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اأربيل/ املدى
بعث رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود 
عائلة  بارز�ين بربقية مو��ساة �ىل 
�لدكتور  �لر�حل  �لت�سكيلي  �لفنان 

حممد عارف جاء فيها:  
تلقينا  و�لأ���س��ى  �حل��زن  م��ن  مبزيد 
نباأ رحيل �لفنان �لت�سكيلي �لكردي 
�سيا  ع��ارف  حممد  �لدكتور  �لكبري 
�لفنان  ه��ذ�  رح��ي��ل  �إن  من�سوري، 
�ل��ق��دي��ر ل��ه��و خ�����س��ارة ك��ب��رية للفن 
فنه  �إىل  �إ���س��اف��ة  وك���ان  �لت�سكيلي 
�ل��ر�ق��ي ق��د �أل���ف ع����ددً� م��ن �لكتب 
يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا  قيمتها  ل��ه��ا  �ل��ف��ن��ي��ة 
�ملنا�سبة  وب��ه��ذه  �ل��ك��ردي��ة،  �ملكتبة 
ومو��ساتنا  بعز�ئنا  نتقدم  �لأليمة 

لأ�سرتكم وكافة فناين كرد�ستان.

بارز�ين يـو��سي �أ�سـرة 
�لفنان �لت�سكيلي �لدكتور 

حممد عارف

�إعــــــــــــالنـــــــــــــات

The Iraqi Oil Tankers company (state co.) 
announces a tender No.(9/ 2009) to charter an oil 
tanker on the basin of bareboat capacity about ( 
3000 - 4000 ) ton. according to the specification 
and conditions which you can obtain from the 
legal section in the company headquarter in 
Basrah Governorate، saad square by payng an 
amoumt of ( 150000 ) one hundred and fifty 
thousand dinar which will be not returned 
back. Those who wish to participate in the 
tender should make their bid in two closed and 
endorsed envelopes   ( technical and commercial 
). They should write on each envelope the name 
and number of the tender with the closing date. 
The commercial offer should include the amount 
of the primary money which is about 1% out of 
the amount of the tender in a certified cheque or 
a letter of guarantee ( approved as issued rightly 
). Any offer will be neglected if not fulfilling the 
conditions and the specifications. The company 
is not obliged to accept the lowest tender. The 
last deadline is the end of the official attendance 
of  Sunday 25th of October 2009. Any one who 
will get the tender will pay the fees of publishing 
the advertisement. 
Director General 

عامة  �سركة   / �لعر�قية  �لنفط  ناقالت  �سركة  تعلن    
ناقلة عارية ترت�وح  ��ستئجار  (�لب�سرة) عن مناق�سة 
حمولتها بني (2000  -4000 ) طن ح�سب �ملو��سفات 
�ل�سعبة  م��ن  عليها  �حل�سول  ميكن  �لتي  و�ل�����س��روط 
�لقانونية  يف مقر �ل�سركة �لكائن يف  حمافظة �لب�سرة - 
�ساحة �سعد )  لقاء مبلغ قدره (150000 ) مائة خم�سون 
�ألف دينار غري قابل للرد. فعلى �لر�غبني بال�سرت�ك يف 
�ملناق�سة تقدمي عطاء�تهم بظرفني مغلقني وخمتومني 
(فني وجتاري) يدون على كل ظرف ��سم ورقم �ملناق�سة 
�لتجاري  �لعر�س  يت�سمن  �أن  وعلى  �لغلق  وت��اري��خ 
مبلغ �لتاأمينات �لأولية و�لبالغة (1% ) من قيمة �لعطاء 
ب�سك م�سدق �أو خطاب �سمان (موؤيد ب�سحة �سدور) 
و�سيهمل �أي عطاء غري م�ستوٍف لل�سروط و�ملو��سفات  
و�أن �ل�سركة غري ملزمه بقبول �أوطاأ �لعطاء�ت. علما �أن 
�آخر موعد لت�سليم �لعطاء�ت هو نهاية �لدو�م �لر�سمي 
من  ويتحمل    2009/10/25 �ملو�فق  �لأح��د  يوم  من 

تر�سو عليه �ملناق�سة �أجور ن�سر �لإعالن. 
املدير العام 

�عــــــــــالن 
و�ملعادن  �ل�سناعة  وز�رة  ت�سكيالت  �حدى   – �لن�سيجية  لل�سناعات  �لعامة  �ل�سركة  تعلن 
�للب�سة  ملعمل  تابعة  ومعد�ت  ومكائن  لل�سيار�ت  م�ستعملة  غري  �حتياطية  �دو�ت  بيع  عن 
�مو�ل  و�يجار  بيع  قانون  لحكام  وفقًا  �لعلنية  باملز�يدة  �ل�سرف  �لنجف  يف  �لرجالية 
�مل�سادف  �لعا�سرة من �سباح يوم �خلمي�س  �ل�ساعة  ل�سنة 1986 يف متام  �لدولة رقم 32 

2009/11/12 يف مقر معمل �للب�سة �لرجالية يف �لنجف �ل�سرف.
�لبطاقة  معهم  م�ست�سحبني  �ملعينني  و�ملكان  �لزمان  يف  �حل�سور  بال�سر�ء  �لر�غبني  فعلى 
�لتموينية وهوية �لحو�ل �ملدنية و�لتاأمينات �لقانونية �لبالغة (1100000دينار) مليون 
ومائة �لف دينار فقط  ب�سك م�سدق با�سم �مل�سرتي لأمر �ل�سركة �و نقد� ويتحمل �مل�سرتي 
�جور خدمة �لبيع كالن�سر و�لعالن وغريها �لبالغة 2% من قيمة �ملو�د �ملباعة على �ن ترفع 
�لتبليغ باملو�فقة على  �ملو�د �لتي تر�سو على �مل�سرتي خالل فرتة (�سبعة �يام) من تاريخ 
�لبيع وبعك�سه يتحمل غر�مة تاخريية عن كل يوم تاخري (10000) دينار ع�سرة �لف دينار 

ويعترب ناكال وبعدها يعاد �لبيع.
مالحظة:

�ملز�يدة ومبا يعادل  �ليها �عاله يوم  �مل�سار  �لقانونية  �لتامينات  �لفرق من مبلغ  1. ي�سدد 
(20%) من قيمة �ملو�د �لتي يتم بيعها �ىل �مل�سرتي باملز�يدة.

2. مدة ك�سر �لقر�ر (خم�سة �يام) من تاريخ �ملز�يدة ب�سمنها يوم �ملز�يدة.

�عـــــــالن
تكون �لفرتة �ملطلوبة للمناق�سة 
منت�سبي  (ن��ق��ل   2009/ م   12
معمل �سمنت كبي�سة من حمالت 
وبالعك�س)  �ملعمل  �ىل  �سكناهم 
ثالثة  م��ن  ب��دًل  ��سهر  �ستة  مل��دة 

�أ�سهر.
مع حتيات

ال�شركة العامة لل�شمنت العراقية

�مل���������ادةت
�دو�ت �حتياطية غري م�ستعملة ومتنوعة لل�سيار�ت1.
مكائن ن�سر خمتلفة وماكنة ل�سق2.

املدير العام
ورئي�س جمل�س االدارة

  Iraqi Oil Tankers Company 
Tender No. 9 / 2009

�سركة ناقالت �لنفط �لعر�قية
�إعالن مناق�سة  رقم 2009/9

 ال�شليمانية  / املدى 
�أكد �لدكتور برهم �أحمد �سالح �لرئي�س �ملكلف بت�سكيل 
�ملحادثات  �ن  �م�س  �جل��دي��دة  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
لت�سكيل  �لقليم  يف  �ل�سيا�سية  �جل��ه��ات  م��ع  م�ستمرة 

�حلكومة، وتلقينا مقرتحاتها و�آر�ءها بهذ� �ل�ساأن.
 "  PUKmedia وقال �لدكتور برهم �سالح بح�سب
�سننهي ظاهرة �لد�رتني يف �حلكومة �جلديدة و�ستكون 

هنالك حكومة و�حدة و�إد�رة و�حدة، لأن �إقليم كرد�ستان 
مبادئ  ومن  و�ح��دة،  �إد�رة  فيه  تعمل  �أن  ويجب  و�ح��د 
لبع�س  �لكامل  �لتوحيد  �لأ�سا�سية  �جلديدة  �حلكومة 

�لإد�ر�ت �لتي مل تتوحد يف �حلكومة �ل�سابقة".
مع  �ملباحثات  �سنكثف  �لقادم  �ل�سبوع  يف   " و��ساف 
�جلهات �ل�سيا�سية ب�ساأن ت�سكيل �حلكومة �جلديدة يف 

�قليم كرد�ستان".

PUKmedia/ال�شليمانية
�إقليم  ث��ق��اف��ة  وز�رة  وك���ي���ل  ذك����ر 
�سي�سارك  �لإق��ل��ي��م  �أن  ك��رد���س��ت��ان 
بنحو خم�سة �آلف كتاب يف معر�س 
�لذي  للكتاب،  �ل��دويل  فر�نكفورت 

�سيقام غد� �لأربعاء.
ت�سريح  يف  ���س��اك��ل��ي  �سعيد  وق���ال 
كرد�ستان  "�إقليم  �إن  ���س��ح��ف��ي: 
يف  ك��ت��اب  �آلف  بخم�سة  �سي�سارك 

معر�س فر�نكفورت �لدويل". 
�لطباعة  "موؤ�س�سات  �أن  و�أو���س��ح: 
�لثقافة  ل����وز�رة  �ل��ت��اب��ع��ة  و�ل��ن�����س��ر 
للطباعة  �آر������س  م��وؤ���س�����س��ة  وك��ذل��ك 
ود�ر  �ل���رتج���م���ة  ود�ر  و�ل���ن�������س���ر 
�سمورة و�سبرييز �ست�سارك يف هذ� 

�ملعر�س". 
كتبا  �سي�سم  "�ملعر�س  �أن  و�أ�ساف 
بلغات �أجنبية عديدة تتناول ق�سايا 

�ل�سعب �لكردي وثقافاته". 
�إقليم  م�����س��ارك��ة  �أه��م��ي��ة  وب�������س���اأن 
قال  �مل��ع��ر���س  ه���ذ�  ك��رد���س��ت��ان يف 
�ملعر�س  خ��الل  من  "ن�سعى  �ساكلي 
�لكرد  وت��اري��خ  ثقافة  �إي�����س��ال  �إىل 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �ل���ع���امل،  ���س��ع��وب  �إىل 
�لعمل على توقيع بع�س �لعقود مع 
بغية  �لعاملية  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات 

تعزيز �لعالقات �لثقافية �لثنائية.

�سالح: �ملحادثات م�ستمرة لت�سكيل 
حكومة �لإقليم �جلديدة

اأربيل/ املدى        
بحث م�سوؤول د�ئرة �لعالقات �خلارجية يف حكومة �لإقليم فالح م�سطفى مع �ستاني�سلو 
و�إقليم  بولونيا  بني  �لعالقات  م�ستوى  رفع  �سبل  �لعر�ق  يف  بولونيا  �سفري  �سموملن 
�ملنطقة  �لعر�قية ويف  �ل�ساحة  على  �ل�سيا�سي و�لأمني  �لو�سع  كرد�ستان وم�ستجد�ت 
وم�ساألة �لنتخابات �لنيابية �ملقبلة يف �لعر�ق. وعرب �سفري بولونيا خالل �للقاء بح�سب 
مكتب �لإعالم �ملركزي لالحتاد �لوطني �لكرد�ستاين عن �سعادته لزيارة كرد�ستان. و�أعلن 
ر�سميًا بان بولونيا قررت فتح مكتب لها يف �لإقليم بهدف تطوير وتقوية �لعالقات معه 
فالح  عرب  جانبه  من  �ل�ستثمار.  ويف  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �لتجارية  �ملجالت  يف 
م�سطفى عن ترحيب حكومة �إقليم كرد�ستان بهذه �ملبادرة موؤكد� على ��ستعد�د حكومة 

�لإقليم للتعاون و�لتن�سيق مع �ل�سفارة �لبولونية من �جل �جناح مهامها.

بولونيــا تفتتح مكتبـًا 
لها يف �لإقليم

�مل�ساركة يف معر�ض فر�نكفورت �لدويل للكتاب

اأربيل/ املدى
�حتفلت حمافظة �أربيل بافتتاح حمطة هيدروباور 
برعاية  �ل�سياحي،  بيخال  م�سيف  يف  �لكهربائية 
نيجريفان بارز�ين رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان 
وح�سور وزير �لكهرباء هو�سيار �سيويلي وممثل 
وم�سوؤول  كرد�ستان  �إقليم  يف  �لكورية  �ل�سفارة 
من  وع��دد  �أربيل  وحمافظ  �لكورية  كويكا  وكالة 

�مل�سوؤولني يف �ملنطقة.
و�أكد وزير �لكهرباء هو�سيار �سيويلي يف كلمة له 
هذه  �أهمية   PUKmedia بح�سب  باملنا�سبة، 
�لكورية  كويكا  وكالة  �ساكر�  �ملنطقة  يف  �ملحطة 
�إن�ساء هذه �ملحطة مثمنا �مل�ساعد�ت �لتي  لدعمها 
خالل  م��ن  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة  �حلكومة  تقدمها 

�لأوىل من  �ملحطة هي  �أن هذه  �أكد  كما  وكالتها، 
نوعها �لتي تن�ساأ يف �لعر�ق منذ خم�سني عاما.

وكالة  م�سوؤول  �سينغ  جان  هان  �أ�سار  جانبه  من 
�أربيل �ىل �لتعاون و�لتن�سيق  كويكا �لكورية يف 
�جلنوبية  وك��وري��ا  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  بني 
�جلانبني  ب��ني  بنيت  �لتي  �لعالقات  على  م��وؤك��د� 
وحر�س  �أربيل،  يف  �لكورية  �لقو�ت  متركز  بعد 
�لعالقات.  هذه  ��ستمر�ر  على  �لكورية  �حلكومة 
�لوكالة  قدمتها  �لتي  �مل�ساريع  عن  ف�سال  وق��ال: 
�لكو�در  قدر�ت  رفع  يف  �ساهمت  كرد�ستان  لإقليم 
خمتلف  يف  دور�ت  ف��ت��ح  خ���الل  م��ن  �حل��ك��وم��ي��ة 
�سبيال  �ملحطة  ه��ذه  ت�سبح  �أن  ومتنى  �مل��ج��الت، 

ل�ستمر�ر وتوطيد هذه �لعالقات.

�أهايل  �أربيل  حمافظ  ه��ادي  ن��وز�د  هناأ  جهته  من 
�إن�����س��اء ه���ذه �ملحطة،  �مل��ن��ط��ق��ة مب��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه 
حمطات  باإن�ساء  �لكهرباء  وز�رة  تقوم  �ن  متمنيا 
وكالة  �ساكر�  �أخ��رى  �سياحية  مناطق  يف  مماثلة 
�إقليم  حلكومة  �ملتو��سل  لدعمها  �لكورية  كويكا 

كرد�ستان. 
 (1.2) ه��ي  للمحطة  �لإنتاجية  �لطاقة  �أن  يذكر 
ميغاو�ط، و�أكد �خلرب�ء �ن عمر �ملحطة 50 عامًا 
�ىل  حتتاج  ل  لأن��ه��ا  للبيئة  �سديقة  حمطة  وه��ي 

�حرت�ق مو�د لت�سغيلها.
�إن�ساوؤها  بيخال مت  �ن حمطة  �ىل  �لإ�سارة  جتدر 
على ح�ساب ميز�نية �حلكومة �لكورية عرب وكالة 

كويكا �لكورية �جلنوبية.

ال�شليمانية/ املدى
حت��ت��ف��ل ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ت��ق��ن��ي يف 
�ل�����س��ل��ي��م��ان��ي��ة ي����وم غ���د �لأرب����ع����اء، 
�لتي  �ل���20  دورتها  بتخريج  ر�سميًا 
ت�سم3630 طالبًا وطالبة، يف ملعب 
كمال �سليم و�سط مدينة �ل�سليمانية. 
عزت  رو���س��ت��م  �لهيئة  رئي�س  وق���ال 
�ل����دورة  ه����ذه  خ��ري��ج��ي  �إن  ط��اه��ر 
جديدة  نوعية  �إ���س��اف��ة  "ي�سكلون 
وبناء  كرد�ستان  �إقليم  تطور  مل�سار 
�لعر�ق �جلديد"، معربا عن "تقديره 
�لكليات  ع���م���د�ء  جل���ه���ود  �ل���ع���ايل 
للهيئة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لتقنية  و�مل��ع��اه��د 
فيها  �لتدري�سية  �لهيئة  و�أع�����س��اء 
�لكرمية  وعو�ئلهم  للطلبة  ومباركته 

بالنجاح  ل��ل��خ��ري��ج��ني  و�أم���ن���ي���ات���ه 
و�أن  �لعملية  حياتهم  يف  و�ملوفقية 
معارف  من  به  ت�سلحو�  ما  يكر�سو� 
جمتمعهم  خلدمة  وتقنيات  وع��ل��وم 

و�لرتقاء به".
و�أ�ساف: �أن �لدورة �لع�سرين "ت�سم 
بينهم  من  وخريجة  خريجا   3630
383 من حملة �سهادة �لبكالوريو�س 
�لدبلوم  �سهادة  حملة  م��ن  و3247 
تكون  �أن��ه��ا  �إىل  م��ن��وه��ا  �لتقني"، 
"زيادة قدرها %255  بذلك قد حققت 
بالعام  مقارنة  �خلريجني  ع��دد  يف 
تخرج  �سهد  �ل��ذي  �ملا�سي  �لدر��سي 
يحملون   169 منهم  خريجا   1422
و1253  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  ���س��ه��ادة 

�لدبلوم �لتقني".
�لتقني:  �لتعليم  ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أف�����اد 
لتطوير  ح��ث��ي��ث��ا  ج���ه���د�  "تبذل 
�إمكانياتها وزيادة عدد �لتخ�س�سات 
توفرها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
بنحو ي��و�ك��ب �ل��زي��ادة �مل��ط��ردة يف 
�لإعد�دية  �لدر��سة  خريجي  �أع���د�د 
و�حتياجات �ملجتمع �ملحلي"، مبينا 
�لدر��سي  �ل��ع��ام  "��ستحدثت  �أن��ه��ا 
م�سائية يف خم�سة  در��سات  �ملا�سي 
�لأع���م���ال،  �إد�رة  ه��ي  تخ�س�سات 
�ملكتبات  �ل�����س��ح��اف��ة،  �ل�����س��ي��اح��ة، 
�أق�سام  �أربعة  و�ستفتتح  و�ملحا�سبة 
 2010-2009 �لعام  هذ�  يف  جديدة 
�لنفط،  �لأل���غ���ام،  م��ن  �ل��وق��اي��ة  ه��ي 

�أن  ي��ذك��ر  و�لب�ستنة".  �ل��ت��م��ري�����س 
�ل�سليمانية  �لتقني يف  �لتعليم  هيئة 
هيئة  ب��ا���س��م   1996 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت 
�ملعاهد �لفنية، قبل �أن حتل ت�سميتها 
ت�سم  و�أن��ه��ا  ع��ام 2003..  �جل��دي��دة 
فيهما  وكليتني  معاهد  ت�سعة  حاليا 
61 ق�سمًا علميًا �لدر��سة فيها موزعة 
على 37 تخ�س�سًا هند�سيًا، زر�عيًا، 
�لعدد  و�أن  وطبيًا..  �سحيًا  �إد�ري���ًا، 
�لإجمايل لطلبتها نحو 10058 طالبًا 
وطالبة، ف�سال عن �سيتم قبولهم �لعام 
مبوجب   2010-2009 �ل��در����س��ي 
خطة �لقبول �ملركزي لوز�رة �لتعليم 
حكومة  يف  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 

�إقليم كرد�ستان.

�حتاد �أدباء دهوك يحيي مئوية �لربوفي�سور قناتي كوردوبكلفة 9 ماليني دولر.. �فتتاح حمطة كهرباء بيخال

هيئة �لتعليم �لتقني يف �ل�سليمانية حتتفل بتخريج دورتها �لـ20

دهوك/ �ملدى
�لأيام  ده��وك هذه  فرع  �لكرد  �لأدب��اء  ي�ستعد �حت��اد 
لإحياء  و�لأدب��ي��ة  �لثقافية  ن�ساطاته  �إط���ار  و�سمن 
علمًا  يعد  �ل��ذي  ك��وردو  قناتي  �لربوفي�سور  مئوية 
�لكردي، وقدم خدمات جليلة خالل  �إعالم �لأدب  من 
�ل��ت��ي د�م���ت 76 ع��ام��اأً م��ن �لعطاء  م�����س��رية ح��ي��ات��ه 
م�سقط  حيث  "قر�س"  من  بدء  و�لتنقل  و�لت�سحية 
ر�أ�سه �ىل "لينينغر�د" حيث توقف قلبه عن �خلفقان، 
ومن �ملزمع �ن يتم تقدمي برنامج حافل يليق بقامة 
ذل���ك �لأدي����ب وي��ت��وق��ف ع��ل��ى �ب���رز حم��ط��ات حياته 
�حلافلة بالعطاء ونتاجاته �لقيمة �لتي �أغنت �لثقافة 

و�للغة �لكردية يف �حتفالية تقام يوم غد �لأربعاء.
�حتاد  رئي�س  �سليفاين  ح�سن  ق��ال  �ملنا�سبة  وبهذه 
�لأدباء يف دهوك بح�سب موقع �سماكورد (�ن �حتاد 
�لأدباء  تكرمي  يف  �ل�سباقني  من  يعترب  دهوك  �أدب��اء 
و�ملثقفني �لكرد تقديرً� وتكرميًا لهم على �جناز�تهم 
�لتي  �لحتفالية  وه��ذه  �لكردية،  �لثقافة  خدمة  يف 
نحن ب�سددها �لآن لي�ست �لأوىل ولن تكون �لأخرية 
حيث �سن�ستمر بالحتفاء بالأدباء ونلقي �ل�سوء على 
�لرو�د  تكرمي  يف  مماثلة  بن�ساطات  وقمنا  حياتهم، 
جندي  حاجي  �لر�حل  �لكردي  �لكاتب  ومنهم  �لكرد 
، كما قمنا بتكرمي 8  وكان ذلك يف 22 \12\2008 
�سهرين،  قبل  بهدينان  منطقة  يف  �لكرد  �لأدب��اء  من 
�لآن  ن�ستعد  نحن  وها  جلهودهم  وتقديرً�  ت�سجيعًا 
�لذي  ك���وردو  قناتي  �لربوفي�سور  مئوية  لح��ي��اء 

ي�ستحق كل �لثناء و�لتقدير).
�إحياء  يف  �ل�سهر  جت��اوز  �ل��ذي  �لتاأخر  �سبب  وع��ن 
هذه �ملنا�سبة، حيث كان من �ملفرو�س �ن يكون يف 
�مل�ستطاع  قدر  (حاولنا  قال  ميالده:  يوم  12/�أيلول 
�ن�سغال  نتيجة  ولكن  �مل��ح��دد  �ل��وق��ت  يف  �إح��ي��اءه��ا 
على  قدرتهم  وعدم  بالربنامج  و�مل�ساركني  �ملدعوين 
�لأربعاء  ي��وم  �ىل  �أجلت  �لوقت  ذل��ك  يف  �حل�سور 
ده���وك)،  �أدب����اء  �حت���اد  ق��اع��ة  على   2009\10\14
ويت�سمن برنامج �لحتفالية كلمة با�سم �حتاد �أدباء 

ثم  �لحت��اد  رئي�س  �سليفاين)  (ح�سن  يلقيها  ده��وك 
�أدباء  جمعية  با�سم  كلمة  �وغلو  بابا  عرفان  يلقي 

�لكرد يف �آمد (دياربكر ).
(قناتي  �لتالية  �ملحا�سر�ت  �لحتفاء  �سيتخلل  كما 
تو�سيني  �لكاتب  يلقيها  حما�سرة  كناقد)  ك���وردو 
كوردو  قناتي  و�ل��ربوف�����س��ور  (و����س��رت�ل��ي��ا)  ر�سيد 
ك��رد���س��ت��ان مقرياين  ل��ل��دك��ت��ورة  �ل��ل��غ��وي  ون��ت��اج��ه 
�لدكتور  للكاتب  ك��وردو،  قناتي  وفل�سفة  (ههولري) 

ح�سني حب�س (�أملانيا).
و�أ�ساف رئي�س �حتاد �أدباء دهوك �نه مت طبع كتاب 
�لكردي  �لكاتب  �ملنا�سبة (مئوية  لهذه  �عد خ�سي�سًا 
يف  �لأدب����اء  �حت���اد  من�سور�ت  م��ن  ك����وردو)  قناتي 
دهوك و�سيوزع على هام�س هذه �لحتفالية، و�سارك 
يف �إعد�ده  جمموعة من �لكتاب �لكرد وهو يت�سمن 
وماآثر  ح��ي��اة  �ل��ك��ت��اب  فيها  ت��ن��اول  ع��دي��دة  م��ق��الت 

�لربوفي�سور قناتي كوردو.
دعونا  (ل��ق��د  ���س��ل��ي��ف��اين  ح�����س��ن  ق���ال  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف 
�لإعالمية  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  و  �لثقافة  وز�رة 
�ىل  �إ�سافة  دهوك،  حمافظة  يف  �لر�سمية  و�لثقافية 
�أربيل  من  كٍل  يف  �لحت��اد  لفروع  �لإد�ري���ة  �لهيئات 
و�ل�سليمانية، كما �دعو عرب موقعكم كل �ل�سخ�سيات 
�ىل  و�ل�سحفيني  �ملهتمني  وجميع  �لكرد  و�لأدب���اء 

ح�سور هذه �لحتفالية).
�أهم حمطات حياة �لربوفي�سور قناتي كوردو: 

- ولد لبوين قرويني من �لأكر�د �ليزيديني يف قرية 
كرد�ستان  �سمال  يف  قر�س  ملنطقة  �لتابعة  �سو�سز 

بتاريخ 12\9\1909 
�رمينيا  �لقرى �ىل  تلك  و�أه��ايل  و�لديه  - هاجر مع 
وقهر  ظ��ل��م  نتيجة   1918 ع���ام  "كوربالغ"  ق��ري��ة 

�لعثمانيني . 
�لعا�سمة  �ىل  ع��ائ��ل��ت��ه  م��ع  ت��وج��ه  �أرم��ي��ن��ي��ا  م��ن   -
�جلورجية تفلي�س عام 1920 حيث تويف و�لده بعد 

عام هناك. 
- �نهى در��سته �لبتد�ئية و�لإعد�دية عام 1928 يف 

مدر�سة "لزويي" 
عام  لينينغر�د  جامعة  يف  و�لأدب  �لفل�سفة  در���س   -

 1931
�لعليا  للدر��سات  - بعد �ن تخرج من �جلامعة تقدم 

عام 1936 
- نال �سهادة �لدكتور�ه يف علم �للغة عام 1941. 

- عمل باحثا يف �أكادميية علماء �ل�سوفييت . 
ح�سار  �أث��ن��اء  �ل�سوفييتي  �جل��ي�����س  م��ع  ح���ارب   -
مقد�مًا  وك��ان  �لأملانية،  �لقو�ت  قبل  من  لينينغر�د 
يف  وبقي  للطائر�ت  �مل�سادة  �ملدفعية  على  �سجاعًا 
وحاز  �لأمل��ان  وهزمية  �حل�سار  �نتهاء  حتى  �حلرب 

على و�سام �لنجمة �حلمر�ء تقديرً� ل�سجاعته. 
- �ن�سم �ىل �حلزب �ل�سيوعي �ل�سوفييتي 

- عاد �ىل لينينغر�د وعمل �أ�ستاذً� م�ساعد� يف جمال 
كلية  يف  �لفار�سية  �للغة  تطوير  ق�سم  �لكردية  �للغة 

�ل�ست�سر�ق بجامعة لينينغر�د. 
يف  �ل�سرقية  �للغات  معهد  يف  علميا  باحثا  ر�سح   -

�أكادميية �لعلوم �ل�سوفيتية. 
�وربيلي  يو�سف  �لربوفي�سور  مع  بالتعاون  عمل   -
(رئي�س ق�سم �للغات) على �إن�ساء ق�سم �للغة �لكردية 

يف �لأكادميية. 
يف  �لكردية  �للغة  ق�سم  رئي�س   1961 عام  �أ�سبح   -

�لأكادميية �ل�سوفيتية. 
ظل  بها  عمل  �لتي  �مل��ج��الت  تلك  ك��ل  �ىل  �إ�سافة   -
�سهادة  ع��ل��ى  ح�سل  ح��ت��ى  در����س��ت��ه،  ع��ل��ى  م��ث��اب��رً� 

�لدكتور�ه و�أ�سبح بروفي�سورً�. 
- �لف �لعديد من �لكتب �لقيمة يف �ملجالت �للغوية 

و�لعلمية و�لأدبية. 
كان ع�سوً� يف �ملجمع �لعلمي �لكردي يف كرد�ستان 

�لعر�ق. 
- كان �حد �أع�ساء تاأ�سي�س معهد تطوير �للغة �لكردية 

يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س. 
- تويف يف لينينغر�د بتاريخ 31 ت�سرين �لأول من 

عام 1985.

فالح م�سطفى مع �سفري بولونيارئي�س اقليم كرد�ستان


