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طالباين يف خطاب اىل ال�شعب :لغة التهديد
لن تبني العراق والتح�شيدات ا�سو�أ ما يف االزمة

رئي�س احلكومة �ألغى  40الف وظيفة ويريد اطفاء مبلغ طائل انفقه "بال قانون"

كتلة االحرار :فائ�ض امليزانية  20مليار دوالر
واملالكي واالحتادية منعا توزيع ح�صة العراقيني
 بغداد /حممد �صباح
�أكدت كتلة االح��رار النيابية ،ام�س
االربعاء ،ان فائ�ض موازنة 2012
بلغ  20مليار دوالر ،م�شرية اىل ان
دعوى جمل�س الوزراء منع ح�صول
ال�شعب العراقي على  %25من هذا
الفائ�ض ،وان��ت��ق��دت ب�شدة تن�صل
احلكومة من تعهداتها بتوفري 40
الف درجة وظيفية وزي��ادة رواتب
املتقاعدين ال��ت��ي ت��ق��دم بها التيار
ال�صدري على ان يتم متويلها من
فوائ�ض املوازنة.
يف هذه االثناء ك�شفت اللجنة املالية
الربملانية عن ادراج جمل�س الوزراء
لفقرة �ضمن موازنة  2013تق�ضي
ب��اط��ف��اء ال�����س��ل��ف احل��ك��وم��ي��ة التي
ت�صل اىل  58ترليون دينار منها 5

ترليون دينار ال يعلم باب �صرفها،
يف ا�شارة اىل مبالغ انفقها رئي�س
احل��ك��وم��ة خ���ارج ق��ان��ون املوازنة
و�سبق لزعماء بارزين ان اثاروها
طيلة االعوام املا�ضية.
وك��ان جمل�س النواب اق��ر م�شروع
ق��ان��ون ،تقدم ب��ه التيار ال�صدري،
ل��ت��وزي��ع  %25م��ن ف��ائ�����ض ا�سعار
النفط على املواطنني �ضمن موازنة
 2012باال�ضافة اىل زيادة رواتب
املتقاعدين وتخ�صي�ص  40الف
درج����ة وظ��ي��ف��ي��ة .وط���ال���ب جمل�س
ال��وزراء ارج��اء التخ�صي�صات اىل
املوازنة التكميلية ،اال ان احلكومة
طالبت املحكمة االحت��ادي��ة بنق�ض
القانون بذريعة انه قانون يت�ضمن
التزامات مالية .واث��ر ذل��ك اعلنت
املحكمة االحت��ادي��ة ام�س االربعاء

قبول الدعوى التي اقامها جمل�س
ال�������وزراء ل��ن��ق�����ض ق���ان���ون توزيع
فوائ�ض النفط ،وحكمت ل�صالح
املالكي �ضد الربملان.
ويف م�ؤمتر �صحفي عقدته �صباح
ام�س االربعاء ،قال بهاء االعرجي،
رئ��ي�����س ال��ك��ت��ل��ة ،يف امل���ؤمت��ر الذي
ح�ضرته "املدى" ام�س ان "رئي�س
ال��وزراء نوري املالكي اقام دعوى
ق�ضائية ل��دى املحكمة االحتادية
يطالب فيها ال��غ��اء ال��ق��ان��ون الذي
اقره الربملان بتخ�صي�ص  %25من
فائ�ض ع��ائ��دات النفط وتوزيعها
على ال�شعب".
وا����ض���اف االع���رج���ي ان"املحكمة
االحتادية ا�ستجابت لطلب ورغبة
رئي�س ال����وزراء وا���ص��درت ق��رارا
ب��ال��غ��اء امل����ادة ث���ان���ي���ا/اوال والتي

 بغداد  /املدى

تت�ضمن توزيع ايرادات النفط على
افراد ال�شعب".
وت����اب����ع رئ���ي�������س ك��ت��ل��ة االح������رار
ان"جمل�س ال���ن���واب ق���د خ�ص�ص
���ض��م��ن م����وازن����ة  2012ارب��ع�ين
ال����ف درج����ة وظ��ي��ف��ي��ة للخريجني
والعاطلني ،اال ان رئي�س الوزراء
طالب املحكمة االحتادية بالغاء هذه
املادة" ،م�شريا اىل ان القرار ت�ضمن
"الغاء الفقرة املتعلقة بزيادة رواتب
املتقاعدين".
ب����دوره����ا ت�����س��اءل��ت ال��ن��ائ��ب��ة مها
ال���دوري ع��ن "�سبب رف�ض رئي�س
احلكومة منح العراقيني  %25من
فوائ�ض النفط ،فيما يتم منح نفط
ال��ع��راق على دول ت���أوي ارهابيني
وبعثيني".
 التفا�صيل �ص 2

اعترب رئي�س اجلمهورية ج�لال طالباين
ان "لغة التهديد" ال تبني العراق اجلديد،
حم���ذرا م��ن االزم����ة ال��ت��ي تعي�شها البالد
تهدد بـ"اجواء االحرتاب" وو�صفها بانها
"لي�ست بالهينة".
واعترب الرئي�س طالباين ،يف بيان وجهه
اىل ال�شعب ال��ع��راق��ي ،وح�صلت "املدى"
ع��ل��ى ن�سخة م��ن��ه ،ان ا����س���و�أ م��ا باالزمة
ال��راه��ن��ة ب�ي�ن ب���غ���داد واق��ل��ي��م كرد�ستان
اق�تران��ه��ا "بتح�شيدات م��ت��ب��ادل��ة للقوات
والتلويح با�ستخدامها" .ودع��ا االطراف
اىل "تهدئة ل��ت��ج��ن��ب ال���ت���وت���ر امل���ي���داين
طالباين
وال�سيا�سي واالعالمي" بهدف ا�ستكمال
م�شاوراته التي بد�أها مع الكتل منذ و�صوله على ن�سخة منه ،قال طالباين "ميلي علي
اىل العا�صمة بغداد .وحث اجلميع لـ"اعالء موقعي كرئي�س للدولة و�صائن لد�ستورها،
�صوت العقل على االه���واء واالندفاعات كما ميلي علي �ضمريي الوطني� ،أن �أقول
لكم بكل �صدق و�صراحة� ،إن وطننا الذي
وامل�صالح الفئوية".
ويف بيان ا�صدره مكتبه يف وقت مت�أخر نا�ضلنا جميع ًا� ،سنوات ط��وا ًال ،يف �سبيل
من م�ساء ام�س االربعاء ،وح�صلت "املدى" حت����رره م���ن ن�ي�ر ال��دك��ت��ات��وري��ة وم���ن ثم

"�ضغوط دولية" دخلت على خط املركزي والتحقيق اثبت تورط  4من كتل كبرية
 بغداد  /وائل نعمة
ت�ضاربت االنباء ،ام�س االربعاء ،ب�ش�أن
اعتقال م�س�ؤول كبري يف البنك املركزي،
فيما �أك���دت هيئة ال��ن��زاه��ة اح��ال��ة امللف
بالكامل اىل ال��ق�����ض��اء ،يف ا���ش��ارة اىل
ان��ت��ه��اء التحقيق ب��االت��ه��ام��ات املوجهة
لبع�ض امل�����س���ؤول�ين مب��ا ب���ات ي��ع��رف بـ

"مزاد العملة".
وفيما �أك���دت م�صادر نيابية ،ان ملف
ال��ب��ن��ك امل��رك��زي �سيكون �ضمن جدول
املباحثات التي �سيجريها االم�ين العام
لالمم املتحدة الذي �سي�صل بغداد اليوم
اخلمي�س ،ك�شفت ع��ن ث��ب��وت ت���ورط 4
برملانيني من "اخلط االول" يف  3كتل
معروفة.

وترددت ام�س االربعاء انباء عن اعتقال
نائب حمافظ البنك املركزي مظهر حممد
�صالح ،كما اكد م�صدر نيابي لـ "املدى"
ام�س "�صدور مذكرة القاء قب�ض بحق
�صالح" ،وتعذر على "املدى" االت�صال
ب�����ص��ال��ح ب�����س��ب��ب خ������روج ه���ات���ف���ه عن
اخلدمة.
وكان �صالح قال يف ت�صريحات �صحفية

http://www.almadapaper.net

�سابقة ع��ق��ب ورود ان��ب��اء ع��ن �صدور
مذكرة اعتقال بحقه بعد مذكرة اعتقال
ال�شبيبي ان" مايح�صل اليوم يف البنك
املركزي غري مفهوم ومبهم للغاية ..انني
ا�ستغرب هذه االمور فبدال عن تكرميي
بحفل ل��ب��ل��وغ��ي ال�����س��ن ال��ت��ق��اع��دي اجد
نف�سي متهما بعد �سنني خدمة يف البنك
املركزي مبلفات ف�ساد".

ويقول النائب احمد العلواين ،وع�ضو
ال��ل��ج��ن��ة التحقيقية يف ق�����ض��ي��ة البنك
امل��رك��زي ،ان "اللجنة كتبت تقريرها
ب�شكل مهني بعيدا ع��ن ال�ضغوطات"،
مبينا ان "البنك املركزي تعامل مع عدة
بنوك لبيع ال��دوالر وتبني وج��ود �سوء
ادارة".
 التفا�صيل �ص 2

عملنا ونعمل جاهدين الر���س��اء وتر�سيخ
�أ���س�����س الدميقراطية وال��ع��دل وامل�ساواة
يف �أرج��ائ��ه ،ي��واج��ه �أزم���ة لي�ست بالهينة
ت�ستدعي منا وقفة مراجعة وتفح�ص ملا
نحن فيه وملا ينبغي �أن نتفاداه وما يجب
�أن ن�صبو �إليه".
ولفت اىل �إن "العملية ال�سيا�سية ،التي
مرت مبراحل خطرة ك��ادت ت��ودي بها �إىل
م��ه��اوي االح�ت�راب الأه��ل��ي ،ت��واج��ه اليوم
خماطر ي�سببها غياب الثقة ب�ين الفرقاء
وان����ع����دام ال����ر�ؤي����ة ال��وا���ض��ح��ة للغايات
واملرامي الفعلية ،وااله��م من ذلك �إن هذه
امل��خ��اط��ر ت��ق�ترن �أح��ي��ان��ا بح�شد متبادل
للقوات والتلويح ب�إمكانية ا�ستخدامها".
واعترب "مثل هذا التطور لي�س خطر ًا على
العملية ال�سيا�سية فح�سب ،بل انه قد ي�ؤدي
�إىل عواقب وخيمة تهدد �صميم امن البالد
و�سالمة �أه��ل��ه��ا ،وه��و م��ا يفاقمه الو�ضع
الإقليمي املت�أزم بوتائر مت�صاعدة من حول
العراق".
 التفا�صيل �ص 2

البي�شمركة وقوات دجلة ..خور�شيد
يواجه عبد الر�ضا؟
3
بادية (الك�صري) تتباهى بعذوبة مياه
عيونها و�أ�سرار �صقورها وذئابها 13

العلوي يتوقع "مناو�شات" ويعول على امريكا ملنع "الكارثة"

ال�صدري :حتركات جديدة لزعيمنا واملالكي يحاول عزلنا
 بغداد  /اياد التميمي
بينما ب��دا رئي�س جمل�س النواب
م���ت���ف���ائ�ل�ا ب����ح����ل ج�������دي الزم������ة
طوزخورماتو ام�س االربعاء ،اثر
ع��ودت��ه م��ن ارب��ي��ل ول��ق��ائ��ه رئي�س
اقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين،
ق��ال ن��ائ��ب ع��ن التحالف الوطني
ان ك��ت��ل��ت��ه ت��ت��ع��ر���ض اىل "عزل
�سيا�سي" يقوم به رئي�س جمل�س
ال����وزراء ال���ذي مل يعد اح��د "يثق
بالتزاماته" .وذك��ر بيان ال�سامة
النجيفي ام�����س ،ان املالكي الذي
التقاه عند عودته من اربيل ،ابدى

موافقته على �سحب قوات اجلي�ش
مقابل ان�سحاب البي�شمركة من
نقاط التوتر ،وا�ستبدالها بال�شرطة
امل��ح��ل��ي��ة ل��ت��ف��ادي اال���س��ت��ف��زاز او
املواجهة ،وه��ي م��ب��ادرة النجيفي
التي واف��ق عليها ب��ارزاين مبدئيا
ري��ث��م��ا جت���ري مناق�شتها م��ن قبل
جل����ان ع�����س��ك��ري��ة مت��ث��ل اجلي�ش
االحتادي والبي�شمركة الكردية.
ع�ضو الهيئة ال�سيا�سية للتيار
ال�����ص��دري ال��ن��ائ��ب م�����ش��رق ناجي
اك��د يف مقابلة مع "املدى" وجود
"حتركات جديدة" �سيقوم بها زعيم
التيار ال�صدري يف االي���ام القلية

القادمة من اجل احتواء االزمة بني
بغداد واربيل من جهة" ،وللتعامل
مع اتهام املالكي الع�ضاء يف كتلة
االحرار بالف�ساد" من جهة اخرى.
يف غ�ضون ذلك دعا النائب ح�سن
ال��ع��ل��وي اىل اح��ت��رام م���ا ا�سماه
"حكمة رئ���ي�������س اجلمهورية"
واح�ترام��ه��ا ،مبينا ان امل�ساعي
التي يقوم بها طالباين هي احدى
واجباته الرئي�سة وعلى اجلميع
االلتزام بها.
وا�����ض����اف ال���ع���ل���وي يف ت�صريح
لـ"املدى" ام�����س ،رج��ح ان تكون
م�����س��اع��ي ال��ك��ت��ل الح���ت���واء االزم���ة

"فا�شلة بعد ان ا�صبح اخلالف
كبريا بني ب��ارزاين واملالكي ،فمن
ال�صعب ال��رج��وع اىل االتفاقات
ال�����س��اب��ق��ة او اع��ت��م��اد الد�ستور
كمرجعية للحل".
وب�ي�ن ال��ع��ل��وي ان ال��ف�ترة املقبلة
�ستكون "اكرث توترا ،وال ن�ستبعد
ان تكون هناك بع�ض املناو�شات
الع�سكرية بني الطرفني ،لكنها لن
ت�صل اىل مرحلة احل��رب االهلية
ك������ون اجل����ان����ب االم����ري����ك����ي هو
ال�ضامن لعدم ن�شوب اي مواجهات
مب�ستوى احلرب".
 التفا�صيل �ص 3

االمانة العامة ملجل�س الوزراء ت�ؤكد خرب املدى

�سرقة مرقد يف املنطقة اخل�ضراء تثري خماوف على مقر احلكومة
 بغداد  /املدى بر�س
وجهت الأمانة العامة ملجل�س الوزراء بت�أهيل
مرقد ال�سيدة م��رمي القريب من موقع رئي�س
احلكومة ن��وري املالكي بعد �أي��ام على �سرقة
امل��رق��د م��ن ق��ب��ل جم��ه��ول�ين ،يف وق���ت ح��ذرت
م�صادر �أمنية من �أن �سرقة املرقد تعك�س تطورا
امنيا خطريا داخل املنطقة اخل�ضراء املح�صنة
بكامريات املراقبة وعنا�صر اجلي�ش العراقي.
و�أعلنت دائرة �ش�ؤون اللجان يف الأمانة ملجل�س
ال��وزراء �أن "الدائرة الهند�سية بالتعاون مع
دي��وان الوقف ال�شيعي و�أمانة بغداد �ستعمل
ع��ل��ى ت���أه��ي��ل امل���رق���د ال����ذي ���ش��ه��د ���س��رق��ة قبل
يومني".
وك��ان��ت (امل����دى ب��ر���س) ق��د ك�شفت (ن��ق�لا عن
م�����ص��ادره��ا) ،يف  19ت�شرين ال��ث��اين ،2012
عن �سرقة مرقد (ال�سيدة مرمي بنت احد �أئمة
امل�سلمني ال�شيعة) الذي يقع على مقربة من مقر
�إقامة رئي�س الوزراء نوري املالكي يف املنطقة
اخل�ضراء.

و�أ�شار املكتب ال�صحفي يف وحدة االت�صاالت
والإعالم "�إن التوجيه جاء تنفيذ ًا لقرار جمل�س
ال��وزراء املرقم ( )105ل�سنة  2012والقا�ضي
برتميم وت�أهيل املرقد".
م��ن جهته ،ق��ال م�صدر �أم��ن��ي يف ح��دي��ث �إىل
(امل���دى ب��ر���س) �أن "جمهولني ق��ام��وا ب�سرقة
املرقد الذي ي�شهد �إهما ًال كبري ًا عقب االن�سحاب
الأم��ري��ك��ي م��ن ال���ع���راق ن��ه��اي��ة ع���ام ،"2011
مبين ًا �أن "اجلانب الأمريكي كان قد عني قبل
ان�سحابه حرا�س ًا على املرقد �إال �أن احلكومة
�سحبت احلرا�س بعد ذلك".
و�أو���ض��ح امل�صدر ال��ذي طلب ع��دم الك�شف عن
ا�سمه� ،أن "املرقد يبعد بني � 300إىل  500مرت
عن مقر رئي�س جمل�س الوزراء نوري املالكي"،
حمذر ًا من �أن "�سرقة املرقد متثل تطورا �أمنيا
خطريا داخل املنطقة اخل�ضراء و�سط العا�صمة
بغداد خ�صو�صا �أن تلك املنطقة مليئة بكامريات
املراقبة وعنا�صر اجلي�ش".
وتابع امل�صدر �أن "�صاحبة املرقد امل�سروق هي
ابنة �أحد �أئمة ال�شيعة وقد �سميت كرادة مرمي

االن

ف���������ي ال����م����ك����ت����ب����ات
ال����ع����دد ال���ج���دي���د م����ن م��ج��ل��ة

تيمن ًا بها ،وهو تابع �إداري�� ًا ومالي ًا �إىل ديوان
الوقف ال�شيعي".
من جانبه ،ي�ؤكد الباحث يف الرتاث البغدادي
عادل العرداوي "عدم وجود �أدلة وا�ضحة على
ك��ون مقام ال�سيدة م��رمي ال��واق��ع يف املنطقة
اخل�ضراء هو ملرمي ابنة الإمام اجلواد" ،مبينا
�أن "هناك الكثري من الروايات ب�ش�أن املرقد ال
ميكن الت�أكد منها لقدمها".
ويلفت العرداوي �إىل �أن "املرقد يعود تاريخه
�إىل م��ئ��ات ال�سنني و���س��ك��ان ب��غ��داد يقومون
بزيارته منذ ال��ق��دم ويتربكون ب��ه ويجلبون
النذور من دون علمهم بتبعية هذا املرقد" ،الفتا
�إىل �أن "الزيارة توقفت للمرقد بعد ني�سان من
العام  2003ب�سبب منع الدخول �إىل املنطقة
اخل�ضراء التي يقع فيها املرقد".
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طالباين :لغة التهديد لن تبني العراق والتح�شيدات املتبادلة �أ�سو�أ ما يف الأزمة الراهنة

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

 بغداد  /املدى

لن نخ�سر ال�سباق

اع��ت�بر رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ج�ل�ال ط��ال��ب��اين ان "لغة
التهديد" ال تبني العراق اجلديد ،حمذرا من ان الأزمة
التي تعي�شها البالد تهدد بـ"�أجواء االحرتاب" وو�صفها
ب�أنها "لي�ست بالهينة".
واعترب الرئي�س طالباين ،يف بيان وجهه اىل ال�شعب
العراقي ،وح�صلت "املدى" على ن�سخة منه ،ان �أ�سو�أ
ما بالأزمة الراهنة بني بغداد واقليم كرد�ستان اقرتانها
"بتح�شيدات متبادلة للقوات والتلويح با�ستخدامها".
ودع��ا االط��راف اىل "التهدئة لتجنب التوتر امليداين
وال�سيا�سي والإعالمي" بهدف ا�ستكمال م�شاوراته
التي بد�أها مع الكتل منذ و�صوله اىل العا�صمة بغداد.
وحث اجلميع على"�إعالء �صوت العقل على االهواء
واالندفاعات وامل�صالح الفئوية".

�أم�س الأول كان عا�صف ًا نوع ًا ما ومطري ًا يف بريوت ،لكن
العا�صمة اللبنانية ،بخالف بغداد ،تغدو �أجمل بعد املطر،
وهي هذه االيام ت�س ّر من يراها �أكرث من ذي قبل فقد جت ّملت
بهي من �أجل �أعياد امليالد ور�أ�س ال�سنة.
على نحو ّ
مع ه��ذا ف��ان �أه��ل ب�يروت متربمون لأن مدينتهم تزدحم
بال�سيارات يف �ساعات ال��ذروة خ�صو�ص ًا ،ولأن الأحداث
ال�سورية امل��ري��رة ق��د �أ�صابتها يف مقتل ،م���ؤذي��ة كثري ًا
ن�شاطها التجاري وال�سياحي الذي تتنف�س به وت�أكل منه.
و�إذ يجتمع اللبناين وال��ع��راق��ي يف ب�يروت تندفع على
يهون العراقي كثري ًا من ه ّم �صديقه
املائدة الهموم ،و�إذ ّ
اللبناين الفت ًا اىل حمنته ،ير ّد اللبناين� :أنتم جمانني.
ال ُف ّ
�ض فوك  ..فع ًال نحن جمانني �إذ نرتك بلدنا ومدننا
وحياتنا وم�صرينا وم�ستقبلنا لع�صبة م��ن �سيا�سيني
�شاطرة فقط يف الهدر  ..ه��در الوقت وه��در امل��ال وهدر
الكفاءات وهدر الفر�ص  ..ع�صبة يتدفق عليها املال �أكرث
مما يهطل املطر يف ب�يروت هذه الأي��ام ،ومع هذا فان ما
يتحقق على ايديها هو خطوتان اىل الوراء وال خطوة اىل
الأمام.
�إح��دى ال�صحف البريوتية ذكرت �أم�س بغداد م�ستخدمة
تعبري "تذ ّيلت" ،عند تقدميها اخل�بر ال��ذي بثته وكالة
روي�ت�رز ع��ن نتائج امل�سح ال��ع��امل��ي ملجموعة "مري�سر"
لال�ست�شارات ح��ول م�ؤ�شر ج��ودة احل��ي��اة املعي�شية يف
مدن العامل خالل العام احل��ايل .فقد ج��اءت عا�صمتنا يف
ه��ذا امل�سح يف الرتتيب الأخ�ير� ،أي انها املدينة الأ�سو�أ
يف العامل يف ما يتعلق باملعي�شة ،وبكلمة �أخ��رى انها ال
ت�صلح للعي�ش الآدمي(العا�صمة النم�ساوية فيينا جاءت يف
الرتتيب الأول للعام الرابع على التوايل).
ال�صحيفة البريوتية قالت ان بغداد "تذيلت قائمة املدن"
يف م�ؤ�شر ج��ودة احلياة .هنيئا حلكامنا باللقب اجلديد
لعا�صمتهم" ،املدينة الذيل" ،بعدما ا�شتهرت مبدينة ال�سالم
ودار ال�سالم وعا�صمة الر�شيد.
ملاذا تتدهور بغداد اىل هذا ال��درك بعد ع�شر �سنوات من
اخلال�ص من نظام �صدام الذي ك ّنا نظن ان جمرد �سقوطه
�سيعيد بغداد اىل �سابق عزها وجمدها وجمالها وبهائها؟
وملاذا حتتفظ فيينا باملركز االول العام بعد الآخر؟ هل املال
هو ال�سر؟
ال�سر لي�س يف املال ،فالنم�سا ال تنهمر عليها مئات مليارات
ال���دوالرات من عائدات النفط .ال�سر يكمن يف ان حكام
فيينا يحبون عا�صمتهم وبالدهم بخالف حكامنا الذين
ميقتون بغداد والعراق� .صدام كان من هذا النوع وخلفا�ؤه
جميع ًا من هذا النوع �أي�ض ًا ،مبن فيهم املم�سكون بد�ست
ال�سلطة و�صوجلان احلكم الآن داخل املنطقة اخل�ضراء
وخارجها.
لو كانوا يحبون بغداد وال��ع��راق وال�شعب العراقي ما
�أهدروا ع�شر �سنوات بالتمام والكمال و 600مليار دوالر
و�أكرث يف نزاعاتهم و�صراعاتهم ومناف�ساتهم و�سرقاتهم،
ومازالوا على ا�صرارهم وعنادهم!
غداة اعالن الأمم املتحدة ان بغداد ت�أتي يف الرتتيب الثالث
بني العوا�صم الأ�سو�أ يف العامل على م�ستوى اخلدمات
والنظافة العامة� ،أطلقت جمموعة �شباب بغداديني يف
�أيلول املا�ضي حملة «مع ًا لنخ�سر ال�سباق» للق�ضاء على
ظاهرة انت�شار النفايات يف �شوارع العا�صمة ،وهي حركة
انطوت على احتجاج على �سلبية احلكومة حيال الو�ضع
يف العا�صمة.
املبادرة �ضاعت و�سط هذا اخلراب اال�سطوري الذي ّ
يلف
مدننا وحياتنا ،فلي�س يف و�سع جمموعة من �شباب غيارى
متحم�سني �أن يفعلوا �شيئا لبغداد مادامت مبتالة مبحنة
كبرية هي ان حكامها ال يحبونها.
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واعترب "مثل ه��ذا التطور لي�س خطر ًا على العملية
ال�سيا�سية فح�سب ،بل انه قد ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة
تهدد �صميم امن البالد و�سالمة �أهلها ،وهو ما يفاقمه
الو�ضع الإقليمي املت�أزم بوتائر مت�صاعدة من حول
العراق".
وا�ضاف "�إن كل ذلك ي�ستدعي منا ،نحن قادة البالد،
�أن نعي �أبعاد الت�أزم الراهن ون�سعى لتطويقه و�إيجاد
احللول للم�شاكل القائمة يف �إطار القانون الأ�سا�سي
للبالد".
وتابع "�إن �صوت العقل ينبغي �أن يعلو ويطغى على
الأهواء واالندفاعات وامل�صالح الفئوية ،والبد من �أن
يكون احلوار البناء يف ظل الد�ستور� ،أداتنا الوحيدة
ملواجهة املع�ضالت القائمة مهما بدت م�ستع�صية".
ولفت الرئي�س اىل انه ب��د�أ ""�سل�سلة من امل�شاورات
واالت�����ص��االت م��ع االخ����وة يف ال��ق��ي��ادات ال�سيا�سية

وق���ال طالباين "ميلي علي موقعي كرئي�س للدولة
و�صائن لد�ستورها ،كما ميلي علي �ضمريي الوطني،
�أن �أق��ول لكم بكل �صدق و�صراحة� ،إن وطننا الذي
نا�ضلنا جميع ًا� ،سنوات ط��وا ًال ،يف �سبيل حترره من
نري الدكتاتورية ومن ثم عملنا ونعمل جاهدين لإر�ساء
وتر�سيخ �أ�س�س الدميقراطية والعدل وامل�ساواة يف
�أرجائه ،يواجه �أزمة لي�ست بالهينة ت�ستدعي منا وقفة
مراجعة وتفح�ص ملا نحن فيه وملا ينبغي �أن نتفاداه
وما يجب �أن ن�صبو �إليه".
ولفت اىل �إن "العملية ال�سيا�سية ،التي مرت مبراحل
خطرة كادت تودي بها �إىل مهاوي االحرتاب الأهلي،
تواجه اليوم خماطر ي�سببها غياب الثقة بني الفرقاء
وانعدام الر�ؤية الوا�ضحة للغايات واملرامي الفعلية،
واالهم من ذلك �إن هذه املخاطر تقرتن �أحيانا بح�شد
متبادل للقوات والتلويح ب�إمكانية ا�ستخدامها".

ووج���دت منهم جت��اوب��ا وتفهما لطبيعة وح�سا�سية
الو�ضع الراهن".
وا�ستدرك بالقول "ولكن لكي ينتظم احل��وار وي�أخذ
مداه البد من تهدئة حقيقية و�ضبط للنف�س وامل�شاعر
وجتنب كل ما ميكن �أن يدفع نحو مزيد من التوتر
امليداين وال�سيا�سي والإعالمي".
و�أك���د رئي�س اجلمهورية "�إن ال��ع��راق اجل��دي��د الذي
طاملا حلمنا به ال ميكن بنا�ؤه �إال يف �أجواء اال�ستقرار
والتعا�ضد وال��ت���آخ��ي ب�ين جميع �أبنائه وبناته على
اخ��ت�لاف انتماءاتهم القومية والدينية واملذهبية،
ويتطلب منا جميعا تفادي كل ما ميكن ان ي���ؤدي اىل
مزيد من االحتقان والت�أزمي ونبذ لغة التهديد والوعيد،
واع�ل�اء ���ص��وت احلكمة وال��ع��ق��ل و���ص��ون اال�ستقرار
وال�����س��ل��م االه��ل��ي ،وت��ع��زي��ز حل��م��ة الن�سيج الوطني
العراقي".

قالت �إن رئي�س احلكومة طلب من الربملان �إعفاءه من �سداد  50مليار دوالر �أنفقها خارج القانون

الأحرار :فوائ�ض النفط  20مليار دوالر ..واملالكي واالحتادية مينعان توزيعها على ال�شعب
 بغداد /حممد �صباح
�أكدت كتلة االحرار النيابية ،ام�س االربعاء،
ان فائ�ض موازنة  2012بلغ  20مليار دوالر،
م�شرية اىل ان دعوى جمل�س الوزراء منع
ح�صول ال�شعب العراقي على  %25من هذا
الفائ�ض ،وانتقدت ب�شدة تن�صل احلكومة
من تعهداتها بتوفري  40الف درجة وظيفية
وزي��ادة روات��ب املتقاعدين التي تقدم بها
التيار ال�صدري على ان يتم متويلها من
فوائ�ض املوازنة.
يف ه���ذه االث���ن���اء ك�����ش��ف��ت ال��ل��ج��ن��ة املالية
الربملانية عن ادراج جمل�س الوزراء لفقرة
�ضمن موازنة  2013تق�ضي باطفاء ال�سلف
احلكومية ال��ت��ي ت�صل اىل  58تريليون
دينار منها  5تريليونات دينار ال يعلم باب
�صرفها ،يف ا�شارة اىل مبالغ انفقها رئي�س
احل��ك��وم��ة خ���ارج ق��ان��ون امل��وازن��ة و�سبق
لزعماء بارزين ان اثاروها طيلة االعوام
املا�ضية.
وك��ان جمل�س النواب اقر م�شروع قانون،
تقدم به التيار ال�صدري ،لتوزيع  %25من
فائ�ض ا�سعار النفط على املواطنني �ضمن
موازنة  2012باال�ضافة اىل زيادة رواتب
امل��ت��ق��اع��دي��ن وتخ�صي�ص  40ال���ف درجة
وظيفية .وط��ال��ب جمل�س ال���وزراء ارجاء
التخ�صي�صات اىل املوازنة التكميلية ،اال
ان احل��ك��وم��ة ط��ال��ب��ت املحكمة االحتادية
بنق�ض القانون بذريعة انه قانون يت�ضمن
التزامات مالية .واث��ر ذلك اعلنت املحكمة
االحت��ادي��ة ام�س االرب��ع��اء قبول الدعوى
التي اقامها جمل�س ال��وزراء لنق�ض قانون
ت��وزي��ع فوائ�ض النفط ،وحكمت ل�صالح
املالكي �ضد الربملان.
ويف م���ؤمت��ر �صحفي عقدته �صباح ام�س
االربعاء ،حملت كتلة االحرار التابعة للتيار
ال�����ص��دري رئي�س ال����وزراء ن���وري املالكي
"امل�س�ؤولية الكاملة عن اعاقة وتعطيل
الت�شريعات والقوانني التي تخدم املواطن

وت�ساهم برفع احليف عنها ،معتربة ان هذه
االج����راءات ه��ي ج��رمي��ة لتجويع ال�شعب
العراقي".
وق���ال ب��ه��اء االع��رج��ي ،رئي�س الكتلة ،يف
امل���ؤمت��ر ال��ذي ح�ضرته "املدى" ام�س ان
"رئي�س الوزراء نوري املالكي اقام دعوى
ق�ضائية ل��دى املحكمة االحت��ادي��ة يطالب
فيها ال��غ��اء ال��ق��ان��ون ال���ذي اق���ره الربملان
بتخ�صي�ص  %25من فائ�ض عائدات النفط
وتوزيعها على ال�شعب".
وا�ضاف االعرجي ان"املحكمة االحتادية
ا�ستجابت لطلب ورغ��ب��ة رئي�س ال���وزراء
وا���ص��درت ق��رارا بالغاء امل��ادة ثانيا/اوال
والتي تت�ضمن توزيع ايرادات النفط على
افراد ال�شعب".
وت��اب��ع رئ��ي�����س كتلة االح����رار ان"جمل�س
ال��ن��واب قد خ�ص�ص �ضمن م��وازن��ة 2012
ارب��ع�ين ال���ف درج����ة وظ��ي��ف��ي��ة للخريجني
والعاطلني ع��ن العمل بغية التخفيف من
ازمة البطالة ،اال ان رئي�س ال��وزراء طالب
املحكمة االحتادية بالغاء هذه امل��ادة ،وقد
ا�ستجابت املحكمة لتلك الرغبات" ،م�شريا
اىل ان ق���رار املحكمة االحت���ادي���ة ت�ضمن
"الغاء ال��ف��ق��رة املتعلقة ب��زي��ادة روات���ب
املتقاعدين".
و�أك���دت رئي�س جلنة النزاهة النيابية ان
"حجم الفائ�ض يف موازنة عام  2012بلغ
 20مليار دوالر ،وان ح�صة الفرد العراقي
من هذا الفائ�ض ح�سب ن�سبة � %25ستكون
 230دوالرا".
ب���دوره���ا ت�����س��اءل��ت ال��ن��ائ��ب��ة م��ه��ا ال����دوري
ع��ن "�سبب رف�����ض رئي�س احل��ك��وم��ة منح
العراقيني  %25من فوائ�ض النفط ،فيما يتم
منح نفط العراق على دول ت�ؤوي �إرهابيني
وبعثيني".
وانتقدت الدوري �سكوت القوى ال�سيا�سية
عن "قيام رئي�س ال��وزراء بال�سيطرة على
وزارت الدفاع والداخلية واالمن الوطني،
وع��ل��ى الهيئات امل�ستقلة واخ��ره��ا البنك

املركزي" .وا�ضافت ان "املالكي يحاول
بعد �سيطرته على جميع م�ؤ�س�سات الدولة
ال�سيطرة على اخ��ر م�ؤ�س�سة متثل �صوت
ال�شعب وهو جمل�س النواب".
ويف امل�ؤمتر ال�صحفي ذاته ،حذرت النائبة
ماجدة التميمي من ت�ضمني موازنة 2013
فقرة الطفاء ال�سلف احلكومية البالغة نحو
 58تريليون دينار بع�ضها مت انفاقها من
دون باب �صرف يف املوازنات ال�سابقة.
واو���ض��ح��ت التميمي ان "موازنة 2013
اع����ادت امل����ادة ( )25م��ن ق��ان��ون املوازنة
لعام  2012والتي تت�ضمن اطفاء ال�سلف
احلكومية" ،م�شرية اىل ان "ال�سلف و�صلت
اىل  58،3تريليون دينار منها  5.1تريليون
دينار ال يعرف باب �صرفها" ،معتربة ذلك
"هدرا للمال العام و�ضعفا لالدارة املالية".

احد انابيب ت�صدر النفط �( ..أر�شيف)
تت�ضمن الكثري من املالحظات ابرزها عدم
و���ص��ول احل�����س��اب��ات اخل��ت��ام��ي��ة حل��د هذه
اللحظة ،ف�ضال عن ان هناك طلبات تريد
اج��راء مناقلة من تخ�صي�صات ال��وزارات
اىل املحافظات لتفعيل النظام الالمركزي".
وا�ضاف اخلالدي ان "الكتل ال�سيا�سية ت�صر
على �ضرورة ان تر�سل احلكومة احل�سابات
اخلتامية اىل ال�برمل��ان يف ا���س��رع وقت"،
ولفت اىل "وجود طلبات تريد نقل بع�ض
تخ�صي�صات ال�����وزارات اىل احلكومات
املحلية يف امل��ح��اف��ظ��ات ل��ت��وف�ير ن���وع من
الالمركزية يف التعامل".
وح��م��ل م��ق��رر جمل�س ال���ن���واب ،احلكومة
"م�س�ؤولية ع����دم و����ص���ول احل�سابات
اخلتامية حلد هذه اللحظة النها هي من قام
بتنفيذ املوازنة".

وكان النائب احمد اجللبي طالب يف �شباط
املا�ضي بالغاء املادة  25من قانون موازنة
 ،2012معتربا انها تعطي وزير املالية حق
�إط��ف��اء دي���ون حكومية منذ ت��اري��خ /1/1
 2004وح��ت��ى  ،2011 /12/31م�شريا
اىل ان هذه ال�سلف �أنفق ق�سم منها بدون
تخ�صي�ص من املوازنات".
وفيما وجه النائب امل�ستقل �صباح ال�ساعدي
انتقادات قا�سية للمحكمة االحتادية متهما
اياها بالتبعية لل�سلطة التنفيذية� ،أكد ،يف
م���ؤمت��ر �صحفي ح�ضرته "املدى" ام�س،
ان جمل�س النواب �سيدرج �ضمن موازنة
 2013م��ادة "�ستخ�ص�ص توزيع عائدات
النفط لل�شعب".
ب��دوره ق��ال النائب حممد اخل��ال��دي ،مقرر
جمل�س ال��ن��واب ،ان "موازنة ع��ام 2013

م�صادر برملانية� :ضغوط دولية دخلت على خط البنك املركزي والتحقيق �أثبت تورط  4من كتل كبرية
ت�ضاربت االنباء ،ام�س
االربعاء ،ب�ش�أن اعتقال
م�س�ؤول كبير في البنك
المركزي ،فيما �أكدت هيئة
النزاهة احالة الملف
بالكامل الى الق�ضاء ،في
ا�شارة الى انتهاء التحقيق
باالتهامات الموجهة لبع�ض
الم�س�ؤولين بما بات يعرف بـ
"مزاد العملة".
وفيما �أكدت م�صادر نيابية،
ان ملف البنك المركزي
�سيكون �ضمن جدول
المباحثات التي �سيجريها
االمين العام لالمم المتحدة
الذي �سي�صل بغداد اليوم
الخمي�س ،ك�شفت عن ثبوت
تورط  4برلمانيين من
"الخط االول" في  3كتل
معروفة.

 بغداد  /وائل نعمة

وق����رر جم��ل�����س ال�������وزراء ،يف 23
ت�شرين الأول املا�ضي ،اقالة حمافظ
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ���س��ن��ان ال�شبيبي
وت��ك��ل��ي��ف رئ��ي�����س دي����وان الرقابة
املالية عبد البا�سط تركي بدال عنه.
واتهمت احلكومة ال�شبيبي باهدار

م��ا قيمته  250م��ل��ي��ار دوالر منذ
 2004من خالل الت�ساهل يف مزاد
العملة ال��ذي يديره البنك املركزي
ب�شكل يومي.
لكن حمافظ البنك امل��رك��زي �سنان
ال�����ش��ب��ي��ب��ي اع���ت�ب�ر ،ات���ه���ام رئي�س
احل��ك��وم��ة ن����وري امل��ال��ك��ي البنك
املركزي بالف�ساد "غري دقيق" ،يف

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

مبنى البنك املركزي�( ..أر�شيف)
وق���ت اع�تر���ض��ت ع��ل��ى ه���ذا القرار
العديد من مراكز القوى ال�سيا�سية
واملالية التي و�صفت ال�شبيبي ب�أنه
خبري وتكنوقراط اثبت كفاءته.
وت���رددت ام�س االرب��ع��اء انباء عن
اعتقال نائب حمافظ البنك املركزي
مظهر حممد �صالح ،كما اكد م�صدر
ن��ي��اب��ي ل��ـ "املدى" ام�����س "�صدور

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

مذكرة القاء قب�ض بحق �صالح"،
وت���ع���ذر ع��ل��ى "املدى" االت�صال
ب�صالح ب�سبب خ���روج هاتفه عن
اخلدمة.
وك���ان �صالح ق��ال يف ت�صريحات
�صحفية �سابقة عقب ورود انباء
ع��ن ���ص��دور م��ذك��رة اع��ت��ق��ال بحقه
بعد مذكرة اعتقال ال�شبيبي ان"
مايح�صل اليوم يف البنك املركزي
غ�ير مفهوم ومبهم للغاية ..انني
ا���س��ت��غ��رب ه���ذه االم����ور ف��ب��دال عن
ت��ك��رمي��ي ب��ح��ف��ل ل��ب��ل��وغ��ي ال�سن
التقاعدي اج��د نف�سي متهما بعد
���س��ن�ين خ��دم��ة يف ال��ب��ن��ك املركزي
مبلفات ف�ساد".
وك�����ان رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة ن���وري
املالكي ات��ه��م ،يف م���ؤمت��ر �صحفي
ع��ق��ده ال�����س��ب��ت� ،أع�����ض��ا ًء يف جلنة
النزاهة الربملانية بالوقوف وراء
الف�ساد ،م�ؤكدا �أن "�أعلى �صوت يف
اللجنة" دف��ع مبلغ خم�سة ماليني
دوالر لتعطيل عمل جلنة التحقيق
يف �شبهات الف�ساد التي حتوم حول
عمل البنك املركزي العراقي ،بينما
دف��ع ع�ضو �آخ��ر  10ماليني دوالر
للغر�ض نف�سه.
وتعليقا على ذل���ك ،ي��ق��ول النائب
اح��م��د ال��ع��ل��واين ،وع�ضو اللجنة
التحقيقية يف ق�ضية البنك املركزي،
ان "اللجنة كتبت تقريرها ب�شكل
م��ه��ن��ي ب��ع��ي��دا ع��ن ال�ضغوطات"،

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

املدير الفني

خالد خ�ضري

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

مبينا ان "البنك امل��رك��زي تعامل
مع عدة بنوك لبيع ال��دوالر وتبني
وجود �سوء ادارة".
وي�����ض��ي��ف ال���ع���ل���واين ،يف حديث
م��ع "املدى" ام�����س ،ان "متابعة
املف�سدين والقاء القب�ض عليهم هي
م��ن واج��ب��ات ع��م��ل هيئة النزاهة
و���ص�لاح��ي��ات ال��ق�����ض��اء وق���د مت يف
ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي رف���ع اىل النزاهة،
تثبيت تو�صيات وحلول".
ولفت اىل ان "هيئة النزاهة �شكلت
مع الق�ضاء جلنة خما�سية ملتابعة
ودرا�سة هذا التقرير ب�شكل مهني
ومو�ضوعي" ،مبينا ان "هناك
جهات ا�ستغلت ادارة البنك املركزي
ل��ت��ق��دمي وث��ائ��ق م����زورة للح�صول
على مبالغ بالدوالر وتهريبها خارج
العراق".
وكان رئي�س هيئة النزاهة القا�ضي
ع�لاء ج��واد ق��ال م�ؤخرا يف حديث
لو�سائل االع�ل�ام ان "ملف البنك
امل��رك��زي �أودع ل��دى الق�ضاء حيث
ت�����س�ير ال��ق�����ض��ي��ة ب��خ��ط��ى مهنية
عالية".
يف غ�����ض��ون ذل���ك ،ك�شفت م�صادر
برملانية لـ "املدى" عن "قيام جلنة
من البنك الدويل بزيارة اىل العراق
والتحقيق يف االتهامات التي تثار
حول اداء البنك املركزي".
وا�شارت امل�صادر ،التي رف�ضت ان
يك�شف عن هويتها ،اىل ان "التقرير

النهائي الذي رفعته رئا�سة جمل�س
ال��ن��واب اىل هيئة ال��ن��زاه��ة اثبت
ت���ورط برملانيني بعمليات غ�سيل
اموال وبطريقة فا�ضحة" ،مبينا ان
"ه�ؤالء النواب ك�شفت التحقيقات
امتالكهم بنوكا و�شركات تالعبت
ب�سيا�سات البنك املركزي".
وي���ق���ول حم��م��د اخل����ال����دي ،مقرر
جمل�س ال��ن��واب� ،أن "الأمني العام
للأمم املتحدة بان كي مون �سيزور
بغداد اخلمي�س و�سيلتقي رئي�س
الربملان ا�سامة النجيفي ور�ؤ�ساء
الكتل الربملانية".
وي�ضيف اخل��ال��دي يف ت�صريح لـ
"املدى" �إن "الأمني ال��ع��ام للأمم
املتحدة ب��ان كي م��ون �سي�صل اىل
بغداد "و�سيبحث عددا من املوا�ضيع
املهمة وخا�صة الأزم��ة احلالية بني
االقليم واحلكومة املركزية".
وت�أ�س�س البنك امل��رك��زي العراقي
مب���وج���ب ق���ان���ون���ه ال���������ص����ادر يف
ال�ساد�س من �آذار من العام ،2004
كهيئة م�ستقلة وه��و م�����س���ؤول عن
احل��ف��اظ ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار الأ�سعار
وت��ن��ف��ي��ذ ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة ،مبا
يف ذل��ك �سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
و�إدارة االح��ت��ي��اط��ي��ات الأجنبية
و�إ�صدار و�إدارة العملة� ،إ�ضافة �إىل
تنظيم القطاع امل�صريف للنهو�ض
بنظام مايل تناف�سي وم�ستقل.
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العلوي يتوقع "مناو�شات" ويعول على امريكا ملنع "الكارثة"

التحالف الوطني :املالكي يحاول عزلنا �سيا�سيا..
وال نثـق بالتزاماته رغم ترحيبنا مبحادثـات طـالبانـي
بينما بدا رئي�س جمل�س النواب متفائال بحل جدي الزمة طوزخورماتو ام�س االربعاء ،اثر عودته من اربيل
ولقائه رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين ،قال نائب عن التحالف الوطني ان كتلته تتعر�ض اىل "عزل
�سيا�سي" يقوم به رئي�س جمل�س الوزراء الذي مل يعد احد "يثق بالتزاماته".
وذكر بيان ال�سامة النجيفي ام�س ،ان املالكي الذي التقاه عند عودته من اربيل ،ابدى موافقته على �سحب
قوات اجلي�ش مقابل ان�سحاب البي�شمركة من نقاط التوتر ،وا�ستبدالها بال�شرطة املحلية لتفادي اال�ستفزاز
او املواجهة ،وهي مبادرة النجيفي التي وافق عليها بارزاين مبدئيا ريثما جتري مناق�شتها من قبل جلان
ع�سكرية متثل اجلي�ش االحتادي والبي�شمركة الكردية.
 بغداد  /اياد التميمي
وقال بيان النجيفي انه التقى يف بغداد
يف وق��ت الح ��ق ،ال �ق �ي��ادي يف االحت��اد
الوطني برهم �صالح وال��وف��د الكردي
الذي يرافقه لبحث تفا�صيل تخ�ص هذه
املبادرة وتطبيقها.
وكان النجيفي قد حذر من اربيل انهيار
العملية ال�سا�سة يف ال �ب�لاد و"حرب
ل��ن تتوقف" يف ح��ال ح�صول مواجهة
ع�سكرية ب�ين ب�غ��داد وارب �ي��ل ،و�أك��د �أن
ال�صيغة التي مت االتفاق عليها من خالل
مبادرته من �ش�أنها ان تزيل الكثري من
املخاوف بني الطرفني.
وو�صل الرئي�س جالل طالباين اىل بغداد
قبل يومني وبد�أ �سل�سلة لقاءات مع زعماء
ال�ق��وى ال�سيا�سية ينتظر ان تتمخ�ض
عنها مواقف مهمة ،رغم معلومات عن ان
جدول اعماله لاليام االوىل لن يت�ضمن
لقاء برئي�س احلكومة نوري املالكي الذي
تتهمه اطراف يف اربيل وبغداد والنجف
ب�أنه بد�أ ي�ستخدم اجلي�ش حلل خالفاته
مع االك��راد ،والوعيد والتهديد ملحاولة
اخ�ضاع خ�صومه و�شركائه االخرين.
ويف ه��ذا االط���ار اك ��دت كتلة االح ��رار
التابعة للتيار ال�صدري واملن�ضوية يف
التحالف الوطني ،ان م�ساعي طالباين
حلل االزم��ة ال�سيا�سية "�ستكون مرحبا
بها من اغلب االط��راف داخ��ل التحالف
الوطني" اال انها ا�ستبعدت ان يكون
رئي�س احلكومة "قادرا على االلتزام
مبا �سيقدمه طالباين ،كونه ب��د�أ يتفرد
ب �ق��رارات��ه ب�ع�ي��دا ع��ن ر�ؤي� ��ة التحالف
الوطني الذي ر�شحه ملن�صبه".
ع�ضو الهيئة ال�سيا�سية للتيار ال�صدري
ال �ن��ائ��ب م���ش��رق ن��اج��ي اك ��د ان االزم ��ة
ال�سيا�سة ذات نتائج �سلبية على املواطن
ب��ال��درج��ة االوىل ،وا� �ض��اف يف مقابلة
م��ع "املدى" ان امل�شكلة تتفاقم ب�سبب
�سيا�سات املالكي ال��ذي "بد�أ ال يحرتم
توجهات التحالف الوطني ،ويتجاهل
ق ��رارات التحالف ،فاغلب الكتل داخل
التحالف غري مقتنعة ب�سيا�سة املالكي،
ان هناك �شخ�صيات من داخ��ل ائتالف
املالكي تتحفظ على ل�سيا�سات ينتهجها
يف االونة االخرية".
وك �� �ش��ف ن��اج��ي ع��ن وج� ��ود "حتركات
جديدة" �سيقوم بها زعيم التيار ال�صدري
يف االيام القلية القادمة من اجل احتواء
االزم� ��ة ب�ين ب �غ��داد وارب��ي��ل م��ن جهة،
"وللتعامل مع اتهام املالكي الع�ضاء يف
كتلة االحرار بالف�ساد" من جهة اخرى.
اىل ذلك ك�شف م�صدر يف االحتاد الوطني

حزب رئي�س اجلمهورية جالل طالباين،
ان الرئي�س يتوىل "مناق�شة جملة من
االع�ت�را���ض��ات ع�ل��ى ��س�ي��ا��س��ات رئي�س
احلكومة" ،م�ؤكدا ان لقاءا قريبا �سيعقد
بني طالباين وزعيم التحالف الوطني
اب��راه�ي��م اجل�ع�ف��ري م��ن اج��ل التو�صل
اىل حلول ،ولتفعيل االلتزامات ال�سابقة
واعتماد لغة حوار متفق عليها.
امل�صدر ال��ذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه قال
ان جميع ال�ق��وى ال�سيا�سية "باتت ال
تثق بنوايا رئي�س احلكومة ،وان اغلب
االتفاقات القدمية مل يلتزم بها املالكي،
بل قام وخلق ازمات متعاقبة مع جميع
ال�شركاء".
يف غ �� �ض��ون ذل� ��ك دع� ��ا ال �ن��ائ��ب ح�سن
العلوي اىل اح�ت�رام م��ا ا�سماه "حكمة
رئي�س اجلمهورية" واحرتامها ،مبينا
ان امل�ساعي التي يقوم بها طالباين هي
احدى واجباته الرئي�سة وعلى اجلميع
االلتزام بها.
وا�ضاف العلوي يف ت�صريح لـ"املدى"

ام ����س ،رج��ح ان ت�ك��ون م�ساعي الكتل
الحتواء االزم��ة "فا�شلة بعد ان ا�صبح
اخلالف كبريا بني بارزاين واملالكي ،فمن
ال�صعب الرجوع اىل االتفاقات ال�سابقة
او اعتماد الد�ستور كمرجعية للحل".
وبني العلوي ان الفرتة املقبلة �ستكون
"اكرث توترا ،وال ن�ستبعد ان تكون هناك
بع�ض املناو�شات الع�سكرية بني الطرفني،
لكنها لن ت�صل اىل مرحلة احلرب االهلية
كون اجلانب االمريكي هو ال�ضامن لعدم
ن�شوب اي مواجهات مب�ستوى احلرب".
وت��راج �ع��ت ج �ه��ود ال�ت�ه��دئ��ة ب�ين بغداد
و�أرب�ي��ل بعد ف�شل االجتماع الع�سكري
بني وفد البي�شمركة وم�س�ؤويل وزارة
الدفاع العراقية� ،إذ �أعلنت رئا�سة �إقليم
كرد�ستان ،اال�سبوع املا�ضي ،عن تراجع
حكومة بغداد عن وعودها ،و�أك��دت �أن
الأح ��زاب الكرد�ستانية جميعها اتفقت
على �صد "الديكتاتورية والع�سكرتارية"
يف بغداد ،وعلى عدم ال�سماح لأي حملة
�شوفينية جتاه كركوك واملناطق املختلف

عليها ،فيما �شددت على جدية احلوار
وت�ق��وي��ة احل�ك��م ال��داخ �ل��ي يف الإقليم.
ويف �سياق مت�صل ك�شف م�صدر م�س�ؤول
يف جمل�س ال��وزراء ،ام�س االربعاء� ،أن
رئي�س احلكومة ن��وري املالكي �أ�صدر
ق� ��رارا ب ��إغ�ل�اق ممثلية ح�ك��وم��ة �إقليم
كرد�ستان يف جمل�س ال��وزراء وتوزيع
م��وظ�ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ال ��دوائ ��ر الأخ � ��رى يف
املجل�س.
وق���ال امل �� �ص��در يف ح��دي��ث اىل (امل ��دى
ب��ر���س) �إن "رئي�س احل �ك��وم��ة ن��وري
امل��ال�ك��ي �إ� �ص��در ق ��رارا ال �ث�لاث��اء ،ق�ضى
ب�إغالق ممثلية حكومة اقليم كرد�ستان
يف الأم��ان��ة العامة ملجل�س ال ��وزراء يف
بغداد" ،مبينا �أن "القرار جاء بعد قرار
�أ�صدره املالكي يف �آب املا�ضي بتجميد
عمل ممثلية حكومة االقليم".
وا�ضاف امل�صدر ،الذي طلب عدم الك�شف
ع��ن ا��س�م��ه� ،أن " ال �ق��رار �شمل توزيع
املوظفني العاملني يف املمثلية والبالغ
ع��دده��م نحو خم�سة ع�شر موظفا على

ال ��دوائ ��ر الأخ� ��رى يف الأم ��ان ��ة العامة
ملجل�س الوزراء" ،م���ش�يرا اىل �أن "
اغلب املوظفني مت نقلهم اىل مكتب نائب
االمني العام فرهاد نعمة الله الذي ينتمي
للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة
م�سعود بارزاين".
وي �ع��د اغ�ل��اق مم�ث�ل�ي��ة ح �ك��وم��ة اقليم
ك��رد��س�ت��ان يف االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجل�س
ال���وزراء ب�شكل نهائي اب��رز ت�ط��ور يف
الت�صعيد امل�ستمر بني احلكومة االحتادية
وحكومة اقليم كرد�ستان ب�ش�أن املناطق
املتنازع عليها.
وي��ع��د م �ك �ت��ب مم�ث�ل�ي��ة ح �ك��وم��ة اقليم
ك��رد��س�ت��ان يف االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجل�س
ال ��وزراء ه��و اجلهة املخت�صة بتن�سيق
العالقات بني احلكومة العراقية وحكومة
اقليم كرد�ستان يف كافة املجاالت ،منذ
افتتاحه يف العام  2006على اثر زيارة
قام رئي�س احلكومة ن��وري املالكي اىل
االق �ل �ي��م �آن � ��ذاك ،مت فيها االت �ف��اق على
افتتاح املكتب.
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عالم آخر

� سرمد الطائي

من ا�ستطاع مغادرة بغداد فليفعل!
بغ�ضب �شديد ظل العراقيون يعك�سون على مدار ال�ساعات املا�ضية
غ�ضبا �شديدا ب�سبب تقرير دويل و�ضع بغداد يف ذيل مدن العامل
وذكر انها اال�سو�أ كمكان للعي�ش .اما انا ف�أت�صفح اجلرائد الفار�سية
لأق ��ر�أ ان وزي��ر ال�صحة االي ��راين يقول ملواطنيه :اذا ا�ستطعتم
ان ت�ترك��وا ط�ه��ران خ�لال االي��ام املقبلة ،فافعلوا ذل��ك دون تردد،
(و�س�أو�ضح ال�سبب الحقا).
�شباب كثريون ي�شعرون باحليف ،فهم مرة ي�سخرون من بغداد،
واخ��رى من "حكمة القيادة" ،وثالثة يبكون عليها .قلت لل�شباب
احل��زان��ى على ت��وي�تر ،ان ��ص��دام ح�سني ب�سيا�ساته وعنرتياته
الزائفة ،اجرب بغداد على اغما�ض عينيها ،حزنا او �شعورا بنك�سة
ال حتتمل .اما بعد �صدام فلم ي�أت من ي�ستطيع اقناع هذه املدينة ب�أن
تفتح عينيها مرة اخرى ،لتعود زاهية كما كانت .انها اليوم تخ�شى
فتح عيونها ثانية ،وترتدد يف التوقيتات والظروف ،وال يعجبها
ان ترى وجهها يف املر�آة ،النه بو�ضعه االخري ال ينتمي ال�سمها او
ر�سمها.
معظم اهلها التاريخيني غادروها ،اما املجموعات الب�شرية التي انا
منها فتتكوم اليوم بني �سيطرات ال�سلطان ،وتتذمر وت�شعر بالعجز.
"على من نعرت�ض هذه املرة ،وهل هناك زعيم ي�ستحق ان نثور
عليه؟" هذا �آخر ت�صريح �سمعته من رجل يبيع الدخان.
يف هذه االثناء ،ال ادري ملاذا كل هذا الغ�ضب الذي ميار�سه املالكي
اذا كانت اربيل موافقة على مبادرة النجيفي وكان املالكي موافقا
اي�ضا� .أمل ي�سبق له ان وافق على مقرتح القوات امل�شرتكة ووافقت
اربيل ثم ع��اد ورف�ض كل �شيء وحت��دث بلغة التهديد؟ ويف هذه
االثناء وبينما ي�ستعد النجيفي لتطوير امل�ب��ادرة وتفعيلها ،ف�إن
ال�سلطان يطرد وزيرا تركيا من اجواء اربيل!
ويف احلقيقة فاذا كانت امل�شكلة هي املوقف املتوتر بني البي�شمركة
وقيادة دجلة ،فهي م�شكلة لي�ست معقدة كثريا .لكن امل�شكلة احلقيقية
ازم��ة بال دواء .ان بغداد (املدينة) تعلم( ،وللمدن الكبرية حا�سة
�ساد�سة ازاء م�صائرها) ان االزم��ة التي ترتهنها حاليا بال دواء،
ولذلك فهي ترف�ض ان تفتح عينيها .ماذا �سرتى لو فتحت عيونها
يا ترى؟
املدينة كانت حتدق يف �صدام ح�سني كمجنون ،وكان قد انهى حربه
مع بالد فار�س ،لكنه مل يتوج �سلطانا على العرب ومل ترتعد فرائ�صهم
منه .حني كلمهم يف م�ؤمتر  90وطلب من الكويت ا�سقاط الديون مل
يقبل العرب اقدامه ويطلبوا العذر بل ناق�شوه ودعوه اىل حوار.
حوار؟ الزعيم ي�س�أل نف�سه :كيف جتر�ؤوا على ذلك وملاذا مل يركعوا
عند اقدامي؟ ثم ظل يحلم بحرب جديدة تعيد اليه اال�ضواء ،وكان له
ما اراد ،وكانت هناك ا�ضواء بطعم موت وبروق من ال�سماء خملوطة
بالنار ،دفعت بغداد اىل اغما�ض جفنيها حتى هذه اللحظة.
املدينة مل تفتح عينا بعد رحيل �صدام ح�سني ومل ت�شعر بدرجة
كافية من الفرح .فالزعماء اجلدد الزالوا ي�ضمرون رعونة مماثلة،
يتكلمون بوجوه عاب�سة ويغلقون هواتفهم وي��رون يف احالمهم
زعامة غري م�شروعة مل يخلقوا لها .ي�س�ألني بائع الدخان وك�أنه يعلم
ان بغداد مل تعد ت�شتهي اي برق يوم�ض من ال�سماء ليجعل �صورة
الزعيم تتالمع :هل هناك حاكم ي�ستحق ان نثور عليه اليوم؟
ان االم��ر معقد ج��دا ،لكن االم��ر الوا�ضح هو ان �سالطيننا لي�سوا
ن�شازا يف ال�شرق االو��س��ط .ان نظاما كالذي يحكم اي��ران ينفق
امواله ووقته على حلم زعامة غري م�شروعة يف ال�شرق االو�سط،
وي�ترك اب�ن��اءه ومدنه ي�شيخون يف ع��امل بال رحمة .وزي��ر �صحة
ايران يدق جر�س انذار من ن�سبة تلوث الهواء .ا�ستقبل �ضعف العدد
املعتاد من مر�ضى القلب خالل ايام و�أمر بتعطيل املدار�س وطلب من
�سكان طهران (وهم احلى اهل ال�شرق االو�سط) ،ان يغادروها اذا
ا�ستطاعوا ،حتى يتغري اجتاه الريح! ظل ال�سلطان االيراين ي�صر
على ان ي�صنع �سياراته بنف�سه ،ومل تكن مطابقة للمعايري ف�أف�سدت
الهواء .مل ي�صلح عالقته بالعامل فلم تتطور م�صانعه وال معايريه.
اخ��ذ �شعبه نحو اجت��اه جمهول ون�صح اه��ل العا�صمة مبغاردتها
وراح يحدق يف اجتاه الريح.
املدن التاريخية يف املنطقة من حلب حتى اال�سكندرية ،تتعر�ض كما
قلت باالم�س ،اىل اغت�صاب او فعل جن�سي عنيف يقوم به احلاكم
كي ي�شعر بن�شوة ن�صر وهمي .ال�سلطان املهزوم ال بد ان يتلذذ ولو
بالوهم .واالوهام جتعلنا نن�سى الكارثة احلقيقية ونظل م�شغولني
بكيفية تهدئة نوبات جنون ال�سالطني .العراق منذ �شهر مل يناق�ش
كوارثه ،و�أمانة العا�صمة ت�ستعد لغرق بغداد ثانية ،لكن كل الدولة
"حتت ال�سالح" حت�سبا جلنون �سلطانها.
نزوات ال�سالطني تغت�صب املدن ،وترتكها مغم�ضة العينني لتفوز كل
�سنة بجائزة "ا�سو�أ مكان يف العامل" .هل �سيقودنا عجز ال�سيا�سات
يف النهاية اىل تقليد الوزير االي��راين لنقول الهل عا�صمة غارقة
بالوحل والطني والدم وجنون العظمة :من ا�ستطاع ان يغادر بغداد
فليفعل؟

يوم فـي "جبهات" كركوك ..كيف يواجه خور�شيد عبد الر�ضا؟
 كركوك /اربيل /المدى بر�س
لم يعرف عبد الر�ضا ،من �أهالي الحلة� ،أو خور�شيد الذي
ي�سكن في �أحد جبال ال�سليمانية� ،أنهما �سيوجهان البنادق
ال��ى �صدور بع�ضهما البع�ض بعد تغيير النظام في العام
 ،2003مع �أن ابويهما ،او جديهما ،ربما يكونان قد تقاتال
فعال على مر عقود من ال�صراع العربي الكردي.
وعلى الرغم من �أن و�صول حكومتين منتخبتين الى دفة
الحكم في وبغداد �أربيل كان يفتر�ض ان يبعد �شبح االقتتال
العراقي – العراقي ،الى االبد ،خا�صة و�أن الزعيمين كانا
زميلين ،لعقود ،بين ال�صفوف المعار�ضة لحكم �صدام الذي
ع��ادى الكرد وال�شيعة ،ف��إن ال�سلطة كما يبدو ك��ان مف�سدة
لعالقات ال�صداقة ،بل حتى �أن حليفي الأم�س باتا يتفننان
في ط��رق �إقناع جنودهما بحمل ال�سالح في وج��ه بع�ضهم
البع�ض بطرق تنوعت من الوالئم الد�سمة الى حفالت الطرب
ال�ساهرة بين الثكنات.
خور�شيد :م�ستعدون للموت من �أجل كركوك
فعلى جبهة قتالية ا�ستحدثتها ق��وات البي�شمركة قبل �أيام
قليلة على تخوم مدينة ك��رك��وك ،ك��ان خور�شيد م�صطفى
يحمل البرنو (بندقية ت�شيكية قديمة) ويتمنطق بزيه الكردي
المطرز ب�شعارات البي�شمركة فبدا وك�أنه واحدا من مقاتلي
ال�ستينات ،لكنه ي�ؤكد �أنه �شاب "ع�صري" ،وقد خلع الجينز
قبل انطالقه من �أربيل �إلى كركوك مع رفاقه في البي�شمركة.
ويقول خور�شيد في حديث �إلى (المدى بر�س) �إن "النداء
القومي ك��ان قويا" ف��ي كرد�ستان ،فترك ك��ل �شيء وراءه
والتحق بالقوات الكردية المتمركزة على تخوم كركوك،
ليدافع عن "وجودنا القومي والتاريخي في قلب كرد�ستان
كركوك التي تمثل لنا نقطة البداية والوجود القومي".
وي�ضيف خور�شيد بالبهدينانية (لهجة �سكان ال�سليمانية)،
"نحن ر�ضينا بالد�ستور العراقي لأنه المثال الحي لمعالجة
م�شاكلنا و�ضمان كرد�ستانية كركوك".
ومع �أنه يتحدث عن الموت والت�ضحية بثقة ف�إن خور�شيد

كان مع رفاقه ي�ضحكون ويطلقون انا�شيد حما�سية ،ويلفت
�إلى �أن الكثير من الم�شجعين من �أهالي محافظات الإقليم
وكركوك يتوافدون على مع�سكرهم لإب��داء الدعم ويو�ضح
بالقول "كل على طريقته يعبر عن دعمه ودفاعه عن �أر�ض
كرد�ستان" .مطربون م�شهورون من �أوروبا لدعم البي�شمركة
ويك�شف عن�صر البي�شمركة خور�شيد �أن الحما�س القومي لم
يكن فقط لدى �سكان االقليم من الكرد ويلفت �إلى �أن المطرب
(�شفان برور) المغني الكردي ال�شهير الذي يقيم في اوروبا،
ان�ضم الى جهود الترفيه عن الجنود الكرد المتمركزين منذ
�شهر تقريبا على التخوم ال�شمالية لمحافظة كركوك ،ويو�ضح
بالقول "المطرب �أق��ام لنا حفال هنا وق��د دب الحما�س بنا
جميعا" .ولم يكن مجيء هذا المطرب من �أوروبا �إلى جبهة

ع�سكرية في كركوك بالق�صة العابرة فالحزب الديمقراطي
الكرد�ستاني ،التابع لرئي�س االقليم� ،أكد ان (برور) لم ي�أت
للإن�شاد فح�سب ب��ل "اعرب ع��ن ا��س�ت�ع��داده للقتال �ضمن
�صفوف البي�شمركة"� ،إذ ينقل الحزب عن ب��رور قوله "انا
االن مثلكم وجئت لأق��ول لكم انا اي�ضا بي�شمركة و�س�أقاتل
بجنبكم" .ان ا�سلوب ا�ستقدام المطربين والم�شاهير الى
�ساحات القتال ،ا�ستخدمته القوات االميركية بكثرة خالل
ال �ح��رب العالمية الثانية وح��رب فيتنام وح��رب الخليج
وح��رب ال�ع��راق االخ�ي��رة ،ويبدو ان��ه ينجح مع المقاتلين
الكرد  ،لأن خور�شيد ي�ؤكد "اذا اجبرنا للدفاع عن كركوك
و�ضمها للإقليم ف�إننا �سنفعل ،و�سنموت من �أجلها فنحن
لم ن�أت للراحة بل من �أجل ق�ضية وثورة �شعب كرد�ستان".

برور لم يكن المطرب الوحيد الذي يزور البي�شمركة لدعمهم
معنويا و"غنائيا" ،فقوات مغاوير البي�شمركة (هيزي تيبت)
الذين يقودهم من�صور البارزاني نجل رئي�س االقليم ،والتي
و�صلت الى كركوك قبل �أي��ام قليلة مع  350مركبة مختلفة
الأن��واع من مدرعات ودب��اب��ات و�آل�ي��ات ،لم تن�س ا�ستقدام
المطرب الكردي الم�شهور بلند ابراهيم ،لإلقاء "�أنا�شيد
و�أغ��ان��ي حما�سية قومية مجدت برئي�س �إقليم كرد�ستان
وكرد�ستانية المناطق المتنازع عليها وعززت ال�سماحة في
نفو�س الكرد" ،بح�سب ما يقول ام��ر ل��واء البي�شمركة في
كركوك اللواء �شيركو فاتح لـ(المدى بر�س) .ويذكر موقع
االلكتروني للحزب الديمقراطي الكرد�ستاني �أن "�شخ�صيات
�سيا�سية واجتماعية من مناطق مختلفة تتوافد على مواقع
البي�شمركة هناك للقاء القادة الع�سكريين".
وعلى الجانب االخر وبلهجة �أهل الحلة يجيب عبد الر�ضا
جا�سب (�21سنة) على �س�ؤال حول كيفية �شعوره قبل �أن
ي�صل الى قرية (تل الجول) العربية التي يتمركز فيها مقر
ال�ف��وج الثالث م��ن الفرقة  12م��ن الجي�ش ال�ع��راق��ي ،قائال
"ح�سيت بخوف" .وي�ضيف "حينما توجهنا لتنفيذ االمر
الع�سكري بالتوجه الى هذه المنطقة خفت من اال�ستهداف
من قبل هذه المنطقة التي �شهدت ن�شاطا لتنظيمات تكفيرية
والقاعدة" .ويقول عبد الر�ضا "لم �أنم لليلة كاملة ،توقعت �أن
يطردوننا او �أن يتظاهروا �ضدنا".
لكن هذا لم يحدث ،فعلى الجانب االخ��ر من كركوك �شحن
معنوي من نوع مختلف كما يبدو ،وتفا�صيل يوم عبد الر�ضا
يلخ�صها بالقول "ا�ستيقظ عند الرابعة فجرا واتجه لل�صالة
في م�سجد ال�شيخ �سامي العا�صي برفقة �أهالي القرية وعدد
من رفاقي" .وي�ؤكد عبد الر�ضا ان اهالي القرية اليقبلون "ان
�أخرج قبل تناول الفطور معهم فاجيبهم (اغاتي والله ريوكنا
موجود بال�سريه) لكنهم ي�صرون ويرحبون وي�س�ألونني
عن اهالي الحلة التي انتمي اليها" .وي�ضيف عبد الر�ضا
وقت الظهيرة �أكون مخيرا بين الغداء مع زمالئي من طعام
الجي�ش او اتوجه لم�ضيف ال�شيخ الذي يبعد عن موقعي اقل

من  1000متر" .ويقاطعه جندي �آخر هو عبا�س من اهالي
محافظة مي�سان "ل�سنا بحاجة لطعام الجي�ش الن كل من
يمر من نقاط التفتي�ش يزودنا بالخبز والخ�ضر والطعام"
م�ضيفا ان "المعاملة هنا اف�ضل من المعاملة في مناطقنا
فالكل يحترمنا ويدافع عنا ويمد الينا يد الم�ساعدة".
وي�ع��ود عبد الر�ضا للكالم "وجدنا ال��روح العربية تطفو
فوق الخالفات وال�صراعات وحتى االرهاب ال وجود له بين
المتحابين ،والجي�ش ي�شعر باطمئان في �أي مجتمع جذوره
ع�شائرية".
ومع هذا ف�إن الكرم لي�س هو ال�سبب الوحيد للخدمات المقدمة
من اهالي القرى العربية ،يقول عبد الله العا�صي ،وهو من
�شيوخ ع�شير العبيد ،في ا�شارة �ضمنية ت�شير ببالغة الى
�سبب الترحيب بالجي�ش "كيف ال نحترمهم وهو ي�ستقبلوننا
في �سيطراتهم (اتف�ضل اغاتي) وهي كلمة حرمنا منها منذ
اعوام" .ومع هذا ف�إن االو�ضاع ال�سيا�سية في اربيل تبدو
اقوى مما هي عليه في بغداد ،فالرئا�سة الكردية تقوم بجهود
�سيا�سية م�ضنية لتوحيد وجهات النظر داخل االقليم ،وهو
ما يبدو انها تنجح فيه ب�شكل كبير ،ولي�ست اغاني المطربين
الكرد وحدها مايبعث الحما�سة ،بل �أن الت�صعيد الع�سكري
االخير بث روحا قومية كانت كافية ،كما يبدو ،لدفع الكرد
الى ن�سيان الخالفات الداخلية ،او تنا�سيها.
اما في بغداد ف��إن الو�ضع مختلف ب�شكل كبير ،فالتحالف
ال�شيعي – الكردي ،وهو عماد الحكومة ،تعر�ض الى نك�سة
ب�سبب ت�صريحات رئي�س مجل�س ال��وزراء العراقي نوري
المالكي ،وال�سنة ال�ع��رب ،منق�سمون بين ت�أييد المالكي
ال�سباب قومية وت�أييد الكرد ال�سباب طائفية او �سيا�سية،
وكثير من ال�شيعة �صامتون رغم ان زعيم التيار ال�صدري قد
وجه انتقادات الذعة لمواقف المالكي وا�ستخدامه الجي�ش
في حل الخالفات ال�سيا�سية .ام��ا خور�شيد وعبد الر�ضا،
اللذين يمكن لهما ،حتى الآن ،ان ينزال معا ال��ى بغداد او
اربيل في �أي وقت ك�صديقين ،فهما يقوالن انهما م�ستعدان
"للقتال" حتى الموت في �سبيل ما يعتقدانه.
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سياسة
قوس

� سعدون حم�سن �ضمد

ف�ضيحتنا املخجلة
بالدتنا نح ��ن العراقيني مل تعد حُتتمل ،وال ا�ستطيع �أن امنع
نف�س ��ي م ��ن هجائه ��ا ،ال ا�ستطي ��ع �أن �أمنع نف�س ��ي من هجاء
�شع ��ب بلغ ��ت برودته ح� � ّد ًا �أغرى �أغل ��ب م�س�ؤولي ��ه ب�سرقته
يف و�ض ��ح النهار وبتحدٍ م�ستفز ،بل بلغ ��ت ح ّد ال�سكوت عن
عمليات تهري ��ب قاتليه �أمام عينيه� .شع ��ب لي�س لبالدته حد،
�شع ��ب ال يتحرك �إال عندما ي�سوقه الق ��ادة والأ�سياد� ،شعب ال
يخ ��اف على حريته ،وال يذود عن كرامته ،وال ينتف�ض عندما
ت�سلب حقوقه ،وال عندما ت�سرق �أمواله!
فاج�أين اليمنيون بثورة ن�سائية بامتياز ،وقد َح َ�ض َرت املر�أة
اليمني ��ة يف ربي ��ع بلدها ب�شكل الف ��ت ومفاج ��ئ ،الأمر الذي
ك�ش ��ف جهلي بهذا ال�شع ��ب ..وفاج�أين امل�صري ��ون بوقوفهم
عند ح ��د ال�س�ل�ام ،و�صمودهم الذك ��ي �أمام جمي ��ع حماوالت
ال�صدام ،ويفاجئونن ��ي يومي ًا بف�صول
مب ��ارك جرهم ملي ��دان ِ
ملحمة مذهلة يف الدفاع عن احلرية .الأمر الذي ك�شف جهلي
الكبري بهم ..وكن ��ت �أنتظر من الليبيني عمليات "حوا�سم" ال
تبق ��ي وال تذر� ،أو مع ��ارك قبلية حترق الأخ�ض ��ر والياب�س..
كن ��ت �أنتظر من البحرينيني �أن يفق ��دوا �صربهم �إزاء جتاهل
املجتم ��ع ال ��دويل لثورته ��م امل�ساملة .لك ��ن يبدو �أنن ��ي �أجهل
الكث�ي�ر ع ��ن ال�شع ��وب العربية .و�أك�ث�ر �شعب كن ��ت ومل �أزل
�أجه ��ل كل �ش ��يء عنه ه ��و ال�شعب العراقي ،ال ��ذي مل يرتك له
�سادت ��ه �أي حق �إال �سلب ��وه ،وال كرام ��ة �إال انتهكوها وال مال
�إال �سرق ��وه وال حرية �إال وهم �ساعون بجه ��د وراء تقييدها،
ومع ذلك ت�شعر �أنه نائم بواد و�ضيمه وقهره وجوعه وعريه،
بواد �آخر!.
م ��اذا فع ��ل مر�س ��ي لي�ستح ��ق زح ��ف الآالف الت ��ي حا�ص ��رت
ق�صره؟ لقد حاول �أن يثلم ثلمة �صغرية يف ا�ستقالل الق�ضاء،
وه ��و ق�ضاء ت ��دور حوله �شبه ��ات حقيقية ،فهو ذات ��ه ال�سلك
ال ��ذي غطى عل ��ى جرائم مب ��ارك ،وكان لل�شك ��وك التي رفعها
مر�س ��ي بوجه الق�ض ��اة الذين بر�أوا املتهم�ي�ن بواقعة اجلمل
�أن ت�ستغف ��ل �شعب� � ًا ي�شبهنا ،فقد ا�س َت ْغ َف َلن ��ا �سا�ستنا ب�شعرات
�أق� � َل �إقناع ًا ،وهرولنا خلفهم مدجج�ي�ن بال�سالح .لكنها حيلة
مل تخ ��دع امل�صريني� .أب ��د ًا مل ي�ستطع االخ ��وان امل�سلمون �أن
ي�ستغفلوهم ،وال �أن يخيفوهم.
ال تقول ��وا يل ب� ��أن التع ��دد يف الع ��راق يجعله خمتلف� � ًا ،و�أن
�أغلبيت ��ه �ساكتة خوف ًا على مكا�سبها ،فهذه خرقة بالية نحاول
�أن نغط ��ي به ��ا عل ��ى عرين ��ا املخج ��ل ..عل ��ى ف�ضيحتن ��ا بني
ال�شعوب .نغطي بها على حروب (�إيران والكويت واالنفال)
راع �أهوج يبحث ع ��ن طواحين ًا
الت ��ي �ساقن ��ا فيها كالقطي ��عٍ ،
يحاربه ��ا� .أو نغطي بها على ف�ضيح ��ة احلوا�سم� ،أو ف�ضيحة
اقتتالن ��ا الطائفي� ،أو نغطي بها على خزي تياراتنا العلمانية
والدميقراطي ��ة امل�شلول ��ة واخلائف ��ة حت ��ى م ��ن الت�صري ��ح
ب�أفكاره ��ا والدفاع عن ثوابتها ..ي ��ا �إلهي ما �أكرث ف�ضائحنا..
باملنا�سبة ال يحدثني �أحد عن "االنتفا�ضة" ال�شعبانية ،لأنني
ال �أريد �أن اك�شف ال�سرت عن روائحها.
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قدرتها بـ  7مليارات دوالر ..واالقت�صادية النيابية حتذر من "نزيف العملة"

طهران :العراق يتقدم على ال�صني والهند با�سترياد  % 18من ب�ضائعنا
 بغداد /املدى بر�س
�أكدت اجلم ��ارك الإيراني ��ة اول م ��ن
ام� ��س� ،أن الع ��راق يقف يف طليع ��ة الدول
امل�ست ��وردة للب�ضائع الإيرانية ،وبينت �أنه
ي�ستورد ما قيمت ��ه  18باملئة من حجم تلك
ال�صادرات متقدم ًا بذلك على ال�صني والهند
والإمارات.
ونقل ��ت وكال ��ة "ف ��ردا" الإيراني ��ة ،ع ��ن
م�ص ��در م�س� ��ؤول يف اجلم ��ارك الإيرانية،
�أن "الع ��راق ي�أت ��ي يف طليعة ال ��دول التي
ت�ستورد الب�ضائع الإيراني ��ة" ،م�شري ًا �إىل
�أن "قيم ��ة م ��ا ي�ست ��ورده الع ��راق م ��ن تلك
الب�ضائ ��ع ت�ش ��كل م ��ا ن�سبت ��ه  18باملئة من
�إجمايل ال�صادرات الإيرانية".
و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول الإي ��راين ،بح�س ��ب
الوكال ��ة� ،أن "الع ��راق يتقدم به ��ذه الن�سبة
على كل من ال�صني والإمارات و�أفغان�ستان
والهن ��د" ،م�ست ��درك ًا "ال�سيم ��ا �أن النف ��ط
ي�ش ��كل امل ��ادة الرئي�س ��ة ل ��واردات ال�ص�ي�ن
والهند".
وكان م�س� ��ؤول جلنة التنمي ��ة االقت�صادية
ح�س ��ن دانائ ��ي ف ��ر� ،أك ��د لوكال ��ة "مه ��ر"
الإيراني ��ة ،يف وق ��ت �ساب ��ق� ،أن الع ��راق
ميث ��ل "�أكرب �سوق" اقت�صادية يف املنطقة
بالن�سب ��ة لإي ��ران ،كا�شف ًا ع ��ن وجود خطة
لتعزي ��ز ال�ص ��ادرات الإيرانية غري النفطية
�إىل الع ��راق لت�ص ��ل �إىل �سبع ��ة ملي ��ارات
و 500ملي ��ون دوالر حت ��ى نهاي ��ة الع ��ام

 2012احلايل.
يذك ��ر �أن الع ��راق اعتم ��د يف ال�سن ��وات
التي تل ��ت �سقوط نظام الرئي� ��س ال�سابق،

ب�ص ��ورة "�شب ��ه كلي ��ة" عل ��ى ال ��واردات
الإيراني ��ة ال�سيم ��ا امل ��واد الغذائي ��ة منها،
حت ��ى �أ�صب ��ح يف واجه ��ة امل�ستوردي ��ن

للب�ضائ ��ع الإيراني ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل فت ��ح
 11نقط ��ة حدودي ��ة مت ��ر عربه ��ا الب�ضائع
الإيراني ��ة �إىل الأ�س ��واق العراقي ��ة من ��ذ

الع ��ام  ،2003مما �سه ��ل ان�سيابية التبادل
التج ��اري ب�ي�ن البلدين ،و�شمل ه ��ذا تبادل
الطاقة الكهربائية وامل�شتقات النفطية.
يف غ�ضون ذلك �أعربت اللجنة االقت�صادية
النيابي ��ة العراقية ،عن "قلقه ��ا" من تنامي
حج ��م ال�ص ��ادرات الإيراني ��ة �إىل الع ��راق،
م�ؤك ��دة �أن زي ��ادة حج ��م تل ��ك ال�ص ��ادرات
"�ستقل ��ل" االحتياطي امل ��ايل من الدوالر،
ومن قيمة الدينار العراقي.
اىل ذلك �أعلن حمافظ وا�سط املهند�س مهدي
ح�س�ي�ن خليل الزبيدي ،ام�س الأربعاء ،عن
موافق ��ة احلكوم ��ة االحتادية عل ��ى افتتاح
م�صرف �إيراين يف مدينة الكوت وت�شكيل
جلنة عراقية ايرانية لبحث �إمكانية �إن�شاء
منطقة للتجارة احل ��رة يف منفذ زرباطية،
م�ؤك ��د ًا �أن اجتماع ��ا عق ��د يف منف ��ذ مهران
االي ��راين مل�س�ؤولني م ��ن حمافظتي وا�سط
واي�ل�ام بحثت فيه �آفاق التع ��اون امل�شرتك
بني املحافظتني.
وعلى الرغم من مرحلة "�شهر الع�سل" التي
متر بها العالق ��ات ال�سيا�سية واالقت�صادية
ب�ي�ن الع ��راق و�إي ��ران ،ف� ��إن هنال ��ك الكثري
من "النقاط ال�س ��وداء" يف هذا امللف التي
ال جت ��د م ��ن ي�سلط �أ�ض ��واء كا�شف ��ة عليها،
ال�سيما ما يتعلق بالآبار النفطية امل�شرتكة،
وقطع املياه ،وتر�سيم احلدود ،وت�صريف
مي ��اه الب ��زل باجت ��اه الأرا�ض ��ي العراقية،
ف�ض�ل ً�ا عن "التدخل" بال�ش� ��ؤون الداخلية،
وغريها.

الع��راق ّ
يد�ش��ن اخل��ط اال�س�تراتيجي البديل لنق��ل النفط �إىل ال�ش��مال
بغداد  /املدى بر�س
�أعلنت وزارة النفط العراقية ،الثالثاء� ،أنها بد�أت ب�ضخ
النف ��ط اخلام يف م�ش ��روع خط الأنابي ��ب اال�سرتاتيجي
البدي ��ل املمت ��د من الب�صرة �إىل ق�ض ��اء حديثة يف الأنبار
بط ��ول  669كل ��م .وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة النفط
عا�ص ��م جهاد يف حديث لـ(امل ��دى بر�س) �إن "وزير النفط
عب ��د الك ��رمي افتتح عملية ب ��دء �ضخ النف ��ط يف م�شروع
خط الأنابي ��ب اال�سرتاتيجي البديل املمت ��د بني الرميلة
ال�شمالي ��ة يف الب�ص ��رة حتى ق�ضاء حديث ��ة يف حمافظة
الأنب ��ار على ط ��ول  669كل ��م ،بكلفة بلغ ��ت  450مليون

دوالر �أمريكي" .و�أو�ضح جهاد �أن "هذا اخلط بد�أ العمل
ب ��ه يف متوز من العام  2011بعد تق ��ادم امل�شروع االول
ال ��ذي مت �إن�ش ��ا�ؤه يف الع ��ام  1971وق ��د �أجنزته �شركة
امل�شاري ��ع النفطي ��ة العراقي ��ة التابع ��ة لل ��وزارة" ،مبينا
�أن "االنب ��وب مبو�صف ��ات عالي ��ة جدا بقيا� ��س  42عقدة
وق ��د مت ربط ��ه ب�أرب ��ع حمط ��ات لل�ضخ وحمط ��ات ق�شط
وحمطات ا�ستالم ومنظومات حماية ومنظومة �سيطرة
وات�صاالت".
وا�ض ��اف ان هذا "اخل ��ط اال�سرتاتيجي يرتبط مب�صفى
ذي قار ،وحمطة كهرباء ال�سماوة ،مرورا مب�صفى الدورة
�إ�ضاف ��ة اىل انه هن ��اك انبوب متفرع حلق ��ل النا�صرية"،

م�ؤك ��دا �أن "ه ��ذا اخل ��ط من اخلط ��وط املهم ��ة لدميومة
امل�صايف واملحطات التي يغذيها بالنفط اخلام".
وكان الع ��راق ق ��د �أن�ش ��ا خ�ل�ال ال�سبعين ��ات م ��ن الق ��رن
املا�ض ��ي منظومة اخل ��ط اال�سرتاتيج ��ي لت�صدير النفط
اخلام الذي يربط احلق ��ول النفطية اجلنوبية باحلقول
ال�شمالي ��ة� ،إال �أن ه ��ذه املنظومة مل تعمل منذ عام 2003
وحتى الآن ما �أدى لأ�صابتها بالكثري من عوامل التعرية
والتلف ،ما دعا وزارة النفط اىل اعادة ت�أهيلها مبا ي�ؤمن
زيادة �ضخ النفط العراقي بكميات كبرية عرب هذا اخلط
ليكون حلقة و�صل بني خط الت�صدير ال�شمايل املمتد من
حقول كرك ��وك �شمال العراق وبني مرافئ الت�صدير على

اخلليج عرب حقول النفط يف الب�صرة جنوب البالد.
واخل ��ط اال�سرتاتيج ��ي الأول ان�ش ��ئ من قب ��ل جمموعة
�ش ��ركات ايطالي ��ة ،وح�سبم ��ا ت�ش�ي�ر الي ��ه الوقائ ��ع
التاريخي ��ة ف� ��إن اع�ل�ان �سوري ��ا يف الثاين م ��ن حزيران
 1972ت�أمي ��م املن�ش� ��آت النفطي ��ة ل�صاحله ��ا ،دف ��ع �شركة
النف ��ط الوطني ��ة العراقية حين ��ذاك اىل حتويل ت�صاميم
االنب ��وب الأ�سرتاتيجي (الب�ص ��رة – حديثة) الذي ان�ش�أ
�أ�ص�ل�ا لت�صدير النف ��ط اخلام العراقي �شم ��اال عرب �شبكة
اخلط ��وط الغربي ��ة املمت ��دة اىل �سوري ��ا ولبن ��ان والتي
دم ��رت خالل احلرب العربي ��ة الإ�سرائيلية يف  6ت�شرين
الأول .1973
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كردستان
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ب��م�����ش��ارك��ة ���� 110ش���رك���ات ع��ال��م��ي��ة

نقابة امل�شاريع تطالب
ال�شركات بااللتزام مبعايري
ال�سالمة املهنية

ان���ط�ل�اق ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���ض ده�����وك ال����دويل

 دهوك /عبدالخالق دو�سكي
ف��ي ال�ساعة ( )12وبح�ضور محافظ
ده ��وك ت�م��ر رم���ض��ان ود.ف��ا� �ض��ل عمر
رئي�س مجل�س محافظة ده��وك وعدد
م ��ن ال�م�خ�ت���ص�ي��ن ورج� � ��ال الأع� �م ��ال
ف ��ي ال �م �ح��اف �ظ��ة ت ��م اف �ت �ت��اح معر�ض
ده��وك ال��دول��ي ال��راب��ع بم�شاركة 110
�شركة �أجنبية وعربية وع��راق�ي��ة في
اخت�صا�صات مختلفة.
�إ�سماعيل �سعيد مدير معر�ض دهوك
الدولي �أو�ضح في حديث مع "المدى"
�أن ال�م�ع��ر���ض خ �ط��وة اي�ج��اب�ي��ة لدفع
ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ج��اري��ة ال ��ى الأم � ��ام في
ال�م�ن�ط�ق��ة وك �� �س��ب اك �ب��ر ع���دد ممكن
ال�شركات وجذبها الى محافظة دهوك
بغية اال�ستفادة منها  ،وبين ا�سماعيل
ان ال�م�ع��ر���ض �سي�ستمر ل �م��دة اربعة
ايام متتالية وقال "وقد �شارك في هذا
المعر�ض ��ش��رك��ات خا�صة بالمعدات
الكهربائية واالت�صاالت والموبيليات
والمواد الإن�شائية وال�سيارات والمواد

البال�ستيكية وغيرها من االخت�صا�صات
وهدفنا هو جمع اكبر ع��دد ممكن من
ا�صحاب ال�شركات في محافظة دهوك
ك��ي تتم اال�ستفادة م��ن منتجاتهم في
الم�ستقبل وهي فر�صة لتلك ال�شركات
ف ��ي ال �ح �� �ص��ول ع �ل��ى وك�ل��اء ل �ه��م في
محافظة ده ��وك و�ستكون المعر�ض
مفتوحا ط��وال �أرب �ع��ة اي��ام وب�إمكان
المواطنين ف��ي جميع ان�ح��اء العراق
زيارته واال�ستفادة منها".
اي ��اد ح�سن عبدالحليم رئي�س غرفة
ت �ج��ارة و�صناعة ده��وك ال��ذي ح�ضر
افتتاح هذا المعر�ض قال "نحن ن�شدد
على �أيدي القائمين على هذا المعر�ض
واجده قد تطور عن المعار�ض ال�سابقة
ح �ي��ث ك �ث��رت ال �� �ش��رك��ات الم�شاركة
والح �ظ �ن��ا م���ش��ارك��ة � �ش��رك��ات جديدة
ف��ي المعر�ض" .وب �ي��ن اي ��اد ان هذه
المعار�ض ت�ساهم في دفع عجلة التطور
في محافظة دهوك وخا�صة من الناحية القطاع ال�سياحي و قطاع الموا�صالت ع��ن ا�ستفادة المواطنين منها ب�شكل ده ��وك ال �ت �ج��اري ق��د ت��م اف�ت�ت��اح��ه في
االقت�صادية "غالبية الفئات والقطاعات والأ� �ص �ح��اب ال�م�ح��ال ح�ت��ى �أ�صحاب مبا�شر م��ن خ�لال زي��ارت�ه��م للمعر�ض قاعات معر�ض دهوك التجاري الواقعة
ت���س�ت�ف�ي��د م ��ن ه� ��ذه ال �م �ع��ار���ض مثل �سيارات الأجرة ي�ستفيدون منها ناهيك والبيع المبا�شر فيها" .يذكر ان معر�ض في منطقة دوميز جنوب مدينة دهوك.

 ال�سليمانية /هيفي خالد
دعت نقابة البناء والم�شاريع في محافظة ال�سليمانية �أ�صحاب العمل الى
االلتزام بالمعايير الدولية لل�سالمة المهنية ،معلنة عن ان  21عامال لقوا حتفهم
�أثناء العمل .
وقال عثمان حمة �سعيد رئي�س نقابة البناء والم�شاريع في محافظة ال�سليمانية
في ت�صريح للمدى ان حوادث العمل ازدادت في ال�شهر الما�ضي ب�شكل خطير
ب�سبب عدم التزام ال�شركات والمقاولين بمعايير ال�سالمة المهنية ،م�ضيفا ان
" 21عامال لقوا حتفهم في الم�شاريع في محافظة ال�سليمانية وكرميان ب�سبب
غياب ال�سالمة للعمال اثناء تنفيذ الم�شاريع" ،موكدا ان "الأعداد �سوف ترتفع
ب�شكل خطير لو اجريت اح�صاءات دقيقة في عموم االقليم ح��ول مخاطر
بيئة العمل وما يتعر�ض له العمال ب�سبب غياب المعايير الدولية لل�سالمة
المهنية".
وطالب عثمان ا�صحاب الم�شاريع وال�شركات والمقاولين االلتزام بنظم وقواعد
و�أ�س�س ال�سالمة المهنية وتوفير �أجواء منا�سبة للعمل ف�ضال عن مراعاة �صحة
العمال �صحية وخلق بيئة منا�سبة للعمل م�ضيفا "ان اغلب الم�شاريع تنفذ في
االقليم دون و�ضع اعتبار لل�سالمة المهنية".
و�شهدت مدن اقليم كرد�ستان الع�شرات من الحوادث �أثناء العمل وتعر�ض
العمال لخطر الإ�صابة ف�ضال عن ان ع��ددا منهم للقوا حتفهم ج��راء انهيار
الجدران عليهم او وقوعهم من �سلم العمل.
وك�شف رئي�س نقابة البناء والم�شاريع في محافظة ال�سليمانية �أن الخطر
لمازال قائما في اغلب مواقع العمل ب�سبب طبيعة الآالت الم�ستخدمة للعمل
وغياب مهند�سي ال�سالمة المهنية في تلك الم�شاريع ،م�ضيفا "على �أ�صحاب
الم�شاريع ا�ستخدام التقنيات المتطورة وااللتزام بقوانين العمل الذي يطالب
وجود مهند�س خا�ص لل�سالمة المهنية في الم�صانع وداخل م�شاريع البناء".
ودعا عثمان حكومة �إقليم كرد�ستان بمراقبة الم�شاريع ومحا�سبة �أ�صحابه
ممن ال يلتزمون بتلك المعايير ،م�ضيفا "اليمكن تح�سين بيئة العمل دون تدخل
الحكومة من خالل التفقد المبا�شر وحا�سبة ال�شركات التي ال تلتزم قوانين
العمل".
و�شهد ال�شهر الما�ضي العديد من ح��وادث العمل منها انهيار الجدران على
العمال و�سقوط العمال من الطوابق العالية ف�ضال عن حوادث �أخرى.
واكد رئي�س نقابة البناء والم�شاريع في محافظة ال�سليمانية ان التزام �أ�صحاب
العمل بتلك المعايير وتو�سيع الرقابة الحكومية والدوائر ذات االخت�صا�ص
للم�شاريع كفيل بتقليل المخاطر في بيئة العمل مبينا "كما يتطلب من النقابات
ومنظمات المجتمع المدني الترويج لثقافة ال�سالمة وال�صحة المهنية في قطاع
البناء والم�شاريع".
يذكر �أن قانون العمل العراقي يطالب �أ�صحاب الم�شاريع وال�شركات االلتزام
بتوفير �إج��راءات ال�سالمة وال�صحة المهنية ف�ضال عن ت�أمين العاملين في
الم�شروع لإ�صابات العمل والمخاطر الذي يتعر�ضون له.

� 61أل�����ف ����س���وري دخ���ل���وا حم��اف��ظ��ة ده�����وك ح��ت��ى الآن
 دهوك /عبدالخالق دو�سكي

اف� � ��اد م ��دي ��ر دائ � � ��رة ال �ه �ج��رة
وال��م��ه��ج��ري��ن ف� ��ي محافظة
ده� ��وك م�ح�م��د ع �ب��دال �ل��ه حمو
ب��ان ع��دد الالجئين ال�سورين
ال��ى محافظة ده��وك في تزايد
م���س�ت�م��ر ،م��و��ض�ح��ا ان اع ��داد
الداخلين الذين اجتازوا الحدود
العراقية ال�سورية ق��د تجاوز
( )61ال ��ف �شخ�ص مو�ضحا
بالقول "لكن الم�سجلين لدينا
وال �ب��اق �ي��ن ف��ي م�خ�ي��م دوميز
الخا�ص بالالجئين ال�سوريين

ق� ��د و�� �ص ��ل ال � ��ى ن��ح��و ()42
ال ��ف �شخ�ص وت��واف��د يوميا
الينا ب �ح��دود (� )200شخ�ص
�سواء ب�شكل ان�ف��رادي او على
��ش�ك��ل عوائل" .وب �ي��ن مدير
الهجرة والمهجرين في دهوك
�إن�ه��م ي��وف��رون ك��اف��ة الخدمات
ال �� �ض��روري��ة ل �ه��م بالتن�سيق
م ��ع م�ن�ظ�م��ة ()NNHCR
التابعة ل�لام��م المتحدة وقال
"لقد قمنا بتو�سيع المخيم
لكي ي�ستطيع ا�ستيعاب الأعداد
القادمة والتي نرى ب�أنها �سوف
تزداد ب�شكل كبير خالل الفترة

المن�صرمة وخا�صة بعد ت�أزم
الأو�� �ض ��اع ف��ي ��س��وري��ا ونحن

ونعمل حاليا على ا�ضافة ()10
دونمات اخرى من الم�ساحات
القريبة م��ن المخيم ك��ي نبني
عليها الق�سم الثالث من المخيم
ال��ذي يتو�سع يوما بعد اخر".
وبين حمو ان المخيم يتمتع
بوجود مدر�سة خا�صة بالطالب
"هنالك مدر�سة يداوم فيها �أكثر
م��ن ( )1200طالب م��ن ه�ؤالء
ال�لاج�ئ�ي��ن وف��ي نيتنا �إن�شاء
مدر�سة �أخ��رى مع منظمة كار
ك��روب وبالتن�سيق مع منظمة
نوفر الخيام بكافة م�ستلزماتها الهجرة الدولية وتم توفير كافة
المنزلية للداخلين الى المخيم الم�ستلزمات المدر�سية لهم ".

الإقليم ي�شارك في مهرجان ال�سالم العالمي ب�أميركا
� أربيل  /المدى
�شارك �إقليم كرد�ستان ممث ًال بوزير التربية في
�أعمال مهرجان ال�سالم العالمي في مدينة �أتلنتا
الأمريكية .و�ألقى وزير تربية االقليم ع�صمت
خالد كلمة �سلط من خاللها ال�ضوء على دور
التربية والتعليم في ن�شر ال�سالم في العالم،
كما �أ�شار �إلى الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي بين
جميع المكونات العرقية والدينية ف��ي �إقليم
كرد�ستان منذ القدم.
هذا و�شارك في المهرجان ممثلون عن  83دولة
في العالم كما ح�ضرها � 15شخ�صية من الر�ؤ�ساء

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للت�صاميم واال�ست�شارات
ال�صناعية

اعالن المناقصة المرقمة (7م/ت س ص – )2012/12
لتجهيز مولدة كهربائية ديزل سعة KVA 1250
تعلن الشركة العامة للتصاميم واالستشارات الصناعية
احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن الكائنة في بناية
وزارة الصناعة واملعادن – ساحة الطيران – شارع النضال
عن وجود مناقصة:

لتجهيز مولدة كهربائية ديزل �سعة KVA 1250

ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية اخلاصة بهذه املناقصة
فعلى الشركات املتخصصة الراغبة في التقدمي مراجعة
القسم التجاري في هذه الشركة للحصول على الشروط
مقابل مبلغ وقدره ( )150000دينار (فقط مائة وخمسون ألف
دينار ال غير) غير قابلة للرد مستصحبني معهم املستمسكات
الالزمة وتقدمي عطاءاتهم في ثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة
(فني وجتاري ومستمسكات).
على أن تقدم التأمينات األولية بنسبة ( )%1من قيمة العطاء
املقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان صادر من أحد املصارف
العراقية املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ال يقل
تصنيفه عن جيد أو جيد جداً" ،علما ً ان آخر موعد لقبول
العطاءات سيكون الثانية عشر ظهراً" ليوم االثنني املصادف
.31/12/2012
وسوف يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط القانونية
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن
والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
علماً" ان املوقع االلكتروني اخلاص بهذه الشركة هو:
www.sidcco-iraq.com
واملوقع االلكتروني اخلاص بالوزارة هوwww.industry.gov.iq :

ال �ق��دام��ى ل ��دول ال �ع��ال��م .وف��ي ��س�ي��اق الزيارة
الحالية �إلى الواليات المتحدة الأمريكية� ،شارك
وزي��ر التربية في حكومة �إقليم كرد�ستان في
حوار مفتوح حول التربية واالقت�صاد وحياة
ال���ش�ع��وب .ك�م��ا اج�ت�م��ع ع�ل��ى ح��دة م��ع ك��ل من
جان ديك�سون منظم مهرجان ال�سالم العالمي
ودي�ف�ي��د كامب�س م �� �س ��ؤول ال �ع�لاق��ات الدولية
لمنظمة ال�سالم العالمية .وخ�لال االجتماعين
�أع��رب وزير التربية عن �سعادته للم�شاركة في
المهرجان وثمن جهود القائمين على تنظيم هذا
المهرجان ،متمني ًا للمهرجان النجاح وو�صفه
بالمهم في مجال ا�ستتباب ال�سالم في العالم.

وبخ�صو�ص التح�ضيرات التي
تم اتخاذها لف�صل ال�شتاء يقول
"قمنا بتوفير المدافئ النفطية
والكهرباء لكل الخيام ونقوم
يوميا بتوزيع النفط الأبي�ض
عليهم كما وزعنا عليهم الكثير
م ��ن ال �ب �ط��ان �ي��ات والمالب�س
ال�شتوية وم��ا يحتاجون اليه
م��ن ل��وازم لل�شتاء ا�ضافة الى
ال �م��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال �ت��ي توزع
ع�ل�ي�ه��م ب���ش�ك��ل م�ن�ت�ظ��م ونحن
نعمل على ت�شييد مركز �صحي
اخر كبير في و�سط المخيم كي
ي�ستوعب المر�ضى هناك".

فقـــــــــــــدان

م /إعــــــــالن

فقدت مني الهوية الصادرة من
كلية التراث قسم احملاسبة/
باسم (محمد عدنان زيدان) فمن
يعثر عليها تسليمها جلهة
االصدار.

إعـــالن المنـــاقصـــة 2012/7
جتهيز خدمة انرتنت

اعــــــــــــادة ()1

تعلن الشركة العامة للمنظومات احدى تشكيالت
وزارة الصناعة واملعادن عن اعادة اعالن مناقصة
(جتهيز خدمة انترنت) ،وتدعو املكاتب والشركات
ذات االختصاص للمشاركة في املناقصة أعاله والتي
ميكن االطالع على الشروط واملواصفات املطلوبة
لها مبراجعة مقر الشركة الكائن في (بغداد-
حي الوحدة -محلة  906زقاق  47مبنى  30مجاور
(اجلامعة التكنولوجية) /القسم التجاري للحصول
على وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( 100000دينار)
(فقط مائة ألف دينار عراقي) غير قابل للرد ،على
ان يتضمن العطاء تأمينات أولية مقدارها  %1من
قيمة العطاء بصك مصدق أو كفالة مصرفية
صادرة من مصرف معتمد في العراق مبوجب نشرة
البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمصرف
او سندات القرض الصادرة عن احلكومة العراقية
ونافذة ملدة  90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة ،علما ً ان
آخر موعد الستالم العطاءات سيكون نهاية الدوام
الرسمي ليوم اخلميس املوافق  2012/12/20ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

المدير العام ورئيس مجلس االدارة

5

قدم املدعي (سعدية شاكر جواد) طلبا ً تروم فيه تبديل
(اسمها) من (سعدية) الى (سعاد) فمن لديه اعتراض
مراجعة هذه املديرية خالل عشرة أيام من تاريخ النشر
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية بطلبها استنادا ً
الى أحكام املادة ( )21من قانون األحوال املدنية رقم ()65
لسنة  1972املعدل.

اللواء حت�سني عبد الرزاق فليح
مدير اجلن�سية العام /وكالة
2012/12/4

وزارة ال�صناعة واملعادن
�شركة الفرات العامة لل�صناعات الكيمياوية

اعـــــــــــــــالن

رقم المناقصة
/25م/ف ص ك1/2012-

التبويب المالي

تاريخ الغلق

موضوع المناقصة

نقل منتسبي
املوازنة
الشركة بشكل التشغيلية/
خطوط منفردة
مستلزمات
وبفترة نقل أمدها
خدمية
( )6ستة أشهر
ح33/
من تاريخ توقع

األربعاء
املصادف
2012/12/9
الساعة 12
ظهراً

العقد

مبلغ شراء
المناقصة
10000
عشرة
آالف دينار

المالحظات
معلنة للمرة
الثانية لعدم
اكتمال
النصاب
القانوني
للعطاءات

تدعو شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية /احدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعادن املكاتب والشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في املناقصة
احمللية املرقمة اعاله والعائدة الى مقر الشركة مراجعة القسم التجاري /مقر
الشركة الكائن في سدة الهندية أو مكتب الشركة في بغداد /شارع السعدون –
عمارة اخلطوط اجلوية العراقية للحصول على أوراق املناقصة مقابل املبلغ املؤشر
ازاء املناقصة أعاله الغير قابل للرد ،وبفترة نقل أمدها ( /6ستة أشهر) اعتبارا ً من
تاريخ توقيع العقود وتكون األسعار املقدمة نهائية وغير قابلة للتفاوض ونفاذية
العطاء ال تقل عن ( )3ثالثة اشهر ،وعلى ان يقدم العطاء بظرف واحد ومختوم
ومثبت عليه اسم ورقم املناقصة ،ويتضمن تقدمي مواصفات السيارة الناقلة
والسعر النهائي اضافة الى املستمسكات املطلوبة وتشمل (شهادة تأسيس
الشركة أو هوية غرفة التجارة مجددة وحسب االصول -وبراءة الذمة من الهيئة
العامة للضرائب لسنة  ،2011وصل شراء املناقصة -تأمينات أولية بنسبة ()%1
من قيمة العطاء بصك مصدق أو خطاب ضمان من املصارف احلكومية أو املصارف
العراقية املعتمدة وهي (مصرف املتحد لالستثمار ،مصرف كوردستان الدولي،
مصرف اخلليج التجاري ،مصرف الشرق األوسط ،مصرف االئتمان العراقي ،مصرف
اشور الدولي ،املصرف العراقي للتجارة ،مصرف االقتصاد واالستثمار) او كفالة
مصرفية ضامنة او سندات القرض الصادرة عن احلكومة العراقية ،وعند التبليغ
باالحالة يتم جلب تأمينات بنسبة ( )%5كفالة (حسن التنفيذ) من املصاريف
احلكومية أو املصارف العراقية املعتمدة املذكورة آنفاً ..والشركة غير ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات ويهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط أعاله ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ..مع التقدير.
مالحظة-:
 بإمكان املشاركني حضور عملية فتح العطاءات الساعة ( )12:00ظهرا ً من يوماألربعاء املصادف  2012/ 12 / 19الساعة  12ظهراً.
 اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية فيتم فتح العروض في الساعة األولىمن اليوم الذي يليه.

البريد االلكترونيfurattco@yhoo.com -:
موقع شركتنا على االنترنتwww.furattco.com -:
موقع وزارة الصناعة واملعادن على االنترنتwww.industry.gov.iq :

المدير العام
ورئيس مجلس االدارة
2012/11/26
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"النجمـــة ال�صهيونيــــة" ات�ضــــــح �أنهــــا زهـــــــرة

الكهرباء� :أعمدة الإنارة م�صنعة وجمهزة من �شركة �إيرانية
بغداد /المدى بر�س  -متابعة

الزمي ��ل الإعالم ��ي علي اليا�سي ع ��اد �إىل الع ��راق م�ؤخرا من
الواليات املتحدة يف زيارة ق�صرية  ،وخالل وجوده يف بغداد
قبل التحاقه بعمله يف وا�شنطن مذيعا يف راديو �سوا � ،أخرب
زم�ل�اءه �أنه �أثناء زيارته �شاه ��د العجائب والغرائب  ،ت�صلح
لأن تكون مادة كتاب بعنوان " رحلة اليا�سي يف بلد امل�آ�سي"
،فعند و�صوله �إىل املطار دخل مب�شادة كالمية مع رجال الأمن
احتجاج ��ا على مطالبتهم بتقدمي بطاق ��ة �سكنه يف العا�صمة
بغ ��داد ـ لإثب ��ات حقيق ��ة �أن ��ه عراق ��ي ومل ينفعه ج ��واز �سفره
ال�ص ��ادر من مديرية اجل ��وازات يف �إثب ��ات عراقيته املتم�سك
به ��ا حت ��ى هذه اللحظة  ،وبتدخل اخلريين وعرب ات�صاالت
هاتفي ��ة �أجراه ��ا زمال�ؤه مع امل�س�ؤول�ي�ن � ،سمح له بالدخول ،
وكان ذل ��ك احلادث ال�صفحة ه ��و الأوىل يف ملف خيبة مريرة
الزمته طيلة �أ�سبوعني  ،عرب عنها بالقول ب�أنه ف�شل يف تركيب
وو�ضع الفي�شة يف مكانها ال�صحيح ليحقق ت�أقلمه ال�شخ�صي
مع الو�ضع العراقي .
خ ��رج اليا�س ��ي بانطباع عام على الرغم م ��ن �أنه على م�سا�س
يومي مع االحداث العراقية لطبيعة عمله  ،ويتلخ�ص انطباعه
ب�أن فر�ص التقدم م�ستحيل ��ة وعلى امل�ستويات كافة  ،وخا�صة
يف القط ��اع اخلدم ��ي  ،فالأم ��ور يف الع ��راق بح�س ��ب و�صفه
مث ��ل التي ��ار الكهربائي املتذب ��ذب � ،أ�ضراره �أك�ث�ر من منافعه
 ،وامل�صيب ��ة بنظ ��ره �أن العراقي�ي�ن فق ��دوا الأم ��ل يف �إ�ص�ل�اح
احل ��ال  ،ولي�س �أمامهم �س ��وى انتظار رحمة الله للتخل�ص من
معاناتهم.
احلكوم ��ة يف �أك�ث�ر من منا�سب ��ة دعت العراقي�ي�ن املقيمني يف
اخلراج من ��ذ ع�شرات ال�سنني م ��ن �أ�صحاب الكف ��اءات للعودة
�إىل بلده ��م  ،و�أك ��دت �أنه ��ا عل ��ى ا�ستع ��داد لتوف�ي�ر كل �سب ��ل
توف�ي�ر فر� ��ص العمل للإف ��ادة من قدراته ��م  ،والدع ��وة �أي�ضا
�شمل ��ت امل�ستثمري ��ن ورج ��ال الأعم ��ال  ،وواقع احل ��ال �أثبت
�أن اال�ستجاب ��ة كانت قليلة ورمبا معدوم ��ة  ،لأن توفري بطاقة
ال�سك ��ن وتقدميها �أمام ال�سلطات يف املطار يعد �أمرا م�ستحيال
 ،وهذا الأ�سلوب يف التعامل ي�شبه ال�س�ؤال عن زوجة البغل،
عندم ��ا يتعر� ��ض املتورط بالع ��ودة �إىل الوط ��ن لأ�سئلة تتعلق
بامل�ستم�سكات الأربعة:اجلن�سية و�شهادتها  ،وبطاقتي ال�سكن
 ،والتمويني ��ة  ،والعراق ��ي املغ�ت�رب هج ��ر من وطن ��ه يف عقد
ال�سبعين ��ات لعدم امتالكه �شه ��ادة اجلن�سية  ،كغريه من مئات
الأل ��وف ورمب ��ا �أكرث تعر�ضوا لهج ��رة ق�سرية بفع ��ل �سيا�سة
النظ ��ام ال�ساب ��ق  ،والي ��وم يطلب منهم تقدمي بطاق ��ة ال�سكن ،
و�صحة ال�صدور لل�سماح لهم مبغادرة قاعة املطار والو�صول
�ساملا غامنا �إىل �ساحة عبا�س بن فرنا�س ثم التوجه �إىل مكان
ي�ؤويه حل�ي�ن ترتيب �أو�ض ��اع ال�سكن  ،والدخ ��ول يف �سل�سلة
طويلة من مراجعة الدوائر الر�سمية .
زي ��ارة الزميل اليا�س ��ي  ،جعلته يعيد النظ ��ر بر�ؤيته املتفائلة
ح ��ول �إمكانية ا�ستقرار الأو�ض ��اع الأمنية وال�سيا�سية يف بلد
امل�آ�سي وخرج بنتيجة واحدة ،تتلخ�ص ب�أن التذبذب العراقي
�سبب ��ه الف�ش ��ل يف و�ضع " الفي�ش ��ة" يف مكانها املنا�سب" لكي
تزده ��ر العي�ش ��ة" وه ��ذه الفر�ضي ��ة ال يوج ��د ب�صي� ��ص �أمل
لتحقيقها  ،لأن هناك من ي�صر على معرفة" زوجة البغل " .

على خلفية االتهامات التي وجهت �إلى وزير
الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي ب�ش�أن
�أعمدة الإنارة المو�شحة بالنجمة ال�سدا�سية
"النجمة ال�صهيونية" والتي تم تجهيزها ون�صبها
من قبل وزارته على طول �شارع الأميرات
بمنطقة المن�صور "مكان �إقامة الجميلي" .دعت
وزارة الكهرباء� ،أم�س الأربعاء ،من اتهمها �إلى
"�إدانة جميع الأ�سر العراقية التي ال تخلو منازلها
من ال�شمعدان �شعار دولة �إ�سرائيل" ،م�ؤكدة �أنها
ا�ست�شارت عدداً من الفنانين والهند�سيين قبل
اعتماد الت�صميم.

ون�ق��ل ب�ي��ان ل��ل��وزارة ،وت�سلمت
"املدى بر�س" ن�سخة منه ،عن
املتحدث با�سمها م�صعب املدر�س
ق ��ول ��ه� ،إن "الوزارة عر�ضت
الت�صميم على نخبة من الفنانني
والهند�سيني ال��ذي��ن ن�ف��وا ب�شكل
قاطع �أن تكون الوردة التي حتمل
�ست �أوراق هي جنمة �إ�سرائيل
ال�سدا�سية".
و�أ��ض��اف املدر�س �أن��ه "و�إذا �أراد
املعني ب ��إث��ارة مثل هكذا ق�ضايا
م� �ف�ب�رك ��ة ،ي��ت��م رب��ط��ه��ا بق�صد
اال�ستفزاز ،فلزام ًا عليه �أن يدين
جميع العائالت العربية والعراقية
ك��ون ك��ل ب�ي��ت منها ال يخلو من
ال�شمعدان ال��ذي هو �شعار لدولة
�إ�سرائيل� ،إىل جانب �إدان�ت��ه لكل
م �� �س �ج��د ي �ح �ت��وي ع �ل��ى زخ��رف��ة
مغربية ال�ت��ي حت��وي الكثري من

النجوم اخلما�سية وال�سدا�سية وكانت وزارة الكهرباء  ،االثنني
والثمانية".
املا�ضي ،قد نفت لـ"املدى بر�س"
وان� �ت� �ق ��د ال� �ب� �ي ��ان ن �� �ش��ر �إح� ��دى االتهامات التي �أطلقها نائب يف
ال�صحف املحلية خ�بر ًا ع��ن قيام ائ �ت�ل�اف دول� ��ة ال �ق��ان��ون بـ"دعم
وزارة ال�ك�ه��رب��اء بن�صب �أعمدة ال�صهيونية" ،ويف حني �أكدت �أن
�إنارة مو�شحة بنجمة �إ�سرائيلية ،الأعمدة حمل اخلالف ا�ستوردت
م�ؤكد ًا �أن ال��وزارة �ستقا�ضي من من �إي��ران� ،أ�شارت �إىل �أن الرمز
"روج لهذه الأنباء".
املوجدة على الأعمدة ميثل "وردة
وقال البيان �إن "ال�صحيفة ن�شرت ب�ستة �أوراق".
ذل��ك اخل�ب�ر ب��دواف��ع ال مت��ت �إىل
املهنية والواقعية ب�صلة ،ف�ضال عن التعامل م��ع ال�ك�ي��ان ال�صهيوين
ا�ستخدام هذه ال�صحيفة لعبارات خمالف للد�ستور
وم��ان���ش�ي�ت��ات ت �ه��دف م��ن ورائها ع �� �ض��و ائ� �ت�ل�اف دول � ��ة ال �ق��ان��ون
�إىل ا��س�ت�ف��زاز ال���ر�أي ال �ع��ام على ال�ن��ائ��ب �إب��راه�ي��م ال��رك��اب��ي �شدد،
�شخ�ص وزير الكهرباء والإ�ساءة االث �ن�ين امل��ا� �ض��ي ،ع�ل��ى �ضرورة
�إىل �سمعته الوطنية" ،م�شري ًا �إىل حم��ا� �س �ب��ة ك ��ل م ��ن ي �ت �ع��ام��ل مع
�أن ال��وزارة "�ستتخذ الإج��راءات "الكيان ال�صهيوين" وب�أي �شكل
ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ح��ق م��ن روج لهذه م��ن الأ��ش�ك��ال ،م�شريا يف الوقت
الأنباء العارية عن ال�صحة".
ذات��ه �إىل �أن "ذلك الأم��ر خمالف

للد�ستور".
وا� �س �ت �غ��رب ال��رك��اب��ي يف بيان
��س��اب��ق ل��ه اط�ل�ع��ت "املدى" على
ن�سخة منه ،من رفع �أعمدة مطرزة
بالنجمة ال�صهيونية التي تو�ضع
على �صواريخ االحتالل التي تقتل
�أبناءنا يف غزة ،يف الوقت الذي
نعي�ش فيه فرحة انت�صار املقاومة
الفل�سطينية.
و�أ� �ض��اف ال��رك��اب��ي يف ب�ي��ان��ه �أن
"هذه الأع �م��دة ال�ت��ي ن�صبت يف
�شارع الأمريات مبنطقة املن�صور
يف ب �غ��داد ،تعترب اه��ان��ة مل�شاعر
العراقيني وا�ستهانة بالدولة"،
متابعا �أن "وزير الكهرباء عبد
الكرمي عفتان اجلميلي ي�سكن هذا
ال�شارع".
و�أ�شار الركابي �إىل �أن "ال جمال
ه�ن��ا لإخ�ل�اء ذ ّم ��ة ال��وزي��ر عفتان

يف دياىل دعوات العتــماد اللغة الكــردية فــي املنــاهج الدرا�سية
واملخاطبات الر�سمية
دياىل  /املدى بر�س
دع��ا �أع�ضاء ك��رد يف جمل�س حمافظة دياىل،
�أم�س الأربعاء ،وزارة الرتبية �إىل �إ�ضافة اللغة
الكردية يف املناهج الدرا�سية واعتمادها يف
املخاطبات الر�سمية بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
يف املحافظة ،منتقدين عدم االهتمام بلغتهم،
فيما ع��دت جل�ن��ة ال�ترب�ي��ة يف جمل�س دياىل
اعتماد اللغة الكردية يف املخاطبات و�سيلة
لتعزيز ال��وح��دة الوطنية ومتا�سك الن�سيج
االجتماعي يف املحافظة.
وق��ال��ت ع���ض��و جم�ل����س دي���اىل ع��ن التحالف
الكرد�ستاين ن�سرين بهجت يف حديث لـ"املدى
بر�س"� ،إن "تدري�س اللغة الكردية يف املدار�س
ب��ات �أم ��ر ًا ��ض��روري��ا ،ان�سجاما م��ع الرتكيبة
ال�سكانية ملحافظة دياىل التي ي�شكل الكرد منها
نحو � ،% 21إ�ضافة �إىل كونهم القومية الثانية

يف البلد ولغتهم هي اللغة الر�سمية الثانية
بح�سب الد�ستور" ،داعيا يف الوقت ذاته �إىل
�ضرورة "اعتمادها يف املخاطبات الر�سمية
بني امل�ؤ�س�سات احلكومية".
و�أ�ضافت بهجت �إن "�أهايل دياىل بحاجة لتعلم
اللغة الكردية يف ظ��ل العالقات االجتماعية
واالقت�صادية التي تربطهم ب�سكان املناطق
املتنازع عليها �شمال املحافظة" ،م��ؤك��دا �أن
"االهتمام باللغة الكردية يف املحافظة �ضعيف
جدا ،بعك�س االهتمام الكردي الكبري بتدري�س
اللغة العربية يف �إقليم كرد�ستان واملناطق
الكردية الأخرى".
من جانبها �أيدت رئي�س جلنة الرتبية وع�ضو
ال�ق��ائ�م��ة ال �ع��راق �ي��ة يف جم�ل����س دي ��اىل بتول
اجل��ب��وري يف ح��دي��ث �إىل "املدى بر�س"،
"تدري�س اللغة الكردية يف م��دار���س دياىل
ب���ش�ك��ل مم�ن�ه��ج يف ظ ��ل ات �� �س��اع التوا�صل

االجتماعي وال�سيا�سي بني العرب والكرد يف
دياىل واملحافظات الأخرى".
وع��دت اجل�ب��وري تدري�س اللغة الكردية يف
امل��دار���س "و�سيلة لتعزيز ال��وح��دة الوطنية
ومت��ا��س��ك الن�سيج االجتماعي ب�ين مكونات
و�أط �ي��اف املحافظة" ،م ��ؤك��دة �أن املحافظة
"ب�أم�س احلاجة لتعلمها خللق تفاعل وطني
واج�ت�م��اع��ي ب�ين حم��اف�ظ��ات �إق�ل�ي��م كرد�ستان
وبقية املحافظات".
وي�شكو ال �ك��رد تهمي�ش ال�ل�غ��ة ال �ك��ردي��ة يف
ال� ��دوائ� ��ر احل �ك��وم �ي��ة يف حم��اف �ظ��ة دي� ��اىل،
ويعتربون ذلك خرقا للد�ستور الذي ي�صنف
اللغة الكردية كثاين لغة ر�سمية يف البالد �إىل
جانب العربية.
ي�شار �إىل �إن اخلالف الأخري بني الكرد وبغداد
قد زاد من احل�س القومي ل��دى الكرد وقرب
املعار�ضة الكردية من ال�سلطة ،وق��د ب��دا ذلك

�إقام��ة �سوات��ر ترابي��ة يف املثنى حلماية
القرى احلدودية من �سيول الأمطار
بغداد  /املدى
�أوعزت وزارة املوارد
املائية ل�ك��وادره��ا يف
حمافظة املثنى ب�إقامة
�سدود ترابية حلماية
ال � �ق� ��رى احل� ��دودي� ��ة
م� ��ن م� �ي ��اه الأم � �ط� ��ار
وال�سيول القادمة من
ال�سعودية.

وذك ��ر ب �ي��ان للوزارة
اطلعت "املدى" على
ن �� �س �خ��ة م� �ن ��ه� ،أم ����س
الأرب��ع��اء� ،أن "وزير
امل� ��وارد امل��ائ�ي��ة مهند
ال �� �س �ع��دي �أوع� ��ز �إىل
اجلهد الهند�سي التابع
ل �ل��وزارة يف حمافظة
املثنى بتنفيذ القناطر
وال �� �س��وات��ر الرتابية

حل��م��اي��ة ال� �ق���رى يف
م �ن �ط �ق��ة ال ��رواو�� �ش ��ة
م� ��ن م� �ي ��اه الأم � �ط� ��ار
وال�سيول القادمة من
ال �� �ش �ع �ب��ان يف بادية
ال �� �س �م��اوة امل��ج��اورة
للحدود ال�سعودية".
و�أ�� � �ض�� ��اف "انه مت
عمل جم��رى للقناطر
حت��ت ال �� �ش��ارع العام

امل� ��ؤدي �إىل حمافظة
ال� �ن� �ج ��ف وت �� �س �ل �ي��ك
امل� � �ي�� ��اه امل��ج��ت��م��ع��ة
�إىل ن �ه��ر العط�شان
وتخفي�ض من�سوبها
،ك�م��ا مت عمل �سواتر
ترابية مبحاذاة املياه
امل �ت �ج �م �ع��ة حلماية
القرى يف حال ارتفاع
منا�سيب املياه".

وا�ضحا عرب مواقف املعار�ضة املن�سحبة من
ال�سلطة �ضد الإج ��راءات التي تتخذها بغداد
بحق الإقليم كذلك بقرار جميع الأحزاب الكردية
دخول االنتخابات املحلية يف املحافظات التي
ت�شمل مناطق متنازع ًا عليها بقائمة موحدة
"للحفاظ على ال�صوت الكدي".
وي�شري مراقبون �إىل �أن االنتخابات املقبلة قد
حتقق للكرد ع��دد مقاعد �أك�بر مما حققته يف
االنتخابات ال�سابقة ،و�أن ذلك �سي�ساعدهم على
حتقيق مطالبهم ،كا�ستخدام اللغة الكردية يف
بع�ض املناطق التي تعي�ش فيها �أغلبية كردية.
يذكر �أن حمافظة كركوك التي ت�ضم مكونات
تكاد تكون مت�شابهة مع مكونات حمافظة دياىل
تتبع �أربع لغات يف املخاطبات الر�سمية وهي،
العربية والرتكمانية والكردية والآ�شورية.

�شيوخ �صالح الدين يطالبون بتثبيت
عقود �صحوات املحافظة
بغداد  /وكاالت
ط��ال��ب � �ش �ي��وخ � �ص�ل�اح ال ��دي ��ن� ،أم ����س
الأربعاء ،رئي�س ال��وزراء نوري املالكي
بتثبيت �أ� �ص �ح��اب ال�ع�ق��ود م��ن عنا�صر
ال�صحوات يف املحافظة.
وقال مرا�سل وكالة "البغدادية نيوز"� ،إن
"رئي�س الوزراء نوري املالكي التقى ليلة
�أم�س يف بغداد عدد ًا من �شيوخ ووجهاء
ق��ري��ة � �س��دي��رة �سفلى ال�ت��اب�ع��ة لق�ضاء
ال�شرقاط بح�ضور حمافظ �صالح الدين

وبع�ض �أع�ضاء جمل�س املحافظة".
و�أ�ضاف انه "مت خالل اللقاء بحث عدد
م��ن امل���ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا القرية"،
م���ش�يرا �إىل �أن "�شيوخ ��ص�لاح الدين
ط��ال �ب��وا ب�ت�ث�ب�ي��ت ع� �ق ��ود ال�صحوات
امل��وج��ودة بالقرية البالغ ع��دده��م 500
عن�صر ودفع رواتبهم املت�أخرة منذ ثالثة
�أ�شهر".
ول��ف��ت �إىل �أن "املالكي �أم � ��ر ببناء
م�ستو�صف �صحي و�إن�شاء م�شروع ماء
كبري لأهايل قرية �سديرة �سفلى".

م��ن م�س�ؤولية ه��ذه الأع �م��دة عن
التعاقد واال� �س �ت�يراد والتجهيز
وال�ت�خ��زي��ن وال�ن���ص��ب ،ح�ي��ث �أن
للوزير وكيال خمت�صا بهذا ال�ش�أن
وه��و ع��ام��ر الدوري" ،مبينا �أن
"التعاقد مت مبا�شرة من قبل مدير
ع��ام ت��وزي��ع ال�ك��رخ وق��د اعرت�ض
 وفق معلوماتنا -على الأعمدةم�ست�شار الوزير ل�ش�ؤون التوزيع،
ورغ��م ذل��ك م��ررت �صفقة الأعمدة
مبا�شرة �إىل ال��وزي��ر ال��ذي وافق
على ا�سترياد ك ّميات كبرية منها
لت�أخذ طريقها قريب ًا للن�صب كي
تكون ف�ضيحتنا اكرب".
وح�م��ل ال��رك��اب��ي وزي��ر الكهرباء
� �ش �خ �� �ص �ي � ًا "م�س�ؤولية ه ��ذه
الف�ضيحة واالهانة البالغة التي
ا�ستمر ت�سويقها لنا عرب �أعمدته
الكهربائية ال�صهيون ّية" .على حد

قوله.
وتتعر�ض وزارة ال�ك�ه��رب��اء بني
فرتة و�أخرى �إىل انتقادات وا�سعة
من قبل الكتل ال�سيا�سية وخا�صة
ب���ش��أن ال�ع�ق��ود ال�ت��ي توقعها مع
ال�شركات امل�ستثمرة �إذ متت خالل
العامني املا�ضيني �إق��ال��ة وزيري
الكهرباء كرمي وحيد ورعد �شالل
ب�ت�ه��م تتعلق ب��ال�ف���س��اد الإداري
واملايل.
يذكر �أن العراق يعاين نق�صا حادا
يف الطاقة الكهربائية منذ بداية
عام ( ،)1990كما ازدادت �ساعات
تقنني التيار الكهربائي بعد عام
( )2003يف بغداد واملحافظات،
ب�سبب ِق��دم الكثري من املحطات،
�إ�ضافة �إىل عمليات التخريب التي
تعر�ضت لها امل�ن���ش��آت احليوية
خالل ال�سنوات املا�ضية.

خ�لال الأ�شه��ر الأوىل م��ن الع��ام احل��ايل
�إ�صدار  1138حكم ًا بخ�صو�ص جرائم التالعب
باملال العام
بغداد  /املدى
�أ�صدرت املحاكم املخت�صة بق�ضايا هيئة النزاهة يف بغداد واملحافظات خالل الأ�شهر الع�شرة الأوىل من
العام احلايل ( )1138حكم ًا بخ�صو�ص جرائم تتعلق يف التالعب باملال العام.
و�أفاد تقرير للدائرة القانونية بالهيئة اطلعت "املدى" على ن�سخة منه� ،أن "الأحكام �شملت ()1221
مدان ًا يتوزعون جغرافي ًا بواقع ( )144من مي�سان و( )126من الديوانية و( )122من كركوك و()120
من الكرخ و( )117من بابل و( )97من الر�صافة وبعددهم من ذي قار .وجاء من نينوى ( )95مدان ًا ،ومن
وا�سط (، )73ومن دياىل (، )60ومن كربالء املقد�سة (، )37ومن النجف الأ�شرف (، )32ومن املثنى
( ،)27ومثلهم من الأنبار تلتها الب�صرة ( )26و�صالح الدين (.")21
و�أ�شار التقرير �إىل �أن "الأحكام �ألزمت املدانني ب�إعادة مبالغ متفاوتة يف كل حمافظة بلغت مبجملها
( )54مليار ًا و( )548مليون ًا و(� )477ألف ًا و ( )271دينار ًا.

من عمر � 6أ�شهر ولغاية � 5سنوات

�صحة بغداد تعلن تلقيح  601226طف ًال بلقاح
احل�صبة

بغداد  /وكاالت
حققت دائرة �صحة بغداد /الر�صافة تلقيح 601226
طفال بلقاح مر�ض احل�صبة املنفردة واملختلطة للفئة
العمرية من � 6أ�شهر ولغاية � 5سنوات.
وقالت مديرة وح��دة التح�صني يف الدائرة الدكتورة
فاتن نا�صر لوكالة "نيوزوماتك"� ،إن "الدائرة حققت
تلقيح ( )80163طفال للفئة العمرية من � 6أ�شهر �إىل
�سنة بلقاح احل�صبة املنفردة ،و(  ) 521063طفال للفئة
العمرية من (� ) 5-1سنوات بلقاح احل�صبة املختلطة،

بغ�ض النظر عن املوقف التلقيحي ال�سابق �إذ تعترب
جرعة تعزيزية".
و�أو�ضحت �أن "احلملة بد�أت يف  4ت�شرين الثاين ملدة
خم�سة ع�شر يوما  ،وه��و عمل فعلي كجزء من خطة
الدائرة موزعني على مناطق مدينة ال�صدر والبلديات
وال�شعب والأعظمية وامل��دائ��ن والر�صافة بالإ�ضافة
�إىل بغداد اجلديدة" ،م�شرية �إىل �أن "اللقاح امل�ستخدم
يف احلملة مت ا��س�ت�يراده م��ن �شركات عاملية ر�صينة
ومعتمدة ومت فح�صه وتثبيته يف خم�ت�برات مركز
الرقابة والبحوث الدوائية".

ن��دوة �صحية يف وا�سط ب�ش���أن خماطر الإيدز
ّ
الت�صدي له
وطرق

حتت �شعار "مي�سان مدينة من ذهب"

بغداد  /وكاالت

اف���ت���ت���اح امل���ع���ر����ض ال��������دويل الأول

نظم ق�سم ال�صحة العامة يف دائرة �صحة وا�سط ندوة �صحية حول خماطر االيدز والطرق الكفيلة للت�صدي له.
وقالت م�س�ؤولة ق�سم ال�صحة العامة يف دائرة �صحة وا�سط الدكتورة �سند�س عبد احل�سني لـ"الوكالة الإخبارية
للأنباء"� ،إنه "�ضمن �أن�شطة الق�سم التي تهدف �إىل خلق توعية �صحية لعموم �شرائح املجتمع ،مت تنظيم ندوة
مو�سعة على قاعة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف مدينة الكوت كر�ست للحديث عن مر�ض االيدز والتعريف مبخاطره
�إ�ضافة �إىل البحث يف �آليات الت�صدي له".
و�أ�ضافت �إن "الندوة ركزت �أي�ضا على دور امل�ؤ�س�سات احلكومية غري ال�صحية وكذلك املجتمعية يف كيفية تنظيم برامج
وفعاليات ثقافية وتوعوية للتعريف بالإيدز وو�سائل انت�شاره و�سبل الت�صدي له بالطرق العلمية ال�صحيحة".
و�أو�ضحت عبد احل�سني �أن "هذه الندوة خ�ص�صت لقطاع ال�شباب كونهم ال�شريحة الأهم يف التعر�ض للإيدز و�صاحب
ذلك توزيع مل�صقات دعائية وبو�سرتات ون�شريات وو�سائل �إي�ضاح �أخرى الهدف منها تعريف املواطن مبخاطر هذا
املر�ض".

بغداد  /املدى
افتتح حم��اف��ظ مي�سان علي دواي الزم
امل �ع��ر���ض ال� ��دويل الأول يف املحافظة
برعاية احلكومة املحلية يف مي�سان وحتت
�شعار (مي�سان مدينة من ذهب) للفرتة من
 2012/12/7-4واملقام على قاعة جامعة
مي�سان يف كلية الرتبية الريا�ضية.

وق� ��ال ب �ي��ان مل�ك�ت��ب وزارة االت�صاالت
الإعالمي اطلعت "املدى" على ن�سخة منه،
�إن "املعر�ض �ضم ال�شركات املتخ�ص�صة
يف جمال االت�صاالت وعددا من م�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص واحل �ك��وم��ي يف �شتى
امل�ج��االت ،ويعد املعر�ض ام�ت��داد ًا لإقامة
معار�ض دولية متخ�ص�صة م�ستقب ًال يف
املحافظة يف �ضوء العمران احلا�صل يف

املحافظة".
و�أ�ضاف "�شاركت �شركة ال�سالم �إحدى
ت�شكيالت وزارة االت�صاالت يف املعر�ض
التي قامت ب�إجناز م�شروع تنفيذ منظومة
 BMSيف م�ست�شفى مي�سان ،وعر�ض
يف ج�ن��اح ال���ش��رك��ة م�ن�ظ��وم��ات احلماية
االل��ك�ت�رون��ي��ة وم �ن �ظ��وم��ات ال�سيطرة
املربجمة للمكائن والبنايات".

وح�ضر املعر�ض وفد ات�صاالتي برئا�سة
م��دي��ر ع ��ام دائ���رة ال �ع�لاق��ات اخلارجية
والإعالم يف مقر الوزارة خريية املو�سوي
وم �ع��اون م��دي��ر ع��ام ��ش��رك��ة االت�صاالت
ومديرة ق�سم الإع�لام يف ال��وزارة ومدير
ات�صاالت وب��ري��د مي�سان بالإ�ضافة �إىل
ع��دد م��ن الفنيني واملخت�صني يف املجال
االت�صاالتي".

شؤون الوطن

محليات

العدد ( )2667ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س ( )6كانون الأول 2012

م�شهد لعلوة الخ�ضر في الديوانية ..والمياه الآ�سنة تحتجز ال�سيارات

�ساحة القد�س� ..صالحيات مت�ضاربة ...وخ�ضراوات وفواكه ت�سبح
فـي املياه الآ�سنة و�أ�سعار حتلق فـي اجلـو
 الديوانية  /المدى بر�س
اعلن تجار الفواكه والخ�ضراوات في مدينة
ال��دي��وان �ي��ة 180(،ك��م ج�ن��وب ب �غ��داد) ،اليوم
االث�ن�ي��ن ،اعت�صامهم وامتناعهم ع��ن توريد
ال �ف��واك��ه وال�خ���ض��ار ال��ى ال�م�ح��اف�ظ��ة ب�سبب
"اجراءات" الحكومة المحلية التي ت�سببت
باحتجاز عدد من �سائقي �سيارات نقل الخ�ضر
بينهم �سوريون مع �سياراتهم داخ��ل "علوة"
الخ�ضر ف��ي ال�م��دي�ن��ة ،م�ح��ذري��ن م��ن ارتفاع
ا�سعار الخ�ضار ب�سبب االعت�صام.
وق��ال ال�ت��اج��ر ع��ائ��د الق�صير ف��ي ح��دي��ث �إلى
(المدى بر�س) �إن "حكومة الديوانية تعمدت
قطع ال�شريان الرئي�سي لأب �ن��اء المحافظة،
المتمثل ب�ت�ج��ار الجملة وم� ��وردي الفواكه
والخ�ضر ،بتغييب الخدمات عن العلوة ،وغلق
جميع الطرق الم�ؤدية لها".
و�أ�ضاف الق�صير �أن "التجار م�ستعدون للبقاء
�سنة كاملة ،مقابل �صمود �أي م�س�ؤول حكومي
ليوم واحد ،في البيئة المحيطة بمكان عملنا،
من م�ستنقعات مياه ،ونفايات ،وقطع الطرق".
و�أو�ضح الق�صير �أن "اغلب التجار يحملون
ب��اج��ات (ب�ط��اق��ات) م��رور خا�صة موقعة من
مدير ال�شرطة واللجنة االمنية ،لكن المفارز
التي تحيط بال�سوق ال تعترف بها ،وال ت�سمح
لنا ب�إدخال ال�سيارات التي تحمل ب�ضائعنا،
فكل �شرطي رف��ع علما خا�صا ب��ه ،وال يمكن
لنا الحديث معهم" .وا�ستدرك ان "ال�سيارات
ت�أتي من خ��ارج ال�ع��راق وباقي المحافظات،
تفت�ش وي�سمح لها بالدخول� ،إال في الديوانية
فرجال االمن يعتر�ضونها ،بحجة االوامر من
دون معرفة الجهة التي ت�صدر لهم مثل هذه
االوامر".
و�أ�شار الق�صير الى �أن "رئي�س اللجنة االمنية
ف��ي مجل�س محافظة الديوانية اك��د متابعته
م�شكلتنا بين االمن والخدمات ،ووعد بحلها
خ�لال (� )24ساعة ،لكن م�س�ؤولة المجاري
امتنعت عند ح�ضورها عن تنفيذ اي �أم��ر من
�أي جهة ،وذهبت مع الآليات دون ان تفعل اي
�شيء" .وتابع ان "اغلب الب�ضائع تتلف ب�سبب
هذه االجراءات ،وان ا�ستمر الحال على ما هو
عليه ،فان اليومين القادمين �سي�شهد الب�صل
والطماطم ارتفاعا ال��ى �أكثر من ثالثة �آالف
دينار لـلكيوغرام ال��واح��د ،ول��ن يكون هناك
خا�سر غير المواطن الفقير ،فالم�س�ؤولين ال

يت�أثرون بال�سوق مهما طر�أت عليه التغيرات".
وزاد ال�ق���ص�ي��ر ان "تجار ال �ع �ل��وة (�سوق
الخ�ضار) اغلقوا محالهم اليوم ،لي�شاهدوا ب�ألم
اال�ضطرابات التي تحدث في ال�سوق ،ونتيجة
كذب وعود مدير البلدية� ،سيدفع المواطنين
الثمن".
ولفت الى ان "التجار يدفعون ايجار �سنويا
يبلغ ثمانية ماليين دينار عن محالتهم ،مع
ف��ر���ض اي �ج��ار ال���س��اح��ة المقابلة ل�ك��ل محل،
�إ�ضافة الى فر�ض ايجار ثالث على العلوة يبلغ
( )500مليون دي �ن��ار ،وه��ذا مخالف لجميع
الت�صورات".
النقابات� :سنترك اي�صال الغذاء على
عاتق الم�س�ؤولين

من جهته ،قال نائب رئي�س اتحاد نقابات العمال
في الديوانية عبد الح�سين كريم لفتة في حديث
�إلى (المدى بر�س) �إن "التجار تقدموا ب�أكثر
م��ن م��رة ومنذ ت�سعة �أع���وام� ،إل��ى الحكومة
المحلية لبناء علوة نموذجية في المحافظة،
لكننا لم نح�صل على اكثر من وعود" .و�أ�ضاف
ان "المكان االخ�ي��ر ال��ذي اخ�ت��ارت��ه البلدية،
هو مر�آب ل�سيارات البلدية �صغير وال ي�صلح
الن يكون علوة للفواكه والخ�ضار ،وقدمنا
عدة طلبات اعلنا فيها ا�ستعدادنا الن�شاء بناء
نموذجي مقابل اعتبارها (م�ساطحة) ،لمدة

ثالثة �سنوات للخروج م��ن الم�ستنقع الذي
يحيط بتجار الجملة ،لكن البلدية لم توافق،
بادعاء انها المعني بالم�شروع" .وزاد لفتة ان
"مدير البلدية عمد الى تفريغ اربعة �سيارات
ت��راب �أغلق فيها اب��واب العلوة ،بعد ان رفع
رئي�س اللجنة االمنية الحواجز الكونكريتية
التي كانت تغلقها" .وا�ستدرك ان "الم�س�ؤولين
لم يلتزموا بوثيقة وقع عليها محافظ الديوانية
والقائممقام ومدير البلدية مطلع عام ،2011
تن�ص على قيام مديرية البلدية بت�شييد العلوة
خ�لال �سنة واح��دة ،باالعتماد على مواردها
والمنحة الخا�صة بها" .و�أو�ضح ان "ا�صحاب
المحالت متعاقدين مع البلدية ،وعقودهم ال
تزال �سارية حتى �شهر �آي��ار من العام القادم،
بموجب عقد اي�ج��ار وا�ستئجار م��ع مديرية
بلدية الديوانية" .وه��دد لفتة "الم�س�ؤولين
ال��ذي��ن ل��م ي�ل�ت��زم��ون ب��وع��وده��م ،ب�ت��رك مهنة
توريد الفواكه والخ�ضروات الى المحافظة،
على الرغم من �صعوبة القرار ،ب�سبب الخ�سائر
ال �ف��ادح��ة ال�م�ت�ك��ررة نتيجة االج � ��راءات غير
المدرو�سة ،و�سنترك لهم ت�أمين ال�غ��ذاء الى
المواطنين".
�سائق ���س��وري :المكان مزبلة وان��ا
محتجز مع �سيارتي ومهدد بالمر�ض

ال���س��ائ��ق ال �� �س��وري محمد عنتر اع ��رب في

حديث �إل��ى (ال�م��دى بر�س) عن "ا�ستغرابه
م��ن االج� ��راءات ال�ت��ي تتخذها الديوانية،
ويقول "ت�سعة �أيام م�ضت على وجودي في
المحافظة ،لم اتمكن من بيع ن�صف حمولتي،
بعد ان حجز البراد في �ساحة تم غلق جميع
منافذها بالتراب" .وي�صف عنتر مكان بيع
الفواكه والخ�ضار بـ"المزبلة" ،ويو�ضح
"اذ ال يتوفر فيها اب�سط �شروط النظافة،
وما اعرفه عن العلوة يجب ان تكون نظيفة،
مجهزة ب�أر�صفة تتيح لل�سائق الركون في
باب محل التاجر ،ال ان تكون مليئة بالمياه
الآ�سنة ،وال يتمكن فيها ال�سائق من ال�صعود
او ال�ن��زول ال��ى �سيارته" .وي��ؤك��د ال�سائق
ال�سوري انه بد�أ يمر�ض ،وب�ضاعته مهددة
بالتلف ان انتهى وقود �سيارته ،او فتح بابها
في ظل هذه البيئة الملوثة ،ويقول بحيرة
"انا االن محجوز وال اعرف كيفية الخروج
من هذه المدينة".
البلدية :التجار مخالفون وي�ستغلون
اخطاءنا

م��ن جانبه يو�ضح م��دي��ر بلدية الديوانية
ح�سام ع�لاوي ع��واد في حديث �إل��ى (المدى
بر�س) ان "�سوق القد�س الم�ستغل علوة لبيع
الفواكه والخ�ضر ،هو عبارة عن حوانيت،
وم��ا يح�صل م��ن قبل ت�ج��ار الجملة يعتبر

�شركة امل�شاريع النفطية

إعــــــــــالن مناقصـــة

مخالفة اذ انهم ي�ستغلونها ،كمحالت بيع
بالجملة".
وي�شير ال��ى ان "ال�ساحة داخ��ل ال�سوق تم
ايجارها م��ن قبل البلدية بالخط�أ ف��ي احد
االعوام ،ك�ساحة لوقوف ال�سيارات البرادات
و�سيارات الحمل المخ�ص�صة لنقل الفواكه
والخ�ضار ال��ى المحافظة ،لكنها ل��م تحقق
اال�سعار المرجوة في الجباية ،بعد اعالنها
عدة مرات دون فائدة ،فاقترحنا على الوزارة
الغاء ال�ساحة ،لغياب جدواها االقت�صادية".
ويبيّن ان "الوزارة ق��ررت ال�غ��اء ال�ساحة
كمر�آب ،لكن تجار الجملة ا�ستغلوها لذات
الغر�ض ،فاتخذت مديرية البلدية اجرائها،
وو�ضعت الحواجز الكونكريتية ،واكوام
ال �ت��راب على اب��واب�ه��ا لغلقها و�ضمان عدم
ا�ستغاللها ك�ساحة وق ��وف ل�ل���س�ي��ارات او
البرادات" .وي ��ؤك��د ع ��واد ان "التجار ال
يحق لهم ادخال اي من �سياراتهم ،الن عقود
�إيجارهم ا�صبحت نافذه منذ �أيار الما�ضي،
وقد وجدنا لهم مكانا بديال يقع غرب المدينة،
لكنهم ال يريدون االنتقال اليه ،وعليهم دفع
عمولة البلدية ،ونحن محا�سبين على هذا
االمر ،ان لم نتخذ االجراءات المنا�سبة بحق
المخالفين ،العتباره ف��وات منفعة االموال
البلدية".
وي�شير الى ان "البلدية افرزت موقعا مثاليا
على م�ساحة ( )24دونما ،لت�شييد م�شروع
علوة الفواكه والخ�ضار جنوب المدينة،
واع��دت مخططاته وك�شوفاته ،واحيل الى
ق�سم العقود ف��ي المحافظة ،ل�ي��درج �ضمن
م�شاريع ."2013
القائممقام� :ستحل الم�شكلة قريبا

من جانبه ،يقول قائم مقام الديوانية �سالم
هلول "اتفقنا معهم على مقترحين؛ االول بناء
التجار مكاتبهم� ،شريطة ت�ضمينهم الم�شروع
لمدة خم�سة �سنوات وفق الت�صاميم ،االمر
الذي �سيعر�ضهم الى الخ�سارة".
وي�ضيف المقترح االخ ��ر ه��و "ت�ضحيتنا
كقائمقامية ومجل�س الق�ضاء ،بمبلغ ()4
مليارات دينار المخ�ص�ص �ضمن م�شاريع
تنمية االقاليم ،لحل ازمة االكتظاظ في مركز
المدينة ،والمقترحان على طاولة محافظ
ال��دي��وان �ي��ة ل�ي��رج��ح واح���د منهما لن�شرع
بالتنفيذ".
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السطور األخيرة
� سالم خياط

وزراء ال�سنهوري!..
ك�أبلغ م��ا ت��ك��ون ،تتبلور مقولة الراحل،
الأب ال�����ش��رع��ي ملعظم د���س��ات�ير وقوانني
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال����رزاق
ال�����س��ن��ه��وري ....املقولة الذع��ة ومتداولة
حتى غدت مثال يروى كلما جنح �سيا�سي
عن اجلادة �أو ادلهم �أفق رحب ،او التب�س
موقف( ::يفقد ال�سيا�سي ن�صف عقله حني
ي�ستوزر ويدخل بوابة ال���وزارة ..ويفقد
ن�صف عقله املتبقي عندما يخرج منها)!.
مل يف�صل ع���راب ال��ق��وان�ين كيفية دخول
ال�سيا�سي للوزارة :حما�ص�صة،ر�ضوخا،
ث��ق��ة� ،صدفة،ت�شريفا ،تر�ضية،تز كية؟؟
ك��م��ا ال ي��ذك��ر ك��ي��ف��ي��ة خ����روج ال�سيا�سي
الوزير ::ا�ستقالة طوعية؟ ا�ستقالة ر�ضوخ
وت��ه��دي��د؟�إق��ال��ة ب���الإك���راه؟ط���ردا ب�����إرادة
عليا؟ ا�ستغناء بعد �إدان����ة ب��ال��ق��رائ��ن؟..
�إل���خ ولأن امل��ط��ل��ق ي��ج��ري ع��ل��ى �إط�لاق��ه-
ق���اع���دة ف��ق��ه��ي��ة --فالتعميم �إذن واردبحق جميع �أرب���اب ومتعاطي ال�سيا�سة.
قدميا وحديثا ،بالأم�س ،واليوم ،والغد.
املواطن العراقي �سيا�سي بطبيعته‘و�إن
ك���ان ع�����ص��ي��ا ع��ل��ى ال��ت�����س��ي�����س ب����الإ ك���راه،
ل��ذا فهو مغلوب على �أم���ره فيما ي�سمع،
جتلده الأخبار على مدار ال�ساعة،اختلط
عليه الأم���ر ،ال ي��دري م��ن ه��و املتهم ومن
هو ال�ب�ريء ،من هوال�صادق ،وم��ن حقت
عليه لعنة الكذب والكيد والتدلي�س ،من
هو املو�شوم بالر�شى ومن النزيه ...هذا
خربملفق ،ن�صدق �إن هذا خربملفق ،وهذا
خرب �صدق ال ت�شوبه �شائبة ،،ن�ستب�شر،
ه��ذا خرب ال ت�شوبه �شائبة .ن��رى ال�سليم
بجانب الأجرب ،فال يتاح لنا التمييز �أيهما
الأج���رب و�أيهما ال�سليم ،لت�شابه املنطق
وت�شابه احلجة� ،أزمة �شديدة الوط�أة� ،إثر
�أزمة �أ�شد وط�أة ،اتهام �إثر اتهام ومقدرات
البلد وث��روات��ه وغالبية �سكانه يعي�شون
على الهام�ش ،هام�ش للحياة وهوام�ش
متعددة للموت ،لنقر�أ مقولة ال�سنهوري
ثانية وثالثة وعا�شرة ،ونتمعن يف مدياتها
البعيدة ،ونطبقها على واقع الوزارات املر،
�شديد املرارة ،وجناهر بف�ضح اخلروقات،
ع��ل ال��ذي��ن يف� ،آذان���ه���م وق���ر ي�سمعون،،
ع��ل ال�سيا�سيني ال��ذي��ن احتفظوا بن�صف
عقولهم وهم يدخلون الوزارة ،يحر�صون
على ما تبقى من نعمة العقل والتعقل حني
يغادرون!!

)Oil Projects Company (SCOPE
TENDER ANNOUNCEMENT

Name Of Tender-Design & Supply of Automatic protection with FM200
System for Samawa Power Station
عنوان املناق�صة وموقعها :ت�صميم وجتهيز منظومة حماية �أوتوماتيكية
بغاز ( )FM 200ملحطة كهرباء ال�سماوة الغازية
رقم الطلبية5430/PR-01 /2012 :

تعلن شركة املشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط عن إجراء مناقصة لتصميم وجتهيز منظومة احلماية
األوتوماتيكية لغاز ( )FM 200لغرفتي السيطرة والكهرباء حملطة كهرباء السماوة الغازية وهو مشروع ذاتي،
على ان تكون مناشئ املواد من أمريكا وأوربا الغربية واليابان وكندا .فعلى الشركات املتخصصة وذات اخلبرة
ممن لها أعمال ممائلة والتي ترغب في املشاركة مراجعة مقر الشركة الكائن في مقر وزارة النفط لشراء وثائق
املناقصة وشروطها ومببلغ قدره ( 250000،-دينار) مائتان وخمسون الف) دينار نقداً وغير قابل للرد علما بأن اخر
موعد لتسليم العطاءات الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االثنني املوافق .2013/1/7
 .2املستمسكات املطلوبة -:
• شهادة تأسيس الشركة االجنبية من غرف التجارة او الصناعة ومصدقة من اخلارجية والسفارة العراقية
في ذلك البلد.
• شهادة تأسيس الشركة العراقية من مسجل الشركات في وزارة التجارة مع تقدمي براءة الذمة من دوائر
الضريبة نافذة.
• تخويل من الشركة ملمثلها عند الشراء .
• تقدمي تأمينات اولية بنسبة ( )1%واحد باملئة فقط من مبلغ العطاء ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او
صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد .ويوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم
الشركة .
• بتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد .
• يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه اخملولني رسميا مبوجب وثائق مصدقة .
• نسخة من وصل شراء وثائق املناقصة .
املالحظات  -:يتم تقدمي العطاء في اربعة ظروف:
االول – يحتوي على العرض الفني.
الثاني -يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر.
الثالث -يحتوي على العرض التجاري املسعر.
الرابع – يحتوي على املستمسكات املطلوبة.
 الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات املطلوبة. ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنيت.www.oil.gov.iq / www.moirq.com
scop_iraq@yahoo.com / scopiraq@scop.gov.iq

مدير عام
شركةالمشاريعالنفطية

Req. No.:- 5430/PR-01 /2012

The Oil Projects Company (SCOP) of the Ministry of' Oil, Baghdad, Iraq, announces thc issuance of the abovementioned Tender.

1. Brief description

This tender shall cover Design & Supply of' protection with FM2O0 system for Electrical and control room at
Samawa Power Station and it's a project of self.
The Country of origin of materials:- Japan, USA, West Europe, Canada.
2. Tender documents:
)Tender documents may be collected (by an authorized representative of the tenderer
)-it SCOP's headquarter in Baghdad against the payment, non-refundable 250000- (Two hundred fifty housand
Companies are required to submit the following documents duly legalized and authenticated by
the Iraqi Embassy (or representation) in the country of registration of the company:
1. Document of institution of the foreign companies issued from chamber of commerce or industry approved by
foreign ministry & Iraqi embassy at the same country.
2. Document of institution of Iraqi companies issued from companies register in trade ministry with valid
discharge from tax office.
3. Authorization letter to the representative of company who purchase the tender.
4. Tenderers shall provide a preliminary deposit (bid bond) of one percent (1%) of the offered price it shall be in
the form of guarantee or check issued by a Bank in Iraq in separate sailed envelope with Request No. and name
of company on it.
5. Bidder shall be either a either a manufacturer or one of its legally certifid.
6. The bidder who will be awarded this tender shall hear the advertisement cost which should be paid by 'lie
contractor before signature of the contract.
7. A copy of the receipt for the purchase of the lend Documents.
Notes:
• Tenders shall be submitted in four (4) envelopes as follows:
Envelope (1) containing: The technical after.
Envelope (2) containing: The non priced commercial after.
Envelope (3) containing: Who priced commercial offer.
Envelope (4) containing: Required documents.
• The Company is unobliged to accept the lowest price.
• Bids will be neglected if the above mentioned document is not attached.
• The deadline for receipt of the bids is 12.00 noon 7 /1 /2013
• Tenderer could refer to the web site:www.oil.gov.iq / www.moirq.com
scop_iraq@yahoo.com / scopiraq@scop.gov.iq

Director General
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في الحدث
 حازم مبي�ضني

بني عمان والقاهرة...
ال�شد املتبادل
بات وا�ضح ًا �أن العالقات الأردنية امل�صرية متر مبرحلة ال
ميكن و�صفها بالإيجابية ،على خلفية انقطاع الغاز امل�صري،
الذي يعتمد الأردن عليه لتوليد الطاقة الكهربائية ،ما ت�سبب
بخ�سائر حت�سب باملليارات ،مع مالحظة يبديها امل�س�ؤولون
الأردن �ي��ون على ا�ستحياء ،تتعلق با�ستمرار تدفق الغاز
امل�صري على �إ�سرائيل ،وب�أ�سعار يقولون �إنها �أق��ل من ما
يدفعه الأردن ،رغ��م �أن هناك ات�ف��اق��ات ملزمة مربمة بني
اجلانبني ،مل يق�صر اجلانب الأردين يف الوفاء بها ،ويتهم
البع�ض النظام امل�صري اجلديد " الإخ��واين " ،باالنحياز
لإخوان الأردن يف �صراعهم مع النظام ،بغية �إ�صالحه كما
يقولون ،فيما يتم اتهامهم مبحاولة ال�سيطرة على مقاليد
احلكم� ،أ�سو ًة بنظرائهم يف دول الربيع العربي.
حاولت ال�سلطات الأردنية بو�سائل متعددة ،التو�صل �إىل
تفاهمات مع القاهرة ،لكنها مل تنجح يف �إجناز املتفق عليه
�سابق ًا ،فلج�أت م�ؤخر ًا �إىل �سالح ذي حدين ،يتمثل بالت�ضييق
على العمالة امل�صرية يف الأردن ،من خالل مالحقة العمال غري
احلا�صلني على ت�صاريح ر�سمية ،للعمل يف املجاالت املحددة
لهم يف الأنظمة الأردنية املعمول بها ،ويبلغ تعداد ه�ؤالء ما
يقرتب من � 375ألف ًا يعمل معظمهم يف قطاع الإن�شاء ،الذي
يعتمد عليهم بالكامل ،وقد �أم�ضى بع�ضهم فيه �أكرث من ع�شر
�سنوات ،و�أث��ار ذلك ال�سلطات امل�صرية ،غري امل�ستعدة يف
املرحلة الراهنة ال�ستقبال هذا العدد ،الذي �سيكون عاط ًال عن
العمل يف م�صر ،وي�شكل عبئ ًا على اقت�صادها ،بدل �أن يظل
رافد ًا ولو ب�سيط ًا لذلك االقت�صاد ،من خالل حتويالت مالية،
تتم بالعملة ال�صعبة بالت�أكيد.
العامل امل�صري ي�ستكرث دفع ر�سوم الت�صريح دفع ًة واحدة،
مع �أن��ه �سي�سرتجعها من خ�لال رف��ع �أج��ره اليومي ،الذي
يقرتب من  25دوالر ًا يف اليوم ال��واح��د ،وه��و �أج��ر يفوق
كثري ًا رات��ب موظف جامعي حديث التخرج ،لكن امل�ؤ�سف
�أن ال�شباب الأردن �ي�ين يف�ضلون التعطل ع��ن العمل ،بدل
االنخراط يف �أعمال باتوا يتعففون عنها ،ويعتربها البع�ض
مثري ًة للخجل ،رغم �أنها �شريفة بالكامل ،و�إن مل يكن قرار
احل�ك��وم��ة الأردن� �ي ��ة ،مب �ط��اردة ال��واف��دي��ن غ�ير احلاملني
لت�صاريح ر�سمي ًة ،من قبيل املناكفة� ،أو لفت نظر القاهرة،
ولو بق�سوة� ،إىل نتائج �سيا�ستها جتاه الأردن ،ف�إن املت�ضرر
الأول من تنفيذ هكذا قرار �سيكون الأردن ،املعتمد على هذه
العمالة ،ومل يوفر بعد بدي ًال لها ،و�إن كان هناك حديث معلن
عن عمالة �سورية ،تر�ضى ب�أجور �أق��ل ،وهي �أك�ثر مهارة،
ومتوفرة اليوم بغزارة ،ب�سبب الظروف الراهنة يف �سوريا،
حيث توقفت الكثري من الأعمال ،وباتت البطالة �سمة العمال
ال�سوريني ،الذين يقبلون العمل يف الأردن ب�أي �أجر ،ي�ضمن
لهم احلد الأدنى من متطلبات احلياة.
تعلن احلكومة الأردنية� ،أن ما يدفعه العامل امل�صري كر�سوم
لت�صريح العمل� ،أقل كثري ًا من متتعه باملواد املدعومة منها،
ومنها اخلبز والكهرباء وامل��اء ،وه��ي م��واد تكلف الأردن
املاليني �سنوي ًا ،لكن هذا الواقع كان معروف ًا عندها ووا�ضح ًا
منذ �سنوات ،غري �أن امل�ؤكد �أن فتح هذا امللف اليوم ،مرتبط
ب�شكل وثيق بق�ضية انقطاع ال�غ��از امل�صري ،واخل�سائر
الناجمة عن ذل��ك ،وتداعيات ذل��ك على الو�ضع ال�سيا�سي
امل�ت��أزم ،نتيجة رف��ع الدعم عن امل�شتقات النفطية ،والذي
�سيزداد ت�أزم ًا و�إىل حد االنفجار� ،إن رفعت احلكومة �أ�سعار
الكهرباء ،وهي �ستفعل ذلك حتم ًا �إن ا�ستمر انقطاع الغاز
امل�صري ،لكن ال�س�ؤال اليوم هل در�ست عمان نتائج خطوتها،
على قطاعات تعتمد ب�شكل كامل على العمالة امل�صرية ،وهي
اعتادت ذلك منذ �أكرث من ربع قرن.
�أظننا �أمام لعبة �شد حبل �أو ع�ض �أ�صابع� ،سيكون اخلا�سر
فيها الطرفان ،الأردين من خ�لال تفريغ �سوق العمل من
العمالة امل�صرية امل�ج��رب��ة ،وامل���ص��ري م��ن خ�لال التورط
با�ستقبال ما يقرتب من ن�صف مليون عاطل عن العمل ،و�إذ
يبدو �أن احلكومتني تفكران وتت�صرفان من خالل ح�سابات
مكتبية بعيدة عن ال��واق��ع ،ف ��إن اخلا�سر �سيكون املواطن
امل�صري والأردين ،و�إن ت�شدقت احلكومتان بالدفاع عن
م�صاحله.

اثار ق�صف يف احد �شوارع حلب (ا.ف.ب)

م�س���ؤول �أمريكي� :س��نتدخل ع�س��كري ًا يف �س��وريا �إذا ا�س��تخدم
ب�شار الأ�سلحة الكيماوية
 وا�شنطن /وكاالت
�أك ��د م�س� ��ؤول �أمريك ��ي �أن �أي �إج ��راء �ستتخ ��ذه بالده
�ض ��د �سوريا ح ��ال ا�ستخدام نظ ��ام الرئي� ��س ال�سوري
ب�شار الأ�سد الأ�سلح ��ة الكيماوية �ضد �شعبه لن يتطلب
وقتا طوي�ل�ا ،لأن الق ��وات الأمريكية تتمرك ��ز الآن يف
املنطقة.
ونقلت قن ��اة "العربية" الإخباري ��ة الف�ضائية الأربعاء
ع ��ن امل�س� ��ؤول  -ال ��ذي مل تذك ��ر ا�سم ��ه  -قول ��ه "�إن
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة عل ��ى �أهب ��ة اال�ستع ��داد
للتدخ ��ل ع�سكري ��ا يف �سوريا خالل �أي ��ام� ،إذا ا�ستخدم
الأ�سد الأ�سلحة الكيماوية �ضد �شعبه".
وكان م�س�ؤول ��ون �أمريكي ��ون �آخ ��رون ذك ��روا �أن
اخلي ��ارات الت ��ي تدر�سها وا�شنط ��ن للتعام ��ل مع هذه
امل�شكل ��ة ترتاوح ب�ي�ن غارات جوي ��ة وهجمات حمددة
ت�شنها قوى �إقليمية لت�أمني الأ�سلحة الكيماوية.

م ��ن جان ��ب اخر �شن ��ت الطائ ��رات احلربي ��ة ال�سورية
غ ��ارات االربع ��اء عل ��ى مناط ��ق يف ريف دم�ش ��ق الذي
ي�شه ��د يف اال�سابي ��ع املا�ضي ��ة حملة ع�سكري ��ة وا�سعة
وا�شتباكات م ��ع املقاتلني املعار�ض�ي�ن ،بح�سب املر�صد
ال�س ��وري حلقوق االن�سان .وت�أتي هذه االحداث غداة
مقت ��ل � 123شخ�ص ��ا ج ��راء اعم ��ال العن ��ف يف مناطق
خمتلفة ،بح�سب املر�صد.
وق ��ال املر�ص ��د يف بري ��د الكرتوين "تعر�ض ��ت اطراف
بلدت ��ي املليح ��ة وزبدي ��ن يف ري ��ف دم�ش ��ق للق�ص ��ف
بالط�ي�ران احلربي" الذي حلق اي�ضا يف �سماء الغوطة
ال�شرقي ��ة .كم ��ا اف ��اد املر�صد ع ��ن تعر�ض مدين ��ة داريا
حنوب غرب دم�شق للق�صف من القوات النظامية التي
ت�شتب ��ك م ��ع مقاتل�ي�ن معار�ض�ي�ن يف بلدة �سقب ��ا �شرق
العا�صمة ال�سورية .وكانت مناطق عدة يف ريف دم�شق
تعر�ضت بعد منت�صف ليل الثالثاء االربعاء للق�صف من
القوات النظامية ،منها يلدا ويربود وال�سبينة وحران

العوامي ��د ،بح�سب املر�صد .وي�شه ��د حميط العا�صمة
ال�سوري ��ة من ��ذ ا�سابيع حملة ع�سكري ��ة وا�سعة تنفذها
الق ��وات النظامي ��ة لل�سيط ��رة عل ��ى معاق ��ل للمقاتل�ي�ن
املعار�ض�ي�ن فيه ��ا ،وت�أم�ي�ن �شري ��ط بعر� ��ض ثماني ��ة
كيلوم�ت�رات يف حمي ��ط دم�ش ��ق .وو�صل ��ت العملي ��ات
للم ��رة االوىل منذ ايام اىل حميط طريق مطار دم�شق.
م ��ن جهتها ،قالت �صحيفة الوط ��ن ال�سورية املقربة من
نظ ��ام الرئي�س ب�ش ��ار اال�سد يف عدده ��ا ال�صادر ام�س،
ان وحدات م ��ن القوات النظامي ��ة ا�ستمرت "مبالحقة
جمموع ��ات م�سلح ��ة عل ��ى جانب ��ي الطري ��ق �إىل مطار
دم�ش ��ق ال ��دويل يف منطقتي بيت �سح ��م وعقربا و�إىل
ال�شم ��ال ال�شرق ��ي منهم ��ا يف �شبع ��ا ،ويف الب�سات�ي�ن
املمت ��دة بني منطقتي كفر �سو�سة وداريا ،ويف حجرية
قرب ال�سيدة زينب ودوما".
و�أ�ش ��ارت ال�صحيف ��ة اىل "ا�سته ��داف �أوكار امل�سلحني
و�سياراتهم مبختلف �صنوف الأ�سلحة ما �أوقع ع�شرات

جرحى با�شتباكات بني �إ�سالميني وي�ساريني يف تون�س
 تون�س /ا.ف.ب
قالت وزارة الداخلية التون�سية� ،إن �إ�سالميني موالني للحكومة،
هاجم ��وا قي ��ادات نقابي ��ة عمالي ��ة ،كانوا يف م�س�ي�رة مرخ�صة
لإحي ��اء ذك ��رى مقت ��ل م�ؤ�س� ��س النقاب ��ات العمالي ��ة يف البالد.
وقال ��ت ال ��وزارة �إن امل�سرية خرج ��ت بالتن�سيق م ��ع ال�سلطات
لإحياء الذكرى ال� �ـ 60الغتيال فرحات ح�شاد م�ؤ�س�س "االحتاد
الع ��ام لل�شغ ��ل "،يف تون�س ،غري �أنه مت ��ت مهاجمتها .وتناقلت
ع ��دة و�سائل �إعالم تون�سية نب�أ �سقوط �أكرث من  20جريحا يف
اال�شتباكات.و�أ�شار البي ��ان الذي نقلته وكالة الأنباء التون�سية

�إىل �أن "عددا من النقابيني جتمعوا ظهر الثالثاء ب�ساحة حممد
علي يف ظروف عادية ،وجتمعت جمموعة �أخرى من املواطنني
�أغلبها من رابطات حماية الثورة".
وتاب ��ع البيان �أن ذلك "�أدخل جوا من الت�شنج والتوتر باملكان،
تط ��ور �إىل مال�سن ��ات ومناو�ش ��ات وتب ��ادل عن ��ف باحلج ��ارة
والع�صي".
ويعترب الإ�سالمي ��ون ومن و�صفته ��م وزارة الداخلية بـ"حماة
الث ��ورة "،ب� ��أن قي ��ادات االحت ��اد الع ��ام لل�شغ ��ل ،ومعظمهم من
الي�ساريني ،ي�سعون "لإ�سقاط احلكومة وتدمري البالد "،تدمري
البالد.

�إيران :ح�صلنا على جميع املعلومات امل�سجلة على الطائرة
 طهرانCNN /
نقل ��ت و�سائل الإعالم الإيراني ��ة عن م�صادر يف
اجلي� ��ش الإي ��راين قوله ��ا �إن �إي ��ران متكنت من
ا�ستق ��اء معلومات من الطائ ��رة الأمريكية بدون
طي ��ار الت ��ي حتتجزها.وكانت �إي ��ران قد �أعلنت
الثالثاء �أنها �أنزلت طائ ��رة �أمريكية بدون طيار
م ��ن طراز �س ��كان �إيغل تابعة للوالي ��ات املتحدة
واحتجزته ��ا ،لك ��ن وا�شنط ��ن نف ��ت وج ��ود �أي
دليل ي�ساند ما قالته �إيران .وقد �أبرزت احلادثة
التوت ��ر املوج ��ود يف اخلليج حي ��ث ت�ستعر�ض

الواليات املتح ��دة و�إيران قدراتهم ��ا الع�سكرية
يف منطق ��ة ت�صدي ��ر النف ��ط احليوي ��ة ب�سب ��ب
برنام ��ج �إي ��ران النووي .وج ��اء يف بيان �صادر
ع ��ن قيادة احلر� ��س الثوري الإي ��راين �أن �إيران
ح�صل ��ت على جمي ��ع املعلوم ��ات املوجودة على
�أجه ��زة الطائرة .وقال البي ��ان �إن الطائرة كانت
جتم ��ع معلومات ع�سكري ��ة و�أخرى ب�ش� ��أن نقل
النفط م ��ن املنافذ الإيراني ��ة �إىل اخلارج .ويعد
منف ��ذ جزيرة خ ��رج �أه ��م تل ��ك املناف ��ذ لت�صدير
النفط.
عدد الطائرات

ودعا م�س�ؤول ع�سكري �إيراين الأربعاء الواليات
املتحدة �إىل "�إعادة تعداد طائراتها بدون طيار"
بع ��د �أن نفت وا�شنطن فقدانه ��ا طائرة ،على �إثر
�إع�ل�ان طه ��ران الثالث ��اء اال�ستيالء عليه ��ا �أثناء
مهم ��ة مراقب ��ة ق ��رب ال�سواح ��ل الإيراني ��ة يف
اخلليج.
وقال اجل�ن�رال رم�ضان �شري ��ف املتحدث با�سم
احلر�س الث ��وري �ساخرا ،كما نقلت عنه و�سائل
�إعالمي ��ة حملية "اقرتح على القائد الأمريكي �أن
يعيد تعداد طائراته بدون طيار بدقة".
وكان التلفزي ��ون الإي ��راين ق ��د بث �ص ��ورا قال

�إنها لهذه الطائرة ،وهي رمادية اللون بدون �أي
�إ�شارة مميزة ،وتبدو يف حالة �سليمة.
لك ��ن البحري ��ة الأمريكية نف ��ت �أن تك ��ون فقدت
طائرة بدون طيار خالل الأ�شهر الأخرية ،بينما
�أك ��د البيت الأبي�ض �أنه ال يوجد "�أي دليل" على
ح ��دوث هذا الأم ��ر .وقال اجل�ن�رال �شريف "�إن
الأمريكيني ال يريدون الإقرار بنك�ساتهم ،لكنهم
�سي�ضط ��رون لالعرتاف عاجال �أم �آجال بخ�سارة
طائرة بدون طيار".
و�أ�ضاف "�إن دعت ال�ضرورة ف�سنن�شر معلومات
�أخرى حول �أ�سر الطائرة بدون طيار".

ص����ح����اف����ة ع���ال���م���ي���ة

حمللون :قرارات مر�سي منحت املعار�ضة فر�صة لرت�سيخ
نف�سها كقوة قادرة على املناف�سة
ق ��ال حمللون ان حت ��ركات الرئي�س
امل�ص ��ري حمم ��د مر�س ��ي ،منح ��ت
ح ��ركات املعار�ض ��ة فر�صة لرت�سيخ
نف�سه ��ا كق ��وة ق ��ادرة عل ��ى البق ��اء
واملناف�س ��ة ال�شدي ��دة يف احلي ��اة
ال�سيا�سي ��ة امل�صري ��ة .و�أ�ش ��ارت
�صحيف ��ة الفاينن�شي ��ال تامي ��ز ،يف
تقريرها عن االحتجاجات احلا�شدة
يف �أنحاء م�ص ��ر الثالثاء� ،أن جبهة
الإنق ��اذ الوطن ��ي ،مدفوع ��ة بالدعم
ال�شعبي الكبري ،وقالت �إنها �ستدعو
مر�سي للتخلي ع ��ن ال�سلطات التي

ا�ست ��وىل عليه ��ا م�ؤخ ��را ،مبوجب
الإعالن الد�ست ��وري والرتاجع عن
اال�ستفت ��اء على الد�ست ��ور لت�شكيل
جمعي ��ة ت�أ�سي�سي ��ة جدي ��دة تعي ��د
�صياغ ��ة الد�ست ��ور .وقال ��ت مرييت
مربوك الزميل ��ة مبركز بروكينجز،
لقد ق ��دم مر�س ��ى للمعار�ض ��ة خدمة
كبرية ،فلقد حرك كل من كان جال�سا
بجان ��ب احلائط ،كم ��ا �أثار اخلوف
يف نفو�س الكثريين من ديكتاتورية
جدي ��دة .ونقل ��ت ال�صحيف ��ة ع ��ن
الدكت ��ور حمم ��د �أب ��و الغ ��ار رئي�س

احل ��زب الدميقراط ��ي االجتماعي،
�أن حزبه اجتذب كثريا من الأع�ضاء
اجلدد خ�ل�ال الأ�سبوعني املا�ضيني،
مبا يعادل ع ��دد الأع�ضاء على مدى
الأ�شهر الثمانية املا�ضية.
وتق ��ول ال�صحيفة �إن ��ه �إذا ما رف�ض
مر�س ��ى تق ��دمي �أي تن ��ازالت ،فم ��ن
املحتم ��ل �أن تبق ��ى جبه ��ة الإنق ��اذ
الوطن ��ي عل ��ى االحتجاج ��ات،
و�ستدف ��ع �إىل الت�صويت بـ"ال" على
الد�ست ��ور ،ب ��دال م ��ن املقاطع ��ة كما
طالب البع�ض.

الد�ستور امل�صري
�سيكون مفتقر ًا لل�شرعية
قالت وكالة الأ�سو�شيتدبر�س
�إن في� ��ض الغ�ض ��ب ال ��ذي
�شهدت ��ه �أنح ��اء العا�صم ��ة
امل�صرية والإ�سكندرية وعدد
م ��ن املحافظ ��ات الأخ ��رى
�أم� ��س الثالث ��اء ،ي�ش�ي�ر �إىل
مواجهة طويلة بني الرئي�س
واملعار�ضة املوحدة.
و�أكدت الوكال ��ة �أن احل�شود
الهائل ��ة من املحتج�ي�ن �أم�س
الثالث ��اء ،توج ��ه �ضرب ��ة
ل�شرعي ��ة الد�ست ��ور اجلديد،
ال ��ذي يه ��دد بتقوي� ��ض

احلري ��ات ويفت ��ح الب ��اب
�أم ��ام �سيط ��رة الإ�سالمي�ي�ن
يوم ��ا بع ��د ي ��وم عل ��ى حياة
امل�صريني.
و�أ�ضافت �أن ��ه فيما مل يعرف
حت ��ى الآن موق ��ف املعار�ضة
بالتحديد من اال�ستفتاء ،وما
�إذا كانوا �سيدعون للت�صويت
ب� �ـ"ال" �أم املقاطع ��ة ،ف� ��إن
الق�ضاء �أكد رف�ضه الإ�شراف
على اال�ستفتاء وهو ما يعني
فق ��دان الد�ست ��ور ملزي ��د م ��ن
ال�شرعية.

القتلى واجلرحى يف �صفوفهم".
يف حمافظة ادلب (�شمال غرب) ،قتل �سبعة عنا�صر من
الق ��وات النظامي ��ة "اثر هجوم نف ��ذه مقاتلون من عدة
كتائب مقاتلة عل ��ى حاجزهم يف قرية بابولني الواقعة
جن ��وب مدينة معرة النعمان على طريق حلب دم�شق"،
بح�سب املر�صد.
كم ��ا ت�ستم ��ر اال�شتب ��اكات ب�ي�ن املقاتل�ي�ن املعار�ض�ي�ن
والقوات النظامي ��ة يف حميط وادي ال�ضيف املحا�صر
من ��ذ �سيط ��رة املقاتل�ي�ن املعار�ض�ي�ن على مدين ��ة معرة
النعم ��ان اال�سرتاتيجي ��ة يف ت�شري ��ن االول/اكتوب ��ر
املا�ضي ،ما �سمح لهم باعاقة امدادات القوات النظامية
املتجهة اىل حلب.
واح�صى املر�صد ال ��ذي يتخذ من لندن مقرا له ويعتمد
على �شبكة من النا�شطني وامل�صادر الطبية يف �سوريا،
�سقوط اك�ث�ر من  41الف قتيل ج ��راء النزاع ال�سوري
امل�ستمر منذ � 20شهرا.

مر�سي يعود �إىل ق�صر االحتادية
والإخوان ي�شنون هجوم ًا �ضد املتظاهرين
 القاهرة  /رويرتز
ا�شتبك م�ؤي ��دون ومعار�ض ��ون للرئي�س امل�صري
حمم ��د مر�س ��ي ي ��وم الأربع ��اء خ ��ارج الق�ص ��ر
اجلمه ��وري بالقاه ��رة وتبادل اجلانب ��ان الر�شق
باحلج ��ارة واملقذوف ��ات.و�أزال �أن�ص ��ار الرئي�س
خياما ن�صبها معار�ض ��وه الذين بد�ؤوا اعت�صاما
من ��ذ يوم الثالثاء احتجاجا على تو�سيع الرئي�س
مر�سي ل�سلطاته وقراره بط ��رح م�شروع د�ستور
لال�ستفت ��اء يقول ��ون ان ��ه ال ميث ��ل كل �أطي ��اف
املجتمع.وكان ��ت جماع ��ة الإخ ��وان امل�سلم�ي�ن
ق ��د دع ��ت االربع ��اء عند ق�ص ��ر الرئا�س ��ة بعد ما
و�صفت ��ه "بالتعديات الغا�شمة" من جانب �أحزاب
املعار�ض ��ة يوم الثالث ��اء كما دان ائت�ل�اف القوى
الإ�سالمي ��ة "املمار�س ��ات امل�شين ��ة" خ ��ارج ق�صر
الرئا�س ��ة ليل الثالثاء.ونق ��ل موقع اجلماعة على
الفي�سب ��وك ع ��ن حمم ��ود غ ��زالن املتح ��دث با�سم
الإخ ��وان قوله �إن اجلماعة دع ��ت للتظاهر "�أمام
مقر االحتادية ع�صر اليوم الأربعاء وذلك حلماية
ال�شرعي ��ة بعد التعديات الغا�شم ��ة التي قامت بها
فئة بالأم�س ت�صورت �أنها ميكن �أن تهز ال�شرعية
�أو تفر�ض ر�أيها بالقوة".
وج ��اء يف بيان ائت�ل�اف الق ��وى الإ�سالمية الذي
ي�ض ��م جماع ��ة االخ ��وان امل�سلم�ي�ن وال�سلفي�ي�ن
و�أحزاب �إ�سالمي ��ة �أنه "ي�ستنكر حماولة البع�ض
فر�ض �آرائ ��ه بهذه ال�صورة ال�سيئ ��ة  ..ويذكرهم
(رم ��وز املعار�ضة) �أن الف�ص ��ل يف هذه اخلالفات
مرجعة �إىل م ��ا تفرزه ال�صناديق ال �إىل ما تنتجه
حم ��اوالت التخري ��ب".ويف املقاب ��ل ق ��ال التيار
ال�شعبي بقيادة املر�شح الرئا�سي ال�سابق حمدين
�صباحي �إن �أع�ضاءه �سيدعمون املعت�صمني امام
ق�صر االحتادي ��ة منذ ليل الثالثاء الذين يطالبون
مر�س ��ي ب�سح ��ب الإع�ل�ان الد�ست ��وري و�إلغ ��اء
اال�ستفتاء على الد�ستور.
وكان الرئي�س امل�صري حممد مر�سي عاد ملمار�سة
عمله �صباح االربعاء بق�صر االحتادية على الرغم
من ا�ستم ��رار اعت�صام ع�ش ��رات املحتجني الذين
�أغ�ضبه ��م �سعي ��ه لإق ��رار د�ست ��ور جدي ��د مما �سد
�إح ��دى بواب ��ات الق�صر.وذك ��رت وزارة ال�صحة
�أن  35حمتجا ا�صيبوا يف ا�شتباكات الثالثاء مع
ال�شرط ��ة وقالت وزارة الداخلية ان  40من رجال
ال�شرط ��ة ا�صيبوا يف اال�شتباكات التي وقعت يف
حميط ق�صر االحتادية �أم�س.
و�أطلق ��ت ال�شرك ��ة الغ ��از امل�سي ��ل للدم ��وع ح�ي�ن
تخط ��ى حمتجون احلواج ��ز لي�صل ��وا �إىل �سور
الق�ص ��ر وحتلت ق ��وات الأمن ب�ضب ��ط النف�س يف
تعاملها مع املتظاهرين.

وق ��ال م�ص ��در بالرئا�س ��ة �إن مر�سي ع ��اد ملمار�سة
عمل ��ه يف الق�ص ��ر على الرغ ��م من اعت�ص ��ام نحو
� 200شخ�ص قرب �أح ��د مداخل الق�صر الذي يقع
يف �ضاحي ��ة م�صر اجلديدة يف �شرق القاهرة ليل
الثالثاء.وتدفق ��ت حركة امل ��رور ب�صورة طبيعية
يف املنطق ��ة التي احت�شد فيها ما ي�صل �إىل ع�شرة
�آالف متظاهر ليل الثالثاء وان�سحبت منها قوات
االم ��ن ح�سب ما ذك ��ره �شاهد م ��ن رويرتز.و�ساد
الهدوء باقي �أرج ��اء العا�صمة رغم الغ�ضب الذي
�سببه الإع�ل�ان الد�ستوري ال ��ذي �أ�صدره مر�سي
يف  22نوفم�ب�ر ت�شري ��ن الث ��اين مو�سع ��ا نط ��اق
�صالحياته وحم�صنا قراراته من رقابة الق�ضاء.
وق ��ال مر�سي �إن ه ��دف االعالن من ��ع املحاكم من
عرقل ��ة �ص ��دور د�ست ��ور جدي ��د تط ��رح م�سودته
لال�ستفت ��اء يف  15دي�سمرب كانون الأول اجلاري
وعندئ ��ذ ينته ��ي العم ��ل باالع�ل�ان الد�ست ��وري.
وعل ��ى بواب ��ة الق�ص ��ر علقت الفت ��ة يطال ��ب فيها
املتظاهرون الرئي�س ب�سحب االعالن الد�ستوري
والغاء اال�ستفتاء على م�سودة الد�ستور.
وهتف امل�شاركون يف مظاهرات "االنذار االخري"
كم ��ا �أطلق عليها منظمو االحتجاج "ال�شعب يريد
ا�سق ��اط النظام" وه ��و نف�س الهت ��اف الذي تردد
خ�ل�ال انتفا�ض ��ة الع ��ام املا�ض ��ي الت ��ي �أطاح ��ت
بالرئي�س ح�سن ��ي مبارك.ولكن "االنذار االخري"
رمب ��ا يكون واحدا من امل�ل�اذات الأخرية املتبقية
�أم ��ام املعار�ضة الت ��ي لي�ست �أمامه ��ا فر�صة تذكر
ملن ��ع الت�صويت على م�س ��ودة الد�ستور اال�سبوع
املقب ��ل.ويف مواجه ��ة �أخط ��ر �أزم ��ة من ��ذ تولي ��ه
مقالي ��د ال�سلط ��ة قبل �ست ��ة �أ�شهر مل يب ��د الرئي�س
مر�س ��ي �أي ب ��ادرة للرتاج ��ع ع ��ن موقف ��ه حت ��ت
ال�ضغوط لثقت ��ه بقدرة جماعة االخوان امل�سلمني
وحلفائه ��ا الإ�سالميني على الف ��وز يف اال�ستفتاء
واالنتخاب ��ات الربملاني ��ة الت ��ي تليه.ويت ��وق
كث�ي�رون من امل�صريني لو�ضع ح ��د لال�ضطرابات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أدت لف ��رار امل�ستثمري ��ن
وال�سائح�ي�ن ما فاق ��م االزم ��ة االقت�صادية.ولوح
ع�ش ��رات م ��ن �أن�صار مر�س ��ي  -حت ��ت رقابة عدد
مماث ��ل من ق ��وات ال�شرطة -باالع�ل�ام خارج مقر
املحكم ��ة الد�ستورية العليا الت ��ي عقدت االحكام
التي �أ�صدرتها تقلد الإ�سالميني ال�سلطة.
و�أكدت الفتة حملها املحتجون �أن املحكمة لي�ست
هيئ ��ة �سيا�سة يف �إ�شارة للحكم الذي �أ�صدرته يف
يونيو حزيران بحل جمل�س ال�شعب الذي �سيطر
عليه �إ�سالميون.
وعل ��ى اجلانب االخر كت ��ب املحتجون على �سور
ق�صر االحتادية "ارحل" لكن الرئي�س �أو�ضح �أنه
باق يف من�صبه
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 14االقتصادي
العدد ()2667
ال�سنة العا�شرة  -اخلمي�س
( )6كانون الأول 2012

تداعيات العملية ال�سيا�سية تلقي بظاللها �سلب ًا على عملية النهو�ض
بالقطاعات االقت�صادية
 بغداد /علي الكاتب

حالة ت� ��ؤدي اىل م�ضاعفات �سلبي ��ة وتناف�سية بني
مكونات املجتمع.

تع ��د العملية ال�سيا�سية يف الب�ل�اد جتربة دميقراطية
رائدة ومتقدمة بالن�سبة للمنطقة العربية التي تعي�ش
حالي ��ا ف�ت�رة املخا� ��ض ذاته الت ��ي مر بها الع ��راق منذ
�سنوات
لك ��ن ال تزال جتربة البلد فتية يف املجال ال�سيا�سي ما
جعلت القطاعات االقت�صادية
يف العراق تعاين التدهور.
وق ��ال رئي�س املعه ��د العراق ��ي للإ�ص�ل�اح االقت�صادي
الدكت ��ور كمال الب�صري ان ه ��ذا املو�ضوع يثري جملة
م ��ن الت�س ��ا�ؤالت ومنه ��ا عالق ��ة التواف ��ق ال�سيا�س ��ي
بالتط ��ور االقت�ص ��ادي  ،اذ ان التجرب ��ة العاملية ت�ؤكد
العالق ��ة الوطيدة بني اال�ستق ��رار ال�سيا�سي والتطور
االقت�صادي ،حيث ال ميكن لالقت�صاد العراقي ان ينمو
يف بيئة �سليم ��ة ال يوجد فيها اال�ستق ��رار ال�سيا�سي،

حيث يك ��ون لعدم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي على �صعيد
القط ��اع اخلا� ��ص عل ��ى �سبي ��ل املثال خماط ��ر كبرية
عل ��ى عمل رجال االعم ��ال وهروب ر�ؤو� ��س االموال،
وعل ��ى �صعيد القط ��اع العام وعدم ا�ستق ��رار الربامج
االقت�صادية وعدم و�ضوح الر�ؤيا.
رفع كفاءة الأداء االقت�صادي
و�أ�ضاف يف حديث لــ(املدى) :هناك ت�سا�ؤل نثريه عن
جدوى ت�أثري التوافق ال�سيا�سي على حتقيق مفردات
احلكم الر�شيد والتي هي عن�صر �ضروري لرفع كفاءة
االداء االقت�ص ��ادي والت ��ي تت�ض ��ح م ��ن خ�ل�ال �إعطاء
الفر�ص ��ة املنا�سب ��ة لأ�صحاب الكف ��اءات وو�ضع الفرد
املنا�س ��ب يف امل ��كان املنا�سب ،حيث �شجع ��ت العملية
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى خل ��ق حال ��ة �سلبي ��ة تتمث ��ل ب�أحقية

املحا�ص�ص ��ة عل ��ى الكفاءة وو�ضع الف ��رد املنا�سب يف
املكان املنا�سب ،وانعك�س ��ت داخليا على �ضعف الأداء
االقت�ص ��ادي والفو�ض ��ى يف �إدارة املل ��ف االقت�صادي
ك�ضع ��ف ن�سب تنفي ��ذ امل�شاري ��ع اال�ستثمارية وغياب
املفاو� ��ض والدبلوما�س ��ي العراق ��ي ال ��ذي ي�ستطي ��ع
التفاو� ��ض بج ��دارة للح�ص ��ول عل ��ى حق ��وق العراق
واكت�س ��اب الفر� ��ص املنا�سب ��ة  ،الن ما ن�شه ��ده حاليا
يف ادارة املل ��ف االقت�صادي له بع ��د �سيا�سي بعيد عن
املهنية.
غياب الإ�سرتاتيجية االقت�صادية
و�أ�ش ��ار اىل ان حال ��ة ع ��دم ح�ص ��ول التوافق ��ات
ال�سيا�سي ��ة بني الكت ��ل والأح ��زاب ال�سيا�سية �أدت
�إىل غي ��اب الإ�سرتاتيجية االقت�صادي ��ة التي تعنى

جمهورية العراق  /رئا�سة جمل�س الوزراء
ديوان الوقف ال�شيعي  -ق�سم العقود احلكومية
يعلن ديوان الوقف الشيعي /قسم العقود احلكومية عن اجراء املناقصة اخلاصة بـ(جامع أحفاد االمام احلسني (ع)) في
محافظة (بغداد -راغبة خاتون) فعلى الشركات واملقاولني الراغبني في التقدمي من ذوي اخلبرة واالختصاص واملؤهلني وفق
الشروط أدناه وممن يحملون هوية التصنيف ال تقل عن الدرجة (الثامنة) التي تؤهلهم لالشتراك باملناقصة سارية املفعول
وصادرة من وزارة التخطيط (أصلية) مراجعة مقر قسم العقود احلكومية في الكاظمية املقدسة لتسلم وثائق االشتراك
باملناقصة مقابل مبلغ قدره ( )50،000خمسون ألف دينار غير قابلة للرد وتقدمي عطاءاتهم في أغلفة مغلقة ومختومة
(ومدرج عليها رقم املناقصة واسم العمل) الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في ديوان الوقف الشيعي في بغداد وسيكون
آخر موعد لقبول العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة ظهر يوم (األحد) املوافق ( 2012/12/23على ان تكون مدة نفاذية
العطاء بضمنها التأمينات األولية ال تقل عن ثالثة أشهر) ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ومراجعة
شعبة التعاقدات البرام العقد وخالل أربعة عشر يوما ً من تاريخ االحالة.
الشروط واملستمسكات والوثائق املطلوبة-:
 .1تأمينات أولية قدرها ( )%1مبوجب صك مصدق او خطاب ضمان وبخالفه يستبعد العطاء.
 .2كتاب براءة ذمة نافذة من الضريبة معنونة الى ديوان الوقف الشيعي.
 .3حتديد مدة تنفيذ العمل.

بالإ�س ��راع بوتائ ��ر الإ�ص�ل�اح االقت�ص ��ادي ورف ��ع
م�ستوي ��ات الفق ��ر واحلرم ��ان ع ��ن املواط ��ن  ،مما
ت�سب ��ب بت�أخ ��ر ا�ص�ل�اح امل�ؤ�س�س ��ات االقت�صادي ��ة
واملتمثل ��ة ب�ش ��ركات وزارة ال�صناع ��ة عل ��ى �سبيل
املث ��ال وا�ص�ل�اح امل�ص ��ارف احلكومي ��ة وا�ص�ل�اح
�سيا�سات الفقر وغريها.
ولف ��ت الب�ص ��ري اىل ان �سي ��ادة القان ��ون تعن ��ي
العدال ��ة بني املواطن�ي�ن ب�شكل عام وع ��دم التمييز
وا�ستق ��رار بيئة االعم ��ال وعد التميي ��ز بني رجال
الأعمال يف جمال العق ��ود يف املجال االقت�صادي ،
كما ادى �ضع ��ف �سيادة القان ��ون اىل عدم ال�شعور
بامل�س�ؤولي ��ة جتاه احلق ��وق العام ��ة وتف�شي حالة
الف�س ��اد والتجاوز على ال�صالح الع ��ام ،وقد �شجع
ذل ��ك يف عدم التالحم بني مكون ��ات املجتمع ،وهي

اعـــــــالن مناق�صة رقم ()2012/92
 .4هوية احتاد املقاولني مجددة (أصلية أو مصورة) أو هوية تصنيف الشركات صادرة من وزارة التخطيط على ان تكون
الهوية (خضراء اللون) معتمدة وسارية املفعول عند االحالة وتوقيع العقد وعلى ضوء تعليمات وزارة التخطيط.
 .5وصل شراء الكشف التخميني (النسخة األصلية).
 .6شهادة التأسيس للشركات واجازة ممارسة مهنة للمقاولني.
 .7تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي رقما ً وكتابة وأن يوقع على جميع مستندات العطاء ومختومة بختم املقاول
ومدون فيه اجملموع النهائي للعطاء رقما ً وكتابة.
 .8تخضع املقاولة املنبثقة عن هذه املناقصة للتعليمات اخلاصة بتنفيذ العقود احلكومية النافذة والشروط العامة
للمقاوالت املدنية والكهربائية.
 .9تقدمي حساب ختامي مصدق من محاسب قانوني آلخر سنة مالية بالنسبة للشركات.
 .10تلتزم الشركة املتعاقدة القيام بالتأمني على أعمال املقاولة لدى شركات التأمني املعتمدة من قبل وزارة املالية.
 .11قائمة باألعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات الرسمية
 .12على الشركة أو املقاول بيان طريقة ومنهج تقدمي العمل وتفاصيل ونوع املعدات املزمع استعمالها في تنفيذ
العمل.

�شركة نفط ال�شمال� /شركة عامة /كركوك
اعالن للمرة الثالثة
تعلن شركة نفط الشمال /شركة عامة /كركوك عن اجراء املناقصة املرقمة (م.ش/2012 /2
 /1231أستثماري) واخلاصة بـ(انشاء منظومة تصريف الفضالت النفطية  APIمحطة ضخ
افانا -محافظة كركوك).
يرجى من الراغبني باالشتراك باملناقصة أعاله من مقاولي اعمال الكهربائية وامليكانيكية
والكيمياوية املصنفني من الدرجة التاسعة فما فوق والنافذة هوياتهم مراجعة قسم العقود/
عرفة /كركوك هم أو وكالئهم اخملولون عن طريق دوائر كتاب العدول للحصول على قرص
( )CDاملدون فيها أوراق املناقصة لقاء مبلغ قدره ( )200،000/-مائتا ألف دينار غير قابل للرد ،مع
ضرورة قيام الشركات املقاولة بارفاق شهادة التأسيس مع هوية تصنيف عند االشتراك ،ويقدم
املشارك كتابا عدم املمانعة من الدخول في املناقصة أعاله صادر من الهيئة العامة للضرائب
ومعنونا ً الى شركة نفط الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية،
وتقدمي تأمينات أولية بنسبة ( )%1من مبلغ العطاء وتكون إما على شكل صك مصدق او خطاب
ضمان صادرين من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي عدا مصارف (الوركاء ،البصرة
الدولي ،البالد االسالمي) ،وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم ( )1اخلاص باملقاوالت الكائن
في استعالمات دوائر عرفة /كركوك وسيكون انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة عن استفسارات
املشاركني في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم األحد املوافق  2012/12/16في مقر قسم الدراسات
والتصاميم ،علما بأن آخر موعد لتقدمي العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم األحد املوافق  2012/12/23وعلى املشارك باملناقصة تقدمي كامل املستمسكات املطلوبة
عند تقدمي عطائه واستكمالها خالل ( )15يوم وحسب التعليمات النافذة وبعكسه يهمل
العطاء ،ويتحمل من حتال عليه املناقصة أجور 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

تطبيق اخلطط االقت�صادية
ومن هنا ت�أتي �أهمي ��ة تطبيق اخلطط االقت�صادية
كم ��ا يق ��ول رئي� ��س املعه ��د العراق ��ي لال�ص�ل�اح
االقت�ص ��ادي  ،اذ �أدى غي ��اب اخلط ��ط االقت�صادي ��ة
وبرامج ادارة امل�شاريع اىل �ضعف العمل التكاملي
ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات املختلفة وع ��دم ان�سيابي ��ة تنفيذ
امل�شاري ��ع املختلفة ،حيث يتجل ��ى ذلك وا�ضحا يف
جمال تخ�صي� ��ص الأر�ض و�ص ��رف التخ�صي�صات
املالي ��ة والتف ��اوت يف تطبي ��ق القوان�ي�ن ،مما ادى
اىل ح ��دوث تلك� ��ؤ كب�ي�ر يف تنفي ��ذ امل�شاريع برغم
توفر التخ�صي�صات املالية لها ،كما ا�ضعف تطبيق
ال�شفافي ��ة يف الإج ��راءات �إىل ت�ضخم حالة الطعن
واالته ��ام بعدم النزاهة والإخال� ��ص بني املكونات
والكتل ال�سيا�سية وخلق بيئة غري م�ستقرة للإعمال
االقت�صادي ��ة ب�شكل خا� ��ص وكل الإعم ��ال الأخرى
ب�شكل ع ��ام ،كما ادى عدم التواف ��ق ال�سيا�سي اىل
�ضعف ال�شفافية يف ممار�سة الإجراءات والقوانني
ب�سبب حالة التناف�س واغتنام الفر�ص على ح�ساب
الآخر.كم ��ا ادى عدم التواف ��ق ال�سيا�سي اىل ت�أخر
يف �إق ��رار القوان�ي�ن والت�شريع ��ات وامل�شاري ��ع
ذات القيم ��ة االقت�صادي ��ة العليا وتغلي ��ب امل�صالح
اخلا�ص ��ة عل ��ى العام ��ة ،اذ جن ��د ذل ��ك وا�ضحا يف
اكتم ��ال الن�صاب يف جمل�س الن ��واب يف ما يتعلق
باق ��رار ت�شريع ��ات تخ� ��ص ال�صالح الع ��ام  .وعدم
تطبي ��ق قوانني �ص ��درت ومت ن�شره ��ا يف اجلريدة
الر�سمي ��ة مثال قانون تا�سي� ��س امل�صارف االقليمية
ال�ص ��ادر يف ع ��ام  ،2006وت�شريع قوانني الت�صب
يف امل�صلحة العامة بل لأغرا�ض انتخابية.
زيادة حجم التبادل التجاري مع
ال�صني والهند
فيم ��ا ق ��ال الدكت ��ور ميث ��م لعيب ��ي التدري�س ��ي يف
اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة ان ��ه ل ��و متعن ��ا النظر يف
التطورات ال�سيا�سي ��ة فيما حولنا لنجد �أن العراق

�أ�صب ��ح منعطف ��ا جدي ��دا من ��ذ تفج ��ر االو�ضاع يف
�سوري ��ا ،م ��ع وج ��ود توجه نح ��و ماكان يع ��رف بـ
(املع�سك ��ر اال�شرتاك ��ي) يف ال�ساب ��ق يف تعزي ��ز
العالق ��ات م ��ع رو�سي ��ا وحم ��اوالت لرب ��ط العراق
باملع�سكر الدويل الذي ت�شكل رو�سيا القطب االكرب
في ��ه بعيدا عن املع�سكر الغربي  ،والذي تو�ضح من
اجلانب االقت�صادي ب�شكل كبري مع ا�ستبعاد بع�ض
ال�ش ��ركات االمريكي ��ة واالوربي ��ة م ��ن التعاق ��دات
ال�ستخراج النف ��ط العراقي اخلام واحالل �شركات
رو�سي ��ة بدال منه ��ا  ،بنحو يخالف بن ��ود االتفاقية
التي عقدها العراق مع الواليات املتحدة االمريكية
 ،مم ��ا يحم ��ل دالالت ان احلكوم ��ة العراقية �أعدت
بدائ ��ل للتعامل مع الدول االخ ��رى بعد االن�سحاب
االمريكي.
و�أ�ض ��اف ان التوج ��ه العامل ��ي ي�س�ي�ر حالي ��ا نحو
التعام ��ل االقت�ص ��ادي الوا�س ��ع م ��ع م ��ا ي�سم ��ى
باملع�سك ��ر ال�شرق ��ي وحتدي ��دا ال�ص�ي�ن التي متثل
حاليا قوة اقت�صادية كبرية ومتنامية ب�شكل كبري،
وهكذا احلال مع الهند وفتح الأ�سواق املحلية �إمام
تدف ��ق �سلع تلك ال ��دول اىل البالد ،وحماولة �إيجاد
بدائل للقط ��اع النفطي كم�صدر لالقت�صاد الوطني،
وع ��دم االعتماد على بيع النفط اخلام ب�شكل منفرد
فقط كن�شاط انتاجي واقت�صادي وحيد.
ون ��وه ب� ��أن التقاطع ��ات ال�سيا�سية تعد ج ��زءا من
الإ�شكالي ��ة التي تعيق تنفيذ املوازنة املالية وت�أخر
تنفيذ امل�شاريع وع ��دم امل�صادقة على قوانني مهمة
كقان ��ون البن ��ى التحتي ��ة وقان ��ون النف ��ط والغاز،
وال�سب ��ب ان العراق ال توج ��د فيه حلد االن اجماع
من الكت ��ل ال�سيا�سية على ار�ضي ��ة م�شرتكة للعمل
الوطني املن�سج ��م مع ر�أياها املختلفة مما يت�سبب
بحدوث فجوة كبرية تت�سع �شيئا ف�شيئا بني العراق
وحميط ��ه اخلارجي التي اثرت ب�ش ��كل �سلبي على
اقت�صاديات ��ه ،لي�صب ��ح بل ��دا م�ستهل ��كا بنحو كبري
وع ��دم جذب اال�ستثمارات ب�شكل منا�سب للنهو�ض
بواقع ��ه نح ��و االف�ض ��ل  ،وكذل ��ك هيمن ��ة الف�س ��اد
االداري وامل ��ايل ،وا�سلوب عم ��ل االدارة التقليدي
وع ��دم ا�ستثم ��ار الفر� ��ص التي م ��ن �شانها حتويل
الربامج واخلطط اىل واقع ملمو�س .
العدد :
التاريخ / :

2012 /م

 .13على الشركة أو املقاول تقدمي منهاج العمل مع تقدمي وثائق ومؤهالت الكادر الهندسي والفني واالداري العاملني
رسميا ً في الشركة.
 .14ال تقبل مراجعة اخملولني بكتب من الشركة وتقبل فقط مراجعة الوكيل بوكالة قانونية نافذة.
 .15ال يقبل أي حتفظ يقدم من قبل املقاول بخصوص شروط املناقصة.
* مالحظة /الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
* مالحظة /في حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يليه.
* مالحظة /استنادا ً الى كتاب وزارة التجارة املرقم  4969في  2011/2/10سوف يتم حجب البطاقة التموينية على من
ترسو عليه املناقصة.
* مالحظة /على الشركة أو املقاول مراجعة الدائرة الهندسية لالستفسار عن األمور الفنية والتصميمية واخلاص باملشروع.
E-mail: alwaqufshia.okood@yahoo.com

مدير ق�سم العقود احلكومية
2012 / /

وزارة النفط
�شركة توزيع املنتجات النفطية
اعالن مناق�صة حملية رقم  2012/549مبرحلتني
�شراء مولدات كهربائية قدرة )1000 ،500 ،400 ،250( kva
تعلن شركة توزيع املنتجات النفطية عن حاجتها لشراء مولدات كهربائية قدرة (( )1000kva ،500 ،400 ،250وضمن
املوازنة التشغيلية لعام )2012/وباالمكان شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب الى مقر الشركة الكائن في بغداد
منطقة الدورة – مجمع مصفى الدورة النفطي -قسم املشتريات احمللية لقاء مبلغ قدره ( )200000دينار (مائتا الف
دينار) غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه املناقصة مصاريف نشر االعالن علما ً ان الشركة ستقوم بعقد مؤمتر
لالجابة عن االستفسارات يوم األحد املوافق  2012/12/23وهذا املؤمتر ليس الزاميا ً ملقدمي العطاءات.
اخر موعد لقطع الوصوالت من شعبة الصندوق الساعة ( )12ظهرا ً وموعد تسليم العطاءات يوم األحد املوافق
 2012/12/30نهاية الدوام الرسمي (الساعة الواحدة ظهراً) وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم
التالي لتاريخ الغلق بحضور ممثلي أصحاب العروض وعليه فان أي عطاء يصل بعد الفترة احملددة يعتبر متأخرا ً
ويتم رفضه واعادته الى صاحبه دون فتحه وعلى ان ترفق املستمسكات املطلوبة تفاصيلها أدناه مع العطاء.
 -1هوية غرفة جتارة نافذة لعام .2012
 -2عقد تأسيس.
 -3شهادة تأسيس.
 -4اعمال مماثلة.
 -5حسابات ختامية الخر سنة.
 -6كتاب التحاسب الضريبي.
مالحظة-:
موقع وزارة النفط االلكتروني
www.oil.gov.iq
موقع الشركة االلكتروني
Webmail.opdc.oil.gov.iq
عنوان قسم املشتريات احمللية االلكتروني
Purchases_dep@opdc.oil.gov.iq
مع التقدير

املدير العام
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2012 ) كانون الأول6(  اخلمي�س- ) ال�سنة العا�شرة2667( العدد

MIDLAND OIL COMPANY (MdOC)
THIRD ANNOUNCEMENT OF INTERNATIONAL TENDER
NO ( 38 -12 -5007-C1)
Software Hardware for weLL Planning design

Midland Oil Company (MdOC), Baghdad, Iraq, invites all interested and competent
companies to participate m A/M tender , the documents which can be seen on our website
(http://mdoc.oil.gov.iq) , are easily getting from purchasing department, located in Boob
Al-Sham, AI-Rashidyia, Baghdad - Iraq, during. Working hours from 8.00 am - 02.00.pm
after this tim on tenders will be collected agains amount (100, 000) one hundred thousand
Iraqi dinars, and these amounts will be unrfundable, except in one case if mdoc cancels
that tender, the amounts will be refunded, the unbinding conference in the purchasing
deoartment will be held on Wednesday 262012/ at 10. 00 am to answer the participant's
inquiries, and the latest day to receive the bids will be on Wednesday 09 /01 /2013,
Notes:
- offers shouts be in (3) separate parts technical & commercial & :-e required document.
The commercicl bid will be analyze after finishing the technical bid analyzing (in case that the
technical one is Identical).
Commercicl offer validity not less than three month from the closing date above mentioned.
Bid bond validity not less than one month from the validity of the offer.
Terms & conditions for collecting tender documents
1 - A company foundation certificate (foreign companies) should be presented original copies
ratified by the foreign ministry of the supplier country and the Iraqi embassy therein, and for
Iraqi companies& their branches presented from Iraqi ministry of trade obtained from "the
registrar of companies required once a year.
2 - The foreign companies with branches or bureaus in Iraq are requested to submit registration
in Iraqi trade ministry and ratified from (companies registrar office) Status notification should
be obtained from the registrar of companies in Iraq through swift communicatons.
3- if offers are submitted by an agent company, the agency should be officially recognized by
and holding certification with live stamp of the manufacturer or mother companies.
4 -Page (1) of technical offers and price page of commercial offers should be hold only
manufacture clear stamp.
5 - the authorized person should have authorization stamped by the Iraqi embassy at the
country of the bidder or from solicit or for the Iraqi companies .
Documents and conditions required with the offers (a/m document must be provided with the
following document)
1- Tax status from "the general tax office" and financial status should be submitted with
the commercial offer for the Iraqi companies and foreign companies, branches, bureaus and
official agents holding ratification of Iraqi trade ministry (in the required document envelope).
2- Brief overview should be presented for company activities attached with the commercial
offer(in the required document envelope).
3- Offers should be in (2) separate parts technical & commercial with reference and date, each
in (2) copies, sealed & to be submitted or handed over to the purchasing Department, Box
no.(3), in Bob Al Sham, Al-Rashdiya Baghdad Iraq, up to 12 a.m. of the closing date, and any
offer reaches after this time &date and all offers received by e-mail will be disregarded.
4- Tender no., inquiry no. And name of the company that submits the offer should be clearly
shown on the envelopes.
5 – Delivery should be clearly shown unless north oil company decides to determine delivery
period clearly exceptional situations.
6- Port of shipping, route, arrival port and entry to Iraq should be specified in the offer.
7- Full company addresses (country, city, street no., e-mail, tel, no.) Should be clearly shown(in
the required document envelope).
8- Full bank details for the correspondent bank including full posted address, account no., zip
code. could be clearly shown(in the required document envelope).
9- Each foreign economic company which have maintain work in Iraq or involve with special
project should submit written notification to company register as soon as concluding that
agree mentor contract regarding this action or project(in the required document envelope).
10- Country of origin should be specified and the phrases, Europe, European country( EEC.)
etc...Are not accepted) and manufacturer name & country of origin of materials supplied shall
not be subject to any aleraticn whatsoever after signing the contract without the prior written
approval of the first party.
11- A bid bond of equal (I% of total value of the bid) should accompanied with the offor(in the
required docement envelope).
The procedure and process dealing with documents subject to Iraqi law and governmental
regulations on contraact implementations no. 1,2008. Or any other replacement regulations
and the winner of the fender will be notified officially MDOC has the right (at any time) to
susspend or cancel the tender without any
obligations to the bidders, Winner of the tender will bear the cost of announcement.

Director General
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اعالنات
)�شركة نفط الو�سط (�شركة عامة

اعالن للمرة الثالثة المناقصة الخارجية المرقمة
)01-5007-12-38(
Software, Hardware for well planning design

 كافة الشركات الراغبة واملؤهلة لتقدمي عطاءاتها،تدعو شركة نفط الوسط بغداد – العراق
http://mdoc.( للمناقصة أعاله من خالل االطالع على وثائقها احململة على املوقع االلكتروني
–  وشراء وثائقها من قسم املشتريات واالخراج الكائن في منطقة بوب الشام،)oil.gov.iq
 خالل ساعات العمل اليومي (من الساعة الثامنة صباحاً وحتى،الراشدية – بغداد – العراق
 لقاء مبلغ،) وسوف لن تقبل طلبات االشتراك بعد هذا الوقت،الساعة الثانية بعد الظهر
) مائة ألف دينار عراقي علماً ان هذه املبالغ غير قابلة للرد إال اذا ألغيت املناقصة100،000( قدره
 وسيتم عقد مؤمتر فني ملزم في قسم املشتريات لالجابة على،من قبل شركة نفط الوسط
 علماً ان آخر موعد،2012/12/26 االستفسارات في الساعة العاشرة من يوم األربعاء املوافق
.2013/1/9 الستالم العطاءات سيكون في يوم األربعاء املوافق

:مالحظات

)الوثائق املطلوبة+جتاري+* يكون تقدمي العروض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة (فني
.)* يتم حتليل العرض التجاري بعد انهاء التحليل الفني (في حالة مطابقة العرض الفني
.* يكون العرض التجاري نافذ ملدة ثالثة اشهر من تاريخ الغلق املشار اليه اعاله
* تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول لشهر من بعد انتهاء مدة نفاذية
.العطاء املقدم

�شروط �شراء وثائق املناق�صة

 تقدمي شهادة تأسيس الشركة (للشركات غير العراقية) وبنسخة أصلية مصدقة من-1
.وزارة اخلارجية لبلد الشركة والسفارة العراقية في ذلك البلد وملرة واحدة في السنة
 على الشركات غير العراقية التي لها مكاتب أو فروع في العراق تقدمي ما يؤيد تسجيلها-2
.لدى وزارة التجارة العراقية ومصدقاً" من دائرة تسجيل الشركات
 تقدمي شهادة تأسيس الشركة مصدقة من وزارة التجارة العراقية وبنسخة أصلية-3
.بالنسبة للشركات العراقية وفروعها وملرة واحدة في السنة
 على ان يتضمن رقم الهاتف وعنوان، االسم الكامل والعنوان للمخول بتوقيع العطاءات-4
.البريد االلكتروني بغية االتصال به في املراحل الالحقة من املناقصة
 على ممثلي الشركات واخملولني تقدمي تخويل رسمي مصدق من السفارة العراقية من بلد-5
الشركة (غير العراقية) أما بخصوص الشركات العراقية فيجب تقدمي تخويل مصدق من
.قبل كاتب العدل في العراق

الوثائق وال�شروط املطلوبة مع العطاءات (تقدمي الوثائق �أعاله ا�ضافة اىل
)الوثائق التالية

 تقدمي كتاب يبني فيه سالمة املوقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب واملوقف املالي مع-1
العرض التجاري للشركات العراقية املشاركة وفروع الشركات االجنبية ومكاتبها ووكالئها
.)املسجلون رسمياً في وزارة التجارة العراقية (توضع في ظرف الوثائق املطلوبة
.) تقدمي ملخص لألعمال التي قامت باجنازها الشركة (توضع في ظرف الوثائق املطلوبة-2
 تقدمي العروض الفنية والعروض التجارية مرقمة ومؤرخة وبشكل منفصل بثالث نسخ-3
- الواقع في بوب الشام،)3(  صندوق رقم،لكل منهما وبظروف مغلقة الى قسم املشتريات
 ظهرا" من يوم الغلق اضافة الى12/-  في موعد أقصاه الساعة، العراق- بغداد-الراشدية
املستمسكات املشار اليها في أعاله وتهمل جميع العروض املقدمة بعد ذلك الوقت والتاريخ
.وكذلك جميع العروض التي ترسل بالبريد االلكتروني
 يثبت على الظرف وبشكل وخط واضح رقم املناقصة ورقم الطلبية واسم الشركة املقدمة-4
.للعرض وتاريخ الغلق
 حتديد فترة التجهيز بشكل واضح في العرض عدا احلاالت اإلستثنائية التي حتدد فيها فترة-5
.التجهيز من قبل شركة نفط الوسط صراحة
. حتديد ميناء الشحن وطريق الشحن وميناء الوصول ومنطقة دخول املواد الى العراق-6
 العنوان، العمارة، الشارع، املدينة، حتديد العنوان الكامل للشركة املقدمة للعرض (الدولة-7
.) ورقم الهاتف) (توضع في ظرف الوثائق املطلوبة،االلكتروني والعنوان البريدي
SWIFT  الرقم الرمزي، حتديد العنوان الكامل للمصرف املراسل (االسم الكامل للمصرف-8
 العنوان االلكتروني والعنوان البريدي) (توضع في ظرف الوثائق، رقم احلساب،CODE
.)املطلوبة
ً
 على الشركة أو املؤسسة االقتصادية األجنبية التي متارس نشاط دائما في العراق أو متعاقدة-9
لتنفيذ مشروع ميعن ان تقدم اشعارا ً مكتوباً الى مسجل الشركات حال ابرامها املعاهدة او
.)االتفاق او العقد املتعلق بنشاطها أو مشروعها (توضع في ظرف الوثائق املطلوبة
 وال يقبل تبيت عبارة املنشأ أوربي أو صناعة، حتديد بلد منشأ البضاعة بشكل واضح-10
 الخ والميكن تغيير اسم املصنع أو بلد املنشأ للمواد اجملهزة ألي سبب كان بعد توقيع...أوربية
.العقد أو بعد استحصال موافقة خطية مسبقة من الطرف األول
) من قيمة العطاء (توضع في ظرف الوثائق%1(  تقدمي التأمينات لكل مناقصة والبالغة-11
.)املطلوبة
إن آلية واسلوب معاجلة الوثائق مبني في وثائق املناقصات وانها خاضعة للقوانني العراقية
 أو أية تعليمات حتل محلها وسيبلغ2008 ) لسنة1( ولتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
 ويحق لشركة نفط الوسط تعليق أو إلغاء املناقصة،ًاملناقص الفائز باملناقصة بذلك رسميا
 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور،في أي وقت بدون ان تتحمل أي تعويض للمناقصني
.نشر اإلعالن

المدير العام
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