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ت���ق���ري���ر

اأربيل / املدى
ب��ح��ث رئ��ي�����س �إق���ل���ي���م ك��رد���س��ت��ان،  
�لدين  �سالح  يف  ب���ارز�ين،  م�سعود 
م���ع وف���د رف��ي��ع ل��ل��ح��زب �لإ���س��الم��ي 
حم�سن  �ل��دك��ت��ور  برئا�سة  �ل��ع��ر�ق��ي 
�ل�سورى  جمل�س  رئي�س  �حلميد  عبد 
�ل�سيا�سية  �لأو�ساع  للحزب  �ملركزي 

و�لنتخابات �لربملانية يف �لعر�ق. 
ويف جل�سة لقاء نقل �لوفد �لذي �سم 
وجيه  عمار  و�لدكتور  �لعاين  ن�سري 
�لدكتور  حت��ي��ات  ول��ي��د،  و�ل��دك��ت��ور 
�أ�سامة �لتكريتي �لأمني �لعام للحزب 
�لرئي�س بارز�ين، كما هناأ �لوفد  �ىل 
�ل�سيف با�سم جمل�س �سورى �حلزب 
بارز�ين  �لرئي�س  �لعر�قي  �لإ�سالمي 
�لنتخابات  عملية  جن��اح  مبنا�سبة 
�لتي جرت يف كرد�ستان يف �خلام�س 

و�لع�سرين من متوز عام 2009 . 
ن�سبة  �ىل  �ل�����س��ي��ف  �ل��وف��د  و�أ����س���ار 
�لرئي�س  �لتي ح�سل عليها  �لأ�سو�ت 
�أن �لتهنئة قد جاءت  ب��ارز�ين، معلنا 
�حلزب  م��ن  �ل�����س��يء  بع�س  م��ت��اأخ��رة 
�لإ����س���الم���ي، ك����ون ه����ذه ه���ي �مل���رة 
من  وف���د  ف��ي��ه��ا  ي����زور  �ل��ت��ي  �لأوىل 
�حلزب �لإ�سالمي �إقليم كرد�ستان بعد 

�لنتخابات. 
وبح�سب  �للقاء  من  �آخر  حمور  ويف 
موقع رئا�سة �لإقليم مت تبادل وجهات 

�ل�سيا�سية  �ل��ت��ط��ور�ت  ح��ول  �لنظر 
ملجل�س  �ملقبلة  لالنتخابات  �حلالية 
وبهذ�  �لتحالفات،  وم�ساألة  �ل��ن��و�ب 
عبد  حم�سن  �ل��دك��ت��ور  �أ���س��ار  �ل�سدد 
�لتاريخية  �ل��ع��الق��ات  �ىل  �حل��م��ي��د 
كرد�ستان،  م��ع  �لإ���س��الم��ي  ل��ل��ح��زب 
�سادق  �ل��ك��ردي  �ل�سعب  �أن  م��وؤك��د� 
د�ئما  وي�سعر   ، د�ئ��م��ا  م��و�ق��ف��ه  يف 
�لعر�ق  لها  تعر�س  �ل��ت��ي  باملخاطر 

�جلديدة،  �ل�سيا�سية  �لعملية  خ��الل 
�لعر�قي  �لإ�سالمي  �أن �حلزب  موؤكد� 
�لتي حلقت  يتفهم �ملعاناة و�لكو�رث 
�لتاأريخ،  م��ر  على  �ل��ك��ردي  بال�سعب 
بهذ�  حلقت  �لتي  باملظلومية  منددين 

�ل�سعب.
مع  �لعالقات  تطوير  �لوفد  ومتنى   
�ل�ساحة  لأن  �لكرد�ستانية،  �ل�ساحة 
م�سرتكة  مهام  �ىل  بحاجة  �لعر�قية 

�ل�سيا�سي  �جل����و  ت��ه��دئ��ة  ل��غ��ر���س 
وحت����ري����ك �ل����و�����س����ع �حل�������ايل �ىل 
�ل��ع��الق��ات �لإي��ج��اب��ي��ة �مل��ث��م��رة بني 

�ملكونات �لأ�سا�سية �ل�سيا�سية . 
م���ن ج��ه��ت��ه ع���رب �ل��رئ��ي�����س ب����ارز�ين 
�لرفيع  �ل��وف��د  ل��زي��ارة  ���س��روره  ع��ن 
و�أعلن  �لعر�قي،  �لإ�سالمي  للحزب 
��ستمر�رها  من  بالرغم  �لعالقات  �أن 
فالعر�ق  �أكرب،  �أهمية  �إعطاوؤها  يجب 

مع  معا،  �لعمل  ويجب  �جلميع  وطن 
�لقوى و�لأطر�ف �ل�سيا�سية �لأخرى 

�لعر�قية للم�ستقبل. 
ك��م��ا �أ����س���ار �ل��رئ��ي�����س ب�����ارز�ين �ىل 
�أهمية مبد�أ �لتو�فق يف �إد�رة �لبالد، 
معلنا باأن �لقوى �لتي لها وزنها على 
�ل�ساحة �ل�سيا�سية يف �لعر�ق، يجب 
�لبع�س  بع�سها  ت�ست�سري  �أن  عليها 

وحل م�ساكلهم ب�سكل �أخوي.

بارزاين يبحث مع وفد احلزب االإ�سالمي االنتخابات 
ال�سليمانية/PUKmediaالربملانية القادمة

�ملئة  �ل��دورة  �لأح��د  مر��سيم تخرج  �أم�س  قبل ظهر  جرت 
خلريجي كلية قالجو�لن �لع�سكرية، بح�سور نائب رئي�س 
�إقليم كرد�ستان كو�سرت ر�سول علي، وعدد من �مل�سوؤولني 

�لع�سكريني.
كلية  يف  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  حممد  بختيار  �لعقيد  وق��ال 

�لع�سكرية: �ن عدد �لطلبة �ملتخرجني من هذه  قالجو�لن 
�لدورة 108 طالب من جميع �ملحافظات �لعر�قية، وبلغت 

مدة �لدورة 9 �أ�سهر".
"�إ�سافة  قال:  �ل�سباط،  تلقوها  �لتي  �لدرو�س  منهج  وعن 
هوؤلء  تلقى  �لإن�سان،  وحقوق  �لع�سكرية  �ل��درو���س  �ىل 

�لطالب عدة درو�س �أخرى �سرورية".

تخرج دورة جديدة من �سباط كلية 
قالجواالن الع�سكرية

ال�سليمانية/ املدى
�أحمد  �إقليم كرد�ستان برهم  �أكد رئي�س حكومة 
��ستقاللية  وتعزيز  تطوير  ���س��رورة  �سالح، 
�جلامعات وتخ�سي�س �ملبالغ �ملنا�سبة لالرتقاء 
بامل�ستوى �لأكادميي يف �إقليم كرد�ستان، م�سددً� 
وز�رة  من  تبد�أ  �لإقليم  �عمار  �إع���ادة  �ن  على 
حمالت  من  ��ستيائه  عن  وعرب  �لعايل،  �لتعليم 
�لتخوين و�لتهامات يف و�سائل �لإعالم، وقال 
و�منا  �حلزبية  �لإع��الم  و�سائل  ت�سمل  ل  �نها 
تاأجيج  ت�سهم يف  �لتي  �لأهلية  �لإع��الم  و�سائل 

�ل�سر�ع.
وقال �سالح خالل لقاء عقده مع عمد�ء �لكليات 
"�ن  �ل�سليمانية  جامعة  يف  �لأق�سام  وروؤ�ساء 
بتح�سني  كبريً�  �هتمامًا  تويل  �لإقليم  حكومة 
�خلدمات و�حلاجات �ل�سرورية للجامعات يف 

�لإقليم".
و�أ�سار رئي�س �لوزر�ء �ىل �أهمية دور جامعات 
�إقليم كرد�ستان يف �حلياة �لثقافية و�لتعليمية 
�حلفاظ  و�سرورة  �لكرد�ستاين  �ملجتمع  د�خل 
�ل�سر�عات  ع��ن  و�إب��ع��اده��ا  ��ستقالليتها  على 

�حلزبية و�خللفيات �ل�سيا�سية.
�لدكتور �سالح عن خطة �حلكومة يف  وك�سف 
�جلامعات  يف  �لتعليمي  بامل�ستوى  �لرت��ق��اء 
للقطاع  منا�سبة  ميز�نية  تخ�سي�س  خالل  من 
بح�سب  وق��ال   2010 ميز�نية  �سمن  �لتعليمي 
من  نخ�س�س  "�سوف  �لإق��ل��ي��م  حكومة  م��وق��ع 
للجامعات  منا�سبة  مبالغ  �حلكومة  ميز�نية 
و�لزمالت �خلارجية، كما �سنقوم باإعادة هيكلة 

جميع �جلامعات".
�خلطة  "هذه  �ن  �ىل  �ل�سياق  ذ�ت  يف  و�أ���س��ار 
جامعات  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  �ىل  حتتاج 

كرد�ستان وحكومة �لإقليم".
�ىل  �مليز�نية  تقدم  �سوف  �حلكومة  �ن  وذك��ر 

�لربملان للت�سويت عليها.
وفيما يخ�س فتح جامعات خا�سة يف كرد�ستان 
مع  كرد�ستان،"نحن  �إقليم  وزر�ء  رئي�س  ق��ال 
�جلامعات �خلا�سة �لتي توفر �ل�سروط �لعلمية 
تتوفر  ل  جامعات  فتح  مع  ول�سنا  و�لأكادميية 

فيها هذه �ل�سروط". 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر  ق��ال  جهته  م��ن 
�لعلمي يف حكومة �إقليم كرد�ستان "دلور عبد 
�لعزيز عالء �لدين" �ن �لنظام �جلامعي �حلايل 
�رث  من  يعاين  كرد�ستان  و�إقليم  �ل��ع��ر�ق  يف 
من  �ل�سابقة  �لعر�قية  �حلكومات  خلفته  ثقيل 
خالل تقلي�س دور �جلامعات يف جمتمعاتنا". 

و�أ�ساف "�لوز�رة �أعدت خطة تغيري �ساملة يف 
هيكلة  و�إع��ادة  حاليا،  �لقائم  �لتنظيمي  �لهيكل 

�جلامعات يف كرد�ستان". 
�لتي  �جلديدة  "�ل�سرت�تيجية  �ن  �ىل  و�أ�سار 
�لتمويل  هي  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  تعتمدها 
قبل  م��ن  �لتنفيذ  و  �حلكومة  قبل  م��ن  و�ل��دع��م 

�جلامعات". 
�لنوعية  على  ين�سب  �سوف  "تركيزنا  وق��ال: 
هيكلة  �إع����ادة  �ىل  بحاجة  فنحن  وحت�سينها 
��ستقالليتها  لالأخرية  يكون  بحيث  �جلامعات 

و�إد�رتها �لذ�تية". 
�لكاملة  �ل���س��ت��ق��الل��ي��ة  ����س���رورة  ع��ل��ى  و���س��دد 
�أكادميية  للجامعات من خالل �سناعة منظومة 
�لعتبار  بنظر  �آخ���ذً�  �لعاملية  �ملعايري  تعتمد 
�ملجتمع  يف  و�لثقافية  �ملحلية  �خل�سو�سيات 

�لكرد�ستاين.
على  ت��ع��ت��م��د  ���س��وف  �ل������وز�رة  �ن  �ىل  ول��ف��ت 
خرب�ت  تنمية  على  و�ستعمل  �ملحلية  �لكو�در 

هذه �لكو�در. 
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى و�إج���اب���ة ع��ل��ى ����س���وؤ�ل حول 
و�سائل  ب���ني  �لإع���الم���ي  �ل��ت��ال���س��ن  م��و���س��وع 

��ستيائه  برهم �سالح عن  �لكردية عربرّ  �لإع��الم 
بالدرجة  ت�سيء  �لتي  �لإعالمية  �حلمالت  من 
�لكردي.  �ل�سعب  ون�سال  ت��اري��خ  �ىل  �لأوىل 
هذه  ن�سحح  �ن  "يجب  �ل�سياق،  هذ�  وقال يف 
�لظاهرة �ل�سلبية �لتي ل ميكن �إيجاد تربير لها، 
على  لي�س  �سلبية  ت��اأث��ري�ت  �ىل  تقود  �نها  ذل��ك 
�لو�قع �ل�سيا�سي فقط و�منا على جميع مناحي 
�لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  �لثقافية  ومنها  �حلياة 

و�جلامعية". 
تنح�سر  ل  "�لق�سية  ق��ائ��اًل  �سالح  و�أ���س��اف 
و�أحز�ب  حلركات  �لتابعة  �لإع��الم  و�سائل  بني 
�سيا�سية و�منا تتعدى ذلك �ىل و�سائل �لإعالم 

تاأجيج هذ�  �أي�سًا يف  ت�سارك هي  �لتي  �لأهلية 
�ل�سر�ع وت�سع �لزيت على �لنار".

وب���ه���دف م��ت��اب��ع��ة ع��م��ل وب����ر�م����ج �ل���دو�ئ���ر 
�سالح  �أحمد  برهم  �لدكتور  �جتمع  �حلكومية، 
مدر�ء  م��ع   ، كرد�ستان،  �إقليم  حكومة  رئي�س 

�لدو�ئر �لر�سمية يف حمافظة �ل�سليمانية.
�لجتماع  خالل  �لإقليم،  حكومة  رئي�س  و�طلع 
�لدو�ئر  عمل  وبر�مج  �لعمل  �سري  كيفية  على 
على  �حلكومة  حر�س  موؤكدً�  �ل�سليمانية،  يف 
�أكرث   م�ساريع  وتنفيذ  �أف�سل  خ��دم��ات  تقدمي 

للمو�طنني.
�إعد�د  �أعمال  �أن  �لإقليم  حكومة  رئي�س  و�أك��د 

�ملو�زنة قد �نتهت يف جمل�س �لوزر�ء و�ستحال 
قريبًا �ىل برملان كرد�ستان، م�سريً� �ىل خطو�ت 
فعالة،  موؤ�س�ساتية  حكومة  لتاأ�سي�س  �حلكومة 
كما تطرق رئي�س حكومة �لإقليم خالل حديثه، 
�ىل �جلهود �لتي تبذل لتوحيد قو�ت بي�سمركة 
كرد�ستان، �إ�سافة �ىل عملية توحيد �لتعليمات 

�ملالية كخطوة �أوىل لتوحيد وز�رة �ملالية.
�أحمد  برهم  �لدكتور  ز�ر  مت�سل،  وعلى �سعيد 
منطقة   ، كرد�ستان  �إقليم  حكومة  رئي�س  �سالح 
و�أطلع  �ل�سليمانية،  مدينة  يف  ك��ورده(  )ك��اين 
�سري  وكيفية  �ملو�طنني  �أو�ساع  على  كثب  عن 

تنفيذ �مل�ساريع �خلدمية يف تلك �ملنطقة.

تفقد عمل الدوائر يف ال�سليمانية

بره��م �سال��ح: اإع��ادة اإعم��ار االإقلي��م تب��داأ م��ن التعلي��م الع��ايل

اأربيل/�سايل جودت
يعاين �إقليم كرد�ستان من �أزمة �ل�سكن �لتي تفاقمت 
�ل���ق���رى وتهجري  ل���ظ���روف م��ن��ه��ا ع��م��ل��ي��ات ت��دم��ري 
�ملو�د  �أ�سعار  و�رتفاع  �ل�سابق  �لنظام  �إبان  �سكانها 
�إىل  وتو�فدهم  قليلة  غري  �أع��د�د  وجلوء  �لإن�سائية  
�لآم��ن هربًا من  �مل��الذ  �ل��ذي ع��دوه   �إقليم كرد�ستان 
�لظروف �لأمنية �ل�سيئة  كالنفجار�ت و�لختطاف 
وقلة �خلدمات.. كل هذ� �أدى �ىل �رتفاع �أ�سعار بيع 

و�إيجار �لعقار�ت.
ورغم �ن حكومة �لإقليم �أجنزت �لكثري من �مل�ساريع 
ماز�لت  �نها  �ل  �ل�سكن،  �أزم���ة  م��ن  للحد  �ل�سكنية 
�ملتو�سطة  �لدخول  �أ�سحاب  من  �لكثري  ي��وؤرق  همًا 

و�لقليلة. 
)�ملدى(  �لتقت  �لأزمة  �ملزيد عن هذه  ولأجل معرفة 

بعدد من �ملو�طنني و�ملتخ�س�سني.
وقال عمار عبد �لله موظف: �ن �أزمة �ل�سكن ظهرت 
نتيجة  �ملدينة  �ىل  �ل��ري��ف  م��ن  �لهجرة  �رت��ف��اع  م��ع 
�لتكنلوجي  و�ل��ت��ق��دم  �لق��ت�����س��اد  وحت�سن  لتطور 
من  ذلك  ر�فق  ما  مع   ، كرد�ستان  �إقليم  ي�سهده  �لذي 
�إهمال �جلانب �لزر�عي و�لدمار �لذي �سهدته �لقرى 

�لريفية وقلة �خلدمات فيها.
من  �ل��ع��دي��د  �أق��ام��ت  كرد�ستان  حكومة  �أن  وت��اب��ع: 
���س��ر�ئ��ح من  �سملت  �أن��ه��ا  �إل  ذل��ك  لأج���ل  �مل�����س��اري��ع 
�ملجتمع ومن �لطبقات �ملتمكنة مع �إهمالها لل�سر�ئح 
ل  �لب�سيط   �مل��وظ��ف  فمثال   ، و�ملتو�سطة  �لفقرية 
�سقة  حتى  �و  �ر����س  قطعة  على  �حل�سول  ميكنه 
�أد�ء و�جبه ب�سورة  بالآخرين، رغم  �سكنية مقارنة 
تلتفت  ل��و  ف��ح��ب��ذ�  وظ��ي��ف��ي��ة،  خ��دم��ة  ول���ه  �سحيحة 
بكلف  �سكنية  دور  ببناء  �لطبقات،  لهذه  �حلكومة 

ب�سيطة ل ترهق كاهلها.
�سوكت حت�سني مهند�س يقول: �عتقد �ن �أزمة �ل�سكن 
�سنتني  قبل  �ي  �لبد�ية   ففي  �ل�سكل،  بهذ�  لي�ست 
�لبيع  وكذلك  مرتفعة،  جد�  �لإيجار�ت  كانت  و�أكرث 
�لإيجار�ت  �أ�سعار  يف  �نخفا�س  هناك  �لآن  ولكن 
�مل�ستمر  بالرتفاع  مقارنة  للبيع  بالن�سبة  وكذلك   ،
تو�فد  �لأزم��ة  هذه  �أ�سباب  ومن  بغد�د،  بالعا�سمة 
وحتى  و�جل��ن��وب  �لو�سط  حمافظات  م��ن  �ل�سكان 
�ملحافظات �ل�سمالية �ل�ساخنة ، حيث كانو� يدفعون 
ب�سخاء  لأجل �ل�سكن يف مالذ �آمن ما خلق جو� من 
�جل�سع من قبل �أ�سحاب �لدور، �إ�سافة �ىل �لتوزيع 
�ملجمعات  عن  �م��ا  و�ل���دور،  لالأر��سي  �ل��ع��ادل  غري 
 ، �ل�ستثمارية   �ل�سركات  قبل  من  �ملنفذة  �ل�سكنية 

�لتق�سيط   تكاليف  �ن  �ل  �لأزم���ة،  لهذه  �حل��ل  فتعد 
من  و�لبع�س  �لب�سيط  للموظف  بالن�سبة  مرتفعة 
�لطبقات �لفقرية ، ناأمل �ن جتد �حلكومة حال مثاليا 

لهوؤلء �لكادحني �لذين ل يوؤويهم �سكن. 
دلفان تو�نا كا�سب يقول: ما زلت �أعاين من م�سكلة 
�ل�سكن �لتي �أجد حلها م�ستع�سيا بالن�سبة يل ، فقد 
�أع��و�م   ع�سرة  منذ  ��سكنها  �لتي  �ل���د�ر  ��ستاأجرت 
نوم  غ��رف��ة  م��ن  تتكون  �ن��ه��ا  رغ��م  منا�سب  وب�سعر 
ومطبخ وحمام، فكيف لعائلة مكونة من ع�سرة �أفر�د 

يعي�سون يف هذ� �ملكان .
 وي�سيف: �أزمة �ل�سكن �آخذة بالتز�يد رغم ما تقدمه 
�ل�سكنية   �ملجمعات  طريق  عن  حلول  من  �حلكومة 
وبالتق�سيط ، لكنها لي�ست �حللول �ملنا�سبة للطبقات 
�سعوبات  تو�جهها  �لتي  �ملتو�سطة  وحتى  �لفقرية 
منها �رتفاع �لعقار�ت �سو�ء �لإيجار �و �لبيع وغالء 
تاأخذ كل  �لأزمة  لهذه  �ملعي�سة،مطلوب حلول عملية 

هذه �لعو�مل بنظر �لعتبار.
 وحتدثت حاجة حممود موظفة قائلة: �أزمة �ل�سكن 
ل تقت�سر على �إقليم كرد�ستان بل يعانيها �لعديد من 

�ملو�طنني يف �لدول �لأخرى.
�و  �سكنية  م�ساريع  م��ن  �حل��ك��وم��ة  قدمته  م��ا  و�ن 
نوعًا  كانت  و�ن  فهي  للموظفني   �لأر����س��ي  توزيع 
�أنها مل تكن مب�ستوى  �ل  �أ�سهمت باحلد منها  قد  ما 
، فمثال  بع�س  �لطموح ب�سبب �لتوزيع غري �لعادل 
مناطق  يف  �أر����س  على  وبعناء  ح�سلو�  �ملوظفني 
�لبع�س  وه��ن��اك   ، م��ت��وف��رة   غ��ري  بعيدة وخ��دم��ات 
مناطق  يف  �أر����س��ي  متلكو�  �لأ���س��ات��ذة   خ�سو�سا 
جيدة وحتى �لآن هم يف �نتظار �لدور �ل�سكنية �لتي 
�ستعطى لهم ،وغري ذلك ، كان  ينبغي �لتوزيع ب�سكل 
�ملو�د  �أ�سعار  �رت��ف��اع  م��ن  �حل��د  �ىل  �إ�سافة  ع���ادل، 

�لإن�سائية .
�أزمة  يقول:  للعقار  مكتب  �ساحب  م�سطفى  ي�سار 
�آلف  �ل�سكن و�رتفاع  �لعقار�ت جاء نتيجة نزوح  
من  خوفا  �و  ق�سر�  مدنها  من  هجرت  �لتي  �لعو�ئل 
�ل�سكان،  ع��دد  ت��ز�ي��د  �إىل  ،�إ���س��اف��ة  �لأم��ن��ي  �لتوتر 
تاأثري  له  ك��ان  �ل��ذي  �لت�سخم  ن�سبة  زي��ادة  بالتايل  
�سلبي على �لطبقات �لفقرية و�ملتو�سطة �لدخل ، كما 
�لدللية  �لإن�سائية، و�أجور  �ملو�د  ��سعار  �رتفاع  �ن 
�لأزمة،   هذه  لظهور  �آخ��ر  �سببا  ت�سكل  باتت  �أي�سًا 
�ن لال�ستثمار  ي��رى  فهو  �لأزم���ة  ه��ذه  ع��ن ح��ل  �أم���ا 
زيادة  خالل  من   ، حلها  يف  دورً�  �خلا�س  و�لقطاع 
مقدما  �ملدفوعة  �ملبالغ  وتقليل  �ل�سكنية  �ملجمعات 

كما  ذل��ك،  من  يتمكنون  ل  �لنا�س  من  �لكثري  فهناك 
و�لأري��اف  بالقرى  �لهتمام  �حلكومة  على  ينبغي 
و�لنو�حي من خالل بناء �ل�سكن �لع�سري  وتوفري 
جند  وعندما  �ل��ط��رق  وفتح  �ل�سرورية  �خل��دم��ات 
 ، و�لزر�عي  و�ملعلم  و�لطبيب  �ل�سرطي  �لقرية  يف 
حتى �لأندية �لثقافية و�لريا�سية كما يف �ملدينة لن 
ي�سطر �ملو�طن �ىل �لهجرة منها بل رمبا يوؤدي ذلك 
�ىل ت�سجيع �لهجرة �ملعاك�سة من �ملدينة �ىل �لريف 
، كما �ن دعم �ملز�رع ليعود �ىل مهنته ومتكينه من 
ي�سهم  �إنتاجه  ، وزيادة  ل�سد حاجياته  �أر�سه  زر�عة 

يف �حلد من هذه  �لظاهرة .
من  �ل�سكن  م�سكلة   : يقول  م��در���س  �حمد  ك���ارو�ن 
على  �سلبي  �نعكا�س  لها  �لتي  �لأ�سا�سية  �مل�ساكل 
�ل�سباب وذوي �لدخل �ملحدود  �ملجتمع ، خ�سو�سا 
بد�أت  �لتي  �ل�ستثمارية  و�خلطط  �حللول  و�ن   ،
�أجنبية  �سركات  خالل  من  بتنفيذها  �لإقليم  حكومة 
�ل�سكاين  بالت�سخم  مقارنة  قليلة  ز�لت  ما  وحملية 
�لذي ي�سهده �إقليم كرد�ستان ، كما �ن �غلب �ل�سركات 
�مل�ستثمرة بطيئة �لعمل، لقد �سجلت على د�ر �سكنية  

مل  �أنني  �إل  �ملجمعات  �أح��د  يف  غرفتني  من  مكونة 
رغم  �لتاأخري  ب�سبب  �ملفتاح  �ليوم  هذ�  �ىل  �أت�سلرّم 
�أن �ل�سروط �ملدونة يف  �لعقد تن�س على ��ستقطاع 
�لتنفيذ وفق  لو يكون  �ملبلغ، حبذ�  ق�سط و�حد من 
ب�سرعة  و�لت�سليم  فالت�سلرّم   ، �ملحدد  �لزمني  �ل�سقف 

يعمالن على �لتخفيف من �أزمة �ل�سكن.
�أزمة �ل�سكن  �أ�ستاذ جامعي يقول:  ز�كرو�س توفيق 
بعد  �أك��رث  تفاقمت  لكنها  �جلديدة  بالظاهرة  لي�ست 
�سقوط �لنظام �ل�سابق ، حيث ي�سعر �ملو�طن باأمان 
و��ستقر�ر و�قت�ساد �أح�سن من �ل�سابق ،لذ� يحاول 
�حللول  �أم��ا   ، مالئم  ب�سكن  عائلته  م��ع  �ل�ستقالل 
�نها  فاعتقد  �ل�سكن  �أزم���ة  على  للق�ساء  �و  للحد 
مع  �لعمودي  �ل�سكن  �و  �لعمودي  بالتو�سيع  تتمثل 
توفري �خلدمات يف �آن و�حد، كما ينبغي �لت�سجيع 
�لريفية  �ل��ق��رى  يف  �ل�سكنية  �ملجمعات  بناء  على 
دمار  �ىل  تعر�ست  و�ل��ت��ي  �ملهدمة  فالقرى  �أي�����س��ًا، 
ببناء قرى ع�سرية و�لعمل  �إعمارها  �إعادة  لبد من 
�لفالح  ف��دع��م  �ل��ق��ري��ة،  �ىل  للعودة  �لت�سجيع  على 
وتوفري ما يحتاجه من م�ستلزمات وخدمات وكذلك 

ت�سجيع �ملوظفني للعمل هناك بتوفري �ل�سكن �ملالئم 
و�خلدمات  �سيخفف من عبء �لت�سخم �لذي ح�سل 
يف �إقليم كرد�ستان، و�ن حكومتنا �أجنزت �لعديد من 
�مل�ساريع �ل�سكنية  يف مدينة �ربيل، لكنها جتاهلت 
�لكو�رث  �سببته  م��ا   نن�سى  ول  و�لأري����اف  �ل��ق��رى 
هطول  ب�سبب  كرد�ستان  �إقليم  ق��رى  يف  �ملناخية 
�لأ�سخا�س،  من  ع��دد  بحياة   �أودت  �لتي  �لأم��ط��ار 
مع �لإ�سر�ر �ملادية �لتي �أحلقت بالبع�س �لآخر من 

�سكان هذه �لقرى.
ف���رز�د  ل�����س��رك��ة  �ل��ف��ن��ي  �مل�����س��رف  ميخائيل  ف��ار���س 
�ل�ستثمارية  يف هولري حتدث قائال: �ن ظاهرة �أزمة 
�ل�سكن ل يعانيها �لإقليم فح�سب بل �لعر�ق وخارج 
من  �لإقليم  حكومة  بذلته  ما  �ن  و�عتقد   ، �ل��ع��ر�ق 
جهود ، ما ز�لت م�ستمرة فيها كا�ستقطاب �ل�سركات 
وت�سجيع  �ل�ستثمار،  لأج��ل  �ملحلية   �و  �لجنبية 
تنفيذها  مت  �ل��ت��ي  �ل�سكنية  �مل�����س��اري��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د 
مق�سطة،  منا�سبة  باأ�سعار  �ملو�طنني،  �ىل  وبيعها 
بناء  ت�سمل  و�ل��ت��ي  و�ل��ب��ن��اء،  �لع��م��ار  ودع��م حركة 
حديثة  �سكنية  وفيالت  وعمار�ت  و�سقق  جممعات 

�سو�ء  للمو�طن  �لالئقة  �لعاملية   �ملو��سفات  وف��ق 
�لقدرة  �ل�سليمانية وح�سب  �م  �و دهوك،  �ربيل  يف 
�ل�سر�ئية  للمو�طن لي�س بالقليل، ومت �حل�سول على 
�ملو�فقة بتنفيذ108 دور �سكنية من جمموع 1600  
وهذ� �مل�سروع ي�سمى هولري �ستي و�ل�سقف �لزمني 

لالنتهاء من تنفيذه ب�سورة كاملة لغاية  2011. 
�أما عن �سروط  �ل�سر�ء فقد �أو�سح �نه لي�س هناك   
�أي �سرط �سوى �ن يكون �مل�سرتي عر�قي �جلن�سية، 
و�ل�سابات  لل�سباب  دع��م  فهناك  متباينة  و�لدفعات 
�أعمارهم  من 18 �ىل 30 عامًا  فدفع  ت��رت�وح  ممن 
للحجز  مقدما  ورق���ة   40 ت��ك��ون  �لأوىل  �لتكاليف 
يق�سط  ث��م  وم��ن  ورق���ة    30 دف��ع  يتم  �لت�سلم  وعند 
�ملبلغ �ملتبقي فيكون 400 دولر كل �سهر وملدة ع�سر 
لل�سنو�ت  �لق�سط �ىل 200 دولر   يقل  ثم  �سنو�ت، 
فما   30 م��ن  �أع��م��اره��م  �ل��ذي��ن  �أم��ا  �لباقية،  �خلم�س 
فوق فيكون مقدم �ملبلغ �ملدفوع 70 -90 ورقة، لكن 
�لأق�ساط  تكون كما ذكرت �سابقا، وبهذ� فان جمموع 
�ملبلغ ي�سبح 5 دفاتر لد�ر م�ساحته 216 مرتً� مربعًا 
و�ن هذه �مل�ساريع  حمددة �سمن �سقف زمني للتنفيذ 
و�لت�سليم، و�أحيانًا نتعر�س للتاأخري ب�سبب �لظروف 

�ملناخية  �إل �إننا ن�ساعف فرت�ت �لعمل للتعوي�س .
�ن  فيقول:  ن��وري  �أدور  �لق��ت�����س��ادي   �خلبري  �أم��ا 
�ل�ساخنة  �ملو��سيع  من  تعد  �ل�سكن   �أزم��ة  ظاهرة 
�ملو�طن  ويتمنى  و�جتماعيا  �قت�ساديا  و�مل��ه��م��ة 
�لأم���ن  ل��ه  ي��وف��ر  �سقف  حت��ت  يعي�س  �ن  �لب�سيط  
�لجتماعي بعيد� عن كابو�س �لإيجار و�ن �لنقا�سات 
و�لآر�ء كثرية وم�ستمرة ب�ساأن �ملو�سوع، وما ن�سمع 
عنه من م�ساريع ��ستثمارية باإن�ساء جممعات �سكنية 
ما ز�لت قليلة للحد من هذه �لأزمة، فالطلب متز�يد 
�لتطور  بح�سب  يتز�يد  ز�ل  وم��ا  �ل��وح��د�ت  ل��ه��ذه 
�لأهل  بيت  �لفرد عن  با�ستقالل  �ملتمثل   �لجتماعي 
زيادة   �ن  و�عتقد  �أ�سرة   بناء  مب�سروع  يبد�أ  عندما 
للمو�طن  �لأوىل  �خلطوة  تعد  �مل�سرفية  �لقرو�س 
من �جل �لبدء ببناء د�ر �و دفع �لق�سط �لأول حلجز 
يف  �ل��زي��ادة  م��ع  �ل�سكنية،  �ملجمعات  �أح��د  يف  د�ر 
�إنتاج وحد�ت �سكنية  من خالل ��ستقطاب �ل�سركات 
كلفة  �قل  �ملحلية و�حل�سول على  �مل�ستثمرة وحتى 
توفري  ب�سرط  �لفارغة  �لأر��سي  و��ستغالل  ممكنة، 
�خلدمات من ماء وكهرباء وبنية حتتية، �إ�سافة �ىل 
تق�سيط �ملبلغ على 20 عامًا ولي�س 10 �أعو�م، وكذلك 
�ل�سيطرة على �سوق �ملو�د �لإن�سائية  وحبذ� لو كان 

هناك ت�سجيع ودعم لل�سوق �ملحلية بدل �مل�ستورد.

اأزم�������������ة ال�����������س�����ك�����ن.. م���������س����اك����ل وم�����ع�����اجل�����ات

PUKmedia /القاهرة
�لكرد�ستاين  �لوطني  ز�ر ممثل �لحتاد 
ر�سول  روؤوف  يا�سني  �ملال  �لقاهرة  يف 
�ل�سخ�سيات  لتفقد  �ل��ف��ي��وم   حم��اف��ظ��ة 
و�ل���ع���و�ئ���ل �مل�����س��ري��ة م���ن �لأ����س���ول 
يا�سني  �ملال  ��ستقبال  �لكردية. وكان يف 
فينو�س  و�ل�������س���ي���دة  ر����س���ول  روؤوف 
�لحتاد  مكتب  يف  �ل��ك��ادر  �سالح  جمال 
عدد  �لقاهرة  يف  �لكرد�ستاين  �لوطني 
يف  �ل��ب��ارزة  �ل��ك��ردي��ة  �ل�سخ�سيات  م��ن 
�لنائب  طليعتهم  يف  �ل��ف��ي��وم  حمافظة 
�أمي����ن �ل�����و�يل و�ل���ف���ن���ان �ل��ق��دي��ر علي 
�جلندي  م���ر�د  عمر  ب��درخ��ان وحم��م��ود 
وو�ئل  و�أحمد  طلبة  م�سطفى  ماأمون  و 
ر�سول  روؤوف  ي��ا���س��ني  و�أك����د  �ل����و�يل. 
�لكوكبة  ب��ه��ذه  و�ع���ت���ز�زه  ف��خ��ره  ع��ن 
�لفيوم  �ل��ك��رد يف حم��اف��ظ��ة  رم���وز  م��ن 

�ملجيد  تاريخهم  على  ح��اف��ظ��و�  �ل��ذي��ن 
�ل��دي��ن �لأيوبي  و���س��رية ج��ده��م ���س��الح 
�لف�سل يف  ي��ز�ل �ساحب  �ل��ذي كان ول 
نقل  كما  �أخ���رى.  وب��ل��د�ن  م�سر  حترير 
جالل  �لرئي�س  ومتنيات  حتيات  يا�سني 
�لوطني  لالحتاد  �لعام  �لأم��ني  طالباين 
ب�سرورة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  �ل��ك��رد���س��ت��اين 
�ل��ت��و����س��ل و�ل��رت�ب��ط �لج��ت��م��اع��ي بني 

�لعو�ئل �لكردية يف كل مكان .
�لفيوم  حم��اف��ظ��ة  يف  �ل���ك���رد  و�أع������رب 
يا�سني  ل��زي��ارة  �ل��غ��ام��رة  �سعادتهم  ع��ن 
�لوطني  �لحت���اد  ممثل  ر���س��ول  روؤوف 
�ملر�فق،  و�لوفد  م�سر  يف  �لكرد�ستاين 
علي  �ملبدع  �مل�سري  �ملخرج  ذك��ر  حيث 
بدرخان قائاًل "عندما نقول �لفيوم يعني 
من  بدرخان  وعائلة  �جلندي  عائلة  فيها 
�لأ�سول �لكردية ونحن نتمنى �أن تتوطد 

و�جلالية  �ل��ك��ردي  �ل�سعب  بني  �لعالقة 
�سيا�سية،  �أبعاد  �أية  عن  بعيدً�  �مل�سرية 
جمال  �لر�حل  �لزعيم  كلمة  نتذكر  وهنا 
هي  "كرد�ستان  قال  عندما  �لنا�سر  عبد 
�خلوذة بتاعت �لوطن �لعربي" كاإ�سارة 
�لوطن  حماية  يف  كرد�ستان  �أهمية  �ىل 
�ملنطلق  ه��ذ�  م��ن  ون��ح��ن  ك��ك��ل،  �لعربي 
و�لتفاهم  �ل��ع��الق��ات  م��ن  �مل��زي��د  ن��اأم��ل 
�لعربية.  و�ل��دول  �لكرد  بني  و�لتو��سل 
كما قال �لعمدة �أمين �لو�يل عمدة �لكرد 
�سيء  نقول  �ن  ن�ستطيع  "ل  �لفيوم  يف 
غري �نه ت�سرفنا مبقدمكم هنا يف مكانكم 
وبلدكم �لثاين حمافظة �لفيوم يف م�سر 
�ننا  �ل�سرف  ولنا  طبعا  ونحن  �لعربية 
يتم هذ�  �ن  ناأمل  باأخو�ننا وكنا  تعرفنا 
�للقاء من زمان لكي نتعرف باإخو�ننا يف 

�لعر�ق و�إخو�ننا يف كرد�ستان".

ممثل االحتاد الوطني يف القاهرة يلتقي 
م�سريني من اأ�سول كردية

ال�سليمانية/ املدى
عبود  �لقا�سي  برئا�سة  �لعليا  �لعر�قية  �جلنائية  �ملحكمة  من  وف��د  ز�ر 
م�سطفى رئي�س حمكمة �ملتهمني يف ق�سية تدمري حي كاين عا�سقان يف 

مدينة حلبجة.
كاين  حي  �سحايا  عن  �لدفاع  هيئة  رئي�س  �أده��م  ك��ور�ن  �ملحامي  قال  و 
عا�سقان، بح�سب PUKmedia: �إن زيارة �لوفد كانت لالطالع و�إجر�ء 
بالأ�سخا�س  و�للتقاء  عا�سقان  كاين  حي  تدمري  ملف  حول  �لدر��سات 
�لذين كانو� ي�سكنون يف �حلي �ملذكور �أيام �جلرمية �لتي �رتكبها �أزلم 

�لنظام �ملباد.
و�أ�سار �أدهم �ىل �ن �لقا�سي عبود م�سطفى قد �لتقى خالل زيارته، عددً� 

من �سهود �لعيان و��ستمع �ىل �أقو�لهم حول �جلرمية.
كاين  حي  تدمري  جرمية  �إن  م�سطفى:  عبود  �لقا�سي  ق��ال  جانبه،  من 
�لتي يجب  �لكربى  �إحدى �جلر�ئم  عام 1987 هي  �لتي حدثت  عا�سقان 
على �ملحكمة �ن جتمع معلومات و�أدلة �كرث عنها، ونحن ن�سعى  عن طريق 
�سهود �لعيان جلمع جمموعة من �لأدلة و�لوثائق حول هذ� �مللف، م�سريً� 

�ىل �ن �لأدلة و�أقو�ل �سهود �لعيان �ستقدم يف �جلل�سة �ملقبلة للمحكمة.

�سنكال/ املدى
ب�����س��ب��ب ���س��ح��ة ه���ط���ول �لأم����ط����ار 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �جل��ف��اف  ومو�سم 
�سنكال،  ق�ساء  �ملا�سية يف  �خلم�س 
حكومة  يف  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  ق��ام��ت 
�إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان وب��ال��ت��ع��اون مع 
طن  �أل��ف  باإر�سال  ده��وك،  حمافظة 
�ل�سعري كدعم لفالحي  من حم�سول 
يف  توزيعها  مت  �سنكال  وم��ز�رع��ي 
قائممقام  باإ�سر�ف  �سنكال،  �سايلو 

ق�ساء �سنكال.

قائممقام  ح�سون  قا�سم  دخيل  وقال 
"مت   PUKmedia�ل ���س��ن��ك��ال 
�ل�����س��ع��ري على  ت���وزي���ع حم�����س��ول 
�لفالحني و�ملز�رعني ممن ميتلكون 
بالزر�عة ولديه قطعة  هوية خا�سة 
ب�سبب  وم��ت�����س��رر  زر�ع���ي���ة  �أر�����س 
م��و����س��م �جل���ف���اف، لف���ت���ًا �ىل �أن���ه 
باإ�سر�ف جلنة  �لتوزيع  متت عملية 
�لق�ساء ووزعت  م�سكلة من جمل�س 
�مل�ساعدة على �لفالحني مبقد�ر 300 

كيلو لكل قطعة زر�عية.

وفد من املحكمة اجلنائية 
العليا يزور مدينة حلبجة

توزيع األف طن �سعري يف �سنكال

رئي�س اقليم كرد�ستان مع وفد احلزب اال�سالمي

رئي�س حكومة االقليم مع عمداء الكليات

البناء العمودي هل يحل م�سكلة ال�سكن؟


