�ضاهمين لح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام 

ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرا من يوم الأربعاء الموافق ل�2021/4/21 

ق�ضم  خلف  العبا�ضيين  �ضاحة  دم�ضق  ف��ي  الكائن  ال�ضركة  بمقر 

ال�ضرطة.

وذلك لدرا�ضة البند الوحيد التالي:

تجديد انتخاب اأو انتخاب مجل�س اإدارة جديد لل�ضركة.

مراجعة  بالح�ضور  الراغبين  الم�ضاهمين  ال�ضادة  من  يرجى 

اإدارة ال�ضركة في مقرها المبين اأعاله خالل فترة الدوام الر�ضمي 

من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وحتى ال�ضاعة  الثالثة  بعد الظهر 

التي  الأ�ضهم  لت�ضجيل  ال�ضخ�ضية  هوياتهم  معهم  م�ضطحبين 

عن  �ضورة  مع  ع��ادي  كتاب  بموجب  وكالة  اأو  اأ�ضالة  يحملونها 

الهوية ال�ضخ�ضية للموكل واأن 

يكون الوكيل م�ضاهما ليح�ضل على بطاقة ح�ضور الجتماع 

بح�ضور  الم�ضاهم  غير  زوجها  توكل  اأن  للم�ضاهمة  ويمكن  كما 

ل  واأن  وكيله  اأو  و�ضيه  القا�ضر  ع��ن  يح�ضر  وك��ذل��ك  الجتماع 

يحمل الوكيل ب�ضفته وكيال عددا من الأ�ضهم يزيد عن 5% من 

راأ�س مال ال�ضركة.

في  لالجتماع  ال��ق��ان��ون��ي  الن�ضاب  الكتمال  ع��دم  ح��ال  وف��ي 

الموعد المحدد اأعاله تعتبر الهيئة مدعوة لالجتماع لجل�ضة 

ثانية في ال�ضاعة الواحدة ظهرا بنف�س المكان والتاريخ

4377

تعلن الهيئة العامة مل�ست�سفى ال�سرطة بحر�ستا
 عن مناق�ضة  اإجراء تعبئة مادة الهليوم اأ�ضطوانة واحدة �ضعة 400 ليتر  لجهاز الرنين 

المغناطي�ضي بال�ضرعة الكلية

مك����ان تق���ديم الع�����رو�س  :   قلم ق�ضم العقود  بالم�ضت�ضفى .

الرابعة  ال�ضاعة  الواقع 14/ 2021/4م  الأربعاء    : يوم  الع������رو�س  لتق��������ديم  اآخر موعد 

ع�ضرة منه .

م�وع���د ف��س الع�����رو�س  :  يوم الخمي�س الواقع في15/ 4 / 2021م

م�������������دة الت���������ضليم: /30 / ثالثون يومًا كحد اأق�ضى اعتبارا من اليوم التالي لتبليغ اأمر 

المبا�ضرة اأو ا�ضتالم موقع العمل اأيهما اأبعد .

الط�وابع وال�ضرائب والر�ضوم :  تقع على عاتق المتعهد بما فيها اأجور الإعالن .

القيمة التقديرية : /120,000,000 /ل.�س مئة وع�ضرون مليون ليرة �ضورية فقط لغير                            

الت��������اأمينات الأولي�������������ة : /6,000,000/  ل.�س �ضتة ماليين ليرة �ضورية فقط لغير

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

غرام������������ات الت�������اأخير  :   واحد بالألف عن كل يوم تاأخير على اأن لتزيد عن ع�ضرين 

بالمائة  من القيمة الإجمالية .

مدة ارتباط العار�س بعر�ض��ه :   �ضهر واحد اعتبارًا من اليوم التالي لآخر يوم لقبول 

العرو�س  ويبقى المتعهد المر�ضح مرتبطًا بعر�ضه مدة خم�ضين يومًا تبداأ 

من اليوم التالي لتبليغه خطيًا باإحالة طلب العرو�س عليه  .

�ض�����������عر الإ�ضب��������ارة   : / 20,000 /ل �س فقط ع�ضرون األف  ليرة �ضورية ل غير.

على الراغبين مراجعة قلم ق�ضم العقود للح�ضول على دفتر ال�ضروط الخا�ضة  .

مدير عام م�ست�سفى ال�سرطة بحر�ستا   4498

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

�ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

�لمدنية بالنبك دعوى ��صا�س 255/

لعام 2021 

�لم�صتاأنف: �ل�صيد وزير �لزر�عة 

و�الإ�صاح �لزر�عي –�إ�صافة لمن�صبه

�لدولة  �أم��اك  مدير  �ل�صيد   -2

�إ�صافة لوظيفته 

�ل���زر�ع���ة  م��دي��ر  �ل�����ص��ي��د   -3

دم�صق–  بريف  �لزر�عي  و�الإ�صاح 

�إ�صافة لوظيفته

ق�صايا  �إد�رة  جميعًا  تمثله 

�لدولة

يو�صف  ع��ل��ي��ه:   �ل��م�����ص��ت��اأن��ف 

كوكب  و�لدته  محمود  �بن  �لملي�س 

تولد قارة 1959

�إقامتك لذلك  نظر�ً لجهالة مكان 

لجل�صة  �لدعوة  مذكرة  تبليغك  تقرر 

�ل�صاعة   2021/4/25 �الأح��د  يوم 

�لعا�صرة �صباحًا بو��صطة �ل�صحف.

فاإذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل 

من ينوب عنك تجري بحقك �لمعاملة 

�لقانونية.

�لقا�صي

65914

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

�ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

�لمدنية بالنبك

دعوى �أ�صا�س 67/لعام 2021 

�لم�صتاأنف: �ل�صيد وزير �لزر�عة 

و�الإ�صاح �لزر�عي –�إ�صافة لمن�صبه 

�ل���زر�ع���ة  م��دي��ر  �ل�����ص��ي��د   -2

دم�صق–  بريف  �لزر�عي  و�الإ�صاح 

�إ�صافة لوظيفته

�لدولة  �أم��اك  مدير  �ل�صيد   -3

�إ�صافة لوظيفته 

ق�صايا  �إد�رة  جميعًا  تمثله 

�لدولة

بن  محمد  عليه:   �لم�صتاأنف 

�هلل  عبد  بن  وعلي  �لحلبي  �هلل  عبد 

�لحلبي.

�إقامتك لذلك  نظر�ً لجهالة مكان 

لجل�صة  �لدعوة  مذكرة  تبليغك  تقرر 

�ل�صاعة   2021/4/25 �الأح��د  يوم 

�لعا�صرة �صباحًا بو��صطة �ل�صحف.

فاإذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل 

من ينوب عنك تجري بحقك �لمعاملة 

�لقانونية.

�لقا�صي

65915

�صند تبليغ بال�صحف

�صادر عن �لمحكمة �ل�صرعية في 

ببيا

رقم �أ�صا�س/545/لعام 2021

بنت  خ��ول��ة  �لمدعية:  �لجهة 

�أحمد �صتيوي 

�لمدعى عليه: نا�صر بن حمد�ن 

محمد 

لعلة  تفريق  �لدعوى:  مو�صوع 

�لغياب 

 2021/4/12 �لجل�صة  موعد 

يوم �الثنين 

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

ول�صقًا  بال�صحف  تبليغك  لدينا 

�لمحكمة                                                                    �إع���ان���ات  ل��وح��ة  ع��ل��ى 

�لقا�صي

65916

محكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إخ���ط���ار  

بالدعوى  �لنبك  في  �لمدنية  �لبد�ية 

رقم �أ�صا�س 438 لعام 2021

عبد  �أح��م��د  �ل��م��دع��ي��ة:  �لجهة 

�لمحامي  يمثله  �لدين  �صيف  �لكريم 

محمد ظاظا 

�لمر�د  عليها  �لمدعى  �لجهة 

دعوتها: يا�صر جدعان �صبلي و�لدته 

 863 �لنبك  قيد   1966 تولد  نايفه 

مجهول �الإقامة 

�لدعوى: تثبيت بيع عقار 

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر� 

�إخطارك بال�صحف لح�صور �لجل�صة 

 2021/5/19 بتاريخ  �لمحددة 

لم  و�ذ�  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

وكيا  ت��ر���ص��ل  �و  بنف�صك  تح�صر 

بمثابة  بحقك  �لحكم  �صي�صدر  عنك 

�لوجاهي.

رئي�س �لمحكمة 

65917

�لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إع����ان  

بمثابة  بدم�صق  �لثانية  �ل�صرعية 

�لمدعى  �إل��ى  موجهة  �إخطار  مذكرة 

عليه 

رق����������������م �أ���������ص��������ا���������س 

�لدعوى:2021/1039

�لجهة �لمدعية :طالبة �لتبليغ : 

�لمحامية  تمثلها  مرعي  منى 

هويد� �إبر�هيم.

�لجهة �لمدعى عليها : �لمطلوب 

تبليغها : غازي بن محمد �لمحاميد.

�ل�صقاق  لعلة  تفريق  �لدعوى: 

و�ل�صرر.

زو�لية  �لتا�صعة  �ل�صاعة  في 

من يوم �لثاثاء  �لو�قع في  27/  4 

/2021 لروؤية �لدعوى �لمقامة عليك 

من �لجهة �لمدعية منى مرعي بطلب 

ح�صور مجل�س عائلي 

�ل�صرعية  �لمحكمة  تخطرك 

�لوقت  في  للح�صور  بدم�صق  �لثانية 

تر�صل  �أو  تح�صر  لم  �إن   و  �لمحدد 

�الإج��ر�ء�ت  بحقك  تجري  عنك  وكيًا 

�لقانونية.

ج��رى  �إق��ام��ت��ك  م��ح��ل  لجهالة 

�إخطارك بو��صطة �ل�صحف �أ�صواًل 

�ل����ذي  �ل���ح���ك���م  ي��ع��ت��ب��ر  و 

بحقك                                                                       �لوجاهي  بمثابة  �صي�صدر 

�لقا�صي �ل�صرعي

65949

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

�لبد�ية �لمدنية �الأولى �لموقرة بدوما 

ب��ال��دع��وى رق��م �أ���ص��ا���س 754ل��ع��ام 

 2021

�لجهة �لمدعية )طالبة �لتبليغ (

محمد خير برنية 

�لجهة �لمدعى عليها )�لمطلوب 

تبليغها( عبد �لكريم عزيز رومية 

�لدعوى :تثبيت بيع 

ووفقًا  عنو�نك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

الأحكام �لمادة 27فقرة )�أ( من قانون 

�أ�صول �لمحاكمات رقم 1لعام 2016 

تقرر دعوتك لح�صور جل�صة �لمحاكمة 

�الأربعاء  �لمقامة عليك و�لمحدد يوم 

لم  2021/5/19و�إذ�  في  �ل��و�ق��ع 

عنك  وكيًا  تر�صل  �و  بنف�صك  تح�صر 

�صتجري بحقك �لمعاملة �لقانونية

�لقا�صي

65950

�إع���������������������ان

�لعامة  �ل�صرق  �صركة  تعلن 

�لثانية  للمرة  �لد�خلية  لاألب�صة 

عرو�س  طلب  �إجر�ء  في  رغبتها  عن 

لتقديم  �لمختوم  �ل��ظ��رف  بطريقة 

جت  �آل��ة  ت�صغيل  وب��د�ي��ة  وتركيب 

�صباغة مغلق 250 كغ عدد /1/ . 

�لخا�صة  �ل�صروط  لدفاتر  وفقًا 

و�لتي  و�لمالية  �لحقوقية  �لفنية 

�لديو�ن  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لعام لل�صركة مقابل دفع

 )15000 ل.�س ( . 

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

/5000000 ل.�س/ خم�صة مايين 

ليرة �صورية فقط ال غير .

�لتاأمينات �لنهائية %10   -

من قيمة �لعقد.

�لعار�س  �رت��ب��اط  م��دة   -

�ليوم  من  تبد�أ  /يوما   30/ بعر�صه 

�لتالي لتاريخ �الإغاق. 

 /120/ �لتنفيذ  م��دة   -

لتبليغ  �لتالي  �ليوم  من  تبد�أ  يوما 

�لمتعهد �أمر �لمبا�صرة .

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

�ل���ع���رو����س ه���و ي����وم �الأرب����ع����اء 

2021/05/05 م .

ت��ق��دم �ل��ع��رو���س �إل���ى   -

ديو�ن �ل�صركة �لكائن بدم�صق �س.ب 

1100 – �أول طريق �ل�صيدة زينب. 

�لمدير �لعام

65951

�إع��������ان 

�لعامة  �ل�صرق  �صركة  تعلن 

عن  �الأولى  للمرة  �لد�خلية  لاألب�صة 

بطريقة  مناق�صة  �إج��ر�ء  في  رغبتها 

�ل��م��و�د  لتقديم  �لمختوم  �ل��ظ��رف 

لل�صروط  وف��ق��ًا  لل�صركة  �لتالية 

و�لمالية  �لحقوقية  �لفنية  �لخا�صة 

من  عليها  �لح�صول  يمكن  و�ل��ت��ي 

�لديو�ن �لعام لل�صركة . 

- وفقًا للجدول �لتالي :  

1 ت�صل�صل 

نايلون  �أك��ي��ا���س  �ل��م��ادة  ن��وع 

�صفاف /35*25/

�لكمية /كغ/ 11050 

/ل.���س/  �الأول��ي��ة  �لتاأمينات 

2776315 ل.�س

-مدة �رتباط �لعار�س �لمر�صح 

�ليوم  من  تبد�أ  يوما   /30/ بعر�صه 

�لتالي لتاريخ �الإحالة . 

-قيمة �لتاأمينات �لنهائية %10 

من قيمة �لعقد . 

 /30/ خ���ال  �لتنفيذ  -م���دة 

�أمر  لتاريخ  �لتالي  �ليوم  من  يوما 

�لمبا�صرة  

�إ�صبارة  على  �لح�صول  -يمكن 

مقابل  �ل�صركة  ديو�ن  من  �لمناق�صة 

�أمر  بموجب  تدفع  ل.�س   /1500/

قب�س في �ل�صركة . 

�لعرو�س  لتقديم  موعد  �آخر   -

يوم �الثنين 2021/05/03م .  

�لعرو�س  ف�س  موعد  يحدد   -

في تمام �ل�صاعة �لعا�صرة من �صباح 

يوم �لثاثاء 2021/05/04م .   

دي��و�ن  �إل��ى  �لعرو�س  تقدم   -

���س.ب  بدم�صق  �ل��ك��ائ��ن  �ل�صركة 

1100- �أول طريق �ل�صيدة زينب 

�لمدير �لعام  

95952

�إعان 

م��ذك��رة  �إخ��ط��ار  ���ص��ادرة عن 

�لمحكمة �ل�صرعية بدم�صق

�لغرف�ة  �لتا�صع��ة  رقم �الأ�صا�س: 

2021/9/7202

بنت  علوطو   ورده   : �لمدعية 

�صليمان

�لمدعى عليه :با�صل بن ح�صين 

حن��ان 

من  زو�ل��ي��ة  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

�الأربعاء 2021/5/5  لروؤية �لدعوى 

ورده  �لمدعية    من  عليك  �لمقامة 

علوطو بنت �صليمان  بطلب  تثبيت 

زو�ج ون�صب ونفقة  تخطرك �لمحكمة 

للح�صور في �لوقت �لمحدد حتى �إذ� 

لم تح�صر �أو تر�صل وكيًا عنك تجري 

في حقك �الإجر�ء�ت �لقانونية وب�صبب 

جرى     �الإ�صتثنائية   �الأمنية  �الأو�صاع 

�أ�صوال   �خطارك   بو��صط��ة �ل�صحف 

و يعتير �لحكم �لذي �صي�صدر  بمثابة 

�لوجاهي بحقك 

�لقا�صي �ل�صرعي

65953

�إعان 

مجل�س  لح�صور  دع��وة  مذكرة 

عائلي 

�لجهة �لمدعية : �صميرة �أبو علي 

ح�صن يمثلها �لمحامي ح�صن �صديد 

بن  علي   : عليها  �لمدعى  �لجهة 

�أحمد �لحارثي - �صعودي �لجن�صية 

 �لدعوى : تفريق لعلة �ل�صقاق .

في �لدعوى رقم �أ�صا�س /184/ 

لعام 2021 �لمنظورة �أمام �لمحكمة 

�ل�صرعية بالتل 

مجهول  عليه  �لمدعى  كان  لما 

�الإقامة 

ت��ق��رر ت��ب��ل��ي��غ��ك  ل�����ص��ق��ًا على 

و�الإع��ان  �لمحكمة  �إعانات  لوحة  

وذلك  ر�صمية  يومية  �صحيفة   في 

�ل�صاعة   �لعائلي  مجل�س  لح�صور 

تاريخ  �لخمي�س  يوم  من  �لعا�صرة 

مكتب  في  �صباحًا    2021/4/15

لم  و�إذ�  �لتل  في  �ل�صرعي  �لقا�صي 

قانونيًا  وك��ي��ًا  تر�صل  �أو  تح�صر 

                                                              . �لقانونية  �لمعاملة  بحقك  تجري 

�لقا�صي

65954

غير  �م��و�ل  بيع  �خطار  بمثابة 

�لتنفيذي  بالملف  بال�صحف  منقولة 

في  �صرعي  تنفيذ   2021/1500

دم�صق

�لح�صين  ل��ه:رغ��ده  �لمحكوم 

�بنة عدنان _ يمثلها �لمحامي محمد 

�الأبر�س.

�بن  ب�صير  عليه:ماهر  �لمحكوم 

�أحمد.

�ل�صند �لتنفيذي:حكم �صادر عن 

�لمحكمة �ل�صرعية �لثانية فئة )�أ( في 

رقم  قر�ر   )787( رقم  �أ�صا�س  دم�صق 

)1960(

مقد�ر �لدين :خم�صون غر�م ذهب 

بتاريخ  قيمتها  يعادل   )21( عيار 

�لوفاء.

و  م�صاحة  و  وم��وق��ع  و���ص��ف 

في  �ل�صهمية  �لح�صة   : �لعقار  حدود 

حرنة   2/426 و   1178 �لعقارين 

1/71 منطقة �لتل �لعقارية في ريف 

دم�صق.

�ل�صرعي  �لتنفيذ  رئا�صة  قررت 

في دم�صق:

�لمدرج  �لعقار  ببيع  �خطارك 

�لعقارية  منطقته  و  مح�صره  رق��م 

�عاه فننذرك باأنك �ن لم تدفع مقد�ر 

�صندوق  �ل��ى  �ع��اه  �لمبين  �لدين 

دم�صق  في  �ل�صرعي  �لتنفيذ  د�ئ��رة 

تاريخ  تلي  يوما  ع�صر  خم�صة  خال 

�ال  و  بال�صحف  �الخ��ط��ار  ه��ذ�  ن�صر 

�صتجري بحقك �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 

�لمن�صو�س عليها بالقانون

في  �ل�����ص��رع��ي  �لتنفيذ  م��دي��ر 

دم�صق

65959

للمرة   /2/ رقم  مناق�صة  �إعان 

�لثانية

يعلن فرع ريف دم�صق للمخابز 

عن رغبته ب�صر�ء كمية 125 طنًا من 

مادة ملح طعام �صخري �أبي�س ناعم 

)غير ميود( وذلك ح�صب �لمو��صفات 

�لمحددة في دفتر �ل�صروط �لمحفوظ 

لدى �لد�ئرة �لتجارية بالفرع.

 500000 �الأولية:  �لتاأمينات   -

خم�صمئة �ألف ليرة �صورية ال غير.

10% من  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �لعقد.

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه 

30 يومًا.

- مدة �لتنفيذ: 30 يومًا

 2000 �ل�صروط:  دفتر  قيمة   -

ليرة �صورية.

�لعرو�س  لتقديم  موعد  �آخر   -

ديو�ن  في  2021/4/27م  تاريخ 

�لفرع �لكائن جديدة عرطوز.

تاريخ  �لعرو�س  ف�س  موعد   -

�ل��ف��رع  م��ق��ر  ف��ي  2021/4/28م 

�ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا.

مدير فرع ريف دم�صق للموؤ�ص�صة 

�لعامة �ل�صورية للمخابز.

65918

�إعان بمثابة �صند تبليغ حكم

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية /7/ بدم�صق

�لعام  �لمدير  �لتبليغ:  طالب 

لل�صركة �ل�صورية لات�صاالت بدم�صق 

ق�صايا  �إد�رة  تمثله  لوظيفته  �إ�صافة 

�لدولة.

�صركة  مدير  تبليغهم:  �لمطلوب 

�صكود� دو�صان يو�صف �ول�صاك.

تقرر  فقد  عنو�نكم  لجهالة  نظر� 

لدينا في �الإ�صارة �أ�ص�ا�س /1800/ 

ق���ر�ر /438/ لعام 2019 تبليغكم 

�لقر�ر �لبد�ئي �لتالي: 

بدفع  عليه  �لمدعى  �ل��ز�م   -1

ليرة   /247868/ وق���دره  مبلغ 

�لفائدة  مع  �لمدعية  للجهة  �صورية 

�كت�صاب  تاريخ  من   %4 �لقانونية 

�لحكم �لدرجة �لقطعية وحتى �لوفاء 

�لتام. 

2- ت�صمين �لجهة �لمدعى عليها 

�لر�صوم و�لم�صاريف.

ح�صب  علنا  و�أفهم  �صدر  ق��ر�ر 

�الأ�صول قابا لا�صتئناف.

�لقا�صي

65919

  �إعان بمثابة �صند تبليغ حكم

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية /13/ بدم�صق

�لعام  �لمدير  �لتبليغ:  طالب 

لل�صركة �ل�صورية لات�صاالت بدم�صق 

ق�صايا  �إد�رة  تمثله  لوظيفته  �إ�صافة 

�لدولة.

�صيخ  �أميرة  تبليغهم:  �لمطلوب 

عمرين بنت محمد �صعيد.

تقرر  فقد  عنو�نكم  لجهالة  نظر� 

لدينا في �الإ�صارة �أ�ص�ا�س /4679/ 

ق���ر�ر /732/ لعام 2018 تبليغكم 

�لقر�ر �لبد�ئي �لتالي: 

بدفع  عليها  �لمدعى  �ل��ز�م   -1

ومئتان  مايين  ثاثة  وق��دره  مبلغ 

وثاثة وثاثون �ألفا و�أربع وثمانون 

مع  �لمدعية  للجهة  �صورية  ليرة 

تاريخ  م��ن   %4 �لقانونية  �لفائدة 

�الدعاء وحتى تمام �لوفاء. 

عليها  �ل��م��دع��ى  ت�صمين   -2

�ل��ر���ص��وم و�ل��م�����ص��اري��ف و�أت��ع��اب 

محاماة.

ح�صب  علنا  و�أفهم  �صدر  ق��ر�ر 

�الأ�صول قابا لا�صتئناف.

�لقا�صي

65920

مذكرة �خطار �صادرة عن محكمة 

�لمدنية �لعا�صرة بدم�صق 

يمثله  �لرفاعي  ماهر  �لمدعي: 

�لمحامي محمد نبيل ك�صور 

ديب  بن  :خالد  عليه  �لمدعى 

�ل�صعار 

�أ�صا�س �لدعوى: /4748/ لعام 

 2021

�لجل�صة: 2021/4/27 

ومكان  عنو�نك  لجهالة  نظر� 

موعد  لدينا  تقرر  �لحالي  �قامتك 

للح�صور  �أع���اه  �ل��م��ق��رر  �لجل�صة 

�ل�صاعة  في  عليك  �لمقامة  بالدعوى 

�و  تح�صر  لم  و�ن  �صباحًا  �لعا�صرة 

�صي�صدر  عنك  قانونيا  وكيا  تر�صل 

�لقر�ر بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65921

�لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إع����ان 

�ل�صرعية �لخام�صة بدم�صق )ب(

موجهة  �إخطار  مذكرة  بمثابة 

�إلى �لمدعى عليه رقم �أ�صا�س �لدعوى 

3006 لعام 2021

�لمدعية: ميرنا مللي

عبد  بن  حمدي  عليه:  �لمدعى 

�لمجيد ق�صوم

في �ل�صاعة �لتا�صعة زو�لية من 

يوم �الحد �لو�قع في 2021/4/18 

من  عليك  �لمقامة  �ل��دع��وى  ل��روؤي��ة 

�لمدعية.

بدعوى: تثبيت طاق.

�ل�صرعية  �لمحكمة  تخطرك 

في  للح�صور  بدم�صق  �لخام�صة 

تح�صر  لم  �ن  حتى  �لمحدد  �لوقت 

بحقك  تجري  عنك  وكيا  تر�صل  �و 

�الجرء�ت �لقانونية.

جرى  �قامتك  مكان  ولجهالة 

�أ�صواًل  �ل�صحف  بو��صطة  �خطارك 

ويعتبر �لحكم �لذي �صي�صدر بمثابة 

�لوجاهي بحقك. 

�لقا�صي �ل�صرعي

65922

مذكرة �إخطار بال�صحف

دحبور  ر�ن��ي��ا  �لتبليغ:  طالب 

بنت �حمد- يمثلها �لمحامي خلدون 

�لمحيثاوي.

ح�صين  تبليغهما:  �لمطلوب 

و��صافة  نف�صه  عن  ��صالة  دحبور 

وبنا  دحبور  محمد  موؤرثيه  لتركة 

�لن�صار و�حمد دحبور.

نظر�ً لجهالة عنو�نك تقرر لدينا 

 2021 لعام   21 ��صا�س  بالدعوى 

�لمدنية  �لبد�ية  حكمة  من  �لمنظورة 

لح�صور  دعوتك  جرمانا  في  �لثانية 

ي��وم  �ل��م��ح��دد  �ل��م��ح��اك��م��ة  جل�صة 

�لثاثاء تاريخ 2021/5/4 �ل�صاعة 

�لتا�صعة و�ذ� لم تح�صر �و تر�صل من 

�لمعاملة  بحقك  تجري  عنك  ينوب 

�ل��ذي  �لحكم  ويعتبر  �لقانونية 

�صي�صدر بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65923

�إعان 

مذكرة �إخطار بال�صحف

لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

في  �لكائنة  د�ريا  في  �الأولى  �لمدنية 

مع�صمية �ل�صام

�لقا�صي: علي ديب�س

�لم�صاعد: مي�صاء �ل�صيخ

خوالني  �صارة  �لمدعية:  �لجهة 

بنت محمد- يمثلها �لمحامي �صليمان 

خوالني.

محمد  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

ج��ودت  محمد  �ب���ن  م��ح��م��ود  ه���ال 

وخديجة محمود بنت محمد جودت 

وم��ح��م��د ب���ال م��ح��م��ود �ب���ن محمد 

جودت و�نعام �لغبار بنت محمود.

ن����ظ����ر�ً ل���ج���ه���ال���ة ع��ن��و�ن��ك 

ت��ق��رر �خ��ط��ارك��م ب��و����ص��ط��ة �ح��دى 

جل�صة  م��وع��د  �لمحلية  �ل�صحف 

تاريخ  �الحد  يوم  �لمقررة  �لمحاكمة 

2021/5/9 وذلك في تمام �ل�صاعة 

�لدعوى  في  �صباحا  ع�صر  �لحادية 

تثبيت  بالدعوى   720 ��صا�س  رقم 

بيع .

ف��ي ح���ال ع���دم ح�����ص��ورك في 

بحقك  ت��ج��ري  �ل��م��ح��دد  �ل��م��وع��د 

�الجر�ء�ت �لقانونية و�صي�صدر �لحكم 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65924

�إعان

مذكرة دعوة بال�صحف

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية في �لقنيطرة

عادل  �صهام  �لمدعية:  �لجهة 

�لكردي

ع��ادل  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

ع�صام  �أوالد  �لهدى  ون��ور  ومحمد 

�لكردي- مجهوو �الإقامة.

�لدعوى: تثبيت عقد بيع

�قامتكم  عنو�ن  لجهالة  نظر�ً 

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  تدعوكم 

لجل�صة  �ل��ق��ن��ي��ط��رة  ف��ي  �ل��ث��ان��ي��ة 

رقم  �لبد�ئية  �لدعوى  في  �لمحاكمة 

وذل��ك   2021 ل��ع��ام   336 �أ���ص��ا���س 

في  �صباحًا  �لتا�صعة  �ل�صاعة  في 

تح�صرو�  لم  و�إذ�  2021/5/11م 

قانونيًا  وكيًا  تر�صلو�  �أو  باأنف�صكم 

�لمعاملة  حقكم  في  �صتجري  عنكم 

�لقانونية.

�لقا�صي

65925

�إعان 

�إخطار تنفيذي بال�صحف

لعام   236 �لتنفيذي  بالملف 

2021 تنفيذ �أ�صرفية �صحنايا

نبيل  �لمحامي   : �لتنفيذ  طالب 

جزعة ب�صفته �ل�صخ�صية .

وحيد  ب�����ص��ار  ���ص��ده:  �ل��م��ن��ف��ذ 

دروي�س.

جهة  �إل��ى  �نتقلتم  �إن��ك��م  حيث 

�الأخطار  تبليغكم  تقرر  فقد  مجهولة 

لوحة  وعلى  بال�صحف  �لتنفيذي 

�إعانات �لمحكمة في �لملف �لتنفيذي 

رقم 236 لعام 2021.

�لتنفيذ  رئ��ا���ص��ة  ق���ررت  ل��ذل��ك 

مع  �ل�صحف  بو��صطة  �إخ���ط���ارك 

مر�عاة مهلة �لم�صافة وعمًا باأحكام 

�أ�صول   288  -287  -281 �لمو�د 

محاكمات مدنية.

ونعلمكم باأنه قد تم و�صع �لقر�ر 

�لبد�ئي رقم 17 تاريخ 2019/3/14 

�ل�صادر عن محكمة ��صتئناف �لجنح 

لجر�ئم �لمعلوماتية في ريف دم�صق 

 2019 لعام   107 �أ�صا�س  بالدعوى 

و�لمت�صمن:

بدفع  �صده  �لمنفذ  �إلز�م   -1

مبلغ خم�صين �ألف ليرة �صورية 

    -2

   -3

وف����ي ح����ال ع����دم ح�����ص��ورك 

�صتجري بحقك �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 

�لمذكور  بالقانون  عنها  �لمن�صو�س 

�أعاه.

مدير �لتنفيذ

65960

�إعان 

�إخطار تنفيذي بال�صحف

لعام   235 �لتنفيذي  بالملف 

2021 تنفيذ �أ�صرفية �صحنايا

 ... جزعة  ر�صا  �لتنفيذ:  طالب 

ُيمثلها �لمحامي نبيل جزعه.

وحيد  ب�����ص��ار  ���ص��ده:  �ل��م��ن��ف��ذ 

دروي�س

جهة  �إل��ى  �نتقلتم  �إن��ك��م  حيث 

�الإخطار  تبليغكم  تقرر  فقد  مجهولة 

لوحة  وعلى  بال�صحف  �لتنفيذي 

�إعانات �لمحكمة في �لملف �لتنفيذي 

رقم 235 لعام 2021.

�لتنفيذ  رئ��ا���ص��ة  ق���ررت  ل��ذل��ك 

مع  �ل�صحف  بو��صطة  �أخ���ط���ارك 

مر�عاة مهلة �لم�صافة وعمًا باأحكام 

�أ�صول   288  -287  -281 �لمو�د 

محاكمات مدنية.

و�صع  ت��م  ق��د  ب��اأن��ه  ونعلمكم 

ت��اري��خ   93 �ل��ب��د�ئ��ي رق���م  �ل���ق���ر�ر 

محكمة  عن  �ل�صادر   2019/9/24

بد�ية �لجز�ء لجر�ئم �لمعلوماتية في 

 108 �أ�صا�س  بالدعوى  دم�صق  ريف 

لعام 2019 و�لمت�صمن :

بدفع  �صده  �لمنفذ  �إلز�م   -1

ليرة  �أل��ف  وع�صرون  خم�س  مبلغ 

�صورية 

    -2

   -3

وف����ي ح����ال ع����دم ح�����ص��ورك 

�صتجري بحقك �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 

�لمذكور  بالقانون  عنها  �لمن�صو�س 

�أعاه.

مدير �لتنقيذ

65961

�إعان

  يود مجل�س بلدة حر�ن �لعو�ميد 

منح رخ�صة بناء  بالعقار /1305-  

حر�ن  �لعقارية  �لمنطقة    /  1308

�لعو�ميد 

عبد  م��ح��م��ود  محمد  لل�صيد  

�لو�حد

�الع��ت��ر����س على  ي��ود  م��ن  على 

بطلب  �لتقدم  �لمذكور  �لترخي�س 

م�صجل بديو�ن �لبلدة خال مدة �صهر  

بالجريدة  �الإعان  �صدور  تاريخ  من 

� �لدو�م  �أوقات  خال  وذلك  �لر�صمية 

لر�صمي                                            

ح��ر�ن  ب��ل��دة  مجل�س  رئ��ي�����س 

�لعو�ميد

65962

�إعان 

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

بمثابة  بدم�صق   �لتا�صعة  �لمدنية 

�لمدعى  �إل��ى  موجهة  �إخطار  مذكرة 

 3966 �أ�صا�س  رق��م  �ل��دع��وى  عليه 

لعام 2021

حكمت  ب���ن  ف����ادي  �ل��م��دع��ي: 

�ل�صناعة 

بنت  ���ص��ه��ام  عليها:  �ل��م��دع��ى 

�بر�هيم غريبة

تثبيت  �ل���دع���وى:  م��و���ص��وع 

مذكرة  كانت  لما  �صكنية  �صقة  بيع 

في  للح�صور  عليها  �لمدعى  دع��وة 

�لدعوى قد عادت ب�صرح �أنها �صافرت 

�لمحكمة  قررت  لذلك  �لقطر،  خارج 

�خطارك بو��صطة �لن�صر في �ل�صحف 

�ع��ان��ات  ل��وح��ة  وع��ل��ى  �لمحلية 

في  �لدعوى  في  للح�صور  �لمحكمة 

�ل�صاعة  في  �لمحدد  �لمحاكمة  موعد 

�لعا�صرة من �صبح يوم �الحد �لو�قع 

في 2021/5/23، و�ن لم تح�صر �و 

تر�صل محاميا وكيًا عنك في �لموعد 

�لمحدد �آنفًا جرت في حقك �لمعاملة 

بحقك  �لحكم  و�صي�صدر  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

رئي�س �لمحكمة

65963

�إخطار 

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادر 

لعام   376 �أ�صا�س  بالدعوى  بالنبك 

 2021

بنت  مي�صاء  �لمدعية:  �لجهة 

ريما  �لمحامية  تمثلها  �لتا  محمد 

�لعبد 

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�لكريم  عبد  كمال  �إبر�هيم  دعوتها: 

�صويف  بني   1972 تولد  �هلل  عبد 

مجهول �الإقامة 

�لدعوى: تفريق لعلة �ل�صقاق 

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر� 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

�لمحاكمة �لمقامة عليك و�لمحدد يوم 

�لتا�صعة  �ل�صاعة   2021/4/29

�و  بنف�صك  تح�صر  لم  و�ذ�  �صباحًا 

بحقك  ت��ج��ري  عنك  وك��ي��ا  تر�صل 

�لمعاملة �لقانونية.

�ل�صرعية  �لمحكمة  رئ��ي�����س 

بالنبك

65967

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

�ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

�لمدنية بالنبك دعوى ��صا�س 243/

لعام 2021 

�لم�صتاأنف: �ل�صيد وزير �لزر�عة 

و�الإ�صاح �لزر�عي –�إ�صافة لمن�صبه 

�ل���زر�ع���ة  م��دي��ر  �ل�����ص��ي��د   -2

دم�صق–  بريف  �لزر�عي  و�الإ�صاح 

�إ�صافة لوظيفته 

تمثله �إد�رة ق�صايا �لدولة

بن  ع��ل��ي  ع��ل��ي��ه:   �لم�صتاأنف 

م�صعود �لخطيب    

نظر�ً لجهالة مكان �قامتك لذلك 

لجل�صة  �لدعوة  مذكرة  تبليغك  تقرر 

�ل�صاعة   2021/4/25 �الأح��د  يوم 

�لعا�صرة �صباحًا بو��صطة �ل�صحف.

فاإذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل 

من ينوب عنك تجري بحقك �لمعاملة 

�لقانونية.

�لقا�صي

65912

�إعان  بمثابة مذكرة دعوى

�ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

�لمدنية بالنبك دعوى ��صا�س 242/

لعام 2021 

�لم�صتاأنف: �ل�صيد وزير �لزر�عة 

و�الإ�صاح �لزر�عي –�إ�صافة لمن�صبه 

�ل���زر�ع���ة  م��دي��ر  �ل�����ص��ي��د   -2

دم�صق–  بريف  �لزر�عي  و�الإ�صاح 

�إ�صافة لوظيفته

�لدولة  �أم��اك  مدير  �ل�صيد   -3

�إ�صافة لوظيفته 

ق�صايا  �إد�رة  جميعًا  تمثله 

�لدولة

�لم�صتاأنف عليه:  خالد قدور �بن 

زهير و�لدته �صعاد تولد 1958

�إقامتك لذلك  نظر�ً لجهالة مكان 

لجل�صة  �لدعوة  مذكرة  تبليغك  تقرر 

�ل�صاعة   2021/4/25 �الأح��د  يوم 

�لعا�صرة �صباحًا بو��صطة �ل�صحف.

فاإذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل 

من ينوب عنك تجري بحقك �لمعاملة 

�لقانونية.

�لقا�صي

65913



إعـــالنـــــات 3 العدد 255 الثالثاء 24 �سعبان 1442هـ املوافق 6 ني�سان 2021 م

اعالن حل وت�سفية 

�سركة جوى املحدودة امل�سوؤولية

ا�ضتنادًا اإلى القرار رقم 26 تاريخ2021/3/29 

الداخلية  التجارة  مدير  ال�ضيد  ع��ن  ال�ضادر 

واأحكام  ))بالتفوي�س((  الم�ضتهلك  وحماية 

المادة 2/21 من قانون ال�ضركات

 رقم 29 لعام 2011 

محافظة  ف��ي  ال��ت��ج��اري  ال�ضجل  اأم��ي��ن  اإن 

ط��رط��و���س ي��ع��ل��ن ع���ن ح���ل وت�����ض��ف��ي��ة �ضركة 

لدى  الم�ضجلة  الم�ضوؤولية  المحدودة  جوى 

اأمانة ال�ضجل التجاري بطرطو�س تحت رقم 

المحا�ضب  وتعيين   2014/8/26 تاريخ   6495

جبيلي((كم�ضٍف  ))ب�ضام  ال�ضيد  القانوني 

اأحكام  وف���ق  م��وج��ودات��ه��ا  ولجميع  لل�ضركة 

ال�ضركات رقم 29 لعام 2011 والنظام  قانون 

الأ�ضا�ضي لل�ضركة

40751  اأمين ال�سجل التجاري بطرطو�س

اعالن

دعوة الدائنني ل�سركة جوى املحدودة امل�سوؤولية

))ب�ضام  ال���ق���ان���ون���ي  ال��م��ح��ا���ض��ب  ال��م�����ض��ف��ي  ان 

الم�ضوؤولية  ال��م��ح��دودة  ج���وى  ل�ضركة  ج��ب��ي��ل��ي(( 

رقم  تحت  التجاري  ال�ضجل  اأم��ان��ة  ل��دى  الم�ضجلة 

رقم  القرار  الى  وا�ضتنادًا   2014/8/26 تاريخ   6495

مدير  ال�ضيد  ع��ن  ال�����ض��ادر   2021/3/29 ت��اري��خ   26

بطرطو�س  الم�ضتهلك  وحماية  الداخلية  التجارة 

))بالتفوي�س(( 

تدعو جميع الدائنين ل�ضركة جوى المحدودة 

ال��م�����ض��وؤول��ي��ة ل��م��راج��ع��ة م��ق��ر ال�����ض��رك��ة ال��ك��ائ��ن في 

طابق  ال��م��الح��ي��ة  ال��ت��وك��ي��الت  –جانب  ط��رط��و���س 

و�ضطي عقار 2/5619 هاتف 211054

والوثائق  الم�ضتندات  كافة  معهم  م�ضطحبين 

ال�ضركة  تجاه  ديونهم  لإثبات  الالزمة  والثبوتيات 

الدائنين وذلك لفترة  الدين وعنوان  وبيان مقدار 

مدتها ت�ضعون يومًا تبداأ من تاريخ ن�ضر هذا العالن 

الأول بال�ضحف المحلية وذلك خالل �ضاعات الدوام 

الر�ضمي ما عدا يومي الجمعة وال�ضبت .

الم�سفي القانوني لل�سركة    40752

�صادر  حكم  قر�ر  تبليغ  �عان    

عن �لمحكمة �ل�صرعية في �لتل

قر�ر   601 ��صا�س  رقم  بالدعوة 

رقم 447 لعام 2021

طالب �لتبليغ : نبيلة طالب بنت 

محمد و�لدتها نور� تولد 1985

محمد  عماد  تبليغه:  �لمطلوب 

بن محمد و�لدته حليمة تولد 1968 

�� كونه م�صافر �لى رو�صيا.

مو�صوع �لدعوى زيادة نفقة

رقم  �لحكم  تبليغك  لتعذر  نظر�ً 

�ل�صرعية  �لمحكمة  �ل�صادر عن   447

في   2021/3/28 بتاريخ  �لتل  في 

 2021 لعان   447 ��صا�س  �لدعوى 

باحكام  وعما  لقمة  مجهول  كونك 

�لمدنية  �لمحاكمات  ��صول  قانون 

عن  �لمذكور  �لحكم  تبليغك  قررنا 

لوحة  على  ول�صقا  �الع��ان  طريق 

من  �قر  و�لقا�صي  �لمحكمة   �عانات 

حيث �لنتيجة:

�لمفرو�صة  �لنفقة  زي���ادة   ����  1

عن  �ل�����ص��ادرة   /471/ ب��ال��ق��ر�ر 

��صا�س  بالدعوى  �ل�صرعية  �لمحكمة 

 2016/7/19 بتاريخ   /224/

لت�صبح �ثني  ع�صر �لف ليرة �صورية 

وذل��ك  2011م  تولد  مريم  للطفلة 

�عتبار� من تاريخ �الدعاء �لو�قع في 

�لمدعية  وتخويل  2020/10/19م 

بقب�صها.

عليه  �ل��م��دع��ى  ت�صمين    ����  2

�لر�صوم و�لم�صاريف.

حكما وجاهيا وبمثابة �لوجاهي 

لا�صول   وف��ق��ا  علنا  و�ف��ه��م  ���ص��در 

�لمو�فق   1442 �صعبان   14 بتاريخ 

للطعن  قابا  2021/3/28م  ل��� 

بطريق �لنق�س.

�لقا�صي

65964

�عان  بمثابة دعوة 

�ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادر 

�لمدنية بدم�صق �لغرفة �لثالثة 

رقم �لدعوى :761 لعام 2021 

بن  �لحميد  :عبد  �لم�صتاأنف 

�لمحامية  محمد خالد ح�صكي تمثله 

غ�صون �لزيبق

و�صام  مكرم  عليه:  �لم�صتاأنف 

محمد  �لمرحوم  بنات  و�صذ�  وري��م 

علي ح�صكي

�لمرحوم  �أوالد  وغ�صان  م��ازن 

محمد جال ح�صكي 

�نف�صهم  عن  ��صالة  و�لجميع 

علي  محمد  موؤرثيهم  لتركة  و��صافة 

ح�صكي ومحمد �صعيد ح�صكي  

مو�صوع �لدعوى: ��صتئناف

قررت �لمحكمة دعوتك لح�صور 

�الحد  يوم  �لمتخذ  �لمحاكمة  جل�صة 

�لعا�صرة  �ل�صاعة   2021/5/9

�صباحًا 

�لمحكمة  �لى  �لح�صور  فعليك 

لم  و�ذ�  �أع���اه  �لمبين  �لموعد  ف��ي 

عنك  وكيا  تر�صل  �و  بنف�صك  تح�صر 

�لقانونية  �لمعاملة  بحقك  تجري 

بحقك  �ل�����ص��ادر  �لحكم  و�صيعتبر 

بمثابة �لوجاهي.  

�ال�صتئناف  محكمة  رئ��ي�����س 

�لمدنية بدم�صق

65965

�إعان

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادر   

�لتا�صعة بدم�صق

ح�صور مجل�س عائلي 

رق����������������م �أ���������ص��������ا���������س 

�لدعوى:2020/4832

بنت  حليمة  �لمدع����������ية: 

�لمحامي  يمثلها  �لعو�س  �صالح 

عدنان �لرفاعي.

�لمدعى عليه: ح�صام بن توفيق 

ما �أحمد.

في �ل�صاعة �لعا�صرة زو�لية من 

يوم �الثنين  �لو�قع في 2021/5/3  

�لجهة  من  �لمقامة  �لدعوى  لروؤية 

مجل�س  ح�����ص��ور  بطلب  �ل��م��دع��ي��ة 

عائلي. 

�ل�صرعية  �لمحكمة  ت��دع��وك 

�لتا�صعة بدم�صق للح�صور في �لوقت 

�أو تر�صل  �إن لم تح�صر  �لمحدد حتى 

�الإج��ر�ء�ت  بحقك  تجري  عنك  وكيًا 

 27 �لمادة  باأحكام  وعمًا  �لقانونية 

ولجهالة  �لمحاكمات  ق��ان��ون  م��ن 

بو��صطة  تبليغك  جرى  �إقامتك  محل 

�ل�صحف �أ�صوال.

�لقا�صي

65966

�خطار  م��ذك��رة  بمثابة  �ع���ان  

بال�صحف �صادرة عن محكمة �لبد�ية 

�لمدنية �لثانية ع�صرة بدم�صق

حاج  نرمين  �الإخ��ط��ار:  طالب 

يا�صر  محمد  �لمحامي  يمثلها  ح�صن 

قاووق   

��صم �لمطلوب �خطاره و�صهرته: 

جنباط حاج ح�صن بن عبد �لهادي 

لتركة  و�إ�صافة  نف�صه  عن  �أ�صالة 

موؤرثه عبد �لهادي حاج ح�صن 

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  ونظر�ً 

�لدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  �خطاره 

 2021 ل��ع��ام   /6274/ �أ���ص��ا���س 

�لمنظورة �أمام محكمة �لبد�ية �لمدنية 

�لثانية ع�صرة بدم�صق بطلب تثبيت 

بيع �إخطارك بموعد �لجل�صة �لقادمة 

 2021/5/17 بتاريخ  �الإثنين  يوم 

�ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا.

وكيا  تر�صل  �و  تح�صر  لم  و�ذ� 

�لحكم  �صي�صدر  عنك  ينوب  قانونيا 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65968

�إعان

 تبليغ بال�صحف �لكترونيا

طعن مدني رقم  /113/  لعام 

2021

و  �لتبليغ:هناء  طالبة  �لجهة 

هيفاء دياب بنات محمد تي�صير دياب 

�لمحامي  يمثلهم  نحا�س  �صميرة  و 

محمود �الحدب و �مل جال �لدين

 �لجهة �لمطلوب تبليغها: ح�صام 

و غياث و فاطمة �والد رفيق حليمة 

ب�صبب  تبليغكم  لتعذر  نظر� 

تبليغكم  تقرر  �لقطر  خارج  �صفركم 

�لمحكمة  �إعانات  ولوحة  بال�صحف 

 2021 لعام     /113/ رقم  �لطعن 

�لو�قع على �لدعوى �أ�صا�س /124/ 

قر�ر /29/ لعام 2021 �ل�صادر عن 

بريف  �لثانية  �ال�صتئناف  محكمة 

دم�صق و�لذي جاء فيه:

1-قبول �لطعن �صكًا.

نق�س  و  مو�صوعًا  2-ق��ب��ول��ه 

�لقر�ر �لطعين و �عادة �لملف لمرجعه 

�لقانوني .

�صدهم  �لمطعون  ت�صمين   -3

�التعاب.                                                             و  و�لم�صاريف  �لر�صوم 

رئي�س �لمحكمة

65969

�عان 

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادر 

بدم�صق �لغرفة �ل�صابعة

 3758  : �ل��دع��وى  ��صا�س  رق��م 

لعام 2021

�ب��ر�ه��ي��م  ف���ادي���ة   : �ل��م��دع��ي 

�لمن�صور

�لمدعى عليه : محمد زهير عادل 

�القامة  محل  و�لمجهول  �لمو�صللي 

حاليًا

ف����ي �ل�������ص���اع���ة �ل��ت��ا���ص��ع��ة 

زو�ل��ي��ه م��ن ي��وم �الرب��ع��اء �ل��و�ق��ع 

�لدعوى  لروؤية  ف����ي2021/4/21 

�بر�هيم  ف��ادي��ة  م��ن  عليك  �لمقامة 

مجل�س  ح�صور  بطلب  �لمن�صور 

�ل�صرعية  �لمحكمة  وتدعوك  عائلي 

بدم�صق للح�صور في �لوقت �لمحدد 

وكيًا  تر�صل  �و  تح�صر  لم  �ذ�  حتى 

ينوب عنك  تجري في حقك �لمعاملة 

�لقانونية ولجهالة محل �قامتك جرى 

تبليغك بو��صطة �ل�صحف ��صواًل و�ذ� 

لم تح�صر �و تر�صل وكيا ينوب عنك 

بمثابة  بحقك  �ل�صادر  �لحكم  يكون 

�لوجاهي .

�لقا�صي

65970

�عان 

)�صند تبليغ قر�ر حكم �صادر عن 

بالدعوى  بنوى  �ل�صرعية  �لمحكمة 

 /  276/ قر�ر  ��صا�س/171/   رقم 

لعام 2020م (

�بر�هيم  هدى   : �لتبليغ  طالبة 

�لمحامي  وكيلها  ن��وى  م��ن  �ل�صقر 

يو�صف �لعمارين 

عبد  محمد   : تبليغه  �لمطلوب 

�لعزيز �ليو�صف – من حم�س مجهول 

�القامة

�لقر�ر  تبليغه  �لمطلوب  �لقر�ر 

رقم / 276 / تاريخ 2020/9/8م 

في  �ل�صرعية   �لمحكمة  عن  �ل�صادر 

نوى 

تقرر  فقد  عنو�نك  لجهالة  نظر� 

تبليغك �صند تبليغ قر�ر حكم بو��صطة 

�ل�صحف �ليومية و�لمت�صمن :

�لجاري في  �لزو�ج  1(- تثبيت 

بين  2016/1/15م   بتاريخ  نوى 

�لمتد�عيين �لزوج محمد عبد �لعزيز 

حم�س  تولد  هيام  و�لدته  �ليو�صف 

1997/3/1م كرم �لزيتون خ� 323 

�بر�هيم  �ل�صقر بنت  : هدى  و�لزوجة 

خ�  نوى  1998/9/3م  نوى  تولد 

ليرة  �ل��ف  مئتي  �لمهر  على   482

جهازية   ��صياء  قيمة  مقدم  �صورية 

ومئتي �لف ليرة �صورية موؤجل

2 ( – �ثبات بنوة ون�صب �لطفل 

2018/1/20م  ن��وى  ت��ول��د  علي 

و�ل���ط���ف���ل���ة ����ص���ه���د ت����ول����د ن���وى 

�لجهة  الأبويهما  2020/1/10م 

�لمدعية و�لجهة �لمدعى عليها 

3( - �إلز�م �مين �ل�صجل �لمدني 

�لفقرتين  �لمخت�س بتدوين م�صمون 

�لمدنية  �الح��و�ل  �صجات  في    2+1

�أ�صواًل 

�لمدعى  �لجهة  ت�صمين    -  )  3

عليها �لر�صوم و�لم�صاريف 

قر�ر�ً وجاهيًا وبمثابة �لوجاهي 

علنا  �صدر  بالنق�س  للطعن  قابًا 

/1442ه  م��ح��رم   /20 ب��ت��اري��خ 

و�أفهم  تلي  �المو�فق2020/9/8م 

ح�صب �الأ�صول

�لقا�صي �ل�صرعي بنوى

65972

�عان 

�خطار �صادر عن محكمة �لنق�س 

غرفة �لهيئة �لعامة �لجز�ئية

رقم �لدعوى 110 لعام 2021

�لمخا�صمة:  طالبة  �لمدعية 

�لمحامي  يمثلها  ديب  نديم  �صباح 

�حمد محمد.

بالمخا�صمة:  عليه  �لمدعى 

لوكان جميل ديب.

ع��ل��ي��ه  �ل���م���دع���ى  �ن  ح���ي���ث 

بالمخا�صمة قد وردت مذكرة دعوته 

بال�صحف ولم يح�صر.

بو��صطة  �خ��ط��اره  تقرر  لذلك 

�لمدعى  على  فيقت�صي  �ل�صحف 

بجل�صة  �لح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

ي���وم �الث��ن��ي��ن �ل��م��و�ف��ق ل��ت��اري��خ 

�لثانية  �ل�صاعة   2021/4/26

ع�صرة ظهر� ً.

وكيا  ير�صل  �و  يح�صر  لم  و�ذ� 

�ل��ذي  �لحكم  يعتبر  عنه  ًقانونيا ً

�صي�صدر بحقه بمثابة �لوجاهي.

نائب رئي�س محكمة �لنق�س

65973

�عان 

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

�لبد�ية �لمدنية �الأولى بريف دم�صق 

لعام   2715 �أ�صا�س  رقم  بالدعوى 

2021

�لجهة �لمدعي����������ة: �حمد فجر 

�ل�صلوم.

مي�صر  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

�حمد �لمر�صاق.

�لدع�����������������وى: بيع.

ووفقًا  عنو�نك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

الأحكام �لمادة 27 فقرة )�أ( من قانون 

�أ�صول �لمحاكمات رقم 1 لعام 2016 

جل�صة  لح�صور  دع��وت��ك  ت��ق��ررت 

�لمحاكمة �لمقامة عليك و�لمحدد يوم 

 2021/4/21 في  �لو�قع  �الأربعاء 

تر�صل  �و  بنف�صك  تح�صر  ل��م  و�إذ� 

�لمعاملة  وكيًا عنك �صتجري بحقك 

�لقانونية.

�لقا�صي

65974

�عان 

مذكرة �خطار بال�صحف �صادرة 

�لر�بعة  �ل�صرعية  �لمحكمة  ع��ن 

بدم�صق 

 /6651/ �أ�صا�س  �لدعوى  في 

لعام 2021 

يا�صمين  :�صارة  �لتبليغ  طالبة 

تمثلها �لمحامية �ماني عبي�صي 

:يعقوب  تبليغه  �ل��م��ط��ل��وب 

توفيق �صامانة

مو�صوع �لدعوى :نفقة وتفريق 

لعلة �ل�صقاق 

�لمدعى  دعوة  مذكرة  كانت  لما 

في  محددة  تبليغه  �لمطلوب  عليه 

جل�صة 2021/3/30 قد بلغت �ليه 

ن�صر� بال�صحف �ليومية وبما �نه لم 

�لمذكورة  �لمحاكمة  جل�صة  يح�صر 

�أعاه 

ل��ذل��ك ت��ق��رر �خ���ط���اره ن�����ص��ر�ً 

�لجل�صة  موعد  �ليومية  بال�صحف 

بتاريخ  �الأرب���ع���اء  ي���وم  �ل��ق��ادم��ة 

�و  يح�صر  لم  ف��اإذ�   2021/4/28

ير�صل وكيًا عنه ي�صدر �لحكم بحقه 

بمثابة �لوجاهي

�لقا�صي

65975

�عان 

مذكرة �خطار بو��صطة �ل�صحف

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �الولى في قطنا

بالدعوى رقم ��صا�س : / 651 / 

لعام 2021

علي  محمد   : �لمدعية  �لجهه 

�لرخاني

�أمجد   : عليها  �لمدعى  �لجهه 

و�أحمد ونا�صر �والد با�صل مليحاني 

لتركة  و��صافة  �نف�صهم  عن  ��صالة 

موؤرثهم

ت�صجيل  ف�صخ   : �ل��م��و���ص��وع 

مركبة

�لقطر  خ���ارج  ل�صفركم  ن��ظ��ر� 

طريق  ع��ن  دعوتكم  لدينا  ت��ق��ررت 

�لمحاكمة  جل�صة  لح�صور  �ل�صحف 

يوم �الثنين �لو�قع في 2021/5/10 

و�ذ� لم تح�صرو� �و تر�صلو� من ينوب 

�الج���ر�ء�ت  بحقكم  �صتجري  عنكم 

�لحكم  و�صي�صدر  ��صواًل  �لقانونية 

بحقكم بمثابة �لوجاهي

 �لقا�صي

65977

�عان 

مجل�س  لح�صور  دع��وة  مذكرة 

عائلي 

�لجهة �لمدعية: حياة �لتلي بنت 

�إبر�هيم و�صلمى تولد 1982 

عبدو  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

تولد  وحميده  م�صطفى  �بن  �لف�صل 

 1984

لعلة  تفريق  �لدعوى:  مو�صوع 

�ل�صقاق 

�أ�صا�س/53/ رقم  �لدعوى  في 

لعام 2021 

مجهول  عليه  �لمدعى  كان  لما 

�لمادة/26/ باأحكام  وعما  �الإقامة 

�أ�صول محاكمات 

لوحة  على  ل�صقا  تبليغه  تقرر 

في  و�الإع����ان  �لمحكمة  �إع��ان��ات 

لموعد  ر�صمية  ي��وم��ي��ة  �صحيفة 

�نعقاده  �لمحدد  �لعائلي  �لمجل�س 

�ل�صاعة   2021/4/8 �لخمي�س  يوم 

مكتب  في  �صباحا  ع�صرة  �لحادية 

�لقا�صي �ل�صرعي في حر�صتا و�إذ� لم 

يح�صر �و ير�صل وكيا قانونيا تجري 

بحقه �لمعاملة �لقانونية.

�لقا�صي

65979

�إخطار تنفيذي بال�صحف

�صادر عن د�ئرة �لتنفيذ �لمدني 

بدم�صق

بالملف �لتنفيذي رقم 246 �س م   

لعام 2021

�لعام  �لمدير  �لتنفيذ:  طالب 

�إ�صافة  �ل�صوري  �لتجاري  للم�صرف 

لوظيفته 

تمثله �لمحامية عليا بل�صة 

�لمنفذ �صده: �صامر جرعتلي �بن 

ر�صان  

عقد  �لتنفيذ  مو�صع  و���ص��ع   

 2006/2/28 ت��اري��خ  �ل��ق��ر���س 

�إلز�مك بدفع مبلغ �لقر�س  �لمت�صمن 

�لر�صوم  �إل��ى  �إ���ص��اف��ة  و�ل��غ��ر�م��ات 

و�لم�صاريف وفو�ئد �لتاأخير ، وبناء 

وتوفيقا  ل��ه  �لمحكوم  طلب  على 

/288  – �لمادتين/287  الأح��ك��ام 

بتنفيذ  نكلفكم  محاكمات  �أ���ص��ول 

م�صمون �لعقد �لمذكور خال خم�صة 

هذ�  تبلغك  تاريخ  تلي  يوما  ع�صر 

�ل�صحف  �إحدى  طريق  عن  �الإخطار 

�ليومية و�إال تجري بحقك �الإجر�ء�ت 

في  عنها  �لمن�صو�س  �لتنفيذية 

�لقانون �لمذكور . 

مدير تنفيذ دم�صق

65980

�إعان  بال�صحف بمثابة مذكرة 

�لبد�ية  محكمة  عن  �صادرة  دع��وة 

بالدعوى  بدم�صق  �ل�صابعة  �لمدنية 

رقم �أ�صا�س 2021/3099 

�لتبليغ:  طالبة  �لمدعية  �لجهة 

لل�صكن  �لتعاونية  �لر�صافة  جمعية 

رو�د  �لمحامي  وكيلها  و�ال�صطياف 

�أبو حمد 

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

عبد  �ب��ن  �إب��ر�ه��ي��م  د�ن��ي  تبليغها: 

�لكريم مجهولة �الإقامة و�لعنو�ن 

مو�صوع �لدعوى: مطالبة بمبلغ 

وحجز �حتياطي وف�صالة 

�قامتكم  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��ر� 

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

علما  �لمحلية  �ل�صحف  ب��اإح��دى 

في  �الثنين  ي��وم  �لجل�صة  موعد  �ن 

�لتا�صعة  �ل�صاعة   2021/4/19

تر�صل  �و  تح�صر  لم  و�إذ�  �صباحًا 

�لمعاملة  بحقكم  تجري  عنكم  وكيا 

�لقانونية.

�لقا�صي

65981

�إعان

 بمثابة مذكرة �إخطار 

في  �لنق�س  محكمة  عن  �صادر   

�لدعوى

 2021 لعام   165 �أ�صا�س  رقم 

مخا�صمة �لعادية 

طالب  بالمخا�صمة  �ل��م��دع��ي 

�لتبليغ: ح�صين و�صالح �لحاج علي 

يمثلهما �لمحامي و�صيم ك�صيك

بالمخا�صمة  عليه  �ل��م��دع��ي 

�ليا�س  توفيق  تبليغهم:  �لمطلوب 

جبلي 

�إخطاركم  كمذكرة  لكون  نظر�ً 

�لتبليغ  تعذر  يفيد  ب�صرح  عادت  قد 

تبليغكم  تقرر  فقد  �لعنو�ن  لجهالة 

�ل�صحف  �ح��د  ف��ي  �إخ��ط��ار  م��ذك��رة 

�لجل�صة  م��وع��د  �ن  علما  �لمحلية 

�ل��ق��ادم��ة ي����وم �ل��ث��اث��اء ت��اري��خ 

 ، 11 زو�لية  �ل�صاعة   2021/4/27

و�إذ� لم تح�صرو� باأنف�صكم �و تر�صلو� 

�لمعاملة  بحقكم  تجري  عنكم  وكيًا 

�لحكم  ويعبر  �أ���ص��واًل  �لقانونية 

بحقكم  �لوجاهي  بمثابة  �ل�صادر 

�صيعتبر بمثابة �لوجاهي.

رئي�س غرفة �لمخا�صمة

65982

�عان 

�صند تبليغ بال�صحف

�ل��ب��د�ي��ة  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية �لثانية في �أ�صرفية �صحنايا

803 قر�ر  ��صا�س  بالدعوى رقم 

228 لعام 2021

�لمدعية(:   ( �لتبليغ  ط��ال��ب 

مرهف �حمد قطيني وكيله �لمحامي 

و�صيم ك�صيك

�لمدعى   ( تبليغه  �لمطلوب 

عليهم( ر�ئدة غالب قرقور

�لدعوى تثبيت بيع

فقد  �القامة   مجهول  �نك  حيث 

تقرر تبليغك �صند �لتبليغ بال�صحف 

وعلى لوحة �إعانات �لمحكمة: 

قر�ر   803 ��صا�س  �لمحكمة  قر�ر 

228 لعام 2021 

1 �� تثبيت �صر�ء �لجهة �لمدعية 

لل�صقة  عليها  �لمدعى  �لجهة  م��ن 

�لثاني  بالطابق  �لو�قعة  �ل�صكنية 

 12/3800 �لعقار  �لم�صاد على  فني 

�صحنايا وت�صجيلها على ��صم �لجهة 

�لعقاري  �ل�صجل  قيد  في  �لمدعية 

�لمخت�س وفق �ال�صول و�لقانون.

2 ���� ت��رق��ي��ن ����ص��ارة �ل��دع��وى 

�لعقار  �صحيفة  على  �لمو�صوعة 

�عقد  بموجب  �صحنايا   12/3800

 2021/1/10 تاريخ   8306 رق��م 

تازمًا مع �لت�صجيل.

�لمدعية  �لجهة  ت�صمين   ����  3

�لر�صوم و�لم�صاريف ع �لمحاماة.

ق������ر�ر� وج���اه���ي���ا وب��م��ث��اب��ة 

بتاريخ  علنا  و�فهم  �صدر  �لوجاهي 

�ال���ص��ول  ح�صب   2021/3/30

قابًا للطعن بطريق �ال�صتئناف ، �ذ� 

قانونيا  وكيا  تر�صل  �و  تح�صر  لم 

قانونا  �لمحددة  �لمدة  خ��ال  عنك 

�صتجري بحقك �الجر�ء�ت �لقانونية 

و�لمن�صو�س عليها �لقانون ��صوال.

�لقا�صي

65983

�إعان

 د�خلي للمرة �لثالثة

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

طلب  �إج���ر�ء  عن  بطرطو�س  �لمياه 

�لمختوم  بالظرف  د�خلي  عرو�س 

�صوكية  لرو�فع  كاملة  عمرة  الإج��ر�ء 

�لتابعة  �ل���وح���د�ت  ع���دد/6/ف���ي 

)ب��ق��ي��ن ع������دد/2/- �ل��دري��ك��ي�����س 

وفقًا  ع��دد/2/(  �لفيجة  ع��دد/2/- 

و�لمالية  �لحقوقية  �ل�صروط  لدفاتر 

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  و�لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية في �ل�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س 

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي– �س ب/41/.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم  

.2021/4/25

�ل�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

�الأول��ي��ة:/6000000/ل.���س فقط 

غير  ال  �صورية  ليرة  مايين  �صتة 

للعر�س �لكامل.                      /2000000/

ل.�س فقط مليونا ليرة �صورية ال غير 

لوحدة بقين.

فقط  /2000000/ل.������������س 

لوحدة  غير  ال  �صورية  ليرة  مليونا 

�لدريكي�س.

/2000000/ل.�س فقط مليونا 

ليرة �صورية ال غير لوحدة �لفيجة.

10% من  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/90/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

فترة  �أق�����ص��ر  �لتنفيذ:  م��دة   -

ممكنة.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط/5000/

ل.�س.

�لمدير �لعام 

65984

�إعان  بمثابة مذكرة �إخطار

�ل�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية �لعا�صرة بدم�صق

 5576 �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021 

�لمدعي: �لمدير �لعام للموؤ�ص�صة 

��صافة  للتامين  �ل�صورية  �لعامة 

هيبا  �لمحامية  تمثله  لوظيفته 

عكا�س.

�صعيد  فكرية  عليهما:   �لمدعى 

�الحمد وفريد �صليمان �بن خير

حيث �نه تم تبليغكما بال�صحف 

لذلك  �الم��ن��ي��ة  �الأو����ص���اع  ب�صبب 

�ل�صحف  بو��صطة  �إخطاركما   تقرر 

�لخمي�س  ليوم  �لجل�صة  لح�صور 

�لعا�صرة  �ل�صاعة   2021/6/10

وعدم  تبليغكما  حال  وفي  �صباحًا 

�لمعاملة  بحقكما  تتخذ  ح�صوركما 

�ل�صادر  �لحكم  ويعتبر  �لقانونية 

بحقكما بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65985

�عان بمثابة �خطار بيع �الأمو�ل 

غير �لمنقولة 

�لتنفيذ  د�ئ�����رة  ع���ن  ����ص���ادر 

�لملف  في  دم�صق   بريف  �لم�صرفي 

�لتنفيذي /1591/لعام 2021 

�ل�صام  بنك  :�صركة  له  �لمحكوم 

تمثلها  �لعامة  �لمغفلة  �لم�صاهمة 

�لمحامية رهف قده 

�صليم  :�صامي  عليه  �لمحكوم 

وب�صفته  نف�صه  عن  �أ�صالة  �لحب�صي 

بالتوقيع  ومفو�س  مت�صامن  �صريك 

عن �صركة �صامي �لحب�صي و�صريكه 

�لبد�ئي  �لقر�ر  �لتنفيذي:  �ل�صند 

عن  �ل�صادر  م�صرفية   2/62 رق��م 

بريف  �لم�صرفية  �لبد�ية  محكمة 

دم�صق بتاريخ 2019/3/13 

م���ق���د�ر �ل���دي���ن م���ع ف��ائ��دت��ه: 

/246،914،84/$فيما عد� �لر�صوم 

و�لم�صاريف  

�لتل  و7  �ل��ع��ق��ار6/1271  رقم 

 4819-4/5 تلفيتا   9/1505-

 3613- برزة   1889-1/70 معربا 

�لمع�صمية  

�لم�صرفي  �لتنفيذ  رئا�صة  قررت 

بريف دم�صق 

�لمنقولة  غير  ببيع  �خ��ط��ارك 

�لمذكورة �أعاه بالمز�د �لعلني 

تدفع  لم  �إذ�  باأنك  ننذرك  لذلك 

�لى  �أع����اه   �لمبين  �ل��دي��ن  م��ق��د�ر 

ريف  ف��ي  �لتنفيذ  د�ئ���رة  �صندوق 

خال  /15ي���وم���ا/   خ��ال  دم�صق 

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبلغك 

�ل�صحف  ب���اإح���دى   �الخ��ط��ار  ه���ذ� 

�لر�صمية �ليومية لمرة و�حدة ي�صار 

�لى �لتنفيذ  ببيع ��لعقار�ت �لمذكورة 

�أعاه بالمز�د �لعلني

بريف  �لم�صرفي  �لتنفيذ  مدير 

دم�صق

66014

�عان بمثابة �خطار بيع �الأمو�ل 

�لمنقولة 

�لتنفيذ  د�ئ�����رة  ع���ن  ����ص���ادر 

�لملف  في  دم�صق   بريف  �لم�صرفي 

�لتنفيذي /1591/لعام 2021

طالب �لتنفيذ :�صركة بنك �ل�صام 

تمثلها  �لعامة  �لمغفلة  �لم�صاهمة 

�لمحامية رهف قده 

�صليم  :���ص��ام��ي  ���ص��ده  �لمنفذ 

وب�صفته  نف�صه  عن  �أ�صالة  �لحب�صي 

بالتوقيع  ومفو�س  مت�صامن  �صريك 

عن �صركة �صامي �لحب�صي و�صريكه 

�لبد�ئي  �لقر�ر  �لتنفيذي:  �ل�صند 

عن  �ل�صادر  م�صرفية   2/62 رق��م 

بريف  �لم�صرفية  �لبد�ية  محكمة 

دم�صق بتاريخ 2019/3/13 

م����������ق����������د�ر �ل���������دي���������ن: 

/246،914،84/$فيما عد� �لر�صوم 

و�لم�صاريف 

/750750/: �لمركبة  رق��م 

دم�صق 

�لم�صرفي  �لتنفيذ  رئا�صة  قررت 

بريف دم�صق 

�لمنقولة  �أم���و�ل���ك  �خ���ط���ارك 

�لمذكورة �أعاه بالمز�د �لعلني 

تدفع  لم  �إذ�  باأنك  ننذرك  لذلك 

�لى  �أع����اه   �لمبين  �ل��دي��ن  م��ق��د�ر 

ريف  ف��ي  �لتنفيذ  د�ئ���رة  �صندوق 

خال  /15ي���وم���ا/   خ��ال  دم�صق 

خم�صة ع�صر يوما تلي تاريخ تبلغك 

�ل�صحف  ب���اإح���دى   �الخ��ط��ار  ه���ذ� 

�لر�صمية �ليومية لمرة و�حدة ي�صار 

�لمذكورة  �لمركبة  ببيع  �لتنفيذ  �لى 

�أعاه بالمز�د �لعلني

بريف  �لم�صرفي  �لتنفيذ  مدير 

دم�صق

66015

�عان 

مذكرة �إخطار 

�صادرة عن �لمحكمة �ال�صتئناف 

�لجمركي �لغرفة �لثانية بدم�صق 

رقم �الأ�صا�س : /2021/2

�لجهة �لمدعية : �صركة �ل�صاحل 

�لجهة �لمدعى عليها : 1- توفيق 

�لعليوي 

2- عبد �هلل ر�صر��س 

3- جمال �لكود 

�ل��ث��اث��اء   : �لجل�صة  ت��اري��خ 

2021/5/11

تقرر  �الإقامة  مجهولو  �أنكم  بما 

�لجل�صة  بموعد  �إخ��ط��ارك��م  لدينا 

�لدعوى  لح�صوركم  �أع��اه  �لمقررة 

�لمقامة عليكم �ل�صاعة �لعا�صرة 

بنف�صكم  ت��ح�����ص��رو�  ل��م  و�ن 

�صيعتبر  عنكم  وك��ي��ا  تر�صلو�  �أو 

بمثابة  بحقكم  �صي�صدر  �لذي  �لحكم 

�لوجاهي .

�لقا�صي

66017

�عان

�لمحكمة  عن  �صادر  حجر  قر�ر 

تاريخ   143 رقم  دوما  في  �ل�صرعية 

 2021/3/8

�بر�هيم  مر�س  ثبوت  على  بناء 

تولد  �صفيقة  و�لدته  �لري�س  محمد 

على  �ل��ح��ج��ر  ت��ق��رر  ف��ق��د   1993

وتعيين  ون�صب  �لقولية  ت�صرفاتها 

و�لدتها  محمد  بنت  لينا  �ل�صيدة 

�صفيقة تولد 1978 قيمًا �صرعيًا عليه 

و�د�رة  �أم���وره  بت�صوية  له  و�الذن 

وفي  وله  عنه  و�لمخا�صمة  �صوؤونه 

و�لدو�ئر  �لمحاكم  جميع  مر�جعة 

�لح�صول  �لر�صمية و�الأ�صخا�س بعد 

على �ذن من �لمحكمة

�لقا�صي �ل�صرعي

66021

�إعان

 2496 بالملف  تنفيذي  �خطار 

لعام 2021 عن طريق �ل�صحف لدى 

تنفيذ دم�صق 

�لمطلوب تبليغه :زين �لعابدين 

حاج محمد ق�س قرو�س 

�لمحكوم له :زهره زهير توما 

�ل�صرعي  �لتنفيذ  رئا�صة  قررت 

بدم�صق 

تبليغكم بانه قد تم تحديد يوم 

 2021/4/25 ف��ي  �ل��و�ق��ع  �الح���د 

�صباحًا  ع�صرة  �لحادية  �ل�صاعة 

موعد� لت�صليم �لمح�صون �حمد زين 

�لعابدين حاج محمد ق�س قرو�س 

الج���ر�ء  ذل���ك  نبلغك  وع��ل��ي��ه 

�لمحددة  بالمدة  �لقانوني  �لمقت�صى 

�الإجر�ء�ت  �أعاه  تحت طائلة �تخاذ 

�لقانونية بحقك 

مدير �لتنفيذ في دم�صق

66022

�إعان 

ون�صر  بال�صحف  �إخطار  مذكرة 

على لوحة �إعانات �لمحكمة

لك  ما ل�صيد � : �ص����������ي لقا �

كا�صوح��������������ة.

�ص�����ف  يو : عد لم�ص���������ا �

كا�صوح��������������ة.

ف  �صع���ا �إ : عي لم����������د �

من�ص����ور ح�����صن.

�لمدعى عليهم: محمد يا�صر عبد 

�لحليم عبا�س.

عاقة  تثبيت  �لدع����������وى: 

�إيجارية وت�صليم ماأجور.

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

مدني  �صلح   2021 لعام   /312/

باإحدى  �إخ��ط��ارك  بحم�س  خام�صة 

بالقطر  �نت�صار�ً  �الأك��ث��ر  �ل�صحف 

ول�صقًا على لوحة �إعانات �لمحكمة 

ل��ذل��ك ع��ل��ي��ك �ل��ح�����ص��ور ب��ت��اري��خ 

�لعا�صرة  �ل�صاعة   2021/5/16

�صباحًا لعقد �لجل�صة �لمقررة و�إذ� لم 

تح�صر �أو تر�صل وكيًا عنك �صتجري 

بحقك �لمعاملة �لقانونية

�لقا�صي

66027

�عان 

مذكرة دعوى 

�أ�صا�س  بالدعوى  لدينا  تقرر 

/393/ لعام 2021 

�لبد�ية  محكمة  �مام  �لمنظورة 

�لمدنية �لثانية بالتل 

بين �لجهة �لمدعية :

تمثلها  �الأح��م��ر  ب��ك��ري  �أم��ي��ره 

�لمحامية بل�صم عثمان 

�لمدعى عليهم :

وعماد  وخليل  ون���و�ل  محمد 

�إبر�هيم  �أوالد  �الأحمر  بكري  وغ�صان 

و�لدتهم هدى 

بطلب تثبيت بيع عقار 

�ل�صحف  ب���اإح���دى  تبليغك 

�ل���ر����ص���م���ي���ة وذل�������ك ل��ح�����ص��ور 

�الأرب��ع��اء  ي��وم  �لمحاكمة  جل�صة 

�لعا�صرة  �ل�صاعة   2021/4/28

�صباحا نظر� لكونكم م�صافرين خارج 

�و  بانف�صكم  تح�صرو�  لم  و�ذ�  �لقطر 

تر�صلو� وكيا عنكم �صتجري بحقكم 

�لمعاملة �لقانونية 

�لقا�صي

 66030

�إعان مناق�صة 

�لعقود  لجنة  بمكتب  �صتجري 

�لد�خلي  �الأم��ن  لقوى  و�لمناق�صات 

تنفيذ  لم�صروع  مناق�صة  عن  �إع��ان 

�لوظيفي  �ل�صكن  مبنى  �إن�صاء  �أعمال 

بعدر� �لكتلة �لعا�صرة )على �لهيكل(

 : �ل���ت���ق���دي���ري���ة  �ل���ق���ي���م���ة   -

�أربعمئة  /458،194،200/ل.����س 

ومئة  مليونًا  وخم�صون  وثمانية 

ليرة  ومئتا  �ألفًا  وت�صعون  و�أربعة 

�صورية

- مكان تقديم �لعرو�س: ديو�ن 

فرع �لعقود في مبنى وز�رة �لد�خلية 

في كفر �صو�صة. 

�لعرو�س:  لتقديم  موعد  �آخر   -

ليوم  ع�صرة  �لخام�صة  �ل�صاعة  حتى 

�الثنين �لمو�فق 2021/4/26 

- موعد ف�س �لعرو�س: �ل�صاعة 

�لثاثاء  ي��وم  م��ن  ع�صرة  �لحادية 

�لمو�فق - 2021/4/27

ع�صرة   /10/ �لتنفيذ:  م��دة   -

�أ�صهر ميادية 

خم�صة  �الأول��ي��ة:  �لتاأمينات   -

بالمائة من �لقيمة �لتقديرية 

ع�صرة  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

بالمائة من قيمة �لعقد. 

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه: 

/45/ خم�صة و�أربعون يومًا. 

/40000/ �الإ�صبارة:  قيمة   -

ل.�س �أربعون �ألف ليرة �صورية. 

- ع��ل��ى �ل��ر�غ��ب��ي��ن �ال���ص��ت��ر�ك 

على  للح�صول  �لعقود  فرع  مر�جعة 

دفتر �ل�صروط �لخا�صة و�لفنية. 

رئي�س فرع �لعقود

65932

�إعان مناق�صة 

�لعقود  لجنة  بمكتب  �صتجري 

�لد�خلي  �الأم��ن  لقوى  و�لمناق�صات 

قما�س  لتوريد  مناق�صة  عن  �إع��ان 

رمادي )وجه فر�صة+ وجه و�صادة( 

�ل���ت���ق���دي���ري���ة:  �ل���ق���ي���م���ة   -

خم�صة  /55،000،000/ل.����������س 

وخم�صون مليون ليرة �صورية

- مكان تقديم �لعرو�س: ديو�ن 

فرع �لعقود في مبنى وز�رة �لد�خلية 

في كفر �صو�صة. 

�لعرو�س:  لتقديم  موعد  �آخر   -

ليوم  ع�صرة  �لخام�صة  �ل�صاعة  حتى 

�الثنين �لمو�فق 2021/4/26 

- موعد ف�س �لعرو�س: �ل�صاعة 

�لثاثاء  ي��وم  م��ن  ع�صرة  �لحادية 

�لمو�فق 2021/4/27

ثاثون   /30/ �لتوريد:  مدة   -

يومًا 

خم�صة  �الأول��ي��ة:  �لتاأمينات   -

بالمئة من �لقيمة �لتقديرية 

ع�صرة  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

بالمائة من قيمة �لعقد. 

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه: 

/45/ خم�صة و�أربعون يومًا. 

 /10000  / �الإ�صبارة:  قيمة   -

ل.�س ع�صرة �أالف ليرة �صورية. 

- ع��ل��ى �ل��ر�غ��ب��ي��ن �ال���ص��ت��ر�ك 

على  للح�صول  �لعقود  فرع  مر�جعة 

دفتر �ل�صروط �لخا�صة و�لفنية.

رئي�س فرع �لعقود

65933

�إعان

 مناق�صة للمرة �لثانية 

�لعقود  لجنة  بمكتب  �صتجري 

�لد�خلي  �الأم��ن  لقوى  و�لمناق�صات 

�لثانية  للمرة  مناق�صة  عن  �إع��ان 

�إد�رة  تدعيم  �أعمال  م�صروع  لتنفيذ 

)�لمرحلة  و�ل��ح��ر����ص��ة  �ل��ح��م��اي��ة 

�الأولى(

�ل���ت���ق���دي���ري���ة:  �ل���ق���ي���م���ة   -

/19،232،400/ل.�س ت�صعة ع�صر 

�ألفًا  وثاثون  و�ثنان  ومئتان  مليونًا 

و�أربعمئة ليرة �صورية

- مكان تقديم �لعرو�س: ديو�ن 

فرع �لعقود في مبنى وز�رة �لد�خلية 

في كفر �صو�صة. 

�لعرو�س:  لتقديم  موعد  �آخر   -

ليوم  ع�صرة  �لخام�صة  �ل�صاعة  حتى 

�الثنين �لمو�فق 2021/4/26 

- موعد ف�س �لعرو�س: �ل�صاعة 

�لثاثاء  ي��وم  م��ن  ع�صرة  �لحادية 

�لمو�فق 2021/4/27

ون�صف  �صهر  �لتنفيذ:  م��دة   -

ميادي 

- �لتاأمينات �الأولية:

�لقيمة  م��ن  بالمائة  خم�صة   

�لتقديرية 

ع�صرة  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

بالمائة من قيمة �لعقد. 

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه: 

/45/ خم�صة و�أربعون يومًا. 

 /5000  /  : �الإ�صبارة  قيمة   -

ل.�س خم�صة �أالف ليرة �صورية. 

- ع��ل��ى �ل��ر�غ��ب��ي��ن �ال���ص��ت��ر�ك 

على  للح�صول  �لعقود  فرع  مر�جعة 

دفتر �ل�صروط �لخا�صة و�لفنية.

رئي�س فرع �لعقود

65934



إعـــالنـــــات 4 العدد 255 الثالثاء 24 �سعبان 1442هـ املوافق 6 ني�سان 2021 م

ال�سركة العامة للدرا�سات الهند�سية 
اإعالن طلب عرو�س داخلي للمرة الثانية لتوريد اأجهزة :

اأ -حوا�ضب �ضخ�ضية ومتمماتها مع وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي عدد/15/  ب -حوا�ضب محمولة عدد 
�ضخ�ضية  حوا�ضب  اأجهزة  لتوريد  حاجتها  عن  الثانية  وللمرة  الهند�ضية  للدرا�ضات  العامة  ال�ضركة  تعلن    /77/
ال�ضروط  وف��ق   /77/ ع��دد  محمولة  وحوا�ضب  ع���دد/15/  الكهربائي  التيار  انقطاع  ع��دم  وح��دة  م��ع  ومتمماتها 
والموا�ضفات الفنية المحددة من قبل ال�ضركة , بطريقة عرو�س اأ�ضعار فعلى الراغبين التقدم بعرو�ضهم وفق ما 

يلي: •التاأمينات الموؤقتة: مبلغ مقطوع كما يلي:
الكهربائي عدد )15( :/3,000,000/ ل.�س  التيار  ال�ضخ�ضية ومتمماتها مع وحدة عدم انقطاع  اأ -الحوا�ضب 

فقط ثالثة ماليين ليرة �ضورية لغير.
:  /13,475,000 /  ل.�س فقط ثالثة ع�ضر مليونا واربعمئة وخم�ضة  ب-  الحوا�ضب المحمولة عدد) 77(  

و�ضبعون الف ليرة  �ضورية ل غير. 
•التاأمينات النهائية: 10% من قيمة العقد .

•العر�س قابل للتجزئة .
•مدة التوريد : /45/ خم�ضة واأربعون يومًا تقويميًا من تاريخ تبليغ اأمر المبا�ضرة .

•غرامة التاأخي�ر: /0,001 / واحد بالألف عن كل يوم تاأخير من قيمة العقد على اآل تتجاوز 20% ع�ضرين 
بالمئة من قيمة العقد الإجمالية .

من  تقويميًا  يومًا  �ضتون   /60/ مدة  بعر�ضه  مرتبطًا  يظل  باأن   العار�س  يتعهد   : بالعر�س  الرتباط  •مدة 
العقد  اإب��رام  حتى  بعر�ضه  مرتبطًا  يظل  عليه  العطاء  ر�ضو  وعند  العرو�س   لتقديم  موعد  لآخ��ر  التالي  اليوم 

وت�ضديقه اأ�ضوًل وتبليغه اأمر المبا�ضرة .
•يتحمل المتعاقد اأجور الإعالن وكافة الر�ضوم وال�ضرائب المترتبة على العقد.

• يمكن �ضراء دفاتر ال�ضروط الحقوقية والمالية والفنية الخا�ضة من مديرية التموين والم�ضتودعات في 
ال�ضركة - دائرة العقود بقيمة /25000/ ل.�س 

عليه  يرد  لم  ما  كل  على  الخا�ضة  و  العامة  ال�ضروط  دفاتر  واأحكام   2004 لعام   /51/ رقم  القانون  •يطبق 
الن�س .

•تقدم العرو�س في ديوان ال�ض�ركة بدم�ض���ق م�ضروع دمر - قرب ق�ض��م �ضرطة الم�ض����روع – جانب �ضوق ال�ضام 
المركزي . وذلك حتى نهاية الدوام الر�ضمي ليوم الخمي�س  29  /  4 /2021  .

4418    المدير العام

�إعان 

مناق�صة للمرة �لثانية

�لعقود  لجنة  بمكتب  �صتجري 

�لد�خلي  �الأم��ن  لقوى  و�لمناق�صات 

�لثانية  للمرة  مناق�صة  عن  �إع��ان 

م�صخات  وتركيب  تقديم  الأع��م��ال 

�لماء  ��صطو�نات  ل��زوم  �صاخن  ماء 

كلية  بحمامات  �لخا�صة  �ل�صاخن 

�ل�صرطة بدم�صق

�ل���ت���ق���دي���ري���ة:  �ل���ق���ي���م���ة   -

ثمانية  /8،942،400/ل.������������س 

و�أربعون  و�ثنان  وت�صعمئة  مايين 

�ألفًا و�أربعمئة ليرة �صورية

- مكان تقديم �لعرو�س: ديو�ن 

فرع �لعقود في مبنى وز�رة �لد�خلية 

في كفر �صو�صة. 

�لعرو�س:  لتقديم  موعد  �آخر   -

ليوم  ع�صرة  �لخام�صة  �ل�صاعة  حتى 

�الثنين �لمو�فق 2021/4/26 

- موعد ف�س �لعرو�س: �ل�صاعة 

�لثاثاء  ي��وم  م��ن  ع�صرة  �لحادية 

�لمو�فق 2021/4/27

- مدة �لتوريد: /50/ خم�صون 

يومًا 

خم�صة  �الأول��ي��ة:  �لتاأمينات   -

بالمائة من �لقيمة �لتقديرية 

ع�صرة  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

بالمائة من قيمة �لعقد. 

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه: 

/45/ خم�صة و�أربعون يومًا. 

/3000/ �الإ���ص��ب��ارة:  قيمة   -

ل.�س ثاثة �آالف ليرة �صورية. 

- ع��ل��ى �ل��ر�غ��ب��ي��ن �ال���ص��ت��ر�ك 

على  للح�صول  �لعقود  فرع  مر�جعة 

دفتر �ل�صروط �لخا�صة و�لفنية.

رئي�س فرع �لعقود

65935

�إعان 

مناق�صة للمرة �لثانية 

�لعقود  لجنة  بمكتب  �صتجري 

�لد�خلي  �الأم��ن  لقوى  و�لمناق�صات 

�لثانية  للمرة  مناق�صة  عن  �إع��ان 

لتقديم وتركيب تجهيز�ت ميكانيكية 

 )2-1( رق��م  للبئرين  وكهربائية 

بم�صاكن �ل�صرطة بنجها

�ل���ت���ق���دي���ري���ة:  �ل���ق���ي���م���ة   -

/94،966،700/ل.����������س �أرب��ع��ة 

و�صتة  وت�صعمئة  مليونًا  وت�صعون 

و�صتون �ألفًا و�صبعمئة ليرة �صورية

- مكان تقديم �لعرو�س : ديو�ن 

فرع �لعقود في مبنى وز�رة �لد�خلية 

في كفر �صو�صة. 

�لعرو�س:  لتقديم  موعد  �آخر   -

ليوم  ع�صرة  �لخام�صة  �ل�صاعة  حتى 

�الثنين �لمو�فق 2021/4/26 

- موعد ف�س �لعرو�س: �ل�صاعة 

�لثاثاء  ي��وم  م��ن  ع�صرة  �لحادية 

�لمو�فق 2021/4/27.

مئة   /120/ �لتوريد:  م��دة   -

�لتوريد  وت�صمل  ي��وم��ًا  وع�����ص��رون 

و�لتركيب وتجهيز �الآبار

خم�صة  �الأول��ي��ة:  �لتاأمينات   -

بالمئة من �لقيمة �لتقديرية 

ع�صرة  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

بالمائة من قيمة �لعقد. 

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه: 

/45/ خم�صة و�أربعون يومًا. 

/15000/ �الإ�صبارة:  قيمة   -

ل.�س خم�صة ع�صر �ألف ليرة �صورية. 

- ع��ل��ى �ل��ر�غ��ب��ي��ن �ال���ص��ت��ر�ك 

على  للح�صول  �لعقود  فرع  مر�جعة 

دفتر �ل�صروط �لخا�صة و�لفنية.

رئي�س فرع �لعقود

65936

�إعان 

طلب عرو�س د�خلي 

�لعقود  لجنة  بمكتب  �صتجري 

�لد�خلي  �الأم��ن  لقوى  و�لمناق�صات 

لتقديم  د�خلي  عرو�س  طلب  �إع��ان 

عن  �ن��ذ�ر  نظام  وبرمجة  وتركيب 

كافة  م��ع  ج��دي��د  معنون  �ل��ح��ري��ق 

�إط��ف��اء  ن��ظ��ام  و�صيانة  ملحقاته 

�ل�صرطة  مطبعة  في  بالماء  �لحريق 

في �لمع�صمية.

- مكان تقديم �لعرو�س: ديو�ن 

فرع �لعقود في مبنى وز�رة �لد�خلية 

في كفر �صو�صة. 

�لعرو�س:  لتقديم  موعد  �آخر   -

ليوم  ع�صر  �لخام�صة  �ل�صاعة  حتى 

�الثنين �لمو�فق 2021/4/26 

ت�صعون   /90/ �لتنفيذ:  مدة   -

و�لت�صغيل  �لتركيب  �صاملة  يومًا 

و�لتجريب و�لتدريب. 

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

مليونان  /2،605،261/ل.���������س 

ومئتان  �آالف  وخم�صة  و�صتمئة 

و�حدى و�صتون ليرة �صورية

ع�صرة  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

بالمئة من قيمة �لعقد. 

- مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه: 

�صهر�ن مياديان 

/10000/ �الإ�صبارة:  قيمة   -

ل.�س ع�صرة �آالف ليرة �صورية.

- ع��ل��ى �ل��ر�غ��ب��ي��ن �ال���ص��ت��ر�ك 

على  للح�صول  �لعقود  فرع  مر�جعة 

دفتر �ل�صروط �لخا�صة و�لفنية.

رئي�س فرع �لعقود

65937

�إعان 

مذكرة دعوة بال�صحف

 /425/ �أ�صا�س  رقم  بالدعوى 

محكمة  �أمام  �لمنظورة   2021 لعام 

�لبد�ية �لمدنية في يبرود

�لجهة �لمدعية :ربيعة قطيم�س 

يمثلها �لمحامي فرج زيتون

�لجهة �لمدعى عليها :محمد وفاء 

من�صور �بن خديجة تولد 1961

�لدعوى: تثبيت بيع �صيارة

تقرر  فقد  عنو�نك  لجهالة  نظر�ً 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

�لخمي�س  يوم  في  و�لمقرر  �لمحاكمة 

2021 و�إذ� لم   / 4  / 22 ل�  �لمو�فق 

عنك  وكيًا  تر�صل  �أو  بنف�صك  تح�صر 

�صتجري بحقك �لمعاملة �لقانونية.

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  رئي�س 

في يبرود

65892

�لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إع����ان 

�ل�صرعية �لثالثة بدم�صق

موجهة  دع��وى  مذكرة  بمثابة 

�إلى �لمدعى عليها

لح�صور مجل�س تحكيم عائلي

رقم �أ�صا�س: 2021/1899

بنت  �لخيمي  غ��ادة  �لمدعية: 

محمد عدنان، يمثلها �لمحامي جو�د 

�لعبد �هلل.

عدنان  عليه:محمد  �ل��م��دع��ى 

محل  �لمجهول  و  ح�صن  �بن  �صافية 

�إقامته حاليا.

�لدع�وى: تفريق لعلة �ل�صقاق.

تدعوكم �لمحكمة للح�صور يوم 

 10 �ل�صاعة   2021/5/10 �الثنين 

�أ�صا�س  �لرقم  للنظر في �لدعوى ذ�ت 

عليك  �لمقامة   )2021/1899(

لح�صور  �ل�صقاق  لعلة  تفريق  بطلب 

تح�صر  لم  ف��اإذ�  �لعائلي،  �لمجل�س 

بحق  �صتجري  عنك  وكيًا  تر�صل  �أو 

�لمعاملة �لقانونية و�صي�صدر �لحكم 

بحقك بمثابة �لوجاهي �أ�صواًل. 

�لقا�صي

65893

مذكرة دعوة

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثالثة بريف دم�صق

 1116 �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021م

محمد  فايزة  �لمدعية:  �لجهة 

�صالح خمي�س

هدى  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

م�صطفى يعقوب �وغلي

�لدعوى: تثبيت بيع 

ووفقًا  عنو�نك  لجهالة  نظر� 

قانون  فقرة/�آ/   27 �لمادة  الأحكام 

لعام   /1/ رقم  �لمحاكمات  �أ�صول 

جل�صة  لح�صور  دعوتك  تقرر   2016

و�لمحددة  عليك  �لمقامة  �لمحاكمة  

يوم �الثنين �لو�قع في 2021/5/3 

تر�صلي  �أو  بنف�صك  تح�صي  لم  و�إذ� 

�لمعاملة  وكيًا عنك �صتجري بحقك 

�لقانونية.

�لقا�صي

65894

�إخطار تنفيذي بال�صحف 

محمد  ح�صن  �الإخ��ط��ار:  طالب 

عبا�س  �لمحامي  –يمثلها  �لعثمان 

�لخلف 

�صبحي  �إخ���ط���اره:  �لمطلوب 

محمد �لفا�صي–�لح�صكة 

بالطرق  تبليغك  تعذر  حيث 

قررت  لذلك  �الإقامة  مجهول  �لعادية 

بالح�صكة  �لمدني  �لتنفيذ  رئا�صة 

بالملف   2021/3/23 ب��ت��اري��خ 

 2021 �س   /812/ رقم  �لتنفيذي 

الإيد�ع �لرهن �لمو�صوع على �لمركبة 

ذ�ت �لرقم /144530/ �لرقم ونظر�ً 

لجهالة عنو�نكم �إخطاركم عن طريق 

�ل�صحف �لمحلية.

مدير �لتنفيذ �لمدني بالح�صكة

65895

تبليغ  �صند  بال�صحف  �إع���ان 

حكم 

�لعزيز  عبد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�لبد�ية  محكمة  رئي�س   ���� �لمحمد 

�لمدنية �لثانية بالح�صكة

�لم�صاعد: خالد محمد

مليحان  �صالح  �لتبليغ:  طالب 

رحاب  �لمحامية  تمثله   �� �ل��دح��ام 

�لجربوع.

�إ�صماعيل  تبليغه:  �لمطلوب 

فنو�س �ل�صالم �� مجهول �الإقامة

�لدعوى تثبيت بيع مركبة

تقرر  عنو�نكم  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

�لقر�ر  �لر�صمية  بال�صحف  تبليغكم  

ت��اري��خ   /266/ رق���م  �ل��ق�����ص��ائ��ي 

�أ�صا�س  بالدعوى   2021/2/14

و�لمت�صمن   2021 لعام   2/166/

تثبيت بيع �ل�صيارة رقم /528579/ 

دير �لزور فان لم تح�صر �أو تر�صل من 

�صمن  بالقر�ر  ليطعن  عنك  ينوب 

�لقر�ر  �صيكت�صب  �لقانونية  �لمدة 

�لدرجة �لقطعية.

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  رئي�س   

�لثانية بالح�صكة 

65896

�إعان 

تبليغ حكم بال�صحف 

�لقا�صي �ل�صيد: �حمد عاء �لدين 

�لبد�ية  محكمة  قا�صي   �� ��صتانبول 

�لمدنية �لر�بعة بالح�صكة

�لم�صاعد: محمد معماري

طالب �لتبليغ: محمد علي �لبكر 

�� تمثله �لمحامية رحاب �لجربوع.

�لمطلوب تبليغه:  �الأمير عي�صى 

 �� حجر  تل   �� �لح�صكة   � �هلل  عبد  �بن 

�لكر�ج.

�لدعوى تثبيت بيع مركبة

تقرر  عنو�نكم  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

تاريخ   /633/ رقم  �لقر�ر  تبليغكم 

�أ�صا�س  بالدعوى   2021/3/31

و�لمت�صمن   2021 لعام   /255/

تثبيت بيع �ل�صيارة رقم /421233/ 

من  تر�صل  �أو  تح�صر  لم  ف��ان  حلب 

�الإج��ر�ء�ت  نتخذ  �صوف  عنك  ينوب 

�لقر�ر  و�صيكت�صب  بحقك  �لقانونية 

�لدرجة �لقطعية.

�لقا�صي

65897

�إعان 

مذكرة �إخطار بال�صحف 

�لقا�صي �ل�صيد: د�فيد ميخائيل �� 

رئي�س محكمة �ل�صلح �لمدنية �الأولى 

بالح�صكة

�لم�صاعد: دخيل �إبر�هيم

عبا�س  فوزية  �الإخ��ط��ار:  طالب 

رحاب  �لمحامية  تمثلها   �� �لوهيبي 

�لجربوع.

ح�صام  �إخ���ط���اره:  �ل��م��ط��ل��وب 

مجهول   ���� م�صطفى  �ب��ن  ق�صا�س 

�الإقامة

�لدعوى تثبيت بيع �صيارة

وتعذر  عنو�نك  لجهالة  نظر�ً 

تقرر  فقد  �لعادية  بالطرق  تبليغك 

بال�صحف  �الإخطار  مذكرة  تبليغك 

�الأح��د  ي��وم  �لمقررة  �لجل�صة  موعد 

�أ�صا�س  بالدعوى   2021/4/18

تح�صر  لم  فان    2021 لعام   1143

�أو تر�صل من ينوب عنك �صوف نتخذ 

�الإجر�ء�ت �لقانونية و�صي�صدر �لقر�ر 

بحقك بمثابة �لوجاهي. 

�لقا�صي

65898

مذكرة دعوة بال�صحف 

�لقا�صي �ل�صيد: د�فيد ميخائيل �� 

رئي�س محكمة �ل�صلح �لمدنية �الأولى 

بالح�صكة

�لم�صاعد: دخيل �إبر�هيم

�ل�صالح  ح�صين  �لتبليغ:  طالب 

رحاب  �لمحامية  تمثله   �� علي  �بن 

�لجربوع.

�لمطلوب تبليغه:  ر�تب محمود 

عرب �� مجهول �الإقامة

�لدعوى تثبيت بيع �صيارة

وتعذر  عنو�نك  لجهالة  نظر�ً 

تقرر  فقد  �لعادية  بالطرق  تبليغك 

بال�صحف  �لدعوى  مذكرة  تبليغك 

�الأح��د  ي��وم  �لمقررة  �لجل�صة  موعد 

�أ�صا�س  بالدعوى   2021/4/18

لم  ف��ان    2021 لعام   1/1521/

تح�صر �أو تر�صل من ينوب عنك �صوف 

نتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقك. 

�لقا�صي

65899

تبليغ  �صند  بال�صحف  �إع���ان 

حكم 

�ل��ق��ا���ص��ي �ل�����ص��ي��د: م��ح��م��ود 

�لبد�ية  محكمة  قا�صي   �� �ل�صلطان 

�لمدنية �لثالثة بالح�صكة

�لم�صاعد: عو�د �لحاج

طالب �لتبليغ: محمد علي �لبكر 

�� تمثله �لمحامية رحاب �لجربوع.

محمد  خالد  تبليغه:   �لمطلوب 

�أبو �صوف �� مجهول �الإقامة

�لدعوى تثبيت بيع مركبة

تقرر  عنو�نكم  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

تبليغكم �لقر�ر �لق�صائي رقم /621/ 

بالدعوى   2021/3/29 ت��اري��خ 

 2021 ل��ع��ام   3/135/ �أ���ص��ا���س 

رقم  �ل�صيارة  بيع  تثبيت  و�لمت�صمن 

/356715/ �لح�صكة فان لم تح�صر 

�صوف  عنك  ي��ن��وب  م��ن  تر�صل  �أو 

بحقك  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  نتخذ 

و�صيكت�صب �لقر�ر �لدرجة �لقطعية. 

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  قا�صي 

�لثالثة بالح�صكة

65900

�إعان د�خلي للمرة �لثالثة 

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�ل��م��ي��اه ب��ط��رط��و���س ع���ن �إج����ر�ء 

بالظرف  �لثالثة  وللمرة  مناق�صة 

�ل��م��خ��ت��وم ل��ت��وري��د ك��م��ي��ة/500/ 

قيا�س/10/  بريفورم  قطعة  �أل��ف 

حمالة  �ألف  وكمية/400/  ليتر�ت 

وفقًا  �لفيجة  وحدة  لزوم  با�صتيكية 

و�لمالية  �لحقوقية  �ل�صروط   لدفاتر 

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  و�لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية في �ل�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد   �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س 

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي– �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:

-/6400000/ل �س فقط �صتة 

ليرة �صورية  �ألف  و�أربعمائة  مايين 

)�لعر�س �لكامل(.

-/6000000/ل �س فقط �صتة 

 10 لبريفورم  �صورية  ليرة  مايين 

ليتر )�لعر�س �لمجز�أ(.

ف��ق��ط  �����س  /400000/ل 

�أربعمائة �ألف ليرة �صورية للحماالت 

�لبا�صتيكية )�لعر�س �لمجز�أ(.

10% من  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �لعقد �الإجمالية.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

نهاية �لدو�م �لر�صمي ليوم �الحد في 

.2021/4/25

�الثنين  يوم  �لعرو�س  تف�س   -

�لحادية  �ل�صاعة   2021/4/26 في 

ع�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/ يومًا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/60/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط

/4000/ل.�س

�لمدير �لعام

65986

�إعان د�خلي للمرة �الأولى 

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

�لمختوم  بالظرف  �لكلية  بال�صرعة 

ل��ت��وري��د ك��م��ي��ة/50/�أل��ف  قطعة 

ب��ري��ف��ورم ق��ي��ا���س/10/ل��ي��ت��ر�ت 

با�صتيكية  حمالة  وكمية/50/�ألف 

لدفاتر  وفقًا  �لفيجة   وح��دة  ل��زوم  

و  و�ل��م��ال��ي��ة  �لحقوقية  �ل�����ص��روط  

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  �لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية في �ل�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد   �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س 

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي– �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:

فقط  /1500000/ل.������������س 

مليون وخم�صمائة �ألف ليرة �صورية 

للعر�س �لكامل

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 10 ليتر

فقط  /500000/ل.���������������س 

خم�صمائة �ألف ليرة �صورية للعر�س 

�لمجز�أ حماالت با�صتيكية

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

نهاية �لدو�م �لر�صمي ليوم �الأحد في 

.2021/4/18

�الثنين  يوم  �لعرو�س  تف�س   -

�لحادية  �ل�صاعة   2021/4/19 في 

ع�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  يومًا  وخ���ال/30/ 

�لمبا�صرة.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط

/5000/ل.�س

�لمدير �لعام

65988

�إعان د�خلي للمرة �لثانية

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

بال�صرعة  �لثانية  للمرة  د�خلية 

لتوريد  �لمختوم  وبالظرف  �لكلية 

بريفورم  كمية/1250000/قطعة 

مليون  وكمية/1/  ليتر   1.5 قيا�س 

ليتر   0.5 قيا�س  ب��ري��ف��ورم  قطعة 

وك���م���ي���ة/2.5/ م��ل��ي��ون ���ص��د�دة 

�لوحد�ت  حاجة  ل��زوم  با�صتيكية 

�ل��ت��اب��ع��ة وف��ق��ًا ل��دف��ات��ر �ل�����ص��روط 

�لمعدة  و�لفنية  و�لمالية  �لحقوقية 

�لح�صول  يمكن  و�لتي  �لغاية  لهذه 

�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��م��دي��ري��ة  م��ن  عليها 

بال�صركة.

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي: طرطو�س - �ل�صركة 

مدخل   – �ل��م��ي��اه  لتعبئة  �ل��ع��ام��ة 

طرطو�س �ل�صمالي – �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:

/4000000/ل.�س فقط �أربعة 

مايين ليرة �صورية للعر�س �لكامل

فقط  /2000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليونا 

بريفورم 1.5 ليتر

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 0.5 ليتر 

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

�صد�د�ت

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم 

2021/4/14 وتف�س �لعرو�س في 

�ليوم �لتالي �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومًا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط

/5000/ل.�س.

�لمدير �لعام 

65989

�إعان 

مذكرة �إخطار

مقام محكمة �ال�صتئناف �لمدني 

�لعا�صرة بدم�صق

�أ�صا�س/2021/127

�ل��م�����ص��ت��اأن��ف: �ل��م��دي��ر �ل��ع��ام 

للتامين  �ل�صورية  �لعامة  للموؤ�ص�صة 

�لمحامية  تمثله  لوظيفته  ��صافة 

لوري�س ع�صفور�

نور  �ل�صيد  عليه:  �لم�صتاأنف 

�لدين �لح�صن بن �أحمد وعالية تولد 

1975

ن��ز�ر  ب��ن  و�ئ���ل  محمد  �ل�صيد 

�لقدورة و�صمية تولد 1990

�لجل�صة �لثاثاء2021/4/27

تقرر  �الإقامة  مجهول  �أنكما  بما 

�لموعد  ف��ي  بال�صحف  �إخطاركما 

�لموؤ�ص�صة  قبل  من  �أع��اه  �لمحدد 

�لعامة �ل�صورية للتاأمين بطلب مبلغ 

عنك  وكيا  تر�صل  �و  تح�صر  لم  و�إذ� 

�لقانونية،  �لمعاملة  بحقك  تجري 

ويعتبر �لحكم �لذي �صي�صدر بمثابة 

�لوجاهي.

�لرئي�س

65990

�إعان د�خلي للمرة �لثانية

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

بال�صرعة  �لثانية  للمرة  د�خلية 

لتوريد  �لمختوم  وبالظرف  �لكلية 

بريفورم  كمية/1250000/قطعة 

وك��م��ي��ة/1/ ل��ي��ت��ر   1.5 ق��ي��ا���س 

 0.5 قيا�س  بريفورم  قطعة  مليون 

�صد�دة  وكمية/2.5/مليون  ليتر 

�لوحد�ت  حاجة  ل��زوم  با�صتيكية 

�ل��ت��اب��ع��ة وف��ق��ًا ل��دف��ات��ر �ل�����ص��روط 

�لمعدة  و�لفنية  و�لمالية  �لحقوقية 

�لح�صول  يمكن  و�لتي  �لغاية  لهذه 

�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��م��دي��ري��ة  م��ن  عليها 

بال�صركة.

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي: طرطو�س - �ل�صركة 

مدخل   – �ل��م��ي��اه  لتعبئة  �ل��ع��ام��ة 

طرطو�س �ل�صمالي – �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:

/4000000/ل.�س فقط �أربعة 

مايين ليرة �صورية للعر�س �لكامل

فقط  /2000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليونا 

بريفورم 1.5 ليتر

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 0.5 ليتر 

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

�صد�د�ت

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم 

2021/4/13 وتف�س �لعرو�س في 

�ليوم �لتالي �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

دف������ت������ر  ��������ص�������ع�������ر   -

�ل�������������ص������روط/5000/ل.�������س.                                                                                                       

�لمدير �لعام

65991

�إعان

 بمثابة مذكرة �إخطار 

�ل�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية في كفر بطنا  

بالدعوى 2021/4 

�لعام   �لمدير  �ل�صيد  �لمدعي: 

للتاأمين  �ل�صورية  �لعامة  للموؤ�ص�صة 

�إ�صافة لوظيفته يمثله �لمحامي زياد 

ماريني.  

محمد  بن  موفق  عليه:  �لمدعى 

علي �لجز�ئري.  

�لدعوى: رجوع بمبلغ .  

ب�صبب  تبليغك  لتعذر  ن��ظ��ر�ً 

عنو�نك  ولجهالة  �الأمنية  �لظروف 

بو��صطة  �إخطارك  تقرر  فقد  �لحالي 

�إع��ان��ات  ل��وح��ة  وع��ل��ى  �ل�صحف 

�لمحاكمة  جل�صة  لح�صور  �لمحكمة 

من  �صباحًا  �ل��ع��ا���ص��رة  بال�صاعة 

للنظر   2021/4/26 �الإثنين  يوم 

�لمدعي  عليك  �أقامها  �لتي  بالدعوى 

فاإذ� لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل وكيًا 

�لقانونية  �لمعاملة   تجري  عنك 

بمثابة  بحقك   �لحكم  و�صي�صدر 

�لوجاهي. 

�لقا�صي

65992

�إعان د�خلي للمرة �لثانية

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

بال�صرعة  �لثانية  للمرة  د�خلية 

لتوريد  �لمختوم  وبالظرف  �لكلية 

بريفورم  كمية/1250000/قطعة 

وك��م��ي��ة/1/ ل��ي��ت��ر   1.5 ق��ي��ا���س 

 0.5 قيا�س  بريفورم  قطعة  مليون 

�صد�دة  وكمية/2.5/مليون  ليتر 

�لوحد�ت  حاجة  ل��زوم  با�صتيكية  

�ل��ت��اب��ع��ة وف��ق��ًا ل��دف��ات��ر �ل�����ص��روط 

�لمعدة  و�لفنية  و�لمالية  �لحقوقية 

�لح�صول  يمكن  و�لتي  �لغاية  لهذه 

�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��م��دي��ري��ة  م��ن  عليها 

بال�صركة.

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي: طرطو�س - �ل�صركة 

مدخل   – �ل��م��ي��اه  لتعبئة  �ل��ع��ام��ة 

طرطو�س �ل�صمالي – �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:

/4000000/ل.�س فقط �أربعة 

مايين ليرة �صورية للعر�س �لكامل

فقط  /2000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليونا 

بريفورم 1.5 ليتر

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 0.5 ليتر 

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

�صد�د�ت

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم 

2021/4/14 وتف�س �لعرو�س في 

�ليوم �لتالي �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط

/5000/ل.�س.

�لمدير �لعام

65993

                                                             

حكم  ق�����ر�ر  ت��ب��ل��ي��غ  �إع������ان 

بال�صحف

�صادر عن �لمحكمة �ل�صرعية في 

كفربطنا بالدعوى /148/159

�صلوم  �صبحية  �لتبليغ:  طالب 

تولد  �م���ون  و�ل��دت��ه��ا  جا�صم  بنت 

1980/6/12 قيد جرجناز خ54 

�ل��م��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه: ع��دن��ان 

مريم  و�لدته  �صبحي  �بن  �لدروي�س 

تولد 1970 قيد جرجناز خ54 

�لمحكمة  ه��ذه  ع��ن  ���ص��در  لقد 

رقم  �لدعوى  في   /148/ رقم  �لقر�ر 

�أ�صا�س /159/ 

 2021/3/30 �ل��ت��اري��خ  ف��ي 

و�لمت�صمن:

�لر�صائية  �لمخالعة  1- تثبيت 

�صبحيه  �لمتد�عيين  �لطرفين  بين 

�صلوم بنت جا�صم وعدنان �لدروي�س 

�بن �صبحي �لو�قعة في �لمزة بتاريخ 

لبع�صهما  يحان  ال   2020/9/1

و�عتبار  جديدين  ومهرين  بعقد  �ال 

هذة �لمخالعة ف�صخًا لعقد �لزو�ج ال 

طاقًا 

�لمدعى  �لجهة  �قر�ر  تثبيت   -2

عليها بقب�صها بدل �لخلع �لبالغ مئة 

�لف ليرة �صورية 

عليه  �لمدعى  �ل��زوج  �عفاء   -3

و�لموؤجل  �لمعجل  �لمهر  كامل  من 

و�لنفقة 

�لعدة  من  �لمدعية  �عفاء   -4

النق�صائها بمرور �لزمن 

�لمدني  �ل�صجل  �مين  �ل��ز�م   -5

��صواًل  �لو�قعة  بت�صجيل  �لمخت�س 

على قيد �لطرفين 

�لر�صوم  �لطرفين  ت�صمين   -6

و�لم�صاريف منا�صفة. 

�لمدعية  بحق  وجاهيًا  ق���ر�ر�ً 

وبمثابة �لوجاهي بحق �لمدعى عليه 

علنا  و�أفهم  بالنق�س.  للطعن  قابا 

بتاريخ  و�لقانون  �الأ���ص��ول  ح�صب 

ل�2021/3/30

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  ونظر�ً 

بال�صحف  تبليغه  جرى  فقد  تبليغه 

خال  �لطعن  ط��رق  ي�صلك  لم  و�إذ� 

�لقانونية ي�صبح �لحكم ملزمًا  �لمدة 

�صالحًا للتنفيذ.

�لقا�صي

65938

�إعان بمثابة مذكرة دعوة

عن طريق �ل�صحف �صادرة عن 

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

قطنا

لعام   1294 ��صا�س  بالدعوى 

 2021

�لتبليغ:  طالبة  �لمدعية  �لجهة 

محمود  �لمحامي  يمثله  دقدوق  علي 

�لكورة.

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�بنة  �لح�صين  فاطمة  تبليغها: 

�بر�هيم �الأم فتحية

�لدعوى: تثبيت بيع 

تقرر  فقد  عنو�نكم  لجهالة  نظر�ً 

�ل�صحف  طريق  عن  دعوتكم  لدينا 

لح�صور  �لمحكمة  �إعانات  ولوحة 

 2021/5/31 �الثنين  يوم  جل�صة 

عدم  ح��ال  وف��ي  �لعا�صرة  �ل�صاعة 

�لح�صور �و عدم �ر�صال وكيل قانوني 

بحقكم  ت��ج��ري  ���ص��وف  ف��ان��ه  عنكم 

�الإجر�ء�ت �لقانونية و�صي�صدر �لحكم 

بحقكم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65939

�عان 

طريق  عن  دعوة  مذكرة  بمثابة 

�ل�صحف �صادرة عن محكمة �لبد�ية 

�لمدنية �لثانية في قطنا 

بالدعوى: �أ�صا�س /736/ لعام 

 2021

�لتبليغ:  طالبة  �لمدعية  �لجهة 

�لمحامي  يمثلها  �ل��ق��ادري  م��اج��دة 

محمود �لكورة 

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�صافع  �بن  �لقادري  ب�صير  تبليغها: 

�الأم حنان 

�لدعوى: تثبيت بيع 

تقرر  فقد  عنو�نكم  لجهالة  نظر� 

لدينا دعوتكم ع/ط �ل�صحف ولوحة 

جل�صة  لح�صور  �لمحكمة  �إعانات 

�ل�صاعة   2021/6/21 �الثنين  يوم 

�لح�صور  ع��دم  ح��ال  وف��ي  �لعا�صرة 

عنكم  قانوني  وكيل  �ر�صال  عدم  �و 

فاإنه �صوف تجري بحقكم �الإجر�ء�ت 

بحقكم  �لحكم  و�صي�صدر  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65940

�إعان 

تبليغ بال�صحف 

�لمحكمة  ع���ن  ����ص���ادر  ق����ر�ر 

�ل�صرعية بدم�صق �لثانية -ب- 

�لطر�بل�صي  نور  �لتبليغ:  طالبة 

بنت �بر�هيم وميادة 

�لمطلوب تبليغه: و�ئل خرمندي 

�بن محمد و�صورية

خا�صة �لحكم �لمطلوب تبليغه: 

�لقر�ر  �لمحكمة  هذه  عن  �صدر  لقد 

�أ�صا�س  رقم  �لدعوى  في   )365( رقم 

2021/3/10م  بتاريخ   /836/

و�لمت�صمن: 

من  �لو�قع  �لطاق  تثبيت   -1

بتاريخ  �لمدعية  على  عليه  �لمدعى 

طلقة  و�ع��ت��ب��اره  2020/1/17م 

�ال  لبع�صهما  يحان  ال  بائنة  و�حدة 

بمهر وعقد جديدين.

�صجات  في  ذل��ك  ت�صجيل   -2

�الحو�ل �لمدنية ��صوال.

عن  �لمدعية  تنازل  تثبيت   -3

باقي طلباتها في هذه �لدعوى.

عليه  �ل��م��دع��ى  ت�صمين   -4

�لر�صوم و�لم�صاريف.

قر�ر�ً وجاهيا وبمثابة �لوجاهي 

2021/3/10م  ب��ت��اري��خ  ���ص��در 

و�فهم   1442 26/رج��ب/  �لمو�فق 

للطعن  قابا  �ال���ص��ول  ح�صب  علنا 

بطريق �لنق�س.

�لمطلوب  تبليغ  لتعذر  ونظر�ً 

و�الإقامة  �لعنو�ن  لجهالة  تبليغه 

قانون  من   27 �لمادة  باأحكام  وعمًا 

لعام   1 رق��م  �لمحاكمات  �أ���ص��ول 

بال�صحف  تبليغك  جرى  فقد   2016

خال  �لطعن  ط��رق  ت�صلك  لم  و�إذ� 

�لمدة �لقانونية ي�صبح �لحكم مبرمًا 

�صالحًا للتنفيذ.

�لقا�صي

65943

�إعان

رقم �الأ�صا�س 4006

بدر  م��ر���س  ث��ب��وت  على  ب��ن��اء 

قمر  و�ل��دت��ه  كمال  �ب��ن  �ل�صام�صي 

�لرقم   1987/6/16 ظبي  �أبو  تولد 

فقد   01040250626 �ل��وط��ن��ي 

�لقولية  ت�صرفاته  على  �لحجر  تقرر 

ون�صب وتعيين �صقيقته فاطمة كمال 

و�الإذن  عليه  �صرعيًا  قيمًا  �ل�صام�صي 

�صوؤونه  و�إد�رة  �أم��وره  بت�صوية  لها 

مر�جعة  وفي  وله  عنه  و�لمخا�صمة 

�لر�صمية  و�ل��دو�ئ��ر  �لمحاكم  جميع 

�إذن  و�الأ�صخا�س بعد �لح�صول على 

من �لمحكمة تحرير�ً.

�لقا�صي �ل�صرعي �الأول بدم�صق

65944

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �ع���ان 

بال�صحف

�ل�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لتا�صعة بدم�صق 

�أبو  مفيد  ب�صار  �لدعوة:  طالب 

زيد�ن تمثله �لمحامية ريما بركات 

ريا�س   -1 دعوتهم:  �لمطلوب 

جبور لطفي 

2- يو�صف جبور لطفي 

�لدعوى: �إز�لة �صيوع

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  نظر�ً 

دع��وت��ه��م ف��ق��د ت���ق���رر ل��دي��ن��ا في 

لعام   /4784/ �أ���ص��ا���س  �ل��دع��وى 

�ل�صحف  بو��صطة  دعوتكم   2021

لح�صور  �لمحكمة  �إعانات  ولوحة 

تاريخ  �الح��د  يوم  �لقادمة  �لجل�صة 

�لعا�صرة  �ل�صاعة   2021/5/16

تر�صلو�  �و  تح�صرو�  لم  و�إذ�  �صباحًا 

�لمعاملة  بحقكم  ت��ج��ري  وك��ي��ا 

�لقانونية.

�لقا�صي

65945

تنفيذي  �إخطار  بمثابة  �إع��ان 

بال�صحف 

�صادر عن د�ئرة �لتنفيذ �لمدني 

بريف دم�صق

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

2021/811 بد�ئي 

�بر�هيم  �صليم  �لتنفيذ:  طالب 

م�صري يمثله �لمحامي محمد غياث 

قبان. 

�لمنفذ عليه: �أنور محمود كبتول 

لتركة  و�إ�صافة  نف�صه  عن  �أ�صالة 

محمود  نعيمة  �لمرحومة  موؤرثته 

�صام.

هو  تنفيذه:  �لمطلوب  �ل��ق��ر�ر 

بتاريخ  �ل�صادر   267 رق��م  �ل��ق��ر�ر 

محكمة  عن  �ل�صادر   2007/3/29

�لبد�ية �لمدنية �لثانية بريف دم�صق 

�لمت�صمن تثبيت �صر�ء طالب �لتنفيذ 

�لتنفيذ �صده  لكامل ح�صة �لمطلوب 

من �لعقار 557 عين ترما �لعقاري.

�لتنفيذ  رئا�صة  ل��ق��ر�ر  و�صند�ً 

�لمدني بريف دم�صق وتوفيقا الأحكام 

مدنية  �أ�صول  و288   287 �لمادتين 

�أعاه  �لقر�ر  م�صمون  بتنفيذ  نكلفكم 

تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة  خال 

ن�صر هذ� �العان في �إحدى �ل�صحف 

�ليومية و�إال تجري بحقكم �الجر�ء�ت 

�لمنوه عليها في �لقانون �لمذكور.

بريف  �ل��م��دن��ي  �لتنفيذ  م��دي��ر 

بدم�صق

65946

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �ع���ان 

بال�صحف

�ل�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لتا�صعة بدم�صق 

�أبو  مفيد  ب�صار  �لدعوة:  طالب 

زيد�ن تمثله �لمحامية ريما بركات 

ريا�س   -1 دعوتهم:  �لمطلوب 

جبور لطفي 

2- يو�صف جبور لطفي 

�لدعوى: �إز�لة �صيوع

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  نظر�ً 

دع��وت��ه��م ف��ق��د ت���ق���رر ل��دي��ن��ا في 

لعام   /4785/ �أ���ص��ا���س  �ل��دع��وى 

�ل�صحف  بو��صطة  دعوتكم   2021

لح�صور  �لمحكمة  �إعانات  ولوحة 

تاريخ  �الح��د  يوم  �لقادمة  �لجل�صة 

�لعا�صرة  �ل�صاعة   2021/5/16

تر�صلو�  �و  تح�صرو�  لم  و�إذ�  �صباحًا 

�لمعاملة  بحقكم  ت��ج��ري  وك��ي��ا 

�لقانونية.

�لقا�صي

65947

مذكرة �إخطار �صادر عن محكمة 

�ال�صتئناف �لعا�صرة بدم�صق

بالدعوى رقم �أ�صا�س 195 لعام 

2021

�لمدير  �ل�صيد  �الإخ��ط��ار:  طالب 

�ل�صورية  �لعامة  للموؤ�ص�صة  �لعام 

تمثله  لوظيفته  �إ���ص��اف��ة  للتامين 

�لمحامية ر�صا �لحملي.

عمر  �ل�صيد  �إخطاره:  �لمطلوب 

�ل�صياح بن علي تولد 1963 و�لدته 

فتحية.

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  نظر�ً 

�إخطاره فقد تقرر لدينا بالدعوى رقم 

دعوتك    2021 لعام   195 �أ�صا�س 

لح�صور �لجل�صة �لقادمة يوم �الثنين 

�لعا�صرة   �ل�صاعة   2021/4/26

تر�صل  �و  بنف�صك  تح�صر  ل��م  و�إذ� 

�لمعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيا 

بحقك  �لحكم  �صي�صدر  و  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

�لم�صت�صار

65987



إعـــالنـــــات 5 العدد 255 الثالثاء 24 �سعبان 1442هـ املوافق 6 ني�سان 2021 م

�صحيفة تبليغ بال�صحف

طالب �لتبليغ: محمد نذير جمال 

�لدين �بن �حمد

عبد   -1 تبليغهم:  �لمطلوب 

�لرز�ق جنيد �ل�صباغ 2- مازن جنيد 

�ل�صباغ  جنيد  ممدوح   -3 �ل�صباغ 

مزين   -5 �ل�صباغ  جنيد  غ��ادة   -4

جنيد  �صبحية   -6 �ل�صباغ  جنيد 

�ل�صباغ 

�نف�صهم  ع��ن  ����ص��ال��ة  جميعًا 

�لمرحوم  م��وؤرث��ه��م  لتركة  ��صافة 

�صفيق �ل�صباغ ورقية �ل�صباغ.

تقرر  فقد  تبليغكم  لتعذر  نظر�ً 

على  ول�صقا  بال�صحف  تبليغكم 

�لطعن  في  �لمحكمة  �إعانات  لوحة 

على  �لو�قع   2021 لعام   239 رقم 

�لقر�ر �ل�صادر عن محكمة �ال�صتئناف 

�لقر�ر  رقم  بدم�صق  �ل�صابعة  �لمدني 

�ل�صادر   2021/2/10 تاريخ   /8/

1031 لعام  في �لدعوى رقم ��صا�س 

�ال�صتئناف  قبول  و�لمت�صمن   2021

ما  �آخر  �لى  مو�صوعًا  ورف�صه  �صكًا 

جاء بالقر�ر.

�لقا�صي

65948

�إخطار  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�صحف �صادرة عن محكمة �لبد�ية 

�لمدنية �لثانية في ببيا

�ل�صيد   : �الإخ��ط��ار  طلبة  �لجهة 

�لمدير �لعام لل�صركة �لعامة لكهرباء 

محافظة ريف دم�صق �إ�صافة لوظيفته 

� تمثله �إد�رة ق�صايا �لدولة.

�لمطلوب �إخطارهم:  

�لدعوى  �لعز�وي  �حمد  ح�صام 

�أ�صا�س 239/لعام 2021

�صاح حنيفة بن �صليم �لدعوى 

�أ�صا�س 241/لعام 2021

دعبول  �أح��م��د  ب��ن  ز�ه��ر  محمد 

�لدعوى �أ�صا�س 243/لعام 2021

�ل��دع��وى  عثمان  محمد  م��ال��ك 

�أ�صا�س 222/لعام 2021

�لرز�ق  غ�صان �لعبد �هلل بن عبد 

�لدعوى �أ�صا�س 224/لعام 2021

تبليغكم  ت���ع���ذر  �ن����ه  ح��ي��ث 

محكمة  �أم���ام  �لمنظورة  بالدعوى 

ببيا  في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية 

تقرر  ل��ذ�  �ل��ع��ن��و�ن  جهالة  ب�صبب 

�لمحلية  �ل�صحف  باإحدى  �إخطاركم 

لح�صور جل�صة محاكمة يوم �لثاثاء 

�ل�صاعة  2021/4/20م  في  �لو�قع 

تح�صرو�  لم  فاإذ�  �صباحًا،  �لتا�صعة 

عنكم  ينوب  من  تر�صلو�  �أو  باأنف�صكم 

�لمعاملة  بحقكم  ت��ج��ري  ف�صوف 

بحقكم  �لحكم  و�صي�صدر  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65883

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�صحف �صادرة عن محكمة �لبد�ية 

بالدعوى  دوما  في  �لثانية  �لمدنية 

�أ�صا�س 1175/لعام 2021

�لمدير  �ل�صيد  �لمدعية:  �لجهة 

لكهرباء  �ل��ع��ام��ة  لل�صركة  �ل��ع��ام 

محافظة ريف دم�صق �إ�صافة لوظيفته 

- تمثله �إد�رة ق�صايا �لدولة.

محمد  عليها:   �لمدعى  �لجهة 

با�صل �ل�صهابي بن محمد طارق

نظر�ً لتعذر تبلغك مذكرة �إخطار 

�إقامتك  مكان  في  �لعار�س  �لطلب 

و�لمت�صمن: 

عليه  �لمدعى  ��صم  ت�صحيح   ��1

محمد  ب��ن  ب��ا���ص��ل  محمد  لي�صبح 

طارق �ل�صهابي بداًل من محمد با�صل 

�ل�صهابي  2-ت�صحيح �لمبلغ �لمطالب 

به با�صتدعاء �لدعوى لي�صبح ثاثة 

مايين ومئتان و�صتة ع�صر �ألفًا ومئة 

�صورية  ل��ي��رة   و�أرب��ع��ون  وخم�صة 

الغير مع �لفو�ئد �لقانونية من تاريخ 

�لتام  �لوفاء  تاريخ  وحتى  �لمطالبة 

بداًل من /3213649/.

ل���ذ� ت��ق��ررت دع��وت��ك ب��اإح��دى 

جل�صة  لح�صور  �لمحلية  �ل�صحف 

في  �ل��و�ق��ع  �لثاثاء  ي��وم  محاكمة 

�لعا�صرة  �ل�صاعة  2021/5/18م 

�أو  بنف�صك  تح�صر  لم  ف��اإذ�  �صباحًا، 

تر�صل من ينوب عنك ف�صوف تجري 

�لقانونية و�صي�صدر  �لمعاملة  بحقك 

�لحكم بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65884

�صادر  بال�صحف  دعوى  تبليغ 

�لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن 

في دوما 

بالدعوى �أ�صا�س 2021/2057 

�لمدعية:  �لجهة  �لتبليغ  طالب 

محمود عيطه بن يحيى تولد 1976 

يمثله �لمحامي ر�صاد غز�ل 

�لمطلوب تبليغه �لجهة �لمدعى 

عليها: ن�صال كادك بن �حمد و�لدته 

ميمونه تولد 1967 

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر� 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

�لتا�صعة  �ل�صاعة  ف��ي  �لمحاكمة 

تاريخ  �ل��ث��اث��اء  ي��وم  م��ن  �صباحًا 

�لدعوى  ف��ي  للنظر   2021/6/8

و�إذ�  �لمقامة و�لمت�صمنة تثبيت بيع 

لم تح�صر بنف�صك �أو تر�صل وكيًا عنك 

تجري بحقك �لمعاملة �لقانونية.

�لقا�صي

65886

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�صحف

�ل�صلح  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثامنة بدم�صق 

�لبني  نعيمة  �ل��دع��وة:  طالبة 

يمثلها �لمحامي عا�صم �دري�س 

�ل��م��ط��ل��وب دع��وت��ه: �إب��ر�ه��ي��م 

�لبحري 

�لدعوى: �إخاء

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  نظر�ً 

�لدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

�أ�صا�س/3970/لعام 2021 دعوتك 

�إعانات  ولوحة  �ل�صحف  بو��صطة 

�لقادمة  �لجل�صة  لح�صور  �لمحكمة 

تاريخ2021/5/27  �لخمي�س  يوم 

لم  و�إذ�  �صباحًا  �لعا�صرة  �ل�صاعة 

�أو تر�صل وكيًا تجري بحقك  تح�صر 

�لمعاملة �لقانونية.

�لقا�صي

65887

�صند تبليغ بال�صحف

�لمحمد  �لعزيز  عبد  �لقا�صي: 

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  رئي�س   –
�لثانية بالح�صكة   

�لم�صاعد: خالد محمد

محمد  مخلف  �لتبليغ:  طالب 

هند  �لمحامية  –تمثله  �ل��ع��ب��د�هلل 

�لغربي

ف��و�ز  ع��زو  تبليغه:  �لمطلوب 

�ل�صليمان

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

 552 رقم  �لحكم  قر�ر  تبليغك  تقرر 

لعام   /972/ �أ���ص��ا���س  ب��ال��دع��وى 

تر�صل  �أو  تح�صو�  لم  ف��اإن  2021م  

نتخذ  �صوف  قانونًا  عنك  ينوب  من 

�الإجر�ء�ت �لقانونية بحقك و�صي�صدر 

�لقر�ر بحقك قطعيًا.

�لقا�صي

65888

�إعان بال�صحف مذكرة �إخطار 

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�لمدنية  �ل�صلح  محكمة  –رئي�س 
�الأولى بالح�صكة 

�لم�صاعد: دخيل �بر�هيم 

عبد�لكريم   : �الخ��ط��ار  ط��ال��ب 

عبد�للطيف �لحجة  –تمثله �لمحامية 

رحاب �لجربوع 

��صعد  ربيع   : �خطاره  �لمطلوب 

–�لعزيزية  –�لح�صكة  محمد  ب��ن 

–جانب �لم�صفى �لوطني.
�لدعوى: تثبيت بيع �صيارة 

ن��ظ��ر�ً ل��ك��ون ع��ن��و�ن��ك خ��ارج 

تبليغك  وتعذر  �الأمنية  �ل�صيطرة 

�لظروف  ب�صبب  �لعادية  بالطرق 

�ال�صتثنائية فقد تقرر تبليغك مذكرة 

�الإخطار بال�صحف ول�صقًا على لوحة 

�لجل�صة  موعد  �لمحكمة  �إع��ان��ات 

 /2021/4/18 �الأحد  يوم  �لمقررة 

لعام   /1000/ �أ�صا�س  بالدعوى 

من  تر�صل  �و  تح�صر  لم  فان   2021

�الإج��ر�ء�ت  نتخذ  �صوف  عنك  ينوب 

بحقك  �لقر�ر  و�صي�صدر  �لقانونية 

بمثابة �لوجاهي.

�لمدنية  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

�الأولى بالح�صكة

65889

مذكرة دعوة بال�صحف 

عزيز  د�ف��ي��د  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�ل�صلح  محكمة  رئي�س   – ميخائيل 

�لمدنية �لثانية بالح�صكة �لمندب

�لم�صاعد: �أحمد �صيخو

بركات  ريا�س  �لتبليغ:  طالب 

رحاب  �لمحامية  تمثله  محمد-  بن 

�لجربوع.

�أك��رم   -1 تبليغه:  �لمطلوب 

فادي  محمد   -2 �أحمد  بن  �صلهوم 

�ل�صيبه بن غالب- مجهوال �الإقامة.   

�لدعوى: تثبيت بيع �صيارة

وتعذر  عنو�نك  لجهالة  نظر�ً 

تقرر  فقد  �لعادية   بالطرق  تبليغك 

بال�صحف   �لدعوى  مذكرة  تبليغك 

�الأح��د  ي��وم  �لمقررة  �لجل�صة  موعد 

 / �أ�صا�س  بالدعوى   2021/4/25

1/1144 لعام 2021.  

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��ان 

�الإج��ر�ء�ت  نتخذ  �صوف  عنك  ينوب 

�لقانونية  بحقك.

�لقا�صي �لمندب

65890

�إعان بال�صحف

مذكرة دعوى

�لقا�صي: د�فيد عزيز ميخائيل- 

�الأول  �ل��م��دن��ي  �ل�����ص��ل��ح  ق��ا���ص��ي 

بالح�صكة

�لم�صاعد: دخيل �إبر�هيم

�لعو�س  دي��ب  محمد  �لمدعي: 

يمثله �لمحامي علي �لم�صطفى.

�أبو زيد بن  �لمدعى عليه: خالد 

�صلمان.

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة.

تقرر  فقد  عنو�نك  لجهالة  نظر�ً 

�لجل�صة  بموعد  بال�صحف  تبليغك 

تاريخ 2021/4/25م.

 /1435/ �أ���ص��ا���س  ب��ال��دع��وى 

لعام 2021م فاإن لم تح�صر �أو تر�صل 

بحقك  نتخذ  �صوف  عنك  ينوب  من 

�الإجر�ء�ت �لقانونية.

�لقا�صي

65891

�إعان تبليغ

�ال�صتئناف  محكمة  عن  �صادر 

�لمدنية �لعا�صرة بدم�صق 

ف���ي �ل���دع���وى رق����م �أ���ص��ا���س 

2021/10

�لمدير  �ل�صيد  �لتبليغ:  طالب 

�ل�صورية  �لعامة  للموؤ�ص�صة  �لعام 

تمثله  لوظيفته  �إ���ص��اف��ة  للتامين 

�لمحامية ر�نيا �صعدة.

�لمطلوب تبليغه: 

1- �صامي محمد �لعقال.

محمد  ب��ن  ح�صان  محمد   -2

تي�صير �لفو�ز.مجهوال مكان �الإقامة

�لمو�صوع: 

قررت  عنو�نكم  لجهالة  نظر� 

�ل�صحف  باإحدى  تبليغكم  �لمحكمة 

�إع��ان��ات  ل��وح��ة  وع��ل��ى  �لمحلية 

في  �لمحاكمة  لح�صور  �لمحكمة 

10 لعام 2021  �لدعوى رقم �أ�صا�س 

�ال�صتئناف  محكمة  �أم��ام  �لمنظورة 

�ل��م��دن��ي��ة �ل��ع��ا���ص��رة ب��دم�����ص��ق في 

�الثنين  ي��وم  من  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

./2021/4/26

تر�صلو�  �أو  تح�صرو�  ل��م  و�إذ� 

�لمعاملة  بحقكم  تجري  عنكم  وكيًا 

�ل��ذي  �لحكم  ويعتبر  �لقانونية 

�صي�صدر بحقكم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65994

�إعان د�خلي للمرة �الأولى

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

وبالظرف  �لكلية  بال�صرعة  د�خلية 

كمية/500000/ لتوريد  �لمختوم 

ليتر   1.5 قيا�س  ب��ري��ف��ورم  قطعة 

بريفورم  وكمية/500000/قطعة 

قيا�س 0.5 ليتر وكمية/1000000/

حاجة  ل���زوم  با�صتيكية   ���ص��د�دة 

لدفاتر  وف��ق��ًا  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���وح���د�ت 

�ل�����ص��روط �ل��ح��ق��وق��ي��ة و�ل��م��ال��ي��ة 

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  و�لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية بال�صركة.

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي: طرطو�س - �ل�صركة 

مدخل   – �ل��م��ي��اه  لتعبئة  �ل��ع��ام��ة 

طرطو�س �ل�صمالي – �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:  

/2000000/ل.�س فقط مليونا 

ليرة �صورية للعر�س �لكامل

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 1.5 ليتر

/600000/ل.�س فقط �صتمئة 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  �أل��ف 

بريفورم 0.5 ليتر 

فقط  /400000/ل.���������������س 

�أربعمئة ليرة �صورية للعر�س �لمجز�أ 

�صد�د�ت

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم 

2021/4/13 وتف�س �لعرو�س في 

�ليوم �لتالي �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط/5000/

ل.�س.

�لمدير �لعام

65995

طلب  �ل�صحف  بو��صطة  �إخطار 

عار�س �صادر

في  �ل�صرعية  �لمحكمة  ع��ن 

جرمانا 

/406 �أ�صا�س  رقم  �لدعوى  في 

لعام 2021

محمد  �م��ون  �لمدعية:  �لجهة 

�القرع

منير  عليها:   �لمدعى  �لجهة 

ح�صن عبيد

مو�صوع: تفريق لعلة �ل�صقاق

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

�ل�صحف  �ح��د  بو��صطة  �خ��ط��ارك 

�لر�صمية ول�صقا على لوحة �إعانات 

�لمحكمة موعد �لجل�صة يوم �لثاثاء 

تمام  في  وذلك   2021/5/4 تاريخ 

لم  ،و�إذ�  �صباحا   10،00 �ل�صاعة 

تجري  عنك  وكيا  تر�صل  �أو  تح�صر 

بحقك �الإجر�ء�ت �لقانونية.

�لقا�صي �ل�صرعي

65996

�إعان د�خلي للمرة �الأولى

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

وبالظرف  �لكلية  بال�صرعة  د�خلية 

كمية/600000/ لتوريد  �لمختوم 

ليتر   1.5 قيا�س  ب��ري��ف��ورم  قطعة 

بريفورم  وكمية/600000/قطعة 

قيا�س 0.5 ليتر وكمية/2000000/

حاجة  ل���زوم  با�صتيكية   ���ص��د�دة 

لدفاتر  وف��ق��ًا  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل���وح���د�ت 

�ل�����ص��روط �ل��ح��ق��وق��ي��ة و�ل��م��ال��ي��ة 

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  و�لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية بال�صركة.

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي: طرطو�س - �ل�صركة 

مدخل   – �ل��م��ي��اه  لتعبئة  �ل��ع��ام��ة 

طرطو�س �ل�صمالي – �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:  

/2000000/ل.�س فقط مليونا 

ليرة �صورية للعر�س �لكامل

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 1.5 ليتر

/600000/ل.�س فقط �صتمئة 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  �أل��ف 

بريفورم 0.5 ليتر 

فقط  /400000/ل.���������������س 

�أربعمئة ليرة �صورية للعر�س �لمجز�أ 

�صد�د�ت

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم 

2021/4/14 وتف�س �لعرو�س في 

�ليوم �لتالي �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

دف������ت������ر  ��������ص�������ع�������ر   -

�ل�������������ص������روط/5000/ل.�������س.                                                                                                         

�لمدير �لعام

65997

�إعان د�خلي للمرة �الأولى 

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�ل��م��ي��اه ب��ط��رط��و���س ع���ن �إج����ر�ء 

بالظرف  �لكلية  بال�صرعة  مناق�صة 

كمية/50/�ألف   لتوريد  �لمختوم 

قيا�س/10/ليتر  بريفورم  قطعة 

با�صتيكية  حمالة  وكمية/50/�ألف 

لدفاتر  وفقًا  �لفيجة   وح��دة  ل��زوم  

و  و�ل��م��ال��ي��ة  �لحقوقية  �ل�����ص��روط  

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  �لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية في �ل�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد   �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س 

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي– �س ب/41/.

- �لتاأمينات �الأولية:

/1500000/ل.�س فقط مليون 

وخم�صمئة �ألف ليرة �صورية للعر�س 

�لكامل

فقط  /1000000/ل.������������س 

�لمجز�أ  للعر�س  �صورية  ليرة  مليون 

بريفورم 10 ليتر

فقط  /500000/ل.���������������س 

للعر�س  �صورية  ليرة  �ألف  خم�صمئة 

�لمجز�أ حماالت با�صتيكية

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

نهاية �لدو�م �لر�صمي ليوم �الأحد في 

.2021/4/18

�الثنين  يوم  �لعرو�س  تف�س   -

�لحادية  �ل�صاعة   2021/4/19 في 

ع�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط/5000/

ل.�س

�لمدير �لعام

65998

�إعان د�خلي للمرة �الأولى  

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

بالظرف  �لكلية  بال�صرعة  د�خلية 

نايلون  فلم  م��ادة  لتوريد  �لمختوم 

لكمية/5/طن  �لجعب  لتغليف 

ل��زوم  �صم   72 قيا�س  م��ن   %25±
�ل�صروط  لدفاتر  وفقًا  �لفيجة  وحدة 

�لمعدة  و�لفنية  و�لمالية  �لحقوقية 

�لح�صول  يمكن  و�لتي  �لغاية  لهذه 

�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��م��دي��ري��ة  م��ن  عليها 

بال�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س   

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي – �س ب/41/.

�ل�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

فقط  �س  �الأول���ي���ة:/1000000/ل 

مليون ليرة �صورية ال غير

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �لعقد �الإجمالية.

ل���ق���ب���ول  م����وع����د  �آخ��������ر   -

�لر�صمي  �ل���دو�م  نهاية  �ل��ع��رو���س 

ل�������ي�������وم2021/4/14 وت��ف�����س 

�ل�صاعة  �لتالي  �ليوم  في  �لعرو�س 

�لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

دف������ت������ر  ��������ص�������ع�������ر   -

�ل�������������ص������روط/5000/ل.�������س.                                                                                                        

�لمدير �لعام

66000

�إعان د�خلي للمرة �الأولى  

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

بالظرف  �لكلية  بال�صرعة  د�خلية 

نايلون  فلم  م��ادة  لتوريد  �لمختوم 

لكمية/5/طن  �لجعب  لتغليف 

ل��زوم  �صم   72 قيا�س  م��ن   %25±

�ل�صروط  لدفاتر  وفقًا  �لفيجة  وحدة 

�لمعدة  و�لفنية  و�لمالية  �لحقوقية 

�لح�صول  يمكن  و�لتي  �لغاية  لهذه 

�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��م��دي��ري��ة  م��ن  عليها 

بال�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س   

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي – �س ب/41/.

�ل�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

فقط  �س  �الأول���ي���ة:/1000000/ل 

مليون ليرة �صورية ال غير

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �لعقد �الإجمالية.

ل���ق���ب���ول  م����وع����د  �آخ��������ر   -

�لر�صمي  �ل���دو�م  نهاية  �ل��ع��رو���س 

ل�������ي�������وم2021/4/18 وت��ف�����س 

�ل�صاعة  �لتالي  �ليوم  في  �لعرو�س 

�لحادية ع�صرة.

دفعات  على  �لتوريد:  فترة   -

�أمر  تاريخ  من  وخ��ال/30/ي��وم��ًا 

�لمبا�صرة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

- �صعر دفتر �ل�صروط/5000/

ل.�س.

�لمدير �لعام

66001

�إعان د�خلي للمرة �لثانية

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

طلب  �إج���ر�ء  عن  بطرطو�س  �لمياه 

�لمختوم  وبالظرف  د�خلي  عرو�س 

مخبرية  ومعد�ت  تجهيز�ت  لتقديم 

لدفاتر  وفقا  �لتابعة  �لوحد�ت  لزوم 

�ل�����ص��روط  �ل��ح��ق��وق��ي��ة و�ل��م��ال��ي��ة 

و�لتي  �لغاية  لهذه  �لمعدة  و�لفنية 

�لمديرية  من  عليها  �لح�صول  يمكن 

�لتجارية في �ل�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س 

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي– �س ب/41/.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل�������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ي��وم 

.2021/4/25

�ل�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

�الأول��ي��ة:/8000000/ل.���س فقط 

غير  ال  �صورية   ليرة  مايين  ثمانية 

للعر�س �لكامل.

/2000000/ل.�س فقط مليونا 

لكل  �لمجز�أ(  )�لعر�س  �صورية  ليرة 

وحدة على حدة.

10% من  �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/90/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

فترة  �ق�صر  �لتنفيذ:  م��دة   -

ممكنة.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

دف������ت������ر  ��������ص�������ع�������ر   -

�ل�������������ص������روط/5000/ل.�������س                                                                                                                    

�لمدير �لعام

66003

�إعان بال�صحف مذكرة دعوة

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

طالب �لتبليغ: عادل عبد�لعزيز 

�ل��م��ح��ام��ي��ة هند  ت��م��ث��ل��ه  ح�����ص��ن- 

�لعربي.

عبد�لفتاح  تبليغه:  �لمطلوب 

بادنجكي �بن محمد

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1943/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66038

مذكرة �إخطار �صادرة عن محكمة 

�لبد�ية �لمدنية �الأولى بريف دم�صق 

بالدعوى رقم �أ�صا�س /2186/ لعام 

 2021

توفيق  ب��در  �لمدعية:  �لجهة 

�لعكام.

�لجهة �لمدعى عليها: محمد خير 

موفق �صعيري.

�لدع��وى: بيع.

ووفقًا  عنو�نك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

�ل��م��ادة /27/ف���ق���رة /�أ/  الأح��ك��ام 

رقم  �لمحاكمات  �أ�صول  قانون  من 

�إخ��ط��ارك  تقرر   2016 لعام   /1/

�لمقامة  �لمحاكمة  جل�صة  لح�صور 

�لو�قع  �الأربعاء  يوم  و�لمحدد  عليك 

تح�صر  لم  و�إذ�  2021/6/16م  في 

بنف�صك �أو تر�صل وكيًا عنك �صتجري 

�لقانونية و�صي�صدر  �لمعاملة  بحقك 

�لحكم بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

65039

�إعان بال�صحف

مذكرة �إخطار

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

�لخلف  جمعة  �لتبليغ:  طالب 

هند  �لمحامية  تمثله  م�صطفى-  �بن 

�لغربي.

بوز�ن  بوز�ن  تبليغه:  �لمطلوب 

�بن �أحمد

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1415/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66040

�إعان بال�صحف

مذكرة �إخطار

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

ط���ال���ب �ل��ت��ب��ل��ي��غ: ع���دن���ان 

�لخ�صيرين مخلف- تمثله �لمحامية 

هند �لغربي.

�لفتوح  فو�ز  تبليغه:  �لمطلوب 

�بن �أحمد

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1447/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66041

�إعان

 بال�صحف مذكرة �إخطار

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

جمعة  �صالح  �لتبليغ:  طالب 

هند  �لمحامية  تمثله  �ل��ح��ج��ي- 

�لغربي.

�لمطلوب تبليغه: محمد رم�صان 

�بن عمر

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1577/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66042

�إعان بال�صحف

مذكرة �إخطار

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

�لعبود  ح�صن  �لتبليغ:  طالب 

هند  �لمحامية  تمثله  طعمة-  �ب��ن 

�لغربي.

عبد�لرز�ق  تبليغه:  �لمطلوب 

�لمحمد �بن �بنيه

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1417/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66043

�إعان بال�صحف مذكرة �إخطار

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

محمد  ع��ل��ي  �لتبليغ:  ط��ال��ب 

هند  �لمحامية  تمثله  �لخ�صير- 

�لغربي.

�لعمر  خالد  تبليغه:  �لمطلوب 

�بن محمد عيد.

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1469/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66044

�إعان بال�صحف مذكرة �إخطار

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

عبد�هلل  وي�س  �لتبليغ:  طالب 

هند  �ل��م��ح��ام��ي��ة  تمثله  �ل���ج���ر�د- 

�لغربي.

�لمطلوب تبليغه: �صليمان �لعلي 

�بن يو�صف.

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1579/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

2021/4/20م.

من  تر�صل  �أو  تح�صر  ل��م  ف��اإن 

بحقك  نتخذ  ���ص��وف  ع��ن��ك  ي��ن��وب 

�لحكم  وي�صدر  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66045

�إعان بال�صحف مذكرة دعوة

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

�الأول  �لمدني  �ل�صلح  محكمة  رئي�س 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �إبر�هيم.

فرجان  �صعيد  �لتبليغ:  طالب 

هند  �لمحامية  تمثله  �ل��م��ح��م��د- 

�لغربي.

�إ�صماعيل  تبليغه:  �لمطلوب 

�إ�صماعيل �بن �إبر�هيم

�لدعوى: تثبيت بيع مركبة

ل��ج��ه��ال��ة ع��ن��و�ن��ك فقد  ن��ظ��ر�ً 

رقم  �ل��دع��وى  مذكرة  تبليغك  تقرر 

2021م  لعام   1/1757/ �أ�صا�س 

�لثاثاء  يوم  جل�صتها  موعد  �لمحدد 

�أو  تح�صر  لم  فاإن  2021/4/20م. 

نتخذ  �صوف  عنك  ينوب  من  تر�صل 

وي�صدر  �لقانونية  �الإج��ر�ء�ت  بحقك 

�لحكم بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66046

م��ذك��رة �إخ���ط���ار ����ص���ادرة عن 

�لمحكمة �ل�صرعية �الأولى بدم�صق

موجهة  �إخطار  مذكرة  بمثابة 

�إلى �لمدعى عليه

رقم �أ�صا�س: 2021/254

بنت  �لبكور  ح��ل��وة  �لمدعية: 

غ�صان

�لمدعى عليه: خالد �ل�صعيد �بن 

محمد

�لطلب: تفريق لعلة �ل�صقاق

من  زو�ل��ي��ة  �لتا�صعة  �ل�صاعة 

�ل��و�ق��ع2021/4/19  �الثنين  يوم 

لروؤية �لدعوى �لمقامة عليك من قبل 

�لمدعية.

في  للح�صور  �لمحكمة  تخطرك 

تح�صر  لم  �إن  حتى  �لمحدد  �لوقت 

بحقك  تجري  عنك  وكيًا  تر�صل  �أو 

للمادة  ،وف��ق��ًا  �لقانونية  �لمعاملة 

/27/ �لفقرة /3/ من قانون �أ�صول 

�لمحاكمات �لمدنية.

جرى  �إقامتك  محل  ولجهالة 

�أ�صواًل  �ل�صحف  بو��صطة  تبليغك 

بمثابة  ي�صدر  �لذي  �لحكم  ويعتبر 

�لوجاهي بحقك.

�لقا�صي

66062
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�إعان

متجر  ب��ي��ع  �إخ���ب���ار  ب��م��ث��اب��ة   

بو��صطة �ل�صحف

بيوع  رقم/14/�صلحي  �لملف 

 2021

�إلى �ل�صيد: فو�ز عجلوني ولوؤي 

حيدر

�لتنفيذ  رئا�صة  ل��ق��ر�ر  تنفيذ�ً 

 2021/3/28 ب��ت��اري��خ  �ل�����ص��ادر 

�لمتجر رقم/5561/ �لقا�صي ببيع 

رق��م/1/2967  �لعقار  على  �لم�صاد 

�لعقارية  �أق�صاب  م�صجد  منطقة 

ومحمد  ر�جح  �أ�صامة  لل�صادة  �لعائد 

�لعجلوني  وف��و�ز  �صو�صان  �صعبان 

ولوؤي حيدر وحنان عجلوني تمهيد�ً 

لبيعه بالمز�د �لعلني.

�لحادية  �ل�صاعة  عينت  فقد 

ع�صرة من �صباح يوم �الإثنين �لو�قع 

لجل�صة  موعد�ً   2021/4/26 في 

و�صيجري  �ل��م��ذك��ور  �ل��ع��ق��ار  ب��ي��ع 

�لمدني  �لتنفيذ  �لبيع في غرفة مدير 

باأحكام  عمًا  ذلك  نبلغكم  بدم�صق 

�أ�صول  ق��ان��ون  �ل��م��ادة/403/م��ن 

�لمحاكمات و�صيتم �لبيع وفق �أحكام 

�لقانون رقم/1/لعام 2016.

مدير �لتنفيذ �لمدني بدم�صق

66004

 �إعان د�خلي للمرة �لثانية

لتعبئة  �لعامة  �ل�صركة  تعلن 

�لمياه بطرطو�س عن �إجر�ء مناق�صة 

قطع  لتقديم  �لمختوم  وب��ال��ظ��رف 

و�لتغليف  �لنفخ  الآالت  تبديلية 

و�ل�صاغط كومبير/8/بار في وحدة 

تعبئة مياه بقين وفقا لدفاتر �ل�صروط  

�لمعدة  و�لفنية  و�لمالية  �لحقوقية 

�لح�صول  يمكن  و�لتي  �لغاية  لهذه 

في  �لتجارية  �لمديرية  من  عليها 

�ل�صركة. 

فعلى �لر�غبين باال�صتر�ك تقديم 

�ل�صركة  �إلى ديو�ن  عرو�صهم مغلقة 

على  �لم�صمون  بالبريد  �إر�صالها  �أو 

�لعنو�ن �لتالي:

�لعامة  �ل�صركة   - طرطو�س 

طرطو�س  مدخل   – �لمياه  لتعبئة 

�ل�صمالي– �س ب/41/.

�لعرو�س  لقبول  موعد  �آخ��ر   -

ن��ه��اي��ة �ل������دو�م �ل��ر���ص��م��ي ل��ي��وم 

في  �لعرو�س  2021/4/25وتف�س 

�ليوم �لتالي �ل�صاعة �لحادية ع�صرة.

�ل�������ت�������اأم�������ي�������ن�������ات   -

�الأول������ي������ة:/2100000/ل.�������س 

�أل����ف ليرة  ف��ق��ط م��ل��ي��ون��ان وم��ئ��ة 

�لكامل.                         للعر�س  غير  ال  ���ص��وري��ة  

�صبعمئة   فقط   /700000/ل.�����س 

�ألف  ليرة �صورية )�لعر�س �لمجز�أ( 

لكل �آلة من �الآالت �لتالية:

 – �لتغليف  �آل��ة   – �لنفخ  )�آل��ة 

�ل�صاغط كومبير/8/بار( 

من   %5 �لنهائية:  �لتاأمينات   -

قيمة �الإحالة.

�ل��ع��ار���س  �رت����ب����اط  م����دة   -

بعر�صه/60/يومَا من �لتاريخ �لذي 

يلي �آخر موعد ال�صتام �لعرو�س.

�لتنفيذ:/90/ت�صعون  مدة   -

�لمبا�صرة  �أم���ر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ًا 

�لخطي.

- تقبل �لعرو�س �لمجز�أة.

- �صعر دفتر �ل�صروط:

/5000/ل.�س

�لمدير �لعام

66005

�إعان

 تبليغ بال�صحف �لكترونيا 

طعن مدني رقم/346/

لعام 2020 

خالد  �لتبليغ:  طالبة  �لجهة 

�لمحامي  يمثله  �ل�صلخدي  �أحمد 

نايف رزوق.

�لجهة �لمطلوب تبليغها:  نبيل 

�لحاج علي.

ب�صبب  تبليغكم  لتعذر  ن��ظ��ر�ً 

تبليغكم  تقرر  �لقطر  خارج  �صفركم 

�لمحكمة  �إعانات  ولوحة  بال�صحف 

 2020 رق��م/346/ل��ع��ام  �لطعن 

�أ�صا�س/710/ �لدعوى  على  �لو�قع 

�ل�صادر   2020 ق��ر�ر/125/ل��ع��ام 

عن محكمة �ال�صتئناف �لثالثة بريف 

دم�صق و�لذي جاء فيه:

1- قبول �لطعن �صكًا.

ونق�س  مو�صوعًا  قبوله   -2

�لقر�ر �لطعين و�إعادة �لملف لمرجعه 

�لقانوني.

�صدهم  �لمطعون  ت�صمين   -3

�لر�صوم و�لم�صاريف و�الأتعاب.

رئي�س �لمحكمة

66006

�إعان 

�إخطار �صادر عن  تبليغ  بمثابة 

في  �الأول��ى  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

�صحنايا 

بن  ري��ا���س  �ل��م��دع��ي��ة:  �لجهة 

و�إ�صافة  �أ�صالة  �لدقاق  عيد  محمد 

لتركة مورثه محمد عيد �لدقاق.

�أملي  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

�صليم بنت �صليمان  وح�صام ونبيهه 

�صاهر  �ب��و  �لكريم  عبد  ف��وؤ�د  �أوالد 

فوؤ�د  مورثهم  لتركة  و�إ�صافة  ��صالة 

عبد �لكريم �أبو �صاهر.

رقم �أ�صا�س: 2021/119 

�لجل�صة: 2021/5/23. 

�لمو�صوع: تثبيت بيع.

تقرر  عنو�نكم  جهالة  ب�صبب 

�لمذكور  بالموعد  �إخطاركم  لدينا 

و�إذ�  �صباحًا  �لعا�صرة  �ل�صاعة  �أعاه 

عنكم  وكيًا  تر�صلو�  �أو  تح�صرو�  لم 

�إ�صافة  خال مدة خم�صة ع�صر يومًا 

بحقكم  �صتجري  �لم�صافة  مهلة  �إلى 

�الإجر�ء�ت �لقانونية و�صي�صدر �لحكم 

بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66008

�إعان

مذكرة  �خطار بو��صطة �ل�صحف 

�لمحلية �لر�صمية بالدعوى �لتجارية 

محكمة   2021 لعام   12 ��صا�س  رقم 

�لبد�ية �لمدنية �لتجارية  بدرعا

�لمدعية: غازية �صالح �لحريري 

لتركة   و��صافة  نف�صها  عن  �أ�صالة 

وكيلها  �لجو�برة  تي�صير  موؤرثها  

�لمحامي خالد �لحريري

حامد  ب�صام  ع��ل��ي��ه:   �ل��م��دع��ى 

�ل�صويد�ن – مجهول �الإقامة

تقرر  عنونكم  لجهالة  ن��ظ��ر� 

�إخطاركم  لح�صور جل�صة �لمحاكمة  

�ل��م�����ص��ادف ي���وم �الأح����د ب��ت��اري��خ 

�لتا�صعة  �ل�صاعة    2021/5/9

زو�لية  و�ذ� لم تح�صرو� باأنف�صكم  �و 

تر�صلو� وكيا قانونيا عنكم �صتجري 

بحقكم �لمعاملة �لقانونية  و�صي�صدر 

�لقر�ر بحقكم بمثابة �لوجاهي

�لقا�صي

66009

مذكرة �إخطار 

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادرة 

في �لنبك بالدعوى رقم �أ�صا�س 262 

لعام 2021 

ح�صين  فاطمة  �لمدعية:  �لجهة 

ب�صام  �لمحامي  يمثلها  �إب��ر�ه��ي��م 

�لرفاعي 

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

�خطارها: ب�صام �لخطيب �بن نجيب 

وفاطمه تولد �لنبك 1982 �لمر�ح خ 

 35

ح�صانة  �ل���دع���وى:�����ص���ق���اط 

وت�صليم �أوالد 

تقرر  ع��ن��و�ن��ك  لجهالة  ن��ظ��ر� 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  �خطارك 

�ل��م��ح��اك��م��ة �ل��م��ح��دد ي���وم �الح���د 

�ل��ح��ادي��ة  �ل�����ص��اع��ة   2021/5/9

ع�صرة �صباحًا و�ن لم تح�صر بنف�صك 

بحقك  تجري  عنك  وكيا  تر�صل  �و 

�لمعاملة �لقانونية و�صي�صدر �لحكم 

بحقك بمثابة �لوجاهي.

رئي�س �لمحكمة

66010

�إخطار  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�صحف  

�ل�صلح   محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

�لمدنية  �ل�صاد�صة بدم�صق

طالب �لدع��وى: م�صلم وح�صان 

�أوالد �أنور �لمهايني يمثلهم �لمحامون 

تهاني �لعودة  وريمي �صافي.

�لمطلوب دعوتهم:

1- ممتاز بن �أنور �لمهايني.

2- محمد بن �أنور �لمهايني.

3- �صياء بنت �أنور �لمهايني.

4- و�ئل بن محمد عيد كليب.

�لمطلوب  عنو�ن  لجهالة  نظر�ً 

دعوتهم فقد  تقرر لدينا في �لدعوى 

 2021 �أ�صا�س/7051/لعام  رق��م 

�لقادمة  �لجل�صة  لح�صور  دعوتكم 

�ل�صاعة   2021/5/5 ب��ت��اري��خ 

�الأربعاء   يوم  من  �صباحًا  �لعا�صرة 

وكيًا  تر�صلو�  �أو  تح�صرو�  لم  �إذ�  و 

�لحكم  �صي�صدر  عنكم  ينوب  قانونيًا 

بحقكم بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66011

مذكرة دعوة

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

رقم  بالدعوى  �لنبك  ف��ي  �لمدنية 

�أ�صا�س 459 لعام 2021 

�لنكار  مطيعة  �لمدعية:  �لجهة 

ورفاقها �أ�صالة عن �أنف�صهم و�إ�صافة 

لتركة كل من محمد ديب علي �لنكار 

يمثلهم  �ل��زب��دي��ة   خالد  و�صبحية 

�لمحامي ب�صام �لرفاعي.

�لمطلوب  عليها  �لمدعى  �لجهة 

1- محمد �لنكار �بن طعان  دعوتها: 

مهند   -2 �لنبك   1982 تولد  و�صعاد 

�لنكار �بن طعان و�صعاد تولد 1996 

�لنبك.

و�إ�صافة  نف�صيهما  عن  �أ�صالة 

لتركة كل من طعان محمد ديب �لنكار 

و�صبحية  �لنكار  علي  ديب  ومحمد 

خالد �لزبدية.

�لدعوى: ف�صخ ت�صجيل ح�ص�س 

�صهمية.

تقرر  عنو�نكم  لجهالة  ن��ظ��ر� 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغكم 

�لثاثاء  ي��وم  �ل��م��ح��دد  �لمحاكمة 

�لحادية  �ل�صاعة  2021/5/11م 

تح�صرو�  ل��م  و�إن  �صباحًا  ع�صة 

عنكم  وكيا  تر�صلو�  �أو  باأنف�صكم 

تجري بحقكم �لمعاملة �لقانونية.

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  رئي�س 

في �لنبك

66012

�إخطار  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�صحف 

�ل�صرعية  �لمحكمة  عن  �صادر 

رقم  بالدعوى  �ل�صاد�صة/�أ/بدم�صق 

2021/3617

�لجهة �لمدعية: ثروة عتيق بنت 

ه�صام تمثلها �لمحامية روال تغلبي 

�هلل  عبد  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

عبه جي �بن ح�صن 

�لدعوى: تثبيت زو�ج 

ووف��ق��ًا  موطنك  لجهالة  ن��ظ��ر� 

الأحكام �لمادة 27فقرة )�أ( من قانون 

تقرر  �لمدنية  �لمحاكمات  �أ���ص��ول 

�لمحاكمة  جل�صة  لح�صور  �إخطارك 

�الأربعاء  �لمقامة عليك و�لمحدد يوم 

تح�صر  ل��م  2021/4/28و�إذ� 

تر�صل  �و  بنف�صك  �لمقررة   �لجل�صة 

وكيًا عنك �صتجري بحقك �الإجر�ء�ت 

�لحكم  و�صيعتبر  ��صوال  �لقانونية 

�ل�صادر بحقك بمثابة �لوجاهي.

�لقا�صي

66013

�إعان د�خلي رقم/21 /

لاإذ�عة  �لعامة  �لهيئة  تعلن 

طلب  عن  �الأول��ى  للمرة  و�لتلفزيون 

عرو�س د�خلي لتقديم �أجهزة �ت�صال 

خا�صة باال�صتديوهات �الإذ�عية وذلك 

�لمو�صوعة  �لفنية  لل�صروط  طبقا« 

في  �لمبينة  و�الأحكام  �لغر�س  لهذ� 

دفتر �ل�صروط وفقا«لما يلي : 

1-مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه 

من  يومًا  وع�صرون  مائة   /120/

تاريخ �نتهاء تقديم �لعرو�س .

�ل��م��وؤق��ت��ة   �ل��ت��اأم��ي��ن��ات    -2

م��ل��ي��ون��ان  ف��ق��ط   /2900000/

الغير  �صورية  ليرة  �ألف  وت�صعمائة 

وذلك  بموجب كفالة م�صرفية �أو �صيك 

م�صرفي مقبول �أو حو�لة م�صرفية من 

�إلى ح�صاب �لهيئة  ح�صاب �لعار�س 

�لعامة لاإذ�عة و �لتلفزيون.

3 - �لتاأمينات �لنهائية 10% من 

قيمة �لعقد 0 

عر�س  ت��ق��دي��م  ح���ال  ف��ي   –  4

�أن  يجب  )�صريك(  من  �أكثر  يت�صمن 

و�لنهائية  �لموؤقتة  �لتاأمينات  تقدم 

با�صم جميع �ل�صركاء 0

5- كل ما لم يرد ذكره يرجع �إلى 

 2004 لعام   51 رقم  �لعقود  قانون 

و�لمر�صوم رقم 450 لعام 2004

�صتون   /60/ �لتنفيذ  مدة   -6

�أمر  �لمتعهد  تبليغ  تاريخ  من  يومًا  

�لمبا�صرة. 

في  �ال�صتر�ك  يرغب  من  فعلى 

مبنى  مر�جعة   ، �لعرو�س  تقديم 

�ل�صوؤون  مديرية   – و�لمالية  �الإد�رة 

ج�صر   ) �لعقود  د�ئ��رة   ( �لتجارية  

على  و�لح�صول  لاطاع  فكتوريا  

�ل�صروط  ودفتر  �لفنية  �لمو��صفات 

ل0�س   /10000/ مبلغ  �لخا�صة 

قيمة  ���ص��وري��ة  ل��ي��رة  �آالف  ع�����ص��رة  

�الإ�صبارة ، علما باأن �آخر موعد لقبول 

�لر�صمي  �لدو�م  نهاية  هو  �لعرو�س 

ويهمل   2021/  4  /  25 تاريخ   من 

كل عر�س  بعد هذ� �لتاريخ 

�لعامة  للهيئة  �ل��ع��ام  �لمدير 

لاذ�عة و�لتلفزيون

66031

�إعان د�خلي رقم / 20  /

لاإذ�عة  �لعامة  �لهيئة  تعلن 

طلب  عن  �الأول��ى  للمرة   و�لتلفزيون 

عرو�س د�خلي لتقديم �أجهزة �صوت 

في  �الإذ�ع��ي  �لت�صغيل  مديرية  لزوم 

و�لتلفزيون  لاإذ�عة  �لعامة  �لهيئة 

�لفنية  ل��ل�����ص��روط  ط��ب��ق��ا«  وذل����ك 

�الأحكام  و  �لغر�س  لهذ�  �لمو�صوعة 

وفقا«  �ل�صروط  دفتر  ف��ي  �لمبينة 

لمايلي: 

1-مدة �رتباط �لعار�س بعر�صه 

من  يومًا  وع�صرون  مائة   /120/

تاريخ �نتهاء تقديم �لعرو�س .

�ل��م��وؤق��ت��ة    �ل��ت��اأم��ي��ن��ات    -2

مايين  �صبعة  فقط   /7500000/

وخم�صمائة �ألف ليرة �صورية  ال غير 

وذلك بموجب كفالة م�صرفية �أو �صيك 

م�صرفي مقبول �أو حو�لة م�صرفية من 

�إلى ح�صاب �لهيئة  ح�صاب �لعار�س 

�لعامة لاإذ�عة و�لتلفزيون .

3 - �لتاأمينات �لنهائية 10% من 

قيمة �لعقد 0 

عر�س  ت��ق��دي��م  ح���ال  ف��ي   –  4

�أن  يجب  )�صريك(  من  �أكثر  يت�صمن 

و�لنهائية  �لموؤقتة  �لتاأمينات  تقدم 

با�صم جميع �ل�صركاء 0

5- كل ما لم يرد ذكره يرجع �إلى 

 2004 لعام   51 رقم  �لعقود  قانون 

و�لمر�صوم رقم 450 لعام 2004

�صتون   /60/ �لت�صليم  مدة   -6

�لمتعهد  تبليغ  تاريخ  من  تبد�أ  يومًا 

�أمر �لمبا�صرة. 

في  �ال�صتر�ك  يرغب  من  فعلى 

مبنى  مر�جعة   ، �لعرو�س  تقديم 

�ل�صوؤون  مديرية   – و�لمالية  �الإد�رة 

ج�صر   ) �لعقود  د�ئ��رة   ( �لتجارية  

على  و�لح�صول  لاطاع  فكتوريا  

�ل�صروط  ودفتر  �لفنية  �لمو��صفات 

ل0�س   /10000/ مبلغ  �لخا�صة 

قيمة  ���ص��وري��ة  ل��ي��رة  �الف  ع�����ص��رة  

�الإ�صبارة ، علما باأن �آخر موعد لقبول 

�لر�صمي  �لدو�م  نهاية  هو  �لعرو�س 

ويهمل   2021/  4  /25 تاريخ   من 

كل عر�س  بعد هذ� �لتاريخ 

�لعامة  للهيئة  �ل��ع��ام  �لمدير 

لاذ�عة و�لتلفزيون

66032

طريق  ع��ن  ت��ن��ف��ي��ذي  �خ��ط��ار 

�ل�صحف

�بر�هيم  �الخطار  طالبة  �لجهة 

هند  �لمحامية  تمثله  �لدو�صو  محمد 

�لغربي

�لجهة �لمطلوب �خطارها خليل 

خلف بن محمود

بالطرق  تبليغكم  تعذر  حيث 

�ل���ع���ادي���ة ف��ق��د ق�����ررت رئ��ا���ص��ة 

بتاريخ  بالح�صكة  �لمدني  �لتنفيذ 

�لتنفيذي  بالملف   2021/3/29

�خطاركم  893/������س/2021  رق��م 

باأنه  �ليومية  �ل�صحف  طريق  عن 

�لمو�صوع  �لرهن  مبلغ  �يد�ع  تم  قد 

�لرقم  ذ�ت  �ل�صيارة  �صحيفة  على 

لرفع  تمهيد�ً  حلب   /931590/

����ص��ارة �ل��ره��ن م��ن �ل��درج��ة �الأول��ى 

لم  فان  �صحيفتها  على  �لمو�صوعة 

عنكم  ينوب  من  تر�صلو�  �و  تح�صرو� 

قانونًا �صوف نتخذ بحقكم �الجر�ء�ت 

�لقانونية

مدير �لتنفيذ �لمدني بالح�صكة

66033

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

�لبد�ية �لمدنية �لثانية بريف دم�صق 

لعام   5825 ��صا�س  رقم  بالدعوى 

 2021

ماأمون  محمود  �لمدعية:  �لجهة 

حامد

فهد  عمر  عليها:  �لمدعى  �لجهة 

�لحاق

�لدعوى: تثبيت بيع

ووفقًا  عنو�نك  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

قانون  من  �أ  فقرة   27 �لمادة  الأحكام 

لعام   1 رق��م  �لمحاكمات   �أ���ص��ول 

2016 تقررت دعوتك لح�صور جل�صة 

�لمحاكمة �لمقامة عليك و�لمحدد يوم 

�لثاثاء �لو�قع في 2021/5/4 و�ذ� 

لم تح�صر �و تر�صل وكيًا عنك تجري 

بحقك �لمعاملة �لقانونية

�لقا�صي

66034

�إعان تبليغ بال�صحف

�لمحكمة  ع���ن  ����ص���ادر  ق����ر�ر 

�ل�صرعية �الأولى بدم�صق

بنت  �جنيد  هبة  �لتبليغ:  طالب 

دم�صق  تولد  و�صو�صن  جبري  محمد 

تمثلها  م�صلمة   1997/6/17

�ال�صتاذة فد�ء �لبغد�دي.

علي  محمد  تبليغه:  �لمطلوب 

لباد بن هاني و�صبحية تولد دم�صق 

 1992/1/1

خا�صة �لحكم �لمطلوب تبليغه: 

لقد �صدر عن هذه �لمحكمة �لقر�ر رقم 

�أ�صا�س  رق��م  �ل��دع��وى  في   /462/

 2020/2/11 ب��ت��اري��خ   /50/

و�لمت�صمن:

�لحكمين  تقرير  ت�صديق   -1

2021/1/24م  ف���ي  �ل����م����وؤرخ 

�لمت�صمن من حيث �لنتيجة �لتفريق 

بطلقة  �لمتد�عيين  �لطرفين  بين 

�إال  لبع�صهما  يحان  ال  بائنة  و�حدة 

�لزوج  و�عفاء  جديدين  وعقد  بمهر 

�لمدعى عليه من كامل �لمهر �لموؤجل 

و�لمعجل �لبالغ مجموعهما �أربعمائة 

�ألف ليرة �صورية.

�عتبار�ً  بالعدة  �لزوجة  �أمر   -2

من تاريخ هذ� �لقر�ر 

3- �إلز�م �لمدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية نفقة �صهرية مبلغًا قدره �ثنا 

ع�صرة �ألف ليرة �صورية وذلك �عتبار�ً 

تاريخ  من  �صابقة  �أ�صهر  �أربعة  من 

�الإدعاء �لو�قع في 2020/2/11

عليه  �لمدعى  �إل��ز�م   -4  

�أمير  لولديه  �صهرية  نفقة  يدفع  باأن 

و�أحمد مبلغًا وقدره ع�صرة �الف ليرة 

�صورية لكل و�حد منهما وذلك �عتبار�ً 

لتاريخ  �صابقة  �أ�صهر  �أرب��ع��ة  م��ن 

 2020/2/11 في  و�لو�قع  �الإدع��اء 

وتخويل �لمدعية بقب�صها. 

�لمدعى  �لجهة  ت�صمين   -5

و�أربعة  و�لم�صاريف  �لر�صوم  عليها 

�أالف ليرة �صورية �تعاب محاماة.

قر�ر�ً وجاهيًا وبمثابة �لوجاهي 

بتاريخ  �صدر  بالنق�س  للطعن  قابًا 

ل�  و�لمو�فق  2/�صعبان/1442ه� 

ح�صب  علنًا  و�أفهم  2021/3/16م 

�الأ�صول. 

�لمطلوب  تبليغ  لتعذر  ونظر�ً 

و�الإقامة  �لعنو�ن  لجهالة  تبليغه 

وعمًا باحكام �لمادة 27 من �لقانون 

تبليغك  ج���رى  ف��ق��د   2016 ل��ع��ام 

بال�صحف و�إذ� لم ت�صلك طرق �لطعن 

�لحكم  �لقانونية ي�صبح  �لمدة  خال 

مبرمًا �صالحًا للتنفيذ.

�لقا�صي

66035

�عان بال�صحف مذكرة دعوة

ميخائيل  د�فيد  �ل�صيد:  �لقا�صي 

رئي�س محكمة �ل�صلح �لمدني �الأولى 

بالح�صكة

�لم�صاعد �ل�صيد: دخيل �بر�هيم

ح�صين  عبد  �لتبليغ:  ط��ال��ب 

�ل�صالح تمثله �لمحامية هند �لغربي

�لعلي  علي  تبليغه:  �لمطلوب 

�لح�صن بن مخلف

�لدعوى تثبيت بيع مركبة

تقرر  فقد  عنو�نك  لجهالة  نظر�ً 

��صا�س  رقم  �لدعوى  مذكرة  تبليغك 

1/1941 لعام 2021 �لمحدد موعد 

جل�صتها يوم �لثاثاء 2021/4/20 

ينوب  من  تر�صل  �و  تح�صر  لم  فان 

ع��ن��ك ن��ت��خ��ذ ب��ح��ق��ك �الج������ر�ء�ت 

بحقك  �لحكم  وي�صدر  �لقانوينة 

بمثابة �لوجاهي

�لقا�صي

66036

�إعان

 بمثابة مذكرة �إخطار

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثالثة في دوما

 2712 �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021 

�بر�هيم  �الإخ��ط��ار:دي��اب  طالب 

طري�س.

�لمطلوب �إخطاره: منال معتوق 

بنت محمد �صعيد ومرح ومحمد مجد 

و�بر�هيم ويو�صف �أوالد �أحمد �لزعبي 

�إ�صافة لتركة موؤرثهم �أحمد �لزعبي. 

�لجل�صة: 2021/5/24 

تقرر  �ل��ع��ن��و�ن  لجهالة  ن��ظ��ر�ً 

�لمحكمة  جل�صة  بح�صور  �إخطارك 

�لمذكور  بالموعد  تعقد  �صوف  �لتي 

في  �لكائن  �لمحكمة  مقر  في  �أع��اه 

تثبيت  بطلب  عليك  �لمقامة  دوم��ا 

بيع. 

وكيًا  تر�صل  �أو  تح�صر  لم  و�إذ� 

�لمحاكمة  بحقك  �صتجري  ع��ن��ك 

و�صيعتبر �لحكم �لذي �صي�صدر بحقك 

بمثابة �لوجاهي. 

�لقا�صي

66037

�إعان

�بر�هيم  عي�صى  منهل  �دع���ى 

 70 بالعقار  تمليك  �صند  فقد�ن  عن 

منطقة �لقر�مة وطلب بداًل عن �صائع 

فللمعتر�س مر�جعتنا خال مدة 15 

�لجريدة  في  �لن�صر  تاريخ  من  يومًا 

�لر�صمية.

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

بالاذقية

131338

�إعان

عن  �زه���ري  علي  محمد  �دع��ى 

فقد�ن �صند تمليك بالعقار 164/62 

عن  ب��داًل  وطلب  �ل�صباغين  منطقة 

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س  �صائع 

في  �لن�صر  تاريخ  من  يومًا   15 مدة 

�لجريدة �لر�صمية.

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

بالاذقية

131339

�إعان

�دعى عي�صى محمد �بر�هيم عن 

فقد�ن �صند تمليك بالعقار 3/5563 

من  ب���داًل  وط��ل��ب  �ل��ق��رد�ح��ة  منطقة 

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س  �صائع 

في  �لن�صر  تاريخ  من  يومًا   15 مدة 

�لجريدة �لر�صمية.

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

بالاذقية

131340

�إعان

بن  �ل�صر�ج  فادي  �ل�صيد:  �دعى 

�الأم:         1973 تولد:  �لخالد  محمد 

رجاء/91 با�صورة

�لعقار  من  تمليك  �صند  فقد�ن 

)933( منطقة عقارية معرين.

بداًل  �إعطاءه  ويطلب  قدر�ً  ق�صاء 

مديرية  مر�جعة  للمعتر�صين  منه 

خال  بحماة  �لعقارية  �لم�صالح 

�لن�صر  تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة 

في �لجريدة �لر�صمية.

مدير �لم�صالح �لعقارية بحماة

112759

�إعان

�صنتير  يون�س  �ل�صيد:  �دع��ى 

�الأم:   ،1952 ت��ول��د:  �صليمان  ب��ن 

مريم/163 �أ�صيلة

�لعقار  من  تمليك  �صند  فقد�ن 

)288( منطقة عقارية معرز�ف.

بداًل  �إعطاءه  ويطلب  قدر�ً  ق�صاء 

مديرية  مر�جعة  للمعتر�صين  منه 

خال  بحماة  �لعقارية  �لم�صالح 

�لن�صر  تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة 

في �لجريدة �لر�صمية.

مدير �لم�صالح �لعقارية بحماة

112760

�إعان

بن  زع��ي��ر  علي  �ل�صيد:  �دع���ى 

�الأم:   ،1950 ت��ول��د:  م�����ص��ط��ف��ى  

نعيمة/35 غربية

و�ل�صيد: عمار زعير بن م�صطفى    

/1971  �الأم: نعيمة/35 غربية

�لعقار  من  تمليك  �صند  فقد�ن 

)1482( منطقة عقارية مزيرعة.

بداًل  �إعطاءه  ويطلب  قدر�ً  ق�صاء 

مديرية  مر�جعة  للمعتر�صين  منه 

خال  بحماة  �لعقارية  �لم�صالح 

�لن�صر  تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة 

في �لجريدة �لر�صمية.

مدير �لم�صالح �لعقارية بحماة

112761

�إعان

�لحكيم  ع��ب��د  �ل�����ص��ي��د:  �دع���ى 

قندقجي بن عبد �لكريم تولد:1968       

�الأم: لمعات/202 جورة حو�

�لعقار  من  تمليك  �صند  فقد�ن 

)5/5349( منطقة عقارية �لثالثة.

بداًل  �إعطاءه  ويطلب  قدر�ً  ق�صاء 

مديرية  مر�جعة  للمعتر�صين  منه 

خال  بحماة  �لعقارية  �لم�صالح 

�لن�صر  تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة 

في �لجريدة �لر�صمية.

مدير �لم�صالح �لعقارية بحماة

112762

�إعان

محيميد  م��ي��ادة  �ل�صيد:  �دع��ى 

ت��ول��د:1967        م�صطفى  بنت  دبي�س 

�الأم: �ن�صاف/36 �صيخ عنبر

�لعقار  من  تمليك  �صند  فقد�ن 

عقارية  منطقة   )2-1/1616(

�لثالثة.

بداًل  �إعطاءه  ويطلب  قدر�ً  ق�صاء 

مديرية  مر�جعة  للمعتر�صين  منه 

خال  بحماة  �لعقارية  �لم�صالح 

�لن�صر  تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة 

في �لجريدة �لر�صمية.

مدير �لم�صالح �لعقارية بحماة

112763

 �إع����ان

من�صور  و���ص��ام  �ل�صيد:  �دع��ى 

مر�صد  فقد�ن �صند تمليكه للعقار رقم 

3/142 منطقه �لكفر رقم 3/23                       

و�ل��ذي فقده ق�صاء  وق��در� وهو 

يطلب �عطاءه بدال من �صائع فمن له 

�لم�صالح  مديرية  مر�جعة  �عتر��س 

خم�صة  خال  بال�صويد�ء  �لعقارية 

ع�صر يوما من تاريخ �لن�صر يالجريدة 

�لر�صمية. 

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

بال�صويد�ء

155430

�إع����ان

عبد�هلل  بن  في�صل  �ل�صيد:  �دعى 

تملكه  �صند  فقد  هنيدي  �ل�صلمان 

�لمجدل  منطقة   630 رق��م  بالعقار 

يطلب  وه��و  وق���در�  ق�صاء   1/34

�عتر��س  ل��ه  فمن  �صائع  م��ن  ب��دال 

�لعقارية  �لم�صالح  مديرية  مر�جعة 

يوما  ع�صر  خم�صة  خال  بال�صويد�ء 

من تاريخ �لن�صر يالجريدة �لر�صمية. 

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

بال�صويد�ء

155433

�إع����ان

�دعى �ل�صيد: �صحاذة بن فرحان 

رقم  بالعقار  تملكه  �صند  زي��د�ن  �أبو 

 122 +18 +1 +473 +377 +364
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يطلب  وه����و  وق������در�  ق�����ص��اء 

�عتر��س  ل��ه  فمن  �صائع  ع��ن  ب��دال 

�لعقارية  �لم�صالح  مديرية  مر�جعة 

يوما  ع�صر  خم�صة  خال  بال�صويد�ء 

من تاريخ �لن�صر يالجريدة �لر�صمية. 

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

بال�صويد�ء

155434

�عان

�مون  ح�صن  ن��ور  �ل�صيد  �دع��ى 

رقم  �ل��ع��ق��ار  �لتمليك  �صند  ف��ق��د�ن 

�ل��ع��ق��اري��ة  ط��رط��و���س   1/6252

للمعتر�س  ويحق  منه  بداًل  ويطلب 

�لعقارية  �لم�صالح  مديرية  مر�جعة 

بطرطو�س خال 15 يومًا من تاريخ 

ن�صره في �لجريدة �لر�صمية.

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

بطرطو�س

140985

�عان

�دع�����ى �ل�����ص��ي��د ع��ل��ي ن���و�ف 

علي  ن��و�ف  عن  بوكالته  ��صماعيل 

�لعقار  �لتمليك  �صند  فقد�ن  ��صماعيل 

�لعقارية  طرطو�س   9/2943 رقم 

للمعتر�س  ويحق  منه  بداًل  ويطلب 

�لعقارية  �لم�صالح  مديرية  مر�جعة 

بطرطو�س خال 15 يومًا من تاريخ 

ن�صره في �لجريدة �لر�صمية.

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

بطرطو�س

140986

�عان

�ل�صيد علي نديم مخلوف  �دعى 

مخلوف  مخلوف  نديم  عن  بوكالته 

 248 �لعقار رقم  �لتمليك  فقد�ن �صند 

�ل�صبوحيه �لعقارية ويطلب بداًل منه 

مديرية  مر�جعة  للمعتر�س  ويحق 

بطرطو�س  �ل��ع��ق��اري��ة  �لم�صالح 

في  ن�صره  تاريخ  من  يومًا   15 خال 

�لجريدة �لر�صمية.

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

بطرطو�س

140987

�عان

عدره   يو�صف  بن  تركي  �دع��ى 

رقم  عقار  عيني  حق  �صهادة  فقد�ن 

بحم�س  �لدوير  عقارية  منطقة   45

ويطلب بداًل من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

114996

�عان

�دعى زياد بن عبد �للطيف زنطح 

جميل  بن  �للطيف  عبد  عن  بالوكالة 

رقم  �لعقار  تمليك  �صند  فقد�ن  زنطح 

�صاد�صة  عقارية  منطقة   4/3061

بحم�س ويطلب بداًل من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

114997

�عان

�دعى �يليا بن �أ�صعد علي بفقد�ن 

�صند تمليك �لعقار رقم 4356 منطقة 

عقارية �صين بحم�س ويطلب بداًل من 

�صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

114998

�عان

محمد  ب��ن  �لرحمن  عبد  �دع��ى 

عوده بفقد�ن �صند تمليك �لعقار رقم 

بحم�س  �صكرة  عقارية  منطقة   613

ويطلب بداًل من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

114999

�عان

�دعى محمود بن �صريف عرنو�س 

بفقد�ن  عرنو�س  �صليم  بن  و�صريف 

�صند تمليك و�صهادة حق عيني عقار 

رقم 1748 منطقة عقارية دير بعلبة 

بحم�س ويطلب بداًل من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

115000

�عان

غانم  قا�صم  ب��ن  روؤوف  �دع��ى 

عبدو  ح�صن  �لمالك  عن  بالوكالة 

خ�صور بفقد�ن �صند تمليك �لعقار رقم 

ويطلب  �صين  عقارية  منطقة   2845

بداًل من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

115017

�عان

�لحموي  عمر  ب��ن  �أي��م��ن  �دع��ى 

�لحموي  عمر  هيثم  ع��ن  بالوكالة 

بفقد�ن �صهادة �صند تمليك عقار رقم 

471 منطقة عقارية كفر عايا بحم�س 

ويطلب بداًل من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

115044

�عان

�صباح  ب��ن��ت  �صحية  �دع����ت 

�لرحيم  عبد  عن  بالوكالة  �ل�صيخ 

بالوكالة  ع�صوره  �لكريم  عبد  بن 

عن خالد �أحمد �صاهين بالوكالة عن 

حبيب خ�صر �لمحمود وم�صيره بنت 

علي  عن  بالوكالة  �ل�صيخ  �صباح 

عبود �أبو ثلجه بالوكالة عن جلودي 

ها�صم  عن  بالوكالة  �لعقيلي  ح�صن 

�صهادة  بفقد�ن  �لخليل  �لرحيم  عبد 

منطقة   995 رقم  عقار  تمليك  �صند 

بداًل  ويطلب  بحم�س  ر�بعة  عقارية 

من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

115045

�عان

يحيى  ب��ن  �ل��ق��ادر  عبد  �دع���ى 

غرزول مهدي بالوكالة عن �لمالكين 

عبد �لقادر وعبد �لباري وهناء ونو�ل 

بفقد�ن  �لح�صني  �أمين  محمد  �أوالد 

�صند�ت تمليك عقار رقم 1926 منطقة 

عقارية �صاد�صة بحم�س ويطلب بداًل 

من �صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

115046

�عان

در�قي  �الإله  عبد  بن  فريز  �دعى 

�أيمن  طيارة  �لز�ئري  محمد  وح�صان 

عبد �لو�حد �صالح �آغا بفقد�ن �صهادة 

�صند تمليك عقار رقم 3-1/3263-
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من  ب��داًل  ويطلب  بحم�س  خام�صة 

�صائع.

خال  مر�جعتنا  فللمعتر�س 

15 يومًا من تاريخ �لن�صر بالجريدة 

�لر�صمية.

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

بحم�س

115047




