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 �أربيل/ �سالي جودت

م�سعود  كرد�ستان  �إقليم  رئي�س   �أك��د 
بارز�ني �أن مو�طني كرد�ستان ومنهم  
�ثبتو�  لي�سوز�  وبتوين  ب�سدر  �أهالي 
�لثورة  عمر  من  �سعبة  مر�حل  خالل 
بل  فقط  �أوفياء  لي�سو�  �أنهم   �لكردية 
د�ئما  فهم  لذلك  للت�سحية،  هم نموذج 
ود�ف��ع  د�ئ���م،  و�ع��ت��ز�ز  فخر  م�سدر 
لتح�سين  ن�ستطيع  م���ا  ك���ل  ل��ت��ق��دي��م 

حياتهم ومعي�ستهم.
�سالح  ف��ي  ��ستقباله  خ���الل  و�أع��ل��ن 
�ل��دي��ن  ع���ددً� م��ن ك���و�در وبي�سمركة 
ك����والن ���س��م��ن ح����دود منطقة  ث����ورة 
�سيهتم ويتابع  بانه  ب�سدر وبيتوين. 
م�����س��ي��رً�، بح�سب  م��ط��ال��ب��ه��م،  ك��ث��ي��ر� 
�لكو�در  دور  �ل��ى   Peyamner
و�ل��ب��ي�����س��م��رك��ة �الأب����ط����ال ف���ي ث���ورة 
هذ�  ف��ي  �سعيد  ب��اأن��ه  معلنا  ك����والن، 
�الأبطال،  م��ن  نخبة  بالتقائه  �ل��ي��وم 
�ل�سد�ئد  �أي��ام  �أرو�حهم  قدمو�  �لذين 
�لذي  �ليوم  هذ�  �سبيل  في  للت�سحية 
�ليه، و�لذي نفتخر به، حيث  و�سلنا 
بدماء  �أت���ت  �لمكت�سبات  جميع  �أن 

�ل�سهد�ء ون�سال هوؤالء �لبي�سمركة.
من جانبهم كان  �لبي�سمركة و�لكو�در 
�ل��ح��ا���س��رون ق��د �أع���رب���و� ف��ي بد�ية 
�الجتماع  بهذ�  �سعادتهم  عن  �للقاء  
مع �لرئي�س بارز�ني، مقدمين مطالب 
وبي�سمركة  ك���ك���و�در  ب��ه��م  م��ت��ع��ل��ق��ة 

�ساركو� في ثورة كوالن.
كرد�ستان  �إقليم  رئي�س  ��ستقبل  كما 
�لدين  ���س��الح  ف��ي  ب��ارز�ن��ي  م�سعود 
وفد� من بعثة �الإتحاد �الأوروبي لدعم 
�سيادة �لقانون. وفي �للقاء ��ستعر�س  
م�������س���وؤول مكتب  ���س��ت��ي��ف��ن  ت��وم��ا���س 

لدعم  �الأوروبي  �التحاد  لبعثة  �أربيل 
مكتبهم  ن�ساطات  ع��ن  نبذة  �لقانون 
و�لتن�سيق  بالتعاون  بها  قامو�  �لتي 
مع وز�ر�ت �لعدل و�لد�خلية و�لعمل 
و�لتخطيط  �الجتماعية  و�ل�����س��وؤون 
وم��ج��ل�����س �ل��ق�����س��اء ف��ي �الإق��ل��ي��م من 
�ل��ق��ان��ون، موؤكدً�  ���س��ي��ادة  دع��م  �أج���ل 
�إقليم  ف��ي  ق�سائي  معهد  وج���ود  �ن 

لتخريج  ملحة  ���س��رورة  ك��رد���س��ت��ان 
م�سيرً�  و�أك��ادي��م��ي��ي��ن،  �أك��ف��اء  ق�ساة 
�لى �نهم ين�سقون مع وز�رتي �لعدل 
و�ل��د�خ��ل��ي��ة ف��ي �الإق��ل��ي��م ح��ول كيفية 
وتثبيت  �ل��ع��ام  �الإدع����اء  دور  تفعيل 

�سيادة �لقانون ب�سكل �أف�سل.
بارز�ني  �لرئي�س  �أع���رب  جانبه  م��ن 
�لوفد، مبديا دعمه  بلقاء  عن �سروره 

للن�ساطات �لتي يقوم بها �لوفد وتمنى 
مو��سلة وفد بعثة �التحاد �الأوروبي 
عالقاته مع �لوز�ر�ت �لمعنية الإحد�ث 
�لنظام  ب�ساأن  �لتطوير  م��ن  �لمزيد 
�لقانون  �سيادة  وتثبيت  �لق�سائي 
�لتي  �ل��دول  تجارب  من  و�ال�ستفادة 
وكذلك  �لمجال  هذ�  في  �لخبرة  لديها 
موؤكد�  �لق�ساء،  ��ستقاللية  لحماية 

�سرورة و�سع م�ساألة تقدير و�حتر�م 
تنفيذ  �العتبار عند  بنظر  �لمو�طنين 
مر�كز  �ل�سجون  ت�سبح  و�أن  �لقانون 
عن  �أع��رب   كما  و�لتاأهيل،  لالإ�سالح 
لتاأمين م�ستلزمات مجل�س  ��ستعد�ده 
�أن  �أج��ل  من  �لعدل  وز�رة  و  �لق�ساء 
يقوما بمهامهما ب�سكل �أف�سل و كي ال 

يكون هناك �أحد بمناأى عن �لقانون.

الرئي�س بارزاني يجتمع مع عدد من بي�شمركة ثورة كوالن

اإعـــــــــــــــالن
�أدناه للتعيني  �لتابعة لوز�رة �ملالية عن توفر �لدرجات �لوظيفية �ملدرجة  تعلن �لهيئة �لعامة للمناطق �حلرة 
�لهيئة  مقر  �إىل  طلباتهم  تقدمي  �إىل  �ملطلوبة  �ل�سروط  فيهم  تتوفر  ممن  �لر�غبني  فعلى  �لهيئة  هذه  مقر  يف 
�لكائن يف �سارع فل�سطني/ مقابل م�سرف �لر�فدين/ بناية مركز �حلا�سبة/ �لطابق �الأول م�ست�سحبني معهم 
�ل�سكن  وبطاقة  �لعر�قية  �جلن�سية  و�سهادة  �ملدنية  �الح��و�ل  وهوية  �لتخرج  �ملطلوبة)وثيقة  �مل�ستم�سكات 

و�لبطاقة �لتموينية(.

�سروط �لتقدمي:-
1- �أن يكون �ملتقدمني من كال �جلن�سني.

2- يف�سل من له خربة يف جمال �خت�سا�سه على �أن يقدم ما يثبت ذلك.
3- يف�سل خريجو �لكليات �حلكومية.

4- يف�سل خريجو �ل�سنو�ت �لع�سرة �الأخرية.
5- يف�سل �ن يكون �ملتقدم من �سكنة مركز �ملحافظة وح�سب �ملناطق �أعاله.

6- �أن يجتاز �ملتقدم �ملقابلة �لتي جتريها �لهيئة.
7- ينتهي �لتقدمي نهاية �لدو�م �لر�سمي ليوم 2011/5/31.

�سباح �سالح �لقي�سي8- يكون �لتقدمي يف حمافظات)�لب�سرة- نينوى-�النبار( �إىل مديريات �ملنطقة �حلرة يف �ملحافظات �ملذكورة.
�ملدير �لعام
ورئي�س جمل�س �لإد�رة

معهد التدريب النفطي/ الب�شرة
�إعادة �إعالن �ملناق�سة رقم 1/ب�سرة/2011

يعلن معهد �لتدريب �لنفطي/ �لب�سرة �لكائن يف حمافظة �لب�سرة/ حي �لزهر�ء 
عن �إعادة �إعالن �ملناق�سة رقم 1/ب�سرة/2011 للمرة �لثانية و�خلا�سة بتجهيز 

)مولد كهربائي(.
فعل���ى �لر�غبني باال�سرت�ك مر�جعة مقر �ملعهد/ �ل�سعبة �لقانونية للح�سول على 
ج���دول �لكميات و�ملو��سفات و�ل�س���روط لقاء مبلغ وقدره )100000( مائة �ألف 

دينار غري قابل للرد على �ن يت�سمن �لعطاء:-
1. هوية غرفة �لتجارة نافذة لعام 2011.

2. ب���ر�ءة ذم���ة من �لهيئ���ة �لعامة لل�سر�ئب )ن�سخ���ة �أ�سلية( معنون���ة �إىل معهد 
�لتدريب �لنفطي/ �لب�سرة نافذة لعام 2011.

3. تاأمين���ات �أولي���ة بالغ���ة )1%( و�ح���د من �ملئة م���ن قيمة �لعط���اء مبوجب �سك 
م�سدق الأمر �ملعهد �سادر من م�سرف معتمد يف �لعر�ق.

عل���ى �ن تقدم �لعطاء�ت م�سحوبة بالوثائ���ق و�مل�ستم�سكات و�لتاأمينات �ملقررة 
د�خ���ل ظرف مغلق وخمتوم يكتب عليه ��س���م �ملناق�سة ورقمها و��سم �ل�سركة �و 
�ملجه���ز وعنو�نه يودع يف �سندوق �لعط���اء�ت �لكائن يف مقر �ملعهد- مقر جلنة 
فتح �لعطاء�ت علمًا �إن �ملعهد غري ملزم بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت ويتحمل من عليه 
�ملناق�س���ة �أجور ن�س���ر �الإعالن و�إن �آخر موع���د لتقدمي �لعط���اء�ت �ل�ساعة )12( 

�لثانية ع�سر من ظهر يوم �خلمي�س �مل�سادف 2011/6/2.
مدير �ملعهد

28F/2011 عالن �ملناق�سة رقم�
ي�سر �سركة تعبئة �لغاز )�سركة عامة( �حدى �سركات وز�رة �لنفط عن �عالن مناق�سة 
فعلى   ،)2011 لعام  �لر�أ�سمالية  �مليز�نية  )�سمن  �لرملي(  �لع�سف  )مكائن  لتجهيز 
�لر�غبني من �ل�سركات �مل�سنعة �و وكالئها �ملعتمدين ح�سريا يف �مل�ساركة مر�جعة 
تاريخ  �عتبار� من  �ملناق�سة  للح�سول على وثائق  �لتاجي  بغد�د/  �ل�سركة يف  مقر 
ن�سر �العالن يف �ل�سحف �لر�سمية لقاء مبلغ قدره )150000( مائة وخم�سون �لف 
�ملحيط  فرع  �لر�فدين  م�سرف  قبل  من  للرد  قابل  غري  م�سدق  �سك  مبوجب  دينار 

ح�سرً�.
وعلى جميع �ملناق�سني تقدمي �لوثائق �لتالية:

1- تاأمينات �ولية قدرها )1%( من مبلغ �لعطاء �ملقدم ب�سكل خطاب �سمان �و �سك 
عامة( �سادر من  )�سركة  �لغاز  تعبئة  �سركة  كفالة م�سرفية �سامنة المر  �و  م�سدق 
عن  �لعر�قي  �مل��رك��زي  �لبنك  ي�سدرها  ن�سرة  مبوجب  �ل��ع��ر�ق  يف  معتمد  م�سرف 

�لكفاءة �ملالية للم�سرف.
2- �سهادة تاأ�سي�س �ل�سركة )لل�سركات �الجنبية( وبن�سخة ��سلية م�سدقة من وز�رة 
�خلارجية و�ل�سفارة �لعر�قية يف ذلك �لبلد ولل�سركات �لعر�قية وفروعها �سادرة من 

وز�رة �لتجارة �لعر�قية وم�سدقة من د�ئرة ت�سجيل �ل�سركات لنف�س �ل�سنة.
3- على �ل�سركات �الجنبية �لتي لها فروع يف �لعر�ق تقدمي ما يوؤيد ت�سجيلها لدى 

وز�رة �لتجارة �لعر�قية م�سدقا من د�ئرة م�سجل �ل�سركات.
�لتخويل  يكون  �ن  يجب  �لوكيلة  �ل�سركات  قبل  من  �لعرو�س  تقدمي  حالة  يف   -4
�الأم وخمتوم بختمها وموؤيدة من  �ل�سركات  �و  �مل�سنعة  �ل�سركات  قبل  م�سدق من 

�ل�سفارة �لعر�قية يف بلد �لوكيل.
5- على ممثل �ل�سركة تقدمي ما يوؤيد تخويله ل�سر�ء وثائق �ملناق�سات.

6- يكون تقدمي �مل�ستم�سكات �ملطلوبة �عاله قبل �سر�ء �ملناق�سة ليت�سنى لنا �لتحقق 
منها.

 )www.oil.gov.iq( �لنفط  ل���وز�رة  �الل��ك��رتوين  �ملوقع  �ىل  �ل��رج��وع  ميكن 
لالطالع على �سروط تقدمي �لعطاء�ت و�ملو��سفات �لفنية للمو��سفة �أعاله، علما �ن 

gfcpd_taji@yahoo.com لربيد �اللكرتوين ل�سركة تعبئة �لغاز�
تقل  ال  �ن  على  �لتاجي  �ل�سركة/  مركز  �لعطاء�ت يف  �لعطاء�ت يف �سندوق  تودع 

فرتة نفاذ �لعطاء عن )90( ت�سعون يوما.
* �ن �آخر موعد ال�ستالم �لعطاء�ت يكون �ل�ساعة )�لثانية( ظهر� ليوم 2011/6/28

�ملدير �لعام

وزارة البلديات واال�شغال / املديرية العامة للماء
مديرية ماء �لب�سرة  - �لق�سم: �لقانونية

اإعــادة اإعـــــالن
مناق�سة رقم )2( لعام 2011 �خلطة �ل�سنوية

تعلن مديرية ماء �لب�سرة عن �إعادة �إعالن مناق�سة رقم )2( لعام 2011 )مناق�سة تهيئة مو�قع ون�سب حمطات �لتحلية �لعاملة بالطاقة �ل�سم�سية عدد 28( مبوجب �ل�سروط و�ملو��سفات �لتي 
ميكن �حل�سول عليها من مديرية ماء �لب�سرة/ �لق�سم �لقانوين لقاء مبلغ قدره )100000( مائة �ألف دينار غري قابل للرد ويقدم �لعطاء �ىل �سكرتري جلنة فتح �لعطاء�ت د�خل ظرف مغلق وخمتوم 

�و موقع يكتب عليه ��سم �ملناق�سة ورقمها ويت�سمن �مل�ستم�سكات �ملدرجة �دناه:
1-درجة �لت�سنيف �ملطلوبة �لعا�سرة �إن�سائية نافذة و�سادرة من وز�رة �لتخطيط ح�سرً� �سورة ملونة عدد4 و�سهادة تاأ�سي�س �ل�سركة و�جازة ممار�سة �ملهنة بالن�سبة لل�سركات و�ملكاتب �ملجازة 

ر�سميًا.
2-تقدمي تاأمينات �ولية قدرها )1%( من قيمة �لعطاء على �سكل �سك م�سدق �و خطاب �سمان نافذ ملدة ثمانية ع�سر يومًا بعد تاريخ نفاذ �لعطاء�ت ومرفق معه كتاب �سحة �سدور من �مل�سرف ويف 

حالة ر�سو �ملناق�سة يتم جلب تاأمينات قانونية ل�سمان ح�سن �الد�ء وقبل ��ستالم �الحالة �لبالغة 5% من قيمة �لعطاء.
3-تقدمي بر�ءة ذمة من �لهيئة �لعامة لل�سر�ئب لال�سرت�ك يف �ملناق�سة معنونة �ىل مديرية ماء �لب�سرة.

4-يكون تاريخ غلق �ملناق�سة يوم �الثنني �مل�سادف 2011/6/13 �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهرً� ويتم فتح �لعطاء�ت بعدها مبا�سرة وبح�سور �ملناق�سني �مل�ساركني.
5-تكون ��سعار �لعطاء�ت �ملقدمة نافذة ملدة ثالثة ��سهر من تاريخ غلق �ملناق�سة.

6-على مقدمي �لعطاء�ت بيان �ملوقع �اللكرتوين يف وثائق �لعطاء و�لربيد �اللكرتوين و��سم وعنو�ن �ل�سخ�س �مل�سوؤول عن متابعة �ال�ستف�سار�ت �لتي تخ�س �لعطاء.
7-�سوف يعقد موؤمتر خا�س باالجابة على ��ستف�سار�ت �مل�ساركني يف �ملناق�سة يف يوم �الثنني �مل�سادف 2011/6/6 �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحًا.

8-ت�سلم �لعطاء�ت �ىل �سكرتري جلنة فتح �لعطاء�ت على �ن تو�سع �لعطاء�ت يف ظرف خمتوم �و موقع وموؤ�سر عليه ��سم �ملناق�سة ويحتوي على �مل�ستم�سكات �لتالية ويعترب �لعطاء مهمل ما 
مل يت�سمن �مل�ستم�سكات �دناه:

)�ور�ق مناق�سة/ و�سل �سر�ء/ هوية ت�سنيف �ملقاولني �و �ل�سركات ملونة/ �لتاأمينات �الولية(.
9-تكون ��سعار �لعطاء�ت �ملقدمة مكتوبة رقمًا وكتابًة وبعك�س ذلك يعترب �لعطاء مهمل.

10-توقيع وختم �ملقاول على جميع �سفحات �لعطاء ويف حالة عدم وجود �لتوقيع �و �خلتم يعترب �لعطاء مهمل.
11-تقدمي �لكفاءة �ملالية لل�سركة من خالل تقدمي �حل�سابات �خلتامية �مل�سادق عليها من قبل حما�سب قانوين الخر �سنة مالية.

12-تقدمي بيانات عن موؤهالت �جلهاز �لفني �لعامل مع �ملقاول �و �ل�سركة و�الخت�سا�سيني �ملتفرغني وغري �ملتفرغني �لعاملني لديها عند تنفيذ �مل�سروع.
13-تقدمي �سجل مر�سي يف �الجناز�ت لالعمال �ل�سابقة.

14-تقدمي منهاج �لعمل �ملطلوب.
15-تقدمي �العمال �ملماثلة �ن وجدت موؤيدة من جهات �لتعاقد �ملعنية.

مالحظة:
تعتمد معايري �لتقييم �لتالية للمفا�سلة بني �ملناق�سني �مل�سرتكني:-

�أ-كلفة �لعطاء %50
ب-�العمال �ملماثلة لل�سركة مع برنامج �لتنفيذ �ملنجز %20

ج- �لكفاءة �لفنية %10
د- �لكفاءة �ملالية %7

ه�- �لعر�س �لفني للعطاء %5
و- �ملدة �لالزمة للتنفيذ %5

ز- �سجل �د�ء �ل�سركة %3
* �لد�ئرة غري ملزمة بقبول �وطاأ �لعطاء�ت.

* يتحمل من تر�سو عليه �ملناق�سة �جور �لن�سر و�العالن.

��ستقبل وفد�ً من بعثة �لتحاد �لأوروبي 

KRG/أربيل� 

يف  �خلارجية  �لعالقات  م�سوؤول  م�سطفى  ف��الح  ��ستقبل 
�الإغاثة  ملنظمة  �جلديد  �مل�سوؤول  كرد�ستان،  �إقليم  حكومة 
و�لتنمية �الإن�سانية )�ليونامي( يف �الإقليم. و جرى خالل 
�سكوت  للمنظمة  �ل��ق��دمي  �مل�����س��وؤول  ح�سره  �ل���ذي  �للقاء 
�مل�سرتك  �الهتمام  ذ�ت  �مل�سائل  م��ن  ع��دد  بحث  كر�ي�سي 
وق�سية  و�ملنطقة  كرد�ستان  �إقليم  يف  �ل��ر�ه��ن  و�لو�سع 

�ملناطق �مل�ستقطعة و�سبل تفعيل بر�مج �الأمم و�ملتحدة.
�جلديد  �مل�سوؤول  م�سطفى  ف��الح  هناأ  �للقاء  م�ستهل  ويف 
لليونامي يف �الإقليم مبنا�سبة ت�سنمه مهام عمله، متمنيا له 
�لوقت  �أعرب يف  �لنجاح و�لتقدم يف من�سبه �جلديد، كما 
حكومة  يف  �خلارجية  �لعالقات  د�ئ��رة  ��ستعد�د  عن  نف�سه 
�لتعاون و�لتن�سيق بهدف �إجناح بر�مج  �الإقليم يف تقدمي 

�الأمم �ملتحدة يف �الإقليم.
كما قدم م�سوؤول �لعالقات �خلارجية، بح�سب موقع حكومة 
�الإقليم نبذة عن �لو�سع يف كرد�ستان وتاريخ �لعالقات مع 

�الأمم �ملتحدة وخا�سة يف ما يتعلق بالدعم و�مل�ساعد�ت �لتي 
قدمتها منظمة �الأمم �ملتحدة عام 1991 الإقليم كرد�ستان يف 

�جلانب �ل�سيا�سي و�القت�سادي و�خلدمي و�ملعنوي.
و�أ�ساف م�سطفى �أن �لقيادة �ل�سيا�سية يف �إقليم كرد�ستان 
�الإقليم  �أه��ايل  �إىل  قدمت  �لتي  �مل�ساعد�ت  تلك  عاليًا  تثمن 
و�إي�سالها  منكوبة  �ملنطقة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ف��رتة  تلك  يف 
�لقيادة  دع��م  �أك��د  �جلانب  ه��ذ�  ويف  �حلالية،  �ملرحلة  �ىل  
�ل�سيا�سية �لكرد�ستانية الإجناح مهام وبر�مج �الأمم �ملتحدة 

يف �الإقليم.
�آخر من �للقاء بحث �جلانبان �لو�سع �لر�هن  ويف حمور 
�لتعد�د  وعملية  و�لكرد�ستانية  �لعر�قية  �ل�ساحة  على 
�ل�سكاين و�النتخابات و�مل�سائل �لعالقة بني �أربيل وبغد�د. 
�أكد �جلانبان �سرورة �للجوء �إىل �حلو�ر و�اللتز�م  حيث 
�مل�ساكل  جميع  حل  يف  �لفيدر�يل  �ل��ع��ر�ق  د�ستور  ببنود 
�الأمم  منظمة  دور  �إىل  �جلانبان  تطرق  كما  و�خل��الف��ات. 
�مل�ساعد�ت  تقدمي  جم��ال  يف  خ��ربة  لها  كمنظمة  �ملتحدة 

و�لدعم �لفني وحل �الأزمات.

 �أربيل/ �ملدى

بجل�سته  كرد�ستان  ب��رمل��ان  ���س��ادق 
�الع��ت��ي��ادي��ة �ل��ت��ا���س��ع��ة ع�����س��رة من 
�لف�سل �لت�سريعي �لثاين على �ملادة 
�الأوىل من  م�سروع قانون ميز�نية 

�الإقليم ل�سنة 2011.
تر�أ�سها  �ل��ت��ي  �جل��ل�����س��ة  وح�����س��ر 
�لدكتور  كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئي�س 
�ملالية  وزي������ر�  ك���رك���وك���ي،  ك���م���ال 
�ملالية  وز�رة  ووكيل  و�لتخطيط 
يف ح��ك��وم��ة �الإق��ل��ي��م، ح��ي��ث جرت 
�الأوىل  �مل�������ادة  م��ن��اق�����س��ة   ف��ي��ه��ا 
م���ن �مل�������س���روع وط�����رح �الأع�����س��اء 

وزير  و�أج��اب  ب�ساأنها،  مالحظاتهم 
�الأع�ساء،  ��ستف�سار�ت  عن  �ملالية 
�أن  �ل��ربمل��ان  م��وق��ع  بح�سب  و�أك����د 
�سلفة  زي����ادة  م��ع  �حل��ك��وم��ة  ر�أي 
دينار  مليون  ع�سرين  �ىل  �لعقار 
و�سلفة �لزو�ج خم�سة ماليني دينار 
�ملئة  يف  ع�سرة  ن�سبة  و��ستقطاع 
و�الهتمام  �لت�سغيلية  �مليز�نية  من 
و�ل�سناعية،  �لزر�عية  بالقرو�س 
�لقانونية  �للجنتان  ع��ر���س��ت  ث��م 
�أمام  �مل��ق��رتح��ات  ملخ�س  و�مل��ال��ي��ة 
رئ��ا���س��ة �ل����ربمل����ان، وت�����س��م��ن  يف 
تنمية  م��ي��ز�ن��ي��ة  ف�����س��ل  �أح����ده����ا 
�ملحافظات عن ميز�نية �ال�ستثمار، 

ومت����ت �مل�������س���ادق���ة ع��ل��ى �مل��ق��رتح 
باالإجماع، كما متثل �ملقرتح �لثاين 
�لق�سائية  �ل�سلطة  بخف�س ميز�نية 
ب��ن��ح��و ع�����س��رة م���ل���ي���ار�ت دي���ن���ار، 
�الأ�سو�ت،  �أغلبية  �مل��ق��رتح  ون���ال 
زيادة  �لثالث  �ملقرتح  ت�سمن  فيما 
مليار  ع�سرين  �ل��ربمل��ان  م��ي��ز�ن��ي��ة 
دينار وقد نال �ملقرتح �أي�سَا �أغلبية 

�الأ�سو�ت.
يذكر �ن �لربملان كان قد عقد جل�سته 
�لثالثاء،  ���س��ب��اح  ع�����س��رة  �ل��ث��ام��ن��ة 
م�ستمعًا �ىل جملة �ملالحظات �لتي 
�الأوىل  �مل��ادة  على  �أع�ساوؤه  قدمها 

من م�سروع �لقانون.

مبا�شرة امل�شوؤول اجلديد لبعثة اليونامي
فـي كرد�شتان مهام عمله

امل�شادقة على املادة االأوىل من م�شروع قانون املوازنة

�لعدد/�س/2933
�لتاريخ/ 2011/5/23

رئي�س �ملهند�سني
خالد جمعة علي

مدير ماء حمافظة �لب�سرة
5/23

MINISTRY OF OIL
Gas Filling Company  - General company
Announcement for Tender No 28F/2011

Gas Filling Company- one of the Ministry of Oil companies- has the 
pleasure to announce for the tender of supplying )Internal Washing 
Machines for used LPG cylinders( as a part of investment plan of 2011.
So manufacturer companies & their approved agents companies only 
who are interested in participating in the above mentioned tender can 
refer to Gas Filling Company in Baghdad- Taji to purchase a copy of the 
tender document after announcement in the official newspapers against 
)150000( Iraqi Dinars non- repayable certified cheque issued from any 
reliable Iraqi bank.
All bidders must submit the following documents:
1- A bid bond، )1%( of the total amount of the offer by a bank guarantee 
certified cheque or debenture bond issued from any reliable Iraqi bank 
and promoted addressed to Gas Filling Company- General company- 
)confidentional( according to a list of financial efficiency issued by Iraqi 
Central Bank.
2- A company foundation certificate )foreign companies( should be 
presented original copies ratified by the foreign ministry of the supplier 
country and the Iraqi embassy therein، and for Iraqi companies and 
their branches presented from Iraqi ministry of trade obtained from 
the "registrar of companies" required in the same year.
3- The foreign companies with branches or bureaus in Iraq are 
requested to submit registration in the Iraqi trade ministry and 
ratified from )companies' registrar office( Status notification should 
be obtained from the registrar of companies in Iraq through swift 
communications.
4- If offers are submitted by an agent company، the agency should be 
officially recognized by and holding certification with live stamp of 
the manufacturer or mother companies and the Iraqi embassy in the 
country of agency.
5- Any authorized person should have documents that grant his 
authorization for tenders collection & submission of offer.
6- The required documents must be submitted before the purchasing 
of the tender so we can investigate about them.
Tenderers could refer to Ministry of Oil web site )www.oil.gov.iq( to 
know all the instruction of submitting the offers tender، knowing that 
Gas Filling Company e-mail is )gfcpd_taji@yahoo.com(.
All bids will be put in bids box at Taji، the validity of the submitted 
offer must be at least )90( days،
*the bids shall be submitted to Gas Filling Company at 2 o'clock pm 
of 28 /6 2011.

�لقائمنينوى�لب�سرةبغد�د�الخت�سا�س
---13. بكالوريو�س قانون

1-232. بكالوريو�س حما�سبة
---33. بكالوريو�س �إعالم

---41. بكالوريو�س �قت�ساد
--511. بكالوريو�س �إد�رة �أعمال

1--61. بكالوريو�س حا�سبات
---71. بكالوريو�س لغات/ ترجمة

---81. بكالوريو�س هند�سة/ مدين
--1-9. بكالوريو�س هند�سة معماري

---101. معهد �إد�رة خمازن
116221.�سو�ق

بارزاين مع بعثة الحتاد الأوروبي


