
وتق��ول منظم��ة الأمم املتحدة للطفول��ة "يوني�سي��ف" يف تقرير 
ن�رشت��ه نهاية ني�س��ان املا�س��ي 2017، اإنَّ قراب��ة �ستة ماليني 
“طفل يتيم” يف العراق من جمموع 140 مليون يتيم يف دول 

العامل اأجمع.
وبح�س��ب اح�سائي��ة "يوني�سيف" فاأن ايتام الع��راق يبلغ بحدود 

خم�سة باملئة من اليتام املوجودين يف الدول حول العامل.
وحت��ذر املنظم��ة م��ن اأن اأغل��ب الأيت��ام يف العراق يع��اين الفقر 
واملر���ض، وهذا الرقم املهول ينذر بكارث��ة اإن�سانية وجمتمعية، 

و�سط واقع مرير تعي�سه البالد.
ه��ذه الإح�سائي��ة التي ك�سفته��ا "اليوني�سيف" عن ع��دد اليتام 
بالعراق، كانت بالتعاون م��ع عدد من منظمات املجتمع املدين 

العملة يف البالد.
وتوؤك��د املنظمة الدولية ان اع��داد اليتام يف العراق تزايد ب�سكل 
ملح��وظ بع��د الطاح��ة بالنظ��ام ال�ساب��ق ع��ام 2003 عل��ى يد 
القوات الأمريكية،  فالأطفال الأيتام ممن فقدوا ذويهم، كان اأما 

باملع��ارك الدائرة �سد تنظيم "داع�ض" ومن قبله تنظيم القاعدة، 
اأو جراء التفجريات والعملي��ات الإرهابية التي ت�رشب جتمعات 
املدني��ني يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية يف العا�سمة بغداد 

واملحافظات.
واإذا م��ا ق��ورن اأع��داد اليت��ام يف الع��راق م��ع دول تعي���ض ذات 
احل��روب والأزمات مث��ل �سوريا وافغان�ست��ان، فالأخرية احلرب 
قائم��ة منذ �ستة ع�رش عامًا ورغم ذلك فالأطفال الأفغان الأيتام 
اأقل من ن�س��ف عدد الأيتام العراقيني، كما اأن احلرب الدائرة يف 
�سوريا منذ نحو اأربع �سنوات اأ�سد �رشا�سة ووح�سية و�سملت جميع 
املدن واملحافظات ال�سورية، ورغم ذلك فاإن الأطفال الأيتام يف 

�سوريا ي�سكلون 20% مقارنة مع العراق.
فبح�سب منظمة "اليوني�سيف" فان عدد الأطفال الذين فقدوا اأحد 
والديه��م اأو كليهما يبلغ نحو مليون��ني يف اأفغان�ستان، ومليونا 

يف �سوريا.
اأم��ا الإح�سائية الر�سمية للحكوم��ة العراقية التي ن�رشتها وزارة 
التخطي��ط عن عدد اليتام يف الب��الد، مل ت�سكل �سيًء مقارنة مع 

اح�سائية منظمة الأمم املتحدة للطفولة "يوني�سيف".

فت�س��ري اآخ��ر اح�سائية ل��وزارة التخطيط يف �سه��ر كانون الثاين 
م��ن العام احلايل 2017، اىل اأن عدد الطفال اليتام يف العراق 
م��ن �سن �سفر اىل 17 �سنة بحدود ٦00 الف يتيم عدا حمافظتي 

النبار ونينوى.
وتعل��ق وزارة التخطيط عل��ى الح�سائية التي ت�سدرها املنظمة 
الدولي��ة للطفولة "اليون�سيف" عن ع��دد اليتام يف العراق باأنها 

"اإح�سائيات غري دقيقة".
امل�س��ح ال��ذي اجرت��ه وزارة التخطي��ط مل ي�سم��ل اي�س��ا ق�س��اء 
احلويج��ة يف حمافظ��ة كركوك وق�سائي  بيج��ي  وال�رشقاط يف 
حمافظ��ة �س��الح الدي��ن، ب�سبب الظ��روف المنية الت��ي تعي�سها 

واي�سًا �سيطرة تنظيم "داع�ض" على بع�ض تلك املناطق.
اإح�سائي��ة وزارة التخطيط العراقية، ح��ني �سدورها نالت ردود 
فع��ل من قب��ل �سخ�سيات ورج��ال دين كبار م��ن بينهم املرجع 
الديني ال�سيخ حممد اليعقوبي، والذي دعا اىل تاأ�سي�ض موؤ�س�سات 
تعن��ى برعاية عوائ��ل وابناء ال�سه��داء يف كل حمافظات العراق، 
وفيم��ا حّذر من حتّول اليتام اىل قنابل موقوته يف حال اهملوا 
وترك��وا بال رعاية، موؤك��دا ان  امل�سوؤولية تقع على اجلميع وهي 

م�سوؤولي��ة ت�سامي��ه.  وبح�س��ب اآخ��ر اح�سائية ن�رشته��ا منظمة 
"اليوني�سيف"، فاأن حمافظة الأنبار تعّد �ساحبة الن�سبة الأعلى 

بعدد الأيتام، تليها بغداد ومن ثم الب�رشة ودياىل.
وي�س��ل عدد املنظمات املعنية مبتابع��ة ملف الأيتام يف العراق 
اإىل 35٦ منظم��ة تقريبًا، ما عدا منظم��ات اإقليم كرد�ستان، لكن 
هذا العدد الكبري ل ميلك اإل اإمكانيات ب�سيطة وحمدودة جداً نظراً 

لعدم توّفر الدعم الكايف من قبل احلكومة العراقية.
فيم��ا تبلغ ع��دد دور الأيت��ام احلكومية 22 داراً ل��كال اجلن�سني، 
بح�س��ب وزارة العم��ل وال�سوؤون الجتماعية، منه��ا اأربع دور يف 
بغ��داد و18 داراً يف بقي��ة املحافظ��ات. ويطل��ق على ال��دار التي 
ترع��ى امل�ستفيدي��ن من البن��ني "دار الرباعم"، وعل��ى الدار التي 

ترعى امل�ستفيدات الإناث "دار الزهور".
يذكر اأن عدد الأيتام امل�سجلني يف دور الدولة ل يتجاوز ال� 700 
يتي��م، منها دار اأيت��ام خمت�لطة لالأطف��ال يف منطقة ال�ساحلية، 
يت��م ترح�ي��ل الذكور منه��ا بع��د بلوغهم �س��ن العا�س���رة اإىل دار 
الوزيري��ة لالأيت��ام، يف حني يت��م اإر�سال الإن��اث اإىل دار العلوية 

لالإناث.

انطالق حملة لمكافحة الذباب والحشرات شملت عددًا 
من المراقد المقدسة والمزارات

األنواء: الطقس صحو والحرارة تسجل 37ْم 
خالل األيام المقبلة

كرك��وك - فرا���ض احلم��داين : نف��ذت دائرة �سحة �س��الح الدين وح��دة المرا�ض 
النتقالي��ة يف قط��اع الدجي��ل للرعاية ال�سحي��ة الولية حمل��ة ملكافحة الذباب 
املن��زيل واحل���رشات الطائ��رة طالت ع��دد من املراق��د املقد�سة وامل��زارات �سمن 
الرقع��ة اجلغرافية للق�س��اء . وقال مدير القطاع الدكت��ور حممد وهيب يف حديث  
" للجورنال نيوز " انه مت اليعاز للكوادر العاملة يف وحدة المرا�ض النتقالية 
بتنفيذ حملة وا�سعة النطاق ومتعددة الربامج الهدف منها مكافحة احل�رشات التي 
ت�سب��ب المرا�ض النتقالية يف ع��دد من املراقد املقد�سة واملزارات ودور العبادة 
املوج��ودة �سم��ن قاطع الدجيل . واو�سح " وهيب ان املراقد التي �سملتها احلملة 
هي مرقد ال�سحابي اجلليل ال�سيخ ابراهيم ابن مالك ال�سرت )ر�ض( وال�سيخ حممد 
ابو احل�سن وعدد من دور العبادة ، مبينا " ان هذه املراقد املقد�سة ت�ستقبل يوميا 
املئ��ات من الزائرين مم��ا دفع ادارة القطاع للقيام به��ذه احلملة من اجل �سالمة 
الزائري��ن القا�سدي��ن هذه البقع الطاهرة ، م�س��ريا " ان حملة ر�ض املبيدات نفذت 
بالتع��اون مع ادارة امل��زارات وا�ستخدم فيها مبيدات نوعي��ة وذات تاأثري مبا�رش 

بالق�ساء على احل�رشات ولي�ض لها تاثري على �سالمة وحركة الزائرين .

بغ��داد � متابع��ة : توقع��ت الهيئة العام��ة لالأن��واء اجلوية والر�س��د الزلزايل، 
الأربعاء، اأن يكون الطق�ض �سحوا ودرجات احلرارة ت�سجل 37ْم خالل الأيام 

الأربعة املقبلة.
وقالت الهيئة يف بيان �سحفي ، اإن "طق�ض اليوم ، �سيكون يف املناطق كافة 

�سحواً، ودرجة احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 37ْم".
واأ�ساف��ت، اأن "طق���ض غد  اجلمعة وال�سبت والأحد �سيك��ون يف املناطق كافة 
�سحواً، مع قطع من الغيوم، ودرجات احلرارة ترتفع قلياًل عن اليوم ال�سابق".

مجلس خالدية الرمادي يحدد سعر األمبير للمولدات 
الكهربائية األهلية بـ 10 آالف دينار

الأنب��ار � متابعة : اعلن رئي�ض املجل�ض املحلي لق�ساء اخلالدية مبحافظة النبار 
عل��ي داود الدليمي، الأربعاء، ع��ن حتديد �سعر امبري الكهرباء للمولدات الأهلية ب� 
)10( الف دين��ار، حم��ذرا املخالف��ني للت�سعرية الر�سمية بعقوب��ات رادعة ت�سل 
اىل ال�سج��ن.  وق��ال الدليمي يف ت�رشي��ح �سحفي، اإن “املجل���ض املحلي للق�ساء 
اخلالدي��ة �رشقي مدينة الرم��ادي، عقد جل�سة للمناق�سة و�س��ع ت�سعرية للمولدات 
الهلية على خلفية عودة التيار الكهربائي )الوطنية( اىل املدينة قرر من خاللها 

حتديد �سعر امبري املولدات الكهربائية الأهلية ب�)10( الف دينار”.
واأ�س��اف الدليم��ي، اأن “املجل�ض �سكل جلن��ة م�سرتكة خمت�س��ة ملراقبة ا�سحاب 

املولدات الكهربائية ومدى التزامهم بالت�سعرية املحددة”.
واو�سح الدليمي، اأن “العقوبات الرادعة بحق املخالفني لهذه الت�سعرية ت�سل اىل 
ال�سج��ن”، م�س��ريا اإىل اأن “عملية الت�سغيل تخ�سع  جل��دول معني مت الأتفاق علية 
خ��الل اجتماع جرى يف قاعة املجل�ض و�سط املدينة، وبح�سور عدد من اأ�سحاب 

املولدات الكهربائية الأهلية”. 

وزارة  يف  ال���رشكات  ت�سجي��ل  دائ��رة  اعلن��ت 
ت�سجي��ل  برنام��ج  رب��ط  نيته��ا  ع��ن  التج��ارة 
ال�رشيب��ة  دائ��رة  م��ع  الك��رتوين  ال���رشكات 
وال�سم��ان الجتماعي بعد ا�ستح�سال املوافقات 
ال�سولي��ة وذلك من اجل تقلي��ل احللقات الزائدة 
ونق��اط الت�سال بني املراج��ع والدوائر الخرى 
بال�سافة اىل ت�رشيع وت�سهيل ت�سجيل ال�رشكات 

�رشيبي��ا وال��ذي ينعك���ض ايجابي��ا عل��ى ترتيب 
العراق يف قائمة الدول ح�سب تقرير البنك الدويل 

.
اك��د ذل��ك مدي��ر ع��ام الدائرة عب��د العزي��ز جبار 
وا�ساف ان هذا النظام فيما لومت العمل به �سوف 
يتم توليد رقم �رشيبي واخر لل�سمان الجتماعي 
الذي ي�سهل وي���رشع يف عملية ت�سجيل ال�رشكات 
�رشيبيا واختزال عامل الزمن والروتني وي�ساعد 
احلكوم��ة يف اجراءاته��ا با�ستح�س��ال ال�رشائب 

امل�ستحق��ة من تل��ك ال�رشكات ف�سالع��ن �سمان 
حق��وق العامل��ني يف ال���رشكات مع الخ��ذ بنظر 
العتبار ان ه��ذا النظام معمول به دوليا وح�سب 

تقرير البنك املركزي.
م�سيف��ا ان ه��ذا النظ��ام ي�سمل جمي��ع ال�رشكات 

الجنبية واملحلية .
م�س��ريا اىل ان��ه جاء ذلك خالل لقائ��ه مع ممثلي 
دائ��رة التقاع��د وال�سم��ان الجتماع��ي وخب��ري 
البنك ال��دويل والفريق التقن��ي التابع اىل اللجنة 

العليا لتب�سيط الجراءات للتباحث يف املوا�سيع 
الجنبي��ة  ال���رشكات  ت�سجي��ل  ب�س��ان  املتعلق��ة 
واملحلي��ة والم��ور الفنية واللوج�ستي��ة املتخذة 
ب�سانه��ا وكذل��ك التفاق على من��ح الدائرة بربط 
الربنام��ج الكرتوين للدائرة م��ع دائرة ال�رشيبة 
وال�سم��اان الجتماع��ي بعد ا�ستح�س��ال موافقة 
دائرة ال�سمان الجتماعي وخالل اليام القادمة 
بال�سافة اىل تزويد الدائرة بواجهة العمل �سمن 
النظام امل�ستخدم يف دائرة ال�سمان الجتماعي

ويق��ول الرج��ل )58 عام��ا(، املول��ع بالر�س��م من��ذ 
الطفول��ة والذي يعمل حالي��ا يف ت�سليح الأفران اإن 
"تنظيم داع�ض عدو للفن وللحياة لذلك قلت لنف�سي 

اإنه يجب ر�سم جرائمه".
ي�سمح��ون  ول  �سح��ايف  هن��اك  يك��ن  "مل  وتاب��ع 
بالت�سوي��ر، فق��ررت اأن اأحف��ظ اأي م�سه��د عن��ف يف 

ذهني واأر�سمه عند امل�ساء يف املنزل".
واأ�س��اف بينم��ا كان يف منزل��ه ولوح��ات الر�س��م 
عل��ى ركبتيه اأن "اجلي�ض يقات��ل التنظيم بالأ�سلحة. 
اأم��ا اأنا فاأقاتل��ه بقلم الر�سا���ض وفر�ساتي واألواين 

ولوحاتي".
وبينم��ا كان��ت اأدوات الر�س��م غ��ري متوف��رة ب�سب��ب 
املن��ع، اعتم��د الطائ��ي عل��ى خمزون��ه م��ن الألوان 
واأق��الم ر�سا���ض حتى "يقاوم" م��ن خالل لوحات 

ب�سيطة تعك�ض كل منها ماأ�ساة حقيقية.
وق��ال وهو ي�س��ري اإىل �س��ورة فتاة تبك��ي اإن "هذه 
الطفل��ة م�سيحي��ة )12 عام��ا(" التقيت به��ا عندما 
كن��ت يف امل�ست�سف��ى. خطفوه��ا وزوجوه��ا لواح��د 
منهم وقاموا بت�سليمها اإىل اآخر تزوجها )...( وهكذا 

لأربع اأو خم�ض مرات".
وتابع "كانت ت��ذرف الدموع وعلى وجهها كدمات 
واأ�سيب��ت بج��روح يف يديه��ا وج�سمه��ا، )عنده��ا( 

اأخذت ورقة من ملفي الطبي وقمت بر�سمها".
واأ�س��اف م�س��ريا اإىل ر�سم لرجل مع�س��وب العينني 
وموث��ق اليدي��ن رب��ط اإىل عم��ود "لق��د اأطل��ق النار 
عليهم. اعتقلوه واأطلقوا النار على قدميه ثم ج�سده، 
اأخ�سع��وه للتعذي��ب ب�سلك كهربائي قب��ل اأن يقرروا 

اإعدامه".
ومل يحتف��ظ الطائ��ي بر�سومات��ه يف منزل��ه، وق��ام 

باإخفائها حتت املقعد اخللفي ل�سيارة �سديقه.
ورج��ح اأن يكون اأحده��م اأبلغ عنه قائال اإن م�سلحي 
التنظي��م "داهموا منزيل عدة مرات، ومل يعرثوا على 

�سيء".
جماع��ة  و�سل��ت  اللي��ايل  اإح��دى  يف  اأن��ه  وتذك��ر 
"احل�سبة" وهي ال�رشطة الدينية يف التنظيم "قالوا 
اإنهم يريدون لوحاتي وخمطوطاتي، واأخذوين بعيدا 
اإىل  اأقدام��ي  )...( �رشب��وين وقي��دوا  ال�سح��راء  يف 

�سيارتهم و�ساروا بها".

وتاب��ع "رددت اآي��ات قراآني��ة ب�س��وت مرتف��ع )...( 
عنده��ا قيدوا يدي واألق��وا بي اأمام منزيل حيث عرث 

علي �سباح اليوم التايل".
و�سجن الطائي عدة مرات، واأكد اأن "جمموعها كان 
45 يوما" كما حكم عليه باجللد يف "اإحدى املرات 
15 جلدة واأخرى 30 جلدة" م�سريا اإىل اتهامه باأنه 

"علماين ومرتد".
لك��ن مل ي�ستط��ع ه��ذا اجلد ال��ذي لديه �سبع��ة اأحفاد 
التوقف عن الر�سم قائ��ال "ل اأ�ستطيع اأن اأتخلى عن 

الر�سم، اإنه اإدم��ان وهو مهدئ بالن�سبة يل. ل اأدخن 
ال�سجائر، بل اأر�سم".

وروى الطائ��ي "عندم��ا �سجن��ت 15 يوم��ا، وجدت 
بطاري��ة ك�رشتها لأ�ستخ��رج ما بداخله��ا لأر�سم به 
على احلائط )...( عندم��ا راأى احلرا�ض ذلك اأجربوين 

على لعق احلائط لأم�سح ما ر�سمت".
ويحتف��ظ الرج��ل ب��كل ر�سومات��ه داخ��ل �سن��دوق 
ك�ساه��د عل��ى ما حدث لكن��ه اأ�سبح ير�س��م الآن كل 

�سيء قائال "اأجد ما هو اأمامي جميل"

اأعلن��ت املحكم��ة الحتادي��ة العلي��ا، الأربع��اء، ع��ن 
اإ�سدارها قرار جديد بخ�سو�ض قانون جمل�ض الق�ساء 
اأ�سح��اب ال�سه��ادات  اأن ت��ويل  اإىل  الأعل��ى، م�س��رية 
اجلامعي��ة الأولية ل��الإدارات العامة للمجل�ض ل يوؤدي 

اإىل �رشب مبداأ ا�ستقالل الق�ساء.
وقال��ت املحكم��ة يف بي��ان �سحف��ي، اإن "املحكم��ة 
الحتادي��ة العليا عق��دت جل�سته��ا برئا�س��ة القا�سي 
مدح��ت املحم��ود وح�س��ور جمي��ع اأع�سائه��ا وتلقت 
طعن��ًا بقان��ون جمل���ض الق�س��اء الأعل��ى رق��م )45( 
ل�سن��ة 2017".واأ�ساف��ت، اأن "املدعي ذكر يف دعواه 
اأن القان��ون قد مت تقدميه من ال�سلط��ة التنفيذية، كما 
اعرت���ض عل��ى ت��ويل اأ�سح��اب ال�سه��ادات اجلامعية 
الأولي��ة منا�س��ب الإدارة العام��ة ملجل���ض الق�س��اء 
الأعل��ى واأك��د اأن ذلك ي���رشب مبداأ ا�ستق��الل الق�ساء 

الوارد يف الد�ستور".

اأعلنت دائرة التخطيط واملتابعة مبركز وزارة التجارة، 
الأربع��اء، عن الغاء 19 وكال��ة غذائية وطحني خالل 

اذار املا�سي ب�سبب خمالفتهم لل�سوابط والتعليمات.
وق��ال مدير عام الدائرة ابتهال ها�سم �سابط يف بيان 
�سحف��ي ، اإن "دائرتها قامت وخالل ال�سهر ذاته مبنح 
وكالة واح��دة وتدوير 24 وكال��ة وا�ستحداث وكالت 
م��دورة غذائي��ة وطح��ني 24"، م�س��ريا اإىل "ت�سجي��ل 
41681 طفل حديث الولدة وت�سجيل جديد 37406 

فرد يف فروع التموين".   
واأ�ساف��ت �سب��اط، اأن��ه "مت اإلغ��اء 19 وكال��ة غذائية 
وطحني خالل اذار املا�سي ب�سبب خمالفتهم لل�سوابط 
والتعليم��ات". وتابع��ت، اأنه "مت �سط��ب 53082 فرد 
خالل ال�سهر ذاته من البطاق��ة التموينية ب�سبب ال�سفر 

او الوفاة او ا�سباب اخرى".

التجارة بصدد ربط نظام تسجيل الشركات اإللكتروني مع دائرة الضريبة 

عراقي من الموصل يحارب داعش بقلم رصاص

إحصائيات أممية : الحروب هل أثرت في عدد سكان العراق 

المحكمة االتحادية تصدر 
قرارًا جديدًا بشأن قانون 

مجلس القضاء األعلى

التجارة: إلغاء 19 وكالة 
غذائية وطحين لمخالفتها 
الضوابط خالل آذار الماضي

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

متابعة ـ اي أف بي 

بغداد ـ متابعة 

احلروب واالزمات ال�سيا�سية 
امل�ستمرة التي يعي�سها العراق 

منذ ُقرابة ن�سف قرن �سواء 
كانت  باإرادته او رغما عنه، 

رفعت ن�سبة اأعداد االأطفال 
االأيتام يف البالد.

ففي اآخر اإح�سائية ذكرتها 
اأحدى املنظمات الدولية املعنية 

بالطفولة، توؤكد اأن العراق 
ي�سم الن�سبة االأكرب من االأيتام 

قيا�سًا بعدد �سكانه.

ج�سد م�سطفى الطائي يف 
ر�سا�ص  بقلم  ر�سما   240

وفر�ساة كل ليلة ما كان يراه 
خالل عامني ون�سف العام من 

وح�سية تنظيم داع�ص اأثناء 
�سيطرته على بلدة حمام العليل 

جنوب املو�سل منذ حزيران/
يونيو 2014 اإىل حني 

ا�ستعادتها نهاية العام املا�سي.
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