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إعالن مزاد علني للمرة الثانية
لتأجري جرار معصرة نقورو بالسرعة الكلية

تاريخ  /ق   190 رقم  الالذقية  فالحي  التنفيذي الحتاد  املكتب  قرار  على  بناء 
2022/9/25

يعلن احتاد فالحي الالذقية عن رغبته بإجراء مزاد علين للمرة الثانية لتأجري 
اجلرار الزراعي نوع فرات استطاعة /70/ حصاناً التابع ملعصرة احتادنا يف نقورو 
على من يرغب باالشرتاك باملزاد مراجعة احتاد فالحي الالذقية مصطحبا معه 
صورة عن اهلوية الشخصية و طلب يقدم يف ديوان االحتاد ملصق عليه الطوابع 

القانونية
دفع التأمينات األولية يف صندوق االحتاد مبلغ /300000/ ل0س ثالمثائة الف 

لرية سورية فقط ال غري.
املايل بقيمة /5000/ مخسة  املكتب  واملايل من  الشروط احلقوقي  شراء دفرت 

أالف لرية سورية.
الــواقــع يف  الثالثاء  يــوم  من  احلــاديــة عشر صباحاً  الساعة  املــزاد يف  جيــرى 

2022/10/13 يف قاعة االجتماعات يف االحتاد
مدة ارتباط العارض بعرضه /15/ مخسة عشر يوماً من تاريخ رسو املزاد عليه 

و /10/ عشرة أيام من تاريخ تصديق العقد من االحتاد العام للفالحني
رئيس احتاد فاحي الاذقية 

39148

دعوة اجتماع 
الــشــعــبــيــة للسكن  الــتــعــاونــيــة  ــدعــو اجلــمــعــيــة  ت

واالصطياف بالالذقية مجيع أعضائها / اصطياف / 

املكتتبني و املخصصني حلضور االجتماع املقرر بتاريخ  

2022/10/20 الساعة / 12 /ظهراً .

لدراسة واقع اجلمعية و استكمال األمور اإلدارية و 

املالية لكل عضو / اصطياف / يف مقر اجلمعية

االجتماع  احلضور مبوعد  عن  التعذر  حال  يف  و 

ــرادي  ــ فــريجــى مــراجــعــة مــقــر اجلــمــعــيــة بــشــكــل إف

 / / اصطياف  بكل عضو  املتعلقة  األمــور  الستكمال 

من  يوماً  مكتتبني و خمصصني خالل مخسة عشر 

تاريخ االجتماع بني الساعة العاشرة صباحاً و الثانية 

ظهراً من كل يوم .

حتت طائلة إلغاء االكتتاب و التخصص .
شاكرين تعاونكم

رئيس جملس االدارة 

39149

عقد إيجار
عقد إجيار للسيد:

املستأجر  :  حممد علي قره حسن     تولد 1976
املؤجر : سهيل توفيق عثمان           تولد  1956

مدة عقد اإلجيار يبدأ من تاريخ : 2022/9/25 وينتهي : 2024/9/24
رقم العقار وعنوان املتجر  :الالذقية –  القرداحة عقار 12/1427 القرداحة

أمني السجل التجاري بالاذقية 
39147

فقدان مصدقة تخرج
فقد الطالب احلسني علي حسن مصدقة خترج 

صادرة عن جامعة تشرين كلية طب األسنان
أقرب  إىل  تسليمها  عليها  يعثر  ممن  يرجى 

خمفر شرطة
39146


