
 
واو�سح املتح��دث الر�سمي با�س��م وزارة التخطيط 
املكت��ب  اورده  بي��ان  يف  الهن��داوي  عبدالزه��رة 
االعالم��ي يف ال��وزارة واأطلعت علي��ه "اجلورنال" 
اأن،"امل�س��ح الوطن��ي لالعاق��ة مل ي�سمل حمافظتي 
نين��وى واالنب��ار ب�سبب ظروفهم��ا االمنية" م�سرياً 
اىل ان امل�سح اأعتمد على  جمموعة من اخل�سائ�ص 
وال�سحي��ة  الدميوغرافي��ة  اخل�سائ���ص  وه��ي 

والتعليمية والعملية للفرد املعاق .
هن��اك  ان  اظه��رت  امل�س��ح  نتائ��ج  ان  واأ�س��اف 
)1.878( ملي��ون ا���رة يعاين اح��د افرادها نوعا 
واح��دا او اكرث من الع��وق من ان��واع االعاقة التي 
ت�سم��ل )النظ��ر ، ال�سمع ، احلركة ،الفه��م واالدراك ، 
التوا�س��ل ، العناي��ة الذاتي��ة( ، وت�س��كل ن�سب��ة تلك 

اال�ر )75%( يف احل�ر و)25%( يف الريف .
ولف��ت الهنداوي اإىل ان املعاق��ن يتوزعون بواقع 

)770( الف من الذكور وبن�سبة )57%( من جمموع 
املعاقن و)580( الف من االناث ي�سكلن مان�سبته 
)43%( الفت��ًا اىل ان العا�سمة بغداد كانت االعلى 
يف ع��دد املعاقن اذ بلغ��ت ن�سبته��م فيها )%27( 
، تلته��ا الب���رة بن�سب��ة )12%( ، فيم��ا قارب��ت 
بع���ص املحافظ��ات املعدل العام مث��ل حمافظتي 
وا�س��ط والنجف وتنخف�ص الن�سب��ة مبقدار نقطتن 
مئويت��ن عن املعدل الع��ام يف حمافظتي مي�سان 
واملثن��ى فيما جت��اوزت الن�سبة امل�ست��وى الوطني 

يف باقي املحافظات .
 واأ�سار اإىل ان اعلى ن�سبة كانت للمعاقن باحلركة 
وبلغ��ت )42%( ، ج��اءت بعدها االعاق��ة يف الفهم 
واالدراك وبن�سب��ة )21%( ، فيم��ا كان��ت اقل انواع 
الذاتي��ة وبن�سب��ة قارب��ت  العناي��ة  االعاق��ة ه��ي 

ال�)%6(.
وتابع الهن��داوي ، ان نتائج م�سح االعاقة الوطني 
اظه��رت التح��اق )35%( م��ن املعاق��ن بعم��ر 6 
�سن��وات فاك��رث بنظ��ام تعليم��ي وهن��اك )%2.5( 

م��ن املعاق��ن ملتحق��ن بنظ��ام تاأهيل��ي ، ام��ا 
غ��ري امللتحق��ن بالدرا�س��ة فقد جت��اوزت ن�سبتهم 
ال���)62%( بقليل .. وبلغت ن�سبة املعاقن العاملن 
بعم��ر 10 �سنوات فاكرث )9%( ام��ا ن�سبة املعاقن 
العاطلن عن العم��ل وممن �سبق لهم العمل فكانت 
طفيف��ة جدا حوايل )1.5%( ، وان اعلى ن�سبة كانت 
للمعاق��ن غ��ري العامل��ن والبحث��ون ع��ن عمل اذ 
بلغ��ت ح��وايل )88%(، م�سيف��ا ، ان ن�سب��ة اعال��ة 
املعاق��ن من قبل احد اف��راد اال�رة بلغت )%68( 
، تليه��ا ن�سبة املعاقن الذين يعيلون انف�سهم وهي 
)15%( يف ح��ن �سكل��ت ن�سبة اإعال��ة وزارة العمل 
وال�سوؤون االجتماعية )11%( .. الفتا اإىل ان امل�سح 
الوطن��ي لالعاقة جرى تنفيذه ع��ر وكالء احل�سة 
التمويني��ة يف جمي��ع املحافظ��ات الت��ي �سمله��ا 
امل�س��ح اذ مت توزي��ع اال�ستم��ارة اخلا�س��ة بامل�سح 
لل��وكالء كافة وهم قاموا بدوره��م بتوزيعها على 
اال�ر به��دف ملئه��ا بالبيان��ات املطلوبة وكانت 

ن�سبة اال�ستجابة من قبل اال�ر ن�سبة عالية جدا .

وو�س��ف "علي" كيف انه وعائلته بالكاد ا�ستطاعوا النجاة من 
املعركة القا�سية بن القوات احلكومية واالرهابين من تنظيم 
داع���ص، حي��ث انهار �سقف اخ��ر بيت اجتهو ل��ه، ب�سبب الق�سف 
اجلوي. م�سببا احتجازه��م وا�سابتهم بال�سعال واالختناق من 
الدخان واحلطام. م�سيفا "لقد بقينا حمتجزين حتت االنقا�ص 
لع��دة ايام، بعده��ا �سمعنا ا�سوات الق��وات االمنية العراقية يف 

اخلارج، عندما اخرجونا ال اتذكر �سوى رك�سنا نحوهم".
من جهة اخرى، تكلمت "مهجة حممود"، وهي امراأة هاربة مع 
اخواته��ا واطفالهم ال�سبعة، حول حماولتهم الو�سول اىل حافة 
النهر التي ا�ستمرت ا�سبوعا كامال، بال طعام وال �سقف ياأويهم، 
متوقفن عند كل ب�سع كيلومتلرات خوفا من الق�سف اجلوي. و 
قالت "كانت الطرق مليئة بجثث االطفال الذين لقوا حتفم قبل 

عبورهم النهر، كنت اطلب من اطفايل اغالق اعينهم كلما راأيت 
جثة هامدة يف مكان ما".

واف��ادت ال�سحيف��ة ان مالم��ح الهاربن كان��ت تعتليها خيبة 
االم��ل، التع��ب، اجلوع والعط���ص. وفور و�سولهم ه��رع االطباء 
لعالجهم وم�ساعدتهم، وقال "عامر ابراهيم" وهو احد االطباء، 
اإن:"مهمت��ي ه��ي فح���ص الوا�سلن م��ن النازح��ن، وان ا�سوء 
االمرا���ص هي اجلفاف و�س��وء التغذية، حيث يت��م ربط ا�رطة 
خ���راء حول الذي��ن حالتهم لي�ست ب�سيئة للغاي��ة، لكن حاليا 
جمي��ع الذين فح�سناه��م ح�سلوا على ا�رط��ة �سفراء وحمراء 

ت�سري اىل متو�سط اخلطورة و�سديد اخلطورة".
ام��ا يف املدين��ة القدمي��ة، قال��ت الق��وات االمنية،"بع��د انتهاء 
املعركة وق�سف اخر معقل لداع�ص، دخلنا اىل املدينة، ووجدنا 
جث��ث الدواع���ص يف كل مكان، ث��م ظهر بع���ص عنا�ر داع�ص 
املختبئ��ن، كان��وا كالنم��ل، كثريين الع��دد، كلما قتلن��ا واحدا 

منه��م يظه��ر اخ��رون، وترى جث��ث الن�س��اء املرتدي��ات احزمة 
نا�سف��ة حت��ت االنقا���ص، ال ميك��ن ان يكون اي احد م��ن هوؤالء 
ان�سان��ا". وا�س��ارت ال�سحيفة اىل ان اح�سائي��ات منظمة االمم 
املتح��دة �سجلت تدمري 5.800 مبنى من مباين مدينة املو�سل 
بالكام��ل، وت�رر 3.100 مبنى بن�سب��ة 60%. وعند ال�سري يف 
املدين��ة املح��ررة ت��رى بحر م��ن االنقا���ص، واث��ار الر�سا�ص 
عل��ى كل حائط، مع بع�ص ا�س��الء ب�رية يف هذه الزاوية وتلك، 
من االعل��ي ت�ستطيع روؤية خمطط املدين��ة رغم تهدم جدرانها، 
ت��رى بيوت املواطن��ن الن�سف مدمرة ك�"بي��ت الدمى"، الهواء 
ملوث برائحة املتفجرات واجلث��ث املنتظرة انت�سالها من حتت 
االنقا�ص. واكدت ال�سحيفة ح�سب تقرير منظمة االمم املتحدة، 
ان جهة املو�سل الغربية حتتوي على 54 حي �سكني، 15 منهم 
ته�سموا بن�سبة 95%، و 23 حي تدمروا بن�سبة 78%، مع ت�رر 
البقي��ة. ونوهت االمم املتحدة ان "اغلب املواطنن املحتجزين 

ب��ن انقا���ص املو�سل هم اطف��ال، ن�ساء، وكب��ار ال�سن، ومنهم 
م��ن مل ي�ستطع عبور النهر و�سوال اىل القوات االمنية". وختمت 
ال�سحيف��ة تقريره��ا بالتكل��م ع��ن مناط��ق ت�سجي��ل معلومات 
النازح��ن، حن تكلم مرا�سل��و ال�سحيفة م��ع "خالدة ح�سن"، 
46 عام��ا، اح��د ن�ساء املو�س��ل املحتجزات مع �ست��ة من افراد 
عائلته��ا م��ن قبل داع���ص، ح��ن قال��ت "احتجزونا م��ع ن�ساء 
داع���ص االجنبيات الهاربات يف قبو من��زل، اخرونا الدواع�ص 
انه��م �سيقتلوننا يف حال اكت�سافهم اي تخطيط للهرب، وبعدها 
بي��وم مت ق�سفنا، بقي��ت بال وعي حتى و�س��ول القوات االمنية 
الخراجن��ا، ان بقائ��ي على قيد احلي��اة ملعجزة، لك��ن لالأ�سف، 
ه��ذا االم��ر مل ي�ري عل��ى جميع اف��راد عائلتي، بعدم��ا  ركود 
الغب��ار، راأي��ت والدتي واخت��ي يفارقان احلياة ام��ام عيني، مل 
ا�ستط��ع حتريك �ساكن��ا ب�سبب االنقا�ص، لن ان�س��ى تلك اللحظة 

ما حييت".

تشكيل محكمة مسائية لألحوال الشخصية في نينوى

التربية تفتتح مركز محو األمية للنازحات األيزيديات 
في السليمانية

بغ��داد � اجلورن��ال : ق��ّرر جمل���ص الق�س��اء االأعلى ت�سكي��ل حمكمة م�سائي��ة لالأحوال 
ال�سخ�سي��ة يف املو�س��ل تخت���ص باإج��راء عق��ود ال��زواج واحلجج ال�رعي��ة وترتبط 

برئا�سة ا�ستئناف نينوى االحتادية.
وقال القا�سي عبد ال�ستار بريقدار املتحدث الر�سمي ملجل�ص الق�ساء االأعلى يف بيان 
�سحف��ي اإطلعت عليه "اجلورنال"، اإنه "بناًء على مقت�سيات امل�سلحة العامة وبغية 
تق��دمي خدمة ق�سائية اأكر للمواطن املو�سلي تقرر ت�سكيل حمكمة اأحوال ال�سخ�سية 
تابع��ة ملحكم��ة ا�ستئناف نين��وى االحتادية"، مبين��ًا اأن "املحكم��ة تخت�ص باإجراء 

عقود الزواج واحلجج ال�رعية".
واأ�ساف بريقدار اأن "دوام املحكمة الر�سمي يبداأ من ال�ساعة الثانية بعد الظهر وحتى 
ال�سابع��ة م�س��اًء"، م�س��ريا اإىل اأن "ت�سكيلها جاء وف��ق قانون التنظي��م الق�سائي رقم 
)160( ل�سنة 1979 واأحكام قانون جمل�ص الق�ساء االأعلى رقم )45( ل�سنة 2017".
يذك��ر اأن حماك��م نينوى ت�سه��د اإقبااًل وا�سعًا م��ن املواطنن بعد حتري��ر املدينة بعد 

انقطاع عن دور الق�ساء دام نحو عامن.

بغ��داد � اجلورن��ال : افتتحت ممثلية وزارة الرتبي��ة يف ال�سليمانية باإ�راف الوزير 
حممد اإقبال ال�سيديل مركز ملحو االأمية للنازحات االإناث من الطائفة االيزيدية.

واأو�س��ح املكتب االإعالمي اخلا���ص بوزير الرتبية يف بيان �سحف��ي اأطلعت عليه 
"اجلورن��ال" اأن ، "املرك��ز اأفتتح يف منطقة طا�سلوج��ة ، و�سم اكرث من )250( 
دار�سة لهذا العام وملرحلة اال�سا�ص ومت جتهيز املركز بكل امل�ستلزمات ال�رورية 
للتعلي��م من قب��ل وزارة الرتبية وتوفري كادر تعليم��ي متميز،م�سيفًا بان الدرا�سة 

م�ستمرة باملركز واالعداد يف تزايد .
كم��ا �سيتم فت��ح مراكز جديدة م��ع بداية انط��الق الدفعة ال�ساد�س��ة مل�روع حمو 

االمية مع بداية العام الدرا�سي.

التجارة : وصول كميات من الرز إلى مخازن بازوايا 
في الموصل 

بغ��داد � اجلورن��ال : اأعلن��ت وزارة التج��ارة عن و�س��ول �ساحن��ات حمملة مبادة 
ال��رز اىل خمازن بازواي��ا يف املو�سل لدع��م اخلزين وجتهيز العوائ��ل املو�سلية 

وخميمات ايواء النازحن �سمن البطاقة التموينية.
وق��ال مع��اون مدير ع��ام ال�ركة العام��ة لتجارة احلب��وب وع�سو خلي��ة االزمة 
نعي��م املك�سو�س��ي اإن،"ال�ساحن��ات املحملة مبادة ال��رز والواردة م��ن ميناء ام 
ق���ر و�سل��ت اىل �سايلو بازواي��ا بعد توقفها يف ج�ر من��رية املعر الوحيد اإىل 
املو�س��ل ب�سبب خلل فن��ي يف اجل�ر حيث مت التوج��ه اىل املعر واال�راف على 
عب��ور ال�ساحنات بعد التن�سيق م��ع اجلهات املخت�سة بامكانية العبور بعد تاليف 

اخللل الفني يف اجل�ر." 
واأ�س��اف،"مت التوج��ه اإىل اجلانب االأمي��ن وزيارة �سايلو املو�س��ل ودائرة متوين 
املو�سل ودائرة االأ�سواق املركزية ومتابعة حجم االأ�رار الناجمة عن العمليات 
الع�سكري��ة االخ��رية الت��ي �سهدته��ا املحافظ��ة بع��د �سيط��رة الع�ساب��ات داع���ص 
االرهاب��ي على املو�س��ل" ، الفتًا اىل اأنه تك االإطالع عل��ى احلنطة املوجودة يف 
حمط��ة قطار املو�س��ل وا�سدار بع���ص التوجيهات اىل اجله��ات القائمة من اجل 

متابعة مو�سوع احلنطة .

اأتف��ق حماف��ظ بغ��داد املهند�ص عط��وان العطواين مع 
رئا�س��ة ال��وزراء عل��ى ت�سكي��ل اربع��ة جل��ان طارئ��ة 
الع��ادة النظ��ر بامل�ساري��ع املتوقف��ة والي��ة اط��الق 

تنفيذه��ا  وامكاني��ة  له��ا  املالي��ة  التخ�سي�س��ات 
ومناق�س��ة املعوقات وامل�ساكل الت��ي تعرتي العملية 

اخلدمية يف مناطق االطراف ".
وق��ال العط��واين يف بي��ان اورده مكتب��ه االعالم��ي 
واأطلع��ت عليه "اجلورن��ال" اإن املحافظة ومن خالل 

ال��وزراء  ملجل���ص  العام��ة  االمان��ة  م��ع  اجتماعه��ا 
وبح�سور معاون االمن العام ملجل�ص الوزراء بحثت 
مطال��ب املتظاهري��ن يف ق�س��اء احل�سيني��ة وناحية 
اجل���ر وق�س��اء املدائ��ن ا�ساف��ة اىل تق��دمي ���رح 
مف�س��ل ملا تعانيه االق�سية االخ��رى ليتفق الطرفان 

على �رورة اإيج��اد ال�سبل الكفيلة للنهو�ص بالواقع 
اخلدمي لهذه املناطق. 

وا�ساف:"هذه اللجان �ستعم��ل على تذليل املعوقات 
وامل�س��اكل وتدر���ص اإمكانية توفري االم��وال الالزمة 

لتنفيذ تلك امل�ساريع الأغلب مناطق االطراف". 

اك��دت وزارة ال�سح��ة ع��ن خل��و جتم��ع ال�سك��راب 
يف ال�ساح��ة املخ�س�س��ة ل�رك��ة م�ساري��ع الو�س��ط 
يف جمم��ع م�سف��ى الدورة م��ن اي تل��وث ا�سعاعي 
بع��د القيام اج��راء الفحو�سات من قب��ل فرق مركز 

الوقاية من اال�سعاع.
وق��ال امري عل��ي احل�سون مدير عام دائ��رة التوعية 
واالعالم البيئ��ي يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة 
من��ه اإن،"الف��رق الفنية قام��ت باإج��راء امل�سوحات 
اال�سعاعي��ة لتجم��ع ال�سكراب املتواج��د يف ال�ساحة 
املخ�س�س��ة لل�رك��ة واملتكون من نت��اج لتجميع 
انابي��ب بخ��ار وم��اء ومنتج��ات نفطي��ة وخزانات 
وانقا���ص خا�س��ة بالوح��دات االنتاجي��ة لل�رك��ة 
ول�سن��وات عديدة،مبينا انه وبع��د اجراء امل�سوحات 
اال�سعاعي��ة عل��ى ال�سك��راب اثبت��ت نتائج ق��راءات 
االجه��زة احلقلي��ة املحمول��ة عدم وج��ود اأي تلوث 

ا�سعاعي يف ال�سكراب التابع اىل ال�ركة .

تفق��د الوكي��ل االداري ل��وزارة النق��ل احم��د املو�سوي 
�ساح��ة عبا���ص ب��ن فرنا���ص عن��د مدخل مط��ار بغداد 
الدويل وخالل جولته اطل��ع على اجراءات العمل فيها 

والعقبات التي تواجه العاملن هناك. 
واك��د امل�سوؤول��ون عل��ى ه��ذه ال�ساح��ة حاجته��ا اىل 
اال�ساءة اجليدة خالل الليل وادامة مرافقها ال�سحية. 
وزار املو�س��وي اي�س��ا مق��ر عم��ل تك�س��ي بغ��داد الذي 
يقدم خدمته للم�سافرين من خالل العمل امل�سرتك مع 

ال�ركة العامة لنقل امل�سافرين والوفود. 
واك��د ب��اإن �ساح��ة عبا�ص ب��ن فرنا���ص �ستلب���ص حلة 
جديدة وتكون خدماتها املقدمة للم�سافرين توازي ما 
يق��دم لهم بدول االقليم من خالل تهيئة كافة مرافقها 
و�سالتها وذلك من خالل الت�سغيل امل�سرتك مع احدى 
ال���ركات املتخ�س�سة لتكون �سال��ة ا�ستقبال ونقطة 
تفتي�ص تليق مبكانة امل�سافر عر مطار بغداد الدويل .

محافظة بغداد تشكل أربع لجان طارئة إلعادة النظر بالمشاريع المتوقفة 

التخطيط: 1.375 مليون معاق في 13 محافظة تتصدرها بغداد

ناجون من داعش.. مالمح تعتريها خيبة األمل 

الصحة تؤكد إخضاع سكراب 
الحديد في مصفى الدورة 
للمسح االشعاعي المتكامل

النقل تتفقد ساحة 
عباس بن فرناس

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

ترجمة ـ دانيا رافد 

روت �صحيفة "لو�س اجنلو�س 
تاميز" االمريكية، ق�صة جناة 

من  املو�صل  مواطني  "علي" اأحد 
تنظيم داع�س. ونقلت ال�صحيفة يف 
تقريرها الذي ترجمته "اجلورنال" 

عن علي قوله:"انتقلنا اإىل اأربعة 
منازل خمتلفة، ويف كل مرة قامت 

الطائرات بق�صفنا". 

ك�صفت وزارة التخطيط اإن 
عدد املعاقني يف العراق بلغ 

) 1.357( مليون معاق 
ي�صكلون مان�صبته %5 من 

جمموع ال�صكان يف املحافظات 
التي نفذ فيها اجلهاز املركزي 

للإح�صاء امل�صح الوطني 
للعاقة خلل عام 2016 
وهي حمافظات ) كركوك 

 – – بابل  – بغداد  – دياىل 
كربلء - وا�صط - �صلح 

الدين – النجف – الديوانية 
– مي�صان  قار  – ذي  – املثنى 

– الب�صرة(.
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