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طريقة سهلة لتخفيف األلم واأللتهاب
عندم���ا يتعلق األمر ب���االالم واالوج���اع يكون
الوض���ع س���يء  ,فمعظ���م االنزع���اج يأتي من
األمراض واالالم  ,فاالمراض وااللتهابات تعمل
بك  ,زهذا
علي اضعاف الجهاز المناعي الخاص ِ
من شأنه تسريع الشيخوخة وتحفيز زيادة الوزن
واألصابة بأمراض القلب ومن الممكن أن يكون
سبب لالصابة بالسرطان ,
تق���ول كارولين العضو المنت���دب والمدير الطبي
ألح���دي المراك���ز الطبيبة العالمي���ة  12طريقة
سهلة لتقليل وتخفيف الشعور باالالم وااللتهابات
,فتعرفي معنا عليها .
 .1تناول البروتين في كل وجبة
تناول البروتي���ن عند معظم الناس هو في وجبة
العش���اء فقط  ,ولكن تناول البروتين يكون علي
مدار اليوم في وجبه الفطور والغداء والعش���اء
وفي الوجبات الحفيفة أيضا  ,فهو يس���اعد الكبد
علي إزالة الس���موم والمواد الكيميائية الس���يئة
الت���ي من الممك���ن أن تخوض ف���ي مجري الدم
لديك
مما يس���بب األمراض ويقلل م���ن المناعة ِ
 ,فالبد وأن ترك���زي علي مصادر البروتين مثل
الدجاج الخالية من الدهون واالس���ماك والبيض
ومنتجات األلبان قليلة الدس���م والبقوليات  ،وإذا
كن���ت من محبي اللحوم الحم���راء فأختار أحدي
ِ
اللحوم الحمراء فهي غنية بالبروتين لتتناوليها
في أحدي وجباتك اليومية .
 .2شرب الشاي األخضر
يحتوي الشاي األخصر علي مواد طبيعية تسمي
بمواد مضادات االكسدة التي تحارب جذور االالم
وتساعد الجسم علي إزالة السموم الموجودة به ,
فشرب ثالثة أكواب يوميا من الشاي االخصر هو
عادة مثالية لتخفي���ف االالم وااللتهابات وتحفيز
لدي���ك  ,بالرغم من ذل���ك بأمكانك أن
المناع���ة
ِ
تش���ري كوب واحد باليوم ويقوم بنفس الوظيفة
,فالشاي األخصر يحتوي علي مضادات االكسدة
بنطاق واس���ع ,فالش���اي األخضر يحتوي على
مضادات األكسدة القوية ومجموعة متنوعة من
الفيتامينات والمعادن لذلك يحمي الخاليا من التلف
ويحت���وي علي المواد المضادة لالكس���دة ومادة
البوليفينول (خاص���ة epigallocatechin
 ،)gallate EGCGوه���ي أكث���ر  100مرة
فعالية من فيتامي���ن  Cو أكثر قوة  25مرة من
فيتامين . E

باذنجان مخلل بالثوم

يحتوى الباذنجان عل����ى العديد من الفيتامينات
والمع����ادن أهمه����ا المنجنيز الذي يُحس����ن من
وظائف الغدة الدرقية والبنكرياس.
يُع����د الباذنجان م����ن الخض����روات الغنية جداً
باأللياف ،وأليافه لها مسام تعمل مثل األسفنجة
تنظ����ف جمي����ع مس����ارات الجه����از الهضمي
عن����د بلعها ،ل����ذا فالباذنجان يقي من س����رطان
القولون.
المقادير
 2/1كيلو باذنجان صغير
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2فلفل رومي ،قطع كبيرة
 1فلفل أحمر حار (اختياري)
 3فص ثوم ،شرائح
 2/1ملعقة صغيرة ملح
 4/1ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
 2/1ملعقة صغيرة كمون مطحون
 1ملعقة كبيرة عصير ليمون
 4/1كوب كزبرة خضراء مفرومة ناعم
 2ملعقة كبيرة جزر مبشور
خضروات  /جبن  /شرائح خبز للتقديم
باذنجان متبل بدقة الثوم الحارة
طريقة التحضير:
 يُس����خن الف����رن عل����ى ح����رارة  180درجةمئوية.
 يغس����ل الباذنجان ويُش����ق طولي����اً من جانبواحد.
 يُسخن ملعقة كبيرة زيت زيتون في مقالة علىنار متوسطة ،يُضاف الباذنجان ويُترك لحوالي
 4دقائق مع التقليب على الجانب اآلخر.
 يُنقل في صاج فرن ويوضع بالفرن لمدة 10دقائق أو حتى ينضج.
 يوض����ع الفلفل الرومي ،الفلف����ل الحار ،الثومف����ي الخالط الكهربائي ،يُفرم حتى يُصبح خليطاً
ناعماً.
 يوضع في وعاء عميق ويُتبل بالملح والفلفلو الكم����ون ،يُضاف عصير الليم����ون والمقدار
المتبقي م����ن الزيت ،الكزبرة الخضراء والجزر
مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
 يُحش����ى الباذنجان بالخليط السابق ،يُرص فيطبق التقدي����م ،ويُقدم مع الخضروات الطازجة،
الجبن وشرائح الخبز.
وبالصحة والهنا…

الي تعطيل بع���ض الهرمونات في الدم التي تقي
من األمراض  ,ففي ه���ذا الفترة البد وأن تقللي
م���ن اس���تخدام منتجات العناية الش���خصية مثل
مس���تحضرات التجميل والعطور وصبغ الش���عر
والمنظف���ات فغالبا ما تحتوي ه���ذه المواد علي
محتوي���ات ومواد تؤدي ال���ي االلتهابات وتكون
عامل مس���اعد علي زيادتها ,فم���ن الممكن أن
تخففي التعرض الي ه���ذه المواد الكيميائية عن
طريق اس���تخدام المواد الطبيعية للعناية ببشرتك
وجسمك .

 .3تمارين اليوجا
تعتبر تمارين اليوجا من أكثر األشياء التي تعمل
علي تنظيم الجس���م بش���كل جيد وقيامه بعملياته
الحيوية بش���كل أفضل  ,ولكن ارتبط عند البعض
أن اليوجا تؤدي الي االلتهابات ولكن هذا عندما
تمارس بطريقة خطأ ,أما اذا مارس���تيها بطريقة
صحيح���ة بأوضاعها الطبيعي���ة والصحية وقتها
عليك بممارسة
تس���اعد علي تخفيف االالم  ,لذا ِ
اليوجا يوميا كي تتفادي االالم وتش���عري بصحة
أفضل .

بك
 .10الحصول عل���ي الكربوهيدرات الخاصة ِ
عن طرق الفواكه والخضروات

 .4الطهي علي نار هادئة
عند الطهي س���واء كان لحم البقر أو األس���ماك
والدواج���ن فتعم���دي أن تكون درج���ة الحرارة
ليست بشديدة ,فالحرارة الش���ديدة تساعد علي
نم���و األمينات الحلقية غير متجانس���ة الش���كل
وتسمي (إتش س���ي أي إس) وتعمل علي خلق
الهيدروكربون���ات العطري���ة متع���ددة الحلقات
والمواد الكيميائية االلتهابي���ة التي يعتقد بعض
الخب���راء انها ق���د تزيد من أحتم���االت االصابة
بالسرطان  ,فعند الطهي حاولي أن تحافظي علي
درجات الحرارة تح���ت  300درجة مئوية للحد
من تش���كيل هذه المواد الكيميائة وبالتالي تقليل
نسبة االالم واالصابة بااللتهابات .
 .5عمل جدول لتنظيم الوقت
توتر العقل يؤثر بشكل مباشر علي التوتر الجسدي
 ,فعندما يكون عقلك مرهق ومجهد بسبب التوتر
والقلق فينتقل هذا الشعور الي جسمك وتشعري
ب���االالم  ,وعل���ي الرغم من ذلك ل���ن تقدري أن
تتحكمي طوال الوقت في الس���يطرة علي التفكير
والقلق  ,ولكن أمامك فرصة لتخفيف هذا التوتر
والقلق وهو عن طرق عمل حدول اعمال صغير
لك ترتبي���ه داخله أهتماماتك وأولوياتك واهدافك
ِ
فوقتها سيكون الضغط والتوتر أقل بكثير .
مما يجعل الرعاية الذاتية وأهتمامك بنفسك يأخذ
مس���احة أكبر بحياتك ووقته���ا تكوني قد قطعتي
شوطا طويال نحو تخفيف التوتر وبدوره يساعد
علي تقليل االلتهاب���ات  ,وعليك تخصيص جزء

من يوم���ك لمراجعة جدول أعمال���ك والخروج
بطريقة جديدة تجعلك سعيدة وتري حياتك بشكل
أفضل .

فالتقليل من شرب المشروبات التي تحتوي علي
نسبة عالية من الفركتوز والمحليات االصطناعية
 ,فوج���وده هذه المواد في الجس���م ومجري الدم
تساعد علي رفع مستويات األنسولين في الجسم
التي يمكنها أن تساهم في نموااللتهابات بالجسم
.

الب���د وأن تعتب���ري ان غرفة نوم���ك عبارة عن
مكان لالس���ترخاء والراحة فقط وتبعدي عنك كل
لك  ,أحرصي علي النوم الجيد
ما يسبب االزعاج ِ
والحصول علي ما يكفي من ساعات النوم وهي
 7ساعات  ,فعدم حصولك علي عدد ساعات من
النوم الكافي يس���اعد هذا الي زيادة الهرمونات
التي ت���ؤدي ال���ي التهابات والش���عور باالالم ,
أبتعدي عن أستخدام هاتفك بالليل فضوء الهاتف
ي���ؤذي عينيك ويجعلك نوم به الكثير من القلق ,
فحاولي أن تضبطي الساعة الداخلية في جسمك
لجعل ليلتك ليلة نوم جيدة وهادئة .

بك
 .8معالجة المياه الخاصة ِ

 .6االسترخاء داخل غرفة نومك

يعتبر ش���رب المزيد من الماء خطوة كبيرة نحو
التمثيل الغذائي األكثر صحة ونحو أسلوب حياه
أفض���ل ومع ذلك فماء الصنب���ور من الممكن أن
يحتوي علي المواد الكيميائية في بعض األحيان
التي تس���اعد علي تكوين االلتهابات بالجس���م ,
فالبد وأن تعالجي المياه الخاصة بك عن طريقة
التناضخ العكسي التي تساعدك علي ضمان الماء
لك ونيل األس���تفادة الكامل���ة من الماء
األفضل ِ
وحاولي أن تستهلكي المياه بكميات أكبر .

 .7التقلي���ل م���ن تن���اول المش���روبات المحالة
والغازية

 .9أستخدام الطبيعة كروتين للجمال

أتب���اع نظام غذائي صحي يس���اعدك علي تقليل
االالم وااللتهابات التي تنتشر في الجسم الذي ال
يتناول طعام صحي وال يتبع أسلوب حياه صحي ,

النس���اء في س���ن األنجاب يكون لديهم معدالت
أعلي من مستويات المواد الكيميائية التي تؤدي

كنت مثل معظم الن���اس تحصلي علي الجزء
إذا ِ
األكب���ر م���ن الكربوهي���درات الخاص���ة بك من
النس���ويات المصنعة والس���كريات فق���د وقعتي
في خطأ كبير وس���اهمتي بشكل كبير في شعور
,فعليك أن
جس���مك باالالم واألصابة بااللتهابات
ِ
تحصلي عل���ي الجزء الخ���اص بالكربوهيدرات
عن طريق تناول الخضروات والفواكه والحبوب
الكامل���ة فهي ملئية باأللياف التي تس���اعد علي
تنظيم الس���كر وهي من افضل المصادر المضادة
لألكس���دة والتي تس���اعد علي تخفيف الش���عور
باالالم واالصابة بااللتهابات .
 .11ال تأكلي ما ال يمكنك أن تنطقيه
البد من فحص العالم���ات الغذائية الخاصة بأي
طعام تش���تريه في البداية  ,وعليك قراءة جميع
المكونات وفهمها جيدا اذا وجدتي شيء مختلف
ال تفهميه ف�ل�ا تغامري وتش���تري المنتج ربما
لك ويقلل من
يكون يحتوي علي مكونات مضرة ِ
لديك .
فاعلية النظام المناعي ِ
 .12أكل الدهون الصحية
تناول الدهون غير المشبعة ال عالقة لها بزيادة
االلتهاب���ات ولك���ن تن���اول المزيد م���ن الدهون
واالطعم���ة المعلبة هو الذي يس���اعد علي نمو
االلتهاب���ات  ,يمكنك أن تقليل مس���تويات الخطر
في جسمك وتقليل االلتهابات والتخفيف من االالم
بتناول مثل األف���وكادو والمكس���رات والزيتون
والسمكه ،وجوز الهند .
 12طريقة بس���يطة وس���هلة وفي متناول يدك
بامكانها أن يقللوا من االالم وااللتهابات

مشاكلك مع الكيك ستنتهي وفوراً!
هل تواجهين مش���كلة في عمل الكيك؟
هل ال ينض���ج على ما يرام؟ هل تكون
جافة للغاية؟ ابشري ،فقد وصلت إلى
المكان الصحيح!
فاليوم جئنا إليك بأكثر المش���اكل التي
تنشأ عند عمل الكعكة ،ابتداءا من عدم
نض���ج المنتصف إلى احم���رار القمة،
نحن هنا لمس���اعدتك في الوصول إلى
طريقة محترفة في عمل الكعكة بكافة
أنواعها وأشكالها.
المش���كلة األول���ى :الكعكة ل���م ترتفع
ومسطحة مثل البانكيك
حلها :إذا كنت قد نسيتي وضع البيكنج
بودر أو الدقيق محس���ن الخبز ،فليس
هناك شيء آخر يعمل على إصالح تلك
المشكلة.
وإذا كان���ت الكعكة مازالت إس���فنجية
ناعمة وليس���ت مطهية جيدا ،فيمكنك
وض���ع كريم���ة الزب���دة عل���ى القمة
وتثليجها ،ومن هن���ا تتمكنين تقديمها
دون أن يعلم أحد بأصلها!
وإذا اس���تمرت ف���ي ع���دم النضج مع
إضافتك لمحس���نات الخب���ز والبيكنج

ب���ودر ،فأعيديها إل���ى الفرن من أجل
المزيد من الخبز ،وال تنس���ي مضافة
الحرارة مع التأكد بأنها المناسبة لعمل
الكعكة ،فربما يكون السبب فقط هو أن
الفرن منخفض قليال.
ما عليك فعله في المرة القادمة:
 التأكد من إضافة البيكنج بودر إذا كنت ق���د اخترتي وصفة صعبة،فاذهبي إلى األسهل في صنع الكعكة
 تأكدي من أن صينية الخبز هي ذاتحجم مناس���ب ،ألنه���ا إذا كانت كبيرة
للغاي���ة فل���ن ترتفع الكعك���ة كي تمأل
المساحة بأكملها.
المشكلة الثانية :الكعكة دهنية
حله���ا :إذا كانت الكعكة مطهية جيدجا
ولكنها دهنية بعض الش���يء ،فيمكنك
تغطية قمتها بالشيكوالتة والسماح لها
بإخفاء ذلك الدهن.
ما عليك فعله في المرة القادمة:
 تأكدي من مقدار الزبد جيدا تأك���دي م���ن م���زج الخليط بش���كلمناسب

 ال تترك���ي الزبد لفترة طويلة خارجافي درجة حرارة الغرفة ،فس���وف تبدأ
ألن تكون حلوة ودهنية ،وعند إضافتها
إلى الكعكة ،فأنت تخلقي مشكلة.
 احتفظ���ي بالزبد ف���ي درجة حرارةمناسبة واتبعي الوصفة جيدا.
المش���كلة الثالثة :الكعك���ة تلتصق في
الصينية:
حله���ا :ال تقلقي ،فقط مرري س���كين
حاد حول جوان���ب الكعكة ،بينها وبين
الصينية ،واتركيها لمدة  15دقيقة أو
أكثر وال تحاولي نزعها من الصينية.
امسكي بعد ذلك بالصينية وقومي بقلي
الكعكة على صحن نظيف ،وبواس���طة
يدك استعدليها بعد ذلك ،واتركيها كي
تبرد.
ما عليك فعله في المرة القادمة:
 عند عمل الكعك���ة في المرة القادمةتذكري تغطية الصينية بورق الخبز أو
الدقيق قبل إضافة الخليط.
المشكلة الرابعة :الكعكة قد احترقت:
حلها :ال تجبري نفس���ك ومعدتك على

سبع عالمات تدل على إضطرابات صحية بالجسم
س����لطت مجل����ة “التاي����م” األمريكية
الضوء على س����بع عالمات جس����دية
توضح أن جسم اإلنسان يمر بمشكلة
وإضط����راب صحيي����ن ،وأن بدءاً من
ً
ووصوال إل����ى األنف ،يمكن
األظاف����ر
لهذه الح����واس أن تعطي����ك أدلة عن
جسدك لسنوات قادمة.
وأش����ارت المجلة في تقرير بثته على
موقعها االلكتروني ،إلى أن اإلنس����ان
ليس بحاجة إلى كرة من الكريس����تال
لكي يتنبأ بمستقبله الصحي ،إذ عليه
فقط أن يس����تخدم حواس����ه الخمس،
سواء أكان يدرك ذلك أم ال ،ألن العديد
من األعراض واألمراض تبدأ بتغيرات
جس����دية قد ال ياخذها اإلنسان بجدية
كمشكلة.
وقالت المجل����ة إن األخبار الجيدة هى
إذا كنت تعرف م����ا الذي تبحث عنه،
يمكنك إكتش����اف الكثير من المش����اكل
الصحي����ة مبك����را ومعالجتها بش����كل
أس����رع وان هناك سبع عالمات تشير
إلى أن جسم اإلنسان يمر بإضطرابات
صحية.
واستهلت المجلة بذكر الطريقة األولى

وهي “حاسة الشم” وعالقتها بمرض
“الزهايمر” ،وقالت أن اإلنخفاض في
قدرة الش����م يمكن أن تكون واحدة من
أولى عالمات مرض الزهايمر ،وذلك
وفقاً لدراس����ة أجراها المعهد الوطني
االمريك����ي لالضطراب����ات العصبي����ة
والسكته الدماغية.
وأوضحت الدراسة أن التغيرات التي
تحدث في جهاز حاس����ة الشم الخاصة
باالنسان بس����بب مرض الزهايمر قد
تكون مش����ابهة لتل����ك التي تحدث في
مناط����ق أخرى من المخ ولكنها تظهر
تظهر بشكل أسرع ،وأن فقدان حاسة
الشم يبدأ تدريجيا بعد سن الـ 70ولكن
إذا الحظت تناقصا في حاسة الشم قبل
ذلك بكثير – أو فجأة – عليك مناقشة
األمر مع الطبيب.
وتابع����ت المجل����ة قائل����ة إن الطريقة
الثانية هي “فحص األظافر” وعالقتها
بمرض “الذئبة الحم����راء” ،وذكرت
ً
عادة ما
المجلة أن األظاف����ر الصحية
تك����ون ناعمة ونظيفة ج����داً ولكن إذا
الحظت احم����راراً تحت األظافر يمكن
ان يك����ون عالمة على م����رض الذئبة

الحم����راء  ..وهو م����رض يهاجم فيه
الجهاز المناعي األنسجة السليمة.
ويمك����ن أن تس����بب الذئب����ة الجمراء
أيض����اً طفحاً جلدياً عل����ى ظهر اليدين
واألصابع وكذل����ك تورماً وانتفاخاً في
قاعدة أظافرك.
وذك����رت المجلة أن الطريق����ة الثالثة
وهي فحص “منبت الشعر” وعالقته
بم����رض “الغ����دة الدرقي����ة” ،ولفتت
المجلة إلى أنه عندما ال تعمل الدرقية
الغدة الصماء على ش����كل فراشة في
العنق تنتج الهرمونات بشكل صحيح،
ف����ان ذلك يؤثر عل����ى الهرمونات في
جمي����ع أنحاء الجس����م ،بم����ا في ذلك
الهرمونات المرتبطة بنمو الشعر.
وتس����اءلت المجلة ماهو الطبيعي وما
دون ذلك ،مشيرة إلى أن فقدان الشعر
المتعلق بمش����كلة في الغ����دة الدرقية
يمك����ن أن يتبعه تغيي����رات أخرى مثل
جفاف وخش����ونة الشعر قبل السقوط،
وأن الغ����دة الدرقي����ة يمكنها أيضا أن
تتسبب في ترقق الحاجبين.

تناول كعكة محروقة ،ولكن ال تقومي
بإلقائها أيضا.
فحلها بس���يط ج���دا ،وه���ي إذا كانت
ق���د احترقت من أعلى م���ع الجوانب،
فإبس���تخدام س���كين حاد ،قومي بقطع
الطبقة الخارجية ،ث���م اضيفي كريمة
الزبد وزينيها كما تشائين.
ما عليك فعله في المرة القادمة:
 تأك���دي من خبز الكعك���ة في درجةحرارة مناس���بة مع تسخين الفرن قبل
إضافتها به.
 إذا كان���ت الكعكة غي���ر نضجة منالمنتصف ولكنها قد احمرت من أعلى،
قومي بتغطيتها بورق الفويل وسوف

تضمنين نضجها م���ن المنتصف دون
الخارج.
 تابعيها جيدا كل  5إلى  7دقائق. المشكلة الخامس���ة :الكعكة مازالتبخامتها األولية!
حلها :إذا أخرجتي الكعكة واكتش���فتي
أنها بحالتها األولية ،فقط اعيديها إلى
الفرن وتأك���دي أنه يعم���ل مع درجة
الحرارة المناسبة.
ما عليك فعله في المرة القادمة:
 تأك���دي أن الف���رد مض���اء ويعمل،واعملي أن الحرارة المنخفضة تجعل
الكعكة نيئة والعالية تحرقها.

محكمة بداءة المعقل
العدد  /11 /ب2014 /
اعالن
الى المدع���ى عليه  /عوده عبد الحس���ين
خضير
اقام المدعي خالد جمعة عبود وكاظم شريف
مس���لم الدع���وى البدائي���ة المرقمة اعاله
يطلبان بموجبها تمليك العقار تسلس���ل /5
 447الدودية استنادا للقرار  1998والذي
تم شراءه بموجب المقاولة البيع الخارجية
المؤرخة  2025 /3 /23ببدل قدره س���تة
ماليين ومئتان وخمسون الف دينار وكذلك
مقاولة البيع المؤرخة في 2011 /10 /23
ببدل قدره خمس���ة عشر مليون وخمسمائة
الف دينار وان البيع مناصفة بين المدعيان
ولدى محاول���ة تبليغك تبي���ن انك مجهول
محل االقامة حسب ش���رح المبلغ القضائي
والمجلس البلدي لمنطقة سكناك لذا قررت
المحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتين محليتين
يوميتين بيوم المرافعة المصادف /3 /11
 2014وعند ع���دم حضورك او من ينوب
عنك قانونا ستجري المرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون .
القاضي
************
محكمة االحوال الشخصية في البصرة
العدد  /400 /ب2014 /
اعالن
الى المدعى عليه  /صالح مطر كوبال
اقامت المدعية جنان جاسم محمد الدعوى
الشرعية المرقمة اعاله ضدك والتي تطلب
فيه���ا التفري���ق للهج���ر ولمجهولية محل
اقامتك حسبما ورد بش���رح القائم بالتبليغ
وتأيي���د المجل���س البلدي لمنطق���ة الخليج
العربي لذا تق���رر تبليغك اعالنا بصحيفتين
محليتي���ن يوميتي���ن للحضور ام���ام مكتب
البحث االجتماعي صباح يوم المرافعة /12
 2014 /3وبعكسه سوف تجري المراعفة
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القاضي
************
فقدان
فق���د الوصل المرق���م  6761015في /6
 2013 /11ص���ادر من كم���رك المنطقة
الجنوبية بأسم س���عد علي خليف فعلى من
يعثر عليها تسليمها لمصدرها .
*************
فقدان
فقد الوصل المرقم  840170في /3 /25
 2006بأسم مهدي عدنان جعفر فعلى من
يعثر عليها تسليمها لمصدرها .
************
فقدان
فق���دت المعامل���ة ذات الش���اصي المرق���م
 DSN211AH700705رق���م الوصل
 6663419بأس���م فؤاد سالم زعبيل فعلى
من يعثر عليها تسليمها لمصدرها .
**************
فقدان
فق���دت المعامل���ة ذات الش���اصي
 Bu880029128بأس���م اس���عد صباح
جمي���ل فعل���ى من يعث���ر عليها تس���ليمها
لمصدرها .
*************
فقدان
فق���دت المعامل���ة ذات الش���اصي المرق���م
رق���م
JTEG426700012345
التصريحة  8899صادر من كمرك المنطقة
الجنوبية بأسم حسوني عبد الحسين اجعيز
فعلى من يعثر عليها تسليمها لمصدرها .
***********
فقدان
فقدت هوية نقابة المهندسين العراقية بأسم
عامر ابراهيم جليل فعل���ى من يعثر عليها
تسليمها لمصدرها .
**************
تنويه
نش���ر في جريدة الع���راق الي���وم الصادر
من ي���وم االثني���ن  2014 /1 /27بالعدد
 2046محكمة بداءة البصرة ورد س���عوا
تسلس���ل العقار  566 /137الرباط الكبير
خطأ والصحي���ح  1566 /137لذا اقتضى
التنويه .

محافظة ميسان
قسم العقود الحكومية

اعالن مناقصة رقم( ) 119لسنة 2014
انشاء حديقتان يف حي العمارات الجديدة /تنمية االقاليم

تعلن محافظة ميس��ان \ قس��م العق��ود العامة احلكومية عن اع��ادة اعالن املناقصة املدرج��ة تفاصيلها في ادناه ضمن موازن��ة تنمية االقاليم
فعل��ى الراغب�ين ف��ي االش��تراك في املناقص��ة مراجعة جلنة تس��ليم العط��اءات في ديوان محافظة ميس��ان لغ��رض احلصول على نس��خة من
الش��روط واملواصف��ات الفني��ة والتعليمات ال��ى مقدمي العطاءات مقاب��ل دفع مبلغ ق��دره ( )200000مائتان ة الف دينار غير قاب��ل للرد علما ا
ن اخ��ر موع��د لغل��ق املناقصة هو يوم اخلميس املصادف  2014\3/20الس��اعة الثانية عش��ر ظهرا وتس��لم العطاءات في دي��وان احملافظة في
قسم العقود احلكومية في الطابق الثاني  ,اذا صادف اخر موعد لتسليم العاءات عطلة فيؤجل الى اليوم الذي يليه .
مالحظة :
*احملافظة غير ملزمة بتوقيع االحالة والعقد اال بعد اقرار قانون املوازنة وتعليماتها لعام 2014
*الدائرة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن
* يكون العطاء نافذا ملدة شهرين تبدا من تاريخ غلق املناقصة
* تق��دمي تامين��ات اولي��ة بنس��بة  1%من قيمة العط��اء مبوجب صك مصدق او خط��اب ضمان نافذ املفعول ملدة ش��هرين و ( )28ي��وم من تاريخ
غل��ق املناقص��ة وصادر من اح��د املصارف العراقي��ة املعتمدة واملعنون الى محافظة ميس��ان \ قس��م العق��ود احلكومية على ان تق��دم تامينات
حس��ن التنفي��ذ بنس��بة  5%م��ن كلفة املقاول��ة عند رس��و املناقصة وعل��ى ان يراعى ان يكون خط��اب الضمان ناف��ذا الى ما بع��د انتهاء فترة
الصيانة وتصفية احلسابات النهائية .
* مؤمت��ر االجاب��ة عل��ى استفس��ارات مقدم��ي العط��اءات يكون الس��اعة العاش��رة صباحا م��ن ي��وم اخلمي��س  2014\3/13في مق��ر الدائرة
املستفيدة .
ت
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Web sit :www.maysan.gov.iq
لالستفسار يرجى مراسلتنا عبر البريد االلكتروني لقسم العقود احلكومية في احملافظة
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