
اأعلن��ت مفو�س��ية حق��وق الإن�س��ان، الأح��د، ع��ن 
اإطالق رواتب احلماية الجتماعية للنازحني.

مدي��ر اإعالم املفو�س��ية ج��واد ال�س��مري قال يف 
بيان �س��حفي ،جهود املفو�س��ية وبالتن�سيق مع 
وزارة العم��ل وال�س��وؤون الجتماعي��ة اثم��رت عن 
اط��الق رواتب احلماية الجتماعية للم�س��تفيدين 
منها م��ن النازح��ني يف خميمي اخلازر وح�س��ن 
�سامي غرب اأربيل. واأ�ساف ال�سمري، خلية الزمة 
يف املفو�س��ية العلي��ا حلق��وق الن�س��ان اج��رت 
عدة زي��ارات لتلك املخيمات و�سخ�س��ت احلاجة 
املا�س��ة للنازح��ني لتلك العان��ات للتخفيف من 
معاناته��م، وقد مت عقد عدة اجتماعات مع ق�س��م 
احلماية الجتماعية التابع لوزارة العمل وحثهم 
على اجن��از هذا الم��ر. وتابع، "ح�س��لت موافقة 
وزي��ر العمل وال�س��وؤون الجتماعية حممد �س��ياع 
ال�سوداين على اإطالق رواتب احلماية الجتماعية 
للنازح��ني م��ن امل�س��تفيدين منه��ا يف خميم��ي 
اخلازر وح�سن �سامي، حيث با�رشت فرق احلماية 
الجتماعي��ة بالإج��راءات ال�س��ولية والقانونية 
يف �س��حب امل�ستم�س��كات ال�س��لية وت�س��ويرها 

واعادتها للنازحني".

اأعلن��ت حمكمة حتقيق النزاهة يف بغ��داد ، الأحد، عن 
اإيق��اف عملي��ة اختال���س يف اأحدى امل�س��ارف، فيما 

ا�سارت اىل ا�سرتجاع 10 مليارات دينار.
قا�س��ي اأول املحكم��ة حمم��د �س��لمان ق��ال يف بيان 
�س��حفي، اأن جه��وداً م�س��رتكة بالتن�س��يق م��ع مكتب 
مفت�س عام وزارة املالية ادت اإىل ا�سرتجاع مبلغ 10 

مليارات دينار.
اختال�س��ه  يت��م  اأن  كاد  "املبل��غ  �س��لمان،  واأ�س��اف 

بوا�سطة نظام املقا�سة اللكرتونية".
 لفت��ًا اإىل اأن حماولة احل�س��ول عل��ى املبلغ متت من 
خ��الل قرو�س مل���رشف الرافدين فرع دور ال�س��باط 

يف زيونة.
ومن جهة اأخرى اأو�س��ح �س��لمان، "املحكمة اجن���زت 

خ���الل ال�سه���ر املا�سي 438 دعوى".
مبين��ًا اأن اجله��ود م�س��تمرة لرف��ع م�س��توى الجن��از 
ح�سب توجيهات رئي�س ال�س��لطة الق�سائية الحتادية 

القا�سي مدحت املحمود.
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واىل جان��ب ه��ذا املوق��ع امله��م، ق��ام التنظي��م  
بتدم��ر موقع اخ��ر يف العراق ه��و احل�رش الذي 
يع��ود لألفي �س��نة ف�س��ال ع��ن تخريب��ه ملتحف 

املو�سل. 
وتق��ع مدينة منرود التاريخية عند �س��فاف نهر 
دجلة على م�سافة 30 كيلومرتا جنوب املو�سل.
وتع��د املدين��ة الت��ي يع��ود تاأ�سي�س��ها اىل القرن 
الثال��ث ع���رش قبل املي��الد، اأح��د ا�س��هر املواقع 
الثرية يف الع��راق، البلد الذي عرف بكونه مهدا 

للح�سارات.
ومن��رود من املواقع الثرية املدرجة على قائمة 
ال��رتاث العاملي للب�رشية ملنظم��ة المم املتحدة 
للرتبي��ة والعل��وم والثقافة )يون�س��كو(. وا�س��مها 
املعتمد ه��و ال�س��م العربي للمدين��ة التي كانت 

تعرف ا�سا�سا با�سم "كلحو".
ب��داأ ذكر املدينة من قبل علم��اء الآثار يف العام 
1820، وج��رت عمليات ا�ستك�س��افها والتنقيب 
عنها يف العقود الالحقة، من قبل علماء اأجانب.
وه��ي كان��ت العا�س��مة الثاني��ة لالإمرباطوري��ة 
ال�س��ورية وعرف��ت اوجه��ا يف عهد امللك ا�س��ور 
ن�رشب��ال الث��اين يف الق��رن الراب��ع ع���رش قب��ل 

امليالد عندما كانت تدعى كاخلو.
وتعر�س��ت املدينة للنهب ابان الغ��زو المريكي 

للعراق يف العام 2003.
عل��ى  �س��يطر  ال��ذي  الأرهاب��ي  التنظي��م  وق��ام 
م�س��احات وا�س��عة م��ن الب��الد خ��الل الهج��وم 
 2014 الكا�س��ح منت�س��ف حزيران/يوني��و يف 
بتجريف مدينة منرود الثرية بالآليات الثقيلة، 
م��ا اعتربت��ه وزارة ال�س��ياحة والث��ار العراقي��ة 
اآنذاك "اعتداء على املعامل الثرية التي تعود اىل 

القرن الثالث ع�رش قبل امليالد وما بعده".
واأعل��ن عن جرف مدينة منرود بعد ايام من ن�رش 
التنظي��م �رشيط��ا يظهر قيام��ه بتدم��ر اآثار يف 

املو�سل.
وبعد �س��هر من ذلك اأعلن تنظيم داع�س الأرهابي 
ان��ه ج��رف املدينة بالكام��ل مع بث م�س��اهد ل 
حتم��ل اي تاريخ للتنظيم وهو يحطم متاثيل يف 

املواقع قبل تفجرها.
وقد �رشق التنظيم اي�سا الكثر من القطع الثرية 

لتمويل عملياته، وا�ستهر املوقع عامليا مع نقل 
متاثي��ل ل�س��ود وث��ران جمنح��ة اىل املتح��ف 
الربيط��اين. واث��ار من��رود معرو�س��ة من��ذ فرتة 
طويلة يف متاحف يف املو�س��ل وبغداد وباري�س 

ولندن.
ومن اأبرز الآثار التي عرث عليها يف املوقع "كنز 

من��رود" ال��ذي اكت�س��ف يف الع��ام 1988، وهو 
عب��ارة ع��ن 613 قطعة م��ن الحج��ار الكرمية 
واملجوه��رات امل�س��نوعة م��ن الذهب. وو�س��ف 
العدي��د م��ن علم��اء الآثار ه��ذا الكت�س��اف بانه 
اله��م منذ اكت�س��اف ق��رب امللك الفرع��وين توت 

عنخ اآمون يف العام 1923.

مسيحيو الموصل.. بين معاناة النزوح وأزمة ضياع األوراق الثبوتية  
عندم��ا غ��ادرت عائلة �س��مر عبد ال�س��مد امل�س��يحية 
مدين��ة املو�س��ل قب��ل �س��هور مل تتمك��ن م��ن جم��ع 
امل�ستم�س��كات احلكومية جلميع اأفراد العائلة وحملها 

معهم اأثناء نزوحهم باجتاه حمافظ اأربيل.
خميم��ات  اأح��د  يف  موؤقت��ة  ب�س��ورة  �س��كنهم  وبع��د 
الالجئ��ني، ا�س��طر عب��د ال�س��مد اإىل ال�س��فر م��ع اأفراد 
اإىل العا�س��مة  الذي��ن فق��دوا م�ستم�س��كاتهم  عائلت��ه 
بغداد من اأجل ا�س��دار تلك امل�ستم�س��كات من اجلهات 

احلكومية هناك.
يقول �سمر،"ح�سلنا على ت�سهيالت خا�سة للنازحني 
لإ�س��دار �سهادة اجلن�سية وجواز ال�سفر، لكنني واجهت 
�س��عوبة يف اإ�س��دار هوي��ة لبنت��ي الت��ي مل تتج��اوز 

عامها ال�سابع"
يتابع هيثم متي ، نازح اآخر من ق�ساء احلمدانية)25 
كم ���رشق مدينة املو�س��ل( قائال، امل�س��يحيون الذين 
غ��ادروا يف الليلتني الأوليتني من املهلة التي حددها 
تنظي��م داع���س لهم ا�س��تطاعوا اإخ��راج م�ستم�س��كاتهم 
احلكومي��ة وبع�س مدخراته��م املالية معهم، يف حني 

�س��ادر عنا�رش داع�س جمي��ع امل�ستم�س��كات والنقود 
وحتى اأجه��زة الهاتف املحمول ممن خ��رج يف الليلة 

الخرة من املهلة.
واأ�س��اف مت��ي ال��ذي ا�س��تقر اأخ��راً يف قب��و اإح��دى 
الكنائ���س مبدين��ة ال�س��ليمانية ،اأن ع��دداً قلي��اًل م��ن 
امل�سيحيني رف�س��وا اإخالء منازلهم وبقوا يف مدينتي 
املو�س��ل وق�س��اء احلمدانية بعد انتهاء املهلة، ليقوم 
عنا���رش التنظي��م املت�س��دد مب�س��ادرة كل ممتلكاتهم 
وحت��ى م�ستم�س��كاتهم التعريفية، ث��م احتجزوهم يف 

مدينة املو�سل لعدة اأيام قبل اإطالق �رشاحهم.
الق���س اأمين عزيز هرمز راعي كني�س��ة مار يو�س��ف يف 
مدين��ة ال�س��ليمانية ق��ال ،باإم��كان النازحني اإ�س��دار 
م�ستم�سكاتهم املفقودة الرئي�سية مثل- هوية الحوال 
املدنية، �س��هادة اجلن�سية، بطاقة ال�سكن والتموينية- 
من الدوائ��ر احلكومية يف بغداد ح���رشاً، ولكن الكثر 
م��ن ه��وؤلء النازحني املقيم��ني يف الإقليم ل ميلكون 
اإج��ور ال�س��فر واملبيت يف العا�س��مة من اأج��ل اإكمال 
معامالتهم. يف حني ميكن ا�س��تخراج جواز ال�س��فر يف 

مدينتي اأربيل وال�سليمانية.
واأ�س��اف ،هنال��ك ت�س��هيالت حكومي��ة لإ�س��دار هذه 

امل�ستم�سكات يف بغداد، ولكن امل�سكلة تتعلق بعدد من 
النازح��ني الذين ل ميلكون اأي م�ستم�س��كات ر�س��مية، 
وكذل��ك الأطف��ال حديثي ال��ولدة الذين مل يح�س��لون 
بعد على اجلن�س��ية العراقي��ة، لذلك فاإن بغ��داد ملّزمة 

باإ�سدار امل�ستم�سكات لهوؤلء النا�س.
واأو�سح ،"اأن اأو�ساع النازحني �سعبة جداً، واإن قاعة 
كني�س��ته ي�س��كن فيها ما يق��ارب 40 عائلة"، يف�س��ل 
ب��ني كل عائلة واأخرى قطعة م��ن القما�س فقط، وهذه 

الظروف غر منا�سبة لكبار ال�سن والأطفال.
واأكدت ع�س��و اللجن��ة املوؤقتة ملتابع��ة الالجئني يف 
جمل���س النواب العراقي النائبة ���رشوق العبايجي، اأن 
الإج��راءات لإ�س��دار امل�ستم�س��كات للنازح��ني تعت��رب 

"مع�سلة كربى". "غر كافية"، وو�سفتها ب�اأنها 
وتابع��ت، النازح��ني فق��دوا م�ستم�س��كاتهم الأ�س��لية 
ب�س��بب طريق��ة نزوحه��م، وبالت��ايل عل��ى الدول��ة اأن 
ت�س��ع اإجراءات جدي��دة للتاأكد من هوي��ات النازحني 

وتعوي�سهم بهويات وم�ستم�سكات اأخرى.
واأ�س��ارت، هن��اك حالت عدي��دة فقد فيه��ا النازحون 
جميع م�ستم�س��كاتهم الر�س��مية، لذل��ك قامت اجلهات 
احلكوم��ة باإج��راءات ت�س��جيلية له��م فق��ط، م�س��يفة 

،الإج��راءات احلكومي��ة ما زالت مقت���رشة على تقدمي 
الإغاثة املبا�رشة للنازحني، وهنالك ق�سور يف جمال 
ج��رد املمتل��كات التي فقدوها اإثر الأح��داث التي تلت 

�سقوط مدينة املو�سل بيد تنظيم داع�س.
م��ن جهته ق��ال النائب امل�س��يحي يف جمل���س النواب 
العراق��ي يونادم كن��ا باأن جميع املعلومات لإ�س��دار 
فقده��ا  الت��ي  الر�س��مية  وامل�ستم�س��كات  الوثائ��ق 
النازح��ون متوفرة يف بغداد موك��داً وجود 370 األف 

عائلة نازحة يف عموم العراق.
واأو�س��ح كنا ، اأنه اقرتح على جمل�س النواب ا�ستحداث 
جه��از حكومي جديدة يحمل ت�س��مية "الهيئة الوطنية 
للك��وارث والنازح��ني ق���رشاً" مهمته تعوي���س وبناء 
البن��ى التحتية للمناطق التي �س��هدت عمليات تهجر 

لل�سكان.
واأ�س��اف، امل�س��األة ل تقت���رش عل��ى حتري��ر املناطق 
وع��ودة النازحني، ب��ل ت�س��مل تاأهيل البن��ى التحتية 
وتعم��ر املنازل التي ُهدمت وتعوي�س اخل�س��ائر التي 
حلق��ت بالنازحني، وكذلك نحن بحاجة اإىل م�س��اريع 
اجتماعي��ة خمت�س��ة بال�س��لم الأهل��ي، واأخ��رى تقدم 

ومعاجلات قانونية واجتماعية.

بغداد ـ متابعة 

عندما نزحت العائالت 
امل�صيحية من املو�صل 

فقدت الكثري منها البطاقات 
ال�صخ�صية وامل�صتم�صكات 
اال�صلية اأما ب�صبب �صرعة 

مغادرة املكان اأو متت 
م�صادرتها من قبل عنا�صر 

تنظيم داع�ش واليوم 
اأ�صبح باإمكان امل�صيحيني 

احل�صول عليها .

تعد مدينة منرود االثرية 
الواقعة يف منطقة ا�صتعادت 

القوات العراقية ال�صيطرة 
عليها منت�صف ت�صرين الثاين/

نوفمرب بعدما قام تنظيم 
داع�ش االأرهابي بتجريف 

اثارها، درة احل�صارة 
االآ�صورية وموطنا لكنز يعد 

من اأهم االكت�صافات االثرية يف 
القرن الع�صرين.

التجارة تجهز ثالث مناطق في نينوى بالمواد الغذائية

نفط ميسان تستعد لتطوير أحد حقولها 
المشتركة مع إيران

تربية كردستان تهدد المضربين بإجراءات قانونية وإدارية

أحد أشهر المواقع األثرية.. نمرود جوهرة الحضارة اآلشورية في العراق  

بغ��داد � متابع��ة: اأعلن��ت وزارة التج��ارة، الأح��د، ع��ن جتيهز مناطق ال�س��ورة 
والنمرود وبع�سيقه املحررة من حمافظة نينوى باملواد الغذائية.

مدي��ر عام دائرة التخطيط واملتابعة يف الوزارة ابتهال ها�س��م قالت يف بيان 
�س��حفي، الفرق الفنية يف الدائرة انتهت من عملية ت�سجيل ومقاطعة البيانات 
للعوائل يف مدن وقرى حمافظة نينوى املحررة وار�س��ال القطوعات اخلا�س��ة 
بتجهيزهم مبواد البطاقة التموينية اىل �رشكات الغذاء لغر�س التجهيز ب�س��كل 
عاج��ل. واأ�س��افت، "من ابرز تلك املدن هي مدن ال�س��ورة والنمرود وبع�س��يقه 
وكوكجل��ي وقري��ة احلاج علي وخميم اجلدعة حيث بلغ ع��دد العوائل املجهزة 
بتلك املدن 4848 عائلة وبواقع 25762 فرد". ولفتت ها�سم، الفرق ا�ستمرت 
بالعمل يف املناطق املحررة بالتن�س��يق مع الق��وات المنية املتواجدة لتوفر 
املواد الغذائية ال�سا�س��ية للعوائل املتواجدة يف املناطق املحررة من �س��يطرة 

تنظيم داع�س الإرهابي.

بغ��داد � خا�س: اعلنت �رشكة نفط مي�س��ان، الحد، ع��ن تطوير حقل احلويزة والذي يقع 
�سمن احلدود امل�سرتكة مع اجلانب الإيراين . وقال مدير عام ال�رشكة املهند�س عدنان 
نو�س��ي ل��� )اجلورن��ال (، ان حق��ل احلويزة عبارة عن حت��دب ميتد اإىل داخل الأرا�س��ي 
الإيراني��ة ويحاذي��ه تقعر تركيبي، ومت حف��ر اأول بئر فيه يف نهاية ال�س��بعينيات لكنه 
مل تكتمل عمليات احلفر ب�س��بب احلرب التي ح�س��لت مع اجلانب اليراين. واأ�س��اف اأن 
الدرا�س��ات املكمنية ت�س��ر اإىل اأن اخلزي��ن النفطي للحقل يق��در ب 854 مليون برميل 
وباحتياطي يقدر 219 مليون برميل ما يوؤهل احلقل لالإنتاج مبعدل 20 اإىل 30 األف 
برميل يوميا بعد ا�س��تكمال عمليات التطوير . وك�س��ف نو�س��ي عن وجود خطة لتطوير 
احلقل تبداأ يف العام اجلديد وباجلهد الوطني، لفتا ،الدرا�س��ات املكمنية ت�س��ر اإىل اأن 
اخلزي��ن النفط��ي للحقل يق��در ب 854 مليون برمي��ل وباحتياطي يق��در 219 مليون 
برمي��ل ما يوؤهل احلق��ل لالإنتاج مبع��دل 20 اإىل 30 األف برميل يوميا بعد ا�س��تكمال 

عمليات التطوير.

بغداد � متابعة:  ا�سدر وزير الرتبية يف حكومة اقليم كرد�ستان ب�ستيوان �سادق 
، الح��د، ق��رارا باتخ��اذ عقوب��ات قانونية واداري��ة بحق املدر�س��ني واملعلمني 
واملوظف��ني ال��ذي يقاطعون الدوام الر�س��مي يف ح��دود حمافظتي ال�س��ليمانية 
وحلبج��ة وادارتي زرميان وراپرين. وت�س��من كتاب ر�س��مي ملكتب الوزير، امرا 
وزاري��ا اىل املديري��ات العامة كافة ت�س��من انه "بع��د تعطل العملي��ة الرتبوية 
والتعليمية لأكرث من �س��هرين وحرمان اأكرث من 75 الف طالب من التعليم فان 
التعوي�س غر ممكن وخ�سو�سا لطلبة املراحل املنتهية املتو�سطة والعدادية"، 
لفتا اىل انه كان من املفرت�س ان يعود ال�س��اتذة اىل �س��فوف الدر�س اعتبارا 

من الول من �سهر كانون الول اجلاري من اجل اجتياز هذه الأو�ساع.
وا�ساف الكتاب ،"امل�سوؤولية القانونية والخالقية جترب الوزارة على عدم دوام 
التدري�س��يني غيابا وان اي مدير او مدر�س او معلم ل يلتزم بالدوام فان الوزارة 
�ستتخذ بحقه اجراءات قانونية واإدارية" م�سراً ،املدراء وامل�رشفني على التعليم 

م�سوؤولون عن ت�سجيل غياب ال�ساتذة وتنفيذ الجراءات القانونية والإدارية.
يذكر ان ا�رشاب املعلمني واملدر�س��ني يف مناطق ال�س��ليمانية وحلبجة وراپرين 

وكرميان ت�سبب بعدم بدء العام الدرا�سي فيها حلد الن.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ خاص 

توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل، 
الأح��د، اأن يك��ون الطق���س �س��حوا اىل غائ��م جزئي��ا 

ودرجات احلرارة ت�سجل 21ْم.
وقال��ت الهيئة يف بيان، تاأث��ر البالد باملرتفع اجلوي 

من تركيا ميتد اىل الي��وم؛ ليكون الطق�س يف املناطق 
�س��باحًا  و�س��باب  جزئ��ي  غائ��م  اىل  �س��حو  كاف��ة 

واحلرارة العظمى ت�سجل دون 21ْم.
واأ�س��اف البيان، "الرياح تكون �سمالية غربية خفيفة 
اىل معتدل��ة ال�رشع��ة 20-10 كم/�س وم��دى الروؤية 

6-4كم". 10-8 كم ويف ال�سباب 

وتاب��ع، املنطقة ال�س��مالية �س��تتاأثر بامتداد منخف�س 
ج��وي من ���رشق تركيا يوم غ��د؛ ليك��ون الطق�س فيها 
غائم مع فر�س��ة لت�س��اقط زخ��ات مط��ر خفيفة، ويف 
املنطقت��ني الو�س��طى واجلنوبية �س��حو م��ع قطع من 
الغيوم و�س��باب خفيف لتاأثرها بامتداد مرتفع جوي 

من تركيا واحلرارة تنخف�س قليال عن اليوم ال�سابق.

واأو�س��ح، البالد تتاأثر بامتداد مرتفع جوي من تركيا 
يوم��ي الربعاء واخلمي�س املقبلني؛ ليكون الطق�س يف 
املناطق كافة �سحو مع بع�س من الغيوم كما يت�سكل 
ال�س��باب �سباحا ويكون كثيفا يف اماكن متعددة من 
الب��الد، درجات احل��رارة تنخف�س ب�س��ع درجات عن 

اليوم ال�سابق.

طقس صحو مصحوب بالغيوم والحرارة تسجل 21ْم
بغداد ـ متابعة 

مفوضية حقوق اإلنسان تطلق 
رواتب الحماية للنازحين

النزاهة تحبط عملية اختالس 
في إحدى مصارف بغداد


