
 يف احلدث احمللي4
LOCAL EVENTS

*كـــــــــــــــــرم أيـــــــــــــــــة اهلل
العــظـمـــــى سـمـــــاحـــــة
السيد علي احلسيني
الـــسـيـــسـتــــانـي رئـيـــس
ــــــــس وأعــــــضـــــــــــاء مـجـل
جامعة الكوفة بهدايا
ــــــة ــــــري ـــــــة تقــــــدي رمــــــزي
جلهـــودهـم يف تـــرصـني
ــــــــة ــــــــة الـعـلـــمـــي احلــــــــال

للجامعة.

*تـسـلم الــسيــد هــوشيــار
زيـبــــاري وزيــــر اخلــــارجـيــــة

رسالة تهنئة من السيدة آنا
فوتيـغا وزير خارجيـة بولونيا

ــــــوطـــنـــي ــــــد ل ــــــة الـعـــي ــــــاســـب مبـــن
جلمهورية العراق.

*قــــــدم الــــــسفــيــــــر جــــــواد محــمــــــد
احلـائـري نـسخـة مـن أوراق اعتمـاد
إلـــى وزيـــر اخلـــارجـيــــة واملغـتـــربـني

اللبناني السيد فوزي صلوخ.

*كــرمت املـديـريــة العـامــة لتــربيـة
نـيـنــــوى إدارات املــــدارس املـتـمـيــــزة
باحملافظة التي حققت نسب جناح
قــــدرهــــا 100% خالل االمــتحــــانــــات
العـامة للـصف السـادس االبتـدائي

للعام الدراسي املنصرم.

*وجـه املكـتـب الــسـيـــاسـي لـلحـــزب
الـدميقـراطـي الكــردستــاني بــرقيـة
تعـــــزيـــــة ومـــــواســـــاة إلـــــى محـــــافــظ
ــــــــــــديـــــن بـعــــــــــــد احلــــــــــــادث صـالح ال

اإلرهابي الذي طال عقيلته.

*اســتقــبل الـــسـيــــد عـبـــــد العــــزيــــز
احلـكــيــم رئــيـــــس اجمللـــــس األعلــــــى
ـــــــة يف الـعـــــــراق ـــــــورة اإلسـالمـــي لـلـــث
وزعــيــم كـــتلــــــة االئـــتالف املــــــوحــــــد
محــــافــظ الــــديــــوانـيــــة حـيـث أكــــد
خـالل اللقـــاء علــى ضـــرورة تقــدمي
اخلــــدمــــات ذات الـعالقــــة بــــاحلـيــــاة
اليــوميــة ألبنـاء احملــافظـة إضـافـة
إلــــى العـمـل علـــى حتــسـني الــــوضع

األمني.

*قــدم مــركـــز التـشـغيـل والتـــدريب
املهني الـتابع لوزارة العمل اخلطة
املــــســـتقـــبلــيــــــة ملــــــراكــــــز الــتـــــشغـــيل
ً والــتـــــدريــب وعـــــددهـــــا 22 مـــــركـــــزا
ومـكــتــبـــــاً يف بغـــــداد واحملـــــافــظـــــات
وحتـرص اخلطة علـى أن تكون ذات
سـيـــاســـة وطـنـيــــة واضحــــة املعـــالـم

للتشغيل والتدريب املهني.

ـــــــــة ـــــــــاشـــــــــرت املـالكـــــــــات الـفــــنــــي *ب
والهــنــــــدســيــــــة يف شــــــركــــــة العــــــراق
الـتـــابعــة إلــى وزارة املــوارد املــائـيــة
بـــالـــديـــوانـيـــة بـــاسـتــصالح 6 آالف
دومن من األرضيـة التـي تقع ضمن

مشروع دغارة  –حرية.

*نــظـم رجــــال الــــدفــــاع املــــدنـي يف
الــــديــــوانـيــــة بــــالـتـنـــسـيـق مع قــــوة
حمـايـة املـنشـآت النفـطيـة ممـارسـة
ميـدانية إلخمـاد احلرائق واإلنقاذ
مـن حـــاالت الـطـــوارئ يف مــسـتـــودع

الديوانية الرئيس.

ــــــة بـغــــــداد حــمـالت *نـفــــــذت أمــــــان
مسـائيـة يف عمـوم محـافظـة بغـداد
من خالل الدوائر البلـدية التابعة
لهـــــا لالســتفــــادة مــن قلــــة حــــركــــة
املــــــرور لــتــنـــظـــيف الــــشــــــوارع ورفع

النفايات.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

وزير الصحة:مطلوب فرض نظام صحي
جديد ينسجم مع الواقع

بغداد/ قيس عيدان
اكــد وزيــر الـصحــة الـــدكتــور
علي الشمري اهمية النظرة
الــشمــوليــة للــواقع الــصحي
يف الـعـــــــــراق ووضـع نـــــظـــــــــام
صــحـــــي مـــــتــــكـــــــــــــــامــل وفــق
ضوابـط معينة والعمل على
فــصل القـطـــاع اخلـــاص عـن
العــــام فـــضالً عـن الـتــــركـيــــز
ــــــــى ضــــــــرورة الـــتــــــــأمـــني عـل
ـــــطــــبــــيـق مــــــــــا ـــــصـحــــي وت ال
ينسجم مع الواقع العراقي.
ـــــــــرؤسـه جـــــــــاء ذلــك خـالل ت
اجـتـمــــاعـــــاً جمللـــس الــــوزارة
ملـنـــاقــشـــة االمـــور الــصحـيـــة
ـــــة والعــمـل بهـــــا يف والـــطــبــي
ــــــــة ــــــــؤســــــســــــــات الـــــصـحـــي امل

والطبية.
ودعــــا الــــوزيــــر الــــى تـــشـكــيل
جلــنـــــة لـــــدراســـــة االنـــظــمـــــة
والقـــوانني الـصـحيــة واعــادة
الـنظـر فيهـا او تعـديلهـا مبـا
ينـسجـم مع الــواقع احلــالي
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واملـسـتقبلـي منـوهـاً بـأهـميـة
معـاجلة الـنقص الشـديد يف
االدويــــــــــة وعـــــطـل مـعـــــظــــم
االجهــزة واملعــدات والـنقـص
احلاصـل يف املالكات الطـبية
والــصحـيـــة وســـوء تــــوزيعهـــا
فـــضالً عـن الـتـــــأكـيـــــد علـــــى
اهميـة االلتـزام واالنـضبـاط

الوظيفي.
ـــــصــــــــــال ــــــــــاالت كــــمــــــــــا وجـه ب
باخلبراء واملستشارين وذوي
الكفاءة واخلبرة يف اجملاالت
ـــــة لالســتفـــــادة مــن الـــصحــي
آرائهم ومـناقـشتهـا واخلروج
بـتـــوصـيـــات تـنـــاسـب الـــواقع
الـصحي واهـميـة االسـتمـرار
يف اقــامــة الــدورات اخلــاصــة
باالطـباء واالطبـاء املقيمني
ـــــــطـــــــــــــوارئ يف اقــــــــــســـــــــــــام ال
لـتــــدريــبهــم علـــــى العـنــــايــــة
الفــائقــة والـعنــايــة القلـبيــة
ــــــة ــــــى بـقــي وتـعــمــيــمـهــــــا عـل

الدوائر الصحية.
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ما زالت مقاهي  بغداد حتتضن روادها

بغداد/ املدى 
أعلـن الدكـتور عـبد الفالح حـسن السـوداني
وزيـــر الـتجـــارة بـــأن الـــوزارة قـــررت حتـــديـــد
مـواعيـد ثـابتـة إلعالن املنـاقصـات اخلـاصـة
بعقود املـواد الغذائيـة التي حتتـاجها ضمن

مفردات البطاقة التموينية.      
وأكـد الـوزيـر أن الهــدف من حتـديـد الــوقت
هــو قـطع الـطـــريق أمــام املـتالعـبـني الــذيـن
يحــــــاولـــــــون العـــمل يف الــــظالم مــن دون أن

يوضحوا حقيقة األمر إلى املواطنني.

التجارة تعلن خطة جديدة إلحالة 
عقود املواد الغذائية

وقـال: إن الوزارة ستعمـل على نشـر إعالنات
الـعقــــــود يف معـــظــم وســــــائـل االعالم الــتــي
تـتـــابع بــشـكل جـيـــد مـن جـمـيع املـــواطـنـني
إضافـةً إلى نـشر املـناقصـات على شـكل خبر
يــوزع علـى جـميع وســائل االعالم اخملـتلفـة
إضــــافــــة إلــــى ان حتــــديــــد الــــوقـت سـيـكــــون
معروفـاً للجمـيع وبإمـكان أي شخـص يجد
االمـكــــانـيــــة االطـالع علــــى هـــــذه العــــروض
واملنـاقصـات وال يـوجـد مـا هـو مـدعـوم أو له
القدرة علـى إجبار الـوزارة لقبول عـطاءاته.

بغداد / املدى 
صــــــادقــت وزارة الـــنفــــط علــــــى
مجمـوعـة مـن العقــود لتـوريـد
املشتقـات النفطـية للـعراق من
قــبل شــــركــــات اجـنـبـيــــة وعـبــــر

املنافذ الشرقية واجلنوبية.
واكــد مـصــدر يف الـــوزارة انه مت
التعـاقـد مع الـشـركــات لتـوريـد
)280( الـف طـــن مـــتـــــــــري مـــن
الـــبـــنـــــــــزيـــن و)175( الـف طـــن

النفط تصادق عىل عقود لتوريد املشتقات النفطية
من تركيا وايران

ـــــــــــــــد الـــــــــطـــــــــــــــاقـــــــــــــــة ـــــــــــــــولــــــي ت
الكهـربــائيـة.ويـذكــر ان االنتـاج
يف املـصـــايف اسـتــــؤنف وعـــاودت
انـتـــــاجهــــا بـكـــــامل طــــاقـــــاتهــــا
فـضال" عـن استالم كـميــات من
املشتقـات النفطيـة عبر منـافذ
االســــتــــيــــــــــراد مــــن اجلــــنــــــــــوب
الـــــــواصلــــــة إلـــــــى العــــــراق عــن
طــــريق الـــسفـن او عـن طــــريق

املنفذ الكويتي..
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سـتــــورد املـــشــتقــــات الــنفــطـيــــة
لـلـعــــــــــراق عــــبــــــــــر مــــنـفــــــــــذيــــن
اجلـــنــــــــوبـــي)خــــــــور الــــــــزبـــيــــــــر(

والشرقي إيران.
وبـني املـصـــدر ان هـــذا االجـــراء
جاء لتـأمني الكـميات اخلـاصة
بــــاالســتهـالك احمللــي للــــوقــــود
وتعـزيـز اخلــزين الـستـراتـيجي
وتـوفيـر الـوقــود الالزم حملطـات

مـتـــري مـن زيـت الغــــاز )الكـــاز(
حلسـاب وزارة الكهـرباء و)139(
الـف طن متـري من مـادة الغـاز

السائل.
واشـار املـصـدر إلــى ان التعـاقـد
جــــــــــــرى وفـق الــــتـعـلــــيــــمــــــــــــات
والـــــــضــــــــــــوابـــــــط اخلــــــــــــاصــــــــــــة
بــــــــالـــتـعــــــــاقــــــــدات بـعــــــــد اعـالن
املنــاقـصــة يف حــزيــران املـــاضي
والتـي رست على شركـات تركية

الديوانية / باسم الشرقي
ناقشت اللجنة األمنيـة مبحافظة الديوانية يف
اجـتـمـــــاعهــــا الــــدوري الــــذي تــــرأسـه محــــافــظ
الــديــوانيــة خلـيل جـليـل حمــزة رئيـس اللـجنــة
األمنيـة يف احملافـظة وقـادة الشـرطة والـوطنـية
واجلـيـــش يف احملــــافــظــــة، وضع آلـيــــة جــــديــــدة
حلفظ األمن واالستقرار يف املدينة وضواحيها
وتقدمي املقترحات لالرتقاء مبستوى أداء قوات
الـشــرطــة واحلــرس الــوطـني والـقيــام مبهــامهــا

بالشكل املطلوب.
ويف الـسيـاق ذاته عقـد مركـز التـنسـيق املشـترك
اجـتـمــــاعــــا ضـم مـنـتـــسـبـي املــــركــــز وفــــروعه يف
األقــضــيـــــة لــبحــث ومــنـــــاقـــشـــــة االســتعـــــدادات
واإلجــراءات األمـنـيــة الـتـي سـيقـــوم بهــا املــركــز
حلـمــايــة املــواطـنـني مـن الهجـمــات اإلرهــابـيــة
وعــملـيـــة االغـتـيـــاالت الـتـي تــطـــال املـــواطـنـني

األبرياء.
ويـذكـر أن مــدينـة الـديــوانيـة مـا زالـت تتعـرض
منـذ ثالثـة أشهـر إلـى العـديـد مـن االختـراقـات
األمـنيــة الـتي طــالت املــواطـنني والـشخـصيــات

السياسية والدينية يف احملافظة.

  مناقشة الوضع األمني 
يف حمافظة الديوانية

بغداد/ شاكر املياح
عقـــــدت الـلجــنـــــة الـعلــيـــــا املـكـلفـــــة
بــتقـــــومي شهــــادات املـعهـــــد العــــربـي
للعلـوم التـربـويـة والنفـسيـة التـابع
جلــامعـة الــدول العــربيـة اجـتمـاعـاً
يـــــــــوم امــــــس لـلـــنـــــظـــــــــر يف رســـــــــائـل
املـاجـستيـر التـي منحهـا املعهـد من
حـيث الــرصــانــة واملــستــوى العلـمي
قـيـــاســـاً بـــالـــرســـائل الـتـي متــنحهـــا
ـــــــــــــة يف اجلـــــــــــــامـعـــــــــــــات الـعـــــــــــــراقـــــي
الــتخـــصـــصـــــات املــمــــــاثلـــــة وتـــــوفـــــر
الـــــشـــــــروط واملعـــــــايــيـــــــر اخلـــــــاصـــــــة
بــالــدراســات العـليــا علــى مــدخالت

املعهد.
ويف جــــــانــب آخـــــــر اعلــنـــت الهــيــئــــــة
العــراقيـة للحــاسبـات واملعلـومــاتيـة
عن بــرنــامجهـــا التــدريـبي لـلنـصف
الـثــــانـي مــن العــــام احلــــالـي الــــذي
يـتـضـمـن اقـــامـــة )18( دورة مهـنـيـــة
عـــاليــة املــستــوى، مبـــدد تتـــراوح من
-39 يــــــــومــــــــاً وعـلــــــــى وفـق نــــــــوع  35

الدورة.
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بغداد/ حنان التميمي
وافقـت وزارة العـمل والـشــؤون االجـتمـــاعيــة علــى
متديد مشروع الدمج االسري بالتنسيق والتعاون
مـع منـظمــة اطفــال العـالـم الفـرنــسيـة ملــدة ستـة

اشهر.
وقال مـصدر مـسؤول: ان الـوزارة وجهـت املنظـمات
االنـســانيـة العــربيـة والــدوليـة العـاملـة يف العـراق
بتقدمي املـشاريع يف احلاالت املماثلة مثل اتفاقية
تعــاون او متــديـــد التفــاقـيــات الـتعــاون لـتـتــسـنــى
دراســتهــــا واخـتـيــــار افـــضل االســــالـيـب الـكفــيلــــة

بتطبيقها وجناحها مستقبالً.
واضــاف املصـدر: ان مـشـروع الـدمج االسـري جنح
يف اعــــادة )66( طـفالً مـــشــــرداً الــــى اســــرهــم بعــــد
اعـدادهم نفسياً واجتمـاعياً ومن املقرر ان يخضع
)26( طفالً آخـراً لـدمـجهم بـاســرهم الـتي تعــاني
الـتفـكك االســـري بعــد ان اسـتحـصلـت املـــوافقــات

الوزارية اخلاصة بتمديد مدة املشروع.
ويـذكـر ان املشـروع تنفـذه مـنظمـة حقـوق االنسـان
الفـرنـسيـة لـلطفـولـة بـدعم مـن املنـظمـة العـامليـة
لـرعـايـة الـطفـولــة )اليــونيـسيف( وبـالـتنــسيق مع
دائــرة الــرعــايــة/قــسـم دور الــدولــة الـتـــابع لــوزارة

العمل.

متديد مرشوع الدمج
األرسي دورات ونـدوات خمتلفة يف تـشكيالت التعلـيم العايل

الفكـريـة واالنسـانيـة آلثـار الـوركـاء،
وقـدمت يف النـدوة بحـوث للـدكتـورة
هـدية جـوان، والدكتـور ناجـي كاشي
والـسيـد تـوفـيق عبــد محمـد مـديـر
مفتـشيـة اآلثـار يف احملــافظـة الـذي
تـنــــاول املعــــانــــاة واالهـمــــال الــــذيـن
تعـيــشهـمــا املـــرافق الــسـيــاحـيــة مـن
قـبل اجلهـات الـرسـميــة واملنـظمـات
ــــــــــــة ــــــــــــة والـعـلـــــمـــــي االجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي
واالجـتـمــــاعـيــــة ومــنهـــــا قلــــة عــــدد
القــائمني علـى حمـايـة اآلثـار االمـر
الـذي يشجع علـى سرقـتها وخـاصة
املـواقع احملـاذية لـناحـية )آل بـدير(
التابعـة حملافظة القـادسية واملواقع
القـــــريــبـــــة مــن حــــــدود محـــــافـــظـــــة
الــنـــــاصـــــريـــــة مــــشــيـــــراً الــــــى القـــــاء
القــبـــض علـــــى عـــــدد مــن لــصـــــوص
اآلثـار واملهـربني منـاشـداً املـؤسسـات
احلكـوميـة ضرورة الـتدخل الـسريع
حلــمـــــــايـــــــة تـــــــاريـخ الـعـــــــراق، ودعــم
املفـتـــشـيــــة وتــــأمـني املـــســتلــــزمــــات
االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
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وعلــــــى صعــيـــــد آخـــــر اقـــــام مـــــركـــــز
الــتـعلــيــم املـــــســتــمـــــــر يف جــــــــامعـــــــة
القــــــادســيــــــة )29( دورة مــتــنــــــوعــــــة
التخـصصـات بهـدف اشـاعـة الــوعي
العلـمـي واملعـــريف وتـــأهــيل مجـتـمع
احملـافظـة واالرتقـاء بقـدرات افـراده
من اجل اكـتسـابهم مـهارات جـديدة
ومن هذه الدورات ما هو موجه الى
رعـــايـــة وتـــأهـيل ذوي االحـتـيـــاجـــات
اخلـاصـة ومـا هـو مـتعلق بـالـسلـوك
االبــــداعـي واخــــرى مــتخــصــصــــة يف
مـجال الـتقنيـات املعلـوماتـية وادارة
اجلــودة الــشـــاملــة او الـتخـصـصــات
االداريـة واملـاليـة واحملــاسبيــة فضالً

عن بعض التطبيقات الهندسية.
كمــا عقــدت كـليــة تـــربيــة املـثنــى يف
اجلــامعــة نــدوتهـــا العلـميــة االولــى
حـــــــــول االهـــمـــيـــــــــة الـــتـــــــــأريـخـــيـــــــــة
واحلضارية ملدينـة الوركاء مبشاركة
نخـبــــة مـن اخملـتــصـني والـبــــاحـثـني
واسـاتـذة قـسم التـأريخ يف اجلـامعـة
الذيـن سلطـوا الضـوء علـى القيـمة

كربالء/ أصوات العراق
قـال مـديــر بلـديـات كــربالء إن املـديـريـة
بـــاشـــرت بـتـنفـيـــذ مــشـــروعـــات خـــدمـيـــة
عـــديـــدة يف احملـــافــظــــة بكـلفـــة تـتجـــاوز

خمسة مليارات دينار.
وأوضـح املهـنـــدس هـــاشـم عـبـــد الـــزهـــرة
عـــزيـــز: ان "مـــديـــريـــة الـبلـــديـــات قـــامـت
بــــــأعــمــــــال تـــبلــيـــط شــــــوارع يف أحــيــــــاء
مخـتلفـــة من احملــافـظــة، فـيمــا أحـــالت
مــشـــروعـــات خـــدمـيـــة أخـــرى للـتـنفـيـــذ

بكلفة مليار و205 ماليني دينار."
وأضــــاف: ان "هــــذه املـــشــــروعــــات ضـمـن
مــنحـــة تـنـمـيـــة األقـــالـيـم الـتـي اقـــرهـــا

بلدية كربالء تنفذ مرشوعات خدمية بكلفة
تتجاوز 5 مليارات دينار

مجلس الوزراء مؤخرا."
وقـال: "تــشمل املـشـروعــات تبلـيط طـرق
وتـنــظـيـم الــتقــــاطعــــات واألرصفـــة وردم
مستنقـعات وبناء قـسم بلدي و27 محال
جتـــاريـــا تـــوزعـت بـني مـــركـــز احملـــافـظـــة
وقصبـة عون شـمال كـربالء وقضـاء عني

التمر غرب املدينة."
كمـا "بـاشـرت املـديـريـة بــأعمـال تـبليـط
شـــــــوارع يف أحــيـــــــاء الـــــسـالم والغـــــــديـــــــر
والـــتـحــــــــدي واإلمــــــــام عـلـــي ورمــــضــــــــان
والـــشهــــداء والـنــصــــر والــــوفــــاء وكــــذلـك
الـشـارع الـرابـط بني شــارع ميـثم الـتمـار

وطريق النجف."

بغداد / املدى
بحث مـركــز التـشغـيل والتــدريب
املهـنـي الـتـــــابع لــــوزارة الـــشــــؤون
االجـتماعيـة امكانـية املشـاركة يف
الــــدورات يف مجـــال الـتـــدريـب يف
جمهورية مصر العربية بداًل من
املــانـيــا لــزيــادة اعــداد املــشــاركـني

فيها.
واوضح الـــدكـتـــور ريـــاض حــسـن
محــمـــــــد علــي، مــــــديــــــر مــــــركــــــز
الـتــشغـيل والـتـــدريـب املهـنـي )ان
هـــــذة الـــــدورات جـــــاءت يف ضـــــوء

دورات تدريبية يف مرص ملالكات وزارة العمل
ويـــذكــــر انه مت تـنفـيـــذ عـــدد مـن
الـــدورات الـتـــدريـبـيـــة يف املـــانـيـــا
وايــطــــالـيــــا وهــنغــــاريــــا ومــصــــر
واالردن، وقــد بلغ عــدد املتــدربني
فيها )179( متدرباً ومبدة تتراوح
مــا بني ثالثـة اســابيع إلـى اربعـة
اشـهــــــــــر يف االخــــتـــــصــــــــــاصــــــــــات
)امليكانيك وكهربـائيات السيارات
واللحـام والسـيطـرة االلكتـرونيـة
وتـــصــمــيــم املــنـــــــاهج وصــيــــــانــــــة
احلاسبات وطرق تدريب املدربني
وادارة املراكز التدريبية وغيرها(.

املهـنـي وبـتـمـــويل مــن احلكـــومـــة
االملانية(.

واضـــــاف علــي )ان الـــــوزارة بــنـــــاًء
علــى طلـب من اجلـــانب االملـــاني
نــــاقـــشـت امـكــــانـيــــة قـيــــام وفــــد
مـــشـتــــرك بـني مـنــظـمــــة العــمل
الـــتـــــــــدريـــب املـهـــنـــي يف الـــــــــوزارة
لــــدراســــة إقــــامــــة هــــذه الــــدورات
املهــنــيـــــة يف جــمهـــــوريـــــة مـــصـــــر
العــربيــة بــداًل من املــانيــا بهــدف
زيـادة اعـداد املـشـاركني وبـشكل ال

يؤثر على العملية التدريبية.

مذكـرة التفاهم املـوقعة بني وزارة
العـمل والــشـــؤون االجـتـمـــاعـيـــة
ومنـظمـة الـعمل الــدوليـة لــسنـة
2004  اخلـاصــة بتـطـويـر قـدرات
العـــــــاملــني يف الــــــوزارة خــــــاصــــــة
الـكـــــــوادر الـعـــــــامـلـــــــة يف مـجـــــــال
الــتـــــشغـــيل والــتــــــدريـــب  املهــنــي
لألعـــوام 2004_2007، حـيـث مت
تنفيـذ مشروع مـشترك بني وزارة
العـمل ومنـظمــة العمل الــدوليـة
(INWENT)ومـــــــــــؤســــــــســـــــــــــة
االملـــانـيـــة املـتخـصـصـــة بـــاجملـــال
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أربيل / راميار فارس
الهركي

أخـتتـمت يف مــدينــة اربيل دورة
الــــــشهــيــــــد شــيـخل اخلــــــاصــــــة
بتـدريـب 800 عنـصــر من قـوات
البيـشمركـة، ويف مراسـيم جرت
يف مقـر قيادة قوات البـيشمركة
وســــــــط اربــــــيــل وجــه رئــــــيـــــــــــس
حـكــــــومـــــــة اقلــيــم كــــــردســتــــــان
نـيجرفـان البـارزاني كلمـة بهذه
املنـاسبـة اشـاد فيهـا بـدور قـوات
الـبيــشمــركـــة يف حمــايــة اقلـيم
كـــــــردســتـــــــان واحلـفـــــــاظ عـلـــــــى
وحـــــدته، مــــؤكــــداً ان دور قــــوات

اختتام دورة عسكرية خاصة بقوات البيشمركة  يف اقليم كردستان
القـوات العسكـرية املـوجودة يف
كـــــــــردســـتـــــــــان ومـــنـهـــــــــا قـــــــــوات
الـبيــشمــركــة، واشــار البــارزاني
يف كلــمــته إلـــــى ان الـــــدســتـــــور
العـراقي الـدائم اعطـى احقـية
القلـيـم كـــردسـتـــان يف امــتالك
جـيــش خـــاص يقـــوم بحـمـــايـــة
اقـلـــيـــم كـــــــردســـتـــــــان داخـلـــيـــــــاً
وخـــارجـيـــاً. وحــضـــر مـــراسـيـم
الــتخــــرج نــــائـب رئـيـــس اقلـيـم
كــــــــردســـتــــــــان وقــــــــائــــــــد قــــــــوات
الـبيـشمـركـة وعــدد من الـوزراء
واملـــــــســـــــــؤولـــني يف حــكـــــــــومـــــــــة

االقليم.

البيشمـركة يف املرحلـة احلالية
يخــتـلف عــن دورهــــــا الــــســــــابق
ففــي الـــســـــابق كـــــان دور قـــــوات
الـبـيـــشـمــــركـــــة يقـتــصـــــر علــــى
حماية شعب كردستان اما االن
فـأن دور هذه القـوات ينصب يف
حـمــايــة املـمـتـلكــات الـــداخلـيــة
لـكــــردسـتــــان إلــــى جـنـب قــــوات
وزارة الـــــداخلــيـــــة مــن شـــــرطـــــة
وعــنــــــاصـــــــر لالمــن الـــــــداخلــي،
مــشيــراً إلــى ان حكــومــة اقلـيم
كــردستــان ستـسعـى إلـى ادخـال
العلـــوم العـــسكـــريـــة احلـــديـثـــة
واقامـة دورات عسـكريـة جلميع

كربالء/ املدى
وافقـت وزارة الـتـعلـيــم العــــالـي
والـبحـث العلـمـي علــى افـتـتــاح
أقسام جديدة للدراسات العليا

يف جامعة كربالء.
صــــرح بــــذلـك رئـيـــس جـــــامعــــة
كـــربالء الـــدكـتـــور مفـيـــد جلـيل
عـوض وأضاف إن هـذه املوافـقة
ــــــــــر جــــــــــاءت مــــن اجـل تــــــطــــــــــوي
اجلـــامعـــات العــراقـيــة والــسـيــر
ــــــتــقـــــــــــــــــــدم بــهـــــــــــــــــــا نــحـــــــــــــــــــو ال
العلـمـي..مــشـيـــرا إلـــى إن وزيـــر
الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــــالـــي والـــبـحـــث
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افتتاح أقسام للدراسات العليا يف جامعة كربالء
بـاالخـتصـاصـات املطلـوبـة وسـد
احلــــــاجــــــة بحــيـــث ال تقــتـــصــــــر
الـدراسـات الـعليـا علـى جـامعـة
واحــدة يف منـطقــة مـن منــاطق

العراق.
وبني عـوض إن اجلامعـة شهدت
ــــــاضـــيـــني خـالل الــــــشـهــــــريـــن امل
افتتـاح أقسام للـدراسات العليا
ــــــة واإلدارة ــــــربــي يف كلــيــتــي الــت
واالقـتصـاد وكـذلـك فتح كلـيتي
الهـندسـة والصيـدلة مـبينـا انه
سيـتم استقـبال الـطلبـة فيهـما

يف العام القادم 2006/..2007
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العلمي وافق علـى افتتاح قسم
للــــدراســــات الـعلـيــــا )الــــدبلــــوم
واملـاجـستيـر( يف كليـة العلـوم /
قـسم الكـيميـاء. مـبينـا إن هـذه
ــــــــوافـقــــــــة جــــــــاءت لـــتـجـــنـــب امل
الظـروف الطارئة التي مير بها
العــراق وسـتخـتـصــر املـســافــات
وستـسهل علـى الطـالـب عمليـة
إكمــال الــدراســة يف محــافـظـته
ولـيس يف مـنطقـة غيـر مـنطقـة

سكناه.
موضحـا إن هذا القسم سيرفد
املـؤسسات العلميـة واألكادميية
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