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ــركـزي الـعـراقي عـلى وقع الـبـنك ا
ـصـرفـيـة الـعـربـيـة هـامش الـقـمـة ا
ــقــامــة فـي الــعــاصــمـة الــدولــيــة ا
حافظ الفـرنسيـة باريس مـتمـثالً 
الـــبــنـك عــلي مـــحــسـن اســمـــاعــيل
الــعالق مــذكــرة تــفــاهم مـع شــركـة

ية. ماستر كارد العا
وقال بـيـان لـلبـنك امس ان( تـوقيع
مـــذكــرة الـــتــفـــاهم يـــأتي في اطــار
ساهمة في تـطوير خدمات الدفع ا
االلــــكـــتـــرونـي في الـــعــــراق ونـــقل
اخلــــــبــــــرات واالســــــتـــــــفــــــادة من
االبتكارات التي تتميز بها االنظمة

ية في هذا اجملال). العا

بغداد
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األم حتمل االبناء في أحشائهـا تسعة أشهر أما األب يـحمل همهم طيلة
احلياة  هو وتد العائـلة مسؤوليته كـبيرة تكمن بتأمـ الرعاية احلماية
عـيشي واالجـتمـاعي دوره مهم وبـنّاء يـثقل االهتـمام وحتـس الـوضع ا
شـخـصـيــة األطـفـال في كـل مـراحـلـهم فــوجـوده يـكـمّـل االسـرة ويـضـفي

نزل .    االستقرار من خالل زرع الثقة واألمان في ارجاء ا
األب واالم هما حجرا األسـاس في بناء أسرة سعـيدة دورهما ضروري
خلـلق جــوا" آمـنــا" مـلئ بــاحملـبـة والــعـطف واحلــنـان فــاألب مـصــدر ثـقـة
لألطفال ووجوده عامل مهم جدا" لبناء شخصية متميزة واثقة اجتماعياً
من خالله يتعلموا حب اآلخر فهو فخر لألوالد ونور يضئ عتمة لياليهم
ألنه نبع صافي يـسقي شجـرة احلياة لتـنمو مـتعافـية سلـيمة وال تذبل اال

وته .
هنـاك االب الـذي يـقـدم الـتضـحـيـات لـتأمـ مـسـتـقبل أطـفـاله يُـفـتـخر به
لـسعـة صـدره واقـدامه  عـلى كل مـا هـو جـمـيل وصـالح حلـمـايـة عـائـلته
صالبته عـماد مـت  يـضفي جـوا" ملـيئـا"  باحملـبة والـعطـاء نظـراً لدوره
ثل األعلى في البنـاء يصبح بـطال بنظـر اوالده الذين يـقلدوه ويـعتبـرونه ا

احلياة فانتمائه ألسرته يضفي السعادة والطمأنينة والسالم.
ـارة تـقـام االحـتـفـاالت وتـرتـفع مع اقـتـراب عـيـد األم تـضج االسـواق بــا

اسعار االزهار والهدايا احلياة تمتزج بالفرح والسعادة . 
ر عيد اآلباء في بلداننا العربية مرور الكرام رغم  االحتفاالت في ح 
يا" بـعيده دون أي اكتراث  لعـطاءاته وما يقدمه من  رعاية التي تقام عا
ومحبـة  أو أي اهتـمام للـدور الذي يـقوم به اجتاه أوالده لـيعـوض قساوة

واهمال بعض االمهات.   
يعود عـيد اآلباء لـسنة  1910 عندمـا أرادت سونورا لـويس سمارت دود
من واليـة مـيـشيـغـان بـتـكـر والـدهـا ولـيم  مـاكـسـون سـمـارت الـذي قام
كـتـبت حـينـهـا عريـضة فـرده بـعد وفـاة والـدتهم  بتـربـية أطـفـاله السـتـة 
ي لالحـتـفـال باألب وقدمـتـهـا للـدولـة مـطالـبـة بـوجوب تـخـصـيص يـوم عا
ه ليصبح عيدا يحتفى به رسميا" في البالد  في عام  1912م . وتكر
مبـروك لألب عـيـده وأطـال بـعـمـره  فهـو من عـلم أطـفـاله مـعـنى احلـياة 
وامسك بيدهم على دروبها ونـصحهم وقت اخلطأ وارشدهم على دروب
عرفة  أمن لـهم الغذاء والدواء زرع بـقلوبهم األمل الـرحمة والسالم  ا
 ان االقالم كلها تنثر عـبيرها وتتعـطر بسيرة االم بينـما جندها تتكاسل
وتـخِــرُ قِــواهـا حــ حتـاول الــتــعـبــيــر عن عـطف األب
وحـنــانه لــذلك نــطــالب الــعـالم أجــمع بــتــكـر األب
واعتـبار رسـالته الـذي يـقدمـها ألسـرته مقـدسة في

احلياة ونقول له
"كل عيد وانت بخير".

{ فيـيـنا (أ ف ب) - تـظـاهر مـا ب
80 الـــفـــا و100 الف شـــخص امس
في شــوارع فـيـيـنــا احـتـجــاجـا عـلى
ســـعي احلــكــومـــة الــتي تـــتــألف من
ـتطـرف الى جعل اليـم والـيـم ا
ـسـمـوح بـها ـدة االقـصى لـلـعـمل ا ا
 12سـاعـة في الـيوم و60 ساعـة في
االسـبــوع.وجـرت الـتــظـاهـرة تــلـبـيـة
لدعـوة من االحتـاد الـعـمالي (او جي
بي) وتفـرقت من دون حـوادث تـذكر
بعد ان وصلت الى وسط العاصمة.
ـــشــاركــ وقـــدرت الــشـــرطــة عــدد ا
بثمان الفا في ح قدرته النقابات

بنحو مئة الف.
وهي التـظـاهرة االولى بـهـذا احلجم
ـسـتـشار الـتي جتـري مـنـذ وصـول ا
الـــشــاب ســـبــاســـتــيــان كـــورتــز الى

السلطة في نهاية العام .2017
وتعتـبر احلـكومة ان الـهدف من هذا
االجــراء هــو جــعل الــشــركــات اكــثـر
قدرة عـلى التـنافس عـلى ان يعرض

ان القراره. اخلميس على البر
عارضة بالنقابات بل وال تنحصر ا

تشمل ايضا الكنيسة الكاثوليكية.
وحتـدد قــوانـ الـعــمل في الـنــمـسـا
عدد ساعات الـعمل الطـبيعيـة بثمان
يـومـيا وبـاربـعـ سـاعة اسـبـوعـيا.
امـا الـعـدد االقـصى لـسـاعـات الـعـمل
سموح به حاليا فهو عشر ساعات ا
يوميا و 50ساعة اسـبوعيـا. وتريد
احلــكـومــة جــعـلــهـا  12سـاعـة و60

ساعة.
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ــــعــــارضــــة اكــــدت وحتـت ضــــغـط ا
احلـكـومـة ان سـاعـات الـعـمل هـذه ال
ـكن فـرضـهــا عـلى الـعـامل بل هي

محض اختيارية.
وعــادة مــا جتــري الــتـعــديالت عــلى
قـــوانــ الـــعــمـل عــبـــر احلــوار بــ
الـنـقـابــات والـسـلـطـات وتـسـتـهـجن
النقابات بقوة رغبة احلكومة باقرار
هـــــــذه االجـــــــراءات مـن دون حــــــوار
وارســـالــهــا مـــبــاشــرة الـى مــجــلس

النواب.
ــــــعـــلى صـــعــيـــد آخـــر  شــارك آالف
ـتظـاهـرين الـغـاضبـ من سـيـاسة ا
الــهـــجــرة االمـــيــركـــيــة الـــســبت في
مـــســيـــرات في مــخـــتــلـف الــواليــات
االميركية احتجاجا على فصل افراد
ـهاجـرين تطبـيقـا لسـياسة عائالت ا
الــتـشــدد الـتي يــنـتــهـجــهـا الــرئـيس
االمـــيــركي دونـــالــد تـــرامب في هــذا

لف. ا
وانـــطـــلــقت تـــظـــاهــرة حتت شـــعــار
(العـائالت يجـب ان تكـون مجـتمـعة)
واجـهة لـلـبيت من سـاحة الفـاييـت ا
االبـيض بــاجتـاه مـبـنى الــكـابـيـتـول

مقر مجلسي الشيوخ والنواب.
وفـي نـــيــــويــــورك شـــاركـت عـــائالت
وشــــبــــان واطـــــفــــال وشـــــيــــوخ من
ــواطـــنــ في الـــقــادمـــ اجلـــدد وا
تــظـاهـرة احــتـجــاجـيــة حتت شـمس

حارقة. 
ـشارك وقدر احد الـشرطـي عدد ا

ـقـراطـيـة التي اليـفـكـر أحـد بزيـارتـهـا  هـناك في جـمهـوريـة (مـاكـو) الد
أوبئة مـستـوطنة ضـربت اطنـاب اخلُلق عنـد الكـثيرين  فـمن الطـبيعي ان
يــكــون احلالقُ ثــرثــاراً  والـســائقُ ارعــنــاً  واجلــارُ عــشــائــريــاً بــدويـاً
ــوظف فـظـاً عـبـوسـاً  واحملـاميُ لـعـوبـاً والـشـرطيُ فـاسـداً مـرتـشـيـاً  وا
كذوباً  امـا السـياسيُ فـقد يـحمل جـميع الـصفات آنـفة الـذكر  مـضافاً
لـهـا بـعض من الـطـمع واجلـشع ثم الـتـزويـر وانـعـدام الـوطـنـية وازدواج

اجلنسية .
ومـنــهم الـفــيـتــرچـيـة  ـهن احلــرة هـنــاك  وبـالــطـبع فــان جُلَ اصـحــاب ا
واحلـدادين والـنــجـارين والــبـنـائـ وحــتى حـفــاري الـقـبـور وأســاتـذتـهم
الدفان والسياسي على حد سـواء  كلهم ذوي ألسنة حلوة ومواعيد

عرقوبية.
ــؤكـد أن تــعــمـيم هــذا االنــتـقــاد فــيه ظــلم وجتـنـي وعـدم إنــصـاف ومن ا

بدئي الوطني النادرين من أبناء " ماكو" اخلالدة . للملتزم ا
ولـكن من أين جـاءت هــذه االحـكـام ? ومن الـذي وضع أســسـهـا في تـلك

اجلمهورية العجيبة ? 
ـوت بصـمتٍ  والقـهر بالـقطع هي نِـتاج جتـارب طويـلـة  وتراكـمات من ا
بصوتٍ  والـذل واجلوع واحلرمـان والظروف الـزفتية لـقوم تَنَـدَرَ لديهم
حُسنُ اخلُلقِ  والتراحم والتـحضر  وروح التعاون وااليـثار وبُعدُ النظر

رض اخلطير.  اللهم اال حب الوطن فما زال اغلبهم ضحايا هذا ا
لكن  هل يُداخـلك شك يا بن ( ماكـو) العظـيمة عـندما يـنصحك الـطبيب
بشراء الـدواء من صيدلـية بعـينها ?ً ويـؤكد نصـحه قائالً : اجلـبه لي بعد
شراءه ألطلع عـليه وأشرحُ لـك كيفـية تنـاولهِ بيـنما هـو في حقيـقة االمر
يريـد االطـمـئـنان عـلى الـكـيس الـبالسـتيـكي لـيـتـأكد من أسـم الصـيـدلـية
فـي مقابـل تزويده السـحريـة التي يـتحمـل صاحـبها دفـع إيجار عـيادته 

هو بزبائن.
عـندمـا تـكتـشف انك كـنت ضحـية لـعـملـية هل يتـمـلكك احـساس بـالـهبل 
نصب ب الطبـيب والصيدلي  وان دواءك قد صـار بسعر مضاعف عن

قيمته احلقيقية ?!!
عـاينـة كـتب الطـبيـب الراچـيتـة  ونقش احدهم زار طـبيـاً وبـعد إجـراء ا

عليها اسم الصيدلية .
ـبـلغ االجـمالي يقـول الـرجل ذهـبت وطلـبت من الـصـيدلـي اطالعي على ا
ائـة الف دينار  فـقلت لـلصـيدلي: سـأكتفي االن للدواء فـقال: يـتجـاوز ا
بشـراء دواءٍ خافضٍ لـلـحرارة  وسـأعود لك بـعد تـدبـر الفـلوس.. نـاولني
الرجل علبة واحدة بعـد ان وضعها في كيس  دفعت ثـمنها البسيط  ثم
توجهت الى صيدلية اخرى قريبة من بيتي  وصرفتُ قيمة الوصفة باقل
من نـصف الـسـعـر  ودسـست كـل الـدواء في كـيس الـصـيـدلـيـة االولى 
وعـدت ادراجي الى طـبـيـبي الـذي انـفـرجت اسـاريـره واثـنى عـلى جـودة

الدواء وشكرني حلرصي وإلتزامي بتعليماته الصحيّة القيّمة !!
ا ان النـبهـون كثـيرون ال بد من الـطبـيب ان يكـون اكثر نـباهـة وعليه و
فقـد عـمد بـعض االطـبـاء الى كتـابـة اسـماء االدويـة بـرموز سـريـة ال يفك
ـعـني  وهـنـا انـتـصـر الـشـر علـى اخلـيـر مرة طالسـمـهـا اال الـصـيـدلي ا
اخرى.. أن اهل "ماكو" يعـلمون جيداً أن اخلـير مستـوطن في بلدهم منذ
قـد االزل لـكـنه أسـيـر لــلـشـر الـبـشع وهم عـادة مــا يـسـألـون انـفـسـهم
تـربع على ـتـسيـد ا بالـقول : مـالذي يـدعـونا حملـاربة الـشر مـا دام هو ا
العرش ?  وما دام اخليرُ عاجز عن حمايـتنا ? اما كان االولى بنا تقبيل
يد الـشر اتـقـاءً لبـطشه  ثم مـا الـذي يجـبرنـا لـلدخـول في حرب خـاسرة
اسكون تنفذون ا ـقتدرون ا وت? وهم االقوياء ا ضد الفاسدين وجتار ا

دفة احلياة بقبضة فوالذية ??
احلمد لله اني لست احد مواطني (ماكو) البائسة 
واحمده سبحانه مرة اخرى لكوني "عراقي" اصيل
دائم الـتـفــكـيـر بــاجلـنـة يــنـادي في كل وقت وحـ

(الغوث الغوث خلصنا من النار يارب).!!
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qC∫ العالق يتسلم درع افضل محافظ بنك مركزي «

بــــنـــحــــو "الــــفـي شــــخص". وهــــنف
ـآلن ـتـظـاهــرون (قـولـوهـا بـالـفم ا ا
هـاجرون مرحب قولـوها بوضـوح ا
بهم هـنا) كـما اعـربوا عن تـرحيـبهم
. وعلى وقع الطبول رفعت سلمـ با
احلشـود الفتـات كتب فيـها (مـدينـتنا
ــهـاجـرة نـيــويـورك هي نــيـويـورك ا
و(ال قفص ال حـظر ال جـدار). وكتب
عـلى الفـتة اخـرى حـلـوا آيس (وكـالة
انــفــاذ قــوانـ الــهــجــرة واجلــمـارك
األمـيـركـيـة)" في دعـوة تـشكـل صدى

طالبة نشطاء بحل الوكالة.
ومــطـــلع ايــار وفي مـــحــاولــة لــوقف
هاجرين شهريا تدفق عشرات آالف ا
الى احلـــدود اجلــنــوبــيــة لــلــواليــات
ـــتـــحـــدة امـــر تـــرامـب بـــتـــوقـــيف ا
الــبــالــغــ الــذين يــعــبــرون احلـدود
بــطـريـقــة غـيـر الــشـرعـيــة وال سـيـمـا

طالبو اللجوء.
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ـن يـــحـــاولـــون عـــبــور والـــعــديـــد 
كسيكيـة االميركية يريدون احلدود ا
الـــفـــرار من اعــــمـــال الـــعــــنف الـــتي
تـمـارسـهـا الـعـصـابـات وغـيـرهـا من
االضـطرابـات الـتي تـشـهدهـا امـيـركا

الوسطى.
ونـتـيـجـة حمـلـة الـقـمع الـتي شـنـتـها
االدارة االمـيـركـيـة  فـصل االطـفال
عـن اهــالـــيـــهم وبـــحــسـب مــشـــاهــد
ـيـة تــنـاقـلــتـهـا وســائل االعالم الـعــا
وضـعـوا في مـراكـز تـابـعـة لـسـلـسـلة
مــتــاجــر مــا اثــار ردود فــعل مــنـددة

يا. محليا وعا
ـاضي وقع تـرامب امـرا واالسـبـوع ا
تــنـــفـــيـــذيـــا لــوقـف اجــراءات فـــصل
العـائالت لـكن محـامـ متـخصـص
فـي قــضـــايــا الــهـــجــرة يـــقــولــون ان
الـعــمـلـيـة ســتـسـتـغــرق وقـتـا طـويال

وستكون معقدة.
وال يـزال نـحو الـفي طـفل مـفـصـول
عن ذويــهم بــحــسب ارقــام رســمــيـة

اضي. نشرت نهاية االسبوع ا
وتــأتي تــظــاهــرات الــســبـت بــعـد ان
أقــرت احملــكـمــة الـعــلــيـا االمــيـركــيـة
ــنـاهض الــثالثــاء مـرســوم تــرامب ا
لـلـهـجـرة مـانـحـة انـتـصـارا واضـحا
لـلرئـيس بـعـد معـركـة قـضائـيـة حول

ثير للجدل. هذا اإلجراء ا
ويصـادق القرار الـذي اتخـذ بغالـبية
خمسة قضاة مـقابل اربعة على هذا
رسوم الذي يحظر بشكل دائم على ا
مـــواطـــني ست دول خـــمس مـــنـــهــا

تحدة. مسلمة دخول الواليات ا
وشــاركت جـــولــيــا الم  58عــامــا في
تـــظــاهــرة نـــيــويــورك مـع اثــنــ من

اصدقائها واطفالهما.
والم أم ومــصــمـمــة ازيــاء مـتــقــاعـدة
هــــــاجـــــــرت الى هـــــــونـغ كــــــونـغ في

اضي. ثمانينات القرن ا
وقـالت الم "اعـتــقـد ان فـصل االطـفـال
(عن ذويهم) امر في منتهى القسوة".
وتـابـعت "انــا غـاضـبـة. انـا في غـايـة
ـا يـحصـل في بـلدي. ال افـهم احلـزن 
ـكن النــسـان ان يـفـعل شـيـئـا كـيف 
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واضــــاف انه ( الـــتـــوقــــيع عـــلى
ـــذكــــرة بـــحـــضــــور نـــخــــبـــة من ا
ــصــارف الــعــراقـيــة واالجــنــبــيـة ا
اضـافــة الى الـســفـيـر الــعـراقي في

باريس).
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فـــيــمـــا اعــلن الـــبــنك عـن حــصــول
العالق عـلى جـائزة افـضل مـحافظ
بـنك مــركـزي عـلى مــسـتـوى الـدول

العربية لعام 2018.
وتـابع الــبـيـان ان ( الــعالق حـصل
على افضل محافظ بنك لعام 2018
ـصـارف الـعـربـيـة من قِـبل إحتـاد ا
خالل اقـــامـــة فــعـــالـــيـــات الـــقـــمــة
ــصــرفــيــة الــعــربــيــة الــدولــيــة) ا

واوصح الـــبـــيـــان انـه (بـــالـــنـــظـــر
خملـــالـــفـــة شـــركـــة افـــاق ســـامــراء
لــلــتــوسط لــبــيع وشــراء الـعــمالت
االجنـبيـة الحـكام تـعلـيمـات تنـظيم
عـــمل شـــركــات الـــتـــوسط واســاءة
اســـتــخــدام االجــازة تـــقــرر ســحب
اجازة تـاسـيس الـشركـة ومـصادرة
ــودعــة لــدى الــبـنك الــتــامــيــنـات ا

والبالغة 50 مليون دينار).
وطــــــالب الــبــنك (وزارة الــتــجـارة
ـمنوحة بالغـاء شهادة الـتاسيس ا
لـهـا مـن قـبـلـهــا اضـافـة الى شـطب
اسـم الــــــــشـــركـــة من ســـجالتـــهـــا
وتـزويــد الـبـنك بـكـتــاب الـتـصـفـيـة

صدق).  ا

واوضح ان (التكر جاء في ضوء
اإلجنـازات الـعـديـدة الـتي قـام بـهـا
ـسـتوى احملـلي والدولي في على ا
عــــدة مــــجـــاالت كــــان من أبــــرزهـــا
احلـفاظ عـلى سـعـر الـصـرف وغلق
الــفـــــجــوة بــ الــســعــر الــرســمي
وسـعر الـسـوق فـضالً عن الـتـطور
دفوعات وانظمة الكبير في نظام ا
الـدفع االلــكـتـروني وايــضـاً الـعـمل
ـــتــقـــدم الــذي أحــرزه فـي مــجــال ا
مــكــافـحــة غــسل األمــوال وتــمـويل

اإلرهاب).
فيما اعلـن  البنك عن سحب اجازة
شركة توسط لبيع وشراء العمالت

االجنبية خملالفتها التعليمات.

كـــهـــذا". بـــدورهــا قـــالت احملـــامـــيــة
هم مالوري مالوي  34عاما إن من ا
ابداء الـدعم لـلمـهـاجرين واظـهار ان
سياسـات االدارة االميركـية "ال تمثل
اميـركـا". وحمـلت مـالوي الفـتـة كتب
عـليـهـا "الـطـفل الوحـيـد الـذي مـكانه
الـقـفص هـو دونـالد تـرامب" وقـالت
لـوكـالـة فـرانس بـرس ""لن نـقف هـنا
لـــنــشـــاهــد بالدنـــا تــتــمـــزق وفــصل

االطفال عن امهاتهم".
w½Ëd²J ô« l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

…b¹e−K

W×M*« g UMð …—U−² «

»u³×K  WOMOB «
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

التقى وكـيل وزارة التجـارة للشؤون
االقتـصـادية هـيـثم جمـيل اخلـشالي
مــسـتــشـار الــسـفــارة الـصــيـنــيـة بن
لـحق التـجاري الـصيني جافـينـز وا
نحـة الصيـنية ـناقشـة ا في العراق 
ـا يتوافق مع اخلاصة بـاحلبوب و
ــعــتــمــدة ــواصــفــات الــعــراقــيــة ا ا
ـواضـيع ذات بـاالضـافـة الى بـحث ا
شتـرك وتطويـر العالقات االهتمـام ا
االقتـصـادية والـتجـاريـة ب الـعراق

والص . 
ونقل بـيان تـلـقته (الـزمان) امس عن
وكـيل الـوزارة عن تـأكيـده ومـنـاقـشة
ـــواصـــفـــة الـــعـــراقـــيـــة اخلـــاصــة ا
ـتـطـلـبـات واالجـراءات بـاحلـبـوب وا
الـتـي تـعـمل بــهـا الــوزارة مع الـوفـد

الـــصــيـــني لــكي يـــتم االتــفـــاق عــلى
صـيـغـة نـهـائـيـة لـلـمـنـحـة الـصـيـنـية
ــشــتــركــة ــصـــالح ا ـــا يــحــقق ا و
لكليهما . مـضيفا انه  كذلك تناول
اهــمـيــة الــعالقـات وتــطــويـرهــا بـ
الـــعـــراق والـــصـــ بـــاالضــافـــة الى
االسـتــفـادة من اخلـبـرات الــصـيـنـيـة
لتـطوير عـمل الوزارة وتـشكـيالتها .
داعيا (اجلانب الصـيني للدخول في
شـاريع االستثـماريـة داخل العراق ا
شـاركة الـفاعـلة في دورة مـعرض وا
بـغـداد الـدولي الــقـادمـة). من جـانـبه
اكـد جـافـيـنـز (حـرص حـكـومـة بالده
عـلى تـطـويـر الـعالقـات االقـتـصـاديـة
والتـجاريـة مع الصـ واستـعدادهم
ـساعـدة الوزارة في لنـقل خـبراتـهم 
تاهيل وتطوير شركاتها ودوائرها).


