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القطاع ال�صناعي

كثري  اىل  يحتاج  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سناعي  القطاع  مازال 
من اجلهد والعمل للنهو�ض به ليتوازن مع ما ي�سهده الإقليم 
من تطور ما كان ليتحقق لول ت�سافر جهود عديدة يف مقدمتها 
اجلهات املعنية ب�سوؤون ال�ستثمار التي ي�سجل لها جناح جديد 
بافتتاح معمل لإنتاج الأدوية الذي يوؤمل اأن يغطي يف مراحل 
املنتجة منه بال�ستفادة  الأنواع  العراق من  لحقة احتياجات 

من اخلربات والإمكانات املتوفرة حمليًا.
الإقليم،  اإملامنا تف�سيليًا بدور هيئة ال�ستثمار يف  ورغم عدم 
اأن متابعة بع�ض ن�ساطاتها التي تن�سر هنا وهناك ت�سجل  اإل 
جناحات لها رغم عمرها الق�سري ن�سبيًا اإذا ما قورن مبثيالتها 
يف دول العامل، وقبل ذلك يوؤ�سر ذلك الدور جناحًا للعقلية التي 
اخلام�سة  الإقليم  حكومة  وبالأخ�ض  ال�ستثمار  قانون  �سنت 
خللق  اجتهد  ال��ذي  ب��ارزاين  نيجريفان  دفتها  يدير  كان  التي 
يف  العمل  على  امل�ستثمرين  ي�سجع   وم��الئ��م  �سحي  م��ن��اخ 
الإقليم.. وبالتايل متكن بالتعاون والتن�سيق مع بقية اجلهات 
اإيجاد احللول لعدد من امل�ساكل يف مقدمتها  املتخ�س�سة على 
ال�سكنية  الوحدات  ببناء  والتو�سع  الكهربائية  الطاقة  توفري 

وتطوير القطاع ال�سياحي.
واإذا كان ال�ستثمار قد تركز يف ال�سنوات ال�سابقة على قطاع 
ال�سكن وبع�ض ال�سناعات الب�سيطة عدا الكهرباء، فاإنه بولوجه 
عامل ت�سنيع الأدوية يفتح الباب وا�سعًا خلطوات اأكرث تطورًا 
ت�سهم يف النهو�ض بالقطاع ال�سناعي يف الإقليم ورمبا ميتد 
الأر�سية  تهياأت  ما  اذا  ال��ع��راق  اأن��ح��اء  كل  م�ستقباًل  لي�سمل 
املنا�سبة لذلك ومنها ال�ستقرار الأمني وتخفيف الروتني الذي 
املعنية  ان اجلهات  العمل.. ويبدو  الأموال من  يعيق روؤو�ض 
وهي  البداية،  يف  �سعت  قد  الإقليم  يف  ال�ستثمار  ب�سوؤون 
حمقة، جلذب راأ�ض املال وامل�ستثمرين من خالل ف�سح املجال 
لهم بحرية اختيار القطاع الذي يرتاأونه، فان الوقت قد حان 
حوافز  و�سع  خ��الل  من  املو�سوع  لهذا  اأول��وي��ات  ن�سع  لكي 
م�سافة لال�ستثمار يف القطاع الذي نريده والتي ل تتوفر يف 

القطاعات الأخرى.
الأجنبية واطالعها عن كثب على  ال�سركات  ونظن ان  وجود 
الفر�ض ال�ستثمارية املتوفرة واخلربة املرتاكمة التي تولدت 
وغريها  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وغ��رف��ة  ال�ستثمار  هيئة  ل��دى 
والعالقات الوا�سعة مع ال�سركات العاملية عوامل م�سافة ميكن 
يف  لال�ستثمار  اخلا�ض  املال  راأ���ض  توجيه  باجتاه  ت�سجع  ان 
وتو�سيع  وتطوير  ال�سيارات  �سناعة  مثل  متطورة  �سناعات 
معامل ت�سنيع واإنتاج الأدوية خا�سة ان العراق ميتلك خربات 
متطورة م�سهود لها يف العديد من ال�سناعات، وكثري منا يتذكر 
ما و�سل اليه نوع وحجم الإنتاج يف م�سانع �سامراء ونينوى 

وال�سركة العامة ل�سناعة ال�سيارات يف الإ�سكندرية وغريها.
ومن يقراأ ت�سريحات ممثل اإحدى �سركات ال�سيارات امل�ساركة 
يف معر�ض الأدوات الحتياطية يف اربيل يلم�ض مقدار الرغبة 
لدى هذه ال�سركة وغريها لإن�ساء �سناعة لل�سيارات يف العراق 

والإقليم اذا ما توفرت ظروف وم�ستلزمات ذلك.
مئات  ت��واج��د  فر�ض  انتهاز  باأهمية  التذكري  هنا  املهم  وم��ن 
التجارية  املعار�ض  يف  للم�ساركة  �سواء  الإقليم  يف  ال�سركات 
لإن�ساء عدد من  التو�سع  ب�ساأن  التفاقات معها  لعقد  للعمل  او 
ان  وب��ذا ميكن  الأول��وي��ات   نحتاجها وبح�سب  التي  امل�سانع 
كل  اىل  ال�سركات  لدخول  بوابة  بحق  كرد�ستان  اإقليم  جنعل 

اأنحاء العراق.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

ت���ق���ري���ر

PUKmedia/ال�سليمانية
الوطني  ل���الحت���اد  ال���ع���ام  الأم������ني  اأ����س���اد 
الكرد�ستاين جالل طالباين بدور بي�سمركة 
وثمن  واحل��ا���س��ر،  املا�سي  يف  كرد�ستان 
بجميع  �سفوفهم  يف  احل��ا���س��ل  ال��ت��ط��ور 

املجالت.
تنظيمات  م���رك���ز  م���وؤمت���ر  خ����الل  واأك������د 
الكرد�ستاين،  الوطني  لالحتاد  البي�سمركة 
ال���ذي ع��ق��د ب��اإ���س��راف��ه حت��ت ���س��ع��ار )ر���ض 
اأم�ض  ال��ت��ج��دي��د، وال��ت��وع��ي��ة(  ال�����س��ف��وف، 
ببلدة  �سهاب  ال�سهيد  ق��اع��ة  يف  الأرب���ع���اء 
تعهدت  الأمريكية  القوات  ان  ق��الج��والن، 
توحيدها،  بعد  البي�سمركة  ق��وات  بتدريب 
معلنًا  التوحيد،  هذا  �سرورة  على  م�سددًا 
ال���وزراء  رئي�ض  م��ع  مباحثات  اإج���راء  ع��ن 
فرقتني  لت�سكيل  املالكي  ن��وري  الحت���ادي 

ع�سكريتني يف كرد�ستان.
ويف حمور اآخر من كلمته، حتدث  طالباين 
يف املوؤمتر الذي ح�سره عدد كبري من قادة 
ال�سيا�سية  البي�سمركة، عن الأو�ساع  قوات 

يف العراق، وخماطر عودة البعثيني،
العراقية  الن��ت��خ��اب��ات  اأه��م��ي��ة  ���س��رح  ك��م��ا 
الكردية  القيادة  تواجد  وو�سف  القادمة، 

يف بغداد باملهم.
الوطني،  لالحتاد  الداخلية  الأو�ساع  وعن 
الوطني  "الحتاد  ال���ع���ام  الأم������ني  ق����ال 
يوم"  بعد  ي��وم��ًا  ت��ط��ور  يف  ال��ك��رد���س��ت��اين 

ومتنى ان يتوا�سل هذا التطور والن�سال.
القائد  نائب  �سنكاوي  حممود  األقى  بعدها 
العام لقوات بي�سمركة كرد�ستان كلمة، اأ�سار 
اأهمية دور البي�سمركة، و�سرورة  فيها اىل 

توحيد هذه القوات.

طالباين: القوات الأمريكية تعهدت بتدريب قوات البي�صمركة

اأربيل/ املدى
م�سعود  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  رئي�ض  بحث 
م��ع رئي�ض  ال��دي��ن  ب����ارزاين يف ���س��الح 
العراق  يف  الإ���س��الم��ي  الأع��ل��ى  املجل�ض 
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  احلكيم  عمار  ال�سيد 
جبهة  ت�سكيل  اأب��رزه��ا  املحاور  من  ع��ددًا 
يف  ال���س��ت��ق��رار  حلماية  وا�سعة  وطنية 
العراق، كما بحث رئي�ض برملان كرد�ستان 
الإقليم  حكومة  ورئي�ض  كركوكي  كمال 
عمار  ال�سيد  م��ع  �سالح  ب��ره��م  ال��دك��ت��ور 
العالقات  منف�سلني  لقاءين  يف  احلكيم 
واملجل�ض  ك��رد���س��ت��ان  ب���ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الأعلى الإ�سالمي.
وك���ان ق��د و���س��ل ���س��م��اح��ة ال�����س��ي��د عمار 
احلكيم رئي�ض املجل�ض الأعلى الإ�سالمي 
اأم�ض  كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  اىل  ال��ع��راق  يف 
ال�سادة  م��ن  ك��اًل  ت�سمن  وف��د  راأ����ض  على 
ال�سيخ حممد تقي مول وهادي العامري 
ت��ق��ي وحم�����س��ن احلكيم،  ج����واد  ور���س��ا 
م�سعود  قبل  من  بحفاوة  ا�ستقباله  ومت 
قرب  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  رئي�ض  ب����ارزاين 

ناحية ب�ستورة. 
ال�سيد  م��ع  ب���ارزاين  الرئي�ض  لقاء  ويف 
احل��ك��ي��م ال���ذي ح�����س��ره  ف��ا���س��ل مرياين 
للحزب  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ك��ت��ب  ���س��ك��رت��ري 
الدميقراطي الكرد�ستاين وازاد برواري 
والدكتور  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 
فوؤاد ح�سني رئي�ض ديوان رئا�سة الإقليم، 
ال�سيد عمار احلكيم رئي�ض  �سكر �سماحة 
العراق  يف  الإ���س��الم��ي  الأع��ل��ى  املجل�ض 
الرئي�ض بارزاين على الرتحيب احلار له 
مو�سحًا  و�سولهم،  عند  املرافق  وللوفد 
كرد�ستان  اإقليم  زي��ارت��ه  م��ن  ال��ه��دف  ان 
بارزاين  الرئي�ض  اىل  ال�سكر  لتقدمي  هو 

وجميع  كرد�ستان  اإقليم  يف  وامل�سوؤولني 
عند  الفذة  مواقفهم  على  الكردي  ال�سعب 
عبد  ال�سيد  �سماحة  ل��ه  امل��غ��ف��ور  رح��ي��ل 
مرا�سيم  اإقامة  وخا�سة  احلكيم،  العزيز 
العزاء له يف جميع حمافظات كرد�ستان، 
للرئي�ض  الكبري  التعاطف  ع��ال��ي��ًا  وق��ي��م 
قوة  مدى  يثبت  هذا  ان  واأعلن  ب��ارزاين 
العالقة والتعاطف امل�سرتك بني اجلانبني 

 .
احلكيم  عمار  ال�سيد  �سماحة  اعلن  كما 
للرئي�ض  خا�سة  حمبة  لوالده  كانت  انه 
ومواقفه  نظره  وبعد  حلكمته  ب���ارزاين 
ب���ه���ا جميع  ي��ف��ت��خ��ر  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة 
ب��ارزين  الرئي�ض  ون��اق�����ض  ال��ع��راق��ي��ني.  
عمار  �سماحة  م��ع  الج��ت��م��اع  ه��ذا  خ��الل 

احل��ك��ي��م جم��م��وع��ة م���ن امل����ح����اور مثل 
الهتمام بالعالقات الثنائية بني التحالف 
الكرد�ستاين والئتالف العراقي املوحد، 
الإ�سالمي  الأع��ل��ى  املجل�ض  مع  وخا�سة 
اجل  م��ن  ���س��روري��ة  اآل��ي��ة  اىل  للو�سول 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل امل�����س��رتك وك���ذل���ك فكرة 
بهدف  وا���س��ع��ة  وط��ن��ي��ة  جبهة  تاأ�سي�ض 
وتطوير  ال��ع��راق  يف  ال�ستقرار  حماية 
ذات  تكون  بحيث  ال�سيا�سية،  العملية 

روؤية وا�سحة وخطة حمكمة. 
الهتمام  مت  اللقاء  من  اآخ��ر  جانب  ويف 
يف  الرئي�سية  الأط�����راف  ب��ني  ب��احل��وار 
ال�ساحة ال�سيا�سية العراقية وكذلك م�ساألة 

انتخابات جمل�ض النواب القادم. 
ويف ختام اجلل�سة اأكد اجلانبان ا�ستمرار 

العالقات  تفعيل  اجل  من  اللقاءات  هذه 
وال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب��ني اجل��ان��ب��ني يف 
امل�سرتكة  والأه������داف  ال��ق�����س��اي��ا  جم���ال 

واملبادئ املتفق عليها.
 وزار ال�سيد عمار احلكيم رئي�ض املجل�ض 
وفد  يرافقه  العراقي  الإ�سالمي  الأع��ل��ى 
كرد�ستان،  ب��رمل��ان  الأع��ل��ى   املجل�ض  م��ن 
وا�ستقبل بحفاوة من قبل الدكتور كمال 
و�سكرتريه  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����ض  ك��رك��وك��ي 
فر�ست اأحمد  وروؤ�ساء الكتل وعدد كبري 
من اأع�ساء الربملان من خمتلف املكونات 

والأطراف.
املكتب  يف  ع��ق��دت  ل��ق��اء  جل�سة  وخ���الل 
الدكتور  الربملان، رحب  لرئي�ض  اخلا�ض 
احلكيم  ع��م��ار  بال�سيد  ك��رك��وك��ي  ك��م��ال 

وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه ب��ح��ف��اوة، واأ���س��ار 
الظلم  ���س��د  احل��ك��ي��م  ع��ائ��ل��ة  ن�����س��ال  اىل 
الكرد  جت��اه  وموقفها  وال��دك��ت��ات��وري��ة، 

وكرد�ستان.
واأك����د ال��دك��ت��ور ك��م��ال ك��رك��وك��ي رئي�ض 
ب��رمل��ان ك��رد���س��ت��ان ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة 
والن�سال  اجل���ان���ب���ني،  ب���ني  ال��ع��ري��ق��ة 
الآلم  ت��ل��ك  ك���ل  م��واج��ه��ة  امل�����س��رتك يف 
يد  على  اجلانبان  عاناها  التي  واملظامل 
يف  اأمله  عن  وعرب  الدكتاتوري،  النظام 
�ساحب  اأي�سًا  العراق  جنوب  يكون  اأن 
اإقليم كرد�ستان  اإقليم فيدرايل على غرار 
واأن ن�سهد يف امل�ستقبل ولدة العديد من 
من  معًا  ن�سعى  لكي  الفيدرالية،  الأقاليم 
اأجل الإعمار والتنمية وحت�سني الظروف 

املعي�سية واخلدمية للمواطنني.
وقال رئي�ض برملان كرد�ستان " اإننا حني 
امل��ا���س��ي ون��ق��ل��ب �سفحات  ن��ت��ح��دث ع��ن 
فلي�ض  ب�سعبنا،  حلت  التي  املاآ�سي  تلك 
م��ن��ه الن��ت��ق��ام واإمن�����ا غر�سه  ال��غ��ر���ض 
والأفعال  وال�سطهاد  الظلم  تكرار  عدم 
النظام  م��ار���س��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة  غ��ري 

الدكتاتوري".
وعرب الدكتور كمال كركوكي عن امتنانه 
اإزاء  مواقفه  وثمن  احلكيم  عمار  لل�سيد 
واتباع  امل�ستقطعة  وامل��ن��اط��ق  ك��رك��وك 

الد�ستور حلل هذه الق�سية.
احلكيم  عمار  ال�سيد  و�سف  جهته  وم��ن 
ال����ع����الق����ات ب����ني اجل���ان���ب���ني ب��امل��وق��ف 
اأن وج����ود ع��راق  ال��ت��اري��خ��ي، واع��ت��رب 
قوي يكمن يف وجود مركز فعال واأقاليم 
املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  وحمافظات 
اإذ يحفظ القانون حقوق اجلميع، و�سدد 
اإج��راء احلوار  على  العمل  على �سرورة 

ومعاجلة جميع امل�ساكل والق�سايا املعلقة 
كون تاأخريها �سيعقد الأمور اأكرث.        

كما ا�ستقبل الدكتور برهم �سالح رئي�ض 
عا�سمة  يف  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة 
الإقليم اأربيل ال�سيد عمار احلكيم رئي�ض 
العراق  يف  الإ���س��الم��ي  الأع��ل��ى  املجل�ض 

والوفد املرافق.
بالوفد  ال����وزراء  رئي�ض  رح��ب  وب��ع��دم��ا 
الكبري  املرجع  دور  اإىل  اأ���س��ار  ال�سيف، 
���س��م��اح��ة ال�����س��ي��د حم�����س��ن احل��ك��ي��م يف 
الكردي  ال�سعب  م��ع  ال�سداقة  تكري�ض 
وم�ساندته لق�سيته امل�سروعة، وثمن دور 
العملية  يف  الأع��ل��ى  الإ���س��الم��ي  املجل�ض 
جميع  حقوق  على  واملحافظة  ال�سيا�سية 

املكونات العراقية. 
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان يف الج��ت��م��اع ال��ذي 
ديوان  ورئي�ض  الداخلية  وزي��ر  ح�سره 
عراقية  وطنية  جبهة  ت�سكيل  الرئا�سة 
العراقية  امل��ن��ج��زات  ت�����س��ون  م��و���س��ع��ة 
امل�سرتك  للعمل  منا�سبة  اأر�سية  وتهيئ 
الأط��راف  جميع  تر�سي  حلول  واإي��ج��اد 

العراقية فيما يخ�ض الق�سايا العالقة.
على  املحافظة  ان  �سالح  الدكتور  واأك��د 
للكرد  ي�سمح  احت���ادي  د���س��ت��وري  ن��ظ��ام 
امل�ساركة احلقيقية يف العملية ال�سيا�سية 

من اأولويات �سيا�سة اإقليم كرد�ستان. 
بني  ال��ع��ال��ق��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الوزراء  رئي�ض  اأو�سح  وبغداد  الإقليم 
العراق  م��ن  رئ��ي�����س��ي  ج���زء  الإق��ل��ي��م  ان 
ويرغب  ال��ربمل��اين،  الد�ستوري  ونظامه 
باإنهاء جميع املعوقات وفق اآليات ت�سون 
اإنهاء  اإن  ذل��ك  الأط����راف.  جميع  ح��ق��وق 
بالعملية  للتفكري  تدفعنا  الق�سايا  تلك 

ال�سيا�سية واإعادة اإعمار العراق. 

بارزاين ورئي�س املجل�س الأعلى الإ�صالمي يبحثان ت�صكيل جبهة وطنية وا�صعة

PUKmedia /اأربيل
الوطني  لالحتاد  ال�سيا�سيني  املكتبني  بني  اجتماع  الأرب��ع��اء،  اأم�ض  �سباح  ب��داأ 
واحلزب الدميقراطي الكرد�ستانيني، يف مدينة اأربيل، باإ�سراف كو�سرت ر�سول 
مرياين  وفا�سل  الكرد�ستاين  الوطني  لالحتاد  العام  لالأمني  الأول  النائب  علي 

�سكرتري املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين.
واأفادنا م�سدر مقرب من الجتماع اأنه �سيتم بحث اآخر امل�ستجدات ال�سيا�سية على 
الربملانية  لالنتخابات  اجلارية  والتح�سريات  والعراقية  الكرد�ستانية  ال�ساحة 

املقبلة، التي من املقرر اإجراوؤها يف ال�سابع من �سهر اآذار املقبل.

الحتاد الوطني والدميقراطي 
الكرد�صتانيان يجتمعان يف اأربيل

اأربيل/ املدى
اللورد هيلنت ع�سو جمل�ض  اأ�ساد 
والق�ض  ال��ربي��ط��اين  ال���ل���وردات 
ال�سالم  م��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����ض  اأن�����درو 
بال�ستقرار  الأو�سط  ال�سرق  يف 
جميع  ب��ني  امل�����س��رتك  والتعاي�ض 
يف  والقومية  الدينية  املكونات 
ا�ستقبال  خ��الل  ومتنيا  الإق��ل��ي��م. 
ال��دك��ت��ور ك��م��ال ك��رك��وك��ي رئي�ض 
ي�سود  اأن  لهما  كرد�ستان  ب��رمل��ان 

هذا ال�ستقرار العراق اأجمع.
كوكه  اأم��ري  ح�سره  لقاء  وخ��الل 
و���س��امل ت��وم��ا وث��ائ��ر ع��ب��د الأح���د 
ال��ربمل��ان، ج��رى ت�سليط  اأع�����س��اء 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  على  ال�سوء 
كرد�ستان  واإق��ل��ي��م  ال���ع���راق  يف 
الد�ستور  من   140 املادة  وم�ساألة 

العراقي الدائم.
ه��ي��ل��نت ع�سو  ال���ل���ورد  واأع������رب 

الربيطاين  ال����ل����وردات  جم��ل�����ض 
منظمة  رئ��ي�����ض  اأن�����درو  وال��ق�����ض 
عن  الأو�سط،  ال�سرق  يف  ال�سالم 
كرد�ستان  اإقليم  لزيارة  �سعادتهما 

وبرملانه.
م�����ن ج���ان���ب���ه رح������ب ال���دك���ت���ور 
الربملان  رئ��ي�����ض  ك��رك��وك��ي  ك��م��ال 
تر�سيخ  اإن  وق����ال  ب��ال�����س��ي��ف��ني، 
روح  وت��ع��م��ي��ق  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
بني  امل�سرتك  والتعاي�ض  التاآخي 
اأولويات  م��ن  ي��ع��دان  امل��ك��ون��ات، 
كرد�ستان،  اإقليم  اإدارة  �سيا�سة 
فيتم  اأي م�سكلة  ويف حال وجود 
اإي��ج��اد احل��ل��ول لها ع��رب احل��وار 
برملان  رئي�ض  واأك���د  واملناق�سة. 
ك��رد���س��ت��ان اأن����ه وم���ن اأج����ل دعم 
الدميقراطية  التجربة  وم�ساندة 
اإقليم  يف  امل�����س��رتك  وال��ت��ع��اي�����ض 
جميع  يف  ذلك  وتعميم  كرد�ستان 

دعم  ينبغي  ال��ع��راق��ي��ة،  امل��ن��اط��ق 
تنفيذ الد�ستور العراقي بوجه عام 
وعلى وجه اخل�سو�ض املادة 140 
من الد�ستور الذي �سوت ل�ساحله 
العراقيني،  م��ن  ب��امل��ئ��ة  ث��م��ان��ون 
لكركوك  الأ�سليني  الأبناء  ومنح 
الأخ���رى  امل�ستقطعة  وامل��ن��اط��ق 
امل�سري  باأنف�سهم  ليقرروا  حقهم 

الإداري ملناطقهم.
م�ستقبل  حتقيق  اأن  واأ����س���اف   
يكمن  ال��ف��ي��درايل  للعراق  م�سرق 
ف��ي��درال��ي��ة  اأق���ال���ي���م  يف وج������ود 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  تتناف�ض 

لتلك الأقاليم وتطويرها.
كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئ��ي�����ض  وع���رب 
ال��ع��راق  ي��ق��ام  اأن  يف  اأم���ل���ه  ع���ن 
الفيدرالية  اأ���س�����ض  على  اجل��دي��د 
املواد  وتنفيذ  واحرتام  احلقيقية 

الد�ستورية كما هي.

ع�صو يف جمل�س اللوردات الربيطاين ي�صيد 
بال�صتقرار والتعاي�س امل�صرتك يف الإقليم

اأربيل/ املدى
افتتح الدكتور اأوليفر �سناكنربك القن�سل العام الأملاين يف 
هولري الدورة التدريبية الأوىل لعام 2010 ملوظفي حكومة 
مناق�سة  التدريبية  ال���دورة  وتت�سمن    . كرد�ستان  اإقليم 
قبل  تقدم من  الر�سمية والتي  الزيارات  و�سرح بروتوكول 

يوركن �ستيلت�سر ال�سفري الأملاين ال�سابق، والتي ت�ستغرق 
ثالثة ايام .  واأعلن الدكتور �سنانربك ان مثل هذه الدورات 
اأن ل تكون لالإعالن فقط، وامنا منح الفر�سة ملمثلي  يجب 
الوزارات يف حكومة اإقليم كرد�ستان للم�ساركة الفاعلة فيها 

والإفادة منها.

دورة تدريبية للموظفني

دهوك/ املدى
ب��ه��دف الط���الع على اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم لذوي 
زار  مطالبهم  اىل  وال�ستماع  واملوؤنفلني  ال�سهداء 
د. جميد حمد اأمني وزير �سوؤون ال�سهداء املوؤنفلني 

مدينة دهوك على راأ�ض وفد من الوزارة.
�سوؤون  وزي��ر  تفقد  زيارته  من  الأوىل  املحطة  يف 
ال�سهداء  ���س��وؤون  م��دي��ري��ة  وامل��وؤن��ف��ل��ني  ال�����س��ه��داء 
واملوؤنفلني يف املحافظة وا�ستمع عن كثب من املدير 
التي  وامل�ساكل  املديرية  م�ستلزمات  اأهم  اىل  العام 
تواجههم واعدا بتلبية مطالبهم وحل م�ساكلهم قدر 
الإمكان. وخالل اجتماع مع ذوي املوؤنفلني يف قرية 
كيزي ا�ستمع الوزير اىل مطالب اأهايل هذه القرية 
ووعد ببذل كل ما يف و�سعه من اجل حل م�ساكلهم 
اأ�ساًل  تاأ�س�ست  و تلبية مطالبهم موؤكدا ان الوزارة 

خلدمة ذوي ال�سهداء واملوؤنفلني. 
لذوي  �سكنية  وح����دات  ب��ن��اء  بخ�سو�ض  وق����ال:   
برناجما  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  و�سعت  ال�سهداء 
ميزانية  ع��ل��ى  ال�سكنية  ال���وح���دات  ل��ب��ن��اء  حمكما 
اإقليم  حكومة  ت��وزع  و�سوف  ال�ستثمار،  �سندوق 
ال�سهداء  ذوي  ع��ل��ى  الأرا����س���ي  ق��ط��ع  ك��رد���س��ت��ان 
واملوؤنفلني بالأخ�ض امل�ستحقني منهم ب�سكل ل تبقى 
عائلة من عوائل ال�سهداء او املوؤنفلني مل تت�سلم قطة 

ار�ض خالل هذه ال�سنة.
كما اأكد وزير �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني ان جمل�ض 
مليون   75 �سهريا  خ�س�ض  كرد�ستان  اإقليم  وزراء 
يتم  ال�سهداء واملوؤنفلني و�سوف  دينار ملعاجلة ذي 
ال�سهداء  �سوؤون  مديريات  على  املبلغ  ه��ذا  توزيع 
م�سريًا وبح�سب  الإقليم،  واملوؤنفلني يف حمافظات 
مكتب الإعالم املركزي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين 
اىل اأن الوزارة وعرب جلنة خا�سة ب�سدد فرز ملفات 

ال�سهداء واملوؤنفلني من اجل اإحقاق احلق. 
واملوؤنفلني  ال�سهداء  ���س��وؤون  وزي���ر  زار  ذل��ك  بعد 
رم�سان  متر  املحافظ  مع  وتباحث  دهوك  حمافظة 

حيث  واملوؤنفلني  ال�سهداء  ب�سوؤون  خا�سة  م�سائل 
�سدد اجلانبان على تكثيف اجلهود من اجل تقدمي 
ال�سهداء  ل��ذوي  املنطقة  ه��ذه  يف  اخل��دم��ات  اأف�سل 

واملوؤنفلني.
�سوؤون  وزي��ر  زي��ارة  من  الأخ���رى  املحطة  وكانت   
ال�سهداء واملوؤنفلني يف دهوك مركز النفال يف هذه 
ذوي  من  كبري  عدد  اىل  هناك  ا�ستمع  حيث  املدينة 
طلباتهم  وتلبية  م�ساكلهم  بحل  واع���دا  املوؤنفلني 
الإمكان موؤكدا �سرورة م�ساعدة احلكومة عن  قدر 
طريق مديريات �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني من اجل 
اإي�سال اأف�سل اخلدمات لهم وامل�ساركة يف القرارات 

عرب هذه املديرية. 
اإقليم  ح��ك��وم��ة  اأن  اأم���ني  ح��م��د  جم��ي��د  د.  اأك���د  ك��م��ا 
كرد�ستان يف �سعي دائم مع احلكومة الحتادية من 
اجل تعوي�ض ذوي ال�سهداء ماديا ومعنويا واأخذت 
املالكي  ن��وري  ال���وزراء  رئي�ض  من  �سفهية  وع��ودا 
بذلك وقال: متى ما ا�سدر الربملان الحتادي قرارا 
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  وح�سلت  اخل�سو�ض  بهذا 
على هذا التعوي�ض �سوف تقوم ببناء قرى ع�سرية 

تتوفر فيها امل�ستلزمات احلياتية كافة.
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئي�ض  قرار  بعد  واأ�ساف: 
فان   %50 بن�سبة  املوؤنفلني  ذوي  روات���ب  ب��زي��ادة 
 2010/1/1 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ن��اف��ذًا  �سيكون  ال��ق��رار 
والعمل جار من اجل زيادة رواتب ال�سهداء اأي�سا. 
الأرا�سي  م�سكلة  مبتابعة  املوؤنفلني  ذوي  وعد  كما 
واملمتلكات يف جممعات بحركة وجزيكان حيث مت 
ترحيل هذه العوائل يف عمليات انفال بادينان اىل 
هذه املجمعات. ويف ختام زيارته اأكد وزير �سوؤون 
ال�سهداء  �سوؤون  مديريات  مع  اجتماع  ال�سهداء يف 
يف دهوك اإعادة النظر بالتعليمات واإعطاء جزء من 
ت�سهيل  اجل  من  العامة  املديريات  اىل  �سالحياته 
ال�سهداء واملوؤنفلني يف حدود  مهامهم خدمة لذوي 

هذه املديريات.

بناء قرى ع�صرية لذوي ال�صهداء واملوؤنفلني

اأربيل/ املدى
والإ���س��ك��ان يف  الإع��م��ار  بحثت جلنة 
وزارة  من  وف��د  مع  كرد�ستان  برملان 
الإعمار يف حكومة الإقليم،  م�ساريع 
ال�����وزارة وت��ق��دمي اخل��دم��ات الأك���رث 
ومنها  كرد�ستان  اإقليم  مل��دن  ت��ط��ورًا 

الوحدات  وت��اأم��ني  ال��ط��رق  م�ساريع 
القرى  واإع��م��ار  للمواطنني  ال�سكنية 
الجتماع  خالل  طرحت  و  والبلدات. 
اأفكار  ع���دة  ال��ربمل��ان  م��وق��ع  بح�سب 
اإغناء  خ��دم��ة  يف  ت�سب  وم��الح��ظ��ات 

اخلطط امل�ستقبلية للوزارة.

جلنة الإعمار تناق�س �صبل تطوير اخلدمات

اأربيل/ املدى
بغداد،  العراقية  العا�سمة  �سمال  اأرب��ي��ل،  مدينة 
مركز  اىل  ت��ت��ح��ول  اأن  اىل  اأع����وام  وم��ن��ذ  ت�سعى 
كل  من  الأع��م��ال  ورج��ال  ال�ستثمارات  ل�ستقطاب 
وتكاد  الأخ���رى  املحافظات  ت�سابق  وه��ي  م��ك��ان، 
املعار�ض  وبينها  الأن�سطة،  من  الكثري  يف  ت�سبقها 

التجارية وال�سناعية ومب�ساركات اأجنبية.
ال��ع��دي��د م��ن تلك  ال��ع��ام امل��ا���س��ي  اأرب��ي��ل،،  ونظمت 
اأول  وك��ان  ال��ع��ام،  ه��ذا  للمزيد  وتخطط  املعار�ض 
لل�سيارات  معر�سًا   ،2010 لعام  اأرب��ي��ل  معار�ض 
لل�سيارات  عار�سًا  ت�سعني  مب�ساركة  الغيار،  وقطع 
وقطع الغيار جاءوا للم�ساركة كوكالء اإقليميني يف 
مل�ساركة  اإ�سافة  املتحدة  العربية  والإم��ارات  تركيا 

الوكالء العراقيني.
وقال عبد الله اأحمد عبد الرحيم، مدير هيئة املعار�ض 
بح�سب"ال�سومرية  كرد�ستان،  اإقليم  حكومة  يف 
قطاعًا  "اأ�سبحت  ال�����س��ي��ارات  جت���ارة  اإن  نيوز"، 
ال��ع��راق، وي���زداد وك��الء �سركات  جت��اري��ًا مهمًا يف 
با�ستمرار،  كرد�ستان  اإقليم  يف  العاملية  ال�سيارات 
تخ�س�سي  معر�ض  اإقامة  فكرة  على  �سجعنا  وهذا 
كانون   13-10 للفرتة  الغيار  وقطع  لل�سيارات 

الثاين احلايل".
لت�سعني  توزيع  "وكالء  اأن  الرحيم،  عبد  واأ�ساف 
ي�ساركون  الغيار  وقطع  ال�سيارات  ل�سناعة  �سركة 
اخلطوة  ي��ك��ون  ان  ن��اأم��ل  ال���ذي  اأرب��ي��ل،  مبعر�ض 
املعار�ض  غ��رار  على  دويل  �سنوي  ملعر�ض  الأوىل 
مدن  م��ن  بالعديد  ت��ق��ام  ال��ت��ي  لل�سيارات  ال��دول��ي��ة 
العامل، هذا هو طموحنا باأن نكون عار�سني دوليني 

لل�سيارات يف امل�ستقبل"، ح�سب قوله.
ل�سركات  وك�����الء  ب��امل��ع��ر���ض  ل��ل��م�����س��ارك��ة  وج�����اء 
و�سكودا  روف���ر  ولن���د  وه��ي��ون��داين  ني�سان  مثل 

و�سوزوكي وبيجو وتويوتا وغريها.
�سكودا  �سيارات  وكيل  �سريين  �سركة  مدير  وق��ال 
عادل  املهند�ض  ك��رد���س��ت��ان،  اإق��ل��ي��م  يف  الت�سيكية 
الأول وهو ن�ساط جديد  "املعر�ض هو  اإن  �سديق، 
الفعل،  ردود  ملعرفة  للم�ساركة  وجئنا  الإقليم،  يف 
والتعريف ب�سركتنا ون�ساطاتها، لأن املعار�ض تعد 
التي  الدعاية  فر�سة دعائية جيدة مقارنة بحمالت 

تقيمها ال�سركات ب�سكل منفرد لأن�سطتها".
ل�سيارة �سكودا نريد  "بالن�سبة   ،" واأ�ساف �سديق 
ان ندخل بها لل�سوق العراقية بعد انقطاع خلم�سني 
ال�سيارة  او �ستني �سنة، والتي مل تنل خاللها هذه 

خمتلف  الأم��ر  امل��رة  ه��ذه  لكن  املنا�سب،  الهتمام 
بعد  متطورة  وب�سناعة  خمتلفة  بتقنية  وجئنا 
التعاون احلا�سل بني ال�سركة و�سركة فولك�سفاغن 
الكعكة،  مثل  مثلها  "ال�سوق  ان  وزاد  الأملانية". 
لن  ح�سة،  نريد  ونحن  منها  لقطعة  ي�سعى  الكل 
بكامل  الآخ���رون  ي�ستاأثر  ول��ن  غرينا  ح�سة  ناأخذ 
م�ست�سار  ق��ال  ب���دوره،  تعبريه.  ح�سب  الكعكة"، 
جمموعة �سركات �سردار لتجارة ال�سيارات ووكيل 
اإن  النهار،  املنعم  ني�سان ولند روفر، عبد  �سركتي 
"م�ساركتنا هي للتعريف باأحدث موديالت �سركتي 
للعام  اليابانية  وني�سان  الربيطانية  روف��ر  لن��د 
اأن نر�سي طموح اجلمهور  احلايل 2010، وناأمل 
روفر  لن��د  وبخا�سة  نعر�سه  عما  ال�ستف�سار  يف 
كونها �سيارة مميزة وذات �سمعة طيبة يف العراق"، 

ح�سب قوله.
ا�ستقرار  ع��دم  "وب�سبب  ان��ه  "  اإىل  النهار،  ولفت 
الأو����س���اع يف ال��ع��راق، ف���اإن ال��ع��دي��د م��ن �سركات 
ال�سيارات ترتدد يف اإعطاء وكالت لها يف العراق"، 
م�ستدركا ان "اأربيل حتاول اأن تغري من تلك املعادلة 

وتكاد تنجح يف احل�سول على وكالت التوزيع".
روفر  لند  مثل  "عريقة  �سركات  اأن  مو�سحًا  وزاد 

حتر�ض على ان تر�سي زبائنها متامًا ول تخ�سرهم، 
لذا فهي ت�سدد على خدمة ما بعد البيع ب�سكل كبري، 
من  ا�سكوتلندي  مهند�ض  باإيفاد  اأخ���ريَاً  واقتنعت 
يف  م�ستقر  الآن  وه��و  ال��ع��راق،  يف  للعمل  ال�سركة 
جتارة  قطاع  تو�سع  ورغ��م  فيها".  ويعمل  اأرب��ي��ل 
العراق كان بعيدًا عن  اأن  اإل  العامل،  ال�سيارات يف 
ومنذ  العراقية  احلكومة  ح�سرت  حيث  اأجوائها، 
عام 1964 ولغاية 2003 ن�ساط ا�سترياد ال�سيارات 

بال�سركة العامة لتجارة ال�سيارات احلكومية.
اأن�����س��ط��ت��ه��ا وف���ق معايري  ال�����س��رك��ة  ت��ل��ك  وت���ول���ت 
اجلمهور  رغ��ب��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دًاَ  حكومية  و�سيا�سات 
العراقي والطلب على ال�سيارات يف ال�سوق املحلية.

ويف هذا ال�سدد قال موزع �سيارات لند روفر يف 
العراق، اإن "ال�سيا�سات احلكومية يف العراق، اأدت 
"ال�سمعة  العراقية، رغم  ال�سوق  انقطاعهم عن  اإىل 

الطيبة التي اكت�سبتها �سياراتهم قبل ذلك".
�سيارات  وكيل  ���س��ردار  �سركة  م�ست�سار  واختتم 
فاتنا  ما  تعوي�ض  "نريد  بالقول  حديثه  روفر  لند 
لنا  التابعة  املعار�ض  العديد من  بافتتاح  قمنا  لذلك 
وال�سليمانية  الب�سرة  يف  املحافظات  من  عدد  يف 

ودهوك، اإ�سافة اىل العا�سمة بغداد واأربيل".

ال�������ص���ي���ارات؟ ع���ار����ص���ي  ن������ادي  اىل  اأرب����ي����ل  ت��ن�����ص��ّم  ه����ل 

معر�ض لل�سياارات يف اربيل

جلنة االعمار يف الربملان

الرئي�ض بارزاين مع ال�سيد احلكيم

طالباين يف م�ؤمتر للبي�سمركة 


