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وديع غزوان

روح املواطنة

على  تاأ�سي�سها  ومنذ  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  عملت 
تر�سيخ وتكري�ش مفهوم �لت�سامح و�لتعاي�ش �ل�سلمي 
�ملختلفة،  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لعرقية  �ل�سعب  م��ك��ون��ات  ب��ن 
طقو�سهم  مم��ار���س��ة  يف  �جل��م��ي��ع   ح��ق��وق  وح��م��اي��ة 

و�سعائرهم بكل حرية و�أمان.
و�نطالقا من �إميانها بان مفهوم �ملو�طنة �أ�سمى و�كرب 
من كل �مل�سميات �لأخرى �سعت �ىل )ت�سمن �لتعاي�ش 
�ل�سلمي �مل�سرتك بن �لقوميات و�لأديان و�ملذ�هب يف 
ل�سمان  نف�سها  �أجهدت  كما  �لد�ستور(  يف  كرد�ستان 
و�لو�جبات  �حلقوق  يف  بينها  فيما  �مل�ساو�ة  حتقيق 
و�إ�سر�ك �جلميع يف مهمات �لبناء و�لتطوير و�حلفاظ 
ل�سالح  ه��ي  و�ل��ت��ي  �ملتحققة  �ملكت�سبات  وح��م��اي��ة 

�جلميع.
قانون  �ىل  ح��اج��ت��ه��ا  ب��ق��در  ق�سية  ه��ك��ذ�  م��ث��ل  ولن 
وبالدرجة  حتتاج  فانها  للتطبيق،  ر�سمية  و�إج��ر�ء�ت 
�ملو�طنن  لدى كل  قناعات ر��سخة  �لأ�سا�ش �ىل خلق 
بروحية  للتم�سك  ومكوناتهم  م�ساربهم  ومبختلف 
�لأوطان،فتم  بناء  ي�ستحيل  بدونها  �لتي  �لتعاي�ش 
تنظيم �حلو�ر�ت بن �ملكونات �ملختلفة لتعميق ثقافة 
قبول �لآخر و�لتعاي�ش وتعميق مبادئ حقوق �لإن�سان 

و�ملحبة.
وجت�����س��دت ه���ذه �ل��روح��ي��ة يف �لإق��ل��ي��م ب��ال��ع��دي��د من 
حتى  �مل�����س��رتك��ة  �ل�سعبية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��م��ار���س��ات 
من  قليل  غري  لعدد  �آمنًا  م��الذً�  وق�سباته  مدنه  �سارت 
�لتي هربت من  �لعر�ق �لأخرى  �أبناء �سعبنا يف مدن 
جحيم جر�ئم �لإرهابين �لتي حاولت وما ز�لت قطع 
بوطنهم  �لعر�قين  تربط  �لتي  �لتاريخية  �جلذور  كل 
و �لتي �سنعو� منها �أعظم �حل�سار�ت.. ويف �جلانب 
�لر�سمي فان حكومة �لإقليم يف �لوقت �لذي �أولت فيه 
�هتماما و��سعا بالدين �لإ�سالمي �حلنيف كديانة لأغلب 
مو�طني �لإقليم �سعت وبذ�ت �لروحية �ىل )�لهتمام 
�ىل  ��ستنادً�  كرد�ستان  يف  و�ملذ�هب  �لأدي��ان  بجميع 
مبد�أ �لتعاي�ش �لديني �لذي توؤمن به �حلكومة( وف�سح 
�ملجال للمو�طنن ملمار�سة طقو�سهم �لدينية باختالف 

معتقد�تهم .
هو  �ملجال  ه��ذ�  يف  باملالحظة  �جلديرة  �لنقاط  وم��ن 
�له��ت��م��ام �مل��ت��و�زن و�ل��ع��ادل ب���دور �ل��ع��ب��ادة جلميع 
�لتعليم  مناهج  وتطوير   ( �ل��ك��ردي  �ل�سعب  مكونات 
وتاريخ  �لقومية  �لناحية  �إدر�ج  مت  حيث  �ل��دي��ن��ي 
�لكرد و�للغة �لنكليزية �سمن هذه �ملناهج ( لتتنا�سب 

وتو�كب روح �لع�سر .
يف  �ل��روح��ي��ة  ه��ذه  تر�سيخ  نتائج  �أه���م  م��ن  ك��ان  لقد 
و�لتطوير  �لبناء  عمليات  ت�ساعد  �ل�سلمي  �لتعاي�ش 
مت�ساو  ب�سكل  �لإقليم  وق�سبات  م��دن  ت�سهدها  �لتي 
�أد�ء و�جباتهم يف �إطار روح  و�ندفاع �ملو�طنن على 
كونها  لها  بالنتماء  �جلميع  يفتخر  �لتي  �مل��و�ط��ن��ة 
�لأ�سا�ش  �ل��ر�ب��ط  لأن��ه��ا  بها  ي�ستظلون  �لتي  �خليمة 

و�ل�سامن حلماية �لتجربة �لكرد�ستانية.

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات

أس����واق

كركوكي و�صالح يوؤكدان احلر�ص على اإجراء انتخابات نزيهة 
حتّقق العدالة وامل�صاواة

اأربيل/ املدى
كمال  �ل��دك��ت��ور  كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئي�ش  �أك��د 
كركوكي موقف رئا�سة �لربملان ورئا�سة �إقليم 
غري  �ل�سكانية  �ل��زي��ادة  حتديد  من  كرد�ستان 
�ملن�سفة و�سرورة توزيع �ملقاعد بن �ملكونات 
حكومة  رئي�ش  دعا  فيما  ع��ادل  ب�سكل  �لدينية 
�إقليم كرد�ستان �لدكتور برهم �حمد �سالح �ىل 

معاجلة �خللل يف بيانات وز�رة �لتجارة .
�ل��ربمل��ان بوفد  ل��ق��اء رئي�ش  ذل��ك خ��الل   ج��اء 
�أمريكي �سم �آلن مايزنهامير كبري �مل�ست�سارين 
�لعر�ق  �سمال  ل�سوؤون  �لأمريكية  �ل�سفارة  يف 
و�أندرو �سنو رئي�ش �لفريق �لأمريكي لالإعمار 
�لإقليمي RRT يف �إقليم كرد�ستان  بحث معه 
�لتطور�ت على �ل�ساحة �ل�سيا�سية يف �لعر�ق 
ك��رد���س��ت��ان و�ل���س��ت��ع��د�د�ت �جلارية  و�إق��ل��ي��م 
تعديل  وخا�سة  �ل��ن��و�ب،  جمل�ش  لنتخابات 
�لطبيعية  غ��ري  و�ل��زي��ادة  �لنتخابات  ق��ان��ون 
ل�سكان �ملحافظات �لعر�قية عد� �إقليم كرد�ستان 
و�لتوزيع غري �لعادل للمقاعد �لتعوي�سية على 

�ملحافظات. 
�للقاء  جل�سة  يف  �ل���ربمل���ان  رئ��ي�����ش  و�أ����س���ار 
كرد�ستان  برملان  رئي�ش  نائب  ح�سرها  �لتي 
�سكرتري  �أح���م���د  وف��ر���س��ت  ب��اي��ز  د.�أر�����س����الن 
�إقليم  ورئ��ا���س��ة  ب��رمل��ان  م��وق��ف  �ىل  �ل��ربمل��ان 
بحق  �رتكب  كبريً�  ظلمًا  �إن  وق��ال  كرد�ستان، 
�ل�سكانية  �لزيادة  حتديد  يف  كرد�ستان  �سعب 
يف �ل��ع��ر�ق، م��وؤك��دً� ���س��رورة ت��وزي��ع �ملقاعد 
ب�سكل عادل على �ملكونات �لدينية مثل �لإخوة 
�ل�سريان  �لكلد�ن  و�لإخوة  و�ل�سبك  �لإيزدين 
�ىل  و�ل�ستناد  �ملحافظات،  يف  �لآ���س��وري��ن 
جميع  يف  �ل�سكاين  للنمو  �أ�سا�سًا  �ل�%3  ن�سبة 
�ملحافظات �لعر�قية، �أو �أن تكون �ل�275 مقعدً� 
نرف�ش  ل  �إننا  وق��ال   ،2005 عام  مثل  �أ�سا�سًا 

�إج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات، ب��ل م��ع �إج��ر�ئ��ه��ا ويف 
�إذ� �أجريت �لنتخابات  موعدها �ملحدد، ولكن 
وفق �لأ�سلوب �حلايل فاإنها �ستكون �نتخابات 
متثل  ول  �ل��ع��د�ل��ة  �ىل  وتفتقر  �سليمة  غ��ري 
نرغب  ف��اإن��ن��ا  ل���ذ�  لل�سكان،  �حلقيقي  �ل����ر�أي 
موؤكد�  ونزيهة،  عادلة  �نتخابات  �إج���ر�ء  يف 
�لآ�سورين  �ل�سريان  �لكلد�ن  �لإخ��وة  حقوق 
و�ل�����س��ب��ك و�لإي���زدي���ن، م�����س��دد� ع��ل��ى حر�ش 
جميع  بن  و�مل�ساو�ة  �لعد�لة  لتحقيق  �لإقليم 
يف  مكون  باأي  �لظلم  �إحل��اق  وعدم  �لعر�قين 
حمافظة  �سكان  عدد  زي��ادة  تتم  �أن  ل  �لعر�ق، 
يف   ،  2009 عام  يف   %15،58 بن�سبة  نينوى 

حن ت�سجل يف �ل�سليمانية بن�سب �سفر%. 
كمال  �لدكتور  كرد�ستان  برملان  رئي�ش  وعرب 
ت�سعى  �أن  يف  �أمله  عن  �للقاء  خالل  كركوكي 
جميع �لأطر�ف باإخال�ش ملعاجلة تلك �لأخطاء 
�لن��ت��خ��اب��ات ون�سبة  ق��ان��ون  و�ل��ن��و�ق�����ش يف 
�لإح�ساء  وف��ق  لل�سكان  �لطبيعي  غري  �لنمو 
كي  �ل��ع��ر�ق��ي��ة،  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  قدمته  �ل���ذي 
ودميقر�طي،  عادل  ب�سكل  �لنتخابات  جترى 
�لتي ل تعد  �لتموينية  �لبطاقة  �أ�سا�ش  ل على 

حمل ثقة وفيها �أخطاء وتالعب . 
م���ن ج��ه��ت��ه �أب������دى �آل�����ن م��اي��زن��ه��امي��ر كبري 
ل�سوؤون  �لأمريكية  �ل�سفارة  يف  �مل�ست�سارين 

رئا�سة  وم��وق��ف  لقلق  تفهمه  �ل��ع��ر�ق  �سمال 
جتاه  ��ستغر�به  عن  معربًا  كرد�ستان،  برملان 
م�ساألة زيادة ن�سبة عدد �ل�سكان يف �ملحافظات 
تغيري  عليها  يطر�أ  مل  حيث  �لنحو،  ه��ذ�  على 
يذكر يف �لإقليم ول�سيما �ل�سليمانية، يف حن 

�أن هناك زيادة كبرية يف نينوى و�لب�سرة.
�إقليم كرد�ستان  �أكد رئي�ش حكومة   من جانبه 
برهم �سالح �أن قانون �لنتخابات �جلديد بات 
يف و�سع "خطر"، ودعا �إىل معاجلة �خللل يف 
�لتجارة  وز�رة  بيانات  يف  "�ملتمثل  �لقانون 
و�سفها  �ل��ت��ي  �لناخبن"،  ���س��ج��الت  ب�����س��اأن 
ب�"�ملظلمة يف حق �ل�سعب �لكردي"، كما جدد 

�سالح تهديد �لأكر�د مبقاطعة �لنتخابات يف 
"حال مل تتم �ل�ستجابة ملطالبهم"، موؤكد� �أنها 

�لأخري".  �خليار  "�ستكون 
برهم  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  رئي�ش  وف�سل 
�سالح موقف �لكرد �لو��سح من ق�سية قانون 
�سببه  �ل��ذي  �لو��سع  �جل��دل  �إث��ر  �لنتخابات 
�إعالن رئا�سة �لإقليم �إمكان مقاطعة �لنتخابات 
يف حال عدم �ل�ستجابة �ىل �ل�سروط �لكردية 
�ملتعلقة بتاأمن متثيل �أف�سل ملحافظات �لإقليم 

يف �لربملان �جلديد.
�إحدى  مع  له  �إطاللة  �إط��ار  ويف  �سالح،  وق��ال 
�حلا�سل،  �لعرت��ش  �ن  �لف�سائية   �لقنو�ت 
هو  م��ا  ب��ق��در  �لنتخابي  �ل��ق��ان��ون  على  لي�ش 
على �لبيانات �ملقدمة من وز�رة �لتجارة حول 
هذه  �أن  �لكرد  فوجئ  حيث  �لناخبن،  قو�ئم 
�لبيانات عدت �لزيادة يف حمافظة �ل�سليمانية 
على �سبيل �ملثال �سفر� يف �ملئة وهو �مر غري 
مفهوم وغري مقبول حيث �ن عدد �لنو�ب �لكرد 
�أربعن  �إىل  �سيت�ساءل  �لإح�����س��اء  ه��ذ�  وف��ق 
�لفن  برملان  يف  وخم�سن  �سبعة  ك��ان  بعدما 

وخم�سة.
و�عترب �ن هذ� �لأمر يوحي بان ثمة من يريد 
�سلفًا،  للكرد  �ل�سيا�سي  ل��ل��دور  �سقف  حتديد 
وعن �إمكان �ملقاطعة �عترب �سالح �ن هذ� �لأمر 

�سي�سكل �خليار �لأخري.
تاأجيل  �إم����ك����ان  ع���ن  ���س��ال��ح  حت����دث  ك���ذل���ك، 
لهذ�  �لقاطع  �ل��ك��رد  رف�����ش  ف��اأك��د  �لن��ت��خ��اب��ات 
�لأمر، معترب� �ن �أي تاأجيل �سيوقع �لبالد يف 

فر�غ د�ستوري جمهول �لنتائج.
�آمل �سالح يف �ن ت�ساهم �لنتخابات  وختامًا 
�أف�سل جو دميقر�طي لل�سعب  �ملقبلة يف خلق 
�لعر�قي على �ن جترى بنز�هة و�سفافية بعيد� 

عن تاأثري�ت �خلارج وبحرية مطلقة.

اأربيل/�شايل جودت
�لتي  �لأ�سو�ق  من  �لعديد  هناك  �أربيل  مدينة  يف 
�ن  �ل  وت�ساميمها،  �ن��ت�����س��اره��ا   رق��ع��ة  تو�سعت 
يحتفظ  ز�ل  م��ا  �أرب��ي��ل  مدينة  يف  �لبقالة  ���س��وق 
�ل�سياح  �لكثري من  ت�ستهوي  �لتي  �لقدمية  مبعامله 
�لأ�سو�ق  من  يعد  �ملدينة، وهو  و�أبناء  و�لز�ئرين 
ببيع   �ملتخ�س�سة  �ملحال  فيه  تنت�سر  �لذي  �لقدمية 
�لأنو�ع �ملختلفة من �ملنتجات كالع�سل و�جلرز�ت 
�ىل  �إ�سافة  و�ل�سم�سمية،  و�ل�سجق  و�حللويات  

�جلنب �لكردي باأنو�عه ولنب �أربيل �ل�سهري. 
لفتت �نتباهنا خالل جتو�لنا يف �سوق �لبقالة يف 
�أربيل �سدة �لزحام حيث يكتظ بال�سياح �لو�فدين 
�ملدينة، ولالطالع  �أهل  للمحافظة و�ملتب�سعن من 
ب��ع��دد من  �مل���دى  �لتقت  �ل�����س��وق  ه��ذ�  م��ا يف  على 
رهنت  كاكا  قال  حيث  و�ملو�طنن  �ملحال  �أ�سحاب 
�ساخو: �عمل منذ فرتة يف بيع �أنو�ع خمتلفة من 
�جلرز�ت كاجلوز �لذي ت�ستهر به كرد�ستان و�للوز 
�إ�سافة �ىل �لزبيب و�لتمر هند  و�لف�ستق باأنو�عه 
�لإقليم  خ��ارج  من  زبائني  و�غلب  حمليا  �مل�سنع 
�لكردي  و�جلنب  باأنو�عها  �جلرز�ت  ل�سر�ء  ياأتون 
منتجاتنا  لله  و�حل��م��د  �لبيز�  بجنب  يعرف  �ل��ذي 
معروفة و�لكل يرغب ب�سر�ئها  خ�سو�سا �لو�فدين 

�ىل �إقليم كرد�ستان .
فيقول  �لع�سل  لبيع  حمل  �ساحب  جمال  م��ام  �م��ا 
�أربعن عاما و�نا �عمل يف هذ� �ملحل لبيع  :  منذ 

�لع�سل باأنو�عه ويل زبائني.
ب�سكل  �لع�سل  �سر�ء  على  يقبلون  �لنا�ش  و�غلب 
�لع�سل �جلبلي   �ل�ستاء خ�سو�سا  ف�سل  و��سع يف 
�ل�سعبية، ويرت�وح  كونه يقي من �لربد و�لنزلت 

�لف   45-40 بن  ما  �لع�سل  من  �لنوع  ه��ذ�  �سعر 
فيزد�د  و�ل�سيف   �لربيع  ف�سلي  يف  �م��ا  دي��ن��ار، 
و�جلرز�ت  �ل�سهري  �أربيل  لنب  �سر�ء  على  �لإقبال 
مدينتنا  �ب��ن��اء  ع��ن  وم��ع��روف  �جل���وز،  خ�سو�سا 
��ستهالكهم �جلوز و�لزبيب �لأ�سود و�للوز  بن�سبة 

�كرب من باقي �نو�ع �جلرز�ت �لأخرى.
 ويقول كامري�ن توفيق متب�سع: �سوق �لبقالة من 
�أ�سو�ق �أربيل �لقدمية ويتوفر فيه  كل ما لذ وطاب 
حتى  و  باأنو�عه  و�لع�سل  وحلويات  ج��رز�ت  من 
ما  و�سر�ء  تب�سع  و�عتدت  و�للنب  و�جلنب  �لقيمر 

حتتاجه عائلتي  بن فرتة و�أخرى.
ي�سم  �ن  على  �عتاد  �ل��ك��ردي  �لبيت  �ن  و�أ���س��اف: 
د�ئما  �جلوز و�للوز و�لزبيب �لأ�سود  �إ�سافة �ىل 
فيها من  ملا  �مل��و�د �سرورية  فهذه   �لكردي   �جلنب 
متباينة  و�أ�سعارها  للج�سم،  �سحية  غذ�ئية  قيمة  

ح�سب جودتها.
ي�سمه  م��ا  �أه��م  �ىل  ر�سن  ر�ستم  �مل��و�ط��ن  وي�سري 
�ل�سوق فيقول : هذ� �ل�سوق متخ�س�ش ببيع �ملو�د 
�مل�سنوعة حمليا كاجلنب �لكردي �ل�سهري و�لقي�سي 
ويف هذه �لأيام  يزد�د طلب �غلب �لبيوت �لكردية 
فطور  فهي  و�لع�سل  و�جلوز  �لكردي،  �جلنب  على 
�ل�سباح �ملف�سل للعو�ئل لنها متد �جل�سم بالطاقة 
ب�سكل  ترتفع   �أخ��ذت  �لأ�سعار   ولكن   و�لن�ساط، 
كبري وحاد  جعل �لكثري من �لأ�سر �لكردية تقت�سر 

على �سر�ء نوعية و�حدة وبالتناوب .
�ملو�طنة �سربية ر�سو�ن تقول: بالن�سبة يل �أف�سل 
�سر�ء �جلرز�ت �ملختلفة، حيث �ن �سوق �لبقالة يف 
ببيع   �ملتخ�س�سة  �لتاريخية  �لأ�سو�ق  من  �لقلعة  
و�لقي�سي  و�لع�سل  و�حللويات،  �جل��رز�ت  �أن��و�ع 
�أربيل  معامل  من  يعد  �ل�سوق  ه��ذ�  و  �لهند  ومت��ر 

�حل�سارية.
�ما ني�ستمان �سالح فتقول: ما ي�ستهويني يف هذ� 
منها  �لتي  �لجبان   من  �ملختلفة  �لأن��و�ع  �ل�سوق 
�لأكالت  طبخ  يف  ومنها  �لفطور  يف  ي�ستخدم  ما 
�لكردية، و�أ�سافت: هذ� �ل�سوق يتميز دوما بتو�فد 
و�إقبال �لنا�ش عليه ل�سر�ء �لب�ساعة �ملوجودة فيه.
�ل  متوفرة  �ملنتجات  كل  خ�سرو:  فوزية  وتقول   
�مل�سكل  �جل��رز  كيلو  فمثال  �لأ�سعار   مرتفعة  �نها 
�لفا، و�لع�سل �سعره 40  ي��رت�وح ما بن 20-14  
�لفا، كذلك بالن�سبة للمو�د �لأخرى، ولي�ش مبقدور 

جميع �لأ�سر �سر�وؤها.
ب�سر�ء  رغ��ب��ت��ه��ا  �ىل  ده���ام  دري���ا  ت�سري  ح��ن  يف 
ه���ذه �مل����و�د م��ن ه���ذ� �ل�����س��وق رغ���م ت��وف��ره��ا يف 
�مل��ح��ال وت��ق��ول: هنا  �ل��وق��ت �حل��ا���س��ر يف جميع 

�لنوعية،  يف  �أف�سل  معينة  ملو�د  �لأ�سلي  �ل�سوق 
��سرتي  ما  د�ئما  يل  وبالن�سبة  �لأ�سعار  ومنا�سبة 
�لطبخ،  يف  ي�ستخدم  �ل��ل��نب  م��ن  �ل��ع�����س��ل،ون��وع��ا 
�إ�سافة �ىل �جلرز�ت �لتي ل ميكن لأي بيت كردي 

�ل�ستغناء عنها.
�لبقالة  ���س��وق  خ��ل��ي��ل:  طلعت  �مل���و�ط���ن   وي��ق��ول 
��ستهر  و�ل���ذي  �لقلعة  يف  �لقدمية  �لأ���س��و�ق  م��ن 
و�جل����رز�ت،  و�لأل���ب���ان  �لج��ب��ان  م��ن  مبنتجاته  

و�حللويات �ملتنوعة كال�سجق و�لقي�سي.
�ل�سوق من �ل�سو�ق  ويعد كارز�ن ز�كرو�ش  هذ� 
مثل  �مل��و�د  من  �لعديد  فيه  تعر�ش  حيث  �لقدمية  
�إ�سافة  و�لق�سفة،  و�لقيمر  و�للنب  �لكردي  �جلنب 
و�لع�سل،وقمر  بانو�عه  كال�سجق  �حللويات  �ىل 
��سرتي   و�خرى  فرتة  بن  و�نا  و�لقي�سي،  �لدين، 
��سرتي،  حاجة  ح�سب  �مل��و�د  من  خمتلفة  �ن��و�ع��ا 

و�حيانا �ر�سلها هد�يا ل�سدقائي خارج �لقليم.
�زور  خ�سي�سا   : تقول  حنتو�ش  ميادة  �ملو�طنة 
مدينة �أربيل من �جل �لتب�سع من هذ� �ل�سوق �لذي 
ويف  �أرب��ي��ل،  ملدينة  �حل�سارية  �ملعامل  �ح��د  ميثل 
�ل�سوق �جلنب  �لفرتة غالبا ما يتوفر يف هذ�  هذه 
�ل�سمال  وع�سل  �لبيز�  جنب  ن�سميه  �ل��ذي  �لكردي 
�لأ�سلي، و��سرتي جمموعة من علب �لع�سل و)من 
و�ل�سجق  �لتن و�جلوز  �سر�ء  �إ�سافة �ىل  �ل�سما( 
ماء  كذلك  يدويا  �مل�سنع  �لرمان  و�سر�ب  باأنو�عه 
لذلك  كرد�ستان،  بها  تزدهر  �ملنتجات  فهذه  �ل��ورد 
يف  يتو�جدون  �لأج��ان��ب  و�ل�سياح  �ل��زو�ر  جميع 
�ل�سوق، و�أ�سافت حنتو�ش: عند جتو�يل يف  هذ� 
�سوق �لبقالة ��سعر باأين يف مكان �ثري له تاريخه 

�لعريق.

�صوق البقالة ما زال مزدهرا مبنتجاته رغم وجود ال�صوبر ماركت

ت قلي��ا ا

آث������ار

حلبجة

م��دارس

ي��ر تق�ر

اأربيل/ املدى
هه  ��سرت�ليا  يف  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  ممثل  ��ستعر�ش 
فال �سيان مبكتبه مع منرود بيتو وزير �ل�سياحة يف حكومة 
�لكابينة �خلام�سة حلكومة  �أهم �جناز�ت  �ل�سابقة،  �لإقليم 
�ملجالت  يف  �خلدمات  بحكومة  �ملعروفة  كرد�ستان  �إقليم 
�حلياتية و�خلدماتية كافة ويف مقدمتها توحيد �لإد�رتن. 

�لإن�سان  حقوق  ملنظمة  �لأخ��ري  �لتقرير  �ن  على  �تفقا  كما 
حلقوق  ت�سديه  يف  خ�سو�سا  ك��ث��رية  مغالطات  ت�سمن 
�ولت  �لإقليم  حكومة  و�ن  كرد�ستان،  �إقليم  يف  �لقوميات 
وم��ا ت��ز�ل �له��ت��م��ام �جل��دي ب��اأو���س��اع �مل��ك��ون��ات �لقومية 

�لإعالم حول  و�لدينية كافة يف كرد�ستان، و�ن ما يعر�سه 
حتققت  �لتي  �لجن��از�ت  من  بكثري  �قل  هو  �ملو�سوع  هذ� 
لأبناء قومية �ل�سورين �لكلد�ن �ل�سريان وغريهم من �أبناء 

�ملكونات �لأخرى.
�أبد�  كانو�  �لظالم  قوى  تدعيه  ما  بخالف  �لبي�سمركة  و�ن 
كرد�  كافة  �ملو�طنن  وممتلكات  لأرو�ح  حماة  و�سيظلون 
و�آ�سورين كلد�ن �سريان وتركمان وعربًا، وقدمو� �أرو�حهم 
يف �سبيل �لدفاع عن �أمنهم و�سالمتهم، و�تفقا على �سرورة 
�إقامة ندو�ت وموؤمتر�ت لأفر�د �جلالية يف ��سرت�ليا بغية 

تو�سيح هذه �حلقائق لهم.

دهوك/ املدى
�أن  ده��وك  تربية  يف  م�سوؤول  م�سدر  �أعلن 
 500 تعين  ق��ررت  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
للعام  �سنجار  يف  ت��رب��وي  وم��وظ��ف  معلم 
مدر�سة.    11 وبناء  �ملقبل،   2010 �لدر��سي 
تربية دهوك و�رتك�ش مو�سي�ش  مدير  وقال 
مل  �ملو�سل  تربية  "مديرية  �ن  �سركي�سيان 
�ل�سنة  خ��الل  �ملنطقة  يف  م��در���س��ة  �أي  ت��نب 
�أزمة  تعاين  "�سنجار  �ن  �ملا�سية"،موؤكدً� 
و�ملدر�سن".  �ملعلمن  عدد  وقلة  �ملباين  يف 

كرد�ستان  �إقليم  حكومة  فاإن  " لذ�  و�أ�ساف: 
تنظر باهتمام �ىل هاتن �مل�سكلتن و�تخذت 
جميع  �إن  م�سيفًا  حللهما"،  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه 
�سيتم  �سنجار  يف  �لرتبوية  �لقطاع  م�ساكل 
و�أو�سح  �مل�ساريع".  ه��ذه  خ��الل  م��ن  حلها 
"�لنظام  �أن  �سركي�سيان، بح�سب )�كانيوز(: 
�ملتنازع  و�مل��ن��اط��ق  �سنجار  يف  �لتعليمي 
عليها هو �لنظام نف�سه �ملتبع من قبل وز�رة 
يذكر  كرد�ستان".  �إقليم  حكومة  يف  �لرتبية 
قررت  ك��رد���س��ت��ان  �إق��ل��ي��م  ت��رب��ي��ة  وز�رة  �ن 

من   17 يف  �ل���وزر�ء  ملجل�ش  كتاب  مبوجب 
وموظف  معلم   500 تعين  �جل��اري  �ل�سهر 
 2010 �لدر��سي  للعام  �سنجار  يف  تربوي 
 11 بناء  ق��ررت  نف�سه  �ل��وق��ت  ويف  �ملقبل، 
�إطار  �سمن  �لق�ساء  لرتبية  ومبنى  مدر�سة 
�ملناطق  من  �سنجار  �ن  يذكر  كبري.  م�سروع 
و�أربيل،  بغد�د  حكومتي  بن  عليها  �ملتنازع 
�لإد�ري��ة مبحافظة نينوى  وقطعت عالقاتها 
على خلفية ��ستئثار قائمة �حلدباء باملنا�سب 

بعد �نتخابات جمال�ش �ملحافظات.

موؤمترات ب�صاأن حقوق الأقليات يف ا�صرتاليا

من�ّصق حكومة الإقليم يرّحب بالتقرير الف�صلي 
لبعثة الأمم املتحدة

التنقيب عن مقربة اآثارية يف اأربيل

تعيني 500معلم وبناء 11 مدر�صة يف �صنجار

PUKmedia /اأربيل
رح����ب �ل���دك���ت���ور دي����ن����د�ر زي���ب���اري 
�لأمم  ل�سوؤون  �لإقليم  حكومة  من�سق 
بالتقرير  �لدولية  و�ملنظمات  �ملتحدة 
�لذي  �ملتحدة  �لأمم  لبعثة  �لف�سلي 
�أر����س���ل �ىل جم��ل�����ش �لأم�����ن �ل���دويل 
�أ�سار  و�ل����ذي   2009/11/11 يف 
�ل�ساحة  على  �مل�ستجد�ت  �أه���م  �ىل 
جناح  و  �لأمنية  و�لأو�ساع  �لعر�قية 
�لنتخابات يف �إقليم كرد�ستان �إ�سافة 
�خلا�ش  �ملمثل  عمل  مهام  ت�سلم  �ىل 

يف  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل��ع��ام  لل�سكرتري 
�لعر�ق.

و دعا من�سق �لإقليم يف �لأمم �ملتحدة 
م�ساعدة  �ىل  �سحفي  ت�����س��ري��ح  يف 
�حلكومة �لحتادية و�ملفو�سية �لعليا 
وتزويدهم  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �مل�ستقلة 
لتاأهيل  دور�ت  وفتح  �لفنية  باخلربة 

�لكو�در �ملكلفة بالعملية �لنتخابية.
كما �أكد د. ديند�ر زيباري �لهتمامات  
و�إقليم  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  �مل�����س��رتك��ة 
�لأ�سا�سية  �لرب�مج  لتطبيق  كرد�ستان 

مل�ساألة حقوق �لإن�سان و�إقامة دور�ت 
و�إر�ساد  لتدريب  با�ستمر�ر  تاأهيليه 
�لكو�در �لعاملة يف منظمات �ملجتمع 
�ملدين وحت�سن �أو�ساع  �خلدمات يف 

�ل�سجون.
لالأمم  �لدولية  �لبعثة  �أن  و�أ���س��اف: 
وليتها  �سوء  يف  )يونامي(  �ملتحدة 
�جل����دي����دة ���س��ت��ل��ق��ى ك���ل �ل���دع���م من 
م��وؤ���س�����س��ات ح��ك��وم��ة �لإق���ل���ي���م حلل 
تقدم  وحت��ق��ي��ق  �ل��ع��ال��ق��ة  �مل�����س��اك��ل 

�سيا�سي لإجناح عملها.

اأربيل/ املدى
�أعلن قائممقام �أربيل نهاد قوجة عن بدء �لدر��سات 
من قبل فريق �آثار �أملاين متخ�س�ش ملقربة �أثرية مت 
�لإعالن عن �كت�سافها �لعام �ملا�سي و�إجر�ء در��سة 
دولية عليها من قبل عدد من متخ�س�سي �لآثار يف 
رئي�ش  ح�سره  �سحفي  موؤمتر  يف  وق��ال  حينها. 
مارغريت  برلن  يف  �لو�سط  �ل�سرق  معهد  فريق 
كنا  �أربيل:  �آث��ار  مدير  ح�سن  ح�سن  وحيدر  ف��ان  
�أثرية  مقربة  على  �لعثور  عن  حينه  يف  �أعلنا  قد 
يف حملة �لعرب �لقدمية يف مدينة �أربيل و�ت�سلنا 
يف وقته مبعهد �ل�سرق �لأو�سط لالآثار يف برلن. 
 :PUKmedia بح�سب  �أربيل  قائممقام  و�أك��د 
و�أن  كرد�ستان  يف  �أ�سبوعن  ملدة  يبقى  �لوفد  �ن 
�لتنقيب عن  يتم  لكي  �ملباد مل يرتك جمال  �لنظام 
�لنظام  �إن  قائال:  كرد�ستان  يف  �مل��وج��ودة  �لآث���ار 
�ملباد �أر�د م�سح تاريخ �لكرد ومل يرتك �أي�سًا جمال 
للطلبة �لكرد لتعليم كيفية �لتنقيب عن �آثارنا، �أما 

�آثارنا  على  �لعمل  فباإمكاننا  �لنظام  �سقوط  بعد 
�لآثار  د�ئ��رة  �أدرج��ت  و�أ���س��اف:  عنها.  و�لتنقيب 
لكن  كرد�ستان  يف  �أث��ري��ة  منطقة   800 �لعر�قية 
نحن نرى �أن هناك �آثار� �أكرث كون كرد�ستان كانت 
مركز� لالإن�سانية وفق ما تعرف عليه خمت�سون يف 
جمال �لآثار. و�أبدى قوجه �سعادته لو�سول �لوفد 
�لأثرية  �ملنظمة  ودر��سة  �لتنقيب  لإجر�ء  �لأملاين 
يف حملة �لعرب �لقدمية يف �أربيل و�ن عودة هذ� 
باملناطق  �أربيل  حمافظة  �هتمام  على  دليل  �لوفد 
�لأثرية. �أعقبه حيدر ح�سن ح�سن مدير �آثار �أربيل 
بكلمة قال فيها: �إن جميء هذ� �لوفد كان بدعوة من 
حمافظة �أربيل وتقت�سر مهمتهم على �لتنقيب على 
ك�سفها  مت  �لتي  �لعرب  حملة  يف  �لثرية  �ملنطقة 
�لقدمية يف  �لآثار  من  عدد  �ملا�سي، وزيارة  �لعام 
عليها  م�سوحات  و�إج���ر�ء  �لإقليم  مناطق  بع�ش 
للعمل  تفاهم  مذكرة  زيارتهم  خالل  نوقع  و�سوف 

�مل�سرتك.

�ىل  عدنا  ف��ان:  مارغريت  �لفريق  رئي�سة  وقالت 
�لعام  بها  بد�أنا  �لتي  مهمتنا  نتمم  لكي  كرد�ستان 
�أخذنا مناذج من عظام عرثنا عليها  �ملا�سي حيث 
يف  عنها  �لك�سف  مت  �لتي  �مل��ق��ربة  قبور  �أح��د  يف 
�لنموذج و�أثبتت  �أربيل و�أجرينا در��سة على هذ� 
�لدر��سة �لأولية �ن �ملقربة تعود �ىل 700 �سنة قبل 
برناجمنا  يف  و�سعنا  و�أ�سافت:  �مل�سيح.  �مليالد 
ه���ذه �مل���رة �أم���ري���ن، در����س��ة ه���ذه �مل��ق��ربة ملعرفة 
تاريخها ب�سكل دقيق �أما �خلطة �لثانية فهي م�سح 
�مل��ق��ربة لكي نعرف م��وج��ود�ت هذه  �أع��م��اق ه��ذه 
خرب�ء  مع  يعمل  �ملعهد  فريق  �أن  و�أك��دت  �ملنطقة. 
جامعة  يف  �ل��ت��اري��خ  وق�سم  كرد�ستان  يف  �لآث���ار 
�ملنطقة  هذه  بدر��سة  نقوم  و�سوف  �لدين  �سالح 
�لب�سرية  �حل�سارة  تاريخ  نعرف  لكي  م�ستقبال 
يف هذه �ملنطقة وقالت: ن�سعى �ىل تو�سيع د�ئرة 
م�ساعد�تنا لالآثار لكي نوفر فر�سا لتدريب �لطلبة 
�آلية عملنا  و�سوف نناق�ش هذه �مل�ساألة لكي نحدد 

يف كرد�ستان.
يف  �لآث���ار  فريق  رئي�سة  ف��ان  مارغريت  و�أج��اب��ت 
�ل�سحفين  �أ�سئلة  على  ب��رل��ن  يف  �لآث����ار  معهد 
�ن  كرد�ستان:  �آث��ار  عن  �نطباعاتها  ب�ساأن:  وقالت 
من  �لكثري  وهناك  كبرية  �ثرية  منطقة  كرد�ستان 
�لآثار مل تتمكن �ل�سلطات من �لتنقيب عنها ب�سبب 
بالآثار  مهتمن  هناك  �ن  مع  �ل�سيا�سية  �لظروف 
لإجناح  كافية  وم��ع��د�ت  �أج��ه��زة  ميلكون  ل  لكنهم 
�ملهمة ولنا ��ستعد�د لتقدمي �لدعم و�مل�ساعدة، و�ن 
هذه �لآثار ملك للب�سرية وباإمكان غرينا �أن يدر�ش 
وينقب عن �لآثار يف كرد�ستان.وكان وفد برئا�سة 
�لربوفي�سورة مارغريت فان  قد ز�ر �ملوقع و�أخذ 
مناذج من عظام يف �إحدى �ملقابر من �جل �إجر�ء 
�لدر��سة عليها، وبغية �إكمال هذه �ملهمة عاد فريق 
 9 وي�سم  كرد�ستان  �ىل  �لأو���س��ط  �ل�سرق  معهد 
خرب�ء يف جمال �لآث��ار و�سل 6 منهم ومن �ملقرر 

�ن ي�سل �لباقون بعد يومن.

ال�شليمانية / املدى
�أهدى �سحفي �سويدي كامرته �لتي �سور بها �سحايا �لق�سف 

�لكيمياوي حللبجة، �إىل ن�سب حلبجة �لتذكاري. 
�لعامل  بلديات  ملنظمة  حلبجة  مكتب  عالقات  م�سوؤول  وقال 
�ل�سويد  يف  �ل�سلم  موؤمتر  �ىل  حلبجه  وفد  وع�سو  لل�سالم 
�ل�سويدي  �ل�سحفي  �إن  )�آك��ان��ي��وز(:  بح�سب  علي  نرميان 
�ستيفن هريتن �أهدى و�سط مر��سيم ح�سرها عدد من عائالت 

حلبجه ورئي�ش بلدية حلبجة كامريته �لتي �سور بها �سحايا 
ن�سب  �ىل  لت�سليمها  حلبجة  وف��د  �ىل  �لكيمياوي  �لق�سف 

حلبجة �لتذكاري.
و�أو�سح علي �ن "�سور �لق�سف �لكيمياوي حللبجة �لتقطها 
يف  يح�سر  �أن  �ملقرر  من  وك��ان   1988 �آذ�ر   20 يف  �ستيفن 
�ملحكمة �لعليا للجر�ئم يف �لعر�ق ك�ساهد يف ملف حلبجة، 
لكن �ملر�ش حال دون جميئه فوكل حماميا ينوب عنه و�أدىل 

يف بغد�د ب�سهادة �ستيفن �أمام �ملحكمة".
�إن  �ل�سويد  يف  �ل�سلم  موؤمتر  �ىل  حلبجة  وفد  ع�سو  وق��ال 
"�ستيفن �أهدى كامريته �ىل �لوفد معرب� عن رغبته يف زيارة 
حلبجة، وقدم للوفد جمموعة �سور للق�سف �لكيمياوي على 
حلبجة". وكان �ستيفن بي جي �ستيل وهو �سحفي �سويدي، 
�لق�سف  عن  من�سورة  غري  �سورة  و13  كامريته  �أه��دى  قد 

�لكيمياوي حللبجة �ىل �لوفد لت�سليمها �إىل ن�سب حلبجة.

وقدم   1988 �آذ�ر   16 يف  حلبجة  ز�ر  ق��د  �ل�سحفي  وك��ان 
�ل�سنة  بد�ية  �لكيمياوي حللبجة يف  �لق�سف  ب�ساأن  �سهادته 
�ملحكمة  �أم���ام  حلبجة  مبلف  خا�سة  جل�سة  يف  �حل��ال��ي��ة، 
قد  ق�ساء حلبجة  من  وفد  وكان  �لعر�ق.  للجر�ئم يف  �لعليا 
�سارك يف موؤمتر �ل�سلم �لذي �نعقد يف �لعا�سمة �ل�سويدية 

�ستوكهومل.
وقال �سرخيل غفار مدير ن�سب حلبجة بح�سب )�آكانيوز( يف 

وقت �سابق �إنه تلقى من مدير �لثقافة و�لفن يف حلبجة 13 
�لتقطها  حللبجة  �لكيمياوي  للق�سف  من�سورة  غري  �سورة 
جندي �إير�ين يف 16 �آذ�ر 1988 من د�خل حلبجة و�جلندي 

ي�سكن مدينة قزوين �لإير�نية حاليا.
 100 نحو  �لتذكاري  حلبجة  ن�سب  بد�خل  يوجد  �إنه  وقال 
و�أر�سيف  كوثائق  حمفوظة  �لكيمياوي  للق�سف  ���س��ورة 

يحكي ذلك �حلدث.

�صحفي �صويدي يهدي الكامريا التي �صور بها الق�صف الكيمياوي اىل ن�صب حلبجة

د. برهم �صالح د. كمال كركوكي

�صوق البقالة يف اربيل


