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تلقى برقية تهنئة من نائب رئي�س اجلمهورية

املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني
يناق�ش ت�شكيل املجل�س املركزي

م��ب��اح��ث��ات

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

بايدن يبحث هاتفيا مع بارزاين عوائق
امل�صادقة على قانون االنتخابات
اربيل /املدى

ب��ح��ث ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س االم�ي�رك���ي
ج��و ب��اي��دن هاتفيا م��ع رئي�س اقليم
كرد�ستان العراق م�سعود بارزاين
العوائق التي تواجه مترير قانون
االن��ت��خ��اب��ات ،ال��ت��ي ت�شكل ق�ضية
ك���رك���وك ال��ع��ق��ب��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ام���ام
متريره.
واف����اد ب��ي��ان ل��دي��وان رئ��ا���س��ة اقليم
كرد�ستان ام�س ان "بايدن وبارزاين
اك����دا ع��ل��ى ����ض���رورة اي���ج���اد حلول
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��م�����ش��اك��ل احل���ال���ي���ة يف

رئي�س االقليم

�سالم وحوار وم�صالح
م�شرتكة

وديع غزوان

العراق".
واو�����ض����ح ان "هذه ال���ت���اك���ي���دات
ج����اءت يف ات�����ص��ال ه��ات��ف��ي لنائب
الرئي�س االمريكي مع رئي�س اقليم
كرد�ستان".
وا����ش���ار ال��ب��ي��ان اىل ان "بارزاين
وب��اي��دن �سلطا ال�ضوء على م�س�ألة
االن���ت���خ���اب���ات ال���ع���راق���ي���ة ال��ق��ادم��ة
والعوائق التي تعرت�ض امل�صادقة
على القانون اجلديد لالنتخابات ،
واك��دا على ���ض��رورة ايجاد احللول
املنا�سبة لهذه امل�شاكل".

�صفحة ج��دي��دة م��ن ال��ع�لاق��ات امل��ت��ط��ورة ب�ين اقليم كرد�ستان
وتركيا ا�س�ست لها الزيارة التاريخية لوزيراخلارجية الرتكي
احمد داوود اوغلو،على ر�أ���س وفد �ضم وزيرالدولة للتجارة
اخلارجية و 80رجل اعمال تركيا .
الزيارة التي تعد االوىل لوفد بهذا امل�ستوى مل ت�أت من فراغ
 ,بل جاءت حم�صلة طبيعية ل�سيا�سة احلكمة والعقالنية التي
انتهجتها القيادة الكرد�ستانية يف معاجلة الق�ضايا وامل�شاكل
مع دول العامل خا�صة اجلوار � .سيا�سة ات�سمت بال�صرب واالناة
واحل��ر���ص على تغليب لغة احل���وار كبديل مل��واق��ف التهديد
والوعيد  ,وكانت القناعة ان مثل هذه ال�سيا�سة املنفتحة على
العامل تتجاوز فوائدها العراق لتعم كل دول املنطقة  .و�ضمن
ه��ذا املنطلق واملفاهيم ع�بر رئي�س اقليم كرد�ستان م�سعود
بارزاين عن دعمه الكامل خلطة االنفتاح الرتكي على الق�ضية
الكردية مبينا امكانية ان جتعل تركيا من االقليم ج�سرا يربطها
بالعراق  .وزير خارجية تركيا من جانبه او�ضح توجه تركيا
لبناء �شرق او�سط جديد ي�ضم االتراك والعرب والكرد والفر�س
بح�سب تعبريه .
ان جت��ارب دول العامل ومنها ب�شكل خا�ص اوروب��ا واليابان
وال�����ص�ين اث��ب��ت��ت ان م��ف��ت��اح ح��ل امل�����ش��اك��ل ال�سيا�سية يتمثل
بالعالقات االقت�صادية وايجاد �شبكة م�صالح جتارية وا�سعة
تعود بالنفع على جميع االطراف  .و�شعب كرد�ستان الذي ذاق
الظلم واال�ضطهاد وغمط احلقوق والتنكر لها منذ معاهدة
ل��وزان عام  , 1923يف الوقت الذي دفعه كل ذلك ليكون اكرث
�صالبة ومتا�سكا لنيل حقوقه  ,ر�سخ مفهوما جديدا يف العالقات
ال��دول��ي��ة جتلت معامله ب�شكل خ��ا���ص منذ  ، 2003اذ عمدت
احلكومة اىل مد قنوات توا�صل مع كل دول العامل ،عمودها
اال�سا�س املنافع امل�شرتكة والتخلي عن العنف وا�ستخدام القوة
يف حل اخلالفات والتي كانت ثمارها تناف�س ال�شركات االجنبية
لال�ستثمار يف االقليم م�ستفيدة من حالة االم��ن واال�ستقرار
لت�ساهم يف تنفيذ م�شاريع متعددة على خمتلف ال�صعد .
ون�شطت هيئة اال�ستثمار وغ���رف ال��ت��ج��ارة وال�صناعة يف
كرد�ستان يف مد ج�سورال�صلة وفتح ح���وارات ول��ق��اءات بني
رجال االعمال والتجار املحليني واالجانب و�شرح وتو�ضيح ما
يقدمه قانون اال�ستثمار رقم (  )4الذي �شرعه الربملان يف 2006
من فر�ص وامتيازات .
اوىل نتائج زيارة الوفد الرتكي االتفاق على فتح منطقة �صناعية
للتجارة احلرة بني االقليم وتركيا وعقد اول ملتقى جتاري بني
الطرفني اكد فيه وزير الدولة للتجارة اخلارجية الرتكي ظافر
جاغاليان اهمية اللقاءات بني رج��ال االعمال الكرد واالتراك
النها ت�ساهم يف حت�سني العالقات ال�سيا�سية بني اجلانبني .وان
طموح تركيا كما ا�شار الوزير الرتكي زيادة ن�سبة ا�ستثمارها
يف اقليم كرد�ستان العام القادم .
رمب��ا التوجه الكرد�ستاين الرتكي بتطويرعالقاتهما يج�سد
�صورة حية وواقعية ملا ميكن ان يحققه ال�سالم من رفاهية
وخري للمنطقة م�ستقبال بدال من �سيا�سة احلروب وال�صراعات
التي مل حت�صد ال�شعوب من ورائها غري اخلراب والدمار والقتل
وال�صور املا�ساوية جلرائم �ضد كل ماهو ان�ساين .

ات���ف���اق

�إن�شـــاء منطقـة للتجــارة احلرة بني تركيا
وكرد�ستان العراق
طالباين وكو�سرت ر�سول و�صالح

ال�سليمانية  /املدى

تلقى الأم�ي�ن ال��ع��ام ل�لاحت��اد الوطني
الكرد�ستاين جالل طالباين واملكتب
ال�����س��ي��ا���س��ي ل�ل�احت���اد ب��رق��ي��ة تهنئة
م��ن ن��ائ��ب رئي�س اجل��م��ه��وري��ة عادل
عبد املهدي مبنا�سبة اختتام �أعمال
امل����ؤمت���ر امل�����ص��غ��ر ل�ل�احت���اد .وب���ارك
عبد امل��ه��دي ان��ع��ق��اد امل���ؤمت��ر  ،داعيا
اىل مزيد من التالحم وال��وح��دة بني
جميع القوى واملكونات والكيانات
 ،وذل����ك ل��ت��ع��زي��ز وت��ر���س��ي��خ �أ�س�س
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وب��ن��اء دول���ة املواطن
وامل���ؤ���س�����س��ات  ،ول�تر���ش��ي��د العملية

زم����االت

ال�سيا�سية واحل��ف��اظ على املكا�سب
واالجنازات التي حققها ابناء �شعبنا
بت�ضحياتهم اجل�����س��ام ومواجهتهم
ل�لاره��اب و���ص��م��وده��م ال��ب��ط��ويل يف
وج��ه التحديات واملخاطر .اىل ذلك
اج��ت��م��ع امل��ك��ت��ب ال�سيا�سي لالحتاد
الوطني الكرد�ستاين يف ال�سليمانية,
ب�إ�شراف امينه العام جالل طالباين .
وجرى يف االجتماع الذي يعد الأول
بعد انتهاء امل���ؤمت��ر امل�صغر لالحتاد
الوطني الكرد�ستاين ,بحث جملة من
امل�سائل املهمة ,منها ت�شكيل املجل�س
املركزي.

وع��ق��ب االج���ت���م���اع� ,أدىل املتحدث
الر�سمي با�سم املكتب ال�سيا�سي مال
بختيار بت�صريح �صحفي بح�سب
� PUKmediaسلط فيه ال�ضوء
على �أهم املوا�ضيع التي بحثت فيه,
م�����ش�ير ًا اىل ان����ه مت ب��ح��ث ت�شكيل
املجل�س امل��رك��زي ال��ذي يعد م��ن �أهم
قرارات البلينوم ,ا�ضافة اىل مو�ضوع
م�ؤمتر اللجان التنظيمية يف اخلارج
الذي بد�أ ام�س الإثنني .وقال لقد "مت
ت�شكيل جلنة لإعداد الأ�سماء املقرتحة
للمجل�س ,ومن املقرر ان يتم حتديدها
خالل � 4أيام".

اربيل /املدى

�أعلنت وزارة ال�صناعة وال��ت��ج��ارة يف �إقليم كرد�ستان
ال��ع��راق ،،عن وج��ود اتفاق مبدئي بني حكومتي الإقليم
وتركيا ،على �إن�شاء منطقة للتجارة احل��رة يف الإقليم،
مبينة �أن اجتماعات ثنائية لو�ضع اخل��ط��وات املطلوبة
مو�ضع التنفيذ �ستبد�أ يف وقت قريب.
وقال وزير ال�صناعة والتجارة �سنان اجللبي ان "�إن�شاء
املنطقة التجارية احلرة بني الإقليم وتركيا ،كان من �أهم
النقاط التي مت االتفاق عليها بني امل�شاركني يف امللتقى
االقت�صادي الرتكي  -الكرد�ستاين".
و�أ���ض��اف اجللبي بح�سب � KRGأن "اجتماعات ثنائية
�ستبد�أ يف وق��ت ق��ري��ب لبحث تفا�صيل �إن�����ش��اء املنطقة
التجارية احلرة" مبين ًا �أن موقعها �سيكون "داخل �أرا�ضي
الإقليم".

وع�بر وزي��ر ال�صناعة وال��ت��ج��ارة ،ع��ن ت��ف��ا�ؤل��ه مب�ستقبل
ال��ع�لاق��ات الثنائية م��ع تركيا .م�شري ًا �إىل �أن "مقومات
تطويرها موجودة خ�صو�ص ًا اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
الذي ي�شهده الإقليم ،والرغبة اجلدية لدى اجلانب الرتكي
يف الدفع بالعالقات الثنائية �إىل الأمام".
وكان م�س�ؤولون �أتراك �صرحوا يف الآونة الأخرية بطموح
�أنقرة �إىل رفع حجم �صادراتها �إىل العراق من نحو �سبعة
مليارات دوالر يف الوقت احلايل� ،إىل ع�شرين مليار ًا خالل
الأعوام القليلة املقبلة ،وهو ما �أكده �أي�ضا وزير ال�صناعة
والتجارة لإقليم كرد�ستان �سنان اجللبي.
يذكر �أن ح�ضور ال�شركات الرتكية يف �إقليم كرد�ستان ،يعد
الأق��وى من بني �شركات ال��دول الأخ���رى ،وت�شري م�صادر
ر�سمية �إىل وج���ود متثيل لنحو � 500شركة تركية يف
الإقليم ،تليها ال�شركات الإيرانية.

التحاق عدد من الطلبة ب�إحدى اجلامعات الفرن�سية

ال�سليمانية /م�ؤيـــد اخلـالدي
ب��ع��د ان ق��ام��ت وزارة التعليم العايل
وال��ب��ح��ث العلمي يف اقليم كرد�ستان
باالتفاق مع اجلامعات العاملية للح�صول
على بع�ض املنح الدرا�سية لطلبتها يف
جميع التخ�ص�صات  ,مت م�ؤخرا ار�سال

طلبة من جامعة كويا �إىل فرن�سا للدرا�سة
واحل�صول على الدرا�سات العليا.
واع��ل��ن ال��دك��ت��ور خ��در مع�صوم رئي�س
جامعة ك��وي��ا ع��ن ار���س��ال ثمانية طلبة
م����ن ج��ام��ع��ت��ه ل���ل���درا����س���ة يف فرن�سا
كوجبة اوىل لنيل �شهادة املاج�ستري

وال���دك���ت���وراه يف جم����االت ال��ق��ان��ون و
الفيزياء و البايولوجي و اجلغرافية و
الكومبيوتر.
و ا�ضاف� :إن حكومة اقليم كرد�ستان
ت��ب��ذل ق�����ص��ارى جهدها م��ن اج��ل تامني
هذه الزماالت الدرا�سية يف اجلامعات

أضـــ��رار

املتقدمة يف ال��ع��امل .و�أم��ن��ت م�صاريف
ال��ت��ع��ل��ي��م ل���ه����ؤالء ال��ط��ل��ب��ة م���ن اج���ل ان
يح�صلوا على معدالت عالية كل ح�سب
جم��ال��ه وان يكملوا درا���س��ت��ه��م بنجاح
وتفوق ليتمكنوا من اال�سهام يف رفع
امل�ستوى الثقايف لكرد�ستان و الو�صول

�إىل االهداف املرجوة.
و اع��رب ه����ؤالء الطلبة ع��ن �شكرهم و
امتنانهم جلهود حكومة اقليم كرد�ستان
وامل�ؤ�س�سات العلمية لتوفري هكذا فر�صة
م���ن اج����ل احل�����ص��ول ع��ل��ى ال�شهادات
العليا.

ت��ع��اون

حريق كبري يف �أحد �أ�سواق دهوك

دهوك /املدى

الذي قيل �إنه ناجت عن متا�س كهربائي.
وط��ال��ب �أ���ص��ح��اب امل��ح��ال التجارية وال��ب��اع��ة املتجولون
اجلهات امل�س�ؤولة يف املحافظة بتعوي�ضهم عن الأ�ضرار
التي حلقت بهم جراء احلريق.
وزار نائب حمافظ دهوك كوركي�س �شليمون مكان احلادث
وال��ت��ق��ى باملت�ضررين ،واع���دا �إي��اه��م بتقدمي ال��دع��م لهم
وت�شكيل جلنة لتقييم الأ�ضرار.

اندلع حريق هائل يف �سوق "جلي" ال�شعبي و�سط مدينة
ده���وك و�أدى �إىل �إح���داث �أ���ض��رار م��ادي��ة ك��ب�يرة باملحال
التجارية و�أماكن الباعة املتجولني من دون وقوع �إ�صابات
ب�شرية.
وقال �شهود عيان بح�سب �سوا" �إن �سيارات الإطفاء التي
هرعت �إىل مكان احلادث مل ت�ستطع ال�سيطرة على احلريق

محميـات

احتاد للتعاون وال�صداقة بني تركيا
و�إقليم كرد�ستان

جانب من ال�سوق ال�شعبي املحرتق

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�صناعات الن�سيجية

(�ص  .ب  - )2حلة – عراق

E-Mail: Nasseghilla@Yahoo.Com
www. Nasseghilla.Com

�إعــــــــــــالن

مناق�صة رقم /23 :م� /ص ن ح 2009/4 -
تاريخ الغلق2009/12/7 :
تعلن ال�شركة العامة لل�صناعات الن�سيجية يف احللة  /احد ت�شكيالت وزارة
ال�صناعة واملعادن عن حاجتها اىل ت�أمني :م�ستلزمات الزي املوحد /ملعمل
االلب�سة الرجالية يف النجف
وح�سب املوا�صفات وال�����ش��روط التي ميكن احل�صول عليها م��ن الق�سم
التجاري يف مقر ال�شركة الكائن يف احللة او من مكتب ال�شركة يف بغداد /
�شارع ال�سعدون لقاء مبلغ قدره ( )10000ع�شرة االف دينار فقط غري قابل
للرد على ان ترفق مع العطاء ت�أمينات اولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن.
ميكن االط�ل�اع على موا�صفات امل���ادة املطلوبة وك��ذل��ك ال�شروط العامة
للمناق�صة على :موقع ال�شركة االلكرتوين:
 E-mail:nasseg_hilla@yahoo.comو www.nasseghilla.com

او موقع الوزارة االلكرتوين:

 E-mail:economic_tenders@yahoo.comو www.industry.gov.iq
مع التقدير

املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة

مو سيقى
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�أربيل ال�سليمانية/املدى
اف��ت��ت��ح يف �أرب����ي����ل احت�����اد ال��ت��ع��اون
وال�صداقة بني تركيا و�إقليم كرد�ستان.
�أعلن ذلك رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة
الإق��ل��ي��م دارا خ��ل��ي��ل خ��ي��اط وق�����ال :ان
ت���أ���س��ي�����س ه���ذا االحت����اد خ��ط��وة لتعزيز
ال��ع�لاق��ات التجارية واالق��ت�����ص��ادي��ة بني
�إقليم كرد�ستان تركيا ،و�سيو�سع �أبواب
االنفتاح بني اجلانبني يف كافة املجاالت
م�شريا اىل ان امل�ستقبل القريب �سي�شهد
اف��ت��ت��اح م��ك��ت��ب ل�ل�احت���اد يف حمافظة
م�ير���س�ين ب�ت�رك���ي���ا .م���ن ج��ان��ب��ه��ا قالت
�صدّيقة ه��ول ك��ول ع�ضو احت���اد رجال
�أعمال حمافظة مري�سني ان ت�أ�سي�س هذا
االحت��اد �سيفتح بابا �أو���س��ع ال�ستقطاب
التجار وامل�ستثمرين من تركيا اىل �إقليم
كرد�ستان وبالعك�س ،وقالت �سي�ستمر
التبادل التجاري بني الطرفني .اىل ذلك
ق��ام وف��د جت���اري ت��رك��ي رف��ي��ع امل�ستوى
ب����زي����ارة �إىل ال�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة م���ن اج��ل
تو�سيع اف��اق التعاون امل�شرتك والقيام
ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف ال��ع��دي��د م��ن املجاالت
منها اال�ستثمارات ال�سياحية والتجارية

والزراعية وال�صناعية.
وع��ن �أب��ع��اد ه��ذه ال��زي��ارة للوفد الرتكي
لأول م��رة �إىل ال�سليمانية حت��دث عبد
ال��ل��ه ح��اج��ي �سعيد م�ساعد ال�سكرتري
العام لل�ش�ؤون التجارية قائ ًال :تعترب
ه���ذه ال���زي���ارة الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا �إىل
ال�سليمانية من قبل وف��د جت��اري تركي
رف��ي��ع امل�����س��ت��وى ،وه���و مي��ث��ل جمموعة
�شركات (اينجي) الرتكية و هي جمموعة
معروفة عاملي ًا ،وهم �أع�ضاء احتاد رجال
االعمال امل�ستقل يف تركيا وق��د جاءوا
من اجل الت�شاور وتو�سيع �أفاق التعاون
امل�شرتك مابني الإقليم واجلانب الرتكي.
و�أ���ض��اف :مت عقد �أول اجتماع م�شرتك
تناول ال�سبل الكفيلة بتطوير التعاون
يف �شتى امل���ج���االت ���س��واء يف القطاع
ال��ت��ج��اري ام ال�سياحي ام ال��زراع��ي ام
ال�صناعي امل�شرتك ،وقد مت االتفاق على
تو�سيع تلك امل�شاريع املزمع �إقامتها يف
الإق��ل��ي��م م�ستقبال وب��الأخ�����ص يف جمال
ال�سياحة والأع���م���ار وال���زراع���ة ونحن
م��ن ج��ان��ب��ن��ا ع��ر���ض��ن��ا ت��ق��دمي امل�ساعدة
والت�سهيالت كافة.

�إن�شاء حمميات للعناية باحليوانات
دهوك /املدى

�أع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ك��رد���س��ت��ان حلماية
ح��ق��وق احل��ي��وان يف ده���وك �سعيها
لإن�شاء حمميات طبيعية وا�صطناعية
يف جبال كرد�ستان.
و�أك����د رئ��ي�����س امل��ن��ظ��م��ة ���س��ل��م��ان متر
بح�سب "راديو �سوا" ان منظمته
تبذل جهودا كبرية لإن�شاء حمميات
طبيعية يف مناطق مثل برزان وتعمل

مع وزارة البيئة على �إن�شاء حمميات
ا�صطناعية لو�ضع احليوانات املهددة
ب���االن���ق���را����ض خ��ا���ص��ة ال�ب�ري���ة منها
داخلها".
و�أ�ضاف متر �أن منظمته تبذل جهودا
ك��ب�يرة ل�تر���س��ي��خ ال��ت��وع��ي��ة بق�ضايا
البيئة والرفق باحليوان بالتعاون مع
وزارة الرتبية�" ،إ�ضافة �إىل مراقبة
ظ���روف معي�شة احل��ي��وان��ات خا�صة

يف ح��دائ��ق احل��ي��وان��ات والكليات
البيطرية وكليات العلوم".
ي��ذك��ر �أن منظمة ك��رد���س��ت��ان حلماية
ح��ق��وق احل��ي��وان يف ده���وك �أ�س�ست
يف �شهر �أي���ار امل��ا���ض��ي ،وت��ه��دف اىل
توفري امل�ساعدة البيطرية للحيوانات
املنزلية والربية ويف املزارع وتغيري
امل��م��ار���س��ات وال�سلوكيات اخلاطئة
جتاه احليوانات والبيئة.

فيضانات

وفاة �أربعة �أ�شخا�ص يف في�ضانات �أربيل
اربيل /املدى

�أعلن حمافظ اربيل ن��وزاد هادي �أن ثالث ن�ساء وطفال لقوا
حتفهم بعد ان جرفت املياه منزلني اثر ت�ساقط امطار غزيرة
يف منطقة مريكه �سور �شمال �شرق حمافظة �أرب��ي��ل .وقال
حمافظ اربيل بح�سب فران�س بر�س :ان "طفال وام��ر�أة قتال
قرب ق�ضاء مريكه �سور.ومل نتمكن بعد من تقدير اال�ضرار
اال انها هائلة .و�ستتوجه جلنة اىل املكان حيث دمرت منازل

ومدار�س ومن�ش�آت كهربائية وبنى حتتية" .وقال ال�ضابط يف
قوات الب�شمركة �شريزاد مريكه �سوري الذي ي�سكن يف هذه
املنطقة ان "نهر ال��زاب خرج عن جمراه وغطت الفي�ضانات
وادي �سوران" .مو�ضحا ان امطارا غزيرة تهطل منذ 24
�ساعة يف املنطقة .وقال �شاهد عيان �آخر ان "امر�أتني قتلتا
بعد ان جرفت املياه املنزل الذي كانتا فيه يف بريان" وهي
مدينة على احلدود مع تركيا.

�إقب��ال متزاي��د عل��ى معاه��د تعلي��م املو�سيق��ى

اربيل�/سايل جودت

لي�س بالغريب ان تزدهر املو�سيقى ويزداد االقبال على تعلم
العزف على �آالتها املختلفة  ,فلقد عرفت مدن اقليم كرد�ستان
الفن منذ القدم و ن�ش�أ وترعرع بني اح�ضان اجلبال وربيع
اخل�ضرة .اليوم مل يعد فن املو�سيقى مقت�صرا على �شريحة
واحدة من املجتمع ،فبعد ان كانت املو�سيقى تخ�ص الفنانني
وذوي امليول الفنية  ,تعدتهم يف اربيل لت�صل اىل خمتلف
ال�����ش��رائ��ح وال��ف��ئ��ات العمرية  ,وك��ان��ت النتيجة انت�شارا
وا�سعا ملكاتب تعليم املو�سيقى التي يتوافد اليها خمتلف
�شرائح املجتمع ليتعلموا العزف على االالت املو�سيقية
احل��دي��ث��ة وال��ق��دمي��ة .ويف زي����ارة الح���د امل��ع��اه��د اخلا�صة
بتعليم املو�سيقى التقت املدى بع�ض املتدربني حيث حتدثت
اوال بهار خو�شناو موظفة فقالت :منذ �صغري وانا احب
املو�سيقى وكنت امتنى منذ �سنوات ان التحق باحد املعاهد
اال ان املجتمع الكردي التقليدي نظرته للمر�أة وللفن �ضيقة
فلم ا�ستطع حينها االلتحاق  ,اما االن بعد التطور والتقدم
وزي��ادة وعي املجتمع متكنت من حتقيق ما كنت امتناه ,
وقد ا�ستطعت تنظيم وقتي مابني العمل واملعهد واحلمد الله
الوقت الذي اق�ضيه يف املعهد منا�سب جدا  ,اما نوع االلة
املو�سيقية التي اتعلم عليها فهي البيانو التي اجدها رقيقة
وتنا�سب املر�أة ملا فيها من نغمات �شجية تخفف عبء متاعب
اليوم .اما بدميان طاهر مدر�سة فتقول :قد ي�ستغرب البع�ض
وج��ودي هنا  ,اال اين ال اجد غرابة يف ذلك ففي داخ��ل كل
فرد رغبة اوهواية يحب ان ينميها ,وهذا ما جعلني ان�ضم
اىل هذا املعهد  ,فقد كانت رغبتي العزف على الة الكمان  ,و
تعلمت ذلك ا�ضافة اىل تعلمي النوطات املو�سيقية.
وي�شريفرهاد �صادق اىل رغبته يف الدخول اىل كلية الفنون
اجلميلة ق�سم املو�سيقى وق��ال :انا احب العزف خ�صو�صا
على العود واج��د فيه اال�صالة ال�شرقية  ,واملعهد جعلني
اجيد العزف  ,و على كل �شاب ان ينمي مواهبه ،فاملو�سيقى

فرقة مو�سيقية وكردية
والريا�ضة والقراءة والر�سم جميعها تبني �شخ�صية الفرد
وت�ؤهله لتقدمي عمل نافع ينمي قدراته.
زه رد���ش��ت ام�ين مهند�س ي��ق��ول :وقتي اق�ضيه مبمار�سة
هوايتي وهي العزف على الة القيثارة رغم ان عملي مرهق
ولكن حبي للمو�سيقى هو البل�سم لتهدئة انفعاالتي  ,واجد
يف ه��ذا املعهد امل��ع��ل��وم��ات ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي تنمي موهبتي
وت��زودين مبعلومات نافعة  ,وانا اذه��ب اىل املعهد برفقة
ول���دي ك��ام�يران وه���و ط��ال��ب يف ال�����ص��ف ال��ث��ال��ث املرحلة
اال�سا�سية  ,فهو يحب املو�سيقى والعزف خ�صو�صا على الة
االورك .ورغم بلوغ بي�ستون احمد  59عاما اال انها جتد

متعة يف تعلم العزف وتقول:املو�سيقى وب��ال��ذات العزف
الحتدد بالعمر امنا هي هواية  ,وهوايتي العزف على الة
القانون لبع�ض املقامات الرتكمانية التي ت�سمى اخلوريات
 ,حيث كنت ا�ستمع للمقامات واحاول مع نف�سي عزفها اال
انني ال اجنح  ,لذلك كان هذا املعهد م�ساعدا يل يف التعلم
ال�صحيح .االن با�ستطاعتي عزف ا�صعب املقاطع من دون
تردد  ,فاملو�سيقى غذاء الروح والفكر.
هريو �سديد حمامية تقول :من هواياتي املف�ضلة العزف
والر�سم  ,ورغ��م ان�شغايل اال اين الاهمل هواياتي .فلقد
التحقت قبل ف�ترة مبعهد لتعليم ال��ر���س��م واالن التحقت

مبعهد لتعليم العزف� .أج��د ان املو�سيقى والر�سم وجهان
لعملة واحدة واحدهما مكمل لالخر  ,ومثل هذا املعهد امر
�ضروري بالن�سبة للهواة والراغبني يف التعلم  ,وقد ي�شكل
حافزا الكت�شاف مواهب مدفونة عند البع�ض  ,وانه اليقت�صر
على فئات عمرية معينة  ,فهناك العديد من الفئات التي اراها
يف املعهد وهم يتلقون املحا�ضرات بكل ان�صات وان�سجام ,
وهذا يدل على تطور وتقدم الوعي عند املجتمع الكردي ,
والف�ضل يعود الهتمام احلكومة ودعمها للكثريمن املعاهد
واملنظمات واقامة الدورات.
نوفل ا�ستاذ يف اح��د املعاهد اخلا�صة بتعليم املو�سيقى
حت��دث ق��ائ�لا :معهدنا خ��ا���ص بتعليم ال��ع��زف على االالت
املو�سيقية املختلفة ال�شرقية والغربية  ,وان الدرا�سة يف
املعهد تق�سم اىل الدرا�سة النظرية والعملية .هناك من يرغب
فقط بالتطبيق العملي  ,واخرون يرغبون بالدرا�سة النظرية
التي ت�شمل النوتات  ,واملقاطع املو�سيقية  ,مع التطبيق
العملي .وجميع امل�شاركني من فئات عمرية ت�تراوح بني
� 50-7سنة  ,ومنهم الطلبة  ,واملوظفون وا�ساتذة اجلامعات
واملهند�سون.
ام��ا ع��ن ف�ترة ال���دورة ف��ق��ال :تختلف باختالف ا�ستيعاب
امل�شارك .فهناك من يت�أهل ويكون متمكنا بفرتة وجيزة
ت�تراوح ما بني  10-7اي��ام وهناك من ي�ستمر ا�سبوعني
اواك��ث�ر وق���د ت�صل اح��ي��ان��ا اىل �ستة ا���ش��ه��ر  ,وال يجوز
للم�شارك ترك املعهد من دون اجتياز الدورة وبكفاءة ,وان
لكل م�شارك ا�ستاذا خا�صا .لذلك ق�سمت الفرتات الزمنية
نتيجة القبال امل�شاركني املتزايد .وتابع بقوله :بالن�سبة
لالجور فهي متباينة ن�سبيا ح�سب نوع االلة املو�سيقية التي
يختارها امل�شارك  ,فمثال الكيتار اجوره  250الف دينار,
الكمان  300الف  ,البيانو واالورك  350الفا وهكذا لبقية
االالت  ,واكرث االالت التي يزداد االقبال عليها هي االورك ,
الكيتار  ,العود ,والكمان.

