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مطالبات بالغاء نظام التعليم
( اإلحيائي والتطبيقي ) في المدارس الثانوية
بغداد  -اجلورنال  :طالب النائب عن كتلة النهج جمال املحمداوي ،وزارة الرتبية
بالغاء نظام التعليم (الإحيائي والتطبيقي ) يف املدار�س الثانوية لعدم مالءمته
لظروف العملية التعليمية يف العراق.
وذكر املحمداوي يف وثيقة " نطالب وزير الرتبية بالغاء نظام التعليم ( الإحيائي
والتطبيقي ) يف املدار�س الثانوية لعدم مالءمته لظروف العملية التعليمية يف
العراق والذي يق�سم املواد الدرا�سية يف الفرع العلمي اىل احيائية وتطبيقية
بالن�سبة لل�صف اخلام�س وال�ساد�س العلمي والذي اقرته وزارة الرتبية �سابقا
كونه �سبب ارباكا وا�ضحا يف العملية التعليمية واحدث ا�شكاليات يف القبول
املركزي خالل الفرتة التي طبقته فيها الوزارة"  .وكان املحمداوي جمع يف
 15/10/2018تواقيع برملانية اللغاء العمل بنظام التعليم ( الإحيائي
والتطبيقي ) واعادة العمل بالنظام الدرا�سي ال�سابق (علمي  ،ادبي ) .

البصرة  120:شابا باحثين عن فرص عمل
يباشرون بالتدريب
بغداد  -اجلورنال  :با�رشت �رشكة غاز الب�رصة اليوم االثنني بتنفيذ برنامج املرحلة
الثانية لتطوير مهارات  120متدربا من ال�شباب الباحثني عن فر�صة عمل باجلامعة
التقنية اجلنوبية يف الب�رصة وال��ذي ي�أتي بدعم من جلنة النفط والغاز مبجل�س
حمافظة الب�رصة .وقال مدير عام �رشكة غاز الب�رصة فريت�س كالب يف ت�رصيح
�صحفي " يهدف الربنامج اىل م�ساعدة الطاقات ال�شابة من خالل تطوير امكانياتهم
وقابلياتهم وفتح املجال امامهم للح�صول على فر�صة عمل بعد اكت�سابهم اخلربة يف
االخت�صا�صات .الفتا اىل ان الربنامج يعد خطوة لإجناح جتربة يف تدريب ال�شباب
وتطوير قابلياتهم يف التدريب املهني بطرق علمية وخطط مدرو�سة من �رشكة غاز
الب�رصة ليت�سنى لنا تنفيذ االعمال ب�شكل وا�ضح وبطريقة م�س�ؤولة لنكون ال�رشيك
االمثل للمجتمعات الب�رصة  .من جانبه اكد رئي�س جامعة التقنية اجلنوبية الدكتور
مظفر �صادق الزهريي " دور اجلامعة يف تدريب ال�شباب الباحثني عن فر�صة عمل "
الفتا اىل ان من اوليات اجلامعة هي خدمة املجتمع وبناء �رشاكات مع حقل العمل
مع قطاع ال�صناعة وقطاعات اخرى موجودة يف البلد وبدون هذه ال�رشاكات الميكن
ان يتحقق �شيئا اذا عملنا كل واحد مبعزل عن االخر .

الحداد :شعب كردستان لديه مشتركات
وعالقات تاريخية مع العشائر العربية
بغداد  -اجلورنال  :قال نائب رئي�س جمل�س النواب ب�شري احلداد  ،ان �شعب كرد�ستان
لديه م�شرتكات وعالقات تاريخية مع الع�شائر العربية الأ�صيلة.
وذكر املكتب الإعالمي لنائب رئي�س الربملان" ان احلداد التقى وفداً برئا�سة الأمري
ح�سني علي احل�سناوي �أمري �إمارة بني ح�سن وعددا من ال�شيوخ ووجهاء و�شخ�صيات
من بني ح�سن ،وج��رى خالل اللقاء مناق�شة ق�ضايا تهم حياة النا�س عامة ودور
�شيوخ الع�شائر يف ا�ستقرار املجتمع وحل النزاعات وا�ستتباب الأمن وبحث �سبل تعزيز
التعاون مع اجلهات الر�سمية لتقدمي اخلدمات للمواطنني.".و�أكد" �أهمية دور الع�شائر
يف اعادة االعمار والبناء وا�ستقرار الأو�ضاع ب�شكل عام وتوطيد العالقات بني كافة
�أطياف وقوميات ال�شعب العراقي ،وال�سعي الدائم لنبذ اخلالفات والعمل على تقريب
وجهات النظر بني جميع الأطراف وت�شجيع روح املحبة والأخوة بني �أبناء ال�شعب".

الحشد الشعبي يعلن استمرار حالة "اإلنذار القصوى" لمواجهة السيول
بغداد  -الجورنال

�أعلن احل�شد ال�شعبي ،االثنني ،بقاء جميع قواته
و�صنوفه يف حالة �إنذار ق�صوى وذلك ال�ستمرار
خطر ال�سيول على املدن العراقية.
وذك��رت مديرية الإع�لام باحل�شد يف بيان � ،إن
"قيادة احل�شد ال�شعبي اوع��زت لكافة �صنوفها
بتمديد حالة اال�ستنفار ملدة �شهر كامل وذلك
ال�ستمرار خطر ال�سيول يف عدة مدن عراقية".
و�أ�ضافت �أن "احل�شد ال�شعبي افتتح �أربع مقرات
ا�ستثنائية م�ؤقتة ملواجهة ال�سيول ،واح��د يف
حمافظة مي�سان وثالثة �أخرى يف الب�رصة واحد
يف جنوبها واثنني يف �رشقها و�شمالها".

و�أ���ش��ارت املديرية �إىل �أن "مهمة ق��وات احل�شد
ال�شعبي املتواجدة يف �أرب��ع مقرات هو �إغاثة
املواطنني املت�رضرين من خالل تقدمي امل�ساعدات
العينية ،ومعاجلة الت�رضرات احلا�صة وتنفيذ
عمليات وق��ائ��ي��ة حت��ول دون ام��ت��داد ال�سيول
للمناطق ال�سكنية".
وبينت �أن "عمل فرق احل�شد يتم بالتن�سيق مع
وزارتي املوارد املائية والنفط وبايعاز من رئا�سة
الوزراء" ،مو�ضحة ان "احل�شد يقوم بدور تنفيذي
لقرارات ت�صدرها وزارة املوارد باعتبارها اجلهة
املعنية امل�س�ؤولة".
واكدت مديرية الإعالم �أن "قوات احل�شد ال�شعبي
متكنت من حماية حقول نفطية من �آثار ال�سيول

ومنها حقل جم��ن��ون ،وح��ق��ل الفيحاء ،وحقل
احللفاية" ،م�شرية �إىل �أن "�صنوف احل�شد امل�شاركة
يف عمليات الإغ��اث��ة ه��ي ال��دع��م اللوج�ستي،
والهند�سة الع�سكرية ،والطبابة وبع�ض امكانات
الأل��وي��ة القتالية ومكاتب املحافظات ،ف�ض ًال
عن فوج بحري خا�ص مت ا�ستدعائه يف االيام
املا�ضية ملدينة العمارة".
و�أعلنت خلية مواجهة ال�سيول التي �شكلها جمل�س
الوزراء م�ؤخرا ملواجهة ال�سيول التي اجتاحت عدد
من املحافظات ،ملوقف املائي ،لليوم االثنني.
ويف ادناه املوقف بح�سب اخللية:
 1حم��اف��ظ��ة نينوى:من�سوب ���س��د املو�صل 323.93م/االي���راد املائي  2547م/3ثا/

االط�لاق 2500م/3ثا/اخلزين املائي 8.94
مليار م/3من�سوب نهر دجلة يف مدينة املو�صل
 215.45م .احلالة اعتيادية
 2حمافظة �صالح الدين:خلية مواجهة ال�سيول:اخلزين املائي �أزداد اىل  40.97مليار م/3
من�سوب نهر دجلة يف بيجي  106.97م ما
ي��ع��ادل ت�رصيف  8540م/3ثا/.الت�رصيف
املطلق باجتاه بحرية الرثثار  9000م/3ثا/.
الت�رصيف ب��اجت��اه ب��غ��داد 500م/3ثا و�سيتم
تخفي�ضه اىل  400م/3ثا ظهر اليوم.
 3حمافظة كركوك:املنا�سيب �ضمن احل��دودالت�صميمية للنهر واطالق �سد دب�س باجتاه نهر
دجلة 1000م/3ثا .

األمانة العامة لمجلس الوزراء تعد استراتيجية لمكافحة اإلرهاب
بغداد  -الجورنال

�أعــ َّدت االمانة العامة ملجل�س ال��وزراء ا�سرتاتيجية
عن مكافحة التطرف العنيف امل���ؤدي اىل االره��اب
الدخالها يف خطة ال���وزارات ال�سنوية مب�شاركة 24
خبريا وخمت�صا من خمتلف امل�ؤ�س�سات وجاءت ح�صيلة
للندوات والور�ش التي اقامتها امل�ؤ�س�سات العراقية فيما
يخ�ص التطرف العنيف واالرهاب.
وذكرت وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف بيان"
انه مت و�ضع هذه ال�سرتاتيجية بناء على الفهم االجرائي
لهذه امل�سميات لو�ضع اخلطط التنفيذية التي تقوم
ال��وزارات بتنفيذها لتحقيق جمتمع عراقي امن ينبذ
الطائفية والتطرف وي�ؤمن بال�سلم والتعاي�ش".
وا�ضافت" ان التنوع الديني والعرقي والثقايف املبني
على ثقافة الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي ات�سمت به
مكونات املجتمع العراقي املتعاي�شة ب�سالم على مدى
التاريخ الطويل للعراق اال انه ومنذ عقود ا�سهمت عوامل
عديدة منها �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية يف تكوين
بيئة م�شجعة ودافعة للتطرف يف التفكري وال�سلوك
وكراهية االخ��ر والنزوع للعنف ..وجميعها ادت اىل
حتول اجتماعي خطري وعلى امل�ؤ�س�سات املعنية اخذ
التدابري الالزمة للحد منها" .وتابعت" كما يقع على
وزارة العمل �ضمن هذه ال�سرتاتيجية عدة تدابري للحد
من هذه الظاهرة منها و�ضع برامج ا�صالح وت�أهيل
ورعاية الحقة للمدانني بجرائم عنف وفق برامج علمية
وتربوية متطورة متهيدا العادة دجمهم يف املجتمع
للمعر�ضني
وتبني برنامج حماية اجتماعية ا�ستثنائي
ّ
ملخاطر العنف والفقر ال�سيما يف املناطق التي �شهدت
عمليات ارهابية ،وا�ستحداث مراكز �صحة نف�سية
متنقلة لت�شخي�ص االطفال املعر�ضني للعنف والقيام
بتدابري عالجية منا�سبة .

العراق" ...داعش" يحاول العودة إعالميا والسلطات القضائية تباشر بمحاكمة المشتبه بهم
بغداد  -الجورنال

قال المتحدث باسم خلية
اإلعالم األمني العميد يحيى
رسول اليوم االثنين ،إن
تنظيم داعش يحاول العودة
إعالميا ال أكثر ،أما عسكريا
على األرض فقد انتهى.

و�أو�ضح ر�سول �أن "القوات الأمنية العراقية تنفذ
عمليات نوعية �ضد �أوكار تنظيم داع�ش يف دياىل
و�صالح الدين والأن��ب��ار ،وقامت خ�لال الأي��ام
املا�ضية بتدمري ع��دد م��ن الأوك����ار التي كان
يتخذها التنظيم مقرات له".
و�أ�ضاف" :مل يبق لداع�ش �أي �شيء �سوى عدد من
العنا�رص الذين يختبئون يف مناطق �صحراوية
وجبلية ،لكننا ن�ستهدفهم بعمليات نوعية ب�شكل
م�ستمر .بعد عملية جبال حمرين قبل �أي��ام يف
دياىل ،حاول داع�ش الظهور �إعالميا لي�ؤكد مدى
خ�سارته".
يذكر �أن تنظيم "داع�ش" بث الأحد مقطع فيديو
حت��ت ع��ن��وان (دي���اىل) ظهر فيه مقاتلوه وهم
يعدمون �أ�شخا�صا ينتمون للأجهزة �أالمنية.
و�أعلن اجلي�ش متكنه من ت�صفية  5عنا�رص من
تنظيم "داع�ش" �أحدهم قيادي ،يف منطقة جبال
حمرين �شمال �رشقي البالد.
ومل يك�شف ج��ه��از مكافحة الإره����اب وق��ي��ادة
عمليات اجلي�ش يف حمافظة دياىل عن ا�سم القائد
القتيل لكنهما قاال يف بيان �إنه كان م�س�ؤوال عن
قوات التنظيم يف حمرين.
وذك��ر البيان �أن القائد و�أرب��ع��ة من املقاتلني
قتلوا يف املنطقة �شمال �رشقي بعقوبة عا�صمة
املحافظة الأحد.
وت�����ش��ن ط��ائ��رات ح��رب��ي��ة ع��راق��ي��ة و�أخ����رى من
التحالف بقيادة الواليات املتحدة غارات جوية
على املنطقة منذ ثالثة �أي��ام م�ستهدفة خمابئ
امل�سلحني.
و�أعلنت اال�ستخبارات الع�سكرية ،القب�ض على
م�س�ؤول الغنائم يف ع�صابات داع�ش الإرهابية
خ�لال عملية امنية ب��إي����سر امل��و���ص��ل.وق��ال��ت
اال���س��ت��خ��ب��ارات يف ب��ي��ان �إن "مفارز مديرية
اال�ستخبارات الع�سكرية فيقيادة عمليات نينوى،
القت القب�ض على م�س�ؤول الغنائم يف ع�صابات

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

داع�ش الإرهابية يف ناحيةالقريوان".
وا�ضاف البيان� ،أن��ه "بعد متابعة ومعلومات
ا�ستخبارية دقيقة مت �إلقاء القب�ض عليه يف حي
الزهراء يف اجلانب الأي�رس من مدينة املو�صل ".
ام��ا يف �سوريا ف�أكد م�صدر ا�ستخباراتي � ،أن
عنا�رص وق��ي��ادات تنظيم "داع�ش" الإره��اب��ي
جعلوا خميم الهول للنازحني يف حمافظة احل�سكة

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

ال�سورية ،مقرا لتن�سيق حتركاتهم.
وقال امل�صدر �إن " 90%من نزالء خميم الهول،
هم من عوائل التنظيم ،وبع�ض عنا�رصه وقياداته
يتخذون منه مقرا لالجتماعات وتن�سيق حتركاتهم
مند�سني بني النازحني".
و�أ�ضاف �أن "غالبية ه�ؤالء من العراقيني" ،م�شريا
�إىل �أن "عنا�رص التنظيم وقياداته الذين ي�ستغلون
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املخيم ،هم من املقاتلني الذين ما زالوا ي�ؤمنون
بدولة اخلالفة".
�شيدته املفو�ضية العليا
قد
الهول
يذكر �أن خميم
ّ
ل�ش�ؤون الالجئني ع��ام  1991يف بلدة الهول
التابعة ملحافظة احل�سكة ال�سورية �أثناء حرب
اخلليج ،وا�ستقبل حينها � 15ألف عراقي ،ثم �أعيد
فتحه عام  2003عندما اجتاح اجلي�ش الأمريكي

العراق ،وها هو الآن ي��أوي الناحني من �سوريا
والعراق.
م��ن جهة اخ��رى ب��ا��شرت ال�سلطات الق�ضائية
�إجراءات حماكمة  900عراقي ي�شتبه بانتمائهم
لتنظيم "داع�ش" ت�سلمتهم احلكومة من "قوات
�سوريا الدميوقراطية" يف وقت �سابق.
ونقلت وكالة ال�صحافة الفرن�سية عن م�صدر
ق�ضائي عراقي قوله"ت�سلمنا ملفات التحقيق
مع  900من عنا�رص تنظيم داع�ش قادمني من
�سوريا".
و�أو�ضح �أن "املحكمة املخت�صة بالنظر يف ق�ضايا
الإرهاب بد�أت بتحديد مواعيد حماكماتهم تباعا".
وقد نقل ه��ؤالء الأ��سرى �إىل العراق بعد �سيطرة
"قوات �سوريا الدميقراطية" على منطقة الباغوز،
�آخر جيوب "داع�ش" يف �رشق �سوريا ،وطرده منها.
و�أ���ض��اف��ت الوكالة نقال ع��ن م�س�ؤول �أم��ن��ي �أن
عراقيني يقبعون يف �سجون للقوات الكردية يف
�سوريا يف انتظار نقلهم �إىل العراق ،م�شريا �إىل �أن
ت�سليمهم �سيح�صل تدريجيا ،عرب احلدود العراقية
ال�سورية".
و�أ�ضاف �أن بني املعتقلني "قادة م�ؤثرين جدا،
�أحدهم خبري كيميائي ،وهو امل�س�ؤول عن غالبية
الهجمات الكيميائية".
و�سبق للعراق �أن حاكم الآالف من مواطنيه الذين
ان�ضموا �إىل التنظيم الإرهابي ،بينهم ن�ساء ،وحكم
على مئات منهم بالإعدام.
و�إىل جانب املواطنني العراقيني ،ت�ستعد بغداد
ملحاكمة � 12شخ�صا يحملون اجلن�سية الفرن�سية
اعتقلوا يف �سوريا ونقلوا �إىل ال��ع��راق .ويواجه
ه�ؤالء عقوبة الإعدام.
وك�شف م�صدر حكومي �أن ال��ع��راق اق�ترح على
دول التحالف ال��دويل ملحاربة "داع�ش" والذي
تقوده الواليات املتحدة ،تويل حماكمة املقاتلني
الأجانب املعتقلني يف �سوريا ،مقابل مبلغ مايل
ي�صل �إىل ملياري دوالر ،ما �سيتيح ل��دول عدة
جتنب ا�ستعادة مواطنيها املن�ضمني للتنظيم.
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