
العراقـية-الرتكية  امل�شرتكة  اللجنة  عــقــدت   
ال�شبت،  الــيــوم  والــفــنــي،  االقت�شادي  للتعاون 
العا�شمة  يف  ع�رشة  الثامنة  الــدورة  اجتماعات 
، ان  اأنقرة.  وذكر بيان لوزارة اخلارجية  الرتكية 
الوفد  تراأ�س  اجلعفري،  ابراهيم  اخلارجية  "وزير 
ع�رشة  الثامنة  الـــدورة  اجتماعات  يف  العراقي 
للتعاون  العراقـية-الرتكية  امل�شرتكة  للجنة 
ومكثفة  م�شرتكة  اجتماعات  وعقد  االقت�شادي، 
مع رئي�س اجلانب الرتكي املتمثل بوزير الكمارك 
"بعد  انــه  مبينا  توفنكجي"،  بولنت  والتجارة 
االجتماعات مت توقيع حم�رش اتفاقيات م�شرتكة 
بني البلدين يف جماالت عدة".   وا�شاف البيان ان 
"االتفاقيات التي مت التوقيع ت�شمل تفعيل ال�رشاكة 
 ،2009 عــام  املوقـعة  ال�شاملة  االقت�شادية 
اإقامة  املتبادلة،  اال�شتثمارات  وحماية  وت�شجيع 
املعار�س، التعاون ب�شاأن املناطق احلرة، اإ�شافة 
ال�شناعة،  والطاقة،  املياه  ملف  مناق�شة  اإىل 
ال�شياحة،  الثقافة،  البيئة،  ال�شحة،  ــزراعــة،  ال
الرتبية، التعليم، العلوم والتكنولوجيا". وا�شار اىل 
اللجان  بذلتها  التي  باجلهود  ا�شاد  "اجلعفري  ان 
بني  امل�شرتكة  امل�شالح  وتفعيل  لتحقيق،  الفنية 
"العراق ال يزال يتطلـع  اأن  تركيا والعراق"، موكد 
االإعمار،  اإعــادة  جمال  يف  الــدويل  املجتمع  لدعم 
اال�شتثمار،  يف  العامل  بلدان  وم�شاهمة  والبناء، 
وزير  اكد  جانبه  من  االقت�شادي".  املجال  ودعم 
اأن  توفنكجي،  بولنت  الرتكي  والتجارة  الكمارك 
"اجتماعات الدورة الثامنة ع�رشة للجنة امل�شرتكة 
والفني  االقت�شادي،  للتعاون  العراقـية-الرتكية 
اآفاق  فتح  يف  و�شت�شاهم  واإيجابية،  مهمة  كانت 
جديدة للتعاون امل�شرتك"، م�شددا على اأن "وحدة 

وا�شتقرار ورفاهية العراق من ا�شتقرار تركيا".

العراق وتركيا يوقعان على محضر اتفاقيات مشتركة بين البلدين
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بغداد – الجورنال 

اطفال مخيمات النزوح.. جيل بحاجة الى تاهيل نفسي وصحي
التعليم تعلن عن شروط منح شهادة الدبلوم 

في اإلعالم

القانونية النيابية تؤكد استحالة قبول طلب العفو 
عن سلطان هاشم

مفوضية االنتخابات: نسبة التحديث البايومتري 
وصلت 50 % واألحد موعدها االخير

بغداد - اجلورنال: اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  عن توجهها 
لقبول الراغبني يف احل�شول على �شهادة الدبلوم املهني يف جمال االعالم 
من خريجي االخت�شا�شات املختلفة الذين ميتلكون خدمة ال تقل عن ع�رش 
�شنوات يف املوؤ�ش�شات االإعالمية، فيما ا�شارت اىل ان القبول �شيكون اعتبارا 

من العام الدرا�شي 2020/2019
بيان �شحايف  العبودي يف  الدكتور حيدر  للوزارة  الر�شمي  املتحدث  وقال 
اإن" وزير التعليم العايل والبحث العلمي عبد الرزاق العي�شى ناق�س امل�رشوع  
بالتن�شيق  االليات  بلورة  على  املوافقة  وح�شلت  الــراأي  هيئة  اجتماع  يف 
قبول  بخ�شو�س  االعالم  درا�شة  فيها  تتوفر  التي  العراقية  اجلامعات  مع 
خريجي  من  االعالم  يف  املهني  الدبلوم  �شهادة  على  باحل�شول  الراغبني 
ولديهم خدمة  االعالمية  املوؤ�ش�شات  العاملني يف  املختلفة  االخت�شا�شات 

مهنية ال تقل عن ع�رش �شنوات”.
واأ�شاف اأن القبول �شيكون اعتبارا من العام الدرا�شي 2020/2019 على 

وفق �شوابط القبول التي تعلن يف حينها".

بغداد - اجلورنال: عّد ع�شو اللجنة القانونية النيابية زانا �شعيد  طلب العفو عن وزير 
الدفاع االأ�شبق �شلطان ها�شم انه "دعاية انتخابية " وقال �شعيد يف ت�رشيح �شحايف  
وباإدانة  دفاع  وزير  كان  حني  ب�رشية  ابادة  بجرائم  حمكوم  ها�شم  �شلطان    " اإن 
وهم  امل�شتكي  الطرف  تنازل  يتطلب  واخلا�س  العام  "العفو  ان  مو�شحا  دامغة"، 
ع�رشات االالف وخ�شوع املو�شوع اىل تدخالت �شيا�شية بهذا ال�شكل فيه غنب كثري 
لهوؤالء ال�شحايا". وكان رئي�س جمل�س النواب �شليم اجلبوري قد اأعلن يوم اخلمي�س 
عن التما�س ذوي ها�شم ا�شت�شدار عفو خا�س له نظرا ملا مير به من اأو�شاع وظروف 
�شحية، كا�شفا عن مفاحتة اجلهات املعنية بهذا ال�شاأن. ووجه اجلبوري طلبا ر�شميا 
اىل رئا�شة اجلمهورية، ورئا�شة جمل�س الوزراء، ورئا�شة املحكمة االحتادية، وجمل�س 
للعراق يف عهد  االأ�شبق  الدفاع  وزير  لها�شم  االأعلى ال�شت�شدار عفو خا�س  الق�شاء 
�شدام ح�شني. يذكر ان حكم االعدام قد �شدر بحق ه�شام بعد ادانته بامل�شاركة يف 
ا�شتخدمت  كما  الكورد   من  االالف  فيها  قتل  الثمانينات،  نهاية  يف  االنفال  حملة 

اال�شلحة الكيماوية �شد �شكان حلبجة.

بغداد - اجلورنال: اأعلنت املفو�شية العليا امل�شتقلة  لالنتخابات، ال�شبت، 
عن جتاوز عدد الناخبني املحدثني لبطاقتهم االنتخابية ن�شبة الـ50%، 
م�شرية اىل ان اليوم االحد �شيكون املوعد النهائي ال�شتالم تلك البطاقات.

ان  �شحايف  ت�رشيح  يف  الرديني  حازم  املفو�شني  جمل�س  ع�شو  وقال 
"ن�شبة الناخبني املحدثني لبطاقتهم االنتخابية بلغت لغابة الوقت احلايل  
%75 من جممل املحدثني  "مبينا ان"  ن�شبة  العراق،  % يف عموم   50
امل�شادف  االحد  “يوم غدا  ان  اىل  االنتخابية”، الفتا  ا�شتلموا بطاقاتهم 
عموم  يف  البايومرتية  البطاقة  ال�شتالم  موعد  اأخر   2018/  6/5 يوم 

البالد”.
مفو�شية  ماجعل  قليال،  مازال  الدوليني  املراقبني  "اعداد  ان  اىل  وتابع 
من  لال�شتفادة  بدقة  خمتارة  مراكز  على  لتوزيعهم  تظطر  االنتخابات 
اأعلنت  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  املفو�شية  ان  اىل  ي�شار  خرباتهم".  
وعموم  بغداد  يف  البايومرتي  للت�شجيل  موقعا   316 افتتاح  فتح  عن 
املحافظات وكذلك قامت بت�شيري الفرق اجلوالة ل�شمان ت�شجيل الناخبني 

كافة. 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأنتهت مهام قيادة القوة 
الربية التابعة لقوة املهام 

امل�شرتكة التي ت�شكلت يف اأب 
2014، بعد انتهاء العمليات 

القتالية الرئي�شية �شد 
تنظم "داع�ش" يف العراق، 

وال يزال خم�شة اآالف 
عن�شر امني على االرا�شي 
العراقية انتقلت مهامهم من 
القتايل اإىل تقدمي امل�شورة 

والتدريب.

اعلن  مارك  رون  النيوزلندي  الدفاع  وزير 
غري  اجل  اىل  العراق  يف  بــالده  قــوات  بقاء 
العراق  ترتك  لن  نيوزلندا  ان  مبينا  معلوم، 
�شوف  املهمة  �شكل  لكن   ، �شعب  و�شع  يف 

يتغري.
مل  النيوزلندية  “احلكومة  اأن  مــارك  وقــال 
�شتوا�شل  القوات  كانت  اذا  ما  بعد  توؤكد 
ترتك  لن  نيولندا  لكن  العراق  يف  انت�شارها 

البالد يف و�شع �شعب”.
اربك ح�شابات  العراق  القوات يف  بقاء هذه 
البع�س يف ظل انتهاء احلرب �شد "داع�س"، 
التحذير  القانون اىل  ائتالف دولة  مما دفع 

من بقاء هذه القوات  لتنفيذ خطط تق�شيمة.
ــالف فــردو�ــس  ــت وعـــربت الــنــائــب عــن االئ
امريكا  تتخذ  ان  من  قلقها   عن  الــعــوادي، 
املقاومة  حمور  ل�رشب  منطلق  العراق  من 

ال�رشيفة يف املنطقة.
"امريكا  ان  بيان  يف  ــعــوادي  ال  وقــالــت 
العراق  يف  قواتها  تــواجــد  اطــالــة  حتــاول 
ليكون منطلقا ل�رشب املقاومة يف املنطقة، 
التي  االمريكية  الت�رشيحات  اىل  م�شرية 
انتهت  القتالية  مهماها  بان  اأعلنت خاللها 
املهام  على  ــا  دوره واقت�شار  الــعــراق  يف 

التدريبية واال�شت�شارية للقوات العراقية".
اجلي�س  الن  �شحيح  غري  "هذا  ان  وت�شيف 
العراقي وباقي القوات االأمنية عمرها قارب 
ما  والعراقة  اخلــربة  من  ومتلك  القرن  من 
يغنيها ان تاأتي امريكا ومن يدور يف فلكها 
لتدريبها، لذا فانه لي�س هناك اي مربر لبقاء 
هذه القوات التي ال �شغل لها اال لتنفيذ خطط 

وتوجيه  ال�شهيوين  الكيان  مع  تق�شيمية 
ا�شلحتها الفتاكة �شد �شعوب املنطقة".

تقول  الــقــوات  ــذه  ه ــدد  ع عند  وللقوفوف 
لل�شوؤون  االأمــريكــي  الــدفــاع  ــر  وزي م�شاعد 
العامة دانا وايت، اإن عدد القوات االأمريكية 
اآالف  خم�شة  حــدود  يف  يــزال  ال  العراق  يف 
عن�رش، رغم تغيري املهمة الع�شكرية املوكلة 
اإليها، والتي انتقلت من دعم قتايل اإىل مهام 

تقدمي امل�شورة والتدريب للقوات العراقية.

واأ�شارت وايت اأن حجم القوات االأمريكية يف 
الواقع  ملتطلبات  وفًقا  للتغري،  قابل  العراق 
امليداين". و�شبق واأن اتفقت الدول االأع�شاء 
على  �شباط  يف  االأطل�شي  �شمال  حلف  يف 
"التدريب وامل�شورة" بالعراق  تو�شيع مهمة 
الإعادة  يهدف  اأو�شع  دويل  جهد  �شياق  يف 
�شنوات  ع�رش  على  يزيد  ما  بعد  البالد  بناء 

على احلرب.
كما اأن الواليات املتحدة تريد تفادي تكرار 

خطاأ ان�شحابها من العراق عام 2011 وما 
التدهور  ب�شبب  "داع�س"  �شعود  من  تــاله 
ف�شل  علي  االأمني  الباحث  ويوقل  االأمني. 
اإنهاء  ب�شاأن  الدويل  التحالف  "بيان  اإن  اهلل 
متاأخرا،  العراق جاء  الع�شكرية يف  عملياته 
ملوعد  متوافقا  يكون  اأن  يجب  كان  حيث 
العراقية املعلنة  الع�شكرية  العمليات  انتهاء 
من قبل القائد العام للقوات امل�شلحة حيدر 
اأن يكون طعما  العبادي، عندها كان ميكن 

ما  "اإن  اهلل،  ف�شل  واأ�شاف  للن�رش".  اأكــرب 
تريده القوات االأمريكية يف العراق هو البقاء 
ت�شطنع  اأنــهــا  حيث  ممكنة،  فــرتة  الأطـــول 
قواعد  فهناك  الــبــقــاء،  اأجـــل  مــن  االأعــــذار 
احلكومة  اأن  واأعتقد  الــعــراق،  يف  اأمريكية 
التعاون بينها وبني  العراقية تريد نوع من 
ال�شعبية  االإرادة  لكن  االأمريكية،  االإدارة 

تعار�س هذا الوجود".
يف  االمنية  اللجنة  ع�شو  يقول  جهته   من 
“القوات  اإن  وتــوت  ا�شكندر  النواب  جمل�س 
حمافظة  يف  مــوجــودة  مــاتــزال  االأمريكية 
ـــدويل  كــركــوك رغـــم اعــــالن الــتــحــالــف ال
اأن  اإىل  الفتا  العراق”،  يف  عملياته  انتهاء 
البي�شمركة  اعادة  على  يعملون  “االأمريكان 
“ينبغي  اأنه  وتوت،  واأ�شاف  كركوك”.  اىل 
موقفا  تتخذ  اأن  االحتــاديــة  احلكومة  على 
تعمل  وان  االأمريكي  التواجد  من  وا�شحا 
على اخراجهم بعد اعالنهم بانف�شهم انتهاء 
اأي  “انتفاء  مــوؤكــدا  القتالية”،  العمليات 

حاجة لبقاء االأمريكان”.
الفتح،  بتحالف  قيادي  وهــو  وتــوت  ــد  واأك
الفتح  حتالف  واهــداف  اأولــويــات  “من  اأن 
على  العمل  هو  املقبلة  الفرتة  يف  الرئي�شية 

اخراج القوات االأجنبية”.
"داع�س"  ملحاربة  ــدويل  ال التحالف  ــداأ  وب
بقيادة الواليات املتحدة االأمريكية �رشباته 
اأيام  بعد   ،2014 اأب  العراق يف  اجلوية يف 
معدودة من بث التنظيم فيديو م�شور يظهر 
ال�شحفي  االأمريكي  املواطن  اإعــدام  عملية 
جيم�س فويل ذبًحا، وكان ذلك بعد مرور اأقل 
بيد  املو�شل  �شقوط مدينة  �شهرين  من  من 

داع�س االرهابي

خمسة االف جندي اميركي يعسكرون في العراق دون مهام قتالية 
بغداد – سعد المندالوي

عن  املا�شي  العام  العراق  اإعالن  من  الرغم  على 
"داع�س"  تنظيم  �شيطرة  اأرا�شيه من  حترير جميع 
غري  مــازالــوا  النازحني  اآالف  اأن  اإال  االإرهــابــي، 
دمرتها  التي  مناطقهم  اإىل  العودة  على  قادرين 
االأطــفــال  على  انعك�س  الـــذي  االأمـــر  املــعــارك، 
اإىل  بحاجة  جتعلهم  و�شدمات  توتراً  النازحني 
خمتلفة  ق�ش�شًا  نازحون  ويــروي  نف�شي.  تاأهيل 
التي  النزوح،  االأطفال يف خميمات  ب�شاأن معاناة 
ي�شوبها ق�شور وا�شح يف تقدمي اخلدمات والدعم 

الالزم.
تزال  ما  عامًا   12 العمر  من  البالغة  عمر،  �شارة 
منطقة  يف  الــواقــع  الــنــازحــني  خميم  يف  ت�شكن 
عامرية الفلوجة مبحافظة االأنبار )غرب العراق(، 

املخيم.  اأقاربها  جميع  مغادرة  من  الرغم  على 
االأكرب  �شقيقها  مع  املخيم  يف  تعي�س  اأنها  وتوؤكد 
الباكر  ال�شباح  يف  يوميًا  يخرج  الــذي  اأحــمــد 
العي�س،  لقمة  لتوفري  الكراجات  اأحــد  يف  للعمل 
توتر  "العربي اجلديد" اأنها تعاين من  لـ  مو�شحة 
له  تعر�شت  ما  ب�شبب  واالآخــر  احلني  بني  نف�شي 
القائم  مدينة  معارك  من  هروبها  اأثناء  اأ�رشتها 
تنظيم  �شيطرة  من  حتريرها  قبل  االأنبار(  )غرب 
من  خروجنا  "عند  وت�شيف  االإرهابي.  "داع�س" 
منزلنا تعر�شنا لق�شف ع�شوائي من قبل عنا�رش 
ووالدتي  والــدي  مبقتل  ت�شبب  داع�س"،  تنظيم 
و�شقيقتي ال�شغرية". وت�شري اإىل اأن ظروف العي�س 
اإليها  ي�شاف  جدا،  �شعبة  النازحني  خميمات  يف 
اأخي  ترهق  التي  حلالتي  النف�شي  العالج  تكاليف 
ماديًا، الأنه بالكاد يوفر �شبل املعي�شة. وال تختلف 

ملا  وفقا  ل�شارة،  جــرى  عّما  مينا  الطفلة  حالة 
العمر �شبع  البالغة من  ابنتها  باأن  توؤكده والدتها 
�شنوات تعر�شت الرجتاج يف املخ اأثناء النزوح من 

بلدة راوة )غرب االأنبار(.
وتقول اأم مينا التي ت�شكن خميم عامرية الفلوجة 
التي كانت  ال�شاحنة  "�شقطت من  ابنتها  اإن  اأي�شا 
تقلنا من راوة باجتاه خميمات النزوح"، مبينة لـ 
ت�شبب مب�شاعفات  االأمر  اجلديد" اأن هذا  "العربي 
كبرية. وتتابع "متكنا عن طريق اإحدى املنظمات 
االإن�شانية من ال�شفر لعالجها يف تركيا، وهي االآن 
�شغوط  من  تعاين  زالــت  ما  لكنها  اأف�شل،  بحال 
تذكرها  كوابي�س  تــراودهــا  ما  وغالبا  نف�شية، 
االأطباء  اأحد  وهو  العاين،  اإياد  ويقول  باحلادثة". 
امل�شوؤولني عن املخيم، "اإن االأطفال هناك يعانون 
االأدوية  اأن  مو�شحا  �شعبة"،  �شحية  اأو�شاع  من 

التي ت�شلهم تقت�رش على بع�س احلبوب والعقاقري 
املخ�ش�شة ملعاجلة احلمى واالأنفلونزا.

تاأهيل  اإىل  حتتاج  ــاالت  احل "بع�س  اأن  ويتابع 
نف�شي واأطباء وباحثني خمت�شني يف هذا املجال"، 
مبينا اأن اجلهات املخت�شة مل تلتفت اإىل هذا االأمر 
جامعة  يف  النف�س  علم  اأ�شتاذ  وي�شدد  اخلطري. 
وجود  �ــرشورة  على  الدليمي،  اإ�شماعيل  االأنبار 
االأطفال  حــاالت  ملعاجلة  النف�شي  للتاأهيل  فرق 
احلروب  جــراء  كثريا  عانوا  الذين  املخيمات  يف 
"هوؤالء االأطفال  اأن  التي �رشبت مناطقهم، موؤكدا 
ال�شلطات  تتدارك  مل  ما  خطر  يف  جياًل  ميثلون 
الواقع". ي�شار  العراقية واملنظمات االإن�شانية هذا 
موجة   2014 عام  منت�شف  �شهد  العراق  اأن  اإىل 
"داع�س"  تنظيم  �شيطرة  خلفية  على  وا�شعة  نزوح 

على حمافظات ومناطق عراقية عدة.
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