
دع��ا رئي���س الهيئة العليا للح��ج والعمرة خال��د العطية، 
اململك��ة العربية ال�س��عودية اإىل منح احلج��اج العراقيني 
تاأ�سريات الدخول من �سفارتها يف بغداد، فيما اأعلن عزم 
الهيئة اإجراء قرع��ة تكميلية لعام 2018 من املتقدمني 

على القرعة ال�سابقة. 
وق��ال العطي��ة يف بيان تلق��ت "اجلورنال" ن�س��خة منه، 
اإن "ال�س��لطات ال�س��عودية قررت منح تاأ�س��ريات الدخول 
اإىل اململكة للحجاج الكرتونيا بحيث �س��تكون التاأ�س��رية 
منف�سل��ة عن اجل��واز نف�سه، وبهذه العملي��ة �سيكون منح 

هذه التاأ�سريات ب�سورة �سهلة".
 واأ�س��اف، اأن "مرجعي��ة اإ�س��دار التاأ�س��ريات للحج��اج 
العراقي��ني مل حت��دد هل هي م��ن ال�سف��ارة ال�سعودية يف 
بغ��داد اأو عمان"، داعي��ًا اإىل اأن "تكون تاأ�سريات الدخول 
م��ن ال�سف��ارة ال�سعودي��ة يف بغ��داد، خا�س��ة بع��د تطور 
العالق��ات ب��ني البلدي��ن". واأعل��ن العطي��ة، اأن "الهيئ��ة 
�ستج��ري خ��الل الأ�سابيع املقبلة قرع��ة تكميلية ملو�سم 
ح��ج 2018 م��ن املتقدم��ني على قرع��ة احل��ج ال�سابقة 
الذي��ن مل يحالفه��م احل��ظ بالف��وز مبقاعد احل��ج لعامي 
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انتقد رئي�س جلنة الزراع��ة واملياه والهوار النائب فرات 
التميم��ي، "الروتني والف�ساد" الذي ميار�س �سد الفالحني 
يف احتاد اجلمعيات الفالحية بناحية الوحدة بالعا�سمة 
بغ��داد، م�سريا اىل ان اح��د الفالحني ق��ام بتفريغ حمولة 
عربته م��ن احلنطة امام مقر الحت��اد احتجاجا على هذا 
الروت��ني. وق��ال التميم��ي يف ت�رصيح �سحف��ي، ان "احد 
الفالح��ني ونتيجة للروتني القاتل وحالت البتزاز واخذ 
الر�س��اوى والتالعب بالطوابري والتدخ��ل الوا�سح بعملية 
الت�سوي��ق م��ن قبل احت��اد اجلمعي��ات الفالحي��ة بناحية 
الوحدة يف بغداد، قام بتفريغ حمولة عربته من حم�سول 
احلنط��ة على قارعة الطريق امام مق��ر الحتاد احتجاجا 

على تلك الت�رصفات غري امل�سوؤولة".
وا�س��اف التميمي ان "هنالك ���رصورة لبعاد اجلمعيات 
الفالحي��ة ع��ن اي ت�رصف��ات توؤث��ر �سلب��ا عل��ى القط��اع 

الزراعي مبا يزيد من معاناة الفالحني".
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 واجلديد فيه هو خدمة النرتنت �رصيع مع خدمة 
الت�س��ال بنف���س الهات��ف عل��ى ان يلب��ي حاجة 
املواط��ن الذي طاملا ت�ساءل عن افتقاده للهاتف 
الر�س��ي وت�س��وق ل�سم��اع رنينه م��ن جديد بعد 

غياب امتد لكرث من ع�رص �سنني. 
وق��ال مدير ق�س��م ال�سب��كات يف ال�رصك��ة العامة 
التحتي��ة وع�س��و جمل���س  والبن��ى  لالت�س��الت 
الدارة فيه��ا م�سعب ناظم ان "هذا امل�رصوع هو 
ا�ستئن��اف العم��ل بالكابالت النحا�سي��ة القدمية 
مع وج��ود خدمت��ني الت�س��ال والنرتنت �سمن 
خدم��ة  نق��ل  يعن��ي  وال��ذي    ADSLم���رصوع
النرتنت عرب الكابالت النحا�سية من خالل ن�سب 

اجه��زة بالب��دالت ومنه��ا اىل ال�سب��كات ث��م اىل 
املن��زل حيث يتم ن�سب مودم مبخرجني احدهما 
للهاتف الر�سي والخر خلدمة النرتنت.  وحول 
املناطق امل�سمولة بهذه املنظومة ا�سار ناظم اىل 
"ن�رص ه��ذه اخلدمات يف املناط��ق غري امل�سولة 
بخدم��ة الكابل ال�سوئ��ي FTTH و�سيتم العمل 
بالتع��اون مع ال�رصكة العام��ة للخدمات الدولية 
للمعلوم��ات"  . ه��ذا ويتوق��ع ان تك��ون البداي��ة 
مبناط��ق اجلادري��ة والك��رادة والر�سي��د ببغ��داد 
ا�سافة ل�ست حمافظات اخ��رى م�سولة بالتغطية 
و�سيط��رح خ��الل ال�سابي��ع املقبلة اع��الن بهذا 
ال���رصكات  م��ع  التعاق��د  اج��ل  م��ن  اخل�سو���س 

امل�ستثم��رة لغرا�س الت�سوي��ق .  ويف �سياق اخر 
ا�سارت انباء اىل ق��رب ا�ستثمار ال�سعات املنجزة 
م��ن القر�س الياباين وفق �رصوط اف�سل للمواطن 
كت�سغي��ل وت�سويق على ان ي�سب��ق التعاقد تعاون 
وتن�سي��ق تام  ب��ني اجله��ة امل�ستثم��رة وال�رصكة 
املنفذة قب��ل التعاقد مع وزارة الت�سالت لبيعه 
للمواطن��ني. ويذكر ان م���رصوع القر�س الياباين 
تبلغ �سعته 150000 خط هاتفي �سوئي موزعة 
ب��ني الر�سافة والكرخ ا�سافة اىل م�ساريع اخرى 
اجن��زت من قبل �رصكة هواوي وق��د �سبق وان مت  
ت�سويقه��ا من قبل �رصكة �سكوب �سكاي يف الكرخ 

و�رصكة  IQ يف الر�سافة.

"وجعلن��ا من املاء كل �س��ي حي" هذا ما قاله اهلل 
يف كتاب��ه العزي��ز، لك��ن يف حمافظ��ة النج��ف ربع 
ملي��ون مواط��ن معر�س��ون ملفارقة احلي��اة بعد ان 
امتل��ى �سط الكوف��ة باملياه الثقيل��ة التي ت�سب يف 
النهر عل��ى بعد امتار فقط من م���رصوع ماء الكوفة 
ال��ذي يغ��ذي قرابة رب��ع مليون ان�س��ان حامال معه 

الكثري م��ن املخاط��ر ال�سحية والبيئي��ة. مواطنون 
�سك��و من ظه��ور امرا���س جلدي��ة واعرا���س اخرى 
ب�سب��ب املي��اه امللوث��ة، موؤكدي��ن ان "اث��ار املي��اه 
الثقيل��ة انتقلت اىل احليوان��ات يف املنطقة القريبة 
وكذلك ال�سم��اك يف النهر وحت��ى املزروعات على 
حاف��ة �سط الكوف��ة". م�سوؤول ال�سيط��رة النوعية يف 
دائرة م��اء النجف علي ماجد  قال ل��� "اجلورنال"،  
ان "املي��اه الثقيل��ة تبع��د ع��ن م�رصوع م��اء ق�ساء 

الكوف��ة حوايل 50 60- مرت فقط وهذا بالتاكيد له 
تاثري على مياه ال�رصب".

وب��ني ماجد ان��ه "على الرغ��م من تعقي��م وت�سفية 
املياة املخ�س�سة لل�رصب لكن توجد تاثريات �سلبية 

ناجتة من املياه الثقيلة"
وا�س��ار اىل ان "دائ��رة م��اء النج��ف رفع��ت كت��ب 
منا�س��دة اىل املحافظ��ة ومديري��ة م��اء املج��اري 

ومديرية البيئة لكن دون جدوى".

م��ن جانبه، اأكد قائم مق��ام الكوفة حمزة العلياوي 
ل�"اجلورنال"، وجود املي��اه الثقيلة يف �سط الكوفة 
�سي�سب��ب كارثة بيئية كبرية تهدد حياة مئات الف 
م��ن املواطن��ني يف الق�ساء"، مطالب��ا "بتخ�سي�س 
ام��وال لغر�س نقل م���رصوع املاء او ايجاد حمطات 

ت�سفية جديدة ".
وهدد العلياوي بغلق م�رصوع الت�رصيف اذا مل ت�سع 

اجلهات املعنية احللول لهذه امل�سكلة.

بعد تفاؤلهم برفع نقاط التفتيش من العاصمة.. مواطنون يشكون الزحامات المرورية في بغداد 
حي��ث �سهدت العا�سمة بغداد خ��الل اليومني املا�سيني اجراءات 
امني��ة م�سددة، م��ا ادى اىل زحامات مروري��ة تقف فيها ع�رصات 
ال�سي��ارات عند نق��اط التفتي�س التي حتول��ت اىل ماي�سبه املعابر 

احلدوية.
فق��د �سه��د ج���رص اجلادري��ة الرئي�سي الراب��ط بني جانب��ي بغداد، 
زحاما غري م�سبوق، امتد من بداية ال�سيطرة وحتى نهاية منطقة 

ال�سيدية وبداية منطقة البياع، دون �سابق انذار او بيان ا�سباب.
الزح��ام ال�سديد، اج��رب املواطنني على اطف��اء �سياراتهم والنزول 
منه��ا اىل ال�سارع، فيما اآثر اآخرون عبوره على القدام حتت احلر 
ال�سدي��د، يف الوق��ت الذي حر�س��ت فيه ال�سيطرة عل��ى تفتي�س كل 
العرب��ات العاب��رة يدوي��ا، دون اللج��وء اىل جهاز الراب��ي �سكان 

امل�ستخدم حديثا.
ياأت��ي هذا، يف الوقت الذي ت�سهد فيه بغداد، بداية الدوام الر�سمي 
لها، المر الذي زاد من �سعوبة املوقف، حيث ا�سطر املواطنون، 

اىل عبور العديد من املج�رصات ونقاط التفتي�س على القدام.
وا�س��اف مواطنون اآخ��رون، ان الزح��ام ي�ستغرق نح��و �ساعتني 
لعبوره، وب�سورة غري مربرة او منطقية، كون الجهزة المنية ل 

تقوم باكرث من الك�س��ف عن الهويات وتفتي�س �سناديق العربات 
املارة يدويا.

حي��ث ان القل��ق يتزايد ب��ني املواطنني وكما ع��ربوا من ان يكون 
عب��ور ال�سيط��رة خالل اليام املقبل��ة، وخا�سة م��ع بداية مو�سم 
ال��دوام الر�سم��ي للمدار���س، كم��ا و�س��ف موظفون عب��ور بع�س 
ال�سيط��رات، بان��ه ا�سب��ه بعملي��ة عب��ور ل���� “نطق��ة حدودي��ة او 

كمركية”، من حيث التاأخري والت�سديد غري املربر.
م��ن جهة اخ��رى، عرب مثقفون واكادميي��ون وطلبة جامعات عن 
ا�ستيائه��م  ازاء ت�رصفات ومنهجية افراد �سيطرة ج�رص اجلادرية 
والتي يطلق البع�س عليها ت�سمية �سيطرة او ج�رص "الكفار" وذلك 
ب�سب��ب ارهاق املواطنني مبختل��ف اعمارهم وتاأخريهم ل�ساعات 

دون جدوى من ذلك. 
فقد طالب الكثري من خ��الل مواقع التوا�سل الجتماعي اجلهات 

املعنية بايجاد حل منذ ا�سهر، وخيبت امالهم.
وق��دم اكادمييون طلب��ًا اىل العمليات امل�سرتك��ة ورئي�س الوزراء 
بقوله��م "ن�سع بني اأيديكم مطلب جماه��ريي برفع �سيطرة ج�رص 
اجلادرية لأنه��ا تت�سبب بتاأخري املواطن��ني واملوظفني ل�ساعات 
ط��وال وانها باتت ت�سكل عائقًا مرهقًا وفيها م�سيعة للوقت غري 
جمدية خا�سة واأن اجراءات ال�سيطرة �ساذجة ولقيمة لها وفيها 

عنا���رص م�سيئ��ة وغ��ري من�سبطة وتتخ��ذ ا�سلوبًا "ق��ذراً اأكرث من 
الالزم" عندما ي�ساهدون حافالت الطالبات والعرا�س . 

بال�ساف��ة اىل ان ح���رص مئات ال�سي��ارات يف زحام قاتل يجعل 
من التجمع هدفًا مغريًا لالرهابيني بحيث ان اأي تفجري ل�سامح 

اهلل ممكن اأن يوقع مئات ال�سحايا الأبرياء .
وا�س��اروا اىل ان الي��ه تفتي���س ال�سي��ارات تت��م باأنتقائي��ة بائ�سة 
اعتم��اداً على هندام ال�سخ�س اجلال�س خلف املقود ونوع �سيارته 

ومزاج العن�رص الأمني الواقف .
وق��ال عدد م��ن املواطنني ل�"اجلورن��ال" اإن "�سيط��رة اجلادرية 
و�سيط��رة بغداد اجلدي��دة تعتربان من ا�سوء �سيط��رات بغداد فهي 

جمرد تاأخري لوقت الطلبة واملوظفني والتي لفائدة منها”.
واك��د ع��دد م��ن النا�سط��ني، اإن "اج��راءات تل��ك ال�سيطرتي��ني ل 
تقوم��ان ب��اي مهام امنية، كم��ا هو احلال يف باق��ي ال�سيطرات، 
ب��ل الغر�س منه��ا هو تعطي��ل املواطنني وتاأخريه��م عن عملهم 

ب�سورة يومية".
ومن جانبه قال مرا�سل "اجلورنال" ان عدد من �سوارع العا�سمة 
بغداد �سهدت زحامات مرورية خانقة ومنها الزعفرانية والكرادة 
داخ��ل واخلارج بال�ساف��ة اىل طريق حممد القا�س��م”، مبينا ان 
"مداخل العا�سمة بغداد هي الخرى �سهدت ازدحامات مرورية 

�سدي��دة ب�سبب ت�سديد ال�سيطرات المني��ة املنت�رصة بال�سافة اىل 
ال�سيطرات املتنقلة ".

يف ح��ني، ىاعلن��ت مديري��ة امل��رور العام��ة، ام���س الح��د، عن 
املناطق التي ت�سهد زخما مروريا يف بغداد.

وق��ال العميد عمار وليد من اعالم املديرية يف ت�رصيح �سحفي، 
ان "املناط��ق الت��ي ت�سه��د زخم��ا مروري��ا يف بغ��داد، هي ج�رص 
الربيع��ي وم��ن �ساح��ة مي�سل��ون باجتاه ك��راج المان��ة وملعب 
ال�سع��ب ومن ال�رصافية باجتاه مدينة الطب ومن اكادمية الفنون 

اجلميلية باجتاه ال�رصافية".
وا�س��اف ولي��د ان "الختناق��ات تركزت اي�س��ا يف مدخل �سارع 
الر�سي��د باجتاه اب��و نوؤا�س، وم��ن �ساحة التحري��ر باجتاه �سارع 
ال�سع��دون، ومن �ساح��ة الطريان باجت��اه �س��ارع الن�سال وج�رص 
اجلادرية وم��ن �سيطرة امل�سايف باجتاه ج�رص الطابقني، ا�سافة 
اىل �رصيع حممد القا�سم ب�سبب املخارج باجتاه الندل�س و�ساحة 
الواث��ق واىل كم��ب �س��ارة"، م�س��ريا اىل ان "هن��اك قط��ع موؤق��ت 

بالطريق الرابط بني وا�سط وبغداد قرب ج�رص دياىل".
يذكر ان العا�سمة بغداد ت�سهد منذ ايام زخما مروريا حادا، دفع 
باغل��ب املواطن��ني اىل ال�سري على القدام للخال���س من �ساعات 

النتظار الطويلة وطوابري ال�سيارات التي متتد اىل كيلومرتات.

بغداد- انمار الهيتي

"مراهقة" في ذي قار تنهي حياتها "شنقًا"

تشكيل محكمة جديدة في كركوك

ألول مرة في سنجار 630 طالبًا يؤدون االمتحانات 
المنتهية للسادس االبتدائي 

االتصاالت تعتزم إعادة الحياة للهاتف األرضي بخدمتي االتصال واإلنترنت
اأعلن��ت قيادة �رصطة ذي قار، عن ت�سجي��ل حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 

15 عاما، و�سط النا�رصية.
وقال��ت القي��ادة يف بيان، تلق��ت "اجلورنال" ن�سخة من��ه، اإن "فتاة تبلغ من 
العمر 15 عاما، اقدمت على النتحار �سنقا مبنزلها و�سط مدينة النا�رصية".
وا�ساف��ت، ان "الجهزة المني��ة اجرت ك�سفا ملكان احل��ادث، ودونت اقوال 

املدعني باحلق ال�سخ�سي من افراد عائلتها يف اطار حتقيق مو�سع".
وا�س��ارت اىل، ان "اجلث��ة مت ت�سليمه��ا اىل دائ��رة الطب الع��ديل لإكمال كافة 

الإجراءات املتعلقة بالوفاة".
يذك��ر اأن حمافظات عراقية خمتلفة ت�سهد بني ف��رتة واخرى حالت انتحار، 

وغالبا ما تكون و�سط املراهقني.

اأعلن��ت رئا�س��ة حمكم��ة ا�ستئناف كرك��وك الحتادية عن ت�سكي��ل حمكمة جديدة 
حملت ا�سم )دار الق�ساء يف ناحية �سوان(.

وق��ال رئي���س ال�ستئن��اف القا�سي عبد الكرمي خ���رص عزي��ز اإن "كركوك �سهدت 
ت�سكيل حمكمة با�سم )دار الق�ساء يف ناحية �سوان(".

وتاب��ع عزيز يف ت�رصيح اوردته ال�سلطة الق�سائية الحتادية وتلقت "اجلورنال" 
ن�سخة منه، اأن "الفتتاح ح�سل بح�سور جمع من الق�ساة وامل�سوؤولني املحليني 

يف املحافظة".
واأ�سار اإىل "لقاء جمعنا على هام�س الفتتاح بطاقم املحكمة الق�سائي والإداري 
بغي��ة ال�ستم��اع اإىل اآرائه��م ومقرتحاته��م واأوعزن��ا بتلبي��ة طلباته��م وت�سوي��ة 

معوقات العمل اإن وجدت".

اعلنت وزارة الرتبية، عن اجراء امتحانات ال�ساد�س البتدائي للطلبة داخل ق�ساء 
�سنجار ولأول مرة منذ احتالل تنظيم داع�س الإرهابي له قبل ثالث �سنوات .

وذك��رت ال��وزراة يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة من��ه، انها "اأجرت امتحانات 
ال�ساد���س البتدائ��ي للطلبة داخل ق�س��اء �سنجار ولأول مرة من��ذ احتالل تنظيم 

داع�س الإرهابي له قبل ثالث �سنوات".
وب��ني البيان اإن "ع��دد الطلبة امل�سارك��ني يف المتحان��ات ٦٣٠ طالبا وطالبة 
موزع��ني يف ٤ مراك��ز امتحاني��ة حيث حددت ال��وزارة لتلك املراك��ز ٨٦ مراقبا 

لالإ�رصاف على المتحانات".
 واأك��د البي��ان ان "ال��وزارة اأكمل��ت م�ستلزمات اإجن��اح المتحانات ب�س��كل �سل�س 

ومتميز دون حدوث اأي اإ�سكالت تذكر" .
يذك��ر ان ق��وات الب�سمركة الكردية، انطلقت بتاري��خ )12 ت�رصين الثاين 2015(، 
هجوم��ا على بل��دة �سنجار �سمايل الع��راق، لتحريرها من م�سلح��ي تنظيم داع�س 

الرهابي الذين �سيطروا عليها منذ عام 2014.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد - خاص

النجف - االء الشمري 

هيئة الحج تدعو السعودية 
إلى منح تأشيرات الحجاج من 

سفارتها في بغداد

"روتين وفساد" الجمعيات 
الفالحية يدفع مزارعًا إلى إلقاء 
حمولته من الحنطة أمام االتحاد

نهر يهدد حياة ربع مليون مواطن في النجف

بعد تفاءل العديد من املواطنني 
يف بغداد، برفع احلواجز 

الكونكريتية وبع�ض نقاط 
التفتي�ض، وفتح بع�ض ال�شوارع 

املغلقة منذ �شنوات من جانبي 
الكرخ والر�شافة، من قبل قيادة 

عمليات بغداد، فوجئ الكثري 
من اكتظاظ �شوارع العا�شمة 

بال�شيارات ب�شكل الفت، دون اي 
مربر من قبل اجلهات املعنية.

بدات ال�شركة العامة 
لالت�شاالت والبنى التحتية 

اأحدى �شركات وزارة 
االت�شاالت حت�شرياتها لطرح 
م�شروع جديد تعزز من خالله 
اخلدمات الهاتفية االعتيادية 

عرب الهاتف االر�شي


