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حكومة الإقليم :ق�صف املناطق احلدودية
انتهاك فا�ضح ل�سيادة العراق

تلبية لدعوة من الرئي�س بارزاين

دانيـــــال ميتــران تـــزور �إقليــــم كـرد�سـتــان
الأ�سبــوع املقبـــل

�أربيل /املدى

دانت حكومة �إقليم كرد�ستان معاودة مدفعية اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ق�صفها القرى احل��دودي��ة يف �إقليم
كرد�ستان وطالبت طهران باحرتام �سيادة العراق وااللتزام
بالقانون ال��دويل واح�ترام العالقات بني �إي��ران والإقليم
ووقف ق�صف قواتها غري املربر �أرا�ضي الإقليم.
و�أ���ص��درت حكومة الإق��ل��ي��م بيانا ج��اء فيه :م��ع الأ�سف،
عاودت قوات اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،ودون �أي
مربر ،ق�صف املناطق احلدودية لإقليم كرد�ستان العراق
بكثافة ،ويعد هذا انتهاكا فا�ضحا ل�سيادة العراق و�أر�ض
�إقليم كرد�ستان ،وعامال لتخريب الأم��ن واال�ستقرار يف

�أربيل /املدى

من امل�ؤمل ان تزور ال�سيدة دانيال
ميرتان �إقليم كرد�ستان يف الأ�سبوع
امل��ق��ب��ل ،ب��دع��وة م��ن رئ��ي�����س الإقليم
م�سعود بارزاين.
�أع��ل��ن ذل��ك ال��دك��ت��ور ف��ري��دري��ك تي�سو
القن�صل ال��ع��ام الفرن�سي يف �أربيل
بح�سب ف�ضائية كرد�ستان ت��ي يف
وقال� :ستزور ال�سيدة دانيال ميرتان
ال�صديقة القدمية واملقربة لل�شعب
الكردي� ،إقليم كرد�ستان العراق يف
الأ�سبوع املقبل.
و�أو���ض��ح� :أن زي��ارة ال�سيدة ميرتان
ت���أت��ي ب��ن��اء ع��ل��ى دع���وة ر���س��م��ي��ة من
رئ��ي�����س �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان م�سعود
ب������ارزاين ،وع��ل��ى الأغ���ل���ب �ستكون
الزيارة ودية.
و�أ���ض��اف ال��دك��ت��ور تي�سو� :ستتخلل
ال��زي��ارة افتتاح مدر�ستني للدرا�سة
ال��ف��رن�����س��ي��ة يف م���دي���ن���ت���ي �أرب���ي���ل
وال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة ،و���س��ت��ت��م ت�سمية
امل��در���س��ت�ين ب��ا���س��م ال�����س��ي��دة دانيال
ميرتان.

5

املنطقة.
ونحن يف حكومة �إقليم كرد�ستان ندين ب�شدة ق�صف ناحية
�سيدكان التابعة لق�ضاء �سوران وناحية زاراوه التابعة
لق�ضاء ب�شدر يوم  2009/10/1من قبل قوات اجلمهورية
الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة� .إن ا�ستمرار ق�صف تلك املناطق
احلدودية ال يخدم �إقامة عالقات �صداقة وجرية ح�سنة،
ل��ذا نطالب اجلمهورية الإ�سالمية الإي��ران��ي��ة ب���أن توقف
الق�صف غري املربر لتلك املناطق ،واحرتام �سيادة العراق
والقانون الدويل والإرادة ال�سلمية ل�شعب كرد�ستان ،لأن
هذا الق�صف الي�صب يف م�صلحة �أحد عدا الدمار وتهجري
املواطنني الآمنني العزل.

�إقبال �ضعيف على مراكز حتديث �سجل الناخبني يف دهوك
دهوك /املدى

القن�صل الفرن�سي

رئي�س اقليم كرد�ستان

�أعلن مكتب دهوك للمفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات �أن مراكز
حت��دي��ث �سجل ال��ن��اخ��ب�ين �شهدت
�إق��ب��اال �ضعيفا قيا�سا باحلمالت
ال�سابقة لتحديث �سجل الناخبني.
وقال بيار طاهر مدير مكتب دهوك،
بح�سب "راديو �سوا"� :إن مراكز
حت��دي��ث �سجل ال��ن��اخ��ب�ين �شهدت
�إق��ب��اال �ضعيفا من املواطنني على
الرغم من توزيع بطاقات معلومات

الناخبني بن�سبة  96باملائة على
ال�سكان داخل املحافظة.
و�أرج���ع ط��اه��ر الإق��ب��ال ال�ضعيف
�إىل عملية التحديث التي �شهدتها
حم��اف��ظ��ات �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان يف
ال�����ش��ه��ري��ن اخل��ام�����س وال�ساد�س
من هذا العام ،واعتقاد عدد كبري
م���ن ال��ن��ا���س ب�����أن ت���وزي���ع بطاقة
ال���ن���اخ���ب ع��ل��ي��ه��م ي��ع��و���ض��ه��م عن
م��راج��ع��ة امل��راك��ز ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
عدم قيام املفو�ضية بحملة دعائية

ق��وي��ة وخ��ا���ص��ة يف ب��داي��ة مرحلة
الت�سجيل.
ي��ذك��ر �أن م���راك���ز حت��دي��ث �سجل
الناخبني �شهدت �إقباال �ضعيفا يف
عموم البالد ما �أث��ار خماوف لدى
املفو�ضية م��ن ت��ك��رار ال�سلبيات
التي حدثت يف انتخابات جمال�س
املحافظات العام املا�ضي ،عندما مل
يتمكن الآالف م��ن امل��واط��ن�ين من
العثور على �أ�سمائهم يف مراكز
االقرتاع.

فيلمان كرديان ي�شاركان يف مهرجان �سينمائي الأ�سبـــوع املقبـــل افتتـــاح بــور�صــة الإقـــليــم
ال�سليمانيةPUKmedia/
ي�����ش��ارك ف��ي��ل��م��ان ك���ردي���ان م��ن �إقليم
ك��رد���س��ت��ان يف م��ه��رج��ان Pusan
ال�سينمائي يف كوريا اجلنوبية �ضمن
دورته الرابعة ع�شرة.
ويحكي �أح��د الأف�لام " فيلم هرمان"
ق�صة عاطفية حدثت خ�لال عمليات
الأن����ف����ال ال���ت���ي وق���ع���ت يف مناطق
م��ن �إقليم كرد�ستان يف ع��ام 1988
و�سي�شارك يف املهرجان وفد من ثالثة
�أع�ضاء.
وق����ال خم���رج ال��ف��ي��ل��م ح�����س�ين ح�سن
بح�سب "راديو �سوا" :نحن ب�صدد
ال�سفر �إىل كوريا اجلنوبية للم�شاركة
يف م��ه��رج��ان ب��و���س��ان ال������دويل يف
دورت���ه ال����ـ ،14وم��ن امل���ؤم��ل �أن يتم
افتتاح املهرجان يف الـ  18من ال�شهر
اجلاري ،و�أقوم �شخ�صيا بدور املمثل
الرئي�س يف الفيلم".
وخل�������ص خم�����رج ف��ي��ل��م "هرمان"
ال�صعوبات التي واجهته خالل القيام
بت�صوير الفيلم و�إخراجه بـ"ال�صعوبة

ال�����ش��دي��دة يف ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ممثلني
�أك���ف���اء وخ��ا���ص��ة بالن�سبة للن�ساء،
بالإ�ضافة �إىل االفتقار للأجهزة الفنية
وخمتربات لطبع وحتمي�ض الأفالم".

و�أعلن املخرج ح�سن عن م�شاركة فيلم
كردي اخر يف املهرجان ،م�شددا على
�أهمية امل�شاركة يف مهرجان من هذا
احلجم.

مل�صق لفيلم هرمان

�أربيل /املدى
ك�شف رئي�س جلنة بور�صة �إقليم كرد�ستان
ان ت��رت��ي��ب��ات ت�أ�سي�س ب��ور���ص��ة �أو�شكت
على االنتهاء ،وان الإج���راءات القانونية
املتعلقة بها يف بغداد قد تنتهي يف غ�ضون
الأ�سبوع املقبل ،فيما قال خبري اقت�صادي
ان االقت�صاد يف الإقليم مل يبلغ امل�ستوى
الذي يتطلب �إقامة بور�صة يف الإقليم.
وقال عبد الله احمد رئي�س جلنة البور�صة
يف الإقليم ،بح�سب (�آكانيوز)�" :سنبا�شر
بعد �أ�سبوع بت�أ�سي�س بور�صة اقت�صادية
يف �إقليم كرد�ستان ،وقد �أب��دت � 15شركة
م�ساهمة يف البور�صة ا�ستعدادها للإ�سهام
يف بور�صة الإق��ل��ي��م ،ع�بر ت���أم�ين ر�ؤو����س
�أموال �ضخمة ،و�سنبقى بحاجة اىل ر�ؤو�س
�أم��وال اكرب من ذلك �إ�ضافة اىل ا�ست�صدار
ال�سندات املالية يف الإقليم".
و�أو�ضح "�ستكون بدايات عمل البور�صة
يف الإق���ل���ي���م م���ن خ��ل�ال ت�����داول الأوراق
النقدية وال�سندات املالية ،ومن ثم ميكن
تو�سيع نطاق عملها لتتو�سع معها احلركة
االقت�صادية التي تزيد من ر�ؤو�س الأموال
تدريجيا وتو�سع نطاقها ،علما ان  % 20من

الأ�سهم تعود حلكومة الإقليم  % 10منها
�ستعر�ض للبيع وبو�سع �أي �شركة او رجل
اعمال �شرا�ؤها لي�ساهم بها يف البور�صة".
و�أ����ض���اف :ان "حكومة �إق��ل��ي��م كرد�ستان
ت�سعى اىل جلب وا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال
ك��ب�يرة ع�بر ه��ذه ال��ب��ور���ص��ة ،بغية تعزيز
م�ستوى اال���س��ت��ث��م��ار وخ�صو�صا ت���داول
الأوراق النقدية وال�سندات املالية ،كي يتم
بيع و�شراء النفط والذهب عرب البور�صة
ذاتها" .من جانبه ق��ال اده��م ك��رمي رئي�س
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي يف �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان يف
ت�صريح لـ (�آك��ان��ي��وز)" :طبقا للإجراءات
القانونية التي تتخذ يف بغداد ،فان جهودا
م�ضنية تبذل حاليا لفتح بور�صة مالية يف
�إقليم كرد�ستان وذلك بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص وال�شركات امل�ساهمة التي ت�ستثمر
وتوظف �أموالها يف البور�صة".
وتابع قائال "افتتاح البور�صة من �ش�أنه
�إنعا�ش االقت�صاد يف الإقليم خ�صو�صا وان
�أ�سواق الإقليم تخلو حتى الآن من ال�سندات
املالية� ،إ�ضافة اىل ان البور�صة يف الإقليم
�ست�سهم يف ا�ستقطاب مزيد م��ن ر�ؤو���س
الأم��وال الأجنبية وامل�ستثمرين الأجانب

اعالن �صادر من دائرة امل�ست�شار القانوين
وزارة الدفاع  -املحكمة الع�سكرية يف بغداد

رئي�س قائمة الرافدين يف الربملان:

ال ن�سمي �أنف�سنا �أقليات ونعمل للحفاظ على ما حتقق من مكت�سبات
لأبناء �شعبنا
�أربيل� /سايل جودت

قال �سامل كاكو رئي�س قائمة الرافدين يف برملان �إقليم
كرد�ستان :ان غايتنا لي�ست ال�سلطة امنا التناف�س على
خدمة �أبناء ال�شعب وان يكون دورن��ا فعاال وحقيقيا
وغري مهم�ش يف الربملان احلايل.
ودعا يف حوار مع (امل��دى) اىل تر�سيخ قيم الت�سامح
والأخوة بني كل مكونات ال�شعب العراقي وا�ستعر�ض
تاريخيا ان��خ��راط القائمة يف العمل ال�برمل��اين فقال:
بالن�سبة لتمثيلنا يف ال�برمل��ان الب��د م��ن ال��ع��ودة اىل
الوراء قليال فنحن مل نركب موجة احلركة ال�سيا�سية
يف الآون�����ة الأخ��ي��رة ،ب��ل ن��ح��ن ك��ح��رك��ة دميقراطية
ا���ش��وري��ة ت���أ���س�����س��ت م��ن��ذ  1979ع��ن��دم��ا ك��ان��ت ق��وات
و�سلطات النظام ال�سابق يف اوج قوتها يف بغداد ،وقد
عار�ضناه منذ ذلك الوقت و�أ�س�سنا احلركة الدميقراطية
اال�شورية يف بغداد �سر ًا ،فجرى عمل احلزب ال�سري
اىل �سنة  1982حيث مت ك�شفنا من قبل �أجهزة النظام
املباد والقي القب�ض على رفاقنا القياديني الأربعة الذين
اعدموا �سنة  1984وفر البع�ض الآخر منهم اىل جبال
كرد�ستان �أ�سوة ب�أ�شقائهم الكرد واملعار�ضة العراقية
ملقاتلة النظام.
وخ�ل�ال ال��ف�ترة م��ن  1982ولغاية  1991م��ر �شعبنا
بظروف �صعبة منها عمليات االنفال عندما كان رفاقنا
يف اجلبال حاملني ال�سالح جنبا اىل جنب مع املنا�ضلني
االك���راد و�شاركنا يف كافة امل���ؤمت��رات واالجتماعات
اخلا�صة باملعار�ضة العراقية �ضد النظام الدكتاتوري،
ويف ع��ام  1991كنا اح��د الف�صائل ال�سبعة للجبهة
الكرد�ستانية التي كانت ن��واة انتفا�ضة �آذار املجيدة
التي كان من ثمارها برملان �إقليم كرد�ستان واالنتخابات
الربملانية يف �إقليم كرد�ستان �سنة .1992
و�أ���ض��اف :ب�صفتنا اح��د الف�صائل ال�سبعة امل�ؤ�س�سة
للجبهة الكرد�ستانية �شاركنا يف انتخابات برملان
كرد�ستان عام  1992حيث كانت لنا كوتا كاملة ولي�ست
ناق�صة كما يف االنتخابات املا�ضية حيث خ�ص�صت 5
مقاعد للآ�شوريني (�سريان كلدان ا�شوريون) ،وهناك
�أربع قوائم تتناف�س على املقاعد اخلم�سة منها القائمة
الدميقراطية للحركة الآ�شورية التي منثلها وت�سمى
بالقائمة البنف�سجية وق��ائ��م��ة مناف�سة م��ن احلزب
ال�شيوعي العراقي با�سم قائمة كلدوا�شور وقائمة
ثالثة با�سم م�سيحيو كرد�ستان املوحدة التابعة للحزب
ال��دمي��ق��راط��ي الكرد�ستاين ،القائمة ال��راب��ع��ة ت�سمى
قائمة الدميقراطي امل�سيحي التابعة لالحتاد الوطني
الكرد�ستاين ،اال ان النتائج كانت مر�ضية بقناعتنا
وقناعة جميع �شعب كرد�ستان ،وتعد االنتخابات التي
جرت �سنة  1992بر�أيي من �أنزه االنتخابات وح�صلت
احلركة الدميقراطية الآ�شورية على  4مقاعد من خم�سة
والقائمة التابعة للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين
ح�صلت على املقعد اخلام�س ،اما القائمتان التابعتان
للحزب ال�شيوعي ال��ع��راق��ي واالحت����اد ال��وط��ن��ي فلم
حت�صال على مقعد.
حينئذ ب��د�أت م�شاركتنا يف ال�سلطة الت�شريعية منذ
 1992/5/19ب���أرب��ع��ة م��ق��اع��د م��ن �ضمن م��ئ��ة مقعد
لربملان كرد�ستان �آن��ذاك ,ثم �شاركنا يف حكومة �إقليم
كرد�ستان منذ ت�أ�سي�سها يف 1992/7/4و ك��ان من
ن�صيبنا وزارة اال�شغال والإ�سكان يف الت�شكيلة الأوىل

والثانية ،اما يف الثالثة والرابعة فكان ن�صيبنا وزارة
ال�صناعة والطاقة التي ت�شمل ال�صناعة والكهرباء
وامل��وارد الطبيعية(النفط) ،ويف الت�شكيلة اخلام�سة
مل يتم منحنا �أي وزارة فلم منثل يف احلكومة رغم
ان التحالف الكرد�ستاين خ�ص�ص لنا وقتها مقعدين
بدون �إجراء انتخابات حيث كانت االنتخابات بقائمة
انتخابية مغلقة ونعتقد انه منذ ذلك الوقت واىل حد
الآن حققنا الكثري من االجن��ازات الفعالة التي تخدم
امل�صلحة العامة.
 هل للكوتا دور بالن�سبة للأقليات؟
 نحن ال ن�سمي �أنف�سنا �أقليات الننا �أبناء هذا البلد لذاف���أن م�س�ؤوليتنا جميعا العمل للحفاظ على ما حتقق
من مكت�سبات بن�ضال وت�ضحيات كل �أب��ن��اء ال�شعب
وبجميع مكوناته ،وبالن�سبة للكوتا ان كانت لنا او
�أي فئة �أخ��رى كردية او عربية متثل �ضمانا لوجود
ه��ذه امل��ك��ون��ات يف ال�برمل��ان ،ول��ك��ن هنالك باعتقادي
نوع ميكن ان ن�سميه (كوتا) كاملة يتمثل بتخ�صي�ص
املقاعد ل�شريحة معينة وتخ�صي�ص ال�صناديق اخلا�صة
بذلك يف االنتخابات ونوع �آخر ميكن ان ن�سميه كوتا
غري كاملة �سببت �إخ�ل�ا ًال يف ال��ت��وازن ،وكنا وبعيدا
عن الغرور واثقني بح�صولنا على ن�سبة اكرب من هذه
الأ�صوات لوال توجيه �شرائح معينة من خارج �شعبنا
للإدالء ب�أ�صواتهم لقائمة معينة تخ�ص �شعبنا.
* ما االجنازات التي حققتموها يف الدورات ال�سابقة؟
 يف ال��دورات ال�سابقة كنا يف قائمة متحالفة واحدةمتثل الكرد وامل�سيحيني والرتكمان عدا الإ�سالميني
الذين كانوا بقائمة م�ستقلة ،اما يف ال��دورة الأخرية
التي ك��ان رئي�س ال�برمل��ان فيها عدنان املفتي فقد كنا
م�ستقلني بقائمة وحقق �أع�ضاء الربملان الذين ميثلون
الكتلة البنف�سجية الكثري من املكا�سب منها اعتبار
الأول من ني�سان عطلة ر�سمية (ر�أ���س ال�سنة البابلية
الآ�شورية) ،ثاني ًا اعتبار اللغة ال�سريانية لغة ر�سمية
يتم تدري�سها لكافة املراحل يف املدار�س الر�سمية �أ�سوة
باللغة الكردية والرتكمانية يف �إقليم كرد�ستان ،كذلك
مت افتتاح مديرية عامة خا�صة للثقافة الآ�شورية ت�سمى
الآن بالثقافة ال�سريانية ومديرية للتعليم ال�سرياين،
�إ�ضافة اىل متثيلنا يف الربملان ب�صورة عامة ولي�س
فقط كممثلني ملكون وه��ذا منحنا فر�صة امل�شاركة يف
جميع القرارات التي تخ�ص الإقليم والعمل لل�صالح
العام.
 ما الأهداف والق�ضايا الرئي�سية التي
ت�ضمنتها براجمكم؟ وما الق�ضايا التي
ت�ؤكدون عليها؟
 برناجمنا االنتخابي ت�ضمن العديد من الق�ضايا ،وانمن �أولويات هذه الق�ضايا والتي ن�ؤكد عليها املطالبة
برفع التجاوزات على الأرا�ضي والقرى اخلا�صة ب�أبناء
�شعبنا وهناك ثالثة �أن��واع من هذه التجاوزات على
�أبناء �شعبنا �أولها القرى الواقعة على احلدود الرتكية
غري املعمرة ب�سبب الو�ضع الأمني والتي رحل عنها
�شعبنا ب�سبب انتمائهم للحركة الكردية حيث �شردوا
من �أرا�ضيهم منذ بدء احلركة الكردية ،ثانيا الأرا�ضي
التي ا�ستملكتها احلكومة لإقامة م�شاريع للم�صلحة
العامة كمطار �أربيل ،وم�صفى طقطق ،فقد ا�ستملكت
بقانون لكن مل يتم تعوي�ض �أ�صحاب هذه الأرا�ضي

م��ن ال��ف�لاح�ين وال��ت��ي مت��ث��ل م�����ص��در رزق ل��ه��م .ثالثا
التجاوز على بع�ض القرى من قبل بع�ض املتنفذين،
وهذا يتطلب جهد ًا كبري ًا من احلكومة لت�سهيل عودة
�أبناء هذه املناطق اىل قراهم ويقع على ر�أ�س �أولويات
احلكومة االهتمام باعمار هذه القرى الكردية ،كذلك
اعمار البنية التحتية من مدار�س وكنائ�س وطرق وغري
ذلك.
كما يت�ضمن برناجمنا دعم عملية التعليم ال�سرياين
بكافة مراحله وتقويتها من خالل فتح هيئات م�شرفة
ومواكبة لعملية التعليم ال�سرياين بفتح �أق�سام يف
اجلامعات واملعاهد للغة ال�سريانية ،واالهتمام بالثقافة
والفنون ال�سريانية �إ�ضافة اىل ق�ضايا عامة منها فتح
دار للم�سنني ،ودور لل�شباب ،كذلك االهتمام باملر�أة،
و�إن�شاء م�شاريع خللق فر�ص العمل.
 ملاذا مل يتم حتالفكم مع القوائم الأخرى؟
 التعددية �شيء م�شروع وظاهرة ح�ضارية و�صحيةففي كل مناف�سة البد من وجود تعددية يف القوائم ،فكل
قائمة لها فكرها ونهجها وبراجمها االنتخابية ،كذلك
القوائم املتناف�سة ،اال انها تكون مدعومة من جهات
�أخ��رى ،ومر�شحوها ور�ؤ�سا�ؤها �أع�ضاء يف �أحزاب
بدرجة كادر او كادر متقدم،و نحن نكن لهم االحرتام
والتقدير لكن هذه القوائم بالت�أكيد �ستكون معربة عن
وجهة نظر الأح��زاب التي تدعمها ،و لي�س لدينا فيتو
للتحالف ب�شرط ان تكون هذه القوائم ذات ارادة حرة
وق��رار م�ستقر ،هدفنا التوحيد واالبتعاد عن �سيا�سة
التفريق.
 هل �سيتم حتالفكم مع القوائم املر�شحة
لالنتخابات الربملانية القادمة يف العراق؟
 حتى الآن مل نقرر مع اي قائمة نتحالف او ندخل،ان وجدنا قوائم تعرب عن طموحات �شعبنا وتخدم
امل�صلحة العامة رمبا �سنتحالف معها.
 ما ر�أيكم بالأحزاب او الكتل ال�سيا�سية
يف الربملان احلايل للإقليم؟
 بالن�سبة لنا كحركة دميقراطية �آ�شورية لدينا تاريخطويل يف التعامل مع هذه الكتل عندما كانت موحدة
او متفرقة ،وتربطنا معها عالقات على �أ�سا�س امل�شاركة
يف احلقوق والواجبات ،واالحرتام املتبادل.
من ناحية �أخرى ،هذه القوائم متثل �شرائح معينة من
املجتمع الكرد�ستاين ،ونكن لها كل االحرتام ،و مل جند
اي نوع من اخلالفات او امل�صادمات ،كذلك بالن�سبة
للأحزاب الدينية العالقة بيننا وبينها ودية �إذ مل نلم�س
منهم �أي �شيء �ضد م�صالح �شعبنا ،فاملناق�شة وتبادل
وجهات النظر ب�صورة دميقراطية واح�ترام ر�أي كل
طرف هي ال�سائدة واعتقد ان م�صاحلنا م�شرتكة ومن
�أولويات الربملان االهتمام بالأمن ،وتوفري اخلدمات،
واملر�أة واملراكز الثقافية والرتفيهية وغري ذلك.
 ما ر�أيكم بد�ستور الإقليم؟
 ل��ق��د �صوتنا ل��د���س��ت��ور الإق��ل��ي��م رغ���م وج���ود بع�ضاملالحظات ،فامل�شكلة لي�س ان كان للإقليم د�ستور ام ال
امنا التم�سك مبا طرحه الد�ستور �سواء يف العراق او
الإقليم ،نتمنى ان ت�سري احلكومة على نهج الد�ستور،
ومن حق الإقليم ان يكون له د�ستور ،واالعرتا�ض عليه
�أزمة مفتعلة الن الد�ستور العراقي كفل وجود د�ستور
لكل �إقليم.

يف خمتلف القطاعات االقت�صادية".
ويف ال�ش�أن ذاته قال �صالح عثمان �أ�ستاذ
االقت�صاد ان "البور�صة تعني الأوراق
النقدية ،فالأزمة املالية العاملية ب��د�أت من
الأوراق النقدية ،كما ان افتتاح البور�صة
له �شروطه اخلا�صة ،مثل الأ�سهم والأموال،
والإق��ل��ي��م يخلو م��ن �سوق الأ�سهم ولي�س
له عالقات مالية مع العامل بل هو مرتبط
ب��ال��ع��راق ال��ذي ه��و يف الأ���س��ا���س ال ميتلك
عالقات مالية تذكر مع العامل اخلارجي".
ور�أى عثمان ان �إقامة البور�صة يف الإقليم
لي�ست ب��الأم��ر ال�����ض��روري ،منوها اىل ان
اجلهود ينبغي ان تتجه نحو �إقامة �شركات
م�ساهمة يف الإق��ل��ي��م وق���ال ان "ال�سبب
يف ذل��ك يرجع اىل اننا ال منلك �شيئا كي
نعر�ضه يف البور�صة حاليا ،فالبور�صات
ت��وج��د يف اق��ت�����ص��ادي��ات ال����دول الكربى،
وفيها انعكا�سات اقت�صادية مثل الأن�شطة
والتذبذبات يف الأو���ض��اع االقت�صادية او
التذبذب يف �أ�سعار الأ�سهم يوميا".
و�أو�ضح� :أن االقت�صاد يف �إقليم كرد�ستان
مل ي��ب��ل��غ ب��ع��د امل�����س��ت��وى ال����ذي ي�ستدعي
وج��ود البور�صة وق��ال "قطاعات الزراعة

وال�صناعة وغريهما مل حتقق بعد تقدما
ك��ب�يرا ،ل��ذا يتوجب �أو ًال ان تنتع�ش تلك
القطاعات ثم تتبعها ال�شركات امل�ساهمة،
حتى يوظف امل�ستثمر الأج��ن��ب��ي ر�ؤو���س
الأم������وال ف��ي��ه��ا داخ����ل الإق��ل��ي��م وي�شرتي
�أ���س��ه��م ك��رد���س��ت��ان او ي�شرتك ع�بر الطرق
االلكرتونية يف عمليات بيع و�شراء الأ�سهم
يف بور�صة كرد�ستان".
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ص���در ال����دي����ن كمال
ع�ضو جمل�س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة يف �أربيل
"البور�صات م�ؤ�س�سات عاملية ،وتعترب
مر�شدا جتاريا لتطوير اقت�صاد البالد ،عليه
اعتقد ان وجود البور�صة يف كرد�ستان امر
�ضروري و�آين".
و�أ�ضاف كمال" :بالرغم من ان الإقليم جزء
من ال��ع��راق اال ان ذل��ك لن يكون عقبة يف
امل�س�ألة ،لأن البور�صة هي �سوق ع�صرية
وعاملية ،ولها دور وا�سع وكبري يف تطوير
اق��ت�����ص��اد ال��ب�لاد ،ك��م��ا ت�سهم يف اجتذاب
ر�ؤو�����س الأم����وال الأج��ن��ب��ي��ة اىل الإقليم،
واجن�����از م�����ش��اري��ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة �ضخمة
يف ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة واالع���م���ار والنفط
وال�سدود".

اىل املتهمني الغائبني املدرجة ا�سما�ؤهم وعناوين �سكنهم ،ملا كنتم متهمني وفق املواد امل�ؤ�شرة �إزاء ا�سمائكم يف الق�ضية املبينة ادناه ومبا ان حمالت اقامتكم
جمهولة لذا �أقت�ضى تبليغكم يف ال�صحف املحلية على ان حت�ضروا امام املحكمة الع�سكرية يف بغداد خالل مدة ثالثني يوما من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف
وعند عدم ح�ضوركم �سوف جترى حماكمتكم غيابيا وحتجز اموالكم املنقولة وغري املنقولة ويطلب من كافة املوظفني العموميني القاء القب�ض عليكم
وت�سليمكم اىل اقرب جهة ع�سكرية او مركز �شرطة ويلزم االهليني الذين يعلمون حمل اختفائكم باخبار اجلهات امل�س�ؤولة بذلك.
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ا�سم املتهم الرباعي واللقب
ج ط علي �صبحي �صالح
ج ط حيدر علي حممد
ج ط احمد علي ح�سني
ج ط حيدر �سوادي عبيد
ج ط علي ح�سن �سعيد
وكيل حممد علي ح�سني
ج ط �سرمد عبد الهادي حافظ
ج ط حممد علوان حممد
ج ط حميد كرمي جميد
ج ط عازم عبا�س علي
ج ط عمر جا�سم لوتي
ج ط عبد الكرمي ح�سن هادي
ج ط عمار يا�سني كامل
ج ط م�ؤيد جرب م�سري
ج ط ا�سامة عيال �سلمان
ج  1هالل �صباح �شريف
ج ط نوار عبا�س حمودي
ج ط حيدر غائب جميد
ج ط علي زياد داود
ج ط هادي حميد ر�شيد
ج ط �سامر حممد �سعدون
ج ط فاطمة عبد االمري عبد العزيز
ج ط علي حممد حكمت
ج ط ح�سام كرمي فار�س
ج ط برهان لطيف توفيق
ج ط ابراهيم عبا�س فا�ضل
ج ط عماد حامد علوان
ج ط كرار �سمري هادي
ع  1فا�ضل خليف مناحي
ج ط م�صطفى جالل عبد الوهاب
ع ح�سني ناجي جا�سم
ج ط �سيف حنون زياره
ج ط �سيف جواد كاظم
ج ط ح�سني علي حمد احمد
ج ط مثنى كاظم من�صور
ج ط كاظم جواد كاظم
ج ط عمر جمال خالد
ج ط و�سام علي حنيان
ج ط و�سام �صبحي عبد الكرمي
وكيل رغيد ا�سماعيل داود
ج ط ميثم عبد احلمزة جا�سم
ج ط عالء �صبيح حامد
ج ط جا�سم حممد ح�سن
ج ط حممد ح�سني عبد الر�ضا
ج احمد �شكيب احمد
ج ط حممد احمد عبد العبا�س
ج ط عبا�س علي كاظم
ج ط في�صل رعد عائد
ج ط عماد طه يا�سني
م�ؤهل اول �ضياء عبد اخلالق علي
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