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مةتر دووجاية بؤ ثرِؤذةكة كة لةنزيك ثاركي 3864بووة كة رووبةرةكةي 

        

  بةختيار سةعيدبةختيار سةعيد/ / ئائا ..  .. لةسليماين خةوين مؤزةخانةي هونةري هاوضةرخ هاتةديلةسليماين خةوين مؤزةخانةي هونةري هاوضةرخ هاتةدي
  

كاتيك طةالين جيهان دينة سةر ئةوةي كة 
بةراوردي رؤشنبريي و فةرهةنطي خؤيان 
بةطةالين دي بكةن، ئةوا لةرِيطاي ئةو 
مؤزةخانةو شوينة رؤشنبريييانةوة سةرضاوة 

 بؤ ناوهينانيان دةطريت و ئةوة دةبيتة بنةما
لةسةر طؤرِةثاين رؤشنبرييي لةجيهاندا، هةر 

) ريبوار سةعيد (لةو ديدةوة بووة كة شيوةكار
ثيش ضواردةسالَ دامةزراندين مؤزةخانةيةكي 
كردؤتة بةرنامةي خؤي و كاري بةردةوامي بؤ 
كردووة تاكو بةم دوايية بةشيوةيةكي رةمسي 

ي حكومةيت ثرِؤذةكة لةاليةن وةزارةيت رؤشنبري
هةريمي كوردستانةوة قبولَدةكريت و شارةواين 
سليمانيش هاوكارو بةخشيين زةوي ثيويست 

 مليؤن دؤالر بؤ 2ئازادي شاري سليماين و برِي 
ـةوة ئةجنام دةدريت و برِيارة لةماوةي سالَيكدا تةواو ) خاليد (انيايئةجنامداين ثرِؤذةكة دابينكراوةو ثرِؤذةكة لةاليةن كؤمث

لةهؤلَي 4/5/2005و وةزارةيت رؤشنبريي رؤذي ) خاليد (ببيت، هةر بؤ ئيمزاكردين طريبةسيت ثرِؤذةكة لةنيوان كؤمثانياي
ي خاوةن بريؤكةي ) ريبوار سةعيد (ةندوةزيري رؤشنبريي و هونةرم) فةتاح زاخؤيي (سليماين ثاآلس بةئامادةبووين بةرِيز

) هةلَطورد عةبدولوةهاب (ئةندازياري ثرِؤذةكةو) كاروان تةيب (ثرِؤذةكةو ليثرسراوي كؤمثانياي خاليدو ئةندازيار
ئامادةي ئيمزاكردين ) ريبوار خاليد، وةهبـي رةسولَ (بةرِيوةبةري طشيت راطةياندين وةزارةيت رؤشنبريي و هونةرمةندان

  . طريبةستةكة بوون
  . مةتر دووجاية300بيناكة لةسي ؤم و طةجنينةيةك ثيكهاتووة كة طةجنينةكة

  :ؤمي ذيرزةميين
 مةتر 800 مةتر دووجايةو ثيكهاتووة لةدوو هؤلَي ثيشانطةي طةورة كة لةسةريةك دروستكراون و 1150 ئةم ؤمة 

  .  مةتر دووجاية250ينارو ذووري وؤرك شؤث و كتيبخانة دووجاية، هةروةها ذووري سيم
  :ؤمي يةكةم

  .  مةتر دووجا90 مةتر دووجاو ئيدارةي مؤزةخانة 320ؤمي يةكةم ثيكهاتووة لةهؤلَي ثيشانطة 
  :ؤمي دووةم

شت هؤلَةكان كراوةن و  مةتر دووجايةو ط160 مةتر دووجا، هةروةها هؤلَي ثيشانطة 200ؤمي دووةم ثيكهاتووة لةكافتريا 
  . بةسةر يةكتريدا دةرِوانن

 مةتر دووجايةو رووبةري بةكارهاتوو بؤ بينا 3864شاياين باسة رووبةري ئةو زةوييةي كة بؤ مؤزةخانةكة دابينكراوة 
  . مةتر) 9-4 ( مةتر دووجايةو بةرزي ؤمةكان دةطؤرِيت لةنيوان2220 مةتر دووجايةو رووبةري طشت ؤمةكان 1150

بةدلَنيايي لةئةستؤطرتين ثرِؤذةيةكي وةكو ثرؤذةي مؤزةخانةي هونةري هاوضةرخ لةاليةن وةزارةيت رؤشنبريي حكومةيت 
هةريمي كوردستانةوة جيطاي ثيزانني و زةنطي باآلكردين هونةرو رؤشنبرييية لةم دةظةرةدا كة ئةوةش خةوين طشت 

ي ) ثرِؤذة (ةيةكي لةو شيوةية، ديزايين ثرِؤذةكة لةاليةن نوسينطةيهونةرمةندانة تا ئةوانيش ببنة خاوةين موزةخان
  . ديزايين ئينشائي بؤ ئةجنامداوة) عادل تةيب (ئةندازياري تةالرسازي و) كاروان تةيب (ديزاينةوة ئةجنامدراوةو
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