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وديع غزوان

انفتاح دبلوما�سي 

عالقات  وتطورت  تعززت  ن�سبيا  ق�سرية  زمنية  فرتة  خالل 
القن�سليات  ع��دد  بلغ  حتى  ال��ع��امل  دول  م��ع  كرد�ستان  اقليم 

ومكاتب ال�سفارات يف اربيل وال�سليمانية )16(.
ومعروف انه الغنى الية دولة عن مثل هذه العالقات وان مقدار 
قوتها ي�ستند يف احد اوجهه اىل حجم م�ساحة تاثريها الدويل 
الذي الميكن ان يتحقق بدون عالقات متوازنة يف اجلوانب 
مت  كرد�ستان  �سعيد  على  وغريها.  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
االتفاقيات  من  العديد  بعقد  العامل  على  االنفتاح  ا�ستثمار 
لدورهذا  ا�سافة  والقانونية،  والرتبوية  والعلمية  التجارية 
االنفتاح يف ت�سجيع روؤو�س االموال االجنبية على اال�ستثمار 
يف االقليم.. واالأهم من كل ذلك هو ماحتقق من تفهم اطراف 
ان�ساقت  اط��راف  الكردية..  للق�سية  ال��دول  هذه  يف  �سيا�سية 
الت�سوي�س  ب�سبب  مو�سوعية  غري  مواقف  وراء  ال�سابق  يف 
والغمو�س والطروحات ال�سيا�سية املعادية التي كانت �سائدة 

قبل 2003ب�سكل خا�س.
لعالقات  جن��اح  ع��الم��ات  ت�سكل  التي  املهمة  ال��ق��رارات  وم��ن 
االقليم، القرارات التي �سدرت على امل�ستوى الدويل باعتبار 
ابادة  جرائم  حللبجة  الكيمياوي  والق�سف  االن��ف��ال  جرائم 

جماعية )جينو�سايد(.
ب���ارزاين  اق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان م�سعود  وت��رك��ت زي����ارة رئ��ي�����س 
عددا  ول��ق��اوؤه  بروك�سل  يف  االورب����ي  االحت���اد  جمل�س  اىل 
العراق  او�ساع  جممل  تناولت  التي  وكلمته  م�سوؤوليه  من 
الزيارة  ه��ذه  ان  نقول  كرد�ستان..  اقليم  خا�سة  ال�سيا�سية 
تركت اثرها االيجابي الكبري يف م�سوؤويل دول االحتاد الذين 
الكرد�ستانية  القيادة  ا�سادتهم بدور  ذلك من خالل  عربوا عن 
وتعزيز  ال��ع��راق  يف  اجل��دي��دة  ال�سيا�سية  العملية  بناء  يف 
مفاهيم الت�سامح والتاآخي بني مكوناته. ومن املحطات املهمة 
الوطني  االحت���اد  دور  اخلارجية  االقليم  ع��الق��ات  جم��ال  يف 

الكرد�ستاين يف اال�سرتاكية الدولية.
االن�سطة  م��ن  ال��ك��ث��ري  االق��ل��ي��م  �سهد  ف��ق��ط  ال�سهر  ه���ذا  خ���الل 
وزارتي  يف  م�سوؤولني  �سم  رفيع  هولندي  وف��د  زي��ارة  منها 
القن�سلية  وافتتاح  21�سركة  وممثلي  واالقت�ساد  اخلارجية 
الدمناركية يف اربيل وتعيني رئي�س غرف التجارة وال�سناعة 
لعالقته  لها  فخريا  قن�سال  اخل��ي��اط  جليل  دارا  االق��ل��ي��م  يف 
جهة  من  واحلكومية  التجارية  باالو�ساط  واجليدة  الوثيقة 
اخرى.  جهة  من  الدمناركيني  وللحكومة  لل�سعب  و�سداقته 
م�سوؤول دائرة العالقات اخلارجية يف جمل�س وزراء االقليم 
حكومة  اتبعتها  التي  ال�سيا�سات  اىل  النجاح  هذا  �سبب  عزا 

االقليم يف تعاملها مع الدول. 
لالقليم  اتاح   ، العامل  لدول  فوائد  ما حقق  بقدر  االنفتاح  هذا 
يف نف�س الوقت اال�ستفادة من جتارب تلك الدول على ا�سا�س 

عالقات متوازنة ومبنية على امل�سالح امل�سرتكة.

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات الربملان والقوى ال�سيا�سية يف كرد�ستان يطالبون بتعديل 
االأخطاء يف قانون االنتخابات

اربيل / املدى 
لرئا�سة  ر���س��ال��ة  ك��رد���س��ت��ان  ب���رمل���ان  وج����ه 
اجل��م��ه��وري��ة وجم��ل�����س ال��ن��واب ط��ال��ب فيها 
االعرتا�سات  بعد  االنتخابات  قانون  بتعديل 
ملحافظات  املخ�س�سة  امل��ق��اع��د  ن�سبة  ع��ل��ى 
ال�سيا�سية  االط����راف  اعلنت  فيما  االإق��ل��ي��م. 
م�سعود  الرئي�س  موقف  ت�اأييدها  االقليم  يف 
ب����ارزاين ب��اع��ادة ال��ن��ظ��ر ب��ع��دد ت��ل��ك املقاعد 
تتم  مل  اذا  االن��ت��خ��اب��ات  م��ق��اط��ع��ة  واع���الن���ه 

اال�ستجابة لتلك املطالب .
كمال  ك��رد���س��ت��ان  ب��رمل��ان  رئي�س  ف��ق��داأو���س��ح 
كركوكي بح�سب "راديو �سوا" ان يف قانون 
اإقليم  مواطني  بحق  كبريا  غبنا  االنتحابات 
كرد�ستان، م�سريا اإىل اأن برملانيي االقليم كان 

لهم موقف �سريح ووا�سح حيال هذا االأمر.
واأ�سار كركوكي اإىل مطالبة برملان االإقليم عرب 
ر�سالة ر�سمية اإىل جمل�س رئا�سة اجلمهورية 
مب�ساألة  واملعنيني  ال��ن��واب  جمل�س  ورئا�سة 
باالأخطاء  و�سفها  م��ا  بتعديل  االن��ت��خ��اب��ات 

الواردة يف قانون االنتخابات.
االإقليم  ب��رمل��ان  رف�����س  على  كركوكي  و���س��دد 
الفتا   ، االإ���س��اف��ي��ة  امل��ق��اع��د  احت�ساب  طريقة 
الزيادة  ي��راع  مل  االنتخابات  قانون  اأن  اإىل 
االإقليم  حمافظات  يف  احلا�سلة  ال�سكانية 
حيث مل تظهر هذه الزيادة يف �سكان حمافظة 
ال�سليمانية بني عامي 2005 و2009 يف عدد 
املقاعد املخ�س�سة للمحافظة مبوجب القانون، 
النواب  جمل�س  مقاعد  عدد  فيه  زاد  وقت  يف 
مقعدا  بواقع 12  نينوى  ملحافظة  املخ�س�سة 
اإ�سافيا . موؤكدا رف�س برملان اإقليم كرد�ستان 

قانون االنتخابات ب�سيغته احلالية.
يف  ال�سيا�سية  االأط����راف  اأعلنت  جهتها  م��ن 
اإقليم كرد�ستان العراق، تاأييدها ملوقف رئي�س 
االإقليم، الذي اأعلن اأنه ما مل تتم اإعادة النظر 
فاإن  العراق  ملحافظات  املخ�س�سة  املقاعد  يف 
وطالبت  االنتخابات،  يف  ي�سارك  لن  االإقليم 
ومنح  املقاعد  تلك  اأع���داد  يف  النظر  ب��اإع��ادة 

حمافظات االإقليم ا�ستحقاقها منها. 

التغيري،  حركة  من  بانيماراين  عثمان  وق��ال 
برملان  م��ق��اع��د  م��ن   25 ع��ل��ى  ت�سيطر  ال��ت��ي 
االأربعاء  ام�س  )اآكانيوز(  بح�سب  كرد�ستان، 
ال�سيا�سية،  االأح������زاب  ���س��ائ��ر  م���ع  "نحن 
وب�سمنها االأحزاب احلاكمة، يف مواقفها من 
�سعبنا".  بحقوق  املتعلقة  امل�سريية  الق�سايا 
م�سيفًا ان "حركة التغيري توؤيد متاما موقف 
اأنه  اإقليم كرد�ستان، ونحن نتفق على  رئي�س 
ف�سنقاطع  مبالحظاتنا  ب��غ��داد  ت��اأخ��ذ  مل  اإذا 
عبدال�ستار  اأو�سح  جانبه،  من  االنتخابات". 
يف  االإ�سالمية  اجلماعة  با�سم  الناطق  حممد 
توؤيد  االإ�سالمية  "اجلماعة  ان  ك��رد���س��ت��ان،  
باإعادة  ونطالب  ه��ذا،  االإقليم  رئا�سة  موقف 
النظر يف اأعداد املقاعد املخ�س�سة ملحافظات 

االإقليم وعدم ه�سم حقوقنا".
برملان  ع�����س��و  احل���ي���دري  ����س���ريوان  وب�����نينّ 
ك��رد���س��ت��ان ع��ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ك��رد���س��ت��ان��ي��ة، من 
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، ان "اخلطر 
اإقليم  رئا�سة  م��ن  ي�ستوجب  مب�ستوى  ك��ان 

كرد�ستان اتخاذ هذا املوقف".
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال حم��م��د ف���رج ع�����س��و املكتب 
الكرد�ستاين،  االإ�سالمي  لالحتاد  ال�سيا�سي 
يوؤيد  الكرد�ستاين  االإ���س��الم��ي  "االحتاد  ان 
ه���ذا امل��وق��ف ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه احل��ف��اظ على 
عملية  خ��ط��وات  �سنتخذ  ل��ذا  �سعبنا،  حقوق 
القيادة ال�سيا�سية  اأجل االأخذ مبالحظات  من 
"مقاطعة  اأن  راأى  ل��ك��ن��ه  الكرد�ستانية"، 
اأكرث مما ينفع، فنحن  االنتخابات عمل ي�سر 
وجوب  مع  نتفق  كما  االنتخابات  اإج��راء  مع 

ت�سحيح الظلم الذي حلق بالكرد".
وكان فوؤاد ح�سني رئي�س ديوان رئا�سة اإقليم 
كرد�ستان،  اإقليم  "رئي�س  اأن  اعلن  كرد�ستان، 
كثب  ع��ن  امل�ساألة  يتابع  ب����ارزاين،  م�سعود 
يف  النظر  اإع��ادة  تتم  مل  واإن  بالغ  وباهتمام 
عملية توزيع وحتديد مقاعد املحافظات، فاإن 
�سعب كرد�ستان �سيجد نف�سه م�سطرا اىل عدم 

امل�ساركة يف االنتخابات القادمة".
كتلة  رئي�س  نائب  ال��ربزجن��ي  �سعدي  وق��ال 

النواب  جمل�س  يف  الكرد�ستاين  التحالف 
يتم  ومل  ذل��ك  ت�سحيح  يتم  مل  "اإذا  العراقي 
بع�س  مقاعد  عدد  يف  الكبرية  الزيادة  تقليل 
عدد  يف  النظر  اإع����ادة  تتم  ومل  امل��ح��اف��ظ��ات 
لن  فاإننا  التموينية،  البطاقة  ح�سب  ال�سكان 

ن�سارك يف االنتخابات العراقية القادمة".
وج���اء يف ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��راق��ي اأن 
عدد مقاعد الربملان يرتفع من 275 اىل 323 
مقعدا، الأنه مبوجب الد�ستور ميثل كل 100 
األف مواطن مبقعد واحد يف الربملان، وتفيد 
�سكان  عدد  ب��اأن  التجارة  وزارة  اإح�سائيات 
األف  و500  مليونا   27 م��ن  ارت��ف��ع  ال��ع��راق 

ن�سمة اىل 32 مليونا و300 األف.
ومن بني 48 مقعدا زيدت على مقاعد الربملان، 
كانت ح�سة حمافظات االإقليم 3 مقاعد فقط، 
2 لدهوك وواحد الأربيل، ويف املقابل اأ�سيف 
االأم��ر  للب�سرة،  و9  نينوى  اىل  مقعدا   12
الذي اأثار ا�ستياء القيادة ال�سيا�سية يف اإقليم 

كرد�ستان.

ت��س��ام��ح

تشكيلس��ج��ون

ف��ة صحا

وزارة ال�شحة/ دائرة �شحة ذي قار  / مكتب املدير العام - �شعبة االعالم
العدد 1/1/ 15  -   التاريخ12/ 2009/11     مناق�شة رقم )22( ل�شنة 2009م 

تعل���ن دائ���رة �سح���ة ذي قار عن اجراء مناق�سة للم�ساريع املدرجة اأدناه �سمن م�ساريع املوازنة العامة ل�سنة 2009 وفق املوا�سفات الفنية واملخططات بق�سميها االول والثاين فعلى الراغبني باال�سرتاك يف املناق�سة 
م���ن ال�س���ركات املتخ�س�س���ة )باالجهزة الطبية(ح�سرا مراجعة الدائرة/�سعبة العقود واملناق�سات ل�سراء ن�سخة م���ن العطاء واالطالع على ال�سروط مقابل مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار غري قابل للرد ويكون 
اآخر موعد لتقدمي العطاءات يوم االحد املوافق 2009/11/22 م ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا على ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات ادناه: 1-هوية ت�سنيف ال�سركات املتخ�س�سة باالجهزة الطبية ح�سرا وبالنموذج 
اجلديد �سادرة من الوزارة املخت�سة مع �سهادة تا�سي�س ال�سركة. 2-تاأمينات قانونية بن�سبة 1% من مبلغ العطاء املقدم ب�سك م�سدق او خطاب �سمان موثق بكتاب ر�سمي من قبل امل�سرف وتكون مدته نهاية ال�سنة. 
3- ب���راءة ذم���ة م���ن الهيئ���ة العامة لل�سرائ���ب. 4- ان تكون لدى ال�سركة اعمال مماثلة يف دوائ���ر حكومية وموثقة ر�سميا من تلك الدوائ���ر. 5- تكون اال�سعار املقدمة بالدينار العراقي ح�س���را رقما وكتابة وان يوقع 
عل���ى جمي���ع م�ستندات العط���اء وتكون الكتابة وا�سحة وخالية من احلك وال�سطب وتكون جميع االوراق خمتومة بختم ال�سركة مع بيان مدة اإجناز العمل والعنوان الكامل لل�سركة وجلب البطاقة التموينية وهوية 
االحوال املدنية. 6- على ال�سركة ان تقوم بتقدمي c.v يت�سمن ا�سماء الكادر الفني واالداري واالآليات التي تعود لل�سركة. 7- ارفاق و�سل �سراء العطاء عند التقدمي. 8- تتحمل ال�سركة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
ال�سرائب والر�سوم التي تفر�س من قبل الدولة. 9- ال يحق لل�سركة احالة العمل اىل �سركة اخرى. 10. يهمل العطاء غري امل�ستويف لل�سروط وال يقبل اي عذر جراء ذلك. 11- �سوف يتم التاكد من املوقف القانوين 
لل�سرك���ة م���ن خ���الل الوزارة املخت�سة )�سحة �سدور(. 12-الدائ���رة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات. 13- يتحمل م���ن تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن. 14- يق���دم العطاء يف ظرف مغلق وخمتوم وموقع 
با�س���م املدي���ر املفو����س مع ذكر ا�سم املناق�س���ة ورقمها. 15- �ستقوم الدائرة بتنظيم موؤمتر لالجابة عن كافة ا�ستف�سارات امل�ساركني قبل �سبعة ايام من تاري���خ غلق املناق�سة. 16- يعد هذا االعالن جزءًا من م�ستندات 
املناق�س���ة وج���زءًا ال يتج���زاأ من العقد وملزمًا للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء. 17- الدائرة ت�ستبعد ال�سرك���ة الغري كفوءة من خالل جتربتها معه يف املقاوالت ال�سابقة التي نفذتها. 18- ت�ستكمل التامينات 
النهائية كفالة ح�سن تنفيذ بن�سبة 5% من قيمة العقد تدفع بعد االحالة وعند توقيع العقد. 19- يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�سنة 2008 وال�سروط العامة للمقاوالت الهند�سية بق�سميها االول 
والث���اين. 20- م���دة نف���اذ العطاء )90( ت�سعون يوما. 21- يكون اآخرموعد ل�سراء م�ستندات املناق�سة لغاية نهاية الدوام الر�سمي لليوم الذي ي�سب���ق غلق املناق�سة. 22- على ال�سركة ان تقدم تقريرًا بالكفاءة املالية 
لل�سرك���ة م���ن قب���ل حما�سب قان���وين لل�سنة االخرية. 23- ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة الغاء املناق�سة. 24- على ال�سركات املتقدم���ة تقدمي عر�س جتاري وعر�س فني. 25- على ال�سركة تقدمي جدول 

ال�سيانة الدورية طيلة مدة ال�سيانة م�سادق عليه من قبل مهند�س ال�سركة املخت�س وتلتزم ال�سركة بهذا اجلدول.  
امل�شاريع:

1.جتهيز قراءة �سغط الدم ودفع الدم القلبي امل�ستمر ملركز النا�سرية للقلب / م. احل�سني التعليمي.
2. جتهيز جهاز مراقبة ال�سغط الدموي جلهاز الق�سطرة ملركز النا�سرية للقلب / م. احل�سني التعليمي  

Lawdep@thiqarhealth.com:الربيد االلكرتوين للت�سكيل االداري امل�سوؤول عن املناق�سات   -   www.thiqarhealth.comموقع دائرة �سحة ذي قار

ال�شليمانية  /  PUKmedia
املتحدة  ال��والي��ات  يف  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ممثل  ق��ال 
اإقليم كرد�ستان يتم�سك  االمريكية قوباد طالباين اأن �سعب 
بروح  الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي يف االإقليم ويف عموم 
العرقية  اأ�سولها  ع��ن  ناهيك  ف��االأق��ل��ي��ات  ال��ع��راق،  اأن��ح��اء 
والدينية قد جاءت اىل االقليم هربًا من العنف واملالحقات 
قبل  ت��دار من  اأر���س  اىل  اآم��ن  وامل�سايقات، بحثا عن مالذ 

حكومة اإقليم كرد�ستان.
�سحيفة  ن�سرتها  مقالة  على  رده  معر�س  يف  وا���س��اف 
نيويورك تاميز يف العا�سر من هذا ال�سهر للكاتب �سام داغر 
حتت عنوان " االأقليات يف �سمال العراق مهددة" ، "مل يذكر 
الكاتب م�ساعي حكومة اإقليم كرد�ستان اىل حماية االأقليات 
واأنها تظهر تقريرًا ملنظمة هيومان رايت�س ووج كما لو اأنها 
منظمة  اأن  هي  واحلقيقة  االقليم.  حكومة  ب�سلطات  ت�سهر 

هيومان رايت�س ووج ت�سري اىل حتمل املت�سددين م�سوؤولية 
ت�سيطر  التي ال  نينوى  التي حت�سل يف حمافظة  الويالت 

عليها حكومة اقليم كرد�ستان اأ�سال.
"اأن  وا�سنطن  يف  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ممثل  واأو�سح 
امل�سكلة تكمن يف اأن االرهابيني واملت�سددين عازمون على 
عدم ا�ستقرار املناطق املتنازع عليها يف العراق، والطريق 
االأمثل للم�سي قدما يف نينوى واملناطق االأخرى املتنازع 
العراقي،  ال��د���س��ت��ور  م��ن   140 ب��امل��ادة  ال��ع��م��ل  ه��و  عليها 
واالأمنية  االإداري��ة  امل�ساكل  كافة  حل  ن�ستطيع  فقط  حينئذ 

واالقت�سادية التي تواجه �سكان تلك املناطق".
التن�سيق  ه��و  االآن  "املطلوب  رده  يف  ط��ال��ب��اين  وق����ال 
والتعاون بني كل من الواليات املتحدة االأمريكية وحكومة 
الن�ساء  العراق  يف  االإحت��ادي��ة  واحلكومة  كرد�ستان  اإقليم 

اآليات اأمنية قوية ل�سالمة كافة املواطنني.

اأربيل  / �شايل جودت
عقدت منظمة اآفاق املدنية بالتعاون 
يف  الثقافة  وزارة  م��ع  والتن�سيق 
موؤمترا  ك��رد���س��ت��ان  اق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة 
ن��اق�����س��ت ف���ي���ه ك��ي��ف��ي��ة و����س���ع حد 
التعابري  وب��ع�����س  للم�سطلحات 
ال�سحف  ب��ع�����س  يف  ال��الئ��ق��ة  غ��ري 

الكرد�ستانية . 
حممود  ك��اوا  الثقافة  وزي��ر  وال��ق��ى 
���س��اك��ر ك��ل��م��ة ب��امل��ن��ا���س��ب��ة اك���د فيها 
امل�ساألة  ه����ذه  درا�����س����ة  �����س����رورة 
عقد  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك  مهمة  كونها 
لكي  نقا�سية  ون����دوات  م���وؤمت���رات 
اآرائهم  ط���رح  امل�����س��ارك��ون  ي��ت��ب��ادل 
التعامل مع هذه  ومالحظاتهم بغية 

امل�ساألة يف ال�سحافة الكردية.

للعمل  ق��ان��ون��ا  ه��ن��اك  اأن  واأ����س���اف 
العمل  تنظيم  يف  ي�ساهم  ال�سحفي 
ال�����س��ح��ف��ي، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذلك 
نالحظ بع�س احلاالت غري الطبيعية 
هذا  ان  اىل  م�سريا  املجال  ه��ذا  يف 
من  تعد  اأخ��رى  وموؤمترات  املوؤمتر 
ال�سروريات يف هذه املرحلة لو�سع 

حد لهذه احلالة.
نقيب  عوين  فرهاد  اأ�سار  جهته  من 
عمل  برنامج  �سياق  يف  ال�سحفيني 
ال�سحفي  العمل  قانون  اىل  املوؤمتر 
لل�سحافة  ال��دويل  ال�سرف  وميثاق 
نقابة  يف  ن��ح��ن  وق������ال:  ال��ع��امل��ي��ة 
ميثاق  اع����داد  ب�����س��دد  ال�سحفيني 
و�سوف  ال�����س��ح��ف��ي  ال��ع��م��ل  ���س��رف 
بغية  املعنية  اجلهات  على  يعر�س 

مناق�سته. 
على ال�سعيد نف�سه اأ�سار �سرو قادر 
املركزي  االإع����الم  مكتب  م�����س��وؤول 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  للحزب 
ال�سحافة  يف  االأ�سلوب  هذا  اأن  اىل 
بيننا  م���ك���ان  ل����ه  ل��ي�����س  ال���ك���ردي���ة 
جندياين  اآزاد  اأعقبه  و�سيزول". 
املركزي  االع����الم  مكتب  م�����س��وؤول 
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين، الذي 
�سلط ال�سوء على بداية ظهور هذه 
موؤكدا  الكردية،  ال�سحافة  يف  اللغة 
على و�سع حد  العمل  على �سرورة 

لهذا اال�سلوب .
و���س��ارك يف امل��وؤمت��ر ع��دد كبري من 
ال�سحفيني واملخت�سني يف ال�سوؤون 

القانونية.

قوباد طالباين: �سعبنا يتم�سك بروح الت�سامح 
والتعاي�ش ال�سلمي

 مناق�س���ة واق��ع ال�سحاف���ة الكردي����ة

د.هادي بدر الرياحي/ املدير العام

ال�سيارات عن وجود  النه�سة قرب معار�س  الكائنة يف  االن�سائية احدى ت�سكيالت وزارة االعمار واال�سكان  للمقاوالت  العامة  الر�سيد  تعلن �سركة 
مناق�سة �سرية خا�سة )ب�تجهيز ون�سب م�ساعد مل�سروع جامعة الب�سرة(.

فعلى الراغبني باال�سرتاك يف املناق�سة اعاله مراجعة مقر ال�سركة  -ق�سم القانونية م�ست�سحبني معكم هوية ت�سنيف املقاولني درجة عا�سرة )ميكانيك( 
)الهوية البال�ستيكية اال�سلية( )هوية االحوال املدنية + البطاقة التموينية +بطاقة ال�سكن( لغر�س �سراء وثائق املناق�سة ب�سعر )100000( دينار )مئة 

الف دينار( غري قابل للرد ويكون ال�سراء من ادارة م�ساريع اجلنوب حمافظة الب�سرة ومقر ال�سركة يف النه�سة – بغداد ويرفق مع العطاء مايلي: 
1-تقدمي تاأمينات اولية بن�سبة 1% من قيمة العطاء ومبوجب �سك م�سدق با�سم مقدم العطاء ح�سرًا". 

العمل  نفذ  التي  املنجزة م�سدقة من اجلهة  او  املماثلة  باالعمال  القيام  توؤيد  التي  املقاولة  ال�سركة  قبل  املنفذة من  املماثلة  باالعمال  قائمة  2-تقدمي 
حل�سابها. 

3-الغرامة التاأخريية )مبلغ املقاولة / مدة املقاولة ×10%( دينار عن كل يوم تاأخري على ان التتجاوز 10% من مبلغ العقد اأو ن�سف املقاولة. 
4-و�سل �سراء املناق�سة. 

5-يهمل العطاء يف حالة عدم ارفاق امل�ستم�سكات اعاله. 
6-يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن. 

علما ان اخر موعد لقبول العطاءات ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا، من يوم 2009/11/26. يف مقر ال�سركة – بغداد. 
علما ان موقع ال�سركة على االنرتنت. 

 WWW.ALRASHEED.MOCH.GOV.IQ
 E-mail:alrasheed company@yahoo.com

      WWW.IRAQDIRECTORY.COM : وموقع دليل العراق

عن  العراقي  اال�ستثمار  م�سرف  يعلن 
حاجته اىل مدراء لفروع امل�سرف داخل 
تقدمي  يرغب  من  فعلى  ب��غ��داد،  وخ��ارج 
طلبه اىل الق�سم االداري يف مبنى االدارة 
العامة للم�سرف الكائن يف العلوية )خلف 
الذاتية  بال�سرية  معززًا  العلوية(  بدالة 
و�سور عن الوثائق ال�سخ�سية وال�سهادة 
الدرا�سية و�سهادات اخلربة خالل الفرتة 

املنتهية يف 2009/11/30.

    PUKmedia / اربيل
عقدت منظمة النجدة ال�سعبية PAO وهي 
احدى املنظمات الع�سوات يف �سبكة العدالة 
مع  والتن�سيق  بالتعاون    JNP لل�سجناء  
مكتب خدمات امل�ساريع التابع لالمم املتحدة 
ايطاليا  اىل  )ج�سر(  ومنظمة   UNOPS
االوروبية  املفو�سية  من  وبتمويل   UPP
EC، جل�سة حوارية مبدينة اربيل، ملناق�سة 
م�سكلة ممار�سة التعذيب يف مراكز ال�سرطة 
العراق  كرد�ستان  اقليم  يف  واال�سالحيات 
حقوق  جل��ان  يف  اأع�ساء  مب�ساركة  وذل��ك   ،

االن�سان والدفاع عن حقوق املراأة واالطفال 
القانونية  واللجنة  امل��دين  املجتمع  وجلنة 
كرد�ستان  ب���رمل���ان  يف  االم��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
كرد�ستان  ب��رمل��ان��ي��ي  احت���اد  م��ن  واع�����س��اء 
ب�سوؤون  املعنية  املنظمات  من  عدد  وممثلي 
حقوق االن�سان واملنتمية اىل �سبكة العدالة 

لل�سجناء.
وبعد تعريفه ب�سبكة العدالة لل�سجناء عر�س 
من  املوؤلفة  ال�سبكة  من  وه��و  �سابر  �سوان 
بع�س  ال�سجناء،  بحقوق  معنية  منظمة   40
ال�سجناء  حقوق  حلماية  الدولية  املعايري 

وبع�س الوثائق الدولية وعددها 26 وثيقة 
دولية مبا فيها الئحة حقوق االن�سان ووثائق 
يف  ال�سادر  اال�سا�سي  القانون  منها  حملية 
د�ستور  من   22 وامل��ادة   1925 �سنة  العراق 
والد�ستور   1970 ل�سنة  امل��وؤق��ت  ال��ع��راق 
حرمت  حيث   ،2005 ل�سنة  الدائم  العراقي 

هذه الوثائق تعذيب ال�سجناء.
النجدة  منظمة  م��ن  ج��ت��و  ه��وك��ر  وا����س���ار 
على  موؤكدا  اجلل�سة،  حم��اور  اىل  ال�سعبية 
حمورين، وجود ظاهرة التعذيب يف مراكز 
ال�سرطة ودور الربملان يف احلد من ظاهرة 

التعذيب يف ال�سجون ومراكز ال�سرطة.
اقليم  يف  ج���ي���دة  ار����س���ي���ة  ه���ن���اك  وق������ال: 
جمال  يف  املعنية  املنظمات  لعمل  كرد�ستان 
حقوق االن�سان. واكد اأن ن�سبة التعذيب يف 
وهذا  جدا  تقل�ست  كرد�ستان  اقليم  �سجون 
بحثني  اىل  وا���س��ار  واع��ت��زاز.  فخر  مبعث 
مت اع��داده��م��ا م��ن ق��ب��ل ب��اح��ث��ني دون���ا اأدق 

التفا�سيل عن ال�سجناء. 
اإيجاد  بهدف  امل�ساألة  وناق�س احل�سور هذه 
حلول لظاهرة التعذيب ان وجدت يف مراكز 

ال�سرطة وال�سجون.

ج��ل�����س��ة ح����واري����ة ع����ن اأو������س�����اع ال�����س��ج��ن��اء 
ال�شليمانية / املدى

مت افتتاح معر�س ت�سكيلي م�سرتك على قاعة متحف 
 78 مب�ساركة  ال�سليمانية  يف  الوطني  �سوركه  امنة 
فنانًا ت�سكيليا. و�سي�ستمر املعر�س خم�سة اأيام برعاية 

وزارة الثقافة يف اإقليم كرد�ستان.
دارا عبدالرحمن بح�سب  املعر�س  امل�سرف على  وقال 
)اآكانيوز( اإن" مديرية الفن الت�سكيلي يف ال�سليمانية 
معر�سا  تقيم  كرد�ستان  اإقليم  ثقافة  ل��وزارة  التابعة 
الوطني  �سوركه  امنة  متحف  يف  م�سرتكا  ت�سكيليا 
عماًل   78 ،ي��ق��دم��ون  ت�سكيليا  فنانا   78 فيه  ي�سارك 
الثاين  ت�سرين   20 حتى  املعر�س  و�سي�ستمر  فنيًا، 

اجلاري".

ذات  امل�ساركة  "اللوحات  ان  عبدالرحمن  واأو���س��ح 
لكل  اأن  حيث  موحد  اإط��ار  يجمعها  ال  خمتلفة  اأحجام 
باإمكانهم  "الفنانني  اأن  اىل  اأ�سلوبه"..م�سريًا  فنان 
من خالل املعر�س امل�سرتك التعرف اىل اأ�ساليب عمل 
ملتابعة  جيدة  فر�سة  هذه  و�ستكون  البع�س  بع�سهم 
الفن  اأع��م��ال  يف  والتعمق  البع�س  بع�سهم  نتاجات 

الت�سكيلي".
من جانبه ذكر معاون مديرعام ثقافة وفنون ال�سليمانية 
"يوجد من بني  هو�سيار اأحمد بح�سب )اآكانيوز( انه 
معر�س  اإق��ام��ة  ي�ستطيع  ال  من  الت�سكيليني  الفنانني 
خا�س به، لذا فاإن هذا املعر�س ي�ساعدهم على عر�س 

نتاجاتهم".

اقامة معر�ش ت�سكيلي م�سرتك يف ال�سليمانية

م�س�رف اال�ستثم��ار الع��راق���ي
اإع���������������������������الن

االدارة العامة
مل�شرف اال�شتثمار العراقي

وزارة االعمار واال�سكان
�شركة الر�شيد العامة للمقاوالت االن�شائية

اعالن مناق�سة رقم )82/ 2009(

مدير عام
�شركة الر�شيد العامة للمقاوالت 

االن�شائية


