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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٣٣٥
التاريخ: ١ / ٧  / ٢٠١٩
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رقمة ١١٤٧٩ في ٢٥ / ٦ / ٢٠١٩ تعلن جلنة بناء على ما جاء بكتـاب مديرية بلديات ميسان/ شعبة االمالك ا
ـزاد العـلني ـرقـمة ١ / ١٠٦٥) بـا البـيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـات مـيسـان عن تـأجيـر (جـزء من القـطـعة ا
عـدل فعـلى من يرغب بـاالشتراك رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ ا العـائد استـنادا لـقانون بـيع وايجـار اموال الدولـة ا
زايدة العـلنية مـراجعة مديـرية بلـدية السالم او سكـرتير اللـجنة خالل مدة ٣٠ يـوما تبدأ من الـيوم التالي بـا
قدرة لبدل االيجار لكامل من تاريخ نشر االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن ٢٠% من القيمة ا
زايـدة في الـيـوم التـالي من مـدة االعالن الـساعـة الـعاشـرة والـنـصف صبـاحـا خالل الدوام مدته وسـتـجـرى ا
ـزاد الـعلـني عـطلـة رسمـية الـرسمي ويـكون مـكـان اجراءهـا في مقـر مـديريـة بلـديـة السالم واذا صـادف يوم ا
ـزايدة اجور الـنشر واالعالن فيؤجل الـى اليوم الـذي يليه من ايـام العـمل الرسمي ويـتحـمل من ترسو عـليه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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ـعتـمدة لـدى مديـرية الـشباب العب ا واصـفات ا العب اخلمـاسيـة مطـابقـة  ١- ان تـكون مـواصفـات انشـاء ا
والرياضة على ان ال تشعد مواد ثبتة.

ـشيـدات الى البـلديـة بعـد انتـهاء فـترة الـتـأجيـر او في حالـة فسخ الـعقـد بدون احلـاجة الى ٢-  تـؤول كافـة ا
انذار او اللجوء الى احملاكم.
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رقم ٢٧٤  في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٩ ولعـدم حصول راغب تـعلن جلـنة البـيع وااليجار في مـديرية احلـاقا باعالنـنا ا
زاد العـلني استـنادا لقـانون بيـع وايجار اموال درجـة اوصافه ادناه بـا بلديـات ميسـان عن تأجيـر (٤) ملك ا
زايـدة العـلنـية مـراجعـة مديـرية بـلدية عـدل فعـلى من يرغب بـاالشتـراك با رقم (٢١) لـسنـة ٢٠١٣ . ا الدولـة ا
شـرح او سكرتـير اللـجنة خالل مدة ١٥ يومـا تبدأ من اليـوم التالي من تـاريخ نشر االعالن مـستصـحبا معه ا
ـزايدة في الـيوم ـقـدرة لبـدل االيـجار لـكامل مـدته وسـتجـرى ا تـأمـينـات قانـونـية ال تـقل عن ٢٠% من الـقيـمة ا
التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر
ـزاد العـلـني عـطـلـة رسمـيـة فـيـؤجل الى الـيوم الـذي يـلـيه من ايـام الـعمل شـرح واذا صـادف يـوم ا مـديـريـة ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢%  واية اجور قانونية الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا

اخرى.
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بسم الله الرحمن الرحيم

انتقل الى رحمة الله الواسعة 
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ـوسـوي ســكـريـتــيـر الـتــحـريـر في والــد الـزمـيـل عـبـد الــلـطـيـف ا
(الـزمان) وخـال االعالمي محـمد الـياسري.. واقـيمـة الفـاحتة على
دة يـوم بدءاً ـدينـة الصـدر  روحه الـطاهـرة في داره الواقـعة 

من اجلمعة ولغاية امس السبت.
انا لله وانا اليه راجعون

ـطمئنـة ارجعي الى ربك راضية مـرضية فادخلي في (( يا ايتـها النفس ا
عبادي وادخلي جنتي)) 

صدق الله العلي العظيم
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تنعى مشيخة الوسط واجلنوب المارة قبيلة اجلاف ببغداد
السيدة الفاضلة
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عماري خسرو مـحمد سعيد اجلاف. هنـدس ا عقـيلة االديب وا
تغـمدهـا الله بـرحمـته الواسـعة واسكـنهـا فسـيح جنـاته والهم

اهلها وذويها وعشيرتها الصبر والسلوان 
وانا لله وانا اليه راجعون.
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