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كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

عالء �ستار: دائًما:
رجال ال�سيا�سة ال يفهمون التكتيكات

اما اجلنود فال يفهمون اال�سرتاتيجيات
لذلك اإذا اخذ رجل ال�سيا�سة دور اجلندي ون�سي اال�سرتاتيجيات وجّند عقله 

للتكتيكات فاأنه �سيخ�رس احلرب ال حمال، الفائز هو من يفهمها مًعا.
نور فار�س: يعني واحد �سيكول ومنني يبداأ ؟!

فو�سى هائلة 
نا�س تعت�س��م ونا�س تتظاهر ونا�س تكطع �سوارع حتى تطرب وحمد معرب 

اأحد
ال احلكومة وال النا�س !

حا�رسة بالتاريخ !
عمرها 5000 �سنة ! 

والطالب واملواطن املدين واكع بيها
بعدين كولوا الطالب ك�س��ول .. مهمل .. غبي .. اال�س��تاذ مرت�سي .. وا�سطات 
.. اخلريج��ني ميفتهمون .. اال�س��ئلة تت���رسب ب٤ اوراق حت��ى ينجحون .. 

ومن هاللغوة
مهند�س عمره ٢٤ �س��نة ي�س��تغل عقد ب ٢١٠ األف باأي بلد �س��ايره هايه 

بله ؟! 
ويكلك لي�س تنتقد 

ومثاليات ابداأ بنف�سك
منني ابداأ بنف�س��ي اإذا البلد يتاآمر على خراب م�س��تقبلي وا�ستنزاف طاقتي 
ويحمل كاهل م�س��اريف درا�س��ة 16 �سنة الأهل عا�س��وا 3 حروب طاحنة 
بحياته��م وبعده��م يداوم��ون علم��ود هالرات��ب وحتى نتخ��رج ويكولون 

اوالدنا تخرجوا ونكعد نكابلهم بهالبلد العظيم !!
كالم مفل�سني 

كالم يائ�سني وبائ�سني
كالم جمانني

ب�س هذا الواقع وما اأكدر اأجتاهله!
راف��د جبوري: رغم كل ماآ�س��يه مل يقدر احل�س��ار الظامل ال��ذي فر�س على 
العراق من ان يحرم طالب املدار�س من مناهجهم الدرا�س��ية. ع�س��نا لرنى 

من متكن من ذلك .
 �ساديار علي: مبجتمعنا عادي عند النا�س ي�سوفون وحدة تبكي بال�سارع 

او تلطم ب�س عيب وحدة ت�سحك ب�سوت مع انه االثنني م�ساعر
 عادي ي�س��وفون وحدة بدون حذاء او عبايتها م�س��كوكة ب�س عيب مت�س��ي 

بدون حجاب
 عادي ت�ستغل مالية وتقره لطميات و�سوتها ين�سمع ب�س عيب تغني

 ع��ادي تت��زوج وه��ي طفلة ب�س عيب تتطل��ك  عادي عده��م البنية تتنقب 
او تتحج��ب او تتزوج غ�س��ب عنها ب�س عيب تختار ان��ه ما تتحجب او ما 
تت��زوج عادي تبقى ويا زوجه��ا اذا يخونها او يتزوج عليها او عاطل عن 
العم��ل ب���س عيب اذا تطلك��ت منه عادي اذا زوجوها وهي �س��غرية لواحد 
م�س��ايفته وما تعرفه وعاي�س خارج العراق ودزوها اله ب�س عيب ت�س��افر 

وحدها تدر�س او �سياحة
ع��ادي عدهم تتزوج غري��ب وما تعرفه وما حاجيه وياه وتعي�س تعي�س��ة 

ب�س عيب حتب وتكون �سعيدة !
عيب وعار وحدة تتعر�س لالغت�س��اب ب�س عادي اذا زوجوها للمغت�س��ب 

نف�سه وا�ستمر يعيد بجرميته طول عمره !
#عقلك_وين

اجمل تعليق على الفيسبوك
- حينم��ا تقاوم معانات��ك وحتقق رغباتك وطموح��ك، فاأعلم اأن عزميتك 

تنت�رس على ال�سعف.

اوجد الفرق

تعل��ن مديري��ة كربالء املقد�س��ة /ال�س��عبة القانونية امل�رسوع )اك�س��اء ال�س��ارع من جم�رس احل�س��ني ع اىل تقاطع احل�س��ينية جهة الذهاب اىل بغ��داد( فعلى املقاولني 
وال���رسكات االهلي��ة واحلكومي��ة الراغبني بالتقدمي لتنفيذ هذه االعمال مرجعة ال�س��عبة القانونية يف مديرية كربالء املقد�س��ة للح�س��ول على الك�س��وفات التخمينية 
واملخطط��ات الفني��ة للم���رسوع وال�رسوط القانونية اخلا�س��ة بامل���رسوع لقاء مبلغ مق��داره ١٠٠ الف دينار غري قابل لل��رد علما ان القيم��ة تخمينية للم�رسوع هي 
) ١6٤.٤59.٠٠٠( مائ��ة واربع��ة و�س��تون مليون واربعمائة ت�س��عة وخم�س��ون الف دينار وتقدمي عطاء اتهم اىل �س��كرتري جلنة فتح العط��اءات يف البلدية مرفق بها 
امل�ستم�س��كات املطلوبة وم�س��توفية لل�رسوط املبنية يف ادناه وان اخر موعد لقبول عطاءات هو ال�س��اعة الثانية ع�رس ظهرا من يوم )االحد (امل�سادف 6/١١/٢٠١6  
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�رس واالعالن وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطئ العطاءات ولها احلق تبعا لتقديرها يف قبول او رف�س اي عطاء او تاأجيل 
او الغاء املناق�س��ة دون ان يكون ملقدمي العطاء احلق يف املطالبة باي تعوي�س / امل�ستم�س��كات املطلوبة١- هوية ت�س��نيف املقاولني ان�سائية ال تقل عن الدرجة ) 
التا�سعة ( �سادرة من وزارة التخطيط والتعاون  االمنائي �سارية املفعول والوثائق املطلوبة يف تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ) ٢( ل�سنة ٢٠١٤ .٢- تاأمينات 
اولية مقدارها 3% من قيمة العطاء على �سكل �سك م�سدق او خطاب �سمان نافذ املفعول طيلة نفاذ العطاء �سادر من م�رسف عراقي معتمد3-براءة ذمة من الهيئة 
العامة لل�رسائب ٢٠١6 ق�س��م ال�رسكات وتاأييد براءة بالن�س��بة لالأفراد معنونة اىل بلدية كربالء ٤- قائمة مف�س��لة باالأعمال  املماثلة التي قام املقاول  بتنفيذها 
موؤيدة من اجلهة التي عمل لديها االعمال التي ال تزال قيد التنفيذ .5=عقد م�ساركة م�سدق يف حالة كون العطاء م�سرتك بني اكرث من مقاول.6- ملف يت�سمن �سرية 
الذاتي��ة للمقاول والتفا�س��يل عن امكانيات��ه املالية والفنية واالليات والدوائر الفنية واالدارية العاملة لديه ورقم احل�س��اب امل�رسيف .7- تزويدنا بكتاب من نقابة 
املحا�س��بني يوؤيد �س��المة املوقف القانوين للمحا�س��ب .8- هوية املهند�س املعني من قبل املقاول لالأ�رساف على العمل وملخ�س عن �س��ريته الذاتية .9- مدة تنفيذ 
امل�رسوع )3٠ ( ثالثون يوم/ ال�رسوط املطلوبة ١- على املقاول مراجعة �س��عبة امل�س��اريع لغر�س االطالع على موقع العمل واحل�سول على املعلومات الكافية عنه 
من الدائرة املعنية وان ميلئ ا�س��تمارة تقدمي العطاء باملعلومات املطلوبة فيها ان يرفق مع العطاء جميع امل�س��تندات املطلوبة للمناق�س��ة وان يدون اال�سعار باملدد 
رقما وكتابة لكافة فقرات الك�س��ف وجمموعه النهائي بالدينار العراقي وان يوقع على جميع م�س��تندات العطاء وان تكون الكتابة وا�سحة وخالية من احلك وال�سطب 
وان يقرتن اي ت�سحيح او �سطب بتوقيع مقدم العطاء مرفق به و�سل �رساء وثائق املناق�سة يف فايل داخل غالف مغلق وخمتوم٢- على مقدمي العطاء ان يذكروا يف 
عطاءاتهم املدة الالزمة ال كمال االعمال وان يرفقوا معها منهاج تقدمي العمل و�س��وف تكون املدة املذكورة يف العطاء ملزمة ملقدمه وعليه اكمال االعمال خاللها 
وبخالفه ي�سحب العمل ودون حاجة اىل االنذار او حكم ق�سائي وال يجوز املطالبة باي مدد ا�سافية ير ما يتفق عليه يف العقد او اي زيادة يف اال�سعار الأي �سبب كان 
3- يعد هذا االعالن من م�ستندات املقاولية وجزء ال يتجزء من العقد وملزمات املقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء وعلى املقاول ان يراجع ال�سوؤون القانونية 
يف بلدية كربالء البرام العقد خالل ثالثة ايام من تاريخ تبلغه بقرار االحالة ويعد ممتنعا عن التعاقد يف حال عدم مراجعته التوقيع عليه ول�ساحب العمل االحتفاظ 
بالتاأمينات االولية وتنفيذ العمل على ح�س��اب املقاول وفقا ال حكام القانون ودون حاجة اىل توجيه انذار او مراجعة اي جهة ق�س��ائية .٤- على املقاول ان يقدم 
التاأمينات النهائية ومقدارها 5% من كلفة املقاولة حل�س��ن تنفيذ العمل ب�س��منها مبلغ االحتياط العام بعد االحالة نقدا اىل �س��ندوق بلدية كربالء او على �سكل �سك 
م�سدق او خطاب �سمان نافذ طيلة مدة ىالعمل .5- الغرامة التاخريية حتت�سب وفقا للتعليمات تنفيذ العقود احلكومية ون�سبة التحميالت االدارية ٢٠% من الكلفة 
الفعلية لتنفيذ العمل يف حالة �س��حبه من املقاول.6- يخ�س��ع امل�رسوع لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ٢ ل�س��نة ٢٠١٤ وتعليمات ل�رسوط الهند�س��ية واملدنية 
الكهربائية للمقاوالت .7- على املقاول ان يقدم �س��هادة تا�س��ي�س ال�رسكة واجازة ممار�س��ة مهنة بالن�س��بة ل�رسكات واملكاتب واملجازة ر�س��ميا8- ل�س��احب العمل 
زيادة او نق�سان فقرات الك�سف التخميني وفق ماتقت�سيه م�سلحة العمل 9- على املقاول احل�سول على املواد املقلعية الالزمة للعمل بانواعها من املقالع املجازة 
ر�سميا من املحافظة مبوجب القانني والتعليمات النافذة ١٠- يلتزم املقاول بدفع اجور املكتب اال�ست�ساري الذي حتدده البلدية اذا تطلب العمل ذلك ويتحمل كلف 
الفحو�س��ات املختربية الناجحة والفا�س��لة واملعادة ١١- يتحمل املقاول الذي يحال عليه العمل كافة الر�س��وم وال�رسائب املقررة قانونيا واجور ن�رس االعالن يف 
ال�س��حف وو�س��ائل االعالن االخرى ١٢- يتحمل املقاول اجور نقل االنقاذ وم�س��اريف ا�سالح كافة اال�رسار التي يحدثها من جراء تنفيه للعمل يف من�سئات الدولة 
واالم��وال العام��ة واخلا�س��ة خالل ثالثة ايام من وقوعها و�س��تقطع املبالغ الالزمة لذلك من م�س��تحقاته االأخرى عند قيام رب العم��ل او الدوائر التابعه بتنفيذ هذه 
الفق��رة .١3- يلت��زم املقاول بالتامني على العمل وابراز وثيقة التامني قبل توقيع العقد ١٤- ي�س��تبعد العطاء الذي يت�س��من حتفظات تتعار�س مع �رسوط االعالن 
وال يرتتب على �ساحب العمل اي التزامات مالية او قانونية عن زيادة تطرا على اال�سعار اثناء تنفيذ املقاولة ويهمل العطاء غري امل�ستويف لل�رسوط املبنية يف هذا 
االعالن .١5- يكون العطاء نافذ ملدة ثالثة ا�سهر تبدا من تاريخ غلق املناق�سة ١6- تهمل جميع التحفظات التي ترد بعطاءات املقاولني وت�ستبعد العطاءات الغري 

م�ستوفية ل�رسوط االعالن ١7- تدفع مبال العمل للم�رسوع ح�سب االعمال املنجزة من قبل املقاول وال�رسكة .
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