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مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية 

محكمة بداءة الناصرية

العدد: ٩٦ / ب / ٢٠١٨
التاريخ: ٥ / ٧ / ٢٠١٨ ÊöŽ«

اصـدرت محـكمـة بداءة الـناصـرية بـتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠١٨
ـدعي قـرارهـا الـغــيـابي بــحـقك والـقــاضي بـتـأتــيـدك الى ا
مـحـافظ ذي قـار / اضـافـة لـوظـيفـته مـبـلـغـا مـقـداره اربـعة
مالي وسـبـعمـائـة وسـتة وعـشـرون الف ومائـتـان وواحد
وسـبــعـون ديـنـار عن مـجـمـوع الـرواتـب الـتي تـقـاضـيـتـهـا

لـلــفــتــرة من ٢٣/ ٥ / ٢٠١٤ ولـغــايــة كــانـون االول ٢٠١٥.
وجملـهولـية مـحل اقامـتك قرر تـبليـغك بواسـطة صـحيـفت
محليـت ولك حق االعتراض واالسـتئناف والـتمييز خالل

دة القانونية ووفق االصول. ا
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ـــــوصل - (أ ف ب) - يـــــحـــــمل { ا
الطفل محـمد سالم يومـيا كيسا من
نـاديل الورقـية ويـدور في شوارع ا
ـوصل متـسوال حتـت ستار مديـنة ا
ـنـاديل لـتـأمـ نـقـود كـافـيـة بـيع ا
إلعــالـة أمه بـعـدمــا قـتل والـده بـيـد
تـنـظـيم داعش خالل حـرب ضـروس

انتهت قبل عام.
في الـعاشـر من تـموز  2017أعـلنت
القوات العراقية "حترير" كبرى مدن
محافظة نينوى التي احتلها تنظيم
داعش على مدى ثالث سنوات بعد
تــســعـــة أشــهــر من مــعــارك دامــيــة

خلفت دمارا وضحايا كثيرين.
إضـــــــافـــــــة إلـى ذلـك تـــــــرك حـــــــكم
اجلـهاديـ آثارا اجـتمـاعيـة سلـبية
ــوصل بـدأت الـيـوم جــديـدة عـلى ا
تـطفـو على الـسطح أبـرزها ظـاهرة
تـسول أطـفال أيـتـام فقـدوا أهالـيهم

خالل سنوات ما قبل التحرير.
عـند تـقـاطع النـبي يـونس في شرق
ــسح سـالم (12 ــوصل  مــديــنـة ا
تعب العرق عن وجهه الذي عاما) ا
يــزداد سـمـرة حتت أشــعـة الـشـمس
احلــارقــة ويــقــول لــوكـالــة فــرانس
ـنـاديل الــورقـيـة. بــرس "أنـا أبــيع ا
أخرج كل يوم من السـابعة صباحا
حـتى الـعاشـرة لـيال".يـسعى مـحـمد
إلعالة والدته وهو وحيدها بعدما
أقـدم االرهــابــيــون عــلى قــتل والـده
قــبل انــطـالق عــمــلــيــات اســتــعـادة
ـــــوصـل دارين ــــــوصل.وتـــــضـم ا ا
إليواء األيـتام واحـدا للـبنـ وآخر
للبنـات. ووصلت إلى الدارين أعداد
كبـيـرة من فاقـدي االباء او االمـهات
ـسلـحـة من عـمر نـتـيـجة األعـمـال ا
ســتـة إلى  18عــامــا وفق بــيــانـات

صادرة من الدارين.
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وفي بــلـد كــالــعـراق حــيث تــنــتـفي
تقريـبا عملـيات اإلحصاء الـرسمية
تـسـعى مـنـظمـات عـدة إلى تـسـجيل
أرقـام تـقـريـبـيـة آلثـار احلـروب عـلى

اجملتمعات والسكان.
يـقول مـسؤول مـنظـمة "فـرحة يـتيم"
فـي محـافـظـة نـيـنـوى قـيـدار مـحـمد
لفـرانس برس إنه "ال تـوجد بـيانات
رسـمـيـة دقــيـقـة بــأعـداد األيـتـام في
ـــوصـل خـــصـــوصـــا وفي عـــمـــوم ا

احملافظة".
ـوثـقـة ويـوضـح قـيـدار أن األعـداد ا
ــنـــظــمــة تــشــيــر إلى وجــود لــدى ا
يتيم في نينوى بينهم نحو 6200
قتل أهليهم في األحداث 3283

وصل". األخيرة في ا
ــــوصل مـن يــــجــــول فـي شــــوارع ا

الــيـوم لن يــتـمـكن من غـض الـنـظـر
عن عــــــشــــــرات األطــــــفــــــال مـن كال
اجلنـس يـنتـشرون قـرب اإلشارات
الـضوئـيـة وعلى الـتقـاطـعات بـشكل
خاص بأجسام هزيلة ومالبس رثة
وأحــذيـة مـهـتـرئـة يـركـضـون خـلف
ـــال بـــطــرق ــارة يـــســـتـــجـــدون ا ا
مختلفة من مد اليد أو مسح زجاج
ــيـاه الـســيــارات أو بـغــطـاء بــيع ا

ناديل الورقية. وا
مـن بـ هـؤالء الـطـفـل عـلي بـنـيـان
( 10أعـــــوام) الــــذي كـــــان يــــرتــــدي
ــة بــضــعف مالبس ريــاضـــيــة قــد

قياسه.
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لم يــسـتــطع بــنــيـان الــذي تــخـوف
بــــدايــــة مـن احلــــديث إلـى مــــراسل
فـرانس بــرس حـبس دمـوعه.يـقـول
الـطـفل الذي يـجـعـله التـعب الـبادي
على وجهه أكـبر من عمـره بسنوات
"قتلت كل عائلـتي وهدم بيتنا خالل
ـة" في ـديـنـة الـقـد الـقــصف عـلى ا
ــــــوصـل والــــــتي دمــــــرت غــــــرب ا
ــئــة وال زالت بــنــســـــــبــة  90 في ا
حــتى اآلن دون أي مــشــروع إلعــادة
اإلعـمـار.يــرفض بـنــيـان كــغـيـره من
ــتـــســولــ احلــديث عن األطــفــال ا
مكان سكنه احلالي. يقول "ال أقارب
لي اآلن. اضـطـررت لـلـتـسـول إلعـالة
نـفـسي وعـدم تـمـكـني مـن احلـصول

على عمل بسبب صغر سني".
لـكن رغم ذلـك يـعــرب بـيــنــان عـلى
غرار أترابه عن أمله بإيجاد "عائلة

تأويني كي أكمل دراستي".
وتــواجه مــحــافـظــة نــيــنــوى الـتي
أعـلـنت الـسـلـطـات الـعـراقـيـة فـرض
سيـطرتـها الكـاملـة عليـها في نـهاية
آب  2017حتـديــات كــبـيــرة الــيـوم

خدمية وإدارية ومجتمعية.
وحتى الساعة ال يوجد أي برنامج
ا واضح إليجـاد حلـول خصـوصا 
يقـارب ثالثة آالف تلـميذ بـشكل عام
ديـنـة ما حـرمـوا من التـعـلـيم في ا

يزيد من ظاهرة هؤالء األطفال.
ويــقــول عــضـو مــجــلس مــحــافــظـة

نــيـنــوى خــلف احلــديــدي لــفـرانس
بــرس "حـتى اآلن ال يـوجــد مـشـروع
أو دراســـات حـــقــيـــقـــيـــة ســواء من
احلــكــومـــة االحتــاديــة أو احملــلــيــة
ـعـاجلـة هـذه الـظـاهـرة خـصـوصـا
وأن أطـفــال الــشــوارع يـتــعــرضـون

خملتلف أنواع االستغالل".
وتـتــجه ظـاهـرة تـسـول األطـفـال في
ــوصل لــلــتــحــول الى مــنــظــومـة ا
ربحـية تـديرهـا عصـابات من خالل
أشــــخـــاص يــــســــعــــون إلـى إبـــرام
اتـــفــــاقـــيـــات تــــقـــاسـم االربـــاح مع
ــتـســولــ مــقـابل الــســمــاح لـهم ا
بالدخول إلى أماكن عامة الستجداء

الناس وإال فيمنعون.
يـقــول أبـو حـمـيـد ( 35عـامـا) أحـد
ـوصل العـامـلـ في مـعمل سـكـان ا
حــــلـــويــــات "في أحـــد األيــــام كـــنت
جـالـسـا أنـتـظــر مـوعـدي في عـيـادة
طبية وأقدم موظف االستقبال على

طرد متسولة صغيرة أمام عيني".
ويـضيف "عـند خـروجهـا أخبـرتني
ـبـلغ إنه طـردهــا لـرفـضــهـا زيــادة ا

تفق عليه أسبوعيا". ا
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وفي هــذا اإلطـار تـوضح الــبـاحـثـة
اإلجتـماعـية فـاطمـة خلـف "الظروف
وصـل (...) تركت الـتي مـرت عـلى ا
األطفـال عرضـة خملتـلف االنتـهاكات
فـي الـشــارع". وتـضــيف "إذا تــركـوا
بـــهـــذا الـــشـــكل فـي الـــشــوارع (...)
سيصبحون أعضاء غير نافع في
ــا يـتـحـول بــعـضـهم اجملـتـمع ور
. لـذا عـلى الــسـلـطـات إلى مـجـرمــ
ـعنـيـة تطـويق هـذه الـظاهـرة بدءا ا

بفرض التعليم اإللزامي".
ــوصل ــوظف ابـن مــديــنــة ا لــكن ا
غـالب أحـمد ( 30عـامـا) يـعـتـبـر أن
حـاربة رأس الـهرم األجدى الـبـدء 
من "مــنـظــومــات وعــصـابــات تــديـر

التسول وتستغل األطفال".
ويـــضـــيف "هـــذه الـــظـــاهـــرة تـــعـــد
ـــة واإلرهــاب مـــشـــروعـــا لــلـــجـــر
وتـــخــلـق جـــيال فـــاســـدا مـــشـــوهــا

نفسيا".
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فـقـدت مـني الـهـويـة الـصـادرة من وزارةالـنـقل
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صدرها. عليها تسليمها 
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تـعلن رئاسة جامعة بـغداد/ شعبة العقـود احلكومية الكائـنة في رئاسة جامعة
ـواقع (سـاحـات ـزايـدة الـعـلـنـيـة  بـغـداد/ الـطـابق اخلـامس عـشـر عـن وجـود ا
درجـة تـفـاصـيـلهـا ادنـاه لـسـنـة ٢٠١٨  والتـابـعـة لـرئـاسة وقـوف الـسـيـارات) ا
ـزايدة العلنيـة التي ستجري بعد جـامعة بغداد فعـلى الراغب باالشتراك في ا
انتـهاء خمـسة عشـر يوم من اليـوم التالي لـنشر االعالن مـراجعة قـسم الشؤون
زايدة العلـنية لقاء اليـة/ رئاسة اجلامعـة للحصول عـلى شروط االشتراك بـا ا
مبـلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة الف ديـنار وغيـر قابل للرد ويـتحمل من تـرسو عليه

زايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة (٢%) من قيمة العقد. ا
ب ادناه لغرض وقع االلكتـروني ا عـلومات باالمكان مـراجعة ا ولـلمزيد من ا

ذكور. وقع ا االطالع على تفاصيل ا
www.uobaghdad.edu.iq

al_oqood@yahoo.com
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