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�ربيل / �ملدى
كرد�ستان  اقليم  رئي�س  ح�سر   
االول  ام�س  ب���ارزاين  م�سعود 
يف بلدة �سقالوه جمل�س العزاء 
املقام برحيل املنا�سل املعروف 
يف كرد�ستان واحلركة الوطنية 
ال���ع���راق���ي���ة ) ي��و���س��ف ح��ن��ا ( 
امل���ع���روف ب�����اأب��وح��ك��م��ت ال��ذي 
 9  /  26-25 ليلة  املنية  وافته 
بلغ  ان  بعد  ع�سال  مر�س  اث��ر 
حيث  ع��ام��ا،   )80( ال��ع��م��ر  م��ن 
التعازي  بارزاين  الرئي�س  قدم 
رحيله  وع���ّد  ال��ك��رمي��ة  لعائلته 
للحركتني  ف����ادح����ة  خ�������س���ارة 
ال���ت���ح���رري���ة ال��ك��رد���س��ت��ان��ي��ة 

والوطنية العراقية.

الرئي�س بارزاين يح�ضر جمل�س عزاء 
املنا�ضل اأبوحكمت

�أربيل/ �سايل جودت
ت�ساميمه،  ودق��ة  بجماليته  الكردي  ال��زي  يتميز 
ال�سيما  يتميز  ال��ذي  الن�سائي،  ال��زي  خ�سو�سا 
ن��ط��اق  وا���س��ع يف اجلزاأين  ال�����س��ائ��ع م��ن��ه ع��ل��ى 
ال�سرقي واجلنوبي من كرد�ستان بربيقه وملعانه 
وت�ستقطب  الناظر  ت�سر  التي  ال�سارخة  واألوانه 
فريدًا  ما جعله  بعيدة  االنتباه حتى من م�سافات 
من نوعه من بني جميع االأزياء ال�سعبية االأخرى 

املعروفة لدى �سعوب العامل.
من  اأرب��ي��ل  م��دي��ن��ة  يف  القي�سرية  ���س��وق  وي��ع��د 
الت�ساميم  م��ن  بالعديد  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  االأ����س���واق 
املختلفة للزي الكردي الن�سائي  باألوانه اجلذابة 
باأزياء  اأ�سوة  نوعها،  من  الفريدة  وموا�سفاته 
الت�ساميم  حداثة  وح��اول��ت  االأخ���رى،  ال�سعوب 
وو�سع  الفلكلور  �سرنقة   من  ال��زي  ه��ذا  اإخ��راج 
ت��غ��ي��رات يف  واإج�����راء  مل�����س��ات ح��دي��ث��ة م�سافة 
االآراء  تباينت  املو�سوع   هذا  ب�ساأن  ت�ساميمه، 
املا�سي  يف  عليه  ك��ان  كما  ال��زي،  يف�سل  من  بني 
دون تغيرات جوهرية  وبني من ينادي ب�سرورة 
اإ�سفاء م�سحة ع�سرية من احلا�سر مع االحتفاظ 
جمالية  با�ستلهام  ال��زي  لهذا  املميزة  بال�سمات 

املا�سي.
قائلة: هناك  تبا حمه  املو�سوع حدثتنا   عن هذا 
الكثر من الن�ساء يف�سلن ارتداء الزي الكردي يف 
االأعياد واملنا�سبات، كونه ميثل نوعًا من الفلكلور 
يل  فبالن�سبة  غرها،  عن  الكردية  للمراأة  املميز 
اأف�سل �سراء املالب�س الكردية بدون اأي حتديث او 
تغير يف ت�ساميمها، واأجدها اأجمل، فالتغيرات 
توؤثر  �سوف  ب�سيطة،  كانت  لو  حتى  واالإ�سافات 
على هذا الفلكلور، فاحلداثة مطلوبة ب�سرط عدم 

تاأثرها على معامل جمتمعنا الكردي.
جميل  الكردي  ال��زي  فتقول:  قهار  كالوي�س  ام��ا 
التي  واأل���وان���ه  بلمعانه  يتميز  ك��ون��ه  وج����ذاب 
بع�س  عليه  دخلت  هذا  يومنا  ويف  الناظر،  ت�سر 
التي زادت  الت�ساميم  االإ�سافات والتغيرات يف 
مو�سة  يواكب  وجعلته  جماليته،  من  باعتقادي 
الع�سر، ففي االأعياد واملنا�سبات ارغب يف الزي 

احلديث، الذي يتميز بالد�سدا�سة ال�سيقة املف�سلة 
ال�سابق  يف  كانت  بينما  وال�سفافة  اجل�سد  على 
ال�سيق،  القمي�س  الكمني،  عري�سة، وفتحات يف 
فهذه االإ�سافات تظهر مفاتن املراأة وقامتها طبقا 
احلديث  ال��زي  اأف�سل  لهذا  امل��و���س��ة،  ل��ت��ط��ورات 
الذي يظهر املراأة كاأنها لوحة فنية  لر�سام متذوق 
واأب��دع يف  الطيف اجلذابة  األ��وان  كل  فيها  جمع 
التن�سيق واملزج بينها لتظهر على هيئة موزاييك 

يثر االإعجاب واالندها�س.
وت�سر جنار قا�سم اىل ان الزي الكردي الن�سائي 
على  حمافظا  تقريبا  بقي  منه  ال��رج��ايل  وحتى 
رغم  ال�سالفة  والعقود  ال��ق��رون  طيلة  ت�ساميمه 
امل�ستخدمة  االأقم�سة  نوعية  يف  امل�ستمر  التغير 
يف  احل��ا���س��ل��ة  ل��ل��ت��ط��ورات  تبعا  حياكتهما،  يف 
عامل االأقم�سة، اما االآن فان االنفتاح اأ�سفى نوعًا 
م��ن احل��داث��ة واأدخ����ل اإ���س��اف��ات وت��غ��ي��رات يف 
الت�ساميم  جعلت هذا الزي ين�سجم مع ت�ساميم 
النوع  هذا  اأف�سل  يل  بالن�سبة  وتقول:  الع�سر، 
من الت�ساميم فالبد من احلداثة واملواكبة لروح 
يف  وارتديها  وجذابة  جدا  جميلة  فهي  الع�سر، 
من  الكثر  وه��ن��اك  واالأع��ي��اد،  املنا�سبات  جميع 

الفتيات يف�سلن الزي احلديث الع�سري.
كناري خاك تقول: ان املو�سة مطلوبة خ�سو�سا 
لالأزياء  �سرورية  لي�ست  لكن  الن�سائية،  لالأزياء 
�سعب  وت���راث  فلكلور  اىل  ترمز  التي  ال�سعبية 
باأكمله الن اعتماد هذه التغيرات الهائلة �سيق�سي 
على مالمح الزي الن�سوي الكردي التي ينبغي ان 
نحر�س على اإبقائها كما ورثناها من اأجدادنا، كما 
هو �ساأن بقية ال�سعوب التي حتر�س على �سيانة 
اأ�سالة اأزيائها القومية باعتبارها جزءا من تراثها 
القدمي، واعتقد ان الت�ساميم احلديثة ال تزيد من 
يف  واحلا�سم   االأ�سا�س  العامل  ان  بل  جماليته  
ذلك هو نوع القما�س امل�ستخدم الذي يظهر جمال 
وروعة هذا الزي، ففي كل منا�سبة ا�سرتي اأقم�سة 
الت�سميم  ح�سب  واأف�سلها  خمتلفة  األ���وان  ذات 
الذهبية  احل��ل��ي  م���ع  ت��غ��ي��ر،  اي  دون  ال���ق���دمي 
كاالأحزمة والقبعات املطرزة باجلنيهات مع حلي 

من  م�سنوعة  لكنها  الت�سميم  يف  ت�سبهها  اأخ��رى 
االإك�س�سوارات  او  الذهب  بلون  املطلية  املعادن 
امل�سابهة، فالزي الكردي الن�سائي الفلكلوري اأكرث 

تعبرا وداللة على الرتاث ال�سعبي.
الزي  خ��ي��اط��ة  جم���ال  يف  تعمل  ���س��ري��ف  با�سمة 
خم�سة  م��ن��ذ  ق��ائ��ل��ة:  حت��دث��ت  ال��ك��ردي  الن�سائي 
فالت�ساميم  املجال  هذا  يف  اعمل  وانا  عاما  ع�سر 
اجلديدة  تكاد تفقد هذا الزي الفلكلوري ال�سعبي  
اخلا�سة  ميزاته  الكردية  امل��راأة  اىل  يرمز  ال��ذي 
�سوهت  تغيرات  كونها  االأج��ي��ال  عرب  امل��وروث��ة 
طويلة  تعد  مل  فالد�سدا�سة  االأ���س��ل��ي،  ت�سميمه 
ت�سمى  التي  الطويلة  فاالأكمام  ال�سابق  يف  كما 
ق�����س��رة و�سيقة  ب��اأك��م��ام  ا���س��ت��ب��دل��ت  ال��ف��ق��ي��ان��ة 
الداخلي  القمي�س  كذلك  فتحات،  فيها  واأحيانًا 
واالأحزمة،  القبعات  وغابت  العلوية،  وال�سرتة 
واأ�سافت ان ال�سابات ينجذبن اىل هذه الت�ساميم 
احلديثة، واأحيانًا يرغنب باإ�سافات اأخرى تواكب 
املتقدمات  الن�سوة  بع�س  ام��ا  الع�سر.  مو�سة 
دون  القدمي  الفلكلوري  الزي  فيف�سلن  ال�سن  يف 
على  االي��ام  هذه  الطلب  ازداد  وقد  اإ�سافات،  اي 
وحلول  الفطر  عيد  ب�سبب  ب��اأن��واع��ه،  ال��زي  ه��ذا 
يف�سلن  الن�ساء  من  والكثر  ال�ستوي،  املو�سم 
خياطة وت�سميم املالب�س الكردية وفق الت�ساميم 
املتنوعة بدال من �سرائها جاهزة، اما عن اأ�سعارها 
فمتباينة ح�سب الت�سميم ونوعية القما�س وهناك 

ما ي�سل �سعرها اىل500 $ واأكرث.
وبهذا ال�سدد يقول كاكا فرهاد �ساحب حمل لبيع 
الزي  خياطة  يف  امل�ستخدمة  االأقم�سة  االأقم�سة: 
الكردي الن�سائي متنوعة ومن منا�سيء خمتلفة، 
النوعية،  ح�سب  اأي�����س��ًا  اأ���س��ع��اره��ا  وت��ت��ف��اوت 
الهندية  من  �سعرا  اقل  ال�سينية  االأقم�سة  فمثاًل 
باجلودة  متتاز  التي  العاملية  املوا�سفات  ذات 
واالأناقة، ويف�سل بع�س الن�سوة االأقم�سة الهندية 
واحلفالت  واملنا�سبات  االأع��ي��اد  يف  خ�سو�سا 
كون  ال�سينية  االأقم�سة  يف�سل  االآخ��ر  والبع�س 
اإقبال  يتزايد  ع��ام  وب�سكل  منا�سبة،  اأ�سعارها 
اخلا�سة  باأنواعها  االأقم�سة  �سراء  على  الن�ساء 

واألوان  ملعان  من  به  تتميز  ملا  ال�سعبية،  باالأزياء 
�سارخة جتذب الناظر اليها. جوان �سعد حتدثت 
هيئتها  يف  تتاألف  الكردية  امل���راأة  اأزي���اء  قائلة: 
االعتيادية من د�سدا�سة طويلة تغطي يف الغالب 
يرتبطان  طويلني  كمني  وذات  القدمني  اأخم�س 
)فقيانة(،  ي�سميان  طويلني  خمروطيني  بذيلني 
ذي  �سفاف  قما�س  من  الد�سدا�سة  ه��ذه  وتخيط 
باأنواع  ومطرزة  امللم�س  ناعمة  حريرية  خيوط 
املعدنية  واحل��را���س��ف  امل��ن��م��ن��م��ات  م��ن  خمتلفة 
وي�سع  ال�����س��م��ك،  ب��ح��را���س��ف  ال�سبيهة  ال��رباق��ة 
قمي�سًا  ال��ع��ري�����س��ة  ال��د���س��دا���س��ة  حت��ت  امل�����س��م��م 
داخليًا رقيقًا وحريريًا ذا لون داكن وغر �سفاف 
لي�سبح مبثابة خلفية عاك�سة للد�سدا�سة ال�سفافة، 
يف  يخيط  ك��ان  الداخلي  القمي�س  ان  العلم  م��ع 
�سيق  االآن  لكنه  وعري�س،  وا�سع  ب�سكل  ال�سابق 
فموؤلف  العلوي  اجلزء  اما  القامة،  مفاتن  الإظهار 
اأكمام تخيط من نوع  من �سرتة ق�سرة جدا بال 
خا�س من االأقم�سة املغطاة بالنمنم، ويف ال�ستاء  
ت�سل  طويلة  باأخرى  الق�سرة  ال�سرتة  ت�ستبدل 
اىل اأ�سفل الكعبني وذات كمني طويلني وحتاك من 
نف�س االأقم�سة، يتم تن�سيق االألوان بدقة متناهية 
والقمي�س  الرقيقة  الد�سدا�سة  قما�س  ل��ون  بني 
الطويل  وال�سروال  الق�سرة  وال�سرتة  الداخلي 
اأكمامه ال�سيقة اىل االأ�سفل، ويف كال  الذي متتد 
النوعني من الت�ساميم �سواء  القدمية او احلديثة 
ارتدائها  ع��ل��ى  امل�����راأة  م��ك��م��الت حت��ر���س  ه��ن��اك 
املطرزة باجلنيهات  الذهبية والقبعات  كاالأحزمة 
الذهبية )اللرة( املرتبطة ب�سل�سلة ذهبية غليظة 
�سل�سلة ذهبية  اإ�سافة اىل  الفك،  اأ�سفل  تتدىل من 
طويلة يتم ارتداوؤها حتمل معها قطعا ا�سطوانية 
من الذهب، وهناك من الن�ساء من ي�ستع�سن عن 
باجلنيهات  املطرزة  والقبعات  الذهبية  االأحزمة 
باأخرى م�سنوعة من املعادن العادية املطلية بلون 
االأزياء  ارت��داء  يف  ارغ��ب  يل  فبالن�سبة  الذهب، 
الفلكلورية ال�سعبية من دون اأي تغيرات، كونها 
الكردية، واأحد  القومية  اأكرث جمااًل وتعبرًا عن 

معامل املراأة الكرد�ستانية.

ال�����زي ال��ن�����ض��ائ��ي ال�����ك�����ردي.. ت�����ض��ام��ي��م مت����زج احل���ا����ض���ر ب��امل��ا���ض��ي

�أربيل / �ملدى
رئي�س  نائب  بايز  ار�سالن  د.  تبادل 
مع  النظر  وجهات  كرد�ستان  برملان 
اأربيل، �سم  وفد من جمل�س حمافظة 
�سوران عز الدين فيزي رئي�س املجل�س 
وعددًا من اأع�سائه ب�ساأن دور ومهام 
واالنتخابات  امل��ح��اف��ظ��ات  جم��ال�����س 
االإقليم.   حمافظات  وجمال�س  املقبلة 
واأعرب نائب رئي�س الربملان بح�سب 
اإجناح مهام  الربملان عن دعمه  موقع 
دورها.  وتفعيل  املحافظات  جمال�س 
اأربيل  حم��اف��ظ��ة  جمل�س  وف���د  وق���دم 
خالل اللقاء التهنئة للدكتور ار�سالن 
نائب  من�سب  ت�سنمه  مبنا�سبة  بايز 
عن  وع��رب  كرد�ستان،  ب��رمل��ان  رئي�س 
اأمله يف جناح الدورة الثالثة للربملان 
من  امل��ا���س��ي��ة.   ال���دورة  دور  مثمنا   ،
نائب  ب��اي��ز  ار���س��الن  د.  �سكر  جانبه 
ال�سيف،  ال���وف���د  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س 

ال��ربمل��ان يف  دور ومهام  واأ���س��ار اىل 
الدورة اجلديدة، موؤكدا على �سرورة 
جميع  ب���ني  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
كتل  "وجود  وقال:  الربملان  مكونات 
النقاط  على  العمل  يعيق  ال  خمتلفة 

امل�سلحة  تف�سيل  اجل  من  امل�سرتكة 
ال�سخ�سية".  امل�سلحة  على  العامة 
كرد�ستان  ب��رمل��ان  م��ه��ام  ان  مو�سحا 
خا�سة يف دورته الثانية اأجنزت يف 

مرحلة ح�سا�سة".

نائب رئي�س الربملان يوؤكد �ضرورة التعاون 
بني جميع املكونات

�ضلطات الإقليم مل ت�ضتفد من تداول اأ�ضهم �ضركة النفط الرنويجية
�أربيل / �ملدى

اإقليم  ح��ك��وم��ة  يف  م�������س���وؤول  ق����ال 
ك��رد���س��ت��ان، ان ���س��ل��ط��ات االإق��ل��ي��م مل 
النفط  �سركة  اأ�سهم  تداول  من  ت�ستفد 
انرتنا�سونال  دي.ان.اأو  الرنويجية 
عن  ال��ك��ام��ل  االإف�����س��اح  اإىل  وت�سعى 

ال�سفقات دفاعا عن �سمعتها.
وقال خالد �سالح املوجود يف اأو�سلو 
كرد�ستان  حكومة  م��وق��ف  لتو�سيح 
ال���ذي اح��ت��ل عناوين  ال��ن��زاع  ي�����س��اأن 

االنباء يف الرنويج على مدى االأ�سبوع 
 :PUKmedia بح�سب  االأخ���ر، 
"مل نحقق اأي فائدة مالية على االإطالق 
بل ان االأمر ي�سكل �سداعا بالن�سبة لنا 

االآن".
قد  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  وك��ان��ت حكومة 
دي.ان. عمليات  ج��م��دت  ان��ه��ا  ق��ال��ت 

تقرر  و  اأ�سابيع  �ستة  اىل  ي�سل  ملا  اأو 
طردها نهائيا بعد الك�سف عن تفا�سيل 
بني   2008 ع��ام  ج��رت  اأ���س��ه��م  �سفقة 

احل��ك��وم��ة وال�����س��رك��ة. واأ���س��اف��ت: ان 
"�سررا  لها  ال�سفقة �سبب  الك�سف عن 
غر مربر وال ميكن تقديره" واتهمت 
بور�سة اأو�سلو بالك�سف عن معلومات 
اأ�ساء  ب�سكل  ال�سفقات  ع��ن  انتقائية 

ل�سمعة �سلطات االإقليم.
وقال �سالح الذي ياأمل لقاء م�سوؤويل 
بور�سة  :"كانت  اأو���س��ل��و   ب��ور���س��ة 
وكان  بياناتها  يف  انتقائية  اأو���س��ل��و 
ينبغي عليها اأن تطلب منا منذ البداية 

تو�سيح موقفنا بدال من التكهن ب�ساأن 
ال�سفقات". وراء  يكون  قد  من  هوية 
كامال  اإف�ساحًا  "نريد  لرويرتز:  وقال 
اإ�سالح  نريد  و�سفافة،  عادلة  وعملية 
وادع����ت  اأ�سابنا."  ال�����ذي  ال�����س��رر 
ترتكب  مل  انها  مرارا  اأو�سلو  بور�سة 
اأي خطاأ. وهددت دي.ان.اأو مبقا�ساة 
بور�سة  اىل  اإدراجها  ونقل  البور�سة 
ف��ك��رة رح��ب بها �سالح  اأخ���رى وه��ي 

كجزء من احلل.

�أربيل/ �ملدى
والبحث  العايل  التعليم  وزير  هادي  اإدري�س  الدكتور  بحث 
نعيمة  ال��دك��ت��ورة  م��ع  كرد�ستان   اإقليم  حكومة  يف  العلمي 
لل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  ممثل  نائب  الق�سر 
العاملية  ال�سحة  منظمة  ممثل  عما�سة  وحممد  االإن�سانية 
الدولية  العامة واملعاير  ال�سروط  العراق،   )WHO( يف 
الطب  لكليات  العامليني  االطباء  اإحتاد  منظمة  و�سعتها  التي 
املحا�سرات  ال��ق��اء  وكيفية  الطلبة  قبول  جم��ال  يف  خا�سة 
وت��وف��ر االأج���ه���زة وامل���ع���دات وامل��خ��ت��ربات ال��ط��ب��ي��ة. ومت 
توفر  ���س��رورة  على   PUKmedia بح�سب  ال��ت��اأك��ي��د، 

للجامعات  التابعة  الطب  كليات  مثل هذه اخل�سو�سيات يف 
الكرد�ستانية بغية االعتماد على �سهادة تخرج الطلبة وكذلك 
االهتمام بالتاأمني النوعي.  ويف حمور اآخر من اللقاء مت بحث 
مقررات املوؤمتر العاملي للتعليم العايل يف العراق الذي انعقد 
يف اأربيل عام 2007 مب�ساركة )22( دولة، ومت التاأكيد على 
املوؤمتر،  عن  ال�سادرة  واملقررات  التو�سيات  تنفيذ  �سرورة 
م�سروعًا  اأعدت  الوزارة  اأن  هادي  اإدري�س  الدكتور  واأو�سح 
التمري�س  جمال  يف  درا�سية  بعثات  يف  طالبًا   )20( الإر�سال 
املقاعد  تاأمني  اىل  العاملية  ال�سحة  داعيًا منظمة  اىل اخلارج 

الالزمة لهم يف جامعات الدول االإقليمية والعاملية.

مع���ايي��ر دولي��ة لك�لي��ات الط���ب

دهوك/ �ملدى
االآث���ار يف حمافظة  دائ���رة  مدير  اأك��د 
العمل  اأن  قا�سم  اأح��م��د  ح�سن  ده��وك 
ن��ف��ق جبل  ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب يف  م��ت��وا���س��ل 
ده��وك ال��ذي ع��رث فيه قبل ف��رتة على 
االألف  بداية  اإىل  يعود  �سغر  متثال 
قا�سم  وق�����ال  امل���ي���الد.  ق��ب��ل  ال���ث���اين 
"التنقيبات  �سوا":  "راديو  بح�سب 
وخالل  القمة  يف  م�ستمرة  زال��ت  م��ا 
على  العثور  مت  املا�سيني  ال�سهرين 
اأكرث  طوله  ال�سخر  يف  منقور  نفق 
اأربعة  ح��وايل  وعر�سه  م��رتا   30 من 
ال�سخر ومت  اأمتار وكلها منقورة يف 
على  التنقيب  عمليات  خ��الل  العثور 
التي  االأثرية  امل�ستك�سفات  من  العديد 
قا�سم  ول��ف��ت  الرتاب".  حت��ت  ك��ان��ت 
نتائج  ع��ن  �ستعلن  دائ���رت���ه  اأن  اإىل 
املذكور  النفق  االآث��ار يف  التنقيب عن 
اإىل  االنتهاء من عملياته، م�سرا  بعد 
وجود بع�س ال�سعوبات التي تواجه 
�ساهق  " اجلبل  ان  العمل:منها  فريق 
من  العمال  و�سول  ي�ستغرق  اذ  ج��دا 
ال�سارع اإىل قمة اجلبل حوايل �ساعة 
�سعوبة  وه���ذه  االأق�����دام  ع��ل��ى  م�سيا 
االآث��ار يف  دائ��رة  اأن  يذكر  نواجهها". 
يف  اأ�سهر  قبل  عرثت  ده��وك  حمافظة 
كهف بجبل دهوك على متثال بارتفاع 
ثالثة  وبعر�س  �سنتيمرتات  خم�سة 
ح�سب  ت��اأري��خ��ه  ي��ع��ود  �سنتيمرتات 
بدهوك  االآث���ار  جم��ال  يف  املخت�سني 
اإىل عهد فراعنة م�سر يف بداية االألف 

الثاين قبل امليالد.

ا�ضتمرار عمليات 
التنقيب يف نفق 

جبل دهوك

�أربيل/ �ملدى
افتتح  لل�سياحة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
اإقليم  ح��ك��وم��ة  يف  ال�����س��ي��اح��ة  وزي����ر 
جممع  يوحنا  بثيو  من��رود  كرد�ستان 
وهو  �سقالوه  يف  ال�سياحي  �ستار�س 
وقاعة  �سياحية  كابينة   30 من  موؤلف 
اكرث  بكلفة  و�سالة  ومطعم  للمنا�سبات 
م�سروع  وه��و  دوالر  مليون   6،5 م��ن 

ا�ستثماري للقطاع اخلا�س.
احتفالية  باملنا�سبة  الوزارة  نظمت  كما 
�سقالوه  ب��ق�����س��ب��ة  خ���ان���زاد  ف��ن��دق  يف 
من  ع��دد  ت��ك��رمي  خاللها  مت  ال�سياحية 
منوذجا  قدمت  التي  ال�سياحية  املرافق 

ناجحا يف املجال ال�سياحي.
له  كلمة  االإقليم يف  �سياحة  واأك��د وزير 
 :PUKmedia بح�سب  باملنا�سبة، 
الوطنية  للرثوة  القطاع م�سدر  اأن هذا 
اأح�سن  م���ا  اذا  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف 
جاءت  لقد  وق���ال:  جيد  ب�سكل  اإدارت����ه 
وزارة ال�سياحة يف الت�سكيلة الوزارية 
مع  للتعامل  �سادقة  كرغبة  اخلام�سة 
يف  ف��ع��اال  ع��ام��ال  ت��ك��ون  لكي  ال�سياحة 
التحتية  بنيته  وبناء  االإقليم  هذا  منو 
من  عقود   4 عانى  ان  بعد  االقت�سادية 
الظروف  ب�سبب  والتهمي�س  احلرمان 

التي عا�سها العراق.
مت  ال��ت��ي  لل�سرتاتيجية  وف��ق��ا  وق����ال: 
و���س��ع��ه��ا، مت االع���ت���م���اد ع��ل��ى اإح���ال���ة 
اخلا�س  القطاع  اىل  ال�سياحي  القطاع 
القطاع  اإميانًا منا ب�سرورة تفعيل هذا 
على  ق���ادرة  غ��ر  الن احلكومة وح��ده��ا 
اإمن����اء ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي، وت�سم 
لت�سجيع  متكاملة  �سرتاتيجية  خطتنا 
كرد�ستان،  يف  ال�سياحي  اال�ستثمار 
عن  او  ال�سياحة  وزارة  طريق  عن  ام��ا 
�سعينا  واثمر  اال�ستثمار  هيئة  طريق 
نتائج حممودة حيث مل�سنا، وكما اأكدت 
اال�ستثمار  ن�سف  ان  اال�ستثمار  هيئة 

القطاع  يف  ك��ان  كرد�ستان  اىل  املتاأتي 
االأ�سهر  خ��الل  الحظنا  وق��د  ال�سياحي 
االأعياد  خالل  وخا�سة  املا�سية  القليلة 
اإقبال  مو�سع  الزال  كرد�ستان  اإقليم  ان 
واجلنوب،  الو�سط  يف  العراقيني  لدى 
يكون  لكي  ال�سياح  ع��دد  زي��ادة  ون��اأم��ل 
ل��الإق��ل��ي��م اىل جانب  اق��ت�����س��ادي��ا  داع��م��ا 

امل�سادر االأخرى.
ال�����س��ي��اح��ي��ة يف  واأك�����د ان اخل���دم���ات 
امل�ستوى  دون  مازالت  كرد�ستان  اإقليم 
الكثر  امل��ط��ل��وب وال��ط��م��وح وي��ل��زم��ن��ا 
لكي نرتقي اىل م�ستوى الدول االأخرى 
اإر�ساء  يتطلب  وهذا  النظافة  حيث  من 
اىل  اإ���س��اف��ة  �سياحية،  وثقافة  توعية 
االأ�سا�س  ه��و  ال���ذي  ال�سياحي  ال��وع��ي 
يجب  حيث  ال�سياحية  العملية  الإمن��اء 
ان يتوفر لدى مواطني اإقليم كرد�ستان 
االرتقاء  باأهمية  ال��وع��ي   غرهم   قبل 
االهتمام   زيادة  و�سرورة  القطاع  بهذا 
يع�سيون  الذي  واملحيط  البيئة  بنظافة 
عملية  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ن��ه��و���س  ف��ي��ه الن 
بالفرد  وانتهاء  بالوزارة  بدءا  تكاملية 
االإعالم  طريق  عن  التوعية  ه��ذه  وتتم 
وعقد ندوات. كما ان ملنظمات املجتمع 
اجلانب،  ه���ذا  يف  مهما  دورا  امل���دين 
هذا  يف  دوره  الكل  يلعب  اأن  يجب  لذا 
اأخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  املجال، 
يف  توعيتها  ي��ج��ب  اأخ����رى  ف��ئ��ة  ه��ن��اك 
املجال ال�سياحي وهم العاملون يف هذا 
خالل  من  عليه  نعمل  ما  وه��ذا  القطاع 
فتح معاهد ودورات توعوية والتوا�سل 
الدولية،  امل��ع��اي��ر  ال���س��ت��ي��ع��اب  م��ع��ه��م 
لها  �سناعة  تعلمون  كما  ال�سياحة  الن 
ما  اذا  ومقايي�سها  ومعايرها  اأ�س�سها 

اأردنا النهو�س بها وتطويرها.
على  االع���ت���م���اد  �����س����رورة  اىل  ودع�����ا 
اخلربات االأجنبية يف املجال ال�سياحي 
ك���ون خ��ربات��ن��ا امل��ح��ل��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة وغر 

ن��ا���س��ج��ة  واال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا  يف هذا 
القطاع خا�سة الدول االإقليمية، اإ�سافة 
اىل اعتماد اأ�سلوب تناف�سي يف تعاملنا 
على  والرتكيز  ال�سياحي  اجل��ان��ب  م��ع 
النوعية واجلودة واالأ�سعار التناف�سية 

يف ذلك.

ويف حمور اآخر اأكد منرود بثيو يوحنا 
�سرورة  ع��ل��ى  االإق��ل��ي��م  �سياحة  وزي���ر 
ال�سياحي  القطاع  تنويع  على  االعتماد 
الرتكيز  وع����دم  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف 
على  باالعتماد  وذلك  واحد  جانب  على 
االإقليم  يف  الغنية  ال�سياحية  ال���رثوة 

وت��ن��وع امل��ن��اخ امل��الئ��م ووج���ود اأماكن 
ال�سك ان ا�ستثمارها يجلب اأكرب عدد من 
ال�سياحة  على  الرتكيز  وع��دم  ال�سياح، 
ال�سيفية بل العمل على  تطوير ال�سياحة 

ال�ستوية بتوفر اأماكن للتزلج.
اأمامنا  بالقول:  كالمه  الوزير  واختتم 

بالواقع  ن��ن��ه�����س  ل��ك��ي  ط��وي��ل  ط��ري��ق 
ونحن  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سياحي 

ما�سون على هذا النهج.
اأربيل  ن����وزاد ه���ادي حم��اف��ظ  ث��م ق���دم 
القطاع  خاللها  هناأ  املنا�سبة  بهذه  كلمة 
ال�سياحي يف كرد�ستان مبنا�سبة اليوم 

تطوير  ان  م��وؤك��دا  لل�سياحة  ال��ع��امل��ي 
ال�سياحة  وزارة  مهمة  لي�س  ال�سياحة 
وحدها بل على جميع الوزارات العمل 
اأجواء ت�ساهم يف عملية  من اجل خلق 

تطوير هذا القطاع احليوي.
كما اأكد اأن اإقليم كرد�ستان كان ومازال 
يتم توفر  لكن مل  ال�سياح  الإقبال  مكانا 
���س��ب��ل ال���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ي��اح االأج��ان��ب 
وفقا  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ان  وقال: 
اأجواء  وفرت  ر�سمتها  التي  لل�سيا�سات 
ل��ل�����س��ي��اح��ة م���ن ح��ي��ث توفر  م��الئ��م��ة 
الكهرباء   وت��وف��ر  واال���س��ت��ق��رار  االأم���ن 
واخلدمات ال�سرورية وكانت احلكومة 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ح��م��اي��ة  يف  م��وف��ق��ة 
اىل  اإ�سافة  للنجاح،  اآخ��ر  م�سدر  وهو 

ا�ستثمار هذا القطاع.
واأ���س��اف: ما راأي��ن��اه خ��الل اأي��ام العيد 
واجلنوب  الو�سط  مواطني  اإقبال  من 
على املجيء اىل كرد�ستان دليل وا�سح 
عدد  اكرب  ا�ستقطاب  اإمكانية  مدى  على 
اجل  م��ن  العمل  وعلينا  املواطنني  م��ن 
ا�ستثمار اأكرث يف هذا املجال اذا ما اأردنا 
اإي�سال ال�سياحة اىل امل�ستوى املطلوب 
وه����ذا واج����ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�����وزارات 

ولي�س وزارة ال�سياحة وحدها.
تقديرية  ه���داي���ا  ت���وزي���ع  مت  ب��ع��ده��ا 
ع��ل��ى ب��ع�����س امل���راف���ق ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
ك��رد���س��ت��ان وج��ه��ات ك���ان ل��ه��ا دور يف 
وقدمت  كرد�ستان  يف  ال�سياحي  املجال 

مقطوعات مو�سيقية واأغان كردية.
وزارة  مم��ث��ل  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ح�����س��ر  و 
ال�����س��ي��اح��ة يف احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة 
يف  وال��ف��ن��ادق  املطاعم  جمعية  وممثل 
ال�سياحية  املرافق  واأ�سحاب  كرد�ستان 
يف االإقليم، و جمع من اأهايل �سقالوه. 

ومن املقرر ان تعقد وزارة �سياحة اإقليم 
بهدف  مو�سعا  موؤمترا  قريبا  كرد�ستان 

تطوير القطاع ال�سياحي. 

ال�ضياح��ي �ضتار���س  جمم��ع  وافتت��اح  لل�ضياح��ة  العامل��ي  الي��وم  اإحي��اء 

ار�ضالن بايز ي�ضتقبل جمل�س حمافظة اربيلرئي�س االقليم يف جمل�س عزاء املنا�ضل ابو حكمت

جممع �ضتار�س ال�ضياحي

ازياء من الفلكور الكروي


