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التقى ع�ضو برملان ايطالي ًا �سابقا

مش��ا ر كة

ال�سليمانية  /املدى

دهوك  /املدى

اربيل  /املدى

وجوب رفع م�ستوى متثيل بريطانيا فيه .ويف حمور
�آخر من اللقاء مت التطرق اىل عملية الإنتخابات العامة
و�أهميتها .
وك ��ان ح��ل امل���ش��اك��ل ال�ع��ال�ق��ة ب�ين الإق �ل �ي��م واحلكومة
الفدرالية عن طريق احلوار والتفاهم حمورا �آخر يف
هذا اللقاء.
كما ا�ستقبل م�سعود ب��ارزاين رئي�س �إقليم كرد�ستان
داريو ريفولتا ع�ضو الربملان الإيطايل ال�سابق و�صديق
ال�شعب الكردي .
ويف جل�سة لقاء متت الإ�شارة اىل و�ضع �إقليم كرد�ستان
حاليا ،وو�صفت ج�ه��ود االقليم ال�ستقبال ال�شركات
الأوربية من اجل اال�ستثمار باملهمة.
كما تطرق اجلانبان �أي�ضا اىل تقوية العالقات بني �إقليم
كرد�ستان وال�شركات الإيطالية .

عقد جمل�س وزراء اقليم كرد�ستان برئا�سة
ال��دك�ت��ور ب��ره��م �صالح وح���ض��ور نائب
رئي�س احلكومة �آزاد ب��رواي  ،اجتماع ًا
لبحث �آخ��ر امل�ستجدات ال�سيا�سية على
ال�ساحتني ال�ع��راق�ي��ة والكرد�ستانية.
واعترب اقرار قانون االنتخابات العراقية
ال�ق��ادم��ة ال�ت��ي �ستجري يف � 26شباط
ال �ق��ادم اجن ��از ًا مهم ًا ،م ��ؤك��د ًا على دور
املفاو�ض الكردي ووحدة ال�صف والقرار
ال�سيا�سي الكردي يف التعامل مع هذه
امل�س�ألة .كما بحث املجل�س م�س�ألة نق�ص
الطاقة الكهربائية يف الفرتة االخرية.
وق� ��دم وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء ت �ق��ري��ر ًا خالل
االج �ت �م��اع ح ��ول امل���ش��اك��ل واملعوقات
املوجودة و�سبل تذليل هذه املعوقات.
و �أكد رئي�س ال��وزراء على �أهمية توفري
خدمة الكهرباء ملواطني كرد�ستان مبدي ًا
ا�ستعداد حكومته ملتابعة هذا املو�ضوع
و�سبل توفري الو�سائل الالزمة ملحطات
الطاقة .كما تناول الإجتماع من جانب
�آخر ورقة عمل ب�ش�أن �سرتاتيجية التعليم
العايل والبحث العلمي يف كرد�ستان .ويف
هذا ال�صدد اكد املجل�س على �ضرورة منع
التدخل احلزبي يف ��ش��ؤون اجلامعات
وع ��دم ال���س�م��اح مب�م��ار��س��ة الن�شاطات
احلزبية داخ��ل احل��رم اجلامعي ،ومنع
القبول اخلا�ص ،وو�ضع معايري خا�صة
لقبول املوظفني يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي.و �أكد جمل�س الوزراء
على �أهمية الإل �ت��زام باملعايري العلمية
املتبعة يف اجل��ام�ع��ات اخل��ا��ص��ة ،وذلك
من �أج��ل الإرت�ق��اء بامل�ستوى الأكادميي
يف كرد�ستان .ويف �سياق �آخر وبح�سب
 KRGناق�ش املجل�س خالل اجتماعه
م�س�ألة الأمن الغذائي يف كرد�ستان وقرر
ت�أ�سي�س م��دي��ري��ات خا�صة بال�سيطرة
النوعية يف م�ؤ�س�سات حكومة االقليم.

ويف نهاية الإج�ت�م��اع ق��دم وزي��ر املالية
والإق�ت���ص��اد ت�ق��ري��ر ًا ع��ن الإ�ستعدادات
اجلارية مل�شروع قانون امليزانية العامة.
مو�ضحا ان العمل م�ستمر للإنتهاء منه
وت�ق��دمي��ه ل�برمل��ان ك��رد� �س �ت��ان.وق��د قرر
جمل�س ال��وزراء تقلي�ص امل�صاريف يف
جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية والرتكيز
على توفري اجل��زء الأك�ب�ر م��ن امليزانية
للإ�ستثمار وامل�شاريع اخلدمية.
من جانب �آخر بحث رئي�س حكومة �إقليم
كرد�ستان برهم �أحمد �صالح يف �أربيل مع
قائد قوات متعددة اجلن�سيات يف �شمال
العراق (توين لوكولو) كيفية املحافظة
ع�ل��ى الأم� ��ن واال� �س �ت �ق��رار يف املناطق
املتنازع عليها.
و�أكد رئي�س حكومة الإقليم على �ضرورة
و� �ض��ع خ�ط��ة حمكمة ال��س�ت�ت�ب��اب الأم��ن
يف تلك امل�ن��اط��ق ،حتى تتمكن حكومة
�إق�ل�ي��م كرد�ستان م��ن �إي���ص��ال اخلدمات
ال�ضرورية �إليها وخ��دم��ة �أهاليها .كما
جرى يف اللقاء ،بحث الأو�ضاع الأمنية
يف حمافظة نينوى� ،إ�ضافة �إىل العالقات
ب�ين ح�ك��وم��ة الإق �ل �ي��م وق� ��وات متعددة
اجل�ن���س�ي��ات .م��ن جهة اخ��رى ا�ستقبل

الطفــولـة

الدكتور برهم احمد �صالح رئي�س حكومة
اقليم ك��رد��س�ت��ان  ،ب�ي��ان ج�بر الزبيدي
وزي ��ر امل��ال�ي��ة يف احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة
ي��راف�ق��ه ف��ري��ق عمل رف�ي��ع امل�ستوى من
وزارة املالية .ويف االجتماع مت بحث
امل�سائل املالية ،واال�سراع يف حل امللفات
العالقة وفق الد�ستور .وق��ال �صالح يف
م�ؤمتر �صحفي م�شرتك :ان هذه الزيارة
�ستكر�س ملناق�شة امل�سائل املالية العالقة
بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم
كرد�ستان.
وا� �ض��اف رئي�س حكومة االق�ل�ي��م الذي
م��ن امل ��ؤم��ل ان ي ��زور ب �غ��داد ق��ري�ب��ا ،ان
"امل�سائل العالقة ال ميكن ان حتل بني
ليلة و�ضحاها ،ولكن االجتاه نحو ايجاد
حلول منا�سبة لها هو يف حد ذاته خطوة
مهمة .من جانبه �شدد وزير املالية على
�ضرورة العمل مع ًا كفريق واحد اليجاد
احللول جلميع امل�سائل املالية العالقة بني
بغداد واربيل.
واعلن الزبيدي ان االجتماعات الر�سمية
�ستبد�أ  ،و�سيتم بحث جملة ق�ضايا بينها
التخ�صي�صات املالية القليم كرد�ستان يف
موازنة .2010

وديع غزوان
تعر�ضت الطفولة يف اقليم كرد�ستان �سابق ًا اىل
احل��رم��ان واالذى وح��رم��ت ل�سنوات طويلة من
التمتع باب�سط احل �ق��وق وا��ض�ط��رت�ه��ا الظروف
القاهرة اىل ن�سيان اب�سط االجواء التي يجب ان
توفر اىل هذه الفئة العمرية  ,واالكرث ايالم ًا انهم
�شاهدوا �صور القتل والدمار بام اعينهم .الطفولة
يف كرد�ستان كانت ول�سنوات �ضحية حمالت القمع
والتدمري واال�ضطهاد � ,صور عا�شتها اجيال عديدة
منهم ومل تفارق ذاكرتهم  .وكان جتاوز هذه احلالة
يتطلب اهتمام ًا خا�ص ًا وا�ستثنائي ًا بحقوق االطفال
املنتهكة واج�� ��راءات غ�ير اع �ت �ي��ادي��ة تعيد لهذه
ال�شريحة بوارق االمل والبهجة .
ان ال�سنوات ال�سابقة واملمتدة اىل زمن غري قليل
امل��و��س��وم��ة ب��ان��واع اال��ض�ط�ه��اد وال�ق�ه��ر  ,اف��رزت
م�شاكل اجتماعية كبرية انعك�ست �سلب ًا على تكوين
�شخ�صية الطفل الكرد�ستاين  ,ما القى على اجلهات
املخت�صة يف االقليم م�س�ؤولية م�ضاعفة ملعاجلة ما
تعر�ضت له الطفولة من ت�شويه وعذاب  . .معاجلة
مل تكتف با�صدار القوانني ح�سب  ,بل اجتهت نحو
منظمات املجتمع املدين ملمار�سة دورها يف جمال
التوعية والقيام بحمالت تثقيفية ونقا�شية مع
اال�سر خا�صة يف القرى والق�صبات النائية ركزت
على �شرح معاين الطفولة وتر�سيخ حماية حقوقها
وفق تعاليم االديان ال�سماوية واملواثيق الدولية .
وقد تنبهت القيادة الكرد�ستانية مبكر ًا اىل وجود
خلل يف املجتمع ازاء هذا اجلانب وق�صور يف فهم
حقوق الطفل  ,يتطلب جهودا مكثفة وجمموعة
اج� ��راءات تت�ضافر فيها اجل �ه��ود احلكومية مع
الفعاليات اجلماهريية  ،وات �ب��اع ا�ساليب اكرث
فاعلية ملعاجلة هذا اخللل ،متحورت يف اجتاهني
االول االه�ت�م��ام بالعائلة ب�شكل ع��ام ومواجهة
مظاهر العنف �ضد الن�ساء لعالقته بالتن�شئة وتربية
الطفل  ،والثاين الرتكيز على حماية الطفل ومنع
كل ا�شكال امتهان حقوقه وحماربة مظاهر العنف
والتعذيب لهم باية �صورة كانت .
وانطالقا من ذلك ركزت القائمة الكرد�ستانية يف
برناجمها على ه��ذا امل��و��ض��وع حيث اك��دت على
م��راج�ع��ة ال�ق��وان�ين اخل��ا��ص��ة بالن�ساء واالطفال
وا���ص��دار اخ ��رى ج��دي��دة  ،وت��وف�ير احل�ضانات
لالمهات املوظفات  ،وتفعيل قانون منع ت�شغيل
االط �ف��ال  ،وت��وف�ير االم��اك��ن الرتفيهية واملالعب
وتطوير رعاية االطفال امل�شردين ،والرتكيز على
تنمية �شخ�صية م�ستقلة للطفل .
ان جممل هذه الفعاليات تقع �ضمن مهام اجلهات
الت�شريعية والتنفيذية م��ا ي�ستلزم هنا التذكري
بالدور الذي ينبغي ان تقوم به منظمات املجتمع
امل��دين ليرتافق مع الفعاليات الر�سمية االخرى
خللق بيئة �سليمة ومنا�سبة للطفولة  ،ترت�شح من
خاللها اجيال قادرة على خدمة الوطن .

جمل�س وزراء االقليم

حكومة االقليم ت�شارك فـي م�ؤمتر االمم املتحدة للتغريات املناخية

توجه اىل كوبنهاكن وف��د من حكومة
اقليم ك��رد���س��ت��ان ي��ت��أل��ف م��ن الدكتور
دي��ن��دار زي��ب��اري من�سق حكومة اقليم
ك��رد���س��ت��ان ل�������ش����ؤون االمم املتحدة
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال��دك��ت��ور انور
عبدالله م�ست�شار ب��رام��ج التنمية يف
حكومة االقليم ،اىل جانب وف��د رفيع
امل�����س��ت��وى م��ن احل��ك��وم��ة الفيدرالية

م��ش��اري��ع

جمل�س الوزراء يبحث عدد ًا من الق�ضايا

رئي�س اقليم كرد�ستان مع م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الربيطانية

اربيل  /املدى

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اج��ت��م��اع

الرئي�س بارزاين يبحث تطوير
العالقات مع بريطانيا

ناق�ش رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين يف �صالح
الدين مع فرانك بيكر م�س�ؤول ملف العراق يف وزارة
اخلارجية الربيطانية العالقات بني بريطانيا و�إقليم
كرد�ستان و�سبل تطويرها .
وو�صف الرئي�س بارزاين هذه العالقات باملهمة ،م�شريا
اىل الو�ضع امل�ستقر يف �إقليم كرد�ستان وال�ضامن
لل�شركات الربيطانية ا�ستثمار ر�ساميلها وامل�شاركة يف
�إعمار االقليم .م�ؤكدا �أن بريطانيا با�ستطاعتها م�ساعدة
كرد�ستان يف جماالت كثرية.
من جهته �أعرب فرانك بيكر عن �سروره بتقدم وتطور
الإقليم ،متمنيا �أن ت�ستفيد ال�شركات الربيطانية من
االم��ن والإ�ستقرار فيه  ،م�شددا على تطوير العالقات
بني بريطانيا وحكومة �إقليم كرد�ستان ،وم�ؤكدا على

كرد�ستان
Kurdistan

العراقية حل�ضور اجتماع تعقده االمم
املتحدة عن التغري املناخي وي�ستمر
لغاية الثامن ع�شر من ال�شهر اجلاري
 .2009و�سيح�ضر امل�ؤمتر ر�ؤ�ساء دول
وخرباء وم�ست�شارون و�صحفيون من
 180دول��ة للتو�صل اىل ات��ف��اق دويل
جديد ملعاجلة تغري امل��ن��اخ .والنتائج
التي �سيخرج بها امل�ؤمتر �ستدخل حيز
التطبيق اعتبارا من االول من كانون

الثاين . 2013
ومن املتوقع �أن يح�ضر امل�ؤمتر الرئي�س
االم��ري��ك��ي ب����اراك اوب���ام���ا والرئي�س
ال�صيني هو جنتاو يف ح��ال ح�صول
بع�ض التطورات لالتفاق عليها .وكذلك
من بني احل�ضورعدد من ال�شخ�صيات
املهمة ممثلني عن الدول النامية ،والتي
يخ�شى �أن تقوم بتكرار �أخطاء الدول
ال�صناعية الكربى يف اوربا وامريكا
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ال�شمالية واالحتاد ال�سوفيتي �سابقا.
واالن متار�س ال�ضغوط على البلدان
ال��غ��ن��ي��ة ل��ل��م��واف��ق��ة ع���ل���ى تخفي�ض
ان��ب��ع��اث��ات��ه��ا احل���راري���ة بن�سبة %80
بحلول عام ( 2050بريطانيا بالفعل قد
وقعت هذا االتفاق) للحد من التغريات
املناخية.
وعلى كوبنهاكن ان جتعل الواليات
امل���ت���ح���دة م���ن ���ض��م��ن امل���وق���ع�ي�ن على

االتفاقية اجل��دي��دة حيث يبلغ تعداد
�سكانها  250مليون ن�سمة (هذه ن�سبة
اقل من  %5من جمموع �سكان العامل).
والن�سبة التي ت�ساهم بها اكرث من %30
من جمموع اخلوانق.
وكذلك اقناع الدول النامية بعدم تكرار
االخطاء التي �سبق ان قامت بها الدول
ال��غ��رب��ي��ة وا���س��ت��خ��دام التكنولوجيا
اخل�ضراء.

�أن�شاء م�ست�شفى الطـوارئ فــي ق�ضـــاء زاخـــــــو �إن�شاء  50الف ثالثة م�ؤمترات علمية تنظمها جامعة ال�سليمانية
الطبية وت�شمل الطب الب�شري وطب امل ��ؤمت��رات ،علما �أن��ه مت ا�ستح�صال
ال�سليمانية PUKmedia /
وحدة �سكنية
بد�أت جامعة ال�سليمانية حت�ضرياتها اال� �س �ن��ان وال �ت �م��ري ����ض وال�صيدلة موافقة وزارة التعليم العايل والبحث

اح��ت��ف��ل ق�����ض��اء زاخ���و ب��اف��ت��ت��اح م�ست�شفى
ال��ط��وارئ بح�ضور ك��ل م��ن حمافظ دهوك
مت��ر رم�����ض��ان وم�����س ��ؤول م��ك��ت��ب االعمار
التابع لقوات التحالف يف اقليم كرد�ستان
وم�������س����ؤول ال���ف���رع ال��ث��ام��ن للدميقراطي
الكرد�ستاين.
والقى حمافظ دهوك كلمة باملنا�سبة هن�أ من
خاللها اهايل زاخو بافتتاح هذا امل�ست�شفى
متمنيا ان يكون يف م�ستوى يليق باهايل
املنطقة.
وا���ش��ار اىل االه��م��ي��ة ال��ت��ي توليها ادارة
املحافظة لق�ضاء زاخو وخمططاتها من اجل
تنفيذ م�شاريع خدمية اخرى فيها.
واك��د رم�ضان يف حديثه ان��ه �سيتم خالل
العام املقبل بناء م�ست�شفى ل��ل��والدة حيث
مت ا�ستكمال االجراءات لتنفيذه ،باال�ضافة
اىل تخ�صي�ص  4مليارات دينار من ميزانية
 2010لتنفيذ ه��ذا امل�����ش��روع احل��ي��وي يف
املنطقة.
والقيت يف حفل افتتاح امل�ست�شفى كلمات
اخ����رى ت��ن��اول��ت اه��ت��م��ام ح��ك��وم��ة االقليم

ال�سليمانية  /املدى

جانب من احتفالية م�ست�شفى الطوارئ
منطقتهم.
يذكر ان كلفة تنفيذ م�ست�شفى الطوارئ يف
ق�ضاء زاخو بلغت  4ماليني دوالر مع ت�أمني
كافة امل�ستلزمات الالزمة له.

باجلانب ال�صحي حيث القى م�س�ؤول مكتب
االعمار و املدير العام لل�صحة يف حمافظة
دهوك كلمات هن�أوا فيها اهايل ق�ضاء زاخو
باجناز هذا امل�شروع اخلدمي واحليوي يف

وزارة التجــــارة

ال�شركة العامة لتجارة املواد الإن�شائية  /الق�سم القانوين

اعــــــــالن

�إعادة اعالن مناق�صة ا�ستريادية برقم:

MOT/ICM/8/ 2009

تعلن ال�شركة العامة لتجارة املواد االن�شائية عن مناق�صة جتهيز كمية ( )225000طبقة من املعاك�س الأبي�ض من كافة املنا�شئ كحد �أدنى
والكمية النهائية من خيار امل�شرتي.
فعلى الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة الق�سم القانوين يف ال�شركة العامة لتجارة املواد الإن�شائية الكائن يف بغداد� /ساحة
الأندل�س ل�شراء ال�شروط واملوا�صفات مقابل دفع مبلغ قدره  250000دينار (مائتان وخم�سون �ألف دينار) غري قابل للرد ويقدم العطاء
يف ظرف مغلق وخمتوم مثبت عليه �أ�سم املناق�صة ويتم و�ضعه يف �صندوق العطاءات ويكون �آخر موعد ال�ستالم العطاءات ال�ساعة الثانية
ع�شرة ظهر ًا من يوم الأحد امل�صادف  2009/12/20وتكون العرو�ض نافذة لغاية �شهرين م�شفوعة بت�أمينات �أولية مبوجب كفالة م�صرفية
(  )BidBondغري م�شروطة لأمر ال�شركة �صادر من كافة امل�صارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي مبوجب �صك م�صدق وبن�سبة
( %1واحد باملائة) من مبلغ العطاء ويتم ذكر رقم املناق�صة �أعاله فيه على �أن تقدم ن�سبة  %5من قيمة العقد خالل  15يوم ًا فقط و�أن يرفق
مع العطاءات امل�ستم�سكات التالية:ـ
الت�أمينات املطلوبة:ـ
�صورة هوية االحوال املدنية  /البطاقة التموينية �أو بطاقة ال�سكن  /كتاب الهيئة العامة لل�ضرائب /هوية غرفة جتارة بغداد للتجار نافذة
و�شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة بالن�سبة لل�شركات و�سوف ي�ستبعد �أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط �أعاله و�أن ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ
العطاءات /ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الن�شر والأعالن.
ميكن اال�ستف�سار عن املناق�صة بدون ذكر الأ�سعار �ضمن الفرتة املحددة لالعالن وعلى الربيد االلكرتوين التايل:ـ
TENDEPT@TRADING-CONSTRUCTION.COM
املهند�س
عبد املح�سن عنرب الركابي
املدير العام
ورئي�س جمل�س الإدارة
2009/12/7

ك�شف هري�ش حمرم رئي�س هيئة
اال��س�ت�ث�م��ار يف اق�ل�ي��م كرد�ستان
عن دخول عدة م�شاريع لبناء 25
ال��ف وح��دة �سكنية حيز التنفيذ
 ،ف�ضال عن البدء بتنفيذ  25الف
وحدة �سكنية ا�ضافية خالل الفرتة
القليلة القادمة تقع اغلبيتها �ضمن
حم��اف �ظ��ة ال���س�ل�ي�م��ان�ي��ة ومنطقة
كرميان.
وا�شاررئي�س هيئة اال�ستثمار اىل
ان امل�شاريع ت��وزع��ت اي�ضا على
كالر وكفري وحلبجة ورانية.
واك��د ان حكومة اقليم كرد�ستان
� �س �ت �ك �ث��ف ج� �ه ��وده ��ا يف �سبيل
ح ��ل م���ش�ك�ل��ة ال �� �س �ك��ن م ��ن خالل
تخ�صي�ص ميزانية كبرية خا�صة
ان القائمة الكرد�ستانية وعدت
مبعاجلة م�شكلة ال�سكن با�سرع
وقت ممكن.

لعقد ثالثة م��ؤمت��رات علمية يف عام
 .2010و�أو�ضح الربوفي�سور الدكتور
نزار حممد امني م�ساعد رئي�س جامعة
ال�سليمانية لل�ش�ؤون العلمية والبحث
العلمي والدرا�سات العليا قائال :مت
ت�شكيل ثالث جلان حت�ضريية با�شرت
عملها لغر�ض االع���داد الق��ام��ة ثالثة
م��ؤمت��رات علمية يف االخت�صا�صات

والعلوم ال�صرفة والتطبيقية  ،وت�شمل
اخ�ت���ص��ا��ص��ات ال �ه �ن��د� �س��ة ،العلوم،
ال ��زراع ��ة ،ال �ط��ب ال �ب �ي �ط��رة ،العلوم
الرتبوية والعلوم االن�سانية وت�شمل
باقي كليات جامعة ال�سليمانية.
وتت�ألف هذه اللجان من ا�ساتذة �أكفاء
ذوي خ�برة علمية كبرية وه��ي الآن
تقدم مقرتحاتها الالزمة لتنفيذ هذه

العلمي يف اقليم ك��رد��س�ت��ان م�سبق ًا
الجراء هذه امل�ؤمترات ومل حتدد حلد
الآن املواعيد النهائية لهذه امل�ؤمترات
العلمية .وا�ضاف :ان طموح جامعتنا
ه��و ان ي���ش�ترك يف ه��ذه امل ��ؤمت��رات
العلمية ال�ث�لاث��ة ب��اح�ث��ون م��ن اقليم
كرد�ستان واجلامعات العراقية ا�ضافة
اىل باحثني من خارج العراق.

افتتاح ممثليات لبولونيا وكرواتيا مطلع العام املقبل
�أربيل /املدى

من املقرر افتتاح ممثليات دبلوما�سية لكل من كرواتيا
وبولونيا ب�شكل ر�سمي يف �إقليم كرد�ستان مطلع العام
املقبل لتكون ع��ام��ل تقوية وت��وط�ي��د ل�ع�لاق��ات الإقليم
مع تلك ال��دول .و�صرح فالح م�صطفى ،م�س�ؤول دائرة
العالقات اخلارجية يف حكومة �إقليم كرد�ستان ،ان هذا
ي�أتي يف �إطار اجلهود املن�سقة مع وزارة اخلارجية يف
حكومة العراق االحتادي،الفتتاح املمثليات والبعثات

الدبلوما�سية للدول الأجنبية يف �إقليم كرد�ستان.
وا�� �ض ��اف ب�ح���س��ب  : KRGم �ن��ذ ف�ت�رة ك��ان��ت هناك
حم ��اوالت الفتتاح بع�ض املمثليات ل��دول �أجنبية يف
الإقليم ،و�صلت بع�ضها اىل مراحلها النهائية ،وخا�صة
بولونيا ،حيث من املتوقع �أن تفتتح ممثليتها ب�شكل
ر�سمي مطلع العام املقبل  ،باال�ضافة �إىل كرواتيا التي
كانت قد افتتحت ملحقية جتارية لها يف الإقليم وتنوي
افتتاح ممثلية لها.

Ministry of Trade

State Trading Co. For Construction Materials / Legal Department

Announcement

RE Announcement Tender no.: MOT/ICM/8 /2009

State Trading Co, For Construction Materials hereby announces about a tender for supplying the quantity of
(225000) sheets white plywood from (all) origins and the final quantity will be specified by the buyer.
So for all bidders who are willing to participate in this lender, they have to visit the legal, department in the head
quarter of the State: Trading Co. For Construction Materials in Baghdad, At-Andalus Square to obtain this
tender against non refundable amount of 25000 Iraq Dinars.
Offers should be submitted in a closed envelope sealed with the stamp of the Company's name, and marked
with the tender no, These offers must he put in the tender's box on the head quarter of State Trading Co. For
Construction Materials. The deadline for accepting the offers is Sunday 20 /12/ 2009 at 12:00 hrs pm Baghdad local
time and offers are valid far reply up to two months.
Offers must be accompanied by unconditional (bid bond) issued through all banks which is dependable from
central bank of Iraq that mention the number of the above tender or authenticated check at rate of 1% from The
bid's value issued by tender number only in favor of State Trading Co. For Construction Materials which cover the
participation of tender valid One month and submit 5% from contract value after awarding within (15) days only.
The bidder have to submit copies of the following documents:
ID. Ration Card. Certificate From your country's Trade Chamber, A clearance from the General Authority of
Taxes, Certificate of lncorporation.
Any offers received without any of the above mentioned terms, and conditions will be neglected.
Furthermore, State Trading Company for Construction Materials is not obliged to accept lower prices and
announcement and advertisement charges are on whom,
Tender firm with.
We can receive all questions about tender without mentioning prices within period of announcement for under
below e-maiI; TENDEPT@TRADING-CONSTRUCTION.COM

Engineer
Abdulmuhsin A. Al-Rikaby
Chief councel of state
Trading company for constraction
Materials

