
وذك��رت ال�س��فارة يف بيان تلقت��ه "اجلورنال"ان 
"امل�س��اريع تخ���ص ق�س��ايا مث��ل حق��وق املراأة 
وامل�ساحلة والأمن والعدالة ومتول هذه امل�ساريع 
من �س��ناديق الربامج مببلغ اإجم��ايل قدره 000 

245 جنيه اإ�سرتليني".
 وبح�سب ال�سفارة فان امل�ساريع هي:

الن�س��اء تبن��ي اجل�س��ور: امل�س��احلة احلقيقية من 
خ��ال امل�س��اركة ال�س��املة يف �سيا�س��ة نين��وى: 
و�س��يعزز ه��ذا امل���روع ويدع��م امل�س��احلة يف 
نين��وى من خال امل�س��اركة ال�سيا�س��ية ال�س��املة 

للمراأة.
دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية على قرار 
جمل���ص الأمن رقم 1325 ب�س��اأن املراأة وال�س��ام 
والأمن: و�س��يدعم ذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية 
العراقي��ة ب�س��اأن قرار جمل���ص الأمن رق��م 1325 
ب�س��اأن امل��راأة وال�س��ام والأمن من خ��ال زيادة 
التفاهم والوعي ون�س��اط الوزارات املخت�س��ة يف 

جميع اأنحاء العراق واإقليم كرد�ستان العراق.
ت�س��جيع ا�س��تخدام الن�س��خة الثاني��ة املنقحة من 
الربوتوك��ول ال��دويل ملن��ع العن��ف اجلن�س��ي يف 
حالت النزاع: و�سي�س��اعد ذلك على تعميم الطبعة 
الثاني��ة املنقح��ة م��ن الربوتوك��ول ال��دويل ملنع 
العن��ف اجلن�س��ي يف ح��الت الن��زاع م��ن خ��ال 
موؤمت��رات ملزودي اخلدم��ات واجتماعات الفريق 

التوجيهي لل�سبكة.
زيادة الت�س��امح وتعزيز مبادئ بناء ال�س��ام بني 
الفتي��ات يف نين��وى: ويه��دف هذا امل���روع اإىل 
زيادة الت�س��امح وتعزيز مبادئ بناء ال�س��ام بني 

الفتيات يف نينوى من خلفيات عرقية متنوعة.
تفعيل املعاهدات الدولية واآليات حقوق الإن�سان 
يف الع��راق: و�سي�س��عى ه��ذا امل���روع اإىل تفعيل 
املعاه��دات والآلي��ات الدولي��ة حلق��وق الإن�س��ان 
ب�س��كل كام��ل داخ��ل العراق، م��ع الرتكيز ب�س��كل 

خا�ص على حمافظات بغداد وكرباء واملثنى.
وق��ال متح��دث با�س��م اململك��ة املتح��دة: "نعمل 
عل��ى دعم حقوق الإن�س��ان يف جميع اأنحاء العامل 
وتظهر ه��ذه امل�س��اريع الت��زام اململك��ة املتحدة 

بحقوق الإن�س��ان يف جميع اأنحاء العراق، و�سوف 
حت��دث فرق��ا ملمو�س��ا مب��ا يف ذل��ك املج��الت 
ذات الأولوي��ة مث��ل امل�س��اركة ال�سيا�س��ية للمراأة 

وامل�ساحلة وقانون حقوق الإن�سان ".
وق��د وافق جمل���ص الربنامج على هذه امل�س��اريع 

بعد عملية تقدمي عرو�ص مفتوحة وتناف�سية.

فقد جند الكثر من املواطنني اعتادوا ال�س��ر يف ال�سارع ولي�ص 
على الر�س��يف الذي امتاأ من ب�س��ائع املحات والب�سطيات اإذ 
ان اأغل��ب مدن الع��امل تهتم احلكومات وال�س��عوب مبظهر مدنها 
وبجمالية حدائقها و�س��وارعها وا�س��واقها وهذا ياأتي من حالة 
الرق��ي التي لديها لك��ن الأمر يف العراق يختل��ف متاما فمظهر 
مدنن��ا بائ�ص ج��داً حيث التجاوزات على ال�س��وارع والر�س��فة 
وال�س��احات العامة وال�س��واق وكاأننا نعي�ص يف باد غر باد 
الرافدين التي متتلك ح�س��ارة عريقة امتدت اآلف ال�سنني وعن 
هذا املو�س��وع حتدثت الينا �ريحة من املجتمع العراقي وعن 
معاناتها من هذه الظاهرة. اإذ ت�س��هد الطرق الرئي�س��ة والفرعية 
ملدينة بغداد انت�س��ارا كبرا لأعداد هائلة من الباعة املتجولني 
املنت�ري��ن على الأر�س��فة  مم��ا  يعيق حركة امل��ارة من جهة 
وحرك��ة الك��وادر الفني��ة لع��ادة تاأهي��ل  املدين��ة م��ن خ��ال 
تنفي��ذ م�س��اريع البنى التحتي��ة ، وتعيق كذل��ك تقدمي اخلدمات 
البلدي��ة الت��ي ت�س��عى اىل القي��ام بحم��ات التنظي��ف اليومية 
لرف��ع النقا���ص والنفايات من جهة اخ��رى ،يف حني ان كثرا 

م��ن هوؤلء املتجاوزين هم ا�س��حاب عوائل ومعي�س��تهم تعتمد 
عل��ى هذا العمل . واو�س��ح املتحدث با�س��م المان��ة حكيم عبد 
الزهرة ان "مو�س��وع التج��اوزات لي�ص باجلديد فهو مو�س��وع 
وا�س��ع ومعق��د وحل��د الن كحل��ول حقيقي��ة لتوج��د وجميعها 
موؤجلة"،م�س��را اىل ان "اخلط��وات التي مت التفاق عليها خال 
ال�س��هر املا�س��ية تن�ص على حماولة ايقاف التجاوزات وعدم 
ال�س��ماح بحدوث جتاوز جديد وايق��اف التجاوز للحظة الراهنة 
بالتن�س��يق مع قي��ادة عمليات بغداد". وا�س��اف عبد الزهرة،ان 
"هناك تاأكيدات بخ�س��و�ص عدم ال�سماح على اي جتاوز على 
امل�س��اريع وحل م�س��كلة املتجاوزين مل يب��داأ بعد"،لفتا اىل ان 
"الولوية يف الوقت احلايل ايقاف التجاوزات على امل�س��اريع 

بالعا�سمة".
وب��ني،ان "فيما يخ�ص التجاوزات ال�س��كنية الن ل ندخل فيها 
على اعتبار ان هوؤلء النا�ص يحتاجون اىل بديل"،مو�س��حا ان 
"�س��غلنا ال�س��اغل هو منع التجاوز على الر�سفة ومنع تقطيع 

الرا�سي".
اما مدير اإعام بلدية بغداد زياد جا�سم قال فيما يخ�ص حالت 
التجاوز على الر�سفة وال�ساحات العامة فهذا خمالف للقوانني 

م��ن قب��ل مديرية البلدي��ات العامة وان هناك حما�س��بة لهوؤلء 
املتجاوزين الذين يفرت�س��ون الر�س��فة وال�س��وارع املخ�س�سة 
للبلدية وللمارة وهناك حمات م�ستمرة لزالة هذه التجاوزات 
وهناك عقوبات �س��ارمة حددتها اللجنة القت�س��ادية لامانة 
العام��ة ملجل���ص ال��وزراء ومنه��ا فر���ص غرامات مالي��ة تقدر 
ب500 ال��ف دين��ار عراق��ي. واكم��ل زي��اد  دائما تاأت��ي  الينا 
الكث��ر من ال�س��كاوى �س��د ه��وؤلء الباع��ة وعدم وج��ود طريق 
�س��الك للمواطنني يف ال�س��ر اثناء جتواله��م يف مناطق املدينة 
والحياء مما ي�س��طر املواط��ن اىل النزول يف حو�ص ال�س��ارع 
وهذا يعر�س��ه اىل حوادث قد تكون حوادث الده�ص او ما�س��ابه 
ذلك وهذه ال�س��كاوى اأُخ��ذت بنظر العتبار وهن��اك قوة مهيئة 
لزالة التجاوزات املوجودة على الر�سفة وال�سوارع بالتن�سيق 
م��ع قائم مقام املحافظة ا�س��افة اىل ���رورة مفاحتة جمل�ص 
املحافظ��ة بت�ري��ع قان��ون يخ���ص الغرامات وق��د مت ت�ريع 
قان��ون يف الي��ام القليل��ة املا�س��ية بغرامات تب��داأ ب50 الف 
وتنتهي ب5 مليون ولكن اىل الن مل ن�س��تلم التعليمات بالعمل 
به و�سن�س��تلم العمل به يف اليام القليلة القادمة وقد ت�س��دينا 
يف الي��ام املا�س��ية حل��الت ع��دة كان منه��ا هتافات با�س��م 

النظام البائد.قالت امانة العا�س��مة بغداد،الربعاء،انه لتوجد 
حلول حقيقية يف الوقت احلايل حلل م�سكلة التجاوزات ون�سعى 
ليقافها بالتن�سيق مع عمليات بغداد. من جانب اخر اثار قيام 
اأمان��ة بغ��داد باإزالة التجاوزات ل�س��حاب "الب�س��طات" موجة 
غ�س��ب عارم��ة لآهايل منطقة الكرادة و�س��ط العا�س��مة بغداد . 
وقطع الآهايل الطرق العامة والرئي�س��ة يف الكرادة اثر ردة فعل 
لإزالة "الب�س��طات" من ال�سوارع وتدمر بع�ص واجهات املحال 
التجاري��ة من قبل اأمانة بغداد . وق��ال احد مواطني الكرادة اإن 
"امان��ة بغداد قامت باأمر مفزع لل�س��كان بعد منت�س��ف الليل 
له��دم وازال��ة بع�ص الب�س��طات واملحال التجارية يف م�س��هد ل 
يخل��و من الرعب وقطع الرزاق ".  وبح�س��ب مقطع فيديو يظهر 
ا�سحاب "الب�سطات" وهم يقطعون ال�سارع الرئي�سي يف الكرادة 
و�سط بغداد، بعد اإزالة "ب�سطياتهم" من قبل اأمانة بغداد. ويظهر 
الفيديو، احتجاج اأ�سحاب املحال التجارية و"الب�سطّيات" �سد 
عملية رفع التجاوزات والأك�ساك التجارية يف منطقة الكرادة . 
ي�س��ار اىل ان جمل�ص الوزراء �س��وت يف وقت �سابق على تكليف 
الق��وات المنية مبهام ازالة التجاوزات على عقارات وارا�س��ي 

واماك الدولة.  

السكك الحديد توجه بتسيير قطار بين كربالء 
والبصرة كل أربعاء 

بغداد � اجلورنال  مدير عام ال�سكك احلديد، �سام جرب �سلوم، الربعاء، بت�سير قطار كل 
يوم اأربعاء من حمطة الب�رة اىل حمطة كرباء ذهابا واإيابا بالتن�سيق بني ق�سم النقل 
والت�س��غيل و�ركة املحمداوي لل�س��ياحة يف حمافظة الب�رة ب�سعر اجمايل قدره ثاثة 
ماي��ني دين��ار.  وقالت مديرية ال�س��كك احلديد يف بي��ان لها اطلعت علي��ه "اجلورنال" 
، ان "�س��لوم وج��ه بت�س��ير قط��ار من حمطة الب���رة اىل حمطة كرباء بالتن�س��يق بني 
ق�سم النقل والت�سغيل يف مقر ال�ركة و�ركة املحمداوي لل�سياحة يف حمافظة الب�رة 
ب�س��عر اجمايل قدره ثاثة مايني دينار ذهابا وايابا". وذكرت انه "يتم ت�س��ير القطار 
يوم الربعاء من كل ا�سبوع وملدة �سهر على �سبيل التجربة"، م�سرة اإىل انه "يغادر من 
حمطة قطار الب�رة ال�س��اعة )10/00( ليا والعودة من حمطة قطار كرباء املقد�س��ة 
ي��وم ال�س��بت ال�س��اعة )10/00(لي��ا".  واأ�س��افت، ان "املتعه��د يقدم كاف��ة اخلدمات 
للزائري��ن اثناء الرحلة ف�س��ا عن تهيئ��ة عجات تنقل الزائرين م��ن حمطة كرباء اىل 
املقام��ني الطاهرين على ان يتم العمل بال�سعارال�س��ائدة يف ال�ركة وفق نظام تعرفة 
تذاكرامل�س��افرين، حيث تكون قيمة حجز تذكرة �رير منام درجة اوىل 25 الف دينار، 
اما �س��عر تذكرة منام درجة ثانية 20 الف دينار، بينما �س��عر تذكرة املقعد ال�س��ياحي 
درجة اوىل ع�رة الف دينار، اما �سعر تذكرة املقعد ال�سياحي درجة ثانية تكون �سبعة 

الف دينار".

القبض على مجموعة متهمين بالتالعب 
بالسجل الدائمي لعقارات بابل

التربية توجه الصحة بمواجهة األمراض 
المنقولة قبل بدء العام الدارسي 

بغ��داد � اجلورن��ال: اأعلن��ت حمكمة حتقي��ق احللة،الربعاء،ع��ن القب�ص عل��ى متهم قام 
بتزوير ال�سجل الدائمي ملديرية عقارات بابل بال�سرتاك مع اآخرين بغية ال�ستحواذ على 
جمموعة من العقارات. وقال القا�س��ي عبد ال�س��تار برقدار املتحدث الر�س��مي ملجل�ص 
الق�ساء الأعلى يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، اإن"حمكمة حتقيق احللة �سّدقت 
اعرتافات متهم بال�س��تحواذ على عقارات عائدة للدولة بعد تزويره �س��فحات ال�س��جل 
الدائمي ملديرية الت�سجيل العقاري يف بابل بال�سرتاك مع موظفني يف املديرية". وعن 
اآلية التزوير،اأ�س��اف برقدار اأن "املتهم يقوم بجلب �س��فحات مزّورة لل�س��جل الدائمي 
مع �سورة قيد العقار اإىل املديرية العامة للت�سجيل العقاري ويقوم بل�سقها يف ال�سجل 
الأ�سلي". ويتابع برقدار اأن "املتهم يقوم باإكمال معاملة الت�سجيل عن طريق �سخ�ص 
اآخر غالبًا ما يكون من املتعففني والفقراء م�س��تغا �س��عف مقدرته املادية ليتعهد اأن 
العقار يعود له وبح�س��ور �س��هود". واأكمل اأن "ال�س��خ�ص الأخر بعد ح�سوله على ال�سند 
الدائم��ي يق��وم ببيع العقار مببلغ زهيد جدا يرتاوح ب��ني )3-1( مايني دينار اإىل اأحد 
الأ�س��خا�ص امل�س��رتكني بالتزوير، ومن ثم يقوم الأخر ببيعه ب�سعر ال�سوق". واأفاد باأن 
اأوامر قب�ص  اأعلنت القب�ص على متهمني واأحدهم مت احلكم عليه، واأ�سدرت  "املحكمة 

بحق الآخرين".

بغ��داد � اجلورن��ال  وج��ه وزير الرتبي��ة حممد اقبال ،اليوم الأربعاء،الق�س��ام اخلا�س��ة 
بال�س��حة والبيئ��ة التابعة للمديريات العامة كافة بال�س��يطرة عل��ى المرا�ص املنقولة 
عن طريق املاء ومنها مر�ص الكولرا يف مواجهة لي طارى قبل البدء العام الدرا�س��ي 
اجلدي��د والتهي��ى ل��ه .  وق��ال املكت��ب العام��ي للوزي��ر انه اك��د على ���رورة جتهيز 
املدار�ص باملاء ال�س��الح لا�س��تهاك الب���ري ومراقبة خزانات املياه وذلك لل�س��يطرة 
عل��ى المرا���ص املنقولة عن طريق املاء ومنها ال�س��هال الوبائ��ي ) الكولرا ( ، كما مت 
توجيه ادارات املدار�ص بالهتمام بلجان ا�س��دقاء البيئة وال�س��حة املدر�س��ية وتفعيل 

دورها يف ال�سامة داخل املدر�سة .

اأكد النائب عن حمافظة الب�رة فالح اخلزعلي، الأربعاء، 
احلكومة الحتادية غر من�س��فة مع املحافظة واأبناءها، 
واملعلم��ني  املدر�س��ني  خدم��ات  اإنه��اء  م��ن  م�س��تغربا 
املتعاقدي��ن مع دي��وان حمافظة الب���رة البالغ عددهم 
قراب��ة )2000(. وق��ال اخلزعل��ي يف ت�ري��ح �س��حفي، 
ان "احلكوم��ة الحتادي��ة غ��ر من�س��فة مع الب���رة وان 

جلانه��ا الت��ي ح���رت اىل املحافظة كر�س��ت املظلومية 
ومل تن�س��فها"، مبينا ان "المانة العامة ملجل�ص الوزراء 
وا�س��تنادا اىل موافقة رئي�ص جمل�ص الوزراء �س��كلت جلانا 
مبوج��ب اأم��ر دي��واين تاأخ��ذ ه��ذه اللج��ان عل��ى عاتقها 
الب���رة"  يف  املرتدي��ة  اخلدمي��ة  الأو�س��اع  معاجل��ة 
واأ�ساف انه "يف احلادي والع�رين من �سهر اب املا�سي 
والتق��ى  الب���رة  امل�س��كلة حمافظ��ة  اللج��ان  وف��د  زار 
باملحاف��ظ وكال��ة وم��دراء الدوائر واطلع ع��ن قرب على 

حج��م املعاناة والأو�س��اع اخلدمية، وكن��ا ناأمل اأن جتد 
هذه اللجان احللول املنا�س��بة للم�س��اكل الأ�سا�س��ية التي 
من بينه��ا ا�س��تحقاقات الب��رتودولر ودي��ون املقاولني 
وعق��ود املوظفني يف وزارة الرتبية والبلديات واملجاري 
واأي�س��ا ا�ستثناء حمافظة الب�رة من قرار الأمانة العامة 
ملجل�ص الوزراء رقم 347 ل�س��نة 2016 الذي اأوقف جميع 
امل�س��اريع". وعرب اخلزعلي عن ا�س��تغرابه من "تو�سيات 
اللج��ان امل�س��كلة مبوج��ب الم��ر الدي��واين التي اأو�س��ت 

باإنه��اء خدم��ات املدر�س��ني واملعلم��ني املتعاقدي��ن مع 
دي��وان حمافظة الب���رة البالغ عددهم قراب��ة )2000( 
موظ��ف وع��دم جتدي��د التعاق��د معه��م لل�س��نة الدرا�س��ية 
التخ�سي�س��ات  ( بحج��ة ع��دم توف��ر   2017 -2018 (
ولل�س��نة  الحتادي��ة  "احلكوم��ة  ان  مو�س��حا  املالي��ة"، 
الثاني��ة على التوايل تطعن باملوازن��ة العامة والتي فيها 
ا�س��تحقاقات مهم��ة ملحافظة الب�رة منه��ا البرتودولر 

ون�سبة 50% من الإيرادات املتحققة"،

اأعلن��ت وزارة النق��ل، الأربع��اء، اأن  املراقبني 
ا�س��تمرار  واك��دوا  ا�رابه��م  انه��وا  اجلوي��ني 
حرك��ة الج��واء العراقي��ة. وقالت ال��وزارة يف 
بيان تلقت "اجلورنال" ن�س��خة منه، اإن "وزير 
النق��ل كاظم فنجان احلمامي، بحث واأع�س��اء 
من جلنة اخلدمات النيابية، اإيجاد حا جذريا 
اأن  واأ�س��افت،  اجلوي��ة".  الرقاب��ة  ملو�س��وع 
"املجتمع��ني ناق�س��وا اإجراءات ال��وزارة جتاه 
وامكاني��ة  ومطاليبه��م  اجلوي��ني  املراقب��ني 
حتقيقه��ا، وجرى اباغ املراقبني مبا متخ�ص 
عن��ه الجتماع ومت انه��اء ال�راب بناء على 
التو�س��يات التي �سدرت من الجتماع ونقلت 

اإليهم". 

ك�س��فت هيئ��ة النزاه��ة، الأربعاء، عن �س��دور 
حك��ٍم وجاه��يٍّ بح��قِّ رئي�ص جمل���ص حمافظة 
الب�رة �س��باح ح�س��ن حممد البزوين يق�س��ي 
باحلب�ص ال�سديد مدَّة ثاث �سنواٍت ا�ستناداً اإىل 

ة 319 عقوبات. اأحكام املادَّ
وقال��ت دائ��رُة التحقيق��ات يف الهيئة بح�س��ب 
ن�س��خة  "اجلورن��ال"  تلق��ت  لاأخ��رة  بي��ان 
من��ه، اإن "املحكم��ة و�س��لت للقناع��ة الكاملة 
؛  باإدانة رئي�ص جمل�ص الب�رة �س��باح البزوينِّ
ل�ستفادته من اإحدى ال�ركات الأهليَّة مقابل 

اإحالته عدداً من امل�ساريع اإىل تلك ال�ركة".
واأ�س��افت الدائرة، اأن "املحكم��ة قرَّرت احلكم 
علي��ه باحلب���ص ال�س��ديد ُم��دَّة ث��اث �س��نواٍت 
��ة حكمًا  ة احلكميَّ ا�س��تناداً اإىل مقت�س��ى امل��ادَّ

وجاهيًا قابًا للطعن والتمييز".

نائب بصري: الحكومة االتحادية غير منصفة مع المحافظة

السفارة البريطانية تعلن تمويل مشاريع لدعم حقوق اإلنسان في العراق

وسط اعتراض المتضررين وترحيب بعض األهالي.. أمانة بغداد تزيل التجاوزات عن وجه العاصمة

المراقبون الجويون ينهون 
إضرابهم ويؤكدون استمرار 

حركة األجواء العراقية

صدور حكم بالحبس الشديد 
بحق رئيس مجلس البصرة 

صباح البزوني

بغداد – الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد_ متابعة

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة 

فقدت �شوارع بغداد احرتام 
النا�س لها ب�شبب التعدي على 

ار�شفتها ب�شكل ال يقبله ال�شرع 
والعرف والقانون وا�شتبيحت 

كل حقوق املواطن يف حقه 
بال�شري على الر�شيف حماية 

لنف�شه من العجالت وال�شيارات 
فاليوم من منا اليحب ان مي�شي 

على الر�شيف ويذهب اىل 
ال�شوق ومن منا ال يحب ان 

يرى ال�شوارع نظيفة واليرى 
االزدحامات واالو�شاخ التي 

ترمى يف ال�شارع 

قالت ال�شفارة 
الربيطانية،انها �شتمول 
عددا من م�شاريع حقوق 

االإن�شان يف العراق خالل 
الفرتة2017-2018  

بهدف العمل مع ال�شركاء 
املحليني والدوليني لدعم 

االأولويات الرئي�شية 
حلقوق االإن�شان يف 

العراق.
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