
مجل�س بابل يعتبر المقابر الجماعية جريمة اإبادة بحق ال�شعب العراقي 
 بابل /�إقبال محمد

ق����رر م��ج��ل�����س م��ح��اف��ظ��ة ب���اب���ل ب��الإج��م��اع 
�إب���ادة  جريمة  �لجماعية  �لمقابر  �ع��ت��ب��ار 
وتوجيه  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعب  بحق  جماعية 
�لتحادية  و�لحكومة  �لنو�ب  لمجل�س  ند�ء 
لإ�شد�ر قانون بذلك كما تقرر �إطالق �أ�شبوع 
ذلك  قريبًا، جاء  بابل  في  �لجماعية  �لمقابر 
�لإن�شان  حقوق  وزي��ر  وكيل  زي���ارة  خ��الل 
عبد �لكريم �شالل لمحافظة بابل ولقائه مع 

�لحكومة �لمحلية.
�لجماعية  �لمقابر  �عتبار  �إن  �شالل  وق��ال   
�لوز�رة  �أول��ت  قر�ر مهم وقد  �إب��ادة  جريمة 
وملحوظًا  و��شحًا  �هتمامًا  �لمو�شوع  هذ� 
مع  نعمل  ونحن  لقانون  يحتاج  ذل��ك  و�ن 
�لنو�ب  مجل�س  في  �لإن�شان  حقوق  لجنة 

لإ�شد�ر هذ� �لقانون. 
جد  بكل  تعمل  �ل���وز�رة  �أن  �لوكيل  وب��ّي��ن 
�لجماعية  �لمقابر  توثيق  �جل  من  وعلمية 
�ل���وز�رة  ف��ي  ق�شما  هناك  و�ن  �ل��ع��ر�ق  ف��ي 
�إقامة  ف��ي  ج���ادون  ون��ح��ن  ذل��ك  على  يعمل 
ن�شب تذكارية في �لمحافظات �لتي وجدت 
ذلك  وبعد  �لب�شرة  في  وبد�أنا  �لمقابر  فيها 
�شنقيم ن�شبًا �آخر في محافظة بابل لن بابل 
�لجماعية  بالمقابر  ع��ددً�  �لمحافظات  �أكثر 
مقبرة  �ك��ب��ر  فيها  وي��وج��د  �ل�شهد�ء  وع���دد 
متحف  �كبر  �إقامة  وعن  �لآن  لحد  �كت�شفت 
�لوكيل  �ب��دي  بابل  في  �لجماعية  للمقابر 
��شتعد�د �لوز�رة بالم�شاهمة في توفير كل 
م�شتلزمات �لمتحف ب�شرط �أن يقوم مجل�س 
و�إد�رة  �لالزمة  �لبناية  باإيجاد  �لمحافظة 

�لمتحف.
من  لبابل  زي��ارت��ه   غر�س  �أن  �شالل  و�أك���د   
�لإن�شان  ح��ق��وق  و�ق���ع  على  �لط���الع  �ج��ل 
مع  و�لتباحث  فيها  �لجماعية   و�لمقابر 
�أ�شبوع  �إق��ام��ة  ح���ول  �لمحلية  �ل��ح��ك��وم��ة 
فعل  م��اذ�  �لعالم  ليطلع  �لجماعية  �لمقابر 
�آنذ�ك  �لحاكمة  و�لطغمة  �ل�شابق  �لنظام 
�لآلف  �أب���ي���د  �ل��ع��ر�ق��ي وك��ي��ف  ب��ال�����ش��ع��ب 
�لتي  �لجماعية  �لمقابر  في  �أحياًء  ودفنو� 
�كت�شفت و�لتي �شتكت�شف بعد ذلك، مبينًا �أن 
�لحكومة �لمحلية في بابل �أبدت ��شتعد�دها 
حيث  من  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �إنجاح  في  �لكامل 
�لمخ�ش�شة  و�لأم���اك���ن  �ل��ق��اع��ات  ت��وف��ي��ر 

نقا�شية  حلقات  و�إقامة  �لبو�شتر�ت  وطبع 
خا�شة عن �لمقابر �لجماعية  م�شيرً� �إلى �أن 
�لجماعية  �لمقابر  عن  فلمًا  �أنتجت  �لوز�رة 
با�شم �ل�شعب تحت �لأر�س و�شوف يعر�س 

�أثناء �أ�شبوع �لمقابر �لجماعية .
 وفي �شياق مت�شل قال محافظ بابل محمد 
و�أكثر  �كبر  ت�شم  بابل  �أن  �لم�شعودي  علي 
�أن  ويجب  �ل��ع��ر�ق  ف��ي  �لجماعية  �لمقابر 
�شحو�  �ل��ذي��ن  �شهد�ئنا  تكريم  على  نعمل 

ومتحفًا  ل��ه��م  نقيم  و�ن  �ل��ع��ر�ق  �ج���ل  م��ن 
ونوثق  معهم  وجدت  �لتي  مقتنياتهم  ي�شم 
ي��ط��ل��ع عليها  ل��ك��ي  �أ���ش��م��اءه��م و���ش��وره��م 
�لتي  �لوح�شية  م��دى  ف��و�  وي��ع��ر  �لأج��ي��ال 
قام �لنظام �لدكتاتوري بحق �شعبه و�إقامة 
�لجر�ئم  ل��الأج��ي��ال  ي���وؤرخ  ت��ذك��اري  ن�شب 

�لوح�شية �لتي �أقدم عليها �لنظام �ل�شابق.
تومان  مجيد  كاظم  طالب  �آخ��ر  جانب  من   
قانون  باإقر�ر  بابل  محافظة  مجل�س  رئي�س 

و�عتبارها  �ل��ج��م��اع��ي��ة  ب��ال��م��ق��اب��ر  خ��ا���س 
طالب  كما  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شعب  بحق  جريمة 
�لتي  و�ل�شعوبات  �لم�شاكل  جميع  بحل 
لل�شهد�ء  �ل��ت��ع��وي�����س  ع��م��ل��ي��ات  ت��ع��ت��ر���س 
و�إعطاء حقوقهم كاملة لأنهم �شحو� من �جل 
وطنهم و�شعبهم، وبّين تومان �نه يجب �أن 
تقوم وز�رة �لتربية ووز�رة �لتعليم �لعالي 
�شمن  �لجماعية  �لمقابر  مو�شوع  باإدخال 
�لتالميذ  ومعرفة  لتذكير  �لدر��شية  �لمو�د 

بها  ق��ام  �لتي  �لب�شعة  بالجر�ئم  و�لطلبة 
�لنظام �ل�شابق.

كما طالب �أع�شاء �لمجل�س خالل �للقاء بان 
�لمت�شررين   حقوق  باإعطاء  �ل��وز�رة  تعمل 
و�لعمليات  �لإرهابية  �لعمليات  ج��ر�ء  من 
�لع�شكرية كاملة و�لهتمام بعو�ئل �ل�شهد�ء 
�لمقابر  فتح  في  �لإ���ش��ر�ع  �شرورة  وكذلك 
بو��شطة  �ل�����ش��ه��د�ء  رف���ات  على  و�ل��ت��ع��رف 

�لحام�س �لنووي.
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من �ملحافظات

اكت�شاف عالجني م�شادين لل�شرطان
متكن باحثون من جامعة ذي قار من �لتو�شل �إىل �كت�شاف عالجني 
م�شادين لل�شرطان ، بعد �إجر�ء عدد من �لبحوث �لعلمية عليهما ، و 

عزل مركبني دو�ئيني من �أ�شل نباتي بح�شب رئي�س �جلامعة .
قار  ذي  جامعة  "باحثي  �أن  عبيد  �إ�شماعيل  علي  �لدكتور  و�أ���ش��اف 
لل�شرطان حيث  �كت�شاف عالجني م�شادين  �إىل  �لتو�شل  متكنو� من 

مت عزل مركبني دو�ئيني من �أ�شل نباتي" .
من  �لفينول  �ملتعددة  �ملركبات  ع��زل  �لبحث  ه��ذ�  يف  "مت  و�أ���ش��اف 
م�شادر نباتية وبعد تنقيتها وت�شخي�شها مت فح�س كفاءتها �لعالجية 
 ، و�لور�ثة  �ل�شرطان  معهد  يف  �ل�شرطانية  �خلاليا  من  خطوط  يف 
وقد �أعطت بع�س هذه �ملركبات فعالية ممتازة يف خط �شرطان �لرئة 

وخط �شرطان �لغدة �للبنية".

احتجاجات على نقل حمطة كهربائية
�أم�س  بعقوبة،  يف  زر�عية  قرى  �شبعة  �شكان  من  �لع�شر�ت  تظاهر 
حمطة  بنقل  يق�شي  �لكهرباء  ل��وز�رة  قر�ر  على  �حتجاجا  �لأربعاء، 

لتوليد �لطاقة �لكهربائية تغذي �لقرى �إىل حمافظة �لنجف.
وقال مدير ناحية بني �شعد د�وود �لكرطاين �إن "�لع�شر�ت من �أهايل 
�شبع قرى هي �ل�شعادة و�لكر�مة و�ل�شاعورة و�حلميدية و�لوزيرية 
لوز�رة  ق��ر�ر  باإلغاء  للمطالبة   ، تظاهرو�،  و�ل�شيماء،  و�ل�شاكرين 
�لقرى  تزود  �لكهربائية  �لطاقة  لتوليد  حمطة  بنقل  يق�شي  �لكهرباء 

بالتيار �لكهربائي �إىل حمافظة �لنجف، و�لتي تعتمد عليها �لقرى".

اجتماع للجنة ت�شوية نزاعات امللكية
�أكدت جلنة ت�شوية نز�عات �مللكية يف حمافظة كركوك على �شرورة 

ح�شم �مللف باأ�شرع وقت ممكن.
وذكر بيان �شحفي �شادر عن وز�رة �لدولة ل�شوؤون �مل�شاحلة �لوطنية 
قد عقدت  �مللكية يف حمافظة كركوك  نز�عات  ت�شوية  قوله:�ن جلنة 
�لوطنية  �مل�شاحلة  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  برئا�شة  �لأول،  �جتماعها 
رئي�س �للجنة �لدكتور عامر �خلز�عي،وقال رئي�س �للجنة" تو�شلنا 
�ىل نتائج هامة يف �لجتماع �لأول،من خالل تبادل وجهات �لنظر مع 
�حل�شور للو�شول �ىل حلول منا�شبة ومالئمة للجميع،"كا�شفا عن" 

�جتماعات �أخرى �شتعقدها �للجنة يف حمافظة كركوك."

تنفيذ م�شاريع حتتية وترفيهية 
�أبدت �شركة �إمار�تية رغبتها تنفيذ م�شاريع بنى حتتية وترفيهية يف 
مي�شان، يف حني �أعربت �حلكومة �ملحلية يف �ملحافظة، عن ��شتعد�دها 
م�شاعدة �أي �شركة ت�شهم يف حتقيق �شعار "مي�شان �خل�شر�ء" �لذي 

تطمح لتحقيقه.  
وقال �ملن�شق �لإعالمي يف ديو�ن �ملحافظة، حممد جرب، �إن "وفدً� من 
�شركة ديزرت جروب �لإمار�تية، ، ز�ر مقر �ملحافظة مبديًا ��شتعد�ده 
�إىل  م�شريً�  �ملختلفة"،  �لرتفيهية  باملجالت  تتعلق  م�شروعات  تنفيذ 
لتاأهيل �حلد�ئق و�إن�شاء  متنزهات  �أي�شًا  �أبدت رغبتها  "�ل�شركة  �أن 
ونباتات  للزهور  م�شاتل  على  عالوة  �ملحافظة  يف  خ�شر  و�شاحات 

�لزينة وم�شابح".
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 بغد�د/ قي�س عيد�ن 

 ح�شل �لمختبر �لمرجعي للتدرن على �شهادة �لكفاءة �لمختبرية في �إجر�ء 
�لخا�شة بعالج مر�شى  �لأول  �لخط  لأدوية  �لدو�ئية  �لح�شا�شية  فحو�شات 
�لتدرن. مدير مركز �لأمر��س �ل�شدرية و�لتنف�شية �لتخ�ش�شي �لدكتور ظافر 
�شلمان ها�شم  ��شار ل�) �لمدى (  �أم�س �إلى �أن �لح�شول على تلك �ل�شهادة يعد 
�أن  �إذ  �لمتو�شط  �لبحر  �شرق  �إقليم  م�شتوى  على  �لكبيرة  �لنجاز�ت  �إحدى 
�لدول  �ن من بين  ، مو�شحا  �ل�شهادة  لم تح�شل على  �لدول  تلك  �لعديد من 
�لتي ح�شلت على هذه �ل�شهادة �ل�شعودية، �ل�شود�ن، باك�شتان، �شلطنة عمان 
و�لعر�ق وبذ� �أ�شبح �لمختبر �لمرجعي للتدرن في �لعر�ق �إحدى �لمختبر�ت 

�لعالمية لإجر�ء فحو�شات �لح�شا�شية لأدوية �لخط �لأول لعالج �لتدرن.
و�أفاد �أن �لح�شول على هذه �ل�شهادة يعد �حد �لمتطلبات �لأ�شا�شية �لخا�شة 
للعالج  �لمقاوم  �لتدرن  مر�شى  ت�شخي�س  لغر�س  �لأخ�شر   �ل�شوء  للجنة 
لمر�شى  �لثاني  �لخط  ب��اأدوي��ة  عليها  �لحا�شلة  �لبلد�ن  تجهيز  وبالتالي 
مدى  وعلى  �لمرجعي  �لمختبر  تاأهيل  تم  �نه  و�أكد  للعالج.  �لمقاوم  �لتدرن 
عن  ف�شال  �لأ�شا�شية  �لمختبرية  و�لمو�د  �لأجهزة  باأحدث  وتجهيزه  �شنتين 
تدريب �لمالك �لمختبري �لعامل فيه مع تطوير �آلية �لعمل با�شتخد�م �لطرق 

�لمختبرية �لحديثة.
  �إلى ذلك با�شرت وز�رة �ل�شحة  باإجر�ء �لم�شح �لعنقودي متعدد �لموؤ�شر�ت 
�لتدريبية  �لفعاليات  تنفيذ  بعد  �لجاري  ني�شان  �شهر  بد�ية  مع   2011 لعام 
للمدققين ل�شمان دقة �لبيانات ومعالجتها للوقوف ب�شكل دقيق غلى �لعديد 
من �لموؤ�شر�ت �لمتعلقة بال�شحة و�لتغذية و�لتعليم و�لحماية. وبينت مدير 
ق�شم �لإعالم في �لوز�رة �لدكتورة حور�ء �لنق�شبندي للمدى �أم�س:  "بد�أت 
�لوز�رة  باإجر�ء �لم�شح �لعنقودي متعدد �لموؤ�شر�ت وهو م�شح وطني على 
وو�شع  و�لحماية  و�لتعليم  �ل�شحة  مجالت  معظم  يغطي  �لأ�شرة  م�شتوى 
�لن�شاء و�لأطفال ويمثل �حد �لتقييمات �لدورية �لأكثر �شمول لو�شع �لن�شاء 
و�لأطفال في �لبالد تقوم به ) وز�رة �لتخطيط ،  �لجهاز �لمركزي لالإح�شاء، 
بالتعاون مع معهد بحوث �لتغذية في وز�رة �ل�شحة وي�شمل �لن�شاء في �شن 
�لإنجاب من 15-49 �شنة و�لأطفال دون �شن �لخام�شة من �لعمر، ف�شال عن 
وتعليمها  �لمعي�شي  م�شتو�ها  عن  معلومات  �لم�شح  لي�شمل  بكاملها  �لأ�شرة 
وم�شتوى �لتغذية لدى �أفر�د �لأ�شرة و�لمقتنيات �لخا�شة بهم وم�شادر �شرب 
و��شعة  مجموعة  �لدر��شة  وتغطي  �لثقيلة  �لمياه  ت�شريف  وو�شائل  �لمياه 
من �لمو�شوعات مثل �شحة �لأطفال وتغذيتهم ورعاية حديثي �لولدة منهم 
ووفيات �لأطفال دون �شن �لخام�شة و�أثناء �لحمل وبعد �لولدة وحمايتهم 
من خالل للتز�م بجدول �لتلقيحات وكذلك �لعنف �لأ�شري وفيرو�س نق�س 
�لمناعة �لب�شرية )�ليدز( ف�شال عن  حماية �لن�شاء من مر�س �لكز�ز في �شن 
�لإنجاب ون�شبة ��شتخد�م و�شائل تنظيم �لأ�شرة و�شحة �لأمهات و�ل�شحة 

�لإنجابية و�لولد�ت تحت �إ�شر�ف �لمالك �لطبي �لمدرب. 

العراق يح�شل 
على �شهادة الكفاءة 

املختربية للتدرن

 �لنا�سرية / ح�سين �لعامل

�لعر�قيين  �لمهند�شين  نقابة  فروع  موؤتمر  في  �لم�شاركون  دعا 
�لهند�شية  �لكفاء�ت  ورعاية  �لهند�شي  بالو�قع  �لرت��ق��اء  �إل��ى 
م�شيرين �إلى �أن �لمهند�س �لعر�قي لم يلم�س �أي �هتمام حكومي 

فاعل طيلة �ل�شنو�ت �لثماني �لما�شية.
و�أو�شح �لم�شاركون في �لموؤتمر وعبر بيان ر�شمي �شدر عقب 

�ختتام �أعمال �لموؤتمر �لذي عقد موؤخر� في محافظة بابل:
كل  وف��ي  �لمرحلة  ه��ذه  في  يلعب  �ل��ذي  �لعر�قي  �لمهند�س  �إن 
لم  �لخدمات  وتقديم  �لإعمار  عملية  في  محوريا  دور�  مرحلة 
في  �هتماما  �لما�شية  �شنو�ت  �لثماني  م�شيرة  خ��الل  يلم�س 

و�قعه . وت�شمن �لبيان �لذي تلقت �لمدى ن�شخة منه �أم�س ثالثة 
�لمهند�شين  نقابة  �نتخابات  بتعطيل  تتعلق  �أ�شا�شية  محاور 
وحقوق �لمهند�شين وح�شانتهم من �لمالحقات �لق�شائية �لتي 
�إلى  �لأول  محوره  في  �لبيان  ��شار  حيث  كيدية.  بدو�فع  تثار 
�أن بقاء �شفة �للجنة �لموؤقتة لإد�رة نقابة �لمهند�شين وتجميد 
ر�شيدها �لمالي و�ل�شر�ر على عرقلة �جر�ء �نتخابات �لنقابة 
�لعمل  كبل  حكومية  جهات  قبل  من  م��رة  من  لأكثر  وتاأجيلها 

�لنقابي وو�شع حقوق �لمهند�شين ومطالبهم �مام تحد كبير .
�لنقابة  مع  للتعاون  �لحكومة  ندعو  فاإننا  لذ�  �لبيان:  و�أ�شاف 
قانون  نقابتهم وفق  ليقررو� م�شير  لمنت�شبيها  �لمجال  وف�شح 

�لنقابة ونظامها �لد�خلي .

على  �لمتوزعة  بفروعها  �لعر�قيين  �لمهند�شين  نقابة  وت�شم 
من  عر�قي  مهند�س  �أل��ف   165 من  �أكثر  �لعر�قية  �لمدن  جميع 

جميع �لخت�شا�شات �لهند�شية.
�لمهند�شين  لحقوق  �لبيان  تطرق  فقد   �لثاني  �لمحور  في  �أما 
م�شير� �إلى �أن حقوق �لمهند�شين ل تز�ل في حدها �لأدنى رغم 
�إلى تفعيل قانون مخ�ش�شات  �لبيان  �لمطالبات �لكثيرة ودعا  
�لمهند�شين ل�شنة 1976 وو�شع �آليات ل�شتيعاب وت�شغيل �أفو�ج 
وحل  �شنويا  �لعر�قية  �لجامعات  تخرجهم  �لذين  �لمهند�شين 
م�شكلة �ل�شكن بتوزيع �لأر��شي �ل�شكنية عبر نقابة �لمهند�شين 
في �لمحافظات كافة وف�شح �لمجال �أمام �لم�شتثمرين لالإ�شهام 

في حل �لم�شكلة �لمذكورة.

�لقطاع  في  �لمهند�س  عمل  فترة  باحت�شاب  �لبيان  طالب  كما 
ب�شريحة  �أ�شوة  �لوظيفي  و�لترفيع  �لعالوة  لأغر��س  �لخا�س 

�لمحامين. 
و�ل��خ��ا���س بح�شانة  �ل��ث��ال��ث  م��ح��وره  ف��ي  �ل��ب��ي��ان  �ل��م��ح  فيما 
�خذ  �لحكومية  �لموؤ�ش�شات  في  �لمهند�س  �أن  �إلى  �لمهند�شين 
�ل�شنو�ت  خالل  و�شمعته  لكر�مته  وه��در�  كبير�  حيفا  يو�جه 
�لأخيرة وعبر �إجر�ء�ت بع�س �لجهات �لرقابية ول �شيما هيئة 
�لنز�هة حيث يجري �تهامه بناء على �خبار�ت كيدية ويقا�شى 
ما  و�لهند�شية  �لفنية  �لجهات  ر�أي  �إلى  �ل�شتناد  دون  ويحاكم 
عنها  ويمتنع  بل  و�جباته  �أد�ء  من  يتخوف  �لمهند�س  جعل 
�لمذكورة  �لهيئة  و�إج����ر�ء�ت  لمالحقات  تعر�شه  م��ن  ت��ح��رز� 

وغيرها من �لجهات.
وتابع �لبيان حتى يمكن �لقول �إن ثمة �إ�شر�با غير معلن يقوم 
�لو�شع ينذر بتوقف  �أ�شبح  �لمهند�شون في دو�ئرهم حتى  به 

عجلة �لإعمار وتقديم �لخدمات.
نقابة  ف��روع  موؤتمر  في  �لم�شاركون  طالب  �لبيان  ختام  وف��ي 
ت�شمن  �لقو�نين  من  حزمة  بت�شريع  �لعر�قيين  �لمهند�شين 
مع  للتعامل  �شارمة  �شو�بط  وو���ش��ع  �لمهند�شين  ح�شانة 
�لخبار�ت �لتي تم�س نز�هة �لمهند�س و�عتماد �لخبر�ت �لفنية 

في تقييم �ل�شكاوى و�لتهم قبل �إحالتها �إلى �لق�شاء .
في  و�لعت�شام  �لتظاهر  �إلى  �لمهند�شين  بلجوء  �لبيان  ولوح 

حال لم ت�شتجيب �لجهات �لمعنية لمطالبهم. 

حق��وق املهند�ش��ني ل ت��زال ف���ي حده��ا الأدن��ى واأم��وال النقاب��ة جممدة
ــــــــروع: ــــــــف ــــــــي مـــــــوؤتـــــــمـــــــر �ل ــــــون ف ــــــارك ــــــس ــــــ� ــــــم �ل
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�لعدد/783

�لتاريخ/ 2011/4/26

تنويه ملناق�سة رقم )20(
�إعالن للمرة �لثانية

يف2011/4/4   566 �مل��رق��م  لإع��الن��ن��ا  لح��ق��ًا 
)�إعالن للمرة �لثانية ملناق�شة رقم /20( �خلا�س 
تخ�ش�شية  وم��ع��د�ت   م���و�د  جتهيز  مب�شروع 
مل��دي��ري��ة م���اء �مل��ث��ن��ى ���ش��م��ن م�����ش��اري��ع �خلطة 
�ل�شتثمارية للمحافظة لعام 2011 �ملن�شور يف 
�ل�شادر   2223 �ملرقم  بعددها  �ل�شباح  �شحيفة 
 2011/4/14 �مل���و�ف���ق  �خل��م��ي�����س  ي����وم  يف 
 2198 �مل��رق��م  ب��ع��دده��ا  �ل��د���ش��ت��ور  و�شحيفة 
�ل�شادر يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2011/4/13 
و�شحيفة �ملدى بعددها �ملرقم 2099 ، �ل�شادر 
يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2011/4/13 �قت�شى 
�لتنويه باأن موقع �لتجهيز هو مقر مديرية �ملاء 
�لكائن يف �ل�شماوة ولي�س �لرميثة كما ورد يف 

�جلدول �ملرفق بالإعالن.
�إبر�هيم �سلمان �مليايل
حمافظ �ملثنى

 2011/4/25

للم�شروع  �لثانية  للمرة  عامة  مناق�شة  �إج��ر�ء  عن  �ملثنى  حمافظة  يف  �حلكومية  �لعقود  د�ئرة  تعلن 
�ملو�شح يف �جلدول �ملرفق �أدناه و�خلا�س مبديرية �ملو�رد �ملائية يف �ملثنى  �شمن م�شاريع �خلطة 
�ل�شتثمارية للمحافظة لعام 2011 ��شتناد� لتعليمات تنفيذ �لعقود �حلكومية رقم )1( ل�شنة 2008 
�لأول  بق�شميها  و�لكيمياوية  و�مليكانيكية  و�لكهربائية  �ملدنية  �لهند�شة  لأعمال  �ملقاولة  و�شروط 
و�لثاين فعلى �ل�شركات و�ملقاولني من ذوي �خلربة و�لخت�شا�س �لر�غبني بال�شرت�ك يف �ملناق�شة 
مر�جعة د�ئرة �لعقود يف �ملحافظة لغر�س �شر�ء م�شتند�ت �ملناق�شة �عتبار� من يوم �لأربعاء �ملو�فق 
2011/4/27 ويكون �آخر موعد لقبول �لعطاء�ت �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر� من يوم �لثنني �ملو�فق 

2011/5/9 يف مقر �لد�ئرة �لكائن �شمن مبنى �ملحافظة وفقا لل�شروط �ملبينة �أدناه: 
1- تكون �لتاأمينات �لأولية ملقدمي �لعطاء�ت على �شكل خطاب �شمان نافذً� ملدة ل تقل عن )90( يوم 
�و �شك م�شدق �و كفالة م�شرفية �شامنة �و �شند�ت �لقر�س �ل�شادرة من �حلكومة �لعر�قية بن�شبة 

)1%( و�حد من �ملئة من مبلغ �لعطاء وعلى �ن تكون �شادرة من م�شرف معتمد يف �لعر�ق. 
2- تبقى �لعطاء�ت نافذة وملزمة ملقدمي �لعطاء�ت ملدة )60( يومًا �عتبار� من تاريخ غلق �ملناق�شة. 

3- ثمن م�شتند�ت �ملناق�شة غري قابل للرد. 
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5- يتحمل من تر�شو عليه �ملناق�شة �أجور �لن�شر و�لإعالن لآخر �إعالن عن �ملناق�شة.
6- يحدد �حلد �لأعلى للغر�مات �لتاأخريية من �جلهة �ملتعاقدة بن�شبة )10%( ع�شرة من �ملئة من مبلغ 
�لعقد، وقبل بلوغ هذ� �حلد وبعد بلوغ �ملدة �لتاأخريية )25%( خم�شة وع�شرين من �ملئة من )مدة �لعقد 

م�شاف �ليها �أي مدد �إ�شافية ممنوحة( يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لكفيلة بالإ�شر�ع باجناز �لعقد. 
7- تطبق �ملعادلة �لتالية عند �حت�شاب �لغر�مات �لتاأخريية: 

مبلغ �لعقد/ مدة �لعقد × )10%( = �لغر�مة لليوم �لو�حد 
�أي من  �آخر بتنفيذ  �لتعاقد �و من خالل �شخ�س  �لإد�ري��ة عند قيام جهة  �لتحميالت  8- حتدد ن�شبة 

�لتز�مات �ملقاول �و �ملتعاقد بن�شبة )20%( ع�شرين من �ملئة من �لكلفة �لفعلية لتنفيذ ذلك �للتز�م. 
9- تكون جهة �لتعاقد غري ملزمة بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت. 

10- �للتز�م بالتعليمات �ملقدمة �ىل مقدمي �لعطاء�ت �ملر�فقة �ىل م�شتند�ت �ملناق�شة.

�إبر�هيم �سلمان �مليايل
حمافظ �ملثنى 
2011/4/20

�لعدد: 736 
�لتاريخ:2011/4/21

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم
جمهورية العراق / حمافظة املثنى 

د�ئرة �لعقود �حلكومية - ق�سم �لتعاقد�ت
مناق�سة رقم )17(  -  �إعالن للمرة �لثانية

�لدرجة �ملوقع ��سم �مل�سروع ت
و�الخت�سا�س 

�سعر �لك�سف/
دينار 

مبلغ �لتاأمينات/ 
دينار

�إن�شاء ج�شور �شيار�ت عدد 3 يف 1
1% من مبلغ �لعطاء1050000/ �إن�شائية�لنجميمركز �لناحية 

مناق�سة رقم )17( / �إعالن للمرة �لثانية
م�سروع مديرية �ملو�رد �ملائية يف �ملثنى

 نينوى– دهوك  / وكاالت و�ملدى

�عتبار  �إىل  �شنجار  ق�شاء  ع��ن  خليل  حمما  �لنائب  دع��ا  فيما 
�ملنطقة منكوبة، �أ�شارت ع�شو �لربملان  ندمية كجان �ىل �لبدء 
بعمليات ح�شر �لأ�شر�ر بغية تعوي�س �ملت�شررين، بينما ذكر 
�آثار مدفونة، د�عيا حلمايتها من  نا�شط �ن �ل�شيول ك�شفت عن 
توفو�  �أ�شخا�س  ثمانية  �أن  فيه  �أعلن  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لعبث. 
فيما ت�شرر 950 منزًل جر�ء �ل�شيول و�لفي�شانات �لتي تعر�س 
يف  �ملحلية  �حلكومة  �أن  �لق�شاء  من  م�شدر  وبني  �لق�شاء،  لها 
للعو�ئل،  م�شاعدة  �أي  تقدما  مل  �لحتادية  و�حلكومة  نينوى 
�لإن�شانية  و�ملنظمات  �حلكومية  �جلهات  مو�طنون  نا�شد  فيما 

بالتحرك لإنقاذهم.
وقال خليل ، �أم�س بح�شب �آكانيوز  "�أطالب �حلكومة �لحتادية 
�أ�شال  منكوبة  وه��ي  منكوبة،  كمنطقة  �شنجار  ع��ن  ب��الإع��الن 
و�لتي  فيها  �مليد�نية  جولتنا  ح�شب  وذلك  �شيء  لكل  وبحاجة 
�خل�شائر  "�شبب  �أن  و�ع��ت��رب  ح�شلت".  �ل��ت��ي  �مل��اآ���ش��ي  ر�أي��ن��ا 
من  ويتكون  بد�ئي  فيها  �لبناء  نظام  لن  �شنجار  يف  �لكبرية 
�إمكانات، ول توجد بنية حتتية  �لطني و�لأخ�شاب لعدم وجود 
و�لظروف �لقت�شادية �ل�شعبة و�لفقر �لذي تعانيه �ملنطقة �لتي 

حتتاج لكل �خلدمات". وتابع بالقول "�لزر�عة تدمرت وخدمات 
�لكهرباء ت�شررت و�ملد�ر�س �لطينية �لبالغ عددها  206 تهدمت 
ول يوجد �شرف �شحي ومن يرى �شنجار ل ي�شدق �نه يعي�س 
ق�شاء  وجممعات  قرى  وكانت  و�لع�شرين".  �حلادي  �لقرن  يف 
�جلاري  �ل�شهر  من  و�لع�شرين  �لثاين  يف  تعر�شت  قد  �شنجار 
معهودة،  وغري  جارفة  �شيول  منها  ت�شكلت  غزيرة  �أمطار  �إىل 
�أ�شفرت عن مقتل �شتة �أ�شخا�س مع تهدمي كامل لنحو 100 بيت 
مع �إحلاق �أ�شر�ر بنحو 300 منزل �آخر. و�عترب �نه "من �ملعيب 
على �لدولة �أل ت�شعى لتمليك �ملو�طن �ل�شنجاري �لأماكن �لتي 
يقطنون بها، وحلد �لآن �ملجمعات �لق�شرية �لتي �شبق ترحيلهم 
لها من قر�هم مل مينح لأي منهم �إجازة بناء، وبالتايل �ملو�طن 
يعلم �ن ما يبنيه لي�س له يف �لنهاية لعدم ح�شوله على �شند�ت 
�مللكية لالأر��شي". من جانبها، قالت �لربملانية  ندمية كجان، �نه 
"جمموعتني من �لهالل �لأحمر، من حمافظتي دهوك ونينوى، 
كل منهما يعمل على حد�،  تفقدتا بع�س �ملناطق �ملت�شررة يف 
خمتلف مناطق �شنجار".. وتابعت بالقول "مت ت�شكيل جلان من 
�لأق�شية  �إد�ريون من جمال�س  خمت�شني وب�شمنهم م�شوؤولون 
و�لنو�حي و�شخ�شيات حزبية من �جل ح�شر �لبيوت �ملت�شررة 
"قد يكون هناك  �نه  �إىل  بها". و�أ�شارت  �لتي حلقت  و�لأ�شر�ر 

قو�ئم  جتهيز  مت  ولهذ�  �ملركزية،  �حلكومة  من  تخ�شي�شات 
منوهة  وممتلكاتهم"،  بيوتهم  فقدو�  و�لذين  �ل�شحايا  باأ�شماء 
كرد�شتان  �قليم  حكومة  تقوم  �ن  وهو  �حتمال،  �ن"هناك  �إىل 
م�شتمر  و�لت�شجيل  للمت�شررين،  تعوي�شات  مبنح  �أي�����ش��ا 
لتوثيق �ل�شماء و�لمالك و�ل�شيار�ت و�ملحالت وكل �ملمتلكات 
�ملفقودة، وكل ح�شب قاطعه". ولفتت كجان �ىل �نه "بعد �كمال 
كرد�شتان،  �قليم  حكومة  �ىل  منها  ق�شم  �ر�شال  �شيتم  �لقو�ئم 
مكتب  طريق  عن  بغد�د  �ىل  �إر�شاله  �شيتم  منها  ق�شم  وهناك 
ق�شاء  ممثلي  ط��ري��ق  ع��ن  رمب��ا  �و  �مل��و���ش��ل  يف  �لتعوي�شات 
"يتم  �أن  م��رج��ح��ة   .." �ل��ن��و�ب  جمل�س  �ع�����ش��اء  م��ن  �شنجار 
�لنتهاء من ح�شر �ل�شر�ر من قبل �للجان قبل نهاية �ل�شبوع 
�حلايل، لن �ملناطق �ملت�شررة �شا�شعة جد�". ويف ذ�ت �ل�شياق 
�أن  �لأرب��ع��اء،  �أم�س   نينوى،  حمافظة  يف  �شنجار  ق�شاء  �أعلن 
�ل�شيول  جر�ء  منزًل   950 ت�شرر  فيما  توفو�  �أ�شخا�س  ثمانية 
و�لفي�شانات �لتي تعر�س لها �لق�شاء، مبينًا �أن �حلكومة �ملحلية 
يف نينوى و�حلكومة �لحتادية مل تقدما �أي م�شاعدة للعو�ئل، 
�لإن�شانية  و�ملنظمات  �حلكومية  �جلهات  مو�طنون  نا�شد  فيما 
بالتحرك لإنقاذهم. وقال رئي�س جمل�س ق�شاء �شنجار وي�س بدل 
توفو�  �أ�شخا�س  "ثمانية  �إن  نيوز"،  "�ل�شومرية  بح�شب  نايف 

جر�ء �ل�شيول و�لفي�شانات، فيما ت�شرر 950 منزًل 200 منهم 
ب�شكل كامل، كما �أحلقت بالق�شاء خ�شائر مادية عدة".

�شالح  حجي  مي�شر  �شنجار  ق�شاء  جمل�س  رئي�س  نائب  وك��ان 
من  �أك��ر  وت�شريد  م��و�ط��ن  وف��اة  ع��ن  �ملا�شي،  �جلمعة  �أع��ل��ن، 
�حلكومة  مطالبًا  منازلها،  �جلارفة  �ل�شيول  دم��رت  عائلة   50
يف  حما�شرين  يز�لون  ل  �ملو�طنني  من  عدد  باإنقاذ  �لحتادية 
تعر�شت  �لتي  �ملناطق  "�أهايل  �أن  نايف  و�أ���ش��اف  منازلهم. 
�إىل  ويحتاجون  �شعبة  �إن�شانية  �أو�شاعًا  يع�شون  للفي�شانات 
"مت ت�شكيل جلان خمت�شة  �أنه  �إىل  م�شاعد�ت و�إغاثة"، م�شريً� 
لتقييم �خل�شائر و�لأ�شر�ر �لتي خلفتها �لفي�شانات يف �ملنطقة". 
و�أكد نايف �أن "موقف �إد�رة حمافظة نينوى لز�ل متفرجًا �إز�ء 
ما تعر�شت له �ملناطق جر�ء �لفي�شانات"، متهمًا بع�س �جلهات 

ب�"حماولة ��شتغالل معانات �ملنكوبني لأهد�ف �شيا�شية".
وتابع رئي�س جمل�س ق�شاء �شنجار �أن "�مل�شاعد�ت �لتي و�شلت 
حكومة  �أر�شلتها  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  طن   100 هي  �لق�شاء  �إىل 
�إقليم كرد�شتان، �إ�شافة �إىل بع�س �مل�شتلزمات للمت�شررين �لتي 
�ملحلية  "�حلكومة  �أن  �لأحمر"، مو�شحًا  �لهالل  قدمتها جمعية 
لهذه  م�شاعدة  �أي  تقدما  مل  �لحت��ادي��ة  و�حلكومة  نينوى  يف 

�لعو�ئل �لتي ت�شررت جر�ء �ل�شيول و�لفي�شانات".

وفاة ثمانية �أ�سخا�س وت�سرر 950 منزاًل
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