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ـعادن عن تـمـديد اعالن تـعـلن (الشـركـة العـامـة لالنظـمـة االلكـتـرونيـة) احدى تـشـكيالت وزارة الـصـناعـة وا
رقمة 2 / تـشغيلية /2018  وتدعو كافة الـشركات اخملتصة الـعراقية والعربـية واالجنبية ـنـــــــــاقصة ا ا
الى تقـد عـطاءات مـغلـقة من مـقـدمي عطـاءات ذوي اهلـية ومـؤهـل لـتنـفيـذ مـشروع جتـهيـز قابـلوات من
ـتحدة - ناشئ (امـريكا- الـيابان- اوربـا الغربـية- كنـدا - كوريا اجلـنوبيـة - تركيـا - االمارات العـربية ا ا
ـقصود منها هي مصانع غربية او امريكية او ياباينة ناشئ من تركيا واالمارات ا حصرا مع مالحظة ان ا
وافق 2019/1/17 الـسـاعة 12:00 مصـانـعـهـا في تـركـيا او االمـارات) في مـوعـد اقـصـاه يـوم اخلـميـس ا

ظهرا.

زايـدة لشراء العـقار تسلـسل  ٨٧ مقاطـعة ٢٩ اخلرابة الـكائن في قضاء نظـرا لعدم بلـوغ بدل ا
الـشامـية الـعائـد للـكفـيل سالم جعـفر راضي لـقاء طـلب الدائن الـشركـة العـامة لـتجـارة احلبوب
ـدة خمسـة عشر ـزايدة  ـقدرة لـذا تقرر تـمديد ا الـبالغ ٢٥٨٥٦٠٠١١ ديـنارا  ٨٠ % من القـيمة ا
ذكورة دة ا ديرية خالل ا يوما من اليوم التالي للنشـر فعلى الراغب في الشراء مراجعة هذه ا
قـدرة وشـهادة ـائـة من الـقيـمـة ا مـسـتصـحـبـا معه الـتـأميـنـات القـانـونـية الـبـالغـة عـشرة من ا
شـتري وذلك استـنادا لـلمادة ٩٨ من اجلنـسية الـعراقـية وان رسوم الـتسـجيل والداللـية عـلى ا

قانون التنفيذ.
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١- موقعه ورقمه    : قضاء الشامية/ الشارع العام
٢- جنسه ونوعه   :- ارض زراعية تسقى سيحا
٣- حدوده واوصافه   :- كما مؤشر في اخلارطة

٤- مشتمالته   :- 
٥- مساحته   :- دور سكنية

٦- درجة العمران   :-
٧- الشاغل   :- ١٠ دو  ٢ اولك ٢٥٠ متر

قدرة   :- مشاع ٨- القيمة ا
زايدة االخير  :-  ٩٩٦٠٠٠ ٩- بدل ا
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Ê«bI

فـقدت مـني الهـوية الـصادرة من
هنـدس العـراقية باسم نقابـة ا
vÝu?  b?O?−?  b?O?L?Š U?½—

ـن يــعـــثـــر عـــلـــيـــهــا الــرجـــاء 
صدرها. تسليمها 

W¾MNð

اتقـدم بخـالص التـهنـئة والـتبـريكات
Ê«bLŠ —bÐ b? d  —u² b? « –U²Ýö

لتـسنمه مـنصبـه اجلديد عـميد كـلية
الطب - جامعة النهرين.

ـــســــيـــرة وفــــقه الــــله فـي خـــدمــــة ا
العلمية.
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{ الــفــاتــيــكــان (ا ف ب): دعـا
الـبـابـا فـرنـسـيس امس األحـد
الـقــادة األوروبـيــ إلى إبـداء
"تـــضـــامن مـــلـــمـــوس" مع 49
مهاجرا ال يـزالون عالق على
م سـفـينـتي إغـاثـة تابـعـت
ـــنـــظـــمــتـــ إنـــســـانـــيـــتــ

ويـنـتـظـرون مـوافـقـة دول على
اسـتقـبالـهم وبعـضهم يـنتـظر

. منذ أكثر من أسبوع
وقـال احلبـر األعظم أمام آالف
تجـمع في ساحة صـل ا ا
القديس بولس "منذ عدة أيام
يـنـتـظر  49شـخـصـا انـقـذتهم
ـتـوسّط سـفـيـنـتا في الـبـحـر ا
ـنظـمتـ غير إغـاثة تـابعـتان 
حـكومـيـت بـرا آمـنا يـرسون
فـيـه. إنـنـي اوجه نــداء عـاجال
للـقـادة األوروبيـ لكي يـبدوا
تضامـنا مـلموسـا جتاه هؤالء

األشخاص".
UD U  qŠ«uÝ

هاجرون الذين تقطعت وبدأ ا
بـهـم الـسـبل والـعــالـقـون عـلى
ـانيـتـ غـير مـ سـفيـنـتـ أ
حــكــومـيــتــ قــبــالـة ســواحل
مـالطـا أسـبـوعـهم الـثـاني في
ـتــوسط وأسـبــوعـا الـبــحــر ا
ثـالـثـا بـالـنـسبـة آلخـرين دون

أن يلوح أي حل في األفق.

وأكدت إيطـاليـا ومالـطا األحد
عـــدم نـــيــــتـــهــــمـــا الــــســـمـــاح
لــلــســفـــيــنــ بــالـــرســو عــلى

شواطئهما.
وشــــدد وزيـــــر الـــــداخــــلـــــيــــة
االيطـالي ماتـيو سـالفـيني في
مــــقــــابـــــلــــة مع صـــــحــــيــــفــــة
ــــيــــســـاجــــيــــرو األحــــد "في ا
إيـطـالـيـا لن يـدخل أحـد هـذا
تـبع ولن يتـغير" هو النـهج ا
وكـرر الـقـول في تـغـريـدة عـلى
مــــوقع تــــويـــتــــر "إن األبـــواب
االيـطــالـيــة مـقــفـلــة وسـتــبـقى

مقفلة".
uÝd UÐ ÕUL «

وأوضـح رئــــــــــيـس الـــــــــوزراء
ـالطي جـوزف موسـكات من ا
جـــانــــبـه أنه ال يــــريـــد خــــلق
"ســابــقــة" بــالــســمــاح لــهـؤالء
ـهـاجـرين بـالرسـو وذلك في ا
مـــقـــابـــلــــة مع راديـــو وان في
مالطا حسب ما نقلت وسائل

إعالم إيطالية.
ويــنــدرج وضع الــســفــيــنــتـ
ـهـاجـرين عـلى متـنـهـما في وا
إطـــار خالف حــول عــمـــلــيــات
االنـقـاذ الـبـحـري الـتي سـلّطت
الضوء على فشل دول االحتاد
األوروبي فـي الــــتــــوصل حلل
بــشــأن تـــقــاسم مــســؤولــيــات

. هاجرين والالجئ وأعباء ا
ـانـيـا وهـولـنـدا أعـلـنـتا لـكـن أ
الحــقــا أنـهــمــا سـتــســتــقـبالن
بـعضـا مـنـهم عـلى ان يتم ذلك

في إطار اوروبي.
من جــانب اخــر ال يــزال نــحـو
 50مـــهـــاجـــرا انـــقـــذتـــهم في
توسّط سفـينتا إغاثة البـحر ا
نـظمتـ إنسانـيت تابعـتان 
يــنـتــظـرون مـوافــقـة دول عـلى
اسـتقبـالهم بحـسب ما أعلنت
ــنـــظّــمــتـــ لــوكــالــة إحــدى ا

فرانس برس امس.
وقـالت متـحـدّثة بـاسم مـنظّـمة
ــانـــيــة غـــيــر "سي ووتـش" األ
احلـكـومـيــة لـفـرانس بـرس إن
"األوضـــــــاع مــــــا زالـت عـــــــلى

حالها".
ــــتـــــحــــدّثــــة أن وأوضـــــحت ا
الـــســـفـــيــــنـــة "سي ووتش "3
كـانت متـوقّفـة بـسبب الـطقس
العاصف قبـالة سواحل مالطا
الـــــتي رفــــــضت عــــــلى غـــــرار
إيـــطــــالـــيـــا إعــــطـــاءهـــا اإلذن

بالرسو.
3" وعـــــلى مـــــ "سي ووتش 
 32مـهـاجرا أنـقـذتـهم سـفـيـنة
اإلغــــــاثـــــــة في  22كــــــانــــــون
األول/ديـسـمـبــر بـيـنـهم ثالثـة

أطفال.

واجلــمـعــة أعــلن الــيـســانـدرو
مــــــيــــــتـس من مـــــــنــــــظــــــمــــــة
"مـيديـتيـرانيـا" اإليطـاليـة على
تــويــتــر أن طــفال يــبــلغ عــامــا
واحــدا واثـنـ يـبــلـغـان سـتـة
وســبــعـــة أعــوام "يــتـــقــيّــؤون
بـاسـتـمـرار ويـواجـهـون خـطر
الـــــتــــجــــفـــــاف وانــــخــــفــــاض
احلرارة".كـذلك ال تزال سـفيـنة
ـنظـمة "سي آي" إغاثـة تابـعة 
انيـة غير احلـكوميـة عالقة األ
تـوسّط وعلى مـتنـها 17 في ا

مهاجرا.
ويــنــدرج وضع الــســفــيــنــتـ
ـهـاجـرين عـلى متـنـهـما في وا
إطـــار خالف حــول عــمـــلــيــات
االنـقـاذ الـبـحـري الـتي سـلّطت
الضوء على فشل دول االحتاد
األوروبي فـي الــــتــــوصل حلل
بــشــأن تـــقــاسم مــســؤولــيــات
. هاجرين والالجئ وأعباء ا
وكــانـت إيــطـــالـــيـــا ومـــالـــطــا
وإسـبــانـيـا وهــولـنــدا رفـضت
بـــــاد األمـــــر اســـــتـــــقـــــبـــــال
ــوجــودين عــلى ــهـاجــرين ا ا

. م هات السفينت
s¹dłUN  ‰U³I²Ý«

ـانـيـا وهـولـنـدا أعـلـنـتا لـكـن أ
الحــقــا أنـهــمــا سـتــســتــقـبالن
بـعـضـا مـنـهم شـرط قـيـام دول

ـــــثل. وأصـــــدرت أخـــــرى بــــــا
الــسـلـطـات الــلـيـبــيـة مـذكـرات
تــوقـــيف بــحق  37شــخـــصــا
بـيــنـهـم لـيــبـيــون ومـتــمـرّدون
تـشاديون وسـودانيون يـشتبه
في تـورّطهم في هـجـمـات ضد
مـــنــشـــآت نـــفـــطــيـــة وقـــاعــدة
عــســكـريــة بــحــسب مــا أعـلن

السبت مصدر قضائي.
وتــعــمم وســـائل اإلعالم مــنــذ
األربـعــاء نـسـخــا من مـذكـرات
الـتـوقيـف انتـشـرت كـذلك على
شبكات الـتواصل االجتماعي
وأكـــد مـــصـــدر في الـــنـــيـــابـــة
الـعـامــة لـوكـالـة فـرانس بـرس

صحّتها.
nO uð  «d c

وشــمــلت مــذكــرات الــتـوقــيف
التي أصـدرتها النيـابة العامة
الـلـيـبـيـة  22مـتـمـردا تـشـاديـا
وتــســعــة ســودانــيــ وســتــة
ليبيـ يشتبه في تورّطهم في
هــجــمـات مــســلّـحــة عــدة ضـد
مــنــشـآت نــفــطـيــة في الــشـرق
الليبي في  2018وضد قاعدة
تـمــنـهـنت الــواقـعـة عــلى بـعـد
نـــــحـــــو  500كـــــلـم جـــــنـــــوب
الـعـاصـمـة الــلـيـبـيـة طـرابـلس
حــــيـث قــــتـل أكــــثـــــر من 140

شخصا في أيار2017.
وأشـار بـيـان لـلـنـيـابـة الـعـامـة
ــدّعي الــعــام اسـتــنـد إلى أن ا
في إصـدار مـذكـرات الـتـوقيف
إلى "الـبالغات احملـالة من قبل
ــكــتب اجلــهــات الــضــبــطــيـة 
الـــنــائب الـــعــام ذات الـــصــلــة
ــواطـنـ بــارتـكــاب عـدد من ا
الـلـيـبـيـ لـوقـائـع االسـتـعـانة
ــعــارضـة بــبــعض عــنــاصــر ا
الــســـودانـــيـــة والـــتـــشـــاديــة
واالشـــــــــتـــــــــراك مـع بـــــــــعض
عـنـاصـرهـا في الـقـتـال الـدائـر

." ب الفرقاء الليبي
كـذلك أشار الـبـيـان إلى وجود
ــتــمــرّدين الــعــديــد من قــادة ا

التشادي في جنوب البالد.
ومن بــ الــلـيــبــيـ الــصـادر
بـــحّـــقــــهم مـــذكـــرات تـــوقـــيف
الــزعــيم الــســابـق لــلــجــمــاعـة
قاتلة عبد اإلسالمية الليبية ا
احلـــكــيم بــلــحــاج وابــراهــيم
اجلــضــران الــقــائــد الــســابق
ــنـشــآت الــنــفــطــيـة حلــرس ا

والــذي أصــبح زعــيم جــمــاعـة
مــســلّــحــة هــاجم مــقــاتــلــوهـا
مـــنـــشـــآت نـــفــطـــيـــة في راس
النـــــــــــوف والــــــــــســــــــــدرة فـي

حزيران/يونيو.
وتـتـنـازع الـســلـطـة في لـيـبـيـا
الــغــارقـــة في الــفـــوضى مــنــذ

ســقـوط نـظـام مــعـمـر الـقـذافي
في  2011سـلـطـتـان: حـكـومـة
ـنـبـثقـة من الـوفـاق الـوطـني ا
ـتـحـدة عــمـلـيـة رعـتـهـا األ ا
والــتي تــعــتــرف بــهــا األســرة
الدولـية وحكـومة مـوازية في
الـشــرق حتــظى بـتــأيـيــد آخـر

ــان مـنـتــخب. واســتـفـادت بـر
جـماعـات مسـلّحـة متـمرّدة من
عـدم ضــبط احلــدود الـلــيـبــيـة
والسيـما مع تـشاد والـسودان
لـــلـــعــــبـــور إلى الــــبالد حـــيث
يــشـارك عـنـاصــر بـعـضـهـا في

القتال كمرتزقة.

W¹eFð

ـواسـاة لـلـزميـــــــل تـتـقـدم جـريـدة(الـزمان) بـالـتـعـــازي وا
wðUO?³ رئـيس التـحريـر التـنفـيذي « X²?A?  …d¼e? « b³?Ž

.d U?Ž ـرحوم  جلـريـدة الـبـيـنـة اجلديـدة لـوفـاة شـقـيـقه  ا
سـائلـ الـله ان يـسـكنـه فسـيح جـنـاته ويـلهـم اهله وذويه

الصبروالسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون

البابا فرنسيس

»U³I²Ý‰∫ مهاجرون على م سفينة قبالة سواحل مالطا ينتظرون موافقة الدول االوربية الستقبالهم 


