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رئي�س �إقليم كرد�ستان يدين 
�العتد�ء �لذي تعر�س له �أحمد ترك

وديع غزوان

�مل�ســـاحلــة 
ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

النعتقد ان هنالك من يختلف يف حجم  حمالت االبادة واال�ضطهاد  
املروعة التي تعر�ض لها ال�ضعب الكردي على مر عقود طويلة ,لكن 
عندما �ضنحت له فر�ض بناء جتربته يف 1991 تعاىل فوق جراحاته  
�ضاهم يف بع�ضها   ان�ضانية  له من عمليات غري  ما تعر�ض  وعن كل 
عدد من ابناء جلدتهم , من اجل هدف كبري و�ضام ظل هاج�ضًا لدى 
و�ضيانته  ال��ك��ردي  البيت  برتميم  يتمثل  االإقليم  م�ضوؤويل  اغلب 
لي�ضتعيد عافيته , ومل يتوان عن �ضرب اروع االمثال يف ذلك خا�ضة 
بعد 2003 ,ف�ضجع �ضيا�ضة الت�ضامح وناأى بنف�ضه عن اتباع �ضيا�ضة 

الثاأر واالنتقام التي الجتر اال اىل عواقب الحتمد عقباها .
حت�ضن  حقيقة  تو�ضيح  من  البد  وا�ضحة   ال�ضورة  تكون  وحتى 
البع�ض من الوقوع بالوهم وهي, ان �ضيا�ضة الت�ضامح يف االإقليم 
مل تكن تعني غ�ض النظر عن املجرمني بل خولت الق�ضاء حما�ضبة 
 , ذلك  يف  الف�ضل  كلمته  قول  م�ضوؤولية  وحملته  ادانته  تثبت  من 
ال�ضواب  جادة  اىل  العودة  اراد  او  عرب  ممن  االآخرين  واحت�ضان 

فعا�ض مطمئنًا اآمنًا بني اهله .
اآمن وم�ضتقر  ايجابًا بو�ضع  انعك�ضت يف كرد�ضتان  ال�ضيا�ضة  هذه 
النه�ضة  ملهام  التفرغ  فيها  للم�ضوؤولني  ,اتاحت  النواحي  يف جميع 
بان�ضاء  لي�ضارك  واالجنبي  املحلي  اال�ضتثمار  و�ضجعت  والتطور 

العديد من امل�ضاريع .
ا�ضمه  �ضيء  عن  حت��دث  قد  ان��ه  االإقليم  يف  م�ضوؤول  من  ن�ضمع  مل 
ذلك  جت�ضد  بل   , كرد�ضتان  يف  اوا�ضخا�ض  مكونات  بني  امل�ضاحلة 
توفري  على  احلر�ض  اكدت  الواقع  ار�ض  على  مور�ضت  باإجراءات 

عي�ض كرمي لكل مواطن كرد�ضتاين .
 لقد كان هنالك فهم �ضحيح ملفهوم االجتثاث عرب عنه رئي�ض اإقليم 
كرد�ضتان م�ضعود بارزاين يف اكرث من منا�ضبة بانه مع اجتثاث كل 
الدكتاتورية  عودة  امام  الباب  يفتح  قد  �ضيا�ضي  �ضلوك  او  موقف 

لكنه �ضد اتخاذه نهجًا لقطع االرزاق .
لعل عددًا غري قليل من اقطاب العملية ال�ضيا�ضية اتخذ من مو�ضوع 
امل�ضاحلة �ضعارًا للدعاية  ,لذا تراهم ظلوا يراوحون يف مكانهم دون 
ان يحققوا اي خطوة حقيقية باجتاهه .ورغم كل �ضعارتهم  فانهم 
ابعد النا�ض عن مفهوم امل�ضاحلة التي اول ما حتتاج اىل ال�ضراحة  

وو�ضوح الروؤية وال�ضجاعة لنقول راأينا فيها ومدى امياننا بها .
تتفق  و  اواًل  بينها  فيما  تت�ضالح  ان  ال�ضيا�ضية  القوى  من  مطلوب 
ا�ضبعت  .  م�ضطلحات   . امل�ضطلح وغ��ريه   لهذا  على مفهوم حمدد 
كالمًا لكنها بقيت من دون تنفيذ ال�ضباب ما عادت خافية على احد قد 
يكون يف مقدمتها حالة عدم الثقة  وال�ضك اللذين ظال �ضمة مالزمة 

لعالقات عدد من الكيانات ال�ضيا�ضية  مع بع�ضها.
 , اوذاك  الطرف  امل�ضاحلة �ضرورة الحتتاج اىل مزايدات من هذا 
ولكن هل هنالك اجماع بني الكيانات الرئي�ضة على مباد ئها ؟ ومتى 
ليداري عجزه وف�ضاده ؟ومن  البع�ض عن نفث �ضموم احلقد  يكف 

ميتلك جراأة النقد لت�ضحيح االخطاء؟ 
نزعات  حتكمها  ال�ضراعات  دام��ت  ما  اجابة  دون  من  تبقى  ا�ضئلة 

امل�ضالح ال�ضيقة دون مالم�ضة قريبة مل�ضالح العراق ككل.

KRG /اأربيل.
دان رئي�ض اإقليم كرد�ضتان  م�ضعود 
االعتداء  ل��ه,  بيان  ع��رب  ب����ارزاين, 
ال�ضابق  الرئي�ض  له  تعر�ض  ال��ذي 
حل�����زب امل��ج��ت��م��ع ال���دمي���ق���راط���ي 

املحظور "اأحمد ترك". 
االأ�ضف  ع��ن  االإق��ل��ي��م  رئي�ض  وع��رب 
لتعر�ض اأحمد ترك الرئي�ض ال�ضابق 
حل�����زب امل��ج��ت��م��ع ال���دمي���ق���راط���ي 
االأي����ام  يف   ,)DTP( امل��ح��ظ��ور 
قبل  من  لالعتداء  املا�ضية,  القليلة 
مواطن تركي اأمام اأحد املحاكم يف 

مدينة �ضام�ضون. 
ال�ضلمي  التعاي�ض  اأهمية  م��وؤك��دًا 
امل�ضرتك, و�ضرورة ال�ضعي ملعاجلة 
عن  بعيدًا  �ضيا�ضي  بفكر  امل�ضكالت 

العنف.
هو  ال�ضرور  على  يبعث  ما  وق��ال: 
ت��ع��ب��ري ال��ك��رد واالأت������راك م��ع��ًا عن 
رف�ضهم هذا احلادث, مما يدل على 
تتقدمان  الدميقراطية واحلرية  اأن 
وتظهر  تركيا,  يف  ي��وم  بعد  يومًا 
اأهمية االنفتاح الدميقراطي اأي�ضًا.

�إعـــــــالن
تعلن وزارة اخلارجية عن وجود املناق�ضة ال�ضرية املرقمة )2 - 2010( العمال اعداد 

الدرا�ضات والت�ضاميم الإن�ضاء مباين يف القطعة املجاورة ملبنى الوزارة.
فعلى املكاتب اال�ضت�ض���ارية ممن لديهم الرغبة بامل�ض���اركة يف املناق�ضة مراجعة مبنى 
الوزارة لغر�ض ا�ض���تالم وثائق املناق�ض���ة لقاء مبلغ ق���دره )150000 دينار عراقي( 
مئة وخم�ضون األف دينار عراقي غري قابل للرد على اأن يتم تقدمي العطاء داخل ظرف 
مغلق وخمتوم مو�ض���ح عليه رقم املناق�ض���ة وب�ضكل وا�ضح على اأن يكون اآخر موعد 

لتقدمي العطاءات ال�ضاعة الثانية ع�ضرة من يوم االثنني امل�ضادف 2010/5/3.
ويتحمل من تر�ض���و عليه املناق�ضة اأجور ن�ضر االإعالن ويهمل العطاء غري امل�ضتويف 

ل�ضروط املناق�ضة.

فقــد�ن 
الهوية  مني  ف��ق��دت 
 764 امل������رق������م������ة 
من  وال�������������ض������ادرة 
ال�ضناعة  وزارة 
�ضركة  وامل�����ع�����ادن 

التحدي العامة.
با�ضم )ح�سني مزعل 

ن�سيف( 
يعرث  مم���ن  ي���رج���ى 
اإىل  ت�ضليمها  عليها 

جهة االإ�ضدار.

وزارة الإعمار والإ�سكان
اعالن مناق�سة رقم)2010/65/7(

تعلن الهيئة العامة للطرق واجل�ضور احدى ت�ضكيالت وزارة االإعمار واالإ�ضكان عن اعادة مناق�ضة �ضيانة واإك�ضاء وتثبيت اأكتاف)6 كم( من طريق مهناوية/ �ضنية على 
اعتبار املحطة كم ) �ضفر + �ضفر( من ج�ضر احلفار باجتاه تقاطع ال�ضنية �ضمن حمافظة القاد�ضية .

عن  تقل  ال  بدرجة  املناق�ضة  يف  باال�ضرتاك  الراغبني  االإمن��ائ��ي  والتعاون  التخطيط  وزارة  ل��دى  امل�ضنفني  واالخت�ضا�ض  اخل��ربة  ذوي  من  واملقاولني  ال�ضركات   على 
مببلغ  املناق�ضة  وثائق  �ضراء  لغر�ض  االإن�ضائية  للمقاوالت  العامة  الر�ضيد  �ضركة  خلف  املعار�ض  قرب  املعت�ضم  �ضارع  النه�ضة  يف  الهيئة  مقر  مراجعة  ال�ضنف)ال�ضاد�ض( 
قدره)25000( دينار )خم�ضة وع�ضرون األف دينار( غري قابل للرد على ان يتم و�ضع امل�ضتندات التي ت�ضمل العطاء وامل�ضتم�ضكات املدرجة الحقًا داخل ظرف مغلق وخمتوم 
وموقع ومدرج عليه ا�ضم ورقم املناق�ضة وموعد غلقها وي�ضلم اىل �ضكرتارية جلنة فتح العطاءات يف مقر الهيئة وان الهيئة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات ويتحمل من 
تر�ضو عليه املناق�ضة اأجور ن�ضر االإعالن وال يتم قبول اأي حتفظ من قبل املقاول يتعار�ض مع االإعالن ويرتتب عليه كلف اإ�ضافية واآخر موعد لبيع الوثائق ال�ضاعة)12( من 
ظهر يوم 2010/5/9 واآخر موعد لتقدمي العطاءات هو ال�ضاعة 12/ من ظهر يوم 2010/5/10 وباإمكان مقدمي العطاءات الراغبني ح�ضور عملية الفتح التي جتري يف 
مقر الهيئة يف املوعد اآنفا. علما ان للهيئة منح �ضلفة مقدمة بن�ضبة)7%( من مبلغ العقد للمقاولني االأهليني) مقابل خطاب �ضمان( وبن�ضبة )_10%( من مبلغ العقد لل�ضركات 

احلكومية كحد اأق�ضى ويف حالة الن�ض على ذلك يف العطاء وت�ضرتد وفق التعليمات.
امل�ضتم�ضكات املطلوب تقدميها مع العطاء:

1.هوية ت�ضنيف �ضادرة من وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي )�ضارية املفعول( اأ�ضلية + وم�ضورة
)النموذج البال�ضتيكي اجلديد(

2. هوية احتاد املقاولني) جمددة( اأ�ضلية+ م�ضورة.
3. �ضهادة تاأ�ضي�ض لل�ضركات واإجازة ممار�ضة املهنة للمقاولني.

4. كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب الن�ضخة االأ�ضلية معنونة اىل الهيئة العامة للطرق واجل�ضور)�ضاري املفعول(
5. قائمة باالأعمال املماثلة املنفذة من قبل مقدم العطاء موؤيدة من اجلهات املعنية.

6. قائمة باملكائن واملعدات) موؤيدة من اجلهات املعنية( واجلهاز الفني من االخت�ضا�ضيني لدى مقدم العطاء وا�ضتخدام االآليات احلديثة يف تنفيذ الطرق وا�ضتخدام فار�ضات 
حديثة حتتوي على متح�ض�ضات ل�ضمان احلدل اجليد واال�ضتوائية اجليدة.

7. مايوؤيد امتالك او تعاقد املقاول او ال�ضركة مع معمل ا�ضفلت يتعهد بتجهيزه باملزيج القريي لغاية اجناز املقاولة. 
8.احل�ضاب اخلتامي م�ضادق من قبل حما�ضب قانوين.

للطرق  العامة  الهيئة  الأمر  معنونة  العراقي(  )بالدينار  العطاء  مبلغ  من   %1 البالغة  االأولية(  التاأمينات  معتمد)بكامل  من م�ضرف  او خطاب �ضمان �ضادر  9.�ضك م�ضدق 
واجل�ضور نافذًا ملدة )3( اأ�ضهر.

10.و�ضل قب�ض امل�ضتندات.
11. عقد �ضراكة يف حالة وجود �ضريك.

املدير العام12. كتاب من املجل�ض املحلي يوؤيد العنوان احلايل لل�ضركة وامل�ضكن. 

اأربيل/املدى
رحب رئي�ض برملان كرد�ضتان الدكتور 
الدرا�ضات  طلبة  بوفد  كركوكي  كمال 
الدار�ضني  واالأمل���ان  ال��ك��رد  م��ن  العليا 

بجامعتي كولن وبون االأملانيتني.
ومتنى خالل ا�ضتقباله الوفد ا�ضتمرار 
وراغبي  للطلبة  ال��زي��ارات  ه��ذه  مثل 
ال������دول االأوروب����ي����ة  ال���درا����ض���ة يف 
م�ضامل  �ضعب  حقيقة  ع��ل��ى  ل��الط��الع 
اىل  دكتاتوري  نظام  يد  على  تعر�ض 
اجلماعية,  االإب����ادة  اأ���ض��ال��ي��ب  جميع 
وق�����دم ن���ب���ذة ع���ن ت��رك��ي��ب��ة ال���ربمل���ان 
لربنامج  اال�ضرتاتيجية  واخل��ط��وط 
عمله يف دورته الثالثة ومهام اللجان 

الربملانية.
واأ�ضار بح�ضب موقع الربملان اىل نظام 
الكوتا ودور املراأة يف الربملان والقى 
ال�ضوء على القوانني والقرارات التي 
عن  ال��دف��اع  ب��ه��دف  ال��ربمل��ان  ي�ضرعها 
للدخول يف  املراأة وت�ضجيعها  حقوق 
االأو�ضاط ال�ضيا�ضية, ويف هذا املجال 
ال�ضخ�ضية  االأح��وال  قانون  اأ�ضار اىل 
جلميع  ق��دم  ث��م  كرد�ضتان,  اإقليم  يف 
مدجمة  اأق��را���ض  ن�ضخ  الوفد  اأع�ضاء 

حمافظة  ت��ق�����ض��ي��م  م���راح���ل  ت��و���ض��ح 
ك��رك��وك. م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب ال��وف��د عن 
كرد�ضتان  اإق��ل��ي��م  ل���زي���ارة  ����ض���روره 
تعزيز  مراحل  على  واثنى  والربملان 
اإقليم  وتنمية  واالعمار  الدميقراطية 
من  الهدف  ان  اىل  واأ�ضار  كرد�ضتان, 

وراء زيارة الوفد اىل اإقليم كرد�ضتان 
االأو�ضاع  على  ق��رب  عن  االط��الع  هو 
والتجارية  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
يف االإقليم واإيجاد التعاون والتن�ضيق 
واجلامعات  االإق��ل��ي��م  ج��ام��ع��ات  ب��ني 

االأملانية.

كركوكي ي�ستقبل عدد ً� من طلبة جامعتي 
كولن وبون �الأملانيتني

KRG /اأربيل
كرد�ضتان  اإقليم  املالية يف حكومة  اأعلن وزير 
حكومة  بان  اأربيل  يف  �ضحايف  موؤمتر  خالل 
االإقليم ت�ضعى كثريا اىل زي��ادة روات��ب قوات 
حال  يف  واملوظفني  واالآ�ضاي�ض  البي�ضمركة 
ميزانية  بزيادة  الفيدرالية  احلكومة  ا�ضتعداد 

االإقليم. 
واالقت�ضاد  املالية  وزير  طالباين  بايز  واأ�ضار 
يف حكومة اإقليم كرد�ضتان اىل اأن وزارة املالية 
قدمت ميزانيتها اىل جمل�ض الوزراء يف �ضهر 
كانون الثاين املا�ضي وعقد ت اللجان اخلا�ضة 
يف جمل�ض الوزراء العديد من االجتماعات من 

اجل درا�ضة ومناق�ضة امليزانية, ويف اخلتام مت 
ناق�ضها  الذي  الكرد�ضتاين  الربملان  اىل  رفعها 
امل�ضادقة  ومتت  ودقيقة  م�ضتفي�ضة  ب�ضورة 
عليها وكانت امليزانية لهذا العام )11( ترليونًا 
عراقي  دينار  مليون  مليارًا و)176(  و)432( 

ومت توزيع هذه امليزانية وفق االأولويات.
وزير  ق��ال  ت�ضريحاته  م��ن  اآخ���ر  حم��ور  ويف 
االأ�ضكال  من  �ضكل  باأي  ن�ضرح  مل  باننا  املالية 
هذه  مثل  نافيا  املعلمني  خم�ض�ضات  بقطع 
الت�ضريحات موؤكدا يف املقابل ال�ضعي لزيادتها 
بل وزيادة رواتب عموم املوظفني عامة.منوها 
كما  املخ�ض�ضات  تكون  بان  يطالبوننا  باأنهم 

هي يف بغداد وان مت تنفيذ ذلك ف�ضوف يحرم 
ان  اذ  املخ�ض�ضات  من  اجلامعات  يف  الطالب 
العراق عامة ال ي�ضرف وال مينح خم�ض�ضات 
ت�ضرف  ك��رد���ض��ت��ان  ويف  اجل��ام��ع��ات  لطلبة 

حكومة االإقليم خم�ض�ضات لطلبة اجلامعات.
م�ضريا اىل ان هناك من يقول ان وزارة املالية 
ال�ضرطة  ق���وات  اىل  خم�ض�ضات  ت�ضرف  ل��ن 
والبي�ضمركة مو�ضحا بان امليزانية قدمت اىل 
اأي  الربملان وهي معلومة وحمددة ونحن مع 
الفيدرالية  احلكومة  ان  بيد  امل�ضكلة  لهذه  حل 
لن تر�ضل هذه املبالغ لكي نوزعها عليهم اذ انها 
تزيد رواتب وخم�ض�ضات هوؤالء وباملقابل لن 

من  ب�ضرفها  تطالبنا  بل  الينا  املبالغ   تر�ضل 
ن�ضبة ال� )%17(. 

اإقليم كرد�ضتان مل  االإقليم وحكومة  بان  معلنا 
يت�ضلم حلد االآن ن�ضبته ال� )17%( من ميزانية 
و�ضل  بل   )%12( ال�  يت�ضلم  بل  العامة  العراق 
احلكومة  ذم��ة  ويف  ذل��ك  م��ن  اأق��ل  االإقليم  اىل 
تدفعها  مل  كرد�ضتان  الإقليم  دي���ون  العراقية 
احلكومة الفيدرالية حلد االآن حيث ان بذمتها 
رواتب وخم�ض�ضات البي�ضمركة ل� )4( �ضنوات 

م�ضت ومل يتم �ضرفها. 
وخالل املوؤمتر اأ�ضار اىل عملية توحيد الوزارة 
وتعليمات  واح���دة  مالية  وزارة  ه��ن��اك  وان 

اإقليم  حكومة  مالية  وزارة  من  ت�ضدر  واح��دة 
كرد�ضتان. 

لالإقليم  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  ب���االأرق���ام  ب��ني  كما 
وامل�ضاريع  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  ت��وزي��ع��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 
الت�ضغيلية, مبينًا عقب م�ضادقة رئي�ض االإقليم 
وزراء  جمل�ض  اىل  واإع��ادت��ه��ا  امليزانية  على 
�ضيتم  امل��ال��ي��ة  وزارة  اىل  وع��ودت��ه��ا  االإق��ل��ي��م 
حينها البدء بالتعيني وفق االحتياجات ووفق 
ال���وزارات.  قبل  من  املطلوبة  االخت�ضا�ضات 
امليزانية  من   )%63( ن�ضبته  ما  ب��ان  مو�ضحا 
املوظفني  لرواتب  كرد�ضتان هي  الإقليم  العامة 

يف االإقليم.

�ملاليــة توؤكـد �ن زيـادة �لرو�تب وخم�س�سات قـو�ت �لد�خليـة مرتبطـة 
بوفاء �حلكومة �لفيدر�لية بالتز�ماتها

اأربيل/ �سايل جودت
اخذ  التي  االلكرتونية  االألعاب  من  �ضتي�ضن  البلي  األعاب  تعد 
وحتى  امل��دار���ض  ط��الب  بني  خ�ضو�ضا  يتزايد  عليها  االإق��ب��ال 
باالألعاب  املتخ�ض�ضة  املحال  انت�ضار  اىل  اأدى  ما  اجلامعات, 
والتاأثريات  االأل��ع��اب  ه��ذه  خماطر  اإدراك  دون  االلكرتونية 
واملراهقني  االأطفال  خ�ضو�ضا  امل�ضتخدم  على  ترتكها  التي 
اذا ا�ضتخدمت ب�ضكل خاطئ, حيث قد ت�ضهم يف تنمية م�ضاعر 

العنف والرغبة يف تقليد مظاهر تتنافى وقيم جمتمعنا.
ولالطالع على االآراء ب�ضاأن هذا املو�ضوع التقت املدى ببع�ض 
امل�ضاوئ  على  ركزوا  الذين  املواطنني  من  املختلفة  ال�ضرائح 
التي �ضببتها او قد ت�ضببها مثل هذه االألعاب فقال احمد �ضادق 
واملراهقني  االأطفال  على  خطري  تاأثري  االألعاب  لهذه  موظف: 
,فهي ت�ضغلهم عن الدرا�ضة, وتدفعهم الإنفاق م�ضاريفهم النهم 
يدفعون ثمن ال�ضاعات  وعلى ما اعتقد انها اأ�ضبه بلعب القمار 
مفيدة  علمية  برامج  ذات  ترفيهية  مراكز  هناك  كانت  لو  ,لذا 
لالأطفال وبنف�ض الوقت م�ضلية اأف�ضل من انت�ضار حمال البلي 

�ضتي�ضن.
ام���ا ك���ام���ران حم��م��د م���در����ض ف���ي���ق���ول:ان خم��اط��ر االأل���ع���اب 
بل  فح�ضب  التعليمي  اجلانب  على  تقت�ضر  ال  االلكرتونية 
هولري  يف  املتزايدة  ال�ضري  ك��ح��وادث  اأخ��رى  جوانب  هناك 
قيادة  تعلموا  الذين  من  املراهقون  اغلبها  يت�ضبب يف  والتي 
االأبطال  كاملت�ضابقني  اأنف�ضهم  يتخيلون  فرناهم  ال�ضيارات, 
من دون اإدراك عواقب مثل هذه الت�ضرفات, كما ان منهم من 

يحمل اأ�ضلحة خفيفة تقليدا الأبطال االك�ضن.
اأدعو هنا اىل توعية االأ�ضرة من خماطر الطفل واملراهق من 
ممار�ضة تلك االألعاب دون رقابة او توجيه فقد يقع ابناوؤهم 
�ضحية لها. وحتدثت نوروز فتاح مهند�ضة قائلة: اأعاين تعلق 
يوؤدي واجبه  انه  برغم  �ضتي�ضن,  البلي  باألعاب  ولدي ع�ضام 
وقته يف  ي�ضتنزف  والفراغ  العطل  اأي��ام  انه يف  اال  املدر�ضي 
ومن  ح��م��راوي��ن,  عيناه  ت�ضبح  حتى  ملل  دون  م��ن  اللعب 
املوؤ�ضف ان هذه االألعاب تروج يومًا بعد االآخر يف االأ�ضواق 
الأجهزة حديثة من هذا النوع واأفالم اك�ضن اأكرث عنفا, فالبد 
من وجود رقيب على دخول هذه االأفالم, حبذا لو كانت هناك 
ت�ضجع  التي  تلك  من  بداًل  الذكاء  تنمي  م�ضوقة  فكرية  األعاب 

على العنف.
قائلة:  حتدثت  ونف�ضية  اجتماعية  باحثة  ���ض��واره  زوليخة 
�ضرعة  تعتمد  التي  االألعاب,  لهذه  امل�ضتخدمني  عدد  ازداد  لقد 
االنتباه والرتكيز والتفكري ومتار�ض يف اأي وقت وال حتتاج 
يف اأكرث االأحيان اال ل�ضخ�ض واحد اإىل جانب �ضهولة حملها 

االأخرية  ال�ضنوات  يف  انت�ضرت  وق��د   املنا�ضبة.  واأ�ضعارها 
االألعاب  و���ض��االت  وم��راك��ز  االإلكرتونية  االأل��ع��اب  بيع  حم��ال 
ب�ضكل كبري مبختلف اأ�ضكالها واأحجامها واأنواعها ومقابل هذا 
االنت�ضار طلب متزايد من قبل االأطفال واملراهقني على اقتنائها 
يف املنازل اأو الذهاب اإىل مراكز االألعاب التي اكت�ضبت �ضهرة 
اأ�ضبحت  وا�ضعة وقدرة على جذب االأطفال واملراهقني حيث 
بالن�ضبة لهم هواية ت�ضتحوذ على معظم اأوقاتهم. واأ�ضافت: 
يف ظل غياب اأجهزة الرقابة الر�ضمية على حمال بيع االأجهزة 
االإلكرتونية ومراكز االألعاب وعدم مراقبة االأ�ضرة ملا ي�ضاهده 
اأبناوؤهم منها وعدم الوعي مبخاطر ذلك, ت�ضربت يف جمتمعنا 
ت��روج الأف��ك��ار وع���ادات تتعار�ض مع  األ��ع��اب وب��رام��ج هدامة 

تعاليم الدين وعادات وتقاليد املجتمع.
على الرغم من الفوائد التي قد تت�ضمنها بع�ض االألعاب اإال اأن 
امل�ضتخدمة  االألعاب  معظم  الأن  اإيجابياتها  من  اأكرث  �ضلبياتها 
وت�ضتخدم  �ضلبية  م�ضامني  ذات  واملراهقني  االأطفال  قبل  من 
لدى  والنمو  التطور  مراحل  كل  يف  توؤثر  ما  طويلة  لفرتات 
واملراهقني  االأط��ف��ال  على  ج��دًا  �ضلبية  اآث���ارًا  وت��رتك  الطفل 
البلي  اأج��ه��زة  ا�ضتخدام  نتيجة  ال�ضحية  االآث���ار  يف   تتمثل 
اإىل  يعر�ضهم  رمب���ا  ال��ل��ع��ب  يف  عليها  واالإدم�����ان  �ضتي�ضن 
اإ�ضابات  اأب��رزه��ا  اإع��اق��ات  اإىل  تنتهي  قد  واإ�ضابات  خماطر 
الرقبة والظهر واالأطراف, وحذرت من اأن الومي�ض املتقطع 
ب�ضبب امل�ضتويات العالية واملتباينة من االإ�ضاءة يف الر�ضوم 
حدوث  يف  تت�ضبب  قد  االألعاب  هذه  يف  املوجودة  املتحركة 

نوبات من ال�ضرع لدى االأطفال.
وان االألعاب االهتزازية توؤدي اىل االإ�ضابة مبر�ض ارتعا�ض 
لوحة  على  االأ���ض��اب��ع  حركة  ك��رثة  اأن  كما  واالأك����ف,  االأذرع 
املفاتيح ت�ضبب اأ�ضرارا بالغة الإ�ضبع االإبهام ومف�ضل الر�ضغ 
نتيجة لثنيهما ب�ضورة م�ضتمرة, كما اأن �ضرعة حركة العينني  
اأثناء ممار�ضة هذه االألعاب يزيد من فر�ض اإجهادها اإ�ضافة اإىل 
اأن جماالت االأ�ضعة الكهرومغناطي�ضية واملنبعثة من ال�ضا�ضات 
توؤدي اإىل حدوث االحمرار بالعني واجلفاف واحلكة وكذلك 
اأعرا�ض تعطي االإح�ضا�ض بال�ضداع وال�ضعور  الزغللة وكلها 
باالإجهاد البدين واأحيانا بالقلق واالكتئاب, اىل جانب االآثار 
ال�ضلوكية املتمثلة يف تعلم االأطفال واملراهقني اأ�ضاليب ارتكاب 
اجلرمية وفنونها وحيلها وتنمي يف عقولهم قدرات ومهارات  
العنف والعدوان ونتيجتها اجلرمية وهذه القدرات مكت�ضبة 

من خالل االعتياد على ممار�ضة تلك االألعاب.
ت�ضكل  ان  االأ���ض��رة  م��ن  ’البد  امل�ضاكل  ه��ذه  لتفادي  وق��ال��ت: 
اأك��ب��اده��م وعلى  ف��ل��ذات  ال��دف��اع االأول يف احل��ف��اظ على  خ��ط 

ال�ضمحة  ال�ضماوية  االأدي��ان  لكل  القيم  من  امل�ضتمدة  تقاليدنا 
اأبنائها  اقتناء  و�ضلبيات  خماطر  اإدراك  من  للوالدين  فالبد 
بع�ض االألعاب االإلكرتونية وفح�ض حمتوياتها والتحكم يف 
عر�ضها مع قيامهم قبل كل �ضيء بزرع القيم واملبادئ ال�ضامية 
واعية  تربية  تربيتهم  خالل  من  اأبنائهم  وعقول  نفو�ض  يف 

ومراقبة م�ضتمرة.
اجلد  اأوق��ات  بني  امل��وازن��ة  يراعوا  اأن  لالأهل  ينبغي  واأك��دت 
واللعب الأطفالهم واأن يعلموهم التو�ضط واالعتدال والتعود 
على اأن لكل �ضيء وقتًا حمددًا خا�ضًا به, وال مانع لالأهل من 
مفيد,  حمتواها  يكون  اأن  �ضريطة  الرتبوية  االأل��ع��اب  �ضراء 
�ضراء  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  حم���دودة  وم�ضاهدتها  عر�ضها  وم��دة 
اأن  االأ�ضرة  على  ان  كما  والبدن,  العقل  تف�ضد  التي  االألعاب 
ت�ضارك طفلها يف االألعاب و�ضيلة اأ�ضا�ضية للحد من اأثر عنف 
اأبنائها  لدى  االأ�ضرة  تنمي  واأن  الطفل,  �ضلوك  على  االألعاب 
االأطفال  تربط  التي  الهادفة  الق�ض�ض  وخا�ضة  القراءة  حب 
ممار�ضة  على  ت�ضجيعهم  ثم  ومن  اأمتهم,  وبق�ضايا  بتاريخهم 
والريا�ضة  اليدوية  واالأ���ض��غ��ال  واخل��ط  كالر�ضم  هواياتهم 

واألعاب الرتاكيب وال�ضور املقطعة وغريها.
والرتفيه  للت�ضلية  ل��الأب��ن��اء  حم���ددة  اأوق����ات  تخ�ض�ض  واأن 
االأق���ارب  زي���ارة  اأو  العامة  واملنتزهات  للحدائق  ك��ال��ذه��اب 
اأو�ضحت انه يتمثل بتوعية  واالأ�ضدقاء, وعن  دور املدر�ضة 
االإلكرتونية  االأل��ع��اب  ا�ضتخدام  باأ�ضرار  املدر�ضي  املجتمع 
وال�ضلوكي  ال�ضحي  ال�ضعيد  على  ال�ضلبي  املحتوى  ذات 
االألعاب  تلك  �ضراء  الطلبة بعدم  واإقناع  والنف�ضي والرتبوي 
التي يتعار�ض الكثري منها مع قيم واأخالق املجتمع وم�ضادرة 
املدر�ضي  ال��دوام  اأثناء  الطلبة  مع  �ضبطها  يتم  التي  االألعاب 
االن���ح���راف االجتماعي  ع��ل��ى  ت�����ض��اع��د  ال��ت��ي  ت��ل��ك  وخ��ا���ض��ة 
اإج����راءات ان�ضباطية رادع���ة, وم��ن ثم  واالأخ��الق��ي وات��خ��اذ 
على  ت�ضاعد  التي  للطلبة  املختلفة  الن�ضاطات  م��ن  االإك��ث��ار 
ن�ضاطات  مراكز  اإىل  املدار�ض  وحتويل  طاقاتهم  امت�ضا�ض 

ثقافية متنوعة اأثناء العطل ال�ضيفية.
األعاب  من  تقدمه  مبا  ال�ضاالت  مراقبة  الرقابة  اأجهزة  وعلى 
�ضارة تت�ضم بالعنف وت�ضاعد على االنحراف وتتعار�ض مع 
ال�ضخ�ض  �ضن  حتديد  ي�ضتح�ضن  ,كما  املجتمع  وقيم  اأخ��الق 
فال  االألعاب  تلك  املراكز وا�ضتخدام  بدخول هذه  له  امل�ضموح 
�ضنوات,  الع�ضر  اأعمارهم  تتجاوز  ال  اأطفال  يدخلها  اأن  يعقل 
االأ�ضرار  عن  التنبيه  و�ضرورة  ال�ضحي  ال�ضعيد  نن�ضى  وال 
ال�ضحية لالألعاب االإلكرتونية وحماية االأطفال منها وتوعيتهم 
باأن اأوقات اللعب يجب ان ال تزيد على �ضاعتني يوميًا �ضريطة 

تقل  واأال  دقيقة   )15( ك��ل  راح��ة  ف��رتات  ال�ضخ�ض  ي��اأخ��ذ  اأن 
امل�ضافة بني الطفل و�ضا�ضة الكمبيوتر عن )70 �ضم( واأن يتم 
اإبعاد االأطفال عن األعاب الكمبيوتر االهتزازية حتى يتجنبوا 
االإ�ضابة املبكرة باأمرا�ض ع�ضلية خطرية كارتعا�ض الذراعني. 

كما يجب ا�ضتخدام االأدوات املطابقة للموا�ضفات العلمي.
رجن حت�ضني مهند�ض يقول: هذه االألعاب قد تكون اأكرث �ضررًا 
تت�ضف  الأنها  ال�ضينمائية  اأو  التلفزيونية  العنف  اأف��الم  من 
ب�ضفة التفاعلية بينها وبني الطفل وتدفعه لتقم�ض ال�ضخ�ضية 
االأطفال  عقول  تف�ضد  انها  كما  وميار�ضها,  ليلعبها  العدوانية 
االأ�ضواق  اإىل  تت�ضلل  التي  تلك  �ضواء,  حد  على  واملراهقني 
عن طريق بع�ض �ضعفاء النفو�ض الذين يجلبونها عن طريق 
االنرتنت ثم يقومون برتويجها, لقد اغت�ضبت براءة اأطفالنا 
اأمام اأعيننا ومب�ضاعدتنا بل وباأموالنا اأي�ضًا, ناهيك عن �ضعف 
التح�ضيل الدرا�ضي واإهمال الواجبات املدر�ضية والهروب من 

املدر�ضة اأثناء الدوام املدر�ضي وا�ضطرابات يف التعلم. 
اكت�ضاب  انها تعمل على  اإدري�ض �ضباح باحث تايخي يقول: 
تربوية  ومرجعية  م�ضوهة  ثقافة  وتكوين  ال�ضيئة  العادات 
والعزلة  واخل��م��ول  الك�ضل  ح���دوث  اىل  ت���وؤدي  م�����ض��ت��وردة 
االجتماعي  التوتر  اإىل  اإ���ض��اف��ة  االأط��ف��ال  ل��دى  االجتماعية 
وفقدان املقدرة على التفكري احلر وانح�ضار العزمية واالإرادة 
متنع  وتعليمات  قوانني  �ضن  ال�ضروري  من  لذا  الفرد,  لدى 
دخول االأطفال دون �ضن )16( من الدخول اإىل مراكز االألعاب 
و�ضاالت االألعاب االإلكرتونية واتخاذ اإجراءات بحق املراكز 

التي تخالف ذلك. 
حتدث  االلكرتونية  لالألعاب  حمل  �ضاحب  اإ�ضماعيل  �ضرهد 
االإقبال  ب�ضبب  انت�ضارًا  ت���زداد  االأل��ع��اب  ���ض��االت  ان  ق��ائ��اًل: 
املتزايد من امل�ضتخدمني, فما ي�ضاهده املراهق من على �ضا�ضة 
العامل  على  منفتحًا  جعله  الف�ضائيات  تعر�ضه  والذي  التلفاز 
يف  وحداثة  تقنيات  من  ال�ضركات  تعر�ضه  ما  مع  ويتوا�ضل 
او  جهاز  ميلك  منزل  كل  فاأ�ضبح  االلكرتونية  االألعاب  جمال 
جهازين لالألعاب االلكرتونية, واعتقد ان االأمر لو اقت�ضر على 
اللعب  بال�ضاالت لكان اأف�ضل النه حمدد ب�ضاعات ترتاوح ما 
بني )1-2( يف حني ان اللعب بالبيت يدفع اىل اال�ضتمرارية 

دون حتديد للوقت.
ام���ا ع��ن ن��وع��ي��ة االأل���ع���اب  ف��ي��ق��ول االأغ���ل���ب ي��ط��ل��ب االك�ضن 
,والريا�ضة وبالن�ضبة ل�ضالتنا فاالألعاب املتوفرة تقليدية وال 
حتتوي على االأ�ضياء االإباحية, كما اننا نحدد اعمار الالعبني 
فال ن�ضمح لالعمار االأقل من 15 عامًا الدخول,وترتاوح اأ�ضعار 

ال�ضاعة الواحدة ما بني)1,5 -2( األف دينار.

اأولياء الأمور ي�سكون انت�سارها غري املدرو�س

�آفة �لبلي �ستي�سن و�الك�س بوك�س تتو�سع وتغتال بر�ءة �لطفولة
PUKmedia  /ال�سليمانية

بالي�ضان  منطقة  اأه��ايل  ي�ضتذكر 
تعر�ض  فاجعة  و�ضنان  وال�ضيخ 
م���ن���اط���ق���ه���م حل����م����الت االأن����ف����ال 
يد  على  ال�ضيت  �ضيئة  الوح�ضية 
املقبور  ال�ضدامي  النظام  اأزالم 
يف عام 1987 التي راح �ضحيتها 
ف�ضاًل  ���ض��خ�����ض��ًا   150 م���ن  اأك����رث 
بتلك  اأ���ض��رار ج�ضيمة  اإحل��اق  عن 

املناطق. 
واأقيمت يف هذه الذكرى االأليمة, , 
مرا�ضيم خا�ضة ال�ضتذكار �ضحايا 
الهجوم الدموي الذي �ضنته قوات 
النظام املباد على املنطقة يف اإطار 

احلمالت القمعية ح�ضرها ممثلون 
عن كل من رئي�ض اإقليم كرد�ضتان 
ورئي�ض حكومة االإقليم وكو�ضرت 
العام  االأم���ني  ن��ائ��ب  علي  ر���ض��ول 
الكرد�ضتاين,  ال��وط��ن��ي  ل��الحت��اد 
تناولت  ك��ل��م��ات  ال��ق��ي��ت خ��الل��ه��ا  
ه���ول امل��اأ���ض��اة االإن�����ض��ان��ي��ة التي 
يف  باملنطقة  املباد  النظام  حلقها 
العرقي  التطهري  �ضيا�ضات  اإط��ار 
قدمت  كما  العراق,  كرد�ضتان  يف 
ج�ضدت  وثقافية  فنية  فعاليات 
التي  االأن��ف��ال  اآث���ار ح��م��الت  عمق 
تعر�ضت لها املنطقة كما تعر�ضت 

لها مناطق كرد�ضتانية عديدة.

منطقة بالي�سان ت�ستذكر �حلملة 
�لوح�سية �لتي تعر�ست لها

PUKmedia  /ال�سليمانية
زار ال�ضفري الرو�ضي لدى العراق فالرييان �ضوفاييف يرافقه القن�ضل الرو�ضي 
يف  وكان  ال�ضهيدة,  حلبجة  مدينة  كاراييف,  فاكيف  كرد�ضتان  اإقليم  يف  العام 
احلكوميني  امل�ضوؤولني  م��ن  وع��دد  اده��م  ك���وران  حلبجة  قائممقام  ا�ضتقباله 
قبل  من   1988 ع��ام  للمدينة  الكيمياوي  الق�ضف  �ضحايا  وذوي  واحلزبيني 
النظام البعثي املباد التي راحت �ضحيته اأكرث من ع�ضرة اآالف مدين بني �ضهيد 
ال�ضهيدة  حلبجة  قائممقام  و�ضف  اللقاء,  عقب  �ضحفي  ت�ضريح  وجريح.ويف 
نقلة  تعترب  الزيارة  اأن هذه  اإىل  واأ�ضار  باملهمة,  الرو�ضي حلبجة  الوفد  زيارة 
�ضابقًا  �ضاندت  قد  كانت  اأن رو�ضيا  العالقات بني اجلانبني وخا�ضة  نوعية يف 
مع  التعاون  متمنيًا تطوير  املبادة,  البعثية  امل�ضائل احلكومة  من  العديد  ويف 

رو�ضيا االحتادية.
اأما ال�ضفري الرو�ضي فقال اأن هذه الزيارة تعترب االأوىل للم�ضوؤولني الر�ضميني 
الرو�ض حللبجة ال�ضهيدة, وقد اتفقنا على موا�ضلة الزيارات حللبجة وتقدمي 

امل�ضاعدات لها بغية امل�ضاركة يف اإعادة اإعمارها.
ومقربة  حلبجة  ل�ضهداء  التذكاري  الن�ضب  الرو�ضي  والقن�ضل  ال�ضفري  وزار 
ال�ضهداء وو�ضعا اأكلياًل من الزهور عليها, معربًا عن تعاطفه وتعازيه مع ذوي 

ال�ضهداء واجلرحى.

�ل�سفـيـر �لرو�سـي يـزور 
حلبجة �ل�سهيدة

م�سعود بارزاين

رئي�س الربملان مع طلبة جامعتني املانيتني


