
 تييزداد الهييّوة اأت�شيياعًا �شيييئًا ف�شيييئًا بيين املواطنيين 
وال�شلطييات يف اإقليييم كرد�شتييان، فقلما جتييد ت�رصيح 
م�شوؤول �شيا�شي مل ُيغ�شب املواطنن الذين يتظاهرون 
احتجاجًا على �شييوء الأو�شاع يف ال�شليمانية ،م�شعود 
بييارزاين رئي�س اإقليم كرد�شتان بعييث خالل خطاب له 
مبنا�شبيية حترييير بع�شيقيية يف ال�شابع ع�رص ميين ال�شهر 
احلييايل بر�شاليية اإىل متظاهييري ال�شليمانية واملناطق 
املحيطة بها ميين دون اأن ي�شميهم، م�شّبهًا التظاهرات 

بالدبكة.
وقييال بارزاين يف ر�شالته: "ارق�شوا، ا�شتموا، افعلوا ما 

ت�شاوؤون.... لن يح�شب لكم اأي ح�شاب".
وكانييت هييذه الر�شاليية كافييية لتحدث هييوة اأخرى يف 
وال�شلطييات،  املتظاهرييين  بيين  ال�شائكيية  العالقييات 
وكان رّد فعييل املواطنيين عليها هييو تنظيم تظاهرات 
اأكيير، ف�شال عن اإبييداء املئات من التعليقييات الهزلية 
و�شنييع الع�رصات من ال�شييور والفيديوهييات ال�شاخرة 
حولهييا، وو�شييل الأمر اإىل توقعهم ظهييور اأزمة جديدة 
يف الإقليم بعد ت�رصيح بارزاين وهي اأزمة قلة مناديل 

الدبكة وارتفاع اأ�شعارها يف اأ�شواق كرد�شتان.
وعندما انطلقت التظاهرات التي يقودها املعلمون يف 
مدينة ال�شليمانية يييوم ال�شبت املا�شي، بداأت بالدبكة 

وعزف املو�شيقى وذلك كتحٍد خلطاب بارزاين.
ولكيين العر�ييس الكبيير كان علييى �شفحييات مواقييع 
التوا�شييل الجتماعييي التييي �شنييع فيهييا العديييد من 

الفيديوهييات حييول ت�رصيييح بارزاين، ويظهيير يف اأحد 
الفيديوهات �شخ�س يتغنى بانعدام الرواتب على حلن 
اأغنييية �شائييدة وتظهر بيين حن واآخر �شييور م�شوؤويل 

الإقليم وهم يرق�شون الدبكة.
هذا هييو الو�شع يف اقليييم كرد�شتييان الآن، فاملناطق 
التي تخ�شييع ل�شلطة الأغلبية وحلركة التغير ،الحتاد 
الوطنييي الكرد�شتيياين ت�شهييد مقاطعيية عاميية ب�شبييب 
الأزمييات وتاأخيير الرواتييب با�شتثناء عدد ميين الدوائر 
اخلدمية العامة مثل امل�شت�شفيات واملوؤ�ش�شات الأمنية 
التييي ت�شهييد دوامييا منتظما، امييا املناطييق اخلا�شعة 
الكرد�شتيياين  الدميقراطييي  للحييزب  الأكرثييية  ل�شلطيية 

فالدوام فيها طبيعي.
واختييل نظام توزيع الرواتييب يف كرد�شتان منذ بداية 
عييام 2014 عندمييا قطعت احلكوميية املركزية ح�شة 
القليم ميين امليزانييية ورواتب املوظفيين بحيث كان 
املوظفييون يت�شلمييون الرواتييب مييرة كل ثالثيية اأ�شهيير 
فيما اتبع الإقليييم منذ بداية العام احلايل نظام توفر 
الرواتييب الييذي يق�شييي مبنييح ربييع او ن�شييف الراتييب 
للموظفيين، اإل اأن الرواتييب ح�شب هذا النظييام اأي�شًا ل 
يتم توزيعها يف وقتها وتتاأخر يف الغالب اإىل مرة كل 

)40( يوما او مرة كل �شهرين.
وو�شط الأجواء املتاأزمة يف الإقليم ل يفهم اأحد الآخر، 
فبع�ييس امل�شاركيين يف التظاهييرات هييم ميين الوجوه 
ال�شيا�شييية ونييواب الحييزاب امل�شاركيية يف احلكومة، 

فيكتييب املواطنون اأحيانا "كنييا نظن ان احلكومة هي 
التي جيياءت تتظاهر �شد املواطنيين ب�شبب كرثة عدد 
النييواب واع�شاء الفييروع احلزبية هنيياك". ومل مير اي 
من ذلك دون تعليق املواطنن، فمن اوجه كثرة تظهر 
الهييوة وانعييدام الثقة بيين املواطنن وال�شلطيية، ال ان 

معظم الفجوات اأ�شبحت نكاتا بالن�شبة للمواطنن.
�شباح �رصدم، احييد املعلمن املحتجن والذي ي�شارك 
يوميييا يف التظاهرات، كتب علييى ح�شابه يف في�شبوك: 
"رئي�ييس الإقليييم لديه عتب ونائبييه لديه عتب، رئي�س 
احلكوميية لديه عتب ونائبه لديه عتب، رئي�س الرملان 
لديييه عتييب ونائبييه لديه عتييب، النييواب لديهييم عتب، 
الييوزراء لديهييم عتب، جميييع الحزاب لديهييا عتب، اذا 
اجمعييوا عتبكييم يف كتاب و�شلموين اييياه لأو�شله على 
ظهر ناقلة نفط اىل هوؤلء املواطنن امل�رصدين الفقراء 

املنكوبن واعدكم باأن جند حال مل�شكلتكم".
وتتمثييل اأبرز مطالب املتظاهرييين يف منحهم الرواتب 
وهي اما قليلة او تتاأخر كثرا، وكتبت �شفحة )احول( 
وهييي احدى ال�شفحييات ال�شاخرة: "يف املييرة ال�شابقة 
التي ت�شلمت فيهييا الراتب ا�شرتيت به حفاظات لبني، 

لعلي هذه املرة اأزوجه به".
وو�شلييت الو�شيياع اىل حد توؤيد الأكرثييية حال �شلميا 
حل�شمهييا وا�شتحييدث حييول ذلييك العديييد ميين النييكات 
والفيديوهييات ال�شاخرة، ولكن ي�شتد النقا�س يف بع�س 
الحيييان حييول ال�شبييب وراء ات�شاع الهييوة يف العالقة 
بيين املواطنيين وال�شلطة ومليياذا ت�شبييح ت�رصيحات 

ال�شيا�شين اأكرث تعنتا.
يف  امل�شاركيين  احييد  �شمييد  اآكييو  املهند�ييس  ويييرى 
التظاهييرات اأن ال�شبيياب وراء ذلييك كثييرة، ولكيين قد 
تكييون ال�شبيياب القت�شادييية واملعرفييية وال�شيا�شية 
اكرثهييا تاأثرا، وقييال، لقد دفع تطلييع النا�س امل�شتمر 
يف العييوام املا�شييية اىل الييرثوة النفطييية للو�شييول 
اىل غايتهييم يف تاأميين راتييب دون ان ميار�شوا عمال، 
مما دفع املجتمع عمومييا اىل ان ت�شبح الأغلبية فيها 

موظفن يت�شلمون الراتب دون ان يقوموا بعمل.
واأ�شيياف، مل تتييوان الحييزاب يف تعييين املواطنيين 
للح�شول على اأ�شواتهم دون الكرتاث للحاجة اىل تلك 
التعيينييات من عدمهييا، اإن هذه الطريقيية القت�شادية 

جتعل من ال�شلطة ابا ومن ال�شعب ابنا ك�شول.
وي�شييور اآكييو الو�شع احلايل بقوله، "يييرى امل�شوؤولون 
اأنف�شهييم كرعاة للنا�س ويعتييرون النا�س عالة عليهم، 
وبذلييك يعتييرون اأنف�شهم اعلى مرتبيية منهم ول توجد 

اآلية توحد بن اجلانبن".
وعمييق وجييود الآراء املختلفيية النقا�ييس، وحييول ذلك 
يييرى ال�شحفي اآزاد عثمان الييذي يقيم يف مدينة كالر 
ان، انعييدام الثقة ال�شيا�شييية يف القليم اأمرا قائما وان 
امل�شكليية الأكيير هييي اأن اجلييزء الكر ميين املواطنن 
مل يعييودوا يوؤمنييون بوعييود واأقييوال ال�شيا�شييين مثل 
بييارزاين، ويبدو يف املقابل ان بييارزاين ل يويل اأهمية 

ملا تقوله هذه الطبقة من املواطنن املحتجن.
واأ�شاف ،كالم بييارزاين هذا وتبعاته اأن دل على �شيء 
فانييه يدل علييى الهوة والفجييوة بن النخبيية احلاكمة 
واملواطنيين، وان مثييل هييذه الت�رصيحييات اإمنا تعمق 
الفجوة اكرث يف حن �شعفت ثقة املواطنن بال�شلطات 
يف الإقليييم اكرث من اأي وقت م�شييى، وان التفوه مبثل 

هذا الكالم يزيد من خيبة املهم اكرث.
وتكمن م�شكلة مثل هييذه اخلطابات بالن�شبة للكثرين 
مميين يفكرون مثل اآزاد يف انها �شطحية جدا وت�شتخف 
بالحتجاجييات مييا يعتيير معيبا ل�شيا�شييي حمنك يف 
ذلييك املن�شب مثل بارزاين، ويقول اآزاد، يبدو انه ادرك 
ب�رصعيية خطيياأه هذا حيييث ا�شدر بعييد ايام بيانييا اراد 
من خاللييه امت�شا�ييس الحتجاجات وتبعييات كالمه 

واحتوائه.
وعر بييارزاين يف بيان مكتوب ن�رصته و�شائل الإعالم 
يف الع�رصييين من ال�شهر احلييايل عن موقفه بهدوء اأكرث 
وقييال "كاأي مواطن كرد�شتاين، امتنييى ان حتل جميع 
هذه الأزمات وامل�شكالت وب�شكل نهائي، ولكن ا�شباب 
اإذا كان حييل الأزمييات  امل�شييكالت احلالييية كثييرة... 
ال�شيا�شييية الداخلييية يف اإقليييم كرد�شتان عنييدي، فقد 
دعييوت الأحزاب ال�شيا�شية لالجتماع مرات، اإل اأنهم مل 

يح�رصوا بذرائع خمتلفة".
ولكن هناك من يعزو جذور انعدام الثقة اىل زمن ابعد، 
وحول ذلك قال الدكتييور يا�شن �رصد�شتي ال�شتاذ يف 

جامعيية ال�شليمانييية واملخت�ييس يف جمييال التاريخ ، 
الفجوة بن املواطنيين وال�شلطات يف اقليم كرد�شتان 
هييي ب�شبب الف�شييل ال�شيا�شييي والداري واملييايل الذي 
كان م�شييدره ال�شلطة ال�شيا�شية والتييي احبطت النا�س 
متامييا عن حتقيق حييياة جديييرة و�رصيفيية وان�شانية، 
وقد ا�شبحت ال�شلطات والطبقة احلاكمة يف كرد�شتان 
طبقيية فا�شدة وطفيلييية �شكلت خطرا كبييرا على حياة 
النا�ييس واأ�شبحت م�شدرا لأزمة مالييية كبرة وخلقت 
ا�شتمييرارا  بقائهييم  يييرون يف  فهييم  الرواتييب  انعييدام 

لالزمات.
وبخييالف ذلييك تعييزو �شيياكار ال�شيييخ عزيييز املحلليية 
الت�شويييق  جمييال  يف  الدكتييوراه  وطالبيية  ال�شيا�شييية 
ال�شيا�شي يف كلية الدارة يف جامعة ال�شليمانية اجلزء 
الكيير من ال�شبيياب اىل انعدام الوعييي ال�شيا�شي لدى 
املواطنيين وا�شتغييالل ال�شعب يف النتخابييات و�رصاء 
اأ�شواتهييم كو�شيليية لإ�شفيياء ال�رصعييية علييى اأنف�شهييم 
والو�شييول اىل ال�شلطيية وبعييد ذلك التمل�ييس من تنفيذ 
الوعود التي قطعتها الحزاب ومر�شحوها على اأنف�شهم 

اأثناء احلمالت النتخابية.
الفجييوة  ال�شبيياب لت�شيياع  ،اأبييرز  �شيياكار  وتلخ�ييس 
بيين املواطنيين وال�شلطيية بقولهييا، النيييل ميين اب�شييط 
حقييوق ال�شعييب وهييو ال�شتيييالء علييى رواتبهييم حتت 
م�شمييى التوفر، وحييدوث فارق كبر بيين امل�شوؤولن 
واملواطنن بحيث ينعم ميين ميتلك ال�شلطة بالرفاهية 

فيمييا يعيياين الآخييرون ميين تييدٍن كبيير يف م�شتييوى 
املعي�شة.

لي�س من الوا�شح كم �شتت�شع الهوة بن ال�شعب وال�شلطة 
ولكيين من يتحدثون عن اأ�شبابهييا يبحثون فيما بينهم 
احلزم املقرتحة لإ�شالح الفجوة بن ال�شعب وال�شلطة.
ويييرى اآكلو �شمد ان احلل اجلذري هييو عند املواطنن 
اأنف�شهييم ويكمن يف ان يبحث النا�س عن اعمال منتجة 
القطيياع احلكومييي  التعيينييات يف  اللجييوء اىل  بييدل 
ويقييول، يجب علييى املواطنيين ان ين�شغلييوا بالزراعة 
والأعمييال اليدوييية والجتاه نحو ال�شناعيية، مادامت 
البنييية التحتييية على هذا النحو �شيبقييى نوع احلكومة 

كما هو فال تختلف النتائج مهما كانت ال�شخ�شيات.
امييا اآزاد عثمييان فييرى ان جتاوز الو�شييع يحتاج اىل 
حميياولت جدييية ول�شيما من قبييل النخبيية احلاكمة 
وال�شيا�شييية يف الإقليييم وذلييك عيير حتقيق جييزء من 
مطالييب املواطنيين ان مل يكيين جميعهييا وامل�شاوميية 
فيمييا بينهم وان ر�شالة بارزاين الخرة فيها نوع من 

الدراك خلطورة الو�شع.
ولكيين بالن�شبة ل�شاكار ال�شيخ عزيز فان تغير الو�شع 
يتطلييب وجود عالقيية جيدة ووا�شحيية و�شحيحة بن 
ال�شعييب وال�شلطيية وتييرى �ييرصورة ا�شتفييادة الأحزاب 
ميين اأخطائهييا التاريخييية وعييدم تكرارهييا، كما يجب 
علييى الحزاب ان تقييدم م�شلحة ال�شعييب والوطن على 

م�شاحلها.

 
وبتو�شعيية القبييول يف اجلامعييات �شيجنييي من خالله 
هييوؤلء الطلبة ثمييار درا�شتهم النظرييية والعملية وفق 
بالإحبيياط  ال�شعييور  دون  الدقيقيية  اخت�شا�شاتهييم 

والياأ�س لأنهم انتموا اىل الدرا�شة املهنية. 
  مدييير العدادية املركزييية املهنية للبنن يو�شف طه 

�شكران قال ،
 تاأ�ش�شت مدر�شتنا عام 1939 ، وفروع الدرا�شة مهمة 
جييدا وتتنا�شب اخت�شا�شاتها مييع  حاجة املوؤ�ش�شات 
والييوزارات احلكومييية من اإدارة عاميية ومالية ونظام 
حما�شبييي وادارة الكرتونييية التي بداأنييا تدري�شها يف 
العييام 2012 وهييي مزيييج بيين الق�شميين التجيياري 
واحلا�شييوب، وخريجوهييا يرفييدون الدوليية بخراتهم 
يف م�ييرصوع احلوكمة اللكرتونية املزمع تطبيقها يف 
مفا�شييل مهمة من دوائرنا احلكومية، ولذلك ل بد من 
الهتمام بطلبة التعليم املهني الذين يرتقي م�شتواهم 
اىل طلبيية اجلامعات نظرا لتطييور مناهجهم الدرا�شية 

وتطبيقاتها العملية من اجل ا�شتثمارهم يف احلياة 
العملية

 واأو�شييح مدييير ق�شييم ال�شييوؤون العلمييية يف املديرييية 
العامة للتعليم املهنييي الدكتور اح�شان كاظم عبا�س، 
يعييد العراق من اوائل دول ال�رصق الو�شط التي در�شت 
التعليييم املهنييي، وبييرزت فكرتييه لأول مييرة يف عهد 
الييوايل مدحت با�شا عام 1860، وبعدهييا بداأ التعليم 
املهنييي ينمو ببطء ، ويف العييام 1930 ت�شكلت دائرة 
�شميين وزارة الرتبييية تعنييى بالتعليييم املهنييي، ويف 
ال�شبعينيييات �شييدر قانييون خا�ييس بالتعليييم املهني 
وا�شبحت هيئيية م�شتقلة وكانت متييد ال�شوق بالأيدي 
العامليية وكذلييك دوائيير الت�شنيع الع�شكييري، ويتوجه 
عييدد كبر ميين الطلبة املتخرجيين اىل املعامل لنهم 
اكييرث تاأهيييال للعمل، وي�شيييف عبا�س، بييداأ الطلب يف 
الت�شعينيات على اليييدي العاملة يتذبذب، ويف العام 
2003 انتهى �شوق العمل والقطاع اخلا�س، وا�شبح 
خريجونييا يف ماأزق ب�شبب �شعف حاجيية ال�شوق لهم 

وخلراتهم وموؤهالتهم.
 وا�شييار عبا�ييس ،الدرا�شة املهنية ت�شييم خم�شة اق�شام 
ا�شا�شييية هييي: التجيياري وي�شتمييل على ثالثيية فروع 
وادارة  وال�شياحيية  العمييال،  ،ادارة  املحا�شبيية  هييي 
الفنييادق، والق�شييم ال�شناعييي الييذي ي�شتمييل على 25 
فرعا، وق�شم الفنييون التطبيقية الذي ي�شم فن الرتبية 
ال�رصييية ، وفيين الديكييور، وق�شييم احلا�شييوب وتقنييية 
املعلومييات الذي يتكون من اربعيية فروع هي جتميع 
الدارة  احلا�شييوب،  �شبييكات  احلا�شييوب،  و�شيانيية 
اللكرتونييية واجهييزة الهاتف واحلا�شييوب املحمولة، 

والق�شييم الزراعييي الذي تكييون درا�شته عاميية، واغلب 
هييذه الق�شييام �شهدت وواكبييت التطييورات التقنية يف 
ا�شتحييداث فييروع جديدة مثييل فروع الجهييزة الطبية 
و�شيانيية امل�شاعد الكهربائية والطباعة وتكنولوجيا 
العييالم والبنيياء وميكاترونك�ييس �شيييارات و�شيانيية 

منظومات الليزر يف الق�شم ال�شناعي وفرع الإدارة.
  وتقييول مديييرة العدادييية املركزية املهنييية للبنات 
نييران عبد الكييرمي عوين،تاأ�ش�شت مدر�شتنييا يف العام 
الييذي تكون درا�شته  1957، وفيهييا الق�شم التجاري 
عاميية يف ال�شييف الول ويتخ�ش�ييس الطلبيية ح�شييب 
وادارة  املحا�شبيية  بيين  الثيياين  ال�شييف  يف  الرغبيية 
العمييال، وهناك ق�شييم الفنون التطبيقييية الذي يعنى 
بالدرا�شيية الكادميييية وكذلييك الدرو�ييس التخ�ش�شية 
النظرييية والعملييية مثييل اخلياطة والت�شميييم والطبخ 
وتغذييية الطفل وغرها وهو خا�ييس بقبول الطالبات 
ح�ييرصا، وتوجييد لدينييا خمتييرات خا�شيية بالدرو�س 
العملية تطبق فيها الطالبات ما تعلمنه نظريا، وترز 
املواهييب املكبوتة من خالل هييذه الن�شاطات العملية 
لدى بع�ييس الطالبات، فتتم رعايتهييا و�شقلها، ومنذ 
تاأ�شي�ييس مدر�شتنا واىل الآن برزت الكثر من املواهب 
يف الر�شييم والت�شميييم واخلياطيية واأخييذن الطالبييات 
مواقعهن يف احلياة العملية، وهذا هو طموحنا بتوفر 

كوادر تدري�شية تهتم باجلوانب العملية لطالباتنا. 
واأو�شييح عبا�ييس، اأن الكييوادر التدري�شييية التييي تعمل 
يف املدار�ييس املهنييية ميين اأف�شييل الطاقييات الب�رصية 
املوؤهليية لهذه الدرا�شة ولهم خييرات طويلة يف جمال 
التييي  التقنييية  التطييورات  تخ�ش�شاتهييم، ويواكبييون 
طييراأت على املناهج من خييالل م�شاركتهم يف دورات 
متخ�ش�شيية، وكذلييك العتماد علييى قدراتهييم الذاتية 
وتطويرها من خالل الكتب وو�شائل الت�شال املتاحة 
الآن، وميين ال�رصوري توعية املواطيين العراقي مبدى 
اأهمييية الدرا�شيية املهنييية وت�شجيييع الن�شمييام اليها، 
والتعريييف مبييدى اأهمييية اأق�شامها وال�شتفييادة منها 
يف احلياة العملية، وبداأت مديريتنا تقوم بجولت يف 
املدار�س املتو�شطة للتعريف باأق�شام الدرا�شة املهنية 
ليكون الطالب على علم  بهذه الدرا�شة ويكون اختياره 
نابعا ميين رغبته، وملوقعنا اللكييرتوين دور كبر يف 
تعريييف الطالييب بكل مييا ي�شدر من قييرارات ومواعيد 
امتحانييات، كمييا ن�شتقبل م�شاكل الطلبيية ويرد عليها 

خمت�شون  حللها.
 وبينت مدر�شيية العلوم التجارية بيداء خليل ،ل يوجد 
تن�شيق يف التغرات التي طراأت على املنهج لن هناك 
تكرارا يف املادة بن املرحلة الوىل والثانية، ا�شافة 
اىل ان هذه التغرات فيها �شعوبة على الطالب، لأنها 

مل تيياأت له تدريجيا، مطالبيية باأن تكون هناك دورات 
تطويرييية للكييوادر التدري�شييية لتواكييب التطييور الذي 

يح�شل يف املناهج.
واأو�شحييت مدر�شيية تطبيقييات احلا�شييوب ر�شييل عبييد 
املنعييم، تقليييل ح�ش�ييس مييادة احلا�شوب ميين خم�س 
ح�ش�ييس اىل واحييدة يعييد م�شكليية بالن�شبيية للمدر�س 
والطالييب، وذلييك لأن مادتنا ت�شمل اجلوانييب العملية 
واحل�شيية الواحييدة ا�شبوعيييا ل تكفي من اأجييل اإكمال 
املييادة و�رصحهييا وتو�شيحهييا بالتف�شيييل للطييالب، 
بالتزاميين  مييع عييدم توفيير كتيياب مطبييوع باملنهج، 
ولذلك يتييم ا�شتن�شاخه كملزمة، وبع�ييس الطلبة يجده 
مكلفييا، ل�شيمييا من يعمل ميين اأجل توفيير م�شاريف  

درا�شته. 
  ويقييول مدر�ييس ادارة امل�شاريييع وت�شميييم املواقييع 
م�شلييم عبد احل�شن، عدم التن�شيق بن وزارتي الرتبية 
والتعليييم هييو الييذي ي�ييرص باملتخرجيين لأن هنيياك 
اعييدادا ل ي�شتهييان بها تتخييرج كل عام ميين الدرا�شة 
املهنييية ول يبييايل بهم اأحد، وهناك نظييرة ا�شت�شغار 
للتعليييم املهنييي وكفاءاتييه، ونقييرتح ان تييويل وزارة 
الرتبييية اهتماما اأكر بهوؤلء الطلبيية وبتخ�ش�شاتهم 
الدقيقيية التي ميين املمكن ان ترفييد مفا�شل مهمة يف 
الييوزارات واملوؤ�ش�شييات ، وان يراعى توفيير احلا�شبات 

للطلبيية التييي يعتمييدون عليهييا يف درا�شتهييم العملية 
،ويقييول رئي�س ق�شييم الدارة اللكرتونية حيدر فار�س 
جا�شم، يعييد ق�شمنا من الق�شييام احليوية التي تواكب 
التطييورات التكنولوجييية احلديثة وكان هنيياك اقبال 
كبر من الطلبة لختيار هذا الق�شم اميانا منهم باأنهم 
�شيالقييون الهتمييام يف كل مييكان، ال انهييم فوجئوا 
بعييدم قبولهم يف الكليات لعدم وجود ق�شم متخ�ش�س 
يف هييذا املجال، وهييذا ما اأحبط الطلبيية كثرا، وقد ل 
ي�شهييد العام املقبل توجها من الطلبة للدرا�شة يف هذا 

الق�شم.
 ويبيين عبا�ييس، منييذ العييام 2006 بييداأت املناهييج 
مرحليية التطوير ومواكبيية التكنولوجيا احلديثة، ومن 
املفرت�ييس ان مي�شييي طلبيية الدرا�شة املهنييية ن�شف 
مييدة درا�شتهم يف املخترات والور�ييس من اجل ك�شب 
املهييارة املهنية، ال ان الزمة املالية حالت من توفر 
جميع امل�شتلزمات التي يحتاجها الطلبة يف درا�شتهم 
العملييية، ونقييرتح بتو�شيييع مقاعد القبييول لن قبول 
الع�رصة الوائل على العراق يعد م�شكلة كبرة لن هذه 

الن�شبة ل تتنا�شب مع اعداد الطلبة املتخرجن. 
 واأ�شيياف ، عييدم قبييول الطلبيية املتخرجيين خ�شييارة 
للدوليية، وقييد اأدى هييذا الميير اىل عييزوف الطلبيية عن 
الدرا�شيية املهنييية مييا جعل بع�ييس ميين مدار�شنا غر 
قييادرة على اكمييال طاقتها ال�شتيعابييية، ففي بغداد 
توجييد 100 مدر�شيية مهنييية وتختلييف كل واحدة عن 
الخييرى بطاقتهييا ال�شتيعابييية، فمدر�شيية البي�شيياء 
املهنييية  للبنيين علييى �شبيييل املثييال، تبلييغ طاقتها 
ال�شتيعابييية 200 طالب وفيها101 طالب، ومدر�شة 
طاقتهييا  تبلييغ  للبنييات  املهنييية  الكييرى  خديجيية 
ومدر�شيية  طالبيية،   234 وفيهييا   250 ال�شتيعابييية 
الزعفرانييية ال�شناعييية للبنيين تبلييغ طاقتهييا 200 
وفيهييا 173 طالبييا.  واأو�شحت مدر�شيية الريا�شيات 
والتخطيييط والألوان ب�شمة نور، تعتمد طبيعة درا�شتنا 
على الذوق والفن والح�شا�س ونبداأ بتعريف طالباتنا 
بييالأدوات التييي نحتاجهييا يف درا�شتنا مثييل القالم 
الييورق ومالءمتييه مييع كل عمييل  وانواعهييا وكذلييك 
معيين، ومن خالل خرتنا نتمكيين من معرفة الطالبة 
املوهوبة من م�شكة القلم ور�شم اخلطوط، فرنكز عليها 
ميين اأجل تنمية موهبتها، ونعلييم الطالبات الأخريات 
ال�شا�شيييات ميين اجل الو�شييول اىل مراحييل متطورة، 
ورغييم �شعييف املوازنة املالييية وعدم اعطيياء ال�شلفة 
ال�شنوييية ال ان خمتراتنييا مل تتوقف فبجهود اجلميع 
وبالعتميياد على الذات ا�شتمرت درو�شنا العملية على 
اكمييل وجييه، وتغلبنا على نق�س الكتييب املنهجية من 
خالل ن�رص كتب جميع اق�شام املدر�شة ومراحلها على 
املوقع اللكييرتوين للمدر�شة ليت�شنى جلميع الطالبات 

خوفا من تأثيره في سلوكياتهم

تعمق الهوة بين المواطن والحكومة..

النكتة السياسية في كردستان تسخر من االزمات في االقليم

طلبة المدارس المهنية.. مطالبات بقبول أوسع في الجامعات
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اجتمعت اآراء طلبة 
املدار�س املهنية على 

�سرورة تو�سعة قبولهم 
يف اجلامعات العراقية 
مبا يالئم تخ�س�ساتهم، 

كي يتمكن احلا�سلون 
منهم على معدالت 

عالية من القبول دون 
االقت�سار على اخلم�سة 

االوائل على العراق، 
فهذا العدد ال�سئيل ال 

يتنا�سب واعدادهم 
الكبرية ومبختلف 

االخت�سا�سات
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