
�لعدد)1614( �ل�سنة �ل�سابعة -�لأثنني )28( �أيلول  2009 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com5 كرد�ستان
Kurdistan

�أربيل/ �ملدى
بارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  بحث 
الكردية وع�سو  الدين مع ال�سخ�سية  يف �سالح 
جمل�س نواب العراق االحتادي الدكتور حممود 
االحت���ادي  ال��ع��راق  يف  ال��راه��ن  الو�سع  عثمان 
الق�سايا  وكذلك  الو�سع،  هذا  مع  التعامل  واآلية 
العالقة بني االإقليم واحلكومة االحتادية وكيفية 

حلها. 
ويف حمور اآخر من اللقاء جرى بحث االنتخابات 
االأط����راف  ب��ني  وال��ت��ح��ال��ف  ال��ع��راق  يف  املقبلة 

ال�سيا�سية. 
اإقليم  رئ��ي�����س  ب����ارزاين  م�سعود  اأ�ستقبل  ك��م��ا 
جمل�س  االإقليم   رئا�سة  موقع  بح�سب  كرد�ستان 

قيادة اإحتاد ال�سبيبة الدميقراطي الكرد�ستاين.
الهيئة اجلديدة  االإقليم  له هناأ رئي�س  كلمة  ويف 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  ال�سبيبة  قيادة  ملجل�س 
اأداء واجباتهم  متمنيًا لهم النجاح واملوفقية يف 
املوؤمتر  م��ق��ررات  تنفيذ  ���س��رورة  على  م��وؤك��دًا 
واأن  ال�سبيبة  م�سلحة  يف  ت�سب  التي  ال�سابع 
م��ا ي��ق��وم ب��ه االإحت�����اد واج���ب م��ق��د���س، ل���ذا من 
الرئي�س  هناأ  كما  متطلباتهم،  تاأمني  ال�سروري 
العلمي  موؤمترهم  لعقد  ال�سبيبة  قيادة  ب��ارزاين 
علمي  ب�سكل  ال�سباب  م�سكلة  معاجلة  اأج��ل  من 
واإ�سراكهم  القومي  الفكر  اأ�سا�س  واإعدادهم على 
اإحتاد  اإقليم كرد�ستان، وكان �سكرتري  اإعمار  يف 

اأعرب  ق��د  الكرد�ستاين  ال��دمي��ق��راط��ي  ال�سبيبة 
لرئي�س  �سكره  عن  احل�سور  با�سم  اللقاء  خالل 
االإقليم م�سعود بارزاين لدعمه املتوا�سل الإحتاد 
متكينهم  و  الكرد�ستاين  الدميقراطي  ال�سبيبة 
وا�سفًا  ال�سبيبة  ل�سريحة  اخلدمات  تقدمي  من 
املوؤمتر ال�سابع الإحتاد ال�سبيبة باملوؤمتر الناجح 
حول  امل��وؤمت��ر  ق���رارات  اأح���د  تنفيذ  اىل  م�سريًا 
االإحت���اد،  موؤ�س�سات  ك��اف��ة  يف  امل����راأة  م�ساركة 

لل�سبيبة  العلمي  امل��وؤمت��ر  لعقد  االإع���داد  وك��ذل��ك 
متعهدًا  مل�ساكلهم،  املنا�سبة  اإيجاد احللول  بهدف 
با�سم احل�سور اأن يكون دومًا يف خدمة ال�سبيبة 

وتنفيذ مطالب واأهداف �سبيبة اإقليم كرد�ستان.
االإقليم  رئي�س  �سلط  اللقاء  من  اآخر  جانب  ويف 
ال�������س���وء ع��ل��ى ال���و����س���ع ال����راه����ن يف ال���ع���راق 
واالنتخابات العراقية املقبلة موؤكدًا على �سرورة 

وحدة �سف �سعب كرد�ستان.

بارزاين ي�ستقبل الدكتور حممود عثمان ووفد 
احتاد ال�سبيبة الدميقراطي الكرد�ستاين

�أربيل/ �سايل جودت
الهيئة  ب���داأت  امل��ي��اه   �سحة  ل��ظ��اه��رة  تالفيا 
االإ�سرتاتيجية  ل��ل��درا���س��ات  ال��ك��رد���س��ت��ان��ي��ة 
من  االأوىل  املرحلة  بتنفيذ  العلمي  والبحث 
متكامل  نظام  لبناء  اإ�سرتاتيجي  م�سروع 
خا�سة  االإق��ل��ي��م  يف  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  الإدارة 
دوالر،  مليون   20 بكلفة  و  منها  اجلوفية 
امل��ائ��ي��ة يف  امل����وارد  ب��اال���س��رتاك م��ع وزارة 

حكومة االإقليم وجامعتني اأملانيتني.
الله  عبد  اآزاد  ب��وال  د.  الهيئة  رئي�س  واأعلن 
امل�سروع  االأوىل من  املرحلة  خانقاه عن بدء 
علمي  نظام  لو�سع  املتكامل  االإ�سرتاتيجي 
كرد�ستان  اإقليم  يف  املائية  امل���وارد  الإدارة 
املدة  اأن  اإىل  م�سريًا  منها،  اجلوفية  ال�سيما 
 15-10 ت�ستغرق  امل�سروع  الجن��از  الكلية 
اإىل  ت�سل  التخمينية  ميزانيته  واأن  ع��ام��ًا 

ع�سرين مليون دوالر.
الهيئة بداأت منذ متوز املا�سي  اأن  واأ�ساف: 
لدرا�سة  امل�سروع  من  االأوىل  املرحلة  بتنفيذ 
املياه اجلوفية باال�سرتاك مع وزارة املوارد 
املائية يف حكومة االإقليم وجامعتني اأملانيتني 
 ،Goettingenو  Freiberg ه��م��ا 
تتعلق  امل�سروع  من  املرحلة  ه��ذه  اأن  مبينًا 
املياه اجلوفية يف منطقتي كرميان  بدرا�سة 
وبالي�سان على مدى عامني ومبيزانية قدرها 

مليون دوالر.
اجلوفية  امل���ي���اه  ك��م��ي��ة  درا����س���ة  وت��ت�����س��م��ن 
وحتديد  وحتليلها  نوعيتها  على  والتعرف 
االأر�سية  الطبقات  يف  املتوفرة  املياه  ن�سبة 
 Karst اجل��وف��ي��ة  الكل�سية  اخل��زان��ات  اأو 
متهيدًا لو�سع اآلية ال�ستثمارها بنحو علمي، 
قبل  م��ن  “تنفذ  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  اأن  ���س��ارح��ًا 
الهيئة  م��ن  باحثني  ت�سم  متخ�س�سة  جل��ان 
املائية  امل��وارد  ووزارة  ال�سليمانية  وجامعة 
اجلامعتني  ع��ن  ف�سال  االإق��ل��ي��م  حكومة  يف 
مواقع  اللجان   ه��ذه  زارت  وق��د  االأملانيتني 

املياه  واأخذت عينات من  يف منطقة كرميان 
الهيئة  خمتربات  يف  لفح�سها  فيها  اجلوفية 
اجليوفيزيائية  ال��درا���س��ات  الإع���داد  متهيدا 
للمنطقة  والكيميائية  وال��ه��اي��درول��وج��ي��ة 
ال��ت��ي ميكن  امل��ي��اه  كمية  وب��ال��ت��ايل حت��دي��د 

جمع  ومت  ال�سقي،  اأو  لل�سرب  ا�ستعمالها 
باملنطقة واال�ستعانة  العالقة  الدرا�سات ذات 
  GIS اجل�����غ�����رايف  امل���ع���ل���وم���ات  ب���ن���ظ���ام 
وموديالت ريا�سية ت�ساعدنا يف اإدارة املياه 
اجلوفية بنحو علمي متكامل كما هو احلال 

يف العامل املتقدم و بعد انتهاء املرحلة االأوىل 
من امل�سروع �سنقوم  باإطالع اجلهات املعنية 
يف االإقليم على نتائجه ال�ستثمارها يف اإدارة 
احلكومية  االإدارات  تثقيف  عن  ف�ساًل  املياه 
املعنية واملواطنني باأهمية اال�ستثمار االأمثل 

للمياه، م�سددا على انه اآن االأوان الأن تتوىل 
املائية  االإ�سراف على الرثوة  االإقليم  حكومة 
دورات  مواجهة  لها  يتيح  لكي  اأف�سل  ب�سكل 

اجلفاف.
واأ���س��ار اىل وج���ود خ��زان��ات  مل��ي��اه جوفية 
مناطق  يف  االآن  حتى  مكت�سفة  غ��ري  كثرية 
الهيئة  متخ�س�سي  اأن  م��و���س��ح��ا  االإق��ل��ي��م 
حددوا اأماكن العديد من هذه اخلزانات خالل 
التي قاموا بها على  الدرا�سات اجليولوجية 
مدى ال�سنوات املا�سية واأهمية ا�ستثمار هذه 
اخلزانات عند ال�سرورة ب�سكل علمي متكامل، 
حمذرًا مما دعاه بالتاأثريات اخلطرية للحفر 
اجلائر لالآبار من قبل املواطنني ومدى تاأثريه 
املياه  من  الكرد�ستانية  الرثوة  على  ال�سلبي 
باحلفر  املواطنني  قيام  اأن  وق��ال  اجلوفية. 
ثروة  با�ستنزاف  يت�سبب  ال  ل��الآب��ار  اجلائر 
يلوثها  اإمن��ا  ح�سب،  وهدرها  املائية  االإقليم 
وهذا االأخطر على م�ستقبل هذه الرثوة التي 
طبيعية  ثروة  كاأي  املقبلة  لالأجيال  ملكًا  تعد 
كمية  حتدد  االأمطار  ن�سبة  اأن  كذلك  اأخ��رى، 
على  )امل��وج��ودة  ال�سطحية  اجلوفية  املياه 
اجلوفية  امل��ي��اه  ولي�س  ن�سبيًا(  قليل  عمق 
العميقة املخزونة يف جوف االأر�س منذ اآالف 
املياه  ا�ستعمال  ف��اإن  ال�سبب  لهذا  ال�سنني، 
اأن يكون على وفق  العميقة ينبغي  اجلوفية 
ح�سابات علمية ويف حاالت ال�سرورة الأنها ال 
تعو�س.وب�ساأن اجلفاف يف اإقليم كرد�ستان، 
قال د.بوال خانقاه انه مرحلي يعيد نف�سه يف 
دورات زمنية متتالية، مو�سحًا اأن ال�سنوات 
املح�سورة بني 1947-1951 �سهدت موجة 
تراوحت  خاللها  االأم��ط��ار  ن�سبة  الأن  جفاف 
-1965 �سنوات  واأن  ملم    280-190 بني 

تراوح  ثانية  ج��ف��اف  م��وج��ة  �سهدت   1967
 420-360 بني  فيها  االأم��ط��ار  هطول  معدل 
حدثت  الثالثة  اجلفاف  موجة  ان  كما  ملم، 
بني �سنتي 1999-2001 ب�سبب عدم جتاوز 

ملم،   220 ح��اج��ز  االأم���ط���ار  ه��ط��ول  م��ع��دل 
ال��راب��ع��ة ب��ني عامي  امل��وج��ة  يف ح��ني حدثت 
 369 م��ق��داره  هطول  مبعدل   2008-2007
 2009-2008 عامي  ب��ني  واخلام�سة  ملم، 

مبعدل هطول مقداره 470 ملم.
وان  معدل هطول االأمطار الذي يعده اخلرباء 
موؤ�سرًا على اأن ال�سنة غري جافة ينبغي اأن ال 
يقل عن 600 ملم �سريطة هطولها يف اأوقات 
خزانات  ومل��لء  للزراعة  ومنتظمة  منا�سبة 
ان  اإىل  م�سريا  ال�سطحية،  اجلوفية  امل��ي��اه 
العراق منذ  االأمطار يف  العام لهطول  املعدل 

عام 1941 وحتى االآن يبلغ 741 ملم.
الكرد�ستانية  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وخ��ل�����س 
العلمي  والبحث  االإ�سرتاتيجية  للدرا�سات 
د. بوال خانقاه اإىل �سرورة“ اعتماد حكومة 
الإدارة  متكامل  علمي  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  االإق��ل��ي��م 
ال�سيما  خا�س  ب�سكل  منها  واجلوفية  املياه  
�سحة  من  واملنطقة  العامل  يواجه  ما  ظل  يف 
اإذا  وخيمة  بعواقب  ينذران  وجفاف  باملياه 
ا�ستثمار  العالقة  ذات  االأط���راف  حت�سن  مل 

ثرواتها املائية ب�سكل علمي.
وقد اأقرت حكومة اإقليم كرد�ستان يف منت�سف 
اآب املا�سي، ت�سكيل جلنة عليا برئا�سة  �سهر 
اإ�سرتاتيجية  على  لالإ�سراف  ال��وزراء  رئي�س 
امل��ي��اه يف االإق��ل��ي��م وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الهدر 
للدرا�سات  الكرد�ستانية  الهيئة  واأن  فيها، 
يف  ومقرها  العلمي  والبحث  االإ�سرتاتيجية 
ال�سليمانية، تاأ�س�ست عام 2004 بهدف اإجراء 
البحوث العلمية املتعلقة باحتياجات املجتمع 
ف�ساًل  م�ساكل  من  يواجهه  وما  الكرد�ستاين 
جماالت  يف  االإ�سرتاتيجية  ال��درا���س��ات  ع��ن 
التخطيط  ال��زراع��ة،  ال�سحة،  الطاقة،  امل��اء، 
وغريها، واأن الهيئة تنفذ حاليًا 23 م�سروعًا 
املياه،  امل��ع��ادن،  اجليولوجيا،  جم��االت  يف 
بايولوجي،  واملايكرو  البايولوجي،  النفط، 

ف�ساًل عن تكنولوجيا املعلومات.

اجلف��اف دورات  م��ن  للوقاي��ة  املائي��ة  امل��وارد  لإدارة  م�س��روع  بتنفي��ذ  املبا�س��رة 

�أربيل/ �ملدى
ب��رواري نائب رئي�س حكومة  اآزاد   قال 
احلقائب  ان  امل��ك��ل��ف،  كرد�ستان  اإق��ل��ي��م 
ال����وزاري����ة يف ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة ال���وزاري���ة 
ذوي  اىل  �ستوكل  للحكومة  ال��ق��ادم��ة 
الكفاءة والتخ�س�س من التكنوقراطيني 
واأ�سحاب اخل��ربة. وق��ال ب��رواري: ان 
حلكومة  ال�ساد�سة  الوزارية  "الت�سكيلة 
االإقليم �ست�سم 19 وزارة فقط و�ستوكل 
من  ومتخ�س�سني  اأكفاء  اأ�سخا�س  اىل 
التكنوقراط". واأردف برواري، بح�سب 

"حتى االآن مل حت�سم م�سالة  )اكانيوز(: 
م�ساركة االأطراف االأخرى يف الت�سكيلة 
املفاو�سات  الأن  ال���ق���ادم���ة  ال����وزاري����ة 
بعد". ت��ب��داأ  مل  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  الر�سمية 
الدكتور  انه ورئي�س احلكومة  مو�سحًا 
خالل  ر�سميا  �سيكلفان  ���س��ال��ح  ب��ره��م 
الوزارة  بت�سكيل  القادمة  القليلة  االأي��ام 
برملان  وكان  االإقليم.  حلكومة  ال�ساد�سة 
�سالح  برهم  من  كال  ر�سح  قد  كرد�ستان 
الوطني  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  االأم����ني  ن��ائ��ب 
حكومة  رئ��ي�����س  ملن�سب  ال��ك��رد���س��ت��اين 

املكتب  ع�سو  ب���رواري  واآزاد  االإق��ل��ي��م، 
الدميقراطي  احل����زب  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
رئي�س  ن���ائ���ب  مل��ن�����س��ب  ال��ك��رد���س��ت��اين 
على  الرت�سيحان  االإقليم، وحاز  حكومة 
املر�سح  ب���رواري  واأو���س��ح  �سوتا.   73
انه  االإقليم  نائب رئي�س حكومة  ملن�سب 
يف�سل م�ساركة بقية االأطراف ال�سيا�سية 
االأب����واب  وان  ال��ق��ادم��ة  احل��ك��وم��ة  يف 
"يف  وق��ال  للم�ساركة،  اأمامها  مفتوحة 
طبيعة  �سنعرف  الالحقة  االجتماعات 

مطالب تلك اجلهات".

�أربيل/ �ملدى
موؤخرا  ترددت  التي  االأخبار  كرد�ستان  اإقليم  رئا�سة  نفت 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  بني  خالف  وج��ود  عن 
نائب  من�سب  ب�����س��اأن  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال��وط��ن��ي  واالحت����اد 
رئي�س الوزراء يف احلكومة االحتادية والذي كان ي�سغله 
الدكتور برهم احمد �سالح الذي قدم ا�ستقالته منه ليتفرغ 

للعمل رئي�سًا حلكومة االإقليم. 
مت  ف��رتة  منذ  فيه:  ج��اء  بيانًا  االإقليم  رئا�سة  واأ���س��درت 
ب�ساأن  احلقيقة  ع��ن  وبعيدة  خمتلفة  ت�سريحات  تناقل 

من�سب نائب رئي�س وزراء العراق الفدرايل، واأن بع�س 
هناك  ب���اأن  للنا�س  كتاباتها  يف  تظهر  االإع����الم  و���س��ائ��ل 
واالإحت��اد  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  بني  خالفًا 
الوطني الكرد�ستاين حول هذه الق�سية، اإن ما ي�ستوجب 
تو�سيحه هو اأن لي�س هناك اأي خالف حول هذه الق�سية 
قبل  م��ن  اإق���راره  �سيتم  املن�سب  ه��ذا  واأن  اجلانبني  ب��ني 
رئا�سة اإقليم كرد�ستان، ولي�س له عالقة باأي �سخ�س اآخر، 
ناأمل اأال يبادر اأحد اأو طرف بعد االآن باالإدالء بت�سريحات 

حول هذه الق�سية.

اآزاد برواري: حكومة كرد�ستان القادمة 
ت�سم 19 وزارة

من�س�ب ن�ائب رئي�س ال�وزراء الحت�ادي يق�ر 
من قبل رئا�سة الإقليم

�أربيل/ �ملدى
تواجه القوائم التي فازت يف انتخابات 

الربملان املحلي يف اإقليم كرد�ستان 
�سعوبات ب�ساأن ت�سكيل حتالف فيما 

بينها خلو�س االنتخابات الت�سريعية 
املقرر اإجراوؤها منت�سف كانون الثاين 

2010. وقال ع�سو املكتب ال�سيا�سي 
لالحتاد الوطني الكرد�ستاين �سعدي 
احمد بريه بح�سب فران�س بر�س ان 
غري  العراق  يف  ال�سيا�سية  "اللوحة 

مكتملة حتى االآن، ننتظر ونراقب 
التحركات لنكون على م�سافة واحدة 
من جميع اجلهات". واأ�ساف "هناك 

اتفاق �سرتاتيجي بني االحتاد الوطني 
واحلزب الدميقراطي باجتاه ت�سكيل 

قائمة موحدة ت�سم جميع االأحزاب 
والكيانات" يف االإقليم. وميثل 

احلزبان، االحتاد الوطني الكرد�ستاين 
والدميقراطي الكرد�ستاين، مركز الثقل 

ال�سيا�سي الرئي�سي بني الكرد.
موحدة،  ك��ردي��ة  قائمة  ت�سكيل  وب�����س��اأن 
اأ�ساف بريه "ال اعتقد ان عدم النجاح يف 
ت�سكيل قائمة موحدة �سي�سعف احل�سور 
املقبل"،  ال���ن���واب  جم��ل�����س  يف  ال���ك���ردي 
 53 الكرد�ستاين"  "التحالف  وي�سغل 
اإ�سافة  حاليا،  النواب  جمل�س  يف  مقعدا 
لالإ�سالميني  اأخ���رى  مقاعد  خم�سة  اىل 

الكرد.

بريه: هناك اتفاق 
لت�سكيل قائمة ت�سم 

جميع الأحزاب
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وفعالياتها  ن�����س��اط��ات��ه��ا  اإط������ار  يف 
لتقارب  مالئمة  اأج��واء  توفري  وبهدف 
ال�سداقة  جمعية  نظمت  اأع�����س��ائ��ه��ا، 
اأربيل،  يف  االأمريكية  الكرد�ستانية- 
اأكرثية  ح�����س��ره��ا  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اأم�����س��ي��ة 
يف  املقيمني  االأمريكيني  من  اأع�سائها 
كرد�ستان والكرد الذين لهم ارتباطات 
اأيام  اجلمعية  وتنظم  االأمريكيني.  مع 
منا�سبة  �سهر  ك��ل  نهاية  يف  ال�سبت 
الر�سميات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  اج��ت��م��اع��ي��ة 
اجلمعية  اأع�ساء  ب��ني  التقارب  بغية 
اخلا�سة  اأم����وره����م  يف  وال��ت��ب��اح��ث 
االأع�ساء  على  والتعرف  بينهم  فيما 
اجل�����دد، واجل��م��ع��ي��ة ل��ه��ا ق���راب���ة 73 
ع�سوا اأكرثيتهم من االأمريكيني الذين 
جتار  منهم  كرد�ستان،  يف  يعي�سون 

واآخرون ينتمون اىل القوات متعددة 
اجلن�سية، كما  ان هناك كردا يحملون 
يف  ويعي�سون  االأمريكية  اجلن�سية 
امل�ساركني  بني  من  وك��ان  كرد�ستان. 
اىل  انتموا  جدد  اأع�ساء  االأم�سية  يف 

اجلمعية موؤخرا. 
منا�سبات  ب��اإح��ي��اء  املنظمة  وت��ق��وم 
والكرد،  باالأمريكيني  خا�سة  خمتلفة 
 ،7/4 يف  اأمريكا  ا�ستقالل  ي��وم  منها 
 11/27 يف  ال�����س��ك��ر  ع��ي��د  واأح����ي����اء 
اإ���س��اف��ة اىل اأع���ي���اد امل���ي���الد وراأ�����س 
ال�سنة اجلديدة، اىل جانب ذلك هناك 
اإحياوؤها  منا�سبات خا�سة بالكرد يتم 
ن��وروز  عيد  منها  اجلمعية  قبل  م��ن 
الكردية  ال���ث���ورات  ان����دالع  وذك����رى 
وت���ق���ام ب���ني احل���ني واالآخ�����ر حفالت 

ثقافية كردية اأمريكية.

تقرير اأمريكي: كرد�ستان اأحد اأغنى بقاع العاملجمعي�ة ال�س�داق�ة الكرد�ستاني�ة- الأمريكي�ة تنظم اأم�سية احتفالية
�أربيل/ �ملدى

 examiner.com موقع  على  ن�سر  تقرير  عد 
اإقليم كرد�ستان  االأمريكي ومقره والية كولورادو 
اجلغرايف  موقعه  ب�سبب  العامل  بقاع  اأغنى  اح��د 
اأهمها  وم��ن  الطبيعية  ب��ال��رثوات  اأرا�سيه  وغنى 

النفط.  
قد  النفط  من  هائلة  كميات  اأن  التقرير  يف  وج��اء 
هذا  يف  كرد�ستان  اأرا���س��ي  باطن  من  ا�ستخرجت 
ا�ستطاعت  الغربي(   1 )م���ريان  حقل  ففي  ال��ع��ام. 
 2 يقارب  ما  ا�ستخراج   Heritage Oil �سركة 
مليار برميل واأنها ب�سدد حفر بئر اأخرى قبل نهاية 

العام احلايل.
وي�سيف التقرير اأنه يف الوقت الذي جتد احلكومة 
اىل  املنتجني  ج��ذب  يف  بالغة  �سعوبة  امل��رك��زي��ة 
العراق فاأن ال�سلطات املحلية يف كرد�ستان جنحت 
اىل  وج��ذب��ه��م  االأج��ان��ب  املنتجني  ا�ستقطاب  يف 

املنطقة.

املوقع  اىل  اآخ�����ر  ج���ان���ب  يف  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 
اجل���غ���رايف ل��ك��رد���س��ت��ان ع��ل��ى اع��ت��ب��اره ام���ت���دادًا 
ذلك  ي��ب��داأ  حيث  احتياطي،  مم��ر  الأغ��ن��ى  جغرافيًا 
املمر من ال�سعودية وينتهي بكرد�ستان، ويقدر هذا 
االحتياطي نحو 45-100 مليار برميل مما يجعله 
الأ�سباب  و  ال��ع��امل.  يف  للنفط  احتياطي  اأ�سخم 
و�سراعات جيوبولوتيكية فاأن احتياطي كرد�ستان 

مل ي�ستخرج.
وعن الطبيعة ال�سكانية يف كرد�ستان يرى التقرير 
اأن عدد �سكان كرد�ستان يبلغ 7.549.842 ن�سمة، 
يعي�سون يف  الذين  الكرد  ت�سمل  ال  االأرق��ام  وه��ذه 
يقطنون  الذين  والكرد  عليها  املتنازع  املحافظات 
املناطق العربية يف اأنحاء العراق. ويقدر التقرير 
بنحو  ع��ام��ا   15 دون  ال�سباب  م��ن  ال�سكان  ع��دد 
40% م��ن اأج���م���ايل ال�����س��ك��ان. ون�����س��ب��ة ال��ك��رد يف 
من  هم  املتبقية  وال %5  كرد�ستان هي %95  اإقليم 

االآ�سوريني، ال�سريانيني، الرتكمان والعرب.

�أربيل/ �ملدى
بهدف تقوية العالقات بني حكومة اإقليم كرد�ستان واالأطراف 
من  وفد  �سارك  والدولية  الربيطانية  ال�سيا�سية  واالأح���زاب 
ممثلية حكومة اإقليم كرد�ستان �سم بيان �سامي عبد الرحمن  
الليربايل  وخ�سرو ازكيي و�سريان دزيي يف موؤمتر احلزب 

الدميقراطي الربيطاين املنعقد يف لندن.
الرحمن ممثلة  عبد  �سامي  بيان  التقت  املوؤمتر  وعلى هام�س 
احلزب  رئي�س  كليك  بنيك  لندن  يف  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
احلزب  اأع�ساء  من  وعدد  الربيطاين  الدميقراطي  الليربايل 
 PUKmedia وبح�سب  معهم،  ناق�ست  حيث  امل��ذك��ور، 

الثنائية  التي تخ�س اجلانبني والعالقات  الق�سايا  جملة من 
ب��ني احل����زب واإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان. ك��م��ا ال��ت��ق��ى وف���د حكومة 
وممثلي  ال�سفراء  من  عدد  مع  بريطانيا   يف  كرد�ستان  اإقليم 
ال�سفارات العاملية يف بريطانيا، منهم �سفري �سلوفانيا وم�سر 

واالأرجنتني وت�سيلي وال�سني ولوك�سمبورغ.
كرد�ستان يف  اإقليم  التقت ممثلة حكومة  نف�سه  ال�سعيد  على 
يف  ال��رتك��ي  ال��ربمل��ان  ع�سو  ج��ان  مم  بنور�سونا  بريطانيا  
االآراء  ت��ب��ادل  مت  لقاء  جل�سة  ويف  ال��رتك��ي.  احل��اك��م  احل��زب 
على  الرتكية  احلكومة  تتخذها  التي  اخلطوات  بخ�سو�س 

طريق حل الق�سية الكردية يف تركيا.
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اعتبارا  ال��دويل  اأرب��ي��ل  مطار  ي�ستقبل 
م���ن االأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل رح����الت جوية 
وت�سيري  اأرب��ي��ل،  اىل  املنامة  مطار  من 
ال�سليمانية  رحالت مماثلة اىل مطاري 

والنجف.

اأع��ل��ن ذل��ك م��دي��ر م��ط��ار اأرب��ي��ل ال��دويل 
بح�سب  وق�������ال،  ال����ه����ورام����ي  ط���اه���ر 
طريان  �سركة  اأن   :PUKmedia
مبا�سرة  جوية  برحالت  �ستبداأ  اخلليج 
ال�سهر  بداية  مع  اأربيل  اىل  املنامة  من 
القادم "، م�سريا اىل ان هذه الرحلة تعد 

االأوىل بني اجلانبني". ورجح اأن ي�سهد 
مطارًا ال�سليمانية والنجف رحالت من 

املنامة اأي�سا".
واأ�سار اىل: اننا ننتظر جدول الرحالت 
االأ���س��ب��وع��ي��ة ب��ني اأرب��ي��ل وامل��ن��ام��ة يف 

غ�سون االأيام املقبلة.

امل�ساركة يف موؤمتر احلزب الليربايل الدميقراطي 
الربيطاين

مطار اأربيل الدويل ي�ستقبل رحالت جوية من املنامة
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حتت �سعار )املعوقون ي�ساركون يف 
بناء العراق اجلديد( بداأ جتمع ذوي 
العراق  يف  اخل��ا���س��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
الذي ي�سم 65 منظمة معنية بحقوق 
يف  اخل��ا���س��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
منظمة  مع  بالتعاون  العراق  عموم 
م��ي��ز���س��ك��ون االأم��ري��ك��ي��ة اخل��ريي��ة، 
اأربيل،  يف  الثاين  الوطني  موؤمتره 

والذي ي�ستمر ثالثة اأيام.
ق�سريي  منظمات  التجمع  وي�سم 
ال��ق��ام��ة وال�����س��م وال��ب��ك��م وال��ع��وق 
وبطيئي  وامل��ك��ف��وف��ني  ال���ظ���اه���ري 

التعلم.
موفق  اأو���س��ح  كما  امل��وؤمت��ر،  يهدف 
توفيق اخلفاجي رئي�س التجمع، اىل 
طريق  وخارطة  �سرتاتيجية  و�سع 
االحتياجات  ذوي  ح��ق��وق  ل�سمان 
اخلا�سة يف العراق وتقدمي خدمات 
متكامل  م�سروع  وتقدمي  لهم  اأف�سل 
االحتياجات  ذوي  اعتماد  ل�سمان 
م�ستلزمات  ت���اأم���ني  يف  اخل��ا���س��ة 

احلياة، على اأنف�سهم.

مكتب  فتح  امل��وؤمت��ر  خ��الل  تقرر  كما 
ويكون  للتجمع  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م 
بني  التقارب  بهدف  اأربيل  يف  مقره 
منظمات ذوي االحتياجات اخلا�سة 
يف ع��م��وم ال��ع��راق وال��ت�����س��اور فيما 

بينها.
اأربيل  اأكد م�سوؤول مكتب  من جانبه 
اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  لتجمع 
اأنهم يحاولون ممار�سة  العراق،  يف 
يف  ال����وزراء  جمل�س  على  ال�سغط 
العراقية  واحلكومة  كرد�ستان  اإقليم 
قانون  م�سروع  اإحالة  يف  لالإ�سراع 
اخلا�سة  االحتياجات  ل��ذوي  خا�س 
وزارة  ق��ب��ل  م���ن  رف��ع��ه  مت  وال�����ذي 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان اىل  ال��ع��م��ل يف 
رئا�سة احلكومة ووزارة ال�سحة يف 
امل�سادقة  بغية  الفدرالية  احلكومة 
وجمل�س  كرد�ستان  برملان  يف  عليه 

النواب العراقي.
ال���ذي  ال��ق��ان��ون  ت�����س��ري��ع  اأن  واأك�����د 
�ساركت يف �سياغته منظمات معنية 
بحقوق ذوي االحتياجات اخلا�سة، 

ي�سمن كافة حقوقهم.

جتمع ذوي الحتياجات اخلا�سة يف العراق يعقد موؤمتره الثاين

د. حممود عثمان الرئي�س بارزاين

جانب من احتفالية اجلمعية

جممع ذوي االحتياجات اخلا�صة

احد �صدود العراق


