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وديع غزوان

ملاذا ال�سياحة؟

يحتاج  كرد�ستان  �إقليم  يف  �ل�سياحة  قطاع  م��از�ل 
يتو�زى  ب�سكل  به  للنهو�ض  �جلهد  من  �لكثري  �ىل 
�القت�سادي  �لن�ساط  عملية  رو�ف��د  كاأحد  و�أهميته 

�ملهمة . 
تنمية  �ن  قلنا  �ذ�  �حلقيقة  جن��ان��ب  �أظ��ن��ن��ا  وال 
وتطوير هذ� �لقطاع تتطلب م�سار�ت غري تقليدية 
م�سايف  على  ن�ساطه  يركز  �لذي  �ملاألوف  تتجاوز 
و�لعمادية  �ل��ك��ل��ي  ك�����س��ال  م��ع��روف��ة  م��ن��اط��ق  �و 
ل�سنو�ت  و�أه��م��ل  وغريها  و�سقاوة  �وه  و�حمد 
�أخ��اذ  طبيعة  بجمال  �ل��ل��ه  حباها  �أخ���رى  مناطق 
ياأ�سر عيون ز�ئريها.. مناطق منت�سرة يف �أطر�ف 
�أربيل و�ل�سليمانية ودهوك مل يزرها حتى �الآن �ال 
�الإقليم  مو�طنو  فيهم  مبن  �لنا�ض  من  حمدود  عدد 
وهبته  م��ا  على  حمافظة  ظلت  مناطق  �أنف�سهم.. 
�ىل  حولها  م�سافا  جماال  فاكت�سبت  �لطبيعة  �إياها 

لوحات ربانية ال نظري لها.
ال نق�سد بهذه �لدعوة رفع �ليد �و تقلي�ض �الهتمام 
على  �ل�����س��ي��اح  �ع��ت��اد  �ل��ت��ي  �ل�سياحية  ب��امل��ن��اط��ق 
�رتيادها، بل خلق و��ستك�ساف عو�مل جذب جديدة 
لل�سياح ،خا�سة �ن �لبع�ض منهم ت�ستهويه مثل تلك 
الإ�سافة  �ال  حتتاج  وال  غريها  م��ن  �أك��ر  �ملناطق 
�ل�سياحية  �لدالئل  خارطة  �ىل  �ملناطق  تلك  �أ�سماء 

�لتي ماز�لت دون �مل�ستوى �ملطلوب حتى �الآن.
ونح�سب �ن برنامج �لقائمة �لكرد�ستانية قد �نتبه 
�ل�سياحة  قطاع  حقل  يف  فو�سع  �جلانب  هذ�  �ىل 
و�إج��ر�ء م�سح  �ساملة  �إع��د�د خطة  تدعو �ىل  فقرة 
ال���س��ت��ك�����س��اف �مل��ن��اط��ق �ل�����س��ي��اح��ي��ة و�الأث���ري���ة يف 
�لدكتور  �الإقليم  حكومة  رئي�ض  �ن  كما  كرد�ستان، 
من  �أك���ر  ويف  ن��وه  �ن  �سبق  �سالح  �ح��م��د  ب��ره��م 
منا�سبة �ىل �سرورة �لعمل على �ياء هذ� �لقطاع 
وت�سجيع  ي�ستحقها  �ل��ت��ي  �الأه���م���ي���ة  �حل���ي���وي 

�ال�ستثمار �ملحلي و�خلارجي على �الإ�سهام فيه.
ال نريد �ن ن�سهب يف �سرد بديهية معروفة للجميع، 
فنتحدث عن دور �ل�سياحة يف توفري مو�رد مالية 
�و  �لدينية  �ل�سياحة  مبناطق  غني  بلد  الأي  مهمة 
�أخرى  ف��و�ئ��د  ع��ن  ناهيك  �لطبيعية،  �و  �الث��اري��ة 
غري  �لعاملة،  �الأي��دي  ت�سغيل  مقدمتها  يف  متنوعة 
�ننا نطمح �ىل �لتفاتة �كرب و�أو�سع من قبل �جلهات 
�أح�سّنا  ما  �إذ�  ميكن  �ل��ذي  �لقطاع  بهذ�  �ملخت�سة 
و�ستاء  �سيفا  دخ��ل  م�سدر  ي��ك��ون  �ن  ��ستثماره 
بالنهو�ض  كفيلة  خطط  و�سع  �ىل  �إ�سافة  لاإقليم، 
�لدولية  مكانتها  لها  دوال  �ن  نعرف  �ن  ويكفي  به، 
نحن  غري،  ال  �ل�سياحة  على  تعتمد  ميز�نيتها  جل 
بقطاع  لارتقاء  علمية  وخطط  جهود  �ىل  بحاجة 
�لن�ساط  رو�ف���د  م��ن  ر�ف���د�  بحق  ليكون  �ل�سياحة 

�القت�سادي.

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات  يف لقاء مع عدد من املثقفني

الدكتــور برهـم �سالح: الكرد اختاروا ان يكونوا جزءًا 
من عراق احتادي دميقراطي

ال�شليمانية/ املدى
�أحمد  برهم  �لدكتور  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  رئي�ض  ذكر 
ومن  جمة  حتديات  يجابه  �لعر�قي  �مل�سروع  �أن  �سالح، 
ولي�ض  و�ل��ت��و����س��ل  �جل��ه��ود  ت�سافر  �جل��م��ي��ع  م�سلحة 
�سرت�تيجي  قر�ر  هناك  كان  �ذ�  �نه  �ىل  م�سري�  �لتخا�سم، 

يف كرد�ستان فهو �ن نكون "جزءً� من عر�ق د�ستوري".
وقال �لدكتور برهم �سالح، خال لقائه مثقفني عر�قيني من 
�لكرد و�لعرب وكتابًا من فرن�سا و�إير�ن على قاعة �لنادي 
كاويز  مهرجان  هام�ض  على  بال�سليمانية  �الجتماعي 
�لثقايف: �إن كل كردي ي�سر على حق تقرير م�سريه �أ�سوة 
تاريخية  جتارب  على  وبناء  �لكرد  �ن  �إال  �لعامل،  ب�سعوب 
دميقر�طي،  �حتادي  عر�ق  من  جزء�  يكونو�  �أن  �ختارو� 
يف  �لبقاء  �ختارو�  لكنهم  باال�ستقال  متتعو�  قد  وكانو� 

عر�ق �حتادي.
�لعام  �الحت��اد  لرئي�ض  مد�خلة  على  تعقيبه  معر�ض  ويف 
�أكد �سالح  ثامر  فا�سل  �لناقد  �لعر�ق  و�لكتاب يف  لاأدباء 
�أ�سو�ت  من  نلم�سه  ما  وق��ال:  �ل�سريح  �حل��و�ر  �سرورة 
�سوفينية تثري يف نفو�ض �ملو�طنني �لكرد قبل �سيا�سييهم 
�لكثري من �ل�سكوك، الأن هناك �أ�سو�تا تتعاطى مع كركوك 

بنف�ض عقلية �لتطهري �لعرقي يف زمن �سد�م.
و�سدد رئي�ض حكومة �الإقليم، بح�سب موقع حكومة �الإقليم 

عربية  �أ���س��و�ت  �ىل  بحاجة  �ل��ك��ردي  �مل��و�ط��ن  “�ن  على 
م�سالح  تخدم  �الأ�سو�ت  “بع�ض  �ن  �ىل  الفتا  تطمئنه”، 
�لعر�ق،  على  خ��ط��ر�  ي�سكلون  ال  و�ل��ك��رد  �ل�سوفينيني، 

و�منا �خلطر ياأتي من �أولئك �لذين يفجرون �الأج�ساد يف 
و�ملحافظات  �ملدن  من  وغريها  وكركوك  و�ملو�سل  بغد�د 
ت�سر  ك��ردي��ة  �أ���س��و�ت  “وجود  �ىل  منوها  �لعر�قية”، 

بامل�سلحة �لكردية �أكر من غريها”.
�أن كركوك جزء من  �لكرد روؤية مفادها  �أن لدى  و�أو�سح: 
�و  عربي  �أو  كردي  حل  هناك  لي�ض  لكن  �لعر�ق  كرد�ستان 
ير�سي �جلميع،  تو�فقي  �ملدينة و�منا حل  لهذه  تركماين 
ينت�سر  �ن  يجب  ف��ال��ك��ردي  متطرفا،  موقفا  لي�ض  وه���ذ� 
�رتكبت  �لتعريب  �ن عمليات  �لكردية من منظور  للحقوق 
ك��ان مرنا يف  لو  ���س��د�م، و�الأخ���ري  زم��ن  �لعرب يف  با�سم 
�الأك����ر�د يف  مل��ا خ��ا���ض �حل���رب �سد  ك��رك��وك  م��ع  �لتعامل 

�ملا�سي.
ب�ساأن  �لن�سري  يا�سني  للناقد  مد�خلة  على  تعقيبه  ويف 
�سناعة خطاب حد�ثوي يعطي للثقافة حقها �أ�سار �لدكتور 
برهم قائًا: “�أنا �أعول على �أخو�ين وزمائي يف بغد�د من 
�ملثقفني و�لدميقر�طيني �لعر�قيني بعدم قبولهم �ال�ستدر�ج 
�ستبقى  �ن كرد�ستان  و�أوؤكد  �لقومي،  �لتخا�سم  �ىل موقع 
�لفعاليات  �لعر�قيني، والبد من �ن تتو�سع  معقًا لاأحر�ر 
مدن  يف  ع��ر�ق��ي��ة  مهرجانات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  و�ن  �لثقافية 

كرد�ستان”. 
و�الإقليم،  بغد�د  بني  م�سكلة  هناك  تكون  �ن  �سالح  ونفى 

يف  �أط���ر�ف  م��ع  خمتلفة  نظر  وج��ه��ات  “وجود  �ىل  الفتا 
كلما  �لتي  �لق�سايا،  بع�ض  ح�سم  تاأجيل  ب�سبب  �حلكومة 

�أجلت ز�دت �سعوبة حلها”.
و�أ�سار �سالح، يف �إطار �حلديث عن مو�سوع �لنفط و�إد�رة 
لكل  ق��ائ��ًا:  �لنفطية،  �ل�سيا�سة  جن��اح  ع��دم  �ىل  قطاعه، 
مو�طن عر�قي ويف �أي مكان كان ح�سة يف نفطه، لذ� جتب 
�إد�رة �لقطاع �لنفطي بكفاءة، فاالإنتاج �لنفطي و�لت�سدير 
كنا  فلو  �لنفطية،  لل�سيا�سة  جناحا  يعد  ال  وهذ�  متدنيان، 
قادرين على جلب �ال�ستثمار�ت �ىل �لعر�ق لكنا ��ستطعنا 

ت�سدير 4 مايني برميل يوميا لتعم �لفائدة �جلميع.
و�أردف: �ن �لنفط �مل�سدر من �الإقليم ال تذهب �إير�د�ته �ىل 
مت�سررون  ونحن  �ملركزية،  �خلزينة  �ىل  و�من��ا  �الإقليم، 
�لنفطي،الأن  �لقطاع  تطوير  يف  �لتباطوؤ  حالة  من  جميعا 

هناك من يريد �ن يحول �مل�ساكل �لفنية �ىل �سيا�سية.
حكومة  رئ��ي�����ض  دع���ا  �مل���د�خ���ات،  �إح����دى  ع��ل��ى  وتعليقا 
بدل  )�الحت��ادي��ة(  م�سطلح  ��ستخد�م  �ىل  كرد�ستان  �إقليم 
)�لفدر�لية(، قائًا: حبذ� لو ن�ستخدم كلمة �الحتادية �لتي 
فاالحتادية  د�ستوري،  نظام  يف  و�لتو��سل  �الحتاد  تعني 
هي �الأ�سلح الأن �لفيدر�لية �أريد لها �أن تكون مبعنى �آخر، 
زيار�تي  خال  مل�سته  ما  وه��ذ�  �ملركزية  من  يعاين  و�لكل 

ملحافظتي �لب�سرة و�لديو�نية وغريهما من �ملحافظات.

اأربيل/ املدى
دع���ت رئ��ا���س��ة ب��رمل��ان ك��رد���س��ت��ان جميع 
�جلل�سة  �ىل  للح�سور  �ل��ربمل��ان،  �أع�ساء 
�الأحد  �ل��ي��وم  �ستعقد  �لتي  �ال�ستثنائية 
�نتخابات جمل�ض  قانون  لبحث ومناق�سة 
�لنو�ب �الحتادي و�لزيادة غري �لطبيعية 

يف عدد �لناخبني.
وج���اء يف ب��ي��ان رئ��ا���س��ة �ل���ربمل���ان: وفق 
للنظام   )6( �مل��ادة  من   )1( �لفقرة  �أحكام 
�لد�خلي لربملان كرد�ستان رقم )1( �ملعدل، 
كرد�ستان  ب��رمل��ان  �أع�����س��اء  جميع  ن��دع��و 
 ، ��ستثنائية  جل�سة  حل�سور  �ملحرتمني 
ع�سر  من  �لثالثة  �ل�ساعة  متام  يف  وذل��ك 
الإجر�ء   ،2009/11/15 �مل��و�ف��ق  �الأح��د 
جمل�ض  �نتخابات  ق��ان��ون  ح��ول  مناق�سة 
�لطبيعية  غري  و�لزيادة  �لعر�قي  �لنو�ب 
يف عدد �لناخبني وفق ما �أعلنته �ملفو�سية 

�لعليا لانتخابات يف �لعر�ق �الحتادي.

البــرملــان يعقــد جل�ســـة ا�ســتثنائية لبحث 
قانــــون االنتخـابــات

دهوك/ املدى
حكومة  يف  �ل�سحة  وزي��ر  ناق�ض 
�إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان �ل��دك��ت��ور طاهر 
ه��ور�م��ي خ��ال زي��ارت��ه حمافظة 
ده������وك ول���ق���ائ���ه حم��اف��ظ��ه��ا متر 
عبد  �ل��دك��ت��ور  بح�سور  رم�����س��ان 
لل�سحة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �سعيد  �ل��ل��ه 
�ملوؤ�س�سات  �أو�ساع  �ملحافظة  يف 
�ملحافظة  يف  �ل�سحية  و�مل��ر�ك��ز 
و�خل���دم���ات �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا خال 
وبر�مج  �ل�سابقة  �حلكومة  ف��رتة 
هذه  تطوير  �سبيل  يف  �ل����وز�رة 
�ملر�كز و�ملوؤ�س�سات من �جل تقدمي 
�خلدمات ب�سكل �أف�سل للمو�طنني 

يف عموم �ملناطق.
�للقاء  يف  ده���وك  حم��اف��ظ  وق���دم 
توليه  مبنا�سبة  للوزير  �لتهاين 
يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه  ومت��ن��ى  من�سبه 

عمله. 

ال�شليمانية/ املدى
ملطار  �ل��ت��ق��ن��ي  �مل���دي���ر  �أع���ل���ن 
�ل�سليمانية باإقليم كرد�ستان �أنه 
مت �سبط 300 جو�ز �سفر مزور 
منذ �فتتاح �ملطار يف عام 2005 

حتى �الآن.
بح�سب  �ل��ل��ه  عبد  ط��اه��ر  وق���ال 
ق�سم  يف  "يعمل  )�آك���ان���ي���وز(: 
�جلو�ز�ت يف مطار �ل�سليمانية 
جمموعة موظفني �سهدو� �لعديد 
من �لدور�ت �لتدريبية، ولديهم 
دوال  وز�رو�  متطورة،  �أجهزة 
ًعدة جلمع �ملزيد من �ملعلومات 
و�لك�سف  �لتفتي�ض  عمليات  عن 

عن جو�ز�ت �ل�سفر �ملزورة".
هذه  خال  "مت  �أن��ه  �إىل  و�أ�سار 
�ل�سنة �سبط 100 جو�ز مزور، 
فقد  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف  �أم��ا 

جو�ز".ونقوم   200 �سبط  مت 
بدورنا باإر�سال �لعديد من هذه 
و�أ�سحابها  �مل��زورة  �جل��و�ز�ت 
�ل�سليمانية  �م��ن  م��دي��ري��ة  �إىل 

و�جلهات �ملعنية".
وتابع: �إن هناك يف جميع �أنحاء 
�أ�سخا�سا يريدون �ل�سفر  �لعامل 
من بلد �إىل �آخر و�حل�سول على 
�الإق���ام���ة ب��ا���س��ت��خ��د�م ج���و�ز�ت 
�سفر مزورة، و�ملطار�ت و�حدة 
ي�ستخدمها  �لتي  �لبو�بات  من 
ه����وؤالء ل��ان��ت��ق��ال م��ن ب��ل��د �إىل 

�آخر.
�ل�سليمانية  مطار  تاأ�سي�ض  ومت 
�سنة 2005 من ميز�نية حكومة 
�لطائرة  �إقليم كرد�ستان وكانت 
�أردنية  فيه  حطت  �لتي  �الأوىل 

قادمة من عمان.

PUKmedia /اأربيل
�أقام  �مل��دين(،  �ملجتمع  نبني  )بالعمل  �سعار  حتت 
�ساح  بجامعة  �لعلوم  كلية  يف  �لريا�سيات  ق�سم 
�لدين بالتعاون و�لتن�سيق مع �لقن�سلية �لفرن�سية، 
يف  �الأول  �لعلمي  �لفرن�سي  �ل��ع��ر�ق��ي-  �مل��وؤمت��ر 

�لريا�سيات. 
ح�سر �جلل�سة �الفتتاحية للموؤمتر �لذي بد�أ �عماله 
�لدين  ���س��اح  جلامعة  �ل��ث��ق��ايف  �مل��رك��ز  يف  �أم�����ض 
�أرب��ي��ل ود.  ن���وز�د ه��ادي حمافظ  �أرب��ي��ل   مبدينة 
�إقليم  يف  �لفرن�سي  �لعام  �لقن�سل  تي�سو  فردريك 
�لتعليم  ود.�سام خو�سناو وكيل وز�رة  كرد�ستان 
�الحتادية  �حلكومة  يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
من  عدد  وممثلي  �جلامعة  �أ�ساتذة  من  كبري  وعدد 

�لوز�ر�ت �مل�ساهمة يف �ملوؤمتر. 
�أيام  �أربعة  مل��دة  ي�ستمر  �ل��ذي  �ملوؤمتر  يف  ي�سارك 
�أكر من 20 خبري� يف جمال �لريا�سيات من فرن�سا 
�إ�سافة �ىل  �لعربية  وبريطانيا و�إير�ن و�الإم��ار�ت 

م�ساركة �كر من 185 متخ�س�سا يف هذ� �ملجال. 
يف بد�ية �ملوؤمتر قدمت عدة كلمات �أ�سار يف مقدمتها 
نوز�د هادي يف كلمته �ىل دور �أ�ساتذة �جلامعة يف 
�جلانب  وم�ساهمة  �لكرد�ستاين  �ملجتمع  تطوير 

�لعلمي يف مو�كبة �إقليم كرد�ستان �لتطور �لعلمي 
�لعام  �لقن�سل  تي�سو  فردريك  د.  و�أك��د  �لعامل.  يف 
كرد�ستان  �إقليم  بني  �لعاقات  كلمته  يف  �لفرن�سي 

�سرورة  م���وؤك���د�  �مل���ج���االت،  جميع  يف  وف��رن�����س��ا 
مبا  �ملجاالت  جميع  لت�سمل  �لعاقات  هذه  تو�سيع 

فيها �جلانب �لعلمي.

بحث الواقع 
ال�سحي يف دهوك

�سبط 300 جواز �سفر مزور 
يف مطار ال�سليمانية

عقد اأول موؤمتر علمي عراقي فرن�سي يف اأربيل وزير الداخلية ي�ستقبل القن�سل الكوري

د. برهم �صالح

احدى جل�صات الربملان

اأربيل/ �شايل جودت
كرمي  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  يف  �لد�خلية  وزي��ر  بحث 
�أربيل،  يف  �لكوري  �لقن�سل  �سو  بونك  بارك  مع  �سنجاري 
وكرد�ستان  عامة  �لعر�ق  يف  و�الأم��ن��ي  �ل�سيا�سي  �لو�سع 

خا�سة.
�لطرفني  بني  �لتعاون  �أهمية  �الجتماع  يف  �جلانبان  و�أك��د 

وتقوية �لعاقات مبا يخدم م�سلحة �لطرفني.
�حلكومة  ��ستعد�د  �أرب��ي��ل  يف  �ل��ك��وري  �لقن�سل  و�أب���دى 

و�ل�سركات �لكورية لا�سرت�ك يف حملة �لبناء و�الإعمار يف 
�إقليم كرد�ستان خا�سة بعد جتربة فرقة �لزيتون �لكورية يف 

�الإقليم �لتي حظيت بتقدير �الأو�ساط �لر�سمية و�ل�سعبية.
و�لقو�ت  �حلكومة  �الإقليم  د�خلية  وزي��ر  �سكر  جانبه  من 
�لكورية لوجودهم لعدة �سنني يف كرد�ستان وتقدمي �لعديد 

من �مل�ساريع �خلدمية للمو�طنني.
لتقدمي  �لد�خلية  ووز�رة  �الإقليم  حكومة  ��ستعد�د  مبديا 

�لدعم وكافة �لت�سهيات لهم.

اأربيل/ املدى
مرة  الأول  كرد�ستان  �إقليم  ثقافة  وز�رة  من  وف��د  ي�سارك 
بناء  �لكردية  �ل�سينمائية  لاأفام  �ل�ساد�ض  لندن  مبهرجان 

على دعوة تلقتها �لوز�رة من �إد�رة �ملهرجان.
وق������ال م���دي���ر ع�����ام �ل�����س��ي��ن��م��ا ن���ا����س���ر ح�������س���ن، ب��ح�����س��ب

حكومة  يف  �لثقافة  وز�رة  �ستوفد   :  PUKmedia
�إقليم كرد�ستان، الأول مرة، �كرب وفد �سينمائي كرد�ستاين 
من  فنيًا  ك��ادرً�   16 ي�سم  �ل�سينمائية  لاأفام  مهرجان  �ىل 

وجميع  �ل�سينمائية  �الأف���ام  �سناعة  جم��ال  يف  �لعاملني 
على  ل��اط��اع  �ل�سابة  �ل��ك��و�در  م��ن  للمهرجان  �ملر�سحني 
�أهم و�برز  جديد �الأفام يف هذ� �ملهرجان �لذي يعترب من 
�ملهرجانات �لكردية �لتي تقام يف �أوروبا و�لذي ي�ستغرق 
�سينمائية  عر�ض  دور   6 يف  �أي��ام   10 م��دة  �أف��ام��ه  عر�ض 

بالعا�سمة �لربيطانية لندن.
هذ� وت�سارك وز�رة �لثقافة –�ملديرية �لعامة لل�سينما- ب�3 

�أفام يف �ملهرجان.

ال�شليمانية/ املدى
ق�سية  ملف  حمامي  هيئة  رئي�ض  �أعلن 
�لق�سية  متهمي  م��ن   90 ب���اأن  حلبجة 

�سيعاد �لتحقيق معهم.
)�آكانيوز(  بح�سب  �أده��م،  كور�ن  وقال 
�ل�سهر  ه���ذ�  م��ن  �ل��ث��ام��ن  يف  "مت  �إن���ه 
�إر�سال �أور�ق ملف حلبجة �إىل حمكمة 
جميع  مع  �لتحقيق  الإج���ر�ء  �لتحقيق 
�ملتهمني معا، ونحن ننتظر رد �ملحكمة 
ال�ستئناف �جلل�سات �خلا�سة بامللف". 
تنفيذ  �ملحكمة  م��ن  "طلبنا  �إن��ن��ا  وب��ني 
�لرئي�سيني  �الأرب��ع��ة  �ملتهمني  عقوبة 
ح�سن  علي  م��ن  ك��ل  وه��م  �لق�سية  يف 
مطلك  وفرحان  ها�سم  و�سلطان  �ملجيد 
�جلبوري و�سابر عبد �لعزيز �لدوري 
لكن  �ملتهمني،  �سائر  م��ع  �لتحقيق  ث��م 
�ملحكمة قررت �لتحقيق مع كل �ملتهمني 

معا".
و�أعلن �أدهم �أن �ملحكمة �ستعيد �لتحقيق 

مع 90 متهما يف ملف حلبجة.

اأربيل/ �شايل جودت
و�مل����و�رد  �ل���زر�ع���ة  وز�رة  خ�س�ست 
 11 كرد�ستان  �إقليم  حكومة  يف  �ملائية 
�لزر�عية  �الأ�سمدة  لتاأمني  دينار   مليار 

يف �الإقليم.
وق����ال ح��م��ي��د ع��ب��د �ل��ل��ه �مل���دي���ر �لعام 
وز�رة  �ن  وكالة:  �لزر�عية  للخدمات 
�لزر�عة و�ملو�رد �ملائية يف �إطار جهود 

حكومة �إقليم كرد�ستان خ�س�ست مبلغًا 
من  �أكر  لتاأمني  دينار  مليار   11 قدره 
�لزر�عية  �الأ���س��م��دة  م��ن  ط��ن  �ل��ف   16
ب��غ��ي��ة �الرت����ق����اء ب���االإن���ت���اج �ل���زر�ع���ي 
�لزر�عة.  مو��سم  يف  �لفاحني  ودع��م 
و�أ�ساف: �ن 10 �الف طن من �الأ�سمدة 
من نوع د�با و6 �الف طن من �ليوريا 
و�لعنا�سر  �مل��ذ�ب  بيك  من  طنًا  و168 

�سر�ئها،  على  �لتعاقد  مت  ق��د  �لفريدة 
تلك  م��ن   %30 ت��اأم��ني  مت  �ن��ه  مو�سحا 
�ير�ن  من  ��ستوردت  �لتي  �الأ���س��م��دة، 
�ملقرر توزيعها  وتون�ض و�الأردن ومن 
على �لفاحني يف مو�سم �لزر�عة بدعم 
ن�سبته 50 % من �أ�سعار �الأ�سو�ق و�نه 
للزر�عة  �لعامة  �مل��دي��ري��ات  تكليف  مت 

بتوزيعها على �لفاحني �ملتميزين.

اأربيل/ املدى
�أن  �ل�سحة  وز�رة  �إع���ام  مدير  نفى 
ت��ك��ون �ل������وز�رة ق���د ط��ل��ب��ت م���ن �أي���ة 
�نت�سار  �أبو�بها ب�سبب  �إغاق  مدر�سة 
فيها. وقال خا�ض  �أنفلونز� �خلنازير 
ت�سجل  "مل  )�آكانيوز(:  بح�سب  قادر، 
�أي �إ�سابة جديدة باأنفلونز� �خلنازير 
�إقليم  يف  ���س��ج��ل��ت  ح���ال���ة   15 خ���ا 
�ل�سليمانية و6  كرد�ستان، منها 9 يف 
"�لوز�رة  �أن  �إىل  و�أ�سار  �أربيل".  يف 
�ألف   400 تكفي  عاجات  �الآن  لديها 
م�ساب، وتوجد يف كافة �مل�ست�سفيات 
وحد�ت خا�سة بالتعامل مع �لوباء". 
وقال �إن "�لوز�رة مل تطلب �إىل �ليوم 
�أبو�بها ب�سبب  �إغاق  �أية مدر�سة  من 

�نت�سار �أنفلونز� �خلنازير فيها".

تخ�سي�ص 11 مليار دينار لتاأمني االأ�سمدة الزراعية

ال�سحة تنفي غلق 
مدار�ص ب�سبب 

اأنفلونزا اخلنازير

وفـد فـنـي ي�ســــارك فـي مهرجـــان للفيـلم 
الكردي بلندن

اإعادة التحقيق مع 90 من متهمي ملف حلبجة

اأربيل/ املدى
�إقليم  يف  و�ل�سناعة  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  و�سعت 
يف  �ل�سمنت  م��ادة  �إنتاج  لزيادة  خطة  كرد�ستان 

�ملعامل �لتابعة لها ومبا يلبي حاجة �ملو�طنني.
: �ن  �ل���وز�رة  �ل��ع��ام للتخطيط يف  �مل��دي��ر  وق��ال 
و�لعمار�ت  �ل�سكنية  �ل���دور  بناء  حجم  �زدي���اد 
�لو�سع  و�ن��ت��ع��ا���ض  �خل��دم��ي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �الق��ت�����س��ادي 

ي�ستوجب توفري مو�د �إن�سائية هائلة.
وحث �ملو�طنني على �لبحث عن تلك �الحتياجات 
�ل��وز�رة   خطة  وتهدف  �ملنتجة.  �ل�سركات  ل��دى 
�ىل  زيادة �إنتاج مادة �ل�سمنت من )3- 5( مايني 

طن.
يتم  �خل��ط��ة  ه���ذه  �أن   KRG ب��ح�����س��ب  و�أك�����د، 
و�أجنبية  حملية  �سركات  مع  بالتعاون  تنفيذها 
الإنتاج  معملني  �إن�����س��اء  ب�����س��دد  �ل�����وز�رة  و�أن 

م�سريً�  و�أربيل،  �ل�سليمانية  من  كل  يف  �ل�سمنت 
�لذ�تي  �الكتفاء  لتحقيق  ت�سعى  �ل��وز�رة  �أن  �ىل 
�ملحلية  �ملعامل  على  باالعتماد  �ل�سمنت  مادة  من 

يف �إقليم كرد�ستان.
عن ��ستعد�د �إد�رة �ملحافظة لتقدمي �لدعم �لازم 
الإجناح برنامج �لوز�رة يف حدود حمافظة دهوك 
�ل�سحية  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  يف  ي�سهم  ومبا 

و�لعاجية.

ال�شليمانية/ املدى
�ل�سليمانية خال  �قر جمل�ض حمافظة 
م�ساريع  ت�سعة  تنفيذ  �ملا�سي،  �ل�سهر 
�أك����ر من  خ��دم��ي��ة ب��ك��ل��ف��ة ت�����س��ل �ىل 

2.347 مليار دينار.
 وق���ال م�����س��وؤول د�ئ���رة �مل�����س��اري��ع يف 

جم��ل�����ض حم��اف��ظ��ة �ل�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة د�ن���ا 
�لوطني  �مل��رك��ز  بح�سب  �ل��ك��رمي،  عبد 
على  ت��ت��وزع  �مل�����س��اري��ع  �إن  ل���اإع���ام، 
�ل�سحي  و�ل�����س��رف  �مل��ي��اه  ق��ط��اع��ات 
مر�كز  ب��ن��اء  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل��ك��ه��رب��اء، 
لاأطفال،  وري��ا���ض  وم��د�ر���ض  �سحية 

�إطار  يف  تاأتي  �مل�ساريع  �ن  مو�سحا 
لعام  للمحافظة  �لتكميلية  �مليز�نية 
�لكرمي  2008 - 2009. و�أ�ساف عبد 
�مل�ساريع،  ت��ل��ك  م���ن  م�����س��روع��ني  �أن 
�ل�سليمانية،  مدينة  د�خ��ل  �سينفذ�ن 
ف��ي��م��ا ت��ن��ف��ذ �مل�����س��اري��ع �الأخ������رى يف 

كجمجمال  و�ل���ن���و�ح���ي،  �الق�����س��ي��ة 
�ىل  �إ�سافة  ودربنديخان،  د�غ  وق��رة 
نو�حي �سنكاو، وهريو ز�ر�وة. ولفت 
جمل�ض  يف  �مل�ساريع  د�ئ��رة  م�سوؤول 
حمافظة �ل�سليمانية �ىل �أن مدة تنفيذ 
�مل�ساريع ترت�وح بني 28 و210 �أيام.

خــطــة لــــزيــــادة اإنــــتــــاج الــ�ــســمــنــت

الــ�ــســلــيــمــانــيــة يف  ــع  ــاري ــس ــ� م  9 ــفــيــذ  تــن

ال�شليمانية/ املدى
كهرباء  مديرية  يف  �لهند�سية  �ل��ك��و�در  با�سرت 
حتويل  حم��ط��ة  م�����س��روع  بتطوير  �ل�سليمانية 
وقال  �سور�ض.   – جمجمال  �لكهربائية  �لطاقة 
عبد  �ح��م��د  بكر  �أب���و  �ل�سليمانية  ك��ه��رب��اء  م��دي��ر 
�ملحطة  �ن  لاإعام  �لوطني  �ملركز  بح�سب  �لله 
تو�سيع  �سيتم  �نه  م�سيفا  حمولتني،  من  تتكون 
للطاقة  �أخ���رى  حم��ط��ات   6 ون�سب  حم��ط��ات،   5

�لكهربائية.

كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  ك��ه��رب��اء  وز�رة  �ن  و�أو����س���ح: 
�ألف  و193  مليون  و357  مليار  مبلغ  خ�س�ست 

دينار.
يذكر �ن �أزمة �لكهرباء باإقليم كرد�ستان �نتهت يف 
�الآون��ة �الأخ��رية عقب ن�سب وتطوير �لعديد من 

حمطات �لطاقة.
و، وهريو ز�ر�وة، ولفت م�سوؤول د�ئرة �مل�ساريع 
يف جمل�ض حمافظة �ل�سليمانية �ىل �أن مدة تنفيذ 

�مل�ساريع ترت�وح بني 28 و210 يومًا.

تطوير حمطة حتويل الطاقة الكهربائية 
جمجمال – �سور�ص

دهوك/ املدى
�فتتحت مديرية متابعة �لعنف �سد �ملر�أة يف دهوك ق�سما لتقدمي �الإر�ساد�ت للن�ساء 
�للو�تي يتعر�سن للعنف �الأ�سري. وقال �سامي فقي م�سوؤول �لد�ئرة بح�سب �سو�" �إن 

�أهمية �لق�سم �جلديد تكمن يف معاجلة �مل�ساكل �لتي تدخل �سمن "�لرقم �الأ�سود".
وحول جدوى �فتتاح هذ� �لق�سم مع وجود مديرية ملتابعة ق�سايا �لعنف �سد �ملر�أة، 
قال فقي �إن �ملر�أة تخجل من �لذهاب �إىل مر�كز �ل�سرطة لطرح م�سكلتها "وحتتاج �إىل 
مكان ت�ستطيع �أن تعرب فيه عن م�ساعرها وت�سعى حلل م�ساكلها ولذلك قمنا با�ستحد�ث 
�أ�ساتذة  �أن  هذ� �لق�سم". و�أو�سح م�سوؤول د�ئرة متابعة �لعنف �سد �ملر�أة يف دهوك 
متخ�س�سني يف جماالت علم �لنف�ض و�الجتماع و�لقانون و�ل�سريعة تطوعو� للعمل 

يف هذ� �لق�سم م�ساهمة منهم بحل م�ساكل �ملر�أة يف �ملحافظة.

ق�سم لتقدمي االإر�سادات ب�ساأن 
العنف �سد املراأة


