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وديع غزوان

عالقات تربوية

فرتة  منذ  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  يف  �لرتبية  وز�رة  د�أب��ت 
لي�ست بالق�سرية على تو�سيع د�ئرة عالقاتها مع نظري�تها يف 
دول �لعامل وعقدت �لعديد من �التفاقيات مع بع�سها لتطوير 

هذ� �لقطاع.
�لنتائج �و �ملح�سلة يف قطاع �لرتبية  فاإن  وكما هو معروف 
وغريه  من �لقطاعات �الإن�سانية �مل�سابهة ال تاأتي �سريعا غري 
جناحا  يعد  �الإقليم  يف  �التفاقيات  بع�ض  عن  متخ�ض  ما  �ن 
�ملد�ر�ض  �إن�ساء  جمال  يف  خا�سة  �ملتبعة  �لرتبوية  لل�سيا�سة 
�الأملانية �لتي بلغ عددها 14 مدر�سة و�ملد�ر�ض �لفرن�سية �لتي 

يقارب عددها �الأملانية.
�لعملية  لتطوير  �إ�سافة  �سي�سهم  �مل��د�ر���ض  مثل  تاأ�سي�ض  �ن 
�أنو�عه  بكل  �لثقايف  �لتو��سل  من  ج�سور  مد  �ىل  �لرتبوية 
بني مو�طني كرد�ستان وغريهم من مو�طني دول �لعامل و�ذ� 
عرفنا �ن هذ� �لقطاع عانى ول�سنو�ت طويلة �لتخلف �سو�ء يف 
�إقليم كرد�ستان �و بقية �أنحاء �لعر�ق �الأخرى حرمت �لطلبة 
من فر�ض عديدة عندها ميكن �ن نت�سور حجم �حلاجة ملزيد 
�إمكاناتها  من  و�الإف��ادة  �ملتطور  �لعامل  دول  على  �النفتاح  من 

�لو��سعة يف هذ� �ملجال.
من  �لعديد  تناولتها  �أجنبية(  مد�ر�ض  )فتح  �لتجربة  هذه  �إن 
مع  للتو��سل  فر�سة  عدها  موؤيد  بني  ت��ر�وح��ت  �لتي  �الآر�ء 
الخرت�ق  ��ستغاللها  م��ن  حم��ذر�  ومعار�ض  �ملتقدمة  �ل���دول 
مثل  �ن  غري  �ملو�سوع،  هذ�  يف  نظره  وجهة  ولكل  �ل�سباب، 
هذه �الأفكار مل يعد لها ذ�ت �الأهمية  يف ع�سر �لعوملة و�لتقدم 
�لتكنولوجي و�ملعلوماتي، ومع ذلك فاإن من �ملهم �النتباه �ىل 
�ن وجود مثل هذه �ملد �ر�ض له وجه و�حد من �أوجه �ل�سعي 
من  حم��دود�  ع��دد�  ي�ستوعب  النه  �لرتبوية  �لعملية  لتطوير 
ظروفهم  متكنهم  ال  �لفر�سة  هذه  من  �الأغلبية  ويحرم  �لطلبة 

�ملادية ب�سكل خا�ض من �اللتحاق بها. 
�ن �فتتاح مثل هذه �ملد�ر�ض يف �لوقت �لذي ي�سب يف خدمة 
تطوير �لتعليم فاإنه من جانب �آخر يحقق فو�ئد �النت�سار لهذه 
�لدولة �و تلك ورمبا ي�سهم م�ستقبال يف فتح فر�ض ��ستثمارية 

كبرية.
ومن �ملهم �ال�ستفادة من هذه �مليزة ل�سالح �لعملية �لرتبوية 
يف �الإقليم من خالل ت�سمني �التفاقيات بنودً� �أخرى غري فتح 

�ملد�ر�ض وتطويرها لتاأ�سي�ض م�ساريع تعليمية �أخرى.
�سفني  �الإقليم  تربية  وزي��ر  مباحثات  �ىل  �الإ�سارة  �ملهم  ومن 
م�سروع  ب�ساأن  تركزت  فرن�سي  وف��د  مع  يومني  قبل  دزئيي 
�لزر�عية وهي خطوة مهمة  �ملهنية  �ملد�ر�ض  لتطوير  فرن�سي 
�ملهنية  �ملد�ر�ض  فروع  لت�سمل  تتو�سع  �ن  ناأمل  �الجتاه  بهذ� 
�الإقليم   ح��اج��ة  ح�سابها  يف  ت�سع  خطة  وف��ق  على  �الأخ���رى 
هذه  م��ن  �ستتخرج  �ل��ت��ي  �لو�سطية  �ل��ك��و�در  �ىل  و�ل��ع��ر�ق 

�ملد�ر�ض.

ك���رد����ش���ت���ان���ي���ات

مباحثات

مؤتمر

آثـــار

ترشيح

محكمةبيشمركة

خالل ا�شتقباله عالوي

�سالــح يـوؤكـد احلر�ص علـى حـّل امل�ســائل العالقـة 
بني اأربيل وبغداد

اأربيل/ املدى
�أك���د رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة �إق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان �ل��دك��ت��ور برهم 
�لعالقة  �لق�سايا  كل  معاجلة  على  �الإقليم  حر�ض  �سالح 
وفق  على  �الإق��ل��ي��م   وحكومة  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  ب��ني 

�لد�ستور.
 و�سدد  �سالح بح�سب KRG خالل ��ستقباله بح�سور  
�إياد  �ل��دك��ت��ور  ب����رو�ري،   �آز�د  �حلكومة  رئي�ض  ن��ائ��ب 
على  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لعر�قية  �لقائمة  رئي�ض  عالوي 
�ال�ستمر�ر  هي  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  �سرت�تيجية  �ن 
يف �ملباحثات ملعاجلة �مل�سائل �لعالقة بني بغد�د و�أربيل 

ب�سكل ي�سب يف �سالح �لعر�ق ووفقًا للد�ستور.
مبنا�سبة  برهم  �لدكتور  ع��الوي  هناأ  �للقاء  بد�ية  ويف 
مو�سوع  معًا  وبحثا  �حلكومة،  رئي�ض  من�سب  ت�سنمه 
�أربيل  بني  و�لعالقات  �لعر�ق،  يف  �لقادمة  �النتخابات 

وبغد�د.
برهم  �لدكتور  كابينة  بنجاح  تفاوؤله  عن  ع��الوي  وعرب 
و�إقليم  �ل��ع��ر�ق  بها  �ل��ت��ي مي��ر  �ل��ر�ه��ن��ة  �الأو����س���اع  يف 

كرد�ستان.
وح�سر �للقاء وزير �لد�خلية يف حكومة �الإقليم ووزير 
�الإعمار و�الإ�سكان ورئي�ض ديو�ن رئا�سة جمل�ض �لوزر�ء 

وم�سوؤول د�ئرة �لعالقات يف حكومة �الإقليم.

اأربيل/ املدى
�إق��ل��ي��م كرد�ستان  رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة  ن��ائ��ب  ب��ح��ث 
�لهولندية  �حلكومة  من  وفد  مع  ب��رو�ري  �آز�د 
�خلليج  دول  ���س��وؤون  �إد�رة  مدير  م��ن  ك��اًل  �سم 
بوز�رة �خلارجية �لهولندية وم�سوؤول �لتجارة 
ومبعوث  �الق��ت�����س��اد  وز�رة  يف  �خل��ارج��ي��ة 
و�لقن�سل  �ل��ع��ر�ق  ل���دى  �ل��ه��ول��ن��دي��ة  �ل�����س��ف��ارة 
�ل��ف��خ��ري يف �أرب��ي��ل وم�����س��وؤول��ني ع��ن 23 من 
�ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���ض  �ل��ه��ول��ن��دي��ة  �ل�����س��رك��ات 
تو�سيع  و�سبل  لل�سركات  �الإقليم  يف  �ملتوفرة 

�لن�ساط �القت�سادي بني �الإقليم وهولند�.
�هتمام  ع��ن  �للقاء  يف  �لهولندي  �ل��وف��د  وع��رب 
كرد�ستان  باإقليم  �ال�ستثمار  يف  ورغبتها  بالده 
مع  لقاء�ت  �إج��ر�ء  هو  �لزيارة  من  �لهدف  و�أن 
كثب على  ع��ن  ل��الط��الع  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  �جل��ه��ات 

�لنه�سة �لعمر�نية �لتي ي�سهدها �الإقليم.
بامل�ستقبل  ت��ف��اوؤل��ه  �ل�����س��ي��ف  �ل���وف���د  و�أب�����دى 
عن  م��ع��ربً�  ل��الإق��ل��ي��م،  و�الق��ت�����س��ادي  �ل�سيا�سي 

وبني  بينه  �لثنائية  �لعالقات  لتوطيد  �سعادته 
�ململكة �لهولندية.

 KRG بح�سب  ب���رو�ري،  �آز�د  �أك��د  جانبه  من 
لتقدمي  كرد�ستان  �إقليم  حكومة  ��ستعد�د  ع��ن 
و�ل�سركات  �ل�سيف  للوفد  ك��اف��ة  �لت�سهيالت 
�أن  م�سيفًا  �مل���ج���االت.  جميع  يف  �ل��ه��ول��ن��دي��ة 
�الأبو�ب مفتوحة لل�سركات �لهولندية لال�ستثمار 
جماالت  يف  �سا�سعة  فر�ض  وهناك  �الإقليم  يف 
�لبنية  م�����س��اري��ع  �الع��م��ار وخ��ا���س��ة يف جم���ال 
�لتحتية �لتي ي�ستطيعون �ال�ستفادة منها. جدير 
موؤمتر  عقد  �سهد  �الأول  �أم�����ض  ي��وم  �ن  بالذكر 
حكومتي  م�سوؤويل  بح�سور  �أربيل  يف  مو�سع 
جانب  �ىل  �لفيدر�يل  و�لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم 
هولند�  يف  �مل�ستثمرة  لل�سركات  خا�ض  موؤمتر 
�الإقليم  خ���الل وج����وده يف  �ل��وف��د  و���س��ي��زور   .
�إجناز  لبحث  وده���وك  �ل�سليمانية  حمافظتي 
م�ساريع ��ستثمارية فيهما �سمن خطة وبرنامج 

�ال�ستثمار�ت �لهولندية يف �الإقليم.

ال�شليمانية/ املدى
 �أعلن وزير بي�سمركه �إقليم كرد�ستان 
�ت��خ��اذ �لقر�ر  �أن���ه مت  �م�����ض �الث��ن��ني 
�لنهائي ب�ساأن توحيد قو�ت بي�سمركه 
�أي  ببقاء  �ل�سماح  وع��دم  كرد�ستان 

قو�ت خارج �إطار �لقانون.
بح�سب  م�سطفى  ج��ع��ف��ر  و�و����س���ح 
�إقليم  "رئا�سة  �أن  )�آك����ان����ي����وز(�  
�لنهائي  ق��ر�ره��ا  �ت��خ��ذت  ك��رد���س��ت��ان 
بي�سمركه  ق�����و�ت  ت��وح��ي��د  ب�������س���اأن 
ك��رد���س��ت��ان)ق��و�ت ح��ر���ض �حل����دود( 
�لوطني  م��ن �الحت����اد  ل��ك��ل  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لدميقر�طي"،..موؤكدً�  و�حل����زب 

وجوب تنفيذ �لقر�ر".
وقال م�سطفى �إنه "على �لرغم من كون 
عملية توحيد قوتي �لبي�سمركه �سعبة 
ومعقدة و�أن هذه �لقو�ت بحاجة �ىل 
فاإننا  ومع�سكر�ت  للتدريب  وح��د�ت 
�ملتطلبات  تلك  تلبية  باجتاه  نخطو 
و�أ�سار  �لبي�سمركه".  قو�ت  وتوحيد 
تكون  لن  ف�ساعد�  �الآن  "من  �أن��ه  �ىل 
�لوطني  لالحتاد  تابعة  ق��و�ت  هناك 
�أو الأي  �لكرد�ستاين  وال للدميقر�طي 
ط��رف �آخ��ر خ��ارج �الإط���ار �لقانوين، 
�ىل  �ل��ق��و�ت  جميع  �إخ�����س��اع  ويجب 
بي�سمركه  ووز�رة  �ل��ق��ان��ون  �سلطة 

حكومة �إقليم كرد�ستان".
لقو�ت  �ل��ع��ام  �لقائد  ق��ال  جانبه  م��ن 
بي�سمركة كرد�ستان حممود �سنكاوي 
قو�ت  تنظيم  �إعادة  على  �الآن  "نعمل 
ظل  يف  جميعا  كرد�ستان  بي�سمركه 

وزر�ة �لبي�سمركه".
�سحفي  ت�سريح  يف  �سنكاوي  وذك��ر 
�إكمال �ال�ستعد�د�ت �سيعلن  "بعد  �أنه 
�لبي�سمركه،  ق�����و�ت  ت��وح��ي��د  ع���ن 
)ق������و�ت ح���ر����ض �حل�������دود( وق����د مت 
�ل��ط��و�رئ يف �ستة  تنظيم ق��وة دف��اع 
وز�رة  �ىل  �أم��ره��ا  ت�سليم  مت  �أل��وي��ة 

�لبي�سمركه".

ال�شليمانية/ املدى
 ذكر رئي�ض فريق حمامي ملف حلبجة �أنهم �سيطعنون يف 
متهمي  جميع  ملفات  بجمع  �لعليا  �ملحكمة  عن  �سدر  قر�ر 

ملف حلبجة يف ملف و�حد و�لتحقيق معهم.
وقال رئي�ض هيئة حمامي ملف حلبجة يف �ملحكمة �جلنائية 
قررت  �ملحكمة  �إن  )�آكانيوز(:  بح�سب  �أدهم،  كور�ن  �لعليا 
جلمع  �لتحقيق  حمكمة  �ىل  حلبجه  ملف  �أور�ق  حتويل 
�ملتهمني  م��ع  و�ح���د  ملف  يف  �لرئي�سيني  �ملتهمني  ملفات 

�الآخرين و�تخاذ �الإجر�ء�ت بحقهم.
و�أو�سح: �أن قر�ر �ملحكمة هذ� �سيوؤخر من موعد �النتهاء 
حمكمة  لدى  �ملحكمة  ق��ر�ر  يف  غد�  �سنطعن  لذ�  �مللف،  من 
�إلغاء هذ� �لقر�ر و�إ�سد�ر قر�ر خا�ض  �ال�ستئناف، لغر�ض 
�آخر  ملف  وفتح  ومعاقبتهم  �لرئي�سيني  �الأربعة  باملتهمني 

لباقي �ملتهمني.
وعن موعد �النتهاء من ملف حلبجة، قال �أدهم "ال ن�ستطيع 
تنته  �مللف مل  �أعمال  الأن  ملف حلبجة  �نتهاء  حتديد موعد 

بعد ومنها �إر�سال �أور�ق �مللف �ىل حمكمة �ال�ستئناف".
�ل�سليمانية(  �سرق  جنوب  كم   81( حلبجة  بلدة  وتعر�ست 
�الإير�نية  �لعر�قية-  �حل��رب  فرتة  يف   1988 �آذ�ر   16 يف 
قبل طائر�ت �جلي�ض  �لكيمياوي من  بال�سالح  �لق�سف  �ىل 
مو�طن   5000 باأن  ر�سمية  غري  تقدير�ت  وتفيد  �لعر�قي، 
 10000 من  �أك��ر  و�أ�سيب  �ل��غ��از�ت  بتلك  �ختنقو�  م��دين 

�إ�سابة خمتلفة.
ويف 21 كانون �الأول 2008 بد�أت �ملحكمة �جلنائية �أوىل 
جل�سات حماكمة �ملتهمني بالق�سف �لكيماوي حللبجة، وهم 

عدد من م�سوؤويل �لنظام �ل�سابق.

برواري يبحث مع وفد هولندي �سبل تو�سيع التعاون االقت�سادي

رئا�سة اإقليم كرد�ستان تقرر توحيد قوات البي�سمركه
حمامو حلبجة: �سنطعن بقرار اجلنائية الأنه 

يوؤخر موعد ح�سم الق�سية

اأربيل/ �شايل جودت
ت�سهد �سبكة �الإنرتنت �إقباال متز�يدً� على �ملو�قع 
 Face( الجتماعية ومن بينها موقع �ل�في�ض بوك�
�حد  جوكربريج(  )مارك  �أن�ساأه  �لذي   )book
طالب جامعة هارفارد،  و�نت�سر ب�سرعة جنونية 
بني �جلامعات �الأمريكية لي�سبح و�حدً� من �كرب 
و�أهم �ل�سبكات �الجتماعية يف �لعامل، حتى توغل 
�إقليم  �ليه  ما و�سل  �ل�سرقي، وب�سبب  �لعامل  �ىل 
كرد�ستان من تطور و�نفتاح على �لعامل �خلارجي 
�ملو�طنني  �إقبال  �نت�سر  فقد  �ملجاالت،  جميع  يف 
على  �لتكنلوجيا  وحمبي  �ل�سباب  خ�سو�سا 
)�لفي�ض بوك(، هذه �ل�سبكة �لتي �أ�سبحت مبثابة 
�ل�سوؤ�ل  هنا  ويبقى  �لعامل..  جتتاح  ه�سرتيا 
�ملوقع؟ وما  �إىل هذ�  �لكردي  كيف ينظر �ملجتمع 
�لز�ئرون  ير�ها  كما  و�يجابياته  �سلبياته  هي 

و�ملرتددون على �ملوقع؟
 �سوز�ن عبد �لله متخ�س�سة يف بر�مج كمبيوتر 
من جامعة �أربيل تقول: �إن �ملوقع �أ�ساًل خم�س�ض 
ي�ستخدمه  لالأ�سف  ولكن  �جلامعة  لطالب 
�ل�سور  لتناقل  �سيئًا  ��ستخد�ما  �الأ�سخا�ض 
قيمة  معلومات  عن  يك�سف  �ملوقع  �ن  �ل�سائعات 
�سعيفي  قبل  من  ��ستغاللها  �ىل  يوؤدي  ما  وهذ� 
و�ملنازعات،  �مل�ساكل  من  نوعًا  وت�سبب  �لنفو�ض 
�لتقدم  يف  �الأوىل  �ملر�حل  يف  مازلنا  �ننا  فرغم 
�نه يجب �حلذر وكل �حلذر من  �ال  �لتكنولوجي 
هذه �مل�ساوئ و�سوء �ال�ستخد�م ، خ�سو�سا عند 

�ل�سباب و�ملر�هقني.

 ويقول ناهل دلري طالب جامعي: �حلا�سوب هذه 
حياتنا،  من  مهمًا  جزءً�  �أ�سبح  �ل�سغرية  �للعبة 
عليها  �ل�سباب  �إقبال  ز�د  �لتي  �لو�سيلة  وهو 
�الأ�سف  ومع  �لذي  بوك  �لفي�ض  موقع  خ�سو�سا 
�أ�سي ��ستخد�مه من قبل �لبع�ض يف ��ستخد�مات 
يف  و��ستخدم  وتقاليدنا  مبجتمعنا  تليق  ال 
يجب  لذ�  و�لطو�ئف،  �الأديان  بني  �لفنت  ن�سر 
�لولوج  يف  و�عيا  يكون  �ن  �مل�ستخدم  على 
توجد  وال  �ملوقع،  هذ�  طريق  عن  للمعلومات 
�ال�ستخد�م  من  �حلد  ميكن  �منا  للمر�قبة  و�سيلة 
�ل�سيئ عن طريق ن�سر �لوعي �لثقايف يف �سفوف 
�اليجابية  �ملهام  وتو�سيح  و�ملر�هقني،  �ل�سباب 

للمعلومات.
وي�سري فيايل عبد �لقادر موظف �ىل م�ساوئ هذ� 
�ملوقع  وهذ�  بال�سلبيات  مليء  �إنه  قائال:  �ملوقع 
وغريه من �ملو�قع �الجتماعية �الأخرى تتنافى مع 
�لعاد�ت و�لتقاليد يف جمتمعنا وهو �سخ�سيًا �سد 
�نت�سار هذه �ملو�قع طاملا خرجت عن �إطار �الآد�ب 
كان  �إذ�  �نه  ويرى  و�لتقاليد،  و�لعاد�ت  �لعامة 
يوجد من جديد ي�سهل �حلياة على �لنا�ض فيجب 

�إن يكون يف �إطار �لثقافة و�ملجتمع و�لدين.
�ما كرد�ستان �سرهند طالبة جامعية فتقول: �ملوقع 
�إطالقا وهو موقع جميل جدً�،  لي�ض فيه �سلبيات 
من  باأ�سدقائنا  نلتقي  �إن  خالله  من  ن�ستطيع  �إذ 
للخارج  كال�سفر  �لظروف  �إن  خ�سو�سًا  �ملدر�سة 
يقطع �لتو��سل فنجد يف �لفي�ض بوك مكانًا للقاء 
ميكننا  �نه  حتى  جمددً�،  و�الجتماع  و�لتو��سل 

م�سّل  �نه  و�عتقد  جدد،  �أ�سدقاء  على  نتعرف  �إن 
�لتطور  �أنو�ع  من  نوعًا  وي�سكل  جد�  وثقايف 
و�النفتاح على �لعامل ويبقى �لعيب يف �مل�ستخدم 
�أح�ست  ما  �ذ�  �لنافع  فيه  �لعلوم  وهو كغريه من 

��ستخد�مه وفيه �ل�سار.
�نت�سرت  لقد  تقول:  موظفة  �لدين  فخر  بخ�سان 
�ل�سباب  �أو��سط  بني  بوك  �لفي�ض  ظاهرة 
�سرد�ر  و�بني  �سروت  فابنتي  و�ملر�هقني، 
م�سرتكان يف هذ� �ملوقع، يق�سيان �أوقات �لفر�غ  
�ملتابعة  وم�سوؤوليتي  خالله  من  �الأ�سدقاء  بلقاء 
كاأن  ��ستخد�مه �حلدود  يتعدى  �ن  متخوفة  الين 
بت�سويه  ويقومون  �لبنات  �سور  �ل�سباب  ياأخذ 
فرتى  ذلك  غري  �إما  لهن،  ف�سائح  ون�سر  �ل�سور 
على  و�لتعرف  به  �لتحكم  وميكن  جيد  �ملوقع  �إن 

�أ�سدقاء جدد من خالله.
�سيء  لكل  �إن  تقول:  جامعية  طالبة  �سعد  جو�ن 
للتو��سل  ي�ستخدمه  من  فهناك  وعيوبه  مز�ياه 
حتى  �أو  �جليدة  �لعالقات  وبناء  �الأ�سدقاء  مع 
جمموعات  بامل�ساركة يف  �الآخرين  من  �ال�ستفادة 
تبادل  مثل  �الأع�ساء  �هتمامات  مع  تتما�سى 
��ستخد�مات  يف  ي�ستغله  من  وهناك  �ملعلومات، 
وهذ�  وتقاليدنا،  عاد�تنا  مع  تتما�سى  ال  �أخرى 
ما يجب �ن يدركه �ل�ساب �و �ل�سابة �مل�ساركة يف 
و�أجد  �ملوقع  هذ�  هو�ة  من  يل  فبالن�سبة  �ملوقع، 
ما  مع  و�لتو��سل  �ملعلومات  لتبادل  فر�سة  فيه 
حدث يف �لعامل من تطور�ت و�ال�ستفادة من ذلك 
�لبحوث،  يف  خ�سو�سًا  �جلامعية  در��ستي  يف 

نازك  �الجتماعية  �لباحثة  وتوؤكد  وم�سادرها. 
ي�ساعد  موقع  هو  بوك  �لفي�ض  �ن  �سركوت 
م�ستخدميه على �إن�ساء �سبكة من �الأ�سدقاء حيث 
فرقتهم   قد�مى  �أ�سدقاء  عن  �لبحث  يف  ي�ساعد 
جدد  �أ�سدقاء  على  �لتعرف  ميكنه  �و  �ل�سنني 
وتقول  حمدد  �هتمام  �و  هو�ية  يف  ي�سرتكون 
�الأ�سدقاء  قائمة  يف  يطلع  �ن  للموقع  ميكن 

متت  �لتي  �ل�سخ�سية  �ل�سور  على  للم�ستخدم 
�إ�سافتها يف �سفحة �مل�ستخدم، �إ�سافة �ىل �الطالع 
وجدر�ن  �سور  على  يكتبها  �لتي  �لتعليقات  على 
و�ل�سور  �ملعلومات  وهذه  �أ�سدقائه،  �سفحات 
�إح�سا�ض  دون  و�ل�سباب  �ملر�هقون  ي�سعها 
لهم بل �ن  �أمرً� عاديًا جد�  بامل�سوؤولية ويعدونها 
�لبع�ض يقوم بالتقليد �الأعمى لهم، هذه �ملعلومات 

ميكن ��ستغاللها من قبل �أي �سخ�ض ذي نية �سيئة. 
و�أ�سافت �ن ق�سر نظر هوؤالء �ملر�هقني و�ل�سباب 
وعدم وعيهم ملخاطر ما يقومون به قد توؤثر لي�ض 
حياتهم  على  بل  فح�سب،  �حلالية  حياتهم  على 
عدم  متوهما  يظن  فالبع�ض  و�ملهنية  �مل�ستقبلية 
�إمكانية معرفة �ساحب �ل�سورة �ذ� ما قام بت�سليل 
�أجز�ء منها ولكن عملية �لتعقب ملعرفة من هو �و 
هي �ساحبة �ل�سورة �سهل جد�، ما يعني �نه يجب 
تنبيههم �ىل خطورة هذه �خلطوة، فالتكنولوجيا 
��ستخد�م  �أي  ولكن  �حلياة  يف  لت�ساعدنا  وجدت 
�سيئ لها بغري ق�سد قد ي�سر م�ستخدمها، ويبقى 
�أنف�سهم �و من قبل  �حلر�ض و�جبا من �ملر�هقني 

و�لديهم.
�ملو�قع  �و  بوك  �لفي�ض  على  �الإدمان  عن  �ما 
�نها  �عتقد  قائلة:  �سركوت  فنو�سح  �الجتماعية 
حالة و�ردة جد� بح�سب طول �لوقت �لذي يق�سيه 
م�ستخدمه على �ملوقع و�ندماجه فيه، لذلك يجب 
دون  طبيعية  ب�سورة  بوك  �لفي�ض  ��ستخد�م 
قد  �لتي  �ل�سبكات �الجتماعية  �النخر�ط يف هذه 
وبالتايل  �مل�ستخدم  على  �سلبي  مردرد  لها  يكون 
�ملجتمع �جمعه، فاالإر�ساد �لرتبوي ون�سر �لوعي  
ال�ستقبال  مفتوحة  د�ئما  فاأبو�بنا  جد�  �سروري 
ي�سهده  ما  مع  �لتو��سل  بغية  و�حلديث  �جلديد 
�لعامل من تقدم تكنلوجي �ال �ننا يجب �ن نكون 
م�ساوئ،  من  �لتطور  هذ�  يخلفه  ما  �أمام  يق�سني 
وبالطبع  تقع هذه �مل�سوؤولية على عاتق كل فرد 

قادر على �الإر�ساد و�لتوجيه بال�سكل �ل�سحيح.

كيف ينظر املجتمع الكردي للفي�ص بوك.. اآراء متباينة بني �سرائح املجتمع

ال�شليمانية/ املدى
ذكر ع�سو يف �حلزب �ال�سرت�كي 
�أن  �ل��ك��رد���س��ت��اين  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
م��ر���س��ح��ة �حل�����زب ���س��ريي��ن عبد 
ل�سغل  حظا  �الأوف����ر  ه��ي  �ل�ستار 
يف  �ل���ك���ه���رب���اء  وز�رة  م��ن�����س��ب 

حكومة �إقليم كرد�ستان.
حممود:  ح��اج��ي  �ل��ل��ه  عبد  وق���ال 
من�سب  ل�سغل  �ملر�سحني  عدد  �إن 
كرد�ستان  يف  �ل��ك��ه��رب��اء  وز�رة 
ويا�سني  جميد  مهدي  وه��م  ثالثة 
�ل�ستار،  عبد  و�سريين  بكر  �أب���و 
و�الأخرية �أوفر حظا ومن �ملحتمل 

�أن حت�سل على �ملقعد �لوز�ري.
مت  �لثالثة  �الأ�سماء  �ن  و�أو�سح: 
رفعها �ىل حكومة �إقليم كرد�ستان 

الختيار و�حد منهم.
قرد�غي  حممد  ق��ال  �ملقابل،  ويف 
حكومة  وزر�ء  جمل�ض  �سكرتري 
�إقليم كرد�ستان، بح�سب )�آكانيوز( 
�سيعلن  �لقادمة  �الأي��ام  "خالل  �نه 
�سوف  و  �لكهرباء  وزير  ��سم  عن 

يوؤدي �ليمني �لقانونية".
حممد  دل�ساد  �أو���س��ح  جانبه  م��ن 
كهرباء  وز�رة  ب��ا���س��م  �ل��ن��اط��ق 
رئي�ض  "نائب  �أن  كرد�ستان  �إقليم 
)�آز�د  ك��رد���س��ت��ان  �إق��ل��ي��م  ح��ك��وم��ة 
من�سب  حاليا  ي�سغل  ب����رو�ري( 
وزير �لكهرباء وكالة حلني تعيني 

وزير جديد".
رئي�ض  "نائب  �أن  �ىل  و�أ����س���ار 
ب�سبب  �ملهمة  هذه  توىل  �ل��وزر�ء 

ك���ون �ل�����وز�رة ق��د وق��ع��ت حديثا 
�ل�سركات  م��ع  �ل��ع��ق��ود  م��ن  ع���دد� 

ولت�سيري �أعمال �ملو�طنني".
وح�������س���ل �حل������زب �ال����س���رت�ك���ي 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ك��رد���س��ت��اين يف 
�الإقليم  يف  �لربملانية  �النتخابات 
�سمن  مقعدين  على  مت��وز(   25  (

�إطار قائمة �خلدمات و�الإ�سالح.
وت�سم قائمة �خلدمات و�الإ�سالح، 
برملان  يف  مقعد�   13 متلك  �لتي 
م����ن 111  �مل����وؤل����ف  ك���رد����س���ت���ان 
�الإ�سالمي  �الحتاد  من  كاًل  مقعد�، 
�لكرد�ستاين )6 مقاعد( و�جلماعة 
�الإ���س��الم��ي��ة )4 م��ق��اع��د( و�حل��زب 
�ال���س��رت�ك��ي )م��ق��ع��دي��ن( وح��زب 

كادحي كرد�ستان مقعد و�حد.

�سـريين عبــد ال�سـتـار االأوفــر حظـًا ملن�سب 
وزارة الكهرباء

اأربيل / املدى
 ق�����ال م�������س���وؤول د�ئ�������رة �ل���ع���الق���ات 
كرد�ستان  �إقليم  حلكومة  �خلارجية 
بني  "�لعالقة  �إن  م�����س��ط��ف��ى،  ف���الح 
مهمة  م�ساألة  متثل  وت��رك��ي��ا  �الإق��ل��ي��م 
�أهمية  �إىل  م�سري�  �إل��ي��ن��ا،  بالن�سبة 
�الإقليم وتركيا(  �لتقارب بني  )موؤمتر 
�الأ�سبوع  ��سطنبول  يف  عقد  و�ل��ذي 
�لفائت.و�لذي كان يهدف �إىل �لتقارب 
وبناء �لثقة بني كرد �لعر�ق وتركيا". 
و�أ�ساف �إن " هناك قنو�ت �أخرى يف 
بناء �لعالقات �ل�سيا�سية، لكن �ملوؤمتر 
الإيجاد  ك���ان حم��اول��ة  �ل��ي��ه،  �مل�����س��ار 
�لثقايف  �ل��ت��ب��ادل  ق��ب��ي��ل  م��ن  ق��ن��و�ت 

�جلامعات  ب��ني  �مل��ع��ل��وم��ات  وت��ب��ادل 
بيننا  �الإيجابية  �لعنا�سر  وتطوير 
م�سوؤول  و�أعلن  �لعالقات".  لتطبيع 
�ل��ع��الق��ات �خل��ارج��ي��ة بح�سب  د�ئ���رة 
�ملوؤمتر  يف  "مت  �ن��ه  عن   ) �كانيوز   (
�الهتمام  ، منها  �لنقاط  طرح عدد من 
�إقليم  م���ع  ت��رك��ي��ا  ع���الق���ات  ب��ت��ط��وي��ر 
و�النفتاح  خا�سة  ب�سورة  كرد�ستان 
كما  ع��ام��ة،  ب�سورة  تركيا  ك��رد  على 
�لعمل  �ل��ت��ي ميكن  �مل��ج��االت  ط��رح��ت 
عليها مثل �لرتبية و�لثقافة و�لتجارة 

و�ال�ستثمار و�لطاقة".
و�أكد م�سطفى �أن "�ملوؤمتر مهد للتبادل 
و�لتبادل  �جل��ام��ع��ات  ب��ني  �ل��ث��ق��ايف 

�لتجاري، وقد لعب �الإعالم دوره يف 
هذ� �ملجال ونحن جادون يف عالقاتنا 
عن  �حلديث  "جرى  و�أ���س��اف  هذه". 
�لعام  رب��ي��ع  �ل��ق��ادم يف  �مل��وؤمت��ر  عقد 
ونحن  �أرب����ي����ل،  يف   2010 �ل���ق���ادم 
�إطالع  �ملهم  م��ن  لكن  ذل��ك  ن�ستح�سن 
�لر�أي �لعام عليه". و عرب م�سوؤولون 
�إ�ستعد�دهم   عن  كرد�ستان  �إقليم  يف 
ل��ت��ق��دمي �ل���ع���ون يف ه���ذ� �مل���ج���ال �إن 
دع���ت �حل��اج��ة. وق���ال �سفني دزي���ي، 
و�أحد  كرد�ستان  �إقليم  تربية  وزي��ر 
ل�)�آكانيوز(  �مل��وؤمت��ر،  يف  �مل�ساركني 
�جلانبني  بني  ح��و�ر�  ك��ان  "�ملوؤمتر 
�لتخ�س�سات  ح�سب  �الختيار  وك��ان 

ر�سمي،  م�ستوى  ع��ل��ى  ال  و�خل����ربة 
�لعالقة  يف  ت���ط���ور�ت  ح�سلت  وق���د 
�لنقا�سات  وت���رك���زت  �ل��ط��رف��ني  ب��ني 
وكانت  �لتطور�ت".  تلك  تعزيز  على 
��سطنبول �لرتكية قد�حت�سنت يومي 
موؤمتر  �ملا�سيني  و�الأرب��ع��اء  �لثالثاء 
وتركيا،  كرد�ستان  �إقليم  بني  �لتقارب 
من   15 منها  �سخ�سية،   40 مب�ساركة 
�لتجارية  �لغرف  و�أع�ساء  �ل���وزر�ء 
جامعات  وممثلي  كرد�ستان  الإق��ل��ي��م 
كرد�ستان. ومت تنظيم �ملوؤمتر من قبل 
وجامعة  �الأطلنطي  �ملجل�ض  م��ن  ك��ل 
ووز�رة  كولومبيا  وجامعة  �أمريكا 

خارجية �لرنويج.

يذكر �أن يف ني�سان �ملا�سي عقد موؤمتر 
للغر�ض نف�سه يف �لعا�سمة �الأمريكية 
و��سنطن تقرر خالله �أن يكون �ملوؤمتر 
�ملا�سي،  �الأ�سبوع  عقد  �ل��ذي  �لتايل، 
يف تركيا �أو يف �أربيل و�أن م�سوؤويل 
�إقليم كرد�ستان �أبدو�، على حد قولهم، 
�أو  ت��رك��ي��ا  �إىل  ل��ل��ذه��اب  �ال���س��ت��ع��د�د 

��ست�سافة �ملوؤمتر يف �أربيل.
وقبل عقد �ملوؤمتر بيومني، ز�ر وزير 
�لدولة  ووزي����ر  �ل��رتك��ي  �خل��ارج��ي��ة 
�أربيل،  �لتجارية،  لل�سوؤون  �لرتكي 
عا�سمة �إقليم كرد�ستان، وبذلك دخلت 
جديدة،  م��رح��ل��ة  �جل��ان��ب��ني  ع��الق��ات 

ح�سب ت�سريحات �لطرفني.

العالقات اخلارجية: موؤمتر ا�سطنبول يهدف اإىل تطوير العالقات بني االقليم وتركيا

ال�شليمانية / املدى
حمافظة  مب�ساعدة  �ليون�سكو  منظمة  من  وفد  وعد   
بها  ق��ام  زي��ارة  خ��الل  �آث��اره��ا،  ترميم  يف  �ل�سليمانية 
متحف  �إع���الم  م�����س��وؤول  وق��ال  �ملحافظة.  �إىل  �ل��وف��د 
"وفد�  �ن  )�آكانيوز(  بح�سب  علي  ح�سن  �ل�سليمانية 
ووعد  �ل�سليمانية  يف  موجود  �ليون�سكو  منظمة  من 
�ىل   م�سري�  �ملحافظة"،  �آث���ار  ترميم  يف  بامل�ساعدة 
�لوطني  �ملتحف  م��ن  ك��ل  ل��زي��ارة  يخطط  "�لوفد  �أن 
وهما  حممود  �ل�سيخ  ومنزل  �ل�سليمانية  �سر�ي  يف 

م�سروعان �آثاريان يجري ترميمهما حاليا".
عر�قي  دينار  مليون  و200  "مليار�  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
)نحو مليون دوالر �أمريكي( خ�س�ستها حكومة �قليم 
�ل�سيخ  ومنزل  �ل�سليمانية  �سر�ي  لرتميم  كرد�ستان 
ت�سكيل  ب��دء  يف  ك��ان  �ل�سليمانية  و�سر�ي  حممود". 
�ملنطقة،  �الإد�ري��ني يف  �مل�سوؤولني  �لعر�ق حمل  دولة 
وكان �ل�سيخ حممود زعيما كرديا ثار على �لربيطانيني 
يف عام 1918 و�أ�س�ض حكومة كرد�ستان ون�سب نف�سه 

ملكا، وبعد �سنو�ت �أ�سقط �النكليز حكومته.

وفد من اليون�سكو مل�ساعدة ال�سليمانية يف ترميم اآثارها

رئي�س حكومة االقليم مع عالوي

نائب رئي�س احلكومة مع احد اع�ضاء الوفد الهولندي

موقع الفي�س بوك


