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اأربيل/ املدى
ب���ارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اإقليم  رئي�س  ثمن 
الدور املتميز للرئي�س الفرن�سي الراحل فران�سوا 
عن  الدفاع  يف  دانيال  ال�سيدة  واأرملته  ميرتان 

ال�سعب الكردي وحقوقه يف املحافل الدولية .
الذي ح�سره برهم  اللقاء  ب��ارزاين خالل  ورحب 
احلكومة  بت�سكيل  املكلف  الرئي�س  �سالح  احمد 
ال�����س��اد���س��ة لإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان وف��ا���س��ل م��راين 
الدميقراطي  للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  �سكرتر 
الكرد�ستاين وعدد اآخر من امل�سوؤولني يف منتجع 
ال�سديقة  ميرتان  دانيال  بال�سيدة  الدين  �سالح 
املقربة ل�سعب كرد�ستان يرافقها القن�سل الفرن�سي 
اأربيل فريدريك تي�سو، متمنيًا، بح�سب  العام يف 
على  زيارتها  خالل  تطلع  ان   :PUKmedia
مثمنًا  كرد�ستان،  اإقليم  يف  ال��راه��ن��ة  الأو���س��اع 
دورها يف الدفاع امل�ستمر عن الق�سايا امل�سروعة 
كرد�ستان  �سعب  ان  م��وؤك��دًا  ك��رد���س��ت��ان،  ل�سعب 
ق�سيته  دع��م��وا  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�س  وف��ي��ًا  �سيظل 

وحقوقه امل�سروعة يف اليام الع�سيبة.
ن��اق�����س اجلانبان  ال��ل��ق��اء،  م��ن  اآخ���ر  ج��ان��ب  ويف 
كرد�ستان  واإقليم  فرن�سا  بني  الثنائية  العالقات 

و�سبل تعزيزها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ���س��ك��رت ال�����س��ي��دة دان���ي���ال ميرتان 
الرئي�س بارزاين على دعوته لها اىل زيارة اإقليم 
كرد�ستان، وثمنت التقدم الذي ي�سهده الإقليم يف 

جميع املجالت.
اأرملة  ميرتان  دانيال  ال�سيدة  افتتحت  ذلك  اىل   
ميرتان  ف��ران�����س��وا  ال��راح��ل  الفرن�سي  الرئي�س 

ال�سديق احلميم لل�سعب الكردي والداعم للق�سايا 
وزير  الرحمن  عبد  دل�ساد  د.  بح�سور  الكردية 
وقن�سلي  اأربيل  حمافظ  ه��ادي  ون��وزاد  الرتبية 
مدر�سة  امل�����س��وؤول��ني،  م��ن  وع��دد  وفرن�سا  اأمل��ان��ي��ا 

دانيال ميرتان الفرن�سية يف مدينة اأربيل. 
الطلبة  ق��ب��ول  امل��در���س��ة  ت��ب��داأ  اأن  امل��ق��رر  وم���ن   
الدرا�سة  وت��ك��ون  اجل���اري  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف 
والكردية  والفرن�سية  النكليزية  باللغات  فيها 
اأ�ساتذة  يد  الطلبة على  والعربية معًا، و�سيدر�س 
)من  الدرا�سية  املراحل  جميع  وت�سمل  فرن�سيني 
دار احل�سانة اىل الإعدادية( وبعد ح�سول الطلبة 
�ستكون  املدر�سة  هذه  يف  الإع��دادي��ة  �سهادة  على 

جامعات العامل مفتوحة اأمامهم.
ومن املقرر اأن يتم قبول 70 طالبًا و�ستكون تكلفة 
يف  اأما  دولر،  الف   24 الأول  العام  يف  الدرا�سة 

ال�سنوات القادمة ف�ستكون 20 الف دولر.
د.  ال��ق��ى  امل��در���س��ة  افتتاح  احتفالية  ب��داي��ة  ويف 
حكومة  يف  الرتبية  وزي��ر  الرحمن  عبد  دل�ساد 
بزيارة  �سعادته  ع��ن  خاللها  ع��ر  كلمة  الإق��ل��ي��م 
ال�سيدة ميرتان ال�سديقة احلميمة لل�سعب الكردي 
يف  وجهودها  دوره��ا  مثمنًا  لق�ساياه،  والداعمة 
موؤكدًا  الدولية،  باملحافل  الكردي  ال�سعب  حماية 
من  ال��ه��دف  ق��ائ��اًل:  امل��در���س��ة،  افتتاح  اأهمية  على 
اإق��ام��ة ه��ذه امل��در���س��ة يف ك��رد���س��ت��ان ه��و الرغبة 
ال�سادقة للكرد يف اإقامة اأح�سن العالقات مع دول 
التي �ساندت وت�ساند  الدول  العامل ويف مقدمتها 
الق�سايا الكردية ووقفت وقفة الداعم لهذا ال�سعب 
اأيام ال�سدائد وخا�سة ال�سعب الفرن�سي والرئي�س 

الراحل فران�سوا ميرتان.
د.  كرد�ستان  يف  الفرن�سي  العام  القن�سل  اأعقبه 
فريدريك تي�سو، حيث قدم هو الآخر كلمة اأ�سار من 
وال�سعب  فرن�سا  بني  العالقات  تاريخ  اىل  خاللها 
ق��ائ��اًل: تعود ج��ذور ه��ذه العالقات بني  ال��ك��ردي، 
بعيد  ت��اري��خ  اىل  والفرن�سي  ال��ك��ردي  ال�سعبني 
وان هذه العالقات م�ستمرة اىل الآن ون�سعى اىل 
توطيدها وان حت�سني هذه العالقات يعود ف�سله 

اىل جهود ال�سيدة ميرتان.
وعرت ال�سيدة ميرتان يف كلمة لها عن �سرورها 
و�سعادتها بالعالقات بني اإقليم كرد�ستان وفرن�سا 
قبل  من  ال�سدائد  ايام  كرد�ستان  �سعب  دعم  وعن 
احلكومة الفرن�سية خا�سة بعد تعر�س كرد�ستان 
قبل  من  اجلماعية  والإب���ادة  الكيمياوي  للق�سف 
هذا  بدعم  �سعداء  نحن  وقالت:  املقبور،  النظام 
اىل  اأبناوؤه  تعر�س  الذي  الوقت  ذلك  يف  ال�سعب 
ونحن  ال�سابق،  النظام  قبل  من  اجلرائم  اأب�سع 

�سعداء لأن لهذا ال�سعب الآن حكومته وبرملانه. 
كثرة  لنتقادات  تعر�ست  انني  مع  واأ���س��اف��ت: 
اأن  اإل  ال��ك��ردي،  ال�سعب  اإزاء  م��واق��ف��ي  ب�سبب 
ومن  ه��ب��اءًا  تذهب  مل  ه��ذه  وم�ساندتي  مواقفي 
دون جدوى، وها نحن نرى ثمرة جهودي وجهود 

اخلرين.
اأما حمافظ اأربيل نوزاد هادي، فثمن جهود ال�سيدة 
ميرتان يف دعم الق�سية الكردية عاليًا، متمنيًا اأن 
ت�سبح هذه املدر�سة ج�سرًا لتوطيد العالقات بني 
ال�سعبني الفرن�سي والكردي وتر�سيخها، وانتهى 

الحتفال بكلمة مدير مدر�سة دانيال ميرتان.

بـارزانــي: �ضعـب كرد�ضتــان �ضيظل وفيـًا للأ�ضخــا�ص الذيــن دعمــوا ق�ضيتـه

اأربيل/ املدى
كرد�ستان  اإقليم  يف  والثقافية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  ت�سنع 
ال�سابع  الفن  بت�سجيع  منها  رغبة  �سينمائية  اأفالمًا  العراق 
بني اجلمهور لكن جهودها اقت�سرت على الإنتاج فقط نظرا 

لغياب �سالت للعر�س.
مدن  يف  املنت�سرة  ال�سينمائية  املوؤ�س�سات  توحيد  وياأتي 
دجمها  عر  وال�سليمانية،  واأربيل  ده��وك  الثالث،  الإقليم 
مبوؤ�س�سة واحدة تابعة لوزارة الثقافة يف حكومة الإقليم 
هذه  يف  ال�سينما  �سناعة  مالمح  حتديد  ب��اجت��اه  خطوة 

املنطقة.
فران�س  بح�سب  ح�سن  نا�سر  ال�سينمائي  املخرج  ويقول 
بر�س: ان توحيد هذه املوؤ�س�سات هدفه بلورة واقع اأف�سل 
لل�سينما يف كرد�ستان التي تعاين منذ فرتة طويلة من غياب 
�سالت العر�س والكتفاء باإنتاج العديد من الأفالم فقط".

وي�سيف: اتفقت وزارة الثقافة املحلية 11 مليون دولر منذ 
الر�سمية  اجلهات  حل�ساب  �سواء  اأف��الم  لإنتاج   2002 عام 
يف الإقليم او عر الإنتاج امل�سرتك، لكن هذه الأفالم ظلت 
على  عر�سها  واقت�سار  ال�سالت  لغياب  جمهور  دون  من 

املهرجانات اخلارجية.
عجلة  لتحريك  حماولت  املا�سية  ال�ستة  الأع��وام  و�سهدت 
 1991 ع��ام  منذ  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف  املتوقفة  ال�سينما 
وحتديدا بعد النتفا�سة الكردية ، فقد اأغلقت دور العر�س 

الب�سائع  لتخزين  واأم��اك��ن  حم��ال  اىل  بعد  فيما  وحتولت 
وتكدي�سها.

عام  بعد  اأنتجت  التي  الكردية  ال�سينمائية  الأف���الم  وم��ن 
"العبور من الرتاب" للمخرج الكردي �سوكت اأمني   2003
كوركي وزمن اأحداثه هو زمن دخول القوات الأمركية اىل 
العراق نف�سه ، حيث يعرث مقاتالن كرديان على طفل يدعى 

�سدام ويقومان مبهمة البحث عن اأهله.
اأق�سى  زاخو،  مدينة  مواليد 1973 يف  من  اأمني  واملخرج 
�سمال العراق على احلدود مع تركيا، وقد ا�سطرت عائلته 
للهرب اىل اإيران عام 1975 وبقيت هناك حتى عام 1999.
يذكر ان �سناعة ال�سينما الكردية اأنتجت العديد من الأفالم 
اأي�سًا  "ال�سلحفاة  منها  دولية  مهرجانات  يف  �ساركت  التي 
ت�ستطيع الطران" للمخرج بهمن قبادي و"فودكا ليمون" 
يف  ���س��ارك  ال��ذي  الرنج�س"  يينع  و"عندما  �سليم  لهونر 

مهرجان �سينمائي يف اأملانيا.
ومن الأفالم الكردية التي مت اإنتاجها ابان تلك الفرتة "كيلو 
مرت �سفر" للمخرج هونر �سليم ويروي ق�سة �ساب كردي 
الأخرة  املرحلة  خالل  اجلي�س  اىل  الن�سمام  على  يرغم 
الفيلم  ه��ذا  ���س��ارك  ، وق��د  العراقية  الإي��ران��ي��ة  م��ن احل��رب 
الثامن  ال�سينمائي  ك��ان  ملهرجان  الر�سمية  امل�سابقة  يف 

واخلم�سني.
تنظيم  يف  تن�سط  املحلية  الثقافة  وزارة  ان  اىل  ي�سار 

م��ه��رج��ان��ات ل���الأف���الم ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف ع����دد م���ن امل���دن 
الأوروبية.

الثقافة يف حكومة  "وزارة  ان  املخرج ح�سن عن  ويك�سف 
اإقليم كرد�ستان قررت اإن�ساء �ست �سالت عر�س مبقايي�س 
حديثة يف مدن الإقليم الثالث وو�سعت لها الت�ساميم ليتم 

النتهاء من اجنازها نهاية العام املقبل".
من جهته، لفت مدير موؤ�س�سة ال�سينما يف وزارة الثقافة يف 
حكومة الإقليم اىل ان "دور العر�س اجلديدة التي ناأمل ان 
ت�ستمل  الكردية  ال�سينما  ل�سناعة  حقيقية  انطالقة  ت�سكل 
على م�سارح اأي�سًا ومكتبات حديثة لالإ�سدارات واملوؤلفات 

ال�سينمائية والأدبية وملحقات اأخرى".
"ف�ساء  ان  املفرجي  ع��الء  ال�سينمائي  الناقد  ي��رى  ب��دوره 
العراق  كرد�ستان  اإقليم  به  يتمتع  ال��ذي  الوا�سع  احلرية 
ال�سناعة  انطالق  عوامل  اإيجاد  اىل  هناك  باملعنيني  دف��ع 
ال�سينمائية واإن�ساء دور العر�س، وهذه احلرية هي اإحدى 

ركائز هذه النطالقة".
الأف���الم  �سعيد  على  اإن��ت��اج  م��ن  حتقق  "ما  ان  وي�سيف: 
ال�سينمائية يف الأعوام القليلة املا�سية رغم غياب �سالت 
الفن  اإ�ساعة  يف  الثقافية  املوؤ�س�سة  رغبة  يعك�س  العر�س 

ال�سينمائي".
ال�سعي  �سيعزز  جديدة  دور  لبناء  "التخطيط  ان  وي��رى 

اجلاد يف هذا املجال".

بغياب �ضاالت العر�ص واجلمهور.. كرد�ضتان العراق ي�ضنع اأفلمًا �ضينمائية

خالل لقائه ال�شيدة دانيال ميرتان

ميــران: اأنــا �ضعيــدة الأن جهــودي وجهــود اخلرييــن يف دعــم الكــرد مل تذهــب �ضدًى

اأربيل/ املدى
كمال  كرد�ستان  ب��رمل��ان  رئي�س  رح��ب 
اخلليل  مدينة  بلدية  بوفد  كركوكي، 
الع�سيلي  خالد  برئا�سة  الفل�سطينية، 
رئي�س بلدية اخلليل وع�سوية اإ�سحاق 
وعدد  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ع�سو  ن�سته 
امل�سانع  اأ�سحاب  الأع��م��ال  رج��ال  من 

وال�سركات الفل�سطينية.
رئي�س  ا�ستعر�س  اللقاء،  م�ستهل  ويف 
ال���رمل���ان ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بني 

�سعب كرد�ستان وال�سعب الفل�سطيني، 
لنيل  التحرري  الن�سال  يف  ول�سيما 
بح�سب  وق���ال  امل�����س��روع��ة.  حقوقهما 
عالقات  كرد�ستان  ل�سعب  اإن  الرملان: 
التحررية  احلركة  مع  عريقة  تاريخية 
نف�سه  ويعتر  وق��ادت��ه��ا  الفل�سطينية 
مدافعًا عن حقوق الأخوة الفل�سطينيني 
الفل�سطينية  الق�سية  حتل  اأن  وياأمل 
من  ال�سلمية.  والو�سائل  احل��وار  عر 
جهته، قدم خالد الع�سيلي رئي�س الوفد 

لرئي�س  وتقديره  �سكره  الفل�سطيني 
اإقليم كرد�ستان على  الرملان وحكومة 

حفاوة ال�ستقبال. 
رئي�س  عبا�س  حم��م��ود  حت��ي��ات  ون��ق��ل 
برملان  لرئي�س  الفل�سطينية  ال�سلطة 
بزيارة  �سعادته  عن  وع��ر  كرد�ستان، 
وازدهار  تقدم  من  ي�سهده  وما  الإقليم 
وا�ستقرار، ثم اأ�سار اىل هدف زيارتهم 
ه����ذه وامل��ت��م��ث��ل يف اإق����ام����ة ع��الق��ات 
واأكد  وثقافية،  وجت��اري��ة  اقت�سادية 

الأم���وال  روؤو�����س  اأ���س��ح��اب  ا�ستعداد 
م�ساريع  يف  للم�ساهمة  الفل�سطينيني 
واأ�سار  اإقليم كرد�ستان.  ال�ستثمار يف 
الدين  �سالح  الكردي  القائد  دور  اىل 

الأيوبي يف حترير القد�س.  
ويف املقابل اأكد رئي�س برملان كرد�ستان 
للن�سال  ك��رد���س��ت��ان  و���س��ع��ب  دع���م���ه 
من  الفل�سطيني  لل�سعب  الدميقراطي 
وقدم  وحقوقه،  تطلعاته  حتقيق  اأجل 
موؤكدا  الرملان،  ومهام  دور  عن  نبذة 
مكونات  ب��ني  الأخ���وي  التعاي�س  على 
والرتكمان  الكرد  من  كرد�ستان  اإقليم 
وم�ساركتها  وغ��ره��م  والآ����س���وري���ني 
امل�سائل  اىل  اأ����س���ار  ك��م��ا  احل��ك��م.  يف 
الإقليم واحلكومة  العالقة بني حكومة 
الحت��ادي��ة، م��وؤك��دًا على ���س��رورة حل 
اإقليم  من  امل�ستقطعة  املناطق  م�ساكل 
من   140 امل���ادة  تنفيذ  ع��ر  كرد�ستان 
اأن  "رغم  وق���ال  ال��ع��راق��ي،  ال��د���س��ت��ور 
التاريخية  والوثائق  الأدل���ة  ع�سرات 
هذه  كرد�ستانية  تثبت  واجل��غ��راف��ي��ة 
جميع  ع��ل��ى  ينبغي  اأن���ه  اإل  امل��ن��اط��ق 
الأط���راف الل��ت��زام بتنفيذ امل��ادة 140 
التي متثل خريطة الطريق حلل م�سكلة 
اأننا  واأ���س��اف:  امل�ستقطعة"،  املناطق 
ن�سعى اىل منح احلق لل�سكان الأ�سليني 
لتلك املناطق ليقرروا باأنف�سهم امل�سر 

الإداري ملناطقهم.

ا�شتقبل وفد بلدية اخلليل الفل�شطينية

كركوكي: املادة 140 متثل خريطة الطريق حلل م�ضكلة 
املناطق امل�ضتقطعة وعلى اجلميع االلتزام بها

اأربيل/ املدى
اجلديدة  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  م�����س��اورات  اإط���ار  يف 
لإقليم كرد�ستان ا�ستقبل الدكتور برهم اأحمد �سالح 
املكلف بت�سكيل احلكومة، يف اأربيل، مر�سد احلركة 
الإ�سالمية يف كرد�ستان العراق ال�سيخ �سديق عبد 

العزيز والوفد املرافق له.
ب����رواري  اآزاد  ال����ذي ح�����س��ره  وخ����الل الج��ت��م��اع 
الدكتور  اأو���س��ح  املكلف،  احلكومة  رئي�س  ن��ائ��ب 
خطوات  الإ���س��الم��ي��ة،  احل��رك��ة  ل��وف��د  �سالح  ب��ره��م 

كرد�ستان اجلديدة، و�سروط  اإقليم  ت�سكيل حكومة 
التجربة  اأف�سل  ب�سكل  تخدم  بحيث  فيها  امل�ساركة 
برهم، بح�سب  الدكتور  واأكد  لالإقليم.  الدميقراطية 
يف  ال�����س��اد���س��ة  احل��ك��وم��ة  اأن   :PUKmedia
اأكرثية  ت�سم  عري�سة  قاعدة  ذات  �ستكون  الإقليم 
لكي  ال�سيا�سية،  والأط��راف  واملكونات  الجتاهات 
ي�ساهم اجلميع يف خدمة �سعب كرد�ستان وت�سبح 
املكت�سبات  وت��ط��وي��ر  ح��م��اي��ة  ح��ك��وم��ة  احل��ك��وم��ة 

ومعاجلة امل�ساكل.

اآزاد  بح�سور  �سالح  ب��ره��م  ال��دك��ت��ور  التقى  كما 
الكرد�ستاين  ال�سيوعي  احلزب  �سكرتر  ب��رواري، 
حكومة  ت�سكيل  معه  وبحث  �ساكر،  كمال  الدكتور 
الإقليم اجلديدة، واآلية م�ساركة الأحزاب واملكونات 

الكرد�ستانية فيها.
الأخرى  الأط��راف  م�ساركة  اأن  برهم  الدكتور  واأكد 
يف احلكومة �ستكون م�ساركة حقيقية، قائال: �سوف 
ن�ساهم معا يف حتمل م�سوؤولية حماية هذه التجربة 
احلكومي  الرنامج  ونطبق  بيننا  فيما  ونتعاون 

ال�سامل.
العام  الأم���ني  ع��م��رو مو�سى  بعث  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
الدكتور  اىل  تهنئة  برقية  العربية  ال��دول  جلامعة 
بت�سكيل  تكليفه  مب��ن��ا���س��ب��ة  ���س��ال��ح  اح��م��د  ب��ره��م 
اىل  م�سرا  كرد�ستان،  اإقليم  احلكومة اجلديدة يف 
اجل  من  والتن�سيق  الت�ساور  على  اجلامعة  حر�س 

دعم م�سرة العملية ال�سيا�سية، وجاء يف الرقية:
الثقة  مبنا�سبة  بالتهنئة  األيكم  اأتوجه  اأن  ي�سرين 
حكومة  برئا�سة  تكليفكم  عنها  يعر  التي  الكبرة 
عن  لكم  اأع��رب  ان  واأود  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم 
خال�س متنياتي بال�سداد والتوفيق، يف هذه املهمة 
الكبرة، ويل ثقة كبرة يف جناحكم مبا عرف عنكم 

من كفاءة ووطنية ونظرة �ساملة لالأمور.
ك��م��ا اغ��ت��ن��م ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة لأوؤك�����د ل��ك��م حر�سي 
ال�سخ�سي وحر�س اجلامعة العربية على موا�سلة 
م�سرة  دع��م  اج��ل  م��ن  معكم  والتن�سيق  الت�ساور 
اأبناء  ط��م��وح��ات  يحقق  مب��ا  ال�سيا�سية  العملية 
ال�سعب العراقي وي�سهم يف تعزيز وحدة وا�ستقرار 

العراق.
اأمتنى لكم ول�سعب كرد�ستان العراق العزيز مزيدًا 

من الرخاء والتقدم والزدهار.

برهم �ضالح يبحث مع احلركة االإ�ضلمية واحلزب 
ال�ضيوعي خطوات ت�ضكيل احلكومة

اأربيل/ املدى
اأعلنت �سركة طران اخلليج الناقلة الوطنية 
�سبكتها  تو�سيع  �سيتم  اأن��ه  البحرين  ململكة 
مدينتي  لت�سمل  العراقية  اجلمهورية  يف 
ال�سركة  ت��ق��وم  و���س��وف  واأرب���ي���ل،  ال��ن��ج��ف 
اأربيل  مدينة  اإىل  رحالتها  بت�سير  بالبدء 
ال�26 من  ابتداء من  اإقليم كرد�ستان  عا�سمة 
هذا ال�سهر بواقع ثالث رحالت يف الأ�سبوع، 
ياأتي  عندما  يومية  رحلة  ذل��ك  بعد  لت�سبح 

الوقت املنا�سب.
اإىل  رحالتها  يف  ال�سركة  ت�ستخدم  و�سوف 
 A320 مدينة اأربيل طائرة اإيربا�س من طراز

خالل اأيام الثنني والأربعاء واجلمعة.
ال��رح��الت اجلوية اىل  اإط��الق  وعقب جن��اح 

�سركة طران  فان  بغداد والنجف،  العا�سمة 
تهدف  املقبلني  ال�سهرين  م��دى  على  اخلليج 
�سوق  يف  ال��رائ��دة  ال�سركة  ت�سبح  اأن  اإىل 
مدن  ث��الث  اإىل  املنتظمة  ال��رح��الت  ت�سغيل 
العراق، وذلك من خالل اخلرة  رئي�سية يف 
ال�سركة  عليها  تعول  التي  واملعرفة  الكبرة 
ب��ع��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ع��دي��دة يف 

ال�سوق العراقي.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�سركة طران اخلليج 
 :PUKmedia بح�سب  امل��ج��ايل،  �سامر 
اإىل  لرحالتنا  الناجحة  الإط��الق  عملية  بعد 
العا�سمة بغداد، ي�سعدين اأن اأعلن ان مدينتي 
النجف واأربيل �ستكونان وجهتينا التاليتني 

وكل ذلك يف وقت ق�سر. 

ويعد هذا اإجنازا كبرا ل�سركة طران اخلليج 
التي تتطلع اإىل امل�ستقبل.

واأ�ساف: اإننا نتوقع اأن تكون الطلبات كبرة 
لل�سفر اإىل هذه املدن كنوع حلركة امل�سافرين 
تكونان  �سوف  اللتني  املحطتني  هاتني  يف 
فمدينة  املحطات،  من  الكثر  عن  خمتلفتني 
اأربيل عا�سمة اإقليم كرد�ستان، هي ثالث اأكر 
املدن العراقية، وتعتر املركز التجاري الأهم 

يف العراق.
وي��ت��م��ت��ع اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ب���ق���درات كبرة 
وتعمل  والغاز،  النفط  من  كبر  واحتياطي 
العمالقة  ال�سركات  م��ن  العديد  املنطقة  يف 
على  موزعة  �سركة   35 من  باأكرث  تقدر  التي 
20 دولة كانت قد وقعت على عقود ا�ستك�ساف 

للنفط والتطوير مع حكومة اإقليم كرد�ستان.
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ان  امل��ج��ايل:  واأك��د 
على  والعمل  التطوير  عملية  على  حتر�س 
املنطقة،  اإىل  ال�����س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ج���ذب 
اىل  ت�سعي  كما  البيئة،  رعاية  على  والعمل 
يف  ب��ق��وة  وال���س��ت��ث��م��ار  ال�سياح  ا�ستقطاب 
قطاع  ق��درة  نطاق  لتو�سيع  التحتية  بنيتها 

ال�سياحة.
جدولها  خططت  انها  اخلليج  طران  وقالت 
اأرب���ي���ل وغ��ره��ا من  ي�سمل  ال���ذي  ال��زم��ن��ي 
ال�سرق  يف  لتكمل  ال���ع���راق  يف  ال��وج��ه��ات 
وكذلك  ال��ن��ط��اق،  وا���س��ع��ة  �سبكة  الأو����س���ط 
لتوفر ات�سالت ممتازة للوجهات الرئي�سية 

على �سبكة خطوطها يف اآ�سيا واأوروبا.

PUKmedia/اأربيل
عقد عثمان �سواين وزير التخطيط 
يف   ، كرد�ستان  اإقليم  حكومة  يف 
م��وؤمت��رًا �سحفيًا،  ال���وزارة  دي��وان 
اأعلن خالله عن بدء اخلطوة الأوىل 
وهي  لل�سكان  العام  التعداد  لعملية 

عملية احل�سر والرتقيم.
يف  العملية  هذه  اإجن��اح  اجل  ومن 
اإطار حمكم  اإقليم كرد�ستان واإعداد 
دعا  التعداد،  لعملية  جيدة  وبداية 
كرد�ستان  �سعب  جماهر  ���س��واين 
اإح�ساء  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ت��ع��اون  اىل 

الإقليم وفرقها. 
واأ�سار �سواين اىل ان عملية احل�سر 
والرتقيم ت�سمل و�سع الأرقام واخذ 
ال�سكنية،  الوحدات  عن  املعلومات 
احل�سر  ع��م��ل��ي��ة  ���س��ت��ب��داأ  وق������ال: 
من  العملية  ه��ذه  وت��ت��م  وال��رتق��ي��م 
الأوىل  املرحلة  مراحل،  عدة  خالل 

يتم  ثم  املحالت  ح��دود  حتديد  هي 
و�سع اأرقام لها.

ا�ستخدام احدث  واأكد �سواين على 
ال��ع�����س��ري��ة يف ه��ذه  الأ����س���ال���ي���ب 
ال�سور  اح��دث  اىل  اإ�سافة  العملية 
العملية  ت�سمل  حيث  الف�سائية، 
املدن والق�سبات اإ�سافة اىل القرى.
املتنازع  امل��ن��اط��ق  وب��خ�����س��و���س 
عليها، اأكد وزير التخطيط ورئي�س 
اإقليم  يف  ل��ل��ت��ع��داد  العليا  اللجنة 
ت�سكيل جلنة وزارية  كرد�ستان عن 
كرد�ستان  اإقليم  بني  م�سرتكة  عليا 
رافع  برئا�سة  الحتادية  واحلكومة 
ال���وزراء  رئي�س  نائب  العي�ساوي 
وع�����س��وي��ة جل��ن��ة الإق��ل��ي��م ووزي���ر 
معنية  وزارات  واأرب���ع  التخطيط 
اإقليم  حمافظات  وحمافظي  اأخ��رى 
كرد�ستان لالإ�سراف على هذا التعداد، 
وقال: نحن ندرك مدى اأهمية اإجراء 

العملية يف هذه املناطق ب�سكل دقيق 
فيها،  القوميات  ن�سبة  حتدد  كونها 
اخل�سو�س  بهذا  النهائي  وال��ق��رار 
بني  بال�سرتاك  العملية  اإج��راء  هو 
واحلكومة  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
توجه  ان  اىل  م�����س��رًا  الحت���ادي���ة، 
الكرد�ستانية  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة 
جترى  اأن  ه��و  امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات 
وب�سكل  املحدد  وقتها  يف  العملية 

دقيق.
و���س��دد وزي����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط ع��ل��ى ان 
جيد  ب�سكل  ات��خ��ذت  ال���س��ت��ع��دادات 
اإقليم كرد�ستان للبدء يف عملية  يف 
عدد  تدريب  ومت  والرتقيم  احل�سر 

كبر من املعلمني.
اأ�سئلة  ع��ل��ى  ����س���واين  اأج������اب  ث���م 
حول  مت��ح��ورت  ال��ت��ي  ال�سحفيني 
التي  العملية  ه���ذه  اإج����راء  كيفية 

بداأت منذ يوم اأم�س الثالثاء.

اأربيــل اإىل  رحلتهــا  ت�ضيــري  تبــداأ  اخلليــج  طــريان  ت�ضكيل جلنة وزارية م�ضركة بني اأربيل وبغداد �ضركــة 
الإجراء التعداد ال�ضكاين يف املناطق املتنازع عليها

جانب من احتفالية افتتاح املدر�سة الفرن�سية

كركوكي مع رئي�س وفد بلدية اخلليل

وزير تخطيط االقليم يف املوؤمتر ال�سحفي

د. برهم �سالح مع ال�سيخ �سديق عبد العزيز


