
 م��ن اأجل تاأمني احل�ص��ول على ح�ص��ة م��ن املياه 
الت��ي يتم �ص��خها اإىل املنازل عرب الآب��ار اجلوفية 
كل يوم��ني، يف ظ��ل اأزم��ة مي��اه غري م�ص��بوقة، ما 
دف��ع اأه��ايل منطق��ة ك�ص��نزان الواقع��ة يف �رشق��ي 
اأربيل للتظاهر يوم اجلمعة املا�صية للمطالبة بحل 

م�صكلة املياه املتفاقمة.
ويتم تزويد حي ك�ص��نزان باملياه ال�صاحلة لل�رشب 
وف��ق نظام الآب��ار اجلوفية املنت���رشة يف املناطق 
ال�ص��مالية وال�رشقي��ة م��ن املدين��ة، والت��ي يوؤك��د 
خو�ص��ناو اأنه��ا ت�ص��هد اأعل��ى م�ص��تويات الأزمة مع 
بداية ف�ص��ل ال�ص��يف، ما اأجرب ال�صكان على اللجوء 
اإىل اأ�ص��اليب احلف��ر غ��ري القان��وين "عرب ا�ص��تخدام 
اأنب��وب اأك��رب م��ن املرخ���ص يف تعليم��ات البلدية، 
اأو ���رشاء املي��اه من الباع��ة الذين ي�ص��كلون اإحدى 
املظاه��ر الت��ي اأفرزته��ا الأزم��ة". ال�ص��اب البال��غ 

م��ن العم��ر 24 عامًا اأو�ص��ح اأن جف��اف اأحد الآبار 
يف منطقته��م اأج��رب امل�ص��وؤولني يف دائ��رة املي��اه 
التابع��ة لوزارة الزراعة وامل��وارد املائية يف اإقليم 
كرد�صتان على ربط املربع ال�صكني بالبئر املجاور 
وال��ذي ب��ات يخدم منطقتني يف وق��ت واحد بحيث 
يقوم امل�ص��وؤول عن ت�ص��غيله ب�ص��خ املاء يوم واحد 
لكل مربع �صكني، م�صتدركًا باأن البئر احلايل يعاين 
م��ن النخفا�ص ال�ص��ديد يف م�ص��توى املياه ومهدد 

باجلفاف اأي�صًا.
�أزمةنزوح

امل�صكلة ذاتها دفعت ح�صن �صباح كرمياين اإىل ترك 
منزل��ه يف حي دارتوه �ص��مال اأربيل، والنتقال اإىل 
منزل م�ص��تاأجر يف منطق��ة هافالن وذلك للتخل�ص 
م��ن نفق��ات ���رشاء املاء م��ن الباع��ة اجلائل��ني اإذ 
ت�ص��اعفت اأ�ص��عار ب�ص��اعتهم وبع��د اأن كان خزان 
مقطورة املياه ال�ص��احلة لل�رشب من �ص��عة 5 اآلف 
لرت يباع مببلغ 10 اآلف دينار عراقي )8 دولرات 

اأمريكي��ة( قب��ل عامني، بل��غ �ص��عر ذات الكمية 50 
اأمريكي��ًا(. ق��رار  األ��ف دين��ار عراق��ي )40 دولراً 
النتق��ال اتخذه كرمياين بعد �ص��هرين من النتظار 
ق�ص��اهما يف التن��اوب مع اأف��راد عائلت��ه من اأجل 
�صحب املياه بوا�صطة م�صخة كهربائية ويف اأوقات 
متاأخرة بعد منت�ص��ف الليل، ب�ص��بب بعد منزله عن 
بئر املياه اجلوفية، ما يجعله اآخر احلا�ص��لني على 
امل��اء ال��ذي ينقطع ب�ص��كل مفاجئ لع��دة مرات يف 
ال�ص��اعة الواحدة، ب�ص��بب انقطاع التيار الكهربائي 
املغذي للم�صخة الكبرية ال�صاحبة من البئراجلويف  
.ويو�ص��ح كرمي��اين اأنه كان ينف��ق 40 األف دينار، 
)م��ا ي��وازي 34 دولراً اأمريكي��ًا(" اأ�ص��بوعيًا م��ن 
اأج��ل �رشاء اأربعة خزانات مياه "تبلغ �ص��عة اخلزان 
الواح��د األف ل��رت" من الباع��ة اجلائل��ني الذين زاد 
عدده��م وازدهرت مبيعاتهم وهي نفقات اإ�ص��افية 
باتت تعاين منها اأغلب العائالت ال�ص��اكنة يف حي 

دراتو ذي الطابع الفقري.

ام �رشك��ون تعي���ص مبفرده��ا وه��ذا ما اأغرى الع�ص��ابات امل�ص��لحة 
لالإعتداء عليها ب�"ال�صاطور" مما ترك كدمات بالغة الأثر يف وجهها 
مل تقل اأم �رشكون اإزاءها �صوى اأن "املوؤمن ل اأحد يتمكن من اإيذاءه" 
لك��ن مل تخف��ي حزنه��ا من جراء ما ح�ص��ل له��ا اإذ قالت:اأ�ص��كن يف 
الدورة منذ اأربعني �صنة ، اجلميع هنا يعرفونني،مل اأقم ب�صيء موؤذي 

واأنا اإمراأة كبرية يف ال�صن فلماذا هذه الوح�صية.؟
الم��ني الع��ام حلرك��ة بابليون، ري��ان الكل��داين اأعلن،الح��د، تبنيه 

عالج"اأم �رشكون."
وذكر بيان ملكتب الكلداين تلقت "اجلورنال" ن�صخة منه، ان "المني 
الع��ام حلرك��ة بابلي��ون ري��ان الكل��داين تبن��ى ع��الج )ام �رشكون( 
وتعوي�ص��ها الأم��وال امل�رشوق��ة بع��د قي��ام ع�ص��ابات اجرامية يف 
ال��دورة مبداهمة بيتها و�رشقة اموالها بع��د العتداء عليها واإحداث 

كدماِت يف وجهها".
وطال��ب الكل��داين خ��الل زيارت��ه التفقدي��ة له��ا الأجه��زة المني��ة 
ب�"الك�ص��ف عن املجرم��ني واعتقالهم"، موؤكداً انه "�ص��يتبنى العالج 
عالجه��ا  لمت��ام  للم�صت�ص��فى  ونقله��ا  �رشك��ون(  )ام  للم�ص��يحية 
وتعوي�ص��ها كاف��ة املبال��غ امل�رشوق��ة منه��ا، ا�ص��افة اىل حت�ص��ني 

و�صعها املعي�صي". 

ومن جانبها ا�صادت و�صكرت املواطنة العراقية )ام �رشكون ( المني 
الع��ام حلركة بابليون ريان الكل��داين على "موقفة امل�رشف والداعم 

لبناء �صعبه العراقي".
يذكر ان املراأة امل�ص��يحية، التي ت�ص��كن منطقة الدورة، قرب كني�ص��ة 

مار كوركي�ص، 
ال�ص��وؤال هنا هل �ص��تكون هذه احللق��ة الأخرية يف م�صل�ص��ل الإعتداء 
عل��ى م�ص��يحيي العراق اأم اأنه �ص��يمتد اىل اأجزاِء اآخ��رى ؟؟ منذ العام 
2003 والكنائ���ص امل�ص��يحية اأحد اأهم الأهداف الت��ي طالها العنف 

املدمر مما هدد الوجود امل�صيحي يف العراق
وبح�ص��ب اإح�ص��ائية ُن�رشت يف وكالة الأنا�ص��ول الرتكي��ة ،اإن٪80 
من م�ص��يحيي العراق غ��ادروه، منذ عام 2003، ب�ص��بب ال�رشاعات 
املذهبي��ة، والأعم��ال الإرهابي��ة اي م��ا يقارب ملي��ون و800 األف 
م�ص��يحي، كانوا يعي�ص��ون يف الع��راق يف فرتة النظام ال�ص��ابق ، ومل 
يكون��وا يعانون م��ن م�ص��اكل، اإل اأن التغريات التي �ص��هدتها البالد 
بعد الحتالل الأمريكي عام 2003، وخا�ص��ة ال�رشاعات املذهبية، 
وا�ص��تهداف الكنائ���ص من قب��ل الإرهابي��ني، اأدت اإىل هجرة حوايل 
ملي��ون و500 األ��ف م�ص��يحي عراق��ي اإىل دول خمتلف��ة م��ن العامل 
وخا�ص��ة اإىل ال��دول الأوروبي��ة، ومل يتب��ق يف العراق حاليا �ص��وى 

300 األف م�صيحي، يعي�ص اأغلبهم يف اإقليم �صمال العراق.
اما يف العام 1975 ُقّدر عدد امل�ص��يحّيني العراقّيني بحوايل ن�ص��ف 

ملي��ون ن�ص��مة، غالبّيته��م م��ن الكل��دان الكاثولي��ك. ياأت��ي بعده��م 
الآثورّيني )= الن�ص��اطرة(، ثّم ال�رشيان والأرمن والروم الأرثوذك�ص 
ا  والالتني والربوت�ص��تانت والروم الكاثوليك. غري اأّن اإح�ص��اء ر�صميًّ
��ا من  ج��رى ع��ام 1977 عّدهم مبا هو اأق��ّل بكثري، واأقّل بكثري اأي�صً
الت�ص��ّورات احلالّي��ة التي قّدرتهم بثالث��ة اأرباع امللي��ون. اإذ عّدهم 
الإح�ص��اء املذكور بحوايل 250 األف ن�ص��مة. ل ن�صتطيع اجلزم بعدد 
ا لأ�ص��باب عديدة منه��ا الهجرة وغياب  امل�ص��يحّيني يف العراق حاليًّ
اإح�ص��اءات دقيقة. ويرتكز معظم امل�ص��يحيني يف الع��راق يف بغداد 
وكذلك يف املدن ال�صمالية مثل كركوك واربيل واملو�صل التي كانت 
يوم��ا ما مركزا جتاريا مهم��ا ورد ذكره يف الكتاب املقد�ص با�ص��م 

نينوى.
ف�ص��ال ع��ن الأدوار ال�صيا�ص��ية للعدي��د م��ن امل�ص��يحيني، فق��د كان 
هناك منه��م اأعدادا متميزة من املثقفني وال�ص��حفيني والإعالميني 
كاملحام��ني  امله��ن  قطاع��ات  وكل  الفنان��ني  وبع���ص  والكّت��اب 
واملعلمني والأطباء واملهند�ص��ني.. الخ نعم، هناك عدة ادوار ثقافية 
واجتماعية واإدارية موؤثرة واإثراء كل من ال�ص��حافة العراقية واللغة 
العربي��ة والآث��ار وتاري��خ املوج��ودات واملو�ص��يقى والف��ن والأدب 
والط��ب والعلوم والتدري���ص والقانون.. اإ�ص��افة اإىل احلذاقة الرائعة 
يف املهن واخلدمات كالبناء واملعمار والنجارة واحلدادة والفندقة 
وال�ص��ياحة.. ال��خ وكل ذلك يف الن�ص��ف الأول من الق��رن الع�رشين،.

وبالرغ��م من اأن احلكوم��ات التي تعاقبت على الع��راق كانت تدعي 
العلماني��ة األ اأنه��ا عجزت اأن تتبنى نظرية وا�ص��حة جتاه املجتمع 
واملكون��ات  والديني��ة  الطائفي��ة  الكيان��ات  واأ�ص��حت  العراق��ي. 
الجتماعي��ة تلع��ب دورا �صيا�ص��يا مهم��ا، لذل��ك فبعد �ص��قوط نظام 
�ص��دام ح�ص��ني يف العام 2003 وقي��ام النظام اجلديد الذي ي�ص��عى 
اإىل اإقامة حكومة ود�ص��تور قائم على اأ�ص���ص دميوقراطية، ولكن مع 
وج��ود اأح��زاب دينية يف ال�ص��لطة، ونواق�ص د�ص��تورية اثب��ت واألزم 
الد�ص��تور نف�ص��ه اإ�ص��الحها، حتول ما يع��رف بالإرهاب اأو الت�ص��دد 
ال�ص��لفي اإىل ممار�ص��ة العن��ف املبا���رش �ص��د دور العبادة وال�ص��كان 
الآمنني واأ�صبحت الكنائ�ص امل�صيحية اأحد اأهم الأهداف التي طالها 
ه��ذا العنف املدمر وهي �ص��ابقة مهمة تهدد الوجود امل�ص��يحي على 
ار���ص العراق.الهجم��ات املنتظمة على امل�ص��يحيني العراقيني على 

عهد الحتالل:
اأح�ص��ت اإحدى الوكالت الإعالمية احلوادث الرئي�ص��ية التي ح�صلت 
للم�ص��يحيني بعد جمزرة كني�ص��ة �ص��يدة النجاة ببغ��داد قبل اأيام من 
عام 2010، واأ�ص��ارت اإىل اأن امل�ص��يحيني تعر�صوا بانتظام لأعمال 
عن��ف وقتل وخطف منذ الع��ام 2004 ومن بني امل�ص��يحيني الذين 
كان عدده��م يتج��اوز امللي��ون وربع املليون قبل الغ��زو الأمريكي، 
بق��ي منهم الآن ما يق��ارب  550 األفا، حيث هاجر البقية اإىل خارج 

العراق و�صط عجز حكومي عن حمايتهم. 

توزيع 1000 مبردة هواء للعوائل النازحة في 
مخيمات األنبار

تربية البصرة تجري اختبارات أنصاف المتعلمين لعدد 
من منتسبي دوائر الدولة

 متابعة –اجلورنال : اعلن ع�صو جلنة الهجرة واملهجرين النيابية النائب عن النبار 
اأحم��د عطية ال�ص��لماين ، ع��ن "توزيع )1000( م��ربدة هواء للنازح��ني يف خميمات 

املدينة ال�صياحية والعامرية بالتعاون مع وزارة الهجرة واملهجرين."
وق��ال ال�ص��لماين يف بيان اطلعت علي��ه "اجلورنال نيوز" انه" خ��الل اليام القادمة 
�ص��يتم توزي��ع )2000( م��ربدة اأخ��رى يف املخيم��ات حل��ني تغطي��ة جمي��ع خي��ام 

النازحني باملربدات الهوائية".
واأ�صاف اأنه " مت توزيع الثلج جلميع املخيمات بواقع ن�صف قالب لكل عائلة ، موؤكدا 
ان عملية التوزيع �صت�ص��تمر يوميا خالل ف�ص��ل ال�ص��يف وذلك للتخفيف عن معاناة 

النازحني مع ارتفاع درجات احلرارة."

متابعة –اجلورنال  : اأجرت املديرية العامة لرتبية الب�رشة " اختبارات اأن�ص��اف 
املتعلم��ني لع��دد كبري من منت�ص��بي الدوائ��ر احلكومية يف قاع��ة التدريب التابعة 

لق�صم حمو المية."
وق��ال مدي��ر ق�ص��م حمو المية ك��رمي حنظل يف ت�رشي��ح اطلعت علي��ه "اجلورنال 
ني��وز"  ، ان "ه��ذه الأختب��ارات جتري لتمك��ني موظفي الدولة من احل�ص��ول على 
�ص��هادة الرابع البتدائي التي توؤهلهم للتثبيت على املالك الدائم وكذلك احت�ص��اب 

هذه ال�صهادة لأغرا�ص الرتفيع والعالوة يف موؤ�ص�صات الدولة".
واأك��د حنظ��ل اأن "الختب��ارات ج��رت بان�ص��يابية م��ع توف��ر جمي��ع اخلدم��ات 

وامل�صتلزمات وح�صب التعليمات الوزارية ".

محافظة المثنى تعلن جاهزية افتتاح منفذ الجميمة 
الحدودي مع المملكة العربية السعودية

متابع��ة –اجلورن��ال : اأعلنت حمافظ��ة املثنى ) 380 كيلومرت جنوب العا�ص��مة 
بغ��داد ( ع��ن جاهزيته��ا لفتتاح منف��ذ اجلميمة احل��دودي مع اململك��ة العربية 
ال�صعودية . وقال قائد �رشطة املثنى اللواء �صامي �صعود يف ت�رشيح اطلعت عليه 
"اجلورنال نيوز" ، "مت و�صع اخلطط الأمنية الالزمة بعد مناق�صتها مع احلكومة 
املحلي��ة والقيادات الأمني��ة لتاأمني افتتاح منفذ اجلميم��ة حيث مت اتخاذ جميع 

التدابري". 
وب��دوره حت��دث نائ��ب حمافظ املثنى �ص��امي نعم��ة ، قائاًل : فيم��ا يخ�ص املنفذ 
احلدودي بني العراق والعربية ال�صعودية  )منفذ اجلميمة( بحدود حمافظة املثنى 
عملت احلكومة خالل الفرتة املا�ص��ية ب�ص��كل ت�ص��اعدي على ا�صتح�ص��ال جميع 
املوافق��ات الر�ص��مية وكان هناك ا�ص��تحقاقات متبادلة بني البلدي��ن وموافقات 
م��ن وزارات اخلارجية والداخلية والوزارات املعنية و�ص��لت اإىل املراحل الأخرية 
و�ص��يكون هن��اك افتتاح ر�ص��مي ودع��م من احلكومت��ني لإجناح عمل ه��ذا املنفذ 

واإمتامه ب�صورة اإيجابية مبا يعزز العالقات بني البلدين ال�صقيقيني". 

اعل��ن قائمق��ام ق�ص��اء �ص��نكال ) �ص��نجار( ، ان 
"روماني��ا �صت�ص��تقبل بالتن�ص��يق م��ع حكوم��ة 
اقليم كورد�ص��تان، 400 من الن�ص��وة والفتيات 
والطف��ال اليزيدي��ني من الناجني من قب�ص��ة 
داع�ص بهدف تلقي العالج من ال�رشار اجل�صدية 

و النف�صية التي حلقت بهم".

ق��ال حمم��ا خلي��ل يف ت�رشي��ح اطلع��ت علي��ه 
"اجلورنال نيوز" انه "  بالتن�ص��يق مع حكومة 
اقليم كورد�ص��تان وافق��ت احلكوم��ة الرومانية  
عل��ى ا�ص��تقبال 400   من الناجني من قب�ص��ة 
تنظي��م داع���ص ، به��دف الع��الج م��ن ال���رشار 
اجل�ص��دية و النف�ص��ية التي ا�صابتهم خالل فرتة 

ا�رشهم لدى ارهابيي تنظيم داع�ص ".  
مو�ص��حًا " خالل الفرتة القليلة القادمة �صيقوم 

مكت��ب حتري��ر املختطف��ات اليزيديات)تاب��ع 
ملكت��ب رئي���ص حكوم��ة كورد�ص��تان( باع��داد 

قائمة بال�صماء لر�صالها اىل رومانيا ".
والطف��ال  " الن�ص��اء  خلي��ل:  حمم��ا  وا�ص��اف 
املحررين، تعر�صوا اىل اذى كبري، وهم بحاجة 
اىل عناي��ة ورعاي��ة خا�ص��ة ، وق��د مت افتت��اح 
مرك��ز خا�ص لعالج هذه احلالت بالتعاون مع 

مديرية �صحة دهوك ". 

املناط��ق  م��ن  �ص��نكال  مدين��ة  وتعت��رب    
اقلي��م  ادارة  ع��ن  اخلارج��ة  الكورد�ص��تانية 
كورد�ص��تان،وقد تعر���ص �ص��كانها م��ن الكورد 
اليزيدي��ون حلمل��ة اب��ادة فظيع��ة م��ن جان��ب 
م�ص��لحي تنظي��م داع���ص الذي هاح��م مناطقهم 
.وق��د   2014 اأغ�ص��ط�ص/اآب  م��ن   3 ال���  يف 
خط��ف التنظ��م 3547  م��ن الفتيات و الن�ص��وة 

اليزيديات خالل احلملة.

 اوق��ف مدير اجلن�ص��ية العام��ة اللواء مه��دي نعمة 
الوائل��ي، "ا�ص��تالم معام��الت املواطن��ني ل�ص��دار 
"وج��ود  اىل  14يوما"،م�ص��ريا  ومل��دة  اجل��وازات 
مكتب ي�صدر 1000 جواز يوميا طيلة مدة التوقف 

للحالت الطارئة فقط".
وق��ال الوائل��ي يف بي��ان اطلع��ت علي��ه "اجلورنال 
معام��الت  ا�ص��تالم  ايق��اف  "�ص��يتم  ان��ه  ني��وز"  
املواطنني ل�صدار اجلوازات ملدة 14 يوما اعتبارا 

من اليوم الثنني ال�صابع من اب اجلاري".
باملنظوم��ة  العم��ل  لب��داأ  ج��اء  "ذل��ك  ان  وتاب��ع 
اجلدي��دة ب��دل القدمي��ة"٬ م�ص��ريا اىل ان��ه "�ص��وف 
يكون هناك مكتب جاهز ل�ص��دار اجلوازات ي�ص��در 
1000 ج��واز يوميا طيلة م��دة التوقف وللحالت 
الطارئة وامل�ص��تعجلة واجلرح��ى واملوفدين وذوي 
الحتياجات اخلا�ص��ة وبدوام �ص��باحي وم�ص��ائي 

ا�صافة اىل مكتب اخلدمة والدبلوما�صي

اأعلن��ت مديري��ة تفتي�ص بغداد التابع��ة ملكتب املفت�ص 
العام لوزارة الداخلية، عن "متكن مالكاتها التفتي�صية 
والتدقيقي��ة م��ن اكت�ص��اف 190 حال��ة ف�ص��اد اداري 
ومايل يف مفا�ص��ل ودوائر الوزارة ببغداد خالل �صهر 

متوز املن�رشم من العام اجلاري 2017 ."
اأن  بغ��داد  تفتي���ص  ملديري��ة  ال�ص��هري  وذكرالتقري��ر 
"مالكاتها متكنت خالل �صهر متوز من اكت�صاف 179 
حال��ة ف�ص��اد اداري و 11 حال��ة ف�ص��اد م��ايل، جاءت 
نتيج��ة تنفيذه��ا ل� 20 جلن��ة تدقيقي��ة و 154 جولة 

وزيارة تفتي�صية".
واو�صح اأن "موؤ�رشات الف�صاد الداري املكت�صفة كانت 
ب��� 110 حالة اهم��ال، و 36 حالة تزوير، و 25 حالة 
ا�ص��تغالل وظيفي، و 6 حالت �ص��وء ا�صتخدام لل�صلطة، 
وحالت��ي خمالف��ات �ص��بطية. ام��ا موؤ���رشات الف�ص��اد 
امل��ايل املكت�ص��فة، 6 ح��الت ر�ص��وة، وحالت��ي ه��در 
باملال العام، ومثلها اختال�ص، وحالة �رشقة واحدة".

بهدف تقديم الرعاية الصحية لهم. . رومانيا تستقبل 400 ناجية أيزيدية 

أزمة عطش في أربيل... الموت من أجل قطرة مياه

إجراءات ال ترقى للحدث.. عجز حكومي في مواجهة الجريمة المنظمة

دائرة الجنسية العامة توقف 
إصدار الجوازات لمدة 14 يومًا

الداخلية: كشف 190 حالة 
فساد إداري ومالي في دوائر 

الوزارة خالل شهر تموز

متابعة – الجورنال 

متابعة –الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

أربيل ـ متابعة 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

من �جل �سرقة مبلغ مليون 
ون�سف دينار�سطت جمموعة 

م�سلحة على بيت �ل�سيدة 
�مل�سيحية "�أم �سركون" �لتي 

ت�سكن منطقة �لدورة قرب كني�سة 
مار كوركي�س منذ �أربعني عامًا

ف�سل �ل�ساب �لكردي هيو� 
خليل خو�سناو لليوم 

�لثاين على �لتو�يل يف 
��ستخر�ج ماء �ل�سرب من 

بئر جويف يقع قرب منزله، 
على �لرغم من ��ستخد�مه 
م�سخة كهربائية و�أخرى 

يدوية وهي �أدو�ت ال بد من 
توفرها يف جميع منازل 

�ملناطق �ل�سرقية و�ل�سمالية 
من مدينة �أربيل �ملركز 

�الإد�ري الإقليم كرد�ستان 
�لعر�ق
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