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ال�ضيطرة النوعية

عددًا  الأخيير  اجتماعه  يف  كرد�ستان  اإقليم  وزراء  جمل�س  ناق�س 
من الق�سايا املهمة من بينها مو�سوعة الأمن الغذائي وقرر بهذا 
ال�ساأن تاأ�سي�س مديريات خا�سة بال�سيطرة النوعية يف املوؤ�س�سات 

احلكومية.
ومع ان هذه اخلطوة  جاءت متاأخرة بع�س ال�سيء، فان اإقرارها 
غزت  التي  الرديئة  وال�سلع  الب�سائع  �سيل  يوقفه  مل  ان  �سيحد 
اأ�سواقنا منذ 2003، وكان من املفرت�س ان تنتبه اجلهات املخت�سة 
اأجزاء العراق اىل مثل هذا املو�سوع مبكرًا  يف كرد�ستان وبقية 
نهب منها  او  ما خرب  الرقابية وتعوي�س  الأجهزة  وتفعيل عمل 
عمليات  من  �ساحبها  ومييا  الأمريكية  الع�سكرية  العمليات  ابييان 

تدمر.
خلطورة  نبهوا  ان  املتخ�س�سني  القت�ساديني  من  لكثر  و�سبق 
ترك املنافذ احلدودية �سائبة بهذا ال�سكل ودعوا اىل ت�سديد العمل 
الرقابي ليتزامن ويرتافق مع �سيا�سة النفتاح وفتح الأبواب على 
املوا�سفات،  لأب�سط  الفاقدة  ال�سلع والب�سائع  لأنواع  م�ساريعها 
تفاقم  ب�ساأن  املواطنني  �سكاوى  بالعديد من  نذكر   ان  يفوتنا  ول 
التجارة  غييرف  تييبييادر  ان  ينتظر  الكثر  وكيييان  الييظيياهييرة،  هييذه 
املبادرة  زمام  اإم�ساك  اىل  الإقليم  ال�ستثمار يف  هيئة  وال�سناعة 
باعتبارها  الظاهرة  لهذه  حد  لو�سع  احلكومة  مع  تن�سق  وان 
انها  غر  وال�ييسييتييراد،  التجارة  ب�سوؤون  رئي�س  ب�سكل  املعنية 
بقيت وحتى �سدور قرار جمل�س الوزراء يف موقف املتفرج على 
املواطن وهو يكتوي بنران غ�س اأ�سحاب النفو�س ال�سعيفة من 
الندوات  بعقد  حالتها  اأح�سن  يف  واكتفت  وامل�ستوردين  التجار 
ل�سمعة  امل�سيئة  احلالة  هذه  لربوز  ال�ستهجان  بيانات  واإ�سدار 
على  اأ�سرار  من  وتلحقه  اأحلقته  عما  ناهيك  التجاري،  الو�سط 
الإقليم  مليزانية  ا�ستنزاف  عملية  لنها  برمته  القت�سادي  القطاع 

واملواطن معًا. 
ان وجود اأجهزة وموؤ�س�سات �سيطرة نوعية ل يتعار�س مع نهج 
النفتاح القت�سادي، ومعروف ان كل دول العامل داأبت على اتخاذ 
عدة خطوات من بينها الرقابة حلماية م�سلحة مواطنيها بالدرجة 
الأ�سا�س اإ�سافة ل�سرورة ان تكون عملية انفتاح ال�سوق مدرو�سة 

لتجنب اآثارها ال�سلبية.
هذه  وجييود   2003 اأعقبت  التي  ال�سنوات  يف  مقبوًل  كييان  واذا 
الظاهرة، فاإن من غر اجلائز ا�ستمرارها حتى الآن بعد ان متادى 
لال�ستهالك  ت�سلح  ل  غذائية  مواد  واإدخييال  ا�ستراد  يف  البع�س 
الب�سري ما يعد وفق كل القوانني والأعراف جرمية ينبغي معاقبة 

مرتكبيها.
ويف الوقت الذي نبارك كمواطنني اخلطوة التي اتخذها جمل�س 
ال�سلع  كل  لت�سمل  تت�سع  بييان  يحدونا  الأمييل  فييان  الإقليم  وزراء 
والنتباه  فقط،  الغذائية  املييواد  على  تنح�سر  ل  وان  والب�سائع 
ب�سكل خا�س اىل ا�ستراد الأدوية واملواد الطبية، كما نتمنى ان 
ترتافق مع القرار قوانني ملعاقبة من يتعمد اإدخال ب�سائع فا�سدة 
لردع  كرد�ستان  اإقليم  املنافذ احلدودية يف  العراق من خالل  اىل 

�سعاف النفو�س.. وقدميًا قيل: من اآمن العقاب اأ�ساء الأدب.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اأربيل/ املدى

اأعلن رئي�س اإقليم كرد�ستان خالل ر�سالة 
وجهها اإىل �سعب كرد�ستان ، اإن  اأمريكا 
هذا  عييلييى  بيييييانييا  تيي�ييسييدر  الأوىل  لييلييمييرة 
امل�ستوى، تو�سح فيه موقفها من حقوق 

ال�سعب الكردي. 
و قال رئي�س الإقليم: اأت�سل بي كل من 
املتحدة  الوليات  رئي�س  اأوباما  بيياراك 
اأثناء  جييوبييايييدن،  ونييائييبييه  الأمييريييكييييية 
النتخابات،  قييانييون  بيي�ييسيياأن  الييتيي�ييسيياور 
راأيهما  عيين  التيي�ييسييال  ذليييك  يف  وعيييربا 
بييياأهيييمييييييية اليييتييي�يييسيييدييييق عيييليييى قيييانيييون 

النتخابات. 
الت�سالني  خييالل  حتييدث  بيياأنييه  م�سيفًا 
عيين عييدم وجيييود الييعييدل وامليي�ييسيياواة يف 
وبايدن  اأوبييامييا  اأن  اإل   ، القانون  هييذا  
اأكدا التزام بلدهم ب�ساأن اإقليم كرد�ستان 
العام،  والإح�ساء   140 املييادة  وتطبيق 

وطلبنا منهم اإ�سدار بيان بهذا ال�ساأن. 
وجاء يف جزء من كلمة رئي�س الإقليم، 
عليه  احل�سول  مت  ما   :KRG بح�سب 
يف قانون النتخابات يعترب اإىل حد ما 
مك�سبًا ل�سعب كرد�ستان، اإل اأن ذلك لي�س 

كل ما نطلبه.
قانون  عيين  �ييسيياألييوين  اإذا  اأنييه  واأو�ييسييح 

را�س  غر  باأنني  ف�ساأقول  النتخابات، 
عييين كييامييل اليييقيييانيييون، ولييكيين هيييذه هي 
ال�سيا�سة، فما تطلبه ل ميكنك احل�سول 
فال ميكنك احل�سول  كامل،  ب�سكل  عليه 

يف ال�سيا�سة على %100. 
ويف جزء اآخر من كلمته، قال بارزاين: 
لقانون  الأخييييييير  اليييتيييعيييدييييل  بييحيي�ييسييب 
اإقليم  حمافظات  حت�سل  النتخابات، 
دهوك(  ال�سليمانية،  )اأربيل،  كرد�ستان 
املناطق  عن  عييدا  وذلييك  مقعدًا   43 على 

امل�ستقطعة.
كافة من  امل�ساعي  ببذل  بييارزاين  ووعد 
اأجل ح�سول ال�سعب الكردي على كامل 
حقوق  عن  نتنازل  لن  واأعلن:  حقوقه، 
من  قييطييرة  اآخييير  حتى  كرد�ستان  �سعب 

دمنًا.
كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  اأجتمع  ذلك  اىل 
اأحمد  بييرهييم  بيييييييارزاين  ميييع  ميي�ييسييعييود 
لبحث  الإقييليييييم  حكومة  رئي�س  �سالح 
وواجبات  بعمل  مهمة  موا�سيع  عييدة 
بارزاين  الرئي�س  احلكومة، حيث وجه 

عدة تو�سيات اىل رئي�س احلكومة. 
ويف حمييييور اآخييييير مييين الجيييتيييمييياع مت 
لالإقليم  ال�سيا�سي  الو�سع  اىل  التطرق 
بعد  النتخابات  ومييو�ييسييوع  والييعييراق 
اإقراره من قبل جمل�س النواب العراقي.

اربيل / املدى
اإقليم  حييكييوميية  يف  واليي�ييسييبيياب  الييثييقييافيية  وزيييير  ا�ستنكر 
التفجرات  له  بيان  يف  �ساكر  حممود  كيياوه  كرد�ستان 
ا�ستهدفت  التي   2009/12/8 الثالثاء  ليوم  الإجرامية 
الإرهابيون  ي�ستهدف  اأخرى  مرة  وقال:  بغداد.  مدينة 
العامة  والأمييياكييين  الييعييزل  املييدنيييييني  اجلييبييانيية  باأعمالهم 
اأرواح  �سحيتها  وتذهب  واخلدمية  الثقافية  واملراكز 
املئات من الأبرياء، واإن العمليات الإرهابية التي وقعت 
يفرقون  ل  الإرهابيني  اإن  اأثبتت  املا�سي  الثالثاء  يوم 

فقط  ي�ستهدفون  ول  الييعييراقييي  ال�سعب  مييكييونييات  بييني 
املوؤ�س�سات  واإمنييا  واحلكومية،  الع�سكرية  املوؤ�س�سات 
ال�سكنية  واملناطق  العامة  والأماكن  الثقافية واخلدمية 
هذه  �سهداء  لييذوي  وموا�ساتنا  تعازينا  نقدم  اأييي�ييسييًا. 
من  و�سهداء طريق احلرية وندعو  الإرهابية  العمليات 
ذات  اجلهات  ونطالب  للم�سابني،  العاجل  ال�سفاء  الله 
اجلهود  ببذل  العراق  يف  الأمنية  واملوؤ�س�سات  العالقة 
الالزم  واإجييراء  الإجرامية  الأعمال  هذه  اأمييام  للوقوف 

حلماية ال�سعب العراقي من املاآ�سي.

الثقـافــة وال�ضــبـاب ت�ضــتنكر التفجيــــرات 
الإجرامية

اأربيل/�سايل جودت
ب�سكل  الو�سم  ظاهرة  انت�سرت  الأخييرة  الآونيية  يف 
كرد�ستان،  اإقليم  يف  واملراهقني  ال�سباب  بني  كبر 
خ�سو�سا يف عينكاوا  وبع�س مناطق مدينة اأربيل، 
رقعة عملها،  تو�سيع  به اىل  املراكز اخلا�سة  دفع  ما 
فح�سب  الفتيات  على  مقت�سرا  الييو�ييسييم  يعد  مل  اذ 
رغم  ال�سباب  بني  رواجييا  الأكيير  املو�سة  اأ�سبح  بل 
ان ي�سببه من  لالأطباء ما ميكن  املتكررة  التحذيرات 
ذلك،  يتجاهل  اغلبهم  ان  ال  واأمييرا�ييس،  م�ساعفات 
التمدن  ميين  جييزء  انييه  يتوهم  مييا  مواكبة  يهمهم  فما 

واحلداثة وكل جديد.
ولت�سليط ال�سوء على هذا املو�سوع ا�ستطلعت املدى 
ب�ساأن  اآراوؤهييم  تباينت  الذين  الأ�سخا�س  اأراء بع�س 
 19 ح�سن  كييامييران  ال�ساب  يقول  حيث  املو�سوع، 
الرائجة  وهي  وجميلة  جديدة  مو�سة  الو�سم  عامًا: 
فيها  يييرغييبييون  اليي�ييسييبيياب  جميع  ان  واعييتييقييد  حيياليييييًا 
وهذا  تنني  �سورة  كتفي  على  ر�سمت  يل  وبالن�سبة 
اأكر ما ارغب فيه، دون املبالغة بالر�سم على اجل�سد 
اأفالم  يف  خ�سو�سا  ال�سينما  جنوم  فجميع  باأكمله، 
�سدورهم  او  اأكتافهم  على  الر�سوم  نرى  املغامرات 

فهي ترمز للقوة.
بييراأيييي ل  املو�سة  هييذه  فيقول:  عاما  نييوزاد 25  امييا 
تنا�سب جمتمعنا فر�سوم الو�سم مو�سة مقتب�سة من 
والتطور  والتمدن  الهيبز،  عليهم  يطلق  ومن  الغرب 

لي�س بالر�سم على الأكتاف وال�سدور، وبرغم الت�سدد 
توغلت  الظاهرة  هييذه  ان  ال  جمتمعنا  يف  ال�سائد 
يكرتثوا  ان  دون  ال�سباب،  �سفوف  تخرتق  واأخييذت 
للطرق غر  نتيجة  اأمرا�س  من  ت�سببه  ان  مبا ميكن 

ال�سحيحة يف ا�ستخدام الأدوات.
اأ�سبح  الو�سم  ان  اىل  عامًا   20 رعد  �سردار  وي�سر 
ظاهرة يتباهى بها ال�سباب خ�سو�سًا الذين ميار�سون 
الريا�سة، فالع�سالت وهي مر�سوم عليها  تكون اكر 
جمال، ومنهم من يرغب يف ر�سم �سكل تنني او راأ�س 
خ�سو�سًا  الأكتاف  يجمل  فالو�سم  ذلك،  وغر  �سقر 
اغلب  ال�سيفية،و  الفانيالت  ارتداء  عند  ال�سيف  يف 

ال�سباب يرغبون يف و�سع و�سم يدل على القوة.
 ويقول احمد عبد الله 14 عامًا: ارغب يف ر�سم �سكل 
على كتفي لكن اأ�سرتي متانع ذلك، كون هذه العملية 
ذلك  اإجييراء  اأحيياول  وكلما  واأخالقنا،  بقيمنا  تليق  ل 
على  ير�سمون  زمالئي  جميع  ان  برغم  رف�سًا،  اأجييد 

اأكتافهم و�سدورهم ا�سكال خمتلفة.
هيييونييياز جييوهيير بيياحييثيية اجييتييميياعييييية تيييقيييول: لي�ست 
املو�سة  يف  �ييسييواء  الغربي  املجتمع  مظاهر  جميع 
مع  يتفق  ل  فالو�سم  جمتمعنا،  تنا�سب  غرها  او 
عاداتنا وتقاليدنا، ومما يوؤ�سف له ان اغلب ال�سباب 
اأ�سا�س  على  الييظيياهييرة  هييذه  اقتب�سوا  واملييراهييقييني 
ق�سور ل متت  براأيي هي  لكن  التمدن،  انها نوع من 
اإيجاد و�سيلة  باأية �سلة ولبد من  التمدن  او  للتقدم 

مع  لل�سباب  الظاهرة و�سرح م�سارها  للحد من هذه 
نفو�سهم  يف  الأ�سيلة  املجتمع  وقيم  مفاهيم  تر�سيخ 
قد  الذي رمبا  املتع�سب واملت�سنج  املوقف  بعيدًا عن 
يدفع ال�سباب ومن باب العناد اىل التم�سك اكر بهذه 

الظاهرة.
ل  مو�سة  الو�سم  يييقييول:  عاما   18 ميخائيل  فيايل 
اأظن انها تعار�س القيم ول اأرى من املنا�سب حتميل 

املو�سوع اكر مما يحتمل .
ويرف�س دهام توفيق 30 عاما هذه الظاهرة ويقول: 
اعتقد ان ظاهرة الو�سم  غر مالئمة لطبيعة جمتمعنا 
الأوروبية  الدول  من  منقولة  العادة  وهذه  الكردي، 
او  الأكتاف  على  ير�سم  الييذي  فالو�سم  دخيلة،  وهي 
تقليد  �سوى  �سيء  لأي  يرمز  ل  ذلك  وغر  ال�سدور 
فان  اليجابية  اأثيياره  لالنفتاح  وكما  الغرب،  عييادات 
مت�سك  خالل  من  �سلبيا  مييردودا  الوقت  نف�س  يف  له 
البع�س ببع�س املظاهر الزائفة كالو�سم وغره مثل 
ثقب الأذن او الأنف او الت�سريحات ال�ساذة، فجميعها 
ق�سور  من املوؤ�سف ا�ستقطابها ودخولها اىل الإقليم 

بدعاوى التمدن.
�سامي عزيز احد الذين ميتهنون ر�سم الو�سم يقول: 
ال�سباب،  لييدن  ميين  الو�سم  على  وا�ييسييع  اقييبييال  هناك 
فمنهم من ياأتي ومعه �سور خمتلفة من اجل ر�سمها 
على ج�سده، وهناك اأي�سًا اأطفال بعمر الع�سر �سنوات 

يطلبون الر�سم، ال انني ل اأ�سجعهم على ذلك.

ي�ستخدم  بانه  فيو�سح  امل�ستخدمة   املييواد  عن  امييا 
م�ستورد  واغلبه  ب�سرائه،  يقوم  الذي  واحلرب  البر 
من اخلارج. ويقول: يف اليوم الواحد ياأتي ايل اكر 

من خم�سة اأ�سخا�س لأجل طلب الر�سم.
فيقول:  الرجال  حلالقة  حمل  �ساحب  �سامران  اما 
امتهن ر�سم الو�سم منذ10 اأعوام ال ان الإقبال عليه 
�سابقا  كييان  ان  بعد  الأخييرتييني،  ال�سنتني  يف  ازداد 
اما  باحلنة،  النق�س  خالل  من  الن�ساء  على  مقت�سرا 
واأ�سعاره  حديثة  الو�سم  طريقة  اأ�سبحت  فقد  اليوم 

اآخذه بالرتفاع ح�سب �سكل ال�سورة.
او  تنني  �سكل  ر�ييسييم  يف  يييرغييبييون  ال�سبان  فبع�س 
وعبارات،  كلمات  كتابة  يطلبون  والبع�س  عنكبوت 
وعيييادة مييا يييكييون الييو�ييسييم يف املييكييان اليييذي يختاره 
يف  يرغبون  اأ�سخا�س  وهناك  ج�سده.  من  ال�سخ�س 

الو�سم على اأجزاء ح�سا�سة ال اين ارف�سه.
اما عن م�ساعفات هذه العملية في�سر اىل ان الو�سم 
بالطريقة احلديثة تكون م�ساعفاته اقل، اإ�سافة اىل 
غر�س  مثل  ال�سحية،  بال�سروط  اللييتييزام  �ييسييرورة 
الإبرة مرة واحدة وعدم ا�ستخدامها عدة مرات، لكن 
يبقى ان البع�س يحاول اإزالة الو�سم وطبعا يحتاج 
�سنة،  من  اكر  ت�ستغرق  قد  عديدة  جل�سات  اىل  ذلك 
وذلك  كاحل�سا�سية  م�ساعفات  هناك  �ستكون  وبهذا 
يف  يييرغييبييون  الييذييين  هييم  وقليل  الييليييييزر،  ل�ستخدام 

اإزالته.

م�ضارها ـــم  رغ الــ�ــضــبــاب  �ــضــفــوف  ــزو  ــغ ت ــم  ــض ــو� ال ظــاهــرة 

PUKmedia/بكني
مو�سع  بيييروتيييوكيييول  اإبيييييييرام  جييييرى 
املعلوماتي  واليييتيييبيييادل  لييلييتييعيياون 
املركزي  الإعيييييالم  مكتب  مييوقييع  بييني 
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين ووكالة 
)املوقع  لييالأنييبيياء  ال�سينية  �سينخوا 
زيارة  خالل  وذلييك  للدولة(،  الر�سمي 
اآزاد  برئا�سة  املكتب  من  اإعالمي  وفد 
جيينييدييياين ميي�ييسييوؤول مييكييتييب الإعييييالم 

مبنى  اإىل  الوطني  لالإحتاد  املركزي 
وكالة �سينخوا يف العا�سمة ال�سينية 
بيييكيييني، حيييييث جييييرى الييتييوقيييييع على 
الربوتوكول من قبل كل من م�سوؤول 

املكتب او املدير العام للوكالة.
اأق�سام  الإعالمي  الوفد  تفقد  اأن  وبعد 
الق�سم  رئي�س  مع  لقاء  ويف  الوكالة، 
العربي يف الوكالة، اأو�سح اأن وكالة 
�سينخوا تعترب اأكرب موقع الكرتوين 

ب�ست  اأخيييبيييارهيييا  وتييبييث  اليي�ييسييني  يف 
النكليزية،  )ال�سينية،  وهييي  لغات 
ال�سبانية  الييرو�ييسييييية،  الييفييرنيي�ييسييييية، 
والييعييربييييية(، ووعيييد امليي�ييسييوؤولييون يف 
ق�سم  اإفتتاح  مقرتح  بدرا�سة  الوكالة 

للغة الكردية.
مرا�سليها  اأن  اليييوكيييالييية  وتييييقييييول 
دولة   200 ميين  اأكيير  يف  منت�سروين 

واإقليم يف خمتلف اأنحاء العامل.

اإبـــرام بـروتوكـول للتبــادل املعلومـاتـي 
مع وكالـة �ضينخوا

ال�سليمانية/ موؤيد اخلالدي
املبنى  اإىل  لالنتقال  ال�سليمانية  حمافظة  ديييوان  دوائيير  ت�ستعد 
جتري  حيث   املقبل   العام  مطلع  جاهزا  �سيكون  الييذي  اجلديد 
املبنى   اإىل  ال�سليمانية لالنتقال  ال�ستعدادات يف ديوان حمافظة 
الذي اأجنزت ن�سبة 85% من اعماله  التي ا�ستغرقت )450 يومًا(. 
وقال نوروز م�سطفى �سريف م�سوؤول ق�سم امل�ساريع يف حمافظة 
ال�سليمانية: بداأ العمل يف هذا امل�سروع منت�سف عام 2009 ومن 
املوؤمل اجنازه خالل فرتة 420 يومًا، وقد اأجنزت ن�سبة 85% من 

امل�سروع.
مربع  مرت  الف   18 تبلغ  للم�سروع  املقررة  امل�ساحة  اإن  واأ�ساف: 
املقررة  م�ساحته  التغيرات وزيادة  من  الكثر  عليه  اأجريت  وقد 
مبنى  اإ�سافة  خييالل  من  البناء  يف  امل�ساحات  بع�س  اإ�سافة  بعد 
لالإدارة املحلية وجمل�س املحافظة وبناية لدائرة ال�سرطة اإ�سافة 
ومراآب  املوظفني  ل�سيارات  املخ�س�سة  ال�ساحات  من  العديد  اإىل 
خارجي  كبر  �سيارات  ومييوقييف  واملييراجييعييني  اليييزوار  ل�سيارات 

وحديقة كبرة اإ�سافة اإىل اأق�سام اأخرى.
للبناء  جييديييدة  وميييواد  خييامييات  ا�ستخدام  اىل  م�سطفى  واأ�ييسييار 
وح�سب املوا�سفات العاملية وفق ت�ساميم و�سعت م�سبقا لإجناز 
هذا امل�سروع وقد ر�سدت ميزانية لتنفيذ هذا امل�سروع بلغت )27 
مليار دينار عراقي( ومن املوؤمل النتقال اإىل املبنى اجلديد نهاية 
امل�سروع  تاأخر  حالة  ويف   2010 عام  من  املقبل  الثاين  كانون 
الأق�سام  بع�س  لنقل  جييارييية  ال�ييسييتييعييدادات  فييان  فنية  لأ�ييسييبيياب 

والدوائر التابعة للمحافظة ال�سهر املقبل.

حمافظة ال�ضـليمانية ت�ضتـعد 
لالنتقـال اىل مبناها اجلديد

PUKmedia/كركوك
مقابر  ثييييالث  عييلييى  اليييعيييثيييور  بييعييد 
ميينييطييقيية طييييوبييييزاوا  جييميياعييييية يف 
فيييرييييق خمت�س  بييا�ييسيير  بيييكيييركيييوك، 
م�سرتك من وزارتي حقوق الإن�سان 
و�سوؤون  الحتييادييية  احلييكييوميية  يف 
حكومة  يف  واملييوؤنييفييلييني  اليي�ييسييهييداء 
املقابر  بنب�س  كييرد�ييسييتييان،  اإقييليييييم 
ال�سدد،  وبييهييذا  الييرفييات.  واإخييييراج 
اأعلن اأنور عمر مدير �سوؤون املقابر 
اجلماعية يف وزارة �سوؤون ال�سهداء 
واملوؤنفلني اأنه مت اإخراج ما تبقى من 
بع�س الرفات، وتبني اأنهم من الكرد 
امل�ستخرج  الكردي  للزي  وذلك وفقًا 
�سحايا  مييين  وانيييهيييم  امليييقيييابييير،  مييين 
ال�سيت  ال�سيئة  الأنيييفيييال  عمليات 
املباد  البعثي  النظام  بها  قييام  التي 
املا�سي  القرن  من  الثمانينيات  يف 
راح  والييتييي  الييكييردي،  ال�سعب  �سد 
كردي  مواطن  األييف   182 �سحيتها 
وال�سيوخ  واليينيي�ييسيياء  الأطيييفيييال  ميين 

ح�سب اإح�سائيات غر ر�سمية.
تقع  الييثييالث  املقابر  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

احتجاز  ميييكيييان  مييين  مييقييربيية  عييلييى 
والعمل  الثمانينيات،  يف  املوؤنفلني 
عن  بييعيييييدًا  املييقييابيير  يف  �سي�ستمر 

حماية  وحتييت  ال�سحفيني  عد�سات 
يف  الأمنية  القوات  قبل  من  م�سددة 

كركوك.

بدء العـمــل فـي اإخراج رفات املقابر 
اجلماعية بطوبزاوا

اأربيل/ فوؤاد عثمان
اإقليم  حييكييوميية  يف  اليي�ييسييحيية  وزييييير  عييقييد 
كرد�ستان الدكتور طاهر هورامي ، موؤمترًا 
�سحفيًا ، ا�ستعر�س خالله املوقف الأخر 
ملر�س انفلونزا اخلنازير يف الإقليم، واآخر 

الإح�ساءات لهذا املر�س، وقال"و�سل عدد 
اإقليم  يف    H1N1 مبيير�ييس  امليي�ييسييابييني 
اأربيل و  كرد�ستان اىل 70 م�سابًا 42 يف 
لفتًا  دهييوك،  يف   6 و  ال�سليمانية  يف   24
الإقليم،  عييمييوم  يف  حييييالت   6 وفيييياة  اىل 

اأن امليير�ييس ياأخذ  الييوقييت ذاتييه  مييوؤكييدًا يف 
و�سعًا م�ستقرًا.

واأكد وزير ال�سحة عن قرب و�سول اأجهزة 
انه  مو�سحًا  امليير�ييس،  بت�سخي�س  خا�سة 
الأجييهييزة يف  هييذه  املقرر و�سول  كييان من 

2009/8/2 لكن ال�سركة املتعاقد معها قد 
اأخرت اإر�سال تلك الأجهزة وقد مت تغرميها 
املييييربم مييعييهييا، معلنًا  الييعييقييد  لييبيينييود  وفييقييا 
الع�سرة  الأييييام  غ�سون  يف  و�سولها  عن 

املقبلة.

ال�ضحة: 70 م�ضابًا مبر�س H1N1 يف اإقليم كرد�ضتان

ال�سليمانية/املدى
خيييالل الأ�ييسييهيير امليينيي�ييسييرميية من 
قامت   2009 احليييييايل  اليييعيييام 
حمكمة جمجمال باإ�سدار اأحكام 
متهم   1300 بييحييق  قيي�ييسييائييييية 
واأحداث خمتلفة. وقال   بجرائم 
احلاكم )عمر حمة �سالح( رئي�س 
حمييكييميية جييمييجييمييال والييبيياحييث 
خالل  مت  لقد  لييي)املييدى(:  العديل 
هذه  ميين  املييا�ييسييييية  �سهر   11 اليييي 
ق�سائية  اأحييكييام  اإ�ييسييدار  ال�سنة 
بحق 1300 متهم بتهم وق�سايا 
بعد  حمكمتنا  قبل  ميين  خمتلفة 
التهم  الييتييحييقيييييقييات  اأثييبييتييت  اإن 
عليهم ب�سكل قطعي و دونت يف 

ملفاتهم.
الفرتة  نييفيي�ييس  ويف  واأ�يييسييياف: 
القتل  حالت  من  العديد  �سجلت 
التهم  نثبت  اإن  ن�ستطع  مل  لكن 

على الأ�سخا�س امل�ستبه بهم  اإما 
فقد  التهم  عليهم  ثبتت  قد  الذين 
من   406 املييادة  ح�سب  حوكموا 
القانون وندعو كل الأطراف مبا 
فيها احلزبية للم�ساعدة يف القاء 
القب�س على بع�س املتهمني وعدم 
اجلميع  وعييلييى  عليهم  الت�سرت 
م�ساعدتنا حلل امل�ساكل الكبرة 
)كييالييقييتييل والغييتيي�ييسيياب( وذلييك 
امل�ستبه  عن  املعلومات  باإعطاء 
بهم والقاء القب�س على املتهمني 
لي�سود  العدالة  اإىل  وت�سليمهم 
املجتمع  يف  والييقييانييون  الييعييدل 
وتدخل مركزية التنفيذ لقوانني 
امليييحيييكيييمييية، كيييميييا وحتييييييدث عن 
الع�سائر  بني  الع�سائري  ال�سلح 
من  تتمكن  مل  اذ  وقييال  الكبرة 
فهي  بينها  فيما  اليينييزاعييات  حييل 
القانون حلل  اإىل  تلجا  الأخييرى 

نزعاتها وم�ساكلها.
واأو�ييييسييييح املييييييالزم )�ييسييركييوت 
يف  التحقيقات  �سابط  احييمييد( 
مديرية �سرطة منع اجلرمية يف 
 738 تلقى  مت  بانه  ال�سليمانية 
املواطنني  ميين  خمتلفة  �سكوى 
675 منها �سكوى حلالت �سرقة 
لأحييداث  متفرقة  منها  واأخيييرى 
اأخرى، واإن اأكر اأحداث ال�سرقة 
حدثت يف �سهر متوز وكانت 88 
حالة منها لأغرا�س عدائية ولقد 
متهمًا   467 عييلييى  الييقييبيي�ييس  مت 
الييتييحييقيييييقييات معهم  وقيييد جيييرت 
حيي�ييسييب الأ�يييسيييول املييتييبييعيية وقد 
اكرب  بيييان  الييتييحييقيييييقييات  ك�سفت 
قبل  ميين  متييت  قييد  �سرقة  عملية 
ب�سرقة  قييام  حيث  املتهمني  احييد 
احد  مييين  دولر(  )90ميييليييييييون 

املنازل يف ال�سليمانية.

اأحكـامـًا بحـق  حمكمــة جمجمال ت�ضـــدر 
1300مّتهم

اأربيل/ املدى
بداأت وزارة الزراعة واملوارد املائية يف حكومة اإقليم 
كرد�ستان م�سروع اإعداد بحث عن اأ�سرار وخملفات 
يف  املائية  وامليييوارد  الييزراعيية  قطاعي  على  اجلفاف 
الإقليم وذلك بالتعاون مع منظمة )UNDP( بكلفة 

185 الف دولر.
الييييوزارة،  واملييتييابييعيية يف  التخطيط  مييدييير  ذلييك  اأكيييد 
الق�سم  تكفلت   )  UNDP( منظمة  بيياأن  واأ�ييسيياف 
الأكرب من تخ�سي�سات امل�سروع فيما تكفلت حكومة 

امل�سروع  اأن  اىل  واأ�سار  منه،   %  15 بتوفر  الإقليم 
من  التي خلفها اجلفاف  يهدف اىل حتديد اخل�سائر 
خالل اإعداد درا�سة علمية، وقد با�سرت الفرق املعنية 

العمل. 
الدرا�سة  فييان  واملييتييابييعيية  التخطيط  مييدييير  وح�سب 
�سرتكز على املناطق ال�سهلية ب�سورة عامة ومنطقتي 
ت�سررًا  الأكيير  كونهما  بالأخ�س  وخممور  كرميان 
يف  فيهما  الأمييطييار  ن�سبة  وكييانييت  اجلييفيياف،  جيييراء 

العامني املا�سيني اأدنى من %60.

برنامج لتحديد اأ�ضرار اجلفاف

الرئي�س بارزاين ورئي�س حكومة االقليم

رفات املقابر اجلماعية

انت�شار ظاهرة الو�شم


