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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: عدنان سهيل زيدان              تولد 1984
املؤجر: زينب علي شباط                   تولد 1994

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/2/20 وينتهي: 2023/2/20
رقم العقار وعنوانه: جبلة - محيميم  خمزن من العقار 298 محيميم

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39077

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: وسيم حممد حممد         تولد 1988
املؤجر: منصور حممد حممد          تولد 1986

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/5/1 وينتهي: 2024/5/1
رقم العقار وعنوانه: الالذقية  - السخابة عقار 480 السخابة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39082

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: عبد الرمحن حممد عبدو     تولد 1977
املؤجر: أكرم علي صاحلة                 تولد 1968

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/8/1وينتهي: 2023/8/1
رقم العقار وعنوانه: الالذقية  سقوبني 6/1160 سقوبني

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39076

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: ماهر حافظ معروف        تولد 1983
املؤجر: نورس إمساعيل طه            تولد 1968

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ:  2022/6/1 وينتهي: 2023/5/31
رقم العقار وعنوانه: الالذقية - القنجرة عقار 1/147 القنجرة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39080

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: طارق عبد احلسيب محو         تولد 1988 
            شادي حسان مدكوك              تولد 1994

املؤجر: حسان أمحد مدكوك               تولد 1971
مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/8/15 وينتهي : 2024/8/15
رقم العقار وعنوانه: الالذقية -  دمسرخو عقار 16/3663 دمسرخو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39075

إلغاء عقد إيجار
القرداحة   كتاب من جملس مدينة  إلغاء عقد إجيار مبوجب 

بتاريخ 2022/9/13
املستأجر: فادي عبد اللطيف زهرة      تولد 1974
املؤجر: حممود منري جديد             تولد 1974

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2019/1/1 وينتهي : 2022/12/31
رقم العقار وعنوانه: القرداحة - مقدمني عقار 31/4032 القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39079

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: علي يوسف خدام       تولد 1991 
املؤجر: عهد وفيق علي            تولد 1966

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/9/13 وينتهي: 2024/9/13
رقم العقار وعنوانه: الالذقية - القرداحة - عقار 18/1613 القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39084

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة مي حسان جامع 

قسم  العلوم  كلية  تشرين  جامعة  عن  صــادرة  مصدقة خترج 
الرياضيات .

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر شرطة.
39074

عقد بيع
عقد بيع قطعي للسيد:

الشاري: لينا مصطفى سوسي 
البائع: يوسف صاحل عنرت
يبدأ من تاريخ: 2014/1/1

رقم العقار وعنوان املتجر: الالذقية - الشيخضاهر عقار 8/1405 الشيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39078

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر: أمرية عواد السامل     تولد 1976 
املؤجر: شادي وحيد أمحد       تولد 1980

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ: 2022/9/1وينتهي: 2023/8/30
رقم العقار وعنوانه: الالذقية  سيانو عقار  204 سيانو

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39083

إعان 
ملزاولة  إداري  ترخيص  بطلب  سليمان  محزة  املواطن  إلينا  تقدم 
مهنة مستودع مواد حراجية على العقار رقم /37/ الصنوبر العقارية 
و املواطن جمد أبو تك ملزاولة مهنة بيع قطع السيارات و إكسسواراهتا 
يود  ملن  العقارية  الصنوبر   6/403 رقــم  العقار  على  متنوعة  ومــواد 

االعرتاض مراجعة البلدية خالل 15 يوماً من تارخيه.
رئيس بلدية الصنوبر

133452

إعالن إلغاء تخصيص
جلمعية  اإلدارة  جملس  قــرار  على  بناء 
واالصــطــيــاف  للسكن  التعاونية  الــعــريــن 
تــاريــخ   /10/ رقـــم  جبلسته  بــالــاذقــيــة 
القاضي   /55/ رقــم  والــقــرار   2022/7/24
التالية  الــســادة  من  كل  ختصيص  بإلغاء 

أمساؤهم:
مازن يونس عباس
فادية حسن شداد

عمار علي بوبو
ملا علي بوبو

وذلك لتخلفهم عن دفع التزاماهتم املالية 
للمذكورين  بريدية  بطاقات  توجيه  رغم 

أصواًل.
رئيس جملس اإلدارة

39081


