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وديع غزوان

النظرة اإىل الإعالم

تعد حرية الإعالم وتنوعه اأحد اأبرز مالمح النهج الدميقراطي 
با�ستغالل  بع�سها  تورع  ذاك،م��ع مالحظة عدم  او  النظام  لهذا 
هذا املوؤ�سر لتغطية اأفعالها .. وب�سكل عام فالدميقراطية لي�ست 
�سعارًا بقدر كونها �سلوكًا يرتجم مبمار�سات واأعمال يف ار�ض 
ان  يفرت�ض   ال���ذي  امل��واط��ن  بها  وي�سعر  يتح�س�سها  ال��واق��ع 

الدميقراطية وفرت له اعز ما ميلك وهي اإن�سانيته .
توجهًا  كرد�ستان  اإقليم  �سهد  فقد  املنطلقات  ب��ه��ذه  واإمي��ان��ًا 
الإعالم  و�سائل  ع��دد  وتو�سيع  زي��ادة  على  يقت�سر  مل  ج��دي��دًا 
حتى جتاوزت املرئية وامل�سموعة واملقروءة الألف منها  200 
�سحيفة و468جملة و80 قناة اإذاعية وتلفزيونية اغلبها لي�ست 
يف  امل�ستويات  اأعلى  وم��ن  التاأكيد  لي�سمل  تعداه  بل  حزبية، 
الرئا�سة والربملان واحلكومة على �سرورة التعاون مع الأجهزة 
الإعالمية وفتح منافذ املعلومات اأمامها لتمار�ض ر�سالتها بحرية 
التعامل مع  البع�ض على  اإ�سرار  له  واأم��ان، غري ان ما يوؤ�سف 
وكاأنهم موظفون  ا�ستعالئية  نظرة  على وفق  الإعالم  منت�سبي 
من الدرجة العا�سرة لديهم فرتاهم تارة يطلبون اإر�سال الأ�سئلة 
مكتوبة ليجيب عليها وقت فراغه واأخرى الت�سويف يف املواعيد 
دون ان يكلف نف�سه عناء العتذار ويرتك اأمر ذلك لل�سكرتارية 
باأحد  الأم��ر  الإع��الم بل و�سل  التي بدورها حتيلها اىل مكتب 

النواب يف برملان اإقليم كرد�ستان ان يغلق هاتفه .
اأو غريه ان يرتجم  ول ندري كيف ميكن مل�سوؤول يف الربملان 
يف  الدميقراطية  قيم  برت�سيخ  الكرد�ستانية  القيادة  توجهات 
املجتمع والتوا�سل مع املواطنني اذا كان تعامله بهذه الطريقة 

الفظة مع الإعالم؟!
الأ�سئلة  اإر���س��ال  الإع��الم��ي  امل��را���س��ل  م��ن  امل�����س��وؤول  طلب  اإن 
مرفو�ض  اأ�سلوب  ذات��ه  بحد  )املرا�سلة(  بطريقة   عنها  ليجيب 
النائب مع  ب��ازدراء وعدم احرتام كما فعل  فكيف مبن يتعامل 
تقديرنا ، عندما قّدم اعتذاره ملرا�سلتنا الذي جاء متاأخرًا لكنه 
ينم عن خلق ناأمل ان يرت�سخ عند كل م�سوؤول وعن فهم ملعنى 

امل�سوؤولية واأمانتها و وعي بدور الإعالم ور�سالته.
الب�سيطة  ف����اإن جت��رب��ت��ن��ا  الأم���ان���ة وامل��و���س��وع��ي��ة  ب���اب  وم���ن 
معرفتنا  عدم  رغم  الإقليم  م�سوؤويل  من  عدد  مع  واملتوا�سعة 
معهم،  اليومي  التوا�سل  فر�سة  �سنوح  وع��دم  بهم  املبا�سرة 
ر�سخت لدينا قناعة كبرية بحر�ض القيادة يف الإقليم على بناء 
اآمالنا كبرية بان تعالج  منوذج دميقراطي يحتذى به، لذا فاإن 
النائب  فعل  كما  مبا�سرة  امل�سوؤول  قبل  من  احل��الت  هذه  مثل 
التاريخ  الإع��الم.  وجت��ارب  الفا�سل ولي�ض عن طريق مكاتب 
وتقديرًا  توا�سعًا  اأكرثهم  وقوة  باأ�سًا  النا�ض  ا�سد  ان  علمتنا 

لالآخرين.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

فقدان جواز
فقد جواز �سفر نوع G با�سم 

)زيد عدنان عبد املح�سن( 
ال���ى  ت�س���ليم��ه  عليه  يعث���ر  مم�ن  يرج���ى 

جه��ة ال�سدار.

ال�سليمانية/ املدى
حتت �سعار )نحو النتخابات من اجل 
املناطق  واإع��ادة  املزيد من اخلدمات 
امل�ستقطعة اىل اإقليم كرد�ستان( عقد 
مكتب �سوؤون النتخابات يف الحتاد 
الوطني الكرد�ستاين، موؤمتره الأول 
يف مدينة ال�سليمانية، برعاية الأمني 
الكرد�ستاين  الوطني  لالحتاد  العام 
الدكتور  وح�����س��ور  ط��ال��ب��اين  ج��الل 
برهم احمد �سالح نائب الأمني العام، 
ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء  من  وع��دد 
احمد   اإب���راه���ي���م  ه����ريو  وال�����س��ي��دة 
م�سوؤولة مركز تنظيمات ال�سليمانية 

لالحتاد الوطني الكرد�ستاين.
م�سوؤول  اإ�سماعيل  ���س��ور���ض  واأك���د 
امل��وؤمت��ر،  اف��ت��ت��اح  كلمة  يف  امل��ك��ت��ب 
ب���اأن   :  PUKmediaبح�سب
مكتب النتخابات يعد من اخلطوات 

املهمة باجتاه التقدم والتجدد.
ع�سو  املفتي  عدنان  اأك��د  جانبه،  من 
ال�سيا�سي  املكتب  يف  العاملة  الهيئة 

لالحتاد الوطني الكرد�ستاين، خالل 
املكتب  ب��ا���س��م  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة 
النتخابات  جن��اح  ب��اأن  ال�سيا�سي، 
اأهداف  من  وه��و  العراق  يف  املقبلة 
املوؤمتر يعد انت�سارًا لل�سعب العراقي 
على   ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م�����س��ريت��ه  يف 
متمنيًا  الأو���س��ط،  ال�سرق  م�ستوى 

املقرتحات  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة  ت��ت��م  ان 
والتو�سيات التي �سي�سدرها املوؤمتر 
مدى  اىل  م�سريًا  اخل�سو�ض،  بهذا 
و�سفها  والتي  الراهنة  املرحلة  دقة 
و�سعب  عمومًا  للعراق  بامل�سريية 
اخل�سو�ض  وج���ه  ع��ل��ى  ك��رد���س��ت��ان 
اأعداء  ملخططات  الت�سدي  اج��ل  من 
واإي�سال  واإح��ب��اط��ه��ا  الدميقراطية 

البلد اىل مرحلة اأف�سل.
وت������دور ن��ق��ا���س��ات امل����وؤمت����ر ال���ذي 
ت�ستغرق اأعماله يومني حول 6 بحوث 
تخ�ض  خمتلفة  حم��اور   6 يف  علمية 
العمليات النتخابية، وتتوىل فيه 3 
والتو�سيات  املقرتحات  تقييم  جلان 
واإع���ادة  امل��وؤمت��ر  بها  �سيخرج  التي 
تقدميه  يتم  م�سروع  يف  �سياغتها 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  اىل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا 
ل���الحت���اد ال���وط���ن���ي ال��ك��رد���س��ت��اين 
يف  عمل  كربنامج  اعتمادها  بهدف 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 

العراق.

مكتب �شوؤون النتخابات يف الحتاد 
ال�سليمانية/ املدىالوطني يعقد موؤمتره الأول

اإقليم  ت��ف��ق��د ال��دك��ت��ور ب��ره��م ���س��ال��ح رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة 
والإعمار  الإ���س��ك��ان  وزي���ر  م��ن  ك��ل  ب�سحبة  كرد�ستان 
ومدراء  احلكوميني  امل�سوؤولني  من  وعدد  اأحمد  كامران 
تنفيذ  مراحل  ال�سليمانية  مدينة  يف  الإداري��ة  الوحدات 
مدينة  يف  ال�سناعية  املنطقة  يف  اخل��دم��ات  م�����س��روع 
لأ�ساتذة  ال�سكني  املجمع  بناء  وم�سروع  ال�سليمانية 

تفقده  الدكتور �سالح خالل  ال�سليمانية. واطلع  جامعة 
العمل  ومراحل  امل�ساريع  وتفا�سيل  العمل  مواقع  على 
فيها، وحث امل�سوؤولني وامل�سرفني يف الأجهزة الإدارية 
تنفيذها  و�سبل  امل�ساريع  بتلك  الهتمام  على  احلكومية 
جلميع  احللول  اإيجاد  اأجل  من  وذلك  املحدد  الوقت  يف 
ال�ستنها�ض  �ساأنها  من  التي  الآليات  وتفعيل  املعوقات 

بامل�ساريع اخلدمية يف املدينة.

رئي�س حكومة كرد�شتان يتفّقد م�شاريع 
خدمية و�شكنّية

ال�سليمانية/ ريام النجار 
يف  والت�سدير  ال���س��ت��رياد  مو�سوع  ي�سكل 
وطموحا  هاج�سا  ال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم 
ل���دى احت���اد امل�����س��ت��وردي��ن وامل�����س��دري��ن، ملا 
خطط  وهناك  الكبرية  القت�سادية  لأهميته 
يرتقي  ان  اجل  من  الإقليم  حلكومة  وم�ساع 
هذا القطاع اإىل م�ستوى الطموح وان ينتقل 
الإقليم من ال�سترياد اإىل الت�سدير مع مراعاة 
ما يدخل عاملنا اليوم من تطورات يف جممل 

تفا�سيل احلياة.
امل�ستوردين  احت���اد  رئ��ي�����ض  م��ع  ل��ق��اء  ويف 
ال�سيخ  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف  وامل�����س��دري��ن 
احتادنا  لعب   : ق��ال  الرحمن  عبد  م�سطفى 
وحقق  ك��ب��ريًا  دورًا  املا�سية  الأع���وام  خ��الل 
الزيارات  بعد  خا�سة  النجاحات  من  الكثري 
التجارية  ال��ع��امل  معار�ض  يف  وامل�����س��ارك��ات 
املتحدة  الوليات  والعلمية يف  والقت�سادية 
وجميع  وتركيا  وتايلند  ورومانيا  وال�سني 
الدول العربية من �سمنها دول اخلليج العربي 
ونحن ناأمل خالل العام احلايل 2010 حتقيق 
املزيد من تلك النجاحات ويف اخلام�ض ع�سر 
لدينا م�ساركة يف معر�ض  ال�سهر احلايل  من 
الوليات  فلوريدا يف  فيكا�ض ومعر�ض  ل�ض 
املتحدة الأمريكية، وهي معار�ض متخ�س�سة 
يف املنتجات الزراعية احلديثة املتطورة كما 

البناء  يف  متخ�س�ض  معر�ض  يف  �سن�سارك 
العمار   �سمن  ت��دخ��ل  وال��ت��ي  والإن�����س��اءات 
اأخرى  م�ساركة  هناك  واأ�ساف:   . الإقليم  يف 
اأقمنا  وقد  ال��دويل  دبي  معر�ض  لحتادنا يف 
متخ�س�ض  معر�ض  وهو  لذلك  ال�ستعدادات 
لالأجهزة  العلمي  التطور  م�ستجدات  باآخر 
م�ساركة  وان  العامل  يف  والعالجية  الطبية 
الله  عبد  برئا�سة  كبريًا  وفدا  �ست�سم  الإقليم 
الرئي�ض جالل طالباين  م�ست�سار  �سعيد  حاج 
 35 م��ن  اك��رث  مب�ساركة  التجارية  لل�سوؤون 
يف  والتجار  ال�سركات  اأ�سحاب  من  ع�سوا 
واأ�سحاب  وال�سيدلة  الطبية  امل���واد  جم��ال 
للم�ساركة  الطبية  والأجهزة  الأدوي��ة  مذاخر 
ي��ق��ام يف اخلام�ض  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  ه���ذا  يف 
والع�سرين من ال�سهر احلايل و هذه امل�ساركة 
�ستفتح اأبواب ال�ستثمار اجلديدة لالإقليم مع 
العربية  ال�سركات  ومنها  العاملية  ال�سركات 

والأمريكية والآ�سيوية.
املعر�ض  انه �ستعقد على هام�ض   واأ�سار اىل 
مع  بالتن�سيق  اقت�سادية  جتارية  اجتماعات 
وغرفة  الفرن�سي  العراقي  الأع��م��ال  جمل�ض 
جتارة دبي وال�سركات الإماراتية ملدة ع�سرة 
ال�سركات  تلك  مع  بالتن�سيق  و�ستقوم  اأي��ام 
الكرد�ستانية  ال�����س��رك��ات  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
كبرية  واقت�سادية  جتارية  اأه��داف  لتحقيق 

العامل  و�سركات  الإقليم  ب��ني  ج�سرا  لتكون 
يتعلق  فيما  الكبري وخا�سة  املعر�ض  يف هذا 
ن�سعى  ك��م��ا  الطبية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  ب��امل��واد 
ملا  وتو�سيعها  ال��ع��الق��ات  ت��ل��ك  ت��ط��وي��ر  اىل 
اأي�سًا  �سنحاول  كما  اجلميع   م�سلحة  فيه 
لتطوير  الأجنبية  ال�سركات  م�ساهمة  تو�سيع 
بالأجهزة  ورف���ده���ا  الإق��ل��ي��م  م�ست�سفيات 
مبا  الطبية  اأق�سامها  وحتديث  جدا  املتطورة 

يواكب التطورات العاملية.
ل��ق��د حققنا يف  م�����س��ط��ف��ى:  ���س��ي��خ  واأ����س���اف 
م�ساركتنا  ال�سابقة الكثري من الجنازات على 
�سعيد الربوتوكولت القت�سادية والتجارية 
كما  العاملية  وال�سركات  الإقليم  �سركات  بني 
افكارنا  تو�سيل  يف  دورا  املوؤمترات  حققت 
لديهم  واأ�سبحت  ال�ستثمارية  وتوجهاتنا 
ال�ستثمارات  اهمية  عن  احلقيقية  ال�سورة 
لتلك  املنفعة  يحقق  مبا  كرد�ستان  اإقليم  يف 
ال�سركات. واأك�د: هناك تو�سعات يف جمالت 
ال���س��ت��رياد وب��الأخ�����ض م��ن اأوك��ران��ي��ا ومنها 
الغذائية  وامل��واد  النباتية  الزيوت  ا�سترياد 
وا�سترياد احلديد وال�سلب ونحن م�ستمرون 
التعاون  اآف���اق  تو�سيع  اأم���ام  الأب���واب  بفتح 
امل�سرتك يف هذه املجالت والتبادل  التجاري 

فيما بني جتار العامل وجتار الإقليم.
وعن حتقيق �سيا�سة الت�سدير بعد ال�سترياد 

لإقليم كرد�ستان قال �سيخ م�سطفى : ب�سراحة 
انتم تعرفون جيدا ان اإقليم كرد�ستان قد عانى 
ظروفا قا�سية و�سعبة فرتة طويلة من الزمن 
ذالك  ان  يف  �سك  ول  جديد  من  نه�سنا  وقد   ،
انتاج  ل��دي��ن��ا  ول��ي�����ض  ال��وق��ت  بع�ض  يتطلب 
حملي يف كرد�ستان يف هذا  الوقت ميكن ان 
قد  لكننا  حاليا  كمناف�ض  الأ�سواق  تلك  يدخل 
جتاوزنا الكثري من الظروف ال�سعبة واحلمد 
اللة فان حكومة اإقليم كرد�ستان لديها برامج 
والتخطيط  وال�سناعة  الزراعة  نحو  وا�سعة 
لتغطي  القطاعات  ه��ذه  وت��ط��وي��ر  ال��زراع��ي 
ذالك  بعد  العراقية  الأ���س��واق  ك��ل  باإنتاجها 
اىل  الت�سدير  اب��واب  لفتح  ننطلق  ان  ميكن 
دول العامل وهناك حماولت جادة يف جمال 
دبي  يف  املا�سي  العام  قمنا  حيث  الت�سدير 
بت�سدير بع�ض املنتجات الكردية اىل ) القرية 
واخل�سراوات  ال��ف��واك��ه  وم��ن��ه��ا   ) ال��ع��امل��ي��ة 
واأن������واع م���ن ال��زب��ي��ب وال��ع�����س��ل وال���رم���ان 
الكرد�ستانية  الزراعة  من  وغريها  والبلوط 
امل�ساركني  اإعجاب  على  ا�ستحوذت  املميزة  
والزوار معا لأنها متيزت بالنوعية  واجلودة 
متميزة وطبيعية و�سنحاول من خالل  وهي 
الت�سدير  قطاع  تطوير  امل�ستقبلية  روؤيتنا 
وال�سنوات  ال��زراع��ة  ه��ي  خ��ط��وات��ه  واوىل 

القادمة �ست�سهد  على ذلك .

اإقليم كرد�شتان.. �شعي حثيث لالنتقال من ال�شترياد  اإىل الت�شدير

الرئي�س طالباين

برهم �سالح يتفقد احد م�ساريع اال�سكان

للفنون  ان��ك��ي  منظمة  تعلن 
ع�������ن ان�������ط�������الق م���������س����روع 
ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات واخل��ا���ض 
املتدربني  وت��اأه��ي��ل  ب��ت��دري��ب 

بالخت�سا�سات التالية: 
امل���ون���ت���اج، ال��ت�����س��وي��ر، فن 
دان�ض،  الدراما  فن  الكرافيك، 
علما  والإخ���راج.  ال�سيناريو 
ال��دورة 16 حما�سرة  ان مدة 
اجور  مقابل  وم��رك��زة  مكثفة 
ال��دورة  ه��ذه  وتتكرر  رم��زي��ة 
يبداأ  اأ����س���ه���ر،   8 م����دار  ع��ل��ى 
ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  الت�سجيل 
املنظمة  م��ق��ر  يف  الإع�������الن 
ال�سناعة  ���س��ارع  يف  ال��ك��ائ��ن 
التكنولوجية  اجلامعة  مقابل 
البي�ساء،  ال���دار  ف��رع  داخ���ل 
دار 18  زق��اق 26  حملة 905 
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مع ال�سكر والتقدير


