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ا�ستقبل ال�سفير التركي والقن�صل االلماني

بــارزاين وهيــل ي�ؤكـدان �ضرورة م�شاركة جميع
الأطيـاف فـي ت�شكيـل احلكـومـة
� أربيل  /المدى

ب �ح��ث رئ �ي ����س �إق��ل��ي��م كرد�ستان
م�سعود بارزاني في �صالح الدين
 ،مع ال�سفير الأمريكي لدى العراق
كري�ستوفر هيل والوفد المرافق له
� ،أو�ضاع العراق ال�سيا�سية و�سير
المباحثات لت�شكيل الحكومة.
وت��م ال�ت�ط��رق ف��ي ال�ل�ق��اء ال��ى �آخر
الم�ستجدات على ال�ساحة ال�سيا�سية
العراقية والجهود المبذولة لت�شكيل
الحكومة مقبلة.
واك��د بح�سب موقع رئا�سة الإقليم
� �ض��رورة م���ش��ارك��ة جميع �أطياف
المجتمع ال �ع��راق��ي ف��ي الحكومة
على �أ�سا�س ال�شراكة الحقيقية ,
كما كانت العالقات الثنائية محور ًا
�آخرفي االجتماع.
وكان رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
ب��ارزان��ي قد ا�ستقبل  ،في منتجع
�صالح الدين ،ال�سفير التركي لدى
ال�ع��راق م��راد اوزجليك والقن�صل
التركي في �أربيل عا�صمة الإقليم.
وفي اللقاء الذي ح�ضره نيجيرفان
بارزاني ،تم بحث جملة من الم�سائل
ذات االه� �ت� �م ��ام ال �م �� �ش �ت��رك �إل ��ى
جانب بحث م�ستجدات الأو�ضاع

رئي�س الإقليم ي�ستقبل ال�سفير االميركي

ال�سيا�سية ف��ي ال�ب�لاد والم�ساعي
ال� �م� �ب ��ذول ��ة ل �ت �� �ش �ك �ي��ل الحكومة
االتحادية وموقف �إقليم كرد�ستان
من ال�ح��وارات الجارية بين الكتل

المختلفة لت�شكيل ه��ذه الحكومة.
و�أك ��د ال�ج��ان�ب��ان � �ض��رورة ت�شكيل
حكومة ي�شارك فيها الجميع ,كما
تم في جانب �آخرمن اللقاء ت�سليط

جلنة متخ�ص�صة
ملكافحة عمالة
الأطفال فـي دهوك

الي�ساندرا بردي�س� :أتطلع
لزيارة �إقليم كرد�ستان

 دهوك  /املدى

 القاهرة PUKmedia /

قال رئي�س اللجنة املخت�صة ملكافحة
عمالة الأطفال يف دهوك بهزاد علي:
�إن اللجنة �ستبذل ج �ه��ودا حثيثة
وف��ق برنامج م��درو���س للتقليل من
ظ��اه��رة ا�ستغالل الأط �ف��ال م��ن قبل
�أرب��اب العمل وم��ن ثم مكافحة هذه
الظاهرة.
و�أو��ض��ح علي بح�سب رادي��و �سوا"
�أن اللجنة �ستبد�أ عملها بالرتكيز
على تقليل عمالة الأطفال يف املرحلة
الأوىل وخ �� �ص��و� �ص��ا ع �ن��د تقاطع
الإ� �ش��ارات امل��روري��ة ،بالإ�ضافة �إىل
�إق���رار ق��وان�ين متنع ه��ذه الظاهرة
التي و�صفها بالعاملية.
و�أ� �ض��اف علي �أن منظمات حملية
و�أج �ن �ب �ي��ة وم ��ؤ� �س �� �س��ات حكومية
�ست�سهم يف دعم برنامج هذه اللجنة
عرب مركزي "هفال" و"زيوه".
وك�شفت �إح�صائيات عام  2007عن
وجود  2560طفال يف حمافظة دهوك
يعملون يف ظروف غري قانونية.
ومن امل�ؤمل �أن تقوم اللجنة اجلديدة
ب ��إج��راء �إح���ص��اء دقيق خ�لال العام
اجلاري حول املو�ضوع نف�سه.

اكدت ال�سيدة الي�ساندرا بردي�س االمني العام للجمعية العامة لل�سمعية والب�صرية
يف حو�ض االبي�ض املتو�سط (الكوبيام) عن رغبتها بزيارة اقليم كرد�ستان لعدم
زيارته �سابقا والتعرف على �شعبه اال�صيل وتقاليده وحياته وتطلعاته وال�سعي
اجلاد للتعريف بهذا االقليم وكذلك بالن�سبة لعموم العراق وانها تعتز كثريا
بال�شعب العراقي لكنها مل تكن حمظوظة لتزوره وتعترب ال�شعب العراقي �شعب ًا
عريق ًا  ,وتاريخه كبري ًاة  ,فهو مهد للح�ضارة .
وذكرت بردي�س يف ت�صريح �صحفي بان دور و�سائل االعالم لتعزيز التوا�صل
مع احل�ضارات والتحدث بلغة املتو�سط بر�ؤى جديدة من �ش�أنها �صقل االرادة
واالف�ك��ار وامل��واق��ف ملوا�صلة م�سرية التعاون املثمر وال�ه��ادف نحو مزيد من
ال�شراكة احلقيقية بني �شعوب االر�ض عرب بوابة مرحلة جديدة عنوانها التفاهم
الذي يعتمد على ا�س�س وقيم وتقاليد مهنية عالية امل�ستوى ا�سا�سها التعاون
والتفاهم امل�شرتك وح�سن اجل��وار والتوافق واح�ترام االختالفات والر�أي
الآخ��ر ,كما يجب ا�ستخدام م�صطلح ايجابي عند احلديث عن االختالفات بني
احل�ضارات وحماولة بناء تاريخ يجمع بني ال�شعوب كافة تن�صهر يف طياته
االختالفات والفروقات بني ال�شعوب  .والجل التعرف على اهداف هذه اجلمعية
او�ضحت بردي�س قائلة "جمعية ال�سمعية والب�صرية جمعية لي�س لها غاية
الربح  .وقد اجنزت العديد من امل�شاريع بالتعاون مع مع املنظمات والقنوات
التلفزيونية حول البحر االبي�ض املتو�سط , ،كما قامت بالعديد من املبادرات
باال�شرتاك مع اذاعات الدول العربية بالتعاون مع مركز التدريب يف دم�شق ,
وقمنا ب�إجنازات م�شرتكة اذاعية وتلفزيونية  .واعتقد ان الو�سيلة االف�ضل هي
امل�ساهمة يف احلوار والتعاون للتفاهم بني ال�شعوب يف املنطقة  ,ولتثبت ان
البحر املتو�سط ناجح بخالف ما نراه من ال�صور ال�شائعة ب�أنه مليء باخلالفات
والنزاعات  ,فهناك الوج��ود ل�سفراء املوت  ,بل هناك �سفراء ال�سالم واحلياة
ي�سعون لبناء م�ستقبل اف�ضل لل�شباب خا�صة".

ال�ضوء على ال��زي��ارة التي ق��ام بها
رئي�س الإقليم �إلى تركيا ،وو�صف
ال�سفير التركي ل��دى ال�ع��راق هذه
الزيارة بالت�أريخية وانها تنعك�س

اي� �ج ��اب� � ًا ع �ل��ى ت �ق��وي��ة ال �ع�لاق��ات
الم�شتركة ب�ي��ن �إق �ل �ي��م كرد�ستان
وتركيا على ال�صعد كافة.
كما ا�ستقبل الرئي�س ب��ارزان��ي ،
القن�صل الأل �م��ان��ي ال �ع��ام �أوليفر
��ش�ن��اك�ن�ب�ي��رك ف��ي �أرب� �ي ��ل  ,وذل��ك
بمنا�سبة انتهاء مهامه.
وفي اللقاء� ،شكر القن�صل االلماني
رئ �ي ����س اق �ل �ي��م ك��رد� �س �ت��ان لدعمه
وم�ساندته خالل فترة عمله كقن�صل
لألمانيا في �أربيل وانجاح �أعماله،
م�سلط ًا ال���ض��وء ع�ل��ى الن�شاطات
واالعمال التي قام بها في الإقليم،
وخا�صة افتتاح القن�صلية وان�شاء
ج�سر للعالقات الثنائية بين اقليم
كورد�ستان والمانيا.
من جانبه� ،شكر الرئي�س بارزاني
ال�ق�ن���ص��ل االل��م��ان��ي ع �ل��ى ان�شاء
ج�سر لتعزيز العالقات بين اقليم
ك��رد� �س �ت��ان و�أل �م��ان �ي��ا ،م�ت�م�ن�ي� ًا له
التوفيق في عمله الجديد ،م�ؤكد ًا
ان كرد�ستان تنظر بعين ال�صديق
الى �ألمانيا ،وتعمل جاهدة لتعزيز
وت�ط��وي��ر عالقاتها م��ع ه��ذا البلد،
ال ��ذي ي�ستطيع تقديم الم�ساعدة
القليم كرد�ستان ف��ي مجال اعادة
اعمار البنى التحتية.

� أربيل �/آكانيوز
�صحي
ت�شهد مدينة �أرب �ي��ل �إق��ام��ة م ��ؤمت� ٍ�ر
ٍ
ي�شارك فيه عدد من الكوادر ال�صحية وي�ستمر
ملدة ا�سبوع.
و�أفاد مدير االعالم بوزارة ال�صحة يف حكومة
اقليم كرد�ستان ،ب�إن �إقامة هذا امل�ؤمتر �سيكون
له �أثر وا�ضح يف تطور الوعي ال�صحي لدى
ال�شعب العراقي.
وقال مدير االعالم ب�صحة كرد�ستان ،خال�ص
ق ��ادر� ،إن "م�ؤمتر التوعية ال�صحية يقام
بالتن�سيق بني وزارتي ال�صحة بحكومة اقليم
كرد�ستان واحلكومة االحت��ادي��ة م��ع منظمة
اليوني�سيف" ..م�شري ًا اىل �أن " 30ك��ادر ًا
�صحي ًا ع��راق�ي� ًا ي�شاركون يف امل ��ؤمت��ر ،كما

 بغداد  /املدى
ق��ال نائب نقيب �صحفيي اقليم كرد�ستان ,
نائب رئي�س حترير جريدة االحتاد م�صطفى
�صالح كرمي :ان �إقليم كرد�ستان يفخر بحرية
العمل ال�صحفي وتو�سع وانت�شار و�سائل
االع�لام والف�ضاء الوا�سع املتاح ال��ذي وفره
قانون حماية ال�صحفيني  ,م�شري ًا اىل ان ا
العتداءات التي يتعر�ض لها ال�صحفيون يف
االقليم لي�س عم ًال ممنهج ًا  ,وامن��ا ت�صرفات
فردية .
واو�ضح كرمي يف مقابلة اجرتها معه ( املدى)
�أن قانون حماية ال�صحفيني القليم كرد�ستان
مت و��ض�ع��ه م��ن ق�ب��ل ك �ب��ار رج� ��االت القانون
ومب�شاركة اغلب ال�صحفيني املحرتفني وهو
�ساري املفعول يف الداخل واخل��ارج يت�ضمن
الكثري من املزايا التي �شملت كل ال�صحفيني
املقيمني باالقليم من كرد وعرب وتركمان و
كلدو�آ�شوريني ,والنقابة لي�ست حكر ًا لالكراد .
ومن اجل االطالع على مزيد من التفا�صيل كان
لـ (املدى ) هذا اللقاء مع نائب نقيب �صحفيي
كرد�ستان ال��ذي ق��ال يف بدايته  :لقد �شعرنا
يف نقابة �إقليم كرد�ستان يف االعوام االخرية
�أن هناك فراغا قانونيا بالن�سبة لل�صحفيني
ل��ذل��ك قمنا بو�ضع م�سودة ق��ان��ون م��ن �أجل
تنظيم العمل ال�صحفي وو�ضعت الفكرة قيد
التنفيذ حيث �شكلنا جلنة قانونية من كبار

 ما �أهم مات�ضمنه القانون ؟

 اهم مات�ضمنه القانون �أن ال�صحفي الي�سجنعلى عمله املهني و�إذا احيل اىل املحكمة بتهمة
ت�ستوجب احلب�س ف�لا تنفذ العقوبة و�إمنا
ت�ستبدل بالغرامة املالية ولي�س ال�سجن  ,كما
ان القانون مينع تعطيل ال�صحيفة �أو احلد من
حريتها  ,حيث اعطي ف�ضا ًء وا�سع ًا من احلرية
للعمل ال�صحفي� .أما قانون حماية ال�صحفيني
ل�ل�ع��راق ب���ص��ورة ع��ام��ة  ,ف�ه��ذا ال�ق��ان��ون قدم
ل �ل�برمل��ان واىل االن مل ت�ت��م امل���ص��ادق��ة عليه
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن االحل� ��اح امل���س�ت�م��ر م��ن قبل
ال�صحفيني.

 م��اه��و دور النقابة يف احل��د م��ن االنتهاكات
التي قد متار�س �ضد �صحفيي �إقليم كرد�ستان

� أربيل � /سايل جودت
رف�ض ب��رمل��ان كرد�ستان يف  ،جل�سته التا�سعة ع�شرة ،
�ضمن الف�صل الت�شريعي الثاين لل�سنة االوىل من الدورة
االنتخابية الثالثة  ,م�شروع قانون الدرا�سة املفتوحة يف
اقليم كرد�ستان -ال�ع��راق ،بعد عر�ضه للنقا�ش باللغتني
الكردية والعربية .
وبعد ان مت عر�ض تقارير اللجنة القانونية وجلنة الرتبية
والتعليم العايل ،برز اكرث من مقرتح :االول دعا فيه عدد
من اع�ضاء الربملان رف�ض ت�شريع هذا القانون  ,يف حني �أيد
املقرتح عدد �آخر و اقرتح اع�ضاء �آخرون موا�صلة مناق�شة
مواد م�شروع القانون ،وح�سم رئي�س برملان كرد�ستان االمر
بعر�ض املقرتحني على الت�صويت ,ونال املقرتح االول  ,اي
رف�ض مناق�شة م�شروع هذا القانون االغلبية.

و�سبق لربملان كرد�ستان ان ناق�ش يف جل�سته ال�صباحية
برئا�سة الدكتور كمال كركوكي وبح�ضور الدكتور �أر�سالن
بايز نائب رئي�س الربملان وفر�ست احمد �سكرتري الربملان
برنامج عمل اجلل�سة التي ت�ضمنت  13فقرة ،ناق�ش 10
فقرات منها ،بذلك ا�ستهل اجلزء الثاين من اجلل�سة بعر�ض
ومناق�شة مقرتح قانون مكافحة املواد املخدرة �ضمن الفقرة
احلادية ع�شرة من برنامج عمل اجلل�سة ،ليقرتح اع�ضاء
من ال�برمل��ان ت�أجيل مناق�شة م�شروع ه��ذا القانون حلني
اعداد وت�شريع قانون خا�ص ب�إقليم كرد�ستان بخ�صو�ص
مكافحة امل��واد امل�خ��درة وع��ر���ض رئي�س ال�برمل��ان مقرتح
ت�أجيل مناق�شة م�شروع هذا القانون و متت املوافقة على
املقرتح باالغلبية ,ليتم بعدها عر�ض الفقرة الثانية ع�شرة
من برنامج عمل اجلل�سة وه��ي م�شروع قانون الدرا�سة
املفتوحة .

ت�شييد كني�سة فـي قرية بدهوك
 دهوك  /ال�سومرية نيوز
�أعلنت وزارة �أوق��اف �إقليم كرد�ستان،
ع��ن مبا�شرة منظمة �أمل��ان�ي��ة بت�شييد
كني�سة يف قرية اعيد بنا�ؤها م�ؤخرا،
وي���س�ك�ن�ه��ا االرم� ��ن يف ده� ��وك .وق��ال
مدير عام �ش�ؤون امل�سيحيني يف وزارة
الأوقاف خالد جمال البري � ،إن "منظمة
كابني الأملانية اخلريية ب��د�أت بت�شييد
كني�سة للطائفة الأرمنية الأرثوذوك�سية
يف قرية هاوري�سك (نحو  30كم غرب
ده��وك) كي يتاح البناء القرية االرمن

�أداء طقو�سهم الدينية ،بد ًال من الذهاب
�إىل م�ن��اط��ق �أخرى" .وت�ع�ت�بر قرية
هاوري�سك �أح��د �أب��رز القرى امل�سيحية
يف حمافظة ده��وك ،وتت�ألف من 100
عائلة من الطائفة الأرمنية ،ويعود بناء
القرية �إىل مطلع القرن املا�ضي عندما
ه��رب �سكانها م��ن ت��رك�ي��ا �إىل العراق
خوف ًا من هجمات ال�ق��وات العثمانية،
وتعر�ضت القرية للتدمري خالل احلمالت
الع�سكرية التي �شنها النظام العراقي
ال�سابق على �إقليم كرد�ستان العراق يف
�سبعينيات القرن املا�ضي ،فيما هجر

�أهاليها �إىل مناطق الو�سط واجلنوب
ال �ع��راق��ي ،و�أع� �ي ��د ب �ن��ا�ؤه��ا م� ��ؤخ ��ر ًا.
و�أ�شار البري �إىل �أنه "مت ت�شييد العديد
من الكنائ�س والأدي ��رة خ�لال الأع��وام
املا�ضية يف دهوك" ،م�ؤكد ًا �أن "�أالماكن
الدينية امل�سيحية يف عموم الإقليم هي
حمط اهتمام وزارة االوقاف" .يذكر �أن
�إح�صائيات وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون
الدينية ت�شري �إىل وج��ود  94كني�سة
يف عموم �إقليم كرد�ستان العراق ،فيما
ي�شكل امل�سيحيون �أك�ث�ر م��ن  %2من
�سكان الإقليم.

 اربيل /املدى
�أكد رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان برهم �صالح،
ام�س االث �ن�ين ،ان اهمية م�شروع م�ست�شفى
طوارئ غربي اربيل تكمن يف عالقات التعاون
امل�شرتك بني اقليم كرد�ستان والواليات املتحدة
االمريكية.
وك��ان ال��دك�ت��ور برهم �صالح ق��د ا��ش��رف ام�س
على افتتاح م�شروع م�ست�شفى ط��وارئ غربي
اربيل ،اىل جانب ال�سفري االمريكي يف العراق
كري�ستوفر هيل ،ا�ضافة اىل عدد من ال�شخ�صيات
امل�س�ؤولة ،وقد مت اجناز امل�شروع بالتعاون بني
الواليات املتحدة االمريكية وحمافظة اربيل،
بكلفة  22مليون دوالر خدمة ل�شعب كرد�ستان.
واو�ضح برهم �صالح يف ت�صريح �صحفي ان"
اهمية ه��ذا امل���ش��روع تكمن يف �شراكة اقليم
كرد�ستان واحلكومة االمريكية" .متمني ًا ان "
يكون هذا امل�شفى مثاال وامنوذج ًا للمحافظات
االخرى يف العراق".
وثمّن �صالح اجلهود االمريكية يف بناء العراق
اجلديد ،وجهود حكومة االقليم ال�سابقة التي
ا�سهمت يف بناء هذا امل�شروع يف اربيل.
من جانبه ،اك��د ال�سفري االم�يرك��ي يف العراق
كري�ستوفر هيل ال�صداقة االمريكية -الكردية
قائال "نحن كنا ا�صدقاء يف االوقات الع�صيبة،
و�سنبقى كذلك يف اوقات الرخاء اي�ض ًا".
وا�ضاف هيل ان " هذا امل�ست�شفى مفتوح لكل
مواطن كردي ،ونحن حري�صون على ان ن�ضع

جانب من مرا�سيم افتتاح م�ست�شفى طوارئ اربيل

يف خدمتهم جميع االمكانات املتاحة ،وعلى
معاجلة احل��االت الطارئة التي �ستح�صل يف
االقليم" .متوجه ًا بال�شكر جلميع امل�ساهمني يف
هذا امل�شروع.
ي �� �ش��ار اىل ان ف��ري��ق امل �ه �ن��د� �س�ين االم�يرك��ي
( ) CORPق��د ا��ش��رف على تنفيذ امل�شروع

النهم يعلموننا معلومات جديدة ما ي�ؤدي اىل
رفع م�ستوانا وم�ستوى الوعي ال�صحي لدى
املجتمع".
ولفت عبداحلميد اىل �أن "ن�سبة كبرية جد ًا
من ال�شعب العراقي ال متتلك �أي��ة معلومات
�صحية� ،أو متتلك قدر ًا �ضئي ًال جد ًا من الوعي
ال�صحي ،لذا ف�إن �شرائح املجتمع كافة بحاجة
اىل امل �� �س��اع��دة وال �ت��وع �ي��ة يف ه ��ذا املجال،
وتعترب �إقامة هذا امل�ؤمتر �أحد طرق تو�صيل
هذه امل�ساعدة".
وقد �أدت �أ�سباب عدة ،منها  :االنفالت االمني
والنق�ص الكبري يف اخل��دم��ات ،اىل تف�شي
الأوب�ئ��ة والأم��را���ض يف حمافظات العراق،
مثل ال��ذي يح�صل حالي ًا يف مدينة املو�صل
التي ت�شهد انت�شار ًا ملر�ض احلمى النزفية

دون �أن تتم ال�سيطرة عليه حتى الآن .كما �أن
انت�شار �أي وب��اء �أو مر�ض ي ��ؤدي اىل حدث
هلع وقلق كبريين ل��دى امل��واط��ن العراقي،
وي�شري مراقبون اىل �أن ال�سبب يف حدوث
ال�ه�ل��ع ي��رج��ع اىل ن�ق����ص ال��وع��ي االعالمي
ال�صحي لدى الكوادر ال�صحية يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية.
وي��ق��ول م��دي��ر �إع�ل��ام دائ� ��رة ��ص�ح��ة مدينة
ال�سليمانية ،بي�ستون فتاح� ،إن "�أهم �شيء
نتعلمه يف امل�ؤمتر هو كيفية التعامل �إعالمي ًا
م��ع ح��االت تف�شي االوب�ئ��ة  ,لكي نتمكن من
تو�ضيح الطرق الوقائية للمواطنني دومنا
الت�سبب يف حدوث الهلع واخلوف" ..م�ضيف ًا
�أن "اخلرباء علمونا حتى الآن طرق ًا جديدة
وفعالة يف توعية املجتمع".

نائب نقيب �صحفيي كرد�ستان  :هنالك ف�ضاء من احلرية للعمل ال�صحفي
رج��االت القانون ومن ال�صحفيني املحرتفني
 ,وقمنا بعقد ع��دة ن��دوات الج��ل اال�ستئنا�س
ب�آرائهم  ,ودعونا كل ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف
وامل �ج�ل�ات  ,واغ �ل��ب ال�صحفيني البارزين
,وحني متت جاهزية امل�شروع قدم اىل برملان
اقليم كرد�ستان من �أجل امل�صادقة عليه وبعد
مناق�شات وم ��داوالت مت تقدميه اىل رئي�س
االقليم من �أج��ل امل�صادقة والتوقيع عليه ,
و لكننا نا�شدنا رئي�س االقليم عدم امل�صادقة
عليه وارجاعه اىل الربملان ,حيث قدمنا بع�ض
امل�لاح�ظ��ات ومت االخ��ذ بها  .وبعد ذل��ك متت
امل�صادقة عليه من قبل رئي�س االقليم و�أ�صبح
القانون نافذ ًا يف الداخل واخلارج .

برملان كرد�ستان يرف�ض م�شروع قانون
الدرا�سة املفتوحة

افتتاح م�ست�شفى طوارئ فـي �أربيل بكلفة  22مليون دوالر

�إقامة م�ؤمتر للتوعية ال�صحية فـي �أربيل
ي�شارك فيه عدد كبري من اخلرباء الأمريكيني
املخت�صني يف جمال ال�صحة".
وفيما يتعلق بالهدف من وراء �إقامة امل�ؤمتر،
ق��ال ق��ادر �إن "امل�شاركني �سيلحظون تطور ًا
وا��ض�ح� ًا يف م�ستواهم االع�لام��ي ال�صحي،
وبالتايل �سي�ؤثر امل��ؤمت��ر على رف��ع الوعي
ال�صحي لدى ال�شعب العراقي كافة".
من جانبه ،قال مدير قاطع "البنا" ال�صحي
يف بغداد ،ح�سن عبداحلميد� ،إن "�إقامة هكذا
م ��ؤمت��رات خ�ط��وة ��ض��روري��ة ج ��د ًا لتح�سني
�صحة املجتمع ،الن الهدف منها هو تطوير
ط��رق وو� �س��ائ��ل ال�ت��وع�ي��ة ب���ش��أن االمرا�ض
وكيفية الوقاية منها".
و�أ�ضاف �أن "اخلرباء الذين يقدمون البحوث
واملحا�ضرات يف هذا امل�ؤمتر يفيدوننا كثري ًا،

كرد�ستان
Kurdistan
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احيان ًا؟

 بعد �صدور القانون عقدت النقابة اجتماع ًاكبري ًا دعت اليه وزير العدل ووزير الداخلية
ووزي� ��ر ح �ق��وق االن �� �س��ان ورئ �ي ����س املحكمة
العليا وكثري ًا من الق�ضاة ومدير االمن العامة
يف االق�ل�ي��م  .و مت م��ن خ�لال�ه��ا ��ش��رح مزايا
هذا القانون  ,وع��دم ال�سماح بالتجاوز على
ال�صحفيني  ,و�إلزام اجلهات الر�سمية بالعمل
به ,ولكن مع اال�سف نالحظ ان هناك البع�ض
من منت�سبي هذه االجهزة ما زال اليفهم هذا
القانون ,ما ي ��ؤدي اىل ح��دوث خ��روق��ات يف
تطبيقه على ار���ض الواقع وهي قليلة ب�شكل
عام وفردية  .ودفعا لعدم تكرار هذه احلاالت
قمنا بت�شكيل جلنة مهمتها الدفاع عن حقوق
ال�صحفيني من النقابة ,تقوم كل �ستة ا�شهر
ب��إ��ص��دار تقرير بكل م��ا يحدث م��ن خروقات
وجتاوزات مب�سار العمل ال�صحفي يف االقليم
.ونقوم بتقدميه اىل كل امل�س�ؤولني الذين عادة
ما جندهم متجاوبني ويعتذرون عن بع�ض
اخل��روق��ات ال�شخ�صية م��ن قبل رج��ال االمن
وال�شرطة وهو لي�س عم ًال ممنهج ًا  ,ولكن مثل
هذه الت�صرفات ال�شاذة حتد من عمل ال�صحفي
وحريته يف احل�صول على املعلومة

 ماهي �أه��م احلقوق واالمتيازات التي منحت
ل�صحفيي كرد�ستان؟

 مت توزيع قطع االرا��ض��ي على ال�صحفينييف كل حمافظات اقليم كرد�ستان وهذا ي�شمل

جميع ال�صحفيني املقيمني يف االقليم �سواء
ك��ان��وا ع��رب � ًا ام �أك � ��راد ًا ام ت��رك�م��ان� ًا ام كلدا
�آ�شوريني  ,الن النقابة متثل الكل ولي�س االكراد
فقط  ,ا�ضافةاىل ذلك مت احت�ساب خدمة العمل
ال�صحفي من اجل التقاعد والرتفيع والعالوة
يف حالة �إذا كان ال�صحفي موظف ًا  ,وتوفري
املعونة املعنوية واملادية لل�صحفيني املر�ضى
اوالذين يتزوجون .

 هل ت�شمل هذه االمتيازات ال�صحفيني االكراد
املوجودين يف حمافظة بغداد؟

 ال�صحفي ال �ك��ردي ال ��ذي يقيم يف بغدادغ�ير م�شمول بهذه االم�ت�ي��ازات الن��ه اليجوز
انتماءال�صحفيني اىل منظمتني ذات �أهداف
م�شرتكة الن مهمة نقابة ال�صحفيني العراقيني
الدفاع عن حقوق ال�صحفيني املهنية  ,ونقابة
كرد�ستان متار�س املهام نف�سها .

 ه��ل اخل�ل�اف��ات احل��زب�ي��ة ب�ين االح� ��زاب �ألقت
بظاللها على ال�صحفي �أم النقابة م�ستقلة بعملها
؟

 جمل�س النقابة مكون م��ن � 9أع���ض��اء  ,كلع�ضو ينتمي اىل ج�ه��ة معينة ,ول �ك��ن حني
ندخل النقابة نخلع الثوب احلزبي ونعمل
ل�ل�ن�ق��اب��ة ف �ق��ط .ف �ه �ن��اك م��ن ي�ن�ت�م��ي للحزب
الدميقراطي الكرد�ستاين او لالحتاد الوطني
الكرد�ستاين اواالحت��اد اال�سالمي اواجلماعة
اال�سالمية اواحلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
الكرد�ستاين.

الذي نفذته �شركة ( ) TIGRISمبوا�صفات
ع��ال�ي��ة اجل � ��ودة ،وب �ل��غ اجل ��زء االم�ي�رك��ي من
امليزانية  12770000دوالر ،ويت�ضمن ان�شاء
ال�صرح وجتهيز بع�ض االج�ه��زة الطبية ،اما
ح�صة حمافظة اربيل من امليزانية املخ�ص�صة
فبلغت  9000000دوالر ،وتت�ضمن �شراء

االجهزة الطبية وجتهيزات امل�ست�شفى االخرى
كاملة.
وت�شتمل اق�سام امل�ست�شفى على اجنحة للطوارئ
واحلروق مبوا�صفات عاملية ،وفيه ت�سع �صاالت
للعمليات اجلراحية ميكن ت�شغيلها جميعا يف
وقت ال�ضرورة يف �آن واحد.

الإعالن عن �أ�سماء ال�سجناء ال�سيا�سيني
امل�شمولني مبنحة حكومة �إقليم كرد�ستان
� أربيل /املدى
اعلن امل�ست�شار القانوين يف وزارة �ش�ؤون
ال�شهداء وامل�ؤنفلني كامل قادر خالل م�ؤمتر
�صحفي يف �أربيل �إنه �سيتم البدء ب�صرف
املنحة التي قررت حكومة اقليم كرد�ستان
�صرفها لل�سجناء ال�سيا�سيني يف االقليم.
ابتداء من .2010/7/8
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م��دي��ر �� �ش� ��ؤون ال�سجناء
ال�سيا�سيني يف ال��وزراة �أحمد مام ر�سول
بح�سب � ، KRGإن امل�ن�ح��ة �ست�صرف
لل�سجناءال�سيا�سيني على مدى � 10سنوات.
وكانت حكومة اقليم كرد�ستان قد وافقت
على �صرف منحة �شهرية للوجبة الثانية
من ال�سجناء ال�سيا�سيني البالغ عددهم 998
�سجين ًا.
ووفقا لقرار حكومة اقليم كرد�ستان املرقم
 7249ال�صادر يوم االح��د ،2010/6/27
وال��ذي حمل توقيع الدكتور برهم احمد
�صالح رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان� ،سيتم
�صرف � 390ألف دينار لكل �سجني �سيا�سي
يف اقليم كرد�ستان من الذين متت امل�صادقة
على ملفاتهم ،وت�صرف هذه املنحة اعتبارا
من �شهر متوز املقبل ،ووجهت حكومة اقليم
كرد�ستان وزارة املالية �صرف هذه املنح .
 1خالد عثمان طه حممد �سجني
 2ابراهيم �سعيد مارف فرخة �سجني
 3وح�ي��د ع�ب��د ال�ل��ه اح�م��د ح�سن دو�سكي
�سجني
 4عارف قادر حمه امني �سجني
 5مهاباد جالل �سعيد حمه �آرمي �سجني
 6وليم �شابور اورهيم �سجني
 7عادل معروف علي �سجني
 8عادل جالل علي قادر �سجني
 9وريا عبد الله ر�سول �شيخة �سجني
 10عرفان و�ستا حممد �شريف �سجني
 11وريا �شو�آت عبد الله �سعيد �سجني
 12مطلب زبري �سعيد �سجني
� 13آامل يا�سني حممد عبد الرحمن �سجني
 14انور برزو حمه ر�ضا �سجني
 15حممد نبي عثمان �شيخو �سجني
 16مريوان ح�سن حممد عزيز �سجني
 17حممود حامد حممود عثمان �سجني
 18حممود ا�سماعيل حمد عزيز �سجني
� 19شريزاد احمد امني عبدو مولود �سجني
 20م�صطفى �آرمي ح�سن حممد �سجني

 21م�صطفى احمد حممد معروف �سجني
 22خم�ل����ص ني�ر�آي��ن ع�ب��د ال��رح �م��ن ق��ادر
�سجني
 23زانا حمه ر�شيد عزيز �سجني
 24غريب حممود معروف عبد الله �سجني
� 25شمال حمه �صالح حامت �سجني
 26عطا جميد �آرمي زوراب �سجني
 27بايز جنم غفور جنم �سجني
 28مهدي �صالح حمه �شريف ح�سن �سجني
 29نوري عزيز ح�سني حمد �سجني
 30ابو بكر �سغيد م�صطفى بابكر �سجني
 31غازي ح�سن عبد الرحمن بري �سجني
 32حممود حممد حممود برواري �سجني
 33ح�سني عبد الكرمي حممود بابه علي
�سجني
 34عبا�س و�سو ح�سن عبا�س �سجني
 35جزا نوري حممود خوا مراد �سجني
 36م�سعود �سعيد حممود �شيخة �سجني
 37ظاهر �صالح حمود �صالح �سجني
 38حممود قادر جنيب ا�سماعيل �سجني
 39يا�سني علي حمه حممود �سجني
 40ماجد حمه علي مولود امني �سجني
 41مريوان حممود احمد �صالح �سجني
 42ل �ق �م��ان اح �م��د ع �م��ر ر� �س��ول ب� ��رواري
�سجني
 43حممد عبد الله ا�سماعيل ح�سن �سجني
 44نذير يو�سف طاهر مريزا �سجني
 45ابو بكر عزيز �صالح حمه �سور �سجني
 46بكر م�صطفى يون�س احمد �سجني
 47خ��در عمر رم���ض��ان حم�م��ود �سورجي
�سجني
 48انور عمر حممد �سعيد �سجني
 49عبد الرحمن عبد الله ح�سن قادر �سجني
 50اح�م��د ��ص��ال��ح ع�ل��و ع�ب��د ال�ل��ه زيباري
�سجني
 51فرهاد عثمان نا�صر عثمان �سجني
 52يا�سني عزيز حمد قادر �سجني
 53م��ري��وان اب��و بكر �سعيد عبد الرحمن
�سجني
 54مولود ح�سن مولود حمد �سجني
 55حممد عثمان اومر ومتان �سجني
 56ظاهر م�صطفى خليل يحيى �سجني
 57بارزان عوال خالند احمد �سجني
 58عائ�شة علي بابري علي �سجني
 59جوامري �شو�آت �آرمي جوامري �سجني
 60عبد ال �ك��رمي توفيق عبد ال�ل��ه ح�سني

�سجني
 61عنيفة ح�سن طه علي خو�شناو �سجني
 62عبد ال�ستار احمد طه خ�ضر �سجني
 63عبد الوهاب ح�سن �صالح حممد �سجني
 64عبد اخلالق طه �شكري عثمان �سجني
 65ع�ب��د ال �ق��ادر م�صطفى ي��ا��س�ين قا�سم
�سجني
 66عطا حممد عبد الله فتح الله �سجني
 67خ�سرو احمد ر�سول �سليم �سجني
 68احمد ح�سن حممد قادر �سجني
 69هو�شيار حممد علي احمد �سجني
 70فا�ضل حاجي �شريف علي �سجني
 71جالل حممد ر�سول حمه امني �سجني
 72ابراهيم جميد �صفر نزر �سجني
 73ح�سني �آرمي حممود علي �سجني
 74ن�صر ال �ل��ه جن��م ال��دي��ن �سيف الدين
�سورجي �سجني
 75طارق حممد توفيق �شا�سوار �سجني
 76ازاد ح�سن مولود عبا�س �سجني
 77حاجي حممد ابراهيم �سليمان �سجني
 78احمد حمه علي حمه فرج �سجني
 79عمر عمر ابراهيم ا�سماعيل �سجني
 80احمد رفيق ح�سني عزيز �سجني
 81برهان عبد الله حممد نادر �سجني
 82ابراهيم حممد حممود �سعيد �سجني
 83اي��وب خ�ضر ابراهيم حمد خو�شناو
�سجني
 84فريق حممد امني حممود قادر �سجني
 85احمد حممد عبد الله ح�سني �سجني
 86حم�سن عثمان حممد احمد �سجني
 87علي �سليمان ح�سن ا�سماعيل �سجني
 88عبد االمري نوري احمد غفور �سجني
 89احمد عي�سى نعمت رم�صان �سجني
 90جبار �صالح حممد ولد خان �سجني
 91بكر ر�شيد ويل احمد �سجني
� 92شكر هيني حممد ح�سن �سجني
 93ابراهيم حممد علي معروف �سجني
 94حم�سن جنمان ممد ح�سن طى �سجني
 95عبد اخلالق ح�سني �سليمان ا�سماعيل
�سجني
 96بهاء الدين ح�سن ديوانة حمه �سجني
� 97شكرية علي بابري علي �سجني
 98احمد حممود عبد الرحمن حمه �سجني
 99عبيد عمر عمر ابراهيم �سجني
 100بي�ستون �صالح احمد عبد الله �سجني
بقية �أ�سماء امل�شمولني باملنحة �ص6

