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النفوق الكبير ألسماك العراق ...تفاقم التلوث الكيميائي والعضوي
بغداد  -متالعة

فوج��ئ اخلم�سين��ي العراقي �أبو ك��رار التميمي،
ب�أ�سماك��ه ميت��ة تطف��و عل��ى �سط��ح �أحوا���ض
الرتبية على �ضفاف نهر الفرات ،مقدرا خ�سارته
مبا يعادل  60مليون دينار عراقي (حوايل 50
�ألف دوالر �أمريكي) قيمة  19طنا من الأ�سماك
التي نفقت.
م��ا ج��رى لأ�سم��اك التميم��ي ال��ذي يعي�ش يف
ق�ض��اء امل�سي��ب يف حمافظ��ة باب��ل ،تك��رر مع
�ستار الغراوي الذي تعر�ض �إىل خ�سارة  75طن ًا
من الأ�سماك تقدر قيمتها بـ  225مليون دينار.
وبلغ��ت ن�سب��ة املت�رضري��ن يف حمافظ��ة بابل
 87%م��ن �إجمايل مربي الأ�سماك فيها ،وهي
ن�سب��ة عالية مقارن��ة مع املحافظ��ات الأخرى
الت��ي تباين��ت فيه��ا الن�س��ب م��ا ب�ين 21%
�إىل  45%كم��ا يق��ول الباح��ث واملوظ��ف يف
دائ��رة البيط��رة يف املحافظ��ة ،الدكت��ور حيدر
املعموري ،ال��ذي �أ�س�س وزم�لا�ؤه �شبكة لتقدمي
الن�صح والعالج��ات املجانية للمربني ،م�ضيفا
�أن باب��ل من املدن امل�شه��ورة برتبية الأ�سماك،
وانت�شار �أحوا�ض الرتبي��ة ب�شكل متقارب ،وهو
ما يتطابق مع �أدنى مقومات الرتبية ال�سليمة.
وتق��در ن�سب��ة نف��وق الأ�سم��اك امل�ستزرع��ة يف
�إجمايل العراق بـ  30%من حجم الإنتاج الذي
ي�صل �إىل نحو � 150ألف طن �سنوياً ،وفق �إفادة
الدكت��ور ميث��اق اخلفاج��ي مدير ق�س��م ال�صحة
احليوانية يف مديرية البيطرة العامة.منذ نفوق
املربيان
�أ�سم��اك التميم��ي والغراوي ،يت�س��اءل
ّ
وغريهم��ا ع��ن ال�سب��ب احلقيقي ملا ح��دث من
دون تلق��ي �إجابة م�ؤكدة ،غري �أن��ه بعد �أقل من

�شه��ر على نف��وق الأ�سم��اك� ،أظه��رت الفحو�ص
املخربي��ة الت��ي �أجري��ت على عين��ات مياه يف
عم��ان للك�شف عن �سبب
املخت�بر املرجعي يف ّ
نف��وق الأ�سم��اك يف نه��ر الفرات يف الع��راق �أن
املي��اه ملوث��ة مبحتوى ع��ال م��ن القولونيات
واملع��ادن الثقيل��ة وتركي��ز عال م��ن الأمونيا،
وف��ق م��ا �أعلن��ت منظم��ة ال�صح��ة العاملية يف
بي��ان ن�رشت��ه على موقعه��ا الإلكرتوين يف 20
نوفمرب/ت�رشين الثاين.
ويق��ول خرباء �صحي��ون من املنظم��ة العاملية
ووزارة ال�صحة والبيئة العراقية� ،إن هذه املواد
�سام��ة للأ�سم��اك ،لكنه��ا ال ت�ش��كل خط��راً على
�صحة الب�رش.
وبين��ت الفحو�ص��ات الت��ي �أجري��ت للأ�سم��اك
ّ
النافق��ة م�شكالت خطرة دفع��ت منظمة ال�صحة
العاملي��ة �إىل العم��ل عل��ى �إج��راء حتقي��ق ثان
يتعل��ق باحتم��ال �أن تك��ون ع��دوى فريو�سي��ة،
ه��ي �سبب نفوق �آالف الأ�سم��اك يف النهر ،ومن
املق��رر �أن تظه��ر نتائ��ج ه��ذا الفح���ص الث��اين
الأ�سبوع القادم وفقا للمنظمة.
ويعل��ق الدكت��ور ميث��اق اخلفاجي عل��ى نتائج
الفح���ص املخربي ال�صادر ع��ن منظمة ال�صحة
العاملية قائال "النتائج جاءت متطابقة �إىل حد
كب�ير مع الفحو�صات الت��ي �أجرتها امل�ؤ�س�سات
العراقي��ة م�ش�يراً ب���أن تركي��ز الأموني��ا العايل
ي�أت��ي ع��ادة �إىل النهر من املخلف��ات الع�ضوية
الربوتيني��ة وف�ضالت الب��شر ،والقولونيات من
مياه ال��صرف ال�صحي ،واملعادن الثقيلة ت�أتي
من املخلفات ال�صناعية عموما".

اخلفاجي ي�صف ما �شهدته الأنهار العراقية من
ظاهرة نف��وق الأ�سماك ب�أنه��ا "نقطة االنفجار
البيئ��ي ،واجلر���س الأخ�ير ال��ذي ين��ذر بوجود
تلوث ع�ضوي كب�ير يف جمرى النهرين" ،قائال
�إن ما ج��رى واحدة من الظواهر الرتاكمية التي
ح�صل��ت ،ب�سبب التغ�ير ال�سلبي ال��ذي جرى يف
البيئة املائية.
ويع��د اخلفاج��ي انت�ش��ار الطحال��ب ال�سام��ة
ُّ
الت��ي تتكاث��ر ب�رسع��ة يف املي��اه ،م��ع ارتفاع
امللوثات الع�ضوي��ة ،و�ضعف جريان املياه يف
مياه نه��ري دجلة والفرات� ،سبب�� ًا �آخر �أدى �إىل
ارتفاع معدالت النفوق ،مبين ًا �أن هذه الطحالب
ال تتكاث��ر �إال عن��د انخفا���ض من�س��وب املي��اه،
والرتاكيز العالية من املواد الع�ضوية التي متثل
ملوث��ات تتغذى عليه��ا الطحالب الت��ي تتكون
م��ن املياه الثقيلة التي ترم��ى يف جمرى النهر
وعلف الأ�سم��اك املتحلل ،برتكيز حام�ضي بلغ
قيا�س��ه ( ph 11الأ���س الهيدروجيني �أو درجة
احلمو�ضة) ،وهو ما يراه الدكتور ماهر الأو�سي
مدي��ر �شعب��ة الأ�سم��اك يف مديري��ة الزراعة يف
حمافظة وا�س��ط تركيزاً عالياً ،مبين ًا �أن الرتكيز
الطبيع��ي للحمو�ضة يج��ب �أن يكون من ph 6
�إىل  ،ph 8ويف ح��ال ارتفاع��ه ف�إن��ه يف��رز
م��ادة الأموني��ا ،وهي م��ن امل��واد ال�سامة التي
تق��وم بخن��ق وت�سمي��م الأ�سماك ،وتاب��ع قائال
"حت��ول ل��ون ماء النه��ر يف بع�ض املناطق
�إن:
ّ
دليل وا�ض��ح لل�رضر البيئ��ي امل�ستمر منذ فرتة
ما فاقم موت الأ�سماك".
والطحال��ب ال�سام��ة� ،أو م��ا ي�سم��ى علمي�� ًا
بالطحال��ب اخل��ضراء املزرق��ة ،ه��ي كائن��ات
بكتريي��ة �شدي��دة ال�سمي��ة ،تتكاث��ر ب�رسع��ة يف
املي��اه الدافئة ،ومع ارتفاع امللوثات الع�ضوية
و�ضع��ف جريان املي��اه ،ت�ستهل��ك الأوك�سجني،
وعن��د موتها تطل��ق �سم��وم "املايكرو�س�ستني"
املقاوم��ة للح��رارة ،وتركيزها البيئ��ي متباين
م��ن قف���ص �إىل �آخر وم��ن �ضفاف الأنه��ار �إىل
عمقه��ا ،بح�س��ب م��ا قال��ه مدي��ر ق�س��م ال�صحة
احليوانية يف املديرية العامة للبيطرة.
�أ�سب��اب النف��وق الت��ي �أورده��ا اخلفاج��ي ،ال
تختل��ف عم��ا يقوله الدكت��ور ناط��ق الغرباوي
نقي��ب الأطب��اء البيطريني يف حمافظ��ة وا�سط،
ال��ذي �أكد �أن تلوث املي��اه كان �سبب ًا رئي�س ًا يف
ح�ص��ول الته��اب بكت�يري فط��ري يف �أحوا�ض
ال�سم��ك بن�سب��ة  ،90%رافق��ه نق���ص كمي��ة
الأك�سج�ين 3مل��م غرام /ل�تر ،يف وقت ترتاوح
ن�سب��ة الأوك�سج�ين الطبيعية م��ن  5ملم غرام/
ل�تر �إىل  8مل��م غرام/ل�تر ،وانت��شر يف مي��اه
الأنه��ار ب�شكل مت�سارع ،م�شريا �إىل �أن االلتهاب
ه��و الذي �أف��رز �سموم�� ًا �أدت �إىل �إتالف غال�صم
الأ�سم��اك وموته��ا" .ويتف��ق املتح��دث با�س��م
وزارة الزراع��ة االحتادي��ة ،حمي��د الناي��ف مع
الطبي��ب الغرب��اوي يف �أن التحليالت املخربية
التي �أجرتها الدوائر املعنية يف وزارته ك�شفت،
�أن نف��وق الأ�سماك ،و�أغلبه��ا من نوع (الكارب)
ن��اجت ع��ن �إ�صابته��ا مب��ا يع��رف طبي�� ًا بتعفن
الغال�ص��م ،وهو ما يتطاب��ق مع م�ضمون وثيقة
الفح�ص املخربي ال�صادرة عن ق�سم املختربات
والبحوث البيطري��ة يف مديرية البيطرة ،والتي
�أثبت��ت وج��ود تنخ��ر واحتق��ان وم��ادة بي�ضاء

مؤيدو ترامب يقبلون على شراء “الدينار العراقي” لتحقيق حلم حياتهم
بغداد – الجورنال نيوز

ك�شفت تقارير �إعالمية م�ؤخرا عن �إقبال عدد من
الأمريكيني على �رشاء ماليني الدنانري العراقية
على �أمل حتقيق حلم حياتهم ب�أن ي�صبحوا �أثرياء
بني ليلة و�ضحاها.
وذك���رت و�سائل الإع�ل�ام �أن ه����ؤالء امل�ؤيدين
ل�سيا�سة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يعولون
على �أن يتخذ الأخ�ير ق��رارا ي��ؤدي �إىل رفع قيمة
العملة العراقية في�صبحوا �أثرياء بف�ضل فارق �سعر
ال�رصف.
وع��ن املحفز ال��ذي دف��ع ه����ؤالء ل����شراء الدينار
العراقي ،ال��ذي ي�ساوي حاليا  0.0084دوالر
�أي �أن قيمته �أقل من �سنت واحد ،قالت �صحيفة
“� ”Newsweekإن �شائعات �سبقت تويل ترامب
احلكم هي التي غذت حلم ه�ؤالء الأمريكيني ،والتي

حتدثت عن عزم احلكومة الأمريكية �ضبط �سعر
�رصف الدينار العراقي لي�صبح ي�ساوي العملة
الأمريكية .وتعود هذه ال�شائعات �إىل فرتة حكم
الرئي�س العراقي الأ�سبق ���ص��دام ح�سني ،فقبل
احلرب اخلليجية الثانية (غزو الكويت) كانت قيمة
الدينار العراقي تعادل �أكرث من ثالثة دوالرات،
لكن هذه العملة انهارت بعد فر�ض احل�صار على
نظام الرئي�س �صدام ح�سني يف ت�سعينيات القرن
املا�ضي ،وبعد الإط��اح��ة ب�صدام ح�سني عادت
وارتفعت قليال وا�ستقرت عند  1200دينار مقابل
الدوالر الواحد .ومنذ ذلك الوقت ظهر اجتاه غريب
يف تفكري امل�ستثمرين ،الذين بد�ؤوا ا�ستثمار �أموال
يف الدينار على �أمل �أن ي�ستعيد قوته كما كان قبل
حرب اخلليج الثانية.
ويف عام  2006حذرت و�سائل �إع�لام �أمريكية
ويف مقدمتها “�سي �إن �إن” م��ن ��شراء العملة

العراقية ،ورغ��م هذه التحذيرات وتعمق الأزم��ة
العراقية� ،إال �أن جمموعة من املواقع الإلكرتونية
وا�صلت بيع الدينار لعمالء يف الواليات املتحدة.
وفكرة ك�سب املاليني من �رشاء العملة العراقية
انت�رشت ب�شكل وا�سع يف عهد ترامب ،حيث ف�رس
بع�ض م�ؤيديه بطريقة خاطئة ت�رصيحات �أطلقها
يف �أبريل  2017ردا على تالعب ال�صني باليوان،
حينها قال ترامب �إن جميع العمالت “�ستكون
على م�ستوى متكافئ” ،وفقا ملا ن�رشته �صحيفة
“ ”The Daily Beastم�ؤخرا.
وكدليل على �إق��ب��ال بع�ض الأم��ري��ك��ي�ين على
�رشاء الدينار ،تظهر نتائج البحث على “غوغل”
و”تويرت” �أن الكثريين ال يزالون يحلمون بانتعا�ش
العملة العراقية وي�أملون ب�أن يكون امللياردير
الأمريكي ترامب الذي �أ�صبح رئي�سا ال�شخ�ص الذي
�سيحقق حلمهم هذا.

على غال�صم الأ�سماك النافقة من خالل فح�ص
عين��ات من الأ�سماك النافقة يف مناطق �شمايل
بغداد (الغالبية والطارمية والرا�شدية).
ويتفاق��م التل��وث البيئ��ي يف الع��راق ،بح�س��ب
درا�س��ة م�سحي��ة بيئي��ة قدمه��ا الدكت��ور عب��د
الرحم��ن الكبي�س��ي وعب��د احلمي��د العبي��دي
يف ع��ام  2010ملرك��ز البح��وث البيئي��ة يف
اجلامع��ة التكنولوجي��ة ببغ��داد ،ت�ضمن��ت
درا�س��ة التل��وث احلا�ص��ل يف نه��ر دجل��ة قب��ل
وبع��د م��روره يف العا�صم��ة بغ��داد ،وتو�صل��ت
الدرا�س��ة �إىل �أن الأ�سم��اك والرخوي��ات تق��وم
بعملي��ة جتمي��ع وتراك��م لل�سم��وم يف �أن�سجتها
برتكيز ع��ايل امل�ستوى ،وال ي�ضع��ف �أثرها مع
الطب��خ ،ولي�س لها رائح��ة وال طعم ،وقد تت�سبب
ب�أمرا���ض �صدرية يف اجله��از التنف�سي ،وتهيج
يف الأغ�شي��ة املخاطي��ة للأنف والع�ين ،ب�سبب
تن��اول تل��ك الأ�سم��اك .ب��د�أ نف��وق الأ�سماك يف
حمافظ��ة دي��اىل ،ث��م انتق��ل �إىل بغ��داد وبابل،
و�ص��و ًال �إىل حمافظت��ي الديواني��ة ووا�س��ط،
بح�س��ب وكي��ل وزارة ال�صح��ة والبيئ��ة الدكتور
جا�سم الفالحي" .ويرجع املتحدث با�سم وزارة
الزراع��ة االحتادية حميد الناي��ف �سبب انت�شار
الإ�صاب��ة يف �أ�سم��اك الكارب �إىل قل��ة مناعته،
وع��دم حتمله للبيئ��ة املائية الرديئ��ة وامللوثة
يف الأنه��ار ،يف الوق��ت ال��ذي يف�ضل��ه املربون
لكون��ه يت�ص��ف ب�رسع��ة من��وه ووف��رة �إنتاجه،
قائ�لا "ظاهرة النف��وق التي �شهدته��ا �أحوا�ض
الأ�سم��اك لي�ست جديدة على العراق ،وهي حالة
مر�ضية م�شخ�صة وحتدث منذ اثني ع�رش عاماً،

ال
واجلدي��د فيه��ا هو قي��ام بع�ض املرب�ين جه ً
برم��ي الأ�سماك امليتة يف جم��رى النهر ،والتي
تف�سخت و�ساهمت يف انت�ش��ار الظاهرة" م�شرياً
�إىل �أن انعدام خربة املربني يف الت�صدي املبكر
للكارث��ة ،وع��دم وج��ود �إ��شراف بيط��ري على
مئات الأحوا�ض غري املجازة ر�سمياً ،يعد �سبب ًا
مبا�رشاً يف ما جرى.
وب�سب��ب ع��دم وج��ود �إ��شراف بيط��ري عل��ى
الأحوا���ض ،جتمع��ت الف�ض�لات يف الأقفا���ص
وتخم��رت خملف��ات الأ�سم��اك وقل��ت ن�سب��ة
الأوك�سج�ين ،م��ا �ساه��م يف تلوث��ه بامل��واد
الع�ضوي��ة لتتفاقم الظاهرة كم��ا يقول الطبيب
املعم��وري .ويلقي الدكتور يحي��ى مرعي مدير
امل�ست�شفى البيطري يف حمافظة بابل بالالئمة
عل��ى الأعالف التي يعتمد عليها مربو الأ�سماك
يف تغذيته��ا ،مو�ضح�� ًا � َّأن بع���ض الأعالف غري
خا�ضع��ة للفح�ص الطبي ،وبي��ان مدى اجلودة
م��ن قبل دائرة ال�ثروة احليواني��ة ،وتابع قائال
"وزارة الزراع��ة غري معنية با�سترياد الأعالف
ملرب��ي الأ�سم��اك ،لكنه��ا ت�رشف ب�ش��كل ميداين
على مدى مطابقتها للمعايري ال�صحية ،وبع�ض
املربني يقومون بت�صنيعها حملي ًا من ف�ضالت
احليوان��ات ،و�أح�ش��اء الأغن��ام والأبق��ار يف
ظل ظ��روف ت�صنيع غ�ير مالئم��ة وينتج عنها
فطري��ات �سام��ة كالتعف��ن ،وتل��ك الفطري��ات
تف��رز �سموم�� ًا تقت��ل الأ�سم��اك ب�ش��كل مبا��شر
حال تناولها العل��ف" ،وهو ما ي�ؤكده البيطري
ماه��ر الأو�سي ،م�ش�يرا �إىل �أن �إىل قيام املربني
باللجوء �إىل معامل حملية غري مرخ�صة ،ل�رشاء

الأع�لاف ب�أرخ���ص الأثم��ان م��ن دون اعتبار
ملعايري اجلودة ال�صحية.
توا�ص��ل منظم��ة ال�صح��ة العاملي��ة العم��ل مع
وزارة ال�صح��ة والبيئة العراقي��ة لو�ضع تدابري
وقائية منا�سبة لال�ستجابة ملثل هذه احلوادث
يف امل�ستقب��ل والتخفيف من وط�أتها ،كما جاء
يف بيانها.
وتكم��ن مهم��ة اجله��ات املعني��ة يف احل��د من
انت�ش��ار املر���ض ،و�إت�لاف الأ�سم��اك النافق��ة
بالدف��ن واحل��رق وع��دم رميه��ا يف الأنه��ار،
وو�ض��ع م�ص��دات ملن��ع انت�شاره��ا ،وتعقي��م
امل�شاري��ع امل�صاب��ة وغ�ير امل�صاب��ة بح�س��ب
البيط��ري الأو�س��ي .و�شكل��ت وزارة الزراع��ة
االحتادي��ة ،غرف��ة عمليات م�شرتك��ة مع وزارة
املوارد املائية ووزارة ال�صحة والبيئة ،لتعقيم
الأقفا���ص الت��ي مل ت�صله��ا البكرتي��ا عرب فرق
ميدانية ،وا�ستخدام الأحزمة املطاطية العازلة،
واحلد من رمي الأ�سماك النافقة يف مياه الأنهر
وا�ستخ��راج املي��ت منه��ا وطمره��ا يف �أماك��ن
خا�صة ،كما قال املتحدث با�سم الوزارة.
وك�ش��ف اخلفاجي عن اق�تراح تقدمت به غرفة
العملي��ات التي �شكلتها احلكوم��ة العراقية بعد
الأزم��ة يت�ضم��ن تعوي���ض �أ�صح��اب امل�شاريع
املت��ضررة م��ن املجازين ر�سمي��اً ،وفق املادة
الثالث��ة الفق��رة ثاني��ا م��ن قان��ون ال�صح��ة
احليوانية رقم  32ل�سنة  ،2013لتخفيف عبء
اخل�س��ارة التي تعر�ضوا �إليه��ا ،وهو ما ينتظره
التميم��ي والغ��راوي وبقي��ة املت�رضري��ن م��ن
�ضيعت تعب مو�سم كامل.
كارثة ّ

عراقيون يحتفلون باليوم العالمي للرجل :للشهداء حصة
بغداد  -متابعة

احتفل ال��ع��امل االث��ن�ين امل��ا���ض��ي ،ال��ذي
�صادف  19نوفمرب /ت�رشين الثاين ،ويف
مثل هذا اليوم من كل عام ،باليوم العاملي
للرجل ،ولكن متى بد�أ االحتفال بهذا اليوم.
وج��اء تخليد ه��ذا اليوم للرجل ،من �أجل
تكرمي وتعزيز دور ال��رج��ل يف املجتمع
وت�سليط ال�ضوء على م�ساهمة الرجال يف
احلياة يف الأر���ض ،وكذلك لإلقاء ال�ضوء
على �أول��ئ��ك ال��رج��ال ال��ذي��ن ميكنهم ن�رش
الوعي الإيجابي حول العديد من الق�ضايا
التي تهم الرجل على ال�صعيد العاملي.
وي ��أت��ي ه��ذا ال��ي��وم ت�شجيعا للرجل على
�إجراء نقا�شات وحمادثات ،وب�صورة �أكرث
انفتاحا ،حول العديد من الق�ضايا ،مثل
ال�صحة العقلية للرجل ومعدالت االنتحار
لديه و�أ�سبابه ،و"النهو�ض وموا�صلة احلياة
بقوة" ،باخت�صار ،هذا اليوم مكر�س للرجل
الذي يحتاج �إىل الدعم.
وم��ن امل��ع��روف ،على ال�صعيد العاملي
ولأ�سباب خمتلفة� ،أن الرجل هو الأك�ثر
�إقداما على االنتحار ،خ�صو�صا ملن هم
دون �سن  45عاما ،وفقا ملنظمة "كامل"
اخلريية ،واال�سم اخت�صار لـ"احلملة �ضد
احلياة البائ�سة" (كامبني �أغينزت اليف
ميزرابل).
ويف بريطانيا ،ينتحر  84رجال كل �أ�سبوع،
�أي مبعدل  12رجال يوميا ،وفقا ملا جاء
يف �صحيفة "�إندبندنت" الربيطانية ،م�شرية
�إىل ان متو�سط انتحار الرجال يف بريطانيا
يزيد بنحو ثالثة �أ�ضعاف على متو�سط
انتحار الن�ساء.
�أما �سبب اختيار هذا اليوم ،فلأنه يت�صادف
م��ع ي���وم م��ي�لاد وال����د ال��دك��ت��ور ج�يروم
تيلوك�سينغ ،الطبيب من ترينيداد وتوباغو،
وهو الذي �أعاد �إطالق هذا اليوم العاملي
جمددا عام .1999
وبالرغم من �أن ه��ذا اليوم موجود منذ
عقود� ،إال �إن كثريا ال يدرون �أو ال يدركون
�أن هناك يوما عامليا للرجل ،بينما يعتقد

ك��ث�يرون �أن���ه م��وج��ود ب�سبب وج���ود يوم
عاملي للمر�أة فقط ،الذي يتم االحتفال به
يف الثامن مار�س من كل عام.
يذكر �أن الثالثاء� ،صادف اليوم العاملي
للطفل الذي حتتفل به معظم الدول العربية،
�إىل جانب العديد من دول العامل ،لكن ثمة
دول حتتفل به يف �أيام �أخرى.
و���ش��ارك ال��ع��راق��ي��ون ع�بر ت��دوي��ن��ات على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،باحتفاالت
الكرتونية بهذا اليوم ،وكتبت نوال الركابي
على "في�سبوك"" :ملاذا يدفع الرجل دائما
ل��ل��م��ر�أة ،يدفع كرامته حينما يغازلها،
وراحته عندما يفكر فيها ،و�أع�صابه عندما

يحبها ،ونقوده عندما يخطبها ،ونقوده
وغذاءه و�أ�سمه عندما يتزوجها حتى عندما
ميوت يدفع لها معا�شه( ،كل عام و�أنتم
بخري مبنا�سبة يوم الرجل العاملي)".
�أما احمد الزعبي ،فقد غرد عرب "تويرت":
"يف اليوم العاملي للرجل ن�ستذكر املقولة
ال�شهرية للعكيد �أبو �شهاب حني ز�أر يف وجه
�سعاد و قال :لك انتي ما عدتي ا�ستحيتي
وليه؟ يف وحدة بتقول جلوزها ف�رشت؟!".
وا���س��ت��ذك��ر �ضياء ف��اخ��ر� ،أخ���وه ال�شهيد
يف معارك التحرير التي قادته القوات
الع�سكرية العراقية �ضد تنظيم داع�ش
الإرهابي.

تنويه-:

اشارة الى المناقصة رقم ( )2018 /1والخاصة
بـ(تجهيز ونصب وتشغيل مولدة المركز الوطني
للبحوث والرقابة الدوائية) المؤرخ بتاريخ 2018 /11 /21
نود التنويه بان مبلغ الكلفة التخمينة للمناقصة هو
( )197.726.500مائة وسبعة وتسعون مليون
وسبعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة دينار
عراقي وان نسبة التأمينات األولية للمبلع اعاله
هو( )1.977.265مليون وتسعمائة وسبعة
وسبعون الف ومائتان وخمسة وستون دينار عراقي

