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وديع غزوان

الأمن م�س�ؤولية 
م�سرتكة

اىل  كرد�ستان  اإقليم  يف  الأمني  الو�سع  ا�ستقرار  ادى 
والتجاري  القت�سادي  القطاع  يف  ملحوظ  انتعا�ش 
وزي����ادة ال���س��ت��ث��م��ار امل��ح��ل��ي والأج��ن��ب��ي، ح��ي��ث بذلت 
الأجهزة الأمنية جهودًا كبرية ويف جمال املحافظة على 
الإرهاب  خماطر  ومواجهة  املواطنني  وممتلكات  حياة 
يف كرد�ستان الذي ابتليت به مدن العراق الأخرى منذ 
الأو�ساع  الإرهابيون  املجرمون  ا�ستغل  عندما   2003
غري الطبيعية لتنفيذ ماآربهم املري�سة فعاثوا يف الأر�ش 
ف�سادًا با�ستهداف الأبرياء من املواطنني وحتت لفتات 

و�سعارات �ستى  تنفيذًا لأجندات خارجية .
وك��ان��ت اه��م دع��ائ��م جن��اح الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة يف عملها 
تعاون املواطنني الوا�سح معها . . تعاون حظي باإ�سادة 
امل�سوؤولني الأمنيني به ج�سد فيه املواطن روؤاه الواعية 
م�سوؤولية  املتخ�س�سة  الأج��ه��زة  مب�ساركتها  املتمثلة 

حماية هذا الو�سع الأمني امل�ستقر وتعزيزه .
ان الإح�ساءات الر�سمية الأخرية التي ن�سرت مبنا�سبة 
حلول العام اجلديد ت�سري اىل انخفا�ش ن�سبة اجلرائم 
حتى العادية منها ما يوؤ�سر جناحًا ي�ستحق الثناء لعمل 
الأجهزة الأمنية التي تفانت يف اداء واجباتها وللمواطن 

الذي اأ�سهم بتعاونه للحفاظ على ما حتقق .
من هذا املنطلق كانت نظرة الأمني العام لالحتاد الوطني 
الكرد�ستاين الرئي�ش جالل طالباين اىل حوادث اإطالق 
النار التي ح�سلت موؤخرًا يف حمافظة ال�سليمانية عندما 
الدميقراطي  واحل��زب  الوطني  الحت��اد  تنظيمات  دع��ا 
الكرد�ستانيني واملنظمات الدميقراطية وجميع الأحزاب 
والقوى ال�سيا�سية ان تقدم اي معلومات متوفرة لديها 
التي طالب  امل�سرتكة  التحقيق  وباأ�سرع وقت اىل جلنة 
بت�سكيلها للك�سف عن مالب�سات هذا احلادث والعنا�سر 
التي تقف وراءه، كما ان من املوؤمل ان يقطع برملان اإقليم 

كرد�ستان عطلته لعقد جل�سة طارئة ملناق�سة املو�سوع .
واذا كان حدوث مثل هكذا اعمال اإجرامية متفرقة طبيعيًا 
ال�ستعدادات  م��ع  توقيته  ف��ان  دول���ة،  اي��ة  يف  وي��ح��دث 
للجهود  اك��ر  ت�سافرًا  يتطلب  الرملانية  لالنتخابات 
غريهم  على  الطريق  وقطع  وحما�سبتهم  اجلناة  ملعرفة 
ت�ستهدف  التي  الإره��اب��ي��ة  اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  ملمار�سة 
ما  اإزاء  الكرد�ستاين  املوقف  وح��دة  الأ�سا�ش  بالدرجة 

يواجهه الإقليم من حتديات يف هذه املرحلة.
ال�سنوات  ط���وال  تنعم  ال���ذي  امل��واط��ن  ب��ان  ثقة  وكلنا 
املبادرين  اأول  ���س��ي��ك��ون  الأم����ن  با�ستتباب  امل��ا���س��ي��ة 
تعاون  خالل  من  اإجرامية  اعمال  هكذا  ملثل  بالت�سدي 
اكرث مع الأجهزة المنية وم�ساعدتها على اإمتام مهمتها 

على اأح�سن وجه .
الأمنية  الأج��ه��زة  مبنت�سبي  نهيب  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
تكثيف جهودها للق�ساء على كل عمل مي�ش امن املجتمع 
حتدونا الثقة بالقوى واملنظمات ال�سيا�سية ان متار�ش  
وتعزيز  باحلفاظ  النبيلة  املهمة  ه��ذه  لتحقيق  دوره��ا 

الأمن الذي هو م�سوؤولية م�سرتكة يتحملها اجلميع.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

  PUKmedia /ال�سليمانية
الكرد�ستاين  الوطني  العام لالحتاد  دعا المني 
الذي  املركزي  املجل�ش  اأع�ساء  طالباين  جالل 
ام�����ش الث��ن��ني اىل عدم  ل��ه  ب���داأ اول اج��ت��م��اع 
اخل�سية من اإبداء الراأي وتوجيه النقد ومراقبة 
م��وؤ���س�����س��ات الحت����اد ب���دءا م��ن الأم����ني العام، 
ونزول اىل املكتب ال�سيا�سي واللجنة القيادية 
املجل�ش  ي��ك��ون  حتى  الأخ����رى،  وامل��وؤ���س�����س��ات 
له  اأعطاها  التي  ال�سالحيات  وميار�ش  حيويا 

النظام الداخلي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
خالل  ال��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ط��ال��ب��اين  وا�ستهل 
نائباه  ح�سره  ال��ذي  الج��ت��م��اع  على  ا���س��راف��ه 
احمد  برهم  وال��دك��ت��ور  علي  ر���س��ول  كو�سرت 
واللجنة  ال�سيا�سي  املكتب  واأع�����س��اء  �سالح  
القيادية لالحتاد الوطني بتهنئة اأع�ساء املجل�ش 
املركزي، اآمال لهم النجاح يف مهامهم، وموؤكدا ان 
هناك الع�سرات بل املئات من الكوادر الكفوءة 
ي�ستحقون  الكرد�ستاين،  الوطني  الحت��اد  يف 
اأن يكونوا اع�ساء يف هذا املجل�ش ، لكن النظام 
الأمني  واأك��د  فقط.  العدد  بهذا  ي�سمح  الداخلي 
العام اأن املجل�ش املركزي لي�ش جمل�سا �سكليا، 
مبراقبة  حددها   كبرية،  و�سلطات  مهام  له  بل 
الكرد�ستاين  الوطني  الحت��اد  موؤ�س�سات  اأداء 
وتقييمها، بدءا من املكتب ال�سيا�سي والت�ساور 
اأحد  ترفع �سد  التي  ال�سكاوى  بالنظر يف  معه 
كوادر الحتاد او موؤ�س�ساته، وي�سدر القرارات 
املكتب  ت��ق��ري��ر  م��ن��اق�����س��ة  و  ب�����س��اأن��ه��ا  ال���الزم���ة 
ال�سيا�سي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين املرفوع 
كل  يعقد  ال��ذي  امل��رك��زي،  املجل�ش  اجتماع  اىل 
اأع�ساء  تعيني  على  امل��واف��ق��ة  و  اأ�سهر  اأرب��ع��ة 
الكرد�ستاين  الوطني  لالحتاد  املركزية  املكاتب 
اأعماله  لت�سيري  �سكرتري  للمجل�ش  يكون  وان 

ويرتبط مبا�سرة بالأمني العام لالحتاد الوطني 
الكرد�ستاين.

اجليدة  القرارات  اأحد  اأن  اىل  طالباين  واأ�سار 
لالحتاد   ) امل�سغر  امل��وؤمت��ر  الأخ���ري)  للبلينوم 
املجل�ش  ت�سكيل  ه��و  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��وط��ن��ي 
امل���رك���زي، ق��ائ��ال اإن���ه مب��ث��اب��ة ب��رمل��ان لالحتاد 
كبريا  دورا  ي��ل��ع��ب  ان  وي�����س��ت��ط��ي��ع  ال��وط��ن��ي 
امل�ساءلة  م��ب��داأ  وات��ب��اع  موؤ�س�ساته  تفعيل  يف 

والثواب والعقاب.
وقال: هذا املجل�ش له اأهمية خا�سة حيث لأول 

مرة يتم تبني هذه التجربة يف احلياة احلزبية 
يف العراق، ويجب اأن ي�ساهم يف تقدم الحتاد 
اأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  وتطويره،  الوطني 
و�سيا�سة  نهج  ع��ن  الن��ح��راف  وم��ن��ع  الحت���اد 

الحتاد الوطني الكرد�ستاين.
و�سدد المني العام لالحتاد الوطني الكرد�ستاين 
على اأن ت�سكيل املجل�ش املركزي �سيكون جتربة 
اإذا  ال��وط��ن��ي  ل��الحت��اد  بالن�سبة  ج���دا  ن��اج��ح��ة 
وكان  جيدة.  ب�سورة  ومهامه  �سلطاته  مار�ش 
اجتماع املجل�ش قد بداأ بن�سيد الحتاد الوطني 

مالبختيار  األقى  ثم  )م�سخالن(،  الكرد�ستاين 
لالحتاد  ال�سيا�سي  املكتب  يف  العامل  الع�سو 
فيها  هناأ  ترحيبية،  كلمة  الكرد�ستاين  الوطني 
م�سريا  املركزي،  للمجل�ش  املنتخبني  الأع�ساء 
الحتاد  قبل  من  املجل�ش  تاأ�سي�ش  اأهمية  اىل 
يف  م�سبوقة  غ��ري  خطوة  يعد  حيث  الوطني، 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة واحل��زب��ي��ة يف منطقة  احل��ي��اة 
التجربة  اإغناء  يف  وي�ساهم  الأو�سط،  ال�سرق 

الدميقراطية يف كرد�ستان والعراق.
ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع األ��ق��ى ال��دك��ت��ور ف���وؤاد 

ال�سيا�سي  للمكتب  العامل  الع�سو  مع�سوم 
كلمة  املركزي  املجل�ش  ت�سكيل  فكرة  و�ساحب 
بالن�سبة  املجل�ش  ودور  اأهمية  عن  فيها  حتدث 

لالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
من  ي��ع��د  امل��رك��زي  املجل�ش  ت�سكيل  اأن  ي��ذك��ر 
تو�سيات املوؤمتر العام الثاين لالحتاد الوطني 
وتقرر   ،2002 ع��ام  عقد  ال���ذي  ال��ك��رد���س��ت��اين 
الأخ���ري  ال��ب��ل��ي��ن��وم  يف  ت�سكيله  يف  الإ����س���راع 
الثاين  ت�سرين  �سهر  نهاية  عقد  ال��ذي  لالحتاد 

املا�سي. 

طالباين: املجل�س املركزي له دور كبري يف تط�ير م�ؤ�س�سات 
الحتاد ال�طني الكرد�ستاين

دهوك/ املدى
اأعلنت مديرية ال�ستثمار يف حمافظة دهوك، اأن حجم 
ال�ستثمار يف املحافظة خالل عام 2009 بلغ اأكرث من 
338 مليون دولر، فيما اعتر اأ�ستاذ يف القت�ساد اأن 

ال�ستثمار يف املنطقة ل يزال يواجه معوقات عدة.
موؤمتر  يف  اأم��ني  بختيار  ده��وك  ا�ستثمار  مدير  وق��ال 
"ال�سومرية  املحافظة،بح�سب  يف  ع��ق��ده  ���س��ح��ايف 
حت�سنًا  �سهدت  ده��وك  يف  "ال�ستثمارات  اإن  نيوز"، 
ملحوظًا خالل عام 2009"، مبينا اأن "حجم ال�ستثمار 
بلغ 338،472،28  دولر، ومعظم امل�ساريع نفذت من 

قبل م�ستثمرين حمليني"، بح�سب قوله.
كانت  نفذت  التي  امل�ساريع  "اأكرث  اأن  اأم��ني  واأو���س��ح 
الإ�سكان وال�سناعة، ف�ساًل عن م�ساريع  �سمن قطاعي 
والتجارة  وال�سياحة  الت�سالت  جم��الت  يف  اأخ��رى 
اأربعة  اإلغاء  "مت  اأنه  اإىل  لفتا  والريا�سة"،  وال�سحة 
واإن  املحدد،  املوعد  يف  تنفيذها  عدم  ب�سبب  م�ساريع 
عام  ال�سادر  ال�ستثمار،  لقانون  وفقا  اتخذ  الإج���راء 

  ."2006
�سي�سهد   2010 "عام  اأن  دهوك  ا�ستثمار  مدير  وك�سف 

وال�سياحة  الإ�سكان  جم��الت  يف  م�سروعا   15 تنفيذ 
والتجارة يف مركز املحافظة والأق�سية التابعة لها".

دهوك  جامعة  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  اأ���س��ار  جهته،  م��ن 
يف  ال�ستثمار  "تطوير  اأن  اإىل   ،" رم�سان  ه��اوك��ار 
املنطقة ل يزال يواجه معوقات عدة، من بينها وجود 
امل�����س��اري��ع يف بع�ش  م��ع��ام��الت  اإجن����از  ال��روت��ني يف 

الدوائر، ما يوؤثر �سلبا على تاأخري تنفيذ امل�ساريع".
حتتية؛  بنية  وج���ود  "�سرورة  اإىل  رم�����س��ان  ودع���ا 
وخدمات  وامل���وا����س���الت  ال��ط��رق  وت��وف��ري  كتح�سني 
عملية  ت�سهل  التي  امل�ستلزمات  من  وغريها  الكهرباء 

ال�ستثمار يف دهوك". 
دهوك،  ا�ستثمار  مديرية  م�سادر  وبح�سب  اأن��ه  يذكر 
اأكرث  الآن  حلد  بلغ  املحافظة  يف  ال�ستثمار  حجم  فاإن 
من 949 مليونًا و793 األف دولر، واأن جميع امل�ساريع 

نفذت من قبل امل�ستثمرين املحليني.
معر  ع��ر  تركيا  على  ال��ع��راق  ب��واب��ة  ده��وك  وتعتر 
عدة   2009 ع��ام  خ��الل  �سهدت  وق��د  اخلليل،  اإبراهيم 
كانت  الأج��ن��ب��ي،  لال�ستثمار  وم���وؤمت���رات  م��ع��ار���ش 

امل�ساركة الأكر فيها لل�سركات الإيرانية والرتكية.

ده����ك يف  ال����س���ت���ث���م���ارات  دولر  م��ل��ي���ن   338 م���ن  اأك�����ر 

اأربيل/ املدى
ما  كركوكي  كمال  الدكتور  كرد�ستان  برملان  رئي�ش  و�سف 
وحمبة  اخ���وة  م��ن  �سعبه  ب��ه  ينعم  وم��ا  الإق��ل��ي��م  م��دن  ي�سود 
بالنموذجي. وقال خالل ا�ستقباله وفدًا من اجلمعية العراقية 
حلقوق الإن�سان يف الوليات املتحدة الأمريكية برئا�سة حميد 
مراداإنه ف�ساًل عن ح�سة الكوتا يف الرملان لالأخوات والأخوة 
الرتكمان،  اىل  اإ�سافة  والأرمن  الآ�سوريني  ال�سريان  الكلدان 
فاإن م�سروع د�ستور اإقليم كرد�ستان يرعى حقوقهم ويدعمهم 
منطقة  اأي  يف  ال��ذات��ي  احلكم  ح��ق  على  احل�سول  يف  حتى 

ي�سكلون فيها الأغلبية، بامل�سروع. 

اإقليم  ي�سهده  مل��ا  �سعادته  ع��ن  اللقاء  خ��الل  ال��وف��د  واأع���رب   
وتعميق  الإن�����س��ان  ح��ق��وق  جم��ال  يف  حت�سن  م��ن  كرد�ستان 
ثم جرى احلديث حول  والتاآلف بني مكوناته،  الأخ��وة  روح 
مو�سوع حقوق م�سيحيي كرد�ستان يف م�سروع د�ستور اإقليم 
كرد�ستان.  كما ا�ستقبل الدكتور كمال كركوكي رئي�ش برملان 

كرد�ستان جواد املال رئي�ش املوؤمتر القومي الكرد�ستاين.
التهاين لرئي�ش الرملان وهيئة  اللقاء قدم جواد املال  وخالل 
عن  واأع���رب  الثالثة،  الرملانية  ال���دورة  واأع�����س��اء  الرئا�سة 
�سعادته ملا ي�سهده اإقليم كرد�ستان من تقدم ملحوظ يف جمالت 
كركوكي  كمال  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من  والتنمية.  الإعمار 

وقال  امل��ال،  ج��واد  للقاء  �سعادته  عن  كرد�ستان  برملان  رئي�ش 
اإن برملان كرد�ستان بيت جميع الأحرار ودعاة الدميقراطية، 
متمنيًا له النجاح. وا�ستقبل رئي�ش برملان كرد�ستان الدكتور 
العام  القن�سل  ن��ائ��ب  ب��ن��اه��ي  ع��ل��ي  ح��اج��ي  ك��رك��وك��ي  ك��م��ال 
له.  مرافقًا  ووف���دًا  اأرب��ي��ل  يف  الإ�سالمية  اإي���ران  جلمهورية 
لعالقات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اآك��ري��ي  الله  عبد  ح�سره  لقاء  وخ��الل 
حكومة الإقليم مع جمهورية اإيران الإ�سالمية، جرى بح�سب 
كرد�ستان  اإقليم  ال�سيا�سية يف  الأو�ساع  الرملان بحث  موقع 
والعراق يف ظل النتخابات القادمة ملجل�ش النواب ، وتعزيز 
العالقات بني الإقليم وجمهورية اإيران الإ�سالمية. ونقل نائب 

ر�سالة  اأربيل  يف  الإ�سالمية  اإيران  جلمهورية  العام  القن�سل 
ال�سورى  جمل�ش  رئي�ش  لريجاين  علي  الدكتور  من  �سفوية 
كرد�ستان،  برملان  رئي�ش  اىل  )الرملان(  اإي��ران  يف  الإ�سالمي 
تت�سمن دعوة ر�سمية لوفد رفيع من برملان كرد�ستان لزيارة 
جهته  من  والجتماعات.   اللقاءات  من  عدد  واإج��راء  طهران 
نائب  كرد�ستان  برملان  رئي�ش  كركوكي  كمال  الدكتور  حّمل 
القن�سل الإيراين حتياته لرئي�ش جمل�ش ال�سورى الإ�سالمي 
اإي��ران، وعر عن اأمله يف اإج��راء هذه الزيارة يف فر�سة  يف 
منا�سبة، ثم جرى التطرق اىل الو�سع الأمني على احلدود بني 

اجلانبني وت�سهيل حركة نقل املواطنني والتجار.

تلقى دعوة لزيارة طهران

كرك�ك��ي ي�ستقب��ل وف��د اجلمعي��ة العراقي��ة حلق���ق الإن�س��ان يف اأم��ريكا

اأربيل/ املدى
ا�ستقبل د.اأر�سالن بايز نائب رئي�ش 
برملان كارد�ستان يف مكتبه اخلا�ش 
مب��ب��ن��ى ال���رمل���ان اأم�������ش  وف����دًا من 
املدعني العامني، �سم رئي�ش ونائب 

رئي�ش واأع�ساء الإدعاء العام.
الوفد  اأ���س��ار  ال��ل��ق��اء  م�ستهل  ويف 
للرملان  زي��ارت��ه��م  م��ن  ال��ه��دف  اىل 
املطالبة مبتابعة م�ساكلهم  املت�سمن 
لها،  امل��ن��ا���س��ب��ة  واإي����ج����اد احل���ل���ول 
 " وقالوا  تو�سيحات،  عدة  وقدموا 
القانون  العراقي  الرملان  عن  �سدر 
رقم 10 ل�سنة 2006، هدفه امل�ساواة 
بني املدعني العامني والق�ساة، ويف 
كرد�ستان  برملان  اأ�سدر   2007 عام 
الإدعاء  قانون  ملحق  با�سم  قانونًا 
 ،2007/6/27 يف   18 رق��م  ال��ع��ام 
املدعني  اأن  الأوىل  امل��ادة  يف  وج��اء 
هذا  و�سدر  ق�ساة،  يعدون  العامني 
الق�ساة  عمل  تنظيم  بهدف  القانون 
املدعني  ون���واب  العامني  وامل��دع��ني 
برملان  يقوم  اأن  وطلبوا  العامني"، 

كرد�ستان وبالأخ�ش جلنة ال�سوؤون 
الرملان مبتابعة هذه  القانونية يف 
امل�سكلة وتنفيذ هذا القانون والعمل 

به.
من جانبه اأ�سار د.اأر�سالن بايز نائب 
الدور  اىل  كرد�ستان  برملان  رئي�ش 
يف  العامني  واملدعني  للق�ساة  املهم 

تنفيذ القوانني والقرارات ال�سادرة 
عن الرملان، موؤكدًا اأهمية ا�ستقاللية 
اىل  تطرق  ث��م  الق�سائية،  ال�سلطة 
دورت����ه  يف  ال���رمل���ان  وم���ه���ام  دور 
برملان  ع��ل��ى  " اإن  وق���ال  احل��ال��ي��ة، 
كرد�ستان  ل�سعب  كممثل  كرد�ستان 
يف  احل��ق��ي��ق��ي  دوره  ي�������وؤدي  اأن 

متابعة عمل احلكومة وحل م�ساكل 
�سرائحهم"،  مبختلف  امل��واط��ن��ني 
واإيجاد  م�ساكلهم  مبتابعة  وتعهد 

احللول لها.
وكانت )املدى( قد ن�سرت خرًا عن 
اىل  مذكرة  العامني  املدعني  تقدمي 

الرملان ب�ساأن املو�سوع.

وف��د م��ن املّدع��ن العام��ن ي��زور الربملان
دهوك/ املدى

ملديرية  الإع��الم��ي  امل�����س��وؤول  ج��اب��ر  لطيف  اأك���د 
احلوادث  ن�سبة  انخفا�ش  دهوك  حمافظة  مرور 
بعام  قيا�سًا   2009 عام  يف  املدينة  يف  املرورية 

.2008
ت�سري  للحوادث  العامة  "الإح�سائية  اإن  وق��ال 
لهذه  ونتيجة  خمتلفة،  حادثة   780 وق��وع  اإىل 

احلوادث قتل 90 مواطنًا واأ�سيب 1473"، لفتا 
اإىل اأنه باملقارنة مع "عام 2008 فاإن 140 �سخ�سًا 

قتلوا واأ�سيب 2133 �سخ�سا اآخرون".
اأن ق�سم ت�سجيل  واأو�سح جابر، بح�سب )�سوا( 
ال�سيارات �سجل اآلف املركبات العامة واخلا�سة 
لل�سيارات  الكلي  املجموع  2009وان  ع��ام  يف 
 2009 عام  يف  مديريتنا  لدى  امل�سجلة  اجلديدة 

هو 16 األفًا و791 مركبة".
واأ����س���اف امل�����س��وؤول الإع���الم���ي مل��دي��ري��ة م��رور 
اأن انخفا�ش عدد احلوادث املرورية يف  دهوك: 
املحافظة عام 2009 هو ب�سبب التزام املواطنني 
وو�سع  �سياراتهم،  داخ��ل  ال�سالمة  ب��اإج��راءات 
كامريات مراقبة �سرعة ال�سيارات وكذلك ت�سديد 

الإجراءات القانونية بحق املخالفني.

اأربيل/ املدى
يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ش  اأع��ل��ن 
اإقليم  حكومة  اأن  ك��رد���س��ت��ان،  ب��رمل��ان 
كرد�ستان اقرتحت اأن جترى انتخابات 
جمال�ش حمافظات الإقليم يف ت�سرين 

الأول من ال�سنة احلالية. 
يف  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة  رئ��ي�����ش  وق���ال 

احليدري،  �سريوان  كرد�ستان  برملان 
الإقليم  وزراء  جمل�ش  "رئا�سة  ان 
قرار  تعديل  ق��ان��ون  م�سروع  وجهت 
املحافظات  جمال�ش  عمل  فرتة  حتديد 
وتقرتح  كرد�ستان  برملان  رئا�سة  اىل 
ال�سنة  من  الأول  ت�سرين  حتديد  فيه 
انتخابات  لإج�����راء  م��وع��دا  احل��ال��ي��ة 

جمال�ش حمافظات اإقليم كرد�ستان". 
 :KRG بح�سب  احليدري،  واأو�سح 
الأوىل  ال��ق��راءة  اأج��رى  “الرملان  ان 
الدرا�سة  قيد  الآن  وه��و  للم�سروع، 
والقانونية”. الداخلية  اللجنتني  عند 
املذكور،  املقرتح  جانب  "اىل  واأ�سار، 
اق���رتح���ت رئ��ا���س��ة جم��ل�����ش ال�����وزراء 

املحافظات  جمال�ش  عمل  ف��رتة  اإب��ق��اء 
الإقليم  حكومة  تتخذ  حلني  مفتوحة 
قرار حتديد موعد لنتخابات جمال�ش 
الإقليم  حكومة  اأن  حيث  املحافظات 
هي اجلهة التنفيذية يف هذه امل�ساألة، 
ولها اأن حتدد املوعد وتقرتح ما تراه 

منا�سبًا ب�ساأن تلك النتخابات".

ده���ك يف  امل����رور  ح�����ادث  ن�سبة  ان��خ��ف��ا���س 

اقت��راح باإج��راء انتخ��اب��ات جم��ال�س حمافظ���ات الإقليم 
ف��ي ت�سرين الأول

اأربيل/ املدى
اأكد وكيل وزارة البي�سمركة بحكومة اإقليم كرد�ستان، 
"البي�سمركة"  اللواء جبار ياور انطالق جهود تنظيم 
ك��ق��وة ن��ظ��ام��ي��ة خ��ا���س��ع��ة حل��ك��وم��ة الإق��ل��ي��م ب���دًل من 
الأحزاب، فيما توقع اأن تبداأ يف وقت لحق حمادثات 

مع بغداد حلل م�سكلة م�سروفات القوة اجلديدة.
وقال ياور، بح�سب"ال�سومرية نيوز"، اإن "م�سوؤولني 
ب���دوؤوا  ب��امل��و���س��وع  ومعنيني  البي�سمركة  ب����وزارة 
اآل���ي���ات تنظيم  الأ���س��ب��وع احل����ايل مب��ن��اق�����س��ة و���س��ع 
البي�سمركة لت�سبح قوة نظامية حديثة بعيدة عن �سلطة 

الأحزاب ال�سيا�سية، وتطبيقًا للد�ستور العراقي".
الأ�سا�سية  النقاط  بع�ش  �ستبحث  "جلانًا  اأن  واأ�ساف 

يف تنظيم البي�سمركة كتحديد مقار الأفواج والألوية 
ومواقع  املتطوعني  ا�ستقبال  وم��واق��ع  بها  اخلا�سة 

اإقامة مراكز التدريب".
قد  ب���ارزاين  م�سعود  كرد�ستان،  اإقليم  رئي�ش  وك��ان 
التابعة  "البي�سمركة"  ق��وات  توحيد  اىل  موؤخرًا  دعا 
احلزبني  وبخا�سة  الإقليم  يف  ال�سيا�سية  ل��الأح��زاب 
الكبريين الدميقراطي الكرد�ستاين والحتاد الوطني 
ح��دي��ث �سمن  ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة جي�ش  ال��ك��رد���س��ت��اين، 
حكومة  لإدارة  وتخ�سع  العراقية  ال��دف��اع  منظومة 
الإقليم. وذكر ياور اأن "القوة اجلديدة التي حتمل ا�سم 
 ، الد�ستور  وفق  العراق  كرد�ستان  اإقليم  حر�ش  قوات 
�ست�سم اأول الأمر اأربعة األوية يتاألف الواحد منها نحو 

النهائي  العدد  ان  القول  م�سيفًا  عن�سر"،  اآلف  ثالثة 
لتفاق  ا�ستنادًا  عن�سر  األف  ت�سعني  "بحدود  �سيكون 

�سابق ببني الإقليم وبغداد".
واأ�سار وكيل وزارة البي�سمركة اإىل ان اإقليم كرد�ستان 
احلكومة  م��ع  م��ذك��رة   2007 يف  مت��وز   26 يف  وق��ع 
نحو  لتكون  البي�سمركة  تعداد  بخ�سو�ش  العراقية، 
اإع���ادة  ال��ه��دف م��ن  ي���اور ان  األ��ف��ًا. واأو���س��ح  ت�سعني 
"تاأ�سي�ش قوة وطنية  الكردية، هو  البي�سمركة  تنظيم 
قانونية ود�ستورية تكون خا�سعة لإ�سراف احلكومة 
لالحتفاظ  �سيا�سي  تنظيم  اأي  على  الطريق  وقطع 

مب�سلحني".
"حمادثات  اأن  اإىل  البي�سمركة  وزارة  وكيل  ولفت 

وقت  يف  �ست�ستاأنف  للبي�سمركة  ميزانية  تخ�سي�ش 
لحق من العام احلايل مع بغداد".

اإحدى  "البي�سمركة"  ق���وات  ميزانية  م�ساألة  وت��ع��د 
اىل  وب��غ��داد،  كرد�ستان  اقليم  ب��ني  العالقة  الق�سايا 
النفطية  ال�����س��رك��ات  م��ع  النفط  ع��ق��ود  م�سكلة  ج��ان��ب 
وم�سري املناطق املتنازع عليها عر تطبيق املادة 140 

من الد�ستور.
عام  يف  وب��غ��داد  الإق��ل��ي��م  حكومة  اتفقت  ان  و�سبق 
2007 على ت�سكيل جلان ملعاجلة تلك امل�ساكل وبينها 
م�سكلة ميزانية البي�سمركة، وبعد عدة اجتماعات بني 
م�سوؤويل اجلانبني، اأعلن عن تقدم يف بع�ش الق�سايا، 

وبقاء م�سائل اأخرى دون حل.

ال������ب������دء ب�����اأع�����م�����ال ت�����ح����ي����د ال���ب���ي�������س���م���رك���ة

اأربيل/ املدى
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  داخلية  وزي��ر  بحث 
كرمي �سنجاري مع وفد فريق العمار الأمريكي 
برئا�سة �سنو كرد  الأو�ساع يف اإقليم كرد�ستان 

خا�سة ما يتعلق منها باجلانب الأمني. 
ويف جل�سة لقاء مت التطرق اىل ال�ستقرار يف 
جللب  الرئي�سي  الدافع  اأ�سبح  وال��ذي  الإقليم 
من  اأك��رث  ب�سورة  الأع��م��ال  ورج��ال  ال�سركات 

اأجل تطور وتقدم الإعمار فيه.

من جهته فقد اأعرب الوفد ال�سيف عن �سعادته 
اإقليم  يف  املوجودين  وال�ستتباب  لال�ستقرار 

كرد�ستان.
ال��داخ��ل��ي��ة �سرورة  اأك����د وزي����ر  وم���ن ج��ان��ب��ه 
ال���س��ت��م��رار يف ه���ذه ال��ع��الق��ات وال��ل��ق��اءات 
ا���س��ت��ع��داد وزارت������ه يف تقدمي  ع���ن  واأع������رب 
تروم  التي  لل�سركات  والت�سهيالت  امل�ساعدة 
بامل�ساريع  واله��ت��م��ام  كرد�ستان  اىل  ال��ق��دوم 

وال�ستثمارات.

وزير الداخلية ي�ستقبل وفد فريق 
الإعمار الأمريكي

اربيل/ املدى
 اعلن املدير العام ملعمل �سناعة الدوية 
ام�ش  كرد�ستان)اآواميديكا(  اقليم  يف 
من  وج��ب��ة  اول  �سناعة  ع��ن  الث��ن��ني، 
اربيل،  مبحافظة  معاملها  يف  الدوي��ة 
املحلية  ال���س��واق  يف  تداولها  مت  وق��د 

با�سماء كردية.
واو�سح بارام ر�سول بح�سب)اآكانيوز( 
ان "اول وجبة من الدوية مت انتاجها 
يف اربيل مبوا�سفات وجودة ونوعية 
ع��ال��ي��ة، وحت��م��ل ه��ذه الدوي����ة ا�سماء 
ك���ردي���ة، وق����د مت ت���روي���ج وج��ب��ة من 
با�سم  ل��الآلم  ومزيلة  املهدئة  احلبوب 

القليم"،   �سيدليات  ازار" يف  "بارا 
ل��رتوي��ج  ج����ار  ان"العمل  وا����س���اف 
ان��واع اخ��رى من الدوي��ة يف القريب 
موا�سفات  حتمل  وجميعها  العاجل، 

عالية اجلودة، "، مبينا انه"با�ستطاعة 
معملنا ان يغطي حاجة اقليم كرد�ستان 
وج��م��ي��ع امل��ح��اف��ظ��ات ال��ع��راق��ي��ة من 
املتحدث  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن  الدوية". 
با�سم وزارة ال�سحة يف اقليم كرد�ستان 
)اآواميديكا(  "م�سنع  ان  ق��ادر  خال�ش 
اقليم  يف  تعمل  خ��ا���س��ة،  ���س��رك��ة  ي��ع��د 
كرد�ستان، وتبيع منتجاتها من الدوية 

يف القليم".
ن�سرتي  "نحن  ب���ال���ق���ول  وا�����س����اف 
وهو  للمعمل،  ال�سرورية  امل�ستلزمات 
بدوره ينتج الدوية التي تغطي حاجة 

املواطنني من هذه الدوية"
"اآواميديكا"  معمل  ان  بالذكر  جدير 
ان�سئ يف �سهر ت�سرين الول/ اكتوبر 
قدره 50  براأ�سمال  اربيل،  املا�سي يف 

مليون دولر.

اإنتاج اأول وجبة من الدوية 
امل�سنعة حمليًا

االجتماع االول للمجل�س املركزي لالحتاد الوطني

بايز مع وفد املدعني العامني

منظر عام يف زاخو


