
 وق��ال العي�س��ى يف كلم��ة ل��ه خ��الل حف��ل ا�س��تقالل 
اجلامع��ة التكنولوجي��ة، اإن "اجلامع��ة التكنولوجي��ة 
ينتظره��ا تفعيل تلك ال�س��الحيات املخ��ول لها التي 
منه��ا اإدارة مل��ف الدرا�س��ات العلي��ا وكذل��ك حتدي��د 
اآلي��ات القبول يف الدرا�س��ات الأولية على وفق اختبار 
اليه��ا"، موؤك��دا  اأهلي��ة املتقدم��ن  الك��روين يح��دد 
ب��اأن "طموح��ه الأكادمي��ي يف الع��راق ه��و الرتق��اء 
باجلامعات والو�س��ول بها اإىل م�س��ايف املوؤ�س�س��ات 
اجلامعي��ة الر�س��ينة يف العامل"، مبينا ب��ان "ذلك لن 
يتحقق من دون حتقيق ا�ستقالل اجلامعات واحلريات 
الأكادميي��ة، كم��ا اأن ا�س��تقالل اجلامع��ات ل��ن ياأخذ 
طريق��ه اإىل الإع��الن والتنفيذ ما مل تك��ن هناك قراءة 
علمية ومنهجية واعية تعي��د ترتيب اأوراق هذا امللف 

وفق احلالة العاملية ومتطلباتها املت�سارعة".

وا�س��اف اأن "هذه الروؤية مل تق��ف عند حدود الطموح 
ب��ل و�س��عت اأوىل خطواته��ا من��ذ وق��ت مبك��ر حت��ى 
اأ�سبحت م�رشوعا ا�سراتيجيا يبداأ با�ستقالل اجلامعة 
ول ينته��ي باإلغ��اء وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث 
العلم��ي على غ��رار التج��ارب العاملية الت��ي اعتمدت 
جمال�س عليا للجامعات لتحديد �سالحياتها وتنظيم 

عالقاتها ومهامها العلمية والأكادميية".
�س��تتيح  الفاعل��ة  امل�س��احات  "ه��ذه  اأن  اىل  وا�س��ار 
للعراق اأن تنتع�س فيه ثقافة املوؤ�س�س��ات التي تعرثت 
لأ�سباب �ستى، مو�سحا انه لبد من اإيجاد خط �رشوع 
به��ذا الجت��اه واإ�س��دال ال�س��تار على مرحل��ة النكفاء 
والنتق��ال اإىل مرحلة التنمية التي ل تتحقق من دون 

تلبية ا�سراطاتها الالزمة علميا واإداريا".
واأك��د عل��ى "���رشورة ا�س��تقالل املوؤ�س�س��ات وانعتاق 
قراراته��ا م��ن تاأثري احلال��ة املركزي��ة التي �ست�س��هم 
ح��دا  وي�س��ع  �سخ�س��يتها  ببل��ورة  كب��ري  ح��د  اإىل 

للتزاحم ال�سيا�س��ي يف ال�س��تحواذ عليه��ا وفق منطق 
التحا�س���س املقي��ت، مثمن��ا خطوات الإ�س��الح التي 
قادته��ا حكومتن��ا الت��ي ار�س��ت ثقاف��ة التكنوق��راط 

واعتمدت املعايري املهنية يف اإدارة الدولة".
وتاب��ع ان "اجلامع��ة �س��تخول عل��ى �س��عيد البعثات 
والبعث��ات  الدرا�س��ية  الج��ازات  من��ح  �س��الحية 
والزم��الت خ��ارج العراق ف�س��ال ع��ن تطوي��ر اآليات 
التف��رغ العلمي ودرا�س��ة ما بعد الدكت��وراه والبعثات 
البحثي��ة لطلب��ة املاج�س��تري والدكت��وراه والنط��الق 
مب�س��اريع التواأم��ة العلمي��ة وتوف��ري متطلب��ات ذل��ك 
م��ن تغي��ري املناه��ج وت�س��ميات الف��روع والأق�س��ام، 
مو�س��حا ان ه��ذا امل���رشوع الكب��ري ال��ذي �س��يبداأ يف 
اجلامع��ة التكنلوجي��ة ميثل خط��وة اإجرائية واثقة يف 
طري��ق ا�س��تقالل اجلامع��ات كلها و�س��يكون �س��امنا 
للتناف�س واحل�س��ور العلمي يف الت�س��نيفات العاملية 

للجامعات". 

املواطن��ة ام ح�س��ن والبالغ��ة م��ن العم��ر 44 عاما من ق�س��اء 
القائ��م حتدث ل� »اجلورنال «،”هربنا من �س��يطرة تنظيم داع�س 
الرهابي يف ق�س��اء القائم غرب النب��ار بعد دفع مليون دينار 

على كل �سخ�س من عائلتي املكونة من �سبعة ا�سخا�س”.
وا�س��افت “اتفقنا مع مهرب ليخل�س��نا من بط�س تنظيم داع�س 
بع��د التف��اق مع اح��د عنا�رشه��م لفت��ح الطريق لن��ا من جهة 
املعام��ل �رشق��ي القائ��م قبل ع�رشة اي��ام تقريبا وق��ام املهرب 
بال�سري يف ال�سحراء لثالثة ايام ونحن معه حتى و�سلنا حلدود 

ق�ساء عنه وتوقفت العجلة ب�سبب عطل ميكانيكي”.
وتابع��ت تق��ول” امله��رب مل يكن با�س��تطاعته ا�س��الح العجلة 

فقررنا عبور �س��حراء عنه م�سيا على القدام بعد تو�سيح مكان 
تواج��د الق��وات المنية يف حم��ور عن��ه اجلنوبي فم�س��ينا اكرث 
نه��ارا ونتوقف لي��ال خوفا م��ن الذئاب التي كان��ت تقرب منا 
لكن زوجي يدعى عادل حمود كان يحمل م�سد�س��ا وي�سعل النار 

حولنا حن ننام”.
فيم��ا اكمل عادل احلديث وهو متخوف من كلماته التي ينطقها 
ببط��ئ وتقطع بع��د ما تعر�س م��ن خوف ومط��اردة من داع�س 
كون��ه �رشطيا وجلد من قبل التنظيم قبل عام بعد اعالنه التوبة 
حتت التهديد وهو يقول “�س��اهدنا الذئاب والفاعي وحيوانات 
مفر�س��ة مل ارى مثله��ا بحيات��ي كن��ت افك��ر بقت��ل عائلتي يف 
ال�س��حراء وقتل نف�س��ي حت��ى ل يتعذب احدن��ا يف رحلة املوت 

هذه”.

وا�س��اف “خرجن��ا م��ن م��وت داع���س حت��ى وقعن��ا يف م��وت 
ال�س��حراء القا�س��ية نف��ذ من��ا امل��اء والغ��ذاء ال��ذي كن��ا نحمله 
وا�س��تخدمنا اع�ساب ال�سحراء يف الغذاء و�رشبنا من مياه وادي 

حوران املاحلة”.
وتاب��ع “مل ن�س��تطيع الو�س��ول اىل الق��وات المنية ب�س��بب عدم 
معرفتن��ا الطريق وتخلي املهرب عنا الذي تعطلت �س��يارته ومل 
يتبقى لنا امل �س��وى ال�س��ري عرب اجتاه �رشوق ال�س��م�س للو�سول 
اىل هي��ت او الرم��ادي “. ويقول مرا�س��ل »اجلورن��ال «،ان  الب 
توقف عن احلديث  لبع�س الوقت ل�س��عوبة تنف�سه جراء ا�سابته 
مبر���س ال�س��عال والربو ثم اكمل حديثه وهو يبكي وي�س��عى اىل 
ا�ستن�س��اق هواء احلرية بعد فرات ال�س��جن من داع�س يف القائم 
ان “ع�رشة ايام فرة هروبنا حتى و�سلنا اىل قوات اجلي�س بعد 

ال�س��ري مبح��اذاة الطريق الدويل وترك عمق ال�س��حراء التي لي�س 
له��ا نهاية “. واو�س��ح” مل ت�س��دق قوات اجلي���س اننا جئنا من 
القائ��م كون الطريق كان خطر وكرثة الفاعي ال�س��امة والذئاب 
ل�س��يما وان ال�س��باط واجلن��ود يعرف��ون ت�س��اري�س وخط��ورة 
تل��ك املناط��ق وبعد يوم من الراحة واحلري��ة مت نقلنا اىل خميم 
الكيل��و 18 ودخولنا يف هذه اخليم��ة”. وانتهى بالقول” داع�س 
الرهابي يف القائم اغلبهم من العرب والجانب كنا موتى رغم 
تنف�س��نا وحركتنا كان يفر���س التنظيم �رشوط عل��ى ابي كونه 
�رشطيا جلد قبل عام ومت �سجنه ل�سهور كنا ل ن�ستطيع ا�ستخدام 
الهاتف والت�س��ال باهلنا يف الرمادي وبغداد حتى اعيدت لنا 
احلي��اة واحلري��ة من جدي��د رغم الظ��روف ال�س��عبة يف املخيم 

لكنها نعتربها اجلنة هي الن”.

اعتقال شخصين يتاجران بالمخدرات في بغداد

األنواء: طقس الغد مشابه لأليام السابقة والحرارة 
تسجل 47ْم

بغ��داد � متابعة : اأعلنت مديرية ال�س��تخبارات الع�س��كرية، الأربع��اء، عن اإعتقال 
�سخ�س��ن يتاج��ران باملخ��درات يف بغ��داد. وذكر بي��ان للمديري��ة ، اإن "مفارز 
مديري��ة ال�س��تخبارات الع�س��كرية يف الل��واء 44 الفرقة 11، األق��ت القب�س على 
�سخ�س��ن يقومان بروي��ج وبيع املخدرات يف بع�س مناط��ق بغداد"، لفتا اإىل 
اأنه��ا "�س��بطت بحوزته��م 200 �رشيطا للحب��وب املخدرة ن��وع قرب�س، و200 
�رشيط��ا حلب��وب وردي". وا�س��اف، اإن "املف��ارز ا�س��تولت عل��ى العجل��ة الت��ي 
ي�س��تخدمونها للروي��ج واأحالتهم��ا اإىل مكافحة خم��درات الر�س��افة". يذكر ان 
الق��وات المنية تعلن بن فرة واخرى عن اعتقال عدد من املطلوبن وفق مواد 

قانونية خمتلفة يف مناطق متفرقة من العا�سمة بغداد.

بغ��داد � متابع��ة : توقع��ت الهيئة العام��ة لالأن��واء اجلوية والر�س��د الزلزايل، 
الأربعاء، اأن يكون طق�س اليوم �سحوا ودرجات احلرارة ت�سجل 47ْم.

وقالت الهيئة يف بيان �سحفي ، اإن "طق�س اليوم  ، يف املناطق كافة، �سيكون 
�س��حواً م��ع انخفا�س درجة احلرارة العظم��ى يف مدينة بغداد اىل 47 ْم، بعد 
ان تخطت حاجز ال� 50 ْم يف اليومن املا�س��ين". واأ�س��افت، اأن "طق�س غد 
اجلمع��ة ، �س��يكون يف املناطق كافة �س��حواً حاراً، ودرجات احل��رارة ترتفع 
قلياًل يف املنطقتن الو�س��طى وال�سمالية وتنخف�س يف املنطقة اجلنوبية عن 
اليوم ال�س��ابق". وتابعت الهيئة، اأن "طق�س ال�سبت، �سيكون يف املناطق كافة، 
�س��حواً حاراً، ودرج��ات احلرارة ترتفع قليال عن اليوم ال�س��ابق". ولفتت اإىل، 
اأن "طق�س الأحد �س��يكون يف املناطق كافة �س��حواً ح��اراً، ودرجات احلرارة، 

مقاربة لليوم ال�سابق".

القضاء يصدر قسامات شرعية لشهداء الحشد الشعبي
بغداد � متابعة  : ا�س��در جمل�س الق�س��اء العلى تعميم اىل حماكم البالد باإ�س��دار 
الق�سامات ال�رشعية ل�سهداء احل�سد ال�سعبي �سمن مناطقهم ال�ستئنافية، فيما فتح 

نافذة خا�سة لإجناز معامالتهم.
وق��ال املتح��دث ملجل�س الق�س��اء العلى القا�س��ي عبد ال�س��تار بريقدار بح�س��ب 
بي��ان ل��ه ان "اإعمام��ًا ا�س��دره جمل�س الق�س��اء العل��ى اىل حماكم الب��الد كافة 
يق�س��ي باإ�س��دار الق�س��امات ال�رشعي��ة واحلجج ح�س��ب الخت�س��ا�س املكاين اأي 
�س��من املنطقة ال�س��تئنافية". واأ�س��اف بريقدار اإن "الإعمام ت�س��من فتح نافذة 
خا�سة ل�سهداء احل�سد ال�سعبي لإجناز معامالتهم تقديرا للت�سحيات اجل�سام التي 

قدموها دفاعا عن الوطن واملقد�سات".

اجنزت املديرية العامة لربية حمافظة دياىل، 
الربعاء، تاأهيل وترميم ثالث م�ساريع تربوية 

يف املحافظة، بدعم دويل.
وقال مدير اعالم تربية دياىل �س��نان الربيعي 
انه، "مت اجناز العمل بتاأهيل وترميم 3 مدار�س 
يف مناطق حمررة من تنظيم داع�س الإرهابي، 
بق�س��اء املقدادية �سمال �رشقي دياىل"، مبينا 

اأن "هذه امل�س��اريع اجن��زت، بدعم من برنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي )UNDB( وباإ�رشاف 
م�س��رك من قبل الدائرة الهند�سية يف املديرية 

."
وا�ساف اإن "امل�ساريع ت�سمنت ترميم وتاأهيل 
واإ�سافة ملحقات لثالث مدار�س وهي )مدر�سة 
ال�سياحة – مدر�سة الهمم – مدر�سة ال�رشائر("، 
موؤكداً ان "الأعمال هي ترميم وتاأهيل البنيات 
املدر�س��ية ب�س��ورة كاملة مع اإ�سافة جماميع 

�س��حية اليه��ا". وا�س��ار امل�س��وؤول الإعالم��ي 
اىل انه��ا "تاأت��ي بدعم من املنظم��ات الدولية، 
به��دف تعزيز الواق��ع التعليم��ي والربوي يف 
املناط��ق  "خ�سو�س��ا  متابع��ًا  املحافظ��ة"، 
الت��ي مت حتريره��ا من دن�س ع�س��ابات داع�س 

الإرهابية".
وكانت عدة م�س��اريع، قد اجنزت خالل ال�سهر 
املا�س��ية يف حمافظ��ة دياىل بدع��م دويل من 

عدة منظمات.

 على �س��عيد مت�س��ل اأعلن��ت وزارة الربية ان 
تربية الب�رشة متكنت من تاأهيل 1200 رحلة 

مدر�سية.
وقال��ت الوزارة ، يف بيان �س��حفي ، ان "ق�س��م 
املهن��ي يف املديري��ة العام��ة لربي��ة الب�رشة 
متكنت من اإعادة تاأهيل 1200 رحلة مدر�سية 
خ��الل العطلة ال�س��يفية وبرعاية وزير الربية 
حمم��د اإقب��ال عمر ال�س��يديل، وبالتع��اون مع 

منظمة اليون�سيف ".

الداخلي��ة،  ل��وزارة  الع��ام  املفت���س  مكت��ب  ك�س��ف 
الأربع��اء، ع��ن اإع��ادة ومنع ه��در والإي�س��اء باإعادة 
اأك��رث م��ن ملي��اري دين��ار اىل خزين��ة الدول��ة خ��الل 
�س��هر حزي��ران 2017. وذكر تقرير ملديري��ة التدقيق 
"جلانه��ا  اإن   ، للمكت��ب  التابع��ة  املالي��ة  والرقاب��ة 
التدقيقي��ة متكن��ت خ��الل �س��هر حزي��ران املن���رشم 
اإع��ادة )89،074،050( دينار، ومنعت  2017، من 
ه��در )1،060،588،900( دين��ار، واأو�س��ت باإعادة 

)1،109،234،687( ديناراً اىل خزينة الدولة".
واأ�س��اف التقري��ر، اأن "املديري��ة متكن��ت م��ن تدقيق 
11 عقداً وبّينت راأيها ب� 46 جمل�س��ًا حتقيقيًا و 64 
معامل��ة واردة اإليها م��ن مديرية تفتي���س بغداد و35 
معاملة اأخرى واردة من مديرية تفتي�س املحافظات".
واأ�س��ار اىل، اأن "املديري��ة دقق��ت خ��الل ال�س��هر 182 
معاملة تدقيقًا داخليًا، وتابعت تنفيذ 27 عقداً �س��من 
اخلط��ة ال�س��تثمارية لل��وزارة، و60 عقداً اآخر �س��من 

خطتها الت�سغيلية".

اأع��رب رئي���س اأركان اجلي�س الأردين حمم��د فريحات، 
الأربع��اء، ع��ن ا�س��تعداد ب��الده لتق��دمي املعلوم��ات 
ال�س��تخباراتية اإىل الع��راق. وق��ال فريح��ات، خ��الل 
موؤمت��ر  حفي م�س��رك عق��ده، ام�س ، يف بغ��داد "نحن 
واثقون بعزم وقوة القوات العراقية بتحرير الرا�س��ي 
وط��رد عنا���رش داع���س،" موؤك��دا بالق��ول "نحن على 
ال�س��تخباراتية  املعلوم��ات  لتق��دمي  ت��ام  ا�س��تعداد 
للجانب العراقي". واأ�س��اف رئي�س اركان اجلي�س، اأنه 
"مت حتقيق الكثري لفتح وتاأمن الطريق واحلدود". من 
جانب��ه، اأكد رئي�س اأركان اجلي�س العراقي، الفريق اأول 
الرك��ن عثمان الغامن��ي خالل املوؤمتر، اأن��ه "مت اعداد 
ج��دول لفتتاح منف��ذ طريبيل احل��دودي". ولفت اإىل، 
"وجود م�ساع لفتح مركز م�سرك بن البلدين لتاأمن 

احلدود والطريق الرابط بينهم".

 المديرية العامة لتربية ديالى تعيد تأهيل ثالث مدارس بدعم دولي

التعليم العالي: استقالل الجامعات يرتقي بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة

ال تخلو من قصص مروعة مع الموت ..

شهادات حية من األنبار توثق سوداوية التنظيم الداعشي   

مفتشية الداخلية تمنع 
هدر أكثر من ملياري 

دينار خالل شهر حزيران

افتتاح مركز مشترك لتأمين 
الطريق الرابط بين العراق واألردن

بغداد ت متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

بغداد ـ متابعة

الجورنال ـ خاص

وثقت »اجلورنال«، �شهادات 
واقعية ملدنيني من اهايل املناطق 

الغربية لالنبار ورحلة املوت 
وتهديدات مل ت�شاهد �شابقا اال يف 

االفالم املرعبة لكنهم �شاهدوها 
وتعر�شوا لهجمات الذئاب 

املفرت�شة التي مل تتذوق طعم 
اللحوم منذ �شنوات .

اعلن وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي عبد 

الرزاق العي�شى،االربعاء، 
عن ا�شتقالل اجلامعة 

التكنولوجية،م�شريا اىل 
ان طموحه االأكادميي 

يف العراق هو االرتقاء 
باجلامعات والو�شول بها 

اإىل م�شايف املوؤ�ش�شات 
اجلامعية الر�شينة وذلك 

لن يتحقق من دون حتقيق 
ا�شتقالل اجلامعات 

واحلريات االأكادميية.
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