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بالنظر لعدم حصول راغب
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا

بينة في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجير االمالك ا
زايدة مـراجعة سكـرتير اللـجنة في مـقر بلديـة العمارة خالل فـترة (١٥) خمـسة عشر يـوما تبدأ من الـيوم التالي فعلى الراغـب باالشـتراك في ا
لنـشر االعالن مـستـصحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية البـالغـة (٥٠%) من القـيمـة التـقديـرية (الـكامل مدة الـتأجـير) ويـنادى لـلمـزايدة في الـساعة
زايدة عطلة دة اعاله من تاريخ الـنشر وعلى قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا العاشرة والنصف صباحا في اليوم التالي النتهاء ا
ترتبـة على ذلك مع جلب هوية االحوال ـصاريف ا زايدة اجور الـنشر وكافة ا رسمـية يكون موعدهـا اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسـو عليه ا
صـادقـة الكمـال اجراءات الـتعـاقد دنـية وبـطـاقة الـسكن ويـكون عـلـيه مراجـعة مـديريـة بـلديـة العـمارة خالل فـتـرة(١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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شروط التأجير
طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

ساهـمة اخملتلـطة عن رغبتهـا في التعاقد ـنصورا تعلن شـركة فندق ا
ــكــافـحــة احلــشــرات والــقــوارض. فــعــلى الــشــركـات ذات مع شــركــة 
االختـصاص تقد عروضـها مفصـلة الى الشعـبة القانـونية في مبنى
وجب الفـندق الـكائن فـي لصاحلـية قـرب مبـنى االذاعة والـتلـفزيـون 
ستمسكات الثبوتية اخلاصة بالشركة من ظرف مغلق مرفق به كافة ا
طـلـوبة سـتـمسـكـات ا (شـهـادة تأسـيس + عـقد تـأسـيس.... الخ) من ا
علما ان تاريخ انتـهاء استالم الطلبات هو نهاية الدوام الرسمي ليوم
٥ / ١١ / ٢٠١٨ وعــلى الــراغــبــ غـي الــتــقــد مــراجــعــة الــشــعــبــة

طلوبة. واصفات والشروط ا القانونية لغرض االطالع على ا
مع التقدير
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العدد: ٤٠٤٣٢
التاريخ: ٥ / ١٢ / ٢٠١٨
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مديرية شرطة بغداد الكرخ
مديرية شرطة ابي غريب
مركز شرطة الرسالة

العدد/ ١٤٨١٥
التاريخ/  ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨
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ؤرخ تنفيـذا لقرار السـيد قاضي حتقيـق ابي غريب احملترم ا
تضمن:  رفقة نسخة منه طيا وا في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨ وا

ـفـقـود كل من (محـسن ابـراهـيم رجا يرجـى تعـمـيم اوصاف ا
ومنـذر ابراهـيم رجا) والـلذان فـقدا اثـناء خـروجهم من دارهم
هندسـ متوجه الى الواقـعة في منطقـة ابي غريب/ حي ا
سـوق ابي غـريب بتـاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٩ وتـزويـدنـا بنـسـخة

من صحيفة النشر.
مع التقدير..
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MCB/ عــنـوانه/ الــكـرادة شــارع ٦٢ مــقـر قــنـاة
ؤسسة الفن واالعالم دير العام  ا

بـالـنـظر جملـهـوليـة مـحل اقـامتك في شـرح الـقائم
بـالتـبليـغ وتأييـد مخـتار مـحلـة ٩٠٤ حي الوحدة
ولـيـس لك مـوطن دائـم او مـؤقت لــلـتــبـلـيـغ تـقـرر
تـبـلـيـغك اعالنــا بـصـحـيـفـتـ مــحـلـيـتـ وتـقـرر
ـديريـة خالل ثالثة ايـام تبدأ حضـورك الى هذه ا
من الـــيـــوم الـــتـــالي لـــلـــنـــشـــر لــغـــرض اســـتالم
وجودات الـعائدة لكم في قـاعة مسرح كـهرمانة ا
ـؤرخ ١٩ / ١١ / ــحـضــر الـتــخـلــيـة ا ــثـبــتـة  ا
ـودعــة لـدى الــشـخص الــثـالث (مــحـمـد ٢٠١٨ وا
اسـمـاعـيل ابـراهـيم) وعـنـد عـدم حـضـورك سـوف

تتخذ االجراءات القانونية وفق قانون التنفيذ.
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فقدت مـني الهوية الـصادرة من وزارة الثقـافة/ هيئة
) الرجاء الـسياحـة باسم (نـضال جـميل عبـد احلسـ

صدرها . ن يعثر عليها تسليمها 

رقمة MC0060446 في2018/1/7   فقدت مني الهوية ا
الـصـادرة مـن وزارةالـتـجــارة مـكت الــوزيـر بــاسم (مـاجـد
ن يعـثر علـيها حميـد عبد اجملـيد محـمد صالح الـرجاء 

صدرها. تسيلمها 
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{ الــــقـــاهــــرة- ا ف ب : أعــــلــــنت
جـامــعـة الـدول الـعـربــيـة في بـيـان
امس االثــنــ أن مــوقــفــهــا جتــاه
تـعـلـيق عضـويـة سـوريا لـم يتـغـير

لعدم وجود "توافق عربي".
ـــســــاعـــد وقـــال األمــــ الـــعــــام ا
لـلـجـامـعـة حـسـام زكي في مـؤتـمـر
صـحــافي "ال يــوجــد تـوافـق عـربي
حـول مـسـألــة اعـادة الـنـظـر بـشـأن
قـــرار "تــعــلــيق عــضــويــة ســوريــا

باجلامعة العربية".
وتـعـاني دمـشق عـزلة دبـلـومـاسـية
عـلى الـصعـيـدين الـعـربي والدولي
مـــنـــذ انـــدالع الـــنـــزاع فــيـــهـــا في
اذار/مـــــــــارس  ?2011جتــــــــــلت
خـصوصا في اغالق غـالبـية الدول
الـعـربيـة والـغـربـيـة سـفـاراتـها في

سوريا.
W¹uCŽ oOKFð

وفي  12تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر
أي بـعد نحـو ثمانـية أشهر 2011
من بـدء االضــطـرابـات في سـوريـا
اتـخــذت اجلـامـعـة الــعـربـيـة قـرارا
بتـعليـق عضـوية سوريـا مع فرض
عقوبـات سياسية واقـتصادية على
دمـشق مـطـالـبـة اجلـيش الـسوري

ب"عـــدم اســتـــخـــدام الــعـــنف ضــد
ناهض للنظام". تظاهرين ا ا

قتل وتـسبب النـزاع منذ انـدالعه 
أكثر من  360ألف شخص وبدمار
هـائل في الـبـنى الـتـحـتـيـة ونـزوح
وتـشـريـد أكـثـر من نـصـف الـسـكان

داخل البالد وخارجها.
ومـن جـــهـــة أخـــرى لـــفت زكي إلى
"عـدم وجـود تـنـسـيق بـ الـرئـيس
الـسوداني عـمر البـشير واجلـامعة
الــعـــربــيــة فـــيــمــا يـــخص زيــارته

االخيرة لدمشق".
ـاضي وقــام الــبــشـيــر األســبــوع ا
بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى
نظيره السوري بشار االسد إلجراء
مــحـادثــات ثـنــائــيـة بــ الـبــلـدين
وتـــطــورات االوضــاع فـي ســوريــا

نطقة. وا
والــبــشــيــر هــو أول رئــيس عــربي
يــزور الــعــاصــمـة الــســوريــة مــنـذ

اندالع النزاع في سوريا.
بــدأ فـي الـــســودان امـس اإلثـــنــ
إضــــراب عــــام في إطــــار مــــوجــــة
احتـجـاجـات تـشـهـدهـا الـبالد مـنذ
رفــعت احلــكــومــة أســعــار اخلــبـز
وأعقـبها حتـرّك احتجاجي تـخلّلته

صـدامات دامـية قـد يكـون األضخم
على اإلطالق خالل ثالثـة عقود من

حكم الرئيس عمر البشير.
ولبّت قطاعات مختلفة الدعوة إلى
اإلضـــراب الــتـي أطــلـــقــهـــا األحــد
" في ـهنـي الـسودانـي "جتمّع ا
حــ كــانـت الــتــظــاهــرات ال تـزال
مستمـرة حتى وقت متأخر من ليل
األحـد في مــدن عـدّة وال سـيّـمـا أم
ـديـنـة الـتـوأم لـلـعـاصـمة درمـان ا

اخلرطوم.
وقـال الطـبيب مـحمـد األصم عضو
ــهــنـيــ لـوكــالــة فـرانس جتـمّع ا
بــرس إنّ "اإلضــراب بــدأ الــســاعـة

الثامنة صباحاً (السادسة ت غ.
وأضـاف "اآلن جتري عمـليـة حصر
سـتشـفيـات التي نـفّذ فـيها لعـدد ا
اإلضــراب في كـل الــســودان وعـدد
األطـبـاء الــذين شـاركــوا فـيه لـكن
لـديـنـا جتـارب سـابـقـة في الـدعـوة
الى إضــرابــات شــاركت فــيـهــا كل
ـســتــشــفــيـات احلــكــومــيــة بـكل ا

مناطق السودان".
وفي بـــيــان أصـــدره اإلثــنـــ قــال
ـهـنــيـ إنّه قـرّر تــسـيـيـر جتــمّع ا
تـــظــاهــرة الـــثالثــاء إلـى الــقــصــر

اجلمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة
اجلـــمــهـــوريــة تـــطــالـب بــتـــنــحّي
الـــرئــــيس فــــوراً عن الــــســـلــــطـــة
استجابة لرغبة الشعب السوداني

وحقناً للدماء".
وأضـاف البيـان أنّ التجمّـع يقترح
إذا ما وافق الـبشـير عـلى التـنحّي
أن "تـتشـكّل حـكومـة انـتقـالـية ذات
هام محدّدة ذات صبغة كفاءات و
تــوافــقــيــة بــ أطــيـاف اجملــتــمع

السوداني.
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ورأى مــحــلّــلــون بــنــاء عــلى هــذه
الــتـطـوّرات أنّ األوضـاع مـفـتـوحـة
عـلى كل االحتمـاالت معـتبرين أنّه
إذا كـــــــــان احملـــــــــرّك األســـــــــاسي
لالحــــتـــــجــــاجــــات هــــو الــــوضع
االقـــتــصــادي فـــإنّه في الـــنــهــايــة

مرتبط بسياسات احلكومة.
وقـال عـبـد الـلطـيف الـبـوني عـمـيد
كــلــيّـــة االقــتــصــاد فـي اجلــامــعــة
الـوطـنـية لـوكـالـة فـرانس برس إنّ
"الـسـبـب األسـاسي لالحـتـجـاجـات
اقتصادي ومـرتبط بغالء األسعار
إالّ أنّ األزمـة االقــتـصـاديـة جـذرهـا
ســــيـــاسـي ومــــتــــمـــثّـل في فــــشل

الـسـياسـات احلـكومـيـة وارتكـابـها
أخطاء وسوء إدارة".

ـؤتـمر تـحـدّث بـاسم حزب ا لـكنّ ا
الوطـني (احلـزب احلـاكم) ابـراهيم
الـــصــــديق اعــــتــــبـــر أنّ اســــبـــاب
االحـــتــجــاجــات اقــتــصــاديــة لــكنّ
"الـــبــعض" اســـتــخـــدمــهـــا خــدمــة

"ألجندات سياسية.
وقـــال "هــنـــاك ســـبــبـــان لألحــداث
أحـدهــمـا الـضــائـقــة االقـتــصـاديـة
وهــذا مــفــهــوم االحــتــجــاج ضــدّه
واحلــكــومـة مــعـتــرفـة به والــنـاس
خرجت بسبب شحّ اخلبز والوقود
والسيولة النقدية وهذا من حقّها".
وأضـاف "أمّـا الـسـبب الـثـاني فـهو
أجنـدات سـياسـية بـعـضهـا داخلي
ألحـزاب يساريـة تريد خـلخلـة بنية
الـدولـة وبـعـضـها أجـنـدة خـارجـية
مرتبطة باجملموعة التي أُعلن أنّها
ضــبــطت وتــنــتـــمي حلــركــة عــبــد
ـتـمـردة وجـاءت من الـواحــد نـور ا
اســـرائـــيل وهي من تـــســبـــبت في
ـــؤســـســـات.لــــكنّ احملـــلّل حـــرق ا
السياسي مـحمد لطيف وهو كاتب
زاويـة يـومـيـة في صـحـيـفـة "الـيوم
الــــــــتـــــــالـي" رأى أنّه "فـي ظـلّ شحّ
ــوارد الــذي تـعــاني مــنه الــدولـة ا
وغياب أفق حلّ لألزمة االقتصادية
تاح حلّ سياسي اخليار الوحـيد ا
بـانــفــتــاح احلــكـومــة ومــخــاطــبـة
مــطـالب اجلــمــاهـيــر وفـتـح مـنــبـر
كوّنـات السياسية احلوار مع كل ا

السودانية دون استثناء".
WOł—Uš Èu

غـيـر أن الـبـوني يـعـتـبـر أنّ "الـباب
مـفـتــوح عـلى كل االحــتـمـاالت: إذا
دخـلت قــوى خـارجــيــة عـلى اخلط
وسـانـدت االحـتـجـاجـات حـتى لـو
إعالمــيـاً فــقط فــسـيــؤدي ذلك إلى
تـغيـيـر سيـاسي. أمّـا إذا لم يـحدث

ذلك فستتراجع االحتجاجات".

وأوضح أنّ "سبب ذلك بـسيط وهو
أنّه ليس هـناك مجال للـمقارنة ب
عارضـة الداخلية والـقوة األمنيّة ا
لـلـنظـام".من نـاحيـته اعـتبـر لـطيف
أنّ "استمـرار التـظاهر يـعتـمد على
ردّة فــعل احلــكــومــة فــإذا أصـرّت
عـــلى احللّ األمــنـي والــتــصـــعــيــد
سيـحدث تصعيـد من الطرف اآلخر
وقف مفـتوحاً وسـيصبح حـينهـا ا
عــلى كل االحــتـمـاالت" مــحـذّراً من
أنّه "في ظـلّ الــتـــركــيـــبــة الـــهــشّــة

لــلــســودان وانــتــشــار الــكــيــانــات
كن للمـستقبل أن يكون سلّـحة  ا
".وأضـاف "لـيس هنـاك خـيار قـاتمـاً
سوى مراجـعة الـتركيـبة احلـاكمة
وعــلـى احلــزب أن يــراجع عالقــاته
ومـواقـفه وإال سـيــجـد نـفـسه أمـام
وضع ال يـحـسـد عـلـيه وأعـتـقـد أن
حزباً بـهذه الـهشـاشة الـتي ظهرت
ـرحلة الـقادمة لذا كـنه قيادة ا ال 

مراجعة مواقفه وهيكله حتمية".
ـــــــثـل قـــــــال الـــــــبـــــــوني إنّ بـــــــا

"االحتـجاجـات أحـدثت هزّة عـنيـفة
داخل النظـام وال بدّ له من مراجعة

مواقفه".
ــتــحــدّث بــاسم احلــزب غــيــر أنّ ا
احلــــاكم قــــال إنّ "أيّ تــــركــــيــــبــــة
سياسية حتدث فيها تغيّرات وهذا
أمـــر طــبــيــعي ومـــطــلــوب ونــحن
كـحزب نـطـوّر هيـاكـلنـا بـاستـمرار
وهذا االمـر غير مرتبـط بالتطورات
اآلنيـة ونـعمل في هـذه األيـام على

البناء الهيكلي للحزب".
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