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ا�ستقبل ال�شاب الذي عاد اىل عائلته

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

الرئي�س بارزاين يبحث مع �أوباما وبايدن قانون االنتخابات
�أربيل /املدى

تلقى رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين
ات�صالني هاتفيني من ب��اراك اوب��ام��ا رئي�س
الواليات املتحدة الأمريكية وجوزيف بايدن
نائب رئي�س ال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
وا� �ص �ف�ين ال �ع�لاق��ات ب�ين �إق �ل �ي��م كرد�ستان
وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة باجليدة،
مثمنني ع��ال �ي � ًا دور ال��رئ�ي����س ب� ��ارزاين يف
العملية ال�سيا�سية يف ال �ع��راق  ،م�ؤكدين
دع�م�ه�م��ا للعملية ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال �ع��راق
والق�ضية الكردية يف العراق ،كما جرى يف
االت�صالني بحث قانون االنتخابات وكيفية
تو�صل القوى والأطراف ال�سيا�سية العراقية
اىل اتفاق .و�شكر الرئي�س بارزاين ،بح�سب
 KRGاوب��ام��ا وب��اي��دن ع�ل��ى االت�صالني
الهاتفيني ،كما وع��د الرئي�س ب���ارزاين ان
ي�سخر كل حماوالته لكي تتو�صل كل القوى
والأطراف ال�سيا�سية اىل اتفاق عادل بحيث

الرئي�س بارزاين

مباحث��ات

رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
ي�ستقبل وفد اخلارجية
الربيطانية
�أربيل /املدى

بحث رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان الدكتور برهم احمد �صالح ،مع فرانك بيكر
م�س�ؤول ملف ال�شرق الأو�سط يف وزارة اخلارجية الربيطانية والوفد املرافق
له ،العالقات بني �إقليم كرد�ستان وبريطانيا و�سبل تطويرها �إ�ضافة اىل الأو�ضاع
وامل�ستجدات ال�سيا�سية يف البالد.
وبعد ان جدد الدكتور برهم �صالح الت�أكيد ان �إقليم كرد�ستان يعترب منطقة مهمة
للم�ستثمرين الأجانب� ،أ�شار فرانك بيكر اىل ان م�ؤمتر ًا �سيعقد يف لندن قريب ًا
لت�شجيع امل�ستثمرين الربيطانيني للمجيء اىل �إقليم كرد�ستان واال�ستثمار فيه.
وو�صف �صالح العالقات مع بريطانيا باملهمة ،م�ؤكد ًا ان بريطانيا قادرة على
م�ساعدة �إقليم كرد�ستان والعراق يف العديد من اجلوانب.

�أربيل� /سايل جودت

احتفلت ناحية عينكاوا بافتتاح املركز
الأك��ادمي��ي االجتماعي للبلدة بح�ضور
ن��ائ��ب رئي�س حكومة �إق�ل�ي��م كرد�ستان
ال�ع��راق �آزاد ب ��رواري ،وال��دك�ت��ور علي
� �س �ن��دي وزي� ��ر ال�ت�خ�ط�ي��ط يف حكومة
الإقليم وممثال عن نائب رئي�س احلكومة
ونوزاد هادي حمافظ �أربيل.
و�أ���ش��ار ع�ل��ي ال���س�ن��دي وزي ��ر تخطيط
حكومة �إقليم كرد�ستان اىل �إن "املركز
كلف �أك�ثر م��ن �أرب�ع��ة ماليني دوالر من
ميزانية حكومة الإقليم" .و�أ�ضاف:
"ن�أمل �أن يكون املركز عامل بناء للعالقات
بني مكونات كرد�ستان والعراق ودول
العامل لتطوير القطاع اخلا�ص و�إعمار
كرد�ستان" .من جانبه �ألقى رئي�س الهيئة
الإداري��ة للمركز �أني�س عبد الأحد بداية
االحتفالية كلمة قال فيها :ان "هذا املركز

احتاد ذوي االحتياجات اخلا�صة ّ
يقدم م�شروع
قانونني اىل الربملان
ال�سليمانية /املدى

اخلا�صة �إن "م�شروعي القانونني يخ�صان عمل احتاد ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وجت�سيد حقوق هذه ال�شريحة من
املجتمع ،ون�أمل �أن يناق�ش الربملان امل�شروعني ويقر�أهما".
و�أ�شار اىل �أن "املذكرة �شرحت لربملان كرد�ستان م�شاكل
ذوي االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا� �ص��ة وط�ل�ب�ن��ا امل��زي��د م��ن الدعم
وامل�ساندة لهم" .من جانبه قال حممد �سعيد ،ع�ضو برملان
كرد�ستان�" :سيتم قريبا تقدمي م�شروعي القانونني ومذكرة
احتاد ذوي االحتياجات اخلا�صة يف كرد�ستان اىل رئا�سة
الربملان ،و�سنعمل على �أن تتم ق��راءة امل�شروعني لغر�ض
امل�صادقة عليهما".

وف���ي���ات ارتفاع حاالت الوفاة مبر�ض �أنفلونزا اخلنازير
اىل  6حاالت
�أربيلPUKmedia /

�أعلن الدكتور خال�ص قادر املتحدث
الر�سمي با�سم وزارة ال�صحة يف
حكومة �إقليم كرد�ستان ،عن ارتفاع
حاالت الوفاة ب�سبب مر�ض �أنفلونزا
اخل �ن��ازي��ر ( )H1N1يف �إقليم
كرد�ستان اىل  6حاالت.
وق� � ��ال :ب �ل �غ��ت ح � ��االت الإ�� �ص ��اب ��ة

مب��ر���ض �أن �ف �ل��ون��زا اخل �ن��ازي��ر يف
�إقليم كرد�ستان  68حالة 4 ،منها يف
دهوك تويف �إحداها ،و 42حالة يف
�أربيل تويف  2منها ،و 22حالة يف
ال�سليمانية تويف  3منها.
وتابع :ان احلاالت الأخرى امل�صابة
مبر�ض �أنفلونزا اخلنازير قد تلقت
العالج الالزم ،وقد �شفيت من املر�ض

اع����ل���ان��������ات
جمهورية العراق
وزارة العدل  /دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البياع

تنفيذ 30 /
رقم اال�ضبارة 2009 /1533
التاريخ 2009/12/6

اىل املنفذ عليهم /
-1هبة عماد م�صطفى
 -2حيدر ناطق م�صطفى
 -3حممد ناطق م�صطفى
� -4سرى ناطق م�صطفى
 -5ملى ناطق م�صطفى
لقد حتقق لهذه املديرية من �شرح املبلغ الق�ضائي ملركز �شرطة الدورة وت�أييد املجل�س املحلي حلي امل�صايف انك
جمهول حمل االقامة ولي�س لك موطن دائم او م�ؤقت او خمتار ،ميكن اجراء التبليغ عليه ،وا�ستناد ًا للمادة ()27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحل�ضور يف مديرية تنفيذ البياع خالل خم�سة ع�شريوم ًا تبد�أ من اليوم
التايل للن�شر ملبا�شرة املعامالت التنفيذية بح�ضورك ويف حالة عدم ح�ضورك �ستبا�شر هذه املديرية باجراءات
التنفيذ اجلربي وفق القانون.
املنفذ العدل
منى نوري ح�سن
او�صاف املحرر:
نفذ بحقكم قرار حمكمة بداءة البياع املرقم /560ب 2009/يف  2009/8/25املت�ضمن الزامكم بادائكم للدائن
(احمد عبد الله عليوي) مبلغ ًا مقداره � 717900سبع مئة و�سبعة ع�شرة الف ًا وت�سع مئة دينار مع ر�سم التح�صيل
وكل ح�سب ح�صته من الدين عن مبلغ ال�ضريبة واجور املاء.

ف���ق���دان
فقد خليل علي احمد �صالح
ي� ��وم االرب � �ع� ��اء امل �� �ص��ادف
 2009/11/18يف �ساحة
االن��دل����س وق��د ك��ان يرتدي
ق�م�ي���ص� ًا ر� �ص��ا� �ص �ي � ًا فاحت
اللون وبنطلون ًا ر�صا�صي ًا
غامق ًا .يرجى ممن يعرث عليه االت�صال بالرقم 07904689574

وله االجر والثواب

الرئي�س �أوباما

ت�سا�ؤالت وطموح
وديع غزوان

ير�ضي جميع الأط� ��راف ،ومت الت�أكيد على
االهتمام بالعالقات بني الكرد و�أمريكا بحيث
يكون يف م�صلحة كل العراق.
من جانب �آخر ا�ستقبل رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود ب ��ارزاين يف �صالح ال��دي��ن عائلتي
الطفل ال��ذي �ضاع من عائلته قبل  21عاما
ب�سبب الهجوم بالأ�سلحة الكيميائية على
م��دي�ن��ة حلبجة م��ن ق�ب��ل ال�ن�ظ��ام امل �ب��اد عام
.1988
بعدها �شكر الرئي�س بارزاين العائلة الإيرانية
التي اعتنت بالطفل كل هذه امل��دة الطويلة،
وا�صفا عملها بالإن�ساين مثمنا جهودها.
و�أعلن الرئي�س بارزاين �أن كرد�ستان تعترب
بيت ًا لكل الذين م��دوا يد العون ل�شعبنا يف
الأيام الع�صيبة ،ومن ثم هن�أ الرئي�س بارزاين
عائلة علي الأ�صلية لعودته اىل �أح�ضانها،
وعرب عن دعمه الكامل لكي يبد�أ علي حياته
ب�صورة طبيعية.

ما هي ابرز املظاهر التي متيز �إقليم كرد�ستان عن غريه ليعد ما
حتقق فيه منوذج ًا؟
وما الذي حتقق فعال للمواطن خا�صة يف م�ستوى تقدمي وتوفري
اخلدمات ال�ضرورية؟
وهل حق ًا ان ما حتقق من نه�ضة وتطور ي�صلح ان يكون م�ؤ�شر ًا
مل�ستقبل واع��د يف م��دن وق�صبات وق��رى الإقليم؟ ه��ذه الأ�سئلة
وغريها رمبا ت�شغل بال البع�ض ممن مل يلم�س حجم ما حتقق يف
الإقليم منذ  2003اىل الآن وقد يعد يف بع�ض ما ي�شار اليه مبالغة
وت�ضخيم ًا ي��راد منه و�ضع �ستار من امل��دح حتجب فيه نواق�ص
و�أخطاء رافقت التجربة.
ابتدا ًء البد هنا من الإ�شارة اىل حقيقة مل تعد خافية على احد
وهي ان القيادة الكرد�ستانية ويف اوج حمى التناف�س االنتخابي
على مقاعد الربملان التي جرت يف متوز املا�ضي� ،أقرت وب�شكل
�صريح وبدون مواربة بوجود �أخطاء ونواق�ص رافقت التجربة
الكرد�ستانية �سواء يف جوانب العمل ال�سيا�سي او االقت�صادي او
اخلدمات وغريها ،كما ان احلزبني الدميقراطي واالحتاد الوطني
الكرد�ستانيني عقد ًا �أكرث من م�ؤمتر وندوة �سلطا فيها ال�ضوء على
ما موجود من نواق�ص و�سبل معاجلتها ،وهي ب��وادر ايجابية
بحد ذاتها ت�صلح وحدها ان تكون در�س ًا ومنوذج ًا للبع�ض من
ال�سيا�سيني ممن اعتاد املديح مبا ال يفعل والتطري من �أي نقد.
وعودة اىل مو�ضوعنا الأ�سا�س نقول ان الإجابة على الت�سا�ؤالت
�أعاله بالتف�صيل لي�ست مهمتنا هنا الن كل واحد منها مو�ضوع
لذاته ،غري ان املراجعة املن�صفة واملو�ضوعية ملا حتقق �سواء يف
جمال تعميق وتر�سيخ مفهوم احلريات و�سيادة القانون او يف
املجال االقت�صادي مبا يت�ضمنه من قطاعات زراعية و�صناعية
وجتارية وا�ستثمار او يف جم��ال اخلدمات التي خ�ص�صت لها
حكومة الإقليم يف ال�سنوات املا�ضية ميزانيات �ضخمة لعالقتها
املبا�شرة بحياة املواطنني ..ان العودة ولو ب�شكل �سريع ملا حتقق
عالمات م�ضيئة يف م�سرية طويلة رافقتها الكثري من ال�صعوبات
ومل تكن الطريق فيها مفرو�شة بالورد ،لكن هذا ال يجعل احلكومة
مب�ؤ�س�ساتها املختلفة مبن�أى من النقد او ان ت�صاب بالغرور الذي
يجعلها ال ترى ما يح�صل من �أخطاء على طريق م�سرية امل�ستقبل
الطويلة.
والمنا�ص من القول انه رغم املنجز الكبري املتحقق فانه مازال
دون م�ستوى طموحات وت�ضحيات املواطنني ل��ذا ف��ان الأمل
م�شدود خلطوات �أو�سع يف جم��ال توفري فر�ص مت�ساوية لكل
مناطق �إقليم كرد�ستان وتعزيز حالة الطم�أنينة والأم��ان على
حا�ضر وم�ستقبل املواطن بعيد ًا عن كل ا�شكال اخل��وف ..فما
نريده كمواطنني ان تكون كرد�ستان منوذج ًا حقيقي ًا تتوفر فيه
مقومات املجتمع احل�ضاري احل��دي��ث ال��ذي يعد فيه الإن�سان
الو�سيلة والغاية الأكرب والأ�سمى.

افتتاح مركز �أكادميي اجتماعي يف عينكاوا

مش��ر و ع

�أعلن رئي�س احتاد ذوي االحتياجات اخلا�صة يف كرد�ستان،
�أم�س االثنني ،ان االحتاد قدم م�شروع قانونني اىل برملان
كرد�ستان ،يتعلقان بحقوق وم�شاكل ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة .و�أو� � �ض� ��ح ع �م��ر ك� ��رمي رئ �ي ����س احت � ��اد ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف كرد�ستان ،بح�سب (�آكانيوز):
"من خالل اجتماعنا مع عدد من �أع�ضاء برملان كرد�ستان،
قدمنا لهم مذكرة وم�شروع قانونني بهدف تقدميها اىل
رئا�سة الربملان ،ملناق�شتهما".
وعن م�ضمون امل�شروعني قال رئي�س احتاد ذوي االحتياجات

5

كلي ًا وغادرت امل�ست�شفى.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
ال �� �ص �ح��ة :ب��ال��رغ��م م ��ن ان موجة
انت�شار املر�ض يف �إقليم كرد�ستان
تتجه نحو االنخفا�ض اال اننا ندعو
املواطنني اىل االلتزام بالإر�شادات
والتعليمات ال�صحية خ��ا��ص��ة يف
املناطق البعيدة.

ي�ضم �أك�ثر من  300متخ�ص�ص وخبري
يعملون على تنمية ال�ق��درات و�إ�صالح
ال �ع�لاق��ات االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
والريا�ضية" .و�أو�ضح انه "منذ العام

 2005فتحنا دورات للمهند�سني وعدد
من خريجي الكليات ،وقمنا ب�إعداد 13
بحث ًا لطلبة كلية الطب ،و�أع��ددن��ا عدة
م�شاريع للمجتمع املدين لت�أ�سي�س مركز

احتفال افتتاح مركز عينكاوا االكادميي

م��ؤت��م��ر
�أربيل /املدى

تعيني للم�سنني يف عينكاوة".
ومهمة هذا املركز تنمية وتعزيز القدرات
يف جم��االت الهند�سة والطب البيطري
وال��زراع��ة وال���ص�ي��دل��ة وط��ب الأ�سنان
والقانون.
و�صرح ان�س نباتي م�س�ؤول املركز ب�أن
االنتماء اىل ع�ضوية املركز �سيقت�صر
ع �ل��ى جم �م��وع��ة م ��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن يف
االخت�صا�صات الطبية والقانونية.
و�أ���ض��اف :امل��رك��ز �سيعمل ع�ل��ى تقدمي
اخل��دم��ات لأع �� �ض��ائ��ه م��ن خ�ل�ال �إقامة
الدورات وتنظيم الندوات واملحا�ضرات
لتن�شيط القدرات املوجودة لدى منت�سبي
املركز .و�أو�ضح نباتي ان املركز �سيعمل
ب�شكل م�ستقل ،و كمنظمة غري حكومية
و�إح� ��دى منظمات املجتمع امل ��دين يف
�إقليم كرد�ستان ولن تتدخل احلكومة يف
�ش�ؤون املركز.

اختتام م�ؤمتر للكلدان ال�سريان الآ�شوريني يف �أربيل

اختتمت يف �أربيل �أعمال امل�ؤمتر ال�شعبي
ال �ك �ل��داين ال �� �س��ري��اين الآ� � �ش� ��وري الثاين
ال��ذي ��ش��ارك فيه �أك�ث�ر م��ن �أل�ف��ي �شخ�صية
م��ن �أب �ن��اء ال�ط��ائ�ف��ة امل�سيحية يف العراق
وامل�ن�ط�ق��ة ،ومم�ث�ل��ون ع��ن جمل�س النواب
العراقي وبرملان كرد�ستان وحمافظ �أربيل

بالإ�ضافة �إىل ممثلي القن�صليتني الرو�سية
والأمريكية.
وق� ��ال ع���ض��و امل�ج�ل����س ال �ق��وم��ي الكلداين
الآ�شوري جورج ميا ،بح�سب "راديو �سوا":
�إن ح�ضور هذا العدد للم�ؤمتر الثاين ي�ؤكد
�أهمية اخلروج بتو�صيات ومقررات باجتاه
وح ��دة �أب �ن��اء �شعبنا ال�ك�ل��داين ال�سرياين

الآ�� � �ش � ��وري ووح� � ��دة اخل� �ط���اب ال �ق��وم��ي
واملطالبة باحلقوق القومية وم��ن �ضمنها
احلكم الذاتي".
وطالب امل�ؤمتر بتثبيت حق ال�شعب الكلداين
ال�سرياين الآ��ش��وري يف احلكم الذاتي يف
الد�ستور العراقي وذلك بعد �أن مت �إقراره يف
د�ستور �إقليم كرد�ستان.

ح��ل��ب��ج��ة

قريب ًا ح�سم ّ
ملف ق�ضية الق�صف الكيمياوي حللبجة
ال�سليمانية /املدى
ق��ال ك��وران �أده��م رئي�س هيئة حمامي ال��دف��اع يف
ق�ضية حلبجة� ،إن حمكمة التمييز يف حمكمة
اجلنايات العراقية العليا وافقت على دعوى لهيئة
حم��ام��ي ال���دف���اع يف م��ل��ف ق�����ص��ف م��دي��ن��ة حلبجة
بال�سالح الكيمياوي حول حماكمة  4متهمني بهذا
امللف.
و�أ���ض��اف ،بح�سب  :PUKmediaبعد �إمتام
�إجراءات خا�صة بامللف� ،أجل رئي�س املحكمة احل�سم
النهائي لهذا امللف اىل ان يتم انتهاء التحقيق مع
جميع املتهمني بهذه الق�ضية ،ونحن يف هيئة الدفاع
طلبنا البت يف ح�سم ملف املتهمني الرئي�سيني يف
ق�ضية حلبجة ويف مقدمتهم علي ح�سن املجيد

امللقب بالكيمياوي� ،أما بخ�صو�ص املتهمني الفارين
املتورطني يف هذا امللف فقد دعونا اىل فتح ملف
�آخر دون ربط امللفني وت�أخري الأول.
و�أك����د �أده����م ق��ائ�لا :م��ن امل��ق��رر �أن ت��دع��و حمكمة
التمييز يف غ�ضون الأيام القادمة حمكمة اجلنايات
العراقية العليا ،لتحديد يوم عقد اجلل�سة النهائية
بغية �إ���ص��دار القرار الأخ�ير بحق كل من املتهمني
على الكيمياوي و�سلطان ها�شم وف��رح��ان مطلك
اجلبوري و�صابر الدوري.
جتدر الإ�شارة اىل ان حمكمة اجلنايات العراقية
العليا ب���د�أت حماكمة املتهمني يف ق�ضية ق�صف
حلبجة يف  2007/12/21و�أدى � 34شاهد ًا
وم�شتكي ًا ب�شهادتهم يف  36جل�سة.

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
املركز الوطني لل�صحة وال�سالمة املهنية

و�أع��رب ع�ضو امل�ؤمتر بهنام الباز عن �أمله
يف التو�صل من خالل هذا امل�ؤمتر �إىل تثبيت
احلكم الذاتي للكلدان ال�سريان الآ�شوريني
يف الد�ستور العراقي.
و�أك ��د امل ��ؤمت��رون �إن �إق ��رار احلكم الذاتي
لل�شعب الكلداين ال�سرياين الآ��ش��وري هو
�ضمان للوحدة الوطنية يف العراق.

ندوة ب�شـــ�أن "احلماية القانونية
يف �ضوء قانون العمل ال�صحفي"
دهوك /املدى
�ألقى القانوين وال�صحفي عبد الكرمي يحيى
ال��زي�ب��اري حما�ضرات اجلل�سة الأخ�ي�رة يف
ن��دوة خ�ص�صت ملناق�شة م�شروع "احلماية
القانونية يف �ضوء قانون العمل ال�صحفي
يف �إقليم كرد�ستان  12وعلى قاعة منتدى
�سررم للطلبة يف مدينة دهوك بح�ضور "20
ً
�صحفيا من عدد من املجالت ال�صادرة يف
"
املحافظة و�ضمن الأن�شطة املتوا�صلة لفرع
دهوك لنقابة �صحفيي كرد�ستان.
وق��ال �سكرتري ف��رع ده��وك لنقابة �صحفيي
كرد�ستان �إ�سماعيل ط��اه��ر ،ب ��أن "�صحفيني
من جمالت "هيلني وكورد زووم وجنم بيت
نهرين و�سنيلة وبياما زانكويا دهوك ودوبان
و� �س �ت��ارت ك��رد��س�ت��ان وم �ت�ين وك�ب�ر و�شيدا

و�سيالف و�شالول ومعلتا وقباغ" قد �شاركوا
يف اجلل�سة ومت خاللها �شرح م��واد وفقرات
قانون العمل ال�صحفي ال��ذي �صدر يف �شهر
�أيلول  2008من برملان �إقليم كرد�ستان واملواد
املتعلقة باجلماية القانونية لل�صحفيني والتي
تهدف اىل االهتمام بالقانون وم��دى تعميق
املبادئ التي يحتويه القانون امل��ذك��ور .كما
�أ�شار �سكرتري فرع دهوك للنقابة اىل ان هذه
اجلل�سة كانت الأخرية يف مدينة دهوك و�سبق
ان مت��ت �إق��ام��ة ث�لاث جل�سات �أخ��رى مماثلة
ل �ك��وادر و�صحفيي ال �ق �ن��وات التلفزيونية
واملحاطات الإذاعية وال�صحف ال�صادرة يف
املدينة ،كما ان ث�لاث جل�سات �أخ��رى �ستتم
�إقامتها ل�صحفيي مناطق ئاميدى وزاخو
وئاكرى خالل الأ�سبوعني املقبلني.

اعالن مناق�صة رقم ( ) ل�سنة 2009

م�شروع �إن�شاء بناية ق�سم ال�صحة وال�سالمة املهنية يف الديوانية
تعلن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية /املركز الوطني لل�صحة وال�سالمة
املهنية عن وجود مناق�صة م�شروع �إن�شاء بناية ق�سم ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف الديوانية .فعلى ال�شركات احلكومية واالهلية االن�شائية ذات الت�صنيف
الدرجة ال�ساد�سة فما فوق مراجعة مقر الدائرة يف الوزيرية قرب اجلامعة
امل�ستن�صرية للح�صول على وثائق املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )100,000مئة
�ألف دينار غري قابل للرد .ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق وخمتوم يت�ضمن
العر�ض الفني وج��داول الكميات امل�سعرة وامل�ستم�سكات وتكون اال�سعار
خال من احلك وال�شطب
املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وبخط وا�ضح ٍ
وجميع الأوراق تكون خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة �إجن��از العمل
ويتم و�ضع الظرف داخل �صندوق العطاءات يف ديوان ال��وزارة علما بان
�آخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم الثالثاء
امل�صادف  2009/12 /22و�سيهمل العطاء غري امل�ستويف لل�شروط ويتحمل
من تر�سو عليه املناق�صة �أجور االعالن.
و�سيتم عقد م�ؤمتر لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يوم االربعاء امل�صادف
 2009/12/16ويجب ح�ضور ممثلني خمولني �أثناء فتح العطاءات علما �أن
الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.

امل�ستم�سكات املطلوبة:ـ

1ـ هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة ال�ساد�سة فما فوق نافذة املفعول.
2ـ تقدم ت�أمينات �أولية وبن�سبة ( )%1من مبلغ العطاء ترفع �إىل ( )%5عند
االحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي
معتمد معنون اىل املركز الوطني لل�صحة وال�سالمة املهنية وال يقبل ال�صك
العادي.
3ـ تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذ ل�سنة .2009
4ـ و�صل �شراء م�ستندات املناق�صة.
5ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة و�إجازة ممار�سة املهنة.
6ـ تثبيت عنوان ال�شركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7ـ قائمة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية الذاتية
تت�ضمن ا�سماء املالك الهند�سي والفني واالداري والآليات العائدة لل�شركة
�أو �أي مواد �أخرى.
8ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.

املدير العام

