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حقيقة دخول آليات أميركية الى البصرة
قادمة من الكويت
بغداد  -اجلورنال :ك�شفت اللجنة الأمنية يف جمل�س حمافظة الب�رصة،
اليوم الأحد ،حقيقة دخول اليات ع�سكرية �أمريكية عرب املنافذ احلدودية
باملحافظة.
وقال نائب رئي�س اللجنة غامن حميد انه "اىل هذه اللحظة مل ت�صل الينا
هكذا معلومات ،ونحن كلجنة �أمنية يف حال وجود هكذا حراك يعطى لنا
ا�شعار ،ولهذا فان املعلومات قد تكون لي�س دقيقة".
وبني حميد ان "دخول هكذا اليات او قوات �أجنبية ال يكون اال بعد تن�سيق
مع احلكومة العراقية وموافقتها ،وب��دون ذلك تكون هي م�ؤامرة ،ولن
ن�سمح بها".
ي�شار اىل ان م�صادر عربية ذكرت اليوم االحد ،ان اليات امريكية دخلت
العراق عرب الكويت.

الجنسية تنفي منح رجل الدين البحريني
عيسى قاسم البطاقة الوطنية
نفت مديرية اجلن�سية واجلوازات واالقامة ،االحد ،ما ن�رشته بع�ض و�سائل
التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن منح بطاقة وطنية لرجل الدين البحريني ال�شيخ
عي�سى القا�سم.
وقال مدير عام اجلن�سية اللواء هيثم الغرباوي يف بيان �إن "ما ن�رشته بع�ض
و�سائل التوا�صل االجتماعي ب�ش�أن منح بطاقة وطنية لرجل الدين البحريني
ال�شيخ عي�سى القا�سم عار عن ال�صحة".
و�أكد الغرباوي انه "وبعد تدقيق نظام املعلومات املدين تبني انه ال وجود
لهذا الرقم الوطني وال�صورة و�صورة الظل واال�سم ف�ضال عن ا�سم االم وامنا
ن�رش يف بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي هو عبارة عن �صورة معمولة
بربنامج (الفوتو �شوب)".
وا�ضاف انه "ال ميكن اطالقا عمل منوذج للبطاقة الوطنية اال من خالل
اجلهات املخولة بذلك لكونها حتمل �سمات امنية وفنية وتقنية عالية
اجلودة وال ميكن تقليدها او تزويرها".

ارتفاع عدد المدارس االبتدائية
في العراق لعام 2018
بغداد  -اجلورنالكاعلن اجلهاز املركزي لالح�صاء ،االح��د ،ارتفاع عدد
املدار�س يف العراق لعام  ،2018م�شرية اىل ان العا�صمة بغداد احتلت
املرتبة االوىل يف عدد املدار�س االبتدائية.
وق��ال اجلهاز التابع ل��وزارة التخطيط يف اح�صائية �إن "عدد املدار�س
االبتدائية احلكومية واالهلية والدينية بلغت  15965مدر�سة ابتدائية للعام
 ،" 2017-2018مبينا ان "املدار�س احلكومية ت�شكل ن�سبة % 93.3
واالهلية ن�سبة  6.5%واملدار�س الدينية بن�سبة ." % 0.2
وا�ضاف اجلهاز ان "مدار�س البنني والبنات واملختلطة �شكلت ن�سبا 26.5%
 ،و 22.5%و  51.0%على التوايل ،فيما كان عدد املدار�س االبتدائية
 14024مدر�سة يف العام الدرا�سي  2017 2016-اي ان هناك ارتفاعا
بن�سبة  ،13.8%وقد ارتفع عدد املدار�س االبتدائية بن�سبة  1.0%عن العام
الدرا�سي  2014 2013-حيث كان عددها  15807مدر�سة".
وا�شار اجلهاز اىل ان "العا�صمة بغداد احتلت املرتبة االوىل يف عدد املدار�س
االبتدائية حيث بلغت عدد املدار�س فيها  2653مدر�سة ،تليها حمافظة ذي
قار بعدد  1355مدر�سة تليها حمافظة الب�رصة بعدد  1325تليها حمافظة
 1234مدر�سة".
و�أعلنت وزارة الرتبية ،يف عام  2017عن حاجة العراق لأكرث من � 20ألف
مدر�سة بحلول العام  2022نتيجة النمو ال�سكاين ال�سنوي.

نصف مليون عراقي مهاجر بطرق غير مشروعة
بغداد -الجورنال

ك�شفت منظمة م�رشوع املهاجر الدولية،
�أن �أكرث من ن�صف مليون عراقي غالبيتهم
من ال�شباب هاجروا اىل اخل��ارج ب�شكل
غ�ير ��شرع��ي م��ن��ذ ع���ام  2014وحتى
الآن ،م�ؤكدة �أنها توا�صل توعية �آالف
ال�شباب من خماطر الهجرة غري ال�رشعية
خ�صو�صا يف غ�ضون القوانني الدولية
اجلديدة اخلا�صة بالهجرة غري ال�رشعية.
و�أ�سفر تدهور الأو�ضاع الأمنية وانعدام
اال�ستقرار وانخفا�ض فر�ص العمل و�ضعف
التعليم ونق�ص اخلدمات الرئي�سية واحلرب

�ضد الإرهاب ،عن هجرة �أعدادا كبرية من
ال�شباب العراقيني اىل خارج العراق.
وبح�سب با�سم حممد وهو �شاب عراقي مل
يتجاوز بعد الـ 24عاما ،فقد هاجر قبل
عام من الآن اىل �أورب��ا ،لكنه مل ينجح
من اجتياز اليونان ف�أعيد عرب تركيا
اىل العراق ،ويقول حممد "حاولت مرارا
الهجرة اىل �أوربا لكن دون جدوى ،حاليا
مل �أعد �أمتلك املال الكايف للهجرة" ،م�شريا
اىل ان "املهرب �سلمني لل�رشطة اليونانية
بعد �أن رف�ض دفع مبلغ مايل �إ�ضايف له".
وبح�سب �إح�صائيات ر�سمية �أعلنت عنها
منظمة م�رشوع املهاجر (منظمة �إن�سانية

تعمل يف �أربع دول ،خمت�صة بالتوعية يف
جمال الهجرة غري ال�رشعية) ،وح�صلت
وكالة يورابيا على ن�سخة منها "هاجر
منذ ع��ام  2014وحتى العام اجل��اري
� 2018أكرث من � 555ألف �شخ�ص اىل
خ���ارج ال��ع��راق ،ف���ارق �أك�ث�ر م��ن 274
�شخ�صا منهم حياتهم غرقا يف البحر
املتو�سط".
و�أو���ض��ح م�ست�شار الهجرة يف م�رشوع
املهاجر الوند بوتان ،لـ"يورابيا"" ،بد�أت
منظمة م�رشوع مهاجر منذ �آذار من العام
اجلاري  2018بتنظيم م�ؤمترات وور�ش
عمل توعوية يف العراق ومن �ضمنه �إقليم

كرد�ستان لتو�ضيح خماطر الهجرة غري
ال�رشعية لل�شباب ،وا�ستفاد خالل الأ�شهر
املا�ضية من ا�ست�شارات املنظمة نحو
� 5آالف و� 500شخ�ص� ،إ�ضافة اىل رفع
وعي �أكرث من � 6آالف �شاب و�شابة".
و�أ�شار بوتان اىل وجود فريقني من فرق
املنظمة يف �إقليم كرد�ستان ال��ع��راق،
ي�رشفان على تنظيم الندوات وامل�ؤمترات
التوعوية وتقدمي اال�ست�شارات لل�شباب
والتحدث معهم ،مو�ضحا "قدمنا حتى
الآن اال���س��ت�����ش��ارة لأك�ث�ر م��ن � 5آالف
و� 500شاب يف االقليم ومازالت ندواتنا
التوعوية م�ستمرة".

اربيل تكشف مجمل ملفات الحوادث االجرامية والجنائية خالل 2018
بغداد  -الجزورنال

ك�شف املتحدث با�سم �رشطة اربيل
هوكر عزيز ،االحد ،عن مقتل  44رجال
و  21ام���ر�أة اىل جانب انتحار 22
�شخ�صا من كال اجلن�سني يف مدينة
اربيل خالل العام اجلاري .2018
وقال عزيز خالل م�ؤمتر �صحفي ،انه
خالل العام اجلاري قتل � 44شخ�صا
يف مدينة اربيل ومت ح�سم  41ملفا،
م�شريا اىل انخفا�ض ن�سبة اجلرمية
مقارنة بالعام املا�ضي ،حيث �شهد
العام  2017مقتل � 64شخ�صا.
واو�ضح انه خالل العام اجلاري انتحر
� 34شخ�صا من بينهم  10ذكور و
 24انثى ،ف�ضال عن قيام � 22شخ�صا
با�رضام النار يف انف�سهم من بينهم 6
ذكور و 16انثى ،اىل جانب مقتل 21
امر�أة.
وا���ش��ار عزيز اىل وق��وع  819حالة
�رسقة خالل العام  2018من بينها
 100حالة ل�رسقة املركبات ،اىل
ج��ان��ب ت�سجيل  542ح��ال��ة �رسقة
اخ���رى ،الف��ت��ا اىل ح�سم  88%من
ال���دع���اوى امل��ق��دم��ة ح���ول ح���وادث
ال�رسقة ،وكذلك ت�سجيل  849م�شادة
مت ح�سم  700منها.
وا�شار املتحدث با�سم �رشطة اربيل اىل
ان جممل ملفات احلوادث االجرامية
واجلنائية يف ارب��ي��ل لعام 2018
و�صلت اىل  3653ملفا ،الفتا اىل
ح�سم  330ملفا وبقاء ح�سم امللفات
االخرى والبالغة عددها  323ملفا.
وب�ش�أن املوقوفني واملعتقلني يف
ال�����س��ج��ون اال���ص�لاح��ي��ة ،ب�ين عزيز
ان��ه خ�لال العام اجل��اري مت القب�ض
على � 4843شخ�صا وان��ه مت ح�سم
ملف  4297منهم ،الفتا اىل ا�صدار
العقوبات على � 101شخ�صا وبقاء
 435قيد التحقيق.

تعرف على اكثر الشخصيات العراقية تاثيرا لعام 2018
بغداد  -الجورنال

وبحسب المراقبين فان
زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر يعد من ابرز
الشخصيات (الشعبوية)
التي لها قاعدة جماهيرية
كبيرة ،والتي كان لها
ايضا تاثيرا في العملية
السياسية ،كما انه زعيما
الئتالف سائرون المنضوي
في تحالف االصالح
واالعمار

ر�صد ا�ستطالع اج���راه باحثون وخمت�صون لل�ش�أن
العراقي عدد من ال�شخ�صيات الذين كان لهم ت�أثريا كبريا
يف تغيري مفاهيم و�سيا�سيات وقرارات يف العراق خالل
عام  2018واخرين لهم تاثريا كبريا يف املجتمع.
واختار املخت�صون ع��دد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
واالمنية واملجتمعية ،نظرا ملواقفهم الوطنية والبناءة
خلدمة البلد.
حيث جاء يف املرتبة االوىل من الناحية ال�سيا�سية
رئي�س ائتالف دولة القانون نوري املالكي  ،الذي اختري
لكونه �شخ�صية ذو حنكة �سيا�سية ،وعلى الرغم من عدم
فوز كتلته باغلبية اال�صوات يف االنتخابات الت�رشيعية
االخرية  ،اال انه ا�ستطاع ان ي�شكل حتالف البناء ب�ضم
كتال �سيا�سية خمتلفة وال��ذي ا�ستطاع بتاثري كبري ان
مي��رر الرئا�سات الثالث (رئي�س اجلمهورية ورئي�س
الوزراء ورئي�س جمل�س النواب).
كما مت اختيار رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي �ضمن
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية االكرث تاثريا رغم انه مل مي�ضي
وقت طويل على فرتة ت�شكيل حكومته اال ان عبد املهدي
اتخذ ق���رارات مهمة تالم�س احتياجات املواطنني
من بينها فتح عدد كبري من ال�شوارع املغلقة ا�ضافة
اىل افتتاح جزئي للمنطقة اخل�رضاء بهدف تخفيف
الزحامات املروية من �شوارع بغداد ،كما برزت زياراته
امليدانية للمناطق التي تعاين من االهمال وعدم توفري
اخلدمات.
كما اختار املراقبون لل�شان العراقي رئي�س حتالف
الفتح هادي العامري �ضمن ال�شخ�صيات التي مزجت

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

بني الواقع ال�سيا�سي والتفريغ العملي مبا يخ�ص اجلانب
االمني ومقاتلة تنظيم داع�ش االرهابي ،بعد ان جترد من
املن�صب ال�سيا�سي والتحاقه اىل �ساحات القتال.
وم��ن �ضمن ال�شخ�صيات التي اختريت اي�ضا كاكرث
ال�شخ�صيات تاثريا يف البالد خالل عام  2018رئي�س
الربملان ال�سابق �سليم اجلبوري  ،حيث اكد املخت�صون
ان اجلبوري يعد من ال�شخ�صيات ال�سنية املعتدلة الذي
ا�ستطاع ان يبتعد عن اخلطاب الطائفي.
وبح�سب املراقبني فان زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�صدر يعد من ابرز ال�شخ�صيات (ال�شعبوية) التي لها
قاعدة جماهريية كبرية ،والتي كان لها اي�ضا تاثريا
يف العملية ال�سيا�سية ،كما انه زعيما الئتالف �سائرون
املن�ضوي يف حتالف اال�صالح واالعمار.
وم���ن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية ال��ك��ردي��ة ف��ق��د لفت
املراقبون اىل ان رئي�س اجلمهورية برهم �صالح يعد
من ال�شخ�صيات الكردية املقبولة لدى الكتل ال�سيا�سية
العراقية ا�ضافة اىل القبول اخلارجي.
بينما على ال�صعيد االمني فقد اختار املراقبون لل�شان
العراقي قائد ق��وات جهاز مكافحة االره��اب ال�سابق
الفريق الركن املتقاعد عبد الغني اال�سدي الذي يعد من
القادة االمنيني الذي متيز بعقليته الع�سكرية يف كيفية
مواجهة العدو وانهزامه  ،حيث حقق اجنازا امنيا كبريا
ال�سيما بعد مب�شاركته بتحرير اغلب االرا�ضي من �سيطرة
تنظيم داع�ش االرهابي.
كما مت اختيار قائد جهاز مكافحة االره��اب الفريق
الركن عبد الوهاب ال�ساعدي كثاين اف�ضل �شخ�صية
امنية لعام  2018نظرا الجنازاته املتحققة على ار�ض
الواقع يف عمليات حترير املو�صل ،اذ حظي ال�ساعدي

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

بحب واح�ترام غالبية ال�شعب العراقي ومنهم اهايل
حمافظة نينوى .ومن ال�شخ�صيات املجتمعية التي برزت
خالل عام  ، 2018رجل االعمال العراقي ورئي�س رابطة
مال واعمال العربية عمار احلمداين الذي ح�صد �أف�ضل
�شخ�صية جمتمعية لعام (  ) 2018ملواقفه االن�سانية
وما قدمه خلدمة املجتمع العراقي.
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وبح�سب املراقبني فان احلمداين يعد من رجال االعمال
الذين حققوا النجاحات يف االعمال التجارية واخلريية
ملاقدمه من م�ساعدات ان�سانية للعوائل وتقدمي امل�ساعدة
للنازحني ورعايته لاليتام واالرامل.
كما تكفل احلمداين بت�سيري قوافل املياه اىل حمافظة
الب�رصة وتوزيع يومي للمياه بعد االزمة االخرية يف

املحافظة ،كما �ساهم باعادة اعمار دور مهدمة يف
مدينة ال�صدر ببغداد.
ول��دى احلمداين مبادرات ثقافية تدعم الفن العراقي
ورواده املبدعون ،كما لديه مبادرة ” مدر�ستي مملكتي”
التي تهدف اىل اعادة ت�أهيل البنى التحتية للم�ؤ�س�سات
التعليمية يف بغداد.
ومن ال�شخ�صيات االخ��رى التي تعد االك�ثرا تاثريا هم
الناجية االيزيدية نادية م��راد احل��ائ��زة على جائزة
نوبل لل�سالم وهي نا�شطة حقوقية جنت من اال�ستعباد
اجلن�سي على يد تنظيم داع�ش يف العراق ،حيث كانت من
بني نحو ثالثة �آالف فتاة وامر�أة �أيزيدية وقعن �ضحايا
اغت�صاب وانتهاكات �أخرى على �أيدي داع�ش.
ومتكنت م��راد من الفرار بعد ثالثة �أ�شهر ،واختارت
احلديث عن جتاربها .واختارتها الأمم املتحدة �أول
�سفرية للنوايا احل�سنة لكرامة الناجيات من االجتار
بالب�رش ،وهي يف �سن الثالثة والع�رشين ،وفازت مراد
والطبيب الكونغويل دني�س موكويغي بجائزة نوبل
لل�سالم ل��ع��ام  ،2018يف ت�رشين االول املا�ضي،
جلهودهما يف وقف العنف اجلن�سي.
وكذلك اختار املراقبون علية �صالح خلف ،التي يعرفها
اجلميع بلقب “�أم ق�صي” �ضمن ال�شخ�صيات املجتمعية
يف البلد لعام .2018
ومنحت خلف جائزة وزارة اخلارجية الأمريكية لعام
 ،2018التي متنح لأكرث الن�ساء �شجاعة يف العامل تقديرا
لها ،بعد �أن �أنقذت  25عراقيا من طلبة الكلية الع�سكرية
“�سبايكر” بتكريت يف العراق و�آوتهم يف منزلها ،خوفا
من وقوعهم يف قب�ضة تنظيم “داع�ش” الإرهابي الذي
كان ي�سيطر على تلك املنطقة يف عام .2014
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