
ــبــعــوث الــصـــيــني اجلــديــد لــتــلك ا
ـنـطــقـة اجلـزائــري سـعـيـد جــيـنـيت ا
الــذي انــهـى مــهــمــة اســـتــمــرت أربع
ـــبـــعــوث ســـنـــوات. ويـــقع مـــكـــتـب ا
نـطـقـة الـبحـيـرات الـعـظمى اخلـاص 
تحدة في في نيروبي. وأكدت اال ا
بيـان أن الـدبـلومـاسي الـصـيـني لديه
اكثـر من  30سنـة خـبـرة دبلـومـاسـية
في الـعــالم وخـصــوصـا في افـريــقـيـا
حــــيث تـــولـى عـــدة مــــهـــام رفــــيـــعـــة

ستوى. ا
وكان الدبـلومـاسي خصـوصا سـفيرا
لـلـصــ في  الـنــيـجـر (2009-2012)
والسنغال (2015-2012) وجمهورية
ــوقــراطـــــــــيــة الــكــونـــــــــــغــو الــد
(2018-2015) كما عمل سابــــــقا في
ســـفـــارتي الـــصـــ في الــــــــغـــابــون

وفرنسا.
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الدبلوماسي
الصيني هوانغ

تشيا

ــكــانــة الــتي كــانـت حتــتــلــهـا وهي ا
اليابـان. وبلـغت حصة الـص حـاليا

تحدة 12% من موازنة عمل اال ا
ـئة من مـوازنة عـمليـات حفظ و15 با
الـسالم.والــصـ الـعــضـو الـدائم في
مـــجــــلس االمـن الـــدولـي تـــمــــلك حق
النقض وهـي مساهم كـبيـر أيضا في
ارســـال قــــوات ضـــمـن مـــهــــام حـــفظ
ـتـحـدة حيث السالم الـتـابـعة لال ا
ينتشر أكثر من  2500 جندي صيني
ضـمن بـعـثـات فـي مـالي وجـمـهـوريـة
ـوقــراطــيـة وجــنـوب الـكــونــغـو الــد
السودان ولبـنان. ومنـطقة الـبحيرات
ـتـحدة الـعـظـمى الـتي حتـاول اال ا
ارســاء االســتــقــرار فــيــهــا مــنــذ عـدة
ســنــوات تــضـم دوال مــثل بــورونــدي
واوغــنـــدا وجــمـــهــوريـــة الــكـــونــغــو
ـوقـراطـيــة وروانـدا. وسـيـخـلف الـد
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ـتحدة) تـحدة (الـواليات ا { اال ا
(أ ف ب) - عــ االمـــ الـــعــام لال
ـتـحـدة انـطــونـيـو غـوتـيـريش امس ا
ســفـيــرا صــيـنــيــا هــو هـوانغ تــشــيـا
مـبـعـوثـا خـاصــا جـديـدا الى مـنـطـقـة
البحيرات العـظمى في شرق إفريقيا
للمرة االولى بالـنسبة لـلص ما يدل
ــنـــظـــمــة عـــلى تـــنــامـي دورهــا فـي ا

الدولية.
وقــال مـــصــدر دبــلـــومــاسي صـــيــني
لوكالة فرانـس برس "إنه أول مبعوث
ـــتــحــدة خــاص صـــيــني" الن اال ا
تـقــول ان لـيس لــديـهـا عــلم بـســابـقـة

اثلة منذ نحو عشرين عاما.
والصـ الضـالعـة كثـيرا دبـلومـاسيا
واقتصاديـا في افريقـيا أصبحت في
االونة االخيرة ثاني مساهم مالي في
ـتحدة تـحدة بـعد الـواليات ا اال ا
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يـعد مـهـرجان الـقـرين الثـقـافي (الكـويـتي) الذي يـنـظمه اجملـلس الـوطني لـلـثقـافة
ربد عمّرة مثل مـهرجان ا هرجـانات الثقافـية العربيـة ا والفنـون واآلداب أحد ا
غربي) ومهرجان اجلنادرية (السعودي) وقد التأم (العـراقي) وموسم أصيلة (ا
هـذا الـعــام في دورته اخلـامــسـة والـعــشـرين وكـان مــوضـوع نـدوتـه األسـاسـيـة
"اإلعالم اجلديد واألزمات الثقافية" التي خُصّصت ألبحاث ودراسات وحوارات
معمّـقة شملت "تأثير الـثورة التقنية في االتصـاالت". وأسهمت هذه الثورة جذريًا
في التـأثيـر على حـياة الـناس أفـراداً وجمـاعات وشـعوباً وبـلدانـاً حيث لـم تترك
مجاالً مـن مجاالت احلـياة اال وتغـلغلت فـيه لدرجة جـعلت الـعالم مخـتلفـاً بفعل
واصالت وبـقـدر ما زادت من هيـمـنة وسـائل االتـصال وتـكـنولـوجـيـا اإلعالم وا
درجـة الـتـواصل ب الـنـاس فإنـهـا في الـوقت نفـسه وضـعت حـواجز بـيـنهم إذْ
ـباشـر وحلّ محـلّه الـعالم اإلفـتراضي في الـكثـير من األحـيان. تقـلّص التـفاعل ا
ـعلـومات وهـذه األخيرة تـصل إليه ـعرفـة إلى عالم ا وانتـقل اإلنسـان من عالم ا
دون خـبـرة إنـسانـيـة حـتى أن "اإلعالم اجلـديـد" أصـبح مـنـتجـاً لـلـمـعـرفـة وليس
ناقالً لـلمعلـومات فحسب بل مـؤثراً في كل شيء تقريـباً من العلم إلـى الشائعة
ومن الـــرأي إلى اخلــبــر ســواء كــان صــحــيــحــاً أم كــاذبــاً ومن هــتك األســرار
ـا يــدفع احلـكــومـات الــشـخــصـيــة إلى االخــتـراقــات وتـهــديـد األمن الــوطـنـي 
ـنـع الـتـأثـيـر الـسـلـبي واجملـتـمــعـات إلى الـتـفـكـيـر فـي إيـجـاد مـعـاجلـات وحـلـول 
للـظواهر اجلـديدة وهو مـا نعني بـه األمن السيـبراني. وهنـاك رأيان متـعارضان
بشـأن التعامل مع الـظواهر اجلديـدة في اإلعالم األول - يريد منع أو حتر أو
وضع رقابـة شديدة على وسائل االتصـال احلديث حتت عنوان "األضرار" التي
كن أن تـلحـقهـا بـالفـرد أو اجلمـاعة أو الـدولة تـلك الـتي قد تـؤدي إلى جرائم
والثـاني - ال يريـد أي نوع من الرقـابة كي ال تـستـغلهـا احلكـومات حلجب اآلراء
علـومات واألخبار بعنوان "حريّة التعبير" التي ينبغي  أن تكون مصانة حسب وا
الـشـرعـة الـدوليـة حلـقـوق اإلنـسـان. وب هـذا وذاك هـنـاك رأي ثـالث يـنـحاز إلى
حريّة الـتعبير وال يريد احلدّ منها لكنه يفرّق ب حريّة التعبير و"حريّة" التشهير
وإحلـاق أضـرار بـالـفـرد أو اجملـتمـع أو الدولـة لـذلك يـقـتـضي إيـجـاد تـوازن ب
حريّـة التعبير واحلق في حـماية اخلصوصـية واحلفاظ على األسـرار الشخصية
والعـامة من األضرار احملـتملـة أو الناجـمة عن االسـتخدام غـير الشـرعي أو غير
ا يؤدي إلى التـجاوز على أسسها. وقد ناقشت الندوة القانـوني حلريّة التعبير 
"الـشـعبـويـة االتصـالـية" الـتي دأب عـلى اعتـمـادها بـعض األشـخاص أو اجلـهات
نـاعـة الشـخصـية أو الـتي تـشتـغل علـى تشـكيل الـرأي العـام مع قـياس درجـة ا
اجملـتـمعـيـة إزاء تـلك الظـاهـرة من خالل فـهم ودراسة الـتـقـنيـات وربـطـها بـالـقيم
اجلديـدة التي يروّج لها اإلعالم الرقمي "اجلديد" نـاهيك عن عالقتها باالقتصاد
الـوطـني أو اإلقـلـيمـي أو الدولي وعـنـاصـر احلـمـاية تـلك هي مـا نـقـصـده باألمن
السيـبراني الذي هو مجموعة من الـوسائل التقنية والتـنظيمية واإلدارية التي يتم
ـصـرّح به  أو سـوء اسـتــغالله وذلك لـضـمـان ــنع االسـتـخـدام غـيــر ا اتـبـاعـهـا 
عـلومـات وحق احلصـول عـليـها من جـهة وتـعزيـز حمـاية اسـتمـراريـة عمل نـظم ا
ـتعـلّـقة بـاألمن الوطـني من جـهة وسـرّيـة اخلصـوصيـات الـشخـصـية أو الـعامـة ا
أخرى واتخاذ التدابير الضرورية لعدم التجاوز عليها. وإذا كان اإلعالم القد
ن يـقوم بـالـوظيـفـة اإلعالميـة لـيـؤرخ اللـحـظة حـسب تـوصيف الـبـير مـنحـصـراً 
كامـو للـصحـافي فإن أي فـرد بـإمكـانه أن يقـوم بهـذا الدور في اإلعالم اجلـديد
ـيل والـهـاتف الـنـقـال وجـميـع الوسـائل الـتي يـطـلق عـلـيـهـا الـذكـية من خالل اإل
ــكن إرسـال خــبـر وصــورة وصــوت وبـالــتـفــاصـيل لالتــصـال  smart بـحــيث 
احمليـطة خالل حلظـات ليصل إلى العـالم أجمع ويتـلقّاه مـئات اآلالف من الناس
بـل ماليـ الــنـاس بــلـمح الــبـصــر. وإذا كـان الــتـحــكّم بــوسـائل اإلعالم مــا قـبل
كنـاً ويسـيراً فإن اجلديد: الـصحـيفة والـراديو والـتلفـزيون والـكتاب وغـيرهـا 
ـكـان الــتـحـكّم بـوسـائل اإلعالم اجلـديــدة تـلك الـتي لـهـا وجـهـاً من الـصـعـوبـة 
ة الثقـافة والعـلوم والتكـنولوجـيا ووسائل االتـصال واحلقوق إيجابـياً يتـعلّق بعـو
ـعـلومـات واجلـمال ووجـهـاً آخر سـلـبي قد يـكـون خطـراً وهـو ما يـدفع الـعالم وا
ـة ثــمـنه بــاهـظــاً وتـلك إحــدى مـفـارقــات ثـمـن الـذكـاء اإلنــسـاني حــيث تـتـم عـو
الكراهـية والتعصّب ووليده التطرّف وح يـتحوّل األخير إلى سلوك يصبح عنفاً
كن أن يـتحـوّل إلى إرهـاب إذا ما ضـرب عـشوائـياً بالـتحـريض عـليه وهـكـذا 
واجهتها ألسباب عنصرية أو طائفية أو دينية أو فاألول يعـرف الضحية ويقوم 
آيـديـولـوجـيــة أمـا الـثـاني فـهــو ال يـعـرف الـضـحـايــا بل يـريـد إحـداث رعب في
اجملـتـمع لـتحـقـيق أهدافه خـارج أي اعـتبـار إنـساني. ومـثل هـذا اإلشكـال يـطرح
نـجزات العـلمية- سألـة من زاويتهـا اإلنسانيـة ما السـبيل لتـنظيم اسـتخدام ا ا
الـتـقـنـيـة بـحـيث ال يـؤدي إلى إحلـاق ضـرر بـاإلنـسـان دون حـجب حـقه فـي إبداء
تعلقة بالثقافة علومات وغير ذلك من احلقوق ا الرأي والتـعبير واحلصول على ا
والـعـلم والتـكـنولـوجيـا والـتعـليم واآلداب والـفـنون? ولـعلّ ذلك يـحتـاج إلى وسائل
واكبة الذكـاء اإلنساني بتـعظيم الفوائـد وتقليص األضرار ذكيـة 
ـنع اجلـرائم الـتي حتـرّض عـلى بـوضـع تـشـريـعـات جـديـدة 
الـتــعـصب والــتــطـرف والــعـنف واإلرهــاب والـعــنـصــريـة
وإفـــشــاء األســـرار بــهـــدف حـــمــايـــة اخلـــصــوصـــيــات

الشخصية والعامة.
{ باحث ومفكر عربي

Í—u « nK*« uJÝu  w  ÊU¦×³¹ ÊUſËœ—√Ë 5ðuÐ
wJ¹d _« »U× ½ù« ÊUA UMð sDMý«ËË …dI½√ ∫WOł—U)UÐ —bB

{ موسكـو (أ ف ب) - عقـد الرئيس
ـيـر بـوتــ ونـظـيـره الـروسي فـالد
الــتــركي رجـب طــيب اردوغــان امس
األربعاء في موسكو محادثات بشأن
سـوريــا حـيث تـسـعـى انـقـرة القـنـاع
سؤولـ باقتـراحها اقـامة "منـطقة ا
نع أي حكم آمنة" في شمـال سوريا 

ذاتي كردي على احلدود.
ويقف الـرئيـسان عـلى طرفي نـقيض
من األزمـة الـسـوريـة فـروسـيـا تـقـدم
الدعم للحكومة السورية بينما تدعم
ـعـارض الـذين ـسـلـحـ ا تـركـيـا ا
يحاربون نظام الرئيس بشار االسد.
ورغم اخلالفات يـؤكد البـلدان أنـهما
يــعــمـالن مــعــا وبــشــكل وثــيق عــلى

ستمرة ايجاد حل سياسي للحرب ا
منذ سبعة اعوام وقد وافقت روسيا
وتـركــيـا عـلى تـنــسـيق عـمـلــيـاتـهـمـا
ـــيــدانــيــة في ســـوريــا بــعــد إعالن ا
الــرئــيس االمــيــركي دونــالـد تــرامب
ــاضي بــسـحب ــفـاجىء الــشــهـر ا ا

القوات األميركية من هناك.
وقال اردوغان في خطاب اإلثن انه
سـيـبـحث مـع بـوتـ اقـتـراح تـرامب
انشـاء "منـطقـة آمنـة" تسـيطـر علـيها
تـركـيا في شـمـال سـوريـا. وقـد أبدى
تـــرامب تــأيــيــده لـــهــذه الــفــكــرة في

منتصف كانون الثاني/يناير.
ــــتـــــحــــالـــــفــــ مع اال ان األكــــراد ا
ـتحـدة والذين يسـيطرون الواليات ا

على اجلـزء االكـبر من شـمال سـوريا
يـرفـضـون الــفـكـرة خـوفـا من هـجـوم
ناطق التي تقع تركي محتمل ضـد ا

حتت سيطرتهم.
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ــرجـح ان تــعــارض مــوســكــو ومن ا
أيـضـا الفـكـرة الن بـوتـ يـدافع مـنذ
بـدايـة الـنـزاع عن ضـرورة اسـتـعادة
الـنــظـام الـسـوري الــسـيـادة عـلى كل

أراضي البالد.
كــمــا أن وزيــر اخلــارجــيــة الــروسي
ســيــرغي الفــروف اعــتــبــر االســبـوع
ـاضـي ان شـمــال سـوريــا يـجب ان ا
ينتقل الى سيطرة النظام السوري.
وبـــعـــد نـــحــو ثـــمـــاني ســـنــوات من

الـــصــراع الـــدامي في ســـوريــا أدى
االنــســحـــاب األمــيــركي إلى تــعــزيــز
دعـومة من حمـلة الـنظـام السـوري ا
روسيـا إلعـادة فرض الـسـيطـرة على

البالد.
فالقوات الـكردية التي بـاغتها إعالن
تـرامب سـحب اجلــنـود األمـيـركـيـ

ـساعـدة من النظـام السوري طلبت ا
ـتـمـثل بـهـجـوم ـواجـهـة الـتـهـديـد ا

تركي.
وأشــاد الــكـرمــلــ بـدخــول الــقـوات
السورية إلى مـدينة منبج الـرئيسية
في الـشـمـال لــلـمـرة األولى مـنـذ ست

سنوات.
وحتضر موسكو لتـنظيم قمة ثالثية
مع تـركـيــا وإيـران بـدايـة هـذا الـعـام
كجزء من عملية أستانا للسالم التي

أطلقتها الدول الثالث عام 2017.
وقــال يــوري أوشــاكــوف مــســتــشـار
بوتـ للـسيـاسة اخلـارجيـة في لقاء
ــاضي مع صـــحــافــيــ األســـبــوع ا
"حتى اآلن لم يتـم حتديد مـوعد لكن
بـعــد اجــراء مـشــاورات مع اردوغـان
سنبدأ التحضيرات للقمة الثالثية".
وعـــقــــدت آخـــر قــــمـــة بــــ بـــوتـــ
واردوغان والـرئـيس االيـراني حسن
روحــــــــــــــــــــانــي فـي إيــــــــــــــــــــران فـي
ـاضي أيـلـول/سـبـتـمـبر مـن الـعام ا
حـــيث طـــغى عـــلى جـــدول األعـــمــال
الــبـحث في مــصـيــر مـحـافــظـة إدلب
الواقعـة في شمال غـرب سوريا. ولم

تسفر القمة عن نتائج.
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وتـــدهــورت الــعالقـــات بــ روســيــا
وتـركـيا إلى أدنـى مسـتـوى لـهـا مـنذ
ســــــــــنـــــــــوات فـي تـــــــــشـــــــــــــــــــرين
الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر 2015 عــنـــدمــا
أســقــطت الــقــوات الـتــركــيــة طــائـرة

حربية روسية فوق سوريا.
ولـــكن بــعــد اتــفـــاق مــصــاحلــة عــام

عادت العالقات بسرعة الى 2016
طبـيعـتها وعـاد التـعاون بـ بوت
واردوغان حـول سـوريـا كمـا أعـلنت

تـركـيـا عن شـراء أنـظـمـة دفـاع جوي
روســيـة الــصــنع وعن بــنـاء روســيـا

ألول محطة نووية تركية.
وقـــال مـــصـــدر بــوزارة اخلـــارجـــيــة
الـتـركـيـة إن الـوزيـر مـولود جـاويش
أوغــلـو بــحث مع نــظـيــره األمــريـكي
مايك بـومبـيو عـملـية االنـسحاب من
ســوريـــا والــعالقــات الــثــنــائــيــة في
ــة هــاتـفــيــة امس. ولم يــكـشف مــكـا
صدر مـزيدا من الـتفـاصيل. وأعلن ا
الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد تــرامب
ـاضي عزم واشنـطن سحب الشـهر ا
القوات من سوريـا في حتول مفاجئ
في الـسيـاسة األمـريـكيـة. ويـتواصل
الــبـلــدان الــعـضــوان بــحـلف شــمـال
األطــلـسي بــشــأن خـطــة االنـســحـاب

ومحاربة فلول تنظيم داعش.
وأوضح الرئيس الـتركي رجب طيب
أردوغــان يـوم االثــنـ أن تــركــيـا لن
تـسـمح بـأن تصـبح ”مـنـطـقـة آمـنة“
تـفكـر في إقـامتـهـا في شمـال سـوريا

قاعدة لالنفصالي األكراد.
ـــاضـي وبـــعـــد قـــرار واألســــبـــوع ا
الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم

ديسمبر كانون األول سحب كل 19
ؤلـفـة من ألـفي الـقـوات األمـريـكـيـة ا
جنـدي من سـوريـا قـال أردوغان إنه
بحث مع تـرامب إقامـة تركيـا منـطقة
آمـنــة بـعـمق  20مـيال داخل سـوريـا

على امتداد احلدود ب البلدين.
وقال أردوغـان إن تركـيـا ستـعمل مع
كل مـن يـــرغب في تـــزويـــدهــا بـــدعم
زمـعة لوجـيـستي لـلمـنـطقـة اآلمنـة ا
ولكنه أضـاف أنها ستـتخذ إجراءات
فيـما يـتـعلق بـســـــــوريـا إذا لم يكن
هنـاك وفاء بـالتـعهـدات التي تـلقـتها
أنـقـرة.وتـابع قـائال ”لن نـسـمح أبـدا
ـنطـقة آمـنـة تتـحـول إلى مسـتـنقع
ـوجود جـديـد ضد تـركـيـا مـثل ذلك ا
في شــمــال الــعــراق حــيث مــا زلــنـا
نــــواجه مـــشـــاكـل.  ال نـــتـــحـــدث عن
مـنــطـقـة آمـنـة (كـحــمـايـة) من تـركـيـا

. ا منطقة إلبعاد اإلرهابي وإ

وتــهــاجم طــائــرات تــركــيـة مـن حـ
آلخر قواعد في شـمال العراق حلزب
العـمـال الكـردسـتانـي احملظـور الذي
يقاتل مـنذ ثالثة عـقود من أجل حكم
ذاتي بجنـوب شرق تركـيا. وتعـتبره
ـتـحـدة واالحتاد تـركـيا والـواليـات ا

األوروبي منظمة إرهابية.
ويــوم األحــد أبــلغ أردوغــان تــرامب
بأن تـركيـا مسـتعدة لـتولي األمن في
مدينة منبج السورية والتي شهدت
ـــاضي مــــقـــتل أربـــعـــة األســـبـــوع ا
أمـريــكـيـ هـم جـنـديــان ومـوظـفـان
مــدنـيــان في تـفــجـيـر أعــلن تـنــظـيم

سؤولية عنه. الدولة اإلسالمية ا
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ورحـبت تـركـيـا بـقرار تـرامب سـحب
الــقــوات األمــريـكــيــة بــيـنــمــا جتـري
استعدادات لـتنفيـذ هجوم في شمال
ســوريـا يـســتـهــدف وحـدات حــمـايـة
الشعب الكـردية السوريـة التي تقول
أنـقـرة إنهـا مـرتـبـطة بـحـزب الـعـمال
الكردستاني.وتسـاعد قوات أمريكية
الــوحـــدات لــطـــرد تــنـــظــيم الـــدولــة
اإلسالمـــيــة من مـــنــاطق فـي شــمــال
ســوريــا وأثـــار قــرار تــرامب الــذي
أربك فـريـقه اخلـاص لألمن الـقـومي
اتـهـامات فـي بالده بـأنه يـتخـلى عن

حليف.
والــعالقـــات األمــريــكـــيــة الــتـــركــيــة
مــتـدهـورة مــنـذ شــهـور بــسـبب دعم
واشـنــطن لـوحـدات حـمــايـة الـشـعب

الكردية وقضايا أخرى.
وقــــــال أردوغـــــان ”إذا  الــــــوفـــــاء
ـقـطـوعـة لـنـا واسـتـمـرت بـالـعـهـود ا
العـمـليـة فـهذا أفـضل. إذا لم يـحدث
هذا فـقد أنـهيـنا بـالفـعل جزءا كـبيرا
من استـعـداداتنـا لذا سـنـبدأ اتـخاذ
خــــــــــــطـــــــــــوات تــــــــــــتــــــــــــوافـق مـع
استراتيجيتنا.“وقالت قوات سوريا
ـتحـالفـة مع وحدات ـقراطـية ا الد
ـاضي حــمـايــة الـشــعب األسـبــوع ا
ـسـاعدة في إنـها مـسـتعـدة لـتـقد ا

زمعة. نطقة اآلمنة ا إقامة ا WIDM∫ بوت وأردوغان يبحثان رغبة تركيا انشاء منطقة آمنة في شمال سورية
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تـعلـن رئاسـة جامـعة كـركوك عن اجـراء مزايـدة علـنـية لـتأجـير (كـافتـريا رئـاسة اجلـامعـة) يوم
ـصادف 1/29/ 2019 الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا في رئاسـة اجلامـعة وفق قـانون الـثالثاء ا
ـزايـدة بــيع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم (21)  لـسـنـة 2013. فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
مراجعـة شعـبة العـقود احلكـوميـة في رئاسة اجلـامعة السـتالم نسـخة من الشـروط لقاء وصل
ـبـلغ قدره (25000) خمـسة عـشـرون الف دينـار فـقط غيـر قابل لـلـرد يتم دفـعـها في الـشؤون

زايدة اجور النشر واالعالن. الية في رئاسة اجلامعة ويتحمل من ترسو عليه ا ا
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تـعلـن رئاسـة جامعـة كركـوك عن اجـراء مزايدة عـلنـية لـتأجـير (حق الـتصـوير) في كـليـة الطب
صادف 2/3/ 2019 الـساعة احلاديـة عشر صـباحا في رئاسـة اجلامعة الـبيطري يـوم االحد ا
زايدة مـراجعـة شعـبة الـعقود احلـكومـية في رئـاسة اجلـامعة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
بلغ قدره (15000) خـمسة عشر الف ديـنار غير قابل السـتالم نسخة من الشـروط لقاء وصل 
ـزايدة ـاليـة ويتـحـمل من ترسـو عـليه ا لـلرد يـتم دفـعهـا في كلـيـة الطب الـبـيطـري/ الشـؤون ا

اجور النشر واالعالن.
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تـعلن رئاسة جـامعة كركـوك عن اجراء مزايدة علـنية لتـأجير (كافتـريا) في كليـة التمريض يوم
صادف 30 /1/ 2019 الـساعـة الثانـية عـشر ظهـرا في رئاسـة اجلامعـة وفق قانون االربعـاء ا
ـزايـدة بــيع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم  (21) لـسـنـة 2013. فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
مراجعـة شعـبة العـقود احلكـوميـة في رئاسة اجلـامعة السـتالم نسـخة من الشـروط لقاء وصل
ـبـلغ قدره (25000) خـمـسة عـشـرون الف ديـنـار فـقط غيـر قـابل لـلـرد يـتم دفـعهـا في الـكـلـية

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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