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اأربيل/ املدى
املُعدية  الأم���را����ض  ق�سم  م��دي��ر  ك�سف 
عن  كرد�ستان  اإقليم  �سحة  وزارة  يف 
م�ساد  لقاح  حقنة  اآلف  اأربعة  و�سول 
ان  اىل  م�سريا  اخل��ن��ازي��ر،  لأن��ف��ل��ون��زا 
جميع هذه اللقاحات �سيتم ا�ستخدامها 
لتطعيم املواطنني الذين يغادرون لأداء 
ف��ري�����س��ة احل����ج. وق����ال خ��ال�����ض ق���ادر، 
اإقليم  اىل  "و�سل  )اآكانيوز(:  بح�سب 
اخلا�سة  اللقاحات  من  نوع  كرد�ستان 
بالوقاية من مر�ض الأنفلونزا املو�سمي 
ورمبا �ستتوىل اجلهات ال�سحية تطعيم 
ال�سهر  نهاية  قبل  اللقاح  بهذا  احلجيج 

احلايل اإ�سافة اىل تلقيح الذين يرغبون 
يف ذلك". واأو�سح: ان "هذا اللقاح لي�ض 
عالجا دائميا ملر�ض انفلونزا اخلنازير، 
يعتنوا  ان  احل��ج��اج  ع��ل��ى  ينبغي  ل���ذا 
الوقاية  �سبل  وي��ت��خ��ذوا  ب��اأو���س��اع��ه��م 
اململكة  يف  احلج  فري�سة  اأدائهم  اأثناء 
الإر�سادات  بدقة  ويتبعوا  ال�سعودية 
مر�ض  م��ن  بالوقاية  اخلا�سة  الطبية 

انفلونزا اخلنازير".
ف��ت��اح املدير  ق���ال ���س��الح  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإقليم  يف  والعمرة  احلج  لدائرة  العام 
ال�سحة  وزارة  "خ�س�ست  كرد�ستان: 
طبيبا   21 ال���ع���ام  ه����ذا  الإق���ل���ي���م  يف 

احلجاج  بعثة  مل��راف��ق��ة  طبيا  وك����ادرا 
اإ�سافة  املقد�سة،  الديار  اىل  املتوجهني 
اىل ت��ام��ني ك��م��ي��ة ك��ب��رية م��ن الدوي����ة 
احلجاج  ملعاجلة  الطبية  وامل�ستلزمات 
"من  ان���ه  واأ����س���اف  ال�سرورة".  ع��ن��د 
املقرر تزويد  نحو 4500 حاج  ببع�ض 
امل�ستلزمات الكفيلة بالوقاية من مر�ض 
اىل  توجههم  قبل  اخلنازير،  انفلونزا 
ان  املقرر  وم��ن  ه��ذا  املقد�سة".  ال��دي��ار 
عرب  كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  احل��ج��اج  ي��غ��ادر 
الدوليني،  وال�سليمانية  اأربيل  مطاري 
احلج  فري�سة  لأداء  ال�����س��ع��ودي��ة   اىل 

مطلع ال�سهر املقبل.

و�ضول لقاحات م�ضادة لأنفلونزا اخلنازير

 ال�شليمانية / م�ؤيد اخلالدي
تفاقمت يف الآونة الأخرية ظاهرة انت�سار حمال 
املهن  )البنجرجية( والور�ض ملختلف  ال�سالعة 
وال�سناعات )احلدادة والنجارة والكهربائيات( 
ال�سكنية  ال�������دور  ب����ني  امل���ه���ن  م����ن  وغ����ريه����ا 
يف  للنظر  ملفت  ب�سكل  وال�سوارع  وال�ساحات 
العام  ال�سليمانية، ما انعك�ض �سلبا على املظهر 
اىل  اإ���س��اف��ة  وجماليتها،  ونظافتها  للمدينة 
ع�سوائي   ب�سكل  والأو���س��اخ  املخلفات  انت�سار 
ال  البلدية  للدوائر  امل�ستمرة  املتابعة  وبرغم   .
ان ذلك مل مينع او يحد من الثر ال�سلبي لهذه 
الظاهرة على الواقع  البيئي املتمثل مبا تخلفه 
من �سو�ساء وغازات ناهيك عن التاأثري ال�سيئ 
على ان�سيابية املرور وال�سوارع وكرثة الزحام 
التي �سببت اأي�سًا الكثري من احلوادث املرورية. 
التقينا  املو�سوع،  هذا  على  ال�سوء  ولت�سليط 
�س��الم حم��مد ر�س���يد  رئي�ض جمعية ال�سناعيني 

خلدمات ال�سيارات يف ال�سليمانية فقال:
ب�سبب  طبيعي  ام��ر  الظاهرة  ه��ذه  انت�سار  ان 
الذي  احل��ي��اة  جم���الت  يف  والتو�سع  التطور 
منذ  اأ�سواقنا  ان  والواقع  ال�سليمانية  �سهدته 
�سقوط  النظام وحتى الآن دخلت اليها ع�سرات 
اإ���س��اف��ة اىل  املختلفة  ال�����س��ي��ارات  م��ن  الأن����واع 
لذلك  ال�����س��ي��ارات،  تلك  يف  الفنية  ال��ت��ط��ورات 
اكرث  فنية  ك���وادر  اىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأ�سبحت 
من  نوع  هكذا  اىل  املواطن  حاجة  �سد  لغر�ض 
الكثري  فتح  اىل  اأدى  ب���دوره  وه��ذا  اخل��دم��ات 
بالنت�سار  ف�سيئا  �سيئا  ب��داأت  التي  املحال  من 
دور  وب��ني  ال�سعبية  املناطق  داخ��ل  والتو�سع 
و  )امل�سلح  حاجة  ب�سبب   اأنف�سهم  املواطنني 
اأ�سباب تواجدها يف هذه  الزبون(، كما ان من 
اىل  املواطن  ت�سطر  التي  امل�سافة  بعد  املناطق 
قطعها لغر�ض الو�سول اىل املنطقة ال�سناعية 
امل�سافة  يف�سل  جن��ده  ل��ذل��ك  ال�سليمانية،  يف 

القريبة بدل من الذهاب اىل املنطقة البعيدة من 
اجل ت�سليح �سيارته.

املحال  تلك  انت�سار  اأ���س��ب��اب  وم��ن  واأ����س���اف: 
وقطع  الأولية  املواد  توفري  اىل  احلاجة  اأي�سًا 
ال��غ��ي��ار ال��ت��ي ان��ت�����س��رت ب���دوره���ا ب��ال��ق��رب من 
البلديات  دوائ���ر  ب���داأت  وق��د  الت�سليح،  حم��ال 
املحال   تلك  اأ�سحاب  ت�سايق  ال�سليمانية  يف 
وجت��ربه��م ع��ل��ى  ال��ذه��اب خ���ارج م��راك��ز املدن 
منا�سبة  بدائل  اأوجدت  امر طبيعي، وقد  وهذا 
لهم تتمثل ببناء جممعات �سناعية خارج مركز 
لكل  كبرية  ار���ض  قطعة  وت��وف��ري  ال�سليمانية 
كل  فيها  يراعى  حديثة  موا�سفات  وفق  جممع 

الخت�سا�سات.
واأو����س���ح ر���س��ي��د: لب���د م��ن الإ����س���ارة اىل ان 
من  كبري  ع��دد  انت�سار  �سهدت  ق��د  ال�سليمانية 
اأك����رث من  ال�����س��ن��اع��ي��ني و���س��ل ت��ع��داده��م اىل 
)بنجرجي(   وخم�سمئة  الف  اأرب��ع��ة   4500

، واحد  وهم بحاجة اىل تنفيذ وبناء جممعني 
منطقة  يف  والآخ�����ر  ط��ا���س��ل��وج��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اىل  ال�سناعيني  هوؤلء  نقل  يتم  و�سوف  عربت 
قريبة،  فرتة  خالل  اجنازهما  املزمع  املجمعني 
يعانون  ولزال����وا  ك��ان��وا  ال�سناعيني  غ���ريان 
ملتطلباتهم اخلدمية وهي  ال�ستجابة   عدم  من 
لكل  منا�سب  مكان  وتوفري  ار�ض  قطعة  توفري 
وعدنا  وق��د  وي�ستقر،  فيه  يعمل  ك��ي  �سناعي 
املنطقة  لن  ذل��ك  بتوفري  الإقليم  رئي�ض  نائب 
ال�سناعية احلالية التي يقع �سمنها كراج بغداد 
اأ�سبحت �سغرية جدا قيا�سا على ما ح�سل من 
تغريات وتطورات عمرانية وا�سعة ما اثر �سلبا 
على حركة ال�سيارات واملواطنني و�سبب زحاما 
�سديدا وهو امر يوؤثر على حركة النقل وهناك 
فكرة لتنفيذ بناء مثل هذه املجمعات ال�سناعية 
من  ال�سليمانية  ملدينة  الأ�سا�سي  الت�سميم  يف 
اليها  ال�سناعيني  جميع  ينقل  وان  البلدية  قبل 

قريبا، وهذه املجمعات ذات موا�سفات متكاملة 
واخلدمات  العامة  امل��راف��ق  فيها  تتوفر  حيث 
اإ�سافة  امل��ع��ب��دة  وال���ط���رق  وال��ك��ه��رب��اء  ك��امل��اء 
التعوي�سات  وع��ن  الأخ���رى.  الت�سهيالت  اىل 
رئي�ض  يوؤكد  للم�سلحني  ال�سلبية  والتاأثريات 
يجب  ال�سيارات:  خلدمات  ال�سناعيني  جمعية 
ان تكون هناك تعوي�سات ولبد من منحهم قطع 
م�ساكل  عليها حمالهم، وهناك  ي�سيدون  اأرا�ض 
املحال  تلك  يف  يعمل  فمعظمهم  العمل  لأرب��اب 
املالك  امل��ح��ال  اأ�سحاب  م��ن  ب��الإي��ج��ار، وه��ن��اك 
وامل�ستاأجر، فاملالك يجب ان يعو�ض مع توفري 
مكان عمل للم�ستاأجر، م�سريا اىل ان هذا القرار 
ي�سمل جميع ال�سناعيني، احلدادين والنجارين 
واملهن  الخت�سا�سات  من  وغريها  وال�سباكني 
ولكن اكرب عدد من ال�سناعيني هم )الفيرتجية( 

الذين ي�سل تعدادهم اىل اكرث من 4500.
جاء  ال���ذي  ع��ب��ا���ض(  )ال��ف��ي��رتج��ي  اىل  انتقلنا   
فقال:  ال�سليمانية  يف  عمله  وا�ستقر  بغداد  من 
ملتطلبات  طبيعيا  ي��ك��ون  ق��د  الإج����راء  ه��ذا  ان 
من  وغريها  العمرانية  واملتغريات  الأو���س��اع 
امل�سوؤول  يجهله  الذي  الأمر  ولكن  التطورات، 
هو ان اأ�سحاب املهن لديهم )زبائن( هم م�سدر 
رزقهم وقد يبتعد اأكرثهم كلما كان املكان بعيدا 
ال�سليمانية، لذلك نقرتح  وخا�سة خارج مدينة 
من  قربا  اك��رث  باآخر  املكان  با�ستبدال  التفكري 
هناك  ان  واعتقد  عربت،  او  طا�سلوجة  منطقة 
اتخاذ  قبل  الدقيق  التخطيط  اىل  ما�سة  حاجة 

اي قرار.
املنطقة  يف  )فيرتجي(  هيمن  كاك  املواطن  اما 
ال�سناعية فيقول: انا �ساأ�سطر اىل ترك مهنتي 
هذه واللجوء اىل مهنة اأخرى لن معظم زبائني 
الذهاب اىل هذه  على  �سياراتهم  ترك  يف�سلون 
املنطقة البعيدة جدا، ول اعرف ب�سراحة كيف 
البت به  الأمر قبل  امل�سوؤولون درا�سة  يتجاهل 
امل�سلحون  وه��م  ب��الأم��ر  املعنيني  وا�ست�سارة 
فهم  التخ�س�سات،  خمتلف  من  وال�سناعيون 
التي  ال��ب��ن��اء  عملية  يف  ب����ارزًا  دورًا  ي����وؤدون 
ام  ال��ع��م��ران  يف  ���س��واء  ال�سليمانية  ت�سهدها 
توفري  على  يعملون  اأن��ا���ض  وهناك  ال�سيانة، 
جند  لذلك  الغيار،  قطع  وتوفري  اخلدمات  تلك 
ان من امل�ستحيل الذهاب اىل املنطقة ال�سناعية 
اجلديدة ما مل تكن هناك بدائل �سحيحة لعملنا 
بحاجة  املو�سوع  ان  واعتقد  املنطقة،  تلك  يف 
املجمع  يكون  ان  واأف�سل  معمقة  درا���س��ة  اىل 
كما  بعيدة  ولي�ست  قريبة  منطقة  يف  اجلديد 

يقررون!!

ال�شليمانية/ املدى
لالحتاد  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ك��ت��ب  ع��ق��د 
اجتماعا  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��وط��ن��ي 
ب����اإ�����س����راف اأم���ي���ن���ة ال����ع����ام  ج���الل 

طالباين.
ومت خالل الجتماع بحث عدة م�سائل 
مهمة متعلقة بالأو�ساع الراهنة يف 

اإقليم كرد�ستان والعراق.
انتهاء  عقب  �سحفي  ت�سريح  ويف 
الر�سمي  املتحدث  �سلط  الجتماع، 
لالحتاد  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  ب��ا���س��م 
بختيار،  مال  الكرد�ستاين  الوطني 
ال�سوء على ابرز ما جاء فيه بح�سب 
لالحتاد  امل���رك���زي  الإع������الم  م��ك��ت��ب 
الوطني الكرد�ستاين فقال: ان املكتب 
الزيارة  نتائج  اىل  تطرق  ال�سيا�سي 
طالباين  للرئي�ض  والناجحة  املهمة 
وبريطانيا  املتحدة  ال��ولي��ات  اىل 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  م��ع  ول��ق��اءات��ه 
وعدد  املتحدة  ل��الأمم  العام  والأم��ني 
وامل�سوؤولني  العامل  زعماء  من  اآخ��ر 
الدوليني، وا�سفا الزيارة بالناجحة 

واملثمرة.
واأ�ساف:"ان الزيارة الناجحة كانت 
ال�سيا�سية  للقيادة  اأخرى  اأهمية  لها 
الكرد�ستانية متثلت يف الطالع على 
ازاء  الدولية  واملواقف  ال�سيا�سات 

الأو�ساع الراهنة يف العراق".
وقال املتحدث الر�سمي با�سم املكتب 
الجتماع  خ���الل  :"مت  ال�����س��ي��ا���س��ي 
بغداد  يف  الأو����س���اع  عند  ال��ت��وق��ف 
والتطورات ال�سيا�سية على ال�ساحة 
الجتماع  اأك�����د  ح��ي��ث  ال���ع���راق���ي���ة، 

اكرب  بجهد  الكرد  يعمل  ان  �سرورة 
برنامج  وفق  القادمة  الأ�سهر  خالل 
حمكم ومنا�سب وواع لتنفيذ الربامج 
امل�ساكل  ع���ن  ب��ع��ي��دا  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اجلانبية واأن تتيقن  جماهري �سعب 
العراقية  النتخابات  اأن  كرد�ستان 

م�سريية  ان��ت��خ��اب��ات  ه���ي  امل��ق��ب��ل��ة 
ومهمة جدا وت�ستحق ان ننا�سل يف 

�سبيلها جميعا".
)املوؤمتر  بالبلنيوم  يتعلق  وفيما 
امل���������س����غ����ر( ل�����الحت�����اد ال���وط���ن���ي 
اىل  بختيار  مال  اأ�سار  الكرد�ستاين 

الوطني  الحت��اد  يعقد  ان  انه"تقرر 
 ،29 يف  ال��ب��ل��ن��ي��وم  ال��ك��رد���س��ت��اين 
حيث  اجل���اري  ال�سهر  م��ن   31  ،30
املكتب  اأع�����س��اء  جميع  فيه  ي�سارك 
القيادية  اللجنة  واأع�ساء  ال�سيا�سي 
وقادة  ال��ك��وادر  وجميع  ال�سابقون 
قوات بي�سمركه كرد�ستان والوزراء 
املكاتب  وجميع  ال��ربمل��ان  واأع�����س��اء 
وامل��ن��ظ��م��ات وال��ل��ج��ان وال���ك���وادر 

التنظيمية يف اخلارج".
اجلديدة  بالت�سكيلة  يتعلق  وفيما 
اأو�سح  ك��رد���س��ت��ان،  اإقليم  حلكومة 
هذه  بحث  الجتماع  اأن  بختيار  مال 
امل�ساألة بالتف�سيل وتقرر ان يجتمع 
الدكتور برهم احمد �سالح مع رئي�ض 
ب��ارزاين  م�سعود  كرد�ستان   اإقليم 
واآزاد برواري للتباحث بهذا ال�ساأن، 
�ستكون  القادمة  ان احلكومة  موؤكدا 
حكومة ائتالفية ذات قاعدة عري�سة 
ال�سيا�سية  الأطراف  من  العديد  وان 

قبلت امل�ساركة فيها.
املكتب  ق���رر  الج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
ال�سيا�سي ان ي�سارك وفد من الحتاد 
موؤمتر  يف  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��وط��ن��ي 
ال�سويدي،  ال����س���رتاك���ي  احل�����زب 
مع  العالقات  تطوير  اإطار  يف  وذلك 

الأحزاب العاملية.

املكتب ال�ضيا�ضـي لالحتــاد الوطنـي يبحث عددًا 
اربيل / املدىمن الق�ضايا املهمة

بهدف تعزيز العالقات الثنائية بني اإقليم كرد�ستان واململكة 
والثقافية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الناحية  من  الهولندية 
العا�سمة  يف  الهولندية  للقن�سلية  اجلديد  املقر  افتتاح  مت 
يف  الهولندي  ال�سفري  ليون"  "بيرتفان  بح�سور  اأرب��ي��ل 
اإقليم  ب��رمل��ان  رئي�ض  كركوكي"  "كمال  وال��دك��ت��ور  ب��غ��داد، 
رئا�سة  دي��وان  رئي�ض  ح�سني"  "فوؤاد  والدكتور  كرد�ستان 
اإقليم كرد�ستان و"فالح م�سطفى" م�سوؤول دائرة العالقات 

اخلارجية يف الإقليم. 
يف  الهولندي  ال�سفري  ق��ال  الف��ت��ت��اح،  حفل  م�ستهل  ويف 
�سنقدم  اأرب��ي��ل  يف  الفخرية  القن�سلية  خ��الل  م��ن   : ب��غ��داد 
الأعمال  ورجال  املدنيني  من  الهولنديني  للمواطنني  الدعم 
م�ساعدة  على  �سنعمل  كما  كرد�ستان،  اإقليم  يزورون  الذين 
موؤ�س�سات القليم من خالل قن�سليتنا وخ�سو�سا يف جمال 

�سوؤون املراأة وحقوق الإن�سان. 

الربملان عن  رئي�ض  كركوكي  كمال  الدكتور  من جانبه عرب 
اأربيل  مدينة  يف  الهولندية  القن�سلية  بافتتاح  �سعادته 
واعتربه حدثا تاريخيا ، واأ�ساف : اننا يف اإقليم كرد�ستان 
نهتم بالعالقات مع الدول ال�سديقة وهذا يعزز الفادة من 
دليل  هو  القن�سلية  هذه  افتتاح  وان  ال��دول.  هذه  جت��ارب 

على انفتاح اإقليم كرد�ستان على دول العامل. 
العالقات  دائ��رة  م�سوؤول  م�سطفى  فالح  جانبه،اعترب  من 
اخلارجية يف حكومة اإقليم كرد�ستان اأن افتتاح القن�سلية 
العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  اأرب��ي��ل  مدينة  يف  الهولندية 
عدد  و�سل  القن�سلية  ه��ذه  بافتتاح   : واأ���س��اف  الثنائية. 
افتتاحها يف القليم اىل 15 قن�سلية،  التي مت  القن�سليات 
العامل  دول  ب��ق��دوم  مهتمة  الق��ل��ي��م  حكومة  اأن  اىل  لف��ت��ًا 
وتليت  كرد�ستان.  يف  وممثلياتها  قن�سلياتها  واف��ت��ت��اح 
خالل الحتفالية كلمات عربت عن اأهمية افتتاح القن�سلية 

الهولندية يف مدينة اربيل . 

افتتاح املقر اجلديد للقن�ضلية الهولندية

اأربيل/ املدى
وليته  املنتهية  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئي�ض  دعا 
الفاعلة  للم�ساركة  ال�سركات  ب���ارزاين  نيجريفان 
والوا�سعة يف املعار�ض التي تقام يف الإقليم كمدخل 
كل  يف  والع��م��ار  ال��ب��ن��اء  عملية  يف  للم�ساركة  لها 

العراق.
مرا�سيم  يف  م�����س��ارك��ت��ه  خ���الل  ل��ه  ك��ل��م��ة  يف  وق����ال 
اخلام�سة  دورت��ه  يف  ال��دويل  اأربيل  معر�ض  افتتاح 
بوابة  كرد�ستان  اإقليم  جعل  اجل  من  ي�سعون  انهم 

فعال  ب�سكل  وامل�ساركة  العراق  جميع  اىل  لالنطالق 
يف اإعادة بنائه واعماره.

ال����دويل اخلام�ض  امل��ع��ر���ض  اف��ت��ت��اح  ان  واأ����س���اف: 
من  املئات  م�ساركة  ولكن  طبيعي  ح��دث  اأرب��ي��ل  يف 
تنتمي  التي  ال�سابقة  املعار�ض  مع  مقارنة  ال�سركات 
واأورب��ا  واآ�سيا  الأو���س��ط  ال�سرق  من  دول��ة   29 اىل 
ال�سركات  هذه  لتعريف  حتول  ونقطة  كبري  مك�سب 
الناحية  يف  ت��ط��ور  م��ن  ف��ي��ه  ح�سل  وم���ا  ب��الإق��ل��ي��م 
مكوناته  بكل  العراق  يف  نحن  وق��ال:  القت�سادية. 

تعر�سنا اىل اأو�ساع �سعبة ولهذا نحاول بناء عراق 
جديد كي ل تتكرر هذه الأيام الع�سيبة وكي ن�سمن 
م�ستقبال اأف�سل جلميع العراقيني ونكون عامل بناء 
يف العراق واعتقد ان الد�ستور العراقي اأ�سا�ض قوي 
للتعاي�ض ال�سلمي ومعاجلة جميع امل�ساكل التي بقيت 

معلقة حتى الآن.
من  كرد�ستان كجزء  اإقليم  ان  رئي�ض احلكومة  واأكد 
�سيا�سة  ان  ه��ذه اخل��ط��وة  م��ن خ��الل  يثبت  ال��ع��راق 
اليها  ينظر  وامن��ا  فقط  �ساحله  يف  لي�ست  النفتاح 

على اأ�سا�ض انها مل�سلحة كل العراق. 
الله احمد عبد الرحيم مدير عام  من جانبه قال عبد 
املعار�ض يف جمل�ض الوزراء بحكومة اإقليم كرد�ستان 
ان عدد ال�سركات امل�ساركة 470 �سركة رئي�سية ولكن 
اذا اأخذنا ال�سركات كمجاميع في�سل عددها اىل 750 
�سركة تنتمي اىل 29 دولة يف جميع الخت�سا�سات 
وات�سالت  وم�سارف  وجت��ارة  و�سناعة  زراع��ة  من 

وموا�سالت.
ال�سركات  ع���دد  يف  ك��ب��ري  اخ���ت���الف  وج����ود  واأك�����د 
نالحظ  وق���ال:  املن�سرمة  ال�سنوات  ع��ن  امل�ساركة 
لها  والنم�سا  وفرن�سا  اأملانيا  مثل  اأوروبية  دول  ان 
ال�سركات  وت�����س��ارك  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  ج��ي��دة  م�ساركة 
الأملانية بحدود 59 �سركة وهناك 40 �سركة فرن�سية 
اإ�سافة اىل دول اجلوار واكرب الأجنحة هي الرتكية 

والإيرانية.
اىل ذلك قال فرديريك تي�سو القن�سل الفرن�سي العام 
يف  ال�سركات  عدد  ان  بيامنري  بح�سب  كرد�ستان  يف 
و�سل  انه  ال  فرن�سية  �سركات   4 كان  املا�سي  العام 
فرن�سا  ان  على  دليل  وهذا  �سركة   40 اىل  العام  هذا 
عادت اىل اإقليم كرد�ستان وانا �سعيد بهذه اخلطوة، 

هذا وي�ستمر املعر�ض لغاية يوم غد اخلمي�ض.

نيجريفـان بـارزانـي: نريـد جعــل الإقليــم بوابــة للتوجـــه 
اىل جميع العراق

اأربيل/ املدى
اأم�سية  ال��ك��وري��ة   LG ���س��رك��ة  نظمت 
اأربيل  يف  ال�سحفيني  م��ن  لعدد  لقائية 
على هام�ض م�ساركتها يف معر�ض اأربيل 
يف  ال�سركة  عام  مدير  ح�سرها  ال��دويل 

امل�سرق العربي.
بح�سب  الأم�������س���ي���ة،  خ�����الل  واأع����ل����ن 
ت�سعى  ال�سركة  ان   :PUKmedia
العام  ال�سحفي    LG ن���ادي  لإن�����س��اء 
تعزيز  بهدف  كرد�ستان وذلك  القادم يف 
وجرى  الإعالميني،  مع  ال�سركة  عالقة 
و�سبل  الأع�����س��اء  ق��ب��ول  اآل��ي��ة  تو�سيح 
امل�ساركني  التوا�سل وحقوق وواجبات 
عدد  الأم�سية  خ��الل  وق��دم  ال��ن��ادي.  يف 
من الكلمات يف مقدمتها كلمة كيفن ت�سا 
مدير عام �سركة LG يف امل�سرق العربي 
ال�سركة  م�ساركة  اىل  خاللها  ا�سار  التي 
انها  م��وؤك��دا  ال��دويل  اأرب��ي��ل  يف معر�ض 
ت�سارك للمرة اخلام�سة على التوايل يف 
هذه  ال�سركة  م�ساركة  و�سهدت  املعر�ض 
منتجات  و�سمت  ك��ب��ريا  تو�سعا  امل���رة 
LG يعد  جديدة. واأكد ان جناح �سركة 
من اكرب اأجنحة املعر�ض وي�سم ت�سكيلة 
واملنزلية  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 

املتطورة.
كما قدم خالل الأم�سية عر�ض لن�ساطات 
واإق���ل���ي���م  ال����ع����راق  يف    LG ����س���رك���ة 

كرد�ستان.

بعد الأردن 
و�ضوريا.. �ضركة 

بتاأ�ضي�س  LG تقوم 
ناديها ال�ضحفي PUKmedia/ال�شليمانية

بعث رئي�ض هيئة املدراء يف �سركة DNO الرنويجية، 
ورئي�ض  طالباين  جالل  اجلمهورية  رئي�ض  اىل  بر�سالة 
برملان  ورئ��ي�����س��ي  ب����ارزاين  م�سعود  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م 
ال�سديد  ال�سركة  اأ�سف  عن  فيها  عرب  الإقليم،  وحكومة 
ومتاعب  اأذى  من  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  اأ�ساب  "ملا 
وب��الأخ�����ض ال��دك��ت��ور اآ���س��ت��ي ه��ورام��ي وزي���ر امل���وارد 
الطبيعية نتيجة خالفات داخلية بني DNO وبور�سة 

."OSE اأو�سلو
ولن  مل  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  "اإن  الر�سالة  يف  وجاء 
تخ�سع لأي حتقيق من قبل بور�سة اأو�سلو بهذا ال�ساأن، 
وهذا ما متت م�سادقته موؤخرا من قبل البور�سة ذاتها 

اأكدت  حيث   2009 اي��ل��ول   28 يف  ر�سمي  ت�سريح  يف 
باأي  كرد�ستان  اإقليم  لها بحكومة  �ساأن  اأنها ل  البور�سة 

�سكل من الأ�سكال".
م�ساعدة  لول  اأن��ه   DNO م��دراء  هيئة  رئي�ض  ويوؤكد 
حكومة اإقليم كرد�ستان يف ذلك الوقت الع�سيب لل�سوق 
والذي  الإقليم  من  النفط  ت�سدير  ال�سركة  ا�ستطاعت  ملا 
الر�سالة  يوم 1/حزيران/2009، ويقول يف  حتقق يف 

الإجناز". هذا  من  جزءا  كوننا  فخورون  "نحن 
ترويج  من  الإع��الم  يف  يح�سل  ما  اأن  "نرى  واأ���س��اف: 
ونزاهة  �سمعة  لت�سويه  حملة  يف  ي�سب  ل��الإ���س��اع��ات 
طريق  يف  العقبات  ولو�سع  ه��ورام��ي  اآ�ستي  الدكتور 

اإجنازات حكومة اإقليم كرد�ستان".

�ضركة DNO: ل �ضاأن حلكومة الإقليم 
باخلالفات بني ال�ضركة وبور�ضة اأو�ضلو

انت�ضار املحال والور�س ع�ضوائيًا.. تاأثريات بيئية متفاقمة

اأربيل/ املدى
املعلبة  اجلاهزة  الأغذية  اأن��واع  جميع  دخول  منع  العراق  كرد�ستان  اإقليم  قرر   
اليه اعتبارا من يوم غد اخلمي�ض ب�سبب غياب ال�سيطرة النوعية، بح�سب ما ذكر 

رئي�ض هيئة التقيي�ض يف اإقليم كرد�ستان.  
غياب  اىل  اأ���س��ارت  التي  املعلومات  يف  التحقيق  "بعد  ان��ه  قوجي  موؤيد  وق��ال 
كرد�ستان  اإقليم  تدخل  التي  اجلاهزة  الغذائية  امل��واد  على  النوعية  ال�سيطرة 
والت�سبب يف خماطر على �سحة املواطنني، قرر ممثلو وزارات الزراعة وال�سحة 
والتخطيط وهيئة ال�سيطرة النوعية، منع ا�سترياد جميع اأ�سناف املواد الغذائية 

املعلبة ومنع دخولها اىل الإقليم". 
انه  فيه  الذي ورد  القرار  بهذا  اأبلغت  قد  املعابر احلدودية  "جميع  ان  واأو�سح: 
الأول اجلاري، حلني  ت�سرين  اعتبارا من يوم 15  الفعلي  التنفيذ  �سيدخل حيز 
ت�سكيل نقاط تفتي�ض م�سرتكة من مندوبي وزارات الزراعة وال�سحة والتخطيط 

وهيئة التقيي�ض وال�سيطرة النوعية".

اأربيل/ املدى         
اخلارجية  العالقات  دائ��رة  م�سوؤول  اأف��اد 
حكومته  ان  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف 
مل تبلغ ر�سميا مبوعد زيارة ب�سري اأتالي 

وزير الداخلية الرتكي لالإقليم.
ب��ح�����س��ب وكالة  م�����س��ط��ف��ى  ف����الح  واأك�����د 
مل  الإقليم  حكومة  ان  لالأنباء  كرد�ستان 

تبلغ ر�سميا من جانب تركيا مبوعد زيارة 
وزير الداخلية الرتكي لالإقليم. 

ون�سر موقع اخباري كردي يبث من تركيا 
اأتالي  ب�سري  الرتكي  الداخلية  وزي��ر  ان 
كان قد ذكر يف ت�سريحات له اثناء زيارته 
الأخرية ملدينة ديار بكر انه �سيزور اإقليم 

كرد�ستان الأ�سبوع املقبل.

اأربيل/ املدى
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قالت   
اإن  اإقليم كرد�ستان،  العلمي يف حكومة 
جامعة بافيا اليطالية اأبدت ا�ستعدادها 
ل�سيما  كلياتها  يف  الإقليم  طلبة  لقبول 
بيان  يف  وج����اء  ال��ط��ب��ي.  امل���ج���ال  يف 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  ان  ل���ل���وزارة: 
هادي  اأ.د.اإدري���������ض  العلمي  وال��ب��ح��ث 
�سالح “يزور اإيطاليا حاليا لبحث �سبل 
والطبية  الأكادميية  العالقات  تعميق 
م���ع ع����دد م���ن اجل���ام���ع���ات والأط����ب����اء 

املتخ�س�سني هناك”.
واأورد البيان اأن جامعة بافيا الإيطالية 
الإقليم  طلبة  لقبول  ا�ستعدادها  “اأبدت 
واإجراء بحوث م�سرتكة مع اجلامعات 

الكرد�ستانية”.
خالل  “التقى  �سالح  الوزير  اأن  وذك��ر 
ال���زي���ارة جم��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار الأط��ب��اء 
جمال  يف  املتخ�س�سني  الإي��ط��ال��ي��ني 
القلب والرئة والدم ودعاهم اىل زيارة 
مع  الطبية  ال��ع��الق��ات  لتوثيق  الإق��ل��ي��م 

اأقرانهم”.

تقرر  النوعية  ال�ضيطرة  هيئة 
منع دخول الأغذية املعلبة

م�ضطفى: مل نبلغ ر�ضميا مبوعد 
زيارة وزير داخلية تركيا

جامعة بافيا اليطالية تبدي 
ا�ضتعدادها لقبول طلبة كرد�ضتان

نيجريفان بارزاين

ور�صة �صناعية

جانب من احتفالية القن�صلية الهولندية

طالباين يجتمع باملكتب ال�صيا�صي


