
ثغرة  الدراجي،عن  رحيم  املالية،  اللجنة  ع�ضو  ك�ضف 
و�ضفها باخلطرية، يف اتفاقية �رشاء اجهزة العد والفرز 
الكرتونية  �ضا�ضات  خم�س  ن�ضب  يف  تتعلق  االلكرتونية 
الدراجي يف ت�رشيح �ضحايف  العراق.  وقال  كبرية يف 
ان "اعالن مفو�ضية االنتخابات، بان نتائج االنتخابات 
االتفاق  وخللالف  مقبول  غري  �ضاعة   32 خالل  �ضتعلن 
والفرز  العد  اجهزة  �رشاء  على  التعاقد  مبوجبه  مت  الذي 
ال�ضابقة  املفو�ضية  عليها  تعاقدت  التي  االلكرتونية 
فان  االتفاق،  "�ضمن  اأنه  وا�ضاف،  مع �رشكة كورية".  
عرب  دقيقة،   30 من  اقل  يف  تظهر  االنتخابات  نتائج 
خم�س �ضا�ضات كبرية"، مبينا ان "االتفاق ت�ضمن ن�ضب 
الب�رشة، وكركوك وبغداد، والفرات االو�ضط  �ضا�ضات يف 
وباحة الربملان".  واو�ضح، اأن "�ضا�ضة واحدة مت ن�ضبها 
يف باحة الربملان وال نعلم ما م�ضري ال�ضا�ضات االخرى، 
ال�ضابقة،  املفو�ضية  وقعتها  التي  االتفاقية  خالل  وهذا 
 32 ملدة  النتائج  اعالن  تاأجيل  مربر  عن  ت�ضاأل  فيما 
�ضاعة، وعن م�ضري �ضا�ضات اعالن نتائج االنتخابات؟".  
يف  لالنتخابات  امل�ضتقلة  العليا  املفو�ضية  وكانت 
مراقب  األف   250 من  اأكرث  مع  التعاقد  اعلنت  العراق، 
جناح  موؤكدة  النيابية،  االنتخابات  �ضري  لتغطية  حملي 
التجربة التي اأجرتها على االأجهزة االإلكرتونية اخلا�ضة 
باالنتخابات بن�ضبة مئة يف املئة. وقال الناطق الر�ضمي 
"املفو�ضية اتخذت جميع  اإن  للمفو�ضية كرمي التميمي، 
العملية  و�ضالمة  نزاهة  بتاأمني  املتعلقة  االإجلللراءات 
اأجهزة  ا�ضتعمال  اخلطوات  اإحللدى  وكانت  االنتخابية، 
عد وفرز اإلكرتونية لت�ضهم يف ت�رشيع النتائج"ً  ، م�ضريا 
ّ اإىل اأن "املفو�ضية اأجرت عملية حماكاة الأكرث من مرة 
ما  مقارنة  وح�ضلت  املحطات،  من  الكثري  اأجهزة  على 
بني نتائج تلك العملية والعد والفرز اليدوي الذي اأجراه 
يف   100 مطابقة  النتيجة  وجللاءت  املفو�ضية  موظفو 

املئة".
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بغداد_الجورنال

بالتفاصيل.. الخطة األمنية لتأمين االنتخابات االوقاف االيرانية تركز جهودها على تنمية 
اسكان الزائرين في كربالء

أمانة مجلس الوزراء : الحكومة عازمة على تنفيذ 
إجراءات نقل الصالحيات الى المحافظات كافة

النزاهة تضبط أدوية مغشوشة ومهربة بعدٍد من 
الصيدليات والمذاخر في كربالء

االوقللاف  منظمة  يف  الثقافية  للدائرة  العام  املدير  اأعلن  بغداد_اجلورنال: 
وال�ضوؤون اخلريية االيرانية كاظم مو�ضوي متقي،  اأنه �ضيتم تركيز اجلهود خالل 
زيارة اربعينية االمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( املقبلة على تنمية ا�ضكان الزائرين 
ال�ضيما يف مدينة كربالء املقد�ضة. وقال متقي  اإن “املنظمة �ضتويل املزيد من 
اهتمامها خالل الزيارة االربعينية املقبلة على ا�ضكان الزوار يف كربالء املقد�ضة 
مدينة  وامنا يف  فقط  الطريق  لي�س يف  اال�ضكان  لزيادة  و�ضع خطة  �ضيتم  وانه 
الزيارة  الف زائر خالل مو�ضم   40 “ا�ضكان املنظمة  اي�ضا”. وا�ضار اىل  كربالء 
يف العام املا�ضي”، موؤكدا ان “اجلهود �ضتت�ضاعف خالل العام اجلاري و�ضيتم 
م�ضاعفة هذا العدد خالل العام اجلاري”. ونوه اىل “م�ضاعفة اخلدمات للزائرين 
يف املنطقة احلدودية امل�ضرتكة مع باك�ضتان خالل العام اجلاري، مو�ضحا ان 
مريجاوه  ومنفذ  زاهللدان  مدينة  يف  )ع(  الر�ضا  مو�ضى  بن  علي  االمام  موكب 
احلدودي/ جنوب �رشق/ ا�ضت�ضاف الزائرين القادمني من باك�ضتان وقدم 150 

الف وجبة غذائية خالل العام املا�ضي”.

 بغداد_اجلورنال: اأكد االأمني العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق، عزم احلكومة على تنفيذ 
االإداريللة  الهيكليات  يف  النظر  واإعللادة  كافة،  املحافظات  اىل  ال�ضالحيات  نقل  اإجللراءات 

للت�ضكيالت واملوؤ�ض�ضات املرتبطة باملحافظات.
 وقال العالق يف كلمة له خالل تراأ�ضه االجتماع االأول للجنة التوجيهية للربنامج التجريبي، 
"احلكومة  ان  العراق  يف  ال�ضمود  على  القدرة  وبناء  املالية  والالمركزية  الفيدرالية  ب�ضاأن 
الهيكليات  يف  النظر  واإعادة  كافة،  املحافظات  اىل  ال�ضالحيات  نقل  اإجراءات  على  عازمة 
كان  "االجتماع  ان  وا�ضاف  باملحافظات".  املرتبطة  واملوؤ�ض�ضات  للت�ضكيالت  االإداريللة 
بني  للتن�ضيق  العليا  الهيئة  و�ضكرتري  الوزراء  جمل�س  يف  امل�ضت�ضارين  هيئة  رئي�س  بح�ضور 
الوزارات املعنية ومدير  )الديوانية ومي�ضان(، ووكالء  املحافظات، باالإ�ضافة اىل حمافظي 
واأع�ضاء معهد احلوكمة الكندي لتنفيذا لربنامج التعاون امل�ضرتك بني احلكومتني العراقية 
رقم  املحافظات  قانون  من   45 املادة  تطبيق  ناق�س  "االجتماع  ان  واو�ضح،  والكندية". 
اىل  وال�ضالحيات  والتخ�ضي�ضات  الوظائف  بنقل  واخلا�ضة  وتعديالته   2008 ل�ضنة   21
املحافظتني ب�ضكل كامل، ف�ضاًل عن خطة معهد احلوكمة لتنفيذ برنامج بناء قدرات الكوادر 
القيادية واالإدارية يف املحافظات وجمال�ضها، لتفعيل تقدمي اخلدمات اىل املواطنني خالل 

االأ�ضهر ال�ضتة القادمة".

اأدوية مغ�ضو�ضة ومهربة يف عدد من  الثالثاء، �ضبط  النزاهة،  اأعلنت هيئة  بغداد_اجلورنال: 
"مكتب حتقيق هيئة  اأن  الهيئة  املقد�ضة.  وقالت  ال�ضيدليات واملذاخر يف حمافظة كربالء 
ة  �ضحَّ ودائللرة  الوطنيِّ  املخابرات  جهاز  مع  بالتعاون  ن  متكُّ كربالء  حمافظة  يف  النزاهة 
بٍة ومغ�ضو�ضٍة يف عدٍد من ال�ضيدليَّات واملذاخر يف امُلحافظة".   كربالء من �ضبط اأدويٍة ُمهرَّ
امُلخابرات  ُمثِّلني عن كلٍّ من جهاز  اإىل  اإ�ضافًة  "األَّف فريقني من مالكاته،  اأنه  واأو�ضحت 
�ضبٍط  رة  ُمذكَّ على  بناًء  ال�ضبط  عمليَّة  بتنفيذ  قاما  امُلحافظة،  يف  ة  حَّ ال�ضِّ ودائرة  الوطنيِّ 
ًة، حيث جرى  ًة دوائيَّ ه "متَّ �ضبط )564( علبة دواٍء ت�ضتمل على )23( مادَّ ٍة"، ُمبيِّنًا اأنَّ ق�ضائيَّ
هزة لها". التحرِّي عن م�ضادر تلك االأدوية وتتبُّعها عرب قوائم ال�رشاء واالنتقال للمذاخر امُلجِّ

من  عدٍد  يف  تداولها  متُّ  التي  املللوادَّ  تلك  اأنَّ  للدت  اأكَّ ة  االأوليَّ "التحقيقات  اأنَّ  اإىل  واأ�ضارت   
داً "تنظيم حم�رش �ضبٍط اأ�ضويلٍّ بجميع  بٌة ومغ�ضو�ضٌة"، ُموؤكِّ ال�ضيدليَّات واملذاخر املحليَّة ُمهرَّ
؛  امُلربزات امل�ضبوطة، ف�ضاًل عن االأوراق التحقيقيَّة، وعر�ضه على قا�ضي التحقيق امُلخت�سِّ

التِّخاذ االإجراءات القانونيَّة امُلنا�ضبة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

نت�شر ع�شرات اجلامعات يف 
العراق، ما بني حكومية )تابعة 
لوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي العراقي ومتولها الدولة 
ب�شكل كامل(، وما بني جامعات 

اأهلية )كلية جامعة( خا�شة 
ت�شم خمتلف الكليات العلمية 

والإن�شانية، وقد �شهد العراق منذ 
عام 2003 تاأ�شي�س الع�شرات 
من اجلامعات الأهلية، ومع كل 
تاأ�شي�س جلامعة خا�شة جديدة 

يزداد اجلدل حول جدواها العلمية 
والقت�شادية على البالد.

 اأعداد اجلامعات احلكومية واالأهلية يف العراق
التعليم  وزارة  موقع  على  ن�رش  حتديث  اآخللر  بح�ضب   
يبلغ   ،2017 عام  العراقية  العلمي  والبحث  العايل 
عدد اجلامعات احلكومية يف العراق 35 جامعة، ت�ضم 
مئات االأق�ضام العلمية واالأدبية واالإن�ضانية، فيما ي�ضري 
ذات التحديث اإىل اأن عدد اجلامعات االأهلية يف العراق، 
جامعة   66 يبلغ  اجلامعة«  بل»الكليات  ت�ضمى  والتي 
ت�ضم ع�رشات الكليات العلمية، واالأدبية كذلك، جامعة 
تاأ�ض�ضت يف  التي  اجلامعات  اأوىل  تعد  احلكومية  بغداد 

اجلامعات  اأعللرق  من  وتعد   ،1958 عللام  يف  العراق 
ا،  اأي�ضً العراقية، تليها اجلامعة امل�ضتن�رشية يف بغداد 
املو�ضل  جامعتا  ثللم   ،1963 عللام  تاأ�ض�ضت  والللتللي 
اجلامعات  اأما   .1967 عام  تاأ�ض�ضتا  اللتان  والب�رشة 
كلية  اأول  تاأ�ضي�س  تاريخ  فيعود  اخلا�ضة،  اأو  االأهلية 
1988، وهي »كلية  اإىل عام  العراق  اأهلية يف  جامعة 
يقول  بغداد.  العراقية  العا�ضمة  يف  اجلامعة«  الرتاث 
الدكتور حممود العبيدي، وهو اأ�ضتاذ متقاعد يف جامعة 
بغداد اإن ت�ضمية »الكلية اجلامعة« بدياًل عن »جامعة« 
لتمييزها  اأولهما  اثنني:  ل�ضببني  اإن كانت خا�ضة جاء 
اإن لفظ اجلامعة يطلق  عن اجلامعات احلكومية، حيث 

فهو  الثاين  ال�ضبب  اأما  فقط.  احلكومية  اجلامعات  على 
»الكليات  اجلامعات  اأغلب  اأن  اإىل  يعود  مهني  �ضبب 
حيث  من  اأ�ضغر  هي  الللعللراق  يف  االأهلية  اجلامعة« 
اجلامعات  من  االأق�ضام  عللدد  حيث  ومللن  امل�ضاحة، 
االأق�ضام،  مللن  معني  بعدد  حمللددة  وهللي  احلكومية، 
اأم  العلمية  للم�ضرية  دعم  اأدبية.  اأم  علمية  كانت  �ضواء 
االأعللداد من  العاطلني؟  مع كل هذه  الأعللداد  م�ضاعفة 
اجلامعات احلكومية واالأهلية ومئات االأق�ضام العلمية 
اخلا�س  التعليم  هل   مفاده،  �ضوؤال  ُيطرح  واالأدبلليللة، 
العراق؟  يف  العايل  التعليم  تدعم  االأهلية  واجلامعات 
كلية  عميد  يقول  العمل؟  عن  العاطلني  اأعللداد  تزيد  اأم 

االإعالم يف جامعة بغداد ها�ضم ح�ضن، اإن هذا العدد من 
اجلامعات االهلية يرتافق مع واقع فو�ضوي ال يفيد، وال 
يدعم التعليم العايل يف العراق، وي�ضيف ح�ضن اأن ذلك 
بداًل عن اأن يوؤدي اإىل توفري مزيد من اخلريجني لفر�س 
العمل، فاإنه يزيد وي�ضاعف اأعداد العاطلني عن العمل، 
بح�ضب و�ضفه.  وتثور اآراء كثرية ووجهات نظر خمتلفة 
الدكتور حممد  العراق، يقول  االأهلية يف  الكليات  حول 
النعيمي، مدير دائرة الدرا�ضات يف جامعة �ضالح الدين 
االأهلية،  الكليات  على  »املاآخذ  اإن  بو�ضت«:  لل»�ضا�ضة 
لي�س فقط حول جدواها العلمية وزيادة اأعداد العاطلني 
لبع�س  العلمية  القيمة  اإىل  كذلك  ميتد  بل  العمل،  عن 

من هذه اجلامعات«، اإذ ي�ضري النعيمي اإىل اأن امل�ضتوى 
قللورن  مللا  اإذا  جلللًدا،  متدن  اجلللامللعللات  لهذه  العلمي 
باجلامعات احلكومية، ويعزو النعيمي ذلك اإىل �ضببني 
التدري�س  مهمة  يتولون  من  كثرًيا  اأن  اأولهما  اثنني: 
�ضهاداتهم  على  ح�ضلوا  قد  كانوا  اجلامعات  هذه  يف 
اأما  اأخلللرى،  دول  يف  بها  معرتف  غري  جامعات  من 
ثاين االأ�ضباب فهو اأن النجاح م�ضمون اإىل ن�ضبة ت�ضل 
%90 يف اجلامعات االأهلية؛ ب�ضبب اأن هذه اجلامعات 
الطالب،  يقدمها  التي  االأمللوال  على  تعتمد  والكليات 
وبالتايل فاالأمر يخ�ضع للم�ضاومة، يف ظل غياب رقابة 
النعيمي.   بح�ضب  االأهلية،  اجلامعات  اأداء  على  حقيقية 
العمل  العاطلني عن  اأعداد  االإح�ضاءات عن  اآخر  وت�ضري 
4 ماليني  اأكرث من  اإىل  العدد و�ضل  اأن  اإىل  العراق  يف 
ي�ضتثني ذوي  الرقم  – هذا  واإناث  ن�ضمة ما بني ذكور 
االحتياجات اخلا�ضة الذين ال قدرة لهم على العمل – 
وت�ضري تقارير اأخرى اىل اأن العراق ياأتي يف مقدمة دول 
حجم  من  بل59%  تقدر  بطالة  بن�ضبة  االأو�ضط  ال�رشق 
جتد  قد  موؤقتة  بطالة  و31%  البالد،  يف  العاملة  اليد 
اأي:   – مقنعة  بطالة   43% ونحو  م�ضتقباًل،  فر�ضها 
موظفون، لكن دون اإنتاج – يف حني تقدر ن�ضبة الن�ضاء 
الن�ضائية  اليد  قوة  من  بل85%  العمل  عن  العاطالت 
العاملة يف العراق.  جلنة التعليم الربملانية من جانبها 
اأّن التعليم االأهلّي زاد من م�ضاكل العراق، ورفع  تعتقد 
التعليم يف جمل�س  البطالة، وتقول  مقّررة جلنة  ن�ضبة 
النواب العراقي، عبري احل�ضيني: » التعليم االأهلي �ضّبب 
التعليم، وارتفاع  م�ضاكل عديدة للبالد، كتديّن م�ضتوى 
الكلّيات واجلامعات ب�ضكل  لفتح  البطالة؛ نتيجة  ن�ضبة 
التعليم االأهلّي يتمّتعون يف  اأن خّريجي  ع�ضوائّي، كما 
النجاح  ل�ضهولة  وذلك  متدن،  علمّي  مب�ضتوى  الغالب 
اجلامعات  خريجو  يح�ضل  وبالتايل  االأمللوال،  مقابل 
لدرا�ضة  توؤهلهم  عالية  تخرج  معّدالت  على  االأهلية 
فهم  وبالتايل  احلكومية،  اجلامعات  يف  املاج�ضتري 
فيها  تكون  التي  احلكومية  الكليات  يناف�ضون خريجي 

الدرا�ضة اأ�ضعب«.

الكليات االهلية في العراق.. دعم للتعليم ام باب للبطالة؟
بغداد - الجورنال

جليل  الركن  الفريق  بغداد،  عمليات  قائد  ك�ضف   
الربيعي،  عن خطة تاأمني االنتخابات املقرر

اقامتها يوم ال�ضبت املقبل، معلنا ان اوىل اجراءات 
اخلطة هي منع جتوال الدراجات النارية اعتبارامن 
اإن  موؤمتر �ضحفي،  الربيعي، يف  وقال   . اليوم  يوم 
"هناك خطة متكاملة لتامني كل املراكز االنتخابية 
واالهايل، وكل مناطق بغداد موؤمنة 100 %خالل 
على  دقيقة  خطة  و�ضعنا  وقد  االنتخابات،  فرتة 

املراكز االنتخابية وكل �ضيء يب�رش بخري".
مب�ضاركة  ا�ضتباقية  بعمليات  قمنا  "اأننا  وا�ضاف، 
العا�ضمة  مناطق  كل  يف  الع�ضكرية  القطعات  كل 
االرهابيني، كما  القب�س على عدد من  ا�ضفرت عن 
فتحنا مقرات م�ضيطرة يف قيادة العمليات ملتابعة 
مفو�ضية  مللع  االجللتللمللاع  ومت  االنتخابات  عمل 
قيادة  اأعلنت  ذاتلله  ال�ضياق  يف  االنتخابات".  

حلماية  خطة  بتنفيذ  البدء  الرافدين"  "عمليات 
املفتوحة  واملناطق  اجلللنللوب  حمافظات  حللدود 
املحيطة بها، عرب ن�رش ما يقارب من 70 األف جندي 
املوؤدية  وال�ضوارع  املناطق  لتاأمني  اأمن  وعن�رش 
تلك  يف  عددها  ُيقدر  التي  االنتخابية،  املراكز  اإىل 
العمليات  قائد  وقال  مركًزا.    1145 املحافظات 
حماية  عن  م�ضوؤولة  "القيادة  اإن  الدبعون  علي 
حمافظات وا�ضط ومي�ضان وذي قار واملثنى، ويف 
ا عن حماية  مرحلة االنتخابات تكون م�ضوؤولة اأي�ضً
يفر�س  ما  وهذا  خا�س،  وباأ�ضلوب  حمددة  مناطق 
االأمني  والتح�ضني  العمل  يف  جديدة  اآلية  علينا 
يختلف عن ال�ضابق"، واأو�ضح اأن "احلماية �ضتكون 
التي  هذه املرة مدعومة باملعلومة اال�ضتخباراتية 
كانت �ضابًقا تتعامل مع عنا�رش ال�رشطة، ولكن بعد 
تطبيق خطة اأمنية واحدة اأ�ضبحت املعلومة جاهزة 
اجلهة".   عن  النظر  بغ�س  اأواًل  معها  يتعامل  ملن 
تثبيت  على  عملت  "القيادة  اأن  اإىل  الدبعون  ولفت 

يف  امل�ضاركة  والقوات  االنت�ضار  واأماكن  الواجبات 
اأجرتها  التي  االأمنية  واملمار�ضات  اخلطة  تطبيق 
اخلطة  اإن  حيث  االقلللرتاع  مراكز  حماية  الإجنللاح 
و�ضبط  االأمنية  الثغرات  كل  معاجلة  على  تعمل 
التي  االإجراءات  "من  اأن  متابًعا  الني�ضمية"،  الطرق 
التفتي�س  ت�ضديد  املقبلة،  االأيام  يف  اإتباعها  �ضيتم 
االأمنية  القوات  وانت�ضار  اخلارجية  ال�ضيطرات  يف 
املحافظات  حميط  على  ومنتظمة  مكثفة  ب�ضورة 
والفرعية  الرئي�ضة  الناخبني  طللرق  كل  وتللاأمللني 
كما  م�ضتمرة"،  ب�ضورة  االآلية  الدوريات  وت�ضيري 
اأمنية �ضتكون من م�ضوؤولية  "هناك خطة  اأن  اأردف 
لتاأمني  اجلي�س  طريان  وقائد  اجلوية  القوة  قيادة 
وكانت  كافة".  املحافظ  الأنحاء  اجلوية  احلماية 
االإنلللذار  حللال  اأعلنت  الللرافللديللن،  عمليات  قلليللادة 
الق�ضوى لتاأمني االنتخابات املقبلة مب�ضاركة اأكرث 
من 25 األف عن�رش اأمني كمرحلة اأوىل يف االأ�ضبوع 
املا�ضي، وفق اأوامر �ضدرت من القائد العام للقوات 

�رشطة  قيادة  اأعلنت  كما  العبادي،  حيدر  امل�ضلحة 
املثنى عن م�ضاركة اأكرث من 20 األف عن�رش اأمني 
من قوات ال�رشطة واالأجهزة امل�ضاندة لها يف خطة 
تاأمني يومي االقرتاع لالنتخابات النيابية املقبلة 
�رشطة  قائد  وقللال  والللعللام.  اخلللا�للس  للت�ضويت 
املثنى اللواء �ضامي �ضعود، اإن "هناك خطة خا�ضة 
مبحافظة املثنى وهي جزء من اخلطة العامة التي 
املثنى  اأن  اإال  البالد،  جنوب  حمافظات  يف  تطبق 
االقرتاع  اأيام  ا بها يف  اأمنًيا خا�ضً �ضتعتمد نظاًما 
االنتخابية  العملية  ت�ضبق  واجبات  هناك  اإن  حيث 
ونللوع  حجم  ومللعللرفللة  �ضبطها  يجب  ومللنللاطللق 
اخلا�ضة  "العملية  اأن  واأ�ضاف  فيها"،  التحركات 
باملثنى تطلبت ن�رش قوات اأمنية يف مناطق البادية 
مكامن  �ضت�ضكل  القوات  هذه  اأن  حيث  لتاأمينها، 
االأماكن  وبع�س  الني�ضمية  الطرق  على  ودوريللات 
االأخرى املهمة من البادية، مدعومة بطريان اجلي�س 

يف مار�ضة �ضت�ضتمر اإىل ما بعد االنتخابات".

بغداد_الجورنال


