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رئيس برملان كردستان كمال كركوكي في لقطة تذكارية مع الوفد اإلعالمي الكويتي والسفيرين بحر العلوم وعلي املؤمن

أحمد بهبهاني يقدم درعا تذكارية لكمال كركوكي

رئيس وزراء كردستان برهم صالح متوسطا أحمد بهبهاني والزميل عدنان الراشد والسفير محمد حسني بحر العلوم وعماد بوخمسني

كركوكي: الكويت بعيدة جغرافيًا عن كردستان 
لكنها قريبة من قلوب الشعب الكردي

اإلره�اب موجود ف�ي العالم كله وجماعة أنصار اإلس�الم حاولوا تش�ويه الدين ويرتكب�ون جرائم في جمي�ع أنحاء العراق

برهم صالح: األكراد يتفهمون مخاوف وقلق 
الكويتيين من تطور العالقات بين البلدين

كونا: شدد رئيس مجلس الوزراء في اقليم 
كردس���تان العراق د.بره���م صالح على تفهم 
الشعب الكردي  القلق واملخاوف التي تساور 
الكوي���ت من بعض التطورات في العالقة بني 
العراق والكويت وضرورة سعي البلدين الى 

تبديدها.
ودع���ا صالح خالل لقائ���ه الوفد االعالمي 
الكويتي دعال العراق والكويت الى ان يكونا 
شريكني في احلرص على مستقبلهما ومستقبل 
العالقة بينهما مضيفا »اننا نريد عراقا مساملا 
مع شعبه وجيرانه وان املساهمة في بناء الدولة 
الدميوقراطية مسؤولية كل الدول والشعوب 

التي عانت من الظلم«.
ورحب بزيارة الوفد االعالمي الكويتي معربا 
عن السرور لتلك الزيارة ملا يرى فيها من دالالت 
كبيرة وبوادر إلقامة عالقات جيدة وشعبية 

بني اجلانبني الكويتي والعراقي.
وقال ان الشعب الكردي يتفهم معاناة الشعب 
الكويتي الس���يما انه عانى كما عانى األكراد 
بشكل مباشر من ظلم رئيس النظام السابق 
واضطهاده ومن الكوارث التي جلبها على بالده 
»ولدين���ا تعاطف كبير وحقيقي مع أهلنا في 
الكويت ونعذرهم ف���ي مخاوفهم وقلقهم من 
بعض التطورات في شأن العالقة بني العراق 

والكويت«.
وذك���ر صالح ان من مصلح���ة اجلميع ان 
يكون هناك نظام دميوقراطي في العراق حتى 
ال تتكرر مآسي صدام حسني، داعيا الى وجود 
ضوابط دميوقراطية وضمانات دستورية بهذا 

الصدد.
وقال ان تعزيز التجربة الدميوقراطية والعمل 
على ضمان االستقرار السياسي سيكون رافدا 
من روافد تعزيز الوضع السياسي في البالد 
مضيفا انه »كانت هناك مغالطات كثيرة ترتكب 
بحق الش���عب الكردي تبني بعد سقوط نظام 

صدام عدم صحتها«.
وذكر ان للكويت أميرا وشعبا مكانة خاصة 
ومتميزة في قلوب أهل اقليم كردستان مستذكرا 
ما قدمته الكويت للشعب الكردي من مساعدات 
ايام الش���دة »ولنا مع الكويت على املستوى 
الش���خصي عالقات ممتازة وحقيقية وثابتة 
ميكن ان تكون اساسا ننطلق منها حلل الكثير 

من املشاكل«.
واش���اد مبا تتمتع به الصحافة الكويتية 
من حري���ة وموضوعية في الط���رح »وهذه 
الصحافة احلرة احد االعمدة االساس���ية ألي 
نظام دميوقراطي« داعيا االعالم الكويتي الى 
فتح مكاتب له في اقليم كردس���تان والتي من 
ش���أنها تعزيز الروابط بني البلدين الشقيقني 

في مجاالت عدة.
واشاد باملؤسسات الدميوقراطية الكويتية 
واصفا اياها بأنها ذات ثقل ووزن »ولكم احلق 
ان تفتخروا مبجلس االمة والصحافة الكويتية 
التي تتميز بالريادة في العالم العربي واالسالمي 

ككل«.
وقال ان الكويت بلد صغير بعدد س���كانه 
لكنه كبير بثقافته وحضوره بني بلدان العالم 
السيما على املستوى السياسي في اشارة الى 
»الدور الكبير« الذي تؤديه الصحافة الكويتية 

في هذا الشأن.
ورأى ان الع���راق ميث���ل حالي���ا الفرصة 
االقتصادية الكبرى في العالم بأسره ملا ميلكه 
من احتياطيات نفطية كبيرة كما انه مقبل على 
تطورات اقتصادية كبيرة في جميع القطاعات 

اخلدمية وغير اخلدمية.
واش���ار الى ما يتمتع به اقليم كردس���تان 
من استقرار امني وسياسي وبيئة استثمارية 

وتشريعية واعدة معربا عن االمل في ان »يجد 
املستثمر في كردستان منطلقا لالستثمار في 

مناطق العراق كافة«.
واكد ع���دم وج���ود أي مش���كلة امنية او 
بيروقراطية تواجه املستثمر اذا اراد االستثمار في 
اقليم كردستان مضيفا ان أي مستثمر »يستطيع 
ان يؤسس في االقليم قاعدة له ومنطلقا للدخول 

في مناطق أخرى بالعراق«.
وعن االس���تثمارات الكويتي���ة في االقليم 
ق���ال صالح انها تتركز ف���ي قطاع االتصاالت 
»واالستثمار الكويتي في االقليم قليل مقارنة 
باالستثمار التركي الذي يحتل املرتبة األولى 

يليه االستثمار اللبناني«.
واوضح ان حجم االنفاق احلكومي في اقليم 
كردستان يبلغ نحو عشرة مليارات دوالر سنويا 
لكن حجم االستثمار اخلاص جتاوز 13 مليار 
دوالر ف���ي املجاالت املختلفة مؤكدا ان االقليم 

»في بدايات االنطالق« في هذ املجال.
وعن مجاالت االستثمار في اقليم كردستان 
قال صالح ان قط���اع الطاقة والكهرباء يحتل 
مرتبة متقدمة السيما ان هناك حاجة متزايدة 
للطاقة الكهربائية في االقليم وفي باقي محافظات 
العراق نتيجة توس���ع االقتصاد »لذا اجتهنا 
الى القطاع اخلاص للمساهمة في ذلك« مبينا 
ان محافظة دهوك في االقليم شهدت قبل ايام 

تدشني وحدة جديدة النتاج الكهرباء.
وذكر ان حكومة االقليم متكنت من تطوير 
قطاع النفط والغاز »وهناك استثمارات كبيرة 
في هذا القطاع وش���ركات كبيرة دولية تعمل 

فيه وكذلك في مجال املصافي النفطية«.
وكشف صالح عن نية حكومة االقليم تطوير 
الس���ياحة ملا يتميز به االقلي���م من مقومات 
س���ياحية كبيرة من خ���الل التخطيط لبناء 
منتجعات س���ياحية اضافة ال���ى االجتاه الى 
االستثمار في مج��ال الزراع��ة وف��ي مج��ال 

البنى التحتية.
وعن تس���يي��ر خط طيران مباش���ر ب��ني 
الكويت واقليم كردست���ان قال ان القضي���ة 
متعلقة باتفاقيات الطيران املدني العراق����ي 
والكويت���ي لتعيني مؤسسة مقابل مؤسس���ة 
مضيف���ا ان املوض��وع االن بيد االشق���اء ف���ي 

الكوي���ت.
وأكد ان حكومة االقليم ترحب بش���ركات 
الطيران الكويتية مضيفا ان شركات خليجية 
وعربية ودولية تعمل على خط اقليم كردستان 
اجلوي »وهناك شركات أخرى جديدة ستدخل 

سوق النقل اجلوي الكردي قريبا«.
وذكر ان من مصلحة الطرفني تطوير العالقات 
في كثير من املجاالت السيما ان آفاق العالقة 
العراقي���ة � الكويتية كبيرة جدا مؤكدا ان »ما 

حدث في املاضي لن يتكرر«.
وعن القضية االمنية قال صالح انها القضية 
االه���م في العراق وان »لدينا مش���اكل كبيرة 
ومتراكمة ونحن دخلنا طورا جديدا ملعاجلتها 
لكن ما مت تدميره في عقود من الزمن لن يتم 

حله في فترة قليلة من الزمن«.
واكد اس���تقرار الوضع االمني في العراق 
ألن النظام السياس���ي في االقليم منبثق عن 
ارادة ش���عبية مع وج���ود معارضة واجهزة 
امنية عل���ى تواصل مع الن���اس اضاف���ة الى 
وج���ود تواف���ق سياس��ي وتفاه���م وشرعي���ة 

سياسي��ة.
وقال ان اخلالفات السياس���ية متثل منفذا 
لإلرهابيني واملتربصني بالتجربة العراقية وهي 
التزال ف���ي حالة مخاض معتبرا ان »تكريس 
مبدأ االحتكام الى املؤسسات الدستورية يبقى 

االساس حلل املشكلة«.

جميع انحاء العراق ونصيبنا منها 
في اإلقليم اقل«.

واضاف »نح����ن ال نقول عن 
انهم  الكردس����تاني  العمال  حزب 
ارهابيون بل هم طرف سياس����ي 
لكن نصيحتن����ا لهم ولغيرهم ان 
يلجأوا الى نبذ العنف والعمل على 
السلمية  حل مش����اكلهم بالطرق 
الدميوقراطية« مضيفا  وممارسة 
اينما  »وهذه نصيحتن����ا لألكراد 

كانوا«.
وع����ن اللغة العربية في اقليم 
كردس����تان قال كركوكي ان اللغة 
الس����ائدة في اإلقليم هي الكردية 
»ومع ذل����ك حرصنا على تدريس 
انها لغة  العربية الس����يما  اللغة 
الق����رآن الك����رمي وان تكون اللغة 
الرس����مية اضافة الى الكردية في 

اإلقليم«.
العراقي  الدستور  ان  واضاف 
نص على ان تكون اللغتان العربية 
والكردية لغتني رسميتني للعراق 
»ويحق للكردي ان يتكلم الكردية 
في اي مكان بالعراق وعلى احلكومة 
توفير مترجم لتلك اللغة في األماكن 
الرسمية والعكس صحيح بالنسبة 
للعربي وعلينا ان نؤمن له مترجما 

في األماكن الرسمية الكردية«.
اقليم كردستان  وعن دستور 
ق����ال كركوكي »التزال مس����ودة 
مش����روع ولم نعرضه حتى اآلن 

لالستفتاء«.
وقال ان برملان اقليم كردستان 
يتكون من 111 عضوا وتشكل النساء 
ما نس����بته 36% منه مستعرضا 
عدد املقاعد التي حصل عليها كل 
حزب من اح����زاب اإلقليم وكذلك 
التركمان واملسيحيون واألرمن، 
مضيفا ان »هن����اك صراعا مريرا 
لكن يتم حل����ه عن طريق احلوار 

بعيدا عن العنف«.

كون����ا : أك����د رئي����س برملان 
العراق د.كمال  اقليم كردس����تان 
كركوكي ض����رورة انته����اج لغة 
احل����وار والدميوقراطي����ة ونبذ 
العنف والتدخل بني دول املنطقة 
وشعوبها ليعيش اجلميع بسالم 

وحرية وأمان.
وقال كركوكي خالل لقائه وفدا 
إعالميا كويتيا زائرا ان هناك امورا 
كثيرة تربط بني الشعبني الكردي 
والكويت����ي، مضيفا ان »ما زرعه 
النظام البائد س����يزول بجهودكم 
وجهود اخليرين من ابناء الشعبني 
ونأمل ع����ودة األمور الى ما كانت 

عليه بل الى افضل منها«.
وذكر ان الكويت بعيدة جغرافيا 
عن اقليم كردستان العراقي لكنها 
قريبة من قلوب الشعب الكردي.

واض����اف ان النظام الس����ابق 
مسؤول عن معاناة شعب كردستان 
وشعب الكويت والشعب العراقي 
وشعوب الدول املجاورة، مؤكدا ان 
حكام اإلقليم عملوا جاهدين لتغيير 
الذي يعيشه  املأس����اوي  الوضع 
شعبهم ومتكنوا من تغييره بعد 

سقوط صدام حسني.
واشار الى ما عاناه األكراد من 
حرب اإلبادة التي شنها صدام حسني 
على قراهم ودمر فيها آالف القرى 
الكردية ودفن 182 الف مواطن من 
الشيوخ والشباب والنساء واألطفال 
احياء، مضيفا »لكننا خلفنا املاضي 
وراءنا ونريد ان يعيش ش����عبنا 
بسالم«. وذكر ان النظام السابق قام 
كذلك بتشريد شعب اقليم كردستان 
ودفعه الى الهجرة الى دول العالم 
الشرقي والغربي، مؤكدا ان رئيس 
ذلك النظام »لم ينجح قط في زرع 
احلقد في قلوب األكراد ضد الشعب 
العربي ألنن����ا ندرك متاما انه هو 
الشخص املسؤول والوحيد عما 

حصل في العراق لألكراد والعرب 
والتركمان واملسيحيني ولم يبق 

عراقيا لم يتضرر منه«.
وأوضح ان اقليم كردستان بقعة 
من العراق االحتادي )الفيدرالي( 
يعمل فيه املسؤولون بجد واجتهاد 
ليال ونهارا خلدمة شعبنا في اإلقليم 
وفي الوط����ن الواح����د )العراق( 
ليعيش اجلميع بحرية وس����الم 

ودميوقراطية.
وقال ان الشعب الكردي يرى 
ضرورة العمل على ترسيخ أواصر 
الدميوقراطية ومبادئها وأسسها 
في اإلقليم ونأمل ان يشمل ذلك كل 
اخواننا في العراق املوحد، مضيفا 
ان احلزب الدميوقراطي الكردستاني 
نادى عند تأسيسه عام 1946 بأن 
العراق  الدميوقراطية لكل  تكون 

واحلكم الذاتي لكردستان.

الكردي  الش����عب  وأكد اميان 
بوجوب العيش مع غيرهم بسالم 
واال يكونوا مشكلة لهم او خطرا 
عليهم مج����ددا القول ان صدام لم 
يستطع زرع احلقد في قلوب ابناء 
ذلك الشعب على القوميات العراقية 

األخرى السيما العربية.
وذك����ر ان الش����عب الك����ردي 
ميتلك كل مقومات األمة ويعيش 
على ارض����ه »فالعراق يتكون من 
ارض كردستان وارض عربستان 
والقومية الكردية ايضا ش����قيقة 

للقومية العربية«.
واضاف »نحاول ان نستفيد من 
جتارب الدول في حتقيق احلياة 
الكرمية ون����رى ان الدميوقراطية 
والتعايش الس����لمي م����ع غيرنا 
واللجوء الى حل املسائل املوجودة 
عن طريق احلوار افضل من ان نلجأ 

الى العنف حلل مشاكلنا ايا كانت 
بل نرى ان احلل السليم ملشاكلنا 
الس����لمية عوضا  يكون بالطرق 
عن االجتاه الى احلرب«. وذكر ان 
التاري����خ اثبت ان اي دكتاتور لن 
يستطيع ان ميحو ارادة الشعوب 
وان نهايت����ه معروف����ة مصيرها 
و»نح����ن نؤم����ن بالدميوقراطية 
والسلم والتعايش السلمي واملنا 

ان نوفق في ذلك«.
وعن وجود قواعد حلزب العمال 
الكردستاني التركي وجماعة انصار 
اإلس����الم في اقليم كردستان قال 
كركوك����ي ان اإلرهاب موجود في 
كل انحاء العالم، مضيفا ان جماعة 
انصار اإلسالم حاولوا ان يشوهوا 
اإلسالم »فديننا احلنيف يدعو الى 
الس����الم ويخدم البشرية وهؤالء 
يحاولون ان يرتكبوا جرائمهم في 

رئيس برلمان اإلقليم شدد على ضرورة انتهاج لغة الحوار الديموقراطية ونبذ العنف وعدم التدخل في دول المنطقة 

بحر العلوم: يجب رأب الصدع
الذي خلفه نظام صدام بين العراق والكويت

النصافي: تصريحات المالكي بشأن الحدود 
تنقل مستوى العالقة بيننا لمرحلة أفضل

أكد س����فير العراق لدى الكويت سيد محمد حسني بحر 
العلوم الذي حضر اللقاء ضرورة العمل حثيثا من اجلانبني 
احلكومي والش����عبي على رأب الصدع الذي خلفه النظام 
الصدام����ي بني الكويت والعراق. وش����دد بحر العلوم على 
اهمية الدور الذي تؤديه املؤسسات التشريعية للدفع في هذا 
االجتاه باعتبارها املمثل للشعب داعيا الى تعزيز اللقاءات 
مع مجلس االمة الكويتي والعمل حثيثا على مللمة جراحات 

املاضي مبا يخدم اجلميع في البلدين الشقيقني.

أثنى السفير وعضو جلنة 
السابق جمال  ترسيم احلدود 
النصافي على تصريحات رئيس 
املالكي  العراقي نوري  الوزراء 
بشأن حس����م ملف احلدود بني 
البلدي����ن واعتباره����ا منتهية 
ان  وصفحة وطوي����ت، مؤكدا 
هذه التصريحات تنقل مستوى 
البلدين ملرحلة  ب����ني  التعاون 
الثنائية  العالق����ات  أفضل في 
النصافي  البلدين. وق����ال  بني 

في تصريح صحافي إن ما ذكره 
املالكي يحقق األمن واالستقرار في املنطقة والرخاء واالزدهار 
لش����عبي البلدين في كل اجلوانب، وحتدي����دا في اجلانب 
االقتص����ادي، فكال البلدين أولى باآلخر لتحقيق مش����اركة 
اقتصادية فعالة تنعكس عل����ى معدالت النمو االقتصادي 
في البلدين، وهو األمر الذي من ش����أنه سحب البساط من 
حتت أي عابث يستغل هذا امللف لتسميم عالقات البلدين 
وإعادته����ا للمربع االول. داعيا الش����عب العراقي لاللتفات 
للتنمية وتوطيد عالقاته مع جيرانه ملستقبل أفضل وعدم 
الوقوف أمام ادعاءات طاملا كلفت البلدين الكثير من األزمات، 

الزميالت داليا الشاطر ورابعة اجلمعة وفوزية الصباح ورمي الوقيان وحرم السفير املؤمن وشلير حميدمبديا تفاؤله بعراق دميوقراطي جديد.

جمال النصافي
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)محمد إبراهيم عبدالخالق - كونا(لقطة جماعية للبارزاني متوسطا الوفد اإلعالمي الكويتي بحضور السفيرين علي املؤمن ومحمد بحر العلوم

حديث بني مسعود البارزاني والزميل عدنان الراشد

البارزاني: أدعو لفتح قنصلية كويتية في كردستان أسوة ببعض الدول العربية

أربيل - منى ششتر - كونا
عّبر رئيس اقليم كردس����تان العراق مسعود 
البارزاني عن تقدير الشعب الكردي الكبير للكويت 
أميرا وشعبا، مشددا على ضرورة تعزيز العالقات 
بني اقليم كردستان والكويت في جميع املجاالت.

وقال البارزاني خالل لقائه الوفد اإلعالمي الزائر 
ان الشعب الكردي يكن الكثير من احلب والتقدير 
للكويت أميرا وش����عبا »ولهم����ا منزلة في قلوب 
ش����عبنا«، مبينا ان الوضع في اقليم كردس����تان 
اختلف عما كان عليه سابقا »وأمامنا فرصة جيدة 

للتعاون مع اخواننا الكويتيني والعرب«.
ودعا البارزاني احلكوم����ة الكويتية الى فتح 
قنصلية لها في اقليم كردستان أسوة مبا فعلته 

بعض الدول العربية، مبينا ان االقليم يستضيف 
حاليا الكثير من القنصليات التابعة لدول غربية 

اضافة الى سفارة لروسيا االحتادية.
ورحب بتسيير خط طيران مباشر بني اربيل 
والكويت، معتبرا ان ذلك من شأنه العمل على تعزيز 
العالقات بني الكويت واالقليم في املجاالت كافة. 
وفي سياق متصل، أكد البارزاني حق األمة الكردية 
»الت����ي جزئت رغم ارادتها« ف����ي تقرير مصيرها 
»وهذا حق ش����رعي لنا ونحن نتفهم الواقع الذي 
نعيشه سواء على مستوى الداخل العراقي او في 
احمليط اجلغرافي واخترنا ان نكون جزءا فيدراليا 
في كيان الدولة العراقية وان نعيش مع اخواننا 

العرب في عراق موحد«.

وأوضح ان االمر ال يقتص����ر على حق تقرير 
املصير بل على كيفية ممارسته »وسنبقى ملتزمني 
ضمن حدود الدولة مادام هناك دستور للبالد يعطي 
احلق لألكراد في الوحدة الفيدرالية«، مضيفا انه 
»في اللحظة التي يتولى فيها نظام ديكتاتور حكم 
البالد سنعلن االنفصال فنحن ال نريد تكرار جتربة 

صدام وحزب البعث«.
وقال ان األكراد ال يطالبون بأكثر مما هو موجود 
في دستور البالد من حقوق وواجبات »لذا البد ان 
تكون متساوية جلميع املواطنني العراقيني على 

حد سواء وهو ما نص عليه الدستور«.
واعتبر ان الضمان احلقيقي لبقاء العراق موحدا 
هو توزيع السلطة على العراقيني »بعدالة وان يكون 

العراق بلدا آمنا لنفسه وجليرانه من البلدان«.
واستذكر ما قام به النظام الصدامي ابان حكمه 
الع����راق من قتل ومتثيل بابناء الش����عب الكردي 
وإبادة 4 آالف و500 قرية كردية من أصل 5 آالف 
قرية »لكننا وهلل احلمد استطعنا اعادة بن������اء 

ما نسبته 85% من القرى املدمرة«.
وقال ان جتربة اقليم كردستان في اعادة البناء 
»جتربة متواضعة وناجحة الى حد ما وذلك يرجع 
الى وجود األمن واالستقرار في االقليم، ونتمنى ان 
يكون العراق املوحد منوذجا للمنطقة والعالم«، 
مضيفا انه اذا »توافر األمن في جميع انحاء البالد 
فيمكن اعمارها«، باعتبار ان االستثمار يعتمد أوال 

على الوضع األمني املستقر.

نرحب بتس�يير خط مباش�ر بين أربي�ل والكويت لتعزي�ز العالقات في المج�االت كافة

رئيس اإلقليم أكد تقدير الشعب الكردي للكويت أميرًا وشعبًا
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