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وديع غزوان

الدميقراطية م�س�ؤولية

وفق  على  وال�سري  الدميقراطية  م���ؤ���س��رات  اب��رز  اح��د 
الآخر واحرتام  التعبري والإع��ام وقب�ل  مبادئها حرية 
راأيه بل الأخذ به اذا ما كان يخدم ال�سالح العام بغ�ض 
النظر عن مدى ان�سجام وت�افق هذا الطرف مع �ساحب 

ال�سلطة املم�سك مبقاليد الأم�ر.
ورغم  الع�س�ر،  مر  على  الدميقراطية  مفاهيم  وبقيت 
اأحزاب اليمني والي�سار،  �سعاراتها التي تناف�ست  عليها 
حد  البغي�ض  ال�سيا�سة  ���س���ق  يف  للم�ساومة  عر�سة 
يف  تتعد  مل  انها  حتى  والت�س�يه  والت�س�يف  اللتفاف 
وبرامج  د�ساتريها  ديباجات  تزيني  قليلة  غ��ري  ب��ل��دان 
الأحزاب لتغطي النزعة احلقيقية للنظام احلاكم املرتكزة 

على الت�سلط وال�ستبداد .
اأو�ساعًا  ال��ع��راق  عا�ض  2003ونتائجها  ني�سان  وبعد 
ا�ستثنائية وجديدة ا�ستغلتها ومع الأ�سف ق�ى �سيا�سية 
وحتقيق  ع�راتها  ل�سرت  دث��ارًا  الدميقراطية  من  اتخذت 
اإقليم  يف   .  . ال�طن  م�سلحة  عن  بعيدًا  ال�سيقة  ماآربها 
ومنذ  ان��ه  حيث  ن�سبيًا  خمتلفًا  ال��سع  ك��ان  كرد�ستان 
وفق  على  جتربته  ويبني  اأو���س��اع��ه  ي��رت��ب  1991ب����داأ 
اكرث  فكان  والإقليمية  الدولية  ال��ظ��روف  به  ت�سمح  ما 
على  الأخ��رى  العراق  ا�ستعدادًا من غريه من حمافظات 
تلك  م��دن��ه  2003فتجنبت  بعد  )ال�����س��دم��ة(  امت�سا�ض 
الأخرى..  العراق  حمافظات  عا�ستها  التي  الختالت 
حدث  ما  مع  يتعامل  ان  عليه  ك��ان  اخ��ر  جانب  من  لكنه 
الدميقراطي  اخل��ي��ار  جم��ال  يف  خا�سة  اخ���ر   مبنظ�ر 
خا�سة وان املجتمع الكرد�ستاين قد �سهد انفتاحًا كبريًا 
على العامل �ساعف من حجم هذه امل�س�ؤولية يف الإقليم .

ال�طني  ال��دمي��ق��راط��ي والحت����اد  احل��زب��ني  على  وك���ان 
اللذين ا�سطلعا بدور كبري وم�سه�د يف  الكرد�ستانيني، 
اإميانهما  وبامللم��ض  ي�ؤكدا  ان  حتققت  التي  املكا�سب 
واحلر�ض  جهة  من  وتط�يرها  الدميقراطية  بالعملية 
على التجربة التي حتققت من جهة اأخرى فعما لتاأكيد 
الذي  ال���ق��ت  نف�ض  يف  بينهما  ال�سرتاتيجي  التحالف 
ال�سيا�سية  الأحزاب والق�ى  فيه على ت��سيع دور  عما 
ال���راأي  ح��ري��ة  مفه�م  وتر�سيخ  املجتمع  يف  الأخ����رى 
وت�سريع الق�انني التي تكفل حتقيق ذلك ومتابعة عملية 

تطبيقها.
جرت  التي   والرئا�سية  الربملانية  النتخابات  وكانت 
ما  رغم  ذلك  على  دليل  خري  املا�سي  العام  من  مت�ز  يف 
�ساحب احلمات الدعائية من ممار�سات خاطئة لبع�ض 

امل�ساركني فيها.
ول�سنا ندعي هنا ان التجربة الدميقراطية يف كرد�ستان 
م�ست�فية كل �سروطها لكنها وباملعايري الدولية وب�سهادة 
يتطلب  ال�سحيح، وهذا  بالجتاه  ت�سري  اأممية  منظمات 
احلقيقة  ل��ه��ذه  املعار�سة  والأح����زاب  ال��ق���ى  م��ن  وع��ي��ًا 
الكرد�ستانية  ال��ت��ج��رب��ة  ت��ع��زي��ز  يف  دوره����ا  ل��ت��م��ار���ض 
دون  وحمايتها  عليها  املحافظة  يف  والإ�سهام  وتق�ميها 
ما  اذا  الأخ��ط��اء  عن  ال�سك�ت  او  الت�سرت  ذل��ك  يعني  ان 
ح�سلت.. فالدميقراطية قبل كل �سيء م�س�ؤولية تتطلب 

ال�عي ب�سروطها.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

ال�سليمانية/ املدى
جامعة  يف  رابرين  قاعة  على  اأقيمت 
منحة  ت���زي��ع  احتفالية  ال�سليمانية 
رئي�ض  �سالح  اح��م��د  ب��ره��م  ال��دك��ت���ر 
امل�سرف  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ح��ك���م��ة 
الطلبة  على  )واع��دون(  م�سروع  على 

الأوائل يف اجلامعة. 
الدكت�ر  ع��ن  نيابة  ال��ه��داي��ا  ووزع���ت 
نرمني  الدكت�رة  �سالح  احمد  برهم 
احلك�مة  يف  البيئة  وزي���رة  عثمان 
امل�ؤ�س�سة  الهيئة  وع�س�ة  الحتادية 

مل�سروع واعدون.
وقالت نرمني عثمان: م�سروع )هي�ا( 

م�سروع  من  جزء  كرد�ستان  اإقليم  يف 
مناطق  بقية  ي�سمل  ال��ذي  )واع���دون( 
املهمة  امل�ساريع  من  ويعترب  العراق، 
التي ي�سرف عليها الدكت�ر برهم احمد 
اإقليم كرد�ستان  �سالح رئي�ض حك�مة 
رئي�ض )الب�رد( الهيئة وامل�سرف على 
الإ�سراف  وه���ذا  واع����دون،  م�����س��روع 
ب�سفة  ولي�ض  �سخ�سية  ب�سفة  ك��ان 
عددًا  )ال��ب���رد(  ه��ذا  وي�سم  ر�سمية 
اخل����ربات  م���ن ذوي  الأع�������س���اء  م���ن 
العلمية.  والكفاءات  والخت�سا�سات 
وبينت ان الهدف من هذا امل�سروع ه� 
دعم الطلبة الأوائل ماديًا، وت�سجيعهم 

عن  واإب��ع��اده��م  العلمي  التف�ق  على 
تعترب  التي  امل��ادي��ة  ب��الأم���ر  التفكري 
ي�اجهها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  امل�����س��اك��ل  م��ن 
الطلبة والتي قد تن�سحب اأحيانًا على 

امل�ست�ى العلمي لهم.
م���ق��ع حك�مة  ب��ح�����س��ب  واأ����س���اف���ت   
تهم  اأخ���رى  م�ساريع  لدينا  الإق��ل��ي��م: 
اأع�ساء يف  هم  الذين  الأوائ��ل  الطلبة 
م�سروع  منها  )واع��دون(،  او  )هي�ا( 
واإمكاناتهم  قدراتهم  وتط�ير  تق�ية 
اللغة النكليزية وكذلك يف  يف جمال 
اىل  اإ�سافة  الك�مبي�تر،  ا�ستخدام 
والمييات  ب���ك(  )الفي�ض  م�سروع 

امل�سرتكة، وت�جيه ر�سالة �سهرية اىل 
كل طالب او طالبة من الطلبة الأوائل 
ملناق�ستها وتبادل الآراء ح�ل حمت�ى 
تطرح  التي  وامل�ا�سيع  الر�سالة  هذه 

على )ال�سايت(.
مديرة  م������س��ى  ك���ي�����س��ت��ان  وذك����رت 
الهدايا  ه���ذه  ان  )ه���ي����ا(  م�����س��روع 
والبالغة )100( الف دينار �سهريًا لكل 
الأوائل  اخلم�سة  من  طالبة  او  طالب 
�سملت  الخ��ت�����س��ا���س��ات،  ومل��خ��ت��ل��ف 
جامعة  م���ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   )412(
ال�سليمانية، وي�ستمر هذا املبلغ طيلة 
 )9( والبالغ  احل��ايل  الدرا�سي  العام 

املبلغ  ه��ذا  اإي��داع  �سيتم  حيث  اأ�سهر، 
�سهريًا لدى )البنك( وبا�سم الطالب او 

الطالبة امل�سم�لني به.
 وقالت: مل تقت�سر هذه املبالغ املقدمة 
من م�سروع )هي�ا( على طلبة جامعة 
ال�سليمانية، بل �ست�سمل اأي�سًا )205( 
من طلبة جامعة )ك�يه( و)460( من 
و)26(  الدين(  )�ساح  جامعة  طلبة 

من طلبة كلية �ساح الدين الطبية.
القريب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  واأ����س���اف���ت: 
وطالبة  طالبًا   )136( املنحة  �ست�سمل 
من جامعة كرك�ك و)243( من طلبة 

جامعة ده�ك.

الطلبة  ك��ذل��ك  امل��ن��ح��ة  ه���ذه  وت�����س��م��ل 
وجن�ب  و�سط  جامعات  من  الأوائ��ل 
العراق وباأ�سراف م�سروع )واعدون( 

اأي�سًا.
من  ال���ط���ل���ب  مت  ان�����ه  واأو�����س����ح����ت   
باأ�سماء  تزويدنا  املذك�رة  اجلامعات 
ال��ط��ل��ب��ة الأوائ�������ل ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي 
بهذه  �سم�لهم  لغر�ض   2010-2009
املكرمة اأ�س�ة باأقرانهم خريجي العام 
الدرا�سي املن�سرم والذي مت تكرميهم 
رئي�ض  ال��ت��ك��رمي  م��را���س��ي��م  وح�����س��ر 
واأ�ساتذة  وعمداء  ال�سليمانية  جامعة 

اجلامعة وعدد من امل�س�ؤولني.

ت�زيــع منحة رئي�س حك�مــة الإقليــم علـى الطلبة الأوائــل 
يف جامعة ال�سليمانية

اأربيل/ املدى
رئي�ض  نائب  بايز  د.اأر���س��ان  ا�ستقبل 
برملان كرد�ستان جمم�عة من �سخ�سيات 
وا�ستمع  اآك��ري.  منطقة  حدود  ووجهاء 
لقاء  جل�سة  خال  الربملان  رئي�ض  نائب 
نبذة  قدم  ثم  املنطقة،  �سكان  اىل مطالب 
كرد�ستان  ب��رمل��ان  م��ه��ام وواج��ب��ات  ع��ن 
كرد�ستان  �سعب  م�اقف  ت�حيد  وكيفية 
الن�اب،  القادمة ملجل�ض  النتخابات  يف 
مل�اطني  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����س��ارك��ة  واأه��م��ي��ة 

ول�سيما  النتخابات  تلك  يف  كرد�ستان 
وامل���ن���اط���ق  وامل����������س����ل  ك����رك�����ك  يف 
امل�ستقطعة. واأكد امل�قف امل�حد للق�ى 
كرد�ستان  يف  ال�سيا�سية  والأط�����راف 
جتاه امل�سائل امل�سريية، وقال اإن �سعب 
كرد�ستان يف العراق ين�سم حتت جبهة 
ب��ن��اء ع���راق دمي��ق��راط��ي ف��ي��درايل معمر 
يف م�اجهة جبهة تريد الع�دة بالعراق 
�سرورة  اأكد  كما  املظلمة،  الع�س�ر  اىل 
وتط�ير  العراقي  بالد�ست�ر  الل��ت��زام 

وفيما  ال��ب��اد.  يف  ال�سيا�سية  العملية 
اأكد  امل�ستقطعة،  املناطق  مب�سكلة  يتعلق 
نائب رئي�ض الربملان اأن املادة الد�ست�رية 
140 و�سعت خارطة الطريق حلل م�سكلة 
تلك املناطق، م�سددًا على �سرورة ع�دة 
احلق�ق اىل اأ�سحابها، وقال اإننا نرغب 
امل�ستقطعة  املناطق  �سكان  يقرر  اأن  يف 
جميع  حترتم  واأن  باأنف�سهم،  م�سريهم 
الأطراف اإرادتهم، وينبغي تاأمني حق�ق 

املك�نات كافة يف العراق اجلديد.

بايز ي�ستقبل جمم�عة من �سخ�سيات ووجهاء اآكري

اأربيل/ املدى
تنمية  م��ي��زان��ي��ة  ان  اأرب���ي���ل،  حم��اف��ظ  ذك���ر 
الإقليم  مب��ح��اف��ظ��ات  اخل��ا���س��ة  الأق���ال���ي���م 
كرد�ستان  اإقليم  ميزانية  �سمن  من  �ستك�ن 
الفيدرالية.  امل���ازن��ة  م��ن   %17 وال��ب��ال��غ��ة 
جميع  "ميزانية  ان  ه����ادي:  ن�����زاد  وق���ال 
وزارة  قبل  م��ن  حتديدها  يتم  املحافظات 
الفيدرالية، وعندما  التخطيط يف احلك�مة 
الإقليم  حك�مة  ف��ان  كرد�ستان،  اىل  ت�سل 
الأقاليم  تنمية  ميزانية  لن  حجمها  حت��دد 
تعترب  كرد�ستان  اإقليم  مبحافظات  اخلا�سة 
من �سمن 17% )ميزانية اإقليم كرد�ستان(". 
ان   :Aswataliraq بح�سب  واأ���س��اف، 
من  تتمكن  مل  ال��ع��راق  حم��اف��ظ��ات  اأغ��ل��ب��ي��ة 
�سنة  يف  لها  املخ�س�سة  امل��ي��زان��ي��ة  ���س��رف 
2009، حيث بلغت ن�سبة تنفيذ امل�ساريع يف 
بع�ض املحافظات 15 % اىل20% ما اأدى اىل 
تخفي�ض امليزانية املخ�س�سة لها عام 2010، 
 .2009 ميزانية  م��ن  تبقى  م��ا  ت��دوي��ر  بعد 
واأو�سح هادي: ان تقليل امليزانية اخلا�سة 
ميزانية  تقليل  يت�سمن  ل  الأقاليم  بتنمية 
ميزانية  �سرفت  لنها  الإق��ل��ي��م   حمافظات 
امل�ساريع”.  وذكر هادي: نحن  2009 على 
وزارة  اىل  م�ساريع  قدمنا  اأربيل  كمحافظة 
التخطيط يف الإقليم حتتاج اىل مبلغ 540 
مليار دينار،وننتظر خمطط حك�مة الإقليم 
املحافظة  لن  املبلغ،  ه��ذا  على  ت�افق  لكي 
حتتاج اىل هذا املبلغ  الذي �سيخ�س�ض  من 

ميزانية اأقاليم عام 2010.

م�ازنة تنمية 
الأقاليم من �سمن 
ن�سبة  الـ 17 باملئة

ال�سليمانية/ املدى
ذكر وزير الكهرباء يف حك�مة اإقليم 
ا�ستخدام  م�ست�ى  اأن  كرد�ستان، 
ارتفع  امل�اطنني  قبل  من  الكهرباء 
ت�فريها  ع����دم  ���س��ب��ب  م���ا  ك���ث���ريا، 
اأن  اىل  م�سريا  املطل�ب،  بال�سكل 
اىل  �ستح�ل  الكهرباء  اأج���ر  دف��ع 
القطاع اخلا�ض.  وقال يا�سني �سيخ 
يف  �سحفي  م���ؤمت��ر  يف  ب��ك��ر  اب���� 
مديرية كهرباء حمافظة ال�سليمانية 
اىل  "اثنني  اإن  )اكاني�ز(  بح�سب 
ثاثة من م�ساكل كهرباء الإقليم اآتية 
"ال�زارة  اأن  مبينًا  الت�زيع"..  من 
ب�سكل  الكهرباء  اج�ر  جمع  قررت 

دقيق ومنتظم".
�سرفت  "ال�زارة  اأن  اىل  واأ���س��ار 
دي��ن��ارا  م��ل��ي���ن  ي���ق���ارب 400  م���ا 
منها  وخ�س�ست  الكهرباء  لقطاع 
للكازوايل  دولر  210مايني  مبلغ 
مل�ستلزمات  دي��ن��ار  و170م��ل��ي���ن 
الكهرباء".. وخ���ط����ط  امل��ح��ط��ة 
مبالغ  �سرفت  "ال�زارة  اأن  م�سيفا 
طائلة لقطاع الكهرباء لذلك ل ميكن 

عدم تنظيم مبالغ امل�سرتكني". 
ال�����س��اب��ق  "يف  اأن������ه  اىل  ول���ف���ت 
ك���ان���ت ن�����س��ب��ة ال���ك���ه���رب���اء ال��ت��ي 
الحت��ادي��ة  احل��ك���م��ة  م��ن  ت�سلنا 
ت���ب���ل���غ 130م������ي������ك������اواط ول���ك���ن 
لت�سل  الآن  ال��ن�����س��ب��ة  ان��خ��ف�����س��ت 
اأننا  م��سحا  30ميكاواط"..  اىل 

ن�سبة  اإنتاج  الإقليم  يف  "ا�ستطعنا 
170ميكاواط من الكهرباء". 

فيها  يتم  التي  امل��ق��ررة  امل��دة  وع��ن 
ج��م��ع ه����ذه امل���ب���ال���غ ال��ط��ائ��ل��ة من 
اإنه  الكهرباء  وزي��ر  ق��ال  امل�اطنني 
�سيتم  ال�����زارة   برنامج  "�سمن 
حت�يل اأج�ر الكهرباء اىل القطاع 
العتبار  بعني  الأخ���ذ  م��ع  اخل��ا���ض 
احلالة املادية للم�اطنني بني الفقري 
لل�سحفيني  �س�ؤال  وعن  والغني".  
حك�مة  قطعتها  التي  ال���ع���د  عن 
بتاأمني  النتخابات  اأث��ن��اء  الإقليم 
الكهرباء خال 23�ساعة يف الي�م، 
فقط  13�ساعة  ه�  حاليا  واملت�فر 
والباقي  الرئي�سي  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن 
الكهرباء،  م�لدات  من  تاأمينه  يتم 
"اأثناء  اأن���ه  بكر  اأب����  �سيخ  اأج���اب 
العا�سمة  ف��اأن  النتخابية  احلملة 
441ميكاواط  بحاجة  كانت  اأربيل 
تاأمني  وا�ستطعنا  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن 
333م��ي��ك��اواط ف��ي��ه��ا، ول��ك��ن نحن 
الآن،  الن�سبة  ه��ذه  من  اك��رث  ن�فر 
امل�اطنني  ا�ستخدام  عدم  وب�سبب 
للكهرباء بال�سكل املطل�ب ا�ستطعنا 
ت�فري 13 �ساعة فقط ي�ميا".  ويف 
نهاية امل�ؤمتر اأو�سح وزير الكهرباء 
اآلف م�سرتك واذا  "ي�جد 500  اأنه 
�س�ء  ب��اإط��ف��اء  م�سرتك  ك��ل  �ساهم 
واحد فاإن ذلك ي�ساهم يف اإنارة حي 

كبري بالكهرباء".

زيــادة ا�ستخــدام الكهربــاء 
�سّببت انخفا�س �ساعات ت�فريه

اأربيل/ املدى
وال�سي�ف  كرد�ستان  �سباب  من  كبري  ح�سد  بح�س�ر 
قدرات  تط�ير  نظمت جمعية  املحلية،  الإعام  وو�سائل 

ال�سباب الكرد�ستاين، احتفاًل كبريًاَ مبدينة اأربيل.
م�سطفى  بكر  قبل  م��ن  الح��ت��ف��ال  مرا�سيم  وافتتحت 
ال�طني  الحت���اد  لتنظيمات  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  م�����س���ؤول 
ف�ت�غرايف،  معر�ض  افتتاح  وت�سمن  الكرد�ستاين، 
و�سباق ماراث�ن للبنات وفعاليات فنية غنائية ودبكات 

�سعبية متن�عة.
ال�سباب  ق����درات  ت��ط���ي��ر  جمعية  اح��ت��ف��ال��ي��ات  وت��ق��ام 
يف  الثانية  تاأ�سي�سها  ذك���رى  مبنا�سبة  ال��ك��رد���س��ت��اين 
ال�سليمانية  مدينة  يف  لح��ق��ًا  وف��روع��ه��ا  اأرب��ي��ل  مدينة 
واأن�سطة  فعاليات  الحتفالت  وتخللت  وك�ي�سنجق، 
اإذاعية  اإقامة ندوات وبرامج  فنية لأع�سائها اىل جانب 
اأكادميية ومتخ�س�سني  وتلفزي�نية من قبل �سخ�سيات 
جمال  يف  وذل��ك  كرد�ستان  اإقليم  ومعاهد  جامعات  يف 

تط�ير قدرات ال�سباب.
وبهذا ال�سدد، وزعت اجلمعية بيانًا، ذكرت فيها التاريخ 

احلركة  يف  وت�سحياتهم  كرد�ستان  ل�سباب  الن�سايل 
ال�طن  لعمار  اجلديد  ودورهم  الكرد�ستانية  التحررية 
طالبت  كما  ك��رد���س��ت��اين،  م��دين  جمتمع  اأ���س�����ض  وب��ن��اء 
اجلمعية ال�سباب بالنخراط يف م�سرية البناء والعمار 
كرد�ستان،  لإقليم  الفتية  الدميقراطية  التجربة  وتط�ير 
وبرملان  الإقليم  حك�مة  م�ؤ�س�سات  بدعم  اأي�سا  وطالبت 
اىل  والنظر  ال�سباب  ملطالب  وبال�ستماع  كرد�ستان 
اقرتاحاتهم وم�ساريعهم بجدية اأكرب باعتبارهم ال�سريحة 
البيان  وعر�ض  كرد�ستان،  مل�ستقبل  والقيادية  ال�ساعدة 
�سملت  التي  املا�سيتني  ال�سنتني  خال  اجلمعية  اأن�سطة 
لدعم  اخل��ريي��ة  وال�س�ق  الل��ك��رتوين  التعليم  ميادين 
والأن�سطة  والنتخابية  الدميقراطية  والت�عية  الطلبة 
لاأكادمييني يف  الأمية واإقامة ندوات  الريا�سية وحم� 
البيئة،  حماية  و�سبل  وقائية  و�سحية  علمية  جم��الت 
الكرد�ستانية  التحررية  احلركة  �سهداء  اأبناء  وتكرمي 
كذلك  اجلامعية،  درا�ساتهم  لإك��م��ال  لهم  الدعم  وح�سد 
تطرق البيان اىل فتح اآفاق عاقات ايجابية مع منظمات 

املجتمع املدين الكرد�ستاين والعراقي والعربي.

جمعية تط�ير قدرات ال�سباب حتتفل بذكرى تاأ�سي�سها


