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القان��ون وحق�وق 
االن�س��ان

يق�ضي  كرد�ضتان  �إقليم  رئا�ضة  من  ق��ر�ر  �أي��ام  قبل  �ضدر 
�لتابعة  �مليلي�ضيات  و�ضع  ومعاجلة  �لبي�ضمركة  بتوحيد 
لالحز�ب �لكردية , على وفق خطة تهدف �ىل تر�ضيخ قيم 
من  �ل�ضريحة  هذه  حقوق  و�ضمان  �ملجتمع  يف  �لقانون 
�ل�ضنو�ت  يف  �لن�ضال  ظ��روف  ��ضطرتها  �لتي  ��ملجتمع 

�ل�ضابقة حلمل �ل�ضالح.
ما  لكن  �لقر�ر  هذ�  حمتويات  �لدقيق  بالتف�ضيل  النعرف 
توحي به ت�ضريحات وزير �لبي�ضمركه �نه يتجه بروحه 
�ضلطة  خ��ارج  �ملظاهر�مل�ضلحة  ��ضكال  الإن��ه��اء  وج��وه��ره 
بحماية  و�خ��ًر�  �أوال  �ملعنية  باحلكومة   ممثاًل  �لقانون 
�ن  دون  م��ن  والأ���ض��رت��ه  ل��ه  �لطماأنينة  وت��وف��ر  �مل��و�ط��ن 
يغفل ت�ضحيات هوؤالء �لرجال �ل�ضجعان ودورهم �لكبر 
و�ل�ضلطات  �ل��ق��وى  �ضد  �ل��ت��ح��رري  �لن�ضال  ف��رة  �إب���ان 
�ل�ضوفينيثة �لتي عملت على قهر وحرمان �ل�ضعب �لكردي 
بالقو�ت  �لبي�ضمركه  ق���و�ت  ورب���ط  حقوقه  �ب�ضط  م��ن 

�مل�ضلحة لالقليم.
والبد ملجتمع يتوق �ن يكون منوذجا يف �لعر�ق و�ملنطقة 
من �ن يعمل بكل جهده ) لتحقيق �ضيادة �لقانون و�لعد�لة 
و�مل�����ض��او�ة ب��ن �مل��و�ط��ن��ن وت��ع��زي��ز �الن��ت��م��اء �لوطني 
و�مل�ضتقبل  �حل��ا���ض��ر  يف  �مل��و�ط��ن��ون  ي��ك��ون  جمتمع   )
فيه برفاهية  مطمئنن على حياتهم و�أمو�لهم ويعي�ضون 
�لتحررية  �حلركة  بها  مرت  �لتي  �لظروف  كانت  و�ذ�   .
مثل  وج��ود  �ل�ضابقة  �لظروف  يف  ��ضتدعت  قد  �لكردية 
هذه �مليلي�ضيات , فان �لوقت قد حان وعلى وفق �خلطة 
فعلي  و�ق��ع  �ىل  وحتويلها  �الإقليم  لتطوير  �ملو�ضوعة 
و��ضتقاللية  �لقانون  �ضيادة  خطو�ت  و�مت��ام  ملمو�س 
حزبية  م��وؤث��ر�ت  �و  ت��دخ��الت  �ي  م��ن  و�إب��ع��اده  �لق�ضاء 

ومو�جهة كل مظاهر جتاوزه بحزم .
�الإقليم  مدن  يف  �المني  �لو�ضع  ��ضتقر�ر  �إن  وب�ضر�حة 
ما كان ليتحقق لوال تعاون �ملو�طن مع �الجهزة �المنية 
باأنها  منه  و�ميانًا  �ضعوًر�  لها  �لكاملة  وم�ضاندته  ودعمه 
باأمر �ملحافظة على حياته وممتلكاته  �مل�ضوؤولة و�ملعنية 
و�أمله باأن ينعم بحقوقه كاملة وحمايتها وتفعيل مبادئ 

حقوق �الن�ضان .
��ضتنادً�   ج���اء  �ل���ق���ر�ر  �ن  �ىل  ن�����ض��ر  �ن  والي��ف��وت��ن��ا 
�حلزبان  عليه  �تفق  �لذي  �لكرد�ضتانية  �لقائمة  لربنامج 
�لكرد�ضتانيان �الحتاد �لوطني و�لدميقر�طي وتاأكيدهما 
�همية توحيد �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ض�ضات �ملعنية مبجال �المن 
�الإقليم  حلماية  ق��وة  وجعلها  وتوحيدها  و�لبي�ضمركه 

وجمعها حتت مظلة �ل�ضلطات �لقانونية .

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات

خطــة

اتفاقية

استيراد

سياحة

�س�ال��ح يدع���و ال��ى تنفي�ذ 
امل�س��اريع اخلدمية

ال�شليمانية / املدى
�حمد  برهم  �لدكتور  كرد�ضتان  �قليم  حكومة  رئي�س  ز�ر 
وكاين  وكورد�ضات  وقركة  �حمد  "�بر�هيم  �حياء  �ضالح 
كورده ور�برين" يف مدينة �ل�ضليمانية, و�طلع على �ضر 
وزير  مبعّية  �الح��ي��اء  ه��ذه  يف  �خلدمية  �مل�ضاريع  تنفيذ 
�العمار و�ال�ضكان يف حكومة �قليم كرد�ضتان كامر�ن �حمد 
جمل�س  رئي�س  و  حمرم  هر�س  �ال�ضتثمار  هيئة  رئي�س  و 

بلدية �ل�ضليمانية عمر حموي.
�خلدمات  توفر  �ضرورة  �ىل  زيارته  خالل  �ضالح  و��ضار 
تبليط  مثل  �خلدمية  �مل�ضاريع  فيها  تنفذ  مل  �لتي  لالحياء 

موعزً�  �ليها,  و�لكهرباء  �ملاء  �ضبكات  و�ي�ضال  �ل�ضو�رع 
لرئا�ضة بلدية �ل�ضليمانية �يالء �هتمام �كرث ومتابعة تنفيذ 
و�لعو�ئق  �مل�ضاكل  معاجلة  قرر  كما   , �مل�ضاريع  هذه  مثل 
وتخ�ضي�س  �خل��دم��ي��ة  �مل�����ض��اري��ع  تنفيذ  ت��ع��ر���س  �ل��ت��ي 

ميز�نية خا�ضة لها.
و�وع����ز رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة �ق��ل��ي��م ك��رد���ض��ت��ان خ���الل زيارته 
�ىل  �ل�ضليمانية  مدينة  مب�ضاريع  �لعالقة  ذوي  �مل�ضوؤولن 
�ال�ضر�ع يف تنفيذ �مل�ضاريع �خلدمية و�ن يبذلو� ق�ضارى 
جهودهم من �جل تنفيذ برنامج حكومة �قليم كرد�ضتان يف 

�ملجال �خلدمي.

خالل زيارته عدداً من احياء ال�شليمانية

اأربيل / املدى
و�ضل وفد رفيع �مل�ضتوى من وز�رة �لنفط �الحتادية, 
م�ضوؤويل  من  بعدد  للقاء  �الأح��د,  �م�س  �أربيل,  مدينة 
�قليم كرد�ضتان, ومناق�ضة �ضبل حل �مل�ضائل �لعالقة بن 
وز�رة �لنفط �الحتادية  ووز�رة �ملو�رد �لطبيعية يف 

حكومة �القليم.
�لنفط يف �حلكومة �الحتادية  وقال م�ضدر من وز�رة 
��ر�ضلت  �لنفط  وز�رة  �أن   ,  PUKmedia بح�ضب 

وز�رة  وك��ي��ل  لعيبي  ح�ضن  م��ن  م��ك��ون��ًا  رف��ي��ع��ًا  وف���دً� 
�لنفط ل�ضوؤون �ال�ضتخر�ج ومعت�ضم �أكرم ح�ضن وكيل 
�لوز�رة ل�ضوؤون �لتوزيع, وح�ضن �لرفيعي مدير �ضعبة 
�لعقود, الفتًا �ىل �أن �لوفد �ضيجتمع مع �مل�ضوؤولن يف 
حكومة �إقليم كرد�ضتان بغية مناق�ضة �ضبل حل �مل�ضاكل 
�لعالقة, باالإ�ضافة �ىل تقدمي �لتهنئة �ىل �لدكتور برهم 
حكومة  رئي�س  من�ضب  ت�ضنمه  مبنا�ضبة  �ضالح  �أحمد 

�الإقليم.

وفد من وزارة النفط ي�سل اأربيل 

اأربيل/ املدى
و�لتجارة  �ل�ضناعة  وزي��ر  �ضلط 
�إقليم كرد�ضتان �ضنان  يف حكومة 
�جللبي �ل�ضوء على خطط وز�رته 
للفرة �ملقبلة و�همية �قامة منطقة 

حرة بن تركيا و�لعر�ق. 
�لتي  �حل���رة  �ملنطقة  �ن   : وق���ال 
�لركية  �حل���ك���وم���ت���ان  ت�����ض��ت��ع��د 
و�لعر�قية الإقامتها قريبا, �ضيكون 
الإقليم  كبر  �يجابي  م���ردود  لها 
ك��رد���ض��ت��ان �ل���ع���ر�ق, م���وؤك���د� يف 
�ال�ضتفادة  �ضرورة  نف�ضه  �لوقت 
من �ل�ضركات �لركية ويف جميع 

�ملجاالت خلربتها �لو��ضعة.
عندما   KRG بح�ضب  و����ض��اف 
�ل��رك��ي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ز�ر 
برتوكوال   47 ع��ل��ى  وق���ع  ب��غ��د�د 
وح�ضب  �لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  م��ع 
تلك  فان  و�ضلتنا  �لتي  �ملعلومات 
ملنطقة  ل��ي�����ض��ت  �ل���ربوت���وك���والت 

حم�����ددة و�من�����ا م���ن ز�خ�����و �ىل 
�ضيكون  �قليمنا  وطبعا  �لب�ضرة 
�التفاقيات  ه���ذه  م��ن  ن�ضيبه  ل��ه 
وفتح  �القت�ضادي  �لتو�ضع  و�أن 
�و�ضع  ب�ضكل  �لتجارية  �حل���دود 
�حلكومة  �ول��وي��ات  م��ن  �ضيكون 

�حلالية. 
�حل��رة  �مل��ن��ط��ق��ة  بخ�ضو�س  �م���ا 
�لدر��ضة,  قيد  �نها  �ل��وزي��ر  فقال 
و�لركية  �لعر�قية  و�حلكومتان 
�ضتكون  �ملنطقة  �ن  على  متفقتان 
ما  �حل������دودي������ة,  �مل���ن���ط���ق���ة  يف 
�قليم  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ا  �ضينعك�س 

كرد�ضتان �لعر�ق. 
حاليا  �مل�����ض��روع  �ن  �ىل  و����ض��ار 
قيد �لدر��ضة ونتمنى �ن ت�ضتكمل 
وقت  �ق��رب  يف  ب�ضاأنه  �ل��در����ض��ة 
حتى نبد�أ باالجناز وهناك �نفتاح 
و�����ض���ع حل��ك��وم��ة �الق��ل��ي��م �م���ام 
�يجابي  وهذ�  �لركية,  �ل�ضركات 

الن �كرث �ل�ضركات �لركية متتلك 
تقنية ويف م�ضتوى عال ي�ضاهي 
ح�ضب  �الوروب����ي����ة,  �ل�����ض��رك��ات 

تعبره. 
قال  �حلالية  وز�رت��ه  بر�مج  وعن 
دمج  مبرحلة  �وال  بد�أنا  �جللبي: 
�لوقت  ن��ف�����س  ويف  �ل����وز�رت����ن 
�لطرفن  �ىل  �لتعليمات  �عطينا 
بتهيئة  و�ل�����ض��ن��اع��ي  �ل��ت��ج��اري 
وهي  �ل��ق��ادم��ة  لل�ضنة  بر�جمهما 
�ل���در�����ض���ة وح���امل���ا يتم  يف ط���ور 
�ل����وزر�ء  ملجل�س  �ضنقدمها  ذل���ك 

للم�ضادقة عليها.
وت������وىل ����ض���ن���ان �جل���ل���ب���ي وه���و 
وز�رة  حقيبة  تركمانية  �ضخ�ضية 
ت�ضكيلة  يف  و�لتجارة  �ل�ضناعة 
�ن  بعد  �حلالية  �القليم  حكومة 
�لت�ضكيلة  يف  �ل��وز�رة  هذه  كانت 
�ل�����ض��اب��ق��ة وز�رت�������ن �ح��د�ه��م��ا 

لل�ضناعة و�خر�ى للتجارة. 

وزارة ال�سناعة والتجارة تعد خططها لل�سنة القادمة

اع������الن
تعلن �ل�ضركة �لعامة ل�ضناعة �لزيوت �لنباتية عن �ملز�يدة �لعلنية لبيع �ملو�د �ملدرجة تفا�ضيلها �دناه وفق قانون بيع �مو�ل �لدولة 
�لنافذ فعلى �لر�غبن يف �ال�ضر�ك �حل�ضور يف �ملكان و�لزمان �ملعينن م�ضت�ضحبن معهم �لتامينات وكما مبن يف �جلدول �دناه 
عن �ملز�يدة �ملقامة يف م�ضنع �ملاأمون نقد� �و ب�ضك م�ضدق وكذلك جلب بطاقة �ل�ضكن و�لبطاقة �لتموينية وهوية �الحو�ل �ملدنية 
)��ضلية وم�ضتن�ضخة(  لغر�س مطابقتها وجلب كتاب بر�ءة �لذمة من �ضريبة �لدخل ويتحمل من تر�ضو عليه �ملز�يدة �جور �خلدمة 
بن�ضبة )2%( مل�ضاريف �العالن و�جور �ملنادي و�مل�ضاريف �الخرى ويف حالة عدم كفاية مبلغ �لن�ضبة �عاله فيتم ��ضتقطاع �جور 
�لقطعية  ��ضبوعا من تاريخ �الحالة  �مل�ضر�ة خالل فرة ال تتجاوز  �ملادة  �لن�ضبة على �ن يتم دفع قيمة  �العالن ��ضافة �ىل هذه 
و�لتبليغ وبعك�ضه يعترب ناكال وجتري مز�يدة علنية �خرى حلالة نكول بدون �نذ�ر ر�ضمي ويف حالة تعذر �جر�ء �ملز�يدة حل�ضول 

عطلة ر�ضمية �و حدث طارئ توؤجل �ملز�يدة �ىل �ليوم �لذي يليه مبا�ضرة.

اعادة اعالن املناق�شة املرقمة)7م/ت �ص �ص – 2009/5(
)ETAP لتجهيز )برنامج

تعلن �ل�ضركة �لعامة للت�ضاميم و�ال�ضت�ضار�ت �ل�ضناعية �حدى ت�ضكيالت وز�رة 
�ل�ضناعة و�ملعادن �لكائنة يف بناية وز�رة �ل�ضناعة و�ملعادن – �ضاحة �لطر�ن – 

�ضارع �لن�ضال عنه وجود مناق�ضة لتجهيز:
)ETAP برنامج(

�ل�ضركات  فعلى  �ملناق�ضة  بهذه  �خلا�ضة  �لفنية  و�ملو��ضفات  �ل�ضروط  ومبوجب 
و�ملكاتب �ملتخ�ض�ضة �لر�غبة يف �لتقدمي مر�جعة �لق�ضم �لتجاري يف هذه �ل�ضركة 
للح�ضول على �ل�ضروط مقابل مبلغ )75000( دينار فقط )خم�ضة و�ضبعون �لف 
دينار( غر قابل للرد م�ضت�ضحبن معهم �مل�ضتم�ضكات �لالزمة وتقدمي عطاء�تهم 
يف ثالثة ظروف مغلقة ومنف�ضلة )فني وجتاري وم�ضتم�ضكات �ل�ضركة(. على �ن 
تقدم �لتامينات �الولية بن�ضبة )1%( من قيمة �لعطاء �ملقدم ب�ضك م�ضدق �و خطاب 
�ضمان �ضادر من �حد �مل�ضارف �لعر�قية �ملعتمدة. و�ضيتم عقد موؤمتر لالجابة على 
�ل�ضاعة   2009/11/25 �مل�ضادف  �الربعاء  يوم  �لعطاء�ت  مقدمي  ��ضتف�ضار�ت 

�لعا�ضرة �ضباحا.
علما �ن �آخر موعد لقبول �لعطاء�ت �ضيكون نهاية �لدو�م �لر�ضمي ليوم �الربعاء 

�مل�ضادف 2009/12/2 .
و�ضوف يهمل �ي عطاء غر م�ضتوف لل�ضروط �لقانونية ويتحمل من تر�ضو عليه 

�ملناق�ضة �جور ن�ضر �العالن و�ل�ضركة غر ملزمة بقبول �وطاأ �لعطاء�ت.
 )www.sidcoo-iraq.com( علما �ن �ملوقع �اللكروين �خلا�س ب�ضركتنا هو

.)www.industry.gov.iq( و�ملوقع �اللكروين �خلا�س بالوز�رة هو
مع التقدير...   

اأربيل / املدى
���ض��رك��ات هولندية على  م��ن  م��وؤل��ف  وف��د  �ط��ل��ع 
ر�ضمية  زي��ارة  بعد  كرد�ضتان  �قليم  يف  �لو�ضع 
��ضتغرقت عدة �يام . ويف موؤمتر �ضحفي عقده 
�لفخري  �ل��ه��ول��ن��دي  �لقن�ضل  بح�ضور  �ل��وف��د 
�لفخرية  �لقن�ضلية  مقر  يف  كرد�ضتان  �قليم  يف 
باأربيل �ألقى كل من رئي�س �لوفد جاك فاندر�خر 
�ن�ضتو  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل��ه��ول��ن��دي  �ل�ضفر  ن��ائ��ب 

كرد�ضتان  زيارتهم  نتائج  على  �ل�ضوء  ب��ر�ون 
مرة  الول  جت���اري  وف��د  �ي���ام  قبل  " ز�ر  ق��ائ��ال 
�القليم و�ضم �لوفد مندوبي 21 �ضركة هولندية 
وم�����ض��وؤول��ن م��ن �حل��ك��وم��ة �ل��ه��ول��ن��دي��ة ممثاًل 
 , �لهولنديتن  و�القت�ضاد  �خلارجية  وز�رت��ي 
�لوفد  �طلع   :  PUKmedia م�ضيفا بح�ضب 
و�ل�ضليمانية  �ربيل  حمافظات  يف  �لو�ضع  على 
هذه  خ��الل  كرد�ضتان  يف  بقائهم  �ثناء  وده��وك 

�لزيارة. و يف حمور �خر من كلمته �و�ضح نائب 
�ل�ضفر �لهولندي لدى �لعر�ق " يوجد 30 �لف 
الجئ كردي يف هولند� وك�ضبو� خالل وجودهم 
وقال:  و�ضعبها,  هولند�  عن  كثرة  معلومات 
من هذ� �ملنطلق نتطلع �ىل بناء عالقات وطيدة 
جتارية  وفود  خم�ضة  تزور  و�ضوف  �القليم  مع 
رئي�س  عرب  ذل��ك  بعد  قريبا".  �خ��رى  هولندية 
كرد�ضتان  لزيارة  �ضعادته  عن  �لهولندي  �لوفد 

قائال: �ضم �لوفد عددً� من �ل�ضركات �لعاملة يف 
جماالت �لزر�عة وت�ضفية �ملياه و�لبيئة و�لنفط 
�لزيارة  ه��ذه  خ��الل  �خ��رى وتلم�ضنا  وجم��االت 
خ�ضبة  زر�عية  �ر�ضا  ميلك  كرد�ضتان  �قليم  �ن 
متقدمة  مكننة  �ىل  يفتقر  لكن  وف��رة,  ومياهه 
ونحن منلك تكنلوجيا متطورة يف هذ� �ملجال, 
لذ� باإمكان �إقليم كرد�ضتان �ال�ضتفادة من �ملكائن 
و�الالت �لزر�عية و�ل�ضناعية �لهولندية من �جل 

تنمية �لقطاع �لزر�عي يف هذ� �القليم.
كرد�ضتان  �قليم  بن  �لثنائية  �لعالقات  وب�ضاأن 
�ن�ضتو  �لهولندي  �ل�ضفر  نائب  �كد  وهولند�, 
�ضديقان  كرد�ضتان  و�قليم  هولند�  �ن  ب��ر�ون 
حميمان, ونحن ن�ضعى �ىل تقوية هذه �لعالقات 
�لعايل  و�لتعليم  �ل��ت��ج��ارة  مبجال  يف  وب��د�أن��ا 
بن  �ل��ع��الق��ات  بتمتن  وذل��ك  �لعلمي  و�لبحث 

�جلامعات �لهولندية وجامعات �القليم. 

م�سوؤول هولندي : نرغب بتقوية العالقات مع االإقليم يف كل املجاالت

 PUKmedia /  اأربيل
غرب  تقع  �لتي  )ج��ويل(  منارة  تعد 
مر   1000 مب�����ض��اف��ة  �أرب���ي���ل  ق��ل��ع��ة 
تاريخي  معلم  �أك���رب  ث���اين  ت��ق��ري��ب��ا, 
جلمال  �ضهرتها  وذ�ع��ت  �لقلعة,  بعد 
�قليم  يف  بنائها  وهند�ضة  منظرها 
يعتقد  و  و�لعامل  و�لعر�ق  كرد�ضتان 
ع�ضر  يف  ب��ن��ي��ت  �مل���ن���ارة  ه����ذه  �أن 
ع�ضر  يف  و�ملو�ضل  �أرب��ي��ل  �أتابكية 
�ي  ك��وك��ربي  مظفر�لدين  �ل�ضلطان 
�لركية,  ب��ال��ل��غ��ة  �الأزرق(  )�مل����الك 
�الأيوبي  �ل��دي��ن  ���ض��الح  و�ل�ضلطان 
ذلك  وي��ع��ود  للكوكربي,  �ضهر�  ك��ان 
عهد  �ىل  ب��ن��ائ��ه��ا  ل��ع�����ض��ر  �الع���ت���ق���اد 
دليل  وجود  لعدم  �ملذكور,  �ل�ضلطان 
لتاريخ  �مل��ن��ارة  ج���در�ن  على  كتابي 

بنائها ومهند�ضها. 
�نها من  �ملنارة, يالحظ  �لز�ئر ملوقع 
ناحية �لو�ضف �لهند�ضي, تتكون من 
مثمن,  هند�ضي  �ضكل  على  �الأ���ض��ف��ل 
�أ����ض���ط���و�ين, وهناك  ع��ل��وي  وج����زء 
�جلنوبية  �جل��ه��ة  م���ن  ���ض��غ��ر  ب���اب 
�الأ�ضطو�ين  �ل�ضكل  بد�ية  من  يخرج 
�ل�ضكل  ل�ضطح  �ضيقة  ح��اف��ات  �ىل 
�ملنارة  �رت��ف��اع  ويبلغ  �الأ���ض��ط��و�ين, 
م�ضيده  م���ر�, وه���ي  ي��ق��ارب 37  م��ا 
�الأح��م��ر و�جل�����س, ومبنية  ب��االآج��ر 
باأطو�ل  �الأ�ضالع  مثمنة  قاعده  على 
بابان  مت�ضاوية �ال يف �ضلعن, ولها 
�ضلم  �ىل  منهما  ك��ل  يف�ضي  مغلقان 
ويوجد  بينهما,  �لتقاء  دون  منفرد 

ت�ضغر  ����ض��ط��و�ن��ة  �مل��ن��ارة  بط�ن  يف 
قطرها كلما �ضعدت �ىل �الأعلى, يدور 
حولها �ل�ضّلمان, حيث يدخل �ملرء من 
�لبابن �ملذكورين لل�ضعود �ىل �أعلى 
 132 �ضلم  كل  درجات  وتبلغ  �ملنارة, 
درجا من كل جانب ال �لتقاء بينهما �ال 
يف �لبد�ية على �الأر�س, و�لنهاية يف 
ل�ضخ�ضن  ميكن  بحيث  �ملنارة,  قمة 
و�حد,  وقت  يف  ينزال  �أو  ي�ضعد�  �ن 

دون �ن يرى �حدهما �الخر.
يف  للمنارة  �أن  باال�ضارة,  و�جل��دي��ر 
�ل�ضرقية,  �جلهة  من  �رتفاعها  و�ضط 
���ض��ب��اك حل��رك��ة �ل���ه���و�ء, ي��دخ��ل منها 
كلم/�ضاعة.   40 ب�ضرعة  �ل��ه��و�ء  �ي 
و�جهاتها  م���ن  م��زي��ن�����ة  و�مل����ن����ارة 
حد  �ىل  ت�ضابه  ب��زخ��ارف  �خلارجية 
بعيد, زخارف منارة ق�ضاء )�ضنجار( 
ومنارة )�حلدباء( يف مدينة �ملو�ضل, 
مدينة  ج���ن���وب  د�ق���������وق  وم����ن����ارة 
�ملعمرين  �أق����و�ل  ك��رك��وك..وح�����ض��ب 
�ملتد�ولة  و�ل���رو�ي���ات  �لبنائن  م��ن 
 45 ك��ان  �ملنارة  �رتفاع  ف��ان  �ضفاها, 
�الأطو�ل و�الرتفاع  الأن  تقريبا,  مر� 
و�الأعماق �ضابقا, كانت تقا�س باالأذرع 
وق��ام��ة �الإن�����ض��ان �الع��ت��ي��ادي, وذلك 
منها  �لعلوي  �جل��زء  ي�ضاب  �ن  قب�ل 
ب�ضاعقة يف ف�ضل �لربيع حيث تكرث 
�ل�ضو�عق و�لرعد وو�بل �الأمطار يف 
مدينة �أربيل و�ضو�حيها, فتقل�س من 

�رتفاعها حو�يل 8 �متار. 
قدم�ا.  ب�21  فيقدر  قطرها  حميط  �ما 

 2009 عام  �يطالية  موؤ�ض�ضة  وقامت 
�لتابعة  �الآث���ار  د�ئ���رة  م��ع  بالتعاون 
�قليم  حل��ك��وم��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ل�������وز�رة 
من  حلمايتها  برميمها  ك��رد���ض��ت��ان 
�ل�ضقوط الأن �أر�ضيتها �أ�ضبحت ه�ضة 
موؤخر�, وهي �الن �حد �لرموز �الأثرية 
�أربيل. وهناك  ومعلم �ضياحي ملدينة 
�أو  ل�ضتة  تعود  للمنارة  قدمية  �ضور 
�ضبعة عقود م�ضت, تبدو فيها منفردة 
وحيدة يف فناء مك�ضوف, و�أ�ضبحت 
ب�ضبب  �ملدينة  �الآن يف و�ضط  �ملنارة 
�لتي  �ل��و����ض��ع��ة  �لعمر�نية  �حل��رك��ة 
�النتفا�ضة  ب��ع��د  �أرب���ي���ل  ���ض��ه��دت��ه��ا 
عام 1990 وحركة  �ملجيدة  �الآذ�ري��ة 
�أي بعد  �ل�ضريعة بعد 2003  �العمار 

�ضقوط �لنظام �ل�ضابق.
ه��ن��اك ح��ك��اي��ات ع��دي��دة ت���روى جيل 
ع��ن جيل ج��ي��اًل �مل��ن��ارة و�ل��ه��دف من 
بينها  �لت�ضابه  و�أ���ض��ب��اب  �ل�ضّلمن, 
كرد�ضتان,  يف  �الأخ����رى  و�مل���ن���ار�ت 
م��ن��ه��ا, و�ل��ع��ه��دة ع��ل��ى �ل�����ر�وي ب��اأن 
طالبا  ك��ان  للمنارة  �ملنفذ  �ملهند�س 
ل���دى م��ه��ن��د���س م��ن��ارة د�ق�����وق, لكن 
يف  �لعمل  تنفيذ  �أثناء  خالف  ب�ضبب 
�أ�ضتاذه,  منارة د�قوق, يرك �لطالب 
فينفذ منارة �ملظقرية يف �أربيل �لتي 
مب��ن��ارة)ج��ويل(  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  �ضميت 
بعدها  ب�����ض��ب��ب  �ل���ربي���ة  م���ن���ارة  �أي 
بها,  �ملحيطة  و�الأح��ي��اء  �لقلعة  ع��ن 
�ضيزوره  �أ�ضتاذه  �أن  �لطالب  وي��درك 
ح��ت��م��ا ب��ع��د ���ض��م��اع��ه خ��رب ب��ن��اء هذه 

منذ  �ل��زي��ارة  لتلك  في�ضتعد  �مل��ن��ارة, 
�حل�ضد  ��ضتاذه  من  ويتوقع  �لبد�ية, 
�لبناء  ه��ذ�  �ضاهد  ما  �ذ�  و�ل�ضغينة 
بناء  من  باأح�ضن  بني  �ل��ذي  �ل�ضامخ 
�أ�ضتاذه ملنارة د�قوق, فياأتي �الأ�ضتاذ 
ببناء  فيفكر  �مل��ن��ارة,  ل��روؤي��ة  الح��ق��ا 
دون  �ملنارة  �أ�ضطو�نة  د�خ��ل  �ضلمن 
�ضر  �أي  من  للخال�س  بينهما  �لتقاء 
يطلب  وبالفعل,  �أ�ضتاذه,  يكمنه  قد 
�ملنارة  يت�ضلقا  �أن  طالبه  من  �الأ�ضتاذ 
من  بال�ضعود  �ال���ض��ت��اذ  ف��ي��ب��د�أ  م��ع��ا, 
�ل�ضلم �الأول وال يدرك �أن هناك �ضلمًا 
ثانيًا, وي�ضعد �لطالب �ل�ضلم �لثاين, 
فيلتقيان يف �لقمة, فيدرك �لطالب �أن 
�أ�ضتاذه يف حالة نف�ضية غر طبيعية, 
بالنزول  وي�ضتعجل  �لطالب  فيخاف 
�الأ�ضتاذ  ويعتقد  �الأول,  �ل�ضلم  م��ن 
يف  ب���االأول  يلتقي  �ل��ث��اين  �ل�ضلم  �أن 
�لثاين,  ف��ي��خ��ت��ار  �ل���ن���ازل,  �ل��ط��ري��ق 
وهناك  �الأر���س,  على  ثانية  فيلتقيان 
�أنا�س يتابعون �حلدث, عندها يتخلى 
�الأ�ضتاذ عن �النتقام من طالبه, ويقوم 
هذ�  على  طالبه  بتهنئة  �لنا�س  �أم��ام 
�ملو�ضل  مدينة  �ىل  في�ضافر  �الجناز, 
 , م��ن ط��ال��ب��ه,  �أف�����ض��ل  م��ن��ارة  ليبني 
مائلة  منارته  ب��اأن  �لنتيجة  وت��ك��ون 
�أية حلظة, وهي  يتوقع �ضقوطها يف 

منارة �حلدباء يف مدينة �ملو�ضل.
وه�����ن�����اك ح����ك����اي����ات مم����اث����ل����ة عن 
ج�ضر)دالل(يف مدينة ز�خو 100 كلم 

�ضمال �ملو�ضل.

اأربيل / املدى
 ( �لغربية  و�ذربيجان  �ملحافظة  بن  �ب��رم  �تفاقًا  �ن  ه��ادي  ن��وز�د  �ربيل  حمافظ  �كد 
�خلا�ضة.  ب�ضيار�تهم  �ي��ر�ن  لزيارة  كرد�ضتان  �قليم  يف  للمو�طنن  ي�ضمح   ) �رومية 
يف  للوفود  �ملتبادلة  �لزيار�ت  خالل  جرى  �التفاق  هذ�  �ن  �ضحفي  ت�ضريح  يف  وقال 
لنا  زي��ارة  �خر  يف  �نه  م�ضيفًا  للمو�طنن,  �لتنقل  وت�ضيهل  �ملعابر  لفتح  �ملحافظتن 
�ىل �ير�ن �تفقنا على �لبدء بزيارة مو�طني �جلانبن با�ضتخد�م �ضيار�تهم �خلا�ضة, 
ووفقا لهذه �التفاقية بامكان مو�طني �القليم زيارة �ير�ن ب�ضيار�تهم �خلا�ضة وباإمكان 
فتح  على  �التفاق  �ىل  و��ضار  �ل�ضكل.  بنف�س  كرد�ضتان  �ىل  �ملجيء  �ي��ر�ن  مو�طني 
معرب حاج عمر�ن ملدة 24 �ضاعة يوميا بعد �ن كان عبور �ملو�طنن ينتهي يف �ل�ضاعة 

�خلام�ضة م�ضاًء باال�ضافة �ىل �يام �لعطل �لر�ضمية. 

اأربيل/ املدى
و�الت�ضاالت  �لنقل  وز�رة  م�ضدريف  �أعلن 
�أن �لوز�رة تعتزم  , عن  �إقليم كرد�ضتان,  يف 
�إىل  ����ض��ت��ر�د 3200 ح��اف��ل��ة رك���اب ح��دي��ث��ة 

�الإقليم لتحل حمل �حلافالت �لقدمية. 
�ل���وز�رة  وق���ال م��دي��ر ع��ام �لنقل �ل���ربي يف 
 " �إن  )�كانيوز(  �ضالح جوهر ر�ضيد بح�ضب 
ال�ضتر�د  خططت  و�الت�ضاالت  �لنقل  وز�رة 
حمل  ل��ت��ح��ل   2010 ط������ر�ز  م����ن  ح����اف����الت 
�لقدمية وت�ضاهم يف �حلفاظ على  �حلافالت 

بيئة نظيفة". 
و�أو�ضح �إن "�لوز�رة تقوم با�ضتر�د 3200 
حافلة ركاب حديثة �ل�ضنع �إىل �الإقليم", مبينا 

�نه "وال�ضتبد�ل �حلافالت �لقدمية �ضيح�ضل 
كل من ميلك حافلة قدمية �لطر�ز على 3000 
دوالر مل�ضاعدته يف ��ضتبد�لها, ولهذ� �لغر�س 
�تفقت �لوز�رة مع �ضركتن تقومان با�ضتر�د 

�حلافالت �حلديثة وتبيعها باأق�ضاط". 
يف  �لنقل  م��دي��ر  حمد  �ضعيد  ق��ال  جهته  م��ن 
�أ�ضحاب  م��ن  �لبع�س   " �إن  �أرب��ي��ل  حمافظة 
�لطر�ز,  حديثة  حافالت  ��ضرى  �حل��اف��الت 
��ضتر�دها  �ضيتم  �لتي  حافلة  �ل���3200  لكن 
�أ�ضحاب  �ىل  و�ضتباع  �الأوىل  �ملرحلة  ه��ي 
�إىل  ط��ر�زه��ا  يعود  �لتي  �لقدمية  �حل��اف��الت 
حمافظات  يف  و�ضتوزع   ,2000 عام  قبل  ما 

�الإقليم �لثالث".

حمافظ اأربيل: باإمكان املواطنني 
زيارة اإيران ب�سياراتهم اخلا�سة

وزارة النقل ت�ستورد 3200 حافلة حديثة

اع��������������الن��������������ات

��ضحاب  تدعو جميع  �ن  �لعامة  �لبلديات و�ال�ضغال  ي�ضر وز�رة 
�عاله  �ملناق�ضة  وثائق  ب�ضر�ء  �لر�غبن  و�ملقاولن  �ل�ضركات 
�لتابعة   )IDA( �لدولية  �لتنمية  موؤ�ض�ضة  قر�س  من  و�ملمولة 
للبنك �لدويل و�لتي �ضبق �ن مت �العالن عنها يف 2009/10/6 

ملر�جعة مقر �لوز�رة �لبديل يف �ملن�ضور وعلى �لعنو�ن �لتايل:
و�ال�ضغال  �لبلديات  وز�رة   - �ل��رو�د  �ضاحة   – �ملن�ضور  بغد�د 

�لعامة - مكتب �الد�رة �ال�ضر�تيجية  - �لطابق �ل�ضاد�س
علمًا باأن �آخر موعد لت�ضليم �لعطاء�ت �ضيكون يف 2009/12/7 

�ل�ضاعة �لثانية ع�ضرة ظهرً� 
وملزيد من �ملعلومات ميكنكم �الت�ضال:

 Mobile: No.00964781301557,00964781301556                                        
  �و �الت�ضال عرب �لربيد �اللكروين:

Email:mmpw.pmt@gmail.com

اع���������الن
م/ مناق�شة عن ان�شاء حمطة 

معاجلة املياه بطاقة 100م3/�شاعة
يف ق�شاء امليمونة يف حمافظة 

مي�شان

ال�سركة العامة ل�سناعة الزيوت النباتية

املالحظاتمقدار التاميناتمدة الرفعاملكان والزمانالكميةاملادةت
�لكثافة 1. عايل  بال�ضتيكية  كتل 

تالفة  pe
�ل�ضاعة 6 طن �ملاأمون  م�ضنع  يف 

يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 
2009/11/29

�ليوم  من  �يام  ثالثة 
�لتايل  للت�ضديد

�ملز�يدة للمرة �الوىل�ضبعمائة �لف دينار

زو�ئد بال�ضتيكية عايل �لكثافة 2.
تالفة  pe

�ل�ضاعة 2,5 طن �ملاأمون  م�ضنع  يف 
يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 

2009/11/29

�ليوم  من  و�حد  يوم 
�لتايل  للت�ضديد

�ملز�يدة للمرة �الوىل�ربعمائة �لف دينار

�لكثافة 3. عايل  بال�ضتيكية  كتل 
�ضكر�ب  pe

�ل�ضاعة 1 طن  �ملاأمون  م�ضنع  يف 
يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 

2009/11/29

�ليوم  من  و�حد  يوم 
�لتايل  للت�ضديد

�لف  وخم�ضون  مائة 
دينار

�ملز�يدة للمرة �الوىل

�ل�ضاعة 1,5 طنبال�ضتيك مرثوم عايل �حلقن4. �ملاأمون  م�ضنع  يف 
يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 

2009/11/29

�ليوم  من  و�حد  يوم 
�لتايل  للت�ضديد

�ملز�يدة للمرة �الوىلثالثمائة �لف دينار

حقن 5. و�طئ  مرثوم  بال�ضتيك 
208 تالفة

�ل�ضاعة 1 طن �ملاأمون  م�ضنع  يف 
يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 

2009/11/29

�ليوم  من  و�حد  يوم 
�لتايل  للت�ضديد

�لف  وخم�ضون  مائة 
دينار

�ملز�يدة للمرة �الوىل

بال�ضتيك مرثوم خليط و�طئ 6.
مع عايل حقن تالف

�ل�ضاعة 2,8 طن �ملاأمون  م�ضنع  يف 
يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 

2009/11/29

�ليوم  من  و�حد  يوم 
�لتايل  للت�ضديد

�ملز�يدة للمرة �الوىلخم�ضمائة �لف دينار

كتل بال�ضتيكية7.
 pvc

�ل�ضاعة 1 طن �ملاأمون  م�ضنع  يف 
يوم  �ضباح  من  �لعا�ضرة 

2009/11/29

�ليوم  من  و�حد  يوم 
�لتايل  للت�ضديد

مائة وخم�ضون  �لف 
دينار

�ملز�يدة للمرة �الوىل

 مع حتيات ال�شركة العامة ل�شناعة الزيوت النباتية

رئي�س احلك�مة مع عدد من م�س�ؤويل ال�سليمانية

منارة ج�يل


