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وديع غزو�ن

روح الدميقراطية

كـــرد�ـــســـتـــانـــيـــات

ل��ي�����س��ت ك���ام���ًا م��ن��م��ق��ًا والخ���ط���اب���ات عنرتية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
�سيء  كل  قبل  انها   , وذاك  هذا  �سد  ا�ستفزازية  والت�سريحات 
ممار�سة و�سلوك يتحمل ال�سيا�سيون وو�سائل االعام بالدرجة 
االوىل م�سوؤولية تثبيت جذورها يف تربة كالعراق , عا�ش �سعبه 
فيه ع�سرات ال�سنني وما زال  حتت الفتة ماي�سطلح على ت�سميته 
حاالت طوار ىء , تكم فيها اال فواه واذا نطقت فم�سري�ساحبها 
يف اح�سن االحوال االعتقال ان مل نقل الت�سفية التي قد تطول 

) �سابع ظهر من اال هل واالقربني (.
لبنات  و�سع  معجزة  ب��ح��دوث   2003 بعد  ت��ف��اءل  منا  الكثري 
التطبيق الدميقراطي , ومنى النف�ش بان ي�ستفيد ال�سيا�سيون 
وقدمنا  ف�سربنا   , والبعيد  ال��ق��ري��ب  امل��ا���س��ي  م��ن  وي��ع��ت��ربوا 
الت�سحيات وانتخبنا , واآثر البع�ش ال�سكوت را�سني ولي�سوا 
اكرثها  فادحة  اخطاء  من  التجربة  �ساب  ما  كل  على  �ساغرين 
اذًى الف�ساد بكل انواعه الذي نفذ منه االرهاب ليمار�ش اخ�ش 
ادواره يف  حماولة واأد اآما لنا وتطلعاتنا ,وقلنا �سربًا جميًا 
و�سدقنا تربيرات عدد من ال�سيا�سيني بان التجربة حتتاج اىل 
مبعناها  للدميقراطية  وحبنا  �سوقنا  �سدة  ومن   . طويل  نف�ش 
تلقني  على  وحر�سنا  نفو�سنا  م��ن  ال��ي��اأ���ش   ط��ردن��ا  احلقيقي 
اعلل   (  : الثانوية   اي��ام  منذ  حفظناها  ق�سيدة  مطلع  اوالدن��ا 
االمل  ف�سحة  لوال  العي�ش  ا�سيق  ما   .  . ارقبها  باالآمال  النف�ش 
االقرتاع  �سناديق  يف  با�سواتهم  ليدلوا  طواعية  واقتدناهم   )
حمطة  اآذارك��ون��ه��ا  م��ن  ال�سابع  يف  ج��رت  ال��ت��ي  لانتخابات 
انتقال ملرحلة جديدة وحا�سمة يف جمريات العملية ال�سيا�سية 

للعراق.
حتى  االول��ي��ة  النتائج  اعلنت  ان  ما  ولكن  االنتخابات  انتهت 
املراقبني  وب�سهادة   , انها  رغم  يقعدها  ومل  الدنيا  البع�ش  اقام 
الدوليني وبالظروف التي ح�سلت فيها , متت على وفق املعايري 
البع�ش  اخذ  حيث  احلد  هذا  عند  االم��ر  يتوقف  ومل   , الدولية 
عن  بعيدًا  القذر  الغ�سيل  ون�سر  لاآخر  التهم  كيل  يف  يتبارى 
منوذجًا  يعطي  الذي  للنقا�ش  واملو�سوعي  املتح�سر  اال�سلوب 
�سيا�سيينا  بع�ش  امي��ان  م��دى  ع��ن  للمواطن  وعمليًا  واقعيًا 
على  يف�سلونه  منوذجًا  اياها  اعتبارهم  وع��دم  بالدميقراطية 
م  االع��ا  اجهزة  من  قليل  غري  ع��ددًا  فان  وبالطبع   . مقا�ساتهم 
ملفاهيم طرف ويتجاهل طرفًا  يروج  الدور وبات  نف�ش  مار�ش 
اآخر بل ويت�ساطر على كل مقايي�ش املو�سوعية عندما ي�سع يف 
اآراء �سخ�سيات �سيا�سية متباينة , لكن اجهزة االعام  تقريره 
القارىء  ايهام  فيه مت�سورة قدرتها على  هذه تنتقي ما ترغب 

النبيه بحياديتها .
مع  ج�سدتها  ال�سيا�سية  للعملية  م�سوهة  و���س��ور  ممار�سات 
ا�ستباق  على  داأب��وا  الذين  �سا�ستنا  بع�ش  ت�سريحات  اال�سف 
والنماذج   االم��ث��ل��ة  م��ن  ,ول��دي��ن��ا  ع��ل��م   بغري  ليفتوا  االح����داث 
الكثريلكننا النريد ذكرها لئا حتمل بغري معناها , وما احوجنا 
اإقليم كرد�ستان وقراءة  الظرف  لا�ستفادة من جتربة  يف هذا 
قاله  ما  خا�سة  امل�سوؤولية  وروح  بتوا�سع  ال�سيا�سي  خطابهم 
الرئي�ش م�سعود بارزاين موؤخرًا عند لقائه وفد جمل�ش العاقات 
اخلارجية االمريكية ) جتربة اإقليم كرد�ستان هي جتربة ناجحة 
التجربة يف  ن�سر هذه  ا�ستعدادنا يف  ابدينا  امل��رات  من  , وكم 
لدينا  , النقول نحن منوذجيون ولكن  العراق االخرى  مناطق 
االرادة على حل املعوقات , ونحن ما زلنا يف مرحلة التعلم .(, 
جتربة غذتها ثقافة الت�سامح والتعاي�ش االخوي التي يف ظلها 

يفتخر اجلميع بحقوقهم كما ا�سار اىل ذلك رئي�ش االإقليم .
فهل نرتقي مبحاوراتنا وممار�ساتنا اىل روح وجوهر مبادىء 
الدميقراطية التي مت�سك ال�سعب بها على وفق فطرته املجبولة 

على حب العراق ؟ �سوؤال جتيب عنه قوادم االيام !

�أربيل / �سايل جودت
الهجوم  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  رئ��ا���س��ة  دان����ت 
االإرهابي الذي ا�ستهدف حافات تقل طابًا 
املحمودية  ق�����س��اء  م��ن  ق��ادم��ة  م�سيحيني 
يف  وع��ربت  املو�سل,  جامعة  اىل  متوجهة 
بيان لها تلقت )املدى( ن�سخة منه عن قلقها 
مل�سل�سل االإرهاب مل�سيحيي املو�سل الهادف 

اىل اإجبارهم على ترك مدينتهم.
القاطنون  املهجرون  امل�سيحيون  وا�ستنكر 
اجلهات  مطالبني  اجلرمية  ه��ذه  اأربيل  يف 
املخطط  اأه����داف  ع��ن  بالك�سف  املخت�سة 

االإرهابي با�ستهداف امل�سيحيني.
ملبعث  ان��ه  االإقليم:  رئا�سة  بيان  يف  وج��اء 
اأ�سف وقلق كبري تعر�ش املواطنون املدنيون 
با�ستمرار وال�سيما اأبناء مدينة املو�سل من 
اإرهابية  هجمات  اىل  االأب��ري��اء  امل�سيحيني 
ترويعهم  بغية  اآث��م  اإجرامي  خمطط  �سمن 
موطن  هي  التي  مدينتهم  ترك  اىل  ودفعهم 

اآبائهم واأجدادهم.
املو�سل  بالقرب من  ما حدث  ان  واأ�ساف:   
كبريا  ع��ددا  تقل  اأرب��ع حافات  توجه  اأثناء 
وهي  امل�سيحيني  وال��ط��اب  الطالبات  م��ن 
اىل  متوجهة  احلمدانية  ق�ساء  م��ن  ق��ادم��ة 
اآخر  اإج��رام��ي��ا  فعا  ُيعد  امل��و���س��ل,  جامعة 
مُيار�ش �سد امل�سيحيني االأبرياء يف نينوى 
اأقل  اأدى اىل ا�ست�سهاد �سخ�ش على  والذي 

تقدير واإ�سابة عدد من املارة والع�سرات من 
هوؤالء الطلبة بجروح وهم منهمكون باأداء 
اآخر  عام  نهاية  على  ومقبلون  االمتحانات 

من حياتهم الدرا�سية. 
جميع  بيانها  يف  االإق��ل��ي��م  رئ��ا���س��ة  ودع���ت   
ال����ق����وى ال���ف���اع���ل���ة وج���م���ي���ع االإخ��������وة يف 
العمل  اىل  نينوى  يف  املعنية  املوؤ�س�سات 
بجد اأكرث ومثابرة اأكرب ملاحقة االإرهابيني 
حدوث  ت��ك��رار  دون  للحيلولة  وامل��ج��رم��ني 
االإرهابية  والهجمات  التفجريات  هذه  مثل 
اأرواح  على  ال�سديد  احلر�ش   من  انطاقًا 
مكوناتهم  مب��خ��ت��ل��ف  امل��و���س��ل  يف  اأه��ل��ن��ا 
ال�سديدة  اإدانتها  موؤكدة  واالثنية..  الدينية 
التي طالت �سريحة  االإرهابية  الهجمة  لهذه 
واعدة و واعية يف جمتمعنا التي هم الطلبة 
بناة الغد امل�سرق لبلدنا, ومن باب حر�سنا.

امل�ست�سفيات  ج��م��ي��ع  ا���س��ت��ع��داد  واأع��ل��ن��ت 
كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سحية  واملوؤ�س�سات 
االإمكانات  كل  وتقدمي  امل�سابني  ال�ستقبال 
الطبية لهم من اأجل العناية بهم واإ�سعافهم, 
قد  كرد�ستان  اإقليم  يف  امل�ست�سفيات  وان 
االأنباء  ورود  ح��ال  ا�ستعداداتها  ات��خ��ذت 
وقامت  االإره��اب��ي  التفجري  ه��ذا  وق��وع  عن 
بتهيئة ما هو �سروري ال�ستقبال اجلرحى, 
اأربيل  يف  الطوارئ  �سعبة  ا�ستقبلت  حيث 
يعانون  الذين  امل�سابني  من  عددا  العا�سمة 

الرعاية  حت��ت  االآن  وه���م  بليغة  ج��روح��ًا 
الطبية وخا�سعون للعاج.

كما ا�ستنكر امل�سيحيون املهجرون القاطنون 
امل��روع��ة وعربوا  ه��ذه اجلرمية  اأرب��ي��ل  يف 
حكومة  �سكرهم  عن  ل���)امل��دى(  اأحاديث  يف 
والوطني  النبيل  ملوقفها  كرد�ستان  اإقليم 
يف رعايتهم واحت�سانهم, مطالبني اجلهات 
املخت�سة باتخاذ االإجراءات املنا�سبة الإيقاف 

مرتكبي هذه اجلرائم عند حدهم.
تذرف  وهي  جوزيف  ديار  املواطنة  وقالت 
يندى  ب�سعة  ج��رمي��ة  ح�سل  م��ا  ال���دم���وع: 
مدبرة  م��وؤام��رة  ه��ي  االإن�سانية,  جبني  لها 
املخل�سني  النا�ش  امل�سيحيني  ال�ستهداف 
اأحبوا عراقهم ومدينتهم  الذين  والوطنيني 
ي���غ���ادروه���ا رغم  ان  واأب������وا  ال��ن��خ��اع  ح���د 
اأ�سحاب  لكن  ب��ه��م,  ح��دق��ت  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر 
الغر�ش ال�سيئ واحلاقدين وجتار ال�سيا�سة 
بالعنف  ح��ارب��وه��م  ال�����س��ل��ط��ة,  وجم���رم���ي 

واالإرهاب.
اال�ستنكار  عملية  تنفع  م���اذا  واأ���س��اف��ت: 
ت�سيل  االأبرياء  ودماء  وال�سجب,  والتنديد 

لتدفع ثمن وطنيتهم وحبهم العراق؟
العاجل  وال�سفاء  االأب��رار  ل�سهدائنا  الرحمة 
ان  اال  املك  امل�ست�سفات,وال  يف  للراقدين 
ا�سكر حكومة االإقليم ملا قدمته من م�ساعدة 
ماذا  الله  اأدامها  امل�سيحي,  �سعبنا  الأبناء 

اآمنا لنا.
ميخائيل داود يقول: اىل متى هذا امل�سل�سل 
امل��اأ���س��اوي��ة  بحق  امل�ساهد  ال��دم��وي وه��ذه 
والرثاء  بالنعي  نكتفي  ه��ل  امل�سيحيني, 
اىل  �سهدائنا؟  على  الدموع  وذرف  والبكاء 
متى هذا ال�سمت املطبق وعدم قول احلقيقة 

والت�سهري بالقتلة واملجرمني؟!
واأ���س��اف ال��ي��وم ن��ودع ف��ل��ذات اأك��ب��ادن��ا اىل 
مثواهم االأخري فما الذي فعلوه لي�ستحقوا 
جميع  ننا�سد  الب�ساعة,  وه��ذه  اجل��رم  ه��ذا 
طوائف  وروؤ���س��اء  م�سوؤولني  م��ن  املعنيني 
م�سيحية وروؤ�ساء اأحزاب, ان يظهروا احلق 
من اجل اأرواح �سهدائنا لرتقد ب�سام, ا�سكر 
وحمافظ  االإقليم  حكومة  القلب  �سميم  من 
اإ�سافة  فورية,  م�ساعدة  من  ق��دم  ملا  اأربيل 
واخللود  وال��رح��م��ة  امل��ي��داين,  تفقده  اىل 

ل�سهدائنا االأبرار.
الب�سعة   اجلرمية  هذه  ت�ستنكر  حاته  وداد 
ونطق  ال���ف���رج  ���س��اع��ة  حت���ن  اأمل  وت���ق���ول: 
االأبرياء  للم�سيحيني  قتا  كفى  احلقيقة  
ع�سكريني  ولي�سوا  �سيا�سيني  لي�سوا  فهم 
طلبة  ه��م  عملياتكم,  يف  اأط��راف��ًا  ولي�سوا 
التخرج   �سهادات  بنيل  اآمنون يحلمون  علم 
ليبنوا وطنهم ويخل�سون له كما اخل�ش له 
الله  من  ندعو  واأج��داده��م,  اأباوؤهم  قبل  من 
وترفع  جناته,  ف�سيح  ي�سكنهم  ان  وجل  عز 

اجلميع  ي��درك  وان  وطننا,  عن  الغمة  هذه 
اننا جميعا عراقيون ننتمي اىل هذا الوطن, 
وال ميكن اال�ستغناء عن عراقيتنا مهما كلف 

الثمن.
فار�ش ميخائيل و �سرمد بول�ش وهاوزين 
ا�سكندر  يقولون: ال نعرف ما نقول وكيف 
الطلبة,  ه��وؤالء  الأه��ايل  العزاء  كلمات  نقدم 
من  اجلهود  ب��ذل  على  امل�سوؤولني  وننا�سد 
اجل ان ال تهدر دماء االأبرياء وتذهب �سدى, 
كما ا�سكر حكومة االإقليم للم�ساعدة والدعم 

الذي قدمته.
فيفيان �سليمان حتدثت وهي حتمل �سورة 
اأخي  ابنة  انها  قائلة:  ال�سهداء  الطلبة  الأحد 
الرابعة, خمطوبة البني  املرحلة  طالبة يف 
كانت حتلم كاأي فتاة بارتداء الثوب االأبي�ش 
بعد تخرجها, لكن اأحامها تا�ست, وارتدت 
ال�سام  ك��ح��م��ام��ة  ل��رتق��د  االأب��ي�����ش  ك��ف��ن��ه��ا 
اأ���س��األ م��ن ل��ه �سمري واأق���ول  يف م��ث��واه��ا, 
ذنبها وذنب من  ما  ينفعان  ال  واأمل  بح�سرة 
ما  ال�سباب   ريعان  ودع��وا احلياة وهم يف 
اأ����س���واك الغدر  ل��ي��ح�����س��دوا  ال���ذي زرع����وه 
م�سيحيني  لكونهم  قتلوا  هل  والعن�سرية, 

اأهذا ذنبهم؟!
�سهدائنا,  جميع  اأرواح  على  رح��م��ة  ال��ف 
با�سم  االأبرياء  يقتلون  ملن  والعار  واخلزي 

الدين.

رئـا�سـة اإقليـم كرد�ستـان تدعو القوى الفاعلة اإىل العمل بجد 
ملالحقة قتلة طالب جامعة املو�سل

�مل�سيحيون فـي �أربيل ��ستنكروها

�أربيل/ �ملدى
ار�سان  الدكتور  كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئي�ش  نائب  ق��ال 
كفاح  يف  االأ�سد  ح�سة  كرميان  منطقة  الأه��ايل  ان  بايز 
على  لذلك  والت�سحية,  ال�سعبي  والن�سال  البي�سمركه 
هذه  الأهايل  بو�سعهما  ما  يقدما  ان  وال�سعب  احلكومة 

املنطقة. 
ذوي  م��ن  ع��ددا  �سم  وف���دًا  ا�ستقباله  خ��ال  بايز  واأك���د 
موقع  بح�سب  ك��رم��ي��ان,  منطقة  م��ن  االن��ف��ال  ���س��ه��داء 
ذوي  كل  مبطالب  واحلكومة  الربملان  اهتمام  الربملان 
ال�سهداء الذين ج�سدوا بت�سحياتهم اأ�سمى اآيات احلب 

لكرد�ستان. 
ثم قدم الوفد عددا من امل�ساكل واملع�سات التي تعانيها 
منطقة كرميان و�سكانها اىل نائب رئي�ش الربملان منها 
ومنح  النفال  ا  �سهداء  ذوي  من  البع�ش  روات��ب  قطع 

بع�ش االمتيازات ملن اعتقل الأ�سباب �سيا�سية اأكرث من 
اأ�سهر يف �سجن اأبي غريب, مع مطالب لتعيني ذوي   6
�سهداء االنفال يف وزارة �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني يف 

حكومة اإقليم كرد�ستان.
وطالب الوفد يف االجتماع باأن تتم اإحالة ملف املتعاونني 
مع النظام املباد يف عمليات االنفال اىل املحاكم لينالوا 
بفتح  االإقليم  حكومة  طالبوا  كما  القانوين,  جزاءهم 
اأهايل املنطقة قرو�سا  م�سرف يف منطقة كرميان ملنح 
برملان  رئي�ش  نائب  تعهد  جانبه  من  مالية.  واأق�ساطا 
وقال  االنفال  �سهداء  ذوي  مطالب  مبتابعة  كرد�ستان 
لبحث  واملوؤنفلني  ال�سهداء  �سوؤون  وزارة  �سيزور  انه 

امل�ساكل املطروحة املعنية بالوزارة مع الوزير.
واأو�سح: ان هناك مطالب اأخرى يفرت�ش ان تقدم اىل 

الربملان على �سكل م�سروع قانون حل�سمها.

بايز: لأهايل منطقة كرميان ح�سة الأ�سد 
�أربيل/ PUKmediaيف كفاح البي�سمركة

�سوؤون  تفقد  اىل  تهدف  التي  زي��ارات��ه  اإط���ار  يف 
املقابر  مو�سوع  ومتابعة  وامل��وؤن��ف��ل��ني  ال�سهداء 
الدكتور  زار  حمرين,  جبال  �سل�سلة  يف  اجلماعية 
ال�سهداء  ���س��وؤون  وزي���ر  جميل  اأم���ني  حمد  جميد 
واملوؤنفلني يف حكومة اإقليم كرد�ستان , ق�ساء دوز 

خورماتو و�سل�سة جبال حمرين.
خورماتوو  قائممقام  احمد  عبدول  �سال  ورحب 
بوزير �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني والوفد املرافق 
له وا�سفا هذه الزيارة باملهمة, اآما اأن ت�سبح بداية 
حدود  يف  واملوؤنفلني  ال�سهداء  ذوي  م�ساكل  حلل 
القائممقام عددا من مطالب  هذه املنطقة. وعر�ش 
ت�سييد  منها  املنطقة  يف  واملوؤنفلني  ال�سهداء  ذوي 
وبناء متثال يعرب عن �سحايا االنفال وال�سهداء يف 
واملوؤنفلني  بال�سهداء  خا�سة  مقربة  وبناء  املنطقة 
لذويهم.  ال�سكنية  الدور  وبناء  االأرا�سي  وتوزيع 
هذه  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  حكومة  ت��دع��م  اأن  ومت��ن��ى 
املنطقة بتنفيذ م�ساريع خدمية واأن يكون ملنطقتهم 
من  االإقليم.  خارج  مناطق  �سوؤون  هيئة  يف  ممثل 
واملوؤنفلني  ال�����س��ه��داء  ���س��وؤون  وزي���ر  ثمن  جانبه 
الأهايل  الن�سايل  ال��دور  امني  حمد  جميد  الدكتور 
البا�سلة  املقاومة  اخل�سو�ش  وج��ه  على  املنطقة 
لهم يف الت�سدي للنظام املباد عقب انتفا�سة 1991 

حيث قاوم اأهايل دوز هجوم النظام ملدة 10 اأيام 
نعترب  نحن  وق���ال:  ال�سهداء  م��ن  العديد  وق��دم��وا 
مهامنا.  �سميم  من  املنطقة  لهذه  اخلدمات  تقدمي 
عليه  عر�ست  التي  املطالب  بتلبية  الوزير  ووع��د 
املنطقة  لل�سهداء واملوؤنفلني يف  ن�سب  بناء  ومنها 

وبناء مقربة جماعية لهم.
اأم���ني يف ت�سريح  ال��دك��ت��ور جم��ي��د ح��م��د  واأ����س���ار 
اىل  زي��ارت��ه  م��ن  ال��ه��دف  اىل  االإع��ام��ي��ة  للقنوات 
اجلماعية  امل��ق��اب��ر  ل��زي��ارة  نيته  م��وؤك��دا  املنطقة, 
�سوؤون  وزي��ر  زار  كما  حمرين.  جبل  �سل�سلة  يف 
ال�سهداء واملوؤنفلني املركز ال�16 لتنظيمات حمرين 
لاحتاد الوطني الكرد�ستاين وحملية دوز للحزب 
برفقة  زار  ذل��ك  بعد  الكرد�ستاين.  ال��دمي��ق��راط��ي 
وا�ستمع  املنطقة  واحلزبيني  االإداريني  امل�سوؤولني 
املقابر  ه��ذه  اإي��ج��اد  كيفية  عن  خمت�سر  اىل  هناك 
ال�سهداء واملوؤنفلني تعمل  معلنًا ان وزارة �سوؤون 
االإن�سان  حقوق  وزارة  مع  والتن�سيق  بالتعاون 
رفات  واإع��ادة  املقابر  هذه  لفتح  ال�سهر  هذا  خال 
بعد  موطنهم.  اىل  ر�سمية  مرا�سيم  يف  املوؤنفلني 
مقربة  واملوؤنفلني  ال�سهداء  �سوؤون  وزير  زار  ذلك 

ال�سهداء ون�سب االنفال يف دوز.
جدير باالإ�سارة ان ق�ساء دوز يقع جنوب حمافظة 
بيك  �سليمان  هي  ن��واح  ثاث  من  ويتاألف  كركوك 

واآم��ريل ون��وج��ول, وق��د ه��دم النظام ال�سابق يف 
و17  داوده  منطقة  يف  قرية   35 االنفال  عمليات 
اأك��رث من 600  الق�ساء  ك��رم, ولهذا  ق��ادر  قرية يف 
�سهيد واأكرث من 3500 موؤنفل ومت ت�سجيل 535 
يف  اجلماعية  املقابر  بخ�سو�ش  اأم��ا  لهم.  وارث��ا 
اأفاد �سهود عيان, فاإنه  �سل�سلة جبال حمرين وكما 

جماعية,  مقربة   70 م��ن  اك��رث  املنطقة  يف  توجد 
باأنه  واملوؤنفلني  ال�سهداء  ���س��وؤون  وزي��ر  واأع��ل��ن  
بالتعاون  ال�سهر  املقابر خال هذا  فتح هذه  �سيتم 
والتن�سيق بني وزارتي �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني 
االإن�سان  وح��ق��وق  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  حكومة  يف 

االحتادية.

وزير �سوؤون ال�سهداء: فتح املقابر اجلماعية يف منطقة حمرين قريبًا

�ل�سليمانية/ �آكانيوز
اأقامت 33 منظمة للمجتمع املدين, , جتمعا للعمل من اأجل 

تقلي�ش رواتب نواب الربملان الكرد�ستاين املتقاعدين.
موؤمتر  يف  االجتماع,  با�سم  املتحدث  ر�سيد  �سمكو  وقال 
ان  ال�سليمانية,  مب��دي��ن��ة  "اآزادي"  ق��اع��ة  يف  �سحفي 
مناق�سة  بهدف  جتمعا  اأقامت  املدين  املجتمع  "منظمات 
الأع�ساء  التقاعدي  الراتب  لتقلي�ش  بحملة  القيام  م�ساألة 

برملان كرد�ستان".
خم�سة  نحو  منذ  �سكل  التجمع  "هذا  ان  ر�سيد  واأ�ساف 
لكي  االنتخابات,  ب�سبب  اأعمالنا  اأوقفنا  قد  وكنا  اأ�سهر, 
بتاأجيل  قمنا  ال�سبب  لهذا  االأط��راف,  اأحد  �سد  ت�ستغل  ال 

اعمال التجمع اىل ما بعد االنتخابات".
وتابع بالقول "حلد االآن قمنا بزيارة عدد من امل�سوؤولني 
االأطراف  تلك  واأغلب  الربملان  ورئي�ش  الربملانية  والكتل 

اأعربوا عن م�ساندتهم مطالبنا".
برملان  رئ��ا���س��ة  اىل  التجمع  وج��ه��ه��ا  م��ذك��رة  يف  وج���اء 

املكون  املدين  املجتمع  منظمات  جتمع  "نحن  كرد�ستان, 
م��و���س��وع روات���ب  ع��ل��ى  اط��اع��ك��م  ن���ود  م��ن 33 منظمة, 
التقاعد  اىل  اإحالتهم  يتم  وال��ذي��ن  املتقاعدين,  ال��ن��واب 
املعدل  الثالث  القانون  من   2 امل��ادة  من   1 الفقرة  بح�سب 

واملرقم 13 ل�سنة 1999".
برملان  ن��واب  اإح��ال��ة  يتم  فانه  القانون  ذل��ك  "وبح�سب 
القانونية  امل��ه��ل��ة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ال��ت��ق��اع��د,  اىل  ك��رد���س��ت��ان 
 %80 لهم  وي�سرف  اأخ��رى,  انتخابات  واإج���راء  للربملان 
ي��وؤث��ر على  ال��ت��ق��اع��د, وه���ذا بحد ذات���ه  م��ن رات��ب��ه��م عند 

جمموعة من امل�سائل املهمة".
من   1 الفقرة  تعديل  باإعادة  املذكرة  يف  التجمع  ويطالب 
القانون  من   1999 ل�سنة   13 رق��م  القانون  من   2 امل��ادة 
التقاعد,  على  ال��ربمل��ان  اأع�ساء  باإحالة  اخل��ا���ش  امل��ع��دل 
بحيث ال يتعدى 50% من راتبهم, ويعود اأع�ساء الربملان 
اىل مزاولة اعمالهم ال�سابقة, بعد انتهاء املهلة القانونية 

للربملان.

30 منظمة تطالب بتقلي�ص الراتب التقاعدي 
لأع�ساء برملان كرد�ستان

�أربيل/ �سو�
نقل وزير الثقافة واملتحدث الر�سمي با�سم حكومة كرد�ستان كاوه 
اإن  قولها  ال�سويدية  االأح��م��ر  ال�سليب  منظمة  ممثلة  عن  حممود 
بلدهم,  اإىل  العراقيني  املواطنني  اإعادة  ت�سّهل  االحتادية  احلكومة 

وك�سف باأن هناك اتفاقية بني اجلانبني الإعادة العراقيني. 
الذي تربطه  ال�سويدي  االأحمر  ال�سليب  "زارتني ممثلة  واأ�ساف: 
للعوائل  اخل��دم��ات  لتقدمي  ال��ع��راق��ي  االأح��م��ر  ال��ه��ال  م��ع  اتفاقية 

العراق, واأكدت يف حديثها  اإىل  اأر�سلوا عنوة  الذين  واالأ�سخا�ش 
معي اأن حكومة اإقليم كرد�ستان ال تقبل عودة هوؤالء ولكن حكومة 
اأي  اختيارية  تكن  مل  واإن  حتى  عودتهم  تقبل  الفيدرالية  العراق 
اإجبارية والذين يعودون اإىل االإقليم ي�ستخدمون مطار بغداد ومن 
هناك يتم اإر�سالهم اإىل االإقليم". وقال املتحدث با�سم حكومة اإقليم 
كرد�ستان اإن االأ�سر واملواطنني الذين اأعيدوا اإىل العراق يعي�سون 
اجلديد  الو�سع  مع  التاأقلم  يف  ينجحوا  ومل  �سيئة  نف�سية  ظروفا 

م�سددًا على رف�ش حكومة االإقليم عودتهم ق�سرًا.
لاجئني  الق�سرية  ال��ع��ودة  تعار�ش  االإقليم  حكومة  اإن  واأو���س��ح 
مبادئ  مع  تن�سجم  ال  باأنها  االإجبارية  العودة  وو�سف  العراقيني, 

حقوق االإن�سان وال مع قرارات االحتاد االأوروبي.
العودة  تقبل  ال  باأنها  كرد�ستان  حكومة  اأعلنته  ان  �سبق  ما  موؤكدًا 
اإىل  ال��ع��راق  اأو م��ن ك��رد���س��ت��ان  االإج��ب��اري��ة الأي م��واط��ن ع��راق��ي 

االإقليم".

ــرًا ــس ــ� ـــــــادة الـــالجـــئـــن ق ـــاف اإع ـــق ـــاإي احلـــكـــومـــة تــطــالــب ب

�أربيل/ �آكانيوز
كهرباء  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ذك����ر 
�سركتي  م�ساكل  اأن   , كرد�ستان,  اإقليم 
الكوريتني  و"يواآي"  "هيونداي" 
حمطة  م�سروع  اإجن��از  تاأخري  اإىل  اأدت 
اإىل  م�سريا  ل�سنتني,  طا�سلوجة  كهرباء 
اأن  امل��وؤم��ل  منه وم��ن  ن�سبة %92  اجن��از 
وقال  الكهرباء.  من  ميغاواط   51 ينتج 
تعاقدت   2007 اأوائ��ل  "يف  بابان(  دي��ار 
�سركة  م���ع  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة 
كهرباء  حمطة  الإن�����س��اء  ال��ك��وري��ة  ي���واآي 
وبكلفة  ميغاواط   51 بقدرة  طا�سلوجة 
من  وك���ان  اأم��ري��ك��ي,  دوالر  م��ل��ي��ون   43
نهاية  مع  امل�سروع  ينتهي  اأن  املفرت�ش 
عام 2007, وقد مت فيما بعد متديد فرتة 
ينته  لكنه مل  يوما   156 امل�سروع  اجناز 
التي  "امل�سكلة  اأن  واأو�سح  اليوم".  اإىل 

�سركتي  ب��ني  ه��ي  امل�سروع  اإن��ه��اء  تعيق 
هيونداي ويواآي الكوريتني, فهناك عقد 
بني ال�سركتني ت�سنع  هيونداي مبوجبه 
جميع اأجهزة ومكائن املحطة", م�ستدركا 
دفع  ع���ن  ت��خ��ل��ف��ت  ي�����واآي  "لكن  ال���ق���ول 
مايني   5 البالغة  هيونداي  م�ستحقات 
يعرقل  ال��ذي  االأم���ر  دوالر,  األ��ف  و500 
اإكمال امل�سروع". واأ�ساف بابان "مل يعد 
لدى �سركة يواآي من املال ما يكفي الإمتام 
امل�سروع وباإمكان وزارة الكهرباء اإدراج 
ال�سركة �سمن القائمة ال�سوداء وتقدميها 
لن  ذل��ك  لكن  العقد,  وف�سخ  للمحاكمة, 
ت�سرتط  ه��ي��ون��داي  ���س��رك��ة  الأن  ي��ج��دي 
الإكمال العمل احل�سول على م�ستحقاتها 
غري  ال���وزارة  ان  يواآي".كما  �سركة  من 
دفعت  الأن��ه��ا  املبالغ  تلك  لدفع  م�ستعدة 
املبالغ املتعاقد عليها اىل �سركة يواآي كما 

ال ت�ستطيع وزارة الكهرباء اإمتام العمل 
هيونداي  �سركة  الأن  املحطة  يف  املتبقي 
حتتفظ لنف�سها بثاث بطاقات اإلكرتونية 
لت�سغيل املحطة وهذه البطاقات ت�سيطر 
على وحدات املحطة كافة". ونوه بابان 
اىل اأن "م�سكلة ال�سركتني معرو�سة االآن 
فيها  البت  بانتظار  ونحن  املحاكم  على 
اإجناز  التي مت  الإمتام حمطة طا�سلوجة 
92% منها ومت توفري جميع احتياجاتها 
ويحتاج  وحداتها".  م��ن   20 واخ��ت��ب��ار 
وقد  الكهرباء  اإنتاج  اإىل  كرد�ستان  اإقليم 
حمطة  اإن�ساء  االأخ��رية  ال�سنوات  يف  مت 
وجمجمال  ميغاواط   500 بطاقة  اأربيل 
تنتج  ح��ي��ث  م���ي���غ���اواط,   750 ب��ط��اق��ة 
الأن  ميغاواط  األف  نحو  حاليا  املحطتان 
تبداآ  مل  جمجمال  حم��ط��ة  يف  وح��دت��ني 

االإنتاج بعد.

متحدث: م�ساكل �سركتن كوريتن توؤخر م�سروع 
حمطة كهرباء طا�سلوجة

KRG  /أربيل�
نظمت وزارة الثقافة وال�سباب )املديرية العامة لل�سينما( مديرية اأربيل لل�سينما, 
وال�سباب  الثقافة  وزير  افتتحه  الذي  الكردية,  لل�سينما  الثالث  اأربيل  مهرجان 
 41 خالها,  تعر�ش  اأي��ام  خم�سة  ي�ستمر  حممود  كاوا  كرد�ستان  اإقليم  حلكومة 
فيلما ق�سريا ووثائقيا كرد�ستانيًا الأربيل ودهوك وزاخو ودياربكر وبريطانيا 
اأفام  ثمانية  للمهرجان   االأول  اليوم  يف  وعر�ش  وهولندا.  وكركوك  وطهران 
ق�سرية, ح�سره عدد كبري من الفنانني واملخرجني واملنتجني واملمثلني والكتاب 
اأم�ش عر�ش  وال�سحفيني وجماهري غفرية من ال�سيوف واجلماهري, يف ما مت 
اأفام  ت�سعة  عر�ش  ويتم  اأف��ام,  ع�سرة  املهرجان  ف�سيقدم   اليوم  اما  فيلما,   12
الق�سرية  االأف���ام  وتتناول  للمهرجان.   االأخ���ري  ال��ي��وم  يف  واح���دة  ووثائقية 
اأنظمة اال�ستبداد ال�سابقة واآثار  معاناة االإن�سان الكرد�ستاين والعراقي يف ظل 
�سيا�ساتها املرتتبة على معي�سة ونف�سية االإن�سان, وتعالج اأكرث االأفام املعرو�سة 
وتقبل  واحلوار  الت�سامح  وثقافة  والدميقراطية  والوطنية  االإن�سانية  الق�سايا 
االآخر. كما تت�سمن فعاليات املهرجان اجتماعات وندوات و�سيمينارات مو�سعة 
ي�سارك فيها ال�سينمائيون من املخرجني والكتاب واملمثلني واملنتجني وو�سائل 
توزيع  االأخري  اليوم   يف  و�سيتم  والعاملية,  العربية  والعراقية  املحلية  االإع��ام 

جوائز تقييمية وتقديرية للجهات امل�ساركة يف املهرجان.

افتتاح مهرجان اأربيل الثالث 
لالأفالم الق�سرية

لقطات من جرمية ا�ستهداف الطلبة امل�سيحيني

نائب رئي�س الربملان مع وفد كرميان

وزير ال�سهداء يزور منطقة حمرين


