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تتقدم قبيلة السادة االعرجي بالشكر
سؤول الذي واالمتنان لكافة االخوة وا
ن حضروا مراسيم التشييع او 
قام على حضروا الى مجلس الفاحتة ا
رحوم السيد موسى غفور له ا روح ا
السيد شريف االعرجي او الذين ارسلوا
صابنا واساة  برقيات التعزية وا

اجللل سائل الله العلي القدير ان يحفظ
اجلميع من كل مكروه وان يتغمد فقيدنا

الراحل بواسع رحمته 
انا لله وانا اليه راجعون.

قبيلة السادة االعرجي عنهم 
bO « w{UI «
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رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية

w «dF « Íe d*« pM³ «

ركـزي العراقي / بـغداد عن اجـراء مزايدة عـلنية لـبيع ((مـنظومة يعلن الـبنك ا
ـوجب قـانــون الـبـيع وااليـجـار رقم (21) لـسـنـة 2013. ــركـزي))  الـتـكـيـيف ا
ركزي زايـدة العلـنية احلضـور الى بناية الـبنك ا ويدعـو الراغب االشـتراك با
ـصادف 2018/2/25 الـساعـةالعـاشرة العـراقي / شارع الـرشيـد ليـوم االحد ا

صباحا وفق الشروط االتية: 
ـبلغ (3.000.000) ثالثة مالي ركزي الـعراقي  1. صك مـصدق المـر البنـك ا
ـقـدرة للـمـنـظومـة وال يـسمح ثل 20% من مبـلغ الـقـيمـةا ديـنار عـراقي والـذي 

زايدة بدون تقد التأمينات. بدخول ا
صورة للمزايد. ستمسكات الثبوتية االصلية وا 2. ا

زايدة اجور نشر االعالن واجور داللية بنسبة %2. 3. يتحمل من ترسو عليه ا
نظومة ونقلها. زايدة اجور فك ا 4. يتحمل من ترسو عليه ا
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انـطالقاً من استـراتيجيـة التحـوّل الرقمي التي اعـتمدتـها زين مؤخراً عـقدت زين العـراق إحدى شركات مـجموعة
ـتـنـقّلـة في مـنـطقـة الـشـرق األوسط وشمـال أفـريـقيـا شـراكة مع زين الـرائـدة في خدمـات االتـصـاالت والبـيـانات ا
وجبها منصة  Instagram Storiesلإلعالن عن مختـلف خدماتها ومنتـجاتها وعروضها انستغرام تسـتخدم 

ومسابقاتها  وهي تعتبر سابقه في العراق في مجال االعالنات على مواقع التواصل االجتماعي.
ؤسـسـاتي والـعالقـات العـامـة  في زين الـعـراق قائال: ـوضـوع علق حـيـدر عـكـاب مديـر ادارة االتـصـال ا وحـول ا
"تهـدف زين العـراق إلبقاء مـستـخدمـيها عـلى تواصل دائم من خالل وسـائل التـواصل االجتـماعي لذا يـعتـبر هذا
: "انـطالقـاً من ريـادتـنـا في قـطاع الـتـعاون مع انـسـتـغـرام اخلـيار األمـثل لـلـتـفـاعل مع الـشـباب الـعـراقي" مـضـيـفاً
ـشـتركـيـنا بـتـكرة لـلـوصول  االتـصـاالت ستـتـيح لنـا هـذه الشـراكـة فرصـة االسـتفـادة من إحـدى أحدث احلـلـول ا

خصوصاً فئة الشباب".
ونـقل بيان تـلقـته (الزمان) امس عن عـكاب قـوله ( يعتـبر االبـتكار أحـد العوامـل الضروريـة لشركـات التـكنولـوجيا
العصريـة خصوصـاً في ظل االنتشـار الرقمي الـذي يشرّع األبواب أمـام فرص هائـلة للنـمو ستـعود بالـفائدة على
ستمـرة لالبتكـارات الرقمـية ضرورة لـلشركات واكبـة ا ـعنيـة ومنها مـشتركـينا. وبـالتالي بـات ا كافـة اجلهات ا

عيشة الرقمي). العصرية وزين العراق اليوم هي في طور التحوّل لتصبح أحد مزوّدي أسلوب ا
ـنـصة  Instagramالقت رواجـاً كـبـيـراً مـنـذ إطالقـها Instagram Stories  ـيـزة اجلـديدة جتـدر اإلشـارة أن ا
وخـصـوصاً ضـمن فـئة الـشـباب في الـعـراق مـا شكّل فـرصـة قيّـمـة لشـركـة زين الـعراق لـلـتواصل مع مـشـتركـيـها
مستخدمةً أسلوباً جديداً يتحدث لغتهم ويعكس اهتماماتهم. وفي إطار هذا التعاون ستستخدم زين العراق هذه

اخلاصية لنشر مجموعة متنّوعة من القصص تمزج ب الترفيه والعروض واالخبار للمشاركة مع جمهورها. 
يذكر أن شركة "زين العراق" تعـتبر إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحيـة التكنولوجية في البالد وتلتزم بتقد
ـا يتوافق مع تـطلعـاتهم ومتـطلباتـهم حيث سـبق وان اطلقت مـجموعة ـشتركـيها  أحدث احلـلول التـكنولـوجية 
ـيـة لإلعالم زين حـمـلـة إعالنـيـة حتت عـنـوان #خـلي_يومك_إسـتـثـنـائي بـالـشـراكـة مع "انـسـتـغـرام" الـشـركـة العـا

االجتماعي لتدش منصتها اإلعالنية في منطقة الشرق األوسط..


