
لنيل  تر�شيحها  عن  كركوك  جامعة  �أعلنت 
من  �لدويل  �لعايل  للتعليم  �و�شكار  جائزة 
�أف�شل٨٠  موؤ�ش�شة تاميز �لربيطانية �شمن 

جامعة يف ٢١ دولة.
لل�شوؤون  �جلامعة  رئي�س  م�شاعد  وق��ال 
�جنه  �ل��دي��ن  جن��م  عمر  �لدكتور  �الد�ري���ة 
�إن   " �لعايل  �لتعليم  ل��وز�رة  بيان  بح�شب 
�شمن  ر�شميا  تر�شحت  ك��رك��وك  جامعة 
جائزة  لنيل  ��شيوية  جامعات  �شبع  �أف�شل 

م�شابقة موؤ�ش�شة �لتاميز �لدولية.
�شمن  ���ش��ارك��ت  �جل��ام��ع��ة  �ن  و����ش��اف 
حققت  �ن  بعد  �لطلبة  و��شناد  دع��م  فئة 
�جلامعة جميع �رشوط ومتطلبات �مل�شابقة 
�ل�شنوية عرب تقدمي �لدعم و�ال�شناد �الد�ري 
وطالبة  طالب  �ألف   ٥٠ نحو  و��شت�شافتها 
لهم  وه��ي��اأت  عر�قية  جامعات  �شبع  من 
�جلامعي  و�ل�شكن  �لدر��شة  ���رشوط  جميع 
عمليات  مناطقهم  �شهدت  �ن  بعد  �ملالئم، 
�الإرهابية.  د�ع�س  ع�شابات  �شد  ع�شكرية 
�ملوؤ�ش�شة  يف  �مل�شابقات  جلنة  �أن  و�و�شح 
و�حلاالت  �الن�شانية  �جلو�نب  على  ركزت 
دميومة  يف  �شاهمت  �لتي  �الجتماعية 
كان  �لتي  و�الكادميية  �لعلمية  �مل�شرية 
لها �الثر �الكرب يف �حت�شاب نقاط ��شافية 
جامعة   ٨٠ ح�شاب  على  كركوك  جلامعة 
�أكرث من ٢١ دولة م�شاركة يف  عاملية يف 

�مل�شابقة �ل�شنوية.
تقدم  �لدولية  �لتاميز  موؤ�ش�شة  �أن  يذكر 
�لتي  �جلامعات  من  لعدد  �شنويا  جو�ئزها 
��شتطاعت من حتقيق �حدى فئات �مل�شابقة 
�ال�شرت�تيجي  �لدعم  حتقيق  يف  �ملتمثلة 
�لتعليم  و��شرت�تيجية  �الكادميية  لل�شنة 
و�لتعلم لل�شنة �الكادميية و�لتعاون �لتقني 
لل�شنة �الكادميية وفريق �لقيادة و�الر�دة ، 

ف�شال عن دعم و��شناد �لطلبة.
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المحكمة االتحادية العليا تصدر حكمًا بشأن سريان قراراتها باثر رجعي
التربية: تمديد فترة التقديم للزماالت 

الدراسية االيرانية 

نائب: أي مسؤول بالصحة يدعي ميزانية 
2019 غير كافية "كاذب"

الجمارك: إعادة إصدار إرساليتين لمواد 
مختلفة في منفذ الشيب

بغد�د - �جلورنال: �علنت مديرية �الجاز�ت �لدر��شية بوز�رة �لرتبية عن متديد فرتة �لتقدمي 
للزماالت �لدر��شية �الير�نية / جامعة �الديان و�ملذ�هب لنيل �شهادة �ملاج�شتري و�لدكتور�ه 
فر��س  �لوز�رة  يف  و�الإعالم  �لعامة  �لعالقات  مدير  وقال   .  2018-2019 �لدر��شي  للعام 
حممد ح�شن يف بيان �ن " وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �علمت وز�رة �لرتبية بكتاب 
و�ملذ�هب  �الدي��ان  جامعة   / �الير�نية  �لدر��شية  للزماالت  �لتقدمي  فرتة  متديد  عن  ر�شمي 
لغاية 16/3/2019". و�أ�شاف ح�شن �ن عدد �ملقاعد �لدر��شية �ملتبقية يبلغ ) 18 ( معقد� 
و�الأديان   ، �ل�شماوية  �البر�هيمية  " �الديان  �ملاج�شتري يف  �شهادة  على  للح�شول   ، در��شيا 
�ما �الخت�شا�شات   ، " ، وفل�شفة �الخالق  ، و�ملر�أة و�الأ�رشة  �ل�شماوية  غري �البر�هيمية غري 
�ملطلوبة للح�شول على �شهادة �لدكتور�ه فهي " �الديان �ملقارنة / فرع �لالهوت �مل�شيحي ، 
وفل�شفة �لدين. ، و�ملذ�هب �لفقهية ، و�ملر�أة و�الأ�رشة ، و�ملر�أة يف �الديان ، و�ملر�أة و�جلنو�شية 
و�لت�رشف   ، �ال�شالمي  و�لعرفان  و�لت�رشف   ، �ال�شالم  يف  �مل��ر�أة  وحقوق   ،  ) �جلندرية   (

و�الأديان".

�ملو�شوي،  ج��و�د  �لنيابية  �ل�شحة  جلنة  ع�شو  �عترب  �جلورنال:   - بغد�د 
�ملخ�ش�شة  �مليز�نية  �إن  يقول  �ل�شحة  وز�رة  يف  م�شوؤول  �أي  �أن  �الثنني، 

للوز�رة يف عام 2019 غري كافية "هو كاذب".
يدعي  �لوز�رة  م�شوؤول يف  �أي  �ل�شحة،  وز�رة  بيان"�إىل  �ملو�شوي يف  وقال 
�أن ميز�نية ٢٠١٩ �ملخ�ش�شة لوز�رة �ل�شحة وهي ما يقارب مليار و ٥٠٠ 
�الأدوية  من  �لعر�قي  �ل�شعب  �حتياجات  لتغطية  كافية  غري  دوالر  مليون 

و�مل�شتلزمات �الأ�شا�شية فهو كاذب".
لل�شعب  و�إيهامكم  "كذبكم  �أن  �ل�شحة،  وز�رة  خماطبًا  �ملو�شوي،  و�أ�شاف 
عن  مقدما  تن�شلكم  �ما  هو  �ملالية،  �مليز�نية  هذه  كفاية  بعدم  �لعر�قي 
نهج  بنف�س  �شت�شتمر  وز�رتكم  �أن  �أو  �د�ئها،  �لقدرة على  م�شوؤولياتكم وعدم 

�لف�شاد ونهب �الأمو�ل �ملعهود منها طيلة �ل�شنني �ل�شابقة".

�أعلنت �لهيئة �لعامة للجمارك، �الثنني، عن �إعادة �إ�شد�ر �إر�شاليتني 
ملو�د خمتلفة يف منفذ �ل�شيب �حلدودي.

جمرك  مركز  يف  �جلمركية  "�ل�شلطة  �إن   ، بيان  يف  �لهيئة  وقالت 
�ل�شيب �حلدودي مبحافظة مي�شان �أعادت �إ�شد�ر �إر�شالية منظفات 
�لقيا�شية  بالفحو�شات  لف�شلها  بال�شتيكية  �أكيا�س  و�إر�شالية 

�ملعتمدة". 
و�أو�شحت �لهيئة، �أن "�جلهاز �ملركزي للتقيي�س و�ل�شيطرة �لنوعية 
�أجرى �لفحو�شات �لالزمة على �إر�شالية �الأكيا�س وظهر ف�شلها يف 

فح�س مقاومة �ل�شقوط".
�إر�شالية �ملنظفات �أظهرت ف�شلها يف  "نتائج فح�س  �أن  و�أ�شافت، 
غري  �ملادة  ن�شبة  �رتفاع  �إىل  باالإ�شافة  �لتنظيف،  كفاءة  فح�س 
�لقابلة للذوبان وهذ� ما يخالف �ملو��شفات �لعر�قية و �ملو��شفات 

�لقيا�شية �ملعتمدة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

من  عن�رًش�   231 �شمت  �جل��دي��دة  �لوجبة 
�مل��ادة  وف��ق  �ملطلوبني  م��ن  كلهم  �لتنظيم 
�لر�بعة من قانون مكافحة �الإرهاب، كانو� قد 
فرو� �إىل �شوريا، خالل �ملعارك �لتي خا�شتها 
يف  �لتنظيم  �شد  �مل�شرتكة  �الأمنية  �لقو�ت 
يف  م�شدر  بح�شب  �لبالد،  وم��دن  حمافظات 

وز�رة �لد�خلية.
بني �مل�شدر �لذي طلب عدم �لك�شف عن ��شمه، 
�أن "عملية �لت�شليم جرت من قبل قو�ت �شوريا 
�شلمتهم  �لتي  �لتحالف  �إىل قو�ت  �لدميقر�طية 
بدورها �إىل �لكتيبة 37 يف �لفرقة �لتا�شعة من 
 151 جانب  �إىل  نقلو�  حيث  �لعر�قي،  �جلي�س 

عن�رًش� من �لتنظيم، ت�شلمهم �جلي�س �شابًقا".
يف  عقيد  بينها  من  �أخ��رى  م�شادر  وك�شفت 

�جلي�س حتدث يف ت�رشيح �شحايف، �أن "عملية 
كم   450( �لقائم  مدينة  �شمال  متت  �لت�شليم 
قاعدة  �إىل  نقلهم  تاأمني  ومت  �لرمادي(،  غرب 
للجي�س �لعر�قي يف �لق�شاء"، وبهذ� يبلغ عدد 
عنا�رش �لتنظيم �لذين �شلمتهم �لقو�ت �ل�شورية 
من  حتذير�ت  و�شط  عن�رًش�،   382 �لعر�ق  �إىل 

هروب حمتمل الأخطرهم ب�شفقات ف�شاد.
تقارير  فيه  �أف����ادت  وق���ت،  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 

��شتخبار�تية عر�قية �أمريكية م�شرتكة، بت�شلل 
�شحر�ء  �إىل  �لبغد�دي  بكر  �أبو  �لتنظيم  زعيم 
ترتيب  �إع���ادة  بنية  �ل��ب��الد،  غ��رب  �الأن��ب��ار، 
�خلبري  �أك��د  فيما  �لتنظيم،  م�شلحي  �شفوف 
�الأمني ه�شام �لها�شمي �شحة تلك �ملعلومات.

�إن  ���ش��ح��ايف،  ت�رشيح  يف  �لها�شمي  ق��ال 
�الأن��ب��ار  يف  وه��و  �ل��ع��ر�ق  دخ��ل  "�لبغد�دي 
�أن  يرجح  تو�جده  حمل  �أن  مبيًنا  حتديًد�"، 

يكون �إما يف جزيرة ر�وة، �أو غرب �لرثثار، يف 
�أدلت بها م�شادر  حني ت�شري معلومات �أخرى 
يف  يز�ل  ال  �لبغد�دي  �أن  �إىل  �إع��الم،  لو�شائل 

�شوريا.
وك�شفت معلومات ��شتخبارية عن ت�شلل زعيم 
فيما  �الأنبار  �إىل  �لبغد�دي  بكر  �أبو  "د�ع�س" 

يرجح تو�جده يف �إحدى منطقتني
�أعلنت،  �مل�شرتكة  �لعمليات  ق��ي��ادة  كانت 
ت�شلال  �لتنظيم  من  عن�رشين  �عتقال  �ل�شبت، 
ع��رب �حل����دود �ل�����ش��وري��ة ع��ل��ى ي��د ق���و�ت من 
�عتقال  �أك��دت  كما  �لع�شكرية،  �ال�شتخبار�ت 
ممول �لتنظيم بالنفط �خلام بعملية �أمنية يف 

�جلانب �الأي�رش من مدينة �ملو�شل.
بالتز�من، �أعلنت فرقة �لعبا�س �لقتالية، �الأحد، 
�ل�شحر�ء  لتطهري  كربى"  "عملية  �ن��ط��الق 
�لغربية يف حمافظة �الأنبار، رًد� على عمليات 
خطف و�إعد�دمات نفذها �لتنظيم بحق مدنيني 

كانو� يبحثون عن �لكماأ يف �ل�شحر�ء.
"�لعملية  �إن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  يف  �ل��ف��رق��ة  ق��ال��ت 
450 كم تبد�أ من قاطع غرب �الأنبار  �شت�شمل 
�إىل  و�شواًل  �لغدف  بو�دي  م��روًر�  �لرطبة  �إىل 
�حلدود �لعر�قية، و��شتناًد� �إىل معلومات وجهد 
"�لهدف  �أن  �إىل  م�شرية  م�شرتك"،  ��شتخباري 

�لرئي�س من �لعملية هو تطهري و�دي �لغدف".
تنفيذ �لعملية �شيجري بقيادة عمليات �الأنبار، 
�ملحور  �لقتالية  �لعبا�س  فرقة  �شتقود  فيما 
�خلام�س فيها، وفق �لبيان، حيث بينت �لفرقة 
�مل�شرتكة  �لعمليات  من  "��شتح�شلت  �أنها 
تلك  يف  عملياتها  لتو�شيع  �ل�شالحيات 
�ملخت�شة"،  �لعمليات  مع  بالتن�شيق  �ل�شحر�ء 
حتقيق  حتى  �شت�شتمر  "�لعملية  �أن  م��وؤك��دة 

كامل �أهد�فها".

وجبة جديدة من عناصر "داعش" إلى العراق.. أين البغدادي؟
بغداد - الجورنال

حكمًا  �لعليا  �الحتادية  �ملحكمة  �أ�شدرت    
عنها  ي�شدر  ما  �رشيان  �إمكانية  بخ�شو�س 
وقر�ر�تها  �حكامها  �أن  مبينة  رجعي،  باأثر 
تعترب نافذة من تاريخ �شدروها ما مل تن�س 

على تاريخ �خر لل�رشيان.
�إيا�س  للمحكمة  �لر�شمي  �ملتحدث  وق��ال 
�الحتادية  "�ملحكمة  �أن  بيان  يف  �ل�شاموك 
�ل�شناعة  وز�رة  م��ن  طلبًا  تلقت  �لعليا 

�أن  �شبق  �ملحكمة  �أن  يت�شمن  و�مل��ع��ادن، 
 ،13( �ملو�د  د�شتورية  بعدم  حكمًا  �أ�شدرت 
�ال�شتثمار  تنظيم  ق��ان��ون  م��ن   )16  ،15
�ملعدل   1988 ل�شنة   )91( رق��م  �مل��ع��دين 
بالقانون رقم )13( ل�شنة 1994 ملخالفتها 
خام�شًا   /19( للمو�د  ��شتناد�ً  للد�شتور 

و�شاد�شًا، 37، 47، 87( منه".
طلبت  "�لوز�رة  �ن  �ل�����ش��ام��وك  و�أ����ش���اف 
�ملحكمة  حكم  ���رشي��ان  م��دى  ع��ن  �عالمها 
 ،15  ،13( �ملو�د  بتعطيل  �لعليا  �الحتادية 

رجعي  باأثر  �ليه  �مل�شار  �لقانون  من   )16
كونها  �شدوره  قبل  �حلا�شلة  �حلاالت  على 

خمالفة للد�شتور من عدمه".
�لعليا  �الحت��ادي��ة  "�ملحكمة  �أن  و�أو���ش��ح، 
مدحت  �لقا�شي  برئا�شة  جل�شتها  عقدت 
كافة،  �الأع�شاء  �لق�شاة  وح�شور  �ملحمود 
ونظرت �لطلب ووجدت �نها �شبق �أن �أ�شدرت 
حكمًا بالعدد )10/ �حتادية/ 2013( بعدم 

د�شتورية تلك �ملو�د".
�كدت  "�ملحكمة  �أن  �لر�شمي،  وبني �ملتحدث 

منها  ت�شدر  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �الح��ك��ام  �أن 
تكون نافذة �عتبار�ً من تاريخ �شدورها ما 
على  و�ل��ق��ر�ر�ت  �الحكام  تلك  يف  ين�س  مل 
�حلكم  �أن  وحيث  �خر،  تاريخ  من  �رشيانها 
من  نافذ�ً  فيكون  ذلك  على  ين�س  مل  �مل�شار 

تاريخ �شدوره يف 12/ 3/ 2013".
و��شار �ىل �أن "جميع ما ي�شدر عن �ملحكمة 
بات  وق��ر�ر�ت  �حكام  من  �لعليا  �الحتادية 
وملزم لل�شلطات كافة وفق �ملادة )94( من 

�لد�شتور".

بغداد - الجورنال

تسلم العراق، وجبة جديدة 

من عناصر تنظيم "داعش" 

العراقيين،  من قوات سوريا 

الديمقراطية، غرب األنبار، 

ونقلوا إلى مقر احتجاز، 

فيما أشارت معلومات 

استخبارية إلى تسلل زعيم 

التظيم أبو بكر البغدادي إلى 

العراق.


