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وديع غزوان

منظمات املجتمع املدين

اىل  اال�ستناد  املجتمع  يف  دميقراطية  عملية  اية  ركائز  اح��دى 
منظمات املجتمع املدين وتو�سيع دورها . . ويف اقليم كرد�ستان 
ميكن القول ان احد اال�س�س التي اعتمدت عليها احلكومة ال�ساعة 
الروح الدميقراطية تو�سيع �سبكة عمل هذه املنظمات لتمتد يف 
مفا�سل املجتمع بكل انواعها. وا�ستطاع عدد غري قليل من هذه 
املواطنني  مل�ساركة  وا�سعة  وج�سور  )�سبكات  تكوين  املنظمات 
الق�سم  عمل  كما   .) كرد�ستان  يف  املدنية  ال�سيا�سية  احلياة  يف 
االخر يف جمال حقوق االن�سان , يف نف�س الوقت الذي اتخذت 
املنظمات و�سمان  لتقوية مواقع عمل هذه  فيه خطوات عملية 

ا�ستقالليتها وف�سلها عن ال�سلطة .
بع�س  عمل  اىل  اال���س��ارة  م��ن  الب��د  االن�����س��اف  نتوخى  ول��ك��ي 
املنظمات املتميز املتمثل يف اقامة الور�س والدورات وحمالت 
بهذه  فا�ستحقت  نائية  وق��رى  ق�سبات  �سملت  التي  التوعية 
الطوعي  العمل  لقيم  االنت�ساب  �سرف  حمل  وبجدارة  االعمال 
يف احلياة ال�سيا�سية وان تكون معلما بارزًا من معاملها. اما تلك 
التي اآثرت اال�ستكانة واخلمول فلم تكن لها اية ب�سمة يف جمال 
العمل املدين . . ظاهرة �سبق ان �سخ�سها وزير االقليم ل�سوؤون 
قال يف معر�س  عندما  من�سور  ال�سابق جورج  املدين  املجتمع 

تقييمه عمل هذه املنظمات بان بع�سها مل تقم باي دور. 
وب�سكل عام فان منظمات املجتمع املدين الغنى عنها يف م�ساعدة 
احلكومة يف عدد من االن�سطة ال�سيا�سية واالجتماعية وغريها . 
وانطالقا من االميان بهذا الدور اولت القيادة الكرد�ستانية هذه 
كبريا  دورا  بع�سها  مار�س  ان  بعد  املطلوب  االهتمام  املنظمات 
ومهما واثبت مكانة من خالل العديد من املبادرات. غري ان هذا 
الذي  عملها  ينظم  قانون  ا�سدار  م�ستوى  يرق اىل  االهتمام مل 
بقي معتمدًا يف كثري من جوانبه على روح املبادرة واالجتهاد. 
هذه الروحية رغم اهميتها خا�سة يف جمال العمل الطوعي اال 
انها البد من ان توؤطر بقانون . لذا فقد بادرت �سبع من منظمات 
قانون  م�����س��روع  ت��ق��دمي  اىل  ال�سليمانية  يف  امل���دين   املجتمع 

للمنظمات غري احلكومية اىل مكتب الرب ملان يف املحافظة .
اىل  عام  ب�سكل  ا�سارت  مقت�سب  خرب  يف  وردت  التي  املعلومة 
م�ستقلة  مفو�سية  بت�سكيل  املطالبة  القانون  ف��ق��رات  اه��م  ان 
 , عملها  وتنظم  مظلتها  حتت  امل��دين  املجتمع  منظمات  جتمع 
القانون  ملناق�سة  املعنية  اجلهات  لتحريك  مهمة  خطوة  وه��ي 
دون ان نغفل جهود برملان االقليم ال�سابقة التي يعمل الربملان 
املتمثلة برتجمة ما جاء يف  ا�ستكمالها  يف دورته احلالية على 
برنامج القائمة الكرد�ستانية ب�سدد و�سع الية تا�سي�س مثل هذه 

املنظمات وكيفية ح�سولها على امل�ساعدات .
املدين  املجتمع  منظمات  اي���دي  على  ن�سد  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
الفاعلة فاننا هنا نتمنى على برملان االقليم ان ي�سرك املنظمات 
غري احلكومية الفاعلة يف مناق�سة م�سروع القانون النها االوىل 
واالحر�س من غريها على ذلك , كما ان ذلك ياتي �سمن جمال 
فرز دقيق للمنظمات النا�سطة عن غريها واحلث على املزيد من 

العمل الطوعي مع �سمان ا�ستقالليتها .

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات تخ�صيـ�ص اأكثــر من 25 مليارا و 500 مليون دينــار 
لتو�صـيع طرق كالر

ال�شليمانية / م�ؤيد اخلالدي 
 �سهدت مدينة كالرالتابعة ملحافظة ال�سليمانية 
النظام  �سقوط  بعد  باالخ�س  كبريا  ت��ط��ورا 
من  العديد  املدينة  ه��ذه  �سهدت  فقد   , امل��ب��اد 
باالخ�س  امل���ج���االت  ج��م��ي��ع  يف  امل�����س��اري��ع 
حيث  ال��ط��رق  ا���س��الح  و  تو�سيع  جم���ال  يف 
 25 تنفيذها  املقرر  امل�ساريع  الحد  خ�س�ست 
مليارا و 500  مليون دينار من اجل تو�سيع 
ال�سوارع الرئي�سية للمدينة مع ان�ساء ار�سفة 

لكل منها .
 ومن اجل ت�سليط ال�سوء على هذه التطورات 
بلدية  رئي�س  واردي  ج��واد  امل���دى(   ( التقت 
كالر الذي قال : لقد اقيمت خريطة منوذجية 
�سوف  و  االن  م��ن  ���س��ن��وات  ث��الث  بعد  ل��ك��الر 
باالخ�س  النواحي  جميع  يف  تطويرها  يتم 
ويجري  ال�سوارع  و  الطرق  ان�ساء  جمال  يف 
قائمة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل�سكلة  ح��ل  على  العمل 

يف  ال�سديد  بالزحام  املتمثلة  �سابقا  كالر  يف 
�سوارعها و االختناقات املرورية. 

   و ا���س��اف :  ل��ق��د ب��ذل��ن��ا اجل��ه��ود م��ن اجل 
تو�سيع  اج��ل  م��ن  جيدة  ميزانية  تخ�سي�س 
على  اخلدمات  جميع  و  الرئي�سية  ال�سوارع 
البلديات واحلكومة وجمل�س  ميزانية وزارة 
�سوارع  جميع  جلعل  ال�سليمانية  حمافظة 
برنامج اخر  كما يوجد   . ذات جانبني  املدينة 
م��ن اج��ل اق��ام��ة ���س��وارع اخ���رى يف املنطقة 
التي قد نراها مهمة من اجل التقليل من زحام 
ال�سوارع و تقريب االماكن بع�سها من البع�س 
و  املدينة  جمالية  زي��ادة  اإىل  باال�سافة  االخ��ر 

التقليل من احلوادث املرورية .
كالر  مدينة  ���س��وارع  تو�سيع  ان  اىل  وا���س��ار 
لقد �سلم  ال�سرورية و  احد امل�ساريع املهمة و 
 ) فردو�س  جندل   ( �سركة  ايدي  اإىل  امل�سروع 
 700 و  مليار  بكلفة  و  م��رتات  كيلو   3 بطول 

البلديات  وزارة  ميزانية  على  دينار  مليون 
وقد اجنز . كما مت االنتهاء من م�سروع ان�ساء 
تو�سيع �سارع ) �سهيد �سركوت ( من قبل �سركة 
) ئاودير ( مبليارين و 400 مليون دينار على 
بطول  ال�سليمانية  حمافظة  جمل�س  ميزانية 

كيلو مرتين و 200 مرت. 
واو�سح اإن اهم امل�ساريع يف مدينة كالر هو 
م�سروع تو�سيع �سارع كالر و ناحية رزكاري 
البالغ طوله 4 كيلو مرتات و 250 مرتا الذي 
نفذ من قبل �سركة ) وي�س ( بكلفة مليار و 65 
مليون دينار على ميزانية  احلكومة. كما ا�سار 
�سوارع  على  تقع  االزدح��ام��ات  اك��ر  اإن  اىل 
منطقة كالر ال�سناعية و ادارة كرميان و ناحية 
�سقالوة و ق�ساء كفري . من ناحية اخرى مت 
تو�سيع ثالثة طرق رئي�سية اخرى ملنطقة كالر 
من قبل �سركة ) هيفني ( بكلفة مليارين و 350 
حمافظة  جمل�س  ميزانية  على  دينار  مليون 

ال�سليمانية. كما مت تو�سيع ج�سر منطقة حمة 
كرمي اإىل منطقة بة ردة �سور باربعة جوانب 
بكلفة مليار و 65 مليون دينار و اليزال هذا 
امل�سروع قيد التنفيذ و اقيم له حاجزان بكلفة 

مليارين على ميزانية احلكومة. 
االخرى  امل�ساريع  م��ن  ان  واردي  وا���س��اف   
تنفيذ  �سارع كاكة فالح بطول كيلومرت ون�سف 
بكلفة مليار و 500 مليون دينار على ميزانية 
اقامة �سارع  البلديات و كذلك م�سروع  وزارة 
مرتات  كيلو   3 بطول   ) �سركوتن   ( بجانبني 
ميزانية  على  مليون   400 و  3مليارات  بكلفة 

جمل�س حمافظة ال�سليمانية .
امل�سوؤول  بي�ستون جاجلي  من جانبه حتدث  
االعالمي يف ادارة كرميان  قائال : لقد �سملت 
بان�ساء  ك��الر  لق�ساء  التابعة  رزك���ار  ناحية 
م�ساريع خدمية حيث ان�سئت بجانبني بطول 
ار�سفة  اقامة  و  مرت   500 و  م��رتات  كيلو   3

للطرق امل�ساعدة من اجل التقليل من احلوادث 
املرورية و االزدحامات .

على  امل�سروع  ه��ذا  ينفذ  �سوف   : ا�ساف  و    
و  مليار  مقداره  مببلغ  املالية  وزارة  ميزانية 
168 مليون د ينار  ,  و مل تقت�سر امل�ساريع على 
اقامة ال�سوارع و ا�سالحها فقط و اإمنا اقامة 
 ( باللونني  اطرافها  �سبغ  و  ار�سفة  جمموعة 
من  جمموعة  وزراع���ة   ) اال�سفر  و  االبي�س 
البيئة و من اجل  امل�ساحات اخل�سر من اجل 
احلفاظ على جمالية املدينة. كما قامت البلدية 
جمموعة  و�سع  طريق  عن  ال�سوارع  ب��ان��ارة 
وا�ستبدال  الرئي�سية  ال�سوارع  يف  م�سابيح 
القدمية واال�سالك وازالة  الكهربائية  االعمدة 
التجاوزات اي�سا وحت�سني االنارة وتوزيعها 
يزيد  للمدينة  جماال  ت�سيف  بحيث  جديد  من 
امل�ساريع  من  اي�سا  واال�ستفادة  رونقها  من 

اخلدمية وال�سناعية . 

اط��ف��ال

مجتمع مدني

ــــــــــــات ــــــــــــالن اإع

املناق�سة  اج��راء  عن  ال�سريفة  الع�سكرية  الرو�سة  اعمار  الع��ادة  الفنية  اللجنة  تعلن 
اخلا�سة بتجهيز مادة املرمر ح�سب ال�سروط واملوا�سفات املبينة يف جدول الكميات , 
فعلى ال�سركات ذات االخت�سا�س من داخل وخارج العراق والتي حتمل هوية ت�سنيف 
العامة  والهيئة  ال�سركات  ت�سجيل  دوائر  يف  وامل�سجلة   2009 لغاية  نافذة  ثالثة  درجة 
مغلق  ظرف  يف  عطائها  تقدمي  املذكورة  املناق�سة  يف  امل�ساركة  يف  والراغبة  لل�سرائب 
اللجنة  مقر  اىل   2009/12/2 ليوم  الر�سمي  ال��دوام  نهاية  اق�ساه  موعد  يف  وخمتوم 
اعاله الكائن يف الكرادة ال�سرقية جماور قناة بالدي الف�سائية علما ان �سعر �سراء جدول 
الكميات )150000( مئة وخم�سون الف دينار غري قابل للرد على ان يتحمل من تر�سو 

عليه املناق�سة اجور الن�سر واالعالن. 
امل�ستم�سكات املطلوبة: 

1-تاأمينات اولية مقدارها 1% من قيمة العطاء على �سكل خطاب �سمان نافذ ملدة )90( 
ت�سعون يومًا او �سك م�سدق. 

2-كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ق�سم ال�سركات. 
3-حتديد مدة التجهيز للمواد املطلوبة يف املناق�سة. 

4-و�سل �سراء جدول الكميات. 
5-الوثائق اخلا�سة بتاأ�سي�س ال�سركة وت�سنيفها. 

6-احل�سابات اخلتامية لل�سركة م�سدقة من حما�سب قانوين الخر �سنة مالية.
التاأمني  �سركة  لدى  املقاولة  اعمال  على  التامني  العمل  عليها  املحال  ال�سركة  7-التزام 

العراقية. 
العامة  وال�سروط  احلكومية  العقود  تنفيذ  لتعليمات  اعاله  املناق�سة  اعمال  8-تخ�سع 

للمقاوالت واملوا�سفات الفنية املعمول بها. 
9-تكون اال�سعار بالعملة العراقية رقمًا وكتابة وتوقع كافة م�ستم�سكات العطاء وتختم 
بختم ال�سركة مع التاأكيد على �سحة جمع املبالغ واملجموع النهائي للعطاء على ان يذكر 

رقما وكتابة. 
وللمزيد من املعلومات االت�سال على الهاتف املرقم )07901110066(. 

 تعلن �سركة ناقالت النفط العراقية /الب�سرة )�س.ع ( عن مناق�سة �سراء ناقلة ترتاوح 
حمولتها بني )2000 - 2500 ( طن �سنة البناء 2005 فما فوق عدد )1( ح�سب املوا�سفات 
وال�سروط  التي ميكن احل�سول عليها من ال�سعبة القانونية يف مقر ال�سركة  الكائن يف 
حمافظة الب�سرة / �ساحة �سعد  لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخم�سون األف دينار 
غري قابل للرد. فعلى الراغبني باال�سرتاك يف املناق�سة تقدمي عطاءاتهم بظرفني مغلقني 
وخمتومني )فني و جتاري( يدون على كل ظرف ا�سم ورقم املناق�سة وتاريخ الغلق 
قيمة  من   )%1( والبالغة  االأولية  التاأمينات  مبلغ  التجاري  العر�س  يت�سمن  اأن  وعلى 
العطاء  ب�سك م�سدق اأو خطاب �سمان )موؤيد ب�سحة �سدور( و�سيهمل اأي عطاء غري 
اأوطاأ العطاءات علما  ال�سركة غري ملزمة بقبول  لل�سروط واملوا�سفات واأن  م�ستويف 
املوافق  االأح��د  يوم  من   الر�سمي  ال��دوام  نهاية  العطاءات هو  لت�سليم   اآخر موعد  اأن 

2009/12/6  و�سيتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعالن . 
املدير العام 

Iraqi Oil Tankers company )State Company( wishes to advertise 
the tender of purchasing one marine self  propelled Barge 
according the term and specification cam see by direct contact to 
our office in Basrah . against )150000(ID unrefundble amount.
Those who wish to present their offers should submit them in 
two endorsed closed envelope. The first envelope should contain 
the commercial offer and the second one should contain the 
technical offer. 
Please enclose with two envelope unconditioned bid bound )1%( 
of the total amount of the offer as bank guarantee or certifies 
check certified correctruce the closing date exceeding the end of 
the official hours of  Sunday 6 /12 /2009  then company is not 
obliged to accept the lowest bid, those who will take the offer 
have to pay the cost of the publication advertisement.
Director General

ال�شليمانية / املدى
اأن  للجرائم  العليا  العراقية  املحكمة  اأعلن م�سدر يف   
فريق حمامي حلبجه طالب بتاأخري اإعدام علي ح�سن 

املجيد حلني االنتهاء من ملف حلبجه.
اأدهم  ك��وران  حلبجه  ملف  حمامي  فريق  رئي�س  وقال 
ح�سن  لعلي  االإع���دام  عقوبة  اإن   : )اآك��ان��ي��وز(  بح�سب 
املجيد قد نالت الدرجة القطعية و�سادقت عليها رئا�سة 
اجلمهورية, وباإمكان احلكومة العراقية تنفيذ احلكم 

متى ارتاأت ذلك".
بتاأخري  ن��ط��ال��ب  حلبجه  م��ل��ف  حم��ام��ي  اإن��ن��ا  وق����ال: 
التنفيذ حلني انتهاء اإجراءات املحاكمة اخلا�سة مبلف 
للجرائم  العليا  العراقية  املحكمة  اأبلغنا  وقد  حلبجه, 
ح�سن  علي  اإع��دام  "حكم  ب��اأن  الطلب  بطلبنا".مربرا 
املجيد �سدر اثناء حماكمته يف ملف االأنفال, واإر�ساء 
الأهايل حلبجه, والأن املجيد هو املتهم االأول بالق�سف 
الكيمياوي حللبجه. وعلي ح�سن املجيد هو اأحد رموز 

العراقية  املحكمة  عليه  حكمت  وقد  ال�سابق,  النظام 
العليا للجرائم باالإعدام لكن احلكم مل ينفذ بعد.

االأ�سبوع  اجلمهورية  رئا�سة  دي���وان  رئا�سة  وردت 
ال�سجناء  موؤ�س�سة  ب��ه  ت��ق��دم��ت  ط��ل��ب  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي 
ال�سيا�سيني العراقية باإعدام علي ح�سن املجيد, وذكرت 
اأن مر�سوما جمهوريا �سدر باإعدام علي ح�سن املجيد 
من جمل�س رئا�سة اجلمهورية يحمل الرقم 11 يف 26 

فرباير/�سباط 2008.

ال�شليمانية/ املدى
املجتمع  منظمات  من  �سبعا  اأن   , ال�سليمانية  يف  لالنتخابات  الكردي  املعهد  اأف��اد   
املدين تقدمت مب�سروع قانون با�سم "م�سروع قانون املنظمات غري احلكومية يف 
ال�سليمانية. وقال م�سوؤول املعهد  اإقليم كرد�ستان" اإىل مكتب برملان كرد�ستان يف 
املدين,  للمجتمع  منظمات  �سبع  من  مبعوثني  ان  )اآكانيوز(:  بح�سب  جمال  اآرام 
اإىل  قانون  ال�سليمانية, ورفعوا م�سروع  برملان كرد�ستان يف  بزيارة مكتب  قاموا 

رئا�سة الربملان يهدف اإىل تقنني عمل املنظمات غري احلكومية يف االقليم".

واأ�ساف :ان"املكتب وعدنا باأن م�سروع القانون �سيعر�س على الت�سويت و�ستتم 
�سنتني  منذ  القانون  م�سروع  �سياغة  على  "عاكفون  اأنهم  اإىل  م�سريا  مناق�سته". 
اإحدى  يف  الع�سو  حممد  ب�ستيوان  قال  جانبه,  من  ب�ساأنه".  عدة  ن��دوات  وعقدوا 
املطالبة  القانون هو  الرئي�سة يف  النقاط  احدى  ما جاء يف  اإن   : ال�سبع  املنظمات 

بت�سكيل مفو�سية م�ستقلة جتمع منظمات املجتمع املدين حتت مظلتها".
تقدمي  على  �سنعمل   : علي  �سعيد حمة  كرد�ستان حمة  برملان  قال ع�سو  من جانبه 

امل�سروع اإىل رئا�سة الربملان و�سنناق�سه مناق�سة م�ستفي�سة".

فريق حمامي حلبجه يطالب بتاأخري اإعدام علي ح�صن املجيد 

م�صروع قانون للمنظمات غري احلكومية

ده�ك / املدى
م�ستقبل  ب���ذرة  "الطفل  ���س��ع��ار  حت��ت 
على  التوقيع  ومبنا�سبة  ال�سعوب" 
تبنتها  ال��ت��ي  ال��ط��ف��ل  ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق 
االأمم املتحدة قبل 20 عاما, اأقيمت يف 
حمافظة دهوك ن�ساطات فنية وافتتحت 
من  املعاقني  لالأطفال  ومعاهد  م��راك��ز 
الرتبية  برعاية  وم�سمولني  مكفوفني 

العقلية. 
والتنمية  ال��رع��اي��ة  ع���ام  م��دي��ر  وق����ال 
االج��ت��م��اع��ي��ة يف ده����وك ح�����س��ني علي 
املحافظة  :اإن  �سوا"  "راديو  بح�سب 
افتتاح  بينها  من  عدة  ن�ساطات  �سهدت 
معهدين لذوي االحتياجات اخلا�سة," 

ومعهد  للمكفوفني  "روناكي"  ه��م��ا 
قبول  ومت  عقليا  للمتخلفني  "اآوات" 
اأط���ف���ال ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني �ست 

�سنوات و11 �سنة يف كال املعهدين". 
واأ�سار علي اإىل قبول 70 طالبا وطالبة 
وتخ�سي�س  امل��ذك��وري��ن  املعهدين  يف 

مناهج للمكفوفني والرتبية العقلية. 
اأن  اىل  ده��وك  رعاية  واأ�سارمديرعام 
هذين  مبخ�س�سات  تكفلت  مديريته 
النقل  خم�س�سات  وت�سمل  املعهدين 
باالإ�سافة  للطلبة,  غذائية  ووج��ب��ات 
الدرا�سية  والكوادر  املناهج  تاأمني  اإىل 
للرتبية  العامة  املديرية  مع  بالتعاون 

يف دهوك. 

افتتاح معهدين لذوي 
االحتياجات اخلا�صة يف دهوك

اللجنة الفنية العادة اعمار الرو�صة 
الع�صكرية ال�صريفة

اإعالن مناق�شة

�صــــركة ناقـــالت النفـــط العـراقيـة 
عادة اإعالن
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