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افتتح معر�ض  DBXالدويل

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

برهم �صالح يبحث مع �آد ميلكرد الأو�ضاع ال�سيا�سية
اربيل PUKmedia /

تباحث رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان الدكتور برهم �أحمد
�صالح  ،يف جل�سة لقاء ح�ضرها م�س�ؤول دائ��رة العالقات
اخل��ارج �ي��ة م�ستجدات ال��و��ض��ع ع�ل��ى ال���س��اح��ة العراقية
وم�س�ألة االنتخابات وامل�صادقة على قانون االنتخابات من
قبل جمل�س النواب مع اد ميلكرد ممثل االمني العام لالمم
املتحدة .ودعا رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان ،خالل اللقاء،
االمم املتحدة اىل زيادة تواجد وكاالتها من اجل م�ساعدة
العراق ب�شكل اف�ضل ،م�ؤكد ًا ان اخلالفات العالقة بني �أربيل
وبغداد �سيتم حلها وفقا للد�ستور.
من جانبه ا�شار املمثل اخلا�ص لالمم املتحدة اىل التطورات
التي �شهدها �إقليم كرد�ستان ،وا�صفا اياها بانها ا�سا�س
مل�ستقبل م�شرق لالقليم.
من جهة اخرى اجتمع رئي�س حكومة االقليم الدكتور برهم
احمد �صالح بح�ضور �آزاد ب��رواري نائب رئي�س احلكومة
ووزير ال�صناعة ورئي�س هيئة اال�ستثمار ،مع جمل�س احتاد
املقاولني وغرف التجارة وال�صناعة واحتاد رجال االعمال
يف اربيل ،حيث �أك��د �صالح خالل اللقاء على �ضرورة ان
يعمل القطاع اخلا�ص مع القطاع العام و�أن تكون هناك
مناف�سة لل�شركات االجنبية بغية جت�سيد م�شاركة فعالة بني
القطاعني .
من جانب اخ��ر التقى الدكتور برهم �أحمد �صالح رئي�س
حكومة اقليم كرد�ستان ، ،ال�سفري الربيطاين لدى العراق،
وجرى يف اللقاء بحث العالقات الودية بني اقليم كرد�ستان

اجتماع

وبريطانيا و�أه ��م امل�ستجدات ال�سيا�سية على ال�ساحة
العراقية.
على �صعيد اخ��ر افتتح رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان
ال��دك�ت��ور ب��ره��م �أح �م��د �صالح بح�ضورعدد م��ن ال ��وزراء
وامل���س��ؤول�ين وال���س�ف��راء وممثلي القن�صليات واملكاتب
الأجنبية يف االقليم ،وعدد كبري من رجال الأعمال وممثلي
ال�شركات املحلية والأجنبية �صباح ام�س الأربعاء  ،معر�ض
كرد�ستان ال��دويل اخلام�س ( )DBXيف قاعة املعار�ض
الدولية مبدينة ال�سليمانية.
بد�أت املرا�سيم بعزف الن�شيد الوطني ون�شيد (�أي رقيب)
القومي الكرد�ستاين ،ثم �ألقى رئي�س غرفة جتارة ال�سليمانية
ح�سن باقي كلمة قال فيها �إنه مت حتى الآن افتتاح  7معار�ض
دولية يف ال�سليمانية� ،شاركت فيها � 2000شركة ،وزارها
حوايل � 200ألف �شخ�ص.
و القى رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان الدكتور برهم �أحمد
�صالح كلمة ا�شار يف م�ستهلها اىل �أهمية افتتاح املعار�ض
يف تن�شيط ال�ق�ط��اع االق�ت���ص��ادي وال �ت �ج��اري يف االقليم
والعراق عامة .وقال :قدمت حكومة االقليم مبادرات مهمة
يف جمال اال�ستثمار حتى الآن �إال �أن��ه ينبغي فعل املزيد،
ونطمئن �شعب كرد�ستان �أن احلكومة لديها اخلطط الالزمة
ملعاجلة جميع امل�شاكل ورفع امل�ستوى املعي�شي للمواطنني.
وق��ال الدكتور برهم� :إن حكومة االقليم �ستويل اهتماما
متزايدا بالقطاع ال�صناعي و�سيتم ان�شاء منطقة �صناعية
�ضخمة يف ق�ضاء زاخو احلدودي بالتعاون مع اجلمهورية

د .برهم �صالح

بوابات االعمار
وديع غزوان

الرتكية ،ف�ضال ع��ن �إق��ام��ة منطقة جت��ارة ح��رة يف منطقة
با�شماخ احل��دودي��ة مع اجلمهورية اال�سالمية يف ايران،
و�أعلن �أن منطقة التجارة احلرة يف ال�سليمانية و�صلت اىل
مراحلها النهائية و�سيتم افتتاحها قريبا.
و�أكد رئي�س حكومة االقليم �أن كرد�ستان تعد منفذا اقت�صاديا
وجتاريا مهما لدخول ال�شركات االجنبية.
وكان رئي�س غرفة التجارة يف حكومة اقليم كرد�ستان قد
دعا يف كلمة له اىل ت�شريع قانون خا�ص باملعار�ض وتعديل
قانون اال�ستثمار وتن�شيط املنافذ احلدودية ،م�شريا اىل انه
توجد الآن � 9000شركة حملية و� 1200شركة �أجنبية يف
االقليم.
ثم تفقد الدكتور برهم �صالح مع ال�ضيوف �أق�سام و�أجنحة
املعر�ض.
ه��ذا وي �� �ش��ارك يف م�ع��ر���ض ك��رد��س�ت��ان ال� ��دويل اخلام�س
(� )DBXأك�ث�ر م��ن �� 220ش��رك��ة م��ن  14دول���ة ،تعر�ض
منتجاتها يف خمتلف امل �ج��االت ،مثل �صناعة ال�سيارات
واملواد الغذائية ومواد البناء واالت�صاالت واملواد الزراعية
 ..الخ.
وي�ستمر املعر�ض �أربعة �أيام حيث يفتح �أبوابه �أمام الزوار
من ال�ساعة العا�شرة �صباحا حتى اخلام�سة م�ساء ،وميتاز
هذا العام مب�شاركة عدد من ال�شركات العاملية للمرة الأوىل.
ومن املنتظر �أن يتم على هام�ش املعر�ض ،توقيع العديد
من االتفاقيات التجارية بني ال�شركات املحلية والأجنبية
لال�ستثمار يف اقليم كرد�ستان يف املجاالت املختلفة.

ب��د�أت ام�س فعاليات معر�ض كرد�ستان ال��دويل يف منطقة
طا�سلوجة مبحافظة ال�سليمانية مب�شاركة اك�ثر م��ن 200
�شركة حملية واجنبية فيه  . .كما �شهدت اربيل قبل فرتة
زمنية وجيزة معر�ضا جتاريا وا�سعا مب�شاركة متميزة لعدد
من ال�شركات العاملية ،وهما مع غريهما من املعار�ض خطوات
مهمة على طريق تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية
وتطويرها بني االقليم ودول العامل .
ان اقامة هذين املعر�ضني وما �سبقهما او رافقهما من ا�سهاما
ت هيئة ا�ستثماراالقليم يف العديد من امل�ؤمترات واالن�شطة
االقت�صادية الدولية ا�سهمت يف اعطاء �صورة جلية ووا�ضحة
ل�ق��ان��ون اال��س�ت�ث�م��اروم��ا يتيحه م��ن ف��ر���ص ي��وف��ره��ا للر�أ�س
املال االجنبي للعمل بطم�أنينة و�أم��ان يف قطاعات ال�صناعة
وال�ت�ج��ارة وال�سياحة وغ�يره��ا  ..ورغ��م ان ع��دد ال�شركات
العاملة وح�ج��م ر�أ� ��س امل��ال االجنبي امل�ستثمر يف االقليم
اليتنا�سبان مع حجم الفر�ص والت�سهيالت املقدمة  ،اال ان ذلك
قيا�سا اىل عمر هيئة اال�ستثمار ون�شاطها يعد عالمة م�ضيئة
وي�ؤ�س�س لبدايات �صحيحة يف التعامل مع ال�شركات االجنبية
او ر�أ�س املال املهاجر . .بدايات ما كان لها ان تتحقق لوال دعم
القيادة الكرد�ستانية واميانها بدور القطاع اخلا�ص يف عملية
التنمية الذي ترجمته اىل فعل بت�شريعها قانون اال�ستثمار
رقم (  ) 4ل�سنة  2006الذي ت�أ�س�ست مبوجبه هيئة اال�ستثمار
مع منحها فر�صة التن�سيق مع احلكومة ودوائرها لت�سهيل
االج��راءات االداري��ة وتب�سيطها للم�ستثمرين  . .وقد �سعت
اجلهات امل�س�ؤولة يف كرد�ستان  ,برملانا وحكومة اىل انتهاز
اية فر�صة متاحة الطالع العامل على حالة اال�ستقراراالمني
بغية ت�شجيع ال�شركات االجنبية على ال�ق��دوم اىل االقليم
واال�سهام يف تطوير بنيته التحتية .
ونعتقد ان اي زائ��ر ملحافظات اقليم كرد�ستان الميكن له
اال ان يالحظ جليا حجم االعمار والتطوير الذي حتقق يف
برهة زمنية وجيزة ن�سبيا خا�صة يف املجال االن�شائي ,كما
�سي�ستوقفه ذل��ك ال�سباق امل���ش��روع ب�ين ه��ذه املدينة وتلك
طموحا منهما اىل دخول ال�شركات لي�س لالقليم ح�سب بل لكل
اجزاء العراق .
وو�صف متخ�ص�صون يف ال�ش�ؤون االقت�صادية اقامة املعار�ض
وتناف�س ال�شركات على العمل يف االقليم  ,يف وق��ت مير
العامل بازمة اقت�صادية  ,بانهما عالمة �صحة ل�سيا�سة االقليم
االقت�صادية ،النهما �سي�سهمان بهذا ال�شكل اوذاك يف النمو
االقت�صادي  .لكنهم يف الوقت نف�سه يبدون بع�ض املالحظات
املهمة التي تتعلق بعملية التطوير والعمران وتوزيع ر�أ�س
امل��ال الوافد ب�شكل م�ت��وازن ،حتى الجن��د انف�سنا ام��ام خلل
هيكلي يف عملية التطوير يف هذه املحافظة اوتلك  .ناهيك
عن اهمية ت�شجيع ال�شركات على اال�ستثمار يف القطاعات
الزراعية وال�صناعية وال�سياحية واقامة م�شاريع ت�ستقطب
اليد العاملة املحلية وتوفر دخال منا�سبا لها بدال من الرتكيز
على م�شاريع الت�شييد والبناء .
وب�شكل عام فان خطوات جادة وعملية على هذا الطريق ميهد
لها التن�سيق بني احلكومة وغرف التجارة وال�صناعة وهيئة
اال�ستثمار،خطوات جتعل من مدن االقليم بوابات وا�سعة
لالعمار .

املكتبان ال�سيا�سيان لالحتاد الوطني واحلزب
الدميقراطي يبحثان اال�ستعدادات خلو�ض االنتخابات قريبا� ..شركة "فالي
و�سبيال لرت�سيخ الدميقراطية.
دبي"ت�سي �أوىل رحالتها اجلوية
رّ
كما ناق�ش املكتبان ال�سيا�سيان م�س�ألة التحالفات
طيران

اربيل  /املدى

عقد املكتبان ال�سيا�سيان لالحتاد الوطني واحلزب
الدميقراطي الكرد�ستانيني يف �أرب�ي��ل اجتماع ًا،
ب�إ�شراف كو�سرت ر�سول علي نائب الأم�ين العام
لالحتاد الوطني وفا�ضل م�يراين �سكرتري املكتب

ال�سيا�سي للدميقراطي الكرد�ستاين ،جرى خالله
بحث م�س�ألة امل�صادقة على قانون االنتخابات يف
جمل�س النواب .
وثمن املجتمعون دور النواب الكرد يف املجل�س،
معتربين امل�صادقة على القانون مك�سبا للعراقيني

امل�ستقبلية بني كتلة التحالف الكرد�ستاين والقوى
ال�سيا�سية الكرد�ستانية والعراقية واال�ستعدادات
املتخذة خلو�ض االنتخابات.
و�سلط كو�سرت ر�سول علي وفا�ضل مرياين بح�سب
 PUKmediaعقب انتهاء االجتماع ال�ضوء على
ابرز مامت بحثه .حيث �أكد نائب الأمني العام لالحتاد
الوطني كو�سرت ر��س��ول علي� ،أن االجتماع كان
مكر�س ًا لال�ستعدادات اجلارية خلو�ض االنتخابات
النيابية العراقية القادمة بغية ت�شكيل قائمة موحدة
لإقليم كرد�ستان .وق��ال :بهذا اخل�صو�ص ات�صلنا
بالكيانات ال�سيا�سية التي �سجلت لدى املفو�ضية
ونحن بانتظار رد هذه اجلهات.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أو� �ض��ح فا�ضل م�ي�راين :ي�ج��ري الآن
يف الأو�ساط العراقية ت�شكيل التحالفات خلو�ض
االنتخابات وان ت�شكيل قائمة كرد�ستانية موحدة
ت�صب يف م�صلحة ال�شعب الكرد�ستاين هو مطلب
جماهريي ونحن بانتظار رد اجلهات الكرد�ستانية
بهذا اخل�صو�ص.

الغام

�أربيل  /املدى
�أعلن مدير مطار �أربيل ال��دويل ام�س االربعاء �أن رح�لات �شركة
فالي دبي اجلوية اىل �إقليم كرد�ستان �ستبد�أ خالل �أيام.
واو�ضح طاهر هورامي ان " مديرية مطار �أربيل الدويل اتفقت مع
�شركة فالي دبي على ت�سيري رحالت جوية اىل مطار �أربيل الدويل
خالل الأيام املقبلة".
وتابع هورامي :ان " �إج��راءات االتفاق انتهت بيننا وبني �شركة
فالي دبي وال�شركة تعمل حاليا على ا�ستح�صال موافقة وزارة
النقل العراقية ،وم��ن املتوقع �أن تبد�أ يف الأي���ام القليلة املقبلة
رحالتها اجلوية ،ونتوقع يف البداية رحلتني �أ�سبوعيا اىل �إقليم
كرد�ستان".
و�أ�ضاف" :نحن ننتهج �سيا�سة ال�سوق احلرة ،وزيادة عدد �شركات
الطريان ت�صب يف م�صلحة امل�سافرين كما انها تزيد عدد الرحالت
من واىل املطار".
وبني هورامي ":نحن الآن نتفاو�ض مع �شركة لوك�سازاي الأملانية
للطريان لتبد�أ رحالتها اىل �إقليم كرد�ستان .وبعد انتهاء املفاو�ضات
�ستكون الرحالت اىل فرانكفورت �أو مونيف".

قـانـون

تزويـــد �إقليـم كرد�ســـتان بجهـــاز متطــور
للك�شف عن الألغام
اربيل  /روان عدنان

�أعلن م�صدر يف امل�ؤ�س�سة العامة
ل�ش�ؤون الألغام يف �إقليم كرد�ستان،
ام�س الأربعاء� ،أن وزارة اخلارجية
الأم��ري�ك�ي��ة زودت الإق�ل�ي��م بجهاز
رادار خا�ص بالك�شف عن الألغام.
وق� ��ال م��دي��ر ال�ترب �ي��ة التوعوية
يف امل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ش�ؤون
الأل� �غ ��ام �آك� ��و ع��زي��ز ان "اجلهاز
يعمل بنظامي الك�شف عن املعادن
وم��وج��ات ال� ��رادار ،وب��إم�ك��ان��ه �أن
مييز بني الألغام والقطع احلديدية
وامل �ع��ادن الأخ ��رى امل��دف��ون��ة حتت
�سطح الأر�ض".

و�أ�ضاف �أن "ن�سبة متييز اجلهاز
ب�ين ق�ط��ع احل��دي��د والأل� �غ ��ام تبلغ
 ، %80الأم� ��ر ال ��ذي ي���س��اع��د على
ت�سريع عملية �إزالة الألغام وتطهري
املناطق التي ت�ضم حقول �ألغام،
خا�صة احل�ق��ول ال�ت��ي ت��وج��د فيها
قطع معدنية ك�ث�يرة م��ن خملفات
احل��روب التي وقعت �أي��ام النظام
ال�سابق ،حيث مل ت�ستطع �أجهزة
ك�شف الألغام العادية الك�شف عنها،
�أو لأن وع��ورة الأر���ض حالت دون
�إزالة الألغام عنها ب�شكل جيد".
و�أ� �ش��ار �إىل �أن "اجلهاز اجلديد
��س�ي���س�ت�خ��دم �أوال يف حمافظتي

اع����ل����ان
م /مناق�صة عن ان�شاء
حمطة معاجلة املياه
بطاقة 100م�/3ساعة
يف ق�ضاء امليمونة يف
حمافظة مي�سان

ي�سر وزارة البلديات واال�شغال العامة ان تدعو
جميع ا�صحاب ال�شركات وامل�ق��اول�ين الراغبني
ب�شراء وثائق املناق�صة اعاله واملمولة من قر�ض
م�ؤ�س�سة التنمية الدولية ( )IDAالتابعة للبنك
ال� ��دويل وال �ت��ي �سبق ان مت االع �ل�ان عنها يف
 2009/10/6ملراجعة مقر ال��وزارة البديل يف
املن�صور وعلى العنوان التايل:
بغداد املن�صور – �ساحة الرواد
وزارة البلديات واال�شغال العامة
مكتب االدارة اال�سرتاتيجية
الطابق ال�ساد�س
علم ًا ب�أن �آخر موعد لت�سليم العطاءات �سيكون يف
 2009/12/7ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا
وملزيد من املعلومات ميكنكم االت�صال:
Mobile: No.00964781301557,00964781301556

او االت�صال عرب الربيد االلكرتوين:

Email:mmpw.pmt@gmail.com
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جامعات

الت�أكيد على تعاون املواطنني
مع امل�ؤ�س�سات العدلية

�أربيل ودهوك" .مبينا �أن " دورة
ن �ظ �م��ت الآن ب �ه��ذا اخل�صو�ص،
ل �ك��ادر امل�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة ل�ش�ؤون
الأل� �غ���ام ،ال �ع��ام��ل يف جم ��ال رفع
و�إزالة الألغام ،ي�شارك فيها خرباء
�أمريكيون".
وك �� �ش��ف ع��زي��زع��ن �أن "اجلهاز
امل��ذك��ور م�صنوع م��ن ق�ب��ل �شركة
�أمريكية بناء على طلب من وزارة
اخلارجية الأمريكية ،لأن امل�ؤ�س�سة
العامة ل�ش�ؤون الأل �غ��ام يف �إقليم
ك��رد��س�ت��ان ك��ان��ت ق��د طلبت �إنتاج
ج �ه��از م��ن ه��ذا ال �ن��وع م��ن وزارة
اخلارجية الأمريكية".

اربيل /املدى

التقى وزير العدل يف حكومة �إقليم كرد�ستان ر�ؤوف ر�شيد حمافظ
�أرب��ي��ل ن���وزاد ه��ادي ومعاونه حيث ج��رى بحث االو���ض��اع االمنية
امل�ستقرة يف �إقليم كرد�ستان ب�صورة عامة ويف مدينة �أربيل خ�صو�ص ًا
اىل جانب الت�أكيد على التطور العمراين والتنموي ال��ذي ي�شهده
الإقليم.
و�شدد وزير العدل خالل االجتماع بح�سب  KRGعلى �أن التعاون
بني املواطنني وامل�ؤ�س�سات العدلية واحلكومية ب�شكل عام هو �ضمان
تطور املجتمع وحمايته من اجل��رائ��م ويعد و�سيلة لبناء منظمات
املجتمع امل���دين ،اىل جانب ن�شر ال��وع��ي ال��ق��ان��وين ورف��ع م�ستوى
ال�شعور بامل�س�ؤولية الوطنية .ومت الت�أكيد يف اللقاء على ما ميكن ان
تلعبه امل�ؤ�س�سات االعالمية من دور ايجابي وانتقادي بناء من �أجل
دفع العملية ال�سيا�سية والتجربة االداري��ة يف �إقليم كرد�ستان نحو
م�ستقبل م�شرق .
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�إن�شاء مركز �صحي منوذجي يف
ناحية بني ها�شم

ال�سليمانية  /املدى

يف اط��ار تعزيز ال�ت�ع��اون العلمي
بني اجلامعات العاملية وجامعات
اقليم كرد�ستان ويف �ضوء خطة
وزارة التعليم ال �ع��ايل والبحث
ال�ع�ل�م��ي ل�لاق�ل�ي��م � �ش��ارك��ت ك��ل من
ال �ت��دري �� �س �ي��ة ب� �ن ��از ع �م��ر ر�شيد
م��ن ق���س��م ال �ف �ي��زي��اء ،والدكتورة
دي ��اري اب��راه�ي��م توفيق م��ن كلية
ال�ع�ل��وم يف ج��ام�ع��ة ال�سليمانية،
يف ال ��دورة اخل��ا��ص��ة ح��ول كيفية
تعلم �أ��س��ا��س�ي��ات امليكرو�سوفت
التي �أقيمت يف جامعتي "ميالنو
بيكوكا" و"ميالنو" االيطاليتني،
والتي �أ�شرفت على تنظيمها منظمة
Lncv-Lond Network
. Centra Volta
و�أو��ض�ح��ت التدري�سية بناز عمر
ر�شيد امل�شاركة يف الدورة املذكورة

انها
بح�سبPUKmedia
اطلعت خ�لال ال ��دورة على تقنية
وكيفية تطبيق �أحدث اال�ستعماالت
احلديثة يف جمال امليكرو�سوفت،
الفتة اىل �أن الدورة متيزت بالكفاءة
التو�ضيحية العالية ،يف جماالت
الفيزياء والطب والهند�سة والعلوم
البيولوجية واجليولوجية.
من جهتها متنت الدكتورة دياري
اب��راه �ي��م ت��وف�ي��ق �أن ت�ت��وف��ر مثل
ه��ذه ال ��دورة التدريبية يف �إقليم
كرد�ستان ،لأهميتها يف املجاالت
ال�صناعية والتطبيقية.
اىلذل� � ��ك ي �� �ش��ارك ا�� �س� �ت ��اذان من
ج��ام �ع��ة ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة يف م�ؤمتر
البحر االبي�ض املتو�سط للطاقات
امل�ت�ج��ددة وال ��ذي �سينظمه املعهد
العاملي للبحر االبي�ض املتو�سط يف
م�صر للفرتة من  20-17ت�شرين

الثاين عام .2009
وحول اهمية هذا امل�ؤمتر ،او�ضح
ال��دك�ت��ور دان��ا عبدالله ط��ه رئي�س
ق���س��م ال �ف �ي��زي��اء يف ك�ل�ي��ة العلوم
بجامعة ال�سليمانية يف ت�صريح
خا�ص لـ PUKmediaقائ ًال :ان
هذا امل�ؤمتر مهم الط�لاع الباحثني
امل�شاركني فيه على م�ستوى التقدم
العلمي يف اقليم كورد�ستان.
واجل��دي��ر بالذكر ان الدكتور دانا
عبدالله طه رئي�س ق�سم الفيزياء
يف كلية العلوم بجامعة ال�سليمانية
�سي�شارك يف تقدمي بحث م�شرتك
م��ع ال��دك �ت��ور اوم �ي��د غ��ري��ب خالل
امل� ��ؤمت ��ر حت ��ت ع� �ن ��وان (درا�� �س ��ة
اخل���وا����ص ال �ب �� �ص��ري��ة لالغ�شية
الرقيقة مل ��ادة "الكرب �سلفايد")،
ويو�ضح البحث اهمية هذه املادة
وانواع ا�ستخدامها.

�إعالن مناق�صة رقم ( )12لعام 2009
�إن�شاء مركز �صحي منوذجي يف ناحية بني ها�شم

تعلن دائ��رة �صحة مي�سان � /شعبة العقود عن املناق�صة املرقمة ( )12و�ضمن
تخ�صي�صات �إنعا�ش االهوار للعام ( 2009لدائرة �صحة مي�سان) وفق تعليمات
تنفيذ العقود العامة احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008واخلا�صة ب�إن�شاء مركز
�صحي منوذجي يف ناحية بني ها�شم  ،فعلى الراغبني من ال�شركات مراجعة
مركز ال��دائ��رة � /شعبة العقود الكائن يف حمافظة مي�سان ق��رب مديرية تربية
مي�سان لغر�ض �شراء م�ستندات املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )10000فقط ع�شرة
االف دينار ال غري قابلة للرد ،على ان تقدم العرو�ض داخل ظرف مغلق وخمتوم
وتثبيت العنوان الكامل على العطاء (رقمها  ،العنوان االلكرتوين والهواتف)
وان اخر موعد لغلق املناق�صة هو (ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االثنني
امل�صادف  )2009/11/30وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات ويتحمل
من تر�سو عليه املناق�صة اجور االعالن .علما انه �سيتم �إجراء حما�ضرة يف يوم
اخلمي�س امل�صادف  2009/11/26ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا لغر�ض تو�ضيح
املناق�صة و�شروطها واالجابة على ا�ستف�ساراتكم على ان ترفق امل�ستم�سكات
املطلوبة تفا�صيلها فيما ي�أتي مع العطاء:
-1هوية ت�صنيف ال�شركات من الدرجة ال�ساد�سة ان�شائية ف�أعلى �صادرة عن وزارة
ا�سم املناق�صة

جامعة ال�سليمانية ت�شارك يف م�ؤمترين

التخطيط نافذة ل�سنة .2009
 -2الت�أمينات االولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء املقدم على �شكل خطاب �ضمان او
�صك م�صدق وت�ستكمل  %5بعد االحالة وقبل التعاقد.
 -3براءة الذمة من ال�ضريبة لدخول املناق�صة معنونة اىل دائرة �صحة مي�سان
نافذة.
 -4و�صل �شراء التندر.
-5االعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهات امل�ستفيدة.
 -6بيان م�ؤهالت اجلهاز الفني واالخت�صا�صي املتفرغني لهذا العمل.
 -7تقدمي منهاج العمل املطلوب.
 -8تقريرالكفاءة املالية ال�صادر من حما�سب قانوين لل�شركة او املتعهد او املقاول
حتتوي الدورة املالية ال�سنوية والتدفق ال�شهري املايل لل�شركة.
 -9تكون مدة تنفيذ العقد �ستة ا�شهر.
 -10ي�ك��ون اخ��ر م��وع��د ل���ش��راء م�ستندات املناق�صة ي��وم ال�ث�لاث��اء امل�صادف
.2009/11/30
-11اذا �صادف يوم فتح العطاءات يوم عطلة في�صار الفتح اىل اليوم الذي يليه.

رقمها

تاريخ الغلق

نوع الهوية ودرجة الت�صنيف
املطلوبة

املالحظات

12

2009/11/30
االثنني

هوية ت�صنيف ال�شركات املقاولني من
الدرجة ال�ساد�سة ان�شائية فاعلى

�إعالن للمرة االوىل

الدكتور زامل العريبي
املدير العام
11/10

