
النفط  هند�سة  كليات  خريجي  تعيينات  ب�ساأن  بيانا  النفط،  وزارة  اأ�سدرت 
مبنى  امام  تظاهرة  يف  منهم  الع�رشات  االحد،  اليوم  �سباح،  خرج  والذين 
الوزارة يطالبون من خاللها بتعيينهم، موؤكدة التزامها مبا وعدت به لتوفري 
فر�ص عمل لهم والعمل على ايجاد بدائل اخرى للعمل بال�رشكات الوطنية 

واالجنبية.
االعالم  و�سائل  بع�ص  يف  ن�رش  ما  على  »ردا   ، بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
النفط  هند�سة  خريجي  ميثلون  الذين  املتظاهرين  من  ع��دداً  ا�ستقبل  مت 
قانون  يف  ال��واردة  التعليمات  تنفيذ  على  »حر�سها  موؤكدة  االح��د«،  اليوم 
النفط  التعيني خلريجي هند�سة  املوازنة االحتادية من خالل توفري فر�ص 

وللتخ�س�سات االخرى«.
و�سددت الوزارة، بح�سب البيان، »على التزامها مبا وعدت به �سابقًا من خالل 
للخريجني  عمل  فر�ص  توفري  اجل  من  حماور،  عدة  على  والعمل  التخطيط 
ا�ستمارة تناف�سية تت�سمن  اأعداد  اآليات وخطوات مدرو�سة، منها  من خالل 
املعلومات اال�سا�سية للمتقدمني، ومن ثم مقابلة الطلبة املتخرجني واجراء 
الذي  وال�سفاف  العادل  التناف�ص  مبداأ  وفق  باملقابلة  اخلا�سة  االختبارات 
اقرت فقراته يف اال�ستمارة املعدة من قبل االمانة العامة ل مجل�ص الوزراء«.

واأو�سحت الوزارة، »انها تعمل على ايجاد فر�ص وبدائل اخرى للمتقدمني 
الوطنية  ال�رشكات  مالك  �سمن  وظيفية  درج��ات  اليجاد  وتعمل  للتعيني 
نائب  اأوعز  النافذة، حيث  والقوانني  والتعليمات  لل�سوابط  وفقا  واالجنبية 
رئي�ص الوزراء ل�سوؤون الطاقة وزير النفط يف وقت �سابق مبفاحتة ال�رشكات 
النفطية الوطنية واالأجنبية من اجل توفري فر�ص اإ�سافية، ف�ساًل عن توفري 
النفط،  البالد للخريجني يف جمال هند�سة  الدرا�سية خارج  للبعثات  فر�ص 
فر�ص  توفري  اىل  باال�سافة  املتقدمني،  بني  التناف�ص  مبداأ  اعتماد  و�سيتم 

للتدريب والتطوير يف االخت�سا�سات الدقيقة للعمل يف القطاع النفطي«.
اخلريجني  قبل  من  طرحها  يتم  التي  »املطالب  اأن  اىل،  ال��وزارة  واأ�سارت 
يح�سى  املو�سوع  وان  العراقي،  الد�ستور  اق��ره  م�رشوع  امر  وتظاهرهم 
ال��وزارة  تقييد  من  الرغم  وعلى  ال�سخ�سية،  ومتابعته  الوزير  باهتمام 
اي  ايجاد  على  تعمل  فانها  ذلك  مع  لكن  النافذة،  وال�سوابط  بالتعليمات 
»�ستعلن  اأنها  اىل  الفتة  للخريجني«،  التعيني  فر�ص  لزيادة  قانوين  منفذ 
وامل�ساواة  العدالة  ملبدا  وفقا  التعيني  نتائج  املقبلة  القريبة  الفرتة  خالل 

وح�سب ا�ستمارة التناف�ص«.
وكان الع�رشات من خريجي هند�سة النفط تظاهروا، �سباح ام�ص االحد، اأمام 

مبنى وزارة النفط مطالبني بتعيينهم على مالكها الدائم.
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بغداد - الجورنال

واسط تطلب من عمليات بغداد بتحويل 1000 
كتلة كونكريتية 

ذي قار.. السيطرة على موجة االطالقات المائية 
القادمة من واسط

القانونـية النيابيـة: ال غطاء قانونـي لمجالـس 
المحافظات 

طالبت حمافظة وا�سط، من عمليات بغداد بتحويل 1000 كتلة كونكريتية لردم تاآكالت نهر 
دجلة بعد ارتفاع من�سوب املياه.

بتحويل  بغداد  عمليات  من  طلبت  »وا�سط  اإن  بيان  يف  املياحي  حممد  وا�سط  حمافظ  وقال 
1000 قطعة من الكتل الكونكريتية التي مت رفعها من العا�سمة بغداد الإ�ستخدامها يف ردم 

التاآكالت يف نهر دجلة التي تهدد املحافظة«.
قالبات  من  االآيل  باجلهد  املحافظة  »تعزيز  اىل  املجاورة  املحافظات  املياحي،  ودع��ا 
وحفارات و�سفالت كون االيام القادمة �سيكون من�سوب املياه يف اعلى م�ستوى له ويحتاج 

جهد كبري ملعاجلة �سداد النهر على طول امتداده يف وا�سط«.
واعلنت مديرية الدفاع املدين، اجالء عوائل قرب نهر دجلة يف حمافظة وا�سط.

اإنه »بعملية نوعية ومهنية وبا�رشاف املقدم مهند كرمي �سلمان  وقالت املديرية يف بيان ، 
�سابط املركز وم�ساعدة املالزم اول مرت�سى �ساكر، يجلون عدد من العوائل القاطنني على 

�سفاف نهر دجلة يف وا�سط بعملية ذات طابع ان�ساين ومهني«.
بفي�سان  ت�سبب  ما  ايام،  ثالثة  منذ  باالتفاع  بداأت  دجلة  نهر  مياه  من�سوب  ان  اىل  ي�سار 

املناطق القريبة منه يف بع�ص املحافظات.

االطالقات  موجة  على  التامة  ال�سيطرة  الدخيلي،  عادل  قار  ذي  ملحافظ  االول  النائب  اكد 
التي  الفي�سانات  ازمة  ب�سبب  املا�سيني  اليومني  وا�سط خالل  القادمة من حمافظة  املائية 

ت�رشب البالد .
يحيى  قار  ذي  حمافظ  برفقة  بها  قام  ميدانية  زيارة  عقب  �سدر  بيان  يف  الدخيلي،  وقال 
زيادة  على  كامل  ب�سكِل  �سيطرت  االزمة  »خلية  اإن  املحافظة،  �سمال  مناطق  اىل  النا�رشي 
االطالقات املائية القادمة من �سدة الكوت التي بلغت اكرث من 200 مرت مكعب يف الثانية ، 

م�سرياً اىل ت�رشيف تلك املياه اىل مناطق االهوار و امل�سب العام ».
والدواية«،  والرفاعي  الفجر  ق�ساء  القرى يف  بع�ص  �سجلت غرق  االزمة  »خلية  ان  وا�ساف 
مرور  عرقلة  املائية  القنوات  يف  ال�سنبالن  نبات  وجود  اىل  القرى  هذه  غرق  »�سبب  عازيًا 

املياه ب�سورة طبيعية ».
ترابية  �سواتر  بناء  و  ال�سنبالن  نبات  لرفع  اآلياتها  جميع  ا�ستنفرت  »املحافظة  ان  ولفت 
مطمئنًا  النهر«،  �سفاف  على  ال�ساكنني  للمواطنني  احلماية  لتاأمني  ال�سعيفة  املناطق  يف 
»االهايل ب�سيطرة خلية االزمة على منا�سيب املياه القادمة وهي ال ت�سكل خطراً كبرياً على 

حياة املواطنني«.

 اكدت اللجنة القانونية النيابي�ة عدم توف�ر اي غطاء قانون�ي ملجال�ص املحافظات ملمار�سة 
عملها حلني اجراء االنتخابات املحلي�ة املقبل�ة .

وذكر ع�سو اللجنة حممد الغزي ، يف ت�رشيح �سحفي ان » الربملان مع اجراء االنتخابات 
جمال�ص  عمل  انهاء  ر�سميا  طلبنا  االخي�رة  اجلل�سات  وخالل   ، ممكن  موعد  باأقرب  املحلية 
املجال�ص   « ان  اىل  م�سريا   ،« �رشيعا  االنتخابات  اج��راء  من  احلكومة  لتتمكن  املحافظات 

احلالية جتاوزت ال�سقف القانوين النتخاب دورتها اجلديدة ».
وا�ساف » ال توجد عقبات يف م�سودة مقرتحات تعديل قانون انتخابات جمال�ص املحافظات 
 « ان  مبينا   ،« انهاء عملها  او  االق�سية  انتخابات  اجراء  بامكانية  يتعلق  ب�سيط  ا�سكال  عدا 
النواب  جمل�ص  انتخابات  قانوين  يف  الرت�سيح  �رشوط  توحيد  اىل  خل�ست  القانونية  اللجنة 
 20% وتخ�سي�ص  عاما   30 ال�  امت  بال�سماح ملن  وذلك   ، املحافظات  وانتخابات جمال�ص 

خلريجي الدرا�سة االعدادية ».
وكانت مفو�سية االنتخابات اقرتحت حتديد موعد اجراء انتخابات جمال�ص املحافظات غري 
املنتظمة باقليم يف 16 /11 للعام احلايل ، فيما �سوتت اللجنة القانونية النيابية باغلبية 

اع�سائها اواخر العام املا�سي على عدم انهاء عمل جمال�ص املحافظات.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة
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اأعلنت مفو�سية حقوق االإن�سان العراقية عن ح�سيلة قالت اإنها �سبه نهائية ل�سحايا 
غرق عّبارة املو�سل، اأكدت فيها اأنه مت انت�سال 109 جثث واأن هناك نحو 76 حالة 
يف عداد املفقودين من بني ركاب العبارة التي غرقت يوم اخلمي�ص 21 مار�ص/اآذار 

يف نهر دجلة.
حني  يف  غام�سة،  تفا�سيلها  زالت  ما  التي  احلادثة  ب�ساأن  التحقيقات  وتتوا�سل 
يحذر م�سوؤولون من اإخالء م�سوؤولية اجلهات الرئي�سة املت�سببة باحلادث، وقال ع�سو 
مفو�سية حقوق االإن�سان، ثامر ال�سمري، يف بيان �سحايف، اإّن »جهود فرق املفو�سية 
تزال  وال  م�ستمرة،  احلادث  حول  االإح�سائيات  وتوثيق  التحقيق  نتائج  متابعة  يف 
التحقيقات الق�سائية قائمة. املفو�سية مل ي�سدر عنها حتى اللحظة اأي تقرير ر�سمي 
بخ�سو�ص نتائج التحقيق كون التحقيقات ال تزال جارية، وما ي�سدر من ت�رشيحات 

ب�ساأن نتائج التحقيقات لي�ست اإاّل ت�رشيحات �سخ�سية«.
ذوي  اإىل  زياراتها  توا�سل  نينوى  مكتب  يف  املفو�سية  فرق  اأّن  ال�سمري  واأ�ساف 
املدين  والدفاع  العديل  الطب  دوائ��ر  مع  وتتوا�سل  �سكاواهم،  وت�ستقبل  ال�سحايا 
وباقي اجلهات امل�سوؤولة يف املحافظة من اأجل متابعة وتوثيق اأي م�ستجدات ور�سد 

االإح�سائيات النهائية.
واأو�سح اأّن »فرق املفو�سية يف مكتب نينوى وثقت انت�سال 109 جثث كح�سيلة �سبه 
نهائية بح�سب تقارير الدفاع املدين والطب العديل، وما زال هناك 76 حالة يف عداد 
املفقودين، بح�سب بالغات ذويهم، يف حني بلغ اأعداد الناجني من حادث الغرق 33 

ناجيا اأغلبهم من الن�ساء واالأطفال«.
اأّن »املفو�سية تراقب عن كثب نتائج التحقيق مع اجلهات الق�سائية، و�ستعلن  واأكد 
فيه  �ستحمل  للتحقيقات  النهائية  النتائج  ظهور  حال  ر�سمي  بيان  يف  ذلك  عن 
امل�سوؤولية للجهات التي ت�سببت بالكارثة االإن�سانية«، داعيا اإىل »حما�سبة املق�رشين 
وتعوي�ص ذوي ال�سحايا وتكثيف دور االأجهزة الرقابية ا�ستنادا اإىل مبادئ وقوانني 

حقوق االإن�سان الوطنية والدولية«.
وهناك  م�ستمرة،  بالفاجعة  التحقيق  »جمريات  اإّن  املو�سل  حمكمة  يف  قا�ص  وقال 
ا�ستجواب الأكرث من م�سوؤول«، م�سيفا اأن »احلديث عن �سغوط �سيا�سية غري �سحيح، 
فاأغلب الكتل واالأحزاب تتجنب اخلو�ص باملو�سوع للدفاع عن اأي طرف متورط كون 

الق�سية حتولت مللف راأي عام، والراأي العام بات موؤثرا واالأحزاب تتجنبه«.

اأن »النتائج االأولية للتحقيقات �ستعلن،  واأو�سح القا�سي الذي طلب عدم ذكر ا�سمه، 
»مت  مبينا  املوؤبد«،  اإىل  ت�سل  بال�سجن  اأحكاما  م�سوؤوليتهم  تثبت  الذين  يواجه  وقد 
اكتمال  بعد  لذويهم  مالية  تعوي�سات  لتقدمي  توجه  وهناك  �سهداء،  ال�سحايا  اعتبار 

التحقيقات«.
اوقف  العديل  الطب  ان  الطائي  الدكتور فالح  نينوى  اكد مدير عام �سحة  من جهته 

ت�سليم جثث غرقى العبارة 
توؤخذ فح�ص  العبارة مامل  ت�سليم جثث حادثة  اوقف  العديل  ان«الطب  الطائي  وقال 
احلام�ص النووي الDNAب�سبب تف�سخ اجلثث بعد م�سي فرتة على غرقها يف دجلة«.
متف�سخة  جثث  اربع  كانت  اخرها  اىل112جثة  ارتفعت  اجلثث  اعداد  ان«  واو�سح 

وجمهولة الهوية وننتظر نتيجة التحليل لهذه اجلثث املتف�سخة«.
»التحقيقات  اأن  ال�سمري،  ميزر  علي  االن�سان  حقوق  مفو�سية  رئي�ص  نائب  واأعلن 
املاء  اإىل جتاوز  اإ�سافة  فنية،  العبارة  الرئي�سة النقالب  االأ�سباب  اأن  اأظهرت  االأولية 
عليها  ي�سيطر  ال�سفتني  بني  الرابطة  �س���الك  »االأ اأن  ال�سمري  وتابع  الطبيعي«.  حده 
تدفقه  قوة  وزيادة  املاء  م�ستوى  يرتفع  ااأ�سالك، عندما  تلك  بارخاء  يقومون  فنيون 
ال�سلك حال  اأن »العك�ص يح�سل يف  اإىل  العبارة مب�ستوى م�ستقيم«، م�سريا  لكي تبقى 

انخفا�ص م�ستوى املاء«.
اأن  مع  اليوم  ذلك  يف  اآخره  على  م�سدودا  ال�سلك  ابقوا  »الفنيني  اأن  ال�سمري  وتابع 
م�ستوى املاء كان يف اأعلى حاالت تدفقه، مما اأدى اإىل التفافه من حتت العبارة من 
التعجيل  املياه يف  قوة  اأ�سهمت  بينما  عقب،  على  راأ�سا  لتنقلب  ورفعها  الي�سار  جهة 

بانقالبها«.
�سكاوي  با�ستالم  با�رش  نينوى  حمافظة  يف  املفو�سية  »مكتب  اأن  ال�سمري  واأ�ساف 

ذوي �سحايا احلادث متهيدا الإحالتها اإىل االإدعاء العام«.
 31 يف  املو�سل،  يف  العبارة  غرق  حادث  لنظر  امل�سكلة  التحقيقية  اللجنة  واأعلنت 
مار�ص/ اآذار 2019، عن اإلقاء القب�ص على مالكي العبارة التي ت�سببت بغرق ع�رشات 
امل�رشوع  افتتاح  على  �سادقوا  مهند�سني  ثالثة  توقيف  اىل  ا�سارت  فيما  ال�سحايا، 

ومطابقته لل�رشوط املطلوبة.
اعتقال مالكي اجلزيرة  امل�سرتكة يحيى ر�سول، عن  العمليات  با�سم  واأعلن املتحدث 

ال�سياحية يف املو�سل، بالتعاون مع اال�ساي�ص يف حمافظة اأربيل.

انتشال 109 ضحايا و76 مفقودًا

وزارة النفط 
تؤكد التزامها بشأن تعيينات خريجي كليات هندسة النفط

العراق رغم  امل�سيحيني من  ا�ستمرار هجرة  وراء  اأ�سباب خمتلفة تقف 
يثري  ما  املو�سل  مدينة  يف  وخا�سة  مناطقهم  غالبية  امن  حت�سن 
القلق من تناق�ص اعدادهم ، ع�سو الربملان العراقي ال�سابق عن كوتا 
ا�ستمرار  من  متزايد  قلق  »هناك  ان  قال:  اي�سوع  خال�ص  امل�سيحيني 
هجرة امل�سيحيني منذ �سيطرة داع�ص على مناطقها يف حمافظة نينوى، 
واي�سا الفكر املتطرف يف العراق عموما وحتى من بع�ص ال�سيا�سيني 
يجعل امل�سيحيني قلقني ب�ساأن حياتهم وم�ستقبلهم ، وهناك االالآف من 
وغريها  وتركيا  ولبنان  االردن  يف  العراق  خارج  امل�سيحية  العوائل 

بانتظار ح�سول املوافقة الدولية للهجرة«.

عودة  ي�سجع  قد  العمل  فر�ص  مع  اخل��دم��ات  وتوفري  االم��ن  حت�سن 
 : امل�سيحي  ال�ساب  هذا  يقول  كما  اال�سلية  مناطقهم  اىل  امل�سيحيني 
»اين مواطن م�سيحي نزحت عن منطقتي ق�ساء احلمدانية بعد هجمات 
داع�ص عليها و�سكنت اربيل ورمبا اهاجر اىل خارج العراق ، واذا توفر 

االمن واخلدمات وفر�سة عمل يف منطقتي اال�سلية رمبا اعود اليها«.
اىل  بالعودة  امل�سيحيني  طالبوا  وم�سووؤلني  مواطنني  املو�سل  اأهايل 
مناطقهم بعد ا�ستقرارها وامل�ساهمة باعمارها على حد قول املواطن 
حممد  ليليان  نينوى  عن  العراقي  الربملان  وع�سو  الدين،  خري  موؤمن 

علي.

املواطن موؤمن خري الدين يقول ان »تزايد وا�ستمرار هجرة امل�سيحيني 
ن�سهد  الننا  �سحيح  والعك�ص   ، غري  ال  ا�ساعات  عن  عبارة  نينوى  من 
يف  معي  ويدر�ص   ، املو�سل  اىل  امل�سيحية  العوائل  من  العديد  عودة 
بعودة  واطالب   ، امل�سيحيني  الطلبة  من  عدد  حاليا  املو�سل  جامعة 
البقية من خارج العراق للمدينة ، وامل�ساهمة يف اعمارها الننا بحاجة 

لهم«.
ع�سو الربملان العراقي عن نينوى ليليان حممد علي  قال »اأتامل من 
ابناء املكون امل�سيحي يف خارج العراق العودة اىل الوطن ، وامل�ساركة 

يف االعمار خا�سة بعد توفر االمن واخلدمات يف مناطقهم«.

استمرار هجرة المسيحيين تثير قلق أفراغ العراق منهم


