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بغداد

ان قـدرة االحــزاب الـسـيــاسـيـة
عـلـى االقـنـاع هي قـدرة خـارقـة
من خـالل االلــــــة االعـالمــــــيــــــة
والـــتـــســـويـــقــيـــة لـــلـــمـــاكـــنــة
االنتـخـابيـة التي سـتكـون لدى
الـــتـــحــالـــفـــات االنـــتــخـــابـــيــة
واالحـــــزاب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
ـــــرشـــــحــــ فـي الــــقـــــوائم وا
االنــتــخــابـــيــة  وبــالــتــالي ان
الـــقــبـــول او الـــرفض من قـــبل
الناخب سيكـون نتيجة حتمية
للـتغـير في نـتائج االنـتخـابات
وحـصــول هـذا الـكــيـان او ذلك
عــلى الــقــاسم االنــتــخــابي من
اجل الـتـأهـيـل لـنـيل مـقـعـد في

ــان او عــدة مـــقــاعــد في الـــبــر
ان العراقي . اذن البرامج البر
االنــتــخــابـــيــة الــنـــاجــحــة هي
الـبرامج الـقادرة عـلى الوصول
الـى طـــمــــوحــــات اجلــــمــــهـــور
ان بها من اجل الوصول واال
ـــان والـــعـــمل الى قـــبـــة الـــبـــر
لــتــحـقــيق مــفـردات الــبــرنـامج
االنـــــــــتـــــــــخــــــــابـي واهـــــــــدافه
االســـتــراتــيــجـــيــة واحلــيــويــة
واحلـرجـة او الـعـكس لـلـبرامج
الـفاشـلة والـتي ستـكون حتدي
كــبــيـــر لــلــقـــوى الــســيـــاســيــة
العـراقيـة في نـيل الفـشل وعدم
احلصول على نتائج انتخابية

جيدة .
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واخـيراً جنـد ان اغلب الـبرامج
ســتــتــخــذ من ابــعــاد االصالح
الـــــســــيـــــاسـي واالقـــــتـــــصــــاد
واخلـــدمـــات مــدخـالً في بـــنــاء
الـبـرامج االنـتـخـابـيـة اخلـاصة
بــاالنــتــخــابــات الــنــيـابــيــة في
الــعــراق لــعـام  2018لــكن هـذا
لـيس كـافي بـتـوقـعـنـا الـبسـيط
خملـاطــبــة الــنــاخب الــعـراقي 
فـالنـاخب الـعراقي يـحـتاج الى
بـــرنــــامج واضح لــــتـــحــــســـ

احلـيــاة االقــتــصــاديــة واعـادة
هيكلة عمل قطاع اخلدمات من
اخلــــدمـــة الـــنــــاجـــحـــة واالمن
واالستقرار الـصلب  وبالتالي
كل هــذه الــعــوامل هي عــوامل
اسـتـراتـيــجـيـة البـد من الـعـمل
عـــلى اســتــقـــراهــا والــوصــول
الــيـــهــا  لــكن اجلــديــد هــو ان
يــــهـــدف احلــــزب او االئـــتالف
االنــتـخـابي لــلـعـمل عــلى بـنـاء
بـرامج انتـخابـية تـخصـيصـية
وتــعــطى لـــلــمــواطـن الــنــاخب
هـامـشـاً كـبـيـراً ومـهـمـاً لـيـمـيز
الــبــرنــامج االنـــتــخــابي لــهــذا
الــكــيــان جتــاه الــكــيــان االخـر
ـتــنـافـس مـعه والــذي يـهـدف ا
ـــواطـن من اجل الـى اقـــنــــاع ا
احلصول على ثقته االنتخابية
ومـن ثم الـــــتــــــصـــــويت لـه في
انية العامة . االنتخابات البر

{ عبد الرحمن اجلبوري
كبير الباحث في الصندوق
قراطية الوطني لدعم الد
د. حس عالوي
رئيس مركز أكد للشؤون
االستراتيجية والدراسات
ستقبلية. ا

 تـــطـــور الــــوعي االنـــتـــخـــابي
للـجـمهـور العـراقي يتـطلب من
االحــــــــــزاب واالئــــــــــتـالفـــــــــات
االنـــتـــخـــابـــيـــة بـــنـــاء بـــرامج
انــتــخـابــيـة مــدروســة وقـابــلـة
للنقاش واحلوار على الصعيد

الوطني .
ولـــــــــذلـك جنـــــــــد ان بــــــــــرامج
همة االنتخابات من القضايا ا
واجلــديــرة بــالـعــمل فـي اغـلب
ـقـراطـيـات الـعـريـقـة كـون الـد
اجلـــمــــهـــور ســــيــــحـــكـم عـــلى
البـرامج االنـتـخـابـية بـالـقـبول
او الـرفض او الــتـعـديـل اثـنـاء
الـــــعــــرض فـي الــــنـــــقــــاشــــات
ـــفـــتـــوحــة  االجـــتــمـــاعـــيـــة ا
وبالـتـالي البـرامج االنتـخابـية
مــــــاهـي اال الـــــتــــــزامــــــات الى
االحــزاب الـســيـاســيـة والــكـتل
ــــتــــحــــالــــفــــة ســــواء فــــازت ا
بــاالنـتـخــابـات وبـالــتـالي عـلى
الـقوى الـسـياسـية الـعـمل على
حتـقــيق الـبـرامج االنــتـخـابـيـة
الـــتي  الــتـــعــهــد بـــهــا أمــام
اجلـــمــهــور االنــتـــخــابي الــذي

صوت لها .
البرامج االنتخابية على انواع
 لــكن الــعــقــيــدة الــســيــاســيـة

تحـالفة لـلحزب او االحـزاب ا
في كـتل انــتــخـابــيـة ســتـضع
خــطط ديـــنــامــيــكـــيــة لــبــنــاء
الــبــرامـج االنــتــخـــابــيــة ذات
ـــتـــعــددة مـن حــيث االلــوان ا
الـبعـد االستـراتيـجي واالمني
والـــســـيــاسـي واالقــتـــصــادي
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــربــوي

والتعليمي .
 WOÐU ²½« Z «dÐ

الـبـرامـج انـتـخـابـيـة سـتـكـون
طــمــوح مــجــتــمع الــنــاخـ 
والذي سيؤسس الى اختالف
الـــــرؤى واالولـــــويـــــات لـــــدى
الـقـوى الـســيـاسـيـة من حـيث
جــوهــر اخلــطـاب الــســيـاسي
ومــحـاوره االســتـراتــيـجــيـة 
الـــتي ســـتـــؤسـس الى بـــنـــاء
فتـاحية االسـاسية الـكلمـات ا
في مجال ( السياسة العامة 
االقــــــتــــــصـــــــاد الــــــوطــــــني 
االستثمار االجنبي  الطاقة 
اخلـدمات  الـتعـليم  الـصحة
والرعـاية الصـحية  االصالح
ـتقاعدين  االمن  التـقاعد وا
ــــصـــاحلـــة واالســــتـــقـــرار  ا
اجملـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة  احلـــــوار
الــسـيـاسـي  شـبــكـات اآلمـان

رأة االجـتمـاعي  الـشـبـاب  ا
واجلـندر  الـعـمل الـتـطوعي 
الـنـازحـ  االعـمار ... الخ ) 
وبــالـــتــالي كـل مــا تـــقــدم هــو
االجـندة واالولـويـات لـلـبرامج
االنتـخابـية للـقوى الـسيـاسية
الـتـي سـتـســتـخــدمـهــا الـقـوى
الــســيـــاســيــة والــتـــحــالــفــات
الـــســيــاســيــة فـي خــطــابــاهــا
ـنـطـلـقـاتـهـا الـسـيـاسي وفـقـاً 
الـــعـــقـــائـــديـــة الـــســـيـــاســـيــة

وجمهورها .
وبـــالــــتـــالي مــــهـــمـــة احلـــزب
والـــــتــــحــــالـف االنــــتـــــخــــابي
ــــرشح ضــــمن الــــقـــائــــمـــة وا

االنـتـخـابـيـة تـنتـهـي في حلـظة
االنـتـهـاء من وثـيـقـة الـبـرنـامج
االنـتـخـابي الـذي سـيـكـون احد
ـعــايـيـر االســاسـيـة الخــتـيـار ا
القـوى السـيـاسيـة او االئتالف
ـــــــرشح االنـــــــتـــــــخـــــــابـي او ا
االنــتــخــابـي ضــمن الــتــحــالف
االنــتــخــابي مـن قــبل الــنــاخب

العراقي .
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وهـذا مـا يـجـعـل كـرة االخـتـيار
واصابات اجلمـهور االنتخابي
قـد تـكـون مـرجـحـة لـهـا الـكـيان
والتحالف االنتخابي او مانعة
مـن وصــــــــول الــــــــتــــــــحــــــــالف

االنــــتــــخــــابي او احلــــزب الى
طــــمــــوح الـــفــــوز عــــبــــر عـــدم
الـــوصـــول لــعـــبـــور الــعـــتـــبــة
االنــــتــــخــــابــــيــــة خـالل يــــــوم
االقتراع االنتـخابي  وبالتالي
يز الناخب العراقي عليه ان 
البرنامج االنتخابي الفاعل او
اخلـــــــامـل والـــــــذي اليـــــــوازي
طــمـوحه الــســيـاسي في بــنـاء
الـــدولـــة وحتـــقـــيق مـــطـــالـــبه
اجملـتـمـعـيـة من جـهـة وبـ ما
مـــــكـــــتـــــــــــوب من بـــــرنـــــامج
انـــــتـــــخـــــابي اليـــــتـــــوازى مع
قـــــدرات احلــزب او الـتــحـالف

االنتخابي .
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واشنطن

نوع التبليغ /اول 
التسلسل او رقم القطعة: ١ / ٨٦٥٥

قاطعة : ٧ البور  احمللة او رقم واسم ا
اجلنس : هيكل وبتلو مفرزة بصورة غير رسمية

 مقدار الدين(٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار  
رتهن : مصرف الرافدين   اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق : مستحق االداء

ـب اعاله وطلب الدائن حتصيله وبـالنظر لعدم اقامتك بنـاء على استحقاق الدين ا
بـ بالعـقد وانه لـيس لك  محل اقامـة معـلوم  غيـره فتـعتبـر بذلك مـجهول بـاحملل ا
محل االقامة فعلـيه قررنا تبليغك باللـزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا
زايدة وصوف اعاله با من اليوم التـالي  لتاريخ نشر االعالن واال فـسيباع عقـارك ا

وفقا للقانون. 

يسر الـشركة الـعامة لالتـصاالت احدى تـشكيالت وزارة االتـصاالت ان تدعـو الشركـات اخملتصة
رحلة ا الولى ذكور اعاله تقد عطاءاتهم الفنية- ا شروع ا الراغبة باالشتراك والتقد على ا
كن احلـصول عـلى الشـروط عن طريق ارسـال مخـولكم مع كـتاب الـتخـويل الرسمـي الى مقر و
ديـر الـعـام - الـطابق الشـركـة الـكـائن في (بـغداد شـارع ابـو نـؤاس قـرب فنـدق بـغـداد- مـكـتب ا
العـاشـر) ولقـاء مـبلغ قـدره (١٠٠٠٠٠٠) مـليـون ديـنار عـراقي فـقد غـيـر قابل لـلـرد وسيـكـون اخر
وافق يـوم االحد ١٥ / ٤ / ٢٠١٨ على موعد لـتقد الـعصكـاءات الساعـة الثانـية عشرة ظـهرا ا
ـشروع ـقدمـة ويـكتب عـلـيهـا اسم ا ان تقـدم الـعطـاءات بـظرف مـغـلق ومخـتـوم بخـتم الـشركـة ا
ـوقع الـرسمي والـبريـد االلـكتـروني لشـركـة واسم وعنـوان اخملول والـعنـوان الكـامل لـلشـركة وا
تابـعة العـطاء وحتديـد نفاذية الـعطاء بـ (١٢٠) يـوما من تاريخ الـغلق وتوضـع العطاءات في
صـنـدوق الـعـطــاءات في مـقـر الـشــركـة الـعـامــة لالتـصـاالت - االسـتـعـالمـات - الـطـابق االرضي
عـلومات زيـد من ا وسـيهـمل العـطاء الـغير مـكتـمل للـمواصـفات الـفنـية والـشروط الـقانـونيـة و
االتــصـال عـلى ارقـام الــهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢)  (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الـبـريــد االلـكـتـروني او

درج ادناه .. مع التقدير. وقع االلكتروني ا مراجعة ا
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نوع التبليغ /اول 
التسلسل او رقم القطعة: ١ / ٣٥٤٧

قاطعة : ٧ البور  احمللة او رقم واسم ا
اجلنس : هيكل مفرزة بصورة غير رسمية

 مـقدار الـدين(٢٧٫٤٩٩٫٩٩٥) سبـعـة وعشـرون ملـيون واربـعمـائة وتـسعـة وتسـعون
الف وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار.
رتهن : مصرف الرافدين   اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق : مستحق االداء

ـب اعاله وطلب الدائن حتصيله وبـالنظر لعدم اقامتك بنـاء على استحقاق الدين ا
بـ بالعـقد وانه لـيس لك  محل اقامـة معـلوم  غيـره فتـعتبـر بذلك مـجهول بـاحملل ا
محل االقامة فعلـيه قررنا تبليغك باللـزوم دفع الدين وتوابعه خالل ١٥ يوما اعتبارا
زايدة وصوف اعاله با من اليوم التـالي  لتاريخ نشر االعالن واال فـسيباع عقـارك ا

وفقا للقانون. 
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وزارة االتصاالت 
الشركة العامة لالتصاالت
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