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بارزاين يـوا�سي �أ�سـرة
الفنان الت�شكيلي الدكتور
حممد عارف

�صالح :املحادثات م�ستمرة لت�شكيل
حكومة الإقليم اجلديدة
ال�سليمانية  /املدى

�أكد الدكتور برهم �أحمد �صالح الرئي�س املكلف بت�شكيل
حكومة �إقليم كرد�ستان اجل��دي��دة ام�س ان املحادثات
م�ستمرة م��ع اجل�ه��ات ال�سيا�سية يف االقليم لت�شكيل
احلكومة ,وتلقينا مقرتحاتها و�آراءها بهذا ال�ش�أن.
وقال الدكتور برهم �صالح بح�سب " PUKmedia
�سننهي ظاهرة االدارتني يف احلكومة اجلديدة و�ستكون

�أربيل /املدى

بعث رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
بارزاين بربقية موا�ساة اىل عائلة
الفنان الت�شكيلي الراحل الدكتور
حممد عارف جاء فيها:
مبزيد م��ن احل��زن والأ� �س��ى تلقينا
نب�أ رحيل الفنان الت�شكيلي الكردي
الكبري الدكتور حممد ع��ارف �سيا
من�صوري� ،إن رح�ي��ل ه��ذا الفنان
ال �ق��دي��ر ل�ه��و خ �� �س��ارة ك �ب�يرة للفن
الت�شكيلي وك��ان �إ��ض��اف��ة �إىل فنه
ال��راق��ي ق��د �أل ��ف ع� ��دد ًا م��ن الكتب
ال�ف�ن�ي��ة ل�ه��ا قيمتها وم�ك��ان�ت�ه��ا يف
املكتبة ال�ك��ردي��ة ،وب�ه��ذه املنا�سبة
الأليمة نتقدم بعزائنا وموا�ساتنا
لأ�سرتكم وكافة فناين كرد�ستان.

رئي�س اقليم كرد�ستان

احتفلت حمافظة �أربيل بافتتاح حمطة هيدروباور
الكهربائية يف م�صيف بيخال ال�سياحي ،برعاية
نيجريفان بارزاين رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
وح�ضور وزير الكهرباء هو�شيار �سيويلي وممثل
ال�سفارة الكورية يف �إقليم كرد�ستان وم�س�ؤول
وكالة كويكا الكورية وحمافظ �أربيل وع��دد من
امل�س�ؤولني يف املنطقة.
و�أكد وزير الكهرباء هو�شيار �سيويلي يف كلمة له
باملنا�سبة ،بح�سب � PUKmediaأهمية هذه
املحطة يف املنطقة �شاكرا وكالة كويكا الكورية
لدعمها �إن�شاء هذه املحطة مثمنا امل�ساعدات التي
تقدمها احلكومة ال�ك��وري��ة اجلنوبية م��ن خالل

ال�سليمانيةPUKmedia/
ذك� ��ر وك��ي��ل وزارة ث �ق��اف��ة �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان �أن الإق �ل �ي��م �سي�شارك
بنحو خم�سة �آالف كتاب يف معر�ض
فرانكفورت ال��دويل للكتاب ،الذي
�سيقام غدا الأربعاء.
وق ��ال �سعيد ��ش��اك�ل��ي يف ت�صريح
� �ص �ح �ف��ي� :إن "�إقليم كرد�ستان
�سي�شارك بخم�سة �آالف ك�ت��اب يف

وكاالتها ،كما �أكد �أن هذه املحطة هي الأوىل من
نوعها التي تن�ش�أ يف العراق منذ خم�سني عاما.
من جانبه �أ�شار هان جان �سينغ م�س�ؤول وكالة
كويكا الكورية يف �أربيل اىل التعاون والتن�سيق
بني حكومة �إقليم كرد�ستان وك��وري��ا اجلنوبية
م��ؤك��دا على العالقات التي بنيت ب�ين اجلانبني
بعد متركز القوات الكورية يف �أربيل ،وحر�ص
احلكومة الكورية على ا�ستمرار هذه العالقات.
وق��ال :ف�ضال عن امل�شاريع التي قدمتها الوكالة
لإقليم كرد�ستان �ساهمت يف رفع قدرات الكوادر
احل�ك��وم�ي��ة م��ن خ�ل�ال ف�ت��ح دورات يف خمتلف
امل�ج��االت ،ومتنى �أن ت�صبح ه��ذه املحطة �سبيال
ال�ستمرار وتوطيد هذه العالقات.

من جهته هن�أ ن��وزاد ه��ادي حمافظ �أربيل �أهايل
ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة مب�ن��ا��س�ب��ة �إن �� �ش��اء ه ��ذه املحطة،
متمنيا ان تقوم وزارة الكهرباء ب�إن�شاء حمطات
مماثلة يف مناطق �سياحية �أخ��رى �شاكرا وكالة
كويكا الكورية لدعمها املتوا�صل حلكومة �إقليم
كرد�ستان.
يذكر �أن الطاقة الإنتاجية للمحطة ه��ي ()1.2
ميغاواط ،و�أكد اخلرباء ان عمر املحطة  50عام ًا
وه��ي حمطة �صديقة للبيئة لأن�ه��ا ال حتتاج اىل
احرتاق مواد لت�شغيلها.
جتدر الإ�شارة اىل ان حمطة بيخال مت �إن�شا�ؤها
على ح�ساب ميزانية احلكومة الكورية عرب وكالة
كويكا الكورية اجلنوبية.

ال�سليمانية /املدى

و�أم��ن��ي��ات��ه ل �ل �خ��ري �ج�ين بالنجاح
واملوفقية يف حياتهم العملية و�أن
يكر�سوا ما ت�سلحوا به من معارف
وع�ل��وم وتقنيات خلدمة جمتمعهم
واالرتقاء به".
و�أ�ضاف� :أن الدورة الع�شرين "ت�ضم
 3630خريجا وخريجة من بينهم
 383من حملة �شهادة البكالوريو�س
و 3247م��ن حملة �شهادة الدبلوم
التقني" ،م�ن��وه��ا �إىل �أن �ه��ا تكون
بذلك قد حققت "زيادة قدرها %255
يف ع��دد اخلريجني مقارنة بالعام
الدرا�سي املا�ضي ال��ذي �شهد تخرج
 1422خريجا منهم  169يحملون
� �ش �ه��ادة ال �ب �ك��ال��وري��و���س و1253

الدبلوم التقني".
و�أف� ��اد �أن ه�ي�ئ��ة التعليم التقني:
"تبذل ج� �ه ��دا ح �ث �ي �ث��ا لتطوير
�إمكانياتها وزيادة عدد التخ�ص�صات
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي توفرها
بنحو ي��واك��ب ال��زي��ادة امل �ط��ردة يف
�أع��داد خريجي الدرا�سة الإعدادية
واحتياجات املجتمع املحلي" ،مبينا
�أن �ه��ا "ا�ستحدثت ال �ع��ام الدرا�سي
املا�ضي درا�سات م�سائية يف خم�سة
تخ�ص�صات ه��ي �إدارة الأع��م��ال،
ال �� �س �ي��اح��ة ،ال �� �ص �ح��اف��ة ،املكتبات
واملحا�سبة و�ستفتتح �أربعة �أق�سام
جديدة يف هذا العام 2010-2009
ه��ي ال��وق��اي��ة م��ن الأل� �غ ��ام ،النفط،

اعــــــــــالن

تعلن ال�شركة العامة لل�صناعات الن�سيجية – احدى ت�شكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن
عن بيع ادوات احتياطية غري م�ستعملة لل�سيارات ومكائن ومعدات تابعة ملعمل االلب�سة
الرجالية يف النجف اال�شرف باملزايدة العلنية وفق ًا الحكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  32ل�سنة  1986يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم اخلمي�س امل�صادف
 2009/11/12يف مقر معمل االلب�سة الرجالية يف النجف اال�شرف.
فعلى الراغبني بال�شراء احل�ضور يف الزمان واملكان املعينني م�ست�صحبني معهم البطاقة
التموينية وهوية االحوال املدنية والت�أمينات القانونية البالغة (1100000دينار) مليون
ومائة الف دينار فقط ب�صك م�صدق با�سم امل�شرتي لأمر ال�شركة او نقدا ويتحمل امل�شرتي
اجور خدمة البيع كالن�شر واالعالن وغريها البالغة  %2من قيمة املواد املباعة على ان ترفع
املواد التي تر�سو على امل�شرتي خالل فرتة (�سبعة ايام) من تاريخ التبليغ باملوافقة على
البيع وبعك�سه يتحمل غرامة تاخريية عن كل يوم تاخري ( )10000دينار ع�شرة االف دينار
ويعترب ناكال وبعدها يعاد البيع.
مالحظة:
 .1ي�سدد الفرق من مبلغ التامينات القانونية امل�شار اليها اعاله يوم املزايدة ومبا يعادل
( )%20من قيمة املواد التي يتم بيعها اىل امل�شرتي باملزايدة.
 .2مدة ك�سر القرار (خم�سة ايام) من تاريخ املزايدة ب�ضمنها يوم املزايدة.
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املـــــــــادة

ادوات احتياطية غري م�ستعملة ومتنوعة لل�سيارات
مكائن ن�شر خمتلفة وماكنة ال�صق
املدير العام
ورئي�س جمل�س االدارة

اعـــــــالن

تكون الفرتة املطلوبة للمناق�صة
 12م ( 2009/ن �ق��ل منت�سبي
معمل �سمنت كبي�سة من حمالت
�سكناهم اىل املعمل وبالعك�س)
مل��دة �ستة ا�شهر ب��د ًال م��ن ثالثة
�أ�شهر.
مع حتيات
ال�شركة العامة لل�سمنت العراقية

معر�ض فرانكفورت الدويل".
و�أو��ض��ح� :أن "م�ؤ�س�سات الطباعة
وال�ن���ش��ر ال�ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة الثقافة
وك��ذل��ك م��ؤ��س���س��ة �آرا�� ��س للطباعة
وال �ن �� �ش��ر ودار ال�ت�رج� �م ��ة ودار
�سمورة و�سبرييز �ست�شارك يف هذا
املعر�ض".
و�أ�ضاف �أن "املعر�ض �سي�ضم كتبا
بلغات �أجنبية عديدة تتناول ق�ضايا

بولونيــا تفتتح مكتبـ ًا
لها يف الإقليم
�أربيل /املدى

بحث م�س�ؤول دائرة العالقات اخلارجية يف حكومة الإقليم فالح م�صطفى مع �ستاني�سلو
�سموملن �سفري بولونيا يف العراق �سبل رفع م�ستوى العالقات بني بولونيا و�إقليم
كرد�ستان وم�ستجدات الو�ضع ال�سيا�سي والأمني على ال�ساحة العراقية ويف املنطقة
وم�س�ألة االنتخابات النيابية املقبلة يف العراق .وعرب �سفري بولونيا خالل اللقاء بح�سب
مكتب الإعالم املركزي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين عن �سعادته لزيارة كرد�ستان .و�أعلن
ر�سمي ًا بان بولونيا قررت فتح مكتب لها يف الإقليم بهدف تطوير وتقوية العالقات معه
يف املجاالت التجارية واالقت�صادية والثقافية ويف اال�ستثمار .من جانبه عرب فالح
م�صطفى عن ترحيب حكومة �إقليم كرد�ستان بهذه املبادرة م�ؤكدا على ا�ستعداد حكومة
الإقليم للتعاون والتن�سيق مع ال�سفارة البولونية من اجل اجناح مهامها.

ال�شعب الكردي وثقافاته".
وب�����ش���أن �أه �م �ي��ة م �� �ش��ارك��ة �إقليم
ك��رد� �س �ت��ان يف ه ��ذا امل �ع��ر���ض قال
�شاكلي "ن�سعى من خ�لال املعر�ض
�إىل �إي���ص��ال ثقافة وت��اري��خ الكرد
�إىل � �ش �ع��وب ال� �ع ��امل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
العمل على توقيع بع�ض العقود مع
امل�ؤ�س�سات الثقافية العاملية بغية
تعزيز العالقات الثقافية الثنائية.

فالح م�صطفى مع �سفري بولونيا

احتاد �أدباء دهوك يحيي مئوية الربوفي�سور قناتي كوردو

هيئة التعليم التقني يف ال�سليمانية حتتفل بتخريج دورتها الـ20
حت�ت�ف��ل ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ق�ن��ي يف
ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة ي���وم غ ��د الأرب� �ع���اء،
ر�سمي ًا بتخريج دورتها ال�ـ 20التي
ت�ضم 3630طالب ًا وطالبة ،يف ملعب
كمال �سليم و�سط مدينة ال�سليمانية.
وق��ال رئي�س الهيئة رو��س�ت��م عزت
ط��اه��ر �إن خ��ري �ج��ي ه���ذه ال� ��دورة
"ي�شكلون �إ��ض��اف��ة نوعية جديدة
مل�سار تطور �إقليم كرد�ستان وبناء
العراق اجلديد" ،معربا عن "تقديره
ال� �ع ��ايل جل� �ه ��ود ع� �م ��داء الكليات
وامل �ع��اه��د التقنية ال�ت��اب�ع��ة للهيئة
و�أع �� �ض��اء الهيئة التدري�سية فيها
ومباركته للطلبة وعوائلهم الكرمية

هنالك حكومة واحدة و�إدارة واحدة ,لأن �إقليم كرد�ستان
واح��د ويجب �أن تعمل فيه �إدارة واح��دة ,ومن مبادئ
احلكومة اجلديدة الأ�سا�سية التوحيد الكامل لبع�ض
الإدارات التي مل تتوحد يف احلكومة ال�سابقة".
وا�ضاف " يف اال�سبوع القادم �سنكثف املباحثات مع
اجلهات ال�سيا�سية ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة اجلديدة يف
اقليم كرد�ستان".

امل�شاركة يف معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب

بكلفة  9ماليني دوالر ..افتتاح حمطة كهرباء بيخال
�أربيل /املدى

كرد�ستان
Kurdistan

5

ال�ت�م��ري����ض والب�ستنة" .ي��ذك��ر �أن
هيئة التعليم التقني يف ال�سليمانية
ت��أ��س���س��ت ع ��ام  1996ب��ا��س��م هيئة
املعاهد الفنية ،قبل �أن حتل ت�سميتها
اجل��دي��دة ع��ام  ..2003و�أن�ه��ا ت�ضم
حاليا ت�سعة معاهد وكليتني فيهما
 61ق�سم ًا علمي ًا الدرا�سة فيها موزعة
على  37تخ�ص�ص ًا هند�سي ًا ،زراعي ًا،
�إداري� � ًا� ،صحي ًا وطبي ًا ..و�أن العدد
الإجمايل لطلبتها نحو  10058طالب ًا
وطالبة ،ف�ضال عن �سيتم قبولهم العام
ال��درا� �س��ي  2010-2009مبوجب
خطة القبول املركزي لوزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف حكومة
�إقليم كرد�ستان.

دهوك /املدى
ي�ستعد احت��اد الأدب��اء الكرد فرع ده��وك هذه الأيام
و�ضمن �إط��ار ن�شاطاته الثقافية والأدب �ي��ة لإحياء
مئوية الربوفي�سور قناتي ك��وردو ال��ذي يعد علم ًا
من �إعالم الأدب الكردي ،وقدم خدمات جليلة خالل
م���س�يرة ح�ي��ات��ه ال�ت��ي دام ��ت  76ع��ام ��أً م��ن العطاء
والت�ضحية والتنقل بدء من "قر�ص" حيث م�سقط
ر�أ�سه اىل "لينينغراد" حيث توقف قلبه عن اخلفقان،
ومن املزمع ان يتم تقدمي برنامج حافل يليق بقامة
ذل��ك الأدي� ��ب وي�ت��وق��ف ع�ل��ى اب ��رز حم�ط��ات حياته
احلافلة بالعطاء ونتاجاته القيمة التي �أغنت الثقافة
واللغة الكردية يف احتفالية تقام يوم غد الأربعاء.
وبهذه املنا�سبة ق��ال ح�سن �سليفاين رئي�س احتاد
الأدباء يف دهوك بح�سب موقع �سماكورد (ان احتاد
�أدب��اء دهوك يعترب من ال�سباقني يف تكرمي الأدباء
واملثقفني الكرد تقدير ًا وتكرمي ًا لهم على اجنازاتهم
يف خدمة الثقافة الكردية ،وه��ذه االحتفالية التي
نحن ب�صددها الآن لي�ست الأوىل ولن تكون الأخرية
حيث �سن�ستمر باالحتفاء بالأدباء ونلقي ال�ضوء على
حياتهم ،وقمنا بن�شاطات مماثلة يف تكرمي الرواد
الكرد ومنهم الكاتب الكردي الراحل حاجي جندي
وكان ذلك يف  ، 2008\12\ 22كما قمنا بتكرمي 8
من الأدب��اء الكرد يف منطقة بهدينان قبل �شهرين،
ت�شجيع ًا وتقدير ًا جلهودهم وها نحن ن�ستعد الآن
الح�ي��اء مئوية الربوفي�سور قناتي ك ��وردو الذي
ي�ستحق كل الثناء والتقدير).
وع��ن �سبب الت�أخر ال��ذي جت��اوز ال�شهر يف �إحياء
هذه املنا�سبة ،حيث كان من املفرو�ض ان يكون يف
�/12أيلول يوم ميالده :قال (حاولنا قدر امل�ستطاع
�إح�ي��اءه��ا يف ال��وق��ت امل�ح��دد ولكن نتيجة ان�شغال
املدعوين وامل�شاركني بالربنامج وعدم قدرتهم على
احل�ضور يف ذل��ك الوقت �أجلت اىل ي��وم الأربعاء
 2009\10\14على ق��اع��ة احت��اد �أدب���اء ده��وك)،
ويت�ضمن برنامج االحتفالية كلمة با�سم احتاد �أدباء

ده��وك يلقيها (ح�سن �سليفاين) رئي�س االحت��اد ثم
يلقي عرفان بابا اوغلو كلمة با�سم جمعية �أدباء
الكرد يف �آمد (دياربكر ).
كما �سيتخلل االحتفاء املحا�ضرات التالية (قناتي
ك��وردو كناقد) حما�ضرة يلقيها الكاتب تو�سيني
ر�شيد (وا��س�ترال�ي��ا) وال�بروف���س��ور قناتي كوردو
ون �ت��اج��ه ال �ل �غ��وي ل�ل��دك�ت��ورة ك��رد��س�ت��ان مقرياين
(ههولري) وفل�سفة قناتي ك��وردو ،للكاتب الدكتور
ح�سني حب�ش (�أملانيا).
و�أ�ضاف رئي�س احتاد �أدباء دهوك انه مت طبع كتاب
اعد خ�صي�ص ًا لهذه املنا�سبة (مئوية الكاتب الكردي
قناتي ك ��وردو) م��ن من�شورات احت��اد الأدب� ��اء يف
دهوك و�سيوزع على هام�ش هذه االحتفالية ،و�شارك
يف �إعداده جمموعة من الكتاب الكرد وهو يت�ضمن
م �ق��االت ع��دي��دة ت �ن��اول فيها ال�ك�ت��اب ح�ي��اة وم�آثر
الربوفي�سور قناتي كوردو.
ويف ال �ن �ه��اي��ة ق ��ال ح���س��ن ��س�ل�ي�ف��اين (ل �ق��د دعونا
وزارة الثقافة و العديد من امل�ؤ�س�سات الإعالمية
والثقافية الر�سمية يف حمافظة دهوك� ،إ�ضافة اىل
كل من �أربيل
الهيئات الإداري��ة لفروع االحت��اد يف ٍ
وال�سليمانية ،كما ادعو عرب موقعكم كل ال�شخ�صيات
والأدب ��اء الكرد وجميع املهتمني وال�صحفيني اىل
ح�ضور هذه االحتفالية).
�أهم حمطات حياة الربوفي�سور قناتي كوردو:
 ولد البوين قرويني من الأكراد االيزيديني يف قرية�سو�سز التابعة ملنطقة قر�ص يف �شمال كرد�ستان
بتاريخ 1909\9\12
 هاجر مع والديه و�أه��ايل تلك القرى اىل ارمينياق��ري��ة "كوربالغ" ع ��ام  1918نتيجة ظ�ل��م وقهر
العثمانيني .
 م��ن �أرم �ي �ن �ي��ا ت��وج��ه م��ع ع��ائ�ل�ت��ه اىل العا�صمةاجلورجية تفلي�س عام  1920حيث تويف والده بعد
عام هناك.
 -انهى درا�سته االبتدائية والإعدادية عام  1928يف

مدر�سة "الزويي"
 در���س الفل�سفة والأدب يف جامعة لينينغراد عام1931
 بعد ان تخرج من اجلامعة تقدم للدرا�سات العلياعام 1936
 نال �شهادة الدكتوراه يف علم اللغة عام .1941 عمل باحثا يف �أكادميية علماء ال�سوفييت . ح ��ارب م��ع اجل�ي����ش ال�سوفييتي �أث �ن��اء ح�صارلينينغراد من قبل القوات الأملانية ،وك��ان مقدام ًا
�شجاع ًا على املدفعية امل�ضادة للطائرات وبقي يف
احلرب حتى انتهاء احل�صار وهزمية الأمل��ان وحاز
على و�سام النجمة احلمراء تقدير ًا ل�شجاعته.
 ان�ضم اىل احلزب ال�شيوعي ال�سوفييتي عاد اىل لينينغراد وعمل �أ�ستاذ ًا م�ساعدا يف جمالاللغة الكردية ق�سم تطوير اللغة الفار�سية يف كلية
اال�ست�شراق بجامعة لينينغراد.
 ر�شح باحثا علميا يف معهد اللغات ال�شرقية يف�أكادميية العلوم ال�سوفيتية.
 عمل بالتعاون مع الربوفي�سور يو�سف اوربيلي(رئي�س ق�سم اللغات) على �إن�شاء ق�سم اللغة الكردية
يف الأكادميية.
 �أ�صبح عام  1961رئي�س ق�سم اللغة الكردية يفالأكادميية ال�سوفيتية.
 �إ�ضافة اىل ك��ل تلك امل�ج��االت التي عمل بها ظلم �ث��اب��ر ًا ع�ل��ى درا� �س �ت��ه ،ح�ت��ى ح�صل ع�ل��ى �شهادة
الدكتوراه و�أ�صبح بروفي�سور ًا.
 الف العديد من الكتب القيمة يف املجاالت اللغويةوالعلمية والأدبية.
كان ع�ضو ًا يف املجمع العلمي الكردي يف كرد�ستان
العراق.
 كان احد �أع�ضاء ت�أ�سي�س معهد تطوير اللغة الكرديةيف العا�صمة الفرن�سية باري�س.
 تويف يف لينينغراد بتاريخ  31ت�شرين الأول منعام .1985

�إعــــــــــــالنـــــــــــــات
�شركة ناقالت النفط العراقية
�إعالن مناق�صة رقم 2009/9
تعلن �شركة ناقالت النفط العراقية � /شركة عامة
(الب�صرة) عن مناق�صة ا�ستئجار ناقلة عارية ترتاوح
حمولتها بني ( ) 4000- 2000طن ح�سب املوا�صفات
وال���ش��روط التي ميكن احل�صول عليها م��ن ال�شعبة
القانونية يف مقر ال�شركة الكائن يف حمافظة الب�صرة -
�ساحة �سعد ) لقاء مبلغ قدره ( ) 150000مائة خم�سون
�ألف دينار غري قابل للرد .فعلى الراغبني باال�شرتاك يف
املناق�صة تقدمي عطاءاتهم بظرفني مغلقني وخمتومني
(فني وجتاري) يدون على كل ظرف ا�سم ورقم املناق�صة
وت��اري��خ الغلق وعلى �أن يت�ضمن العر�ض التجاري
مبلغ الت�أمينات الأولية والبالغة ( ) %1من قيمة العطاء
ب�صك م�صدق �أو خطاب �ضمان (م�ؤيد ب�صحة �صدور)
م�ستوف لل�شروط واملوا�صفات
و�سيهمل �أي عطاء غري
ٍ
و�أن ال�شركة غري ملزمه بقبول �أوط�أ العطاءات .علما �أن
�آخر موعد لت�سليم العطاءات هو نهاية الدوام الر�سمي
من يوم الأح��د املوافق  2009/10/25ويتحمل من
تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.
املدير العام

Iraqi Oil Tankers Company
Tender No. 9 / 2009
)The Iraqi Oil Tankers company (state co.
announces a tender No.(9/ 2009) to charter an oil
( tanker on the basin of bareboat capacity about
3000 - 4000 ) ton. according to the specification
and conditions which you can obtain from the
legal section in the company headquarter in
Basrah Governorate, saad square by payng an
amoumt of ( 150000 ) one hundred and fifty
thousand dinar which will be not returned
back. Those who wish to participate in the
tender should make their bid in two closed and
endorsed envelopes ( technical and commercial
). They should write on each envelope the name
and number of the tender with the closing date.
The commercial offer should include the amount
of the primary money which is about 1% out of
the amount of the tender in a certified cheque or
a letter of guarantee ( approved as issued rightly
). Any offer will be neglected if not fulfilling the
conditions and the specifications. The company
is not obliged to accept the lowest tender. The
last deadline is the end of the official attendance
of Sunday 25th of October 2009. Any one who
will get the tender will pay the fees of publishing
the advertisement.

Director General

