
 اعــــــــــــــــــــــالن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلننو ارا ا االيا نند ئ ةاعننرا عانني ا  ااباانند عننو ا ننر  ااعانني  االب  نن     اا نني    

اابااند  قن   اةنيه ايالزايبا ااعلن د ااعلوم االواطن و  ا ق قينون ا ر اايجي  اموال

)االعنبل   علنا اانران  و اياءنرام   مرا عند  نرة ةاعنرا عاني ا   1122اسند  12

اابااننـد  ننا مةي ينند ةيننياا االطننالة علننا اابيي نن م مسباننة  و مع نن  اابيم ننني  

% منو ااا لند االانب ا ال  نر   ااانق مانبم  ااالسبلسن ي  11اااينون د اا ياغد 

  21ااسيعد ااعيشرا   يحي اعنب منرا  منبا )ااث وت د  اس  ون موعب االزايبا  ا 

يوم ت با مو اا وم ااذي يلنا نءنر االعنالن  نا ااانةا   اادا  نيةا ينوم االزاينبا 

عطل   سل   اا يوم  لع    ب ون االزايبا  ا اا وم ااذي يل   م يشرا ايبةلم مو 

 % مو ابل اا  ر1ترسو عل   االزايبا ا و  خبم  انس د 

 

 

 

 االبير ااعيم                                                                           

 1122ئ   ئ                                                                              

 
 ق  اااطعن  

 ااالايطع 

م ننننننين ا ننننننرام  ااا ل  االاب ه االا يا االسيح 

 االزايبه

قطعنند ا ت تاننر  ننا منطانند  1م 141) سراي8ئ5

اسنننيت و علنننا شننني ة  رعنننا 

 21×8ن نننننر مننننن ل  اياعنننننية 

مسننن جد  نننلو سننن ي  اانننبا  

سنراي خيا ند منو 9ئ5االرق  

االءنن با  تةبننوي علننا عننبة 

منننو االشنننجي  اانننا اشنننجي  

منزا نند  ننغ ره ان ننر مثلننره 

اااطعد ميرره الو ب خراع  

اابسنننج م ااعاننني ي )سننن نا  

ااسنننبعليا ي حسنننب اابانننل   

البينننننند اعاواننننن  االسيسنننننا 

 لو منطاد اسيت و االوقرئ 

 مةي يد ةيياائاعاوا 

ميع  275752511

اخلسنننننند اسننننننبون 

مل نننننننون اسنننننننبليع  

اسننننن عد اخلسنننننون 

اانننننننا اخلسنننننننليعد 

 ةيني  

 ننننننننرة ةاعننننننننرا 

عاننني ا  اابااننند 

 ننننننا مةي يننننننند 

 ةيياا

 5ئ19حذام

 

 

 



 إعـــــــــــــــــــــالن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايانير اةاول رييةا علا ابل ااض  االخ ر)كسر ااارا  

تعلننو ارا ا االيا نند ئ ةاعننرا عانني ا  ااباانند عننو تننق  ر  ننزم مننو اااطعنند اال  ننند 

سننوا   ا نق قنينون ا نر اإيجني  أمنوال  2أا ي  ي  أةنيه ايالزايبا ااعلن د  البا ) 

)االعبل    علا ااران  و ايابنق  ر مرا عند  نرة ةاعنرا  1122اسند  12اابااد  ق  

وك               اإلطننننالة علننننا اابيي نننن م عانننني ا  اابااـــــننننـد  ننننا مةي ينننند كركنننن

% عنننو كيمنننم منننبا ا يجننني   11مسبانننة  و مع ننن  اابقم نننني  اااينون ننند اا ياغننند 

ااالسبلس ي  ااث وت د   اس  ون موعنب االزاينبا  نا ااسنيعد ااعيشنرا  ن يحي اعنب 

  اييم ت با مو اا وم ااذي يلا نءر ا عنالن  نا ااانةا   ايبةلنم منو 2مرا  مبا)

%مننو اننبل ا يجنني  االنني يغطننا كي نند 1ل نن  االزايننبا أ ننو  خبمنن  انسنن   ترسننو ع

االانني يا اا ننو  اانءننر اإدا  ننيةا يننوم االزايننبا عطلنند  سننل د  أا يننوم  لعنن  

  ب ون االزايبا  ا اا وم ااذي يل   م يشرا

 

 

 

 

 

                                                                                      
 االبيـــــــر ااعــــــــــيم                                                                           

 1122ئ     ئ                                                                                     

 

 قننن  اااطعننند 

 ااالايطعد

قضننننننننننننننننننننننننننيم  أالسيح 

 ئاالةي يد

ت منو ااغر

 ا يجي                                                                                               

ا ننبل  ااا لنند االاننب ا

ا يجي  ااسننوي اعنب 

 كسر ااارا 

م ننننننننننننننننننين 

 االزايبا

 51م22ئ8

خي ننننننننننننننننن  

 ت لي ي

 

 

 

 

 

قضننننيم كركننننوك  ةان 5

خنننننني   حننننننباة 

اا لبينننننند قننننننر  

مبيرينننند مننننرا  

 كركوك

مننننننننننننننننرا  

اوقنننننننننننننوا 

 ااس ي ا 

24951111 

ا اعنند عءننر مل ننون 

اتسعليع  اخلسنون 

 ااا ةيني 

 نننرة ةاعنننرا 

عاننننننننننني ا  

اابااننند  نننا 

مةي يننننننننننند 

 كركوك

 

 

 

 5ئ24حذام



 إعـــــــــــــــــــــالن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلننو ارا ا االيا نند ئ ةاعننرا عانني ا  ااباانند عننو تننق  ر  ننزم مننو اااطعنند اال  ننند 

سنوا     ا ق قينون ا ر اإيجني  أمنوال 2أا ي  ي  أةنيه ايالزايبا ااعلن د  البا )  

)االعبل    علا ااران  و ايابنق  ر مرا عند  نرة ةاعنرا  1122اسند  12اابااد  ق  

ةيننياا اإلطننالة علننا اابيي نن م مسباننة  و مع نن  عانني ا  اابااـــــننـد  ننا مةي ينند  

% عننو كيمننم مننبا ا يجنني   ااالسبلسنن ي  ااث وت نند  11اابقم ننني  اااينون نند اا ياغنند 

  يومني ت نبا 25اس  ون موعب االزايبا  ا ااسيعد ااعيشرا   يحي اعنب منرا  منبا)

ا مو اا وم اانذي يلنا نءنر ا عنالن  نا ااانةا   ايبةلنم منو ترسنو عل ن  االزاينب

%منو انبل ا يجني  االني يغطنا كي ند االاني يا اإدا  نيةا 1أ و  خبم  انسن   

يننوم االزايننبا عطلنند  سننل د  أا يننوم  لعنن   ب ننون االزايننبا  ننا اا ننوم ااننذي يل نن  

 م يشرا

 

 

 

                                                                                      
 االبيـــــــر ااعــــــــــيم                                                                             

 1122ئ     ئ                                                                                       

 

 قننننننننن  اااطعننننننننند 

 ااالايطعد

قضنننننننننننننننننننيم  أالسيح 

 ئاالةي يد

ااغنننرت منننو 

 ا يجي                                                                                               

ا ننبل  ااا لنند االاننب ا

 ا يجي  ااسنوي 

م ننننننننننننننننننين 

 االزايبا

خنننننين  29م1ئ27

 االوااوه

 

 

 

 

 1م811

 نننزم منننو 

 اااطعد

اعاواننننننننننننننننند 

 ئةيياا

سنننننننننننننننننننيحد 

اوقننننننننننننننننوا 

 ااس ي ا 

ثالثنننند  22852511

عءنننننننننننر مل نننننننننننون 

اثلنليعنننننن  اسنننننن عد 

اخلسننننننننون ااننننننننا  

 اخلسليعد ةيني 

 نننرة ةاعنننرا 

عاننننننننننني ا  

اابااننند  نننا 

مةي يننننننننننند 

 ةيياا

 

 

 

 

 

 

 

 2ئ5حذام

 

 



 
 


