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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان

جلـنـة الـبـيع وااليـجـار الـثـانـيـة

العدد: ٢٦
الـتاريخ: ١٥ / ١ / ٢٠١٩ ÊöŽ«

بنـاء على ما جاء بكـتاب مديرية بـلديات ميسـان/ شعبة االمالك ذي العدد ٦٩١  في
١٤ / ١ / ٢٠١٩

تـعـلن جلـنـة البـيع وااليـجـار في مـديـريـة بلـديـات مـيـسـان عن تأجـيـر (سـاحـة لـبيع
دة درجـة اوصافه ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية قـلعة صـالح و السـيرامـيك) ا
رقم ـزايـدة العـلنـيـة استـنادا لـقـانون بـيع وايجـار امـوال الدولـة ا ثالث سنـوات با
زايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية (٢١) لسنة ٢٠١٣ .فعـلى من يرغب االشتراك با
قلعة صالح او سـكرتير اللـجنة وخالل مدة ثالثون يـوم تبدأ من اليوم الـتالي لنشر
قـدرة لبدل االعالن مـستصـحبـا معه تـأميـنات قـانونيـة ال تقل عن ٢٠% من القـيمـة ا
ـزايدة الـسـاعة الـعـاشرة والـنصـف صبـاحا خالل االيـجار لـكـامل مدته وسـتـجرى ا
الـدوام الـرسـمي مـن الـيوم الـتـالـي من مـدة االعالن ويـكـون مـكـان اجـراءها فـي مـقر
زايـدة اجور الـنشر واالعالن مـديريـة بلديـة قلـعة صـالح ويتـحمل من تـرسو علـيه ا
زاد العلني واجـور اللجنة البالغة ٢% واية اجور قانونـية اخرى واذا صادف يوم ا

عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي.
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{ سـانــتــيــاغــو (أ ف ب) - ضـرب
زلــزال بــقــوة  6,7 درجــات شــمــال
وسط تشـيلي الـسبت وفـق ما أفاد
سح اجلـيولـوجي األميركي مركـز ا
في حــ أعـلـنت الـشـرطـة عن وفـاة
شخص بنوبة قلبية جراء الهزة.
ـركز أن الـزلزال ضـرب على وأفاد ا
عـمق 53 كــيــلــومــتــرا و حتــديـد
مــركـزه عـلى مــسـافـة نـحـو  15كـلم

جنوب غرب كوكيمبو.
وأكــدت الــشـــرطــة أن رجال وامــرأة
مـسـنـ في كـوكـيمـبـو تـعـرضا إلى
نوبة قلبية نتيجة الزلزال في ح
حتدثت تقاريـر عن حدوث انزالقات

أرضية في عدة طرق سريعة.
وشـــــعــــــر الــــــســــــكــــــان في كـل من
فالبـارايسو وأوهـيجينس ومـنطقة
الـعــاصـمـة ســانـتـيــاغـو إلى جـانب
أتـاكـامـا وكـوكـيــمـبـو بـالـهـزة الـتي

وقعت الساعة  01,32ت غ األحد.
وذكـــر ريـــكـــاردو تـــورو من جـــهــاز
الــطــوار الـــوطــني أن الــكــهــربــاء
ــنـازل. لـكن لم انــقـطـعت عن آالف ا
تـــرد أي تـــقـــاريـــر بـــعــد عـن وقــوع

إصابات أو أضرار.
وفـر سكـان في كـوكيـمبـو وسـيريـنا
اجملاورة وهي منطقة ساحلية تقع
عــــلـى بــــعــــد نــــحـــو 500 كــــلم من
رتـفـعات رغم أن سـانـتيـاغـو إلى ا
الـــســلـــطـــات اســـتــبـــعـــدت حــدوث
تــسـونــامي بـحــسب وسـائل إعالم

محلية.
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وتعـرضت كوكيـمبو إلى تـسونامي
فـي أيـلـول/ســبـتــمـبـر 2015 أعـقب
هـزة أرضـيـة بـقـوة 8,3 درجـات مـا

أسفر عن مقتل العشرات.
وتــعـد تــشــيـلـي بـ الــدول الــعـالم

األكثر عرضة للزالزل.
ـسح األمـيركي إلى ويـشـير مـركـز ا

أن الـزلــزال الـذي ضـرب فــالـديــفـيـا
(جـــــنـــــوب تـــــشـــــيـــــلـي) في 1960
بقـــــــوة  9,5 درجات كـان األقوى

في التاريخ.
وتــقـع تــشـــيـــلي عـــلى مـــا يـــســمى
بـ"حــزام الـنـار" في مـنــطـقـة احملـيط
عرض عـلى الدوام لهـزات أرضية ا

وثورانات بركانية.
وقـالت الـشـرطـة الـنـمـسـاويـة األحد
إنه  الـــعــثـــور عــلى جـــثث ثالثــة
ــان لــيل الــســبت كــمـا مــتــزجلـ أ
فـقـــــــودين أصبح رابع في عـداد ا
بعـد أن جرفـتهم الثـلوج في انـهيار
جــلــــــــيــدي قــرب مــنــتـجـع لـيخ آم

أرلبرج للتزلج بالنمسا.
وذكـــــرت الـــــشـــــرطـــــة في إقـــــلـــــيم
فـــورارلــبـــرج الـــغــربي أن األربـــعــة
كــانـــوا يـــســتـــخــدمـــون نـــوعــا من
ـــتـــزجلـــ من ـــكن ا الـــزالجــــات 
ـنـحـدرات وكـذلك الـهـبـوط تــسـلق ا
ــنــاطق الـتي مـنــهــا والـتــزلج في ا

تــغـطــيـهــا الـثــلـوج ولــيـست مــعـدة
للتزلج عليها.

و الـعـثــور عـلى الــقـتـلـى الـثالثـة
حوالي الساعة  11مساء بالتوقيت
احمللي (2200 بتـوقـيت جريـنتش)
بـــــــعد أن أبلغت زوجة أحدهم عن

اختفائهم. 
وأعمارهم  57 و 36 و 32 وهم من
منـطـقـة سفـابـيـا الـعلـيـا في جـنوب

انيا.  غرب أ
وقـال بــيـان الــشـرطـة إن الــشـخص
الــرابع الـبـالغ مـن الـعـمـر 28 عـامـا

انيا. من جنوب أ
وتــسـاقــطت الـثــلــوج بـغــزارة عـلى
جــــبـــال األلب في الــــنـــمـــســـا خالل
ــــا رفع ـــــنــــصـــــرم  األســـــبــــوع ا
مــســتــويـات الــتــحــذيــر من حـدوث
انــهــــــــيـــار جــلـــيــدي كــمــــــا قــطع

الطرق.
وقـالت صـحـيفـة الـشـعب الـصيـنـية
الــرسـمــيـة األحـد إن  21 من عـمـال

ـنـاجم لـقـوا حـتـفـهم يـوم الـسـبت ا
إثـر انـهــيـار ســقف مـنــجم فـحم في
. إقليم شنشي بشمال غرب الص
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وهـــذا أدمى حــادث يــقع حــتى األن
هـــذا الــعـــام في صـــنـــاعـــة الــفـــحم
عروفة بـسجلها السيء الصينـية ا

في مجال السالمة.
وأضــافت الــصــحــيــفــة أن احلـادث
وقع في مـنـجم تـابع لـشـركـة بـيجي
للتعدين في مدينة شينمو في نحو
الــــســــاعـــة 4. 30 مــــســــاء (0830
بـتــوقـيت جــريـنــتش) يـوم الــسـبت
عــنــدمــا كـان 87 عــامال مــوجـودين

حتت األرض.
وقالت إنه  إنقاذ 66 عامال ولكن
 حــــــــــوصــــــــــروا حتت األرض 21.
وتــأكــدت في الــبــــــــدايــة وفـاة 19
امال في ح اســـــــتمر البحث عن
عامل مـفقودين ولكن عُثـر عليهما

فيما بعد وقد فارقا احلياة.

ركز الوطني لرصد الزالزل في جامعة تشيلي في مكتبه بسانتياغو خبير تقني في ا


