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إعـــالنـــــات

�إخطار  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن  �صادر 

التجارية بريف دم�شق

 250 �أ�صا�س  رق��م  �لدعوى  في 

لعام 2021

اأنور  محمد  المدعية:  الجهة  من 

بديع  يا�شر  المحامي  يمثله  قباني 

�لحم�صي  

عدنان  عليه:  المدعى  بمواجهة 

�شريم ابن اأمين، مجهول الإقامة. 

مو�شوع الدعوى: حل وت�شفية 

�صركة 

نظرا لجهالة مكان اإقامتكم تقرر 

ال�شحف  اإح��دى  بوا�شطة  دعوتكم 

هو  الجل�شة  موعد  اأن  علما  المحلية، 

2021/5/17  �ل�صاعة  يوم الثنين 

التا�شعة �شباحًا ، واإذا لم تح�شر اأو 

تر�شل وكياًل عنك �شوف تجري بحقك 

الذي  القرار  واإن  القانونية  المعاملة 

�شي�شدر بحقك بمثابة الوجاهي. 

القا�شي

65353

م���ذك���رة دع����وة ����ص���ادرة عن 

الغرفة  بدم�شق  ال�شرعية  المحكمة 

�لثامنة

رقم �لأ�صا�س: 2021/4709 

معتز  دع����وت����ه:  ال��م��ط��ل��وب 

كري�شاتي مجهول الإقامة.

لح�شور  ال��م��ح��ك��م��ة  ت���دع���وك 

ال�شاعة  ف��ي  ال��م��ح��اك��م��ة  جل�شة 

الواقع  الخمي�س  يوم  من  التا�شعة 

في 2021/4/15 للنظر في الدعوى 

ن��ورا  ال��م��دع��ى:  م��ن  عليك  المقامة 

عماد  المحامي  يمثلها  توتننجي 

ال�شقاق  لعلة  تفريق  بطلب  حمدي 

وح�شور المجل�س العائلي.

واإذا لم تح�شر بنف�شك اأو تر�شل 

وكياًل عنك تجري في حقك المعاملة 

القانونية ولجهالة محل اإقامتك تقرر 

عماًل  ال�شحف  بوا�شطة  اإخ��ط��ارك 

قانون  من  ال��م��ادة/27/�أ  باأحكام 

اأ�شول المحاكمات المدنية رقم /1/

لعام 2016

القا�شي

65323

مذكرة �إخطار �صادرة عن محكمة 

ال�شلح المدنية الرابعة في دم�شق

رقم �لأ�صا�س: 2021/1738 

المطلوب تبليغه: اأمجد ق�شا�س 

ابن عبد الرحمن.

لح�شور  ال��م��ح��ك��م��ة  ت���دع���وك 

ال�شاعة  ف��ي  ال��م��ح��اك��م��ة  جل�شة 

التا�شعة من يوم الثالثاء الواقع في 

الدعوى  في  للنظر   2021/5/18

يمثله  ق�شا�س  ابراهيم  من  المقامة 

المحامي بالل باير.

واإذا لم تح�شر بنف�شك اأو تر�شل 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

بحقك  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي ولتعذر تبليغك اإلى 

– �صالحية  دم�شق  الكائن:  العنوان 

– �شكة �شارع عمر �شفر- بناء غيبة 
– ط3.

المادة/34/من  باأحكام  وعماًل 

المدنية  المحاكمات  اأ�شول  قانون 

التبليغ  جرى   2016 رقم/1/لعام 

بحقك بوا�شطة ال�شحف.

القا�شي

65468

تنفيذي  اإخطار  بمثابة  اإع��الن 

بال�شحف

�شادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�شق

بالملف التنفيذي رقم/4399/

بدائي 2021 

طالب التنفيذ: عبد المفتاح ابن 

واإ�شافة  نف�شه  عن  اأ�شالة  ح�شين 

يمثلها  مفتاح  دلل  موؤرثته  لتركة 

المحامي جمال كالح. 

اأنور  ر�شيد  رباح   : عليه  المنفذ 

حميد. 

القرار  تنفيذه:  المطلوب  القرار 

الجزاء  بداية  محكمة  عن  ال�شادر 

رقم/1069/لعام  بدم�شق  الثالثة 

2019 والمت�شمن اإلزامكم بدفع مبلغ 

اأربعمئة األف ليرة �شورية ل غير   

التنفيذ  رئ��ا���ش��ة  ل��ق��رار  �شندا 

لأحكام  وتوفيقا  دم�شق  في  المدني 

قانون  288/من   – �لمادتين/287 

نكلفكم   ، المدنية  المحاكمات  ا�شول 

مدة  خ��الل  المذكور  ال��ق��رار  بتنفيذ 

ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة 

اليومية  ال�شحف  اإحدى  في  الإعالن 

الإج������راءات  بحقكم  ت��ج��ري  واإل 

في  عليها  المن�شو�س  التنفيذية 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ  دم�شق

65547

�إعان 

بمثابة مذكرة �إخطار

ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادرة 

بريف دم�شق الحجر الأ�شود

�أ���ص��ا���س/12/ رق��م  بالدعوى 

لعام 2021 

الح�شين  عيده  المدعية:  الجهة 

بنت ح�شن ونورة تولد 1983.

احمد  عليها:   المدعى  الجهة 

و�شبحة  الرحمن  عبد  ابن  الخمي�س 

تولد 1987

جل�شة: 2021/5/3

مو�شوع الدعوى: تفريق

نظراً لجهالة عنوانك تقرر لدينا 

اأع��اله  المذكور  بالموعد  اخطاركم 

لم  واإذا  �شباحًا   التا�شعة  ال�شاعة 

تح�شر اأو تر�شل وكياًل عنك �شتجري  

بحقك الإجراءات القانونية و�شي�شدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65548

اإعالن  تبليغ بال�شحف  �شادر

الثالثة  ال�شرعية  المحكمة  عن 

بدم�شق الموقرة  

رقم �أ�صا�س �لدعوى:

/2021/9799م  

طالب التبليغ )المدعي(:  محمد 

جمال عثمان 

)المدعى  تبليغها  المطلوب 

عليها(: ن�شرين مارديني. 

ومحل  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

في  لدينا  تقرر  فقد  الحالي  اإقامتك 

�أ�صا�س/9799/لعام  رقم   �لدعوى 

بموعد  للح�شور  تبليغك  2021م  

الثالثاء  بتاريخ  المقامة  الجل�شة 

التا�شعة  ال�شاعة  2021/4/27م 

�شباحًا بدعوة تثبيت طالق .

اأو  بنف�شك  تح�شري  ل��م  اإذا 

بحقك  و�شتجري  عنك  وكيال  تر�شلي 

المعاملة القانونية و�شي�شدر الحكم  

وع��م��اًل  ال��وج��اه��ي  بمثابة  بحقك 

باأحكام المادة/34/م  قانون اأ�شول 

المحاكمات جرى تبليغك   بوا�شطة 

ال�شحف.

القا�شي  

65549

ب��ا���ش��م ال�����ش��ع��ب ال��ع��رب��ي في 

�صوريا

قيم  ق����رار ح��ج��ر وت��ن�����ش��ي��ب 

 2021/3/17 رقم/188/تاريخ 

����ش���ادر ع���ن ال��ق��ا���ش��ي ال�����ش��رع��ي 

بالقطيلبية ال�شيد ب�شار ا�شماعيل

حجر المدعو حاتم علي الموحد 

والدته عليا تولد 1978 خ�78 دوير 

بعبده كونه يعاني من ق�شور عقلي 

وتن�شيب  الدراك  و�شعف  وا�شح 

والدته  الموحد  علي  ادي��ب  ال�شيد: 

بعبده  دوير  القيد   1976 تولد  عليا 

المحجور  على  �شرعيًا  قيمًا  خ���78 

عليه حاتم علي الموحد لدارة اأموره 

ال�شخ�شية والمالية والعامة بالقرار 

�ل�صادر   2021 ت��اري��خ   188 رق��م 

بالقطيلبيه  ال�شرعية  المحكمة  عن 

القا�شي ال�شرعي في القطيلبيه

65550

الكاتب  بوا�شطة  موجه  اإن���ذار 

بالعدل في القام�شلي 

ت��اري��خ   1667/1648 رق���م 

2021/2/17

م��ن �ل��م��ن��ذر: ���ص��الر ع��م��ر �ب��ن 

رقم  هورية   1981 تولد  ودل  خالد 

 10412149 /08090068717

تاريخ 2006/2/16 عن القام�شلي 

موطنًا  متخذ  ق��دورب��ك   247 خ�� 

�شاحة  ال�شويحي  مكتب  للتبليغ 

المجمع الحكومي.

الى المنذر اإليه: �شارلي ع�شكرو 

رقم   1986 تولد  ونجاح  اويقم  ابن 

وط��ن��ي/08010062108/م��ق��ي��م 

ابو  بناء  فردو�شة  �شارع  بالح�شكة 

م�شروبات  جانب  ثاني  طابق  كابي 

فاهي.

ون���ظ���را ل���ل���ظ���روف الأم��ن��ي��ة 

و�شندا  التبليغ  وتعذر  ال�شتثنائية 

تقرر  مدنية  ل��م��ادة/34/اأ���ش��ول 

وج��وب  بال�شحف  ن�شراً  اإن��ذارك��م 

جوابكم على الإنذار المت�شمن:

)حيث اني اأودعتك مبلغ مليوني 

الأمانة   �شند  بموجب  �شورية  ليرة 

به  التزمت  وال��ذي  قبلك  من  الموقع 

اإل  الطلب  حين  لي  الأمانة  باإعادة 

لم  وتكراراً  م��راراً  المطالبة  رغم  انه 

لتاريخه  له  الأمانة  هذه  برد  تقوم 

ايام  ثالثة  ولمدة  ان��ذرك  فاأنني  لذا 

برد  هذا  اإن��ذاري  تبليغك  تاريخ  من 

كامل مبلغ المانة على عنواني اأعاله 

�شاأ�شطر  واإل  الر�شمي  ال��دوام  اثناء 

المدنية  الدعوى  اقامة  على  اآ�شفًا 

اأمام الق�شاء بجرم  والجزائية بحقك 

اإ���ش��اءة الأم��ان��ة وف��ق ال��م��ادة 656 

بعدها  وم��ا  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن 

ومالحقتك بالعطل وال�شرر والفوائد 

بنف�شك  تح�شر  لم  واذا  القانونية(  

بحقك  تجري  عنك  وكياًل  تر�شل  او 

المعاملة القانونية.

ال��ك��ات��ب ب��ال��ع��دل ال��ث��ان��ي في 

القام�شلي

65551

مذكرة دعوة

ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادرة 

الثانية في القام�شلي

لعام   450 �أ�صا�س  بالدعوى 

2021

المحمد  هنوف  المدعية:  الجهة 

احمد  المحامي  يمثلها  ح�شين  بنت 

الدروي�س.

عماد  عليها:  المدعى  الجهة 

بقرية  مقيم  م�شلط  اب��ن  الدروي�س 

هيمو �� القام�شلي.

الدعوى: تثبيت طالق ونفقة

ن����ظ����راً ل���ل���ظ���روف الأم���ن���ي���ة 

و�شندا  التبليغ  وتعذر  ال�شتثنائية 

تقرر  مدنية  ل��ل��م��ادة/34/اأ���ش��ول 

دعوتكم ن�شراً بال�شحف ول�شقًا على 

ووج��وب  المحكمة  اإع��الن��ات  لوحة 

ال�شرعية  المحكمة  قاعة  ح�شوركم 

الثانية بالقام�شلي بال�شاعة التا�شعة 

في  الواقع  الثنين  يوم  �شباح  من 

تح�صر  ل��م  و�إذ�   2021/4/26

تجري  عنك  وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك 

القانونية و�شي�شدر  المعاملة  بحقك 

القرار بحقكم بمثابة الوجاهي.

ال��ق��ا���ش��ي ال�����ش��رع��ي ال��ث��ان��ي 

بالقام�شلي

65552

مذكرة دعوة

ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادرة   

الأولى بالقام�شلي

لعام   451 �أ�صا�س  بالدعوى 

2021

عبد  يمامه  المدعية:  الجهة 

يمثلها  اإ���ش��م��اع��ي��ل  ب��ن��ت  ال��م��ن��ع��م 

المحامي احمد الدروي�س.

محمد  عليها:  المدعى  الجهة 

بقرية  مقيم  ع��ل��ي  اب���ن  العي�شى 

الحاتمية �� القام�شلي.

الدعوى: تثبيت طالق ونفقة

ن����ظ����راً ل���ل���ظ���روف الأم���ن���ي���ة 

و�شندا  التبليغ  وتعذر  ال�شتثنائية 

تقرر  مدنية  ل��ل��م��ادة/34/اأ���ش��ول 

دعوتكم ن�شراً بال�شحف ول�شقًا على 

ووج��وب  المحكمة  اإع��الن��ات  لوحة 

ال�شرعية  المحكمة  قاعة  ح�شوركم 

الأولى بالقام�شلي بال�شاعة التا�شعة 

في  الواقع  الثنين  يوم  �شباح  من 

تح�صر  ل��م  و�إذ�   2021/4/26

تجري  عنك  وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك 

القانونية و�شي�شدر  المعاملة  بحقك 

القرار بحقكم بمثابة الوجاهي.

الول  ال�����ش��رع��ي  ال��ق��ا���ش��ي 

بالقام�شلي

65553

اإعالن بمثابة تبليغ بال�شحف 

ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادر 

الرابعة بدم�شق

عا�شور  اماني  التنفيذ:  طالب 

مازن  المحامي  يمثلها  ح�شين  بنت 

عبد �ل�صمد 

م�شطفى  تبليغه:  المطلوب 

مجهول  الخالق  عبد  اب��ن  المحمد 

�لإقامة

رقم �أ�صا�س: 7976 

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

2021/4/18

تفريق  ال���دع���وى:  م��و���ش��وع 

لل�شقاق وتثبيت ن�شب 

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

ت��ب��ل��ي��غ��ك ب��ال�����ش��ح��ف ب��ال��دع��وى 

ال�شرعية  المحكمة  ام��ام  المنظورة 

رقم  ب��ال��دع��وى  بدم�شق  ال��راب��ع��ة 

الحد  يوم  �أ�صا�س/7976/جل�شة 

تح�صر  لم  و�ذ�    2021/4/18 في 

او تر�شل وكيال عنك �شتجري بحقك 

الإجراءات القانونية و�شي�شدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65554

مذكرة اإخطار بال�شحف

�شند تبليغ بالملف 1177 لعام 

2021 تنفيذ ريف دم�شق

العبداهلل  وف��اء  التنفيذ:  طالب 

يمثلها المحامي محمد علي اإمام.

اأبو  عليه:اإياد  التنفيذ  المطلوب 

حرب.

القرار  التنفيذ  مو�شع  و�شع 

رق��م/1220/�أ���ص��ا���س/44368/

محكمة  ع��ن  ���ص��ادر  ل���ع���ام2009 

بريف  ع�شرة  احدى  المدنية  البداية 

دم�����ش��ق اأ���ش��ول ب���ال���ق���رار/171/

 2012/5/23 �أ�صا�س/637/لعام 

ال�شتئناف  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

دم�شق  ب��ري��ف  الأول�����ى  ال��م��دن��ي��ة 

والمت�شمن:

1. قبول ال�شتئناف �شكال ورده 

مو�شوعا 

2. ت�شديق القرار الم�شتاأنف

له  المحكوم  طلب  على  فبناًء 

وتنفيذا لقرار رئي�س التنفيذ وتوفيقًا 

من   )286، المادتين)285  لأحكام 

بتنفيذ  نكلفك  المحاكمات  ق��ان��ون 

م�شمون القرار المذكور خالل خم�شة 

تبليغك  ت��اري��خ  ت��ل��ي  ي��وم��ا  ع�شر 

بحقك  �شتجري  وال  الخ��ط��ار  ه��ذا 

المن�شو�س  التنفيذية  الإج���راءات 

عليها في القانون المذكور.

مدير التنفيذ في ريف دم�شق

65556

�إعان مناق�صة

 بال�شرعة الكلية

عن  ال�شويداء  محافظة  تعلن 

الكلية  بال�شرعة  مناق�شة  اإج���راء 

وترحيل  ال��ردم��ي��ات  اع��م��ال  لتنفيذ 

وا�شتكمال  ال�شخرية  الحفريات 

�لمخ�ص�س  �لموقع  المرحلة/3/من 

لتنفيذ محطة الطاقة البديلة 10ميغا 

ب��اأم  ال�شناعية  المنطقة  ف��ي  واط 

الزيتون:

ال��م��راد  الع���م���ال  ك��م��ي��ات   -1

تنفيذها مبينة في الك�شف التقديري.

من  التنفيذ/10/اأيام  مدة   -2

تاريخ المبا�شرة.

التنفيذ وفقا لدفتر ال�شروط   -3

الفنية المعد من قبل مديرية المناطق 

�ل�صناعية.

 %5 الأول���ي���ة  ال��ت��اأم��ي��ن��ات   -4

م���ن ق��ي��م��ة ال��ك�����ش��ف ال��ت��ق��دي��ري 

وتبلغ/7088710/ل �س.

 %10 النهائية:  التاأمينات   -5

من قيمة الإحالة.

 0،001 التاأخير:  غ��رام��ة   -6

واحد بالألف عن كل يوم تاأخير.

العار�س  يكون  اأن  يجب   -7

النافذ  الت�شنيف  نظام  وفق  م�شنفا 

وان ل تقل فئته عن/الثانية/.

ال��ع��ار���س  ارت���ب���اط  م���دة   -8

بعر�شه/30/يوما من اليوم التالي 

لنتهاء تقديم العرو�س.

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

اليوم  لغاية  ال�شويداء  محافظة 

�شمنا  الن�شر  تاريخ  من  الخام�س 

�ل�صاعة 00ر3 ظهر�.

يتم �شراء ا�شبارة المناق�شة من 

مديرية المناطق ال�شناعية لقاء دفع 

قيمة/15000/ل �س.

تف�س العرو�س في اليوم التالي 

لنتهاء مدة التقديم.

محافظ �ل�صويد�ء  

65557

تنفيذي  اإخطار  بمثابة  اإع��الن 

بال�شحف 

�شادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�شق 

 6192 رق��م  التنفيذي  بالملف 

بدائي لعام 2021 

با�شل  اأح��م��د  التنفيذ:  ط��ال��ب 

خليفه ابن اأنور

ابن  خليفه  وائ��ل  عليه:  المنفذ 

�أنور

هو  تنفيذه:  المطلوب  ال��ق��رار 

بتاريخ  رقم/274/ال�شادر  القرار 

محكمة  عن  �ل�صادر   2020/6/21

بدم�شق  ال�شاد�شة  المدنية  البداية 

المت�شمن 

المدعية  الجهة  1. تثبيت �شراء 

من المدعى عليه الح�شة الرثية من 

بلغت  ما  بالغة  خليفه  اأنور  موؤرثها 

من العقار رقم 13/3558 منطقة ابو 

عليها  المدعى  الجهة  وال��زام  جر�س 

الم�شالح  مديرية  بقيود  بالت�شجيل 

العقارية بدم�شق اأ�شول

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

 2019/247 بالعقد  المو�شوعة 

تالزما مع الت�شجيل

3. ت�شمين المدعى عليه الر�شوم 

والم�شاريف

ح��ك��م ����ش���در ب��ح��ق ال��م��دع��ي 

وجاهي وبحق المدعى عليه بمثابة 

الوجاهي واأفهم علنا ح�شب الأ�شول 

 2020/6/21 بتاريخ  والقانون 

قابال لال�شتئناف.

التنفيذ  رئا�شة  لقرار  �شندا  و 

لأحكام  وتوفيقا  بدم�شق  المدني 

قانون  و288/م��ن  �لمادتين/287 

نكلفكم  المدنية  المحاكمات  اأ�شول 

بتنفيذ م�شمون القرار المذكور اأعاله 

تاريخ  تلي  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل 

ن�شر هذا الإعالن في احدى ال�شحف 

اليومية وال تجري بحقكم الإجراءات 

في  عليها   المن�شو�س  التنفيذية  

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65558

اإعالن مناق�شة بال�شرعة الكلية

عن  ال�شويداء  محافظة  تعلن 

الكلية  بال�شرعة  مناق�شة  اج���راء 

ال�شخرية  الحفريات  اعمال  لتنفيذ 

المرحلتين/1+2/من  وا�شتكمال 

محطة  لتنفيذ  المخ�ش�س  الموقع 

في  واط  ميغا   10 البديلة  الطاقة 

المنطقة ال�شناعية باأم الزيتون

ال��م��راد  الع���م���ال  ك��م��ي��ات   -1

تنفيذها مبينة في الك�شف التقديري.

من  التنفيذ/10/اأيام  مدة   -2

تاريخ اأمر المبا�شرة.

التنفيذ وفقا لدفتر ال�شروط   -3

الفنية المعد من قبل مديرية المناطق 

�ل�صناعية.

الأول���ي���ة  ال���ت���اأم���ي���ن���ات   -4

التقديري  الك�شف  قيمة  5%م���ن 

وتبلغ/8622640/ل �س.

5- التاأمينات النهائية 10% من 

قيمة الإحالة.

6- غرامة التاأخير 0،001 واحد 

بالألف عن كل يوم تاأخير.

العار�س  يكون  ان  يجب   -7

النافذ  الت�شنيف  نظام  وفق  م�شنفا 

وان ل تقل فئته عن/الثانية/.

ال��ع��ار���س  ارت���ب���اط  م���دة   -8

بعر�شه/30/يوما من اليوم التالي 

لنتهاء تقديم العرو�س.

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

اليوم  لغاية  ال�شويداء  محافظة 

�شمنا  الن�شر  تاريخ  من  الخام�س 

�ل�صاعة 3،00 ظهر�.

يتم �شراء ا�شبارة المناق�شة من 

مديرية المناطق ال�شناعية لقاء دفع 

قيمة/15000/ل �س.

التالي  باليوم  العرو�س  تف�س 

لنتهاء مدة التقديم.

محافظ �ل�صويد�ء     

65559

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

ال�شلح  محكمة  ع��ن  ���ش��ادر 

المدني الثامنة بدم�شق

الوهاب  عبد  �شباح  المدعية: 

المحامي محمد ماهر  الهندي يمثلها 

ق�صيباتي

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

الوهاب  عبد  الدين  عماد  تبليغه(: 

الهندي

في  تقرر  عنوانك  لجهالة  نظراً 

 2021 لعام   7241 �أ�صا�س  �لدعوى 

لوحة  وع��ل��ى  بال�شحف  دع��وت��ك 

ح�شورك  بلزوم  المحكمة  اإعالنات 

في  اأع��اله  المذكورة  المحكمة  ال��ى 

يوم  من  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة 

في  للنظر  �لخمي�س 2021/4/22م 

�شباح  المدعية  من  المقامة  الدعوى 

الم�شكن  �شيوع  اإزالة  بطلب  الهندي 

رق��م/1994/ المق�شم  رقم/1/من 

جمعية  لدى  الم�شجل  ال�شرقية  دمر 

لل�شكن  الغذائية  ال�شناعات  عمال 

وال�شطياف بدم�شق.

وكياًل  تر�شل  اأو  تح�شر  لم  واإذا 

عنك تجري بحقك المعاملة القانونية 

الوجاهي  بمثابة  الحكم  و�شي�شدر 

بحقك.

القا�شي

65560

�إعان

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

لت�شوية  بطلب  ق�شا�س  ر���ش��وان 

البناء على 

ال�شيوع  على  المملوكة  ح�شته 

القبلية  العقار/2400/قطنا  من 

لمدينة  التنظيمي  المخطط  خ��ارج 

قطنا.

فمن لديه اعترا�س عليه مراجعة 

خ���الل/30/ قطنا  مدينة  مجل�س 

خالل  وذلك  الإعالن  تاريخ  من  يومًا 

�شاعات الدوام الر�شمي.

رئي�س مجل�س مدينة قطنا

65561

مذكرة �إخطار دعوى

ال�شلح  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

�لمدني في عربين

��صا�س �لدعوى 18 لعام 2021

�شابون  هنادي  التبليغ:  طالب 

يمثلها المحامي معمر الح�شين.

�بر�هيم  تبليغه:1-  المطلوب 

احمد  خ��ال��د   -2  ���� ج���راد  ح�شين 

�لخيمي  زهير  محمد   -  3�� البقاعي 

�بن محمد

جل�شة  لح�شور  دعوتكم  تقرر 

الثالثاء  تقام  �شوف  التي  المحاكمة 

العا�شرة  ال�شاعة   2021/4/20

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

الكائن في عربين لذلك تقرر اإخطاركم 

بوا�شطة ال�شحف عماًل باحكام المادة 

المحاكمات  ا�شول  قانون  من  27/اأ 

عليكم  المقامة   2016 لعام  المدنية 

من المدعية هنادي �شابون.

تر�شلوا  او  وتح�شروا  لم  واذا 

وكيال قانونيا تجري بحقكم المعاملة 

الذي  الحكم  و�شيعتبر  القانونية 

�شي�شدر بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65562

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�شحف

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثانية بدوما

لعام  �لدعوى/1396/  �أ�صا�س 

2021

 ، را�شد  عدنان  التبليغ:  طالب 

تمثله المحامية ريما �شيخ عرابي.

المطلوب تبليغه: تبليغ المدعى 

الطلب  ولجهة  الدعوى  لجهة  عليهم 

 -2  ، خديجه   -1 من  كل  العار�س 

محمود   -4  ، ع��دن��ان   -3  ، زي��ن��ب 

7-ها�صم     �أم��ي��رة    -6  ، اأحمد   -5  ،

محمد   -10  ، فلك   -9  ، هديه   -8

 ، وبالأحفاد  �شالحاني  خليل  اأولد 

 -13  ، بكاتيرنيا   -12  ، ن��ور   -11

ناديجدا              14-ماريا ،  بنات عبد 

�لغني �صالحاني.

واإ���ش��اف��ة  ا���ش��ال��ة  وجميعهم 

لتركة موؤرثيهم خليل بن عبد الغني 

�شالحاني و�شاميه طالب

الدعوى: تثبيت بيع 

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�شة  بح�شور  دعوتك 

بتاريخ  الأحد  يوم  تعقد  �شوف  التي 

المحكمة  مقر  ف��ي   2021/5/30

تر�شل  اأو  تح�شر  لم  واإن  دوم��ا  في 

المعاملة  وكياًل عنك �شتجري بحقك 

القانونية.

القا�شي

65564

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�شحف

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثانية بدوما

لعام  �لدعوى/7141/  �أ�صا�س 

2021

 ، طالب التبليغ:ربيع �شي�شكلي 

تمثله المحامية ريما �شيخ عرابي.

المطلوب تبليغه: محمد ح�شان 

�لحافظ.

الدعوى:تثبيت بيع 

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�شة  بح�شور  دعوتك 

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

مقر  ف���ي   2021/6/2 ب��ت��اري��خ 

�أو  تح�صر  لم  و�إن  دوما  في  �لمحكمة 

بحقك  �شتجري  عنك  وكياًل  تر�شل 

المعاملة القانونية.

القا�شي

65565

اإعالن بمثابة اإخطار بال�شحف

�لبد�ية  �لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر 

الم�شرفية بدم�شق

المدعية  الجهة  الإخطار:  طالب 

للم�شرف  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر  ال�شيد 

التجاري ال�شوري اإ�شافة لوظيفته

الجهة  اخ���ط���اره:  ال��م��ط��ل��وب 

المدخلة في الدعوى �شركة جيان�شكو 

�ل�صينية

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

رقم   الدعوى  في  لدينا  تقرر   تبليغه 

�خطاركم   2021 لعام   112 ��صا�س 

بتاريخ  ال��ق��ادم��ة  الجل�شة  بموعد 

العا�شرة  ال�شاعة   2021/4/19

�شباحًا يوم الثنين ، واإذا لم تح�شر 

ينوب  ق��ان��ون��ي��ا  وك��ي��ال  ت��ر���ش��ل  او 

بمثابة  بحقك  الحكم  �شي�شدر  عنك 

الوجاهي.

القا�شي

65566

اإخطار بوا�شطة ال�شحف

�شادر عن المحكمة ال�شرعية في 

جرمانا

�أ�صا�س/376/ رقم  بالدعوى 

لعام 2021

بنت  مري�س  اب��و  بانا  المدعي: 

با�شم  المحامي  يمثلها  خير  محمد 

ال�شبيب

ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه:  اح��م��د حيدر 

الح�شن ابن ح�شين

مو�شوع الدعوى: تثبيت ن�شب 

ومخالعة ر�شائية

تقرر  ع��ن��وان��ك  لجهالة  ن��ظ��را 

ال�شحف  اح��د  بوا�شطة  اخ��ط��ارك 

الر�شمية ول�شقا على لوحة اعالنات 

المحكمة موعد الجل�شة يوم الربعاء 

تاريخ 2021/4/28 وذلك في تمام 

لم  واذا  �شباحًا   العا�شرة  ال�شاعة 

تجري  عنك  وكياًل  تر�شل  او  تح�شر 

بحقك الإجراءات القانونية

القا�شي ال�شرعي

65573

تنفيذي  اإخطار  بمثابة  اإع��الن 

بال�شحف

�شادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�شق

 5758 رق��م  التنفيذي  بالملف 

بدائي لعام2021 

طالب التنفيذ: كنانة ونور الدين 

و�شياء الدين وغيث اأولد مروان نجم 

يمثلهم المحامي ماأمون المدني.

 -1 ���ش��ده:  التنفيذ  المطلوب 

ب�شفتها  اهلل  ج���اد  اح��م��د  عائ�شة 

ولديها  على  خا�شة  �شرعية  و�شية 

اهلل  وعبد  الرحمن  عبد  القا�شرين 

اأولد علي ر�شتم.

2- غازي ومحمد جمال و�شباح 

ر�شتم  الدين  و�شالح  وهيام  وناديا 

اإ�شافة وا�شالة    لتركة موؤرثهم علي 

ر�شتم. 

تنفيذه:هو  المطلوب  ال��ق��رار 

بتاريخ  ال�شادر   116 رق��م  ال��ق��رار 

م��ح��ك��م��ة  ع����ن   2020/8/12

بدم�شق   الثالثة  المدنية  ال�شتئناف 

المدعى  الجهة  ال���زام  والمت�شمن 

عليها بت�شليم العقار رقم 10/2547 

�شاغور ب�شاتين الى اخر ما جاء في 

فقراته الحكمية.

في  التنفيذ  رئا�شة  لقرار  و�شندا ً

المادتين  لأح��ك��ام  وتوفيقا  دم�شق 

اأ���ش��ول  ق��ان��ون  م��ن  287و288 

بتنفيذ  نكلفكم  المدنية  المحاكمات 

خالل  اعاله  المذكور  القرار  م�شمون 

خم�شة ع�شر يوما ً تلي تاريخ التبليغ 

الإج����راءات  بحقكم  �شتجري  واإل 

في  عليها  المن�شو�س  التنفيذية 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65574

�إعان 

مذكرة دعوة بوا�شطة ال�شحف

�لبد�ية  �لمحكمة  عن  ���ص��ادرة 

�لمدنية �لثانية في قطنا

 3716 �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021 

الجهة المدعية:1- �شهير كامل �� 

2-بالل كامل يمثلهم المحامي محمد 

غيا�س

الجهة المدعى عليها:  1- �صحر 

وجالل ورندة ومعتز اولد عبد القادر 

كامل

واأيهم  ال��ق��ادر  وعبد  محمد   ����2

اأ�شالة  والجميع  كامل  و�شيم  اأبناء 

عن اأنف�شهم واإ�شافة لتركة موؤرثتهم 

وماتالها  خليل  بنت  �شليمان  رئيفة 

من موؤرثين.

المو�شوع: تثبيت بيع �شقة.

القطر  خ���ارج  ل�شفركم  ن��ظ��راً 

طريق  عن  دعوتكم  لدينا  تقرر  فقد 

ال�شحف لح�شور جلة المحاكمة يوم 

�لخمي�س �لو�قع في 2021/5/27.

تر�شلوا  اأو  تح�شروا  ل��م  واإذا 

بحقكم  �شتجري   عنكم  ينوب  م��ن 

الإجراءات القانونية اأ�شوًل. 

القا�شي

65575

�إعان 

بالملف  ب��ال�����ش��ح��ف  اإخ���ط���ار 

التنفيذي رقم 314 لعام 2021

ال�شادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بال�صنمين

ح�شن  مو�شى  التنفيذ:  طالب 

الجباوي

محمد  بهيجة  ���ش��ده:  المنفذ 

الجباوي 

القرار  التنفيذ  مو�شع  و�شع 

 2020/11/15 بتاريخ  ال�شادر 

بيع  تثبيت  المت�شمن   1356 رق��م 

انخل  منطقة  من   1980 رقم  العقار 

العقارية 27

نظراً ل�شفركم خارج القطر وعدم 

عودتكم  وت��اري��خ  عنوانكم  معرفة 

القرار  لذلك تقرر تبليغكم بال�شحف 

المذكور اأعاله

ال��ق��رار  بتنفيذ  نكلفكم  ل��ذل��ك 

خم�شة  خالل  وذل��ك  اأع��اله  المذكور 

الن�شر  ت��اري��خ  ت��ل��ي  ي��وم��ًا  ع�����ش��ر 

بال�شحف الر�شمية واإل نتخذ بحقكم 

المن�شو�س  التنفيذية  الإج���راءات 

عليها في القانون.

مدير التنفيذ المدني بال�شنمين

65576

مذكرة دعوة �صادرة

عن محكمة �لبد�ية في �ل�صنمين

رقم �لأ�صا�س 10 لعام 2021م

المدعي: اأحمد ح�شن القزحلي 

القزحلي  عليهم:ح�شنة  المدعى 

الزعبي  وحامد  القزحلي  وجميلة 

الزعبي  وط���ارق  ال��زع��ب��ي  وم���روة 

�لزعبي  و����ص��ام��ة  �لزعبي  ومحمد 

وجميل  ال��زع��ب��ي  و���ش��ي��م  وم��ح��م��د 

القزحلي ومحمد زياد ح�شن القزحلي 

مجهولة القامة والعنوان

الدعوى: تثبيت بيع وت�شجيل

ومحل  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

دعوة  مذكرة  تقررتبليغكم  اقامتكم 

قبل  م��ن  عليكم  المقامة  بالدعوى 

ال�شحف  ب��اإح��دى  المدعية  الجهة 

للنظر  م��وع��داً  وال��م��ح��دد  الر�شمية 

الحد18\4\2021مفاإذ�  يوم  فيها 

تر�شلوا  اأو  باأنف�شكم  تح�شروا  لم 

وكياًل قانونيًا عنكم �شتجري بحقكم 

المعاملة القانونية اأ�شوًل.

القا�شي

65577

مذكرة دعوة �صادرة

عن محكمة �لبد�ية في �ل�صنمين

رقم �ل�صا�س 235 لعام 2021م

احمد  مفيدة  المدعية:  الجهة 

واإ�شافة  نف�شها  عن  اأ�شالة  القا�شم 

محمد  احمد  المرحوم  موؤرثها  لتركة 

محمود  المحامي  يمثلها   – القا�شم 

�لفرو�ن

عليها:فادي  ال��م��دع��ى  الجهة 

وحكم وزينب و�شامية اأبناء �شمدين 

اإ�شافة  اأنف�شهم  عن  اأ�شالة  القا�شم 

�شمدين  المرحوم  موؤرثهم  لتركة 

القامة  مجهولو   – القا�شم  محمد 

والعنوان

بيع  تثبيت  الدعوى:  مو�شوع 

عقار

ومحل  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

دعوة  مذكرة  تبليغكم  تقرر  اقامتكم 

قبل  م��ن  عليكم  المقامة  بالدعوى 

الر�شمية  بال�شحف  المدعية  الجهة 

يوم  فيها  للنظر  م��وع��داً  وال��م��ح��دد 

الأح����������د2021/5/16م ف����اإذا لم 

وكياًل  تر�شلوا  اأو  باأنف�شكم  تح�شروا 

بحقكم  �شتجري  عنكم  ق��ان��ون��ي��ًا 

المعاملة القانونية اأ�شوًل.

القا�شي

65578

�إعان 

م����ذك����رة دع������وة ب���ال���دع���وى 

�أ�صا�س487

لعام 2021 �صادرة 

عن محكمة �لبد�ية  �لمدنية في 

�ل�صنمين

ح�شن  مو�شى   : التبليغ  طالب 

محمود  المحامي  يمثله  الجباوي 

�لفرو�ن

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

وهم  التركماني  فاطمة  المرحومة 

بهيجة محمد الجباوي ومحمد قا�شم 

الجباوي مجهولو القامة والعنوان

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

تبليغكم  تقرر  فقد  اقامتكم  ومحل 

المقامة  بالدعوى  ال��دع��وة  م��ذك��رة 

�أ�����ص����ا�����س2021/487  و�ل��م��ح��دد 

ي��وم  جل�شة  فيها  للنظر  م��وع��داً 

�ل���ث���اث���اء20\4\2021 ف����اإذ� لم 

وكياًل  تر�شلوا  اأو  باأنف�شكم  تح�شروا 

بحقكم  �شتجري  عنكم  ق��ان��ون��ي��ًا 

المعاملة القانونية اأ�شوًل.

القا�شي

65579

�إعان 

مذكرة دعوة �صادرة

عن محكمة �لبد�ية �لمدنية  في 

�ل�صنمين

لعام   488 ��صا�س  ب��ال��دع��وى 

2021م

ح�شن  مو�شى  المدعية:  الجهة 

محمود  المحامي  يمثله  الجباوي 

�لفرو�ن

عليها:محمد  المدعى  الجهة 

الق��ام��ة  مجهول  ال��ج��ب��اوي  قا�شم 

والعنوان

الدعوى: تثبيت بيع

ومحل  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

مذكرة  تبليغك  ت��ق��رر  فقد  اقامتك 

عليك  المقامة  ب��ال��دع��وى  ال��دع��وة 

بال�شحف  المدعية  الجهة  قبل  من 

للنظر فيها  الر�شمية والمحدد موعداً 

ي��وم ال��ث��الث��اء20\4\2021م��ف��اإذ� 

وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك  تح�شر  لم 

بحقكم  ���ش��ت��ج��ري  ع��ن��ك  ق��ان��ون��ي��ًا 

المعاملة القانونية اأ�شوًل.

القا�شي

65580

مذكرة دعوة �صادرة

في  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن 

�ل�صنمين

لعام   500 ��صا�س  ب��ال��دع��وى 

2021م

طالب  قا�شم  المدعية:  الجهة 

محمود  ال��م��ح��ام��ي  يمثله  ال��زام��ل 

�لفرو�ن

عليها:هاني  المدعى  الجهة 

ط��ال��ب ال���زام���ل م��ج��ه��ول الق��ام��ة 

والعنوان

الدعوى: بدل قيمة مركبة

ومحل  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

مذكرة  تبليغك  ت��ق��رر  فقد  اقامتك 

عليك  المقامة  ب��ال��دع��وى  ال��دع��وة 

بال�شحف  المدعية  الجهة  قبل  من 

للنظر  م��وع��داً  وال��م��ح��دد  الر�شمية 

فيها يوم الح��د2021/4/18م فاإذا 

وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك  تح�شر  لم 

قانونيًا عنك �شتجري بحقك المعاملة 

القانونية اأ�شوًل.

القا�شي

65581

�إعان 

مذكرة دعوة �صادرة

في  ال�شرعية  المحكمة  ع��ن 

�ل�صنمين

رقم �ل�صا�س 274 لعام 2021م

علي  ع��ذاري  المدعية:  الجهة 

عتوم وكيلها المحامي عارف العيد

الجهة المدعى عليها:خالد زياد 

الرحيل من ال�شنمين مجهول القامة 

والعنوان

لعلة  تفريق  الدعوى:  مو�شوع 

ال�شقاق ومهر ونفقة واأ�شياء جهازية

نظراً لكونك م�شافراً خارج القطر 

ولجهالة عنوانك ومحل اقامتك تقرر 

تبليغك مذكرة دعوة بالدعوى ا�شا�س 

ال�شحف  باإحدى   2021 لعام   274

المحلية الر�شمية والمحدد موعداً يوم 

ال�شاعة  2021/4/25م  في  الحد 

تح�شر  ل��م  ف���اإذا  زوال��ي��ة  التا�شعة 

اأو تر�شل وكياًل قانونيًا عنك  بنف�شك 

القانونية  المعاملة  بحقك  �شتجري 

اأ�شوًل.

القا�شي

65582

�إعان 

مذكرة �إخطار �صادرة

في  ال�شرعية  المحكمة  ع��ن 

جا�شم

لعام   89 ��صا�س  رقم  بالدعوى   

2021م

فايز  م���روه  المدعية:   الجهة 

الجلم من جا�شم ومقيمة فيها

الجهة المدعى عليه:ان�س فوزي 

القامة  مجهول  جا�شم  م��ن  م�شلم 

والعنوان

لعلة  -تفريق  نفقة  ال��دع��وى: 

ال�شقاق وال�شرر .

نظراً لجهالة عنوانك تقرر لدينا 

تبليغك مذكرة الخطار المقامة عليك 

ال�شقاق  لعلة  وتفريق  نفقة  بدعوى 

موعدها  المحدد  الجل�شة  وال�شرر- 

 2021/4/14 الأرب��ع��اء  ي��وم  ف��ي 

ف��اإذا  الر�شمية  ال�شحف  باإحدى  م 

وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك  تح�شر  لم 

الذي  القرار  �شيعتبر  عنك   قانونيًا 

�شي�شدر بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65583
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انذار لبع�ض االع�ضاء املكتتبني
 مب�ضروع دير قانون يف جمعية

 ال�شعداء التعاونية ال�شكنية بدم�شق
 )3( رق���م  بجل�سته   )7( رق���م  االدارة  مجل�س  ق���رار  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 

ان��ذار  المت�سمن  م   2021/3/24 االرب��ع��اء  ي��وم  ب��ت��اري��خ  المنعقدة 

االع�ساء المكتتبين في م�سروع دير قانون عقارات /932-931-183/ 

المالية با�ستكمال مدفوعاتهم  التزماتهم  والمق�سرين عن ت�سديد 

.�س ثالثة ماليين خالل خم�سة ع�سر يومًا من  الى )3000000( ل 

المفتوح لدى  الجمعية  المبلغ في ح�ساب  تاريخ االع��الن بت�سديد 

الم�سرف العقاري تحت رقم /10178840/ جمعية ال�سعداء وموافاتنا 

با�سعار الت�سديد وخا�سة االع�ساء التالية ا�سماوؤهم 1- مجد محمد 

عماد ال�سعدي ع�سوية رقم) 43( 2- عمرو عثمان اغا ع�سوية رقم 

العبد  ���س��وزان   -4  )66( ع�سوية  ع��الوي  م�سطفى  محمد   -3  )96(

�سميحة   -6  )188( ع�سوية  جناد  ام��ل   -5  )168  ( ع�سوية  ال���رزاق 

ال�سواح ع�سوية )195( 8-  ان�س  �سماقية ع�سوية )191( 7- محمد 

هيثم عالوي ع�سوية )200( 9- ناظم ح�سن عالوي ع�سوية ) 201( 

واال �سيتم الغاء اكتتابكم على الم�سروع ا�ستنادًا الحكام المادة /35/ 

الفقرة /ه� / من المر�سوم الت�سريعي /99/ لعام 2011

4280  رئي�س مجل�س االدارة

مديرية مالية حمافظة ريف دم�شق

على ال�سيد: اأ�سامة احمد الزوكاني

 وبعد اأن �سدر القرار رقم 714/م و تاريخ 

الفئة  م���ن  ع��ام��ال  بتعيينك   2017/8/28

الثانية بق�سم الخزينة لدى مديرية مالية 

محافظ ريف دم�سق ولتعذر تبليغك خطيًا 

مالية  مديرية  في  الخزينة  ق�سم  مراجعة 

محافظ ريف دم�سق للمبا�سرة بالعمل تحت 

حال  في  الم�ستقيل  بحكم  اعتبارك  طائلة 

عدم و�سع نف�سك تحت الت�سرف بعد المدة 

القانونية الالزمة للتبلغ من تاريخ الن�سر في 

ال�سحف الر�سمية.

مدير مالية محافظة ريف دم�شق  4305

�إعان 

مذكرة �إخطار �صادرة

في  ال�شرعية  المحكمة  ع��ن 

�ل�صنمين

رقم �ل�صا�س 83 لعام 2021م

محمد  غ��ادة  المدعية:  الجهة 

قنب�س وكيلها المحامي راكان قنب�س

الجهة المدعى عليها:عبدالرحيم 

القامة  مجهول  المرزوقي  �شالح 

والعنوان

مو�شوع الدعوى: تثبيت طالق 

- مهر

نظراً لكونك م�شافراً خارج القطر 

ولجهالة عنوانك ومحل اقامتك تقرر 

اخطارك باليمين الحا�شمة الموجهة 

المدعية والم�شورة على  لك من قبل 

العظيم  باهلل  )اأق�شم   : التالي  ال�شكل 

باأنني لم اأطلق زوجتي غادة بتاريخ 

2021/4/9لبنف�شي ول عن طريق 

للنظر  موعداً  والمحدد  واهلل(  الغير 

فيها يوم الثالثاء في 2021/4/13 

ف��اإذا  زوال��ي��ة  التا�شعة  ال�شاعة  م 

وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك  تح�شر  لم 

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

المعاملة القانونية اأ�شوًل و�شتعتبر 

ناكاًل لليمين.

وزارة العدل

65584

�إعان 

مذكرة �إخطار �صادرة

في  ال�شرعية  المحكمة  ع��ن 

�ل�صنمين

رقم �ل�صا�س 186 لعام 2021م

مو�شى  فاطمة  المدعية:  الجهة 

ال�شالمة من جباب

عليها:عبداهلل  المدعى  الجهة 

محمد قناة من جباب مجهول القامة 

والعنوان

مو�شوع الدعوى: تثبيت طالق 

- مهر

نظراً لكونك م�شافراً خارج القطر 

ولجهالة عنوانك ومحل اقامتك تقرر 

اخطارك باليمين الحا�شمة الموجهة 

المدعية والم�شورة على  لك من قبل 

العظيم  باهلل  )اأق�شم   : التالي  ال�شكل 

اأط��ل��ق زوج��ت��ي فاطمة  ل��م  ب��اأن��ن��ي 

جباب  ف��ي   2021/1/3 بتاريخ 

واهلل(  الغير  طريق  عن  ول  لبنف�شي 

يوم  فيها  للنظر  م��وع��داً  وال��م��ح��دد 

ال�شاعة  م   2021\4\25 في  الحد 

تح�شر  ل��م  ف���اإذا  زوال��ي��ة  التا�شعة 

اأو تر�شل وكياًل قانونيًا عنك  بنف�شك 

القانونية  المعاملة  بحقك  �شتجري 

اأ�شوًل و�شتعتبر ناكاًل لليمين.

وزارة العدل

65585

�إعان 

رق��م  ح��ك��م  ق���رار  تبيلغ  �شند 

�أ�صا�س  ب��ال��دع��وى    2021/187

�لمحكمة  ع��ن  2021/28�����ص����ادر 

ال�شرعية في ال�شنمين 

مو�شى  ب�شرى  التبليغ:  طالبة 

العدوي من القنية

يو�شف  تبليغه:  ال��م��ط��ل��وب 

مجهول  القنية  من  العدوي  عي�شى 

القامة والعنوان

وتفريق  زواج  تثبيت  الدعوى: 

لعلة ال�شقاق

لجهالة  تبليغك   لتعذر  نظراً 

عنوانك فقد تقرر تبليغك قرار الحكم 

رقم 187بتاريخ 3/23/

 2021 

زواج  وخ��ال���ش��ت��ه1-ت��ث��ب��ي��ت 

القنية  في  الجاري  الدعوى  طرفي 

معجله  مهر  على   2017/10/13

مئتا األف ليرة �شورية اأ�شياء جهازية 

وموؤجله مئتا األف ليرة �شورية

الحكمين  تقرير  2-ت�شديق 

المت�شمن   2021/3/1 في  الموؤرخ 

المتداعيين  الزوجين  بين  التفريق 

بعدها  لي���ح���الن  ب��ائ��ن��ة  ب��ط��ل��ق��ة 

لبع�شهما اإل بعقد ومهر جديدين

3-ت�����ش��ج��ي��ل واق��ع��ة ال����زواج 

والتفريق في قيود ال�شجل المدني

اعتباراً  بالعدة  الزوجة  4-اأمر 

من تاريخ هذا القرار

يدفع  اأن  عليه  المدعى  5-اإلزام 

مئة  ل.�س   160000 مبلغًا  للمدعية 

و�شتون األف ليرة �شورية وهو حقها 

من كامل مهرها وفقًا لن�شبة ال�شاءة 

ومع اعتبار قب�شها لمقدم مهرها

عليه  ال��م��دع��ى  6-ت�����ش��م��ي��ن 

الر�شوم والم�شاريف والنفقات.

قراراً وجاهيًا وبمثابة الوجاهي 

للطعن  ق��اب��اًل  علنًا  واأف��ه��م  ���ش��در 

بالنق�س .

واإذا لم تطعن  خالل 30 يومًا من 

القرار  �شي�شبح  للن�شر  التالي  اليوم 

مكت�شبًا للدرجة القطعية  .

القا�شي

65586

�إعان 

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

المدنية الرابعة بريف دم�شق

موجهة  اإخطار  مذكرة  بمثابة 

الى المدعى عليه

رقم �أ�صا�س �لدعوى:

2021/2595

ال�شيد  المدعية:فخري  الجهة 

عالء  محمد  المحامي  يمثله  رج��ب 

�لدين �لن�صر.

ورث��ة  عليها:  المدعى  الجهة 

دغم�س  عدنان  بن  مهند  المرحوم 

وهم:

محمد  بنت  دع���اء  1-زوج��ت��ه 

نف�صها  عن  �أ�صالة  �لمبي�س  �صمير 

واإ�شافة لتركة موؤرثها مهند دغم�س.

2-ابنته القا�شر يارا بنت مهند 

دغم�س. 

3-ابنته القا�شر حال بنت مهند 

عن  اأ�شالة  دغم�س  مهند  ال��م��وؤرث 

الموؤرث  لتركةم  واإ�شافة  نف�شيهما 

مهند دغم�س  يمثلهم 

عدنان  محمد  لأب��ي��ه��م  ج��ده��م 

دغم�س كولي جبري

بن  ع��دن��ان  محمد  4-وال�����ده 

محمد ماجد دغم�س اأ�شالة عن نف�شه 

واإ�شافة لتركة موؤرثه مهند دغم�س. 

حفيدتيه  على  جبريًا  وليا  وب�شفته 

يارا دغم�س وحال دغم�س.

زكي  بنت  رج���اء  وال��دت��ه   -5

واإ�شافة  نف�شها  عن  اأ�شالة  ال�شمان 

لتركة موؤرثها مهند دغم�س.

الدعوى: تثبيت بيع عقار.

ووفقًا  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

لأحكام المادة 27 فقرة )اأ( من قانون 

اأ�شول المحاكمات رقم 1 لعام 2016 

جل�شة  لح�شور  اإخ��ط��ارك��م  وت��ق��رر 

والمحددة  عليكم  المقامة  المحاكمة 

يوم الثالثاءالواقع2021/4/27

تر�شلوا  اأو  تح�شروا  ل��م  واإذا 

�شتجري  فاإنه  عنكم  ق�شائيًا  وكياًل 

بحقكم المعاملة القانونية و�شي�شدر 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي .

القا�شي

65587

�إعان مناق�صة 

ح�شاب  على  الكلية  بال�شرعة 

متعهد ناكل للمرة الثالثة

العقود  لجنة  بمكتب  �شتجري 

الداخلي  الأم��ن  لقوى  والمناق�شات 

الكلية  بال�شرعة  مناق�شة  عن  اإعالن 

متعهد  ح�شاب  على  الثالثة  للمرة 

نوع  الطابعات  اأحبار  لتوريد  ناكل 

 EPSON ACULASER C3800
لزوم اإدارة الهجرة والجوازات 

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

مائة  ���س  ل   /140،400،000/

واأربعون مليونًا واأربعمائة األف ليرة 

�صورية

- مكان تقديم العرو�س : ديوان 

فرع العقود في مبنى وزارة الداخلية 

في كفر �صو�صة . 

 : العرو�س  اآخر موعد لتقديم   -

ليوم  ع�شرة  الخام�شة  ال�شاعة  حتى 

الثنين الموافق � 12 / 4 / 2021 

- موعد ف�س العرو�س : ال�شاعة 

الثالثاء  ي��وم  م��ن  ع�شرة  الحادية 

الموافق - 13 / 4 / 2021

- مدة التوريد : /90/ ت�شعون 

يومًا 

خم�شة   : الأولية  التاأمينات   -

بالمائة من القيمة التقديرية 

ع�شرة   : النهائية  التاأمينات   -

بالمائة من قيمة العقد . 

- مدة ارتباط العار�س بعر�شه: 

�صهر�ن مياديان. 

- قيمة الإ�شبارة : / 20000/ 

ل.�س ع�شرون األف ليرة �شورية . 

- ع��ل��ى ال��راغ��ب��ي��ن ال���ش��ت��راك 

على  للح�شول  العقود  فرع  مراجعة 

دفتر ال�شروط الخا�شة و الفنية . 

رئي�س فرع العقود 

65588

�عان مناق�صة

 بال�شرعة الكلية للمرة الثانية 

العقود  لجنة  بمكتب  �شتجري 

الداخلي  الأم��ن  لقوى  والمناق�شات 

الكلية  بال�شرعة  مناق�شة  عن  اإعالن 

خياطة  مواد  لتوريد  الثانية  للمرة 

فرع  في  الخياطة  ور�شة  عمل  لزوم 

�شجن دم�شق المركزي

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

اأرب��ع��ة  ���س  ل   /34،550،000/

وخم�شمائة  م��ل��ي��ون��ًا  وث���الث���ون 

وخم�شون األف ليرة �شورية

- مكان تقديم العرو�س : ديوان 

فرع العقود في مبنى وزارة الداخلية 

في كفر �صو�صة . 

 : العرو�س  اآخر موعد لتقديم   -

ليوم  ع�شرة  الخام�شة  ال�شاعة  حتى 

الثنين الموافق 12/ 4 / 2021 

- موعد ف�س العرو�س : ال�شاعة 

الثالثاء  ي��وم  م��ن  ع�شرة  الحادية 

الموافق - 13 / 4 / 2021

ثاثون   /30/  : التوريد  مدة   -

يومًا 

خم�شة   : الأولية  التاأمينات   -

بالمائة من القيمة التقديرية 

ع�شرة   : النهائية  التاأمينات   -

بالمائة من قيمة العقد . 

- مدة ارتباط العار�س بعر�شه: 

/45/ خم�شة واأربعون يومًا. 

 /6000  /  : الإ�شبارة  قيمة   -

ل.�س �شتة األف ليرة �شورية . 

- ع��ل��ى ال��راغ��ب��ي��ن ال���ش��ت��راك 

على  للح�شول  العقود  فرع  مراجعة 

دفتر ال�شروط الخا�شة و الفنية . 

رئي�س فرع العقود 

65589

�إعان مناق�س

ة للمرة الثانية 

العقود  لجنة  بمكتب  �شتجري 

الداخلي  الأم��ن  لقوى  والمناق�شات 

الثانية  للمرة  مناق�شة  عن  اإع��الن 

فولفو  نوع  �شهريج  محرك  لإ�شالح 

 /D13C460/ ال��م��ح��رك  ط����راز 

موديل 2010 التابع لإدارة ال�شوؤون 

�لإد�رية 

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

اث��ن��ان  ���س  ل   /22،000،000/

وع�شرون مليون ليرة �شورية

- مكان تقديم العرو�س : ديوان 

فرع العقود في مبنى وزارة الداخلية 

في كفر �صو�صة . 

 : العرو�س  اآخر موعد لتقديم   -

ليوم  ع�شرة  الخام�شة  ال�شاعة  حتى 

الأربعاء الموافق 21/ 4 /2021 

- موعد ف�س العرو�س : ال�شاعة 

الخمي�س  ي��وم  من  ع�شرة  الحادية 

الموافق 22 / 4/ 2021

- مدة التنفيذ : تحدد مدة تنفيذ 

اأن  على  ممكنة  فترة  باأقرب  العقد 

لتتجاوز الع�شرون يوما كحد اأق�شى 

خم�شة   : الأولية  التاأمينات   -

بالمائة من القيمة التقديرية 

ع�شرة   : النهائية  التاأمينات   -

بالمائة من قيمة العقد . 

- مدة ارتباط العار�س بعر�شه 

: �صهر�ن مياديان. 

 /5000  /  : الإ�شبارة  قيمة   -

ل.�س خم�شة األف ليرة �شورية . 

- ع��ل��ى ال��راغ��ب��ي��ن ال���ش��ت��راك 

على  للح�شول  العقود  فرع  مراجعة 

دفتر ال�شروط الخا�شة و الفنية . 

رئي�س فرع العقود 

65590

�إعان 

طلب عرو�س داخلي 

العقود  لجنة  بمكتب  �شتجري 

الداخلي  الأم��ن  لقوى  والمناق�شات 

اإعالن طلب عرو�س داخلي لم�شروع 

اأعمال اإنارة الموقع العام في م�شاكن 

القديمة  بالمع�شمية  ال�����ش��رط��ة 

والجديدة

- مكان تقديم العرو�س : ديوان 

فرع العقود في مبنى وزارة الداخلية 

في كفر �صو�صة . 

 : العرو�س  اآخر موعد لتقديم   -

ليوم  ع�شرة  الخام�شة  ال�شاعة  حتى 

الأربعاء الموافق 21 / 4 / 2021 

- مدة التنفيذ : /3/ثاثة �أ�صهر 

والتركيب  التوريد  وت�شمل  ميالدية 

والت�شغيل 

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

ثمانية  ���س  ل   /8،910،000/

ماليين وت�شعمائة وع�شرة األف ليرة 

�صورية

ع�شرة   : النهائية  التاأمينات   -

بالمائة من قيمة العقد . 

- مدة ارتباط العار�س بعر�شه 

:�صهر�ن مياديان 

 25000  /  : الإ�شبارة  قيمة   -

ليرة  األف  وع�شرون  خم�شة  /ل.�س 

�صورية .

- ع��ل��ى ال��راغ��ب��ي��ن ال���ش��ت��راك 

على  للح�شول  العقود  فرع  مراجعة 

دفتر ال�شروط الخا�شة و الفنية . 

رئي�س فرع العقود

  65591

�إعان

ال�شرعية   المحكمة  عن  �شادر   

بدم�شق

 الغرفة  ال�شابعة 

موجهه  اخطار    مذكرة  بمثابة  

اإلى المدعى عليه 

رقم �أ�صا�س  :

2021/7/6783 

المدعية: �شميره الحميد 

المدعى عليه :   محمد ال�شبلي 

والمجهول  محل القامة حاليًا 

زو�ل��ي��ة   /9/ �ل�����ص��اع��ة  ف��ي   

م���ن ي�����وم  الإث���ن���ي���ن ال���واق���ع في 

2021/4/26ل�����روؤي�����ة ال��دع��وى 

�شميره  المدعية  من   عليك  المقامة 

ون�شب   زواج  تثبيت  بطلب   الحميد  

بدم�شق  ال�شرعية   المحكمة  تخطرك 

للح�شور في الوقت المحدد حتى اإذا 

لم تح�شر اأو تر�شل وكيال عنك تجري 

في حقك المعاملة القانونية ولجهالة  

بوا�شطة   اإخ��ط��ارك   ت��ق��رر  اإق��ام��ت��ك 

 27/ المادة  باأحكام  عمال  ال�شحف 

المحاكمات   ا�شول  قانون  من  اأ   /

 2016/ ل��ع��ام  رق���م/1/  �لمدنية 

بحقك  �شي�شدر  الذي  الحكم  ويعتبر 

بمثابة الوجاهي 

القا�شي ا ل�شرعي

65592

اإعالن بال�شحف

دائرة  عن  �شادر  كتاب  بمثابة 

التنفيذ الم�شرفي بريف دم�شق

في الملف التنفيذي

2021 / 664 

المطلوب تبليغهما: 

ابن  الدين  الرزاق �شعد  1- عبد 

محمد و فاطمة.

�شعد  ابن  ديبه  نبيل  محمد   -2

�لدين.

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

للم�شرف ال�شناعي اإ�شافة لوظيفته 

يمثله المحامي ع�شام خطار.

الم�شرفي  التنفيذ  رئا�شة  قررت 

بريف دم�شق:

اإبالغكما لت�شمية الخبير الخا�س 

و  اليد  و�شع  و  الك�شف  لإج��راء  بكما 

و   296 رق��م  العقارات  قيمة  تقدير 

732 �صبينة �ل�صغرى و 236 و 294 

اأحكام  وفق  الكبرى  �شبينة   343 و 

القانون رقم 19 لعام 2014

ب�شبب  تبليغكما  لتعذر  نظرا  و 

تبليغكما  ت��ق��رر  اإقامتكما  جهالة 

نبلغكما  عليه  و  ال�شحف  بوا�شطة 

ذلك لإجراء المقت�شى القانوني �شمن 

اتخاذ  طائلة  تحت  القانونية  المدة 

الإجراءات القانونية بحقكما.

بريف  الم�شرفي  التنفيذ  مدير 

دم�شق

65593

�إعان

منطقة   5741 رقم  العقار  بيع   

المزة العقارية

المق�شم رقم )25( تنظيم �شمال 

الع�شكري

في الق�شية المقدمة من ال�شادة: 

بطلب  الطم�شة  �شعد  ب��ن  عي�شى 

رقم  العقار  �شيوع  واإزال��ة  ترخي�س 

المزة  العقارية  المنطقة  من   5741

�شمال  تنظيم   )25( رق��م  المق�شم 

عليهم  المدعى  بمواجهة  الع�شكري 

والجمهورية  الإ���ش��ك��ان  موؤ�ش�شة 

ونظراً  دم�شق  ومحافظة  ال�شورية 

لعدم تو�شل اللجنة الم�شكلة بموجب 

 /82/ رقم  العر�شات  اعمار  قانون 

التنفيذية  وتعليماته   2010 لعام 

فقد  المالكين  بين  الخالقات  حل  اإلى 

طرح   2021/3/11 بجل�شة  قررت 

اإزال��ة  العلني  بالمزاد  للبيع  العقار 

لل�شيوع فيه.

ال��و���ش��ع ال���راه���ن وال��و���ش��ع 

التنظيمي للعقار:

من   5741 رق���م  ال��ع��ق��ار  ي��ق��ع 

وال��ذي  ال��م��زة  ال��ع��ق��اري��ة  المنطقة 

يحمل الرقم التنظيمي /25/ تنظيم 

دم�شق  مدينة  في  الع�شكري  �شمال 

منطقة المزة تنظيم �شمال الع�شكري 

فرعي  وبطريق  ال�شعب  ق�شر  طريق 

يقع  وهو  الرئي�س  ال�شيد  جامع  بعد 

بناء  من  الغرب  وباتجاه  بالقرب 

للتامين  ال�شورية  الكويتية  ال�شركة 

عن  ع��ب��ارة  ال��ع��ق��ار  ان  تبين  وق���د 

خالية  للبناء  معدة  عر�شة  ار���س 

تقدم  وقد  والإ�شغالت  ال�شواغل  من  

اأ�شحاب العالقة بطلب ترخي�س برقم 

 2004/12/30 ت��اري��خ   /341/

م�شجل لدى دائرة الترخي�س والبناء 

بمحافظة دم�شق حيث تبلغ م�شاحة 

للقيد  وف��ق��ًا  م2  ال���ع���ق���ار/584/ 

العقاري المبرز بالدعوى.

البناء  �شابطة  لنظام  وا�شتناداً 

وم�شور الوجائب الخا�شة به وتقرير 

 2020/8/10 في  الموؤرخ  الخبرة 

بالدعوى  المبرز  العقاري  والقيد 

عن  عبارة  المذكور  العقار  اأن  تبين 

تبلغ  للبناء  م��ع��دة  عر�شة  ار����س 

خم�شمائة  م�����ش��اح��ات/584/م2 

وهو  مربعًا  متراً  وثمانون  واأربعة 

تنظيم  رقم6/2  الم�شور  �شمن  يقع 

لمناهج  ووف��ق��ًا  الع�شكري  �شمال 

الوجائب فهو عبارة عن مق�شم �شكني 

يبنى بعد ترك وجيبة اأمامية بمقدار 

تم  حيث  5م  عن  لتقل  وخلفية  3م 

وفقًا  مقدار/1/  البناء  عامل  تحديد 

ب��روزات  ب��اأي  ولي�شمح  للمعادلة 

وفقًا  الم�شموحة  للم�شاحة  اإ�شافية 

لمعامل البناء على اأن تترك �شرفات 

مك�شوفة من �شمن الم�شاحة المبنية 

لكل  /18/م  عن  لتقل  وبم�شاحة 

ع��ن/1،2/م  ليقل  وبعر�س  طابق 

لكل �شرفة ووفقًا ل�شتراطات منهاج 

عليه  بالبناء  ي�شمح  فانه  الوجائب 

وفقًا لمايلي:

1 �� قبو مراآب �شيارات بم�شاحة 

تقريبية /544/م2.

2 � قبو خدمات بم�شاحة تقريبية 

/194،66/م2.

3 � قبو �شكني بم�شاحة تقريبية 

/194،66/م2.

بم�شاحة  ار���ش��ي  ط��اب��ق   �  4

تقريبية /194،6/م2.

م�شاحة  وثاني  اول  طابق   ���  5

كل منهما تقريبا /194،66/م2

تقدير قيمة العقارات:

وبعد  ���ش��ب��ق  ل��م��ا  وا���ش��ت��ن��ادا 

العقار  وموقع  العوامل  كافة  مراعاة 

للترخي�س  القابلة  والم�شاحات 

العقار  وموقع  ال�شرائية  وال��ق��درة 

البناء  وتكاليف  الرائجة  والأ�شعار 

تقدر  فانه  والم�شاريف  والر�شوم 

بمبلغ  المذكور  للعقار  الدنيا  القيمة 

 1100000000 وق���دره  اإج��م��ال��ي 

ليرة  مليون  ومائة  مليار  فقط  ل.�س 

�شورية لكامل اأ�شهم العقار.

يجري البيع بالمزاد العلني في 

دم�شق  محافظة  في  الثاني  الطابق 

اللجنة  بمكتب   /256/ رقم  �لغرفة 

الخمي�س  يوم  ظهر  الواحدة  ال�شاعة 

ويمكن   2021/5/27 في  �ل��و�ق��ع 

من  الوجائب  م�شور  على  الح�شول 

مديرية التنظيم في محافظة دم�شق 

وكافة  الكاملة  المعلومات  لخ��ذ 

الإي�شاحات الدقيقة حول الم�شاحات 

لالطالع  اللجنة  مراجعة  يمكن  كما 

اأوقات  خالل  والإي�شاح  وال�شتف�شار 

الدوام الر�شمي في مكتب اللجنة علمًا 

 %10 ال�شتراك بالمزاد  تاأمينات  بان 

من القيمة المقدرة ب�شيك م�شدق.

رئي�س اللجنة

65594

�لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إع����ان 

ال�شرعية بدم�شق الغرفة الرابعة  

بمثابة مذكرة دعوة موجهة اإلى 

المدعى عليه

رق������م �����ص���ا����س �ل����دع����وى: 

2021/8667

بنت  اليو�شف  المدعية:�شهاد 

محمد �صفو�ن

ابن  الحميد  وليد  عليه:  المدعى 

احمد  والمجهول محل القامة حاليًا.

يوم  من  التا�شعة  ال�شاعة   في 

 2021/4/27 ي  الواقع  الثالثاء 

المعين لروؤية الدعوى المقامة عليك 

لعلة  تفريق  بطلب  المدعية  م��ن 

ال�شقاق وال�شرر ونفقة ومهر.

ت��دع��وك ال�����ش��رع��ي��ة ال��راب��ع��ة 

بدم�شق للح�شور في الوقت المحدد 

وكياًل  تر�شل  اأو  تح�شر  اإذال��م  حتى 

عنك تجري بحقك المعاملة القانونية 

اقامتك جرى تبليغك  ولجهالة محل 

بوا�شطة ال�شحف.

القا�شي

65595

�إعان 

تبليغ قرار بوا�شطة ال�شحف 

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

المدنية الثالثة بريف دم�شق

ق��ر�ر   642 �أ���ص��ا���س  ب��ال��دع��وى 

/430/ لعام 2017 

ب��دران  هويدة  التبليغ:  طالب 

يمثلها المحامي محمد ايمن عثمان

محمد    : تبليغهما  المطلوب 

ا�شالة  بدران  احمد   �� بدران  �شياح 

موؤرثهم  لتركة  وا�شافة  انف�شهم  عن 

المرحوم عبد الحميد بدران.

انه تعذر تبليغكم ب�شبب  حيث 

�شفركم خارج القطر لذا تقرر تبليغكم 

 /430/ قر�ر   /642/ ا�شا�س  القرار 

محكمة  ع��ن  �ل�����ص��ادر   2017 لعم 

البداية المدنية الثالثة بريف دم�شق 

لوحة  وع��ل��ى  ال�شحف  بوا�شطة 

واعتبار  اأ���ش��وًل  المحكمة  اعالنات 

اليومية  ال�شحف  احدى  في  الن�شر 

بمثابة تبليغ والذي اتى فيه:

من  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   �  1

م�شطفى  بن  م�شعود  عليه  المدعى 

بدران للجهة المدعية لكامل ح�شته 

الرثية في العقار رقم 1881 ��صرفية 

البالغة  العقارية   5/91 ال���وادي 

2400/400 �شهم الآيلة اإليه ارثًا من 

احمد  بن  م�شطفى  المرحوم  موؤرثه 

المدعية  با�شم  وت�شجيلها  ب��دران 

لدى  ب���دران  م�شطفى  بنت  ه��وي��دة 

دم�شق  بريف  العقاري  ال�شجل  قيود 

اأ�شوًل .

المدعية  الجهة  دع��وى  رد   �  2

الحميد  عبد  عليه  المدعى  بمواجهة 

 1882 رقم  للعقار  بالن�شبة  ب��دران 

ل��ع��دم   5/91 ال�����وادي  ا���ش��رف��ي��ة 

�لثبوت.

المدعية  الجهة  دع��وى  رد   ��  3

بن  حامد  عليه  المدعى  بمواجهة 

م�شطفى بدران لعدم الثبوت.

المدعية  الجهة  دع��وى  رد    ��  4

بن  م�شعود  عليه  المدعى  بمواجهة 

م�شطفى بدران بالن�شبة للعقار رقم 

لعدم   5/91 الوادي  ا�شرفية   1882

�لثبوت.

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

العقارين  �شحيفة  على  المو�شوعة 

مو�شوع الدعوى بموجب العقد رقم 

2015/10/29  بعد  4400 تاريخ 

الت�شجيل ا�شول.

المدعية  الجهة  ت�شمين   �  6

الف  واربعة  والم�شاريف  الر�شوم 

ليرة �شورية اتعاب محاماة0 

ق����������رارا« �����ش����در ب���ت���اري���خ 

وبمثابة  وجاهيًا   2017/6/18

الوجاهي وافهم علنًا ح�شب ال�شول 

قاباًل لال�شتئناف.

القا�شي

65596

دع��وى  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

بال�شحف

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية الأولى بريف دم�شق

رقم �لدعوى 7323 لعام 2021

المدعي : ماجد بن احمد �شوقي 

�شطا�س ا�شالة وا�شافة لتركة هناء 

�صطا�س.

و�شيرين  لن��ا  عليهم:  المدعى 

احمد  ابناء  وبيبر�س  ونور�س  ونور 

واإ�شافة  اأ�شالة  �شطا�س  �شوقي 

احمد  بنت  هناء  موؤرثتهم  لتركة  

�صوقي �صطا�س.

تدعوك المحكمة لح�شور جل�شة 

الرب��ع��اء  ي��وم  المعينة  المحاكمة 

التا�شعة  ال�شاعة   2021/5/12

�شباحًا بطلب تثبيت هبة.

نظراً لجهالة محل اقامتكم تقرر 

ولوحة  ال�شحف  بوا�شطة  دعوتكم 

�عانات �لمحكمة 

بانف�صكم  تح�صرو�  ل��م  و�إذ� 

�شتجري  عنكم  وك��ي��اًل  تر�شلوا  اأو 

                                                                   . ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��م��ع��ام��ل��ة  بحقكم 

القا�شي

65597

مذكرة دعوة بال�شحف

البداية  محكمة  في  لدينا  تقرر 

بالدعوى  التل  في  الول��ى  المدنية 

المتكونة    2021 لعام   175 ��صا�س 

عثمان  �لحكيم  عبد  �لمدعي  بين 

ابو  ابن  الغبرة  امين  عليه  والمدعى 

المدعي  �شراء  تثبيت  بطلب  الخير 

التل   1948 العقار  من  �شهم   1200

15/72 دعوة ال�شيد فوؤاد بن محمد 

المدعى  عن  وكياًل  ب�شفته  الغبرة 

عليه امين الغبرة بال�شحف الر�شمية 

لح�شور جل�شة المحاكمة يوم الحد 

العا�شرة  ال�شاعة   2021/5/16

القطر  خارج  م�شافر  كونك  �شباحًا 

واذا لم تح�شر بنف�شك او تر�شل وكيال 

قانونيا عنك �شتجري بحقك المعلمة 

القانونية.

القا�شي

65598

�إعان

 بمثابة مذكرة دعوة

ال�شلح  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

�لمدني في قد�صيا

 )57( �أ�صا�س  رقم  �لدعوى  في 

لعام 2021

قا�شم  محمد   : المدعية  الجهة 

حافظ 

الجهة المطلوب تبليغها  : محمد 

وعامر  الدين  عز  عي�شى  بن  م�شباح 

الدين وعي�شى بن عبد  بن محمد عز 

�لرز�ق عرمو�س 

ل��ع��ودة م��ذك��رة  دعوتكم  ن��ظ��راً 

فقد  عنوانكم  جهالة  مفاده  ب�شرح 

اأ�شا�س  رقم  الدعوى  في  لدينا  تقرر 

لح�صور  دعوتكم   2021 لعام   )57(

بتاريخ  المحددة  المحاكمة  جل�شة 

ي��وم  ال���م���واف���ق   2021/6/16

�شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة  الربعاء 

ومن  المحلية  ال�شحف  ب��اإح��دى 

اإعالنات  لوحة  على  الإل�شاق  خالل 

 )27( المادة  لأحكام  وفقًا  المحكمة 

واإذا   ، المحاكمات  اأ�شول  قانون  من 

عنكم  وكياًل  تر�شلوا  اأو  تح�شروا  لم 

                           . القانونية   المعاملة  بحقكم  تجري 

القا�شي

65599

�إعان بمثابة مذكرة دعوة

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

التجارية الثانية بدم�شق

 )1762( �أ�صا�س  رقم  �لدعوى 

لعام 2021

بن  محمود   : المدعية  الجهة 

تح�شين الحلبي

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

�شبحي  بن  زي��اد  محمد   : تبليغها 

طعمة.

ل��ع��ودة م��ذك��رة  دعوتكم   ن��ظ��راً 

فقد  عنوانكم  جهالة  مفاده  ب�شرح 

اأ�شا�س  رقم  الدعوى  في  لدينا  تقرر 

دعوتكم   2021 ل��ع��ام   )1762(

المحددة  المحاكمة  جل�شة  لح�شور 

2021/4/27 الموافق يوم  بتاريخ 

�شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة  الثالثاء 

ومن  المحلية  ال�شحف  ب��اإح��دى 

اإعالنات  لوحة  على  الإل�شاق  خالل 

 )27( المادة  لأحكام  وفقًا  المحكمة 

واإذا   ، المحاكمات  اأ�شول  قانون  من 

عنكم  وكياًل  تر�شلوا  اأو  تح�شروا  لم 

                           . القانونية   المعاملة  بحقكم  تجري 

القا�شي

65600

اإعالن بمثابة �شند تبليغ حكم

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

التجارية الثانية بدم�شق

الجهة المدعية : محمد ن�شر ابن 

محمود

المطلوب  عليها  المدعى  الجهة 

اب��ن  اإب��راه��ي��م  ري��ا���س   : تبليغها 

�إبر�هيم.

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

لدينا في �لدعوى رقم �أ�صا�س )1557( 

رقم  بالقرار  المف�شولة   2021 لعام 

تبليغكم   7/3/2021 تاريخ   )99(

ومن  المحلية  ال�شحف  ب��اإح��دى 

اإعالنات  لوحة  على  الإل�شاق  خالل 

 )27( المادة  لأحكام  وفقًا  المحكمة 

من قانون اأ�شول المحاكمات  الحكم 

المذكور المت�شمن ما يلي: 

ن�شر  م��ح��م��د  ���ش��رك��ة  ح��ل   .1

وريا�س ابراهيم الت�شامنية الم�شجلة 

بدم�شق  التجاري  ال�شجل  اأمين  لدى 

 2010/12/9 برقم 16530 تاريخ 

وا�شهاره  الحل  وت�شجيل  وت�شفيتها 

��صول 

ف��ر����س  �ل��م��ح��ام��ي  ت�صمية   .2

مو�شوع  لل�شركة  م�شفيا  الحالق 

مقداره  �شهري  اج��ر  لقاء  ال��دع��وى 

مئتان وخم�شون الف ليرة �شورية

3. ت�شمين الجهة المدعى عليها 

الف  و�شبعة  والم�شروفات  الر�شوم 

ليرة �شورية اتعاب محاماة.

علنًا  واف��ه��م  ���ش��در  4-ح��ك��م��ا 

الأحد  يوم  والقانون  الأ�شول  ح�شب 

قابا   2021 �ذ�ر/   /7 في  الموافق 

لال�شئتناف .                           

القا�شي

65601

اإعالن تبليغ بال�شحف

�لبد�ية  محكمة  عن  �صادر  قر�ر 

�لمدنية �لثانية في ببيا

طالب التبليغ: عبدا هلل اأبو حميد 

ابن علي. 

المطلوب تبليغه: ريا�س ال�شلمو 

�بن محمد . 

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

تبليغه: لقد �شدر عن المحكمة القرار 

�أ�صا�س  رقم /1164/ بالدعوى رقم 

بتاريخ2021/3/25م   /1  013  /

والمت�شمن. 

عليها  المدعى  الجهة  – اإلزام   1

بت�شليم ال�شيارة والتي تحمل لوحة 

دم�شق  خا�شة   /487635/ رق��م 

للجهة  �شوناتا  ط��راز  هونداي  نوع 

المدعية مالم تكن محتب�شة لداع اخر

المدعية  الجهة  ت�شمين   -2

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

�لمحاماة. 

وعمال  العنوان  لجهالة  ونظرا 

قانون  من  )27/�أ(  المادة  باأحكام 

رقم  المدنية  المحاكمات  اأ���ش��ول 

2016 فقد جرى تبليغك  /1/ لعام 

بال�شحف واإذا لم ي�شلك طرق الطعن 

الحكم  القانونية ي�شبح  المدة  خالل 

مبرما �شالحا للتنفيذ.

القا�شي

65602

حكم  تبليغ  �شند  بمثابة  اعالن 

�شادر عن محكمة ال�شتئناف المدنية 

الرابعة بدم�شق

طالب التبليغ: محمد ابو الن�شر 

يمثله  خلقي  �شبحي  محمد  اب��ن 

المحامي محمد غياث قبالن

بن  ���ش��راج  تبليغه:  المطلوب 

مكان  المجهول  مخلوف  �شوكت 

�لقامة

خ���ا����ص���ة �ل���ح���ك���م �ل���م���ر�د 

غرفة  عن  ال�شادر  ال��ق��رار  تبليغه: 

في  )اأ(  العقارية  الثانية  المدنية 

�ل�صادر   /5/ رق��م  النق�س  محكمة 

 2021 ل��ع��ام   115 رق���م  بالطعن 

الق�شية  في   2021/1/31 تاريخ 

لعام   776 ا�شا�س  رقم  ال�شتثئنافية 

 123 ب��ال��ق��رار  المف�شولة   2019

محكمة  ع��ن  �ل�صادر   2019 لعام 

بدم�شق  الرابعة  المدنية  ال�شتئناف 

والمت�شمن:

1- رف�س الطعن مو�شوعًا

وال��زام  التاأمين  م�شادرة   -2

الطاعن بالم�شاريف

3- اعادة الملف الى مرجعه

المادي  الخطاأ  ت�شحيح  -وقرار 

بالطعن  ال�شادر   21 رق��م  الالحق 

 2021/3/1 ت��اري��خ   115 رق���م 

والمت�شمن:

ال��م��ادي  الخطاأ  ت�شحيح   -1

الوارد في قرار محكمة النق�س الغرفة 

 115 �أ�صا�س   5 القرار  رقم  المدنية 

تاريخ 2021/1/31 وذلك با�شافة 

بن  ���ش��راج  ���ش��ده  المطعون  ا���ش��م 

المطلوب  القرار  الى  �شوكت مخلوف 

ت�صحيحه

على  الت�شحيح  هذا  2-تدوين 

ال�شجل  وفي  ال�شلية  الحكم  ن�شخة 

واعتباره جزءا من هذا القرار 

3- ل مجال لبحث بالر�شوم

تبيلغه  المطلوب  لجهالة  نظراً 

م�شمون  تبليغكم  المحكمة  ق��ررت 

القرار بوا�شطة احد ال�شحف اليومية

رئي�س المحكمة

65603

مذكرة �إخطار

الجهة المدعية:الفت الريحاوي  

يمثلها المحامي عمار المحمود

عليها:محمد  المدعى  الجهة 

�شخا�شيروابن �شعيد وهيام

في  ال�شرعية  المحكمة   ق��ررت 

جل�شة  لح�شور  اخ��ط��ارك  القطيفة 

 217 ��صا�س  �لدعوى  في  �لمحاكمة 

العا�شرة  ال�شاعة  في  /2021.وذلك 

من يوم الثنين 2021/4/19

تر�شل  اأو  ت��ح�����ش��ر  ل���م  واذا 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية.

القا�شي

65604

مذكرة �إخطار

زي��دان  المدعية:زينب  الجهة 

يمثلها المحامي عمار المحمود

الجهة المدعى عليه:محمد خير 

القديمي ابن وليد ومنى تولد 1986 

مجهول القامة

في  ال�شرعية  المحكمة   ق��ررت 

جل�شة  لح�شور  اخ��ط��ارك  القطيفة 

 237 ��صا�س  �لدعوى  في  �لمحاكمة 

العا�شرة  ال�شاعة  في  /2021.وذلك 

من يوم الثنين 2021/4/19

تر�شل  اأو  ت��ح�����ش��ر  ل���م  واذا 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  وكيال 

القانونية.

القا�شي

65605

�إعان بمثابة مذكرة دعوة

ال�شلح  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

�لمدني في قد�صيا

في �لدعوى رقم �أ�صا�س

 68/ لعام 2021 

طالبة التبليغ : بارعة ابو عيا�س 

يمثلها المحامي عالء الدين بغدادي

الجهة   ( تبليغهم  المطلوب 

المدخلة( : ليلى رفيق نبهان �� مازن 

ابو  في�شل  ربى   �� عيا�س  ابو  في�شل 

عيا�س �� ح�شان في�شل ابو عيا�س.

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

لح�شور  بال�شحف  تبليغكم  تقرر 

ال�شاعة  ف��ي  ال��م��ح��اك��م��ة  جل�شة 

الواقع  الأرب��ع��اء  ي��وم  من  العا�شرة 

في  ل��ل��ن��ظ��ر   2021/5/26 ف���ي  

جقميرة  فاتن  على  المقامة  الدعوى 

واذا  حيازة  ا�شترداد  بطلب  ورفاقها 

عنكم  وكيال  تر�شلوا  او  تح�شروا  لم 

المعاملة  بحقكم  ت��ج��ري  ���ش��وف 

القانونية.

القا�شي

65608

 1564 رقم  التنفيذي  الملف  في 

الى  حجز  تبليغ  كتاب   2021 لعام 

المحجوز عليه

الملقي  عزت  غ�شان  ال�شيد  الى 

مجهول القامة

ال�شادر  الحجر  ل��ق��رار  تنفيذا 

في  الم�شرفي  التنفيذ  رئا�شة  عن 

 2021/3/11 بتاريخ  دم�شق  ريف 

والم�شتند الى عقد القر�س الم�شرفي 

فقد القي الحجر على اموالك المنقولة 

 9928889 مبلغ  ل�شتيفاء  تاأمينًا 

ل،�س فقط ت�شعة ماليين وت�شعمائة 

وثمانمائة  الفا  وع�شرون  وثمانية 

وت�����ص��ع وث��م��ان��ون ل��ي��رة ���ص��وري��ة 

ال�شيد �شركة  المحكوم بها لم�شلحة 

–�شوريا فتوفيقًا لأحكام  الأردن  بنك 

اأ�شول  قانون  من  �ل��م��ادة/362/ 

المحاكمات نبلغك ذلك.

بريف  الم�شرفي  التنفيذ  مدير 

دم�شق

65609

�إعان 

اخطار �شحف �شادر عن محكمة 

ال�شلح المدني في يبرود 

لعام   /56/ �أ�صا�س  بالدعوى 

2021

حي  ح�شين  ك��وث��ر  ال��م��دع��ي��ة: 

يمثلها المحامي عمر يا�شر 

احمد  بنت  نهاد  عليها:  المدعى 

الغزي والدتها فاطمة اأ�شالة واإ�شافة 

لتركة موؤرثها فريز الغزي 

اخطارك  تقرر  عنوانك  لجهالة 

بال�شحف لح�شور جل�شة المحاكمة 

�ل�صاعة  الأح����د2021/4/25  ي��وم 

تح�شري  لم  واذا  �شباحًا  التا�شعة 

اأو تر�شلي وكياًل عنك تجري في حقك 

المعاملة القانونية و�شي�شدر الحكم 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65657
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خال�شة عقد االإيجار 
يبداأ من2020/12/1 وينتهي في2022/11/30

عنوان المتجر : ديرعطية عقار : 4

الموؤجر : �سالح الحم�سي ابن: محمود تولد :1945

الم�ستاأجر: عبد الرحمن زحيمان ابن محمد ديب 

تولد 1979

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق  4254

خال�شة عقد االإيجار

يبداأ من2021/3/15 وينتهي في2022/3/15

عنوان المتجر :يلدا عقار : 10/382

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

الم�ستاأجر: احمد البقاعي ابن : خير الدين تولد :1999

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4243

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/2/17 وينتهي في2022/2/17

عنوان المتجر :يلدا عقار : 18/84

الموؤجر : محمد ن�سوح حاكمة ابن: فهد تولد :1977

الم�ستاأجر: علي الخفاجي ابن : ح�سن مو�سى تولد :1968

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4256

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/3/10 وينتهي في2022/3/10

عنوان المتجر : قد�سيا عقار16/2014

الموؤجر: بيبر�س �سورى ابن: فوزي تولد :1968

الم�ستاأجر: احمد اال�سالن ابن عبد الغني تولد 1997

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق  4246

خال�شة عقد االإيجار

يبداأ من2021/3/9 وينتهي في2022/2/9

عنوان المتجر : الح�سينية عقار : 399/

الموؤجر : محمد حمود ابن: احمد تولد :1981

الم�ستاأجر : علي عمران ابن : وجيه تولد :1990

4255  اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/3/11 وينتهي في2022/3/11

عنوان المتجر :يلدا عقار : 5/382

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

الم�ستاأجر: ابراهيم قرقزان ابن :فندي تولد :1969

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق  4244

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/3/10 وينتهي في2022/2/17

عنوان المتجر : يلدا عقار : 34/89

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

الم�ستاأجر: ماهر ال�سادات ابن ه�سام تولد :1985

4257  اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/3/14 وينتهي في2022/3/14

عنوان المتجر : يلدا عقار : 22/382

الموؤجر : ماهر ا�سماعيل خليل ابن: احمد تولد :1954

الم�ستاأجر: زهور البقاعي ابن :خير الدين تولد :1982

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق  4248

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/1/18 وينتهي في2022/2/18

عنوان المتجر : عرطوز عقار : 80

الموؤجر : احمد االقرع ابن: عبد ال�سالم تولد :1992

الم�ستاأجر: عبد ال�سالم االقرع ابن :احمد تولد :1957

اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق   4250

خال�شة عقد االإيجار 

يبداأ من2021/2/1 وينتهي في2023/1/31

عنوان المتجر : معربا عقار : 238

الموؤجر : نور الدين المي�سر ابن احمد تولد 1980

الم�ستاأجر : محمد �سامر النحا�س ابن منير تولد 1991

4253  اأمين ال�شجل التجاري بريف دم�شق

العلني  بالمزاد  عقار  بيع  اعالن 

للمرة الأولى 

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

دم�شق في الملف التنفيذي  رقم1568 

بيوع �شلحي لعام 2021 

ان مدير التنفيذ في دم�شق

عن  ال�����ش��ادر  للحكم  ت��ن��ف��ي��ذاً 

ال�شاد�شة  المدنية  ال�شلح  محكمة 

 6813 �أ�صا�س   /537/ رقم  بدم�شق 

القا�شي   2019/12/4 ت��اري��خ 

2/49باب  العقار رقم  باإزالة �شيوع 

الجابية العقارية 

التنفيذ   وبناء على قرار رئا�شة 

 2021/2/28 ب��ت��اري��خ  ال�����ش��ادر 

القا�شي بطرح العقار رقم 2/49من 

بالمزاد  للبيع  الجابية   باب  منطقة 

العلني 

وب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب ال�����ش��ي��دة 

با�شر  الخوامالذي  مي  المحامية 

الإجراءات التنفيذية 

 401 ال��م��واد  لأح��ك��ام  وتوفيقًا 

اأ�شول  ق��ان��ون  م��ن   403 و   402 و 

�لمحاكمات 

يعلن ما يلي:

1- يطرح للبيع بالمزاد العلني 

دم�شق  في  التنفيذ  مدير  غرفة  في 

باب  منطقة  2/49م���ن  رق��م  العقار 

الجابية المدرجة او�شافه ادناه

تمام  في  المزايدة  تجري   -2

الثالثاء  ي��وم  11���ش��ب��اح  �ل�صاعة 

�لو�قع في 2021/4/20

ال�شتراك  يرغب  من  على   -3

هذه  �شندوق  ي��ودع  ان  بالمزاودة 

القيمة  ن�شف  يعادل  مبلغا  الدائرة 

المقدرة بموجب �شيك م�شدق ا�شول 

و   11 ال�شاعة  قبل  بعربونه  ويتقدم 

المحدد  اليوم  30 دقيقة �شباحا في 

بعد  ا���ش��ت��راك  اأي  يقبل  ول  للمزاد 

تقل  ل  ان  وعلى  المذكورة  ال�شاعة 

من   %10 عن  معرو�شة   زي��ادة  كل 

جل�شة  وتنتهي  ال�شابق  العر�س 

حال  في  �شباحًا   12 �ل�صاعة  �لبيع 

ع���دم ت��ق��دي��م ع��رو���س ج��دي��دة من 

الم�شتركين بالمزايدة فقط 

في  زي��ادة  يرغب  من  على   -4

الي�شاح والطالع على قائمة �شروط 

البيع والمزايدة عليه مراجعة الدلل 

وديوان  �شبحة  محمد  ب�شام  ال�شيد 

طه  الم�شاعد  بدم�شق  التنفيذ  دائرة 

الجزماتي 

اح��ك��ام  ال��ب��ي��ع وف���ق  ي��ت��م   -5

ا�شول  قانون  من   410 حتى   404

 1 رقم  بالقانون  ال�شادر  المحاكمات 

لعام 2016 

ور�شوم  ال�شراء  ر�شوم  تقع   -6

ال�شاري  على  الو���ش��اف  ت�شحيح 

البيع  ح��ال  في  بالت�شحيح  ويلزم 

على  م�شادة  بناء  مخالفة  بوجود 

العقار 

 2/49  : ومنطقته  العقار  رق��م 

باب الجابية 

   القيمة المقدرة: 175000000 

مائة وخم�شة و�شبعون مليون ليرة 

�صورية ل غير 

   اأو�شاف العقار: عبارة عن دار 

على الطراز العربي مبنية من الخ�شب 

طابقين  من  موؤلفة  واللبن  والبلوك 

اأر�شي وطابق اأول والطابق الأر�شي 

يحتوي على غرفة وف�شحة  �شماوية 

ومنتفعات  م��اء  بحرة  فيها  يوجد 

ومطبخ  وحمام  مرحا�س  عن  عبارة 

الطابق  الى  به  ي�شعد  بازلت  ودرج 

ف�شحة  المدخل  عند  ويوجد  الأول 

ي�شعد  درج  بها  �شغيرة  �شماوية 

به اأي�شا اغلى الطابق الأول الحاوي 

والعقار  ومنتفعات  غرف  اربع  على 

بالماء  م��زود  قديمة  بك�صوة  مك�صي 

والكهرباء وم�شتخدم لل�شكن 

الم�شاحة:الطابق الأر�شي 113 

الأول  الطابق   – تقريبا  مربعا  مترا 

القيد  وفق  تقريبا  مربعا  مترا   132

الم�شاحي المبرز .

ق�صر   – دم�����ش��ق  ال��ع��ن��وان:   

باب  القطيفاني–  ج��ادة  الحجاج- 

الجابية .

عليها  الطالع  يمكن  ال�شارات: 

بالإ�شبارة  المبرز  العقاري  بالقيد 

وكل ما يترتب على العقار من �شريبة 

ريع عقارات حتى تاريخ البيع يعود 

على الثمن .

المحامية   : التنفيذ  ط��ال��ب 

ال�شخ�شية  ب�شفتها  ال��خ��وام  م��ي 

ومعاذ  وي�س  خولة  عن  وبالوكالة 

الخوام ومالذ الخوام

الخوام  اإبراهيم   : �شده  المنفذ 

وا�شامة  ال��خ��وام  ح�شان  ومحمد 

الخوام ومها الخوام وعفاف الخوام

مدير التنفيذ بدم�شق

65612

�إخطار  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

دائرة  عن  �شادر  بال�شحف  تنفيذي 

التنفيذ المدني بدم�شق

 5829 رق��م  التنفيذي  بالملف 

لعام 2021بدائي

غريب  اأح��م��د   : التنفيذ  طالب 

يمثله المحامي ه�شام ال�شالتي

�شلع�س  ك��م��ال   : عليه  المنفذ 

والمجهول مكان اإقامته

هو   : تنفيذه  المطلوب  ال��ق��رار 

 2018 لعام   394/808 رقم  القرار 

�ل�صادر    2018/10/16 ت��اري��خ 

العا�شرة  الجزاء  بداية  محكمة  عن 

بدفع  اإل��زام��ك  والمت�شمن  بدم�شق 

مبلغ وقدره مئتا األف ليرة �شورية 

رئا�شة التنفيذ المدني في دم�شق 

 288/287 المادة  لأحكام  وتوفيقًا 

تلزمكم  محاكمات  اأ�شول  قانون  من 

بتنفيذ م�شمون القرار المذكور خالل 

تاريخ  تلي  ي��وم��ًا  ع�شرة  خم�شة 

ال�شحف  اأح��د  في  الإع��الن  هذا  ن�شر 

اليومية واإل تجري بحقكم الإجراءات 

                                                                         . المذكور  القانون  في  عنها  المنوه 

مدير التنفيذ في دم�شق

65613

�عان

ت��ق��دم ال��ي��ن��ا ال��م��واط��ن ع��ادل 

على  للترخي�س  و�شركاوؤه  �شحادة 

ح�شتهم من العقار رقم /664/قطنا 

التنظيمي  المخطط  داخ��ل  القبلية 

لمدينة قطنا 

مراجعة  اع��ت��را���س  لدية  فمن 

م��ج��ل�����س م���دي���ن���ة ق��ط��ن��ا خ���الل 

الإع���الن                                                                                    ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   /30/

رئي�س مجل�س مدينة قطنا

65614

�إعان بمثابة �إخطار

الروحية  البدائية  المحكمة: 

في  الكاثوليك  ال���روم  لبطريركية 

دم�شق.

رق�����م �لأ�����ص����ا�����س: �أ����ص���ا����س 

.2021/96

القا�شي: الأب اأنطون م�شلح.

المدعي: �شاري مو�شى البيطار.

جورج  اأول��غ��ا  عليها:  المدعى 

لطفي.

بطالن  دع��وى  اإخ��ط��ار  الطلب: 

زواج.

م���وع���د �ل��م��ح��ك��م��ة: �لث��ن��ي��ن 

 9.00 �ل�����ص��اع��ة   .2021/4/46

�شباحًا.

الإقامة تقرر  لأنك مجهولة  نظراً 

اإخ��ط��ارك م��ذّك��رة اإخ��ط��ار ال��دع��وى، 

المحلّية  ال�شحف  اأح���د  بوا�شطة 

فاإذا  المحكمة،  اإعالنات  لوحة  وعلى 

لم تح�شري اأو تر�شلي وكياًل قانونيًا 

عنك تجري بحقك المعاملة القانونّية 

وُيعتبر الحكم الذي �شي�شدر بمثابة 

الوجاهي بحقك. 

القا�شي

65615

�إعان

مذكرة �إخطار �صادرة عن محكمة 

دم�شق  العا�شرة  المدنية  البداية 

بالدعوى رقم �أ�صا�س /4820/ لعام 

.2021

الجهة المدعي��ة: جهاد اأبو �شنب 

– تمثله الأ�شتاذة �شباح نويالتي.
محمد  عليها:  المدعى  الجهة 

ب�شر اأحدب ومحمد اأيمن اأحدب ولينا 

اأحدب.

الدع��������وى: تثبيت بيع.

ووفقًا  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

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

رقم  المحاكمات  اأ�شول  قانون  من 

اإخ��ط��ارك  تقرر   2016 لعام   /1/

المقامة  المحاكمة    جل�شة  لح�شور 

الواقع  الثالثاء  يوم  والمحدد  عليك 

تح�صر  لم  و�إذ�   2021/4/20 في 

بنف�شك اأو تر�شل وكياًل عنك �شي�شدر 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي. 

القا�شي

65617

طريق  ع��ن  ح��ك��م  ق���رار  تبليغ 

ال�شحف

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

المدنية الأولى في قطنا

��صا�س 257 قر�ر  بالدعوى رقم 

359 لعام 2021

ال�شواف  رغ��دا  التبليغ:  طالب 

ال�شهير بالدوجي بنت ن�شوح تمثلها 

المحامية اأمل قراب.

المطلوب تبليغهم: 1- م�شطفى 

بن موفق ها�شم 2- محمد عبدالمنعم 

بن  �شليمان   -3 الطباع  يا�شين  بن 

 -4 الراجحي  عبدالعزيز  �شالح 

ناديا بنات �شياح البكري 5- �صياح 

اح�شان   -6 قوتلي  وزبيدة  البكري 

البعلبكي ابن عمر.

الدعوى: اعترا�س للغير.

المو�شوع: 

المطلوب تبليغه من القرار:

1- قبول العترا�س �شكاًل  ورده 

مو�شوعًا عدم الثبوت.

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

الجهة  لم�شلحة  ال��م��و���ش��وع��ة 

رقم  العقار  �شحيفة  عن  المعتر�شة 

رقم  العقد  بموجب  ال�شبورة   1195

2019/9/25م.  ت��اري��خ   4860

الدرجة  الحكم  اكت�شب  متى  اأ�شوًل 

القطعية.

المعتر�شة  الجهة  3-ت�شمين 

الر�شوم والم�شاريف.

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

�شدر  لال�شتئناف  قابل  الوجاهي 

بتاريخ  الأ�شول  ح�شب  علنًا  واأفهم 

2021/2/14م.

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

تبليغهم فقد جرى تبليغهم بال�شحف 

قانون  من   27 المادة  باأحكام  عماًل 

 1 رقم  المدنية  المحاكمات  اأ�شول 

طرق  ي�شلكوا  لم  واإذا   2016 لعام 

الطعن المقررة خالل المدة القانونية 

ي�شبح الحكم مبرمًا �شالحا للتنفيذ.

القا�شي

65618

اأموال  بيع  اإخطار  بمثابة  اإعالن 

غير منقولة بال�شحف  

�شادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�شق بالملف التنفيذي رقم خا�س 

/1061/ لعام 2021

اأبو  جمال   -1 عليها:  المحكوم 

الهيجاء ابن زكي

اأبو  خير  محمد  بنت  �شهام   -2

�صكر

مجهول مكان الإقامة.

المحكوم له: الم�شرف التجاري 

�شميرة  المحامية  تمثله  ال�شوري 

�شبح

قر�س  عقد  التنفيذي:  ال�شند 

�شخ�شي تاريخ 2011

مقدار الدين مع فائدته مليونان 

األف  واربعون  وثمانية  واأربعمئة 

ليرة �شورية اإ�شافة للفوائد والر�شوم 

والنفقات.

رقم العقار ومنطقته: 64/800 

برزة

قررت رئا�شة التنفيذ في دم�شق 

من   64/800/ رق��م  ع��ق��ارك  حجز 

لم  اإذا  ب��اأن��ك  فننذرك  ب��رزة  منطقة 

اإلى  اأعاله  المبين  الدين  مقدار  تدفع 

دم�شق  في  التنفيذ  دائ��رة  �شندوق 

خالل  خم�شة ع�شر يومًا تلي تاريخ 

اإح��دى  ف��ي  الإخ��ط��ار  ه��ذا  تبليغك 

ال�شحف اليومية الر�شمية ي�شار اإلى 

بيع عقارك جبراً.

مدير التنفيذ بدم�شق

65619

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

الرابعة  المدنية  البداية  محكمة 

بريف دم�شق 

 /980/ �أ�صا�س  رقم  بالدعوى 

لعام 2021 

الجهة المدعية: المحامي محمد 

جمال الحم�شي ب�شفته ال�شخ�شية.

الجهة المدعى عليها:  1- �ل�صيد 

اأحمد �شمير كوك�س 2- �ل�صيدة ر�ميا 

اأنف�شهم  ع��ن  اأ�شالة  ك��ب��ارة  ماجد 

المرحوم  اإلى تركة موؤرثهم  واإ�شافة 

�شمير كوك�س.

الدع�����وى: تثبيت بيع .

ووفقًا  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

من  /اأ/  فقرة   /37/ المادة  لأحكام 

 /1/ رقم  المحاكمات  اأ�شول  قانون 

اإخطاركم لح�شور  تقرر   2016 لعام 

والمحدد  عليكم  المحاكمة  جل�شة 

 2021/5/9 في  الواقع  الأحد  يوم 

اأو تر�شلوا  واإذا لم تح�شروا بنف�شكم 

المعاملة  بحقكم  تجري  عنكم  وكياًل 

بحقكم  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65620

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

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

المدنية الأولى في دوما

 4067 �أ�صا�س  رق��م  بالدعوى 

لعام 2021

الجهة المدعية: ح�شام محجوب 

ابن غازي وكيله المحامي عبد الحليم 

غنوم.

الجهة المدعى عليها: 1- ريا�س 

�صامر   -2 اآغ��ا  علي  محمود  عثمان 

وف��اء   -3 اآغ��ا  علي  محمود  عثمان 

عثمان محمود علي اآغا.

في  الواقع  الثالثاء   : الجل�شة 

2021/5/18

بيع  تثبيت  الدعوى:  مو�شوع 

وف�شخ ت�شجيل. 

نظرا لجهالة مكان اإقامتكم تقرر 

المحاكمة  جل�شة  لح�شور  تبليغكم 

المقامة عليكم بالموعد المذكور اأعاله 

بوا�شطة  �شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة 

ال�شحف فاإذا لم تح�شروا اأو تر�شلوا 

وكيال قانونيًا عنكم �شتجري بحقكم 

المعاملة القانونية.

القا�شي

65621

اإعالن بمثابة اإخطار تنفيذي

�شادر عن دائرة التنفيذ المدني 

بدم�شق في الملف التنفيذي ال�شلحي 

رقم �أ�صا�س 1323 لعام 2021م

الجهة طالبة التنفيذ: زكريا مال 

طارق  المحامي  يمثله  يا�شين  ابن 

نجيبة.

الجهة المنفذ عليها: - محمد بن 

فار�س بي�صة.

- هدية بنت محمد بي�شة.

-نبيله بنت محمد بي�شة.

القرار  تنفيذه:  المطلوب  القرار 

رقم /439/ في �لدعوى رقم �أ�صا�س 

2019/11/19م  تاريخ   /236/

المدنية  ال�شلح  محكمة  عن  ال�شادر 

الأولى بدم�شق والمت�شمن:

رقم  العقار  �شيوع  اإزال���ة   -1

طريق  ع��ن  كفر�شو�شة   5/708

العلني بوا�شطة دائرة  بيعه بالمزاد 

التنيفذ المخت�شة وتوزيع ثمنه على 

ال�شهمية  ح�شته  وفق  كاًل  المالكين 

ح�شر  وبوثيقة  ال��ع��ق��اري  بالقيد 

الأرث.

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

المو�شوعة على �شحيفة العقار رقم 

العقد  بموجب  كفر�شو�شة   5/708

2018/5/14م  تاريخ   1962 رقم 

الأول��ى  الحكمية  الفقرة  تنفيذ  بعد 

�أ�صول.

المدعية  الجهة  ت�شمين   -3

والجهة  عليها  ال��م��دع��ى  وال��ج��ه��ة 

والم�شاريف  ال��ر���ش��وم  ال��م��دخ��ل��ة 

ال�شهمية  ح�شته  وفق  كاًل  والأتعاب 

بالقيد العقاري ووثيقة ح�شر الإرث.

والمكت�شب الدرجة القطعية.

التنفيذ  رئا�شة  ل��ق��رار  و�شنداً 

لأحكام  وتوفيقا  دم�شق  في  المدني 

اأ�شول   288 و�ل��م��ادة   287 �ل��م��ادة 

اأحكام مدنية نكلفكم بتنفيذ م�شمون 

اأعاله خالل خم�شة ع�شر يومًا  القرار 

واإل  الإع���الن   ه��ذا  ن�شر  تاريخ  تلي 

تجري بحقكم الإجراءات المنوه عنها 

في القانون المذكور.

مدير التنفيذ بدم�شق

65622

�إعان بمثابة مذكرة

�لبد�ية  محكمة  ع��ن  ���ص��ادرة 

المدنية ال�شابعة بدم�شق

تيتي  ال��دي��ن  �شياء  ال��م��دع��ي: 

ف��رزت  المحامي  يمثله  علي  اب��ن 

الدروي�س. 

المدعى عليها: رجاء عبدالمجيد 

ر�شيد ال�شهروردي

�أ�صا�س �لدعوى: 2021/2927

 17 الث���ن���ي���ن   : ال��ج��ل�����ش��ة 

2021/5/

ومكان  عنوانك  لجهالة  نظرا 

موعد  لدينا  تقرر  الحالي  اقامتك 

الجل�شة المقرر اعاله

المقامة  ب��ال��دع��وى  للح�شور 

�شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  في  عليك 

وكيال  تر�شلي  اأو  تح�شي  ل��م  وان 

بحقك  القرار  �شي�شدر  عنك  قانونيا 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65623

�لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إع����ان 

ال�شرعية التا�شعة بدم�شق 

موجهة  دع��وى  مذكرة  بمثابة 

اإلى المدعى عليه

رقم �أ�صا�س �لدعوى:

 2021/9073

المدعية:نور نابل�شي.

المدعى عليه:كريم ا�شفري ابن 

�شعد والدته رغده ق�شالن. 

في ال�شاعة التا�شعة زوالية من 

يوم الثنين الواقع في 2021/5/10 

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

تفريق  بطلب  نابل�شي  نور  المدعية 

لعلة ال�شقاق.

ال�شرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

التا�شعة بدم�شق للح�شور في الوقت 

اأو تر�شل  اإذا لم تح�شر  المحدد حتى 

الإج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكيال ً

بحقك  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

باأحكام  وعماًل  الوجاهي،  بمثابة 

اأ���ش��ول  ق���ان���ون  م���ن   34 �ل���م���ادة 

بوا�شطة  تبليغك  جرى  المحاكمات 

ال�شحف. 

القا�شي ال�شرعي

65624

اإعالن بمثابة اإخطار بال�شحف

محمد  غ�شان   : الإخطار  طالب 

عماد  المحامي  يمثله  عقاد  طاهر 

عطاهلل

محمد  اأيمن  اإخطاره:  المطلوب 

طاهر عقاد.

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

بالدعوى  لدينا  تقرر  فقد  اإخ��ط��اره 

�أ�صا�س 8176 لعام 2021  المنظورة 

المدنية  ال��ب��داي��ة  محكمة  اأم����ام 

اإخطاركم  بدم�شق  ع�شر  الخام�شة 

بتاريخ  ال��ق��ادم��ة  الجل�شة  لموعد 

العا�شرة  ال�شاعة    2021/5/17

�شباحًا.

وكيال  تر�شل  اأو  تح�شر  لم  واإذا 

قانونيا عنك ف�شوف �شتجري بحقك 

الإجراءات بمثابة الوجاهي.

القا�شي                                                                        

65625

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

النق�س  محكمة  عن  الكترونيا�شادر 

بالدعوى

لعام   93 ق���ر�ر   218 �أ���ص��ا���س 

2021

هايل   : التبليغ  طالبة  الجهة 

�شميح  المحامي  يمثله  ح�شن  خالد 

�صكيكر

خالد  تبليغها:  المطلوب  الجهة 

عبد �لحميد 

ب�شبب  تبليغكم  لتعذر  نظرا 

تبليغكم  تقرر  القطر   خارج  �شفركم 

المحكمة  اإعالنات  ولوحة  بال�شحف 

القرار رقم 218  بالدعوى رقم �أ�صا�س 

�ل�صادر عن محكمة   2021 93 لعام 

النق�س والذي جاء فيه:

1- رف�س الطعن وم�شادرة بدل 

التامين

الر�شوم  الطاعن  ت�شمين   -2

والم�شاريف

3- اإعادة ال�شبارة لمرجعها

رئي�س المحكمة

65626

�إعان

طلب  مع  دع��وة  مذكرة  بمثابة   

عار�س بال�شحف

ال�شلح  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

المدنية الثانية بدم�شق

حالل  بديعة  ال��دع��وة:  ط��ال��ب 

تمثلها المحامية �شهام حالل.

المطلوب دعوته: هنادي المنال.

وتبلغ  �شيوع  اإزال���ة  ال��دع��وى: 

طلب عار�س.

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام   /6840 �أ���ص��ا���س/ 

ولوحة  ال�شحف  بوا�شطة  دعوتك 

الجل�شة  لح�شور  المحكمة  اإعالنات 

ال���ق���ادم���ة ي����وم الإث���ن���ي���ن ت��اري��خ 

العا�شرة  2021/5/3ال�������ش���اع���ة 

�شباحًا وتم ح�شر الدعوى بالمدعى 

واإيمان  المنال  ورنده  هنادي  عليهم 

اأو  تح�شروا  لم  واإذا  المنال  ح�شن 

تر�شلوا وكيال تجري بحقكم المعاملة 

القانونية.

القا�شي

65627

�إعان

طلب  مع  دع��وة  مذكرة  بمثابة 

عار�س بال�شحف

ال�شلح  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

المدنية الثانية بدم�شق

حالل  بديعة  ال��دع��وة:  ط��ال��ب 

تمثلها المحامية �شهام حالل.

المطلوب تبليغها : اإيمان ح�شن 

�لمنا.

وتبلغ  �شيوع  اإزال���ة  ال��دع��وى: 

طلب عار�س.

المطلوب  عنوان  لجهالة  نظراً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

 2021 ل��ع��ام   /6840 �أ���ص��ا���س/ 

ولوحة  ال�شحف  بوا�شطة  دعوتك 

الجل�شة  لح�شور  المحكمة  اإعالنات 

ال���ق���ادم���ة ي����وم الإث���ن���ي���ن ت��اري��خ 

العا�شرة  2021/5/3ال�������ش���اع���ة 

�شباحًا وتم ح�شر الدعوى بالمدعى 

واإيمان  المنال  ورنده  هنادي  عليهم 

اأو  تح�شروا  لم  واإذا  المنال  ح�شن 

تر�شلوا وكيال تجري بحقكم المعاملة 

القانونية.

القا�شي

65628

�لمحكمة  ع��ن  ���ص��ادر  �إع����ان 

ال�شرعية الثانية بدم�شق

اإل��ى  م��وج��ه��ة  دع���وى  بمثابة 

المدعى عليه

رق�����م �أ�����ص����ا�����س �ل����دع����وى: 

2021/2/1065

بنت  ال�شالمه  ره��ف  المدعية: 

فايز

المدعى عليه: اأدهم ال�شالمهابن 

عبدو وحورية 

ال�شاعة التا�شعة زوالية من يوم 

 2021/4/28 في  الواقع  الأربعاء 

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

بطلب  �شالمه  رهف  المدعية  الجهة 

مخالعة 

ال�شرعية  المحكمة  ت��دع��وك 

الثامنة بدم�شق للح�شور في الوقت 

اأو تر�شل  اأن لم تح�شر  المحدد حتى 

الج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية.

جرى  اإقامتك  محل  ولجهالة 

دعوتك بوا�شطة ال�شحف اأ�شوًل .

القا�شي  

65629

�إعان

عن  ���ش��ادر  بال�شحف  اإخ��ط��ار 

�لحادية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

ع�شرة دم�شق 

دع��وى �أ���ص��ا���س 5336/ل��ع��ام 

2021

القا�شي  المجيد  عبد  المدعي: 

يمثله المحامي محمد مجاب البيك 

حفار  خ��ل��ود  عليهم:  المدعى 

لتركة  واإ�شافة  نف�شها  عن  اأ�شالة 

موؤرثتها المرحومة دلل الحجار 

نف�شه  عن  اأ�شالة  حفار  م��ازن 

المرحومة  موؤرثته  لتركة  واإ�شافة 

دلل الحجار 

ي��وم  تعين  ل��ق��د  ال��م��و���ش��وع: 

 2021/4/27 في  �لو�قع  �لثاثاء 

موعداً  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 

المدعي  من  المقامة  الدعوى  لروؤية 

مكان  لجهالة  ونظرا  لجهالة  ونظراً 

بوا�شطة  اإخطاركم  تقرر  فقد  اإقامتكم 

ح�شوركم  عدم  حال  وفي  ال�شحف 

�شي�شدر بحقكم الحكم غيابيا بمثابة 

الوجاهي.

القا�شي

65630

عن  ���ش��ادر  بال�شحف  تبليغ 

�لثامنة  �لمدنية  �ل��ب��د�ي��ة  محكمة 

ع�شرة دم�شق 

دع��وى �أ���ص��ا���س 8654/ل��ع��ام 

2021

القاري ابن  المدعي: محمد علي 

مجاب  محمد  المحامي  يمثله  �شامي 

البيك 

اأنبو�شة  جيهان  عليها:  المدعى 

بنت �شليم.

ي��وم  تعين  ل��ق��د  ال��م��و���ش��وع: 

 2021/4/19 في  �لو�قع  �لثاثاء 

موعداً  �شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة 

المدعي  من  المقامة  الدعوى  لروؤية 

ون��ظ��را  ب��ي��ع  تثبيت  بطلب  عليك 

تقرر  فقد  اإق��ام��ت��ك  م��ك��ان  لجهالة 

تبليغك بوا�شطة ال�شحف وفي حال 

عدم ح�شورك �شي�شدر بحقك الحكم 

غيابيا بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65631

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

المحكمة ال�شرعية بدم�شق 

الغرفة ال�شابعة 

رقم �لأ�صا�س: 2021/3904م .

الرحمن  عبد  اإخطاره:  المطلوب 

الحافظ، مجهول الإقامة .

لح�شور  المحكمة  ت��خ��ط��رك 

ال�شاعة  ف��ي  ال��م��ح��اك��م��ة  جل�شة 

في  الواقع  الثنين  يوم  من  التا�شعة 

الدعوى  في  للنظر   2021/4/19

اأ�شماء  المدعية:  من  عليك  المقامة 

بوايكي تمثلها �شاره عبه جي بطلب 

تثبيت مخالعة ر�شائية.

واإذا لم تح�شر بنف�شك اأو تر�شل 

وكياًل عنك تجري في حقك المعاملة 

القانونية ولجهالة محل اإقامتك تقرر 

عماًل  ال�شحف  بوا�شطة  اإخ��ط��ارك 

قانون  من  /27/�أ  المادة  باأحكام 

اأ�شول المحاكمات المدنية رقم /1/ 

�لحكم  و�صي�صدر    2016/ ل��ع��ام 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65632

�شحيفة تبليغ بال�شحف

الدفاع  وزي��ر  التبليغ:  طالب 

تمثله اإدارة ق�شايا الدولة 

المطلوب تبليغه: مفيد �شليمان 

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظرا 

تبليغكم بالطعن رقم 59 لعام 2018 

الواقع على القرار ال�شادر عن محكمة 

بدم�شق  الثانية  المدنية  ال�شتئناف 

بتاريخ   176 ق��ر�ر   2006 �أ�صا�س 

2017/7/30 والمت�شمن:

1. قبول ال�شتئناف �شكال 

مو�شوعا  ال�شتئناف  قبول   .2

من  الأول���ى  الفقرة  وف�شخ  وجزئيا 

القرار الم�شتاأنف اإلى اآخر ما جاء في 

القرار 

الرئي�س

65633

دع��وة  م��ذك��رة  بمثابة  �إع���ان 

�صادر عن

المدنية  ال�شتئناف  محكمة 

الثامنة الموقرة بدم�شق

 1360 �أ�صا�س  رقم  �لدعوى  في 

لعام 2021

ال��ج��ه��ة ال��م�����ش��ت��اأن��ف��ة: ج��ورج 

وان��ط��وان��ي��ت ورن���ا اأب��ن��اء اإل��ي��ا���س 

اإيهاب  المحاميان  يمثلهم  فران�شة- 

حجة وقا�شم دبا�س.

الم�شتاأنف عليها: رويدة  الجهة 

بنت جرجي فران�شة

عقار  ت�شليم  الدعوى:  مو�شوع 

ومنع معار�شة.

نظراً لجهالة مكان اإقامتك تقررت 

ال�شحف  اإح���دى  بوا�شطة  دع��وت��ك 

هو  الجل�شة  موعد  اأن  علمًا  المحلية، 

 2021/4/12 تاريخ  الثنين  يوم 

لم  واإذا  �شباحًا،  العا�شرة  ال�شاعة 

تح�شري اأو تر�شلي وكياًل عنك �شوف 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

القا�شي

65655

اخطار �شحف �شادر عن محكمة 

�لبد�ية �لمدنية في يبرود 

لعام   /389/ �أ�صا�س  بالدعوى 

2021

يمثله  خليل  معت�شم  المدعي: 

�لمحامي عمر يا�صر 

اهلل  المدعى عليهم: و�شيم وعبد 

اأ�شالة  حمود  ح�شان  اأولد  ونيرمين 

مي�شاء  موؤرثيهم  لتركة  واإ���ش��اف��ة 

وعلي خليل 

لجهالة عنوانكم تقرر اخطاركم 

بال�شحف لح�شور جل�شة المحاكمة 

يوم الخمي�س 2021/4/29 �ل�صاعة 

التا�شعة �شباحًا واذا لم تح�شروا او 

تر�شلوا وكيال عنكم تجري في حقكم 

المعاملة القانونية و�شي�شدر الحكم 

بحقكم بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65656

م��ذك��رة دع����وى ����ص���ادرة عن 

�لم�صرفية  �ل��ب��د�ي��ة  �ل��م��ح��ك��م��ة 

بالدعوى  الولى  الغرفة  بالقام�شلي 

��صا�س /85/ لعام 2021

الجهة المدعية حميدي وفي�شل 

ورفعه  العا�شي  ن��واف  اولد  وزي��د 

المحامي  يمثلهم  العا�شي  ه��ذال 

جمال العيدان.

الم�شرف  المدعى عليها:  الجهة 

تمثله  باليعربية  التعاوني  الزراعي 

حبيب  هيثم   �� الدولة  ق�شايا  ادارة 

�� �شمير  �� موري�س حبيب هارو  هارو 

مجهولو  بالعنوان  فريد  ابن  قرجلي 

�لقامة.

بال  اث���راء   : ال��دع��وى  مو�شوع 

�شبب وت�شديد مديونية

تقرر   عنوانكم  لجهالة  ن��ظ��راً 

دعوتكم ن�شرا بال�شحف ول�شقا على 

ل�شرورة  المحكمة  اعالنات  لوحة 

البداية  محكمة  قاعة  الى  ح�شوركم 

الولى  الغرفة  بالقام�شلي  المدنية 

الم�شادف   85 ��صا�س  رقم  بالدعوى 

في   2021/5/20 الخمي�س  ليوم 

تمام ال�شاعة العا�شرة �شباحًا ، واإذا 

يمثلكم  من  تر�شلوا  او  تح�شروا  لم 

قانونا فوف ت�شري بحقكم المعاملة 

بحقكم  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65610



إعـــالنـــــات 4 العدد 251 اخلمي�س 19 �سعبان 1442هـ املوافق 1 ني�سان 2021 م

�شحيفة تبليغ طعن بال�شحف

اإبراهيم  )الطاعن(:  التبليغ  طالب 

المحامي  يمثلهما  رزق��و  ور���ش��وان 

�شامي مملوك

المطلوب تبليغه: 

1- يا�شين بن خليل الخليلي

2- متعب بن مر�شد بنورة

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

ول�شقًا  الر�شمية  بال�شحف  تبليغكم 

في  المحكمة  اإع��الن��ات  لوحة  على 

ا�شتدعاء الطعن اأ�شا�س /254/ لعام 

عن  ال�شادر  قرار  على  الواقع   2021

الرابعة  المدنية  ال�شتئناف  محكمة 

�أ�صا�س   /23/ ق��رار  برقم  بدم�شق 

 2021/2/17 ت��اري��خ   /870/

والمت�شمن:

- رد اإعادة المحاكمة �شكاًل.... الخ 

ما جاء بالقرار المذكور. 

الرئي�س

65658

تبليغ اخطار بال�شحف �شادر عن 

محكمة البداية المدنية بالقطيفة

ج��اروف  نعيم  التبليغ:  ط��ال��ب 

محمود  المحامي  يمثله  محمود  بن 

عي�شى.

الجاروف  اأنور  تبليغه:  المطلوب 

بن محمد و�لدته نديمه.

�إعان بمثابة مذكرة �خطار

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن  �صادر 

اأ�شا�س  رق��م  بالدعوى  القطيفة  في 

موعداً  والمحدد   2021 لعام   202

 2021/4/15 بتاريخ  لجل�شتها 

لعدم  ن��ظ��راً   - بيع  ف�شخ  ب��دع��وى 

تبليغه  رغم  عليه  المدعى  ح�شور 

لدينا  تقرر  بال�شحف  الدعوة  مذكرة 

لم  واإذا  بال�شحف  المخاطب  اخطار 

عنك  قانونيًا  وكياًل  تر�شل  اأو  تح�شر 

�شتجري بحقك الإجراءات القانونية 

بمثابة  بحقك  الحكم  و�شي�شدر 

الوجاهي.

القا�شي

65662

�عان

وهبي  يا�شين  المواطن  الينا  تقدم 

على  بناء  ترخي�س  بطلب  و�شركاه 

عربين  منطقة  من   1/2243 العقار 

العترا�س  يود  من  فعلى  العقارية 

مجل�س  دي���وان  ال��ى  بطلب  التقدم 

المدينة خالل مدة اق�شاها  من تاريخ 

�لعان.

رئي�س مجل�س مدينة عربين

65675

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

بال�شحف

المدني  التنفيذ  دائ��رة  عن  �شادر 

بدم�شق 

2895 بدائي  التنفيذي رقم  الملف 

لعام 2021

الجهة طالبة التنفيذ: اأ�شامة حيدر 

العام ل�شركة  المدير  العلمي ب�شفته 

�لأردنية  و�لكرتون  �ل��ورق  م�صانع 

يمثله المحامي منير كريكر

المنفذ عليه: منال مير بنت خو�شيه 

اإ�شماعيل 

عيروط  ح�شين  التدخل:  طالب 

يمثله المحامي عمر العزاوي

القرار  تنفيذه:هو  المطلوب  القرار 

 2002/10/31 بتاريخ   472 رقم 

�لثانية  �لبد�ية  محكمة  عن  �ل�صادر 

بدفع  اإل���زام  والمت�شمن:  بدم�شق 

مبلغ.. الخ ما جاء بالقرار

التنفيذ  رئا�شة  ل��ق��رار  وا�شتنادا 

بطلب  اإخ��ط��ارك��م  بدم�شق  المدني 

التدخل  طالب  من  بالملف  التدخل 

287 و�لمادة  وتوفيقًا لأحكام المادة 

المحاكمات  اأ�شول  قانون  من   288

ال��ق��رار  م�شمون  بتنفيذ  تكليفكم 

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

اإحدى  في  الإع��الن  هذا  ن�شر  تاريخ 

واإل  اليومية  الر�شمية  ال�شحف 

المنوه  الإج��راءات  بحقكم  �شتجري 

عنها في القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65676

�إع����ان ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة �إخ��ط��ار 

تنفيذي

المدني  التنفيذ  رئا�شة  عن  �شادر 

بدوما

ا�شماعيل  التنفيذ:  طالبة  الجهة 

المحامي  يمثله  ح�شن،  بن  برغلة 

ح�شن برغلة.

الخوام  قمر  عليها:  المنفذ  الجهة 

بنت محمد يا�شين.

تقرر  اإقامتك  محل  لجهالة  نظراً 

التنفيذي  بالملف  اإخ��ط��ارك  لدينا 

رقم /1239/ لعام /2021/ الذي 

رقم  بالقرار  التنفيذ  مو�شع  و�شع 

�أ�صا�س / 733/ رقم قر�ر /1379/ 

محكمة  ع��ن  �ل�صادر   2020 لعام 

البداية المدنية الأولى في دوما.

والمت�شمن من حيث النتيجة:

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -1

المدعى عليها قمر الخوام بنت محمد 

محمود  بن  الفاعور  و�شميح  يا�شين 

 2010/2/27 في  الموؤرخ  بالعقد 

على ال�شيارة التي تحمل رقم لوحات 

نوع  دم�شق   – عامة   /463444/

لد�

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -2

�شميح  عليه  وال��م��دع��ى  ال��م��دع��ي 

المذكورة  ال�شيارة  على  الفاعور 

بالفقرة الأولى من هذا القرار.

قمر  عليهما  ال��م��دع��ى  اإل����زام   -3

بت�شجيل  الفاعور  و�شميح  الخوام 

لوحات  رق��م  تحمل  التي  ال�شيارة 

عامة  لدا  نوع  دم�شق   /463444/

بن  برغلة  ا�شماعيل  المدعي  با�شم 

بدم�شق  النقل  مديرية  ل��دى  ح�شن 

على �شحيفة المركبة.

بالعقد  الدعوى  اإ�شارة  ترقين   -4

 2019/10/15 تاريخ   /15743/

تالزمًا مع الت�شجيل.

5- ت�شمين المدعى عليهما الر�شوم 

والم�شاريف واأتعاب المحاماة

وجاهيًا  علنًا  واأفهم  �شدر  ق��راراً 

في  لالإ�شتئناف  قاباًل  المدعي  بحق 

2020/12/22 اأ�شوًل.

من  تر�شل  اأو  تح�شر  لم  واإن  لذلك 

ينوب عنك قانونًا �شيتم تنفيذ القرار 

اأ�شوًل  منطوقه  وفق  اأعاله  المذكور 

تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  بعد 

تبلغك هذا الإخطار.

مدير تنفيذ دوما

65677

اخطار تنفيذي بال�شحف

 /1019 رق��م  التنفيذي  بالملف 

2021

رزق  اليا�س  التنفيذ:  طالبة  الجهة 

اأبو  بن عادل تمثله المحامية فيحاء 

قمر

�شدها:  التنفيذ  المطلوب  الجهة 

واأميه  م�شطفى  بنت  غ��زاوي  هيفا 

حجازي  ووائل   1945 بيروت  تولد 

�أ�صالة   1983 تولد  وهيفا  زكريا  بن 

وا���ش��اف��ة ل��ت��رك��ة م��وؤرث��ه��م زك��ري��ا 

حجازي.

 )1019( التنفيذي  الملف  رق��م 

بدائي لعام 2021

�أ�صا�س 344/ قر�ر 89 لعام 2021 

الأول��ى  المدنية  البداية  عن  �شادر 

بالتل والمت�شمن:

المدعية  الجهة  دعوى  �شطب   -1

لعدم الح�شور.

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

بالعقد  ال�شيارة  على  المو�شوعة 

رقم 899031 تاريخ 2020/9/10 

على �شحيفة ال�شيارة رقم 101118 

.ELT دم�شق نوع راي�شر

عليها  المدعى  الجهة  ت�شمين   -3

اآلف  و�شبعة  والم�شاريف  الر�شوم 

ليرة �شورية اأتعاب المحاماة.

�شدر  لال�شتئناف  ق��اب��اًل  ق����راراً 

بتاريخ 9/رجب 1442ه� والموافق 

2021/2/21م.

مدير التنفيذ في التل

65678

�إعان

تبليغ حكم بال�شحف 

قرار �شادر عن محكمة ال�شتئناف 

المدنية بالنبك 

الرئي�س :محي الدين تركمان 

المو�شى  عمر  :محمد  الم�شت�شاران 

ومحمد نا�صر 

الم�شاعدة :حميدة حمزة 

اأح��م��د  :���ش��م��ي��رة  التبليغ  ط��ال��ب 

عيناوي 

محمد  بن  :عمر  تبليغه  المطلوب 

عبد الحليم 

خال�شة الحكم المطلوب تبليغه:

القرار  المحكمة  هذه  عن  �شدر  لقد 

 /399/ �أ�صا�س   2021 لعام   /35/

تاريخ 2021/2/21 والمت�شمن :

قبول ال�شتئناف �شكال 

القرار  وت�شديق  مو�شوعا  رده 

وال�شادر  فقراته  بجميع  الم�شتاأنف 

عن محكمة ال�شلح المدني في يبرود 

رقم 23/6 تاريخ 2020/7/7 

م�شادرة التامين ال�شتئنافي 

ت�شمين الجهة الم�شتاأنفة الر�شوم 

اتعاب  وبدل  والنفقات  والم�شاريف 

�لمحاماة 

قرارا قابال للطعن بالنق�س 

المطلوب  عنوان  لجهالة  ونظرا 

واذا  بال�شحف  تبليغه  تقرر  تبليغه 

المدة  خالل  الطعن  طرق  ي�شلك  لم 

مبرما  الحكم  ي�شبح  القانونية 

�شالحا للتنفيذ

الرئي�س

65692

�عان

بمثابة �شند تبليغ حكم

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن  �صادر 

الثامنة بدم�شق

ال�شالح  ا�شامة   : التبليغ  طالب 

جمال  المحامي  يمثله  �شادق  اب��ن 

جامو�س

و  حبيب  هدل   : تبليغه  المطلوب 

نجاة حبيب بنات محمد خير و احمد 

�إبر�هيم  و  غفر�ن  و  هدى  و  محمد  و 

حبيب اأبناء غالب .

تقرر  فقد  عنوانكم  لجهالة  نظراً 

 3764 �أ�صا�س  رقم  بالدعوى  لدينا 

تاريخ   230 رقم  بالقرار  المف�شولة 

محكمة  عن  �ل�صادر   2021/3/10

تبليغكم  بدم�شق  المدنية  البداية 

القرار التالي :

ا�شامة  المدعي  �شراء  تثبيت   ��  1

ال�شالح ابن �شادق من المدعى عليهم 

خير اهلل حبيب و عبد الرحمن حبيب 

المرحومة  ورث��ة  حبيب  اهلل  عبد  و 

ال�شهمية  الح�شة  خ��ط��اب  ح��ن��ان 

العقار  من  �شهم   94،7160 �لبالغة 

رقم 10/390 من المنطقة العقارية 

ال�شهمية  الح�شة  ت�شجيل  و  القدم 

قيود  في  المدعية  الجهة  ا�شم  على 

مع  ا�شوًل  الموؤقت  العقاري  ال�شجل 

قبولها بجميع الإ�شارات الواردة على 

�شحيفة العقار ا�شوًل .

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

العقار  �شحيفة  على  المو�شوعة 

العقارية  المنطقة  م��ن   390 رق��م 

تاريخ   1167 رق��م  بالعقد  ال��ق��دم 

2021/9/23 تالزما مع الت�شجيل 

3 �� ت�شمين الجهة المدعية الر�شوم 

ليرة  الف  �شبعة  و  الم�شاريف  و 

�شورية اتعاب محاماة .

قرارا وجاهيا بحق الجهة المدعية 

الجهة  بحق  ال��وج��اه��ي  بمثابة  و 

لال�شتئناف  قابال  عليها  المدعى 

و  الأ�شول  ح�شب  علنا  افهم  و  �شدر 

                                                             .  2021/3/10 بتاريخ  القانون 

القا�شي

65693

اإخطار تنفيذي يبلغ  اإعالن بمثابة 

بال�شحف

رقم  ال�شرعي  التنفيذي  بالملف 

/2478/ �شرعي لعام 2021

وموطنه  عليه  ال��م��ح��ك��وم  ا���ش��م 

بن  المرزوقي  فادي  محم�د  المختار 

خالد

ن�شر  ح�شن  اأحمد  المحامي  وكيله 

�هلل

ديانا  وموطنه  له  المحكوم  ا�شم 

النابل�شي بنت مازن 

و�شع مو�شع �شك الزواج ال�شادر 

بدم�شق  ال�شرعية  المحكمة  ع��ن 

بتاريخ 2017/7/24 رقم

المت�شمن   )  56/8141/61  (

البالغ  المهر  معجل  اإي����داع  طلب 

ثالثون مليون ليرة �شورية.

المحكوم وتوفيقًا  فبناء على طلب 

و27   288 287و  ال��م��واد   لأح��ك��ام 

نكلفك  المحاكمات  اأ�شول  قانون  من 

بتنفيذ م�شمون ال�شك المذكور خالل 

خم�شة ع�شر يومًا تلي تاريخ تبلغك 

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

المن�شو�س  التنفيذية  الإج���راءات 

عليها في القانون المذكور. 

مدير التنفيذ ال�شرعي بدم�شق

65694

اإعالن �شحيفة تبليغ بال�شحف 

طالب التبليغ :ال�شيد المدير العام 

ال�شمنت  ل�شناعة  ع���درا  ل�شركة 

يمثله  لوظيفته  اإ�شافة  البناء  ومواد 

المحامي ممدوح الحبال 

�شريفابن  :اأحمد  تبليغه  المطلوب 

ح�شن 

عالء الدين مناع ان �شالح 

محمد بن �شالح الدين البظم 

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

تبليغكم بال�شحف ول�شقا علة لوحة 

�إعانات �لمحكمة بالدعوى �ل�صادرة 

المدنية  ال�شتئناف  محكمة  ع��ن 

اأ�شا�س /579/  الثالثة بدم�شق رقم 

رقم  بالقرار  المف�شولة   2016 لعام 

 2016/10/26 ت��اري��خ   /212/

 /404/ رق��م  النق�س  محكمة  ق��رار 

�لغرفة   2018 �أ�صا�س /574/ لعام 

المدنية الثالثة ب والمت�شمن :

قبول الطعن �شكال 

رد الطعن مو�شوعا 

الى اخر ماجاء في القرار .....

الرئي�س 

65695

اإعالن مذكرة اإخطار بال�شحف

�صادرة عن محكمة �لبد�ية �لمدنية 

الثانية ع�شرة بدم�شق

�أ�صا�س : 6090/ لعام 2021م 

تمثله  قب�س  فهد   : المدعية  الجهة 

المحامية فاتن الجعفري . 

الجهة المدعى عليها : 

1- اأحمد محمد الحم�شي 

2- �أ�صامة محمد �لحم�صي 

3- وفاء محمد �لحم�صي 

والدتها  الحم�شي  محمد  منى   -4

ابتهاج  عليها  القيمة  تمثلها  ابتهاج 

معين 

5- �إياد محمد �لحم�صي 

6- عبد محمد �لحم�صي 

7- هنادي محمد الحم�شي 

8- ب�شام زوان 

لتركة  واإ�شافة  اأ�شالة  والجميع 

المرحوم محمد بن اأحمد الحم�شي 

ق��ررت  ع��ن��وان��ك��م  لجهالة  ن��ظ��را 

المحكمة تبليغكم بال�شحف لح�شور 

الجل�شة يوم الأربعاء 2021/4/7م 

ال�شاعة العا�شرة �شباحا مو�شوعها 

 ، وب��ي��ع  تخا�ش�س  ع��ق��د  تثبيت 

وكيال  تر�شلوا   اأو  تح�شروا  لم  واإذا 

المعاملة  بحقكم  �شتجري  عنكم 

ال��ذي  الحكم  ويعتبر  القانونية 

                                                           . الوجاهي  بمثابة  بحقكم  �شي�شدر 

القا�شي

65696

�إعان بمثابة مذكرة �خطار �صادرة 

عن محكمة ال�شلح المدنية بجيرود

العام  المدير   : المدعية  الجهة    

لل�شركة ال�شورية لالت�شالت اإ�شافة 

لوظيفته تمثله ادارة ق�شايا الدولة .

رقم الأ�شا�س لعام 2021

على  كل  عليه)  المدعى   -1

والدته  حمد  نجيب  ع��دن��ان  ح��دا( 

�صهير 

رقم الأ�شا�س لعام 2021

21

حدا(  على  كل  عليه)  المدعى   -2

رقم  ن�شرة  والدته  العبد  علي  محمد 

الأ�شا�س لعام 2021

22

حدا(  على  كل  عليه)  3-المدعى 

ماهر ح�شين ال�شعدان والدته �شعدة

رقم الأ�شا�س لعام 2021

23

على  كل  عليه)  المدعى   -4

عبا�س  ابن  حيدر  الحليم  عبد  حدا( 

والدته و�شحة

رقم الأ�شا�س لعام 2021

24

نظراً لجهالة محل اإقامتكم فقد تقرر 

اإحدى  في  الخطار  مذكرة  تبليغكم 

اأن  علمًا  اليومية  المحلية  ال�شحف 

موعد الجل�شة القادمة هو يوم الثنين 

�ل�صاعة   2021/5/17 في  �لو�قع 

تح�شروا  لم  فاذا  �شباحًا  التا�شعة 

عنكم  ينوب  من  تر�شلوا  اأو  باأنف�شكم 

القانونية  المعاملة  بحقكم  تجري 

اأ�شوًل و�شيعتبر الحكم الذي �شي�شدر 

                                                                          . ال��وج��اه��ي  بمثابة  بمواجهتكم 

القا�شي

65697

�إعان

عن  �صادرة  دعوة  مذكرة  بمثابة   

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

دوما بالدعوى �أ�صا�س /1370 لعام 

               2021

الجهة المدعية : ال�شيد المديرالعام 

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

تمثله  لوظيفته  ا�شافة  لالت�شالت 

�د�رة ق�صايا �لدولة .

يو�شف   : عليها  المدعى  الجهة 

ح�شن ابن رم�شان

مو�شوع الدعوى : مطالبة بمبلغ

نظراً لجهالة محل اإقامتك فقد تقرر 

المحلية  ال�شحف  باإحدى  اخطارك  

يوم  القادمة  الجل�شة  موعد  اأن  علمًا 

 2021/5/18 في  �لو�قع  �لثاثاء 

تح�شر  لم  ف��اإذا  العا�شرة  ال�شاعة 

تجري  عنك  وكياًل  اأوتر�شل  بنف�شك 

القانونية و�شي�شدر  المعاملة  بحقك 

ال��وج��اه��ي.                                                                           بمثابة  بحقك  الحكم 

القا�شي

65698

�إعان 

بمثابة مذكرة �خطار �صادرة عن 

   محكمة �لبد�ية �لمدنية �لثالثة في 

دوما بالدعوى رقم �أ�صا�س /3105/ 

لعام 2021

المدير  ال�شيد   : المدعية  الجهة 

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

لالت�شالت الم�شاهمة المغفلة ا�شافة 

لوظيفته تمثله ادارة ق�شايا الدولة .

بنت  �شلوم  هندية   : عليه  المدعى 

محمود

فقد  اإق��ام��ت��ك  محل  لجهالة  ن��ظ��راً 

ال�شحف  اإح��دى  في  اخطارك  تقرر 

الجل�شة  موعد  اأن  علمًا  المحلية 

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

التا�شعة  ال�شاعة   2021/4/20

بنف�شك  تح�شري  لم  ف��اإذا  �شباحًا 

بحقك  تجري  عنك  وكياًل  اأوتر�شي 

و�شي�شدر  ال��ق��ان��ون��ي��ة  المعاملة 

ال��وج��اه��ي.                                                                          بمثابة  بحقك  الحكم 

القا�شي

65699

�إعان 

محكمة  عن  �شادر  تبليغ  بمثابة 

ال�شلح المدني في حر�شتا

العام  ال��م��دي��ر   : التبليغ  ط��ال��ب 

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

تمثله  لوظيفته  اإ�شافة  لالت�شالت 

�إد�رة ق�صايا �لدولة.

المطلوب تبليغه : المحكوم عليه:

�شبحي  ابن  ال�شنان  اأحمد  ال�شم 

�أ�صا�س 41

قر�ر 41 

لعام2019

المبلغ المطالب به 15215 ل.�س

ال�شم �شليمان م�شلماني ابن خالد 

�أ�صا�س 104

قر�ر 97

لعام 2019

المبلغ المطالب به 38150 ل.�س

اأحمد  اب��ن  فخري  �شياح  ال���ش��م 

�أ�صا�س 92

قر�ر 92

لعام 2019

المبلغ المطالب به 48475 ل.�س

الأح��ك��ام  تبليغكم  لتعذر  ن��ظ��راً 

المذكورة اآنفًا ال�شادرة عن محكمتنا 

ب�شبب جهالة العنوان وعمال ً باأحكام 

�لمادة /33/ مكرر من قانون اأ�شول 

�لمحاكمات 

المذكورة  الأحكام  تبليغكم  قررنا 

العربية  ال��م��وؤ���ش�����ش��ة  ط��ري��ق  ع��ن 

لاإعان .

القا�شي      

65700

�إعان

عن  �صادرة  دعوة  مذكرة  بمثابة   

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

دوما بالدعوى �أ�صا�س /1368 لعام 

              2021

الجهة المدعية : ال�شيد المديرالعام 

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

تمثله  لوظيفته  ا�شافة  لالت�شالت 

�د�رة ق�صايا �لدولة .

الجهة المدعى عليها : �شليم طعمه 

�بن محمود

مو�شوع الدعوى : مطالبة بمبلغ

نظراً لجهالة محل اإقامتك فقد تقرر 

المحلية  ال�شحف  باإحدى  اخطارك  

يوم  القادمة  الجل�شة  موعد  اأن  علمًا 

 2021/5/4 في  �ل��و�ق��ع  �لثاثاء 

تح�شر  لم  ف��اإذا  العا�شرة  ال�شاعة 

تجري  عنك  وكياًل  اأوتر�شل  بنف�شك 

القانونية و�شي�شدر  المعاملة  بحقك 

ال��وج��اه��ي.                                                                           بمثابة  بحقك  الحكم 

القا�شي

65701

 �إعان بمثابة مذكرة دعوة �صادرة 

عن 

محكمة �لبد�ية �لمدنية �لثانية في 

دوما بالدعوى �أ�صا�س/1369/لعام 

  2021

المدير  ال�شيد  المدعية:  الجهة 

ال�شورية  لل�شركة  التنفيذي  العام 

لالت�شالت الم�شاهمة المغفلة ا�شافة 

لوظيفته تمثله ادارة ق�شايا الدولة.

ح�شن  عليها:  ال��م��دع��ى  ال��ج��ه��ة 

الن�شرين ابن بكري

مو�شوع الدعوى: مطالبة بمبلغ

نظراً لجهالة محل اإقامتك فقد تقرر 

المحلية  ال�شحف  باإحدى  دعوتك  

يوم  القادمة  الجل�شة  موعد  اأن  علمًا 

 2021/5/18 في  �لو�قع  �لثاثاء 

تح�شر  لم  ف��اإذا  العا�شرة  ال�شاعة 

تجري  عنك  وكياًل  تر�شل  اأو  بنف�شك 

القانونية و�شي�شدر  المعاملة  بحقك 

الحكم بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65702

                   

�إعان 

عن  �صادر  دع��وة  مذكرة  بمثابة 

اأ�شرفية  في  المدني  ال�شلح  محكمة 

�صحنايا

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

2021/78

الجهة المدعية:ال�شيد المدير العام 

 - لالت�شالت  ال�شورية  للموؤ�ش�شة 

تمثله اإدارة ق�شايا الدولة.

المدعى عليه: ب�شام العنزروتي 

نظراً لجهالة محل اإقامتكم فقد تقرر 

اإح��دى  في  ال��دع��وة  مذكرة  تبليغك 

ال�شحف المحلية ول�شقًا على لوحة 

موعد  اأن  علما  المحكمة  اإع��الن��ات 

الأربعاء  يوم  هو  القادمة  الجل�شة  

�ل�صاعة   2021/4/24 في  �لو�قع 

تح�شر  لم  ف��اإذا  �شباحا  التا�شعة 

عنك  ينوب  م��ن  تر�شل  اأو  بنف�شك 

القانونية  المعاملة  بحقك  تجري 

ا�شوًل و�شي�شدر القرار بحقك بمثابة 

الوجاهي. 

القا�شي

65703

�إعان

اإلى  موجهة  دعوى  مذكرة  بمثابة   

المدعى عليهم

المدنية  ال�شلح  محكمة   

الخام�شة بدم�شق 

�أ�صا�س �لدعوى 2021/6990

الم���دع������ي: �شبحي البلطه جي.

اأنطون  م��اري  عليهم:1-  المدعى 

�صار.

2- اأوديت عبد اهلل مخ�شن.

3-  لويز ميخائيل �شلهوب.

4- ماري ميخائيل �شلهوب.

5- زكية ميخائيل كحيل.

6- غالدي�س حنين �شلهوب.

الدعوى  المحكمة لح�شور   تدعوم 

المدعية  الجهة  من  عليكم  المقامة 

بطلب اإزالة �شيوع وذلك في ال�شاعة 

في  الواقع  الأح��د  يوم  من  العا�شرة 

2021/4/18

ول���ج���ه���ال���ة م���ح���ل اإق���ام���ت���ك���م 

ج�����رى ت��ب��ل��ي��غ��ك��م ب��ال�����ش��ح��ف.                                                               

القا�شي

65704

�إعان

 بمثابة مذكرة دعوة 

ال�شتئناف  محكمة  عن  ���ش��ادرة 

�لمدنية بالدعوى �أ�صا�س/61/لعام 

 2021

ريف  محافظ  ال�شيد  الم�شتاأنف: 

دم�شق اإ�شافة لمن�شبه 

�لفنية  �ل��خ��دم��ات  م��دي��ر  �ل�صيد 

محافظة ريف دم�شق اإ�شافة لوظيفته 

تمثلهم اإدارة ق�شايا الدولة 

�شعيد  محمد  عليه:  الم�شتاأنف 

خلوف ابن محمد 

لذلك  اقامتك  مكان  لجهالة  نظرا 

لجل�شة  الدعوة  مذكرة  تبليغك  تقرر 

�ل�صاعة   2021/4/25 الح��د  يوم 

العا�شرة �شباحا يوا�شطة ال�شحف 

فاإذا لم تح�شر بنف�شك او تر�شل من 

المعاملة  بحقك  تجري  عنك  ينوب 

القانونية.

القا�شي

65705

�إعان

اإلى  موجهة  دعوة  مذكرة  بمثابة   

المدعى عليهم

ال�شابعة  المدنية  ال�شلح  محكمة 

بدم�شق

�أ�صا�س �لدعوى 2021/6992

البلطه  الدين  محي  الم���دع������ي: 

جي.

اأنطون  م��اري  عليهم:1-  المدعى 

�صار.

2- اأوديت عبد اهلل مخ�شن.

3-  لويز ميخائيل �شلهوب.

4- ماري ميخائيل �شلهوب.

5- زكية ميخائيل كحيل.

6- غالدي�س حنين �شلهوب.

 تدعوك المحكمة لح�شور الدعوى 

المدعية  الجهة  من  عليك  المقامة 

بطلب اإزالة �شيوع وذلك في ال�شاعة 

في  الواقع  الأح��د  يوم  من  العا�شرة 

2021/4/18

ول���ج���ه���ال���ة م���ح���ل اإق���ام���ت���ك 

ج�����رى ت��ب��ل��ي��غ��ك ب��ال�����ش��ح��ف.                                                               

القا�شي

65706

اعالن بمثابة مذكرة دعوى موجهة 

اإلى المدعى عليهم

ال�شاد�شة  المدنية  ال�شلح  محكمة 

بدم�شق

�أ�صا�س �لدعوى 2021/6991

الم���دع������ي: فايز البلطه جي.

اأنطون  م��اري  عليهم:1-  المدعى 

�صار.

2- اأوديت عبد اهلل مخ�شن.

3-  لويز ميخائيل �شلهوب.

4- ماري ميخائيل �شلهوب.

5- زكية ميخائيل كحيل.

6- غالدي�س حنين �شلهوب.

 تدعوكم �لمحكمة لح�صور �لدعوى 

المدعية  الجهة  من  عليكم  المقامة 

بطلب اإزالة �شيوع وذلك في ال�شاعة 

العا�شرة من يوم الأربعاء الواقع في 

2021/4/28

ول���ج���ه���ال���ة م���ح���ل اإق���ام���ت���ك���م 

ج�����رى ت��ب��ل��ي��غ��ك��م ب��ال�����ش��ح��ف.                                                                

القا�شي

65707

�إعان

موجهة  دع���وة  م��ذك��رة  بمثابة   

للمدعى عليه

�لثالثة  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

ع�شرة بدم�شق

�أ�صا�س �لدعوى 2021/6756

الم���دع������ي: يحيى تي�شير رابعة.

المدعى عليه: محمد تي�شير رابعة.

 تدعوك المحكمة لح�شور الدعوى 

المدعية  الجهة  من  عليك  المقامة 

في  وذلك  راهنة  حالة  و�شف  بطلب 

الخمي�س  يوم  من  العا�شرة  ال�شاعة 

�لو�قع في2021/4/29

ول���ج���ه���ال���ة م���ح���ل اإق���ام���ت���ك 

ج�����رى ت��ب��ل��ي��غ��ك ب��ال�����ش��ح��ف.                                                                 

القا�شي

65708

�إعان

 بمثابة مذكرة تبليغ حكم �شادرة 

عن المحكمة ال�شرعية في يبرود

�أ�صا�س/47/لعام  �ل��دع��وى  في 

)2021( قر�ر)70(

فريز  بنت  المدعية:رهام  الجهة 

 1998 تولد  ن��ادرة  والدتها  حقوق 

يمثلها المحامي علي يزبك.

الجهة المدعى عليها: مهدي بن نور 

اأمون والدته فاطمة تولد1981

لعلة  تفريق  ال��دع��وى:  مو�شوع 

ونفقة  زوجية  ونفقة  ومهر  ال�شقاق 

�أولد.

نظرا لجهالة عنوانك تقرر تبليغك 

القرار ال�شادر من المحكمة ال�شرعية 

في يبرود والذي يت�شمن:

المحكمين  ت��ق��ري��ر  1_ت�����ش��دي��ق 

الموؤرخ في 2021/3/16 المت�شمن 

بين  التفريق  النتيجة  حيث  م��ن 

ال�شقاق  لعلة  المتداعيين  الطرفين 

بطلقة واحدة بائنة ل يحالن بعدها 

لبع�شها اإل بمهر وعقد جديدين.

ال�شرعية  بالعدة  الزوجة  اأمر   _2

اعتباراً من تاريخ �شدور هذا الحكم 

مالم ينق�س.

قيود  على  ال��ف��رق��ة  ت�شجيل   _3

ال��ط��رف��ي��ن ل���دى ال�����ش��ج��ل ال��م��دن��ي 

المخت�س بعد اكت�شاب الحكم الدرجة 

القطعية اأ�شول.

يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإل��زام   _4

وق��دره/560000/ مبلغا  للمدعية 

ليرة  األف  و�شتون  خم�شمائة  ل.�س 

من  واعفائه  المهر  كامل  من  �شورية 

الباقي وفقا لتقرير المحكمين.

يدفع  باأن  عليه  المدعى  _اإل��زام   5

مبلغًا  زوجية  كفاية  نفقة  للمدعية  

ع�شرة  وق�����دره/10000/ل.������س 

من  اعتباراً  وذلك  �شورية  ليرة  اآلف 

الواقع  الدع��اء  لتاريخ  �شابقة  �شنة 

و�صهريا  دوري��ا  ف����ي2020/9/28 

من  القانونية  النفقة  عنا�شر  �شاملة 

الطعام واللبا�س وال�شكنى والتطبيب 

بالقدر المعروف.

المحكوم  الزوجية   النفقة  قلب   _6

بها في الفقرة ال�شابقة الى نفقة عدة 

اعتباراً من تاريخ �شدور هذا الحكم.

يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإل��زام   _7

لكل من ولده كرم تولد 2014 وابنته 

وقدره/8000/ل.�س.  مبلغًا  حنين 

في  نفقة  �شورية  ليرة  اآلف  ثمانية 

حدود الكفاية دوريًا و�شهريًا اعتباراً 

الدع���اء  لتاريخ  �شابقة  �شنة  م��ن 

�شاملة   2020/9/28 في  �لو�قع 

القانونية من الطعام  النفقة  عنا�شر 

واللبا�س وال�شكنى والتطبيب بالقدر 

المعروف.

8_ تخويل المدعية بقب�س و�شرف 

الفقرة  في  المذكورين  الولدين  نفقة 

ال�شابقة ب�شفتها حا�شنة لهما.

عليها  المدعى  الجهة  ت�شمين   _9

اأتعاب  وبدل  والم�شاريف  الر�شوم 

�لمحاماة.

القا�شي

65710

�إعان

�شادر  ال�شحف  بوا�شطة  تبليغ 

في  داريا  في  ال�شرعية  المحكمة  عن 

 132 ق��ر�ر   34 �أ�صا�س  رقم  �لدعوى 

لعام 2021 

المدعية: دعاء هنداوي بنت احمد 

بن  هايلة  اأبو  نذير  عليه:  المدعى 

عمر 

مو�شوع: تثبيت زواج 

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

ال�شحف  اح��دى  بوا�شطة  تبليغكم 

اأ�شا�س  رقم  الدعوى  لقرار  المحلية 

عن  �ل�����ص��ادر   132 ق���ر�ر  ورق���م   34

تاريخ  داريا  في  ال�شرعية  المحكمة 

2021/2/24 والمت�شمن من حيث 

النتيجة 

في  ال��ج��اري  ال���زواج  تثبيت   -1

بين  م   2017/2/4 بتاريخ  دم�شق 

�شرعي  بعقد  المتداعيين  الزوجين 

على مهر معجله مليون ون�شف ليرة 

ثالثة  وموؤجله  مقبو�شة  �شورية 

بذمة  باقية  �صورية  ليرة  مايين 

الزوج 

ال��واق��ع��ات  ت�شجيل  ارج����اء   -2

ا�شول  الطرفين  قيود  على  ال�شابقة 

ا�شتكمال  لحين  المدني  ال�شجل  في 

�لأور�ق �لإد�رية 

عليها  ال��م��دع��ى  الجهة  ت�شمين 

بالر�شوم والم�شاريف.

القا�شي

65724

�إعان 

بن  بغدادي  غ�شان  ال�شيد:  ادع��ى 

عبد القادر

رقم  للعقار  تمليك  �شند  ف��ق��دان 

عقارية  منطقة   )4/8840( مح�صر 

)عا�شرة( وطلب بدًل عنه

الطلب  العترا�شات على هذا  تقدم 

ع�شر  خم�شة  خ��الل  مديريتنا  اإل��ى 

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في 

الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بحلب

94828

�إع���������������ان 

بنت  عقاد  )و�شامه  ال�شيد:  ادعى 

جميل(

للعقاررقم  تمليك  �شند  ف��ق��دان 

مح�صر)11/4281( منطقة عقارية 

)بلليرمون( وطلب بدل عنه

الطلب  العترا�شات على هذا  تقدم 

ع�شر  خم�شة  خ��الل  مديريتنا  اإل��ى 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في 

الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بحلب

94829

�إع�����������������ان 

الدين  عالء  )محمد  ال�شيد:  ادع��ى  

ح�شناتو(

رقم  للعقار  تمليك  �شند  ف��ق��دان 

م���ح�������ص���ر)130-2632-1207( 

منطقة عقارية )حريتان( وطلب بدل 

عنه.

الطلب  العترا�شات على هذا  تقدم 

ع�شر  خم�شة  خ��الل  مديريتنا  اإل��ى 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في 

الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بحلب

94830

�إع�������������������ان 

ومازن  ون�شر  ال�شيد:)بدر  ادع��ى  

وجهينه اأولد يو�شف مخلوف(

رقم  للعقار  تمليك  �شند  ف��ق��دان 

 9/9430 و  مح�صر)7/8958و8 

منطقة   )9/8948 و   6/8935 و 

عقارية )عا�شرة( وطلب بدل عنه.

الطلب  العترا�شات على هذا  تقدم 

ع�شر  خم�شة  خ��الل  مديريتنا  اإل��ى 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في 

الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بحلب

94831

�إعان

ال�شيدة: )فوزيه حاج عبود  ادعت 

�ل�صامة(

رقم  للعقار  تمليك  �شند  ف��ق��دان 

عقارية  منطقة  مح�صر)16/764( 

)اأولى(وطلب بدل عنه.

الطلب  العترا�شات على هذا  تقدم 

ع�شر  خم�شة  خ��الل  مديريتنا  اإل��ى 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في 

الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بحلب

94912

�إعان

�شهيلة  مكائيل  ي��و���ش��ف  ادع���ى 

مفو�شًا عن مالك عبد اهلل �شبع الليل 

ورقم   37117 عام  رقم  بالتفوي�س 

68 عن فقدان  13554 �شجل  خا�س 

�شند تمليك للعقار رقم 5/1412 من 

وطلب  العقارية  البلد  طوق  منطقة 

بدًل عن �شائع فللمعتر�س مراجعتنا 

الن�شر  تاريخ  من  مدة15يومًا  خالل 

الإعالن في الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بالالذقية

131273

�إعان 

ادعت كاتيا مخايل قزما عن فقدان 

�شند تمليك للعقار رقم 13/710 من 

وطلب  العقارية  �شيخ�شاهر  منطقة 

بدًل عن �شائع فللمعتر�س مراجعتنا 

خالل مدة/15يومًا من تاريخ الن�شر 

الإعالن في الجريدة الر�شمية.

مدير الم�شالح العقارية بالالذقية

131285

�إع�����������ان

حداد  اهلل  رزق  بن  موري�س  ادع��ى 

حداد  ابراهيم  اهلل  رزق  عن  بالوكالة 

بفقدان �شند تمليك عقار

رق��م:/2/1488_3_4_6م��ن��ط��ق��ة 

بدل  ويطلب  بحم�س  الأولى  عقارية 

عن �شائع.

فللمعتر�س مراجعتنا خالل/15/

بالجريدة  الن�شر  تاريخ  من  يوما 

�لر�صمية.

مدير الم�شالح العقارية بحم�س

114904

�إع�����������ان

ادعى عبد الرحمن بن محمد الفار�س 

و حمده بنت �شباط الحمود  بفقدان 

�شند تمليك عقار رقم:/ 3568 منطقة 

عقارية الق�شير بحم�س ويطلب بدل 

عن �شائع.

فللمعتر�س مراجعتنا خالل/15/

بالجريدة  الن�شر  تاريخ  من  يوما 

�لر�صمية.

مدير الم�شالح العقارية بحم�س

114905

�إع�����������ان

ادعى غزوان بن عبد ال�شالم ح�شين 

 71 رقم:/  عقار  تمليك  �شند  بفقدان 

بحم�س  الغنطو  ع��ق��اري��ة  منطقة 

ويطلب بدل عن �شائع.

فللمعتر�س مراجعتنا خالل/15/

بالجريدة  الن�شر  تاريخ  من  يوما 

�لر�صمية.

مدير الم�شالح العقارية بحم�س

114906

�إع�����������ان

اأح��م��د  ب��ن  ح�����ش��ان  محمد  ادع���ى 

كعكة جنيد بفقدان �شند تمليك عقار 

عقارية  رق��م:/8/4510م��ن��ط��ق��ة 

عن  ب��دل  ويطلب  بحم�س  الأول����ى 

�شائع.

فللمعتر�س مراجعتنا خالل/15/

بالجريدة  الن�شر  تاريخ  من  يوما 

�لر�صمية.

مدير الم�شالح العقارية بحم�س

114907

�إع�����������ان

اإبراهيم  ول��دا  ونبيه  اأك��رم  ادع��ى 

عقار  تمليك  �شند  بفقدان  اإبراهيم 

رق��م:/3395/و/3124/م��ن��ط��ق��ة 

عقارية القبو بحم�س ويطلب بدل عن 

�شائع.

فللمعتر�س مراجعتنا خالل/15/

بالجريدة  الن�شر  تاريخ  من  يوما 

�لر�صمية.

مدير الم�شالح العقارية بحم�س

114908

  �عان بمثابة مذكرة دعوة

ال�شتئناف  محكمة  ع��ن  ���ش��ادر 

المدنية ال�شاد�شة بحلب

الرئي�س: ح�شن عتك

الم�شاعد: ن�شار الع�شاف

بنت  بالل  فتحية   -1 الم�شتاأنف: 

عبد الفتاح

2- )عبد الرحمن- محمد- فادي- 

اأولد  راما(  دالين-  ايمان-  مرفت- 

اأنف�شهم  عن  اأ�شالة  بالل-  فوؤاد  عمر 

ا�شافة للتركة

عجم  ليندا   -1 عليهما:  الم�شتاأنف 

بنت محمد زهدي

2- جودي بالل بنت عمر فوؤاد

لعام  �أ�صا�س 869/ب  �لدعوى  في 

2021

قررت المحكمة وعماًل بالمادة 34/�أ 

من اأ�شول المحاكمات تبليغكما ن�شراً 

لوحة  وع��ل��ى  المحلية  بال�شحف 

جل�شة  لح�شور  المحكمة  اعالنات 

�ل�صاعة   2021/4/13 الثالثاء  يوم 

10- زو�لية

وكياًل  تر�شال  اأو  تح�شرا  لم  واإذا 

جرت  المذكور  الموعد  في  قانونيًا 

بحقكما المعاملة القانونية.

الرئي�س

65679

�إع��ان

 رقم �لأ�صا�س 2345

بناًء على ثبوت مر�س مريم ح�شن 

دم�شق  تولد  غ��اده  والدتها  ق��دوره 

ال��وط��ن��ي  ال��رق��م   1997/4/24

الحجر  تقرر  فقد   01020026812

ون�شب  القولية  ت�شرفاتها  على 

ح�شن  عائ�شه  �شقيقتها  وتعيين 

والإذن  عليها  �شرعيًا  قيمًا  ق��دوره 

�شوؤونها  واإدارة  اأمورها  بت�شوية  لها 

والمخا�شمة عنها ولها وفي مراجعة 

الر�شمية  وال��دوائ��ر  المحاكم  جميع 

اإذن  والأ�شخا�س بعد الح�شول على 

من المحكمة تحري�راً.

القا�شي ال�شرعي الأول بدم�شق

65688

بتح�شيل  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع��الن 

عن  �شادر  بالكتابة  الثابتة  الديون 

دائرة التنفيذ المدني بدم�شق بالملف 

لعام  �شندات   1294 رقم  التنفيذي 

2021

�شركة  /ال��دائ��ن/:  التنفيذ  طالب 

مجموعة ال�شلطان التجارية

يو�شف    : /المدين/  �شده  المنفذ 

ح�شن اليو�شف

ان الدائن �شركة مجموعة ال�شلطان 

موقعا  �شندا  لدائرتنا  ابرز  التجارية 

�شتة   /6000000/ بمبلغ  منك 

م�شتحق  لغير  �شورية  ليرة  ماليين 

الأداء طالبًا تح�شيل المبلغ المذكور ، 

و�شندا لأحكام المادتين 287 و 288 

من قانون اأ�شول المحاكمات المدنية 

مع  المبلغ  وت��اأدي��ة  بلزوم  نخطرك 

خم�شة  خالل  والم�شاريف  الر�شوم 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 

تجري  واإل  اليومية  ال�شحف  ف��ي 

في  عنها  النوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65652

بتح�شيل  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع��الن 

عن  �شادر  بالكتابة  الثابتة  الديون 

دائرة التنفيذ المدني بدم�شق بالملف 

لعام  �شندات   1298 رقم  التنفيذي 

2021

�شركة  /ال��دائ��ن/:  التنفيذ  طالب 

مجموعة ال�شلطان التجارية

اهلل  عبد  /المدين/:   �شده  المنفذ 

علي ح�شن ر�شوان

ان الدائن �شركة مجموعة ال�شلطان 

موقعا  �شندا  لدائرتنا  ابرز  التجارية 

مليون   /1100000/ بمبلغ  منك 

م�شتحق  لغير  �شورية  ليرة  ومائة 

الأداء طالبًا تح�شيل المبلغ المذكور ، 

و�شندا لأحكام المادتين   287 و288 

من قانون اأ�شول المحاكمات المدنية 

مع  المبلغ  وت��اأدي��ة  بلزوم  نخطرك 

خم�شة  خالل  والم�شاريف  الر�شوم 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 

تجري  واإل  اليومية  ال�شحف  ف��ي 

في  عنها  المنوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65654

�إعان

الديون  بتح�شيل  اإخطار  بمثابة   

دائرة  عن  �شادر  بالكتابة  الثابتة 

بالملف  بدم�شق  المدني  التنفيذ 

لعام  �شندات   1297 رقم  التنفيذي 

2021

�شركة  /ال��دائ��ن/:  التنفيذ  طالب 

مجموعة ال�شلطان التجارية

محمد  /ال��م��دي��ن/:   �شده  المنفذ 

فايق الح�شين بن �شليمان

اإن الدائن �شركة مجموعة ال�شلطان 

موقعا  �شندا  لدائرتنا  اأبرز  التجارية 

ثمانية   /8000000/ بمبلغ  منك 

م�شتحق  لغير  �شورية  ليرة  ماليين 

الأداء طالبًا تح�شيل المبلغ المذكور 

، و�شندا لأحكام المادتين 287 و288 

من قانون اأ�شول المحاكمات المدنية 

مع  المبلغ  وت��اأدي��ة  بلزوم  نخطرك 

خم�شة  خالل  والم�شاريف  الر�شوم 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 

تجري  واإل  اليومية  ال�شحف  ف��ي 

في  عنها  المنوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65653
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�إعان بمثابة مذكرة دعوة

�صادرة عن محكمة �لبد�ية �لمدنية 

�لثانية في �صحنايا في �لدعوى رقم 

�أ�صا�س 2021/704

طال����بة التبليغ: رابعة زينية بنت 

محمد

محمد  لبنة  تبليغها:  المطلوب 

ال�شعيدي

جهالة  ب�شبب  تبليغك  لتعذر  نظراً 

مذكرة  تبليغك  تقرر  اإقامتك  مكان 

اليومية  ال�شحف  باإحدى  الدعوى 

اإعالنات المحكمة  ول�شقًا على لوحة 

علمًا اأن موعد الجل�شة القادمة في يوم 

�لثنين �لو�قع في 2021/4/26 �إذ� 

لم تح�شري �شتجري بحقك المعاملة 

القانونية.

القا�شي

65661

�إعان بمثابة مذكرة دعوة

ال�شرعية  المحكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

الرابعة بحلب

القا�شي: عبا�س �شيخو

�لم�صاعد: عبد �لرز�ق ها�صم 

المدعية: ا�شراء دودان بنت يو�شف 

بن  هركل  م�شطفى  عليه:  المدعى   

عبد الرحمن

ال�شقاق  لعلة  تفريق  ال��دع��وى: 

ومهرين ونفقة 

�أ���ص��ا���س/1494/ لعام   �ل��دع��وى 

-2021

بالمادة  وع��م��ا  �لمحكمة  ق���ررت 

/27/اأ ا�شول تبليغك مذكرة الدعوة 

بوا�شطة الن�شر بال�شحف وعلى لوحة 

الح�شور  بلزوم  المحكمة  اإعالنات 

 2021/4/7 الربعاء  المحكمة  اإلى 

�ل�صاعة )10( زو�لية

وكيال  تر�شل  اأو  تح�شر  ل��م  واإذا 

اأجريت  المذكور  الموعد  في  قانونيا 

بحقك المعاملة القانونية.

القا�شي

65680

�إعان بمثابة مذكرة �خطار

�لحادية  �لبد�ية  �صادر عن محكمة 

ع�شرة بحلب

القا�شي: محمد دهان

الم�شاعد: اأحمد ح�شين 

محمد  بن  ح��الق  �شامي  المدعي: 

�صمير 

المدعى عليه: روجيه طوقاتلي بن 

�ألبير

الدعوى: اعترا�س

�أ���ص��ا���س/4254/ لعام  �ل��دع��وى 

2021

ا���ش��ول  /27/اأ  ب��ال��م��ادة  ع��م��ا 

�لمحكمة  ق��ررت  مدنية  محاكمات 

وعلى  بال�شحف  ن�����ش��راً  اخ��ط��ارك 

ب��ل��زوم  المحكمة  اإع���الن���ات  ل��وح��ة 

ح�شورك اإلى المحكمة يوم الخمي�س 

2021/4/29 �ل�صاعة )10( زو�لية

وكيال  تر�شل  اأو  تح�شر  ل��م  واإذا 

جرت  المحدد  الموعد  في  قانونيا 

وي�شدر  القانونية  المعاملة  بحقك 

الحكم بمثابة الوجاهي.

وعليه اقت�شى العالن

القا�شي

65681

اخ��ط��ار  بمثابة  ق�شائي  اإع����الن 

تنفيذي

بن  قوجة  ح�شن  التبليغ:  طالب 

اأحمد

المطلوب تبليغها: محرو�شة بركات 

بنت محمد نا�شيف

المدني  التنفيذي  رئا�شة  ق��ررت 

في   2021/3/15 بتاريخ  بحلب 

الملف التنفيذي رقم 4143/ب لعام 

بال�شحف  ن�شرا  اخطاركم   2021

التنفيذ  دائ��رة  اعالنات  لوحة  وعلى 

المدني بحلب.

ال�شتئنافي  الحكم  و�شع  تم  باأنه 

ح�شم   213 ق��ر�ر   764 �أ�صا�س  رق��م 

2020/12/9 مو�شع التنفيذ

التنفيذ  دائ���رة  مراجعة  فعليكم 

المدني اأو اإر�شال وكيل قانوني خالل 

القانونية تحت طائلة متابعة  المدة 

الجراءات التنفيذية بالملف.

مدير التنفيذ المدني بحلب

65682

�إعان بمثابة مذكرة دعوى

�لحادية  �لبد�ية  �صادر عن محكمة 

ع�شرة بحلب

القا�شي: محمد دهان

الم�شاعد: اأحمد ح�شين 

محمد  بن  ح��الق  �شامي  المدعي: 

�صمير 

طوقاتلي  جوزيف  عليه:  المدعى 

بن �ألبير

الدعوى: اعترا�س

�أ���ص��ا���س/4254/ لعام  �ل��دع��وى 

2021

ا���ش��ول  /27/اأ  ب��ال��م��ادة  ع��م��ا 

�لمحكمة  ق��ررت  مدنية  محاكمات 

دعوتك ن�شراً بال�شحف وعلى لوحة 

اإعالنات المحكمة بلزوم ح�شورك اإلى 

المحكمة يوم الخمي�س 2021/4/29 

�ل�صاعة )10( زو�لية

وكيال  تر�شل  اأو  تح�شر  ل��م  واإذا 

جرت  المحدد  الموعد  في  قانونيا 

وي�شدر  القانونية  المعاملة  بحقك 

الحكم بمثابة الوجاهي.

وعليه اقت�شى العالن

القا�شي

65683

�إعان بمثابة مذكرة دعوة

�لثانية  �لبد�ية  محكمة  عن  �صادر 

بحلب

القا�شي: ح�شن م�شاعل

�لم�صاعد: نور ركبي 

�شامي  ال��ت��دخ��ل:  ط��ال��ب  المدعي 

حالق بن محمد �شمير 

المدعى عليهما المطلوب ادخالهما: 

روجيه طوقاتلي بن األبير

جوزيف طوقاتلي بن األبير

الدعوى: تثبيت �شراء

لعام   /200/ �أ�صا�س  بالدعوى 

2021

ا���ش��ول  /27/اأ  ب��ال��م��ادة  ع��م��ا 

�لمحكمة  ق��ررت  مدنية  محاكمات 

ابالغكما ن�شراً بال�شحف وعلى لوحة 

اإعالنات المحكمة بلزوم الح�شور اإلى 

 2021/4/7 الأربعاء  يوم  المحكمة 

�ل�صاعة )10( زو�لية

وكيا  تر�صا  �أو  تح�صر�  لم  و�إذ� 

جرت  المحدد  الموعد  في  قانونيا 

بحقكما المعاملة القانونية.

وعليه اقت�شى العالن

القا�شي

65684

منقولة  غير  اأم����وال  بيع  اخ��ط��ار 

رقم  التنفيذي  بالملف  بال�شحف 

1958 �شلحي لعام 2021

ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ: م��ح��م��د ي��زن 

المر�شتاني

المنفذ عليها: مريم ادلبي 

بناء على قرار رئا�شة التنفيذ ببيع 

�صالحية   14/2222 رق��م  العقار 

جادة عن طريق بيعه بالمزاد العلني 

محكمة  عن  ال�شادر  القرار  بموجب 

رقم  ع�شرة  الثانية  المدنية  ال�شلح 

 6172 �أ�صا�س  رقم  �لدعوى  في   118

بتاريخ 2019/3/3 م وتنفيذا لقرار 

رئا�شة التنفيذ المدني بدم�شق

وت��وف��ي��ق��ًا لأح���ك���ام ال��م��ادت��ي��ن 

ا�شول  ق��ان��ون  /287و288/م������ن 

بالبيع  نخطركم  مدنية  �لمحاكمات 

خالل /15/يوم من تاريخ ن�شر هذا 

اليومية  ال�شحف  احدى  في  الإعالن 

المنوه  الإجراءات  بحقكم  تجري  وال 

عنها في القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65687

عن  �شادر  حكم  قرار  تبليغ  اعالن 

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

التل 

بالدعوى رقم �أ�صا�س 206 قر�ر رقم 

516 لعام 2020 

اأحمد  ب��ن  :اأك����رم  التبليغ  ط��ال��ب 

محمود  المحامي  يمثله  الغ�شبان 

عا�صور 

المطلوب تبليغه :يحيى بن ح�شين 

الهندي 

مو�شوع الدعوى :تثبيت بيع 

رقم  الحكم  تبليغك  لتعذر  نظرا 

�لبد�ية  �لمحكمة  عن  �ل�صادر   884

بتاريخ  التل  ف��ي  الثانية  المدنية 

رقم  �ل��دع��وى  في   2020/12/16

كونكم   2020 لعام   207 �أ���ص��ا���س 

مجهولي الإقامة وعمال باأحكام قانون 

قررنا  المدنية  المحاكمات  اأ���ش��ول 

طريق  عن  المذكور  الحكم  تبليغك 

اإعالنات  لوحة  على  ول�شقا  الإع��الن 

�لمحكمة 

والقا�شي اأقر من حيث النتيجة:

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -1

ال�شكنيتين  لل�شقتين  ال��ط��رف��ي��ن 

الواقعتين في الطابق الن�شا�شي من 

 2/4484 العقار  على  الم�شاد  البناء 

ال��درج  يمين  الأول���ى   15/72 التل 

وموزع  و�شالون  غرفتين  من  موؤلفة 

والثانية  و�شرفة  ومنافع  ومطبخ 

غرفتين  م��ن  م��وؤل��ف��ة  ال���درج  ي�شار 

و�شرفة  ومطبخ  ومنافع  و�شالون 

وت�شجيلهما على ا�شم الجهة المدعية 

لدى ال�شجل العقاري المخت�س وفق 

القوانين والنظمة النافذة ا�شول 

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

تاريخ   1708 بالعقد  المو�شوعة 

رقم  العقار  على  2019/4/11م 

مع  تازما   15/72 التل   2/4484

الت�شجيل 

3- ت�شمين الجهة المدعية الر�شوم 

ليرة  اآلف  وخم�شة  والم�شاريف 

�شورية اتعاب محاماة 

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيا  ق��رارا 

علنا  وافهم  �شدر  لال�شتئناف  قابال 

وح�شب الأ�شول والقانون �شدر بيوم 

الأول��ى  1/ج��م��ادى  تاريخ  الثنين 

 /16 وال��م��واف��ق  هجرية   1442/

كانون الأول /2020 ميادية.

القا�شي

65689

عن  �شادر  حكم  قرار  تبليغ  اعالن 

في  �لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  محكمة 

التل 

بالدعوى رقم �أ�صا�س 206 قر�ر رقم 

516 لعام 2020

اأحمد  بن  :يا�شين  التبليغ  طالب 

محمود  المحامي  يمثله  الحم�شي 

عا�صور 

المطلوب تبليغه :يحيى بن ح�شين 

–معروفين  التل  في  مقيمين  الهندي 

من قبل المختار 

مو�شوع الدعوى :تثبيت بيع 

رقم  الحكم  تبليغك  لتعذر  نظرا 

�لبد�ية  �لمحكمة  عن  �ل�صادر   516

بتاريخ  التل  ف��ي  الثانية  المدنية 

رقم  �ل��دع��وى  ف��ي   2020/9/14

كونكم   2020 لعام   206 �أ���ص��ا���س 

مجهولي الإقامة وعمال باأحكام قانون 

قررنا  المدنية  المحاكمات  اأ���ش��ول 

طريق  عن  المذكور  الحكم  تبليغك 

اإعالنات  لوحة  على  ول�شقا  الإع��الن 

�لمحكمة 

والقا�شي اقر من حيث النتيجة:

بين  ال��ج��اري  البيع  تثبيت   -1

البناء  من  التجاري  للمحل  الطرفين 

التل   2/4484 العقار  على  الم�شاد 

الطابق  ف��ي  يقع  وال���ذي   15/72

الأر�شي على يمين المدخل وت�شجيل 

المدعية  الجهة  ا�شم  على  المحل 

ال�شجل  لدى  الحم�شي  اأحمد  يا�شين 

القوانين  وف��ق  المخت�س  العقاري 

والنظمة النافذة ا�شول 

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

تاريخ   1709 بالعقد  المو�شوعة 

رقم  العقار  على  م   2019/4/11

مع  تازما   15/72 التل   2/4484

الت�شجيل 

3- ت�شمين الجهة المدعية الر�شوم 

ليرة  الف  وخم�شة  والم�شاريف 

�شورية اتعاب محاماة 

الوجاهي  وبمثابة  وجاهيا  ق��رارا 

علنا  وافهم  �شدر  لال�شتئناف  قابال 

وح�شب الأ�شول والقانون �شدر بيوم 

 1442/ 26/محرم  تاريخ  الثنين 

هجرية والموافق 14/اأيلول /2020 

ميادية.

القا�شي

65690

�إع����ان ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة �إخ��ط��ار 

بال�شحف

�شادرة عن محكمة ال�شلح المدني 

في دوما

لعام    /41/ �ل��دع��وى  �أ���ص��ا���س 

2021

محمود  بن  :علي  التبليغ  طالب 

ليلى  المحامية  تمثله  ال�شالحي 

�صدر.

اأحمد  بن  :ع�شام  تبليغه  المطلوب 

هارون.

وت�شليم  تعر�س  :منع  ال��دع��وى 

ماأجور.

تقرر  فقد  العنوان  لجهالة  نظراً 

المحاكمة  جل�شة  لح�شور  اإخطارك 

في  ال��ث��الث��اء  ي���وم  عليك  ال��م��ق��ام��ة 

بتاريخ  �شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة 

2021/5/4 واإن لم تح�شر اأو تر�شل 

وكياًل عنك �شتجري بحقك الإجراءات 

ال�شادر  الحكم  و�شيعتبر  القانونية 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65691

اإعالن بمثابة اإخطار بيع اأموال غير 

منقولة بال�شحف

 2021 تنفيذي/376/لعام  ملف 

�شندات م�شارف بريف دم�شق

العام  المدير  ال�شيد  التنفيذ:  طالب 

اإ�شافة  ال�شوري  التجاري  للم�شرف 

لوظيفته

تمثله المحامية نزهة جمعه. 

المنفذ عليه: ر�شوان بن بهاء الدين 

المفتي – مجهول الإقامة. 

الم�شرفي  التنفيذ  رئا�شة  ق��ررت 

رقم  ع��ق��ارك��م  حجز  دم�شق  ب��ري��ف 

عبارة   ، ترما  عين  منطقة   16/363

لكامل  الثالث  بالطابق  �شكن  دار  عن 

دم�شق  بريف  عقاري  �شجل  ملكيته 

لقاء ح�شولكم على عقد تمويل قر�س 

�صخ�صي رقم 2012 – 01289638/

مليون  م��ب��ل��غ/1.284.000/ل.���س 

ليرة  األ��ف  وثمانون  واأرب��ع  ومئتان 

�شورية اإ�شافة لما �شيترتب عليها من 

فوائد وغرامات ونفقات حتى ال�شداد 

التام ، وتوفيقا لأحكام المادتين 287 

و 288 من قانون ا�شول المحاكمات 

 2021 والقانون/19/لعام  المدنية 

ننذرك بدفع المبلغ خالل مدة خم�شة 

هذا  ن�شر  ت��اري��خ  تلي  ي��وم��ا  ع�شر 

عقاركم  بيع  اإلى  ي�شار  واإل  الإع��الن 

المحجوز والمدرج رقمه اأعاله جبرا.                                   

مدير التنفيذ الم�شرفي بريف دم�شق

65634

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

بال�شحف

التنفيذي/2021/1113  بالملف 

�شندات م�شارف

العام  المدير  ال�شيد  التنفيذ:  طالب 

اإ�شافة  ال�شوري  التجاري  للم�شرف 

نزهة  المحامية  تمثله  لوظيفته 

جمعة 

المنفذ عليهم: 

محمود  بنت  الديراني  �شباح   -1

لتركة  واإ�شافة  نف�شها  عن  اأ�شالة 

زوجها �شفوح بن عزت الرجال.

2-  ب�شام بن �شفوح الرجال 

3- با�شل بن �شفوح الرجال 

4- بالل بن �شفوح الرجال 

5- محمد بن �شفوح الرجال 

6- رول بنت �شفوح الرجال 

لتركة  واإ�شافة  اأ�شالة  جمعيهم 

مجهولي  ال��رج��ال  �شفوح  وال��ده��م 

�لإقامة 

ب��دائ��رة  التنفيذ  م��و���ش��ع  و���ش��ع 

عقد  بدم�شق  الم�شرفي  التنفيذ 

بمبلغ/1.000.000/ل.�س  القر�س 

تعهد  وكتاب  �شورية  ليرة  مليون 

الموؤرخين  المح�شومة  بال�شندات 

عن  �ل�����ص��ادر   2003/3/6 ف���ي 

بدم�شق  ال�شوري  التجاري  الم�شرف 

ال���ف���رع/4/ب���دم�������ش���ق و���ش��ن��دات 

برقم/50183/بمبلغ/405000/

ل.����������س ورق������������������م/50179/

خم�شمائة  بمبلغ/500.000/ل.�س 

ورق��م/50180/ �شورية  ليرة  األف 

خم�شمائة  بمبلغ/595000/ل.�س 

�شورية  ليرة  األف  وت�شعون  وخم�س 

) وتعهدات ت�شدير بمبلغ ) 12000 

األف ليرة �شورية ،  ل.�س ( اثنا ع�شر 

ويكون قيمة اإجمالي المبالغ المطالب 

مليونين  ب��ه��ا/2500000/ل.���س 

�شورية  ل��ي��رة  األ����ف  وخم�شمائة 

وال��ر���ش��وم  ال��ف��وائ��د  لكافة  اإ���ش��اف��ة 

 ، التام  ال�شداد  حتى  والم�شاريف 

وتوفيقا  التنفيذ  طلب  على  وبناء 

من   288 و  المادتين/287  لأحكام 

المدنية  المحاكمات  اأ�شول  قانون 

لعام   19 وال��ق��ان��ون   2016 ل��ع��ام 

2014 نكلفكم بتنفيذ م�شمون العقد 

المذكورة  والتعهدات  وال�شندات 

تلي  يوما  ع�شر  خم�شة  م��دة  خ��الل 

بحقكم  تجري  واإل  الن�شر   ت��اري��خ 

المن�شو�س  التنفيذية  الإج����راءات 

عليها في القانون المذكور. 

مدير تنفيذ دم�شق

65635

�إع��ان مناق�ص��ة 

 تعلن  الموؤ�ش�شة ال�شورية للمخابز 

اإع��ادة  لأعمال  مناق�ش��ة  اإج��راء  عن 

�شعد  ال�شيخ  مخبز  تاأهيل  اإع���ادة 

بدم�شق  ال�����ش��اغ��ور  مخبز  و�شقف 

بطريقة ال�شم اأو التنزيل 

-يمكن الطالع على دفتر ال�شروط 

الخا�شة لدى دائرة العقود

دي�وان  اإل��ى  الع�رو�س  تق�دم    -

الموؤ�ش�شة قبل نهاية الدوام الر�شمي 

من يوم  الحد  الم�شادف في 

بدم�شق  الكائن    2021/4/25

دم�شق  فندق  مقابل   – �لبح�صة   –
�لدولي.

- يتم ف�س العرو�س بجل�شة علنية  

في ال�ش�اعة العا�شرة �شباحًا من يوم 

الثنين  الم�شادف في 

2021/4/26

بعر�شه  العار�س  ارتباط  مدة   -

ثالثون يومًا من اليوم التالي لنتهاء 

مدة تقديم العرو�س

من  120/ي����وم  التنفيذ/  م��دة   -

تاريخ ت�شليم موقع العمل لكل موقع 

على  حدة 

- التاأمينات الأولية

/12،207،000/ل.�س

العقد  قيمة  10%م���ن  والنهائية 

الإجمالية 

ال�شروط/10،000/ دفتر  قيمة   -

الموؤ�ش�شة  �شندوق  اإلى  تدفع  ل.�س 

اأ�شوًل

المدير العام للموؤ�ش���ش���ة

ال�شوري��������ة للمخ��ابز

65636

�شادرة  بال�شحف  اإخطار  مذكرة 

الحادي  المدنية  البداية  محكمة  عن 

ع�شرة بدم�شق

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

 2021/5627

بن  حورية  محمد  الإخطار:  طالب 

علي يمثلها المحامي احمد ب�شيكي.

نا�شيف  محمد  اإخطاره:  المطلوب 

بن عبد �هلل و�لدته مريم تولد 1982.

الدعوى: تثبيت بيع �شيارة.

نظراً لجهالة مكان اإقامتك فقد تقرر 

وذلك  اليومية  بال�شحف  اإخ��ط��ارك 

يوم  في  المحاكمة  جل�شة  لح�شور 

الثالثاء تاريخ 2021/5/4 �ل�صاعة 

العا�شرة.

تر�شل  اأو  بنف�شك  تح�شر  لم  واإذا 

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

بحقك  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65637

�شادرة  بال�شحف  دع��وى  مذكرة 

�لثانية  �لمدنية  �لبد�ية  �لمحكمة  عن 

في جرمانا 

التبليغ: رندة محمد يو�شف  طالب 

الجزار 

المطلوب تبليغه: ح�شام ججو بن 

دخو- مجهول الإقامة.

مكان  ف��ي  عنوانك  لجهالة  ن��ظ��راً 

بالدعوى  لدينا  تقرر  الحالي  اإقامتك 

دعوتك  2021م  لعام   751 ��صا�س 

بتاريخ  ال��ق��ادم��ة  الجل�شة  بموعد 

ال�شاعة  2021/6/2م  الأرب��ع��اء 

الدعوى  في  للنظر  �شباحًا  العا�شرة 

المقامة عليك فاإذا لم تح�شر اأو تر�شل 

المعاملة  بحقك  �شتجري  عنك  وكياًل 

بحقك  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65638

�إعان بمثابة مذكرة �إخطار 

�شادرة عن محكمة البداية العمالية 

بدم�شق 

ب��ال��دع��وى �أ���ص��ا���س 315/ل��ع��ام 

2021

احمد  بن  م��روان  الإخ��ط��ار:  طالب 

عبد  محمود  المحامي  يمثله  التخين 

العزيز

ال��م��ط��ل��وب اخ����ط����اره: ع��ث��م��ان 

الوطني  ال��رق��م  ح�شين  ب��ن  عثمان 

 /01040097948/

ب�شفته �شريك مت�شامن في �شركة 

الم�شجلة  والنقل  للتخلي�س  الفجر 

برقم  بدم�شق  التجاري  بال�شجل 

6596 تاريخ 1979/6/2

مو�شوع الدعوى اإنهاء عالقة عمل

جهالة  ب�شبب  تبليغك  لتعذر  نظراً 

عنوانك تقرر تبليغك مذكرة الخطار 

ان  علمًا  المحلية  ال�شحف  باحدى 

موعد الجل�شة لهذه الدعوى هو يوم 

�ل�صاعة   2021/4/21 في  الربعاء 

او  تح�شر  لم  واإذا  �شباحًا،  العا�شرة 

الحكم  �شي�شدر  عنك  وكيال  تر�شل 

بحقك بمثابة الوجاهي. 

القا�شي

65639

�إعان بمثابة مذكرة �إخطار 

�شادرة عن محكمة البداية العمالية 

بدم�شق 

ب��ال��دع��وى �أ���ص��ا���س 315/ل��ع��ام 

2021

احمد  بن  م��روان  الإخ��ط��ار:  طالب 

عبد  محمود  المحامي  يمثله  التخين 

العزيز

ان�س  محمد  اخ��ط��اره:  المطلوب 

الوطني  ال��رق��م  ح�شين  ب��ن  عثمان 

ب�شفته   /01040135921/

الفجر  �شركة  في  مت�شامن  �شريك 

للتخلي�س والنقل الم�شجلة بال�شجل 

التجاري بدم�شق برقم 6596 تاريخ 

1979/6/2

مو�شوع الدعوى اإنهاء عالقة عمل

جهالة  ب�شبب  تبليغك  لتعذر  نظراً 

عنوانك تقرر تبليغك مذكرة الخطار 

ان  علمًا  المحلية  ال�شحف  باإحدى 

موعد الجل�شة لهذه الدعوى هو يوم 

�ل�صاعة   2021/4/21 في  الربعاء 

او  تح�شر  لم  واإذا  �شباحًا،  العا�شرة 

الحكم  �شي�شدر  عنك  وكيال  تر�شل 

بحقك بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65640

�إعان بمثابة مذكرة �إخطار 

�شادرة عن محكمة البداية العمالية 

بدم�شق بالدعوى اأ�شا�س 315/لعام 

2021

احمد  بن  م��روان   : الإخطار  طالب 

عبد  محمود  المحامي  يمثله  التخين 

العزيز

ال���م���ط���ل���وب اخ�����ط�����اره: ط����ارق 

الوطني  ال��رق��م  ح�شين  ب��ن  عثمان 

ب�شفته   /01040118058/

الفجر  �شركة  في  مت�شامن  �شريك 

للتخلي�س والنقل الم�شجلة بال�شجل 

التجاري بدم�شق برقم 6596 تاريخ 

1979/6/2

مو�شوع الدعوى انهاء عالقة عمل

جهالة  ب�شبب  تبليغك  لتعذر  نظراً 

عنوانك تقرر تبليغك مذكرة الخطار 

ان  علمًا  المحلية  ال�شحف  باحدى 

موعد الجل�شة لهذه الدعوى هو يوم 

�ل�صاعة   2021/4/21 في  الربعاء 

او  تح�شر  لم  واإذا  �شباحًا،  العا�شرة 

الحكم  �شي�شدر  عنك  وكيال  تر�شل 

بحقك بمثابة الوجاهي. 

القا�شي

65641

�شادرة  بال�شحف  اإخطار  مذكرة 

عن محكمة ال�شلح المدنية ال�شاد�شة 

اأ�شا�س  رق��م  الق�شية  ف��ي  بدم�شق 

2820 لعام 2021م

وزي��اد  العثمان  محمد  ال��م��دع��ي: 

محمد  المحامي  يمثلهما  العثمان، 

ماهر هيلمية.

بنت  اأم���ل   -1 عليهم:  ال��م��دع��ى 

كامل  بنت  �شحر   -2 التيناوي  كامل 

التيناوي 3- ملك بنت كامل التيناوي 

4- قمر بنت كامل التيناوي 5- محمد 

بن كامل التيناوي والمجهولي مكان 

�لإقامة.

جل�شة  بح�شور  المحكمة  تخطرك 

من  العا�شرة  ال�شاعة  في  المحاكمة 

 2021/4/29 الواقع  الخمي�س  يوم 

عليكم  المقامة  ال��دع��وى  في  للنظر 

ونظراً  اإيجارية  عالقة  تثبيت  بطلب 

اإخطاركم  اإقامتكم تقرر  لجهالة مكان 

بوا�شطة ال�شحف ول�شقًا على لوحة 

تح�صرو�  لم  و�إن  �لمحكمة  �إعانات 

بنف�شكم اأو تر�شلوا وكياًل عنكم تجري 

ويعتبر  القانونية  المعاملة  بحقكم 

الحكم بحقكم بمثابة الوجاهي.

 القا�شي

65642

اإعالن ترخي�س بناء على ال�شيوع

اأميمة  ال��م��واط��ن��ة  اإل��ي��ن��ا  تقدمت 

اإدري�س و�شركاها بالوكالة  اإ�شماعيل 

بناء  ترخي�س  زي��د�ن  ماأمون  عنهم 

 2/1077 العقار  على  ال�شيوع  على 

بتقديم  عليه  الع��ت��را���س  ي��ود  فمن 

اإلى ديوان بلدية عين ترما  اعترا�س 

خالل مدة ثالثون يومًا من تاريخه. 

رئي�س مجل�س بلدية عين ترما

65643

م����ذك����رة اخ����ط����ار ب��ال�����ش��ح��ف 

اللكترونية

ال�شتئناف  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

المدنية الأولى بريف دم�شق

�أ���ص��ا���س 1/����س لعام  ب��ال��دع��وى 

2021

طالب الخطار :رئي�س مجل�س ادارة 

لل�شكن  التعاونية  التحاد  جمعية 

يمثله  لوظيفته  اإ�شافة  وال�شطياف 

المحامي محمد علي اإمام.

احمد  :�شكينة  اخطارها  المطلوب 

عكاوي.

بالدعوى  تبليغك  تعذر  انه  حيث 

ال�شتئناف  محكمة  ام��ام  المنظورة 

ب�شبب  دم�شق  بريف  الأولى  المدنية 

جهالة مكان الإقامة.

ال�شحف  باإحدى  اخطارك  تقرر  لذا 

المحلية لح�شور جل�شة محاكمة يوم 

�لثاثاء �لو�قع في 2021/4/27

ال�شاعة الع�شرة �شباحًا.

فاذا لم تح�شري بنف�شك اأو تر�شلي 

بحقك  تجري  ف�شوف  عنك  ينوب  من 

الحكم  و�شي�شدر  القانونية  المعاملة 

بحقك بمثابة الوجاهي.

المدنية  ال�شتئناف  محكمة  رئي�س 

الأولى بريف دم�شق

65711

�إع����ان ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة �خ��ط��ار 

بال�شحف

ال�شتئناف  محكمة  ع��ن  ���ش��ادرة 

المدنية ال�شاد�شة دم�شق

طالب التبليغ: زياد محمد المظلوم 

ب�شور  ناتاليا  تبليغه:  المطلوب 

وا�شافة  ا�شالة  امطانيو�س  بنت 

و�شعدى  ب�شورة  امطانيو�س  لتركة 

متى الأ�شقر.

الدعوى: اإزالة �شيوع 

المطلوب  ع��ن��وان  لجهالة  ن��ظ��را 

بالدعوى  لدينا  تقرر  فقد  اخ��ط��اره 

اخ��ط��ارك   2021 ل��ع��ام   8 �أ���ص��ا���س 

ي��وم  ال��ق��ادم��ة  الجل�شة  ل��ح�����ش��ور 

�ل�صاعة   2021/5/4 �ل��ث��اث��اء 

العا�شرة �شباحًا واإذا لم تح�شري اأو 

تر�شلي وكياًل تجري بحقك المعاملة 

بحقك  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65714

اعالن تبليغ بال�شحف 

ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادر  حكم 

في دم�شق الغرفة ال�شاد�شة /اآ

بنت  فقعة  �شهام  التبليغ:  طالبة 

عربي وخيرية 

المطلوب تبليغه: مو�شى خلف بن 

اأحمد وعليا 

تبليغه:  المطلوب  الحكم  خال�شة 

رقم  ال��ق��رار  المحكمة  عن  �شدر  لقد 

�أ���ص��ا���س  رق���م  ب��ال��دع��وى   )298(

 2021/3/1 ب��ت��اري��خ   /3469/

والمت�شمن:

ال��ط��رف��ي��ن  ب��ي��ن  ال��ت��ف��ري��ق   -1

واعتبار  الغياب  لعلة  المتداعيين  

وت�شجيل  رجعية  واح��دة  طلقة  ذلك 

واقعة الطالق على قيود الطرفين 

ال�شرعية  بالعدة  الزوجة  امر   -2

اعتبارا من تاريخ هذا القرار وفي حال 

الحكم  اكت�شاب  قبل  عدتها  انتهاء 

بالمتناع  اأمرها  القطعية  الدرجة 

الدرجة  اكت�شابه  لحين  ال��زواج  عن 

القطعية 

بالمهر  عليه  المدعى  ال���زام   -3

ليرة  ال��ف  خم�شين  البالغ  المعجل 

�صورية 

4- اإلزام المدعى عليه بنفقة زوجية 

ليرة  الف  وع�شرون   خم�شة  وقدرها 

من  اعتباراً  و�شهريًا  دوري��ًا  �شورية 

2020/9/9م  في  �ل��و�ق��ع  �لدع���اء 

من  اع��ت��ب��اراً  ع��دة  نفقة  ال��ى  تنقلب 

تاريخ هذا القرار 

بالموؤجل  عليه  المدعى  اإل��زام   -5

البالغ خم�شين الف ليرة �شورية بعد 

انتهاء عدة المدعية 

الر�شوم  عليه  المدعى  ت�شمين   -5

والم�شاريف 

قراراً وجاهيًا بحق الجهة المدعية 

الأ���ش��ول  ح�شب  علنًا  واف��ه��م  �شدر 

الموافق  1442/7/18ه  بجل�شة  

للطعن  قاباًل  ميالدي   2021/3/1

بالنق�س

المطلوب  تبليغ  لتعذر  ون��ظ��راً 

والإق��ام��ة  العنوان  لجهالة  تبليغه 

وعماًل باأحكام

�ل���م���ادة 27م����ن ق��ان��ون اأ���ش��ول 

فقد   2016 لعام   1 رقم  �لمحاكمات 

جرى تبليغك بال�شحف واذا لم ت�شلك 

القانونية  المدة  خالل  الطعن  طرق 

ي�شبح الحكم مبرمًا �شالحًا للتنفيذ. 

القا�شي

65715

اخطار بوا�شطة ال�شحف �شادر عن 

المحكمة ال�شرعية في جرمانا

�أ�صا�س 208 لعام  �لدعوى رقم  في 

2021

يمثلها  �شميط  وليد  رزان  المدعية: 

المحامي و�شيم جبر

ر�شوان  اهلل  عبد  عليه:  المدعى 

�ل�صيد عبيد

المو�شوع: تفريق لعلة ال�شقاق

نظرا لجهالة عنوانك تقرر اخطارك 

الر�شمية  ال�شحف  اح��دى  بوا�شطة 

ول�شقًا على لوحة اعالنات المحكمة 

موعد ح�شور المجل�س العائلي الأول 

 2021/4/26 تاريخ  الثنين  يوم 

�شباحا   12 ال�شاعة  تمام  في  وذلك 

عنك  وكيال  تر�شل  اأو  تح�شر  لم  واإذا 

تجري بحقك الجراءات القانونية.

القا�شي ال�شرعي

65718

اخطار بوا�شطة ال�شحف

في  ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادر 

جرمانا

لعام   90 �أ�صا�س  رقم  �لدعوى  في 

2021

القره  �شامي  علي  �شهد  المدعية: 

غولي

الرحيم  عبد  عثمان  عليه:  المدعى 

قا�شم جوهر

ال�شقاق  لعلة  تفريق  م��و���ش��وع: 

ونفقة

نظرا لجهالة عنوانك تقرر اخطارك 

الر�شمية  ال�شحف  اح��دى  بوا�شطة 

ول�شقًا على لوحة اعالنات المحكمة 

الثنين  يوم  العائلي  المجل�س  موعد 

2021/4/19 وذلك في تمام ال�شاعة 

اأو تر�شل  واإذا لم تح�شر  12 �شباحًا 

الج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

القانونية.

القا�شي

65719

ال�شحف  بوا�شطة  اخطار  مذكرة 

�لمدنية  �لبد�ية  محكمة  عن  �صادرة 

�لثانية في �لك�صوة

رقم �أ�صا�س /800/ لعام 2021 

يو�شف  �شليم  المدعية:  الجهة 

�لزين 

حميد   -1 عليهما:  المدعى  الجهة 

اأحمد �شعيد ال�شكيلي 

2- فلك عز الدين قطرميز 

الدعوى: تثبيت بيع وت�شجيل 

تقرر  فقد  عنوانكما  لجهالة  نظرا 

بمذكرة  بال�شحف  اخطاركما  لدينا 

الخطار في الدعوى المحدد جل�شتها 

يوم الثالثاء الواقع في 2021/5/25 

فاإذا  عليكما  المقامة  بالدعوى  للنظر 

عنكما  وكياًل  تر�شال  اأو  تح�شرا  لم 

بحقكما  ال�����ش��ادر  الحكم  �شيعتبر 

بمثابة الوجاهي.

القا�شي

65720

اعالن بمثابة �شند تبليغ بال�شحف

طالب التبليغ: محمد نبيل بن عبد 

المحامي  يمثله  الجبا�شيني  الحميد 

محمود �شباط.

بن  اأحمد  ورثة  تبليغه:  المطلوب 

كامل الهندي ا�شافة لتركته وهم لما 

ومروة.

نظراً لجهالة عنواكم تقرر تبليغكم 

على  ول�شقًا  الر�شمية  بال�شحف 

الملف  في  المحكمة  اعالنات  لوحة 

 2021 302 لعام  اأ�شا�س  ال�شتئناف 

قر�ر رقم 20/�س �ل�صادر عن محكمة 

ال�شتئناف المدنية ال�شابعة بدم�شق 

تبليغكم القرار التالي:

1- قبول ال�شتئناف �شكاًل.

م��و���ش��وع��ًا  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  رد   -2

وت�شديق القرار الم�شتاأنف.

الم�شتاأنفة  الجهة  ت�شمين   -3

الأدنى  والحد  والم�شاريف  الر�شوم 

بدل  وم�����ش��ادرة  المحاماة  لأت��ع��اب 

اي��راداً  وقيده  ال�شتئنافي  التاأمين 

للخزينة العامة.

قراراً مبرمًا �شدر واأفهم علنًا ح�شب 

 2021/3/24 ب��ت��اري��خ  الأ���ش��ول 

ح�شب الأ�شول.

الرئي�س

65721

ال�شحف  طريق  عن  دعوى  مذكرة 

في  ال�شرعية  المحكمة  عن  �شادرة 

قطنا 

رقم �أ�صا�س �لدعوى: 2021/186 

الجهة المدعية: اية بنت محمد علي 

�صبو 

بن  �شبحي  عليها:  المدعى  الجهة 

يحيى ماردنلي

الدعوى: تثبيت زواج ون�شب 

لدينا  تقرر  عنوانك  لجهالة  نظرا 

لح�شور  ال�شحف  طريق  عن  دعوتك 

جل�شة المحاكمة يوم الأربعاء الواقع 

في 2021/5/5 

المقررة  الجل�شة  تح�شر  لم  واذا 

الإج����راءات  بحقك  ت��ج��ري  ف�شوف 

القانونية اأ�شوًل.

القا�شي

65722

�ع�����ان ب��م��ث��اب��ة م���ذك���رة دع���وة 

بال�شحف �شادرة عن محكمة البداية 

المدنية الثامنة ع�شرة بدم�شق

يمثله  الربيع  حيدر  الدعوة:  طالب 

المحامي محمد الديري 

عدنان  ط��الل  دع��وت��ه:  المطلوب 

حطيني

تنفيذ  وع��دم   تعوي�س  ال��دع��وى: 

التزامات عقدية 

المطلوب  ع��ن��وان  لجهالة  ن��ظ��راً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  فقد  دعوته 

�أ�صا�س /7459/ لعام 2021 دعوتك 

اإعالنات  ولوحة  ال�شحف  بوا�شطة 

القادمة  الجل�شة  لح�شور  المحكمة 

 2021/4/18 ت��اري��خ  الأح���د  ي��وم 

لم  واإذا  �شباحًا  العا�شرة  ال�شاعة 

اأو تر�شل وكيال تجري بحقك  تح�شر 

المعاملة القانونية.

القا�شي

65723

موجهة  بال�شحف  دع��وة  مذكرة 

للزوجة

رقم �لدعوى: 2021/44  

المغربي  خ�شر  اأح��م��د  ال����زوج: 

تولد1962.

ق�شومة  احمد  ح�شنيه  ال��زوج��ة: 

تولد1974

يوم  من  زوالية  التا�شعة  ال�شاعة 

ف����ي2021/5/10  �ل��و�ق��ع  �لثنين 

من  المقامة  المعاملة   لروؤية  المعين 

قبل الزوج بطلب الطالق الإداري.

تر�شل  اأو  تح�شر  ل��م  اإن  ح��ت��ى 

الإج��راءات  بحقك  تجري  عنك  وكياًل 

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

�شي�شدر بمثابة الوجاهي بحقك.

محل  لجهالة  تبليغك  ول��ت��ع��ذر 

بوا�شطة  تبليغك  ت��ق��رر  اق��ام��ت��ك 

ال�شحف ا�شوًل.

القا�شي ال�شرعي

65644

�إع����ان ب��م��ث��اب��ة م��ذك��رة �إخ��ط��ار 

بال�شحف

�شادرة عن محكمة ال�شلح المدنية 

العا�شرة  بدم�شق

وم��روان  من�شور  التبليغ:  طالب 

ومحمد خير اأبناء اأحمد مفلح وكيلهم 

والمحامي  �شباط  محمود  المحامي 

محمود ال�شم�شيني

بنت  المفلح  مها  تبليغه:  المطلوب 

احمد - مجهول الإقامة 

المطلوب  ع��ن��وان  لجهالة  ن��ظ��راً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  قد  اإخطاره 

 2021 ل��ع��ام   /  7523  / �أ���ص��ا���س 

اإخ���ط���ارك ب��وا���ش��ط��ة ال�����ش��ح��ف و 

لح�شور  المحكمة  اإع��الن��ات  لوحة 

الخمي�س  ي���وم  ال��ق��ادم��ة  الجل�شة 

�ل�صاعة   2021/4/29 ت��اري��خ 

اأو  اإذا  لم تح�شر  العا�شرة �شباحا و 

المعاملة   بحقك  تجري  وكيال  تر�شل 

بحقكم  الحكم  و�شي�شدر  القانونية 

بمثابة الوجاهي. 

القا�شي

65645

�إع�����ان ب��م��ث��اب��ة م���ذك���رة دع���وة 

بال�شحف

�شادرة عن محكمة ال�شلح المدنية 

الرابعة بدم�شق

وم��روان  من�شور  ال��دع��وة:  طالب 

ومحمد خير اأبناء اأحمد مفلح وكيلهم 

والمحامي  �شباط  محمود  المحامي 

محمود ال�شم�شيني

بنت  المفلح  مها  دعوته:  المطلوب 

احمد - مجهول الإقامة 

المطلوب  ع��ن��وان  لجهالة  ن��ظ��راً 

الدعوى  في  لدينا  تقرر  قد  دعوته 

�أ�صا�س/ 7001/ لعام 2021 دعوتك 

اإعالنات  ولوحة  ال�شحف  بوا�شطة 

القادمة  الجل�شة  لح�شور  المحكمة 

 2021/5/18 تاريخ  الثالثاء  يوم 

لم  واإذا  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة 

اأو تر�شل وكياًل تجري بحقك  تح�شر 

المعاملة  القانونية.  

القا�شي

65646

�إعان رقم �لأ�صا�س 3427

بناء على ثبوت مر�س ح�شنة نايف 

 1964 تولد  �صفية  و�لدتها  �لطحان 

 /01030048516/ الوطني  الرقم 

ف��ق��د ت��ق��رر ال��ح��ج��ر ال�����ش��ح��ي على 

وتعيين  ون�شب  القولية  ت�شرفاتها 

قيمًا  الحم�شي  ر�شا  فاتن  ابنتها 

بت�شوية  لها  والإذن  عليها  �شرعيًا 

�شوؤونهاوالمخا�شمة  واإدارة  اأمورها 

جميع  م��راج��ع��ة  وف���ي  ول��ه��ا  عنها 

ال��م��ح��اك��م وال����دوائ����ر ال��ر���ش��م��ي��ة 

اإذن  على  الح�شول  بعد  والأ�شخا�س 

من المحكمة تحريراً

القا�شي ال�شرعي الأول بدم�شق

65647

اإنذار موجه بوا�شطة الكاتب بالعدل 

بدم�شق

�لخا�س 26

العام16377

ال�شجل 13227

�شليم  بن  هديوه  مح�شن  المنذر: 

ح�شين  يو�شف  المحاميان  يمثله 

الوكالة  بح�شب  اآذان  اأب��و  ورج���اء 

اأ�شوًل  الإنذار والم�شدقة  المرفقة مع 

والمفو�س بالقب�س وال�شرف.

حمود  محمد  عا�شم  اإليه:  المنذر 

1975م  دم�شق  مدينة  مواليد  من 

86 محم�صة  والمقيم في دم�شق مزه 

التجارة  موؤ�ش�شة  مقابل  الميدان 

هاتف  الجوار  من  معروف  ال�شورية 

0996405117

المو�شوع:

موكلي  م��ن  ت�شلمت  ق��د  كنت  لما 

وق��دره   مبلغ  الأم��ان��ة  �شبيل  على 

ليرة  ماليين  �شتة  ل.�س   6000000

�شورية وتعهدت باإعادة المبلغ لدى 

اأول طلب من الموكل وقد حررت بذلك 

ورغم  بب�شمتك  ممهور  اأمانة  �شند 

الموكل  قبل  من  ال�شفهية  المطالبة 

من  ممتنعًا  زلت  وما  المبلغ  ل�شداد 

اإعادة مبلغ الأمانة لذا

الإن���ذار  ه��ذا  اإل��ي��ك  اأوج���ه  الطلب 

من  والمفو�س  موكلي  عن  بالوكالة 

خاللها بالقب�س وال�شرف طالبًا منك 

تبلغك  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  وخالل 

الأمانة  مبلغ  لإع��ادة  تبادر  اأن  اإي��اه 

�شتة  ل.����س   6000000 �ل��م��ذك��ور 

طائلة  تحت  �شورية  ليرة  ماليين 

بجرم  ج��زائ��ي��ة  ب��دع��وى  مالحقتك 

عنها  المن�شو�س  الئتمان  اإ���ش��اءة 

والمعاقب عليها وفق اأحكام المادتين 

656 و657 من قانون العقوبات.

�لمنذر

65648

بتح�شيل  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع���الن 

عن  �شادر  بالكتابة  الثابتة  الديون 

دائرة التنفيذ المدني بدم�شق بالملف 

لعام  �شندات   1295 رقم  التنفيذي 

2021

�شركة  /الدائن/:  التنفيذ  الطالب 

مجموعة ال�شلطان التجارية

المنفذ �شده /المدين/:  امل عادل 

ال�شريقي

ان الدائن �شركة مجموعة ال�شلطان 

موقعًا  �شنداً  لدائرتنا  ابرز  التجارية 

خم�صة   /15000000/ بمبلغ  منك 

غير  ل  �شورية  ليرة  ماليين  ع�شر 

م�شتحق الأداء طالبًا تح�شيل المبلغ 

المذكور، و�شندا لأحكام المادتين 287 

المحاكمات  اأ�شول  قانون  من  و288 

المدنية نخطرك بلزوم وتاأدية المبلغ 

م��ع ال��ر���ش��وم وال��م�����ش��اري��ف خ��الل 

ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة 

هذا الإعالن في ال�شحف اليومية واإل 

تجري بحقكم الإجراءات المنوه عنها 

في القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65649

بتح�شيل  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع���الن 

عن  �شادر  بالكتابة  الثابتة  الديون 

دائرة التنفيذ المدني بدم�شق بالملف 

لعام  �شندات   1308 رقم  التنفيذي 

2021

�شركة  /ال��دائ��ن/:  التنفيذ  طالب 

مجموعة ال�شلطان التجارية

بيكا�شو  /المدين/:   �شده  المنفذ 

نجم الدين محمد

ان الدائن �شركة مجموعة ال�شلطان 

موقعا  �شندا  لدائرتنا  ابرز  التجارية 

خم�صة   /5000000/ بمبلغ  منك 

م�شتحق  لغير  �شورية  ليرة  ماليين 

الأداء طالبًا تح�شيل المبلغ المذكور ، 

و�شندا لأحكام المادتين 287 و 288 

من قانون اأ�شول المحاكمات المدنية 

مع  المبلغ  وت��اأدي��ة  بلزوم  نخطرك 

خم�شة  خالل  والم�شاريف  الر�شوم 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 

تجري  واإل  اليومية  ال�شحف  ف��ي 

في  عنها  المنوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65650

بتح�شيل  اإخ��ط��ار  بمثابة  اإع���الن 

عن  �شادر  بالكتابة  الثابتة  الديون 

دائرة التنفيذ المدني بدم�شق بالملف 

لعام  �شندات   1296 رقم  التنفيذي 

 2021

�شركة  /ال��دائ��ن/:  التنفيذ  طالب 

مجموعة ال�شلطان التجارية

المنفذ �شده /المدين/ :  جهاد عبد 

اللطيف ال�شومة/

ان الدائن �شركة مجموعة ال�شلطان 

موقعا  �شندا  لدائرتنا  ابرز  التجارية 

�شبعة   /7000000/ بمبلغ  منك 

م�شتحق  لغير  �شورية  ليرة  ماليين 

الأداء طالبًا تح�شيل المبلغ المذكور ، 

و�شندا لأحكام المادتين 287 و 288 

من قانون اأ�شول المحاكمات المدنية 

مع  المبلغ  وت��اأدي��ة  بلزوم  نخطرك 

خم�شة  خالل  والم�شاريف  الر�شوم 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن 

تجري  واإل  اليومية  ال�شحف  ف��ي 

في  عنها  المنوه  الإج���راءات  بحقكم 

القانون المذكور.

مدير التنفيذ المدني بدم�شق

65651




