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الكردية بزيارة العديد من ممثليات  األحزاب ممثليات
زيارة مكتب  الكردستانية بهولير ، من بينها األحزاب

الديمقراطي الكردستاني في ايران ، حيث  هولير للحزب
مصطفى المحامي (الذي تشكل من  استقبل الوفد المشترك

 ممثل الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ، إبراهيم
زادي الكردي في آممثل حزب  محمود عربوالدكتور 

الوحدة  ممثل حزب محمود محمد األستاذسوريا ، 
  علي شمديندس الديمقراطي الكردي في سوريا ، المهن

، ) التقدمي الكردي في سوريا ممثل الحزب الديمقراطي
 )طاهر محمودي( األستاذبحفاوة من قبل مسؤول المكتب 
 . وعدد من كوادر الحزب الشقيق

ك في نفس اليوم مكتب هولير كما زار الوفد المشتر  
حسين ( األستاذكردستان ، واستقبل من قبل  زاديآلحزب 

قيادة الحزب  زب ، وعدد منحرئيس النائب ) يزدان بنا 
  . مكتب العالقات وأعضاء

وفي اليوم التالي زار الوفد مقر الحزب الشيوعي   
) دهام حسن( األستاذهناك من جانب  الكردستاني ، واستقبل

 عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني وكل
) هاوتا رسول ، أوميد محمد صالح ، كريكار(من السادة 

 .. مكتب العالقات ضاءأع
القضايا  هذا وقد تناول الوفد في هذه اللقاءات عدد من  

الهامة المتعلقة بالمنطقة عموما وبكردستان خصوصا ، 
الكردي في سوريا ووضع حركته  ونقل الوفد معاناة الشعب

 آراءالسياسية الى هذه الجهات ، كما استمع الوفد الى 
 أكدقيقة ، حيث الصديقة والش األحزابومواقف هذه 

والعالقات فيما بينهم بما  هذه اللقاءات أهميةالجميع على 
  .يخدم الشعب الكردي

  
  أعضاء الحكومة الجديدة

  يؤدون اليمين القانونية إلقليم كردستان 
 

PNA-  األربعاءبعد ظهر  كردستانإستأنف برلمان 
مسعود جلسته التاسعة، بحضور السيد  )٢٠٠٩|١٠|٢٨(

كمال  ، وبرئاسة الدكتوركردستانقليم رئيس إ بارزاني
 أرسالن بايز.دوحضور  كردستانرئيس برلمان كركوكي 

  . سكرتير البرلمان وفرست أحمدنائب رئيس البرلمان 
نائب األمين العام  كوسرت رسول علي وحضر الجلسة

الرئيس  ونيجيرفان بارزاني الكردستانيلإلتحاد الوطني 
سيدة  يرو إبراهيم أحمدهالسابق لمجلس الوزراء والسيدة 

العراق األولى ووزراء الكابينة الخامسة وسكرتيرو 
وممثلو السفارات  الكردستانيةورؤساء األحزاب واألطراف 

ن والعديد م كردستانوالقنصليات في العراق وإقليم 
 .الضيوف من داخل اإلقليم وخارجه

ثم بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة إجالالً ألرواح الشهداء،   
ردستان كرئيس برلمان  كمال كركوكيعدها ألقى الدكتور ب

التجربة الديمقراطية في إقليم  كلمته التي قيم فيها عالياً تقدم
لى النضال المشترك لجماهير شعب ردستان، وعزا ذلك اك
ردستان وقيادته السياسية، وقال إن هذه المكتسبات هي ك

 ......ثمرة نضال البيشمركة ودماء الشهداء
خالل كلمته الى برنامج عمل برهم صالح  ار الدكتوروأش  

الحكومة الجديدة الذي يتمثل في التجديد واإلعمار، وثمن 
جهود الحكومة السابقة وشخص نيجيرفان بارزاني رئيس 

 .الحكومة، ووصفها بحكومة اإلعمار وتوحيد اإلدارتين
ردستان من السيد مسعود بارزاني ثم طلب رئيس برلمان ك

ردستان أن يلقي كلمته، حيث أشاد رئيس ك مرئيس إقلي
اإلقليم في كلمته بمشاركة مواطني إقليم كردستان في 

تموز، ووصف المشاركة هذه بأنها عبرت  ٢٥إنتخابات 
عن الوجه الحضاري لإلقليم أمام العالم، وتعد وفاء لدماء 
الشهداء، مشيراً الى مبدأ تبادل السلطات، وثمن جهود 

لحكومة اإلقليم التي أدت مهامها في  الكابينة الخامسة
ظروف حساسة وشكر نيجيرفان بارزاني على جهوده في 

الحكومة حكومة جميع مكونات توحيد اإلدارتين وجعل 
ردستان، ودعا التشكيلة السادسة الى أن تواصل شعب ك

 .جهود التشكيلة الخامسة
بعدها طلب رئيس البرلمان من الدكتور أرسالن بايز   

رئيس جمهورية العراق،  جالل طالبانيمة السيد تالوة كل
والتي تضمنت التهاني للدكتور برهم صالح وجميع أعضاء 
الحكومة الجديدة، متمنياً لهم النجاح في مهامهم، كما ثمن 
جهود التشكيلة الخامسة لحكومة اإلقليم ورئيسها نيجيرفان 

 .بارزاني
ميع الجلسة وشكر الج كمال كركوكيثم أنهى الدكتور   

 .على الحضور
 

  جهود إلنشاء محمية للعناية بالحيوانات في دهوك
  
أعلنت منظمة معنية بحقوق الحيوان في دهوك سعيها   

  . ردستانميات طبيعية واصطناعية في جبال كإلنشاء مح
وأكد رئيس المنظمة سلمان تمر في حديث مع مراسل 

إن منظمته تبذل جهودا كبيرة إلنشاء " راديو سوا"
العمل مع "ت طبيعية في مناطق مثل بارزان ومحميا

وزارة البيئة إلنشاء محميات اصطناعية لوضع 
الحيوانات المهددة باالنقراض وخاصة البرية منها 

وأضاف تمر أن منظمته تبذل جهودا كبيرة ". داخلها
لترسيخ التوعية بقضايا البيئة والرفق بالحيوان بالتعاون 

مراقبة ظروف معيشة إضافة إلى "مع وزارة التربية، 
الحيوانات خاصة في حدائق الحيوانات والكليات 

 كردستانيذكر أن منظمة ..". البيطرية وكليات العلوم
لحماية حقوق الحيوان في دهوك تأسست في شهر 

مايو الماضي، وتهدف لتوفير المساعدة البيطرية /أيار
للحيوانات المنزلية والبرية وفي المزارع وتغيير 

  .والسلوكيات الخاطئة تجاه الحيوانات والبيئةالممارسات 
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  نيجيرفان بارزاني
  حكومته،مهام عمل  انتهاءيعلن 

  ويعد بدعم حكومة برهم صالح
 

مهام عمل التشكيلة الخامسة لحكومة إقليم  انتهاءبمناسبة    
خطاباً متلفزاً إلى  نيجيرفان بارزانيالسيد  ،وجهه كردستان

من منصبه، وفي  استقالتهردستان معلنا فيه ك أهالي إقليم
أهالي اإلقليم، معربا  بداية الخطاب تقدم بالشكر إلى جميع

في الوقت نفسه عن دعمه لحكومة الدكتور برهم صالح في 
المقرر أن يتم حكومة اإلقليم التي من السادسة ل التشكيلة

جلسة خاصة  خالل ١٠-٢٨ األربعاء االعالن عنها يوم 
   .للبرلمان تعقد لهذا الغرض

المهمة  في خطابه المنجزات بارزانيكما استعرض   
 كردستانوالمشاريع الخدمية لحكومة إقليم  واإلستراتيجية

ين لمجلس الوزراء، شاكراً جميع الذ خالل فترة ترأسه
 مهامه وخاصة رئاسة إلنجاحشاركوا في تقديم العون 

  .وجميع العاملين في الحكومة الكردستانياإلقليم والبرلمان 
  

  من تركيا أعمالرجال 
 ردستانك إقليميفضلون االستثمار في 

 
 ينكولأ قال رئيس فرع ٢٠٠٩|١٠|٢٧ AK News:أربيل  

 أن، )الثالثاء(اليوم  لجمعية رجال األعمال الشباب التركية
 العراق من قبل رجال كردستان إقليم هناك أسباباً الختيار

األعمال األتراك، أهمها األمان، وثانيها الثقة وحب 
   .لتركيا الكرديالحكومة والشعب 

أن  كردستانالذي زار إقليم  أحمد أكسكاليوأوضح   
من  تركيا الثمانينيات فهناك الكثير اق يشبهالعر كردستان"

وبناء  العمل ينتظر إنجازه، وهو أرض بكر إلنتاج الغذاء
ويكفينا أننا نعمل . وحدات سكنية وموبيليات وأثاث منزلية

   ."بثقة وصدق
  ضمن وفد من  كردستانزار إقليم "أنه  أكسكالين وبي
ا وتجار موبيليات، وقد لقو عضوا أغلبهم منتجون ٢٥

لقد "مضيفاً بالقول ..،"ترحيبا حارا وخاصة في أربيل
لنا أن أبواب جميع أنواع االستثمارات وفروع  أوضحوا

   ."طاقة كبيرة التجارة مفتوحة األمر الذي بعث فينا
في وقت تتلهف "وأضاف رجل األعمال التركي قائالً  

العثور على فرص عمل في العراق، فإن  شركات كثيرة في
أسباب  وهناك. العراق كردستانركية تفضل الشركات الت

العراق من قبل رجال  كردستان إقليمكثيرة الختيار 
مان وثانيها الثقة وحب الحكومة األ األعمال األتراك، أهمها

المشاكل  " مشيراً الى ان..،"لتركي الكرديالشعب و
واالضطرابات في جنوب العراق تضطر الشركات التركية 

   ."المنطقة تلك الى النأي بأنفسها عن
 إقليمعن وزير التجارة في حكومة أكسكالي  ونقل 

سنقيم  اإلنتاجبهدف زيادة "قوله انه  محمد رؤوف كردستان
بعد ان  فيها أماكنان تشغلوا  وبإمكانكممناطق صناعية،

سنوفر لكم "مؤكداً بالقول ..،"تقدموا لنا خططاً لمشاريعكم 
وأحجام  الممكنة وبحسب إمكانات كل التسهيالت

 مضيفاً نريد للشركات التركية أن تكون..،"مشاريعكم
موجودة في تلك المناطق الصناعية، فالبضائع التركية 

  ."متاحة لكم موثوقة عندنا، وهذه فرصة كبيرة
  

  معبد اللش في العراق يستعيد شبابه
  

  
    
 ٢٠(الواقع في شمال قضاء الشيخان  اللش  يعد معبد   

من أقدم المعابد ) دهوك كلم جنوب شرق محافظة
اإليزيدية حيث يعود تاريخه الى األلف الثالث قبل الميالد 
بحسب المصادر التاريخية وهو المعبد األوحد لإليزديين 

  .في العالم
كردستان العراق على وضع  ميلتعمل وزارة أوقاف إق  

اإليزيدي، وتشجيع ) اللش(خطط لتوسيع وترميم معبد 
قليم الذي يضم العشرات من السياحة الدينية في اإل

األماكن المقدسة والتاريخية الدينية فضال عن العديد من 
ويضم معبد اللش مزار الشيخ   .المواقع األثرية المهمة

عادي األول والشيخ عادي الثاني وهما من أبرز 
الشخصيات والمرجعيات الدينية لإليزيديين قبل ألف 

اإليزيديين من  سنويا العديد من اللشسنة، ويزور معبد 
  .داخل وخارج البالد

ويقول مسؤولو الوزارة ، إن رئاسة اإلقليم أقرت تنفيذ   
المقدس ألتباع الديانة  اللشمشروع توسيع وترميم معبد 

  .اإليزيدية من دون تشويه قيمته األثرية والتاريخية
  

  تركيا ترجئ عودة عناصر
  من حزب العمال الكردستاني

  
في  أتاالي بشيراخلية التركي وزير الد أعلن :أنقرة

تصريحات أدلى بها للتلفزيون التركي الرسمي عن أرجاء 
أكد فيه ..  عودة عدد من أعضاء حزب العمال الكردستاني

بأن مبادرة االنفتاح الكردي هي جزء من عملية 
مشيرا إلى أنه تم .الديمقراطية التي أطلقتها الحكومة التركية

ود األفعال الغاضبة والواسعة تعليق عملية العودة بسبب رد
من الشعب التركي على ذلك بسبب عودتهم بزيهم 
العسكري وتم استقبالهم باحتفاالت النصر األمر الذي أدى 
إلى ردود فعلية غاضبة من عوائل الشهداء األتراك 
والسلطة القضائية واإلعالمية والمجتمع التركي وقال هناك 

الموضوع وهذا  مخاوف وقلق كبير لدى الشعب نحو هذا
األمر مهم جدا لنا لذا وقفنا عملية العودة ولكن مبادرة 

 .الديمقراطية ستستمر
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