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اأربيل/ املدى
بارزاين  العراق م�سعود  اإقليم كرد�ستان  بحث رئي�س 
الربملان  من" ع�سوة  "ماركريت  مع  الدين  �سالح  يف 
اإقليم  وم�����س��ان��دة  دع��م  جمموعة  رئي�سة  ال��ربي��ط��اين 
و"كاري  الربيطاين  ال��ربمل��ان  يف  ال��ع��راق  كرد�ستان 
كينت" امل�ست�سار يف الربملان الربيطاين اأف�سل ال�سبل 
جمال  يف  خا�سة  الربيطانية  التجربة  من  لال�ستفادة 

العمل الربملاين. 
العالقات  دائ��رة  م�سوؤول  ح�سره  الذي  اللقاء  وخالل 
م�سطفى  ف����الح  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف  اخل���ارج���ي���ة 
بريطانيا  ل���دى  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  ومم��ث��ل��ة 
وتطور  بتقدم  �سرورها  عن  من"  "ماركريت  اأعربت 

الدميقراطية والعمران يف الإقليم. 
واأ�سارت اىل زيارتها لربملان كرد�ستان ولقائها رئي�سه 
التي متت  امل��ح��اور  اىل  ال����وزراء منوهة  م��ن  وع���ددًا 
الربملان  بعمل  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  معهم  مناق�ستها 
و�سبل  ال��ربمل��ان  داخ���ل  املعار�سة  ودور  ال��ربي��ط��اين 
وال��ق��رارات  ال��ق��وان��ن  ومتابعة  وم�����س��ادق��ة  اإ���س��دار 
املتعلقة  املوا�سيع  من  اآخر  وعدد  امليزانية  وم�سادقة 
واأو�ساع  والق�ساء  وال��رب��ي��ة  وال�سحة  بالتجارة 
الأخوات والأخوة امل�سيحين الذين توافدوا اىل اإقليم 
اأرواحهم  على  خوفا  الإقليم  اىل  كالجئن  كرد�ستان 

ب�سبب اأعمال العنف والقتل. 
املجاورة  ال��دول  مع  الإقليم  عالقات  اىل  تطرقت  كما 
للعراق  ال�سيا�سية  واخلارطة  الفيدرالية  واحلكومة 

بعد النتخابات الربملانية العامة. 
اأن تكون  اأمله  ب��ارزاين عن  الرئي�س  اأعرب  من جانبه 
مهمة ومفيدة  الإق��ل��ي��م  اىل  ال��ربي��ط��اين  ال��وف��د  زي���ارة 
عن  مطلعا  الربيطاين  ال��ربمل��ان  يكون  واأن  للطرفن 
الكرد�ستاين  ال��ربمل��ان  ون�ساطات  اأع��م��ال  على  كثب 
يف  الإقليم  ب��رمل��ان  ي�سعى  واأن  الإقليم  واحتياجات 

املقابل اىل الإفادة من التجربة الربيطانية وان تكون 
عامال م�ساعدا يف تقدم وتطور الإقليم. 

و ثمن الرئي�س بارزاين عاليا دور ال�سيدة "ماركريت 
العراق   – كرد�ستان  لإقليم  الداعمة  من"وجمموعتها 
يف الربملان الربيطاين موؤكدا اأن اإقليم كرد�ستان كاأحد 
الأقاليم الفيدرالية ي�سعى جاهدا من اأجل تقدمي اأف�سل 
تاأمن غد  اأجل  الإقليم من  اخلدمات والإعمار وتطور 

اأف�سل لأجياله. 
الذين  امل�سيحين  والأخ��وة  الأخ��وات  اأو�ساع  وحول 
التي  العنف  اأعمال  ب�سبب  كرد�ستان  اإقليم  اىل  جلاأوا 
تطولهم يف بع�س مناطق العراق اأكد الرئي�س بارزاين 
جميع  واأن  لهم  ومفتوحة  م�سرعة  الإقليم  اأب��واب  اأن 

حقوقهم حمفوظة.
ويف هذا ال�سدد ثمنت ال�سيدة "ماركريت من" اأو�ساع 
امل�سيحين اجليدة يف اإقليم كرد�ستان معيدة ذلك اىل 
ال�سيا�سة احلكيمة للرئي�س بارزاين متمنية يف الوقت 
مناطق  باقي  يف  امل�سيحين  اأو���س��اع  تكون  اأن  ذات��ه 
اإقليم  يف  امل�سيحين  اأو���س��اع  مثل  الأخ���رى  ال��ع��راق 

كرد�ستان.
كما التقى رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان الدكتور برهم 
ماركريت  ال�سيدة  ربيل،  العا�سمة  يف  �سالح،  اأحمد 
دعم  جمموعة  رئي�سة  الربيطاين  الربملان  ع�سوة  من 

كرد�ستان العراق يف الربملان الربيطاين. 
ال�سيا�سية  الأو����س���اع  ال��ل��ق��اء  يف  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
و�سرورة  والكرد�ستانية  العراقية  ال�ساحتن  على 
بريطانيا  بن  الثنائية  العالقات  وتقوية  تعزيز  �سبل 
العالقات  وت��ط��وي��ر  ك��رد���س��ت��ان،  واإق��ل��ي��م  وال���ع���راق 

القت�سادية والتجارية والثقافية. 
الربملان  اأع�����س��اء  اأن  �سالح  ال��دك��ت��ور  اأك��د  جانبه  م��ن 
هذا  يف  ك��ب��ر  دور  ل��ع��ب  ي�ستطيعون  ال��ربي��ط��اين 
وامل�ستثمرين  ال�سركات  وحث  بت�سجيع  وذلك  املجال 

اإقليم  امل��ج��يء وال���س��ت��ث��م��ار يف  ع��ل��ى  ال��ربي��ط��ان��ي��ن 
كرد�ستان. 

الربيطانية  امل�������س���وؤول���ة  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  وح����ث 
التوعية  تنمية  جم���الت  يف  الإق��ل��ي��م  م�ساعدة  على 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وذل����ك م���ن خالل 

املوؤ�س�سات الربيطانية.

العالقات  دائ���رة  م�����س��وؤول  م�سطفى  ف��الح  وا�ستقبل 
وفد  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف  اخلارجية 
ع�سو  ماركريت  ال�سيدة  برئا�سة  الربيطاين  الربملان 
ال��ربمل��ان ال��ربي��ط��اين ورئ��ي�����س جم��م��وع��ة دع���م اإقليم 
ال��ربي��ط��اين وك����ارى كينت  ال���ربمل���ان  ك��رد���س��ت��ان يف 

امل�ست�سار ل�سوؤون الربملان. 

 وجرى يف اللقاء الذي ح�سره بيان �سامي عبد الرحمن 
ممثلة حكومة الإقليم يف اململكة املتحدة، بحث تعزيز 
كرد�ستان  لإقليم  احلايل  والو�سع  الثنائية  العالقات 
والدعم  املقبلة  العراقية  الن��ت��خ��اب��ات  اأهمية  مبينًا 

الدويل للعملية ال�سيا�سية واإعادة بناء العراق. 
وو���س��ف م�����س��وؤول ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة زي���ارة وفد 

الربملان الربيطاين اىل اإقليم كرد�ستان العراق باملهمة 
وقال ناأمل ان تكون هذه الزيارة فر�سة لالطالع على 
الأو�ساع يف الإقليم عن كثب، ف�ساًل عن التعرف على 
ال�سلمي  للتعاي�س  الناجحة  الدميقراطية  التجربة 
اإقليم كرد�ستان والفر�س  القوميات والأدي��ان يف  بن 
يف  الأجنبية  ال�سركات  اأم��ام  املوجودة  ال�ستثمارية 

الإقليم. 
نبذة  ف��الح م�سطفى  ق��دم  اللقاء  اآخ��ر من  ويف حم��ور 
خمت�سرة عن �سيا�سة حكومة الإقليم يف جمال تعزيز 
ال��ع��الق��ات ب��ن ب��غ��داد وال���دول امل��ج��اورة لها والعامل 
والتنمية  الف�ساد  ومكافحة  الق�سائي  النظام  وتقوية 
والثقايف  الربوي  باجلانب  والهتمام  القت�سادية 

وحقوق املراأة والطفل. 
التطورات  م��ن  م��ارك��ري��ت  ال�سيدة  ثمنت  املقابل  يف 
جمايل  يف  ل�سيما  الإقليم  حكومة  وجهود  احلا�سلة 
اإعادة بناء البنية التحتية وت�سجيع ال�ستثمار، وبهذا 
مالحظات  لدينا  كونت  ال��زي��ارة  ه��ذه  ق��ال��ت:  ال�سدد 
ودعم  الإقليم  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  ب�ساأن  ايجابية 
حكومة الإقليم يف توفر الأر�سية اخل�سبة مل�سيحيي 
الإقليم والذين تعر�سوا اىل التهجر الق�سري ب�سبب 

العنف الطائفي.
تعزيز  كرد�ستان  اإقليم  دعم  جمموعة  رئي�سة  واأك��دت 
اإقليم كرد�ستان العراق ودولة بريطانيا  العالقات بن 
م��ت��م��ن��ي��ًا ان ي���اأخ���ذ ال�����س��ي��ا���س��ي��ون ورج�����ال الع��م��ال 
الربيطانيون الو�سع امل�ستقر يف الإقليم بنظر العتبار 
يف  الربيطانية  ال�ستثمارات  حجم  زي��ادة  اىل  داعية 

الإقليم. 
التاريخية  العالقات  اىل  م�سطفى  فالح  اأ�سار  ختامًا 
بالدور  م�سيدا  بريطانيا  ودول��ة  كرد�ستان  �سعب  بن 
ال�سيا�سية  للعملية  امل�ستمر  دعمها  يف  ال��ربي��ط��اين 

واإعادة بناء العراق واإقليم كرد�ستان.

بارزاين: اأبواب الإقليم م�سرعة اأمام امل�سيحيني.. وحقوقهم حمفوظة
يف لقائه رئي�سة جمموعة الدعم يف الربملان الربيطاين

انتقـــل الـــى رحمـــة اهلل 
)احلاج ح�سن جا�سم التميمي( 

والد الإعالمي د. ها�سم ح�سن 
و�ستقام الفاحتة على روحه الطاهرة يف جامع 
ال�سبت  يوم  من  اعتبارًا  زيونة  يف  الربيعي 
ال�ساعة  م��ن  اأي���ام  ث��الث��ة  ومل���دة   2010/1/9

الثالثة وحتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء.

تنـــويـــه
مناق�سة رقم )1( ل�سنة 2010

تعلن حمافظة النبار عن متديد فرة اإعالن املناق�سة 
ل�ستالم  موعد  اآخ��ر  و�سيكون   2010 ل�سنة   )1( رق��م 
عطاءات املناق�سة ال�ساعة الواحدة ظهرًا ليوم الأربعاء 

امل�سادف 2010/1/13 بدًل من يوم 2010/1/7.
املهند�س فوؤاد جتاب
حمافظ النبار وكالة

فقدان هوية 
من  ال�����س��ادرة  املدنية  الح���وال  هوية  فقدت 
دائرة احوال ق�ساء �سامراء با�سم احمد عبد 
الت�سال  عليها  يعرث  ممن  فالرجاء  ال��زه��رة 

بالهاتف النقال املرقم 07903405002
مع جزيل ال�سكر

فقـــــــدان
فقد املدعو خالد عبد ال�ساحب علي تقي ال�سهيدي اإثر اإلقاء القب�س 
/25 يف  ال�سابق  للنظام  التابعة  بغداد  اأمن  مديرية  قبل  من  عليه 
اآذار/1983 وقد بحث اأهله عنه يف كل الدوائر من دون احل�سول 
مركز  اإبالغ  فقدانه راجن  بذلك عن  نعلن  لذا  اإجابة وا�سحة  على 

�سرطة ال�سعدون عند احل�سول على معلومات عنه مع ال�سكر.

جلنة البيع الفرعية يف الب�سرة/ فرع الب�سرة

مزايدة
الب�سرة عن  لتجارة احلبوب فرع/  العامة  ال�سركة  تعلن 
بيع املواد املدرجة اأدناه يف املزايدة العلنية وفق قانون 
بيع واإيجار اأموال الدولة رقم )32( ل�سنة 1986 املعدل 
يوم  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة  يف  املزايدة  و�ستجري 
)2010/1/20(، فعلى الراغبن بال�سراء احل�سور باملكان 
املبينة  التاأمينات  معهم  م�ست�سحبن  املعينن  والزمان 
اأدناه ب�سك م�سدق لأمر ال�سركة وبا�سم امل�سري ح�سرًا 
من  الذمة  وب��راءة  ال�سكن  بطاقة  اأو  التموينية  والبطاقة 
خدمة  اأجور  املزايدة  عليه  تر�سو  من  ويتحمل  ال�سريبة 
بن�سبة 2% واأية م�ساريف اأخرى ويلتزم من تر�سو عليه 
املزايدة رفع املواد خالل املدة املحددة وبعك�سه �سيتحمل 
غرامة قدرها خم�سون األف دينار عن كل يوم تاأخر، علمًا 
ان البيع خا�سع لك�سر القرار ملدة )5( خم�سة اأيام اعتبارًا 

من تاريخ الإحالة.

جلنة البيع الفرعية يف الب�سرة
اإعالن متديد مزايدة

متديد  عن  الب�سرة  ف��رع/  احلبوب  لتجارة  العامة  ال�سركة  تعلن 
املزايدة العلنية لبيع املواد املدرجة تفا�سيلها اأدناه للمرة )الثانية( 
ملدة خم�سة ع�سر يومًا من اليوم التايل لن�سر الإعالن وفق قانون بيع 
واإيجار اأموال الدولة رقم 32 ل�سنة 1986 املعدل و�ستجري املزايدة 
التايل  اليوم  من  ع�سر  اخلام�س  اليوم  من  العا�سرة  ال�ساعة  يف 
والزمان  باملكان  احل�سور  بال�سراء  الراغبن  فعلى  الإع��الن،  لن�سر 
م�سدق  ب�سك  اأدن��اه  املبينة  التاأمينات  معهم  م�ست�سحبن  املعينن 
لأمر ال�سركة وبا�سم امل�سري ح�سرًا والبطاقة التموينية اأو بطاقة 
ال�سكن وبراءة الذمة من ال�سريبة ويتحمل من تر�سو عليه املزايدة 
اأجور خدمة بن�سبة 2% واأية م�ساريف اأخرى ويلتزم من تر�سو عليه 
املزايدة رفع املواد خالل املدة املحددة وبعك�سه يتحمل غرامة قدرها 
خم�سون األف دينار عن كل يوم تاأخر، علمًا ان البيع خا�سع لك�سر 

القرار ملدة )5( خم�سة اأيام اعتبارًا من تاريخ الإحالة.

ــــــــــــــات ــــــــــــــالن اع

ــــــــي ــــــــع ن

)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(

موقع الكميةاملادة
املزايدة

مدة 
الرفع

التاأمينات

كنا�سات رز م�ستورد 
�سالح كعلف حيواين

50000 خم�سون األف ثالثة اأيامفرع الب�سرة1.800 طن
دينار

رز م�ستورد �سالح كعلف 
حيواين

75000 خم�سة و�سبعون ثالثة اأيامفرع الب�سرة3.400 طن
األف دينار

30000 ثالثون األف 7 اأيامفرع الب�سرة115 مادةمواد �سكراب
دينار

ع/ املدير العامع/ املدير العام

موقع الكميةاملادة
املزايدة

مدة 
التاأميناتالرفع

اأتربة �سايلكون/ �سالح 
كعلف حيواين

75000 خم�سة و�سبعون األف ثالثة اأيامفرع الب�سرة6.340 طن
دينار

كنا�سات رز م�ستورد 
�سالح كعلف حيواين

50000 خم�سون األف دينارثالثة اأيامفرع الب�سرة500 كغم

رز يا�سمن مت�سرر �سالح 
كعلف حيواين

50000 خم�سون األف دينارثالثة اأيامفرع الب�سرة850 كغم

رز عنرب مت�سرر �سالح 
كعلف حيواين

50000 خم�سون األف دينارثالثة اأيامفرع الب�سرة399 كغم

رز عنرب مت�سرر �سالح 
كعلف حيواين

50000 خم�سون األف دينارثالثة اأيامفرع الب�سرة1 طن

اأربيل/ املدى
الدكتور  كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئي�س  بحث 
ممثل  طالباين  قوباد  مع  كركوكي  كمال 
الوليات  يف  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة 
املتحدة الأمركية املهام والواجبات التي 
دور  تفعيل  جم��ال  يف  املمثلية  بها  تطلع 

اجلالية الكردية يف اأمركا.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث الأو����س���اع 
كرد�ستان  واإقليم  العراق  يف  ال�سيا�سية 
يف  الإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  ممثلية  واأن�����س��ط��ة 
ال��ت��اأك��ي��د على  امل��ت��ح��دة، ومت  ال���ولي���ات 
فعالة  كرد�ستانية  جالية  وج��ود  �سرورة 
يف  الوا�سح  وموقعها  دوره��ا  لها  يكون 

الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الدولية  امل��راك��ز 
كمال  ال���دك���ت���ور  واأع�������رب  الأم���رك���ي���ة. 
كركوكي رئي�س برملان كرد�ستان  بح�سب 
جتاه  �سعادته  عن  الإقليم  حكومة  موقع 
اأن�����س��ط��ة مم��ث��ل��ي��ة ح��ك��وم��ة الإق���ل���ي���م يف 
توطيد  اأهمية  واأك���د  املتحدة،  ال��ولي��ات 
عالقات ممثلية الإقليم مع مراكز ال�سلطة 
للتعهدات  املتوا�سلة  واملتابعة  الأمركية 
التي قطعتها تلك املراكز ل�سعب كرد�ستان 
اإ�سافة اىل  امل�ستقطعة،  املناطق  وم�ساكل 
القانون  حكم  تر�سيخ  جهود  اىل  التطرق 
يف اإقليم كرد�ستان والعراق وتعزيز روح 

الأخوة بن املكونات العراقية كافة.

كـركـوكــي يبحث دور ممثلية الإقليـم فــي الوليــات 
املتحدة الأمريكية

اأربيل/ املدى
ب��ارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  اأك��د 
ميكن  ل  اأن����ه  اأث��ب��ت��ت  امل��ا���س��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  اأن 
والقتتال  بالعنف  واخلالفات  امل�ساكل  معاجلة 
ت�ستفيد  ل  التي  ال�ستقرار  وع��دم  والنق�سام 

منها اأي جهة.
رئا�سة  دي���وان  رئي�س  ت�سريح  بح�سب  ودع��ا   
طريق  اإتباع  اىل  ح�سن  ف��وؤاد  الدكتور  الإقليم 
احل����وار وال��ت��ف��اه��م وق��ب��ول الآخ����ر ال��ت��ي تعد 
�سرورية خا�سة يف ظروف كهذه وبذلك ميكننا 

جتاوز اخلالفات وحماية منجزاتنا . 
كرد�ستان:  اإقليم  رئا�سة  دي��وان  رئي�س  وق��ال   
احلالت  بع�س  ظهور  يالحظ  ف��رة  ومنذ  اأن��ه 
يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  بها  املرغوبة  غر 

اإقليم كرد�ستان، ولدت لدى املواطنن يف اإقليم 
كرد�ستان نوعا من الإرباك وال�سمئزاز، وبهذا 
كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  قلق  ع��ن  نعلن  ال�سدد 
اأكد �سرورة  م�سعود بارزاين بهذا ال�ساأن الذي 
بحيث  الطبيعي  غ��ر  اجل��و  ه��ذا  على  الق�ساء 
جمموعة  اأو  جهة  اأو  �سخ�س  لأي  ي�سمح  ل��ن 
اإقليم  يف  امل�ستتب  الأمني  بالو�سع  يتالعب  اأن 

كرد�ستان. 
واأعلن فوؤاد ح�سن اأن الرئي�س بارزاين اأكد هذه 
البي�سمركة  وزارت��ا  تقوم  اأن  و�سرورة  النقطة 
الر�سمية  باملهام  كرد�ستان  اإقليم  يف  والداخلية 
ممتلكات  ح��م��اي��ة  يف  ع��ات��ق��ه��م��ا  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
جهة  اأو  �سخ�س  لأي  ال�سماح  وع��دم  املواطنن 

بتعكر الو�سع الأمني يف الإقليم. 

واأو�سح رئي�س ديوان رئا�سة الإقليم اأن رئي�س 
اإقليم كرد�ستان يعترب م�ساألة التناف�س ال�سيا�سي 
النظر ظاهرة  الأفكار ووجهات  والختالف يف 

�سحية. 
العمليتن  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  رئ��ا���س��ة  دان���ت  و 
الإرهابيتن اللتن وقعتا يف خانقن وجاء يف 

بيان لها: 
الإرهابيتن  العمليتن  نباأ  تلقينا  �سديد  باأ�سف 
 2010/1/7 امل��واف��ق  اخلمي�س  وقعتا  اللتن 
مواطن  با�ست�سهاد  ت�سببتا  واللتن  خانقن  يف 
اأي�سا، ففي الوقت الذي ندين  وجرح الع�سرات 
فيه هذه العمليتن الإرهابيتن، نتقدم بتعازينا 
اىل اأ�سرة وذوي ال�سهيد، متمنن ال�سفاء العاجل 

للجرحى.

رئا�سة اإقليم كرد�ستان توؤكد عدم ال�سماح لأي �سخ�ص اأو 
جمموعة التالعب بالو�سع الأمني امل�ستتب

رئي�س االقليم مع الوفد الربملاين الربيطاين

رئي�س الربملان يلتقي قوباد طالباين


