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وديع غزوان

وعــود و�أمــاٍن

مع ا�شتداد احلمالت االنتخ�بية تزداد وعود املر�شحني ب�ش�أن 
واقت�ش�ديً�  �شي��شيً�  العراق  يف  الع�مة  االو�ش�ع  حت�شني 
واجتم�عيً� وغريه� .. بع�ض املر�شحني وزي�دة يف حم�ب�ة 
التي  واالم��ت��ي���زات  ال��روات��ب  مو�شوع  يتن�ول  اجلمهور 
املجل�ض  اح�ل  ب�شكل  النواب   عليه� ع�شو جمل�ض  يح�شل 
اىل حلبة تن�ف�ض ومغري�ت ابعدت الكثري من اع�ش�ئه عن 
امله�م التي ينبغي عليهم تنفيذه� او املط�لبة به�  يف اح�شن 
لكنه�   , االنتخ�بية  الربامج  �شلب  يف  ك�نت  مه�م  تقدير, 

و�شعت يف ار�شيف الكي�ن�ت دون ان يلتفت عليه� احد .
والن�أتي بجديد اذا قلن� ان حديث ال�ش�رع , الذي �شم الكثري 
ال�ش��شع  البون  هو   , �شم�عه  وعدم  اآذانهم  امل�شوؤولني  من 
وا�شح�ب  وال���وزراء  ال��ن��واب  جمل�ض  اع�ش�ء  روات��ب  يف 
 , املوظفني  م��ن  ال�ش�حقة  والغ�لبية  اخل��شة  ال��درج���ت 
رواتب اليحلم به� بح�شب م� ا�ش�رت احدى و�ش�ئل االعالم 
حمل  املو�شوع  ه��ذا  و�ش�ر  امريك�  يف  امل�شوؤولون  حتى 

تندر املواطنني على ا�ش��ض ان �شر البلية م� ي�شحك .
لهذا  امل�����ش��وؤول��ة  ال��ق��ي���دات  التفتت  ك��رد���ش��ت���ن  اإق��ل��ي��م  يف 
ب��شتقط�ع  ف��رة  منذ  ق���رارًا  وا���ش��درت  مبكرًا  املو�شوع 
ن�شبة 10% من رواتب اع�ش�ء الربمل�ن والوزراء وا�شح�ب 
الدرج�ت اخل��شة وحتويله� اىل ميزانية اخلدم�ت , وهو 
الرثوات  توزيع  يف  العدالة  من  �شيئً�  ن�شبيً�  حقق  اج��راء 
الفك�ر  وق��رب��ً�  مت��شً�  اك��رث  خ��ط��وات  م�شتقباًل  ونتوقع   ,
املوؤ�ش�ش�ت  هذه  مثل  حتويل  اآلي�ت  ومن�ق�شة   , املواطنني 
الع�مة  للخدمة  مراكز  اىل  الدولة  وموؤ�ش�ش�ت   الت�شريعية 
العط�ء ولي�ض على  او اع�ش�وؤه� اىل  يت�ش�بق م�شوؤولوه� 
الرواتب واالمتي�زات امل�دية االخرى , خ��شة وان الكثري 
وم�ش�لك  معرك  يف  عمره  من  طويلة  �شنوات  ق�شى  منهم 
نب�ض  اىل  االق���رب  فهم  ل��ذا   , وال�ش�قة  الطويلة  الن�ش�ل 

ال�ش�رع وتطلع�ته .
من  امل�شوؤول  حرم�ن  اىل  هن�  ندعو  انن�  اح��د  واليتوهم   
ي�شغله�  التي  الوظيفة  ومتطلب�ت  يتن��شب  راتب  يف  حقه 
موؤ�ش�ش�ت تطوعية  لي�شت�  وال��وزارات  النواب  الن جمل�ض 
, ولكن وكم� يعرف اجلميع ب�ن م�حدث يف بغداد وبع�ض 
وج�دة  �ش�دقة  مراجعة  ويتطلب  فيه  مب�لغ  املح�فظ�ت 
للقوانني املتعلقة بهذا اجل�نب , مب� يعزز ال�شورة امل�شرقة 
بجدارة  وا�شتحق�قه  ال��ن��واب  جمل�ض  لع�شو  وامل�شحية 

متثيل ال�شعب .
املو�شوع  ه��ذا  ال��ن��واب  جمل�ض  اع�ش�ء  من  اث���رةع��دد  ان  
موؤخرًا ومط� لبتهم بتخفي�ض رواتبهم وت�شريح  االخرين 
منهم بعدم ت�شلمهم الرواتب ا�شاًل بل التربع به� )الندري 
ملن واين(؟! ف�ن اث�رة هذا املو�شوع يوؤكد حقيقة االفراط 
ت�شل  التي  واملب�لغة  لهم  املمنوحة  ال��روات��ب  م��ق��دار  يف 
ب�ش�حبه� اىل الرف , يف وقت تع�ين ن�شبة التقل عن %50 
من ال�شعب احل�جة بل ان اعدادًا منه تع�ين الف�قة خ��شة 
وان املواد اال�ش��شية من البط�قة التموينية قد تبخرت  منذ 
ولي�ض  املث�ل  �شبيل  على  ك�ل�شكر  ا�شهر  خم�شة  من  اك��رث 

احل�شر .
من  وا�شعة  وم�ش�ركة  ن�جحة  انتخ�ب�ت  حقً�  نتمن�ه  م� 
املواطنني وح�شن اختي�ر العن��شر الق�درة على ر�شم مالمح 

عراق جديد يحقق الر ف�هية والكرامة البن�ئه  .
اقليم  يف   %10 ال���  ا�شتقط�ع  بخطوة  نذكر  اخ��رى  وم��رة   

كرد�شت�ن عله�تكون ب�درة خلطوات اكرب واأو�شع .

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات

.KRG /اأربيل
بحث رئي�ض اإقليم كرد�شت�ن م�شعود ب�رزاين , يف منتجع 
جمل�ض  رئي�ض  ال�ش�مرائي  اإي���د  الدكتور  مع  الدين  �شالح 
ال�شي��شية  العملية  جم��م��ل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��ن��واب 
نينوى  وحم�فظة  ع�مة  ال��ع��راق  يف  االأم��ن��ي��ة  واالأو���ش���ع 

خ��شة, و�شري احلمالت االنتخ�بية يف عموم العراق. 
امل�شريية  الق�ش�ي�  االآراء حول  تب�دل  اللق�ء,  كم� مت خالل 
وامل�ش�ئل الع�لقة بني اإقليم كرد�شت�ن واحلكومة االحت�دية 
امل�شتبعدين  وق�شية  له�,  املن��شبة  احللول  اإيج�د  و�شبل 
يف  االنتخ�ب�ت  اإج��راء  بعد  للعراق  ال�شي��شي  وامل�شتقبل 
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ويف هذا ال�شدد, اأكد اجل�نب�ن �شرورة االلتزام ب�لد�شتور 
حلقوق  احلقيقي  ال�����ش���م��ن  الأن���ه  ال��ع���ل��ق��ة  امل�����ش���ئ��ل  حل��ل 
املواطنني, كم� اأكدا �شرورة اأجراء التن�ف�ض االنتخ�بي يف 

اأجواء ح�ش�رية ودميقراطية وبكل حرية. 
يف  ب����رزاين  الرئي�ض  واآراء  م��واق��ف  ال�ش�مرائي  وث��م��ن 
االيج�بية  وال��ت��ط��ورات  ال��ع��راق  يف  احل�لية  امل�ش�كل  حل 
التح�لف  موقف  ثمن  كم�  كرد�شت�ن,  اإقليم  ي�شهده�  التي 
داخل  امل�ش�كل  حل  من  ج��زءًا  دائمً�  ك�ن  الذي  الكرد�شت�ين 

جمل�ض النواب العراقي.

بارز�ين و�ل�سامر�ئي يبحثان �لعملية 
�ل�سيا�سية و�لأو�ساع �لأمنية

اأربيل / املدى
تب�دل رئي�ض برمل�ن كرد�شت�ن الدكتور 
ك��م���ل ك��رك��وك��ي  م��ع مم��ث��ل حكومة 
د�شكو  هف�ل  اأ�شرالي�  ل��دى  االإقليم 
اأو�ش�ع  ب�ش�أن  النظر  �شيي�ن وجه�ت 
اأ�شرالي�  يف  الكرد�شت�نية  اجل�لية 
و�شبل �شري اأعم�ل ون�ش�ط�ت ممثلية 

حكومة االإقليم فيه� . 
عن  كرد�شت�ن  برمل�ن  رئي�ض  اأعرب  و 
ممثلية  ون�ش�ط�ت  الأع��م���ل  ���ش��روره 
ح��ك��وم��ة االإق���ل���ي���م ل����دى اأ���ش��رال��ي��� 
الكرد�شت�نية  اجل���ل��ي��ة  وحم�����والت 
مب�ش�كل  ال��ت��ع��ري��ف  اىل  ال���رام���ي���ة 
يف  ال��ك��رد���ش��ت���ين  ال�شعب  وم��ط���ل��ب 
اخل�رج موؤكدًا اأهمية زي�دة التن�شيق 
احلكومية  واملوؤ�ش�ش�ت  الربمل�ن  بني 
وتطوير  تنمية  اأجل  من  االأ�شرالية 
اجل�نبني  ب��ني  ال��ث��ن���ئ��ي��ة  ال��ع��الق���ت 
وتب�دل االآراء وتعريف تراث وثق�فة 

اجل�نبني. 
اللق�ء بح�شب  واأ�ش�ر كركوكي خالل 
برمل�ن  ا�شتعداد  اىل  الربمل�ن   موقع 
وفد  وزي����رة  ال�شت�ش�فة  كرد�شت�ن 
واالإف�دة  االأ�شرايل  الربمل�ن  اأع�ش�ء 
اجل�نبني  وجت��������رب  خ������ربات  م����ن 

وتب�دل االآراء حول امل�ش�ئل االآنية. 
م�ش�عدات  اأن  على  ال�شوء  �شلط  كم� 
ومهمة  جيدة  ك�نت  للعراق  اأ�شرالي� 
الإقليم  ت��ك��ون  اأن  ي�شتح�شن  وك����ن 
امل�ش�عدات  هذه  من  ن�شبة  كرد�شت�ن 
واأن  االإقليم  و�ش�كني  لنفو�ض  وفق� 
هذا  يف  من��شبة  اآل��ي��ة  وف���ق  ت��ك��ون 

املج�ل.
وك�ن رئي�ض برمل�ن كرد�شت�ن الدكتور 

الدكتور  اأ�شتقبل  قد  كركوكي  كم�ل 
رئ��ي�����ض جمل�ض  ال�����ش���م��رائ��ي  اإي������د 

النواب والوفد املرافق له.
وخالل لق�ء ح�شره الدكتور اأر�شالن 
وفر�شت  الربمل�ن  رئي�ض  ن�ئب  ب�يز 
وروؤ���ش���ء  ال��ربمل���ن  �شكرتري  اأح��م��د 
الربمل�نية,  والقوائم  الكتل  وممثلو 
ال��ن��واب عن  رئ��ي�����ض جمل�ض  اأع����رب 
كرد�شت�ن  ب��رمل���ن  ل��زي���رة  ���ش��ع���دت��ه 

واإجراء هذا اللق�ء.
تعزيز  ج�نبه   من  كركوكي  اأكد  فيم� 
وت���ط���وي���ر ال���ع���الق����ت ب����ني ب���رمل����ن 
واأ�ش�ر  النواب,  وجمل�ض  كرد�شت�ن 
كرد�شت�ن  يف  ال�شي��شي  الو�شع  اىل 
عمل  م���راق���ب���ة  يف  ال����ربمل�����ن  ودور 
واإ�شدار  القوانني  و�شن  احلكومة 
الربمل�ن   اأن  م��و���ش��ح��ً�  ال����ق����رارات, 
ميزانية  من�ق�شة  على  ح�ليً�  يعكف 

م�ش�ريع  م���ن  ع�����ددًا  واأن  االإق���ل���ي���م 
ج�هزة  امل��ه��م��ة  االأخ�����رى  ال��ق��وان��ني 
الف�شل  ب���دء  م��ع  اإق���راره����  و���ش��ي��ت��م 

الت�شريعي اجلديد.
م��ن ح��دي��ث��ه �شدد  اآخ���ر  ويف ج���ن��ب 
ك��رد���ش��ت���ن, بح�شب  ب��رمل���ن  رئ��ي�����ض 
اأه��م��ي��ة  ع���ل���ى   PUKmedia
امل�ش�كل  حل��ل  ب���ل��د���ش��ت��ور  االل���ت���زام 
م�دة   140 امل�دة  "اإن  وق�ل:  الع�لقة, 
هي,  كم�  تنفيذه�  يجب  د�شتورية, 
وال يجوز اإيج�د بديل له�, وهذا هو 
املوقف الر�شمي واجلم�هريي الإقليم 
كرد�شت�ن", كم� اأكد اأهمية حل جميع 
امل�����ش���ك��ل مب��وج��ب ال��د���ش��ت��ور وعرب 
امل�شرك واالبتع�د  والتف�هم  احلوار 
من  جميعً�  نتمكن  لكي  العنف,  ع��ن 
بن�ء عراق متقدم ومزدهر على اأ�ش�ض 

الدميقراطية والفيدرالية.

رئي�س �لربملان ي�ستقبل ممثل حكومة 
�لإقليم لدى �أ�سرت�ليا

دهوك/ اآكانيوز
ذكر بي�ر دو�شكي مدير مكتب دهوك للمفو�شية 
انه  االثنني  اأم�ض  لالنتخ�ب�ت,  العلي�  امل�شتقلة 
اأم�م  االنتخ�بية  املراكز  جميع  فتح  املوؤمل  من 

االإعالميني يوم االقراع.
االأمنية  االأو���ش���ع  ال�شتقرار  "نظرا  ان��ه  وق���ل 
مع  التن�شيق  خ��الل  وم��ن  ده��وك,  حم�فظة  يف 
فتح  اق��راح  مت  املح�فظة  يف  االأمنية  اللجنة 
جميع م��راك��ز االق���راع اأم����م االإع��الم��ي��ني يوم 

الت�شويت".
جعل  اىل  يهدف  امل��ق��رح  "هذا  ان  واأو���ش��ح: 
عملية االنتخ�ب�ت �شف�فة ونزيهة ووفق املع�يري 
للمفو�شية  ده����وك  م��ك��ت��ب  وك�����ن  الدولية". 
وقت  يف  اأعلن  قد  لالنتخ�ب�ت,  العلي�  امل�شتقلة 
�ش�بق عن وجود 228 مركز اقراع يف عموم 
حم�فظة دهوك التي تتن�ف�ض فيه� 7 كي�ن�ت على 

10 مق�عد ني�بية, اإ�ش�فة اىل 5 كي�ن�ت تتن�ف�ض 
دو�شكي  ولفت  للم�شيحيني.  الكوت�  مقعد  على 
االنتخ�بية  املراكز  اأب��واب  فتح  "�شيتم  انه  اىل 
الذين  واالإعالميني  االإعالمية  املوؤ�ش�ش�ت  اأم�م 
بب�ج�ت  وت��زوي��ده��م  عليهم  امل�����ش���دق��ة  مت��ت 
م�شددًا  املفو�شية"..   من  تعريف(  )بط�ق�ت 
اإعالمي  الأي  ال�شم�ح  يتم  "لن  ان��ه  على  القول 
لالإعالميني  املخ�ش�ض  ال��ب���ج  على  يح�شل  مل 
من املفو�شية بزي�رة اأي مركز انتخ�بي". يذكر 
من  التي  العراقية  الت�شريعية  االنتخ�ب�ت  اأن 
املقبل  اآذار  من  ال�ش�بع  يف  جتري  اأن  املتوقع 
املفو�شية  اإح�����ش���ءات  بح�شب  فيه�  ي�����ش���رك 
6172 مر�شحً� ميثلون 165 كي�نً� و 12 ائتالفً� 

للفوز ب�325 مقعدا. 
االإعداد  ق�شم  م�شوؤول  ذك��ر  ال�شي�ق  ذات  ويف 
والتدريب يف مكتب حم�فظة دهوك للمفو�شية 

ب�أن  ال��ع��راق  يف  لالنتخ�ب�ت  امل�شتقلة  العلي� 
املكتب ب�شدد اإعداد 182 مركزَا للت�شويت يف 
اأنح�ء حم�فظة دهوك الإف�ش�ح املج�ل اأم�م اأكرث 
من  الت�شويت  لهم  يحق  ممن  ن�خبً�   93941

اأبن�ء املح�فظة.. 
كرد�شت�ن  لوك�لة  م�شطفى  �شرب�شت  واأ�ش�ف 
اخل��ض  "الت�شويت  ان  )اآك���ن��ي��وز(  ل��الأن��ب���ء 
�شتجرى  االنتخ�ب�ت  عملية  على  للم�شرفني 
اأ�ش�ر اىل ان  قبل املوعد املحدد بيومني, حيث 
دهوك  يف  لالنتخ�ب�ت  العلي�  املفو�شية  مكتب 
املراقبني  لت�شويت  خ��شة  مراكز  ت�شعة  اأع��د 
وال�شجن�ء والع�شكريني الذين �شين�شغلون يف 
املحط�ت  ب���أداء واجب�تهم يف  اآذار  من  ال�ش�بع 
واملراكز االنتخ�بية, ثالثة منه� يف مركز مدينة 
الت�بعة  االق�شية  على  توزعت  والبقية  ده��وك 

للمح�فظة لهذا الغر�ض.

ب�ج�ت  اإع��داد  ب�شدد  "املفو�شية  ان  واأو�شح: 
ق�ع�ت  اىل  دخ��ول��ه��م  لت�شهيل  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
االإعالمية  بواجب�تهم  للقي�م  االق��راع  ومراكز 
ب�الأخب�ر  موؤ�ش�ش�تهم  واغن�ء  احل��دث  نقل  يف 
والتق�رير". وذكر ال�شحفي ر�شيد عبد العزيز 
امليداين  ال��ع��م��ل  ح���ول  مفتوحة  ن���دوة  خ���الل 
لل�شحفيني واملرا�شلني جرت يف حم�فظة دهوك 
امليداين   – املتجول  ال�شح�يف  على  "ينبغي 
املعلوم�ت  وج��م��ع  احل���دث  ل��ي��وم  اال���ش��ت��ع��داد 
و�شرورة  االنتخ�بية,  العملية  ح��ول  الك�فية 
الواقع  بنقل  ال��ق��ي���م  يف  ال�شحفيني  اك��ت��ف���ء 
املقرعني  مع  املق�بالت  واإج���راء  ال�ش�رع  من 
ب�شف�فية  واملحط�ت  امل��راك��ز  على  وامل�شرفني 
وحي�د, مع االأخذ ب�الإح�طة يف اإث�رة طرف على 
ح�ش�ب طرف اآخر لكون العملية ب�أجمعه� ت�شري 

يف اجت�ه واحد وهو خدمة املواطن". 

يذكر ان مكتب مفو�شية االنتخ�ب�ت يف دهوك, 
ب�در ب�لتن�شيق مع احت�د �شحفيي دهوك, اىل 
�شحفيَ�   "  50" مب�ش�ركة  عمل  ور�شة  تنظيم 
القنوات  من  االإعالمية  املوؤ�ش�ش�ت  خمتلف  من 
الف�ش�ئية  ال��ق��ن��وات  وم��ك���ت��ب  التلفزيونية 
وال�شحف  االإذاع��ي��ة  واملحط�ت  املح�فظة  يف 
ال�شي��شية,  توجه�ته�  ومبختلف  وامل��ج��الت 
امليدانية  التغطية  التوجيه والتوعية يف  بغية 
الدورة  النتخ�ب  االق��راع  عملية  اإج��راء  اأثن�ء 

اجلديدة ملجل�ض النواب العراقي املقبل.
الت�شريعية  االنتخ�ب�ت  ان جترى  املوؤمل  ومن 
نظ�م  وفق  املقبل  م�ر�ض  اآذار/   7 يف  العراقية 
املفتوحة,  مب�ش�ركة  16172 مر�شح�  الق�ئمة 

ميثلون 165 كي�ن� و12 ائتالفً� �شي��شي�.
�شم�ل  كم   460 م�ش�فة  ده��وك  حم�فظة  وتبعد 

الع��شمة العراقية بغداد.

مفو�سية دهوك: فتح جميع �ملر�كز �لنتخابية �أمام �لإعالميني يوم �لقرت�ع

ال�شليمانية/ اآكانيوز
ال��ربي��ة بعدم� ق��ررت حكومة  اأع���داد احل��ي��وان���ت  ت��زاي��دت 
وقت  يف  ر�شمي,  ب�شكل  ا�شطي�ده�  منع  كرد�شت�ن  اإقليم 
اجلبلية  املن�طق  يف  املفر�شة  احليوان�ت  تلك  وجود  اأدى 
لكرد�شت�ن, اىل اأ�شرار ج�شيمة, للرع�ة واأ�شح�ب املوا�شي, 
اإذ ان تك�ثر اأعداد الذئ�ب واخلن�زير مث�ل لتلك املخ�طر التي 

يتعر�ض له� اأ�شح�ب املوا�شي يف تلك املنطقة.
دزة  قلعة  �شرق  جنوب  يف  يقع  "اآ�شو�ض" الذي  جبل  ففي 
)135 كم �شم�ل �شرق ال�شليم�نية( ظهر يف االآونة االأخرية 
ب�شك�ن  ب�لغة  اأ�شرارا  اأحلق  واخلن�زير  الذئ�ب  من  قطيع 

تلك املنطقة.
يقول حممد اإبراهيم �شيد )57 �شنة( م�لك اأعداد كبرية من 
املوا�شي,  انه "ي�ش�هد منذ نحو 5 اأ�شهر قطيعً� من الذئ�ب 
قتلت  فقد  اأ�شرارا كبرية,  القرية, والذي حلق  اأط��راف  يف 
يف قريتن� فقط 13 راأ�ش� من اخلرف�ن وامل�عز, ب�الإ�ش�فة اىل 

االأ�شرار االأخرى التي حلقت ب�لقرى املج�ورة لن�".
واأ�ش�ف انه "قبل 4 لي�ل من االآن, ه�جم قطيع من الذئ�ب 
له�  تنبهن�  ان  وبعد  ومعزتني,  خ��راف   3 وقتلت  موا�شين� 

قمن� ب�إطالق الن�ر عليه� وقتلن� احد الذئ�ب".
قورب�ين ح�شن حم�خ�ن )49 �شنة( من �شك�ن تلك املنطقة, 

واخلن�زير,  الذئ�ب  قطع�ن  راأين�  م�  "كثريا  ق�ئاًل  حت��دث 
ان  ن�شتطيع  ال  منطقتن�  يف  اال�شطي�د  منع  ب�شبب  ولكن 
نقتله�, وكن� جمربين على قتل الذئب, النه حينه� ك�ن يخنق 

موا�شين�, وان اأعداده� تزداد يوم� بعد يوم".
فيم� ق�ل عمر خ�شر حممد )38 �شنة( احد رع�ة تلك القرية, 
جبل  يف  الذئ�ب  هجم�ت  يواجهون  م�  كثريا  "الرع�ة  ان 
ته�جم  الأنه�  االآن,  حلد  قتله�  ن�شتطع  مل  ولكنن�  اآ�شو�ض, 
نكون  وحينه�  الليل,  م��ن  م��ت���أخ��رة  اأوق����ت  يف  موا�شين� 

ن�ئمني".
ان  فق�ل  الغ�ب�ت  �شرطة  ر�شيد مدير مركز  اأم� حممد كرمي 
بح�شب  ممنوع  الربية  احليوان�ت  جميع  وقتل  "ا�شطي�د 
واخلن�زير   ال��ذئ���ب  قطع�ن  ه�جمت  اإذا  وحتى  الق�نون, 
موا�شي املواطنني وحلقت به� اإ�شرارا, فال ي�شمح بقتله�".

حيوان  اأي  بقتل  لهم  ال�شم�ح  ن�شتطيع  ال  "اإنن�  واأ���ش���ف 
جيدا  االعتن�ء  هو  اأم�مهم  الوحيد  احل��ل  ف���ن  لذلك  ب��ري, 

مبوا�شيهم".
وتقع قلعة دزة على بعد 490 كم �شم�ل �شرق بغداد, وهي 
)م�مند,  كجب�ل  جبلية,  �شل�شلة  به�  وحتيط  جبلية  منطقة 
قرى  �شك�ن  وين�شغل  ه�رمني(,  قنديل,  اآ�شو�ض,  جوا�ض, 

تلك املنطقة ب�شورة رئي�شية بربية املوا�شي والزراعة.

قطعان �خلنازير و�لذئاب تفتك مبو��سي �أهايل 
منطقة قلعة دزة 

ال�شليمانية/ كانيوز
توقع مدير دائرة االأنواء اجلوية يف 
ال�شليم�نية, �شقوط اأمط�ر غزيرة, يف 
اىل  م�شريا  غد,  يوم  كرد�شت�ن  اإقليم 

اأنه� ت�شتمر لعدة اأي�م.
وق�ل دارا ح�شن اإنه "بح�شب توقع�ت 
مركز االأنواء اجلوية يف االإقليم, ف�ن 

ق�دمة  املنخف�ض  ال�شغط  من  موجة 
املتو�شط توجهت  االأبي�ض  البحر  من 
و�شتت�شبب  ك��رد���ش��ت���ن  اإق��ل��ي��م  ن��ح��و 
اأمط�ر يف من�طق متفرقة من  بهطول 

االإقليم".
املوجة  ه���ذه  "ت�أثري  ان  واأو����ش���ح 
لعدة  و�شي�شتمر  االث��ن��ني  �شيظهر 

اأي�م".
الكلي  "املجموع  ان  ح�شن  واأ���ش���ف 
حم�فظة  يف  ال�����ش��ن��ة  ه����ذه  الأم���ط����ر 
حلد  ملم   430.6 بلغت  ال�شليم�نية 
عن  يختلف  "هذا  ان  اىل  الفت�  االآن", 
نف�ض الوقت من ال�شنة امل��شية حيث 

ك�نت عند م�شتوى 257 ملم".

�لأنو�ء: توقع �سقوط �أمطار غزيرة

اأربيل/ اآكانيوز
اال�شتثم�رات  حجم  ي���زداد  اأن  كرد�شت�ن  اإقليم  حكومة  تتوقع   
اأكرث مم� هو عليه االآن والذي ف�ق 12 ملي�ر  االإقليم  االأجنبية يف 
دوالر, لذلك ف�نه� عمدت على و�شع خطط جلذب هذه اال�شتثم�رات 
ومنه� العربية, وخ�شو�ش� اخلليجية, وقد اندرجت زي�رة رئي�ض 
احلكومة برهم �ش�لح اىل االإم�رات االأ�شبوع امل��شي يف هذا االإط�ر, 
والتي اعتربه� املحللون االقت�ش�ديون نقطة حتول مهمة يف تعزيز 
التع�ون االقت�ش�دي والتج�ري بني كرد�شت�ن واالإم���رات.  رئي�ض 
الذي  حمرم,  هري�ض  كرد�شت�ن  اإقليم  حكومة  يف  اال�شتثم�ر  هيئة 
اإىل  االأخ��رية  زي�رته  االإقليم برهم �ش�لح يف  رافق رئي�ض حكومة 
االإم�رات العربية املتحدة, ق�ل اإن هن�ك من�خً� ج�ذب� لال�شتثم�رات 
على  ب�نفت�حه�  االإقليم  حكومة  واأن  والعراق,  كرد�شت�ن  اإقليم  يف 
لدخول  ومنطلق�  منفذا  االإقليم  جعل  اإىل  تهدف  العربية  ال��دول 

امل�شتثمرين العرب يف العراق.
ووفق م� ن�شره املوقع الر�شمي حلكومة اإقليم كرد�شت�ن ف�إن رئي�ض 
التج�رة  وزي��رة  اإىل  وجهت  دع��وة  عن  ك�شف  قد  اال�شتثم�ر  هيئة 
االإم�راتية لزي�رة االإقليم برفقة وفد من رج�ل االأعم�ل وامل�شتثمرين 
االإم�راتيني ملع�ينة االأو�ش�ع االأمنية, والبحث عن فر�ض اال�شتثم�ر 

يف �شتى املج�الت االقت�ش�دية والتج�رية.

االإم�راتي  للج�نب  ت�أكيده  االإقليم  حكومة  رئي�ض  عن  حمرم  ونقل 
اأن خطط حكومته وبراجمه� هي امتداد لربامج احلكومة ال�ش�بقة 
من  مل�ض  انه  مبين�  االإقليم.  اإىل  اال�شتثم�رات  بجذب  يتعلق  فيم� 
االإخوة يف االإم�رات اهتم�م� ب�لغ� ب�لزي�رة, وكذلك ا�شتعداد ق�دة 
االإم�رات ورج�ل اأعم�له� لالإ�شه�م يف امل�ش�ريع التنموية ب�الإقليم, 
اإىل  اإم���رات��ي  وف��د  الإر���ش���ل  التقدم مبقرح  على  �شجعن�  م�  وه��ذا 
�شراتيجية  وو�شع  ب�ال�شتثم�رات,  خ��ض  موؤمتر  لعقد  كرد�شت�ن 
ا�شتثم�رية لالإقليم ب�لتع�ون مع دولة االإم�رات, التي متتلك جت�رب 
للق�دة  اأي�شً�  اأك��د  االإقليم  حكومة  رئي�ض  امل��ج���ل.  ه��ذا  يف  رائ��دة 
يف  االإقليم  اأن  اال�شتثم�ر  هيئة  رئي�ض  ق�له  م�  ووفق  االإم�راتيني 
ح�جة اإىل املزيد من اال�شتثم�رات, خ�شو�ش� يف جم�ل ال�شن�ع�ت 
النفطية والط�قة, وت�أ�شي�ض امل�ش�يف ل�شد االحتي�ج�ت املحلية, اإىل 
ج�نب احل�جة املتزايدة يف قط�ع ال�شي�حة اإىل مزيد من امل�ش�ريع 
العمل  فر�ض  اأن  اإىل  لق�ءاته  يف  م�شريا  لنهو�شه�.  ال�شراتيجية 
برثواته  غني  والعراق  جميعه�,  العربية  الدول  تفوق  العراق  يف 
الطبيعية ولكن بنيته التحتية مدمرة, لذلك من املمكن اأن ينظر اإليه 

ب�عتب�ره �شوق� رابحة لال�شتثم�رات.
االأمريكية   GE اإلكريك  �شركة »جرنال  اأعلنت  اأخ��رى,  ن�حية  من 
عن توقيع عقود مع �شركة )م��ض الع�ملية لال�شتثم�ر( ت�شل قيمته� 

لتزويد اخلدم�ت  اأمريكي,  مليون دوالر  اإىل نحو 200  االإجم�لية 
يف  الكهرب�ء  لتوليد  م�شتقلني  م�شروعني  اإىل  التوليد  وم��ع��دات 
اإقليم كرد�شت�ن. و�شي�شهم امل�شروع�ن يف تلبية احتي�ج�ت املنطقة 
انقط�ع  عدم  و�شم�ن  الكهرب�ئية,  الط�قة  من  وامل�شتقبلية  احل�لية 
البنية  تطوير  اإىل  الرامية  اجلهود  دعم  اإىل  ب�الإ�ش�فة  موارده�, 

التحتية لقط�ع الكهرب�ء يف العراق اإجم�ال. 
اإقليم  يف  وال�شليم�نية  ده��وك  حم�فظتي  يف  امل�شروع�ن  ويقع 
لال�شتثم�ر«  الع�ملية  »م��ض  �شركة  تطويرهم�  وتتوىل  كرد�شت�ن, 
الط�قة  و�شت�شل  الط�قة  توليد  حمط�ت  تطوير  جم�ل  يف  الرائدة 
اكتم�ل  عند  االإقليم  يف  لال�شتثم�ر«  الع�ملية  ل�»م��ض  االإنت�جية 
امل�شروعني اإىل 1750 ميغ�واط, م� ي�شهم بدور حموري يف تلبية 

الطلب املتن�مي على موارد الكهرب�ء يف املنطقة.
ب�شكل  املج�ل  كرد�شت�ن  اإقليم  يف  اال�شتثم�ر  ق�نون  اأعطى  وق��د 
اأو�شع لعمل ال�شرك�ت االأجنبية على اأرا�شي االإقليم. فج�ءت دعوة 
يلعبوا  ان  اليون�نية  وال�شرك�ت  االعم�ل  لرج�ل  ده��وك  حم�فظة 

دورا اكرب يف اإق�مة امل�ش�ريع اال�شتثم�رية يف املنطقة.
واأو�شح املوقع الر�شمي حلكومة اإقليم كرد�شت�ن ان حم�فظ دهوك  
يلعبوا  ان  اليون�نية  وال�شرك�ت  االعم�ل  رج���ل  دع�  رم�ش�ن  متر 
دورا اكرب يف اإق�مة امل�ش�ريع اال�شتثم�رية يف املنطقة, منوه� اىل 

ان ق�نون اال�شتثم�ر يف اإقليم كرد�شت�ن اأعطى املج�ل ب�شكل اأو�شع 
لعمل ال�شرك�ت االأجنبية على اأرا�شي االإقليم.

واأ�ش�ر رم�ش�ن لدى ا�شتقب�له االثنني امل��شي نيكوالو�ض بوك��ض 
انه  اىل  له,  املرافق  والوفد  كرد�شت�ن  اإقليم  يف  اليون�ين  القن�شل 
جرى بحث العالق�ت الثن�ئية بني اإقليم كرد�شت�ن واليون�ن وكيفية 
تطوير وتو�شيع هذه العالق�ت وخ��شة يف قط�ع ال�شي�حة والتج�رة 
واال�شتثم�ر ب�شكل ع�م. من ن�حيته ق�ل القن�شل اليون�ين ان "وفدا 
خالل  �شيقوم  اليون�ن  من  ر�شمي�  و�شي�حي�  �شن�عي�  و  جت�ري� 
االأ�شبوع املقبل بزي�رة اىل حم�فظة دهوك بغر�ض بحث ومت�بعة 
يف  و�شن�عية  وجت�رية  �شي�حية  م�ش�ريع  اإق�مة  الأج��ل  االأو���ش���ع 
امل�شتقبل", موؤكدًا "�شرورة فتح اأك�دميية �شي�حية دولية يف دهوك 
�شوؤال  ويف  املطلوبة".  امل�شتوي�ت  اىل  القط�ع  هذا  تطوير  بهدف 
ملح�فظ اأربيل ب�ش�أن اعم�ر املدينة, هل ك�ن �شمن ت�شور معني او 
ه�دي:  ق�ل  املتقدمة؟  امل��دن  م�ش�ف  اىل  ترقى  املدينة  جلعل  خطة 
بعد ع�م 2004 ك�نت هن�ك خطة العم�ر مدينة اأربيل, اإذ ان املدينة 
التي  اخلطة  رك��زت  لذلك   , امليزانية  اىل  واالفتق�ر  االإهم�ل  ع�نت 
برئ��شة  كرد�شت�ن  اإقليم  وزراء  جمل�ض  يف  مكونة  هيئة  و�شعته� 
رئي�ض الوزراء ال�ش�بق نيجريف�ن ب�رزاين. واعتمدت اخلطة على 
ح�شة االإقليم من امليزانية الب�لغة 17%, وك�نت الهيئة ت�شبه جمل�ض 

للتع�مل مع اجلزء  تخطيط م�شغرًا �شمت خمتلف االخت�ش��ش�ت 
القدمي من املدينة الع��شمة واجلزء احلديث منه�, وتطلبت اخلطة 
اأي�شً� التع�مل مع التج�وزات وتعوي�ض املواطنني وحل م�ش�كلهم 

والتغلب على كل املعوق�ت التي تواجه عملية االعم�ر .
عقدا  اللبن�نية  الهند�شة  دار  �شركة  مع  البلدي�ت  وزارة  ووقعت 
االأخذ  مع  للمدينة  ت�ش�ميم  لو�شع  املقبلة  ال���25ع���م���  م��دى  على 
املدن  من  اأربيل  ان  اذ  للمدينة  الت�ريخي  اجل�نب  االعتب�ر  بنظر 
وم�زالت  �شنة   6000 اىل  ت�ريخه�  ميتد  التي  العريقة  الت�ريخية 
م�أهولة ب�ل�شك�ن لذلك بدت املدينة تظهر ب�شكل هند�شي خمطط له . 
وحول اال�شتع�نة ب�خلربات االأجنبية لتنفيذ خطة االعم�ر, اأو�شح 
الهند�شة  دار  ب�شركة  اال�شتع�نة  البدء  انه متت يف  اأربيل,  حم�فظ 
يف  الوا�شعة  بخربته�  املعروفة  ال�شرك�ت  من  انه�  اذ  اللبن�نية 
جم�ل ت�شميم املدن وو�شعت الت�ش�ميم االأ�ش��شية للكثري من املدن 
التنفيذي ك�ن هن�ك دور  الكبرية واملهمة يف الع�مل, ويف اجل�نب 
امل�ش�ريع  العديد من  التي نفذت  الكبرية  لل�شرك�ت الركية  وا�شح 
اأي�شً� اال�شتع�نة  يف املدينة, اإ�ش�فة اىل ال�شرك�ت اللبن�نية ومتت 
اآلي�تهم وجتربتهم يف  املق�ولني املحليني واال�شتف�دة من  بخربات 
لتدريب  واأخرى  للعمل  ور�شة  اىل  املدينة  فتحولت  االعم�ر  جم�ل 

الكوادر املحلية يف جم�ل البن�ء واالعم�ر.

�حلكومة: �إقليم كرد�سـتـان مهياأ ل�ســتقبـال �ملزيــد من �ل�سـتثمــار�ت

رئي�س االقليم يف لقائه رئي�س جمل�س النواب

كركوكي مع ممثل االقليم يف ا�سرتاليا

حمافظة �ملثنى / د�ئرة �لعقود �حلكومية - ق�سم �لتعاقد�ت
مناق�ش���ة رق�����م )8(

اإع����الن للم��رة الأول�����ى
العدد/ 272

الت�ريخ/  2010/2/18

للمرة  ع�مة  من�ق�شة  اإج���راء  عن  املثنى  حم�فظة  يف  احلكومية  العقود  دائ��رة  تعلن 
االأوىل للم�شروع املو�شح يف اجلدول املرفق اأدن�ه واخل��ض بدائرة ات�ش�الت وبريد 
لتعليم�ت  ا�شتن�دًا   2010 لع�م  للمح�فظة  اال�شتثم�رية  اخلطة  م�ش�ريع  �شمن  املثنى 
الهند�شة  العم�ل  املق�ولة  و���ش��روط   2008 ل�شنة   )1( رق��م  احلكومية  العقود  تنفيذ 
املدنية والكهرب�ئية وامليك�نيكية والكيمي�وية بق�شميه� االأول والث�ين فعلى ال�شرك�ت 
الراغبني ب�ال�شراك يف املن�ق�شة مراجعة  واملق�ولني من ذوي اخلربة واالخت�ش��ض 
االأحد  يوم  من  اعتب�رًا  املن�ق�شة  م�شتندات  �شراء  لغر�ض  املح�فظة  يف  العقود  دائ��رة 
املوافق 2010/2/28 ويكون اآخر موعد لقبول العط�ءات ال�ش�عة الث�نية ع�شرة ظهرًا 
من يوم اخلمي�ض املوافق 2010/3/18 يف مقر الدائرة الك�ئن �شمن مبنى املح�فظة 

وفقً� لل�شروط املبينة اأدن�ه:
1- تكون الت�أمين�ت االأولية ملقدمي العط�ءات على �شكل خط�ب �شم�ن ن�فذًا ملدة ال تقل 
عن )60( يومً� اأو �شك م�شدق اأو كف�لة م�شرفية �ش�منة اأو �شندات القر�ض ال�ش�درة من 
احلكومة العراقية بن�شبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العط�ء وعلى ان تكون �ش�درة 

من م�شرف معتمد يف العراق.
2- تبقى العط�ءات ن�فذة وملزمة ملقدمي العط�ءات ملدة )60( يومً� اعتب�رًا من ت�ريخ 

غلق املن�ق�شة.
3- ثمن م�شتندات املن�ق�شة غري ق�بل للرد.

info@ ل��ل��دائ��رة امل�������ش���وؤول ع���ن امل��ن���ق�����ش���ت:  ال���ربي���د االل���ك���روين  4- ع���ن���وان 
االلكروين  واملوقع    almuthanaconstructioncommittee.com
 www.almuthanaconstructioncommittee.com ل��ل��دائ��رة: 
www.almuthana- :واملوقع االلكروين ملح�فظة املثنى/ مركز نظم املعلوم�ت

 iq.com

5- يتحمل من تر�شو عليه املن�ق�شة اأجور الن�شر واالإعالن الآخر اإعالن عن املن�ق�شة.
6- يحدد احلد االأعلى للغرام�ت الت�أخريية من اجلهة املتع�قدة بن�شبة )10%( ع�شرة من 
املئة من مبلغ العقد, وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة الت�أخريية )25%( خم�شة 
اتخ�ذ  يتم  اإ�ش�فية ممنوحة(  مدد  اأي  اإليه�  العقد م�ش�ف  )مدة  من  املئة  من  وع�شرين 

االإجراءات الكفيلة ب�الإ�شراع ب�جن�ز العقد.
7- تطبق املع�دلة الت�لية عند احت�ش�ب الغرام�ت الت�أخريية:

مبلغ العقد/ مدة العقد × )10%( = الغرامة لليوم الواحد
اآخر  اأو من خالل �شخ�ض  التع�قد  قي�م جهة  االإداري��ة عند  التحميالت  8- حتدد ن�شبة 
بتنفيذ اأي من التزام�ت املق�ول او املتع�قد بن�شبة )20%( ع�شرين من املئة من الكلفة 

الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
9- تكون جهة التع�قد غري ملزمة بقبول اأوط�أ العط�ءات.

م�شتندات  اىل  امل��راف��ق��ة  ال��ع��ط���ءات  مقدمي  اىل  املقدمة  ب�لتعليم�ت  االل��ت��زام   -10
املن�ق�شة.

اإبراهيم �شلمان امليايل
حمافظ املثنى
2010/2/18

مناق�شة رقم )8(
اإعالن للمرة الأوىل

م�شروع دائرة ات�شالت وبريد املثنى
الدرجة املوقعا�شم امل�شروعت

واالخت�ش��ض
�شعر الك�شف/ 

دين�ر
مبلغ الت�أمين�ت/ 

دين�ر
الكيبل 1 جتهيز وتنفيذ 

ال�شوئي لل�شلم�ن
4/ كهرب�ئية ال�شلم�ن

وميك�نيكية
1% من مبلغ العط�ء200000


