
وج���ء يف بي�ن للمفو�ش��ية ، ان ت�ش��عيد االن�ش��طة هذا ي�أتي 
ب�لتزام��ن مع اإرتف���ع ح�د ب�أع��داد الن�زحني موؤخ��را الذين 
يلوذون ب�لفرار من ال�رصاع الدائر يف غربي املو�شل، م�شريا 
اىل ان عدد االأ�ش��خ��ص الذين الذوا ب�لفرار من من�طق �شم�ل 
غربي املو�ش��ل و املدينة القدمية يف اال�شبوع امل��شي يقدر 

بحوايل 10 االف �شخ�ص يومي�.
ونقل البي�ن عن ممثل املفو�ش��ية ال�ش�مية ل�شوؤون الالجئني 
يف العراق برونو غيدو قوله ان املفو�ش��ية ال�ش���مية ل�شوؤون 

الالجئني و �رصك�ئه�
تتحرك ب�أ�رصع م� ميكن وب�أق�ش��ى جهدن� من اأجل م�ش���عدة 

الن�زحني من املو�ش��ل ليعيدوا بن�ء حي�تهم، مو�ش��خ� انهم 
يقوم��ون بتوفري املعونة يف املن�طق التي يف��ر الن��ص اإليه� 

و التي يفرون منه�.
واأ�ش���ف غيدو ق�ئ��ال "نح��ن متواج��دون يف املخيم�ت يف 
حم���م العلي��ل وال�ش���ملية و نح��ن نتح���رص اأي�ش��� للذه���ب 
لداخل املو�ش��ل من اأجل توفري امل���أوى الط�رئ وعدد العزل 

للن�زحني الذين يعودون لبن�ي�ت مهدمة اأو مت�رصرة".
وا�ش���ف البي�ن ان  املفو�ش��ية ال�ش���مية ل�ش��وؤون الالجئني 
ق�مت بت�ش��ييد 12 خميم من اأجل اال�ش��تج�بة ملوجة النزوح 
الكبرية من املو�ش��ل و املن�طق املحيطة به� و من �ش��منه� 
خميم� ح�شن �ش�م 2 و خميم ال�ش�ملية 1 )والذي �شيد بتمويل 
من وزارة الهج��رة و املهجرين الت�بعة للحكومة العراقية( و 

الذي مت اإفتت�حه يف وقت مبكر من هذا ال�شهر وي�شتمر العمل 
عل��ى خمي��م ال�ش���ملية 2 و الذي �شي�ش��توعب قراب��ة 30 الف 

�شخ�ص فور اإكتم�له ب�شورة ت�مة.
وا�ش���ر البي���ن اىل ان عدد الن�زحني من املو�ش��ل واملن�طق 
املحيط��ة به� منذ �ش��هر ت�رصين االول امل��ش��ي بلغ اأكرث من 
769 الف �ش��خ�ص وفق� اأحدث االح�ش�ئي�ت احلكومية عند 
اإنط�لق العملي�ت الع�ش��كرية وتت�ش��من هذه االح�ش�ئية اأكرث 
من 566 الف �شخ�ص نزحوا من غرب املو�شل منذ منت�شف 

�شهر �شب�ط.
ولف��ت البي�ن اىل ان املفو�ش��ية ال�ش���مية ل�ش��وؤون الالجئني 
و�رصك�ءه��� قد وف��رت املعونة الأكرث من 487 الف �ش��خ�ص 
ن��زح من املو�ش��ل يقطن��ون يف املخيم���ت اأو خ�رجه� منذ 

ت�رصي��ن االول امل��ش��ي و يق��در ع��دد الع�ئدي��ن اإىل من�طق 
�شكن�هم اال�شلية بحوايل 152 الف �شخ�ص.

ومن ج�نب اآخر وا�ش��لت قوات احل�شد ال�شعبي، ال�شبت، لليوم 
الث�لث ا�ش��تقب�ل العوائل الن�زحة من جممع ال�شك�ر ال�شكني 

املحررة جنوب البع�ج.
 وذك��ر بي���ن الإع��الم احل�ش��د ال�ش��عبي ، اأن��ه “للي��وم الث�لث 
يوا�ش��ل اللواء 11 واللواء 41 يف احل�ش��د ال�ش��عبي ا�ش��تقب�ل 
العوائل الن�زحة من جممع ال�ش��ك�ر ال�شكني املحررة جنوب 

البع�ج”.
واأ�ش�ف البي�ن، اأن “قواتن� اجلت جميع العوائل الن�زحة اىل 
ام�كن اكرث امنه حلني حترير ق�ش���ء ق�ش���ء البع�ج ب�لك�مل 

وت�أمينه� من داع�ص”. 

مجلس ديالى يعلن ضبط أغرب سجون عصابات الخطف 

التخطيط تبحث مع السفارة االميركية تعزيز العالقات 
التجارية وإعادة االستقرار إلى المناطق المحررة

دي���ىل � مت�بع��ة : اعل��ن رئي�ص جمل�ص حم�فظ��ة دي�ىل علي الدايني، ال�ش��بت، عن 
�شبط اغرب �شجون ع�ش�ب�ت اخلطف داخل املح�فظة، فيم� اكد ان القوى االمنية 
اقرتبت من اعالن نه�ية ن�ش�ط ع�ش�ب�ت اخلطف بعد تفكيك واعتق�ل العديد منه�.
وق�ل الدايني يف حديث �شحفي، ان "فريق� امني� خمت�ش� �شبط موؤخرا يف ب�شت�ن 
زراعي قرب ق�ش�ء املقدادية )35كم �شم�ل �رصق ب عقوبة( �شجن �رصي لع�ش�ب�ت 
اخلطف عب�رة عن قف�ص حديدي كبري مت و�شعه� يف حفر حتت االر�ص بعمق 3م 
وجرى اخف�وؤه ب�شكل احرتايف ملنع ك�شفه"، مبين� ان "م� �شبط هو االغرب حتى 
االن". وا�ش�ف الدايني ان "ال�شجن ال�رصي مت تزويده ب�ن�بيب بال�شتيكية لت�مني 
الهواء والطع�م للمتخطفني"، الفت� اىل ان "ال�شجن ك�ن ي�شتخدم من قبل ع�ش�بة 

خطرية للخطف وقع يف �شب�كه� العديد من االبري�ء".
واك��د الدايني ان "االجه��زة االمنية رغم كرثة التحدي�ت يف م�ش��هد دي�ىل حققت 
نت�ئج مميزة يف حم�ربة ع�ش���ب�ت اخلط��ف وهي اقرتبت كثريا من اعالن نه�ية 
ن�ش�ط تلك الع�ش�ب�ت االجرامية التي التقل خطورة عن فعل االره�ب بل كالهم� 

ميثالن خطرا على املجتمع وا�شتقراره وامنه".

بحث ال�ش��يد وزي��ر التخطيط / وزير التج���رة وك�لة الدكتور �ش��لم�ن اجلميلي مع 
الق�ئم ب�عم�ل  �ش��ف�رة الوالي�ت املتحدة  االمريكية يف بغداد  ال�ش��يدة �ش��تيف�ين 
ولي�مز  العالق�ت الثن�ئية بني البلدين و�ش��بل تطويره� يف املج�الت االقت�ش�دية 

والتج�رية 
واورد بي���ن ا�ش��دره املكت��ب االعالم��ي يف وزارة التخطي��ط ، ان الوزير اجلميلي  
التق��ى  ال�ش��يدة ولي�مز يف مكتب��ه مبقر ال��وزارة  وتن�ول اللق�ء من�ق�ش��ة عدد من 
الق�ش���ي� املهم��ة من بينه��� تعزيز التع�ون االقت�ش���دي والتج���ري  بني البلدين 
وع��ودة ال���رصك�ت االمريكية اىل العمل يف العراق... ف�ش��ال عن  من�ق�ش��ة خطوات 
جته��ز الع��راق ب�لقمح االمريك��ي الغرا�ص البط�ق��ة التموينية مبوج��ب االتف�قية 
املوقعة بني اجل�نبني يف هذا املج�ل وا�ش���ر البي�ن اىل ان اجل�نبني ن�ق�ش� خالل 
اللق���ء دور الوالي���ت املتحدة والتح�لف ال��دويل يف تقدمي الدعم للع��راق الإع�دة 

اعم�ر املن�طق املحررة ال�شيم� يف املرحلة 

واسط تشكل غرفة عمليات تحسبًا لتسلل الكوليرا 
من محافظات مجاورة

بغداد � مت�بعة : اأعلن جمل�ص حم�فظة وا�ش��ط، ال�ش��بت، عن ت�ش��كيل غرفة عملي�ت 
م�شرتكة بني املجل�ص واملح�فظة التخ�ذ االإجراءات املن��شبة حت�شب� لت�شجيل اية 

اإ�ش�ب�ت مبر�ص الكولريا بعد ظهور عدة ح�الت يف حم�فظ�ت جم�ورة.
وق�ل ع�ش��و املجل�ص تركي الغينم�وي يف ت�رصيح �ش��حفي ، اإن “حم�فظة وا�شط 
�ش��كلت غرف��ة عملي�ت م�ش��رتكة ب��ني املجل���ص واملح�فظ��ة ملت�بعة ور�ش��د اية 
اإ�ش���ب�ت مبر�ص الكول��ريا واتخ�ذ اال�ش��تعدادات الك�ملة بعد ظه��ور عدة ح�الت 

اإ�ش�بة يف حم�فظ�ت جم�ورة”.
واأ�ش���ف الغنيم�وي، اأن “املح�فظة مل ت�ش��جل لغ�ية االن اية اإ�ش���بة فعلية بهذا 

املر�ص”، مبين� اأن “م� تقوم به املح�فظة ح�لي� هي اإجراءات احرتازية”. 
وك�ن العراق �شجل خالل الع�مني امل��شيني 2055 ح�لة اإ�ش�بة موؤكدة مبر�ص 

الكولريا  بح�شب االرق�م التي اعلنته� منظمة ال�شحة الع�ملية.

عزت وزارة اخل�رجية العراقية ، ال�ش��بت، اإيق�ف 
ترويج مع�مالت اإ�شدار هوية االأحوال املدنية، 
يف عدد من البعث�ت الدبلوم��ش��ية والقن�ش��لية، 
البط�ق��ة  ب�إ�ش��دار  الداخلي��ة  وزارة  ب��دء  اإىل 
الوطنية املوحدة، كبديل عن الوث�ئق ال�شخ�شية 

الثبوتية االأخرى.

 وق���ل املتحدة ب��ش��م ال��وزارة اأحمد جم�ل يف 
بي�ن ن���رص على املوقع االلك��رتوين للوزارة، اإن 
"وزارة الداخلي��ة �رصع��ت ومن خ��الل عدد من 
دوائ��ر االأح��وال املدني��ة، الت�بعة له� ب�إ�ش��دار 
البط�ق��ة الوطنية املوحدة كبدي��ل عن الوث�ئق 
ال�شخ�ش��ية الثبوتي��ة االأخ��رى، وعلي��ه نبني اأن 
التوقف الذي ح�شل يف ترويج مع�مالت اإ�شدار 
هوي��ة االأح��وال املدني��ة يف ع��دد م��ن بعث�تن� 

الدبلوم��شية والقن�شلية يعود لهذا ال�شبب." 
واأ�ش���ف جم���ل، اأن "وزارة اخل�رجي��ة ج���دة 
 ، ال�ش��عودية  الداخلي��ة  وب�لتع���ون م��ع وزارة 
يف تهيئ��ة قراب��ة 20 حمط��ة اإ�ش��دار للبط�ق��ة 
الوطني��ة املوح��دة، يف الدول الت��ي تتوفر فيه� 
منظومة اإ�شدار جوازات، فور ا�شتكم�ل الداخلية 
الجراءاته� املتعلقة بهذا اخل�ش��و�ص"، م�ش��رياً 
اإىل اأن "اإ�شدار اجلوازات م�شتمر وب�شكل طبيعي 

وت�ب��ع  اخل���رج".  يف  العراقي��ة  البعث���ت  يف 
جم�ل، اأنه "ب�إم��ك�ن املواطنني الذين يرومون 
اإ�ش��دار ج��وازات جدي��دة، ولديهم م�شتم�ش��ك�ت 
قدمية م�ش��ى عل��ى اإ�ش��داره� اأكرث من خم�ش��ة 
ع�رص ع�م��ً�، وال ي�ش��تطيعون ال�ش��فر اإىل العراق 
اأن ي�ش��دروا �ش��ورة قي��د اإلكرتوني��ة، من خالل 
�ش��خ�ص يخولوه بذلك لغر�ص ا�شتكم�ل مع�ملة 

اإ�شدار اجلواز ."

 وذل��ك منذ الغزو االأمريك��ي يف 2003، والذي بلغ 
ذروته مع �ش��يطرة "داع�ص" يف 2014 على من�طق 
من �شم�ل العراق، واأعمل عن��رصه� مع�ول التدمري 
عل��ى مقتني���ت متح��ف املو�ش��ل يف �ش��ور ج�بت 

الع�مل واأحدثت الكثري من ردود االأفع�ل.
ب�الإ�ش���فة اإىل اخلط���ب احلكومي املتعّل��ق ب�لبدء 
يف و�ش��ع االإجراءات االأمنية حلم�ي��ة االآث�ر، والتي 
تدعمه��� دول اأجنبية ومنظم�ت دولية على راأ�ش��ه� 
اليون�ش��كو، ثمة بعٌد حم�ئي اآخر لالآث�ر يجري تبّنيه 
يف العراق غري اأن نت�ئجه تبدو هزيلة اإىل حد كبري، 
ويتمّثل يف تهيئة املت�حف ال�شتقب�ل القطع االأثرية 

التي يجري ا�شتع�دته� من هن� وهن�ك.
يف هذا ال�ش��ي�ق، تت�ىل يف و�ش�ئل االإعالم العراقية 
من��ذ فرتة اأخب�ر حول افتت�ح ع��دد من املت�حف اأو 
اإع���دة فتحه��� يف من�طق متفّرقة م��ن البالد. ك�ن 

اآخر هذه االإعالن�ت يف غ�ش��ون هذا االأ�ش��بوع حني 
اأعلن��ت وزارة الثق�فة وال�ش��ي�حة واالآث���ر العراقية 
اأنه��� تعتزم افتت�ح متحف��ني، يف حم�فظتي املثنى 
ومي�ش���ن، االأوىل على احلدود ال�ش��عودية الكويتية، 

والث�نية قرب احلدود االإيرانية.
يع��ود ه��ذا الق��رار بح�ش��ب ال��وزارة اإىل خمرج���ت 
ا�ش��رتج�ع الع��راق يف الف��رتة امل��ش��ية الأك��رث من 
خم�ش��ة اآالف قطعة اأثرية �ش��واء من اخل���رج اأو بعد 
ا�ش��تع�دة من�ط��ق ك�ن��ت حت��ت �ش��يطرة تنظيم�ت 
قت�لي��ة، وهي اآث�ر ينبغي اأن ت�ش��بح يف متن�ول اأي 

مواطن عراقي من خالل العر�ص يف املت�حف.
"املثن��ى"  متحف��ي  افتت���ح  ع��ن  االإع��الن  ي�أت��ي 
و"مي�ش���ن" بع��د ف��رتة م��ن اإع��الن اإع���دة افتت�ح 
مت�حف ال�شم�وة والب�رصة وذي ق�ر، غري اأن جميع 
ه��ذه امل�ش���ريع مل يجر الب��ت يف موع��د افتت�حه�، 
خ�شو�ش��ً� اأن ذل��ك علي��ه اأن ميّر عرب عملي��ة تهيئة 

معم�رية تتطّلب الكثري من النفق�ت.

ويف الواق��ع، مل يكن االإجن�ز الوحيد الذي حتّقق من 
ب��ني وعود اإع���دة تهيئ��ة املت�حف العراقية �ش��وى 
اإع�دة فت��ح "املتحف الوطني العراقي" يف 2015، 
وهو م� يجعل البع�ص يرّجح اأن هذه االإعالن�ت ذات 
غر���ص �شي��ش��ي ب�الأ�ش����ص، خ�شو�ش��ً� اأنه� ترتبط 
يف الغ�ل��ب م��ع اإح�ش���ئية تقريبية للقط��ع االأثرية 

امل�شرتجعة.
ه��ذه  م��ن  اأك��رث  الي��وم  العراقي��ة  االآث���ر  حتت���ج 
الطموح���ت الكالمي��ة، فه��ي على م� ه��ي عليه من 
النهب والتخريب والتهريب، وال ميكن اعتب�ر حت�ّشن 
االأح��وال اإجن���زاً، فم��� يخ���رصه الع��راق يومي��ً� يف 
االأ�شواق ال�شوداء لالآث�ر يف الع�مل ال ميكن الإجراءات 

اإع�دة فتح املت�حف اأن تقف يف وجهه.
هكذا تبدو ال�شي��ش���ت العراقي��ة جت�ه حم�ية االآث�ر 
وتثمينه��� متوقف��ة بعد يف خ�نة االأم���ين، ال تتقّدم 
خطوة اإىل االأم�م وال ت�أتي اإال مب� هو ت�أجيل ملعرفة 

حجم الك�رثة التي يتعّر�ص له� ت�ريخ البالد.

اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة، ال�ش��بت، اأن 390 ال��ف ط�لب 
وط�لب��ة يتوجهون الي��وم الأداء االمتح�ن�ت الوزارية 
للمرحلة املتو�ش��طة. وق�لت الوزارة يف بي�ن �شحفي 
،  اإن "ع��دد الطلب��ة الذي��ن �ش��يتوجهون الي��وم االأح��د 
املواف��ق 4/6/2017 الأداء االمتح�ن���ت النه�ئي��ة 
الوزارية للمرحلة املتو�ش��طة ال�ش��ف الث�لث متو�ش��ط 
للع�م الدرا�شي 2017-2016 يبلغ 390 األف ط�لب 
وط�ل��ب"، مبين��ة "�ش��يتوزعون عل��ى 3779 مرك��زاً 
امتح�ني��ً� يف عم��وم الع��راق". واأ�ش���ف البي���ن، اأن 
"الوزارة اأكملت ك�فة ا�شتعداداته� الفنية واللوج�شتية 
الإجن�ح العملي��ة االمتح�نية للمرحلة املتو�ش��طة عن 
طريق طب�عة اال�شئلة وتوفري امل�شتلزم�ت االمتح�نية 
للطلبة واإ�ش��دار التوجيه���ت والتعليم�ت االمتح�نية 
ال�ش��نوية اإىل املديري���ت الع�م��ة للرتبي��ة يف بغ��داد 
واملح�فظ�ت ك�فة والتي على �ش��وئه� �شكلت اللج�ن 
الفرعي��ة". واأ�ش���ر اإىل، اأن��ه "مت التن�ش��يق مع اجله�ت 
االأمنية املخت�شة لتوفري احلم�ية للمراكز االمتح�نية 
خالل مدة االمتح�ن، وهو �شي�ق يتم العمل به �شنويً�، 
ف�ش��ال عن التن�ش��يق مع وزارة الكهرب�ء لتوفري التي�ر 

الكهرب�ئي خالل فرتة االمتح�ن".

اعل��ن م���رصف الرافدين ،ام�ص ت�جي��ل دفع رواتب 
املتق�عدي��ن املدن��ني لوجب��ة حزي��ران اىل الي��وم 

االحد . 
وق�ل م�شدر يف امل�رصف ف�شل الك�شف عن هويته 
يف ت�رصي��ح  �ش��حفي، ان " امل���رصف ارج���أ دفع 
رواتب املتق�عدي��ن اىل غد االحد بعد ان مت �رصف 

رواتب البع�ص منهم من قبل م�رصف الر�شيد " . 
وا�ش���ف ان " �ش��بب الت�جيل لوجود م�ش�كل فنية 

يف عملية ال�رصف".

الحكومة العراقية توقف معامالت إصدار الجنسية في بعثاتها الخارجية

وعود وآمان بـ" متاحف عراقية " لم تالمس ارض الواقع إلى اآلن

بعد اشتداد القصف على أيمن الموصل فرار 10 آالف مدني يوميًا

390 ألف طالب وطالبة 
يتوجهون اليوم ألداء 

االمتحانات الوزارية

الرافدين يتعهد بدفع 
رواتب المتقاعدين 

المدنيين اليوم 

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اكدت املفو�سية ال�سامية 
ل�سوؤون الالجئني، انها تعمل مع 

�سركائها املعنيني باملاأوى واإدارة 
املخيمات باأق�سى جهودها من 

اأجل اإ�ستقبال نازحي غرب 
املو�سل يف املخيمات و توفري 

املاأوى الطارئ واملعونة يف 
املو�سل وحولها للنا�س غري 

القادرين على التحرك من املدينة 
والذين يلوذون بالفرار منها اأو 

العائدين اإىل �سرقي املو�سل.

يقابل كون الآثار العراقية 
تعي�س على وقع تهديدات 

التخريب والتهريب وغريها، 
خطاٌب ر�سمي كثريًا ما مّرر 
وعودًا بالوقوف بحزم اأمام 

هذا النزيف الذي يطاول ثروة 
اأ�سا�سية من ثروات البالد
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