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قر العام عن بناء تدعو نقابة احملام العراقي  –ا
غرفة ومصـلى ومطبخ مع بنـاء بناية طـابق الطابق
االول مـخـزن ومـطـبخ وحـمـام والـثـاني غـرفـة لـعـمـال
الـنـقـابـة وملـحـقـات اخـرى وعـلى الـراغـبـ مـراجـعة
النقابة/ قسم احلسابات الستالم التندر اخلاص لقاء
مـبــلغ قـدره (خـمـســون الف ديـنـار) غـيــر قـابـلـة لـلـرد
وتــقــد الــعــروض بــظــرف مــغـلـق الى احلــســابـات
ـــوافق ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩ اعـــتـــبـــارا مـن يـــوم االحـــد ا
وافق ولـغاية نهـاية الدوام الـرسمي ليـوم اخلميس ا
٢٦ / ٩ / ٢٠١٩ ويــتـحـمل مـن يـرسـو عـلــيه الـعـرض

اجور نشر االعالن.
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رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٩ ناقصات اخلاصة باالوقاف ا زايدات و ا استناداً لقانون ا
تـعلن هيـئة إدارة واستـثمار أمـوال الوقف السـني عن اجراء مزايـدة علنـية في ديوان الـوقف السنـي / القاعة
بينـة أرقامها ـركزية  في منـطقة السـبع ابكار في السـاعة احلادية عـشر صباحـاً لتأجيـر األمالك التجاريـة ا ا
زايـدة مراجـعة ديـوان الهـيـئة مـستـصحـبـ معـهم بطـاقة وأوصافـها أدنـاه فعـلى الـراغبـ في االشتـراك بـا
ـدنية وشهادة اجلنـسية العراقيـة  أصل و صورة وتاييد سكن السكن  والبـطاقة التمويـنية وهوية األحوال ا
ـغنط ويـحتـوي على خـتم حراري ألمـر( هيـئة إدارة واسـتثـمار أموال مع صك مـصدق من مـصرف الـرافدين 
زايدة دفع اإليجار الوقف السني ) بالـتأمينات القانونيـة البالغة ٢٠% من بدل التقدير وعـلى من ترسو عليه ا
ـزايدات اخلاصة باألوقاف ادة ١٨ من نظام ا الـسنوي صفقة واحدة مع أجـور اإلعالن واللجان مع مالحظة ا
ـوظـفـ في دوائـر األوقـاف  وأقـاربــهم حـتى الـدرجـة الـرابـعـة من االشـتـراك في ـسـؤولـ وا والـتـي مـنـعت ا

دين جلهة الوقف .  زايدة وكذلك ا ا
وافق  ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩. زايدة يوم ( االثن ) ا يكون موعد ا
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{ واشــــــنـــــطـن- اف ب:  رفـــــعت
وزارة الـــعــدل األمـــريـــكـــيــة امس
دعـــوى قــــضـــائــــيـــة ضـــد إدوارد
ــوظف الــســابق لــدى ســنــودن ا
ركزية "سي وكالة االستخبارات ا
آي أيه" ووكالـة األمن القومي في
ــنـعه من االســتـفـادة من مـسـعى 
عائدات كتاب جديد قام باصداره.
ــدنــيــة بــحق وتــنص الــدعـــوى ا
سـنودن عـلى أن الـعـمـيل الـسابق
الـــذي يــعـــيش في روســـيــا بـــعــد

تـسـريـبه مـعـلـومـات حـول بـرامج
ــراقــبــة احلــكــومــيــة لــلــواليـات ا
ـتحـدة قـام بانـتهـاك الـتعـهدات ا
التي وقعهـا خالل عمله احلكومي
ــعــلــومــات بـــعــدم الــكــشف عـن ا

تعلقة بوظيفته. ا
ورد سـنودن عبـر تويتـر قائال بأن
كتابه "سجل دائم" الذي  طرحه
لـلبـيع الـثالثاء هـو "الـكتـاب الذي

تريد منك احلكومة أن ال تقرأه".
وتـزعـم الـدعـوى أن سـنـودن نـشـر

ه أوال للوكـالت كـتابه دون تقـد
احلــــكــــومـــــيــــتــــ حــــيـث عــــمل

راجعتهما قبل النشر.
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وفي بيـان قالت وزارة العـدل إنها
ال حتـاول منع نـشر الكـتاب لكـنها
تـســعى السـتـرداد أي عـائـدات قـد
يحـصل علـيهـا سنودن مـنه وهو
الـذي يواجه اتهـامات بالـتجسس
في بالده قد تؤدي به الى السجن
لعـقـود. وأشـارت الـوزارة الى انه

 شـمل ناشـر الكـتاب "مـاكميالن
بـابـلـيشـرز" في الـدعـوى ل"ضـمان
عـــــــدم حتـــــــويـل أي أمـــــــوال إلى
ســنــودن".وقــالـت مــســاعــد وزيــر
الــعـدل جـودي هـانت "لـقـد انـتـهك
إدوارد سـنـودن الـتـزامـا تـعهـد به
ــتـحــدة عــنــدمـا وقع لــلـواليــات ا
اتـفـاقـات كـجـزء من وظـيـفـتـه لدى
ــركــزيـة وكــالـة االســتــخــبـارات ا
وكـــمـــتــــعـــاقـــد مـع وكـــالـــة األمن

القومي".

وأضـــــاف "إن قـــــدرة الـــــواليـــــات
ـعـلـومات تـحـدة عـلى حـمـايـة ا ا
احلـسـاسة لـألمن القـومي تـعـتـمد
تـعاقدين ـوظف وا عـلى التزام ا
بـــاتــفـــاقــيـــات عـــدم الــكـــشف عن
ــعــلــومــات". وتـابـع "لن نــسـمح ا
لـألفــراد بـــإثــراء أنـــفــســـهم عــلى
ـتـحـدة ودون حــسـاب الـواليــات ا
ـراجعـة قبل االمتـثال اللـتزامات ا
الـنـشـر".ورد سـنـودن بـالـقـول "من
الــصـــعـب الـــتـــفــكـــيـــر فـي خــا

مـصـداقيـة أكـبـر من قـيام حـكـومة
ــتــحــدة بـرفـع دعـوى الــواليــات ا
قـضـائيـة تـزعم أن كـتـابك مـوثوق
جـــدا لـــدرجــة ان كـــتـــابــتـه كــانت

مخالفة للقانون".
ويـعـيش سـنـودن في روسـيـا مـنذ
تـســريـبه آالف الــوثـائق الــسـريـة
إلى الــصـحــافـة عـام  2013الـتي
كشفت عن نطـاق مراقبة احلكومة
األميـركية لـلمواطنـ بعد أحداث

 11ايلول/سبتمبر.

ـــدافـــعـــ عن وبـــالـــرغم من أن ا
احلق بــاخلـصـوصــيـة اشـادوا به
بـاعتـبـاره منـبّـها اال ان الـواليات
تـحدة اتهمت سـنودن بتعريض ا
األمن الــقـومي لــلــخـطــر ووجـهت
ــــوجب قــــانـــون الـــيـه تـــهــــمـــا 
الـتجـسس.وفي مـقـابـلـة مع اذاعة
"سي بـي أس" االثـــــنـــــ أعـــــرب
ســنـودن عن رغـبــته بـالـعـودة الى
تحدة "اذا كان بإمكانه الواليات ا

ادوارد سنودناحلصول على محاكمة عادلة".
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