
املرحلة  يف  الفوز  العراقية  اجلامعات  طالب  ا�ستطاع 
يف  للمواهب  العاملية  "هواوي"  م�سابقة  من  الثالثة 
وتنظم  واالت�����س��االت.  املعلومات  تكنولوجيا  جم��ال 
م�سابقة  �سنويًا  للتكنولوجيا  ال�سينية  هواوي  �رشكة 
الطلبة واملتفوقني يف  دولية، للبحث عن املواهب من 
خالل  من  واالت�ساالت،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال 
والعملية.  النظرية  املعلومات  يف  للكفاءة  اختبارات 
بلد  يف  اثنني  م��راح��ل:  اأرب��ع  من  امل�سابقة  وتتكون 
االإقليمي،  امل�ستوى  على  الثالثة  واملرحلة  املت�سابق، 
وتكون  ال��دويل،  امل�ستوى  فعلى  االأخ��رة  املرحلة  اأما 
الطالب  ومتكن  ال�سني.  مقرها  دولية  فعاليات  �سمن 
الهيتي  وحمزة  نينوى(،  جامعة  )من  ال��راوي  اأ�سامة 
اجلامعة  )من  اإبراهيم  ويو�سف  االأنبار(،  جامعة  )من 
ع�رش  لوا  مثَّ فريقًا   13 على  التفوق  من  العراقية(؛ 
للم�ساركة يف  لهم  اأهَّ الذي  االأول  دول، واأحرزوا املركز 
امل�سابقة الدولية على م�ستوى العامل، واملقررة اإقامتها 
بال�سني، يف مايو 2019 املقبل. ورغم اأن ا�ستعدادات 
خالله  م��ن  ميكن  ال���ذي  بامل�ستوى  تكن  مل  الفريق 
والتجهيزات  التدريبات  من  تلقت  فرق  مع  التناف�س 
للفوز،  يوؤهلها  ما  واملعنوية  واملادية  اللوجي�ستية 
اعتمد  ال��ذي  العراقي،  الفريق  حليف  كان  الفوز  ف��اإن 
الراوي،  اأ�سامة  يقول  الذاتية.  واإمكاناته  موهبته  على 
اأحد اأع�ساء الفريق الفائز، وهو طالب يف كلية هند�سة 
باملركز  فوزهم  اإن  نينوى،  بجامعة  االإلكرتونيات 
االإمكانات  هذه  على  باالعتماد  م�ستحياًل  كان  االأول 
بف�سل  احللم  حتقيق  ا�ستطاعوا  ولكنهم  املتوا�سعة، 
الو�سول  اأن  �سحفي  حديث  يف  وي��رى  ت�سميمهم. 
للم�سابقة النهائية اأمر رائع، ولكن للح�سول على مراكز 
ملختربات  �سيحتاجون  االأخ��رة  اجلولة  يف  متقدمة 
اجلانب  يف  ت�ساعدهم  جمهزة  معلومات  تكنولوجيا 
االأخرة. من جانبه،  املرحلة  اأ�سا�س  الذي هو  العملي، 
بكلية  االأنبار  جامعة  يف  طالب  الهيتي،  حمزة  يقول 
امل�سابقة  يف  القادمة  م�ساركتهم  اإن  احلا�سوب،  علوم 
الدولية ال ميكن اأن حتقق النجاح الذي مت حتقيقه ما مل 
يتم توفر املعدات احلديثة والتدريب الالزم على اأحدث 
ال�سبكات  جمال  يف  املعلومات  تكنولوجيا  تقنيات 
امل�ساركة  الدول  اأغلب  اأن  الهيتي  واأكد  واالت�ساالت. 
الالزمة  االإمكانات  لفرقها  توفر  امل�سابقة  هذه  يف 

مبجال  متخ�س�سني  ومدربني  وخمتربات  اأجهزة  من 
العظيم  عبد  للدكتور  وك��ان  املعلومات.  تكنولوجيا 
االأنبار،  بجامعة  احلا�سبات  علوم  اأ�ستاذ  املر�سومي، 
عن  ف�ساًل  معنويًا،  املوهوبني  الطلبة  دعم  يف  دور 
رفدهم باملعلومات النظرية والعملية. واأكد املر�سومي 
اأن حالة من االإحباط كانت ت�سيطر على الفريق العراقي 
اأن  اإال  ال�سني للم�ساركة يف امل�سابقة،  اإىل  قبل ذهابه 

بقدراتهم  واإميانهم  للطالب  التعليمية  الهيئة  م�ساندة 
زادا عزميتهم واإ�رشارهم على الفوز. وتفتقر املوؤ�س�سات 
التي توفر  االأجهزة واملعدات  اإىل  العراق  التعليمية يف 
للمت�سابقني وامل�ساركني مقومات املناف�سة، باالإ�سافة 
الكفاءات  هذه  ال�ستثمار  امل�ستقبلية  الروؤية  غياب  اإىل 
والعقول، التي اأ�سبحت حمط اأنظار ال�رشكات العاملية 
امل�سابقات  هذه  خالل  من  ال�ستقطابها  ت�سعى  التي 

وغرها.
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بغداد - الجورنال

نائب: منصب اميـن العاصمـة لم يحسـم الي مكون وسيكون من اهلها حصـرا
ضبط اكثر من مليوني أنبوله بدون 

موافقة صحية في ميناء ام قصر

القضاء يطلق مشروع عقد الزواج 
االلكتروني في بغداد

مواقع اإلعالنات الوهمية تغزو الساحة 
االلكترونية وتهّدد بأعمال إجرامية

عن  االثنني،  احلدودية،  املنافذ  هيئة  اعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
ام  ميناء  يف  ال�سحة  موافقة  بدون  اأنبوله  مليوين  من  اكرث  �سبط 

ق�رش. 
وقالت الهيئة يف بيان، اإن "�سعبة البحث والتحري يف منفذ ميناء 
اأم ق�رش ال�سمايل �سبطت �سحنة اأدوية ب�رشية تقدر ب� 638 كارتون 

خارج احلرم اجلمركي، من�ساأ الهند".
واأو�سحت انه "بعد تدقيق املعاملة اجلمركية تبني وجود مليونني 
اأ�ستراد  اأجازة  اأنبوله غر م�رشح بها، وعدم وجود  واأربعة االف 

و�سهادة من�ساأ وفاتورة للمواد امل�سبوطة".
اىل  ا�سويل  حم�رش  وفق  الق�سية  واحالة  ال�سبط  "مت  اأنه  وبينت 
ق�رش  ام  جمرك  �رشطة  مركز  عرب  �سفوان  حمكمة  حتقيق  قا�سي 

ال�سمايل التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقها".

بغداد - اجلورنال: اأعلن جمل�س الق�ساء االأعلى، االثنني، عن اإطالق م�رشوع 
والر�سافة  الكرخ  ا�ستئناف  مبحكمتي  بغداد  يف  االلكرتوين  ال��زواج  عقد 

االحتادية، م�سرا اىل اطالق العمل الفعلي به. 
"املجل�س وجه بتفعيل احلكومة  اإن  االأعلى، يف بيان  الق�ساء  وقال جمل�س 
االلكرتونية وان�ساأ نظاما الكرتونيا للتقدمي على عقود الزواج واإطالق العمل 
احلايل  العام  بداية  من  للق�ساء  التابعة  ال�سخ�سية  االأحوال  حماكم  يف  به 

."2019
وتابع اأن "امل�رشوع اأجنز بجانبي الكرخ والر�سافة من حماكم بغداد و�سيتم 

العمل فيه تباعا لبقية اال�ستئنافات يف حمافظات العراق كافة".
الزواج  عقد  على  التقدمي  كيفية  يبني  تو�سيحي  ب�"فيديو  البيان  واأرف��ق 
االلكرتوين واخلطوات املتتابعة مللء اال�ستمارة واإمتام الفح�س الطبي ومن 

ثم حتديد املوعد للح�سور اإمام القا�سي واإجراء العقد".

واالعالنات  التوا�سل  مواقع  من  االالف  بل  املئات  اجل��ورن��ال:   - بغداد 
االلكرتونية اأ�سبحت منت�رشة على من�سات الفي�سبوك وتويرت. فالبع�س منها 
مبنتوجات  يزج  راح  واالخر  الكرتونية،  او  كهربائية  لب�ساعة  يروج  بات 

ومواد التجميل وغرها.
ومن هذا املنطلق، فقد راأى مواطنون بان اغلب هذه املواقع هي وهمية وال 

ا�سا�س لها على ار�س الواقع.
الوهمية  املواقع  هذه  اغلب  ان  عن  مواطنون  يتحدث  عينه،  ال�سياق  ويف 
ظل  يف  وغرها،  واالبتزاز  كاخلطف  اجرامية  باعمال  للقيام  ت�ستغل  باتت 

منا�سدات اليقاف هذه الظاهرة من قبل اجلهات الرقابية املخت�سة.
ولرمبا �سيحد تفعيل قانون التجرمي االلكرتوين من اعداد هذه املواقع التي 
ا�سبحت ت�ستغل ا�سماء املنتوجات اال�سلية وتروج ب�ساعتها على ح�سابها، 
كما �سي�سهم بتخفي�س ن�سبة اجلرمية االلكرتونية التي راحت تتنامى اعدادها 

بعد العام الفني وثالثة.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

قراهم،  وحت�سني  حلماية  اأبنائها  تنظيم  خالل  من 
م�ستفيدة من اخلربات الع�سكرية لل�سباط املتقاعدين 
والقدامى لديها. وبينما مل ترف�س اجلهات االأمنية ذلك 
التوجه، الذي يتم مبعزل عنها، اإاّل اأّنها توؤكد اأّن حماية 
ال�سا�سعة، م�سوؤولية  القرى واالأطراف واملناطق  كافة 

ال ميكن للقوات االأمنية ال�سيطرة عليها ب�سكل كامل.
وخالل هجوم لعنا�رش "داع�س" على قرية املخي�سة، 
اأبناء  ا�ستنفر  بغداد،  �رشق  �سمال  دياىل  حمافظة  يف 
وت�سّدوا  الدليم،  ع�سرة  وهي  تقطنها،  التي  الع�سرة 
اهلل  عبد  ال�سيخ  القرية،  وجهاء  اأح��د  وق��ال  للهجوم. 
الدليمي،اإّن "�سيوخ الع�سرة حملوا اأ�سلحتهم ورافقهم 
التنظيم،  عنا�رش  يواجهوا  اأن  وا�ستطاعوا  ال�سباب، 
اأ�سفر عن مقتل  "اال�ستباك  اأّن  واأكد  وا�ستبكوا معهم". 
على  االآخ���رون  اأج��رب  بينما  داع�����س،  م��ن  عن�رشين 
مهياأة  تكن  مل  "القرية  اأّن  اإىل  م�سراً  االن�سحاب"، 
لقتال التنظيم، لكّنها ُو�سعت اأمام االأمر الواقع: اإّما اأن 
نقاتلهم"،  اأو  االإجرامي  داع�س  قبل  اخرتاقها من  يتم 
ب�سكل  اأبنائها  ا�ستنفار  قررت  "الع�سرة  اأّن  مو�سحًا 
القرية  اأط��راف  على  مراقبة  حواجز  ون�سب  م�ستمر، 
�ستكون  قريتنا  "حماية  اأّن  واأك��د  اأمنها".  ملتابعة 
ملنع  بو�سعنا  ما  و�سنعمل  وواجبنا،  م�سوؤوليتنا  من 
جهود  "دعم  اإىل  احلكومة  داعيًا  لداع�س"،  هجوم  اأي 

الع�سائر بال�سالح، لتوفر االأمن ملناطقهم وقراهم".
ومل تعمل احلكومة العراقية احلالية، وال ال�سابقة، على 
تنظيم  تهديدات  من  مناطقهم  حلماية  الع�سائر  دعم 
من  واملنا�سدات  املطالب  من  الرغم  على  "داع�س"، 

جعلها  الذي  االأم��ر  لت�سليحها،  املناطق  تلك  وجهاء 
احل��راك  يقت�رش  ومل  التنظيم.  خلاليا  �سهلة  اأه��داف��ًا 
قرى  اأهايل  اإّن  بل  فح�سب،  املخي�سة  على  الع�سائري 
قراهم  حت�سني  اإىل  ا�سطروا  نينوى  حمافظة  يف 
ب�سواتر ترابية، ون�رش عنا�رش حلمايتها. وقال م�سوؤول 
مل  االأمنية  "القوات  اإّن  نينوى،  حمافظة  يف  حملي 
غر  اليوم  وهي  داع�س،  خاليا  على  الق�ساء  ت�ستطع 
املناطق  على  الكاملة  ال�سيطرة  فر�س  على  ق��ادرة 
ال�سا�سعة يف البالد، ما دفع الع�سائر اإىل االعتماد على 

نف�سها حلماية مناطقها من دون العودة اإىل اجلهات 
االأمنية".

وح�سونة  وال�سفية  اجل��رن  ق��رى  "ع�سائر  اأّن  واأك��د   
لتوفر  اأبنائها  �سفوف  بتنظيم  ب���داأت  وغ��ره��ا، 
احلماية لقراهم"، مو�سحًا اأّن "الع�سائر اعتمدت على 
الع�سكرية، من  لديها، وعلى اخلربات  املتوفر  ال�سالح 
�سفوفها،  لتنظيم  ال�سابق  اجلي�س  وعنا�رش  �سباط 
للقيام  جمموعات،  �سكل  على  القرى  �سباب  وتوزيع 
بنوبات حرا�سة لياًل ونهاراً، كما نظموا عملية ترتيب 

االت�ساالت يف حال حدوث اأي هجوم مباغت، واأقاموا 
الهجمات  من  القرى  حلماية  وخنادق  ترابية  �سواتر 
مّرات،  عّدة  فجعت  القرى  "تلك  اأّن  واأكد  املباغتة". 
لعنا�رش  مباغتة  بهجمات  االأخ���رة،  الفرتة  خ��الل 
الذي  االأمر  اأبنائها،  داع�س ت�سببت يف مقتل عدد من 

حّفزها على حماية نف�سها بنف�سها".
حماية  تكون  اأن  �رشورة  القرى  تلك  وجهاء  ويوؤكد 
تلقى  واأال  االأمنية،  القوات  مع  م�سرتكة  مهمة  قراهم 
متتلك  ال  التي  الع�سائر  تلك  على  االأمنية  امل�سوؤولية 

ال�سمري،  ح�ّسان  ال�سيخ  وقال  القتال.  على  القدرات 
بامل�ستوى  لي�ست  الت�سليحية  الع�سائر  "قدرات  اإّن 
القيام  يف  اال�ستمرار  ت�ستطيع  لن  وه��ي  املطلوب، 
االإمكانات  اأّن  لفرتات طويلة، خ�سو�سًا  املهام  بهذه 
جداً"،  حم��دودة  الكايف  ال�سالح  لتوفر  الع�سائرية 
واحلكومية  االأمنية  اجلهات  على  "يجب  اأنه  موؤكداً 
توفر الدعم اللوج�ستي الأبنائنا، خ�سو�سًا اأّنها تقوم 
مبهام وواجبات هي من �سلب واجبات تلك االأجهزة". 
اأعمالهم،  ترك  اإىل  ا�سطروا  "اأبناءنا  اأّن  اإىل  واأ�سار 
الذي  االأم��ر  ملناطقنا،  احلماية  توفر  على  والعمل 

ي�ستدعي موقفًا حكوميًا حازمًا بدعمهم".
ر�سميًا  موقفًا  واحلكومية  االأمنية  اجلهات  تبد  ومل 
ال�سمت،  جانب  والتزمت  الع�سائرية،  التحركات  من 
احلكومة  عراقيون  ع�سكريون  م�سوؤولون  حّمل  بينما 
اأبنائها  اأو دعم  القرى،  م�سوؤولية توفر احلماية لتلك 
اإن  نينوى،  عمليات  قيادة  وقال �سابط يف  ع�سكريًا. 
"حماية الع�سائر ملناطقهم هي حالة ا�سطرارية، وال 
ا�ستمرار هذه احلالة من دون موافقات ر�سمية  ميكن 
بجهات  مرتبطة  ت�سكيالت  اعتبارهم  اأو  دع��م،  اأو 
اأجرب  امل�ستقر  االأمني غر  "الو�سع  اأّن  اأمنية"، موؤكداً 
"يجب  اأنه  تلك الع�سائر على القيام بهذا االأمر". واأكد 
ذلك  اإزاء  احلكومة  وا�سح من  يكون هناك موقف  اأن 
القوات  اأّن  اإىل  ي�سار  بال�سمت".  تكتفي  واأاّل  التحرك، 
العراقية  اأجنزت حترير املحافظات  قد  االأمنية كانت 
�سيطرتها  ب�سط  ت�ستطع  مل  لكّنها  عام،  من  اأكرث  منذ 
توا�سل خاليا  اإذ  املحافظات،  تلك  على  كامل  ب�سكل 
"داع�س" �سن هجمات ت�سفر عن �سقوط قتلى وجرحى 

يف �سفوف االأهايل.

العراق ... العشائر تحّصن مناطقها من هجمات خاليا "داعش"
بغداد - فـــالح المرســومي 

اكدت كتلة بغداد اخلدمي�ة ان تر�سيح املكونات 
 ، العا�سم�ة مل يح�س�م حتى االن  ملن�سب امني 
م�سرا اىل ان املر�سح اجلديد �سيكون من اهايل 
العا�سمة ح�رشا . وذك�ر النائب ليث الدليم�ي ، 
يف ت�رشيح �سحفي ان " نواب بغداد من جميع 
الكتل اتفقوا على ت�سكيل كتلة خدمية مبختلف 
انتماءاتهم ملتابعة الت�رشيعات والقوانني التي 
" الكتلة هي  ان  اىل  م�سرا   ،" العا�سمة  تخدم 
بانتمائهم  النواب  احتفاظ  مع  ح�رشا  خدمية 
العا�سمة  مايخ�س  ك��ل  ل��ك��ن   ، ال�سيا�سي 
على  بغداد  م�سلحة  لتغليب  بينهم  �سيتفقون 

 " ان  وا���س��اف   ." لكتلهم  احلزبية  امل�سالح 
نواب بغداد مل يتفقوا على تر�سيح اي �سخ�سية 
مبينا   ، حمافظه�ا  او  العا�سمة  امني  ملن�سب 
الرت�سيح  و�سوابط  معاير  على  اتفقنا   " اننا 
من�سب  اي  لكن   ، واملحافظ  االمني  ملن�سبي 
 " ان  القول  ". وتابع  بعد  مل يح�سم الي مكون 
للمن�سبني  مر�سحيها  �ستقدم  االح��زاب  اغلب 
من  يكونا  ان  على  االف�سل  �سنختار  ونحن   ،
بغداد ح�رشا ". وكان نواب عن حمافظة بغداد 
م�سم�ى  حتت  جديدة  كتلة  ت�سكيل  على  اتفقوا 
من  جمموعة  واأطلقت   . اخلدمي�ة  بغداد  كتلة 
املدونني والنا�سطني يف املجتمع املدين حملة 
يف العا�سمة بغداد من اأجل ال�سغط على رئي�س 

احلكومة عادل عبد املهدي لتعيني اأمني بغداد 
من اأبناء املحافظة ولي�س من حمافظة اأخرى.

لتعيني  مفاو�سات  وج��ود  عن  حديث  وي��دور 
النائب عبد احل�سني عبطان، وهو وزير ال�سباب 
تداول  بعد  للعا�سمة،  اأمينا  ال�سابق  والريا�سة 
جمل�س  لرئي�س  قدمه  ا�ستقالة  لطلب  �سورة 
النجف  حمافظة  من  عبطان  وينحدر  النواب. 
كما  �سابقا،  حمافظها  وكان  العراق،  جنوبي 

ينتمي لتيار احلكمة بزعامة عمار احلكيم.
#اأمينها_منها  ها�ستاغ  امل��دون��ون  واأط��ل��ق 
منهم  حم��اول��ة  يف  و#بغداد_للبغداديني، 
لل�سغط على احلكومة، من اأجل عدم تر�سيح اأي 

اأمني للعا�سمة من خارج بغداد.

بغداد – الجورنال 

أجبرت الظروف 
األمنية غير المستقرة، 

والهجمات المفاجئة 
التي تشّنها خاليا 

تنظيم "داعش"، في 
القرى الواقعة على أطراف 

المحافظات العراقية 
المحّررة، عشائر تلك 

القرى، إلى االعتماد على 
نفسها للتصدي لتلك 

التحركات، 
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