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مـا مـن مـواطن عـربي مـخـلص يــرغب بـنـشـوب احلـرب  لـكـون
ــنــطــقـة  في دول ـتــضــررة مـنــهــا  شــعـوب ا اجلــهـة االولـى ا
اخلـلـيج الـعـربي  وإيـران االسالمـية وان أي دعـوة لـلـتـصـعـيد
من أي جــهـة كــانت  هـي دعـوات التــقــدر ثــمن اخلــســائـر وال
نـتـائج ويالتـهـا الـعـراقيـون وحـدهم يـعـرفـون مـأسـاة احلروب 
لذلك هم اجلـهة رسمـيا وشعـبيـا ضد هذا الـتصعـيد في منـطقة

اخلليج وعلى تخوم اجلمهورية االسالمية االيرانية. 
االسـاطـيل احلـربــيـة غـصت بـهــا مـيـاه اخلـلـيـج الـعـربي  ولـكن
ـيـدانــيـة تـؤكــد بـان طــرفي الـصـراع ـؤشــرات الـسـيــاسـيــة وا ا
ـتـحـدة االمريـكـيـة واجلـمـهوريـة االسالمـيـة االيـرانـية الـواليـات ا
اليــريــدان احلــرب وكل مــايــجــري هــو ضــغط ســيــاسـي بــلــغـة
ـعـتـديـة واتـفـاقـهـا االسـاطـيل احلـربـيـة  ايـران لـيـسـت الـدولـة ا
النـووي ( خمـسة + واحـد ) يعـبر عن الـتزامـها  لكـن واشنطن
هي التي انسـحبت من هذا االتـفاق بضغـوط اسرائيـلية وبعض
دول اخلليج  ومن حق هذه الدولة احملاصـرة بطريقة لم يعرف
ــعــاصــر ســوى دولــة الــعــراق أن تــســتــعــد مـــثــلــهــا الــتــاريخ ا
واجهة إن حدثت  رغم تقديرنا إنها لن حتدث .  الحتماالت ا
االنــفــجــارات الــتي ضــربت اربع بــواخــر امــاراتــيــة فـي مــيــنـاء
نفذة  هي شرط بحكم االلزام بان الفجيرة  ايا كانت اجلهة ا
الرسالـة وصلت  فدول اخلـليج العربي أو بـعضا مـنها لم نكن
ـعزل عن مـأسـاة احلرب  وهـذا مـايخـشاه كـل عربي غـيور 
ـطـالـبـة بـاعالن احلرب ـعـتـقـد لـو  تفـعـيل الـصـيـحات ا ومن ا
ـنأى من شـظايـاها وضرب ايـران  فـإن هذه الـدول لن تكـون 
ـفـترض مـن الشـخـصـيـات الـعـاقـلة أو بـاالحـرى نـارهـا  فـمن ا

وهي كثيرة باطفاء مخاطرها قبل اشتعال نيرانها . 
العراق حسب تـقديراتنا ادى دور الـتهدئة  واللـجوء للحوارات
إن كـــــان بــــ بــــعض دول اخلــــلـــــيج وايــــران  أو بــــ ايــــران
وواشــنـطـن  وبـالــرغم من زيــارة وزيــر اخلــارجــيـة االمــريــكــيـة
ــفــاجـئــة لــبــغــداد ونـقـل رسـالــتــ في آن واحــد  الــتــرهـيب ا
والترغيب  إال إن القيادة العـراقية واضحة فهي التريد احلرب
وضـد أي عـدوان عــلى ايــران من اراضـيــهـا  كــمـا إنـهــا لـيس
ـصــالح االمـريــكـيــة  وهـذا االمـر ــقـدور حـمــايـة الــوجـود وا بـا
يــنـطــبق ايــضــا عــلى دول اخلــلـيج  فــاالنــفالتــات قــد حتـدث 
ــا لــيس بـــاســتــطــاعــة أحــد وقف ـــنــطــقــة وبــحــارهـــا تــعج  وا

االندفاعات. 
ايــــران لـــيـــست بـــلـــدا ســـهـال  فـــإن حـــدثت احلـــرب  فـــلـــيس
باستطاعة احد وقفها أو جعلها محصورة ب ايران وامريكا 

بل إن اجلميع  خاصة احملرضون سيكونون جزءاً منها .
ـنـدب يـبــعد عن الـسـواحل الـيـمـنيـة الـتي تـسـيطـر عـلـيـها باب ا
قوات اجليش واللــــــــجان الشعبـية  ونقصد انـصار الله نحو
ائي احليوي سـيكــــــون هدفا  أما مـر ا مئة كيـلو متر وهذا ا
مـضـيق هـرمـز فــهـو بـالـضـــــــرورة ضـمـن نـطـاق االسـلـــــــحـة
االيـرانيـة  وبالـتالي فـان اسعـار النـفط ستـكون فـلكـية  وعـديد
دول الــعــالم وخــاصــة الــصــ والــيــابــان والــهــنــد ودول اوربــا
ـتضـررة االولى  وبهـذا لـيس باسـتطـاعـة امريـكا وال سـتكـون ا
ـشغولـة مع بعض الشـخصيات الدول اخللـيجيـة وال اسرائيل ا

اخلليجية سد حاجة هذه الدول .  
ـعـنـيـ نـعـتــقـد إن الـرسـالـة وصـلت وعـلى ا
بـــاألمــر قــراءة مـــلــفـــاتــهـــا  لــكـي التــكــون
مـنـطــقـتـنــا مـثـلــمـا حـدث لــلـعـراق فــريـسـة
عــقـلــيــات مــهــووسـة الــظــنــون بــأن ايـران

ستتفكك . 
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مــنـذ أن فُـتــحت عـيــونـنــا عـلى الــدنـيـا وجــدنـا ابــاءنـا يـعــامـلــونـنـا
دح عـلى كل عمل نقوم بالتـرغيب والترهـيب فكنـا نتلقى الـثناء وا
به فـيـرضـيـهم وقـد نـنـال أشـد الـعـقـاب اذا اغـضـبنـاهم بـعـمل هم
يرونه غير صـحيح ونحن نراه بـعقولنا الـصغيرة آنـذاك صحيحا
فنجادلهم حتى نغضـبهم فتنهال علينا عـقوباتهم القاسية  بشتى

انحب.  قاطعة فاحلرمان  أنواعها من الضرب إلى ا
ولـكـنـنـا عـلى قـلـة وعـيـنــا وفـهـمـنـا المـور احلـيـاة ونـحن في بـدايـة
يُـفوعـنا كـنـا نفـهم أن تصـرف آبـائنـا  اليتـجـاوز في غايـاته حدود
مـصـلـحـتنـا واخلـوف عـلـينـا لـهـذا لم يـخـطر في بـالـنـا أن نـغضب

منهم والعليهم ولم نفكر في مقاطعتهم وجتاوز وصاياهم . 
فنجحت طريقتهم معنا واوصلونا إلى ماكانوا يطمحون اليه وهم
راضـون عـنـا ونـحن في كـامل رضـانـا عـنـهم وهـذا دلـيل عـلى أن

طريقتهم نفعت معنا رغم قسوتها احيانا. 
وبـالـنظـر الحسـاسـنا بـفـائدة هـذه الـطريـقة مـعـنا ولِـحـرصنـا على
أوالدنـا الـذي اليقـل عن حرص آبـائـنـا علـيـنـا طبـقـنا نـفس طـريـقة
آبائنـا معنـا على ابنـائنا ولكـننا نـسينا أن نـراعي جانبـا مهما من
جـوانب الـتربـيـة احلديـثـة وهو انـهم خـلـقوا في زمـان غـير زمـانـنا
ـنـسوب لـإلمام عـلى بـن ابي طـالب عـليه ـأثـور ا كـمـا في الـقـول ا
الـسالم الــذي يـقـول فـيه (ال تـربـوا اوالدكـم عـلى اخالقـكم فـانـهم
خـلـقـوا لـزمـان غـيـر زمـانـكم ) فـفي زمـانـنـا لم يـكن أمـامـنـا سوى
ـدرسة وتـلفـاز بقـناتـ يبـثان بـثا ارضـيا اليـتجـاوز حدود الـبلد ا
مع راديـو يسـتـقبل بـعض االذاعات الـتي تـبث بالـلغـة الـعربـية من
بعض الدول العربية واالوربية ودول اجلوار  وساحة ترابية لكرة
القـدم نقـضي فيـها بعض أوقـاتنـا في حالـة العـطل أو عدم وجود
واجب يـكـلـفـنـا به الـوالـد رحـمه الـله فـي الزراعـة أو الـبـيت أو أي
شيء يخـطـر بـبـاله. بـيـنمـا جنـد ابـنـاءنـا الـيوم قـد تـكـالـبت عـلـيهم
أحــدث وســائل االتــصــال والــقــنـوات الــتـي تــخـتــرق كـل احلـدود
إضافة إلى شبكة اإلنترنيت التي لم يصمد أمامها أو يعوقها اي

حد. 
وجـاءت بـعـض الـنـتـائـج عـكـسـيــة رغم عـلم ابـنــائـنـا  انــهـا تـهـدف
حلـمـايتـهم ومـصـلحـتـهم اوال وأخيـراً فـوجـدنا أنـفـسنـا أمـام جيل
سـتقـبله فـصار عـاص متـمرد و مـهمـل غيـر مبـال ال بنـفسـه وال 
فـريـسـة سـهلـة لـلـهـجـمـة االلـكـتـرونـيـة الـوحـشـيـة التـي اسـتهـدفت
ــسـلم عـمـومـا بـغـيـة أبـعـادهم عن شـبـابـنـا الـعـربي خـصـوصـا وا
دينـهم وعاداتـهم وتقـاليدهم واعـرافهم الـتي كانت المـثيل لـها ب
ــان و االحـتــرام  والــطــاعــة والــكـرم وحــسن األ من حــيث اإل
ــريض ومـسـاعـدة احملــتـاج ومـؤازرة ومـواسـاة اجلــيـرة وعـيـادة ا
الـناس فـي مـصـائبـهـم ومـحنـهـم وسـعيـهـم لـلحـصـول عـلى الـعـلم
ـعـرفة وقـد جنح أصـحاب الـثـورة االلكـتـرونـية في حتـقـيق هذه وا
الغاية فصار شبـابنا االن مالزمون لهواتفـهم الذكية وحواسيبهم
متـنـاسـ عـوائـلـهم واطـفـالـهم ومـستـقـبـلـهم عـصـيـ عـلى أهـلهم

واليحسبون اي حساب لوجودهم. 
إذاً ومن خالل مـاتـقـدم يـتضـح لنـا أن مـاكـان نـاجحـا مـعـنـا ليس
بـالضـرورة أن يـنجح مع أبـنـاءنا وعـلـينـا أن نـقر
بــأن مــا صَـلُـح مـعــنــا لـيس بــالــضـرورة أن
ا ليس بسبب قصر يصلح مع أوالدنا ر
تفكـيرنا لـكننـا  فوجئنـا بهجـمة إلكـترونية
عـنيـفـة اضاعـت في حلظـات كل مـابنـيـناه

خالل سن طويلة.
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{ بــــروكـــسل (أ ف ب) - حـــذر
وزيــر اخلــارجــيــة الــبــريــطــاني
ي هـــانت امس االثــنــ جــيــر
من خـــــطـــــر انـــــدالع نـــــزاع "عن
طــريق اخلــطــأ" في اخلـلــيج مع
تـصـاعــد الـتـوتــر بـ الـواليـات
ـــتـــحــــدة وايـــران وذلـك بـــعـــد ا
تــــعــــرض عـــدة ســــفـن ألعــــمـــال
"تــخـــريـــبــيـــة" قــبـــالـــة ســواحل

اإلمارات.
وأكــد هـــانت لــدى وصـــوله إلى
بـــروكـــسل حلـــضــور اجـــتـــمــاع
لـــــوزراء خــــــارجـــــيـــــة االحتـــــاد
األوروبي "نحن قلقون من خطر
نـزاع يــنــدلع عن طــريق اخلــطـأ
بسبب تصعيد غير مقصود من
. سنشارك هذه قبل كال الطرف
األفكار مع شـركائنـا األوروبي
ومـع (وزيــــــــر اخلــــــــارجــــــــيــــــــة
األميركي) مـايك بومـبيو" الذي

. يزور بروكسل امس االثن
وأوضح هـانـت "عـلــيـنــا الــعـمل
عــــلى عــــدم عــــودة إيـــران عــــلى
طــريق الـتــســلح الــنــووي فـإذا
بــاتت إيــران قــوة نــوويــة هــذا
ـــا يــــعــــنـي أن جــــيــــرانــــهــــا ر
سـيـصـبح لـديـهم الـرغـبة في أن

." يكونوا قوى نووية أيضاً
ـــنـــطـــقـــة األقل وتـــابع "إنـــهـــا ا
اسـتـقـراراً في الـعـالـم وسـيـكون
ذلـك خــطــوة كـبــرى فـي االجتـاه
اخلـاطئ" مــعـربــاً عن اعـتــقـاده
"أنـنا بـحاجـة إلى مـرحلـة هدوء
لـنتـأكد من أن اجلـمـيع يفـهم ما

يريده الطرف اآلخر".
وتـــضـــاعـــفت الـــتـــوتـــرات بـــ
ـتـحـدة وإيـران مـنـذ الــواليـات ا
ـــاضـي. وأعـــلــــنت األســــبــــوع ا
طــــهــــران عن تــــعــــلــــيق بــــعض
الــتــزامـاتــهــا في إطــار االتــفـاق
الـــنـــووي بــــعـــــــــــد عــــام عـــلى
انــســحــاب الــرئــيس األمــيــركي
دونـــالــــد تـــرامب مــــنه وفـــرضه
عــقـــوبـــات عــلـى اجلــمـــهـــوريــة

اإلسالمية.
اضي وحددت إيران األسبوع ا
مهـلةً لألوروبـي الـذين يزالون

مـــلــتـــزمــ بــاالتـــفــاق وهــددت
بــتــعــلـيق تــنــفــيـذ تــعــهّـدات في
االتّـــفـــاق الــــنـــووي في حـــال لم
ـوقّـعة تـتـوصّل الدول األخـرى ا
عــــــلى االتّــــــفـــــاق إلى حـلّ خالل
ســتّـــ يــومـــاً لــتـــخــفـــيف آثــار
الــعـــقـــوبــات األمـــيــركـــيّـــة عــلى
ـصـرفي الـقـطــاعـ الـنـفــطي وا

اإليرانيَيْن.
وتــتــهم واشــنــطن مـن جــهــتــهـا
طـهـران بـالـتــخـطـيط العـتـداءات
"وشيـكة" وقـررت إرسال سـفيـنة
هـجـومـيـة بــرمـائـيـة وبـطـاريـات
صــــــواريـخ "بــــــاتــــــريــــــوت" إلى
اخلـــلـــيج حـــيث نـــشـــرت أصالً

قاذفات من طراز "بي-52. 
كــــمــــا أعـــــلــــنت وزارة الــــدفــــاع
األميـركية (الـبنـتاغون) اجلـمعة
أنه ردا عـلى تهـديدات مـفتـرضة
من إيـــران بــــاتت الـــســــفـــيـــنـــة
احلـــــــــربـــــــــيـــــــــة "يــــــــو إس إس
ارلــيــنــغـتــون" الــتي تــضم عــلى
مـــتـــنـــهـــا قـــوات من مـــــــــــشــاة
ـاريـنز) وعــــــــربات الـبحـرية (ا
بــرمـائـيـة ومـعـدات ومـروحـيـات
أيــضـاً في طـريـقــهـا إلى الـشـرق

األوسط.
وشدّدت وزيرة خارجية االحتاد
األوروبي فـيـديريـكـا موغـيـريني
عـــنــد وصـــولــهـــا إلى اجـــتــمــاع
وزراء خــارجــيـــة االحتــاد عــلى
أهــمــيـــة احلــوار مــعــتــبــرة أنه
"الـــطــــريق الـــوحـــيـــد واألفـــضل
ــــعــــاجلـــة اخلـالفـــات وجتــــنّب

نطقة. التصعيد" في ا
وقــالت إن احلــوار "كـان ويــبـقى
بالـنـسـبـة لـنا عـنـصـراً أسـاسـياً
ألسس عــدم انــتـشــار األســلــحـة
عــــلى الـــصـــعــــيـــد الـــدولي وفي

نطقة". ا
wÐ—Ëô« œU%ô«

وبــــاإلضــــافــــة إلى لــــقـــاء وزراء
خـارجـيـة الـتـكتل الـ28 يـجـتمع
ـانـيا وزراء خـارجـية فـرنـسا وأ
وبريـطانـيا -- الـدول األوروبية
وقـعة لالتـفاق النووي الثالث ا
اإليــــرانـي -- مع مـــــوغـــــيـــــرني

لـلـبـحث بـكـيـفـيـة إبـقـاء االتـفاق
على قيد احلياة.

…dOš_« WE×K «
ولــدى وصـــوله إلـى بــروكـــسل
ــاني قــال وزيــر اخلـــارجــيــة األ
هــايـكـو مــاس "نـحن في أوروبـا
مـتــفـقــون عـلى أن هــذا االتـفـاق
ضروري ألمننـا. ال أحد يريد أن
تـتـمـكن إيـران من حـيـازة سالح
نــــــــــووي". وأضــــــــــاف "لــــــــــذلك
ســـنـــواصل دعم تـــنـــفـــيـــذ هـــذا

االتفاق".
وأعــلــنت تــفــاصــيل قــلــيـلــة عن
جـــدول أعـــمـــال بــــومـــبـــيـــو في

بروكسل. 
واكـتـفت اخلـارجـيــة األمـيـركـيـة
بـالــقـول إن بــومـبــيـو ســيـجـري

بـــومــبــيــو زيـــارة إلى مــوســكــو
 . كانت مقررة االثن

لــــكـن الــــوزيـــــــــــــر األمــــيـــــركي
ســـيـــتــــوجه إلى مــــنـــتــــــــــــجع
ســوتـشي عــلى الــبــحــر األسـود
لـــــلـــــقـــــاء الـــــرئـــــيس الـــــروسي
ــــــــــــــيـــــــر بـــــــوتـــــــــــــــ فـالد
ووزيـــــــــــر خـارجـيــته سـيـرغي
الفـــــــــروف اليـوم الثالثــــــــاء
وفـــــــــق مــا أعــلن مــســؤول من
اخلـــارجـــيـــة األمــــيـــــــــــــركـــيـــة
مـــــــبــــــاشـــــــرة قــــــبـل مــــــغــــــادرة

بومبــــــــيو لواشنطن.
وفي األيـــــام األخـــــيـــــرة ألـــــغى
بــــومـــبــــيـــو زيــــارةً إلى بــــرلـــ
وغـرينالنـد بـهدف الـتـركيـز على

سألة اإليرانية. ا

إيــران تـنـفـيـــــــــذ تـعــــــــــهّـدات
في االتّـفاق الـنـووي في حال لم
تتوصّــــــــل الــــــــــدول األخرى
ـوقّــعـة عـلى االتّـــــــــــفـاق إلى ا
حـلّ خالل ســـــتّـــــــــــــ يـــــومــــاً
لـــتـــخـــفـــيف آثـــار الـــعـــقـــوبـــات
األمـــيــركـــيّـــة عــلـى الــقـــطـــاعــ

ـصرفي اإليـرانـيَيْن. الـنفـطي وا
لــكن األوروبــيــ رفــضــوا هــذه

هلة. ا
ـتـحدة في وواصـلت الواليـات ا
األثـــنــــاء زيـــادة الـــضـــغط عـــلى
إيران مع اتهام بومبيو طهران
بــــأنــــهـــا تــــخــــطط العــــتـــداءات
"وشـــيــكــة" وتــعـــزز حــضــورهــا

العسكري في اخلليج.
وبـقـراره زيـارة بـروكـسل ألـغى
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محادثـات مع مســـــــــؤول من
وقعة الدول األوروبية الـثالث ا
ــمـــلـــكــة لالتـــفـــاق (فــرنـــســـا وا

انيا). تحدة وأ ا
جاء رد موغيرني فاترا على نبأ
زيـارة بـومـبـيـو مـشـيـرة إلى أن
فـوضية األوروبـية أبلـغت بها ا

في اللحظة األخيرة. 
وقـالت لـلـصـحـافـيـ "سـنــــكون
هـنـا طوال الـيـوم مع بـرنـــــامج
عــــمل مــــزدحم ولـــذلـك ســـنـــرى
خالل الـــنــهـــار كــيف ســـنــنــسق
اجتماعاً (مع بومبيو) إن تمكّنا

من ذلك".
وحـــــــدد الـــــــرئــــــيـس اإليـــــــراني
ـــــاضـي مـــــهـــــلـــــةً األســـــبـــــوع ا
لـألوروبـيـ مــهـدداً بــأن تـعـلق

ي هانت في لندن وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني جير
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كن واصفـات الفنـية التي  ناقـصة كما في اجلـدول ادناه وذلك حسب الـشروط وا نـطقة اجلـنوبية احـدى تشكـيالت وزارة الكهربـاء عن اعالن ا تعلن الـشركة العـامة النتـاج الطاقة الـكهربـائية في ا

ديرية العامة/ قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة/ تقاطع الطويسة  احلصول عليها من مقر ا
شاركـة تقـد عطائـهم حسب الوثـائق القـياسيـة ويوضع العـطاء في ظـرف واحد مخـتوم ومؤشـر عليه رقم سـجل بـصورة رسـمية والـراغب بـا ـكاتب االخـتصاصـية ا فعـلى أصحاب الـشركات وا
ناقصة وعنوانها واسم الشركة والعنوان الكامل مع ذكر البريد االلكترونـي على ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد. ويكون شامال التأمينات األولية على شكل ا
بـلغ  قدره (٧٫٢٠٠٫٠٠٠)  فقط سـبعة مالي ومـائتان الف ديـنار عراقي على ان تـستكمل الى ( (%5عـند اإلحالة وقـبل توقيـع العقد صك مـصدق او خطاب ضـمان صادر من مـصرف عراقي معـتمد 
ديرية غير نـاقصة أجور نشر اإلعالن علـما بان ا ثبت في اجلدول ادناه ويتـحمل من ترسو عليه ا ناقـصة ا ستـوفي للشروط ولن يتم استالم أي عطـاء يعد تاريخ غلق ا وسوف يهمل الـعطاء غير ا

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq   :ولالجابة على االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكترونيwww.moelc.gov.iq  وقع االلكتروني لوزارة الكهرباء كنكم زيارة ا عرفة التفاصيل  و
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ـدة (سنة واحدة) فعلى ـدرجة اوصافه ادناه العـائد ملكيـته للشركة  ثنى) ا عدل تعلن هذه الـشركة عن اعالن مزايدة عـلنية لتـأجير مخزن في (مـحافظة ا استنادا لقـانون بيع وايجار امـوال الدولة رقم (٢١)  لسنـة ٢٠١٣ ا
زايدة لقـاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) مائتـان وخمسون الف دينار عـراقي للنسخة الـواحدة غير قابل للرد ذكورة مراجعـة مركز عام الشركـة للحصول على نـسخة من الشروط اخلاصـة بتلك ا ـزايدة ا الـراغب باالشتراك في ا
ـزايدة في الساعة الـثانية عشـر من صباح اليوم االخـير للمدة دة (٣٠) ثالثون يـوما تبدأ من اليـوم التالي لنشـر االعالن في الصحيفـة احمللية وسيـكون موعد اجراء ا زايدة مفتـوحة  ـواطن هذا وتعـتبر قائمـة ا لعموم ا
نـصور نهاية شارع الـنقابات البداء رغبته في ـذكورة التي ستجري في فـرع الشركة باحملافـظة اعاله مراجعة جلنـة البيع وااليجار في مركـز عام الشركة الكـائن في منطقة ا زايدة ا ـذكورة فعلى الراغبـ باالشتراك في ا ا
وجب صك مصـدق صادر من مصـرف معتمـد في العراق المـر الشركـة حتما وال تـدخل هذه التـأمينات ضـمن بدل االيجـار على ان ينظم ـقدرة  ـائة من القـيمة ا التـأجير عـلى ان يودع تأميـنات ال تقل عن (٥٠%) خـمسون با
ـانعة من الهيئة سـتمسكات الشخـصية وكتاب عدم  عيني مسـتصحب معـهم وصل التأمينات ونسـخة ملونة من ا كـان ا ـزايدة فعلى الراغبـ احلضور في الزمان وا مستند قبض صـادر من قبل الشركة قبل اجراء ا
زايدة وكافة الرسوم العامة للضرائب لعام ٢٠١٩ علـما بان بدل االيجار يسدد خالل  ٣٠ يوما من تاريخ االحالة القطـعية للمزايدة وقبل استالم اخملزن وكذلك اجور اخلدمة البـالغة (٢٠%) من بدل االيجار الذي رست عليه ا

زايدة مجددا. فروضة استنادا الحكام القوان والتعليمات والقرارات النافذة وبخالفه يعتبر ناكال وتطبق بحقه كافة االجراءات القانونية ويعاد االعالن عن ا ا

نصور  –شارع النقابات.  العنوان: جمهورية العراق  –بغداد  –ا
Address:Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff1@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff2@iraqsfsc.Org    
E-Mail:foodstuff3@iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff4@iraqsfsc.Org


