
العدد)1669( ال�سنة ال�سابعة -الأثنني )7( كانون الأول  2009 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com5 كرد�ستان
Kurdistan

وديع غزوان

الأبنية املدر�سية

�أ�سا�سية  م�سكلة  كرد�ستان  �إقليم  يف  �لرتبوي  �لقطاع  يعاين 
تتمثل بقلة عدد �لأبنية �ملدر�سية قيا�سًا �ىل عدد �لطالب �لذي 
�زد�د ب�سكل كبري جدً� ب�سبب �لتطور�ت �لتي �نعك�ست �يجابًا 
على م�ستوى وعي �ملجتمع وبالتايل زيادة عدد �لعو�ئل �لتي 

تر�سل �أبناءها �ىل �ملد�ر�س خا�سة يف �لقرى و�لرياف .
و�لطالب  �لتالميذ  عدد  �ن  �ىل  �ملتوفرة  �لإح�ساء�ت  وت�سري 
�رتفع يف عامي 2008 ـ 2009�ىل ) 1339545( موزعني على 
�لثانوية  �ملر�حل  �لأطفال حتى  بريا�س  �بتد�ء  �ملر�حل  جميع 
يف  كان  �ن  بعد  �لأ�سا�سي  و�لتعليم  �ملهنية  �ملد�ر�س  ب�سمنها 
ـ 1991 )531971 ( �أي بزيادة �ل�سعف تقريبًا،  عامي 1990 
وهي زيادة كبرية بالتاأكيد وت�ستلزم جهودً� م�ساعفة يف جمال 

تغطية �حتياجاتها .
كبريً�  عائقًا  �ملدر�سية  �لأبنية  عدد  يف  �حلــاد  �لنق�س  كان  لقد 
متثل  كبري  تطور  من  �سهده  ما  رغــم  �لــرتبــوي  �لقطاع  و�جــه 
وتوفري  �لرتبوية  �لأنظمة  �حــدث  ملو�كبة  �لـــدوؤوب  بال�سعي 
يف  �لعلمية  بــالــدور�ت  و�إحلــاقــه  وتطويره  �لتدري�سي  �ملــالك 

�خلارج.
هذه  �سكو�  �ملد�ر�س  �إد�ر�ت  خا�سة  �مليد�نيون   �مل�سوؤولون 
�حلالة يف �كرث من منا�سبة و�أكدو� �ن عدد �لطلبة يف �ل�سف 
بكثري  �لعلمية  �ملعايري  يتجاوز  �ملــد�ر�ــس  �غلب  يف  �لــو�حــد 
�ملادة لطالبه  �إي�سال  �لأ�ستاذ على  ويوؤدي �ىل �نخفا�س قدرة 
بال�سكل �ل�سحيح كما �ن ��ستمر�ر هذ� �لو�سع ل يوفر �أجو�ء 
��ستيعاب  على  و�لــطــالب  �لتالميذ  ت�ساعد  ومالئمة  �سحية 
طلبتها  عــدد  يــتــجــاوز  �سفوف  يف  يتلقونها  �لــتــي  ــدرو�ــس  �ل
�لأربعني �ن مل نقل �كرث، وهنالك خماطبات كثرية من �إد�ر�ت 
ت�ستوعب  مد�ر�س  توفري  تنا�سدها  �مل�سوؤولة  للجهات  مد�ر�س 

طلبتها ومتكنها من توزيعهم ب�سكل نظامي و�سحيح .
كرد�ستان  �إقليم  حكومة  جهد  �ىل  ــارة  ــس �لإ� هنا  يفوتنا  ول 
ومبا�سرتها ومنذ وقت مبكر بحملة وطنية لإن�ساء �ملد�ر�س �و 
�عمار وتطوير �ملوجود منها، لكن وكما يبدو �إن ما �ن�سئ من 
مد�ر�س خالل �حلملة كانت �قل بكثري من �حلاجة �لفعلية ، كما 
�ن �لق�سف �لإير�ين و�لرتكي �ملتكرر �سابقًا للمناطق �حلدودية 
فاأقم من حجم هذه �مل�سكلة لنه �أدى �ىل هجرة مئات �لعو�ئل 
قر�ها و�لتوجه �ىل مر�كز �لنو�حي و�ملدن �لكبرية �لتي حتملت 

م�سوؤولية توفري �خلدمات مبا فيها �ملدر�سية لهذه �لعو�ئل .
ونعتقد �ن حاًل �سريعاُ وو�قعيًا لهذه �مل�سكلة ل يتم بو�سع خطة 
تخ�س�سه  ما  على  رئي�س  ب�سكل  ــوز�رة  �ل فيها  تعتمد  تقليدية 
مدرو�س  وب�سكل  �لجتـــاه  ــرورة  و�ــس �أمــــو�ل،  مــن  �مليز�نية 
وخمطط له �ىل �ملنظمات �لدولية و��ستثمار �لعالقات �جليدة 
�إن�ساء مد�ر�س  ن�ساطها وم�ساعدتها على  لتوجه  و�ملتينة معها 
بني  �لتن�سيق  ميكن  كما  و�لأريــاف،  �لقرى  يف  خا�سة  جديدة 
للقيام  �لأوقــاف  ووز�رة  �لإقليم  يف  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرف 
بحملة ت�ستنه�س فيها �أ�سحاب روؤو�س �لأمو�ل للقيام بو�جبهم 

يف هذ� �جلانب.

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

ف/2ل/6  منت�سبو  �سبط   2008/9/4 بتاريخ 
�أدناه  تفا�سيلها  �ملدرجة  �لأمــو�ل  �حلدود  حر�س 
يدعي  مــن  فعلى   G10 و    B  10 �لنقطة  بــني 
بعائديتها مر�جعة مديرية كمرك �ملنطقة رقم )8( 
نينوى خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
وفقًا  م�سادرتها  �ستتم  وبعك�سه  �لعـــالن  ن�سر 

لأحكام �ملادة 196 / ق. ك رقم 23 ل�سنة 1984.
تفا�سيل �لأمو�ل

1ـ )14( �أربعة ع�سر كارتون �سكائر كلو�ز �أحمر.
2ـ )1( و�حد كارتون �سكائر نيفاد�.

مدير كمرك املنطقة ال�سمالية  

الهيئة العامة للكمارك 
مديرية كمرك املنطقة ال�سمالية 

رقم الدعوى الكمركية 305 / مو�سل/ 2009

اعـــالن كـمـــركـــي

تعلن �ملديرية �لعامة لنتاج �لطاقة �لكهربائية يف �لب�سرة عن �عالن �ملناق�سات 
ذوي  مــن  بــال�ــســرت�ك  �لر�غبني  فعلى  �دنـــاه،  �جلـــدول  يف  تفا�سيلها  �ملــدرجــة 
�لخت�سا�س مر�جعة مقر �ملديرية �لكائن يف تقاطع �لطوي�سة / ق�سم �ل�سوؤون 
�آخر موعد لقبول  باأن  للمناق�سات علمًا  لت�سلم �ملو��سفات و�ل�سروط  �لتجارية 
عليه  تر�سو  من  ويتحمل  �لغلق  ليوم  ظهرً�  ع�سرة  �لثانية  �ل�ساعة  �لعطاء�ت 

�ملناق�سة �جور �لعالن.. مع �لتقدير. 

مناق�سة   ، �لو�سطى  /�ملنطقة  �لكهربائية  �لطاقة  لأنتاج  �لعامة  �ملديرية  تعلن 
جتهيز )نقل منت�سبي /�لتاجي �لغازية( ، فعلى �لر�غبني من �ل�سركات و�ملكاتب 
�ملذكورة  �ملناق�سة  �لعر�ق وخارجه تقدمي عطائهم على  د�خل  �مل�سجلة ر�سميًا 
�عاله و�لتي ميكن �حل�سول على كمياتها ومو��سفاتها و�سروطها من مديرية 
�ل�سوؤون �لتجارية لقاء مبلغ قدره )25000( دينار غري قابل للرد وبتاريخ غلق 
�سابقًا  غرناطة  /�ساحة  �ل�سرقي  �لباب  يف  �لكائن  �ملديرية  مقر  يف   )12/22(

ويتحمل من تر�سو عليه �ملناق�سة �جور ن�سر �لعالن. 
للمعلومات: ميكنكم �لطالع على �لتفا�سيل �خلا�سة بالطلبات من خالل موقعنا 

على �سبكة �لنرتنيت.
www.elecgeepmi.com         

املدير العام

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية يف الب�سرة

م/اعالن مناق�سات

تاريخ  املوادرقم املناق�سة ت
مبلغ التندر املالحظات الغلق 

1S 940/23/2/5SPARE PARTS FOR G.T.F9E 2009/12/28 عالن جديد/ خور�
�لزبري

200000 �لف 
دينار 

يو�سف عبد الزهرة يو�سف
املدير العام وكالة

2009/11/

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لأنتاج الطاقة الكهربائية /املنطقة الو�سطى

اإعالن مناق�سة د/823/16

ــــــــــات ــــــــــالن اع

اأربيل/ املدى
�إقليم كرد�ستان م�سعود بارز�ين على  �سادق رئي�س 

طلب ��ستقالة حمافظ �ل�سليمانية د�نا �أحمد جميد.  
�لإقليم  حكومة  يف  �لد�خلية  وز�رة  وكــيــل  وقـــال 
وزر�ء  جمل�س  �ن  لــالإعــالم  �لوطني  �ملركز  بح�سب 
�إقليم كرد�ستان �سيعني حمافظا  بالوكالة، و �أن �أحد 
يف  �لأولــويــة  له  �ستكون  �مل�ستقيل  �ملحافظ  نائبي 

ت�سلم هذ� �ملن�سب حلني �ختيار حمافظ جديد. 

�ل�سليمانية  حمافظة  جمل�س  ع�سو  �أكــد  جانبه  من 
يندرج  جــديــد  حمــافــظ  �خــتــيــار  �ن  �سنكاوي  ـــور  �أن
�سمن �سالحيات �ملجل�س. �إىل ذلك قال ع�سو جمل�س 
من  �ن  �ــســعــدون:  فــرج  �أنـــور  �ل�سليمانية  حمافظة 
�و  �أع�سائه،  من  �حد  �ختيار  �ملحافظة  جمل�س  حق 
ح�سب  �ملحافظ،  من�سب  ل�سغل  �ملجل�س  خــارج  من 
�لقانون �ملرقم )71( �ملقر يف زمن �حلاكم �ملدين بول 

برمير.

رئي�س اإقليـم كرد�سـتان ي�سادق 
علـى طلب ا�ستقــالة حمافظ 

ال�سليمانيــة
PUKmedia /ال�سليمانية

لالحتاد  �ل�سيا�سي  �ملكتب  عقد 
مدينة  يف  �لكرد�ستاين،  �لوطني 
باإ�سر�ف  �جتماعًا  �ل�سليمانية، 
وح�سور  علي  ر�ــســول  كــو�ــســرت 
�لدكتور برهم �أحمد �سالح نائبي 
�لوطني  لــالحتــاد  ــعــام  �ل �لأمــــني 

�لكرد�ستاين. 
بحث  �لجــــتــــمــــاع  خــــــالل  ومت 
كرد�ستان  ــيــم  ــل �إق حــكــومــة  دعـــم 
�لقائمة  برنامج  بتنفيذ  و�للتز�م 
مو�سع  كانت  �لتي  �لكرد�ستانية 
ثقة �ملو�طنني، حيث تقرر توحيد 
خدمة  �أجـــل  مــن  �جلــهــود  جميع 

�سعب كرد�ستان، �إ�سافة �ىل بحث 
تــو�ــســيــات �لــبــلــيــنــوم وقـــــر�ر�ت 
�لوطني  لالحتاد  �لقيادية  �للجنة 
�لد�خلية  و�لأو�ساع  �لكرد�ستاين 
لالحتاد �لوطني، و�سرورة �إعادة 
قو�ت  وتــطــويــر  وتــقــويــة  تنظيم 
�مل�ساكل  جميع  وحــّل  �لبي�سمركه 
كاأحد  �ملـــوجـــودة،  ــنــو�قــ�ــس  و�ل
جانب  ويف  �لبلينوم.  تو�سيات 
�آخـــر مــن �لجــتــمــاع قـــدم فـــاروق 
ـــون جلنة  ـــان ق جــمــيــل مـــ�ـــســـروع 
�ل�سيا�سي  �ملــكــتــب  �ىل  �لــنــز�هــة 
�لــعــام لــالحتــاد �لوطني  و�لأمـــني 
مناق�سة  وبــعــد  �لــكــرد�ــســتــاين، 

�أع�ساء  تعيني  و�أخــذ  م�ستفي�سة 
بنظر  �لـــلـــجـــنـــة  يف  خمــتــ�ــســني 
�لعـــتـــبـــار، متـــت �ملـــو�فـــقـــة على 

�مل�سروع وو�سعه حيز �لتنفيذ. 
وناق�س �ملكتب �ل�سيا�سي لالحتاد 
�لـــوطـــنـــي �لـــكـــرد�ـــســـتـــاين خــالل 
�ملجل�س  هيكلية  �أي�سًا،  �جتماعه 
�ملر�سحني  وتــقــيــيــم  ــــزي  ــــرك �مل
لــعــ�ــســويــة هـــذ� �ملــجــلــ�ــس، حيث 
�لقيادية  �للجنة  جتتمع  �أن  تقرر 
لالحتاد �لوطني �لكرد�ستاين يوم 
 2009/12/10 �ملقبل  �خلمي�س 
ــــخــــاذ قـــــــر�ر حــــــول �أ�ـــســـمـــاء  لت

�ملر�سحني لهذ� �ملجل�س.

املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين 
يبحث عددًا من الق�سايا املهمة

اأربيل/ املدى
�سالح  �أحمد  برهم  �لدكتور  �لتقى 
كرد�ستان،   �إقليم  حكومة  رئي�س 
�بن مدينة حلبجة وعائلتيه،  علي 
بعد  عائلته  �أح�سان  عاد �ىل  �لذي 
ق�سف  بعد  �لــغــربــة  مــن  عــامــًا   21
�لكيمياوية  بــالأ�ــســلــحــة  مــديــنــتــه 
عام  �ملــبــاد  �لنظام  �أزلم  قبل  مــن 

 .1988
�إقليم  حــكــومــة  ــيــ�ــس  رئ ورحـــــب 
بعلي  �للقاء،  بد�ية  يف  كرد�ستان 
وعائلتيه بحفاوة، وو�سف عودته 
باحلادثة  عــائــلــتــه  ــان  �أحــ�ــس �ىل 
�لإن�سانية، وقال: هذ� منوذج حي 
تعر�س  �لتي  و�لــويــالت  للماآ�سي 
على  كــرد�ــســتــان  �سعب  �بــنــاء  لــهــا 
با�سم  �ساكرً�  �ملباد،  �لنظام  �أيــدي 
�لعائلة  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
علي  �حت�سنت  �لــتــي  �لإيــر�نــيــة 

وقامت برتبيته وجعلته �بنًا لها.
بح�سب  �سالح  �لــدكــتــور  ــار  ــس و�أ�
موقع حكومة �لإقليم �ىل �لعالقات 
كرد�ستان  �إقـــلـــيـــم  بـــني  ــنــة  ــي �ملــت
و�جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية، 
�لإيـــــــر�ين  ــعــب  ــس ــ� �ل �ن  وقـــــــال: 
�ىل  وقفا  �لإ�سالمية  و�جلمهورية 
جانب �سعبنا عند تعر�سه للجر�ئم 
يـــوم  ــــي، وخـــا�ـــســـة يف  و�ملــــاآ�ــــس
�لنظام  قام  عندما   ،1988/3/16
�لبعثي �ملباد بق�سف مدينة حلبجة 
�ن  موؤكدً�  �لكيمياوية،  بالأ�سلحة 
�سعب كرد�ستان لن ين�سى مو�قف 

�جلمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية. 
ــم  ــي ــل وعـــــر رئـــيـــ�ـــس حـــكـــومـــة �إق
و��ستعد�ده  دعمه  عــن  كرد�ستان 
لتقدمي جميع �أنو�ع �مل�ساعدة لعلي 
�لدر��سة  مو��سلة  من  يتمكن  كي 

و�ن يعي�س مع عائلته ب�سعادة.

�سالح ي�سكر العائلة 
الإيرانية التي احت�سنت 

اأحد الناجني يف حلبجة

م���ش���روعش����ك����ر

ال�سليمانية/ موؤيد اخلالدي
قدم عدد من �لعاملني يف �سلك �لتعليم مقرتحًا 
لتاأ�سي�س مركز ثقايف خا�س باملعلمني و�ملربني 
�ل�سيا�سي  �ملكتب  �ىل  �لتدري�سية  ــكــو�در  و�ل

لالحتاد �لوطني �لكرد�ستاين.
�لعاملة يف  �لهيئة  بختيار ع�سو  و��ستقبل مال 
حيث  �لوفد  �لوطني  لالحتاد  �ل�سيا�سي  �ملكتب 
وز�رة  يف  �لعام  �ملدير  فرج  حممد  برهان  قدم 
تربية حكومة �إقليم كرد�ستان يف م�ستهل �للقاء 
فكرة عن �إن�ساء مركز �ملعلمني �لثقايف و�لهدف 
�لثقايف  �لــوعــي  م�ستوى  بــرفــع  �ملتمثل   منه 
و�لتعليمي لدى �لكو�در �لتدري�سية، وم�ساركتهم 

�لفعالة يف تطور �لتعليم و�لنهو�س به. 
�ملكتب  يف  �لعاملة  �لهيئة  ع�سو  �أكد  جهته  من 
�لوطني  لالحتاد  �ملتز�يد  �لهتمام  �ل�سيا�سي 
باأن  �إميــانــًا  �لتعليمي،  باجلانب  �لكرد�ستاين 
لبناء  منا�سبة  �أر�سية  بخلق  كفيل  �جلانب  هذ� 
�لعلم  �أ�ــســا�ــســه  متح�سر  دميــقــر�طــي  جمتمع 
�ل�سيا�سية  �لبيئة  �ن  "رغم  ــال  وق و�ملــعــرفــة.، 
�و  �مل�سللة  �لأفكار  بع�س  ي�سوبها  �لإقليم  يف 
كفيل  �لزمن  �ن  �إل  �ملرحلة،  هذه  يف  �خلاطئة 

باإظهار �حلقائق �لتي يرت�سع بها �لتاريخ".
�لدميقر�طية  �حلركة  تقدمت  "كلما  و�أ�ــســاف 
ــك �حلـــركـــة �أهـــد�فـــنـــا  ــل �ملــتــحــ�ــســرة خـــدمـــت ت
�لدميقر�طية  باإ�ساعة  �ملتمثلة  �ل�سرت�تيجية 
نكون  �ن  علينا  ــذ�  ل متح�سر،  جمتمع  وبــنــاء 
ترتكز  �لتي  �لأ�س�س  يوؤمن  �لذي  �لإطــار  �سمن 

يف  و�لإنــ�ــســانــيــة  �لدميقر�طية  مفاهيم  عليها 
ذ�ته  �لوقت  يف  موؤكدً�  �لكرد�ستاين،  جمتمعنا 
يفتح  �لذي  �ملجتمع  ذلك  هو  �حلي  �ملجتمع  �أن 
نو�فذ متعددة يف �سبيل بناء منظمات �ملجتمع 
وتو�سيع  �لــفــرد  حقوق  على  و�حلــفــاظ  �ملــدين 

�حلريات. 
�لتعليمية  �لــكــو�در  م�سعى  بختيار  مال  وثمن 
بتاأ�سي�س مركز �ملعلمني �لثقايف معربا عن تاأييد 
�خلطوة  لهذه  �لكرد�ستاين  �لوطني  �لحتـــاد 
�لتعليمية  �لكو�در  كفاءة  رفع  �ساأنها  من  �لتي 

و�لتدري�سية.
 كما ��ستقبل مال بختيار ع�سو �لهيئة �لعاملة يف 
�ملكتب �ل�سيا�سي لالحتاد �لوطني �لكرد�ستاين 
�ىل  عـــاد  ـــذي  �ل وعائلتيه  عــلــي  �لــ�ــســاب  �أمــ�ــس 

�أح�سان �أهله بعد غياب 21 عامًا.
فاجعة  بعد  �أ�سهر  �أربعة  �بن  وهو  علي،  وُفِقد 
مدينة  بق�سف  �ملباد  �لنظام  قيام  �ثــر  حلبجة 
ر�ح  ـــذي  و�ل �لكيمياوية،  بالأ�سلحة  حلبجة 
�سحيته نحو خم�سة �آلف مو�طن كردي بريء 
من �أهايل �ملدينة �ل�سهيدة من �سمنهم و�لد علي 
و��سمه �حلقيقي )زمناكو( وخم�سة من �أقربائه، 
بيد �ن �جلنود �لإير�نيني �أنقذو� علي وو�لدته 
�لق�سف  مـــن جــرحــى  مـــع جــمــوع  ــحــة  �جلــري
�مل�ست�سفيات  �ىل  �أر�سلوهم  حيث  �لإيــــر�ين، 
�لإيــر�نــيــة، وهــنــاك �نقطع �لتــ�ــســال بــني علي 
وو�لدته، بيد �ن �سيدة �إير�نية فا�سلة تطوعت 

بتبنيه، و�أطلقت عليه ��سم علي. 

و�أعرب مال بختيار خالل �للقاء عن �سعادته لهذ� 
�لأ�سلية،  علي  و�لدة  مهنئًا  �لإن�ساين،  �حلدث 
�ملكتب  �ــســكــر  عـــن  نــفــ�ــســه  �لـــوقـــت  ــًا يف  مــعــرب
�ل�سيا�سي لالحتاد �لوطني �لكرد�ستاين للعائلة 
لها  ولـــدً�  و�أخــذتــه  علي  تبنت  �لتي  �لإيــر�نــيــة 
على مدى 21 عامًا،  حيث قال: "�ن عائلة علي 
�لإير�نية �أقدمت على نق�س �أجمل لوحة معرة 

عن معاين �لإن�سانية، وهذه هي �لإن�سانية".
و�أردف مال بختيار: مل تدخل عودة �بن حلبجة 
�أدخلت  بــل  فح�سب،  �أهــلــه  قــلــوب  �ىل  �لفرحة 
�لفرحة �ىل قلوبنا جميعًا وعودته كانت مبثابة 
جرح  �لتئم  �ذ  جديد،  من  حلبجة  �أبناء  ولدة 
يف  نحن  ن�سعر  لذ�  كرد�ستان،  �سعب  ج�سد  من 
عارمة"،  بغبطة  �لكرد�ستاين  �لوطني  �لحتــاد 
�إقليم  حكومة  تقدم  �ن  يف  تفاوؤله  عــن  معربًا 
كرد�ستان خدمات �أف�سل ملدينة حلبجة وتعو�س 

عنها بع�س ماأ�ساتها. 
�أهله بعد  �لعودة �ىل  �ل�ساب علي قرر  يذكر �ن 
بالوحدة  �سعر  حيث  �لإيــر�نــيــة  و�لــدتــه  وفــاة 

و�حلنني �ىل �لأهل و�لأ�سل. 
ويف مقابالت �سحفية �أجر�ها �ل�ساب علي �لذي 
ل يعرف �للغة �لكردية ويتحدث �لفار�سية قال: 
�ذ  �لإير�نية لطيفة معي وكرمية  كانت و�لدتي 
عاملتني كبقية �أولدها، وقد �أخرتني بحقيقة 
ق�ستي عندما ذهبت �ىل �ملدر�سة، وقال �نا �بن 
ومن  �لإير�نية  �أمــي  و�بــن  كلها  حلبجة  �أمهات 

�لآن �ستبد�أ مرحلة �أخرى من �لق�سة.

تاأ�سي�س مركز ثقايف للمعلمني والكوادر التدري�سية


