
إعـــــــانـــــــات 2022-9-15 العدد: 464

   إعالنــــات                            إعالنــــات                               إعالنــــات    

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : حممد عمر ساطع العم           تولد   2002 
املؤجر : فاطمه حممود مسره                 تولد   1986  

يبدأ من تاريخ :2022/6/1        و ينتهي   : 2024/6/1
رقم العقار وعنوانه  : الالذقية – الزراعة عقار 4/3594  ط0ب 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39069

إعالن
قرر جملس إدارة مجعية نقابة األطباء البشريني للسكن و االصطياف بالالذقية تبليغ األعضاء املفصولني من عضوية اجلمعية 
القسم االصطيايف بناء على كتاب وزارة األشغال العامة و اإلسكان رقم 1280/ص خ 1/9 تاريخ 2017/7/3 و كتاب مديرية التعاون السكين 

بالالذقية رقم 660/ص تاريخ 2022/6/27 و مراجعة اجلمعية لتصفية حقوقهم املالية أصواًل:
رقــــــــــــــم اسم العضورقم العضواسم العضورقم العضواسم العضورقم العضواسم العضو

946فاروق قويقة735ملى ياسني457أمحد حمي الدين10حسني خملوف
947فاطمة صواف741ميمي فرحة465طارق جركس19حممد كنعان

950عبد اهلل الصاحل744ميادة حممد467كمال الشيخ30علي حسن عمار
956مارينا نداف745مجال باجي478حسني حمرز47حييى قصاب

957أمل غامن746غراس شبار482إبراهيم عبيدو84فراس علي حسن
958سناء سليمان757حممد وضاح مسلماني501حسن اسفنجة102سهام خازم

959وليد سلوم759عبري دغمان506رادة عبدو103أمل كفا
960سالم سلوم763هشام أبلق507علي دراج123رامي هارون

966سلوى عبيد765فاطمة إمساعيل512تريفا أسرب137صالح حسني
972سوسن مرهج768إياد مهنا527غاندي قره فالح155سناء منصور
982رميا مهنا769أمحد رامي حداد536عماد اليقة168معن يوسف
983رامي أسعد770عمار صقور551حازم إمساعيل172بسام ضاهر
984ربيع نصر اسكندر773معني عباس552مجال سليمان صقر202عال السيد

987وضحة حلوم781علي عثمان555عبري جربان203مهند أمحد

784عبري غامن574هزار يونس213حممد جالل الدين
807إمساعيل كردية575سوسن صقور235سليمى زريق

811ناهدة حمقوض582أكثم هيفا242بالل حمسن يونس
816صادق معروف592ملا سوسي252مسري يونس كنعان

817بامسة العموري596غالب السيد261حممد احلاجي
823سهاد عجيل597مازن غالية263أجنيال نوح
838أليك احللو602نبال سليمان صقر275جورج سعد

839منهل حيدر612مجال نعيسة277سوسن كيخيا
840راوية أمحد631رامي نتيفة278سهري كيخيا

852فادي الشوارب633عبد اهلل نبع286مفيد عثماني
858أروى حممد639تغريد موسى294سهام البودي

868مؤمنة مكية642سوزان مريم301لطيفة بايزيد
870مجيلة انسطاس649غالية أمسر305بشري خرفان

872بيهس ديب650حممد داؤود338عبد الكريم مصري

876أمحد احلريري659معن يوسف358روال محود
888ياسر إمساعيل668حممود أمحد365رياض إبراهيم العوض

894حنان جركس669خلود حسني أغا376أمحد شيبون
897حممد عيسى673نزار يونس391طالل حبيب

898أسامة صبح685روعة املعصراني392ابتسام عابدين
899يونس رومية689صديقة زعيرت393رنا شريتح

يتبع....
906ملا عدرة691عيسى بدر402سامر نداف

910وائل ريا693رنا مسري أمني404وسيم طرموش
912مازن جتور694حممد أمني409ريم عبد اهلل

914سليمان سليمان703الياس خوري423روال ريس علي
915منى ليال708مها عمران426حافظ ميين

917مسرية حسون712رانيا مشيس428سامر علي أمحد
919مادلني باشر آغا714علي زعرت432وجدي عبده
926عصام عبيد716فايز علي440أدهم بالوش

931أمحد غزال721مسر محود445الياس سالمة
936نبيل السيد723هدى داؤد449معن كرمية

938رضا نور اهلل729أيهم شعبو452علي رمضان
945زين العابدين غامن733فاطمة حاج يوسف455جمد مهنا

رئيس جملس اإلدارة39066

إعان
تعلن بلدية الشبطلية عن ترخيص مطعم شعيب على العقار رقم 
يود  من  على  نزيها.  أيوب  عوامل  السيدة  باسم  عقارية فطريو   /126
االعرتاض مراجعة مبنى بلدية الشبطلية خالل 15 يوماً من تاريخ 

اإلعالن .
رئيس جملس بلدية الشبطلية

133415
إعان

ومحص  فــالفــل  مطعم  ترخيص  عــن  الشبطلية  بلدية  تعلن 
وسندويش عائدة للمواطن

معني يونس زريق على العقار رقم 1699 عقارية الشبطلية ،
على من يود االعرتاض مراجعة مبنى بلدية الشبطلية خالل 15 

يوماً من تاريخ النشر
رئيس جملس بلدية الشبطلية 

133428


