
�لعدد )2140( �ل�سنة �لثامنة - �لأربعاء )25( �أيار 2011 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com5 كرد�ستان
Kurdistan

 �أربيل/ �آكانيوز

تبدي �لكتل �ل�سيا�سية في برلمان �إقليم كرد�ستان، 
�لمالية  �لميز�نية  ب�ساأن  متباينة  نظر  وجهات 
للإقليم لعام 2011، وتعتقد �لكتلة �لكرد�ستانية 
�سفاف  ب�سكل  �أر�سلت  �لحالي  �لعام  ميز�نية  �ن 
�لى حكومة كرد�ستان، فيما تقول كتل �لمعار�سة 

�ن هناك غمو�سًا كبيرً� في �لميز�نية.
وتعتقد حركة �لتغيير �ن �لعائد�ت �لمالية لإقليم 
كرد�ستان عام 2010 لي�ست و��سحة في م�سروع 
في  �لكتلة  رئي�س  يقول  �ذ  �لميز�نية،  ق��ان��ون 
برلمان كرد�ستان كاردو محمد لوكالة كرد�ستان 
للإقليم  �لمالية  �لعائد�ت  �ن  "نعتقد  �ننا  للأنباء 
لي�ست �سفافة، و�ن �لو�رد�ت �لمقدرة لكرد�ستان 
�أكانت  ���س��و�ء  �ل��غ��م��و���س،  م��ن  �لكثير  يكتنفها 
�لبترودولر،  ع��ائ��د�ت  �م  �ل����وز�ر�ت  ع��ائ��د�ت 
وهناك مبالغ كبيرة لي�ست و��سحة، مثل عائد�ت 
خبات  وم�سفي  و�ل�سليمانية،  �أرب��ي��ل  مطاري 

وبازيان، وعائد�ت �لكهرباء و�ل�سر�ئب".
في  كبيرة  تناق�سات  "هناك  �ن  محمد  وي�سيف 
و�لم�ساريع  و�ل�ستثمار،  �لت�سغيل  ميز�نيتي 
بكثير  �ق��ل  م�سروعًا   523 �لبالغة  �لمقترحة 
�إر�سال  ينبغي  وك��ان  �لمنفذة،  �لم�ساريع  م��ن 
ني�سان/  15 في  للحكومة  �لنهائية  �لح�سابات 
تر�سل  لم  �نها  �ل  �لبرلمان،  �لى  �لما�سي  �بريل 
�لمالية  �للجنة  ت��ق��ري��ر  ف��ي  وورد  �لآن،  ح��ت��ى 
�لبرلمانية �ن هناك 1300 م�سروع لم يتم �سرف 
�لى  �لأم��و�ل  �إع��ادة تلك  لها، وينبغي  �أي��ة مبالغ 
تلك  ذهبت  �ين  �لآن  حتى  يعرف  ول  �لخزينة، 
كبيرً�  تبذيرً�  "هناك  �ن  �لى  �لأمو�ل".وي�سير 
ترليون   2 �ل��ى  ي�سل  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  ميز�نية  ف��ي 
غير  �لم�سروفات  بع�س  وهناك  عر�قي،  دينار 
�لمخ�س�سة  �لأم��و�ل  �ن  عن  ف�سًل  �ل�سرورية، 
قليلة  و�ل�سناعي  �ل��زر�ع��ي  �لقطاعين  لإنعا�س 

جدً�".
�لكتلة  عن  كرد�ستان  برلمان  ع�سو  قال  ب��دوره، 
"في  �ننا  ل���)�آك��ان��ي��وز(  د�ر�  ك�سه  �لكرد�ستانية 
تقلي�س  ���س��رورة  ن��وؤك��د  �لكرد�ستانية  �لكتلة 
�ن  مبينًا   "%10 بن�سبة  �لت�سغيلية  �لنفقات 
وفيها  �ل�سفافية،  تعتمد  عام  ب�سكل  "�لميز�نية 
تفا�سيل كاملة جرى �إر�سالها من حكومة �لإقليم، 

وتم تو�سيحها على �لموقع �للكتروني �لر�سمي 
لل�سعب  ملك  �لأم��و�ل  تلك  لأن  �لإقليم،  لبرلمان 
�لأم��و�ل،  تلك  �سرف  �أوج��ه  يعرف  �ن  وينبغي 
�ية  تت�سمن  ل  �لميز�نية  �ن  في  ي�ساع  ما  و�ن 

فل�سفة �عتقد �نه كلم غير دقيق".
ف��ي��م��ا ي���ق���ول ع�����س��و �ل���ب���رل���م���ان ع���ن �لت���ح���اد 
ملحظات  "لدينا  �ن  �حمد  ه���اور�ز  �لإ�سلمي 

تقرير  وب�����س��اأن  ع���ام،  ب�سكل  �لميز�نية  ب�����س��اأن 
�لمالية  �لمالية، فقد تطرق وزير  �سيا�سة وز�رة 
بين  �ل��م��وج��ودة  �لم�سكلت  �ل��ى  �لكرد�ستاني 
�سيا�سة  �ل��ى  م��ن تطرقه  �أك��ث��ر  و�أرب��ي��ل،  ب��غ��د�د 
�ل�سيا�سة  عن  يتحدث  �ن  ينبغي  وك��ان  �لإقليم، 

�لمالية للإقليم ".
ويلفت �لى �ن "�لجو�نب �ل�سلبية في �لميز�نية 

�سلف  مبالغ  ب��زي��ادة  طلبات  وج��ود  ف��ي  تتمثل 
و�لمبالغ  �ل���ع���ق���اري���ة،  و�ل���ق���رو����س  �ل�������زو�ج 
وبناء  �ل�سباب،  �سناديق  لم�ساريع  �لمر�سودة 

�لمد�ر�س".
�لجماعة  عن  �لبرلمان  ع�سو  يقول  جانبه،  من 
�لإ�سلمية بلل �سليمان ل�)�آكانيوز( �ن "�لمو�زنة 
للميز�نية  ك��ب��ي��رة  م��ب��ال��غ  تخ�سي�س  ت�سمنت 
�لت�سغيلية، تفوق مبالغ �لميز�نية �ل�ستثمارية، 
تكون  �ن  ينبغي  �لعالمية  للمقايي�س  ووف��ق��ًا 
"�لبرلمان  �ن  مبينًا  �أعلى"  �ل�ستثمار  مبالغ 
�لميز�نية كما يجب، ومن  باإمكانه متابعة  لي�س 
بين  و�لت�سالت  �لعلقات  تكثيف  �ل�سروري 
�لبرلمان و�لحكومة ووز�رة �لمالية،  عبر تقديم 
وز�رة �لمالية تقريرها ب�سكل �سهري �لى �للجنة 
�لمالية في �لبرلمان، بهدف �طلع �لبرلمان على 
"هناك  �ن  بالقول  �لحكومة".ويزيد  م�سروفات 
من  �آخ��ر  مجال  �لى  مجال  من  نقلها  يتم  �أم��و�ًل 
في  �لحكومة  على  ويتحتم  �لبرلمان،  علم  دون 
�ن يطلع  �آخ��ر  �لى  �لأم��و�ل من مجال  نقل  حال 
ر�سمي،  كتاب  عبر  �لبرلمان  في  �لمالية  �للجنة 
ف�����س��ًل ع��ن �ن ه��ن��اك م�����س��اري��ع م��ك��ررة ينبغي 
�إعادة �لأمو�ل �لمخ�س�سة لها ل�سرفها في تنفيذ 
من  كبيرة  مجموعة  وه��ن��اك  �أخ���رى،  م�ساريع 
�لم�ساريع �لوهمية يجب �ن تلغى لأنها ل �أ�سا�س 
�لأمو�ل  تخ�سي�س  وتم  �لو�قع،  �ر�س  على  لها 
لها". من جهتها، تذكر رئي�سة �لكتلة �لكرد�ستانية 
في �لبرلمان �سوز�ن �سهاب �نه "بعد �ن �أجرينا 
در��سة معمقة لميز�نية �لإقليم، �عتقد �نه ينبغي 
�لت�سغيلية،  �لميز�نية  من   %19 تقلي�س  يتم  �ن 
و�ن تهتم �لحكومة �أكثر بحملة �إن�ساء �لمد�ر�س، 
وقد تم تخ�سي�س 150 مليار دينار من ميز�نية 

�لعام �لحالي بهدف بناء �لمد�ر�س".
في  �لي��ج��اب��ي��ة  "�لجو�نب  �ن  ���س��ه��اب  وت����رى 
�لبرلمان  �ل��ى  وردت  �نها  في  تتمثل  �لميز�نية 

و��سح  �لحكومة  ر�أي  و�ن  ع��ال��ي��ة،  ب�سفافية 
�لعمل  فر�س  توفير  ��ستمر�ر  في  يتمثل  ج��دً�، 
�لحكومة  "فاعلية  �ن  �ل��ى  م�سيرة  للعاطلين" 
بتخ�سي�س  يتعلق  ما  في  �سعيفة  و�ل���وز�ر�ت 
و�لتي  فاعلية،  �ل���وز�ر�ت  �أكثر  و�ن  �لأم���و�ل، 
لإن�ساء  م��ي��ز�ن��ي��ت��ه��ا  م���ن   %71 ب�����س��رف  ت��ق��وم 
�لم�ساريع هي وز�رة �لعمار و�لإ�سكان"، وكان 
في  له  جل�سات  �أرب��ع  عقد،  قد  كرد�ستان  برلمان 
�أوقات �سابقة خ�س�سها لمناق�سة م�سروع قانون 
2011.و�أق���ر  لعام  �لإقليم  في  �لعامة  �لمو�زنة 
�سباط/  27 في  كرد�ستان  �إقليم  وزر�ء  مجل�س 
فبر�ير �لما�سي، م�سروع قانون �لمو�زنة �لعامة 
�لجاري،  �ل�سهر  من  �لثاني  وف��ي   ،2011 لعام 
وعر�س  كرد�ستان  برلمان  �لى  �لم�سروع  �أعيد 

على �أع�سائه.
ب�   2011 لعام  كرد�ستان  �إقليم  م��و�زن��ة  وتقدر 
يتم تخ�سي�س  دينار،  مليار  ترليونًا و940   13
مليون  و670  م��ل��ي��ارً�  و687  ت��رل��ي��ون��ات   9
دفع  تت�سمن  �لتي  �لت�سغيلية،  للنفقات  دينار 
�لموؤ�س�سات  ونفقات  �لإقليم،  موظفي  رو�ت��ب 

�لحكومية.
مليار  و150  ترليونات  �أربعة  تخ�سي�س  ويتم 
تنفيذ  ب��ه��دف  �ل�ستثمارية،  للم�ساريع  دي��ن��ار 
�إ���س��ت��ر�ت��ي��ج��ي��ة وخ��دم��ي��ة ف��ي مناطق  م�����س��اري��ع 
�إقليم كرد�ستان، ف�سًل عن تاأمين �لم�ساريع قيد 

�لتنفيذ.
ويخ�س�س مبلغ 54 مليار دينار كمو�زنة برلمان 
دينار  مليون  و330  م��ل��ي��ارً�  و48  ك��رد���س��ت��ان، 
مجمل  وتبلغ  �لق�سائية،  �ل�سلطات  ك��م��و�زن��ة 
و386  ترليونًا   12 كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  ع��ائ��د�ت 
ميز�نية  في  �لمقدر  �لعجز  ويبلغ  دينار،  مليار 
�لعام �لحالي مليون ترليون و554 مليار دينار، 
�لبي�سمركة  ق��و�ت  م�سروفات  غالبيتها  تمثل 

بكرد�ستان.

�آر�ء ومالحظات  متباينة للكتل �لنيابية ب�ساأن ميز�نية �إقليم كرد�ستان

�لعدد/ 12125
�لتاريخ 2011/5/22

�ملقد�سة عن �جر�ء مناق�سة عامة لتنفيذ م�سروع  تعلن حمافظة كربالء 
�سابقا(  �سعد  ))�سيف  )ع(  علي  �لم��ام  حلي  �لرئي�سية  �ل�سو�رع  )تاأهيل 

�ملرحلة �لوىل(.
وفق �ملو��سفات و�لكميات �ملبينة يف جدول �لكميات �خلا�سة بها و�لذي ميكن �حل�سول 
عليه من ق�سم �لعقود �لعامة يف �ملحافظة مقابل مبلغ قدره )200000 دينار( مئتان �لف 
دينار غري قابل للرد فعلى �لر�غبني من مقاولني و�سركات ممن لهم هوية حديثة نافذة 
بدرجة �لت�سنيف )�ن�سائية/ خام�سة(  تقدمي عطاء�تهم �مل�ستوفية للتعليمات و�ل�سروط 
�لولية  �لتاأمينات  معها  مرفق  �ملحافظة  يف  �لعطاء�ت  فتح  جلنة  �سكرتري  �ىل  �لعامة 
��ستمارة  يف  �ملبينة  �ملطلوبة  �مل�ستم�سكات  مع  �دناه  �ملناق�سة  �سروط  �سمن  �ملذكورة 
�لثانية ع�سرة  �ل�ساعة  �لعطاء�ت هو  لتقدمي وت�سليم  �آخر موعد  �لعطاء�ت و�ن  تقدمي 

ظهر� من يوم )�لحد( �مل�سادف 2011/6/5.
�سروط �ملناق�سة:

1- �لتاأمينات �لولية بن�سبة ل تقل عن )1%( و�حد من �ملائة من مبلغ �لعطاء على �سكل 
حمافظة  �ىل/  معنون   2011/9/3 لغاية  �ملفعول  نافذ  �سمان  خطاب  �و  م�سدق  �سك 
)بالن�سبة  �لعطاء  مقدم  وبا�سم  �ملحلية(  )وبالعملة  �لقاليم  تنمية  ح�سابات  كربلء/ 
للمقاولني( �و �ملدير �ملفو�س �و �حد �ملوؤ�س�سني )بالن�سبة لل�سركات ح�سرً�( و�سادر من 

م�سرف عر�قي معتمد.
2- يتم تقدمي �لعطاء من قبل �ملقاول نف�سه �و وكيله �ملخول ر�سميًا و�مل�سدق وكالته 
�لنافذة لدى كاتب �لعدل ومن قبل �ملخول ر�سميا بكتاب �سادر وموقع من �ملدير �ملفو�س 

بالن�سبة لل�سركات �ملقاولة وبعك�سه لن يتم ��ستلم �لعطاء مهما كانت �لعذ�ر.
3- مدة نفاذية �لعطاء �ملقدم )60( يوما من تاريخ غلق �ملناق�سة.

4- يتحمل من تر�سو عليه �ملناق�سة �جور �لعلن.
5- يعترب تاريخ تثبيت نتائج حتليل �لعطاء�ت يف لوحة �لعلنات يف بناية �ملحافظة 
وبناية ق�سم �لعقود �لعامة يف كربلء هو تاريخ تبلغ مقدمي �لعطاء�ت نتائج �لتحليل 

�لنهائية.
�ملالحظات:

1- مدة �مل�سروع )240( يوما وهي مدة تناف�سية.
2- حتديد رقم �سندوق �لربيد ملقدم �لعطاء يف د�ئرة �ت�سالت وبريد كربلء �ملقد�سة.

3- موعد �نعقاد �ملوؤمتر يوم )�لحد( �مل�سادف 2011/5/29 �ل�ساعة )11.00 �سباحا( 
يف ق�سم �لعقود �لعامة ملناق�سة �آر�ء وملحظات �ملقاولني بخ�سو�س �مل�سروع �عله.
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�ملهند�س 
�آمال �لدين جميد �لهر
حمافظ كربالء �ملقد�سة

�إعــالن بـــر�ءة
نحن �ملوقعون يف �أدناه نقر ونعرتف باأننا غري 
مو�سى(  كامل  )م�سطفى  �ملدعو  عن  م�سوؤولني 
به  �ملطالبة  وع��دم  منه  �ل��رب�ءة  �إع��لن  وقررنا 
باأي  نطالب  �لدولة ومل  و�أجهزة  �لع�سائر  �أمام 
�أو  ق�سية  �أي  نتبنى  ومل  �لع�سائر  لدى  له  حق 
�لتفاق  هذ�  و�سدر  ل��ه...  �لع�سائر  مع  م�سكلة 
 2009/2/25 ب��ت��اري��خ  �لع�سائري  و�ل��ق��ر�ر 
�آل  �ل�سادة  ع�سرية  روؤ���س��اء  كافة  عليه  وموقع 

ح�سيني �حل�سنية
�ملوقعون 

ع�سرية  رئ��ي�����س  ف�����ز�ع/  ���س��ن��ك��ور  ع��زي��ز   -1
�لكرو�س

2- عا�سور حتال ز�مل/ رئي�س ع�سرية �لحمد
ع�سرية  رئ��ي�����س  ع������لوي/  ح��م��د  و�دي   -3

�حليدري
�ل�سيد نوري حبيب جابر
عميد عموم �ل�سادة �آل ح�سيني �حل�سنية

 �أربيل/ �سايل جودت

حكومة  يف  �ل��رتب��ي��ة  وزي����ر  ح�����س��ر   
�سفني  �ل����ع����ر�ق  ك���رد����س���ت���ان  �إق���ل���ي���م 
وز�رة  عن  وممثلني  يي  دزه  حم�سن 
�سابي�س  و�سركة  و�ملوؤنفلني  �ل�سهد�ء 
�مل�سوؤولني  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �ل��دول��ي��ة 
�لذي  �ل�سنوي  �ملهرجان  �حلكوميني، 
�لدولية  ر�ن  روه  �سه  مدر�سة  �إقامته 
�سابي�س  م��د�ر���س  ل�سل�سلة  �لتابعة 
حلماية  )م��ع��ا  �سعار  حت��ت  �ل��دول��ي��ة، 
من  �لعديد  �ملهرجان  وتخلل  �لبيئة(. 
قبل  من  و�لأنا�سيد  �لفنية  �لفعاليات 

طلب �ملدر�سة.
له يف بد�ية  و�أ�ساد دزه يي يف كلمة 
روه  �سه  مدر�سة  مب�ستوى  �ملهرجان 
�لناجحة  �لرتبوية  و�مل�ساريع  ر�ن 
كرد�ستان  �إقليم  يف  �سابي�س  ل�سركة 
�ل���ع���ر�ق، ك��م��ا ع��رب ع��ن دع��م��ه �سعار 
�ملهرجان حلماية �لبيئة و�أكد �سرورة 
ت�سافر �جلهود من �جل حماية �لبيئة 
�لتلوث  خم��اط��ر  ودرء  �ل���ع���امل  يف 

زيادة  خ��لل  من  منها  و�حل��د  �لبيئي 
�مل�ساحات �خل�سر و�حلد من �لتلوث 

ون�سر �لوعي �لبيئي بني �لطلبة.
مع  م�سرتك  م�سروع  لدينا  و�أ�ساف: 
لزيادة  �لإق��ل��ي��م  يف  �ل��زر�ع��ة  وز�رة 
�مل�����س��اح��ات �خل�������س���ر�ء، ح��ي��ث على 
غر�س  �لأ�سا�سي  �لأول  �ل�سف  طلبة 
خلل  معهم  لتنمو  ورعايتها  �سجرة 
�سكر  م��ن جانبه  �ل��در����س��ة..  م��ر�ح��ل 
دعم  ر�ن  روه  ���س��ه  م��در���س��ة  م��دي��ر 
نيجريفان بارز�ين وكل من وز�رتي 
�لرتبية و�ل�سهد�ء و�ملوؤنفلني لإجناح 
روه  �سه  ملدر�سة  �لرتبوية  �لتجربة 

ر�ن يف �أربيل.
قبل  من  تد�ر  �ملدر�سة  �إد�رة  �ن  يذكر 
�لدولية  �للبنانية  �سابي�س  ���س��رك��ة 
�لرتبية  وز�رت�������ي  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لإقليم،  يف  و�مل��وؤن��ف��ل��ني  و�ل�����س��ه��د�ء 
ومدر�سة  ل��لأط��ف��ال  رو���س��ة  وت�����س��م 
باللغة  ف��ي��ه��ا  و�ل���در�����س���ة  �أ���س��ا���س��ي��ة 
�أبناء  من  �لطلبة  وغالبية  �لنكليزية 

�ل�سهد�ء و�ملوؤنفلني.

خالل ح�سوره �ملهرجان �ل�سنوي ملدر�سة )�سه روه ر�ن( �لدولية
وزير �لرتبية : لدينا م�سروع م�سرتك مع وز�رة �لزر�عة لزيادة �مل�ساحات �خل�سر  �أربيل/�آكانيوز

�إقليم  بحكومة  و�ل�سياحة  �لبلديات  وز�رة  يف  م�سدر  �أفاد 
لرئي�س  �لإ�سلحي  �لربنامج  �إط��ار  ويف  �ن��ه    ، كرد�ستان 
�لإقليم، متت �إقالة رئي�س بلدية حمافظة �أربيل من من�سبه.
وقال �مل�سدر لوكالة كرد�ستان للأنباء �نه "يف �إطار �لربنامج 
ب�ساأن  بارز�ين  م�سعود  كرد�ستان  �إقليم  رئي�س  �أعلنه  �لذي 
�إجر�ء �لإ�سلحات د�خل �لدو�ئر �حلكومية، �أقالت وز�رة 
�لبلديات و�ل�سياحة بحكومة �لإقليم �لرئي�س �حلايل لبلدية 

�أربيل من من�سبه".

و�أ�ساف �مل�سدر �نه "متت �إقالة رئي�س بلدية �أربيل �سدقي 
لتويل من�سب رئي�س  �لرحمن غزنايي  زر�ري، وكلف عبد 

�لبلدية بالوكالة".
�لإقليم  لرئي�س  �لإ�سلحي  �لربنامج  �ن  �مل�سدر  و�أو�سح 
عن  �لإع����لن  يتم  �ن  وي��ت��وق��ع  ك��ث��رية،  ت��غ��ي��ري�ت  يت�سمن 

جميعها بعد �إمتام تنفيذ �لربنامج �ملذكور.
وكان رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارز�ين، قد ��ستعر�س 
نوروز،  عيد  حلول  مبنا�سبة  �ملا�سي  �آذ�ر/م��ار���س   20 يف 
�لإقليم  ل��رئ��ا���س��ة  �لإ���س��لح��ي  �ل��ع��م��ل و�ل��ربن��ام��ج  خ��ط��ط 

وحكومة �لإقليم.

KRG  /أربيل� 

حكومة  يف  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر  ب��ح��ث 
مع  �سنجاري  ك��رمي  كرد�ستان  �إقليم 
تي�سو  فريدريك  برئا�سة  فرن�سي  وفد 
�سبل  �لإقليم   لدى  �لفرن�سي  �لقن�سل 
تطوير �لعلقات وتنميتها خا�سة يف 

�جلانب �لأمني.

�لهدف  �ن   �لفرن�سي  �لوفد  و�أو�سح 
م���ن زي���ارت���ه ه���ي �لإط�����لع ع���ن قرب 
ع��ل��ى و���س��ع �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان عامة 
�إقليم  يف  �ل�سرطة  موؤ�س�سات  وو�سع 
كرد�ستان، وبناء علقات بني �جلانبني 
يف  �ل�ستقر�ر  حماية  وتقدم  لتطوير 

�إقليم كرد�ستان.
م��ن جهته ت��ط��رق وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ، 

�ىل  �لإق��ل��ي��م   حكومة  م��وق��ع  بح�سب 
وت��ع��زي��ز وتعميق  �ل��ت��دري��ب  م�����س��األ��ة 
وزير  قيم  حيث  و�لتعاون،  �لعلقات 
�ل���ت���ي تربط  �ل���ع���لق���ات   �ل��د�خ��ل��ي��ة 
��ستعد�د  مبديًا  عاليا،  بفرن�سا  �لإقليم 
�أنو�ع  كافة  لتقدمي  �لد�خلية  وز�رة 
تطوير  بهدف  و�مل�ساعدة  �لت�سهيلت 

تلك �لعلقات.

ــة �أربـــيـــل ــدي ــل ــس ب ــ� ــي �إقـــالـــة رئ

وزير �لد�خلية �لكرد�ستاين  يبحث مع وفد 
فرن�سي بناء عالقات متطورة

 جمجمال/ �آكانيوز

تفعيل  جمموعة  من  وبالتعاون  �أجنبية  منظمة  نفذت 
جمتمع جمجمال، م�سروعني خدميني يف �إطار ت�سجيع 
بق�ساء  �لعامة  �مل�سائل  يف  �لفعالة  للم�ساركة  �ملو�طنني 

جمجمال )45 كم �سرق كركوك(.
بكر  جمجمال،  جمتمع  تفعيل  جمموعة  ع�سو  وق���ال 
�ن  )�آك��ان��ي��وز(  للأنباء  كرد�ستان  لوكالة  ح�سني،  حمه 
يقدمو�  لكي  �ملو�طنني  مع  �سابقًا  �جتمعت  "جمموعتنا 
�تفق  بعد  ما  ويف  �سرورية،  يرونها  �لتي  م�ساريعهم 

�جلميع على بناء مركز �سحي".
"�مل�سروع منجز �لآن، وكلف 123  و�أ�ساف ح�سني: �ن 
م�سروع  �إك��م��ال  مت  كما  �أم��ريك��ي��ًا،  دولرً�  و653  �ل��ف��ًا 
�ىل  )تكية(  ناحية  يف  )َب��رَدق��اَرم��ان(  مدر�سة  تو�سيع 
حكومة �لإقليم، وقد ت�سمن خمزنًا ومكتبة وكلف �أكرث 

من مئة �ألف دولر".
هندرين  جمجمال،  بق�ساء  �ل�سحة  م��دي��ر  ق��ال  فيما 
هذ�  �ىل  بحاجة  كانت  "�ملنطقة  �ن  ل�)�آكانيوز(:  حممد، 

�ملركز �ل�سحي، وناأمل �ن تقوم حكومة �لإقليم بتوفري 
�لتجهيز�ت له".

�لدويل  �لبنك  نفقة  على  نفذ�  �مل�سروعني  �ن  �ىل  ي�سار 
)فوكا(  منظمة  طريق  عن  �ل�سغرية  �مل�ساريع  مل�ساعدة 

وهي منظمة غري حكومية.
ي�سار �ىل �ن �لنظام �لعر�قي �ل�سابق كان قد �أ�سدر قر�رً� 
ق�ساء  بف�سل    ،1976 �لثاين/نوفمرب  ت�سرين   6 يف 

جمجمال عن كركوك و�إحلاقه مبحافظة �ل�سليمانية.
ك��رد���س��ت��ان، مت رب���ط ق�ساء  �إق��ل��ي��م  ع��ه��د ح��ك��وم��ة  ويف 
�لإد�رية،  �لناحية  من  كرميان  �إد�رة  بوحدة  جمجمال 
وماز�لت معظم �لدو�ئر �حلكومية لهذ� �لق�ساء مرتبطة 

بها.
من  و����س��ع��ة  منطقة  ك��رم��ي��ان،  �إد�رة  وح���دة  �ن  ي��ذك��ر 
مربع  ك��م   11293 م�ساحتها  تبلغ  ك��رد���س��ت��ان  �إق��ل��ي��م 
جنوب  ك��م   140( ك��لر   ق�ساء  ه��و  �لإد�ري  ومركزها 
 364 كركوك(  �سرق  جنوب  كم   152 �ل�سليمانية،  غرب 
�لبطاقة  ح�سب  �سكانها  وع��دد  ب��غ��د�د  �سرق  �سمال  ك��م 

�لتموينية 276055 ن�سمة.

تنفيذ م�سروعني خدميني يف ق�ساء جمجمال
Kurdistan TV /أربيل� 

ديو�ن  ع��ام  مدير  ف��رج  �آري���ان  �أعلن 
خلل  و�ل�����س��ب��اب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي ب����اأرب����ي����ل، عن 
وخم�سمئة  م��ل��ي��ون��ني  تخ�سي�س 
�سندوق  لدعم  �أمريكي  دولر  �أل��ف 
 .2011 �حل����ايل  ل��ل��ع��ام  �مل��ب��دع��ني 
و�أ�����س����ار م���دي���ر ع����ام �ل����دي����و�ن يف 
وز�رة �لثقافة و�ل�سباب �ىل �أن هذ� 
�ل�سندوق مت �قر�ره من قبل حكومة 

�إقليم كرد�ستان.
و�أكد فرج �أن وز�رة �لثقافة و�ل�سباب 
كانت دومًا م�ساندً� ود�عما للفنانني 
و�لكتاب، و قد تبلورت موؤخر� لديها 
بهدف  �ل�����س��ن��دوق  تاأ�سي�س  ف��ك��رة 
�هتمام  و�ي���لء  �مل��ب��دع��ني  ت�سجيع 
�كرب بالفنانني و�لكتاب كون هوؤلء 
يقدمون نتاجاتهم �ىل �سعبهم وعلى 

حياتهم.  وت��اأم��ني  دعمهم  �حلكومة 
�إقليم  �ن حكومة  ف��رج  �آري��ان  و�أك��د 
�ل�سنة  ه���ذه  خ�س�ست  ك��رد���س��ت��ان 
�ل�سندوق  لدعم  دولر   2500000

لعام  لهذه  �ملبدعني  بدعم  �خل��ا���س 
.2011

و�أك���د �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��دي��و�ن وز�رة 
كرد�ستان   تلفزيون  بح�سب  �لثقافة 
�لأدب������اء  ي�����س��م��ل  �ل���دع���م  ه����ذ�  �أن 
جمال  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  و�ل�سحفيني 
و�ل�سينمائيني  و�مل�سرحيني  �لثقافة 
و�ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ني و�مل��و���س��ي��ق��ي��ني 
�ىل  �لطلبات  تقدمي  ويتم  و�ملغنني، 
�أمني �ل�سندوق د�خل وز�رة �لثقافة 
و�ل�سباب وي�سرتط بطلبات �لتقدمي 
باأن تت�سمن �آخر نتاجات �ملبدع و�ن 
�سنتني  من  �أكرث  �لإنتاج  يتجاوز  ل 
ممار�سًا  �لطلب  �ساحب  يكون  و�ن 
و�ساكنا  �سنو�ت   5 من  لأك��رث  عمله 

يف �لإقليم.
و�أو�سح �أن �سندوق �لإبد�ع ي�سمل 
ومكونات  �لقوميات  جميع  مبدعي 

�إقليم كرد�ستان.

تخ�سي�س مليونني و500 �لف دولر لدعم �سندوق �لإبد�ع

Reuters  /أربيل�

�إقليم  من  �لنفط  لت�سدير  ت�ستعد  �إنها  �أم�س  �لنفطية  كي�ستون  جلف  �سركة  قالت 
كرد�ستان �لعر�قي بعدما بد� �أن �خللف بني �لإقليم و�حلكومة �لحتادية ب�ساأن 
حكومة  �أن  �لربيطانية  �ل�سركة  وذك��رت  �حلل.  �إىل  طريقه  يف  �لنفط  مدفوعات 
�لإقليم طلبت منها ت�سدير خم�سة �آلف برميل يوميا ب�سكل مبدئي. و�أ�سافت �أنها 
�كت�سفت �أدلة على وجود مزيد من �لحتياطيات �لنفطية يف �ثنتني من �آبارها يف 
كرد�ستان. وقال مدير �لعمليات يف �ل�سركة جون جري�ستنلور بح�سب رويرتز 
�سرف  م��وؤخ��رً�  �لإقليمية  كرد�ستان  حكومة  تاأكيد  �أن  �ل�سركة  “ترى  للأخبار 
�لنفط  منتجي  لكل  جد�  �إيجابي  تطور  لها  �لنفطية  �ل�سادر�ت  مدفوعات  �أول 
�لنفط من كرد�ستان يف  �سباط بعد  ��ستئناف �سادر�ت  يف كرد�ستان”. وجرى 
�أيار �جلاري  �إقليم كرد�ستان يف  �سنو�ت من �خللف مع بغد�د. وقالت حكومة 
�إنها ح�سلت على مدفوعات من �حلكومة �لعر�قية مقابل �ل�سادر�ت و�إنها تعتزم 
بدء  �إن  كي�ستون  جلف  وقالت  �لنفطية.  �ل�سركات  م�ستحقات  لدفع  ��ستخد�مها 
عمليات �لت�سدير يتطلب مو�فقة نهائية من �ل�سلطات يف كرد�ستان �لعر�ق. وقال 
�سيخان 2 و�سيخ عدي 1 م�سجع  لل�سركة يف حفر  �ملطرد  "�لتقدم  جري�ستنلور 

جدً� ونتطلع �إىل �حل�سول على مزيد من �لنتائج من �لبئرين قريبًا".

جلف كي�ستون ت�ستعد لت�سدير 
�لنفط من �لإقليم

جمهورية �لعر�ق / حمافظة كربالء �ملقد�سة - ق�سم �لعقود �لعامة
�إعالن مناق�سة �ن�سائية رقم)138( تنمية/2010

الربملان يوا�شل مناق�شة املوازنة

جانب من فعاليات مهرجان مدر�شة )�شه روه ران(

مدير عام ديوان وزارة الثقافة


