
2023-2-5 العدد: 554

إعالنــــات                               إعالنــــات                          إعالنــــات

إعـــانـــــــــــــــات

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : إمساعيل عدنان إمساعيل           تولد 1989
املؤجر  :  زين غسان صقر                      تولد 1981

ينتهي   و   2022/12/20: ــاريــخ  ت مــن  يــبــدأ  ــار  اإلجيــ عــقــد  مـــدة 
    2023/12/19

رقم العقار وعنوان املتجر : جبلة – عني شقاق عقار 6/1465 عني شقاق
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37264

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة : رشا هيثم درويش مصدقة خترج 
العلوم  و  اآلداب  كلية  تشرين  جامعة  عــن  ــادرة  صـ

اإلنسانية قسم إنكليزي 
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها إىل أقرب خمفر 

شرطة
37268

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر  : نصر أمحد جعفر                            تولد 1992
املؤجر  :  أمحد نصر جعفر                            تولد 1965

ينتهي   و   2022/11/24: تــاريــخ  مــن  يــبــدأ  ــار  اإلجيـ عقد  مــدة 
    2027/11/24

رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – اخلاللة عقار 50 اخلاللة
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37261

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : فراس شفيق بركات           تولد1977
املؤجر  :  شكيب حممد خربوطلي        تولد 1977

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/28 و ينتهي 2024/1/28  
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – شيخضاهر عقار 9/167 

شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37265

خالصة عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : زين العابدين عبد الوهاب عطار تولد 1999
املؤجر  :  مسريه علي الدو       تولد 1952

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/8/10 و ينتهي  2023/8/10    
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – دعتور بسنادا عقار 39 ط0ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37269

 عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر  : حممد مجيل حممد      تولد 1974
املؤجر  :  حمسن حممد حسن      تولد 1956

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/3/1 و ينتهي  2023/3/1    
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – الكاملية عقار 55/115 

الكاملية
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37260

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر  : غدير أمحد حسان       تولد 2000
املؤجر  :  عيسى حسن قيطازو       تولد 1983

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/1 و ينتهي  2023/12/31    
عقار  دمسرخو  دعتور   – الالذقية   : املتجر  وعنوان  العقار  رقم 

2536 دعتور دمسرخو
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37259

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : حممد إبراهيم  برهوم        تولد 1990
املؤجر  :  جالل سالمة عاقل             تولد 1963

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/19 و ينتهي 2024/1/18  
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – بيت سوهني على العقار 

450 بيت سوهني
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37263

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر  : فراس ياسني علي       تولد 1980
املؤجر  :  يوسف مرشد علي      تولد 1970

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/1 و ينتهي  2024/1/1    
رقم العقار وعنوان املتجر : جبلة – زاما عقار 8 منطقة عقارية 

1/96
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37267

فقدان مصدقة تخرج
فقدت الطالبة : هديل هيثم املهندس 

مصدقة خترج صادرة عن جامعة تشرين كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية قسم لغة فرنسية 

خمفر  ألقــرب  تسليمها  عليها  يعثر  ممــن  يرجى 
شرطة. 

37255

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد

املستأجر  : جمد حممد سامر فتاحي   تولد 1994
املؤجر  :  حممد علي حبيب  تولد 1981

ينتهي   و    2022/11/15: تــاريــخ  مــن  يبدأ  اإلجيـــار  عقد  مــدة 
    2023/11/15

رقم العقار وعنوان املتجر : جبلة – الصناعة عقار 148 الصناعة
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37262

خالصة عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  : علي عزت الكنج           تولد 1989
املؤجر  :  بالوكالة ماهر إبراهيم صقر    تولد 1976

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2023/1/1 و ينتهي  2023/12/31    
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – شارع أنطاكية عقار 4/58 

شيخضاهر
أمني السجل التجاري بالاذقية 

37266

خالصة إلغاء عقد إيجار بموجب كتاب 
مجلس مدينة الالذقية

املستأجر  : حسني حممود إبراهيم    تولد 1983
املؤجر  :  جنان إمساعيل حامت      تولد 1985

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ :2022/10/20  و ينتهي  2023/10/20    
رقم العقار وعنوان املتجر : الالذقية – مشروع ب عقار 1/6161 ط0ب

أمني السجل التجاري بالاذقية 
37273

إعالن دعوة هيئة عامة عادية
التطوير  مجعية  إدارة  جمــلــس  يــســر 
بالالذقية  واالصطياف  للسكن  التعاونية 
اهليئة  اجتماع  حلضور  أعضائها  دعــوة 

العامة العادية السنوي
الــواقــع يف 2023/2/19  يــوم األحــد  يف 
الساعة /10/ العاشرة يف صالة االجتماعات 
النصاب  اكتمال  عدم  حال  ويف  بالالذقية 

القانوني.
الــســاعــة /11/  إىل  االجــتــمــاع  يــؤجــل 
والتاريخ  اليوم  نفس  من  عشرة  احلادية 
واملكان احملدد أعاله و يعترب هذا اإلعالن 
مبثابة تبليغ شخصي لكافة أعضاء اهليئة 

العامة 
آملني االستجابة و احلضور

رئيس جملس اإلدارة
37272

إعالن دعوة هيئة عامة
الــســنــدس  مجــعــيــة  إدارة  جمــلــس  إن 
أعضاء  يدعو  بالالذقية  للسكن  التعاونية 
العامة  اهليئة  اجتماع  حلضور  اجلمعية 
الــعــادي الــســنــوي لــدورتــه الــعــاديــة لعام 
يف  الواقع  اإلثنني  يوم  عقده  املزمع   2023
يف  ظــهــراً  الثانية   2 الساعة   2023/2/27
صالة االجتماعات وإذا مل يكتمل النصاب 
 3 الساعة  إىل  االجتماع  يؤجل  القانوني 

الثالثة ظهراً من نفس اليوم والتاريخ. 
رئيس اجلمعية 

37256

إعالن دعوة هيئة عامة عادية
يسر جملس إدارة مجعية التعمري التعاونية 
للسكن واالصطياف بالالذقية دعوة أعضائها 
لعام  العادية  العامة  اهليئة  اجتماع  حلضور 
2023 وذلك يوم اإلثنني الواقع يف 2023/3/6 
ــراً يف صالة  الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــه
السكين  التعاون  مديرية  لدى  االجتماعات 
القانوني  النصاب  اكتمال  عــدم  حــال  ويف 
الواحدة ظهراً  الساعة  يؤجل االجتماع إىل 
من نفس اليوم والتاريخ واملكان احملدد أعاله 
تبليغ شخصي  مبثابة  اإلعالن  هذا  ويعترب 

لكافة أعضاء اهليئة العامة.
رئيس جملس اإلدارة

37258


