
اأربيل/ املدى
ل�����س��رك��ة ���س��ك��ودا اجليكية  ال��ع��ام  ذك���ر امل��دي��ر 
�سركة  اإن�ساء  ب�سدد  ال�سركة  اأن   ، العراق  فرع 
اإقليم  عا�سمة  اأرب��ي��ل  يف  ال�سيارات  ل�سناعة 

كرد�ستان.
اإنه  عقيد �سديق بح�سب)اآكانيوز(  عادل  وقال 
"بعد �سقوط النظام ال�سابق قررنا اإن�ساء �سركة 
ل�سناعة ال�سيارات يف العا�سمة اأربيل لغر�ض 
تاأمني مواد ال�سيارات جلميع اإنحاء العراق".. 
قلة  ب�سبب  بعد  تنفذ  مل  "اخلطة  اأن  مو�سحًا 

الر�سوم الكمركية لل�سيارات يف العراق"..
ال�سيارة  لدخول  الكمركي  "الر�سم  اأن  مبينا 

الواحدة يبلغ خم�سة باملئة من مبلغها الكلي".
واأ�سار اىل اأن "احلكومة االحتادية مل تبد حلد 
االن تعاونها باإن�ساء �سركة ل�سناعة ال�سيارات 
جمال  يف  خا�سة  اأرب��ي��ل،  االإقليم  عا�سمة  يف 
نظام الر�سوم الكمركية والتاأمني يف البالد".. 
�سركة  اإن�����س��اء  �ستبا�سر  "ال�سركة  اأن  م��وؤك��دا 
ل�سناعة ال�سيارات يف اأربيل يف حال التعاون 

معنا يف هذا املجال".
ال�سركات  من  العديد  "هناك  اأن  �سديق  وبني 
يف  متنوعة  جم��االت  يف  �سركات  بفتح  ترغب 
احلكومة  ت��ع��اون  ع��دم  ب�سبب  ول��ك��ن  ال��ع��راق 
االحتادية يف هذه املجاالت معها تراجعت عن 

ذلك".
الرتاخي�ض  ومنح  للمقارنة  العام  املدير  وقال 
كامران  كرد�ستان  اإقليم  يف  االإنتاج  دائ��رة  يف 

اإن�ساء  او  باالإنتاج  "اأي �سركة ترغب  اإن  مفتي 
العراق،  يف  كان   جمال  اأي  يف  لالإنتاج  �سركة 
فاإن دائرة االإنتاج تلغي ال�سريبة لهذه ال�سركة 

ملدة خم�ض �سنوات اىل جانب تقدمي الت�سهيالت 
االأخرى".

واحدة  تعترب  اجليكية  �سكودا  �سركة  اأن  يذكر 

من اأقدم ال�سركات يف جمال �سناعة ال�سيارات 
يف العامل، وهي متواجدة منذ110اأعوام.

اأربيل،  مدينة  يف  افتتح  ذات��ه  ال�سياق  ويف   
االحتياطية  باملواد  اخلا�ض  ال��دويل  املعر�ض 
واالإك�س�سوارات اخلا�سة بال�سيارات، بح�سور 
اإقليم  حكومة  يف  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي��ر 
كرد�ستان �سنان اجللبي وحمافظ اأربيل نوزاد 

هادي، وي�ستمر اأربعة اأيام. 
الوزراء  جمل�ض  يف  املعار�ض  عام  مدير  وقال 
بحكومة االإقليم احمد عبد الله "افتتح يف قاعة 
املعار�ض بالقرب من بارك �سامي عبد الرحمن 
اخلا�ض  ال��دويل  املعر�ض  اأربيل  حمافظة  يف 
اخلا�سة  واالإك�س�سوارات  االحتياطية  باملواد 

بال�سيارات". 
�ساركت يف هذا  �سركة   90" اأن  الله  عبد  وبني 
املعر�ض بينها 57 �سركة تركية اإ�سافة �سركات 
من  واأوروب��ي��ة،  ويابانية  اأمريكية  ل�سيارات 
ماركويل  �سركة  مثل  معروفة  �سركات  بينها 

و�سركة �سبودا الت�سيكية و�سركات اأمريكية". 
ح�سره  االفتتاح  حفل  اأن  الله  عبد  واأ���س��اف 
اإقليم  حكومة  يف  والتجارة  ال�سناعة  "وزير 
ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق ���س��ن��ان اجل��ل��ب��ي وحمافظ 
اأرب��ي��ل ن���وزاد ه���ادي، وم��ن امل��ق��رر اأن ي�ستمر 

الأربعة اأيام".

�إن�ســــاء �ســـركــة ل�سنـاعـــة �ل�سـيـــار�ت فــــي �أربيــــل
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ال�سليمانية وما �سبقها ورافقها  االأخ��رة يف  االأح��داث  اأث��ارت 
من ظواهر تخللتها �سجاالت واتهامات وترا�سق حاد بالكلمات 
عند  م�سروعًا  قلقًا  كرد�ستان،  اإقليم  يف  �سيا�سية  اأط��راف  بني 
امل�سوؤولني واأو�ساط ال�سارع الكردي خوفًا من احتمال تفاقمها 
اذا ما ا�ستمرت بهذه الطريقة.. هذا الو�سع املتاأزم دفع برئي�ض 
للتحلي  االأط���راف  ه��ذه  دع��وة  اىل  ب���ارزاين  م�سعود  االإقليم 
اىل  وب��ادر  النظر  وجهات  يف  اختالفها  معاجلة  يف  باحلكمة 
عقد لقاء مع االأطراف والقوى ال�سيا�سية امل�ساركة يف الربملان 
الكرد�ستاين  الوطني  لالحتاد  العام  االأم��ني  نائب  بح�سور 
كو�سرت ر�سول علي لبحث م�ستجدات االأو�ساع على ال�ساحة 
غر  التعامل  معطيات  م��ن  ظهر  م��ا  �سوء  يف  الكرد�ستانية 

ال�سحيح بني القوى ال�سيا�سية .
بارزاين  الرئي�ض  ا�ستذكر  ال�سريح  احل��واري  اللقاء  هذا  يف 
مع القوى ال�سيا�سية ما تعر�ست له احلركة التحررية الكردية 
من انك�سارات يف املا�سي �سببها ال�سراعات ال�سيا�سية  التي 
ومن  امل�سحوقة..  بغالبيته  الكردي  ال�سعب  غاليًا  ثمنها  دفع 
موقع االخ الذي يتحمل م�سوؤولية احلفاظ على ما حتقق من 
مكت�سبات، حذر بارزاين من خماطر هذا االنزالق حمذرًا بعدم 
مرة  الكردي  اأخيه  بيد  الكردي  دم  ي�سفك  بان  )اأب��دًا  ال�سماح 

اأخرى(.
فر�ض  حم���اوالت  ف�سل  وبامللمو�ض  اأك���دت  ال��ع��امل  جت��ارب  ان 
نف�ض  يف  االآراء  وتعدد  املعار�سة  واأهمية  االأوح��د  النموذج 
الوقت الذي اأكدت جتارب اأخرى �سرورة عدم اجنرار القوى 
خالل  م��ن  بامل�سوؤولية  التحلي  ف��ق��دان  حالة  اىل  ال�سيا�سية 

ا�سطناع معارك وخالفات غر مربرة ولي�ض قي وقتها .
امتالكها  جهة  اية  ادع��اء  مقبواًل  يعد  مل  احلديث  الع�سر  يف   
مفاتيح حل كل امل�ساكل وا�ستحواذها على اإدارة �سوؤون البالد 
والواثق  القوي  والطرف  االآخرين..  حق  وم�سادرة  والعباد 
من نف�سه هو من يحر�ض على حقوق االآخرين يف التعبر عن 
هذا  حدود  االآخ��ر  الطرف  تفهم  يف  تكمن  امل�سكلة  لكن  راأيهم، 
التعبر �سمن ال�سياقات ال�سحيحة للعبة الدميقراطية التي ال 

جتيز الت�سهر وت�سخيم االأخطاء.
باملهاترات  تك�سب  ان  ميكن  امل��ع��ار���س��ة  ق��وة  ان  نعتقد  وال 
لكنها  واملو�سوعية  للدقة  ال��ف��اق��دة  ال��ن��اري��ة  والت�سريحات 
من  اقرتابها  بقدر  واهتمام  احرتام  من  ت�ستحقه  ما  ت�ستحوذ 
احلقيقة وحر�سها على م�سلحة الوطن  واعتماد لغة احلوار 

بعيدًا عن التهديد والوعيد .
بقواه  ح��ري  كرد�ستان  اإقليم  بها  مي��ر  كالتي  اأو���س��اع  ويف 
ال�سف  ب��وح��دة  �سيء  ك��ل  وقبل  اأواًل  تتم�سك  ان  ال�سيا�سية 
والوفاق دون ان يعني ذلك تخليها عن حقها يف ممار�سة النقد 
او املعار�سة ولكن �سمن قبة الربملان الذي هو املنرب واالإطار 

االأو�سع ال�ستيعاب كل راأي ووجهة نظر .
اأهل  كرد�ستان  يف  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ب��ان  ثقة  على  ون��ح��ن 
م�سوؤوليتها   من  انطالقًا  االإقليم  رئي�ض  لدعوة  لال�ستجابة 
يف  هم  م�ساكل  وجتنيبهم  مواطنيها  مكت�سبات  على  للحفاظ 
ان  اأية جتربة، كما  املعار�سة عالمة �سحة م�سار  غنى عنها.. 

االإ�سغاء ل�سوتها جت�سيد حي للدميقراطية.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اأربيل/ املدى
اجتمع رئي�ض اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين 
االأول  ال��ن��ائ��ب  م��ع  ال��دي��ن  ���س��الح  م�سيف  يف 
كو�سرت  ال��ك��رد���س��ت��اين.  ال��وط��ن��ي  ل���الحت���اد 
على  االأو���س��اع  م�ستجدات  لبحث  علي  ر�سول 
االأمن  تر�سيخ  وتاأكيد  الكرد�ستانية،  ال�ساحة 
اجتمع  كما  كرد�ستان  اإقليم  يف  واال�ستقرار 
مع   ، علي،  ر�سول  كو�سرت  بح�سور  ب��ارزاين 
يف  امل�����س��ارك��ة  ال�سيا�سية  وال��ق��وى  االأط����راف 

برملان كرد�ستان.
و�سكر يف بداية االجتماع االأطراف ال�سيا�سية 
قانون  جتاه  موقفها  وحدة  على  الكرد�ستانية 
االنتخابات، متمنيًا ان ي�ستمر هذا املوقف لدى 
هذه القوى واأن يكون لها دور يف االنتخابات 

املقبلة ملجل�ض النواب. 
احلركة  اأن  اىل  ب�����ارزاين  ال��رئ��ي�����ض  واأ����س���ار 
ثورة  ان��دالع  منذ  كرد�ستان  ل�سعب  التحررية 
قد مرت  االآن  العظيمة عام 1961 واىل  اأيلول 
ال�سراعات  وخ�����س��و���س��ا  خم��ت��ل��ف��ة،  مب��راح��ل 
عدم  متمنيا  احلركة،  واجهت  التي  ال�سيا�سية 
العنف  وموجات  ال�سراعات  تلك  مثل  ح��دوث 

التي  جرت اآنذاك اأبدًا.
واأ�ساف بح�سب بيان رئا�سة االإقليم: كلنا ذقنا 
نرى  لالأ�سف  ولكن  الداخلي،  االحرتاب  مرارة 
اليوم بان بع�ض الظواهر غر امل�ستحبة بداأت 
تظهر من جديد، حيث يجب اإنهاوؤها والق�ساء 
واإيجاد  معاجلته  ميكن  �سيء  كل  الأن  عليها، 

احللول له. 
قائاًل:  االإقليم  رئي�ض  اأك��د  كلمته  �سياق  ويف 
بيد  الكردي  دم  ُي�سفك  باأن  اأب��دًا  ن�سمح  لن  اننا 
اآراء  لدينا  �سحيح  اأخ��رى،  مرة  الكردي  اأخيه 

و  عر�ض  يجب  لكن  خمتلفة،  نظر  وج��ه��ات  و 
وعدم  الربملان،  قبة  حتت  االآراء  هذه  مناق�سة 
�سعبنا  تطلعات  يعادون  للذين  املجال  اإف�ساح 
ب���ان ي��ع��م��ق��وا ه���ذه اخل���الف���ات ب��غ��ي��ة زعزعة 

اال�ستقرار يف االإقليم.    
والقنوات  ال�سحف  ب���ارزاين  الرئي�ض  ودع��ا 
االإعالمية اىل تاأدية مهامها مب�سوؤولية و مهنية 
وفقا ملا ميليه عليها قانون ال�سحافة وبال�سكل 

الذي يحفظ ل�سعبنا الوفاق و وحدة ال�سف.
ويف اخلتام وبعد تبادل االآراء و وجهات النظر 
العامني  واالأمناء  والنواب  الربملان  رئا�سة  مع 
للقوى واالأطراف ال�سيا�سية من اأجل حل جميع 
امل�ساكل، قرر املجتمعون وباالإجماع ما ياأتي:    
جميع  بني  فورا  االإعالمي  الرتا�سق  1-اإيقاف 

املكونات ال�سيا�سية يف اإقليم كرد�ستان.
ق�سية  يف  للنظر  امل�سكلة  اللجنة  2-ا�ستمرار 

منه،  يعتا�سون  م�سدر  لديهم  يعد  مل  ال��ذي��ن 
ومتابعة  اعمالها  اأداء  يف  اللجنة  تلك  ودوام 
اجلهات  مع  ال�ساأن  بهذا  املتعلقة  التو�سيات 

ذات العالقة.
لهذا  جلنة  ت�سكيل  و  العنف  مظاهر  3-اإن��ه��اء 
ال��غ��ر���ض ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة حلكومة 

االقليم.
والقوى  ل��الأح��زاب  االأع��ل��ى  املجل�ض  4-تفعيل 

واإيجاد  للت�ساور  الكرد�ستانية  ال�سيا�سية 
بني  م�ستقبال  حت���دث  م�سكلة  الأي  احل���ل���ول 

االأطراف ال�سيا�سية.
كرد�ستان  اإقليم  رئي�ض  بحث  اآخ��ر  جانب  من 
اأم�����ض االث��ن��ني ،  ق��ب��ل ظ��ه��ر  ب����ارزاين  م�سعود 
توين  اجل���رال  م��ع  ال��دي��ن  �سالح  م�سيف  يف 
ك��وك��ول��و ق��ائ��د ال��ق��وات االأم��ري��ك��ي��ة يف �سمال 
ال���ع���راق واجل������رال ج���ان���دال ق��ائ��د ال��ق��وات 
املرافق  والوفد  املو�سل  مدينة  يف  االأمريكية 
ل��ه��م��ا. االأو�����س����اع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالأم���ن���ي���ة يف 
والتعاون  ال��ودي��ة  وال��ع��الق��ات  ال��ع��راق  �سمال 
على  التاأكيد  ومت  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  والتن�سيق 
التوا�سل واال�ستمرار يف الدعم والتعاون بني 

اجلانبني.
ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خالل  اجلانبان  ناق�ض   و 
م�سطفى  �سيخ  جعفر  �سيخ  البي�سمركة  وزي��ر 
وعدد من كبار ال�سباط الع�سكريني، اخلطوات 
االأولية لتنفيذ خطة وبرنامج التعاون الع�سكري 
امل�����س��رتك ب��ني ال���ق���وات االأم��ري��ك��ي��ة وال��ق��وات 
)البي�سمركة(  االإقليم  حماية  وق��وات  العراقية 
اأج��ل حماية االأم���ن واال���س��ت��ق��رار يف هذه  م��ن 
اجلرال  و�سف  اخل�سو�ض  وبهذا  املناطق. 
�ساكرًا  ناجحة،  باأنها  اخلطوات  هذه  كوكولو 
رئي�ض االإقليم لتعاونه ودعمه هذه اخلطة، كما 
متت مناق�سة كيفية حت�سني الو�سع االأمني يف 
املناطق التي يتعر�ض اهاليها اىل التهديدات.   

واأعرب رئي�ض االإقليم عن �سكره لقائد القوات 
جلهوده  وذل��ك  ال��ع��راق،  �سمال  يف  االأمريكية 
املنطقة،  يف  االأم��ن��ي��ة  االأو���س��اع  ا�ستقرار  يف 
مبديًا دعمه وم�ساندته الإجناح مهامه واخلطة 

امل�سرتكة.

بارز�نـي يجتمـع مـع ممثلي �لقـوى و�لأحز�ب �لكرد�ستانية
التقى وفداً ع�سكريًا اأمريكيًا

اأربيل/ املدى
اإقليم  يف  ال�سائدة  والدميقراطية  احلرية  باأجواء  كانياك  وي�سي  الرتكي  الربملان  ع�سو  اأ�ساد 

كرد�ستان ف�ساًل عن عملية التنمية واالإعمار والتي تتطور يومًا بعد اآخر.
كرد�ستان   برملان  رئي�ض  مع  لقاء  يف  حاليًا  االإقليم  ي��زور  ال��ذي  الرتكي  الربملان  ع�سو  واأع��رب 
الدكتور كمال كركوكي ح�سره عدد من روؤ�ساء وممثلي الكتل يف برملان كرد�ستان، عن �سعادته 

لزيارة اإقليم كرد�ستان وبرملانه . 
من جانبه رحب الدكتور كمال كركوكي رئي�ض الربملان بع�سو الربملان الرتكي، واأعرب بح�سب 
تركيا،  يف  الدميقراطية  نحو  االنفتاح  لعملية  كرد�ستان  برملان  دعم  عن  كرد�ستان  برملان  موقع 
وو�سفها بنقطة التحول و�سبيل حلل الق�سايا وامل�ساكل، متمنيًا اأن تتجلى ا�ستمرار وجدية هذه 
العملية اأمام االأطراف كافة ويطول ثمارها الكل، موؤكدًا �سرورة اأن يدعم كل داٍع للدميقراطية 

طريق احلل الدميقراطي للق�سايا وامل�ساكل.
والربملان  كرد�ستان  برملان  بني  العالقات  ت�سهد  اأن  يف  اأمله  عن  كرد�ستان  برملان  رئي�ض  وعرب 

الرتكي تطورًا على م�ستوى اأو�سع وتبادل زيارات الوفود واالإفادة من جتارب اجلانبني.

اأربيل/ املدى
الدكتور  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئي�ض  اجتمع 
برهم اأحمد �سالح ، يف عا�سمة اإقليم كرد�ستان 
اأرب��ي��ل، م��ع م�����س��وؤويل ال��وح��دات االإداري����ة يف 
ملحافظة  التابعتني  وب�سدر  بيتوين  منطقتي 
اخلدمية  امل�ساريع  تنفيذ  ملتابعة  ال�سليمانية 
ان  االجتماع  برهم خالل  الدكتور  واأكد  فيهما.  
وقدمت  املهمة  املناطق  من  تعترب  املناطق  تلك 
ال�سعب  ن�����س��ال  ت��اري��خ  يف  ك��ب��رة  ت�سحيات 

الكردي.
 وحث رئي�ض احلكومة قائممقامي ق�ساءي رانية 
االإع��داد وو�سع برامج منا�سبة  وقلعة دزة على 
لها  خ�س�ست  التي  اخلدمية  امل�ساريع  لتنفيذ 
اإقليم كرد�ستان مبالغ مالية يف موازنة  حكومة 

هذا العام، م�سرًا وبح�سب موقع حكومة االإقليم  
هاتني  احتياجات  اأخ���ذت  ق��د  احلكومة  اأن  اإىل 

املنطقتني يف املوازنة بعني االعتبار. 
اأهايل  اأن  على  االإق��ل��ي��م  حكومة  رئي�ض  و���س��دد 
الت�سحيات  من  الكثر  قدموا  املنطقتني  هاتني 

وي�ستحقون تقدمي جميع اأنواع اخلدمات لهم. 
االجتماع،  خ��الل  �سالح  ب��ره��م  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
و�سوؤون  والبلديات  املالية  وزراء  ح�سره  الذي 
ال�����س��ه��داء وامل���وؤن���ف���ل���ني وال��ع��م��ل وال�������س���وؤون 
تويل  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  اأن  االجتماعية، 
دون  كرد�ستان  اإقليم  مناطق  بجميع  اهتمامًا 
متييز وتبذل جهودها واإمكاناتها الإيجاد احللول 
جلميع امل�ساكل . م�سرًا اإىل اأن احلكومة تعمل 
للوزارات  اأو���س��ع  �سالحيات  اإع��ط��اء  اأج��ل  م��ن 

واالإدارات املحلية يف املدن والق�سبات وذلك من 
املعامالت  اإج��راء  على  املواطنني  م�ساعدة  اأجل 
العودة  دون  االإداري��ة  االإداري��ة �سمن وحداتهم 

اإىل الوزارات واملحافظات البعيدة. 
من  ع��دد  تنفيذ  االإقليم  حكومة  رئي�ض  ق��رر  ث��م 
الزراعة  جماالت  يف  املنطقتني  هاتني  متطلبات 
الكهرباء  والبلدية  العايل  والتعليم  والرتبية 
برهم  الدكتور  كلف  ال�سدد  وب��ه��ذا  وال�سحة، 
�سالح وزير �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني مبتابعة 
احلا�سرين  اأو�سى  كما  ال��ق��رارات،  ه��ذه  تنفيذ 
معامل  الإن�ساء  مناطقهم  يف  امل�ستثمرين  بحّث 
هاتني  اأه����ايل  خل��دم��ة  ا�ستثمارية  وم�����س��اري��ع 
املنطقتني بحيث يكون لها دور يف تقليل البطالة، 

معربًا عن دعم حكومته لهوؤالء امل�ستثمرين.

برملاين تركي ي�سيد بتجربة �لإقليم �سالح يوؤكد �لعمل من �أجل تو�سيع �سالحيات �لإد�ر�ت �ملحلية

اأربيل/ املدى
اأي����ام االأ�سبوع،  ي��ب��داأ ك��ث��ر م��ن امل��واط��ن��ني ���س��ب��اح ك��ل 
واأث��اث  حاجيات  ب��ني  دقيقة  بحث  رحلة  اجلمعة،  ع��دا 
وم�ستعملة  متنوعة  منزلية  غيار  وقطع  وكهربائيات 
مدينة  يف  ال�سورجي  ب�سوق  امل�سمى  الهرج  �سوق  يف 
اأن امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ي��روم��ون البحث  اأرب��ي��ل، وي��ب��دو 
عن  يبحث  هذا  الفقرة،  الطبقة  من  هم  يحتاجونه،  عما 
�سامولة وذاك يبحث عن �سويج بالك، وذاك عن عجلة اأو 

�سوندة غ�سالة، وهناك من يزور ال�سوق كهواية فقط.
الكل يبحث ويدقق النظر بني االأ�سياء املعرو�سة، وهي 
كهربائية  واأج��ه��زة  البيت  واأث���اث  منزلية  واآوان  م��واد 
اال�ستوديوهات،  ميك�سر  وح��ت��ى  وم��رئ��ي��ة  ���س��وت��ي��ة 
و�سناعية  زراع��ي��ة  م��اط��ورات  مثل  ميكانيكية  واأج��ه��زة 
امل��ي��اه واملجاري  وت��اأ���س��ي�����س��ات  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  وم���ول���دات 
امل��واد  نقل  ال��ك��رك وع��رب��ة  م��ن  ال��ب��ن��اء  اإن�����س��اء  واأدوات 
الكتب،  ودواليب  املنا�سد  من  للدوائر  مكتبية  واأدوات 
والقطنية  ال�سوفية  واالأغطية  ومفرو�سات  ن��وم  غ��رف 

امل��واد  بع�ض  وح��ت��ى  واإك�����س�����س��وارات  القنفات  واأط��ق��م 
الع�سكرية  ال��غ��از  واأق��ن��ع��ة  مالب�ض  م��ن  ع�سكرية  وع���دد 
من  ب���دءا  الطبخ  اأدوات  تفا�سيل  وه��ن��اك  وال��زراع��ي��ة 
و�سوال  واال�ستكانات  وامل��واع��ني  وامل��الع��ق  ال�سكاكني 
واملدافئ  املنزيل  التكييف  واأج��ه��زة  و  الكاونرتات  اىل 
املالية  العمالت  واأن��واع  والغازية،  والنفطية  اخل�سبية 
وحتف  والكاغذ،  املعدنية  واالأجنبية  العراقية  القدمية 
جب�سية ومعدنية وخ�سبية واأحجار كرمية وخمطوطات، 
اأنه �سوق، جتد فيه ماال يعقل   PUKmedia بح�سب 
له نكهة خا�سة  وال يخطر يف خميلة االإن�سان، وال�سوق 
الأنه يتحدث عن املا�سي، لكنه �سوق غر منظم، تعر�ض 
االأ�سياء يف العراء دون وجود �سقف حلماية مواد ال�سوق 

واأ�سحابه وزائريه.
عن  امتنعوا  اللذين  امل��واط��ن��ني  م��ن  ع��دد  م��ع  ل��ق��اء  ويف 
اىل  يوميا  ناأتي  اإننا  بع�سهم،  قال  ال�سخ�سي،  الت�سوير 
�سادفنا  واذا  االأ�سياء،  هذه  مبنظر  لنتمتع  ال�سوق،  هذا 
بيعه  اإع��ادة  بهدف  ن�سرتيه،  ج��دا،  ال�سعر  رخي�ض  �سيئا 

ت�سل  قد  جيدة  ااأرباحا  اأحيانًا  علينا  ويدر  اأكرث،  ب�سعر 
اىل  ناأتي  اأخ��رى،  جمموعة  وقالت  دينار،  ال��ف   50 اىل 
عطالت  ب�سبب  منزلية،  الأدوات  غيار  قطع  ل�سراء  هنا 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي، الأن  ال��ت��ي��ار  ت��ذب��ذب  ال��ن��ق��ل  حت���دث ب�سبب 
ومقلدة  جيدة  غر  نوعياتها  اجلديدة  املنزلية  االأجهزة 
لذا تتعر�ض اىل عطالت، فنبحث عن هذه القطع العاطلة 
جدا،  رخي�سة  هنا  االأ�سياء  اآخ���رون:  لن�ستبدلها،وقال 
منزلية  واأدوات  واملفرو�سات  االأ�سياء  بع�ض  ون�سرتي 
واالأواين باأ�سعار رخي�سة لتعوي�ض ما بعناه يف االأيام 
فكيف  العي�ض،  تكفي  ال  حم��دودة  ومدخوالتنا  ال�سعبة، 

ن�سرتي االأ�سياء اجلديدة للبيت؟
وقالت جمموعة اأخرى: كثر من هذه االأ�سياء املوجودة 
تعود لبيوت االأغنياء، وهم ي�ستبدلون املوديالت كل عام، 
البيت،  لتاأثيث  نحتاجه  ما  ل�سراء  هنا  اىل  ناأتي  ونحن 
يف  تباع  بينما  دوالر،  ب����200  ن��وم  غرفة  ت�سرتي  مثال 
فهناك  اأك��رث،  اأو  ب���1000 دوالر  املنزلية  االأث��اث  حم��الت 

تفاوت كبر بني االأ�سعار.

م�ستعملة حـــاجـــات  عـــن  �لــبــحــث  ـــة  ـــل رح �ـــســـورجـــي..  ـــوق  ـــس �

ال�سليمانية/ املدى
والتعليم  الرتبية  قطاع  يف  امل�ساريع  من  عددا  ال�سليمانية  حمافظة  جمل�ض  نفذ 
داخل مدينة ال�سليمانية خالل ال�سنوات الثالث املا�سية بكلفة ت�سل اىل 24 مليار 
دينار.  وقالت ع�سو جلنة الرتبية يف جمل�ض حمافظة ال�سليمانية �سوز عبد القادر 
بح�سب موقع حكومة اإقليم كرد�ستان، ان امل�ساريع تت�سمن بناء مدار�ض و مالعب 

ريا�سية وكذلك جتديد واإن�ساء قاعات لالأن�سطة املختلفة يف بع�ض املدار�ض. 
واأ�سارت عبد القادر اىل ان جمل�ض حمافظة ال�سليمانية، خ�س�ض مبلغ 7 مليارات 
و197 مليونًا و576 الف دينار خالل عام 2007، و14 مليارًا و909 ماليني و964 
الف دينار خالل عام 2008 ومبلغ مليار و903 ماليني و300 الف دينار خالل عام 
2009 لقطاع الرتبية، م�سرة اىل ان 60% من امل�ساريع الرتبوية اأجنزت، فيما ال 

تزال االأخرى قيد التنفيذ. 
مليون  و717  مليار  مبلغ  ال�سليمانية  حمافظة  جمل�ض  خ�س�ض  اآخر،  جانب  من 
جمل�ض  ع�سو  وقال  املحافظة،  يف  والتاريخية  االأثرية  امل�ساريع  من  لعدد  دينار 
مبلغ  تخ�سي�ض  قرر  املحافظة  جمل�ض  ان  ر�سول،  هو�سيار  ال�سليمانية  حمافظة 
)�سراي  مبنى  موقع  يف  االآث���ار  عن  والتنقيب  لتعمر  دينار  ماليني  و3  مليار 
لتجديد بيت ملك حممود  دينار  التاريخي وتخ�سي�ض 419 مليون  ال�سليمانية( 

احلفيد، احد القادة الكرد يف ع�سرينيات القرن املا�سي داخل مدينة ال�سليمانية. 
واأ�ساف ر�سول ان جمل�ض حمافظة ال�سليمانية خ�س�ض 380 مليون دينار الإعادة 
يف  التنقيب  لعمليات  اأي�سًا  دينار  مليون  و60  االأث��ري��ة  دربنديخان  قلعة  بناء 
املحافظة  جمل�ض  ميزانية  �سمن  االأثريني  بازيان(  و)ح�سن  )مرقويل(  موقعي 

ل�سنة 2009 والتي خ�س�سته للحفاظ على املواقع االأثرية.

تنفيذ م�ساريع �آثارية وتربوية 
يف �ل�سليمانية

دهوك/ املدى
بداأت  جديدة  ظاهرة  التق�سيط  بنظام  الب�سائع  بيع 
تاأخذ موقعها بقوة ك�سكل من اأ�سكال التعامل يف قطاع 

البيع باملفرق يف اأ�سواق حمافظات اإقليم كرد�ستان. 
اأن هذه اخلطوة ت�سب يف  اأ�سحاب ال�سركات  ويرى 
م�سلحة امل�ستهلك اأواًل، لكن اآراء اأخرى تعتربها �سكاًل 
جديدًا من اأ�سكال ا�ستغالل املواطنني، فيما دعا خبر 
اقت�سادي اإىل تنظيم العملية وفق �سوابط و�سروط. 
يف  بالتق�سيط  البيع  �سركات  اإح���دى  م��دي��ر  وي��ق��ول 
دهوك،  بح�سب ال�سومرية نيوز، اإن الهدف من البيع 
ذوي  واملواطنني  املوظفني  م�ساعدة  هو  باالأق�ساط 

الدخل املحدود ليتمكنوا من توفر احتياجاتهم. 

"البيع  اأن  " اإىل  م��رو  اإي���اد  االأع��م��ال  رج��ل  وي�سر 
ال�سيارات  �سراء  على  الطلب  من  زاد  الطريقة  بهذه 
واالحتياجات االأخرى"، عازيًا �سبب انت�سار الظاهرة 
اإىل "كون املنطقة تتمتع بالرخاء واالأمن، االأمر الذي 
ي�سجع املواطنني على اقتناء االحتياجات ال�سرورية 

والكمالية"، بح�سب قوله. 
ع�سر  ب��ني  �سهريًا  تبيع  "�سركته  اأن  م��رو  وي�سيف 
وخم�سني �سيارة للمواطنني بنظام الدفع على اأق�ساط، 
ما يوؤمن له ربحًا اأعلى بن�سبة 20% فيما لو قام ببيعها 

نقدًا". 
ويزيد اأ�سحاب ال�سركات واملحال التجارية من اأ�سعار 
تلك  الو�سيط على  اأو يح�سل  بن�سبة معينة  الب�سائع 

الزيادة، وعادة تتو�سط البنوك ل�سراء الب�سائع مثل 
ال�سيارات للمواطنني، بذلك ي�سطر امل�ستهلك اىل دفع 
اإ�سايف يف حال قام ب�سراء الب�ساعة باالأق�ساط  مبلغ 

مقارنة مع ال�سراء نقدًا. 
ويو�سح مرو "اأنهم ي�سرتطون على امل�ستهلك تقدمي 
ل�سمان  با�سمه  م�سجلة  ل��ع��ق��ارات  م�سدقة  وث��ائ��ق 
حقوقهم حتى ينتهي من دفع االأق�ساط املرتتبة عليه، 
ا�ستكمال  حلني  ال�سركة  لدى  ما  �سخ�ض  يكفله  اأن  اأو 
دفع االأق�ساط، الفتًا اإىل اأنه "يف حال بيع معدات غر 
ال�سركات  تطالب  ال  املنزيل،  واالأث��اث  كاملواد  باهظة 
توؤكد  وثائق  بتقدمي  �سوى  امل�ستهلكني  واملعار�ض 
اأنه يعمل يف وظيفة حكومية ويتقا�سى راتبًا �سهريًا 

منتظمًا. 
ويقول املواطن �سريف حم�سن، 34 �سنة، يف حديث ل� 
"ال�سومرية نيوز"، اإن "ال�سركات التي تتعامل بنظام 
البيع باالأق�ساط هدفها جني اأرباح فاح�سة وا�ستغالل 
مبا�سر"،  غر  ب�سكل  املحدود  الدخل  ذوي  املواطنني 

بح�سب تعبره. 
وي�سيف حم�سن "كنت اأنوي �سراء �سيارة من �سركة 
دوالر،  األ��ف  ع�سر  �سبعة  بقيمة  باالأق�ساط  تتعامل 
اأدفع املبلغ خالل عامني، يف حني ان �سعرها  اأن  على 
احلقيقي هو خم�سة ع�سر األفًا يف حال قمت ب�سرائها 
عملية  ي�سهل  باالإق�ساط  "البيع  اأن  معتربًا  نقدًا"، 

ال�سراء لذوي الدخل املحدود، ولكنه حل مر". 

ب����دوره، ي��رى امل��وظ��ف احل��ك��وم��ي اإي���اد ن���وري، 28 
املوظفني  ت�ساعد  باالأق�ساط  البيع  "عملية  اأن  �سنة"، 
وذوي الدخل املحدود يف توفر احتياجاتهم"، مبينًا 
اأنه "�سخ�سيًا متكن من توفر �سيارة حديثه له مل يكن 

يقدر على �سرائها نقدًا". 
دهوك  جامعة  يف  االقت�ساد  اأ�ستاذ  ي�سر  جانبه،  من 
باالأق�ساط  البيع  "لظاهرة  اأن  اإىل  رم�سان  ه��اوك��ار 

جوانب اإيجابية و�سلبية يف الوقت نف�سه". 
يف  االإي��ج��اب��ي  "اجلانب  اأن   ،" رم�����س��ان  وي��و���س��ح 
توفر  يف  ت�ساهم  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  ه��و  امل��و���س��وع 
بينما  امل��ح��دود،  ال��دخ��ل  وذوي  للمجتمع  الرفاهية 
يتمثل اجلانب ال�سلبي يف اأن العملية جتري من دون 

�سروط و�سوابط ت�سمن حماية امل�ستهلك من االأرباح 
الكبرة التي تطالب بها ال�سركات". 

قوانني  "و�سع  ب���  املعنية  اجل��ه��ات  رم�سان  وي��دع��و 
امل�ستهلك  وم�����س��ال��ح  ح���ق���وق  ت�����س��م��ن  و����س���واب���ط 

وال�سركات معًا". 
يذكر اأن م�سادر ر�سمية توؤكد اأن االأو�ساع االقت�سادية 
ا�ستقرار  ب�سبب  حت�سنًا  ت�سهد  كرد�ستان  اإقليم  يف 
التخطيط  ل���وزارة  تقرير  وي�سر  االأم��ن��ي،  الو�سع 
االإقليم �سجلت  اأن حمافظات  اإىل  املا�سي  العام  �سدر 
اأدنى م�ستويات الفقر مقارنة مع املحافظات العراقية 
االأخرى، حيث بلغت ن�سبة الفقر يف حمافظتي اأربيل 

وال�سليمانية 3% ويف حمافظة دهوك %9. 

�لبيــع بالتق�سـيـط ظاهرة جــديــدة فـي �أ�ســــو�ق كـرد�سـتـــان

رئي�س االقليم مع كو�سرت ر�سول

وزير ال�سناعة والتجارة يف معر�س املواد االحتياطية

جانب من �سوق �سورجي


