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الرئي�س بارزاين يطمئن
على �صحة الرئي�س طالباين

ا�ستمرار م�شاورات ت�شكيل احلكومة اجلديدة
�أربيل /املدى

يف �إط��ار م�شاوراته ولقاءاته لت�شكيل
حكومة �إقليم كرد�ستان ال�ساد�سة ،اجتمع
ال��دك�ت��ور ب��ره��م �أح�م��د �صالح الرئي�س
امل�ك�ل��ف بت�شكيل احل �ك��وم��ة اجلديدة
بح�ضور نائبه �آزاد ب ��رواري ال�سبت

ب�شكل منف�صل مع كل من نو�شريوان
م�صطفى رئ �ي ����س ق��ائ �م��ة ال �ت �غ �ي�ير ،و
حممد حجي حممود �سكرتري احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي الكرد�ستاين
ود .ق��ادر عزيز �سكرتري ح��زب كادحي
كرد�ستان امل�ستقل .ومت خالل اللقاءات

بح�سب موقع حكومة الإقليم بحث كيفية
ت�شكيل احلكومة اجل��دي��دة وم�شاركة
جميع الأط��راف فيها ،حيث مت الت�أكيد
على � �ض��رورة ال�ت�ع��اون ب�ين احلكومة
وامل�ع��ار��ض��ة م��ن �أج ��ل حماية م�صالح
�شعب كرد�ستان واملكا�سب القومية.

وكان الدكتور برهم �صالح قد بد�أ منذ
اخلمي�س املا�ضي لقاءاته باالجتماع مع
القائمة الكرد�ستانية ،و�ستتوا�صل تلك
اللقاءات يف الأيام املقبلة حيث �سيقدم
الرئي�س املكلف ت�شكيلة حكومته �إىل
الربملان يف غ�ضون �شهر.

مطالبة احلكومة االحتادية مب�ساعدة النازحني جراء الق�صف الإيراين
اربيل Pukmedia /

الرئي�سان طالباين وبارزاين

�أربيلPUKmedia /

تلقى رئي�س اجلمهورية جالل طالباين ات�صا ًال هاتفي ًا من
رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين اطم�أن فيه على
�صحة الرئي�س طالباين.
و�أع� ��رب الرئي�س ب� ��ارزاين خ�لال االت���ص��ال ع��ن �سعادته
و�سروره بنتائج الفحو�صات الطبية اجليدة التي �أجريت
لطالباين يف الواليات املتحدة الأمريكية مع متنياته �أن
يعود �ساملا اىل �أر���ض الوطن بعد انتهاء برنامج عمله يف

الواليات املتحدة الأمريكية.
من جانبه �أعرب الرئي�س جالل طالباين عن �شكره للرئي�س
بارزاين ،متمني ًا له ال�صحة الدائمة واملوفقية يف مهامه.
وكانت �أخبار قد �أ�شيعت بعد ان �شارك الرئي�س طالباين
يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة عن احتمال
�إج��راء عملية جراحية له غري ان م�صادر مقربة �أك��دت ان
نتائج التحليالت والفحو�صات الطبية �أثبتت عدم حاجته
اىل �إجراء عملية جراحية يف الركبة.

�أ� �ص��در النائب ع��ن كتلة التحالف الكرد�ستاين
الدكتور بايزيد ح�سن عبد الله ت�صريحا حول
الق�صف املدفعي االي��راين املتكرر على املناطق
احلدودية يف �إقليم كرد�ستان.
و�أو�ضح النائب بايزيد ح�سن عبد الله ،بح�سب
� :PUKmediaأن��ه يف ليلة 2009/10/1
ع��اودت املدفعية الإي��ران�ي��ة ق�صف �سفوح جبال
كيلي وم��ام�ن��ده يف ناحية هل�شو وق��رى ئاليه
ره �ش وم��ارة دوو و�شناوة يف ناحية زاراوة
وق��رى �سينه موكه و�سركة ي نيل وئا�شقولكة
و��س��ورةدى يف ناحية �سهنكة�سةر وق��رى لوالن
ومريكمري وكلي�شن وبريكمه وخنريه يف ناحية
�سبيده كان.
ولفت يف ت�صريحه اىل �أن هذا الق�صف م�ستمر
منذ ثالث �سنوات ب�صورة متقطعة ما �أدى اىل
نزوح �أكرث من  500عائلة من �سكان تلك القرى
وف�ق��دان�ه��م م���ص��ادر ال� ��رزق وامل�ع�ي���ش��ة و�إحل ��اق
�أ���ض��رار م��ادي��ة ج�سيمة مبمتلكاتهم ودوره ��م
وحرق املحا�صيل الزراعية والغابات الطبيعية
والب�ساتني وقتل املوا�شي.
ودان بايزيد يف ختام ت�صريحه ه��ذا الق�صف

ال�ع���ش��وائ��ي امل �ت �ك��رر ،مطالبا ج�م�ه��وري��ة �إي ��ران
الإ�سالمية بالكف ع��ن ق�صف ال�ق��رى احلدودية
واح�ترام القوانني الدولية وع��دم التجاوز على
احل ��دود ال��دول�ي��ة وال�ل�ج��وء اىل منطق احل��وار

قرى تعر�ضت للق�صف

جلـنــ��ة للتن�س��ـيـــق الكــ��ردي الفـيـــلــــــي
بغداد /املدى

�أعلنت ثالثة تنظيمات �سيا�سية للكرد الفيليني
عن ت�شكيل جلنة التن�سيق الكردي الفيلي.
وق ��ال ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن االحت� ��اد الدميقراطي
الكردي الفيلي ،والربملان الكردي الفيلي العراقي
ومنظمة الكرد الفيليني الأحرار :ان مهمة اللجنة
"هي تن�سيق الن�شاطات والفعاليات العامة
ذات الأه�م�ي��ة امل�شرتكة للكرد الفيليني والتي
ت�صب يف الدفاع عن حقوق �شريحتنا وحماية
م�صاحلها و�إح �ي��اء منا�سباتها وعقد الندوات
العامة لتطوير الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي
والثقايف والعمل اجلماعي ،بالطرق القانونية
والأ��س��ال�ي��ب الدميقراطية ،و�إ� �ص��دار البيانات

والن�شرات ح��ول الأح ��داث املهمة التي تتعلق
ب�شريحتنا" .و�أ�شار اىل ان الإعالن عن ت�شكيل
جلنة التن�سيق ي�أتي "بعد �سل�سلة من اللقاءات
واملرا�سالت والنقا�شات امل�ستمرة منذ �شهر �أيار
املن�صرم ،وبناء على االتفاقية التن�سيقية املوقعة
ح��ول "ثوابت و��ض��واب��ط وق��واع��د عمل جلنة
التن�سيق ال�ك��ردي الفيلي" .و�أو��ض��ح البيان:
ان �أه��م الأه ��داف امل�شرتكة التي �ستبذل جلنة
التن�سيق �أق�صى جهودها لتحقيقها هو "املطالبة
برد االعتبار للكرد الفيليني بقرار �سيا�سي ي�صدر
عن جمل�س النواب العراقي على غرار القرارات
ال�صادرة ب�ش�أن الأ�شقاء الكرد والأخوة من حزب
ال��دع��وة الإ�سالمية" ،وف�ت��ح �أب ��واب امل�شاركة

حلل امل�شاكل .كما طالب النائب عن كتلة التحالف
ال �ك��رد� �س �ت��اين احل �ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة مبفاحتة
ج�م�ه��وري��ة �إي� ��ران الإ��س�لام�ي��ة لإي �ق��اف الق�صف
ب�صورة نهائية وم�ساعدة العوائل النازحة.
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اعداد فريق
متخ�ص�ص للتنقيب
عن املقابر اجلماعية
�أربيل /املدى

�شكلت وزارة "�ش�ؤون ال�شهداء"
و�ضحايا الأنفال يف �إقليم كرد�ستان
للمرة الأوىل فريقا متخ�ص�صا
بالتنقيب عن املقابر اجلماعية على
م�ستوى العراق كافة ،بح�سب ما
ذكره املدير العام لق�سم املقابر يف
الوزارة.
وقال املدير العام �أنور عمر ،بح�سب
(�آكانيوز)� :إن "الفريق ي�ضم 24
ع�ضوا من خريجي كليات القانون
والعلوم ق�سم الكيمياء والآثار
والإعالم والكومبيوتر ،و�سيتم
حتديدهم بالتعاون مع وزارة
حقوق الإن�سان يف بغداد و�سيكون
الفريق متخ�ص�صا برفع القبور
اجلماعية يف العراق".
و�أ�ضاف :ان "الغاية من ت�شكيل
هذا الفريق املتخ�ص�ص هي
التعامل العلمي الدقيق مع القبور
اجلماعية ،وقد مت حتى الآن
ت�سجيل �أ�سماء � 300شخ�ص للعمل
�ضمن هذا الفريق ،اختري من بينهم
� 24شخ�صا وفقا ل�شهاداتهم العلمية
متهيدا لإدخالهم يف دورة علمية
ت�أهيلية".
يذكر ان بعد �سقوط النظام ال�سابق
يف العراق عام  ،2003عرث على
رفات �آالف ال�ضحايا يف الع�شرات
من املقابر اجلماعية يف خمتلف
�أرجاء البالد.

جورج من�صور يت�سلم درع م�ؤمتر الأدب ال�سرياين

الفعلية يف العملية ال�سيا�سية اجل��اري��ة يف
العراق �أمام الكرد الفيليني على كل امل�ستويات".
و�أ�ضاف البيان :كما تهدف اللجنة اىل" العمل
على رفع التفرقة والتمييز الذي ال يزال ميار�س
�ضد �شريحتنا داخل العراق وخارجه خا�صة من
قِبل دوائر وم�ؤ�س�سات الدولة"،و�إعادة املواطنة
العراقية الكاملة واحلقوق املرتتبة عليها جلميع
ال��ذي��ن �أُ�سقط النظام ال�سابق عنهم املواطنة،
�إ� �ض��اف��ة اىل �إع� ��ادة املمتلكات امل�ن�ق��ول��ة وغري
املنقولة التي �صادرها منهم النظام الديكتاتوري
امل�ق�ب��ور وتعوي�ضهم ع��ن ح��ق اال�ستعمال من
تاريخ امل�صادرة حتى تاريخ الإع��ادة بالن�سبة
للممتلكات غري املنقولة ،والفائدة على الأموال

والودائع �أو تعوي�ض �أ�صحاب هذه املمتلكات
يف حال تف�ضيلهم اياه بدل اال�ستعادة".
كما دعت اللجنة اىل "رعاية املهجرين ق�سرا �إىل
�إيران وبقية دول ال�شرق الأو�سط من النواحي
امل��ال �ي��ة وال���س�ك�ن�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال�صحية
والثقافية وغ�يره��ا،و ت�سهيل ع��ودة الراغبني
م��ن املهجرين ق�سرا �إىل �إي ��ران ودول املهجر
يف زم��ن ال�ن�ظ��ام ال���س��اب��ق ،وامل�ه��اج��ري��ن ق�سرا
�إىل خ��ارج العراق ب�سبب الإره��اب �إ�ضافة اىل
مطالب �أخ ��رى .يذكر ان الكيانات ال�سيا�سية
للكرد الفيليني تتوزع الآن على االئتالف الوطني
ال �ع��راق��ي وائ �ت�لاف دول ��ة ال �ق��ان��ون والتحالف
الكرد�ستاين.

�أربيل /املدى
تثمينا جلهوده يف دع��م و�إجن��اح اعمال
م�ؤمتر الأدب ال�سرياين ال�ساد�س الذي
عقد يف �أرب�ي��ل برعاية وزي��ر الثقافة يف
حكومة الإقليم وا�ستمر مدة ثالثة �أيام،
ق��ام رئي�س احت ��اد الأدب� ��اء وال�ك�ت��اب يف
العراق فا�ضل ثامر بتقليد وزي��ر الإقليم
ل�ش�ؤون املجتمع امل��دين ج��ورج من�صور
درع امل��ؤمت��ر ،و�أ��ش��اد بالدور ال��ذي يقوم
به الوزير يف جمال تعزيز دور منظمات
املجتمع امل ��دين يف ن�شر ال��وع��ي املدين

وثقافة الت�سامح والت�آخي بني مكونات
ال�شعب العراقي.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها وفد
م��ن رئ��ا��س��ة امل ��ؤمت��ر اىل مكتب الوزير
يف �أربيل� ،ضم �إ�ضافة اىل رئي�س احتاد
الأدب� � ��اء وال �ك �ت��اب يف ال� �ع ��راق ،رئي�س
احت��اد الأدب� ��اء وال�ك�ت��اب ال���س��ري��ان نزار
ديراين والدكتور يو�سف قوزي وال�شاعر
يو�سف زرا ورئي�س اللجنة امل�شرفة على
امل�ؤمتر نوزاد بول�ص احلكيم .من جانبه
عرب الوزير من�صور عن �شكره وتقديره

ل��زي��ارة ال��وف��د و� �س��روره ب�ن�ج��اح اعمال
م�ؤمتر الأدب ال�سرياين ال�ساد�س .و�أكد
ع�ل��ى ال���دور امل �ه��م ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه احتاد
الأدب� ��اء وال �ك �ت��اب ال���س��ري��ان يف ازده ��ار
املناخات الثقافية ال�سليمة واالنفتاح على
الثقافات العراقية الأخ ��رى والتعريف
بالأدب والثقافة واللغة ال�سريانية .وقام
ب��دوره مبنح درع وزارة الإقليم ل�ش�ؤون
املجتمع امل��دين اىل رئي�س احت��اد الأدباء
والكتاب فا�ضل ثامر ورئي�س احتاد الأدباء
والكتاب ال�سريان نزار ديراين.

متهيدا للإح�صاء ال�سكاين ..بدء مرحلة الرتقيم واحل�صر
ال�سليمانية /املدى

ق ��ال م��دي��ر م��ؤ��س���س��ة الإح �� �ص��اء يف حمافظة
ال�سليمانية �أن مرحلة ما قبل عملية الإح�صاء
ال�سكاين العام يف �إقليم كرد�ستان �ستبد�أ خالل
الأ�سبوع احلايل.
و�أو� �ض��ح حم�م��ود ع�ث�م��ان ،بح�سب (�آكانيوز):
�أن "املرحلة امل��ذك��ورة ت�سمى مرحلة الرتقيم
واحل���ص��ر حيث يتم فيها ترقيم جميع املباين
والأزقة وال�شوارع وامل�ؤ�س�سات واملدار�س وحتى
الأرا�ضي التي مل يتم ت�شييد املباين عليها �إ�ضافة

اىل ت�سجيل عدد �أفراد العوائل كافة من قبل فرق
الإح�صاء".
و�أ�ضاف� :أن "احلملة �ستنطلق يف اليوم ال�ساد�س
م��ن ال�شهر احل��ايل وت�ستمر حتى اخلام�س من
ال�شهر املقبل ،م�شريا �إىل �أن "وزارتي التخطيط
يف ال�ع��راق و�إقليم كرد�ستان ،كانتا قد اتخذتا
الإج ��راءات والرتتيبات الفنية ال�لازم��ة لإجراء
الإح�صاء ال�سكاين العام الذي كان من املفرت�ض
�إج� ��را�ؤه نهاية ال�ع��ام احل��ايل يف عموم �أرج��اء
البالد".

وتابع عثمان� :أن "قرار �إرجاء الإح�صاء ال�سكاين،
ال�صادر عن جمل�س الوزراء العراقي اتخذ بدوافع
�سيا�سية ولي�س لأ�سباب فنية ،و�أردف قائال �أن
"هذه املرحلة �ست�شمل كل مدن الإقليم" .وكانت
مراحل الإح�صاء ال�سكاين التجريبي كافة قد متت
يف  6حمافظات عراقية ،يف  5حزيران املا�ضي،
من بينها ال�سليمانية التي اتخذت فيها منطقة
بازيان منوذجا ،وبح�سب ت�صريحات القائمني
على العملية فان �إقليم كرد�ستان متت فيه �أف�ضل
عملية �إح�صاء على م�ستوى العراق كله .ومنذ عام

تخرج ( )184طالب ًا يف الدرا�سات العليا بجامعة
�صالح الدين

 1937يعتمد العراق على نظام الإح�صاء ال�سكاين
يف عملية جمع املعلومات ال�لازم��ة بخ�صو�ص
الت�صنيف العمري واجلن�س ،وكانت احلكومات
ال�سابقة تقوم ب��إج��راء الإح�صاء ال�سكاين مرة
كل � 10سنوات ،لغاية ع��ام  1997وال��ذي متت
فيه �آخر عملية �إح�صاء �سكاين ،ولكنها اقرتنت
بجوانب نق�ص كبرية �أب��رزه��ا �أن الإح���ص��اء مل
ي�شمل �سكان �إقليم كرد�ستان (�أربيل وال�سليمانية
ودهوك) الذين كانوا ي�شكلون  % 12من ال�سكان
ح�سب التقديرات وقتذاك.

وزير املجتمع املدين مع وفد رئا�سة م�ؤمتر ال�سريان

خبـــر �صحفــي
موعد التوزيع2009 / 10 / 4 :

رداً على ت�صريحات وزير االت�صاالت العراقي

�آ�سيا�سيل تنفي دور �شركات الهاتف الن ّقال يف منع �إعادة خدمة الهاتف الأر�ضي

�أربيل /املدى

بع�ض خريجي جامعة �صالح الدين

احتفلت ج��ام�ع��ة ��ص�لاح ال��دي��ن بح�ضور ال��دك�ت��ور �إدري�س
هادي وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف حكومة �إقليم
كرد�ستان بتخرج طلبة ال��درا� �س��ات العليا للعام الدرا�سي
 2009 -2008ح�ي��ث ح�صل ( )184ط��ال �ب � ًا وط��ال �ب��ة على
�شهادات املاج�ستري والدكتوراه والدبلوم العايل يف جممل
االخت�صا�صات .والقى وزير التعليم العايل كلمة باملنا�سبة هن�أ
يف م�ستهلها با�سم رئي�س حكومة الإقليم نيجريفان بارزاين
اخلريجني وا�ستعر�ض ع��دد ًا من البيانات واملعلومات حول
املو�ضوع م�شري ًا اىل وجود ( )19جامعة حكومية و�أهلية يف
�إقليم كرد�ستان حالي ًا اىل جانب قرار افتتاح جامعة �سوران

التي وافقت عليها رئا�سة جمل�س وزراء الإقليم وكذلك م�شروع
�آخ��ر وه��و افتتاح جامعة كرميان ال��ذي مت رفعه اىل رئا�سة
املجل�س �أي�ض ًا .ويف جانب �آخر من كلمته �أو�ضح وزير التعليم
العايل يف حكومة �إقليم كرد�ستان �أن ( )2070طالب ًا وطالبة
ن��ال��وا خ�لال ال�ث�لاث �سنوات املن�صرمة �شهادات املاج�ستري
والدكتوراه والدبلوم العايل ف�ض ًال عن وجود (� )1774آخرين
يوا�صلون الدرا�سة يف الوقت احلا�ضر لنيل ال�شهادات العليا،
كما �أ� �ش��ار اىل �إر� �س��ال نحو ( )1000طالب اىل اجلامعات
العاملية للح�صول على االخت�صا�صات ال�ن��ادرة .ويف نهاية
احلفل مت توزيع الهدايا من قبل وزير التعليم العايل ورئي�س
جامعة �صالح الدين بني الطلبة اخلريجني.

تربية �أربيل ت�ؤكد حاجتها اىل  272مدر�سة جديدة
�أربيل /املدى

ذكرت املديرية العامة للرتبية والتعليم
يف حمافظة �أربيل �أن اكرب م�شكلة تعاين
منها حاليا هي قلة املدار�س وكرثة
التالميذ ،مبينة �أن املديرية بحاجة اىل
 272مدر�سة جديدة حلل �أزمتها الراهنة.
وقالت باكيزة طلعت ،بح�سب (�آكانيوز)
�إنه "منذ الأول من ت�شرين الأول املا�ضي
وحتى �أيلول  ،2009مت تعيني 2400
معلم يف املدار�س االبتدائية ،ومع ذلك ما
زالت هناك م�شاكل يف اجلهاز الرتبوي

ونطالب بتعيني خريجي عام 2008
–  ،2009نظرا لكرثة عدد املنت�سبني
واملنت�سبات احلا�صالت على �إجازات
الأمومة او الإجازة الطويلة بدون
مرتبات ،كما ان �إحالة املنت�سبني القدامى
اىل التقاعد تركت اثارا على مالكات
مديرية الرتبية" .وتابعت باكيزة تقول
"نحن بحاجة الآن اىل  13مدر�سة
جديدة ذات � 27صفا درا�سيا ،و53
مدر�سة ذات � 18صفا ،و يف �ضواحي
�أربيل نحتاج اىل  206مدار�س ذات 9

�صفوف ،كما هناك  18مدر�سة قدمية
بحاجة اىل بناء � 6صفوف �إ�ضافية فيها،
و 16مدر�سة �أخرى بحاجة اىل � 12صفا
�إ�ضافي ًا" .يذكر ان مديرية الرتبية يف
�أربيل ت�شرف حاليا على  1578مدر�سة
ابتدائية و 161مدر�سة متو�سطة و107
ريا�ض للأطفال و 9معاهد و 10مدار�س
مهنية و 30مدر�سة للتعليم ال�سريع،
ويبلغ جمموعها  2018مدر�سة ،و�سيتم
افتتاح خم�س مدار�س �أخرى للتعليم
ال�سريع خالل العام احلايل.

ت�شرين الأول  -2009يف �سياق التزامها مببادئ ال�شفافية وامل�صداقية جتاه املواطن
العراقي الذي توليه جل اهتمامها ،وت�أكيد ًا على �إظهار الوقائع واحلقائق فيما يتعلق
بعملها ك�إحدى �شركات االت�صاالت يف العراق ،نفت �شركة �آ�سيا�سيل لالت�صاالت� -أكرب
�شركة خا�صة عراقية و�أول �شركة تغطي بخدماتها كل �أرجاء العراق -ت�صريحات وزير
االت�صاالت العراقي ال�سيد ف��اروق عبد القادر ،والتي -ومع كل االح�ترام والتقدير -ال
تعك�س �إال حتلي ًال �شخ�صي ًا ور�أيا فردي ًا؛ حيث عزت ادّعاءات ال�سيد الوزير التي �ص ّرح بها
يف موقع �أ�صوات العراق م�ؤخر ًا �أ�سباب تدهور قطاع االت�صاالت ب�شكل عام ،ومنع �إعادة
ا�ستخدام الهاتف الأر�ضي ب�شكل خا�ص �إىل �شركات الهاتف الن ّقال.
ور ّد ًا على هذه الت�صريحات ،حتدّث الدكتور ديار �أحمد املدير التنفيذي ل�شركة �آ�سيا�سيل
لالت�صاالت م�ؤ ّكد ًا على عدم �صحة ما ورد بهذا اخل�صو�ص قائ ًال�" :إن �شركات الهاتف الن ّقال
يف العراق ال تتدخل مطلق ًا يف عملية �إعادة ا�ستخدام الهاتف الأر�ضي� ،إمنا يعود ال�سبب
وراء تردّي هذه اخلدمة �إىل عدم ا�ستقرار �أعمال القطاع وعدم �سريه على خطط عمل �أو
�إ�سرتاتيجيات حمكمة ،والذي ظهر جل ّي ًا يف ت�صريحات وزير االت�صاالت حيث �أ�شار �إىل
�سوء �إدارة وزارة االت�صاالت والتخطيط غري ال�سليم وكرثة امل�شاكل فيها ،بالإ�ضافة �إىل
تعاقب �ستة وزراء خالل خم�س �سنوات ،وخروج الكوادر امل�ؤهلة واخلبرية منها".
و�أ�ضاف الدكتور �أحمد" :جند يف حديث ال�سيد الوزير تناق�ضات عديدة فبالرغم من
تطرقه �إىل كم امل�شاكل التي تواجهها ال��وزارة وب�أنها متر مبحنة ،فقد ذكر قدرتها على
�إجن��اح العديد من امل�شاريع الكربى من �شمال �إىل جنوب ال�ع��راق واملتعلقة ب�إعادة
ا�ستعمال الهاتف الأر�ضي ،ف�إذا كانت ال��وزارة قادرة على ال�سري بخطى واثقة و�سليمة
ف�أين هي امل�شكلة �إذ ًا ،وكيف ل�شركات الهاتف النقال �أن تعيق هذه النجاحات؟ ويف حال
ا�ستند ال�سيد الوزير يف تناوله لهذا املو�ضوع على معلومات �أو �أدلة �صحيحة فلم مل يلج�أ
�إىل الق�ضاء بد ًال من �إدالء ت�صريحات �صحفية غري دقيقة؟".
كما �أعرب الدكتور �أحمد عن ا�ستيائه من كرثة وعود وزير االت�صاالت والتقليل من �ش�أن
�شركات الهاتف النقال يف العراق قائ ًال" :ما من �أوجه ت�شابه ما بني التطور الذي ت�شهده
�شركات النقال يف العراق وتطور وزارة االت�صاالت؛ فعدد م�شرتكي الهواتف النقالة
يفوق �أع��داد م�ستخدمي الهواتف الأر�ضية مبئات امل��رات ،كما �أن مقارنة مدخول دولة
الكويت من واردات االت�صاالت مع واردات العراق يف نف�س املجال هو �أمر غري منطقي؛
�إذ �أن دخل الفرد العراقي ال يتجاوز  %6من دخل املواطن الكويتي".
ويف حديثه عن ت�صريحات هيئة االت�صاالت العراقية ،حت �دّث الدكتور �أحمد قائالً:
"�أ�شارت هيئة االت�صاالت العراقية التي وبح�سب تعبري ال�سيد الوزير -مت ت�شكيلها من
قبل احلاكم الأمريكي برمير -يف م�ؤمتر �صحفي حول م�شاكل االت�صاالت يف العراق� ،إىل

�أن اللوم ال يقع على �شركات الهاتف الن ّقال ،و�أن هنالك العديد من امل�سببات وراء انخفا�ض
م�ستوى خدمة الهاتف النقال".
ويف �سياق تو�ضيحها �أن �شركات الهاتف النقال يف العراق غري معنية ب�إعاقة ا�ستعمال
الهاتف الأر��ض��ي� ،أ ّك��دت �شركة �آ�سيا�سيل �أن ا�ستعمال الهاتف النقال ال يحد �أب��د ًا من
ا�ستعمال الهاتف الأر�ضي بل على العك�س ،من �ش�أنه زي��ادة حركة االت�صاالت وتدعيم
�أعمال القطاع وجعله �أكرث حيوية وتنوع ًا ،وهو �أمر ال ينعك�س ب�أي �شكل من الأ�شكال
على �أرباح �شركات النقال ،مبين ًة �أن طبيعة اال�ستعماالت ونوعية اخلدمات املقدمة من كال
الطرفني خمتلفة ب�شكل ملمو�س .كما نفت �آ�سيا�سيل عالقة �شركات النقال ب�أ�سالك الكهرباء
واملولدات الأهلية الكهربائية املهرتئة والتالفة التي يتم تعليقها على �أعمدة الهواتف يف
ال�شوارع".
كما قال الدكتور �أحمد" :نبذل يف �آ�سيا�سيل كل جهودنا للت�أثري ب�إيجابية على تنمية
االقت�صاد العراقي ،من خالل تطوير قطاع االت�صاالت باعتباره من �أكرث القطاعات حيوية
والتي مت�س ب�شكل مبا�شر املواطن العراقي؛ حيث نعمل بجدية حقيقية لنقدم منوذج ًا
ناجح ًا لأعمال �شركة عراقية وطنية ت�ؤمن بدورها جتاه بناء العراق اجلديد ،ولن يقلل �أي
نوع من العقبات من عزميتنا و�إ�صرارنا على النجاح".
انتهى-عن �آ�سيا�سيل
تع ّد �آ�سيا�سيل لالت�صاالت �أول �شركة ات�صاالت خلوية يف العراق ،حيث ت�أ�س�ست يف
مدينة ال�سليمانية يف �شمال العراق يف عام  1999من قبل رجل الأعمال املعروف فاروق
م�صطفى ر�سول ،وه��ي اليوم ال�شبكة العراقية الوطنية الوحيدة التي تغطي جميع
املحافظات العراقية من ال�شمال �إىل اجلنوب ،وهي كذلك �أكرب �شركة خا�صة عراقية تخدم
�أكرث من  7ماليني م�شرتك.
خرب �إعالمي �صادر عن �شركة �آ�سيا�سيل .ملزيد من املعلومات يرجى االت�صال بنا:

دائرة العالقات العامة � -آ�سيا�سيل
هاتف+9647701195804 :
الربيد الإلكرتوينswar.ahmad@asiacell.com :

