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�أربي��ل ملنا�س�ب��ة ذك��رى حتري��ر  كب���رى  �حتف���االت 
اأربيل / املدى

ل��احت��اد الوطني  ال��ع��ام  ن��ائ��ب االم����ن  ه��ن��اأ 
رئي�س   , علي  ر���س��ول  كو�سرت  الكرد�ستاين 
اجل��م��ه��وري��ة ج��ال ط��ال��ب��اين ورئ��ي�����س اقليم 
برملان  ورئي�س  ب���ارزاين  م�سعود  كرد�ستان 
ورئي�س  كركوكي  كمال  ال��دك��ت��ور  كرد�ستان 
�سالح  ب���ره���م  ال���دك���ت���ور  االق���ل���ي���م  ح��ك��وم��ة 
ال�سهداء  ذوي  وبخا�سة  كرد�ستان  ومواطني 
حترير  ذكرى  مبنا�سبة  االأبطال  والبي�سمركه 

مدينة اأربيل العريقة والبطلة.
 18 :قبل  باملنا�سبة  وجهها  ر�سالة  يف  وق��ال   
اجلبهة  بي�سمركة  ق���وات  ا�ستطاعت  ع��ام��ا, 
الكرد�ستانية البطلة مع جماهري مدينة اأربيل 
املوؤ�س�سات  جميع  على  الق�ساء  ال�����س��ام��دة, 
الكارتونية والقمعية ومن ثم حترير  البعثية 
م��دي��ن��ة اأرب��ي��ل ب��ال��ك��ام��ل.. خ���ال ذل���ك اليوم 
الوطني  االحت����اد  بي�سمركة  ت��ق��دم  امل���ب���ارك, 
الكرد�ستاين االأبطال وخايا برو�سك و�ساالو 
الكرد�ستانية,  اجلبهة  بي�سمركة  امل�سلحة, 
اأربيل  مواطنو  جيدا  يعرفها  احلقيقة  وه��ذه 

وكرد�ستان.
جمل�س  انتخابات  عملية  انتهاء  ومبنا�سبة 
مدينة  حترير  ذكرى  مع  تزامن  الذي  النواب 
واأهايل  عامة  كرد�ستان  �سعب  اأهنئ   , اأربيل 
عدد  اأن  واأدرك جيدا  بنجاحها,  اأربيل خا�سة 
اأربيل,  يف  عليها  احل�سول  مت  التي  املقاعد 
لي�س يف م�ستوى ن�سال وت�سحيات احتادكم 
كرد�ستان  �سعب  م�سلحة  اأن  اإال  امل��ن��ا���س��ل, 
كرد�ستان,  اقليم  يف  الكردي  احلكم  وتر�سيخ 

يحتمان عليكم القبول بهذه النتيجة.
وا�ساف كو�سرت ر�سول  يف الر�سالة وبح�سب 
موقع مكتب االعام املركزي لاحتاد الوطني 
االأو�ساع  مع  اأنه  الوا�سح  من  الكرد�ستاين: 
كبريا  ق�سما  اأن  وم���ع  ب��اأرب��ي��ل,  م���رت  ال��ت��ي 
االحتاد  وتنظيمات  وق��ي��ادات  بي�سمركة  م��ن 

ي��ب��ق يف �سفوف  مل  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��وط��ن��ي 
االحتاد, فاإن النتيجة التي ح�سلتم عليها هي 
اأن  حقيقة  ت��درك��وا  اأن  وعليكم  تقدير,  حم��ل 
الكثريين كانوا يعتقدون اأن االحتاد الوطني 
االأ�سوات  من  ج��دا  قليلة  ن�سبة  على  يح�سل 
اأن  لكم  اأعلن  اأنني  اإال  االنتخابات,  ه��ذه  يف 
ما يبعث على الفخر هو اأن احتادكم املنا�سل 
مقدمة  كركوك يف  ياأتي يف  مام جال  بقيادة 

القوائم االأخرى, وكذلك يف ال�سليمانية ودوز 
وخانقن.

يف  تاأتي  الكرد�ستاين  التحالف  قائمة  اأن  كما 
وهذه  ك��رد���س��ت��ان,  ع��م��وم  يف  االأوىل  املرتبة 
اأي�سا مفخرة اأخرى لل�سعب الكردي, واآمل اأن 
لانتخابات  �سورة  باأح�سن  اأنف�سكم  تنظموا 
العليا  املفو�سية  ان  اىل  م�����س��ريًا  ال��ق��ادم��ة, 
القادمة  االأي��ام  وخ��ال  لانتخابات  امل�ستقلة 

لنا  وتت�سح  ر�سميا,  النتائج  تعلن  ���س��وف 
قوة  الكرد�ستاين  الوطني  االحت��اد  اأن  حقيقة 
اأحد  والي�ستطيع  ال�سعب  رح��م  م��ن  خ��رج��ت 
وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  وبح�سور  جتاهله. 
الثالث  امل���رك���ز  م�������س���وؤول  و  حم��م��ود  ك����اوة 
يف  الكرد�ستاين  الوطني  االحت��اد  لتنظيمات 
حمافظ  ه��ادي  ون���وزاد  م�سطفى  بكر  ارب��ي��ل 
احلكومين  امل�����س��وؤول��ن  م���ن  وع����دد  ارب���ي���ل 

واحلزبين وعدد كبري من الفنانن واملثقفن, 
اقيم , يف اربيل مهرجان فني مبنا�سبة ذكرى 
حترير مدينة اربيل من فلول النظام املباد يف 
يوم  11 اآذار من عام 1991,  وان�سمت اربيل 
اىل املدن املحررة  :ال�سليمانية ورانية وكوية 

و�سقاوة وباقي مدن اقليم كرد�ستان.
الفعاليات  من  العديد  املهرجان  خ��ال  وق��دم 
الفنية والثقافية, باال�سافة اىل اقامة معر�س 
فوتوغرايف عرب عن انتفا�سة �سعب كرد�ستان 

عام 1991.
كرد�ستان  اإقليم  عا�سمة  ارب��ي��ل,  كما�سهدت 
ملنا�سبة   2010 لعام  ال��راب��ع  املهرجان  اقامة 
لتحرير  اجلماهريية"  "االنتفا�سة  ذك���رى 

املدينة. 
وق���ال ط��اه��ر ع��ب��د ال��ل��ه ن��ائ��ب حم��اف��ظ اربيل 
)اآكانيوز(  بح�سب  املهرجان  على  وامل�سرف 
وجماهري  ع��ام  ب�سكل  كرد�ستان  "�سعب  اإن 
اربيل ب�سكل خا�س يحتفلون اليوم مبنا�سبة 
مدينة  لتحرير  اجلماهريية  االنتفا�سة  ذكرى 

اربيل".
نقوم  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة  "بهذه  واأ����س���اف 
�سنوات  اأرب���ع  قبل  باإقامته  ب��داأن��ا  باحتفال 
تقام  �سنوية  منا�سبة  اإىل  املهرجان  و�سنحول 
اليوم  اليوم لنعظم هذا  كل �سنة يف مثل هذا 

املهم يف حياة كل كردي".
وب��خ�����س��و���س امل���ه���رج���ان ق����ال ع��ب��دال��ل��ه اإن 
ثقافية  ن�ساطات  جمموعة  ت�سمن  "املهرجان 
ت�سكيلي  م��ع��ر���س  ب��اف��ت��ت��اح  ب�����داأت  وف��ن��ي��ة 
�سهد  كما  االأط��ف��ال  لر�سومات  اآخ��ر  ومعر�س 
بارك  ح��دائ��ق  يف  كبرية  احتفالية  املهرجان 
اربيل  ف��رق��ة  اإق��ام��ت��ه��ا  )م��ت��ن��زه(  ����س���ان���ةدةر 
الكرد  الفنانن  من  ع��دد  بح�سور  املو�سيقية 

والتي ح�سرها جمهور غفري".
ثاثة  مل��دة   2010 ارب��ي��ل  مهرجان  وي�ستمر 

اأيام. 

وديع غزوان

حق��ائ�ق و�أوه���ام

ار�ساء  ملجرد  و�سطبها  عنها  التغافل  الميكن  حقائق  التاريخ  يف 
العي�س  ت��ع��ودت   جماميع  اآه���واء  جم���اراة  حتى  او  ف��ردي��ة  نزعة 
القفز  وتتعمد  الواقع  عن  تتعامى  نزعة   , االآخرين  ح�ساب  على 
عليه فقط لتحقيق م�ساحلها ال�سيقة حتى وان كانت تتقاطع مع 

امل�سلحة العامة .
منذ  تاريخه  مع  تازمت  والتي  العراق   يف  احلقائق  هذه  ومن 
والكردي  العربي  ففيه   .. متعددة  مبكونات  وط��ن  ,ان��ه  ال��ق��دم 
والكلدوا�سوري  وغريهم من املكونات التي ت�سابكت مع بع�سها 
لتكون الن�سيج املوحد للمجتمع العراقي .. حقائق ثابتة مل تتغري 
هذه  مثل  ان  ب��ل   , اوطم�سها  جتاهلها   حم���اوالت  ك��ل  تفلح  ومل 
االرادة  والق�سرية,عطلت  االأح��ادي��ة   النظرة  ذات   , ال�سيا�سات 
ال�سادقة لبناء عراق قوي قادر على حتقيق انتقالة نوعية ل�سعبه 
النزعات  لتعميق  اموالها  وظفت  التي  خرياته  من  باال�ستفادة 
ال�سوفينية املقيتة وحماوالت تهمي�س املكونات االخرى بحجج مل 
ت�سمد امام ارادة كل العراقين مبختلف مكوناتهم الذين عربوا 
 , الب�سيطة  بو�سائلهم  املري�سة  ال�سلوكيات  مثل هذه  رف�سهم  عن 
ومت�سكوا باعلى معاين مفاهيم الوحدة الوطنية وان�سع �سورها 
عليهم  تبخل  ومل  العراقين  امام  ابوابها  كرد�ستان  فتحت  عندما 
بها  مت��ر  كانت  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  رغ��م  وامل�ساندة  بالدعم 
احلركة التحررية الكردية اآنذاك خا�سة يف فرتة الثمانينات مثلما 

فتح اهايل الفرات االو�سط واجلنوب بيوتهم للكرد.
بعد ني�سان 2003 تامل الكثري من ابناء �سعبنا ان ي�ساراىل تغيري 
يف عقلية و�سلوك بع�س اطراف العملية ال�سيا�سية التي �ساهمت 
بهذا ال�سكل او ذاك يف كتابة الد�ستور واقراره الذي ر�سم يف اكرث 
املجتمع  بطبيعة  واع��رتف  املواطنن  وواجبات  حقوق  مادة  من 
اطراف  تكالب  الواقع من  اف��رزه  ما  ان  , غري  التعددية   العراقي 
�سيا�سية على ال�سلطة وجعلها غاية ولي�ست و�سيلة لتحقيق اهدف 
ال�سعب ,اثار �سدمة الغالبية من املواطنن غري امللوثن ) بجرثومة 
(�سوق امل�ساومات واملزايدات ال�سيا�سية التي اتخذت من همومهم 
للعديد من غري  ال�سيا�سية  للوجاهة  واآالمهم وت�سحياتهم ج�سرًا 
م�ستحقيها وللف�ساد ونهب ثروات الباد , غري مكرتثن بدعوات 
احلد من املزايدات , وااللتفات اىل م�سالح ال�سعب بكل مكوناته 
.. لذلك فان املواطنن ن�سدوا,  التغيري احلقيقي وهم يتوجهون 
اىل �سناديق االقرتاع , التغيري الذي يحقق تر�سيخ الدميقراطية 
املفا�سلة  ا�سا�س  على  م�ستقبلهم  بناء  يف  العراقين  وم�ساركة 

لاح�سن وعلى وفق مبداأ املواطنة ولي�س �سواه .
ويبدو ان بع�س اطراف العملية ال�سيا�سية توهموا بان اطاقهم 
ت�سريحات نارية ب�ساأن املنا�سب ال�سيادية قد يوفر لهم ا�سطفافًا 
جزئيًا ميكنهم من حتقيق هدفهم بالو�سول اىل هذه املنا�سب , ما 
يوؤكد جهلهم باأ�سول اللعبة ال�سيا�سية وكان االحرى بهم ان يعملوا 
لتنفيذ براجمهم املعلنة على ك�سب ر�سا كل ال�سعب بداًل من دغدغة 
 , ادعاءاتهم  وزيف  كذبهم  يك�سف  ما  �سرعان  منهم  جزء  عواطف 
كما كان ي�ستح�سن بهم ممار�سة حقهم املكفول د�ستوريًا , ملناق�سة 
مثل هكذا ق�سايا و�سمن القنوات الر�سمية بداًل من اتخاذ االعام 
و�سيلة الثارتها يف هذا الوقت الذي يعي�س فيه كل ال�سعب فرحة 

جناح االنتخابات .
 النقول �سوى ان الذين يروجون ملثل هذه االفكار ك�سفوا مبكرًا 
عن مامح جوهر وجوههم مع انها كانت معروفًة عند الكثري رغم 

كل م�ساحيق التجميل الإخفاء حقيقتها املري�سة !

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

�ل�سركة �لعامة لتجارة �حلبوب - �لق�سم �لقانوين
رقم املناق�سة/2010/5 - رقم التبويب/3342    

بريد االلكرتوين:-
IMPORT1@iqgrainb.com
IMPORT2@iqgrainb.com

            IMPORT3@iqgranib.com

اعالن للمرة الثانية
تعلن ال�سركة العامة لتجارة احلبوب عن مناق�سة حتميل وتفريغ يف �سومعة الر�سافة.

فعلى الراغبن باال�سرتاك يف املناق�سة وفق ال�سروط واملوا�سفات مراجعة الق�سم القانوين يف مقر ال�سركة 
الكائنة يف باب املعظم ل�سراء ال�سروط واملوا�سفات مقابل دفع مبلغ قدره )500000( فقط خم�سمائة األف 
دينار غري قابل للرد و�سيكون اآخر موعد لقبول العطاءات لغاية ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا ليوم )االأحد( 
املوافق 2010/3/28 مع تاأمينات اأولية ب�سك م�سدق من احد امل�سارف يف بغداد اأو كفالة م�سرفية الأمر 
ال�سركة با�سم املناق�س ح�سرًا ونافذة ملدة ثاثة اأ�سهر من تاريخ غلق املناق�سة عن دخول وح�سن التنفيذ 
مببلغ قدره ) 100000000( مئة مليون دينار ويف حالة تقدمي التاأمينات من خارج بغداد فيكون عن طريق 
فروعنا يف املحافظات وار�سالها مبوجب كتاب ر�سمي مزود بو�سل قب�س من الفرع, اأما بخ�سو�س خطاب 

ال�سمان فري�سل مع تاأييد �سحة �سدوره من مواقعنا على ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات التالية:
الوثائق املطلوبة

- كتاب تاأييد ت�سجيل املتقدم يف الهيئة العامة لل�سرائب
- �سورة هوية االأحوال املدنية

- بطاقة ال�سكن
- البطاقة التموينية

- البيانات االأخرى املطلوبة بالعطاء 
- �سهادة تاأ�سي�س ال�سركة

و�سوف يهمل اأي عطاء غري م�ستويف ال�سروط اأعاه و�سيتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعان 
واأية م�ساريف اخرى..

املدير العام وكالة 

�إع��������الن 
املناق�سة املرقمة ك د/1 2010  ))نقل منت�سبي املديرية((

وزارة  ت�سكيات  احدى  الكرخ  كهرباء  لتوزيع  العامة  املديرية  تعلن 
من  الراغبن  فعلى  املديرية((  منت�سبي  ))نقل  مناق�سة  عن  الكهرباء 
على  تقدمي عطاءاتهم  العراق  داخل  ر�سميًا  امل�سجلة  واملكاتب  ال�سركات 
التي ميكن احل�سول  املوا�سفات وال�سروط  املذكورة وح�سب  املناق�سة 
الكائن يف  العامة  املديرية  التجارية يف مقر  ال�سوؤون  عليها من مديرية 
بغداد � اال�سكان جماور معهد الرتاث ال�سعبي لقاء مبلغ قدره )50000( 
خم�سون األف دينار عراقي غري قابل للرد على ان يرفق مع العطاء و�سل 
املناق�سة  يف  املحددة  وال�سروط  املطلوبة  والوثائق  للمناق�سة  القب�س 
املناق�سة  رقم  عليه  موؤ�سر  وخمتوم  مغلق  ظرف  يف  جميعها  وتو�سع 
موعد  اآخر  باأن  علمًا  العطاءات  �سندوق  يف  ويو�سع  الغلق  وموعد 
االحد(  )ليوم  ظهرًا  الواحدة  ال�ساعة  متام  يف  �سيكون  العطاء  لقبول 
اأو  لل�سروط  م�ستوٍف  غري  عطاء  كل  و�سيهمل  امل�سادف)2010/3/14( 
يرد بعد تاريخ الغلق واملديرية غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات ويتحمل 

من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االإعان.

�ملديرية �لعامة لتوزيع كهرباء �لكرخ

املدير العام  

PUKmedia  /اأربيل
كرد�ستان  اقليم  حكومة  رئي�س  اوع��ز 
ذات  اجلهات  اىل  �سالح  برهم  الدكتور 
اىل  الت�سهيات  جميع  بتقدمي  العاقة 
وعوائل  الكيمياوية  اال�سلحة  �سحايا 
ال�سهداء.  وقال   خال ا�ستقباله  وفدًا 
من جمعية �سحايا اال�سلحة الكيمياوية 
واجباتنا  اوىل  م���ن  ان  االق��ل��ي��م  يف 
و�سحايا  ال�سهداء  ب��ع��وائ��ل  االه��ت��م��ام 

اال�سلحة الكيمياوية.  
واكد رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان, ان 
املعي�سي  امل�ستوى  حت�سن  على  العمل 
الهايل مدينة حلبجة و�سحايا اال�سلحة 

الكيمياوية وعاجهم من الواجبات التي 
تقع على عاتق حكومة اقليم كرد�ستان, 
م�سريًا اىل ان احلكومة �ستويل اهتمامًا 
خا�سًا مبدينة حلبجة عن طريق برنامج 
افتتاح  �سيتم  االطار  مدرو�س ويف هذا 

جامعة يف املدينة. 
اال�سلحة  ���س��ح��اي��ا  ج��م��ع��ي��ة  وك���ان���ت 
الكيمياوية قد عر�ست خال اللقاء الذي 
ح�سره جميد حممد اأمن وزير �سوؤون 
ال�����س��ه��داء وامل��وؤن��ف��ل��ن م��ط��ال��ب��ه��ا ومن 
�سمنهاان تويل حكومة اقليم كرد�ستان 
اال�سلحة  ب�����س��ح��اي��ا  اك����رب  اه���ت���م���ام���ًا 

املحظورة.

�سالح: من و�جبنا �الهتمام بعو�ئل �ل�سهد�ء 
اأربيل / اآكانيوز

اإٌقليم كرد�ستان  مهام عمله  با�سر القن�سل الرتكي يف 
وذلك على خلفية العاقات االيجابية التي برزت اإىل 

الواجهة موؤخرا بن الطرفن.
 وقالت حكومة االإقليم يف بيان لها اأن م�سوؤول دائرة 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
االإقليم  يف  ال��رتك��ي  القن�سل  التقى  م�سطفى  ف��اح 
عمله  مهام  االأخ��ري  مبا�سرة  اأعقاب  يف  �ساجلن  اآي��دن 

الر�سمية. 
"اأهمية  اإىل  تطرقا  اجلانبن  اأن  البيان  يف  وج���اء 
اإقليم  يف  تركيا  جلمهورية  العامة  القن�سلية  افتتاح 

كرد�ستان". 
واأعرب م�سطفى عن ا�ستعداد حكومة االإقليم لتقدمي 

الرتكي,  القن�سل  م��ع  والت�سامن  الت�سهيات  كافة 
بح�سب البيان, الذي اأ�سار اأي�سا اإىل اأن اجلانبن بحثا 
الثنائية يف جميع املجاالت".  "�سبل تعزيز العاقات 
وكانت عاقات اإقليم كرد�ستان العراق قد حت�سنت اإىل 
حد كبري مع تركيا وذلك خال زيارة وزير اخلارجية 
الرتكي  الداخلية  ووزي��ر  اأوغلو  داود  اأحمد  الرتكي 
عندما  حدة,  على  كًا  املا�سي  العام  االإقليم,  لعا�سمة 

التقيا بكبار امل�سوؤولن يف االإقليم. 
ال�سنوات  يف  توترًا  وانقرة  االإقليم  عاقات  و�سهدت 
الكرد�ستاين,  العمال  ح��زب  ق�سية  نتيجة  املا�سية 
والذي قالت تركيا حينها اإن امل�سوؤولن الكرد يقدمون 
اإقليم كرد�ستان يف  نفته حكومة  الذي  االأمر  له,  دعما 

منا�سبات عدة.

PUKmedia  /اأربيل
التي  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ���س��م��ن 
اقليم  ح��ك��وم��ة  ب���ن  اب���رم���ت 
كرد�ستان واحلكومة االمريكية 
االثار  حماية  معهد  لتاأ�سي�س 
ال��ع��راق��ي��ة, ومب��ن��ا���س��ب��ة امت��ام 
املكتبة  واإع��م��ار  ترميم  عملية 
العامة واملعدة للمعهد املذكور, 
ديوان  يف  جرت  مرا�سيم  ويف 
حمافظ  وق��ع  ارب��ي��ل,  حمافظة 
اربيل نوزاد هادي بروتوكوال 
العراقي  االثار  معهد  لتاأ�سي�س 
يف ارب��ي��ل, م��ع ك��ل م��ن براين 
ل���ي���ون مم��ث��ل م���رك���ز االع���م���ار 
الدويل, و�سارا مريكادو ممثل 

ف��ري��ق االع���م���ار االق��ل��ي��م��ي يف 
  ,RRT االم��ري��ك��ي��ة  ال�����س��ف��ارة 
املركزية  املكتبة  مبنى  لت�سليم 

اىل املعهد املذكور. 
تنفيذ  ال����ربوت����وك����ول  و����س���م 
لتاأ�سي�س  م�����س��رتك  م�����س��روع 
م��ع��ه��د االآث��������ار ال���ع���راق���ي يف 
وذلك  كرد�ستان  اقليم  عا�سمة 
 15 ق��دره��ا  م�سرتكة  مبيزانية 
دوالر  ال����ف   500 و  م��ل��ي��ون��ًا 
امريكي, وذلك من اجل حماية 
عنها  والبحث  والتنقيب  االآثار 
باال�سافة  تاريخيا  وحتليلها 
يف  العاملة  الكوادر  تديب  اىل 

هذا املجال.

�لقن�س�ل �لرتك��ي يب��ا�س�ر ع�م�ل�ه 

تاأ�سي�س معهد �آثار باأربيل 
ال�سليمانية / املدى

با�سرت اللجان املتخ�س�سة اعمالها للتهياأة  و ا�ستكمال اال�ستعد 
ادات الحياء ذكرى ق�سف مدينة حلبجة باال�سلحة الكمياوية, 
الذي ي�سادف يوم 16 اآذار/ مار�س . وقال مدير ادارة ن�سب 
العام �سي�سهد زيادة  , ان هذا  التذكاري �سرخيل غفار  حلبجة 
غالبية  ب��داأت  وق��د  املنا�سبة,  ه��ذه  احياء  يف  امل�ساركة  ن�سبة 

اللجان اعملها يف تنظيم الن�ساطات اخلا�س.
�سي�سهد  احل��ايل  العام  "هذا  ان  بح�سب)اآكانيوز(  واو���س��ح 
ح�سورًا وا�سعًا للم�ساركن يف احياء الذكرى ال�سنوية لق�سف 
العراقي  النظام  الكيمياوية من قبل   مدينة حلبجة باال�سلحة 
حكومة  يف  واملوؤنفلن  ال�سهداء  "وزارة  ان  مبينا  ال�سابق", 
ذكرى  احياء  مهمة  تويل  عاتقها  على  اخ��ذت  كرد�ستان  اقليم 
الذكرى  مرا�سيم  فعاليات  على  واال���س��راف  حلبجة,  فاجعة 

االليمة".
وتابع بالقول "ولهذا الغر�س مت ت�سكيل عدد من اللجان الحياء 

االت�ساالت,  وجلنة  للمهرجان,  العليا  كاجلنة  املنا�سبة  هذه 
بالعمل  حاليًا  تقوم  واتي  املالية,  واللجنة  التن�سيق,  وجلنة 
على التح�سري الحياء املنا�سبة, كل ح�سب تخ�س�سه". واأكد ان 
جلنة االت�ساالت قامت بتوزيع الدعوات للفنانن الت�سكيلين, 
يف  امل�ساركة  ب�ساأن  معهم  التن�سيق  بهدف  والفنانن  والكتاب 
التي  االعمال  بعدها توثيق  ليتم  احياء ذكرى ق�سف حلبجة, 

يقدمها الفنانن والكتاب بهذا املنا�سبة".
حلبجة  فاجعة  ذك��رى  احياء  "مرا�سيم  ان  اىل  غفار  وا���س��ار 
مبينا  خطابات"  ث��اث��ة  ال��ق��اء  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ه���ذا  �ستقت�سر 
اذ  خمتلفًا,  العام  هذا  املنا�سبة  احياء  يكون  ان  بالقول"ناأمل 
بامل�ساركن,  للرتحيب  خطابات  ثاثة  القاء  على  �ستقت�سر 
اقليم  حكومة  وكلمة  حلبجة,  ق�ساء  قائممقام  كلمة  تت�سمن 
كرد�ستان, وكلمة عوائل �سهداء حلبجة". اىل ذلك يرى رئي�س 
جتمع �سحايا الق�سف الكيماوي ملدينة حلبجة, اأنه بالنظر اىل 
توايل االحداث املهمة هذا العام مع اقرتاب موعد ذكرى فاجعة 

مثل   ,1988 اذار  يف  الكيماوية  باال�سلحة  وق�سفها  حلبجة 
املحكمة  قرار  وكذلك  الق�سية  هذه  يف  الرئي�سي  املتهم  اع��دام 
"االبادة  ب�  حلبجة  ق�سية  باعتبار  العليا  العراقية  اجلنائية 
العام  هذا  الذكرى  هذه  احياء  مرا�سيم  تكون  اأن  اجلماعية" 
قاموا  للذين  جوائز  توزيع  وتت�سمن  تقليدية  وغري  متميزة 
القادر  . وقال عبد  اذار/مار�س 1988  ال�سحايا يف 16  بدفن 
رئتيه  عمل  بفقدان  ت�سبب  ال��ذي  الق�سف  جرحى  اح��د  وي�س 
بنحو 16% "اأنا �سهيد حي لهذه الفاجعة وان تعاطّي لادوية 
واأ�ساف  حلياتي".  مازما  �سيئا  ا�سبح  واحلقن  واحلبوب 
وي�س الذي فقد ثمانية من افراد عائلته جراء الق�سف, "مرت 
على ذكرى فاجعة حلبجة 22 عاما ومل نقوم باحياء مرا�سيم 
التي  الكارثة  حجم  مب�ستوى  تكون  لها,  ومنوذجية  مهيبة 
جتمع  رئي�س  القادر  عبد  لقمان  وق��ال  املدينة".  لها  تعر�ست 
بح�سب)اآكانيوز(  حلبجة  ملدينة  الكيماوي  الق�سف  �سحايا 
ب�سبب  حلبجة  مدينة  الهايل  بالن�سبة  خمتلف  العام  "هذا  اإن 

ال��ذك��رى متخلفة  ت��ك��ون  اأن  ل��ذل��ك يجب  وج���ود ع��دة ح���وادث 
اي�سا". واأ�ساف  "نحن كتجمع �سحايا مدينة حلبجة �سنقوم 
باعداد ن�ساطات خمتلفة يف هذه الذكرى ون�سرف عليها . ويقع 
ق�ساء حلبجة على م�سافة 81كم جنوب �سرق ال�سليمانية, وقد 
تعر�س لق�سف باالأ�سلحة الكيمياوية من ِقبل مقاتات النظام 
العراقي ال�سابق, ما اأدى اىل مقتل خم�سة اآالف و جرح اأكرث 

من 10 اآالف, وذلك بح�سب التقديرات غري الر�سمية.
وعقدت املحكمة اجلنائية العراقية العليا اوىل جل�ساتها للحكم 
يف ق�سية حلبجة يوم 21 كانون االول/ دي�سمرب عام 2008, 
يناير  الثاين/  كانون   17 يوم  النهائي  قرارها  ا�سدرت  وقد 
املا�سي باعدام علي ح�سن املجيد, ا�سافة اىل فر�س عقوبات 
الفاجعة.  تلك  ع��ن  امل�����س��وؤول��ن  بحق  خمتلفة  مل��دد  بال�سجن 
التمييز  حمكمة  اعتربت  اجل��اري,  مار�س  اآذار/   1 يوم  ويف 
تطهري  جرمية  الكمياوية  باال�سلحة  حلبجة  �سرب  العراقية, 

عرقي"جينو�سايد".

حلبجة ق�����س��ف  ذك�����رى  الإح����ي����اء  ك���ب���رة  �����س���ت���ع���د�دت 
برهم �صالح

مواطنو اربيل يحتفلون بذكرى حترير مدينتهم


