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اربيل / املدى
عقد برملان كرد�ستان جل�سته اخلام�سة من الدورة 
االنتخابية الثالثة برئا�سة الدكتور كمال كركوكي 
الرئي�س  نائب  بايز  ار�سالن  ود.  الربملان  رئي�س 
وفر�ست احمد �سكرتري الربملان، ح�سرها �سديقة 
و�سيوان  ميرتان  دانيال  ال�سيدة  الكردي  ال�سعب 
اإقليم كرد�ستان يف فرن�سا  بارزاين ممثل حكومة 
يف  ال��ع��ام  الفرن�سي  القن�سل  تي�سو  وف��ري��دري��ك 
اربيل والدكتور كندال نزان رئي�س املعهد الكردي 

يف باري�س. 
ورحب الدكتور كركوكي رئي�س الربملان يف بداية 
اجلل�سة بقدوم ال�سيدة دانيال ميرتان مثمنا دورها 
كرد�ستان. وقال بح�سب   �سعب  دعم وم�ساندة  يف 
موقع الربملان: "لطاملا كانت عائلة ميرتان ت�ساند 
وتدعم امل�سطهدين واملظلومني يف العامل وكانت 

�سندا خمل�سا ل�سعبنا".
مئتي  نقل  بجهودها   1989 ع��ام  مت  ان��ه  وا�ساف 
عائلة كردية من املخيمات يف تركيا اىل فرن�سا"، 
االيام  يف  اأت���ت  م��ي��رتان  ال�سيدة  ان  اىل  وا���س��ار 
الع�سيبة وكان لها دور فاعل يف تثبيت خط حظر 
االحتاد  قبل  من   تكرميها  اىل  وتطرق  الطريان، 
افريقيا  يف  واعمالها  اأن�سطتها  نتيجة  االأوروب��ي 
وال�سرق االو�سط، م�سريا اىل اأن ال�سيدة ميرتان 
ريع  من  ج��زءًا  وخ�س�ست  كتب،  ثالثة  ا���س��درت 
كتابها "احلرية التامة" الذي �سدر يف عام 1996 

لل�سعب الكردي.
بعدها القت �سيفة اقليم كرد�ستان و�سعبه ال�سيدة 
�سعادتها  ع��ن   فيها  ع��ربت  كلمة  م��ي��رتان  دان��ي��ال 
الإلقائها الكلمة امام جمل�س منتخب، وقالت "اأ�سعر 
اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ك��اأن��ن��ي يف م��وط��ن��ي، نحن  يف 
جناح  مبنا�سبة  تهانيها  وقدمت  واحدة"،  عائلة 

وو�سفت  ال��دمي��ق��راط��ي،  وم�سارها  االنتخابات 
ن�سبة متثيل املراأة يف برملان كرد�ستان باالإيجابية، 
الدميقراطية  على  دلياًل  املعار�سة  وجود  معتربة 
د�ستورية  ان م�سكلتكم م�سكلة  النا�سجة، وقالت: 
الكرد  ف��اإن  ل��ذا  العمل  من  الكثري  امامكم  والي��زال 
ال�سفوف  توحيد  اىل  بحاجة  املرحلة  ه��ذه  يف 
اذ  زي��ارت��ه��ا االوىل  ذك��ري��ات  م�����س��رية اىل  اك���ر، 
�سهر  نهاية  كرد�ستان  اقليم  زرت  "عندما  قالت 
النا�س خوفا  نزح  راأيت كيف  ني�سان عام 1991، 
من نظام �سدام، حيث ان �سور تلك االيام مثرية 
جدًا لالإ�سمئزاز وكان لها تاأثريها يف اإقامة منطقة 
حظر الطريان". واأ�سافت : ب�سبب هجرتكم هذه، 
يف  م��رة  الأول  تداولها  مت  الكردية  الق�سية  ف��اإن 
اأروقة االمم املتحدة التي قامت مب�ساعدتكم، ومع 
اأ�سبح  اأنه  اال  النواق�س  تلفه  القرار 688 كان  اأن 
قرارًا عاد مبوجبه النا�س اىل اماكنهم وممتلكاتهم 
ال�سيدة  واأو�سحت  جديد،  من  حياتهم  ليبداأوا 
اأن��ه عقب ع��ام 1991 ع��ادت اىل  دان��ي��ال م��ي��رتان 
احلق  ال��ذي  ال��دم��ار  حجم  وراأت  كرد�ستان  اقليم 
كان حتت  انه  كما  املدمر،  بالبلد  اياه  وا�سفة  فيه 
وطاأة ح�سارين اقت�ساديني و لكن كانت هناك عدة 
املدار�س  بناء  على  تعكف  حكومية  غري  منظمات 
نرى  اليوم  نحن  وها  واجل�سور  الطرق  واإن�ساء 
التقدم امللحوظ الذي اجنز من حيث بناء املدار�س 

وامل�ست�سفيات.. الخ.
ونا�سدت ال�سيدة دانيال ميرتان يف كلمتها ال�سعب 
والزراعة  املياه  مب�سائل  اك��ر  االهتمام  الكردي 
وح�سارة  تراث  ذو  �سعب  انكم  وقالت:  والعدالة 
غنية ودعت اىل ان يغدو اقليم كرد�ستان منوذجا 

حيا.
قيم  ميرتان،  دانيال  ال�سيدة  كلمة  انتهاء  وعقب 

واأ�ساد  الكلمة،  عاليا هذه  كرد�ستان  برملان  رئي�س 
اخلارجية  ووزارة  الفرن�سية  احلكومة  مبواقف 
يف  ون�سطة  فاعلة  قن�سلية  بفتحها  الفرن�سية 

االقليم. 
الفقرة  مبناق�سة  جل�سته  الربملان  ا�ستاأنف  بعدها 
ت�سمنت  والتي  اجلل�سة  عمل  برنامج  من  الثالثة 
الت�سويت،  على  الدائمة  الربملانية  اللجان  عر�س 
حيث تال رئي�س الربملان ا�سماء اللجان واع�ساءها 

كال على حدة وجرت امل�سادقة عليها باالجماع.
اأمله  عن  اجلل�سة  ختام  يف  الربملان  رئي�س  وعرب 
رئي�س  انتخاب  م��ن  اللجان  ه��ذه  تتمكن  اأن  يف 

ونائب لها يف اأقرب وقت.
الربملان  رئي�س  كركوكي  ك��م��ال  ال��دك��ت��ور  عقد  و 
اعربت  دانيال ميرتان، موؤمترًا �سحفيا ً وال�سيدة 
بزيارة  �سعادتها  عن  ميرتان  دانيال  ال�سيدة  فيه 
برملان كرد�ستان، موؤكدة �سداقتها العريقة لل�سعب 
الكرد�ستانية  ال�سيا�سية  القاعدة  واإطالع  الكردي 

على جتربتها الطويلة.
رئي�س  كركوكي  كمال  الدكتور  ع��رب  جانبه،  م��ن 
ال���ربمل���ان  ع��ن ���س��ك��ره ل��ل�����س��ي��دة دان���ي���ال ميرتان 
كل  "بيت  وقال  العدالة  ولدعمها  الظلم  ملواجهتها 

كردي هو مبثابة بيت لل�سيدة ميرتان".
ويف رد على �سوؤال حول تطورات الق�سية الكردية 
يف تركيا والتن�سيق بني فرن�سا والواليات املتحدة 
حللها، ا�سارت ال�سيدة ميرتان اىل انها تتابع تلك 
يعم  اأن  يف  اأملها  عن  وع��ربت  كثب،  عن  امل�ساعي 

ال�سالم والدميقراطية احلقيقية تركيا.
واأو�سحت ال�سيدة ميرتان اهمية منظمات املجتمع 
املدين يف توجيه املجتمع وايجاد حلقة و�سل بني 
للكرد  الق�سرية  النا�س واحلكومة، وحول االعادة 
بلده  ترك  من  ان  قالت  كرد�ستان  اىل  اوروب��ا  من 

الوحيد  احلل  وان  العاملي  للنظام  �سحية  ا�سبح 
هو وجود حياة رغيدة يف بلدهم لكي يعودوا.

الدكتور  ا���س��ار  االنتخابات  ق��ان��ون  وبخ�سو�س 
كرد�ستان اىل جهود  برملان  رئي�س  كركوكي  كمال 

املحافظة  الكرد يف بغداد وحر�سهم على  املمثلني 
درا�سة  "يجب  وق���ال  امل��واط��ن��ني،  م�سالح  ع��ل��ى 
ال  ب�سكل  االنتخابات  جت��رى  وان  بدقة  امل�ساكل 
تذهب فيه ا�سوات الناخبني الكرد هدرًا، وا�ساف 

املناطق  م�سكلة  حل�سم  دوؤوب��ة  م�ساعي  هناك  ان 
امل�ستقطعة من االقليم كون عدم تنفيذ املادة 140 
من الد�ستور ي�سر العراق اجمع واقليم كرد�ستان 

على وجه اخل�سو�س.

كتتتركتتتوكتتتي: كتتتل بتتيتتت كتتتتردي هتتتو بتتيتتت لتتلتت�تتستتيتتدة متتيتتران
 يف جل�شته اخلام�شة.. برملان كرد�شتان ي�شتقبل ال�شيدة دانيال ميرتان 

PUKmedia/نينوى
بح�سور خ�سرو كوران رئي�س قائمة نينوى املتاآخية، مت �سرف مبالغ مالية 
يف  النمرود  لق�ساء  التابعة  وردك  قرية  يف  واجلرحى  ال�سهداء  عوائل  على 
االإرهابية  العملية  جراء  املت�سررة  العوائل  تعوي�س  ومت  نينوى،  حمافظة 
اإقليم  التي حدثت يف وردك مببالغ مالية ممنوحة من قبل حكومة  االأخرية 

كرد�ستان.
وقال كوران: لي�ست هذه املرة االأوىل التي يتم فيها توزيع مبالغ نقدية وعينية 
ممنوحة من حكومة اإقليم كرد�ستان للعوائل املت�سررة ولن تكون االأخرية اإن 
�ساء الله، واملحاوالت االإرهابية املتكررة لتفتيت وحدة ال�سف لن تلقى �سوى 
حجم  ومدركني  يحدث  ما  واعني  اأ�سبحوا  املواطنني  الأن  واخل��ذالن  اخليبة 
املوؤامرات واالأجندة اخلفية والعلنية ملناه�سي واأعداء الدميقراطية والعراق 

االحتادي. و�سارك يف الزيارة عدد من امل�سوؤولني احلزبيني واالإداريني.

اربيل / املدى
اجلديدة  الت�سكيلة  يف  امل�ساركة  اال�سالمية  احلركة  قررت 

حلكومة االقليم.
وقال ع�سو احلركة  �سوان قالدزي ام�س بح�سب )اآكانيوز( 
اأنه "بعد اجتماع للمكتب ال�سيا�سي للحركة مع برهم �سالح 
قررت  )نائبه(،  ب��رواري  واآزاد  املكلف(  احلكومة  )رئي�س 
احلركة االإ�سالمية امل�ساركة يف الت�سكيلة اجلديدة حلكومة 

االإقليم".
برئا�سة  احلركة  وفد  اجتماع  "خالل  انه  ق��الدزي  واو�سح 
املر�سد العام مع املكلفني بت�سكيل احلكومة اجلديدة لالإقليم، 
احلكومة  يف  للم�ساركة  �سروطها  عر�س  احلركة  من  طلب 
املقرر  من  التي  الوزارية  للحقيبة  مر�سحني  ثالثة  وتقدمي 
اأن تت�سلمها ليتم اختيار �سخ�س ذي موا�سفات تكنوقراطية 

وخربة ل�سغل املقعد الوزاري".

احلكومة  يف  م�ساركتنا  تكون  اأال  �سرطنا  "كان  وا���س��اف 
رمزية وقد مت االتفاق على اأن تكون م�ساركة فاعلة".

للحركة  املركزي  ال�سورى  جمل�س  اأن  اىل  ق��الدزي  وا�سار 
ال��وزاري  للمن�سب  الثالثة  املر�سحني  لتحديد  �سيجتمع  

ليختار برهم �سالح ونائبه واحدا منهم".
بني  احلركة  اأع�ساء  �سفوف  يف  "ا�ستفتاًء  اأن  اىل  ولفت 
نحرتم  ونحن  احلكومة  يف  امل�ساركة  ت��وؤي��د  الغالبية  اأن 
املركزي  ال�سورى  ملجل�س  النهائي  القرار  لكن  ال��راأي،  هذا 

للحركة".
وزاد قالدزي اأن م�ساركتهم "�ستكون على م�ستويات اأخرى 

مثل املديرين العامني والقائمقاميات".
انتخابات  يف  م�ستقلة  بقائمة  االإ�سالمية  احلركة  و�ساركت 
يف  مقعدين  على  وح�سلت  متوز   25 يف  كرد�ستان  برملان 

الربملان.

احلركتتة اال�ستالميتتة تقرر امل�ستتاركتتة 
فتتي احلكومة اجلديدة  اربيل / املدى

اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان دل�ساد  ال��رتب��ي��ة يف ح��ك��وم��ة  ت��وج��ه وزي����ر 
يف  للم�ساركة  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  اإىل  عبدالرحمن 
املتحدة"،  ل��الأمم  التابعة  اليون�سكو  ملنظمة  املو�سع  امل��وؤمت��ر 
منظمة  يف  االأع�ساء  ال��دول  جميع  عن  "ممثلني  ان  اىل  م�سريا 

اليون�سكو، �سي�ساركون يف املوؤمتر". 
الناجحة  ال��ت��ج��ارب  امل��وؤمت��ر  خ��الل  عبدالرحمن  و�سيعر�س 
كرد�ستان  اقليم  الرتبوي يف  القطاع  والتطورات احلا�سلة يف 
التي نالت ا�ستح�سان منظمة اليون�سكو و�سائر املنظمات املعنية 
لفرن�سا  زيارته  اطار  يف  الرتبية  وزير  �سيوقع  كما  العامل.  يف 
ا�ستحدثتا  اللتني  الفرن�سيتني  باملدر�ستني  اخلا�سني  العقدين 
يف  الي��ك  مي�سون  منظمة  م��ع  ال��ع��ام،  ه��ذا  كرد�ستان  اقليم  يف 
على  امل�سرفة  هي  اليك  منظمة  ان  يذكر  بباري�س.   املنظمة  مقر 
دانيال  ثانوية  وكانت  هذا  فرن�سا.  خ��ارج  الفرن�سية  املدار�س 
يوم  اربيل  مدينة  يف  افتتحت  قد  الدولية  الفرن�سية  ميرتان 
يوم  ال�سليمانية  يف  مماثلة  ثانوية  افتتاح  املقرر  ومن  االثنني 

اخلمي�س املقبل. 

حكومة االإقليم تتتوزع وزير الربية ي�سارك يف موؤمتر اليون�سكو 
م�ستتاعدات مالية على �سحايا 

انفجار قرية وردك

اأربيل     -  PUKmedia
ب��ح��ث  د.اأر����س���الن ب��اي��ز ن��ائ��ب رئ��ي�����س ب��رمل��ان كرد�ستان 
جلمهورية  العام  القن�سل  ح�سيني  عظيم  �سيد  مع  ام�س 
على  العالقات  تطوير   �سبل  اربيل  يف  االإ�سالمية  اإي���ران 
االأ�سعدة ال�سيا�سية واالإقت�سادية والثقافية والتجارية بني 

اجلانبني.
و قدم القن�سل العام جلمهورية اإيران االإ�سالمية يف بداية 
ت�سلمه  مبنا�سبة  ال��ربمل��ان  رئي�س  لنائب  التهاين  ال��ل��ق��اء  
دورته  يف  كرد�ستان  لربملان  النجاح  ومتنى  املن�سب  هذا 
اجلديدة، موؤكدًا على تعزيز العالقات بني جمهورية اإيران 

االإ�سالمية واإقليم كرد�ستان.
من جهته �سكر د.اأر�سالن بايز نائب رئي�س الربملان  القن�سل 
االإي�����راين، واأ���س��ار اىل ال��ع��الق��ات ال��ت��اأري��خ��ي��ة ب��ني �سعب 
اإيران  جمهورية  دعم  مثمنًا  االإي��راين،  وال�سعب  كرد�ستان 
االإ�سالمية ل�سعب كرد�ستان والعراق يف الظروف ال�سعبة.

ويف جانب اآخر من اللقاء جرى تبادل وجهات النظر ب�ساأن 
اإقليم كرد�ستان والعراق واملنطقة  االأو�ساع ال�سيا�سية يف 

و�سبل تعميق العالقات ملا فيه خري ال�سعبني .
كرد�ستان  برملان  رئي�س  نائب  بايز  د.اأر�سالن  اإ�ستقبل  كما 
�سكرتري املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين 
ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  حممد  وحم��م��ود  م��رياين  فا�سل 

للحزب .
رئي�س  لنائب  التهاين  تقدمي  اىل  اإ�سافة  اللقاء  يف  وجرى 
كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سيا�سية  االأو���س��اع  بحث  ال��ربمل��ان، 
املرحلة  يف  ال��ربمل��ان  وم��ه��ام  ودور  وامل��ن��ط��ق��ة  وال���ع���راق 

اجلديدة.

واأ�سار  للوفد،  ال�سكر  كرد�ستان  برملان  رئي�س  نائب  وقدم 
وت�سكيل  القادمة  املرحلة  يف  الربملان  وواجبات  دور  اىل 
جميع  على  ينبغي  وقال"  للحكومة،  اجل��دي��دة  الكابينة 
بامل�سوؤولية  وال�سعور  االأخ���وة  ب��روح  ال�سعي  االأط���راف 
تقدمي خدمات  اأجل  من  الربملان واحلكومة  اأعمال  الإجناح 

اأكر للمواطنني وتعزيز وحدة �سف �سعبنا.
دور  تعزيز  على  التاأكيد  جرى  اللقاء  من  اآخ��ر  جانب  ويف 
النواب  ملجل�س  ال��ق��ادم��ة  االإن��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ك��رد  وم��وق��ع 

العراقي. 
اىل ذلك بحث د. ار�سالن بايز نائب رئي�س برملان كرد�ستان 
كرد�ستان  ل�سعب  الدميقراطية  احلركة  من  رفيع  وف��د  مع 
ب��رئ��ا���س��ة خ���در رو���س��ي �سكرتري ع���ام احل��رك��ة االأو���س��اع 
ودور  واملنطقة  وال��ع��راق  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال�سيا�سية 

ومهام الربملان يف دورته اجلديدة.
 PUKmedia بح�سب  اللقاء،  بداية  يف  الوفد  وق��دم 
ت�سنمه  مبنا�سبة  كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئي�س  لنائب  تهانيه 

املن�سب وبدء الدورة اجلديدة لربملان كرد�ستان.
من جانبه �سكر د. بايز الوفد م�سريا اىل دور ومهام برملان 
حلكومة  اجلديدة  الكابينة  وت�سكيل  امل�ستقبلية  كرد�ستان 
اإقليم كرد�ستان. وقال: ينبغي العمل بروح اأخوية وال�سعور 
بامل�سوؤولية الإجناح مهام الربملان واحلكومة من اجل تقدمي 
اأف�سل اخلدمات للمواطنني وحماية وحدة �سف �سعبنا، كما 
اأكد نائب رئي�س الربملان على �سرورة التعاون والتن�سيق 
الكرد�ستانية  التجربة  االأطراف من اجل حماية  بني جميع 
القانون وبناء جمتمع مدين يف  تثبيت حكم  على  والعمل 

االإقليم.

التقى �شكرتري املكتب ال�شيا�شي للحزب الدميقراطي 

بايتتز يبحث متتع القن�ستتل االإيراين متتتتن العالقات بتتن اأربيتتل وطهران 

اربيل / املدى
الكرد   دعا املعهد الكردي يف باري�س 
اىل امل�ساركة يف االنتخابات العراقية 
اإىل  م�سريا  م��وح��دة،  بقائمة  املقبلة 
ان����ه ل���ن ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ت�����س��وي��ت يف 

االنتخابات.
املعهد   رئ��ي�����س  ن����زان  ك���ن���دال  وق����ال 

القوى  "ادعو  )اآك���ان���ي���وز(  بح�سب 
امل�����س��ارك��ة يف  ك���اف���ة اىل  ال���ك���ردي���ة 
االنتخابات الربملانية العراقية بقائمة 

ومبوقف موحدين".
القوائم  ت��ع��ددت  "اذا  ان��ه  واو���س��ح 
ال���ك���ردي���ة ف�����ان ذل�����ك م���وؤ����س���ر على 
االمر  يف  املهم  ويبقى  الدميقراطية 

هو خدمة الق�سية الكردية".
وم����ن امل���ق���رر اج������راء االن��ت��خ��اب��ات 
كانون   16 يف  العراق  يف  الربملانية 

الثاين املقبل.
اقليم  ي���زور  ن���زان  ك��ن��دال  ان  ي��ذك��ر 
برفقة  يومني  منذ  العراق  كرد�ستان 

الوفد امل�ساحب لدانيال ميرتان.

  PUKmedia / اربيل
القى  التكنولوجيا،  مركز  وفعاليات  ن�ساطات  اط��ار  يف 
املركز  يف  حما�سرات  عدة  �سالي�سر  جوزيف  الربوفي�سور 
االول  اليوم  يف  املحا�سرة  وتناولت   . ام�س  واول  ام�س 
"اأو�ساع العمل" يف اأملانيا، وت�سمنت اإلقاء وجهة نظر حول 
رافقت  التي  والتجارب  االأملانية،  ال�سيارات  جتربة �سناعة 

احتاد االأملانيتني الغربية وال�سرقية بعد هدم جدار برلني. 
اما حما�سرة اليوم الثاين فكانت حتت عنوان "اال�ستثمار 

النقاط  بع�س  اىل  املحا�سر  اأ�سار  حيث  املبا�سر"  االأجنبي 
املهمة ب�ساأن التن�سيق االقت�سادي بني دول ال�سرق االأو�سط 
القن�سل  �سناكبري  دوليفر  الدكتور  اأكد  جانبه  من  واأملانيا. 
التي  التجربة  هذه  اأن  كرد�ستان،  اإقليم  يف  االأمل��اين  العام 
مرت عليها 20 عامًا قد تكون ذات منفعة لكثري من الدول، 
وتنفذ  للمتغريات  ت�ستجيب  اأن   يجب  التي  ال��دول  خا�سة 
متطلباتها، وان االأزمة املالية العاملية اأثبتت �سرورة مالءمة 

اخلدمات للقوانني الواقعية. 

املعهد الكردي بباري�س يدعو اىل امل�ساركة 
يف االنتخابات بقائمة موحدة 

حمتتتا�ستترات عتتتن التجربتتتة االملتتتانيتتتة 
يف مركز التدريب االأوروبي

حمتتتا�ستترات عتتتن التجربتتتة االملتتتانيتتتة 
يف مركز التدريب االأوروبي

اربيل / �شها ال�شيخلي 
الدويل  املركز  مع  بالتعاون  االمل  جمعية  نظمت 
 IcNL     ل��ق��ان��ون امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة
برنامج ور�سة تدريب ونقا�س حول م�سودة قانون 
املنظمات غري احلكومية يف اربيل للفرتة من 8-7 

ت�سرين االول اجلاري .  
وح�����س��ر ال��ور���س��ة ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س امل��رك��ز ال���دويل 
وعن  �سي  كاترين  للربح  الهادفة  غري  للمنظمات 
ال��ع��راق��ي��ة ج��م��ال اجل��واه��ري اىل  جمعية االم���ل 
واملحافظات   بغداد  يف  املنظمات   من  عدد  جانب 
 ، للتنمية  مت��وز  منظمة   ، ال��راف��دي��ن  ���س��الم  منها 
 ، ال��ع��راق  يف  احل��ك��وم��ي��ة   غ��ري  املنظمات  �سبكة 
منظمة مدارك ، جمعية دعم الثقافة ، جمعية �سدى 
للتنمية ، جمعية التحرير يف نينوى، منظمة دار 

ال�سالم . 
قانون  للور�سة م�سودة   وتناق�س اجلل�سة االوىل 
قبل  م��ن  اع���دت  ال��ت��ي  امل���دين  املجتمع  منظمات 
املدين  املجتمع  منظمات  ل�سوؤون  الدولة  وزارة 
انها  غري  ال��ن��واب  جمل�س  يف  حاليا  واملعرو�سة 
كانت حمط انتقاد منظمات املجتمع املدين ب�سبب 

االخطاء القانونية التي ت�سمنتها . 
 : ه��ي  فيها  القانونية  امل�ساكل  اب���رز  م��ن  ان  كما 
اعادة ت�سجيل املنظمات غري احلكومية كل �سنتني 
وعرقلة التمويل وحماية منظمات املجتمع املدين 
عدم  حالة  يف  املنظمات  تطول  التي  والعقوبات 

التزامها بالقوانني. 

مناق�سة م�سودة قانون 
املنظمات غري احلكومية 

 اأربيل/ املدى
�سهر  ان  كرد�ستان  اقليم  يف  الكهرباء  وزارة  يف  م�سدر  �سرح 
الطاقة  على  الطلب  يف  ملحوظا  ارتفاعا  �سهد  املا�سي  ايلول 
الكهربائية يف عموم اقليم كرد�ستان حيث بلغت الن�سبة 1481 

ميغاواطا.
وا�ساف امل�سدر بح�سب   PUKmedia ان احل�سة اليومية 
للكهرباء الوطنية يف حدود حمافظة اربيل كانت 20 �ساعة ويف 
حدود حمافظة ال�سليمانية و�سلت اىل 20،22 �ساعة يف اليوم، 

اما يف حدود حمافظة دهوك فكانت 9 �ساعات.
دوكان  حمطتي  يف  الطاقة  ان��ت��اج  م��ع��دل  اأن  امل�سدر  اأك���د  كما 
حمطتي  يف  االنتاج  معدل  اما  ميغاواطا   43 كان  ودربندخان 
انتاج  معدل  فان  وعليه  ميغاواطا   575 فكان  وجمجمال  اربيل 
الطاقة الكهربائية يف اقليم كرد�ستان و�سل اىل 622 ميغاواطا. 
�سهر  خالل  الكهربائية  الطاقة  توليد  ن�سبة  ان  امل�سدر  واأو�سح 
املا�سي  بالعام  مقارنة   %211 بن�سبة  ارتفعت  املن�سرم  ايلول 
العام  ال�سهر من  الكهرباء املنتجة خالل نف�س  حيث كانت ن�سبة 

املا�سي 186 ميغاواطا فقط.
ووفقا لالتفاق بني احلكومة االحتادية وحكومة اقليم كرد�ستان 
فقد و�سلت احل�سة خالل العام املن�سرم اىل 171 ميغاواطا من 
هذه  تقل�ست  العام  هذا  خالل  لكن  العراق  يف  الرئي�سة  املحطة 
احل�سة تدريجيا حتى و�سلت خالل �سهر ايلول املا�سي اىل 71 

ميغاواطا ثم مت قطعها نهائيا هذا ال�سهر.
افتتاح   2009/10/11 يوم  يتم  ان  املقرر  من  اأن  بالذكر  جدير 
اقليم  الكهربائية يف بيخال �سعيا من حكومة  حمطة كهروباور 
كرد�ستان اىل زيادة ن�سبة الطاقة الكهربائية املنتجة يف االقليم.

االقتتتلتتتيتتتم يف  التتتتكتتتتهتتتتربتتتتاء  انتتتتتتتتتتتاج  ارتتتتتتتفتتتتتتاع 

ال�سيدة ميرتان يف الربملان

وزير تربية االقليم

نائب رئي�س الربملان مع القن�سل االيراين

حمطة كهربائية


