
 املزارعون يف ق�ش���ء اأبي اخل�ش��يب �ش��كو من  ت�أثري 
امللوحة يف املي�ه على خ�شوبة حم��شيلهم الزراعية 
مط�لبني احلكوم��ة ب�إيج�د حل لهذه الأزمة املتكررة 

يف كل مو�شم �شيفي .
وج���ء يف بي���ن للن�ئب عن حم�فظ��ة الب�رصة جم�ل 
املحم��داوي ح�ش��لت "اجلورن�ل " على ن�ش��خة منه  ، 
اأن��ه "على وزارة املوارد امل�ئية ان تبحث عن احللول 
ب�ش��كل ع�جل، مط�لب��ً� اأي�ه��� مبع�جلة ارتف���ع املد 

امللحي يف مي�ه �شط العرب .
كم��� دعى ال��وزارة يف الوقت نف�ش��ه اىل ايج�د حلول 
�رصيعة من خالل الت�ش���ل ب�جل�نب اليراين لغر�ض 
ايق�ف رمي املخلف�ت واملب�زل اليراين يف مي�ه �شط 

العرب وفتح الك�رون ولو ب�شكل جزئي.
وبني املحمداوي ان ، "الوزارة وعدت يف وقت �ش���بق 
بو�ش��ع حل��ول موؤقت��ة لكنه��� مل تف��ي ب�لوع��د نظرا 
لت�ش���عف ن�ش��ب الرتاكيز امللحية يف �شط العرب مم� 
ادى اىل ت�رصر الرا�شي الزراعية يف اق�شية ونواحي 
الب���رصة" .وط�ل��ب ب�إع���دة النظ��ر مب���رصوع ال�ش��دة 
الق�طع��ة الذي وافق��ت ايران على متوي��ل اح�لته اىل 
�رصك�ت ع�ملية متخ�ش�ش��ة ، مو�شح� ان ال�شت�ش�رة 
التي ح�شلت عليه� وزارة املوارد امل�ئية بعدم اق�مة 

ال�شدة الق�طعة يف حم�فظة الب�رصة غري موفقة.
كم��� لفت الن�ئب ع��ن الب�رصة اىل ان ا�ش��ب�ب ارتف�ع 
امللوح��ة تعود اىل قل��ة الطالق�ت امل�ئي��ة من جهة  
قلعة �ش�لح ف�شال عن اغالق نهر الك�رون منذ ال�شهر 
ال�ش���د�ض من الع�م احل�يل وحتى �ش��هر ايلول املقبل 
ب�ل�ش�فة اىل مذب�ت مب�زل ايران امل�حلة �شنوي� يف 

�شط العرب عند عب�دان .
وبح�ش��ب وجه��ة نظ��ر نقي��ب املهند�ش��ني الزراعيني 
يف الب���رصة "ع��الء الب��دارن" م��ن خ��الل ت�رصيح��ه  
ل�"اجلورن�ل" ان،" احد ا�ش��ب�ب ارتف���ع ملوحة مي�ه 
�ش��ط الع��رب هو قط��ع رافد نهر ال��ك�رون ال��ذي ك�ن 
ي�ش���هم ب�ش��كل كب��ري يف دف��ع املي�ه امل�حل��ة للجزء 
اجلنوب��ي م��ن �ش��ط الع��رب الذي يب��داأ من جزي��رة ام 
الر�ش��ض وحتى راأ�ض البي�شة" م�شيفً� ، كم� ان ملي�ه 

نهر الك�رون ت�أثري �شديد على اعتب�ر انه� القرب اىل 
البحر وب�لت���يل توؤثر ب�رصعته� الع�لية ب�ش��بب ق�رص 
النه��ر الواقع بني �ش��ط العرب وبني ال�ش���حل اليراين 
وب�لت�يل ف�ن �رصعة اجلري�ن تكون م�ش�همة فزي�وي� 

يف دفع املي�ه امل�حلة .
ويبني البدر ان ، "اجل�نب اليراين ان�ش���أ اأربعة �ش��دود 
على نهر الك�رون لذا من غري املمكن ان ُتزال من اأجل 

اإع�دة املي�ه اىل �شط العرب ."
واأ�ش���ر اىل ان ،" اخلطوة املتبعة ح�ليً� هي التخل�ض 
م��ن املي���ه الزائدة فقط والتي �ش��تدخل اىل م�ش���ريع 
يف  الزراع��ة  لتطوي��ر  الالحق��ة  ب�ل�ش��نوات  زراعي��ة 
جن��وب ايران" لفتً� اىل انه لي�ض هن�ك اأمل يف اإع�دة 
الطالق�ت امل�ئية ال�ش���بقة رغم تقدمي فكرة لإن�ش���ء 
"هوي�ض الهوي���ض املالحي" يف منطقة "ابو فلو�ض" 
لأن  مي���ه ال��ك�رون غري م�ش��مونة وم��ن املمكن ان 

تقطع نه�ئي� بعد اكم�ل ال�شد الرابع .
م��ن ج�نب��ه ق�ل امل��زارع ابو احمد من اه�يل ق�ش���ء 
اب��ي اخل�ش��يب يف ت�رصي��ح ل��� "اجلورن���ل" اإن ، " 
ق�ش��ية ارتف���ع ملوح��ة املي�ه ا�ش��بحت واق��ع ح�ل 
يف ظل �ش��عف احلكوم��ة وعدم اتخ�ذه��� اي قرارات 
حت��د من التج���وزات على احل�ش���ض امل�ئية من قبل 
ب�ق��ي املح�فظ���ت العراقي��ة " م�ش��يفً� اأن م��� يق�ل 
جم��رد ت�رصيح���ت �شي��ش��ية ل ج��دوى له��� كم� ان 
البع���ض يح�ول املت�ج��رة بن� كمزارع��ني من خالل 
ت�رصيح�ته الراف�ش��ة لي جت���وز و قوفه اىل ج�نبن� 
ح�ش��بم� يقول  ولكنه� تبق��ى جمرد ت�رصيح�ت جلمع 

ال�شوات .
واأ�ش���ر ابو احمد اىل ان هن�ك ارا�ش��ي زراعية ت�أثرت 
خمتل��ف  يف  يع���ين  املواط��ن  ان  كم���  حم��ش��يله� 

املن�طق من هذه الزمة غري اجلديدة. 

ونقل��ت يف تقريره� ال��ذي ترجمته »اجلورن�ل « ع��ن احد افراد 
الع�ئل��ة ،ي����رص، قول��ه : " ك�ن يوم اجلمعة، اخل�م���ض من يوليو 
ع���م 2014، ذهبت اىل امل�ش��جد  فوجدت رجال ام�م امل�ش��لني 
واقف� على منرب الم�م ، ا�شتغربت لروؤيته مرتدي� اللون ال�شود ، 
معتقدا ان اأئمة امل�ش�جد ل يرتدون غري اللون البي�ض، ق�ل "ان� 
ابو بكر البغدادي" وعني نف�شه ق�ئد م� ي�شمى ب�"دولة اخلالفة" 
، ت�أك��دت بعد �ش��م�عي خط�به ان املو�ش��ل لن تع��ود مل� ك�نت 

عليه ".
واف���دت املجل��ة ان ي��رص يعترب من الن��ض القالئل امل�ش��تعدين 
للتكلم عن جتربتهم بروؤي��ة البغدادي ب�أم عينهم وك�نت املجلة 
قد ات�ش��لت بثالث ا�شخ��ض اخرين تواجدوا يف خطبة البغدادي 

راف�شني  التكلم عن جتربتهم. 
و بعد ثالث �ش��نوات ا�ش��تط�ع ي��رص وافراد ع�ئلته عبور انق��ض 

املو�شل متجهني نحو احلرية.
معلوم�ت ي��رص توفر روؤية دقيقة لعملية ت�أ�ش��ي�ض تنظيم داع�ض 

الإره�بي وتدمري الدعم المني يف املو�شل.
وا�ش�فت املجلة ان ي��رص فقد اخوته ، احمد وحممد، اثر قتلهم من 
قبل تنظيم داع�ض عند ذه�بهم لح�ش���ر مي�ه لل�رصب، م�ش��يفة 
قوله " عندم� قتل داع�ض اخوتي، قتل جميع ذكري�تي"،واول م� 
لحظ��ه املواطنني ه��و اختف�ء القوات المنية، مم� �ش���عد عبور 
ي����رص وع�ئلت��ه من�ط��ق التفتي�ض اخل�لي��ة للو�ش��ول اىل �رصق 

مدينة املو�شل.
وق���ل ي����رص ح�ش��ب تقري��ر" فوري��ن بولي�ش��ي"،  "اجته��ت عند 
و�ش��ويل نحو م�ش��جد احلدب���ء، وج��دت 400 فرد م��ن عن��رص 
تنظي��م داع���ض ب�لإ�ش���فة اىل بع���ض املواطنني، حينه� �ش��عد 
البغ��دادي عل��ى املنرب ق�ئ��ال " انتم ل حي�ة لك��م هن�، احلكومة 
تدفعك��م نح��و اله�وية، نح��ن �ش��نقوم بتحريركم" ك�ن��ت بداية 
دخ��ول داع���ض ك�جلنة لأه���يل املو�ش��ل ب�ش��بب مع�ن�تهم من 
وج��ود القوات المني��ة يف املدينة ، لكن مل يتنبوؤا ب�أن الو�ش��ع 

�شي�شوء ا�شع�ف م� ك�ن عليه". 
كم��� بني ي����رص ان الفرتة الت��ي تلت الحت��الل المريكي ك�نت 
�ش��يئة ج��دا، ق�م��ت  الق��وات المني��ة ب�عتق���لت غ��ري م��ربرة 

وتدخل��ت بحي���ة املواطن��ني اليومية مع الت�ش��بب مب�ش���يق�ت 
اخ��رى، كم��� ق�موا ب�ش��جن ابن عم��ه الب�لغ من العمر 15 �ش��نه 
ملدة 8 ا�ش��هر فقط ل�رصبه ال�شج�ئر، و حم�ولتهم لطالق �رصاحه 

احبطت الواحدة تلو الخرى.
وكم��� ق���ل ي����رص " ان �ش��م�عي خلط���ب البغ��دادي ا�ش���بني  
ب�لغثي���ن وال�ش��طراب، بقيت لع�رصة دق�ئ��ق وتظ�هرت بعده� 
ب�لغم�ء لكي ا�ش��تطيع الهرب من املجل�ض". وا�ش�ف ان الثالث 
�شنوات التي حكم به� تنظيم داع�ض ك�نت �شيئة ب�شكل ل يعقل.

وا�ش���فت "فوري��ن ني��وز" انه يف تل��ك الي�م ك�ن م��ن املعلوم 
ان احلي���ة حت��ت رحم��ة تنظي��م داع���ض لي�ش��ت ب�ل�ش��هلة ، ق�م 
التنظيم ب�إزالة جميع ابراج الت�ش���لت والنرتنت من املو�شل 
ق�طعني الت�ش���ل ب�لع�مل اخل�رجي لكي يتم حتويل املواطنني 
لره�بيني متدربني ب�ش��كل ا�ش��هل، املواطنني ترك��وا وظ�ئفهم 
لع��دم وجود رواتب حكومية، فيم� اأ�ش�ش��ت داع�ض �رصطة تفتي�ض 
ديني��ة وا�ش��عة قوانني تغري طريق��ة ارتداء املواطن��ني لثي�بهم 
، م�نع��ة التدخ��ني، م�حي��ة ا�ش��ك�لهم الب�رصي��ة ب�للح�ي� والزي 
الإره�ب��ي، حينه� فه��م املواطنني هوية داع���ض احلقيقية، لكن 

بع��د فوات الوان.  ولفتت املجلة اىل ان ازدي�د الق�ش��ف اجلوي 
على داع�ض يف بداية ع�م 2016، �شبب اخراج ي��رص لع�ئلته من 
�رصق املو�ش��ل اىل غربه�، وق�ل " عند تفجري ج�معة املو�ش��ل 
قت��ل اكرث من 300 مواطن، اعتقدن��� ان اجل�معة اآمنة لكن متت 
حم��رصتن� يف غرب املو�ش��ل و مل ن�ش��تطع اله��رب ، لقد متنين� 
ان من��وت �ش��وية ك�ن��ت حي�تن� بال معن��ى، كنت ع��دمي الف�ئدة 
لع�ئلتي مل ا�ش��تطع حم�ية اخوتي من املوت ول تخفيف احلزن 

عن والدتي، متنيت املوت، مل يعد يفرق �شيء يف نظري".
وكم� ق�ل ي��رص "اخريا يف يوم من الي�م ا�شتيقظن� على خرب بداأ 
القوات العراقية واحل�ش��د ال�ش��عبي ب�لتغلغل م�ش�فة 50 كيلومرت 
نح��و املدين��ة، لقد ك�ن��ت �رصخة ام��ل، بعده� ب�أي�م ا�ش��تطعن� 
عب��ور انق��ض امل�ش��جد الن��وري وامل�أذن��ة احلدب���ء، اخر مع�مل 

املو�شل احل�ش�رية، وت�أكدن� حينه� ان "املو�شل انتهت".
وختم��ت املجلة تقريره� ب�لقول "حتررت املو�شل،�ش��وف يعيد 
ي����رص وغ��ريه بن���ء حي�ته��م من جدي��د، وبن���ء �ش��لتهم بقلب 
املو�ش��ل، و�ش��يدفنون �ش��هدائهم يف ���رصق املو�ش��ل ومت�ش��ي 

احلي�ة .

واسط توجه بغلق عدد من المقاهي لمخالفتها 
الضوابط والتعليمات

بغداد � مت�بعة : وجه ن�ئب حم�فظ وا�ش��ط ع�دل الزرك�ين، ال�ش��بت، بغلق عددا من 
املق�هي ملخ�لفته� ال�شوابط.

وق���ل ال��زرك�ين يف بي�ن �ش��حفي ، اإن��ه "مت اغالق عددا املق�هي غري املرخ�ش��ة 
والتي تعمل خ�رج الطر ال�ش��ولية الق�نونية وال�ش���ض الخ��الق الع�مة"، حمذرا 

"من مم�ر�شة العمل دون احل�شول على اج�زة مم�ر�شة املهنة".
واأ�ش���ف، اأنه "على اجله���ت املعنية ت�ش��ديد املراقبة واملت�بعة والتحري ب�ش��كل 
م�ش��تمر عل��ى اعم���ل ه��ذه املق�ه��ي واتب���ع الج��راءات الق�نوني��ة وحم��ش��بة 

املق�رصية"، م�شددا على "اتخ�ذ اجراءات رادعة بحق املخ�لفني".
ون��شد  الزرك�ين، جميع اجله�ت املعنية واملدنية واملواطنني ب�"التع�ون والتوعية 
لل�شب�ب ومن يرت�دون هذه املق�هي من عدم الجنرار وراء البع�ض الذين يتخذون 
من جم�ل�ض الرتفيه لتب�ع ال�ش��بل املرفو�ش��ة والدخيلة على املجتمع والر�ش���د 

حول اللتزام ب�ل�شلوك والتق�ليد ال�شيلة التي يح�فظ عليه� املجتمع العراقي".

ضبط براد محمل بمصنفات غذائية غير مستوفية 
لشروط االستهالك في سفوان

بغداد � مت�بعة : اعلنت مديرية املن�فذ احلدودية،ال�ش��بت،عن �ش��بط �ش���حنة براد 
كبرية يف منفذ �شفوان حمملة مبواد غذائية غري �ش�حلة لال�شتهالك الب�رصي.

وق���ل مدي��ر ع�م املن�ف��ذ احلدودي��ة يف وزارة الداخلي��ة اللواء املهند�ض �ش���مي 
ال�ش��وداين يف بي�ن مقت�ش��ب،انه "مت �ش��بط �ش���حنة براد كبرية يف منفذ �شفوان 
احل��دودي الواقع بني الع��راق والكويت حتمل مواد غذائية تت�ش��من دج�ج جممد 

وم�شنف�ت غذائية غري م�شتوفية ل�رصوط ال�شتهالك الب�رصي".

�شكت اللجنة الق�نونية يف دائرة الرع�ية الإجتم�عية 
يف ذي ق�ر من اإنقط�ع التي�ر الكهرب�ئي يف موؤ�ش�شة 
تعن��ى ب�لعج��زة والأرام��ل ، لفت��ة اىل ان املوظفني 
ا�رصبوا عن العمل حلني عودة الكهرب�ء اىل الدائرة. 

وق���ل مدي��ر الدائ��رة الق�نوني��ة يف دائ��رة الرع�ي��ة 
الجتم�عي��ة  اكرم الرك�بي يف ت�رصيح ل�"اجلورن�ل 
" اإن ،" اخلط�أ الإداري يف انقط�ع التي�ر عن املوؤ�ش�شة 
كلفن��� الكثري ومنه� عدم �رصف املب�لغ املخ�ش�ش��ة 

ل�رصائ��ح متع��ددة م�ش��مولة ب�لرع�ي��ة الجتم�عية" 
مبين��ً� ان �ش��بب امل�ش��كلة يع��ود اىل ان ج�مع��ة ذي 
ق���ر ك�ن��ت ت�ش��غل امل��ك�ن �ش���بقً� وعليه��� فوات��ري 
م�ش��تحقة الدف��ع ل��وزارة الكهرب�ء تقدر مب��� يق�رب 
ملي���ري دين�ر عراقي . واأ�ش���ف ، " وزارة الكهرب�ء 
تط�لبن��� بدف��ع املبلغ ك��ي تعي��د التي���ر الكهرب�ئي 
وهذا خم�لف للق�نون لأنن� �ش��غلن� الدائرة قبل �ش��نة 
وكن� ن�ش��دد كل فواترين� ول �ش�أن لن� ب�لفواتري التي 
تع��ود اىل ج�معة ذي ق���ر ."واأ�ش���ر الرك�بي اىل ان 
احلكوم��ة العراقي��ة تتع�م��ل بق�ن��ون ق��دمي عدل يف 

ع���م  1991وه��و ق�نون 17 ويحت�ج ه��ذا الق�نون 
اىل تعديل يف بع�ض فقراته وهي و�ش��ع خزين م�يل 
ب��ني دوائ��ر الدولة يت��م املن�قلة فيه عند ا�ش��تحق�ق 
ال��وزارة امل���يل ل��وزارة اخ��رى ، ام��� الآن ف�لوزارة 
تتع�مل مع املك�ن فقط دون الرجوع لأي ملن �ش��غله 
�ش���بقً� وهو م� و�شع جميع دوائر الدولة يف م�ش�كل 
كب��رية.  واقرتح الرك�بي ان يكون حل هذا الأ�ش��ك�ل 
يف تفعيل الفقرة ال�ش�بعة من الق�نون رقم 17 والتي 
تن���ض عل��ى قي�م كل م��ن اجلهة امل�ش��تفيدة واجلهة 
املجه��زة التف���ق عل��ى فت��ح ح�ش���ب ج���ر بينهم� 

وح�شب متطلب�ت العمل على ان تتم مط�بقة احل�ش�ب 
بك�شوف�ت �ش��هرية تكون ا�ش��ش� للت�شفية وله� ابرام 
عقود خ��شة لتنظيم العالقة بينهم� . وجل�أت ذي ق�ر 
اىل حل موقت م�ش��تخدمة برن�مج لرت�ش��يد ا�شتخدام 
الكهرب�ء يف املح�فظة ،لكن عدد كبري من املوظفني 
ق�لوا ان هذا الإجراء ليحل مو�شوع الديون املرتتبة 
عل��ى دوائر الدولة ال بق�نون فمن غري املن�ش��ف ان 
تق��وم وزارة الكهرب�ء بعق�ب جم�ع��ي لدوائر الدولة 
ب�ش��بب موؤ�ش�ش��ة حكومي��ة ترف�ض دف��ع املب�لغ التي 

بذمته� .

اعلن��ت وزارة النق��ل العراقي��ة ب�إن وزي��ر النقل ك�ظم 
فنج�ن احلم�مي، اقرتح ، ال�ش��بت، عل��ى وزير الدف�ع 
الإيراين ح�ش��ني دهق���ن، الع��ودة اإىل اتف�قية احلدود 
ب��ني البلدين املوقعة يف ع�م 1975، م�ش��رية اىل ان 

دهق�ن ابدى موافقته املبدئية على ذلك.
ج���ء ذلك خالل لق�ء احلم�م��ي بوزير الدف�ع الإيراين 

ح�شني دهق�ن يف مقر وزارته بطهران.
وق�ل��ت وزارة النق��ل العراقي��ة يف بي�ن �ش��حفي، اإن 
"احلم�مي ن�ق�ض عدة ق�ش�ي� مع دهق�ن، تهم البلدين 
ال�ش��ديقني"، مبين��ة اأن احلم�مي "اق��رتح العودة اإىل 
اتف�قي��ة احل��دود ب��ني البلدي��ن املوقع��ة يف 1975، 
واأب��دى دهق���ن موافقت��ه املبدئي��ة على ذلك و�ش��يتم 

عر�ض الأمر على وزارة اخل�رجية الإيرانية".
واأ�ش���ف البي���ن اأن "الوزي��ر الإي��راين اأك��د وق��وف 
احلكوم��ة وال�ش��عب الإيراين مع هذا البلد ال�ش��ديق يف 

ك�فة الأوق�ت والظروف".
"املب�حث���ت  البي���ن،ان  بح�ش��ب  احلم�م��ي  وق���ل 
ت�شمنت اأي�ش��� م�ش�لة اأعم�ق �شط العرب مل� فيه� من 

اأ�رصار ب�قت�ش�د البلدين".

ا�ش��در وزي��ر الداخلية ق��ش��م العرجي، ال�ش��بت، اأمراً 
ب�ش��جن منت�ش��بني يف ال�رصطة الحت�دي��ة اعتدوا على 
مواطن �ش��وداين، فيم� وجه ب�إ�شدار اجلن�شية العراقية 
له. وذكر بي�ن للوزارة ، اأن "وزير الداخلية زار مواطن 
�ش��وداين اعتدى عليه منت�شبني يف ال�رصطة الإحت�دية 
يف املو�ش��ل وق��دم ل��ه العتذار وا�ش��در ام��را مبنحه 
اجلن�ش��ية العراقية بعد بق�ئ��ه يف العراق اكرث من 25 
�ش��نة واودع بع�ض املنت�ش��بني من ال�رصطة الحت�دية 
يف ال�ش��جن من خ��الل مقط��ع فيديو ن���رص يف مواقع 

التوا�شل الجتم�عي". 

قوانين غير نافذة وسوء إدارة يتسببان بقطع الكهرباء عن مؤسسة للعجزة في ذي قار

نهر الكارون .. آخر آمال شط العرب في محاربة "الملوحة " 

البصرة تنتظر التفاتة الموارد المائية لمعالجة ارتفاع المد الملحي 

منذ بداية دولة "الخرافة "وحتى سقوطها ..

موصليون : تمنينا أن نموت سوية بعد أن كانت حياتنا بال معنى

العراق وإيران يتفقان مبدئيًا 
على العودة إلى اتفاقية الحدود 

لعام 1975

األعرجي يصدر أمرًا 
بمنح الجنسية لسوداني تم 

االعتداء عليه

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

ذي قار ـ خاص

البصرة ـ محمد الجابري 

ترجمة ـ دانيا رافد 

ن�شرت جملة "فورين 
بولي�شي"، اخلمي�س، 
تقريرا نقلت به  ق�شة 
عائلة عراقية تغريت 

حياتها منذ دخول داع�س 
املو�شل وحتى يومنا 

هذا.

ال تفارق امللوحة مياه 
�شط العرب اإذ اأ�شبحت 
من امل�شاكل امل�شتع�شية 
على احلل و�شط �شمت 

احلكومة املحلية العاجزة 
عن و�شع حلول نهائية 
لهذه الظاهرة املتزامنة 

مع ف�شل ال�شيف ب�شبب 
اإرتفاع درجة احلرارة يف 

املحافظة .
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اعالن/ تبليغ باحل�شور
حمافظة كربالء املقد�ش���ة ق�ش���م العق���ود العامة �ش���عبة التعاقدات/الع���دد/ 12201/ 
التاري���خ 2017/7/26 اإىل ال�ش���ركات / اأر�س انكيدو للمق���اوالت العامة املحدودة/ 
املدي���ر املفو�س) خالد ح�ش���ن مريب���ط( الهديل الهند�ش���ية املتحدة للمق���اوالت العامة 
املح���دودة / املدي���ر املفو�س )هيثم عزيز عليوي ( منار ال�ش���ابرين للمقاوالت العامة 
املح���دودة /املدي���ر املفو�س ) علي ابراهي���م عثمان ( بناءا على م���ا ورد بكتاب مكتب 
معاون املحافظ ل�ش���وؤون التنمية واالأعمار / ق�ش���م االأبنية واالأخرى / �شعبة الرتبية 
والتعلي���م الع���ايل بالع���دد ) اأ /ع /344( امل���وؤرخ يف 2017/6/15 ولتع���ذر اإبالغكم 
مبا�ش���رة بخ�ش���و�س اإكمال ذرعة واقع احل���ال واإبرام التعه���دات القانونية املطلوبة 
للم�شاريع اأدناه املحالة بعهدتكم وكل ح�شب م�شروعه لذى اقت�شى اإبالغكم بال�شحف 
وعلى ح�ش���ابكم ملراجعتهم ومراجعة ق�ش���م ال�ش���وؤون القانونية يف املحافظة الإجراء 
تعهد قانوين خالل )7( ايام من تاريخ �شدور كتابنا اعاله ومراجعتنا خالل )3( ايام 
ابتداء من تاريخ ن�شر هذا االإعالن وبعك�شه �شيتم اتخاذ االإجراءات االأ�شولية غيابيا 
.اأ�ش���ماء امل�ش���اريع 1- بن���اء متو�ش���طة على القطع���ة املرقم���ة )3/ 29226(-مقاطعة 
61 جزي���رة مرك���ز كربالء  حي املي���الد 2- بناء مدر�ش���ة ثانوية عل���ى القطعة املرقمة 
)2326/4( مقاطع���ة )5( اأم اله���وى ق�ش���اء الهندي���ة 3- بناء مدر�ش���ة اأبوذرالغفاري 

�شابقا على القطعة املرقمة )3/376( منطقة �شيد ح�شن ق�شاء الهندية.
عقيل عمران الطريحي/ حمافظ كربالء املقد�شة


