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جملـ�س وزراء �إقليــم كرد�ســتان ي�صــادق علـى عـدد
من م�شـــاريع القوانني
اربيل  /املدى

�صادق جمل�س وزراء �إقليم كرد�ستان يف
اجتماع له يف اربيل عا�صمة الإقليم ،برئا�سة
الدكتور برهم �أحمد �صالح رئي�س احلكومة،
على م�شاريع ق��وان�ين ت�شكيل املفو�ضية
امل�ستقلة حلقوق الإن�سان وهيئة املحافظة
على البيئة وهيئة املناطق املتنازع عليها،
كما ج��رى خ�لال االجتماع بحث مو�ضوع
كيفية مواجهة مر�ض انفلونزا اخلنازير.
و� �س �ي �� �ش��رف ب ��رمل ��ان ك��رد� �س �ت��ان بح�سب
 KRGع�ل��ى ع�م��ل املفو�ضية امل�ستقلة
حلقوق الإن�سان يف �إقليم كرد�ستان ،و�سيتم
تر�شيح رئي�س املفو�ضية من قبل جمل�س
الوزراء اما امل�صادقة على تعيينه ف�ستكون
من �صالحيات الربملان.
�أما هيئة املناطق املتنازع عليها ،ف�ستعمل
م��ن �أج��ل متابعة تنفيذ امل ��واد القانونية
يف الد�ستور العراقي خا�صة امل��ادة 140
واخل��ا��ص��ة بتطبيع الأو� �ض��اع يف كركوك
وباقي املناطق املتنازع عليها.
وكان رئي�س احلكومة قد تناول يف بداية
االج�ت�م��اع زي ��ارة رئي�س الإق�ل�ي��م م�سعود

ت��ع��اون

ب�� ��ارزاين �إىل اورب � ��ا وال� �ق ��اءه ك�ل�م��ة يف
برملانها ،م�ؤكد ًا �أن هذه الزيارة �ستنعك�س
ايجاب ًا على العالقات بني �إقليم كرد�ستان
واوربا.
من جانب اخر تر�أ�س الدكتور برهم �أحمد
��ص��ال��ح رئ�ي����س ح�ك��وم��ة �إق�ل�ي��م كرد�ستان،
رئ�ي����س املجل�س الإق �ت �� �ص��ادي يف �أربيل،
اجتماع ًا للجنة الإقت�صادية يف الإقليم،
بحث خالله �إع��داد امليزانية العامة لإقليم
كرد�ستان للعام  2010وتوزيع امل�شاريع
ب�شكل عادل على جميع مناطق كرد�ستان،
كما بحث االجتماع اخلطة اال�سرتاتيجية
اخل�م���س�ي��ة ل �ل��زراع��ة و��س�ب��ل ت�ط��وي��ر هذا
القطاع و�إزالة العراقيل التي تعيق تطوير
الواقع الزراعي يف الإقليم.
و�أ�شاد الدكتور برهم �صالح بجهود الكابينة
اخل��ام���س��ة حل�ك��وم��ة الإق �ل �ي��م فيما يتعلق
باالهتمام باملجال الزراعي ،واقرتح زيادة
ع��دد ممثلي ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف اللجنة
الإقت�صادية ،م�شري ًا �إىل �أن��ه من �أولويات
احلكومة االهتمام بت�شجيع اال�ستثمارات
وتطوير جمايل التعليم العايل وال�صحة.

�أ�س�س للبناء
وديع غزوان
عانت مدن وق�صبات اقليم كرد�ستان كغريها من مدن العراق
االخ��رى � ,سوء وت��ردي اخلدمات �سنوات طويلة ورمبا ب�شكل
اكرثوا�شد مما تعر�ضت له م��دن ال�ع��راق االخ��رى .وق��د �سعت
حكومة االقليم منذ 1992اىل النهو�ض بهذا الواقع املزري ،اال ان
ظروف املرحلة انذاك الداخلية على م�ستوى االقليم واخلارجية
�أعاقت تنفيذ الكثري من تلك الطموحات واالماين.
وكان عام 2003وما �أعقبه فر�صة للقيادة الكرد�ستانية للتعبري عن
جزء من وفائها لل�شعب الكردي والعمل على حتقيق مار�سمته من
برامج خدمية ملواطنيها  ,فو�ضعت ميزانيات غري قليلة للخدمات
العامة خا�صة يف قطاعات امل��اء والكهرباء والوقود وتنظيف
املدن والق�صبات والطرق واجل�سور وغريها .ويكفي ان ن�شري
هنا اىل بع�ض ما حتقق .فبح�سب ما ت�شري اليه االح�صائيات
يوجد حاليا 235م�شروعا مت اجن��از بع�ضها والبع�ض االخر
يف طور التنفيذ بكلفة جت��اوزت 279مليار دينار موزعة على
حمافظات اربيل ودهوك وال�سليمانية .كما نفذت وزارة االعمار
واال�سكان يف احلكومة ال�سابقة  23ج�س ًرا خالل عامي 2006ـ
 11 ,2008منها يف اربيل و 8يف ال�سليمانية و4يف دهوك.
ناهيك عن حمالت تبليط مئات الكيلومرتات من الطرق وحل
م�شكلة الكهرباء واجلهود اجلدية املبذولة لو�ضع حل جذري
مل�شكلة �شحة املياه وارتفاع ا�سعار الوقود يف بع�ض املدن.
يف زي��ارت��ه االخ�ي�رة اىل اح�ي��اء قركة وك��ور��س��ات وكانيكورد
ورابرين ،دعا رئي�س احلكومة الدكتور برهم احمد �صالح اىل
الرتكيز على املناطق التي مل يجر تنفيذ م�شاريع خدمية ا�سا�سية
فيها و�شدد على ر�ؤ��س��اء الدوائربان يتابعوا تنفيذ امل�شاريع
اخلدمية اال�سا�سية باعتبارها حاجة ملحة و�ضرورية ،وي�ضعوا
اخلطط ليت�سنى تخ�صي�ص املبالغ الالزمة لها يف امليزانية.
نعم مل ي�صل م�ستوى اخلدمات بعد يف االقليم اىل الرفاهة التي
تطمح اليها القائمة الكرد�ستانية  ,لكن ما اجنز يف ال�سنوات
املا�ضية واخلطط التي بو�شر بو�ضعها على م�ستوى الوزارات
ي�ؤ�شر ع�لاق��ة �صادقة ي��راد تكري�سها ب�ين امل��واط��ن واالجهزة
التنفيذية مبنية على قيام ه��ذه االجهزة بالتزاماتها وتعاون
املواطن معها وثقته بها  ,مع ان�ضاج دور املعار�ضة لتمار�س
دورها املو�ضوعي يف النقد البناء لت�أ�شري مايح�صل من هفوات
هنا وهناك وه��ذا ي�صب يف جانب التطوير بعيدا عن ا�سلوب
ت�صيد االخطاء وت�ضخيمها.
ان وف��اء احل�ك��وم��ة بالتزاماتها بح�سب االم �ك��ان��ات املتوفرة
وتعاون املواطن واملعار�ضة على ت�شخي�ص االخطاء من اجل
جتاوزها،عوامل ا�سا�سية �ست�صب بالت�أكيد يف تر�سيخ التجربة
الكرد�ستانية وتطويرها.

ب���ح���ث ���س��ب��ل ت���ط���وي���ر ال���ع�ل�اق���ات م����ع وال��ب�رازي����ل

�أربيل /املدى

بحث م�س�ؤول دائرة العالقات اخلارجية يف حكومة �إقليم
كرد�ستان فالح م�صطفى يف مكتبه مع ال�سفري الربازيلي
لدى العراق برناردو بريتو والوفد املرافق له العالقات
الثنائية وجماالت التعاون امل�شرتك بني �إقليم كرد�ستان
والربازيل و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة� ،إ�ضافة �إىل بحث جم��االت فر�ص الإ�ستثمار
خا�صة يف جمايل الزراعة والتجارة يف �إقليم كرد�ستان
وتو�سيع �آف ��اق ال�ت�ع��اون ال�ت�ج��اري واال��س�ت�ث�م��اري بني
اجلانبني.
كما ج��رى يف اللقاء ا�ستعرا�ض العديد من التطورات

عـال قا ت

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اجتماع جمل�س الوزراء االقليم

االقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك .و �أكد برناردو
بريتو دعم الربازيل لإقليم كرد�ستان والعراق ب�صورة
عامة ،م�ؤكدا رغبة اجلانب الربازيلي يف زيادة جماالت
التعاون مع الإقليم.
من جانبه رحب فالح م�صطفى بالوفد ال�ضيف ،م�ؤكد ًا
حر�ص �إقليم كرد�ستان على تعزيز العالقات الدولية
وتطويرها على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شار م�صطفى �إىل �أن هناك العديد من الفر�ص املتاحة
وامل�شجعة للإ�ستثمار يف الإق�ل�ي��م و�أن الإ�ستثمارات
الربازيلية �سوف حتظى بكل الرعاية والت�سهيالت من
لدن حكومة الإقليم مبا يحقق الفائدة امل�شرتكة للجانبني.

ويف حم��ور �آخ��ر م��ن ال�ل�ق��اء ،رح��ب ال�سفري الربازيلي
بنتائج االنتخابات الربملانية يف �إقليم كرد�ستان ،مهنئ ًا
ال�شعب الكرد�ستاين ،معرب ًا يف الوقت نف�سه عن رغبة
ب�ل�اده بتعزيز ال�ع�لاق��ات الثنائية م��ع حكومة الإقليم
والعراق ب�شكل عام .ويف هذا ال�سياق �أ�شاد فالح م�صطفى
باخلطوات االيجابية للربازيل لرفع م�ستوى متثيلها
الدبلوما�سي يف الإق�ل�ي��م .م�ضيف ًا �أن��ه بامكان الإقليم
اال�ستفادة من التجارب الغنية للربازيل يف جمال العالقات
ال�سيا�سية واالقت�صادية واملجاالت العلمية والرتبوية
والثقافية وتعزيز الطاقات الب�شرية وهذا ممكن حتقيقه
عن طريق الزيارات املتبادلة على امل�ستويات املختلفة بني

�إقليم كرد�ستان والربازيل .وتطرق م�صطفى �إىل حر�ص
حكومة الإقليم على توطيد العالقات الثنائية ومد ج�سور
العالقات وت�شجيع القطاع اخلا�ص والتبادل التجاري
واال�ستثماري واالكتفاء الذاتي .و�إيجاد الأمن الغذائي،
ويف الوقت نف�سه تدعو �إىل م�ساهمة ال�شركات الربازيلية
يف املعار�ض التجارية التي تقام يف الإقليم.
وب�ح��ث اجل��ان�ب��ان ال�ت�ط��ورات ال�سيا�سية على ال�ساحة
العراقية وم�س�ألة قانون االنتخابات .و �أهميته للعراق،
و مت�ن��ى اجل��ان �ب��ان �أن جت ��رى االن �ت �خ��اب��ات العراقية
ب�شكل �سلمي ودميقراطي و�أن تكون عامال لبناء عراق
دميقراطي فدرايل.

تع�ّي� قن�ص�لا فخري��ا له��ا يف �أربي��ل
احلكوم��ة الدمناركي��ة نّ

اربيل PUKmedia /

يف خطوة ايجابية باجتاه بناء
عالقات وطيدة مع اقليم كرد�ستان
اقيمت احتفالية خا�صة اعلن فيها
عن تعيني احلكومة الدمناركية
دارا جليل اخلياط رئي�س غرف
ال��ت��ج��ارة وال�����ص��ن��اع��ة يف اقليم
كرد�ستان قن�صال فخريا لها يف
اربيل ،وح�ضر االحتفالية ممثل
رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان
وال�سفري الدمناركي لدى العراق
وع���دد م��ن ال����وزراء يف حكومة
االقليم وحمافظ اربيل وممثلو
املكاتب والقن�صليات االجنبية
يف كرد�ستان.
والقى ال�سفري الدمناركي لدى
العراق ميخائيل همنيتي وينرت
ك��ل��م��ة ب��امل��ن��ا���س��ب��ة اع��ت�بر فيها،
افتتاح القن�صلية الفخرية لبالده
يف كرد�ستان خطوة مهمة باجتاه
بناء اح�سن العالقات .وقال :منذ
���س��ن��وات ون��ح��ن لنا ع�لاق��ات مع
اقليم كرد�ستان ف�ضال عن وجود

دار اخلياط
ع��دد كبري م��ن اجل��ال��ي��ة الكردية
يف ال��دمن��ارك وه��ا نحن نخطو
خطوات بتحديدنا دارا اخلياط
قن�صال فخريا لنا يف كرد�ستان
باجتاه تقوية العالقات املوجودة

ا�صال وان ح�ضور هذا العدد من
امل�����س ��ؤول�ين ومم��ث��ل��ي املكاتب
والقن�صليات االجنبية هنا خري
دل��ي��ل على �شهرة اخل��ي��اط الذي
ل��ه ع�لاق��ات طيبة يف االو�ساط

ال��ت��ج��اري��ة واحل��ك��وم��ي��ة وه��و
�صديق حميم لل�شعب واحلكومة
الدمناركية وي�أتي تر�شيحه لهذه
املهمة مبوافقة احلكومة الفدرالية
وحكومة االقليم وبطلب من ملكة
الدمنارك.
بعد ذلك قدم ال�سفري الدمناركي
وث��ي��ق��ة ت��ع��ي�ين و����ش���ه���ادة ملكة
ال������دمن������ارك اىل دارا جليل
اخلياط .من جانبه عرب القن�صل
الفخري الدمناركي عن �سعادته
وافتخاره مبنا�سبة منحه الثقة
من احلكومة الدمناركية قن�صال
فخريا لها يف اربيل .واك��د على
اهمية ه��ذه القن�صلية يف بناء
وتقوية العالقات التجارية بني
االق��ل��ي��م وال���دمن���ارك وق����ال :ان
ال�سيا�سات التي اتبعتها حكومة
اقليم ك��رد���س��ت��ان لالنفتاح على
ال���ع���امل وت�����ش��ج��ي��ع اال�ستثمار
ك��ان��ت خ�ير م�شجع على تقوية
العالقات م��ع دول ال��ع��امل ف�ضال
عن االمن واال�ستقرار امل�ستتبني

يف ه����ذا االق��ل��ي��م و���س��اه��م هذا
يف ج��ل��ب اال���س��ت��ث��م��ار االجنبي
ال���ي���ه.ويف كلمة ل��ه ب����ارك فالح
م�صطفى م�س�ؤول دائرة العالقات
اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س ال���وزراء
ب��ا���س��م رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة اقليم
كرد�ستان هذه املبادرة واك��د ان
رئي�س احلكومة الدكتور برهم
�أح��م��د ���ص��ال��ح ل��ه ال��ث��ق��ة الكاملة
ب�����دارا اخل���ي���اط ك��ون��ه معروفا
يف االو�����س����اط ال��ت��ج��اري��ة وان
حكومة اقليم كرد�ستان متتلك
اال�ستعداد الكامل لتقدمي الدعم
من اجل اجناح مهام اخلياط يف
كرد�ستان.
وق��ال م�صطفى :ان ال�سيا�سات
ال���ت���ي ات��ب��ع��ت��ه��ا ح��ك��وم��ة اقليم
كرد�ستان كانت �سببا رئي�سا يف
فتح اك�ثر من  16ممثلية للدول
االجنبية يف كرد�ستان.وتليت
ب��ع��د ذل����ك ع����دة ب��رق��ي��ات تهنئة
وق��دم��ت ل��وح��ات فنية ودبكات
كردية بهذه املنا�سبة.

م�صدر �صحي مل تغلق �أية مدر�سة �إىل الآن ب�سبب فايرو�س H1N1
ال�سليمانية /دهوك /املدى

ذكرت وزارة �صحة �إقليم كرد�ستان �أنها مل تتلق �أي طلب لغلق املدار�س يف الإقليم
ب�سبب انت�شار �أنفلونزا اخلنازير .وقال مدير �إعالم الوزارة خال�ص حممد "مل نتلق
�أي طلب لغلق �أية مدر�سة ب�سبب انت�شار فايرو�س  H1N1املعروف بوباء �أنفلونزا
اخلنازير" .واو�ضح انه "مت اىل الآن ت�سجيل حواىل  20حالة �إ�صابة لكننا متكنا
من ال�سيطرة على املر�ض وال حاجة اىل غلق املدار�س" .وا�ضاف حممد �أن "وزارة
ال�صحة وحدها لديها �صالحية غلق املدار�س وذلك بعد تلقي طلب من وزارة الرتبية،
�إال �أننا مل نتلق اىل الآن �أي طلب واملر�ض مل يبلغ انت�شاره يف كرد�ستان حد اخلطر".

�أربيل /املدى

تقيم ��ش��رك��ة  ITSال�ع��امل�ي��ة للتعليم
االل� �ك�ت�روين ،م� ��ؤمت ��ر ًا علميا حول
نظام ( )e-Learningللجامعات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات العلمية وال � ��وزارات
وال��دوائ��ر الر�سمية ،ويهدف امل�ؤمتر
اىل (م ��أ� �س �� �س��ة) ال�ت�ع�ل�ي��م واالدارة
واالت �� �ص��االت يف ك��اف��ة امل �ج��االت يف

اع�������ل������ان��������������ات
وزارة ال�صناعة واملعادن

ال�شركة العامة
لل�صناعات الن�سيجية

E-Mail:nasseghilla@yahoo.com
www.nasseghilla.com

اعــــــالن

مناق�صة رقم/27 :م�/ص ن ح ـ 2009/4
تاريخ الغلق2009/12/21 :
تعلن ال�شركة العامة لل�صناعات الن�سيجية يف احللة� /أح��د ت�شكيالت وزارة
ال�صناعة واملعادن عن حاجتها �إىل ت�أمني:ـ م�ستلزمات خياطة متنوعة/ملعمل
االلب�سة الرجالية يف النجف .وح�سب املوا�صفات وال�شروط التي ميكن احل�صول
عليها من الق�سم التجاري يف مقر ال�شركة الكائن يف احللة �أو من مكتب ال�شركة
يف بغداد� /شارع ال�سعدون لقاء مبلغ قدره( )10000ع�شرة �آالف دينار فقط غري
قابل للرد على �أن ترفق مع العطاء ت�أمينات �أولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أج��ور الن�شر واالع�لان .ميكن االط�لاع على
موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على:ـ
موقع ال�شركة االلكرتوين E-Mail:nasseghilla@yahoo.com
و www.nasseghilla.com
�أو موقع الوزارة االلكرتوين E-Mail:economictenders@yahoo.com
و www.industry.gov.iq
�أو على املوقع االلكرتوين webmaster@nme.gov.iq
املدير العام
مع التقدير

رئي�س جمل�س االدارة

مطالبة الوزارات بتقدمي ميزانياتها املقرتحة
خالل هذا الأ�سبوع
�أربيل /املدى

طالبت وزارة املالية يف حكومة �إقليم
ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،جميع وزارات
الإقليم بتقدمي ميزانياتها املقرتحة
خ�ل�ال ه��ذا الأ� �س �ب��وع لعر�ضها على
ال�برمل��ان ال�ك��رد��س�ت��اين .وق ��ال وزير
مالية الإقليم بايز طالباين �إن "رئا�سة
جمل�س وزراء اقليم كرد�ستان قررت

مطالبة جميع وزارات االقليم بتقدمي
ميزانياتها املقرتحة اىل وزارة املالية
خ�لال �أ�سبوع لي�صار اىل مناق�شتها
م��ن قبل جلنة م�شرتكة م��ن وزارت��ي
التخطيط واملالية ورفعها بعد ذلك
اىل الربملان الكرد�ستاين.
وا�ضاف طالباين �أن "هناك وزارات
مدجمة وهي وزارات حديثة الت�شكيل

ورمبا واجهت م�شاكل لكن ميزانياتها
� �س �ت �ك��ون ل � �ل� ��وزارات اجل ��دي ��دة �أي
ان �ه��ا� �س �ت �ك��ون واح� � ��دة .وامل ��وازن ��ة
العراقية العامة لل�سنة املقبلة هي 71
ترليونا و 300مليار دينار عراقي،
وب�ع��د ا�ستثناء النفقات ال�سيادية،
يح�صل �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان على %17
منها.

تنفيذ حمطة حتويل الطاقة الكهربائية يف جمجمال
�شور�ش /املدى
با�شرت الكوادر الهند�سية يف مديرية توزيع الطاقة الكهربائية يف
حمافظة ال�سليمانية باال�شراف على تنفيذ م�شروع حمطة حتويل
الطاقة الكهربائية جمجمال – �شور�ش ،ال��ذي خ�ص�صت له وزارة
كهرباء اقليم كرد�ستان مبلغ مليار و 357مليونا و 193الف دينار.
جدير بالذكر ان حمطة حتويل الطاقة الكهربائية جمجمال – �شور�ش
تتكون من حمولتني وتنفذ �ضمن املرحلة الرابعة من مراحل تطوير

م�شاريع الكهرباء يف حدود حمافظة ال�سليمانية لتو�سيع  5حمطات
ون�صب  6حمطات اخرى للطاقة الكهربائية .وكانت اربيل قد �شهدت
انعقاد م�ؤمتر دويل لو�ضع خطة بعيدة املدى للكهرباء ح�ضره وزير
الكهرباء يف حكومة اقليم كرد�ستان وممثلو ع��دد م��ن ال ��وزارات
وخرباء وا�صحاب �شركات حملية وعاملية متخ�ص�صة ونوق�شت فيه
ن�سبة انتاج الطاقة الكهربائية وافاق زيادتها واجور الكهرباء وان�شاء
حمطات التوليد التي عدها البع�ض كفيلة بانهاء م�شكلة الكهرباء.

م������ؤمت�����ر ع���ل���م���ي يف ج���ام���ع���ة ج��ي��ه��ان

وفايرو�س  H1N1املعروف ب�أنفلونزا اخلنازير انت�شر يف جميع �أنحاء العامل ومت
يف كرد�ستان ت�سجيل  23حالة منها  12يف �أربيل و 9يف ال�سليمانية و 2يف دهوك.
اىل ذلك �أكد مدير عام �صحة حمافظة دهوك عبد الله �سعيد اكت�شاف حالتني م�صابتني
ب�إنفلونزا اخلنازير يف جممع قد�ش التابع لق�ضاء العمادية .و�أو�ضح �سعيد بح�سب
"راديو �سوا" �أن حاالت حادة من الإنفلونزا ظهرت يف كافة �أنحاء املحافظة قبل
ب�ضعة �أيام ،م�ضيفا �أن " الأعرا�ض ظهرت لدى طالبني يف �إحدى املدار�س االبتدائية
يف قد�ش" ،و�أو�ضح �سعيد �أن هناك حاالت ا�شتباه �أخرى دون معرفة النتائج النهائية
حلد الآن بعد �إر�سال النماذج �إىل املخترب املركزي يف بغداد.
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 16و  17من ال�شهر اجلاري .وح�ضر
امل�ؤمتر رئي�س جمل�س �أمناء جامعة
جيهان الأهلية الدكتور ن��وزاد يحيى
ورئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة ومم �ث��ل وزارة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل يف ح �ك��وم��ة اقليم
كرد�ستان ،و�أ�ساتذة كليات اجلامعة
يف ع �ل��وم ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر وهند�سة
االت�صاالت والهند�سة املعمارية ،وعدد

من ال�ضيوف والطلبة .هذا وعر�ضت
يف امل��ؤمت��ر �أن�شطة ال�شركة العلمية
وم�شاريعها املتنوعة يف كافة �أنحاء
العامل ،خ�صو�صا يف البلدان النامية،
كما عر�ضت خطواتها العلمية املفيدة
مل�أ�س�سة ع�م��ل ال � ��وزارات وال��دوائ��ر
واجل ��ام� �ع ��ات وت �� �ش �ك �ي��ل احلكومة
االل �ك�ترون �ي��ة �أخ�ي�را،م ��ا ي���س��اع��د يف

تقدم وتطور البلد بال�شكل ال�صحيح
يف امل�ج��االت االقت�صادية واالداري ��ة
واالجتماعية والتعليمية.
ثم جرت مناق�شات ومداخالت وتبادل
�آراء مع ممثلي ال�شركة حول برنامج
ال �� �ش��رك��ة امل� ��ذك� ��ورة و� �س �ب��ل كيفية
اال�ستفادة منها يف اقليم كرد�ستان
والعراق.

ت�����������ن�����������وي�����������ه

وزارة ال�صناعة واملعادن
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ال�شركة العامة
لل�صناعات الن�سيجية

E-Mail:nasseghilla@yahoo.com
www.nasseghilla.com

اعــــــالن

مناق�صة رقم/26 :م�/ص ن ح ـ 2009/4
تاريخ الغلق2009/12/15 :
تعلن ال�شركة العامة لل�صناعات الن�سيجية يف احللة� /أح��د ت�شكيالت وزارة
ال�صناعة واملعادن عن حاجتها �إىل ت�أمني� :أجهزة تربيد /ملعمل االلب�سة الرجالية
يف النجف وح�سب املوا�صفات وال�شروط التي ميكن احل�صول عليها من الق�سم
التجاري يف مقر ال�شركة الكائن يف احللة �أو من مكتب ال�شركة يف بغداد� /شارع
ال�سعدون لقاء مبلغ ق��دره( )10000ع�شرة �آالف دينار فقط غري قابل للرد على
�أن ترفق مع العطاء ت�أمينات �أولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء ويتحمل من
تر�سو عليه املناق�صة �أجور الن�شر واالعالن .ميكن االطالع على موا�صفات املادة
املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على:ـ
موقع ال�شركة االلكرتوين E-Mail:nasseghilla@yahoo.com
و www.nasseghilla.com

�أو موقع الوزارة االلكرتوين E-Mail:economictenders@yahoo.com

و www.industry.gov.iq
�أو على املوقع االلكرتوين webmaster@nme.gov.iq

مع التقدير

املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة

املناق�صة املرقمة /46م /ب ن م2009/

يكون مو�ضوع املناق�صة املرقمة /46م /ب
ن م( 2009/حملية ـ ا�ستثمارية) واملن�شورة
يف ال�صحف املحلية بتاريخ غلق نهاية الدوام
الر�سمي ليوم  2009/11/25وكما يلي:
جتهيز �سيارة با�ص حمولة ( )14راكب ًا عدد
� 20/صيني املن�ش�أ موديل  2009ولي�س كما
معلن �سابقا
نلفت �أنظار املجهزين لذلك

