
يف  ال��اج��ئ  ال�سعد  اأجم��د  ال��ع��راق��ي  ال�سحفي  اطلق 
ال�رشعية  غري  للهجرة  مناه�سة  حملة  اأندوني�سيا، 
بال�سور  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  اأ���س��ع��ل��ت 
القدوم  من  اللجوء  طالبي  حتذير  بغية  والفيديوهات، 
لا�ستغال  وتعر�سهم  املهربني  بقوارب  الأ�سرتاليا 
واالحتجاز يف جزر نائية دون ال�سماح لهم بالدخول، 
البحر.   وهذه  حمذرا من وقوعهم �سحايا يف عر�ض 
التي   ”NO WAY“ حملة  مقابل  ه��ي  احلملة 
اأطلقتها احلكومة الفيدرالية عام 2014 الإيقاف هجرة 
القوارب، والهدف منها توعية النا�ض من خطورة رمي 
الوقت  وبنف�ض  ا�سرتاليا  اىل  والقدوم  بالبحر  انف�سهم 
قطع الطريق اأمام مهربي الب�رش. وقال ال�سعد، “و�سلت 
اىل اندني�سيا بعد ان تعر�ست ال�سطهاد يف بلدي بحكم 
“كان يعمل يف موؤ�س�سة  اأنه  كوين �سحفي”، مو�سحا 
على  هرب  بالقتل  لتهديد  وتعر�ض  م�ستقلة  اعامية 
امل  على  اندوني�سيا  اىل  و�سل  حتى  عائلته  مع  اإثره 
اأ�ض”  بي  “اأ�ض  رادي��و  بح�سب  �رشعي”،  جلوء  التقدمي 
“ارف�ض  ال�سعد،  وتابع  بالعربية.   الناطق  االأ�سرتايل 
كل فكرة قوارب التهريب والهجرة غري ال�رشعية، جئت 
عن طريق املطار وبجواز �سفر ر�سمي”، حمذرا من اأن 
“املهربني �سعاف النفو�ض ي�ستغلون نفاد �سرب طالبي 
ان  مفادها  اإ�ساعات  ويطلقون  االو�ساع   من  اللجوء 
ال�رشعيني  الاجئني غري  ا�ستقبال  �ست�ستاأنف  اأ�سرتاليا 

بوا�سطة هجرة القوارب عن طريق البحر”.
“�سيا�سة احلكومة اال�سرتالية مل تتغري  اأن  واأكد ال�سعد، 
جتاه الهجرة غري ال�رشعية منذ احكام �سيطرتها التامة 
التي  الاجئة  العوائل  وعلى  وموانئها،  �سواحلها  على 
ت�سكن يف اندوني�سيا عدم ت�سديق ذلك، كون البحر اآفة 
�سيكون  وبالتايل  االأم��ل،  م�سوار  ين�سد  من  كل  تنتظر 
ق��وارب  ي�ستعملون  الذين  املهربني  لبع�ض  �سحية 

متهالكة”.
يذكر اأن ا�سرتاليا تتبع �سيا�سة مت�سددة الإيقاف الهجرة 
اعرتا�ض  على  تن�ض  التي  الباد  نحو  ال�رشعية  غري 
واإعادة قوارب تهريب املهاجرين اىل اأماكن انطاقها، 
ف�سا عن اعتقال من ي�سل يف مراكز اعتقال خا�سة 

متواجدة على جزر نائية و�سط املحيط الهادئ.

الجئ عراقي يطلق حملة تحذير طالبي اللجوء من القدوم ألستراليا بقوارب المهربين
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لهذه األسباب.. الوجود المسيحي في العراق مهدد باالنقراض خالل أعوام فريق طبي عراقي ينجح برفع ورم بدماغ 
ستينيه ويعيد االمل لحركة ساقيها

محافظ ديالى يوجه بـ"توقيف" مديري مشروع 
خصخصة الكهرباء والمجاري في المحافظة

مجلس الوزراء يكلف عبدالله لعيبي بمهام مدير عام 
شركة المالحة الجوية

باجراء  الع�سبية،  اجلملة  جراحة  مب�ست�سفى  طبي  فريق  جنح  اجلورنال:   - بغداد 
عملية معقدة لرفع ورم يف الدماغ ل�سيدة يف عقدها ال�ساد�ض تعاين من �سلل ن�سفي 
الدكتور  الطبي  الفريق  ورئي�ض  امل�ست�سفى  وقال مدير  الورم.  ب�سبب  الوعي  وفقدان 
�سمري حميد الدلفي يف بيان اإن “م�ست�سفى اجلملة الع�سبية ا�ستقبلت مري�سة تبلغ 

من العمر ٦٥ عاما تعاين من فقدان بالوعي و�سلل ن�سفي لاأطراف”.
اأن  تبني  واملعاينات  واالإ�سعاعية  ال�رشيرية  الفحو�سات  اإجراء  “بعد  انه  واأ�ساف   
واثار  الوعي  وفقدان  بال�سلل  لها  ت�سبب  الدماغ  يف  كبري  ورم  من  تعاين  املري�سة 
رفع  لل�سيدة  معقدة  عملية  اإجراء  “مت  انه  الدلفي  واأو�سح  اأخرى”.  عديدة  جانبية 
“ال�سيدة �ستتمكن  اأن  اإىل  الدماغ وتكللت بالنجاح” م�سريا  الورم من عمق  خالها 
من ا�ستعادة حركة �ساقيها وا�سرتجاع وعيها تدريجيا من خال العاج وجل�سات 
العاج الطبيعي بعد اإزالة الورم”. وتابع اأن “العملية اأجريت مب�ساعدة فريق طبي 
مكون من د.ح�سن يا�ض واأخ�سائي التخدير د. احمد علي حمرو�ض وم�ساعدا خمدر 

نور قا�سم و علي �سعدون �سكر”.

بغداد - اجلورنال: وجه حمافظ دياىل مثنى التميمي، االأحد، ب�"توقيف" بتوقيف 
ومدير  بعقوبة  ق�ساء  يف  التحرير  منطقة  جماري  ومدير  املحافظة  جماري  مدير 

م�رشوع خ�سخ�سة الكهرباء يف املحافظة ب�سبب "تق�سريهم" يف العمل. 
وقال مكتب التميمي يف بيان ،اإن االأخري "زار منطقة التحرير يف ق�ساء بعقوبة بعد 
برفقة  املنطقة  وتفقد  فيها،  واملجاري  الكهرباء  و�سع  حول  عديدة  �سكاوى  ورود 
مدير جماري دياىل ومدير املاء يف املحافظة، والتقى باهايل املنطقة، وا�ستمع اىل 

�سكاوي املواطنني ومعاناتهم".
الواقع اخلدمي ومعاناة املواطنني  التميمي على  "بعد اطاع  اأنه  البيان،  واأ�ساف 
وجه حمافظ دياىل بتوقيف مدير جماري دياىل ومدير جماري قاطع التحرير مع 
مهند�سني اثنني عن العمل وذلك لتق�سريهم يف اداء واجباتهم ف�سا عن توقيف اياد 
اي�سا  بالعمل  لتق�سريه  املحافظة  يف  الكهرباء  خ�سخ�سة  م�رشوع  مدير  التميمي 

وعدم جتهيزه الكهرباء و�سيانتها مما ادى اىل حدوث �سحة كبرية يف املاء".
كافة  ب�"ت�سغيل  املحافظة  ماء  مديرية  وجه  دياىل  حمافظ  اأن  اإىل  البيان،  واأ�سار 
و�رشيعة  عاجلة  ب�سورة  واملجاري  املياه  ازمة  ومعاجلة  املنطقة  املياه  حمطات 

فيها".

لعيبي باه�ض مبهام  الوزراء، تكليف عبداهلل  بغداد - اجلورنال: قرر جمل�ض 
مدير عام ال�رشكة العامة خلدمات املاحة اجلوية اإ�سافة اىل مهامه.

وقالت االأمانة العامة ملجل�ض الوزراء، يف بيان اإن "املجل�ض قرر تكليف عبد 
العامة خلدمات املاحة اجلوية  ال�رشكة  لعيبي باه�ض مبهام مدير عام  اهلل 
واملوافقة  اخر  �سخ�ض  برت�سيح  النقل  وزير  قيام  وحلني  مهامه،  اىل  اإ�سافة 

عليه وفق قرار جمل�ض الوزراء رقم )71( ل�سنة 2011".
يذكر ان جمل�ض الوزراء وافق على ف�سل �سلطة الطريان املدين من وزارة النقل 
مبوجب  للمجل�ض  املخولة  ال�ساحيات  اىل  ا�ستناداً  الوزراء،  مبجل�ض  وربطها 
لل�سنة  للدولة رقم ٩  العامة االحتادية  احكام املادة ٣٣ من قانون املوازنة 

املالية ٢٠١٨.
وكانت امانة جمل�ض الوزراء قد اأ�سدرت بيانًا اأو�سحت خاله ان املادة )33( 
جاء مبوجبها )ملجل�ض الوزراء بناء على اقرتاح رئي�ض جمل�ض الوزراء اعادة 
هيكلة الوزارات القائمة بدمج ت�سكياتها ب�سمنها �رشكاتها العامة مع دوائر 
قائمة او تغيري جهة ارتباطها او نقلها وحتديد مهامها او الغاء تلك الت�سكيات 
الطريان  وقانون  ل�سنة ١٩٩٤   ٨ رقم  النقل  وزارة  لقانون  قانون الحق  وهو 

املدين رقم ١٤٨ ل�سنة ١٩٧٤(.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

يواجه العراق ازمة 
جديدة ت�ضاف اىل 

ازماته ال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية اال وهي 

املياه ال �ضيما بعد قطع 
كل من تركيا وايران 

الروافد التي تغذي نهر 
دجلة ، مما يهدد بكارثة 

مائية يف البالد.

مواقع  على  حمات  واعاميون  نا�سطون  ونظم 
ومقاطعة  دجلة  نهر  النقاذ  االجتماعي  التوا�سل 
الب�سائع الرتكية حيث اطلقوا ها�ستقات #انقذوا_
اجل  من  #قاطعوا_الب�سائع_الرتكية،  و  دجلة 
باجتاه  للتحرك  العراقية  احلكومة  على  ال�سغط 

تركيا لغر�ض اعادة فتح املياه اىل نهر دجلة.
واثار ت�رشيح وزير املوارد املائية ح�سن اجلنابي 

التوا�سل االجتماعي  العراقيني على مواقع  �سخط 
مياه  خزانات  �رشاء  اىل  املواطنني  دعا  ما  حني 
انتقد  حني  يف  بالباد،  املحدقة  االزمة  ملواجهة 
اخرون الدعوات ملقاطعة الب�سائع الرتكية كورقة 
املياه اىل  اعادة تدفق  اجل  انقرة من  �سغط على 
نفعا  جتدي  لن  الدعوات  تلك  ان  موؤكدين  العراق، 
لازمة الكبرية التي يعانيها البلد، اذ كتب احدهم 
خزانات  اإىل  الكهرباء  مولدات  من  يتقدم  )العراق 
ال�سوق  يف  اخلزانات  )اغلب  ي�سخر  واخر  املياه( 

العراقية �سناعتها تركية(.
ام�ض  اجلنابي  ح�سن  املائية  امل��وارد  وزي��ر  دعا 
ال�سبت العراقيني اىل �رشاء خزانات مائية اإ�سافية 

حت�سبا حلدوث اأي طارئ.
عقده  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  اجلنابي  وق��ال 
واالإ�سكان،  والبلديات  الكهرباء،  وزيري  مع  اليوم 
ال���وزراء  ملجل�ض  ال��ع��ام  واالأم���ني  ب��غ��داد  وامينة 
مياه  خزانات  فيها  منازلنا  جميع  ان  بغداد  يف 
اإ�سافية فهذا جيد حت�سبا من  اأخرى  ومن ي�سرتي 

انقطاع للكهرباء او حدوث ت�سمم باملياه، او وقوع 
عمليات اإرهابية ت�ستهدف امل�ساريع.

من  تعي�سه  وما  االأردن  بدولة  الوزير  وا�ست�سهد 
اأي��ام   10 اىل  ي�ستمر  قد  وانقطاع  للمياه  �سحة 
وكيفية تاأقلمهم مع الو�سع، قائا: يجب ان ت�ساع 

مثل هذه الثقافة داخل املجتمع العراقي".
النظام  ال�رشب عن  مياه  اىل ف�سل  اجلنابي  ودعا 

االروائي للب�ساتني واملزروعات.
ح��ارث  النائب  االقت�ساد  جلنة  ع�سو  وي��ق��ول 
مدى  على  يخططون  عادة  "االتراك  ان  احلارثي 
على  للمياه  تخزينهم  خال  من  اكرث  او  �سنة   50
عك�ض العراق، الفتا اىل ان عملية ح�رش املياه من 
مو�سم  وهو  الفرتة  هذه  يف  خ�سو�سا  تركيا  قبل 
العراقية ويخلق �سحة يف  الزراعة  ال�سيف �سيدمر 

مياه ال�رشب واىل اجلفاف والعط�ض".
من  ميكن  ال��ت��ج��اوزات  ه��ذه  "وقف  ان  وا���س��اف 
خال قطع احلدود مع تركيا وحتويل انابيب نقل 
البرتول اىل  الدول العربية املجاورة مهما كانت 
ق�ساوة العرب للعراق ال ت�سل اىل ق�ساوة االتراك"، 
ل�رشاء  املائية  املوارد  وزير  "دعوة  ان  اىل  م�سريا 
هل  مت�سائا  منطقيا  حا  لي�ض  مياه  خ��زان��ات 
ان  ت�ستطيع  ال  والدولة  خزانات  ي�سرتي  املواطن 

حترك �ساكنا جتاه هذه التجاوزات".
وا�سار اىل ان "اغلب الوزراء يف ال�سلطة التنفيذية 
انقاذ  با�ستطاعتهم  ولي�ض  فكريا  عاجزون  هم 
"قطع  ���رشورة  اىل  داعيا  ازماته"،  من  ال��ع��راق 
اىل  واللجوء  تركيا  مع  االقت�سادية  العاقات 
الزراعية  امل��واد  ا�سترياد  ب�سان  واالردن  �سوريا 
بينما اجلانب ال�سناعي ميكن الللجوء اىل الكويت 
وال�سعودية واالردن وال�رشكات العاملية ، كما يجل 

العراق  حق  ال�ستعادة  الدويل  القانون  اىل  اللجوء 
املائي".

ال�سماع  همام  االقت�سادي  اخلبري  اكد  جهته  من 
ان ازمة املياه ال ميكن حلها عن طريق االقت�ساد 
وامنا حتتاج اىل التدويل، وا�سفا قطع املياه من 

قبل تركيا باملحاولة البادة ال�سعب العراقي.
وقال ال�سماع  ان "العراق يعتمد على زراعته وعلى 
تربية اال�سماك و�رشب املاء على مر الع�سور كلها 
املياه عن دجلة  والفرات فقطع  على نهري دجلة 
يعني قتل الزراعة والرثوة ال�سمكية وتعطي�ض البلد 
ان  موؤكدا   ،" جماعية  ابادة  مبثابة  وهو  باجمعه 
املو�سوع يحتاج اىل عقد جل�سة ا�ستثنائية ملجل�ض 
باالتفاقيات  املت�ساطئة  الدول  تلزم  الدويل  االمن 
، فاملياه حمكوم بقوانني دولية ال ميكن  الدولية 

الي دولة او جهة قطعها على الدول االخرى".
واو�سح ان "احلكومة اجلت ملء ال�سد الرتكي اىل 
اختارته  الذي  املوعد  كان  االنتخابات  وراء  ما 
احلكومة  طلب  على  بناء  ولكن  اذار  هو  تركيا 
العراقية مت تاجيل املوعد حلزيران لكي ينتخبهم 
ال�سعب وبعد ذلك يوجهوا له طلقة الرحمة"، الفتا 
اىل ان "الرد االقت�سادي النفطي قد يكون واحد من 
الفوري  التدويل  هو  احلقيقي  احلل  ولكن  احللول 
جماعية  اب��ادة  عنوان  حتت  للمو�سوع  وال�رشيع 
ودع��وة  لانعقاد  االم��ن  جمل�ض  ودع���وة  ل�سعب 

روؤ�ساء دول للقدوم اىل العراق".
ملئ  على  وا�رشارها  تركيا  "قرار  ان  اىل  وا�سار 
الدويل.  االمن  جمل�ض  انعقاد  طلب  ي�ستوجب  ال�سد 
ما يجري هو تهديد لامن وال�سلم الدوليني كونه 
االن�ساين  التاريخ  م�سبوقة يف  ابادة جماعية غري 

قد تت�سبب بتهديد ا�ستقرار املنطقة با�رشها".

مقاطعة البضائع التركية.. هل تعتبر حال لمواجهة أزمة المياه؟
بغداد_الجورنال

الديني  رج�سرت  كاثولك  نا�سنال  م��وق��ع  ق��ال 
العاملي يف تقرير له ان ال�سنوات القادمة قد ت�سهد 
كلي  ب�سكل  العراق  يف  امل�سيحي  املكون  اختفاء 
جلملة من اال�سباب. وذكر املوقع يف تقريره، انه 
املو�سل من  على حترير  تقريًبا  عام  مرور  "بعد 
م�سلحي تنظيم داع�ض واإحلاق الهزمية بهم، هناك 
من  ن�سبًيا  القليل  العدد  تواجه  جديدة  حتديات 
امل�سيحيني الباقني يف ُقراهم ومناطقهم القدمية 
الواليات  باأّن  ي�سعرون  الذين  العراق،  �سمال  يف 
من  جتاهلهم  وا�ستمرار  عنهم  تّخلت  قد  املتحدة 
الكني�سة  مطران  عن  املوقع  ونقل  الغرب".  قبل 
وردة،  ب�سار  اأربيل،  يف  الكاثوليكية  الكلدانية 

ن  ولَكّ واجهناها،  كتجربة  كان  "داع�ض  ان  قوله 
يتمثل يف  اآخر  االآن حتدًيا  يواجهون  امل�سيحيني 
كيفية م�ساعدتهم للبقاء يف مناطقهم"، موؤكًدا ان 
ولكن حتقيق  فقط،  البقاء  لي�ض  هو  االآن  "الهدف 
ذل��ك اليكون  والأج���ل حتقيق  ��ا،  اأي�����سً االزده���ار 
بتوفري فر�ض عمل فح�سب، ولكن باإيجاد م�ساريع 
عن  للك�سف  فر�سة  للم�سيحيني  تعطي  دائمية 

موؤهاتهم واإبداعاتهم".
املناطق  "يف  انه  اىل  تقريره  يف  املوقع  وا�سار 
التي كانت مّر ة ماأهولة بتجمعات �سكانية كثيفة 
من امل�سيحيني يف �سهول نينوى و�رشق املو�سل، 
و�سع  كل  اأّن  رغ��م  نف�سها  هي  التحديات  ف��اإّن 
يختلف كثرًيا عن االآخر وفًقا للعوار�ض الناجمة 
عن ال�سلطة املدنية امل�سوؤولة، اأكرث من 000،90 

داع�ض،  جميء  قبل  املنطقة  يف  عا�سوا  م�سيحي 
وانخف�ض هذا العدد اىل اأقل من 000،40. وتابع 
الغالبية امل�سيحية  "يف بلدة قرة قو�ض، ذات  انه 
املو�سل  ال�رشق من  اىل  قليلة  باأميال  تبعد  التي 
والتي كانت مفعمة باحلياة، فاإّن االأمن فيها مل 
يعد فقط بخ�سو�ض حمايتها من ارهابيي داع�ض 
ن �سيًئا اكرب من ذلك وهو �سمان البقاء بوجه  ولَكّ

عدد �سكاين م�ستنزف".
 000،25 هناك  اليوم  هذا  "لغاية  انه  واردف 
من  اأق��ل  وه��و  البلدة،  اىل  ع��ادوا  فقط  م�سيحي 
فيها،  للم�سيحيني  االأ�سلي  ال�سكان  عدد  ن�سف 
املمتلكات  ربع  من  اكرث  ا�سرتجاع  عن  ال  ف�ض ً
فقط التي ّدمرها داع�ض". ونقل املوقع عن الق�ض، 
"التغري  ان  قوله  قو�ض  قرة  بلدة  من  ياقو،  عمار 

م�سرًيا  لنا"،  بالن�سبة  جًدا  موؤمل  للبلدة  ال�سكاين 
قو�ض  ق��رة  م�سيحيو  يقوم  ب��اأَّن  "ياأمل  اأن��ه  اىل 
وحيوًيا  م�ستداًما  يكون  لهم  زاهر  م�ستقبل  بحفر 
اقت�سادًيا ي�سجعهم على البقاء، حيث �سيوؤدي ذلك 
بالنهاية اىل عودة 90 %من اأهاليها لبيوتهم... 
اإذا خ�رشنا قرة قو�ض فعندها �سنخ�رش امل�سيحّية 
يف العراق". وتابع املوقع يف تقريره قائا: "اىل 
اأبعد من قرة قو�ض، هناك منطقة برطلة  ال�سمال 
امل�سيحية التي كان ي�سكنها ال�سبك وامل�سيحيون 
اآالف   6 من  مايقارب  عودة  رغم  وااليزيديون، 
م�سيحي اإليها بعد الق�ساء على داع�ض، فاإّن اكرث 
من ثلثي �سكان برطلة من امل�سيحيني مل يرجعوا 
بعد مع وجود اكرث من 162 عائلة منهم �ساكنني 

يف مع�سكرات النازحني يف اأربيل".
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