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الرئي�س م�سعود بارزاين ي�ستقبل دانيال ميرتان
 PUKmediaاربيل:

ب�ن��ا ًء على دع��وة م��ن رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود
ب��ارزاين  ،و�صلت ال�سيدة دانيال ميرتان ال�شخ�صية
الفرن�سية املعروفة وال�صديقة املقربة ل�شعب كرد�ستان
االحد اىل مطار اربيل الدويل.
وكان يف ا�ستقبال ال�سيدة ميرتان يف املطار الرئي�س
بارزاين وكمال كركوكي رئي�س برملان كرد�ستان وعدد
من امل�س�ؤولني واع�ضاء الربملان.
ويف ال�سياق ذات��ه ذك��ر امل�ست�شار الإع�لام��ي لرئي�س
الربملان الكرد�ستاين طارق جوهر �أن �أرملة الرئي�س
الفرن�سي الأ�سبق الراحل فران�سوا ميرتان �ستح�ضر
�أعمال اجلل�سة ال�ساد�سة للربملان الكرد�ستاين وقد تلقي
خطابا يف اجلل�سة .
وق��ال بح�سب ( اكانيوز ) �إن "جدول �أعمال اجلل�سة
ال�ساد�سة للربملان الكرد�ستاين يت�ضمن ق�سمني الأول
ا�ست�ضافة دان �ي��ال م�ي�تران �صديقة ال�شعب الكردي
العتيدة التي تزور اقليم كرد�ستان يف زي��ارة ر�سمية
ومن املحتمل ان تلقي كلمة يف اجلل�سة".
اما "الق�سم الثاين من اجلل�سة ف�سيخ�ص�ص لت�سمية
اللجان الربملانية وتوزيع النواب عليها متهيدا الختيار
ر�ؤ� �س��اء اللجان ون��واب�ه��م وم �ق��رري اللجان م��ن قبل
�أع�ضائها يف وقت الحق".
ومن املقرر ان تتفقد دانيال ميرتان يف اطار زيارتها
كرد�ستان مدر�ستني فرن�سيتني اح��داه�م��ا يف اربيل
واالخرى يف ال�سليمانية".
يذكر �أن دانيال ميرتان هي �أرملة الرئي�س الفرن�سي
الراحل فران�سوا ميرتان ،ويعتربها الكرد العراقيون
�صديقة مقربة وخمل�صة لهم ،ويذكر لها �أي�ضا تقدميها
الدعم ل�شعب كرد�ستان ،وتربطها عالقات متينة مع
رئي�س االقليم مع ال�سيدة ميرتان القيادة ال�سيا�سية الكردية.

م�شروع قانون
ينظم عمل منظمات
املجتمع املدين

دهوك /املدى
�أعلنت منظمات للمجتمع املدين يف �إقليم
كرد�ستان ال �ع��راق عزمها ت�ق��دمي م�شروع
ق��ان��ون �إىل ب��رمل��ان الإق �ل �ي��م لتنظيم عمل
منظمات املجتمع امل ��دين .وق��ال��ت �أم�يرة
ح�سن النا�شطة يف جمال منظمات املجتمع
املدين وحقوق الإن�سان يف الإقليم بح�سب
(�سوا)" :هذا القانون مت ت�شريعه وتعديله
بر�أي جميع املنظمات يف الإقليم ومت الأحد
اجراء �آخر مناق�شة يف مدينة دهوك و�سوف
توحد الآراء ويـُقدم القانون مرة �أخرى �إىل
الربملان" .و�أو�ضحت " �أن القانون اجلديد
�سيكفل التخل�ص من م�ؤ�س�سات حكومية
ك��ان��ت تتحكم مبنظمات املجتمع امل��دين،
 ،ح�ي��ث ي�ط��ال��ب ب��و��ض��ع جل�ن��ة خ��ا��ص��ة يف
الربملان ليكون هناك ات�صال مبا�شر بينهما
وب�ي�ن ال�ب�رمل ��ان وت �ك��ون امل �ن �ظ �م��ات حتت
مراقبة الربملان" .و�أعربت ح�سن عن �أملها
يف �أن يتمكن برملان �إقليم كرد�ستان العراق
من امل�صادقة على القانون اجلديد.

كرد�ستان
Kurdistan

وزير التعليم العايل :

 2750طالب ًا وطالبة ا�ستفادوا من قرار
العبور ..وبورد طبي جلميع االخت�صا�صات
اربيل� /سايل جودت

ا��س �ت�ف��اد  2750ط��ال �ب � ًا وط��ال �ب��ة يف
ج��ام�ع��ات اقليم ك��رد��س�ت��ان م��ن قرار
ال�ع�ب��ور ال ��ذي ي�شمل ال��را��س�ب�ين يف
ح�صة درا�سية واحدة.
اع��ل��ن ذل� ��ك وزي� ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ايل
وال�ب�ح��ث العلمي يف حكومة اقليم
كرد�ستان الدكتور ادري�س هادي خالل
م�ؤمتر �صحفي مبنا�سبة بدء الدرا�سة
يف اجل��ام �ع��ات وق���ال :ل�ق��د ك��ان هذا
القرار فر�صة وامال ل  311طالبا من
الرا�سبني ليعاودوا درا�ستهم .م�شريا
اىل ت��وف�ير م�ق��اع��د درا� �س �ي��ة للطلبة
اخلريجني يف العام املا�ضي الذين مل
يحظوا بفر�صة القبول يف اجلامعات
وامل�ع��اه��د ملنحهم الفر�صة يف العام

احلايل للدرا�سة يف جامعات االقليم .
ويف بداية امل�ؤمتر ،هن�أ الوزير الطلبة
مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد،
واع�ل��ن ع��ن تعيني  611خ��ري�ج� ًا من
خريجي العام املا�ضي وت�أمني زماالت
درا� �س �ي��ة ل �ـ  100ط��ال��ب يف رو�سيا
وفرن�سا خ�لال ه��ذا العام التحق 70
منهم ب��اجل��ام�ع��ات و�سيلتحق بقية
امل �ق �ب��ول�ين ال  30االخ ��ري ��ن قريبا
مبقاعد الدرا�سة .كما اعلن عن افتتاح
الكلية الثالثة يف ق�ضاء �سوران بكلفة
 16مليون دينار للمرحلة االوىل .
وا�ضاف هادي :ان من مالمح التطور
يف التعليم ال �ع��ايل اف�ت�ت��اح البورد
الطبي لقبول الطلبة اخلريجني يف
جميع االخت�صا�صات الول م��رة يف

اقليم كرد�ستان .
وا�شار وزير التعليم العايل اىل �شمول
قرابة  700طالب وطالبة يف الزماالت
الدرا�سية خارج االقليم منذ ت�أ�سي�س
الوزارة ا�ضافة اىل  50زمالة درا�سية
يف وزارة التعليم العايل للحكومة
االحت��ادي��ة ح�صة االقليم منها .%17
كما بذلت اجلهود من اجل تهيئة 200
قاعة درا�سية مت اجناز بع�ضها بن�سبة
 % 100يف النواحي والقرى يف حني
مت اجن��از  %90من اجل��زء املتبقي و
�ستكتمل نهاية ال�شهر العا�شر  ,مبينا
 :ان هدفنا قبول اكرب عدد من الطلبة
بغية ال��و��ص��ول اىل م�ستوى علمي
م�ت�ق��دم يفتخر ب��ه اجل�م�ي��ع � ,سواء
داخل االقليم او خارجه.

حمالت توعية مرورية مع بدء العام الدرا�سي اجلديد
ال�سليمانية  /املدى

قامت جمعية ال�سالمة املرورية يف �إقليم كرد�ستان ،بن�صب
 30لوحة ل�ل�إر��ش��ادات امل��روري��ة �أم��ام امل��دار���س والأماكن
العامة داخل مدينة ال�سليمانية ،حفاظ ًا على �سالمة الطلبة
مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد .وقال م�صدر خمول
يف جمعية ال�سالمة املرورية يف كرد�ستان ،بح�سب املركز

الوطني ل�ل�إع�لام� ،إن اجلمعية ب��د�أت بحمالت توعية مع
بدء العام الدرا�سي اجلديد تهدف اىل احلفاظ على �سالمة
الطلبة ،وجتنب احلوادث املرورية املتكررة يف املحافظة،
م�شري ًا �إىل قيام اجلمعية بافتتاح دوراتها للتوعية املرورية
لطلبة امل��دار���س ،والعمل على ن�صب املزيد من اللوحات
الإر�شادية يف الأماكن العامة.

�إجراء �أول عملية من نوعها للقلب يف ال�سليمانية وفد من بلدية مدينة اخلليل الفل�سطينية يزور كرد�ستان
ال�سليمانية /املدى

�أج ��رى ف��ري��ق طبي يف م��رك��ز �أم��را���ض القلب مبدينة
ال�سليمانية �أول عملية من نوعها يف العراق جلراحة
القلب وذل��ك بفتح �أح��د �شرايني القلب وزرع ال�شبكة
والبالون فيه.
وب�ش�أن ه��ذه العملية ق��ال الدكتور �آرام جمال مدير
ق�سم الق�سطرة يف مركز �أمرا�ض القلب بح�سب �سوا :
"متكنا لأول مرة يف �إقليم كرد�ستان ويف العراق عامة
من �إج��راء عملية جراحية وذل��ك بفتح نهاية ال�شريان
الرئي�سي الذي يتفرع �إىل �شريانني وزرع ثالث �شبكات

فيه".
و�أ��ض��اف الدكتور جمال �أن املري�ض ال��ذي �أجريت له
العملية و�ضعه م�ستقر ويتمتع ب�صحة جيدة ،وم�ضى
�إىل القول" :نحن نحاول �أن نواكب التطور العلمي
يف العامل و�سنوا�صل جهودنا يف جمال الطب وخدمة
املواطنني .ونطمئن املواطنني �أن ب�إمكانهم �إجراء مثل
هذه العملية يف ال�سليمانية".
يذكر �أن مر�ضى القلب يف �إقليم كرد�ستان والعراق عامة
كانوا ي�ضطرون �إىل �إجراء هذه العمليـــات فـي الدول
الأخـــرى بتكــاليـف باهظة.

مب�شاركة ( )50دولة ..عقد م�ؤمتر للكهرباء يف �أربيل
�أربيل /املدى

بح�ضور وزي��ر الكهرباء يف حكومة
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان هو�شيار �سيويلي
ووكيلي وزارة الكهرباء يف حكومة
ال�ع��راق ال�ف��درايل وع��دد من املديرين
ال�ع��ام�ين يف وزارة ك�ه��رب��اء الإقليم
ومب�����ش��ارك��ة مم �ث �ل��ي (� )50شركة

دولية وعربية وعراقية وكرد�ستانية
ج��رت يف �أربيل مرا�سيم عقد م�ؤمتر
للكهرباء يف العراق ال�ف��درايل .ويف
م�ستهل امل�ؤمتر حتدث وزير الكهرباء
يف ح �ك��وم��ة الإق��ل��ي��م ب ��إ� �س �ه��اب عن
�أو�ضاع الكهرباء يف الإقليم ،م�شري ًا
اىل امل�شاريع التي مت �إجنازها من قبل

القطاع اخلا�ص يف جمال �إنتاج الطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة خ�ل�ال ال �ث�ل�اث �سنوات
املن�صرمة .وتقرر خالل امل�ؤمتر �إن�شاء
( )7حم �ط��ات لإن� �ت ��اج ال �ك �ه��رب��اء يف
العراق يف غ�ضون (� )18شهر ًا بطاقة
�أربعة االف ميكاواط كلفتها الإجمالية
تبلغ ( )7مليارات دوالر.

�أربيل  /املدى

زار وف��د م��ن بلدية مدينة اخلليل
الفل�سطينية اقليم كرد�ستان بعد
الزيارة االخرية التي قام بها رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
ولقائه الرئي�س م�سعود بارزاين.
و التقى الوفد ،خالل زيارته حمافظ
ارب �ي��ل ورئ�ي����س جمل�س املحافظة
ن� ��وزاد ه ��ادي  ،ث��م ال�ت�ق��ى رئي�س
غرف التجارة وال�صناعة يف اقليم
كرد�ستان.
وت��رك��زت مناق�شات ال��وف��د بح�سب
 PUKmediaع��ل��ى تعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت �ج��اري��ة ب�ي�ن اقليم
كرد�ستان وفل�سطني ،ومتتني هذه
العالقات وتبادل الوفود مع االقليم
يف املجالني التجاري وال�صناعي،
م ��ؤك��دا ان ال���ش��رك��ات الفل�سطينية
الكربى ت�سعى اىل تبادل اخلربات
والإمكانيات ال�صناعية مع ال�شركات
يف اقليم كرد�ستان.
وك��ان ال��وف��د الفل�سطيني ق��د و�صل

وفد من الع�شائر العربية يزور حمافظة ال�سليمانية

ال�سليمانية  /م�ؤيد اخلالدي
ع�بر ع�ضو اللجنة ال�ق�ي��ادي��ة م�س�ؤول
مكتب االع�لام املركزي لالحتاد الوطني
الكرد�ستاين �آزاد جندياين  ،ام�س عن

وفد الع�شائر يف مقر االحتاد الوطني
�سروره لزيارة وفد  ،من ر�ؤ�ساء و�شيوخ
الع�شائر م��ن و��س��ط وج �ن��وب العراق،
حمافظة ال�سليمانية ولقاء امل�س�ؤولني
فيها واالط�ل�اع على او� �ض��اع كرد�ستان

وت�أكيد تالحمهم امل�صريي م��ع ال�شعب
الكوردي.
ورح� � ��ب ج� �ن ��دي ��اين يف م��ق��ر املكتب
ال�سيا�سي ل�لاحت��اد ال��وط�ن��ي ب��ال��وف��د و
قال  :ان �سيا�سة االحتاد الوطني �صائبة
يف نهجها نحو االنفتاح نحو العراقيني
جميعا ب��دون متييز او تفرقة ،م�ؤكدا:
اننا مت�شابهون يف الن�ضال واملعاناة
التي عا�شها العراقيون جميعا يف ظل
�سيا�سات النظام املباد.
وا�ضاف :لقد عرب العراقيون جميعا عن
حبهم ل�شخ�صية الرئي�س جالل طالباين
وانفتاحه على جميع املكونات العراقية
ح �ي��ث �أك� ��د ب��ال �ق��ول وال �ف �ع��ل (كرديته
وعراقيته اال�صيلة) النه ميثل العراقيني
جميعا والميثل الكرد فقط.
وان� �ت� �ق ��د ج� �ن ��دي ��اين ب �ع ����ض االب� � ��واق
ال�شوفينية ��س��واء م��ن ال�ع��رب او الكرد
التي تقف بال�ضد من التجربة العراقية
اجلديدة ،م�شريا اىل �أن االحتاد الوطني
الكرد�ستاين لي�س حزبا مقت�صرا على
الكرد فقط بل هو ح��زب عراقي منفتح
على جميع العراقيني بغ�ض النظر عن
قومياتهم.
وق ��د �أ�� �ش ��اد ج �ن��دي��اين ب� ��دور الع�شائر
العربية يف الن�ضال �ضد الدكتاتورية

وبناء العراق اجلديد ،وق��ال :الد�ستور
هو اخليمة التي جتمع املكونات العراقية
ويجب ان نلتزم ببنوده جميعا ،م�شريا
اىل ال��دور الكبري ال��ذي لعبه ال�ك��رد يف
امل���ص��احل��ة وت�شكيل ح�ك��وم��ة الوحدة
الوطنية.
ومن جانبه حتدث رئي�س وفد الع�شائر
العراقية ال�شيخ حممد كحيط عبد� ،شيخ
ع�شرية �آل �شبل "البوخليوي" بالقول:
ل�ق��د �أت�ي�ن��ا ال �ي��وم م��ن ال�ن�ج��ف وكربالء
وحم��اف �ظ��ات اخ ��رى اىل ك��رك��وك� ،شدة
الورد العراقية ،ثم اىل ال�سليمانية لنعرب
عن ت�ضامننا مع اخواننا الكرد يف �سعيهم
ون�ضالهم من اجل التحرر وال�سالم ،وان
يعي�ش الكرد وال�ع��رب كما كانوا اخوة
ويعملوا بقلب و�ضمري واح��د م�شيدين
ب��دور الرئي�س ج�لال طالباين لتوحيد
العراقيني جميعاَ.
و�أ�ضاف� :أن الرئي�س طالباين بعراقيته
وكرديته اال�صيلة قد مل �شمل العراقيني
ب�ك��ل مكوناتهم واط�ي��اف�ه��م واعراقهم،
وه� ��و رج� ��ل �� �ص ��ادق وم�����س��امل وحم��ب
ل�شعبه وحمب لل�سالم واثبت بعد عقود
م��ن الن�ضال حكمته وخ�برت��ه ون�ضاله
ال�سيا�سي الطويل وان��ه �شخ�ص يحمل
هموم العراقيني على اكتافه.

ارب �ي��ل ال���س�ب��ت امل��ا� �ض��ي يف اط��ار
ال�سعي اىل ايجاد فر�ص ا�ستثمار يف
االقليم  ،وت�ستمر زيارته عدة ايام

يلتقي خاللها ع��دد ًا من امل�س�ؤولني
وممثلي ال�شركات الكرد�ستانية.
وي�ضم الوفد �شخ�صيات من الكرد

الأيوبيني  ،وقد اكدوا �أنهم يعتزون
بكرديتهم وي��ري��دون التعرف على
اقليم كرد�ستان وجتربته.

الوفد الفل�سطيني يف اربيل

ان�شاء حمطتني للكهرباء وم�شاريع خدمية
اخرى يف ناحية بحركة
اربيل /املدى
�أجن��زت امل�ؤ�س�سات والدوائر
ذات ال����ع��ل�اق����ة ال����ع����دي����د من
امل�شاريع اخلدمية يف ناحية
بحركة واملناطق التابعة لها .
وقالت اواز عبدالواحد مديرة
الناحية  :ان �أهم امل�شاريع التي
هي الآن قيد االجن��از م�شروع
ان�شاء ال�شارع الرئي�س الذي
يربط الناحية ب�أربيل ويبلغ
ط���ول���ه ن��ح��و ( )11ك���م  ،وقد
�أن�����ش��ئ م��ن قبل ث�لاث �شركات
ان�شائية وه���ذا ال�����ش��ارع المير
داخ��ل ناحية عنكاوة القريبة،
بل يتم ربطه مبا�شرة ب�شارع
ك����والن � -أرب���ي���ل وي�����س��ه��م يف
ت��ق��ل��ي��ل ال���زح���ام احل��ا���ص��ل يف
ال�شارع الرئي�س الذي مير عرب
ع��ن��ك��اوة ،و�أ���ض��اف��ت �أن هناك
م�����ش��روع��ا ل�صيانة ال�شوارع
الداخلية يف بحركة الذي ر�صد
ل��ه مبلغ مليار ون�صف مليار
دينار وتقع تلك ال�شوارع يف
ح���ي ب��ي��ران وجم���م���ع بحركة

وبحركة اجلديدة.
كما يجري الآن ان�شاء حمطتني
ل��ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة الكهربائية
يف ك��ردج��ال وامل��ت��ن��زه القريب
م��ن ال��ن��اح��ي��ة وت��غ��ط��ي املحطة
الكهربائيةالواحدة  3من قرى
املنطقة  ،و�سبق لفرقة الزيتون
ال��ك��وري��ة اجلنوبية ان قدمت
الدعم الكامل الجن��از م�شروع
متنزه و�ساحات خ�ضر داخل
ويف �ضواحي الناحية.
�أم��ا �أه��م امل�شاريع املقبلة التي
���س��ي��ت��م اجن����ازه����ا ب���ن���اء على
م��ط��ال��ي��ب امل��واط��ن�ين وحاجة
املنطقة ف��ه��ي م�����ش��روع ان�شاء
مركز �صحي يف مركز الناحية
الذي ادرجته وزارة ال�صحة يف
حكومة اقليم كرد�ستان �ضمن
ج���دول م�شاريعها خ�ل�ال هذا
العام� ،أما يف �ضواحي الناحية
فهناك م�شروع متنزه يف جممع
ب��ي�رزي����ن وه�����و يف مرحلته
النهائية وعلى �أر�ض م�ساحتها
�أربعة االف مرت مربع وبكلفة

( )150مليون دينار.
اىل جانب رب��ط قرية بريزين
بالناحية وتبلغ كلفة امل�شروع
( )250م��ل��ي��ون دي���ن���ار على
موازنة تطوير حمافظة �أربيل.
يذكر ان ناحية بحركة تقع قرب
مركز حمافظة �أربيل وي�سكنها
نحو ( )15ال��ف ن�سمة وت�ضم
( )33ق��ري��ة اىل ج��ان��ب �أربعة
جممعات �سكنية.
ويذكر ان حمافظ اربيل نوزاد
ه������ادي وج�����ه ويف اك��ث��ر من
منا�سبة ب��الإ���س��راع يف تنفيذ
امل�����ش��اري��ع اخل��دم��ي��ة حيث اكد
خالل زيارته حملة باداوة برفقة
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ارب��ي��ل �صدقي
زراري ���ض��رورة اال���س��راع يف
اجن��از م�شاريع �شبكات املياه
وال�����ص��رف ال�����ص��ح��ي وتبليط
ال�شوارع يف احياء هاوكاري
وال���ق���اط���ع ال�����س��اب��ع م���ن حملة
ح�صاروك و�أوعز هادي ب�صرف
م��ب��ال��غ ا���ض��اف��ي��ة م���ن ميزانية
تطوير املحافظة.
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ذكر مدير زراعة ق�ضاء �شقالوة مبحافظة اربيل �أن �إنتاج
املحا�صيل الزراعية يف الق�ضاء �سجل ارتفاعا ملحوظا هذا
العام قيا�سا بالعام املن�صرم.
وق��ال جمال طه بح�سب (�آك��ان�ي��وز)� :إن �إن�ت��اج ال�ك��روم يف
مناطق �شقالوة وهريان ونازنني بلغ العام احلايل  345طنا
و 312كغم".
واو�ضح ان "انتاج الكروم يف كل انحاء كرد�ستان �سجل
ارتفاعا ه��ذا العام ب�صورة عامة حيث ميار�س املزارعون
وا�صحاب الب�ساتني اعمالهم بثقة تامة".
وبخ�صو�ص ا�سترياد املحا�صيل االجنبية ومدى ت�أثري ذلك
على املنتجات واملحا�صيل املحلية ق��ال طه "يف اال�سبوع
املا�ضي انخف�ض م�ستوى االنتاج املحلي وارتفعت ا�سعار
حما�صيل الطماطم والبطاط�س ثالثة ا�ضعاف ما ا�ضطر
حكومة االقليم اىل ال�سماح با�سترياد املحا�صيل من اخلارج".
وتابع قائال "االن ن�ضجت ثمار مرحلة اخرى من املحا�صيل،
ما حث وزارة الزراعة على ال�سيطرة على املنتجات الأجنبية
وفر�ض ر�سوم جمركية عليها".
وزاد "اذن م��ن امل�ه��م املحافظة على حما�صيل الفالحني
املحليني ،فان رعاية او�ضاع املواطنني امر �ضروري اي�ضا،
اذ الي�صح ال�سماح بارتفاع �أ�سعار ال�سلع الغذائية اال�سا�سية
بحجة املحافظة على املحا�صيل املحلية".
وبح�سب ماذكره طه فان "ا�سعار الكروم يف جميع ا�سواق
االقليم �سجلت انخفا�ضا وا�ضحا خالل اال�سبوعني املا�ضيني
وال�سبب يف ذلك يعزى �إىل زيادة معدالت انتاج املحا�صيل

املحلية".
وختم طه قائال "هناك حما�صيل اخ��رى مهمة مثل الرمان
والبطاط�س واالجا�ص واخليار تنتج يف منطقة �شقالوة،
وق��د �سجل انتاجها معدالت مرتفعة ه��ذا العام بالنظر اىل
التطور احلا�صل يف القطاع الزراعي يف املنطقة".
اىل ذلك ذكر مدير �إنتاج تقاوى احلبوب يف اقليم كرد�ستان
�أن وزارة الزراعة ا�ستوردت �ستة �آالف طن من القمح من
�سورية ،فيما قال مدير عام التخطيط يف الوزارة �أن الإقليم
يحتاج �إىل � 500ألف طن من القمح �سنويا.
وق��ال ف��اروق علي مدير �إن�ت��اج تقاوى احلبوب يف وزارة
ال��زراع��ة "مت يف ع��ام � 2009إن�ت��اج ح��وايل � 300أل��ف طن
من احلنطة يف خمتلف مناطق الإقليم ،وت�سلمت خمازن
احل�ب��وب (ال�سايلوات) يف الإقليم � 250أل��ف ط��ن م��ن هذا
املنتوج من الفالحني" .و�أ�ضاف "ت�سلمت وزارة الزراعة
� 17ألف طن من احلنطة من مراكز البحوث الزراعية ،حيث
يتم �شراء طن احلنطة امل�صدقة مببلغ � 935ألف دينار عراقي
وطن احلنطة من الدرجة الأوىل من الفالحني ب�سعر 892
�ألف دينار عراقي".
و�أ�شار اىل قيام وزارة الزراعة مب�ساعدة املناطق التي كان
م�ستوى �إنتاج احلبوب فيها متدنيا ،ومت بيع طن تقاوى
احلنطة من الدرجة الأوىل اىل الفالحني الذين لهم م�صادر
مياه م�ضمونة ب�سعر � 100ألف دينار.
وق��ال �إن الفالحني ال��ذي��ن يفتقرون اىل م�صادر م�ضمونة
للمياه ويعتمدون على الأمطار يتم تزويدهم بتقاوى ال�شعري
ب�سعر � 50ألف دينار للطن الواحد.

حما�صيل متنوعة

وبح�سب مدير �إنتاج تقاوى احلبوب ف�إن وزارة الزراعة
تعمل حاليا على ا�سترياد � 6آالف من احلنطة امل�صدقة من
�صنفي �شام  6و�أك�ساد من �سورية ،وهما �صنفان ينا�سبان
املناخ وال�ظ��روف الطبيعية لإقليم كرد�ستان وق��د حققت
زراعتهما جناحا ملحوظا.
هذا ،وقال �أنور عمر مدير عام التخطيط يف وزارة الزراعة
لـ(�آكانيوز) "من بني خططنا �أن نق�ضي خالل خم�س �سنوات
على حاجة الإقليم اىل ا�سترياد احلنطة ،وتفيد فقرة من
اخلطة الزراعية الإ�سرتاتيجية �أن حاجة الإقليم للحنطة
لال�ستعماالت الغذائية هي � 500ألف طن يف ال�سنة".
وقال "من خالل توزيع التقاوى النموذجية وتوفري مبيدات
احل���ش��رات ال���ض��ارة وتفعيل امل�صرف ال��زراع��ي و�إن�شاء
عدد من خمازن احلبوب وتوزيع �أنظمة الري بالر�ش يف
فرتات عدم �سقوط الأمطار الالزمة نعمل على توفري هذه
الكمية".
و�أ�شار اىل �أن توفري هذه الكمية �سي�ؤدي اىل اكتفاء الإقليم
غذائيا وانتفاء حاجته اىل احلنطة امل�ستوردة ،لكن توفري
التقاوى ال يدخل �ضمن هذه الكمية ،ولهذا الغر�ض لدينا
برناجمنا اخلا�ص �أي�ضا.
وتعترب �أر���ض �إقليم كرد�ستان �أر�ضا خ�صبة زراعيا ،لكن
موجة اجلفاف وعدم �سقوط الأمطار الكافية يف ال�سنتني
الأخ�يرت�ين قلال م��ن ال �ن��اجت املحلي م��ن احلنطة و�سائر
املنتجات الغذائية ،لذا حاولت وزارة الزراعة وحكومة
الإقليم تعوي�ض املزارعني وحثهم على اال�ستمرار يف العمل
الزراعي.

