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خالل لقائه القن�صل الربيطاين العام

بارزانـي :االنتخابات يف كرد�ستان مك�سب
كبري للجميع

�أربيل /املدى

�أعلن رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
ب � ��ارزاين ان ��ه م��ع م �� �ش��ارك��ة القوى
واجل �ه��ات ال�سيا�سية الكرد�ستانية
يف االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ة يف العراق
بقائمة موحدة داعيا من ال ي�شارك
م�ن�ه��ا ب�ق��ائ�م��ة م��وح��دة اىل توحيد
موقفها على اق��ل ت�ق��دي��ر .ج��اء ذلك
خ�ل�ال ا�ستقبال رئ�ي����س الإق �ل �ي��م يف

كرد�ستان العراق
ي�شارك يف معر�ض
زراعي بلندن
�أربيل /املدى

ت���ش��ارك ح�ك��وم��ة �إق�ل�ي��م كرد�ستان
يف معر�ض اخل�ضراوات والفاكهة
الذي �سيقام يف احلادي والع�شرين
م��ن ه��ذا ال�شهر يف ل �ن��دن ،لعر�ض
املنتجات ال��زراع�ي��ة الكرد�ستانية
على العامل و�إيجاد �سوق لها.
وق��ال بيان بح�سب موقع حكومة
الإقليم "�سيكون حلكومة الإقليم
موقع خا�ص بها يف ذلك املعر�ض،
تعر�ض فيه مناذج من فاكهة الإقليم
مثل التفاح والعنب والتني وكذلك
الع�سل من الدرجة الأوىل".
و�أ�� �ض ��اف� :أن ه��ذه امل���ش��ارك��ة هي
الثانية للإقليم يف هذا املعر�ض الذي
�سيقام يف م��رك��ز معر�ض �إك�سيل
(م ��رك ��ز ل �ل �م �ع��ار���ض وامل� ��ؤمت���رات
الدولية).
و�أ�� �ش ��ار ال �ب �ي��ان اىل �أن "حكومة
الإق�ل�ي��م �ست�شارك ه��ذه امل��رة بثقل
�أك�ب�ر لأن للمركز امل��ذك��ور موقعا
مهما يف �أوروب��ا وهو حمط �أنظار
العامل".
وبعد م�ؤمتر التنمية الزراعية يف
عام � ،2008أعلن �إقليم كرد�ستان عن
خطة زراعية خم�سية �سرتاتيجية
لإن�ع��ا���ش القطاع ال��زراع��ي وجعله
م���ص��درا ل�ل��دخ��ل ال �ع��ام واخلا�ص،
وكذلك لو�ضع حد ال�سترياد الفاكهة
واخل�ضر.

رئي�س االقليم مع القن�صل الربيطاين
منتجع �صالح الدين ،جريمي هاكادي
القن�صل الربيطاين العام يف �أربيل
وقال ،بح�سب موقع رئا�سة الإقليم.:
ان االن �ت �خ��اب��ات يف ك��رد��س�ت��ان تعد
مك�سب ًا كبريا للجميع وان م�شاركة
املواطنني فيها بن�سبة كبرية م�صدر
�سعادة كبرية لنا .وبالرغم من �أن
ه�ن��اك ج�ه��ات و�أ�شخا�صا مل يقبلوا
بنتائج االنتخابات بيد انه �سمح لهم

كرد�ستان
Kurdistan

وب�ك��ل ح��ري��ة ت�ق��دمي ��ش�ك��اواه��م وان
قرار املحكمة الفدرالية حول طعونهم
و��ش�ك��اواه��م ك��ان على درج ��ة كبرية
من الو�ضوح وال�شفافية .و�أ�ضاف
الرئي�س ب��ارزاين ،بح�سب :KRG
ن �ح��ن ن ��رح ��ب ب ��وج ��ود معار�ضة،
م��ؤك��د ًا على �أن عليها ر�ؤي��ة اجلميع
وان ت�ضع النقاط على احلروف وان
ترى الأ�شياء ب�سلبياتها وايجابياتها،

�أي ان عليها ان ال ت��ؤك��د فقط على
ال�سلبيات وت�ت�ن��ا��س��ى االيجابيات
مل�صلحتها اخل��ا� �ص��ة وح �ت��ى عندما
تنتهج املعار�ضة ال�شق الأول فاين
�س�أ�ساندها و�أدعمها و�أو�صي رئي�س
احلكومة اجلديد املكلف باال�ستماع
اىل مالحظاتها والتعاون والتن�سيق
معها.
و ث�م��ن القن�صل ال�بري �ط��اين العام
خالل اللقاء االنتخابات التي جرت
م��ؤخ��را يف �إقليم كرد�ستان .م�ؤكدا
انها جرت ب�صورة جيدة وان �أجهزة
االم��ن والآ�ساي�ش قامت ب��دور فعال
حل�م��اي��ة العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة وهذا
بحد ذات��ه ك��ان �سبب ًا رئي�س ًا لتوجه
امل ��واط� �ن�ي�ن ب �ح��ري��ة م �ط �ل �ق��ة نحو
�صناديق االقرتاع.
كما ثمن القن�صل ال�ع��ام الربيطاين
ع��ال �ي��ا دور ال��رئ �ي ����س ب�� ��ارزاين يف
حماية الأم��ن واال�ستقرار يف �إقليم
كرد�ستان بعد االنتخابات ،معلنا �أن
عموم الأجانب واملراقبني الدوليني
واملنظمات �شعروا بالدور الريادي
للرئي�س بارزاين يف هذا ال�صدد.
ه��ذا وك��ان التن�سيق وال �ت �ع��اون يف
جم��ال تطوير االقت�صاد والتجارة
وق ��دوم ال���ش��رك��ات ال�بري�ط��ان�ي��ة �إىل
�إقليم كرد�ستان حمور ًا �آخر يف اللقاء
حيث �أك��د الرئي�س ب��ارزاين يف هذا
ال�سياق �أن �إقليم كرد�ستان �سيقدم
كامل التعاون والت�سهيالت الالزمة
لهذه ال�شركات.

�إدانة التفجري الإرهابي يف تلعفر
�أربيل /املدى

دان��ت رئا�سة �إقليم كرد�ستان العملية الإرهابية التي نفذتها
الزمر املجرمة م�ستهدفة املواطنني االبرياء يف ق�ضاء تلعفر
حمذرة من م�ؤامرات املجرمني وخمططاتهم الإرهابية للنيل من
م�سرية العراق الدميقراطية وتطوره .و�أ�صدرت رئا�سة الإقليم
بيان ًا جاء فيه :تلقينا ب�أ�سف بالغ نب�أ التفجري االنتحاري الذي
ح��دث ظهرية اجلمعة  2009/10/16و�سط ح�شود امل�صلني
الكرام مب�سجد التقوى يف ق�ضاء تلعفر ،حيث جنم عنه وقوع
الع�شرات من املواطنني الأبرياء بني �شهيد وجريح .اننا يف
الوقت الذي ندين فيه ب�شدة هذا ال�سلوك االجرامي ،نوا�سي
ذوي ال�ضحايا داعني الله �سبحانه وتعاىل �أن يلهمهم ال�صرب
وال�سلوان و�أن يتغمد ال�شهداء برحمته الوا�سعة وي�سكنهم

ف�سيح جناته ،كما ندعو الباري عز وجل �أن مين على امل�صابني
بال�شفاء العاجل .و�أ��ض��اف البيان :مما ال�شك فيه اننا بكافة
مكوناتنا املت�آخية ويف هذه املرحلة بالذات حيث نقرتب من
خو�ض غمار جتربة انتخابية �أخرى� ،سوف نواجه الكثري من
م�ؤامرات املغر�ضني الرامية اىل وقف عجلة التقدم والبناء يف
هذا البلد ،لذا نهيب بكل ال�شرفاء امل�ضحني من �أبناء بلدنا ال�صامد
�أن يعملوا جاهدين لر�ص ال�صفوف واف�شال خطط االرهابيني،
من �أجل ار�ساء بنيان حياة حرة كرمية ل�شعبنا و�ضمان م�ستقبل
زاهر لأجيالنا .مرة �أخرى نوا�سي ذوي �ضحايا هذا ال�سلوك
الالان�ساين ال��ذي وقع يف ق�ضاء تلعفر ونعلن ا�ستعداد ك�آفة
م�ؤ�س�سات �إقليم كرد�ستان الطبية ال�ستقبال امل�صابني من �أجل
تقدمي كل اخلدمات املتاحة واملمكنة.

وفد �أملاين يبحث تطوير العالقات الأكادميية يف دهوك
دهوك /املدى

بحث وف��د �أمل ��اين برئا�سة القن�صل
العام يف �أربيل �إقامة عالقات علمية
مع جامعة ده��وك وتبادل املعلومات
ح��ول فتح جامعة �أملانية يف العراق
واال��س�ت�ع��داد مل��ؤمت��ر علمي يعقد يف
�أربيل مب�شاركة اجلامعات الأملانية
وم�ؤ�س�سة داد الأملانية لدعم التعليم
العايل .وق��ال م�ساعد رئي�س جامعة
ده��وك ل�ش�ؤون العالقات اخلارجية،
بح�سب  :PNAان ال��وف��د الأمل��اين
ال��ذي تر�أ�سه د .اوليفر �شناكنبريك
وم�س�ؤول م�ؤ�س�سة داد الأملانية بحث
م��ع ج��ام�ع��ة ده ��وك بح�ضور رئي�س
اجلامعة وعمداء الكليات الإمكانات
امل �ت��وف��رة للجامعة لإق��ام��ة عالقات
ثنائية متطورة" .و�أ��ض��اف د .داود
�سليمان اترو�شي :ان الزيارة تت�ضمن
�أي�ض ًا بحث م�شاركة جامعات الإقليم
يف الإع ��داد لفتح جامعة �أمل��ان�ي��ة يف
العراق والتعاون يف جمال البحوث
والدرا�سات العلمية والأكادميية".

و�أ�� �ش ��ار د .داود اىل ان "�أر�ضية
التعاون امل�شرتك مع ده��وك من قبل
اجل��ام �ع��ات الأمل��ان �ي��ة م �ت��وف��رة الننا
منتلك �شبكة عالقات تعاون مع عدد
من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأملانية
منذ ح��وايل ع�شر �سنوات" ،و�أ�شار
اترو�شي اىل ان "اللقاء بحث �أي�ض ًا

بـــــــــدء �أعمــــــ��ال م�ؤمتـــــر العلمـــانيـ��ة فـي اربيـــل
�أربيلPUKmedia/

بح�ضور ال���س�ي��دة ه�ي�رو �إب��راه �ي��م �أح �م��د ومال
بختيار ع�ضو الهيئة العاملة يف املكتب ال�سيا�سي
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،ونخبة من املثقفني
واخل�ب�راء يف جم��ال الفل�سفة والباحثني داخل
وخ��ارج �إقليم كرد�ستان ،انطلقت �أعمال م�ؤمتر
العلمانية يف قاعة ال�شهيد �سعد مبدينة �أربيل.
ب ��د�أ امل ��ؤمت��ر بكلمة ل ��دار حكمت ق��دم�ه��ا ف��اروق
رفيق� ،أ�شار من خاللها اىل �أهداف و�سرتاتيجيات
دار حكمت ،ثم �أكد �أن هناك ثالثة �أفكار رئي�سية
وراء عقد هذا امل�ؤمتر� ،أولها يتعلق باعادة بيان
العلمانية من جديد خا�صة يف الدول الإ�سالمية،
�أما الفكرة الثانية فتتعلق بت�شويه مفهوم العلمانية
من حيث املعنى واملفهوم� ،أما النقطة الثالثة وهي
�أهمها حلا�ضر كرد�ستان فتتعلق مبفهوم الطائفية
واملذهبية .ويف حمور �آخر من كلمة دار حكمت
متت اال�شارة اىل �أن عقد هذا امل�ؤمتر حماولة �أوىل
للتعامل مع مفهوم العلمانية ،ومن املنتظر ان يتم

عقد م�ؤمتر مماثل عن العلمانية وجتربة احلكم
ال�شهر املقبل يف مدينة ال�سليمانية .بعد ذلك بد�أت
�أعمال امل�ؤمتر ،حيث قدمت يف املحور الأول الذي
حمل عنوان (الأبعاد املختلفة للعلمانية) العديد
من املوا�ضيع والبحوث ،اولها بحث الربوفي�سور
مراد �سومر الأ�ستاذ يف جامعة كوج يف ا�سطنبول
الرتكية ،ب�شان و�ضع العلمانية والدميقراطية يف
العامل ،يف حني ق��دم حممود رو�ستمي الأ�ستاذ
يف جامعة ط�ه��ران ورق��ة حت��ت ع�ن��وان " ماهية
العلمانية" �أ�شار من خاللها اىل مفهوم العلمانية
وتطبيقها يف �إي��ران الإ�سالمية .كما قدم �سامان
ر�شيد بحثا عن العلمانية ال�سيا�سية خالل اجلل�سة
ال�صباحية لليوم االول من امل�ؤمتر.
ومن املقرر ان ي�ستمر امل�ؤمتر يومني تقدم خالله
ويف حمور يحمل عنوان "العلمانية والدين" عدة
بحوث حول امل�سافة بني الدين والدولة وف�صل
الدين عن الدولة والعلمانية وامل�سيحية والإ�سالم
يف �أوروبا وحرية الدين.

ور�شة عمل لتفعيل دور الإعالم يف مواجهة وباء H1N1
�أربيل /املدى

حتت عنوان (نريد وعي ًا ال نريد ذعر ًا) وبهدف تفعيل دور االعالم
يف مواجهة مر�ض انفلونزا اخلنازير وتن�شيط الدور التوعوي
له� ،أقامت منظمتا ال�صحة العاملية واليون�سكو بالتعاون والتن�سيق
مع وزارة ال�صحة يف حكومة �إقليم كرد�ستان ،ور�شة عمل لتدريب
الإعالميني يف جمال التوعية بانفلونزا اخلنازير الوبائية وحقوق
الطفل يف و�سائل الإع�لام العراقية ،حيث ت�ستمر الور�شة ثالثة
�أيام ،وي�شارك فيها عدد من الإعالميني من عموم العراق.
القيت يف م�ستهل اليوم الأول للور�شة ،بح�سب PUKmedia
عدد من الكلمات من قبل ممثل اللجنة الوطنية العليا وممثل منظمة
ال�صحة العاملية ،وخالل حما�ضرة لها �أ�شارت الدكتورة بثينة غامن

العوائل املهجرة يف ال�سليمانية ..معاناة
م�ستمرة مل حتظ باالهتمام املطلوب
ال�سليمانية /م�ؤيد اخلالدي
تعاين العوائل العراقية املهجرة يف �إقليم كرد�ستان
�إهما ًال حكوميا وا�ضحا ،وحتديدا التجاهل من قبل
وزارة الهجرة واملهجرين االحتادية ،وبات ت�أثري
ذل��ك على ه��ذه العوائل وا�ضحا حيث انها تعاين
من ع��دم �صرف م�ستحقاتها وه��ي املنحة اخلا�صة
مبجل�س ال ��وزراء االحت ��ادي التي ق��ررت منذ عام
 2007ومل تت�سلم �سوى ن�صفها وبقي عدد كبري مل
يت�سلمها حتى الآن! يف لقاء ق�صري مع مدير دائرة
الهجرة واملهجرين يف ال�سليمانية (جبار علي فرج)،
تناول مو�ضوع العوائل املهجرة والنازحة فقال :ان
رعاية العوائل املهجرة واالهتمام بها هي مو�ضوع
ان�ساين �صرف علينا جميعا تقع م�س�ؤولية االهتمام
به ،واود ان ا�شري اىل ان عدد العوائل املهجرة قد
و�صل اىل ( )8579عائلة وان (خم�سة االف عائلة)
�شملها ن�صف منحة جمل�س ال ��وزراء فقط (450
الف دينار لكل عائلة يف �إقليم كرد�ستان العراق)،
ام��ا البقية فلم ت�شمل بها حتى الآن! و�أ�ضاف:
نتمنى على اجلهات املعنية ان تويل اهتمامها بهذه
العوائل التي تفتقد اب�سط مقومات احلياة الكرمية،
وان يو�ضع ملفها ام��ام امل�س�ؤولني ب�شكل مبا�شر
لتامني م�ستحقاتها االن�سانية والقانونية ،وح�سب
معلوماتي فان عددا كبريا من العوائل املهجرة يف
بقية املحافظات العراقية االخرى قد ت�سلمت مبالغ
منحة جمل�س ال ��وزراء التي و�صلت اىل (مليون
وخم�سمئة وخم�سني الف دينار) فهل يعقل ان ترتك
بقية العوائل املهجرة من دون ت�سلم م�ستحقاتها؟
وب�شان م�شاركة تلك العوائل يف االنتخابات املقبلة
ا�شار اىل ان املفو�ضية العليا لالنتخابات �سبق ان
طلبت منا تزويدها بقوائم وبيانات الكرتونية عن
العوائل املهجرة يف الإقليم ،وفعال قمنا بتزويدها
بتلك اال�سماء من خالل اقرا�ص كومبيوترية فيها
جميع التفا�صيل امل�ط�ل��وب��ة وه��ي نف�س القوائم
امل ��وج ��ودة ل ��دى وزارة ال �ه �ج��رة وامل �ه �ج��ري��ن يف
احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة ،كما ار��س�ل��ت لنا املفو�ضية
اال�ستمارات اخلا�صة باملهجرين الذين يحق لهم

امل�شاركة يف االنتخابات والت�صويت ،وان على
تلك العوائل ان تراجع مراكز الناخبني لتحديث
�سجالتها وتثبيت ا�سمائها يف ال�سجالت يف حمافظة
ال�سليمانية واطرافها كي متار�س حقها االنتخابي.
وب�شان مو�ضوع املطلقات واالرام��ل من العوائل
املهجرة يف الإقليم �أو��ض��ح علي :ب�صراحة نحن
عندما يطلب منا اي موقف عن تلك العوائل املهجرة
من اية جهة ر�سمية معنية نقوم بدورنا باجنازه،
وقبل فرتة طالبتنا وزارة الهجرة واملهجرين من
خ�لال مكتبها ال��دائ��م يف �أرب�ي��ل بتزويدها بقوائم
با�سماء املطلقات واالرام��ل يف ال�سليمانية ونحن
قمنا ب��دورن��ا بتبليغ امل�ع�ن�ي��ات ب��االم��ر ب�ضرورة
مراجعة دائرتنا لتثبيت �أ�سمائهن ،وقبل فرتة �أي�ض ًا
قدمت م�ساعدات للمعوقني وا�صحاب االحتياجات
اخل��ا��ص��ة م��ن قبل منظمة ان�سانية دول �ي��ة وقمنا
بدورنا بتبليغهم ونحن م�ستمرون بهذا النهج منذ
فرتة طويلة .وبخ�صو�ص �شكوى بع�ض العوائل
من ح��ذف ا�سمائها من �سجل امل�ساعدات الغذائية
ال��دول�ي��ة ي �ق��ول :نحن م�ستمرون وب�شكل دوري
بتوزيع امل�ساعدات من املنظمات الدولية ونن�شر
الكثري من االع�لان��ات اخلا�صة بذلك وان العوائل
تتابع ذلك عن قرب من خالل مراجعاتها امل�ستمرة
للدائرة ،وان امل�ساعدات توزع بال ا�ستثناء ،و�أود
ان �أ�شري اىل ان العدد ال�سابق املقرر كان  42الف
ن�سمة من قبل منظمة (دبليو يف) املتعاقدة بدورها
مع (منظمة مري�سي كول الأمريكية) وقد ابلغونا
قبل فرتة بتقلي�ص العدد اىل  22الف ن�سمة فقط،
فا�ضطررنا اىل تقلي�ص العدد اىل الن�صف تقريب ًا
ومت حذف ا�سماء العوائل التي لديها �إمكانات �أف�ضل
من غريها ومنها لديها بطاقات متوينية واخرى من
العوائل نقلت بطاقاتها اىل ال�سليمانية وق�سم اخر
عاد اىل مكانه اال�صلي ا�ضافة اىل ان بع�ض العوائل
لديها موظفون يف ال�سليمانية منهم مهند�سون
وع�سكريون يتقا�ضون روات��ب تقاعدية او لديهم
اع�م��ال اف�ضل م��ن غ�يره��م،وق��د �أعطيت الأف�ضلية
للعوائل الفقرية جدا امل�ستحقة.

تطوير العالقات مع جامعة هامبورغ
وهي �آخر جامعة �أملانية تقيم دهوك
معها ع�لاق��ات و�إم �ك��ان �ي��ة ف�ت��ح ق�سم
للدرا�سات الأوروبية بدعم �أملاين يف
جامعة دهوك �ضمن م�شروع م�ؤ�س�سة
داد اخل��ا���ص ب��دع��م ت�ط��وي��ر التعليم
العايل".

ار�سال  16م�صابا
من �ضحايا حلبجة
اىل ايران
ال�سليمانية�( /آكانيوز)

قال رئي�س جمعية الدفاع عن حقوق
�ضحايا الأ�سلحة الكيمياوية يف
حلبجة �إن حكومة الإقليم �سرت�سل
 16م�صابا بالكيمياوي �إىل �إيران
لزرع �شبكية العني.
و�أ�ضاف لقمان عبد القادر :انه "من
املقرر �أن تبد�أ اليوم عملية �إر�سال
امل�صابني بالأ�سلحة الكيمياوية �إىل
�إيران بواقع م�صابني اثنني �شهريا
لإخ�ضاعهم �إىل عمليات جراحية
لزرع �شبكية العني يف امل�ست�شفيات
الإيرانية املتخ�ص�صة".
و�أ�ضاف انه "�سيتم اجراء العمليات
اجلراحية يف م�ست�شفى العيون
(بينا) يف طهران على نفقة حكومة
�إقليم كرد�ستان ،بكلفة  75مليون
دينار عراقي لكل عملية جراحية".
و�أ�شار اىل ان هناك "�سبعة م�صابني
كانوا قد توفوا مت�أثرين بجراحهم
البليغة عام  2007وثمانية �آخرين
يف عام  2008و 2يف العام
احلايل".
وكانت جمعية الدفاع عن حقوق
�ضحايا الأ�سلحة الكيمياوية قد
�أ�س�ست يف حلبجة عام ،1991
وعقدت حتى الآن م�ؤمترين ولها
 715ع�ضو ًا.
وكانت الطائرات احلربية العراقية
ق�صفت �إبان النظام ال�سابق ،بلدة
حلبجة ومناطق كوكتبة وع�سكر
وبالي�سان و�شيخ و�سان وقرداخ يف
�إقليم كرد�ستان بالأ�سلحة الكيمياوية
�أواخر الثمانينيات من القرن
املا�ضي.

الرتبية تعيد نظام التدري�س
يف املدار�س النموذجية اىل
حالته االعتيادية

جانب من اعمال م�ؤمتر العلمانية

م�س�ؤولة الوبائيات يف منظمة ال�صحة العاملية /مكتب العراق اىل
و�ضع الأنفلونزا الوبائية  H1N1على م�ستوى العامل وعلى
امل�ستوى الإقليمي ،م�ؤكدة �أن �أكرث احلاالت املر�ضية يف العراق
كانت بني �أفراد القوات متعددة اجلن�سية.
كما �أ�شارت اىل كيفية الوقاية من املر�ض و�سبل توعية املواطنني
على م�ستوى املنزل و املدار�س للحد من تف�شي املر�ض.
بعد ذلك قدم ممثل وزارة ال�صحة يف احلكومة الفدرالية حما�ضرة
ح��ول ا�ستعدادات ال�ع��راق ملواجهة وب��اء االنفلونزا م��ن توفري
م�ستلزمات وعقد ن��دوات وور���ش عمل ،بالإ�ضافة اىل ت�شكيل
جلان متخ�ص�صة ،الفت ًا اىل �أن وزارة ال�صحة بادرت بالكثري من
الإج��راءات لل�سيطرة على املداخل احلدودية واملطارات ،ومتت

الوفد االملاين يف جامعة دهوك
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تهيئة مفارز طبية يف هذه املناطق� ،إ�ضافة اىل تهيئة قاعات العزل
يف املطارات وا�ستخدام الكامريات احلرارية بد ًال من الكامريات
االلكرتونية والزئبقية ملعرفة امل�صابني من القادمني ومتييزهم،
م�شري ًا يف الوقت ذاته اىل العقود التي �أبرمتها وزارة ال�صحة
ل�شراء اللقاحات امل�ضادة واملعقمات.
ثم �سلط املتحدث با�سم منظمة ال�صحة العاملية ال�ضوء على خطورة
و�ضع االنفلونزا الوبائية  H1N1و N1 H5يف العراق.
وم��ن امل�ق��رر ان ت�ستمر الور�شة ثالثة �أي ��ام ،وت�شمل موا�ضيع
�أولويات الإعالم واالت�صال يف العراق ،وكيفية تفعيل دور الإعالم
ملواجهة خماطر املر�ض؟ وموا�ضيع تخ�ص م�سائل تتعلق باحلد
من املر�ض.

�أربيل /املدى
ق��ررت وزارة الرتبية والتعليم يف كرد�ستان ال�ع��راق �إع��ادة نظام
التدري�س يف املدار�س النموذجية �إىل حالته االعتيادية ،م�شرية �إىل
�أن املدار�س يجب �أن ت�صبح منوذجية باالعتماد على كفاءات مدر�سيها
ومديريها ،بح�سب ما ذكر مدير الدرا�سة النموذجية يف الوزارة.
وقال دانا حممد ،بح�سب (�آكانيوز) ان "املدار�س النموذجية ينبغي ان
تكون ا�سما على م�سمى من خالل كفاءة مدر�سيها واجتهاد تالميذها
وطالبها ،لذلك الغيت عطلة ال�سبت يف تلك املدار�س ،وان الدوام �صار
اعتياديا فيه لغاية ال�ساعة  12ظهرا".
ويف كرد�ستان  30مدر�سة منوذجية ،وكان الدوام فيها خم�سة �أيام يف
اال�سبوع فقط لغاية ال�ساعة  14:00ح�سب التوقيت املحلي ()11:00
بتوقيت غرنت�ش ،ماعدا اجلمعة وال�سبت ،اال ان هذا النظام قد الغي.
و�أو�ضح حممد انه "طر�أ تغيري على النظام التدري�سي ،لأن املدار�س
الميكن حتويلها اىل منوذجية بقرار وزاري ،بل ينبغي للمدار�س ان
ت�صبح كذلك باالعتماد على كفاءات مدر�سيها ومدرائها ،وهذا القرار
يهدف اىل اال�صالح ودفع جميع املدار�س باجتاه احلالة النموذجية".
و�أ�ضاف :ان لوحات املدار�س �ستبقى كما هي لكن ال��دوام الر�سمي
�صار  6ايام يف اال�سبوع وقد الغيت عطلة ال�سبت ،واذا تطلب االمر
التخفيف من زح��ام التالميذ والطلبة يف ال�صفوف ال��ذي يرتاوح
مابني  70 – 60فان بع�ض املدار�س �ستحول اىل فرتة دوام ثانية
يف املبنى املخ�ص�ص للمدر�سة النموذجية ،لأن فرتة ال��دوام االوىل
تنتهي يف ال�ساعة  12ظهرا ومن املمكن موا�صلة الدوام يف فرتة ما
بعد الظهرية.
يذكر ان العديد من املدار�س النموذجية �أ�س�ست يف الإقليم منذ �سنوات
وحتت�ضن التالميذ املتميزين ،وهناك  6500مدر�سة ورو�ضة اطفال
يف عموم مناطق الإقليم حتت�ضن مليونا و 400الف تلميذ وطالب،
و 90الف تدري�سي و 50الف موظف وت�شرف عليها وزارة الرتبية
والتعليم يف الإقليم وتلك الن�سب يف ازدياد م�ستمر.

املجمعات ال�سكنية الع�صرية...حلول عملية لإنهاء �أزمة ال�سكن
�أربيلPUKmedia /

تفاقمت الأزم� ��ات االجتماعية املتنوعة
داخ��ل عائالت املجتمع العراقي ،نتيجة
خو�ض النظام املباد للحروب اخلارجية
وامل �ع��ارك ال��داخ�ل�ي��ة ب�شكل م�ستمر كما
تراجعت حركة البناء والعمران ومواكبة
ال�ت�ط��ورات احلديثة بن�سب خ�ط�يرة ،كل
هذا �أدى اىل �أزم��ات ا�ستفحلت يوما بعد
�آخر خ�صو�ص ًا بعد �سقوط الدكتاتورية،
حيث عادت ن�سبة غري قليلة من العراقيني
من املهجر والغربة اىل الوطن فكان نتيجة
ذلك ارتفاع �أ�سعار العقارات والأرا�ضي،
وحتول �أ�صحاب البيوت متو�سطة الدخل
خالل العقدين املا�ضيني اىل م�ست�أجرين.
ويف خ �ط��وة اي �ج��اب �ي��ة حل �ك��وم��ة �إقليم
كرد�ستان ،وفق خطتها اال�ستثمارية ودعم
حركة االعمار والبناء عرب �شركات القطاع
اخلا�ص واحلكومي ،ازدهرت حركة بناء
جممعات و�شقق وعمارات وفيالت �سكنية
حديثة وف��ق املوا�صفات العاملية لتكون
الئقة بت�ضحيات املواطنني يف العا�صمة
�أرب �ي��ل وم��دي�ن�ت��ي ده ��وك وال�سليمانية
ح�سب القدرة ال�شرائية للمواطنني ،وقد
و�صلت ن�سب بناء بع�ض هذه املجمعات ،
اىل املراحل النهائية ،وق�سم �آخر ال يزال
حتت الإن�شاء.
وكنموذج لهذه املجمعات ،جممع ال�شباب
الذي يتكون مما يقارب  1200دار �سكنية
مبنية ك��ل واح� ��دة منها ع�ل��ى  200مرت
مربع ب�أربعة م�ستويات ،بغرفة وغرفتني
وط��اب��ق�ي�ن وف� �ي�ل�ا � �ص �غ�يرة م �ط �ل �ي��ة من
الداخل واخلارج ب�ألوان هادئة ،وتتفاوت
�أ�سعارها بني  50الف دوالر اىل  100الف
دوالر ،وتتوفر يف املجمع كافة اخلدمات
الأ�سا�سية من مدار�س للمرحلتني الأ�سا�سية
والإعدادية وم�ستو�صف ومالعب ريا�ضية
ومتنزهات ��ص�غ�يرة ،و� �ش��وارع مبلطة،
�إ�ضافة اىل الطاقة الكهربائية واملياه.
وه� � �ن � ��اك ع� �ل���ى ط� ��ري� ��ق ب� �ن� ��� �ص�ل�اوة-

جممعات �سكنية جديدة
ك�سنزان،جممع ه�يران ،وجممع �آ�شتي،
وهذه املجمعات كلها تبنى وفق موا�صفات
�سكنية حديثة ،بتوفري جميع م�ستلزمات
احل��ي��اة امل �ع��ا� �ص��رة ،م��ن دون اختناق
و�أزم��ات متنوعة يف الأحياء القدمية يف
�أرب�ي��ل .وعلى طريق �أربيل كوي�سنجق،
جممعات املهند�سني ال�سكنية من الدور
وال�شقق ال�سكنية للإدارة املحلية.وهناك
جممع بيابان �أي�ضا الذي ي�سري العمل فيه
ب�شكل �سريع جدا ،حيث �أن ن�سبة التنفيذ
فيه و�صلت اىل  %40خالل �شهرين فقط
ومبوا�صفات �أعلى من املجمعات الأخرى
و�أ�سعار �أرخ�ص وموقع �أق��رب اىل مركز
املدينة.
ويف منطقة غ��رب مدينة �أرب �ي��ل ،هناك

جممعات وعمارات �سكنية حديثة حتوي
�شققا ،قليل من النا�س ي�ستطيع التقرب
منها ب�سبب غالء �أ�سعار كل واحدة منها،
فقد ت�صل اىل رب��ع مليون دوالر و�أكرث،
وت�ستوفى �ضرائب متنوعة عن خدماتها
ت�صل �شهريا اىل ما يقارب  1500دوالر،
وهناك �أحياء حديثة فيها دور بطوابق
ع� ��دة ،ي���س�ت�ح���س��ن �أن ن���س�م�ي�ه��ا فيالت
�صغرية ،والأغرب هناك حي �سكني ي�سمى
حي الفراعنة.
وحت ��دث امل��واط��ن �سليمان ح�سني وهو
مهند�س مدين يف دائرة بلدية �أربيل ،حول
ه��ذا التو�سع ال��ذي ت�شهده مدينة �أربيل
من حيث حتديث الطرق وبناء اجل�سور
املعلقة وفتح متنزهات كبرية و�صغرية

بني الأحياء ال�سكنية ومو�ضوع املجمعات
ال�سكنية ،ف�ق��ال :يف احلقيقة �أن مدينة
�أربيل كانت مهملة اىل حد كبري �أثناء فرتة
حكم النظام ال�سابق ،وبعد االنتفا�ضة،
كانت �أربيل ت�شبه قرية كبرية ،لكن بعد
توفر الأم ��ان  ،قامت احلكومة والقطاع
اخلا�ص ،خ�صو�صا خالل فرتة الت�شكيلة
اخلام�سة حلكومة �إقليم كرد�ستان ،بحركة
بناء واعمار وا�سعة على �صعيد البنايات
العمودية التجارية وال�سكنية والدوائر
احل �ك��وم �ي��ة اىل ج��ان��ب ح��رك��ة وا�سعة
لإعادة تبليط ال�شوارع وتو�سيعها وبناء
اجل���س��ور والأن��ف��اق ،وت��زوي��د تقاطعات
ال��ط��رق ب� ��إ�� �ش ��ارات امل � ��رور ال�ضوئية،
و�أ��ض��اف :ان توريد ال�سيارات احلديثة

من كل بلدان العامل وزيادة زواج ال�شباب،
ك��ان��ا ب�ح��اج��ة اىل ت��و��س�ي��ع يف الأح �ي��اء
ال�سكنية ،و�أن ع��ددا كبريا من املغرتبني
ل�سنوات وعقود من الزمن قد ع��ادوا اىل
�إقليم كرد�ستان والعراق ،و�شارك الكثري
منهم يف هذه احلركة العمرانية الوا�سعة،
وبالن�سبة لأزمة ال�سكن قال� :أعتقد خالل
ال �ث�ل�اث � �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة� ،ستنخف�ض
�أزم��ة ال�سكن بن�سبة  %80وقد ت�صل اىل
 %100اذا ا�ستمرت احل��رك��ة العمرانية
على هذا املنوال .ويقول املواطن �صباح
�سليمان عبد الرحمن الذي �سجل لعائلته
دارا �سكنية بغرفة واح��دة ،ويعمل معلما
يف �إح��دى امل��دار���س يف �ضواحي مدينة
�أرب �ي��ل� :أن��ا �سجلت دارا �سكنية بغرفة
واحدة يف جممع لل�شباب ب�سعر  50الف
دوالر ،تدفع حكومة الإقليم عرب امل�صرف
العقاري ن�صف املبلغ ،كدعم مايل م�صريف
للمواطنني ،ونحن ندفع ما يقارب  13الف
دوالر حلني ا�ستالمنا مفتاح البيت ،و�أعتقد
�أن العمل يف املجمع بطيء جدا ،رغم �أننا
وقعنا على العقد مع ال�شركة املنفذة الكمال
الدار يف � 15شهرا ،لكن �أرى بط ًء �شديد ًا
يف �سري العمل ،فال �أعتقد ب�إمكانية ا�ستالم
البيت يف موعده.
اما �ساالر �أحمد ،يعمل يف �إحدى منظمات
املجتمع امل��دين ،فيقول� :أعتقد �أن ن�سبة
تنفيذ امل�شروع هي  %40واخلدمات %30
و�سجلت دارا �سكنية بغرفتني ،و�أ�سكن
حاليا يف دار م�ست�أجرة يف �أح��د �أحياء
�أربيل ب�ـ 300الف دينار ،ادفعها مبا�شرة
مع دفع الق�سط الأول للم�صرف العقاري
البالغ بالن�سبة لنا  250الف دينار ،هنا
�أ��ص�ب�ح��ت م���ص��روف��ات��ي البيتية �صعبة
ج��دا ،لأن رات�ب��ي  600ال��ف دي�ن��ار وكان
الأوىل ب��امل���ص��رف ال �ع �ق��اري واجلهات
املعنية ،و�ضع اعتبار لأو�ضاعنا املعي�شية
وامل�صاريف والغالء ،وا�ستيفاء الأق�ساط
عند ت�سليم الدار الينا.

