
مل يع��د لليه��ود العراقيني يف حمافظ��ة ذي قار غري 
بقاي��ا اأمالكهم وارثه��م املعماري والإن�س��اين التي 
مازال بع�س��ها قائم��ا، وجزء كبري منه��ا يف خانة 

الذكريات.
 كان يعق��وب كوهني اآخر �س��خ�ص عل��ى قيد احلياة 
م��ن اليه��ود الذي��ن �س��كنوا النا�رصي��ة حت��ى ق��رر 
مغادرتها مطلع ال�سبعينيات من القرن املا�سي اإىل 

الب�رصة ليتوفاه اهلل ويدفن هناك.
 برحي��ل كوه��ني اأ�س��دل ال�س��تار على تاري��خ حافل 
باحلياة والق�س�ص الجتماعية والثقافية امل�سرتكة 
مازال��ت معامله��ا جلّي��ة للعي��ان يف البي��وت ذات 
الأب��واب  وط��رز  والعم��ارات  اخل�س��ب  ال�سنا�س��يل 

وزخارف اجلدران.
  اأغل��ب الق�س���ص ع��ن اليهود يف حمافظ��ة ذي قار 
تختزنها ذاكرة من تبقى من الرعيل الأول واأبنائهم 

الأحياء.
 بع��د ع��ام 1948 تعر�س��ت حي��اة اليه��ود له��زات 
قوية حتت �س��غط ال�سيا�س��ة وا�س��تعال احلروب بني 
الدول العربية واإ�رصائيل، اإ�س��افة اإىل ترغيب الدولة 
الإ�رصائيلي��ة اآن��ذاك لليهود العراقيني بحياة اأف�س��ل 
فهاج��ر اإليها ع�رصات الآلف منه��م تاركني خلفهم 

اإرثًا اقت�س��اديًا كبرياً متمثاًل بالعديد من امل�سالح 
التجارية والعقارات واملباين.

 يقول احلاج �س��امل تويلي وهو ع�سكري متقاعد من 
موالي��د 1930 اإن التاجر اليه��ودي يعقوب كوهني 
واملعروف ب�)اأبو مري( ت��رك خلفه ما عرف ب�)خان 
الني��دي( حي��ث كان يتاج��ر ببي��ع و�رصاء ال�س��وف 
ولديه ع��الوة على ذلك )بودقة التيزاب( التي يجهز 
م��ن خاللها �س��اغة الذهب مبادة التي��زاب )حم�ص 

الأ�سيد اأو ماء النار( وت�ستخدم يف تنظيف الذهب.
 وي�سيف ، ان اخلان كان جزءاً مما تركه اليهود من 
اأمالك يف مدينة النا�رصية وال�سطرة و�سوق ال�سيوخ 
ويف �س��ارع اجلمهورية والقي�رصية وبع�س��ه مازال 

قائما.
  تويل��ي يزع��م اأن اليه��ود تركوا مدين��ة النا�رصية 
طواعي��ة دون اأن يتعر�س��وا ل�س��غوط اجتماعي��ة اأو 
ديني��ة عام 1948، لكن الأحداث ال�سيا�س��ية دفعت 
به��م للرحيل، واكتمل��ت هجرته��م اإىل اإ�رصائيل بعد 

عامني.
  ه��ذه الهجرة �س��ملت يهود العراق الذين انخف�س��ت 
اأعدادهم يف العراق من )135( األفًا عام 1948 اإىل 

اأقل من )100( �سخ�ص يف 2003.

   ويق��ول "اآث��ر اليهود ل��دى رحيلهم ره��ن اأمالكهم 
ل��دى اأ�س��دقائهم م��ن اأبن��اء املدينة وف��ق ما عرف 
بالبي��ع )ال��دوري اأو الره��ن( اأي البي��ع مقابل ثمن 
على �رصط ا�س��تعادة الأمالك فيما بعد واإعادة املال 

املدفوع حني العودة".
 ويتح��دث الدكتور عبد الأمري احلم��داين -اأكادميي 
وباح��ث يف ال��رتاث والآثار-ع��ن ر�س��د اأك��ر م��ن 
)150( موقع��ا تراثي��ا يف عموم حمافظ��ة ذي قار 
ما زالت قائمة ب�س��كل اأو باآخر ويقول ، هناك بيوتا 
واأ�سواقًا وخانات ومراكز ثقافية ودينية مبنية على 
�سكل ال�سنا�س��يل وبالآجر وزخارف و�رصفات وكور 
خ�س��بية ن�س��اأت مع بداية تاأ�س��ي�ص املحافظة مطلع 
القرن التا�س��ع ع�رص، البع�ص منه��ا خمتوم عمرانيا 
بنجم��ة داود الت��ي ت��دل على اأنه��ا تع��ود لعائالت 

يهودية.
  وي�س��يف "يذك��ر ه��ري فيل��د يف درا�س��ة اأعده��ا 
للمعه��د ال�رصقي ب�س��يكاغو خ��الل زيارت��ه املدينة 
عام 1923، اأنه كان ي�سكن النا�رصية ما يزيد على 
)400( �س��خ�ص يهودي من اأ�س��ل اأكر من )400( 

عائلة يف املدينة من مذاهب خمتلفة".
  وبرغ��م تب��دل مع��امل املدين��ة وتقّو���ص املب��اين 
القدمي��ة ف��اأن �س��ارع اجلمهوري��ة م��ا زال يحتف��ظ 
ببقايا ال�سنا�س��يل اخل�س��بية واملب��اين العتيقة فيما 
ي�س��مى )�س��وق الع�س��مليني( حي��ث كان يع��د اأح��د 

جتمعات التجار واأ�سحاب احلرف من اليهود.
 يل��وذ اأب��و جم��ال وهو م��ن موالي��د 1938 من حر 
ال�س��م�ص ببقايا �س��ينما البطحاء، حيث حفرت جنمة 
داود عل��ى جدرانه��ا، م�س��تذكرا زم��ن �س��باه الذي 
و�س��فه باجلميل اإذ اأم�س��اه مع اأقرانه اليهود حيث 

اللعب والأكل واملنا�سبات امل�سرتكة.
 ويق��ول ،ه��ذه ال�س��ينما من اأم��الك اليه��ود اإل اأنها 
ا�ستملكت من قبل الدولة وجرى تاأجريها لآخرين ل 
يعرفون قيمة املباين الرتاثية وتاريخها فا�ستغلوها 

ب�سورة �سيئة ومل يحافظوا على معمارها.
 ومل تغ��ب ع��ن ذاكرت��ه اأ�س��ماء يه��ود املحل��ة التي 
�س��كنها "م��ا زلت اأذك��ر حييم ال�رصاف وخ�س��وري 
ه��ارون و�س��ليمو بائ��ع امل��واد الإن�س��ائية و�س��وعا 

�ساحب مكوى املالب�ص".
  فيم��ا يق��ول الباح��ث التاريخي ح�س��ن علي خلف 
�س��احب املوؤلفات الت�سعة يف تاريخ املحافظة، اأنه 
عندم��ا قرر العثمانيون تاأ�س��ي�ص مدين��ة النا�رصية 
احتاج��وا لق��وة اقت�س��ادية ومالي��ة جاذب��ة توؤمن 
الأي��دي  ت�س��غيل  ومنه��ا  املتطلب��ات  م��ن  الكث��ري 
العامل��ة وبن��اء حياة جدي��دة للمدين��ة الفتية لذلك 
كان��ت ال�س��يطرة القت�س��ادية لليه��ود باعتباره��م 
مثل��وا الأكرية بني ال�س��كان اآن��ذاك وامتلكوا القدرة 

القت�سادية.
 وي�س��يف "كان على راأ�سهم )حكمة اهلل  كوبجيان( 
الذي يعد من كبار التجار، كما �سيطر التجار اليهود 
على اأغلب مفا�س��ل التجارة والقت�س��اد والأمالك، 
ع��دا اأنه��م تناق�س��وا تدريجي��ًا بع��د تو�س��ع املدينة 

وزي��ادة اأع��داد ال�س��كان املحلي��ني والوافدي��ن م��ن 
املحافظات الأخرى اإثر فتوى دينية بوجوب ال�سكن 

فيها للحفاظ على عروبتها".
  يوؤك��د الفن��ان اإح�س��ان الف��رج موالي��د 1958 من 
طائف��ة ال�س��ابئة الت��ي ا�س��تهر اأبناوؤه��ا ب�س��ياغة 
الذهب اأنهم ا�ستقوا فنون ال�سنعة من اليهود، قائال، 
كنا �سمن ن�س��يج  اجتماعي واحد، وقد  عمل والدي 
م��ع ال�س��ائغ اليهودي ) خ�س��وري ه��ارون( وتعلم 
كث��ريا من حرفت��ه، لكن هارون رحل بعد اأن �س��فى 

اأمالكه.
اليه��ود  اأ�س��وات  ارتفع��ت  الأخ��رية  الآون��ة  يف   
العراقي��ة  احلكومت��ني  ملطالب��ة  العراقي��ني 
والإ�رصائيلية بتعوي�س��هم عن اأمالكهم وخ�سائرهم، 
لك��ن اإميل كوه��ني، اليه��ودي العراقي ال��ذي عا�ص 
اأ�س��الفه يف الب�رصة، و�س��ف يف ت�رصيح ل�س��حيفة 
ال�رصق الأو�س��ط، املطالبات الت��ي تدعمها احلكومة 

الإ�رصائيلية باأنها "م�ساألة �سيا�سية لي�ست اأكر".
 وقال ، يهود العراق يعرفون اأنهم لن يح�س��لوا على 

اأية تعوي�سات عما جرى لهم.
 وينفي مدير الت�س��جيل العقاري عالء جا�س��م حممد 
يف منطق��ة )�س��وب اجلزيرة( وجود اأمالك م�س��جلة 

لليه��ود يف الوق��ت احلا���رص، ويقول اإنها تعر�س��ت 
للم�سادرة وقت هجرتهم واإ�سقاط اجلن�سية العراقية 

عنهم وما اأعقب ذلك.
  ويتاب��ع ، "كان التوجه ال�سيا�س��ي يف تلك املرحلة 
�س��د قيام دولة اإ�رصائيل على اأر�ص فل�سطني، فكان 
يتمث��ل  املتعاقب��ة  العراقي��ة  احلكوم��ات  فع��ل  رد 
مب�س��ادرة اأم��الك اليه��ود العراقيني الذي��ن غادروا 
البلد، وا�س��تمرت هذه ال�سيا�سة منذ مطلع ال�ستينات 

حتى حقبة النظام العراقي قبل 2003".
  وي�س��يف ،م��ن املفارق��ات اأن تق��وم احلكوم��ات 
مب�س��ادرة اأغلب اأمالك اليهود يف مدينة النا�رصية 
با�س��تثناء اأمالكهم يف ق�س��اء ال�س��طرة التي قاموا 
ببيعها بعد هجرتهم حتت م�س��مى اأنهم م�س��يحيون، 
اأم��ا طريق��ة البيع فجرت م��ن خالل �س��فارات دول 
اأوربي��ة وعرب من��ح وكالت بيع لأ�س��دقائهم داخل 
املدين��ة واإر�س��ال امل��ال تباعا اإىل الدول ال�س��ادرة 

منها تلك الوكالت.
  وه��و يرى اأن اأمالك اليهود لي�ص لها ذكر اليوم يف 
�س��جالت الدائرة فاأغلبها مل ي�س��جل اآنذاك على �سكل 
ملفات ووثائق ر�س��مية، ويقول "كان البيع وال�رصاء 
يت��م م��ن خالل عق��ود �سخ�س��ية يت��م مداولتها بني 

ال�س��كان املحليني دون امل��رور بالدوائر احلكومية 
ب�س��بب اأن املناطق اآنذاك مل تكتمل بال�س��كل احلايل 
اإداري��ا ومعنوي��ا".    ويغ��دو الأم��ر �س��عبا بغي��اب 
الوثائ��ق، لك��ن الباح��ث ح�س��ن عل��ي خل��ف يوؤك��د 
اأن اليه��ود تركوا ب�س��اتني وا�س��عة حتي��ط باملدينة 
واأ�س��واقا جتارية كب��رية ومبالغ طائل��ة اأبان فرتة 
التهج��ري ب��ني 1948 و1952 ويق��ول "ل ميك��ن 
ج��رد كل تركتهم فبع���ص اأمالكهم منحوها كهبات 
و�س��ديقاتهم  ومعارفه��م  وخدمه��م  لأ�س��دقائهم 
وع�س��يقاتهم، بينما ا�س��تولت احلكوم��ات املتعاقبة 
على القليل من ممتلكاتهم، وبع�سها ا�ستولت عليها 

اأ�سماء معروفة تنعم بها حاليا".
  ويتح��ّذر خل��ف من ذك��ر ه��وؤلء لأن احلقيقة كما 

يقول "قد تكلفني الكثري".
 وبرغم غياب الوثائق الر�سمية يف دوائر النا�رصية 
ف��اأن ذكري��ات الذي��ن مازال��وا عل��ى قي��د احلي��اة 
ومعامل املدينة توثق تفا�س��يل ملكية وا�سعة ليهود 
النا�رصي��ة يف مناطق خمتلف��ة اإل اأنها مقيدة بذمة 
املجه��ول، فيم��ا يج��ري احلدي��ث عنها ب��ني احلني 
والآخر ب�س��كل خجول �س��واء على ال�س��عيد الر�سمي 

اأو ال�سعبي.

 
�س��جاد، وب�س��بب الو�سع املعي�سي ال�س��عب لعائلته 
ا�س��طر للعمل يف اأح��د تقاطعات منطقة املن�س��ور 
وا�س��حاب  امل��ارة  عل��ى  الكلينك���ص  عل��ب  يبي��ع 
ال�س��يارات، لكن��ه ل يغ���ص الط��رف عن ال�س��بيان 
ممن بعمره خا�س��ة اولئ��ك الذين كتب لهم القدر ان 
يكون��وا اأبناء اأغنياء يقودون �س��يارات حديثة. رغم 
كل ذلك ي�رص �س��جاد على موا�سلة العمل والدرا�سة 

والتفوق، مثلما قال.
"ح�س��ن  والقت�س��اد  الإدارة  كلي��ة  يق��ول طال��ب   
�س��اجد"، ُبرتت �س��اقي اليمنى ح��ني كنت اعمل يف 
�سوق �سالل فانقلبت حياتي راأ�سا على عقب وفقدت 
الكثري م��ن الأ�س��دقاء، وبقيت حبي���ص البيت لعدم 

قدرتي على ال�سري مل�سافات بعيدة عن �سكني.
 م�س��تدركا، لك��ن وقف��ة اأهل��ي وبع���ص اأ�س��دقائي 
حفزتني على موا�سلة احلياة من جديد اذ ا�ستطعت 
التغلب عل��ى كل تلك الظ��روف القا�س��ية والأزمات 
النف�سية. منوهًا اىل انه يعمل الآن مع والده لبع�ص 
الوق��ت يومي��ًا يف حمل لبي��ع امل��واد الغذائية، وما 
زل��ت اأحل��م بالي��وم الذي اأرتب��ط به بزوج��ة كبقية 
ال�س��باب، لكن الذي يب��دو ان احللم بات ن�س��جًا من 

اخليال، ح�سب و�سفه.
 ق�سة ال�س��اب "ح�سن" لي�ست الوحيدة يف ظل تزايد 
الأعم��ال الإرهابي��ة والعملي��ات الع�س��كرية الت��ي 
ت�س��ببت بفق��دان اآلف ال�س��باب والأطف��ال اأطرافهم 
العليا او ال�س��فلى. اذ ت�س��ري الإح�ساءات اىل ان عدد 
املعاق��ني يف الع��راق يبلغ قراب��ة 3 ماليني معاق 

نتيجة احلروب منذ عام 1980 واىل يومنا هذا. 
"�س��لمان حممد" يع��اين من برت ي��ده الي�رصى بعد 
ان ا�س��يب يف انفج��ار عب��وة نا�س��فة يف �س��يارة 
اج��رة نوع كيا عندما كان يروم الذهاب اىل �س��وق 
ال�س��ورجة ع��ام 2006 حي��ث كان يعم��ل يف ل��ف 
حم��ركات املربدات، وا�س��تمر بعمله رغم عوقه فهو 
ل  يح�س��ل عل��ى راتب م��ن وزارة العمل وال�س��وؤون 
الجتماعي��ة رغ��م ترويجه اك��ر م��ن معاملة لكن 
الياأ�ص جعله ل يعود ملراجعة دوائر الوزارة املعنية 
والتي ل تهتم لهذه ال�رصيحة ،مثلما بنّي يف حديثه.
 الو�سع النف�سي للمعاق غالبًا ما يرتك اأثره ال�سلبي 
على حياة ال�سخ�ص ، يقول الطبيب النف�ساين "ح�سن 
عب��د الواح��د" ، يج��ب ان تتع��دى نظ��رة النا�ص اىل 
املعاق ال�س��فقة والعطف، وم�س��اعدته على مواجهة 
م�س��اعب احلي��اة بدرج��ة جتع��ل املعاق ل ي�س��عر 
بنق���ص داخل��ي ، مو�س��حًا، العط��ف مطلوب لل�س��د 
من اأزره وم�س��اعدته على مواجهة م�ساعب احلياة 

وجتاوز املحنة ، اأذ ي�س��اب ال�سخ�ص الذي يتعر�ص 
اىل الإعاقة ب�س��كل مفاجئ اىل حالة نف�سية �سعبة 

تفقده ال�سيطرة على اأع�سابه.
رمب��ا تك��ون فر�ص الرج��ل املعاق يف احلي��اة اأكر 
من فر�ص امل��راأة. "ابتهال ن��ادر" يف العقد الثالث 
م��ن عمرها ولدت م�س��وهة بقدمه��ا الي�رصى، لكنها 
ا�رصت على موا�سلة احلياة والدرا�سة حتى و�سلت 
اىل اجلامع��ة وتخرجت. لكنها ظلت حبي�س��ة البيت 
دون عم��ل او تعيني. تقول: مل يك��ن العوق الولدي 
ال��ذي ا�س��بت ب��ه حاج��زاً اأم��ام موا�س��لة حياتي. 
ذوي  لفئ��ة  احلكوم��ي  الإهم��ال  لك��ن  م�س��تدركة، 
الحتياجات اخلا�س��ة اأكر وجعًا من العوق. داعية 
اىل �رصورة الهتمام بهذه ال�رصيحة التي ميكن ان 
تق��دم الكثري يف قطاعات احلياة املختلفة. خا�س��ة 
ان الوق��ت احلايل يعتمد ب�س��كل كب��ري على القدرات 

الذهنية والعقلية.
حالت اإن�سانية 

فيما �س��كت "ن�س��ال داود" من بع�ص امل�س��ايقات 
الجتماعي��ة والنظ��رة القا���رصة م��ن قب��ل بع���ص 
الأ�س��خا�ص لهذه ال�رصيح��ة. مو�س��حة: ان البع�ص 
يحاول النتقا�ص من ذوي الحتياجات اخلا�س��ة، 

خا�س��ة اذ دخ��ل م��ع اأحده��م بنقا���ص عن ق�س��ية 
معين��ة. مطالبة الدولة واجله��ات املعنية ب�رصورة 
ايج��اد برامج تاأهيل وتدريب حديثة تنا�س��ب ذوي 

الحتياجات اخلا�سة وتكفل لهم العي�ص الكرمي. 
اما والدة "�س��جى ها�سم" ال�س��بية امل�سابة بت�سوه 
خلق��ي فق��د اأب��دت امتعا�س��ها م��ن �س��لوك بع���ص 
اجلهات جتاه هذه الفئة، مبينة ان اجلانب العالجي 
ا�س��تهلك الكث��ري م��ن م��ردودات العائل��ة املالي��ة. 
مو�س��حة ان ابنتها تعاين من ت�س��وه بيدها اليمنى 
اأخربه��ا بع�ص الطباء باإمكانية عالجه. ورغم كل 
املراجع��ات والتحليالت الطبية تبنّي عجز عالجها 

داخل البلد.
معاهد تاأهيل وتدريب

وا�سرت�س��لت اجللبي: لدينا معاهد العوق الفيزياوي 
ومعاه��د املكفوف��ني، يتلقى الطالب فيه��ا مناهج 
وزارة الرتبي��ة للدرا�س��ة البتدائي��ة. بينم��ا تق��دم 
معاه��د التاأهي��ل املهن��ي مناهج تدريبية خا�س��ة 
بامله��ن الت��ي يت��م تدري��ب املعاق��ني عليه��ا ملدة 
ت�س��عة اأ�س��هر. م�س��رية اىل تقدمي خمتل��ف اخلدمات 
الجتماعي��ة وال�س��حية والرتبوي��ة والتعليمية اىل 
امل�س��تفيدين املعاق��ني من خ��الل )50( معهدا يف 

بغ��داد واملحافظ��ات، مردف��ة: وم��ن اه��م الربامج 
التي تهتم بها الوزارة جتاه امل�س��تفيدين املعاقني 
باجلوان��ب  والهتم��ام  املجتمع��ي  التاأهي��ل  ه��ي 
النف�س��ية لهم وال�س��عي اىل دجمهم يف املجتمع من 
خ��الل تنظي��م دورات تدريبية تتنا�س��ب مع درجة 
عوقه��م وامكاناته��م الذهني��ة، لفت��ة اىل لق��اءات 
مع اأولياء الأمور وذل��ك لإ�رصاكهم يف عمل الور�ص 
لغر�ص الو�س��ول اىل اف�سل �سيغ للتعامل وتاأهيل 

املعاقني وحت�سني حالتهم النف�سية والجتماعية .
 القانون والد�ستور واملعاق

عل��ى الرغ��م م��ن اق��رار الربمل��ان لقانون ي�س��من 
حق��وق املع��اق وح�س��ب م��ا ن���ص علي��ه الد�س��تور 
العراق��ي بتوف��ري فر���ص عم��ل بن�س��بة )%5( م��ن 
الوظائف احلكومية اإىل ذوي الحتياجات اخلا�سة 
)املعاق��ني( نظ��راً اإىل كرته��م،  لك��ن م��ا يقول��ه 
الد�س��تور غري ما يقوله الواقع، خا�س��ة يف ال�سنني 
الخ��رية وتزاي��د ح��الت الع��وق وبرت الأط��راف اذ 
يقول "مناف مو�س��ى" الذي ت�س��بب حادث ارهابي 
بب��رت ي��ده اليمنى من الر�س��غ : رغم كل املنا�س��دات 
لغر�ص ايجاد فر�س��ة عم��ل حكومية لكن لالأ�س��ف 
اأغلبها باء بالف�س��ل ان كان ب�س��بب الف�ساد او لعدم 

الهتمام باملعاقني. فيما بنّي "�س��الم ح�س��ني" –
ثالثيني- حا�س��ل على �س��هادة العدادي��ة: فقدت 
كل امل با�س��تمرار احلياة يف البالد يف ظل الو�سع 
احل��ايل. مردف��ًا: ان الهمال ل�رصيح��ة املعاقني مل 
يع��د ممكنًا ال�س��كوت عليه خا�س��ة يف ظ��ل الأزمة 

املالية احلالية وانعكا�سها على �سوق العمل. 
احلالت املر�سية امل�سمولة

وب�س��اأن احلالت امل�س��مولة بالقانون املذكور بني 
ال�س��مري: ان احل��الت امل�س��مولة بالقان��ون ه��ي 
الإعاق��ة احلركي��ة، والإعاق��ة الب�رصي��ة، والإعاقة 
ال�س��معية، والإعاق��ة الذهنية، والإعاقة الع�س��بية، 
والأمرا���ص اجللدية، وامرا�ص الكولجني، والأورام 
وامرا�ص ال��دم، واأمرا�ص اجلهاز الب��ويل، واأمرا�ص 
نق�ص املناعة، ف�سال عن اأمرا�ص اجلهاز التنف�سي، 
واأمرا���ص جهاز الدوران، اأمرا�ص الكبد. موؤكداً على 
ا�س��افة "متالزم��ة داون" اىل احل��الت اخلا�س��ة 
امل�س��مولة بالقان��ون وذل��ك م��ن خ��الل م�س��ادقة 
اع�س��اء جمل�ص ادارة الهيئة الذي عقد يوم اخلمي�ص 
املواف��ق 2016-7-28 ، م�س��ددا عل��ى ���رصورة 
التثقيف والتن�س��يق الإعالمي بعمل الهيئة والفئات 
امل�س��مولة باملع��ني املتف��رغ والإج��راءات الواجب 
القي��ام به��ا اثن��اء التق��دمي. لفت��ًا اىل ان الفئ��ات 
امل�س��مولة للمع��ني املتف��رغ بامل��ادة )19(  م��ن 
القان��ون  رقم 38 ل�س��نة 2013 يت��م حتديدها من 
خالل درجة العجز التي حتول دون تلبية متطلبات 
حياته��م العادي��ة واحتياجاته��م م��ن قب��ل اللجنة 
الطبية املخت�س��ة بذلك، وتخ�س��ي�ص معني متفرغ 
لكل حالة ملالزمة املعاق وق�س��اء حاجاته ب�س��كل 

م�ستمر.
3 ماليني معاق يف العراق

 )WHO( تقدر اإح�س��اءات جلنة ال�سحة العاملية
ومنظم��ة )الهن��در انرتن�س��نل( وج��ود )3( مالي��ني 
مع��اق يف الع��راق ل ياأخذون دوره��م يف املجتمع 
ويف عملي��ة اإع��ادة بناء العراق اجلدي��د. منوها اىل 
اتفاقي��ة دولية لالإعاقة اأقرته��ا المم املتحدة عام 
2008 والتزم��ت به��ا ) 175 ( دولة، وان العراق 
ان�س��م له��ا موؤخرا. موؤك��دا حاجة الع��راق لالإ�رصاع 
بق��رار ت�س��كيل الهيئ��ة الوطنية الت��ي تدر�ص حقوق 
املعاق��ني، والت��ي �س��تاأخذ عل��ى عاتقه��ا متابع��ة 
وتوف��ري م��ا يحتاج��ه الن�س��ان املع��اق يف العراق 
م��ن �س��حة وتاأهي��ل وتعليم و�س��كن ونق��ل وعالج 
وتوفري فر�ص العمل ومتكني الأ�س��خا�ص املعاقني 
من اإكمال الدرا�سة، هذا ما ن�ست علية املادة )32( 
من د�ستور العراق التي تن�ص على رعاية املعوقني 

وتكفل تاأهيلهم يف املجتمع. 
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يف الكثري من 
التقاطعات واإ�شارات 

املرور، ثمة اأطفال 
و�شبيان فقدوا 

اأيديهم اأو اأرجلهم 
ب�شبب اأعمال 

اإرهابية او ت�شوهات 
خلقية منهم ال�شبي 

"�شجاد" الذي 
فقد يده يف اأحد 

االنفجارات يف حي 
العامل.
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