4

محليات
مجرد كالم
 عدوية الهاليل

�شباب..و�شباب
يق ��ول ماركيز �إن االن�سان يحق له �أن ينظر من فوق اىل الآخر
فقط حني يجب �أن ي�ساعده على الوقوف ،ونحن لدينا نوعان
م ��ن الب�شر..ن ��وع ينظ ��ر من ف ��وق اىل الآخ ��ر لي�ساع ��ده على
الوق ��وف كما يقول ماركي ��ز ،ونوع ينظ ��ر اىل الآخر من فوق
تعالي� � ًا وتك�ب�ر ًا وغرور ًا فالي ��راه والي�شعر به ب ��ل يرى نف�سه
فقط..وق ��د ر�أيت هذا الفرق بو�ضوح خالل االيام الفائتة حني
التقي ��ت ب�أ�صغر نا�شطة عراقية يف �إح ��دى االحتفاليات ..فتاة
يف ال�سابع ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمرها ا�سمه ��ا (روان �س ��امل) تتدفق
طاق ��ة واح�سا�س ًا وحيوي ��ة ،ومتل�ؤها الثق ��ة بنف�سها والإميان
مبا تقدمه ،فقد وجدت ال�صغرية روان يف دخول النازحني من
امل ��دن التي احتلتها داع� ��ش اىل مدينتها باب ��ل فر�صة مل�ساعدة
�أطفالهم عل ��ى الوقوف..جعلت منهم ق�ضيته ��ا فمنحتهم وقتها
ومواهبه ��ا لتقدم لهم املتعة والفائدة عرب �أن�شطة فنية وثقافية
وان�ساني ��ة ،ومل يثنه ��ا ح ��رق منزله ��ا بع ��د انتقاده ��ا لبع� ��ض
ال�سلبي ��ات يف املحافظ ��ة عن موا�صل ��ة ان�شطته ��ا االن�سانية..
ويف نف� ��س االحتفالية ،التقيت �شاب� � ًا ا�سمه (حممد ديالن) من
حمافظ ��ة االنب ��ار يقود فريق ًا طوعي� � ًا لالغاث ��ة والتنمية اطلق
عليه ا�سم (و�صل ت�صل) ق ��ام مبهمة توزيع امل�ساعدات وامل�ؤن
عل ��ى الالجئني كما �شارك بانقاذ اجلرح ��ى يف عمليات حترير
املو�صل وم ��ازال يوا�صل ان�شطته االن�سانية..لقد عك�س هذان
ال�شابان �صورة ايجابية لل�شباب الفاعل الذي ميكنه بناء وطن
مبع ��زل عن مفاهيم الطائفية والأنانية واالنتهازية وميكن من
خاللهما �أن نلمح ب�صي�ص ًا من الأمل بامل�ستقبل..
يف نف� ��س اال�سب ��وع� ،سمعن ��ا عن حادثة جن ��ل حمافظ النجف
ال ��ذي قب�ض علي ��ه �ضمن ع�صاب ��ة تعمل يف جت ��ارة املخدرات
وتب�ي�ن �إنه يحمل عدة هويات و�صف ��ات ر�سمية ت�ؤهله لدخول
�أي ��ة منطقة حمظورة يف الدولة ،وعلى الرغم من القب�ض عليه
متلب�س ًا فقد وجد من يربر له �سلوكياته ويحاول ايجاد خمرج
له ،ول ��ن ن�ستغرب �أبد ًا �أن تنتهي الق�ضي ��ة ويخرج منها بريئ ًا
ويتحم ��ل غ�ي�ره وزره ��ا فقد تع ��ود ه ��ذا ال�ش ��اب �أن ينظر اىل
الآخري ��ن من ف ��وق واليرى �أمامه �إال م�صلحت ��ه اخلا�صة ،وقد
ترب ��ى على ذل ��ك ومثله �شريح ��ة وا�سعة من �أبن ��اء امل�س�ؤولني
الذين مل يجربوا الوجع العراقي وتعلموا يف مدار�س �أهاليهم
الأناني ��ة والبح ��ث عن املناف ��ع ال�شخ�صي ��ة واال�ستخفاف مبن
هو�أقل منهم والو�ص ��ول اىل �أهدافهم ب�أب�سط الطرق وحتقيق
�أمنياته ��م بج ��رة قلم..وه ��ذه ال�شريح ��ة م ��ن ال�شب ��اب تعك�س
ال�ص ��ورة ال�سلبية ملن ترب ��ى على الف�ساد وااللت ��واء وبالتايل
فه ��م من �سي�سهم يف هدم الوطن وبهم �سيكون امل�ستقبل معتم ًا
وخميف ًا..
وبني هات�ي�ن ال�شريحتني من ال�شباب يتل ��وى الوطن متوجعاً
بانتظ ��ار جرعة دواء تعيد �إليه عافيته ولن يتحقق ذلك �إال ب�أن
متنح الفر�ص كاملة لبناة الوطن وتفتح �أمامهم ال�سبل لإجناز
مايطمحون اليه م ��ن م�شاريع ان�سانية وفاعلة ،بينما يحا�سب
اجليل الواعد م ��ن املف�سدين ال�صغار ويت ��م تقليم �أظافره قبل
�أن تتح ��ول اىل خمال ��ب تنب� ��ش يف قل ��ب الوط ��ن لتجه ��ز على
ماتبق ��ى فيه من نب�ض حي...فهل �سيكون القانون في�ص ًال هذه
امل ��رة لي�صبح جنل املحافظ عربة لغ�ي�ره �أم �أداة يف �أيدي من
ي�شكلون ��ه ح�س ��ب �أهوائهم..رمبا تتكرر جتاربن ��ا املريرة معه
فقد ُبرئ متهمون و�أدين �أبرياء من قبل ،فهل �سي�سهم يف زيادة
عتمة امل�ستقبل؟...
تعود هذا ال�شاب �أن ينظر اىل
الآخرين من فوق واليرى �أمامه �إال
م�صلحته اخلا�صة ،وقد تربى على
ذلك ومثله �شريحة وا�سعة من �أبناء
امل�س�ؤولني الذين مل يجربوا الوجع
العراقي وتعلموا يف مدار�س �أهاليهم
الأنانية
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انخفا���ض مع��دالت الأمط��ار ب�سب��ب التغ�يرات املناخي��ة
 منبئ جوي  :لهذه اال�سباب �سن�شهد �شحة يف الأمطار وزيادة يف الغبار
يتابع العديد من العراقيين
تطبيقات الأنواء الجوية في
هواتفهم ّ
النقالة بين لحظة
و�أخرى ،فهم ي�أملون في �أن
تت�ساقط الأمطار ولو ل�ساعة
واحدة ع ّلها ّ
تنقي الأجواء
وتغ�سل الطرقات وال�ساحات
التي غطاها التراب.
ورغم غياب االمطار فان
المواطنين لم ي�صابوا بالي�أ�س
من هطول االمطار ،كما تنب�أت
لنا دائرة االنواء الجوية حيث
اخبرتنا مديرة المناخ في
هيئة االنواء الجوية �ساجدة
علي ح�سن �إن”هذا المو�سم
يتوقع ان تكون االمطار فيه
قليلة وان هذا االمر �سيكون
عك�سي ًا مع كمية الغبار للعام
المقبل".

بغداد  /املدى
و�أ�ضاف ��ت ح�س ��ن �أنه"على الرغ ��م من قدوم
ف�ص ��ل ال�شت ��اء �إال ان درج ��ات احل ��رارة مل
ت�سجل انخفا�ض ًا ملحوظ ًا بدرجات احلرارة،
حيث م ��ن املتوقع �أن ت�شهد اال�سابيع املقبلة
البدء الفعلي لهذا ال�شهر".
وتابع ��ت �أن"الع ��راق ينتظ ��ر التعر� ��ض
ملنخف�ض البح ��ر املتو�سط الذي يف كل مرة
�سي�ؤث ��ر عل ��ى درجات احلرارة مل ��دة خم�سة
�أي ��ام تقريب� � ًا" ،مبينة ان"ه ��ذا املنخف�ض ال
ميك ��ن معرف ��ة وقته قب ��ل مدة طويل ��ة ولكن
�سيعلن عنه ريثما يتم الت�أكد منه".
وت�ؤك ��د خرائ ��ط الطق� ��س امل�ستقبلي ��ة
�أن"اجلف ��اف عن ��وان ه ��ذا املو�س ��م و�أن
الأمط ��ار ت�صبح �أقل م ��ن معدالتها ال�سنوية
على البالد خالل بداية مو�سم ال�شتاء".
وت�ش�ي�ر اخلرائ ��ط اىل �أن الأ�شه ��ر (�شباط
و�آذار وني�س ��ان) �ستك ��ون الأمط ��ار فيه ��ا
�أعل ��ى من املعدل (�أي مع نهاية ف�صل ال�شتاء
وبداي ��ة ف�ص ��ل الربيع)ح�س ��ب مان�ش ��ره
املتنبىء اجلوي العراقي �صادق عطية.
وح�سب توقعات مناخي ��ة ف�أن"�أقل االماكن
هط ��و ًال لالمطار هي غرب ��ي البالد وجنوب
غرب ��ي (البادي ��ة الغربي ��ة) و�أك�ث�ر الأماكن
هطو ًال لالمطار هي مدن �شرقي البالد خالل

نهاية ال�شتاء".
فيم ��ا �أو�ض ��ح منبئ جوي� ،أ�سب ��اب تناق�ص
مع ��دالت الأمط ��ار يف العراق خ�ل�ال مو�سم
ال�شتاء احلايل.
وق ��ال �ص ��ادق عطي ��ة يف �صفحت ��ه عل ��ى
الفي�سب ��وك� ،أن"مو�ض ��وع �ش ��ح الأمط ��ار
وتناق�صه ��ا �أق ��ل م ��ن معدالته ��ا ه ��و لي� ��س
بالأم ��ر اجلدي ��د عل ��ى الب�ل�اد فق ��د حدث يف
موا�س ��م �سابق ��ة ،ولك ��ن الغريب ه ��و تكرار
�سنوات اجلفاف يف الف�ت�رة الأخرية يدعو
اىل و�ضع عالم ��ات �إ�ستفهام عديدة و�إيجاد
احللول البديلة رغم ندرتها!".
و�أ�ض ��اف� ،أن"�ش ��ح كمي ��ات الأمط ��ار ه ��ذا
املو�س ��م ال يخ� ��ص الع ��راق لوح ��دة وامن ��ا
عم ��وم منطقة ال�شرق االو�س ��ط و�أجزاء من
�آ�سي ��ا وافريقي ��ا �أي�ض� � ًا عدا بع� ��ض الأماكن
كب�ل�اد ال�ش ��ام و�أج ��زاء م ��ن تركي ��ا كان ��ت
امطارها غزيرة �أحيان ًا وكمياتها الب�أ�س بها
وجتاوزت املعدالت �أحيان ًا".
وبني �إن"الظواه ��ر واملتغريات اجلوية يف
حال ��ة الطق�س �سواء يف العراق او �أي مكان
�آخ ��ر ترتب ��ط باملتغ�ي�رات املناخي ��ة العاملية
وه ��ذه بدوره ��ا يحددها حرك ��ة املنظومات
ال�ضغطية يف طبقات اجلو كافة".
و�أو�ضح عطية �إن"�أي تغيري يف حركة هذه
املنظوم ��ات وانحرافها ع ��ن م�سارها املعتاد
ل�سبب مناخ ��ي� ،سي�سبب تغيري ًا يف توزيع
كميات الأمطار يف مناطق متفرقة من العامل
�إ�ضافة اىل تط ّرف كبري يف درجات احلرارة
ب�ي�ن مكان و�آخر ،وه ��ذا قد مت مالحظته عن
طريق انخفا�ض درجات احلرارة امل�صاحبة
لعوا�ص ��ف ثلجية اجتاح ��ت مناطق وا�سعة
م ��ن �أم�ي�ركا و�أوروب ��ا ،يف الوق ��ت ال ��ذي
تعاين منه منطقتنا من ارتفاع غري م�سبوق
بدرجات احلرارة فوق معدالتها!".

ولف ��ت اىل �أن"الع ��راق و�شب ��ه
اجلزيرة من ال ��دول الأكرث ت�ضررا يف حال
حدوث �أي تغيري يف املنظومات ال�ضغطية،
التي ت�ساهم يف حدوث حاالت جوية ممطرة
خالل املو�سم املطري ،لكوننا �أ�سا�س ًا نعي�ش
يف مناخ �شبه �صحراوي �شحيح الأمطار".
وتاب ��ع املنب ��ئ اجلوي"ما ج ��رى مالحظته
هذا املو�س ��م حتدي ��د ًا! فال�سيناري ��و املعتاد
كما تعلمون خالل موا�سم ال�شتاء �أو الربيع
املمط ��رة يتمث ��ل يف اندف ��اع املنخف�ض ��ات
القرب�صي ��ة املتو�سطي ��ة �أو املنخف�ض ��ات
االطل�سي ��ة نح ��و البالد والت ��ي تتكون فوق
املتو�سط او الأطل�سي على التوايل".
وق ��ال �إن"ه ��ذه املنخف�ض ��ات ،ح�ي�ن تتوغل
نح ��و مناطقن ��ا ومبا حتمل ��ه م ��ن كميات ال
ب�أ� ��س بها من الأمط ��ار ،ي�صادف يف طريقها
ن�ش ��اط ملحوظ لـ منخف� ��ض ال�سودان الذي
يغذي هذه املنخف�ضات باحلرارة ال�سطحية
والرطوبة البنائية ويندمج مع املنخف�ضات
ال�سطحي ��ة لتولي ��د ح ��االت ع ��دم ا�ستق ��رار
ووفرة يف الأمطار نتيجة لهذا االندماج".
و�أكد عطية �إن"املرتفع اجلوي �شبه املداري
ه ��و مرتف ��ع دائم ��ي يتك ��ون ب�سب ��ب هبوط
اله ��واء عل ��ى خط ��وط عر� ��ض � 30شم ��ا ًال
وجنوب ًا وهو مرتفع جوي عبارة عن حزام
م ��ن ال�ضغ ��ط املرتفع حتيط خالي ��اه جميع

ال ��دول الواقع ��ة عل ��ى خط ��وط
العر� ��ض ه ��ذه ،ه ��ذا املرتف ��ع ينح�س ��ر يف
موا�س ��م ال�شتاء الطبيعي ��ة نحو بحر العرب
وفائدت ��ه تك ��ون �أع ��م حينه ��ا ل ��كل اجلزيرة
بتغذي ��ة املنخف�ض ��ات العلي ��ا والأخادي ��د
اجلوي ��ة بالرطوب ��ة عن طري ��ق رياحه التي
تتج ��ه نح ��و مراكزه ��ا وبالت ��ايل وف ��رة يف
كمي ��ات االمط ��ار خ�ل�ال املو�س ��م املط ��ري..
ولكن!".
و�أ�ضاف"م ��ا ح�ص ��ل ه ��ذا املو�س ��م �أو باقي
موا�س ��م اجلف ��اف الأخرى"،مبين ��ا �أن"هذا
املرتف ��ع يتمركز بقي ��م �ضغ ��ط مرتفعة على
م�ساحات وا�سعة من �شبه اجلزيرة العربية
وجنوب ��ي الع ��راق وو�سط ��ه ،مم ��ا ي�سب ��ب
غل ��ق كام ��ل للمنطقة"مروحة تهب ��ط الهواء
لال�سفل"و�إعاقة""Blockيعم ��ل على منع
توغ ��ل �أي منخف�ض حركي جبه ��وي او �أي
�إخ ��دود بارد يف طبقات اجل ��و العليا لكونه
متعمق ًا يف تل ��ك الطبقات اي�ض� � ًا ،باال�ضافة
اىل دورة يف �ض ��ح ه ��واء ج ��اف م ��ن �شب ��ه
اجلزيرة وي�سبب ارتف ��اع درجات احلرارة
علين ��ا ومن ��ع منخف� ��ض ال�س ��ودان الك�سول
�أ�سا�سا يف هذا املو�سم ب�سبب �سالبية ثنائي
قط ��ب الهندي  IODال ��ذي نتج عنه تربيد
اجل ��زء الغربي من بح ��ر الع ��رب وتناق�ص

االنب��ار تبع��ث بر�سال��ة للتعاي���ش ال�سلم��ي ب�ين الأدي��ان
االنبار  /انت�صار امليايل
بالتعاون مع كلية املعارف اجلامعة
وبالتن�سي ��ق م ��ع حمافظ ��ة االنبهار
مت �أحي ��اء مهرج ��ان (التعاي� ��ش
ال�سلم ��ي ب�ي�ن الأديان) ال ��ذي �أقامه
االحت ��اد ال ��دويل لإع�ل�ام الأقلي ��ات
وحق ��وق الإن�س ��ان ي ��وم الأحد 21
كان ��ون الث ��اين  2018وبح�ض ��ور
ممي ��ز لنخب ��ة م ��ن �أه ��ايل االنب ��ار
�ض ��م نائ ��ب حماف ��ظ االنب ��ار عل ��ي
فرحان حميد وعمي ��د كلية املعارف
اجلامعة الأ�ستاذ يعقوب ناظم حمد
وال�شي ��خ الدكت ��ور حمم ��د عبدالله
ومدير �شرطة االنب ��ار اللواء هادي
رزيج ك�س ��ار ووفد من رابطة املر�أة
العراقي ��ة بالإ�ضاف ��ة لنخب ��ة م ��ن
املثقفني وممثل ��ي منظمات املجتمع
املدين وطالب الكلية يف املحافظة.
ابتد�أ احلفل بت�ل�اوة القر�آن الكرمي
للق ��ارئ م�صطف ��ى حمم ��د تاله ��ا
الوق ��وف دقيقة حداد وف ��ا ًء لأرواح
�شه ��داء العراق بعدها عزف الن�شيد
الوطن ��ي وقوف ًا ،وت�ضم ��ن برنامج
املهرجان الذي قدم ��ه عريف احلفل
الأ�ست ��اذ وال�شاع ��ر �أ�سام ��ة �أل
معي ��وف عدد ًا م ��ن الكلم ��ات ومنها
كلمة نائب املحافظ لل�ش�ؤون الفنية
وكلم ��ة عمي ��د كلية املع ��ارف وكلمة
الدكت ��ور مدي ��ر �شرط ��ة االنب ��ار،
وكلم ��ة ال�شي ��خ الدكت ��ور حمم ��د
عبدالله �أمام وخطيب جامع الدولة
الكب�ي�ر ،وكلم ��ة رئي� ��س االحت ��اد
ال ��دويل لإع�ل�ام الأقلي ��ات حمم ��ود
املندي ��ل الت ��ي �أ�ش ��ار فيه ��ا �إىل دور

مهرجان
(التعاي�ش
ال�سلمي بني
الأديان)
�أبناء املحافظة يف �إ�شاعة التعاي�ش
ال�سلمي بني الأديان ودور الع�شائر
امل�ساندة يف ط ��رد تنظيمات داع�ش
الإرهابي ��ة و�أهمي ��ة الإ�ص ��رار على
�إع�ل�اء الهوي ��ة العراقي ��ة ف ��وق كل
امل�سميات واالنتماءات.
يذك ��ر �إن املهرج ��ان �شه ��د م�شاركة
مميزة للم ��ر�أة حيث �شارك وفد من
رابطة امل ��ر�أة العراقية �ضم عدد من
الزمي�ل�ات ،كم ��ا كان للرابطة كلمة
�ألقتها �سكرت�ي�رة الرابطة �شمريان
مروكل وجاء يف كلمتها �أهمية دور

الإع�ل�ام يف تثبي ��ت مالم ��ح ال�سلم
الأهل ��ي مب ��ا يحافظ عل ��ى الوحدة
الوطني ��ة والتما�س ��ك االجتماع ��ي
داخ ��ل املجتم ��ع العراق ��ي ،م�ؤك ��دة
على �أن هذا يحت ��اج �إىل الدعم عرب
احلوار البناء باعتباره �أحد ركائز
حتقي ��ق الدميقراطي ��ة والتي يجب
�أن نحر�ص عليه ��ا وجميعنا يعرف
قيمة الكلم ��ة ودورها وت�أثريها يف
تعزيز اللحمة الوطني ��ة ،و�أ�ضافت
مروكل يف كلمتها �إننا بحاجة ما�سة
�إىل ال�سل ��م الأهل ��ي واال�ستق ��رار

االجتماع ��ي ،وان الو�ص ��ول �إىل
ال�سل ��م الأهل ��ي ال يت ��م �إال ب�سي ��ادة
القان ��ون وتوف ��ر العدال ��ة والعف ��و
للو�ص ��ول �إىل جمتم ��ع الت�سام ��ح،
وا�ستخ ��دام الإع�ل�ام ل�سعادته بدل
من ا�ستخدام ��ه ا�ستخداما تدمريي ًا
للتحري� ��ض عل ��ى العن ��ف والقت ��ل
والتخريب والفنت ,مما ول َّد ت�صعيد
لل�صراعات التي �ساهمت يف تدمري
املجتم ��ع وجعل ��ه يف حال ��ة خ ��وف
وذع ��ر ،هن ��اك حاج ��ة تفعي ��ل بنود
ميث ��اق الأع�ل�ام الوطن ��ي للتعاي�ش

ال�سلمي وال ��ذي ي�ؤكد على االلتزام
بالقوانني وع ��دم التمييز واحلفاظ
عل ��ى وح ��دة الدول ��ة ومتا�س ��ك
املجتم ��ع وع ��دم �إط�ل�اق الأح ��كام
امل�سبقة التي تلحق ال�ضرر بالإفراد
�أو امل�ؤ�س�س ��ات وع ��دم ا�ستغ�ل�ال
الو�ض ��ع االجتماع ��ي والإن�س ��اين
واالقت�صادي لل�ضحايا.
ج ��اء �ضمن فق ��رات املهرج ��ان كلمة
لرئي� ��س منظم ��ة املواطن ��ة حلقوق
الإن�س ��ان الأ�ستاذ حمم ��د ال�سالمي
والت ��ي ع�ب�ر فيه ��ا (�إن الإن�س ��ان

الرطوبة".
و�أ�ستط ��رد بالقول"بالت ��ايل فقدنا جزء مهم
يف تغذي ��ة ه ��ذه املنخف�ض ��ات ع ��دا ح ��االت
مطري ��ة خجول ��ة عل ��ى اجلن ��وب والو�سط
نتج ��ت ع ��ن حدوث"ك�س�ي�ر"(اي اندف ��اع
ه ��واء ب ��ارد على مناط ��ق معينة م ��ن البالد
يف طبق ��ات اجلو العليا) ،ومل ت�شهد مناطق
عدي ��دة من الع ��راق و�شبه اجلزي ��رة �سوى
هطول قطرات من االمطار".
وخت ��م املنب ��ئ اجل ��وي بالقول"ه ��ذا ه ��و
ال�سب ��ب الإنوائ ��ي النع ��دام االمط ��ار م ��ن
خالل مالحظاتنا ه ��ذا املو�سم� ،أما اال�سباب
الأخرى التي ترتبط الواحدة بالأخرى فهي
عدي ��دة ويطول ال ��كالم عنها ،منه ��ا ظواهر
مناخي ��ة رمب ��ا له ��ا ت�أث�ي�ر مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر
مبا�ش ��ر �أو رمب ��ا هي �أ�سا�س� � ًا تت�أثر بظاهرة
االحتبا�س احلراري العاملي وزيادة معدالته
{كظواهر الالنينا وتذبذب �شمال االطل�سي
وثنائي قط ��ب الهندي]� ،أما ما ن�صنعه نحن
ب�أيدين ��ا فه ��و ال يحت ��اج اىل تعلي ��ق �أو
درا�س ��ة ،لكونه ظاهر ًا للجميع ويتلخ�ص
يف جتري ��ف متعم ��د لالرا�ض ��ي الزراعية
مما نتج عن ��ه تناق�ص الرطوبة ال�سطحية
املحلي ��ة مم ��ا ي� ��ؤدي اىل جف ��اف االجواء
وبالت ��ايل ف�أن ��ه عن ��د ق ��دوم املنخف�ض من
البح ��ر املتو�س ��ط ال يج ��د الدع ��م ال ��كايف
ال م ��ن �أر�ضن ��ا وال م ��ن ال�س ��وداين فيذهب
مبتعد ًا داعي ًا الل ��ه �أن نعي ما يجري حولنا
ونتعظ".
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل حذر خب�ي�ر اقت�صادي،
م ��ن هج ��رة الفالح�ي�ن نح ��و امل ��دن ب�سب ��ب
قل ��ة االمط ��ار و�ش ��ح املي ��اه يف الأنه ��ار ،ما
يعن ��ي خ ��روج مالي�ي�ن الدوامن ع ��ن اخلطة
الزراعي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل ت�أث�ي�ر ذل ��ك على
احلي ��اة االقت�صادي ��ة للفالح�ي�ن واملزارعني
ومربي املوا�شي.
ويق ��ول م�ل�اذ االم�ي�ن� ،إن"للمي ��اه اهمي ��ة
عظمى يف حياة الفالحني ،وانها تتدخل يف
وجودهم وعالقته ��م بالأر�ض" ،م�شري ًا اىل
�أن"�شحته ��ا �أو زيادتها ت�سب ��ب ا�ضرار ًا يف
حياتهم ومعي�شتهم".
وب�ي�ن االم�ي�ن �أن"�ش ��ح االمط ��ار يف ه ��ذا
املو�س ��وم بالتزام ��ن م ��ع �شح مي ��اه االنهار
ب�سبب قرار تركيا اخلا�ص مبلء �سد الي�سو
رمب ��ا تت�سب ��ب ب�ت�رك الفالح�ي�ن ارا�ضيه ��م
خ�صو�ص ��ا يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة
والأهوار،والتوج ��ه نحو املدن للبحث على
العمل يف مهن �أخرى بعيدة عن الزراعة".
و�أ�ضاف�،أن"ال�ش ��ح املائ ��ي ه ��ذا املو�س ��وم
�سيت�سبب بخ ��روج ما يقارب من  15مليون
دومن عن اخلطة الزراعية وهذا الأمر يعني
�ضع ��ف املداخي ��ل الأ�سرية للفالح�ي�ن الذين
يعتم ��دون عل ��ى بي ��ع حا�صالته ��م الزراعية
ومنتجات املوا�ش ��ي يف املعي�شة،اىل جانب
حرم ��ان االقت�ص ��اد العراق ��ي م ��ن املنتجات
الزراعي ��ة الت ��ي كان ��ت تدخ ��ل �ضم ��ن دورة
العراق االقت�صادية".

اعـــالنات
ي�ستق ��ر يف وطن م�ستقر بالعالقات
الإن�ساني ��ة ،والعي� ��ش امل�ش�ت�رك
وامل�س ��اواة �أم ��ام القان ��ون وهك ��ذا
هو الإن�سان عامل حمرك للح�ضارة
والتمدن عندم ��ا ينفتح على احلياة
بتنوعه ��ا وي�ؤخ ��ر التق ��دم عندم ��ا
ينغل ��ق عل ��ى نف�س ��ه �أو ع�شريته �أو
دينه فتخ�سر احل�ضارة والعمران).
متي ��ز املهرج ��ان بفقرات ��ه ال�شعرية
ع�ب�ر ق�صائ ��د لل�شع ��راء عبدالل ��ه
بن ��در وال�شاع ��ر مثنى ك ��رمي علي،
و�أوبري ��ت (مل ال�شم ��ل) لع ��دد م ��ن
الفنان�ي�ن ال�شباب من طلب ��ة الكلية،
بالإ�ضافة �إىل لوحة زيتية نفذت من
قبل جمموعة من الأ�ساتذة والطلبة
الر�سام�ي�ن ( يحي ��ى الزه�ي�ري
والفن ��ان حذيف ��ة حمم ��ود والفنان
�أن ��ور النقا� ��ش) ع�ب�روا فيه ��ا ع ��ن
وحدة العراق والتعاي�ش ال�سلمي.
هذا وقام الوفد امل�شارك وبالتن�سيق
م ��ع قي ��ادة �شرط ��ة االنب ��ار بزيارة
عدد م ��ن مناطق املحافظ ��ة للآطالع
عل ��ى الأو�ض ��اع بع ��د حتري ��ر املدن
كما ج ��رت زي ��ارة الكنائ� ��س وتفقد
العوائ ��ل امل�سيحي ��ة ومعرف ��ة
�أو�ضاعهم واحتياجاتهم.
ي�أت ��ي ه ��ذا املهرج ��ان كج ��زء م ��ن
�سرتاتيجي ��ة منظم ��ات املجتم ��ع
امل ��دين ودوره ��ا يف ن�ش ��ر ثقاف ��ة
الت�سام ��ح وال�سالم واحرتام الآخر
ونب ��ذ العن ��ف والتط� � ّرف وحماي ��ة
حق ��وق الأقلي ��ات و�ضم ��ان العي�ش
للجميع بكرامة دون متييز وتر�سيخ
قي ��م التعاي�ش ال�سلمي والإخاء بني
جميع الفئات والطوائف.

م � /إعـــــالن

مناق�صة ا�ستريادية

 2018 / 3م /د جتهي��ز اج��زاء ن�ص��ف م�صنع��ة للمقيا���س االلك�تروين
(�أحادي الطور وثالثي الأطوار) ح�سب الفقرات والكميات املدرجة يف
املوا�صفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم ملعلم املقيا�س االلكرتوين.
(معلنة للمرة الأوىل)

تاري��خالغل��ق()2018/2/28

يس��ر (وزارة الصناعة واملعادن  /ش��ركة ديالى العامة) بدع��وة مقدمي العطاءات
املؤهل�ين وذوي اخلب��رة لتق��دمي عطاءاته��م مبوجب الوثائ��ق القياس��ية االلزامية
وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1عل��ى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلص��ول على معلومات إضافية
االتصال (ش��ركة ديالى العامة) وعبر البريد االلكترون��ي (www.dialacompany.
 )comوكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( )334104دوالر (ثالثمائة وأربعة وثالثون ألف
ومائة وأربعة دوالر) واصل مخازن الشركة.
ب -مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو ( )10023دوالر (عشرة االف وثالثة
وعشرون دوالر فقط) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة ه��و ( )150000دينار عراق��ي (فقط مائة
وخمسون ألف دينار عراقي ال غيرها) غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من
قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د -على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع
(مناذج العطاء) ويجب أن يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن
تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
* مالحظ��ة :تعفى الش��ركات األجنبي��ة الرصينة التي ليس لديه��ا فرع او متثيل
رس��مي او وكي��ل جتاري مس��جل في الع��راق من تقدمي وصل ش��راء مس��تندات
املناقصة.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العامة  /طريق بغداد
بعقوب��ة اجلديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون
الس��اعة الثاني��ة ظهرا ً من تاريخ غل��ق املناقصة ف��ي  2018/2 /28وان العطاءات
املتأخ��رة س��وف ترفض وس��يتم فتح العط��اءات بحضور مقدم��ي العطاءات او
ممثليه��م الراغب�ين باحلضور ف��ي العنوان اآلتي (مقر ش��ركتنا  /غرف��ة جلنة فتح
العروض) في الس��اعة التاس��عة صباحا ً ليوم  2018/3/1وفي حالة مصادفة يوم
الغلق عطلة رس��مية يكون اليوم التالي للدوام الرس��مي ه��و آخر موعد لتقدمي
العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .

عبد الر�سول حممد عارف
املدير العام وكالة

