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يسـر الشـركـة العـامة خلـدمات الـشـبكـة الدولـية لـلـمعـلومـات احدى
تـشــكـيالت وزارة االتـصـاالت ان تـدعـو جـمــيع الـشـركـات الـعـراقـيـة
شاركـة في الفرصـة االستثـمارية لـلعمل والعربـية واالجنـبية الـى ا
ـواقع االلكـترونـية واالنـظمة في مشـروع تطـوير مـركز اسـتضـافة ا
ـطلوبة  واصـفات الفـنية والـشروط القانـونية ا احلالـية وحسب ا
ـؤهلـة وفق اسلوب حيث سـيتم الـتعـاقد مع الـشركـة او الشـركات ا
الــشـــراكــات واســـتــنــاداً الـى قــانـــون الــشــركـــات الــعـــامــة رقم 22
لـسـنة  1997 فـعلـى جمـيع الـشـركـات الـراغـبـة بالـتـقـد مـراجـعة
القسم التجاري في مقر الشركة الكائن في بغداد  –العالوي  –قرب
جوازات الكرخ لغرض احلصول على وثائق االعالن لقاء مبلغ قدره

(5.00.000) خمسمائة الف دينار عراقي فقط غير قابل للرد .
ويـقدم الـعـطاء بـظـرف جتـاري وفني مـخـتومـ ومـغلـقـ مكـتوب
عـليهما اسم الدعوة ورقـمها ويتم تسليـمها الى قسم الشراكات في
مـقـر الشـركـة الكـائن في بـغـداد-الـعالوي-قرب جـوازات الـكرخ وان
اخـر مـوعـد السـتالم الـعــطـائـات هـو الـسـاعـــــــة (12) ظـهـراً لـيـوم
وافق (2018/10/28) عـلماً بـانه سيـتم البت بـالعروض (االحد ) ا
ـشـتـرك تـقـد ـهـا وعـلـى ا من قـبـل اجلـهـات اخملـتـصـة حــال تـقـد
ـطـلوبـة مع الـعطـاء وسـوف يهـمل الـعطـاء الذي لم ـسـتمـسـكات ا ا

ستمسكات ادناه : ترفق معه ا
1- تقد براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب لسنة 2017.

2- تقد احلسابات اخلتامية للسنوات  2016و  2017.
ماثلة مؤيدة من اجلهات ذات العالقة . 3- تقد قائمة باالعمال ا

E-mail/info@moc.gov.iq : البريد االلكتروني •
www.scis.gov.iq : وقع االلكتروني للشركة ا •
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درجة ادناه فـمن لديه الرغبة وجودات (سيـارات) ا ية للـبطاقة الـذكية (محدودة مـختلطـة) اجراء مزايدة عـلنية لبـيع ا تعـلن الشركة العـا
صادف بالشراء احلضور الى مقر الـشركة الكائن في الكرادة داخل خلف مستشفى الراهـبات من تاريخ نشر االعالن ولغاية يوم السبت ا
سـتمسـكات الثـبوتية زايـدة مستـصحبـاً معه مبـلغ التأمـينات الـبالغة ( 250الف ديـنار) ا 2018/10/13 الساعة 10:00 صباحـاً تاريخ ا

اآلتية:
دنية أصل وصورة. هوية االحوال ا

شهادة اجلنسية العراقية أصل وصورة.
دنية وشهادة اجلنسية. البطاقة الوطنية أن وجدت حتل بدالً من هوية االحوال ا

بطاقة السكن.
ت

العدد
ادة أسم ا

1
1

سيارة تاهو ابيض موديل  2008 / بغداد 
2
1

سيارة لكزز ابيض موديل  (2010) /  بغداد
3
1

سيارة الندكروز تويوتا رصاصي مدرعة موديل (2006) / بغداد
فعـلى الراغـب بـالشـراء والتـسجـيل واحلصـول على الـتفـاصيـل مراجـعة مـقر الـشركـة جلنـة البـيع وقسم اخلـدمات اإلداريـة ويتـحمل من

واد خالل مدة اقصاها عشرة ايام من دفع بدل البيع. زايدة اجور نشر االعالن ويلتزم بأستالم ا ترسوا عليه ا
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فـقـدت مني الـهويـة الـصادرة من (جـامـعة دجـلة
ن االهلية) بـاسم (ميثم حـيدر محـمد) الرجاء 

صدرها. يعثر عليها تسليمها 

Ê«bI

ـركــزي الـعـراقي فــقـد مـني بــاج دخـول الــبـنك ا
ن يعـثر بـاسم (فائـزة حـمدان كـميت) الـرجـاء 

صدرها. عليها تسليمها 
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{ انـشـيـون (كـوريـا اجلـنـوبـية)) ,أ
تحدة ف ب) - حاول خبراء األ ا
لـلـمــنـاخ الـسـبت اخـتــتـام اجـتـمـاع
الـتـصـديق عـلى آخـر تـقـريـر عـلـمي
ـــنــاخـي الــذي بـــشـــأن االحـــتـــرار ا
عـطـلـته احـتــجـاجـات عـبـرت عـنـهـا
مـلكة الـسعوديـة وفق ما علم من ا

. شارك عدد من ا
وقال مراقب طلب عدم كشف هويته
"نـحن قلـقـون جدا لـرؤيـة بلـد واحد
يـهـدد بتـعـطيل تـبـني تقـريـر خاص
لـلـخبـراء اذا لـم يـتم تـغـيـير نـتـائج

علمية او حذفها كما يطلب".
شـارك فان وبحـسب الكـثيـر من ا
ـمـلـكـة الـسـعـودية األمـر يـتـعـلق بـا
ي لــلـــنــفط اخلــام اول مــصـــدر عــا
اضي والـتي عـمـلت بـانـتـظام فـي ا
تحدة ضد على تعطيل عمل اال ا
نـاخي سواء تـعلق األمر التـغيـير ا
ـفـاوضـات بـتـقــاريـر اخلـبــراء او 
الـــــتــــوصـل الى اتـــــفــــاق خلـــــفض
ــســـبـــبــة انـــبـــعــاثـــات الـــغـــازات ا

ناخي. لالحترار ا
غلق ب وتأخر اختتام االجتماع ا

ـثـلي  126دولـة الـذي الـعــلـمـاء و
كان يـفتـرض ان يتم مـساء اجلـمعة
واستـمر طوال الـليل قـبل ان يحتج
الـوفــد الـســعـودي صــبـاح الــسـبت
عـلى االبـقــاء عـلى فـقــرة كـامـلـة في
آخر حـصيلـة علـمية حـول االحترار

صادر ذاتها. ناخي بحسب ا ا
وفي الـتـقـريـر الـذي احـيل مـلـخصه
ــصــادقــة الــدول وصف اخلــبــراء
بـنـاء على سـتـة آالف دراسـة اآلثار
الــقـــويــة لــزيـــادة االحــتــرار ب 1,5
ــكن ان درجـــة مــئـــويــة وهــو مـــا 
يحـصل في االرض بداية من 2030
 (2052-2030)اذا لـم يــــتم خــــفض
االنبعاثات التي سببها حاليا حرق

الوقود األحفوري.
ويـحـتج وفد الـسـعـودية عـلى فـقرة
تـشيـر الى التـزامـات اتفـاق باريس
الـذي تــعـهـدت فــيه الـدول بــخـفض
انـبعـاثاتـهـا وتشـير إلى عـدم كفـاية
ي إذا أراد ـستـوى الـعا ذلك عـلى ا
العـالم عدم تـسجـيل زيادة تـتخطى

 1,5درجة مئوية.
وافاد مشارك في اجللسة أن رئيس

اجلــلـســة الـعــلـنــيـة لــلـنــقـاش حـذر
الـســبت من ان "الـتـقـريـر في خـطـر"
قــبل ان يـدعــو الى جــلـســة ضـيــقـة

حملاولة حل االشكال.
ــأزق وكــان وفي حــال اســتــمــرار ا
كن مصـدر االحتـجاج بـلد واحـد 
للبـاحث الذين يـرأسون اجللسات
جتاوز االمر مع تسـجيل االحتجاج

في اسفل الصفحة.
WODH½ ‰Ëœ

مـن جـــــهــــتـه  أكّـــــد ولي الـــــعـــــهــــد
السـعودي األمـير محـمد بن سـلمان
في مقـابلة نـشرتهـا وكالة بـلومبرغ
اجلــمـــعــة أنّ بـالده "تــدفع" مـــقــابل
األسلحة التي تُزوّدها بها الواليات
تـحدة وذلك بـعد أن قـال الرئيس ا
األمـيـركي دونـالـد ترامب إنّـه يُدافع

عن دول نفطيّة "مقابل ال شيء".
وفـي انــتــقـــاد بــدا أنه يـــســتــهــدف
مــبــاشــرةً دول اخلـــلــيج وبـــيــنــهــا
السعودية حليفته قال ترامب أمام
ـتــحـدة اجلــمـعــيّـة الــعـامــة لأل ا
ـاضي "إنــنــا نُـدافع عن األســبــوع ا
عـــــدد مـن هـــــذه الـــــدول مـن أجل ال

شيء وهي تــســتـــفــيــد من ذلك من
أجل أن تـفـرض عـليـنـا أسـعـار نفط
أعـلى". وقال ولي الـعهـد السـعودي
لــبــلـــومــبـــرغ مــســاء األربـــعــاء في
الرياض "نعـتقد أنّنـا دفعنا ثمن كلّ
األسـلـحـة الـتي حـصلـنـا عـلـيـها من
ـــتـــحــدة هـي لــيـــست الـــواليـــات ا
أسلحـة مجّانـية" مشـددًا على "أننا

ال". اشترينا كلّ شيء با
غـــيـــر أنّ األمـــيــر قـــلّـل رغم ذلك من
شــــأن االخــــتالفــــات مـع الـــرئــــيس
األميركي قائالً "علـينا أن نقبل بأنّ
أيّ صـديق يـقـول أشـيــاء إيـجـابـيّـة
وأشـيـاء سـلـبـيّـة. يُـمـكن أن يـحصل
ســـوء تــفـــاهم ونـــحن نــضـع (تــلك
الــتـصــريــحـات) في هــذه اخلــانـة"
ومــــؤكّــــدًا أنه "يــــحبّ الــــعــــمل" مع

ترامب.
وكــان الــرئــيس األمــريــكي دونــالــد
تـــرامب قـــد ادلى بـــتــصـــريح غـــيــر
دبــلـــومــاسي بـــشــأن الـــســعـــوديــة
احلــــلــــيف الــــوثــــيق لــــبـالده يـــوم
الـــثالثــاء قـــائال إنـه حــذر الـــعــاهل
ـلك سـلمـان من أنه لن الـسـعـودي ا

“ يــبــقى في الــسـلــطـة ”ألسـبـوع
دون دعم اجليش األمريكي.

الــرئـيس األمـريــكي دونـالـد تـرامب
يـتـحدث مـع أنصـاره يـوم الـثالثاء.
تـــصــويـــر جــونـــاثــان إيـــرنــست -
رويــتـرز. وقــال تـرامب أمــام جتـمع
انـــــتـــــخـــــابـي في ســـــاوثـــــافـن في
مسيسبي ”نحن نحمي السعودية.
سـتقـولون إنـهم أغـنيـاء. وأنا أحب
لك سلمان. لكني قلت ’أيها لك ا ا
ا ال تتمكن لك- نحن نحميك- ر ا
من البقاء ألسبوع بدوننا- عليك

أن تدفع جليشك.“‘
ولم يـــذكـــر تــــرامب مـــتى قـــال ذلك

للعاهل السعودي.
WIOŁË W öŽ

وبــرغم الـكـالم اخلـشن فــقـد أقـامت
إدارة تــــرامب عالقــــة وثـــيــــقـــة مع
الـسـعـوديـة التي تـعـتـبرهـا حـصـنا
نطقة. في مواجهة طموح إيران با
كانت السعـودية احملطة األولى في
أولـى رحالته الـدولــيـة بـعــد تـولـيه

اضي. الرئاسة العام ا
وقالت وكـالة األنـباء الـسعـودية إن

ــلك سـلــمـان يـوم تـرامب اتــصل بـا
الــســبت وإنــهــمــا بــحــثــا اجلــهـود
الــرامــيــة لــلــحــفــاظ عــلى إمــدادات
الـنـفط لـدعـم اسـتـقـرار سـوق اخلام

ي. و االقتصاد العا و
والـســعـوديــة أكـبـر مــصـدر لــلـنـفط
اخلـام فـي الـعـالم والـزعـيم الـفـعـلي
ـصدرة لـلـبـترول ـنـظـمـة البـلـدان ا

(أوبك) التي انتقـدها ترامب بسبب
ارتفاع أسعار النفط.

كــــان تــــرامب قــــد قــــال في حــــديث
تحدة في باجلمعية الـعامة لأل ا
اضي إن أعضاء نيويورك الشـهر ا
أوبك ”كـــالــعـــادة يــنـــهــبـــون بــاقي
العالم .“وقال ترامب ”نـحن ندافع
عن كثير من تـلك الدول دون مقابل

وبـعـد ذلك يـسـتـغـلـونـنـا ويـرفـعـون
أســعــار الــنــفط. هــذا لــيس جــيـدا.
نــــريـــدهـم أن يـــتــــوقــــفــــوا عن رفع
األسعار وضغط أيـضا عـلى حلـفاء
ــتــحــدة مــنـهم آخــرين لــلــواليـات ا
انـيا الـيابـان وكوريـا اجلنـوبيـة وأ
الي لتـحـمل جزء أكـبر من الـعبء ا

للدفاع عنهم.
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