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إلغاء ترخيص
والسفر  للسياحة  صوفان  مكتب  يعلن 
أمني  الاذقية / لصاحبه حممد علي   /

صوفان 
عن إلغاء ترخيصه. 

مراجعة  يــرجــى  اعـــراض  ــه  ل ممــن 
من  شهر  واملالية خال  السياحة  وزارتي 

تارخيه 
39073

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : رميه جابر جزعه                       تولد 1976
املؤجر: مصطفى حممد السيد                     تولد  1932
يبدأ من تاريخ : 2021/10/1                وينتهي : 2022/10/1

رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  شيخضاهر عقار 7/777 شيخضاهر 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39070

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة رامه مفدى نامق مصدقة خترج 

صادرة عن جامعة تشرين كلية الطب البشري
أقرب  إىل  تسليمها  عليها  يعثر  ممن  يرجى 

خمفر شرطة.
39072

إعــان
تقدم إلينا املواطن مهنا صادق مهنا بطلب شراء ملك عام / فضلة 

مالصقة للعقار رقم 1/479 من املنطقة العقارية كسب الثانية .
أعاله  املــذكــور  للعقار  اجملـــاورة  املقاسم  أصحاب  املواطنني  على 

لالطالع على نشرة اإلعالن. 
فمن يود االعرتاض تقديم اعرتاضه ضمن فرتة اإلعالن و هي 15 

يوماً من تاريخ نشر اإلعالن يف الصحف احمللية .
رئيس جملس بلدة كسب

133430
إعان

تعلن بلدة برج اسالم عن رخص بناء للمواطنني أنور سعد الدين 
– مازن وليد – حممد فتاحي – و مريم عبدو – مصطفى غريب – 
وعبد الكريم عكرة للعقارات / 1681 – 1318 – 655 – 676 – 1674 
للعقارات / 1683 – 1361 / عقارية  / و غرفة حمرك مع تصوينة 
برج اسالم و رخصة بناء للمواطن أمحد حسني آغا للعقار / 1090 / 

صليب الرتكمان لالعرتاض مراجعة البلدة خالل ثالثون يوماً .
رئيس البلدة

133438

إعان
تعلن بلدية احلويز عن طلب ترخيص بناء سكين للمواطن

ضياء نديم إدريس على العقار /136/ درغامو العقارية
فمن يود االعرتاض التقدم باعرتاضه خالل شهر من تارخيه .

رئيس بلدية احلويز
133439

إعان
تعلن بلدة عني التينة عن رخصة بناء للسيد نضال رجب يف العقار 

540 عني التينة العقارية.
على من يود االعرتاض مراجعة البلدة خالل 30 يوماً من تارخيه .
رئيس جملس بلدة عني التينة

133440
إعان

تعلن بلدة عني التينة عن رخصة بناء للسيد غيالن هاني ديب يف 
العقار / 2369/ عني التينة العقارية.

على من يود االعرتاض مراجعة البلدة خالل 30 يوماً من تارخيه .
رئيس جملس بلدة عني التينة

133441


