
�أول  �لفريق  �جلي�ش  �أرك��ان  رئي�ش  �ل�سيد  تفقد 
�سامر�ء  عمليات  قيادة  �لغامني،  عثمان  �لركن 
ير�فقه معاونه للعمليات وعدد من �سباط هيئة 
يف  �لعمل  �سري  على  و�لوقوف  لالطالع  �لركن 

قاطع �مل�سوؤولية.
و�لآم��ري��ن  �ل��ق��ادة  �لأرك���ان  رئي�ش  وج��ه  حيث 
ب�رضورة  �سامر�ء  يف  �لأمنية  �لأجهزة  وممثلي 
�لز�ئرين  حلماية  �لأمنية  �لإج����ر�ء�ت  ت�سديد 
�لع�سكريني )عليهم  �لإمامني  �إىل مرقد  �لو�فدين 
�لتعاون و�لتن�سيق بني كافة  �ل�سالم( من خالل 
�لأجهزة �لأمنية ملنع �إي خروقات ل �سامح �هلل.

من جانبه �أكد قائد عمليات �سامر�ء على جناح 
قطعات  بها  تقوم  �لتي  �لع�سكرية  �لعمليات 
�لقيادة �سد فلول �لإرهاب يف قاطع �مل�سوؤولية، 
�إىل  �لأرك��ان  رئي�ش  �ل�سيد  ��ستمع  �ل�سدد  وبهذ� 
�لذين  �لقادة و�لآمرين وممثلي �لأجهزة �لأمنية 
�أكدو� على جناح �خلطط و��ستقر�ر �لأو�ساع يف 

كافة �أق�سية ونو�حي �سامر�ء.

موؤ�س�سات جامعة  �إحدى  �لوطني  �لدفاع  كلية  �نتهت 
�لدفاع للدر��سات �لع�سكرية، �جلولة �لعلمية �خلارجية 
�لدورة  منهج  �سمن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 

.22
من  ع��دد  �إج��ر�ء  �أع��اله  �ل��دورة  منهاج  ت�سمن  حيث 
و�خلارجية  �لد�خلية  �لعلمية  �لدر��سية  �جل��ولت 
لتطوير مهار�ت �لد�ر�سني يف �لتخطيط �ل�سرت�تيجي 
لتحقيق عن�رض �ملو�سوعية وتطوير مد�ركهم ملفهوم 
�لبيئة  ودر����س��ة  �ل�سامل  باملفهوم  �لوطني  �لأم��ن 
�لإقليمي  )�ملحلي،  �مل�ستوى  على  �لإ�سرت�تيجية 
و�لدويل(، وتاأتي هذه �لزيارة للتعرف على موؤ�س�سات 
�سنع �لقر�ر و�ملوؤ�س�سات �لعلمية �لع�سكرية و�لقدر�ت 
�لدفاعية و�لقت�سادية و�ملر�كز �لبحثية �لإ�سرت�تيجية 
�لأهمية  على  �لتعرف  �لأمريكية،  �ملتحدة  للوليات 
�جلغر�يف  و�ملوقع  و�جليو�سرت�تيجية  �لإ�سرت�تيجية 
و�ل��ق��در�ت  �لأمريكية  �ملتحدة  ل��ل��ولي��ات  �ملتميز 
و�ملوؤ�س�سات  و�لع�سكرية،  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 
و�لكليات  �لوطني  �لدفاع  )جامعة  �لع�سكرية  �لعلمية 
�لتي  و�لرب�مج  �ملناهج  على  و�لطالع  لها(  �لتابعة 
�جلولة  وحققت  �أمريكا،  يف  �ملوؤ�س�سة  تلك  تعتمدها 
للمنهج  لها وفقًا  �لعلمية �ملخطط  �لأهد�ف  �لدر��سية 

�لدر��سي �ملعد م�سبقًا.

رئيس أركان الجيش يتفقد قيادة عمليات سامراء

كلية الدفاع الوطني تنهي الجولة العلمية في الواليات المتحدة 
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دعوات نيابية لتخفيض أجور الجامعات 
األهلية 

محافظ البصرة: وزيرة االعمار تمتنع عن تنفيذ 
قانون المحافظات 

السجن سبع سنوات لمختلس رواتب الموظفين 
النازحين عن نينوى

�لتعليم  وز�رة  �لثالثاء،  قدو،  حنني  �لنو�ب،  جمل�ش  ع�سو  دعا  �جلورنال:   – بغد�د 
عقده يف  قدو يف مومتر �سحفي  وقال  �لأهلية.  �جلامعات  �أجور  لتخفي�ش  �لعايل 
هناك  �جلديد  �لدر��سي  �لعام  بد  مع  مهمني  مو�سوعني  "هناك  �إن  �لنو�ب،  جمل�ش 
130 جامعة وكلية �هلية مقابل 30 جامعة حكومة وهذه م�سكلة كبرية". و�سدد: 
�لرتقاء  �جل  من  كانت  �ذ�  �لج��ور  تخفي�ش  �لتعليم  ووز�رة  �جلامعات  "على 
�لويل  �لتعليم  علي  و�ل�سيطرة  معاجلته  فيجب  �لربح  �جل  من  كان  و�ن  بالتعليم، 

و�جلامعي."
�لتعليمي  �لو�سع  على  �ثر  مما  �لتعليمي  �لكادر  يف  كبري  نق�ش  "هناك  �أن  ور�أى 
وهناك �لكثري من �خلريجني ي�سلون �ىل م�ستوى �لمية". و�أ�ساف �أن "هناك ع�رض�ت 
�سيتم  �ملد�ر�ش متى  �لف من �ملخا�رضين دون تعني ملاذ� لتقوم �حلكومة برفد 
معاجلة �ملو�سوع". و�أردف �أن "على �حلكومة �ن يكون لها ر�أي يف �نت�سار �ملد�ر�ش 

�خل�سو�سية و��ستنز�ف �لعو�ئل �لفقرية".

�لعمار  وزيرة  �لثالثاء،  �لعيد�ين،  ��سعد  �لب�رضة  حمافظ  �تهم  �جلورنال:    - بغد�د 
متتنع عن تنفيذ قانون �ملحافظات وقر�ر ل مجل�ش �لوزر�ء.

وقال �لعيد�ين يف بيان ، �ن "وزيرة �لعمار و�ل�سكان و�لبلديات �ن نافع متتنع عن 
تنفيذ قانون �ملحافظات ل�سنة ٢٠١٣".

 و��ساف �ن "�لوزيرة متتنع �ي�سا عن تنفيذ قر�ر جمل�ش �لوزر�ء بنقل �خت�سا�سات 
ووظائف �لوز�رة وربطها باملحافظات".

وك�سف حمافظ �لب�رضة �أ�سعد �لعيد�ين، عن رفع وزيرة �لعمار و�لإ�سكان و�لبلديات 
�لنو�ب  �لت�سهري على خلفية حديثه يف جمل�ش  بتهمة  �سكوى �سده  �أو�سي  نافع  �آن 
"تثبت تق�سري" �لوز�رة يف  �لتي  �أدلته  �أنه �سيقدم  �لوز�رة، فيما بني  �إخفاقات  عن 

�لب�رضة.

بغد�د -  �جلورنال: ك�سفت د�ئرة �لتحقيقات يف هياأة �لنز�هة ،�لثالثاء، عن �إ�سد�ر حمكمة 
ة بق�سايا �لنز�هة يف بغد�د حكمًا غيابّيًا بال�سجن ملدَّة �سبع �سنو�ٍت، بحقِّ  �جلنايات �مُلخت�سَّ
�أحد ع�رض مليار ديناٍر  �أكرث من  ة نينوى؛ لثبوت قيامه باختال�ش  في د�ئرة �سحَّ �أحد ُموظَّ
�فاق  بال�سرت�ك مع ُمتَّهمني �آخرين. وقالت �لد�ئرة يف بيان ، �ن " �مُلد�ن �لهارب قام بالتِّ
ة  �سحَّ د�ئرة  في  ُموظَّ رو�تب  باختال�ش  ق�ساياهم،  ُمفرَّقة  �آخرين  ُمتَّهمني  مع  و�ل�سرت�ك 
نينوى �لنازحني يف �إقليم كرد�ستان وكركوك، ُم�سريًة �إىل �أنَّ جمموع �ملبالغ �مُلختل�سة بلغ 
)11،432،466،548( مليار ديناٍر. و�أو�سحت ، �ن " وقائع هذه �لق�سيَّة تاأيدت بالأدلة 
ة �لذي طلب �ل�سكوى �سدَّ �مُلتَّهم،  لة �مُلتمثِّلة باأقو�ل �مُلمثِّل �لقانوينِّ لوز�رة �ل�سحَّ �مُلتح�سَّ
د �رضقة �مُلتَّهم للمبلغ �ملذكور مع ُمتَّهمني �آخرين و�لذي  وحم�رض �للجنة �لتحقيقيَّة �لذي �أكَّ
ق�ساياهم،  �مُلفرَّقة  �مُلتَّهمني  و�إفادة  �ل�سهود  �أقو�ل  �إىل  �إ�سافًة  للق�ساء،  باإحالته  �أو�سى 

وقرينة هروب �مُلتَّهم، �لتي وجدتها �ملحكمة كافية وُمقنعة لتجرميه.
ة  و�أ�سارت �ىل ، �ن " قر�ر �حلكم �ل�سادر يف �أو�خر �آب �ملا�سي ت�سمن على وفق �أحكام �ملادَّ
رة قب�ٍش و�إجر�ء �لتفتي�ش �لأ�سويلِّ بحقِّ �مُلد�ن، ف�ساًل عن  315 من قانون �لعقوبات ُمذكِّ
�ل�سحة(  )وز�رة  �مُلت�رضِّرة  للجهة  و�لحتفاظ  �ملنقولة  وغري  �ملنقولة  �أمو�له  حجز  تاأييد 

بحقِّ �ملطالبة بالتعوي�ش �أمام �ملحاكم �ملدنيَّة بعد �كت�ساب �لقر�ر للدرجة �لقطعيَّة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وقال �سابط رفيع يف جهاز �لأمن �لكردي )�لأ�ساي�ش(، 
يتوىّل  �لذي  �لإقليم،  يف  �لد�خلي  �لأم��ن  عن  �مل�سوؤول 
�إد�رته م�رضور �لبارز�ين، جنل زعيم �حلزب �لدميقر�طي 
جرت  �لتي  �لق���رت�ع  "عملية  �إّن  �ل��ب��ارز�ين،  م�سعود 
�لإجر�ء�ت  و�إّن  جد�ً،  هادئة  �أمنية  �أجو�ء  يف  مّتت  �أم�ش 
�لنتخابية  �لعملية  �سري  على  توؤثر  مل  �مل�سددة  �لأمنية 
�لدميقر�طية"، موؤكد�ً �أّن "�لقو�ت �لأمنية تلقت �أو�مر من 

�لأمني يف عموم  �لعليا بو�سع خطط لالنت�سار  �جلهات 
�حل�سا�سة،  �ملناطق  يف  وخا�سة  �لإقليم،  حمافظات 
�لنتخابات  نتائج  �إعالن  مع  طارئ  �أي  حلدوث  حت�سبًا 

ب�سكل �أويل �خلالل �ل�ساعات �لقادمة كما هو متوقع".
�أكملت خططها، وبد�أت عملية  "�لقو�ت  �أّن  و�أكد �ل�سابط 
�لنت�سار منذ �نتهاء عملية �لت�سويت و�أّن �لنت�سار �لأمني 
�سي�ستمر حتى �إعالن �لنتائج �لنهائية لالنتخابات، ومن 
�أّن  �إىل  م�سري�ً  �خلطة"،  باإنهاء  �لعليا  �لأو�م��ر  ننتظر  ثم 
تاأجيج  �إىل  �لأح��ز�ب  بع�ش  جلوء  من  خماوف  "هناك 

عدم  حال  يف  تخريب  عمليات  وتنفيذ  �لكردي  �ل�سارع 
ح�سولها على �لنتائج �لتي تطمح �إليها يف �لنتخابات".
و�أكد �أّن "�لتعليمات �لأمنية �سارمة يف هذ� �ملجال، �إذ 
�سيتم �لتعامل مع �أي عمل تخريبي ومن �أي جهة كانت، 
عاتق  على  �مللقاة  �مل�سوؤولية  و�سمن  للقانون،  وفقًا 

�لأجهزة �لأمنية".
وو�سط �أجو�ء من �حلذر �ل�سديد، دعا رئي�ش كتلة �لحتاد 
�لوطني �لكرد�ستاين، قباد �لطالباين، �ل�سعب �لكردي �إىل 
�إز�ء  قلقهم  �أو  فرحهم  عن  ح�سارية  بطريقة  "�لتعبري 

نتائج �لنتخابات �لربملانية، وعدم �للجوء �إىل �لعنف".
�لعام  �ل��ر�أي  �إىل  وجهها  ر�سالة  يف  �لطالباين،  وق��ال 
�لكردي، �إّن "عملية �لنتخابات متت من دون م�ساكل �أو 
عو�ئق كبرية، و�إّن �جلهود �لتي بذلتها �لأجهزة �لأمنية 

�أ�سهمت باحلفاظ على �لأمن خالل عملية �لت�سويت".
�لعنف  �إىل  �للجوء  عن  "�لبتعاد  �إىل  �ملو�طنني  ودعا 
�لأ�ساليب  يعتمدو�  و�أن  �لنتخابات،  نتائج  �إعالن  بعد 
�حل�سارية يف ذلك، لأّن ��ستقر�ر �لإقليم فوق كل �سيء"، 
�لتخريب  �إىل  يلجاأ  من  كل  "�سيو�جه  �أنه  على  م�سّدد�ً 

بعقوبات قانونية �سديدة".
�لوطني  �لحت���اد  يف  �لأول  �ل�سف  م��ن  ق���ادة  وك���ان 
�إغالق  عقب  �لنتخابات  نتائج  رف�سو�  قد  �لكرد�ستاين 
�سابها  �لت�سويت  �أّن عملية  موؤكدين  �لقرت�ع،  �سناديق 
تزوير وخروقات و��سحة. ياأتي ذلك يف وقت ت�ستمر فيه 
�أظهرت  بينما  �لنتخابات،  لنتائج  و�لفرز  �لعد  عمليات 
تقدمًا  كرد�ستان  برملان  لنتخابات  �لأولية  �لنتائج 
و��سحًا للحزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين بزعامة م�سعود 
�إىل  يوؤ�رض  ما  �لأخرى،  �لكردية  �لأحز�ب  على  �لبارز�ين 
عدم تغرّي �خلارطة �ل�سيا�سية للقوى يف �إقليم كرد�ستان.

و�لفرز  �لعد  "عملية  �إّن  �ملفو�سية،  يف  م�سوؤول  وق��ال 
رقابة  ظل  يف  جترى  و�إنها  �أم�ش،  م�ساء  منذ  م�ستمرة 
�ملختلفة  �ل�سيا�سية  �لكيانات  لدى  و�إّن  و�أممية،  حملية 
"�ملعطيات  �أن  مبينا  �لعملية"،  يو�كبون  مر�قبني 
على  �لدميقر�طي  �حلزب  تقدم  �إىل  �أ�سارت  �لتي  �لأولية 
�إذ  قطعي،  ب�سكل  �إليها  ي�ستند  ل  �لأخرى،  �لأحز�ب  بقية 
�أعلنت  قد  �ملفو�سية  وكانت  نهائية".  وغري  �أولية  �إنها 
بانتخابات  �لت�سويت  عملية  يف  �مل�ساركة  ن�سب  �أّن 
 58.58 �أم�ش، بلغت  �لتي جرت يوم  برملان كرد�ستان، 
و61.87  �ل�سليمانية،  يف  و54.90  �أربيل،  يف  باملائة 
كيانًا   28 وتناف�ش  حلبجة.  يف  و60.90  ده��وك،  يف 
�سيا�سيًا ميثلها 773 مر�سحًا، تابعني لالأحز�ب �لكردية، 
وعلى ر�أ�سهم �حلزبان �لدميقر�طي �لكرد�ستاين و�لحتاد 
�لإقليم  برملان  �نتخابات  يف  �لكرد�ستاين،  �لوطني 
بينها  من  مقعد�ً،   111 من  �لربملان  �سي�سكل  �إذ  �أم�ش، 
وفقًا  و�لقومية،  �لدينية  لالأقليات  خم�س�سًا  مقعد�ً   11
لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لعليا  �ملفو�سية  �أعلنت  للكوتا. 
�أن ن�سبة �مل�ساركة  �لعر�ق  و�ل�ستفتاء باإقليم كرد�ستان 
باملئة  5ر58  �أرب��ي��ل  ك��ان��ت،  �لإقليم  حمافظات  يف 
ودهوك 64 باملئة وحلبجة 1ر60 %. و�أكدت �لناطقة 
با�سم �ملفو�سية قبل قليل يف موؤمتر �سحفي �أن “نتائج 
�ملفو�سية  ت�سل  مل  بها  �مل�ساركة  ون�سبة  �ل�سليمانية 
حتى �لآن”. كما �أعلنت �أن “�لكثري من مر�كز �لنتخابات 
يف �ل�سليمانية �نقطعت �ت�سالتها مع مركز �ملفو�سية”.
بع�ش  م��ن  تخل  مل  “�لعملية  �إن  �ملفو�سية  وق��ال��ت 
�لإ�سكالت و�ستبت �ملفو�سية يف �لطعون كافة �ملقدمة 
من قبل �لكيانات �ل�سيا�سية ويف عموم �قليم كرد�ستان”
وتابعت �أنه “ب�سكل عام، �سارت �لعملية ب�سكل هادئ “.

انتخابات كردستان.. اتهامات بتزوير النتائج
بغداد - الجورنال

رفعت سلطات األمن في 

إقليم كردستان العراق، 

حالة التأّهب في عموم مدن 

وضواحي اإلقليم، تحسبًا 

لوقوع أعمال عنف من قبل 

أنصار أحزاب سياسية 

مختلفة، مع إعالن مرتقب 

لنتائج االنتخابات بشكل 

أولي خالل األربع والعشرين 

ساعة المقبلة.


