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إعـــالنـــــات

�إعالن مناق�صة 

نظرا لل�سرعة الكلية 

تقديم  عن  الرقة  محافظة  تعلن 

لتقديم  المختوم  بالظرف  مناق�سة 

بدفتر  المحددة  الكميات  وفق  اأدوية 

ال�سروط 

الكلفة التقديرية:  

  25700000

ليرة  الأولية:  مليون  التاأمينات 

�سورية

10%م��ن  النهائية:  التاأمينات 

قيمة الإحالة

مدة التنفيذ: 30 يوما  

واحد  التاأخير:0,001  غرامات 

قيمة  من  تاأخير  يوم  كل  عن  بالألف 

العقد الجمالية 

م�����دة ارت�����ب�����اط ال���ع���ار����ض 

موعد  اخ��ر  تلي  يومًا  بعر�سه:30 

لتقديم العرو�ض 

المر�سح  المتعهد  ارتباط  مدة 

اليوم  من  تبداأ  بعر�سه:/30/يوما 

التالي لتبلغه الإحالة خطيا 

�سعبة  م��ن  ال���س��ب��ارة  تطلب 

الرقة  �سحة  مديرية  ف��ي  العقود 

بدب�سي فرج 

�سعر ال�سبارة:/5000/ل.�ض 

ت��ق��دم ال��ع��رو���ض ال���ى دي���وان 

مديرية �سحة الرقة بدب�سي فرج 

ت���ق���ب���ل ال����ع����رو�����ض ح��ت��ى 

الأربعاء  يوم  من  ال�ساعة/3/ظهرا 

الواقع في 2021/4/14 

ي�ستوفي  ل  عر�ض  كل  يرف�ض 

قانون  وفق  كاملة  الثبوتية  الأوراق 

العقود رقم/51/لعام 2004.

محافظ الرقة

65874

طريق  ع��ن  ح��ك��م  ق���رار  تبليغ 

ال�سحف

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

المدنية الأولى في قطنا

257 قرار  ا�سا�ض  بالدعوى رقم 

359 لعام 2021

ال�سواف  رغ��دا  التبليغ:  طالب 

ال�سهير بالدوجي بنت ن�سوح تمثلها 

المحامية اأمل قراب.

المطلوب تبليغهم: 1- م�سطفى 

بن موفق ها�سم 2- محمد عبدالمنعم 

بن  �سليمان   -3 الطباع  يا�سين  بن 

 -4 الراجحي  عبدالعزيز  �سالح 

البكري  �سياح  بنات  ودانيا  ناديا 

5- �سياح البكري وزبيدة قوتلي 6- 

اح�سان البعلبكي ابن عمر.

الدعوى: اعترا�ض الغير.

المو�سوع: 

المطلوب تبليغه من القرار:

1- قبول العترا�ض �سكاًل  ورده 

مو�سوعًا عدم الثبوت.

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

الجهة  لم�سلحة  ال��م��و���س��وع��ة 

رقم  العقار  �سحيفة  عن  المعتر�سة 

رقم  العقد  بموجب  ال�سبورة   1195

2019/9/25م.  ت��اري��خ   4860

الدرجة  الحكم  اكت�سب  متى  اأ�سوًل 

القطعية.

المعتر�سة  الجهة  3-ت�سمين 

الر�سوم والم�ساريف.

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

�سدر  لال�ستئناف  قابل  الوجاهي 

بتاريخ  الأ�سول  ح�سب  علنًا  واأفهم 

2021/2/14م.

تر�سلوا  اأو  تح�سروا  ل��م  ف���اإذا 

وكياًل قانونيًا عنكم �ستجري بحقكم 

الإجراءات القانونية اأ�سوًل.

القا�سي

65618

 اإخ���ط���ار ب��ال�����س��ح��ف ���س��ادر 

ع���ن م��ح��ك��م��ة ال���ب���داي���ة ال��م��دن��ي��ة 

اأ�سا�ض  بالدعوى  دوم��ا  في  الثانية 

2021/1908

محمد  المدعى:  التبليغ  طالب 

عدنان الحموي يمثله المحامي م�سر 

جيروديه

المطلوب تبليغه المدعى عليه: 

عبدو علي ال�سوطري

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

جل�سة  لح�سور  بال�سحف  اإخطارك 

التا�سعة  ال�ساعة  ف��ي  المحاكمة 

�سباحًا من يوم الأحد 2021/5/30 

للنظر في الدعوى المقامة والمت�سمنة 

تح�سر  لم  واإذا  مركبة  بيع  تثبيت 

تجري  عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  بنف�سك 

و�سيعتبر  القانونية  المعاملة  بحقك 

بمثابة  ب��ح��ق��ك  ال�����س��ادر  ال��ح��ك��م 

الوجاهي.

القا�سي

57822

اإعالن �سادر عن محكمة البداية 

المدنية الثانية في قطنا  

بال�سحف  دعوة  مذكرة  بمثابة 

موجهة للمدعى عليه

لعام   2832 الدع���وى:  رق��م 

2021

من الجهة المدعية: اأميمة لطف 

اهلل  يمثلها المحامي ماهر المبي�ض

الم�دعى عليه: محمود بن زكريا  

حجازي   

ال�ساعة التا�سعة زواليه من يوم 

لروؤية   2021/5/11 في  الثالثاء 

تثبيت  بطلب  عليك  المقامة  الدعوى 

بيع. 

اأو تر�سال وكياًل  فاإن  لم تح�سرا 

حقكما  ف��ي  ت��ج��ري   ���س��وف  عنكما 

باأحكام  وعمال  القانونية,  المعاملة 

ال���م���ادة/27/م���ن ق��ان��ون اأ���س��ول 

رقم/1/لعام  المدنية  المحاكمات 

2016 ونظرا لجهالة عنوانك  جرى 

تبليغك بوا�سطة ال�سحف اأ�سوًل.

القا�سي

63439

اإعالن �سادر عن محكمة البداية 

المدنية الثانية في قطنا 

بال�سحف  دعوة  مذكرة  بمثابة 

موجهة للمدعى عليه

لعام   2836 ال��دع�����وى:  رق���م 

2021

من الجهة المدعية: اأميمة لطف 

اهلل يمثلها المحامي ماهر المبي�ض

الم�دعى عليه: محمود بن زكريا 

حجازي 

ال�ساعة التا�سعة زواليه من يوم 

لروؤية   2021/5/11 في  الخمي�ض 

تثبيت  بطلب  عليك  المقامة  الدعوى 

بيع. 

تر�سل  اأو  ت��ح�����س��ر  ل���م  ف����اإن 

حقك  في  تجري  �سوف  عنك  وكياًل 

باأحكام  وعمال  القانونية,  المعاملة 

ال���م���ادة/27/م���ن ق��ان��ون اأ���س��ول 

رقم/1/لعام  المدنية  المحاكمات 

جرى  عنوانك  لجهالة  ونظرا   2016

تبليغك بوا�سطة ال�سحف اأ�سوًل.

القا�سي

63441

اإعالن �سادر عن محكمة البداية 

المدنية الثانية في قطنا 

بال�سحف  دعوة  مذكرة  بمثابة 

موجهة للمدعى عليه

لعام   2834 ال��دع�����وى:  رق���م 

2021

من الجهة المدعية: اأميمة لطف 

اهلل يمثلها المحامي ماهر المبي�ض

زكريا  بن  عادل  عليه:  الم�دعى 

حجازي 

ال�ساعة التا�سعة زواليه من يوم 

لروؤية   2021/5/11 في  الخمي�ض 

تثبيت  بطلب  عليك  المقامة  الدعوى 

بيع. 

تر�سل  اأو  ت��ح�����س��ر  ل���م  ف����اإن 

حقك  في  تجري  �سوف  عنك  وكياًل 

باأحكام  وعمال  القانونية,  المعاملة 

ال���م���ادة/27/م���ن ق��ان��ون اأ���س��ول 

رقم/1/لعام  المدنية  المحاكمات 

جرى  عنوانك  لجهالة  ونظرا   2016

تبليغك بوا�سطة ال�سحف اأ�سوًل.

القا�سي

63442

مذكرة اإخطار بال�سحف �سادرة 

في  ثانية  مدنية  بداية  محكمة  عن 

داريا الكائنة في مع�سمية ال�سام 

القا�سي: ايهم عليا 

الم�ساعد: يو�سف مكنا 

المحامي يا�سر  المدعية:  الجهة 

هزيمة ب�سفته ال�سخ�سية 

زهير  عليها:  المدعى  الجهة 

عبده �سربجي 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�سحف  احدى  بوا�سطة  اخطاركم 

المحاكمة  جل�سة  موعد  المحلية 

ال��م��ق��ررة ف��ي ي���وم الح����د ت��اري��خ 

تمام  ف��ي  وذل����ك   2021/4/25

ال�ساعة التا�سعة �سباحا في الدعوى 

رقم اأ�سا�ض 2021/2/1929 تثبيت 

بيع 

ف��ي ح���ال ع���دم ح�����س��ورك في 

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

الإجراءات القانونية و�سي�سدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

65885

م���ذك���رة دع�����وى ع���ن ط��ري��ق 

ال�سحف

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

في  ال�سرعية  المحكمة   2021/471

قطنا

العويتي  �سهد  المدعية:  الجهة 

بنت وائل

محمد  عليها:  المدعى  الجهة 

عويتي ابن عزت 

الدعوى: تثبيت زواج 

نظرا لجهالة عنوانكم تقرر لدينا 

تبليغكم عن طريق ال�سحف لح�سور 

الدعوى بجل�سة يوم الأربعاء بتاريخ 

 2021/4/28

واإذا لم تح�سر بنف�سك او تر�سل 

ف�سوف  المقررة  الجل�سة  عنك  وكيال 

بحقك  القانونية  الإج��راءات  تجري 

اأ�سوًل.

القا�سي

66063

اإخطار تنفيذي بال�سحف

قررت رئا�سة التنفيذ المدني في 

داريا بالملف 288 لعام 2021

المنفذ عليه: محمود البردان 

عدنان  محمد  التنفيذ:  طالب 

الحلبي 

المو�سوع: تنفيذ القرار ال�سادر 

عن محكمة بداية الجزاء الثانية في 

داريا ا�سا�ض 996 قرار 1048 تاريخ 

2011/12/18 المت�سمن: 

باإعادة  عليه  المدعى  اإل��زام   -

الإيجار  بعقد  اليها  الم�سار  الأغرا�ض 

�سيتم   2009/2/11 في  ال��م��وؤرخ 

القانونية خم�سة ع�سر  المدة  امهالك 

288و287  المادة  احكام  وفق  يوما 

اليوم  من  مدنية  محاكمات  ا�سول 

وال  الإخ���ط���ار  ه���ذا  لن�سر  ال��ت��ال��ي 

�ستجري بحقك الإجراءات التنفيذية 

ونظرا لجهالة عنوانك تقرر اإخطارك 

بوا�سطة اإحدى ال�سحف المحلية.

مدير التنفيذ المدني بداريا

66065

اإع������������������الن

طريفي  نجوى  ال�سيدة  ادع��ت 

بنت محمد عبد ال�سالم بالوكالة عن 

المالكة هزار الذكي بنت محمد �سليم 

فقدان �سند تمليك بالعقار 10/4116 

�سائع  ب��دلع��ن  وطلبت  �سرك�سية 

خالل/15/ مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الجريدة  في  الن�سر  تاريخ  من  يوما 

الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66066

اإع������������������الن

ادعى كل من عزت وبيان ولدي 

�سمر  وال�سيدة  عابدين  �سليم  محمد 

الزين بنت زهير وال�سيدة ناديا الزين 

تمليك  �سندات  ف��ق��دان  خليل  بنت 

بالعقار 31/3352 �ساغور ب�ساتين 

فللمعتر�ض  �سائع  عن  بدل  وطلبوا 

من  خ��الل/15/ي��وم��ا  مراجعتنا 

تاريخ الن�سر في الجريدة الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66068

اإع������������������الن

ف���اروق  محمد  ال�سيد  ادع���ى 

عن  بالوكالة  زك��ي  اب��ن  النابل�سي 

ابن  النابل�سي  وليد  محمد  المالك 

بالعقار  تمليك  �سند  ف��ق��دان  زك��ي 

بدل  وطلب  �سرك�سية   10/4203

مراجعتنا  فللمعتر�ض  �سائع  عن 

الن�سر  تاريخ  من  خالل/15/يوما 

في الجريدة الر�سمية.

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

بدم�س�ق 

66069

اإع������������������الن

ابن  الدباغ  �سمير  ال�سيد  ادعى 

ر�سوان  المالك  عن  بالوكالة  يا�سين 

الحاج محمد الحجار ابن علي فقدان 

 14/3143 بالعقار  تمليك  �سند 

عن  ب��دل  وط��ل��ب  الق�����س��اب  م�سجد 

مراجعتنا  فللمعتر�ض  ���س��ائ��ع 

الن�سر  تاريخ  من  خالل/15/يوما 

في الجريدة الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66070

اإع������������������الن

ادعت ال�سيدة عبيده الجبه بنت 

عبد العزيز فقدان �سند تمليك بالعقار 

بدل  وطلبت  �سرك�سية   6/3592

مراجعتنا  فللمعتر�ض  �سائع  عن 

الن�سر  تاريخ  من  خالل/15/يومًا 

في الجريدة الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66071

اإع������������������الن

ابن  ازي��ر  ماأمون  ال�سيد  ادع��ى 

�سعد الدين فقدان �سند تمليك بالعقار 

19/949 �ساغور جواني وطلب بدل 

مراجعتنا  فللمعتر�ض  �سائع  عن 

الن�سر  تاريخ  من  خالل/15/يوما 

في الجريدة الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66072

اإع������������������الن

هيثم  محمد  ال�����س��ي��دان  ادع���ى 

اهلل  خ��ي��ر  ول���دي  تح�سين  وم��ح��م��د 

�سندات  فقدان  الرفاعي  اآغا  �سحاده 

باب  و187   191 بالعقار  تمليك 

�سائع  ع��ن  ب���دل  وط��ل��ب��ا  �سريجه 

خالل/15/ مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الجريدة  في  الن�سر  تاريخ  من  يوما 

الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66073

مذكرة دعوة بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدنية في القنيطرة

الجهة المدعية: م�سهور عا�سي 

البراهيم 

ال��ج��ه��ة ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه��ا: 1- 

محمد   -  2 وا�سف محمد قطان  

مرعي المحمد  مجهول الإقامة 

الدعوى: تثبيت بيع مركبة 

اقامتكم  عنوان  لجهالة  نظرا 

المدنية  البداية  محكمة  تدعوكم 

المحاكمة  لجل�سة  القنيطرة  ف��ي 

اأ�سا�ض  رق��م  البدائية  ال��دع��وى  في 

يوم  ف��ي  وذل���ك   2021 ل��ع��ام   290

�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  الثالثاء 

تح�سرا  لم  واذا   2021/4/27 في 

قانونيا  وكيال  تر�سال  او  بنف�سكما 

المعاملة  حقكما  في  �ستجري  عنكما 

القانونية.

القا�سي

66074

اإع������������������الن

ابن  قباني  ريا�ض  ال�سيد  ادعى 

بالعقار  تمليك  �سند  فقدان  ج��ورج 

وطلب  الق�ساب  م�سجد   9/3926

بدل عن �سائع فللمعتر�ض مراجعتنا 

الن�سر  تاريخ  من  خالل/15/يوما 

في الجريدة الر�سمية.

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

بدم�س�ق

66067

اإعالن تبليغ قرار

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

المدنية الثالثة في ببيال

بنت  عي�سه  المدعية:  الجهة 

اأحمد ال�سحادة 

بنت  خليل  مها  عليها:  المدعى 

محمد 

بن  محمد   - المدخلة:  الجهة 

م���اأم���ون   - خالد العبد اهلل الخ�سر  

خليل ابن محمد 

رقم الأ�سا�ض: 81 لعام 2021 

القرار: رقم 789 ال�سادر بتاريخ 

 2021/2/21

تقرر  العنوان  جهالة  ب�سبب 

 798 رق��م  ال��ق��رار  م�سمون  لدينا 

ال�سادر بتاريخ 2021/2/21 وفق 

القرارات الحكمية التالية: 

ال��ج��ه��ة  ����س���راء  ت��ث��ب��ي��ت   -1

مليكة  ونقل  المدخلة  من  المدعية 

من  ���س��ه��م  6398ر2400/60 

قويل  حو�ض  منطقة   49 رقم  العقار 

وت�سجيلها با�سم الجهة المدعية 

2- ت�سجيل المبيع با�سم الجهة 

العقاري  ال�سجل  في  ا�سول  المدعية 

اآثار  بكافة  المدعية  الجهة  قبول  مع 

�سحيفة  على  المو�سوعة  ال�سارات 

العقار مو�سوع الدعوى 

بعد  الدعوى  ا�سارة  ترقين   -3

التنفيذ 

المدعية  الجهة  ت�سمين   -4

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

المحاماة.

القا�سي

66075

اإعالن بال�سحف

مذكرة اإخطار

ميخائيل  دافيد  ال�سيد:  القا�سي 

المدني  ال�سلح  محكمة  رئي�ض   –
بالح�سكة 

الم�ساعد ال�سيد: دخيل ابراهيم 

ابراهيم  وليده  التبليغ:  طالب 

�سعد وكيلها المحامي عبا�ض الخلف 

المطلوب تبليغه: م�سطفى كمال 

عبد الحميد دكاك 

الدعوى: تثبيت بيع �سيارة 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

بتاريخ  الجل�سة  م��وع��د  لتبلغكم 

ا�سا�ض  بالدعوى   2021/4/25

تر�سل  او  تح�سر  ل��م  ف��ان   1501

بحقك  نتخذ  �سوف  عنك  ينوب  من 

الجراءات القانونية.

القا�سي

66080

تبليغ حكم بال�سحف

القا�سي ال�سيد: احمد عالء الدين 

البداية  محكمة  قا�سي   – ا�ستانبول 

المدنية الرابعة بالح�سكة 

الم�ساعد: محمد معماري 

طالب التبليغ: ح�سن علي الب�ض 

– تمثله المحامية رحاب الجربوع 
احمد  محمد  تبليغه:  المطلوب 

�سعبان – مجهول القامة 

الدعوى: تثبيت بيع مركبة 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

تاريخ   281 رق��م  ال��ق��رار  تبليغكم 

 74 2021/2/15 بالدعوى ا�سا�ض 

بيع  تثبيت  والمت�سمن   2021 لعام 

فان  ادل��ب   464695 رق��م  ال�سيارة 

عنك  ينوب  من  تر�سل  او  تح�سر  لم 

القانونية  الج���راءات  نتخذ  �سوف 

الدرجة  ال��ق��رار  و�سيكت�سب  بحقك 

القطعية .

القا�سي

66081

�إعالن 

بال�سحف مذكرة اإخطار

علوان  محمود  ال�سيد:  القا�سي 

البداية  محكمة  رئي�ض  ال�سلطان 

المدنية الثالثة بالح�سكة 

الم�ساعد ال�سيد: عواد الحاج 

ال�سللي  خالد  التبليغ:  طالب 

جمال  المحامي  وكيله  ريا�ض  ابن 

�سميحان 

ابو  هماياك  تبليغه:  المطلوب 

�سيان ابن ارتين 

الدعوى: تثبيت بيع �سيارة 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

بتاريخ  الجل�سة  م��وع��د  تبليغكم 

ا�سا�ض  بالدعوى   2021/4/29

تر�سل  او  تح�سر  ل��م  ف��ان   2286

بحقك  نتخذ  �سوف  عنك  ينوب  من 

الإجراءات القانونية.

القا�سي

66082

اإعالن بال�سحف

مذكرة دعوة

احمد  �سبحي  المدعية:  الجهة 

عدنان  المحامي  يمثله   – الخالد 

جا�سم 

ح�سين  عليها:  المدعى  الجهة 

اأحمد الزعبي 

الدعوى: تثبيت بيع 

وتعذر  عنوانك  لجهالة  نظرا 

تقرر  فقد  العادية  بالطرق  تبليغك 

بال�سحف  الإخطار  مذكرة  تبليغك 

الثنين  يوم  المقررة  الجل�سة  موعد 

اأ�سا�ض  بالدعوى   2021/4/26

تح�سر  لم  فان   2021 لعام    1853

او تر�سل من ينوب عنك �سوف نتخذ 

الإجراءات القانونية و�سي�سدر القرار 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66083

مذكرة اإخطار بال�سحف

ميخائيل  دافيد  ال�سيد:  القا�سي 

المدنية  ال�سلح  محكمة  رئي�ض   –
الأولى بالح�سكة 

الم�ساعد: دخيل ابراهيم 

عبدو  ف��ار���ض  الإخ��ط��ار:  طالب 

رح��اب  المحامية  تمثله   – ال�سقا 

الجربوع 

خالد  زي��د  اإخ��ط��اره:  المطلوب 

برازي – مجهول الإقامة 

الدعوى: تثبيت بيع �سيارة 

وتعذر  عنوانك  لجهالة  نظرا 

تقرر  فقد  العادية  بالطرق  تبليغك 

بال�سحف  الإخطار  مذكرة  تبليغك 

الأربعاء  يوم  المقررة  الجل�سة  موعد 

اأ�سا�ض  ب��ال��دع��وى   2021/5/5

1/1561 لعام 2021 فان لم تح�سر 

او تر�سل من ينوب عنك �سوف نتخذ 

الإجراءات القانونية و�سي�سدر القرار 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66084

اإع������الن بمثابة مذك��رة اإخطار 

�سادرة ع�ن محكمة ال��سلح المدنية 

ال�ساد�سة بدم�سق

مجل�ض  رئي�ض  ال�سيد  المدع��ي: 

لالت�سالت  ال�سورية  ال�سركة  اإدارة 

الم�ساهمة المغفلة اإ�سافة لوظيفته 

التنفيذي  العام  المدير  ال�سيد 

لل�سركة ال�سورية لالت�سالت اإ�سافة 

لوظيفته تمثلهما اإدارة ق�سايا الدولة

 –  2021 لعام  الأ���س��ا���ض  رق��م 

2813 -2917

المدعى عليهم: 

1- و�سام ا�سعد طه

2- اأمل محمد م�سطفى

ف�ي  ت�بلي�غكم  ل�تعذر  ن��ظراً 

م�وطن اإق�ام�تكم لجهالته وذلك وف�ق 

ال��واردة  ال��سروحات  ف�ي  ورد  م�ا 

ت�قرر  ف��قد  الدعوى   م��ذك�رة  ع��لى 

اإحدى  في  اإخطار  م�ذك�رة  ت�بلي�غك 

م�وعد  اإن  ع�لما  المحلية  ال�سحف 

الثنين  ي�وم  ه�و  ال�قادم�ة  ال�جل�سة 

ال�س�اعة   2021/5/17 في  ال�واقع 

ل�م ت�ح�س�را  ف�اإذا  ال�تا�سعة �سب�احا 

ي�نوب  م�ن  ت�ر�س�ال  اأو  ب�نف��سكما 

ال�مع�ام�لة  ب�حق�كما  ت�جري  ع�نكما 

و�س�ي�س�در  اأ���س��ول  ال�قان�ون�ية 

ال�وج�اهي                                                                                 ب�م�ثابة  ب�ح�قكما  ال�قرار 

القا�سي 

66085

�إعالن 

اإل��ى  موجهة  اإخ��ط��ار  م��ذك��رة   

المدعى عليه 

الغرفة ال�سرعية ال�سابعة

رقم الدعوى:  2021/6640 م.

الرحمن  عبد  البتول  المدعية:  

ال�سالم  عبد  المحامي  يمثلها  �سريف 

الغزالي.

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

مجهول   , ال��رزاق  عبد  ابن  �سحرور 

الإقامة.

ال�ساعة التا�سعة زوالية من يوم 

 2021/4/19 في  الواقع  الثنين 

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

المدعية بطلب تفريق لعلة الغياب.

ال�سرعية  المحكمة  تخطرك 

بدم�سق للح�سور في الوقت المحدد 

وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  اإن  حتى 

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

بحقك  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

جرى  اإقامتك  محل  ولجهالة 

اإخطارك بوا�سطة ال�سحف اأ�سوًل.

القا�سي

66086

منقولة  غير  اأم��وال  بيع  اخطار 

�ض.م/ التنفيذي/1005  الملف  في 

لعام 2021 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع الحريقة
المحكوم عليه: عماد النجار ابن 

محمد 

الم�سرفي  التنفيذ  رئا�سة  قررت 

بريف دم�سق حجز العقار 18/1584 

عين ترما 

اإذا لم تدفع مقدار  وننذرك باأنك 

كافة  مع  القر�ض  كامل  البالغ  الدين 

ال�سداد  حتى  وم�ساريفه  لواحقه 

الم�سرفي  التنفيذ  دائ��رة  الى  التام 

ع�سر  خم�سة  خالل  دم�سق  ريف  في 

يوما تلي تاريخ هذا الإخطار باإحدى 

ال�سحف الر�سمية لمرة واحدة ي�سير 

الى بيعها جبرا 

تقرر  عنوانك  لجهالة  ون��ظ��را 

اإخطارك بوا�سطة ال�سحف.

مدير التنفيذ الم�سرفي في ريف 

دم�سق

66087

اإعالن بال�سحف 

ب��م��ث��اب��ة ك���ت���اب ����س���ادر عن 

التنفيذي  الملف  في  التنفيذ   دائ��رة 

 2021/1487

ال��م��ط��ل��وب ت��ب��ل��ي��غ��ه:زي��اد بن 

يا�سين قرنفلة 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع الحريقة  
بريف  التنفيذ  رئا�سة  ق���ررت 

دم�سق الم�سرفي 

اإبالغكم لت�سمية الخبير الخا�ض 

اليد  وو���س��ع  الك�سف  لإج���راء  بكم 

 6/1892 رقم  العقار  قيمة  وتقدير 

ببيال 

لعام   19 القانون  اأحكام  وفق 

 2014

ب�سبب  تبليغك  لتعذر  ونظرا 

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

بوا�سطة ال�سحف وعليه نبلغك ذلك 

�سمن  القانوني  المقت�سى  لإج��راء 

اتخاذ  طائلة  تحت  القانونية  المدة 

الإجراءات القانونية بحقك.

بريف  الم�سرفي  التنفيذ  مدير 

دم�سق

66088

اإعالن بال�سحف 

ب��م��ث��اب��ة ك���ت���اب ����س���ادر عن 

التنفيذي  الملف  في  التنفيذ   دائ��رة 

 2021/1483

بنت  تبليغه:حنان  المطلوب 

عبد الرزاق �سالحة 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع الحريقة  
بريف  التنفيذ  رئا�سة  ق���ررت 

دم�سق

ابالغكم لت�سمية الخبير الخا�ض 

اليد  وو���س��ع  الك�سف  لإج���راء  بكم 

 25/3769 العقار رقم  وتقدير قيمة 

�سحنايا 

لعام   19 القانون  اأحكام  وفق 

 2014

ب�سبب  تبليغك  لتعذر  ونظرا 

ال�سحف  بوا�سطة  تبليغك  ت��ق��رر 

المقت�سى  لإجراء  ذلك  نبلغك  وعليه 

القانوني �سمن المدة القانونية تحت 

القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  طائلة 

بحقك.

بريف  الم�سرفي  التنفيذ  مدير 

دم�سق

66089

اإعالن بال�سحف 

ب��م��ث��اب��ة ك���ت���اب ����س���ادر عن 

التنفيذي  الملف  في  التنفيذ   دائ��رة 

 2021/877

المطلوب تبليغه: محمد قالو�سة 

ابن يو�سف 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع الحريقة  
بريف  التنفيذ  رئا�سة  ق���ررت 

دم�سق

اإبالغكم لت�سمية الخبير الخا�ض 

اليد  وو���س��ع  الك�سف  لإج���راء  بكم 

 6/1120 رقم  العقار  قيمة  وتقدير 

ج�سرين 

لعام   19 القانون  اأحكام  وفق 

 2014

ب�سبب  تبليغك  لتعذر  ونظرا 

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

بوا�سطة ال�سحف وعليه نبلغك ذلك 

�سمن  القانوني  المقت�سى  لإج��راء 

اتخاذ  طائلة  تحت  القانونية  المدة 

الإجراءات القانونية بحقك.

بريف  الم�سرفي   التنفيذ  مدير 

دم�سق

66090

اإعالن بال�سحف 

ب��م��ث��اب��ة ك���ت���اب ����س���ادر عن 

التنفيذي  الملف  في  التنفيذ   دائ��رة 

 2021/186

بنت  اآ�سيا  تبليغه:  المطلوب 

اأحمد ال�سرايري 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع الحريقة  
بريف  التنفيذ  رئا�سة  ق���ررت 

الخبير  لت�سمية  اإب��الغ��ك��م  دم�سق 

وو�سع  الك�سف  لإجراء  بكم  الخا�ض 

اليد وتقدير قيمة العقار رقم 8/118 

حمورية 

لعام   19 القانون  اأحكام  وفق 

 2014

ب�سبب  تبليغك  لتعذر  ونظرا 

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

بوا�سطة ال�سحف وعليه نبلغك ذلك 

�سمن  القانوني  المقت�سى  لإج��راء 

اتخاذ  طائلة  تحت  القانونية  المدة 

الإجراءات القانونية بحقك.

بريف  الم�سرفي   التنفيذ  مدير 

دم�سق 

66091

اإعالن بال�سحف 

ب��م��ث��اب��ة ك���ت���اب ����س���ادر عن 

التنفيذي  الملف  في  التنفيذ   دائ��رة 

 2021/1485

المطلوب تبليغه: عبد الكريم بن 

نعمان بازر با�سي 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع الحريقة 
بريف  التنفيذ  رئا�سة  ق���ررت 

دم�سق

ابالغكم لت�سمية الخبير الخا�ض 

اليد  وو���س��ع  الك�سف  لإج���راء  بكم 

 12/1973 العقار رقم  وتقدير قيمة 

عين ترما 

لعام   19 القانون  اأحكام  وفق 

 2014

ب�سبب  تبليغك  لتعذر  ونظرا 

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

بوا�سطة ال�سحف وعليه نبلغك ذلك 

�سمن  القانوني  المقت�سى  لإج��راء 

اتخاذ  طائلة  تحت  القانونية  المدة 

الإجراءات القانونية بحقك.

بريف  الم�سرفي  التنفيذ  مدير 

دم�سق

66092

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

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

المدنية الأولى في ببيال

قاروط  عدنان  المدعية:  الجهة 

ابن احمد 

محمود  ابراهيم  عليه:  المدعى 

دم�سق  تولد  عائ�سة  والدته  محمد 

 1980

رقم ا�سا�ض: 2021/346 

الجل�سة: الحد 2021/5/16 

بيع  تثبيت  الدعوى:  مو�سوع 

وت�سجيل جرار زراعي 

نظرا لجهالة عنوانك تقرر لدينا 

اأع��اله  المذكور  بالموعد  اإخطاركم 

لم  واإذا  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة 

تح�سر او تر�سل وكيال عنك �ستجري 

بحقك الإجراءات القانونية و�سي�سدر 

بحقك القرار بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66093

المحكمة  ع��ن  ���س��ادر  اإع����الن 

ال�سرعية في ببيال 

رقم اأ�سا�ض الدعوى 2021/75

بنت  �سالح  �سهير  المدعية: 

تولد  دل��ل��ول  ادي��ب��ة  والدتها  محمد 

فل�سطينية  دم�سق1981/8/13م  

�سورية 

عيد  محمد  المحامي  يمثلها 

النخال

�سالم  هيثم  ع��ل��ي��ه:  ال��م��دع��ى 

تولد  هناء  والدته  ج�سباوي  عبا�ض 

1969/8/1م عراقي  العراق بغداد 

الجن�سية 

الدعوى: تثبيت طالق

في  ال�سرعية  المحكمة  ق��ررت 

ببيال 

دعوتك في ال�ساعة 9 �سباحًا من 

يوم الثنين الواقع في 2021/5/3م 

لروؤية الدعوى المقامة عليك وتدعوك 

المحكمة للح�سور في الوقت المحدد 

وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر  ل��م  واإذا 

قانونيًا عنكم تجري بحقك المعاملة 

القانونية 

وب�����س��ب��ب ج���ه���ال���ة ع���ن���واك 

رقم  الت�سريعي  بالمر�سوم  وعماًل 

2013/25 جرى تبليغك بال�سحف 

اأ�سوًل.                      

القا�سي

66094

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

ال�سحف الملف رقم 2021/170

وموطنه  ل��ه  ال��م��ح��ك��وم  ا���س��م 

غطا�ض  ابن  غطا�ض  جهاد  المختار: 

وكيله المحامي محمد فوؤاد الم�سري 

وموطنه:  عليه  المحكوم  ا�سم 

مجهولة  غطا�ض  خليل  بنت  ادي��ل 

الإقامة 

و����س���ع م���و����س���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ 

بتاريخ  ال�����س��ادر  ال��ب��دائ��ي  ال��ق��رار 

 6/460 رق����م   2002/1/17

بين  البيع  عقد  تثبيت  المت�سمن 

جهاد  ���س��راء  والمت�سمن  الطرفين 

غطا�ض ابن غطا�ض من المدعى عليها 

ال�سهمية  لح�ستها  غطا�ض  ادي���ل 

�سهما   2400/1973,333 البالغة 

داري��ا   10/182 رق��م  ال��ع��ق��ار  م��ن 

لدى  ا�سمه  على  وت�سجيلها  القبلية 

ا�سارة  وترقين  العقاري  ال�سجل 

الدعوى بعد الت�سجيل 

المحكوم  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ف��ب��ن��اء 

وتوقيفا لأحكام المادتين 285و286 

نكلفك  المحاكمات  اأ�سول  قانون  من 

بتنفيذ م�سمون القرار المذكور خالل 

خم�سة ع�سر يوما تلي تاريخ تبلغك 

حقك  في  تجري  واإل  الإخ��ط��ار  ه��ذا 

المن�سو�ض  التنفيذية  الج���راءات 

عليها في القانون المذكور.

مدير التنفيذ في داريا

66097

اخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدنية الرابعة بدم�سق

�سامر  محمد   : الخ��ط��ار  طالب 

الحلواني تمثله المحامية لنا ك�سكه 

ا�سم المطلوب اخطاره و�سهرته: 

- ع�سام حداد بن انطون   

- ب�سار �سويد بن اليا�ض  

   - جبرائيل �سويد بن اليا�ض 

الدعوى : تثبيت بيع 

المطلوب  عنوان  لجهالة  ونظراً 

اخطارهم فقد تقرر لدينا في الدعوى 

 2021 ل��ع��ام   1169 ا���س��ا���ض  رق��م 

ال��ب��داي��ة  محكمة  ام���ام  ال��م��ن��ظ��ورة 

اخطاركم  بدم�سق  الرابعة  المدنية 

الثنين  يوم  القادمة  الجل�سة  بموعد 

 10 ال�ساعة   2021/5/10 بتاريخ 

�سباحًا 

تر�سلوا  او  تح�سروا  ل��م  واذا 

�سي�سدر  عنكم  ينوب  قانونيًا  وكياًل 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي

القا�سي

66098

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

�سادرة عن محكمة البداية المدنية

 /ال�ساد�سة ع�سرة/ بدم�سق 

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

               2021/9175/

العام  المدير  ال�سيد  المدعي: 

لهيئة الطاقة الذرية اإ�سافة لوظيفته 

تمثله اإدارة ق�سايا الدولة.

ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه: ا���س��رف علي 

عو�ض

فقد  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

في  الخ��ط��ار  م��ذك��رة  تبليغك  تقرر 

اإحدى ال�سحف المحلية

القادمة  الجل�سة  موعد  اأن  علمًا 

ال�ساعة   2021/5/3 في  ال��واق��ع 

التا�سعة �سباحًا

فاإذا لم تح�سر بنف�سك اأو تر�سل 

من ينوب عنك تجري بحقك المعاملة 

القرار  و�سي�سدر  اأ�سوًل  القانونية 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66101

اعالن بمثابة اإخطار بال�سحف

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

المدنية الأولى في اأ�سرفية �سحنايا 

223 لعام  رقم ا�سا�ض الدعوى: 

2021

عايد  محمد  المدعية:  الجهة 

القداح يمثله المحامي ح�سام ورور

زي��اد  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

يعقوب العقلة

الدعوى: تثبيت بيع

اإقامتك  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��راً 

الدعوى  ف��ي  لدينا  تقرر  الحالية  

 2021 ل��ع��ام  اأ����س���ا����ض223  رق���م 

لدعوتك  اإخ��ط��ار  بمذكرة  تبليغك 

يوم  في  المحاكمة  جل�سة  لح�سور 

الث��ن��ي��ن ت�����اري�����خ2021/5/24 

لم  واإذا  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة 

وكياًل  تر�سل  اأو  بنف�سك  تح�سر 

بحقك  ���س��ت��ج��ري  ع��ن��ك  ق��ان��ون��ي��ًا 

و�سي�سدر  ال��ق��ان��ون��ي��ة  المعاملة 

ال��وج��اه��ي.                                                                 بمثابة  بحقك  ال��ق��رار 

القا�سي

66102

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار

المدنية  ال��ب��داي��ة  محكمة  ع��ن 

الثانية في قطنا

المدعي : ال�سيد جامعة دم�سق

اإدارة  تمثله  لوظيفته  اإ�سافة 

ق�سايا الدولة

مطالبة  ال���دع���وى:  م��و���س��وع 

عليه1-)جميل  المدعى  ا�سم  بمبلغ 

ا�سا�ض  رقم  حمادي(  2–اأحمد  عبود 

الدعوى 2021/238

موطن  في  تبليغكم  لتعذر  نظراً 

اإقامتكم لجهالة عنوانكم وفق ما ورد 

في ال�سروحات الواردة على مذكرات 

مذكرات  تبليغكم  تقرر  فقد  دعواتكم 

المحلية  ال�سحف  اإحدى  في  دعوى 

قانون  من   27 المادة  باأحكام  عماَل 

اأ�سول المحاكمات لعام 2016 علمًا 

يوم  هو  القادمة  الجل�سة  موعد  اأن 

 2021/4/18 ف��ي  ال��واق��ع  الأح���د 

لم  ف��اإذا  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة 

من  تر�سلوا  اأو  باأنف�سكم  تح�سروا 

ينوب عنكم �ستجري بحقكم المعاملة 

الحكم  و�سي�سدر  اأ�سوًل  القانونية 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�سي

 66110



إعـــالنـــــات 2 العدد 256 الأربعاء 25 �سعبان 1442 هـ  املوافق 7 ني�سان 2021 م



إعـــالنـــــات 3 العدد 256 الأربعاء 25 �سعبان 1442 هـ  املوافق 7 ني�سان 2021 م



إعـــالنـــــات 4 العدد 256 الأربعاء 25 �سعبان 1442 هـ  املوافق 7 ني�سان 2021 م

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

التنفيذ  رئا�سة  عن  �سادر  تنفيذي 

المدني بدوما

اأحمد  التنفيذ:  طالبة  الجهة 

محمد المدور , يمثله المحامي معمر 

العبيد.

محمد  عليها:  المنفذ  الجهة 

جانب   – دوم��ا   – اأحمد  بن  ال��م��دور 

جامع حوا.

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

التنفيذي  بالملف  اإخ��ط��ارك  لدينا 

رقم /1419/ لعام /2021/ الذي 

رقم  بالقرار  التنفيذ  مو�سع  و�سع 

 263  / ق��رار  رق��م   /344  / اأ�سا�ض 

محكمة  عن  ال�سادر   2021 لعام   /

البداية المدنية الثانية في دوما.

والمت�سمن من حيث النتيجة : 

بين  الجاري  البيع  1-تثبيت 

المدعي والمدعى عليه على ال�سيارة 

نوع �سوكون نقل �سغيرة تحمل رقم 

دم�سق  ريف   /242626/ لوحات  

بريف  النقل  مديرية  لدى  والمقيدة 

با�سم  قيداً  ملكيتها  والجاري  دم�سق 

المدعى عليه محمد المدور بن اأحمد.

بنقل  عليه  المدعى  2-اإل����زام 

المذكورة بالفقرة  ال�سيارة  وت�سجيل 

المدعي  لإ�سم  القرار  هذا  من  الأول��ى 

لدى مديرية النقل بريف دم�سق.

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

ت��اري��خ   /2725/ رق���م  ب��ال��ك��ت��اب 

2020/2/3

4-ت�سمين المدعى عليه الر�سوم 

والم�ساريف واأتعاب المحاماة.

وجاهيًا  علنًا  واأفهم  �سدر  قراراً 

الوجاهي  وبمثابة  المدعي  بحق 

بحق المدعى عليه قاباًل لالإ�ستئناف 

في 2021/2/24

لذلك واإن لم تح�سر اأو تر�سل من 

ينوب عنك قانونًا �سيتم تنفيذ القرار 

اأ�سوًل  منطوقه  وفق  اأعاله  المذكور 

تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة  بعد 

تبلغك هذا الإخطار.

مدير التنفيذ دوما

66103

اإعالن بمذكرة دعوة بال�سحف 

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

المدنية الثامنة بدم�سق

�سفيق  م��ال��ك  التبليغ:  ط��ال��ب 

يو�سف  المحامي  يمثله   , البطر�ض 

بركات.

ا�سم المطلوب تبليغه و�سهرته: 

ريا�ض بن اأحمد ال�سالح.

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  تبليغه 

 2021 لعام   /3843/ اأ�سا�ض  رقم 

اإدخ���ال   2021/3/29 بجل�سة 

�سوريا  للتاأمين  المتحدة  ال�سركة 

بالدعوى  العامة  المغفلة  الم�ساهمة 

الجل�سة  م��وع��د  اأن  ال��ع��ل��م  م���ع 

في  الواقع  الثنين  يوم  هو  القادمة 

العا�سرة  ال�ساعة   2021/4/26

تر�سل  اأو  تح�سر  لم  واإذا  �سباحًا 

بحقك  �ستجري  عنك  قانونيًا  وكياًل 

المعاملة القانونية.

القا�سي

66107

اإعالن ق�سائي  بمثابة مذكرة 

دعوة

ال�ستئناف  محكمة  عن  �سادرة 

بالدعوى  بدم�سق  الول��ى  المدنية 

اأ�سا�ض 24 لعام 2021

رئي�ض  ال�سيد   : التبليغ  طالب 

لوظيفته  اإ���س��اف��ة  دم�سق  جامعة 

تمثله اإدارة ق�سايا الدولة 

المطلوب تبليغه: فوؤاد هالل بن 

مفيد

رقم  :ال��ق��رار  الم�ستاأنف  القرار 

اأ�سا�ض  بالدعوى  /585/ال�����س��ادر 

/164/لعام 2018

2018/10/31ع�����ن  بتاريخ 

الثالثة  المدنية  ال��ب��داي��ة  محكمة 

بدم�سق .

موعد الجل�سة : 2021/4/20

ال�ساعة العا�سرة �سباحًا

اأعيدت  اإن مذكرة  دعوتك  حيث 

باأنك  يفيد  وب�سرح  تبليغ  ب���دون 

تقرر  ل��ذل��ك  الإق��ام��ة  محل  مجهول 

المحلية  بال�سحف  ن�سراً  تبليغك 

للح�سور في الموعد المحدد اأعاله اأو 

اإر�سال وكيل قانوني عنك واإل تجري 

بحقك المعاملة القانونية .

القا�سي

66108

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

�سادرة عن

الرابعة  المدنية  البداية  محكمة 

ع�سرة بدم�سق 

لعام   7506 اأ�سا�ض  بالدعوى   

2020

جامعة  رئي�ض  ال�سيد  المدعي: 

اإدارة  تمثله  لوظيفته  اإ�سافة  دم�سق 

ق�سايا الدولة 

الجهة المدعى عليه :محمد عبد 

الرحيم ال�سقطي 

اإقامتك فقد  -نظرا لجهالة محل 

في  ال��دع��وى   مذكرة  اخطارك  تقرر 

موعد  ان  علما  المحلية  ال�سحيفة 

الثنين  ي��وم   هو  القادمة  الجل�سة 

العا�سرة  ال�ساعة   2021/5/3

اأو  بنف�سك   تح�سر  لم  ف��اإذا  �سباحًا 

بحقك  تجري  عنك  ينوب   من  تر�سل 

المعاملة القانونية  اأ�سوًل و�سيعتبر 

الحكم الذي �سي�سدر   بحقك بمثابة 

الوجاهي 

القا�سي

66109

م��ذك��������رة دع���وة ����س���ادرة عن 

محكمة ال�س���������تئناف المدني بنوى 

رقم 4 اأ�س���ا�ض لعام 2021 

رئي�ض  ال�سيد   : التبليغ  طالب 

لوظيفته  اإ���س��اف��ة  دم�سق  جامعة 

تمثله اإدارة ق�سايا الدولة بدرعا 

المطلوب تبليغه:

والدته  ال�سرع  غازي  1-ح��ازم 

ن�سرة تولد 1988 نوى 883هاتف: 

اأحمد  2-�سامي   0947531421

 1985 تولد  عوي�ض  والدته  النا�سر 

حماه – حلفايا

جرم  ع��ن  تعوي�ض   : ال��دع��وى 

جزائي 

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

المقررة  الجل�سة  لح�سور  تبليغك 

 2021/4/25 بتاريخ  الأح��د  يوم 

حال  وفي  زواليه  التا�سعة  ال�ساعة 

وكيل  اإر���س��ال  اأو  ح�سوركما  ع��دم 

قانوني ينوب عنكما �سنتخذ بحقكما 

الإجراءات القانونية .

القا�سي

66111

مذكرة تبليغ بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

بالدعوى  بحم�ض  الخام�سة  المدنية 

اأ�سا�ض 32 لعام 2021

وزي��ر   -1 ال��م��دع��ي��ة:  ال��ج��ه��ة 

التعليم العالي اإ�سافة لمن�سبه 

2-ال�سيد رئي�ض جامعة دم�سق 

اإ�سافة لمن�سبه تمثلهما اإدارة ق�سايا 

الدولة

مجد  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

�سامي الخ�سور

فقد  اإقامتك  محل   لجهالة   نظرا 

تقرر دعوتك اإحدى ال�سحف المحلية 

يوم  القادمة  الجل�سة  موعد  ان  علما 

 2021/5/31 في  الواقع  الثنين 

لم  ف��اإذا  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة 

اأو تر�سل وكيال عنك  تح�سر بنف�سك  

القانونية  المعاملة  بحقك  تجري 

بمثابة  بحقك  الحكم  �سي�سدر  و 

الوجاهي 

القا�سي

66112

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

المدنية  البداية  محكمة  عن  �سادرة 

ال�ساد�سة ع�سرة بدم�سق 

لعام   9194 اأ�سا�ض  بالدعوى   

2020

جامعة  رئي�ض  ال�سيد  المدعي: 

اإدارة  تمثله  لمن�سبه  اإ�سافة  دم�سق 

ق�سايا الدولة 

عبد  راي��ق  :األمى  عليه  المدعى 

القادر 

- نظرا لجهالة عنوانك  فقد تقرر 

اخطارك في ال�سحيفة المحلية علما 

ان موعد الجل�سة القادمة الواقع في 

التا�سعة  ال�ساعة   2021/4/19

بنف�سك   تح�سري  لم  ف��اإذا  �سباحا 

بحقك  تجري  عنك  وكيال  تر�سلي  اأو 

المعاملة القانونية و �سي�سدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي 

القا�سي

66113

�سادرة  بال�سحف  دعوة  مذكرة 

الرابعة  المدنية  البداية  محكمة  عن 

اأ�سا�ض  الدعوى  في  بدم�سق  ع�سرة 

 2021/7191

جامعة  رئي�ض  ال�سيد   : المدعى 

تمثله   – لوظيفته  اإ�سافة  دم�سق 

اإدارة ق�سايا الدولة 

محمد  ع��ل��ي   : عليه  ال��م��دع��ى 

الع�سلي 

نظراً » لجهالة محل اإقامتك فقد 

ال�سحف  اإح���دى  في  تبليغك  تقرر 

الجل�سة  موعد  اأن  علمًا  المحلية 

 : ف��ي  ال��واق��ع  الثنين  ه��و  ال��ق��ادم��ة 

اأو  تح�سر  لم  واإذا   2021/4/19

تجري  قانونيًا«   « وكياًل  عنك  تر�سل 

و�سيعتبر  القانونية  المعاملة  بحقك 

بمثابة  بحقك  �سي�سدر  الذي  الحكم 

الوجاهي .

القا�سي

66114

بال�سحف  اخ���ط���ار  م���ذك���رة 

اللكترونية

ال�ستئناف  محكمة  عن  �سادرة 

المدنية الولى بريف دم�سق

بالدعوى ا�سا�ض 783/ب لعام 

 2021

طالب الخطار : �سميرة حجازي 

نجوى  المحامية  تمثلها  فار�ض  بنت 

ابو كحلة 

ورثة   -  : اخطارهم  المطلوب 

 : وهم  عمار  محمود  محمد  المرحوم 

رامز وعبد الرزاق وتوفيق وفاطمة 

فاطمة  المرحومة  ورثة   -

ومنتها  فريدة   : وهم  �ساهين  محمد 

واحمد وماجد وحنان وندامة وهالة 

ورجاء اولد محمود عمار 

فريد  ال��م��رح��وم  ورث���ة   -

محمود عمار وهم : ريمة م�سطفى ابو 

ذر ولينا ومحمد 

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

محكمة  ام��ام  المنظورة  بالدعوى 

بريف  الول��ى  المدنية  ال�ستئناف 

دم�سق ب�سبب جهالة مكان القامة 

ل���ذا ت��ق��رر اخ��ط��ارك��م ب��اح��دى 

محاكمة  جل�سة  لح�سور  ال�سحف 

يوم الثالثاء الواقع في 2021/5/4 

واخ��ط��ارك��م  �سباحا   10 ال�ساعة 

جل�سة  في  المبرز  العار�ض  الطلب 

 2021/3/30

من  تر�سلوا  او  تح�سروا  لم  فاذا 

بحقكم  تجري  ف�سوف  عنكم  ينوب 

المعاملة القانونية و�سي�سدر الحكم 

بحقكم بمثابة الوجاهي

ال�ستئناف  محكمة  رئ��ي�����ض 

المدنية الأولى بريف دم�سق

66121

�عالن

عن  �سع�سع  بلدة  مجل�ض  يعلن 

�سكني  بناء  ترخي�ض  لمنح  الموافقة 

منطقة  من   /75/ رقم  العقار  على 

منى  لل�سيدة  ال��ع��ق��اري��ة   �سع�سع 

ح�سين قبالن.

الجوار  من  اعترا�ض  لديه  من 

المجل�ض  اإل��ى  خطي  بطلب  التقدم 

خ��الل م��دة وق��دره��ا ث��الث��ون يومًا 

اعتباراً من تاريخه.

رئي�ض مجل�ض بلدة �سع�سع

66122

اعالن بمثابة مذكرة بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدنية الحادية ع�سرة بدم�سق

طالب الدعوة : ايمن عبد اهلل عبد 

اهلل تمثله المحامية �سحر الخطاب 

المطلوب دعوته : محمود جميل 

النجار 

الدعوى : تثبيت بيع 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

دعوتك   2021 لعام   5559 ا�سا�ض 

اعالنات  ولوحة  ال�سحف  بوا�سطة 

القادمة  الجل�سة  لح�سور  المحكمة 

 2021/5/30 ت��اري��خ  الح��د  ي��وم 

ال�ساعة 10 �سباحا واذا لم تح�سر او 

المعاملة  بحقك  تجري  وكيال  تر�سل 

القانونية

القا�سي

66123

اخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�سحف �سادرة عن محكمة البداية 

المدنية الحادية ع�سرة بدم�سق

عبداهلل  ايمن   : التبليغ   طالب 

�سحر  ال��م��ح��ام��ي��ة  تمثله  ع��ب��داهلل 

الخطاب 

�سلمان  تبليغه:جبر  المطلوب 

�سالح

ح�سة  بيع  تثبيت   : ال��دع��وى 

�سهمية

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  لدينا في  اخطاره  فقد تقرر 

اأ�سا�ض/5559/ لعام 2021اخطارك 

لح�سور  الجل�سة القادمة يوم  الحد 

ت��اري��خ 2021/5/30ال�������س���اع���ة 

او  تح�سر  لم  واذا  �سباحًا  العا�سرة 

المعاملة  بحقك  تجري  وكيال  تر�سل 

بحقك  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي .

القا�سي

66124

مذكرة اخطار 

اأ�سا�ض  بالدعوى  لدينا  تقرر 

امام  المنظورة   2021 لعام   /73/

في  الأول��ى  المدنية  البداية  محكمة 

التل

الأ�سفر  كمال  المدعية  الجهة   

تمثله المحامية ح�سناء الطويل 

معتوق  :هيام  عليها  والمدعى 

بنت عبد الحفيظ 

بطلب تثبيت بيع 

الجهة  اخ��ط��ارك  ل��دي��ن��ا  ت��ق��رر 

اح��دى  ب��وا���س��ط��ة  عليها  ال��م��دع��ى 

ال�سحف المحلية  ول�سقا على لوحة 

لح�سور  وذل��ك  المحكمة  اإع��الن��ات 

الثالثاء  ي��وم  في  المحاكمة  جل�سة 

التا�سعة  ال�ساعة    2021/5/18

المدعى عليها م�سافرة  �سباحًا كون 

تح�سري  ل��م  واذا  ال�سعودية  ال��ى 

عنك  وك��ي��ال  تر�سلي  او  بنف�سك  

القانونية  المعاملة  بحقك  �ستجري 

والحكم الذي �سي�سدر بحقك �سيعتبر 

بمثابة الوجاهي

القا�سي

66125

اإعالن بيع عقارات 

 تعلـــن شــــــركة بنـــــك 
قطر الوطني -  سورية ش.م.س.ع 

الم�سجلة لدى اأمين ال�سجل التجاري في محافظة 

المتخذة   2009/9/30 تاريخ   /15961   / برقم  دم�سق 

موطنًا مختارًا في دم�سق �ساحة العبا�سيين.

رغبتها ببيع العقارات رقم 1012 + 1013 + 1014 

 1019 + 1018 + 1017 + 1016 +

العيون(  العقارية )وادي  الطمارقية  منطقة  من 

التابعة لبلدية ق�سية.

ف��ع��ل��ى م���ن ل��دي��ه ال��رغ��ب��ة وم��ع��رف��ة ال��م��زي��د من 

التوا�سل  اأو   -QNB- ل�  ف��رع   اأي  مراجعة  التفا�سيل 

عبر الهاتف الرباعي رقم 9920 - 011 

اإعالن بيع عقار

 تعلـــن شــــــركة بنـــــك 
قطر الوطني -  سورية ش.م.س.ع 
في  ال��ت��ج��اري  ال�����س��ج��ل  اأم���ي���ن  ل��������دى  الم�سجلة 

محافظة دم�سق برقم /  15961/ تاريخ 2009/9/30 

ال���م���ت���خ���ذة م���وط���ن���ًا م���خ���ت���ارًا ف����ي دم�������س���ق �ساحة 

العبا�سيين.

رغبتها ببيع العقار رقم 88من منطقة ال�سحلة 

العقارية التابعة لمحافظة حماه- ال�سلمية.

فعلى م��ن ل��دي��ه ال��رغ��ب��ة وم��ع��رف��ة ال��م��زي��د من 

التوا�سل  اأو    -QNB-�ل فرع  اأي  مراجعة  التفا�سيل 

عبر الهاتف الرباعي رقم 9920 - 011 

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/25 وينتهي 2022/2/25 

عنوان المتجر: يلدا عقار 9/89 

الموؤجر: محمد قا�سم البقاعي ابن �سالم

 تولد 1970

الم�ستاأجر: �سالح خريداوي ابن ح�سن 

تولد 1972

4537     اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/22 وينتهي 2022/3/22 

عنوان المتجر: ال�سمير عقار 2/7729 

الموؤجر: ابراهيم خطاب ابن خليل تولد 1975

الم�ستاأجر: ح�سين الالذقاني ابن م�سطفى

 تولد 1973

4526     اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق



إعـــالنـــــات 5 العدد 256 الأربعاء 25 �سعبان 1442 هـ  املوافق 7 ني�سان 2021 م

اإعالن رقم 1083 /�ص13 عن تاأجري حمالت ومكاتب 
جتارية باملزاد العلني على الو�صع الراهن

يعلن التجمع التعاوني السكني 
للنقابات المهنية بدمشق )مشروع دمر(

وفق  الراهن  الو�سع  على  العلني  بالمزاد  لالإيجار  تجارية  ومكاتب  محالت  طرح  عن   

اأحكام قانون االيجار رقم / 20 / لعام 2015.

▪ يمكن لمن يرغب اال�ستراك بالمزايدة اأن يطلع على الموقع والح�سول على ن�سخة 
اأو  العقود  مكتب  من  تاأجيرها  عن  المعلن  العقارات  وج��دول  ال�سروط  ودفتر  االإع��الن  من 

مكتب اال�ستثمار في اإدارة التجمع مقابل دفع مبلغ  / 25000 / ل.�س فقط خم�سة وع�سرون 

األف ليرة �سورية الغير تدفع في �سندوق التجمع .

بين  الواقعة  الفترة  خ��الل  التجمع  دي��وان  اإل��ى  بالمزايدة  اال�ستراك  طلبات  تقدم   ▪
االإعالن وحتى نهاية الدوام الر�سمي من يوم االأحد الواقع في  25 / 4 /2021 وذلك وفق 

التاأمين����ات االأولي����ة البالغة  اإدارة التجمع مرفقًا باإ�سعار دف����ع  النموذج المعتمد من قبل 

/ 500.000 / ل.�س فقط خم�سمئة األف  ليرة �سورية  عن كل عقار مراد ا�ستئجاره وتدفع 

اأو �سيك م�سدق الأمر التجمع التعاوني  اأو ح�ساب التجمع،  التاأمينات في �سندوق التجمع 

ال�سكني للنقابات المهنية بدم�سق .

اأن اليقل مبلغ  العقد  لكل عقار على  النهائية 10% من قيمة كامل مدة  التاأمينات   ▪
التاأمينات النهائية عن المبلغ الم�سدد كتاأمينات اأولية .

▪ مدة االإيجار : اأربع �سنوات ميالدية تبداأ المدة من تاريخ ت�سجيل عقد االيجار لدى 
الجهات المخت�سة في محافظة دم�سق . 

▪ تج������ري المزاي������دة في تم������ام ال�ساعة الثانية ع�س������رة ظهرا من ي���وم االثني���ن الواقع 
في 26 / 4 /2021 في مبنى اإدارة التجمع وتبداأ المزايدة من القيمة المحددة لبدء المزاد 

)االأجر ال�سنوي ( وفق الجدول المعلن عنه.

اأحد في تمام ال�ساعة الثانية ع�سرة  ▪ تعاد المزايدة على العقار الذي لم ير�ُس على 
ظهرا من يوم الثالثاء الواقع في  27 / 4 / 2021 بنف�س ال�سروط المعلن عنها.

محافظ دم�صق   4619

رئي�ص مجل�ص االإدارة

46114615

املوؤ�ص�صة العامة للمناطق احلرة فرع دم�صق

 إلى السيد المستثمر : طالل عبد السالم
ا�ستنادًا الى القرار رقم /100/ تاريخ 2021/3/31 

التج������اري  االإ�س����غال  عق������د  اإنه������اء  المت�سم�����ن 

المبرم معك����م 

يرجى العمل على مراجعتنا خالل مهلة خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخه للعمل على ت�سليم الم�ساحات 

والفوائد  الذمم  وت�سديد  قبلكم.  من  الم�ستثمرة 

الموجودات  ن��ق��ل  و  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ل�سالح  المترتبة 

اإل���ى االإي����داع ال��ع��ام اأو اإخ��راج��ه��ا وفق  ال��ع��ائ��دة لكم 

االأ�سول المتبعة لذلك بعد اإبراء الذمة.

وذلك تحت طائلة اتخاذ االإج��راءات القانونية 

وتعليمات  اال���س��ت��ث��م��ار  ن��ظ��ام  ن�����س عليه  ل��م��ا  وف��ق��ًا 

الموؤ�س�سة النافذة

اآملين �سرعة اال�ستجابة 

مدير فرع الموؤ�ص�صة بدم�صق   4603

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/18 وينتهي 2022/3/19 

عنوان المتجر: يلدا عقار 23/382 

الموؤجر: ماجد ا�س�����ماعيل خليل ابن احم������د

 تولد 1954

الم�ستاأجر: ح�سين علي ابن محمد تولد 1976

4530    اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/23 وينتهي 2022/3/23 

عنوان المتجر: يلدا عقار 35/382 

الموؤجر: ماجد ا�سماعيل خليل ابن احمد 

تولد 1954

الم�ستاأجر: ف�سيل عرمو�س ابن جري�س 

تولد 1984

4535     اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

�إعالن 

تبليغ مذكرة دعوة بال�سحف

العقاري  القا�سي  عن  �سادرة 

في النبك

�سناء  التبليغ:  طالبة  الجهة 

بنت ح�سين جراح ا�سالة عن نف�سها 

بن  محمد  موؤرثها  لتركة  وا�سافة 

يو�سف عبا�ض 

 -  : تبليغها  المطلوب  الجهة 

احمد بن يو�سف عبا�ض والدته مريم 

تولد 1982 خ� 161 

يو�سف  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة   -

عبا�ض والدتها مريم تولد 1966 

يو�سف  ب��ن��ت  ���س��ع��ده   -

عبا�ض والدتها مريم تولد 1969

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

باإحدى  ال��دع��وى  م��ذك��رة  تبليغكم 

ال�سحف الر�سمية 

يوم  هو  الجل�سة  موعد  ان  علما 

 2021/5/24 في  الواقع  الثنين 

المحكمة  مقر  في  �سباحا   9 ال�ساعة 

العقارية الكائن في : 

بغداد  �سارع   – دم�سق  مدينة 

الق�ساء  – مجمع  القزازين  – موقف 
العقاري. 

رقم  الدعوى  بخ�سو�ض  وذل��ك 

2775 من المنطقة العقارية ال�سحل 

او  بانف�سكم  تح�سروا  لم  واذا   1/7

بحقكم  تجري  عنكم  وكيال  تر�سلوا 

المعاملة القانونية.

القا�سي

66129

المحكمة  ع��ن  ���س��ادر  اع����الن 

الكائنة  الن�سابية  ف��ي  ال�سرعية 

تبليغ  مذكرة  بمثابة  الن�سابية  في 

موجهة  العائلي  المجل�ض  لح�سور 

الى المدعى عليه عمر �سالم

 /  90  / ال��دع��وى  ا�سا�ض  رق��م 

لعام 2021 

بنت  م�سلح  نورمين   : المدعي 

الحمزة  المحامي  يمثلها  ح�سين 

�سحادة 

بن  �سالم  عمر   : عليه  المدعى 

خالد تولد 2002 

الدعوى: التفريق لعلة ال�سقاق 

في  ال�سرعية  المحكمة  ق��ررت 

الن�سابية 

في ال�ساعة الثانية ع�سرة من يوم 

 2021/4/28 في  الواقع  الربعاء 

دعوتك لروؤية الدعوى المقامة عليك 

في  للح�سور  المحكمة  وت��دع��وك 

المجل�ض  لح�سور  المحدد  الوقت 

او  تح�سر  ل��م  واذا  الول  العائلي 

تر�سل وكيال قانونيا عنك تجري في 

حقك المعاملة القانونية. 

وب�����س��ب��ب ال���ظ���روف الم��ن��ي��ة 

رقم   الت�سريعي  بالمر�سوم  وعمال 

بوا�سطة  تبليغك  جرى   2013/25

ال�سحف ا�سول.  

القا�سي

66132

اعالن بمثابة مذكرة اخطار

�سادر عن المحكمة ال�سرعية في 

الن�سابية

ال�سمري  نور  المدعية:  الجهة 

الحمزة  المحامي  يمثلها  غازي  بنت 

�سحادة 

بن  داوود  خالد   : عليه  المدعى 

مجهول   1986 تولد  واأم��ن��ة  خليل 

القامة 

رقم الدعوى : 99 لعام 2021 

التفريق   : ال��دع��وى  مو�سوع 

وطلب النفقة 

الجل�سة :

 يوم الحد 2021/5/9 

لدينا  تقرر  تبليغك  لتعذر  نظرا 

اع��اله  المذكور  بالموعد  اخ��ط��ارك 

تح�سر  لم  واذا  �سباحا   9 ال�ساعة 

او تر�سل وكيال عنك �ستجري بحقك 

الحكم  ويعتبر  القانونية  الجراءات 

الوجاهي  بمثابة  �سي�سدر  ال��ذي 

بحقك.

القا�سي

66133

مذكرة دعوة بال�سحف

ال�سلح  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدني في الن�سابية بريف دم�سق 

بالدعوى رقم ا�سا�ض 102 لعام 

2021

ال�سيخه  با�سم   : التبليغ  طالب 

بن نايف  وكيله المحامي علي خير 

اهلل 

المطلوب تبليغه: �سامية عجاج 

بنت ح�سين مجهولة القامة 

بمكان  تبليغك  تعذر  انه  حيث 

الراهنة  ال��ظ��روف  ب�سبب  اقامتك 

لعام   25 المر�سوم  لأحكام  وا�ستنادا 

2013 م تقرر تبليغك مذكرة الدعوى 

لوحة  وع��ل��ى  اليومية  بال�سحف 

جل�سة  لح�سور  المحكمة  اعالنات 

بلدة  في  المحكمة  مقر  في  المحاكمة 

يوم   – البلدية  جانب   – الن�سابية 

ال�ساعة   2021/4/26 في  الثنين 

من  المقامة  الدعوى  في  �سباحا   9

ترميم  بطلب  التبليغ  طالبة  الجهة 

قرار حكم. 

وكيال  تر�سل  او  تح�سر  لم  واذا 

الج����راءات  حقك  ف��ي  ت��ج��ري  عنك 

القانونية.

القا�سي

66134

اعالن �سادر عن محكمة البداية 

بمثابة  ب�سحنايا  الثانية  المدنية 

مذكرة دعوة موجه الى المدعى عليه 

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

2021/681

يمثله  حاب�ض  :ح�سام  المدعي 

المحامي محمد با�سل حافظ 

المدعى عليه :محمود بن محمد 

ح�سن خولني ا�سالة وا�سافة لتركة 

موؤرثه

المدنية  البداية  محكمة  تدعوك 

الدعوى  لح�سور  ب�سحنايا  الثانية 

المقامة عليك من قبل ح�سام حاب�ض 

في   2021/5/11 بتاريخ  وذل��ك 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا في المحكمة 

المذكورة بدعوى تثبيت بيع 

وكيال  تر�سل  او  تح�سر  لم  وان 

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

ال��ق��ان��ون��ي��ة وب�����س��ب��ب ال���ظ���روف 

ال�ستثنائية وعمال باأحكام المادة 34 

 /1/ رقم  المحاكمات  اأ�سول  قانون 

بوا�سطة  تبليغك  جرى   2016 لعام 

عنوانك  لجهالة  ا���س��ول  ال�سحف 

ومكان الإقامة

القا�سي

66135

اعالن �سادر عن محكمة البداية 

بمثابة  ب�سحنايا  الثانية  المدنية 

مذكرة دعوة موجه الى المدعى عليه 

رق����������������م اأ���������س��������ا���������ض 

الدعوى:2021/681

يمثله  حاب�ض  :ح�سام  المدعي 

المحامي محمد با�سل حافظ 

بدر  ب��ن  :حميد  عليه  المدعى 

خولني 

المدنية  البداية  محكمة  تدعوك 

الدعوى  لح�سور  ب�سحنايا  الثانية 

المقامة عليك من قبل ح�سام حاب�ض 

في   2021/5/11 بتاريخ  وذل��ك 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا في المحكمة 

المذكورة بدعوى تثبيت بيع 

وكيال  تر�سل  او  تح�سر  لم  وان 

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

ال��ق��ان��ون��ي��ة وب�����س��ب��ب ال���ظ���روف 

ال�ستثنائية وعمال باأحكام المادة 34 

 /1/ رقم  المحاكمات  اأ�سول  قانون 

بوا�سطة  تبليغك  جرى   2016 لعام 

عنوانك  لجهالة  ا���س��ول  ال�سحف 

ومكان الإقامة

القا�سي

66136

اعالن �سادر عن محكمة البداية 

المدنية الثانية ب�سحنايا 

الى  موجه  دعوة  مذكرة  بمثابة 

المدعى عليه 

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

2021/681:

يمثله  حاب�ض  :ح�سام  المدعي 

المحامي محمد با�سل حافظ 

المدعى عليها :وفاء  بنت محمد 

ح�سن خولني ا�سالة وا�سافة لتركة 

موؤرثها

المدنية  البداية  محكمة  تدعوك 

الدعوى  لح�سور  ب�سحنايا  الثانية 

المقامة عليك من قبل ح�سام حاب�ض 

في   2021/5/11 بتاريخ  وذل��ك 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا في المحكمة 

المذكورة بدعوى تثبيت بيع 

وكيال  تر�سل  او  تح�سر  لم  وان 

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

ال��ق��ان��ون��ي��ة وب�����س��ب��ب ال���ظ���روف 

ال�ستثنائية وعمال باأحكام المادة 34 

 /1/ رقم  المحاكمات  اأ�سول  قانون 

بوا�سطة  تبليغك  جرى   2016 لعام 

عنوانك  لجهالة  ا���س��ول  ال�سحف 

ومكان الإقامة

القا�سي

66137

اإخطار   م��ذك��رة  بمثابة  اع��الن 

بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدنية الحادية ع�سرة  بدم�سق

طالب الخطار    :  غ�سان الحمد 

زكريا  المحامي  يمثله  مرعي  اب��ن 

خال�سي .

محمود    : اإخ��ط��اره    المطلوب 

احمد زغمود .

الدعوى : تثبيت �سراء �سيارة  .

المطلوب   عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  لدينا في  اإخطاره  فقد تقرر 

ل��ع��ام2021     /5657  / اأ���س��ا���ض 

القادمة   الجل�سة  لح�سور  اإخطارك  

يوم  الثالثاء  5/4/ 2021 ال�ساعة 

اأذا لم تح�سر اأو  العا�سرة  �سباحا و 

المعاملة  بحقك  تجري  وكياًل  تر�سل 

القانونية .  

القا�سي

66138

اإعالن بيع بالمزاد العلني 

م�سارف   /931/ رق��م  الملف 

خا�سة / 2021/ 

بيبلو�ض  بنك  التبليغ:  طالب 

�سورية يمثله المحامي: اأحمد كيال

المطلوب تبليغه : منير محمود 

ها�سم اإيزا

القيمة  بيعه  المطلوب  العقار 

مح�سر  رقم  العقار  اأو�ساف  المقدرة 

/2657/ مق�سم رقم /89/ عقارية 

التمام2.000.000  بحلب  خام�سة 

����س���وه���دت  مليونا ليرة �سورية 

العقار  ب�سمنه  ال��ذي  البناء  كتلة 

لالأنقا�ض  وتراكم  بمعظمه  متهدمة 

دخولنا  يمنع  مما  البناء  مدخل  اأمام 

بالقيود  ومطابقته  العقار  وو�سف 

العقارية .

ي��ب��اع ال��ع��ق��ار خ��الل��ي��اُ« من 

ال�سواغل وال�ساغلين 

المدني  التنفيذ  رئا�سة  ق��ررت 

اأو�سافه  المذكور  العقار  بيع  بحلب 

اأع�����اله ب��ال��م��زاد ال��ع��ل��ن��ي وت��ق��رر 

الخمي�ض  يوم  البيع  جل�سة  تعيين 

 11.30 ال�ساعة   2021/4/29

زوالية وحتى ال�ساعة 12.30 زوالية 

الأول  اليوم  في  البيع  يتم  لم  واإذا 

يوؤجل اإلى اليوم التالي ويقرر رئي�ض 

التنفيذ الإحالة القطعية اإلى �ساحب 

الثمن  بلغ  مهما  الأع��ل��ى  العر�ض 

فعلى من يرغب ال�ستراك بالمزاودة 

بحلب  التنفيذ  دائ��رة  اإل��ى  الح�سور 

مبلغًا  يودع  واأن  المذكور  اليوم  في 

ويقع  المقدرة  القيمة  ن�سف  يعادل 

الدللة  ر�سم  الم�ستري  عاتق  على 

ور�سم الطابع 

لذا اقت�سى الإعالن

مدير تنفيذ المدني بحلب

66139

اإخبار  بمثابة  ق�سائي  اإع��الن 

 /1015/ رق���م  ال��م��ل��ف  ت��ن��ف��ي��ذي 

م�سارف خا�سة / 2021/ 

بيبلو�ض  بنك  التبليغ:  طالب 

�سورية يمثلها المحامي: اأحمد كيال

تيت  نا�سر   : تبليغه  المطلوب 

ابن �سالح                      

المدني  التنفيذ  رئا�سة  ق��ررت 

في   2021/3/18 بتاريخ  بحلب 

لعام   1015 رق��م  التنفيذي  الملف 

2021 م�سارف خا�سة اإخطار المنفذ 

وعلى  ال�سحف  باإحدى  ن�سراً  عليه 

باأنه  اأ�سول  الدائرة  اعالنات  لوحة 

تاأمين  �سك  التنفيذ  مو�سع  و�سع 

لقاء مبلغ  الأولى  الدرجة  �سيارة من 

اقت�سى  وعليه  ل.�ض   /677400/

القانوني  المقت�سى  لإج��راء  تبليغك 

ومراجعة  القانونية  المدة  �سمن 

دائرة التنفيذ المدني اأو اإر�سال وكيل 

قانوني  

وعليه اقت�سى الإعالن

مدير تنفيذ المدني بحلب

66140

تبليغ بوا�سطة ال�سحف

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

المدنية الولى في داريا

 3147 ا�سا�ض  رقم  الدعوى  في 

لعام 2021

: محمد �سحاده  المدعية  الجهة 

ناديا  المحاميه  تمثله  فار�ض  اب��ن 

ال�سلوم 

مفيدة   : عليها  المدعى  الجهة 

وزاه��ر  وهبه  ابراهيم  بنت  �سوان 

ا�سافة  الخطيب  ح�سن  اولد  ومازن 

ح�سن  م��وؤرث��ه��م  ل��ت��رك��ه  وا���س��ال��ة 

الخطيب 

مو�سوع : تثبيت بيع 

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��را 

ول�سقا  الر�سمية  بال�سحف  تبليغك 

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

ت��اري��خ  الح���د  ي���وم  جل�سة  م��وع��د 

تمام  ف��ي  وذل����ك   2021/5/16

ال�ساعة 11 �سباحا 

وكيال  تر�سل  او  تح�سر  لم  واذا 

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

القانونية

القا�سي

66141

بال�سرعة  مناق�سة-  اإع���الن 

الكلية وللمرة الثانية

محافظة  �سرطة  ق��ي��ادة  تعلن 

تقديم  اأعمال  تنفيذ  عن  دم�سق  ريف 

فر�ض مركز �سرطة المع�سمية بريف 

دم�سق

لعام   /51/ ال��ق��ان��ون  ح�سب 

2004

وفق ما يلي :

التقديري:  الك�سف  –قيمة   1

ع�سر  �سبعة  �ض  ل   /17997696/

وت�سعون  و�سبعة  وت�سعمئة  مليون 

األف و�ستمائة و�ستة وت�سعون ليرة 

�سورية لغير.

2 –التاأمينات الأولية :

5 %من قيمة الك�سف التقديري - 

خم�سة بالمئة 

 %10  : النهائية  – التاأمينات   3

من قيمة الإحالة- ع�سرة بالمئة

4 – مدة انجاز التعهد: ع�سرون 

اأو  المبا�سرة  اأم��ر  تاريخ  من  يومًا 

ت�سليم موقع العمل

5 –�سعر ال�سبارة:  

/12000/ل.�ض اثنا ع�سر األف 

ليرة �سورية لغير

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

بعر�سه �سهر

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

ال�سوؤون  ف��رع  مراجعة  و�سرائها 

�سرطة  بقيادة  العقود  ق�سم  الإداري��ة 

دم�سق- ف��ي  الكائن  دم�سق  ري��ف 

ريف  محافظة  بناء  مرجة–مقابل 

دم�سق.

نهاية  حتى  ال��ع��رو���ض  ت��ق��دم 

 4  /18 تاريخ  من  الر�سمي  ال��دوام 

ريف  �سرطة  قيادة  لقلم   2021  /

المرجة بناء محافظة  دم�سق �ساحة 

وتف�ض  الرابع  الطابق  دم�سق  ريف 

في  العا�سرة  بال�ساعة  العرو�ض 

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

لجنة  رئي�ض  مكتب  ف��ي  العرو�ض 

العقود والمناق�سات في قيادة �سرطة 

محافظة ريف دم�سق.

ري��ف  محافظة  ���س��رط��ة  ق��ائ��د 

دم�سق

66142

ال�سحف  بوا�سطة  ق��رار  تبليغ 

الر�سمية عن محكمة البداية المدنية 

الثالثة بريف دم�سق

قرار   37 ا�سا�ض  رقم  بالدعوى 

2019 / 1207

طالب التبليغ : محمد عطا محمد 

ابن عمر يمثله المحامي محمد اأحمد 

ح�سين 

المطلوب تبليغه: الجهة المدعى 

عليها : 

- عبد العزيز منير الدالتي 

- حيات عبد ال�ساتر بركات 

- غادة منير الدالتي  

- هدى منير الدالتي 

-في�سل منير الدالتي  

- ميادة منير الدالتي 

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

لوجودكم خارج القطر 

- حكم حكمت الترجمان

- منى م�سطفى الدالتي 

-فائدة م�سطفى الدالتي 

- مها محمد الدالتي 

- فردو�ض حكمت الترجمان 

-  �سمر حكمت الترجمان 

-احمد بدوي حكمت الترجمان 

- �سامر حكمت الترجمان 

اأنف�سهم  ع��ن  ا�سالة  الجميع 

ف��وؤاد  م��وؤرث��ه��م  لتركة  وبال�سافة 

م�سطفى الدالتي 

-الجهة المتدخلة : محمد خالد 

�سمير �سكر 

حيث انه تعذر تبليغكم لجهالة 

تقرر  لذلك  الحالي  اقامتكم  عنوان 

ق��رار   37 ا�سا�ض  ال��ق��رار  تبليغكم 

عن  ال�����س��ادر   2019 ل��ع��ام   1207

محكمة البداية المدنية الثالثة بريف 

الر�سمية  ال�سحف  بوا�سطة  دم�سق 

وعلى لوحة اعالنات المحكمة ا�سول 

ال�سحف  احدى  في  الن�سر  واعتبار 

اليومية بمثابة تبليغ والذي اتى فيه 

اقرر : 

-  قبول طلب التدخل �سكر ورده 

مو�سوعا لعدم الثبوت

العار�ض  الطلب  قبول   -

الموؤرخ 2016/11/18 �سكال 

واخ���راج  مو�سوعا  قبوله   -

 3/7 الديما�ض  1267 منطقة  العقار 

العقارية في الدعوى 

تثبيت البيع الجاري من   -

موؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم 

للجهة  ال���دالت���ي  م�سطفى  ف����وؤاد 

عمر  ابن  محمد  عطار  محمد  المدعية 

للح�سة ال�سهمية 

-2400/1200 �سهم من ا�سهم 

العقارية  المنطقة   1323 العقار 

ا�سم  3/7 وت�سجيلها على  الديما�ض 

ال�سجل  قيود  ف��ي  المدعية  الجهة 

ح�سب  دم�����س��ق  ب��ري��ف  ال��ع��ق��اري 

القوانين والنظمة النافذة ا�سول 

ب��ال���س��ارات  الم�سا�ض  -ع���دم 

 1323 المدونة على �سحيفة العقار 

العقارية   3/7 الديما�ض  منطقة 

وبالحقوق المكت�سبة عليه ا�سول 

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

المو�سوعة بموجب العقد 

ت���اري���خ   3359 رق�������م   -

الحجز  وا����س���ارة   2007/5/31

بموجب  المو�سوعة  الحتياطي 

2007 تالزما مع  2829 لعام  العقد 

الت�سجيل 

المدعى  الجهة  ت�سمين   -

الر�سوم  المتدخلة  والجهة  عليها 

ليرة  الف  وارب��ع��ة  والم�ساريف 

�سورية اتعاب المحاماة 

المدعية  بحق  وجاهيا  -ق��رارا 

الجهة  بحق  ال��وج��اه��ي  وبمثابة 

المدعى عليها والجهة المتدخلة �سدر 

بتاريخ  ال�سول  ح�سب  علنا  وافهم 

2019/11/7 قابل لال�ستئناف

القا�سي

66143

كتاب  بمنزلة  بال�سحف  اإعالن 

الم�سرفي  التنفيذ  دائ��رة  عن  �سادر 

التنفيذي  الملف  في  دم�سق   بريف 

 2021/1026

الحي  عبد  تبليغه:  المطلوب 

محمد ر�سواني 

رغداء محمد عادل بيدق 

ال��م��ح��ك��وم ل���ه: ال��م��دي��ر ال��ع��ام 

للم�سرف العقاري –اإ�سافة لوظيفته 

قررت رئا�سة التنفيذ

ابالغكم لت�سمية الخبير الخا�ض 

اليد  وو���س��ع  الك�سف  لإج���راء  بكم 

 25/17 رق��م  العقار  قيمة  وتقدير 

داريا الغربية 

لعام   19 القانون  اأحكام  وفق 

 2014

ب�سبب  تبليغك  لتعذر  ون��ظ��راً 

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

بوا�سطة ال�سحف وعليه نبلغك ذلك 

�سمن  القانوني  المقت�سى  لإج��راء 

اتخاذ  طائلة  تحت  القانونية  المدة 

الإجراءات القانونية بحقك.

بريف  الم�سرفي  التنفيذ  مدير 

دم�سق

66126

�سند تبليغ بوا�سطة ال�سحف

القرار المطلوب تبليغه رقم 

/  238 / بالدعوى  رقم اأ�سا�ض 

/ 53  / لعام 2021 ال�سادر عن 

المحكمة ال�سرعية في قطنا

الجهة المدعية: منار يحي بنت 

نزار

الجهة المدعى عليها : ايمن عبد 

القادر بط�ض بن ابراهيم

الدعوى: تثبيت زواج  

المطلوب تبليغه من القرار :

الجاري  ال��زواج  تثبيت   -1

 2020/4/22 بتاريخ  قطنا  ف��ي 

مهر  على  المتداعيين  الزوجين  بين 

غير  �سورية  ليرة  مليون  معجله 

ماليين  خم�سة  وموؤجله  مقبو�سة 

ليرة �سورية باقية بذمة الزوج

ال��زواج  واقعة  ت�سجيل   -2

على قيد الطرفين في ال�سجل المدني 

المخت�ض.

المدعية  الجهة  ت�سمين   -3

الر�سوم والم�ساريف 

قراراً وجاهيًا وبمثابة الوجاهي  

وافهم  �سدر  بالنق�ض  للطعن  قابال 

علنا ح�سب الأ�سول

بتاريخ  2021/3/28.                                                            

القا�س��������ي

66127

منقولة  غير  اأم��وال  بيع  اخطار 

�ض.م/  التنفيذي/1143  الملف  في 

لعام 2021 

المحكوم له: الم�سرف العقاري 

–فرع دم�سق 
محمد  ب�سار  عليه:  المحكوم 

الرفاعي– مجهول العنوان 

الم�سرفي  التنفيذ  رئا�سة  قررت 

ب���ري���ف دم�������س���ق ح���ج���ز ال��ع��ق��ار  

19/2338 جوبر 

اإذا لم تدفع مقدار  وننذرك باأنك 

كافة  مع  القر�ض  كامل  البالغ  الدين 

ال�سداد  حتى  وم�ساريفه  لواحقه 

الم�سرفي  التنفيذ  دائ��رة  الى  التام 

ع�سر  خم�سة  خالل  دم�سق  ريف  في 

يومًا تلي تاريخ هذا الإخطار باإحدى 

ال�سحف الر�سمية لمرة واحدة ي�سير 

الى بيعها جبرا 

تقرر  عنوانك  لجهالة  ون��ظ��را 

اخطارك بوا�سطة ال�سحف.  

بريف  الم�سرفي  التنفيذ  مدير 

دم�سق

66128
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خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/22 وينتهي 2022/3/22 

عنوان المتجر: قد�سيا عقار 18/2014 

الموؤجر: بيبر�س �سورى ابن فوزي تولد 1968

الم�ستاأجر: محمد �سعيد حنا�س ابن احمد

 تولد 1976

4531   اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/1/1 وينتهي 2022/12/31 

عنوان المتجر: حجيرة عقار 753 

الموؤجر: محمد ديب الرفاعي ابن احمد

 تولد 1950

الم�ستاأجر: جمال العبد اهلل ابن عبد اهلل تولد 1969

4525    اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/16 وينتهي 2023/11/16 

عنوان المتجر: عدرا ال�سناعية المق�سم 362 

الموؤجر: بركات ال�سيخ عمر ابن �سالم 

تولد 1953

الم�ستاأجر: هاني ر�سالن ابن معين تولد 1970

4533     اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/23 وينتهي 2022/3/23 

عنوان المتجر: يلدا عقار 33/382 

الموؤجر: ماجد ا�سماعيل خليل ابن احمد 

تولد 1954

الم�ستاأجر: نور الدين االإ�سطواني ابن محمد نبيل 

تولد 1990

4532 اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار

يبداأ من 2021/3/23 وينتهي 2022/3/23 

عنوان المتجر: دير قانون عقار 212 

الموؤجر: محمد �سليمانابن �سافي تولد 1987

الم�ستاأجر: عالء ح�سنة ابن �سميح تولد 1994

4534     اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

خال�صة عقد االيجار
يبداأ من 2021/3/22 وينتهي 2023/12/22 

عنوان المتجر: يلدا عقار 489 

الموؤجر: ماأمون اأبو مي�س  ابن م�سطفى

 تولد 1960

الم�ستاأجر: رهام الحربي ابن محمد جمعة تولد 1994

   4522   اأمين ال�صجل التجاري بريف دم�صق

اخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�سحف �سادرة عن محكمة ال�سلح 

المدنية ال�ساد�سة بدم�سق

وكوثر  جمال   : التبليغ   طالب 

ك��ل�����ض ي��م��ث��ل��ه��م ال��م��ح��ام��ي ع���زام 

ال�سباعي 

يا�سر  احمد  تبليغه:  المطلوب 

نف�سه  عن  ا�سالة  محمد  بن  كل�ض 

وا�سافة لتركة موؤرثيه يو�سف كل�ض 

ومحمد كل�ض 

وطلب  �سيوع  اإزال���ة  ال��دع��وى: 

ادخال 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

اخطارهم فقد تقرر لدينا في الدعوى 

 2021 ل��ع��ام   /6209 اأ���س��ا���ض/ 

اخطارك لح�سور الجل�سة القادمة يوم 

الثنين تاريخ 2021/5/17ال�ساعة 

او  تح�سر  لم  واذا  �سباحًا  العا�سرة 

تر�سلوا وكياًل تجري بحقك المعاملة 

بحقك  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي .

القا�سي

66145

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

بالدعوى  دوم��ا  في  الأول��ى  المدنية 

رقم اأ�سا�ض 4738/  لعام 2021

�سالح  عال  التبلي�����غ:   طالب 

البيطار

المطلوب تبليغه: وليد بن بديع 

البيطار-  بديع  بن  منير  البيطار- 

خالد  البيطار-  بديع  بنت  لطفية 

بديع  بن  ماهر  البيطار-  بديع  بن 

البيطار-  بديع  بنت  ثريا  البيطار- 

بن  محمد  البيطار-  بديع  بنت  منى 

بديع البيطار.

ال��ج��ل�����س��ة: ي����وم الأرب����ع����اء 

2021/5/19

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

المحكمة  جل�سة  بح�سور  تبليغك 

المذكور  بالموعد  تعقد  �سوف  التي 

في  الكائن  المحكمة  مقر  في  اأع��اله 

دوما

بطلب: تثبيت بيع

وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  واإذا 

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

القانونية. 

القا�سي

66146

م��ذك��رة اخ��ط��ار ����س���ادرة عن 

ال�سابعة  المدنية  البداية  المحكمة 

ع�سرة بدم�سق

رقم ا�سا�ض الدعوى 8173 لعام 

2021

 :  ) المدعي   ( الخ��ط��ار  طالب 

الرحمن  عبد  ب��ن  طربو�ض  ع��دن��ان 

يمثله المحامي احمد ال�سيطري 

المدعى   ( اخ��ط��اره  المطلوب 

عليه(:  موؤيد طربو�ض بن عادل 

واع��ادة  بيع  ف�سخ   : ال��دع��وى 

ت�سجيل 

تخطرك  عنوانك  لجهالة  نظرا 

المحددة  الجل�سة  لح�سور  المحكمة 

ال�ساعة   2021/5/9 الحد  في يوم 

المقامة  للنظر بالدعوى  10 �سباحا 

او تر�سل وكيال  عليك واذا لم تح�سر 

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

بمثابة  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

الوجاهي.

القا�سي

66147

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�سحف 

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

المدنية الأولى بدوما 

لعام   /858/ الدعوى  اأ�سا�ض 

 2021

ابن  المدني  عمر  التبليغ:  طالب 

دياب, تمثله المحامية ملك حنفي.

المطلوب تبليغه: تي�سير عرابي 

ابن عي�سى.

الدع��وى: تثبيت بيع.

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�سة  لح�سور  اإخطارك 

الأرب��ع��اء  ي��وم  تعقد  ���س��وف  ال��ت��ي 

مقر  ف��ي   2021/5/19 ب��ت��اري��خ 

المجمع الق�سائي بدوما المقامة عليك 

اأو  تح�سر  لم  واإن  التبليغ  طالب  من 

بحقك  �ستجري  عنك  وكياًل  تر�سل 

المعاملة القانونية و�سيعتبر الحكم 

ال�سادر بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66148

�سند تبليغ قرار حكم بال�سحف 

ال�سرعية   المحكمة  عن  �سادر 

في اأ�سرفية �سحنايا 

قرار  اأ�سا�ض97  رقم  بالدعوى 

17لعام2021  

�سهابي  اآي��ة  المدعية:  الجهة 

�سادي  المحامي  يمثلها  �سعيد  بنت 

ال�سباغ

محمود   : عليها  المدعى  الجهة 

حويله ابن �سعدو

الدعوى: تفريق لعلة ال�سقاق

اإقامتك  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��راً 

الحالي تقرر تبليغك قرار الحكم رقم 

اأ�سا�ض 97 وقرار 17 

لعام 2021 والمت�سمن الفقرات 

الآتية:

الحكمين  تقرير  ت�سديق   -1

 2020/11/26 ف���ي  ال����م����وؤرخ 

الزوجين  بين  التفريق  والمت�سمن 

واعتبار  لعلةال�سقاق,  المتداعيين 

يحالن  ل  بائنة,  واح��دة  طلقة  ذل��ك 

لبع�سهما اإل بعقد ومهر جديدين.

2- اأمر الزوجة المدعية بالعدة 

ال�سرعية من تاريخ هذه الحكم مالم 

ينق�ض 

ال��ط��الق  واق��ع��ة  ت�سجيل   -3

مو�سوع الفقرة الأولى من هذه الحكم 

لدى  المتداعيين  الطرفين  قيد  على 

الهيئة العامة لالجئين الفل�سطينيين 

العرب اأ�سوًل 

عليه  المدعى  ال��زوج  اعفاء   -4

وبراءة ذمته من مبلغ خم�سمئة األف 

موؤجل  كامل  اأ�سل  من  �سورية  ليرة 

بذمته  الباقي  عليه  المدعية  مهر 

والبالغ مليون ليرة �سورية 

5- اأحقية المدعية بكامل معجل 

ثالثمئة  والبالغ  المقبو�ض  مهرها 

األف ليرة �سورية 

6- اإلزام المدعى عليه باأن يدفع 

للمدعية:

ليرة  األ��ف  خم�سمئة  مبلغ  اأ- 

�سورية من اأ�سل كامل موؤجل مهرها 

الباقي بذمته والبالغ  

  مليون ليرة �سورية 

�سهريًا  زوجية  كفاية  نفقة  ب- 

اآلف  ثمانية  ق��دره  مبلغًا  ودوري���ًا 

ليرة �سورية اعتباراً من اأربعة اأ�سهر 

في  الواقع  الدع��اء  لتاريخ  �سابقة 

 2020/3/11

المدعى  �سفر  م��ن��ع  رف���ع   -7

العربية  الجمهورية  اأرا�سي  خارج 

 2 رق��م  ق��رارن��ا  مو�سوع  ال�سورية 

بتاريخ  ال�سادر  متفرقة   2 اأ�سا�ض 

الكتاب  وت�سطير   2020/3/12

الالزم بذلك اأ�سوًل 

عليه  ال��م��دع��ى  ت�سمين   -8

اأربعة  ومبلغ  والم�ساريف  الر�سوم 

اآلف ليرة �سورية اأتعاب محاماة 

الجهة  ب��ح��ق  وج��اه��ي��ًا  ق����رارا 

بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية 

الأحد  يوم  وتلي  �سدر  عليه  المدعى 

 1442 الأخر  جمادى   18 في  الواقع 

قاباًل   2021/1/31 ل�  الموافق  ه� 

ح�سب  علنا  واأفهم  بالنق�ض  للطعن 

الأ�سول 

تر�سل  اأو  تح�سر  لم  حال  وفي 

وكياًل عنك �ستتخذ بحقك الإجراءات 

القانونية 

القا�سي

66149

على  ت��رخ��ي�����ض  اإع��������الن 

ال�سيوع 

ح�سين  المواطنان   اإلينا  تقدم  

بلدة  �سكان  من  القباني   احمد  وعمر 

الهيجانة  بطلب ترخي�ض بناء على 

من   /1/ رقم  العقار  على  ال�سيوع 

فعلى  الهيجانة   العقارية  المنطقة 

اإلى  طلبه  تقديم  العترا�ض  يود  من 

وذلك  الهيجانة   بلدة  مجل�ض  ديوان 

تاريخ  من  يوما   ع�سر  خم�سة  خالل 

�سدوره في الجريدة الر�سمية 

رئي�ض مجل�ض بلدة االهيجانة  

66150

على  ت��رخ��ي�����ض  اإع��������الن 

ال�سيوع 

دليلة  المواطنة  اإلينا  تقدمت   

بناء  ترخي�ض  بطلب  وردة   �سحادة 

 /2/ رقم  العقار  على  ال�سيوع  على 

من المنطقة العقارية الهيجانة فعلى 

اإلى  طلبه  تقديم  العترا�ض  يود  من 

وذلك  الهيجانة  بلدة  مجل�ض  ديوان 

اأ�سبوع من تاريخ �سدوره في  خالل 

الجريدة الر�سمية 

رئي�ض مجل�ض بلدة الهيجانة 

66151

على  ت��رخ��ي�����ض  اإع��������الن 

ال�سيوع 

عبد  اأحمد  المواطن  اإلينا  تقدم 

الرزاق من �سكان بلدة العتيبة  بطلب 

على  ال�سيوع  على  بناء  ترخي�ض 

المنطقة  من   /  1044  / رقم  العقار 

فعلى     /46/ العتيبة  العقارية 

اإلى  طلبه  تقديم  العترا�ض  يود  من 

وذلك  العتيبة   بلدة  مجل�ض  دي��وان 

تاريخ  من  يوما   ع�سر  خم�سة  خالل 

�سدوره في الجريدة الر�سمية 

رئي�ض مجل�ض بلدة العتيبة  

66152

اإع����الن 

قويدر  �ساكر  ال�سيد  اإلينا  تقدم 

على  بناء  ترخي�ض  بطلب  و�سركاه 

ال�سيوع على جزء من العقار رقم 845 

من المنطقة العقارية عربين ب�سفته 

مالكًا للح�سة ال�سهمية البالغة 743 

�سهما من العقار المذكور.

الع��ت��را���ض على  ي��ود  م��ن  على 

باعترا�سه  التقدم  الترخي�ض  طلب 

اإلى ديوان الوحدة الإدارية خالل مدة 

من  يومًا   /30/ والبالغة  الإع��الن 

العترا�ض  �سبب  فيه  مبينًا  تاريخه 

التي  القانونية  الوثيقة  اإرف��اق  مع 

تثبت ملكيته بهذا العقار.

رئي�ض مجل�ض مدينة عربين

66153

اإع����الن 

الدين  زه��ر  ال�سيد  اإلينا  تقدم 

على  ب��ن��اء  ترخي�ض  بطلب  ال��ط��ن 

رقم  العقار  من  ج��زء  على  ال�سيوع 

عربين  العقارية  المنطقة  من   2218

– تو�سع بلدة ب�سفته مالكًا للح�سة 
من  �سها   795 البالغة  ال�سهمية 

العقار المذكور.

الع��ت��را���ض على  ي��ود  م��ن  على 

باعترا�سه  التقدم  الترخي�ض  طلب 

اإلى ديوان الوحدة الإدارية خالل مدة 

من  يومًا   /30/ والبالغة  الإع��الن 

العترا�ض  �سبب  فيه  مبينًا  تاريخه 

التي  القانونية  الوثيقة  اإرف��اق  مع 

تثبت ملكيته بهذا العقار.

رئي�ض مجل�ض مدينة عربين  

66154

         

اإع����الن

مذكرة دعوى �سادرة عن محكمة 

البداية المدنية الثالثة بريف دم�سق 

بالدعوى اأ�سا�ض )5117 (

�سليم  جواهر  المدعية:  الجهة 

جوهر 

ر�سوان  عليها:  المدعى  الجهة 

�سليم جوهر 

ح�سة  بيع  تثبيت  ال��دع��وى: 

�سهمية 

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

من  /اأ/  فقرة   27 ال��م��ادة  لأح��ك��ام 

المدنية  المحاكمات  اأ�سول  قانون 

تبليغك  تقرر   2016 لعام   /1/ رقم 

المقامة  المحاكمة  جل�سة  لح�سور 

الواقع  الثالثاء  يوم  والمحددة  عليك 

تح�سر  لم  وان   2021  |  4  |  27 في 

بنف�سك اأو تر�سل وكيال عنك �ستجري 

بحقك المعاملة القانونية.

القا�سي

66155

اإع����الن م��ذك��رة اإخ��ط��ار دع��وة 

المدنية  البداية  محكمة  عن  �سادرة 

رقم  ال��دع��وى  في  قطنا  في  الثانية 

اأ�سا�ض 2008 لعام 2021 

خير  :محمد  المدعية  الجهة 

التيناوي 

:يحيى  عليها  المدعى  الجهة 

احمد الخلف 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

الدعوى  اإخ��ط��ار   م��ذك��رة  تبليغكم 

اأن  علما ً  الر�سمية  ال�سحف  باإحدى 

الثنين  يوم  القادمة  الجل�سة  موعد 

تاريخ 2021/5/24اذا لم تح�سروا 

�ستجري  عنكم  ينوب  من  تر�سلوا  اأو 

بحقكم المعاملة القانونية و�سي�سدر 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66156

اإعالن تبليغ بال�سحف

المحكمة  ع���ن  ����س���ادر  ق����رار 

ال�سرعية الثانية فئة / ب / بدم�سق

طالب التبليغ: �سارة بكورة بنت 

محمود وهناء 

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

محمدابن �سلمان وربيعة 

خال�سة الحكم المطلوب تبليغه 

القرار  المحكمة  هذه  عن  �سدر  لقد 

2021 بالدعوى رقم  رقم 198 لعام 

اأ�سا�ض 868 تاريخ 2021/2/11 

والمت�سمن: 

من  ال��واق��ع  ال��ط��الق  تثبيت   -

المدعى عليه على المدعية في األمانيا 

بتاريخ 2021/1/2 واعتباره طلقه 

بائنة قبل الدخول والخلوة 

في  الطالق  واقعة  ت�سجيل   -

ال�سجل المدني 

بدفع  عليه  ال��م��دع��ى  اإل����زام   -

ن�سف المهر البالغ مليون ل.�ض كون 

الطالق قبل الدخول والخلوة 

- اإلزام المدعى عليه بنفقة كفاية 

�سهريا  ل.�ض  األف  ع�سر  اثنا  قدرها 

اعتبارا من �سنتين �سابقتين لتاريخ 

 2020/10/1 في  الواقع  الدع��اء 

في  ال��واق��ع  ال��ط��الق  ت��اري��خ  حتى 

 2021/1/2

- ت�سمين المدعى عليه الر�سوم 

والم�ساريف 

- ح��ك��م��ا وج��اه��ي��ا وب��م��ث��اب��ة 

ال����وج����اه����ي �����س����در ب���ت���اري���خ 

ال���م���واف���ق  ه�����   1992/6/29

2021/2/11 قابال للطعن بالنق�ض 

قاباًل  الأ���س��ول  ح�سب  علنا  واف��ه��م 

للطعن بطريقة النق�ض ولجهالة محل 

بال�سحف  تبليغك  تقرر  فقد  اإقامتك 

خالل  الطعن  ط��رق  ت�سلك  لم  واإذا 

المدة القانونية ي�سبح الحكم مبرما 

قابال للتنفيذ.

القا�سي

66157

عن  �سادرة  دعوة  مذكرة  اإعالن 

في  الثانية  المدنية  البداية  محكمة 

 1078 اأ�سا�ض  الدعوى رقم  قطنا في 

لعام 2021 

الجهة المدعية: رامز عثمان ابن 

عبده 

ب�سام  عليها:  المدعى  الجهة 

الم�سري ابن �سعيد 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

باإحدى  ال��دع��وى  م��ذك��رة  تبليغكم 

موعد  اأن  علمًا  الر�سمية  ال�سحف 

الجل�سة القادمة يوم الخمي�ض تاريخ 

2021/6/3 اإذا لم تح�سر اأو تر�سل 

بحقك  �ستجري  ع��ن��ك  ي��ن��وب  م��ن 

المعاملة القانونية و�سي�سدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66158

مذكرة اإخطار بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

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

اأ�سا�ض /294/ لعام 2021م

المدعي: ورثة ب�سير بن ر�سدي 

البعلبكي اأ�سالة عن اأنف�سهم واإ�سافة 

ر�سدي  ب��ن  ب�سير  م��وؤرث��ه��م  لتركة 

البعلبكي.

المدعى عليه: حمده بنت اأ�سعد 

واإ�سافة  نف�سها  عن  اأ�سالة  �سرور 

لتركة موؤرثها اأ�سعد �سرور.

الدعوى: ف�سخ ت�سجيل عقار

المدعى  عنوان  لجهالة  نظراً 

بال�سحف  اإخ���ط���اره  ت��ق��رر  عليه 

المحددة  المحاكمة  جل�سة  لح�سور 

يوم الخمي�ض 2021/4/29 ال�ساعة 

التا�سعة �سباحا واإذا لم تح�سري اأو 

المعاملة  تجرى  عنك  وكياًل  تر�سلي 

الحكم  و�سي�سدر  بحقك  القانونية 

بمواجهتك بمثابة الوجاهي.

المدنية  البداية  محكمة  رئي�ض 

في يبرود

66161

ال�سحف  ع/ط  دع��وة  م��ذك��رة 

المدنية  البداية  محكمة  عن  �سادرة 

اأ�سا�ض  رقم  بالدعوى  بداريا  الأولى 

1161 لعام 2021

حمادو   و�سال  التبليغ:  طالب 

ن�سال  المحامي  يمثلها  �سليم  بنت 

البدوي 

حمادة  منا  تبليغهم:  المطلوب 

اأ�سالة  وفاطمة  العزيز  عبد  بنت 

واإ�سافة لتركة اإبراهيم دمراني 

ومنا  اإبراهيم  ابن  دمراني  خالد 

حمادة اأ�سالة واإ�سافة لتركة ورثيه 

ونايفه  دم��ران��ي  محمود  اإب��راه��ي��م 

القطة 

الدعوى :تثبيت بيع 

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��را 

دعوتكم عن طريق ال�سحف لح�سور 

 2021/5/4 الثالثاء  ي��وم  جل�سة 

وكيال  تر�سلوا  اأو  تح�سروا  لم  ف��اإذا 

الإج���راءات  بحقكم  �ستجري  عنكم 

القانونية.

القا�سي

66163

�إعالن 

�سادرة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

عن 

المحكمة ال�سرعية كفربطنا

 رقم الدعوى: 2021/150  

واأحمد بدره  المدعي: عمر بدره 

اأنف�سهم  عن  اأ�سالة  ب��دره  وعفاف 

محمد  المرحوم  تركة  اإلى  واإ�سافة 

ح�سام  ال��م��ح��ام��ي  يمثلهم  ب����دره 

المغربي

المدعى عليه المطلوب تبليغه : 

دعاء بدره بنت اأحمد ورجاء 

دم�����س��ق-  ري���ف  ف��ي  المقيمة 

المختار  قبل  من  معروفة  كفربطنا- 

والجوار

تدعوك المحكمة لح�سور جل�سة 

الأرب��ع��اء  ي��وم  المحددة  المحاكمة 

الواقع في 2021/5/5م.   

ال�ساعة العا�سرة �سباحًا بطلب 

اعترا�ض على قرار حجز  . 

لجهالة  تبليغك  لتعذر  ونظراً 

ع��ن��وان��ك و���س��ن��داً  ل��ق��ان��ون اأ���س��ول 

لعام   1 رق��م  المدنية  المحاكمات 

بوا�سطة  دعوتك  تقرر  فقد   2016

المحكمة  اإعالنات  ولوحة  ال�سحف 

تر�سلي  اأو  بنف�سك  تح�سري  لم  واإذا 

المعاملة  وكياًل عنك �ستجري بحقك 

القانونية. 

القا�سي

66164

اإخطار تنفيذي بال�سحف

التنفيذي  بالملف  تبليغ  �سند 

1282 بدائي لعام 2021 تنفيذ ريف 

دم�سق

ابن  مرير  احمد  التنفيذ:  طالب 

محمد را�سي – يمثله المحامي نبيل 

الم�سري 

المنفذ بمواجهتها: ايمار اآلو�سي 

بنت احمد 

القرار  تنفيذه:  المطلوب  القرار 

ال�ستئناف  محكمة  ع��ن  ال�����س��ادر 

برقم  دم�سق  بريف  الثانية  المدنية 

 633 ا�سا�ض   2021 لعام   19 ق��رار 

لعام 2021 المت�سمن ف�سخ ت�سجيل 

تو�سع   272 بنار   1 رق��م  الم�سكن 

الجزيرة  الجديدة  قد�سيا  �ساحية 

11 الطابق الأر�سي مع الوجيبة من 

ا�سم المدعى عليها اإيمار اآلو�سي بنت 

المدعي  ا�سم  على  وت�سجيله  احمد 

لدى  را�سي  محمد  اب��ن  مرير  احمد 

لالإ�سكان  العامة  الموؤ�س�سة  قيود 

الدعوى عن �سحيفة  اإ�سارة  وترقين 

بالعقد  المو�سوعة  المذكور  الم�سكن 

مع  تالزما   2017 لعام   1896 رقم 

الت�سجيل 

له  المحكوم  طلب  على  وبناء 

المدني  التنفيذ  رئا�سة  لقرار  و�سندا 

ب��ري��ف دم�����س��ق وت��وف��ي��ق��ا لأح��ك��ام 

اأ���س��ول   288  –  287 ال��م��ادت��ي��ن 

بتنفيذ  تكليفكم  مدنية  محاكمات 

خم�سة  خالل  اأع��اله  القرار  م�سمون 

ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن 

واإل  اليومية  ال�سحف  اإح���دى  ف��ي 

التنفيذية  الإج��راءات  بحقكم  تجري 

المنوه عنها في القانون المذكور.

بريف  ال��م��دن��ي  التنفيذ  م��دي��ر 

دم�سق

66166

مذكرة دعوة �سادرة عن محكمة 

البداية المدنية الثالثة بريف دم�سق 

لعام   1375 اأ�سا�ض  رقم  بالدعوى 

 2021

الجهة المدعية: محمد �سيف اهلل 

محمد �سبري الطحان 

ح��ازم  عليها:  المدعى  الجهة 

طريف �سيخ الأر�ض 

الدعوى: تثبيت بيع �سيارة 

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

لأحكام المادة 27فقرة )اأ( من قانون 

اأ�سول المحاكمات رقم 1لعام 2016 

تقرر دعوتك لح�سور جل�سة المحاكمة 

الأربعاء  المقامة عليك والمحدد يوم 

لم  2021/4/14واإذا  في  ال��واق��ع 

عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  بنف�سك  تح�سر 

�ستجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�سي

66167

مذكرة دعوة �سادرة عن محكمة 

�سلح الجزاء في قد�سيا

بوا�سطة ال�سحف الر�سمية

 69 الأ�سا�ض  رق��م  الدعوى  في 

لعام 2021م

المطلوب تبليغهم: ديال �سبحة 

بنت عادل والدتها نوال رزوق

2- نور العين �سبحة بنت عادل 

والدتها نوال رزوق

اأح��م��د  ب��ن��ت  رزوق  ن���وال   -3

والدتها فاطمة.

لح�سور  المحكمة  ت��دع��وك��م 

جل�سة المحاكمة في ال�ساعة التا�سعة 

من يوم الثالثاء 2021/5/4م.

من  المقامة  الدعوى  في  للنظر 

ومو�سوعها  زي��دان��ي  ع��ادل  محمد 

ال�سرقة العادية.

القا�سي

66168

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

محكمة البداية المدنية الأولى بريف 

 1357 اأ�سا�ض  رقم  بالدعوى  دم�سق 

لعام 2021 

�سعيد  محمد  المدعية:  الجهة 

كحلو�ض 

ب�سير  عليها:  المدعى  الجهة 

م�سطفى اللحام 

الدعوى: تثبيت بيع

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

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

قانون اأ�سول المحاكمات رقم1 لعام 

2016 تقرر اإخطارك لح�سور جل�سة 

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

 2021/5/5 في  الواقع  الأرب��ع��اء 

تر�سل  اأو  بنف�سك  تح�سر  ل��م  واإذا 

المعاملة  وكياًل عنك �ستجري بحقك 

بحقك  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66169

اإعالن بمثابة �سند تبليغ حكم

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

المدنية ال�ساد�سة ع�سرة بدم�سق

رات��ب  اح��م��د  التبليغ:  ط��ال��ب 

تغريد  المحامية  تمثله  الحم�سي 

الزربا 

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

بيرقدار 

رقم  بالدعوى  لدينا  تقرر  فقد 

اأ�سا�ض 8936 قرار 144 بداية مدنية 

16 في دم�سق نظرا لجهالة عنوانك 

فقد تقرر لدينا تبليغك القرار التالي: 

من  المدعي  �سراء  تثبيت   -1

عامة  الفئة  المركبة  عليها  المدعى 

طراز  دا�سيا  ال�سانع  �سياحية  نوع 

تحمل   2002 �سنع  ن��وف��ا  �سوبر 

نقل  دم�سق   414394 رقم  اللوحة 

بنقل  عليها  المدعى  الجهة  واإل���زام 

المدعي  ل�سم  المبيع  الحق  ملكية 

دم�سق  بمحافظة  النقل  مدير  ل��دى 

اأ�سوًل 

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

المركبة  �سحيفة  على  المو�سوعة 

 865407 رق��م  بموجب  مو�سوع 

مع  ت��الزم��ا   2020/8/13 ت��اري��خ 

الت�سجيل 

3- ت�سمين الجهة المدعى عليها 

الر�سوم والم�ساريف والأتعاب 

الجهة  ب��ح��ق  وج��اه��ي��ًا  ق����رارا 

الجهة  بحق  وبمثابته  المدعية 

لال�ستئناف  ق��اب��اًل  عليها  المدعى 

الأ�سول  ح�سب  علنا  واأف��ه��م  �سدر 

والقانون في يوم الثالثاء الموافق ل� 

 2021/2/23

القا�سي

66170

مذكرة اإخطار �سادرة عن محكمة 

البداية المدنية الأولى بريف دم�سق 

3485لعام  اأ�سا�ض  رق��م  بالدعوى 

 2021

الجهة المدعية: ح�سن.م�سليم 

ح�سين. عليها:  المدعى  الجهة 

عرعور 

الدعوى: تثبيت بيع �سيارة 

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

لأحكام المادة 27فقرة )اأ( من قانون 

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

2016 تقرر اإخطارك لح�سور جل�سة 

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

 2021/5/5 في  الواقع  الأرب��ع��اء 

تر�سل  اأو  بنف�سك  تح�سر  ل��م  واإذا 

المعاملة  وكياًل عنك �ستجري بحقك 

بحقك  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66171

المحكمة  ع��ن  ���س��ادر  اإع����الن 

ال�سرعية الخام�سة بدم�سق

موجهة  دع��وى  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه

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

2021/2968

بنت  الحماد  نور  المدعي��������ة: 

فائق

المدعي عليه: �سامر العاني بن 

عدنان

في ال�ساعة التا�سعة زوالية من 

يوم الأحد الواقع في 2021/4/18 

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

بطلب  الحماد  نور  المدعية  الجهة 

ح�سور مجل�ض عائلي. 

ال�سرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

في  للح�سور  بدم�سق  الخام�سة 

تح�سر  لم  اإن  حتى  المحدد  الوقت 

بحقك  تجري  عنك  وكياًل  تر�سل  اأو 

ولجهالة  القانونية  الإج������راءات 

بوا�سطة  دعوتك  جرت  اإقامتك  محل 

ال�سحف اأ�سوًل ويعتبر الحكم الذي 

ي�سدر بمثابة الوجاهي بحقك.

القا�سي

66172

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�سحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدنية الثانية بدوما

1237/ لعام  اأ�سا�ض الدعوى/ 

2021

علي  محمد  التبليغ:  ط��ال��ب 

غبي�ض, يمثله المحامي موفق �سويد.

المطلوب تبليغه: فار�ض �سنبكي 

بن ركن الدين تولد 1981

الدعوى: تثبيت بيع .

تقرر  فقد  العنوان  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�سة  لح�سور  اإخطارك 

في  الأح���د  ي��وم  ف��ي  عليك  المقامة 

بتاريخ  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة 

2021/6/6 في مقر المحكمة بدوما 

عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  واإن 

�ستجري بحقك الإجراءات القانونية 

بحقك  ال�����س��ادر  الحكم  و�سيعتبر 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66173

�إعالن

 بمثابة مذكرة اإخطار 

�سادر عن المحكمة ال�سرعية في 

الغزلنية 

ر�ساد  �سميرة  المدعية:  الجهة 

بدوي. 

خلف  �سلمان  عليه:  المدعى 

عراقي   1968 تولد  المحمد  �سنكور 

الجن�سية . 

رقم الدعوى: 68/ لعام 2021. 

لعلة  تفريق  الدعوى:  مو�سوع 

ال�سقاق. 

ال����ج����ل���������س����ة: ب����ت����اري����خ 

2021/4/26م . 

تقرر  تبليغك  ل��ت��ع��ذر  ن��ظ��راً 

المذكور  بالموعد  اإخ��ط��ارك  لدينا 

�سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة  اأع���اله 

عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  واإذا 

�ستجري بحقك الإجراءات القانونية 

ويعتبر الحكم الذي �سي�سدر بمثابة 

الوجاهي بحقك. 

القا�سي

66174

�إعالن

 33/56 رقم  الحكم  تبليغ  �سند 

المحكمة  عن  ال�سادر   2021 لعام 

ال�سرعية في الن�سابية

محمد  ح�سنا  التبليغ:   طالب 

ال�سيد خليل يمثلها المحامي ح�سين 

ال�سايب 

المطلوب تبليغه:  محمد ح�سان 

بيت  تولد  ابت�سام  والدته  �سلهوب 

نايم 1991 القيد بيت نايم خ�14 

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظرا 

اأعاله  المذكور  القرار  تبليغك  لدينا 

وهو: 

1-ت��ث��ب��ي��ت ال�����زواج ال��ج��اري 

بتاريخ  المتداعيين  الطرفين  بين 

نايم  بيت  محلة  في   2015/5/21

على مهر معجله مئة وخم�سون األف 

وموؤجله  مقبو�سة  غير  �سورية  ليرة 

�سورية  ليرة  األ��ف  وخم�سون  مئة 

بذمة الزوج لأقرب الأجلين 

2-تثبيت ن�سب الطفلين

اأ- ح�سان محمد �سلهوب والدته 

ح�سنا تولد 2016/6/7 

�سلهوب  محمد  ابت�سام  ب- 

والدتها ح�سنا تولد 2017/2/1 من 

والديهما اأ�سوًل 

الأح��وال  في  ذل��ك  ت�سجيل   -3

المدنية اأ�سوًل 

عليه  ال��م��دع��ى  ت�سمين   -4

الر�سوم والم�ساريف 

الجهة  ب��ح��ق  وج��اه��ي��ًا  حكما 

بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية 

بالنق�ض  للطعن  قاباًل  عليه  المدعى 

واأفهم   2021/3/7 بتاريخ  �سدر 

علنا ح�سب الأ�سول والقانون.

القا�سي

66175

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

بال�سحف

ال�ستئناف  محكمة  عن  �سادرة 

المدنية  الأولى  بدم�سق 

/173 اأ����س���ا����ض  ب���ال���دع���وى 

لعام/2021 

اياد  التجديد:  طالب  الم�ستاأنف 

�سالح الدين الطباخ ا�سالة وا�سافة 

لتركة المرحوم �سالح الدين الطباخ 

يمثله المحامي عالء مفلح

محمد  نبيهة  عليها:  الم�ستاأنف 

لتركة  وا���س��اف��ة  ا���س��ال��ة  ال��ط��ب��اخ 

الطباخ-مجهولة  محمد  المرحوم 

الإقامة

انقطاع  بعد  تجديد  ال��دع��وى: 

الخ�سومة

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

اإخطارها  فقد تقرر لدينا في الدعوى 

اأ�سا�ض/173/لعام 2021  اإخطارك 

بح�سور  الجل�سة القادمة يوم الثنين   

ال�ساعة   2021/5/3 ب��ت��اري��خ 

العا�سرة �سباحًا واذا لم تح�سري او 

تر�سلي وكيال تجري بحقك المعاملة 

بحقك  الحكم  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي. 

القا�سي

66176

اإعالن �سادر عن محكمة البداية 

بمثابة  قطنا  ف��ي  الأول���ى  المدنية 

موجهة  بال�سحف  اخ��ط��ار  م��ذك��رة 

للمدعى عليه 

رق���م ال���دع���وى 2835/ل���ع���ام 

 2021

من الجهة المدعية: اأميمة لطف 

اهلل يمثلها المحامي ماهر المبي�ض 

المدعى عليه: مو�سى بن زكريا 

حجازي 

ال�ساعة التا�سعة زوالية من يوم 

لروؤية   2021/5/11 في  الثالثاء 

تثبيت  بطلب  عليك  المقامة  الدعوى 

بيع 

وكيال  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  فاإن 

عنك �سوف تجري في حقك المعاملة 

القانونية وعمال باأحكام المادة/27/

من قانون اأ�سول المحاكمات المدنية 

لجهالة  ونظرا   2016 رقم/1/لعام 

بوا�سطة  اخ��ط��ارك  ج��رى  عنوانك 

تح�سر  ل��م  وان  ا���س��ول  ال�سحف 

بحقك  �سي�سدر  الذي  الحكم  �سيكون 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66177

اإعالن �سادر عن محكمة البداية 

بمثابة  قطنا  ف��ي  الأول���ى  المدنية 

موجهة  بال�سحف  اإخ��ط��ار  م��ذك��رة 

للمدعى عليه 

رق���م ال���دع���وى 2833/ل���ع���ام 

 2021

لطف  المدعية:اأميمة  الجهة  من 

اهلل يمثلها المحامي ماهر المبي�ض 

المدعى عليه: مو�سى بن زكريا 

حجازي 

ال�ساعة التا�سعة زوالية من يوم 

لروؤية   2021/5/11 في  الثالثاء 

تثبيت  بطلب  عليك  المقامة  الدعوى 

بيع 

وكيال  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  فاإن 

عنك �سوف تجري في حقك المعاملة 

القانونية وعمال باأحكام المادة/27/

من قانون اأ�سول المحاكمات المدنية 

لجهالة  ونظرا   2016 رقم/1/لعام 

بوا�سطة  اخ��ط��ارك  ج��رى  عنوانك 

تح�سر  ل��م  وان  ا���س��ول  ال�سحف 

بحقك  �سي�سدر  الذي  الحكم  �سيكون 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66178

مذكرة تبليغ

تقرر لدينا بالدعوى اأ�سا�ض 646 

محكمة  اأمام  المنظورة   2021 لعام 

البداية المدنية الثانية بالتل 

ن�سرين  المدعية:  الجهة  بين 

ابو زيد بنت ح�سن تمثلها المحامية 

ناديا الدبا�ض 

حجازي  حبيب  عليهم:  المدعى 

ابن عبد الحي 

بطلب ترقين ا�سارة دعوى

ال�سحف  ب���اإح���دى  تبليغك 

ال���ر����س���م���ي���ة وذل�������ك ل��ح�����س��ور 

الأرب��ع��اء  ي��وم  المحاكمة  جل�سة 

�سباحا   10 ال�ساعة   2021/4/28

لم  واذا  القطر  خ��ارج  لكونك  نظرا 

عنك  وكيال  تر�سل  او  بنف�سك  تح�سر 

�ستجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�سي

66179
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الدعوى  مذكرة  بمثابة  اإع��الن 

المحكمة ال�سرعية في الغزلنية

الجهة المدعية: ريما الداية بنت 

محمد 

م��راد  عليها:  ال��م��دع��ى  الجهة 

يو�سف بن �سعد الدين 

رقم اأ�سا�ض:2021/89 

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

 2021/4/27

مو�سوع الدعوى: تفريق

نظرا لجهالة عنوانك تقرر لدينا 

اأع��اله  ال��م��ذك��ور  بالموعد  تبليغك 

لم  واإذا  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة 

تح�سر اأو تر�سل وكيال عنك �ستجري 

بحقك الإجراءات القانونية و�سي�سدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66180

اإخطار بال�سحف

�سادر عن المحكمة ال�سرعية في 

اأ�سرفية �سحنايا

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

2021/114

الجهة المدعية: هوازن خنيف�ض 

المحامي  يمثلها  �سليمان  ب��ن��ت 

�سليمان عقل 

لقمان  عليها:  المدعى  الجهة 

عقلة ابن مروان 

ال�سقاق  لعلة  تفريق  الدعوى: 

وال�سرر

اإق��ام��ت��ك  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��را 

رقم  الدعوى  في  لدينا  تقرر  الحالية 

والطلب   2021 لعام   114 اأ�سا�ض 

ال�سقاق  لعلة  التفريق  بها  المقدم 

الدعوة  م��ذك��رة  اخ��ط��ارك  وال�����س��رر 

ي��وم  المحاكمة  جل�سة  لح�سور 

 10 ال�ساعة   2021/4/20 الثالثاء 

الم�سافة  مهلة  مراعاة  مع  �سباحا 

تر�سل  او  بنف�سك  تح�سر  ل��م  واذا 

المعاملة  وكيال عنك �ستجري بحقك 

بحقك  القرار  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66181

موجهة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه

الغرفة ال�سابعة بدم�سق

لعام  ال�����دع�����وى:7180  رق���م 

 2021

بنت  البطران  �سام  المدعية: 

حميد.

المدعى عليها: ربيع الح�سن ابن 

محمد حمزة. 

ال�ساعة العا�سرة زوالية من يوم 

 2021/4/21 في  الواقع  الأربعاء 

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

المدعية بطلب تفريق لعلة ال�سقاق. 

ال�سرعية  المحكمة  تخطرك 

بدم�سق للح�سور في الوقت المحدد 

وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر  لم  اإذا  حتى 

الإج����راءات  حقك  ف��ي  ت��ج��ري  عنك 

اإقامتك  محل  ولجهالة  القانونية 

ال�سحف  بوا�سطة  اإخ��ط��ارك  ج��رى 

الذي �سي�سدر  الحكم  اأ�سوًل ويعتبر 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي ال�سرعي

66182

م��ذك��رة دع����وى ����س���ادرة عن 

المحكمة ال�سرعية في كفر بطنا

رقم الدعوى: 2021/249 

حالوة  بتول  المدعية:  الجهة 

يمثلها  مريم  والدتها  ح�سان  بنت 

المحامي مازن ديبة 

با�سل  عليها:  المدعى  الجهة 

رحال ابن �سامر والدته امل نولد كفر 

بطنا 1992/4/25 

الدعوى: تفريق لعلة ال�سقاق – 

نفقة – اجرة ح�سانة 

 10 ال�ساعة  المحكمة  تدعوك 

الحد 2021/4/25  لروؤية الدعوى 

لعلة  تفريق  بطلب  عليك  المقامة 

 , ح�سانة  اج��رة   – نفقة   – ال�سقاق 

وتدعوك للح�سور في الوقت المحدد 

حتى ان لم تح�سر او تر�سل وكيال عنك 

القانونية  الإج��راءات  بحقك  تجري 

ولجهالة محل اإقامتك جرى اإخطارك 

لم  وان  ا���س��ول  ال�سحف  بوا�سطة 

�سي�سدر  الذي  الحكم  يعتبر  تح�سر 

بمثابة الوجاهي بحقك.

القا�سي ال�سرعي في كفر بطنا

66183

مذكرة دعوة �سادرة عن محكمة 

ال�ستئناف المدني الثانية بدرعا

 2/220 ا�سا�ض  رقم  بالدعوى 

لعام 2021

عبد  ف���ادي   : التبليغ  ط��ال��ب 

الرحمن ابو حامد

المطلوب تبليغهم : زهير مو�سى 

ال�سلخدي – درعا النعيمة 

اقامتكم  م��ك��ان  لجهالة  ن��ظ��را 

المدني  ال�ستئناف  محكمة  تدعوكم 

بدرعا لح�سور جل�سة الثالثاء الواقع 

2021/5/11 ال�ساعة 9 زوالية 

ف��ي ح���ال ع���دم ح�����س��ورك��م او 

ار�سال وكيل قانوني �سنتخذ بحقكم 

الجراءات القانونية الالزمة

ال�ستئناف  محكمة  رئ��ي�����ض 

المدني الثانية بدرعا

66184

مذكرة اخطار بال�سحف

ال�سرعية  محكمة  عن  �سادرة 

الثانية في خان ارنبة

هي�سم  ان��وار   : المدعية  الجهة 

يون�ض 

اهلل  عبد   : عليها  المدعى  الجهة 

عمر ال�سويدان – مجهول القامة 

الدعوى : تفريق لعلة الغياب 

ال�سرعية  بالدعوى  لدينا  تقرر 

المنظورة   2021 لعام   209 ا�سا�ض 

خان  ف��ي  ال�سرعية  المحكمة  ام��ام 

باحدى  اخطاركم  تبليغكم  ارنبة 

موعد  وال��م��ق��رر  اليومية  ال�سحف 

 2021/4/27 بتاريخ  الجل�سة 

ار�سال  او  ح�سورك  عدم  حال  وفي 

المعاملة  بحقك  �ستجري  عنك  وكيل 

الحكم  بحقك  و�سي�سدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي

القا�سي

66185

بال�سحف  ت��ن��ف��ي��ذي  اخ��ط��ار 

بالملف التنفيذي رقم 2021/125م 

التنفيذ  ط��ال��ب��ة  ال��ج��ه��ة  ا���س��م 

الخبي–وكيله  م��ح��م��د  :ح�����س��ام 

المحامي عدنان �سليبي 

:ماهر  عليها  المنفذ  الجهة  ا�سم 

يو�سف �سالمة –مجهول الإقامة 

القرار:  التنفيذ  مو�سع  و�سع 

لعام   /123/ اأ�سا�ض   /108/ رقم 

2016 م 

اأقرر الحكم بمايلي :

1-ت��ث��ب��ي��ت ال��ب��ي��ع ال��ج��اري 

محمد  ح�سام  المدعية  الجهة  مابين 

ماهر  عليها  المدعى  والجهة  الخبي 

ي��و���س��ف ���س��الم��ة وال���ج���اري على 

المركبة  من  ال�سهمية  الح�سة  كامل 

تحمل  ال��ت��ي  ال���دع���وى  م��و���س��وع 

نوع  دم�سق   /766939/ ال��رق��م 

مت�سوبي�سي

باإيداع  المدعية  الجهة  2-الزام 

مبلغ الرهن المو�سوع على �سحيفة 

 3  /11747/ رقم  بالعقد  المركبة 

 2008/8/10 تاريخ  يومي  �سجل 

في  ال��م��دن��ي  التنفيذ  دائ����رة  ل���دى 

القنيطرة 

المودع  الرهن  مبلغ  3-�سرف 

لدى دائرة التنفيذ في حال الإيداع من 

الم�سرف الدولي للتجارة والتمويل 

مو�سوع  المركبة  ملكية  4-نقل 

وذلك  المدعية  الجهة  با�سم  الدعوى 

لدى مديرية النقل بدم�سق وذلك بعد 

ترقين اإ�سارة الرهن ا�سول 

5-ترقين اإ�سارة الدعوى تزامنا 

مع الت�سجيل 

المدعى  ال��ج��ه��ة  6-ت�سمين 

واتعاب  والم�ساريف  الر�سوم  عليها 

المحاماة 

الجهة  ب��ح��ق  وج��اه��ي��ا  ق����رارا 

بحق  الوجاهي  وبمثابة  المدعية 

ح�سب  �سدر  عليها  المدعى  الجهة 

قابال  علنا  وافهم  والأ�سول  القانون 

للطعن بطريق ال�ستئناف 

خان  في  المدني  التنفيذ  مدير 

ارنبة

66186

بال�سحف  اخطار  بمثابة  اعالن 

ال�سرعية  المحكمة  ع��ن  ���س��ادر 

رقم  الدعوى  في  بدم�سق  الخام�سة 

اأ�سا�ض /7050/لعام 2021م

وليد  اينا�ض  المدعية:  الجهة 

حمو�ض

حمد  اأح��م��د   : عليها  ال��م��دع��ى 

الأحمد

ونفقة  ومهر  تفريق  ال��دع��وى: 

زوجية ونفقة ح�سانة و ح�سانة .

وفقًا  و  عنوانك  لجهالة  نظراً 

/اأ/  الفقرة   /27/ المادة  لأحكام 

رقم  المحاكمات  اأ�سول  قانون  من 

اخطارك  تقرر   2016 لعام   /1/

المقامة  المحاكمة  جل�سة  لح�سور 

عليك والمحددة في ال�ساعة العا�سرة 

في  ال��واق��ع  الح��د  ي��وم  في  �سباحًا 

تح�سر  ل��م  اذا  و   2021/5/16

او تر�سل وكياًل قانونيًا عنك  بنف�سك 

القانونية  المعاملة  ف�ستجري بحقك 

بحقك  �سي�سدر  الذي  الحكم  ويعتبر 

بمثابة الوجاهي.

القا�سي

66187

دع��وى  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�سحف

ال�ستئناف  محكمة  عن  �سادرة 

المدنية الثالثة بريف دم�سق

 1256 ا�سا�ض  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021

الجهة الم�ستاأنفة : هنادي دقاق 

ديب  محمد   : عليهم  الم�ستاأنف 

وايمان  وبا�سمة  وح��ن��ان  وتهاني 

عدنان  اب��ن��اء  وف��ري��ح��ة  و�سميحة 

انبو�سة 

ونقل  بيع  تثبيت   : ال��دع��وى 

ملكية 

الم�ستاأنف  عنوان  لجهالة  نظرا 

دعوتكم  ل��دي��ن��ا  ت��ق��رر  ف��ق��د  عليهم 

ي��وم  ب��ت��اري��خ  الجل�سة  لح�سور 

ال�ساعة   2021/5/12 الرب��ع��اء 

ال�ستئناف  امام محكمة  10 �سباحا 

المدنية الثالثة بريف دم�سق 

او  بنف�سكم  تح�سروا  ل��م  واذا 

تر�سلوا وكيال عنكم �ستجري بحقكم 

الجراءات القانونية و�سي�سدر الحكم 

بحقكم بمثابة الوجاهي

القا�سي

66188

عن  �سادر  اإخطار  بمثابة  اإعالن 

محكمة ال�سلح المدني في كفر بطنا

عليه  المدعى  التبليغ  طالب    

المدعي تقاباًل  : نجاح عرابي يمثلها 

المحامي زياد يا�سين .

المدعى  تبليغهم  ال��م��ط��ل��وب 

الدين  جمال  ورث��ة   : تقاباًل   عليهم 

�سمكري بن عبد الحي . 

1- نظمية حداد بنت علي . 

2- ندى حداد بنت اأحمد  . 

3- اأحمد عبد الحي �سمكري بن 

جمال الدين. 

الرحمن �سمكري  4- محمد عبد 

بن جمال الدين. 

جمال  بن  �سمكري  محمود   -5

الدين. 

جمال  بنت  �سمكري  نظمية   -6

الدين و�سوزان . 

واإ�سافة  اأنف�سهم  عن  اأ�سالة 

لتركة موؤرثهم جمال الدين �سمكري . 

اأ�سا�ض الدعوى : /67/ جل�سة 

2021/5/19 م . 

الدعوى : تجديد الدعوى تثبيت 

انتهاء  لعلة  واإخالء  اإيجارية  عالقة 

المدة . 

نظراً لجهالة عنوانكم تقرر لدينا 

الجل�سة  موعد  لح�سور  اإخ��ط��ارك 

المقامة في الموعد المقرر اأعاله عليك 

في ال�ساعة العا�سرة �سباحًا واإن لم 

قانونيًا  وكياًل  تر�سلوا  اأو  تح�سروا 

�ستجري بحقكم المعاملة القانونية .  

القا�سي

66189

اعالن تبليغ بال�سحف 

المحكمة  ع���ن  ����س���ادر  ق����رار 

ال�سرعية في كفربطنا

الحلبي  التبليغ:جهينة  طالب 

المحامي  يمثلها  النا�سر   عبد  بنت 

مهند الدرخباني

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

�سعاد  والدته  يو�سف  بن  الغزلني 

1982/7/15م القيد  تولد ج�سرين 

الفتري�ض خ 4 

خال�سة الحكم المطلوب تبليغه 

:لقد �سدر عن هذه المحكمة القرار رقم 

/152/في الدعوى رقم ا�سا�ض /7/

بتاريخ 2021/4/1 والمت�سمن :

الحكمين  ت��ق��ري��ر  ت�����س��دي��ق 

2021/2/28المت�سمن  الموؤرخ في 

المتداعيين  الزوجين  بين  التفريق 

النا�سر  عبد  بنت  الحلبي  جهينة 

لعلة  يو�سف  بن  الغزلني  ومحمد 

ال�سقاق بطلقة واحدة بائنة ليحالن 

جديدين  وعقد  بمهر  ال  لبع�سهما 

الطرفين  قيود  على  ذل��ك  وت�سجيل 

لدى امانة ال�سجل المدني المخت�ض 

2-اأمر الزوجة بالعدة ال�سرعية 

اعتبارا من تاريخ �سدور هذا القرار 

عن  المدعية  تنازل  3-تثبيت 

المهرين المعجل والموؤجل 

4-الزام المدعى عليه بالر�سوم 

والم�ساريف والتعاب 

المدعية  بحق  وجاهيًا  ق���راراً 

المدعى  بحق  الوجاهي  وبمثابة 

عليه �سدر واأفهم علنا ح�سب القانون 

18/�سعبان  ب��ت��اري��خ  وال���س��ول 

1442 ه الموافق ل 1 ني�سان 2021 

قاباًل للطعن بالنق�ض

المطلوب  تبليغ  لتعذر  ونظراً   

العنوان  معرفة  عدم  ب�سبب  تبليغه 

فاإننا نبلغك عن طريق ال�سحف واذا 

المدة  خالل  الطعن  طرق  ت�سلك  لم 

القانونية ي�سبح الحكم مبرمًا

القا�سي

66190

مذكرة اخطار بال�سحف 

ال�سرعية  المحكمة  عن  �سادرة 

في يبرود بالدعوى رقم اأ�سا�ض 121 

لعام 2021.

الجهة المدعية:نوف عمر واوية 

القيد   1975 تولد  ام��ي��ره  والدتها 

يبرود 525 

الجهة المدعى عليها:انور احمد 

 1968 تولد  فهمية  والدته  حمدان 

القيد يبرود 525 

ال�سقاق  لعلة  تفريق  الدعوى: 

جهازية  وا���س��ي��اء  زوج��ي��ة  ونفقة 

ومعجل مهر وم�ساغ ذهبي 

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

جل�سة  لح�سور  بال�سحف  اخطارك 

المحددة يوم الخمي�ض 2021/5/4 

لم  واإذا  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة 

تجري  عنك  وكياًل  تر�سل  اأو  تح�سر 

القانونية و�سي�سدر  المعاملة  بحقك 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

في  ال�سرعية  المحكمة  رئي�ض 

يبرود

66191

موجهة  اخطار  مذكرة  بمثابة   

الى المدعى عليه الغرفة المدنية 

رقم الدعوى :2021/6316 

–يمثله  حايك  :ب�سار  المدعي 

المحامي محمد ح�سان علبي 

المدعي عليهما :مجاب كاوردي 

ابن عبدو 

عناية ال�سرفاوي بنت ح�سين 

تدعوكم محكمة البداية المدنية 

لح�سور  بدم�سق  ع�سرة  الثانية 

يوم  ال��م��ح��ددة  المحاكمة  جل�سة 

ال�ساعة   2021/5/17 الث��ن��ي��ن 

بيع  تثبيت  بطلب  �سباحًا  التا�سعة 

تقرر  اقامتكم  محل  لجهالة  ونظرا 

ولوحة  ال�سحف  بوا�سطة  دعوتكم 

تح�سروا  لم  واذا  المحكمة  اإعالنات 

تجري  ع��ن��ك��م  وك��ي��ال  ت��ر���س��ل��وا  او 

ويعتبر  القانونية  المعاملة  بحقكم 

بمثابة  بحقكم  �سي�سدر  الذي  الحكم 

الوجاهي

القا�سي

66192

اإعالن بمثابة مذكرة اإخطار 

�سادر عن المحكمة ال�سرعية في 

ببيال  

جلبي  �سوزان   : المدعية  الجهة 

اأحمد  المحامي  يمثلها  ناجي  بنت 

عثمان الأيوبي .  

المدعى عليه  : هاني عبد القادر 

عزاوي . 

رقم اأ�سا�ض : 454/ 2021  . 

الجل�سة :   2021/4/19م . 

مو�سوع  الدعوى : تفريق لعلة 

ال�سقاق  .  

لدينا  تقرر  عنوانك  لتعذر  نظراً 

اأع��اله  المذكور  بالموعد  اإخطاركم 

لم  واإذا  �سباحًا  التا�سعة  ال�ساعة 

تح�سر اأو تر�سل وكياًل عنك �ستجري 

بحقك الإجراءات القانونية و�سي�سدر 

بحقك القرار بمثابة الوجاهي . 

القا�سي

66193

تبليغ بوا�سطة ال�سحف

�سادر عن المحكمة ال�سرعية في 

جرمانا

 521 ا�سا�ض  رق��م  الدعوى  في 

لعام 2021 

ن�سال  اي��ة   : المدعية  الجهة 

احمد  ال��م��ح��ام��ي  يمثلها  ال��ط��وي��ل 

العي�سى 

محمد   : عليها  المدعى  الجهة 

خالد بركات 

مو�سوع : تثبيت طالق 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�سحف  اح��د  بوا�سطة  تبليغك 

الر�سمية ول�سقا على لوحة اعالنات 

الربعاء  الجل�سة  موعد  المحكمة 

2021/4/28 وذلك ال�ساعة  تاريخ 

10 �سباحا واذا لم تح�سر او تر�سل 

الج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية

القا�سي ال�سرعي

66194

مذكرة اخطار

ال�سلح  محكمة  ع��ن  ���س��ادرة 

المدنية العا�سرة بدم�سق

العام  المدير   : المدعية  الجهة 

الفل�سطينيين  الالجئين  لموؤ�س�سة 

امالك  ادارة  لمجل�ض  رئي�سا  ب�سفته 

والنازحين  الغائبين  اليهود  واموال 

ا�سافة لوظيفته يمثله المحامي نادر 

كنعان 

روزين   : عليها  المدعى  الجهة 

مو�سى �سعديا 

الدعوى : اخالء لعلة الترك 

نظرا لجهالة مكان عنوانكم تقرر 

جل�سة  لح�سور  بال�سحف  اخطاركم 

الجهة  من  عليكم  المقامة  المحاكمة 

الجل�سة  موعد  ب��ان  علما  المدعية 

القادمة يوم الحد في 2021/5/23 

بالدعوى ا�سا�ض 5532 لعام 2021 

من  تر�سلي  او  تح�سري  لم  فاذا 

بحقك  �سي�سدر  قانونا  عنك  ينوب 

الحكم بمثابة الوجاهي

القا�سي

66196

اإع���������الن

للبناء  العامة  ال�سركة  ترغب 

ب��اإج��راء  دم�سق  ف��رع   – والتعمير 

للمرة  الكلية  بال�سرعة  مناق�سة 

الخا�سة  الحفر  اأعمال  لتنفيذ  الأولى 

بالبرج / 85 /  وذلك �سمن م�سروع 

 , الفيحاء  �ساحية  في  الدخار  �سكن 

وفقًا لل�سروط التالية:

مدة التنفيذ ثالثة اأ�سهر 

التاأمينات الموؤقتة:

 000 000 2  ل.�ض

التاأمينات النهائية 10 %

مدة الرتباط  60 يوما

�سعر ال�سبارة : 5000 ل.�ض 

ال�سروط  دفاتر  على  للح�سول 

الخا�سة و التقديم 

 - الرو�سة   ( دم�س��ق  فرع  بمقر 

مقابل ال�سفارة الت�سيكية (

تقبل العرو�ض لغاي�ة

 الأحد 18/ 4 / 2021

  ال�ساعة 15.00

مقر  في  التالي  باليوم  وتف�ض 

الفرع بجل�سة علنية ال�ساعة 10,0

المدي��ر الع��ام

بالتفوي�ض 

66197

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�سحف �سادرة عن محكمة البداية 

المدنية ال�ساد�سة بدم�سق 

حمزاوي  وليد   : الدعوة  طالب 

ابن احمد 

كرم  بن  احمد  دعوته:  المطلوب 

محفوظ 

الدعوى : ف�سخ ت�سجيل

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوتهم 

اأ�سا�ض /2483/لعام 2021 دعوتكم 

اإعالنات  ولوحة  ال�سحف  بوا�سطة 

القادمة  الجل�سة  لح�سور  المحكمة 

 2021/4/27 تاريخ  الثالثاء  يوم 

لم  واإذا  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة 

تح�سر او تر�سل وكيال تجري بحقك 

المعاملة القانونية.

القا�سي

66198

محكمة  عن  �سادر  دعوة  مذكرة 

البداية المدنية الثالثة

في ريف دم�سق

رقم الأ�سا�ض: 2021/4442

لبنى  ال��ت��ب��ل��ي��غ:  ط��ال��ب  ا���س��م 

الهابط

ا�سم المطلوب وتبليغه و�سهرته: 

عمر ال�سالحاني

تدعوك المحكمة لح�سور جل�سة 

من  العا�سرة  ال�ساعة  في  المحاكمة 

يوم الثالثاء الواقع في 2021/5/4 

�سدك  المقامة  ال��دع��وى  في  للنظر 

 27 المادة  ح�سب  بيع  تثبيت  بطلب 

فقرة )اأ(

واإذا لم تح�سر بنف�سك اأو تر�سل 

وكياًل عنك تجري في حقك المعاملة 

القانونية.

القا�سي

66199

اإعالن تبليغ 

الروحية  البدائية  المحكمة 

بدم�سق لل�سريان الأرثوذك�ض

�سعيد  �سيرين  التبليغ:  طالب 

بنت �سيمون- يمثلها المحامي عبدو 

العويل

المطلوب تبليغه:  بيير ميرو ابن 

�سبحي- مجهول الإقامة

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

المحكمة  لقد �سدر عن هذه  تبليغه: 

رقم55لعام2020بالدعوى  القرار 

اأ�سا�ض23 لعام2020

والمت�سمن:

1- تثبيت الهجر بين الزوجين  

�سعيد  و�سيرين  ميرو  �سبحي  بيير 

ولمدة زادت عن ال�ست �سنوات وعلى 

م�سوؤولية الزوج

بيير  زواج  بف�سخ  الحكم   -2

بنت  �سعيد  و�سيرين  ميرو  �سبحي 

ال��زوج  م�سوؤولية  وع��ل��ى  �سيمون 

واعتبار كل منهما غريبا عن الآخر 

المدني  ال�سجل  اأمين  اإلزام    -3

بترقين الزواج اأ�سول واإعادة الزوجة 

اإلى خانة اأهلها

4- ت�سمين الجهة المدعى عليها 

الر�سوم والم�ساريف

الجهة  ب��ح��ق  وج��اه��ي��ًا  ق����راراً 

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

قابال  عليها  المدعى  الجهة  بحق 

واأفهم علنا ح�سب  لال�ستئناف �سدر 

الأ���س��ول ب���ت���اري���خ2020/10/1                                                                                 

القا�سي

66200

�عالن

ال��دائ��رة  الداري�����ة  المحكمة   

الثانية

 454 رق��م  الدعوى  ال��ى  ا�سارة 

لعام 2021 والمقامة من :

ال�سحة  وزير   : المدعية  الجهة 

ق�سايا  ادارة  تمثله  لمن�سبة  ا�سافة 

الدولة 

الجهة المدعى عليها : )المطلوب 

العزيز  ع��ب��د  خ��ال��د   :  ) تبليغها 

الخطيب 

المو�سوع : مطالبة بمبلغ 

قد  التبليغ  م��ذك��رة  ان  ح��ي��ث 

تقرر  لذلك  عنوانك  بجهالة  اعيدت 

ال�ساعة  وتعيين  بال�سحف  تبليغك 

الواقع  ال��ث��الث��اء  ي��وم  �سباحا   10

واذا  للمحكمة  موعدا   2021/4/13

عنك  ينوب  من  توكل  او  تح�سر  لم 

المعاملة  بحقك  ف�ستجري  قانونيا 

القانونية

القا�سي

66195




