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تعلن رئـاسة جامعة كركوك عن تـمديد إجراء مزايدة علـنية لتأجيـر مكتب االستنساخ في كـلية التربية
صادف ٢٤ / ٦ / ٢٠١٩  الساعة الثانية عشر ظهراً في رئاسة اجلامعة فعلى الرياضية يوم االثن ا
زايدة العلنية مـراجعة شعبة العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة الستالم بالراغب باالشتراك في ا
بلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار فقط غير قابل للرد يتم نسخة من الشروط لقاء وصل 

زايدة اجور نشر واالعالن. الية في الكلية ويتحمل من ترسو عليه ا دفعه في قسم الشؤون ا
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢٩٢
التاريخ: ٩ / ٦ / ٢٠١٩
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ـرقمة ٩٦٥٧ بـناء عـلى ما جاء بـكتـاب مديريـة بلـديات ميـسان/ شعـبة االمالك ا
في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٩ تعـلن جلنـة البـيع وااليجار فـي مديريـة بلـديات مـيسان عن
ـزاد العـلني اسـتنـادا لقـانون بيع ـدرجة اوصـافهـا ادناه با تـأجيـر (١) كشك وا
عدل فـعلى من يرغب باالشتراك رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا وايجار اموال الـدولة ا
زايدة العـلنيـة مراجعة مـديرية بلـدية اجملر الـكبير او سـكرتير الـلجنة خالل بـا
مدة ٣٠  يـوما تـبـدأ من اليـوم الـتالي من تـاريخ نـشـر االعالن مسـتـصحـبـا معه
ـقدرة لـبدل االيـجار لكـامل مدته تـأميـنات قـانونـية ال تقل عن ٢٠%  من الـقيـمة ا
زايدة في الـيوم التـالي من مدة االعالن السـاعة العـاشرة والنصف وستـجرى ا
صـباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر مديرية بلدية اجملر
زاد الـعلني عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه الكبير واذا صادف يوم ا
زايـدة اجور النشر واالعالن من ايام العـمل الرسمي ويتـحمل من ترسـو عليه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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واد غير ثابتة. ١- ان تكون التشييد 
شيدات الى البلدية بعد انتهاء مدة التشييد. ٢-تؤول كافة ا
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ـقـاالت عن الـصـراع كــتـبت الـعـديــد من ا
االمــريــكي االيــراني وتــخـطــيت الــنــقـاط
احلـــرجــة قــدر االمــكــان  والــيــوم اقــحم
ـفــاصل حـراجــة  كـونه نــفــسي بـأشــد ا
يـتـعلق بـأخالق وقـيم ومفـاهـيم مشـوشة
.... وعـواطف متـشنـجة يظـهرهـا البعض
ليزايد على البعض اآلخر. دعونا نناقش
اوال هـذه (االعتـبارات الـقيـميـة ) وننـتقل
صالح الوطنية للعراق رغم بـعدها الى ا
ـصـلـحـة شـعب الـعراق الى انـي منـحـاز 
حـد كبـير كوني عـراقياً لـيس اال . ولكون
الــطـيـر يـهـمـه عـشه اوال ولـيس اعـشـاش
اآلخــرين . سـبـق ان تـصـارع الــعـراق مع
ـرت فمـا هو الدعم الـذي قدمته امـريكا 
ايــران لــلــعــراق خالل احلــربــ ?? انــهـا
الــتـزمت احلــيـاد مع الــعـرض ان احلـرب
االولـى كـــانـت مـــتــــرافـــقــــة مع حــــصـــار
اقــتـصـادي قــدمت فـيه ايـران تــسـهـيالت
لــتـهــريب الـنــفط الـعــراقي مـقــابل فـائـدة
ولــــيـس دون بـــدل .. امــــا خـالل احلـــرب
فــوقـفت تـمـامـا عـلى احلـيـاد ولم تـشـارك
فــيــهـا مــثل الـدول الــثالث والــثالثـ اال
انـهـا اعـطت الضـوء االخـضـر لفـيـلق بدر
وال اقــــول (زجــــتـه )ألربــــاك الــــوضع في
ـا جـعل امريـكـا تـفهم الـلـعـبة الـعـراق  
وتــعـرف ان جــهـودهـا ســتـجـيــر لـصـالح
ايـــران وأوقــفت اطالق الــنــار من جــانب
واحـد وسـمـحـت لـلـمـروحـيـات الـعـراقـية
بــالـطـيـران لـتـجــهـيـز اجلـيش الـعـراقي 
وهـذا هو سـبب وقف اطالق الـنار وليس
مـا اعـلـنـاه بـعـد حـ .. وهـذا مـا دفـعـني
لـلقول من عـلى شاشة احدى الـفضائيات
(( يـبـدو ان بـوش األب كـان اقل غـباء من
ابـــنـه حــيـث انه اوقف اطـالق الــنـــار من

جـانب واحد عندمـا الحظ بدقة ان االمور
جتـري باجتـاه هيمـنة ايران عـلى العراق
ولـــيس امــريــكــا . امـــا بــوش االبن فــقــد
مـضى بـغـبائه الى الـنـهايـة)).امـا احلرب
الــثــانـيــة فــقـد وقــفت فــيـهــا ايــران عـلى
احلـياد تماما ... حلد اآلن نحن متعادل
طلع على ان وقـفنا عـلى احلياد لست بـا
مـا قـدمتـه ايران في حـربـنا ضـد االرهاب
وكـــــنت فــــقـط اراقب زيــــارات الــــســــيــــد
ســلـيـمــاني واسـتــمع الى الـتــصـريـحـات
احلــكــومـيــة اجلــازمـة ان ال قــوات بــريـة
اجــنـبـيـة سـاهـمت مـعـنـا في تـلك احلـرب
وكــنت اعـرف وال ازل مـتـأكـدا ان احلـشـد
ــسـلــحـة كــانـوا الــشــعـبي والــفـصــائل ا
يـحـملـون اجلنـسيـة الـعراقـية  والـقوات
ــســلــحـة عــراقــيــة وأن فـتــوى الــســيـد ا
الـسيستاني جاءت من العراق وليس من
ايـران  وتـفـاجـأت مـؤخـرا بـوجـود 300
شــهـيـد ايـراني في حـربـنـا ضـد االرهـاب
رحـمـهم الله جـميـعا ..وأن تـلك الفـصائل
ـدعــومـة من لــدن ايـران لم ــســلـحــة وا ا
ـوصل بل قـبل ذلك تـشـكل عـنـد احـتالل ا
ـا يــعـطي دالالت مـحـددة بــوقت طـويل 
رغـم ان امريـكـا ال تقـربـنا ال بـاجلـيرة وال
بـالـدين ولـكن من الذي قـدم لـلعـراق اكـثر
فـي حربنا ضد االرهـاب تلك احلرب التي
ــا احـتـجـنـا الى لــو اديـرت ادارة جـيـدة 
امـــريـــكـــا او ايــران او اي جـــهـــة اخــرى
ومـــنــهــا احلــشــد الــشــعــبي  فــقــواتــنــا
رات ئـات ا ـسـلحـة اكثـر عددا وعـدة  ا
ـكن الــقـول انه لــو كـانت و  مـن داعش 
ـا ولدت داعش اصال سـيـاستـنا وطـنـية 
ــعــيــار هــو الــوقـوف ... طــيـب اذا كـان ا
مـعنا ضد االرهاب فـلنقل جدال ان طرفي

الـصـراع مـتـعـادالن في تـقـد الـدعـم لـنا
..مـع الـعـرض ان امــريـكــا قـادت حتــالـفـا
دولـيـا يدعم الـعـراق بل وأن العـراق جزء
مـن هـذا الــتــحـالف . يــبــقى الــدين كـأهم
جـانب من ب اجلـوانب القـيمـية  وهذه
الـقيمة تتفرع الـى افرع عدة اولها عقيدة
ان االسـالم التي تربط بيننا وعقيدة اال
الـــتي تــربــطـــنــا مع اصــحـــاب الــكــتــاب
سلمـون اقرب الينا (االمـريكان) ويبـقى ا
ــؤمـنــ  وأن اإلسالم فـرض مـن بـاقي ا
سلم جـهاد الع عندما تتهدد ارض ا
ولــكن هــذا حـصـل  قـبل ان تــكـون هــنـاك
ـســلـمـ حــدود تـفــرض تـقـطــيع ارض ا
فضال عن ان وقـبل ظهـور ظاهرة الـدولة 
ـــســـلـــمـــة ايــران وكـل الــعـــالم اجلـــارة ا
االسـالمي لم يـــقف مع الـــعــراق عـــنــدمــا
ــسـلــمــ فــيه  ولــعـلي تــهــددت ارض ا
اوضـحت في مـقـال سابق تـفـسيـر الـنبي
ا او بدأ ((انـصر أخـاك ظا مـحمـد (ص) 
مـظلوما)) .. يضـاف الى ذلك طرح السيد
ـــثل الــســيــد اخلــامـــنــئي في الــعــراق
هدي مـنتـقدا بـشأن مـبدأ نـصرة االمـام ا
(عـج) وجــوابي بــتــواضع هــو ان االمــام
سـلم لكـنه عربي ونائبه ـهدي امام ا ا
يـــنــبـــغي ان يــكـــون كــذلـك  وأن لم يــكن
عـربـيـا فلـيـكن عـراقيـا عـلى االقل كون آل
الـــبــيت (ع) كـــانت مــثــاويـــهم االرضــيــة
قدس كان في العراق عـراقية وجهادهم ا
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 وال تـمتلـك ايران اال مثـوى االمام الرضا
(ع) .ويـبقى هـناك سـؤال بال جواب وهو
هـل ان علينا كـعراقي مـسلم ان ندعم
الـبـاكـسـتـان عنـد مـهـاجـمة الـهـنـد لـها ??
وهـل سنـبـقى على ظـهـور اخليل لـنـصرة
الــعــالـم االسالمي الــذي تــركــنــا كــله بال
اســتـثـنــاء عـنـدمــا هـاجـمــتـنـا  33 دولـة
وعــنــدمــا هــاجـمــتــنــا ثالث دول عــظـمى
بـغض الـنـظـر عن اخللـفـيـات السـيـاسـية
لـتـلك احلـروب ?? مـتى اذا سـنبـني بـلـدنا
ونــضـمــد جـراحــات شـعــبـنـا الــذي يـعج
بــاألرامل وااليـتـام والـفــقـراء ومـقـطـوعي
ـقــصـيــ  وهل انـنــا خـلــقـنـا الــرزق وا
لــنـقــاتل ونـقــاتل فـقط?? ومــتى سـنــقـاتل

ـفسدين والفقـر واالمية واجلهل .ومتى ا
نـحمي اسـماكنا مـن التسمـم  وحصادنا
مـن النـار ?? حـادثـة بـسـيـطـة حصـلت لي
مـع صديقي شـيخ الدروز الذين يـحرمون
الــتــدخـ بــشـدة  عــنـدمــا سـألــته كـيف
حـــرمــتم الــتــدخــ ??اجــاب لــيس نــحن
الـذين حرمـناه يـا اخي بل كتـابنـا الكر
.. اجــبــته بــأنه ال يــوجـد فــيه مــا يــحـرم
الـتـدخـ ..اجـابـني بـأني لم اقـرأ الـقرآن
جـيدا وهـو القائل (( وال تـرموا بأنـفسكم
الـى التهلكـة)) والتدخ تـهلكة . اذا كان
الــتــدخـ فــقط تـهــلــكـة فــكـيف ال تــكـون
احلـرب تـهلـكـة ?? وخصـوصـا احلرب مع
ـواجــهـتـه وال قـبل لــنـا مـن ال قـبل لــنــا 
بــتــقــد دعم جــوهــري حلــلـيـف او جـار
خـصوصـا وأنـنا في هـدنـة مؤقـتة ضـده 
مـع داعش االرهابي الذي ازحنـاه بسن
ليارات سنعرف دن ازيلت و طـويلة و
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 وهـذه حصـلت ومعـنا امـريكـا وحتالـفها
الــــدولي  وأيـــران .. فـــكـــيف ســـنـــواجه
داعـش لـوحــدنـا ? ومــا الــذي تـغــيـر? هل
دربـــنــا?? هل حــصــنــا? هل جــهــزنــا? هل
قضينا على الفساد? هل صار لدينا وزير
دفــاع ام داخــلــيــة? كل شيء هــو مــشـابه
لـلـيـلـة دخـول داعش في حـزيـران االسود
.خـصوصا وأن جثامـ ضحايانا ال تزل
حتـت االنـقــاض عـراقــيـتــنـا ووطــنـيــتـنـا
ـعاناته ... وحـبنا لـشعبـنا وإحسـاسنا 
كـل ذلك يـدفـعـنـا ألن ال نرمـي بـبلـدنـا الى
ه للجارة ـكن تقد الـتهلكة  وأروع ما 
ايـران هـو النـصـيحـة اخمللـصـة بأن تـبدأ
عـهدا جديـدا يتناسب مـع البيئـة الدولية
الـقـائمـة  وعـندمـا يـجد اجملـتـمع الدولي
تلك االرادة لصنع قرار اننا محايدين و
مـسـتـقل  سـيـثق بـنـا وسـنـكـون الـوسيط
االقــوى لـتــقـريـب وجـهــات الـنــظـر ونـزع
فـتـيل احلرب ألنـنـا حلـفـاء ستـراتـيجـي
تـصارعـ . . كل ذلك ال يعني لـلطـرف ا
غــيــاب وعــيــنــا الــكــامل ان امــريــكــا هي
اســرائــيل واســرائــيل هي امــريــكــا كــمـا
يـتصور من هو اعلى وطنية او وعي منا

نحن القائلون (العراق اوال).
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