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اأربيل/ املدى
بجهود  ب��ارزاين  م�سعود  كرد�ستان  اقليم  رئي�س  ا�ساد 
الأمريكيني  ال�سباط  وك��ب��ار  اجل���رالت  م��ن  جمموعة 
مدين  حاكم  اأول  كارنر  جي  اجلرال  �سمت  املتقاعدين 
ديل  واجلرال  الدكتاتوري  النظام  �سقوط  بعد  للعراق 
والعقيد ناب ودورهم يف حترير العراق وحماية �سعب 
كرد�ستان  �سعب  اأ�سدقاء  باأنهم  وو�سفهم  كرد�ستان، 

وعموم ال�سعب العراقي.
 جاء ذلك خالل لقاء ودي يف منتجع �سالح الدين ويف 
اقليم  يزور  الذي  بالوفد  القليم  رئي�س  ترحيب  �سياق 
كرد�ستان. من جانبهم اأبدى القادة الأمريكان املتقاعدون 
كرد�ستان  اق��ل��ي��م  ل��زي��ارة  ارت��ي��اح��ه��م   KRG بح�سب 
والتطور الكبري الذي ي�سهده القليم يف جمالت العمار 
والتنمية وا�ستتباب الو�سع الأمني وال�سيا�سي امل�ستقر 
ال�سداقة  ع��الق��ات  توا�سل  يف  رغبتهم  وج���ددوا  فيه، 
اأن  اىل  ون��وه��وا  كرد�ستان  اقليم  �سعب  مع  والتعاون 
العالقات  توطيد  م�ساعي  اط��ار  يف  تاأتي  هذه  زيارتهم 
القائمة بني الوليات املتحدة المريكية واقليم كرد�ستان 

باجتاه مرحلة اأكرث تقدمًا ومناء.

رئي�س �إقليم كرد�ستان ي�ستقبل جمموعة من كبار 
�ل�سباط �المريكيني �ملتقاعدين

اأربيل/ الوكالت 
 ي�����س��ارك امل��خ��رج ال��ك��ردي ���س��وك��ت اأم���ني ك��ورك��ي بفيلمه 
"جائزة  ق�سم  يف  البداية"  "�سربة  اجل��دي��د  ال�سينمائي 
يف  ال����دويل  ال�سينمائي  دب���ي  مب��ه��رج��ان  العربي"  امل��ه��ر 
لنيل  اأخ��رى  اأف��الم  ت�سعة  مع  ويتناف�س  ال�ساد�سة،  دورت��ه 
اجلائزة. �سرح بذلك املخرج �سوكت اأمني كوركي ، و ذكر 
دبي  مهرجان  يف  للم�ساركة  الم���ارات  اىل  �سيتوجه  اأن��ه 
ال�سينمائي الدويل، وهذه هي امل�ساركة الثانية للفيلم بعد 

م�ساركته يف مهرجان بو�سان بكوريا اجلنوبية.
اأنور،  وك��وف��ار  عطوف  �سوان  من  كل  "�سيح�سر  وا���س��ار 
املهرجان.  الفيلم يف  الفيلم عرو�س  الرئي�سني يف  املمثلني 
الول  العر�س  املهرجان،  يف  مرتني  الفيلم  �سيعر�س  كما 
�سيكون  م�ساء يوم ال�سبت القادم  يف مركز "م�سرح فري�ست 
غروب"،اأما العر�س الثاين ف�سيكون يف م�ساء يوم الثالثاء 
فيلم  اأن  يذكر  دب���ي.   مدينة  يف  مول"  "اأمارت  مركز  يف 
�سوكت  للمخرج  �سينمائي  فيلم  ثاين  البداية" هو  "�سربة 
عدة  على  احل��ائ��ز  الغبار"  "عبور  فيلم  بعد  ك��ورك��ي  ام��ني 
اجلديد  فيلمه  املخرج  �سور  دولية.  مهرجانات  يف  جوائز 
الكرد  املرحلون  الآن  فيه  يعي�س  حيث  كركوك  ملعب  يف 

العراقي  النظام  �سقوط  بعد  كركوك  اأه��ايل  من  العائدون 
ال�سابق )2003(. نال الفيلم يف اأول م�ساركة له يف الدورة 
الرابعة ع�سرة ملهرجان اأفالم بو�سان يف كوريا اجلنوبية، 
جائزتني، منها جائزة "امل�سرية اجلديدة" "30 الف دولر" 
وجائزة "الفيلم املختار من قبل احتاد نقاد الفيلم الدويل". 
الفيلم  عن  التايل  امللخ�س  للمهرجان  الر�سمي  املوقع  ن�سر 
عراقي  ملعب  يف  الفيلم  اأح����داث  يقول:"تدور  وال����ذي 
من  عائلة   300 فيه  تعي�س  ال��دم��ار،  من  يعاين  القدم  لكرة 
بلدة  ببناء  فقاموا  ال�سابق  النظام  �سردهم  الالجئني،الذين 
�سغرية من اأكواخ ال�سفيح. "اآ�سو" هو البن الأكرب لإحدى 
النبيلة، يقوم  بالقيم  يوؤمن  �ساب مثايل  الكردية،  العائالت 
بتنظيم مباراة لكرة القدم بني ال�سبية الكرد والعرب الذين 
اأخيه  عنهم وعن  للرتفيه  �سعيًا  وذلك  امللعب،  يعي�سون يف 
"هيلني"  ال�سغري من ناحية، ونيل اإعجاب جارته اجلميلة 
من ناحية اأخرى. ومع حلول املوعد املنتظر، تتحول حياة 
اأن  ُيذكر  ماأ�ساوي".  ح��ادث  اإث��ر  رهيبة  فو�سى  اإىل  ه��وؤلء 
الفرتة من 9  الدويل، يقام خالل  ال�سينمائي  مهرجان دبي 
ولغاية16  من ال�سهر اجلاري ، حيث ي�سارك فيه 168 فيلًما 

�سينمائًيا من 55 بلًدا يف �ستة ع�سر ق�سمًا يف املهرجان.

�لفيلم �لكردي )�سربة �لبد�ية( يف مهرجان 
دبي �ل�سينمائي �لدويل 

اأربيل / املدى
برهم  الدكتور  كرد�ستان  اقليم  حكومة  رئي�س  اأعلن   
الإقليم  بني  املالية  امل�ساكل  من  ج��زءًا  اأن  �سالح  احمد 
اأن  العراقي  املالية  وزير  ك�سف  فيما  حله،  مت  وبغداد 
450 مليار دينار �ستعود اىل الإقليم قبل انتهاء ال�سنة 

احلالية.
بيان  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  �سالح  واو�سح 
ج��رب وزي���ر امل��ال��ي��ة يف احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة وبايز 
طالباين وزير مالية اإقليم كرد�ستان، بح�سب)اآكانيوز(

اأ�سدرتا  والإق��ل��ي��م  الحت��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  "وزارتي  اأن 
وال�سرائب". اجلمارك  ب�ساأن  مهمة  قرارات  جمموعة 
وقال "متكنا اليوم من حل بع�س امل�ساكل العالقة وفقا 
عا�سمتنا  بغداد  نعد  "اأننا  اىل   م�سريًا  للد�ستور". 

ونعتز بها دوما".
ميزانية  م�سكلة  ح��ل  م��ن  ب��ع��د  نتمكن  "مل  وا���س��اف 
رئي�س  �سالحيات  �سمن  ت��دخ��ل  لأن��ه��ا  البي�سمركه، 

الوزراء الحتادي".
من جانبه، او�سح وزير مالية العراق الحتادي بيان 
ميزانية  من  دينار  مليار   450 جمدنا  قد  "كنا  ج��رب، 
عائدات  اإلينا  تعد  مل  لأن��ه��ا  كرد�ستان  اإقليم  حكومة 
اأم���وال  اإل��ي��ن��ا  حت��ول  اأن  على  اتفقنا  وق��د  اجل��م��ارك، 
العام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  امل��ب��ل��غ  ه���ذا  و�سي�سلهم  اجل��م��ارك 

احلايل".
وق���ال وزي���ر م��ال��ي��ة اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ب��اي��ز طالباين 
كله  العراق  يف  موحدة  اجلمركية  التعريفة  "�ستكون 
بدءا من اليوم، ونحن واثقون من اأن امل�ساكل �ستحل 
مالية  وزارتي  بني  الزيارات  تبادل  و�سي�ستمر  قريبا، 

القليم والعراق الحتادي".
كرد�ستان  اإقليم  حكومة  رئي�س  اأك��د  اخ��ر  جانب  م��ن 
�ستوا�سل  حكومته  اأن  �سالح  احمد  برهم  الدكتور 
�سيا�سة تطوير وتعزيز العالقات مع دول العامل بحيث 

تنعك�س ايجابًا على امل�سالح امل�سرتكة.
الإمارات  ا�ستقباله يف اربيل �سفري دولة   وقال خالل 
اأنه  اإب��راه��ي��م  عبدالله  ال��ع��راق  يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
الأو�ساع  من  ال�ستفادة  الإماراتية  ال�سركات  مبقدور 

كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  يف  وامل�ستتبة  امل�ستقرة  الأم��ن��ي��ة 
وا�ستثمار روؤو�س الأموال فيه، وجعل اإقليم كرد�ستان 
بوابة لتنفيذ امل�ساريع ال�ستثمارية يف عموم العراق.

من جانبه هناأ ال�سفري الإماراتي با�سم دولة الإمارات 
احلكومة  ت�سكيل  مبنا�سبة  �سالح  ب��ره��م  ال��دك��ت��ور 
تنظر  الإم��ارات  دولة  اأن  موؤكدًا  الإقليم،  يف  اجلديدة 
تبنى  اأن  متمنيًا  كرد�ستان،  اإقليم  اإىل  بالغ  باهتمام 

عالقات جيدة بني اجلانبني.
 وك���ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة اق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان اآزاد 
برواري قد ا�ستقبل يف وقت �سابق  يف ديوان جمل�س 
الم���ارات  �سفري  اب��راه��ي��م  عبدالله  ال�سيخ  ال����وزراء، 

العربية املتحدة لدى العراق.
بني  العالقات  تر�سيخ  على  اجلانبان  اكد  اللقاء  ويف 
واقليم  ع��ام  ب�سكل  وال��ع��راق  العربية  الم���ارات  دول��ة 

كرد�ستان ب�سكل خا�س.
عاليا،  كرد�ستان  اقليم  حكومة  رئي�س  ن��ائ��ب  وق��ّي��م 
جتاه  العربية  لالمارات  اليجابي  والدور  ال�سيا�سات 
حذو  اأخ���رى  عربية  دول  حت��ذو  اأن  متمنيا  ال��ع��راق، 
هذا البلد للتعامل مع مكونات ال�سعب العراقي ب�سكل 
م�سلحة  يف  ي�سب  ال�سيا�سات  هذه  اتباع  لن  مت�ساو 

دولهم والعراق معا.
يف  وعملهم  الماراتيني  الأعمال  رج��ال  دور  ثمن  كما 
ال��ع��راق. واك���د على اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة م��ن الج���واء 
والت�سهيالت  كرد�ستان  اقليم  يف  امل��ت��وف��رة  املالئمة 
التي تقدمها حكومة اقليم كرد�ستان لل�سركات من اجل 
اعلن  اخل�سو�س  وبهذا  فيه.  كبرية  م�ساريع  تنفيذ 
نائب رئي�س حكومة اقليم كرد�ستان ان حكومة القليم 
ال�سيا�سية  عالقاتها  توطيد  اج��ل  م��ن  ج��اه��دة  تعمل 
العربية وتعتربها �سديقة  والقت�سادية مع المارات 

حميمة لها.
واأكد ال�سفري الماراتي اأن �سيا�سات بالده ثابتة جتاه 
العراق وبدل عن تدخالتها يف �سوؤون العراق تتمنى 
امل�ساركة يف عمليات العمار. م�سيدا بالتطورات التي 
متمنيا  كافة،  امل��ج��الت  يف  كرد�ستان  اقليم  ي�سهدها 

النجاح لتجربة القليم وتوطيد عالقات بالده معه.

بغد�د و�أربيل تتفقان على حل جزء من 
�مل�ساكل �ملالية

اأربيل/ املدى
اأن  بغداد  ل��دى  الرتكي  ال�سفري  ق��ال   
لقيام  مالئم  مكان  كرد�ستان  اإقليم 

ال�سركات العاملية بال�ستثمار فيه.
اأوزج��ل��ي��ك بح�سب  م���راد  واأو����س���ح 
)اآكانيوز( "خالل زيارتي اإىل الإقليم 
اجتمعت مع رئي�س الإقليم ومع وزير 
واأكدنا  الربملان،  ورئي�س  الداخلية 
على تطوير العالقات ال�سيا�سية بني 
ال�سركات  ت�سجيع  وك��ان  اجلانبني، 
الإقليم  يف  ال�ستثمار  على  الرتكية 

واحدا من حماور بحثنا".
م�سوؤويل  م��ع  "مت  اأوزج��ل��ي��ك  وق���ال 
قن�سلية  فتح  ع��ن  احل��دي��ث  الإق��ل��ي��م 
تركية فيه".وبني ال�سفري الرتكي اأن 
"رئي�س الإقليم م�سعود بارزاين اأكد 
على تطوير العالقات ال�سيا�سية بني 
ارتياحه  ع��ن  وع��رب  وتركيا  الإقليم 
لالنفتاح الرتكي من اأجل حل امل�ساألة 
الكردية، والعالقات الآن مت�سي نحو 

مرحلة جديدة تريح اجلانبني". 
�سركة   200 ن��ح��و  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

تركية تعمل الآن يف اإقليم كرد�ستان 
مالئمة  الإقليم  اأج���واء  اأن  يعني  ما 
العامل  �سركات  قبل  م��ن  لال�ستثمار 
واأن����ه مي��ك��ن ات��خ��اذ الإق��ل��ي��م حمطة 
تنطلق منها اأعمالها اإىل �سائر اأنحاء 

العراق.
لدى  ال��رتك��ي  ال�سفري  اأن  اإىل  ي�سار 
اأيام  قبل  اأربيل  قد و�سل  كان  بغداد 
وعقد �سل�سلة لقاءات واجتماعات مع 
م�سعود بارزاين رئي�س الإقليم وعدد 

من م�سوؤوليه.

�سفري تركيا: �إقليم كرد�ستان مكان مالئم لال�ستثمار

اربيل/�سايل جودت
تقدمي  �سرورة  امني  حمد  جميد  الدكتور  واملوؤنفلني  ال�سهداء  �سوؤون  وزير  اكد 
اخلدمات  تقدمي  تعيق  التي  املوجودة  امل�ساكل  وحل  ال�سهداء  ل��ذوي  اخلدمات 
لهم واعطاء اهتمام اكرب مبلف املوؤنفلني والعمل على التعريف بعمليات البادة 
هادي  ن��وزاد  اربيل  حمافظ  ا�ستقباله  خالل  و�سدد  دوليا.  الكرد  �سد  اجلماعية 
وموؤ�س�سات  املحافظة  بني  والتعاون  التن�سيق  اهمية  على  عبدالله  طاهر  ونائبه 
الوزارة خدمة لذوي ال�سهداء. م�سريًا اىل حماولت الوزارة رفع املقابر اجلماعية 
وم�ساندته  دعمه  عن  اربيل  حمافظ  وع��رب  ذويهم.  اىل  املوؤنفلني  رف��ات  واإع���ادة 

لوزارة �سوؤون ال�سهداء واملوؤنفلني لجناح مهامها خدمة لذوي ال�سهداء.

�سوؤون �ل�سهد�ء و�ملوؤنفلني توؤكد 
�سعيها  �ىل تقدمي �ف�سل �خلدمات 

 PUKmedia / القاهرة
وال�سوؤون  الوق����اف  وزي���ر  ال��ت��ق��ى 
كامل  كرد�ستان  اقليم  يف  الدينية 
امل�سرية  العا�سمة  يف  علي  احل��اج 
القاهرة، مع نظريه امل�سري الدكتور 
زق����زوق، بح�سور  ح��م��دي  حم��م��ود 
ال�سيخ ماجد احلفيد رئي�س وفد ائمة 
امل�ساركني  القليم  جوامع  وخطباء 
التي  الوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب���ال���دورة 
لعلماء  ال��ع��امل��ي��ة  ال��راب��ط��ة  ت�سيفها 

الزهر ال�سريف.
الدكتور  رح��ب  اللقاء  م�ستهل  ويف 
حم����م����ود ح����م����دي زق��������زوق وزي����ر 
وزارة  ب���وف���د  امل�����س��ري  الوق������اف 
الوق�����اف وال�������س���وؤون ال��دي��ن��ي��ة يف 
بكم  نرحب  ق��ائ��ال:  كرد�ستان  اقليم 
الزيارة  ب��ه��ذه  م�����س��رورون  نحن  و 
عالقات  ك��رد���س��ت��ان  وب���ني  وب��ي��ن��ن��ا 
�ساء  وان  ومتينة  واخ��وي��ة  ق��دمي��ة 
الفرتة  يف  وتعمقا  وثوقا  متتد  الله 
القادمة عن طريق التعاون يف جميع 

علمت  وكما  تخ�سنا.  التي  املجالت 
ان هناك يف جامعة الزهر جمموعة 
من الدعاة الكرد م�ساركني يف دورة 
تدريبية وهذه بداية موفقة ان �ساء 
الله. وا�ساف الدكتور زقزوق: نحن 
املنح  من  عدد  لتقدمي  ا�ستعداد  على 
يف  للدرا�سة  كرد�ستان  من  للطالب 
للتعاون  جديدة  اف��اق  وفتح  الزه��ر 
كرد�ستان  يف  الوق����اف  وزارة  م��ع 
التي  امل��ط��ب��وع��ات  ط��ب��ع  يف  تتمثل 
ت�سدرها وزارة الوقاف او ي�سدرها 
ال�سالمية  لل�سوؤون  العلى  املجل�س 
واي�سًا يف  الوق��اف  ل��وزارة  التابع 
جم���ال ت���ب���ادل اخل�����ربات ووج��ه��ات 
الدعاة  بتدريب  يتعلق  فيما  النظر 
وتنظيم الوقت وامور امل�ساجد وكل 
المور التي تهتم بها وزارة الوقاف 
ال�ستعداد  امت  على  ونحن   . لديكم 
ابعد  واىل  ال�سدد  هذا  يف  للتعاون 
امل�سلحة  م��ن  ون��ع��ت��ربذل��ك  احل���دود 
�سباقني  نكون  ان  ويجب  ال�سالمية 

وزارة  تطلبها  مطالب  اي  تنفيذ  اىل 
الوقاف يف كرد�ستان ما دام ذلك يف 
ونحن  وقدرتنا  اخت�سا�ساتنا  اطار 
على امت ال�ستعداد لهذا ان �ساء الله 
اي  او  مقرتحات  اي  تقدمي  ونرجو 
كل  نلبي  الله  �ساء  وان  ا�ستف�سارات 

ماتطلبونه ونحن �سعداء بكم".
وح��ول ال���رواق ال��ك��ردي يف الزهر 
حممود  ال���دك���ت���ور  اك����د  ال�����س��ري��ف 
جامعة  يف  ك���ان  زق������زوق:  ح��م��دي 
ال��ع��ل��وي �سيء  ال��ط��اب��ق  الزه���ر يف 
الجانب  الطالب  وكان  اروقة  ا�سمه 
يف  دائ��م��ة  اق��ام��ة  ويقيمون  ي��اأت��ون 
للجميع  ه��ي  وم�سر  الروق����ة  ه��ذه 
وال��ت�����س��ام��ح ال��دي��ن��ي وا���س��ح و ان 
مل���ن يريد  اب����واب����ه  ي��ف��ت��ح  الزه������ر 
الدرا�سة على اي مذهب من املذاهب 
. وحتى  م��ع��ام��ل��ة واح����دة  وي��ع��ام��ل 
ال�����س��ي��خ ���س��ل��ت��وت رح���م���ه ال���ل���ه يف 
اخلم�سينيات من القرن املا�سي وكان 
�سيخًا لالزهر قال: ملاذا لتدر�س كلية 

اي�سًا  اجلعفري  امل��ذه��ب  ال�سريعة 
ادخ��ل املذهب اجلعفري  ال��ذي  وه��و 
ال�سريعة ونحن يف  كلية  مناهج  يف 
ال�سالمية  لل�سوؤون  العلى  املجل�س 
ال�سالمي  للفقه  مو�سوعة  ن�سدر 
امل���و����س���وع���ة لت�������س���م فقط  وه������ذه 
مذاهب  ثمانية  بل  الربعة  املذاهب 
وق���د ي��ك��ون ال��ب��ع�����س ق��د اخ��ط��اأ يف 
فله  اخطاأ  اذا  املجتهد  ولكن  وجهته 
نحن   . اج��ران  فله  ا�ساب  واذا  اجر 
موجودون ونتعاون مع اجلميع يف 

كل ماير�سي الله �سبحانه وتعاىل. 
ان الروقة الن يعو�س  وا�سار اىل 
ال�سالمية  ال��ب��ع��وث  مب��دي��ن��ة  عنها 
فالروقة  ك��ث��رية.  بنايات  فيها  لن 
اعدادا حمدودة لن  كانت ت�ستوعب 
الرواق يف جامعة الزهر هو غرف 
لكن  اك��رث  او  غ��رف��ة  مئة  اىل  ت�سل 
ال�سالمي  ال��ع��امل  اب��ن��اء  ك��ل  لت�سع 
تابعة  ال�سالمية  البعوث  ومدينة 

ل�سيخ الزهر .
وال�سوؤون  الوق����اف  وزي���ر  ووج���ه 
الدعوة  كرد�ستان  اقليم  يف  الدينية 
اقليم  ل����زي����ارة  امل�������س���ري  ل��ن��ظ��ريه 
م���ن تقدم  ي�����س��ه��ده  مل���ا  ك���رد����س���ت���ان 
العلمية  امل��ج��الت  كافة  يف  وت��ط��ور 
وال���ع���م���ران���ي���ة. ووع������د ال���دك���ت���ور 
حم����م����ود ح����م����دي زق��������زوق وزي����ر 
الزيارة  بتلبية  امل�����س��ري  الوق����اف 
يف اق����رب وق���ت مم��ك��ن. ك��م��ا طلب 
الدينية  وزي��ر الوق���اف وال�����س��وؤون 
امل�سرية  الوق����اف  وزارة  م��واف��ق��ة 
على ايفاد �ستة تدري�سيني للعمل يف 
مبعدل  القليم  يف  الزهرية  املعاهد 
ا�سحاب  م��ن  ازه��ري��ني  تدري�سيني 
من  حمافظة  لكل  العلمية  ال��ك��ف��اءة 
بال�سافة  كرد�ستان  اقليم  حمافظات 
اىل زيادة املنح الدرا�سية يف جامعة 
الطلبة  وم�ساعدة  ال�سريف  الزه��ر 
الكرد املوجودين يف مدينة البعوث 
من  ايجابيا  ال��رد  وك��ان  ال�سالمية. 
الذي  امل�سري  الوق���اف  وزي��ر  قبل 
لتوا�سل  وزارت������ه  ا���س��ت��ع��داد  اك����د 
وزارة  م���ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال���ت���ع���اون 
الوقاف وال�سوؤون الدينية يف اقليم 
كرد�ستان مبا يخدم امل�سرية العلمية 

بني اجلانبني.

�آفاق للتعاون �مل�سرتك بني �أوقاف �القليم ونظريتها �مل�سرية
PUIKmedia / اربيل

منذ  كرد�ستان  اإقليم  عا�سمة  �سهدت 
مازالت  غزيرة  امطار  هطول  يومني 

م�ستمرة.
وبداأت المطار بالهطول منذ منت�سف 
ليلة اول ام�س، حتى �سباح الربعاء، 
فيما �سهدت انخفا�س درجات احلرارة 
وامتالأت  المطار،  ت�ساقط  بداية  مع 

اأغلب الطرق وال�سوارع باملياه .
مدير  م��ع��اون  اب��راه��ي��م  فا�سل  وق���ال 
املحافظة  يف  اجل��وي��ة  الن����واء  ق�سم 
اأن معدل املطار يف املنطقة بلغ 11.3 
يف اربيل و 20.7 يف م�سيف �سالح 

خالل اليومني املا�سيني.
واأ�ساف ابراهيم "يحتمل ان تتعر�س 
حرارة  ب��درج��ات  �سباب  اىل  املنطقة 
متغرية  ري���اح  م��ع  اق��ل  او  مت�ساوية 
تتحول  درج���ات   10 اىل   5 �سرعتها 
فيما  غ��رب��ي��ة،  �سمالية  اىل  تدريجيا 
 5 املطر  اث��ن��اء  ال��روؤي��ة  م��دى  �سيكون 
اىل 7 كم واثناء ال�سباب تقل عن ذلك 

بكثري" . 

�أمطار غزيرة 
يف �أربيل 

ال�سليمانية / املدى  
اإقليم  حكومة  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  قال 
مقر  زيارته  خالل  الدين  العزيزعالء  د.دلورع��ب��د  كرد�ستان 
اإن  الأرب��ع��اء،  ام�س  ال�سليمانية،  يف  التقني  التعليم  هيئة 
�ستتمتع  الأخ��رى  الأكادميية  وموؤ�س�ساته  الإقليم  جامعات 
با�ستقاللية اأكرب لتتمكن من اأداء دورها والنهو�س بر�سالتها 

على اأكمل وجه.
واأ�ساف د.عالء الدين خالل لقائه رئي�س الهيئة رو�ستم عزت 
الفر�سة  اتاحة  "�ست�سهد  املقبلة  املرحلة  اأن  وجمل�سها  طاهر 
الكاملة للجامعات والهيئات العلمية التابعة للوزارة لتمار�س 
با�ستقاللية  وال��رتب��وي��ة  العلمية  ر�سالتها  وت���وؤدي  مهامها 
تتنا�سب مع مكانتها املرموقة يف املجتمع. م�سريا اإىل اأن دور 
الوزارة ينبغي اأن "يقت�سر على الإ�سراف واملتابعة وتقدمي 
الكليات  وعمداء  الهيئة  رئي�س  الوزير  وطالب  الت�سهيالت". 
واملعاهد التقنية التابعة لها بالرتقاء بجودة الداء ومراعاة 
احتياجات املجتمع الكرد�ستاين و�سوق العمل". مبينا اأن من 
"اإعداد  حاليا  الإقليم  يف  العايل  التعليم  قطاع  واجبات  اأهم 
العاملية  املعايري  وف��ق  على  وتقنيا  علميا  موؤهلني  خريجني 
ويتمتعون بالقدرة على النخراط يف �سوق العمل والإ�سهام 
الوزير  به".وك�سف  والرت��ق��اء  كرد�ستان  اإقليم  تنمية  يف 

الوطني  املركزي لالحتاد  الدين  بح�سب موقع العالم  عالء 
جلنة  ل�"ت�سكيل  الإق��ل��ي��م  حكومة  ت��وج��ه  ع��ن  ال��ك��رد���س��ت��اين 
متخ�س�سة من وزارات التعليم العايل والتخطيط والرتبية 
لتحديد احتياجات الإقليم من التخ�س�سات املختلفة وال�سعي 
التنمية  احتياجات  يراعي  م��درو���س  علمي  بنحو  لتاأمينها 

و�سوق العمل".
وا�ستمع د.دلورعبد العزيز عالء الدين خالل اجتماعه باملالك 
القيادي يف الهيئة اإىل �سرح مف�سل لواقع عملها واحتياجاتها 
عزت  رو�ستم  رئي�سها  قدمه  وعقبات  م�ساكل  من  تعانيه  وما 
بالهيئة  املرتبطة  التقنية  واملعاهد  الكليات  وعمداء  طاهر، 

الذين ح�سروا الجتماع.
اأفكارهم ومقرتحاتهم  ب�"تقدمي  وطالب الوزير املالك املتقدم 
لالرتقاء بواقع العمل لدرا�ستها والنظريف اإمكانية حتقيقها"، 
يف  ل�سيما  احتياجاتها  لتاأمني  للهيئة  الدعم  ب�تقدمي  واع��دا 
الزيارة  خ��الل  ال��وزي��ر  وراف���ق  الداخلية".  الأق�����س��ام  جم��ال 
ود.كرمي  اخليالين  د.برييوان  ال��وزارة  م�ست�ساري  من  كال 
الوزارة  الدرا�سات يف  لدائرة  العام  املدير  عبدول ف�سال عن 
اإطار  تاأتي يف  الوزير  زيارة  اأن  يذكر  عزيز.  د.حممد �سابر 
جولة تفقدية يقوم خاللها بزيارة جامعة ال�سليمانية والهيئة 

الكرد�ستانية للبحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية.. 

وزير�لتعليم �لعايل: جامعات �الإقليم �ستتمتع 
با�ستقاللية �أكرب

اأربيل/ املدى
لالإن�ساءات  دوليا  معر�سا  اربيل  حمافظة  ت�سيف 
و�سناعة احلجر والرخام ال�سبوع املقبل مب�ساركة 

نحو 200 �سركة حملية وعربية ودولية.
وقال رئي�س املعر�س عبدالله اأحمد بح�سب )اآكانيوز( 
و�سناعة  والبلديات  لالإن�ساءات  دوليا  "معر�سا  اإن 

كانون   17-13 الفرتة  يف  �سيقام  والرخام  احلجر 
الأول )دي�سمرب( على اأر�س معر�س اأربيل الدويل"، 
م�سريا اىل ان "املعر�س �سيقام من قبل ق�سم معر�س 
���س��رك��ة برياميد�س  م��رك��ز  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اأرب���ي���ل 
الرتكية". واو�سح ان "80% من ال�سركات امل�ساركة 
عربية  �سركات  و%10  حملية  �سركات  و%10  تركية 

الإقليم  اىل  الآن  ح��ت��ى  و���س��ل��ت  وق���د  واأج��ن��ب��ي��ة، 
معرو�سات 170 �سركة".

ل�سيما  مهما  �سيكون  "املعر�س  اأن  احمد  وا�ساف 
وال�سناعة  البلديات  ب�����س��وؤون  املعنية  ل��ل��وزارات 
ومديريات البلديات و�سي�سكل اأ�سا�سا مهما وم�ساندة 

لقطاع البلديات".

دهوك / املدى
مركز  ده��وك  جامعة  يف  افتتح 
النكليزية  ال��ل��غ��ة  لم��ت��ح��ان��ات 
"توفل"  ب��ه��ا  ال��ن��اط��ق��ني  ل��غ��ري 
بدعم م�سرتك من فريق الإعمار 
اإقليم  يف  الأم��ريك��ي  الإق��ل��ي��م��ي 
ك��رد���س��ت��ان وج���ام���ع���ة ده����وك. 

مديرة  ح���م���ودي  رن����د  وق���ال���ت 
�سوا" اإن  بح�سب"راديو  املركز 
املركز اجلديد والأول من نوعه 
دعم  يف  �سي�سهم  املحافظة  يف 
اجلامعات  يف  الطلبة  درا���س��ة 
املركز  اأن  م�����س��ي��ف��ة  ال��ع��امل��ي��ة. 
على  للتدريب  دورات  يت�سمن 

يحتاجه  "الذي  التوفل  امتحان 
ج���م���ي���ع ال���ط���ل���ب���ة امل��ت��وج��ه��ني 
للدرا�سة خارج العراق". وحول 
قالت  امل���رك���ز  ت��اأ���س��ي�����س  ف���ك���رة 
جامعة  من  جاءت  اإنها  حمودي 
فريق  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ده�����وك 
الإع���م���ار الإق��ل��ي��م��ي الأم��ريك��ي 

يف  الأم��ريك��ي��ة  لل�سفارة  التابع 
بغداد". 

وح�سب  امل��رك��ز  ه��ذا  و�سي�سهم 
القائمني عليه يف م�ساعدة طلبة 
اإكمال  على  العليا  ال��درا���س��ات 
العاملية  درا�ستهم يف اجلامعات 

يف 130 دولة. 

�أربيل ت�سيف معر�سا دوليا لالإن�ساء�ت �ال�سبوع �ملقبل 

�فتتاح مركز المتحانات �للغة �الإنكليزية يف دهوك

فقد�ن وثيقة
مركز �سرطة الأمني

2009/12/8
اجلديدة  بغداد  حمكمة  حتقيق  قا�سي  ال�سيد 

املحرتم
اأحال اإلينا �سيادتكم طلب املخرب )ح�سن هادي 
فقدان  ح��ول  اإخ��ب��ار  ت�سجيل  وطلب  روك���ان( 

الوثيقة املدر�سية ق�ساء وقدر..
جهة  واإ�سعار  الإخ��ب��ار  وطلب  اأق��وال��ه  دون��ت 

الإ�سدار وربطت مع الأوراق..
القرار  ب��اإع��ط��اء  واأم��رك��م  ب��الط��الع  للتف�سل 

املنا�سب مع التقدير..
�س.ت
م اأول
عبا�س عبد حميدي  

�ع��الن��ات
تدعو ال�سركة العامة ل�سناعة الزيوت النباتية.. احدى ت�سكيالت وزارة ال�سناعة واملعادن املقاولني كافة من ذوي 
اخلربة والخت�سا�س والكفاءة وامل�سجلني يف الهيئة العامة لل�سرائب ال�سرتاك يف مناق�سة )نقل منت�سبي م�سانع 
ال�سركة يف بغداد والدارة العامة( وميكن احل�سول على �سروط املناق�سة من الق�سم القانوين يف مقر ال�سركة لقاء 
مبلغ قدره )50000( خم�سون الف دينار تدفع لمانة ال�سندوق غري قابلة للرد على ان تقدم العطاءات بثالثة ظروف 
للم�ستم�سكات  املادة الول فني والثاين جتاري والثالث  ال�سركة ورقم املناق�سة وا�سم  خمتومة مثبت عليها ا�سم 
املطلوبة ومرفق بو�سل ال�سراء والتامينات الولية مقدارها 1% من قيمة العطاء ب�سك م�سدق او كفالة م�سرفية 
ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاءات هو  لقبول  اخر موعد  وان  بال�سركة  العطاءات اخلا�س  تودع يف �سندوق 
الحد امل�سادف 2009/12/20 ويتم فتح العطاءات يف بداية الدوام الر�سمي لليوم التايل لغلق املناق�سة بح�سور 
الراغبني من مقدمي العطاءات اوممثليهم و�سيتم عقد موؤمتر لالجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني يف املناق�سة قبل  
ا�سبوع من تاريخ الغلق اعاله وكل عطاء يرد بعد هذا التاريخ يهمل وان ال�سركة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات 

وان اجور العالن يتحملها من حتال عليه املناق�سة.
ال�سركة العامة ل�سناعة الزيوت النباتية 
infor@vegoil-iraq.com

اعـــــالن 
مناق�سة رقم )33/م/ز ن ب/2009(

الرئي�س بارزاين مع كارتر

وزير اوقاف االقليم مع نظريه امل�صري


