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وديع غزوان

�ل�سياحة.. مرة �أخرى

ت�ساعده  التي  املقومات  من  بالعديد  كرد�ستان  اإقليم  الله  حبا 
على النهو�ض والتطور وحتقيق رفاهية ابنائه، دون ان يكون 
م�سطرًا اىل االعتماد ب�سكل يكاد يكون �سبه كامل على ما ياأ تيه 
امل�سروعة  حقوقه  من  جزء  انها  رغم  االحتادية،  امليزانية  من 
هي  بلدنا  م�سكلة  ان  غري  االأخ��رى،  العراق  مناطق  من  كغريه 
يكاد  الغالبة من ميزانيته بل  الن�سبة  ت�سكل  النفط  ان واردات 
ان يكون املورد الوحيد بعد تدهور القطاعات االأخرى كاإحدى 

نتائج االجتياح االمريكي للعراق.
ويف لقاء لرئي�ض اإقليم كرد�ستان مع وزير البلديات وال�سياحة 
بينها  من  مهمة  جوانب  عدة  اىل  تطرق  البلديات  وم�سوؤويل 
االإ�سارة ال�سريحة اىل اهميه قطاع ال�سياحة يف توفري موارد 
ان  واأو�سح  القطاع.  بهذا  االهتمام  �سرورة  اىل  م�سريًا  بديلة 
النفط ك�سلعة قابلة للن�سوب �سوف تنتهي يف يوم ما ) لذا يجب 
االهتمام اكرث بامل�سادر االأخرى وهي ال�سياحة واملناطق االثرية 
التي ن�ستطيع من خالل وارداتها اإدارة االإقليم وتعريف العامل 
تنموية  قد و�سعت خطة  االإقليم  بان حكومة  يقيننا  به(. ومع 
البلديات  وزي��ر  ذل��ك  عن  اعلن  كما  ال�سياحة  بقطاع  للنهو�ض 
غري  دهوك،  حمافظة  زيارته  اثناء  الله   عبد  �سمري  وال�سياحة 
متوفرة  غري  م�ستلزمات  يتطلب  املطلوب  بال�سكل  تنفيذها  ان 
مبا يتنا�سب وحجم املهمة من بينها روؤو�ض االأموال واخلربات 
واالأيدي العاملة املتخ�س�سة يف اعمال الفندقة، وهذا يتطلب ان 
تتوجه اجلهود ب�سكل او�سع لت�سجيع  امل�ستثمرين وال�سركات  
نغمط  ان  �سياحية، دون  م�ساريع  لتنفيذ  املتخ�س�سة  االأجنبية 
لتطوير  مبكر  وقت  ومنذ  بادر  الذي  املحلي  اال�ستثمار  حقوق 
هذا القطاع بح�سب اإمكاناته ورمبا ميكن ان يدخل امل�ستثمرون 
العراقيون ب�سيغ �سراكة مع العاملني االأجانب ب�سروط مي�سرة 

ال ت�سر او تنفر راأ�ض املال االأجنبي.
وال��ت��ي ال يختلف  امل��اه��رة  العاملة  االأي���دي  م��ا يخ�ض  ام��ا يف   
القائمة  انتبهت  فقد  القطاع  هذا  م�ساكل  اب��رز  احد  باأنها  احد 
اىل  ت�سري  فقرة  برناجمها  �سمنت  عندما  اليها  الكرد�ستانية 
اهمية قيام وزارة الرتبية والتعليم العايل بفتح معاهد وكليات 

واعداديات تهتم بهذا اجلانب.
اإقليم  واذا كان الواقع االجتماعي يف العراق ب�سكل عام ومنه 
القطاع  هذا  يف  للعاملني  اخلاطئة  النظرة  وب�سبب  كرد�ستان 
وتوفري  التوعية  ف��ان  فيه،  للعمل  ال�سباب  ام��ام  عائقًا  يقف 
احلوافز كفيالن بحل هذه االإ�سكالية تدريجيًا ومبرور الوقت.

ان اإقليم كرد�ستان ميتلك القاعدة واالأر�سية التي توؤهله للنجاح 
يف مو�سوع كهذا خا�سة اذا امتد لي�سمل املواقع االثارية ومنها 
غري املكت�سفة حتى االن ناهيك عن املواقع الدينية وكلها ميكن 
الفرد  م��وارد م�سافة، وااله��م حت�سني دخ��ل   ت�سهم بتوفري  ان 

ورفاهيته.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اأربيل  / الوكاالت 
بحث رئي�ض اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين 
، مع كري�ستوفر هيل �سفري الواليات املتحدة 
والوفد  االحت���ادي  ال��ع��راق  ل��دى  االمريكية 
املرافق له الذي يزور االإقليم حاليًا العالقات 
والواليات  كرد�ستان  اإقليم  ب��ني  الثنائية 
املتحدة يف خمتلف املجاالت باال�سافة اىل 

بحث م�ساألة كيفية تو�سيع تلك العالقات.
يف  ال�سيا�سية  العملية  اىل  التطرق  مت  كما 
العراق واال�ستعدادات اجلارية لالنتخابات 
االنتخابات وكذلك  بعد  ما  القادمة ومرحلة 
اىل  ب����ارزاين  للرئي�ض  امل��رت��ق��ب��ة  ال���زي���ارة 

الواليات املتحدة.
اىل ذلك اأعلن ال�سفري االأمريكي لدى العراق 
املتحدة  ال���والي���ات  اأن  ه��ي��ل،  كري�ستوفر 
التي  بال�سمانات  ملتزمة وجدية  االأمريكية 
اأعطتها للقيادة ال�سيا�سية الكرد�ستانية فيما 
يتعلق بعدد من امل�سائل امل�سريية التي تهم 

�سعب كرد�ستان. 
لقاء مع مندوبي عدٍد من  واأ�ساف هيل يف 
ممثلية  مبنى  يف  جرى  االإعالمية  القنوات 
االإقليم  عا�سمة  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة 
 ،PUKmedia اأربيل، وح�سره مندوب
املتحدة  الواليات  اأن  اأطمئنكم  اأن  "اأريد 
اأعطتها  التي  بال�سمانات  ملتزمة  االأمريكية 
واأنها �ست�ساهم ب�سكل اأكرب يف حل امل�ساكل 
وامل�سائل  امل�����س��اك��ل  وخ��ا���س��ة  ال��ع��راق  يف 
العالقة بني احلكومتني االإحتادية وحكومة 
الدائم  العراق  د�ستور  باأن  واأعتقد  االإقليم، 
هو مرجٌع اأ�سا�ض حلل امل�ساكل يف العراق، 
للد�ستور  اأخ��رى  بدائل  هناك  اأن  اأعتقد  وال 
املتحدة  للواليات  واأن  امل�ساكل،  هذه  حلل 
اإقليم  م���ع  م�����س��رتك��ة  م�����س��ال��ح  االأم��ري��ك��ي��ة 
كرد�ستان ون�سعى لتطويرها، كما و�سنقوم 
كرد�ستان،  اإقليم  مع  متينة  عالقات  ببناء 
مل  م�سرق  م�ستقبل  ل��ه  �سيكون  اأن��ه  واأرى 

يتخيله اأحد".
و�سلط هيل ال�سوء على نتائج زيارته اإقليم 
كرد�ستان، حيث قال "اإن �سبب زيارته االإقليم 
اإقليم  اإعمار  فريق  اأعمال  على  لالطالع  هو 
املتحدة  الواليات  ل�سفارة  التابع  كرد�ستان 
االأمريكية، واأكد اأنهم بحثوا خالل زيارتهم 

العالقات  �سالح  اأح��م��د  برهم  الدكتور  م��ع 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان وال���والي���ات املتحدة  ب��ني 
التي  وامل��ع��وق��ات  وامل�ساكل   ، االأم��ري��ك��ي��ة، 
تواجه حكومته وكيفية معاجلتها، الفتًا اىل 
اإقليم  رئي�ض  مع  مهمًا  اجتماعًا  عقدوا  اأنهم 
فيه بحث  ب��ارزاين، ومت  م�سعود  كرد�ستان 
على  املهمة  وامل�سائل  الق�سايا  م��ن  جملة 

ال�ساحتني العراقية والكرد�ستانية. 
اإقليم  زيارته  ب��اأن  االأمريكي  ال�سفري  ونفى 
القيادة  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط  ب��ه��دف  ك��رد���س��ت��ان 
التنازالت  لتقدمي  الكرد�ستانية  ال�سيا�سية 
م��ث��ل هذه  اأن  م���وؤك���دًا  ع��راق��ي��ة،  الأط�����راف 
للم�سوؤولني  اآخ����رى  وزي�����ارات  ال���زي���ارات 
واالإتفاق  للتفاهم  ج��دًا  مهمة  االأمريكيني  
حول العديد من امل�سائل التي تهم اجلانبني، 
معربًا عن �سروره بالتطورات التي ت�سهدها 
واإهتمام  امليادين،  جميع  يف  اأربيل  مدينة 
اال�ستثمار  مب���ج���االت  االإق���ل���ي���م  ح��ك��وم��ة 

االإقليم  اإىل  للمجيء  امل�ستثمرين  وت�سجيع 
واال�ستثمارية،  اخلدمية  امل�ساريع  لتنفيذ 
م�سريًا اإىل اأنهم ينتظرون قدوم امل�ستثمرين 
امل�ساريع  لتنفيذ  االإق��ل��ي��م  اإىل  االأمريكيني 

االإ�ستثمارية.
االحتادية  احلكومة  بني  العالقات  وح��ول 
وحكومة اإقليم كرد�ستان وم�ستقبل امل�ساكل 
وامل�سائل العالقة بني اجلانبني، قال ال�سفري 
تتطلب  اجلانبني  بني  العالقات  االأمريكي: 
بغية  اجل��ان��ب��ني  ق��ب��ل  م��ن  م�سنية  ج��ه��ودًا 
اإىل  م�سريًا  بينهما،  العالقة  امل�ساكل  ح��ل 
النيابية  االإنتخابات  نتائج  ينتظرون  اأنهم 
على  كبري  تاأثري  لها  �ستكون  حيث  املقبلة، 
العملية ال�سيا�سية والعالقات بني احلكومة 
االإحتادية وحكومة االإقليم، معربًا يف الوقت 
العالقات،  ه��ذه  مب�ستقبل  تفاوؤله  عن  ذات��ه 

موؤكدًا اإنها تتطور يومًا بعد يوم.
العراق  االأقليات يف  باأو�ساع  يتعلق  وفيما 

املحدقة  امل��و���س��ل واالأخ��ط��ار  وخ��ا���س��ة يف 
االأقليات  م�سكلة  "اإن  هيل  ال�سفري  قال  بهم، 
يف املو�سل هي م�سكلة كبرية وحلها يتطلب 
ف��رتة م��ن ال��زم��ن، م��وؤك��دًا ���س��رورة اإيجاد 
للم�ساكل  وخ��ا���س��ة  لها  املنا�سبة  احل��ل��ول 
القوات  واأن  امل��ن��ط��ق��ة،  ت��ل��ك  يف  االأم��ن��ي��ة 
االأم��ري��ك��ي��ة واجل��ي�����ض ال��ع��راق��ي وق���وات 
اإيجاد  حول  م�ستمر  نقا�ض  يف  البي�سمركة 
االأم��ن  لب�سط  ال�سليمة  وال��ط��رق  احل��ل��ول 
واالأمان يف املناطق املتنازعة عليها، كما واأن 
هناك م�سكلة �سيا�سية يف تلك املناطق واأن 
)يف  حلها  على  جاهدًة  تعمل  املتحدة  االمم 
عليها(  املتنازع  املناطق  م�ساألة  اإىل  اإ�سارة 
م�ساعدة  يف  م�ستمرة  املتحدة  وال��والي��ات 
فريق االمم املتحدة حلل هذه امل�سكلة، واإننا 
املناطق  م�سكلة  حت��ل  اأن  يجب  ب��اأن��ه  ن��رى 
العراقي  للد�ستور  وف��ق��ًا  عليها  املتنازعة 
وخا�سة املادة 140 منه، اإ�سافة اإىل ايجاد 

حل �سيا�سي لها".
األف  لتمركز 21  ونفى هيل وجود م�سروع 
جندي اأمريكي يف اإقليم كرد�ستان كما ورد 

يف بع�ض و�سائل االإعالم. 
وحول املخاوف من قيام البعثيني باإنقالب 
مترد  اإح������داث  اأو  ال���ع���راق  يف  ع�����س��ك��ري 
العملية  يف  ب��ق��وة  ال��دخ��ول  اأو  ع�سكري، 
قال  املقبلة،  االإن��ت��خ��اب��ات  ع��رب  ال�سيا�سية 
"اإن البعثية انتهت يف العراق"، ملقيًا  هيل 
حلت  التي  والويالت  املاآ�سي  على  ال�سوء 
البعثي  النظام  يد  على  العراقي  بال�سعب 

املباد. 
اإقليم  رئ��ي�����ض  ا���س��ت��ق��ب��ل  اخ����رى  م���ن ج��ه��ة 
كرد�ستان م�سعود بارزاين يف �سالح الدين 
الدكتور اياد عالوي رئي�ض القائمة العراقية 
العراقي  ال���ن���واب  جم��ل�����ض  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

الفيدرايل والوفد املرافق له. 
امل�ستجدات  اآخر  بحث  جرى  اللقاء  وخالل 
�سيما  ال  العراقية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على 
اال�ستعدادات ال�سرورية الجراء االنتخابات 
ونزيهة،  �سفافة  ب�سيغة  القادمة  النيابية 
متفقة حول �سرورة  اآراء اجلانبني  وكانت 
وتعميق  ال���ب���الد  يف  اال���س��ت��ق��رار  حت��ق��ي��ق 
العملية  وت��ط��وي��ر  الدميقراطية  التجربة 

ال�سيا�سية فيها.
ك��م��ا ب��ح��ث ال��دك��ت��ور ب��ره��م ���س��ال��ح رئي�ض 
اإياد  الدكتور  مع  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
عالوي رئي�ض القائمة العراقية لالإنتخابات 
ودور  العراقية  االأو�ساع  القادمة  العراقية 
العملية  دفع  العراقية يف  التكوينات  جميع 

ال�سيا�سية يف البالد اإىل االأمام. 
واأكد اجلانبان يف اللقاء الذي   ح�سره نائب 
رئي�ض احلكومة اآزاد برواري بح�سب موقع 
حكومة االإقليم     ان اأو�ساع العراق الراهنة 
واالإنتخابات القادمة حتتاج م�ساركة جميع 
العملية  ت�سيي�ض  ي��ج��وز  وال   ، االأط�����راف 

االإنتخابية. 
اأهمية  على  وع��الوي  �سالح  من  كل  ورك��ز 
العراقي  ب��ال��د���س��ت��ور  واالإمي�����ان  ال�����س��راك��ة 
اأجل تقريب وجهات النظر بني  والعمل من 
طرف  بني  التمييز  دون  العراقية  املكونات 

واآخر.

بارز�ين يبحث مع هيل �ال�ستعد�د�ت �جلارية لالنتخابات

تدعو وزارة الكهرباء/ املديرية العامة مل�ساريع نقل الطاقة الكهربائية املكاتب وال�سركات من ذوي االخت�سا�ض للم�ساركة باملناق�سة اعاله واخلا�سة ب� 
الداخلية مل�سروع حمطة  القابلوات والعبارات وال�سوارع  ال�سبكة اخلارجية و�سواقي  الرئي�سية واأ�س�ض املحوالت واأ�س�ض  البناية  )جتهيز مواد وعمل 
حتويل كهرباء غرب الب�سرة 33/132 ك.ف( والعائدة اإىل مديرية م�ساريع حمطات التحويل وح�سب ال�سروط واملوا�سفات الفنية واملخططات وجداول 
الكميات والتي ميكن احل�سول عليها من مقر املديرية الكائن يف بغداد � �ساحة امل�ستن�سرية خلف املديرية العامة لتوزيع كهرباء الر�سافة لقاء مبلغ قدره 
)500000( خم�سمائة األف دينار غري قابل للرد. علمًا اأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات �سيكون لغاية ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا ليوم )الثالثاء( 2010/2/2 

)ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعالن( واأن ال�سركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
مالحظة: تقدمي هوية ت�سنيف املقاولني اإن�سائية الدرجة اخلام�سة فما فوق نافذة وجمددة )الن�سخة االأ�سلية وامل�سورة عند �سراء املناق�سة(.

ع/ املدير العام   

املرقمة  املناق�سة  عن  الق�سائي  املعهد  خلف  الوزيرية/  يف  الكائنة  الزراعة  وزارة  ت�سكيالت  احدى  الزراعية  للتجهيزات  العامة  ال�سركة  تعلن 
وامل�سنعة  املنتجة  ال�سركات  من  املناق�سة  يف  باال�سرتاك  الراغبني  فعلى  ال�سائل.  النرتوجني  النتاج  وحدة  بتجهيز  اخلا�سة   MT/1/2010
وال�سركات الر�سينة املتخ�س�سة بتجهيز املادة اعاله وامل�سجلة ر�سميا مراجعة  �سعبة العالقات يف مقر ال�سركة الكائن يف بغداد/ الوزيرية/ خلف 
املعهد الق�سائي م�ست�سحبني معهم الوثائق املبينة ادناه لغر�ض �سراء ن�سخة من �سروط املناق�سة لقاء مبلغ قدره )75000( خم�سة و�سبعون الف 
دينار غري قابل للرد على ان يتم تقدمي العطاء بظرفني منف�سلني االول فني والثاين جتاري وباللغتني العربية واالنكليزية وبظرف مغلق وخمتوم 
موؤ�سرا عليه ا�سم املناق�ض واملناق�سة يف موعد اق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم 2010/2/22 مرفقا به الوثائق وامل�ستم�سكات املطلوبة 
يف املناق�سة والتاأمينات االولية بن�سبة )1%( من مبلغ العطاء مبوجب �سك م�سدق او خطاب �سمان م�سريف �سادر المر �سركتنا من م�سرف 
عراقي معتمد نافذ ملدة اربعة ا�سهر من تاريخ الغلق وبامكان ال�سركات االجنبية تقدمي خطاب �سمان �سادر المر �سركتنا من م�سرف اجنبي مقبول 
من امل�سرف العراقي للتجارة نافذ للفرتة املذكورة و�سوف يهمل كل عر�ض يرد بعد موعد الغلق او غري م�ستوف لكافة ال�سروط او غري مرفق به 
التاأمينات االولية وامل�ستم�سكات والوثائق املطلوبة يف املناق�سة وان �سركتنا ووزارة الزراعة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات ويتحمل من 
www.iraqiscas. تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن وباالمكان االطالع على ال�سروط من خالل موقع �سركتنا على �سبكة االنرتنت

التقدير مع   ..com
امل�ستم�سكات املطلوبة:

1- عقد و�سهادة تاأ�سي�ض ال�سركة التي لها الرغبة باال�سرتاك باملناق�سة وحم�سر االجتماع االويل لها.
2- نبذة تف�سيلية عن ال�سركة.

3- تقدمي التخويل الر�سمي امل�سدق ملخول ال�سركة ل�سراء �سروط املناق�سة وتقدمي العرو�ض.

State Co. for Agricultural supplies 
Announcement Tender No. )MT/1/ 2010( 

To Supply Liquid Nitrogen Unit
Announcement

State Co. for Agricultural supplies، one of Ministry of Agriculture formations located in Wazzeria behind 
the Juridical institute announcing the tender No.MT/l/2010 to supply Liquid Nitrogen Unit ، therefore 
whoever desires to participate in the said tender of the global ، producing and manufacturing companies 
registered officially to contact the Relations section in the Headquarters mentioned above to submit the 
required documents mentioned below and to receive a copy of terms of said tender against unrecoverable 
sum of )75000( I.D. in addition to be submitting the offer in two separately envelope the first technical and 
the second is commercial in Arabic and English language in closed and stamped envelope indicating to 
the name of bidder and tender in deadline 12:00 afternoon from the work day of 22 /2 /2010 and attached 
to the documents required in tender with initial insurances of )I%( from bid value under a certified 
cheque or bank letter of guaranty issued to order of our company from accredited Iraqi bank valid for four 
months from the closing date and the foreign companies can submit letter of guarantee issuing in order of 
our company from foreign bank accepted by Trade Bank of Iraq valid for the mentioned period and any 
offer will be presented after this date or not met to terms or not accompanied with the initial insurancess 
and. documents required in tender will be neglected.. Our company and Ministry of Agriculture are not 
bound to accept the lowest offers prices. To whom tender awarded will bear the publicity expenses. Let be 
knowledge on terms through our web site www. iraqiscas.com. Best regards.
Required documents :
4-Contract and certification of participating company corporation with its initial minutes of meeting
5-Presenting the profile of the company.
6- Presenting official and confirmed authentication for the company representative to buy the tender and 
submit offers.
Yousif M.Raouf Abdul Hameed 
Director General /Proxy 
   Chairman of Board

�ملديرية �لعامة مل�ساريع نقل �لطاقة  �لكهربائية
م / اإعالن املناق�سة املرقمة 2/ نت/2010

�ل�سركة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية
MT/1/2010 املناق�سة املرقمة

لتجهيز وحدة الإنتاج النرتوجني ال�سائل

�إعـــــــــــالن

يو�سف حممد روؤوف عبد احلميد
املدير العام/ وكالة

رئي�س جمل�س االدارة
2010/    /

م�سروع  ان��ط��الق  ع��ن  للفنون  ان��ك��ي  منظمة  تعلن 
تنمية القدرات واخلا�ض بتدريب وتاأهيل املتدربني 

باالخت�سا�سات التالية: 
املونتاج، الت�سوير، فن الكرافيك، فن الدراما دان�ض، 
 16 ال���دورة  م��دة  ان  علما  واالإخ�����راج.  ال�سيناريو 
حما�سرة مكثفة ومركزة مقابل اجور رمزية وتتكرر 
الت�سجيل من  يبداأ  اأ�سهر،   8 مدار  ال��دورة على  هذه 
تاريخ ن�سر االإعالن يف مقر املنظمة الكائن يف �سارع 
فرع  داخ��ل  التكنولوجية  اجلامعة  مقابل  ال�سناعة 
الدار البي�ساء، حملة 905 زقاق 26 دار 18 لالت�سال 

..07800711138
مع ال�سكر والتقدير

منظمة �نكي للفنون

التقى اإياد عالوي

KRG -اأربيل
على  ال��ع��راق  كرد�ستان  اقليم  حكومة  �سادقت 

م�سروع قانون املوزانة لل�سنة احلالية 2010. 
و قال رئي�ض احلكومة الدكتور برهم احمد �سالح 
ان اجمايل النفقات حلكومة االقليم للعام احلايل 
دينار  مليار  و433  تريليونًا   11( اىل  ت�سل 
عراقي، �سيخ�س�ض منها 3 تريلونات و543 مليار 
 7 تخ�سي�ض  مع  اال�ستثمارية  للم�ساريع  دينار 
ترليونات و889 مليار دينار للنفقات الت�سغيلية.  
كما ا�سار رئي�ض احلكومة اىل ان هناك عجزا يف 
ميزانية احلكومة يقدر ب�835 مليار دينار، مبينًا 

العجز يعود اىل عدم  ه��ذا  االك��رب من  ان اجل��زء 
االحتادية  احلكومة  مع  البي�سمركة  ملف  ح�سم 

وعدم تخ�سي�ض ميزانية خا�سة لهم. 
و�سراء  االي��ف��ادات  نفقات  تقليل  مت  انه  وا�ساف 
وا�سافة  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سيارات 
ال�����س��ه��داء وذوي  ال���زائ���دة اىل روات����ب  امل��ب��ال��غ 
ميزانية  بخ�سو�ض  ام��ا  وامل��ع��وق��ني.   املوؤنفلني 
ننتظر  نحن  �سالح:  فقال  الكرد�ستانية  االحزاب 
ل��ي�����س��ادق عليه من  م�����س��روع مت��وي��ل االح����زاب 
االن  اىل  عليه  امل�سادقة  تتم  ومل  ال��ربمل��ان  قبل 
االحزاب  لتمويل  حمدودة  ميزانية  حددنا  ولهذا 

واملنظمات حلني امل�سادقة على قانون االحزاب. 
كما اكد رئي�ض حكومة االقليم انهم �سادقوا على 
الوية  اربعة  بت�سكيل  البي�سمركة  وزارة  طلب 
كرد�ستان  يف  موحدة  كقوة  البي�سمركة  لقوات 
ميزانية  تخ�سي�ض  مو�سوع  ان  اىل  م�سريا   ،
للبي�سمركة  االحتادية  احلكومة  قبل  من  خا�سة 

بقي حلد االن معلقًا. 
انهم خ�س�سوا  االقليم اىل  رئي�ض حكومة  ولفت 
متكني  مل�����س��روع  دي��ن��ار  مليار   120 مبلغ  اي�سا 
الذي يهدف اىل ار�سال مواطني االقليم  ال�سباب 
الدرا�سية  ال��زم��االت  ن��ظ��ام  ح�سب  اخل���ارج  اىل 

اىل  الفتًا  االجنبية،  الدول  جتارب  على  لالطالع 
ثالث  افتتاح  متويل  اي�سا  ق��ررت  احلكومة  ان 
مع  ورانية  وزاخ��و  كرميان  من  كل  يف  جامعات 
حكومة  رئي�ض  وا���س��ار  ����س���وران.   جامعة  دع��م 
القرو�ض  منح  يف  �سي�ستمرون  انهم  اىل  االقليم 
العقارية مع تخ�سي�ض 50 مليار دينار للم�سرف 

الزراعي و30 مليار دينار للم�سرف ال�سناعي. 
وبح�سب قول رئي�ض حكومة االقليم ان م�سروع 
كرد�ستان  ب��رمل��ان  اىل  �سري�سل  امل��وازن��ة  ق��ان��ون 
هناك  يناق�ض  ان  نتمنى   : وق��ال  عليه  للم�سادقة 

ب�سكل م�ستفي�ض وي�سادق عليه.

�مل�سادقة على م�سروع قانون �ملو�زنة يف �الإقليم لل�سنة �حلالية
AK News - اربيل

اأعلن الناطق با�سم حكومة اإقليم كرد�ستان 
"هيئة  تاأ�سي�ض  م�سروع  تقدمي  مت  اأن��ه   ،
اإقليم كرد�ستان.  وقال  نزاهة" اىل برملان 
كرد�ستان  اإقليم  "حكومة  اإن  كاوة حممود 
ت��اأ���س��ي�����ض ه��ي��ئ��ة نزاهة  م�����س��روع  ق��دم��ت 
وت�سكيل  عليه  للم�سادقة  ال��ربمل��ان  اىل 
يف  ج���ادة  "احلكومة  اأن  مبينا  الهيئة". 
ال��ق�����س��اء ع��ل��ى ظاهرة  ال��ع��م��ل م���ن اأج����ل 
بانتظار  االآن  فاإننا  لذا  الف�ساد واجتثاثها، 
من  الهيئة".   ه��ذه  لتاأ�سي�ض  ال��ربمل��ان  رد 

يف  ال��ن��زاه��ة  جلنة  رئي�ض  ق��ال   ، ناحيته 
م�سروع  "هناك  اإن  �سابر  رفيق  ال��ربمل��ان 
قانون لهيئة النزاهة �ستجري له قراءة يف 
الربملان قريبا و�سيتم ت�سكيل هيئة النزاهة 
اأن  مبينا  امل�سروع".  على  امل�سادقة  بعد 
يف  اجلديدة  اللجان  من  النزاهة  "جلنة 
ورقابية  ت�سريعية  وم��ه��م��ت��ه��ا  ال���ربمل���ان 
االأجهزة  كل  مراقبة  خاللها  من  ون��ح��اول 
اإقليم كرد�ستان".  واأو�سح  احلكومية يف 
االأجهزة  هي  نراقبها  التي  املوؤ�س�سات  اأن 
اأي  والق�سائية،  والت�سريعية  التنفيذية 

اأي  يف  �سخ�ض  اأي  مراقبة  باإمكاننا  اأن 
قانون  اإع����داد  ب�سدد  وجلنتنا  موؤ�س�سة 
الرئي�سة  "مهمتنا  اأن  الغر�ض. موؤكدا  لهذا 
النزاهة  ب��ه��ي��ئ��ة  خ��ا���ض  ق���ان���ون  ت��ن��ظ��ي��م 
والقانون �سيكون لت�سكيل الهيئة وحتديد 
االآن  اأمامنا  وتابع:  و�سالحياتها.  مهامها 
قريبا  ال��ربمل��ان  �سيقوم  ق��ان��ون  م�����س��روع 
بقراءته االأوىل وبعد امل�سادقة عليه �سيتم 
مهمة  االآن  ونتوىل  النزاهة  هيئة  ت�سكيل 
االإقليم  م��وؤ���س�����س��ات  جميع  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 

للق�ساء على الف�ساد.

تقدمي م�سروع "هيئة نز�هة" �إىل �لربملان 

رئي�س االقليم مع رئي�س القائمة العراقية


