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كركوكي و�صالح ي�ؤكدان احلر�ص على �إجراء انتخابات نزيهة
حت ّقق العدالة وامل�ساواة
�أربيل /املدى

�أك��د رئي�س ب��رمل��ان كرد�ستان ال��دك�ت��ور كمال
كركوكي موقف رئا�سة الربملان ورئا�سة �إقليم
كرد�ستان من حتديد ال��زي��ادة ال�سكانية غري
املن�صفة و�ضرورة توزيع املقاعد بني املكونات
الدينية ب�شكل ع��ادل فيما دعا رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان الدكتور برهم احمد �صالح اىل
معاجلة اخللل يف بيانات وزارة التجارة .
ج��اء ذل��ك خ�لال ل�ق��اء رئي�س ال�برمل��ان بوفد
�أمريكي �ضم �آلن مايزنهامير كبري امل�ست�شارين
يف ال�سفارة الأمريكية ل�ش�ؤون �شمال العراق
و�أندرو �سنو رئي�س الفريق الأمريكي للإعمار
الإقليمي  RRTيف �إقليم كرد�ستان بحث معه
التطورات على ال�ساحة ال�سيا�سية يف العراق
و�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان واال� �س �ت �ع��دادات اجلارية
النتخابات جمل�س ال�ن��واب ،وخا�صة تعديل
ق��ان��ون االنتخابات وال��زي��ادة غ�ير الطبيعية
ل�سكان املحافظات العراقية عدا �إقليم كرد�ستان
والتوزيع غري العادل للمقاعد التعوي�ضية على
املحافظات.
و�أ�� �ش ��ار رئ�ي����س ال�ب�رمل��ان يف جل�سة اللقاء
التي ح�ضرها نائب رئي�س برملان كرد�ستان
د�.أر� � �س �ل�ان ب��اي��ز وف��ر� �س��ت �أح �م��د �سكرتري
ال�برمل��ان اىل م��وق��ف ب��رمل��ان ورئ��ا� �س��ة �إقليم
كرد�ستان ،وق��ال �إن ظلم ًا كبري ًا ارتكب بحق
�شعب كرد�ستان يف حتديد الزيادة ال�سكانية
يف ال �ع��راق ،م ��ؤك��د ًا ��ض��رورة ت��وزي��ع املقاعد
ب�شكل عادل على املكونات الدينية مثل الإخوة
الإيزديني وال�شبك والإخوة الكلدان ال�سريان
الآ��ش��وري�ين يف املحافظات ،واال�ستناد اىل
ن�سبة الـ� %3أ�سا�س ًا للنمو ال�سكاين يف جميع
املحافظات العراقية� ،أو �أن تكون الـ 275مقعد ًا
�أ�سا�س ًا مثل عام  ،2005وق��ال �إننا ال نرف�ض

ا قلي��ا ت

د .كمال كركوكي
�إج� ��راء االن �ت �خ��اب��ات ،ب��ل م��ع �إج��رائ �ه��ا ويف
موعدها املحدد ،ولكن �إذا �أجريت االنتخابات
وفق الأ�سلوب احلايل ف�إنها �ستكون انتخابات
غ�ير �سليمة وتفتقر اىل ال �ع��دال��ة وال متثل
ال� ��ر�أي احلقيقي لل�سكان ،ل��ذا ف��إن�ن��ا نرغب
يف �إج��راء انتخابات عادلة ونزيهة ،م�ؤكدا
حقوق الإخ��وة الكلدان ال�سريان الآ�شوريني
وال���ش�ب��ك والإي ��زدي�ي�ن ،م���ش��ددا ع�ل��ى حر�ص
الإقليم لتحقيق العدالة وامل�ساواة بني جميع
العراقيني وعدم �إحل��اق الظلم ب�أي مكون يف
العراق ،ال �أن تتم زي��ادة عدد �سكان حمافظة
نينوى بن�سبة  %15,58يف عام  ، 2009يف

�أربيل /املدى

آث������ار

والدينية كافة يف كرد�ستان ،وان ما يعر�ضه الإعالم حول
هذا املو�ضوع هو اقل بكثري من االجن��ازات التي حتققت
لأبناء قومية اال�شوريني الكلدان ال�سريان وغريهم من �أبناء
املكونات الأخرى.
وان البي�شمركة بخالف ما تدعيه قوى الظالم كانوا �أبدا
و�سيظلون حماة لأرواح وممتلكات املواطنني كافة كردا
و�آ�شوريني كلدان �سريان وتركمان وعرب ًا ،وقدموا �أرواحهم
يف �سبيل الدفاع عن �أمنهم و�سالمتهم ،واتفقا على �ضرورة
�إقامة ندوات وم�ؤمترات لأفراد اجلالية يف ا�سرتاليا بغية
تو�ضيح هذه احلقائق لهم.

�أربيل /املدى

بعد �سقوط النظام فب�إمكاننا العمل على �آثارنا
والتنقيب عنها .و�أ��ض��اف� :أدرج��ت دائ��رة الآثار
العراقية  800منطقة �أث��ري��ة يف كرد�ستان لكن
نحن نرى �أن هناك �آثارا �أكرث كون كرد�ستان كانت
مركزا للإن�سانية وفق ما تعرف عليه خمت�صون يف
جمال الآثار .و�أبدى قوجه �سعادته لو�صول الوفد
الأملاين لإجراء التنقيب ودرا�سة املنظمة الأثرية
يف حملة العرب القدمية يف �أربيل وان عودة هذا
الوفد دليل على اهتمام حمافظة �أربيل باملناطق
الأثرية� .أعقبه حيدر ح�سن ح�سني مدير �آثار �أربيل
بكلمة قال فيها� :إن جميء هذا الوفد كان بدعوة من
حمافظة �أربيل وتقت�صر مهمتهم على التنقيب على
املنطقة االثرية يف حملة العرب التي مت ك�شفها
العام املا�ضي ،وزيارة عدد من الآثار القدمية يف
بع�ض مناطق الإقليم و�إج ��راء م�سوحات عليها
و�سوف نوقع خالل زيارتهم مذكرة تفاهم للعمل
امل�شرتك.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

روح املواطنة
وديع غزوان
عملت حكومة �إقليم كرد�ستان ومنذ ت�أ�سي�سها على
تر�سيخ وتكري�س مفهوم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي
ب�ين م�ك��ون��ات ال�شعب العرقية وال��دي�ن�ي��ة املختلفة،
وح �م��اي��ة ح �ق��وق اجل �م �ي��ع يف مم��ار� �س��ة طقو�سهم
و�شعائرهم بكل حرية و�أمان.
وانطالقا من �إميانها بان مفهوم املواطنة �أ�سمى واكرب
من كل امل�سميات الأخرى �سعت اىل (ت�ضمني التعاي�ش
ال�سلمي امل�شرتك بني القوميات والأديان واملذاهب يف
كرد�ستان يف الد�ستور) كما �أجهدت نف�سها ل�ضمان
حتقيق امل�ساواة فيما بينها يف احلقوق والواجبات
و�إ�شراك اجلميع يف مهمات البناء والتطوير واحلفاظ
وح�م��اي��ة املكت�سبات املتحققة وال �ت��ي ه��ي ل�صالح
اجلميع.
والن م�ث��ل ه �ك��ذا ق�ضية ب �ق��در ح��اج�ت�ه��ا اىل قانون
و�إج��راءات ر�سمية للتطبيق ،فانها حتتاج وبالدرجة
الأ�سا�س اىل خلق قناعات را�سخة لدى كل املواطنني
ومبختلف م�شاربهم ومكوناتهم للتم�سك بروحية
التعاي�ش التي بدونها ي�ستحيل بناء الأوطان،فتم
تنظيم احلوارات بني املكونات املختلفة لتعميق ثقافة
قبول الآخر والتعاي�ش وتعميق مبادئ حقوق الإن�سان
واملحبة.
وجت���س��دت ه��ذه ال��روح �ي��ة يف الإق �ل �ي��م ب��ال�ع��دي��د من
امل �م��ار� �س��ات وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�شعبية امل���ش�ترك��ة حتى
�صارت مدنه وق�صباته م�لاذ ًا �آمن ًا لعدد غري قليل من
�أبناء �شعبنا يف مدن العراق الأخرى التي هربت من
جحيم جرائم الإرهابيني التي حاولت وما زالت قطع
كل اجلذور التاريخية التي تربط العراقيني بوطنهم
و التي �صنعوا منها �أعظم احل�ضارات ..ويف اجلانب
الر�سمي فان حكومة الإقليم يف الوقت الذي �أولت فيه
اهتماما وا�سعا بالدين الإ�سالمي احلنيف كديانة لأغلب
مواطني الإقليم �سعت وبذات الروحية اىل (االهتمام
بجميع الأدي��ان واملذاهب يف كرد�ستان ا�ستناد ًا اىل
مبد�أ التعاي�ش الديني الذي ت�ؤمن به احلكومة) وف�سح
املجال للمواطنني ملمار�سة طقو�سهم الدينية باختالف
معتقداتهم .
وم��ن النقاط اجلديرة باملالحظة يف ه��ذا املجال هو
االه�ت�م��ام امل �ت��وازن وال �ع��ادل ب ��دور ال�ع�ب��ادة جلميع
مكونات ال�شعب ال�ك��ردي ( وتطوير مناهج التعليم
ال��دي�ن��ي حيث مت �إدراج الناحية القومية وتاريخ
الكرد واللغة االنكليزية �ضمن هذه املناهج ) لتتنا�سب
وتواكب روح الع�صر .
لقد ك��ان م��ن �أه��م نتائج تر�سيخ ه��ذه ال��روح�ي��ة يف
التعاي�ش ال�سلمي ت�صاعد عمليات البناء والتطوير
التي ت�شهدها م��دن وق�صبات الإقليم ب�شكل مت�ساو
واندفاع املواطنني على �أداء واجباتهم يف �إطار روح
امل��واط�ن��ة التي يفتخر اجلميع باالنتماء لها كونها
اخليمة التي ي�ستظلون بها لأن�ه��ا ال��راب��ط الأ�سا�س
وال�ضامن حلماية التجربة الكرد�ستانية.

�صالح تهديد الأكراد مبقاطعة االنتخابات يف
"حال مل تتم اال�ستجابة ملطالبهم" ،م�ؤكدا �أنها
"�ستكون اخليار الأخري".
وف�صل رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان برهم
�صالح موقف الكرد الوا�ضح من ق�ضية قانون
االنتخابات �إث��ر اجل��دل الوا�سع ال��ذي �سببه
�إعالن رئا�سة الإقليم �إمكان مقاطعة االنتخابات
يف حال عدم اال�ستجابة اىل ال�شروط الكردية
املتعلقة بت�أمني متثيل �أف�ضل ملحافظات الإقليم
يف الربملان اجلديد.
وق��ال �صالح ،ويف �إط��ار �إطاللة له مع �إحدى
القنوات الف�ضائية ان االعرتا�ض احلا�صل،
لي�س على ال�ق��ان��ون االنتخابي ب�ق��در م��ا هو
على البيانات املقدمة من وزارة التجارة حول
قوائم الناخبني ،حيث فوجئ الكرد �أن هذه
البيانات عدت الزيادة يف حمافظة ال�سليمانية
على �سبيل املثال �صفرا يف املئة وهو امر غري
مفهوم وغري مقبول حيث ان عدد النواب الكرد
وف��ق ه��ذا الإح���ص��اء �سيت�ضاءل �إىل �أربعني
بعدما ك��ان �سبعة وخم�سني يف برملان الفني
وخم�سة.
واعترب ان هذا الأمر يوحي بان ثمة من يريد
حتديد �سقف ل�ل��دور ال�سيا�سي للكرد �سلف ًا،
وعن �إمكان املقاطعة اعترب �صالح ان هذا الأمر
�سي�شكل اخليار الأخري.
ك ��ذل ��ك ،حت� ��دث � �ص��ال��ح ع ��ن �إم� �ك ��ان ت�أجيل
االن�ت�خ��اب��ات ف��أك��د رف����ض ال�ك��رد القاطع لهذا
الأمر ،معتربا ان �أي ت�أجيل �سيوقع البالد يف
فراغ د�ستوري جمهول النتائج.
وختام ًا �آمل �صالح يف ان ت�ساهم االنتخابات
املقبلة يف خلق �أف�ضل جو دميقراطي لل�شعب
العراقي على ان جترى بنزاهة و�شفافية بعيدا
عن ت�أثريات اخلارج وبحرية مطلقة.

م��دارس تعيني 500معلم وبناء  11مدر�سة يف �سنجار
دهوك /املدى
�أعلن م�صدر م�س�ؤول يف تربية ده��وك �أن
حكومة �إقليم كرد�ستان ق��ررت تعيني 500
معلم وم��وظ��ف ت��رب��وي يف �سنجار للعام
الدرا�سي  2010املقبل ،وبناء  11مدر�سة.
وقال مدير تربية دهوك وارتك�س مو�سي�س
�سركي�سيان ان "مديرية تربية املو�صل مل
ت�بن �أي م��در��س��ة يف املنطقة خ�لال ال�سنة
املا�ضية"،م�ؤكد ًا ان "�سنجار تعاين �أزمة
يف املباين وقلة عدد املعلمني واملدر�سني".

و�أ�ضاف " :لذا ف�إن حكومة �إقليم كرد�ستان
تنظر باهتمام اىل هاتني امل�شكلتني واتخذت
ه��ذه ال�ق��رارات حللهما" ،م�ضيف ًا �إن جميع
م�شاكل القطاع الرتبوية يف �سنجار �سيتم
حلها م��ن خ�لال ه��ذه امل�شاريع" .و�أو�ضح
�سركي�سيان ،بح�سب (اكانيوز)� :أن "النظام
التعليمي يف �سنجار وامل�ن��اط��ق املتنازع
عليها هو النظام نف�سه املتبع من قبل وزارة
الرتبية يف حكومة �إقليم كرد�ستان" .يذكر
ان وزارة ت��رب�ي��ة �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان قررت

التنقيب عن مقربة �آثارية يف �أربيل

�أعلن قائممقام �أربيل نهاد قوجة عن بدء الدرا�سات
من قبل فريق �آثار �أملاين متخ�ص�ص ملقربة �أثرية مت
الإعالن عن اكت�شافها العام املا�ضي و�إجراء درا�سة
دولية عليها من قبل عدد من متخ�ص�صي الآثار يف
حينها .وق��ال يف م�ؤمتر �صحفي ح�ضره رئي�س
فريق معهد ال�شرق الو�سط يف برلني مارغريت
ف��ان وحيدر ح�سن ح�سني مدير �آث��ار �أربيل :كنا
قد �أعلنا يف حينه عن العثور على مقربة �أثرية
يف حملة العرب القدمية يف مدينة �أربيل وات�صلنا
يف وقته مبعهد ال�شرق الأو�سط للآثار يف برلني.
و�أك��د قائممقام �أربيل بح�سب :PUKmedia
ان الوفد يبقى ملدة �أ�سبوعني يف كرد�ستان و�أن
النظام املباد مل يرتك جماال لكي يتم التنقيب عن
الآث��ار امل��وج��ودة يف كرد�ستان قائال� :إن النظام
املباد �أراد م�سح تاريخ الكرد ومل يرتك �أي�ض ًا جماال
للطلبة الكرد لتعليم كيفية التنقيب عن �آثارنا� ،أما

حلبجة

حني ت�سجل يف ال�سليمانية بن�سب �صفر.%
وعرب رئي�س برملان كرد�ستان الدكتور كمال
كركوكي خالل اللقاء عن �أمله يف �أن ت�سعى
جميع الأطراف ب�إخال�ص ملعاجلة تلك الأخطاء
وال�ن��واق����ص يف ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات ون�سبة
النمو غري الطبيعي لل�سكان وف��ق الإح�صاء
ال��ذي قدمته وزارة ال�ت�ج��ارة ال�ع��راق�ي��ة ،كي
جترى االنتخابات ب�شكل عادل ودميقراطي،
ال على �أ�سا�س البطاقة التموينية التي ال تعد
حمل ثقة وفيها �أخطاء وتالعب .
م ��ن ج �ه �ت��ه �أب� � ��دى �آل � ��ن م��اي��زن �ه��امي��ر كبري
امل�ست�شارين يف ال�سفارة الأمريكية ل�ش�ؤون

م�ؤمترات ب�ش�أن حقوق الأقليات يف ا�سرتاليا

ا�ستعر�ض ممثل حكومة �إقليم كرد�ستان يف ا�سرتاليا هه
فال �سيان مبكتبه مع منرود بيتو وزير ال�سياحة يف حكومة
الإقليم ال�سابقة� ،أهم اجنازات الكابينة اخلام�سة حلكومة
�إقليم كرد�ستان املعروفة بحكومة اخلدمات يف املجاالت
احلياتية واخلدماتية كافة ويف مقدمتها توحيد الإدارتني.
كما اتفقا على ان التقرير الأخ�ير ملنظمة حقوق الإن�سان
ت�ضمن مغالطات ك�ث�يرة خ�صو�صا يف ت�صديه حلقوق
القوميات يف �إقليم كرد�ستان ،وان حكومة الإقليم اولت
وم��ا ت��زال االه�ت�م��ام اجل��دي ب��أو��ض��اع امل�ك��ون��ات القومية

د .برهم �صالح
�شمال ال �ع��راق تفهمه لقلق وم��وق��ف رئا�سة
برملان كرد�ستان ،معرب ًا عن ا�ستغرابه جتاه
م�س�ألة زيادة ن�سبة عدد ال�سكان يف املحافظات
على ه��ذا النحو ،حيث مل يطر�أ عليها تغيري
يذكر يف الإقليم وال�سيما ال�سليمانية ،يف حني
�أن هناك زيادة كبرية يف نينوى والب�صرة.
من جانبه �أكد رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
برهم �صالح �أن قانون االنتخابات اجلديد بات
يف و�ضع "خطر" ،ودعا �إىل معاجلة اخللل يف
القانون "املتمثل يف بيانات وزارة التجارة
ب �� �ش ��أن ��س�ج�لات الناخبني" ،ال �ت��ي و�صفها
بـ"املظلمة يف حق ال�شعب الكردي" ،كما جدد
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مبوجب كتاب ملجل�س ال ��وزراء يف  17من
ال�شهر اجل��اري تعيني  500معلم وموظف
تربوي يف �سنجار للعام الدرا�سي 2010
املقبل ،ويف ال��وق��ت نف�سه ق��ررت بناء 11
مدر�سة ومبنى لرتبية الق�ضاء �ضمن �إطار
م�شروع كبري .يذكر ان �سنجار من املناطق
املتنازع عليها بني حكومتي بغداد و�أربيل،
وقطعت عالقاتها الإداري��ة مبحافظة نينوى
على خلفية ا�ستئثار قائمة احلدباء باملنا�صب
بعد انتخابات جمال�س املحافظات.

تقـر ي��ر

وقالت رئي�سة الفريق مارغريت ف��ان :عدنا اىل
كرد�ستان لكي نتمم مهمتنا التي بد�أنا بها العام
املا�ضي حيث �أخذنا مناذج من عظام عرثنا عليها
يف �أح��د قبور امل�ق�برة التي مت الك�شف عنها يف
�أربيل و�أجرينا درا�سة على هذا النموذج و�أثبتت
الدرا�سة الأولية ان املقربة تعود اىل � 700سنة قبل
امليالد امل�سيح .و�أ�ضافت :و�ضعنا يف برناجمنا
ه��ذه امل ��رة �أم��ري��ن ،درا� �س��ة ه��ذه امل �ق�برة ملعرفة
تاريخها ب�شكل دقيق �أما اخلطة الثانية فهي م�سح
�أع�م��اق ه��ذه امل�ق�برة لكي نعرف م��وج��ودات هذه
املنطقة .و�أك��دت �أن فريق املعهد يعمل مع خرباء
الآث ��ار يف كرد�ستان وق�سم ال�ت��اري��خ يف جامعة
�صالح الدين و�سوف نقوم بدرا�سة هذه املنطقة
م�ستقبال لكي نعرف تاريخ احل�ضارة الب�شرية
يف هذه املنطقة وقالت :ن�سعى اىل تو�سيع دائرة
م�ساعداتنا للآثار لكي نوفر فر�صا لتدريب الطلبة
و�سوف نناق�ش هذه امل�س�ألة لكي نحدد �آلية عملنا

يف كرد�ستان.
و�أج��اب��ت مارغريت ف��ان رئي�سة فريق الآث��ار يف
معهد الآث���ار يف ب��رل�ين على �أ�سئلة ال�صحفيني
وقالت ب�ش�أن :انطباعاتها عن �آث��ار كرد�ستان :ان
كرد�ستان منطقة اثرية كبرية وهناك الكثري من
الآثار مل تتمكن ال�سلطات من التنقيب عنها ب�سبب
الظروف ال�سيا�سية مع ان هناك مهتمني بالآثار
لكنهم ال ميلكون �أج�ه��زة وم�ع��دات كافية لإجناح
املهمة ولنا ا�ستعداد لتقدمي الدعم وامل�ساعدة ،وان
هذه الآثار ملك للب�شرية وب�إمكان غرينا �أن يدر�س
وينقب عن الآثار يف كرد�ستان.وكان وفد برئا�سة
الربوفي�سورة مارغريت فان قد زار املوقع و�أخذ
مناذج من عظام يف �إحدى املقابر من اجل �إجراء
الدرا�سة عليها ،وبغية �إكمال هذه املهمة عاد فريق
معهد ال�شرق الأو� �س��ط اىل كرد�ستان وي�ضم 9
خرباء يف جمال الآث��ار و�صل  6منهم ومن املقرر
ان ي�صل الباقون بعد يومني.

من�سق حكومة الإقليم يرحّ ب بالتقرير الف�صلي
ّ
لبعثة الأمم املتحدة
�أربيلPUKmedia /

رح� ��ب ال ��دك� �ت ��ور دي � �ن� ��دار زي� �ب ��اري
من�سق حكومة الإقليم ل�ش�ؤون الأمم
املتحدة واملنظمات الدولية بالتقرير
الف�صلي لبعثة الأمم املتحدة الذي
�أر�� �س ��ل اىل جم�ل����س الأم� ��ن ال ��دويل
يف  2009/11/11وال� ��ذي �أ�شار
اىل �أه ��م امل�ستجدات على ال�ساحة
العراقية والأو�ضاع الأمنية و جناح
االنتخابات يف �إقليم كرد�ستان �إ�ضافة
اىل ت�سلم مهام عمل املمثل اخلا�ص

لل�سكرتري ال�ع��ام ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة يف
العراق.
و دعا من�سق الإقليم يف الأمم املتحدة
يف ت���ص��ري��ح �صحفي اىل م�ساعدة
احلكومة االحتادية واملفو�ضية العليا
امل�ستقلة ل�لان�ت�خ��اب��ات وتزويدهم
باخلربة الفنية وفتح دورات لت�أهيل
الكوادر املكلفة بالعملية االنتخابية.
كما �أكد د .ديندار زيباري االهتمامات
امل �� �ش�ترك��ة ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة و�إقليم
كرد�ستان لتطبيق الربامج الأ�سا�سية

مل�س�ألة حقوق الإن�سان و�إقامة دورات
ت�أهيليه با�ستمرار لتدريب و�إر�شاد
الكوادر العاملة يف منظمات املجتمع
املدين وحت�سني �أو�ضاع اخلدمات يف
ال�سجون.
و�أ� �ض��اف� :أن البعثة الدولية للأمم
املتحدة (يونامي) يف �ضوء واليتها
اجل� ��دي� ��دة � �س �ت �ل �ق��ى ك ��ل ال ��دع ��م من
م ��ؤ� �س �� �س��ات ح �ك��وم��ة الإق��ل��ي��م حلل
امل �� �ش��اك��ل ال �ع��ال �ق��ة وحت �ق �ي��ق تقدم
�سيا�سي لإجناح عملها.

�صحفي �سويدي يهدي الكامريا التي �صور بها الق�صف الكيمياوي اىل ن�صب حلبجة

ال�سليمانية  /املدى

�أهدى �صحفي �سويدي كامرته التي �صور بها �ضحايا الق�صف
الكيمياوي حللبجة� ،إىل ن�صب حلبجة التذكاري.
وقال م�س�ؤول عالقات مكتب حلبجة ملنظمة بلديات العامل
لل�سالم وع�ضو وفد حلبجه اىل م�ؤمتر ال�سلم يف ال�سويد
نرميان علي بح�سب (�آك��ان�ي��وز)� :إن ال�صحفي ال�سويدي
�ستيفن هريتن �أهدى و�سط مرا�سيم ح�ضرها عدد من عائالت

أس����واق

حلبجه ورئي�س بلدية حلبجة كامريته التي �صور بها �ضحايا
الق�صف الكيمياوي اىل وف��د حلبجة لت�سليمها اىل ن�صب
حلبجة التذكاري.
و�أو�ضح علي ان "�صور الق�صف الكيمياوي حللبجة التقطها
�ستيفن يف � 20آذار  1988وك��ان من املقرر �أن يح�ضر يف
املحكمة العليا للجرائم يف العراق ك�شاهد يف ملف حلبجة،
لكن املر�ض حال دون جميئه فوكل حماميا ينوب عنه و�أدىل

يف بغداد ب�شهادة �ستيفن �أمام املحكمة".
وق��ال ع�ضو وفد حلبجة اىل م�ؤمتر ال�سلم يف ال�سويد �إن
"�ستيفن �أهدى كامريته اىل الوفد معربا عن رغبته يف زيارة
حلبجة ،وقدم للوفد جمموعة �صور للق�صف الكيمياوي على
حلبجة" .وكان �ستيفن بي جي �ستيل وهو �صحفي �سويدي،
قد �أه��دى كامريته و� 13صورة غري من�شورة عن الق�صف
الكيمياوي حللبجة اىل الوفد لت�سليمها �إىل ن�صب حلبجة.

وك��ان ال�صحفي ق��د زار حلبجة يف � 16آذار  1988وقدم
�شهادته ب�ش�أن الق�صف الكيمياوي حللبجة يف بداية ال�سنة
احل��ال�ي��ة ،يف جل�سة خا�صة مبلف حلبجة �أم ��ام املحكمة
العليا للجرائم يف العراق .وكان وفد من ق�ضاء حلبجة قد
�شارك يف م�ؤمتر ال�سلم الذي انعقد يف العا�صمة ال�سويدية
�ستوكهومل.
وقال �سرخيل غفار مدير ن�صب حلبجة بح�سب (�آكانيوز) يف

وقت �سابق �إنه تلقى من مدير الثقافة والفن يف حلبجة 13
�صورة غري من�شورة للق�صف الكيمياوي حللبجة التقطها
جندي �إيراين يف � 16آذار  1988من داخل حلبجة واجلندي
ي�سكن مدينة قزوين الإيرانية حاليا.
وقال �إنه يوجد بداخل ن�صب حلبجة التذكاري نحو 100
��ص��ورة للق�صف الكيمياوي حمفوظة كوثائق و�أر�شيف
يحكي ذلك احلدث.

�سوق البقالة ما زال مزدهرا مبنتجاته رغم وجود ال�سوبر ماركت

�أربيل�/سايل جودت

يف مدينة �أربيل هناك العديد من الأ�سواق التي
تو�سعت رق�ع��ة ان�ت���ش��اره��ا وت�صاميمها ،اال ان
��س��وق البقالة يف مدينة �أرب �ي��ل م��ا زال يحتفظ
مبعامله القدمية التي ت�ستهوي الكثري من ال�سياح
والزائرين و�أبناء املدينة ،وهو يعد من الأ�سواق
القدمية الذي تنت�شر فيه املحال املتخ�ص�صة ببيع
الأنواع املختلفة من املنتجات كالع�سل واجلرزات
واحللويات وال�سجق وال�سم�سمية� ،إ�ضافة اىل
اجلنب الكردي ب�أنواعه ولنب �أربيل ال�شهري.
لفتت انتباهنا خالل جتوالنا يف �سوق البقالة يف
�أربيل �شدة الزحام حيث يكتظ بال�سياح الوافدين
للمحافظة واملتب�ضعني من �أهل املدينة ،ولالطالع
على م��ا يف ه��ذا ال���س��وق التقت امل ��دى ب�ع��دد من
�أ�صحاب املحال واملواطنني حيث قال كاكا رهنت
�شاخو :اعمل منذ فرتة يف بيع �أنواع خمتلفة من
اجلرزات كاجلوز الذي ت�شتهر به كرد�ستان واللوز
والف�ستق ب�أنواعه �إ�ضافة اىل الزبيب والتمر هند
امل�صنع حمليا واغلب زبائني من خ��ارج الإقليم
ي�أتون ل�شراء اجلرزات ب�أنواعها واجلنب الكردي
ال��ذي يعرف بجنب البيزا واحل�م��د لله منتجاتنا
معروفة والكل يرغب ب�شرائها خ�صو�صا الوافدين
اىل �إقليم كرد�ستان .
ام��ا م��ام جمال �صاحب حمل لبيع الع�سل فيقول
 :منذ �أربعني عاما وانا اعمل يف هذا املحل لبيع
الع�سل ب�أنواعه ويل زبائني.
واغلب النا�س يقبلون على �شراء الع�سل ب�شكل
وا�سع يف ف�صل ال�شتاء خ�صو�صا الع�سل اجلبلي
كونه يقي من الربد والنزالت ال�شعبية ،ويرتاوح

�سوق البقالة يف اربيل
�سعر ه��ذا النوع من الع�سل ما بني  45-40الف
دي�ن��ار ،ام��ا يف ف�صلي الربيع وال�صيف فيزداد
الإقبال على �شراء لنب �أربيل ال�شهري واجلرزات
خ�صو�صا اجل��وز ،وم�ع��روف ع��ن اب�ن��اء مدينتنا
ا�ستهالكهم اجلوز والزبيب الأ�سود واللوز بن�سبة

اكرب من باقي انواع اجلرزات الأخرى.
ويقول كامريان توفيق متب�ضع� :سوق البقالة من
�أ�سواق �أربيل القدمية ويتوفر فيه كل ما لذ وطاب
من ج��رزات وحلويات والع�سل ب�أنواعه و حتى
القيمر واجلنب واللنب واعتدت تب�ضع و�شراء ما

حتتاجه عائلتي بني فرتة و�أخرى.
و�أ��ض��اف :ان البيت ال�ك��ردي اعتاد على ان ي�ضم
دائما اجلوز واللوز والزبيب الأ�سود �إ�ضافة اىل
اجلنب الكردي فهذه امل��واد �ضرورية ملا فيها من
قيمة غذائية �صحية للج�سم ،و�أ�سعارها متباينة

ح�سب جودتها.
وي�شري امل��واط��ن ر�ستم ر�سن اىل �أه��م م��ا ي�ضمه
ال�سوق فيقول  :هذا ال�سوق متخ�ص�ص ببيع املواد
امل�صنوعة حمليا كاجلنب الكردي ال�شهري والقي�سي
ويف هذه الأيام يزداد طلب اغلب البيوت الكردية
على اجلنب الكردي ،واجلوز والع�سل فهي فطور
ال�صباح املف�ضل للعوائل النها متد اجل�سم بالطاقة
والن�شاط ،ولكن الأ�سعار �أخ��ذت ترتفع ب�شكل
كبري وحاد جعل الكثري من الأ�سر الكردية تقت�صر
على �شراء نوعية واحدة وبالتناوب .
املواطنة �صربية ر�شوان تقول :بالن�سبة يل �أف�ضل
�شراء اجلرزات املختلفة ،حيث ان �سوق البقالة يف
القلعة من الأ�سواق التاريخية املتخ�ص�صة ببيع
�أن��واع اجل��رزات واحللويات ،والع�سل والقي�سي
ومت��ر الهند و ه��ذا ال�سوق يعد من معامل �أربيل
احل�ضارية.
اما ني�شتمان �صالح فتقول :ما ي�ستهويني يف هذا
ال�سوق الأن��واع املختلفة من االجبان التي منها
ما ي�ستخدم يف الفطور ومنها يف طبخ الأكالت
الكردية ،و�أ�ضافت :هذا ال�سوق يتميز دوما بتوافد
و�إقبال النا�س عليه ل�شراء الب�ضاعة املوجودة فيه.
وتقول فوزية خ�سرو :كل املنتجات متوفرة اال
انها مرتفعة الأ�سعار فمثال كيلو اجل��رز امل�شكل
ي�تراوح ما بني  20-14الفا ,والع�سل �سعره 40
الفا ،كذلك بالن�سبة للمواد الأخرى ،ولي�س مبقدور
جميع الأ�سر �شرا�ؤها.
يف ح�ين ت�شري دري ��ا ده ��ام اىل رغ�ب�ت�ه��ا ب�شراء
ه ��ذه امل� ��واد م��ن ه ��ذا ال �� �س��وق رغ ��م ت��وف��ره��ا يف
ال��وق��ت احل��ا��ض��ر يف جميع امل�ح��ال وت �ق��ول :هنا

ال�سوق الأ�صلي ملواد معينة �أف�ضل يف النوعية،
ومنا�سبة الأ�سعار وبالن�سبة يل دائما ما ا�شرتي
ال�ع���س��ل،ون��وع��ا م��ن ال�ل�بن ي�ستخدم يف الطبخ،
�إ�ضافة اىل اجلرزات التي ال ميكن لأي بيت كردي
اال�ستغناء عنها.
وي �ق��ول امل��واط��ن طلعت خ�ل�ي��ل� � :س��وق البقالة
م��ن الأ� �س��واق القدمية يف القلعة وال��ذي ا�شتهر
مبنتجاته م��ن االج �ب��ان والأل� �ب ��ان واجل� ��رزات،
واحللويات املتنوعة كال�سجق والقي�سي.
ويعد كارزان زاكرو�س هذا ال�سوق من اال�سواق
القدمية حيث تعر�ض فيه العديد من امل��واد مثل
اجلنب الكردي واللنب والقيمر والق�شفة� ،إ�ضافة
اىل احللويات كال�سجق بانواعه والع�سل،وقمر
الدين ،والقي�سي ،وانا بني فرتة واخرى ا�شرتي
ان��واع��ا خمتلفة من امل��واد ح�سب حاجة ا�سرتي،
واحيانا ار�سلها هدايا ال�صدقائي خارج االقليم.
املواطنة ميادة حنتو�ش تقول  :خ�صي�صا ازور
مدينة �أربيل من اجل التب�ضع من هذا ال�سوق الذي
ميثل اح��د املعامل احل�ضارية ملدينة �أرب�ي��ل ،ويف
هذه الفرتة غالبا ما يتوفر يف هذا ال�سوق اجلنب
الكردي ال��ذي ن�سميه جنب البيزا وع�سل ال�شمال
الأ�صلي ،وا�شرتي جمموعة من علب الع�سل و(من
ال�سما) �إ�ضافة اىل �شراء التني واجلوز وال�سجق
ب�أنواعه و�شراب الرمان امل�صنع يدويا كذلك ماء
ال��ورد فهذه املنتجات تزدهر بها كرد�ستان ،لذلك
جميع ال��زوار وال�سياح الأج��ان��ب يتواجدون يف
هذا ال�سوق ،و�أ�ضافت حنتو�ش :عند جتوايل يف
�سوق البقالة ا�شعر ب�أين يف مكان اثري له تاريخه
العريق.

