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بارزاين يبحث مع ال�سفري الأمريكي �سبل تطوير العالقات
اأربيل/ املدى

بحث رئي�س اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين يف 
�سالح الدين مع �سفري الوليات املتحدة الأمريكية 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  هيل  كري�ستوفر  ال��ع��راق  يف 
ال�سفارة  م�ست�سار  ه��اوارد  مايزن  اآلن  الذي  �سم 
الأمريكية وعددًا اآخر من امل�سوؤولني �سبل تطوير 
ي�سب  مبا  كافة  ال�سعد  لت�سمل  العالقات  وتعزيز 
املباحثات  تناولت  ..ك��م��ا  الطرفني  م�سلحة  يف 
�سكل احلكومة الحتادية التي �ستت�سكل يف �سوء 

نتائج النتخابات. 
ب���ارزاين  نيجريفان  ح�سرها  ل��ق��اء  جل�سة  ويف 
الرئي�س  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفري  هناأ 
النواب،  ملجل�س  الن��ت��خ��اب��ات  بنجاح  ب����ارزاين 
كرد�ستان  اإقليم  يف  النتخابات  بو�سع  م�سيدا 
ال��ت��ي اأج��ري��ت يف ج��و م��ن ال���س��ت��ق��رار والأم���ن 

وب�سورة منتظمة. 
 KRG ويف حمور اآخر من اللقاء مت، وبح�سب 
التطرق اىل العالقات الثنائية بني العراق واإقليم 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  جهة  من  كرد�ستان 
من جهة اأخرى يف املجالت كافة، وكيفية تقوية 
وتو�سيع هذه العالقات، ونتائج الزيارة الر�سمية 
اأمريكا، التي و�سفها  اإقليم كرد�ستان اىل  لرئي�س 
بالناجحة، واأبدى احل�سور اآراءهم ومالحظاتهم 
حول كيفية ت�سكيل احلكومة العراقية الفيدرالية 

اجلديدة.
من جانب اآخر هناأ رئي�س اإقليم كرد�ستان م�سعود 
بارزاين املراأة يف العامل والعراقية والكرد�ستانية 

ب�سكل خا�س ملنا�سبة يومها العاملي.
امل���راأة  اأن  باملنا�سبة  وج��ه��ه��ا  ر���س��ال��ة  يف  واأك����د 
الكرد�ستانية احتلت موقعها ونالت معظم حقوقها 
يف ظل التجربة الدميقراطية يف اإقليم كرد�ستان 
لدورها  الكرد�ستانية  القيادة  تقدير  عن  معربًا 

املتميز يف م�سرية ن�سال ال�سعب الكردي.
امل���راأة  مل�ساركة  دع��م��ه  ب���ارزاين  الرئي�س  وج���دد 
�سحي  جمتمع  ب��ن��اء  عملية  يف  ال��ك��رد���س��ت��ان��ي��ة 

وم�ساركتها الفاعلة يف مواقع امل�سوؤولية.

هّناأ املراأة بعيدها

وزارة العمار وال�سكان / �سركة الر�سيد العامة للمقاولت الن�سائية 
اعالن مناق�سة رقم )2010/9( 

تعلن �سركة الر�سيد العامة للمقاولت الن�سائية احدى ت�سكيالت وزارة العمار وال�سكان الكائنة يف النه�سة قرب معار�س ال�سيارات عن وجود 
 B.M.S الكهربائية  C.C.M.S والجهزة  امليكانيكية  لالجهزة  املركزية  ال�سيطرة  منظومة  وتنفيذ  ))اعمال جتهيز  ب�  �سرية خا�سة  مناق�سة 

)مواد + عمل( مل�سروع املجمع  الرتبوي((.
فعلى الراغبني بال�سرتاك يف املناق�سة اعاله مراجعة مقر ال�سركة � ق�سم القانونية م�ست�سحبني معكم هوية ت�سنيف املقاولني درجة �سابعة )كهرباء 
اأو هوية غرفة جتارة بغداد درجة اوىل نافذة ))هوية الحوال املدنية + البطاقة التموينية + بطاقة  وميكانيك( )الهوية البال�ستيكية ال�سلية( 

ال�سكن(( لغر�س �سراء وثائق املناق�سة ب�سعر )75000( دينار )خم�سة و�سبعون الف دينار( غري قابلة للرد على ان يرفق مع العطاء ما يلي:� 
1� تقدمي تاأمينات اأولية بن�سبة 1% من قيمة العطاء ومبوجب �سك م�سدق با�سم مقدم العطاء ح�سرًا.

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

3� الغرامة التاأخريية )مبلغ املقاولة/ مدة املقاولة x  10%( دينار عن كل يوم تاأخري على ان ل تتجاوز 10% من مبلغ العقد او 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 العالن.

علما اأن اآخر موعد لقبول العطاءات ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا من يوم 2010/3/29.
علما اأن موقع ال�سركة على النرتنت:

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

وموقع دليل العراق
 WWW.IRAQDIRECTORY.COM 

وزارة الزراعة  
�سركة مابني النهرين العامة للبذور 

م/ اإعالن مزايدة رقم )3( 
اإجراء  عن  الزراعة  وزارة  �سركات  اإح��دى  للبذور  العامة  النهرين  مابني  �سركة  تعلن 
واحلويجة  ت��ازة  ملعملي  العائدة  ال�سكراب(   ( امل�ستهلكة  امل��واد  لبيع  علنية  م��زاي��دة 
تازة واحلويجة والتي ميكن الطالع على  ال�سفراء يف  الذرة  واملوجودة يف معملي 
ك�سوفتها والتي �ستباع يف معملي ال�سركة يف تازة واحلويجة/ حمافظة كركوك وذلك 
 ،  2010  /3/  24 املوافق  الأربعاء  يوم  من  �سباحًا  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام  يف 
فعلى املزايدين الراغبني بال�سرتاك يف املزايدة احل�سور يف الزمان واملكان املعينني 
�سك  مبوجب  املزايدة  قيمة  من   %20 البالغة  القانونية  التاأمينات  معهم  م�ست�سحبني 
م�سدق لأمر ال�سركة على ان ت�ستكمل باقي التاأمينات عند ر�سو املزايدة مع جلب هوية 
ويتحمل  وم�سورة(  اأ�سلية   ( ال�سكن  بطاقة  اأو  التموينية  والبطاقة  املدنية  الأح��وال 
من تر�سو عليه املزايدة اأجور ن�سر العالن والدللية البالغة 2% من بدل الإحالة وذلك 
ح�سب الإجراءات املن�سو�س عليها مبوجب قانون  بيع واإيجار اأموال الدولة املرقم 32 
ل�سنة 1986 املعدل، على ان يتم رفع املواد خالل مدة اأق�ساها )7( اأيام من تاريخ التبليغ 
بالإحالة وبخالفه يتحمل من تر�سو عليه املزايدة غرامة تاأخريية مقدارها )25000( 
�ستتخذ  وبعدها  اأي��ام  خم�سة  ومل��دة  تاأخري  ي��وم  كل  عن  دينار  األ��ف  وع�سرون  خم�سة 
التاأمينات  قيمة  عن  ولال�ستف�سار  منا�سبة  تراها  التي  القانونية  الإج��راءات  ال�سركة 
القانونية مراجعة مقر ال�سركة الكائن يف الكرادة – �ساحة الواثق �سارع �سلمان فائق 

مقابل م�ست�سفى النجاة الأهلي اأو املعامل املذكورة  ... مع التقدير ..
meso_ nahrin@yahoo.com :الربيد اللكرتوين
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حازم مبي�سني

التطاول على البي�سمركة

وال�ستخفاف  ال��ظ��امل��ة،  التهم  اإن  اإىل  ب�سهولة  التاأ�سري  ميكن 
بذلك،  يقومون  من  اإىل  النظر  لفت  قبيل  من  ياأتي  بالبي�سمركة، 
املقاتلني  ه��وؤلء  اأن  يعرفون  وه��م  الكبري،  باخلطاأ  علمهم  برغم 
ال�سرفاء هم الذين انتزعوا كافة احلقوق التي يتمتع بها ال�سعب 
الكردي يف العراق، واأن �سرعيتهم م�ستمدة من ت�سحياتهم، واأن 
اإن جاء من برملاين كرد�ستاين  التهجم عليهم غري مقبول خا�سة 
منحهم  العراقي  الد�ستور  اأن  يعرف  وه��و  بامليلي�سيا،  و�سفهم 
�سرعية قانونية ود�ستورية، ولي�س غريبًا ول م�ستبعدًا اأن يعترب 
اأنواع  اأ�سواأ  الكرد اأن ال�ستخفاف وال�ستهجان بالبي�سمركة يعد 

اخليانة العظمى.
الذي  النائب  مبعاقبة  مطالبني  تظاهروا  اليهم  الإ�ساءة  وب�سبب 
يف  ليكون  ك��ان  ما  اأن��ه  متجاهاًل  بامليلي�سيا،  و�سفهم  على  جت��راأ 
على  اأراق��وه��ا  التي  ال��دم��اء  ول��ول  ت�سحياتهم،  ل��ول  ه��ذا  موقعه 
�سفوح وقمم جبال كرد�ستان، ولول الليايل الطوال التي ق�سوها 
اإميانهم بعدالة ق�سيتهم، ول  لهم غري  الثلوج، ل نا�سر  ملتحفني 
ثقة لهم اإل ب�سعبهم الذي احت�سنهم كلما كان ذلك لزمًا و�سروريًا، 
وهو يت�سوق لقطف ثمرة ن�سالهم، حريًة كاملًة، وا�ستقالًل كاماًل، 
ودميقراطيًة كاملة، وكان اأن انتزعوا كل ذلك من بني اأنياب نظام 

دكتاتوري حديدي.
 يف عراق اليوم كفل الد�ستور العراقي و�سَع البي�سمركة القانوين 
والأمني، واعتربها مكونًا رئي�سيًا من منظومة الدفاع الوطنية، 
اإقليم  حمافظات  يف  تنح�سر  مهماتها  ب��اأن   البع�س  ادع��اء  رغ��م 
كرد�ستان الثالث فقط، ورغم املخاوف من اأن تكون هذه القوات 
تابعة لتاأثري الأحزاب ال�سيا�سية، دون اأن نغفل اأن امليول ال�سيا�سية 
لالأفراد )اإن وجدت( فانها لن توؤثر على واجباتهم الع�سكرية، ويف 
عراق اليوم الذي يحرتم فيه املكون العربي ن�سالت البي�سمركة 
العالية  القامات  على هذه  كردي  �سيا�سي  تطاول  م�ستهجنًا  يبدو 

التي ل ت�ستحق غري الحرتام والتبجيل.
عراقيني  منا�سلني  اأن  يعرف  املحرتم  النائب  ك��ان  اإن  ن��دري  ل 
الق�سية  الب�سمركة، لإميانهم بعدالة  اإىل �سفوف  ان�سموا  وعربًا 
التي ينا�سلون من اأجلها، ول�سمو الهدف الذي ي�سعون لتحقيقه، 
لالنخراط  م�ستعدون  العامل  ه��ذا  يف  ك��رًا  منا�سلني  هناك  واأن 
ال�سالح  حلمل  ال��داع��ي  دعاها  لو  فيما  ال��ق��وات  ه��ذه  �سفوف  يف 
كان  اإن  ن��دري  ول  ال��ك��ردي،  ال�سعب  حقوق  ع��ن  للدفاع  جم���ددًا 
النائب املحرتم يعرف اأنه اأ�ساء لكل هوؤلء املنا�سلني عندما اأ�ساء 
للبي�سمركة، ول�سنا نظن اأن كرديني يختلفان على ثابتني يف حياة 
ن�سالت  قاد  الذي  بارزاين  املال م�سطفى  الكردي، وهما  ال�سعب 
والقدي�سني،  ال�سهداء  مرتبة  فنال  ط��وال،  ل�سنوات  ال�سعب  هذا 
الذين انخرطوا يف �سفوف  واملنا�سلني يف �سبيل حرية �سعبهم 
من  الكثري  قدم  اأن  وكان  ال�سهادة،  اأو  الن�سر  لينالوا  البي�سمركة 
الن�سال  البقية  اأرواحهم على مذبح ق�سية �سعبهم، وتابع  هوؤلء 

حتى الن�سر.   
ل نظن اأن العتذار للبي�سمركة �سيكون كافيًا، ول نظن اأن العتذار 
يجب اأن يكون موجهًا لهم فقط، وعلى امل�سيء لهذه القامات العالية 
اأن يعتذر اأوًل لكل اأبناء الأمة الكردية، ولأرواح كل ال�سهداء، ولكل 
اإن�سان يف هذا العامل تعرف اإىل عدالة الق�سية الكردية من خالل 
الذي  ال�سيا�سي  للتنظيم  ذلك  من  واأك��ر  البي�سمركة،  ت�سحيات 
ينتمي اإليه، بعد اأن اأ�ساء لهذا التنظيم اأكر من اإ�ساءته للبي�سمركة 

الذين �سيظل تاريخهم الن�سايل فوق كل العتبارات.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اأربيل/ املدى
اأكد رئي�س برملان اإقليم كرد�ستان كمال كركوكي اأن �سعب 
مكون  باأنه  الق��رتاع  �سناديق  خالل  من  اأثبت  كرد�ستان 
رئي�سي لل�سعوب العراقية، وينبغي اأن تت�سكل احلكومة 
امل�ساكل  بحل  الل��ت��زام  اأ�س�س  على  اجل��دي��دة  الحت��ادي��ة 
كرد�ستان  واإقليم  الحتادية  العراق  حكومة  بني  العالقة 

العراق.
 ودعا خالل ا�ستقباله وفدًا من قن�سلية جمهورية اإيران 
واآغ��اي  القن�سل  نائب  مطهري  اآغ���اي  �سم  الإ�سالمية، 
اىل  القن�سلية  يف  ال�سيا�سية  بالأعمال  القائم  ناظميان 
اإرادة ورغبات   املا�سي  واح��رتام  درو�س  ال�ستفادة من 
مكونات ال�سعب والعمل بجد من اأجل الإ�سغاء ملا يتطلع 

اإليه هذا ال�سعب وتنفيذ املادة الد�ستورية 140 كما هي.
ورحب كركوكي يف بداية اللقاء، بح�سب موقع الربملان 
يف  م�ساركة  ن�سبة  اأكرب  لأن  �سعادته  عن  واأع��رب  بالوفد 
وكركوك،  كرد�ستان  اإقليم  مدن  يف  �سجلت  النتخابات 
التي  والعراقيل  العقبات  اىل  نف�سه  الوقت  يف  م�سريًا 
كرد�ستان  اإقليم  يف  الناخبني  م��ن  ك��ب��ريًا  ع���ددًا  ح��رم��ت 
من  الأخ���رى  وال���دول  واأورب���ا  عليها  املتنازع  واملناطق 
النتائج  يف  �سيوؤثر  ال���ذي  الأم���ر  ب��اأ���س��وات��ه��م،  الإدلء 

النهائية.
خالل  الإ�سالمية  اإي���ران  جمهورية  قن�سل  نائب  وق��دم 
اللقاء الذي ح�سره عبد الله اآكريي املدير العام للعالقات 
التهاين  اإي��ران  وجمهورية  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  بني 
والعراقيني  كرد�ستان  اإقليم  ومواطني  الربملان  لرئي�س 
كافة مبنا�سبة جناح انتخابات ال�سابع من اآذار انتخابات 
اأجل  من  بالناجحة  وو�سفها  العراقي،  النواب  جمل�س 

تر�سيخ اأ�س�س الدميقراطية وت�سليم وت�سلم ال�سلطة عرب 
تعزيز  على  التاأكيد  اللقاء  يف  ومت  الق���رتاع،  �سناديق 

اأوا�سر العالقات بني اجلانبني.
رئي�س  كركوكي  كمال  الدكتور  اأ�ستقبل  اأخ��رى  جهة  من 
برملان كرد�ستان يف مكتبه اخلا�س مببنى الربملان وفدًا 
منظمات  املراأة وممثلي  العنف �سد  مكافحة  مديرية  من 

املجتمع املدين التي تهتم بو�سع املراأة وم�ساكلها.
وخالل لقاء ح�سره اأع�ساء جلنة الدفاع عن حقوق املراأة 
قدم  الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  وجلنة  الربملان  يف 
الوفد نبذة عن اأن�سطتهم والتن�سيق بينهم من اأجل الدفاع 
ومناه�سة  الأ�سرة  لإ�سالح  وال�سعي  امل��راأة  حقوق  عن 
العنف واإ�سدار قانون مناه�سة العنف الأ�سري املقرر اأن 
يناق�سه برملان كرد�ستان، ودعوة و�سائل الإعالم مل�ساعفة 
الفرد يف املجتمع وخ�سو�سًا يف  جهودها ب�ساأن توعية 

اجلوانب الجتماعية وال�سحية والرتبوية.
برملان  رئي�س  كركوكي  كمال  الدكتور  رح��ب  جانبه  من 
الكرد�ستانية  للمراأة  التهاين  وق��دم  بالوفد،  كرد�ستان 
دور  اأهمية  اىل  واأ�سار  اآذار،  من  الثامن  ذكرى  مبنا�سبة 
احلياة  م��راح��ل  جميع  يف  والأخ�����وات  وال��زوج��ة  الأم 
والن�سال، اللواتي كّن دومًا دعمًا و�سندًا للرجل يف املحن 
واملاآ�سي، وقال" يجب اأن نعمل جميعًا جاهدين للق�ساء 
و�سع  لإ�سالح  ون�سعى  العنف  اىل  اللجوء  ظاهرة  على 
والرتبوي  الجتماعي  ال��وع��ي  ون�سر  والأ���س��رة  ال��ف��رد 
وال�سحي داخل املجتمع، والعمل على تاأمني حياة ملوؤها 
التعليم  عرب  وذل��ك  ال���دوؤوب  والعمل  وامل�����س��اواة  الهناء 
اإقليم  ملواطني  القت�سادي  الو�سع  وحت�سني  الأ�سا�سي 

كرد�ستان والتوجه الالزم لالإعالم ال�سليم.

كركوكي يدعو اإىل تنفيذ املادة 140 الد�ستورية

اأربيل/ �سايل جودت
الدين  �سالح  جامعة  رئي�س  تدار�س 
الدكتور احمد انور دزه يء مع عمداء 
من  التي  املوا�سيع  من  ع��ددًا  كلياتها 

�ساأنها الرتقاء بامل�ستوى العلمي  .
 وب���ح���ث الج���ت���م���اع ال�����ذي ع��ق��د يف 
للجامعة  والجتماعي  الثقايف  املركز 
العلمية   التجارب  من  ال�ستفادة  �سبل 
حتقيق  لأج��ل   ودرا�ستها،  ال�سابقة  

به  مير  وم��ا  يتنا�سب  علمي  م�ستوى 
ال��ع��امل م��ن ت��ط��ور، واإزال����ة املعوقات 
بحث  مت  كما  التقدم،  من  حتد  التي  
اآل���ي���ة ق���ب���ول ال��ط��ل��ب��ة  وال����زم����الت  
امل���م���ن���وح���ة واله����ت����م����ام ب��ت��ج��ارب 
وحماولة  املتقاعدين  الربفي�سورات 
تاأمني الأجهزة املتطورة للمختربات . 
وناق�س املجتمعون انعقاد املوؤمترات 
الدرا�سية  املناهج  وتغيري  العلمية 

الجتماع  نهاية  تقرر يف  و  للجامعة، 
التي  املعوقات  لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل 
تعرقل �سري العمل وتنفيذ برامج عمل 
وزع  الجتماع  نهاية  ويف  الكليات. 
رئي�س جامعة �سالح الدين  امليداليات 
الذين  الربفي�سورات  على  التقديرية  
ال�سنوات   طيلة  اجل��ام��ع��ة   خ��دم��وا  
املا�سية، والذين يعدون الكنز العلمي 

لالأجيال الالحقة.

اأربيل/ املدى
من  الثانية  املرحلة  ه��ادي  ن���وزاد  اأرب��ي��ل  حمافظ  وق��ع 
اليون�سكو  اأربيل مع ممثل منظمة  بقلعة  العقد اخلا�س 
اعمار  م�سروع  ومدير  بح�سور  زميد  م��راد  العراق  يف 
عقد  �سحفي  موؤمتر  خالل  ه��ادي  ن��وزاد  واأ�سار  القلعة. 
باملنا�سبة اىل م�سمون التفاقية التي ابرمت مع منظمة 
اليون�سكو، موؤكدا ان العقد ي�سم مرحلتني الأوىل ابرمت 
اأربيل خ�س�س لها 13  بني منظمة اليون�سكو وحمافظة 
القلعة(،  )داخ��ل  القلعة  مبركز  واخلا�سة  دولر  مليون 
وبلدية  املذكورة  املنظمة  بني  املربم  العقد  كان  والثاين 

متمثلة مبحالت خانقا  القلعة  باأطراف  اأربيل واخلا�س 
تخ�سي�س  ومت  الق�سرية  وال�سوق  والتعجيل  والعرب 
عن  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  قبل  م��ن  خا�سة  ميزانية 
بح�سب  املوؤمتر،  كما وجرى يف  الأوىل.  البلدية  طريق 
اىل  اأربيل  قلعة  دخول  عن  الإع��الن   PUKmedia
من  والتي حتدد  موؤقتة  ب�سورة  العاملية  الثار  �سجالت 

قبل اليون�سكو.
املوؤمتر  اىل  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  الإ�سارة  متت  كما 
من  جمموعة  خالله  وق��دم  عمان  يف  عقد  وال��ذي  الأول 

البحوث  بخ�سو�س تاريخ القلعة واحلياة عليها.

جامعة �سالح الدين تتدار�س �سبل الرتقاء 
العلمي لكلياتها

اليون�سكو: قلعة اأربيل تدخل �سجالت الآثار العاملية

اأربيل � ال�سليمانية/ املدى
والت�سيكي  ال��ي��اب��اين  امل��راق��ب��ة  ف��ري��ق��ا  ث��م��ن 
لالنتخابات �سري عملية القرتاع التي جرت يف 
حمافظات اإقليم كرد�ستان وانها متت على وفق 

املعايري الدولية.
كات�سو  اليابانية  ال�سفارة  باعمال  القائم  وقال 
الياباين  الفريق  ورئي�س  ها�سي  تاكا  هيكو 
مل��راق��ب��ة الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��راق��ي��ة ال��ع��ام��ة خالل 
ا���س��ت��ق��ب��ال ف����الح م�����س��ط��ف��ى م�������س���وؤول دائ����رة 
العالقات اخلارجية يف حكومة اإقليم كرد�ستان 
الياباين  الفريق  اأن  الياباين  املراقبة  لفريق 
لالقرتاع  مراكز  ت�سعة  زار  النتخابات  ملراقبة 
ان  ولح��ظ  اأرب��ي��ل،  مدينة  مناطق  خمتلف  يف 
ب�سورة  يجرى  كان  النتخابية  العملية  �سري 

ح�سارية ودميقراطية . 
ملراقبة  ال���ي���اب���اين  ال���ف���ري���ق  رئ���ي�������س  وق������ال 
العليا  امل��ف��و���س��ي��ة  ك�����ادر  ان  الن���ت���خ���اب���ات 
تلقى تدريبا متطورا و جيدا، لأن  لالنتخابات 
وكانت  ايجابيًا،  كان  امل�ستجدات  مع  تعاملهم 
ال�سيا�سية  الكيانات  وممثلو  املفو�سية  كوادر 

متواجدة يف جميع حمطات القرتاع . 
الأمور  اأه��م  من  اأن   KRG بح�سب   واأو�سح 
التي لفتت انتباهنا ا اأول هي عدم وجود عدد 

القرتاع  مراكز  يف  الناخبني  اأ�سماء  من  كبري 
اأدى اىل حرمان ن�سبة كبرية من املواطنني  ما 
الأمني  الو�سع  وثانيا  الق����رتاع،  عملية  يف 
امل�ستقر الذي وفرته القوات الأمنية )اآ�ساي�س( 
واملواطن  النتخابية  العملية  خالل  وال�سرطة 

كان مطمئنا لدى توجهه ملراكز القرتاع . 
وحول الو�سع النتخابي وم�ساركة املواطنني 
املواطن  اأن  تاكا ها�سي  كات�سو هيكو  قال  فيها 
واأن  النتخابات  يف  للم�ساركة  متحم�سا  ك��ان 
اأعدادًا كبرية منهم كانوا يرتدون الزي ال�سعبي 
الكردي والأجواء كانت ت�سبه مهرجانا �سعبيا 

 .
النتخابية  العملية  ح�سر  فريقه  اأن  ق��ال  كما 
بعملية  والبدء  الق��رتاع  �سناديق  اإغالق  حتى 
اأجريت  العملية  اأن  م�سيفا  وال���ف���رز،  ال��ع��د 
ووفقا  كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  يف  ناجحة  ب�����س��ورة 

للمعايري الدولية . 
العالقات  دائ����رة  م�����س��وؤول  ق���دم  امل��ق��اب��ل  ويف 
ملراقبة  ال��ي��اب��اين  للفريق  ���س��ك��ره  اخل��ارج��ي��ة 
�سري  مراقبة  يف  م�ساركته  ل��ق��اء  الن��ت��خ��اب��ات 
حكومة  ه��دف  ان  م��وؤك��دا  النتخابية  العملية 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ه��و اإج����راء ان��ت��خ��اب��ات حرة 

ونزيهة و�سفافة خالية من العنف. 

اأ�سمع منكم  اأن  اأن��ه ملن دواع��ي �سروري  وق��ال 
اأن النتخابات قد مت اإجراوؤها ب�سورة ناجحة 

ووفقا للمعايري الدولية. 
ويف ال���وق���ت ن��ف�����س��ه اأع�����رب م�����س��وؤول دائ���رة 
العالقات اخلارجية عن قلق حكومة الإقليم من 
حرمان وعدم وجود اأعداد كبرية من املواطنني 
والت�سويت يف مراكز القرتاع باإقليم كرد�ستان 

 .
من جهة اأخرى، ا�ستقبل فالح م�سطفى م�سوؤول 
اإقليم  حكومة  يف  اخلارجية  العالقات  دائ��رة 
كرد�ستان فريقا من وزارة اخلارجية الت�سيكية 
الفريق  عمل  اإطار  يف  كرمالوفا،  اآنيتا  برئا�سة 

�سمن املراقبة الدولية لالنتخابات.
اللقاء  خالل  كرمالوفا  انيتا  ال�سيدة  واأعربت 
العملية  لهذه  كمراقب  مل�ساركتها  �سعادتها  عن 
تق�سيمه  مت  فريقهم  ان  مو�سحا  الدميقراطية 

على حمافظتي اأربيل وال�سليمانية. 
اما ب�سدد كيفية �سري النتخابات فقد قالت اأن 
هذه العملية متت بنجاح، و�سهدت اإقباًل كثيفا 
الت�سهيالت  توفري  مت  حيث  وا�سعة،  وم�ساركة 
الالزمة للناخبني يف مراكز القرتاع ليتمكنوا 
تذكر،  عوائق  اأي  دون  باأ�سواتهم  الإدلء  من 
اأ�سماء  اأعداد كبرية من  ب�سبب عدم ورود  لكن 

اأدى اىل حرمان  الق��رتاع  مراكز  الناخبني يف 
باأ�سواتهم  ل��الإدلء  الناخبني  من  كبرية  ن�سبة 
وهذا ما مت ت�سجيله خالل العملية النتخابية. 

كما اأعرب الفريق الت�سيكي ملراقبة النتخابات 
عن �سروره للو�سع الأمني امل�ستقر والآمن يف 
اإقليم كرد�ستان والذي بدوره اأدى اىل ت�سهيل 

عملية القرتاع ودور عمل املراقبني. 
�سروره  ع��ن  م�سطفى  ف��الح  ع��رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
مل�ساركة فريق دولة الت�سيك ملراقبة �سري عملية 
الدوليني  امل��راق��ب��ني  م�ساركة  مثمنا  الق���رتاع 
لإجراء  قوية  دعامة  انها  العملية معتربا  خالل 

انتخابات نزيهة وحرة . 
مهما  ح��دث��ا  ك��ان��ت  العملية  ه���ذه  اأن  ق���ال  ك��م��ا 
دعائم  لرت�سيخ  وال���ع���راق  ك��رد���س��ت��ان  لإق��ل��ي��م 
يف  لل�سلطة  ال�سلمي  وال��ت��ب��ادل  الدميقراطية 

العراق الحتادي.
ال�ساعة  م��ن��ذ  ف��ان��ه  م��ط��ل��ع،  م�����س��در  وب��ح�����س��ب 
الواحدة ظهرًا واىل ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء 
الثالثاء متت عملية فرز وعد اأ�سوات الناخبني 
حمافظة  يف  اخلا�س  الت�سويت  عملية  �سمن 
 :PUKmedia ال�سليمانية مو�سحًا، بح�سب
بفارق  متقدمة  الكرد�ستاين  التحالف  قائمة  اأن 

كبري على القوائم الأخرى.

النتائج تظهر تقدم التحالف الكرد�ستاين يف الت�سويت اخلا�س

مراقبون دوليون يوؤكدون اإجراء النتخابات على وفق املعايري الدولية

املدير العام 
رئي�س جمل�س الإدارة 

2010 /3/3

رئي�س االقليم يف لقاء مع هيل

التاريخ    /    / 200 م
التاريخ    /    / 142 ه�

تعلن �سركة اآ�سور العامة للمقاولت الن�سائية احدى ت�سكيالت وزارة العمار وال�سكان الكائنة يف �سارع الن�سال/ بارك ال�سعدون/ مقابل 
الق�سر البي�س عن وجود مناق�سة �سرية لنقل قري�سيايل درجة النفاذية )40-50( من م�سفى النا�سرية اىل معامل ال�سفلت يف م�سروع طريق 

املرور ال�سريع ط/6 يف حمافظة املثنى وبكمية )2000(طن. 
القانونية وادارة  ال�سوؤون  ال�سركة / ق�سم  املناق�سة مراجعة مقر  الراغبني ال�سرتاك يف  الناقلني من ذوي اخلربة والخت�سا�س  يرجى من 
م�سروع املرور ال�سريع ط/6 او ادارة م�ساريع املثنى او ادارة م�ساريع ذي قار لغر�س احل�سول على م�ستندات املناق�سة لقاء مبلغ مقداره 
)-/100000( مئة الف دينار غري قابلة للرد ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر العالن وعلى املناق�س تقدمي امل�ستم�سكات املدرجة 
لحقًا مع عطائه و�سوف يهمل كل عطاء غري م�ستوف لل�سروط املطلوبة علمًا باأن اخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا 

من يوم اخلمي�س امل�سادف 2010/3/25. 
1-هوية احتاد الناقلني جمددة لعام /2010. 

2-تقدمي تاأمينات اولية مببلغ )1%( من مبلغ العطاء مبوجب �سك م�سدق او خطاب �سمان مرفق معه كتاب �سحة �سدور من امل�سرف املعتمد 
لأمر �سركة ا�سور العامة للمقاولت الن�سائية ومبدة نفاذ العقد )دون حتديد مدة(. 

3-تثبيت عنوان املقاول بالكامل مع ارفاق �سورة من بطاقة ال�سكن والبطاقة التموينية. 
4-تقدمي براءة ذمة من قبل الهيئة العامة لل�سرائب ن�سخة ا�سلية معنونة اىل ال�سركة. 

5-قائمة بالعمال املماثلة م�سدقة من قبل اجلهات ذات العالقة. 
6-ليقبل اأي حتفظ يقدم من قبل املقاول. 

7-تقدمي بيانات مالية مدققة من قبل حما�سب قانوين. 
8-يقدم العطاء يف ظرفني )فني +جتاري(. 

املدير العام
ل�سركة ا�سور العامة للمقاولت الن�سائية

جمهورية العراق / وزارة العمار وال�سكان 
�سركة اآ�سور العامة للمقاولت الن�سائية 

ASHOUR GENERAL COASTRUCTIVE CONTRACT CO
املديرية القانونية  

  اعالن مناق�سة رقم )4(/ 2010 )اعادة اعالن(

مدير عام
�سركة الر�سيد العامة للمقاولت الن�سائية  

2010/3/9

م��ن��ي هوية  ف��ق��دت 
ال���ط���ال���ب���ة ب���اأ����س���م 
)هبة �سالح هادي( 
ق�سم  م��ن  ����س���ادرة 
املالية  امل��ح��ا���س��ب��ة 
الرابعة  املرحلة   /
التقنية  ال��ك��ل��ي��ة 

الدارية. 
ال��رج��اء ممن يعر 
عليها ت�سليمها اىل 

جهة الإ�سدار.

فقدان هوية 


