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كرد�ستان
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العدد( )1625ال�سنة ال�سابعة -الأحد ( )11ت�شرين االول 2009

ال�سيدة دانيال ميرتان تغادر �إقليم كرد�ستان

دعوة املواطنني اىل التعاون مع فرق الإح�صاء
ال�سليمانية/املدى

دعا وزير التخطيط يف حكومة �إقليم كرد�ستان عثمان
�شواين املواطنني �إىل التعاون مع فرق الإح�صاء التي
ت�ق��وم بعملية احل���ص��ر وال�ترق �ي��م داخ ��ل م��دن الإقليم
ا��س�ت�ع��دادا للإح�صاء ال�سكاين امل�ق��رر �إج� ��را�ؤه العام
املقبل.
وق��ال :ان "املرحلة الأوىل هي العمل امليداين لتحديد
حدود املحاالت با�ستخدام اخلرائط ،واملرحلة الثانية
تبد�أ برتقيم ال�شوارع والأزقة وت�سقيطها على اخلرائط
ومتتد من التا�سع من ه��ذا ال�شهر وحتى ال  12منه،
بينما تتلخ�ص املرحلة الثالثة يف حتديد حدود البلوكات
على الطبيعة وتبد�أ يف اليوم ال  13من ال�شهر اجلاري
وتنتهي يف ال  14منه ،وتعد املرحلة الرابعة الأهم وهي
ترقيم املباين على الطبيعة وتبد�أ من ال  15ولغاية ال

 20من هذا ال�شهر".
وكان من املقرر �إجراء عملية التعداد ال�سكاين يف العراق
يف ال  23من ال�شهر اجلاري� ،إال �أن احلكومة االحتادية
�أرج�أت العملية حتى العام املقبل.
اىل ذل��ك دع��ا ع��دد م��ن خ�ط�ب��اء امل���س��اج��د يف حمافظة
ال�سليمانية وامل�ن��اط��ق التابعة لها اىل �أهمية �إج��راء
التعداد ال�سكاين العام يف العراق.
وح ��ث خ�ط�ب��اء امل���س��اج��د يف ال�سليمانية واالق�ضية
وال�ن��واح��ي التابعة لها وخ�صو�صا مناطق كرميان،
بح�سب  PUKmediaاملواطنني على التعاون مع
كوادر الإح�صاء ،من اجل �إجراء التعداد.
و��ش��دد اخلطباء على �أهمية �إج ��راء التعداد ال�سكاين
يف ال �ع��راق ،مبينني ان��ه ال ميكن التطور والتخطيط
للم�ستقبل بدون �إجراء التعداد ال�سكاين.

املوازنـــة املاليـــة �ست�شهــد عجــــز ًا بقيمــة
 9ترليونات دينار
�أربيل /املدى

ال�سيدة ميرتان يف مطار اربيل

�أربيل /املدى

غادرت ال�سيدة دانيال ميرتان� ،،إقليم كرد�ستان
عرب مطار �أربيل ال��دويل بعد زي��ارة ا�ستمرت
عدة �أيام.
وح�ضر مرا�سيم التوديع بح�سب مكتب الإعالم
املركزي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين ،كرمي
�سنجاري وزير الداخلية وف�ؤاد ح�سني رئي�س

فتح دورة
املفو�ضني الأوىل
للطالبات
�أربيل�/سايل جودت

يف �إطار خطة وزارة الداخلية يف
حكومة �إقليم كرد�ستان ونهجها
بتوفري الفر�ص املمكنة للمر�أة
يف الإق�ل�ي��م لتتبو�أ امل��وق��ع الذي
يتنا�سب ومكانتها يف املجتمع
وت�ضحياتها ،مت توفري الفر�ص
ل� �ل� �م ��ر�أة ل�ل�ان� �خ ��راط يف �سلك
ال�شرطة وتقدمي اخلدمة للوطن
�أ�سوة ب�أخيها الرجل.
و�أعلن لواء ال�شرطة فريد �سعيد
حم�م��د ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال���ش��رط��ة يف
�إقليم كرد�ستان �أن عمادة الكلية
� �س��وف تفتتح دورة املفو�ضني
الأوىل للطالبات م��ن خريجات
املرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي
والأدبي.
وح�ث��ت ع �م��ادة الكلية الراغبات
م� ��ن اخل���ري� �ج���ات ع� �ل ��ى ت �ق��دمي
طلبات االن�ت�م��اء على �أن جترى
ال��ف��ح��و���ص��ات وامل� �ق���اب�ل�ات يف
مواعيد الح�ق��ة ،يذكر �أن عمادة
كلية ال���ش��رط��ة �سبق �أن �أقامت
العديد م��ن ال���دورات خلريجات
الكليات واالعداديات حيث تخرج
ال�ع��دي��د منهن برتبة م�ل�ازم ثان
و دخلن مواقع خمتلفة يف قوة
الأمن الداخلي.

دي��وان رئا�سة الإقليم وفالح م�صطفى رئي�س
دائرة العالقات اخلارجية يف جمل�س الوزراء
ود .فريدرك تي�سو القن�صل العام الفرن�سي يف
كرد�ستان.
وكانت ال�سيدة ميرتان قد التقت رئي�س �إقليم
كرد�ستان م�سعود ب��ارزاين والدكتور برهم
�أحمد �صالح الرئي�س املكلف بت�شكيل حكومة

�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان اجل��دي��دة وال���س�ي��دة هريو
�أبراهم �أحمد وعددا �آخر من امل�س�ؤولني.
وافتتحت ال�سيدة دانيال ميرتان خالل زيارتها
م��در� �س �ت�ين ف��رن���س�ي�ت�ين �أواله� �م ��ا يف �أرب �ي��ل
والثانية يف ال�سليمانية� ،إ�ضافة اىل زيارتها
املتحف الوطني (�أم �ن��ه ��س��ورك��ه) يف مدينة
ال�سليمانية.

�أك ��د وك �ي��ل وزارة امل��ال�ي��ة واالقت�صاد
يف الإقليم ان امل��وازن��ة املالية حلكومة
الإق�ل�ي��م يف ع��ام � 2010ست�شهد عجزا
بقيمة  9ترليونات دينار .وق��ال ر�شيد
طاهر ان "ميزانية حكومة الإقليم لعام
 ،2010ق��درت بنحو  22ترليون دينار
عراقي ،وبح�سب عائدات العراق فانها
تبلغ  9.5ترليون دي �ن��ار ،واذا ح�صل
الإقليم على موازنة كاملة فان املوازنة

العالقات اخلارجية تبحث مع م�س�ؤولة �أممية تن�شيط عمل
وكاالت الأمم املتحدة
�أربيل /املدى

ب�ح��ث ف�ل�اح م�صطفى م �� �س ��ؤول دائ� ��رة العالقات
اخلارجية يف حكومة �إقليم كرد�ستان ،مع ال�سيدة
موريك هندر�سن م�س�ؤولة مكتب الأمم املتحدة يف
الإقليم تنفيذ برنامج عمل الأمم املتحدة والعملية
االنتخابية يف الإقليم و�آخر امل�ستجدات والتطورات
على ال�ساحتني الكرد�ستانية والعراقية.
ويف م�ستهل اللقاء حتدثت ال�سيدة موريك هندر�سن
عن �أن�شطة وكاالت الأمم املتحدة يف الإقليم �ضمن
�إطار برنامج عملها يف العراق ،كما �ألقت ال�ضوء على
التعاون والتن�سيق بني حكومة الإقليم واحلكومة
االحتادية لتنفيذ الربامج التي و�ضعت جلميع �أنحاء

العراق ال�سيما الربامج ال�سرتاتيجية طويلة الأمد،
وناق�ش اجلانبان م�شاركة الأمم املتحدة يف العملية
ال�سيا�سية يف العراق.
من جانبه �أع��رب ف�لاح م�صطفى عن رغبة حكومة
�إقليم كرد�ستان ب ��أن تقوم وك��االت الأمم املتحدة
بتطوير براجمها يف الإقليم ،وخا�صة يف جماالت
ت�شجيع العملية ال��دمي�ق��راط�ي��ة وجت�سيد �سلطة
الق�ضاء و�ضمان �سيادة ال�ق��ان��ون ودع��م منظمات
املجتمع امل��دين وذل��ك ع��ن طريق تطوير القدرات
وبرامج خا�صة.
ويف جانب �آخر من اللقاء تطرق م�س�ؤول العالقات
اخلارجية �إىل نتائج االنتخابات الأخ�يرة وجناح

ال�ع�م�ل�ي��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف الإق �ل �ي��م ،م �� �ش� ً
يرا �إىل
التطورات احلا�صلة فيه يف جميع املجاالت خالل
عمل الت�شكيلة الوزارية اخلام�سة حلكومة الإقليم
و�أ�شار كذلك �إىل الت�شكيلة الوزارية اجلديدة التي
تعمل على تنفيذ برنامج القائمة الكرد�ستانية.
ويف نهاية اللقاء بحث اجل��ان�ب��ان برنامج العمل
اجلديد للأمم املتحدة يف �إقليم كرد�ستان والعراق
عموم ًا ،ومت الت�أكيد على ا�ستعداد حكومة الإقليم
للم�شاركة يف برنامج عمل الأمم املتحدة الذي ينفذ
يف العراق ،ويف الوقت نف�سه اع��رب عن ا�ستعداد
دائرة العالقات اخلارجية لتقدمي العون والتن�سيق
بهذا ال�صدد.

افتتاح حمطة لتوزيع الطاقة الكهربائية يف ال�سليمانية
ال�سليمانية /املدى

احتفلت حمافظة ال�سليمانية بافتتاح حمطة لتوزيع الطاقة الكهربائية
بكلفة  9ماليني و 398الف دوالر .وقال وزير كهرباء �إقليم كرد�ستان
هو�شيار �سيويلي خ�لال حفل افتتاح حمطة (بكرة ج��و) انها تعد من
امل�شاريع املهمة يف �إطار حل �أزمة الكهرباء ،م�شريا اىل ان املحطة تقوم
بنقل الطاقة الكهربائية �إىل مناطق عدة من حمافظة ال�سليمانية.
و�أ�شار اىل ان جهود وزارة كهرباء الإقليم �ستثمر عن افتتاح حمطة
جمجمال لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة  750ميغاواط نهاية العام
اجلاري.
و�أ�ضاف :ان املرحلة الأوىل من م�شروع جمجمال تت�ضمن ربط �شبكة
املحطة مبحطات الكهرباء داخل مدينة ال�سليمانية بطول �أكرث من 215
كيلو مرتا ،وبكلفة تبلغ  69مليارا و 100مليون دينار.

اع��ل�ان����ات

احدى حمطات الكهرباء

�شركات ا�سرتالية
تعتزم اال�ستثمار يف
القطاع الزراعي
�أربيل /املدى

ذكر املدير العام للتخطيط يف وزارة زراعة
�إقليم كرد�ستان ان �شركات ا�سرتالية تعتزم
اال��س�ت�ث�م��ار يف جم��ال اال� �س �ت��زراع وبناء
البيوت البال�ستيكية وجتفيف املحا�صيل
يف الإقليم .وقال �أنور عمر بح�سب موقع
حكومة الإق�ل�ي��م ان��ه "من امل�ق��رر ان ي�صل
خالل الأيام القليلة القادمة وفد من ال�شركات
اال�ستثمارية اال�سرتالية ي�ضم متخ�ص�صني
يف القطاع الزراعي بهدف اجناز م�شاريع
ا�ستثمارية يف �إقليم كرد�ستان".
و�أو��ض��ح عمر ان "وزارة ال��زراع��ة �أجرت
مناق�شات ومباحثات م�سبقة مع ال�شركات
اال�سرتالية ،بغية منحها قطعا من الأرا�ضي
لإج��راء جت��ارب حقلية عليها ،قبل تعميم
نتائج جتاربها على الفالحني واملزارعني
يف الإقليم" .م��ن جانبه ق��ال عبد ال��رزاق
عثمان مدير التخطيط يف وزارة ال�صناعة
ب��الإق �ل �ي��م :ان "الغاية م��ن زي� ��ارة الوفد
اال�سرتايل هي اجناز �سل�سلة من امل�شاريع
الزراعية ،و�ستكون للزيارة �أهمية خا�صة
على ال�صعيد ال�صناعي ،ون�ن��وي �إج��راء
مباحثات مع �أع�ضاء الوفد �أي�ضا".
و�أ��ض��اف عثمان :ان "كل م�شروع زراعي
بحاجة اىل م�شروع �صناعي لأن القطاعني
ي�ك�م��ل بع�ضهما ال�ب�ع����ض الآخ � ��ر ،وعليه
� �س �ن �ت �ع��اون م��ع وزارة ال ��زراع ��ة يف كل
املجاالت".

دور متميــز للمــر�أة الكـــرديـــة فـي حركـــات
التحــرر ال�سيـــا�ســي
د .فخرية علي �أمني

حت��رر امل ��ر�أة وعملها يف امل�ج��ال ال�سيا�سي واالجتماعي
والإنتاجي يقررهما املجتمع ،ففي جمتمع يعاين من التحكم
يف الإنتاج واال�ضطهاد العن�صري ال ميكن للمر�أة التحرر من
التقاليد التي تقيد تقدمها.
وال بد من القيام بثورة اجتماعية لتتيح لها فر�ص التحرر
والتقدم يف �شتى جماالت احلياة .اذا تتبعنا تاريخ الكرد
خالل القرن املا�ضي جند �أن املر�أة الكردية مل تكن منعزلة عن
حركة التحرر القومي الكردي ،وامنا على العك�س من ذلك،
حيث �سجلت الن�ساء الكرديات ح�ضورا" فاعال" يف احلياة
ال�سيا�سية ،و�سجل لنا التاريخ �أ�سماء بع�ض ال�شخ�صيات
الن�سوية الكردية اللواتي مثلن دورهن يف احلياة ال�سيا�سية
و�إدارة احلكم ونذكر منهن (حب�سة خان النقيب) التي اعتربت
نف�سها م�س�ؤولة عن ال��دف��اع عن الق�ضية الكردية ،و�أبدت
دعمها الكامل للحكومة الكردية يف ال�سليمانية ،و�شاركت
مع زميالتها من الن�ساء الكرديات يف مطالبة ع�صبة الأمم
بحق تقرير م�صري الكرد .وهناك احلاكمة املقتدرة (عادلة
خامن) التي �أ�صبحت بعد وفاة زوجها (عثمان با�شا اجلاف)
رئي�س ع�شرية اجلاف التي امتدت رئا�ستها اىل عام ،1934
ويف عهد احلكم الربيطاين يف العراق منحت لقب (خان بها
دور).
اىل جانب ذلك التحقت ن�ساء كرد�ستان العراق بالأحزاب
ال�سيا�سية مثل احل��زب ال��دمي�ق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��اين ومن
�أ�شهرهن ال�سيدة (ن��اه��دة ال�شيخ ��س�لام)� ،إ�ضافة اىل ذلك
ان�ضمت ال�سيدة (خ��امن زه��دي و�ساكنة �سليمان و�صنوبر
�إ�سماعيل وخديجة م�صطفى) اىل �صفوف احلزب ال�شيوعي
ال�ع��راق��ي و�أ��ص�ب�ح��ن ك ��وادر متقدمة يف اللجنة املركزية
للحزب.
ويف احلادي ع�شر من �شهر كانون الأول عام  1952ت�أ�س�س

احت��اد ن�ساء ك��رد��س�ت��ان ب�شكل ��س��ري وب��دع��م م��ن احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين ،وبقي حتى الآن منظمة جماهريية
لن�ساء كرد�ستان العراق.
و��ش��ارك��ت �إع���داد ك�ب�يرة م��ن ن�ساء ك��رد��س�ت��ان يف تو�سيع
ن�شاطات وحتقيق �أهداف هذه املنظمة ومنهن (ناهدة ال�شيخ
وبهية معروف وزكية �إ�سماعيل وبيمان معروف وفخرية
�سعد الله) .يجدر باملالحظة ان ن�شاط الكرديات كان �سريا"
طيلة هذه العهود.
�أم��ا بعد االنتفا�ضة العظيمة ع��ام  1991وب��الأخ����ص عام
 ،1992فقد نه�ضت املر�أة الكردية ب�شكل علني يف امل�شاركة
ب��دوره��ا ال�سيا�سي يف امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي الكرد�ستاين
والت�شكيلة الوزارية الأوىل ،ومن الن�ساء اللواتي ت�ألقن يف
هذا املجال (�شفيقة فقي عبد الله ،فوزية عز الدين ،نهلة �سعد
الله ،هريو �إبراهيم احمد ،ن�سرين م�صطفى� ،شمام حممود)
كما �شاركن يف برملان كرد�ستان و�أ�صبحت كافية �سليمان
وكيلة االعمار.
ويف ه��ذه ال �ف�ترة ت��دي��ر ال�ن���س��اء ح ��وايل  %47م��ن اعمال
ون�شاطات الإدارة احلكومية ،وان وجودهن يف مركز القرار
ي��زداد على الرغم من �أن ن�سبتهن قيا�سا" على الرجال �أقل
بكثري.ان وجود املر�أة يف تلك املجاالت يدل على حرية ويقظة
املجتمع الكردي ،لأن م�شاركة املر�أة يف اتخاذ القرارات تدل
على تقدير واحرتام املجتمع للمنا�صب واملواقع التي حتتلها
املر�أة الكردية ،وانها ظاهرة م�شرقة ومفرحة وبداية تبعث
على التفا�ؤل.لذلك علينا نحن الن�ساء تو�سيع نطاقها �أكرث
ف�أكرث النها تفيدنا ب�شكل خا�ص باعتبار وجود املر�أة يف دنيا
ال�سيا�سة يف هذه الأيام معيارا" مهما" للمجتمع املدين الذي
نحن �أحوج ما نكون اليه من �أي وقت م�ضى.
رئي�سة ق�سم التاريخ /كلية �آداب خانقني

املديرية العامة لتوزيع كهرباء ال�شمال

وزارة املــوارد املــــائـيـــــة

الهيئة العامة للمياه اجلوفية  -الق�سم القانوين

اعالن مناق�صة رقم ( )31لعام /2009خطة

اىل� /شركة �شيت حلفر الآبار املائية
االنبار /الرطبة�/شرق املال
موبايل0907902709806 /

م� /سحب �إجازة

ا�ستناد ًا اىل تعليمات حفر الآب��ار املائية رقم ( 1ل�سنة  )2009ن�سحب �إجازة
حفر البئر املمنوحة له مبوجب التعليمات اعاله املرقمة( )13ال�صادرة بتاريخ
( )2009/4/7ومبوجب العقد املرقم ( 3ل�سنة  )2009املوقع مع الهيئة العامة
للمياه اجلوفية اخلا�ص بحفر �آبار يف حمافظة االنبار /الرمادي  /الرطبة با�سم
ال�سيد (�صفاء الدين حممود عبيد) اعتبار ًا من تاريخ االنذار اعاله.

املدير العام

وزارة الزراعة � /شركة ما بني النهرين العامة للبذور

م /اعــــالن مناق�صـــة تنظيـــف مقــر ال�شركـــة رقـــم ()3
تعلن �شركة ما بني النهرين العامة للبذور احدى �شركات وزارة الزراعة
عن اجراء مناق�صة تنظيف مقر ال�شركة ،فعلى ال�شركات واملكاتب الراغبني
اال��ش�تراك باملناق�صة مراجعة الق�سم التجاري يف ال�شركة يف موقعها
الكائن يف الكرادة ـ �ساحة الواثق �شارع �سلمان فائق مقابل م�ست�شفى دار
النجاة االهلي ل�شراء �شروط املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )25000دينار
(خم�سة وع�شرون الف دينار) غري قابل للرد على ان تقدم العطاءات يف
ظرف مغلق خمتوم مذكور عليه ا�سم املناق�صة ورقمها يف موعد اق�صاه
ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم (االحد) املوافق  2009/10/25على
ان يت�ضمن العطاء:
1ـ براءة ذمة �صادرة من الهيئة العامة لل�ضرائب معنونة اىل ال�شركة.
2ـ ك�شف باالعمال املماثلة م�صدقة.
3ـ ت�أمينات اولية بن�سبة � %1ضمان حل�سن التنفيذ .
4ـ و�صل �شراء �شروط املناق�صة.

�ست�صل اىل  13ترليون دينار عراقي".
وم�ضى طاهر قائ ًال ،بح�سب (اكانيوز):
ان "حكومة الإق �ل �ي��م ل��ن تتخل�ص من
م�شكلة ال�ع�ج��ز يف امل��وازن��ة بتقلي�ص
ع��دد وزارات �ه��ا ،لكن الأم��ر �سيرتك اثرا
ايجابيا على تقلي�ص حجم الإنفاق يف
احلكومة ،رغم ان ال�صورة مل تت�ضح بعد
بخ�صو�ص عدد الوزارات التي �ستت�ألف
منها احلكومة املقبلة التي هي الآن يف
طور التكوين" .وب�ش�أن احتماالت جلوء

احلكومة اىل تقلي�ص عدد موظفيها قال
طاهر ان" موظفي ال ��وزارات �سيبقون
يف وظائفهم ،لكن عدد املديرين العامني
�سيتقل�ص� ،إ�ضافة اىل �إلغاء م�صاريف
املواقع والعمارات وامل�ضايف ،والإنفاق
ع�ل��ى تنظيف امل��ؤ��س���س��ات واملكاف�آت،
وب��ه��ذا �سيتقل�ص ح �ج��م الإن� �ف ��اق يف
الوزارات ،ولكن من دون معاجلة العجز
يف امل��وازن��ة ال��ذي ه��و اك�بر حجما من
مردودات تلك الإجراءات".
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5ـ امل�ستم�سكات ال�شخ�صية للمقاول او املدير املفو�ض (هوية االحوال
املدنية ـ �شهادة اجلن�سية العراقية ـ البطاقة التموينية ـ بطاقة ال�سكن).
و�سوف يهمل �أي عطاء ال يحتوي على ال�شروط املطلوبة او يرد بعد هذا
التاريخ علما ان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط��أ العطاءات و�سيتم عقد
اجتماع لالجابة عن �أي ا�ستف�سار قبل �سبعة اي��ام من تاريخ املناق�صة
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن البالغة  %2ويخ�ضع
هذا االعالن لتعليمات تنفيذ العقود رقم  1ل�سنة .2008
الربيد االلكرتوينmesonahrin@yahoo.com :
ال�سلكي7403231 :
ع/املدير العام /وكالة
وكيل الوزارة االقدم
ن�سيم عريبي عبد اهلل
معاون املدير العام
2009/10/6

تعلن املديرية العامة لتوزيع كهرباء ال�شمال/احدى
مديريات وزارة الكهرباء عن اع�لان املناق�صة املرقمة
اعاله واملت�ضمنة جتهيز حموالت توزيع كهربائية جهد
( )0.4/11كف �سعة ( )1000فعلى الراغبني باال�شرتاك
باملناق�صة من ال�شركات واملكاتب املتخ�ص�صة مراجعة ق�سم
ال�ش�ؤون التجارية يف مقر املديرية الكائن يف حمافظة
نينوى/املو�صل باب لك�ش قرب مبنى املحافظة للح�صول
على املناق�صة و�شروطها لقاء مبلغ قدره ( )25000دينار
غري قابل للرد ،ويرفق مع العطاء الت�أمينات االولية البالغة
ن�سبتها ( )%1من قيمة العطاء الكلي على ان تقدم مبوجب
(�صك م�صدق او خطاب �ضمان او كفالة م�صرفية �ضامنة
او �سندات القر�ض ال���ص��ادرة ع��ن احلكومة العراقية)
ح�صر ًا وتقدم العطاءات داخل ظرفني مغلقني وخمتومني
احدهما فني والآخر جتاري وم�سجال عليهما ا�سم ورقم
املناق�صة وا�سم مقدم العطاء وعنوانه الكامل علما ان �آخر
موعد للغلق هو ال�ساعة الواحدة ظهر يوم االثنني املوافق
م�ستوف لل�شروط
 2009/9/28و�سيهمل اي عطاء غري
ٍ
املطلوبة واملرفقة مع املناق�صة ويتحمل من تر�سو عليه
املناق�صة اجور ن�شر االعالن
املدير العام وكالة

