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طالباين ي�شيد بدور الدكتور كمال
مظهر يف �إغناء الت�أريخ العراقي

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

مغـادرة

بارزاين يغادر �أربيل متوجه ًا �إىل �أوروبا
�أربيل  /املدى
غ� ��ادر رئ �ي ����س �إق �ل �ي��م كرد�ستان
م�سعود ب ��ارزاين �أرب �ي��ل عا�صمة
الإق�ل�ي��م متوجها اىل �أوروب� ��ا يف
زي��ارة ر�سمية �إىل ع��د ٍد من دولها
للتداول مع امل�س�ؤولني فيها ب�ش�أن
ابرز الق�ضايا والأحداث خ�صو�صا
ما يتعلق بالعراق والإقليم.
وقال م�صدر خمول :من املقرر ان
يلتقي رئي�س �إقليم كرد�ستان بكبار
امل�س�ؤولني يف ه��ذه ال��دول خالل
زيارته التي ت�ستغرق عدة �أيام.

رئي�س اقليم كرد�ستان

كركوكي يبحث مع وفد حقـوقي م�ساعي مكافحة الف�ساد

ال�سليمانية /املدى

�أ�شاد الأمني العام لالحتاد الوطني الكرد�ستاين جالل
طالباين ب��دور الربوفي�سور كمال مظهر يف املجالني
ال�ف�ك��ري وال�ت��اري�خ��ي ،مثمن ًا ت ��أث�ير كتبه ودرا�ساته
التاريخية يف �أغناء التاريخني العراقي والكرد�ستاين.
وج��رى خ�لال ل�ق��اء ط��ال�ب��اين يف مدينة ال�سليمانية،

تهنـئـة

الربوفي�سور كمال مظهر املعروف على م�ستوى العراق
وعقيلته بح�سب  PUKmediaبحث الأو�ضاع
وامل�ستجدات يف ال�ع��راق خا�صة يف امل�ج��ال الفكري
و�سبل تطويره.
من جانبه ،ثمن مظهر دور الرئي�س جالل طالباين عالي ًا
يف املحافظة على مكت�سبات �شعب كرد�ستان.

�أربيل /املدى
�شدد رئي�س برملان كرد�ستان الدكتور كمال كركوكي على �أهمية
ال��دور ال��ذي ميكن ان متار�سه منظمة احلقوقيني و�ضرورة
تفعيل دور م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين يف دع ��م وم�ساندة
خطوات الربملان ل�صياغة القوانني وال�ق��رارات .و�أك��د خالل
ا�ستقباله مببنى الربملان وفدا من الهيئة العليا وفرع �أربيل
ملنظمة حقوقيي كرد�ستان برئا�سة القا�ضي توفيق كرمي
�أهمية ت�أ�سي�س هيئة النزاهة يف الإقليم لت�ؤدي دوره��ا مع
جلنة النزاهة يف الربملان وديوان الرقابة املالية ب�شكل فاعل
يف مواجهة الف�ساد .وقدم الوفد خالل اللقاء التهاين لرئي�س
الربملان مبنا�سبة بدء ال��دورة الربملانية اجلديدة ومتنى لها

اربيل /املدى

بعث نائب رئي�س اجلمهورية ط��ارق الها�شمي
ر�سالة تهنئة �إىل الدكتور برهم �صالح رئي�س
الوزراء يف �إقليم كرد�ستان جاء فيها:
انتهز �إعالنكم ت�شكيل حكومة �إقليم كرد�ستان
برئا�ستكم لأعرب عن تربيكاتي وتهاين العطرة
للثقة ال�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي �أوالك� ��م �إي��اه��ا �شعبنا يف
كرد�ستان متمنيا لكم ولإخ��وان �ك��م يف جمل�س
الوزراء التوفيق وال�سداد.
وا��ض��اف الها�شمي يف برقيته� :أن نقلة نوعية
��س��وف تتحقق يف ك��رد��س�ت��ان خ�لال ال�سنوات

القادمة ت�ضاف للنجاحات الكبرية التي حققها
�سلفكم نيجرفان ب���ارزاين معربا ع��ن تطلعه
�إىل عالقات �أف�ضل بني �إقليم كرد�ستان واملركز
ت�ستهدف امل�صالح امل�شرتكة م��ن اج��ل ازده��ار
واعمار بلدنا العزيز.
كماتلقى ال��دك�ت��ور ب��ره��م اح�م��د �صالح رئي�س
حكومة اقليم كرد�ستان ،ات�صالني هاتفيني من
الدكتور ابراهيم اجلعفري رئي�س تيار اال�صالح
الوطني وا�سامة التكريتي ع�ضو جمل�س النواب
العراقي ،قدما خاللهما التهنئة للدكتور برهم
�صالح مبنا�سبة ت�سنمه من�صب رئي�س حكومة

اجازات

منــح �17ألف �إجازة
�سوق يف ال�سليمانية
ال�سليمانية  /م�ؤيد اخلالدي

تزايدت يف الآون��ة الأخ�يرة طلبات احل�صول على �إجازات
ال�سوق بالن�سبة ملواطني ال�سليمانية خا�صة خارج حدود
املحافظة ويف �أطرافها ،و�ضمن ن�شاطاتها املكثفة يف منح
�إجازات ال�سوق للمواطنني يف ال�سليمانية وفق ال�ضوابط
املعمول بها وال�شروط امل�شددة من اجل املحافظة على �سالمة
املواطنني وممتلكاتهم �أعلنت (مديرية منح �إجازات ال�سوق)
خ��ارج مدينة ال�سليمانية التابعة ملديرية امل��رور ،عن منح
�أكرث من ( 17الف رخ�صة او �إجازة �سوق).
وق� ��ال ي��و��س��ف ع�ل��ي ق ��ادر م��دي��ر �إج � ��ازات ال���س��وق خارج
ال�سليمانية� :إن عمل مديريتنا ومنذ ت�أ�سي�سها يف 2006
هو منح رخ�ص ال�سوق واعمالنا م�ستمرة( النظرية منها
و العملية) ح�سب الأنظمة اجلديدة املعمول بها يف مكاتب
ال�سوق والتي تبلغ ( 70مكتب ال�سوق) خا�ص ًا مبديريتنا.
و�أ�ضاف :ح�سب �إح�صائية لق�سم رخ�ص ال�سوق فانه منذ
� 2009/1/1إىل 2009/9/31مت منح ( )17394رخ�صة
ال�سوق للمواطنني منها ( )16952رخ�صة للرجال و ()415
رخ�صة للن�ساء وهناك حاالت خا�صة يجري ا لتعامل معها
بح�سب �أو�ضاعها كم�ساعدة عوائل ال�شهداء و امل�ؤنفلني و
املعوقني و ذلك بتقدمي موعد امتحاناتهم وتقليل فرتة ت�سلم
الرخ�صة.
وب�ش�أن افتتاح مكاتب ال�سوق وعالقتها باملواطنني قال
� :إن عمل مكاتب ال�سوق ح�سب الأن�ظ�م��ة اجل��دي��دة ق��د ال
ير�ضي الكثري م��ن امل��واط�ن�ين و لكننا نعمل ح�سب نظام
جديد ومعا�صر ,وكما تعرفون فان �أجهزة الكومبيوتر لها
دور كبري يف ا�ستمرارية االعمال ال�سيما االعمال اخلا�صة
بتنظيم الأر��ش�ي�ف��ات و�أ� �س �م��اء امل�شرتكني و االختبارات
النظرية و العملية.

النجاح والتوفيق ،ثم جرى التطرق اىل دور ومهام الربملان
يف دورته اجلديدة وتعاون وتن�سيق منظمات املجتمع املدين
ب�شكل عام واحلقوقيني خا�صة مع اللجان الربملانية وم�ساعي
الربملان ملكافحة الف�ساد وتثبيت حكم القانون و�ضمان العدالة.
ث��م ج��رى بح�سب م��وق��ع ال�برمل��ان ت �ب��ادل الأف �ك��ار ووجهات
النظر ب�ش�أن مالحظات ومقرتحات احلقوقيني بخ�صو�ص
�أغناء القوانني وم�شاريعها .كما ا�ستمع رئي�س الربملان اىل
م�شاكل واحتياجات احلقوقيني ال�سيما يف حمافظة كركوك،
ودعا جميع حقوقيي كرد�ستان اىل توحيد طاقاتهم يف نقابة
موحدة ،وتعهد مبتابعة مطالبهم ،م�ؤكد ًا دعم الربملان تفعيل
دور ال�سلطة الق�ضائية وحكم القانون يف �إقليم كرد�ستان.

ح��ج

الها�شمي واجلعفري والتكريتي يهنئون برهم �صالح
االقليم.
و�أك ��د اجل�ع�ف��ري والتكريتي خ�لال االت�صالني
الهاتفيني على ان الدكتور برهم �صالح ي�ستطيع
يف هذه املرحلة احل�سا�سة التي مير بها العراق
ومنه اقليم كرد�ستان ان ينجح يف اداء مهام
رئا�سة حكومة اقليم كرد�ستان ،م�شريين اىل
جتربته الغنية.
كما مت الت�أكيد على ��ض��رورة تعزيز وتطوير
العالقات بني جميع مكونات ال�شعب العراقي
م��ن �أج ��ل اجن ��اح العملية ال�سيا�سية وخدمة
املواطنني.

قرار و�أمنيات
وديع غزوان

بر لما ن

طالباين مع مظهر وا�سرته
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�صعوبات يف احل�صول على ت�أ�شريات احلج
�أربيل /املدى

�أعلنت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية يف
حكومة �إقليم كرد�ستان �أن م�شاكل يف ت�أ�شرية
الدخول �إىل اململكة العربية ال�سعودية قد
ت��ؤث��ر على موعد �سفر حجاج الإق�ل�ي��م �إىل
الديار املقد�سة .وق��ال مريوان النق�شبندي
امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م ال� ��وزارة بح�سب "راديو
�سوا" �إن �آالف احل�ج��اج مل يح�صلوا على
ت�أ�شرية الدخول حلد الآن "ب�سبب امل�شاكل
العالقة بني الهيئة العليا للحج والعمرة يف

بغداد ووزارة احلج يف ال�سعودية" .وحول
الإج� ��راءات ال�صحية االح�ترازي��ة املتخذة
م��ن قبل اجل�ه��ات املعنية تخوف ًا م��ن مر�ض
�أنفلونزا اخلنازير� ،أك��د النق�شبندي اتخاذ
جميع الإج��راءات الالزمة ،م�ؤكدا �أن طاقما
طبيا يت�ألف من نحو � 21شخ�صا �سريافق
احل�ج��اج .يذكر �أن حجاج �إقليم كرد�ستان
��س�ي���س��اف��رون ج� ��و ًا �إىل امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية عرب مطاري �أربيل وال�سليمانية
لأداء فري�ضة احلج هذا العام.

يف �أول اجتماع لها  ،بادرت حكومة �إقليم كرد�ستان
اجلديدة اىل اتخاذ قرار با�ستقطاع ع�شرة باملئة من
رواتب ال��وزراء وذوي الدرجات اخلا�صة و�إحالتها
اىل �صندوق دعم ذوي ال�شهداء .
القرار ال ينبغي النظر اليه من جوانبه املادية فح�سب،
رغم �أهميتها ،ولكن مبا يعنيه من نهج جدي ور�سم
وو�ضع خطط عمل ت�صب يف خدمة املواطنني وتقدم
�أف�ضل اخلدمات لهم ،مبا فيها رفع امل�ستوى املعي�شي
ل�شرائح �ضحت وقدمت �أغلى ما عندها.
القرار مع قرارات �سبقته يف فرتة احلكومة اخلام�سة
التفاتة وف���اء ل�شريحة ك��ان م��ن ث��م��ار عطائها هذه
التجربة التي نعي�شها ،كما انه يف جانب �آخر يدلل
على م�صداقية الوعود التي زخر بها برنامج القائمة
الكرد�ستانية والتي كان يف مقدمتها االرتقاء بواقع
اخلدمات وااللتفات اىل م�شاكل الطبقات وال�شرائح
ذات الدخل الب�سيط وحماربة الف�ساد بكل مظاهره .
رئي�س جمل�س وزراء الإقليم الدكتور برهم احمد
���ص��ال��ح ح���دد يف ه���ذا االج��ت��م��اع م�لام��ح برناجمه
احلكومي ،عندما �أكد على �ضرورة �صياغته و�إعداده
خلدمة �شعب كرد�ستان ،وتنفيذ الوعود التي قطعت
�سابقا ،م�شريا اىل ان العمل الرئي�س للحكومة هو
موا�صلة املكت�سبات ومعاجلة امل�شاكل.
ويف نف�س ال�سياق �شدد نائب رئي�س احلكومة �آزاد
ب��رواري على ان حكومة الإقليم هي حكومة �شعب
كرد�ستان بكل �أطيافه.
يف عاملنا الثالث ومنه العراق اعتدنا على ان تكون
لطبقة احلكام وامل�س�ؤولني واملنتفعني كل االمتيازات
واملكا�سب ،تقابلهم �شعوب مغلوبة لي�س عليها اال
ان جترت االمها وعذاباتها ،لتنعم طبقة ال جتيد اال
اخلطب الرنانة و�إطالق الوعود الزائفة.
ما مييز ق��رار حكومة كرد�ستان اجلديدة خلوه من
(�س) و(�سوف) اللتني متلآن اخلطب الع�صماء للقادة
وامل�س�ؤولني هنا وهناك.
م��ا نتمناه ون��رج��وه ان ي��ك��ون ه���ذا ال��ق��رار مدخال
ل��ق��رارات �أخ���رى ت��ك��ون حم�صلتها خ��دم��ة ك��ل �شعب
كرد�ستان لت�شمل �آخر مواطن يف ابعد قرية  .قرارات
يح�س ويجني فوائدها اجلميع �سواء من يعي�ش يف
مراكز امل��دن ام الق�صبات وال��ق��رى النائية وب�شكل
مت�ساو .
امل�شوار طويل و�صعب ،لكنه لي�س م�ستحيال وال
حلما ال ميكن حتقيقه اذا توفرت الإرادة وت�ضافرت
اجلهود .

�أكدوا �ضرورة توازنها

�آراء متباين��ة ب�ش���أن العالق��ة ب�ين الطلب��ة والأ�سات��ذة

�أربيل� /سايل جودت

هناك العديد م��ن الركائز وامل �ح��اور الرئي�سية ت�صب يف
اجتاه تطوير امل�ستوى العلمي �أهمها العالقة بني الطالب
والأ�ستاذ التي ت�شكل املحور الرئي�سي لالرتقاء بامل�ستوى
العلمي ،ومع بدء العام الدرا�سي ت�شهد هذه العالقات تباينا
ن�سبيا ما بني الطالب والأ�ساتذة .ولت�سليط ال�ضوء على
نوع هذه العالقة التقت املدى بعدد من الطلبة والأ�ساتذة
لبيان �آرائهم ،حيث قال برهم م�صطفى طالب يف كلية العلوم
بجامعة �صالح الدين :ان طبيعة العالقة تختلف من طالب
لآخر ومن �أ�ستاذ لآخر ،فبع�ض الطلبة يبنون عالقاتهم مع
الأ�ستاذ بهدف احل�صول على ال��درج��ات والنجاح فيكون
هدفها امل�صلحة  ،وهذه العالقات �سرعان ما تنتهي بانتهاء
املرحلة الدرا�سية ،وال حتقق للطالب االرتقاء بامل�ستوى
العلمي املطلوب.
اما ده��ام كمال الطالب يف كلية الآداب فيقول :ال توجد
ع�لاق��ة حقيقية م��ا ب�ين الطالب والأ� �س �ت��اذ ك��ون ان هنالك
فوا�صل ما بينهما حتول دون فهم حقيقي لهذه العالقة ولكن
يجب ان ال مينع ذلك �إن�شاء روابط �إن�سانية بينهما تنعك�س
�إيجاب ًا على العملية التعليمية.
وب�صراحة بالن�سبة يل العالقة بيني وبني الأ�ساتذة �سطحية
وال اهتم مبثل هذه امل�سائل فاليوم هنا وغدا هناك.
روي��دا �سامر يف كلية ال�صيدلة تبني ان العالقة م��ا بني
الطالب والأ�ستاذ ت�سبب الكثري من امل�شاكل و�سوء الفهم
فهي ت�أخذ طابعا �آخر يف نظر الآخرين ولهذا جند عالقات
اغلب الطالبات مع الأ�ساتذة �سطحية خوفا من امل�شاكل
وال�ضغوطات .ويجزم قهار �إبراهيم طالب يف كلية الزراعة
ب�ع��دم وج��ود ع�لاق��ة م��ا ب�ين الطالب والأ� �س �ت��اذ وي�ق��ول ان
الأ�ساتذة �أطباعهم مزاجية ومعاملتهم ح��ادة مع الطالب
�إ�ضافة اىل املح�سوبية التي �أ�صبحت جزء من �صفاتهم،
ك�أنهم ج��اءوا لينتقموا من الطالب ولي�س لي�ؤهلوه علميا
واعتقد ان االرتقاء بامل�ستوى العلمي او غري ذلك ال يعود

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للم�سح اجليولوجي والتعدين
املناق�صة املرقمة /29م/م ج ت2009/

بناء الوحدة ال�سكنية النمطية للمنت�سبني املقيمني يف موقع ال�شركة يف مملحة ال�سماوة
تدعو ال�شركة املقاولني من ذوي االخت�صا�ص لال�شرتاك باملناق�صة املرقمة /29م/م ج ت2009/
واملعادة للمرة الثانية اخلا�صة ببناء الوحدة ال�سكنية النمطية للمنت�سبني املقيمني يف مقر
ال�شركة يف مملحة ال�سماوة مراجعة مقر ال�شركة الكائن يف بغداد �ساحة االندل�س قرب م�ست�شفى
ابن النفي�س – الق�سم التجاري للح�صول على اوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )50000دينار
خم�سون الف دينار غري قابل للرد على ان يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة مثبت عليها ا�سم
ال�شركة ورقم املناق�صة وا�سم امل��ادة الظرف االول فني والثاين جتاري والثالث يحتوي على
امل�ستم�سكات املطلوبة وت�شمل:
.1ت�أمينات اولية ( )%1من قيمة العطاء املقدم ب�صك م�صدق بالدينار العراقي او خطاب �ضمان
من م�صرف عراقي معتمد او كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات القر�ض ال�صادرة عن احلكومة
العراقية معززة ب�صحة �صدور على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ ( )%5عند احالة املناق�صة.
 .2كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذ للعام احلايل معنون ل�شركتنا .
 .3و�صل �شراء املناق�صة.
� .4شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة .
 .5قائمة باالعمال املماثلة معززة بت�أييد اجلهات التي نفذ العمل ل�صاحلها .
و�سوف يهمل اي عطاء ال يحتوي على كامل امل�ستم�سكات املذكورة اعاله ويتحمل من تر�سو عليه
املناق�صة اجور ن�شر االعالن علما بان ال�شركة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
يكون موعد عقد امل�ؤمتر اخلا�ص باالجابة على اال�ستف�سارات يوم االثنني املوافق .2009/11/9
تودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�شركة مبوعد اق�صاه نهاية الدوام الر�سمي ليوم
االثنني امل�صادف .2009/11/16
تدعو ال�شركة جميع امل�شاركني الراغبني باحل�ضور اىل موقع ال�شركة لغر�ض فتح �صندوق
العطاءات يوم الثالثاء املوافق 2009/11/17
ميكن االطالع على املوا�صفات وال�شروط العامة للمناق�صة على موقع ال�شركة االلكرتوين.
املوقع االلكرتوين لل�شركة العامة للم�سح اجليولوجي والتعدين
www.geosurviraq.com
املوقع االلكرتوين لوزارة ال�صناعة واملعادن
www.industry.gov.Iq

املدير العام

صحافة

اىل العالقة ب�ين الأ��س�ت��اذ والطالب امن��ا ب�سبب ا�ستقبال
الطالب للمادة وهدفه املتمثل ب�إكمال املرحلة اجلامعية
وااللتحاق بالعمل الوظيفي.
فمهما كانت �شخ�صية الأ�ستاذ حمبوبة وتنعك�س على ح�ضور
الطالب جميع حما�ضراته فانها ال ت�شفع للطالب اذا كان ال
يقر�أ درو�سه ،وان دخلت امل�صلحة او املح�سوبية وح�صل
الطالب على الدرجات فهل يعد ذلك ارتقاء يف امل�ستوى ؟
�سارة �سامي يف كلية الرتبية ت�ؤكد على �ضرورة االحرتام
ما بني الطالب والأ�ستاذ وان العالقة ال�صحية بينهما تبنى
على مناق�شة الآراء وتبادل وجهات النظر من دون تزمت
ب��ر�أي قد يكون خاطئا حتى لو كان من �أ�ستاذ �أك�ثر خربة
وكفاءة علمية لذلك التفرقة ما بني الطلبة التي نتلم�سها
الآن جاءت نتيجة املح�سوبية التي جعلت الطالب يتجنب
ت�أ�سي�س عالقة مع الأ�ستاذ تدوم طويال حتى ما بعد الدرا�سة
اجلامعية .وت�ضيف :اذكر يف املرحلة الأوىل يف اجلامعة
كان جميع الطلبة ي�شكون مادة معقدة جدا و�صعبة ،وعندما
جاء الأ�ستاذ اجلديد وهو حما�ضر ولي�س على مالك كليتنا
جعل ب�أ�سلوبه تلك امل ��ادة �سهلة وب�سيطة وال�ك��ل يلتزم
باحل�ضور ،وقد ا�ستطاع ان يحقق �أعلى ن�سبة جناح  .ومع
انه انتقل اىل جامعة �أخ��رى اال ان �أث��ار ب�صماته ما زالت
وا�ضحة ال ميكن طم�سها حيث نذكر ايام الرحالت اجلامعية
و�أي ��ام االم�ت�ح��ان��ات وه��و يطيب نفو�سنا جتنبا للتوتر،
وت�شاركنا الطالبة ئاواز �إبراهيم فتقول :انا اذكر ان احد
الطالب مل يكن مبقدوره ماديا �شراء احد كتب املواد املقررة
ب�سبب �إمكانيته ال�ضعيفة فا�شرتى له الأ�ستاذ ذلك الكتاب,
هذه مواقف نبيلة ال نن�ساها �أبدا كنا نتمنى ان جند �أ�ساتذة
مثله يت�صفون بالتوا�ضع واالحرتام والإن�صات اىل الآراء
املختلفة واالعرتاف بالأخطاء وت�صحيحها  ،لقد تعلمنا منه
الكثري وما تعلمناه نطبقه يف املراحل الدرا�سية الأخرى.
وت�شكو بيداء توفيق يف كلية الفنون ال�ضغوطات التي
جابهتها ب�سبب عالقتها القوية مع الأ�ساتذة وتقول :امل�شكلة

هي اعتقاد بع�ض الزمالء اخلاطئ بان عالقتي مع الأ�ساتذة
عالقة نفعية ال �أكرث وانها ب�سبب اجلمال والأناقة.
اما ن�شميل حممد يف كلية اللغات فتقول :انا ابتعد عن اي
عالقة مع �أي �أ�ستاذ ،فبع�ض الأ�ساتذة ال�شباب خ�صو�صا
ي�ستغلون ه��ذه العالقة يف اغ��را���ض خ��ارج ح��دود العالقة
التي يجب ان تكون بني الأ�ستاذ والطالبة ،وهذا اثر كثريا
على هذه العالقات ,لذا �أفكر باالبتعاد عن الأ�ساتذة فعيون
اق��راين من الطلبة تراقبني فنحن يف جمتمع ع�شائري ال
يحبذ �أي عالقة ما بني الطالبة والأ�ستاذ او الطالب والطالبة
فجامعات الإقليم تختلف عن جامعات بغداد.
هونهر ع��زي��ز يف كلية ال�ق��ان��ون ي �ق��ول :بع�ض الأ�ساتذة
يتعاملون مع الطلبة على �أ�سا�س انهم غري مثقفني وما
ا�شبه بالع�سكرة وع��دم �إع �ط��اء جم��ال للحرية يف �إب��داء
ال��ر�أي او املناق�شة فهناك بع�ض من الأ�ساتذة يرف�ضون
مبد�أ النقا�ش والتحاور ،وحتى لو وجد مثل هذا الأ�ستاذ
فانه �سيحارب وقد يطرد لأ�سباب ي�صطنعونها ويفرتونها
عليه ,فمن ال�صعب ان جند الأ�ستاذ املتفهم الذي ي�سري على
نهج الدميقراطية.فما زال الكثري متم�سكا بالدكتاتورية يف
التعامل مع الطلبة با�ستخدام الألفاظ املهينة التي حتط من
�شخ�صية الطالب وكرامته.
الأ�ساتذة لهم ر�أيهم اخلا�ص يف املو�ضوع حيث يقول د.
�سامي جبار يف كلية العلوم :ان الأخالق �أ�سا�س �أي عالقة
ف ��إذا وج��د الأ��س�ت��اذ يف اي طالب الأخ�ل�اق احلميدة فانه
�سريحب ببناء عالقة ودية معه ،لكن ما ن�شهده اليوم هو
ان الغالبية من الأجيال اجلديدة تعد اجلامعة مركزا للرتفيه
وعر�ض الأزياء والت�سابق باقتناء احدث ال�سيارات من دون
�إدراك ان هدف الطالب اجلامعي هو احل�صول على ال�شهادة
لبناء البلد ،فالطلبة جندهم اليوم ال يدركون معنى احلرم
اجلامعي ومعنى االح�ترام ،وتغريت العديد من املفاهيم
ب�ش�أن الأ�ستاذ ومل يعد ذلك االح�ترام موجودا لدى بع�ض
الطلبة ،وهذا قد يعود لأ�سباب عديدة منها الرتبية الأ�سرية

واملفهوم اخلاطئ ملعنى احلرية والدميقراطية او الت�أثر
بال�صفات ال�سيئة لدى �شرائح اجتماعية.
د� .شيالن عا�صم يف كلية ال�صيدلة تقول :ان العالقة بني
الأ��س��ات��ذة والطلبة ال تكون م�ؤقتة فيما ل��و كانت مبنية
على ال�صدق وال�صراحة واالح�ترام ،فبالن�سبة يل ما زالت
عالقتي مبدر�ستي يف املرحلة اجلامعية والتي �أدي��ن لها
بالكثري م�ستمرة ،ف�أي م�شكلة ت�صادفني يف جمال عملي او
مع �أ�سرتي �أ�ست�شريها فيها واالحرتام واملودة ركيزتا هذه
العالقة ،اما اليوم فلقد تغريت الأم��ور فالأجيال اختلفت
وتتم�سك ب�شعارات ومفاهيم خاطئة للحرية والدميقراطية
من دون �إدراك معناها وحدودها وكذلك املنفعة املتبادلة
تلقي بظاللها وه��ذا ال يقع على عاتق الطالب فقط وامنا
الأ�ساتذة �أي�ض ًا ،فهناك من ف�سح املجال امام هذه املفاهيم
بالدخول اىل احلرم اجلامعي ،لذا جند ان اغلب العالقات
غري م�ستمرة وان وجدت نراها �ضمن �إطار املنفعة.
د .ح�سني خ��ال��د يف كلية ال�ل�غ��ات ي �ق��ول :ال�ع�لاق��ة م��ا بني
ال�ط��ال��ب والأ� �س �ت��اذ �أ��ص�ب�ح��ت غ�ير م�ستمرة الن�ه��ا لي�ست
حقيقية ب�سبب تغري الظروف التي جعلت الأ�ستاذ يعطي
الكثري م��ن ال�ت�ن��ازالت ،فالعملية التعليمية ت��واج��ه �أزمة
ت�سمى قلة االح�ترام وانت�شار امل�صالح النفعية .فالطالب
ب�إمكاناته يحاول ان ي�ستغل الأ�ستاذ وبنف�س الوقت يعتمد
ذلك على نف�سية ذلك الأ�ستاذ ،ف�سابقا كان الأ�ستاذ يتحجج
بقلة الرواتب اما اليوم فماهي حجته،؟كذلك هناك طالب
متهورون جدا و ال يحرتمون الأ�ساتذة وخ�صو�صا كبار
ال�سن ويبد�أون باال�ستهزاء بهم من دون �إدراك ان ه�ؤالء هم
اخلربة التي يجب ا�ستقطابها من اجل االرتقاء بامل�ستوى
العلمي .وان بناء عالقة حقيقية ما بني الطالب والأ�ستاذ
يرفع من م�ستوى الطالب العلمي فهي عالقة ترتبط ب�أوا�صر
العلم واملعرفة وانها مكت�سبة دائمة.
وان ال �ت��وازن م��ا ب�ين الطالب والأ� �س �ت��اذ مطلوب يف كل
�شيء.

ج��ل�����س��ة م��ف��ت��وح��ة وحم������وران ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ات يف �آم���ي���دى

دهوكPUKmedia /

بهدف متابعة م�شاكل ومعوقات ال�صحفيات العامالت
يف خمتلف امل�ؤ�س�سات ال�صحفية يف مدينة �آميدى
وحماولة معاجلة تلك املعوقات ،قام فرع دهوك لنقابة
�صحفيي كرد�ستان وجلنة تطوير ال�صحفيات التابعة
للفرع املذكور بعقد جل�سة مفتوحة وتقدمي حمورين
للمناق�شة على قاعة الثقافة مبدينة ام�ي��دى �شارك
فيها �أكرث من "� "30صحفي ًا من خمتلف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف املنطقة .وذك��ر ع�ضو الهيئة الإداري��ة
للفرع امل��ذك��ور ال�صحفي رقيب حممود �أن املحور

الأول الذي قدمته م�س�ؤولة جلنة تطوير ال�صحفيات
يف دهوك ال�صحفية "فيان عبا�س" �أ�شار اىل �أهمية
برنامج عمل اللجنة واب��رز اخل�ط��وات التي قامت
بها من اجل تطوير عمل ال�صحفيات يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية وحلحلة امل�شاكل واملعوقات التي تعرت�ض
طريق عملها.
و�أ�ضاف :خالل املحور الثاين للجل�سة �ألقى �سكرتري
ال�ف��رع م��وج��ز ًا ب�شان الأهمية التي توليها النقابة
لل�صحفيات العامالت يف �سلك الإعالم ال�سيما �أع�ضاء
النقابة وجلنتهم التي تقوم ب�أداء واجبها يف تطوير

العمل ال�صحفي على �أكمل وجه منبه ًا يف الوقت ذاته
اىل ع��دد من النقاط التي من �ش�أنها تطوير اللجنة
ومعاجلة م�شاكل ال�صحفيات.
كما ذك��ر ال�صحفي رقيب حممود �أن الفقرة الثالثة
من اجلل�سة ت�ضمنت توزيع ا�ستفتاء قامت ب�إعداده
جلنة تطوير ال�صحفيات يف فرع دهوك للنقابة حول
كيفية �إيجاد احللول العلمية ملعاجلة معوقات عمل
ال�صحفيات وتطوير �أدائهن.
ث��م � �ش��ارك ع��دد م��ن ال�صحفيني يف نقا�شات ب�شان
املحورين �أف��رزت عددا من املقرتحات املهمة كي يتم

دجمها م��ع برنامج اللجنة للعمل على تفعيل دور
ال�صحفيات يف املرحلة املقبلة من عملها.
يذكر �أن جلنة تطوير ال�صحفيات يف ف��رع دهوك
لنقابة �صحفيي كرد�ستان ت�أ�س�ست بقرار من جمل�س
النقابة يف الربع الأخري من عام  2008ومتكنت منذ
�إن�شائها من �إقامة ع�شرات الن�شاطات املهنية لتطوير
وتفعيل دور ال�صحفيات.
وت�شري �إح�صاءات اللجنة اىل �أن فرع دهوك للنقابة
ي�ضم (� )124صحفية يتوزعن على جميع امل�ؤ�س�سات
الإعالمية العاملة يف �أنحاء املحافظة.

امطار

في�ضـــانــات تلحـــق �أ�ضـــرار ًا بعـــدد
من االق�ضيـــة والنــواحـــي
ال�سليمانية �أربيل /املدى
�أحلقت الأمطار الغزيرة امل�صحوبة بربد كبري
�أ�ضرار ًا بعدد كبري من املنازل يف مناطق خمتلفة
م��ن �إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ,حيث ت�ساقط الثلج يف
منطقة ق�ضاء جوارتا �ضمن حمافظة ال�سليمانية,
وك�سا املنطقة ب�أكملها بلونه الأبي�ض.
وت �� �ش�ير امل��ع��ل��وم��ات يف ال��ق�����ض��اء ،بح�سب
 PUKmediaاىل ان ع ��ددا م��ن املنازل
ت�ضررت وت�سربت فيها املياه والربد ،و�أ�سفر ذلك
عن خ�سائر مادية يف ممتلكات �أ�صحاب املنازل,
من دون وقوع خ�سائر ب�شرية.

من جانبها ,هرعت فرق ال�شرطة والدفاع املدين
لإنقاذ �أهايل املنطقة وتقدمي الدعم لهم.
اىل ذلك اعلن حمافظ �أربيل نوزاد هادي حدوث
ف�ي���ض��ان��ات و� �س �ي��ول م�ن��ذ ي��وم�ين يف ع ��دد من
االق�ضية والنواحي �أ�سفرت عن �إحل��اق �أ�ضرار
ج�سيمة ب�ن�ح��و  40م �ن��زال وم �� �ص��رع ع ��دد من
الأ�شخا�ص.
و�أع� �ل ��ن ه� ��ادي ت �ل��ك امل �ن��اط��ق م �ن �ك��وب��ة داعيا
احل �ك��وم �ت�ين االحت ��ادي ��ة والإق �ل �ي��م اىل تقدمي
م�ساعدات عاجلة اىل تلك املناطق الن الأ�ضرار
تفوق طاقة و�إمكانية املحافظة ملعاجلتها.

مواطنون يزيلون الربد

