
وي�ساعد م�رشوع �إعادة �ال�ستقر�ر، وفق �أولويات حتّددها 
حكومسسة �لعسسر�ق و�ل�سلطسسات �ملحليسسة، يف �الإ�سسرش�ع يف 
�إعسسادة تاأهيسسل �لبنسسى �لتحتيسسة �لعامة، وتقسسدمي منح �إىل 
�ملوؤ�س�سات �ل�سغرية، وتعزيز قدر�ت �حلكومات �ملحلية، 
وت�سجيسسع �لعمسسل �ملدين، �إ�سافسسة �إىل توفسسري فر�ص عمل 
ق�سرية �ملدى عرب بر�مج �الأ�سغال �لعامة. وقالت �ملمثلة 
�ملقيمة لربنامسسج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي يف �لعر�ق، ليز 
غر�نسسدي: "�إّن حجم �لدمار يف غربسسي �ملو�سل هو �الأ�سو�أ 
يف �لبالد. ال بّد من �إعادة تاأهيل �سبكات �لكهرباء و�ملياه 
و�ل�سسرشف �ل�سحسسي. كثسسري مسسن �ملد�ر�سسص و�مل�ست�سفيات 
ت�سسرّشر �أو دّمسسر كليسسًا. كمسسا يحتسساج ع�سسرش�ت �الآالف من 
�الأ�سخا�سسص �إىل وظائسسف. �أمامنسسا �لكثسسري مسسن �لعمل، لذ� 
نحن ممتنسسون جد�ً لنيوزيلند� على �ملبسسادرة بامل�ساهمة 
يف هسسذه �ملرحلسسة �ملهمة". و�رّشحسست �لقائمسسة باأعمال 
�سفسسارة نيوزيلند� لدى �لعر�ق، �آنا ريد: "تهّنىء نيوزيلند� 
�ل�سعسسب وقو�ت �الأمسسن �لعر�قيني و�لتحالسسف �لدويل على 
جناحهم �مل�ستمر يف هزميسسة تنظيم د�ع�ص �الإرهابي. �إّن 
��ستعسسادة �خلدمسسات �الأ�سا�سية و�لبنى �لتحتيسسة �أمر بالغ 
�الأهميسسة لتمكني �لنازحسسني جر�ء �لنز�ع مسسن �لعودة �إىل 
منازلهسسم وجمتمعاتهسسم. و�إىل جانب دعمنسسا بناء قدر�ت 
قو�ت �الأمن �لعر�قية، تظهر هذه �مل�ساهمة �الإ�سافية يف 
م�سسرشوع �إعادة �ال�ستقر�ر �لتز�م نيوزيلند� دعم �ال�ستقر�ر 
يف �لعر�ق". ويعمل م�رشوع �إعادة �ال�ستقر�ر، �لذي �نطلق 
يف حزيسسر�ن )يونيسسو( 2015، يف مناطق حمسسّررة حديثًا 
يف حمافظسسات �الأنبسسار و�سسسالح �لدين ونينسسوى ودياىل 
وكركسسوك. وهناك �أكرث من 1200 م�سسرشوع منجز �أو قيد 

�لتنفيسسذ يف 23 موقعسسًا يف هذه �ملحافظسسات ومنذ بد�ية 
�الأزمة، عاد �أكرث من2.2  مليون �سخ�ص �إىل ديارهم.

ك�سسسف �الأمسسني �لعسسام ملجل�سسص �لسسوزر�ء �لعر�قسسّي مهدي 
�لعالق لو�سائل �الإعالم يف 14 حزير�ن/يونيو �ملا�سي، 
�أن �حلكومسسة و�سعسست خطسسة ��سرت�تيجية الإعمسسار مدينة 
�ملو�سل، بعد �لتحرير من تنظيم "د�ع�ص" يف وقت �أعلنت 
فيسسه وز�رة �لتخطيسسط عن خطسسة الإعادة �إعمسسار �ملناطق 
�ملحسسررة �سوف تكلسسف �لعر�ق نحسسو 100 مليسسار دوالر، 

وت�ستمر ملدة 10 �سنو�ت.
باخلطسسة  �سيبسسد�أ  �لعسسر�ق  �إن  �إعالميسسة  م�سسسادر  وذكسست 
�ال�سرت�تيجّية �لتي �أعّدتهسسا خلّية �إد�رة �الأزمات �ملدنية، 
الإعمسسار �ملو�سسسل كاأولويسسة، وذلك �سمن م�سسرشوع طويل 
�الأمسسد الإعسسادة �إعمسسار كل �ملناطسسق �لتسسي حتسسّررت مسسن 
"د�ع�ص"، وتبد�أ �ملرحلة �الأوىل منها عام 2018 وت�ستمّر 
حّتسسى عام 2022. بعدها، تبد�أ �ملرحلة �لنهائّية من عام 

2023 ولغاية عام 2028.
ويعسسز� �سبب �إعطاء �ملو�سسسل �الأولوّيسسة يف خّطة �الإعمار 
�ال�سرت�تيجيسسة �إىل "�ل�سسرشر �لهائسسل �لسسذي حلسسق بها من 
جّر�ء �ملعسسارك"، وهو ما �أكدته ممثلة �لربنامج �الإمنائي 
ملنظمسسة �الأمم �ملتحسسدة يف �لعسسر�ق ليز غر�نسسدي يف 13 
�لدمسسار  "�إن حجسسم  حزير�ن/يونيسسو �ملا�سسسي، وقالسست: 
�لسسذي �سهدتسسه �ملو�سل، يعسسّد و�حًد� مسسن �أ�سسسو�أ �لتطور�ت 
�لتسسي �سهدتها �حلملة لتحرير �ملدينسسة". ومن �ملتوقع �أن 
يكسسون متويل هسسذه �لعملية عسسرب �لتوجسسه �إىل �القرت��ص، 
و�سيكون �لتوّجسسه �إىل �لبنك �لدويل خياًر� رئي�سًيا بح�سب 
مسسا �أفاد به م�سوؤوليني عر�قيسسني، �إذ ناق�ص رئي�ص �لوزر�ء 
�لعر�قسسي حيدر �لعبسسادي يف 24 �أّيار/مايو �ملا�سي  مع 
�ملديسسر �الإقليمي يف �لبنك �لدويل �ساروج كومار عمليات 

�الإعمار يف �ملناطق �ملحسسررة. و�أكد �لناطق با�سم مكتب 
رئي�ص �لوزر�ء �سعد �حلديثي مل�سادر �إعالمية �أن  "�لبنك 
�أبسسدى �ال�ستعسسد�د لال�ستثمار يف �إعادة �إعمسسار �ملو�سل". 
كمسسا �أّن "�سندوق �إعادة �إعمار �ملناطق �ملت�رّشرة" �أبكر 
بال�سسرشوع يف م�ساريعسسه، �إذ ك�سسسف يف 18 �أيار/مايسسو 
�ملا�سسسي خالل موؤمتسسر �إربيل �لدويل لالإعمسسار عن �إجناز 
�أكرث من 151 م�رشوًعا يف عدد من �ملحافظات �ملحررة 

من "د�ع�ص".
وبعسسد �نتهسساء د�ع�ص مسسن �ملو�سسسل تو�جه هسسذه �ملدينة 
ب�سكل خا�سسص و�لعر�ق عموًما �إحدى �أهسسم و�أبرز �مللفات 
علسسى �الإطسسالق، وهو �إعسسادة �إعمسسار �ملدينسسة �ملدمرة مبا 
يعنيه هذ� �ملفهوم من معنى ف�سفا�ص، �إذ ال يتوقف على 
�ل�سق �القت�سادي وحده كاإعادة تاأهيل قطاعات �الإنتاج 
مسسن زر�عة و�سناعة وخدمسسات، وال يعني فقط �إعاة بناء 
�سبكات �لطرق و�جل�سور و�الأنفاق �لتي حلقها دمار و��سع 
و�سبكات �مليسساه و�لكهرباء وغريها، بل ُيعنى باالإن�سان؛ 
�ملت�سسرشر �الأكرب من هذ� �لنز�ع، �جلريسسح وعائلة �لقتيل، 
�لالجسسئ و�لنسسازح و�ملعتقسسل، �إذ يكفسسي �لقسسول �أن �لبالد 
خ�سسرشت بني 20 - 25 �ألسسف قتيل خالل �ل�سنو�ت �لثالث 
�ملا�سية، مع خ�سارة �الآالف من �لكو�در �ملتخ�س�سة بني 
جريح ومهجر ومعتقسسل. باالإ�سافة �إىل عملية �مل�ساحلة 
و�سمسسان �ال�ستقسسر�ر وعدم تدهسسور �الأو�ساع مسسن جديد، 

وقيادة مرحلة جديدة توؤ�س�ص ملا بعد �ل�رش�ع. 
هذه �لتجربة مرت بها بلد�ن عديدة حول �لعامل ممن ر�أت 
حسسروب ونز�عات �أدت يف �لنهايسسة لتنظيم عملية �سخمة 
الإعسسادة �إعمار �لبلسسد، وفق �آلية معينسسة ومدرو�سة ت�سرتك 
فيهسسا �لدول �لكربى يف �لعسسامل، فهي مرحلة ح�سا�سة جًد� 

يف تاريخ جمتمعات �لنز�ع و�ملناطق �ملنكوبة،

 
 �نسسزل ر�كبًا يف و�سسسط �ل�سارع.. �إلخ، من حسساالت تغييب قو�نني �ملرور 
وتهسساون بع�سسص رجال �ملسسرور �أو خوفهم من �ملو�كسسب �حلكومية �لتي 

عادًة ما تكون من بني �أهم �أ�سباب �لفو�سى �ملرورية..
  �لباجات تخرتق �الأنظمة 

 �أي خسسرق لقانسسون �ملسسرور �أو عسسدم �اللتسسز�م باالأنظمة، يعنسسي �لت�سّبب 
بزحسسام طويسسل لل�سيسسار�ت، �ملفارقة باالأمسسر �أن بع�ص تلسسك �لزحامات 
حتسسدث �أمام مر�أى بع�ص رجال �ملسسرور، دون �أن يتخذو� �أي �إجر�ء �سّد 
�ملخالف، قبل �أيام يف تقاطع عمارة �ل�رشوق �سارع �سلمان فائق، ومع 
�إ�سسسارة رجال �ملرور الأ�سحاب �ل�سيسسارة �النطالق، توقف �سائق �سيارة 
�لكيسسا و�سط �ل�سارع ل�سعود �لركاب، ما ت�سبسسب بعرقلة �ل�سري �لذي عاد 
وقطعسسه رجل �ملسسرور فا�سحًا �ملجال لل�سايد �الآخسسر.  �أحد رجال �ملرور 
ممسسا كسسان يف �لتقاطع، و�لذي يبدو �أنه ُمتعب جسسد�ً من �ساعات �لو�جب 
�لطويسسل و�لزخم �ليومي حلركسسة �ل�سري وتنقل �ل�سيار�ت، بسسنّي �أنه �سبق 
و�أن تعر�سسص �ىل تهديسسد بف�سل ع�سائسسري من قبل �أحسسد �سائقي �لكيات 
ب�سبب منعه من �لوقوف و�سط �ل�سارع. متابعًا: بع�ص �الأحيان ين�ساع 
�ل�سائقسسون �ىل رجسسال �ملسسرور، و�أحيانسسًا �أخسسرى اليبالسسون ب�سسسيء، بل 
يذهبون �ىل �أبعد من ذلك بت�رشفاتهم وجتاوز�تهم.. �حمد وليد موظف 
حكومسسي، كسسان متو�جد�ً حلظة حديسسث رجل �ملسسرور، �إذ تعاطف معهم، 

م�سيسسد�ً بعملهسسم �ليومسسي و�جلهد �لكبري �لسسذي يبذلسسوه يف �سبيل تنظيم 
حركسسة �ل�سري و�ملسسرور رغسسم تعر�سهم للكثري مسسن �ل�سغسسوط، �إن كانت 
ب�سبب �ل�سارع و�لفو�سى �أو بع�ص �حلاالت غري �ملن�سبطة و�لتي بّينها 
بتجسساوز�ت �لبع�ص على رجال �ملرور من قبل عنا�رش �الأمن �الخرين، 
�أو �أي جهسسة حتمل �لباجسسات �حلكومية �لتي بحاجسسة �ىل �سبط ح�سبما 
و�سسسف ذلك وليسسد..  فيما �أ�سسسار هيثم كاظم، �ساحسسب حمل جتاري يف 
تقاطسسع �مل�سبسسح، �ىل �أن رجال �ملسسرور يتحملون �سغطًا يوميسسًا كبري�ً، 
الفتًا �ىل ظاهرة �لباجات �لتي يخرتق حاملها �لقانون، بل يذهب �أبعد 
مسسن ذلك، حني الين�ساع �ىل �أو�مر وتعليمسسات رجال �ملرور، �إن مل يتم 

�لتجاوز عليهم..
فتح �ل�سايد �الأمين

�لكثسسري مسسن �الختناقسسات �ملرورية ميكن حلهسسا وتالفيهسسا بتطبيق قانون 
�ملسسرور، و�إن مل يكسسن بامل�ستطسساع تطبيقسسه بالكامسسل، فباالإمكسسان تطبيق 
�لفقر�ت �لرئي�سة منه، على �سبيل �لذكر، بقاء �ل�سايد �الأمين يف �لتقاطعات 
و�الإ�سسسار�ت �ل�سوئيسسة مفتوحسسًا �مسسام حركسسة �ل�سسسري، وتطبيسسق �الجر�ء�ت 
و�لغر�مات �لفورية بحق �ملخالف �لذي يثبت جهله بقو�نني �ملرور �أو عدم 
�لتز�مه بها، خا�سة �ن بع�ص �ملوؤ�رش�ت ت�سري �ىل �اللتز�م �جليد باالإ�سارة 
�ل�سوئيسسة مسسن قبل �لكثري مسسن �سائقي �ل�سيسسار�ت، لذ� نسسرى �لت�سديد ببقاء 
�ل�سايسسد �الأميسسن مفتوحًا، �سيتحول مبرور �لوقت �ىل �سلسسوك و�اللتز�م �لتام 
من قبل �لكثري �إن مل يكن �جلميع، كما ح�سل مع حز�م �المان. �سامي عبد 

�لكسسرمي، منت�سب مرور متقاعد، بنّي �أن �أحد �أهسسم فك �الختناقات �ملرورية 
�حلاليسسة يف �لعا�سمسسة بغسسد�د، �الهتمسسام باالأنظمسسة، ومنها �بقسساء �ل�سايد 
�الأميسسن مفتوحسسًا �أمسسام حركة �ل�سسسري و�لذهاب باجتسساه �ل�سسسارع �ملفتوح. 
منوهسسًا �ىل �أن �لفو�سى �لتي ت�سهدها �سسسو�رع �لعا�سمة �ليوم، لها �أ�سباب 
عسسدة، رمبا يقف عدم �الن�سيسساع لقو�نني �ملرور وجتسساوز تعليمات رجال 
�ملرور يف مقدمتها ف�ساًل عن غلق وتقطيع عدد من �ل�سو�رع و�لتقاطعات 

�ملهمة..
وي�سرت�سسسل عبسسد �لكرمي، كمسسا علينا �أن ال نغفسسل جتسساوز�ت �مل�سوؤولني، �إن 
كسسان على �ل�سسسو�رع �لعامة ون�سسسب كرفانات �حلمايسسة �أو ب�سبب مو�كبهم 
�لتي يجسسب �أن متر على ح�ساب �لقانون و�الأنظمة، مردفًا، �الأمر �الآخر يقع 
علسسى عاتق رجال �ملرور، �إذ �أن تهاون �لبع�ص منهم من �ملخالفني، وهنا 
�ق�سسسد �ملخالفات �لتسسي تت�سبب بال�رشر �لعسسام �أو تعطيل حركة �ل�سري عن 
ق�سسسد وتعمد. د�عيسسًا �ىل تطويسسر �أد�ء رجال �ملرور، بخا�سسسة �جلدد منهم، 
و�دخالهسسم يف دور�ت معرفيسسة باأنظمسسة �ملرور مع �الهتمسسام بالكامري�ت 
�ملن�سوبسسة يف �ل�سو�رع �لعامة.. �سجاد ح�سسسن، �سائق �سيارة تاك�سي، لديه 
�سجسسل حافل بالغر�مسسات كما بسسنّي، و�أغلبها ب�سبب توقفسسه �ملفاجئ و�سط 
�ل�سارع �أو عدم �لتز�مه باأنظمة �ل�سري كما بنّي، لكنه عاد، م�ستدركًا �إن، قلة 
�لعمسسل وكرثة �ل�سيار�ت تتطلبان بع�ص �الأحيان، ��سطياد �ملو�طن �لر�غب 
بتاأجري �سيارة �لتاك�سي. م�سري�ً �ىل م�سايقات عدد من �ملوظفني وعنا�رش 
�الجهسسزة �المنيسسة و��سحسساب �ل�سيسسار�ت �خل�سو�سيسسة وعملهسسم ك�سيار�ت 

تاك�سي. مطالبًا �جلهات �ملعنية مبتابعة هذه �لظاهرة و�حلد منها..
�سو�رع مقّطعة تزيد �لفو�سى 

بسسات من �لنسسادر �أن جتد �سارعسسًا يف �لعا�سمة مفتوحسسًا �ىل �آخره دون 
جتسساوز �أو قطع يف �أحد �جز�ئه، ما يعنسسي جتاوز�ت �أخرى من ��سحاب 
�ل�سيسسار�ت وفو�سى مسسرور وعرقلة �سري. مهند�ص �لطسسرق و�جل�سور �أمري 
حم�سسسن، �أو�سح �إن عسسدد �ل�سيار�ت يف �لعا�سمة بغسسد�د يفوق ��ستيعاب 
�ل�سو�رع �لعامسسة و�لرئي�سة فيها، ف�ساًل عن �لتجاوز�ت و�لقطوعات يف 
�غلبها، ما يعني وجود فو�سى كبرية �ساعد عليها عدم تطبيق �لقانون 
ب�سسسكل �سسسارم علسسى �جلميسسع. ونسسّوه حم�سسسن، �ىل �همية فتسسح �ل�سو�رع 
و�يجسساد �سبكة جديدة تربط �جز�ء �لعا�سمسسة �لرئي�سة، مع �همية �يجاد 
طسسرق نقل �أخرى مثل �ملرتو و�لقطار�ت و�حلافالت �حلديثة �لتي ميكن 
�ال�ستعانسسة بها بداًل من �ل�سيار�ت �خلا�سسسة .. وي�ستطرد مهند�ص �لطرق 
بحديثسسه، كمسسا علينسسا �أن ننتبسسه �ىل ظاهرة عسسدم �لتز�م رجسسال �ملرور 
باالإ�سسسارة �ل�سوئية، وهذ� ما �أ�سادفه د�ئمسسًا، فحركة �ل�سري تكون على 
�إ�سارة رجل �ملرور، رغم �أن �ال�سارة تعمل ب�سكل جيد، وهذ� بدوره نوع 
�آخسسر مسسن �لفو�سى �لتي ميكسسن �أن تعالج ب�سهولة. موؤكسسد�ً على �رشورة 
�أن يعتسساد �سائقسسو �ل�سيار�ت على عمسسل �الإ�سار�ت �ل�سوئيسسة �لتي ميكن 
�أن تنظسسم حركة �ملسسرور ب�سكل جيسسد ودقيق. م�سدد�ً علسسى �رشروة دعم 
ومتابعسسة رجسسال �ملسسرور و�إ�سنادهسسم وعدم �ل�سمسساح للجهسسات �الأمنية 

�الأخرى �لتدخل بعملهم.

ألكثر من سنة بغداد تختنق مروريًا بسبب 
إغالق جسر "محمد القاسم"

المحكمة الجمركية تغرم متهمًا بتهريب أجهزة 
موبايل بأكثر من 6 مليارات دينار

كربالء تمنع ذبح المواشي داخل األحياء السكنية 
وتخصص مجزرة خارج المدينة

بغسسد�د س متابعسسة :ت�سببسست �أعمسسال �أمانسسة بغسسد�د ، �سبسساح �ليسسوم �الأربعسساء يف جم�رش 
حممسسد �لقا�سسسم للمرور �ل�رشيسسع لزحامات مروريسسة خانقة.   ومل توفسسر �الأمانة طرقًا 
بديلسسة لتجنسسب هذ� �لزحام رغم �لدعو�ت لذلك قبل م�سسرشوع �ل�سيانة للمج�رش �ملهدد 
باالنهيسسار يف بع�ص مفا�سله بح�سب تقارير. وك�سف مدير عام عالقات �مانة بغد�د 
حكيسسم عبد �لزهسسرة ، بان �سيانة �لطريق �سي�ستغرق �كرث من عسسام. وقال عبد �لزهرة 
يف ت�رشيسسح �سحفسسي ،  �ن 'غلق طريق حممد �لقا�سسسم �سيلقي ب�سالله على �ملو�طنني 
وحركسسة �سسسري �ملركبات'، الفتا �ىل �نه' مت فتح خطسسوط �أخرى، و�لعمل م�ستمر'. و�كد ، 
�ن '�الأ�سبسسوع �الأول مسسن �ل�سيانسسة �سيكون �أ�سعب من �لفرتة �لتسسي بعدها الأننا �سنجد 
خطسسوط بديلة غري �لتي مت �التفاق عليها مع قيادة عمليات بغد�د'. وبني عبد �لزهرة 
'�ستكسسون هنسساك مر�حل جديدة للطسسرق �إ�سافة �ىل رفسسع بع�ص �لتجسساوز�ت لتخفيف 
�لزخسسم �ملروريسسة'، منوها �ىل �ن' �مانة بغد�د قبل �كرث مسسن �أربعة �سنو�ت عملت على 

هذ� �المر لكن �لتخ�سي�سات �ملالية حالت دون تنفيذ 

بغسسد�د س �جلورنسسال: غرمت �ملحكمسسة �جلمركية �لو�سطسسى، متهمسسًا بتهريب �أجهزة 
موبايسسل، مببلسسغ مليار ون�سسسف �ملليار دينار، الفتسسًة �إىل �أنها �أعسسادت �أكرث من 6 

مليار�ت ون�سف �ملليار دينار �إىل خزينة �لدولة خالل هذ� �لعام.
 وقسسال �ملتحسسدث با�سسسم جمل�ص �لق�ساء �الأعلسسى �لقا�سي عبد �ل�ستسسار بريقد�ر يف 
بيسسان تلقسست "�جلورنسسال" ن�سخة منسسه، �ليسسوم �الأربعسساء، �إن "�ملحكمسسة �لكمركية 
�أ�سسسدرت حكمًا باحلب�ص ملدة �سنة و�حدة بحق متهم بتهريب �أجهزة موبايل وفق 
�ملادة 194/�أواًل/�أ من قانون �لكمارك، كما قررت تغرميه مليار�ً و600 مليون 
دينسسار". و�أ�ساف، �أن "�ملتهم حسساول تهريب 2485 جهاز موبايل ماركة �آيفون، 
بو��سطسسة �سيارة حمملة مبالب�ص ع�سكرية من �سيطسسرة �ل�سعب ببغد�د". ويف �سياق 
�آخر، �أو�سح بريقد�ر، �أن "�ملحكمة �لكمركية للمنطقة �لو�سطى يف رئا�سة ��ستئناف 
بغد�د �لر�سافة، وعن طريق �أحكامها �أعادت خلزينة �لدولة خالل �الأ�سهر �لع�رشة 

�ملا�سية من هذ� �لعام �أكرث من 6 مليار�ت ون�سف �ملليار دينار".

كربسسالء س متابعة : �أعلن نائب حمافظ كربالء، جا�سم �لفتالوي، �ليوم �الأربعاء، عن منع 
�لذبسسح يف �ل�سسسو�رع و�الأحيسساء �ل�سكنيسسة ويف �حلد�ئسسق �لعامة، موؤكد� �نسسه مت تخ�سي�ص 

جمزرة خارج �ملدينة من �أجل �لذبح. 
وقسسال �لفتسسالوي يف حديسسث �سحفسسي ، �إنسسه "مت تخ�سي�سسص جمسسزرة خسسارج �ملدينة �إىل 
�أ�سحسساب �ملو�كسسب من �أجسسل ذبح �ملو��سي خسسالل زيارة �الربعني بدل مسسن �ن تذبح يف 

د�خل �ملدينة وتخرب وت�سوه �ل�سو�رع و�حلد�ئق �لعامة �لتي كلفت ماليني �لدنانري".
 و�أ�سسساف �ن "�ملجزرة �لتي خ�س�ست �سيتم فيها و�سع �ملو��سي وبعد ذبحها، فيما يتم 
�إدخالهسسا علسسى �سكل حلوم �ىل �ملدينة بدل من ربطهسسا يف �الأماكن �لعامة و �لتي يوؤدي 

بع�سها �ىل ��سابة �ملو�طنني".
و�أ�سسسار �ىل �ن "هنسساك تعسساون بني قيسسادة �ل�رشطة وتوجيسسه �إىل مفسسارز �لدوريات بهذ� 
�ل�سسساأن و�سيتم حما�سبسسة كل من مل يلتزم بالتعليمات و�الإر�سسساد�ت �لتي و�سعت لزيارة 

�الربعني".

و�الحتياجسسات  �العاقسسة  رعايسسة ذوي  �أعلنسست هيئسسة 
�خلا�سة يف وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �الجتماعية، �ليوم 
�الأربعاء، عن �إ�سد�ر قانون ي�سمن �حلق لذوي �العاقة 
بتخ�سي�سسص معني متفرغ لهم مينسسح ر�تبا �سهريا عرب 

�لبطاقة �لذكية الإعانة �ملعاق.
و�أكسسد رئي�سسص �لهيئة ��سغسسر عبد �لسسرز�ق �ملو�سوي يف 
بيسسان ح�سلسست "�جلورنسسال" على ن�سخة منسسه، "�همية 
��سد�ر �لبطاقة �لذكية �خلا�سة بر�تب �ملعني �ملتفرغ 
للتخفيسسف عسسن كاهسسل �ملو�طنسسني يف �حل�سسسول على 
م�ستحقاتهم وتنظيم مو�عيد �ل�رشف وذلك باالعتماد 
علسسى قاعدة بيانات ت�سم جميسسع �ملعلومات �خلا�سة 

باملعني و�ملعاق".
و��سسساف، �أن "�لهيئسسة تطمسسح لزيسسادة �لتخ�سي�سسسات 
�ملاليسسة �ملقررة لها �سمن مو�زنة 2018 ل�سمول عدد 
�كرب مسسن ذوي �العاقة وتقدمي �خلدمسسات �ملمكنة لهم 
نظسسر� ملسسا ي�سهسسده �لعر�ق مسسن حتديات وحسسروب على 
مسسر �لع�سسسور و�آخرهسسا حربسسه �سسسد ع�سابسسات د�ع�ص 
�الرهابيسسة، �المسسر �لسسذي �دى �ىل زيسسادة ن�سبسسة ذوي 

�العاقة و�الحتياجات �خلا�سة يف �لعر�ق".
و�و�سح �ن "قانون �لهيئة ي�سمن �حلق لذوي �العاقة 
بتخ�سي�سسص معسسني متفسسرغ لهسسم مينسسح ر�تبسسا �سهريا 
الإعانسسة �ملعاق، و�ذ� كان �ملعسسني موظفا مينح �جازة 
بر�تسسب تام مسسع �ملخ�س�سسسات �لثابتة ويجسسدد �لتفرغ 
�ي�سسسا  ناق�سسص  "�الجتمسساع  �ن  �ىل  م�سسسري�  �سنويسسًا"، 
�للقاء�ت �لتي عقدتها �لهيئة مع جلنة �ل�سحة و�لبيئة 
�لنيابيسسة و�ل�سعي لتحويسسل مر�كز �لتاأهيسسل �لطبي يف 
عمسسوم �لبسسالد �ىل مسسالك �لهيئسسة مبوجب قانسسون رقم 
38 ل�سنة 2013 وما حتققه هذه �خلطوة من مك�سب 
حقيقسسي يف تقدمي �خلدمسسات لهذه �ل�رشيحسسة وتطبيق 

�لقانون".
و��سار �لبيان �إىل لقسساء رئي�ص �لهيئة مع جمموعة من 
�ع�سسساء جمعية �لسسذرى للمعاقني يف بغسسد�د، �لذي �أكد 
علسسى "�رشورة حث �لوز�ر�ت ذو�ت �لعالقة على تنفيذ 
�ملسسو�د �لتسسي ت�سمنها قانسسون رقسسم 38 ل�سنة 2013 
�ملعنسسي بحقوق �رشيحسسة ذوي �الحتياجسسات �خلا�سة 
و�لتعسساون �ملبا�رش مسسع �لهيئة كونها �جلهسسة �لر�سمية 
�لتسسي متثسسل ذوي �العاقسسة يف �لعر�ق وت�سعسسى لتقدمي 
�خلدمسسات و��ستح�سسسال �المتياز�ت و�سمسسان �حلقوق 
�لتسسي كفلها �لقانون ل�رشيحة ذوي �العاقة، ف�سال عن 
ن�رش ثقافة �لعوق كجسسزء من �لتنوع �لب�رشي �ملطلوب 

يف جميع مفا�سل �حلياة.

نيوزيلندا تساهم بمليون دوالر أميركي إلعادة االستقرار في العراق

فوضى المرور.. قوانين مغيبة وشوارع مقطعة

إصدار البطاقة الذكية للمعين 
المتفرغ للمعاق

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة

تتعاىل اأ�صوات منبهات 
ال�صيارات التي تتنوع فيها 

النغمات ودرجات ال�صخب، مع 
ا  تزايد "ع�صبية" ال�صائقني، وربمّ

ي�صل الأمر اىل تبادل ال�صتيمة، 
وقد يتطور اىل ال�صتباك اأو 

العراك و�صط ال�صارع، وال�صبب 
اإن اأحد ال�صائقني اأوقف �صيارته 

بكان خاطئ، اأو ي�صري عك�س 
اجتاه ال�صري )روند �صايد( اأو اأن 

�صائق تاك�صي،

�صاهمت حكومة نيوزيلندا ببلغ 
مليون دولر اأمريكي يف م�صروع 

اإعادة ال�صتقرار التابع لربنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي، والذي 

ل مبادرات �صريعة يف مناطق  ميومّ
رة من �صيطرة تنظيم داع�س  حمرمّ

الإرهابي وبذلك ي�صل اإجمايل 
م�صاهمة نيوزيلندا يف امل�صروع 

مليوين دولر حتى اليوم.
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