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ي�ستعد لالنت�شار يف مناطق النزاع هناك

اله�لال الأحم��ر العراق��ي يتهي�أ لإغاث��ة ال�شع��ب ال�سوري
 بغداد /املدى
�أك��دت احلكومة العراقية� ،أنها بانتظار �آلية
يعدها الهالل االحمر العراقي بالتن�سيق مع
املنظمات الإن�سانية للبدء ب�إغاثة ال�شعب
ال �� �س��وري ع�ب�ر ت�ب�ن��ي ت �ل��ك الآل� �ي ��ة م��ن قبل
احل �ك��وم��ة ع�ل��ى �أن ي �ت��وىل ال �ه�لال االحمر
تنفيذها .وذكر املتحدث با�سم احلكومة علي
الدباغ يف ت�صريح تناقلته ال�صحافة ،ام�س
اجلمعة� ،إن "الهالل االحمر العراقي �سيقدم
اىل احلكومة الآل �ي��ة ال�ت��ي �سيتم مبوجبها
البدء بحملة االغاثة لل�شعب ال�سوري عرب
منح الدولة تخ�صي�صات مالية للهالل االحمر
لتقدمي اغاثة طبية وان�سانية".

وا�ضاف ان "الهالل االحمر العراقي �سيقدم
�آل�ي��ة للتوزيع وامل�ن��اط��ق امل�شمولة بعملية
االغاثة" .وب �� �ش ��أن ا�ستح�صال احلكومة
العراقية موافقة نظريتها ال�سورية للبدء
بعملية االغاثة نّبي الدباغ �أن "هناك منظمات
ان�سانية تعمل ب��ال�ت��أك�ي��د ه��ي ب�ح��اج��ة اىل
موافقة �سلطات حملية وامل��و��ض��وع متعلق
ب�إغاثة ان�سانية ال نعتقد انها تواجه م�شكلة
من ال�سلطات" .و�أعلنت احلكومة العراقية
نهاية ال�شهر املا�ضي عن موافقتها على تقدمي
م�ساعدات �إن�سانية وال�ب��دء بحملة �شعبية
للإغاثة الإن�سانية لل�شعب ال�سوري عن طريق
الهالل الأحمر العراقي .واطلقت احلكومة
العراقية ال�شهر املا�ضي مبادرة من  17بند ًا

حكومة دياىل :ح�سم رواتب
ال�صحوات خالل الثالثة �أ�شهر املقبلة

 دياىل  /املدى

ذكرت حمافظة دياىل ،ان اال�شهر الثالثة املقبلة من املتوقع ان يتم خاللها
ح�سم ملف ت�شكيالت ال�صحوات وف��ق م��ا ات�ف��ق عليه ب��ذل��ك خ�لال اخر
اجتماع للجنة التن�سيقية ملجال�س املحافظات م��ؤخ��را ،فيما اك��دت عدم
امتالكها لإح�صائية ر�سمية بعدد عنا�صر ال�صحوات يف عموم املحافظة.
وق��ال املتحدث با�سم املحافظة ت��راث حممود يف ت�صريح �صحفي تابعته
"املدى"� ،إن "العائق املايل اليزال يواجه احلكومة االحتادية يف �إنهاء ملف
ال�صحوات يف املحافظة" ،م�ستدركا بالقول "من املتوقع ان يتم ح�سم امللف
خالل اال�شهر الثالثة املقبلة ح�سب اخر اجتماع لرئي�س الوزراء مع جمال�س
املحافظات".
وا� �ض��اف حم�م��ود �أن "املحافظة ال متتلك اح�صائيات دقيقة لعنا�صر
ال�صحوات جلملة من اال�سباب تتعلق برتك بع�ضهم العمل ،او ح�صول
بع�ضهم على تعيني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية بعد �ضم ن�سبة  %60منهم اىل
االجهزة االمنية".
وتابع �أن "بع�ض عنا�صر ال�صحوات انتقلوا للأعمال التجارية والق�سم
االخ��ر منهم هاجر خ��ارج املحافظة خ�شية ت�صفيته م��ن تنظيم القاعدة
االرهابي" .وكان رئي�س جمل�س الوزراء نوري املالكي قد اوعز يف وقت
�سابق ب�إعادة روات��ب جميع عنا�صر ال�صحوات بعد ان اقتطع جزء منها
وب�صورة كاملة وب�أثر رجعي .وكانت م�ست�شارية امل�صاحلة الوطنية قد
اعلنت متوز املا�ضي عن تخفي�ض رواتب عنا�صر ال�صحوات ممن يتقا�ضون
راتبا �شهريا اعلى من � 200ألف دينار بن�سبة  %20نتيجة لتخفي�ض جمل�س
النواب يف موازنة العام اجلاري تخ�صي�صات امل�ست�شارية بن�سبة .%33
و�شكلت ال�صحوات وهي جمموعات م�سلحة ع�شائرية عام  2007وبد�أت
عملها من حمافظة االنبار ملواجهة تنظيم القاعدة وبعد جناح جتربتها
عممت على املحافظات املتوترة امني ًا .وتقول وزارة املالية العراقية �إن
قانون املوازنة للعام احلايل يلزم وزارته بتحويل جميع العقود على املالك
الدائم مبا فيهم عنا�صر ال�صحوات.

لإيقاف العنفيف �سوريا وحل االزمة بطرق
�سلمية ودميقراطية. وت�ضمنت �أب��رز نقاط
املبادرة ال�شروعبحوار �سيا�سي وطني حتت
�إ�شراف اجلامعة العربية والأمم املتحدة
داخ ��ل ��س��وري��ا ،مع ت�شكيل حكومة وحدة
وطنية انتقالية من مكوناتال�شعب ال�سوري
و�إ�شراكاملعار�ضة يف هذه احلكومة .وت�شهد
ع��دة م��دن �سورية ومنها العا�صمة دم�شق
وريفها ا�شتباكات م�سلحة عنيفة بني اجلي�ش
ال�سوري النظامي واجلي�ش ال�سوري احلر.
وتطالب املعار�ضة ال�سورية بتنحي رئي�س
احلكومة ال�سورية ب�شار اال�سد عن احلكم،
فيما ي�ق��ول االخ�ي�ر ان دوال اقليمية تدعم
جماميع ارهابية يف بالده.

متهيداً لبحث ملفات الف�ساد

ت��وزي��ع �أع�����ض��اء ال��ن��زاه��ة ع��ل��ى دوائ����ر احلكومة

 بغداد /املدى
�أع�ل�ن��ت جل�ن��ة ال �ن��زاه��ة الربملانية،
عن توزيع �أع�ضائها على الوزارات
والهيئات امل�ستقلة للقاء ال��وزراء
واملفت�شني العموميني لبحث ملفات
الف�ساد امل��ايل والإداري التي لدى
اللجنة .وذكر ع�ضو اللجنة عثمان
اجل�ح�ي���ش��ي يف ح��دي��ث لل�صحافة
وتابعته "املدى" ،ان جلنته "وزعت
اع�ضاءها البالغ عددهم  17ع�ضو ًا
على ال� ��وزارات والهيئات" .وبني
�أن "كل واح��د من ه ��ؤالء الأع�ضاء
يتخ�ص�ص ب��وزارة او اك�ثر للبحث

يف امللفات امل�ث��ارة عليها م��ن خالل
البحث م��ع املعنيني يف ال ��وزارات
وم��ن ث��م ي�ق��دم ت�ق��ري��ر ًا مف�ص ًال عمّا
تو�صل �إليه" .و�أ�ضاف اجلحي�شي
ان "جلنة ال�ن��زاه��ة �ستجتمع بعد
ان �ت �ه��اء اع �م��ال اع���ض��ائ�ه��ا يف تلك
الوزارات ملناق�شة التقارير النهائية
وتقييمها والت�صويت عليها ويكون
امللف ح�سب حجم ما فيه فقد ترتقي
احدى امللفات اىل ا�ستجواب الوزير
او ا�ست�ضافته او احالته اىل هيئة
النزاهة" .واعلنت جلنة النزاهة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ال��ث�ل�اث��اء امل��ا� �ض��ي من
اال�سبوع اجل��اري ،عن �صدور حكم

بال�سجن  15ع��ام� ًا لرئي�س جمل�س
�إدارة امل���ص��رف ال�ع��راق��ي للتجارة
ح�سني الأزري وم�ست�شارته االردنية
بتهم متعلقة بالف�ساد ،فيما لفتت
�إىل ��ص��دور اوام��ر قب�ض ل �ـ 7جتار
ع��راق �ي�ين .وك��ان��ت جل �ن��ة النزاهة
النيابية قد �أعلنت يف ،نهاية ايلول
املا�ضي من العام احلايل ،عن قائمة
با�سماء اع�ضاء يف جمل�س النواب
وم�س�ؤولني يف احلكومة متورطني
بق�ضايا ف�ساد مايل واداري ،و�صادرة
بحقهم اوامر اعتقال ق�ضائية.
ي�شار اىل ان جلنة النزاهة النيابية
قد �أعلنت يف ،حزيران املا�ضي من

ال �ع��ام احل ��ايل ،ع��ن ا� �ص��دار احكام
متعددة بحق وزير التجارة ال�سابق
ع�ب��د ال �ف�لاح ال �� �س��وداين ورئي�سي
هيئتني �سيا�سيتني و� �ض �ب��اط يف
اجل� �ي� �� ��ش وم� ��دي� ��ري� ��ن ع ��ام�ي�ن يف
وزارت�ي�ن لتورطهم بق�ضايا ف�ساد
م��ايل واداري .وت��ؤك��د اح�صائيات
غري ر�سمية وتقارير �صحفية على
�أن الف�ساد املايل واالداري قد ت�سبب
ب�ه��در م�لاي�ين ال � ��دوالرات م��ن املال
ال �ع��ام ،و�أن ه��ذه االم� ��وال يجري
غ�سيلها عرب �شراء العقارات وفتح
�شركات وم�ؤ�س�سات وهمية خارج
البالد وداخله.

ج ّراح فرن�سي لإجراء عمليات يف مدينة الطب ببغداد
 بغداد /املدى

اعلنت وزارة ال�صحة العراقية ع��ن دع��وة خرباء
وخمت�صني يف جمال الطب من دول متقدمة لإجراء
عمليات داخ��ل ال�ع��راق ،م��ؤك��د ًة ان ج� ّراح� ًا فرن�سي ًا
بد�أ ب�إجراء عمليات يف مدينة الطب ببغداد .وذكر
الناطق با�سم ال��وزارة زي��اد ط��ارق يف بيان تابعته
"املدى"� ،إن "الوزارة قامت بدعوة عدد من خرباء
واخ�صائيني وج��راح�ين يف جم��ال ال�ط��ب لأج��راء
عمليات يف م�ست�شفيات مدينة الطب ببغداد" .وبني

�شركة نفط ال�شمال � /شركة عامة  /كركوك

�إعـــالن للمـــرة االولــــى

تعلن شركة نفط الشمال  /شركة عامة  /كركوك عن اجراء
املناقصة املرقمة (م .ش  / 34 / 2012/2تشغيلية) واخلاصة بـ (مد
وحلام انبوب قطر  )010عقدة لشبكة الرفع بالغاز ألبار قبة بابا –
محافظة كركوك).
يرجى من الراغبني باالشتراك باملناقصة اعاله من مقاولي اعمال
الهندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية املصنفني من
الدرجة العاشرة فما فوق والنافذة هوياتهم مراجعة قسم العقود /
عرفة  /كركوك هم او وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب العدول
للحصول على قرص ( )CDاملدون فيها اوراق املناقصة لقاء مبلغ
قدره ( )200.000 / -مائتان الف دينار غير قابل للرد ،مع ضرورة قيام
الشركات املقاولة بارفاق شهادة التأسيس مع هوية تصنيف عند
االشتراك ،ويقدم املشارك كتابا ً من الهيئة العامة للضرائب يؤيد
فيه ايفائه بالتزاماته جتاهها ومعنونا ً الى شركة نفط الشمال
(النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية ،وتقدمي
تامينات اولية بنسبة ( )%1من مبلغ العطاء وتكون اما على شكل
صك مصدق او خطاب ضمان صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك
املركزي العراقي عدا مصارف (الوركاء لالستثمار ،البصرة الدولي،
البالد االسالمية) ،وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم ()1
اخلاصة باملقاوالت الكائن في استعالمات دوائر عرفة  /كركوك
وسيكون انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استسفارات املشاركني
في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم األحد املوافق  2012/10/14في
مقر الدراسات والتصاميم ،علما ً بان آخر موعد لتقدمي العطاءات
في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم االحد املوافق
 2012/10/21وعلى املشارك في املناقصة تقدمي كامل املستمسكات
املطلوبة عند تقدمي عطائه واستكمالها خالل ( )15يوم وحسب
التعليمات النافذة وبعكسه يهمل العطاء ،ويتحمل من حتال عليه
املناقصة اجور نشر االعالن ويلتزم باستكمال اجراءات التعاقد
خالل ( )14يوما ً من تاريخ اعالن االحالة ،وللمزيد من املعلومات
مراجعة املوقع االلكتروني (( )www.noc.oil.gov.iqصفحة املشاريع
– املناقصات احمللية – املناقصات احمللية املعلنة).

ء  /املدير العام

�أن "م�ست�شفى دار التمري�ض اخل��ا���ص ا�ست�ضاف
ج��راح العظام والك�سور الربوفي�سور الفرن�سي
اونيم�س الجراء العمليات اجلراحية املتطورة يف
العمود الفقري للمر�ضى يف امل�ست�شفى" .وا�ضاف
�أن اونيم�س ب��د�أ ب��اج��راء العمليات يف م�ست�شفى
دار ال�ت�م��ري����ض اخل��ا���ص ل �ع��دد م��ن امل��واط �ن�ين ،اذ
"مت فح�ص  70مري�ضا يف العيادة اال�ست�شارية"
للم�ست�شفى حيث اجرى الربف�سور عمليات جراحية
خا�صة "باعوجاج العمود الفقري مب�شاركة اطباء
اخت�صا�ص العظام والك�سور العراقيني تكللت جميعها

بالنجاح" .وا�شار اىل �أن "دائرة مدينة الطب اقامت
ور�شة عمل متخ�ص�صة عن اعوجاج العمود الفقري
" القى املحا�ضرة الطبية فيها الربف�سور الفرن�سي
اونيم�س" .وت�شري تقارير �سابقة ملنظمة ال�صحة
العاملية اىل ان العراق ي�شكو من قلة الكوادر الطبية
واالطباء املتخ�ص�صني ،كما ان البالد �شهدت هجرة
عدد كبري من االطباء خالل االعوام .2007-2005
و�سبق ملجل�س حمافظة مي�سان ان تعاقد م�ؤخرا مع
اكرث من  30طبيبا وممر�ضة من الهند ل�سد النق�ص
يف م�ست�شفيات املحافظة.
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حدث ذلك يف ال�سلفادور
ذات �صباح ،وقيل ذات م�ساء ،ا�ستيقظ رئي�س النظام يف
ال�سلفادور من قيلولته ،وتذكر مقولة (�إن الدم �أغلى من
املاء ،وال ينبغي لأ�صوات الر�صا�ص واملتفجرات �أن تعلو
على �صوت الإن�سان)
ينه�ض على ع�ج��ل ،ويجمع �أرك ��ان حكمه وحا�شيته،
ويدعو رئي�س املعار�ضة لالجتماع ،لي�سر ب�إذنه �أن لي�س
من م�صلحة البلد اال�ستمرار يف لعبة الع�سكر واحلرامية،
ولي�س من احلكمة ب�شيء �أن تهرق كل تلك الدموع ،وتراق
كل تلك الدماء ،و�إن الأوان قد حان لن�سيان املا�ضي وكل
تلك الإح��ن ،والعمل معا (ي��دا بيد) ملا فيه خري ال�شعب
وم�صلحة البالد!.
هكذا ،بعد �سنوات من اللعب بالنار و االقتتال ال�شر�س،
يكت�شف الطرفان _ حكومة ومعار�ضة _ �أنهما �سادران
يف العنت ،فاحلكومة لي�ست على تلك الدرجة من الف�ساد،
واملعار�ضة لي�ست بتلك الدرجة من ال�سوء و�ضياع الر�شاد
… ولكي ي�ؤكد الطرفان نقاء ال�سرائر ،تدعى و�سائل
الإعالم لتوثيق االجتماع(�آت) ،حيث يتبارى ال�صحفيون
بتدبيج املقاالت الرنانة ،ويت�سابق امل�صورون لتوثيق
احل��دث التاريخي من خ�لال �صورة عناق بالأح�ضان،
�أو �ضحكة جملجلة� ،أو م�صافحة بني خليلني مل يف�سد
االختالف بينهما للود ق�ضية .و�إمعانا يف الت�أكيد على
ال�صفاء والت�صايف ،تطوف ال�ك��ام�يرات يف ال�شوارع
واملنعطفات ،لرنى النا�س – �إي والله – لرنى اجلموع
الغفرية ،ترق�ص وتغني وتدق الطبول وتتبادل الأنخاب
والتهاين ،ومتعن يف �إظهار الفرح!!
عجايب!! يقرر �شخ�صان� ،أو جمموعة �أ�شخا�ص – يف
ال�سلفادور طبعا – �إن املواطن غال ،و�إن الوطن �أغلى،
و�إن الرثوات التي تتبدد على اقتناء الأ�سلحة� ،أحق �أن
حتفظ وت�صان ،في�ستجيب ال�شعب  -معار�ضة ومواالة
 ،-وتفارقه الغفلة على حني غرة ،،ك�أمنا كان غائبا عنالوعي طوال �سنوات االقتتال ال�شر�س ،ك�أمنا ما انحازوا
لهذا الطرف �أو ذاك عن عمى او عن ب�صرية.
ع�ج��اي��ب! و�أ��س�ئ�ل��ة تطفو على ال��ذه��ن وال ��ذاك ��رة ،هل
ال�شعوب – حقا – رهينة لإرادات �شخ�صية ودولية؟
يختلفون ،فت�ضرم النار ويعم الدمار وتت�سعر الفنت،
ويتفقون ،فتغور تلك اال�ضطرابات يف اجلب،وت�صري
النريان بردا و�سالما؟؟
هل املعادلة بهذه ال�سهولة والب�ساطة ،بل ال�سذاجة؟؟ �أم
�إن املعادلة على جانب من التعقيد والإبهام يجعل من
حلها العوي�ص م�صيدة للمغفلني؟
يف الأقطار الرثية – �سيما املبتالة بخزين الطاقة --
من ي�شعل عود ثقاب بجدحة زناد بحجم عقلة الإ�صبع
لي�ضرم بالنار غابة غناء؟؟ من يطفئه بنفخة؟؟ من يوعز
بتهيئة فتيل ال�صاعق ،من ي�أمر بنزعه؟؟ من ي�ستبدل
��ض��وء امل�صباح الأزرق امل��وح��ي ،ب�أحمر ل��ه ل��ون الدم
ودالالته؟؟
من؟؟!

جمهورية العراق

وزارة املوارد املائية  /املوقع االلكتروني ()www.iraq-mowr.org
املركز الوطني الدارة املوارد املائية  /القسم القانوني
العنوان  /بغداد – االعظمية – حي الربيع مجاور كلية القانون  /اجلامعة املستنصرية.
هـ  4422183 /البريد االلكتروني للمركز ( envsearch2011@yahoo.comو .)envsearch2011@mowr.jov.iq
مكتب املفتش العام لوزارة املوارد املائية البريد االلكتروني ( )inspmwr@yahoo.comهـ . 7723447 /
مركز االعالم والعالقات في وزارة املوارد املائية  /هـ 7728149

م /اعالن للمناق�صة رقم  / 605موارد مائية 2012 /
مناق�صة جتهيز قارئ بيانات ومودم  GSMللمحطات الهيدرولوحية لقيا�س منا�سيب املياه
يف االنهر عدد 110
يسر املركز الوطني إلدارة املوارد املائية احدى تشكيالت وزارة املوارد املائية دعوة جميع الشركات واملكاتب من ذوي االختصاص لالشترك
باملناقصة اعاله وتقدمي عطاءاتكم والتي ميكن احلصول على مستنداتها من القسم القانوني في املركز الوطني لقاء مبلغ قدره ()150.000
مائة الف دينار عراقي غير قابل للرد إال في حالة الغاء املناقصة من قبل جهة التعاقد .مع مراعاة الشروط املدرجة ادناه واخذها بنظر
االعتبار عند تقدمي العطاء قطعاً.
 -1يرفض العطاء املقدم من قبل الشركات واملكاتب الغير متخصصة باالعمال املماثلة.
 -2تكون مدة نفاذ العطاء ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
 -3وصل شراء العطاء.
 -4تقدمي شهادة االعفاء من الهيئة العامة للضرائب او احد فروعها وعدم ممانعتها من قيام مقدم العطاء باالشترك باملناقصة ،ومعنون
الى مركزنا حصراً.
 -5صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة بنسبة  %1من مبلغ العطاء املقدم غير مشروط صادر من
مصرف عراقي معتمد ويكون خطاب الضمان طي كتاب من املصرف نفسه موقعني من قبل املدير العام او املدير املفوض او من ينوب
عنهما قانونا يذكر به جهة التعاقد واسم املناقصة ورقمها .ويستبعد العطاء في حالة تقدمي الصك او خطاب الضمان من مصرف
الوركاء لالستثمار والتمويل.
 -6تقدمي العطاءات داخل ظرفني مغلقني ومعنونني الى املركز الوطني الدارة املوارد املائية  /القسم القانوني  /جلنة فتح العطاءات.
االول /تدون عليه عبارة جتاري يشمل شروط املناقصة واالسعار وكل ما جاء في اعاله.
الثاني /تدون عليه عبارة فني يحوي على الشروط اخلاصة واملواصفات الفنية وغيرها من متطلبات العطاء.
ويكون موعد الغلق قبل الساعة الثانية عشر ( )12ظهرا ً من يوم االربعاء املصادف  2012/10/17وهو موعد غلق املناقصة وفي حالة وجود
نقص في اي منها يهمل العطاء وتفتح العطاءات في الساعة ( )10العاشرة صباحا ً من اليوم الثاني للغلق في مقر مركزنا.
 -7إن املركز غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات واليجري اي تفاوض على االسعار املقدمة بعد فتح العطاءات حيث تعتبر االسعار نهائية،
وتكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي او العملة الصعبة.
 -8تقدم العطاءات للقسم القانوني في مقر املركز الوطني الكائنة في بغداد – االعظمية – حي الربيع مجاور كلية القانون – اجلامعة
املستنصرية.
 -9يكون موعد انعقاد املؤمتر املصادف يوم االربعاء املؤرخ في  2012/10/10اخلاص باالجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة قبل
( )7ايام من تاريخ احملدد لغلق املناقصة.
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.

املدير العام

