
 U½öŽ« 10

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6241 Tuesday 8/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6241 الثالثاء 1 من جمادى االولى 1440 هـ 8 من كانون الثاني  (يناير) 2018م

ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٣٥٨٦
التاريخ: ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ 
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ستأجر (كاظم هاشم حميد) بالنظر لنكول ا
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بـيـنـة في ادناه والـعـائدة الى تـعلـن مديـريـة بلـديـة العـمـارة عن اجـراء مزايـدة عـلنـيـة لـتأجـيـر االمالك ا
ـزايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلـجنـة في مقـر بلـدية مـديريـة بلـدية الـعمـارة فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
الـعـمـارة خالل فـتـرة (١٥)  خـمـسـة عـشـر يـومـا تـبدأ مـن الـيـوم الـتالـي لـنـشر االعـالن مـسـتـصحـبـا مـعه
التأمـينـات القـانونـية البـالغـة ان ال تقل عن (١٠٠%) من الـقيـمة الـتقـديرية ويـنادى لـلمـزايدة في الـساعة
دة اعاله مـن تاريخ الـنـشر وعـلى قـاعة مـديـرية الـعـاشرة والـنـصف صبـاحـا في الـيوم الـتـالي النتـهـاء ا
زايدة عطلة رسميـة يكون موعدها اليوم الـذي يليه ويتحمل من ترسو بلدية العمارة واذا صادف يـوم ا
ـدنيـة وبطـاقة ـترتـبة عـلى ذلك مع جـلب هويـة االحوال ا ـصاريف ا زايـدة اجور الـنشـر وكافـة ا علـيه ا
ـصـادقة الـسكن ويـكـون عـليه مـراجـعـة مديـريـة بلـديـة العـمـارة خالل فـترة (١٠) عـشـرة ايـام من تاريخ ا

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طالبـة بالتعـويض او اللجوء لك الـى البلديـة عند احلاجـة اليه وخالل فترة الـتأجير او عـند انتـهاء العقـد دون ا يسلم ا
الى احملاكم اخملتصة.

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٥٦١
التاريخ: ١٦/ ١٢ / ٢٠١٨ 
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رقم ١٨٠٠ في  ١٧ حلصول نكول وبناءا على مـا جاء بكتاب مديرية بلدية السالم ا
/ ١٢ / ٢٠١٨ تـعلن جلنة البيع وااليجار في مديريـة بلديات ميسان عن لتأجير (١)
درجـة اوصافه ادنـاه والعـائدة الى مـديرية ملك (سـاحة لـبيع القـصب والبـردي) وا
رقم (٢١) زاد العـلني استنـادا لقانون بـيع وايجار امـوال الدولة ا بـلدية السالم بـا
زايدة الـعلـنيـة مراجعـة مديـرية بـلدية لسـنة ٢٠١٣ . فـعلى من يـرغب باالشـتراك بـا
الـسالم او سكـرتـير الـلـجنـة وخالل مـدة (١٥) يومـا تـبدأ من الـيـوم التـالي من نـشر
قـدرة لبدل االعالن مسـتصحـبا مـعه تأمـينـات قانونـية ال تـقل عن ٢٠% من القـيمـة ا
زايدة السـاعة العاشرة والنصف صباحا من اليوم االيـجار لكامل مدته وستجرى ا
الـتالي من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها في مقـر مديرية بلدية السالم ويتحمل
زايدة اجـور النشر واالعالن واجور اللـجان البالغة ٢% واي اجور من تـرسو عليه ا
زاد عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من قـانونية اخرى واذا صادف يوم ا

ايام العمل الرسمي.
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يعلن مصـرف الرشيد/ شركة عامة وللمرة الثانية عن اجراء مزايدة علنية
لـبـيع اثـاث واجهـزة مـسـتـهـلـكـة في مـخـازن البـاتـويـ وفـقـا لـقـانـون بيع
وايـجـار امــوال الـدولـة رقم (٢١) لــسـنـة ٢٠١٣. فـعــلى الـراغـبـ بـالـشـراء
/ مـحلة / ١٠٢ زقاق / ٧ ـزايدة في منـطقة البـتاوي احلـضور الى موقع ا
دار ٧ / ١ مقابل سـينما الـنصر الـساعة الـعاشرة صـباحا لـليوم اخلامس
زايدة عطلة رسمية عشر من اليوم التالي لنشر االعالن واذا صادف يوم ا
وجب تـؤجل الى يوم الـعمل التـالي مسـتصحـب معـهم تأمـينات اولـية 
ثل ٢٠%  من القيـمة التقديرية للبيع والبالغة -/ ٢٥٠٠٠٠٠ صك مصدق 

دينـار (فقط ملـيونان وخمـسمائـة الف دينار ال غيـرها) ويتـحمل من ترسو
ـزايدة اجـور نـشـر االعالن وايـة مـصـاريف اخـرى على ان يـتم رفع عـلـيه ا
ـواد خالل مدة (١٥) يـومـا بتـاريخ االحالـة وبـعكـسه تتـرتب عـليه غـرامة ا
ـئـة من بـدل الـبـيع عن كل يـوم تـأخـيـريــة بـنـسـبـة (١٢ / ١ %) نـصف من ا

تأخير.
مع التقدير..
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الــبــقـاء لــله  ســيــقــام مــجـلس
ــرحــوم الــفــاحتــة عــلى روح ا
عــــمــــيــــد اســـرة ال الــــشــــامي
bO ? وشاعـر اهل البيت (ع) ا
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يــوم واحــد  في يــوم الـثـالثـاء
ـــــــــــوافـق ٨ / ١ / ٢٠١٩ فـي ا
جــامع رأس احلــســ في حي
ـقدسـة من / كـربالء ا احلـسـ

الساعة ٣-٥مساء.
انا لله وانا اليه راجعون


