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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار
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طـالبة بالتـعويض او اللجوء ـلك الى البلدية عـدد احلاجة اليه وخالل فـترة التأجيـر او عند انتهـاء العقد دون ا يسلم ا
الى احملاكم اخملتصة.

بالنظر لعدم حصول راغب
رقم ٢١  لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

رقمة  ٥ / ٣٩٦٦ تعلن مديريـة بلدية العمارة عن اجراء مـزايدة علنية لتأجـير قطعة ارض النشاء اكشـاك عليها عدد (٥) ا
زايدة مراجعة سكرتير بينة في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا ) ا حي احلس
الـلجنـة في مقر بـلدية الـعمارة خالل فـترة(١٥) خمـسة عشـر - يوما تـبدأ من اليـوم التالي لـنشر االعالن مـستصحـبا معه
الـتأميـنات القـانونـية البـالغة (١٠٠%) من الـقيمـة التـقديريـة (لكامل مـدة التأجـير) ويـنادى للـمزايدة في الـساعة الـعاشرة
زايدة دة اعاله من تـاريخ الـنشر وعـلى قـاعة (الـكميـت) واذا صادف يـوم ا والنـصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النـتهـاء ا
ترتبة على صاريف ا زايدة اجور النشـر وكافة ا عطلة رسمية يكون مـوعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام ذلك مع جلب هوية االحوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. من تاريخ ا
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محافظة ميسان
مديرية بلدية ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٨٨
التاريخ: ٢٦ / ٢ / ٢٠١٩  ÊöŽ«

ـرقم ٣٥٨٩ في ٢٤ / ٢ /  ٢٠١٩ بـنـاء عـلى مــا جـاء بـكـتـاب مـديـريـة بـلـديــات مـيـسـان/ شـعـبـة االمالك ا
رفـقـة طيـا تـبدأ ـدرجة اوصـافـها بـالـقائـمـة ا تـضـمن االعالن عن تـاجيـر االمالك الـبالغ عـددهـا (٧) ا وا
زاد بالـتـسـلسل رقم (١) (كـشك رقم ٤٧) وتـنـتهي بـالـتـسلـسل رقم (٧) (ارض زراعـيـة مق ٨ الشـاطي) بـا
الـعلـني تـعلن جلـنة الـبـيع وااليجـار في مديـريـة بلـديات مـيسـان عن تـأجيـرها اسـتــــــــنادا لـقانـون بيع
ـزايـدة الـعـلـنـية ـعـدل فـعـلى من يـرغب بـاالشـتـراك با ـرقم (٢١) لـسنـة ٢٠١٣. ا وايـجـار امـوال الـدولـة ا
ـشرح او سـكرتـير الـلـجنـة خالل مدة ٣٠ يـوما تـبدأ مـن اليـوم التـالي من تاريخ نـشر مراجـعـة مديـرية ا
قـدرة لبدل االيـجار لـكامل مدته االعالن مـستصـحبـا معه تـأمينـات قانـونية ال تـقل عن ٢٠% من القـيمـة ا
ـزايدة في الـيـوم التـالي من مـدة االعالن الـساعـة الـعـاشرة والـنـصف صبـاحـا خالل الدوام وسـتجـرى ا
زاد الـعـلـني عـطـلة ـشـرح واذا صـادف يـوم ا الـرسمي ويـكـون مـكـان اجـراءها فـي مقـر مـديـريـة بـلديـة ا
ـزايـدة اجور رسـميـة فـيؤجل الى الـيـوم الـذي يلـيه من ايـام العـمل الـرسمـي ويتـحـمل من ترسـو عـليه ا

النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢%  واية اجور قانونية اخرى.
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٨٧٩٦
التاريخ: ٣ / ٣ / ٢٠١٩  ÊöŽ«

dOłQ² « ◊Ëdý

طـالبة بالتـعويض او اللجوء ـلك الى البلدية عـدد احلاجة اليه وخالل فـترة التأجيـر او عند انتهـاء العقد دون ا يسلم ا
الى احملاكم اخملتصة.

بالنظر لعدم حصول راغب
رقم ٢١  لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

تعـلن مـديريـة بلـديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـيـة لتـأجيـر (قـطعـة ارض النشـاء مـعارض لـلسـيـارات علـيهـا عدد (٥)
دة (١٠) عـشر سـنوات والـعائدة الى ـساطحـة و بـينـة مواصفـاتهـا وشروطـها ادنـاه وبا الواقـعة في مـنطـقة العـوفيـة) ا
ـزايـدة مـراجعـة سـكرتـيـر الـلجـنـة في مقـر بـلـدية الـعـمارة خالل مـديـرية بـلـدية الـعـمـارة فعـلى الـراغـب بـاالشـتراك في ا
فـترة(١٥) خمسة عشر - يوما تبدأ من اليوم الـتالي لنشر االعالن مستصحبا معه التـأمينات القانونية البالغة (٥٠%) من
القـيمة التقـديرية (لكامل مـدة التأجير) ويـنادى للمـزايدة في الساعة الـعاشرة والنصف صـباحا في اليوم الـتالي النتهاء
ـزايدة عـطلة زايدة عـلى قاعـة (الكمـيت) في ديوان احملـافظـة واذا صادف يوم ا ـدة اعاله من تاريخ النـشر وسـتجـري ا ا
ـترتبة على ذلك صاريف ا زايدة اجـور النشر وكـافة ا رسمـية يكون مـوعدها اليوم الـذي يليه ويتـحمل من ترسو عـليه ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعـة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من مع جلب هوية االحـوال ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. تاريخ ا
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{ جالل ابــاد-أ ف ب) - قــتل 16
شــخـصــا عــلى األقـل في عــمــلــيـة
انـــتــــحـــاريـــة تـالهـــا إطالق نـــار
اسـتهـدفت صـباح األربـعاء شـركة
بـنـاء قـريـبـة من مـطـار جالل ابـاد
بشـرق أفـغـانسـتـان عـلى مـا أفاد

مسؤول محلي.
تـحدث وقـال عـطالـله خوقـيـاني ا

بـــاسم حـــاكم واليـــة نـــانـــغـــرهــار
وكــبـرى مــدنـهــا جالل آبــاد "قـتل
 16مـوظـفـا في الــشـركـة وأصـيب
تـسعـة بجـروح" في الهـجوم الذي

استمر عدة ساعات.
وذكر مسؤول آخر وقوع إصابات
بــدون أن يــكـون بــإمــكـانـه تـأكــيـد

احلصيلة في الوقت احلاضر.

وبدأ الـهـجـوم بسـمـاع انـفـجارين
عـلى األقل بـحسب مـراسل وكـالة
فرانس برس فهرعت قوات األمن

وقع. إلى ا
وقـال خــوقــيـانـي إن "قـوات األمن

هاجم اخلمسة". قتلت ا
وتابع أن عملية لتثبيت األمن في
ـــوقـع ال تـــزال جـــاريــــة وقـــامت ا

قــوات األمن بــتـــفــكــيك ســتــرتــ
مفخـخت وسيارة مـفخخة وعدد
مـن األلــــــغـــــــام الـــــــتي زرعـــــــهــــــا

هاجمون. ا
وقــال الـعــضـو فـي مـجــلس واليـة
نــانـغــرهـار ذبــيح الــله زمـراي أن
"انـتــحـاريـ مـسـلــحـ هـاجـمـوا
مــبــنـى شــركــة خـــاصــة لــلـــبــنــاء

وتــــســــلــــلـــوا إلــــيه بــــاكــــرا هـــذا
الصباح".

وأضـــاف أن "عـــددا من الـــعـــمـــال
دني في الشركة قتلوا". ا

ولم تـعـلن أي جـهـة مـسـؤولـيـتـهـا
عن الــهــجــوم عــلــمــا أن تــنــظــيم
الـدولة اإلسالمـية وحـركة طـالبان

ينشطان في الوالية.
 U{ËUH  ¡«dł«

ووقع الـــهـــجـــوم في وقـت جتــري
تـحدة مـفاوضـات بـ الواليـات ا
وطــالـــبــان في قـــطــر تـــهــدف إلى
ـســتـمـر مـنـذ وضع حـد لــلـنـزاع ا

حوالى  18عاما.
وأكّــــــــدت وزارة اخلـــــــارجــــــــيـــــــة
األمـريـكـيـة الـثالثـاء أنّ مـحـادثات
الــسـالم اجلــاريـــة في قـــطـــر بــ
ـتحـدة وحركـة طالـبان الـواليات ا
" تمرّدة أحرزت "تقدّماً األفغانية ا
ولـكن ال يزال هـناك الكـثيـر للـقيام

به.
من جــهــته قــال وزيـر اخلــارجــيـة
األمـــريـــكي مـــايـك بــومـــبـــيـــو إنّه

ســـيـــشــارك شـــخــصـــيـــاً في هــذه
احملـادثــات خالل زيـارة قــد يـقـوم
ـنطـقـة من دون بـهـا قـريـباً إلـى ا
مــزيـد من الــتـفــاصـيل.واســتـأنف
بعوث األمريكي إلى أفغانستان ا
25 ــــــــــاي خــــــــــلــــــــــيـل زاد في  ز
شـــبــــاط/فـــبــــرايـــر فـي الـــدوحـــة
مـــفـــاوضـــات الـــسالم مـع حـــركــة
ــتـــحــدّث بــاسم طــالـــبــان.وقــال ا
وزارة اخلــــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة
روبــرت بــاالديــنــو خـالل مــؤتــمـر
صــحــافي في واشــنــطن إنّه عــلى
ـــفـــاوضــات الـــرّغـم من أنّ هـــذه ا
تـــوقّــفـت لـــيــومـــ قـــبل نـــهـــايــة
ـنصـرم فإنّ احملـادثات األسـبوع ا
ّ تـتـواصل "بصـورة يـوميـة وقد 

إحراز تقدّم".
وكان مـتـحـدّث بـاسم طـالـبـان أكّد
بدوره األحـد أنّ احملادثـات تتـقدّم

"بتأنٍّ وبحذر".
ووفقـاً لـلـخارجـيـة االمـريكـيـة فإنّ
وضوعات احملادثات تركّز على "ا
ـتـرابــطـة فـيـمــا بـيـنـهـا األربـعـة ا

والـتي سـتشـكّل أسـاس أيّ اتـفاق
مــــســـتــــقـــبــــلي" إلنــــهـــاء احلـــرب
ـــســــتــــمــــرة مــــنـــذ  2001وهي ا
"مــكــافـحــة اإلرهــاب" و"انـســحـاب
الـقـوات األمريـكـية" و"احلـوار ب

األفغان" و"وقف إطالق النار".
وأضـاف بـاالديـنــو "مـا زال هـنـاك
عـمل يــجب الــقـيـام بـه ونـريـد أن
نـــعــطي جـــمــيع األطـــراف الــوقت
الــــكـــــافي لـــــلــــعـــــمل عـــــلى هــــذه
واضيع".وكـان مقرّراً أساساً أن ا
ـــــاي خـــــلـــــيل زاد إلى يـــــعـــــود ز
واشـنطن في  28شـبـاط/فـبـراير

ناقشات استمرّت. لكنّ ا
WOÝU uKÐœ WFO³Þ

وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــلـى اســــتــــمـــرار
ــفـــاوضــات قـــال بــاالديـــنــو "لن ا
أذهب إلى حـدّ الـقـول إنّهـا لـيست
مــحــدودة في الــوقت ولــكن هــذه
هي طبـيـعـة الدبـلـومـاسيـة: هـناك

فرص تنشأ ونتكيّف معها".
ـتـحدّث حتـديـد مـتى كـما رفـض ا
ــفــاوضــات ســـتــنــضمّ إلى هــذه ا

احلـكـومـة األفـغانـيـة الـتي ال تزال
مــســتــبــعــدة عن احملــادثــات بــ
واشـنـطن وطـالـبـان بـسـبب رفض
حــركـة الــتـمـرّد الــتـفـاوض مــعـهـا
ألنـهـا تـعـتـبـرهـا "دمـيـة" في أيـدي
. لـكنّ إدارة الــرئـيس األمـريــكـيــ
األمـــريــكي دونــالـــد تــرامب قــالت
بـوضوح إنّـها تـريد إجـراء "حوار

ب األفغان".
واإلثنـ قال بومبـيو خالل حوار
مع تالمذة ثانوي في والية آيوا
إنّه يـــأمل أن حتـــقّق مـــحـــادثـــات

." الدوحة "تقدّماً
وقـــال بـــومــبـــيـــو "آمل أن يـــحــرز
. آمل أن الـسـفيـر خـليل زاد تـقـدّماً
يــحـقّـق مـا يــكـفي مـن الـتــقـدّم كي
أســـافـــر إلى هـــنـــاك في غـــضــون
بـضـعـة أسـابـيع وأسـاعـد في دفع

احملادثات قدماً بعض الشيء".
لكنّ باالدينو لم يشأ التعليق على
ما أعـلنه بـومـبيـو بشـأن إمـكانـية
مشـاركته شـخصيـاً في احملادثات

في الدوحة أو كابول.
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