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وديع غزوان

حقوق الإن�سان

نظمة  اال  كل  عملت  ومت�شعب  وا�شع  مفهوم  االإن�شان  حقوق 
املجال  يف  خا�شة  �شرعيتها  لتزكية  مهم  ك�شعار  رفعه  على 
دولية  قوى  ماآرب  لتحقيق  ال�شعار  هذا  ا�شتغل  كما   , الدويل 
ان  قبل  القطبني  بييني  الييبيياردة  احليييرب  ابيييان  وباخل�شو�ص 
يتهاوى ) الدب الرو�شي ( وتتجزاأ دوله التي كانت من�شوية 

حتت مظلة االحتاد ال�شوفيتي .
طوال  الكرد�شتاين  املييواطيين  ييييراود  حلمًا  ظييل  ال�شعار  هييذا 
تطبيقه  فر�ص  تييوفييرت  1991حيييييث  �شبقت  التي  ال�شنوات 
الواقع ولي�شغل حيزًا وا�شعًا يف برامج احلزبني  على ار�ص 
على  عمال  الكرد�شتانيني  الييوطيينييي  واالحتيييياد  الييدميييقييراطييي 
الربملان  بانبثاق  بييدءًا  واجيييراءات  قوانني  خييالل  من  تنفيذه 
و�شمان  واملعتقلني  ال�شجناء  او�ييشيياع  مبتابعة  وانييتييهيياًء 
ولكن   .. الدولية  عييراف  واال  القوانني  وفييق  على  معاملتهم 
العنف  مظاهر  وانهى  اوقييف  قد  ماحتقق  ان  هييذا  يعني  هل 
مبقدور  ان  والنظن  ذلييك  النعتقد  ؟  احلقوق  لهذه  واالنتهاك 
من  اتخذ  مهما  النبيل  الهدف  هذا  حتقيق  يدعي  ان  نظام  اي 
اجراءات وفعاليات ميكن ان ت�شكل عالمات تنري درب من يريد 

ال�شري يف هذاالطريق.
يف  عدة  بعوامل  ومرتبط  مت�شعب  مفهوم  االن�شان  فحقوق 
املجتمع تعطي له اكرث من معنى ووجه . .و لن نكون خياليني 
وواهمني فنحلم بي ) املدينة الفا�شلة ( التي دعا اليها افالطون 
االحالم  يف  اال  التييكييون  مدينة  هكذا  مثل  بييان  واعيييون  الننا 
ومعاين  مظاهر  ببع�ص  الت�شبث  من  المينعنا   هذا  ان  غري   ,
بال  املييواطيين  فيه  يعي�ص  جمتمع  اىل  ون�شعى  احلييقييوق  هييذه 
ي�شاء  داره ويعتقل من  امن حرمة  ينتهك رجل  ان  خوف من 
دون  �شند قانوين او مبوجب مذكرة قب�ص ت�شدر من جراء 
معلومات خمرب مل يتفق معه على راأي اوق�شية ,جمتمع يعامل 
الدولة  امل�شاوة يف دوائر وموؤ�ش�شات  املواطن على قدم  فيها 
ويتناف�ص فيها على فر�ص العمل بنزاهة وله احلق اذا ما جتراأ 
احد وجتاوز على حقوقه وكرامته , بان يطالب مبحا�شبته دون 
ان يخ�شى احد ًا. . هذه االحالم و غريها �شارت من اولويات 
مطالب املواطن الكرد�شتاين اليتنازل عنهاوال يقبل لكائن من 
كان ان يحرمه منها , لذا فقد تو�شعت منظمات املجتمع املدين 
القيادة  و�شجعت  املهنية  واالحتادات  واجلمعيات  والنقابات 
الكرد�شتانية عملها لتاأخذ دورها يف  تطوير وتنظيم املجتمع 

وتر�شيخ مفاهيم حقوق االن�شان بني �شفوف افراده..
قي�ص  مييا  اذا  القليل  بال�شيء  لي�ص  االإقليم  يف  حتقق  مييا  ان 
املطلوب  لكن  املييجييال  هييذا  يف  �شبقته  دول  جتييارب  بح�شاب 
جهدًا اكرب لتكون خطواتنا يف الربملان واحلكومة واجهزتها 
للمواطن  منوذجًا  نكون  وان  الهدف  هذا  لرت�شيخ  من�شجمة 
تتعزز ثقافته باجتاه احرتام حقوق املواطن االآخر . . ونعتقد 
انه رغم فاعلية القوانني والتعليمات اال ان االهم منها تعزيز 
احلفاظ  واأهمية  ب�شرورة  املجتمع  يف  فرد  كل  عند  ال�شعور 
اي  ملحاربة  مواطن  كل  ينربي  عندها   , االآخرين  على حقوق 
يهاب  ان  دون  االنيي�ييشييان   حقوق  ومفاهيم  الين�شجم  �شلوك 

�شطوة احد.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

KRG / اربيل
كرد�شتان   اإقيييليييييييم  رئييييي�ييص  و�يييشيييل 
العا�شمة  اىل  بييييييارزاين  ميي�ييشييعييود 
لدعوة  تلبية  وا�شنطن   االمريكية 
وا�شتقبل   , اوبييامييا  بييياراك  الرئي�ص 
نائب  كييوربيين  مايكل  قبل  ميين  هيينيياك 
االمريكية  اخلارجية  وزارة  م�شاعد 
جمهورية  �شفري  ال�شميدعي  و�شمري 
طالباين  وقوباد  الفيدرايل  العراق 
يف  كييرد�ييشييتييان  اإقييليييييم  حكومة  ممثل 

وا�شنطن. 
اإقليم  رئا�شة  ديييوان  رئي�ص  و�شرح 
كرد�شتان فوؤاد ح�شني , انه من املقرر 
زيارته  بييييارزاين  الرئي�ص  يييبييداأ  ان 
واالجتماعات  الييلييقيياءات  ميين  بييعييدد 
وا�شنطن  يف  املييقييبييليية  االيييييام  خيييالل 
اوباما  بيياراك  االمريكي  الرئي�ص  مع 
وكبار امل�شوؤولني االداريني واع�شاء 

الكونغر�ص االمريكي . 
هذه  يف  بيييارزاين  الرئي�ص  ويييرافييق 
اللقاءات واالجتماعات وفد ي�شم كاًل 
من نيجريفان بارزاين رئي�ص الوزراء 
وم�شرور  كرد�شتان  الإقليم  ال�شابق 
امن  حماية  وكيياليية  رئي�ص  بيييارزاين 

اإقييليييييم كييرد�ييشييتييان والييدكييتييور فيييوؤاد 
االإقليم  رئا�شة  ديييوان  رئي�ص  ح�شني 
امل�شادر  وزييييير  هيييوراميييي  واأ�ييشييتييي 
م�شوؤول  م�شطفى  وفييالح  الطبيعية 

وهري�ص  اخلارجية  العالقات  دائييرة 
حمرم رئي�ص هيئة اال�شتثمار وقوباد 
يف  االإقييليييييم  حكومة  ممثل  طييالييبيياين 

الواليات املتحدة االمريكية .

الرئي�س بارزاين ي�سل 
الوليات املتحدة المريكية 

يعلن جمل�ص النواب  العراقي عن مناق�شة الإن�شاء مراآب لل�شيارات وجتهيز كتل كونكريتية.
ميكن احل�شول على املوا�شفات الفنية عنها من ق�شم امل�شرتيات يف الدائرة املالية يف جمل�ص النواب لقاء 
مبلغ قدره )75,000( خم�شة و�شبعون األف دينار غري قابل للرد فعلى ال�شركات املتخ�ش�شة وذات اخلربة 
االثنني  ليوم  الر�شمي  الدوام  نهاية  اق�شاه  موعد  يف  عطاءاتهم  تقدمي  املناق�شة  يف  باال�شرتاك  الراغبة 

امل�شادف 2010/2/8.
امل�شتم�شكات املطلوبة:ي

1ي �شهادة تاأ�شي�ص ال�شركة من م�شجل ال�شركات يف وزارة التجارة وهوية ت�شنيف املقاولني.
2ي تقدمي براءة ذمة من دائرة ال�شريبة نافذة.

3ي تقدمي تاأمينات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �شكل �شك م�شريف م�شدق اأو خطاب �شمان من 
م�شرف عراقي معتمد.

4ي اإرفاق و�شل �شراء املناق�شة عند تقدمي العطاء.
5ي حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �شهرين.

6ي يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور الن�شر واالعالن.
7ي تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

املالحظات:
1ي تهمل العطاءات الغري م�شتوفية للم�شتم�شكات املطلوبة.

2ي الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
3ي يقدم عر�شني منف�شلني, عر�ص جتاري م�شعر مغلق وعر�ص فني غري م�شعر مغلق.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�شال على هاتف ق�شم امل�شرتيات )07901113340( 

 ال�سليمانية / رمي النج��ار 
املحا�شيل   مييين  اجلييييييوز(   ( يييعييتييرب   
مناطق  بع�ص  يف  املييهييميية  الييزراعييييية  
يعترب  و  اليييعيييراق  كييرد�ييشييتييان  اقييليييييم 
و  املواطنني  لبع�ص  مهمًا  م�شدر دخل 
م�شاريفه  و  قليلة  خدمته  فان  هذا  مع 
حم�شول  يكرث  املو�شم  هييذا  ويف  اقييل 
هذا  و  ال�شليمانية   بييا�ييشييواق  اجلييوز 
املنتج يكت�شب عند نزوله اىل اال�شواق 
�شم  نيي�ييشييف  �شمكها  خيي�ييشييراء  قيي�ييشييرة 
) االخيي�ييشيير والييذي  لييذايييبيياع  بنوعني 
اما   ) امليياء  فيه  ثقياًل  الن  يكون وزنييه 
تيب�ص   ( ان  بعد  فيباع  االخيير  الق�شم 
, والبد   ) ق�شرته اخلارجية اخل�شراء 
من ان ن�شري اىل ان الن�شوة ي�شتخدمن 
الق�شرة اخل�شراء يف  الزينة والتربج 
وخا�شة ) لل�شفاه ( بدال من ) احلمرة 
اال�شطناعية ( املوجودة يف اال�شواق 

املحلية .
اإىل اخلدمة  و ا�شجار اجلييوز  حتتاج 
عندما  لكن  و  قليلة  لفرتة  الرعاية  و 
تنمو عروقها و تكرب جذورها فال تعد 
جهد  بيياي  تت�شبب  ال  و  لييذلييك  بحاجة 

لفالحيها .
املنطقة  هيييذه  كييييران  �ييشييابييون  ويف   
ال�شعبية يف ال�شليمانية التقينا  ) حمة 
قرية  �شكنة)  ميين  فييالح  هييو  و  �شالح( 
دركلي يف ق�شاء رواندوز( حيث حتدث 

قائال:  زراعة اجلوز وح�شاده  لنا عن 
اجلوز    ح�شاد  مو�شم  يييقييرتب  عندما 
و  الغر�ص  لهذا  انف�شنا  بتهيئة  نقوم 
لهذا  الالزمة  االدوات  باح�شار  نقوم 
طويلة  احييداهييمييا  بع�شوين  املتمثلة 
اإن تكون  �ييشييرط  قيي�ييشييرية   و االخيييرى 
منت�شبة حيث ت�شاعد الع�شا ال�شغرية 
على ت�شلق  اال�شجار و ت�شاعد الع�شا 
طريق  عن  اجلوز  ح�شد  على  الكبرية 

ادخالها بني فروع اال�شجار. 
اييييام ح�شاد اجلوز  : يف  ا�ييشيياف    و 
الرجل  العائلة باكملها بدءًا من  تذهب 
ال�شباب  و  الن�شاء  و  بال�شن  الطاعن 
كعائلة  نقوم  حيث  باالطفال  انتهاء  و 
واحدة و متكاملة بالذهاب اإىل املناطق 
معنا  ناخذ  و  اجلبال  على  و  البعيدة 
طعامنا كاننا نذهب اإىل نزهة �شياحية 
يييقييوم بعمل احليي�ييشيياد من  مييا  وعييييادة 
ال�شجرة  مييع  الييتييعييامييل  كيفية  يييعييرف 
و  الن�شاء  اإمييا  ثمارها  ح�شاد  وطييرق 
االطفال فيقع على عاتقهن جمع اجلوز 

ال�شاقط من اال�شجار . 
وعن كيفية نقل حم�شول اجلوز يقول 
علي :   بعد جمع املح�شول نقوم بنقله 
اإىل املنزل ون�شره على �شطحه اإىل اإن 
 ) اخلييارجييي  الغطاء  يتيب�ص   ( يجف 
ال�شالل  داخييل  الن و�شعه و هو طري 

يت�شبب بتعفنه .

نييقييوم بحمل  كيينييا  انيينييا  اىل  وا�يييشيييار   
و  احليييييوانييات   ظهر  على  املح�شول 
لكن بفعل التطور فقد ا�شبحت بع�ص 

العوائل تنقله عرب ال�شيارات . 
املناطق  تلك  �شكان  تعاون  كيفية  وعن 
ا�شجار  الميييتييلييكييون  الييذييين  وخييا�ييشيية 
على  ي�شرتط  ال    : علي  يقول  اجلييوز 
يكون  ان  الييقييرييية  يف  يعي�ص  ميين  كييل 
مالكًا ال�شجار اجلوز و هذا يرجع اإىل 
كون ملكيتها وراثية تنتقل من االجداد 
بع�ص  هيينيياك  و  االحيييفييياد  و  الآبييييياء  ا 
ال�شجار  مالكني  يكونون  اال�شخا�ص 
اجلوز و لكنهم ال ميلكون القدرة على 
ح�شدها .عالوة على ان بع�ص مالكيها 
فتنتقل  لييهييذا  و  املييدييينيية  اىل  انييتييقييلييوا 
على  القادرين  اال�شخا�ص  اإىل  مليكتها 
�شكنه  ميين  يكونون  الييذييين  ح�شدهاو 
الييقييرييية و يييقييال عيين هيييذا اليينييوع من 
احلا�شدين ) �شووة�شيني ( اأي يق�شم  
ا�شخا�ص  ثالثة  على  اجلوز  حم�شول 
و  باحل�شاد  قام  الييذي  لل�شخ�ص  ق�شم 
تكون احل�شة االكرب له النه ال�شخ�ص 
الق�شم  .امييا  االكييرب  الييذي بذل املجهود 
�شاهموا  الييذييين  فلال�شخا�ص  الييثيياين 
ل�شاحب  الثالث  الق�شم  و  بامل�شاعدة 

�شجرة اجلوز .
    و حول اجلهود و ال�شعوبات التي 
لنا  يقول  تواجه ح�شد اجلوز وغريه 
عمر كرمي �شاحب احد ب�شاتني اجلوز 
�شجرة  يت�شلق  الييذي  ال�شخ�ص  اإن   :
اجلوز من اجل ح�شادها عدا اجلهود 
التي يبذلها  يواجه العديد من امل�شاكل 
ع�شلية  جليييهيييود  املييتيي�ييشييلييق  وحييياجييية 
وفقدانه   االنيييهييياك  اىل  تييييوؤدي  كييبييرية 
واعيا  يظل  اإن  عليه  لييذا   كبرية  طاقة 
تعر�ص  قد  حيث  �شقوطه  دون  ليحول 
الكثري من العاملني يف هذا املجال اإىل 
احييد اال�شخا�ص  اإنييا  حييوادث كثرية و 
الييذييين تييعيير�ييشييو ملييثييل هييكييذا حيييوادث 
اثناء  ال�شجرة  اعلى  من  �شقطت  حيث 
احل�شاد ما ادى اإىل  تعر�شي ال�شرار 

ج�شدية ج�شيمة .
ح�شاد  من  االنتهاء  بعد      : وي�شيف 
على  جتفيفه  ميين  االنييتييهيياء  و  اجليييوز 
امل�شرتين   نيينييتييظيير  املييينيييازل  �ييشييطييوح 
يكن  مل  اذا  و  اليي�ييشييوق  اإىل  لييييياأخييذوه 
نقوم  فنحن  للم�شرتين  منا�شبا  ال�شعر 
بنقله اإىل ال�شوق مبا�شرة ويتغري�شعر 
اجلييييوز كييل �ييشيينيية حيي�ييشييب اليييزراعييية و 

ح�شب النوعية . 

كيف يجنىحم�سول  اجلوز ؟

 KRG / اربيل
اأكد احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ثقته باإدارة برهم �شالح 
التجربة  تعزز  التي  الييربامييج  تنفيذ  على  وقييدرتييه  للحكومة 
الكرد�شتانية يف االإقليم .  وجاء يف ت�شريح ر�شمي �شدر عن 
مكتب االإعالم املركزي للحزب , ان الدكتور بر هم احمد �شالح 
ميثل احلزبني الرئي�شيني يف كرد�شتان )الدميقراطي واالحتاد 
ن�شرته  مقال  على  تعقيبًا  جيياء  الييذي  البيان  وقييال  الوطني(. 
يف  االأ�شبق  الثقافة  وزير  �شور�ص  ل�شامي  االأو�شط«  »ال�شرق 
حكومة االإقليم ال�شابقة بعنوان » امل�شهد ال�شيا�شي الكرد�شتاين 

مر�شح ل�شراعات خطرة « : اأن مقال �شور�ص »يعرب عن وجهة 
نظره ال�شخ�شية وال يعك�ص مطلقا موقف احلزب الدميقراطي 
الكرد�شتاين, واأن �شور�ص �شخ�شية م�شتقلة وال يجوز اعتبار 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  للحزب  كموقف  واأفييكيياره  اآرائيييه 
عنه  ممثال  االإقليم  حكومة  رئي�ص  �شالح  برهم  يعترب  الييذي 
احلزب  واأن  احلليف,  الكرد�شتاين  الوطني  االحتييياد  وعيين 

الدميقراطي يدعم رئا�شته للحكومة االإقليمية«. 
وانتهى املكتب االإعالمي للحزب يف ت�شريحه اإىل و�شف هذه 

املقاالت باأنها ال تخدم الو�شع احلايل يف كرد�شتان.

احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين: 
ندعم حكومة الدكتور برهم ونثق بها

اأربيل / �سايل جودت
اإقليم  حكومة  يف  الكهرباء  وزييير  اأكييد 
بييكيير �شعي  اأبيييييو  يييا�ييشييني  كيييرد�يييشيييتيييان 
الطاقة  اي�شال  لتح�شني خدمة  الوزارة 
الييكييهييربييائييييية لييلييمييواطيينييني داعيييييييًا اىل 

الرت�شيد يف ا�شتخدام هذه الطاقة .
مع  اتفاقية  على  توقيعه  خييالل  وقيييال 
�شركة ماتيلك اللبنانية �شمن القرو�ص 

اليابانية  احلييكييوميية  ميين  املخ�ش�شة 
جايكا,مبوجب  وكيييالييية  وبييياإ�يييشيييراف 
حمطة   )13( تاأمني  يتم  االتفاقية  هذه  
بتوزيع  خا�شة  مييوبييايييل(   ( ثانونية 
 )mva  25( ب�شعة  الكهربائية  الطاقة 
 )747( و  مليونًا   )20( الكلية  وكلفتها 

الف دوالر . 
و اأعلن وزير الكهرباء يف حكومة االإقليم 

يف  ت�شهم  الثانوية  املحطات  هييذه  اأن 
الثانوية  املحطات  تخفي�ص احلمل عن 
الكهربائي  التيار  نقل  الثابتة وخطوط 
م�شريًا اىل اأن املحطات املذكورة �شوف 
احلايل  الييعييام  غ�شون  يف  ن�شبها  يتم 
اأن  واأو�شح  الثالث,  االإقليم  ملحافظات 
و�شاعات  عملية  تنظم  املييحييطييات  تلك 

توزيع الكهرباء على املواطنني.

ن�سب )13( حمطة كهرباء ثانوية خالل العام 
احلايل يف مدن الإقليم 

   PUKmedia / القاهرة
عقدت يف  دار بدرخان لالدب والثقافة والفنون 
بعنوان  نييدوة  القاهرة  امل�شرية  العا�شمة  يف 
)دور الدولة واملواطنة( مت تناول اهم املوا�شيع 
املتعلقة  امليي�ييشييري  بيياليي�ييشييارع  االهيييتيييميييام  ذات 
تداعيات  التي جييرت حييول  االخيييرية  بيياالحييداث 
م�شلمة  فتاة  باغت�شاب  قام  م�شيحي  �شاب  اتهام 
بقرية فر�شوط مبدينة جنع حمادي مبحافظة قنا 

امل�شرية .
و�شارك  عبدالفتاح  نبيل  الدكتور  الندوة  اأدار  و 
والدكتوراأحمد  ما�شي  العال  ابو  الدكتور  فيها 
اجلمال والدكتور حنا جرجي�ص والدكتور �شمري 
ر�شول  روؤوف  يا�شني  املييال  وح�شرها  مرق�ص 
م�شوؤول مكتب االحتاد الوطني الكرد�شتاين يف 
القاهرة وفينو�ص جمال �شالح الكادر يف االحتاد 

واملفكرين  االعالميني  من  وعييدد  القاهرة  مكتب 
باجلامعات  الدار�شني  الكرد  والطلبة  واملثقفني 

والكليات واملعاهد امل�شرية .
وا�شار الباحثون اإىل ان العالقات بني امل�شلمني 
وان  للغاية  طيبة  م�شر  يف  امل�شيحية  واالقلية 
ب�شبب  اأحيانا  تن�شب  التي  الدموية  النزاعات 
اأو  الديانة  تغيري  اأو  ترميمها  اأو  كنائ�ص  بناء 
ب�شبب عالقات بني رجال ون�شاء من اجلانبني قد 
يتم ت�شخيمها من قبل بع�ص ال�شحف واملواقع 

الأغرا�ص  واهداف معينة .
وذكر الباحثون: لي�ص هناك فرق بني املواطنني 
كتلة  هناك  ان  نقول  ان  الميكن  حيث  امل�شريني 
امل�شري  بييالييربملييان  م�شيحية  ومثلها  م�شلمة 
يوجد  نييقييول  وال  م�شريون  اجلميع  نييقييول  بييل 
مهند�شون م�شيحيون و واخوانهم م�شلمون بل 

نقول مهند�شني م�شريني وهكذا .
االحتقان  م�شالة  ان  اىل  الييبيياحييثييون  وتييطييرق 
بال�شارع امل�شري من هذا االجتاه غري �شحيحة 
عييلييى االطييييالق ويييييراد بييهييا الييو�ييشييول اىل حالة 
الواحد  الوطن  ابناء  اال�شقاء  بني  التفرقة  من 
واالبتعاد اىل التناحر الفكري او العقائدي حول 

اي دين اف�شل من االآخر .
جتدر اال�شارة اىل ان مدينة جنع حمادي امل�شرية 
جمهولني  قيييييام  اإثييير  ماأ�شويا  حييادثييا  �شهدت  قييد 
ي�شتقلون �شيارة فيات 131 زيتية اللون باإطالق 
اآلية  اأ�شلحة  من  ع�شوائية  بطريقة  نارية  اأعييرية 
واأ�شفر احلادث عن م�شرع 7 اأ�شخا�ص من بينهم 
يقوم  كان  �شيد  اأمين ها�شم  يدعى  �شرطي م�شلم 
اآخرين   9 اإ�شابة  كما متت  الأوالده  ب�شراء طعام 

من بينهم 6 يف حالة حرجة.

ممثل الحتاد الوطني بالقاهرة ي�سارك يف ندوة ب�ساأن دور الدولة

اأربيل / املدى
الجراء  اعتيادية  غري  جل�شة  غدالثالثاء  يوم  كرد�شتان  اإقليم  برملان  يعقد 

القراءة االوىل على م�شروع قانون موازنة االقليم لعام 2010.
وقال رئي�ص اللجنة القانونية يف برملان كرد�شتان �شريوان احليدري بح�شب 
اعتيادية  غري  جل�شة  عقد  “تقرر  كرد�شتان  اقليم  حلكومة  الر�شمي  املوقع 
للربملان الكرد�شتاين الثالثاء املقبل الجراء القراءة االوىل مل�شروع قانون 
موازنة االقليم لعام 2010, ليتم بعد ذلك حتويله اإىل اللجان املخت�شة يف 

الربملان العداد التقارير اخلا�شة بذلك”. 
واأ�شاف احليدري اأنه “بعد اعداد التقارير من قبل اللجان املخت�شة �شتتم 
خالل اجلل�شات املقبلة للربملان مناق�شة م�شروع القانون للت�شويت عليه". 
وكان جمل�ص وزراء اقليم كرد�شتان قد �شادق على م�شروع قانون موازنة 
 9.7( عراقي  دينار  مليار  تريليونا و433   11 البالغة   2010 لعام  االقليم 

مليار دوالر(.

جل�سة غري اعتيادية للربملان 
ملناق�سة موازنة الإقليم 

اأربيل/ )اآكانيوز(
 ذكر مدير عام التخطيط  يف وزارة 
كرد�شتان  باقليم  والييري  الييزراعيية 
على  وافييييق  االقييليييييم  بييرملييان  اأن   ,
دوالر  مليون   50 مبلغ  تخ�شي�ص 

الإنهاء م�شروع ري �شمامك .
"الوزارة  اإن  ر�ييشيييييد  عييلييي  وقييييال 
بحثت فكرة م�شروع الري ومن ثم 
وزارة  اىل  املبدئية  اعماله  اإر�شال 
الزراعة والري لغر�ص اجنازه"..

كرد�شتان  اإقليم  "برملان  اأن  مبينا 
 50 بتخ�شي�ص  جهته  ميين  وافيييق 
ميزانية  من  اأمريكي  دوالر  مليون 

2010 الجناز امل�شروع".
ب�شدد  "الوزارة  اأن  واأو�يييشيييح 
االمريكية  ال�شركات  مييع  االتييفيياق 
لييييغيييير�ييييص تييي�يييشيييميييييييم امليييي�ييييشييييروع 

واجنازه".
"امل�شروع  اأن  ر�ييشيييييد  واأ�يييشييياف 
نهر  ميين  املييييياه  �شبكة  مييد  يت�شمن 
كم   85-80 بطول  ال�شغري  الييزاب 
يروي  والييذي  �شمامك  منطقة  اىل 
من  دومن  اآلييف  م�شاحة80  بييدوره 
اىل  الزراعية"..م�شريا  االرا�شي 
ب�شكل  يييوؤثيير  امل�شروع  "انهاء  ان 
القطاع  انييتييعييا�ييص  عييلييى  ايييجييابييي 

الزراعي وعودة القرى وبنائها من 
جديد يف املنطقة".

ايطاليا  قييررت  مت�شل  �ييشيياأن  ويف 
ميينييح قيير�ييص مبييبييلييغ 100مييليييييون 
االحتييادييية  احلييكييوميية  اىل  دوالر 
وتخ�ش�ص ن�شبة 17% منها حل�شة 
االقليم وذلك من اجل انعا�ص قطاع 

الزراعة.
وقال ر�شيد اإن "ايطاليا ت�شعى من 
خالل منح القر�ص الدخول مبا�شرة 
والري  الييزراعيية  على  واال�ييشييراف 
وامل�شتلزمات  االآالت  تاأمني  وكذلك 

الزراعية للفالحني".

تخ�سي�س 50 مليون دولر اأمريكي لإجناز م�سروع ري �سمامك 
PUKmedia / اربيل

املحطات  موظفي  تعيني  يف  ال�شفافية  اإظييهييار  بهدف 
االنتخابية, قامت املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات 
يف  املييحييطييات,  موظفي  لتعيينات  املييركييزييية  اللجنة  يييي 
العاملني  املوظفني  اأ�شماء  قرعة  باجراء  اأربيل  مدينة 
دهوك,  اأربيل,  حمافظات  يف  االنتخابية  املحطات  يف 
بح�شور  الدين,  و�شالح  كركوك  نينوى,  ال�شليمانية, 
ممثلي الكيانات ال�شيا�شية امل�شاركة يف االنتخابات يف 

هذه املحافظات.
العليا  املييفييو�ييشييييية  ع�شو  عييبييدالييكييرمي  �يييشيييردار  واأكييييد 
بلغ  املحافظات  هذه  يف  املتقدمني  عدد  ان  لالنتخابات 
حتتاج  املفو�شية  اأن  اىل  م�شريًا  موظفًا,   133148
التح�شيل  اأن  مو�شحًا  فييقييط,  مييوظييفييًا   79098 اىل 

العلمي للمتقدمني توزع على نحو التايل: )50 من بني 
للمتقدمني من ا�شاتذة اجلامعة, 1100 من احلقوقيني, 

3602 من املحامني(.
م�شوؤول  قيييادر  حممد  هيينييدرييين  اأكيييد  مت�شل  �ييشيياأن  يف 
اأن  لييالنييتييخييابييات  الييعييليييييا  للمفو�شية  اأربيييييييل  مييكييتييب 
االجييراءات مل تكن موجودة  اأ�شافت بع�ص  املفو�شية 
ال�شكاوى  فرتة  متديد  منها  ال�شابقة,  االنتخابات  يف 
كل جهة  بامكان  انه  كما  �شاعة,   48 اىل  �شاعة   24 من 
ال�شيا�شية حتديد  التحالفات  امل�شاركة يف  من اجلهات 
ممثل لها يف مراكز االقرتاع, معلنًا يف الوقت ذاته عن 
تقلي�ص عدد املحطات يف كل مركز من 500 حمطة اىل 
ح�شب  �شتجري  املقبلة  االنتخابات  كون  حمطة   400

نظام القوائم املفتوحة.

قرعة لأ�سماء موظفي املحطات النتخابية

بائع اجلوز يف �سوق ال�سليمانية

م�سروع ري �سمامك

رئي�س اقليم كرد�ستان

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�سة رقم )2010/2( 


