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وديع غزوان

من اأجل الوطن

الكرد�ستانية  القيادة  فيها  غلبت  امل��دى  بعيدة  نظرة  اط��ار  يف 
االجتياح  وم��ن��ذ  ب���ادرت  اخ��ر  �سئ  اأي  على  العليا  امل�سلحة 
جديدة  �سفحة  فتح  اىل   2003 ني�سان  يف  للعراق  االمريكي 
�سمتها الت�سامح مع كل االطراف االخرى ومد اليد ملن يريد ان 
بالعراق  التي مرت  ال�سابقة  املراحل  نف�سه من م�ساوئ  ينظف 
ال�سيا�سية منذ 1958, وتركت حما�سبة  اململوء ة بال�سراعات 
ال�سعب  اب��ن��اء  ومنهم  العراقيني  ب��دم��اء  ايديهم  تلطخت  م��ن 

الكردي للق�ساء والقانون ليقت�ص منهم .
وكلنا يعرف مقدار ما ا�ساب االكراد من ماآ�ٍص وحمالت ت�سفية 
ج�سدية وت�سريد , لي�ص من ال�سعب جتاوزها غري ان من يعرف 
حقيقة هذا ال�سعب املكافح يعرف ان �سفاته املتميزة با ل�سجاعة 
و�سالبة العود للدفاع عن القيم التي يوؤمن بها رافقتها بالفطرة 
دومًا روح مت�ساحمة و�سباقة للخري �ساأنها �ساأن اي عراقي اآخر 
جبل بفطرته على عمل اخلري قبل ان تلوث نفو�ص البع�ص منهم 
مغريات ال�سيا�سة وخطبائها الذين ما فتئوا يروجون خلطاب 
ممجوج يوؤجج النريان وال يطفئها .. يف اقليم كرد�ستان كان 
بني  واملحبة  الت�سامح  روح  وا�ساعة  املقدرة  عند  العفو  �سعار 
كل ابنائها هو الذي �ساد وانت�سر , فلم يجروؤ احد على تعكري 
االمنية  لالأجهزة  الكبري  ال��دور  نغفل هنا  ان  , دون  امنه  �سفو 
متفاوتة  اوق��ات  يف  حدثت  التي  االرهابية  االعمال  وحتى    ,
التي  الر�سمي  التخاطب  لغة  تغطي  ان  ت�ستطع  مل  وهناك  هنا 
متيزت بها كرد�ستان او تغريها فبقيت متوازنة توؤ�سر با�سابع 
االتهام على املجرم احلقيقي لكي اليتحمل وزرها مواطن بريء 
مهما كان معتقده او فكره .. جتربة يف الدميقراطية يف جزء 
�سهد ول�سنوات طويلة حمالت دمار وقتل وت�سريد و�سلت حد 
لقيادة كانت  بامل�سوؤولية  االبادة اجلماعية ينم عن �سعور عال 
والت�سامح  املحبة  قيم  لرت�سيخ  مواطنيها  امام  منوذجًا  بحق 
اقليم  جن��اح  ع��ن  يتحدث  ال���داين  قبل  القا�سي  ان  .امل��ف��ارق��ة 
معار�سيه  مع  حتى  عالقات  ملنظومة  التاأ�سي�ص  يف  كرد�ستان 
والنه�سة  البناء  نحو  بثقة  والتوجه  ا�ستقراره  يف  ا�سهمت 
ومما  البع�ص  لكن   , احل��رم��ان  �سنوات  مواطنيه  وتعوي�ص 

يوؤ�سف له ما زال يدير ظهره لهذه النجاحات ويتجاهلها .
من  قليل  غ��ري  ع��دد  يف  كرد�ستان  واق��ع  معطيات  ان  �سحيح 
ما  ان  غري  االخ��رى  العراق  الو�ساع  متطابقة  لي�ست  جوانبها 
اليختلف عليه احد ان تعامل القيادة الكرد�ستانية مع من خالفها 
عنده  والتوقف  الدر�ص  ي�ستحق  ال�سابقة  املرحلة  يف  ال��راأي 

واالفادة منه يف بناء الوطن .
الوطن وترجمة  بناء  �سعار  اعيننا  بان ن�سع ن�سب  اأحرانا  ما 
اخلطابات  كل  عن  بعيدًا  ال��واق��ع  ار���ص  على  مبمار�سات  ذل��ك 

الدعائية التي التغني والت�سمن من جوع فهل نفعل ؟ .

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

اأربيل/ �سايل جودت
قال رئي�ص اإقليم كرد�ستان م�سعود بارزاين 
والقائد العام لقوات البي�سمركة اأن اخلريطة 
ال�سيا�سية للعراق �ستتغري بعد االإنتخابات 
ملبداأ  بعيد  اأم���د  اىل  ال��ع��راق  و�سيحتاج 
التوافق والرئي�ص جالل طالباين مر�سحنا 

ملن�سب رئا�سة اجلمهورية القادمة. 
اجتماعه  خ���الل  ل���ه   كلمة  يف  واأ����س���اف: 
م���ع ق��ي��ادت��ي ق�����وات ك��رد���س��ت��ان وق����وات 
حتالفات  ي�سكلوا  لن  الكرد  اأن  البي�سمركة 
و�ستكون  بعدها  واإمن���ا  االنتخابات  قبل 
والعراق  بالد�ستور  ي��وؤم��ن��ون  ال��ذي��ن  م��ع 
ال���ف���ي���درايل امل��ت��ع��دد ال��دمي��ق��راط��ي وفق 

ال�سراكة ال�سحيحة وال�سليمة.
بداية  يف  كرد�ستان  اإقليم  رئي�ص  وث��م��ن 
الكلمة عاليا دور البي�سمركة املحوري واملهم 
يف حركات التحرر الكرد�ستانية, منوها يف 
مرتبط  كرد�ستان  م�سري  ب��اأن  ذات��ه  الوقت 
لذا  االأبطال,  البي�سمركة  مب�سري  ومتالزم 
قوات  وتنظيم  ت�سكيل  يتم  اأن  االأوىل  فمن 

البي�سمركة على اأ�س�ص جديدة وكلما كانت 
القوات نظامية ود�ستورية وقانونية  هذه 
يف  الكرد  وموقع  وثقل  وزن  وارتفع  زاد 

جميع املحافل الدولية واالإقليمية  
واأ�ساف: اإن توحيد هاتني القيادتني ت�سعر 
واالرتياح,  وال�����س��وؤدد  ب��االأم��ل  امل��واط��ن��ني 
ولقد اتفقنا مع الرئي�ص جالل طالباين على 
متنح  وه��ي  م��وح��دة  ق��ي��ادة  يف  توحيدها 

�سمانا وقوة للربملان واحلكومة.
الرئي�ص  اأك��د  كلمته  م��ن  اآخ��ر  حم��ور  ويف 
اأخاه  الكردي  قتل  حترمي  جمددا  ب��ارزاين 
الكردي يف مطلق االأحوال واأن ذلك يتحقق 

من خالل توحيد قوات البي�سمركة.
واأ�سار الرئي�ص بارزاين اىل اأن موقع وثقل 
اأعلى م�ستوى ويف االأيام  الكرد بلغ حاليا 
الواليات  �ساألبي دعوة ر�سمية من  القادمة 

املتحدة االأمريكية لزيارة وا�سنطن. 
وزارة  اأن  اأك��د  حديثه  من  اآخ��ر  جانب  يف 
البي�سمركة من خالل وزيرها هي امل�سوؤولة 
وعلى  البي�سمركة  ق��وات  جميع  عن  اليوم 

منت�سبيها االمتناع عن االرتباطات احلزبية 
واختيار النظام الناجح لها.

ا�ستذكار  ���س��رورة  اأك��د  كلمته  ختام  ويف 
من  قربانا  اأرواحهم  قدموا  الذين  ال�سهداء 
اأجل وطنهم واأمتهم ولوالهم ملا و�سلنا اىل 
يومنا هذا وعلى اأبناء واأجيال ال�سهداء اأن 
دورا  لل�سهداء  الأن  فخرا  وي�سموا  يزهوا 
عاليا لبلوغ اإقليم كرد�ستان اليوم من العز 

والرفعة وال�سمو.
وكان �سيخ جعفر م�سطفى علي قد قدم يف 
بارزاين  للرئي�ص  �سكره  االجتماع  م�ستهل 
قوات  قيادتي  للقاء  الفر�سة  اإتاحته  على 
كرد�ستان  بي�سمركة  وق����وات  ك��رد���س��ت��ان 
اللقاء  ه��ذا  واأه��م��ي��ة  ���س��رورة  اىل  م�سريا 
اأوق��ات وظروف ح�سا�سة  حيث يجري يف 
اأه��م��ي��ت��ه اخل��ا���س��ة يف وق���ت تخطو  ول���ه 
الوزارة خطوات كبرية نحو توحيد قوات 
البي�سمركة معلنا باأن قيادتي القوات تاأمل 
اأن ت�ستمع اىل توجيهات وتعليمات رئي�ص 

االإقليم وتنفيذها كربنامج عمل م�ستقبال.

بارزاين: اخلريطة ال�سيا�سية  للعراق �ستتغري.. وطالباين 
مر�سحنا لرئا�سة اجلمهورية

تعلن ال�سركة العامة للتجهيزات الزراعية احدى ت�سكيالت وزارة الزراعة الكائنة يف الوزيرية/ خلف املعهد الق�سائي عن املناق�سة املرقمة 
MT/1/2010 اخلا�سة بتجهيز وحدة النتاج النرتوجني ال�سائل. فعلى الراغبني باال�سرتاك يف املناق�سة من ال�سركات املنتجة وامل�سنعة 
وال�سركات الر�سينة املتخ�س�سة بتجهيز املادة اعاله وامل�سجلة ر�سميا مراجعة  �سعبة العالقات يف مقر ال�سركة الكائن يف بغداد/ الوزيرية/ 
خلف املعهد الق�سائي م�ست�سحبني معهم الوثائق املبينة ادناه لغر�ص �سراء ن�سخة من �سروط املناق�سة لقاء مبلغ قدره )75000( خم�سة 
و�سبعون الف دينار غري قابل للرد على ان يتم تقدمي العطاء بظرفني منف�سلني االول فني والثاين جتاري وباللغتني العربية واالنكليزية 
الثانية ع�سرة من ظهر يوم 2010/2/22 مرفقا  ال�ساعة  املناق�ص واملناق�سة يف موعد اق�ساه  ا�سم  وبظرف مغلق وخمتوم موؤ�سرا عليه 
به الوثائق وامل�ستم�سكات املطلوبة يف املناق�سة والتاأمينات االولية بن�سبة )1%( من مبلغ العطاء مبوجب �سك م�سدق او خطاب �سمان 
م�سريف �سادر المر �سركتنا من م�سرف عراقي معتمد نافذ ملدة اربعة ا�سهر من تاريخ الغلق وبامكان ال�سركات االجنبية تقدمي خطاب �سمان 
�سادر المر �سركتنا من م�سرف اجنبي مقبول من امل�سرف العراقي للتجارة نافذ للفرتة املذكورة و�سوف يهمل كل عر�ص يرد بعد موعد 
الغلق او غري م�ستوف لكافة ال�سروط او غري مرفق به التاأمينات االولية وامل�ستم�سكات والوثائق املطلوبة يف املناق�سة وان �سركتنا ووزارة 
الزراعة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن وباالمكان االطالع على ال�سروط من خالل 

موقع �سركتنا على �سبكة االنرتنت www.iraqiscas.com.. مع التقدير
امل�ستم�سكات املطلوبة:

1- عقد و�سهادة تاأ�سي�ص ال�سركة التي لها الرغبة باال�سرتاك باملناق�سة وحم�سر االجتماع االويل لها.
2- نبذة تف�سيلية عن ال�سركة.

3- تقدمي التخويل الر�سمي امل�سدق ملخول ال�سركة ل�سراء �سروط املناق�سة وتقدمي العرو�ص.

State Co. for Agricultural supplies 
Announcement Tender No. )MT/1/ 2010( 

To Supply Liquid Nitrogen Unit
Announcement

State Co. for Agricultural supplies, one of Ministry of Agriculture formations located in Wazzeria behind 
the Juridical institute announcing the tender No.MT/l/2010 to supply Liquid Nitrogen Unit , therefore 
whoever desires to participate in the said tender of the global , producing and manufacturing companies 
registered officially to contact the Relations section in the Headquarters mentioned above to submit the 
required documents mentioned below and to receive a copy of terms of said tender against unrecoverable 
sum of )75000( I.D. in addition to be submitting the offer in two separately envelope the first technical and 
the second is commercial in Arabic and English language in closed and stamped envelope indicating to 
the name of bidder and tender in deadline 12:00 afternoon from the work day of 22 /2 /2010 and attached 
to the documents required in tender with initial insurances of )I%( from bid value under a certified 
cheque or bank letter of guaranty issued to order of our company from accredited Iraqi bank valid for four 
months from the closing date and the foreign companies can submit letter of guarantee issuing in order of 
our company from foreign bank accepted by Trade Bank of Iraq valid for the mentioned period and any 
offer will be presented after this date or not met to terms or not accompanied with the initial insurancess 
and. documents required in tender will be neglected.. Our company and Ministry of Agriculture are not 
bound to accept the lowest offers prices. To whom tender awarded will bear the publicity expenses. Let be 
knowledge on terms through our web site www. iraqiscas.com. Best regards.
Required documents :
1-Contract and certification of participating company corporation with its initial minutes of meeting
2-Presenting the profile of the company.
3- Presenting official and confirmed authentication for the company representative to buy the tender and 
submit offers.
Yousif M.Raouf Abdul Hameed 
Director General /Proxy 
   Chairman of Board

ال�سركة العامة للتجهيزات الزراعية
MT/1/2010 املناق�سة املرقمة

لتجهيز وحدة لإنتاج النرتوجني ال�سائل

اإعـــــــــــالن

يو�سف حممد روؤوف عبد احلميد
املدير العام/ وكالة

رئي�س جمل�س الدارة
2010/    /

يف اجتماعه مع قيادتي قوات كرد�ستان وقوات البي�سمركة 

KRG/اأربيل
تفقد الدكتور برهم اأحمد �سالح رئي�ص حكومة اإقليم كرد�ستان مدينة كويه, 
حيث تاأتي هذه الزيارة ملدينة كويه من اأجل االإطالع عن قرب على كيفية 
تنفيذ وعمل امل�ساريع اخلدمية وو�سع اآلية ميكانيكية منا�سبة من اأجل حل 

امل�سكالت واملعوقات التي تواجه هذه امل�ساريع يف كويه. 
البلديات  وزي��ر  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  وزراء  جمل�ص  رئي�ص  وراف���ق 
اأربيل حيث مت االجتماع مع قائممقام ورئي�ص بلدية  وال�سياحة وحمافظ 

كويه ومناق�ستهما يف �سبيل االرتقاء باخلدمات.

برهم �سالح يتفقد امل�ساريع 
اخلدمية يف كويه

KRG/اأربيل
يف  واملوؤنفلني  ال�سهداء  وزي��ر  اأع��ل��ن 
ح��ك��وم��ة اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ع���ن قرب 
اإ�سدار هوية الكرتونية لذوي ال�سهداء 
كما ان من املقرر اإعادة جثامني عدد من 
اآذار املقبل.   املقابر اجلماعية يف �سهر 
اأمني وزير  اأحمد  الدكتور جميد  وقال 

املقرر  م��ن  ان��ه  وامل��وؤن��ف��ل��ني:  ال�سهداء 
اإعادة عدد من �سحايا املقابر اجلماعية 
من  تتاألف  والتي  املقبل  اآذار  �سهر  يف 
ومقربة  ت���وب���زاوا,  يف  م��ق��اب��ر  ث���الث 
ت�سم جثمان  والتي  دوب��ز  واح��دة يف 
200 طفل حيث ي�سل عمر الطفل االأكرب 
ا�ست�سهدوا  حيث  �سنوات,   10 بينهم 

م�سيفًا:  ك���ب���رية.   وح�����س��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
اىل  جثامينهم  بتحويل  �سنقوم  باننا 
والتاأييد  الدعم  قدمنا  كما  مناطقهم, 
لذوي ال�سهداء كي يتم الت�ساهل معهم 
يف املراكز والدوائر احلكومية, حيث 
اإن لورثة ال�سهداء االأولوية دائمًا ولهم 

معاملة خا�سة.

اأربيل/ اآكانيوز
اإقليم  داخلية  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  اأفاد 
االحتادية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ان  ك��رد���س��ت��ان, 
ب�سدد ن�سب اأجهزة مراقبة على احلدود.الفتا 
اىل انهم بانتظار و�سول االأجهزة لربطها يف 

املناطق احلدودية.
كرد�ستان  اإقليم  داخلية  وزارة  وكيل  وق��ال 
االحتادي  الداخلية  "وزير  ان  توفيق,  فائق 
عقدا  املا�سي  االأرب��ع��اء  وق��ع  البوالين  ج��واد 
مع القوات االأمريكية ل�سراء مئات من اأجهزة 
اأمريكي  دوالر  مليون   21 بقيمة  االت�ساالت 
اأداء مهام مراقبة  مل�ساعدة �سرطة احلدود يف 

احلدود".
 200 �سراء  امل�سدر  بح�سب  العقد  وت�سمن 
الراديو  م��وج��ات  على  يعمل  هاري�ص  جهاز 
املعلومات  ن��ق��ل  يف  وامل�����س��ت��خ��دم��ة  ال��ع��ال��ي��ة 
�سراء  مع  بعيدة,  ملديات  ال�سوتي  واالت�سال 
كوبهام  ن��وع  من  داخلي  ات�سال  نظام   260
ي��ن�����س��ب ع��ل��ى ال�������س���ي���ارات وي�����س��ت��خ��دم يف 

العمليات التقنية.
ويف مرا�سيم توقيع العقد, قال ريت�سارد رود 
يف  العراقيني  وا�ست�سارة  تدريب  هيئة  مدير 
تطوير  يوا�سل  "العراق  االأمريكي  اجلي�ص 
قدراته الع�سكرية حلماية حدوده من الهجمات 

يتم توقيعها خطوة  التي  اخلارجية والعقود 
مهمة لتطوير قدرات العراق يف هذا املجال".

واأو�سح وكيل وزارة داخلية اإقليم كرد�ستان, 
االأجهزة  تلك  ا�سرتت  العراقية  "احلكومة  ان 
الإقليم كرد�ستان اأي�سا, لكن مل يتم ن�سبها بعد 

عند النقاط احلدودية".
وقال "نحن ننتظر وزارة الداخلية االحتادية, 
النقاط  يف  ت��رب��ط  اأن  يجب  االأج��ه��زة  ف��ه��ذه 

احلدودية كافة مع اأطرافها بنظام موحد".
 6 م��ع  احل���دود  م��ن  ك��م   4000 نحو  وللعراق 
اإيران وحدها 1458 كم  دول جارة, ولها مع 

من احلدود.

ن�سب اأجهزة مراقبة على حدود اإقليم كرد�ستان

اإ�سدار هوية اإلكرتونية خا�سة لورثة ال�سهداء

حمافظ دهوك يدعو اإىل مزيد من اال�ستثمار

زراعة 100 حقل لنبات الف�ستق 

دهوك/ املدى
اإقليم  برملان  يف  والتعليم  الرتبية  جلنة  بحثت 
جمل�ص  م��ع  منف�سلني  اجتماعني  يف  كرد�ستان 
هناك  للرتبية  العامة  وامل��دي��ري��ة  ده��وك  جامعة 
التعليم  واق��ع  حت�سني  اآل��ي��ات  الطلبة  م��ن  وع��دد 
ال��ت��دري�����ص يف امل��ح��اف��ظ��ة واآف����اق عملها  وط���رق 

واملعوقات التي تقف يف طريقهم.
هذه  من  "الهدف  ان  زك��ري  اآمنة  النائبة  وقالت 
الزيارة هو للوقوف على ال�سكاوى الكثرية التي 
ينقلها لنا ذوو الطلبة من تراجع م�ستوى التعليم 

والرتدي الذي ت�سهده هذه العملية".
مرحلتني  يت�سمن  الربنامج  "هذا  ان  واأ�سافت 
اإقليم  يف  ال���ث���الث  امل��ح��اف��ظ��ات  زي�����ارة  االأوىل 
كرد�ستان حيث انهينا زيارة ال�سليمانية و�سنقوم 
بزيارة املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف اأربيل 
اأي�سًا حيث �سيتم لقاء اجلهات الر�سمية واملعنية 

ملعرفة امل�ساكل التي تواجهها واإمكانية حلها".
"�ستدر�ص جلنة الرتبية والتعليم  اأمينة  وتابعت 
واإ�سدار  الرتبوية  للعملية  القانوين  التنظيم 
جاءت  التي  امل�ساكل  بع�ص  حلل  القوانني  بع�ص 

نتيجة مزاجية بع�ص امل�سوؤولني". 
وق��ال��ت: امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي درا���س��ة وتقدمي 
الإقرار  عندها  �سنتوقف  التي  للم�ساكل  احللول 
لنا من خالل  "تبني  املعاجلات اجلدية, مو�سحة 
اإ�سدار قوانني  اأولية ان هناك حاجة اىل  درا�سة 
ومتابعة وتن�سيق مع بع�ص اجلهات حلل امل�ساكل 

التي تعرت�ص تطور وتقدمي العملية الرتبوية".
 . )د  اللجنة  اأع�ساء  رافقها  التي  امينة  وبينت 
عمر عبد الرحمن و�سوزان خاله �سهاب( "�سناأخذ 
مناذج من املقرتحات حول حت�سني واقع الرتبية 
زاخو  اأق�سية  يف  ميدانية  زي��ارت  من  والتعليم 
التي قدمت  املقرتحات  وئاكرى و�سيخان وكذلك 
من قبل تربية دهوك وجمل�ص جامعة دهوك حيث 

قدموا الكثري من املقرتحات املهمة". 
االإع���الم  م�����س��وؤول  ���س��رو  ق��ال �سديق  م��ن جانبه 
"اجتماع  دهوك  يف  للرتبية  العامة  املديرية  يف 
كرد�ستان  ب��رمل��ان  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  جل��ن��ة 
حيث  وجيدا  مثمرا  ك��ان  الرتبية  م�سوؤويل  مع 
ا�ستطعنا ان نطلعهم على املعوقات التي تقف يف 

طريق حت�سني م�ستوى الرتبية".
عدد  وم��ق��رتح��ات  روؤي���ة  "نقلنا  ان��ن��ا  واأ����س���اف: 
الرتبية  ق��ط��اع  يف  وامل�����س��وؤول��ني  امل�سرفني  م��ن 
الرتبية  واق���ع  م��راع��اة  ب�����س��رورة  املحافظة  يف 
التدري�سيني  م��ن  ع��دد  ت��اأم��ني  خا�سة  ده���وك  يف 

واملعلمني اإ�سافة اىل بناء املدار�ص".
واأو����س���ح ���س��رو: " ت��رب��ي��ة ده����وك ب��ح��اج��ة اىل 

)2370( درجة وظيفية كمدر�ص و)2800( معلم 
مع بناء )70( مدر�سة و)20( رو�سة لالأطفال".

الرتكيز  مت  ال���ذي  االآخ���ر  "االمر  �سديق  وت��اب��ع 
ي�ساعد  مبا  العمل  ���س��رورة  هو  اللقاء  يف  عليه 
على انهاء الدوام الثالثي يف العديد من مدار�ص 

املحافظة".
من جانب اآخر وبعد لقاء اأع�ساء اللجنة مع عدد 
من الطلبة ناق�ص الطرفان املعوقات التي تقف يف 
من  واال�ستفادة  التعليم  م�ستوى  حت�سني  طريق 
املقرتحات  كذلك  احلديثة  والتجارب  اخل��ربات 
ح�سب  التعليمية  امل�ستلزمات  بتوفري  القا�سية 

االأعداد الكبرية للطلبة.
ويف ال�سياق ذاته, زارت جلنة الرتبية والتعليم 

كرد�ستان  ب��رمل��ان  يف  العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل 
والتجارة  الرتبية  وكلية  زاخ��و  تربية  مديرية 
بالكادر  التقت  كما  زاخ��و,  يف  التكنيكي  واملعهد 
واملدر�سني  امل�سرفني  من  والتعليمي  التدري�سي 
والتجارة  الرتبية  كلية  اأق�سام  وزيارة  والطلبة, 
عن  ي�ستطيعوا  لكي  زاخو  يف  التكنيكي  واملعهد 
التي  املعوقات وامل�ساكل  تلك  الربملان حل  طريق 

تواجه الرتبية والتعليم يف ق�ساء زاخو. 
اأن  اأع��ل��ن  ق��د  زاخ��و  تربية  يف  م�سدرًا  اأن  يذكر 
اىل  و  مدر�سة   46 بناء  اىل  يحتاج  زاخو  ق�ساء 
اأ�سا�سيًا  معلمًا  و240  متخ�س�سًا  مدر�سًا   357
العملية  اإجن��اح  اأجل  و 600 موظف خدمات من 

الرتبوية يف زاخو.

جلنة الرتبية والتعليم يف الربملان تبحث املعوقات الرتبوية يف دهوك

KRG/دهوك
ب��ح��ث حم��اف��ظ ده����وك مت��ر رم�����س��ان م��ع )م����ون دوك����ون( 
والوفد  اأرب��ي��ل  العا�سمة  يف  اجلنوبي  ال��ك��وري  القن�سل 
الثنائية وخا�سة يف  اأو�ساع املنطقة والعالقات  له  املرافق 
اإقليم كرد�ستان ب�سكل عام و حمافظة  جمال اال�ستثمار يف 
اأ���س��اد حمافظ  ال��ل��ق��اء  ده���وك ب�سكل خ��ا���ص.  خ���الل ه���ذا 
بها حكومة كوريا اجلنوبية  تقوم  التي  بالن�ساطات  دهوك 
و�سركاتها العاملة يف خمتلف مناطق اإقليم كرد�ستان كما دعا 

حمافظ دهوك اأي�سًا اىل تو�سيع دورها يف اإقامة امل�ساريع 
اال�ستثمارية ب�سكل او�سع يف حدود حمافظة دهوك. 

لقدوم  قبلهم  من  ت�سجيعًا  هناك  ان  الكوري  القن�سل  وقال 
ال�سركات وامل�ستثمرين الكوريني الإقامة امل�ساريع يف مناطق 
االإقليم, كما ان زيارته هذه تاأتي يف اإطار معرفة االأو�ساع 

ومتابعة احتياجات املحافظة من امل�ساريع.
وذكر اأي�سًا بانهم يعملون على ان تقوم وكالة كويكا للتنمية 

الدولية الإقامة امل�ساريع يف حدود حمافظة دهوك.

ال�سليمانية/ )اآكانيوز(
 قال م�سدر م�سوؤول يف وزارة زراعة وري 
, ان الوزراة بداأت  اإقليم كرد�ستان العراق 
بزراعة 100 حقل بنبات الف�ستق يف جميع 
مدير  واأ�ساف  كرد�ستان.  اإقليم  حمافظات 
كرمي  حمه  ح�سني  وامل��زارع  الغابات  ق�سم 
بنبات  حقل   100 ب��زراع��ة  ب��داأ  "العمل  ان 
بواقع  االإق��ل��ي��م,  حم��اف��ظ��ات  يف  الف�ستق 
حمافظات  م��ن  حمافظة  ك��ل  يف  حقال   25
كرميان".  منطقة  يف  حقال  و25  االإقليم, 

لزراعة  املخ�س�ص  "املبلغ  ان  واأ���س��اف: 
و500  ماليني  و509  مليارًا  يبلغ  احلقول 
نظام  م�ستلزمات  على  ت�سرف  دينار,  الف 
امل�ستلزمات  جانب  اىل  والتقطري,  ال��ري 
امل�سروع  الجن����اح  ال�����س��روري��ة  االأخ�����رى 
دومن  اآالف   10 م�ساحة  له  خ�س�ست  الذي 
البداية  يف  "مت  ان��ه  واأف���اد  حقل".  ك��ل  يف 
التي  امل�ساحات  وحتديد  التخطيط  اعمال 
مت اختيارها ال�ستغاللها يف زراعة �ستالت 
نبات الف�ستق, ثم بدء العمل بالزراعة, ومن 

�ستالت  من  كمية  ا�سترياد  يتم  ان  امل��وؤم��ل 
ان  مبينا  اإيران",  جمهورية  من  الف�ستق 
�سيقدمون  االأجنبية  ال��دول  من  "خرباء 
ال�ستالت  هذه  تقليم  يف  املمكنة  امل�ساعدة 
بالذكر  جدير  املقبل".  حزيران  �سهر  خالل 
املياه,  نق�ص  يتحمل  الف�ستق  ن��ب��ات  ان 
اأع����وام  ث��م��ان��ي��ة  اىل  �سبعة  م��ن  وي��ح��ت��اج 
االإن�سان  ي�ستهلكه  ال���ذي  ث��م��اره,  ليعطي 
كمك�سرات ذات فوائد غذائية عالية, وميكن 

االإفادة من اأوراقها كعلف للحيوانات.

جلنة الرتبية والتعليم يف برملان كرد�ستان عند زيارتها حمافظة دهوك


