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ك������رد�������س������ت������ان������ي������ات

تلك  ي�شاهد  وهو  وال�شعادة  بالفرح  ي�شعر  اأربيل  يزور  من 
اأنحاء  ك��ل  �شملت  التي  ال��ت��ط��ورات  و  العمرانية  النه�شة 
التي  الجهود  تلك  على  ويثني  كرد�شتان،  اإقليم  عا�شمة 
ربما  تبلغ  ال  وبميزانية  ب�شيط،  زم��ن  ف��ي  ذل��ك  ك��ل  اأث��م��رت 
له  بلغ حالها حدًا يرثى  التي  العا�شمة بغداد  ع�شر ميزانية 
كلما تح�شن  الذي  االأمني  بالجانب  ب��دءًا  االأوج��ه  من جميع 
اإعادته �شراعات االأخوة االأعداء اإلى الوراء، وانتهاًء ب�شوء 
التي حولت  الكونكريتية  بالكتل  مرورًا  وترديها،  الخدمات 

اأحياء العا�شمة اإلى مع�شكرات.
في  والتجول  اأرب��ي��ل  اإل��ى  ع��اب��رة  زي���ارة  اإن  قائل  يقول  ق��د 
انطباعًا  تعطي  ال  مناطقها  وبع�ض  الرئي�شية  �شوارعها 
واقعيًا لحالها، وهذا �شحيح ب�شكله العام غير اأن من �شاهد 
عا�شمة االإقليم قبل �شنتين، ولن نقول اأكثر، البد اأن يلم�ض 
الفرق الكبير، ونعتقد اأن هنالك توجهًا بان ال يمر يومًا دون 
اأن ي�شيد �شرحًا يليق بهذه المدينة وتاريخها، واالأدلة على 
ذلك كثيرة منها ما جرى ويجري من حمالت �شيانة في موقع 

القلعة االأثري وفي المنطقة المحيطة بها.
كنا نتمنى اأن ت�شنح الفر�شة لزيارة بع�ض المناطق واالأحياء 
�شنحر�ض  م��ا  وه���ذا  ال�شعبية،  اأي  االإق��ل��ي��م،  ف��ي  الداخلية 
في  منا�شبة  لها ح�شة  تكون  اأن  نتمنى  التي  كاولوية،  عليه 
اأنها �شت�شمل  خطة التطوير الوا�شعة التي وعدت الحكومة 

الق�شبات والقرى ولن تقت�شر على مراكز المدن.
ومع ذلك فان هذا ال يقلل من اأهمية ما �شهدته وت�شهده مدن 
االإقليم من عمران كبير ووا�شع، قد يكون للمركز ح�شة اكبر 
ما  هو  وه��ذا  تلم�شه،  يمكن  عماًل  هنالك  اأن  المهم  لكن  فيه، 
نريده لعا�شمتنا الحبيبة بغداد التي لفها الحزن واالكتئاب 

ب�شبب اأطنان النفايات في �شوارعها المليئة بالمطبات.
وب�شراحة متناهية ومن خالل متابعتي المتوا�شعة  الأو�شاع 
االإقليم، فاأنني لم ا�شمع عن ت�شريحات نارية ورنانة من قبل 
رئي�ض مجل�شها وال حتى من قبل المحافظ نوزاد هادي الذي 
المحافظة  ن�شاطات  ت�شريحاته على رغم  في  مقل  انه  يبدو 
اأنهم تركوا االأعمال هي التي تتحدث، في  الوا�شعة، ويبدو 
اغرقوا  المحافظ  ومعه  المحافظة  مجل�ض  رئي�ض  اأن  حين 
الدنيا بالكلمات والوعود كما اأن كل واحد منهما لديه �شحيفة 
ومكاتب اإعالم، تركز على جوالته وتحر�ض على  متابعة كل 
خطواتهما البعيدة عن هموم وحاجات المواطن البغدادي، 

وطموحاته باإعادة ال�شحكة اإلى وجه مدينته.
بغداد  محافظ  وال  اأربيل  محافظ  اأعرف  ال  فانا  وبالمنا�شبة 
فان  لذا  عالقة،  اأية  مجل�شهما  برئي�ض  اأو  بهما  تربطني  وال 
ما اأ�شير اإليه هنا هو نتاج  جولة �شريعة في �شوارع عا�شمة 
النف�ض  في  الحزن   اأث��ارت  اأ�شعدتني،  ما  بقدر  التي  االإقليم 
بها  االهتمام  �شوء  عن  بغداد  في  الم�شوؤولين  تقاع�ض  على 

واإهمالها بهذا ال�شكل.
وفي الوقت الذي نطمح اأن ت�شهد كل مناطق العراق حمالت 
اإعمار حقيقية، بعيدًا عن مظاهر الف�شاد وتالعب المقاولين 
فيها، ن�شد على يد كل جهد خير في كرد�شتان وغيرها ير�شم 
لوطن  ال�شادق  االنتماء  عن  تف�شح  لمدننا  جديدة  خرائط 

ا�شمه العراق ي�شتحق اأن نقدم له الكثير.
واأخيرًا العبرة باالأعمال ولي�ض االأقوال ونظن اأن جولة في 
بغداد تكفي لتعطي اأكثر من دليل اإدانة على من تعمد ت�شويه 

وجهها الذي تغنى به ال�شعراء.

 �أربيل/ �سالي جودت

ت�شم  التي  البرلمانية  اللجنة  قدمت 
الكرد�شتانية والتغيير  الكتل  ممثلي 
والجماعة  االإ����ش���الم���ي  واالإت����ح����اد 
ال�شليمانية  ل��م��دي��ن��ة  االإ���ش��الم��ي��ة 
رئي�ض  اإل����ى  ت��ق��ري��ره��ا  واأط���راف���ه���ا 
الدعوة  ت�شمن  كرد�شتان  ب��رل��م��ان 
لتهيئة االأر�شية للحوار والم�شالحة 
الخما�شي على طاولة  الحوار  وبدء 

واحدة ووقف الحمالت االإعالمية.
ا�شتقبال  اللجنة خالل  وا�شتعر�شت 
نبذة  لها  كرد�شتان  برلمان  رئي�ض 
واأن�شطتها  ت�شكيلها  اأه����داف  ع��ن 
كممثلين  اأج��رت��ه��ا  التي  وال��ل��ق��اءات 
الأه���ال���ي ال�����ش��ل��ي��م��ان��ي��ة واأط���راف���ه���ا، 
ال�شليمانية  م��ح��اف��ظ  م��ع  ول��ق��ائ��ه��م 
وم����دي����ر االآ�����ش����اي���������ض ال����ع����ام في 
ال�شليمانية ومدير �شرطة ال�شليمانية 
ال�شيا�شيين  ال��م��ك��ت��ب��ي��ن  وزي������ارة 
الكرد�شتاني  الديمقراطي  للحزب 
الكرد�شتاني  ال��وط��ن��ي  واالإت���ح���اد 
االإ�شالمي  التغيير واالإتحاد  وحركة 
وا�شتعداد  االإ���ش��الم��ي��ة،  والجماعة 
الحوار  الإج�����راء  االأط�����راف  جميع 

الخما�شي.
برلمان  رئ��ي�����ض  اأ����ش���اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
كركوكي  كمال  ال��دك��ت��ور  كرد�شتان 
ب��ج��ه��ود ه�����وؤالء االأع�������ش���اء، وق���ال 
واالأف���راد  االأط����راف  جميع  على  اإن 
�شتتم  وحينئذ  بالقانون  االل��ت��زام 

معالجة الم�شاكل ب�شكل �شحيح.
والحكومة  البرلمان  اأن  واأ���ش��اف: 

وقانونيتان  �شرعيتان  موؤ�ش�شتان 
ف���ي االإق���ل���ي���م وم����ن واج��ب��ه��م��ا حل 
ال��م�����ش��اك��ل وم���ن واج����ب االأط�����راف 
التقرير  اإن  بالقانون، وقال  االلتزام 

�شتتم اإحالته اإلى الجهات المعنية.
اآخر رحب رئي�ض برلمان  من جانب 
كركوكي  كمال  ال��دك��ت��ور  كرد�شتان 
التركي  بالبرلمان  ال�شابق  الع�شو 

اإقليم  ي�����زور  ال�����ذي  خ��ال�����ض  زي����ا 
كرد�شتان حاليًا.

ا�شتقباله  خ����الل  ك��رك��وك��ي  واأك�����د 
خال�ض  في مبنى البرلمان اأن تجارب 
اأثبتت  والمعا�شر  القديم  التاأريخ 
والديمقراطية  ال�����ش��الم  اأن  حقيقة 
النجاح  نحو  اإل��ى  يقودنا  والتاآخي 
تحل  ال  ال��م�����ش��اك��ل  واأن  وال���ت���ق���دم 

والو�شائل  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة  ع��ب��ر  اإال 
�شيا�شة  ع��ال��ي��ًا  وق�����ّدر  ال�����ش��ل��م��ي��ة، 
االنفتاح الديمقراطي في تركيا لحل 
�شيا�شة  واعتبرها  الكردية،  الق�شية 
اإن  وقال  الم�شاكل،  لمعالجة  حكيمة 
ما تم اتخاذه لحد االآن خطوة جيدة 

وينبغي ال�شعي من اأجل المزيد.
ال�شابق  الع�شو  اأع���رب  جانبه  م��ن 

خال�ض،  زي��ا  التركي  البرلمان  ف��ي 
اأورده  م���ا  ب��ح�����ش��ب  ال��ل��ق��اء،  خ���الل 
لزيارة  �شعادته  عن  البرلمان  موقع 
بم�شار  واإع��ج��اب��ه  كرد�شتان  اإقليم 
مجال  ف��ي  وال��ت��ط��ور  الديمقراطية 

االإعمار والتنمية في االإقليم.
كما ا�شتقبل رئي�ض برلمان كرد�شتان 
مكتبه  ف��ي  كركوكي  كمال  الدكتور 

اأرمينيا  جمهورية  ب��رل��م��ان  ع�شو 
مرافقًا  ووف�����دًا  ���ش��ادوي��ان  روب��ي��ن 
اللقاء  ���ش��ادوي��ان خ���الل  ل���ه، ون��ق��ل 
االأرميني  البرلمان  رئي�ض  تحيات 
اآماًل  كرد�شتان،  برلمان  رئي�ض  اإل��ى 
البرلمانين،  بين  ال��ع��الق��ات  تمتين 
برلمان  لرئي�ض  ر�شمية  دعوة  وقدم 
اأرمينيا،  برلمان  لزيارة  كرد�شتان 
واأعرب عن اإعجابه بما ي�شهده اإقليم 
كرد�شتان من تقدم في حركة االإعمار 
اأر�شية  ذل��ك  معتبرًا  واال���ش��ت��ق��رار، 
الم�شتثمرون  ي��ق�����ش��ده��ا  م��الئ��م��ة 
مختلف  م��ن  الر�شاميل  واأ���ش��ح��اب 
ال���ب���ل���دان ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، واأب�����دى 
ا�شتعداد بالده لفتح قن�شلية لها في 
معه  متينة  عالقات  واإق��ام��ة  االإقليم 

والم�شاركة في اإعماره وتنميته.
الوفد  ك��رك��وك��ي  ح��ّم��ل  المقابل  ف��ي 
برلمان  ل��رئ��ي�����ض  ت��ح��ي��ات��ه  ال�����ش��ي��ف 
قوا�شم  ه��ن��اك  اإن  وق���ال  اأرم��ي��ن��ي��ا، 
الجانبين،  تجمع  ع��دي��دة  م�شتركة 
على  بينهما  العالقات  تعزيز  متمنيًا 
مختلف ال�شعد، وقبل الدعوة لزيارة 
البرلمان االأرميني، وتمنى اأن يقوم 
اأي�شًا  االأرم��ي��ن��ي  ال��ب��رل��م��ان  رئي�ض 
بزيارة اإقليم كرد�شتان، واأن ت�شاهم 
والم�شتثمرين  االأرمينية  ال�شركات 
االأرمن في حملة االإعمار في االإقليم.
العالقات  بحث  اإلقاء  في  ج��رى  كما 
ال�شعبين  بين  العريقة  التاريخية 
و�شبل تعزيز العالقات الدبلوما�شية 
والثقافية  واالقت�شادية  والتجارية 

والريا�شية.

كـركـوكـي يت�سـلـم تقرير �للجنة �لبرلمانية لتهيئة 
�أر�سية للحو�ر و�لم�سالحة

��ستقبل نائبًا �أرمينيًا وع�سو�ً �سابقًا في �لبرلمان �لتركي

تعلن ال�ش���ركة العام���ة للبيطرة اإحدى ت�ش���كيالت وزارة الزراعة الكائن���ة يف الوزيرية 
خلف املعهد الق�ش���ائي عن مناق�شة جتهيز م�ش���روع املواقع اللوج�شتية     Gisباملواد 

التالية:
Gps 1- اأجهزة
Gis 2- برامج

3- اأجهزة حا�شوب حممول
)80in ( 2م x 4- طابعة خرائط 2م
)4z in ( مx1 5- طابعة خرائط 1م

6- برنامج كوكل ابرث
7- اأجهزة كامريات ديجتل

فعلى الراغبني يف اال�ش���راك تقدمي عطاءاتهم على املناق�ش���ة املذكورة اآنفا وللح�شول 
على م�ش���تنداتها مراجعة مقر ال�شركة العامة للبيطرة / �شعبة العقود العامة الكائن يف 
الوزيرية خلف املعهد الق�شائي لقاء مبلغ )50000( خم�شون األف دينار غري قابل للرد 
عل���ى اأن يقدم العر�ض بظرف مغلق وخمتوم موؤ�ش���را عليه ا�ش���م املناق�ض واملناق�ش���ة 
مرفقا به الوثائق وامل�شتم�شكات املطلوبة يف املناق�شة والتاأمينات االأولية بن�شبة )%1( 
من مبلغ العطاء مبوجب �ش���ك م�ش���دق اأو خطاب �شمان م�شريف �ش���ادر الأمر ال�شركة 
و�ش���وف يهمل كل عر�ض غري م�شتوف لل�ش���روط وامل�شتم�شكات املطلوبة يف املناق�شة 
علما "اأن ال�ش���ركة غري ملزمة بقبول اأوط���اأ العطاءات واأن اآخر موعد لتقدمي العطاءات 
هو ال�ش���اعة الثانية ع�ش���ر من يوم الغلق امل�ش���ادف 2011/7/10 و�ش���يكون الفتح يف 
ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف من يوم الغلق اأعاله ويف حالة يوم الغلق عطلة ر�شمية 
يكون الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه ويتحمل من تر�ش���و عليه املناق�شة اأجور ن�شر 

االإعالن ور�شم الطابع.
د. �سالح فا�سل عبا�س
�ملدير �لعام
رئي�س جمل�س �لإد�رة
د. �سربي رجب �سالح
م. مدير عام 

م/ �إعالن
)مناق�سة رقم/2011/4(

الزراعة  وزارة  ت�شكيالت  اإح��دى  للبيطرة  العامة  ال�شركة  تعلن 
جتهيز  مناق�شة  عن  الق�شائي  املعهد  خلف  الوزيرية  يف  الكائنة 

اأقرا�ض وبنادق وخراطي�ض �شيد الإبادة الكالب ال�شائبة.
العامة  ال�شركة  مراجعة  باملناق�شة  اال�شراك  يف  الراغبني  فعلى 
�شروط  من  ن�شخة  �شراء  لغر�ض  العامة  العقود  �شعبة  للبيطرة/ 
األف  خم�شون   )50000( قدره  مبلغ  لقاء  واملوا�شفات  املناق�شة 
دينار غري قابل للرد على ان يقدم العر�ض بظرف مغلق وخمتوم 
ال�شاعة  اأق�شاه  موعد  يف  واملناق�شة  املناق�ض  ا�شم  عليه  موؤ�شرًا 
الوثائق  به  مرفقًا   2011/6/13 املوافق  ي��وم  من  ع�شر  الثانية 
بن�شبة  االأولية  والتاأمينات  املناق�شة  يف  املطلوبة  وامل�شتم�شكات 
�شمان  خطاب  او  م�شدق  �شك  مبوجب  العطاء  مبلغ  من   )%1(
بعد  ي��رد  عر�ض  كل  يهمل  و�شوف  ال�شركة  الأم��ر  �شادر  م�شريف 
املطلوبة  وامل�شتم�شكات  لل�شروط  م�شتوف  غري  اأو  اأع��اله  املوعد 
العطاءات  اأوط��اأ  بقبول  ملزمة  ال�شركة غري  ان  علمًا  املناق�شة  يف 
و�شيتم  االإع��الن  ن�شر  اأج��ور  املناق�شة  عليه  تر�شو  من  ويتحمل 
ال��ث��ان��ي��ة ع�شر وال��ن�����ش��ف م��ن يوم  ال�����ش��اع��ة  ال��ع��ط��اءات يف  ف��ت��ح 

.2011/6/13
مع التقدير...

د. �سالح فا�سل عبا�س
�ملدير �لعام
رئي�س جمل�س �لإد�رة
 2011/5/8

يتقدم ال�شيد 
)علي فليح ح�سن( 
والتربيكات  التهاين  باأحر 
جا�سم(  )�أرك��ان  لل�شي���د 

اجلميلة  ط��ف��ل��ت��ه  م���ي���الد  ع���ي���د  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال�شالمة  اأبناء  من  الله  جعلها  )مع�س�وم�ة(. 

ومتمنني لها دوام ال�شحة والعافية

م/ �إعالن )مناق�سة رقم/2011/6(

ــــة ــــئ ــــن ــــه ت

فقــــد�ن
الرافدين  كلية  م��ن  ال�����ش��ادرة  ال��ه��وي��ة  مني  ف��ق��دت 
)نور  با�شم  واملعلوماتية  االإح�شاء  ق�شم  اجلامعة 
ممن  يرجى  الرابعة.  املرحلة  يا�شني(  �شامل  الدين 

يعرث عليها ت�شليمها اإىل جهة االإ�شدار.

وز�رة �لنفط
�سركة خطوط �لنابيب �لنفطية )�سركة عامة(

م/ �ع�����الن
تعلن �شركتنا عن وجود املناق�شة املرقمة )2011/7( واخلا�شة ب�)عبور ثالثة انابيب حتت نهر دجلة 
يف منطقة الفتحة بني بيجي- كركوك( فعلى الراغبني من ذوي االخت�شا�ض احلاملني هوية ت�شجيل 
الدرجة  التخطيط والتعاون االمنائي من  لعام 2011 وال�شادرة عن وزارة  املفعول  النافذة  املقاولني 
الرابعة كحد ادنى مراجعة مقر ال�شركة يف الدورة/ الق�شم القانوين لالطالع على ال�شروط واملوا�شفات 
املطلوبة يف املناق�شة لقاء مبلغ قدره )200000( فقط مائتا الف دينار ال غري )غري قابلة للرد( وتودع 
العطاءات يف �شندوق جلنة العقود الهند�شية يف مقر ال�شركة يف الدورة. علما ان اخر موعد لقبول 
غري  العطاءات  و�شتهمل   2011/6/15 امل�شادف  االرب��ع��اء  ليوم  الر�شمي  ال��دوام  نهاية  العطاءات 
ال�شروط املبينة  لل�شروط املطلوبة يف املناق�شة او الغري مطابقة للموا�شفات املطلوبة او  امل�شتوفية 

الحقا:-
1. تقدمي تاأمينات اولية بن�شبة )1%( من املبلغ العطاء املقدم من امل�شرك يف املناق�شة تقدم على �شكل 
�شك م�شدق او خطاب �شمان با�شم �شركة خطوط االنابيب النفطية )�شركة عامة( نافذة ل�شتة ا�شهر من 
تاريخ تقدمي العطاء يغطي فرة االحالة و�شوف يتم ا�شتبعاد العطاءات التي مل ترفق بها التاأمينات 

االولية املطلوبة او التي يقل مبلغ تاأميناتها عن ن�شبة )1%( املبني اعاله.
2. ال يقل راأ�ض مال ال�شركة عن )2( مليار عراقي.

االنابيب  �شركة خطوط  اىل  ا�شلي ومعنون  لل�شرائب  العامة  الهيئة  من  الذمة  براءة  كتاب  ارفاق   .3
النفطية نافذ املفعول لعام 2011.

4. ارفاق جميع م�شتندات املناق�شة مع هوية ت�شنيف املقاولني النافذة وال�شادرة عن وزارة التخطيط 
امل�شتم�شكات  وجميع  الهاتف  ورقم  الكامل  العنوان  وذكر  املماثلة  واالعمال  ال�شركة  تاأ�شي�ض  و�شهادة 

املطلوبة.
هوية  من  )ن�شخة  العطاء  مع  التالية  ال�شخ�شية  امل�شتم�شكات  من  ن�شخ  ارف��اق  العطاء  مقدم  على   .5

االحوال املدنية و�شهادة اجلن�شية العراقية وبطاقة ال�شكن والبطاقة التموينية(.
6. �شيتم حجب البطاقة التموينية مبوجب كتاب �شادر عن وزارة التجارة يقدم من قبل �شاحب العطاء 

الفائز عند التعاقد.
7. ان ال�شركة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات �شعرًا او اأي عطاء اخر.

�ملدير �لعام8. �شيتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن.

وز�رة �لنفط
�سركة �حلفر �لعامة - �سركة عامة

م/ تنويه من �سركة �حلفر �لعر�قية )IDC(/ وز�رة �لنفط

 /2011  /IDC" املرقمة  املناق�شة  غلق  موعد  متديد  تقرر 
لوحدات  تكميلية  بتجهيز معدات  CEM.ACC" واخلا�شة 
يف   2011/5/25 امل�شادف  االربعاء  يوم  يف  ليكون  الت�شميت 
ال�شاعة الواحدة بعد الظهر بدال من يوم االثنني 2011/5/16.
�ملدير �لعام
رئي�س جمل�س �لد�رة

"Attention Ffrom Iraqi 
Drolling Company )IDC("

It has been decided to extend the closing 
date of the tender "IDC/ 2011/ CEM.
ACC"، Supplying integral equipments 
for cementing units to be on Wednesday 
25th، may، 2011 instead of Monday 16th، 
may،2011.
Director General
عادل عبود
ع�. �ملدير �لعام

KRG  /أربيل� 

ال��ع��راق برئا�شة  ل��دى  زار وف��د بعثة االإحت���اد االأوروب���ي 
التابعة  امل�شاعدات  برامج  م�شوؤول  �شتيمبريك  اأنطوان 
لالحتاد االأوروبي، دائرة العالقات اخلارجية يف حكومة 
اإقليم كرد�شتان، واجتمع مع م�شوؤول العالقات اخلارجية 
امل�شرك،  االهتمام  ذات  امل�شائل  لبحث  م�شطفى  ف��الح 
الثنائية بني اجلانبني،  العالقات  �شبل تعزيز  اإىل  اإ�شافة 
ورفع اآفاق التعاون امل�شرك، و�شرورة االهتمام بربامج 
القانون  ���ش��ي��ادة  وتطبيق  ال�شحي  وال��ن��ظ��ام  ال��درا���ش��ة 

وحقوق االإن�شان.

ق�شم  يف  ال��ربام��ج  مدير  اأع���رب  االج��ت��م��اع  م�شتهل  ويف 
لزيارة  �شعادته  عن  االأوروب���ي  االإحت���اد  يف  امل�شاعدات 
للقاء  من خاللها  الفر�شة  له  اأتاحت  التي  كرد�شتان  اإقليم 
امل�����ش��وؤول��ني يف االإق��ل��ي��م، كما اأع���رب ع��ن رغ��ب��ة االإحت���اد 
ال��ع��الق��ات م��ع��ه وذل���ك يف �شبيل  االأوروب�����ي يف ت��ع��زي��ز 
االهتمام اأكرث يف �شتى املجاالت يف اإطار برامج االإحتاد 
امل�شاريع يف  العراق وتنفيذ عدد من  االأوروب��ي مل�شاعدة 

اإقليم كرد�شتان.
كما اأعرب اأنطوان �شتيمبريك كمبعوث لالحتاد االأوروبي 
تقدمي  ال��رغ��ب��ة يف  ع��ن  االإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  م��وق��ع  بح�شب 
امل�شاعدات من اأجل تقدم وازدهار االإقليم وذلك من خالل 

برامج امل�شاعدات وخا�شة يف جماالت ال�شحة والتعليم 
ونظام العدل وتعزيز القدرات الذاتية، اإ�شافة اإىل جمال 
النازحني  مع  التعامل  وكيفية  امل��دين  املجتمع  منظمات 
اأجربوا على ترك مناطقهم ب�شبب تردي االأو�شاع  الذين 
اإقليم  اإىل  وتوجهوا  ال��ع��راق  اأن��ح��اء  بع�ض  يف  االأمنية 

كرد�شتان بحثًا عن مالذ اآمن.
العالقات  م�����ش��وؤول  م�شطفى  ف���الح  اأع����رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
اخلارجية يف حكومة االإقليم عن �شروره ملبادرة االإحتاد 
مع  بالتعاون  امل�����ش��اع��دات  ب��رام��ج  تنفيذ  يف  االأوروب����ي 
حكومة اإقليم كرد�شتان، كما ثمن عاليًا امل�شاريع اخلدمية 
التي اأجنزتها بعثة االإحتاد االأوروب��ي يف بع�ض مناطق 

االإقليم.
واأ�شاف م�شطفى اإىل اأن تلك امل�شاريع كانت ذات منفعة 
خا�شة ملجتمعنا ال�شيما يف خلق جمتمع ح�شاري متقدم، 
كما �شلط ال�شوء على اأهمية دعم الطاقات الذاتية وتهيئة 
ال��ك��وادر م��ن اأ���ش��ح��اب اخل���ربة يف اإط���ار ب��رام��ج تعزيز 

القدرات الذاتية.
ويف حمور اآخر من اللقاء، تبادل اجلانبان االآراء حول اآخر 
امل�شتجدات واأو�شاع اإقليم كرد�شتان والو�شع االأمني يف 
لرئي�ض  االإ�شالحي  الربنامج  على  ال�شوء  االإقليم و�شلط 
اإىل  الداعي  االإقليم  الوزراء يف  اإقليم كرد�شتان وجمل�ض 

�شمان حكم ر�شيد يف االإقليم.

�لعالقات �خلارجية �لكرد�ستانية تبحث مع وفد بعثة �لإحتاد �لأوروبي �آفاق �لتعاون �مل�سرتك

كركوكي مع اللجنة الربملانية


