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الرئيـ�س بـارزانـي :ال يجوز لأي طرف في ال�سلطـة
�أو المعار�ضة و�ضع �شروط م�سبقة
� أرب��ي��ل -ال�سليمانية� /سالي
جودت و PUKmedia
دعا رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاني
الأط ��راف ال�سيا�سية الكرد�ستانية كافة الى
و�ضع م�صلحة كرد�ستان العليا فوق اي اعتبار
�آخر ،واللجوء الى الحوار بدون �شرط ك�سبيل
الى حل الم�شاكل.
وقال خالل ا�ستقباله في منتجع �صالح الدين،
وفد ًا من مجموعة حماية ال�سالم �ضم مجموعة
من الن�سوة التابعات لمجموعة �أيديولوجية
الفكر المختلف� .إنني لم �أكن منحاز ًا في �أي من
بياناتي الى ال�سلطة ،نحن �أخوة وكلنا �شعب
هذا البلد ولدينا حقوق على بع�ضنا البع�ض،
فالمعار�ضة لها الحق في طلب ال�سلطة ،ولكن
�ضمن القنوات ال�شرعية ،وال يجوز لأي طرف
في ال�سلطة �أو في المعار�ضة و�ضع �شروط
م�سبقة  ،وهنا �أ�س�أل �س�ؤاال واحدا ،هل و�ضع
كرد�ستان على تلك ال�شاكلة في �أن نكون غير
مبالين؟ ،ولماذا يجب �أن نكون مثل تون�س
وم�صر؟ ،لماذا ال نكون مثل جنوب ال�سودان؟
و�أ��ض��اف �أن��ه ما ك��ان يجب للو�ضع �أن يكون
بهذا ال�شكل� ،صحيح هناك �آراء مختلفة بين
�أبناء �شعب كرد�ستان ،ولكن و�ضعنا ح�سا�س
جدا ما كان يجب ان ي�صل الى هذا الحد.
وعبر الرئي�س بارزاني بح�سب موقع رئا�سة
الإقليم عن �سعادته للدور الكبير الذي ت�ضطلع

به ال�م��ر�أة وق��ال  :ال�م��ر�أة ف��ي كرد�ستان كان
لها دور رئي�سي في كل الأوق��ات ،و�إذا لم تكن
هناك ن�سوة بطالت ،لما �أ�صبح هناك رجال
�أبطال مثل الآن ،لذلك �أنا واثق ب�أنكن �سوف

تقمن ب��دور ملحوظ ،و�شكر ًا لله تعالى في
ع��دم و�صول الو�ضع ال��ى التعقيد ،لذلك لدي
الثقة بجميع الأط��راف ب�أنها �ست�ضع وبروح
القومية الم�صلحة العليا ل�شعب كرد�ستان في

نظر االعتبار.
وك��ان وف��د مجموعة حماية ال�سالم قد قدم
خ�لال ال�ل�ق��اء ،نبذة ع��ن كيفية ت�أ�سي�س هذه
المجموعة ون�شاطاتها ،م�شير ًا الى ان الهدف

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

من ت�أ�سي�س المجموعة هو لتفعيل دور الن�ساء
في خلق الفر�ص لإجراء محادثات بين �أطراف
ال���س�ل�ط��ة وال �م �ع��ار� �ض��ة ،ح�ي��ث ��ش�ع��رت هذه
المجموعة وبعد م�ب��ادرة الرئي�س بارزاني
الأخيرة ،ب�أن �أطراف المعار�ضة على ا�ستعداد
لخلق فر�صة للو�صول الى نتائج ،و�إنهاء هذا
الو�ضع غير ال�صحي في �إقليم كرد�ستان.
م��ن ج��ان��ب �آخ ��ر عقد المكتبان ال�سيا�سيان
ل�لات �ح��اد ال��وط �ن��ي ال �ك��رد� �س �ت��ان��ي وال �ح��زب
الديمقراطي الكرد�ستاني ،اجتماع ًا مو�سع ًا
ل�م�ن��اق���ش��ة ت�ف��ا��ص�ي��ل م� �ب ��ادرة رئ �ي ����س �إقليم
كرد�ستان م�سعود بارزاني ،ودعوة الأحزاب
والكتل ال�سيا�سية الكرد�ستانية لالجتماع
حول طاولة الحوار والتباحث حول النقاط
التي تخدم الق�ضية الكردية.
وع �ق��ب ان �ت �ه��اء االج��ت��م��اع ،ع �ق��د الناطقان
الر�سميان لالتحاد الوطني والديمقراطي
الكرد�ستانيين �آزاد جندياني وجعفر �أمنيك،
م ��ؤت �م��ر ًا �صحفي ًا م�شترك ًا ت �ن��اوال ف�ي��ه �أهم
الق�ضايا المطروحة و� �ض��رورة �أن تتكاتف
كل الجهود من �أجل حل الق�ضايا العالقة بين
الأحزاب وتحقيق �إرادة ال�شعب.
ك �م��ا ث �م��ن ال �ن��اط �ق��ان م� �ب ��ادرة رئ �ي ����س �إقليم
كرد�ستان م�سعود بارزاني ،التي دعت جميع
الأح� ��زاب وال�ك�ت��ل ال�سيا�سية الكرد�ستانية
للجلو�س حول طاولة الحوار وطرح م�شاكلهم
و�إيجاد الحلول المنا�سبة لها.

يف الذكرى التا�سعة ع�شرة لإجراء �أول انتخابات حرة لربملان كرد�ستان

كركوك��ي يدع��و اىل تر�س��يخ وح��دة ال�ص��ف وحماي��ة املكت�س��بات املتحقق��ة
� أربيل /املدى
مبنا�سبة الذكرى التا�سعة ع�شرة لإجراء �أول انتخابات حرة
لربملان كرد�ستان �أ�صدر رئي�س الربملان الدكتور كمال كركوكي
بيان ًا ،ا�ستعر�ض فيه جتربة الإقليم يف املجال الدميقراطي
واحلر�ص على تر�سيخها يف املجتمع ،داعي ًا اىل وحدة ال�صف
وااللتفاف حول امل�ؤ�س�سات ال�شرعية.
وق��ال كركوكي :قبل ت�سعة ع�شر عام ًا ويف مثل ه��ذا اليوم
 1992/5/19توجه الناخبون الكرد�ستانيون لأول مرة اىل
�صناديق االق�تراع يف �أج��واء حرة و�آمنة وبعيد ًا عن �أنظار
النظام الدكتاتوري البعثي يف حما�سة وتناف�س قل نظريهما،
ما متخ�ض عن ت�شكيل برملان كرد�ستان يف  6/4و�أول كابينة
حلكومة الإقليم يف .7/4
و�أ�شار اىل �إن ق��رار القيادة ال�سيا�سية للجبهة الكرد�ستانية
�آن��ذاك كان ق��رار ًا جريئ ًا وتاريخي ًا وذا بعد نظر ،لأن النظام
الدكتاتوري البعثي كان قد �سحب قواته و�إداراته من كرد�ستان
قبل وقت ق�صري ،وكان بعيد ًا عنا ببع�ض الكيلومرتات ويغتنم
�أي فر�صة ملهاجمتنا ،ويف الوقت نف�سه فر�ض علينا ح�صار ًا

اقت�صادي ًا �شديد ًا وترك لنا بلد ًا مدمّر ًا ومهدّم ًا ،فيما كان �شعبنا
ينتظر م�ساعدة منظمات  NGOالدولية ال�صديقة ،كما كان
جرياننا يقلقهم ملء فراغ ال�سلطة عرب انتخابات عامة يدير
على �إثرها �شعب كرد�ستان نف�سه ،مو�ضح ًا عدم امتالك �أي
ثقافة دميقراطية انتخابية وتناف�س �سيا�سي حر وجتربة
م�ستقلة للإدارة الذاتية يف كرد�ستان عدا جتربة الإدارة �شبه
الذاتية خالل الأعوام الأربعة بعد  ،1970وكان القرار تاريخي ًا
لأن قرار االنتخابات العامة كان ميثل قرار ت�أ�سي�س القواعد
واللبنات الأ�سا�سية ل�شبه كيان �إداري�-سيا�سي كرد�ستاين
بعيد ًا عن �إرادة فر�ض الذات الدكتاتورية ،وكانت قد �سنحت
الفر�صة لأول م��رة لتجربة ال��ذات ،.وك��ان القرار ذات ر�ؤية
بعيدة لأنه مت اللجوء اىل �أ�سلوب معا�صر ودميقراطي لنظام
احلكم ،وهو �أ�سلوب التوجه اىل �صناديق االقرتاع والعودة
اىل �إرادة وتطلعات املواطنني والتحول من ال�شرعية الثورية
اىل ال�شرعية ال�سيا�سية االنتخابية .وتطرق كركوكي اىل دور
الرئي�س م�سعود بارزاين وحكمته عندما �أكد �أمام اجلماهري
املنتف�ضة يف كوية ويف الأي��ام الأوىل لالنتفا�ضة �أن اجلبهة
الكرد�ستانية مل ت�أت لتفر�ض نف�سها على املواطنني بل جاءت

لتلج�أ يف نظام احلكم اىل االنتخابات العامة ،ثم اقرتح على
اجلبهة الكرد�ستانية �إج ��راء االنتخابات ،فتفهمت القيادة
ال�سيا�سية للجبهة �أن ظ��روف الع�صر وحتوالته تتطلب �أن
حت��ول �شرعية �سلطة الأم��ر ال��واق��ع لها اىل �سلطة منتخبة،
ف�صدر القانون رقم ( )1ل�سنة  1992قانون �إجراء االنتخابات
العامة.
وق��ال� :أن اجلبهة الكرد�ستانية ويف �أول خطوة للت�أ�سي�س
�أخ ��ذت يف نظر االع�ت�ب��ار امل�ك��ون��ات القومية وال��دي�ن�ي��ة يف
كرد�ستان ،فخ�ص�صت خم�سة مقاعد وفق نظام كوتا للإخوة
امل�سيحيني ،واليوم ف�إن النواب الكلدان ال�سريان الآ�شوريني
والرتكمان والأرم��ن لهم مقاعدهم يف برملان كرد�ستان اىل
جانب النواب الكرد.
ورغ��م �أن االقتتال الداخلي ،ومع الأ�سف� ،أ�ضعف لفرتة من
الزمن م�سار العملية الدميقراطية التي بد�أت يف ،1992/5/19
غري �أن��ه ج��رت عقب �إ�سقاط النظام الدكتاتوري وحل��د الآن
االنتخابات العامة يف �إقليم كرد�ستان مرتني ( 2005و)2009
النتخاب برملان كرد�ستان.
و�أ� �ض��اف :نحن يف �إقليم كرد�ستان �أ�صحاب ب��رمل��ان موحد
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وحكومة موحدة �إذ حققنا بكل فخر واعتزاز منجزات مهمة
وقيمة ل�شعبنا يف امل�ج��االت (ال�سيا�سية� ،سن الت�شريعات
وتر�سيخ النظام امل�ؤ�س�ساتي ،الإعمار ،متتني البنية التحتية
لالقت�صاد ،رفع امل�ستوى املعي�شي للمواطنني وم�ساعدة ذوي
ال�شهداء وامل�ؤنفلني و�ضحايا الق�صف الكيميائي ،تو�سيع
احل��ري��ات ال��دمي�ق��راط�ي��ة ك�ح��ري��ة ت�شكيل الأح� ��زاب وحرية
التعبري عن الر�أي ون�شر حرية التظاهر� ،ضمان الأمن والأمان
واال�ستقرار ،)..وهذه كلها مبعث تقدير ينبغي املحافظة عليها
وتطويرها �أكرث.
و�أ�شار اىل املهام الأخ��رى التي ينبغي العمل على اجنازها،
ومن �أهمها :ق�ضية كركوك واملناطق الأخرى املتنازع عليها،و
م�س�ألة تنفيذ الد�ستور وتر�سيخ الفيدرالية يف العراق ،و النفط
والغاز،و البي�شمركة وح�صة �أبناء كرد�ستان من الواردات،...
وهذا ما يتطلب منا االلتفاف حول امل�ؤ�س�سات الكرد�ستانية
الد�ستورية املنتخبة وال�شرعية ونحافظ على وح��دة �صفنا
ون�صون الأو�ضاع امل�ستقرة والآمنة واحلرية والتنمية يف
كرد�ستان ،ونعد �أنف�سنا ملعركة ح�سم تلك امل�سائل امل�صريية
التي ذكرناها.

نعــم للحــــوار
مرة �أخــرى
وديع غزوان
م��رة �أخ��رى دع��ا رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود بارزاني
الأط��راف ال�سيا�سية الكرد�ستانية ال��ى اعتماد لغة الحوار
انطالق ًا من �إيمان بـ (ان الحوار والجلو�س مع ًا هو الطريق
الوحيد لحل �أية م�شكلة او تعقيدات ..)..لم ي�ضع الرئي�س
بارزاني في ر�سالته �أية �شروط عدا م�صلحة كرد�ستان،وال
ميز بين طرف �سيا�سي و�آخر ،وخاطب الجميع بلغة واحدة
وب�شكل مت�ساو كمواطنين كرد�ستانيين ،يتحملون م�س�ؤولية
م�شتركة في النهو�ض بالواقع وتطويره ،ك ًال ح�سب موقعه.
لي�ست المرة الأولى التي يوجه فيها بارزاني الدعوة لإجراء
ال�ح��وار ال��ذي ينتظر نتائجه ال�شارع ال�ك��ردي ،بل ال�شارع
العراقي برمته الحري�ص على ان يرى تجربة تمتلك عوامل
النجاح �أكثر من غيرها و فيها بع�ض الن�ضج في بلد �ضيعت
فيه ال�صراعات بين �أطرافه ال�سيا�سية فر�ص ًا كثيرة �أو�صلتنا
لما نحن فيه من حال نتح�سر على الكهرباء وعلى خدمات
باتت من الثانويات في دول اقل منا ثروة و�إمكانات ..لي�س
من المو�ضوعية وال من الحر�ص ،كما ا�شرنا في �أكثر من
منا�سبة ،االدع��اء بان تجربة كرد�ستان مثالية ،ففي الإقليم
م�شاكل و�سلبيات �أ�شار اليها �أكثر من م�س�ؤول ،بل ان بع�ضها
كان مو�ضع نقا�شات طويلة بين قيادتي الحزب الديمقراطي
والوطني الكرد�ستانيين ،غير ان طرائق الحل بقيت مبهمة
وغير معروفة عند المواطن الكرد�ستاني وربما كان بع�ضها
دون م�ستوى وجع المواطن ومعاناته .وربما هذا ما زاد من
ت�أزيم الأو�ضاع بهذا ال�شكل ،لذا فان الخيار المنا�سب ،الذي
يمكن ان يلبي وير�ضي المواطن ،هو اعتماد لغة حوار جاد
تبتعد فيه �أطرافه عن ال�شكليات وتم�سك كل طرف بمواقف
و��ش��روط م�سبقة ..ال نريد ان نكون بموقع ال��واع��ظ ،لأي
ط��رف ،ولكن الحر�ص المدفوع بحب غير م�شروط ،للكرد،
يدفعنا الى مراقبة ما يجري في �ساحتهم التي نتطلع الى ان
تكون واحة خ�ضراء و�سط م�ساحات من الجدب ال�سيا�سي في
بقية �أجزاء العراق المبتلية ب�سيا�سيين ال يوجد في نفو�سهم
المري�ضة ب�شهوة ال�سلطة و�سطوتها ف�سحة للندم والتراجع
عن الخط�أ.
ومن هذا المنطلق كانت قلوبنا تهفو الى حل �سريع لما يمر
ب��ه الإق�ل�ي��م ،خا�صة وان ال�ظ��روف ه�ي��أت اكثر م��ن م��رة من
خ�لال دع��وات الرئي�س ب��ارزان��ي لجميع الأط��راف بمناق�شة
الم�شاكل على �أر��ض�ي��ة وق��اع��دة تعزيز المكت�سبات التي
تحققت في كرد�ستان ،وهي كثيرة رغم ما �شاب بع�ضها من
�أخطاء ،وقد يكون من المنا�سب الت�أكيد على حقيقة �صارت
�شبه بديهية في دول العالم ،مفادها �أهمية ن�شر المعلومة
و�إ�شعار المواطن ب��دوره في معالجة المع�ضالت ،التي ما
زالت بعيدة عن عقليتنا �سواء ك�س�ؤولين او معار�ضة ،حيث
ما زال البع�ض يتعامل مع المواطنين ،من حيث يدري او ال،
ب�صيغة الو�صاية ما يجعلهم في كثير من الأحيان بعيدين
عن الم�شاركة الوا�ضحة في �صياغة القرار و�صنعه  .دعوات
الرئي�س بارزاني للحوار وت�أكيداته على حق المعار�ضة في
طلب ال�سلطة �ضمن القنوات ال�شرعية ،ت�ضع الجميع �أمام
م�س�ؤولياتهم �أمام كرد�ستان والكرد و�أمانة الحفاظ على دم
ال�شهداء.

�ص��الح يبح��ث م��ع وف��د �إي��راين وم��ع القن�ص��ل الأردين �س��بل تنمي��ة العالق��ات
� أربيلKRG /
ا� �س �ت �ق �ب��ل ال��دك��ت��ور ب��ره��م اح��م��د � �ص��ال��ح رئي�س
حكومة �إقليم كرد�ستان ،ح�سن كاظمي قمي رئي�س
وف��د اجل�م�ه��وري��ة الإ� �س�لام �ي��ة الإي��ران �ي��ة وحمافظ
كرمان�شان والوفد املرافق له ،لبحث تنمية العالقات
وتطويرها.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ضره ن��ائ��ب رئي�س حكومة
�إقليم كرد�ستان بالوكالة كرمي �سنجاري  ،ووزراء
التجارة وال�صناعة واالع�م��ار والكهرباء ورئي�س

هيئة اال�ستثمار يف حكومة �إقليم كرد�ستان ،تطرق
ال��دك �ت��ور ب��ره��م ��ص��ال��ح اىل �أه �م �ي��ة ال �ع�لاق��ات بني
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية و�إقليم كرد�ستان،
م ��ؤك��د ًا توطيد وتو�سيع ه��ذه ال�ع�لاق��ات ،معلنا ان
�سيا�سة الإقليم و�سيا�سة رئي�سه هي العمل على تقوية
تلك العالقات من اجل م�صلحة ال�شعبني اجلارين.
و�شدد رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان ،بح�سب موقع
حكومة الإقليم ،على �ضرورة توا�صل هذه اللقاءات
ب�ي�ن حم��اف �ظ��ات الإق �ل �ي��م وامل �ح��اف �ظ��ات احل��دودي��ة
للجمهورية الإ�سالمية الإي��ران �ي��ة ،م��ن اج��ل تنمية

م�ستوى العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية �أكرث،
م�شري ًا اىل عقد اجتماع مو�سع ملحافظات اجلانبني
يف هذا الوقت� ،آم� ً
لا ان ت�صب هذه االجتماعات يف
ا�ستمرار توطيد العالقات بني اجلانبني يف املجاالت
االقت�صادية والتجارية وال�صناعية ،معلن ًا ب�أن عقد
اجتماعات م�ستمرة من هذا النوع �سيكون له ت�أثري
على توطيد العالقات ال�سيا�سية بني اجلانبني .من
جانبه �شكر رئي�س وفد اجلمهورية الإ�سالمية ح�سن
كاظمي قمي رئي�س حكومة الإقليم وم�س�ؤوليه على
عقد هذه االجتماعات املهمة ،م�شري ًا اىل ان �إيران

و�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان لهما ت��اري��خ م���ش�ترك وم�صالح
م�شرتكة وما زالت م�ستمرة ،قائ ًال :اننا ننظر بعني
االهتمام اىل تطوير وتوطيد عالقاتنا .و�أ�شاد قمي
بنجاح جتربة �إقليم كرد�ستان ،معرب ًا ع��ن تعاون
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية مع الإقليم ال�سيما يف
جمال التجارة وال�صناعة والإ�سكان والتعليم العايل،
اىل جانب افتتاح منطقة ح��رة للتبادل التجاري،
و�أع �ل��ن يف ال��وق��ت نف�سه ع��ن تو�صلهم م��ع حكومة
�إقليم كرد�ستان اىل جملة من االتفاقيات يف املجال
االقت�صادي �سيتم توقيعها عقب تلك االجتماعات.

كما التقى رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان الدكتور
برهم �أحمد �صالح  ،يف �أربيل ،فايز خوري القن�صل
الأردين يف �إقليم كرد�ستان ،ومت خالل اللقاء بحث
�سبل متتني العالقات الثنائية بني �إقليم كرد�ستان
والأردن ،وخا�صة يف جم��ال اال�ستثمار والتبادل
التجاري .وع�بر القن�صل الأردين عن رغبة بالده
يف متتني العالقات الثنائية وتطويرها مع الإقليم،
وعرب رئي�س احلكومة من جانبه عن دعمه لتطوير
هذه العالقات .من جانب �آخ��ر دان رئي�س حكومة
الإقليم التفجريات الإرهابية يف كركوك ،وقال يف

بيان :مبزيد من الأ�سف قام الإرهابيون مرة �أخرى
على �إظهار الوجه املنبوذ لهم و�أقدموا على تنفيذ 3
عمليات �إرهابية ا�ستهدفت املواطنني و�أفراد الأجهزة
الأمنية يف كركوك .و�أ�ضاف :نحن يف حكومة �إقليم
ك��رد��س�ت��ان يف ال��وق��ت ال��ذي نعرب فيه ع��ن تعازينا
وموا�ساتنا لذوي ال�ضحايا ونتمنى ال�شفاء العاجل
للم�صابني ،ن�ؤكد �أن خمططات ونوايا الإرهابيني
و�أعداء احلرية والدميقراطية لن ت�ؤثر ب�أي �شكل من
الأ�شكال على ثقل وقد�سية مدينة كركوك والتعاي�ش
ال�سلمي والأخوي بني مكوناتها.

جمـهــوريـــة العـــراق

وزارة اخلارجية  -معهد اخلدمة اخلارجية

�إعـــــــــــــــالن

تعلن وزارة اخلارجية عن فتح دورة للت�أهيل الدبلوما�سي وعلى الراغبني �أن يقدموا طلباتهم
اىل معهد اخلدمة اخلارجية عرب الربيد االلكرتوين اخلا�ص بالدورة املذكورة يف الفقرة 8
�أو التقدمي اىل معهد اخلدمة اخلارجية يف مركز الوزارة وفق ال�شروط املذكورة �أدناه يف
موعد ال يتجاوز اال�سبوعني من تاريخ االعالن يف و�سائل االعالم.
ي�شرتط فيمن يتقدم اىل الدورة الدبلوما�سية ما يلي:
 -1اجلن�سية� :أن يكون عراقي اجلن�سية وم�ؤمنا وملتزما مببادئ د�ستور جمهورية العراق
� -2شرط العمر� :أن ال يزيد عمره على � 28سنة حلملة البكلوريو�س و � 32سنة حلملة
املاج�ستري و (� )35سنة حلملة الدكتوراه.
 -3ال�سلوك� :أن يكون ح�سن ال�سلوك وغري حمكوم عليه بجناية خملة بال�شرف واالمانة.
 -4اللياقة البدنية والذهنية� :سالمته من االمرا�ض املعدية والعاهات العقلية التي متنعه من
القيام بوظيفته املعني فيها مبوجب قرار من اللجنة الطبية املخت�صة.
 -5ال�شهادات املطلوبة� :أن يكون حائزا على �شهادة جامعية اولية يف الدور االول معرتف بها
او ما يعادلها يف فروع مثل (القانون – العلوم ال�سيا�سية – االقت�صاد – التاريخ – االعالم
وغريها من االخت�صا�صات االن�سانية ذات ال�صلة بعمل اخلدمة اخلارجية وكذلك اللغات
االجنبية احلية ولغات دول اجلوار) وان ال يقل املعدل النهائي لدرجة البكلوريو�س عن 70
 %ويف�ضل حملة املاج�ستري والدكتوراه يف الفروع ذات العالقة باخلدمة اخلارجية.
 -6املقابلة� :أن يجتاز املتقدم املقابلة التي �ستجرى لتحديد �أهليته للدورة والت�أكد من لياقته
و�سالمته البدنية والذهنية مبا يتنا�سب مع اخت�صا�ص املتقدم.
 -7امتحان القبول :وجوب امل�شاركة يف امتحان القبول التحريري الذي يت�ضمن امتحان
كفاءات اللغة واحلا�سوب والثقافة العامة وح�سب التعليمات ال�صادرة بذلك وله �إملام جيد

مبواد ال�سيا�سة اخلارجية تدل على رغبته يف العمل يف اخلدمة اخلارجية و�أن يربز امل�شارك
وثائق �أ�صلية تدل على �شخ�صيته عند املقابلة واالمتحان.
 -8امل�ستم�سكات املطلوبة :ال ي�سمح للمتقدم ح�ضور املقابلة وامتحان القبول ما مل يقدم
امل�ستم�سكات الآتية:
* طلب التقدم للدورة ذاكرا اخل�صال التي ت�ؤهله للقبول يف العمل الدبلوما�سي.
* وثيقة التخرج مثبت فيها املعدل رقما وكتابة والت�سل�سل.
* ن�سخة ملونة من اجلن�سية و�شهادة اجلن�سية و�أربع �صور �شخ�صية حديثة.
* حتميل وملء ا�ستمارة التقدمي عرب املوقع االلكرتوين للوزارة وار�سالها عرب االمييل
اخلا�ص بالدورة  hotmail.com@dawra27و�ستتوىل اللجنة امل�س�ؤولة يف املعهد
ار�سال ر�سالة الكرتونية ت�ؤيد ا�ستالم امللف عند ا�ستالمه.
* حفظ ن�سخ الوثائق اعاله يف ملف وتقدميها اىل الوزارة او عرب االمييل اعاله.
� -9آلية اختيار املر�شحني:
* يغلق باب التقدمي بعد مرور ا�سبوعني من تاريخ االعالن يف و�سائل االعالم.
* و�سيتوىل معهد اخلدمة اخلارجية عملية اختيار املر�شحني للمقابلة واالمتحان.
* ومن مل يبلغ بح�ضور املقابلة بعد مرور اربعة ا�سابيع على تاريخ انتهاء التقدمي املذكور
يف االعالن فيجب ان يبني على انه غري م�شمول بقائمة املر�شحني للمقابلة والمتحان القبول
و�ستهمل كافة اال�ستف�سارات بهذا ال�ش�أن.
 -10الدوام الكلي :تقت�ضي الدورة التفرغ التام للدرا�سة مبرحلتيها النظرية والتدريبية
وملدة �سنة لكل مرحلة ويعني امل�شارك يف وزارة اخلارجية يف حالة اجتيازه الدورة بنجاح
وفق التعليمات.

