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لم يكتمل الن�صاب!
وديع غزوان



ك������رد�������س������ت������ان������ي������ات

ا�سطر مجل�س النواب الى تاأجيل جل�سته التي عقدها الأربعاء، 
ن�سف �ساعة لعدم اكتمال الن�ساب، وهي لي�ست المرة الأولى 
ول نظن انها �ستكون الأخيرة، في وقت اق�سم جميعهم باأغلظ 
العراق  م�سالح  رعاية  في  واجبهم  ي��وؤدوا  ان  على  الإي��م��ان 
و�سعبه بكل اإخال�س وتفان ونكران ذات، موا�سفات ل نجدها 
متوفرة -مع الأ�سف- عند عدد من اأع�ساء المجل�س الذين �سار 

الح�سور عندهم لجل�ساته ال�ستثناء والقاعدة هي التغيب.
يفتر�س ان كل جل�سة غنية بفقرات وت�سريعات قوانين تلبي 
المنتهكة  ال�سعب  من  الم�سحوقة  الغالبية  مطالب  من  ج��زءًا 
رواتب  لتحديد  المخ�س�سة  تلك   بينها  اب�سط حقوقها، ومن 
وهي  وال��وزراء،  النواب  مجل�س  واأع�ساء  الثالث  الرئا�سات 
التي اجتاحت مدن  ال�سعبية  التظاهرات  اإف��رازات  اإحدى  من 
العراق مطالبة بالإ�سالح، ومع ذلك مازالنا ن�سمع ان الن�ساب  
لم يكتمل اإل بعد ن�سف �ساعة وربما اأكثر او اقل.. المهم ان 
المو�سوع يوؤ�سر لعدم التزام، بغ�س النظر عن القرارات التي 
�ستتمخ�س عنها الجل�سة �سواء المتعلق منها بملفات الف�ساد 
بالن�سبة  او  وا�ستثنائية  خا�سة  جل�سات  الى  تحتاج  والتي 
لم�سروع قانون تخفي�س رواتب الرئا�سات الثالث والوزراء 
واأع�ساء مجل�س النواب  والذي ي�سير تحقيق اأجرته المدى 
يكفي  ل  يتقا�سونه  ما  ان  اأ�سا�س  على  بع�سهم  تباكي  ال��ى 
الأغلبية  تعاني  وقت  في  الجديدة،  م�سوؤولياتهم  م�ستلزمات 
وجهاًل  واأم��را���س��ًا  وبطالة  وف��ق��رًا  خدمات  �سوء  ال�سعب  من 
النظر  بغ�س  نقول  والمعاناة   الماآ�سي  من  طويلة  وقائمة 
مو�سع  �سارت  لحالة  حد  و�سع  المهم  من  فان  ذل��ك،  كل  عن 
�سعف  ا�ستمرار  ويتابع  ي�سمع  وهو  وغ�سبه،  ال�سارع  تندر 
اأع�سائه عن  اأداء المجل�س خا�سة في ما يتعلق بتلكوؤ بع�س 

ح�سور جل�ساته.
في  والمخل�سين   الن�سطين  لالأع�ساء  تقديرنا  كامل  وم��ع 
المجل�س فانه وبدون مبالغة او تجن على احد، يمكن ت�سنيف 
اأع�سائه بح�سب اأدائهم، الى �سامتين ول يعرفون �سيئًا ،وما 
وجدت  ان  ال��ق��رارات،  على  العترا�س  او  التوقيع  ال  عليهم 
اأ�ساًل ا�ستنادًا لتوجيهات الكتلة التي اأو�سلتهم لهذا الموقع، 
وق�سم اآخر ل هم له غير ال�سفر  ومناق�سة اأو�ساع العراق مع 
البع�س ممن  نغفل  ان  الخارج، دون  في  الأ�سدقاء والأ�سقاء 
من  اأكثر  وبدونها  بمنا�سبة  الف�سائيات  على  ظهورهم  �سار 

ظهور مهند بطل الم�سل�سل التركي "الحب الممنوع".
ال�سابقين  ال��ن��واب  مجل�س  اأع�����س��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  ���س��رح  لقد 
مهامها   راأ�س  في  ان  ال�سيا�سية  الكتل  كل  واأعلنت  والحاليين 
العمل ت�سحيح م�سار المجل�س في دورته الحالية، بال�ستفادة 
من تجربة المجل�س ال�سابقة، غير ان �سيئًا من هذا لم يتحقق، 
الب�سطاء،  المواطنين  نحن  ناأتمن،  ان  يمكن  كيف  ندري  ول 
نائبًا على م�سالحنا وهو غير قادر على الوفاء باأب�سط التزام 
عاجزًا  مجل�سًا  ان  وهل   ! ؟  المجل�س  جل�سات  ح�سور  وهو 
لق�سايا  معالجات  اإيجاد  على  فعاًل  ق��ادر  اأع�سائه  �سبط  عن 
زالت  ما  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  معقدة  وم�ساكل 
تلعن  فخرجت  ال�سعب  من  العظمى  الغالبية  �سبر  من  تاأكل 

الف�ساد والمف�سدين؟
ونح�سب انه ل يجوز على مجل�س النواب ان ل ينتبه الى ان 
ق�سية التهاون مع الأع�ساء المتغيبين والمتاأخرين دومًا عن 

جل�ساته هو اأي�سًا نوع من الف�ساد توجب محاربته.
ونرى هنا من ال�سرورة ان يبادر مجل�س النواب الى تفعيل 
مقترح �سابق يق�سي بن�سر اأ�سماء هذا النوع من اأع�سائه في 
و�سائل الإعالم، ليطلع المواطنون على ن�سب غيابهم و�ساعات 
من  ن�سبة  خ�سم  لقرار  تقديرنا  وم��ع  الم�ستمرة..  تاأخرهم 
رواتب المتغيب ال اننا نعتقد انها غير كافية ويفتر�س حجب 
الثقة عن النائب الذي يغيب لأكثر من ثالث مرات بدون عذر، 
لنه لم يحترم  اإرادة  المواطنين ول نقول ناخبيه لن الغالبية 
قد تبواأت مواقعها بالزحف اذا �سح التعبير عن طريق منحهم 
اأ�سوات غيرهم، لذا فهو غير جدير بمقعده كممثل لل�سعب ول 

ي�ستحق ثقته التي خانها ونكث بالق�سم الذي اأداه.

KRG / اربيل 

اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاني  اأكد رئي�س 
تم�سك العراق واإقليم كرد�ستان بالديمقراطية 
ما  �سوء  وف��ي  لل�سلطة  ال�سلمي  وال��ت��داول 

تفرزه نتائج النتخابات.
من  بوفد  بارزاني  الرئي�س  رحب  ان  وبعد 
الإقليم  ي��زور  الأوروب����ي  الت��ح��اد  برلمان  
حاليًا، تطرق في كلمة مقت�سبة الى الو�سع 
واإقليم  ل��ل��ع��راق  والق��ت�����س��ادي  ال�سيا�سي 
كرد�ستان، معلنا بان هناك بع�س العراقيل في 
على  لكنها تجري  كرد�ستان،  واإقليم  العراق 
اأ�سا�س �سحيح، حيث انه لي�س هناك �سخ�س 
في العراق ول في اإقليم كرد�ستان يبقى على 
ال�سلطة  اإدارة  الى الأبد، وان  كر�سي الحكم 
هي لدورتين فقط، كما ان النتخابات التي 
جرت في العراق والإقليم كانت تحت اأنظار 
ورعاية التحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 

ومراقبي المجتمع المدني.
الرئي�س  اأعلن  الم�سيحيين  و�سع  وب�ساأن 
اأ�سا�سي  مكون  الم�سيحيين  ب��ان  ب��ارزان��ي 
فمن  لذلك  البناء،  في  و�ساركوا  البلد  لهذا 
واجبنا الهتمام بهم، كما اأ�سار بارزاني الى 
الأخيرة،  والأح��داث  كرد�ستان  اإقليم  و�سع 
م�سيرا الى اأنه �سوف يتم اإجراء النتخابات 
تم  الذي  البرنامج  الى  م�سيرًا  �سنتين،  بعد 
البرنامج  ان  موؤكدا  لالإ�سالحات،  تح�سيره 

الإ�سالحي قيد التنفيذ الآن وب�سكل جدي.
التغييرات  الى  بارزاني  الرئي�س  اأ�سار  كما 
المنا�سب  في  الأخيرة  الفترة  في  الأخيرة 
الإداري�������ة ل��م��ح��اف��ظ��ة ك���رك���وك، والل���ت���زام 
الد�ستور  من   140 للمادة  الكامل  بالتنفيذ 

العراقي.
ف��وؤاد ح�سين  د.  الذي ح�سره  اللقاء  وخالل 

رئي�س ديوان رئا�سة الإقليم وفالح م�سطفى 
حكومة  ف��ي  الخارجية  ال��ع��الق��ات  م�����س��وؤول 
اإقليم  حكومة  ممثل  كرافي  و�سليم  الإقليم 
اأعرب  الأوروب����ي،  الت��ح��اد  ل��دى  كرد�ستان 
ال��ذي �سم  الأوروب���ي   وف��د برلمان التحاد 
مورو  وم��اري��و  ���س��ون  �ستيفن  ���س��ت��ي��وارت 
ويلكو كاجين واأتارت مونتاتو وفيال من�سق 
في  الأوروب��ي  لالإتحاد  الخارجية  ال�سوؤون 
اإقليم  ل��زي��ارة  �سعادته  ع��ن  اأع���رب  ال��ع��راق، 
منا�سبة  ه��ذه  ال��زي��ارة  معتبرين  كرد�ستان، 

الو�سع،  على  ق��رب  عن  لالطالع  تاريخية، 
جمهورية  بين  العالقات  وتقوية  وتعزيز 
ودول  جهة،  من  كرد�ستان  واإقليم  ال��ع��راق 
التحاد الأوروبي من جهة اأخرى، م�سيرين 
اإقليم  ف���ي  ق�����س��وه��ا  ال��ت��ي  الأي�����ام  ان  ال���ى 

كرد�ستان، قد اأثارت اهتمام الوفد.
اإقليم  احت�سان  عاليا  الوفد   اأع�ساء  وقيم 
الى  توجهوا  الذين  الم�سيحيين،  كرد�ستان 
الإقليم ب�سبب العمال الإرهابية، حيث يقدم 
من  بحياتهم  اهتمامه  جل  كرد�ستان  اإقليم 

جميع النواحي.
الأوروبي  التحاد  برلمان  وفد  اأو�سح  كما 
المطلوب،  بالم�ستوى  لي�ست  زياراتهم  بان 
ف�ساعدا  الآن  من  الهتمام  الوفد  قرر  لذلك 
العراق  اأن  كرد�ستان، حيث  واإقليم  بالعراق 
يكونا  ول��م  اإيجابيان،  نموذجان  والإقليم 
ال�سرق  في  تحدث  التي  الم�ساكل  من  ج��زءا 

الأو�سط والمنطقة.
التحاد  برلمان  وفد  �سكر  اللقاء  نهاية  وفي 
الأوروبي الرئي�س بارزاني على تو�سيحاته، 

للرئي�س  عاليا  وتقييمهم  تقديرهم  معلنين 
الإقليم  حكومة  ب��دور  وم�سيدين  ب��ارزان��ي، 
تجاه  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ل��ل��م��واق��ف  بالن�سبة 

المعار�سة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق��ي��م ال��رئ��ي�����س ب����ارزان����ي دور 
التحاد  برلمان  ع�سو  �ستيفن  �ستيوارت 
كرد�ستان  و�سعب  ب��اأن��ه  معلنا  الأوروب����ي، 
والأعمال  والن�سال  ال���دور  على  مطلعون 
في   1991 ع��ام  منذ  بها  قمتم  التي  الجيدة 

خدمة وم�سلحة �سعب كرد�ستان.

بـارزانـي: لي�ص هنالك فـي العراق او كرد�صتان �صخ�ص 
يبقـى فـي كر�صـي احلكـم الـى الأبـد

خالل ا�ستقباله وفد برلمان التحاد الأوروبي

 اأربيل/  متابعة املدى

تتوا�سل اجلهود وامل�ساورات من اجل ال�سروع الفعلي 
رئي�س  عنه  اأعلن  ال��ذي  الإ�سالحات  م�سروع  بربنامج 
اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين، حيث ذكر فوؤاد ح�سني 
قد  الإقليم  برئا�سة  مبا�سرة  مرتبطة  خا�سة  جلنة  ان 
كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  برنامج  اإط��ار  يف  ت�سكيلها  مت 
لإحداث الإ�سالحات با�سم )جلنة متابعة تنفيذ م�سروع 
الإ�سالحات(، يف وقت �سدد فيه رئي�س حكومة الإقليم 
احلوار  لغة  تغليب  اأهمية  على  �سالح  برهم  الدكتور 
وحماية  كرد�ستان  مواطني  مطالب  حتقيق  اج��ل  من 

جتربتهم التي بنوها بت�سحياتهم.
 KRP لالإقليم   الرئا�سي  املوقع  بح�سب  ح�سني  وقال 
باأن جلنة خا�سة قد مت ت�سكيلها بناء على قرار من لدن 

رئي�س اإقليم كرد�ستان  م�سعود بارزاين، وهذه اللجنة 
�ستنفذ املهام التي ُتوكل اليها من قبل رئي�س الإقليم.

ب��ارزاين ونظرًا  الرئي�س  ان  قائاًل:  فوؤاد ح�سني  وتابع 
كهذه وكذلك من  ت�سكيل جلنة  به  التي يحظى  لالأهمية 
هذه  بت�سكيل  اأم��ر  الإ�سالحات،  م�سروع  اإجن��اح  اأج��ل 
تقوم  مل��ا  مكملة  مهامها  تكون  التي  اخلا�سة  اللجنة 
تنفيذ حمتوى  اىل  ت��وؤدي  ثم  الأخ��رى ومن  اللجان  به 

برنامج الإ�سالحات ب�سكل اأف�سل.
حكومة  رئي�س  كان  ال�سياق  نف�س  ويف  اآخر  جانب  من 
اأكد  قد  �سالح   اأحمد  برهم  الدكتور  كرد�ستان   اإقليم 
م�سروع  ال���راأي  عن  التعبري  وحرية  التظاهر  حق  ان 
القانون  اإط����ار  يف  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف  للمواطنني 
والتعليمات املتبعة، وا�سفًا هذا احلق باحلق الطبيعي 

للمواطنني.

وممثلي  ودبلوما�سيي  قنا�سل  مع  اجتماع  يف  وق��ال 
اإن  اأرب��ي��ل:  يف  كرد�ستان  اإقليم  ل��دى  املتعمدة  ال���دول 
حكومة اإقليم كرد�ستان عملت بحر�س من اأجل معاجلة 
التظاهرات  مع  التعامل  اىل  �سعت  كما  امل�ساكل،  ه��ذه 
لي�س  اأنه  موؤكدًا  القانون،  اإط��ار  ويف  العنف  عن  بعيدًا 
ال�سلطة  اأط����راف  ع���ودة  اآخ���ر للحل غ��ري  ه��ن��اك ط��ري��ق 
واملعار�سة اىل طاولة احلوار، لكي نقوم معًا مبعاجلة 
�سعب  اأبناء  ومطالب  م�سالح  تخدم  ب�سورة  امل�ساكل 
اأن  �سالح:  اأحمد  برهم  الدكتور  واأ���س��اف  كرد�ستان. 
اإ�سارة  احلكومة تدعم وجود معار�سة �سحية لأن ذلك 
اىل وجود الدميقراطية وتقوية نظام احلكم يف البلد، 
وطالب رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان من الدبلوما�سيني 
على  كثب  عن  بالطالع  الإن�سانية  املنظمات  وممثلي 

واقع الأو�ساع ومتابعتها.

ف�ؤاد ح�صني: مت ت�صكيل جلنة خا�صة يف اإطار برنامج 
الإ�صالحات لرئي�ص الإقليم

ال�������س���ل���ي���م���ان���ي���ة/    
PUKmedia

املقرر ان ي�سارك، وفد ر�سمي عن  من 
الحت����اد ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���س��ت��اين  يف 
الأوروبي  ال�سرتاكي  للحزب  موؤمتر 
باعتباره  ت��ون�����س،  يف  ي��ع��ق��د  ال����ذي 
الدولية  ال�سرتاكية  يف  عاماًل  ع�سوًا 
ال��ع��راق وال�سرق  م��وؤث��ر يف  وك��ح��زب 
املوؤمتر،  ه��ذا  يف  وي�سارك  الأو���س��ط. 
املركزي  الإع��الم  مكتب  موقع  بح�سب 
ل����الحت����اد ال���وط���ن���ي ال���ك���رد����س���ت���اين  
ال�سرتاكية  يف  الأع�����س��اء  الأح����زاب 
الدولية يف ال�سرق الأو�سط والأحزاب 
الأوروبية الأخرى وعدد من الأطراف 

وال�سخ�سيات املهمة.
م�ستجدات  اآخ���ر  امل��وؤمت��ر  و�سيبحث 
خالل  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  الأح���داث 
�سيقدم  ح���ي���ث  امل���ا����س���ي���ة،  ال����ف����رتة 
الوطني  الحت���اد  ممثل  ف��رج  ب���رزان 
املكتب  كلمة  فرن�سا  يف  الكرد�ستاين 
ال�����س��ي��ا���س��ي ل���الحت���اد ال���وط���ن���ي يف 
امل���وؤمت���ر ن��ي��اب��ة ع���ن ال��رئ��ي�����س جالل 
طالباين  الأمني العام لالحتاد الوطني 
الحتاد  وف��د  ان  يذكر  الكرد�ستاين. 
ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���س��ت��اين ي��ت��األ��ف من 
برزان فرج ممثل الحتاد الوطني يف 
مكتب  ع�سو  بي�ستون  وزان���ا  فرن�سا 
الوطني  لالحتاد  اخلارجية  العالقات 

الكرد�ستاين.

الحتاد ال�طني ي�صارك يف م�ؤمتر 
احلزب ال�صرتاكي الأوروبي

/ ال�سليمانية   � اأربيل   
KRG

مب�ساركة 50 �سركة يف 15 دولة عربية 
افتتاح  اأربيل  مدينة  �سهدت  واأجنبية 
املعر�س التخ�س�سي الدويل للطريان 
اللوج�ستية،  واخل��دم��ات  وامل��ط��ارات 
وزير  �سابو  جبلي  ن���وري  بح�سور 
م�سطفى  وف��الح  واملوا�سالت  النقل 
يف  اخلارجية  العالقات  دائرة  رئي�س 
جمل�س الوزراء ونوزاد هادي حمافظ 
الأعمال  رج��ال  من  كبري  وع��دد  اأربيل 
واأ�سحاب ال�سركات والقطاع اخلا�س 

واملعنيني يف هذا املجال.
وزير  اأك��د  الفتتاح،  مرا�سيم  وخ��الل 
اإقليم  حكومة  يف  واملوا�سالت  النقل 
املعر�س  ه��ذا  فتح  اأهمية  كرد�ستان 
اإقليم  ي�سهد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ق��ائ��اًل: 
جمال  يف  �سريعا  ت��ط��ورا  كرد�ستان 
بناء  مبرحلة  العراق  ومير  الطريان، 
وا�ستحداث املطارات وما ي�سهده من 
توجه  بوابة  كونه  العمراين  التقدم 
فان  العراق،  الأجنبية نحو  ال�سركات 
احلجم  وب��ه��ذا  املعر�س  ه��ذا  افتتاح 
�سرورة  ك��ان  ال�سركات  م�ساركة  من 

ملحة.
حكومة  م��وق��ع  ب��ح�����س��ب  واأ�����س����اف، 

كرد�ستان  واإقليم  العراق  ان  الإقليم: 
جتربة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  اىل  ب��ح��اج��ة 
عمليا  ونقلها  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال���دول 
الوقت  يف  موؤكدًا  الواقع،  ار���س  اىل 
يف  النقل  قطاع  تقوية  �سرورة  ذات��ه 
ي�سبح  اأن  متمنيًا  كرد�ستان،  اإقليم 
مطارات  لتطوير  �سبياًل  املعر�س  هذا 

اأربيل.
بعد ذلك قدم ممثل ال�سركات امل�ساركة 
خاللها  من  اأ���س��ار  كلمة،  املعر�س  يف 
اىل اأهمية افتتاح املعر�س و م�ساركة 
بع�س  ان  خا�سة  فيه  ال�سركات  ه��ذه 
تاأثرياتها على  لها  امل�ساركة  ال�سركات 

يف  اجل���وي  والنقل  ال��ط��ريان  م�سلك 
العامل، موؤكدًا اأن ال�سركات الإماراتية 
النقل  يف  الأ���س��د  ح�سة  لها  امل�ساركة 

اجلوي يف الدول العربية.
اأجنحة  احل�����س��ور  ت��ف��ق��د  ذل����ك  ب��ع��د 

املعر�س الذي ي�ستمر ملدة ثالثة اأيام.
طائرة  اأول  ح��ط��ت  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
���س��ن��ه، �سباح  م���ط���ار  م���ن  اإي���ران���ي���ة 
ال�سليمانية  مطار  يف  اجلمعة،  اأم�س 
الدويل، وفق اأتفاق جرى بني حكومة 
اإقليم كرد�ستان واإيران على ان تكون 
رحالت جوية بني مطارات ال�سليمانية 

و�سنه وطهران.

PUKmediaدهوك/ املدى و 

ح�����س��رت  وزي����رة ال�����س��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة يف حكومة 
املديرية  مبنى  احتفالية  جنيب  ا�سو�س  كرد�ستان  اإقليم 
العامة للرعاية الجتماعية يف حمافظة دهوك ، موؤكدة 
حر�س الوزارة على النهو�س بواقع العمل  يف الدوائر 
واملوؤ�س�سات التابعة لها  يف اإطار خطة علمية  تركز على 

الرتقاء بعملها.
دهوك  حمافظة  زي��ارة  فر�سة  تنتهز  انها   اىل  واأ�سارت 
ومعرفة  ل��وزارت��ه��ا  التابعة  ال��دوائ��ر  ���س��وؤون  ملتابعة 

احتياجات وخطط عمل هذه الدوائر.
الج��ت��م��اع��ي��ة يف  ال�����س��وؤون  وزي����رة  اجتمعت  ذل���ك  اىل 
رم�سان   متر  ده��وك   مبحافظ  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
وبحثت معه يف لقاء ح�سره عدد من م�سوؤويل الدوائر 

واملوؤ�س�سات  الدوائر  اأو�ساع  العالقة  ذات  احلكومية 
ال��ت��اب��ع��ة ل���وزارت���ه���ا ب��ح�����س��ب م���ا ن��ق��ل��ه م��وق��ع حكومة 
وال�سوؤون  العمل  وزي��رة  واأ���س��ارت   .)KRG( الإقليم 
وامل�ساريع  ال���وزارة  خطط  و  برنامج  اىل  الجتماعية 
واأكدت  العام  لهذا  خططها  يف  ال��وزارة  و�سعتها  التي 
وتطويرها  الجتماعية  باملجالت  الهتمام  ���س��رورة 
الجتماعية  والتنمية  الرعاية  مديرية  ن�ساطات  خالل 
نبذة  قدم  حمافظ دهوك  املحافظة. من جانبه  يف هذه 
للمواطنني،  اخل��دم��ات  لتقدمي  الإداري  برناجمه  ع��ن 
والت�سهيالت  الدعم  لتقدمي  واملحافظة  ا�ستعداده  مبديًا 
ملديرية الرعاية والتنمية الجتماعية يف  دهوك واإجناح 
مهامها. وافتتحت وزيرة العمل بح�سور عدد كبري  من 
والتنمية  للرعاية  العامة  املديرية  مبنى  العامني  املدراء 
الجتماعية يف دهوك، حيث مت بناوؤه على اأر�س بلغت 

كلفة  طابقني،  من  ويتاألف  مربع  مرت   5700 م�ساحته 
امل�سروع 911 مليون دينار.

تفقدت  ده��وك  مدينة  زي��ارة  من  الثانية  حمطتها  ويف 
الكبار  اإ�سالح  دار  العمل وال�سوؤون الجتماعية  وزيرة 
يف دهوك واجتمعت مع مدير وموظفي الدار واطلعت 
وكيفية  ال��دار  تعانيها  التي  والنواق�س  امل�ساكل  على 

التعامل مع ال�سجناء يف الدار.
كما زارت وزيرة العمل مديرية مركز الت�سغيل والتدريب 
اىل  وا�ستمعت  املركز  اأق�سام  وتفقدت  دهوك  يف  املهني 
تفقدها  اىل  اإ�سافة  املركز،  العمل يف  م�ساكل ومعوقات 

دار رعاية الأحداث يف دهوك.
الله  عبد  جنيب  اآ�سو�س  اأ�سارت  �سحفي  ت�سريح  ويف 
الهدف من  اأن  اىل  الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزيرة 
لتقدمي  وزارت��ه��ا  برنامج  حت�سني  هو  ده��وك،  زيارتها 

خدمات اجتماعية اأف�سل يف هذه املحافظة.
وزيرة  اأكدت  الأ�سرة  رعاية  رواتب  زيادة  وبخ�سو�س 
العمل وال�سوؤون الجتماعية ان حكومة اإقليم كرد�ستان 
اأدخلت هذه الزيادة يف ميزانية عام 2011 ومت تثبيت 
عام  ميزانية  يف   )75000 اىل   30000( ال��زي��ادة  ه��ذه 
2011 و�سوف يتم مناق�سة هذه امل�ساألة يف الربملان مع 
باقي فقرات قانون امليزانية بهدف امل�سادقة عليها. اما 
فقالت  الجتماعي،  ال�سمان  قانون  م�سروع  بخ�سو�س 
موقع  بح�سب  الجتماعية  وال�����س��وؤون  العمل  وزي���رة 
الكرد�ستاين:  الوطني  لالحتاد  املركزي  الإع��الم  مكتب 
الوزراء  جمل�س  يف  امل�سروع  هذا  على  امل�سادقة  متت 
ومتت اإحالته اىل الربملان بهدف اإجراء القراءة الأولية 
قانون  الربملان، وان �سدور  اأع�ساء  قبل  ومناق�سته من 
ب�سدد هذا امل�سروع،  ي�سب يف  م�سلحة الك�سبة والعمال 

وي�سمن لهم راتبًا تقاعديا ويكون  م�سجعًا لهم للتوجه 
العبء  تقليل  يوؤدي اىل  القطاع اخلا�س، وبالتايل  اىل 

على كاهل احلكومة وحل جانب من البطالة املقنعة.
وبخ�سو�س دعم ال�سباب اأكدت وزيرة العمل ان حكومة 
ب��ني مليون  ت���رتاوح  ق��رو���س��ًا  ك��رد���س��ت��ان متنح  اإق��ل��ي��م 
م�ساريع  تنفيذ  اجل  من  لل�سباب  دينار  مليون   15 اىل 
دوائر  يف  موظفًا  ال�ساب  يكون  ل  ان  �سريطة  �سغرية، 
من  والزيادات.  الر�سوم  من  ال�ساب  اإعفاء  ويتم  الدولة 
الجتماعية  وال�سوؤون  العمل  وزي��رة  كانت  اآخر  جانب 
زياراتها  اإط��ار   يف  تفقدت  قد  الله  عبد  جنيب  اآ�سو�س 
امليدانية معاهد ذوي الحتياجات اخلا�سة، معهد اأوات 
هذه  خالل  واأكدت  )املنغوليا(.  التعلم  بطيئي  للمر�سى 
الزيارة اأهمية تعليم مر�سى بطيئي التعلم ب�سكل علمي 
ل�سد  اأنف�سهم  على  العتماد  من  يتمكنوا  كي  وتاأهيلهم 

عن  عوائلهم  وتثقيف  توعية  على  والعمل  حاجاتهم، 
كيفية التعامل مع هوؤلء وتربيتهم ب�سكل �سليم.

واأ�سارت عبد الله اىل ان حكومة اإقليم كرد�ستان ووزارة 
كبريًا  اهتمامًا  توليان  الجتماعية  وال�����س��وؤون  العمل 

باجلانب التعليمي لهوؤلء املر�سى.
وثمنت وزيرة العمل وال�سوؤون الجتماعية جهود مدير 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  وحثتهم  املعهد  وك���وادر 
املعهد ت�سبه  الدرا�سة يف  ان مناهج  املعهد. يذكر  لطلبة 
من  متخ�س�سًا  فريقًا  ان  اإل  البتدائية  املدار�س  مناهج 
هذه  تقلي�س  على  ي�سرفان  والعمل  الرتبية  وزارت���ي 
بطيئي  لالأطفال  الذهني  وامل�ستوى  لتتالءم  املناهج 
التعلم. وبعد ان ينهي هوؤلء الطالب املعهد يتم اإر�سالهم 
قدراتهم  تنا�سب  مهنة  تعليمهم  يتم  كي  هانا  معهد  اىل 

الذهنية واجل�سدية.

انطالق الرحالت اجلوية بني ال�سليمانية وطهران
افتتاح اأول معر�ص تخ�ص�صي خلدمات الطريان 

واملطارات فـي اأربيل

اأكدت �سرورة الهتمام مبر�سى بطيئي التعلم

وزيرة ال�ص�ؤون الجتماعية تبحث مع حمافظ ده�ك الرتقاء ب�اقع عمل دوائر وم�ؤ�ص�صات ال�زارة

)اإع����������������الن(
وزارة امل�ارد املائية

الهيئة العامة لت�سغيل م�ساريع الري والبزل/ بغداد – الكرادة- �ساحة الفتح/ قرب امل�سرح الوطني
املناق�سة رقم )218/ت�سغيل /2011(

)تبليط الطريق الوا�سل بني �سداد امل�سب العام وموقع الأحوا�ض بطول )830(م وعر�ض )6(م/ م�سروع ماء الب�سرة(
)يت�سمن العمل اعمال تبليط الطريق املوؤدي اىل موقع الحوا�س ت�سمل تعلية وتعري�س وتبليط الطريق الرتابي احلايل الوا�سل بني �سدة امل�سب العام )مبلط( وناظم القناة الحتياطية )حتت الإن�ساء( والذي بطول )600( مرت ومبن�سوب نهائي 

2،60 ومن ثم تعلية وتبليط املوقع املح�سور بني الناظم املذكور و�سداد الحوا�س احلالية والذي بطول 230 مرت مبن�سوب 5،0 وبذلك يكون الطول الكلي للطريق املطلوب 830 مرت.
1- تدعو هذه الهيئة املناق�سني امل�سنفني الدرجة العا�سرة لأعمال الهند�سة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناق�سة اعاله.

2- ميكن احل�سول على م�ستندات املناق�سة املت�سمنة جدول كميات عدد 1/ �س/2. وال�سروط املطلوبة لتقدمي العطاء عدد 1 �س/2 خمططات عدد/3. تعهد خطي عدد/ 1. اإقرار عدد/1. �سوابط ومعايري الرتجيح ال�سرت�سادي للعطاءات عدد/1 
من الق�سم القانوين/ �سعبة العقود يف الهيئة لقاء مبلغ )150،000 مئة وخم�سون األف دينار( غري قابل للرد.

3- يرفق مع العطاء التاأمينات الأولية بن�سبة )1%( واحد باملئة من مبلغ العطاء يقدم ب�سك م�سدق اأو خطاب �سمان غري م�سروط �سادر من م�سرف  معتمد يف العراق  مبوجب ن�سرة ي�سدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للم�سرف على 
ان يكون نافذا ملدة ثالثة اأ�سهر م�سافا اإليها )28( يوم يقدم با�سم �ساحب العطاء او املدير املفو�س او املوؤ�س�سني لل�سركة ومعنون اىل الهيئة العامة لت�سغيل م�ساريع الري والبزل مع ذكر ا�سم ورقم املناق�سة املعنية يف خطاب ال�سمان ويف حالة عدم 

تقدمي الكفالة يهمل العطاء وي�ستثنى من تقدمي الكفالة املذكورة �سركات القطاع العام.
4- يتم تقدمي العطاءات بظرفني مغلقني احدهما مرفق فيه �سم م�سدق او خطاب �سمان مع هوية ت�سنيف �سركات اعمال مماثلة مع و�سل ال�سراء مع تاأييد براءة ذمة من �سريبة الدخل والثاين مرفق فيه جدول الكميات امل�سعر يو�سع داخل �سندوق 

اإيداع العطاءات لدى �سكرترية جلنة فتح العطاءات يف او قبل ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء  املوافق 2011/5/18 و�سوف يتم فتح العطاءات فورا يف نف�س اليوم.
5- على ال�سركة تقدمي عقد و�سهادة التاأ�سي�س ومنهاج تقدم العمل علما بان العمل خا�سع لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�سنة 2008 وتعديالتها ولل�سروط العامة لعمال الهند�سة املدنية وتكون طريقة الدفع مبوجب تلك ال�سروط وان 

ا�سعار العطاءات املقدمة تعترب نهائية وغري قابلة للتفاو�س.
6- على املقاول تقدمي موؤهالت اجلهاز الفني فيها والخت�سا�سيني املتفرغني وغري املتفرغني العاملني لديه.

7- يكون تاريخ انعقاد املوؤمتر اخلا�س بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني يف املناق�سة يوم الأربعاء املوافق 2011/5/11 .
8- تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقدمي اإقرار بالتنازل عن احل�سة التموينية مع ن�سخة من البطاقة.

9- العمل حم�سوب �سمن تخ�سي�سات اخلطة ال�ستثمارية -/ حت�سني م�ساريع الري لعام 2011/ نوع )2( – تف�سيل النوع )1( -  ت�سل�سل )6( .
10- يتم التوقيع على جميع �سفحات جدول الكميات من قبل املدير املفو�س لل�سركة اأو املقاول او من ينوب عنه بوكالة ر�سميا.

11- للهيئة حق اإلغاء املناق�سة دون تعوي�س مقدمي العطاء ويعاد ثمن �سراء وثائق املناق�سة فقط.
12- الهيئة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات �سعرا اإذا كان غري م�ستويف للموا�سفات الفنية املطلوبة ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر الإعالن.

13- لال�ستف�سار عن العالن الت�سال بالهيئة العامة لت�سغيل م�ساريع الري والبزل/ الق�سم القانوين / �سعبة العقود على الرقام التالية:
ه�/ )7182181- 7197386( موبايل/ ) 07808897115(

www.lraqi-mowr.org :موقع الوزارة على النرتنت
info@lraqi-mwr.orq :الربيد اللكرتوين

waterresmin@yahoo.com.uk
computer-dpt@yahoo.com :الربيد اللكرتوين للهيئة

هاتف مكتب املفت�س العام: 7723447
املدير العام  هاتف مكتب الإعالم والعالقات: 7270149


