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تونس: قياديان أمنيان ينفيان قتل متظاهرين خالل الثورة
 Jتونس/ وكاالت

و�س����ط �حتجاجات �أه����ايل قتلى وجرح����ى »ثورة 
�ليا�س����مني« رفعت �ملحكمة �البتد�ئية �لع�س����كرية 
�لد�ئم����ة بتون�س جل�س����تها �لثاني����ة يف ما يعرف 
بق�س����ية »�س����هد�ء وجرحى �لثورة« جل�ستها، وقد 
�أثارت �س����هاد�ت �ثن����ني من �مل�س����وؤولني �الأمنيني 
�ل�سابقني غ�س����ب �حل�س����ور بعد نفي �إعطاء �أو�مر 
باإط����اق �لن����ار على �ملحتج����ني. فقد �أك����د مدير 
ع����ام �الأمن �لعمومي �ل�س����ابق، لطف����ي �لزو�وي، 
�أن �إد�رت����ه هي �لوحيدة �لت����ي تقدم خدمات �إد�رية 
و�أمنية، مبينا �أنه لي�س لديه قنا�س����ة حتت �إمرته 

�أو �سمن �لوحد�ت �لتابعة له و�أنه يتم يف �حلاالت 
�ال�س����تثنائية، �ال�س����تنجاد بفرق �لتدخل. و�أو�سح 
�أنه متت دعوته للم�س����اركة يف خلية �ملتابعة منذ 
17 دي�س����مرب/ كانون �الأول، 2010 �لتي مت �إحد�ثها 
ملتابعة �الأو�س����اع و�إ�س����د�ء �لتعليم����ات �الأمنية، 
م�س����ر� �إىل �أن �لتعليم����ات كانت تق�س����ي ب�س����بط 
�لنف�س و�سحب �الأ�س����لحة وتاأمينها و�الن�سحاب �إىل 
د�خل �ملر�ك����ز �الأمنية ونفى �إ�س����د�ر �أية تعليمات 
باإط����اق �لنار على �ملتظاهري����ن. و�أنكر �لزو�وي 
ت����ورط عنا�رص �الأمن �لعمومي يف �أي حادث قتل مت 
يف زمن �لثورة »با�ستثناء حالة وحيدة ح�سلت يف 
بنزرت« موؤكد� �أنه حاملا علم باالأمر طلب �لتحقيق 

يف �الأمر ح�س����ب ما يقت�س����يه �لقانون، وذلك وفقًا 
ملا نقلته وكالة �الأنباء �لتون�سية، موؤكدً� �أن لديه 
�الأدلة �لتي توؤكد �إ�س����د�ره تعليمات باالمتناع عن 
�إطاق �لر�سا�س. و�أنكر �لزو�وي ت�رصيحات مدير 
قاعة �لعمليات �ملركزية بوز�رة �لد�خلية، حممد 
�لعربي �لكرميي، �أحد �ملتهمني يف ذ�ت �لق�سية، 
�لذي قال �إن �لزو�وي كان يت�س����لم يوميا حو�س����لة 
عن �لو�سع �الأمني بالباد يف تلك �لفرتة و�أنه على 
علم ب�سقوط �ل�سحايا و�جلرحى. �أما �ملدير �لعام 
�ل�س����ابق لاأمن �لوطني، عادل �لتيويري، فقد �أكد 
ب����دوره �أنه �أعطى تعليمات بع����دم �إطاق �لنار منذ 
يوم 25 دي�سمرب/ كانون �الأول 2010، و��سدر تذكر� 

يف هذ� �ل�ساأن بالتا�س����ع من يناير/ كانون �لثاين 
2011، كم����ا قال �إنه �أ�س����در تعليمات بجلب كل من 
ثبت �إطاقه للر�س����ا�س �حلي على �ملتظاهرين �إىل 
�لعا�س����مة وقام باإعام �لنياب����ة �لعمومية غر �أن 
عزله بع����د ذلك حال دون متابعت����ه لاأمر. و�ألقى 
مدير �الأمن �لوطني �ل�س����ابق باللوم على �لقياد�ت 
�الأمنية �مليد�نية يف �س����قوط هذ� �لعدد من �لقتلى 
و�جلرحى. ي�س����ار �إىل عدد �ملتهمني يف �لق�س����ية 
ي�سل �إىل 43 �سخ�سًا، من بينهم �لرئي�س �ملخلوع، 
زين �لعابدين بن علي، ووزير�ن �سابقان للد�خلية 
وجمموعة من �سباط وعنا�رص قو�ت �الأمن �لد�خلي. 
وتطال �لق�سية �أحد�ث �لت�سدي بالقوة للمحتجني 

يف والي����ات تون�����س ومنوبة وبن عرو�����س و�أريانة 
وزغو�ن وبنزرت ونابل  و�سو�س����ة و�ملن�س����تر فى 
�لفرتة �ملمتدة بني 17 دي�سمرب/ كانون �الأول 2010  
�إىل 14 يناير/كان����ون �لثاين 2011، و�لتي �أدت �إىل 
�س����قوط 42 قتيًا و97 جريح����ا. وكان بن علي �أول 
رئي�����س تطاله رياح �لتغير �س����من ما بات يعرف 
ب�«�لربيع �لعربي،« وقد غادر باده �إىل مدينة جدة 
�ل�سعودية بعد ��ستد�د وترة �لتحركات يف �لباد، 
لت�سل ح�سيلة �لقتلى �إىل 250 �سخ�سًا. وعلى �سعيد 
مت�س����ل �أعلن رئي�س �ملحكمة �لع�سكرية يف تون�س 
�له����ادي �لعياري �أن �لريا�س جتاهلت طلب تون�س 
ت�س����ليمها �لرئي�س �ل�س����ابق زين �لعابدين بن علي 

ملحاكمت����ه بتهمة قمع �حلرك����ة �الحتجاجية �لتي 
�ندلعت �سد نظامه و�أطاحت به نهاية 2010. وقال 
�لعياري للمحامني �لذين كانو� ي�ساألونه عن جهود 
�ل�سلطات �لتون�س����ية الإعادة بن علي من �ل�سعودية 
»لقد طلبنا مرتني ت�س����ليمه لكنن����ا مل نتلق رد�«. 
و��س����توؤنفت �أم�س �الأول �ملحاكم����ة �لغيابية ل�«بن 
علي« وحو�يل �أربعني م�سئوال يف نظامه لدورهم يف 
مقتل 43 متظاهًر� و�إ�س����ابة 97 يف �لعا�سمة تون�س 
ومدن �أخرى يف �س����مال �لباد. ويف حال �إد�نتهم قد 
يتعر�س بن عل����ي و�أبرز �مل�س����وؤولني �الأمنيني يف 
نظامه وبينه����م وزير� �خلارجية �ل�س����ابقان �أحمد 

فريعة ورفيق �حلاج قا�سم لعقوبة �الإعد�م.
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إعالن عن مناقصة  
فرتة ��ستام �لعطاء�ت:

من �ل�س����اعة 8:00 �سباحا يوم 3 كانون 
�لث����اين 2012  و لغاية  �ل�س����اعة 4:00 
م�ساء� من يوم 27 كانون �لثاين 2012.

�جله����ة �ملعلن����ة : �رصكة برتو�س����اينا 
�نرتنا�س����يونال م.م.ح ف����رع �لع����ر�ق 
�ملنفذة مل�رصوع  برتو�ساينا«(  )»�رصكة 
حق����ل نفط �حللفاية ) �لذي يبعد 35 كم 
للجنوب �ل�رصقي من مدينة �لعمارة( يف 
�لعر�ق، وقد �خترت �رصكة برتو�ساينا 
لتكون مبثابة �ملنفذ مع �رصكائها �رصكة 
توت����ال و�رصك����ة برتونا�����س و�رصيكهم 
�حلكوم����ي �رصكة نفط �جلن����وب لتنفيذ 
�مل�����رصوع �ملذكور �أع����اه حتت �لعقد 

�ملوقع مع �رصكة نفط مي�سان .
�ملناق�س����ة �ملر�د �الأعان عنها مدرجة 

�أدناه:
1.توف����ر خدم����ة �ل�س����يانة ملر�ف����ق 

�النتاج.
رقم �ملناق�سة:

HFY-CON/PD0081-0108 
تفا�سيل �لعطاء :

للم�س����اركة  �لدع����وة  طل����ب  •ر�س����وم 
باملناق�سة :100 دوالر �أمريكي.

• �مل����كان �لذي يتاح به �رص�ء كر��س����ة 
�لعطاء: 

،ق�س����اء  برتو�س����اينا  �رصك����ة  خمي����م 
�لكحاء، حمافظة مي�سان، �لعر�ق.

2. �ملوؤه����ات و �لوثائ����ق �ملطلوب����ة 
للم�ساركة باملناق�سة:

2-1 مل����يء �إ�س����تمارة طل����ب �لدع����وة 
للم�ساركة بتقدمي �لعطاء.

2-2   و�سل ��ستام ر�سوم �لطلب من قبل 
�لبنك )�لرجاء بيان رقم  

 �الأعان عن �ملناق�سة(
2-3    ن�س����خة م����ن �س����هادة تاأ�س����ي�س 

�ل�رصكة.
2-4   ن�س����خة م����ن �س����هادة �لتعاق����د/ 

�لتجارة.
2-5   كتاب تخويل لل�س����خ�س �ملخول 

باأ�ستام كر��سة �لعطاء و يجب �أن
يكون �لكتاب موقع من قبل ممثل �ل�رصكة 

�لقانوين )�ملدير �ملفو�س(.
3.  معلومات �الأت�سال :

على جميع �ل�رصكات �ملهتمة بالتقدمي و 
�مل�سجلة يف �لعر�ق تقدمي كافة �لوثائق 
�ملطلوبة �ىل مكتب �لعمارة �لكائن يف 
خميم �رصكة برتو�ساينا، ق�ساء �لكحاء 

، حمافظة مي�سان، �لعر�ق.
�الأت�سال ب�ق�سم �لتعاقد ،�مل�سرتيات و 
�لدعم �للوج�س����تي ، �رصكة برتو�ساينا 

�نرتنا�سيونال م.م.ح فرع �لعر�ق .
�لربيد �الألكرتوين:

h a l f a y a _ p r o c u r e m e n t @
 petrochina-hfy.com

�لعنو�ن: خميم �رصكة برتو�ساينا، ق�ساء 
�لكحاء ، حمافظة مي�سان، �لعر�ق

Tender Announcement

Bidding collection period:
From 8:00 am on January 3rd، 
2012 to 4:00 pm on January 27th 
، 2012.
Tender by: PetroChina Intern -
tional Iraq FZE Iraq Branch )“Pe -
roChina”(، Operator at Halfaya 
Oil Field )about 35km southeast of 
Amarah city( in Iraq، PetroChina 
is assigned the operator in the co -
sortium، alongside partners Total 
E&P Iraq Petronas Carigali Sdn. 
Bhd. and the State Partner South 
Oil Company to develop Halfaya 
Oil field under contract )DPSC( 
with Missan Oil Company.
The Announced Tender is listed 
below:
1. PROVISION OF MAINT -
NANCE SERVICE FOR PR -
DUCTION FACILITIES.
Tender No. : HFY-CON/
PD0081-0108
Bidding Details:
• ITB Package Request Fee: USD 
100.00
• Place to obtain the ITB Package:
PetroChina Base Camp، Kahla’a، 
Missan Province، Iraq.
2. QUALIFICATIONS AND 
DOCUMENTS REQUIRED FOR 
ITB PACKAGE REQUEST: 
2.1 Filled ITB Package Request 
Form.
2.2 ITB request fees receipt.
2.3 Copy of Certificate of Incorp -
ration.
2.4 Copy of Certificate of Co -
tracting/Trade.  
2.5  Original Power of Attorney to 
whom ITB package.
will be issued. This Power of A -
torney must be
Signed by the legal representative 
of the interested   
    Company
1. CONTACT INFORMATION:                              
All interested companies regi -
tered in Iraq shall submit all the 
required documents to Amarah 
Office located in PetroChina Base 
Camp، Kahla’a، Missan Pro -
ince، Iraq.
Contact :  Dept. of Co -
tracts، Procurement & Logistics
PetroChina International Iraq 
FZE Iraq Branch.
E-mail : halfaya_procur -
ment@petrochina-hfy.com 
Address  : PetroChina Base 
Camp، Kahla’a،    
Missan Governorate، Iraq

إعالن عن مناقصة  
فرتة ��ستام �لعطاء�ت: 

من �ل�ساعة 8:00 �سباحا يوم 14 كانون 
�الأول 2011  و لغاية  4:00 م�ساء� من يوم 

1 �سباط 2012.
�جله���ة �ملعلن���ة : �رصكة برتو�س���اينا 
�نرتنا�س���يونال م.م.ح ف���رع �لع���ر�ق 
�ملنفذة مل�رصوع  برتو�ساينا"(  )"�رصكة 
حق���ل نفط �حللفاية ) �لذي يبعد 35 كم 
للجنوب �ل�رصقي من مدينة �لعمارة( يف 
�لعر�ق، وقد �خترت �رصكة برتو�ساينا 
لتكون مبثابة �ملنفذ مع �رصكائها �رصكة 
و�رصيكهم  برتونا����س  و�رصك���ة  توتال 
�حلكوم���ي �رصكة نفط �جلن���وب لتنفيذ 
�مل����رصوع �ملذكور �أع���اه حتت �لعقد 

�ملوقع مع �رصكة نفط مي�سان .
�ملناق�سات �ملر�د �الأعان عنها مدرجة 

�أدناه:
1. توف���ر خدمات 4  وحد�ت حفر قدرة 

1500 ح�سان. 
رقم �ملناق�سة:

 HFY-CON/OP0106-0133   
تفا�سيل �لعطاء :

�لدع���وة للم�س���اركة  ر�س���وم طل���ب   •
باملناق�سة :100 دوالر �أمريكي.

• �مل���كان �لذي يتاح به �رص�ء كر��س���ة 
�لعطاء: 

،ق�س���اء  برتو�س���اينا  �رصك���ة  خمي���م 
�لكحاء، حمافظة مي�سان، �لعر�ق.

2. �ملوؤه���ات و �لوثائ���ق �ملطلوب���ة 
للم�ساركة باملناق�سة:

2-1   مل���يء �إ�س���تمارة طل���ب �لدع���وة 
للم�ساركة بتقدمي �لعطاء.    

تاأ�س���ي�س  �س���هادة  م���ن  ن�س���خة   2-2
�ل�رصكة.

2-3   ن�س���خة م���ن �س���هادة �لتعاق���د/ 
�لتجارة.

2-4 كت���اب تخويل لل�س���خ�س �ملخول 
باأ�ستام كر��سة �لعطاء و يجب �أن

يكون �لكتاب موقع من قبل ممثل �ل�رصكة 
�لقانوين )�ملدير �ملفو�س(.

3. معلومات �الأت�سال :
على جميع �ل�رصكات �ملهتمة بالتقدمي و 
�مل�سجلة يف �لعر�ق تقدمي كافة �لوثائق 
�ملطلوبة �ىل مكتب �لعمارة �لكائن يف 
خميم �رصكة برتو�ساينا، ق�ساء �لكحاء 

، حمافظة مي�سان، �لعر�ق.
 ق�س���م �لتعاقد ،�مل�س���رتيات و �لدعم 
برتو�س���اينا  �رصك���ة   ، �للوج�س���تي 

�نرتنا�سيونال م.م.ح فرع �لعر�ق .
�لربيد �الألكرتوين:

h a l f a y a _ p r o c u r e m e n t @
  petrochina-hfy.com

�لعنو�ن: خميم �رصكة برتو�ساينا، ق�ساء 
�لكحاء ، حمافظة مي�سان، �لعر�ق

Tender Announcement

Bidding collection period: 
From 8:00 am on December 
14th، 2011 to 4:00 pm on Febr -
ary 1st، 2012.
Tender by: PetroChina Inte -
national Iraq FZE Iraq Branch 
)“PetroChina”(، Operator at 
Halfaya Oil Field )about 35km 
southeast of Amarah city( in 
Iraq، PetroChina is assigned 
the operator in the consortium، 
alongside partners TOTAL E&P 
Iraq PETRONAS Carigali Sdn. 
Bhd. and the State Partner South 
Oil Company to develop Halfaya 
Oil field under contract )DPSC( 
with Missan Oil Company.
The Announced Tender is listed 
below:
1. Tender Title  : Provision of 
4 )1500 HP(  
Drilling Units Services.
Tender No. : HFY-CON/
OP0106-0133
Bidding Details:
• ITB Package Request Fee: USD 
100.00
• Place to obtain the ITB Package: 
PetroChina Base Camp، Kahla’a، 
Missan Province، Iraq.
2. QUALIFICATIONS AND 
DOCUMENTS REQUIRED FOR 
ITB PACKAGE REQUEST: 
2.1Filled ITB Package Request 
Form.
2.2Copy of Certificate of Inco -
poration.
2.3Copy of Certificate of Co -
tracting/Trade.
2.4Original Power of Attorney to 
whom ITB package will be issued. 
This Power of Attorney must be 
signed by the legal representative 
of the interested company.
3. CONTACT INFORMATION:                              
All interested companies regi -
tered in Iraq shall submit all the 
required documents to Amarah 
Office located in PetroChina 
Base Camp، Kahla’a، Missan 
Province، Iraq. 
Contact : 
Dept. of Contracts، Procur -
ment & Logistics
PetroChina International Iraq 
FZE Iraq Branch .
E-mail : halfaya_procur -
ment@petrochina-hfy.com  
Address  : PetroChina Base 
Camp، Kahla’a،      
Missan Governorate، Iraq.

PetroChina International Iraq
FZE Iraq Branch 

شركة برتوشاينا انرتناشيونال عراق م.م.ح - فرع العراق

PetroChina International Iraq
FZE Iraq Branch 

شركة برتوشاينا انرتناشيونال عراق م.م.ح - فرع العراق


