
ت�شكيل  عن  الأرب��ع��اء،  والبيئة،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
للتعاقد  الوزراء  جمل�س  مع  بالتن�شيق  عليا  وطنية  جلنة 
ديلزة  تقدم خدمات متطورة تخ�س  مع �رشكات جديدة 
تزداد  الكلى  بامرا�س  ال�شابة  ان  بينت  فيما  الكلى، 

بن�شبة 20 باملئة كل عام.
يف  الكلى  وزرع  امرا�س  مركز  يف  ال�شت�شاري  وق��ال 
مدينة الطب الدكتور عالء ال�شيخ يف ت�رشيح اإن “مركزه 
يف  الكلى  بامرا�س  التخ�ش�شية  املراكز  بني  الول  يعد 
العا�شمة  يف  مراكز   8 اىل   7 بني  عددها  البالغ  البالد 
الب�رشة والنجف واربيل وال�شليمانية  بغداد وحمافظات 
رعاية  على  تعمل  املراكز  “هذه  باأن  منوها  ودهوك”، 
بني  الكلى،  زراع��ة  لغاية  املر�س  بداية  منذ  املري�س 
ت�شخي�س وعالج والديلزة الدموية وزرع الكلى بالتداخل 

الباطني واجلراحي”.
الكلى  “هناك زيادة يف ال�شابة بامرا�س  اأن  واأ�شاف، 
“الزيادة  اأن  على  منبها  املبكر”،  الت�شخي�س  لعدم  نظرا 
ال�شنة  عن  باملئة   20 ن�شبتها  بلغت  الكلى  بامرا�س 
ال�شابقة ب�شبب انت�شار امرا�س ال�شكري وال�شغط وال�شمنة 
للم�شكنات  امل��رر  غري  ال�شتخدام  جانب  اىل  والقلب، 
الكلوي، ب�شبب  العجز  الدوائية من اللم وكذلك امرا�س 
الق�شور  اىل  ي��وؤدي  ما  املعقمة  وغ��ري  امللوثة  املياه 
الكلوي، المر الذي يدعو اىل الهتمام البالغ مبا يخ�س 

عالج امرا�س الكلى”.
“هناك م�رشوعًا وطنيًا نفذته مدينة الطب  ولفت اىل ان 
توفر  �رشكات  مع  بالتعاقد  الديلزة  خدمة  ب�رشاء  يتمثل 
مبالغ  وم�شتلزمات مقابل  اجهزة وحماليل ومواد طبية 
موجود  الرنامج  “ذلك  اأن  مو�شحا  معينة”،  مالية 
من  للمر�شى،  كبرية  خدمة  ووفر  واملحافظات  ببغداد 
خالل مراكز تعمل على مدار 24 �شاعة، كما �شكلت جلنة 
وطنية عليا بالتن�شيق مع جمل�س الوزراء من اجل تنفيذ 

عقود جديدة”.
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بغداد - الجورنال

العراق يتصدر عدد النازحين بالعالم التعليم تعلن تأسيس هيئة اعتماد وطنية 
لتقييم جودة مؤسسات الدولة

 السجن 15 سنة لثالثة مدانين بتهمة االتجار 
بالبشر

أكثر من 7 االف تلميذ يؤدون االمتحانات النهائية 
للمرحلة االبتدائية اليوم

العي�شى،  الرزاق  عبد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأعلن   : بغداد_اجلورنال 
الدولة  موؤ�ش�شات  جودة  معايري  لإعداد  وطنية  اعتماد  هيئة  تاأ�شي�س  عن  الأربعاء، 
اإن  �شحايف  بيان  يف  العي�شى  وق��ال  خمرجاتها  وتقييم  اخت�شا�شاتها  بكافة 
خالل  من  الوطنية  املوؤ�ش�شي  العتماد  معايري  واإطالق  اإعداد  على  داأبت  “الوزارة 
ت�شكيل جلنة وزارية خمت�شة يف جمال اجلودة”. واأ�شاف ان “هذه اخلطوة جاءت 
لرت�شني  ال��وزراء  جمل�س  عليه  �شوت  الذي  اجلديد  ال��وزارة  م�رشوع  مع  بالتزامن 
املخرجات الرتبوية والذي يت�شمن اختيار خريجي الإعداديات من ذوي املعدلت 
من %90 فما فوق �شمن �شقف ل يتجاور اللف طالب وقبولهم يف كليات الرتبية 
والرتبية ال�شا�شية وتخ�شي�س منحة مالية لهم على مدى �شنوات الدرا�شة و�شمان 
املتفوقني  مع  الول  الربع  �شمن  مكانا  منهم  يحجزون  ممن  لهم  التعيني  اأ�شبقية 

ليكونوا معلمني ومدر�شني على م�شتوى عال من الأداء املت�شم باجلودة”.
وا�شار العي�شى اإىل اأن “الإ�رشار على �شناعة بيئة علمية معيارية اأ�شفر عن جناح 
غري م�شبوق يتمثل بال�رشوع بتاأ�شي�س هيئة اعتماد وطنية م�شتقلة باإ�رشاف وزارة 
على  حتمل  ال��وزراء  جمل�س  يف  امل�شت�شارين  هيئة  مع  وبالتعاون  العايل  التعليم 
وبكافة  العراقية  الدولة  موؤ�ش�شات  لكل  والتقييم  العتماد  معايري  اإع��داد  عاتقها 

اخت�شا�شاتها”.

حكما  الربعاء،  بغداد،  يف  املركزية  اجلنائية  املحكمة  ا�شدرت  بغداد_اجلورنال: 
غرامة  بالب�رش  الجتار  بتهمة  مدانني  ثالثة  بحق  �شنة  ع�رش  خم�شة  ملدة  بال�شجن 
لغر�س  الفتيات  و�رشاء  بيع  جمال  يف  بالعمل  اعرتفوا  متهمني  ثالثة  بحق  مالية 
ملجل�س  الر�شمي  املتحدث  بريقدار  ال�شتار  عبد  القا�شي  وقال  الدعارة.  ممار�شة 
اأ�شدرت حكما  املركزية  “املحكمة اجلنائية  اإن  بيان �شحايف  الأعلى يف  الق�شاء 
بال�شجن ملدة خم�شة ع�رش عاما مع غرامة مالية بحق ثالثة متهمني اعرتفوا بالعمل 
يف جمال بيع و�رشاء الفتيات لغر�س ممار�شة الدعارة”. وا�شاف بريقدار اأن “اإحدى 
الفتيات اعرتفت بهروبها من اأهلها لتعمل لديهم وتقوم بالتفاق معهم على بيعها 
ثم الهروب والعودة لهم لغر�س بيعها جمددا”. واأ�شار اىل ان “احلكم ال�شادر بحق 
املتهمني الثالثة وفقا للمادة اخلام�شة /2 من قانون مكافحة الجتار بالب�رش رقم 

.”2012 28 ل�شنة 

ال�شاد�س  لل�شف  العامة  الإمتحانات  ان  الرتبية،  وزارة  اأعلنت  بغداد_اجلورنال: 
ل�شنة  الأول  للدور  البالد  اخلمي�س يف خمتلف حمافظات  اليوم  تنطلق  الإبتدائي 

.2018  �2017
اإن  �شحايف  بيان  يف  ال�شيديل  اقبال  الرتبية  لوزير  الإعالمي  املكتب  وق��ال 
النهائية  بالمتحانات  اخلا�شة  اللوج�شتية  امل�شتلزمات  كافة  اأكملت  "الوزارة 
للمرحلة البتدائية التي �شيدخل بها نحو751661 تلميذ من خمتلف حمافظات 
البالد ، حيث متثلت باملالكات والقاعات التي ت�شعى من خاللها �شمان اإجراء 
العملية المتحانية بان�شيابية وجناح تام بعيدا عن املعوقات او امل�شاكل"، لفتًا 
باأن "الوزارة وجهت مدراء املراكز المتحانية يف جميع املديريات التابعة لها 
ب�رشورة اللتزام بالتعليمات لتاليف الوقوع يف اخطاء تنعك�س �شلبا على العملية 
امل�رشف  واملراقب  المتحاين  املركز  مدير  بواجبات  تتعلق  والتي  المتحانية 

وكيفية التعامل مع املغلفات وا�شتالمها والية التعامل مع الدفاتر الأمتحاين".
واأعرب ال�شيديل عن "اأملُه باأن ُيحقق جميع تالميذنا الأعزاء اعلى ن�شب النجاح 
ال�رشة  قبل  من  ُبذلت  التي  واجلهود  ال�شتعدادات  حجم  مع  بدورها  وتتنا�شب 

الرتبوية التي اأو�شلتهم اىل هذه املرحلة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

افاد م�صدر مطلع، االربعاء، 
ان رئي�س جمل�س النواب 

�صليم اجلبوري يعتزم عقد 
جل�صة طارئة ملناق�صة �صري 

العملية االنتخابية.
وقال امل�صدر اإن "رئي�س 
جمل�س النواب �صيوجه 

لعقد جل�صة طارئة ملجل�س 
النواب ملناق�صة �صري 
العملية االإنتخابية".

اعلنت،  لالإنتخابات  العليا  املفو�شية  وكانت 
يف  ج���رت  ال��ت��ي  الق����رتاع  عملية  "جناح"  ع��ن 
اول  يف   ،%44.52 بلغت  م�شاركة  بن�شبة  العراق 
على  النت�شار  بعد  ال��ع��راق  ي�شهدها  انتخابات 
تنظيم "داع�س" ورابع انتخابات منذ �شقوط النظام 
جهته  من  جديد  عراقي  برملان  ىختيار  ال�شابق 
عدم وجود  يوخنا،  النواب عماد  مقرر جمل�س  اأكد 
موؤ�رشات على عقد اي جل�شة طارئة جمل�س النواب 
يف الوقت الراهن. وقال النائب يوخنا، انه  ل توجد 
املجل�س  رئي�س  عزم  على  الآن  حتى  موؤ�رشات  اي 
�شليم اجلبوري الدعوة لعقد جل�شة طارئة للمجل�س 
هذه الأيام. ودعا النائب حممد اللكا�س، الأربعاء، 
جمل�س النواب لعقد جل�شه طارئة ملناق�شة تداعيات 

النتخابات، فيما طالب باإلغاء نتائج الت�شويت. 
النواب  جمل�س  "على  اإنه  بيان  يف  اللكا�س  وقال 
النتخابات  تداعيات  ملناق�شة  طارئة  جل�شه  عقد 
وترهيب  تزوير  من  فيها  ح�شل  وما  الرملانية 
وتظليل  املنفلتة  اجلهات  بع�س  من  للمواطنني 
اىل  بال�شافة  الأ���ش��وات  و����رشاء  ال��ع��ام  ل��ل��راأي 
اتخذتهامفو�شية  ال��ت��ي  الإج�����راءات  �شبابية 

النتخابات يف الت�شويت اللكرتوين".
وطالب اللكا�س ب�"اإلغاء نتائج النتخابات وابقاء 
توفري  حلني  العمال  لت�رشيف  احلالّيه  احلكومه 
عن  تعر  انتخابات  لإج���راء  املالئمه  ال��ظ��روف 

تطلعات ال�شعب العراقي".
حاجي  �شور�س  التغيري  حركة  با�شم  املتحدث  اما 
يف  ال�شيا�شية  العملية  من  بالن�شحاب  لوح  فقد 
العراق، ومقاطعة جل�شات جمل�س النواب يف دورته 
ملطالبها  ال�شتجابة  يتم  مل  اذا  حال  يف  اجلديدة 
اإقليم  يف  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  "تزوير"  ب�شاأن 

كورد�شتان.
ون��ق��ل ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن احل��رك��ة ع��ن حاجي 

بالتزوير  املتعلقة  الأدل��ة  كانت  "اإذا  ان��ه  قوله، 
اقرتاع جديد  اجراء  النتخابي مل يتم تناولها مع 
ال�شيا�شية  العملية  من  احلركة  تن�شحب  ف�شوف   ،
جمل�س  جل�شات  نوابها  يح�رش  ول��ن   ، بالعراق 
مراكز  تغلق  تكد  ومل  اجلديدة".  بدورته  النواب 
الكردية  ال�شليمانية  مدينة  يف  اأبوابها  الق��رتاع 
متوقع  غري  اكت�شاح  ب�شبب  الغ�شب  انفجر  حتى 
للحزب املهيمن على املدينة. و�رشعان ما اندلعت 
املتناف�شة.  الف�شائل  بني  بالأ�شلحة  ا�شتباكات 

الليل  خالل  وقعت  التي  ال�شتباكات  حدة  وهداأت 
فيه  اأح�شت  الذي  الوقت  يف  الحد  �شباح  بحلول 
النتائج  العراق  يف  لالنتخابات  العليا  املفو�شية 
النهائية لالنتخابات الت�رشيعية. وكانت املتحدثة 
قد  نويرت  هيذر  المريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم 
اعلنت، انه وفقا للتقارير التي و�شلت بالدها من 
النتخابات  قبل املنظمات املدنية والدولية، فان 

النيابية العراقية موثوق بها.
بالدها  ان  �شحفي،  م��وؤمت��ر  يف  ن��وي��رت  وق��ال��ت 

عمليات  ع��ن  تتحدث  التي  بالخبار  علم  على 
على  واي�شا  العراقية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ت��زوي��ر 
العليا  املفو�شية  جتريها  التي  بالتحقيقات  علم 
انه  م�شتدركة  العراق،  يف  لالنتخابات  امل�شتقلة 
املدنية  املنظمات  اعدتها  التي  للتقارير  وفقا 
النتخابات  فان  لبالدها  و�شلت  التي  والدولية 
وينتظر  تعبريها.  حد  على  بها،  موثوق  العراقية 
ت�شري  التي  النتائج  عنه  �شت�شفر  ما  العراقيون 
بزعامة  �شائرون  حتالف  تقدم  اإىل  الآن  لغاية 

واحلكومة  الرملان  �شكل  ملعرفة  ال�شدر،  مقتدى 
اخلطوات  يلي  وفيما  املقبلة،  الأرب���ع  لل�شنوات 
التي متر بها عملية ت�شكيل احلكومة العراقية:اأول: 
يف  النهائية  النتائج  النتخابات  مفو�شية  تعلن 
عنا�رش  ت�شويت  ذلك  يف  مبا  املحافظات  جميع 
يوجد  ول  اخل��ارج.  يف  والعراقيني  الأم��ن  اأجهزة 
�شقف زمني لهذه املرحلة.ثانيا: ت�شادق املحكمة 
الحتادية على نتائج النتخابات. ومل يتم حتديد 
�شقف زمني لهذه املرحلة اأي�شا.ثالثا: يدعو رئي�س 
اجلمهورية جمل�س النواب اجلديد لالنعقاد مبر�شوم 
م�شادقة  تاريخ  من  يوما   15 خ��الل  جمهوري 
النتخابات.رابعا:  نتائج  الحتادية على  املحكمة 
يعقد جمل�س النواب خالل الفرتة املذكورة جل�شته 
الأوىل برئا�شة اأكر الأع�شاء �شنا لنتخاب رئي�س 
اأع�شاء  لعدد  املطلقة  بالأغلبية  ونائبيه،  املجل�س 
املجل�س البالغ عددهم 329 نائبا.خام�شا: ينتخب 
جمل�س النواب رئي�س جمهورية جديد باأغلبية ثلثي 

النواب خالل 30 يوما من انعقاد اجلل�شة الأوىل.
الكتلة  مر�شح  اجلمهورية  رئي�س  يكلف  �شاد�شا: 
النيابية الأكر متثيال بت�شكيل احلكومة خالل 15 

يوما من تاريخ انتخاب رئي�س اجلمهورية.
�شابعا: يكون اأمام رئي�س الوزراء املكلف 30 يوما 
لت�شكيل احلكومة وعر�شها على الرملان للموافقة 
على  املوافقة  الرملان  على  يتعني  عليها.ثامنا: 
يف  ح��دة  على  وزي��ر  كل  وعلى  احلكومة  برنامج 
يف  املطلقة.تا�شعا:  بالأغلبية  منف�شل  ت�شويت 
حال ف�شل رئي�س الوزراء املكلف يف ت�شكيل حكومة 
خالل 30 يوما اأو اإذا رف�س الرملان احلكومة التي 
اقرتحها رئي�س الوزراء املكلف، يتعني على رئي�س 
اجلمهورية تكليف مر�شح اآخر لرئا�شة الوزراء خالل 
15 يوما.عا�رشا: ي�شرتط يف رئي�س جمل�س الوزراء 
عراقيني،  اأبوين  ومن  بالولدة  عراقيا  يكون  اأن 
واأمت  يعدلها،  ما  اأو  اجلامعية  ال�شهادة  على  حائزا 

35 �شنة من عمره.

ال مؤشرات لعقد أي جلسة طارئة لمجلس النواب والعراقيون ينتظرون البرلمان الجديد
بغداد - الجورنال

�شخ�س  مليون   12 نحو  ال��ن��زاع��ات  اج���رت 
العام  بلدانهم  داخ��ل  مناطقهم  من  الفرار  على 
املا�شي، وهو اأعلى م�شتوى للنزوح الداخلي منذ 

10 �شنوات.
منازلهم  م��ن  �شخ�س  مليون   11.8 واأخ���رج 
ونزحوا داخليا يف 2017، وهو �شعف رقم 6.9 
 ،2016 يف  ذات��ه  امل�شري  واجهوا  ممن  ماليني 
وفق تقرير �شادر عن مركز ر�شد النزوح الداخلي 

واملجل�س الرنويجي لالجئني.
ع��دد  مليونا   40 اإىل  اجل��دي��د  ال��ع��دد  وي��رف��ع 
الأ�شخا�س الذين يعي�شون يف و�شع نزوح داخلي 

حول العامل جراء النزاعات.
النازحني  من  املئة  يف   76 اأن  التقرير  ووج��د 
حيث  فقط،  دول   10 يف  تركزوا  املا�شي  العام 

الكونغو  وجمهورية  �شورية  يف  النازحون  �شكل 
الدميوقراطية والعراق اأكرث من ن�شفهم.

�شخ�س  مليون   2.9 ن��زوح  �شورية  �شهدت  فقد 
اأو  الثانية  للمرة  منهم  الكثري  املا�شي،  العام 
داخليا  النازحني  عدد  اإجمايل  يرفع  ما  الثالثة، 
يف البلد الذي متزقه احلرب اإىل نحو 6.8 ماليني.
جمهورية  يف  داخليا  النازحني  ع��دد  وو���ش��ل 
األفا  و166  مليونني  اإىل  الدميوقراطية  الكونغو 

العام املا�شي.
 1.4 نحو  نزوح  اإىل  التقرير  ي�شري  العراق،  ويف 
ما  املا�شي،  العام  منازلهم  من  �شخ�س  مليون 
مليونني  اإىل  للنازحني  الإج��م��ايل  العدد  يرفع 

و650 األف نازح.
راأ�س  ال�شابق على  الذي كان يف  اليمن،  ومل يعد 
ت�شم  التي  الأوىل  ال�10  ال��دول  بني  القائمة، 
عائد  ذلك  اأن  اإىل  اأ�شار  التقرير  لكن  نازحني، 

اأن  ل�شعوبة الو�شول ونق�س املعلومات، موؤكدة 
الو�شع يف البلد ل يزال �شيئا.

وحذرت املنظمتان من اأن اإجمايل عدد النازحني 
حول العامل قد يكون اأعلى بكثري من احل�شابات، 
املعلومات  يف  نق�س  وج���ود  اإىل  م�شريتان 
املتعلقة مب�شري نحو 8.5 ماليني �شخ�س ذكرت 
اإىل  اأو مت نقلهم  اإىل منازلهم  اأنهم عادوا  تقارير 
مليون   18.8 ب��اأن  التقرير  واأف��اد  اأخ��رى.  دول 
املا�شي  العام  نزحوا  بلدا   135 يف  �شخ�س 
والعوا�شف  كالفي�شانات  طبيعية  كوارث  بفعل 
فروا  الذين  الأ�شخا�س  اإىل  واإ�شافة  والأعا�شري. 
داخ��ل  مليونا   31 ق��راب��ة  ن��زح  ال��ن��زاع��ات،  م��ن 
اأكرث من  العام املا�شي، وهو ما يعادل  بلدانهم 
80 األفا كل يوم. ويف ما يتعلق بالنزوح الناجم 
وكوبا  والفلبني  ال�شني  كانت  ال��ك��وارث،  ع��ن 
ان  يذكر  تاأثرا.  الأكرث  الدول  املتحدة  والوليات 

وزير الهجرة واملهجرين العراقي، جا�شم اجلاف، 
مناطقهم  اإىل  العائدين  النازحني  عدد  اأن  اأعلن 
املحررة يف البالد بلغ نحو مليونني و500 األف 
العودة م�شتمرة.  وقال  اأن عمليات  نازح، مبينًا 
و500  مليونني  اإن  �شحفي  موؤمتر  يف  اجل��اف 
األف نازح عادوا اإىل مناطقهم املحررة، م�شيفًا 
العودة م�شتمرة بوترية عالية جداً،  "عمليات  اأن 
ل �شيما يف حمافظتي الأنبار ونينوى".  وتابع 
كركوك  حمافظة  يف  ج��ي��دة  "الإجراءات  اأن 
واإىل  احل��وي��ج��ة،  ق�شاء  اإىل  ال��ن��ازح��ني  ل��ع��ودة 
"ملف  اأن  واأك��د  الطوز".  وق�شاء  داق��وق  اأط��راف 
لوزارة  ال�شاغل  ال�شغل  يعد  والعائدين  النازحني 
لإغاثة  العليا  واللجنة  واملهجرين  الهجرة 
كافة  لتوفري  م�شتمر  وعملها  النازحني.  واإي��واء 
حلني  لهم  ال�رشورية  امل�شتلزمات  الحتياجات 

اإعادتهم اإىل مناطقهم الأ�شلية".
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