
وي�سهم يف اإجناب املراأة عددا اأقل من االأطفال، ويف حياتها الحقا 
يزيد دخلها املتوقع وم�ستوى رفاه اأ�رستها.

وُيفي��د التقري��ر ال�س��ادر بعن��وان التاأث��رات االقت�س��ادية ل��زواج 
االأطفال اأنه يف الثالثني عاما املا�س��ية انح���رس زواج القا�رسات 
)ال��زواج قبل �س��ن 18 عاما( يف الكث��ر من البل��دان، لكنه ما زال 
مرتفع��ا للغاية. ويف جمموعة من 25 بل��دا اأُجريت عنها حتليالت 
��لة، تب��نينَّ اأن امراأة واحدة على االأقل من بني كل ثالث ن�س��اء  مف�سنَّ
تتزوج قبل بلوغها الثامنة ع�رسة من العمر، واأن امراأة من بني كل 

خم�س ن�ساء تنجب طفلها االأول قبل �سن 18 عاما.
وق��ال كوينت��ني وودون مدي��ر امل���رسوع يف البنك ال��دويل والذي 
�س��ارك يف تاأليف التقرير "العرائ���س االأطفال غالبا ما ُيحرمن من 
حقوقهن يف ال�س��المة واالأمن، ويف ال�س��حة والتعليم، ويف حتديد 
خياراته��ن يف احلي��اة باأنف�س��هن، ويف اتخاذ قراراته��ن...  وزواج 
االأطفال ال ي�س��ع نهاية الآمال البنت واأحالمها فح�س��ب، بل يعوق 
اأي�سا اجلهود الرامية للق�ساء على الفقر وحتقيق النمو االقت�سادي 
واالإن�س��اف. ومن��ع هذه املمار�س��ات هو ال�س��واب الذي تقت�س��ي 

م��كارم االأخالق توخيه، وهو اأي�س��ا ال�س��واب ال��ذي ينبغي القيام 
به من منظور االقت�س��اد." ومن البلدان التي �س��ملتها الدرا�س��ة يف 
التقري��ر، كان��ت ثالث حاالت اإجناب يف �س��ن مبكرة م��ن كل اأربع 
ح��االت )اإجناب ام��راأة يقل عمرها عن 18 عام��ا( تعزى اإىل زواج 
االأطفال. وت�سر تقديرات الدرا�سة اإىل اأن الفتاة اإذا تزوجت يف �سن 
13 عاما �س��تنجب يف حياتها عددا من االأطفال يزيد بن�س��بة %26 
عما لو تزوجت يف �سن 18 عاما اأو بعده. ويعني هذا اأن منع زواج 
القا�رسات �س��يقل�س معدالت اخل�سوبة االإجمالية بن�سبة 11% يف 
املتو�س��ط يف تل��ك البلدان، ومن ث��منَّ ي��وؤدي اإىل انخفا�س كبر يف 
معدالت النمو ال�س��كاين مبرور الوقت. ويف النيجر التي ت�س��هد اأكرب 
مع��دالت ل��زواج القا�رسات يف العامل قد ي�س��بح عدد ال�س��كان اأقل 
بن�س��بة 5% بحلول عام 2030 لو مت منع زواج القا�رسات واحلمل 

املبكر.
ويظه��ر التحلي��ل اأنه بحل��ول عام 2030، قد ت�س��ل املكا�س��ب يف 
الرفاه ال�س��نوي ب�س��بب انخفا�س معدل النمو ال�سكاين اإىل اأكرث من 
500 ملي��ار دوالر. ويف اأوغن��دا، �س��تعادل املكا�س��ب الناجمة عن 
ا يف نيبال ف�سوف  انخفا�س معدل اخل�س��وبة 2.4 مليار دوالر، اأمنَّ

تعادل قرابة مليار دوالر.

د التقرير اأن ا�ستمرار الفتيات يف الدرا�سة هو اأحد اأف�سل ال�سبل  ُيوؤكِّ
لتف��ادي زواج القا���رسات. فكل �س��نة من التعليم الثان��وي ُتقلِّ�س 
احتم��ال زواج قا���رس قب��ل بلوغه��ا الثامنة ع�رسة مبق��دار خم�س 
نق��اط مئوية اأو اأكرث. ومن ناحي��ة اأخرى فاإن احتمال الت�رُسّب من 
املدار���س واإمتام �س��نوات اأقل م��ن التعليم هو احتم��ال اأكرب كثرا 
للعرائ�س االأطفال باملقارنة باأقرانهن الالتي يتزوجن يف �س��نوات 
��ر هذا عل��ى تعليم اأطفاله��ن و�س��حتهم، وكذلك على  الحق��ة. وُيوؤثِّ

قدرتهن على ك�ْسب الرزق.
ويف معر���س التعقي��ب على هذا املو�س��وع، تقول �س��وزان برتوين 
مدي��رة امل�رسوع يف املركز ال��دويل لبحوث املراأة والتي �س��اركت 
ج اأكرث من 41 األف بنت قبل بلوغ  يف تاأليف التقرير "كل يوم تتزونَّ

الثامنة ع�رسة من العمر.
 وُي�س��اعد الفق��ر وع��دم امل�س��اواة بني اجلن�س��ني و�س��عف اإمكانية 
احل�س��ول على التعليم وخدمات ال�سحة اجلن�سية واالإجنابية التي 
تراعي م�س��الح ال�س��باب ونق�س فر�س العمل الالئق��ة على اإطالة 

رة." ظاهرة زواج القا�رسات واالإجناب يف �سن ُمبكِّ
ي اأي�سا اإىل تقلي�س  ويو�س��ح التقرير اأن منع زواج االأطفال �س��ُيوؤدِّ
��ر النمو  مع��دالت وفي��ات االأطف��ال دون اخلام�س��ة، ومعدالت تاأُخّ

البدين ب�س��بب نق���س التغذي��ة املنا�س��بة )التقُزّم(. وعلى م�س��توى 
الع��امل، تذه��ب التقدي��رات اإىل اأننَّ مكا�س��ب خف���س الوفي��ات دون 
اخلام�سة ومعدالت �سوء التغذية قد تتجاوز 90 مليار دوالر �سنويا 

بحلول عام 2030.
ومن املكا�س��ب املهمة االأخرى ملنع زواج القا�رسات زيادة الدخل 
ع للمراأة يف �سوق العمل. فاملراأة التي تتزوج وهي طفلة يقل  املتوَقّ
دخلها يف املتو�س��ط 9% عما لو تزوجت يف �س��نوات الحقة، وذلك 
فيم��ا يرجع اإىل حد كبر اإىل تاأث��ر زواج القا�رسات على التعليم. 
ويف نيجريا، يعادل هذا فقدان ما قيمته 7.6 مليار دوالر �سنويا 

من الدخول واالإنتاجية.
واأخرا، �ستح�س��د احلكومات مزايا حتقيق وْفر يف امليزانية نتيجًة 
خلف�س النفقات على توفر التعليم االأ�سا�س��ي واخلدمات ال�سحية 
وغره��ا من اخلدمات. ويف الكثر من البلدان، وبف�س��ل انخفا�س 
معدالت النمو ال�س��كاين، �س��يوؤدي منع زواج القا���رسات اليوم اإىل 
��ق احلكوم��ات وف��را يف ميزاني��ة التعليم ق��دره 5% اأو اأكرث  اأن حُتقِّ
بحل��ول ع��ام 2030. جاء متوي��ل م�رسوع التاأثرات االقت�س��ادية 
لزواج االأطفال من موؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س، وموؤ�س�سة �سندوق 

اال�ستثمار يف االأطفال، وال�رساكة العاملية من اأجل التعليم.

ضبط مخزن للمواد الغذائية "غير صالحة" لالستهالك 
البشري في خانقين

إنقاذ ثالثة  أطفال ووفاة امرأة بتماس كهربائي في ذي قار

دياىل � متابعة : اأعلنت قائممقامية ق�س��اء خانقني يف حمافظة دياىل، ال�سبت، 
�س��بط خمزن للمواد الغذائية غر �ساحلة لال�ستهالك الب�رسي، موؤكدة ان عملية 

�سبط املخزن متت بناء على بالغ من قبل احد املواطنني.
وقال مدير اإعالم القائممقامية يو�س��ف ابراهيم  يف بيان �س��حفي ، ان "الفرق 
الرقابي��ة التابعة للقائممقامية متكنت من �س��بط خمزن يح��وي كميات كبرة 
من املواد الغذائية التالفة غر ال�ساحلة لال�ستهالك الب�رسي يف منطقة علم دار 

بق�ساء خانقني �سمال �رسقي دياىل".
واأ�س��اف، ان "عملي��ة �س��بط املخ��زن متت، بع��د ان ابلغ اح��د املواطنني عنه"، 
م�سرا اىل انه "مت اإتالف املواد امل�سبوطة وفق حم�رس ر�سمي، واإحالة �ساحب 

املخزن اإىل ال�سعبة القانونية التخاذ االإجراءات الالزمة بحقه".
وكانت الفرق الرقابية وال�س��حية قد متكنت خالل االأ�س��هر املا�س��ية من �سبط 

عدة خمازن حتوي مواد غذائية فا�سدة يف مناطق عدة من حمافظة دياىل.

ذي ق��ار � متابع��ة : اأعلن��ت االدارة املحلي��ة بناحي��ة الط��ار، جنوب ���رسق مدينة 
النا�رسية مركز حمافظة ذي قار،  ال�س��بت، وفاة امراأة نتيجة متا�س كهربائي يف 
الناحية.  وقال مدير الناحية، عبد �س��يدان رومي يف حديث �س��حفي، ان "متا�س��ًا 
كهربائيا ح�س��ل داخل اأحد املنازل ماادى اىل ا�ستعال النران بداخله"، مبينا ان 
"فرق الدفاع املدين �سارعت اىل اطفاء احلريق يف املنزل، وحاولت انقاذ العائلة 

املكونة من 4 افراد، 3 اطفال مع االم". 
واأ�س��اف ان "اال�س��عافات االولية انقذت االطفال ال�3 لكنها ف�س��لت يف انقاذ االم، 
ب�س��بب �س��دة حالة االختن��اق التي تعر�س��ت لها ج��راء احلريق، ف�س��اًل عن بع�س 
احل��روق".  وت�س��جل درجات احلرارة جن��وب العراق ارقامًا عاملي��ة يف ارتفاعها، 
ت�س��ل يف اغل��ب االوقات اىل املرك��ز االول عامليًا، مما ي��وؤدي اىل زيادة االحمال 

على ال�سبكة الكهربائية.

مسؤول محلي: 120 عائلة موالية لـ"داعش" في هيت
االأنبار � خا�س : اأكد رئي�س جمل�س ق�س��اء هيت )�سمال( حمافظة االنبار، حممد 
املحم��دي، وج��ود اكرث من 120  عائل��ة ينتمي احد افراده��ا ل�”داع�س” داخل 

الق�ساء لغاية االن.
وقال املحمدي يف ت�رسيح ل�»اجلورنال« ال�س��بت: “هناك وثيقة عهد ع�س��ائرية 
تن���س اح��دى فقراته��ا على ابع��اد العوائ��ل التي انتم��ى ابناءه��ا اىل داع�س او 
تعاون��وا مع الع�س��ابات االرهابية على القتل وتفجر املن��ازل وتخريب البنى 
التحتي��ة”. وا�س��اف: “القان��ون يقيد املجل���س املحلي ب�س��اأن التعامل مع هذه 
العوائ��ل باخلروج من املدينة..”، موؤكداً ان تل��ك العوائل “ال تزال تزود ابناءها 
الهاربني من قب�س��ة العدالة مبعلومات واحداثيات عن التجمعات ال�سكانية يف 
الق�س��اء “. امل�س��وؤول املحلي، ا�س��ار يف حديثه اىل التفجرين اللذين ا�س��تهدفا 
املدنيني يف �سهر رم�سان الفائت، عرب اخلاليا االرهابية املوجودة يف الق�ساء.
وب��ني املحمدي اأن “املواطن��ني املت�رسرين من داع���س يطالبون برتحيل هذه 

العوائل من هيت”.
وتات��ي هذه املطالب��ات، يف وقت دع��ت االأمم املتحدة ام���س اجلمعة، احلكومة 
العراقية للتحرك لوقف “اإجالء ق�رسي و�س��يك الأ�رس يف املو�سل ب�سبب �سالتها 

بتنظيم داع�س االإرهابي”.

اعل��ن وزي��ر الرتبي��ة حمم��د اقب��ال ال�س��يديل، 
ام�س ال�س��بت، ب��اأن اأكرث م��ن 350 األ��ف طالب 
داء االمتحان��ات النهائية  �س��يتوجهون اليوم الأ
للدرا�س��ة االعدادية يف جميع انحاء العراق عدا 

حمافظة نينوى.
وقال اقبال يف بيان �سحفي، اإن "الوزارة انهت 

ا�ستعداداتها اللوج�ستية كافة واخلا�سة باإجراء 
االمتحانات العامة الوزارية للدرا�سة االعدادية 
 ، ، االدب��ي  العلم��ي  االأول، بفروعه��ا  ال��دور   /
املهني ، واال�س��المي للعام الدرا�س��ي -2016

."2017
واأ�ساف الوزير، اأنه "�سيتوجه 225426 طالب 
لل�س��اد�س العلم��ي بجمي��ع مدار�س��ه احلكومي��ة 
واالهلية، و 117435 طالب من طلبة ال�ساد�س 

االدب��ي، و 16700 طال��ب للدرا�س��ة املهني��ة، 
و170 طالب وطالبة للدرا�سة اال�سالمية".

وتاب��ع اقب��ال، اأن "ه��ذه االعداد ت�س��مل الطلبة 
نين��وى  طلب��ة  ع��دا  املحافظ��ات  جمي��ع  يف 
اح�س��اهم  م��ن  الرتبي��ة  وزارة  تتمك��ن  مل  اذ 
ب�س��بب العملي��ات الع�س��كرية امل�س��تمرة هن��اك 
ونزوح الطلبة امل�س��تمر يف كل ي��وم مما يجعل 
االع��داد متزاي��دة". وبني، اأن "اللج��ان الفرعية 

لالإمتحان��ات يف املديرية العام��ة كافة عقدت 
ندوات تعريفية ملديري املراكز واملعاونني من 
اجل �رسح التعليمات االمتحانية، واي�سا هياأت 
اجهزة ك�س��ف و�س��ائل الغ���س االلك��رتوين التي 
زودته��ا وزارة الرتبية يف وقت �س��ابق"، مردفا 
"كما ن�س��قت الوزارة اي�س��ا مع بع�س اجلهات 
اخلدمي��ة واالمنية لتوفر عنا�رس االمن جلميع 

املراكز ف�سال عن توفر الطاقة الكهربائية".

 مل اأ�س��تطع ان اأن�س��ى �س��وت والدت��ي وه��ي ت�رسخ 
يف وجهي باأنني ل�س��ت مه��ذب وال يليق بعائلتنا ان 
يك��ون لها ولد مثلِي وانني و�س��مة ع��ار، اما والدي 
فكان يتمنى موتي، دعواته كانت قا�سية علّي وامام 

املال، مما جعل اجلميع يكرهني.
ل�س��وء حظ��ي انني مل احق��ق احالم عائلت��ي وكانت 
ت�رسفات��ي �س��بيانية تزعجه��م، وك��رثة ال�س��كاوى 
لت��ودد  االقرب��اء  حم��اوالت  كل  وب��اءت  عنده��م، 
والتق��رب بين��ي وبينه��م بالف�س��ل الن وال��دي كان 
يعرت�س عل��ى تدخالتهم ويعلق على مواعظهم بانه 
حري�س على تربيتي وتعليمي، ووالدتي هي االخرى 

كانت ترف�س ان ت�سمع التعليقات حول تربيتها.
م�ست ال�سنوات ورحل والدي من عاملي، لكني اأتذكر 
كل يوم �س��تائمه، كما لو كان االأمر باالأم�س، يق�سعر 
بدين امتنى لو كنت رجال يف وقتها لقول: ان كالمك 
كان ر�س��ا�س ي��ا اب��ي ولي�س حروف، �س��هام ترمي 
يف قلب��ي، لو حدثتني بطيب وح�س��ن اخللق لتغرت، 
لكن��ك كن��ت ترف���س ان ت�س��مع من��ي او ت�س��دقني، 
تاأنبن��ي وتعاقبن��ي لك��ن دون جدوى، بقي��ت عنيداً، 
م�س��اغبًا، مزعج��ًا، هكذا حت��دث احمد ع��ن يومياته 

م��ع عائلت��ه لرفيق��ه جعف��ر. اجابه جعف��ر: ال حتزن 
يا رفيقي وترحم على ابيك، وال جتعل نف�س��ك ا�س��ر 
املا�س��ي، كن انت التغي��ر الذي تري��ده، فانت االن 
رجل وت�س��تطيع ان تغ��ر �سخ�س��يتك؟، اجابه احمد 
بح��زن منك���رس: ي��ا رفيقي ل��و زرعت ع�رس �س��نوات 
يف االر���س زهورا ماذا �س��تقطف ه��ل تقطف ازهار 
ام ا�س��واكا؟، وال��دي كان يزرع يف داخلي اال�س��واك 
ووالدت��ي ت�س��قيها م��ن دون ق�س��د منهما ان��ا اعلم، 

ولكن كما تعرف خرجت الزهرة �سبارة.
جعفر: مما ال �سك فيه اأن �رسب الطفل يرتك كدمات 
وندب��ات على ج�س��مه، كذل��ك الكلم��ات اجلارحة يا 
احم��د ترتك جروحا ال ت��ري بالعني بل يف القلب، ال 
اأحد يعرف ما يحدث للطفل كما قلت ت�س��بح الزهرة 
�س��بارة !! فق��د ق��رات ذات ي��وم عن العن��ف اللفظي 
واث��اره، ووفق��ا لدرا�س��ة اأجرت��ه ناتايل �س��اك�س - 
اريك�س��ون، يف جامعة فلوريدا، على العنف اللفظي، 
وجدت ان النا�س الذين تعر�س��وا الأي نوع من اأنواع 
ال�س��باب خ��الل طفولته��م لديهم اأعرا���س االكتئاب 
والقل��ق اأك��رث من 1.6 �س��عف م��ن اأولئ��ك الذين مل 
يتعر�س��وا لل�س��باب، ويت�س��اعف احتمال معاناتهم 
م��ن ا�س��طرابات القلق اأو امل��زاج اأك��رث يف حياتهم 
، فق��د ن���رست جمل��ة ال ن�س��يت الطبي��ة موؤخ��را يف 

بريطانيا درا�س��ة اأ�س��ارت اإىل اأن %10 من االأطفال 
يعانون من واحد اأو اأكرث من خمتلف اأنواع االعتداء، 
مب��ا يف ذلك العن��ف اللفظي اأو اجل�س��دي اأو االعتداء 

اجلن�سي،
معلومات��ك قيم��ة يا جعف��ر وهل هنالك ان��واع لهذا 
العن��ف اللفظ��ي ؟، نع��م ي��ا احمد م��ن اأن��واع العنف 
اللفظي: اإطالق اأ�س��ماء على الطفل، اأو ا�س��تخدام لغة 
�س��وقية جاف��ة، باالإ�س��افة اإىل انتقاده با�س��تمرار، 
الرف���س اأو التهدي��د ب��رتك الطف��ل، اأو متن��ي ع��دم 
وج��ود الطفل، واإعطاء الطفل ال�س��عور باأن االأ�رسة ال 
تري��ده، والتهدي��د ب�رسبه، مما يزي��د خماوفه، اإلقاء 
اللوم على الطفل: فلوم الطفل الدائم، مينحه ل�س��عور 
باأنه �سخ�س �س��يء يفعل اخلطاأ با�ستمرار، ا�ستخدام 
ال�س��خرية: فالتهك��م عل��ي الطفل، يحط م��ن اعتداده 
بنف�س��ه. �سدقت يا �س��ديقي هذا ما كنت ا�سعر به ما 
ه��ي اآثار العنف اللفظي على الطف��ل يا جعفر؟، اآثار 
العن��ف اللفظي على االأطفال بالغ��ة جدا، ويف بحث 
ن�رسته الدورية االأمركية للطب النف�س��ي، ك�سف عن 
اأن االإ�س��اءة اللفظي��ة يف الطفول��ة ميك��ن اأن جت��رح 
االأطفال ب�س��دة وقد تكون مبا���رسة من االهل او عن 
طري��ق املدر�س��ة او �سا�س��ة التلف��از يف امل�سل�س��الت 

واالفالم التي ي�ساهدها االطفال.

اأك��دت جلن��ة “الثقافة واالع��الم” يف جمل�س حمافظة 
نين��وى، اال�س��تعانة بخ��رباء دولي��ني لرتمي��م بع���س 
املواق��ع االثرية القدمي��ة يف املحافظة بع��د التخريب 
ال��ذي حلق بها على ايدي عنا�رس “داع�س” والعمليات 

الع�سكرية اي�سا.
ت�رسي��ح  يف  اجلرب��ا  بني��ان  اللجن��ة  رئي���س  وق��ال 
عل��ى  داع���س  “�س��يطرة  ان  ال�س��بت،  ل�»اجلورن��ال« 
املحافظ��ة من��ذ ثالث �س��نوات ادى اىل دم��ار كبر يف 
املوؤ�س�س��ات والبنى التحتية”. ف�س��اًل عن “ما ا�س��اب 
املوؤ�س�س��ات الثقافي��ة واالماك��ن االثري��ة م��ن حمالت 
همجي��ة وغوغائية دم��رت على اثرها مواق��ع النمرود 

واحل�رس ومتحف ومكتبة املو�سل”.
امل�س��وؤول املحل��ي، ا�س��ار يف حديثه اىل ان “ق�س��م من 
االثار دمرت ب�س��كل كامل، ف�س��اًل عن عمليات ال�رسقة 

والتهريب التي قام بها عنا�رس داع�س”.
واكد اجلربا: “هنالك توا�س��ل م��ع احلكومة االحتادية 
واملنظمات الدولية حول اعادة ترميم املناطق االثرية 
والثقافية من قبل خرباء دوليني خمت�سني بهذا ال�ساأن 
واعادة االثار امل�رسوقة واملهربة من نينوى بالتعاون 
م��ع وزارة اخلارجي��ة وال��دول ال�س��ديقة واملنظم��ات 

الدولية”.

توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل، 
ال�س��بت، ارتفاع درجات احلرارة اإىل 50ْم خالل االأيام 
املقبل��ة. وقالت الهيئ��ة يف بيان �س��حفي ، اإن "البالد 
الي��وم باإمت��داد املنخف���س اجل��وي احل��راري  تتاأث��ر 
املو�س��مي ليك��ون الطق���س يف املناط��ق كافة �س��حوا 
حارا والرياح متغرة االجت��اه خفيفة ال�رسعة 5-10 
ال�س��غرى  "درج��ة احل��رارة  اأن  واأ�س��افت،  كم/���س". 
املتوقع��ة تك��ون 27ْم اأعل��ى م��ن املع��دل بدرجت��ني 
والعظم��ى 48م° اعل��ى من املعدل ب�خم���س درجات"، 
م�س��يفا "تبقى االجواء على حالها يوم غد االثنني يف 

املناطق كافة". 

أكثر من 350 ألف طالب يتوجهون اليوم ألداء االمتحانات النهائية للمرحلة اإلعدادية

األلفاظ النابية .. كارثة أخالقية تزعزع األمن المجتمعي

تقرير دولي: أكثر من 41 ألف بنت تتزوج كل يوم قبل بلوغ الـ18

خبراء دوليون إلعمار آثار 
دمرها “داعش” في نينوى

األنواء: الطقس صحو 
وارتفاع الحرارة إلى 50ْم 

األيام المقبلة
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يفيد تقرير جديد ن�شره املركز 
الدويل لبحوث املراأة ب�أن البلدان 

الن�مية �شتخ�شر تريليون�ت 
الدوالرات بحلول ع�م 2030 

ب�شبب زواج االأطف�ل. ويف 
املق�بل، منع زواج الق��شرات 

�شتكون له اآث�ر اإيج�بية كبرية  
على التح�شيل العلمي للبن�ت 

واأطف�لهن يف امل�شتقبل

منذ �شغري وان� ا�شمع 
كلم�ت امل�شيئة من امي 

وابي، والتج�هل واال�ش�ءة، 
مل اأن�شى تلك الكلم�ت )انت 

غبي، انت ف��شل، ولد غري 
�ش�لح(، م�زالت معي هذه 

الكلم�ت وتعيق عملي فكلم� 
تقدمت خطوة تذكرته� 

ف�أ�شقط يف ق�ع الف�شل

محليات Sun.2 Jul. 2017 issue no 373
3االحد 2 تموز 2017 العدد 373

حقيبة 


