
العدد)1625( ال�شنة ال�شابعة -االأحد )11( ت�شرين االول  2009 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com5 كرد�شتان
Kurdistan

اأربيل/ املدى
غادرت �ل�سيدة د�نيال ميرت�ن،، �إقليم كرد�ستان 
��ستمرت  زي��ارة  �ل��دويل بعد  �أربيل  عرب مطار 

عدة �أيام.
وح�سر مر��سيم �لتوديع بح�سب مكتب �لإعالم 
كرمي  �لكرد�ستاين،  �لوطني  لالحتاد  �ملركزي 
�سنجاري وزير �لد�خلية وفوؤ�د ح�سني رئي�س 

رئي�س  م�سطفى  وفالح  �لإقليم  رئا�سة  دي��و�ن 
د�ئرة �لعالقات �خلارجية يف جمل�س �لوزر�ء 
ود. فريدرك تي�سو �لقن�سل �لعام �لفرن�سي يف 

كرد�ستان.
�إقليم  �لتقت رئي�س  قد  �ل�سيدة ميرت�ن  وكانت 
برهم  و�لدكتور  ب���ارز�ين  م�سعود  كرد�ستان 
حكومة  بت�سكيل  �ملكلف  �لرئي�س  �سالح  �أحمد 

�إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان �جل��دي��دة و�ل�����س��ي��دة هريو 
�أبر�هم �أحمد وعدد� �آخر من �مل�سوؤولني.

و�فتتحت �ل�سيدة د�نيال ميرت�ن خالل زيارتها 
م��در���س��ت��ني ف��رن�����س��ي��ت��ني �أوله���م���ا يف �أرب��ي��ل 
زيارتها  �ىل  �إ�سافة  �ل�سليمانية،  يف  و�لثانية 
مدينة  يف  ���س��ورك��ه(  )�أم��ن��ه  �لوطني  �ملتحف 

�ل�سليمانية.

�ل�سيدة د�نيال ميرت�ن تغادر �إقليم كرد�ستان 

�ع����ان����ات
�ل�سمال/�حدى  كهرباء  لتوزيع  �لعامة  �ملديرية  تعلن 
�ملرقمة  �ملناق�سة  �ع��الن  عن  �لكهرباء  وز�رة  مديريات 
كهربائية جهد  توزيع  �عاله و�ملت�سمنة جتهيز حمولت 
)0.4/11( كف �سعة )1000( فعلى �لر�غبني بال�سرت�ك 
باملناق�سة من �ل�سركات و�ملكاتب �ملتخ�س�سة مر�جعة ق�سم 
حمافظة  يف  �لكائن  �ملديرية  مقر  يف  �لتجارية  �ل�سوؤون 
نينوى/�ملو�سل باب لك�س قرب مبنى �ملحافظة للح�سول 
على �ملناق�سة و�سروطها لقاء مبلغ قدره )25000( دينار 
غري قابل للرد، ويرفق مع �لعطاء �لتاأمينات �لولية �لبالغة 
ن�سبتها )1%( من قيمة �لعطاء �لكلي على �ن تقدم مبوجب 
)�سك م�سدق �و خطاب �سمان �و كفالة م�سرفية �سامنة 
�لعر�قية(  �حلكومة  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �لقر�س  �سند�ت  �و 
ح�سرً� وتقدم �لعطاء�ت د�خل ظرفني مغلقني وخمتومني 
�حدهما فني و�لآخر جتاري وم�سجال عليهما ��سم ورقم 
�ملناق�سة و��سم مقدم �لعطاء وعنو�نه �لكامل علما �ن �آخر 
موعد للغلق هو �ل�ساعة �لو�حدة ظهر يوم �لثنني �ملو�فق 
2009/9/28 و�سيهمل �ي عطاء غري م�ستوٍف لل�سروط 
�ملناق�سة ويتحمل من تر�سو عليه  �ملطلوبة و�ملرفقة مع 

�ملناق�سة �جور ن�سر �لعالن

اىل/ �شركة �شيت حلفر االآبار املائية
االنبار/ الرطبة/�شرق املال

موبايل/ 0907902709806
م/ �شحب اإجازة

�إجازة  ن�سحب   )2009 ل�سنة   1( رقم  �ملائية  �لآب��ار  حفر  تعليمات  �ىل  ��ستنادً� 
حفر �لبئر �ملمنوحة له مبوجب �لتعليمات �عاله �ملرقمة)13( �ل�سادرة بتاريخ 
)2009/4/7( ومبوجب �لعقد �ملرقم )3 ل�سنة 2009( �ملوقع مع �لهيئة �لعامة 
للمياه �جلوفية �خلا�س بحفر �آبار يف حمافظة �لنبار/ �لرمادي / �لرطبة با�سم 

�ل�سيد )�سفاء �لدين حممود عبيد( �عتبارً� من تاريخ �لنذ�ر �عاله.
املدير العام

�لزر�عة  للبذور �حدى �سركات وز�رة  �لعامة  �لنهرين  ما بني  تعلن �سركة 
عن �جر�ء مناق�سة تنظيف مقر �ل�سركة، فعلى �ل�سركات و�ملكاتب �لر�غبني 
موقعها  يف  �ل�سركة  يف  �لتجاري  �لق�سم  مر�جعة  باملناق�سة  �ل���س��رت�ك 
�لكائن يف �لكر�دة � �ساحة �لو�ثق �سارع �سلمان فائق مقابل م�ست�سفى د�ر 
دينار   )25000( قدره  مبلغ  لقاء  �ملناق�سة  �سروط  ل�سر�ء  �لهلي  �لنجاة 
�لعطاء�ت يف  تقدم  �ن  للرد على  قابل  دينار( غري  �لف  )خم�سة وع�سرون 
�ق�ساه  �ملناق�سة ورقمها يف موعد  ��سم  عليه  ظرف مغلق خمتوم مذكور 
�ل�ساعة �لثانية ع�سرة من ظهر يوم )�لحد( �ملو�فق 2009/10/25 على 

�ن يت�سمن �لعطاء:
1� بر�ءة ذمة �سادرة من �لهيئة �لعامة لل�سر�ئب معنونة �ىل �ل�سركة.

2� ك�سف بالعمال �ملماثلة م�سدقة.
3� تاأمينات �ولية بن�سبة 1% �سمان حل�سن �لتنفيذ .

4� و�سل �سر�ء �سروط �ملناق�سة.

�لحو�ل  )هوية  �ملفو�س  �ملدير  �و  للمقاول  �ل�سخ�سية  �مل�ستم�سكات   �5
�ملدنية � �سهادة �جلن�سية �لعر�قية � �لبطاقة �لتموينية � بطاقة �ل�سكن(.

و�سوف يهمل �أي عطاء ل يحتوي على �ل�سروط �ملطلوبة �و يرد بعد هذ� 
عقد  و�سيتم  �لعطاء�ت  �أوط��اأ  بقبول  ملزمة  غري  �ل�سركة  �ن  علما  �لتاريخ 
�ملناق�سة  تاريخ  من  �ي��ام  �سبعة  قبل  ��ستف�سار  �أي  عن  لالجابة  �جتماع 
ويتحمل من تر�سو عليه �ملناق�سة �جور ن�سر �لعالن �لبالغة 2% ويخ�سع 

هذ� �لعالن لتعليمات تنفيذ �لعقود رقم 1 ل�سنة 2008.
mesonahrin@yahoo.com :لربيد �للكرتوين�

ل�سلكي: 7403231

�ملديرية �لعامة لتوزيع كهرباء �ل�سمال
اعالن مناق�شة رقم )31( لعام 2009/خطة

املدير العام وكالة

وز�رة �مل��و�رد �مل����ائ�ي�����ة 
الهيئة العامة للمياه اجلوفية - الق�شم القانوين

ال�شليمانية/املدى
عثمان  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  يف  �لتخطيط  وزير  دعا 
�لتي  �لإح�ساء  فرق  مع  �لتعاون  �إىل  �ملو�طنني  �سو�ين 
�لإقليم  م���دن  د�خ���ل  و�ل��رتق��ي��م  �حل�����س��ر  بعملية  ت��ق��وم 
�لعام  �إج����ر�وؤه  �مل��ق��رر  �ل�سكاين  لالإح�ساء  ����س��ت��ع��د�د� 

�ملقبل.
لتحديد  �مليد�ين  �لعمل  هي  �لأوىل  "�ملرحلة  �ن  وق��ال: 
�لثانية  و�ملرحلة  �خلر�ئط،  با�ستخد�م  �ملحالت  حدود 
تبد�أ برتقيم �ل�سو�رع و�لأزقة وت�سقيطها على �خلر�ئط 
منه،   12 �ل  وحتى  �ل�سهر  ه��ذ�  من  �لتا�سع  من  ومتتد 
بينما تتلخ�س �ملرحلة �لثالثة يف حتديد حدود �لبلوكات 
على �لطبيعة وتبد�أ يف �ليوم �ل 13 من �ل�سهر �جلاري 
وتنتهي يف �ل 14 منه، وتعد �ملرحلة �لر�بعة �لأهم وهي 
ترقيم �ملباين على �لطبيعة وتبد�أ من �ل 15 ولغاية �ل 

20 من هذ� �ل�سهر".
وكان من �ملقرر �إجر�ء عملية �لتعد�د �ل�سكاين يف �لعر�ق 
يف �ل 23 من �ل�سهر �جلاري، �إل �أن �حلكومة �لحتادية 

�أرجاأت �لعملية حتى �لعام �ملقبل.
�مل�����س��اج��د يف حمافظة  ذل���ك دع���ا ع���دد م��ن خ��ط��ب��اء  �ىل 
�إج��ر�ء  �أهمية  �ىل  لها  �لتابعة  و�مل��ن��اط��ق  �ل�سليمانية 

�لتعد�د �ل�سكاين �لعام يف �لعر�ق.
و�لق�سية  �ل�سليمانية  يف  �مل�����س��اج��د  خ��ط��ب��اء  وح���ث 
كرميان،  مناطق  وخ�سو�سا  لها  �لتابعة  و�ل��ن��و�ح��ي 
مع  �لتعاون  على  �ملو�طنني   PUKmedia بح�سب 

كو�در �لإح�ساء، من �جل �إجر�ء �لتعد�د.
�ل�سكاين  �لتعد�د  �إج���ر�ء  �أهمية  على  �خلطباء  و���س��دد 
و�لتخطيط  �لتطور  ميكن  ل  �ن��ه  مبينني  �ل��ع��ر�ق،  يف 

للم�ستقبل بدون �إجر�ء �لتعد�د �ل�سكاين.

اأربيل/ املدى
و�لقت�ساد  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  �أك���د 
حلكومة  �ملالية  �مل��و�زن��ة  �ن  �لإقليم  يف 
عجز�  �ست�سهد   2010 ع��ام  يف  �لإق��ل��ي��م 
ر�سيد  وق��ال  دينار.  ترليونات   9 بقيمة 
لعام  �لإقليم  حكومة  "ميز�نية  �ن  طاهر 
دينار  ترليون   22 بنحو  ق��درت   ،2010
فانها  �لعر�ق  عائد�ت  وبح�سب  عر�قي، 
ح�سل  و�ذ�  دي��ن��ار،  ترليون   9.5 تبلغ 
�ملو�زنة  فان  كاملة  مو�زنة  على  �لإقليم 

عر�قي".  دينار  ترليون   13 �ىل  �ست�سل 
)�كانيوز(:  قائاًل، بح�سب  وم�سى طاهر 
من  تتخل�س  ل��ن  �لإق��ل��ي��م  "حكومة  �ن 
بتقلي�س  �مل���و�زن���ة  يف  �ل��ع��ج��ز  م�سكلة 
�ثر�  �سيرتك  �لأم��ر  لكن  ع��دد وز�ر�ت��ه��ا، 
يف  �لإنفاق  حجم  تقلي�س  على  �يجابيا 
�حلكومة، رغم �ن �ل�سورة مل تت�سح بعد 
�لتي �ستتاألف  بخ�سو�س عدد �لوز�ر�ت 
يف  �لآن  هي  �لتي  �ملقبلة  �حلكومة  منها 
طور �لتكوين". وب�ساأن �حتمالت جلوء 

�حلكومة �ىل تقلي�س عدد موظفيها قال 
�سيبقون  �ل���وز�ر�ت  موظفي  �ن"  طاهر 
يف وظائفهم، لكن عدد �ملديرين �لعامني 
م�ساريف  �إلغاء  �ىل  �إ�سافة  �سيتقل�س، 
�ملو�قع و�لعمار�ت و�مل�سايف، و�لإنفاق 
و�ملكافاآت،  �مل��وؤ���س�����س��ات  تنظيف  ع��ل��ى 
يف  �لإن���ف���اق  ح��ج��م  �سيتقل�س  وب���ه���ذ� 
�لوز�ر�ت، ولكن من دون معاجلة �لعجز 
يف �مل��و�زن��ة �ل���ذي ه��و �ك��رب حجما من 

مردود�ت تلك �لإجر�ء�ت".

دعوة �ملو�طنني �ىل �لتعاون مع فرق �لإح�ساء

�ملو�زن���ة �ملالي���ة �ست�سه��د عج����زً� بقيم��ة 
9 ترليونات دينار 

اأربيل/�شايل جودت
يف �إطار خطة وز�رة �لد�خلية يف 
ونهجها  كرد�ستان  �إقليم  حكومة 
للمر�أة  �ملمكنة  �لفر�س  بتوفري 
�لذي  �مل��وق��ع  لتتبو�أ  �لإق��ل��ي��م  يف 
�ملجتمع  يف  ومكانتها  يتنا�سب 
�لفر�س  توفري  مت  وت�سحياتها، 
�سلك  يف  ل���الن���خ���ر�ط  ل���ل���م���ر�أة 
للوطن  �خلدمة  وتقدمي  �ل�سرطة 

�أ�سوة باأخيها �لرجل.
�سعيد  فريد  �ل�سرطة  لو�ء  و�أعلن 
حم��م��د ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل�����س��رط��ة يف 
�لكلية  عمادة  �أن  كرد�ستان  �إقليم 
�ملفو�سني  دورة  تفتتح  ���س��وف 
خريجات  م��ن  للطالبات  �لأوىل 
�ملرحلة �لإعد�دية بفرعيها �لعلمي 

و�لأدبي.
�لر�غبات  �لكلية  ع��م��ادة  وح��ث��ت 
م����ن �خل����ري����ج����ات ع���ل���ى ت��ق��دمي 
جترى  �أن  على  �لن��ت��م��اء  طلبات 
�ل���ف���ح���و����س���ات و�مل����ق����اب����الت يف 
عمادة  �أن  يذكر  لح��ق��ة،  مو�عيد 
�أقامت  �أن  �سبق  �ل�����س��رط��ة  كلية 
خلريجات  �ل����دور�ت  م��ن  �لعديد 
�لكليات و�لعد�ديات حيث تخرج 
ثان  م���الزم  برتبة  منهن  �ل��ع��دي��د 
قوة  يف  خمتلفة  مو�قع  دخلن  و 

�لأمن �لد�خلي.

اأربيل/ املدى
 ذكر �ملدير �لعام للتخطيط يف وز�رة زر�عة 
�إقليم كرد�ستان �ن �سركات ��سرت�لية تعتزم 
�ل���س��ت��زر�ع وبناء  �ل���س��ت��ث��م��ار يف جم���ال 
�ملحا�سيل  وجتفيف  �لبال�ستيكية  �لبيوت 
�أنور عمر بح�سب موقع  �لإقليم.  وقال  يف 
ي�سل   �ن  �مل��ق��رر  "من  �ن��ه  �لإق��ل��ي��م  حكومة 
خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة وفد من �ل�سركات 
متخ�س�سني  ي�سم  �ل�سرت�لية  �ل�ستثمارية 
م�ساريع  �جناز  بهدف  �لزر�عي  �لقطاع  يف 

��ستثمارية يف �إقليم كرد�ستان".
�أجرت  �ل��زر�ع��ة  "وز�رة  �ن  عمر  و�أو���س��ح 
�ل�سركات  مع  م�سبقة  ومباحثات  مناق�سات 
�ل�سرت�لية، بغية منحها قطعا من �لأر��سي 
تعميم  قبل  عليها،  حقلية  جت��ارب  لإج���ر�ء 
و�ملز�رعني  �لفالحني  على  جتاربها  نتائج 
�ل��رز�ق  عبد  ق��ال  جانبه  م��ن  �لإقليم".  يف 
عثمان مدير �لتخطيط يف وز�رة �ل�سناعة 
�لوفد  زي����ارة  م��ن  "�لغاية  �ن  ب��الإق��ل��ي��م: 
�ل�سرت�يل هي �جناز �سل�سلة من �مل�ساريع 
خا�سة  �أهمية  للزيارة  و�ستكون  �لزر�عية، 
�إج���ر�ء  ون��ن��وي  �ل�سناعي،  �ل�سعيد  على 

مباحثات مع �أع�ساء �لوفد �أي�سا".
زر�عي  م�سروع  "كل  �ن  عثمان:  و�أ���س��اف 
�لقطاعني  بحاجة �ىل م�سروع �سناعي لأن 
وعليه  �لآخ�����ر،  �ل��ب��ع�����س  بع�سهما  ي��ك��م��ل 
كل  يف  �ل����زر�ع����ة  وز�رة  م���ع  ���س��ن��ت��ع��اون 

�ملجالت".

�سركات ��سرت�لية 
تعتزم �ل�ستثمار يف 

�لقطاع �لزر�عي

اأربيل/ املدى
�لعالقات  د�ئ����رة  م�����س��وؤول  م�سطفى  ف���الح  ب��ح��ث 
�ل�سيدة  مع  كرد�ستان،  �إقليم  حكومة  يف  �خلارجية 
يف  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  م�سوؤولة  هندر�سن  موريك 
و�لعملية  �ملتحدة  �لأمم  عمل  برنامج  تنفيذ  �لإقليم 
�لنتخابية يف �لإقليم و�آخر �مل�ستجد�ت و�لتطور�ت 

على �ل�ساحتني �لكرد�ستانية و�لعر�قية.
ويف م�ستهل �للقاء حتدثت �ل�سيدة موريك هندر�سن 
�سمن  �لإقليم  يف  �ملتحدة  �لأمم  وكالت  �أن�سطة  عن 
�إطار برنامج عملها يف �لعر�ق، كما �ألقت �ل�سوء على 
و�حلكومة  �لإقليم  حكومة  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون 
�لحتادية لتنفيذ �لرب�مج �لتي و�سعت جلميع �أنحاء 

�لأمد،  �ل�سرت�تيجية طويلة  �لرب�مج  �لعر�ق ل�سيما 
وناق�س �جلانبان م�ساركة �لأمم �ملتحدة يف �لعملية 

�ل�سيا�سية يف �لعر�ق.
حكومة  رغبة  عن  م�سطفى  ف��الح  �أع��رب  جانبه  من 
�ملتحدة  �لأمم  وك���الت  تقوم  ب��اأن  كرد�ستان  �إقليم 
جمالت  يف  وخا�سة  �لإقليم،  يف  بر�جمها  بتطوير 
�سلطة  وجت�سيد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �لعملية  ت�سجيع 
منظمات  ودع���م  �ل��ق��ان��ون  �سيادة  و�سمان  �لق�ساء 
�لقدر�ت  تطوير  طريق  ع��ن  وذل��ك  �مل��دين  �ملجتمع 

وبر�مج خا�سة.
�للقاء تطرق م�سوؤول �لعالقات  �آخر من  ويف جانب 
وجناح  �لأخ��رية  �لنتخابات  نتائج  �إىل  �خلارجية 

�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف �لإق��ل��ي��م، م�����س��ريً� �إىل 
خالل  �ملجالت  جميع  يف  فيه  �حلا�سلة  �لتطور�ت 
�لإقليم  حلكومة  �خلام�سة  �لوز�رية  �لت�سكيلة  عمل 
�لتي  �جلديدة  �لوز�رية  �لت�سكيلة  �إىل  كذلك  و�أ�سار 

تعمل على تنفيذ برنامج �لقائمة �لكرد�ستانية. 
�لعمل  برنامج  �جل��ان��ب��ان  بحث  �للقاء  نهاية  ويف 
و�لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم  يف  �ملتحدة  لالأمم  �جلديد 
�لإقليم  حكومة  ��ستعد�د  على  �لتاأكيد  ومت  عمومًا، 
للم�ساركة يف برنامج عمل �لأمم �ملتحدة �لذي ينفذ 
��ستعد�د  عن  �ع��رب  نف�سه  �لوقت  ويف  �لعر�ق،  يف 
و�لتن�سيق  �لعون  لتقدمي  �لعالقات �خلارجية  د�ئرة 

بهذ� �ل�سدد.

فتح دورة 
�ملفو�سني �لأوىل 

للطالبات

�لعاقات �خلارجية تبحث مع م�سوؤولة �أممية تن�سيط عمل 
وكالت �لأمم �ملتحدة

ال�شليمانية/ املدى
�لكهربائية  �لطاقة  لتوزيع  حمطة  بافتتاح  �ل�سليمانية  حمافظة  �حتفلت 
كرد�ستان  �إقليم  كهرباء  وزير  وقال  دولر.  �لف  و398  ماليني   9 بكلفة 
من  تعد  �نها  ج��و(  )بكرة  حمطة  �فتتاح  حفل  خ��الل  �سيويلي  هو�سيار 
�مل�ساريع �ملهمة يف �إطار حل �أزمة �لكهرباء، م�سري� �ىل �ن �ملحطة تقوم 

بنقل �لطاقة �لكهربائية �إىل مناطق عدة من حمافظة �ل�سليمانية.
حمطة  �فتتاح  عن  �ستثمر  �لإقليم  كهرباء  وز�رة  جهود  �ن  �ىل  و�أ�سار 
�لعام  نهاية  ميغاو�ط   750 بقدرة  �لكهربائية  �لطاقة  لتوليد  جمجمال 

�جلاري.
�سبكة  ربط  تت�سمن  جمجمال  م�سروع  من  �لأوىل  �ملرحلة  �ن  و�أ�ساف: 
�ملحطة مبحطات �لكهرباء د�خل مدينة �ل�سليمانية بطول �أكرث من 215 

كيلو مرت�، وبكلفة تبلغ 69 مليار� و100 مليون دينار.

�فتتاح حمطة لتوزيع �لطاقة �لكهربائية يف �ل�سليمانية

د. فخرية علي اأمني
و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  �مل��ج��ال  يف  وعملها  �مل���ر�أة  حت��رر 
و�لإنتاجي يقررهما �ملجتمع، ففي جمتمع يعاين من �لتحكم 
يف �لإنتاج و�ل�سطهاد �لعن�سري ل ميكن للمر�أة �لتحرر من 

�لتقاليد �لتي تقيد تقدمها.
�لتحرر  لها فر�س  لتتيح  �جتماعية  بثورة  �لقيام  بد من  ول 
�لكرد  تاريخ  تتبعنا  �ذ�  �حلياة.  جمالت  �ستى  يف  و�لتقدم 
خالل �لقرن �ملا�سي جند �أن �ملر�أة �لكردية مل تكن منعزلة عن 
�لعك�س من ذلك،  �لكردي، و�منا على  �لقومي  �لتحرر  حركة 
حيث �سجلت �لن�ساء �لكرديات ح�سور�" فاعال" يف �حلياة 
�ل�سخ�سيات  بع�س  �أ�سماء  �لتاريخ  لنا  و�سجل  �ل�سيا�سية، 
�لن�سوية �لكردية �للو�تي مثلن دورهن يف �حلياة �ل�سيا�سية 
و�إد�رة �حلكم ونذكر منهن )حب�سة خان �لنقيب( �لتي �عتربت 
و�أبدت  �لكردية،  �لق�سية  عن  �ل��دف��اع  عن  م�سوؤولة  نف�سها 
و�ساركت  �ل�سليمانية،  يف  �لكردية  للحكومة  �لكامل  دعمها 
�لأمم  ع�سبة  مطالبة  يف  �لكرديات  �لن�ساء  من  زميالتها  مع 
)عادلة  �ملقتدرة  �حلاكمة  وهناك  �لكرد.  م�سري  تقرير  بحق 
خامن( �لتي �أ�سبحت بعد وفاة زوجها )عثمان با�سا �جلاف( 
رئي�س ع�سرية �جلاف �لتي �متدت رئا�ستها �ىل عام 1934، 
ويف عهد �حلكم �لربيطاين يف �لعر�ق منحت لقب )خان بها 

دور(.
بالأحز�ب  �لعر�ق  كرد�ستان  ن�ساء  �لتحقت  ذلك  جانب  �ىل 
ومن  �ل��ك��رد���س��ت��اين  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �حل���زب  مثل  �ل�سيا�سية 
ذلك  �ىل  �إ�سافة  ���س��الم(،  �ل�سيخ  )ن��اه��دة  �ل�سيدة  �أ�سهرهن 
و�سنوبر  �سليمان  و�ساكنة  زه��دي  )خ��امن  �ل�سيدة  �ن�سمت 
�إ�سماعيل وخديجة م�سطفى( �ىل �سفوف �حلزب �ل�سيوعي 
�ملركزية  �للجنة  يف  متقدمة  ك���و�در  و�أ���س��ب��ح��ن  �ل��ع��ر�ق��ي 

للحزب.
ويف �حلادي ع�سر  من �سهر كانون �لأول عام 1952 تاأ�س�س 

م��ن �حلزب  وب��دع��م  ���س��ري  ب�سكل  ك��رد���س��ت��ان   ن�ساء  �حت���اد 
�لدميقر�طي �لكرد�ستاين، وبقي حتى �لآن منظمة جماهريية 

لن�ساء كرد�ستان �لعر�ق.
تو�سيع  يف  ك��رد���س��ت��ان  ن�ساء  م��ن  ك��ب��رية  �إع����د�د  و���س��ارك��ت 
ن�ساطات وحتقيق �أهد�ف هذه �ملنظمة ومنهن )ناهدة �ل�سيخ 
وفخرية  معروف  وبيمان  �إ�سماعيل  وزكية  معروف  وبهية 
�سعد �لله(. يجدر باملالحظة �ن ن�ساط �لكرديات كان �سريا" 

طيلة هذه �لعهود.
عام  وب��الأخ�����س   1991 ع��ام  �لعظيمة  �لنتفا�سة  بعد  �أم��ا 
1992، فقد نه�ست �ملر�أة �لكردية ب�سكل علني يف �مل�ساركة 
�لكرد�ستاين  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  يف  �ل�سيا�سي  ب���دوره���ا 
و�لت�سكيلة �لوز�رية �لأوىل، ومن �لن�ساء �للو�تي تاألقن يف 
هذ� �ملجال )�سفيقة فقي عبد �لله، فوزية عز �لدين، نهلة �سعد 
�لله، هريو �إبر�هيم �حمد، ن�سرين م�سطفى، �سمام حممود( 
�سليمان  كافية  و�أ�سبحت  كرد�ستان  برملان  يف  �ساركن  كما 

وكيلة �لعمار.
م��ن �عمال  �ل��ن�����س��اء ح���و�يل %47  ت��دي��ر  �ل��ف��رتة  ه���ذه  ويف 
ون�ساطات �لإد�رة �حلكومية، و�ن وجودهن يف مركز �لقر�ر 
�أقل  �لرجال  قيا�سا" على  ن�سبتهن  �أن  من  �لرغم  على  ي��زد�د 
بكثري.�ن وجود �ملر�أة يف تلك �ملجالت يدل على حرية ويقظة 
�ملجتمع �لكردي، لأن م�ساركة �ملر�أة يف �تخاذ �لقر�ر�ت تدل 
على تقدير و�حرت�م �ملجتمع للمنا�سب و�ملو�قع �لتي حتتلها 
�ملر�أة �لكردية، و�نها ظاهرة م�سرقة ومفرحة وبد�ية تبعث 
�أكرث  نطاقها  تو�سيع  �لن�ساء  نحن  علينا  �لتفاوؤل.لذلك  على 
فاأكرث لنها تفيدنا ب�سكل خا�س باعتبار وجود �ملر�أة يف دنيا 
�ل�سيا�سة يف هذه �لأيام معيار�" مهما" للمجتمع �ملدين �لذي 

نحن �أحوج ما نكون �ليه من �أي وقت م�سى.
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