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ـكن وصف زيــارة رئـيس الــوزراء الـعــراقي لـلــمـلــكـة الــسـعــوديـة بــأنـهـا ال 
ـنـطــقـة ومــالـهـا من إعـتـيــاديـة في ظل تــصـاعــد األزمـات وإحـتــدامـهـا فـي ا
ا تـكون أشبه بـتلك الزيـارة اخلاطفـة التي أجراها الى إنـعكاسات دولـية ور
طـهران بـعد أزمـة النـاقالت البـريطـانـية واإليـرانيـة ولكن هـذه الزيـارة أشمل
ـنـطـقة. ـا يـدور في ا وأوسع رغم أن األولى ال تـخـلـو من أرتـبـاط أحـداثـهـا 
بـات من الـواضح أن أسـرار الـلــعـبـة في الـشـرق األوسط واخلـلـيج واضـحـة
ـجـهـولـية وسـرها ال يـخـتـلف كـثـيراً عن عـلـنـهـا ومـا عاد ألطـرافـهـا الـتذرع 
اجلـاني أو صنـعت لنـفسـها عـدواً كي تلـقي علـيه كل أسبـاب مشـاركتـها في
هـذه األحداث بصـورة مبـاشرة وغيـرها ولكن لـيست كل األطـراف تعرف من
ــسـتـفـيــد أو تـغض الـطـرف خـوفــاً من إنـهـيـار حتــالـفـات تـعـقــدهـا ضـامـنـة ا
لـسـيــاسـاتـهــا وال تـريـد أن تـضـع نـفـســهـا في عـداد اخلــاسـرين الى درجـة
ـنـطـقـة لـلـتـهـاوي; عـمـيـقـة كعـمق الـتـورط والعـزة بـاإلثم. األفـكـار الـتي تـقـود ا
اخلـليج وإستراتيـجيته ولكـنها كالـنهر اجلاري بـبطء ال يرى أحد جريانه وال
تغـيرة الـتي تظهـر أكثر يـسمع له صوت كـما هي األحـداث التي كاألمـواج ا
وضـوحاً ولها أجتاهـات منها تـعرف من أين القوة الـتي تدفعهـا وتخبرنا عن
نطقة خيارات كثيرة متاحة وقد أستنفذت معظم قواها اجلريان. ليس أمام ا
مـا تملك من أعالم وإستعراض عضالت وأن قبلت النتائج فخياراتها من مر
الى أمَـرْ وال سـيـمـا بـعـد الـضـربـات اإلســرائـيـلـيـة لـلـعـراق وسـوريـا ولـبـنـان
والـضربـات الـتي تعـرضت لـها شـركة أرامـكـو السـعوديـة وأن لم يُـفصح عن
اجلـهات اجلـانية ولـكن هنـاك دالئل تؤشـر علـيهـا. في ظل كل هذه الـتطورات
ـتحدة كـانت للرئـيس العراقي بـرهم صالح كلـمة في اجلمـعية الـعامة لأل ا
شكالت وضـرورة نوعيـة احللول الـتي تتمـحور على احلوار وأوضح حـجم ا
ـانات الـدول اجملاورة له ـباشـر وللـعـراق جتربـة سابـقـة بجـمع رؤوساء بـر ا
همة وأتت الدول اخملتلفة وجلست ازاء طاولة واحدة وليس من وجنح بـهذه ا
ـسـتـحـيل أن تـكـون قـمـة عـلـى مـسـتـوى الـرؤوسـاء في بـغـداد الـتي تـسـعى ا
لـلـوسـاطة ومـوثـوقـة من جـمـيع األطـراف وال تـخـتـلف أو تـتـقـاطع أو تـتـمـحور
لـطـرف. لم تـعـد اخلالفـات واإلتـفـاقـيـات دولـيـة فـحـسب بل مـعـظـمـهـا يـتـعـلق
ــلــفــات ولـيس بــعــيــداً عن كل مــلــفـات الــعــراق وســوريـا وتــركــيــا والــيـمن
والـسـعوديـة وايـران واخلالف اخلـليـجي وكل هـذه الـدول تخـتـلف وتـتفق في
مـلف بينمـا العكس في ملف آخـر ولكنـها معنـية بها جـمعاء بصـورة مباشرة
ـا اجلزم أو غـيـر مبـاشـرة وفـيـهـا لم تـعـد فقط األصـابع تـشـيـر لإلتـهـام وإ
ووضع اليد على اجلُرح. يرى العراق أن له القدرة على جمع وشـدة اإلحتدام
ـتحـدة ولـيس مـستـحـيالً أن يـجـتمع ـشـاركـة األ ا األطـراف في بـغداد و
لف السـعودي اإليراني الـيمني كل األطراف الـكبار عـلى طاولة حـوار وفي ا
خـاسرة بل واقفة على هـاوية اإلنهيـار وال أحد يتكهن أو يـراهن على إنهيار
اآلخـر قبله فاليمن يـخسر عشرات الضـحايا يوميا وإقـتصاد أيران يتراجع
مع شـدة احلـصـار اإلقــتـصـادي وشـركـة أرامـكـو الــسـعـوديـة أوقـفت نـصف
إنـتاجـها وطـلبت مـا يتـجاوز مـليـار دوالر وما قـادم على هـذه الدول سـيكون
ــا يُـجــبـر طـرف عــلى الـرد أعـنف وســتـنــفـذ الــذرائع وكل شيء واضح ور

باشر وتكون الكارثة.  ا
إن الـشرق األوسط قلب العـالم والعراق قلـبه ويسعى إلقامـة مؤتمر يضم كل
األطـراف يـضم بجـانب دول اخلـلـيج ايران والـيـمن وسـوريا وتـركـيا واالردن
ـتحـدة لـيـضع حد فـاصل حلـرب اليـمن وتـسـوية اخلالف اخلـلـيجي واال ا
الحة االيـراني واخللـيجي اخللـيجي واالزمـة السـورية وتنـاول مسـألة أمن ا
ـتحـدة دون تـدخل أطـراف أجـنبـيـة ويـأتي هذا في اخلـلـيج وبحـمـايـة األ ا
الـتحرك بـإتفـاق الرئاسـات العراقـية الـثالث وسبقـه لقاءات مع سـفراء الدول
تحدة وأمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والتي عنية وتشاور مع األ ا ا
ـنــطـقـة من األزمــة وتـفـادي الـتــصـعـيــد. بـعـد زيـارة أبـدت رغـبـة فـي أخـراج ا
هدي الى السعـودي أشار بعد لقاءه الـعاهل السعودي وولي عهده أن عـبدا
ـا أنـهــا كـذلك فالبــد لـهــا أن تـضع حـد كل األطـراف ال تــرغب بـاحلــرب و
نطقة وتوترها وقد يأتي الوقت الذي يجف البترول أو يستنزف إلستنزاف ا
وكـمـا يـصـرح احللـفـاء أن ال أحـد يـقـدم خـدمـة مـجـانـيـة وأن الـدول الـعظـمى
لـيست مؤسـسات خيـرية وبهذا يـكون العـراق خير وسـيط وأوثق صديق لكل
الـدول اخملـتـلـفة وأن الـقـراءة تـقـول أمـا أن تـرغـبـون احلرب
فـأن الـسـاحـة مـفـتـوحـة والـنـتـائج مـعـروفـة ومن تـتـهـمون
عـلنياً أمـامكم أو تعـودوا الى بغداد ألن اخلالفات في
ـيـة الـشــرق األوسط لـيــست أعـقـد مـن احلـروب الـعــا
ـــبـــاشــر وقـــنـــاعـــة كل دولــة الـــتي حـــلـــهــا احلـــوار ا
ـساحتها وحجمها وجار صديق خير من ألف جار

فتاح في بغداد. عدو وال تدقوا طبول احلرب ألن ا
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من يـعمل بالـسيـاسة يـسيس كل شيء خلدمـته الشـخصيـة واحلزبـية .. بذات
ـلف وال تقـبل اجلمود .. ـنطق عـليه ان يـؤمن بسـ الكـون التي ال تـتوقف  ا
فـكل القوى تتبدل واالحوال تتغير ومن يـستفيد من اذرع السياسة سيخضع
ـعيار الـزمن وعلـيه حتمل تـبدالتهـا .. وفق قاعـدة ( كل من عليـها فـان ويبقى
وجه ربك ذو اجلالل واالكـرام .. ولو دامت لـغيرك مـا وصلت اليك .. والـعبرة
ن اعـتـبــر ..) ..  وقـد قـال امـيـر احلـرب والـسـالم عـلي بن ابي طـالب.. ( مـا

اكثر العبر واقل االعتبار ) .. 
وضـوع من زاوية أخرى ..فالـفرق ب التـحضر والبداوة  ان في هـنا نقرا ا
ـصـالح .. فـيـمـا تـتـشـوه االولى يـسـود الـقـانـون وتـصـان احلـقـوق وتـنـتـعش ا
صالح الـشخصـية على حسـاب العامة  فـكلما ـناظر في الثـانية وتنـتعش ا ا
عنى مؤسساتـية ) ارتقى اجملتمع نحو مصاف الدول زادت احلـياة مدنية ( 
ـتحضرة والـعكس صحيح . اذ تـقاس البلـدان بفرض قوى الـقانون والوعي ا
ا ـشروعـة ومـحاولـة تـطويـره وتعـديـله  فـيه وتنـفـيذه والـعـمل ضمن حـدوده ا
ـؤسـسـاتـيــة ويـرسـخـهـا .. بـذات الـوقت يـقـضي عـلى كل ـدنـيـة ا يـؤمن تـلك ا
طـهـا على اجملـتمع .. احملـاوالت الشـخصـيـة التي حتـاول فرض اسـلـوبهـا و
ظاهر الفردية واالستبدادية والعشوائية  واشاعة روح ذلك عـبر استئصال ا
كن جتاوزه ألي ـصلحـة العـامة بديالً عـنهـا كرمز اسـاس اول واخيـر  ال  ا

مجتمع يحاول السير في ركاب التحضر ..
نـتظر  بـعد قـحط وضيم  شـمولي طويل  في عـراقنـا اجلديد  عـلى خالف ا
ــني الـنـفـس بـالـعــيش حتت مـظــلـة دسـتــور حتـكـمـه الـقـوانــ وتـخـدمه كــنـا 
صالح العامة واخلاصة  ينمو ويزدهر فيه الرقي  ـؤسسات  وحتفظ به ا ا
وذجاً لبلدان اخرى . لكن حصل العكس فجاء االرتداد فضيع حتى نكون ا
ؤسـسـات  بل اضـعفت قـيم اجملـتمع  حـداً سـادت فـيه القـوة واهـمـلت فـيه ا
سـلطـة الـدولـة  حتى اصـبـحت اجـهزة احلـكـومـة احللـقـة االضـعف في عراق
ـارس قـواه ن اخــذ  ـا هــمش أداؤهـا  جــراء سـطــوة الـبــعض  الـيــوم  
بـالشكل الـذي ينسجم مع الـطمع واجلشع والـهوى واالنانـية بكل دونـيتها بال

ادنى حساب لالخر .. 
ظاهر احلضارية  التي حترص دن تعد من أهم ا الشوارع وارصفتها في ا
ـواطـنـون عـلى اظـهـارهـا بـالـشـكل االفـضل  شـكالً ومـسـاحـة احلـكـومـات وا
ا تـعنـيه من رمـزية عـاليـة االنعـكاس وتـشجـيراً وتـنظـيفـاً واخالءً وافـساحـاً  
ـدى االلتـزام بـالقـوانـ واشاعـة الـوعي بالـقـانون واسـتـتبـاب الـنظـام  النـها
طـريق النـاس وجواز مرور حـركة اجملـتمع ومـظهر تـنظـيمه والـتزامه الـقانوني
واالخالقي والـوطني والـديني حـتى ان رسولنـا األعظم مـحمد ص أوصى من
بـواكـيـر الـرسـالـة احملـمـديـة ضرورة حـفـظ الطـريـق العـام : ( ازالـة األذى عن

الطريق ) .. 
في عـراقـنـا اجلـديد اصـبح الـشـارع مـعـرضـاً السـتـعـراض الـقوة .. فـكل من
ـثل واجــهـة سـيــاسـيــة او عـشـائــريـة او أي قـوة أخــرى يـبـدا امـتـلك ذراعــاً 
بـاقـتـطـاع جــزء كـيـفي والـتــجـاوز بـصـورة فـاضـحــة بال أدنى خـوف او حـيـاء
مــجــتــمــعي  حــتى اصــبح كـل من له الــرغــبــة بــاقــتــطــاع جـزء مـن الــشـارع
ـكــنه عـمـل ذلك بال مـنع أو ــصـاحلـه اخلـاصــة   واالرصـفــة وتـســخـيــرهـا 
حـــســـاب أو مـــتــابـــعـــة  بل وال حـــتى ادنى درجـــــــات الـــوعي واالحـــســاس

سؤولية . با
فـالبـعض اصبح يـضع صورة ديـنية او عـلمـاً يرمـز لقـداسة او رمـزية لـعنوان
صالح العامة حتـت ذلك الشعار فيقطعون شارعاً عاماً مـع ويبدا بانتهاك ا
ويـضـعون في وسـطه االكـشـاك واحملـال واالغنـام واالشـغال
... واي مـقـترح يـفـكـرون به لـيال .. يطـبـقـونه نـهارا بال
خـشية او حساب للمجتمع والدين والدولة .. فالبعض
يـتخذ من األزياء والشـعارات دكانا شـخصياً له على
طـول الزمـان .. سـيمـا أولـئك الذين يـغـيرون جـلودهم
بـ ليلـة وضحاهـا .. وهم كثـر ويتكـاثرون في الرحم

.. قراطي بشكل لم يكن متاحاً دكتاتورياً الد
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{ الــــــريــــــاض (أ ف ب) - قــــــتل
احلـــارس الـــشــخـــصي لـــلـــعــاهل
ـلك سـلـمـان بـن عـبد الـسـعـودي ا
العزيـز إثر إطالق النار عـليه بعد
"خالف شـخـصي" في جـدة بـغرب
ـــمــلـــكـــة بــحـــسب مـــا أعـــلــنت ا

الشرطة السعودية األحد.
وأفادت قناة اإلخبارية السعودية
الرسمـية "مقـتل عبدالعـزيز الفغم
احلــــارس الـــــشــــخـــــصي خلــــادم
احلــرمـ الـشـريـفـ بـإطالق نـار

إثر خالف شخصي في جدة".
ونـقـلت وكـالـة األنبـاء الـسـعـودية
عن مـتحـدث باسم شـرطة مـكة أن
قــوات األمن قــتــلت مــطــلق الــنـار
بـــيــنــمــا أصــيـب ســبــعــة آخــرون
بــيـنــهم شـخـص فـيــلـيــبـيــني إثـر

تبادل إلطالق النار.
تحـدث أن الفغم كان يزور وأكد ا
مــنـزل صـديق له فـي مـديـنـة جـدة
غرب السـعودية ثم حـضر صديق
ـــــدوح آل عـــــلي. آخـــــر يـــــدعى 

وأضاف أنه "أثـناء احلـديث تطور
الــنــقــاش بــ الــلـواء الــفــغم وآل
ــنـزل عــلي فــخــرج األخــيــر من ا
وعـــــاد وبـــــحـــــوزته سـالح نــــاري
وأطـلق الــنــار" مــا أدى إلى مــقـتل
الـــفـــغم وإصـــابــة شـــخـــصــ في

نزل بينهم عامل فيليبيني. ا
وقــــــــتـل آل عـــــــلـي فـي وقـت الحق
وأصــيب خــمــسـة مـن رجـال األمن
عـندمـا رفض االسـتسالم بـحسب

تحدث. ا
‚Ëc « W×zô

والـلـواء طــويل الـقـامــة والـنـحـيل
لك سلمان عن قرب الذي يحرس ا
حــاضــر فـي أذهــان الــســعــوديــ
الــذين أعــربـــوا عن حــزنــهم عــبــر

وسائل التواصل االجتماعي.
وأعـلـنت الـسـعـوديـة الـسـبت أنـها
سـتـفـرض غـرامــات عـلى مـخـالـفـة
"الئــحـة الــذوق الــعـام" وال ســيّــمـا
"اللباس غير الالئق" و"التصرفات
اخلــادشــة لـــلــحــيــاء" وذلك غــداة

ملكة أنّهـا ستُصدر للمرّة إعالن ا
األولى في تــاريــخــهــا تــأشــيــرات

سياحيّة.
وحــدّدت الئـحــة الـذوق الــعـام 19
مخـالـفـة يـعـاقب علـيـهـا بـغـرامات
مــــالـــيــــة وذلك غــــداة إعالن بـــدء
ـــمـــلـــكـــة بـــإصـــدار تـــأشـــيــرات ا
ـوارد سـيـاحـيـة حملـاولـة تـنـويع ا
االقـتـصـادية لـلـبـالد الـتي تـعـتـمد

بشكل كبير على النفط.
ونــــقل بــــيــــان لــــلــــحــــــــــكــــومــــة
الـســعـوديــة عن وزارة الـداخــلـيـة
قـولــهـا إن الـالئـحــة تـفــرض عـلى
الـرجـال والـنـسـاء ارتـداء الـلـباس
احملـــتــشـم وعــدم خـــدش احلـــيــاء

العام. 
وإن لـــلـــنـــســاء حـــريـــة اخـــتـــيــار
لباسهن شرط ان يكون محتشما.
وكان رئـيس مجـلس إدارة الهـيئة
الـعـامة لـلـسيـاحـة والتـراث أحـمد
مـلـكة اخلـطـيب أكد اجلـمـعـة أنّ ا
ســتـــخــفّف مـن قــواعـــد الــلـــبــاس

وتــفـصـل بـ اجلــنـســ تُــعـتــبـر
وجــهــة سـيــاحــيــة وكــان إصـدار
التـأشيرات يقـتصر عـلى احلجاج
واألجـــــانب الـــــعـــــامـــــلـــــ عـــــلى

أراضيها.
وأورد مــــوقع إلــــكــــتـــرونـي تـــابع
للـهيئة الـعامة لـلسيـاحة والتراث
الوطـني باللـغة اإلنكـلــــــــيزية أن
عـلى الـرجــال والـنـســاء االمـتـنـاع
عن ارتـــــداء مـالبس تـالــــــــــــصق
اجلــــسم أو حتــــمل كــــتــــابـــات أو

صورا بذيئة.
ـــوقع أن عــلـى الــنـــســاء وتـــابع ا
تـغـطــيـة الـكـتـفــ والـركـبـتـ في

األماكن العامة.
وأنـــفــقت الــســعـــوديــة مــلــيــارات
الــدوالرات حملــاولـــة بــنــاء قــطــاع

سياحي من الصفر.
وفي آب/أغـسـطس 2017 أعـلـنت
ـمـلكـة مـشـروعا كـلـفته مـلـيارات ا
الـــدوالرات لــتــحــويل 50 جــزيــرة
ومـــواقع طــبـــيــعــيّـــة أخــرى عــلى
سـاحل الـبـحر األحـمـر مـنتـجـعات
ملكـة أيضاً مواقع فاخرة.ولـدى ا
أثــريــة مـــثل مــدائن صـــالح الــتي
تــضمّ قــبــورا مـــبــنــيــة بــاحلــجــر
الـــرمــلي وتـــعــود إلـى احلــضــارة
النبطية الـتي بنيت خاللها معالم
أثــريــة مـعــروفــة بــيــنــهــا مــديــنـة

البتراء األردنية.

ســـــيـــــتـــــوجّب عـــــلـى الـــــزائــــرات
األجـــــنـــــبـــــيّـــــات ارتـــــداء "مالبس
مـحــتـشـمـة".ويــنـظـر إلـى الـعـبـاءة
عـلى أنّهـا رمز لـلحـشمـة لكن ولي
ح العهد األمير محمد بن سلمان 
ـاضي إلى تـغيـيـر محـتمل الـعام ا
في مـسـألـة فـرض ارتـداء الـعـبـاءة
في األمـاكن العـامة بـعدمـا قال إنّ
ـرأة ال تـعـني ان تـرتـدي حــشـمـة ا

العباءة.
—«Ëe « ŸöÞ«

وتــــابــــعـت الـــوزارة أن الـالئــــحـــة
تــــهــــدف إلى الــــتــــأكــــد من اطّالع
الـــزوّار والـــســيـــاح عـــلى قـــواعــد
الـــســـلـــوك فـي األمـــاكن الـــعـــامـــة

وتقيّدهم بها.
مـلكـة قد أعـلنت اجلـمعة وكـانت ا
أنـهــا ســتـصــدر لـرعــايـا 49 دولـة
تحدة وأستراليا بينها الواليات ا
ودول أوروبية تأشيرات سياحية
إلــكــتــرونــيــة أو تــأشــيــرات عــنــد

الوصول.
ويُـعـتــبـر إطالق قـطـاع الــسـيـاحـة
أحـد أهمّ أسس رؤيـة 2030 وهي
خـطّـة طــمـوحـة طــرحــــــــــهـا وليّ
الــعـــهــد الــســـــــــــــعــودي األمــيــر
مــحــمــد بن سـلــمــان إلعــداد أكــبـر
رحـــــــــلة مـا بعد اقتـصاد عـربي 
ـملكة النفط.وبـشكل عام لم تكن ا
احملــافـظــة الـتي حتــظــر الـكــحـول
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للنسـاء األجنبيـات وستسمح لهنّ
بـالـتـنـقّل من دون ارتـداء الـعـباءة
ـــقـــابل إلى أنّه لـــكـــنّه أشـــار في ا

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٧٦
التاريخ: ١٢ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

بـنـاء عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـديـريـة بـلـديـات مـيـسان/
ـرقم ١٦٩٤١في ٨ / ٩ / ٢٠١٩ تـعـلن شـعـبـة االمالك ا
جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديريـة بلـديات مـيسان عن
ـدرجــة تـفـاصـيـله في تـأجـيـر (مـحل حـرفي رقم ١٠) ا
زاد ادنـاه والعائـد الى مديريـة بلديـة علي الشـرقي با
الـعـلـني اسـتـنادا لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولة
ــعـــدل فــعــلـى من يــرغب ــرقم (٢١) لـــســنــة ٢٠١٣ ا ا
ـزايدة الـعـلنـية مـراجعـة مـديريـة بلـدية بـاالشتـراك با
يوما عـلي الشـرقي او سكـرتيـر اللـجنـة خالل مدة ٣٠ 

تـــبـــدأ من الـــيـــوم الـــتـــالـي من تـــاريخ نـــشـــر االعالن
مـسـتصـحـبا مـعه صـورة من البـطـاقة الـشـخصـية مع
الـتأميـنات الـقانونـية التي ال تـقل عن ٢٠% من القـيمة
ـزايدة ـقـدرة لبـدل االيـجار لـكـامل مدته وسـتـجرى ا ا
في الـيـوم الـتـالي من مــدة االعالن الـسـاعـة الـعـاشـرة
والنصف صـباحا خالل الـدوام الرسمي ويـكون مكان
اجـراءهـا فـي مـقـر مـديـريـة بــلـديـة عـلي الـشـرقي واذا
ـزاد الـعلـني عـطلـة رسـميـة فـيؤجل الى صـادف يوم ا
اليوم الـذي يليه من ايام الـعمل الرسـمي ويتحمل من
ـزايــدة اجـور الـنـشـر واالعالن وايــــــة تـرسـو عـلـيه ا

اجور قانونية اخرى.
التفاصيل

ÊU O   U¹bKÐ d¹b  Ø VO³Š ` U  Õö  Ø 5ÝbMN  Æ—

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٥٠٠
التاريخ: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩
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بـنـاء عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـديـريـة بـلـديـات مـيـسان/
ـرقم ١٧٢٠١ في ٩ / ٩ / ٢٠١٩تـعـلن شـعـبـة االمالك ا
جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديريـة بلـديات مـيسان عن
درجـة تفاصـيلها تـأجير (ساحـة لوقوف الـسيارات) ا
زاد في ادنـاه والـعائـدة الى مـديـريـة بـلديـة كـمـيت بـا
الـعـلـني اسـتـنادا لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولة
ــعـــدل فــعــلـى من يــرغب ـــرقم (٢١) لــســـنــة ٢٠١٣ ا ا
ـزايدة الـعـلنـية مـراجعـة مـديريـة بلـدية بـاالشتـراك با
كمـيت او سكرتير الـلجنة خالل مدة ٣٠ يوما تبدأ من

اليـوم التالي من تـاريخ نشر االعالن مـستصـحبا معه
صــورة من الــبــطــاقـة الــشــخــصــيــة مع الــتــأمــيــنـات
قدرة لبدل القانونية التي ال تقل عن ٥٠% من القيمة ا
ـزايـدة فـي الـيـوم االيـجــار لـكــامل مـدته وســتـجــرى ا
الـتـالي من مـدة االعالن الـســاعـة الـعـاشـرة والـنـصف
صـباحـا خالل الدوام الـرسمي ويـكون مـكان اجـراءها
زاد في مـقـر مـديريـة بـلديـة كـميت واذا صـادف يـوم ا
العـلني عطلة رسـمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه من
زايدة ايام العمل الـرسمي ويتـحمل من ترسو عـليه ا
اجور النشـر واالعالن واجور اللجـان البالغة  %2واية

اجور قانونية اخرى.
التفاصيل

ÊU O   U¹bKÐ d¹b  Ø VO³Š ` U  Õö  Ø 5ÝbMN  Æ—


