
علي��ه  اطلع��ت  بي��ان  يف  االمم��ي  الربنام��ج  وق��ال 
»اجلورنال« ان “امل���روع ي�ساعد باإعادة اال�ستقرار، 
وفق اأولوي��ات حتّددها احلكوم��ة العراقية وال�سلطات 
املحلية، يف االإ���راع يف اإعادة تاأهيل البنى التحتية 

العامة، وتقدمي منح اإىل املوؤ�س�سات ال�سغرية”.
وا�س��اف “كم��ا يع��زز امل���روع ق��درات احلكوم��ات 
وامل�ساحل��ة  امل��دين  العم��ل  وت�سجي��ع  املحلي��ة، 
املجتمعي��ة، اإ�ساف��ة اإىل توف��ري فر�ص عم��ل ق�سرية 

املدى عرب برامج االأ�سغال العامة”.
املتح��دة  االأمم  لربنام��ج  املقيم��ة  املمثل��ة  وقال��ت 

االإمنائ��ي يف الع��راق، لي��ز غراندي اإّن “حج��م الدمار 
غربي املو�سل هو االأ�سواأ يف العراق، فقد ت�ّررت 38 

منطقة، بينها 15 مدّمرة تقريبًا”.
 وا�ساف��ت “هن��اك حاليًا اأكرث م��ن 300 م�روع قيد 
التنفي��ذ الإع��ادة اال�ستق��رار اإىل املو�س��ل، بينها نحو 
70 م�روع��ًا غرب��ي املو�سل..، لكن ذل��ك لي�ص �سوى 
البداي��ة. فهن��اك كّم هائل من العمل ال��ذي يحتاج اإىل 

اإجناز �ريعًا”.
م��ن جانبه قال املتح��دث با�سم ال�سف��ارة الربيطانية 
ل��دى الع��راق “كان��ت �سجاع��ة ال�سعب وق��وات االأمن 
هزمي��ة  يف  حا�سم��ًا  عام��ًا  والتزامهم��ا  العراقي��ن 

“داع�ص” يف املو�سل”.

وا�س��اف “علين��ا اليوم التنّب��ه للتحدي��ات ال�سيا�سية 
واالقت�سادية واالإن�سانية العاجلة املرتقبة”.

وب��ن “ت��دّل ه��ذه امل�ساهم��ة االإ�سافي��ة يف م�روع 
املتح��دة  االأمم  لربنام��ج  التاب��ع  اال�ستق��رار  اإع��ادة 
االإمنائ��ي على اأّن اململكة املتحدة �سوف توا�سل دعم 

العراق يف م�سريه نحو التعايف”.
ويعم��ل م���روع اإع��ادة اال�ستق��رار، ال��ذي انطلق يف 
يف  حديث��ًا  حم��ّررة  مناط��ق  يف   ،2015 حزي��ران 
حمافظ��ات االأنب��ار و�س��اح الدين ونين��وى ودياىل 
وكرك��وك. وهناك اأك��رث من 1100 م���روع منجز اأو 
قي��د التنفي��ذ يف 23 موقع��ًا. ومنذ بداي��ة االأزمة، عاد 

اأكرث من مليوين �سخ�ص اإىل ديارهم.

يقول �سلمان وهو عراقي كردي، اأثناء جلو�سه و�سط االأنقا�ص على 
اأح��د اأر�سفة املدين��ة القدمية “كان لدي متج��ر �سغري، عملت بكد 

مذ كنت يف العا�رة لبناء بيتي، ومل يبق منه اإال كومة حجار”.
واأعلن��ت ال�سلطات العراقية االثنن املا�سي حتقيق “الن�ر” على 
تنظي��م داع���ص االرهاب��ي يف املو�س��ل، ولكن من �سب��ه امل�ستحيل 
حت��ى االآن الو�س��ول اىل املدين��ة القدمي��ة، حيث ال ت��زال عمليات 

التم�سيط واإزالة االألغام م�ستمرة.
ورغم ذلك، يريد بع�ص ال�سكان الذين فروا من املعارك يف املدينة 
القدمي��ة، اأق��دم االأحي��اء يف اجلانب الغرب��ي من مدين��ة املو�سل، 

تخطي احلواجز للدخول اإىل املدينة، دون جدوى.
وكان �سلم��ان ق��د فر مع زوجته واأطفاله ال�ست��ة، وجلاأوا اإىل منزل 
اأقارب لهم يف حمافظة ده��وك الواقعة يف اإقليم كرد�ستان العراق 

ال�سم��ايل، وها هو يعود اليوم اإىل املو�سل للبحث عن جثث خم�سة 
م��ن اأقارب��ه، بينه��ا جثة وال��ده )90 عام��ا( ووالدت��ه )70 عاما( 
و�سقيق��ه اال�سغر )22 عاما(. ويذكر اأنه “مت اإجاء جثتن والبحث 
متوا�سل عن اجلثث االأخرى”، م�سريا اإىل اأن الدخول ممنوع، ولكنه 

ي�ستعن باأحد اأ�سدقائه العاملن يف البلدية للقيام بالبحث”.
ويو�سح الرج��ل االأربعيني اأن “�ساروخا �سق��ط على منزل جاري 
ما اأدى اإىل مقتله وجميع اأفراد العائلة، كما قتلت والدة �سديقي”.

�سكون املوت
وتت�ساقط دموع �سلمان وهو يتحدث عن ابنه البالغ ثاث �سنوات، 
قائ��ا “لقد اأ�سبح عدوانيا، فقد �ساهد اأموات��ا. عندما تتحدث اإليه 
اأخت��ه الكب��رية لتطلب منه �سيئا ال يرغب في��ه، ي�ربها باأي �سيء 

يجده اأمامه”.
ويتاب��ع “اأخ��اف اأن ي�سبح جميع ه��وؤالء االأطفال جمرمن عندما 
يكربون”. ويف غ�س��ون ذلك، تخرق اأ�سوات عجات مدرعة تتنقل 

ب�رع��ة كب��رية، �سك��ون املوت ال��ذي ي�س��ود املكان. ومي��ر موكب 
عج��ات ع�سكري��ة لق��وات امنية للخ��روج من احلي، فيم��ا تتعاىل 
اأ�س��وات اأنا�سي��د وطنية عرب مك��ربات �سوت. يق��ول �سلمان بحزن 
وا�سح “يف البداية، كان لدي اأمل بالعودة، لكن االآن، ال اأفكر بذلك 
اأب��دا”، مت�سائا “ملاذا يج��ب اأن اأعود؟ الذكري��ات اجلميلة؟ لروؤية 

كل هذا البوؤ�ص؟”.
يف ه��ذه االأثناء، يقاطع��ه جاره قا�سم جا�سم ال��ذي جاء من �رق 
املو�س��ل م��ع اثنن م��ن اأعمامه، عل��ى اأم��ل الدخ��ول اىل املدينة 

القدمية، مت�سائا “هل ن�ستطيع العبور؟”.
ويذك��ر جا�س��م الذي ف��ر مع �سقيقه نهاي��ة �سهر اي��اار، من املدينة 
القدمية حيث فقد اأربع��ة من اأبناء اإخوته واأخواته اأن “قنا�سا من 

اجلهادين اأ�سابهم عندما كنا نرك�ص” هاربن من هناك.
اجلميع يريد املوت

ويعي���ص جا�س��م وعائلت��ه عل��ى اأم��ل الع��ودة للعي���ص يف املدينة 

القدمية، فيما فر مئات اآالف املدنين هربا من املعارك التي بداأت 
يف اأكتوبر املا�س��ي، وباتت غالبية مناطق املدينة اليوم “مدمرة 

ب�سكل كامل تقريبا”، وفقا لاأمم املتحدة.
ويق��ول علي حم�سن، وهو اأحد اأعم��ام جا�سم، اإن “منازلنا تدمرت، 
لكننا نريد اأن نبقى هناك”. وي�ساف “ن�ستاأجر حاليا �سققا، وهي 

مرتفعة الثمن. اإىل متى نبقى يف املنفى؟”.
ويتاب��ع حم�سن، وه��و اأب لثاث��ة اأطفال، “نحن هن��اك )يف �رق 
املو�س��ل(، لكن اأرواحنا هنا”. بدوره، يحاول اأحمد )26 عاما( يف 
وق��ت الحق الدخول اإىل املدين��ة القدمية للبحث عن جثث اأقربائه، 
لك��ن دون ج��دوى. قب��ل اأ�سب��وع، ا�ستطاع��ت �سقيقت��اه الهرب من 
منزلهم��ا، قبل اأن ي�ستهدف ب�ربة جوية. ويذكر ال�ساب الذي كان 
مهتما مبظهره وبدا �سعره م�سففا، “فقدنا اإحدى اأخواتي وزوجها 
واأبنائهم��ا”. وي�س��اف بح�رة “لي���ص لدينا م�ستقب��ل يف العراق، 
خ�سو�سا لل�سباب، اجلميع يريد املوت وال رغبة لديه يف احلياة”.

اكتشاف مقبرة جديدة لضحايا مجزرة سبايكر في تكريت

جنايات الرصافة تقضي بالسجن المؤبد لمدان قتل ابن 
شقيقته بدافع الفدية

بغداد � متابعة : اعلنت دائرة الطب العديل اكت�ساف مقربة جماعية جديدة ل�سحايا 
جم��زرة �سبايك��ر يف منطق��ة الق�سور الرئا�سي��ة مبدينة تكريت ق��رب ق�ر �ساح 
الدي��ن من قبل كوادر الط��ب العديل وموؤ�س�س��ة ال�سهداء وباأ�سن��اد املنظمة الدولية 
ل�س��وؤون املفقودي��ن )ICMP( وهيئة احل�سد ال�سعبي كا�سفا رفع 827 �سهيدا من 

14 موقع اكت�سف داخل منطقة الق�سور الرئا�سية مبدينة تكريت.
وق��ال مدير ع��ام الدائرة زيد علي عبا���ص يف بيان �سحفي ،ان “تل��ك الرفاة �سلم 
منها 527 اىل ذويهم فيما ت�ستمر دائرة الطب العديل باأجراء املطابقات اخلا�سة 
باحلم���ص الن��ووي لبقية اجلثث، موؤكدا ان عمليات البح��ث ما تزال جارية للعثور 

على بقية املقابر”.
وا�س��اف البي��ان ،ان” الفري��ق امل�س��رك ع��رث على مق��ربة جماعية اخ��رى داخل 
جمم��ع الق�س��ور الرئا�سية �سيتم العمل عليها تباعا لرف��ع احلاالت العائدة ل�سهداء 
ال�سحاي��ا املغدوري��ن لي�سبح ع��دد املقابر اجلماعية املكت�سف��ة 15 مقربة �سمن 
ح��دود املنطقة”، م�سريا ان “غالبية هوالء اال�سخا�ص كانوا طاب قاعدة �سبايكر 
اجلوية”،مو�سح��ا ان��ه “�سيت��م ن���ر القوائم اخلا�س��ة مبطابق��ة جثامن جمزرة 

�سبايكر مع ذويها حال اكمال الفحو�سات املختربية”.

اأ�س��درت حمكمة جنايات الر�ساف��ة الهيئة الثالثة ،االثنن، حكم��ا بال�سجن املوؤبد 
عل��ى متهم قام بقتل اب��ن �سقيقته بعد خطفه وم�ساومة ذوي��ة على فدية يف منطقة 

ال�سعب �سمال �رق بغداد.
وذك��ر بيان ملجل���ص الق�ساء االعل��ى ، ان “املتهم اأ�سرك مع متهم��ن اخرين قاما 
بخط��ف الطف��ل وم�ساومة والدي��ه مقابل مبلغ قدره )خم�سن ال��ف دوالر امريكي (، 

م�سيفا ان ذوي الطفل رف�سا  دفع الفدية” .
وتابع ” اتفق املتهم مع اثنن اخرين مفرقة ق�سيتهما على خطف الطفل ويف  يوم 
احلادث راقبوه، وقام خال الطفل مع مراأة  مبناداته لل�سعود معهم ب�سيارة نوع كيا 
ومتت عملية االختطاف وحن رف�ص والديه دفع الفدية خنق اخلال الطفل  ومت رمي 
جثته  يف منطقة الطمر ال�سحي يف املعامل ، وكان يقوم بالبحث عن الطفل البعاد 
ال�سبه��ة ع��ن نف�س��ه ” . وا�ساف البي��ان،اأن ” املحكمة وج��دت يف االدلة املتح�سلة  
واالعراف��ات يف ال��دور االبتدائ��ي والنهائ��ي وبتوفر كاف��ة ال�سمان��ات القانونية 
كذل��ك اقوال املدع��ن باحلق ال�سخ�سي  وتقرير الطبي الت�ريحي على اجلثة  كافية 
ومقنعة لتجرمي املتهم  ا�ستنادا للمادة الرابعة /1 وبداللة املادة الثانية 1-3-8 

من قانون مكافحة االرهاب”.

البدء بتوزيع رواتب الموظفين في إقليم كردستان
بغداد � متابعة :  اعلنت وزارة املالية يف حكومة اقليم كرد�ستان عن البدء بتوزيع 

رواتب ال�سهر اخلام�ص )اآيار(.
واو�سح��ت وزارة املالية يف بيان له��ا ،ان توزيع الرواتب �سيبداأ اعتبارا من اليوم 

االثنن من خال توزيع رواتب ديوان والوية وزارة البي�سمركة.
وكان م�س��در يف جمل�ص وزراء اقليم كرد�ستان، ق��د اعلن يف ت�ريح �سحفي عن 

البدء ب�رف رواتب ال�سهر اخلام�ص )ايار(، ابتداء من اليوم االثنن.
وق��ال امل�سدر ال��ذي رف�ص االف�ساح ع��ن ا�سمه، انه �سيتم توزي��ع رواتب موظفي 

جميع الوزارات لغاية نهاية �سهر متوز اجلاري.
ه��ذا وجل��اأت حكومة اقليم كرد�ست��ان اىل نظام ادخار الروات��ب للموظفن لتقليل 

النفقات وزيادة العائدات املالية.

يف بل��د تع��ادل مزانيت��ه خم�ص دول يع���ص اطفاله 
و�سط املزاب��ل وجمع علب االأملني��وم اأو البا�ستيك 
اأو االأخ�س��اب اأو اأ�سال��ك النحا�ص وغريها م�ردين 
ب��ن النفاي��ات واك��وام القمامة وجوهه��م م�سودة 
ومفحم��ة من اثاأر االأو�ساخ وماب�سهم رثة وو�سخة 
م��ن اث��ااآر الزي��وت واالأو�س��اخ واأيديه��م مت�سخ��ة 

واأظافره��م طويل��ة حتت��وي حتت طياته��ا كما من 
اجلراثيم والق��اذورات وهناك روائح كريهة تنبعث 
منه��ا اأن��واع الغ��ازات وال�سموم م��ن اآث��ار التف�سخ 
والتعف��ن لبع�ص اللحوم من احليوانات امليتة التي 
ترمى يف تلك املزابل والقمامات والروائح الكريهة 
والدخ��ان املت�ساعد ليل نهار جراء حريق القمامة 
االأو�س��اخ  وه��ذه  املكد�س��ة  ال�س��وداء  واالأكيا���ص 

والروائح تزكم االأنوف وتوؤثر على �سحة الرئتن.

النا�سط��ة يف جم��ال حقوق امل��راأة والطفل انت�سار 
�سه��اب قال��ت يف حدي��ث له��ا اإن "قان��ون العم��ل 
العراق��ي منع ا�ستغ��ال االأطف��ال اأو ت�سغيلهم باأي 
�س��كل من االأ�سكال، واأن هناك حتايا على القانون 
من قب��ل بع�ص اأ�سح��اب الور�ص واملح��ال، ف�سا 
ع��ن اأن من��ع االأطفال م��ن العمل ق��د يت�سبب بقطع 
م��ا حت�سل عليهم عوائلهم م��ن دخل ب�سيط يف ظل 
غي��اب املعاجل��ة احلكومية الت��ي ينبغ��ي اأن توفر 

لهوؤالء االأطفال ولعوائله��م دخا ثابتا يقيهم على 
االأق��ل م�سكل��ة دف��ع �سغاره��م اإىل اأ�س��واق عمل ال 

ترحم.
وت�سي��ف" لاأ�س��ف ناح��ظ باأّن حمافظ��ة ذي قار 
وبح�س��ب جلن��ة التخطي��ط االإ�سراتيجي يف جمل�ص 
حمافظته��ا املركز الرابع بن املحافظات العراقية 
التخطي��ط  وزارة  تقدي��رات  ح�س��ب  فق��را  االأك��رث 

االحتادية.

 ق��ررت وزارة الربي��ة، االأح��د، ال�سم��اح الرا�سب��ن 
ب3 درو���ص ب��اداء امتحانات الدور الث��اين للدرا�سة 

املتو�سطة.
وقالت الوزارة يف بيان �سحفي ، ان”وزيرها حممد 
اقب��ال ال�سيديل قرر ال�سماح للطلبة الرا�سبن بثاثة 
درو���ص باالمتحانات النهائية للع��ام احلايل للدور 
االول  – ب��اداء االمتحانات يف الدور الثاين بدال من 

در�سن للدار�سة املتو�سطة”.
وا�ساف��ت، ان” ذل��ك ياأت��ي تزامن��ا م��ع الظ��روف 

اال�ستثنائية التي مير بها بلدنا”.

توقعت هيئة االأن��واء اجلوية والر�سد الزلزايل،االثنن، 
ان يكون طق�ص اليومن املقبلن �سحواً حاراً.

وذك��ر بي��ان للهيئ��ة ان “طق���ص الي��وم ، �سيك��ون يف 
املناط��ق كافة، �سحواً ح��اراً، ودرجة احلرارة العظمى 

املتوقعة يف مدينة بغداد 49 ْم”.
املقب��ل  االأربع��اء  غ��د  “طق���ص  ان  البي��ان،  واأ�س��اف 
�سيك��ون يف املناط��ق كاف��ة، �سح��واً حاراً م��ع ظهور 
للي��وم  مقارب��ة  احل��رارة  ودرج��ات  ال�سح��ب،  بع���ص 
يف  �سيك��ون  اخلمي���ص  “طق���ص  ان  ال�سابق”،م�س��ريا 
املناط��ق كاف��ة �سح��واً، ودرج��ات احل��رارة تنخف�ص 
ب�س��ع درج��ات يف املنطقت��ن الو�سط��ى وال�سمالي��ة 

ومقاربة يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�سابق”.
وتوقع��ت االن��واء اجلوية ع��دم حدوث تغ��ري يف طق�ص 

اجلمعة املقبلة باملناطق كافة عن اليوم ال�سابق.

في بلد النفط .. األطفال ال يجدون ما يأكلونه إال وسط المزابل!

المملكة المتحدة تساهم بـ 5.2 مليون دوالر إلعادة استقرار العراق

سكان الموصل القديمة يتشبثون باألمل للعثور على جثث أقاربهم

التربية تسمح للراسبين 
بـ ٣ دروس بامتحان الدور 
الثاني للدراسة المتوسطة

طقس اليومين المقبلين 
صحو والحرارة تصل إلى 49 ْم

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

وكاالت ـ متابعة 

الموصل ـ أ ف ب

على اأبواب املو�سل القدمية 
التي دمرتها املعارك، يقف 
عبدالرزاق �سلمان ويعرف 
اأنه فقد كل �سيء، اإال اأنه ما 

زال لديه �سيء من االمل 
بالعثور على جثث اأقاربه 

الذين قتلوا بتفجري منزلهم.

اأعلن برنامج االأمم 
املتحدة االإمنائي يف 
العراق، االثنني، عن 

م�ساهمة حكومة اململكة 
املتحدة مببلغ اإ�سايف 

قدره 5.2 مليون دوالر 
اأمريكي مل�سروع اإعادة 
اال�ستقرار يف العراق.
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