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تـمرّدين  2015بـهدف وقف تـقـدّم ا
بعيد سيطـرتهم على أجزاء واسعة
مـن أفــــقـــــر دول شـــــبـه اجلـــــزيــــرة
الـعـربـية. وقـتل في الـيـمن مـنـذ بدء
عـلـمـيـات الــتـحـالف نـحـو  10آالف
ــدنــيــ شــخص مـــعــظــمــهم من ا

تحدة. بحسب األ ا
وفـي الــبــحـــرين أعــلــنـت الــشــرطــة
تـوقيف  15شـخـصـاً بـتـهـمـة إقـامة
"عالقات" مع إيـران وارتكـاب أعمال
تــــخـــريـب خالل ذكـــرى عــــاشـــوراء

اضي. األسبوع ا
وصــرحـت الــشـــرطــة في بـــيــان في

وقت مـتأخـر من مـساء الـثالثاء "
الـــقـــبـض عـــلى  15شـــخــــصـــاً من
الـعـنـاصـر الـتخـريـبـيـة الـتي قـامت
بـارتكـاب أفعـال وتصـرفات مـسيـئة
... بــــــهـــــــدف إثــــــارة الــــــفـــــــوضى

والتخريب".
وتــابع الـبــيــان أن "أعـمــال الــبـحث
والتحري أكـدت أن احلرس الثوري
اإليراني يقف وراء عملية التمويل
من خالل العناصـر اإلرهابية الذين
تــأويـــهـم إيــران وفـي مـــقــدمـــتـــهم
عــــنـــاصـــر تــــنـــظـــيم  14فــــبـــرايـــر
اإلرهــابـي" في إشـــارة الى حـــركــة
االحــتـجــاج الــتي بــدأت في الــبالد

قبل سبع سنوات.
وتــشــهــد الـــبــحــريـن اضــطــرابــات
مـتـقطـعـة مـنذ قـمع حـركة احـتـجاج
في شبـاط/فبـراير  2011في خضم
أحــداث "الـربــيع الــعــربي" قــادتــهـا
الـغــالـبـيـة الــشـيـعـيــة الـتي يـطـالب
قادتـها بـإقامـة ملكـية دسـتورية في
ملكة التي حتكمها ساللة سنية. ا
ـارسة وتـنـفي سلـطـات الـبحـرين 
أي تــمــيــيـز ضــد الــشـيــعــة وتــتـهم
بـانــتـظـام إيــران بـتـأســيس "خاليـا
ملكة ارهابية" و"زعزعة اسـتقرار" ا
اخلــلــيـــجــيــة االمــر الـــذي تــنــفــيه

طهران.
وكانت الـنيابـة العامة فـي البحرين
أعلنت الـثالثاء إحالة  169مواطنا
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من الـشــيـعــة لـلــمـحــاكـمــة بـتــهـمـة
ــا تــأســـيس "جــمــاعــة إرهــابــيــة 

يُسمى حزب الله البحريني".
الـى ذلك  أعــــــــلــــــــنـت مــــــــصـــــــادر
ـــتــحــدة دبـــلــومــاســـيــة في األ ا
الــثالثــاء أن الــسـعــوديــة سـتــعــيـد
ـانيـا لـتـنـهي بذلك سـفـيـرهـا إلى أ
أزمــة دبــلــومـاســيــة اســتــمـرت 10
أشــهــر بــ الــبــلــدين وجنــمت عن
اني لسـياسة انتـقاد وجّهه وزيـر أ

ملكة في لبنان. ا
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وكانت الـرياض اسـتدعـت سفـيرها
فـي بــــــــــرلــــــــــ فـي تــــــــــشــــــــــريـن
الـثـاني/نـوفـمـبر  2017احـتـجـاجاً
عــــــلى تــــــصـــــريـح أدلى بـه وزيـــــر
ـــانـي في حــــيـــنه اخلـــارجــــيــــة األ
ّح فيه إلى أنّ سيـغـمار غـابريـيل و
ـمـلـكـة احــتـجـزت رئـيس الـوزراء ا

الـلـبنـاني سـعـد احلريـري وأرغـمته
على تقد استقالته.

والــثالثــاء عــقــد وزيــر اخلــارجــيــة
ـــاني اجلـــديــــد هـــايـــكـــو مـــاس األ
اجتماعاً مع نظيره السعودي عادل
اجلــبـيــر عـلى هــامش اجــتـمــاعـات
تـحدة اجلـمعـية الـعمـوميـة لأل ا
في نــيـــويــورك قــال فـي أعــقــابه إنّ
"عالقــاتـــنــا شــهــدت خالل األشــهــر
اضيـة (خالفات ناجـمة عن) سوء ا
فـهـم تـتـنـاقض بـشـدّة مع الـعالقـات
الـقويـة واالستراتـيجـية الـتي تربط

بيننا ونحن نأسف حقاً لذلك".
وأضـاف "كان عـليـنا أن نـكون أكـثر
وضــــوحـــــاً في تـــــواصــــلــــنــــا (...)
الـســعـوديــة تـلــعب دوراً مـهــمـاً في
ســـبـــيـل الـــسالم واالســـتـــقـــرار في

نطقة والعالم". ا
من جـهـته لـفت اجلـبـيـر إلـى "الدور

آالف الــــطالب الــــســــعــــوديــــ من
اجلـــامــعـــات الــكـــنــديـــة وتــعـــلــيق
الـــرحـالت اجلـــويـــة الى تـــورنـــتـــو
ووقف كل بــرامـج االســتــشــفــاء مع

كندا.
وفي مــنــتــصف أيــلــول/سـبــتــمــبـر
اجلاري أعلنت إسبانيا استعدادها
لـالفـــراج عـن شــــحـــنــــة أســــلــــحـــة
لـلـسـعـوديـة حــفـاظـا عـلى عالقـتـهـا
االسـتراتـيجـيـة مع الدولـة النـفطـية
وتـفــاديـاً ألزمــة مـفـتــوحـة شـبــيـهـة

باالزمة ب كندا والسعودية.
وكانت مدريد والرياض احلليفتان
من أمــد بــعــيـد عــلى شــفــيــر أزمـة
دبـلـومـاسيـة فـي مـطـلع الـشـهـر إثر
إعالن وزارة الـــدفـــاع االســـبـــانـــيــة
إلــغـاء صــفـقــة بــقـيــمـة  9,2مالي
يـورو لـبيع الـسـعـودية  400قنـبـلة

مسيرة بالليزر.

حـذر سـفـيـر بـريـطـانـيـا لـدى بـغــداد من انـهـيـار االسـتـقـرار الـنـسـبي في
توسط 30 العراق بـسبب آفـة الفـساد مـرجحا ان الـبلـد يسـتغـرق في ا
عنى ان عـارك التي خـاضهـا. اي  عاما لـلتـعافي من احلـرب األهلـية وا
العراقـي سـيطـفون فـوق راكد من التـدهور االقـتصـادي  لزهـاء الثالث
دنـية للدولـة العراقية سنة القادمـة . وهذا التدهـور حصل بفعل االدارة ا
ـا بـعد . 2003 ـتعـاقب عـلـيه من احلـكـومـات والـنظـام الـسـيـاسي  من ا
وقال جون ويلكس في تصريح لـوسائل اعالم بريطانية إن “الفساد في
ة تـنظيم ثل تهـديدا متـنامي السـتقرار الـعراق بعـد هز العراق أصـبح 
داعش وانه ال يزال يـشـكل خطـرا كـبيـرا بـسبب الـتأثـيـر السـلـبي له على
االستثمـار في األعمال التـجارية والثـقة العامة .”واذن فويلكس اراد من
ايصال رسـالة الى القـادة العراقـي يقـول فيها  " صـار لزاما عـليكم تن
تدركوا ان نظـامكم احلالي ماعـاد بوسعنـا من دعمه للسـنوات القادمة "
ـواطن فـهـو يــعـلم ان وبـاء الـفــسـاد لم يـتــفـاقم ويـنـتــشـر بـسـبـب فـسـاد ا
البسيط بل تفاقم واتسعـت رقعته بفعل فساد السـاسة والقادة العراقي
. وحينما ينوه كون الفساد بات يشـكل التهديد الكبير  الستقرار العراق
فهي اشارة لـهم ان كفـوا عن سرقاتـكم وعلـيكم االسراع بـتغـيير نـهجكم
سـتنـقع القد وخطـطكم السـابقـة التي فـشلت في انـتشـال العـراق من ا
ـتقـدمة ال بل والذي كـنا نـأمل ان تعـبروا به الـضفـة الى مصـاف الدول ا
ساهمتم بأرجاعه قهقريا الى العصور الوسطى . واعتبر سعادة السفير
ان مايـجـري في مـدن الـعـراق من حركـة احـتـجـاجات واسـعـة اخـرهـا ما
حدث في مدينة البصـرة كان سببها الفـساد وحذر من انهيار االوضاع
في العـراق في حـال عـدم تـمكـن احلكـومـة من الـسـيطـرة عـلى هـذا االمر
واستـمـرار التـبذيـر وتـنصـيب الـشخـصـيات غـيـر الكـفـوءة في مؤسـسات
تحـدة فليس ـملكـة ا بـاشر من لدن سـفير ا الدولة. واذن جـاء التحـذير ا
ـعـمقـة وان يـأخذوا امام سـاسـة البـلـد اال  قراءتـه القـراءة الـصحـيـحة وا
حمل اجلـد فالبـرطاني فـيما يـبدو نفـذ صبرهم وما كالم السيد جـون 
عاد امامـهم من خيـار سوى سحب اجلـزرة ورفع العـصا بوجه الـساسة
فما عادت العربة تسير عبر الطريق اآلمن والبد للحصان من ان يسبقها
. وفيـمـا دعا ويـلـكس احلكـومـة العـراقـيـة في ركن اخر من اركـان حـديثه
إلى خلق مساحـة كافيـة للقطـاع اخلاص للـعمل في إطار سيـادة القانون
وبـعـيدا عـن الفـسـاد مـرجـحـا ان الـعـراق سـوف يـضـطـر الى اسـتـخدام
ثروتـه النـفـطـية وغـيـرهـا من األصـول للـتـعـامل بـفعـالـيـة في نـفس الوقت
الذي يـضع فـيه حـداً لالنـقسـامـات الـطائـفـيـة. فمـا من حل غـيـر هذا وان
هزلة الطـائفية جانبا وان يـستثمروا ثرواتهم على العراقي ان يضـعوا ا
ـة لـهم . وحول قـضـيـة االنقـسـامات وبالـشـكل الـذي يؤمن احلـيـاة الـكر
اجملتمعيـة قال السفـير البريـطاني :  إن القضـية الطائـفية في العراق لم
جتد حال حـقيـقيـا لهـا مـنذ ان انـشات احلـكومـة قبل  100عام وب ان
االمر يحتاج الى مصاحلة حقيقية ب مكونات البلد بحيث تسمح الهوية
ـصـاحلة هي وافـقـة علـى القـواعـد. وتلك ا الوطـنـية الـعـراقيـة لـلـجمـيع بـا
االخـرى لم يـكن بـاسـتــطـاعت احـزاب االسالم الـسـيــاسي من حتـقـيـقـهـا
واذن فـهي فـشــلت بـتـلك اجلــزئـيـة مـرة اخــرى بـعـد تـواتــر الـفـشل الـذي
استمـر لقـرن كامل  مع ادراكنـا ان كمـا كبيـرا من االسبـاب التي عادت
ملكة العجـوز نتيجة سياساتها بالفشل على العراقي  يـقع على عاتق ا
ـلكي ودعم االنقالبي اجتاه العراق والتي تـوجتها بـتخليهـا عن النظام ا
ـاضي. وبـشـان ارتـفـاع مـعـدل االحـرار في اواسط خـمـسـيـنـات الـقـرن ا
التـركيـبة الـسكـانية قـال ويلـكس ان سكـان العـراق بلغ عـددهم مـايقارب

عدل ارتفاع مليون شخص في السنة واشار إلى أنه  40مليون 
بحلول عام  2050سيكـون سكان الـعراق قد بـلغ تعدادهم  80الى 90
ملـيون شـخص. فـهل ان احلكـومة الـعـراقيـة مدركـة لـلتـحدي الـقادم وهل
وضــعت بــحـســابــاتــهـا هــكــذا نــسـبــة من الــســكــان وهل اعــدت اخلـطط
دى الستيـعاب التضخم توسـطة او االستراتيـجية البعـيدة ا ستقبـلية ا ا
والـبطـالـة وتـوفـيـر خـدمات وامن صـحي وتـعـلـيم الى مـاهـنـالك من تـوفـير
للخـدمات ? .. ال اظن  . ثم بعـد هذا جاء حتـذير سفـير بريـطانيـا حكومة
الـعـراق من خـروج االمـور مـن يـدهـا وعـدم الـسـيـطــرة عـلى كـيـفـيـة ادارة
مـوارد الـبـلــد مـخـاطـبــا احلـكـومـة : ”أنك ال تـمـلـكـ الـكـثـيـر من الـوقت
ـقــولـته (( انـك التـمــلـكــ الـكــثـيــر من الـوقت لـلــحـصــول عـلى ذلك. ”و
ا اراد ان يـجـعل من ختـامـها مـسك وبتـلـقائـية للـحصـول عـلى ذلك )) ا
الـتــصـريح  فــالـوقت مــاعـاد يــكـفي ايــهـا الــسـاسـة  ولـم يـكن بــعـد هـذا
قـدوركم من اجـتيـاز احملنـة الـتي النريـد نـحن كبـرطانـيـ من خوضـها
مـعكم وعـلـيـكم ان جتـدوا احلـلـول وبـتسـارع الـزمن واسـتـبـاقه فـان كـنتم
جادون بذلك عـليـكم البـدء بالشـروع احلقـيقي لـتغيـير مـسارات اسـلوبكم
ـتـهـالك ـا تـنـجــحـون وتـنـقـذون مــاتـبـقى من نـظــامـكم ا في الـقـيـادة فــلـر
والهزيل  واما ان بقيـتم على ذات اخلمول والتهـاون والالمسؤولية وبهذا
ـتزايـد من العـناد والـتـعدي عـلى حقـوق العـراقيـ وركوبـكم قارب الكم ا
لـيـشيـات وبـقاءهـا خـارج اطر الـدولة الفـسـاد مع اشتـداد اسـنة رمـاح  ا
ا تـسـعـون لـتـثبـيت اسـاسـات الـدولة ـقـدرات البـلـد فـانـتم ا وحتكـمـهـا 
الـديـنـيـة الـعـمـيـقـة والتـعـلـمون بـعـدهـا بـاي سـاعـة حتط
الـقـشـة الـتي سـتـقصـم ظـهـوركم وحـيـنـها لـن نـكون
مستعدين لسـماع صرخاتكم بالـنجدة وفقط سيرد
عليـكم هاتف السـفارة ب " اجلهـاز مغلق او خارج

نطاق التغطية ".

d¼UEð…∫ توقيف اشخاص بعد مظاهرة للبحريني بذكرى عاشوراء

الــــقــــيــــادي لــــلــــبــــلــــديـن في األمن
" ودعا نـظيره واالقتـصاد الدولـي
ـــمــلـــكـــة "في ـــاني إلـى زيـــارة ا األ
ــكـن" إلعــطــاء دفــعــة أســرع وقت 
جــديــدة لـــلــتــعــاون الـــثــنــائي بــ

البلدين.
وتشهد عالقات السعودية بعدد من
الـدول تـعـقـيـدات مـردّهـا خـصـوصاً
إلى انـتـقادات تـوجّـههـا هـذه الدول
إلى أوضــاع حـــقــوق اإلنـــســان في

ملكة. ا
ملكة وفي آب/أغسطس استدعت ا
سفـيرها لـدى كنـدا وطردت السـفير
عـتمـد لديـها وجـمّدت كل الـكنـدي ا
التعامالت التجارية مع أوتاوا بعد
مــطــالـبــة األخــيـرة الــريــاض عـلــنـاً
بـ"اإلفـراج الـفـوري" عن نـشـطـاء في

ملكة. حقوق اإلنسان سجنتهم ا
كــمــا عــمـــدت الــريــاض إلى ســحب
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لو تأملنا حـياة االنسان في مسـيرته الطويلـة لوجدناها حـياة شاقة ملئت
صعابا  يسعى فيها هذا االنسان ليحصل على لقمة العيش .

اضي الـقريب بـدءا من القـرن العـشرين فـان حيـاة االنسان ولو تـأملنـا ا
كانـت حيـاة بـسـيـطـة عامـة رغم مـشـاقـهـا وهو ال يـكـاد يـعـرف عن الـعالم
ـواصالت مـتـطورة ولم يـكن الـتـقدم اخلارجي شـيـئـا اذ لم تكـن وسائل ا
ـهم في الـعلـمي قـد بـلغ شـوطـا يـوفـر له كل مـتطـلـبـاته بـيـسـر  غـير أن ا
ـا ـنـغـصـات الـتي تـثـيـر قـلـقه أو تـزعـجه .. ر األمـر أنه لم يـكن يـعـرف ا

اجلهل قد وفر له راحة في الفكر لذا هو مطمئن وقانع .
ـيـتـ غيـرت الـكـثيـر من مـفـاهيم االنـسـان سـيمـا بـعد غيـر أن حـربـ عا
احلرب الـثـانـية  وهـذا الـتـغيـيـر بـدأ في عـموم أوربـا أوال النـهـا هي التي
ذاقت مـرارة احلــرب أكــثـر من غــيــرهـا  والــواقع أن أوربــا اسـرعت في
تـرمــيم مـا دمــرته احلــرب وراحت تـســيـر بــخـطــوات مـتــقـدمــة سـيــاسـيـا

واقتصاديا واجتماعيا .
فـاذا انتـقـلـنـا الى وطـنـنـا الـعراق فـان الـتـغـيـيـرات الـتي حدثـت فيـه كانت
رور الـسنوات الحت عليه بوادر نـهضة سيما في بطيئة نسـبيا غير أنه 
اواسط اخلمسينيات وما بعدهـا . وحينما نتحدث عن عالم األمس وعالم
ا يكون اليوم فانه من الصعب وضع مسافة زمنية محدودة بينهما اذ ر

هذا الفاصل قبل سنوات أو عقود .
ان عالم اليوم تـبدو فيه الـصورة مهزوزة مـضطربـة تكاد مالمحـها تخنق
ـا مجـنـونـا يـريد أن يـسـتـبق الـزمن في كل خـطواته األنفـاس .. أتـراه عـا
السريعة أم أنه فقد ابرز مقومات وجوده بعد ان راح يلهث وراء مصالح

ومنافع فحسب ! 
سـتلزمات حليـاته اليومية لقد يسرت احلـضارة احلديثة لالنـسان كافة ا
ولـكن هـذه احلـضــارة أصـبـحت عـبـئــا ثـقـيال عـلــيه .. أجل لـقـد وفـرت له
اديـة ولكنهـا لم توفر له حـاجياته الروحـية بل أضحى يفـتقدها حاجاته ا

وروث اجلميل معها . بعد أن اهتزت القيم في أعماقه وافتقد ذلك ا
ـنا الـيـوم ومـنـذ عـقـود خـلت بـات فـريـسـة االرهـاب الذي يـقـتل في ان عـا
ـنــا الـيـوم حتـت ظل صـراعـات االنـسـان أمــنه وراحـتـه وعـيـشه .. ان عــا
نا اليوم يثـير فينا الرثاء خطيرة قد تدفع الى حـرب كونية جديدة .ان عـا
ا اضـحى عـليه االنـسـان من سلـعـة قابـلـة للـمـساومـة .. وهـذا أخطـر ما

يهدد روح االنسان .
قدمة من عالم اليوم الذي شهد أن وطنـنا بات في ا ولعل أخطر ما في ا
تهـزه الـصـراعات وانـه بات كـبش فـداء لـداء االرهاب
الزاحف بـال رحمـة وانه اصـبح ضـحـيـة جتارب من

لدن الذين يريدون به شرا .
ـطـاف نـتسـاءل هل من ثـمـة مقـارنـة ب وفي آخر ا

عالم األمس وعالم اليوم ?
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{ دبي) ,أ ف ب) - أعلنت اإلمارات
الــشــريك الــرئــيـسـي في الــتـحــالف
الـعـسـكري الـذي تـقـوده السـعـودية
في الـيـمن دعـمـها إجـراء مـحـادثات
سـالم جـــديـــدة حتت إشـــراف األ
فاوضات تحدة وذلك بعـد فشل ا ا
بــــ طــــرفـي الــــنــــزاع في مــــطــــلع
أيلول/سبتمبر اجلاري في جنيف.
وكــــتب وزيــــر الــــدولــــة اإلمــــاراتي
للشؤون اخلارجية أنور قرقاش في
ـوقف تــغـريــدة أنه عــبّــر عن هــذا ا
خـالل مــــحـــــادثـــــات أجـــــراهـــــا في
ـتحدة نيـويورك مع مبـعوث األ ا

الى اليمن مارتن غريفيث.
وقـــال قـــرقـــاش "اإلمـــارات تـــعـــيـــد
الـتأكـيد عـلى دعـمهـا للـعمـليـة التي
تحـدة بعد فشل ... أطلقـتها األ ا
جـنــيف" مـضــيـفــاً "نـدعم بــالـكـامل
ـتــحـدة خلـوض مـقـتــرحـات األ ا

محادثات جديدة".
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تمردين وكان غريفيث تباحث مع ا
احلوثـي اليمـني في صـنعاء في
 14أيلول/سبـتمبر حـول استئناف
مـحـادثـات السالم "فـي أقرب وقت"
وذلك بـــعـــد أســـبـــوع عـــلى إلـــغـــاء

مفاوضات جنيف.
وكــانت مــشــاورات غــيــر مــبــاشــرة
ـتـحـدة فـشلت حتت إشـراف األ ا
في الـثـامن من أيـلـول/سبـتـمـبر في

جنيف قبل أن تبدأ.
دعـومون ـتمـردون ا بعـدما رفض ا
من ايران مغادرة صنعاء اخلاضعة
لـــســيـــطــرتـــهم من دون ضـــمــانــات
بــالــســمــاح لــهم بــالــعــودة الــيــهــا
بـاعتـبار ان الـتحـالف يسـيطـر على
حركة الطيران في مطار العاصمة.
ـيـناء غـالـبيـة الـسلع وتـدخل عـبر ا
وجّهة الى ـساعدات ا التجارية وا
مالي السكان في البلد الغارق في

نزاع مسلح منذ .2014
وتـدخّـل الـتـحـالف في الـيـمن دعـمـاً
لـلقـوات احلـكومـيـة في آذار/مارس
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شار لها في األعلى والشركات الراغبـة باالشتراك فيها يسر الشركـة العامة لالتصاالت احدى تشكيالت وزارة االتصاالت ان ناقصـة ا تقدمة على ا الى كافة الـشركات ا
نافذ احلـدودية البرية) وان تاريخ غلقه وفتح العطاءات سيكون الساعة الثانية عشرة تنوه لـكم بانه  تمديد مدة اعالن (مشروع مشاركة امرار السعات الدولية عبر ا
ـؤتـمـر الـتوضـيـحي لالجـابـة عن االسـئـلة ـقـترحـة في االعالن مـع العـرض ان ا ـصادف ٢٠١٨/١٠/١٠ بـاالضـافـة الى تـعـديل مـسودة الـعـقـد ا ظـهـرا من يـوم االربـعـاء ا
ـعدلة ـشاركـ مراجـعة القـسم القـانوني/ شـعبـة العـقود الستـالم نسخـة من مسـودة العـقد ا صـادف ٢٠١٨/١٠/٣ وعلى ا واالستـفسـارات سيـتم عقـده يوم االربعـاء ا
ـوقع االلكـتروني عـلومـات االتصـال على ارقـام الهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)  ( ٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او البـريد االلـكتـروني او مراجـعة ا زيـد من ا وبـهذا اقـتضى الـتنـويه و

درج ادناه.. مع التقدير ا
Legal_itpc@hotmail.com E-mail:legal_itpc@yahoo.com    www.itpc.gov.iq  www.moe-gov. iq
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عن بـيع مـسـتـهـلـكـات (مـواد خـدمـيـة) الـعائـدة الـى/ مـستـشـفى
زايدة الـعلنيـة وفق قانون الشهـيد ضاري الـفياض عن طـريق ا
ـعـدل فـعلى بيع وايـجـار أمـوال الـدولـة رقم (٢١) لسـنـة ٢٠١٣ ا
ـزايدة احلضور في اليوم الثالث من الراغب باالشتراك في ا
الـيــوم الـتـالـي لـنـشـر االعـالن الـسـاعــة الـعـاشــرة صـبـاحـا واذا
ـزايـدة عطـلـة رسـمـيـة يـكون الـيـوم الـتـالي لـنـشر صـادف يـوم ا
ـزايـدة االعالن الــسـاعـة الــعـاشـرة صــبـاحـا واذا صــادف يـوم ا
عطلة رسـمية يكـون اليوم التـالي موعدا للـمزايدة مسـتصحب

ستمسكات التالية:- معهم ا
زايدة من الهيئة العامة انعة من الدخـول في ا ١- كتاب عدم 

زايدة. شترك في ا للضرائب نافذ لسنة ٢٠١٨ باسم ا
بلغ (٢٠ %) (٢٤٧٫٣٠٠) مئـتان وسبـعة واربعون ٢- تـأمينـات 
ـسـتـشـفى بـصك مـصـدق او نـقـد الف وثالثـمـائــة ديـنـار) المـر ا

وجب وصل امانات. ستشفى  يودع لدى محاسب ا
دنـية + بطاقـة السكن + البـطاقة التـموينية ٣- هـوية األحوال ا
ـزايدين ـزايدة اال ا (اصل مع صورة) لن يـسمح بـدخول قـاعة ا
زايـدة أجور حـامـلي الشـروط أعاله ويـتحـمل من تـرسو عـلـيه ا

زايدة ونسبة ٢ % اجور خدمة. نشر اإلعالن الذي رست به ا
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اشـــــــارة الى اعـــــــــــالن الوارد في صـحـيفـة الـزمان بـالـعدد (٦١٥١)
في ٢٠١٨/٩/٢٤ واخلــــاص اعالن مـــنــــاقـــصـــة جتـــهــــيـــز مـــادة الـــرز
ـوقع االلـكـتروني ــــــــرقـمـة ٢٠١٨/٤حـيث  ذكر بـالـلـغة الـعـربـية ا ا

شتريات الدولية كاالتي:- ناقصات وا علومات ا
  Market .com: Dg Market WWW.dg خطأ

WWW.dgmarket.com : Dg Market والصحيح
لذا اقتضى التنويه
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فقـدت مني الهوية الصادرة من رئاسة
جــامـعــة كــركـوك بــاسم (مــهـنــد مــنـذر
ن يـعــثـر عـلــيـهـا ابــراهـيم) الـرجــاء 

صدرها. تسليمها 
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بـتـاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣  حـضـر مـركـزنـا اخملـبــر (كـر فـزع حـسـ ظـاهـر)
لصـقة صورته أعاله دعو (مـحمد كـر فزع) وا مخبـرا عن فقدان ولـده ا
دونت اقواله وعرضت الكيفية على السيد قاضي حتقيق ابي غريب وقرر
فـقود في جـريدتـ محـليتـ راج الـتفـضل باالطالع تعـميم اوصـاف ا
واتخـاذ الالزم من قبـلكم خـدمة للـصالح الـعام وذلك المور حتـقيـقية.. مع
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