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وديع غزوان

ت�ساوؤالت وطموح

ما هي �برز �ملظاهر �لتي متيز �إقليم كرد�ستان عن غريه ليعد ما 
حتقق فيه منوذجًا؟

وما �لذي حتقق فعال للمو�طن خا�سة يف م�ستوى تقدمي وتوفري 
�خلدمات �ل�سرورية؟

وهل حقًا �ن ما حتقق من نه�سة وتطور ي�سلح �ن يكون موؤ�سرً� 
�لأ�سئلة  ه��ذه  �لإقليم؟  وق��رى  وق�سبات  م��دن  يف  و�ع��د  مل�ستقبل 
وغريها رمبا ت�سغل بال �لبع�س ممن مل يلم�س حجم ما حتقق يف 
�لإقليم منذ 2003 �ىل �لآن وقد يعد يف بع�س ما ي�سار �ليه مبالغة 
نو�ق�س  فيه  حتجب  �مل��دح  من  �ستار  و�سع  منه  ي��ر�د  وت�سخيمًا 

و�أخطاء ر�فقت �لتجربة.
�حد  على  خافية  تعد  مل  حقيقة  �ىل  �لإ�سارة  من  هنا  لبد  �بتد�ًء 
وهي �ن �لقيادة �لكرد�ستانية ويف �وج حمى �لتناف�س �لنتخابي 
�أقرت وب�سكل  �ملا�سي،  �لتي جرت يف متوز  �لربملان  على مقاعد 
�سريح وبدون مو�ربة بوجود �أخطاء ونو�ق�س ر�فقت �لتجربة 
�لكرد�ستانية �سو�ء يف جو�نب �لعمل �ل�سيا�سي �و �لقت�سادي �و 
�خلدمات وغريها، كما �ن �حلزبني �لدميقر�طي و�لحتاد �لوطني 
�لكرد�ستانيني عقدً� �أكرث من موؤمتر وندوة �سلطا فيها �ل�سوء على 
�يجابية  ب��و�در  وهي  معاجلتها،  و�سبل  نو�ق�س  من  موجود  ما 
من  للبع�س  ومنوذجًا  در�سًا  تكون  �ن  وحدها  ت�سلح  ذ�تها  بحد 

�ل�سيا�سيني ممن �عتاد �ملديح مبا ل يفعل و�لتطري من �أي نقد.
وعودة �ىل مو�سوعنا �لأ�سا�س نقول �ن �لإجابة على �لت�ساوؤلت 
مو�سوع  منها  و�حد  كل  لن  هنا  مهمتنا  لي�ست  بالتف�سيل  �أعاله 
لذ�ته، غري �ن �ملر�جعة �ملن�سفة و�ملو�سوعية ملا حتقق �سو�ء يف 
�و يف  �لقانون  مفهوم �حلريات و�سيادة  تعميق وتر�سيخ  جمال 
و�سناعية  زر�عية  قطاعات  من  يت�سمنه  مبا  �لقت�سادي  �ملجال 
لها  خ�س�ست  �لتي  �خلدمات  جم��ال  يف  �و  و��ستثمار  وجتارية 
لعالقتها  ميز�نيات �سخمة  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  �لإقليم يف  حكومة 
�ملبا�سرة بحياة �ملو�طنني.. �ن �لعودة ولو ب�سكل �سريع ملا حتقق 
عالمات م�سيئة يف م�سرية طويلة ر�فقتها �لكثري من �ل�سعوبات 
ومل تكن �لطريق فيها مفرو�سة بالورد، لكن هذ� ل يجعل �حلكومة 
مبوؤ�س�ساتها �ملختلفة مبناأى من �لنقد �و �ن ت�ساب بالغرور �لذي 
يجعلها ل ترى ما يح�سل من �أخطاء على طريق م�سرية �مل�ستقبل 

�لطويلة.
ماز�ل  فانه  �ملتحقق  �لكبري  �ملنجز  رغم  �نه  �لقول  من  ولمنا�س 
�لأمل  ف��ان  ل��ذ�  �ملو�طنني  وت�سحيات  طموحات  م�ستوى  دون 
لكل  مت�ساوية  فر�س  توفري  جم��ال  يف  �أو�سع  خلطو�ت  م�سدود 
على  و�لأم���ان  �لطماأنينة  حالة  وتعزيز  كرد�ستان  �إقليم  مناطق 
فما  �خل��وف..  ��سكال  كل  عن  بعيدً�  �ملو�طن  وم�ستقبل  حا�سر 
فيه  تتوفر  كرد�ستان منوذجًا حقيقيًا  تكون  �ن  كمو�طنني  نريده 
�لإن�سان  فيه  يعد  �ل��ذي  �حل��دي��ث  �حل�ساري  �ملجتمع  مقومات 

�لو�سيلة و�لغاية �لأكرب و�لأ�سمى.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اع��������ان��������ات

مباحث��ات

ع و م��ؤت��م��رمش��ر

ح��ل��ب��ج��ة

وف���ي���ات

تعلن وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية/ �ملركز �لوطني لل�سحة و�ل�سالمة 
�ملهنية عن وجود مناق�سة م�سروع �إن�ساء بناية ق�سم �ل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية 
يف �لديو�نية. فعلى �ل�سركات �حلكومية و�لهلية �لن�سائية ذ�ت �لت�سنيف 
�لدرجة �ل�ساد�سة فما فوق مر�جعة مقر �لد�ئرة يف �لوزيرية قرب �جلامعة 
�مل�ستن�سرية للح�سول على وثائق �ملناق�سة لقاء مبلغ قدره )100،000( مئة 
�ألف دينار غري قابل للرد. ويقدم �لعطاء د�خل ظرف مغلق وخمتوم يت�سمن 
�ل�سعار  وتكون  و�مل�ستم�سكات  �مل�سعرة  �لكميات  وج��د�ول  �لفني  �لعر�س 
�ملقدمة بالدينار �لعر�قي رقما وكتابة وبخط و��سح خاٍل من �حلك و�ل�سطب 
�لعمل  �إجن��از  مدة  بيان  مع  �ل�سركة  بختم  خمتومة  تكون  �لأور�ق  وجميع 
بان  �ل��وز�رة علما  ديو�ن  �لعطاء�ت يف  د�خل �سندوق  �لظرف  ويتم و�سع 
�آخر موعد لقبول �لعطاء�ت هو �ل�ساعة �لثانية ع�سرة ظهرً� من يوم �لثالثاء 
�مل�سادف 22/ 2009/12 و�سيهمل �لعطاء غري �مل�ستويف لل�سروط ويتحمل 

من تر�سو عليه �ملناق�سة �أجور �لعالن.
و�سيتم عقد موؤمتر لالجابة على ��ستف�سار�ت �مل�ساركني يوم �لربعاء �مل�سادف 
2009/12/16 ويجب ح�سور ممثلني خمولني �أثناء فتح �لعطاء�ت علما �أن 

�لد�ئرة غري ملزمة بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت.

امل�ستم�سكات املطلوبة:�
1� هوية ت�سنيف �ملقاولني من �لدرجة �ل�ساد�سة فما فوق نافذة �ملفعول.

�إىل )5%( عند  �لعطاء ترفع  �أولية وبن�سبة )1%( من مبلغ  تاأمينات  2� تقدم 
�لحالة وعلى �سكل خطاب �سمان �و �سك م�سدق �سادر من م�سرف عر�قي 
معتمد معنون �ىل �ملركز �لوطني لل�سحة و�ل�سالمة �ملهنية ول يقبل �ل�سك 

�لعادي.
3� تقدم بر�ءة ذمة من �لهيئة �لعامة لل�سر�ئب نافذ ل�سنة 2009.

4� و�سل �سر�ء م�ستند�ت �ملناق�سة.
5� �سهادة تاأ�سي�س �ل�سركة و�إجازة ممار�سة �ملهنة.

6� تثبيت عنو�ن �ل�سركة ورقم �لهاتف و�لربيد �للكرتوين.
�لذ�تية  �ل�سرية  مع  �مل�ستفيدة  �جلهة  من  موؤيدة  �ملماثلة  بالعمال  قائمة   �7
لل�سركة  �لعائدة  �لهند�سي و�لفني و�لد�ري و�لآليات  �ملالك  ��سماء  تت�سمن 

�أو �أي مو�د �أخرى.
8� مدة نفاذ �لعطاء ل تقل عن ثالثة �أ�سهر.

املدير العام 

اىل املنفذ عليهم /
1-هبة عماد م�سطفى 

2- حيدر ناطق م�سطفى 
3- حممد ناطق م�سطفى 

4- �سرى ناطق م�سطفى 
5- ملى ناطق م�سطفى 

لقد حتقق لهذه �ملديرية من �سرح �ملبلغ �لق�سائي ملركز �سرطة �لدورة وتاأييد �ملجل�س �ملحلي حلي �مل�سايف �نك 
جمهول حمل �لقامة ولي�س لك موطن د�ئم �و موؤقت �و خمتار، ميكن �جر�ء �لتبليغ عليه، و��ستنادً� للمادة )27( 
من قانون �لتنفيذ تقرر تبليغك �عالنا باحل�سور يف مديرية تنفيذ �لبياع خالل خم�سة ع�سريومًا تبد�أ من �ليوم 
باجر�ء�ت  �ملديرية  �ستبا�سر هذه  �لتنفيذية بح�سورك ويف حالة عدم ح�سورك  �ملعامالت  ملبا�سرة  للن�سر  �لتايل 

�لتنفيذ �جلربي وفق �لقانون. 
�ملنفذ �لعدل 

منى نوري ح�سن 
�و�ساف �ملحرر: 

للد�ئن  باد�ئكم  �لز�مكم  �لبياع �ملرقم 560/ب/2009 يف 2009/8/25 �ملت�سمن  نفذ بحقكم قر�ر حمكمة بد�ءة 
)�حمد عبد �لله عليوي( مبلغًا مقد�ره 717900 �سبع مئة و�سبعة ع�سرة �لفًا وت�سع مئة دينار مع ر�سم �لتح�سيل 

وكل ح�سب ح�سته من �لدين عن مبلغ �ل�سريبة و�جور �ملاء. 

�سالح  �حمد  علي  خليل  فقد 
ي����وم �لرب����ع����اء �مل�����س��ادف 
�ساحة  يف   2009/11/18
ك��ان يرتدي  �لن��دل�����س وق��د 
فاحت  ر���س��ا���س��ي��ًا  ق��م��ي�����س��ًا 
ر�سا�سيًا  وبنطلونًا  �للون 

غامقًا. يرجى ممن يعرث عليه �لت�سال بالرقم 07904689574 

  وله �لجر و�لثو�ب

جمهورية العراق 
وزارة العدل / دائرة التنفيذ 

 مديرية تنفيذ البياع

تنفيذ / 30 
رقم ال�سبارة 1533/ 2009 

التاريخ 2009/12/6

ف���ق���دان

اأربيل/ املدى
تلقى رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارز�ين 
رئي�س  �وب��ام��ا  ب��ار�ك  من  هاتفيني  �ت�سالني 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية وجوزيف بايدن 
�لأمريكية،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رئي�س  نائب 
كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  و����س��ف��ني 
باجليدة،  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  و�ل���ولي���ات 
يف  ب�����ارز�ين  �ل��رئ��ي�����س  دور  ع��ال��ي��ًا  مثمنني 
موؤكدين   ، �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�سيا�سية  �لعملية 
�ل��ع��ر�ق  يف  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  للعملية  دع��م��ه��م��ا 
يف  جرى  كما  �لعر�ق،  يف  �لكردية  و�لق�سية 
وكيفية  �لنتخابات  قانون  بحث  �لت�سالني 
تو�سل �لقوى و�لأطر�ف �ل�سيا�سية �لعر�قية 
بارز�ين، بح�سب  �لرئي�س  �تفاق. و�سكر  �ىل 
�لت�سالني  ع��ل��ى  وب��اي��دن  �وب��ام��ا   KRG
�ن  ب����ارز�ين  �لرئي�س  وع��د  كما  �لهاتفيني، 
�لقوى  لكي تتو�سل كل  ي�سخر كل حماولته 
�تفاق عادل بحيث  �ل�سيا�سية �ىل  و�لأطر�ف 

على  �لتاأكيد  ومت  �لأط����ر�ف،  جميع  ير�سي 
�لهتمام بالعالقات بني �لكرد و�أمريكا بحيث 

يكون يف م�سلحة كل �لعر�ق.
من جانب �آخر ��ستقبل رئي�س �إقليم كرد�ستان 
عائلتي  �ل��دي��ن  �سالح  يف  ب���ارز�ين  م�سعود 
عاما   21 قبل  عائلته  من  �ساع  �ل��ذي  �لطفل 
على  �لكيميائية  بالأ�سلحة  �لهجوم  ب�سبب 
�مل��ب��اد عام  �ل��ن��ظ��ام  ق��ب��ل  م��ن  م��دي��ن��ة حلبجة 

.1988
بعدها �سكر �لرئي�س بارز�ين �لعائلة �لإير�نية 
�لطويلة،  �مل��دة  هذه  كل  بالطفل  �عتنت  �لتي 

و��سفا عملها بالإن�ساين مثمنا جهودها.
تعترب  كرد�ستان  �أن  بارز�ين  �لرئي�س  و�أعلن 
يف  ل�سعبنا  �لعون  يد  م��دو�  �لذين  لكل  بيتًا 
�لأيام �لع�سيبة، ومن ثم هناأ �لرئي�س بارز�ين 
�أح�سانها،  �ىل  لعودته  �لأ�سلية  علي  عائلة 
حياته  علي  يبد�أ  لكي  �لكامل  دعمه  عن  وعرب 

ب�سورة طبيعية.

ا�ستقبل ال�ساب الذي عاد اىل عائلته

الرئي�س بارزاين يبحث مع اأوباما وبايدن قانون االنتخابات

اأربيل/ املدى
بحث رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان �لدكتور برهم �حمد �سالح، مع فر�نك بيكر 
�لأو�سط يف وز�رة �خلارجية �لربيطانية و�لوفد �ملر�فق  �ل�سرق  م�سوؤول ملف 
له، �لعالقات بني �إقليم كرد�ستان وبريطانيا و�سبل تطويرها �إ�سافة �ىل �لأو�ساع 

و�مل�ستجد�ت �ل�سيا�سية يف �لبالد. 
وبعد �ن جدد �لدكتور برهم �سالح �لتاأكيد �ن �إقليم كرد�ستان يعترب منطقة مهمة 
�أ�سار فر�نك بيكر �ىل �ن موؤمترً� �سيعقد يف لندن قريبًا  للم�ستثمرين �لأجانب، 

لت�سجيع �مل�ستثمرين �لربيطانيني للمجيء �ىل �إقليم كرد�ستان و�ل�ستثمار فيه.
على  قادرة  بريطانيا  �ن  موؤكدً�  باملهمة،  بريطانيا  مع  �لعالقات  �سالح  وو�سف 

م�ساعدة �إقليم كرد�ستان و�لعر�ق يف �لعديد من �جلو�نب.

رئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان 
ي�ستقبل وفد اخلارجية 

الربيطانية

اأربيل/ �سايل جودت
�ملركز  بافتتاح  عينكاو�  ناحية  �حتفلت 
بح�سور  للبلدة  �لجتماعي  �لأك��ادمي��ي 
كرد�ستان  �إق��ل��ي��م  حكومة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ب���رو�ري، و�ل��دك��ت��ور علي  �آز�د  �ل��ع��ر�ق 
حكومة  يف  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  وزي����ر  ���س��ن��دي 
�لإقليم وممثال عن نائب رئي�س �حلكومة 

ونوز�د هادي حمافظ �أربيل.
و�أ����س���ار ع��ل��ي �ل�����س��ن��دي وزي���ر تخطيط 
"�ملركز  �إن  �ىل  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
دولر من  �أرب��ع��ة ماليني  م��ن  �أك��رث  كلف 
و�أ�ساف:  �لإقليم".  حكومة  ميز�نية 
"ناأمل �أن يكون �ملركز عامل بناء للعالقات 
ودول  و�لعر�ق  كرد�ستان  مكونات  بني 
و�إعمار  �خلا�س  �لقطاع  لتطوير  �لعامل 
كرد�ستان". من جانبه �ألقى رئي�س �لهيئة 
بد�ية  �لأحد  �أني�س عبد  للمركز  �لإد�ري��ة 
�لحتفالية كلمة قال فيها: �ن "هذ� �ملركز 

وخبري  متخ�س�س   300 من  �أك��رث  ي�سم 
و�إ�سالح  �ل��ق��در�ت  تنمية  على  يعملون 
و�لجتماعية  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�لعام  "منذ  �نه  و�أو�سح  و�لريا�سية". 

وعدد  للمهند�سني  دور�ت  فتحنا   2005
 13 باإعد�د  وقمنا  �لكليات،  خريجي  من 
عدة  و�أع��ددن��ا  �لطب،  كلية  لطلبة  بحثًا 
م�ساريع للمجتمع �ملدين لتاأ�سي�س مركز 

تعيني للم�سنني يف عينكاوة".
ومهمة هذ� �ملركز تنمية وتعزيز �لقدر�ت 
�لبيطري  و�لطب  �لهند�سة  جم��الت  يف 
�لأ�سنان  وط���ب  و�ل�����س��ي��دل��ة  و�ل���زر�ع���ة 

و�لقانون.
باأن  �ملركز  م�سوؤول  نباتي  �ن�س  و�سرح 
�سيقت�سر  �ملركز  ع�سوية  �ىل  �لنتماء 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن �لأك����ادمي����ي����ني يف 

�لخت�سا�سات �لطبية و�لقانونية.
تقدمي  ع��ل��ى  �سيعمل  �مل��رك��ز  و�أ����س���اف: 
�إقامة  خ���الل  م��ن  لأع�����س��ائ��ه  �خل���دم���ات 
�لدور�ت وتنظيم �لندو�ت و�ملحا�سر�ت 
لتن�سيط �لقدر�ت �ملوجودة لدى منت�سبي 
�ملركز. و�أو�سح نباتي �ن �ملركز �سيعمل 
كمنظمة غري حكومية  و  م�ستقل،  ب�سكل 
يف  �مل���دين  �ملجتمع  منظمات  و�إح����دى 
�إقليم كرد�ستان ولن تتدخل �حلكومة يف 

�سوؤون �ملركز.

افتتاح مركز اأكادميي اجتماعي يف عينكاوا

ال�سليمانية/ املدى
�أعلن رئي�س �حتاد ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف كرد�ستان، 
�أم�س �لثنني، �ن �لحتاد قدم م�سروع قانونني �ىل برملان 
�لحتياجات  ذوي  وم�ساكل  بحقوق  يتعلقان  كرد�ستان، 
�خل���ا����س���ة. و�أو�����س����ح ع��م��ر ك����رمي رئ��ي�����س �حت�����اد ذوي 
)�آكانيوز(:  بح�سب  كرد�ستان،  يف  �خلا�سة  �لحتياجات 
�أع�ساء برملان كرد�ستان،  "من خالل �جتماعنا مع عدد من 
�ىل  تقدميها  بهدف  قانونني  وم�سروع  مذكرة  لهم  قدمنا 

رئا�سة �لربملان، ملناق�ستهما".
وعن م�سمون �مل�سروعني قال رئي�س �حتاد ذوي �لحتياجات 

�خلا�سة �إن "م�سروعي �لقانونني يخ�سان عمل �حتاد ذوي 
من  �ل�سريحة  �لحتياجات �خلا�سة، وجت�سيد حقوق هذه 
�ملجتمع، وناأمل �أن يناق�س �لربملان �مل�سروعني ويقر�أهما". 
م�ساكل  كرد�ستان  لربملان  �سرحت  "�ملذكرة  �أن  �ىل  و�أ�سار 
�لدعم  م��ن  �مل��زي��د  �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���س��ة وط��ل��ب��ن��ا  ذوي 
و�مل�ساندة لهم". من جانبه قال حممد �سعيد، ع�سو برملان 
كرد�ستان: "�سيتم قريبا تقدمي م�سروعي �لقانونني ومذكرة 
�حتاد ذوي �لحتياجات �خلا�سة يف كرد�ستان �ىل رئا�سة 
لغر�س  �مل�سروعني  ق��ر�ءة  تتم  �أن  على  و�سنعمل  �لربملان، 

�مل�سادقة عليهما".

احتاد ذوي االحتياجات اخلا�سة يقّدم م�سروع 
قانونني اىل الربملان

PUKmedia /اأربيل
�ملتحدث  قادر  �لدكتور خال�س  �أعلن 
يف  �ل�سحة  وز�رة  با�سم  �لر�سمي 
�رتفاع  عن  كرد�ستان،  �إقليم  حكومة 
حالت �لوفاة ب�سبب مر�س �أنفلونز� 
�إقليم  يف   )H1N1( �خل���ن���ازي���ر 

كرد�ستان �ىل 6 حالت.
وق�������ال: ب��ل��غ��ت ح������الت �لإ����س���اب���ة 

مب��ر���س �أن��ف��ل��ون��ز� �خل���ن���ازي���ر يف 
�إقليم كرد�ستان 68 حالة، 4 منها يف 
دهوك تويف �إحد�ها، و42 حالة يف 
�أربيل تويف 2 منها، و22 حالة يف 

�ل�سليمانية تويف 3 منها. 
وتابع: �ن �حلالت �لأخرى �مل�سابة 
تلقت  قد  �خلنازير  �أنفلونز�  مبر�س 
�لعالج �لالزم، وقد �سفيت من �ملر�س 

كليًا وغادرت �مل�ست�سفى.
وقال �ملتحدث �لر�سمي با�سم وز�رة 
موجة  �ن  م���ن  ب��ال��رغ��م  �ل�����س��ح��ة: 
كرد�ستان  �إقليم  يف  �ملر�س  �نت�سار 
تتجه نحو �لنخفا�س �ل �ننا ندعو 
بالإر�ساد�ت  �للتز�م  �ىل  �ملو�طنني 
يف  خ��ا���س��ة  �ل�سحية  و�لتعليمات 

�ملناطق �لبعيدة.

ارتفاع حاالت الوفاة مبر�س اأنفلونزا اخلنازير 
اىل 6 حاالت

اأربيل/ املدى
�ل�سعبي  �ملوؤمتر  �أعمال  �أربيل  يف  �ختتمت 
�لثاين  �لآ�����س����وري  �ل�����س��ري��اين  �ل��ك��ل��د�ين 
�أل��ف��ي �سخ�سية  م��ن  �أك���رث  فيه  ���س��ارك  �ل���ذي 
�لعر�ق  يف  �مل�سيحية  �ل��ط��ائ��ف��ة  �أب��ن��اء  م��ن 
�لنو�ب  جمل�س  ع��ن  ومم��ث��ل��ون  و�مل��ن��ط��ق��ة، 
�أربيل  وحمافظ  كرد�ستان  وبرملان  �لعر�قي 

�لرو�سية  �لقن�سليتني  ممثلي  �إىل  بالإ�سافة 
و�لأمريكية. 

�لكلد�ين  �ل��ق��وم��ي  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  وق����ال 
�لآ�سوري جورج ميا، بح�سب "ر�ديو �سو�": 
يوؤكد  �لثاين  للموؤمتر  �لعدد  هذ�  �إن ح�سور 
�أهمية �خلروج بتو�سيات ومقرر�ت باجتاه 
�ل�سرياين  �ل��ك��ل��د�ين  �سعبنا  �أب��ن��اء  وح���دة 

�لآ������س�����وري ووح�������دة �خل����ط����اب �ل��ق��وم��ي 
�سمنها  وم��ن  �لقومية  باحلقوق  و�ملطالبة 

�حلكم �لذ�تي". 
وطالب �ملوؤمتر بتثبيت حق �ل�سعب �لكلد�ين 
يف  �لذ�تي  �حلكم  يف  �لآ���س��وري  �ل�سرياين 
�لد�ستور �لعر�قي وذلك بعد �أن مت �إقر�ره يف 

د�ستور �إقليم كرد�ستان. 

�أمله  عن  �لباز  بهنام  �ملوؤمتر  ع�سو  و�أع��رب 
يف �لتو�سل من خالل هذ� �ملوؤمتر �إىل تثبيت 
�لآ�سوريني  �ل�سريان  للكلد�ن  �لذ�تي  �حلكم 

يف �لد�ستور �لعر�قي. 
�لذ�تي  �حلكم  �إق���ر�ر  �إن  �مل��وؤمت��رون  و�أك���د 
هو  �لآ���س��وري  �ل�سرياين  �لكلد�ين  لل�سعب 

�سمان للوحدة �لوطنية يف �لعر�ق.

اختتام موؤمتر للكلدان ال�سريان االآ�سوريني يف اأربيل

قريبًا ح�سم ملّف ق�سية الق�سف الكيمياوي حللبجة
�ل�سليمانية/ �ملدى

�ل��دف��اع يف  �أده��م رئي�س هيئة حمامي  ك��ور�ن  ق��ال 
حمكمة  يف  �لتمييز  حمكمة  �إن  حلبجة،  ق�سية 
�لعليا و�فقت على دعوى لهيئة  �لعر�قية  �جلنايات 
ق�����س��ف م��دي��ن��ة حلبجة  �ل���دف���اع يف م��ل��ف  حم��ام��ي 
بهذ�  متهمني   4 حماكمة  حول  �لكيمياوي  بال�سالح 

�مللف.
�إمتام  بعد   :PUKmedia بح�سب  و�أ���س��اف، 
�إجر�ء�ت خا�سة بامللف، �أجل رئي�س �ملحكمة �حل�سم 
مع  �لتحقيق  �نتهاء  يتم  �ن  �ىل  �مللف  لهذ�  �لنهائي 
جميع �ملتهمني بهذه �لق�سية، ونحن يف هيئة �لدفاع 
يف  �لرئي�سيني  �ملتهمني  ملف  ح�سم  يف  �لبت  طلبنا 
�ملجيد  ح�سن  علي  مقدمتهم  ويف  حلبجة  ق�سية 

�مللقب بالكيمياوي، �أما بخ�سو�س �ملتهمني �لفارين 
ملف  فتح  �ىل  دعونا  فقد  �مللف  هذ�  يف  �ملتورطني 

�آخر دون ربط �مللفني وتاأخري �لأول.
�أن ت��دع��و حمكمة  �أده����م ق��ائ��ال: م��ن �مل��ق��رر  و�أك����د 
�لتمييز يف غ�سون �لأيام �لقادمة حمكمة �جلنايات 
�لنهائية  لتحديد يوم عقد �جلل�سة  �لعليا،  �لعر�قية 
�ملتهمني   من  كل  بحق  �لأخ��ري  �لقر�ر  �إ���س��د�ر  بغية 
مطلك  وف��رح��ان  ها�سم  و�سلطان  �لكيمياوي  على 

�جلبوري و�سابر �لدوري.
�لعر�قية  �جلنايات  حمكمة  �ن  �ىل  �لإ�سارة  جتدر 
ق�سف  ق�سية  يف  �ملتهمني  حماكمة  ب���د�أت  �لعليا 
�ساهدً�   34 و�أدى   2007/12/21 يف  حلبجة 

وم�ستكيًا ب�سهادتهم يف 36 جل�سة.

دهوك/ املدى
يحيى  �لكرمي  عبد  و�ل�سحفي  �لقانوين  �ألقى 
يف  �لأخ���رية  �جلل�سة  حما�سر�ت  �ل��زي��ب��اري 
"�حلماية  م�سروع  ملناق�سة  خ�س�ست  ن��دوة 
�ل�سحفي  �لعمل  قانون  �سوء  يف  �لقانونية 
منتدى  قاعة  وعلى   12 كرد�ستان  �إقليم  يف 
 20" للطلبة يف مدينة دهوك بح�سور  �سررم 
يف  �ل�سادرة  �ملجالت  من  عدد  من  " �سحفيًا 
لفرع  �ملتو��سلة  �لأن�سطة  و�سمن  �ملحافظة 

دهوك لنقابة �سحفيي كرد�ستان.
�سحفيي  لنقابة  ده���وك  ف��رع  �سكرتري  وق���ال 
"�سحفيني  ب��اأن  ط��اه��ر،  �إ�سماعيل  كرد�ستان 
بيت  "هيلني وكورد زووم وجنم  من جمالت 
نهرين و�سنيلة وبياما ز�نكويا دهوك ودوبان 
ك��رد���س��ت��ان وم��ت��ني وك���رب و�سيد�  و���س��ت��ارت 

و�سيالف و�سالول ومعلتا وقباغ" قد �ساركو� 
وفقر�ت  م��و�د  �سرح  خاللها  ومت  �جلل�سة  يف 
�سهر  يف  �سدر  �ل��ذي  �ل�سحفي  �لعمل  قانون 
�أيلول 2008 من برملان �إقليم كرد�ستان و�ملو�د 
�ملتعلقة باجلماية �لقانونية لل�سحفيني و�لتي 
تعميق  وم��دى  بالقانون  �لهتمام  �ىل  تهدف 
كما  �مل��ذك��ور.  �لقانون  يحتويه  �لتي  �ملبادئ 
�أ�سار �سكرتري فرع دهوك للنقابة �ىل �ن هذه 
�جلل�سة كانت �لأخرية يف مدينة دهوك و�سبق 
�أخ���رى مماثلة  ث��الث جل�سات  �إق��ام��ة  �ن مت��ت 
�لتلفزيونية  �ل��ق��ن��و�ت  و�سحفيي  ل��ك��و�در 
يف  �ل�سادرة  و�ل�سحف  �لإذ�عية  و�ملحاطات 
�ستتم  �أخ���رى  جل�سات  ث��الث  �ن  كما  �ملدينة، 
وز�خو  ئاميدى  مناطق  ل�سحفيي  �إقامتها 

وئاكرى خالل �لأ�سبوعني �ملقبلني.

ندوة ب�س���اأن "احلماية القانونية 
يف �سوء قانون العمل ال�سحفي"

وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية
املركز الوطني لل�سحة وال�سالمة املهنية

اعالن مناق�سة رقم ) ( ل�سنة 2009

م�سروع اإن�ساء بناية ق�سم ال�سحة وال�سامة املهنية يف الديوانية

�لرئي�س �أوباما

�حتفال �فتتاح مركز عينكاو� �الكادميي

�لرئي�س بارز�ين


