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إعـــالنـــــات

ع/ط  تنفيذي  اخطار  بمثابة 

رقم  التنفيذي  بالملف  ال�صحف 

2021/78 �صلحي

طالب التبليغ: مريم ادلبي بنت 

ريا�ض

ح�صان   -1 تبليغه:  المطلوب 

ال�صربجي ابن تي�صير

2- �صفاء �صربجي بنت �صليمان

وعالء  الح�صان  عزيز  نوها   -3

وكنان ووالء ويو�صف خليل خوالني 

وخانم �صعيد العزب ا�صالة وا�صافة 

لتركة فايز بن يو�صف خوالني

قررت  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

قطنا  ف��ي  المدني  التنفيذ  رئا�صة 

قرار  ب��اأن  ال�صحف  ع/ط  اخطاركم 

بريف  ثانية  مدني  ا�صتئناف   2/49

وقرار   2020/1/21 تاريخ  دم�صق 

تاريخ  قطنا  مدني  �صلح   78/31

مو�صع  و�صع  ق��د   2017/3/15

التنفيذ

والمت�صمن: تثبيت �صراء الجهة 

ال�صهمية  الح�صة  لكامل  الم�صتاأنفة 

البالغة 2400/259,598 من العقار 

171 منطقة كوكب العقارية والح�صة 

ال�صهمية البالغة 2400/229,437 

العقارية  62 كوكب  العقار  �صهم من 

من الم�صتاأنف عليه ح�صان �صربجي 

هذه  ت�صجيل  وف�صخ  تي�صير  اب��ن 

الح�ص�ض من ا�صم المدعية الم�صتاأنفة 

ت�صديق  العقاري  ال�صجل  قيود  في 

وترقين  الحكمية  ال��ف��ق��رات  ب��اق��ي 

الم�صتاأنف  وت�صمين  الدعوى  ا�صارة 

واأتعاب  والم�صاريف  الر�صم  عليهم 

المحاماة فاذا لم تح�صروا او تر�صلوا 

خم�صة  خ��الل  عنكم  قانونيًا  وكياًل 

�صوف  الن�صر  تاريخ  يلي  يوما  ع�صر 

بحقكم  القانونية  االج��راءات  ت�صري 

وفقًا لالأ�صول.

مدير تنفيذ قطنا

66144

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�صحف

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

المدنية الثانية في ا�صرفية �صحنايا

بالدعوى ا�صا�ض 2021/817

توفيق  نجوى   : المدعية  الجهة 

ا�صعد يمثلها المحامي ح�صن ا�صعد 

الجهة المدعى عليها : - �صيلفانة 

كوزه بيوك بنت فهمي 

ابن  العليوي  ال��ك��ري��م  عبد   -

محمد

الدعوى : تثبيت بيع 

لجهالة  تبليغكم  لتعذر  نظرا 

لدينا  تقرر  فقد  الحالي  عنوانكم 

817 لعام  تبليغكم في الدعوى رقم 

الجل�صة  بموعد  للح�صور   2021

 2021/4/27 في  الثالثاء  القادمة 

ال�صاعة 10 �صباحا مع مراعاة مهلة 

تر�صال  او  تح�صرا  لم  واذا  الم�صافة 

وكيال قانونيا ينوب عنكما �صتجري 

بحقكما المعاملة القانونية

القا�صي

66201

اإع�����������الن

المرعي  م�صطفى  اهلل  عبد  ادعى 

عقار  تمليك  �صند  �صهادة  بفقدان 

عقارية  منطقة  رق�������م:/3637/ 

عن  ب��دال  ويطلب  بحم�ض  تلبي�صة 

�صائع.

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  /15/ي���وم���ا 

بالجريدة الر�صمية. 

العقارية  الم�ص��الح  م��دي��ر 

بحم�ض

115093

اخطار

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر 

في النبك بالدعوى رقم ا�صا�ض 351 

لعام 2021

توفيق  دالل   : المدعية  الجهة 

حمزة تمثلها المحامية هدى حمزة 

المراد  عليها  المدعى  الجهة 

والدته  قا�صم  ح�صن  محمد   : دعوتها 

ديبة تولد 1984 مجهول االقامة 

الدعوى : تثبيت زواج 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

اخطارك بال�صحف لح�صور الجل�صة 

 2021/5/11 بتاريخ  المحددة 

واذا  �صباحا   9 ال�صاعة  ال��ث��الث��اء 

وكيال  تر�صل  او  بنف�صك  تح�صر  لم 

بمثابة  بحقك  الحكم  �صي�صدر  عنك 

الوجاهي

ال�صرعية  المحكمة  رئ��ي�����ض 

بالنبك

66202

�صند تبليغ بال�صحف �صادر عن 

المحكمة ال�صرعية الثالثة بدم�صق

بالدعوى رقم اأ�صا�ض / 7099/ 

لعام 2021

ال��ج��ه��ة   / ال��ت��ب��ل��ي��غ  ط���ال���ب 

محمد  بنت  غنام  هادية   :/ المدعية 

حم�صو                                                  ع��م��ار  المحاميان  يمثلها 

و�صانتال عطية.

الجهة   / تبليغه  ال��م��ط��ل��وب 

اأبو  ال��داي��م  عبد   :  / عليها  المدعى 

اأ�صعد ابن محمد.

الدعوى : تفريق لعلة ال�صقاق .

المدعى  موطن  لجهالة  نظرا 

المدعى  تبليغ  لدينا  ت��ق��رر  عليه 

لح�صور  بال�صحف  المخاطب  عليه 

الدعوى والمحدد موعد جل�صتها يوم 

ال�صاعة    2021   /  4/  28 االأربعاء 

تح�صر  لم  اإذا  و  �صباحا  التا�صعة 

تجري  عنك  وكيال  تر�صل  اأو  بنف�صك 

بحقك المعاملة القانونية.

رئي�ض المحكمة ال�صرعية الثالثة 

بدم�صق

66203

اعالن بال�صحف �صادر عن دائرة 

التنفيذ الم�صرفي بريف دم�صق 

 2021/1401 ال��م��ل��ف  ف���ي 

�صندات م�صارف

المحكوم له : الم�صرف ال�صناعي 

فرع دم�صق تمثله المحامية �صانتال 

عطية 

المحكوم عليه :

- اأحمد اأكرم عجاج    

- احمد محمود االكتع  

- غزوان �صفوان البقاعي

الم�صرفي  التنفيذ  رئا�صة  قررت 

بت�صمية  تكليفكم  دم�صق  ب��ري��ف 

والخبرة  الك�صف  الج��راء  خبيركم 

293و296و1254  العقارات  على 

لبيعها  تمهيداً  ال�صغرى  �صبينة 

بالمزاد العلني 

الج���راء  ذل���ك  نبلغكم  وع��ل��ي��ه 

المدة  �صمن  القانوني  المقت�صى 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة ات��خ��اذ 

وذلك  بحقكم  القانونية  االج��راءات 

لعام   19 ال��ق��ان��ون  ب��اح��ك��ام  عمال 

2014

بريف  الم�صرفي  التنفيذ  مدير 

دم�صق

66204

اعالن بمثابة �صند تبليغ حكم

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

بدم�صق  ع�صرة  ال��راب��ع��ة  المدنية 

بالدعوى ا�صا�ض 6822

القرار رقم 473 لعام 2017

محمود  ف��وؤاد   : التبليغ  طالب 

ط��ارق  ال��م��ح��ام��ي  يمثله  االح��م��د 

الحفري 

حمزة  بالل   : تبليغه  المطلوب 

االدري�ض 

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظرا 

 6822 ا�صا�ض  اال�صبارة  في  لدينا 

قرار 473 بداية مدنية الرابعة ع�صرة 

القرار   تبليغكم   2017 لعام  بدم�صق 

البدائي التالي : 

-رد الدعوى 

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

ال�صيارة  �صحيفة  على  المو�صوعة 

رقم 741516 دم�صق بالعقد 13244 

اكت�صاب  عند   2013/5/22 تاريخ 

الحكم الدرجة القطيعة 

المدعية  ال��ج��ه��ة  ت�صمين   -

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

المحاماة 

قرارا وجاهيا وبمثابة الوجاهي 

وافهم  علنا  �صدر  لال�صتئناف  قابال 

ا�صوال بتاريخ 2017/8/3 

القا�صي

66205

مذكرة دعوى

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية في ازرع

الجهة المدعية : كوثر م�صطفى 

ال�صعد الدين 

ا�صعد  هيفاء   : عليه  المدعى 

اال�صعد 

وف�صخ  بيع  تثبيت   : ال��دع��وى 

ت�صجيل 

ل�صفركم  عنوانك  لجهالة  نظرا 

باحدى  تبليغكم  تقرر  القطر  خارج 

وذل��ك  اليومية  المحلية  ال�صحف 

الثالثاء  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

البداية  محكمة  امام   2021/4/20

المدنية في ازرع بالدعوى رقم ا�صا�ض 

129 لعام 2021 واذا لم تح�صري او 

تر�صلي وكيال قانونيا عنك �صتجري 

المعاملة القانونية بحقك ا�صوال

القا�صي

66206

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

ال�صحف

�صادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�صق رقم 6345 لعام 2021

رنا  المحامية   : التنفيذ  طالبة 

ب�صفتها  العلي  الم�صعان  �صالح 

ال�صخ�صية 

المنفذ �صده : ع�صام علي النهار 

و�صع مو�صع التنفيذ القرار رقم 

عن   2021 لعام   2931 ا�صا�ض   17

محكمة البداية المدنية بدم�صق 

المت�صمن : - تثبيت �صراء الجهة 

عليها  المدعى  الجهة  من  المدعية 

للمركبة مو�صوع الدعوى التي تحمل 

رقم لوحة 412839 نقل دم�صق 

-ترقين ا�صارة الدعوى المدونة 

على �صحيفة المركبة 

المدعية  ال��ج��ه��ة  -ت�����ص��م��ي��ن 

الر�صوم والم�صاريف 

ا�صول  ق��ان��ون  ب��اح��ك��ام  عمال 

القرار  بتنفيذ  نكلفك  المحاكمات 

يوما  ع�صر  خم�صة  خ��الل  المذكور 

بحقك  تجري  واال  الن�صر  تاريخ  تلي 

المن�صو�ض  التنفيذية  االج���راءات 

عليها في القانون

مدير التنفيذ المدني بدم�صق

66207

مذكرة اخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية في ازرع

م�صطفى  كوثر  المدعية:  الجهة 

ال�صعد الدين 

وروؤى  اك��ث��م  ع��ل��ي��ه:  ال��م��دع��ى 

عن  ا�صالة  اال�صعد  عطية  وليد  ابناء 

وليد  موؤرثهم  لتركة  ا�صافة  انف�صهم 

عطية اال�صعد – مقيم خارج القطر 

وف�صخ  بيع  تثبيت  ال��دع��وى: 

ت�صجيل 

ل�صفركم  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

باإحدى  تبليغكم  تقرر  القطر  خارج 

وذل��ك  اليومية  المحلية  ال�صحف 

ي��وم  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

اأمام   2021/4/20 الثالثاء بتاريخ 

ازرع  في  المدنية  البداية  محكمة 

لعام   129 اأ�صا�ض  رق��م  بالدعوى 

تر�صلوا  اأو  تح�صروا  لم  واإذا   2021

الحكم  �صي�صدر  عنكم  قانونيًا  وكيال 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

66208

اإعالن بمثابة اإخطار تنفيذي

�صادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�صق

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

2021/99 اإيداع

دللول  م��اأم��ول  التنفيذ:  طالب 

يمثله المحامي محمد زنداقي 

م�صطفى  خالد  عليه:  المنفذ 

كمال عكرمة 

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

بدم�صق تبليغك بقيام طالب التنفيذ 

لدى  ل�صالحك  الرهن  مبلغ  بايداع 

�صندوق الدائرة اأ�صواًل 

التنفيذ  رئا�صة  ل��ق��رار  و�صنداً 

الأحكام  وتوقيفًا  بدم�صق  المدني 

قانون  من   288  –  287 المادتين 

بتنفيذ  تكليفك  المحاكمات  ا�صول 

م�����ص��م��ون ال���ق���رار ال��م��ذك��ور خ��الل 

ن�صر  تاريخ  تلي  يومًا  ع�صر  خم�صة 

ال�صحف  اإح���دى  ف��ي  االإع����الن  ه��ذا 

اليومية واإال تجري بحقك االإجراءات 

في  عليها  المن�صو�ض  التنفيذية 

القانون المذكور.

مدير تنفيذ دم�صق

66209

حكم  ق�����رار  ت��ب��ل��ي��غ  اإع������الن 

بال�صحف

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

المدنية الثامنة بدم�صق

 4021 اأ�صا�ض  رقم  الدعوى  في 

لعام 2012

اأيمن  محمد  التبليغ:  ط��ال��ب 

�صحود، يمثله المحامي فرا�ض حالق

المطلوب تبليغه:

كريم  ومحمد  وابراهيم  خليل 

اأنف�صهم  اأ�صالة عن  اأحمد كريم  اأبناء 

رفيقة  موؤرثتهم  لتركة  واإ���ص��اف��ة 

حتاحت

والمجهول محل اإقامتهم

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

تبليغه:

لقد �صدر عن هذه المحكمة القرار 

اأ�صا�ض  رقم  الدعوى  في   )162( رقم 

 2012/4/18 بتاريخ   )4021(

والمت�صمن:

لكامل  المدعي  �صراء  تثبيت   .1

الم�صكن رقم 4 من العمارة 68 �صاغور 

ب�صاتين من المدعى عليهم وت�صجيل 

هذا الم�صكن على ا�صم المدعي ا�صواًل 

في قيود محافظة دم�صق.

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

المذكور  الم�صكن  على  المو�صوعة 

اأعاله بموجب كتاب محافظة دم�صق 

رقم 36318 تاريخ 2008/3/30 .

الر�صوم  المدعي  ت�صمين   .3

والم�صاريف واألف ليرة �صورية بدل 

اأتعاب المحاماة 

 /4/18 بتاريخ  �صدر  ق���راراً 

المدعي  بمواجهة  وجاهيًا   2012

عليهم  للمدعى  الوجاهي  وبمثابة 

ح�صب  علنًا  واأفهم  لال�صتئناف  قاباًل 

اال�صول.

القا�صي

66210

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

اال�صتئناف المدنية ال�صاد�صة بدم�صق 

)التجارية(

رقم االأ�صا�ض: 2021/163

المنعم  عبد  التبليغ:  ط��ال��ب 

البندقجي بن محمد ا�صالة واإ�صافة 

وفائزة  البندقجي  محمد  لتركات 

خور�صيد 

محمد  تبليغهم:  ال��م��ط��ل��وب 

وجمانة  وخلود  الهادي  وعبد  اهاب 

ا�صالة  البندقجي  اديب  محمد  اوالد 

عبد  بن  اأديب  محمد  لتركة  واإ�صافة 

النبي البندقجي و�صميحة عربكولي 

ه���ن���ادي ب��ن��ت م��ح��م��د ن��ذي��ر 

لتركة  وا�صافة  اأ�صالة  البندقجي 

البندقجي  واأم��ي��م��ة  ن��ذي��ر  محمد 

وامتثال المنجد 

الدعوى: ا�صتئناف 

اإقامتكم  محل  لجهالة  ن��ظ��راً 

ال�صحف  بوا�صطة  دعوتكم  تقررت 

من  27/اأ  ال��م��ادة  ب��اأح��ك��ام  ع��م��اًل 

المدنية  المحاكمات  اأ�صول  قانون 

جل�صة  لح�صور   2016 لعام   1 رقم 

من  التا�صعة   ال�صاعة  في  المحاكمة 

لم  واإذا   2021/5/18 الثالثاء  يوم 

تح�صر اأو تر�صل عنك وكياًل �صتجري 

بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

66211

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

البداية المدنية  في يبرود بالدعوى 

رقم اأ�صا�ض 433 لعام 2021

حبيب  هيف  المدعية:  الجهة 

محمود  المحامي  يمثلها  واك��ي��م  

العبده.

الجهة المدعى عليها: عمار نبيل 

الخطيب والدته عنان تولد 1986.

الدعوى: تثبيت بيع �صيارة 

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

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

الخمي�ض  يوم  والمحددة  المحاكمة 

ال�صاعة   2021/4/29 في  الواقع 

تح�صر  لم  واإذا  �صباحًا  التا�صعة 

تجري  عنك  وكياًل  تر�صل  اأو  بنف�صك 

بحقك المعاملة القانونية.

المدنية  البداية  محكمة  رئي�ض 

في يبرود

66212

المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  اإع����الن 

ال�صرعية بدم�صق الغرفة الرابعة 

موجهة  دع��وى  مذكرة  بمثابة 

الى المدعى عليه

الدع�������وى:   اأ���ص��ا���ض  رق���م 

 2021/8650

بنت  الدروي�ض  مها  المدع��ي��ة: 

اأحمد.

الغفير  يحيى  عليه:   المدع�����ى 

محل  والمجهول  الرحمن.   عبد  بن 

االإقامة حاليًا.

ال�����ص��اع��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة م��ن ي��وم 

ال��ث��الث��اء ال��واق��ع ف����ي2021/5/4 

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

المدعية بطلب نفي ن�صب.

ال�صرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

الرابعة بدم�صق للح�صور في الوقت 

المحدد، حتى اإن لم تح�صر اأو تر�صل 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية ولجهالة محل اإقامتك جرى 

تبليغك بوا�صطة ال�صحف اأ�صواًل. 

القا�صي

66213

مذكرة اإخطار

اال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

المدنية الثالثة في دم�صق

ماجد  �صمر  التبليغ:  طالبة 

لتركة  وا���ص��اف��ة  ا�صالة  ال�صفدي 

موؤرثها �صمير االمام يمثلها المحامي 

محمد تح�صين العوف 

المطلوب تبليغهم: محمد فادي 

وا�صافة  ا�صالة  االإمام  وزينة  وفرح 

لتركة �صمير االإمام 

اأ�صا�ض  رق��م  ب��ال��دع��وى  ت��ق��رر 

لجهالة  نظراً   2021 لعام   1478

محمد  عليهم  الم�صتاأنف  ع��ن��وان 

تبليغكم  االإم��ام  وزينة  وف��رح  ف��ادي 

ال�صاعة  في  المحددة  الجل�صة  موعد 

الثالثاء  يوم  من   �صباحًا  العا�صرة  

المقامة  الدعوى  في   2021/5/18

من �صمر ال�صفدي بطلب تجديد بعد 

 2020 لعام   763 للقرار  النق�ض 

الثانية  المدنية  الغرفة  عن  ال�صادر 

او  تح�صروا  لم  واذا  النق�ض  لمحكمة 

تر�صلوا وكياًل عنكم تجري في حقكم 

المعاملة القانونية.

القا�صي

66215

اإعالن �صادر عن محكمة البداية 

المدنية الثالثة بدم�صق

بمثابة مذكرة دعوة موجهة اإلى 

المدعى عليه مجهول االإقامة

بالدعوى رقم اأ�صا�ض 484 لعام 

2021

المدعي: خالد بن راتب الطحان 

يمثله المحامي هيثم نويالتي 

المدعى عليه: غ�صان بن و�صفي 

المعماري مجهول االقامة 

تدعوك المحكمة لح�صور جل�صة 

التا�صعة  ال�صاعة  ف��ي  المحاكمة 

في  الواقع  الثالثاء  يوم  من  �صباحًا 

الدعوى  ف��ي  للنظر   2021/5/4

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

تعوي�ض  بطلب  الطحان  رات��ب  بن 

باأحكام  وع��م��اًل  عنوانك  ولجهالة 

ا�صول  ق��ان��ون  م��ن  ال���م���ادة/34/ 

رقم/1/لعام  المدنية  المحاكمات 

بوا�صطة  اخطارك  تقرر  فقد   2016

تر�صل  او  تح�صر  لم  واذا  ال�صحف 

وكيال عنك �صتجري بحقك االإجراءات 

القانونية.

القا�صي

66216

اإعالن 

مذكرة اإخطار بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية في داريا

الكائنة في مع�صمية ال�صام

القا�صي : اأيهم عليا 

الم�صاعد : يو�صف مكنا

ممتاز  محمد  المدعية:  الجهة 

واإ�صافة  نف�صه  عن  اأ�صالة  ال�صمان 

ال�صمان  خير  محمد  م��وؤرث��ه  لتركة 

يمثله المحامي يا�صر الحم�صي 

الجهة المدعى عليها: عبد االأكرم 

بن اأمين ال�صقا 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�صحف  اإح��دى  بوا�صطة  اإخطاركم 

المحاكمة  جل�صة  موعد  المحلية 

تاريخ  الخمي�ض  ي��وم  ف��ي  المقررة 

 10 ال�صاعة  وذل��ك   2021/5/20

اأ�صا�ض  رق��م  ال��دع��وى  ف��ي  �صباحا 

 2021/2488

ف��ي ح���ال ع���دم ح�����ص��ورك في 

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

االإجراءات القانونية و�صي�صدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي

القا�صي

66217

اإعالن 

مذكرة اإخطار بال�صحف �صادرة 

في  ال��م��دن��ي  ال�صلح  محكمة  ع��ن 

جيرود

طالب التبليغ: لمياء ال�صيخ عمر 

يمثلها المحامي ريهام القادري 

محمد   - تبليغه:  ال��م��ط��ل��وب 

من  ودالل  خطاب  اب��ن  عمر  ال�صيخ 

جيرود 

خطاب  ابن  عمر  ال�صيخ  عمر   -

ودالل تولد 2973 

- �صامي ال�صيخ عمر ابن خطاب 

ودالل تولد 1966 

نظرا لجهالة عنوانك وللظروف 

 25 بالمر�صوم  عمال  اال�صتثنائية 

محكمة  تخطركما   2013 ل��ع��ام 

المدني في جيرود بالدعوى  ال�صلح 

 2021 لعام   36 اأ�صا�ض  اإزالة �صيوع 

بتاريخ  المقررة  الجل�صة  لح�صور 

�صباحا   10 ال�صاعة   2021/5/24

وكيال  تر�صلوا  اأو  تح�صروا  لم  واإذا 

القانونية  المعاملة  بحقكم  �صتجري 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي.

في  ال��م��دن��ي  ال�صلح  ق��ا���ص��ي 

جيرود

66219

اإعالن

 بوا�صطة ال�صحف بمثابة دعوة 

�صادرة

الروحية  البداية  محكمة  عن 

االأرثوذك�صية بدم�صق

الع�صاف  فاتن  التبليغ:  طالبة 

يمثلها المحامي �صهيل النمير 

داود  ال�صيد:  تبليغه  المطلوب 

العيد ابن جاد هلل

اإقامتكم  حيث ثبت جهالة محل 

 2021/4/6 بجل�صة  ت��ق��رر  ل���ذا 

المعنية  الجل�صة  لح�صور  دعوتكم  

اأو   2021/5/25 في  الثالثاء  يوم 

اأ�صا�ض  بالدعوى  يمثلكم  من  اإر�صال 

155 / 2021  لعام 2021.

القا�صي المنفرد

66220

ال�صرعية  ع��ن  ���ص��ادر  اإع����الن 

االأولى بدم�صق

بمثابة اإخطار موجه اإلى المدعى 

عليه

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

2021/154

بنت  عابدين  ترفه  المدعية: 

عبيد بالدعوى رقم 2021/154 

المدعى عليه: عبا�ض الجدوع ابن 

احمد بالدعوى رقم 2021/154 

يوم  من  زوالية   9 ال�صاعة  في 

 2021/4/19 في  الواقع  االثنين 

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

بنت  عابدين  ترفه  المدعية  الجهة 

عبيد بطلب حلف يمين م�صورة على 

ال�صكل التالي: 

المهر  باأن  العظيم  باهلل  )اق�صم 

المقدم هو خم�صمئة األف ليرة �صورية 

واليوجد موؤخر( 

ال�صرعية  المحكمة  تخطرك 

الوقت  في  للح�صور  بدم�صق  االأولى 

تجري  عنك  وكيال  تر�صل  اأو  المحدد 

بحقك االإجراءات القانونية و�صي�صدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي وعمال 

اأ�صول  34 من قانون  باأحكام المادة 

بوا�صطة  تبليغك  جرى  المحاكمات 

ال�صحف.

القا�صي

66221

�صند تبليغ قرار حكم �صادر عن 

في  الثانية  المدنية  البداية  محكمة 

ريف دم�صق رقم 390 بالدعوى رقم 

اأ�صا�ض 1063 لعام 2021

الرحمن  عبد   : التبليغ  طالب 

ح�صن فاخوري اإدلبي يمثله المحامي 

نبيل الم�صري 

المطلوب تبليغه : محمد �صعيد 

�صليمان  بن  وهاني  خالد  �صليمان 

خالد 

ووفقا  عنوانكما  للجهالة  ونظرا 

قانون  من  اأ  فقرة   27 المادة  الأحكام 

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

 2016

تقرر: 

المدعية  الجهة  �صراء  تثبيت   -

ابن  ادلبي  فاخوري  الرحمن  )عبد 

الجهة  من   )1960  / ونهيده  ح�صن 

خالد  �صعيد  )محمد  عليها  المدعى 

هاني   -1976/ ونوال  �صليمان  ابن 

 )1982 ون��وال  �صليمان  اب��ن  خالد 

الغربية  الجنوبية  ال�صكنية  لل�صقة 

البناء  م��ن  فني  االأول  الطابق  ف��ي 

زملكا   313 ال��ع��ق��ار  على  الم�صاد 

الخبرة  تقرير  بموجب  المو�صوفة 

 2020/10/7 بتاريخ  ال��ج��اري��ة 

بمعرفة الخبير نذير طه والذي يعد 

جزءا ال يتجزاأ من القرار واإلزام الجهة 

ا�صم  على  بت�صجيلها  عليها  المدعى 

العقاري  ال�صجل  في  المدعية  الجهة 

بريف دم�صق اأ�صوال 

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

مو�صوعها  العقار  على  المو�صوعة 

تاريخ   1505 رق��م  العقد  بموجب 

الت�صجيل  بعد   2020/10/16

اأ�صوال 

المدعية  ال��ج��ه��ة  ت�صمين   -

اآالف  واأربعة  والم�صاريف  الر�صوم 

ليرة �صورية اأتعاب المحاماة 

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

1442/8/4ه����������������� ال���م���واف���ق 

قابال  وجاهيا  ق��رارا   2021/3/18

لال�صتئناف �صدر واأفهم علنًا. 

القا�صي

66222

اإعالن 

بمثابة �صند تبليغ حكم

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

المدنية الحادية ع�صرة بدم�صق

برهو  ال��ه��ام  التبليغ:  ط��ال��ب 

عا�صم  المحامي  يمثلها  محمد  بنت 

عثمان. 

علي  محمود  تبليغه:  المطلوب 

واأحمد  �صلوم  عبدو  وماجدة  داوود 

بكري فريق.

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

اأ�صا�ض  رقم  الدعوى  في  لدينا  تقرر 

تاريخ   /367/ ق��رار   /14505/

حادية  مدنية  بداية   1996/6/24

ال��ق��رار  تبليغكم  بدم�صق  ع�صرة 

التالي:

1- تثبيت �صراء المدعية لل�صقة 

ال�صكنية رقم /11/ من المق�صم /7/ 

مرحلة  العقارية  اليرموك  منطقة 

رابعة من المدعى عليهما محمود بن 

علي داوود وماجدة �صلوم وت�صجيل 

المدعية  ا�صم  على  المذكورة  ال�صقة 

لدى الموؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان بعد 

المترتب  الر�صيد  لكامل  ت�صديدها 

اإلى  الدعوى  مو�صوع  ال�صقة  على 

الموؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان  

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

العقار  �صحيفة  على  المو�صوعة 

العقد  بموجب  ال��دع��وى  مو�صوع 

 1988/8/29 تاريخ   /984/ رقم 

المو�صوعة  الدعوى  ه��ذه  واإ���ص��ارة 

ت��اري��خ   /373/ ال��ع��ق��د  ب��م��وج��ب 

على  ت�صجيله  بعد   1995/3/28

ا�صم المدعية .

الر�صوم  المدعية  ت�صمين   -3

والم�صاريف. 

المدعية  بحق  وجاهيا  ق���رارا 

العامة  الموؤ�ص�صة  المدخلة  والجهة 

بحق  الوجاهي  بمثابة  لالإ�صكان 

داوود  م��ح��م��ود  عليهما  ال��م��دع��ى 

وماجدة �صلوم والمدخل اأحمد بكري 

فريق قابال لال�صتئناف �صدر بتاريخ 

الموافق  ه��ج��ري   1417 8/�صفر 

علنا  واأفهم  ميالدي   1996/6/24

ح�صب االأ�صول. 

القا�صي

66223

اإعالن 

مذكرة دعوى بوا�صطة ال�صحف

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادرة 

في الك�صوة

طالب التبليغ: روان حيدر بنت 

محمد 

عو�ض  اأيمن  تبليغه:  المطلوب 

ابن عبد المالك وماجدة تولد 1995 

الدعوى: تفريق لعلة ال�صقاق 

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظرا 

لدينا بالدعوى اأ�صا�ض 2021/468 

م��ذك��رة  بال�صحف  تبليغك  ت��ق��رر 

الدعوى المحدد جل�صتها يوم االأربعاء 

بالدعوى  للنظر   2021/5/19

المقامة عليك واإذا لم تح�صر اأو تر�صل 

الحكم  �صي�صدر  عنك  قانونيا  وكيال 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

66224

اإعالن بمثابة دعوة

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

المدنية في القطيفة

بالدعوى رقم اأ�صا�ض 486 لعام 

2021

علي  محمد  التبليغ:  طالبة 

الكردي 

المطلوب تبليغه: وطفه الكردي 

بنت عبده وفاطمة تولد 1969 

مو�صوع الدعوى: تثبيت بيع 

�صخ�صيا  دعوتك  لتعذر  نظرا 

وعمال باأحكام المادة 34/اأ من قانون 

تبليغك  تقرر  المحاكمات  اأ���ص��ول 

المحلية  ال�صحف  باإحدى  للدعوى 

الجل�صة  موعد  اأن  علما  االلكترونية 

االأحد 2021/5/9 وان لم تح�صري 

بنف�صك اأو تر�صلي وكيال عنك �صتجري 

بحقك المعاملة القانونية.

القا�صي

66225

اإعالن 

اإخطار تنفيذي بال�صحف

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

2021/624

ف��اروق  التنفيذ:  طالبة  الجهة 

عن  اأ���ص��ال��ة  ق�صوم  واإي����اد  ورام���ي 

موؤرثهم  لتركة  واإ���ص��اف��ة  اأنف�صهم 

�صمير  المحامي  يمثلهم  ق�صوم  نعيم 

الكيالني 

الجهة المطلوب التنفيذ �صدها: 

وهاني  محمود  اب��ن  ق�صوم  �صادي 

ق�صوم ابن محمود اأ�صالة عن اأنف�صهم 

واإ�صافة لتركة موؤرثتهم هالة ق�صوم 

وما اآل اإليها من تركه علي ق�صوم رقم 

الملف التنفيذي 624 لعام 2021 

اأ�صا�ض 21/ قرار 6 لعام 2020 

بالتل  المدني  ال�صلح  ع��ن  ���ص��ادر 

والمت�صمن: 

الح�صة  ت�����ص��ج��ي��ل  ف�����ص��خ   -

ال�صهمية وقدرها 089ر2400/666 

حرنة   923 رق��م  العقار  م��ن  �صهم 

وقدرها  ال�صهمية  والح�صة   1/71

من  ���ص��ه��م  813ر2400/363 

 1/71 ح��رن��ة   758 رق���م  ال��ع��ق��ار 

وال��ح�����ص��ة ال�����ص��ه��م��ي��ة وق���دره���ا 

من  �صهم  076ر2400/1798 

ا�صم  عن   1/71 حرنة   764 العقار 

الجهة المدعى عليها وت�صجيلها على 

بينهم  موزعة  المدعية  الجهة  ا�صم 

مدير  واإلزام  ال�صرعية  االأن�صبة  وفق 

واإع��ادة  بالف�صخ  العقاري  ال�صجل 

الت�صجيل اأ�صواًل 

ال���دع���وة  اإ�����ص����ارة  ت��رق��ي��ن   -

مو�صوع  العقارات  على  المو�صوعة 

الدعوى بعد الت�صجيل اأ�صواًل 

- ت�صمين الجهة المدعى عليها 

الر�صوم والم�صاريف واالأتعاب 

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

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

قابال  عليها  المدعى  الجهة  بحق 

لال�صتئناف �صدر وافهم علنا ح�صب 

االأ�صول بتاريخ 2020/1/29.

مدير التنفيذ في التل

66226

اإعالن

 بمثابة مذكرة اإخطار 

�صادر عن المحكمة ال�صرعية في 

الن�صابية 

عبد  مي�صون  المدعية:  الجهة 

المحامية  تمثلها  الح�صين  المعطي 

عمرة الحمد.

اأحمد  نعيم  ع��ل��ي��ه:   ال��م��دع��ى 

�صبرا.

لعام   /125 ال���دع���وى:  رق���م 

.2021

مو�صوع الدعوى : تثبيت زواج 

ون�صب وطالق 

 2021/5/12 ال��ج��ل�����ص��ة: 

االأربعاء.

لدينا  تقرر  تبليغك  لتعذر  نظراً 

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

لم  واإذا  �صباحًا  التا�صعة  ال�صاعة 

تح�صر اأو تر�صل وكياًل عنك �صتجري 

ويعتبر  القانونية  االإج��راءات  بحقك 

�صي�صدر  الذي  الحكم  ويعتبر  الحكم 

بمثابة الوجاهي بحقك.

القا�صي

66227

اإعالن 

بمثابة �صند تبليغ حكم

النق�ض  محكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

بدم�صق

الطاعنة  الجهة  التبليغ:  طالب 

اأديب الخوري تمثله المحامية عبير 

حلواني 

المطعون  تبليغه:  المطلوب 

عن  اأ�صالة  الخوري  روي��دة  �صدها 

موؤرثها  لتركة  واإ���ص��اف��ة  نف�صها 

ميخائيل الخوري ووطفه  زلفو

ولجهالة  التبليغ  لتعذر  نظراً 

العنوان فقد تقرر لدينا في االإ�صبارة 

وق���رار   /1872/ اأ���ص��ا���ض  رق���م 

الغرفة   2018 ل��ع��ام   /1752/

المدنية الثانية العقارية ب  تبليغكم 

الفقرات الحكمية التالية: 

1-  رف�ض الطعن مو�صوعًا.

واإل��زام  التاأمين  م�صادرة   -2

الطاعن بالم�صاريف.

3- اإعادة الملف لمرجعه.

ه   1440/2/6 في  �صدر  ق��راراً 

الموافق ل� 2018/10/17 م 

القا�صي

66228

اإعالن 

بوا�صطة  اإخطار  مذكرة  تبليغ 

اإحدى ال�صحف �صادرة عن محكمة

الثانية  المدنية  اال�صتئناف 

بريف دم�صق

لعام   982 اأ�صا�ض  بالدعوى 

2021

محمد  االإخ��ط��ار:  طالبة  الجهة 

هيثم  المحامي  يمثله  الدقر  م��ازن 

الطيبي 

اإخ��ط��اره��ا:  المطلوب  الجهة 

الم�صتاأنف عليهم عبد الرزاق ومحمد 

اأوالد  وعائ�صة  وح��م��دة  و�صلطانة 

العبد  الغني نا�صر  الجليل عبد  عبد 

الغني 

لجهالة  تبليغكم  تعذر  حيث 

تبليغكم  ت��ق��رر  ل��ذل��ك  ع��ن��وان��ك��م 

ال��واق��ع  االأرب���ع���اء  جل�صة  م��وع��د 

�صباحا   9 ال�صاعة   2021/4/28

بوا�صطة اإحدى ال�صحف وعلى لوحة 

واعتبار  اأ�صوال  المحكمة  اإع��الن��ات 

اليومية  ال�صحف  اإح��دى  في  الن�صر 

اأو  تح�صروا  لم  واإذا  التبليغ  بمثابة 

تجري  �صوف  عنكم  وكيال  تر�صلوا 

بحقكم المعاملة القانونية و�صي�صدر 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي.

الرئي�ض

66229

اإع������الن

 بمثابة مذك��رة االإخطار  �صادرة 

الرابعة  المدنية  ال�صلح  ع�ن محكمة 

بدم�صق

موطن  في  تبليغك  لتعذر  نظراً   

اإقامتك ب�صبب االأو�صاع االأمنية وفق 

على  الواردة  ال�صروحات  في  ورد  ما 

مذكرة دعوتك فقد تقرر تبليغك مذكرة 

المحلية  ال�صحف  اإح��دى  في  دع��وة 

موعد  اإن  علما  القانون  باأحكام  عماًل 

االثنين  ي��وم  ه��و  القادمة  الجل�صة 

ال�صاعة   2021/  5  /17 في  الواقع 

اأو  تح�صر  لم  فاإذا  �صباحًا  التا�صعة 

بحقك  تجري  عنك  ينوب  من  تر�صل 

المعاملة القانونية اأ�صواًل و�صي�صدر 

القرار بحقك بمثابة الوجاهي. 

العام  المدير  ال�صيد  المدعي: 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ص��رك��ة ال�����ص��وري��ة 

لالت�صاالت الم�صاهمة المغفلة اإ�صافة 

لوظيفته تمثله اإدارة  ق�صايا الدولة  

االأ�صا�ض 2021: 1518

عماد  �صميا  عليهم:  ال��م��دع��ى 

محمد

االأ�صا�ض 2021: 1648

ف��وؤاد  �صادية  عليهم:  المدعى 

العرنجي.

القا�صي

66230

اإعالن 

بمثابة مذكرة دعوة بال�صحف  

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

اأ�صرفية �صحنايا   االأولى في  المدنية 

بالدعوى رقم اأ�صا�ض

 2021  /110/ 

عي�صى  يو�صف  المدعية:  الجهة 

مح�صن  المحامي  يمثله  اهلل  عبد  ابن 

الحلبي 

رو�صة  عليها:  المدعى  الجهة 

غزيري بنت محمد خير والدتها ديبه 

تولد 1950 )مجهولة مكان  االإقامة(

وطلب  بيع  تثبيت  ال��دع��وى:  

عار�ض  

لجهالة  تبليغك  لتعذر  ن��ظ��راً 

لدينا  ت��ق��رر  فقد  ال��ح��ال��ي  ع��ن��وان��ك 

تبليغك في الدعوى رقم اأ�صا�ض 110 

2021 تقرر تبليغك بال�صحف  لعام 

وعلى لوحة اإعالنات المحكمة اأ�صوال 

القادمة   الجل�صة  بموعد  للح�صور 

يوم االأحد الواقع في 2021/5/23  

مع  �صباحًا   العا�صرة   ال�صاعة  في 

مراعاة مهلة الم�صافة واإذا لم تح�صر 

عنك  ينوب  قانونيًا  وكياًل  تر�صل  اأو 

�صتجري بحقك المعاملة  القانونية.

القا�صي

66231

اإع�����������الن

الرجب  محمد  م�صطفى  ادع��ى 

عقار  تمليك  �صند  �صهادة  بفقدان 

عقارية  منطقة  رق�������م:/4843/ 

عن  ب��دال  ويطلب  بحم�ض  الر�صتن 

�صائع.

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  /15/ي����وم����ًا 

بالجريدة الر�صمية. 

العقارية  الم�ص��الح  م��دي��ر 

بحم�ض

115094

اإع�����������الن

الكريم  ع��ب��د  م�صطفى  ادع���ى 

تمليك  �صند  بفقدان  علي  جي  �صفره 

عقارية  منطقة  رق���م:/133/  عقار 

عن  بدال  ويطلب  بحم�ض  عمرو  بابا 

�صائع .

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  /15/ي���وم���ا 

بالجريدة الر�صمية. 

العقارية  الم�ص��الح  م��دي��ر 

بحم�ض

115095
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اإع�����������الن

محمد  بن  عدنان  محمد  ادع��ى 

�صهادة  بفقدان  علي  ال�صيخ  ب�صار 

�صند تمليك عقار رقم:/532/ منطقة 

عقارية الر�صتن بحم�ض ويطلب بدال 

عن �صائع .

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  /15/ي����وم����ًا 

بالجريدة الر�صمية.

العقارية  الم�ص��الح  م��دي��ر 

بحم�ض

115096

�صند تبلغ بال�صحف �صادر عن 

الثانية في  المدنية   البداية  محكمة  

 /465 بالدعوى  �صحنايا  اأ�صرفية 

قرار 227/ لعام 2021 

)المدعية(1  التبليغ:  طالب 

عن  اأ�صالة  حامد  متروك  -ف��وزي��ة 

نف�صها وباعتبارها من ورثة المرحوم 

هنيدي فا�صل دليقان 

اأ�صالة  دليقان  �صكيب  منال   -2

على  و�صية  وباعتبارها  نف�صها  عن 

دليقان  ومي�ض  زي��ن  ال��ق��ا���ص��ري��ن  

والماأذونه بتوكيل محام

ع��ن��ه��م��ا وب���اع���ت���ب���اره���ا هي 

المرحوم  ورث���ة  م��ن  وال��ق��ا���ص��ري��ن 

هنيدي فا�صل دليقان يمثلهم جميعا 

المحامي مح�صن الحلبي 

فا�صل  ع�صام  المتدخلة:  الجهة 

دليقان  وكليه المحامي �صادي ال�صباغ 

المطلوب تبليغه )المدعى عليه( 

ن�صيب محمد الخطيب )مجهول مكان 

االإقامة(

ح�صة  بيع  تثبيت  ال��دع��وى: 

�صهمية من عقار وو�صف حالة راهنة

فقد  االإقامة  مجهول  انك  حيث 

تقرر تبليغك �صند التبليغ بال�صحف 

وعلى لوحة اإعالنات المحكمة: 

قرار المحكمة اأ�صا�ض 465/ قرار 

227/ لعام 2021 

�صكاًل  التدخل  طلب  1-ق��ب��ول 

ومو�صوعًا 

المدعية  الجهة  �صراء  تثبيت   -2

للح�صة  عليها  المدعى  الجهة  م��ن 

 2400/29,138 البالغة  ال�صهمية 

�صهم من العقار 1081 اأ�صرفية �صحنايا  

الجهة  ا�صم  على  المبيع  وت�صجيل 

وفق  العقاري  ال�صجل  ف��ي  المدعية 

ح�صر  وثيقة  ح�صب  منهم  كل  ح�صة 

االرث القانوني المبرزة بالدعوى.

3- تثبيت �صراء الجهة المتدخلة 

الح�صة  لن�صف  المدعية  الجهة  من 

 2400  /29,138 البالغة  ال�صهمية 

اأ�صرفية   1081 العقار  م��ن  �صهم 

�صحنايا وت�صجيل هذا الن�صف على 

العقاري   ال�صجل  في  المتدخل  ا�صم 

ا�صم  على  ي�صجل  االآخ��ر  والن�صف 

كل  ن�صيب  ح�صب  المدعية   الجهة 

منهم االرثي وفق وثيقة ح�صر االإرث 

القانوني المذكورة.

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

العقار  �صحيفة  على  المو�صوعة 

بموجب  �صحنايا   اأ�صرفية   1081

ت���اري���خ   /5164 رق�����م  ال���ع���ق���د 

2018/10/1 تالزمًا مع الت�صجيل.

ال��دع��وى  اإ����ص���ارة  ت��رق��ي��ن   -5

العقار  �صحيفة  على  المو�صوعة 

 /5424 العقد  بموجب  ال��م��ذك��ور 

تاريخ 2018/10/14 

 تالزمًا مع الت�صجيل 

المدعى  الجهة  ت�صمين    -6

واأتعاب  والم�صاريف  الر�صوم  عليها 

المحاماة 

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

وبمثابة  وال��م��ت��دخ��ل��ة  ال��م��دع��ي��ة 

الوجاهي  بحق الجهة المدعي عليها 

االأ�صول  ح�صب  علنا  واأف��ه��م  �صدر 

2021/3/30 قابال للطعن  بتاريخ 

بطريق اال�صتئناف 

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

المحددة  المدة  خالل  عنك  قانونيًا 

القانونية  االإجراءات   �صتجري بحق 

والمن�صو�ض عليها بالقانون اأ�صواًل.

القا�صي

66232

اإعالن تبليغ بال�صحف اإلكترونيًا 

بالدعوى  النق�ض  محكمة  عن  �صادر 

اأ�صا�ض 218 قرار 93 لعام 2021م

هايل  التبليغ:  طالبة  الجهة 

�صميح  المحامي  يمثله  ح�صن  خالد 

�صكيكر

الجهة المطلوب تبليغها: �صباح 

يون�ض بنت اأحمد وجميلة عمران بنت 

وج��ودي  وع��دي  وليث  عبداللطيف 

و�صدرة اأوالد محمد لوؤي قطان اأ�صالة 

عن اأنف�صهم واإ�صافة للتركة.

ب�صبب  تبلغكم  لتعذر  ن��ظ��راً 

اإقامتكم تقرر تبليغكم  جهالة عنوان 

المحكمة  اإعالنات  ولوحة  بال�صحف 

القرار رقم 218 بالدعوى رقم اأ�صا�ض 

93 لعام 2021م ال�صادر عن محكمة 

النق�ض والذي جاء فيه:

1- رف�ض الطعن وم�صادرة بدل 

التاأمين.

الر�صوم  الطاعن  ت�صمين   -2

والم�صاريف

3- اإعادة اال�صبارة لمرجعها.

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

2021/2/16م.

رئي�ض المحكمة

66233

اإع������الن ت��ب��ل��ي��غ ب��ال�����ص��ح��ف 

اإلكترونيًا

�صادر عن محكمة النق�ض 

قرار   /94/ اأ�صا�ض  بالدعوى 

/63/ لعام 2021

هايل  التبليغ:  طالبة  الجهة 

�صميح  المحامي  يمثله  ح�صن  خالد 

�صكيكر

تبليغها:ورثة  المطلوب  الجهة   

1-ج��ودي  وه��م  قطان  ل��وؤي  محمد 

بن  2-ع��دي  قطان  لوؤي  محمد  بنت 

محمد  بن  3-ليث  قطان  لوؤي  محمد 

اأحمد  بنت  4-�صباح  قطان  ل��وؤي 

لوؤي  محمد  بنت  5-���ص��درة  يون�ض 

عبد  بنت  عمران  6-جميلة  قطان 

واإ�صافة  اأ�صالة  والجميع  اللطيف 

لتركة موؤرثهم

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

اإعالنات  ولوحة  بال�صحف  تبليغكم 

اأ�صا�ض   /63/ ال��ق��رار   المحكمة  

اأعاله  المذكور   2021 لعام   /94/

و ال�صادر عن محكمة النق�ض والذي 

جاء فيه: 

1- قبول الطعن �صكال 

مو�صوعا  الطعن  رف�����ض   -2

وم�صادرة التاأمين

و  الر�صوم  الطاعن  ت�صمين   -3

الم�صاريف. 

4- اإعادة الملف لمرجعه.

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

2021/2/8م.

رئي�ض المحكمة

66234

اإعالن �صادر عن محكمة البداية 

بدم�صق  ع�صرة  الحادية  المدنية 

بمثابة مذكرة اإخطار

لعام   5966 ال��دع��وى  اأ�صا�ض 

2021

اأحمد  المتدخل:  التجديد  طالب 

محمد  المحامي  يمثله   – الطباع 

�صعيد العلبي 

بمواجهة المتدخل �صدهم: 

 – محمد   – عرفان   – �صماح   -

 – – ح�صان  – رباح  – فريال  احالم 

اإ�صعاف – الهام – �صبحية – موفق 

االنقر  علي  اأبناء  غ�صان   – ب�صام   –
ا�صالة  برهو�ض  ا�صماعيل  وملك 

واإ�صافة لتركة المرحوم علي االنقر 

 – ايا�صل  فايز  محمد  هيفاء   -

�صهير فهمي مر�صي احمد – �صاهيناز 

– ناهد  – �صهير  جاد  المق�صود  عبد 

 – – خالد  – نجاح  – جيهان  – علي 
االنقر  ممدوح  اأبناء  ح�صنا   – هيفاء 

المرحومين  لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة 

علي وممدوح االنقر 

- خلدون – با�صم – محمد ان�ض 

الدين  �صالح  اأبناء  – مفيدة  – احمد 
لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة  ال�صيروان 

المرحومين �صلوى وعلي االنقر 

واإ�صافة  اأ�صالة  الحلبي  فهد   -

لتركة المرحومين وداد واأنور كلثوم 

 9 ال�صاعة  ح���ددت   : ال��دع��وى 

 2021/5/11 ال��ث��الث��اء  �صباحا 

التجديد  بعد  الدعوى  لروؤية  موعدا 

في  للح�صور  المحكمة  وتخطركم 

اأو  تح�صروا  لم  واإذا  المحدد  الوقت 

بحقكم  تجري  عنكم  وكيال  تر�صلوا 

محل  ولجهالة  القانونية  المعاملة 

بوا�صطة  تبليغكم  ج��رى  اإقامتكم 

ال�صحف اأ�صواًل. 

القا�صي

66235

المحكمة  ع���ن  ����ص���ادر  اإع�����الن 

ال�صرعية الثانية بدم�صق بمثابة مذكرة 

دعوى موجهة اإلى المدعى عليه

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

2021/2/1105

ال��م��دع��ي: م��ظ��ل��وم م����راد اب��ن 

�صوكت

عبدو  هندرين  عليها:  المدعى 

بنت �صكري

ال�صاعة التا�صعة زوالية من يوم 

 2021/4/28 في  الواقع  االأربعاء 

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

بطلب  مراد  مظلوم  المدعية:  الجهة 

مخالعة ر�صائية 

ال�صرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

الوقت  في  للح�صور  بدم�صق  الثانية 

اأو تر�صل  اإن لم تح�صر  المحدد حتى 

االج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية . 

جرى  اإقامتك  محل  ولجهالة 

دعوتك بوا�صطة ال�صحف اأ�صواًل.

القا�صي

66236

اإعالن بال�صحف مذكرة اإخطار

فرج  �صليمان  ال�صيد:  القا�صي 

البداية  محكمة  رئي�ض   – العلي 

المدنية االأولى بالح�صكة 

الم�صاعد ال�صيد: توفيق محمد 

الجهة المدعية: عمر احمد العبد 

اهلل – يمثله المحامي محمد الملحم 

احمد  عليها:  المدعى  الجهة 

ال�صيخ ابن عرفات – مجهول االإقامة 

الدعوى: تثبيت بيع مركبة 

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

يوم  الجل�صة  موعد  اإخطاركم  تقرر 

بالدعوى   2021/4/21 االأربعاء 

فان   2021 لعام   1/2212 اأ�صا�ض 

لم تح�صروا اأو تر�صلوا وكيال قانونيا 

االإج�����راءات  بحقكم  ت��ج��ري  عنكم 

القانونية.

االأولى  المدنية  البداية  قا�صي 

بالح�صكة

66237

مذكرة دعوة بال�صحف

العلي  �صليمان  ال�صيد:  القا�صي 

المدنية  البداية  محكمة  قا�صي   –
االأولى بالح�صكة 

الم�صاعد ال�صيد: توفيق محمد 

الحاف�ض  عبد  التبليغ:  طالب 

المحامي  يمثله   – المجيد  احمود 

محمد الملحم 

المطلوب تبليغه: �صارة وخيرية 

 – �صامية  ح�صن  بنات  واآي��ه  ومنى 

مجهولو االإقامة 

الدعوى: تثبيت بيع �صيارة 

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

االأحد  الجل�صة  موعد  تبلغكم  تقرر 

بالدعوى   2021/4/18 بتاريخ 

فان   2021 لعام   1/2673 اأ�صا�ض 

لم تح�صروا اأو تر�صلوا وكيال قانونيا 

االإج�����راءات  بحقكم  ت��ج��ري  عنكم 

القانونية.

القا�صي

66238

اإعالن

تقدم اإلينا ال�صيد: علي بن محمد 

الع�صي�ض بطلب ترخي�ض على العقار 

825 ك�صوة �صرقية 

فمن له اأي اعترا�ض التقدم بطلب 

اإلى مجل�ض مدينة الك�صوة خالل 30 

يوما من تاريخ ن�صر هذا االإعالن.

رئي�ض مجل�ض مدنية الك�صوة

66239

مذكرة اإخطار تنفيذي بال�صحف

طالب التنفيذ: حيدر مهلهل ابن 

جا�صم 

بنك  �صده:  التنفيذ  المطلوب 

بيمو ال�صعودي الفرن�صي 

المو�صوع: رفع رهن 

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/2/1 بتاريخ  ال��زور  بدير 

 1/228 رق��م  التنفيذي  بالملف 

اإخطارك بال�صحف 

وكيال  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

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

القانونية.

بدير  المدني  التنفيذ  رئي�ض 

الزور

66240

�صادرة  بال�صحف  دعوة  مذكرة 

للتاأمين  المدنية  البداية  محكمة  عن 

بريف دم�صق

احمد   : التبليغ  طالب  المدعي 

اإيمان  عايد ر�صوان تمثله المحامية 

عبا�ض 

المدعى عليها المطلوب اإدخالها: 

– حي  – جرمانا  �صركة فريد ب�صارة 

البعث – �صارع القريات 

ب�صبب  تبليغكم  لتعذر  نظرا 

وا�صتنادا  موطنك  منطقة  جهالة 

محاكمات  اأ�صول   34 المادة  الأحكام 

اأ�صا�ض  رقم  بالدعوى  تبليغكم  تقرر 

2021 بوا�صطة ال�صحف  103 لعام 

الخمي�ض  ي���وم  جل�صة  ل��ح�����ص��ور 

�صباحا   10 ال�صاعة   2021/4/15

احمد  من  عليك  المقامة  بالدعوى 

عايد ر�صوان بطلب تعوي�ض 

تر�صل  اأو  ت��ح�����ص��ر  ل���م  ف�����اإذا 

ف�صوف  قانونا  عنك  وكيال  محاميا 

القانونية  المعاملة  بحقك  تجري 

بمثابة  بحقك  الحكم  ي�صدر  و�صوف 

الوجاهي.

القا�صي

66241

تنفيذي  اإخطار  بمثابة  اإع��الن 

بال�صحف

�صادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�صق

اإيداع   37 رقم  التنفيذي  الملف 

لعام 2021

�صيخ  ق��م��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذ:  ط��ال��ب��ة 

�صروجية ورفاقها 

المنفذ عليه: زياد قا�صم الحلبي 

و�صع  تنفيذه:  المطلوب  القرار 

رقم  ال��ره��ن  �صك  التنفيذ  مو�صع 

مبلغ  اإي��داع  والمت�صمن   150/248

ليرة  الف  ثالثمائة  ل.�ض   300000

ا�صارة  وترقين  ل�صالحكم  �صورية 

رهن المركبة 

التنفيذ  رئا�صة  ل��ق��رار  و�صنداً 

الأحكام  وتوفيقًا  دم�صق  في  المدني 

288 من قانون  287 والمادة  المادة 

بتنفيذ  تكليفكم  المحاكمات  اأ�صول 

خالل  اأعاله  المذكور  القرار  م�صمون 

ن�صر  تاريخ  تلي  يوما  ع�صر  خم�صة 

ال�صحف  اإح���دى  ف��ي  االإع����الن  ه��ذا 

اليومية واإال تجري بحقكم االإجراءات 

المنوه عنها في القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�صق

66242

اإعالن

ابراهيم  المواطن  اإلينا  تقدم 

على  بناء  ترخي�ض  بطلب  الدياب  

ال��ع��ق��ار/163/���ص��ب��ع��ا ف��م��ن ي��ود 

التقدم  الترخي�ض  على  االعترا�ض 

وذلك  البلدية  ديوان  اإلى  باعترا�صه 

خالل/30/يومًا من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن.

رئي�ض مجل�ض بلدية �صعبا

66283

هيئة التميز والإبداع 

إعـــــالن مناقصة لتحليل الوضع الراهن للمركز الوطني 
للمتميزين  من حيث النواحي النفسية واالجتماعية

تعلن هيئة التميز والإبداع عن اإجراء مناق�ضة لتحليل الو�ضع الراهن للمركز الوطني للمتميزين من 

حيث النواحي النف�ضية والجتماعية وفق دفاتر ال�ضروط الفنية والمالية والحقوقية ووفقًا لما يلي:

األف ليرة �ضورية  الأولية بمبلغ /300.000/ ثالثمئة  التاأمينات  الأولية: تحدد  التاأمينات    -

اأو بموجب كفالة م�ضرفية  فقط ل غير تدفع بموجب �ضيك م�ضدق لأمر هيئة التميز والإب��داع 

�ضادرة عن اأحد الم�ضارف العامة وفق النماذج المعتمدة لديها ومدون عليها ا�ضم الم�ضروع المحررة 

لأجله اأو نقدًا بموجب اإي�ضال �ضادر عن هيئة التميز والبداع.

- التاأمينات النهائية: 10% من قيمة العقد.

الموؤقتة  بالتاأمينات  ال�ضركاء  جميع  يتقدم  اأن  يجب  �ضريك  من  اأكثر  يت�ضمن  العر�ض  ك��ان  ح��ال  في    -

والنهائية با�ضمهم جميعًا تحت طائلة رف�ض عر�ضهم واأن يت�ضمن عر�ضهم عبارة باأنهم متكافلون مت�ضامنون.

-مدة تنفيذ التعهد: ثالثة اأ�ضهر تبداأ من اليوم التالي لتبليغ المتعهد المر�ضح اأمر المبا�ضرة.

-مدة ارتباط العار�ض بعر�ضه: / 60 / يومًا تبداأ من اليوم التالي لنتهاء موعد تقديم العرو�ض 

لتبليغ  التالي  اليوم  من  اعتبارًاَ   تبداأ  يومًا   /60/ م��دة  بعر�ضه  مرتبطًا  المر�ضح  المتعهد  ويبقى 

المتعهد المر�ضح خطيًا اإحالة التعهد عليه.

القيمة  من   %20 تتجاوز  األ  على  تاأخير  ي��وم  كل  عن  ب��الأل��ف  واح��د   %0.1 التاأخير  -غ��رام��ة 

الإجمالية للعقد.

-يتحمل العار�ض المر�ضح كافة ال�ضرائب والر�ضوم المترتبة على تنفيذ العقد.

والبداع  التميز  بهيئة  الإداري��ة  التنمية  دائ��رة  ال�ضبارة من  والح�ضول على  -يمكن الط��الع 

الكائنة في دم�ضق - مزة فيالت �ضرقية - �ضارع طرابل�ض الغرب بعد ت�ضديد قيمتها البالغة /25.000/ 

ل.�ض فقط خم�ضة وع�ضرون األف ليرة �ضورية ل غير.

-تقدم العرو�ض وفق ما ن�ض عليه نظام العقود الموحد ال�ضادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 

ودفتر   2004 لعام   /51/ رق��م  بالقانون  ال�ضادر  الموحد  العقود  نظام  اأحكام  العقد  على  ويطبق 

ال�ضروط العامة لنظام العقود الموحد ال�ضادر بالمر�ضوم رقم /450/ لعام 2004.

-تقدم العرو�ض اإلى ديوان هيئة التميز والإبداع الكائن في دم�ضق - مزة فيالت �ضرقية - �ضارع 

طرابل�ض الغرب لغاية ال�ضاعة الخام�ضة ع�ضرة والن�ضف ليوم الربعاء الواقع في 2021/4/28 

وتف�ض العرو�ض في اليوم التالي ال�ضاعة الثانية ع�ضرة �ضباحًا في مكتب المناق�ضات في مقر 

هيئة التميز والإبداع.

رئي�س هيئة التميز والبداع   4607

ادارة فنـــــــدق 
ومنتجع الميرا في الالذقية 

تعلن عن رغبتها بعر�ض املواقع التالية لال�ستثمار:

1- مطعم وملهى ليلي )الب�ضتان(

2- مطعم وبار ال�ضن�ضول البحري )لميرا(

3- بار ع�ضير

4- محالت ومكاتب في ال�ضوق التجاري بم�ضاحات مختلفة

     �ضمن بهو الفندق

وذلك وفق ال�ضروط والأحكام المدرجة

 في دفاتر ال�ضروط الخا�ضة بكل موقع على حدة 

 يمكن الطالع و�ضراء دفاتر ال�ضروط من الق�ضم المالي بالفندق 

لقاء مبلغ / 25.000 ل.�ض /

خم�سة وع�سرون الف لرية �سورية فقط الغري

 تقدم العرو�ض �ضمن مغلفات مغلقة لإدارة الفندق

 بمهلة اق�ضاها نهاية الدوام الر�ضمي

 ليوم الثالثاء 2021/4/20 

ادارة الفنــــدق   37894 

اإعالن 

 تعلن شعبة اوقاف الزبداني
هريرة   2/18 561/م.ع  ال��ع��ق��ار  ط����رح  ع���ن 

وقف هريرة ار�ض بعل زراعية م�ضاحته 3790/

دفتر  ح�ضب  عاما   15 لمدة  العلني  بالمزاد  م2 

ال�ضروط المعد من قبل ال�ضعبة ببدل ال�ضتثمار 

ال�ضنوي 300000 ل.�ض التاأمينات اولية 200000 

العالن  ن�ضر  نفقات  ال��م��زاد  قبل  ت�ضدد  ل.���ض 

على عاتق من ير�ضو عليه المزاد 

جل�ضة المزاد الثالثاء 2021/4/27 

لال�ضتف�ضار هاتف :

0991913789/0933520136 / 0117186661 

رئي�س �شعبة اوقاف الزبداني   4639

اإعالن اجتماع هيئة عامة 

إلى السادة أعضاء جمعية 
االستقامة التعاونية السكنية بحرستا

ال�ضكنية  التعاونية  ال�ضتقامة  جمعية  اإدارة  مجل�ض  ق��رر 

الدعوة  المت�ضمن   2021/3/28 ت��اري��خ   /12/ رق���م  بجل�ضته 

الثانية  ال�ضاعة  في  وذل��ك   . العادية   العامة  الهيئة  لجتماع 

ع�ضرة ظهر يوم ال�ضبت الواقع في 2021/4/24 في قاعة جمعية 

ظالل النخيل بالقرب من دوار بالبرامكة لمناق�ضة والم�ضادقة 

على بنود جدول العمال . وفي حال لم يكتمل الن�ضاب يوؤجل 

الجتماع اإلى ال�ضاعة الواحدة ظهرًا من نف�ض التاريخ واليوم .

جدول اعمال الجل�ضة يت�ضمن : 1-مناق�ضة واإقرار تقرير مجل�ض 

الإدارة عن اعمال الجمعية لعام 2020م - 2- مناق�ضة واإقرار تقرير 

مناق�ضة   -3- م    2020 لعام  الجمعية  اعمال  عن  المراقبة  لجنة 

 - 2020م  لعام   للجمعية  الختامية  والح�ضابات  الميزانية  واإق���رار 

4-مناق�ضة واإقرار الموازنة للجمعية لعام 2021 م - 5-اختيار مدقق 

ح�ضابات – محا�ضب قانوني لتدقيق ح�ضابات الجمعية والميزانية 

عن اعمال 2021 م -  6-ماي�ضتجد من اأمور

رئي�ض مجل�ض االإدارة   4643

جمعية االحتاد العربي التعاونية ال�سكنية

الت�ضريعي  المر�ضوم  من   /26/ المادة  لأحكام  ا�ضتنادًا 

التحاد  جمعية  اإدارة  مجل�ض  ق��رر  فقد   2011 لعام   /99/

بتاريخ   /5/ رق��م  جل�ضته  ف��ي  ال�ضكنية  التعاونية  العربي 

لح�ضور  العامة  الهيئة  اأع�ضاء  ال�ضادة  دع��وة   2021  /3/31

الكائن بمنطقة ركن  الجمعية  ال�ضنوي في مقر  الجتماع 

ل�  الموافق  الثالثاء  ي��وم  وذل��ك   ، الدين  اأ�ضد  �ضارع   ، الدين 

2021/4/27 في تمام ال�ضاعة الثانية ظهرًا ، وفي حال عدم 

اكتمال الن�ضاب يوؤجل الجتماع  اإلى ال�ضاعة الثالثة ع�ضرًا 

من نف�ض اليوم وبنف�ض المكان وذلك لمناق�ضة جول الأعمال 

مح�ضر  من  الم�ضتفيدين  ال�ضادة  دع��وة  تقرر  كما   ، المقرر 

الم�ضتفيدين  هيئة  اجتماع  لح�ضور   1670 البديل  قد�ضيا 

بنف�ض اليوم وبنف�ض المكان في تمام ال�ضاعة الثالثة ع�ضرًا ، 

وفي حال عدم اكتمال الن�ضاب يوؤجل الجتماع الى ال�ضاعة 

جدول  لمناق�ضة  وذل���ك   ، ال��ي��وم  نف�ض  م��ن  ع�ضرًا  ال��راب��ع��ة  

الأعمال المقرر ، نرجو من الجميع الح�ضور .

يعتبر هذا الإعالن بمثابة التبليغ ال�ضخ�ضي

رئي�ض مجل�ض االإدارة   4672

46114615



إعـــالنـــــات 5 العدد 257 اخلمي�س 26 �سعبان 1442 هـ  املوافق 8 ني�سان 2021 م

جمعية القنيطرة لل�سكن واال�سطياف

محضــر جلســـة رقـــم /2/
في ال�ضاعة الخام�ضة من اليوم الثالثاء الواقع في 2021/3/23 

اأمين  وح�ضور  اليون�ض  ثائر  ال�ضيد  برئا�ضة  الدارة  مجل�ض  عقد 

ال�ضر ال�ضيد زيد عر�ضان والأع�ضاء ال�ضادة : رجاء الدباك - فاطمة 

الع�ضراوي- ماهر قان�ضاو    البريد ال�وارد: ل يوجد 

قرار رقم /3/ قرر مجل�ض الإدارة بجل�ضته رقم /2/ بالقرار رقم 

/3/ تاريخ 2021/3/23 دعوة الهيئة العامة للجمعية لعقد موؤتمرها 

ال�ضنوي العادي وذلك بتمام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرًا من يوم ال�ضبت 

2021/4/24 وذلك في مقر نقابة المقاولين بمدينة البعث وفي حال 

عدم اكتمال الن�ضاب القانوني يكون الجتماع في نف�ض اليوم اأي يوم 

ال�ضبت الواقع في 2021/4/24  في نف�ض المكان  ال�ضاعة الواحدة ظهرا 

وت�ضديق  ومناق�ضة  -عر�ض   : التالي  الأعمال  جدول  لمناق�ضة  وذلك 

تقرير مجل�ض الإدارة لعام 2020 م -الت�ضديق على الح�ضابات ال�ضنوية 

الختامية وتقرير مفت�ض الح�ضابات لعام  2020 م وموازنة عام2021 

لجنة  تقرير  -مناق�ضة  اأج��ره   وتحديد  الح�ضابات  مدقق  -اختيار  م 

المراقبة والت�ضديق عليه -ت�ضديق خطة عمل مجل�ض الدارة للعام 

2021 م -انتخاب ع�ضو لجنة مراقبة واحد بدل �ضاغر

اآملين عدم التخلف عن الح�ضور

رئي�ض مجل�ض االإدارة    4665

اعالن

عن  غدير  �صليمان  محمد  ادعى 

 /63/ بالعقار  تمليك  �صند  فقدان 

عن  بدال  وطلب  القبار�صية  منطقة 

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض  �صائع 

مدة/15/ يوما من تاريخ الن�صر في 

الجريدة الر�صمية

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

بالالذقية

131379

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

واإخطار

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدينة الثانية في دوما

اأ�صا�ض/1478/  رقم  بالدعوى 

لعام 2021

طعمه  رفيقة  التبليغ:1-  طالب 

بنت  طعمه  �صامية   -2 خليل،  بنت 

خليل،  بنت  طعمة  نبيهة   -3 خليل، 

�صرور  غ���زوان  المحامون  يمثلهم 

وقتيبة خ�صر واأكرم ميا�صة.

بن  طه  وليد  تبليغه:  المطلوب 

م�صطفى

المطلوب اإخطاره: كمال يو�صف 

بن جندل والدته منيرة تولد 1976

ال���ج���ل�������ص���ة: ي������وم االأح������د 

2021/5/9

نظراً لجهالة العنوان تقرر تبليغ 

كمال  واإخطار  م�صطفى  بن  طه  وليد 

جل�صة  بح�صور  جندل  بن  يو�صف 

بالموعد  تعقد  �صوف  التي  المحكمة 

المحكمة  مقر  ف��ي  اأع���اله  ال��م��ذك��ور 

الكائن في دوما.

بطلب: ف�صخ واإعادة ت�صجيل.

وكياًل  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

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

ال�صادر  الحكم  ويعتبر  القانونية 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�صي

66281

اإعالن

هيثم  ال��م��واط��ن  اإل��ي��ن��ا  ت��ق��دم 

على  بناء  ترخي�ض  بطلب  الفيا�ض 

ال��ع��ق��ار/163/���ص��ب��ع��ا ف��م��ن ي��ود 

التقدم  الترخي�ض  على  االعترا�ض 

وذلك  البلدية  ديوان  اإلى  باعترا�صه 

خالل/30/يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن.

رئي�ض مجل�ض بلدية �صبعا

66284

اإعالن

ح�صن  ال��م��واط��ن  اإل��ي��ن��ا  ت��ق��دم 

بناء  ترخي�ض  بطلب  خمي�ض   احمد 

يود  فمن  العقار/366/�صبعا  على 

التقدم  الترخي�ض  على  االعترا�ض 

وذلك  البلدية  ديوان  اإلى  باعترا�صه 

خالل/30/يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن.

رئي�ض بلدية �صبعا

66285

اإخبار تنفيذي

لعام   61 رقم  التنفيذي  الملف   

2021

محمد  عماد  ال�صيد:  اإل��ى  يبلغ 

تي�صير ر�صالن 

 3/719 العقار  لبيع  تمهيداً 

منطقة المليحة بالط 

العائد لل�صيد عماد محمد تي�صير 

ر�صالن 

الم�صرف  لم�صلحة  والمحجوز 

يمثله  التعاوني  الفرع   – العقاري 

والمقدره  الخليل  ح�صن  المحامي 

ت�صعة  ل.�ض   39,000,000 قيمته 

وثالثون مليون ليرة �صورية جبرا فقد 

واأودعت  البيع  �صروط  قائمة  نظمت 

الملف بتاريخ 2021/3/25 

ال�صاعة  التنفيذ  رئا�صة  وعينت 

الخمي�ض  ي���وم  ع�����ص��رة  ال��ث��ان��ي��ة 

الجل�صة  م��وع��د   2021/4/29

من  تقديمه  يحتمل  فيما  للنظر  تعقد 

االعترا�صات على القائمة 

الحادية  ال�صاعة  عينت  كما 

ع�صرة من يوم االأربعاء 2021/6/2 

عدم  حال  في  البيع  لجل�صة  موعدا 

الى  البيع  ي��وؤج��ل  م���زاود  اي  تقدم 

ال�صاعة   2021/6/3 الخمي�ض  يوم 

الحادية ع�صرة 

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

العر�ض  �صاحب  ال��م��زاد  بجل�صة 

االأكبر مهما بلغ الثمن عمال بالقانون 

19 لعام 2014 

المر�صوم  باحكام  وعمال  وذلك 

الحكام  وتوفيقًا   2014 لعام   19

قانون  م��ن  و391   390 المادتين 

فاإننا  المدنية  المحاكمات  ا�صول 

على  االط����الع  ل���زوم  اإل���ى  ننبهكم 

من  لديكم  يكون  ماقد  واإبداء  القائمة 

اأوجه البطالن اأو المالحظات بطريق 

جل�صة  موعد  قبل  عليها  االعترا�ض 

االعترا�ض بثالثة ايام على االأقل واإال 

�صقط حقكم في ذلك.

بريف  الم�صرفي  التنفيذ  مدير 

دم�صق 

66286

اإخبار تنفيذي 

489 لعام  التنفيذي رقم  الملف 

2021

بن  ف���اروق  ال�صيد:  ال��ى  يبلغ 

ابراهيم طابور

 30/2044 العقار  لبيع  تمهيدا 

منطقة ببيال 

ابراهيم  ف��اروق  لل�صيد  العائد 

طابور 

الم�صرف  لم�صلحة  والمحجوز 

يمثله  التعاوني  الفرع   – العقاري 

والمقدره  الخليل  ح�صن  المحامي 

�صتة  ل.���ض   36,000,000 قيمته 

وثالثون مليون ليرة �صورية جبرا فقد 

واأودعت  البيع  �صروط  قائمة  نظمت 

الملف بتاريخ 2021/3/25 

ال�صاعة  التنفيذ  رئا�صة  وعينت 

الواقع  الخمي�ض  يوم  ع�صرة  الثانية 

الجل�صة  موعد   2021/4/29 في 

من  تقديمه  يحتمل  فيما  للنظر  تعقد 

االعترا�صات على القائمة 

الحادية  ال�صاعة  عينت  كما 

موعدا   2021/6/2 االأربعاء  ع�صرة 

لجل�صة البيع في حال عدم تقدم اي 

مزاود يوؤجل البيع الى يوم الخمي�ض 

2021/6/3 ال�صاعة الثانية ع�صرة 

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

العر�ض  �صاحب  ال��م��زاد  بجل�صة 

االكبر مهما بلغ الثمن عمال بالقانون 

19 لعام 2014 

المر�صوم  باحكام  وعمال  وذلك 

الحكام  وتوفيقا   2014 لعام   19

قانون  م��ن  390و391  المادتين 

فاإننا  المدنية  المحاكمات  ا�صول 

على  االط����الع  ل���زوم  ال���ى  ننبهكم 

من  لديكم  يكون  ماقد  وابداء  القائمة 

اوجه البطالن او المالحظات بطريق 

جل�صة  موعد  قبل  عليها  االعترا�ض 

االعترا�ض بثالثة ايام على االقل واال 

�صقط حقكم في ذلك.

بريف  الم�صرفي  التنفيذ  مدير 

دم�صق

66287

اإعالن بمثابة مذكرة دعوة

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

المدنية ال�صابعة ع�صرة بدم�صق

بالدعوى اأ�صا�ض 2021/5115

- الجهة المدعية طالبة التبليغ: 

المحامي  يمثله  اأن��دوره،  الدين  نور 

اأن�ض االأيوبي 

المطلوب  عليها  ال��م��دع��ى   -

اأن��دوره  اأحمد  بنت  بيان  تبليغها: 

اأ�صالة عن نف�صها وباالإ�صافة لتركة 

اأحمد بن خليل اأندوره واإ�صافة لتركة 

مجهولة  اأن��دوره،  اأحمد  بن  محمود 

االإقامة.

اإقامتك  مكان  لجهالة  نظراً   -

 /5115 ال��دع��وى  ف��ي  لدينا  ت��ق��رر 

ال�صحف  ب��اإح��دى  دعوتكم   2021

المحلي����ة علم�ًا اأن موعد الجل�صة هو 

الثالثاء2021/4/27ال�صاعة  يوم 

اأو  تح�صروا  لم  واإذا  �صباحًا،   10

�صتجري  عنكم  ينوب  وكياًل  تر�صلوا 

بحقكم المعاملة القانونية.

القا�صي  

66288

المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  اإع����الن 

ال�صرعية بدم�صق

الغرفة االأولى

بمثابة مذكرة دعوة موجهة اإلى 

المدعى عليه

رقم اأ�صا�ض الدعوى:8896 لعام 

2021

كنجو  والء  المدعية:  الجهة 

ع��راب��ي  ن���دى  ال��م��ح��ام��ي��ة  تمثلها 

والمحامية ليلى موؤذن.

اأحمد  عليها:  المدعى  الجهة 

�صحود بن محمد.

مو�صوع الدعوى: تثبيت وفاة.

ال�����ص��اع��ة  ت��ح��دي��د  ت���ق���رر   -

الواقع  االأرب��ع��اء  ي��وم  من  العا�صرة 

للنظر  م��وع��داً   2021/4/28 ف��ي 

الجهة  من  عليك  المقامة  بالدعوى 

وليد  وف��اة  تثبيت  بطلب  المدعية 

ال�صرعية  المحكمة  وتبلغك  �صحود 

الوقت  في  للح�صور  بدم�صق  االأولى 

تح�صر  لم  اإذا  حتى  لذلك  المحدد 

بحقك  تجري  عنك  وكياًل  تر�صل  اأو 

تبليغك  ولتعذر  القانونية  المعاملة 

ال��ك��ائ��ن ف��ي دم�صق  ال��ع��ن��وان  اإل���ى 

وعجمي  دب�ض  بناء   – –الحريقة 
االإ�صتثنائية  الظروف  ب�صبب  –ذلك 
الت�صريعي  المر�صوم  باأحكام  وعماًل 

رقم/25/لعام 2013 جرى تبليغك 

بوا�صطة ال�صحف اأ�صواًل.

القا�صي ال�صرعي بدم�صق

66289

اإعالن بمثابة كتاب تحديد موعد 

ت�صليم  بال�صحف

�صادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�صق

 5638 رق��م  التنفيذي  الملف 

بدائي لعام2021

طالب التنفيذ: عامر جمعة يمثله 

المحامي محمد جمال ديري

�صالح  هيثم  ع��ل��ي��ه:  المنفذ 

�صليمان بن علي �صالح

ال���ق���رار ال��م��ط��ل��وب ت��ن��ف��ي��ذه: 

ب��ت��اري��خ   199 رق����م  ال���ق���رار  ه���و 

محكمة  عن  ال�صادر   2021/1/14

اال�صتئناف المدنية ال�صابعة بدم�صق 

والمت�صمن:

البداية  محكمة  ق��رار  ت�صديق 

المو�صوف  العقار  وت�صليم  المدنية 

بالمح�صر رقم 5/4083 �صرك�صية 

التنفيذ  رئا�صة  ل��ق��رار  و�صنداً 

الأحكام  وتوفيقًا  دم�صق  في  المدني 

288 من قانون  287 والمادة  المادة 

باأنه  تبليغكم  المحاكمات  اأ�صول 

مو�صوع  العقار  ت�صليم  موعد  تحدد 

الملف التنفيذي وذلك في يوم االأحد 

2021/4/18 ال�صاعة الثالثة ظهرا

مدير التنفيذ المدني بدم�صق

66297

اإع�����الن

اع���ت���م���ادا ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

رقم  الت�صريعي  للمر�صوم  التنفيذية 

حول   2008/9/24 ت��اري��خ     59

الترخي�ض  على ال�صيوع:

تعلن بلدية عرطوز

�صويد  �صعدة  المواطنة  ب��اأن 

رخ�صة  لمنحه  بطلب  تقدم  و�صركاه 

بناء على ال�صيوع لح�صتها من العقار 

للمواطنين  ويمكن  عرطوز   3/907

واال�صتف�صار  اال�صبارة  على  االطالع 

عن كل ما يتعلق بهذا المو�صوع من 

الدوام  اأوق��ات  خالل  البلدية  دي��وان 

اعتبار  يومًا  ثالثين  لمدة  الر�صمي 

وتقديم  االإعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 

االعترا�ض لمن له  م�صلحة  مبا�صرة 

مدة  خالل  البلدية  اإلى  بالمو�صوع 

االإعالن وتقديم الوثائق الالزمة.

رئي�ض مجل�ض بلدية عرطوز

66298

اإعالن �صادر عن محكمة ال�صلح 

المدنية الثامنة بدم�صق

بمثابة مذكرة دعوة موجهة اإلى 

الجهة المدعى عليها

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

 2021/83/4268

الجهة المدعية: رغده بنت �صعد 

الدين يبرودي 

غ�صان  عليها:  المدعى  الجهة 

عن  اأ�صالة  ي��ب��رودي  ا�صماعيل  بن 

نف�صه واإ�صافة لتركة �صعد الدين بن 

بنت  و�صفيقة  يبرودي  الحميد  عبد 

محي الدين كلحو وا�صماعيل بن عبد 

الحميد يبرودي وربيحة بنت محمد 

عبد  بنت  ووفيقة  اللحام  �صالح 

الحميد يبرودي 

الدعوى: اإزالة �صيوع 

تدعوك المحكمة لح�صور جل�صة 

�صباحًا   10 ال�صاعة  في  المحاكمة 

في  للنظر   2021/5/9 االأح��د  يوم 

المدعية  من  عليك  المقامة  الدعوى 

رغده يبرودي فاإذا لم تح�صر بنف�صك 

بحقك  تجري  عنك  وكيال  تر�صل  او 

المعاملة القانونية و�صي�صدر الحكم 

ولجهالة  الوجاهي  بمثابة  بحقك 

بوا�صطة  تبليغك  جرى  اإقامتك  محل 

ال�صحف اأ�صواًل.

القا�صي

66299

مذكرة تبليغ �صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صاد�صة ع�صرة بدم�صق

مرت�صى  عبير  التبليغ:  طالب 

لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة  منير  بنت 

موؤرثها منير مرت�صى بن مهدي 

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

واإ�صافة  اأ�صالة  منير  بن  مرت�صى 

لتركة موؤرثه منير مرت�صى بن مهدي 

الدعوى: تثبيت بيع �صيارة 

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

 )9422( اأ�صا�ض  بالدعوى  لدينا 

القادمة  الجل�صة  م��وع��د  تبليغك 

ال�صاعة   2021/4/25 االأح��د  يوم 

العا�صرة �صباحًا 

من  تر�صل  او  تح�صر  ل��م  واإذا 

ينوب عنك �صتجري بحقك المعاملة 

القانونية.

القا�صي

66300

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�صابعة بدم�صق

طالب التبليغ المدعي المحامي 

احمد �صاوي ب�صفته ال�صخ�صية

المدعى  تبليغهم  ال��م��ط��ل��وب 

عليهم

ابو  نبيها  المرحومة  ورث��ة   -1

وهم  رحمة  والدتها  محمد  بنت  اذان 

ورو�صة  وحافظ  وعي�صى  ريا�ض 

طعمة  �صالح  اأوالد  وزينب  وفريحة 

والجميع اأ�صالة عن انف�صهم واإ�صافة 

ابو  نبيها  والدتهم  مورثتهم  لتركة 

اذان التي لم ت�صفى تركتها بعد

فوزيه  ال��م��رح��وم��ة  ورث���ة   -2

�صعدى بنت م�صطفى والدتها فاطمة 

وهم �صقيقتيها ب�صيره ونفي�صه ابنتا 

وابن  م�صطفى  بن  �صعدى  م�صطفى 

ابن عمها اح�صان واحمد اوالد ا�صعد 

وريا�ض  ووليد  محمود  بن  �صعدى 

�صعدى  محمود  اوالد  وعمران  وعماد 

عن  ا�صالة  والجميع  محمود  ب��ن 

مورثتهم  لتركة  وا�صافة  انف�صهم 

فوزيه �صعدى التي لم ت�صفى تركتها 

بعد

زهريه  ال��م��رح��وم��ة  ورث���ة   -3

�صعدى بنت م�صطفى والدتها فاطمة 

وب�صيمه  وفاطمة  زهور  بناتها  وهم 

اوالد محمد  واإيمان  و�صميره وتميمه 

علي ليلى بن عبد المجيد و�صقيقتيها 

م�صطفى  اب��ن��ت��ا  وب�����ص��ي��ره  ف��وزي��ه 

ا�صالة  والجميع  محمود  بن  �صعدى 

عن انف�صهم واإ�صافة لتركة مورثتهم 

زهريه �صعدى التي لم ت�صفى تركتها 

بعد

بن  طعمه  لطيف  ورث����ة   -4

زوجته  وه��م  نبيها  وال��دت��ه  �صالح 

واوالده  طه  محمد  بنت  لباد  ن��دى 

ون��ور  و���ص��وزان  و�صماح  ر���ص��وان 

والجميع اأ�صالة عن اأنف�صهم واإ�صافة 

لتركة مورثهم لطيف طعمه الذي لم 

ي�صفى تركته بعد

ب�صيره  المرحومة  ورث���ة   -5

�صعدى بنت م�صطفى والدتها فاطمة 

وابن  �صعدى  نفي�صه  �صقيقتها  وهم 

ابن عمها اح�صان واحمد اوالد ا�صعد 

وريا�ض  ووليد  محمود  بن  �صعدى 

�صعدى  محمود  اوالد  وعمران  وعماد 

عن  اأ���ص��ال��ة  والجميع  محمود  ب��ن 

مورثتهم  لتركة  واإ�صافة  اأنف�صهم 

دعوة جمعية العاملني يف القطاع العام وال�سناعة
في  ال��واق��ع  الرب��ع��اء  ي��وم  لالجتماع  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اع�����ض��اء  ال�����ض��ادة  الجمعية  ت��دع��و 

2021/4/28 في ال�ضاعة الرابعة ع�ضرًا  وفي حال عدم اكتمال الن�ضاب القانوني يوؤجل اإلى 

العام للجمعيات  اليوم في قاعة /17/ ني�ضان في التحاد   التالية من نف�ض  ال�ضاعة  تمام 

لمناق�ضة  وذلك  ال�ضخ�ضي  التبليغ  بمثابة  الإع��الن  هذا  ويعتبر  بحرات  بال�ضبع  الحرفية 

جدول العمال التالي :

1- تالوة ومناق�ضة تقرير مجل�ض الإدارة عن عام/2020/ والم�ضادقة عليه

2-عر�ض و�ضرح الح�ضابات الختامية لميزانية /2020/  والم�ضادقة عليها

3-تالوة ومناق�ضة تقرير مفت�ض الح�ضابات عن عام /2020/

4- الم�ضادقة على م�ضروع الموازنة التقديرية لعام /2021/

5-تالوة ومناق�ضة تقرير لجنة الرقابة عن عام /2020/

لعام /2021/ وتحديد  الجمعية  6--تفوي�ض مجل�ض الدارة باختيار مدقق ح�ضابات 

اأجره ح�ضب النظمة والقوانين

7-تفوي�ض مجل�ض الإدارة ب�ضراء اأرا�ض معدة للبناء من القطاعين العام والخا�ض

8- تفوي�ض مجل�ض الدارة ل�ضتئجار مقر للجمعية بمبلغ ل يتجاوز

      /100000 ل �ض/ مئة الف ليرة �ضورية �ضهريا

9-الم�ضادقة على كافة الم�ضاريف المعتمدة في الميزانية 

10- ما ي�ضتجد من امور

رئي�ض مجل�ض االدارة    4634

ب�صيره �صعدى التي لم ت�صفى تركتها 

بعد

الدعوى: تثبيت بيع

المطلوب  عناوين  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  تبليغهم 

 2021 ل��ع��ام   2776 اأ���ص��ا���ض  رق��م 

تبليغكم لح�صور الجل�صة القادم يوم 

االأحد 2021/5/9 ال�صاعة العا�صرة 

تر�صلوا  او  تح�صروا  لم  واإذا  �صباحا 

وكيال عنكم �صتجري بحقكم المعاملة 

لقانونية.

القا�صي

66301

اإعالن اإخطار بال�صحف

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر 

بدم�صق – الغرفة الثانية

موجهة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه

ابنة  ق�صق�ض  �صفاء  المدعية: 

محمد  المحامي  يمثلها  الوهاب  عبد 

معتز الحم�صي 

بن  كمال  محمد  عليه:  المدعى 

تولد  لطفية  والدته  الم�صري  احمد 

دم�صق 1963 

 1051 اأ�صا�ض  رق��م  ال��دع��وى: 

لعام 2021 

زوالية  العا�صرة  ال�صاعة  في 

 2021/5/4 في  الثالثاء  ي��وم  من 

الثانية  ال�صرعية  المحكمة  تخطرك 

بدم�صق للح�صور في الوقت المحدد 

في  االأول  العائلي  المجل�ض  لح�صور 

المدعية  من  عليك  المقامة  الدعوى 

لم  اإذا  حتى  لل�صقاق  تفريق  بطلب 

تجري  عنك  وكيال  تر�صل  اأو  تح�صر 

في حقك االإجراءات القانونية ويعتبر 

بمثابة  بحقك  �صي�صدر  الذي  الحكم 

 34 المادة  باحكام  وعمال  الوجاهي 

لعام  المحاكمات  ا�صول  قانون  من 

بوا�صطة  اإخ���ط���ارك  ج���رى   2016

ال�صحف.

القا�صي

66302

بمثابة  بال�صحف  تبليغ  اإعالن 

مذكرة دعوة

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر 

بدم�صق – الغرفة الثانية

الك�صم  هيثم  زينب  المدعية: 

معتز  م��ح��م��د  ال��م��ح��ام��ي  يمثلها 

الحم�صي 

بن  خالد  محمد  عليه:  المدعى 

احمد نافع �صكر تولد 1969 م 

 7331 اأ�صا�ض  رق��م  ال��دع��وى: 

لعام 2021 

في ال�صاعة التا�صعة زوالية من 

2021/5/9 تخطرك  يوم االأحد في 

بدم�صق  الثانية  ال�صرعية  المحكمة 

لروؤية  المحدد   الوقت  في  للح�صور 

المدعية   من  عليك  المقامة  الدعوى 

لم  اإذا  حتى  لل�صقاق  تفريق  بطلب 

تجري  عنك  وكيال  تر�صل  او  تح�صر 

في حقك االإجراءات القانونية ويعتبر 

بمثابة  بحقك  �صي�صدر  الذي  الحكم 

 34 المادة  باحكام  وعمال  الوجاهي 

لعام  المحاكمات  ا�صول  قانون  من 

بال�صحف  تبليغك  ج��رى   2016

ا�صوال.

القا�صي

66303

اإخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

ال�صرعية  المحكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

الخام�صة بدم�صق 

رقم الدعوى:2021/2942

ال���م���دع���ي: ف��اط��م��ة ورب��ي��ع��ة 

براء  المحاميان  يمثلهما  ا�صماعيل 

فواز  وح�صام  ال�صحادات  ا�صماعيل 

المغربي.

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

تبليغهما: 

فار�ض  ابن  يو�صف  ح�صين   -1

الفار�ض والدته عائ�صة المحمود.

عبد  اب��ن  ا�صماعيل  اأح��م��د   -2

الرحمن والدته ربيعة.

لح�صور  المحكمة  ت��دع��وك��م 

يوم  ال��م��ح��ددة  المحاكمة  جل�صة 

الثالثاء الوارد في 2021/5/4.

ال�صاعة العا�صرة �صباحًا بطلب 

ون�صب  زواج  طالق/تثبيت  تثبيت 

وطالق.

لجهالة  تبليغكم  لتعذر  ونظراً 

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

لعام   1 رق��م  المدنية  المحاكمات 

بوا�صطة  دعوتكم  تقرر  فقد   2016

المحكمة  اإعالنات  ولوحة  ال�صحف 

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

المعاملة  وكياًل عنك �صتجري بحقك 

القانونية.

القا�صي

66304

تنفيذي  اإخطار  بمثابة  اإع��الن 

بال�صحف

�صادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�صق

  1231 رق��م  التنفيذي  بالملف 

لعام2021  �صلحي 

الدين  ح�صام  التنفيذ:  طالب 

يمثلهم  البدوي  واأمل  وهناده  وهيام 

المحامي محمد خير العدوي  

المطلوب التنفيذ �صده:

لجهالة  ال���ب���دوي   دع���اء   -1

لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة  العنوان. 

والمرحومة  حمادة  اأحمد  المرحوم 

هنية البدوي 

لجهالة  ال���ب���دوي   ن���ور   -2

لتركة  واإ�صافة  اأ�صالة  العنوان.  

والمرحومة  حمادة  اأحمد  المرحوم 

هنية البدوي 

مو�صوع التنفيذ: هو القرار رقم 

ال�صلح  محكمة  عن  ال�صادر   536

والمت�صمن  بدم�صق   الثانية  المدني 

المت�صمن اإزالة �صيوع العقار 1/430 

�صويقة بالبيع بالمزاد العلني.

في  التنفيذ  رئا�صة  لقرار  و�صندا ً

المادتين  الأح��ك��ام  وتوفيقًا  دم�صق 

اأ���ص��ول  ق��ان��ون  م��ن  287و288 

بتنفيذ  نكلفكم  المدنية  المحاكمات 

خالل  اأعاله  المذكور  القرار  م�صمون 

خم�صة ع�صر يوما ً تلي تاريخ التبليغ 

االإج���راءات  بحقكم  �صتجري  واإال   ،

في  عليها  المن�صو�ض  التنفيذية 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني  بدم�صق

66305

مذكرة دعوة بال�صحف 

عي�صى  منهل  ال�صيد:  القا�صي 

المدنية  ال�صلح  محكمة  رئي�ض   -

الثانية بالح�صكة.  

الم�صاعد: اأحمد �صيخو.

رم�صان  محمد  التبليغ:  طالب 

خالد  المحامي  يمثله   – ال��ع��ل��ي  

العلي.

المطلوب تبليغه:  فادي بنيامين 

زومايه   – مجهول االإقامة .

الدع�وى: تثبيت بيع �صيارة

وتعذر  عنوانك  لجهالة  نظراً 

تقرر  فقد  العادية  بالطرق  تبليغك 

بال�صحف  الدعوى  مذكرة  تبليغك 

م���وع���د ال��ج��ل�����ص��ة ال���م���ق���ررة ي��وم 

بالدعوى   2021/4/29 الخمي�ض 

فان   2021 ا�صا�ض/1736/لعام 

عنك  ينوب  من  تر�صل  او  تح�صر  لم 

القانونية  االإج���راءات  نتخذ  �صوف 

بحقك.

ال��ق���ا�ص����ي  

66306

اإخطار تنفيذي بال�صحف

�صند تبليغ بالملف 1293 لعام 

2021 تنفيذ ريف دم�صق

محمد  با�صمة  التنفيذ:  طالب 

�صعيد جزايرلي تمثلها المحامية االء 

الح�صين 

المطلوب التنفيذ عليه:رغيد بن 

عثمان العرق�صو�صي. 

القرار  التنفيذ  مو�صع  و�صع 

بالدعوى   2021 لعام  رق��م/448/ 

اأ�صا�ض رقم 1513 �صادر عن محكمة 

البداية المدنية  االأولى بريف دم�صق 

والمت�صمن:

1- تثبيت البيع الجاري للعقار 

العقارية  ترما  عين   33/1355 رقم 

وتخويلك بقب�ض ر�صيد الثمن.

التنفيذ  رئي�ض  ل��ق��رار  تنفيذاً 

 ,286( المادتين  الأحكام  وتوفيقًا 

المحاكمات  اأ�صول  قانون  من   )288

نكلفك بتنفيذ م�صمون القرار المذكور 

تاريخ  تلي  يومًا  ع�صر  خم�صة  خالل 

�صتجري  واإال  االإخطار  هذا  تبليغك 

بحقك االإجراءات 

التنفيذية المن�صو�ض عليها في 

القانون المذكور.

ريف  في  المدني  التنفيذ  مدير 

دم�صق

66307

مذكرة اإخطار بال�صحف 

ميخائيل  دافيد  ال�صيد:  القا�صي 

المدنية  ال�صلح  محكمة  رئي�ض   -

الثانية بالح�صكة المندب.  

الم�صاعد: اأحمد �صيخو.

جبر  اهلل  �صيف  االإخطار:  طالب 

– يمثله المحامي يون�ض  ابن محمد  

�صرموخ .

محمود   -1 اإخ��ط��اره:   المطلوب 

كيتوع ابن عبدو 2- ورثة احمد ح�صين 

القا�صي وهم ) جميلة �صريف الحمادين 

و عو�ض محمود الجا�صم واياد وا�صامة 

احمد  اأوالد  وح�صين  و�صامح  وجهاد 

االإقامة  مجهولو   – القا�صي(   ح�صين 

الدع�وى: تثبيت بيع �صيارة

وتعذر  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

فقد  ال��ع��ادي��ة  ب��ال��ط��رق  تبليغكم 

االإخ��ط��ار  م��ذك��رة  تبليغكم  ت��ق��رر 

المقررة  الجل�صة  موعد  بال�صحف 

بالدعوى   2021/4/25 االأحد  يوم 

فان   2021 لعام  اأ�صا�ض/2/1588 

لم تح�صروا او تر�صوا من ينوب عنكم 

القانونية  االإج���راءات  نتخذ  �صوف 

و�صي�صدر القرار بحقكم بمثابة. 

ال��ق���ا�ص���ي المندب

66308

مذكرة اإخطار بال�صحف

را�صد  محمد  ال�صيد:  القا�صي 

ال�صلح  محكمة  قا�صي  محمود- 

المدنية ببئر الحلو الوردية.

الم�صاعد: خ�صر االحمد.

زيانات  �صالح  االإخطار:  طالب 

بون�ض  المحامي  يمثله  �صلمان-  ابن 

�صرموخ.

�صليمان  اإخ��ط��اره:  المطلوب 

محمد بطايحي – مجهول االإقامة.

الدعوى: تثبيت بيع �صيارة.

وتعذر  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

فقد  ال��ع��ادي��ة  ب��ال��ط��رق  تبليغكم 

االإخ��ط��ار  م��ذك��رة  تبليغكم  ت��ق��رر 

المقررة  الجل�صة  موعد  بال�صحف 

بالدعوى   2021/4/25 االأحد  يوم 

لم  ف��ان   2021 اأ�صا�ض/96/لعام 

تح�صر او تر�صل من ينوب عنك �صوف 

نتخذ االإجراءات القانونية و�صي�صدر 

القرار بحقك بمثابة الوجاهي. 

ال��ق���ا�ص���ي 

66309

مذكرة اإخطار بال�صحف 

ميخائيل  دافيد  ال�صيد:  القا�صي 

المدنية  ال�صلح  محكمة  رئي�ض   -

االأولى بالح�صكة 

الم�صاعد: دخيل ابراهيم  

ط��ال��ب االخ��ط��ار: اح��م��د جعفر 

– يمثله المحامي يون�ض  ابن محمد  

�صرموخ  

المطلوب اخطاره:  ح�صن محمد 

حك – مجهول االقامة      

الدع�وى: تثبيت بيع �صيارة

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

االخ��ط��ار  م���ذك���رة  تبليغك  ت��ق��رر 

المقررة  الجل�صة  موعد  بال�صحف 

بالدعوى   2021/4/25 االحد  يوم 

فان   2021 لعام  ا�صا�ض/1/1587 

عنك  ينوب  من  تر�صل  او  تح�صر  لم 

القانونية  االج���راءات  نتخذ  �صوف 

بمثابة  بحقك  ال��ق��رار  و�صي�صدر 

الوجاهي. 

ال��ق���ا�ص���ي

66310

مذكرة اإخطار بال�صحف 

ميخائيل  دافيد  ال�صيد:  القا�صي 

المدنية  ال�صلح  محكمة  رئي�ض   -

االأولى بالح�صكة 

الم�صاعد: دخيل ابراهيم  

جمعة  ابراهيم  االخطار:  طالب 

يون�ض  المحامي  يمثله   – االح��م��د  

�صرموخ  

احمد  عمار  اخطاره:   المطلوب 

المنتنه – مجهول االإقامة      

الدع�وى: تثبيت بيع �صيارة

تقرر  فقد  عنوانك  لجهالة  نظراً 

بال�صحف  االإخطار  مذكرة  تبليغك 

االأح��د  ي��وم  المقررة  الجل�صة  موعد 

ا�صا�ض  بالدعوى   2021/4/25

1/1585 لعام 2021 فان لم تح�صر 

او تر�صل من ينوب عنك �صوف نتخذ 

االإجراءات القانونية و�صي�صدر القرار 

بحقك بمثابة الوجاهي.                                

ال��ق���ا�ص��������������ي

66311

اإعالن

 بمثابة مذكرة  اإخطار  

اال�صتئناف  محكمة  عن  �صادرة 

المدنية ال�صاد�صة بدم�صق 

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

2021/201 تجاري

بعد  التجديد  طالبة  الجهة 

يمثله  ي��ون�����ض  هي�صم  ال��ن��ق�����ض: 

االآلو�صي  ال��ق��ادر  عبد  المحاميان 

وعا�صم عثمان.

الجهة المطلوب التجديد �صدها 

بعد النق�ض ) المطلوب تبليغها (: 

اأ�صالة  يون�ض  ح�صام  محمد 

واإ�صافة لتركة محمد ممدوح يون�ض. 

ق��ررت  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��را 

جل�صة  لح�صور  دع��وت��ك  المحكمة 

الثالثاء  يوم  في  المحددة  المحاكمة 

العا�صرة  ال�صاعة   2021/5/11

اإل��ى  ال��ح�����ص��ور  فعليك   ، �صباحا 

 ، اأعاله  المبين  الموعد  في  المحكمة 

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

عنك تجري بحقك المعاملة القانونية 

بحقك  �صي�صدر  الذي  الحكم  ويعتبر 

بمثابة الوجاهي .  

الرئي�ض

66312

اإعالن  

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

ال�صحف

زكريا  محمد  التنفيذ:  ط��ال��ب 

يون�ض  المحامي  يمثله    - ال�صرير 

�صرموخ. 

عمر  عليه:  التنفيذ  المطلوب 

�صيفو احمد  – مجهول االقامة .

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/4/1 بتاريخ  بالح�صكة 

رق��م/914/���ض  التنفيذي  بالملف 

لعام 2021  

بالطرق  تبليغكم  لتعذر  نظراً 

عن  اخ��ط��ارك��م  ت��ق��رر  فقد  ال��ع��ادي��ة 

تم  بانه  اليومية  ال�صحف  طريق 

بالدعوى  رق��م/313/  القرار  و�صع 

ال�صادر   2021 ا�صا�ض/784/لعام 

عن محكمة ال�صلح المدني بالح�صكة 

تثبيت  والمت�صمن  التنفيذ  مو�صع 

رق��م/468585/اإدل��ب  �صيارة  بيع 

ينوب  من  تر�صل  او  تح�صر  لم  فان 

بحقك  تتخذ  ���ص��وف  ق��ان��ون��ًا  عنك 

االإجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة

66313

اإعالن 

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

ال�صحف

زكريا  محمد  التنفيذ:  ط��ال��ب 

يون�ض  المحامي  يمثله    - ال�صرير 

�صرموخ. 

عطيه  عليه:  التنفيذ  المطلوب 

خوري ابراهيم ابن مو�صى  – مجهول 

االإقامة .

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/4/1 بتاريخ  بالح�صكة 

رق��م/916/���ض  التنفيذي  بالملف 

لعام 2021  

بالطرق  تبليغكم  لتعذر  نظراً 

عن  اإخ��ط��ارك��م  ت��ق��رر  فقد  ال��ع��ادي��ة 

تم  بانه  اليومية  ال�صحف  طريق 

بالدعوى  رق��م/314/  القرار  و�صع 

ال�صادر   2021 اأ�صا�ض/786/لعام 

عن محكمة ال�صلح المدني بالح�صكة 

تثبيت  والمت�صمن  التنفيذ  مو�صع 

رقم/231023/دم�صق  �صيارة  بيع 

ينوب  من  تر�صل  او  تح�صر  لم  ف��اأن 

بحقك  تتخذ  ���ص��وف  ق��ان��ون��ًا  عنك 

االإجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة  

66314

اإعالن 

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

ال�صحف

زين  محمود  التنفيذ:  ط��ال��ب 

يمثله    - اب��راه��ي��م  العابدينابن 

المحامي يون�ض �صرموخ. 

عبداهلل  عليه:  التنفيذ  المطلوب 

مجهول   – ج��ا���ص��م   اب���ن  المحمد 

االقامة.

المدني  التنفيذ  رئا�صة  ق��ررت 

 2021/4/1 بتاريخ  بالح�صكة 

رق��م/913/���ض  التنفيذي  بالملف 

لعام 2021  

بالطرق  تبليغكم  لتعذر  نظراً 

عن  اخ��ط��ارك��م  ت��ق��رر  فقد  ال��ع��ادي��ة 

تم  بانه  اليومية  ال�صحف  طريق 

بالدعوى  رق��م/312/  القرار  و�صع 

ال�صادر   2021 ا�صا�ض/761/لعام 

عن محكمة ال�صلح المدني بالح�صكة 

تثبيت  والمت�صمن  التنفيذ  مو�صع 

رقم/266063/حم�ض  �صيارة  بيع 

ينوب  من  تر�صل  او  تح�صر  لم  ف��اأن 

بحقك  تتخذ  ���ص��وف  ق��ان��ون��ًا  عنك 

االجراءات القانونية

مدير التنفيذ المدني بالح�صكة  

66315

                                                                                                                

مذكرة دعوة بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية في القنيطرة

رقم الدعوى : 2021/47

1- ال�صيد وزير   : طالب التبليغ 

ا�صافة  الزراعي  واال�صالح  الزراعة 

لمن�صبه 

2-ال�����ص��ي��د م���دي���ر ال���زراع���ة 

القنيطرة  ف��ي  ال��زراع��ي  واال���ص��الح 

ا�صافة لوظيفته تمثلهم ادارة ق�صايا 

الدولة 

-المطلوب تبليغه : ح�صين علي 

ادري�ض 

مجهول االقامة 

مطالبة   : ال��دع��وى  -مو�صوع 

بمبلغ 

تدعوك  اقامتك  لجهالة  ن��ظ��راً 

محكمة البداية المدنية في القنيطرة 

لجل�صة المحاكمة في الدعوى ا�صا�ض 

من  عليك  والمقامة   2021 لعام   47

ال�صاعة  في  وذل��ك  المدعية  الجهة 

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

 2021/4/25

فاذا لم تح�صر بنف�صك او تر�صل 

بحقك  �صتجري  ق��ان��ون��ي��ًا  وك��ي��اًل 

المعاملة القانونية 

القا�صي

66316

اإعالن 

عبد  ب��الل  المواطن  اإلينا  تقدم 

من  ح�صته  على  للترخي�ض  الرحيم 

المنطقة  م��ن   /556/ رق��م  العقار 

يوجد  فمن  القبلية  قطنا  العقارية 

لديه اعترا�ض مراجعة مجل�ض مدينة 

تاريخ  من  يومًا  ثالثين  خالل  قطنا 

االعالن

رئي�ض مجل�ض مدينة قطنا

66317

مذكرة اخطار بال�صحف �صادرة 

عن المحكمة ال�صرعية في خان اأرنبة

مو�صى  اأماني  المدعية:  الجهة 

العثمان

اأحمد  عليها:  المدعى  الجهة 

في�صل عثمان- مجهول االقامة

الدعوى: تفريق لعلة ال�صاق

ال�صرعية  بالدعوى  لدينا  تقرر 

 2021 ل��ع��ام   /250/ ا���ص��ا���ض 

المنظورة اأمام المحكمة ال�صرعية في 

ارنبة تبليغك اخطارك باحدى  خان 

موعد  وال��م��ق��رر  اليومية  ال�صحف 

 2021/4/27 بتاريخ  الجل�صة 

ار�صال  اأو  ح�صورك  عدم  حال  وفي 

المعاملة  بحقك  �صتجري  عنك  وكيل 

الحكم  بحقك  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

66318

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اإع���الن 

بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الثانية ع�صرة بدم�صق 

لعام   /  6415/  : الدعوى  رقم 

2021

المدعي : محمد القبيطري

المدعى عليها المطلوب تبليغها 

: دينا القبيطري بنت محمد

تدعوك المحكمة لح�صور جل�صة 

االأرب��ع��اء  ي��وم  المحددة  المحاكمة 

ال�صاعة   2021/5/26 ب��ت��اري��خ 

بعد  تجديد  بطلب  �صباحًا  العا�صرة 

محل  لجهالة  ن��ظ��راً  و  اال�صتئناف 

بوا�صطة  دع��وت��ك  ت��ق��ررت  اإق��ام��ت��ك 

المحكمة  اإعالنات  لوحة  و  ال�صحف 

اأو تر�صلي  لم تح�صري بنف�صك  اإذا  و 

المعاملة  وكياًل عنك �صتجري بحقك 

القانونية .

القا�صي

66319



إعـــالنـــــات 6 العدد 257 اخلمي�س 26 �سعبان 1442 هـ  املوافق 8 ني�سان 2021 م

اعالن بمثابة مذكرة اخطار

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

المدنية الخام�صة ع�صرة بدم�صق

طالب االخطار : فتحية اللحام 

عبد   : اخ��ط��اره  المطلوب  ا�صم 

البا�صط البقاعي بن عمر ا�صالة عن 

محمد  موؤرثيه  لتركة  وا�صافة  نف�صه 

ونعمات اللحام 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  اخطاره 

 2021 ل��ع��ام   8568 ا���ص��ا���ض  رق��م 

القادمة  الجل�صة  بموعد  دع��وت��ك 

ال�صاعة   2021/5/4 ب��ت��اري��خ 

العا�صرة  �صباحًا

القا�صي

66320

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

التجارية  المدنية  البداية  محكمة 

اأ�صا�ض  رقم  بالدعوى  دم�صق  بريف 

/154/ لعام 2021 

اآف��اق  �صركة   : المدعية  الجهة 

وال��م��ق��اوالت  للتجارة  العمرانية 

برئي�ض  ممثلة  المغفلة  الم�صاهمة 

�صامر  محمد  ال�صيد  اإدارتها  مجل�ض 

م�صطفى م�صطفى .

ماجدة   : عليهم  المدعى  الجهة 

و�صميرة واإح�صان وفي�صل حجازي .

ح�صة  بيع  تثبيت  الدع���وى: 

�صهمية .

ووفقًا  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

/اأ/  فقرة   /27/ ال��م��ادة  الأح��ك��ام 

رقم  المحاكمات  اأ�صول  قانون  من 

اإخطاركم  تقرر   2016 لعام   /1/

المقامة  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

الواقع  االثنين  يوم  والمحدد  عليكم 

تح�صروا  لم  واإذا   2021/5/17 في 

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

القانونية  المعاملة  بحقكم  �صتجري 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي .

القا�صي

66321

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

التجارية  المدنية  البداية  محكمة 

اأ�صا�ض  رقم  بالدعوى  دم�صق  بريف 

/155/ لعام 2021 

اآف��اق  �صركة   : المدعية  الجهة 

وال��م��ق��اوالت  للتجارة  العمرانية 

برئي�ض  ممثلة  المغفلة  الم�صاهمة 

�صامر  محمد  ال�صيد  اإدارتها  مجل�ض 

م�صطفى م�صطفى .

ماجدة   : عليهم  المدعى  الجهة 

و�صميرة واإح�صان وفي�صل حجازي .

ح�صة  بيع  تثبيت  الدع���وى: 

�صهمية .

ووفقًا  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

/اأ/  فقرة   /27/ ال��م��ادة  الأح��ك��ام 

رقم  المحاكمات  اأ�صول  قانون  من 

اإخطاركم  تقرر   2016 لعام   /1/

المقامة  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

الواقع  االثنين  يوم  والمحدد  عليكم 

تح�صروا  لم  واإذا   2021/5/17 في 

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

القانونية  المعاملة  بحقكم  �صتجري 

بمثابة  بحقكم  الحكم  و�صي�صدر 

الوجاهي .

القا�صي

66322

اخطار �صادر عن محكمة النق�ض 

غرفة الهيئة العامة الجزائية

رقم الدعوى 192 لعام 2021

 : المخا�صمة  ط��ال��ب  المدعي 

حنان الحموي 

 : بالمخا�صمة  عليه  المدعى 

محمد ر�صوان تكريتي

عليه  ال���م���دع���ى  ان  ح��ي��ث   

بالمخا�صمة قد وردت مذكرة دعوته 

بال�صحف ولم يح�صر 

بوا�صطة  اخ��ط��اره  تقرر  لذلك 

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

بجل�صة  الح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��واف��ق ل��ت��اري��خ 

الثانية  ال�صاعة   2021/4/26

ع�صرة ظهراً 

وكياًل  ير�صل  او  يح�صر  لم  واذا 

ال��ذي  الحكم  يعتبر  عنه  قانونيًا 

�صي�صدر بحقه بمثابة الوجاهي

نائب رئي�ض محكمة النق�ض

رئي�ض الهيئة العامة الجزائية 

66323

تنفيذي   اخطار  بمثابة  اع��الن  

بال�صحف

�صادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�صق

 2088 رق��م  التنفيذي  الملف 

�صلحي لعام2021

طالبة التنفيذ: عال ها�صم يمثلها 

المحامي معتز الزعيم 

ال��م��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه :م��ح��م��د ن���ادر 

البو�صي 

ال����ق����رار ال��م��ط��ل��وب ت��ن��ف��ي��ذه 

 2021/4/6 ب��ت��اري��خ  :ال�����ص��ادر 

بدم�صق  المدني  التنفيذ  رئا�صة  عن 

لعام  �صلحي   2088 رق��م  بالملف 

بالبيع  اخطارك  والمت�صمن   2021

االأثاث  المت�صمنة  المنقوالت  لجهة 

الحجز  م��و���ص��وع  وال��م��ف��رو���ص��ات 

بالملف   2016/5/15 في  الموؤرخ 

رقم 326/�ض /2021 

التنفيذ  رئا�صة  ل��ق��رار  و�صنداً 

الأحكام   وتوفيقا  دم�صق  في  المدني 

288 من قانون  287 والمادة  المادة 

بتنفيذ  تكليفك  المحاكمات  اأ�صول 

اأعاله خالل  المذكور  القرار  م�صمون  

15 يومًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن 

واال  اليومية   ال�صحف  اح��دى  ف��ي 

تجري بحقك االإجراءات المنوه عنها 

في القانون المذكور 

مدير التنفيذ المدني بدم�صق

66324

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

البداية المدنية في يبرود

ب����������ال����������دع����������وى رق�������م 

اأ�صا�ض172\2021م

ح�صين  محمد   : المدعية  الجهة 

حب�ض

الجهة المدعى عليها : محمد عبد 

الفتاح خلوف والدته خديجة ا�صالة 

و اإ�صافة لتركة موؤرثه .

الدعوى :تثبيت بيع

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

جل�صة  لح�صور  بال�صحف  تبليغك 

المحددة يوم 

 9 االأحد25\ 4 \2021ال�صاعة 

وكيال  عنك  تر�صل  اأو  تح�صر  لم  واإذا 

�صتجري بحقك المعاملة القانونية .

القا�صي

66325

م���ذك���رة دع�����وى ع���ن ط��ري��ق 

ال�صحف

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادرة 

في قطنا

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

 2021/423

جمعة  حنين   : المدعية  الجهة 

المحمد الح�صن 

محمد   : عليها  المدعى  الجهة 

اأمير حنورة 

الدعوى : تفريق لعلة ال�صقاق 

نظرا لجهالة عنوانكم تقرر لدينا 

دعوتكم عن طريق ال�صحف لح�صور 

جل�صة المحاكمة يوم االربعاء الواقع 

في 2021/4/21 

واذا لم تح�صروا الجل�صة المقررة 

االج���راءات  بحقكم  تجري  ف�صوف 

القانونية ا�صوال

القا�صي

66326

المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  اإع����الن 

ال�صرعية الثالثة بدم�صق

بمثابة مذكرة اخطار موجه الى 

المدعى عليه

ا�صا�ض الدعوى : 1784

المدعية : هديل عبويني

المدعى عليه :�صمير احمد �صليم 

في ال�صاعة العا�صرة زوالية من 

يوم االثنين الواقع في 2021/5/3م 

المعين لروؤية الدعوى المقامة عليك 

مخالعة.  تثبيت  بطلب  المدعية  من 

من  27/اأ  المادة  باأحكام  عماًل  لذلك 

لدى  تقرر  المحاكمات  اأ�صول  قانون 

بدم�صق  الثالثة  ال�صرعية  المحكمة 

اأعاله  المبينة  الجل�صة  الى  اخطارك 

بوا�صطة االعالن في ال�صحف اليومية 

اأو  تح�صر  لم  ف��اإذا  عنوانك  لجهالة 

بحقك  ت��ج��ري  عنك  وك��ي��ال  تر�صل 

الحكم  ويعتبر  القانونية  المعاملة 

الذي �صي�صدر بمثابة الوجاهي بحقك.                                                                                       

القا�صي ال�صرعي

66327

مذكرة دعوة �صادرة عن محكمة 

النق�ض غرفة الهيئة العامة المدنية 

رقم الدعوى 24 لعام 2021

المدعي طالب المخا�صمة:محمد 

هركل وكيله المحامي فرا�ض ها�صم 

 : بالمخا�صمة  عليه  المدعى 

جمعة محمد يحيى عبا�ض 

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

بالمخا�صمة قد وردت مذكرة دعوته 

وت��ع��ذر   2015/3/31 ب��ت��اري��خ 

تبليغه ب�صبب وذلك ل�صوء االأو�صاع 

االمنية 

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

المدعى  على  فيقت�صي  ال�صحف 

بجل�صة  الح�صور  بالمخا�صمة  عليه 

ي���وم االث��ن��ي��ن ال��م��واف��ق ل��ت��اري��خ 

2021/4/12 ال�صاعة الثانية ع�صرة 

وكيال  تر�صل  او  تح�صر  لم  واذا  ظهرا 

القانونية  المعاملة  بحقك  تجري 

نائب رئي�ض محكمة النق�ض

رئي�ض الهيئة العامة المدنية

66328

دعوة  مذكرة  بال�صحف:  تبليغ 

المدنية  البداية  محكمة  عن  �صادرة 

بدم�صق  )ب(  االأول����ى  ال��ت��ج��اري��ة 

الموقرة 

اأ�صا�ض 2021/1182

المطلوب تبليغه: ح�صام م�صري 

ابن محمد خالد و ملك.

ب�صر  اأح��م��د  التبليغ:  ط��ال��ب 

الدهان

لح�صور  المحكمة  ت��دع��وك��م 

المحاكمة يوم الثالثاء 2021/5/4 

في  للنظر  �صباحًا  التا�صعة  ال�صاعة 

بطلب  عليك  اأقامها  التي  ال��دع��وى 

ف�صخ ت�صجيل فروغ ورقبة عقار.

واإذا لم تح�صر بنف�صك اأو تر�صل 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية.

القا�صي

66329

م��ذك��رة اخ��ط��ار ����ص���ادرة عن 

الرابعة  المدنية  البداية  محكمة 

اأ�صا�ض  رقم  بالدعوى  دم�صق  بريف 

1994لعام 2021

تركي  :ظ��الل  المدعية  الجهة 

�صقر 

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

الرحمن �صفر يو�صف 

الدعوى :تثبيت بيع 

ووفقا  عنوانك  لجهالة  نظرا 

الأحكام المادة 27فقرة )اأ( من قانون 

اأ�صول المحاكمات رقم 1لعام 2016 

جل�صة  لح�صور  اخ��ط��ارات  ت��ق��رر 

والمحدد  عليك  المقامة  المحاكمة 

يوم االحد الواقع في 2021/5/16 

تر�صل  او  بنف�صك  تح�صر  ل��م  واذا 

المعاملة  وكيال عنك �صتجري بحقك 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي

القا�صي

66330

اخطار  م��ذك��رة  بمثابة  اإع�����الن 

بال�صحف �صادرة عن محكمة ال�صلح 

المدني ال�صاد�صة بدم�صق

ابت�صام   : االخ���ط���ار  -ط��ال��ب 

ملكا�ض بنت قا�صم 

-المطلوب اخطاره : محمد احمد 

ال�صقا 

-الدعوى : تثبت بيع مركبة 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  اخطاره 

م   2021 لعام   /  3135  / ا�صا�ض 

اخطارك بموعد الجل�صة القادمة يوم 

2021 م    /4  / 25 الموافق ل  االحد 

ال�صاعة 10 �صباحًا ، فاذا لم تح�صر 

�صتجري  عنك  وك��ي��اًل  تر�صل  ل��م  او 

القانونية و�صي�صدر  المعاملة  بحقك 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي .

القا�صي

66331

ع/ط  تنفيذي  اخطار  بمثابة 

ال�صحف

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

2021/289 بدائي

ال�صماوي  احمد   : التبليغ  طالب 

يمثله  ال���وه���اب  ع��ب��د  م��ح��م��د  اب���ن 

المحامي عمار راجح 

نظام  وائ��ل   : تبليغه  المطلوب 

ابن محمد عرفان 

ق��ررت  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��را 

قطنا  ف��ي  المدني  التنفيذ  رئا�صة 

القرار  بان  ال�صحف  ع/ط  اخطاركم 

عن  ال�صادر   2016 لعام   97 رق��م 

محكمة بداية الجزاء في قطنا و�صع 

مو�صع التنفيذ

 والمت�صمن : 

مبلغ  ب��رد  عليه  المدعى  ال��زام 

ومائتي  ماليين  �صتة  وقدره  االمانة 

بدفع  وال��زام��ه  �صورية  ل��ي��رة  ال��ف 

وع�صرون  �صتمائة  وق���دره  مبلغ 

عن  بتعوي�ض  �صورية  ل��ي��رة  ال��ف 

بالر�صوم  والزامة  المادية  اال�صرار 

والم�صاريف 

وكيال  تر�صل  او  تح�صر  لم  فاذا 

ع�صر  خم�صة  خ��الل  عنك  قانونيا 

يوم تلي تاريخ الن�صر �صوف ت�صري 

وفقا  بحقك  القانونية  االج����راءات 

لال�صول

مدير التنفيذ في قطنا

66332

تنفيذي  اخطار  بمثابة  اع��الن 

يبلغ بال�صحف

وموطنة  ل��ه  ال��م��ح��ك��وم  ا���ص��م 

محمد  بنت  عطايا  م��روه   : المختار 

ريا�ض 

 : وموطنه  عليه  المحكوم  ا�صم 

محمد �صائد حاج محمد حجوز 

ال�صرعي  التنفيذ  مو�صع  و�صع 

 2020/11/29 بتاريخ  �صابعة 

المعجل  المت�صمن   )1619 رق��م   (

وموؤجل ونفقة زوجية والدة ور�صوم 

وم�صاريف 

له  المحكوم  طلب  على  فبناء 

وتوقيفا الحكام المادتين 288/278 

نكلفك  المحاكمات  ا�صول  قانون  من 

المذكور  ال�صند  م�صمون  بتنفيذ 

تبلغك  تلي  يوما  ع�صر  خم�صة  خالل 

حقك  في  �صتجري  واال  االخطار  هذا 

المن�صو�ض  التنفيذية  االج���راءات 

عليها في القانون المذكور

مدير التنفيذ في دم�صق

66333

اخطار بوا�صطة ال�صحف

�صادر عن المحكمة ال�صرعية في 

جرمانا

لعام   197 ا�صا�ض  الدعوى  في 

2021

المدعية : منال خالد الخلف

المدعى عليه : محمد علي العلي 

ال�صقاق  لعلة  تفريق   : مو�صوع 

وال�صرر 

ب�صبب  التبليغ  لتعذر  ن��ظ��را 

ال��ظ��روف االم��ن��ي��ة ت��ق��رر اخ��ط��ارك 

الر�صمية  ال�صحف  اح��د  بوا�صطة 

ول�����ص��ق��ا ع��ل��ى ل���وح���ة اع���الن���ات 

المحكمة موعد الجل�صة يوم الثالثاء 

ال�صاعة  تمام  وذلك   2021/5/18

10 �صباحا 

وكيال  تر�صل  او  تح�صر  لم  واذا 

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

القانونية

القا�صي ال�صرعي

66334

اإعالن 

مذكرة دعوة بوا�صطة ال�صحف

المدنية  المحكمة  عن  �صادرة 

الثانية في قطنا

لعام   472 ا�صا�ض  ب��ال��دع��وى 

2021

فكرت  محمد   : المدعية  الجهة 

اورفه لي ابن �صعاد 

الجهة المدعى عليها : زهير بن 

محمد الح�صري 

المو�صوع : ف�صخ ت�صجيل 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

ال�صحف  طريق  عن  دعوتكم  لدينا 

ي��وم  المحاكمة  جل�صة  لح�صور 

الخمي�ض الواقع 2021/4/29 

تر�صلو  او  تح�صروا  ل��م  واذا 

بحقكم  �صتجري  عنكم  ينوب  م��ن 

االجراءات القانونية ا�صوال

القا�صي

66335

مذكرة تبليغ �صادرة عن محكمة 

البداية المدنية الرابعة بريف دم�صق 

لعام   /755/ اأ�صا�ض  رقم  بالدعوى 

 2021

الجهة  عليها  المدعى  الجهة 

طالبة التجديد :  اأكرم اأحمد الجرد .

الجهة المتدخلة : من�صور محمد 

فا�صل .

الدع��وى: تجديد بعد االإحالة.

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

/اأ/  فقرة   /27/ ال��م��ادة  الأح��ك��ام 

رقم  المحاكمات  اأ�صول  قانون  من 

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

بجل�صة  المقدم  ال��ع��ار���ض  الطلب 

جل�صة  لح�صور   2020/6/15

المحاكمة المقامة عليك والمحدد يوم 

2021/5/16 واإذا لم تح�صر  االأحد 

بنف�صك اأو تر�صل وكياًل عنك �صتجري 

بحقك المعاملة القانونية .

القا�صي

66339

اخطار

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

303 لعام  ا�صا�ض  النبك  المدنية في 

2021

�صميد  ح�صان   : المدعية  الجهة 

ابن م�صطفى ا�صالة وا�صافة للتركه 

يمثله المحامي وليد غنام 

الجهة المدعى عليها : - فاطمة 

القزق بنت خليل ونديمة تولد 1957 

– هيثم رزق ابن �صريف وفاطمة تولد 
�صريف  اب��ن  رزق  ح�صام   –  1979

رزق  محمد   –  1980 تولد  وفاطمة 

 –  1988 تولد  وفاطمة  �صريف  ابن 

تولد  وفاطمة  �صريف  ابن  رزق  خالد 

�صريف  بنت  رزق  جميلة   –  1992

وجميعهم   1983 ت��ول��د  وف��اط��م��ة 

ا�صالة وا�صافة للتركة وجميعهم من 

اهالي النبك مجهولو االقامة 

الدعوى : اعادة محاكمة 

تقرر  عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��را 

اخطاركم بال�صحف لح�صور الجل�صة 

 2021/5/10 بتاريخ  المحددة 

تح�صروا  لم  واذا  �صباحا   9 ال�صاعة 

عنكم  وك��ي��ال  تر�صلوا  او  بنف�صكم 

بمثابة  بحقكم  ال��ح��ك��م  �صي�صدر 

الوجاهي

القا�صي

66340

المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  اإع����الن 

ال�صرعية في ببيال 

لح�صور  تبليغ  مذكرة  بمثابة 

المجل�ض العائلي موجهة اإلى المدعى 

عليه 

ال��دع��وى /16/  اأ���ص��ا���ض  رق��م 

تاريخ 2021

ماأمون  بنت  اإي��م��ان   : المدعي 

عنوز والدتها منى مقيمة في ال�صيدة 

زينب .

المدعى عليه : محمد برهان بن 

رفيق عنوز مقيم في ال�صيدة زينب .

ال�صقاق  لعلة  تفريق  الدع��وى: 

وال�صرر .

في  ال�صرعية  المحكمة  ق��ررت 

ببيال 

في ال�صاعة الثانية ع�صرة من يوم 

 2021/4/14 في  الواقع  االأربعاء 

دعوتك لروؤية الدعوى المقامة عليك 

في  للح�صور  المحكمة  وت��دع��وك 

المجل�ض  لح�صور  المحدد  الوقت 

اأو  تح�صر  ل��م  واإذا  االأول  العائلي 

تر�صل وكياًل قانونيًا عنك تجري في 

حقك المعاملة القانونية .

وب�����ص��ب��ب ال���ظ���روف االأم��ن��ي��ة 

رقم  الت�صريعي  بالمر�صوم  وعماًل 

بوا�صطة  تبليغك  جرى   2013/25

الحكم  ويعتبر  اأ���ص��واًل  ال�صحف 

ال�صادر بمثابة الوجاهي بحقك.

القا�صي

66341

�صادرة  بال�صحف  دعوة  مذكرة 

عن

ال�صابعة في  ال�صرعية  المحكمة 

دم�صق

اأ�صريفة  هازار   : المدعية  الجهة 

يمثلها المحامي جهاد بدر الدين 

عبد   : عليها  ال��م��دع��ى  الجهة 

الرحمن بن فاروق ال�صالم 

الدعوى : تفريق لعلة ال�صقاق 

تدعوك  عنوانك  لجهالة  نظرا 

المحكمة لح�صور جل�صة يوم االربعاء 

ا�صا�ض  ب��ال��دع��وى   2021/5/5

�صباحا   9 ال�صاعة   2021/8656

فاذا لم تح�صر او تر�صل وكيال ينوب 

عنك قانونيا تتخذ بحقك االجراءات 

القانونية

القا�صي

66342

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  اع���الن 

بال�صحف

البداية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية االولى بريف دم�صق

�صليم  كوكب   : ال��دع��وة  طالب 

بدر  جهاد  المحامي  يمثلها  عريبي 

الدين 

ه�صام   -  : دعوتهم  المطلوب 

عبد الرزاق �صعدية   - محمد ح�صان 

محمود االيوبي 

الدعوى : تثبيت بيع 

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظرا 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوتهم 

دعوتكم   2021 لعام   1753 ا�صا�ض 

اعالنات  ولوحة  ال�صحف  بوا�صطة 

القادمة  الجل�صة  لح�صور  المحكمة 

 10 ال�صاعة   2021/6/16 االربعاء 

تر�صلوا  او  تح�صروا  لم  واذا  �صباحا 

المعاملة  بحقكم  ت��ج��ري  وك��ي��ال 

القانونية

القا�صي

66343

اإعالن

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادر   

الثانية بدم�صق ب 

موجهة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

الى المدعى عليه

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

2021/2/5640

بنت  دياب  غنى  المدع��������ية:  

محم�د. 

عليه:محمود  المدع���������������ى 

الكنو ابن علي. 

ال�صاعة التا�صعة زوالية من يوم 

االأربعاء 2021/5/5 لروؤية الدعوى 

المقامة عليك من الجهة المدعية غنى 

دياب بطلب تثبيت طالق.

ال�صرعية  المحكمة  تخطرك 

الوقت  في  للح�صور  بدم�صق  الثانية 

المحدد، حتى اإن لم تح�صر اأو تر�صل 

االج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية.

جرى  اإقامتك  محل  ولجهالة 

اأ�صواًل  ال�صحف  بوا�صطة  دعوتك 

بمثابة  ب��ح��ق��ك  ال��ح��ك��م  وي��ع��ت��ب��ر 

الوجاهي.

القا�صي

66344

اإعالن 

ع/ط  دع���وى  م��ذك��رة  تبليغ 

ال�صحف

ال�صرعية  المحكمة  عن  �صادرة 

في الزبداني

بالدعوى رقم اأ�صا�ض 154 لعام 

2021م

الجهة المدعي���������ة: هدى جابر 

بنت عبد ال�صالم والدتها ناديا. 

ر�صالن  عليها:  المدعى  الجهة 

يون�ض ابن ح�صين. 

الدعوى: تثبيت زواج ون�صب .

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

تقرر لدينا دعوتكم ع / ط ال�صحف 

وال�صحيفة  االإع���الن���ات  ول��وح��ة 

االلكترونية في وزارة العدل لح�صور 

في  االثنين  ي��وم  المحاكمة  جل�صة 

العا�صرة  ال�صاعة  2021/5/17م 

المقامة  الدعوى  في  للنظر  �صباحًا 

عليك .

فاذا لم تح�صر اأو تر�صل من ينوب 

االإج����راءات  بحقكم  �صتجري  عنك 

بحقك  الحكم  و�صي�صدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�صي

66345

المحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  اإع����الن 

ال�صرعية الثانية بدم�صق )ب(

موجهة  اخطار  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه

رقم االأ�صا�ض 6647 لعام 2021

بنت  حي�صية  ب�صرى  المدعية: 

مو�صى 

ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه: ع��ب��د ال��ق��ادر 

هنداوي ابن نجيب 

ف��ي ال�����ص��اع��ة 9 زوال���ي���ة ي��وم 

ل��روؤي��ة   2021/4/28 االأرب���ع���اء 

المدعية  من  عليك  المقامة  الدعوى 

بدعوى �صرعية بطلب تثبيت طالق 

ال�صرعية  المحكمة  تخطرك 

الوقت  في  للح�صور  بدم�صق  الثانية 

المحدد حتى ان لم تح�صر او تر�صل 

االج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

اقامتك  محل  ولجهالة  القانونية 

ال�صحف  بوا�صطة  اخ��ط��ارك  ج��رى 

الذي �صي�صدر  الحكم  ا�صوال ويعتبر 

بمثابة الوجاهي بحقك

القا�صي ال�صرعي

63346

اعالن

مالح  �صليمان  محمود  ادع���ى 

عام  رقم  الخا�صة  الوكالة  بموجب 

من   /885/ وخ��ا���ض   /20302/

عن  م��الح  داوؤود  �صليمان  المالك 

فقدان �صند تمليك بالعقار /1014/ 

عن  ب��دال  وطلب  دم�صرخو  منطقة 

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض  �صائع 

مدة/15/ يوما من تاريخ الن�صر في 

الجريدة الر�صمية

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

بالالذقية

131364

اإعالن

حمدان  م�صطفى  �صعبان  ادعى 

بالعقار  تمليك  �صند  ف��ق��دان  ع��ن 

بدال  وطلب  الب�صة  منطقة   /143/

مراجعتنا  فللمعتر�ض  �صائع  عن 

تاريخ  من  يوما  م���دة/15/  خ��الل 

الن�صر في الجريدة الر�صمية

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

بالالذقية

131365

اعالن

�صعيد  م��ح��م��د  ف�����وؤاد  ادع�����ى 

بالعقار  تمليك  �صند  ف��ق��دان  ع��ن 

/22/117/ منطقة الكاملية وطلب 

بدال عن �صائع فللمعتر�ض مراجعتنا 

تاريخ  من  يوما  م���دة/15/  خ��الل 

الن�صر في الجريدة الر�صمية

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

بالالذقية

131366

اإعالن

حمدان  �صلمان  با�صم  ادع���ى 

بالعقار  تمليك  �صند  ف��ق��دان  ع��ن 

وطلب  ب�صنادا  منطقة   /5/852/

بدال عن �صائع فللمعتر�ض مراجعتنا 

تاريخ  من  يوما  م���دة/15/  خ��الل 

الن�صر في الجريدة الر�صمية

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

بالالذقية

131367

اإعالن

قري�صي  م��ح��م��د  ث��ائ��ر  ادع����ى 

عام  رقم  الخا�صة  الوكالة  بموجب 

 /10001/ وخ��ا���ض   /28085/

�صاوي�ض  ج��الل  �صالح  المالك  م��ن 

بالعقار  تمليك  �صند  ف��ق��دان  ع��ن 

ال�صحادين  منطقة   /4/680/

فللمعتر�ض  �صائع  عن  بدال  وطلب 

مراجعتنا خالل مدة/15/ يوما من 

تاريخ الن�صر في الجريدة الر�صمية

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

بالالذقية

131368

اإع������������������الن

�صمعون  ي�صرى  ال�صيدة:  ادعت 

بنت محمد تولد:1966 االأم: خديجة 

/41 جعابرة

العقار  من  تمليك  �صند  فقدان 

)2578( منطقة عقارية �صاهرية

اإعطاءها  وتطلب  وق��دراً  ق�صاء 

مراجعة  للمعتر�صين  عنه  ب���داًل 

بحماة  العقارية  الم�صالح  مديرية 

تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة  خالل 

الن�صرفي الجريدة الر�صمية

 مدير الم�صالح العقارية بحماه

112794

اإع������������������الن

الكريم الجرو  ال�صيد: عبد  ادعى 

ابن علي تولد:1968 االأم: ندوة /52 

ال�صواعق

وكيل عن ادهم بن محمد الزبدي 

الخا�صة  بالوكالة  فاطمة   1934/

رقم 152/4679/جلد 4211

العقار  من  تمليك  �صند  فقدان 

)1741( منطقة عقارية �صاهرية

ق�صاء وقدراً ويطلب اإعطاءه بداًل 

مديرية  مراجعة  للمعتر�صين  عنه 

خالل  بحماة  العقارية  الم�صالح 

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

في الجريدة الر�صمية

 مدير الم�صالح العقارية بحماه

112795

اإع������������������الن

الرحمن  ع��ب��د  ال�����ص��ي��د:  ادع���ى 

دهيم�ض ابن عبد الجبار تولد:1955 

االأم: كوثر /141 �صرقية

العقار  من  تمليك  �صند  فقدان 

)2-1958/6( منطقة عقارية اأولى

ق�صاء وقدراً ويطلب اإعطاءه بداًل 

مديرية  مراجعة  للمعتر�صين  عنه 

خالل  بحماة  العقارية  الم�صالح 

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

في الجريدة الر�صمية 

مدير الم�صالح العقارية بحماه

112796

اإع������������������الن

اهلل  عبد  رف��ي��ق  ال�صيد:  ادع���ى 

عبا�ض تولد:1954 االأم: عزيزة /88 

اأبوقبي�ض

العقار  من  تمليك  �صند  فقدان 

)3974( منطقة عقارية �صلحب

ق�صاء وقدراً ويطلب اإعطاءه بداًل 

مديرية  مراجعة  للمعتر�صين  عنه 

خالل  بحماة  العقارية  الم�صالح 

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

في الجريدة الر�صمية

 مدير الم�صالح العقارية بحماه

112797

اإع������������������الن

ادعى ال�صيد: اأن�ض الخ�صارة ابن 

اأحمد تولد:1979 االأم: عوي�صة /37 

�صلحب

بن  الخ�صارة  اأحمد  عن  وكيل 

الع�صارنة   1935/ المحمد  خ�صارة 

37 برقم 101/101 �صجل 374

العقار  من  تمليك  �صند  فقدان 

)63/64( منطقة عقارية الع�صارنة

ق�صاء وقدراً ويطلب اإعطاءه بداًل 

مديرية  مراجعة  للمعتر�صين  عنه 

خالل  بحماة  العقارية  الم�صالح 

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

في الجريدة الر�صمية 

مدير الم�صالح العقارية بحماه

112798

اإع������������������الن

ادعت ال�صيدة: �صلوى عدي بنت 

عزيزة  االأم:  ت��ول��د:1948  �صبحي 

/39 جعابرة

العقار  من  تمليك  �صند  فقدان 

)110( منطقة عقارية تل قرطل

اإعطاءها  وتطلب  وق��دراً  ق�صاء 

مراجعة  للمعتر�صين  عنه  ب���داًل 

بحماة  العقارية  الم�صالح  مديرية 

تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة  خالل 

الن�صر في الجريدة الر�صمية 

مدير الم�صالح العقارية بحماه

112799

اإعالن

ادعى ال�صيد: 

فقدان  كيوان  اهلل  ف�صل  معذى 

منطقة   /2 رقم  بالعقار  تملكه  �صند 

وهو  وق��دراً  ق�صاء   3/25 مياما�ض 

ي��ط��ل��ب ب����داًل ع��ن ���ص��ائ��ع ف��م��ن له 

الم�صالح  مديرية  مراجعة  اعترا�ض 

خم�صة  خالل  بال�صويداء  العقارية 

في  الن�صر  ت��اري��خ  م��ن   يوما ً ع�صر 

الجريدة الر�صمية.

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

بال�صويداء

155442

اإعالن 

اأني�ض  اإ�صماعيل  ال�صيد:  ادع��ى 

رقم  بالعقار  تملكه  �صند  ال��ذي��اب 

6/6273 منطقة ال�صويداء ال�صرقية 

بداًل  يطلب  وهو  ق��دراً  و  ق�صاء   1/1

عن �صائع فمن له اعترا�ض مراجعة 

مديرية الم�صالح العقارية بال�صويداء 

تاريخ  من  يومًا  ع�صر  خم�صة  خالل 

الن�صر في الجريدة الر�صمية 

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

بال�صويداء

155443

اإعالن

اأبو  خليل  ح�صن  ال�صيد:  ادع��ى 

بالعقار رقم  فقدان �صند تملكه  �صعد 

ق�صاء   4/46 قنوات  منطقة   2057

�صائع  عن  ب��داًل  يطلب  وه��و  ق��دراً  و 

مديرية  مراجعة  اعترا�ض  له  فمن 

الم�صالح العقارية بال�صويداء خالل 

الن�صر  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة 

في الجريدة الر�صمية 

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

بال�صويداء

155444

اإع�����������الن

ادعى ح�صين وعبد الحكيم ولدي 

�صند  �صهادة  بفقدان  العقيدي  علي 

منطقة  رق���م:/1568/  عقار  تمليك 

عقارية دير فول بحم�ض ويطلب بدال 

عن �صائع .

خالل  مراجعتنا  فللمعتر�ض 

الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  /15/ي���وم���ا 

بالجريدة الر�صمية.

العقارية  الم�ص��الح  م��دي��ر 

بحم�ض

115092




