
اأربيل / املدى
اأع��ل��ن يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن عن 
م�������ص���روع ك��ب��ر ل��ل�����ص��راك��ة وال���ت���ع���اون بني 
با�صم  وال��ع��راق��ي��ة  ال��ري��ط��ان��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 
قبل  م��ن  ���ول  يمُ وال����ذي   DelPHE دل��ف��ي 
باون  الريطاين مببلغ ثالثة ماليني  اجلانب 
ما  اأو  دوالر  مليون   4.876 )نحو  ا�صرتليني 
عن  واع��ل��ن  دي��ن��ار(.  مليار   5.754 ي�����ص��اوي 
م�صروع دلفي DelPHE لل�صراكة والتعاون 
بني اجلامعات الريطانية والعراقية  “خالل 
العايل  التعليم  وزارت����ي  ب��ني  جمع  اج��ت��م��اع 
والكرد�صتانية  االحت��ادي��ة  العلمي  والبحث 
يف  الريطاين  الثقايف  واملجل�س  جانب  من 
لندن اخلمي�س املا�صي، م�صرا اإىل اأن اجلانب 
العراقي كان ممثال باالجتماع من خالل “وزير 
الكرد�صتاين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الدين  عالء  العزيز  عبد  .دالور  الروفي�صور 
ال��وزارة االحتادية رئي�س هيئة  يف حني مثل 
خلف  امل��ال  �صاكر  د.حم��م��ود  التقني  التعليم 
الريطاين  الثقايف  املجل�س  مكتب  مدير  و 
توين  ال��ع��راق  يف   British Council

رايلي الذي �صيدير امل�صروع”.
اعالم  مكتب  بح�صب  دل��ف��ي  م�����ص��روع  وي��ت��د 
كرد�صتان  اإقليم  يف  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
ل�صراكة  امل��ج��ال  و“يتيح   2012 ع��ام  “اإىل 
التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  ب��ني  وا���ص��ع��ني  وت��ع��اون 
ال��ع��ايل ال��ع��راق��ي��ة وال��ري��ط��ان��ي��ة م��ن خالل 
م�صاريع متعددة تقرتحها اجلامعات العراقية 
والتعلم  التدري�س  ط��رق  تطوير  جم��االت  يف 
التي  امل�صاريع  اأن  كما  العلمي”،  وال��ب��ح��ث 
القدرات  “�صتدعم  دلفي  برنامج  �صيت�صمنها 
يف  ال��ع��ايل  للتعليم  واملوؤ�ص�صاتية  ال��ف��ردي��ة 
ت��خ��ري��ج مالكات  ال���ع���راق مب���ا ي��ك��ن��ه��ا م���ن 
قطاع  وتطوير  بناء  يف  كفاءة  اأكرث  وخرات 
البالد  يف  التنمية  وب��رام��ج  ال��ع��ايل  التعليم 

واإقليم كرد�صتان”. 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  وطرح 
عالء  دالور  البوفي�صور  كرد�صتان  اإقليم  يف 
الدين “اأربعة جماالت يكن التعاون ب�صاأنها”، 
منوها اإىل اأنها تتمثل ب�”تطوير �صرتاتيجيات 
االإداري����ة  الهيكلية  تطوير  ال��ع��ايل،  التعليم 
بها  املتعلقة  واالأنظمة  والقوانني  للجامعات 

تفعيل  و  اجلامعات،  ا�صتقاللية  ي�صمن  مبا 
القدرات  وبناء   QA اجل��ودة  �صمان  برامج 
تطوير  ع��ن  ف�صال  ال��ع��ايل  التعليم  ملنت�صبي 
حقوق  مبفاهيم  ورفدهها  الدرا�صية  املناهج 

االإن�صان وق�صايا املراأة وتكافوؤ الفر�س”.
حكومة  “اهتمام  الدين  عالء  الوزير  واب��دى 
الوزارة”،  يف  البعثات  برامج  بدعم  االإقليم 
مئة  مبلغ  للرنامج  “خ�ص�صت  اأنها  م�صيفا 
ال�صت  اأو  اخلم�س  لل�صنوات  دوالر  مليون 

املقبلة”.
التعليم  وزارة  ممثل  ا�صتعر�س  جانبه  م��ن 
د.حممود  االحتادية  العلمي  والبحث  العايل 
�صاكر املال خلف يف كلمته باملنا�صبة الظروف 
العراقي  اجلامعي  االأ�صتاذ  كان  التي  ال�صعبة 
ال�����ص��اب��ق وجهود  ال��ن��ظ��ام  ظ��ل  ي��ع��ان��ي��ه��ا يف 
ال��وزارة وموؤ�ص�صاتها يف اعمار واإع��ادة بناء 
البنى التحتية اجلامعية التي دمرت يف  اأثناء 
احلرب عام 2003 ف�صال عن تاأهيل املخترات 
نفذته  وم��ا  والتخريب  للنهب  تعر�صت  التي 
ال��ق��درات وتطوير  بناء  ب��رام��ج  م��ن  ال���وزارة 

املناهج الدرا�صية”.
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فقدان وثيقة تخرج 
فقدت مني  وثيقة تخرج با�صم )�صعد نعمة فرحان( وال�صادرة 

من معهد اإعداد املعلمني امل�صائي � املركزي / املحمودية رقم 
الوثيقة 349 / 35853 يف تاريخ 2007/10/22 واملعنونة 

اإىل مديرية الكرخ الثانية.
يرجى ممن يعرث عليها ت�صليمها اإىل جهة االإ�صدار.

اإعـــــــــالن
)9/م/ املرقمة  املناق�صة  متديد  عن  واالخت�صا�س  اخل��رة  ذوي  من  املجهزين  ال�صركة  تعلن 
واعتبارًا  اأي��ام(  )ع�صرة  ملدة  الرمل  الإنتاج  ومعمل  احل�صى  الإنتاج  معمل  لتجهيز  اأخء/2009( 
من تاريخ انتهاءها يف 2010/1/20 وباالإمكان االإطالع على املناق�صة من خالل زيارة موقعنا 
www.industry.( وموقع الوزارة االلكرتوين )www.ikha-iq.com( االلكرتوين
gov.iq( اأو مراجعة مقر ال�صركة الكائن يف حمافظة االنبار/ق�صاء الفلوجة/ ناحية العامرية 
للح�صول على اأوراق املناق�صة لقاء مبلغ مقداره )50000( دينار غر قابل للرد وتودع العطاءات 
يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�صركة مبوعد اأق�صاه نهاية الدوام الر�صمي ليوم 2010/1/31 
املناق�صة وا�صم  ال�صركة ورقم  ا�صم  عليها  بثالث ظروف خمتومة ومثبت  العطاء  يقدم  ان  وعلى 

املادة:
- االأول فني والثاين جتاري والثالث امل�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل:

- �صهادة ت�صجيل ال�صركة.
اأو خطاب �صمان من م�صرف عراقي  - تاأمينات اولية بن�صبة 1% من مبلغ العطاء ب�صك م�صدق 
معتمد او كفالة م�صرفية �صامنة او �صند القر�س ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�صتكمل 

باقي ن�صبة ال�5% عند ر�صو املناق�صة.
- براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب ل�صنة 2009.

- و�صل �صراء املناق�صة.
- ال�صركة غر ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
- يهمل اأي عطاء غر م�صتوف لل�صرط اأعاله.

كما تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�صاعة العا�صرة من �صباح 
يوم 2010/2/1 كما تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور املوؤمتر املنوي عقده يف مقر ال�صركة 
لالإجابة على اال�صتف�صارات يف ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم 2010/1/27 وباالإمكان املرا�صلة 

.)eikhaah_trade@yahoo.com( عر الريد االلكرتوين
�شركة الإخاء العامة

ال�شركة العامة للحديد وال�شلب
ب�سرة ـ خور الزبري 

م/ اإعادة اإعالن مناق�سة ا�ستريادية )املرة الأوىل(
اإحدى �صركات وزارة ال�صناعة واملعادن  تعلن ال�صركة العامة للحديد وال�صلب/ 
وخارجه.  القطر  داخ��ل  ر�صميًا  امل�صجلة  املخت�صة  ال�صركات  لكافة  دعوتها  عن 
يف  ال�صركات  م�صجل  من  م�صدقة  ر�صمية  بوكالة  املجازة  واملكاتب  وال�صركات 
وزارة التجارة نافذة لهذا العام ومعززة براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب 
وفق  املطلوبة  املواد  لتوريد  اأدناه  املدرجة  اال�صترادية  املناق�صة  يف  لال�صرتاك 
املوا�صفات الفنية وال�صروط التجارية املعتمدة والتي يكن احل�صول عليها من 
الدائرة التجارية يف مقر ال�صركة او من مكتب ال�صركة يف بغداد )قرب م�صت�صفى 
ال�صعدون االأهلي( مقابل دفع مبلغ قدره )100000( مئة األف دينار غر قابل للرد 
ومرفق معها التاأمينات القانونية البالغة )1%( من قيمة العطاء ب�صك م�صدق اأو 
القر�س  �صندات  او  م�صرفية  كفالة  او  معتمد  عراقي  م�صرف  من  �صمان  خطاب 
ظروف  بثالثة  مناق�صة  لكل  العطاءات  وتقدم  العراقية  احلكومة  من  ال�صادرة 
ال�صركة ورقم وعنوان املناق�صة )الظرف االأول  منف�صلة مغلقة مثبت عليها ا�صم 
فني/ والثاين جتاري/ والثالث ظرف امل�صتم�صكات التي تخ�س ال�صركة املجهزة( 
و�صركتنا غر ملزمة بقبول اأوطاأ اال�صعار ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور 
 � ال�صركة  مقر  يف  العطاءات  �صندوق  اىل  ح�صرًا  العطاءات  وتقدم  االعالن  ن�صر 
خور الزبر. وال تقبل العطاءات الواردة بعد الغلق وللمزيد من املعلومات يكن 
مراجعة موقع �صركتنا على االنرتنت )www.steel-iraq.com( او موقع 
على  مرا�صلتنا  او   )www.industry.gov.iq( واملعادن  ال�صناعة  وزارة 
الريد االلكرتوين )steelbasra@yahoo.com( وكذلك ح�صور املوؤمتر 
الغلق  موعد  م��ن  اأي���ام  �صبعة   )7( قبل  ا�صتف�صارات  اأي��ة  على  لالإجابة  لل�صركة 
يوؤجل  ر�صمية  عطلة  امل��وؤمت��ر  ي��وم  او  الغلق  ي��وم  م�صادفة  حالة  )ويف  امل��ح��دد 

الغلق اىل اليوم الذي يليه(.. مع التقدير

E-Mail steelbasrah:@yahoo.com

Import Tenders
)Re announcement( )first time(

THE State Co. for Iron and Steel )SCIS(-Basrah invites all 
registered companies to participate in bellow mentioned tender)s( 
according to the tech. specification and general conditions which 
can be obtained from foreign purchasing section/comm. Dept. 
in KHOR-AL-ZUBAIR head office or Baghdad office near EL-
Saddon Hospital، against payment of non-refundable )100000 
ID( one hundred thousands Iraqi dinars. The following points to 
be considered:
1- Offers subimitted in three separate envelopes )comm.، tech 
and one covering necessary documents of the supplier(.
2- Prices submitted to be final and not negotiable and our 
company is not obliged to accept the lowest prices.
3 - A bid bond )%1 one pct. offer value( should be submitted with 
the documents either by a certified cheque or letter of guarantee 
by independent Iraqi bank or a loan bond issued from Iraqi 
government.
4 - Offers should be put in a tender box )at head office in Basrah 
only( before the fixed closing date otherwise it will be neglected.
5- Offer for each tender should be submitted in separate envelopes 
acc.to the )Tender's No. and Tender's Name(.
- For more information bidder can contact )SCIS( web-site )www.
steel-iraq.com( or )www.Industry.gov.Iq( or E-mail )steelbasra@
yahoo.om( also can attend the 10:30 am conference before )7( days 
of the closing date.
- In case closing date might be a holiday، then the closing date will 
be the following day.

اأربيل / املدى
بارزاين  م�صعود  كرد�صتان  اإقليم  رئي�س  اأجتمع 
يف �صالح الدين مع دوائر وموؤ�ص�صات الداخلية 

يف االإقليم. 
 وقدم وزير الداخلية كرمي �صنجاري يف م�صتهل 
االجتماع با�صمه وبا�صم جميع احل�صور املتمثلني 
اىل  ال�صكر  الداخلية  لقوات  الرئي�صية  بالقيادة 
اللقاء  لهذا  الفر�صة  الإتاحته  ب��ارزاين  الرئي�س 
ال�صعب  قبل  م��ن  العهد  ذات��ه  ال��وق��ت  يف  جم��ددا 
والوطن على االإخال�س وموا�صلة حماية االأمن 

وال�صعي  العليا  املكا�صب  وحماية  واال�صتقرار 
الفرد  اأجل تر�صيخ مبادئ حرية  بجد وتفان من 
باأمان  املواطنني  جميع  يعي�س  واأن  واملجتمع 
متبادلة وقوية بني  ثقة  تكون هناك  واأن  ووئام 
ال�صلطة واملجتمع واأن ينظر اىل اجلميع بدون 

تفرقة اأمام القانون والنظام. 
بعدها تطرق الرئي�س بارزاين خالل كلمته التي 
األقاها يف االجتماع، بح�صب موقع رئا�صة اإقليم 
عالقة  لها  التي  النقاط  م��ن  ع��دد  اىل  كرد�صتان 
معلنا  ال�صرطة  وموؤ�ص�صات  دوائ��ر  وعمل  ب��اأداء 

بخطوة  م�صوارها  ا�صتهلت  االإقليم  حكومة  باأن 
جبارة ومباركة وهي اإن�صاء الدوائر واملوؤ�ص�صات 
�صمنها  ومن  والد�صتورية  وال�صرعية  القانونية 
اإقليم  ال�صرطة والداخلية يف  دوائر وموؤ�ص�صات 
كرد�صتان حيث اأن لها مركزها اجللي والوا�صح 
للعيان من خالل منت�صبيها من ال�صباط واملراتب 
من  اليد  كف  يف  اأرواحهم  و�صعوا  الذين  العليا 
االإقليم  مواطني  وممتلكات  اأرواح  حماية  اأجل 
وتاأ�صي�س  باإن�صاء  اهتمامنا  بقدر  اأن��ه  م��وؤك��دا 
والنظام  ال��ق��ان��ون  وف��ق  واملوؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر 

والد�صتور فاإن ذلك �صيزيد من ثقل وموقع اإقليم 
كرد�صتان لدى دول العامل اأجمع ويوؤدي بالتايل 

اىل زيادة االحرتام والتقدير يف نظر اجلميع. 
ال�صرطة  ب�����اأن  ب������ارزاين  ال��رئ��ي�����س  واأ�����ص����اف 
وهم  الوطن  هذا  �صباب  هم  الداخلية  ومنت�صبي 
يختلفون عن عهد ال�صرطة �صابقا ومع ذلك فاإننا 
مازالت  ال�صابقة  وال��ع��ادات  الثقافة  بع�س  نرى 
موجودة حتى واإن كانت قليلة جدا فاالأف�صل اأن 

تزول كليا.
عاتق  على  امللقاة  امل�صوؤولية  عظم  اىل  م�صرا 
اأن  عليكم   : قائاًل  القانون  تنفيذ  وهي  ال�صرطة 
اىل  النظر  دون  بحذافرها  امل�صوؤولية  ت���وؤدوا 
القانون وكما  امل�صوؤول الأن  اأو  املقابل  ال�صخ�س 
بالت�صاوي  يطبق  واأن  اجلميع  فوق  معهود  هو 
تكون  اأن  �صريطة  و�صاطة  اأو  حم�صوبية  دون 

اأعمالكم من خالل القانون وعدم جتاوز ذلك. 
يزورون  عندما  امل�صوؤولني  كبار  ب��اأن  واأو���ص��ح 
يثمنون  �صيء  كل  وقبل  فاإنهم  كرد�صتان  اإقليم 
ذلك  اأن  علما  عاليا  واال�صتقرار  االأم��ن  ويقيمون 
نابع من تفانيكم واإخال�صكم يف العمل، م�صيفا 
الداخلية  منت�صبي  ومعي�صة  حياة  م�صتوى  بان 
ولهذا  وج��ي��دا  عاليا  يكون  اأن  يجب  وال�صرطة 
وزارة  مل�صاعدة  ا�صتعداد  على  نحن  ال��غ��ر���س 
ال�صباط  معي�صة  م�صتوى  يكون  واأن  الداخلية 

واملراتب العليا يف اأح�صن حال. 
واملخدرات  امل����راأة  �صد  العنف  اأع��م��ال  وح���ول 
ال�صرطة  موؤ�ص�صات  من  ب��ارزاين  الرئي�س  طالب 
من  طاقاتهم  بت�صخر  االإق��ل��ي��م  يف  وال��داخ��ل��ي��ة 
اأجل قطع دابر هاتني الظاهرتني واإنزال اأق�صى 

العقوبات مبرتكبيها. 
اآراءهم  ال�صباط  من  عدد  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
ال�صرطة  بدوائر  املتعلقة  امل�صائل  من  عدد  حيال 
الرئي�س  اهتمام  مثار  كانت  والتي  والداخلية 

بارزاين.

رئيــ�س اإقليــم كرد�شـتـان يجـتمع مــع دوائــر 
اأربيل / املدىوم�ؤ�ش�شـات الداخليـة

الدكتور  كرد�صتان  برملان  رئي�س  بحث 
د.اأر�صالن  وبح�صور  كركوكي  كمال 
البارون  مع  الرملان  رئي�س  نائب  بايز 
باول فون مالت�صان ال�صفر االأملاين يف 
العراق والدكتور �صناكن برغ القن�صل 
كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  يف  ال���ع���ام  االأمل�����اين 
يف  ال�صيا�صية  االأو���ص��اع  م�صتجدات 
اإقليم كرد�صتان والعراق يف اإطار توطيد 
النواب  جمل�س  وانتخابات  العالقات 
وتنفيذ مواد الد�صتور العراقي الدائم. 
واأعرب البارون باول فون مالت�صان عن 
كرد�صتان،  برملان  رئي�س  للقاء  �صعادته 
يف  والن�صط  بالفعال  الرملان  وو�صف 
انتخابات  ثمرة  باعتباره  مهامه  تنفيذ 

اآمنة وناجحة يف اإقليم كرد�صتان.
من جهته رحب الدكتور كمال كركوكي 
نبذة  وقدم  بال�صيفني،  الرملان  رئي�س 
عن تركيبة الرملان واالأطراف امل�صاركة 
فيه التي متثل االأطراف ال�صيا�صية كافة.  
اإيجاد  ه��و  االأ�صا�صي  هدفنا  اإن  وق��ال 
العملية  تواجه  التي  للم�صاكل  احللول 
الديقراطي  احل���وار  ع��ر  ال�صيا�صية 
حل  اأم  كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  داخ���ل  ���ص��واء 
وحول  بغداد،  مع  الد�صتورية  امل�صاكل 
ذات  االأخ��رى  واملناطق  كركوك  م�صكلة 
برملان  اأو���ص��ح  بح�صب موقع  ال��ن��زاع، 
اأمام  الطريق  ف�صح  كرد�صتان"  ينبغي 
اأبناء تلك املناطق كي يقرروا باأنف�صهم 
االإداري  امل�صر  ديقراطي  وباأ�صلوب 

ملناطقهم، واحرتام اإرادة �صكانها".
يكون  ال  اال���ص��ت��ف��ت��اء  اأن  واأ�����ص����اف   
التاريخية  الوثائق  الأن  االأر���س  ح��ول 
واالأدلة املوثوقة تثبت كرد�صتانية هذه 
اأن اال�صتفتاء يجرى فقط  املناطلق، بل 

لتحديد امل�صر االإداري لتلك املناطق.

و جرى يف اللقاء  بحث تعزيز العالقات 
برملان  من  وفد  وزي��ارة  اجلانبني،  بني 
املتبادلة  ل��الإف��ادة  اأملانيا  اىل  كرد�صتان 
ال�صفر  واأع��رب  اجلانبني.  جتارب  من 
االأملاين يف العراق عن �صعادته جلهود 
تعزيز العالقات بني اجلانبني وال�صيما 

بني الرملانني.
كركوكي  كمال  الدكتور  قّيم  جانبه  من 
عاليًا اأعمال واأن�صطة القن�صلية االأملانية 
يف اإقليم كرد�صتان، معرًا عن اأمله يف 
عملية  يف  االأملانية  ال�صركات  ت�صهم  اأن 
لتعليم  ومدار�س  معاهد  وفتح  االإعمار 
وتبادل  االإق��ل��ي��م،  يف  االأمل��ان��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
خمتلف  على  اجلانبني  ب��ني  ال��زي��ارات 
ال�صعد ال�صيا�صية والثقافية والتجارية 

والطلبة وال�صبيبة.
وكان ال�صفر االأملاين يف العراق باول 
العالقات  دائ���رة  زار  ق��د  ف��ون  ف��راي��ه��ر 
كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  حلكومة  اخل��ارج��ي��ة 
م�صطفى  ف����الح  ق��ب��ل  م���ن  وا���ص��ت��ق��ب��ل 

م�صوؤول العالقات اخلارجية. 

اأوليفر  د.  ح�صرها  ل��ق��اء  جل�صة  ويف 
االأمل���اين  ال��ع��ام  القن�صل  �صناكنبرك 
تقوية  ب��ح��ث  ك��رد���ص��ت��ان مت  اإق��ل��ي��م  يف 
والو�صع  اجل��ان��ب��ني  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
احل����ايل الإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان وال���ع���راق 
الرملانية  لالنتخابات  واال�صتعدادات 

العراقية القادمة. 
و قدم فالح م�صطفى نبذة عن تطورات 
كرد�صتان  اإقليم  يف  ال�صيا�صية  ال�صاحة 
بالعالقات  االإق��ل��ي��م  حكومة  واه��ت��م��ام 
واال�صتثمارات  االقت�صادي  والتطور 

وتطوير اخلدمات. 
عن  االأمل���اين  ال�صفر  اأع���رب  جهته  م��ن 
�صعادته لهذه الزيارة، متمنيا ا�صتمرار 
واأملانيا،  كرد�صتان  اإقليم  بني  العالقات 
االأم��ن��ي يف  اأهمية اال���ص��ت��ق��رار  م��وؤك��دًا 
اال�صتثمارات  جللب  كرد�صتان  اإقليم 

باعتبار االإقليم بوابة للعراق.  
ك��م��ا مت ب��ح��ث ال���ع���الق���ات ب���ني اأرب��ي��ل 
يتم  مل  التي  املعلقة  وامل�صائل  وب��غ��داد 

حلها حتى االآن.

كرك�كي يبحث مع ال�شفري الأملاين 
الأو�شاع ال�شيا�شية

ال�سليمانية/ املدى
بحث رئي�س حكومة اإقليم كرد�صتان الدكتور برهم �صالح يف 
خالل  كرد�صتان  ق�صاة  احتاد  اأع�صاء  مع  ال�صليمانية  مدينة 
ا�صتقاللية  و�صمان  القانون  تكري�س  �صبل  معهم  اجتماعه 
اأهمية  اإىل  االجتماع  يف  �صالح  الدكتور  واأ���ص��ار  الق�صاء. 
املجتمع  تطوير  يف  القانونيني  واخل����راء  الق�صاة  دور 
تطوير  تكفل  منا�صبة  اأر�صية  اإيجاد  على  مركزًا  وتنميته، 
االإقليم  حكومة  رئي�س  وحت��دث  االإقليم.   يف  احلكم  جتربة 
عن برنامج حكومته يف االأيام القادمة م�صرًا ب�صكل خا�س 
عليها  للموافقة  ال��رمل��ان  اإىل  االإق��ل��ي��م  ميزانية  تقدمي  اإىل 
غني  م�صروع  امليزانية  ان  واأو���ص��ح  االأ�صبوع.   ه��ذا  خ��الل 
اأن  اأكد  كما  لال�صتثمار،  كبرة  اأهمية  يعطي  حيث  ومتكامل 
هناك خطوات مهمة فيما يخ�س توحيد االإدارات املحلية يف 
اإقليم كرد�صتان، وذلك من اأجل منذجة جتربة احلكم وتفعيل 
م�صتوى  على  ال�صالحيات  وتو�صيع  وال��ق��رارات  ال�صلطات 
جميع االإدارات بدل ح�صرها يف الوزارات واالأجهزة العليا. 
واأ�صار رئي�س الوزراء يف ذات ال�صياق بح�صب موقع  حكومة 
االإقليم اإىل اإعطاء االأهمية للم�صائل املتعلقة باخلدمات العامة 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  اأعمال  يف  ال�صيا�صي  التدخل  ومنع 

املواطنني  خدمة  يف  احلكومة  ي�صاعد  ذلك  ان  اإىل  م�صرًا   ،
وقد  االإقليم.   يف  لال�صتثمار  �صحية  بيئة  واإيجاد  والتنمية 
تعيق  التي  وامل�صاكل  املعوقات  عن  الق�صاة  من  عدد  حتدث 

تنفيذ القوانني وقرارات الق�صاة.
من جانبه اأكد الدكتور �صالح ان حكومة االإقليم تدعم الق�صاة 
جلميع  احل��ل��ول  واإي��ج��اد  القانون  تثبيت  اأج��ل  م��ن  وتعمل 
املعوقات اأمام القانون. كما زار رئي�س حكومة االإقليم يرافقه 
والدكتور  ه��ورام��ي  طاهر  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  م��ن  ك��ل 
ال�صليمانية  حمافظة  �صحة  عام  مدير  ر�صيد  حمه   ريكه وت 
والو�صع  اخلدمات  م�صتوى  على  واّطلع  م�صت�صفي)هيوا( 
ال�صحي للمر�صى يف امل�صت�صفى. كما تابع عن كثب امل�صاكل 
والنواق�س التي يعانيها امل�صفى املذكور مقررًا اإيجاد احللول 

لها وتوفر جميع امل�صتلزمات. 
ثم زار رئي�س الوزراء ب�صحبة ال�صيدة هرو اإبراهيم اأحمد 
متحف مدينة ال�صليمانية والتقى امل�صوؤولني والقائمني على 
املتحف وثمن جهودهم يف املحافظة على املواقع التاريخية 
والرتاثية ، و حث القائمني على املتحف  على العمل والبحث 
عما يّكن اإعادة تنظيم املتحف وفق موا�صفات عاملية حديثة 

وع�صرية.

�شـالــح يلتقـي اأع�شـاء احتــاد الق�شــاة 
ويـزور م�شت�شفى هي�ا

وزارة ال�شناعة واملعادن
�سركة الإخاء العامة

رقم املناق�شة: 9/م/اأخء/2009
عنوان املناق�سة: جتهيز معملي لإنتاج احل�سى والرمل املر�سحات

م�شروع �شراكة بني اجلامعات العراقية والربيطانية 

بارزاين مع م�س�ؤويل دوائر الداخلية

رئي�س الربملان يف لقاء مع ال�سفري االملاين

موعد الغلقاملادة املطلوبةرقم املناق�سةت

 �1
14/ T/lRS/2009 

اإعادة اإعالن نظرًا 
الرتفاع االأ�صعار

جتهيز مواد طالء:�
1� ايبوك�صي باودر بكمية )40( طن

2� اده�صف بكمية )80( طن
 ) HDPE ( 4552 D  3� ليوبولني
بكمية 1100 طن *املنا�صئ املطلوبة:�

� اأوروبا )اأملاين � فرن�صي(
� اآ�صيا )كوريا اجلنوبية � تركيا � 

ال�صعودية(
* جتهيز املواد من من�صاأ واحد

ال�صاعة الثانية 
ع�صرة ظهرًا من يوم 

االأربعاء املوافق 
2010/2/10

No. Tender's No. Requirement Closing Date
1 14/T/ IRS /2009 1- Epoxy powder )40 Ton(

2-Adhesive Lucalen )80Ton(
3- Lupolen 4552D )HDPE( 
)1100Ton(
*Origin:-- Europe )Germany–
France(
Asia )S،Korea-Turkey-Saudi 
Arabia(
*)The materials should be from 
only one origin(

Wednesday 
10 /2/ 2010 
At 12:00 pm

D.G

Ministry of Industry & Minerals
State company. for iron & Steel

Basrah- IRAQ    

Commercial Dep.  

 PUKmedia / ال�سليمانية
لالحتاد  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  االأول  ال��ن��ائ��ب  ت��ب��ادل 
ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���ص��ت��اين ك��و���ص��رت ر���ص��ول علي 
نائب  بابرو  مايكل  اجل��رال  مع  االأح��د  اأم�س 
القائد العام للقوات االأمريكية يف العراق االآراء 
حول امل�صتجدات ال�صيا�صية واالأمنية يف البالد 
واأك��دا  املقبلة،  النيابية  االنتخابات  وخا�صة 
اأجواء  ظل  يف  االنتخابات  جترى  اأن  �صرورة 

ديقراطية حرة ونزيهة.  
�صيخ  جعفر  �صيخ  ح�صره  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  ويف 
حكومة  يف  البي�صمركة  �صوؤون  وزير  م�صطفى 
اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان وحم��م��ود ���ص��ن��ك��اوي وجبار 
ياور، تطرق نائب االأمني العام لالحتاد الوطني 
العراقية  للقوى  االأم��ري��ك��ي  ال��دع��م  اأهمية  اإىل 
يف  الديقراطية  تطوير  بغية  وذل��ك  املختلفة 
موقع  اأهمية  ال�صوء  م�صلطًا  ال��ع��راق،  عموم 
اجناح  اأن  موؤكدًا  املنطقة،  يف  العراق  ومكانة 
والفيدرالية  وال�صيا�صية  الديقراطية  العملية 
يف العراق �صيعزز من موقع ومكانة العراق يف 

حميطه االإقليمي والدويل.

ر�ش�ل وبابريو يبحثان 
امل�شتجدات الأمنية 

املدير العام


