
اأعرب وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، اأم�س الثالثاء، عن تطلع 
العراق اىل دعم بريطانيا تر�شيح العراق ل�شغل مقعد يف املجل�س 
ودعم   ،2021  –  2017 للمدة  اليون�شكو  ملنظمة  التنفيذيِّ 

مر�شحه ملنظمة ال�شّحة العاملّية.
توباي�س  ا�شتقبل،  “اجلعفري  اأن   ، اجلعفري  ملكتب  بيان  وذكر 
واأفريقيا،  الأو�شط  ال�رشق  ل�ُشوؤُون  الربيطايّن  الدولة  وزير  اإلوود 
والوفد امُلراِفق له، وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س �شري العالقات 
م�شالح  يخدم  مبا  تعزيزها  و�ُشُبل  العراقـيَّة-الربيطانيَّة، 
داع�س  ع�شابات  �شدَّ  احلــرب  رات  وتــطــوُّ ال�شديقني،  ال�شعبني 
القوات  اأبناء  ِّقها  ُيحقـ التي  الكبرية  والنت�شارات  الإرهابيَّة، 
رات  التطوُّ ُمَمل  وبحث  الإرهـــاب،  �شّد  حربهم  يف  العراقـيَّة 
“تطلـع  عن  اجلعفري  واعرب  والعامل”.  املنطقة،  ت�شهدها  التي 
العراق اىل اإعادة فتح القن�شليَّة الربيطانيَّة يف الب�رشة، وتعزيز 
الق�شم القن�شليِّ يف ال�شفارة ببغداد؛ لت�شهيل منح �شمات الدخول 
“الفيزا” للعراقيني الراغبني يف زيارة بريطانيا”، موؤكدا تطلعه 
لـ”دعم تر�شيح العراق ل�شغل مقعد يف املجل�س التنفيذيِّ ملنظمة 
ح العراق ملنظمة  – 2021، ودعم ُمر�شَّ  2017 اليون�شكو للمدة 
تفاهم  ُمذكـَّرة  ”توقيع  اىل  اجلعفري  ودعا  العاملّية”.  ال�شّحة 
معهد  بني  تفاهم  ُمذكـَّرة  وتوقيع  ال�شيا�شيَّة،  امُل�شاَورات  لدعم 
ال�رشاكة  ُمذكـَّرة  على  والت�شديق  للبلدين،  اخلارجيَّة  اخلدمة 
“امل�شاهمة  على  الربيطانيَّة  ال�رشكات  حاثا  ة”،  القت�شاديَّ
املجل�س  لعقد  اجُلُهود  وتكثيف  التحتـيَّة،  البنى  اإعمار  اإعادة  يف 
املقبلة  املدة  خالل  بغداد  يف  العراقّي-الربيطايّن  القت�شاديِّ 
من  العديد  يف  لال�شتثمار  كبرية  فر�س  توافر  مع  ول�شيَّما 
بالده  ا�شتعداد  الربيطاين  الوزير  ابدى  جانبه  من  القطاعات”. 
املختلفة،  املجالت  يف  اخلــربات  وتقدمي  العراق،  لـ”م�شاعدة 

ة. ودعمه حتى اإعادة اإعمار البنى التحتية للُمُدن العراقـيَّ

الأنبار  حمافظة  يف  الرهابي  داع�س  حتركات  تثري 
على  ــك  ذل تــاأثــري  مــن  وخمــاوفــهــا  احلكومة  قلق   ،
الكافية  القطعات  توفري  عن  عجز  و�شط  املحافظة، 
خطة  عن  للبحث  ا�شتدعاها  ما  عليها،  لل�شيطرة 

لإطالق عملية لتحرير بقية مناطق املحافظة.
"بغداد  اإّن  الأنبار  عمليات  قيادة  يف  �شابط  وقال 
مو�شوع  لبحث  ــار  الأنــب اإىل  اأمنيًا  وفـــداً  اأر�شلت 
خطورتها"،  ومدى  املحافظة،  يف  داع�س  حتركات 
مبينًا اأّن "الوفد عقد اجتماعات مع القيادات الأمنية 

يف املحافظة وبحث تفا�شيل ذلك معها".
اإطالق  باإمكانية  نظر  الوفد   ، اأّن  ال�شابط  واأ�شاف 
غربي  مناطق  من  تبقى  ما  لتحرير  ع�شكرية  عملية 
املحافظة  يف  الأمنيني  القادة  اأّن  موؤكداً  املحافظة، 
الوفد خطة مقرتحة لل�شيطرة على كامل  ناق�شوا مع 
اأجزاء حمافظة الأنبار، بينما وعد الوفد بتقدمي الدعم 

وامل�شاعدة لقطعات املحافظة خالل تنفيذ العملية.
الغربية  املناطق  حترير  عملية  اإطالق  قرب   ، ورّجح 
اأّن العملية �شتكون بدعم  اإىل  للمحافظة، لفتًا النظر 

من قبل طريان التحالف الدويل.
مل�س  يف  الأمنية  اللجنة  ع�شو  اأّكــد  جهته،  من 
الأنبار، راجع بركات، احلاجة اىل تعزيزات ع�شكرية 

خالل اأي عملية تطلق لتحرير مناطق الأنبار.
اإّن ال�شحراء الغربية ملحافظة الأنبار  وقال بركات، 
يف  املوجودة  القطعات  واأّن  �شا�شعة،  �شحراء  هي 
املحافظة غري كافية لل�شيطرة عليها، موؤكداً �رشورة 
هذه  لإطالق  كافية  تكون  ع�شكرية  تعزيزات  اإر�شال 
، قطعات املحافظة تخو�س  اأّن  اإىل  واأ�شار  العملية.  
املحافظة،  نحو  داع�س  اإمــدادات  لقطع  عملية  حاليًا 
داع�س  �رشايني  لقطع  جــّداً  مهّمة  العملية  اأّن  مبينا 
وجود  لإدامة  ي�شتخدمها  والتي  الأنبار،  �شحراء  يف 
اأكد القيادي الع�شائري،  عنا�رشه، وتعزيزها.  بينما 
اأي خطوة لإطالق عملية  اأّن  الدليمي،  �شفيان  ال�شيخ 

ع�شكرية لتحرير �شحراء الأنبار لن تكون �شهلة، من 
دون تدعيمها بقطعات ع�شكرية كبرية.

الع�شائرية متعاونة جّداً  القوات  اإّن   ، الدليمي   وقال 
مع القطعات الع�شكرية، واأّن التن�شيق م�شتمر بينهما، 
لكّن ذلك يوؤهلها حلماية املناطق من التعر�شات، ول 
يعطيها القدرة الكافية على خو�س هجمات يف عمق 
ملناطقها  القوات  ترك  خطورة  من  حمّذراً  ال�شحراء، 
والتحّرك داخل ال�شحراء، من دون وجود قوات كافية 

لتوؤمن املناطق املحّررة. 
ا�شتقراراً  الأنبار  حمافظة  غرب  مناطق  ت�شهد  ومل 
التحرير  عمليات  توقفت  اأن  منذ  واحــد،  ليوم  حتى 
املو�شل  حترير  معركة  انطالق  قبيل  املحافظة  يف 
املناطق  تلك  وتعاين  تقريبًا،  اأ�شهر  خم�شة  نحو  منذ 
الرهابي  داع�س  لتنظيم  م�شتمّرة  وفرٍّ  كرٍّ  هجمات 
فيه  حتــّولــت  وقــت  يف  لها،  تهديده  يتفاقم  الــذي 
القطعات العراقية والع�شائرية اإىل قوات دفاعية فقط 

ول ت�شتطيع التقّدم. 

حمافظة  يف  الأمنية  القيادات  اأطلقت  جانبها  من 
الأنبار  حمافظة  حدود  داخل  اأمنية  كربالء،عملية 
وباإ�شناد  كافة  قطعاتها  م�شتنفرة  لها،  املجاورة 
الأنبار  اأّكد م�شوؤولون من  العملية، بينما  جوي لهذه 
التن�شيق مع قيادات املحافظة يف عمليات  �رشورة 

مماثلة.
الأو�شط"،  "الفرات  عمليات  قيادة  يف  �شابط  وقال 
خاليا  وجود  عن  ك�شفت  ا�شتخبارية  "معلومات  اإّن 
الغربية  اجلهة  يف  الرهابي  داع�س  لتنظيم  تابعة 
تخطط  الأنبار،  حمافظة  جهة  من  كربالء  ملحافظة 
القيادات  اأّن  مبينًا  كربالء،  يف  تفجريات  لتنفيذ 
وبحثت  اجتماعًا،  عقدت  املحافظة  يف  الأمنية 
واإحباط  الو�شع  على  لل�شيطرة  منا�شبة  خطة  و�شع 
 ، اأّن  الع�شكري  ال�شابط  واأو�ــشــح  التنظيم.  خمطط 
يهدد  الذي  اخلطر  اأّن  على  اأجمعت  الأمنية  القيادات 
ي�شتغّل  التنظيم  واأّن  الأنبار،  املحافظة هو من جهة 
فيها،  هجمات  وتنفيذ  كربالء  لدخول  احلــدود  هذه 

للقب�س  عاجلة  خطة  و�شعت  القيادات  اأّن  مو�شحا 
على خاليا التنظيم يف مناطق داخل حدود الأنبار، 
املناطق  وعمق  وح�شيلة  والرو�شة  الرحالية  ومنها 

ال�شحراوية باجتاه الأنبار.
ف�شائل  جميع  فيها  ت�شارك  العملية   ، اأّن  اإىل  واأ�شار 
، واأفواج �رشطة  قطعات الفرات الأو�شط وت�شكيالتها 
طـــوارئ كــربــالء وال�ــشــتــخــبــارات واأفــــواج طــوارئ 
ال�رشطة وقوات مكافحة الإجرام، وبدعم من الطريان 
الأنبار  حمافظ  م�شت�شار  اأكد  املقابل،  يف  العراقي. 
اأي  اأّن  العيثاوي،  �شفيان  ال�شيخ  الع�شائر،  ل�شوؤون 
عملية تنّفذ يف مناطق حمافظة الأنبار يجب اأن تتم 

عرب التن�شيق مع قياداتها الأمنية.
اأي  متانع  ل  الأنبار  حمافظة  اإّن  العيثاوي،  وقــال 
على  للق�شاء  املحافظات  بــني  وتــعــاون  تن�شيق 
اأن  يجب  لكن  لداع�س،  النائمة  واخلاليا  الإرهـــاب 
امل�شرتك  والتن�شيق  الر�شمية،  الطرق  عرب  ذلك  يكون 
وذلك  املحافظات،  تلك  من  الأمنية  القيادات  بني 

يكون  اأن  ل  املحافظات،  بني  ــرتام  الح على  دليل 
التن�شيق   ، اأّن  اإىل  واأ�ــشــار  ــد.  واح جانب  من  عماًل 
اأي  م�شلحة  يف  ي�شب  الأمنية  بالعمليات  والتعاون 
خطوة اأمنية، خ�شو�شًا اأّن قيادات كّل حمافظة تعلم 
اأكرث  وال�شتخبارية  اجلغرافية  حمافظتها  بتفا�شيل 
من غريها، موؤكداً اأّنه عدا ذلك، ل ميكن تنفيذ عمليات 
اإر�شال   ، اإىل  انفرادية. ودعا العيثاوي حكومة بغداد 
تعزيزات ع�شكرية اىل الأنبار، لأّن امللف الأمني يف 
املحافظة مل ي�شيَطر عليه ب�شكل كامل، واأّن القطعات 
قيا�شًا  قليلة  املحافظة  يف  املــوجــودة  الع�شكرية 
اإر�شال  يتطّلب  الذي  الأمر  الوا�شعة،  الأنبار  مب�شاحة 
على  والق�شاء  املحافظة  لتاأمني  التعزيزات  تلك 
اأوكار داع�س الرهابي.  ويف �شياق مت�شل اعلن قائد 
عمليات اجلزيرة يف حمافظة النبار يف وقت �شابق 
املناطق  ا�شتهدفت  وا�شعة  ع�شكرية  حملة  تنفيذ   ،
ال�شحراوية الغربية ومالحقة ع�شابات تنظيم داع�س 

غرب املحافظة .

اأكرث  ت�شجيلها  الثالثاء،  اأم�س  واملهجرين،  الهجرة  وزارة  اأعلنت 
الأنبار  حمافظتي  يف  �شكناها  مناطق  اىل  عائدة  اأ�رشة   2700 من 

و�شالح الدين خالل اليومني املا�شيني.
دائرة  يف  الو�شطى  املحافظات  ق�شم  مدير  عن  للوزارة،  بيان  ونقل 
للعودة  “ت�شجيعًا  ــه   ان قوله  زغــري  عبا�س  عامر  الــفــروع  �ــشــوؤون 
الطوعية �شجلت وزارة الهجرة واملهجرين فرع الأنبار خالل اليومني 
املا�شيني 1649 اأ�رشة عائدة اإىل اق�شية الرمادي والفلوجة وحديثة 
عرب مراكز الت�شجيل التابعة لفرع الوزارة، ف�شال عن ت�شجيل 1064 

اأ�رشة عائدة يف مراكز ت�شجيل العودة يف حمافظة �شالح الدين”.
لت�شجيل  الفلوجة  ق�شاء  يف  الوزارة  فرع  “مركز  ان  زغري،  واأو�شح 
اأ�رشة وت�شجيل مركز ق�شاء حديثة   683 العائدة �شجل عودة  الأ�رش 
مركز  يف  عائدة  اأ�رشة   163 ت�شجيل  عن  ف�شال   ، اأ�رشة   806 عودة 
الت�شجيل  “مراكز  اأن  مبينا  الرمادي،”  ق�شاء  يف  العائدين  ت�شجيل 

م�شتمرة بت�شجيل العائدين لالإقبال الوا�شع على ت�شجيل العودة”.
فزع  الدين  �شالح  حمافظة  يف  الــوزارة  فرع  مدير  قال  جانبه  من 
الوزارة يف حمافظة  لفرع  التابعة  العودة  ت�شجيل  “مراكز  ان  حممد 
�شالح الدين �شجلت 1064 اأ�رشة عائدة اىل ق�شائي العلم والدور،” 
“الفرع ا�شتقبل ا�شابري العائدين وعملية ادخال البيانات  مبينا ان 

م�شتمرة حلني اإكمالها”.
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بغداد_متابعة

واشنطن تعيد حساباتها في العراق وطهران وتحصن نفوذها بقيادات سياسية جديدة 

العمليات المشتركة: 70% من دفاعات داعش 
تم تدميرها في أيمن الموصل

مفوضية االنتخابات ترجح تصويت البرلمان 
على تعديل قانونها األسبوع المقبل

عودة أكثر من 2700 أسرة نازحة إلى األنبار وصالح الدين

المحكمة االتحادية تؤجل النظر في الطعن المقدم 
ببعض بنود الموازنة

من   70% تدمري  مت  اأنه  العراقية،  امل�شرتكة  العمليات  قيادة  اأكدت   : بغداد_متابعة 
دفاعات تنظيم داع�س الإرهابي بعد هروب قادته وان�شحابهم قبيل بدء معركة اجلانب 
الأمين ملدينة املو�شل. وقال الناطق با�شم قيادة العمليات العميد الركن ، يحيى ر�شول، 
قرب  الإجرامي  داع�س  تنظيم  من  عن�رشين  قتل  من  متكنت  ال�رشيع  الرد  “قوات  اإن 
اجلامع الكبري كانا يرومان الهرب اإىل عمق ال�شاحل الأمين للمو�شل”. واأ�شاف ر�شول 
اأن “دفاعات داع�س الإجرامي انهارت بن�شبة %70 ب�شبب هرب قادته وان�شحابهم قبيل 
بدء معركة اجلانب الأمين”. وك�شف عن “اقتحام قطعات العمليات اخلا�شة الثانية يف 
اإرهابيي  من  لتطهريه  للمو�شل  الأمين  باجلانب  ال�شكك  حلي  الإرهاب  مكافحة  جهاز 

داع�س”، مو�شحًا اأن “قوات اجلهاز تو�شك على حترير حي الريموك بنحو كامل”.

بغداد_متابعة: رجحت املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات، اأم�س الثالثاء، ت�شويت 
مل�س النواب على تعديل قانونها الأ�شبوع املقبل، م�شرية اإىل اأن التاأخري يف عدم اإقرار 

التعديل ي�شع العملية النتخابية يف “حرج �شديد”.
املرجح  “من  اإنه   ، له  ت�رشيح  يف  ال�رشيفي  مقداد  املفو�شية  با�شم  املتحدث  وقال 
النظر  الأ�شبوع املقبل”، لفتا  النواب على تعديل قانون النتخابات  ت�شويت مل�س 

اإىل اأن “تاأخري اإقرار التعديل ي�شع املفو�شية والعملية النتخابية يف حرج �شديد”.
“الربملان واحلكومة هما من يقرران دمج النتخابات املحلية  اأن  واأ�شاف ال�رشيفي 
ال�شتعدادات  جميع  املفو�شية  تتحمل  حني  يف  عدمه  من  تاأجيلهما  اأو  والربملانية 

اللوج�شتية والفنية لإجراء النتخابات يف اأي موعد يتم حتديده”.

بغداد_متابعة : قررت املحكمة الحتادية العليا، اأم�س الثالثاء، تاأجيل النظر يف الطعن 
الوارد على فقرات يف قانون املوازنة للعام احلايل اإىل الثامن من ال�شهر املقبل.

وذكر بيان ر�شمي للمحكمة ، اأن “املحكمة الحتادية العليا نظرت اليوم دعوى للطعن 
“تقرر تاأجيل النظر فيها  اأنه  يف بع�س فقرات قانون املوازنة لعام ″2017، مبينا 
اإىل الثامن من ال�شهر املقبل جلملة اأ�شباب اأولها من اأجل اتاحة الفر�شة للمدعى عليه 
)رئي�س  املدعي  لئحة  عن  الجابة  يف  وظيفته(،  اإىل  ا�شافة  النواب  مل�س  )رئي�س 

مل�س الوزراء ا�شافة اإىل وظيفته(”.
وظيفته(  اإىل  ا�شافة  املالية  )وزير  بتبليغ  يتعلق  الثاين  “ال�شبب  اأن  البيان  واأ�شاف 
الدعوى”،  ح�شم  م�شتلزمات  على  الوقوف  اأجل  من  ثالثًا  �شخ�شًا  ادخاله  تقرر  لكون 
“املحكمة كلفت املدعي باإعداد جدول يو�شح فيه املواد املطعون بعدم  اأن  مو�شحا 

د�شتوريتها على اأن يقدم قبل موعد املرافعة وتبليغه اإىل بقية الطراف”.
واو�شح البيان اأن “�شوؤاًل وجهته املحكمة اإىل املدعي يتعلق مببلغ املوازنة الجمايل 
يف امل�رشوع املقدم من مل�س الوزراء، و القانون امل�شوت عليه واملن�شور يف الوقائع 
تهياأ  اأن  على  النواب  مل�س  قبل  من  عليه  وال�شافة  التعديالت  اجراء  بعد  العراقية 
تزيد على  ل  مدة  والطراف خالل  املحكمة  اإىل  وتقدم  التاأجيل،  الجابة خالل مهلة 

�شبعة ايام من تاريخ املرافعة املقبلة”.

وسط مخاوف الحكومة من تأثيره... قوات األنبار تخوض عملية قطع جديدة لشرايين داعش في صحرائها

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بغداد_خاص

بغداد_متابعة

وتابــع اخلبري ان "ايران حتاول تدارك املوقف، حيث اجتهت اىل فتح قنوات 
ات�شــال مع عدد من القيــادات ال�شيا�شية اجلديدة التي مــن املتوقع دخولها 
ال�شاحــة ال�شيا�شيــة العراقية يف النتخابات املقبلــة، ل�شمان حد معني من 
بقــاء م�شاحلهــا يف بغداد، خا�شــة وان هناك اجراءات فعليــة من وا�شنطن 
وحلفائها على الرا�شــي العراقية، لبعاد اغلب القيادات ال�شيا�شية املوالية 
ليــران عن امل�شهد ال�شيا�شي العراقي املقبل". بدوره ك�شف اخلبري  ال�شيا�شي 
، �شمــري عبيــد ، اأم�س الثالثــاء ، عن قيام الوليات املتحــدة بتح�شني رئي�س 
الوزراء حيدر العبادي امنيا وع�شكريا بعد زيارته الخرية لوا�شنطن .  وقال 
عبيــد يف ت�رشيــح لـــ اجلورنــال ، ان "المريكيني ا�شت�شعروا  بــان  العبادي 
ي�شــكل احللقــة ال�شعف  يف حزب الدعــوة  والتحالف الوطنــي فعمدوا على 
حت�شينــه لكونهــم " ي�شعــون " لعــراق امريكي ل �رشيك لــه" .  وا�شاف ان " 
اخلطــة ال�شرتاتيجيــة اخلا�شــة  لعراق امريكــي " ل خليجــي ول تركي ول 
ايــراين"  هي تقوية وحت�شــني العبادي لكونه " ل ميتلك حزبا خا�شا به ول 

جماعــات م�شلحة حتميه خ�شو�شا بعــد تلكوؤه بتنفيذ  ما طلبت منه  الدارة 
ن  المريكيــة لربنامهــا ".  واكــد ان "رئي�ــس امل�شت�شارين المريكــي ح�شّ
العبــادي كــي يكون احللقة القــوى والر�شمية التي تتعامــل مع المريكيني 
لن العــراق ل يتحمــل تغري الوجهــة يف الوقت الراهن"  لفتــا النظر اىل ان 
"الوليــات املتحــدة اتخذت  عدداً من اخلطوات منها تدريب �رشطة احلدود 
وتوزيع اأجهزة حديثة لقطع الطرق امام من يحاول الت�شلل وبعدها الو�شول 
اىل املنافــد وال�شيطرة على املطارات لك�شف مــن يعبث يف الداخل واخلطوة 
الكــرب هي  �رشق او�شــط جديد عا�شمته العراق" . فبعــد الق�شف الكيمياوي 
علــى اأدلب ال�شورية ورد الفعــل المريكي بق�شف قاعــدة ال�شعريات اجلوية٬ 
يت�شــح اأن التوتــر بني الوليــات املتحدة وايــران قد ارتفع ب�شــكل ملحوظ٬ 
وهنــاك خ�شيــة مــن اأن اآثــار ذلك �شتنعك�ــس مبا�ــرشة على العــراق حيث اأن 
الطرفــني ينظران للعراق كاأف�شل موقــع للمواجهة. ومن خالل الت�رشيحات 
التــي اأطلقهــا رئي�س الــوزراء حيدر العبــادي يف وا�شنطــن بخ�شو�س اإيران 
واحل�شــد ال�شعبــي٬ وردود الفعــل ال�شيعّيــة جتــاه هــذه الزيــارة٬ يبــدو اأ ّن 
مواجهات �شاخنة بانتظار العبادي مع الأطراف ال�شيعّية "املوالية" لإيران٬ 

التــي �شتحــاول ا�شتغــالل مواقفهــا يف دعايــة انتخابّية مبكــرة.ويل العهد 
ال�شعودي حممد ينب �شلمان اثناء زيارة لوا�شنطن ولقائه  الرئي�س الأمريكي 
دونالــد ترامــب كان وا�شحــا جدا يف اأنه يريــد حليفه العراقــي يف حماربة 
الرهــاب٬ ان يبتعد عن ايــران.  واأ�شارت م�شادر اإىل وجــود م�شاع اأمريكّية 
للتقريــب بــني بغداد والريا�س وحتجيم الدور اليــراين ٬ وقد تبع ذلك زيارة 
امل�شت�شار القدم للرئي�ــس المريكي ون�شيبه جاريد كو�شرن لبغداد يف الرابع 
من ني�شان اجلاري٬ كعالمة على اأن الوليات املتحدة تريد ابعاد العراق عن 
ايران٬ وبح�شب م�شادر مطلعة فاإن مو�شوع "حتجيم دور ايران يف العراق" 
كان على راأ�س قائمة احلوارات بني العبادي وكو�شرن. ي�شاف اإىل ذلك اإعالن 
التحالف الوطني عدم معرفته بتفا�شيل الزيارة وجدول مباحثات العبادي 
مــع الإدارة الأمريكّيــة٬ وا�شتياء بع�س الأطــراف ال�شيا�شّية ال�شيعّية من تلك 
الزيــارة٬ ل �شّيمــا بعد اأن ك�شف اخلبــري الأمّني وال�شيا�شي ه�شــام الها�شمي 
يف ت�رشيح �شحفي عن تّلقيه معلومات من الوفد العراقي يف وا�شنطن تفيد 
بــاأن "اجلانــب الأمريّكي بحث مع حيدر العبادي٬ خطــر املوؤمنني بـ "ولية 

الفقيه"٬ و�رشورة اإبعاد هوؤلء عن احل�شد ال�شعبي .

تتمة صفحة 1

 الشركة العامة لتجارة الحبوب
 القسم القانونً

 
 اعالن تمدٌد مزاٌدة

رة تعلن الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع / واسط عن تمدٌد بٌع المواد المدرجة ادناه فً المزاٌدة العلنٌة للم
فً الساعة العاشرة من صباح ٌوم  3124 لسنة 32)الثانٌة( وفق قانون بٌع واٌجار اموال الدولة رقم 

 )الخامس عشر( التالً لنشر االعالن.
فعلى الراغبٌن بالشراء الحضور بالمكان والزمان المعٌنٌن مستصحبٌن معهم التأمٌنات المبٌنة ادناه بصك 

رٌبة مصدق المر الشركة وبأسم المشتري حصرا والبطاقة التموٌنٌة او وبطاقة السكن وبراءة الذمة من الض
(% نصف من المئة من بدل البٌع عن كل ٌوم تأخٌر 2/3وٌتحمل من ترسو علٌه المزاٌدة اجور خزن بنسبة )

 ( ثالثون ٌوم وأٌة مصارٌف اخرى ورفع المواد خالل المدة المحددة.41ولمدة )
 ( خمسة اٌام اعتبارا من تارٌخ االحالة.5علما ان البٌع خاضع لكسر القرار لمدة )

 
 التأمٌنات مدة الرفع موقع المزاٌدة الكمٌة المادة ت
حنطة محلٌة متضررة  2

بمٌاه االمطار صالحة 
 كعلف حٌوانً

خمسة  5111
 االف طن ال غٌرها

الشركة مقر 
 فً بغداد

فقط  351111111 ٌوم 25
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