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عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  علي وحيد بلول                      تولد 1983
املؤجر :    طارق منري علي                      تولد 1976 

يبدأ من تاريخ :  2022/5/11                    وينتهي : 2023/5/11
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  شارع اجلمهورية عقار 4/4778 ط.ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39004

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  نادر يوسف سليمان                  تولد 1976
املؤجر :      سكره نظمان ديوب                 تولد 1979 

يبدأ من تاريخ :  2020/10/1                   وينتهي : 2030/9/30
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية  الشوح عقار 1/237 الشوح

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39005

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :     أمحد حممد محيشو                 تولد 1988
املؤجر :    ملى عبد اجمليد سيد رصاص        تولد 1987 

يبدأ من تاريخ :  2022/9/1 وينتهي : 2024/9/1
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية –  مفرق بوقا على العقار 1/3202 ط.ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39006

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  غسان حممد عثمان                 تولد 1949 
املؤجر :   أمحد حممد اجلهين                   تولد  1986

يبدأ من تاريخ : 2022/7/19                    وينتهي : 2027/7/19
رقم العقار وعنوانه  :الالذقية – قبو العوامية عقار 46 قبو العوامية 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39010

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة عال ثانيه حممد عثمان مصدقة خترج صادرة 

عن جامعة تشرين 
كلية االقتصاد قسم احملاسبة .

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر شرطة .
39009

إنذار أخري
قرر جملس إدارة مجعية نقابة األطباء البشريني للسكن واالصطياف يف الالذقية 

توجيه إنذار إىل السادة األعضاء : سيف اهلل خالد روحيه – أمحد علي دوبا – 

رزان حداد – سهام حداد – أحالم حممود – مجانه عبد الكريم – شرياز غزاوية 

– فريا مبيض – وضاح محدان – مايا امساعيل – كنان امساعيل – مصطفى 

-  املخصصني يف مشروع عني  داود- زهري بسما  شيبون – حسان عيد – قصي 

مع  اجلمعية  عليهم جتاه  املرتتبة  املالية   التزاماهتم  لتسديد  – صلنفة  الــوادي 

فوائدها القانونية وذلك خالل /15/ يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن يف صحيفة 

الوحدة اإللكرتونية حتت طائلة تطبيق القوانني واألنظمة والقرارات حبق من مل 

يسدد وعمد جملس اإلدارة اىل إنذاركم بالصحيفة  لعدم تبلغكم البطاقة الربيدية 

املكشوفة املرسلة إىل عناوينكم املوجودة يف اجلمعية آملني االستجابة والتسديد  - 

شاكرين تعاونكم

رئيس جملس اإلدارة 

39008

إعالن
نظراً لوجود شواغر يف مشروع عني الوادي االصطيايف 

األطــبــاء  نــقــابــة  مجعية  إدارة  جمــلــس  قـــرر  صلنفة 

باب  فتح  بالالذقية  واالصــطــيــاف  للسكن  البشريني 

الوادي صلنفة  والتخصص يف مشروع عني  االنتساب 

االصطيايف.

فعلى من يرغب من األخــوة  املواطنني احلضور إىل 

الالذقية – شارع احلرية –  الكائن يف  مقر اجلمعية 

بناء خزانة تقاعد االطباء يف الالذقية – عبارة باريس 

– ط – 5 – لالنتساب والتخصص على أن يسدد املبلغ 

املطلوب وذلك اعتباراً من تاريخ 2022/9/11 و لغاية 

.2022/9/25

رئيس جملس اإلدارة 

39007

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة بانا عدنان قرحيلي مصدقة خترج صادرة عن 

جامعة تشرين
 كلية االقتصاد قسم احملاسبة .

يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر شرطة .
39012

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  ذو الفقار غسان رجب                تولد 1987 
املؤجر :   غسان مصطفى رجب                   تولد  1954

يبدأ من تاريخ : 2022/9/4                    وينتهي : 2023/9/4
رقم العقار وعنوانه  : م. احلفة عني التينة عقار 1512 عني التينة 
أمني السجل التجاري بالاذقية 

39013


