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موقف �سيا�سي موحد ب�ش�أن كركوك
والعملية االنتخابية املقبلة

يوك�سـل الرتكيــة تتــولـــى م�شروع طريـق
كوري -قنديل
�أربيل /املدى

�أربيل /املدى

�أك ��د مم�ث�ل��و الأح � ��زاب والكيانات
ال�سيا�سية الكرد�ستانية املوقف
املوحد �إزاء ق�ضية كركوك وااللتزام
بتطبيق املادة 140من الد�ستور.
وناق�ش ممثلو الأح��زاب والكيانات
امل���س�ج�ل��ة ل ��دى امل�ف��و��ض�ي��ة العليا
امل�ستقلة لالنتخابات خالل اجتماعها
الذي دعا اليه رئي�س �إقليم كرد�ستان
م�سعود بارزاين العديد من الق�ضايا
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ع �م �ل �ي��ة االنتخابية
وم���س��أل��ة ك��رك��وك ،ب��الإ� �ض��اف��ة اىل
م�شروع قانون االنتخابات املقرتح
يف جمل�س النواب.
و�أك� ��دوا � �ض��رورة ت��وح�ي��د املوقف
واخلطاب الكرد�ستاين فيما يتعلق
بالق�ضايا امل�صريية والد�ستورية،
وات� �خ���ذ امل �ج �ت �م �ع��ون ج �م �ل��ة من
ال�ق��رارات �أب��رزه��ا املطالبة ب�إجراء
االنتخابات يف كركوك تزامن ًا مع
باقي املحافظات العراقية ورف�ض
جتزئتها اىل مراكز انتخابية متعددة
وعلى �أ�سا�س عرقي ،لأن ذلك خمالف
للمبادئ الدميقراطية والد�ستور
ال �ع��راق��ي و �إن ج�م�ي��ع الأح � ��زاب
والكيانات الكرد�ستانية ت�ؤكد على
موقف موحد ح��ول ق�ضية كركوك
والإلتزام التام بتطبيق املادة 140
من الد�ستور العراقي الدائم ا�ضافة

ممثلو االحزاب والكيانات
اىل ت�شكيل جلنة لدرا�سة اخليارات
املتعلقة بتوحيد الآراء مبا يخدم
م�صالح �شعب كرد�ستان.
و�أو�صى ممثلو الأحزاب والكيانات
بح�سب  KRGب�ضرورة التوا�صل
واال��س�ت�م��رار يف ال�ل�ق��اءات لغر�ض
تعميق العمل امل���ش�ترك يف جميع

العالقات اخلارجية تبحث
مع وفد �أمريكي الأحداث
ال�سيا�سية والأمنية
�أربيل /املدى

بحث م�س�ؤول دائ��رة العالقات اخلارجية يف حكومة �إقليم كرد�ستان فالح
م�صطفى مع وفد ال�سفارة الأمريكية يف العراق الأو��ض��اع احلالية يف �إقليم
كرد�ستان وتطورات الأح��داث ال�سيا�سية والأمنية و�أهمية �إج��راء االنتخابات
القادمة يف العراق.
وج��رى خالل اللقاء بح�سب موقع حكومة الإقليم ت�سليط ال�ضوء على تقوية
�أوا�صر العالقات و�آخ��ر التطورات على ال�ساحة العراقية وم�س�ألة امل�صاحلة
الوطنية وملف التعاي�ش الأخوي ملختلف الأديان والقوميات يف العراق.
من جانبه �أعرب الوفد الأمريكي عن �سروره ال�ستقرار الأمن يف �إقليم كرد�ستان
والتطورات احلا�صلة فيه معربا يف الوقت ذاته عن ت�أييده لعقد االنتخابات يف
عموم العراق.
ويف ختام اللقاء �أكد م�س�ؤول دائرة العالقات اخلارجية التزام حكومة الإقليم
بالد�ستور من �أجل حل اخلالفات العالقة بني �أربيل وبغداد.

املجاالت.
ويف اخلتام ثمن احل�ضور املوقف
امل �� �ش��رف وال �ف �ع��ال مل�م�ث�ل��ي �شعب
ك��رد���س��ت��ان يف جم �ل ����س ال� �ن ��واب
العراقي ب�ش�أن الت�صدي للمحاوالت
التي ت�ستهدف احلقوق امل�شروعة
ل �ه��ذا ال�شعب وامل�ن���ص��و���ص عليها

يف ال��د��س�ت��ور ال �ع��راق��ي .ك�م��ا ح ّيا
االج�ت�م��اع منا�صري ق�ضية �شعب
كرد�ستان من �أع�ضاء جمل�س النواب
االحتادي.
و�شكر ممثلو الأح��زاب والكيانات
ال�سيا�سية رئي�س الإقليم على هذه
املبادرة املهمة.

�أبرمت حكومة �إقليم كرد�ستان مع �شركة يوك�سل
الرتكية عقدا تقوم مبوجبه ال�شركة ب�شق طريق
ا�سرتاتيجي من بلدة "كوري" اىل مناطق قنديل
خالل � 30شهر ًا.
وعقد نائب رئي�س حكومة الإقليم عماد احمد،
وعبد املطلب اوزي��ك النائب عن منطقة هكاري
يف ال�برمل��ان ال�ترك��ي ورئ�ي����س هيئة ال�صداقة
بني الربملان العراقي والرتكي م�ؤمترا �صحفيا
م�شرتكا �أعلنا خالله تفا�صيل ذل��ك امل�شروع،
حيث �أ� �ش��ار ع�م��اد اح�م��د اىل �أه�م�ي��ة امل�شروع
اال�سرتاتيجي حلكومة الإقليم ووزارة االعمار،
وق���ال :ر� �س��ا امل �� �ش��روع ع�ل��ى ال���ش��رك��ة الرتكية
مب��وج��ب ال �ع �ط��اء ال���ذي ت�ق��دم��ت ب ��ه ،وي�شمل
امل�شروع مد طريق ا�سرتاتيجي من ق�صبة كوري
مرورا ببلدة �شقالوة و�صوال اىل قنديل".
و�أو�ضح" :تعمل يف �إقليم كرد�ستان نحو 500
�شركة تركية يف خمتلف امل�ج��االت ،ونحن يف
حكومة الإق�ل�ي��م ن��دع��م ه��ذه اخل�ط��وة ال�ت��ي من
�شانها توطيد ال�ع�لاق��ات ال�سيا�سية امل�شرتكة
اي�ضا ون�أمل يف ان حتقق عالقاتنا مزيدا من
التقدم".
من جانبه قال عبد املطلب اوزي��ك ممثل منطقة
هكاري يف الربملان الرتكي :انا "�سعيد بتوقيع
عقد هذا امل�شروع ،الذي له اهمية كبرية والذي
�سينجز يف غ���ض��ون �� 30ش�ه��را ،وي�ب�ل��غ طول
الطريق  51كلم من �ضمنه 1500مرت عبارة عن
نفق وبع�ض املتبقي من الطريق يق�سم اىل عدد
اخر من االنفاق يف مناطق خمتلفة".
و�أ�� �ض ��اف اوزي � ��ك" :ن�أمل يف ان ي �ك��ون هذا
امل�شروع خطوة نحو مزيد من امل�شاريع املهمة،

�إن�شاء حمطة لتنقية املياه يف دربندخان
ال�سليمانية /املدى
تعتزم حكومة �إقليم كرد�ستان �إن�شاء حمطة لتنقية املياه يف
ق�ضاء دربندخان جنوب مدينة ال�سليمانية بكلفة ثالثة ماليني
دوالر �أمريكي� .أعلن ذلك قائممقام الق�ضاء �شريكو ح�سني
وق��ال بح�سب (اك��ان�ي��وز)" :تنوي حكومة �إقليم كرد�ستان
�إق��ام��ة حمطة لتنقية امل �ي��اه م��ن خ�لال �شركة Ukfilter
الربيطانية بكلفة ثالثة ماليني دوالر يف ق�ضاء دربندخان
جنوب مدينة ال�سليمانية ،وم��ن املقرر �أن تبا�شر ال�شركة
بامل�شروع اعتبارا من الأ�سبوع املقبل ،ومن املقرر اجنازه يف
غ�ضون � 8أ�شهر".
وكانت وزارة ال�صحة يف الإقليم قد �أبلغت مديرية ال�صحة
يف دربندخان عرب كتاب ر�سمي ب�ضرورة حث املواطنني
على االع�ت�م��اد على امل�ي��اه اجلوفية والينابيع يف ال�شرب
واال� �س �ت �خ��دام��ات ال�شخ�صية ب�سبب ت �ل��وث م �ي��اه بحرية
دربندخان مبواد �سامة ،ويف �شهر متوز املا�ضي طلبت وزارة
ال�صحة من مديرية ال�صحة يف ال�سليمانية �إجراء فحو�صات
خمتربية يومية لتلك املياه.
وق��ال هوكر غفور مدير دائ��رة ال�صحة يف درب�ن��دخ��ان ان
"النفايات التي تطرحها املعامل يف ال�سليمانية والتي ت�صب

يف بحرية دربندخان عرب مياه منطقة تاجنرو ا�ضافة اىل
الف�ضالت التي تطرحها مناطق �شهرزور ،تت�سبب يف تلويث
مياه البحرية بن�سبة كبرية من امل��واد الكيمياوية ال�سامة
وخ�صو�صا م��واد اخلار�صني والزئبق والكروم واملنغنيز
والزنك بن�سب متفاوتة ،وهي مواد لها ا�ضرار خطرية على
�صحة الإن�سان".
و� �ش��دد على ان م�ي��اه ال�ب�ح�يرة امل�ل��وث��ة ال ميكن ت�صفيتها
بالو�سائل العادية مثل الغلي او �إ�ضافة الكلور او الأ�ساليب
املختربية الأخرى.
وم�ضى يقول :ان "اجلفاف ت�سبب يف خف�ض منا�سيب املياه
يف بحرية دربندخان وان ن�سبة املواد ال�سامة املتكد�سة يف
قاع املياه ،باتت كبرية بحيث ال ميكن ر�ؤية املياه بعمق مرت
واحد ،وهذا الأمر يرتك �آث��ارا �سلبية على حياة املواطنني،
ع�ل�اوة ع�ل��ى هل��اك ن�سبة ك�ب�يرة م��ن ال�ث�روة ال�سمكية يف
البحرية خالل العامني املا�ضيني.
ي��ذك��ر ان �سد درب �ن��دخ��ان بو�شر بت�شييده م��ن قبل �شركة
هايدرو كرادينيا اليوغ�سالفية يف  5حزيران  1967على
نفقة احلكومة العراقية �آنذاك ،ومت اجناز امل�شروع كلي ًا يف
حزيران .1981

ال���ل���غ���ة ال����ك����ردي����ة ..ت����أري���خ���ه���ا و�أ����ص���ول���ه���ا
ال�سليمانية /م�ؤيد اخلالدي
ت�شري الدرا�سات والبحوث اللغوية
اىل ان اللغة الكردية تنتمي اىل
ف�صيلة ال �ل �غ��ات الهندواوربية
ف� ��رع ال��ل��غ��ات ال �ه �ن��دواي��ران �ي��ة،
ام ��ا ال���ص�ل��ة ال �ت��ي ت��رب�ط�ه��ا بهذه
املجموعة اللغوية فهي �إ�ضافة اىل
وج��ود االف املفردات (االف�ستية
والبهلوية والفار�سية القدمية)
وج��ود القواعد اللغوية املتقاربة
من حيث ت�صريف الأفعال وتركيب
اجلمل ،وكذلك من حيث التغريات
الداللية وعلم الأ��ص��وات اللغوية
بل حتى من ناحية تق�سيم الكالم
اىل مقاطع.
وان�ت�م��اء اللغة ال�ك��ردي��ة اىل هذه
املجموعة اللغوية ال يعني ب�أي
حال من الأحوال عدم ا�ستقالليتها
ب�ين ل �غ��ات ال��ع��امل ،ح�ي��ث ان لها
�أ�صولها وق��واع��ده��ا وتطوراتها
ودالالتها وا�شتقاقاتها اخلا�صة.
وهي لي�ست فرعا من �أي لغة �أخرى
برغم القرابة اللغوية بينها و بني
ال�ف��ار��س�ي��ة احل��ال �ي��ة .ب��ل ه��ي لغة
خا�صة حافظت على ا�ستقالليتها
ك �م��ا دل���ت ع �ل��ى ذل���ك ال��درا���س��ات
امل �ق��ارن��ة ال �ت��ي ق ��ام ب�ه��ا العاملان
الأمل��ان �ي��ان "روديجر" و"بوت"
عام  1840حيث �أثبتت الدرا�سة
املتوا�صلة يف امل�ق��ارن��ة اللغوية
ب�ين اللغتني الكردية والفار�سية

قلعة اربيل
ان ال �ل �غ��ة ال� �ك ��ردي ��ة بقواعدها
ومفرداتها و�أ�صولها و�أ�صواتها
لغة خا�صة م�ستقلة رغم انتمائها
اىل الفار�سية.
و�أي� � ��د ه� ��ذا ال� � ��ر�أي امل�ست�شرق
الرو�سي "بيرت لريخ" يف �أبحاثه
ال �ق �ي �م��ة ال��ت��ي ن �� �ش��ره��ا بعنوان
(درا�� �س ��ات ع��ن ال��ك��رد) باللغتني
ال��رو� �س �ي��ة والأمل ��ان� �ي ��ة يف �سان

بطر�سبورك ،وكذلك بحثه القيم
عن ك��رد �إي��ران ع��ام  1856باللغة
الرو�سية يف بطر�سبورك.
و�أي ��د ه��ذا م�ست�شرقون ب��ارزون
مثل رينان ودرون وار�ش وميولر
وجابا .اما ادمون�س الأخ�صائي يف
تاريخ الكرد فيقول يف مقالة ن�شرت
له يف جمعية ا�سيا الو�سطى العدد
 11ما ي�أتي� :أ�صبح من الو�ضوح

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء االعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة البياع
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�إعـــــــــالن

املدعى عليهم /احمد وعلي وح�سن ومهدي
وحم�م��ود و�سعدية وح�م��دي��ة و�أم ��ل ومهدية
ون�شمية وف��رح��ة اوالد �صالح حمزة ونوفه
�ضاحي ثامر .ا�صدرت ه��ذه املحكمة قرارها
الغيابي املرقم اعاله وامل�ؤرخ يف 2009/7/30
واملت�ضمن متليك املدعية هناء ح�سني �سلمان
كامل �سهام املدعى عليهم يف العقار املرقم /11
 1054م 1اخلر وملجهولية حمل اقامتكم تقرر
تبليغكم اعالنا ب�صحيفتني حمليتني و�سوف
يكت�سب ال �ق��رار ال��درج��ة القطعية عند عدم
الطعن وم�ضي املدة القانونية.
القا�ضي
�إلهام فخري �صادق
2009/10/2

كرد�ستان
Kurdistan

5

مب�ك��ان ان اللغة ال�ك��ردي��ة لي�ست
ع�ب��ارة ع��ن لهجة فار�سية حمرفة
م�ضطربة ،بل انها لغة �آري��ة نقية
ومعروفة ولها مميزاتها اخلا�صة
وتطوراتها القدمية .ومينور�سكي
الباحث امل�ست�شرق ،اذ ينفي ذلك
وهو يعتقد انه بينما تنتمي اللغة
الفار�سية اىل املجموعة اجلنوبية
الغربية فان اللغة الكردية تنتمي

اىل املجموعة ال�شمالية الغربية
وانها تت�صف ب�شخ�صيتها املتميزة
مت��ام��ا ع��ن اللغة الفار�سية وهو
ي��ورد الدالئل اللغوية التي تثبت
الفروق اجلوهرية القائمة بني كل
منهما.
ولدرا�سة �أ�صل اللغة الكردية يجب
مراجعة �أق��دم امل��ؤل�ف��ات املكتوبة
ب��ال�ل�غ��ات الإي��ران��ي��ة وه ��و كتاب
"ئافي�ستا" كتاب الدين الزرد�شتي
الذي كتب يف حوايل القرن ال�سابع
ع�شر قبل امليالد و�أجزاء االئافي�ستا
اخلم�سة ي�سنا -ي�سربد -نديداد-
ي���ش�ت�ه��ا-خ��رده -او��س�ت��ا و�أهمها
ج��زء ي�سنا ال��ذي يتكون م��ن 72
ف�صال من بينها  17ف�صال تعرف
بـ "كاتها" التي يبلغ ع��دد قطعها
 238قطعة وعدد �أبياتها  896بيتا
وكلماتها 5560كلمة.
وت���ش�ير درا���س��ات ال�ل�غ��ة احلالية
اىل ان هناك تقاربا لغويا و�صلة
وثيقة ب�ين اللغة التي كتبت بها
واللغة ال�ك��ردي��ة احل��ال�ي��ة ،ولذلك
ف��ان الف�صول البالغة  17ف�صال
كتبت باللغة امليدية.
وي�ق��ول العالمة �إح���س��ان نوري:
ان كلمة زرد�شت نف�سها هي كلمة
ك��ردي��ة مب�ع�ن��ى ب �ي��ا���ض الأ���ص��ل،
وه��ذه الألفاظ التي كانت من لغة
قوم زرد�شت �أي لغة ماد ن�سبة اىل
امليديني لي�ست فيها فروق �أ�سا�سية
عن اللغة الكردية احلالية.

ون �ح��ن ن �ق��دم ال �ع��ون ل �ل �ع��راق دوم� ��ا م��ن اجل
حتقيق االزدهار �آملني ان يكون العراق اجلديد
دميقراطيا ،وان ننجز املزيد من امل�شاريع يف
مناطق خمتلفة من الإقليم".
وك��ان وف��د ال�شركة قد و�صل اىل مطار �أربيل
يف وق��ت �سابق يرافقه ع�ضوان م��ن الربملان
الرتكي و�أع�ضاء من غرفة التجارة الرتكية حيث

ا�ستقبله فالح م�صطفى م�س�ؤول دائرة العالقات
اخلارجية يف جمل�س الوزراء.
ويف جل�سة لقاء جرى يف مطار �أربيل الدويل
بح�ضور القن�صل الرتكي يف مدينة املو�صل،
مت ت�ب��ادل احل��دي��ث فيما يتعلق ب�سبل توطيد
العالقات بني �إقليم كرد�ستان وتركيا يف املجاالت
التجارية والثقافية.

عماد احمد مع ممثلي ال�شركة الرتكية

افتتاح بناية معهد الأزهر يف �أربيل
�أربيل /املدى

احتفلت حمافظة �أربيل بافتتاح البناية
اجلديدة ملعهد الأزه��ر بح�ضور عد ٍد
من الوزراء وامل�س�ؤولني احلكوميني
ور�ؤ�ساء وممثلي الأحزاب و�أ�ساتذة
وعلماء دي��ن .وا�ستهلت االحتفالية
بكلمة وزير التعليم العايل والبحث
العلمي يف حكومة �إقليم كرد�ستان
الدكتور �إدري����س ه��ادي التي تناول

فيها �أهمية ه��ذا ال�صرح العلمي يف
جمال تر�سيخ عرى التعاون بني �إقليم
كرد�ستان وجامعة الأزه��ر ،ثم القى
ال�شيخ �أب��و زي��د ح�سن ممثل �شيخ
الأزه��ر كلمة باملنا�سبة عرب فيها عن
�سعادته الفتتاح املبنى يف الإقليم،
ب �ع��ده��ا مت ت �ك��رمي ع ��دد م��ن خطباء
امل�ساجد املتميزين يف خطبهم.
وت��ن��اول ع�ث�م��ان امل�ف�ت��ي امل�ست�شار

يف وزارة التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي يف ت�صريح �صحفي العالقات
بني �إقليم كرد�ستان وجامعة الأزهر،
م�سلط ًا ال�ضوء على املراحل الدرا�سية
يف املعهد ،قائ ًال :يقبل املعهد خريجي
ال�صف ال���س��اد���س الأ��س��ا��س��ي ،وبعد
ال��درا� �س��ة مل��دة �� 6س�ن��وات يف املعهد
يتم قبول الع�شرة الأوائل يف جامعة
الأزهر.

بناء  22الف وحدة �سكنية
�أربيل /املدى

�أظهرت درا�سة و�إح�صائية لهيئة اال�ستثمار بالتعاون
مع وزارة التخطيط يف حكومة �إقليم كرد�ستان �أن
الإقليم بحاجة اىل � 110آالف وحدة �سكنية ليتخل�ص
من م�شكلة ال�سكن .وقال نوزاد هادي حمافظ �أربيل
 :بغية تقلي�ص م�شكلة ال�سكن يف �أرب �ي��ل ،نقدم
دعمنا الكامل وبا�ستمرار مل�شاريع الإ�سكان ،فمثال
نقوم بتزويدها بالكهرباء ومند لها الطرق ونبني
فيها املدار�س� ،إ�ضافة اىل الإ�سراع يف منح رخ�ص
العمل".
فيما �أ�شار حيدر م�صطفى مدير البيانات والأبحاث
يف هيئة ا�ستثمار الإقليم ،بح�سب (�آك��ان�ي��وز) اىل
ان "الدرا�سة تبني �أن �إقليم كرد�ستان بحاجة اىل

� 110آالف وح ��دة �سكنية ،لكن ان�ت�ه��اء العمل يف
عدد من م�شاريع الإ�سكان �سي�ؤدي اىل خف�ض هذا
الرقم" .وق��ال ك��ام��ران مفتي مدير ع��ام التقييم يف
هيئة اال�ستثمار يف الإقليم انه "من خالل م�ساعدة
�صندوق الإ�سكان يتم العمل الآن على تنفيذ � 22ألف
وحدة �سكنية انتهى العمل يف ق�سم منها ومت �إجناز
 %50من الق�سم الآخر".
و�أو�ضح "تفيد الدرا�سة التي �أجريناها �أن م�شكلة
�إ�سكان �أك�ثر من � 25أل��ف �أ��س��رة �ستكون قد انتهت
بحلول نهاية  ."2010اما �سنكر حم�سن ،م�ست�أجر
يف �أربيل ،فقال "قدمت طلبا اىل واحد من م�شاريع
الإ�سكان ه��ذه والق�سط ال�شهري يبلغ  270دوالرا
لكني �أطالب بخف�ضه اىل �أقل من  200دوالر".

ا�ستحداث �أول حمكمة �إدارية يف �أربيل
�أربيل /املدى

افتتح فاروق جميل وزير العدل يف
حكومة �إقليم كرد�ستان� ،أول حمكمة
�إدارية يف الإقليم حتت �شعار (وجود
مراقبة ق�ضائية حقيقية على ال�سلطة
الإداري� ��ة دليل وانعكا�س الحرتام
�سلطة القانون يف الإقليم).
وق� ��ال وزي� ��ر ال� �ع ��دل :ان املحكمة
ا�ستحدثت وفقا لقرار برملان �إقليم

ك��رد��س�ت��ان رق��م  14ل�سنة ، 2008
الفت ًا اىل �أنهم �سيبذلون كل جهودهم
ال��س�ت�ح��داث امل �ح��اك��م الإداري�� ��ة يف
حمافظات الإقليم الأخرى.
من جانبه �أ�شار �شوان حميي الدين
نائب رئي�س املحكمة اىل �أهدافها
ومهامها  ،م�ؤكدا انها تتابع اعمال
وقرارات حكومة �إقليم كرد�ستان يف
كافة الدوائر وتقوم بتنظيم �ش�ؤون

موظفي احلكومة.
و�أ�� �ض ��اف :ان ��ه م��ن الآن ف�صاعدا
ب�إمكان املواطنني من دون الرجوع
اىل امل �ح �ك �م��ة ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة تقدمي
� �ش �ك��اواه��م اىل ه ��ذه امل�ح�ك�م��ة اذا
�شعروا ب�أي �ضرر او خ�سارة جراء
ال�ق��رارات ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات
احلكومية ومتتلك املحكمة �سلطة
ح�سم و�إلغاء القرارات.

و�ضع حجر الأ�سا�س ملركز �إغاثة طبي يف دهوك

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب  /الق�سم القانوين
الربيد االلكرتوين:

import1@iqgb.com
import2@iqgb.com
import3@iqgb.com

رقم املناق�صة2009 /60 :
رقم التبويب (300 900 )1001

�إعــــادة �إعـــــــالن

تعلن ال�شركة العامة لتجارة احلبوب عن مناق�صة جتهيز ون�صب معدات �سايلو الدورة .فعلى الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة
وفق ال�شروط واملوا�صفات مراجعة الق�سم القانوين يف مقر ال�شركة الكائن يف باب املعظم ل�شراء ال�شروط واملوا�صفات مقابل
دفع مبلغ قدره ( )500000فقط خم�سمئة الف دينار غري قابل للرد و�سيكون �آخر موعد لقبول العطاءات لغاية ال�ساعة الثانية
ع�شرة ظهرا ليوم االحد املوافق  2009/11/8مع ت�أمينات اولية ب�صك م�صدق من احد امل�صارف احلكومية املعتمدة يف بغداد
ح�صريا او بكفالة م�صرفية لأمر ال�شركة با�سم املناق�ص ح�صرا مببلغ قدره ( )%1من قيمة العطاء املقدم من قبل املجهز ويرفق
مع العطاء امل�ستم�سكات التالية:
الوثائق املطلوبة :كتاب ت�أييد ت�سجيل املتقدم يف الهيئة العامة لل�ضرائب� /صورة هوية االحوال املدنية /بطاقة ال�سكن/
البطاقة التموينية /البيانات االخرى املطلوبة بالعطاء� /شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة و�سوف يهمل �أي عطاء غري م�ستويف
ال�شروط اعاله و�سيتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن واية م�صاريف اخرى ..علم ًا بان ال�شركة غري ملزمة
بقبول اوط�أ العطاءات.
املدير العام بالوكالة

دهوك /املدى

و�ضع وزي��ر ال�صحة يف حكومة �إقليم كرد�ستان
زري��ان عثمان حجر الأ�سا�س لبناء مركز �إغاثة
طبي يف مدينة دهوك بح�ضورعدد من امل�س�ؤولني
وممثل البنك الدويل وممثل منظمة يو ان او بي
ا�س.
ويقام هذا املركز بدعم مايل من حكومة الإقليم
والبنك الدويل ومنظمة  unopsبكلفة �إجمالية
مقدارها  165مليون دوالر ،يف غ�ضون � 6أ�شهر.
ومن املقرر �إقامة مراكز مماثلة يف مدينتي �أربيل
وال�سليمانية.
حيث �ستبلغ الكلفة الإجمالية للم�شاريع نحو 700

وزير ال�صحة ي�ضع حجر اال�سا�س
مليون دوالر �أمريكي.
وقال وزير ال�صحة يف كلمة له باملنا�سبة "�سيقام
مركزان �آخ��ران يف مدينتي ال�سليمانية و�أربيل
بعد �إقامة مركز دهوك ،و�سيتم ربط هذه املراكز
مع بع�ضها خ�صو�صا يف جمال تعاون فرق الإغاثة
يف املراكز الثالثة بغية ت�أهيلها وتهيئتها حلاالت
الطوارئ والأحداث املفاجئة على الطرق العامة".
و�أو�ضح ان "هناك �أربعة مراكز طبية للإغاثة يف
مواقع خمتلفة من املحافظة توا�صل تقدمي خدماتها
و�سيتم ربط هذه املراكز مع بع�ضها من اجل تعزيز
م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني �أثناء وقوع
حوادث ال�سري على الطرقات اخلارجية".

