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وديع غزوان

القرى واملدن

كبرية  م�شكلة  امل��دن  اىل  ال��ق��رى  م��ن  املعاك�شة  الهجرة  ظلت 
تعانيها اغلب دول العامل خا�شة الثالث او ماي�شمى النامي , 
كان من نتائجها انخفا�ض م�شتمر باالنتاج الزراعي وتدهور 
ال�شيئ  االجتماعي  ال��ت��اأث��ري  ع��ن  ناهيك  احل��ي��واين  االن��ت��اج 
توفري  عن  احلكومات  و�شعف  املدن  يف  الهجرة  ولدته  الذي 

اخلدمات املطلوبة لهذه االعداد املتزايدة من املهاجرين .
الفوارق  هو  الهجرة  تلك  يف  الرئي�ض  ال�شبب  زال  وما  وكان 
ال��ك��ب��رية ب��ن امل���دن م��ن ج��ه��ة  وال��ق��رى واال ري���اف م��ن جهة 
مناطق  ت�شميتها  على  االقت�شاديون  ا�شطلح   مبا  او  اخ��رى 
ملا توفره  املدن مناطق جذب  , عادين  الطرد  اجلذب ومناطق 
من امتيازات تدفع بالكثري من اهل االرياف والقرى للهجرة 
اليها .. ومع دخولنا ع�شر االلفية الثالثة كما يقولون فان هذه 
الظاهرة مل تنح�شر حتى يف الدول املتقدمة حيث بقيت انظار 
ابناء القرى تتجه �شوب املدينة لكن نتائجها يف دول العامل 
الثالث تكون اكرث حدة النها عاجزة عن تعوي�ض النق�ض يف 
اعتمدت  التي  املتطورة  ال��دول  عك�ض  على  الزراعية   االي��دي 
املكننة والزراعة احلديثة وغريهما من الو�شائل ل�شد الثغرة 

التي ت�شببها هجرة ال�شباب من الريف . 
يف اإقليم كرد�شتان حذر احد املتخ�ش�شن بالرثوة احليوانية 
انخفا�ض  اىل  ادت  التي  ال�شيئة  الظاهرة  هذه  تاأثريات  من 
ا�شباب  وع��زا   . ال��ع��راق  كرد�شتان  ال��رثوة يف  ه��ذه  كبري يف 
ذلك اىل تدهور االنتاج الزراعي الناجت من الهجرة املتزايدة 
اخلدمات  اىل  ال��ق��رى  اف��ت��ق��ار  ب�شبب  امل���دن  اىل  وامل�شتمرة 
ال�شرورية حلد االآن , ما يتطلب انتباهًا خا�شًا لهذه الظاهرة 

وو�شع املعاجلات احلقيقية لها .
هذا  يف  بذلت  ق��د  �شابقة  ج��ه��ودًا   ان  ال��ق��ول  االن�شاف  وم��ن 
الكهربائية  ب��امل��ول��دات  ال��ق��رى  م��ن  ت��زوي��د ع��دد  االجت���اه منها 
دون  مازالت  انها  اال   , االخرى  ال�شرورية  اخلدمات  وبع�ض 
اغلبها �شمن  كان  كما  اهمال  ما عانته من  ب�شبب  ت�شتحقه  ما 
منطقة عمليات ع�شكرية �شاعفت من حجم معاناتها وماحلقها 
تراكمات  اك��رالزال��ة  امل�شوؤولية  حجم  جعل  م��ا  ت��دم��ري  م��ن 
اهلها  تغري  مقومات  وتوفري  ناحية  من  البغي�ض  املا�شي 
بعدم مغادرتها . وما نود اال�شارة اليه هو ان برنامج القائمة 
اتى  قد  ال��زراع��ي  القطاع  تناوله  معر�ض  ويف  الكرد�شتانية 
جميعها  تركزت  القطاع  بهذا  للنهو�ض  االفكار  من  كثري  على 
وت�شجيع  الت�شهيالت  وتقدمي  املياه  مل�شاكل  معاجلات  على 
على  تعتمد  �شناعات  وب��ن��اء  املحا�شيل  ون��ق��ل  اال�شتثمار  
الزراعية وغريها ومل ي�شر اىل مو�شوعة الهجرة  املحا�شيل 

من القرى واالرياف اىل مدن االإقليم رغم اهميتها . 
ونح�شب ان جناح اخلطة اخلم�شية التي مازال العمل يجري 
وفقها لتحقيق االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية  تتطلب اواًل 
بدونه  الذي  االن�شان  اال وهو  االنتاج  عنا�شر  باأهم  االهتمام 
اي   ( النه  تطور  او  نه�شة  معامل  اية  عن  نتحدث  ان  الميكن 

االن�شان ( اأ�شا�شها .

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اأربيل/ املدى
م�شعود  كرد�شتان  اإقليم  رئي�ض  اجتمع 
اإقليم  ب��ل��دي��ات  روؤ����ش���اء  م���ع  ب�����ارزاين 
م�شتوى  رف��ع  �شبل  ملناق�شة  كرد�شتان 

اخلدمات املقدمة للمواطنن. 
بلديات  وزي��ر  قدم  االجتماع,  بداية  يف 
ال�شكر  احل�شور  وبا�شم  با�شمه  االإقليم 
الفر�شة  هذه  الإتاحة  ب��ارزاين  للرئي�ض 
ومعوقات  م�����ش��اك��ل  اىل  واال���ش��ت��م��اع 
بلديات اإقليم كرد�شتان, وحلها من خالل 
االجتماع,  يف  �شتطرح  التي  املقرتحات 
موؤكدًا على ان ن�شائح الرئي�ض بارزاين 
مواطني  خل��دم��ة  اك���ر  داف��ع��ًا  �شتكون 
كرد�شتان , م�شيدًا باخلدمات التي قدمت 
ال�شابقة  الكابينة  قبل  م��ن  للمواطنن 

الكابينة  ان  ك��م��ا  االإق���ل���ي���م,  حل��ك��وم��ة 
�شتقوم  االإق���ل���ي���م  حل��ك��وم��ة  اجل���دي���دة 
واملناطق  ال�شياحي  بالقطاع  باالهتمام 
ملالية  اأ�شا�شية  م�شادر  لت�شبح  االثرية 

االإقليم. 
ان  ب����ارزاين:  الرئي�ض  ق��ال  جانبه  م��ن 
التعرف  ه��و  االجتماع  ه��ذا  م��ن  ال��ه��دف 
وزارة  خ��دم��ات  م�شتوى  على  ق��رب  ع��ن 
البلديات وكيفية رفع هذا امل�شتوى وبهذا 
ال�شدد اأ�شار الرئي�ض بارزاين اىل ثالث 
نظافة  على  احل��ف��اظ  ه��ي  رئي�شة  نقاط 
وتوزيع  بال�شياحة  االهتمام  و  االإقليم 

االأرا�شي على مواطني كرد�شتان.
كل  ي��ت��ح��م��ل  ان  اىل  ب�������ارزاين  ودع�����ا 
نظافة  على  للحفاظ  م�شوؤوليته  مواطن 

غري  املظاهر  عن  والتخلي  االإقليم  مدن 
الالئقة, التي قد تعطي انطباعَا غري الئق 
لدى االأجانب الذين يزورون كرد�شتان, 
ف��م��ن ال�������ش���روري ان ي�����ش��ع��ر امل��واط��ن 

مب�شوؤوليته يف احلفاظ على البيئة.
هو  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  ان  �شحيح  واأ����ش���اف: 
يقوم  ان  يجب  لكن   , البلديات  واج��ب 

املواطن بتقدمي امل�شاعدة للبلديات.
موقع  بح�شب  ب��ارزاين  الرئي�ض  واأ�شار 
متتلك  كرد�شتان  ان  اىل  االإقليم  رئا�شة 
النفط و�شياأتي يوم وينتهي, لذلك يجب 
وهي  االأخ��رى,  بامل�شادر  اأكرث  االهتمام 
من  والتي  االث��ري��ة  واملناطق  ال�شياحة 
االإقليم  اإدارة  ن�شتطيع  واردات��ه��ا  خالل 

وتعريف كرد�شتان بالعامل.

ونبه الرئي�ض بارزاين اىل الظاهرة غري 
انه  معلنًا  االأرا�شي,  توزيع  يف  العادلة 
يجب حل واإيقاف الذي ح�شل ويح�شل 
ي�شتفيد  ان  يجوز  ال  ف�شاعدًا  االآن  ومن 

املواطن من قطعتي ار�ض.  
ويف نهاية االجتماع قدم روؤ�شاء البلديات 
حول  واملقرتحات  املالحظات  من  ع��ددًا 
املتعلقة  ي��واج��ه��ون��ه��ا,  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات 
بتو�شيع ال�شالحيات وامليزانية وحماية 
على  التجاوزات  على  والق�شاء  البيئة 

حدود البلدية. 
اللقاء  نهاية  بارزاين يف  الرئي�ض  وعر 
البلديات  روؤ���ش��اء  ملقرتحات  دعمه  ع��ن 
موؤكدًا درا�شة مقرتحاتهم واتخاذ القرار 

الالزم لها.

الرئي���س ب��ارزاين يدع��و اإىل التوزي��ع الع��ادل للأرا�ض��ي

انخفا�س حجم الرثوة احليوانية يف اأربيل
اأربيل/ املدى

بينت م�شوحات اأجريت على نحو 25 ق�شاء وناحية تابعة اىل 
املحافظة  يف  انخف�شت  احليوانية  ال��رثوة  اأن  اأربيل  حمافظة 
بن�شبة عالية.  وقال مدير بيطرة اأربيل الدكتور حامد حممد اأن 
ن�شبة الرثوة احليوانية يف املحافظة تدنت مب�شتويات كبرية, 
احليوانية  "الرثوة  اإن  قوله  �شحفية  ت�شريحات  يف  مو�شحا 
اأن  واأ���ش��اف   ."2003 بالعام  مقارنة   %40 بن�شبة  انخف�شت 
يف  احليوانية  ال��رثوة  اإليها  و�شلت  التي  املتدنية  امل�شتويات 

نحو  والهجرة  ال��ق��رى  اإخ���الء  باحتمال  تنذر  كرد�شتان  اإقليم 
املدينة, عازيا اأ�شباب ذلك اإىل "عدم وجود خدمات كافية يف هذه 
الدكتور  القرى واالأرياف, وعدم االهتمام الالزم بها".  واأ�شار 
حممد اإىل "اأن تعين الفالحن و�شكان القرى كعمال وموظفن 
يف املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية املوجودة يف املدن كان اأي�شا 
اأربيل  بيطرة  مدير  الرثوة احليوانية".وطالب  انخفا�ض  وراء 
يعانيها  التي  امل�شاكل  ملعاجلة  بالتدخل  كرد�شتان  اإقليم  حكومة 

�شكان القرى وت�شجيع الهجرة من املدينة اإىل القرى.

يف اجتماع مع م�سوؤويل البلديات

اأربيل/ املدى
بحث رئي�ض برملان كرد�شتان الدكتور كمال كركوكي 
اجلديدة  ال�����ش��ف��رية  ت��وم��ا���ش��وف��ا  برون�شيلفا  م��ع 
جلمهورية اجليك يف العراق �شبل تنمية العالقات 
مع  والثقافية  والتجارية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

جمهورية اجليك.
ويف بداية اللقاء قدم رئي�ض برملان كرد�شتان التهاين  
لل�شيدة برون�شيلفا على بدئها مهامها �شفرية لبالدها 
يف العراق, متمنيًا لها التوفيق يف اأعمالها من اأجل 
تنمية العالقات اأكرث بن اإقليم كرد�شتان وجمهورية 
العالقات  اىل  واأ���ش��ار  ك��اف��ة,  ال�شعد  على  اجل��ي��ك 
التاريخية بن �شعب كرد�شتان وجمهورية الت�شيك, 
و�شكر احلكومة وال�شعب الت�شيكي على اإيواء هذا 

البلد عددا من الكرد يف االأيام الع�شيبة للن�شال.
لرئي�ض  ال�شكر  ال�شفرية اجليكية  قدمت  من جانبها 
الرملان على حفاوة اال�شتقبال, معربة عن �شعادتها 
هذا  ي�شهده  مبا  واإعجابها  كرد�شتان  اإقليم  لزيارة 
واالإعمار  ال�شيا�شية  ال�شعد  على  تقدم  من  االإقليم 
واال�شتقرار, وقالت: اإن حكومة بالدها تويل اأهمية 

خا�شة باإقليم كرد�شتان.
اأو�شع  �شيا�شي  مكتب  لفتح  ن�شعى  اأننا  واأ�شافت: 

واأن�شط يف االإقليم بهدف تنمية العالقات اأكرث.
يف جانب اآخر من اللقاء قدم الدكتور كمال كركوكي 
وبغداد  كرد�شتان  اإقليم  ب��ن  ال��ع��الق��ات  ع��ن  ن��ب��ذة 

 140 امل��ادة  وتنفيذ  امل�شتقطعة  املناطق  وم�شكلة 
يكون  اأن  ينبغي   " وق��ال  ال��ع��راق��ي,  الد�شتور  م��ن 
بن  ال�شلطات  توزيع  اأ�شا�ض  على  اجلديد  العراق 
مركز طبيعي يف بغداد واالأقاليم الفدرالية, ويجب 
االقت�شادية  الناحية  من  قوية  االأقاليم  تكون  اأن 
لتكرار  العراق جتنبًا  �شعب  ال��رثوات بن  وتوزيع 
املناطق  م�شكلة  اىل  اأ���ش��ار  ث��م  دكتاتوري",  نظام 
املناطق  اأبناء  يزال  ال  لالأ�شف,  وقال"  امل�شتقطعة, 
امل�شتقطعة حمرومن من الد�شتور وتنفيذ القوانن 

العراقية. 
بي�شمركة  ق��وات  دور  اىل  ال��رمل��ان  رئي�ض  واأ���ش��ار 
كرد�شتان, وقال اإنه وفق الد�شتور فاإن هذه القوات 
حتمي حدود االإقليم وهي جزء من املنظومة الدفاعية 
العراقية, واأي منطقة يف العراق بحاجة اىل قوات 
وقد  ال��ع��راق��ي,  اجلي�ض  ت�شاند  فاإنها  البي�شمركة 
العديد  ال�شنوات املا�شية  القوات خالل  قدمت هذه 
االإرهاب واالإرهابين يف  ال�شهداء يف مواجهة  من 
وكركوك  املو�شل  مثل  ال��ع��راق  من  كثرية  مناطق 

وبغداد وخانقن.  
دورته  يف  الرملان  ومهام  دور  عن  �شرحًا  ق��دم  ثم 
الثالثة من حيث �شن الت�شريعات واإ�شدار القرارات 

ومراقبة عمل احلكومة. 
انحياز  دون  من  تتعامل  الرملان  رئا�شة  اإن  وق��ال: 
مع جميع املكونات والكتل داخل الرملان, وو�شف 

للعملية  ال�شحية  ب��ال��ظ��اه��رة  امل��ع��ار���ش��ة  وج���ود 
ال�شيا�شية والدميقراطية يف اإقليم كرد�شتان.  

مع  �شنجاري  كرمي  االإقليم  داخلية  وزير  بحث  كما 
ال�شفرية اجليكية يف العراق برون�شالفا توما �شوفا 
االأمني  الو�شع  لها   املرافق  والوفد  الفا  برولي�ض 
واإقليم  ال��ع��راق  يف  التطورات  واآخ��ر  وال�شيا�شي 

كرد�شتان. 
قدمته  ملا  �شكرها  عن  اجليكية  ال�شفرية  اأعربت  و   
لتقدمي  الداخلية  ووزارة  كرد�شتان  اإقليم  حكومة 
العراق,  ل�شفارتهم يف  امل�شتمر  امل�شاعدة والتعاون 

واأعربت عن �شعادتها للتقدم الذي ي�شهده االإقليم. 
من جهته قدم وزير الداخلية نبذة عن عمل ون�شاط 
الوزارة والتجربة االإيجابية يف انخراط املراأة يف 
�شلك ال�شرطة واالآ�شاي�ض, مبينا اأهمية هذه التجربة 

التي تعد الدليل على تقدم املجتمع الكردي. 
حكومة  موقع  بح�شب  اللقاء  يف  التطرق  مت  كما 
كرد�شتان  اإقليم  بن  الثنائية  العالقات  اىل  االإقليم 
واجليك وتقوية هذه العالقات وخا�شة يف املجال 
يف  االأمني  اال�شتقرار  حيث  وال�شناعي,  التجاري 
الدافع  تكون  التي  والت�شهيالت  كرد�شتان  اإقليم 

الرئي�ض جللب ال�شركات لال�شتثمار.
يف  اخلارجية  العالقات  دائ��رة  م�شوؤول  وا�شتقبل 
ال�شفرية  م�شطفى  ف��الح  كرد�شتان  اإقليم  حكومة 
اجليكية لدى العراق و بحث معها تعزيز العالقات 

ال�شاحتن  على  ال�شيا�شية  وامل�شتجدات  الثنائية 
اأهمية  ج��ان��ب  اىل  ك��رد���ش��ت��ان  واإق��ل��ي��م  ال��ع��راق��ي��ة 

االنتخابات العراقية القادمة. 
العالقات  دائ��رة  م�شوؤول  ق��دم  اللقاء,  م�شتهل  يف 
اإقليم  ال��و���ش��ع يف  ���ش��رح��ا واف��ي��ا ع��ن  اخل��ارج��ي��ة 
كرد�شتان وجهود حكومة االإقليم يف جمال ت�شجيع 
البنية  وتنمية  التجاري  واحلراك  اخلا�ض  القطاع 
من  الكثري  فيه  يوجود  االإقليم  اأن  مبينا  التحتية, 

الفر�ض املوفرة للم�شتثمرين املحلين واالأجانب. 
ال�شفرية اجليكية لدى العراق اأعربت عن �شعادتها 
لهذه الزيارة, موؤكدة اأهمية اإعادة بناء الدميقراطية 
وتر�شيخ االأجواء الداعمة لل�شوق احلر, كما عرت 
وتوا�شلها  العراقين  مع  للتعاون  ا�شتعدادها  عن 
يف دعم العملية الدميقراطية, وبهذا ال�شدد اأعلنت 
العراقية  االنتخابات  �شي�شارك يف  فريقًا جيكيا  اأن 

املقبلة ملراقبة �شري عملية االنتخابات. 
التجارية  ال�����ش��رك��ات  ق����دوم  ال��ل��ق��اء  ت���ن���اول  ك��م��ا 
يف  للم�شاركة  االإقليم,  اىل  اجليكية  واالقت�شادية 

اإعادة بناء العراق واإقليم كرد�شتان. 
العالقة  الق�شايا  على  ال�����ش��وء  ت�شليط  مت  وك��م��ا 
تتعلق  التي  الق�شايا  وال�شيما  واأربيل  بغداد  بن 
حلها  و���ش��رورة  االإقليم  عن  امل�شتقطعة  باملناطق 
العراقي  الد�شتور  عن طريق احلوار واللجوء اىل 

الدائم.

ال�ضفرية اجليكية يف العراق تعرب عن دعم بلدها العملية الدميقراطية

PUKmedia/ال�سليمانية
لالحتاد  ال��ع��ام  ل��الأم��ن  االأول  النائب  اأك���د 
الوطني الكرد�شتاين كو�شرت ر�شول علي 
وال�شفري االأملاين لدى العراق بارون باول 
العملية  جتري  اأن  �شرورة  مالت�شان  فون 

االنتخابية يف اأجواء حرة ودميقراطية.
القن�شل  ح�شره  لقاء  يف  اجلانبان  واأك��د 
اأول��ي��ف��ر  د.  اأرب����ي����ل  يف  االأمل�������اين  ال���ع���ام 
العملية  ل��دوام  �شمان  ذلك  ان  �شناكنبريغ 

ال�شيا�شية والدميقراطية يف العراق.
ومت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر ب�شاأن 
العراق  يف  واالأم��ن��ي  ال�شيا�شي  الو�شع 
كرد�شتان  اإقليم  بن  العالقات  وم�شتوى 
على  تعزيزها  و�شبل  االحت��ادي��ة  واأمل��ان��ي��ا 
املجالن  يف  وال���ش��ي��م��ا  ال�����ش��ع��د,  ج��م��ي��ع 

الدبلوما�شي واالقت�شادي.
اال�شتعدادات  اىل  اجل��ان��ب��ان  ت��ط��رق  كما 
يف  املقبلة  الرملانية  لالنتخابات  اجلارية 

العراق.

ر�ضول علي و ال�ضفري االأملاين يوؤكدان �ضرورة اإجراء االنتخابات 
اأربيل / املدىيف اأجواء دميقراطية

 نظم مركز كاوة للثقافة الكردية وجمعية العلوم 
لل�شيا�شي  حم��ا���ش��رة  اأرب���ي���ل,  يف  ال�شيا�شية 
الكردي والنائب حممود عثمان, ورئي�ض ديوان 
بعنوان:  ح�شن  ف��وؤاد  كرد�شتان  اإقليم  رئا�شة 
اأمريكا  بن  العالقات  وم�شتقبل  حلا�شر  )قراءة 
تعزيز  اهمية  املحا�شران  واأك��د  وكرد�شتان(, 

العالقات بن الكرد واأمريكا. 
الكرد�شتاين,  التحالف  كتلة  عن  النائب  ق��ال  و 
املا�شي  يف  ال���ك���رد  " ���ش��ع��ى  ع��ث��م��ان  حم��م��ود 
كانت  لكنها  اأمريكا  مع  عالقات  لبناء  با�شتمرار 
الكردية  الق�شية  اأن  ت��رى  كانت  الأنها  ترف�ض, 
اإطار العراق واأنها لن تتدخل  يجب حلها �شمن 

يف هذه الق�شية".
االآن, واملعادلة  تتقدم  العالقات  "لكن هذه  وقال 
ال�شيا�شية يف العراق تغريت, فقد كنا معار�شن 
يف املا�شي, ولكننا اليوم مكون رئي�ض للحكومة 
و�شركاء يف العملية ال�شيا�شية العراقية, لذا فاإن 
اأمريكا ت�شتح�شن وجود عالقات تربطها بالكرد 

بهدف اإجناح العملية ال�شيا�شية العراقية".
اأطلقتها  التي  "الوعود  اأن  اىل  عثمان  واأ���ش��ار 

مل  اذا  ل��ن��ا,  م�شمونة  لي�شت  ل��ل��ك��رد,  اأم��ري��ك��ا 
تطوراأمريكا هذه العالقة, وعلى اأمريكا اأن تتخذ 
وهي  �شمانات,  على  الكرد  ليح�شل  خطوات   3
عدم تكرار الكوارث التي تعر�ض لها الكرد, وحل 
م�شكلة  يف  والبت  وبغداد,  اأربيل  بن  امل�شاكل 

املناطق املتنازع عليها".
اإقليم  رئا�شة  دي��وان  رئي�ض  ح�شن  ف��وؤاد  وق��ال 
"كان الكرد يف ال�شابق  كرد�شتان يف املحا�شرة 
جزءا من املعار�شة, لكنهم االآن جزء من احلكومة 
العراقية, ولو قارننا بن اليوم وبن عام 2003 
تقدمت  قد  والكرد  اأمريكا  بن  العالقات  لوجدنا 
فكل  طموحنا,  م�شتوى  يف  لي�شت  لكنها  كثريا, 
من له م�شلحة معك يكون معك ومن ال م�شلحة 

له معك لي�ض معك".
يف  د�شتوريا  كيانا  الكرد  يكن  "مل  ح�شن  وقال 
لهم  يقال  وك��ان  اجلبال  يف  كانوا  فقد  ال�شابق, 
اأنتم �شد احلكومة, لكّن للكرد االآن كيانا د�شتوريا 

وي�شكلون جزءا رئي�شا من العراق اجلديد. 
يف املا�شي كانت اأمريكا تنكر الكرد, لكنها اليوم 
وال�شمان  الكرد,  يعرفون  كلها  اأوروب��ا  وكذلك 

بالن�شبة اإلينا هو اهتمامهم بالعالقات معنا".

حما�ضرة عن م�ضتقبل العلقات مع اأمريكا
ال�سليمانية/ املدى

الكرد�شتاين,  الوطني  االحت���اد  ح��زب  ر�شح 
لتويل  ق�شاين  �شالح  حممد  بهروز  املهند�ض 
خلفا  م��وؤق��ت��ا,  ال�شليمانية  حم��اف��ظ  من�شب 

ل�)دانا اأحمد جميد( امل�شتقيل.
ال�شليمانية  حمافظة  جمل�ض  رئي�ض  وق���ال 
الوطني  امل���رك���ز  ب��ح�����ش��ب  ال���ل���ه,  ع��ب��د  ك����اوة 
الوطني  االحتاد  تنظيم  م�شوؤول  اإن  لالإعالم: 
القائمة  باأع�شاء  اجتمع  ال�شليمانية,  ف��رع 
ملن�شب  املر�شح  ملناق�شة  املحافظة  جمل�ض  يف 
االحتاد  قائمة  اأع�شاء  اأن  م�شيفًا  املحافظ, 
على  واف��ق��وا  املحافظة  جمل�ض  يف  الوطني 
موؤقتًا  حم��اف��ظ��ًا  ب���ه���روز  امل��ه��ن��د���ض  ت��ع��ي��ن 
لل�شليمانية حلن اإجراء انتخابات حمافظات 

اإقليم كرد�شتان. 
ال�شيا�شية  ال��ق��وائ��م  اأن  اإىل  الله  عبد  ولفت 
مناق�شة  املحافظة ب�شدد  االأخ��رى يف جمل�ض 
امل���ح���اف���ظ, كونه  مل��ن�����ش��ب  امل���ر����ش���ح  ت��ع��ي��ن 
حمافظة  جمل�ض  اأع�شاء  خ��ارج  من  مر�شحا 

ال�شليمانية.

تر�ضيح حمافظ 
جديد لل�ضليمانية

اأربيل/ املدى
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  يف حكومة  ال�����رثوات  رح���ب وزي����ر 
حل�شم  بالدعوة  هورامي  اآ�شتي  كرد�شتان  اإقليم 
كرد�شتان  اإقليم  م��ع  النفطية  العقود  مو�شوع 
موؤكدًا موقف االإقليم باأن عائدات النفط يف االإقليم 
هي لعموم ال�شعب العراقي و�شت�شهم يف رفاهيته 

واال�شتعداد با�شتئناف عمليات الت�شدير.
واأكد بيان للحكومة عن هورامي املوقف املعلن من 
كرد�شتان  اإقليم  يف  النفط  عائدات  ان  نوؤمن  اننا 
�شتكون لعموم ال�شعب العراقي على ان توزع مع 
بعدالة عن طريق  للعراق  النفطية  العائدات  بقية 
ت�شريع قانون توزيع العائدات وح�شبما ورد يف 
فاننا نتفق مع ما ورد يف ت�شريح  لذا  الد�شتور, 

رئي�ض الوزراء بهذا اخل�شو�ض. 
يف  الدخول  يف  االإقليم  حكومة  ا�شتعداد  واأعلن 
امل��و���ش��وع واال�شتعداد  ه��ذا  ح���وار ج��دي ح��ول 
التام ومل�شلحة ال�شعب العراقي با�شتئناف عملية 
ت�شدير النفط اخلام من حقول االإقليم وبكميات ال 
تقل عن )100( األف برميل/يوميا وان نعمل على 
 )200( من  اكرث  اىل  ممكن  وقت  باأ�شرع  زيادتها 

األف برميل/ يوميا يف غ�شون هذا العام. 
االإقليم:  حكومة  موقع   ن�شره  الذي  البيان  وقال 
ان االمر الواقع يفر�ض علينا, رغم وجود وجهات 
اخلالف  نقاط  اإح��دى  مع  التعامل  خمتلفة,  نظر 
للمقاولن  املخ�ش�شة  ال��رب��ح  بن�شبة  واملتعلقة 
حاال  الت�شدير  عملية  ن�شتاأنف  بان  نرتئي  حيث 
املنتج  النفط  من  معينة  ن�شبة  تخ�ش�ض  اأن  على 
لتغطية  االإقليم  يف  املعنين  للمقاولن  وامل�شدر 
مالئما  جوا  يخلق  ما  وه��ذا  الفعلية,  م�شاريفهم 
وايجابيا للبدء ويف اقرب فر�شة ممكنة ملناق�شة 
املجال  ف�شح  وخا�شة  االأخ��رى,  العالقة  الق�شايا 
املرمة  العقود  اإط��ار  وا�شتيعاب  للتفهم  للجميع 
ومقدار  كيفية  مو�شوع  وبالذات  االإقليم  قبل  من 
ح�شبما  ومقارنته  للمقاولن  ال��رب��ح  تخ�شي�ض 
النفطية  ال�شناعة  يف  ب��ه  ومعمول  مقبول  ه��و 
واالإن��ت��اج,  اال�شتك�شافات  جم���االت  يف  العاملية 
ارتاأينا  للمو�شوع  ا�شتعدادنا  ولبيان مدى جدية 
ن�شر العقود املرمة مع �شركة )DNO( و�شركة 

)GENEL( لت�شهيل املناق�شة واإظهار ال�شفافية 
واجلدوى االقت�شادية لهذه العقود للجميع.

�شومو  ت�شتلم  ب����اأن  ل��دي��ن��ا  م��ان��ع  ال  واأ����ش���اف: 
ال�شركات  قبل  م��ن  املنتج  النفط   )SOMO(
�شومو  ت����ودع  ان  ع��ل��ى  االإق���ل���ي���م,  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
)SOMO( ن�شبة من العائدات امل�شتح�شلة من 
نفط االإقليم, اما يف ح�شاب االإقليم بغية حتويلها 
اىل ال�شركات املعنية اأو ان تعطيها �شركة �شومو 

)SOMO( مبا�شرة لهم على ان ال تتجاوز هذه 
حدود املبالغ امل�شتثمرة من قبلهم, وان تودع باقي 

العائدات يف ح�شاب احلكومة االحتادية. 
جلنة  لت�شكيل  ا�شتعدادها  االإقليم  حكومة  واأبدت 
االحتادية  املالية  وزارة  من  ممثلن  ت�شم  مالية 
ممثلي  ت�����ش��م  وك��ذل��ك  ل��الإق��ل��ي��م  امل��ال��ي��ة  ووزارة 
الرنويجية   )DNO(وهما املعنيتن  ال�شركتن 
النفقات  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  ال��رتك��ي��ة   )GENEL و) 

وت�شكيل  وتدقيقها  قبلهما  من  امل�شتثمرة  الفعلية 
جلنة اخرى ت�شم ممثلي وزارة الرثوات الطبيعية 
و�شركة �شومو )SOMO ( وكل من ال�شركتن 
للتاأكد   )GENEL( و   )DNO( املذكورتن 
قبلهما  من  وت�شدر  تنتج  التي  النفط  كميات  من 
من  ت�شتح�شل  التي  العائدات  من  التاأكد  وكذلك 
النفط  مبيعات  ع��ن   )SOMO( ���ش��وم��و  ق��ب��ل 
احت�شاب  بغية  ال�شركتن  هاتن  قبل  من  امل�شدر 

امل�شتحقات ب�شورة دقيقة وعادلة. 
من  تدريجيا  االإنتاج  زي��ادة  اإمكانية  البيان  واأك��د 
مئة الف برميل من النفط يوميا اىل مليون برميل 

يوميا خالل اأربع �شنوات املقبلة.
وتوقع ان تكون العائدات النفطية من النفط املنتج 
يف االإقليم خالل ال�شنوات اخلم�ض املقبلة ابتداء 
من )2010( اىل )2014( وعلى التوايل )2.75( 
 ,  )12.45(  , دوالر  مليار   )8.23(  , دوالر  مليار 
دوالر  مليار   )25.62(  , دوالر  مليار   )18.27(
الفعلية  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ن��ف��ق��ات  �شتكون  ح��ن  يف 
�شنويا  ال��ف��رتة  نف�ض  وخ��الل  املقاولة  لل�شركات 
 )0.9( دوالر,  مليار   )1.4( ال��ت��وايل  على  ه��ي 
مليار   )1.2(, دوالر  مليار   )1.05( دوالر,  مليار 
احلكومة  ف��ان  دوالر,ع��ل��ي��ه  مليار   )1.4( دوالر, 
�شايف  تت�شلم  �شوف  املالية(  )وزارة  االحتادية 
العائدات من ال�شركات العاملة يف االإقليم وخالل 
ال�شنوات اخلم�ض املقبلة ومبقدار يزيد على )67( 
مليار دوالر ف�شال عن ا�شرتجاع مبلغ يقل عن )6( 
اأو املقاولن ككلف.    مليارات دوالر اىل ال�شركات 
و�شتكون �شنويا اإجمايل العائدات يف عام 2015 
ال  بكلفة  و  دوالر  مليار   )27( من  اكرث  بعده  وما 

تزيد على )1.5( مليار دوالر �شنويا. 
ان ال���ع���ائ���دات ال������واردة م���ن اإن���ت���اج ال��ن��ف��ط يف 
االقت�شادي  امل�شتوى  رف��ع  اىل  �شتوؤدي  االإقليم 
وكل  ال��ع��راق,  يف  املواطنن  رف��اه  وزي���ادة  العام 
النفطي  القطاع  يف  االإقليم  م�شاركة  ب�شبب  ذل��ك 
مكونات  ج��م��ي��ع  م�شلحة  يف  ي�����ش��ب  ه���ذا  وك���ل 
االحتادية  احلكومة  ندعو  لذا  العراقي,  ال�شعب 
�شامل  اتفاق  اىل  للو�شول  اجل��دي  احل��وار  اىل 

ومل�شلحة العراق ككل.

اأربيل/ املدى
من  اإن  كرد�شتان:  برملان  رئي�ض  نائب  بايز  د.اأر�شالن  قال 
التجربة  مكت�شبات هذه  املرحلة حماية  اأولوياتنا يف هذه 
التي حتققت بدماء ال�شهداء و�شجاعة البي�شمركة و�شمود 
ال�شعب.  وقيم لدى اجتماعه مع وفد من مكتبي �شكرتاريتي 
حرية  ومنظمة  الكرد�شتاين  الدميقراطي  ال�شبيبة  احت��اد 
�شبيبة كرد�شتان  عاليًا العمل امل�شرتك للمنظمتن, وقال اإن 
ال�شبيبة م�شدر حتريك الق�شايا اال�شرتاتيجية والتاريخية, 
ملواجهة  اجليد  التح�شري  وعليهم  ال�شعب  هذا  اأمل  واإنهم 

املهمات احل�شا�شة.

وحول م�شروع املنظمتن اخلا�ض ب�شندوق دعم ال�شبيبة, 
الناحيتن  من  امل�شروع  دعمه  الرملان  رئي�ض  نائب  اأب��دى 
وقبول  احل��وار  ع�شر  هو  وقال" اليوم  واملعنوية,  املادية 
االآخر, وينبغي تربية واإعداد اجليل اجلديد على هذا الفكر, 
كي يتمكنوا يف امل�شتقبل من اإدارة هذه التجربة, واأ�شاف: 
اجلريئة  ال�شيا�شة  ثمرة  هي  لالإقليم  الراهنة  التجربة  اأن 

للقيادة الكردية.
من  القوي  الدعم  لهذا  �شعادته  عن  الوفد  اأع��رب  جانبه  من 
ليكونوا يف  �شي�شعون  اأنهم  واأكدوا  كرد�شتان,  برملان  قبل 

م�شتوى ما ينتظر منهم.

حكومة كرد�ضتان م�ضتعدة ملعاودة ت�ضدير النفط والتباحث ب�ضاأن 
العقود املربمة مع بغداد

بايز: من اأولوياتنا حماية التجربة الكرد�ضتانية

 PUKmedia/ال�سليمانية
اأوقفت وزارة الدفاع يف احلكومة 
بتغيري  ق��راره��ا  تنفيذ  االحت��ادي��ة 
الكليتن الع�شكريتن يف قالجوالن 
وزاخو اىل معاهد تدريبية, وياأتي 
القرار قبل يومن من  تنفيذ  وقف 
اىل  الكليتن  لتغيري  املقرر  املوعد 

معاهد تدريبية.
واأع��ل��ن ج��ب��ار ي���اور االأم���ن العام 
حكومة  يف  البي�شمركة  ل����وزارة 
تنفيذ  وق��ف  ان  كرد�شتان,  اإقليم 

القرار جاء بعد االعرتا�شات التي 
قدمتها حكومة االإقليم على القرار 
بذلها  ال��ت��ي  احل��ث��ي��ث��ة  واجل���ه���ود 
ال��رئ��ي�����ض ج���الل طالباين  م��ن  ك��ل 
والدكتور برهم احمد �شالح وكتلة 
جمل�ض  يف  الكرد�شتاين  التحالف 
النواب ووزارة البي�شمركة لوقف 

تنفيذ القرار.
وكانت وزارة الدفاع يف احلكومة 
�شهر  يف  اأع��ل��ن��ت  ق���د  االحت���ادي���ة 
تغيري  امل���ا����ش���ي  االأول  ك���ان���ون 

بحجة  تدريبية  ملعاهد  الكليتن 
الع�شكرين  ال�شباط  عدد  ارتفاع 

يف العراق.
وو�شف ياور خطوة وزارة الدفاع 
بااليجابية,  ال��ق��رار  تنفيذ  بوقف 
ال�شباط  ن�شبة  ان  اىل  م�����ش��ريًا 
الكرد يف اجلي�ض تبلغ 8%, موؤكدا 
ان ا�شتمرار الكليتن الع�شكريتن 
لزيادة  الفر�شة  اإت��اح��ة  �شاأنه  من 
يف  ال��ك��رد  ال�شباط  متثيل  ن�شبة 

اجلي�ض.

اإيقاف قرار تغيري الكّليتني الع�ضكريتني يف 
قلجوالن وزاخو اإىل معاهد تدريبية

الرئي�س بارزاين

�شورة ار�شيفية الحد حقول العراق النفطية

كو�شرت ر�شول علي مع ال�شفري والقن�شل االملانيني


