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شؤون الوطن

كردستان

بارزاين ي�شيد بامل�ساعدات التي ّ
قدمتها كوريا ل�شعب كرد�ستان
� أربيل /المدى
ث � ّم��ن رئ �ي ����س �إق �ل �ي��م كرد�ستان
م�سعود ب��ارزان��ي جهود ال�سفير
ال��ك��وري ف��ي ت�ط��وي��ر العالقات
الثنائية ،متمني ًا ل��ه النجاح في
مهامه الجديدة ،كما �شكر ال�شعب
الكوري لل�صداقة والم�ساعدات
ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ل�شعب كرد�ستان،
م ��ؤك��د ًا �أن جميع �شرائح �شعب
ك��رد� �س �ت��ان ت�ن�ظ��ر ب �ك��ل اح �ت��رام
وتقدير �إلى ال�شعب الكوري.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله في منتجع
��ص�لاح ال��دي��ن ،ال�سفير الكوري
ل��دى ال �ع��راق ��س��وك ب��ووم بارك
بمنا�سبة انتهاء مهامه.وجرى

صح��ف كردس��تان
 هاوالتي :جهود للك�شف عن
اليورانيوم يف دهوك
تقول �صحيفة "هاوالتي" الأ�سبوعية �إن حكومة الإقليم و�ضعت
م�شروع ًا ا�سرتاتيجي ًا لأربع �سنوات مقبلة من اجل تطوير جهود الك�شف
وا�ستخراج اليورانيوم من �أرا�ضي الإقليم لال�ستفادة من هذا املعدن
النادر واملهم.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن اليورانيوم موجود يف الإقليم وبالأخ�ص
يف مناطق حمافظة دهوك وانه ميثل ثروة حقيقية لإقليم كرد�ستان.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن ع�ضوا يف جلنة الطاقة الذرية العراقية ك�شف يف
امل�ؤمتر العا�شر للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي عقد يف كانون الأول
عام  2010يف �أربيل �إن �إقليم كرد�ستان ق ّدم �إىل وكالة الطاقة الذرية
التابعة للأمم املتحدة  14طلب ًا من �أجل ال�سماح له ال�ستخدام الطاقة
النووية للأغرا�ض املدنية.

 هولري :عدم ّ
تعرف
توفر خمتربات ّ
جرائم الأنفال

�صحيفة "هولري" اليومية كتبت تقول �إن �إقليم كرد�ستان ال يزال يفتقر
�إىل خمتربات فح�ص احلام�ض الأميني وانه مل يتمكن بعد من تعريف
جرائم الأنفال �إىل العامل ب�شكل علمي .و�أ�ضافت ال�صحيفة �إن من املقرر �أن
يجري نقل رفات امل�ؤنفلني من مقربة مهاري يف بادية الديوانية والبالغ
عددهم  730من ال�ضحايا قريبا �إىل �إقليم كرد�ستان ليدفنوا يف مناطقهم،
لكن ال�صحيفة �أكدت �أن مناذج فح�ص احلام�ض الأميني مل ت�ؤخذ لهم بعد،
ونقلت ال�صحيفة عن الدكتور يا�سني كرمي مدير معهد الطب العديل يف
الإقليم �إن عدم توفر هذه املختربات يحرم العدالة من التحقيق يف العديد
من اجلرائم كاالغت�صاب والقتل وغريهما.

 خبات :لواء من حر�س الإقليم ي ّتجه
�إىل جلوالء

وتذكر �صحيفة "خبات" اليومية �أن اللواء الثالث حلر�س الإقليم �سيتحرك
باجتاه مناطق خانقني وجلوالء وال�سعدية .ونقلت ال�صحيفة عن �أمني
عام وزارة البي�شمركة اللواء جبار ياور قوله �إن اجتماعا عقدته الوزارة
مع وفد وزارة الدفاع العراقية والقوات الأمريكية وال�سفارة الأمريكية
يف مع�سكر كوبرا ،من اجل بحث �آلية حتريك اللواء الثالث حلر�س الإقليم
نحو هذه املناطق وان ي�ضع احد مقراته يف قره تبة بينما ي�ضع مقره
الآخر قرب جلوالء وخانقني من �أجل �أن يتمكن من التعاون مع اللواء
الرابع للفرقة الأوىل للجي�ش العراقي امل�ستقر يف هذه املنطقة.

 ئاوينة  :املطالبة بتوحيد
ا�ستقطاعات املتقاعدين

�صحيفة "ئاوينة" الأ�سبوعية امل�ستقلة �أ�شارت يف خرب لها �إىل �أن �إدارة
ال�سليمانية ال�سابقة ت�ستقطع �شهريا من رواتب موظفيها ن�سبة �أكرب مما
ت�ستقطعه �إدارة �أربيل ال�سابقة .ونقلت ال�صحيفة عن �شعبة البحوث
االقت�صادية حلركة التغيري ت�أكيدها �أن املبالغ امل�ستقطعة للتقاعد من
�إدارة ال�سليمانية تبلغ الآن  %19تتوزع على راتب املوظف والدائرة
التي يعمل فيها فيما ال ي�ستقطع يف �أربيل ودهوك �أكرث من  .%7و�أ�ضافت
ال�شعبة �أن املبالغ امل�ستقطع يفرت�ض �أن تذهب �إىل �صندوق التقاعد الذي
مل ي�شكل بعد.

 وديع غزوان

رئي�س الإقليم مع ال�سفري الكوري اجلنوبي

 متابعة املدى

الدولة اجلديدة وت�شاركنا مع �أقراننا
العراقيني الآخرين يف بناء هذه الدولة
اجل��دي��د� ،أقولها ب��دون ت��ردد الكرد لن
يكونوا عام ًال لتق�سيم العراق ،لي�س من
م�صلحتنا �أن نكون كذلك ،م�صلحتنا
�أن ينجح العراق ،م�صلحتنا �أن ينجح
امل���ش��روع ال��دمي�ق��راط��ي االحت ��ادي يف
ال �ع��راق .و�أ� �ض��اف ��ص��ال��ح :ال �ك��رد لن
يقبلوا ب�أن نعود مرة �أخرى �إىل ما�ضي
اال�ستبداد ولن نقبل بحلبجة �أخرى �أو
ا�ضطهاد �أو متييز �آخر� ،سنكون فاعلني
يف العراق و�سنكون داعمني لإجناح
امل�شروع العراقي ،لكن �إن �أ�صر �آخرون

كردستانيات

�شيوعي
فــي بيتنا
ّ

خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،ب �ح��ث العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي��ن �إق �ل �ي��م كرد�ستان
وكوريا الجنوبية و�سبل تطوير
وتنمية ه��ذه ال�ع�لاق��ات ،م�شيد ًا
بدور الرئي�س بارزاني في تطوير
وتعزيز العالقات بين الجانبين.
وفي جانب �آخر من اللقاء ،بحث
الجانبان الأو�ضاع ال�سيا�سية في
ال �ع��راق ،وف��ي ه��ذا ال�صدد �أ�شاد
ال�سفير الكوري بمبادرة رئي�س
الإقليم التي ت�شكلت على �أ�سا�سها
ال�ح�ك��وم��ة االت �ح��ادي��ة الحالية،
م �� �ش �ي��ر ًا �إل� ��ى �أن �أن� �ظ ��ار جميع
الأط� ��راف ال�سيا�سية تتجه �إلى
الرئي�س ب��ارزان��ي لإنقاذ العراق
من الأزمة الحالية.

�صالح :م�صلحة الكرد فـي عراق
ّ
احتادي
دميقراطي
ّ
�أك��د رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان،
الدكتور برهم �أحمد �صالح �أن الكرد
ح��ري �� �ص��ون ع �ل��ى جن� ��اح امل �� �ش��روع
الوطني العراقي �أك�ثر من غريهم من
الذين كانوا يعتربون الكرد خطر ًا على
العراق.
و�أ�� �ض ��اف ��ص��ال��ح يف م�ق��اب�ل��ة خا�صة
م��ع ق �ن��اة ال �ع��رب �ي��ة ،م���س��اء الثالثاء:
ال��و� �ض��ع احل� ��ايل يف ال� �ع ��راق خطر
على ال�ك��رد وعلى العراقيني ب�صورة
عامة ،واملفرو�ض �أن ن�ت��دارك الأزمة
ال�سيا�سية واملفرو�ض �أن نعمل على
�إجن��اح امل��ؤمت��ر الوطني املزمع عقده
حتت رعاية الرئي�س طالباين وبدعم
من الرئي�س بارزاين.
وت��اب��ع :ال�ك��رد كغريهم م��ن ال�شعوب
ل �ه��م احل � ��ق يف ت �ق��ري��ر م�صريهم،
ون �ح��ن ك�ن��ا وا� �ض �ح�ين يف اختيارنا
و�أق��دم�ن��ا على اختيار واع ،ر�أي�ن��ا �أن
م�صلحتنا ككرد عراقيني هي يف عراق
دميقراطي احتادي ،ومن هذا املنطلق
توجهنا مبا�شرة بعد �سقوط النظام
املباد �إىل بغداد وكنا فاعلني يف بناء

5

د .برهم �صالح
على متزيق العراق وتق�سيمه فهذا �ش�أن
�آخر ،لكن من جانبنا (و�ستثبت الأيام
حقيقة ما �أق��ول )�إن�ن��ا �سنكون الأكرث
حر�صا على جناح العراق وال�سنوات
املا�ضية �أثبتت عملي ًا هذه احلقيقة.
وق ��ال ��ص��ال��ح :ال �ك��رد ال �ي��وم ج��زء من
احل ��ل ون��ري��د �أن ن �ك��ون ف��اع �ل�ين يف
احل��ل ون��دع��و �إىل احل��ل و�سنعمل ما
با�ستطاعتنا من �أجل احلل ولن نكون
عامل تق�سيم ،م�ؤكد ًا �ضرورة �أن يكون
ال �ع��راق اجل��دي��د مبني ًا ع�ل��ى �أ�سا�س
ال�شراكة والت�آلف بني مكوناته ال على
�أ�سا�س الإق�صاء �أو التهمي�ش.

تخ�ص�ص 11مليون
حكومة الإقليم ّ
دينار منحة الت�أ�سي�س
 ال�سليمانية /املدى
تُ�شكِّل ق�ضية �إع� ��ادة ال�لاج�ئ�ين العراقيني
ق �� �س��ر ًا م��ن ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة واح� ��د ًة من
م�شاكل اجتماعية و�إن���س��ان�ي��ة ع��دي��دة مير
بها املواطن العراقي يومي ًا ،و�أ�صبحت لها
تبعات اجتماعية ونف�سية ك�ب�يرة عليهم،
وبغية متابعة ملفات و�ش�ؤون هذه ال�شريحة
من املجتمع و�إي�صالها �إىل امل�س�ؤولني يف
احلكومة� ،شرع لفيف من الالجئني ال�شباب
"املُعادين ق�سر ًا" يف حمافظة ال�سليمانية �إىل
ت�أ�سي�س احت��اد �أطلقوا عليه ا�سم "االحتاد
العام لالجئني العراقيني"..
ويقول د�شتي جمال� ،سكرتري االحت��اد يف
ح��دي��ث لإذاع� ��ة ال �ع��راق احل��ر �إن اخلطوة
الأوىل لالحتاد تتمثل يف طرح م�شروع مكون
من  20نقطة �إىل جمل�س ال�ن��واب العراقي
وبرملان �إقليم كرد�ستان �أولها �إلغاء جميع
االتفاقيات بني احلكومة العراقية وحكومة
الإقليم من جهة ،واحلكومات الأوروبية من
جهة �أخ��رى ،ب�ش�أن �إع��ادة الالجئني ق�سر ًا،
ومعاجلة ق�ضية الالجئني املعادين ودعمهم
مادي ًا ومعنوي ًا من �أجل دجمهم يف املجتمع
مرة �أخرى.
م��ن جهته ي ��ؤك��د ع��رف��ان ك ��رمي ،ع�ضو جلة
�سكرتاية االحتاد �أن الالجئني املعادين ق�سر ًا

مي��رون ب�ظ��روف �صعبة ،و�أن احلكومة مل
تتعامل ب�شكل ايجابي مع ق�ضيتهم� ،إال بعد
�أن ق��ام��وا بتنظيم احتجاجات وتظاهرات
�أم��ام القن�صليات وال�سفارات العراقية يف
الدول الأوروبية ،وقال �إن هذه اال�ستجابة
ال تزال ن�سبية.
�إىل ذلك يذكر مدير دائرة الهجرة واملهجرين
يف ال�سليمانية جبار حممد علي �أن �إعادة
الالجئني العراقيني ق�سر ًا تع ُّد غدر ًا بحقوق
الإن�سان والإن�سانية ،و�أ��ض��اف �أن دائرته
�ستعمل على التن�سيق مع احت��اد الالجئني
لإي�صال معاناتهم �إىل اجلهات امل�س�ؤولة.
يذكر �أن رئي�س برملان �إقليم كرد�ستان كان
قد خ�ص�ص  11مليون دينار عراقي منحة
للم�ساعدة يف ت�أ�سي�س ه��ذا االحت ��اد الذي
ت�شري �إح �� �ص��اءات��ه �إىل وج ��ود ث�لاث��ة �آالف
الج��ئ �أع�ي��دوا ق�سر ًا من دول �أوروب�ي��ة �إىل
�إقليم كرد�ستان.
و�سبق لإقليم كرد�ستان ان وجه عدة دعوات
�إىل ع��دد م��ن ال ��دول االوروب��ي��ة طلب فيها
مراعاة او�ضاع الالجئني والكف عن اعادتهم
اىل العراق ق�سر ًا.
ومت عقد م ��ؤمت��رات ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض تناولت
او� �ض��اع ال�لاج�ئ�ين ومعاناتهم يف ع��دد من
دول اوروب��ا التي ت�سعى اىل اجبارهم على
العودة.

ا�ست�أثرت ذكريات رج��ل خم�سيني في �سيارة الأج��رة "الكيا"
انتباه الركاب ن�سا ًء ورجا ًال  ،حتى ح�سب البع�ض ،جراء دفاعه
الم�ستميت عن �أخالقيات رجل عا�صره قبل ثورة الرابع ع�شر من
تموز  1958ب�أ�شهر�أنه منتم للحزب ال�شيوعي العراقي �أو كان ،
لكنه وبخبرة �سنوات العمر ا�ستدرك قبل نهاية حديثه فقال ل�ست
�شيوعي ًا رغم �أني نادم لعدم انتهازي فر�صة وجود هذا الرجل كي
�أن�ضم �إليهم ،بل �إنني كنت لفترات طويلة �أناه�ض حركتهم بفعل
غ�سيل الدماغ الذي مور�س علينا لتر�سيخ قناعات خاطئة عن
ال�شيوعيين مبنية على �أ�سا�س �أنهم ملحدون وغير �أخالقيين!
و�أ�سهمت بدوري في التثقيف �ضدهم ومحاربتهم في �ضوء ما
�أحمله من مفاهيم قا�سية .بد�أ �صاحبنا في "الكيا " حديثه فقال:
�إن �سنوات ما بعد  2003قد �أزالت الغ�شاوة عن قلبي قبل عيني
 ،و�أعادتني �إلى الأ�شهر الأولى من عام  1958عندما ح�ضر خالي
�إلى بيت جدي ومعه �صديق كان قد طلب منا م�سبق ًا تهيئة غرفة
�إيجار لهذا ال�شخ�ص المنقول حديث ًا �إلى بغداد لب�ضعة �أ�شهر فقط
 ..لم نكن ن�ؤجر له غرفة بيننا لوال �إلحاح خالي وعالقته الوثيقة
به  ،خرجنا لإدخال �أثاثه المتوا�ضع الذي ا�شتراه تو ًا من �سوق
الهرج وهو عبارة عن �سرير وكر�سي ب�سيط ومن�ضدة  ،غير �أن
ما �ش ّد انتباهنا �أكدا�س الكتب التي كان يو�صينا بالحر�ص عليها
 .كان رفيقنا في ال�سكن يخرج �صباح ًا وال يعود �إال منت�صف الليل
في �أغلب الأحيان ،وفي الأوق��ات التي كنا نلتقي فيها معه على
مائدة ال�شاي التي تدعوه جدتي �إليها  ،كان يركزحديثه على
الفقراء والمعدمين والحرمان و الثروات الم�سروقة والحقوق
وتعمّد الأنظمة ّ
تف�شي الأمية في المجتمع وغيرها من الموا�ضيع
التي كان يتو�سع النقا�ش فيها في ال�صباح مع �أخوالي الأكبر
منا �سن ًا �أثناء ممار�سته الريا�ضة التي ماعهدناه ن�سيها.بعد
�أ�شهر ،كما يقول رفيق الطريق  ،انبثقت ثورة الرابع ع�شر من
تمو ز وتهلل وجه ال�شخ�ص وهتف  -من دون �إرادة -للعراق
وخرج م�سرع ًا ومعه خالي لتجميع النا�س وح�شدهم لتظاهرة
ت�ؤيد الثورة ،كما عرفنا الحق ًا  ،وهنا �س�ألناه بعدها في الأوقات
الق�صيرة ج��د ًا التي ك��ان يح�ضر فيها �إل��ى البيت "عمو انت
�شيوعي ؟" �ضحك وق��ال �:أن��ا وطني �شيوعي  ،ع��دت م�سرع ًا
�شيوعي ك��اف��ر! و�أن��ا �أنظر
�إل��ى جدتي لأخ�ب��ره��ا �أن ف��ي بيتنا
ّ
بخوف �إلى خالي الذي قال بع�صبية حاول �أن يغطيها �،ألي�س
من الإيمان حب ال�شعب والدفاع عنه ون�شر العدالة ،فكيف نك ّفر
�شخ�ص ًا لمجرد انتمائه لحزب دون �أن ننتبه �إلى �أخالقياته ،ثم
ذ ّكرنا ب�أحاديثه معنا مت�سائ ًال هل قال �شيء ي�ؤكد تلك الدعايات
الكاذبة عن ال�شيوعيين ؟المهم مع زحامات ال�سير طال الحديث
والجدل لكن الرجل الخم�سيني ختمها فقال عرفت مت�أخر ًا �أن
ال�شيوعي الحقيقي عفيف ونزيه  ،حيث لم يح�صل �أي تغيير
على و�ضع وم�ستوى �صديق خالي ال�شيوعي حتى بعد �أن قامت
الثورة رغم انه ت�سلم م�س�ؤولية جديدة  ،ولم يتمكن من ا�ستئجار
بيت م�ستقل لجلب عائلته  .و�أخذ يقارن بين �سلوكيات �سيا�سيي
اليوم وركوبهم موجة العمل ال�سيا�سي من �أجل منافع خا�صة
�أولئك الم�ضحين الم�ؤمنين حق ًا بال�شعب والوطن  .و�أ�ضاف:
ربما لأج��ل كل ه��ذا يكثر �أع��داء �أ�صحاب المبادئ الح ّقة لأنها
تف�ضح الف�ساد بكل �أنواعه وتنت�صر للحق .

ق�ض��ية برملاني��ي "التغي�ير" امل�س��تقيلني ال ت��زال مع ّلق��ة
� أربيل /املدى
�أعلن نائب رئي�س حركة التغيري املعار�ضة
يف برملان �إقليم كرد�ستان� ،أن ق�ضية اثنني
م��ن �أع���ض��اء احل��رك��ة الأرب �ع��ة يف برملان
الإق �ل �ي��م ال��ذي��ن �أع �ل �ن��وا ا�ستقالتهم من
ع�ضوية احلركة ال تزال معلقة ،فيما �أ�شار
�أح��د ع�ضوي احلركة �إىل ا�ستمراره يف
العمل الربملاين ب�صفة م�ستقل.
وك��ان ع��دد م��ن �أع�ضاء ب��رمل��ان كرد�ستان
قد و ّقع على مذكرة خالل ال�شهر املا�ضي،
مطالب ًا فيها بت�سجيل دور و�شقق الربملان
ب�أ�سماء الربملانيني ،ب�أ�سعار رمزية ،ومن
ب�ين �أول �ئ��ك الأع���ض��اء� ،أرب �ع��ة م��ن ممثلي
ح��رك��ة التغيري يف ال�برمل��ان وه��م ك��ل من
(ك� � ��اروان � �ص��ال��حَ ،ب �ي �م��ان عبدالكرمي،
�إ�سماعيل َكاليل ،عبد الرحمن ح�سني).
وقال ريباز فتاح �إن "�إ�سماعيل كاليل �أحد
الربملانيني الأربعة امل�ستقيلني من ع�ضوية
حركة التغيري قدم ا�ستقالته من ع�ضوية
برملان الإقليم فيما قدمت بيمان عبدالكرمي
�أح��د ه��ؤالء الربملانيني اعتذارها وعادت
برملان كرد�ستان  ..ار�شيف
�إىل ع�ضوية احلركة" ،م���ش�ير ًا �إىل �أن
"الربملانيني املتبقني من ه�ؤالء الربملانيني مل حت�سم ب�شكل نهائي بعد" .وب�ش�أن من ع�ضوية احلركة" ،مبين ًا �أنه "يف حال ب�صفة م�ستقل" .وكان املن�سق العام حلركة
الأربعة وهم كاروان �صالح وعبدالرحمن قبول حركة التغيري ب�ع��ودة الربملانيني ح�سم ق�ضيتهما ف�إنه ميكنهما العودة �إىل التغيري املعار�ضة يف الإقليم قد �أو�ضح يف
ح�سني رغم �إعالنهما عن ا�ستقالتهما من املتبقني �إىل داخل احلركة� ،أو�ضح فتاح �أن داخل احلركة" .من جهته ذكر ع�ضو برملان ر�سالة وجهها لأع�ضاء احلركة يف برملان
ع�ضوية التغيري واال�ستمرار يف العمل "الربملانيني كاروان �صالح وعبدالرحمن كرد�ستان كاروان �صالح �أنه " م�ستمر يف كرد�ستان ن�شرها موقع "�سبي" التابع
الربملاين ب�صفة م�ستقلة �إال �أن ق�ضيتهما ح�سني �أعلنا من جانبهما عن ا�ستقالتهما ال�ع�م��ل ال�برمل��اين خ ��ارج ح��رك��ة التغيري للحركة يف ال �ـ 23من ال�شهر املا�ضي� ،أن

"احلركة طالبت �أع�ضاءها الأرب�ع��ة يف
برملان كرد�ستان الذين طالبوا بت�سجيل
�شقق الربملان ب�أ�سمائهم �إىل تقدمي اعتذار
�إىل ال�شعب وال�ن��اخ�ب�ين ال��ذي��ن �صوتوا
ل���ص��احل�ه��م لأن �ه��م ان�ت�خ�ب��وا ل �ل��دف��اع عن
م�صالح ال�شعب ولي�س ع��ن امتيازاتهم
ال�شخ�صية ،غري �أنهم رف�ضوا ذلك" ،منوه ًا
ب�أن "احلركة تدعو ه�ؤالء الربملانيني �إىل
تقدمي ا�ستقاالتهم من الربملان".
وكان رئي�س اللجنة القانونية يف برملان
كرد�ستان �شريوان احليدري قد ذك��ر يف
وق� ٍ�ت �سابق� ،أن��ه "وفق ًا للنظام الداخلي
للربملان ف�إن �أع�ضاءه �أحرار يف اال�ستقالة
م��ن ع�ضوية ال�برمل��ان �شرط تقدمي طلب
بذلك �إىل الرئا�سة وطرح الطلب بعد ذلك
للت�صويت للم�صادقة عليه" ،م�شري ًا �إىل �أنه
"الميكن لأي طرف �سيا�سي �إجبار �أع�ضائه
يف الربملان على تقدمي ا�ستقالتهم".
و�أ�ضاف احليدري �أن "دعوة من�سق حركة
التغيري املعار�ضة نو�شريوان م�صطفى
�أربعة من �أع�ضاء احلركة يف الربملان �إىل
اال�ستقالة على خلفية مطالبتهم بتمليك
�شقق الربملان ب�أ�سمائهم غري قانونية"،
مبين ًا �أن "برملان الإق�ل�ي��م �شهد م��ن قبل
حاالت ال�ستقالة �أع�ضاء منه وقد اتخذت
اال�ستقاالت جمراها القانوين ومل حتدث
�أي �إ�شكالية كما كان احلال مع برملانيني
من التحالف الكرد�ستاين".

جامعة دهوك :عام  2011كان الأف�ضل بالن�سبة لأعداد طلبة الدرا�سات العليا
 دهوك /املدى
ذكر رئي�س جامعة ده��وك� ،أن عام
 2011املا�ضي كان الأف�ضل بالن�سبة
لأعداد طلبة الدرا�سات العليا ،منذ
افتتاح اجلامعة ولغاية الآن.
وقال ع�صمت حممد خالد �إن "هناك
ف��ر��ص� ًا ع��دي��دة لطلبة الدرا�سات
العليا ال��س�ت�ك�م��ال درا� �س��ات �ه��م يف
اخل� ��ارج ،ف�ف��ي الأع� ��وام ال�سابقة
كانت الفر�ص �ضئيلة ،وكان خروج
الطلبة �صعب ًا للغاية ،ف�ضال عن
وج��ود عدة عوائق �أمامهم� ،إال �أن
حكومة �إقليم كرد�ستان قدمت لهم
الكثري من الت�سهيالت".
و�أ�ضاف رئي�س جامعة دهوك ،انه
"مبوازاة تزايد ن�سبة الطلبة يف
اجل��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د ،ازداد وعي
الطلبة ب���ض��رورة احل���ص��ول على

� �ش �ه��ادات ع��ال�ي��ة ،ون�ح��ن كجامعة
ده� ��وك ن��دع��م �إي� �ف ��اد ال�ط�ل�ب��ة �إىل
اخل��ارج لإك�م��ال درا�ساتهم وتلقي

تربية علمية ومعا�صرة ،لكي نتمكن املتقدمة ،فلو مل نتمكن من �إر�سال و�أ�شار �إىل انه "يوجد لدينا الآن
من رفع م�ستوى جامعاتنا وطلبتنا طلبتنا �إىل اخلارج فلن نتمكن من  319طالب ًا يكملون درا�ساتهم يف
اخل��ارج ،كما �أعلن م�ؤخر ًا �أ�سماء
ومناهجنا �إىل م�صاف اجلامعات حتقيق ذلك".
نحو  300ط��ال��ب �آخ��ر ال�ستكمال
درا�ساتهم العليا يف اخل��ارج� ،إىل
جانب عدد كبري من الطلبة الذين
يدر�سون يف دهوك".
من جانبه ،قال مدير املركز الثقايف
واالجتماعي بجامعة ده��وك ،بيار
رم��زي� ،إن "مركزنا يقوم بت�أمني
قاعة ملناق�شة �أط��روح��ات الدبلوم
واملاج�ستري وال��دك�ت��وراه للطلبة،
ف �� �ض�لا ع ��ن ت��وف�ي�ر االحتياجات
ال���ض��روري��ة وت �ق��دمي الت�سهيالت
للطلبة ،وبعد مناق�شة �أطروحاتهم
نقوم بفتح الدورات التدري�سية لهم
لكي يتمكنوا من �إمتام �أطروحاتهم
على �أكمل وجه".
جامعيون  ..ار�شيف و�أع �ل �ن��ت وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي ب�إقليم كرد�ستان،
يف اخلام�س من �شهر كانون الأول
املا�ضي ،،عن �أ�سماء املقبولني �ضمن
املرحلة الثالثة من برنامج متكني
ال�ط�ل�ب��ة ال ��ذي ت�ع�ت�م��ده ال� ��وزارة،
و�ضمت �أ�سماء  247طالب ًا.
وكانت املرحلة الثانية من برنامج
متكني الطلبة يف �إقليم كرد�ستان
ق��د ��ض�م��ت اب �ت �ع��اث  2500طالب
وطالبة ال�ستكمال درا�ساتهم العليا
يف اخلارج.
ي��ذك��ر �أن��ه يتم �سنوي ًا تخ�صي�ص
 100م�ل�ي��ون دوالر �أم�ي�رك��ي من
ميزانية �إقليم كرد�ستان لربنامج
ال�ت�م�ك�ين ،ب �ه��دف �إر�� �س ��ال الطلبة
الراغبني ب�إكمال درا�ستهم ونيل
�شهادتي املاج�ستري والدكتوراه يف
اجلامعات العاملية املتقدمة ب�شتى
التخ�ص�صات.

