
تفقد رئي�س جامعة الدفاع للدرا�سات الع�سكرية 
اهلل، مقر معهد  الركن جميل كامل عبد  الفريق 
اللغات لالطالع على واقع التدري�س يف املعهد 
الذي يتم فيه تدري�س اللغات ال�رشقية والغربية 
الأخ��رى،  وال���وزارات  الدفاع  وزارة  ملنت�سبي 
وابتداأت اجلولة باإيجاز من عميد معهد اللغات 
هيكلية  عن  حممد.  زي��اد  حممد  الركن  اللواء 
نهاية  يف  وعر�س  والواجبات  واملهام  املعهد 

يتالءم  مبا  للمعهد  امل�ستقبلية  الروؤية  الإيجاز 
مع املنظور العام مل�ستقبل التدري�س والتدريب 
م�ستوى  بيان  اج��ل  وم��ن  ال��دف��اع،  وزارة  يف 
رئي�س  تفقد  املعهد  يف  والدار�سني  التدري�س 
الإنكليزية  للغة  الدرا�سية  ال�سفوف  اجلامعة 
مب�ستوياتها الثالث واللغة الأملانية والإيطالية 
له  كلمة  ويف  والرتكية،  والفار�سية  والرو�سية 
مع الكادر التدري�سي للمعهد اأكد رئي�س اجلامعة 
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  ����رشورة  على 
الذكية  التفاعلية  ال�سا�سات  ومنها  للتعليم 

اللغة،  مهارات  لتطوير  املعهد  يف  امل�ستخدمة 
واأكد على الطلبة بالهتمام باللغة كونها لأنها 
من اأ�سا�سيات اجلي�س ب�سبب كون ت�سليح اجلي�س 
تعترب  اأخ���رى  ناحية  وم��ن  متعددة  منا�سئ 
يتم  عندما  الطالب  مل�ستوى  الأ�سا�سي  املعيار 
اإيفاده اإىل اخلارج من اجل اللتحاق بالدورات 
الأخرى، ويف ختام  الدول  والتناف�س مع طلبة 
املوفقية  للطلبة  اجلامعة  رئي�س  متنى  اجلولة 
العطاء  من  املزيد  وبذل  مهمتهم  يف  والنجاح 

خدمة جلي�سنا البا�سل.

رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية يؤكد على 
ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتعليم اللغة
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بغداد -  الجورنال

التعليم العالي تعلن عن افتتاح قناة النخبة للطلبة من أصحاب معدالت 90 فأعلى

التربية تعلن الضوابط الخاصة للتقديم لالمتحانات الخارجية

الخارجية تعلن منح مليون ومئة ألف تأشيرة دخول حتى االن لزيارة  األربعينية

اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، الحد، اإعادة فتح قناة النخبة للطلبة من اأ�سحاب معدلت 90 فاأعلى للقبول يف كليات الرتبية 
الذين ظهر  "باإمكان الطلبة  اإنه  الر�سمي للوزارة حيدر العبودي، يف بيان  والرتبية الأ�سا�سية والإدارة والقت�ساد والقانون. وقال املتحدث 
لهم قبول مركزي التقدميعلى قناة النخبة من جديد للقبول يف كليات الرتبية والرتبية الأ�سا�سية والإدارة والقت�ساد والقانون"، مبينا انه 
"يف حال قبولهم على هذه القناة يتم اإلغاء قبولهم ال�سابق". وا�ساف العبودي اأن "اأخر موعد للتقدمي هو نهاية الدوام الر�سمي ليوم اخلمي�س 
املوافق 25 من �سهر ت�رشين الأول اجلاري". وكانت وزارة التعليم العايل قد اأعلنت قبول 130 الفا و927 طالبا وطالبة يف اجلامعات العراقية 

للعام الدرا�سي احلايل، ب�سمنهم 133 طالبا يف قناة النخبة .

بغداد -  اجلورنال اعلنت وزارة الرتبية، الحد، عن ال�سوابط اخلا�سة بال�سرتاك يف المتحانات اخلارجية، مبينة ان المتحانات اخلارجية �ستكون ح�رشا 
الدائمة لالمتحانات حددت يوم اخلمي�س الول  "اللجنة  العراق. وقال املكتب الإعالمي لوزير الرتبية حممد اقبال ال�سيديل، يف بيان ان  للطلبة يف داخل 
من ت�رشين الثاين احلايل، موعدا لبدء التقدمي لالمتحانات اخلارجية، على ان يكون يوم اخلمي�س املوافق ال�20 من كانون الول املقبل اآخر موعد للتقدمي". 
وا�ساف املكتب انه "مت حتديد ال�سوابط العمار امل�سموح لها للتقدمي للمرحلة البتدائية 18 �سنة ) اي مواليد ٢٠٠٠ وقبلها("، م�سريا اىل "حتمل الطالب دفع 

مبلغ مقداره 25000 دينار للمرحلة البتدائية، ومبلغ 50000 دينار لطلبة املرحلة الثانوية الراغبني بال�سرتاك يف المتحان اخلارجي".

الإمام احل�سني  اأربعينية  بالزيارة  الدخول اخلا�سة  �سمات  اإجراءات منح  ب�ساأن  بيانًا  الأحد،  اأ�سدرت وزارة اخلارجية،  بغداد -  اجلورنال  
)ع( للراغبني باداء الزيارة، م�سريًة اإىل منح مليون ومئة األف تاأ�سرية دخول حتى الن. وقال املتحدث با�سم الوزارة اأحمد حمجوب يف بيان 
الدخول  �سمات  منح  اإجراءات  ل�ستكمال  والقن�سلية  الدبلوما�سية  البعثات  يف  العاملة  كوادرها  جميع  با�ستنفار  اخلارجية  وزارة  "ت�ستمر   ،
اخلا�سة بالزيارة الأربعينية للراغبني يف الزيارة وبوترية مت�ساعدة ول �سيما يف �سفارتنا يف طهران واملكاتب املوؤقتة لغاية اليوم حيث 

بلغت مليون ومئة األف تاأ�سرية".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

الحتالل  منذ  ال�ساد�سة  العراقية  احلكومة  ولدة  قرب  مع   
برزت اأ�سئلة عدة حول احلكومة  الأمريكي للبالد عام 2003، 

واإمكانية جناحها وما �ستغريه.
ومن بني تلك الأ�سئلة م�سري الزعامات ال�سيا�سية التي عرفها 
العراقيون مع دخول اجلي�س الأمريكي وتناوبت على املنا�سب 
عالوي  واأي��اد  اجلعفري  اإبراهيم  مثل  البالد،   يف  التنفيذية 
واأ�سامة  الربيعي  وموفق  �سولغ  وبيان  املالكي  ون��وري 
اآخرين  وغريهم  احل�سني،  وحاجم  ال�سامرائي  واأياد  النجيفي 
"اخلط  املحلية  ال�سحافة  يف  عليهم  يطلق  ب��ات  ما  �سمن 
اخلمي�س  وي��وم  اجلديد".   "العربي  �سحيفة  بح�سب  الأول". 
اجلمهورية  رئي�س  اإحالة  عن  العدل  وزارة  اأعلنت  املا�سي، 
نوري  وهم  التقاعد  اإىل  الثالثة  ونوابه  مع�سوم  فوؤاد  ال�سابق 
اعترب  اإج��راء  وهو  ع��الوي،  واأي��اد  النجيفي  واأ�سامة  املالكي 
روتينيًا، فالثالثة عادوا من �سباك الربملان جمدداً يف دورته 
املكلف عادل عبد  الوزراء  تاأكيد رئي�س  الرابعة احلالية. ومع 
يف  نائب  اأي  اختيار  عدم  على  �سابقة  بيانات  يف  املهدي، 
ال�سابقني  امل�سوؤولني  ا�ستبعاد  وكذلك  احلكومية،  ت�سكيلته 
منها، ت�رّشبت معلومات عن اأن "املفاو�سات احلالية لت�سكيل 
احلكومة تت�سمن منا�سب تر�سية واأخرى للح�سانة والوجاهة 
بالربملان  تفز  مل  التي  تلك  خ�سو�سًا  �سيا�سية،  لزعامات 
اأي  يف  عليها  تفتح  قد  التي  الف�ساد  ملفات  من  لتح�سينها 

�سولغ  وبيان  الربيعي  وموفق  اجلعفري  اإبراهيم  مثل  وقت، 
وعدنان الأ�سدي واآخرين، وذلك يف وقت يطمح اآخرون بالعودة 
م�ست�سار  اأو  اجلمهورية  رئي�س  نائب  مثل  ت�رشيفية  ملنا�سب 
اأع�ساء  اأحد  اأو  �سيا�سي  حتالف  رئي�س  اأو  امل�ساحلة  �سوؤون 

الهيئة املرتبطة بالربملان".
"نوري  ف��اإن  املهدي،  عبد  مكتب  من  مقرب  م�سدر  وبح�سب 
يح�سلوا  لن  حتديداً،  النجيفي  واأ�سامة  عالوي  واأياد  املالكي 
حتركاتهم  ب��داأت  لذا  �سخ�سية،  ب�سفة  يديرونها  وزارة  على 
ما  وهو  اجلمهورية  لرئي�س  نواب  ملن�سب  العودة  اإىل  تهدف 
اأن  اإىل  م�سرياً  املا�سية"،  الأرب��ع  ال�سنوات  خالل  عليه  كانوا 
"باقر جرب الزبيدي هو الآخر حترك خالل الأيام املا�سية لنيل 
من�سب ت�رشيفي اأو ا�ست�ساري، وهو ما يعتربه ا�ستحقاقًا �سمن 
ما يعرف اخلدمة اجلهادية"، يف اإ�سارة اىل �سنوات املعار�سة 

�سد نظام �سدام ح�سني.بح�سب موقع العربي اجلديد.
�سعدون  لدورتني  ال�سابق  الدفاع  "وزير  اأن  اإىل  امل�سدر  ولفت 
الدليمي، من �سمن ال�سخ�سيات التي دخلت على خط احل�سول 
على منا�سب رفيعة، وكذلك فالح الفيا�س وحممد الكربويل". 
وك�سف عن اأن "حماولتهم مل حتقق تقدما حتى الآن واأن عبد 
اأن  التهرب منها"، معترباً  اأو  بالرف�س  ال�سغط  يواجه  املهدي 
مبلفات  �سدهم  م�ستقبلي  حترك  اأي  لوقف  هي  "م�ساعيهم 
ذكرت  ال�سياق،  يف   ."2003 عام  منذ  بها  يتورطون  ف�ساد 
العملية  القدمية يف  "ال�سخ�سيات  اأن  العبيدي،  النائبة جميلة 
ال�سيا�سية، هي التي جذبت اأ�سوات املواطنني يف النتخابات 

الربملانية املا�سية وهي من تتحكم بالو�سع احلايل وعملية 
"الأع�ساء اجلدد  اأن  اإىل  املنا�سب"، م�سرية  املحا�س�سة على 
اإىل  اأق��رب  هم  ب��الأح��زاب،  حديثًا  وامللتحقني  الربملان  يف 

البيادق".
وتابعت اأن "الوجوه التي تتحكم بالعمل والأجواء ال�سيا�سية، 
ولي�س  خارجية،  جهات  من  مدعومني  اأنهم  طاملا  تتغري  لن 

اإمنا اجلهات  اأو برملان،  اأو قانون  ال�سعب من يتحكم ببقائهم 
يرحل.  ومن  يبقى  من  وتختار  تت�رشف،  التي  هي  اخلارجية 
وقد ا�ستطاعوا خالل الأعوام املا�سية حتريف الد�ستور، و�سحب 
اإرادة ال�سعب". اأما النائب جمعة العطواين، فذكر اأن "من يحال 
اأنه اعتزل  ال�سيا�سي بالعراق، ل يعني  التقاعد يف العمل  على 
ال�سيا�سة، فالتقاعد يف ال�سيا�سة هو اإجراء طبيعي، ولي�س اأكرث 

اجلمهورية  ورئا�سة  الدولة  به  تعمل  واإداري  لغوي  تعبري  من 
"الوجوه  اأن  اإىل  لديها"، لفتًا  اأعمال املوظفني  عندما تنتهي 
يتم  وقد  الدولة،  اأغلبية مفا�سل  ت�سيطر على  تزال  ما  القدمية 
املنا�سب  من  ح�س�سها  اأخذ  اأجل  من  جديد  من  ا�ستقطابها 
اأن  واأ�ساف  ب�سيط".  بتعديل  ال�سابقة  املنا�سب  اإىل  والعودة 
احلال  كذا  املنتهية،  ال�سخ�سيات  من  يعد  اجلعفري  "ابراهيم 
النتخابات  مناف�سة  يدخال  مل  فهما  الزبيدي،  جرب  باقر  مع 
اأ�سامة النجيفي واأياد عالوي ونوري  اأما  الربملانية الأخرية، 
اأع�ساء  الآن  وهم  بالنتخابات،  الربملان  يف  ففازوا  املالكي 
يف  اجل��دي��دة،  احلكومة  يف  منا�سب  لهم  يكون  ورمب��ا  فيه، 
حال تعلق الأمر بال�ستحقاق النتخابي". ومل يكتف ابراهيم 
يف  ع�سواً  ظل  بل  احلكومة،  رئا�سة  يف  مبن�سبه  اجلعفري 
ب�سفة  العبادي  حيدر  حكومة  يف  و�سارك  لدورتني،  الربملان 
وزير للخارجية. واحلال ينطبق على نوري املالكي الذي كان 
لرئي�س  نائبًا  ي�سبح  اأن  قبل  �سنوات  لثماين  للحكومة  رئي�سًا 
الطموح  ي�ستمر  فيما  التقاعد،  اإىل  اأخ��رياً  واأحيل  اجلمهورية، 
ملن�سب جديد. واحلال ذاته على اأ�سامة النجيفي واأياد عالوي 
وباقر جرب الزبيدي و�سليم اجلبوري وغريهم، ول يبدو للوجوه 
اأن  املفرت�س  من  التي  اجلديدة،  احلكومة  يف  ح�سوٌر  القدمية 
ي�سكلها عبد املهدي، الذي تنقل بني وزارات وهيئات واأكرث من 
من�سب �سيادي، لكن مراقبني يرون اأن عودة "�سقور الأحزاب" 
قد ت�سبح واقعًا يف حال ف�سلت حكومة عبد املهدي، وتبديل 

وزراء جدد باآخرين قدامى، بحجة اخلربة.

صقور األحزاب السياسية تسعى لمناصب تشريفية واستشارية
بغداد -  متابعة


