
KRG / أربيل�
جميع  ب����ارزاين   م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  هناأ 
امل��واط��ن��ن يف  ث��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زة حل�سولها  ال��ق��وائ��م 
االنتخابات �ساكرًا ال�سعب الكرد�ستاين م�ساركته الفاعلة 
فيها , م�سريًا يف بيان �سدر مبنا�سبة اعالن النتائج �سبه 
النهائية الإنتخابات جمل�س النواب  عن متابعته االحداث 

وملا يجري من م�ساورات بن القوى ال�سيا�سية.
وجاء يف البيان ان املفو�سية العليا امل�ستقلة لالإنتخابات 
كانت قد اأعلنت يوم اجلمعة املا�سي النتائج �سبه النهائية 
املنا�سبة  وبهذه  العراقي,  ال��ن��واب  جمل�س  الإنتخابات 
كرد�ستان  �سعب  اأخ���رى  م��رة  ون�سكر  الفر�سة  ننتهز 
توجهوا  الذين  الالجئن,  والكرد  امل�ستقطعة  واملناطق 
بكثافة كبرية للم�ساركة يف االإنتخابات, ونوجه تهانينا 
اىل القوائم كافة التي ح�سلت على ثقة امل�سوتن, بالرغم 
من وجود عدة نواق�س ونتائج مزورة يف بع�س املناطق 
وخا�سة يف املو�سل وق�ساء احلويجة, ولكن ب�سكل عام 

جرت عملية االإنتخابات ب�سورة جيدة. 
االأح��داث  بدقة  نتابع  نحن  البيان:  يف  ب���ارزاين  وق��ال 
الفائزة,  االأط���راف  مع  �سنجتمع  املقبلة  االأي���ام  وخ��الل 
و�سنعلن املوقف الر�سمي الإقليم كرد�ستان جلميع ال�سعب 

العراقي والكرد�ستاين. 
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رئي�س الإقليم  يهنئ القوائم 
الفائزة بالنتخابات

وديع غزو�ن

ثوابت �سرتاتيجية

القوى  ج��ه��ود  ت��رك��زت   , االن��ت��خ��اب��ات  نتائج  اإع���الن  بعد 
القادمة.  اآلية ت�سكيل احلكومة  ال�سيا�سية على  والكيانات 
اي  حماور  الكربى  الفائزة  القوائم  تت�سدر  ان  وطبيعي 
مباحثات ب�ساأن هذا املو�سوع الذي يتطلب حتالفًا برملانيًا 
قادرًاعلى توفري غطاء د�ستوري و�سرعي  الختياررئي�س 
عديدة  نظر  ووج��ه��ات  تكهنات  و���س��ط  خا�سة  ال����وزراء 

ومتباينة ب�ساأن ال�سخ�س املقبول لتبووؤهذا املن�سب .
يف �سوء كل ما جرى ويجري كان ومازال  الطرف الكردي 
ي�سكل وكما يحلو للبع�س ان ي�سميه ) بي�سة القبان( التي 
�سرتجح كفة هذا الطرف او ذاك يف معادلة الت�سابق على 

ت�سكيل احلكومة .
ت�ستت  م��ع��روف��ة  وحل�����س��اب��ات  يتمنى  البع�س  ان  وم���ع 
لالآخرين  يوحي  ان  حم��اواًل   , بغداد  يف  الكردي  املوقف 
خاطئة,  وروؤى  معلومات  اىل  م�ستندًا   , وحدته  �سعوبة 
الكرد�ستانية   ال�سيا�سية  وال��ق��وى  ال��ت��ي��ارات  جميع  ف��ان 
اختالف  ان  ,اعلنت  االن��ت��خ��اب��ات  يف  املعار�سةالفائزة 
من  عدد  ب�ساأن  الكرد�ستاين  التحالف  مع  النظر  وجهات 
االآن  ال  يدفعها  لن   , كرد�ستان  الإقليم  الداخلية  الق�سايا 
ال�سرتاتيجية  بامل�سالح  التفريط  عن  امل�ستقبل  يف  وال 
لكرد�ستان و�سعبه, و�سيكون موقفها متطابقًا مع التحالف 
الكرد�ستاين  الذي ح�سد 42 مقعدًا, يف حن ح�سلت قائمة 
التغيري على ثمانية مقاعد واالحتاد اال�سالمي على اربعة 

امقاعد واجلماعة اال�سالمية مقعدين .
م�سعود  الرئي�س  مقدمتهم  ويف  االإقليم  يف  امل�سوؤولون 
بارزاين ا�سار يف اكرث من منا�سبة , حتى قبل االنتخابات, 
عليه   يح�سل  منجز  اي  ب��ان  تتمثل  جوهرية  حقيقة  اىل 
ل��ك��ل ح���زب او فرد  االك�����راد  ه��و حم�سلة ج��ه��د م�����س��رتك 
تعزيز  على   ويحر�س  اجلديدة  كرد�ستان  بتجربة  موؤمن 
دون  ت�ستقيم  ان  المي��ك��ن  ال��ت��ي  الدميقراطية  م�سريتها 
معار�سة نا�سجة وواعية لدورها امل�سوؤول ,  وهذا يعني 
من  وغ��ريه  الكرد�ستاين  التحالف  مقاعد  ان  اآخ��ر  ب�سكل 
القوى  هي من ح�سة ال�سعب الكردي ككل .. مع اال�سارة 
اىل حقيقة مهمة هي ان من يحرتم ارادة مواطنيه ينبغي 

عليه ان يلتزم بخياراتهم مهما كانت . 
التجربة  م�ستقبل  ب�ساأن  والطماأنينة  للثقة  يدعو  فالذي   
الكرد�ستانية , ومع اقرارنا باالخطاء التي ا�سرتها ب�سكل 
قائمة  املعار�سة   ال�سيا�سية  احلركات  قبل  وحتى  مبكر 
التحالف الكرد�ستاين, االميان   بوحدة املوقف واخلطاب 
امللتزم بالثوابت ال�سرتاتيجية ,  الذي اعلنت عنه االطراف 
الكرد�ستانية كافة ب�سكل غري م�سبوق ومميز حيث ان كل 
تكتل اكد اميانه وانحيازه اىل م�سلحة ال�سعب  ,حتى قبل 
ان ي�سار اىل عقد مباحثات او م�ساورا ت لت�سكيل حتالف 
قوة  عالمة  وهو  القادم  النواب  جمل�س  يف  موحد  ك��ردي 

للموقف الكرد�ستاين م�ستقباًل .
 ما ناأمله ان يكون موقف اجلميع يف االيام املقبلة متنا�سبًا 
تعقيداتها  على  احد  اليختلف  التي  املرحلة  متطلبات  مع 
مثلما تعي القوى ال�سيا�سية يف كرد�ستان بان الكثري من 
وهو   , بعد  تتحقق  مل  زال��ت  ما  الكردي  ال�سعب  تطلعات 

مايجب ان ت�سعه يف اوىل اولوياتها .

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

�أربيل  /�آكانيوز
العاملية  ميتال(  )ار���س��ل��و  �سركات  جمموعة  اعلنت   
عزمها  احلديدية,   ال�سناعات  جمال  يف  املتخ�س�سة 
بكلفة  احلديدية  لل�سناعات  كبري  معمل  ان�ساء  على 

130 مليون دوالر يف اقليم كرد�ستان العراق.
"اننا  اال�ستثمار هري�س حمرم   رئي�س هيئة  وا�ساف 

يف مرحلة االعداد والتح�سري الن�ساء معمل ال�سناعات 
احلديدية, امل�سروع الذي يجري تنفذه بالتعاون بن 
�سركة فرن�سية واخرى تركية يف حمافظة ال�سليمانية, 
ون�سعى االن لتاأمن املكان املنا�سب متهيدا لبدء العمل 
واالنتاج يف هذا املعمل". وكانت �سركة )ار�سلو ميتال( 
قد اعلنت يف وقت �سابق عن توقيع اتفاقية تعاون مع 

�سركة)داين( الرتكية بغية البدء بتنفيذ امل�سروع خالل 
الربع الثاين من العام احلايل, واكمال اجنازه خالل 

نهاية العام املقبل, بح�سب م�سادر اعالمية فرن�سية.
من  تتخذ  م��ي��ت��ال(  )ار���س��ل��و  �سركة  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وتنتج  لها  رئي�سًا  مقرًا  اوروب��ا(   لوك�سمبورغ)غربي 

250 الف طن حديد �سنويًا. 

اإن�����س��اء م��ع��م��ل ل��ل�����س��ن��اع��ات احل��دي��دي��ة 

ال�سليمانية  ف�����ي  ���س��ج��رة  األ���ف   13 زراع����ة 

وز�رة �ل�سناعة و�ملعادن/قطاع �ل�سناعات �لهند�سية

�سركة ابن ماجد العامة � الب�سرة
ن�سر �إعادة �إعالن مناق�سة رقم 4/م/ب ن م/2010

مو�سوعها جتهيز حمامل �أنابيب خا�سة بالفرن �حلر�ري �لتابع مل�سفى �لديو�نية 
)��ستري�دية � �ملرة �لثانية(

تدعو �سركة ابن ماجد العامة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�سا�س لال�سرتاك يف املناق�سة اال�ستريادية املبينة يف اجلدول 
املبن اأدناه ومراجعة مقر ال�سركة يف حمافظة الب�سرة � قرب �ساحة �سعد للح�سول على اأوراق املناق�سة لقاء مبلغ قدره )25000(
فقط خم�سة وع�سرون األف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �سندوق العطاءات يف مقر ال�سركة مبوعد اأق�ساه نهاية 

الدوام الر�سمي ليوم الغلق املبن اأدناه وعلى اأن:�
 � يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�سم ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم املادة, االول فني والثاين جتاري والثالث 

يحتوي على امل�ستم�سكات املطلوبة وت�سمل:
* �سهادة تاأ�سي�س ال�سركة او هوية ت�سنيف املقاولن اأو هوية غرفة التجارة.

* تاأمينات اأولية بن�سبة 1% من مبلغ املناق�سة ب�سك م�سدق اأو خطاب �سمان من م�سرف عراقي معتمد او كفالة م�سرفية �سامنة 
او �سندات القر�س ال�سادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة ال�5% عند ر�سو املناق�سة.

* كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�سرائب ل�سنة 2010.
* و�سل �سراء املناق�سة.

- ال�سركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعالن.

تدعو ال�سركة كافة امل�ساركن حل�سور املوؤمتر الذي ينعقد يف مقرها يف ال�ساعة العا�سرة �سباحًا قبل �سبعة اأيام من تاريخ الغلق 
املبن اأدناه وكذلك ح�سور اإجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة التا�سعة �سباحًا لليوم الذي يلي تاريخ الغلق املذكور. 

- يهمل اأي عطاء غري م�ستوف لل�سروط اأعاله.

Ministry of industry & minerals/ IBN- MAJID state company
Re - Announcement Tender )for second time(

Subject: Tender No. 4/T/ IBM/2010

IBN - MAJID state company one of Ministry of industry & minerals formations 
Located in Basrah- near SAAD Square, publishes the Tender No.4/T/IBM/2010 
to provide us with )Supports and pipe fittings(.
Whoever specialized producing & manufacturing companies, desire to participate 
in said tender shall present history of company it's establishment & similar 
activities implemented earlier and what proves the company situation from formal 
authorities & contact with company headquarter/commercial department to 
receive a copy of terms and specifications for set requirements from basic origins 
against sum of )25000( I.D. unrecoverable for each tender.
Moreover, the offer should be presented in closed and stamped three envelopes 
)technical, commercial & documents( indicating to the name of bidder and tender 
enclosing purchase receipt in addition to present certified cheque or bank letter 
of guaranty issued to order of IBN-MAJID state company supplies in 1% of the 
submitted offer amount , and to be the validity of L/G as minimum two months 
of closing date.
The fast date for presenting the offers is 14:00 afternoon dated sun. 11 /4/ 2010 let 
be `known on details of tender and specifications on website of Ministry )www.
industry.gov.iq( or our company Web site:- www.ibnmajidco.com
A conference will be sun. 4 /4 /2010 at 10:00 a.m. to respond on enquires of said 
tender.
IBN-MAJID CO. is not bound to accept the lowest offers prices To whom tender 
awarded will bear the publicity expenses.

Best regards
A BDUL- MUTTALIB MATTROOD FAISAL 
Director general 
22 /3/ 2010

�أربيل / �ملدى
ا�ستعر�س رئي�س برملان كرد�ستان الدكتور 
امل��رك��ز االأمني  ك��رك��وك��ي م��ع وف���د  ك��م��ال 
الدميقراطية  اأو���س��اع  اجل��دي��د  االأم��ريك��ي 
كرد�ستان  اإقليم  يف  امل�سرتك  والتعاي�س 

ومهام الربملان وتركيبته. 
االمريكي  ال��وف��د  م��ع  ك��رك��وك��ي  ب��ح��ث  و   
عقب  ال���ع���راق  يف  ال�سيا�سية  االأو����س���اع 
احلكومة  ت�سكيل  وع��م��ل��ي��ة  االإن��ت��خ��اب��ات 
الوفد,  للقاء  �سعادته  معربًا  عن  اجلديدة, 
و�سرح اإ�سرتاتيجيات واأهداف مهام برملان 
�سعب  متثل  ال��ت��ي  وتركيبته,  ك��رد���س��ت��ان 
كرد�ستان ونال عرب هذه الرتكيبة اأ�سوات 

غالبية مواطني اإقليم كرد�ستان.
اإننا ننظر بعن امل�ساواة اىل جميع   وقال 
الربملان  داخ����ل  وامل��ك��ون��ات  امل��ج��م��وع��ات 
ون�سعى اىل حل امل�ساكل ومعاجلة العقبات 
اأف�����س��ل احللول.  واإي���ج���اد  احل�����وار  ع���رب 
قطعت  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 
بحاجة  كرد�ستان  اإقليم  يف  كبريًا  �سوطًا 
اىل الدعم الكامل من دعاة الدميقراطية كي 
ترت�سخ على وجه اأف�سل واأن ي�ستفيد منها 

االآخرون.
يف  ال�سيا�سية  ب��االأو���س��اع  يتعلق  وفيما   
العراق عقب االإنتخابات اأكد رئي�س برملان 
وعلى  كرد�ستان  اإقليم  يف  اأننا  كرد�ستان 
لهذه  واإن��ت��ق��ادات��ن��ا  مالحظاتنا  م��ن  ال��رغ��م 
قبولنا  اأبدينا  فاإننا  االإنتخابية  العملية 
اأن  هو  يهمنا  ما  واأن  االإنتخابات,  لنتائج 
حكومة  القادمة  العراقية  احلكومة  تكون 
الوطنية  التوجهات  تراعي  وطنية  �سراكة 
بالدميقراطية  االإمي������ان  ك��ام��ل  وت���وؤم���ن 
الد�ستور  تنفيذ  على  وتعمل  والفيدرالية 
باإجراء  تقوم  واأن   140 امل���ادة  وال�سيما 
وحت�سم  البالد  يف  �سامل  �سكاين  اإح�ساء 
امل�����س��اك��ل ال��ع��ال��ق��ة ب���ن ب���غ���داد واإق��ل��ي��م 

كرد�ستان. 
 كماا�ستقبل الدكتور كمال كركوكي رئي�س 
برملان كرد�ستان يف مكتبه اخلا�س مببنى 
املانيا  جامعات  طلبة  م��ن  ع���ددًا  ال��ربمل��ان  
كرد�ستان  ب��رمل��ان  زاروا  ال��ذي��ن  واأم��ريك��ا, 
طلبة  اإحت���اد  واأع�����س��اء  �سكرتري  يرافقهم 

كرد�ستان.
الدين  حميي  �سلري  ح�سرته  لقاء  وخ��الل 

يف  العايل  والتعليم  الرتبية  جلنة  ع�سو 
اأهداف  اىل  الوفد  اأع�ساء  اأ�سار  الربملان, 
زاروا  حيث  كرد�ستان,  اإقليم  اىل  زيارتهم 
ال�سرق  اىل  علمية  �سفرة  �سمن  كفريق 

ولبنان,  و�سوريا  االأردن  من  كاًل  االأو�سط 
الزيارة  ه��ذه  اإزاء  �سعادتهم  عن  وع��ربوا 
حيث  كرد�ستان,  الإقليم  االأوىل  تعد  التي 
ت��وج��ه��وا اىل م���زار اخل��ال��دي��ن وع���دد من 

يف  احلا�سل  التقدم  وو�سفوا  املوؤ�س�سات, 
يف  والتجربة  والتنمية  االإع��م��ار  جم��االت 

اإقليم كرد�ستان بالنموذج احلي.
كركوكي  كمال  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 
للقاء  �سعادته  عن  كرد�ستان  برملان  رئي�س 
االأ�سا�سية  امل��ه��ام  ع��ن  ن��ب��ذة  ال��وف��د, وق���دم 
ال��ت��ي مت��ث��ل �سعب  ل��ل��ربمل��ان وت��رك��ي��ب��ت��ه 

كرد�ستان.
ب�ساأن  التطورات  اآخر  ال�سوء على   واألقى 
ونتائج  ال��ع��راق  يف  ال�سيا�سية  االأو���س��اع 
ال�سنوات  يف  العراق  وحاجة  االإنتخابات 
ال�سيا�سي  ال��ت��واف��ق  اىل  ال��ق��ادم��ة  االأرب����ع 
وحل  ال��د���س��ت��ور  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���ب���الد  الإدارة 
امل�ساكل العالقة بن االإقليم والعراق ومنها 
ب��ال��د���س��ت��ور وحل  امل����ادة 140 واالإل���ت���زام 
وقانون  وامل��ي��زان��ي��ة  البي�سمركة  ق�سايا 

النفط والغاز.
اآخ����ر م��ن ح��دي��ث��ه ع��رب رئي�س  يف ج��ان��ب 
الربملان عن اأمله يف تبادل زيارات الوفود 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  ب��ن  والثقافية  العلمية 
امل��ت��ب��ادل��ة من  ال��ع��امل واالإ���س��ت��ف��ادة  ودول 

جتارب بع�سهم البع�س.

اأمريك��ي  وف��د  م����ع  الربمل��ان  مه����ام  ي�ستعر���س  كركوك��ي 

�ربيل/ �سايل جودت
ال��رتب��ي��ة يف حكومة  وزي���ر  اع���رب 
دزه  �سفن  العراق  كرد�ستان  اقليم 
يي عن كامل دعمه للجهود املبذولة 
بالواقع  ل��ل��ن��ه��و���س  االإق���ل���ي���م,  يف 
وتطوير  وحم��واالم��ي��ة  ال���رتب���وي 
الب�سرية  وال�����ق�����درات  امل����ه����ارات 

للمعلمن واملدر�سن.
 ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه , املديرية 
التابعة  والتدريب  للمعاهد  العامة 
�سناعة  اعدادية  و  الرتبية  ل��وزارة 
االهلية  ب���اال  م��در���س��ة  و  امليكانيك 
مع  خاللها  اجتمع  حيث  اربيل,  يف 

التدري�سي  والكادر  االداري��ة  الهيئة 
املوؤ�س�سات  ه���ذه  اق�����س��ام  وت��ف��ق��د 

الرتبوية عن كثب. 
الوزير  الزيارات بحث  وخالل هذه 
الواقع الرتبوي   KRG وبح�سب  
و�سري العملية الرتبوية و�سبل ازالة 
املعوقات التي تعرقل �سري العملية. 
املديرية  زي���ارت���ه  خ���الل  ت��ف��ق��د  ك��م��ا 
دورًة  وال��ت��دري��ب,  للمعاهد  العامة 
 )TOT( ال������  ت���دري���ب  جم����ال  يف 
منظمة  ق���ب���ل  م����ن  ت���ن���ف���ذ  وال����ت����ي 
املجل�س  مع  بالتعاون  اليوني�سيف 
 British( ال��ربي��ط��اين  ال��ث��ق��ايف 

مع  وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق   )Council
 30 لتدريب  االقليم,  تربية  وزارة 
مدر�سا ومديرا وم�سرفا تربويا, من 
ملحافظة  التابعة  كوي�سنجق  منطقة 

اربيل. 
���س��ف��ن حم�سن  اك���د  ل���ه  ك��ل��م��ة  ويف 
ال���دورات  ه��ذه  مثل  اهمية  دزةي���ي 
يف تطوير القدرات وتنمية املواهب 
الرتبوية,  ال��ك��وادر  ل��دى  الب�سرية 
ودع��������ااىل ت��و���س��ي��ع دائ�������رة ه���ذه 
عدد  اك��رب  ت�سمل  بحيث  ال����دورات 
كرد�ستان  اقليم  يف  الرتبوين  من 

وعموم مناطق العراق.

�أربيل / �ملدى
للدرا�سة  وال�سيا�سة  القانون  كلية  يف  ال�سيا�سة  ق�سم  نظم 
امل�سائية يف اأربيل حفال تكرمييًا  ح�سره عدد من امل�سوؤولن 
احلزبين واحلكومين للتعبري عن االإحرتام والتقدير لعمل 
اإقليم كرد�ستان و  الت�سكيلة احلكومية اخلام�سة يف  وجهود 
لتطوير  جهود  من  بذلته  ما  على  ب��ارزاين  رئي�سهانيجريفان 
الكلمات  احلفل  يف  والقيت  وال��رتب��وي.   التعليمي  ال��واق��ع 
تقدمي  يف  اخل��ام�����س��ة  الكابينة  جل��ه��ود  واإح���رتام���ا  ت��ق��دي��را 
 16 ال�  الفرع  م�سوؤول  جنار  اأم��ن  كاك  القى  حيث  اخلدمات 

مبنجزات  فيها  اأ�ساد  كلمة  الكرد�ستاين  الدميقراطي  للحزب 
تلك الكابينة, ثم قدم فاروق جميل وزير العدل ال�سابق  كلمة 
الكابينة  جناح  يف  ب��ارزاين  نيجريفان  دور  اىل  فيها  اأ�سار 
اإدارة  اآن��ذاك مل يكن �سهال يف  اأن العمل  اخلام�سة , مو�سحا 
له  كان  اآن��ذاك  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  لكن  موحدة,  حكومة 

الدور يف اإدارتها الناجحة. 
بعدها قدم زيرك كمال ممثال عن نقابة ال�سحفين كلمة اأ�سار 
فيها اىل املكت�سبات التي حتققت لل�سحفين واملثقفن يف ظل 

حكومة الكابينة اخلام�سة. 

وزير الرتبية يوؤكد اأهمية النهو�س بالواقع الرتبوي

ندوة ب�ساأن عمل الكابينة اخلام�سة للحكومة 

�ل�سليمانية/�آكانيوز
 ذك���ر م��دي��ر ك��م��رك ب��ا���س��م��اخ ال���دويل 
املعرب  اأن   , ال�سليمانية  حمافظة  يف 
اي���راين  28ال����ف  ا�ستقبل  احل����دودي 
خالل اعياد نورزو بهدف ال�سياحة يف 
كوكوي  ر�ستم  وقال  كرد�ستان.   اقليم 
من  اي�����راين  28ال�����ف  م���ن  "اكرث  اإن 
دخلوا  والفار�سية  الكردية  القوميتن 
االقليم اىل جانب دخول 20األف �سيارة 
ان  واأو���س��ح  احلدودي".  املعرب  ع��رب 
هذا  تزايد  االيرانين  ال�سياح  "اعداد 
العام مقارنة بالعام املا�سي"..مبينا اأن 
"املعرب مل يت�سلم اي مبالغ كمركية من 
مبالغ  ا�ستوفى  بل  القادمن,  ال�سياح 

ب�سياراتهم  ال��واف��دي��ن  ع��ل��ى  كمركية 
اخلا�سة". يذكر اأن مواطني حمافظات 
ال���و����س���ط وج���ن���وب ال����ع����راق وك��ذل��ك 
لالقليم  امل���ج���اورة  ال�����دول  م��واط��ن��ي 
واملناطق  امل�سايف  ب��زي��ارة  يقومون 
خالل  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سياحية  
به  يتمع  ملا  وال�سيف  الربيع   ف�سلي 
وي�سادف  خالبة,  ومناظر  مناطق  من 
االيرانين  الفنانن  وج��ود  العام  هذا 
فروهر(  وليلى  )اي��ب��ي,  امل�سهورين 
يف  غنائية  حفالت  الإحياء  االقليم  يف 
م�ساف  �سبب  وه���و  ارب��ي��ل  حم��اف��ظ��ة 
اىل  االيرانين  ال�سياح  اع��داد  لزيادة 

االقليم.

دخول 28 األف �سائح اإيراين اإىل الإقليم خالل اأعياد نوروز

�ل�سليمانية / �ملدى
بتنفيذ  ال�سليمانية  حمافظة  با�سرت 
داخل  �سجرة  األ���ف   13 ل��زراع��ة  حملة 
برنامج  �سمن  و���س��واح��ي��ه��ا,  امل��دي��ن��ة 

اخل�سر.  امل�ساحات  زي��ادة  اإىل  يهدف 
كامران  ال�سليمانية  حدائق  مدير  وقال 
الوطني  امل��رك��ز  بح�سب  ���س��ال��ح  ح��م��ه 
على  حاليا  تعمل  املديرية  ان  لالعالم, 

مدينة  داخ��ل  حدائق  بثماين  االهتمام 
ال�سليمانية, م�سيفا انها �ستقوم بان�ساء  
13  حديقة اخرى تقوم بتنفيذها �سركة 
ف���رات ال��رتك��ي��ة خ��الل ال��ع��ام اجل���اري.  

توا�سل  املديرية  ان  اىل  وا�سار �سالح 
حملتها ال�سنوية لزراعة االأ�سجار, لرفع 
م�ستوى امل�ساحات اخل�سر من 04% اىل 

نوروز عيدًا للفرح والبهجة15% خالل ال�سنوات االأربعة املقبلة.
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