
سـلعـة بـالـلـيرة الـتـركـية
يــــــــتـم مـعـرفــة ثـمــنـهـا
بـــالــقـــســمـــة عــلى 4 اي
الــــــســــــلــــــعـــــــــة الــــــتي
قـــــــــيـمـتـها  100 لـيرة
ــقــدار 25 الف تــكــون 
انتقلنا الى منطقة دينار
الــــتـــــكـــــســــيـم وشــــارع
االســـــتـــــقـالل وهـــــو من
االمــاكن االكـــثــر شــهــرة
واثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة فـــي
حــيـث مــا اســـطـــنـــبـــول
يقـارب مـلـيـوني شخص
ـر بــشـارع االســتـقالل
وتــــنـــــتــــشـــــر في هــــذا
الـــــــــــشــــــــــــارع احملـالت
ـــــطــــاعـم وشــــركــــات وا
ــقـــاهي الـــتـــصــريـف وا
الهي والـقـنـصـلـيات وا
ولـم نــــفـــوت االوربــــيــــة
تـــــنــــــاول حـــــلــــــويـــــات
ـشـهـورة مع (احلـافظ) ا

القهـوة التـركية ونـحن نطل على الـقطار
االحــمـر الــذي يـقــطع شـارع االســتـقالل
ومــا تـشــاهـده في شــارع االســتـقالل من
كن ان جتدها في اي تنوع وغرائـب ال 
ـتــابــعـة مــكــان آخــر وغـالــبــا مــا تـقـف 
اشــخــاص او فــرق مــوســيــقــيــة تــعــزف
وتــغـني في زويــا وامــاكن مـخــتـلــفـة من
الـشـارع والـنـاس تـضع

وهـبتـهم  توثيق لهم الـنقـود تقديـرا 
كـل هــذه الــفــعــالــيـــات وعــلى الــرغم من
مــعــرفــتــنــا بــهــذا الـشــارع ومــا فــيه من
مفارقات فنيـة او تخص االزياء الوطنية
والـشعـبـيـة لكـنـنـا لم نتـصـور ان جنـــــد

فيه (الهنود احلمر) !!
l³²¹

صرف العراقي للتجارة يتسلم جائزته ezUł…∫ فريق ا

نــركض لـلــحــصـول عــلى بــعض الـدفء
زوجـــتي تــعــدل لـي مالبــسـي خــوفــا من
الهواء البارد خـاصة ونحن في مواجهة
رياح بحر مرمرة. كان ال بد من التعاطي
ـشروبـات واحلـلـويـات للـتـدفـئة بـعض ا
وجتـنـب نـزلـة الـبــرد. كـان لـنــا وقـفـة مع
بائع عصـير البرتـقال وكذلك الـكنافة مع
الـقـهـوة وتـنــاول سـنـدويج الـسـمك عـلى
ضـفاف الـبـحر مع الـطـرشي والـلقـيـمات
السـاخـنة واخـيـرا السـحـلب وكلـما زرت
إسـطــنـبــول ال بـد من زيــارة قـوارب بـيع
الـســمك حتت جـســر غـلــطه سـراي. يـوم
أول من الـــســنــة اجلــديــدة نــقــضــيه في

صري اجلميل السوق ا
dD ÆÆÆdD ÆÆÆdD

كــان ال بــد من اخلــروج وزيــارة االمــاكن
في اسـطــنـبـول عــلى الـرغم من ان اجلـو
شديد البرودة مع  تهاطل االمطار! وهنا
ـــكـن قــراءة درجـــات احلـــرارة بـــشـــكل
مــخــتـلـف فـهـي مـثال 6 درجــة ولـكــنــهـا
تـعادل  2 درجـة (يـقـولـون بـسبـب الغـيم
ــا مــوجـود والــريــاح)وعـلـى الـعــكس  
عـندنـا فـاالمـطار احـيـانـا تخـلق طـقـوساً
رومــانـســيــة فـهـي عـلى االقـل افـضل من
(اجلو) احلـار الـكـئيب! او االمـطـار التي
تــسـقـط في الـعــراق فــتـفــيض الــشـوارع
ـائيـة والطـينـية سـتنـقعـات ا وتتـكـون ا
ــطـــر من نـــعـــمــة الى حــتـى يــتـــحـــول ا
ومن حق شاعرنا السياب ان ينشد نقمة
انـــشــودة
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طر" اما طر "اتعلمـ أي حزن يبعث ا ا
ـطر يـجعل كل االشـياء في اسطـنبـول فا
(تـلـمع) الشـوارع الـسـيـارات االشـجار
ـسـاجـد وال وجـود الـفـواكه الــبـيـوت ا
ألي مـعــوقـات ونــحن نـتــجـول في سـوق

الفاحت الشعبي.
—UŁ«Ë ‚«uÝ«

في هـذا الـسـوق الـذي ال يـقل اهـميـة عن
ـــصـــري من حـــيث االتـــســاع الـــســـوق ا
ـعـروضـة بل هو والـبضـائع الـتـجـارية ا
ـصري واذا اكـثر شـعـبـية من الـسـوق ا
ـصـري مـتخـصص في كل كـان السـوق ا
مكان تتـجمع نوعا مـحدد من السلع فإن
ـــكن ان جتــد من في الـــســوق الــفــاحت 
البس وبجانـبه من يبيع الفواكه يبيع ا
او الكـرزات او العـصـير  وكـذلك اللـحوم
ـطـر ال يعـيق ا والـسـمك واجلـ وهـكـذا
ــتــبـضــعـ فــتح االســواق وال وجـود ا

فاالزدحـام سـمة االسـواق في اسـطنـبول
ــكن ان ونـــحن نـــســيـــر في االســـواق 
سـاجد االثـرية مثل نزور ايـضا بـعض ا
مـــســجــد الــفــاحت وكـــذلك هــنــاك الــقالع
واحلـــصـــون واالبـــراج مـــتــــداخـــلـــة مع
ـكـتـبــات ومـحالت بـيع االكـسـسـوارات ا
ــقــاهي في تــشـــكــيـــــــلــة مــعــمــاريــة وا

متناسقة !
‰öI²Ýô« Ÿ—UýË rO J² «

بــعـد ان انـتــهـيـنــا من الـتـســوق لـبـعض
السلع والبضائع وفرق العـملة يشجعنا

عــلى الــشــراء قــيــمـة اي

فاينانس الـتي تتخذ من مـدينة لندن
مـقـراً لهـا اجلـائـزة لـلـمـصرف خالل
حـفل خــاص أقـيم في فـنــدق جـمـيـرا
أبــراج اإلمــارات بــحــضــور عــدد من
الية وكبار ؤسسـات ا ثلي أبرز ا
ــصـرفي ــســؤولـ فـي الـقــطــاع ا ا
ـسبوقة ـاً للجهـود غير ا وذلك تكر
ـــضــمــار الــتي يـــبــذلـــهــا فـي هــذا ا
ــالي الــقـوي وتــأكــيــداً عــلى األداء ا
لـــلـــمـــصـــرف الـــعــراقـي لـــلـــتـــجــارة

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ـصـرف الــعـراقي لــلـتـجـارة حـصــد ا
تــــــصــــــنــــــيـف "أفــــــضل مــــــصــــــرف
ــصـرفــيــة لألفـراد" لــلــخـــــــــدمــات ا
و"أفــــضـل مــــصــــرف لـــــلــــخــــدمــــات
ــــمــــيــــزة" خالل ـــــــــــصــــرفــــيــــة ا ا
مــــــراسم حـفل توزيع جـوائز مـجلة
انـترنـاشـيونـال فـايـنانس الـذي عـقد

مؤخراً في إمارة دبي. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان

ــصــرف بــاجلــائــزتــ يــؤكـد (فــوز ا
الـتـزامه بـتـطـبـيق مـعـايـيـر االمـتـثـال
ــصــرفي الــدولــيـــة وفق الــنــمــوذج ا
ـصــرفـيـة ــعـتــمـد في الــقـطـاعــات ا ا
ـيــة ويــأتي في إطــار جــهـوده الــعــا
ستمرة الهـــــــادفة إلى تسريع دفة ا
الـــنــمــو االقــتـــصـــــــــادي واالرتــقــاء
بــخــدمــات الــصــيــرفــة احلــديـثــة في

العراق). 
وقـد مــنـحت مـجــلـة إنـتـرنــاشـيـونـال

الـتـقـد االلـكـتـروني. وتـدعـو وزارة
ـواطـن لالتـصـال على رقم العـمل ا
اخلط الـــــســـــاخن (1018© في حـــــال
وجود استفسار او سؤال او شكوى

ليسنى القيام بالالزم).
وطــالــبت الــوزارة مــجــلـس الــنـواب
باالسراع في تـشريع قـانون مكـافحة
ـا له من اهـمـية في الـعـنف االسـري 
احلد من انتشـار العنف ضـد النساء
واالطـفــال. وذكـرت مـديــر عـام دائـرة
احلــمـايــة االجـتــمــاعـيــة لـلــمـرأة في
وزارة الـــعـــمـل  الـــدكـــتـــورة عـــطــور
ــوســـوي ان الــدعـــوة جــاءت خالل ا
ـشـاركـة في االجـتـمـاع الـذي نظـمه ا
تـحـدة للـسكـان يوم صنـدوق اال ا
االثن 1/14/ 2019 لبحث  مـشكلة
الذ ــعـنــفـات الى ا ايــواء الـنــسـاء ا
االمن الذي افتتحته وزارة العمل في
اذار  2018 بـــــدعـم مــــــبـــــاشــــــر من
ــتــحـدة لــلـســكـان . صــنـدوق اال ا
واضاف الـبـيـان ان (االجتـمـاع جرى
بــــرئـــاســـة رئـــيـس قـــسم  االشـــراف
الــقـضــائي الــقــاضي جـاسـم مـحــمـد
عــبـــود وحــضــور مــديــر عــام دائــرة
رأة الدكـتورة ابتـسام عزيز تمكـ ا
عــــــلي وعــــــدد من الــــــقــــــضـــــاة و
ــــــــعـــــــوق الــــــــتــــــــــــــبــــــــاحـث عن ا
االســــاســــــــي لاليــــواء وهــــو عــــدم
تـــشــــريع قــــانــــون مـــكــــافـــــــــــــحـــة
الـــــــــــــعـــنف االســـري فـي مـــجـــلس

النواب . 
ـوسـوي  مـا تـعانـيه واسـتـعـرضت ا
ـرأة وخاصـة  الـفـاقدة لـلـمـعيل من ا
انـواع مــتـعــددة من الـعــنف االسـري
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اقــام قــسم الـتــوعــيــة والـتــدريب في
ـركـز الـوطــني لـلـصـحـة والـسالمـة ا
ـــهـــنــيـــة الـــتـــابع لـــوزارة الـــعـــمل ا
والـــشـــؤون واالجـــتــمـــاعـــيــة دورات
عهـد الطبي التقني تدريبية لـطلبة ا
ــسـائـيـة لـلــدراسـات الـصــبـاحـيـة وا
وطلبة الكليات الصحية والطبية في
مـجــال الـتـدريب الــنـظـري والــعـمـلي
ـهنية على مادة الصـحة والسالمة ا
اذ تـــعـــد هــــذه الـــتـــدريــــبـــات الـــتي
يتـلـقونـها عـلى مـدار العـام الدراسي
ـــركـــز الـــوطــني مـن قــبل مـالكــات  ا
لـلـصـحـة والـسالمـة الـهـنـيـة من اهم
عاهد الطبية متطلبات التخرج من ا
التقـنية  والكـليات التـقنية الـصحية

والطبية. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(قــسم الــتــوعــيــة والــتــدريـب بــاشـر
ـتـدرب اجـراء االمـتـحـان لـلـطـلـبـة ا
الــذين  اجــتـازو الــتــدريب  لــلــفـصل
االول لـلـعــام الـدراســــي بـواقع 256
طالبـا متدربـا. من اجلدير بـالذكر ان
ـــركــز يـــاخــذ عـــلى عــاتـــقه تــدريب ا
الـطـلـبـة نـظـريـا وعـمـلـيـا لـتـعـريـفـهم
ــهـنــيــة في بــيــئـة انــواع اخملــاطــر ا
الـــعــمل والــتــشـــريــعــات واالنــظــمــة
ـــتــعــلــقـــة بــالــصــحــة والــقــوانــ ا
ـركز ـهـنـيـة . يـذكـر ان ا والـسالمـة ا
هـنـية الـوطني لـلـصحـة والـسالمـة ا
يـعـد اجلـهـة الـرسـمـيـة الـوحـيـدة في
ــعــنــيــة  بــتــدريـب طــلــبـة الــعــراق ا
ـعاهـد الـطبـيـة التـقـنيـة  والـكلـيات ا
التقنيـة الصحية والـطبية على مادة

ـهـنـيـة  العـداد الـصـحـة والــسالمـة ا
ـعـنــيـ في مـجـال جـيل جــديـد من ا
الـــصــحـــة وسالمــة الـــعــامــلـــ مــلم

بتدابير السالمة من اخملاطر).
وتواصل اقسام احلماية االجتماعية
في بــغــداد واحملــافـظــات عــدا اقــلـيم
كردستان استقبالها يوميا للعشرات
ــشـمـولــة بـراتب االعـانـة من االسـر ا
االجتماعية ضمن الـوجبت (الثالثة
والــرابــعـة) وفق آلــيــة ومـنــهج مــعـد
مسبـقا يعتـمد على ابـجدية احلروف

من اجل انسيابية العمل. 
وتعـمل مالكـات االقـسام عـلى تـدقيق
شـول براتب االعانة من معامالت ا
اجـل اســتـــكـــمـــال خـــطـــوات اصــدار
الــبـطـاقــات الـذكـيــة تـمــهـيـدا إلطالق
ـــســـتـــقــبـل. وقــال رواتـــبـــهم خالل ا
الـــبــيــان ان (عـــمل االقــســـام يــجــري
ـــديــــرين بـــإشــــراف مــــيــــداني مـن ا
الــــعـــامــــ في هــــيـــئــــة احلـــمــــايـــة
االجــتـمــاعــيـة ومــديـر مــكــتب رئـيس
الـهـيـئـة وضـمن تـوجـيه وزيـر العـمل
الـدكتـور بـاسم عـبد الـزمـان الـقاضي
بـــضــرورة مــتـــابــعــة عـــمل االقــســام
وتذليل اية عـقبات تعـمل على تأخير

 . راجع اجناز معامالت ا
نـجزة وبلـغ عدد الـبطـاقـات الذكـيـة ا
اكـثـر من ( 59) الف بـطــاقـة والـعـمل
يـجــري بـوتـيـرة مــتـصـاعـدة من اجل
الــوصـول الى اجنــاز تـام لــلـشــمـول.
وكــــانت وزارة الـــعـــمـل قـــد اطـــلـــقت
وجـبـتي الـشـمـول اجلـديـد ( الـثـالـثـة
والـرابــعـة) مــؤخـرا ألكــثـر من (221)
الف اســرة قـــدمت عــام 2016 ضــمن
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تـعة الـتسوق اال من كن أن احس  ال 
ة الـتي يفـوح منـها عبق األسواق الـقد
ــوالت ــكـــان. أمــا ا الـــتــاريخ وجـــمــال ا
احلديثة ال جتـذبني كثيـرا على الرغم ما
يــرصـد لــهـا من أمــوال فـهي ال تــضـاهي
قيمة األسواق تاريخيا. عند وجودنا في
اسـطـنبـول كـنـا حـريصـ عـلى الـتـسكع
صري) والتجوال في متاهات (السوق ا
وهـــــو مـن أقــــدم واعـــــرق األســـــواق في
اسطنبول الباعـة يحاولون إقناع الناس
عـلى شــراء مـا يـعـرضــون بـبـيـان جـودة
ـــنـــاسب هـــذه الـــنـــوعـــيـــة والـــســـعـــر ا
ــشــتـري ال احلــمــيــمــيــة بــ الــبــائع وا
ــــواالت بـــعض جتــــدهـــا فـي مـــحالت ا
ـــشــاهــيـــر عــنــد احملـالت تــضع صــور ا
زيـــارتــهم لــهــذا الـــســوق نــحن رصــدنــا
صورة الـنـجـمة احالم وهي تـتـسوق في
هــذا الـســوق. الــبـعض عــنــد مـا يــسـمع
صري ) يعتقد بأنه بالتسمية (السوق ا
ســيــري امــا ســلـع مــصــريــة أو الــبــاعـة
مصريون لكن في الواقع االسم جاء من
ـصـريـة في تـاريخ الــعالقـات الـتـركــيـة ا
مـجـال التـجـارة والـتـبـادل الـسلـع. حيث
ــصــريـون يــجــلــبـون بــضــائــعـهم كــان ا
ـكان ومـن هذا لـغـرض بـيـعـهـا في هـذا ا
الــنــشــاط الـتــجــاري جــاء األسم. غــيـاب
الـشمس وانـخـفـاض درجـات احلرارة لم
تمنع النـاس من التبضع خملـتلف السلع
ـتبضع كما نحن ال عروضة للبيع. ا ا

نسيـر بل احيانا

بغداد

 rNM  UM¹b¹√ UMK ſË

—bB « 5 Š

بغداد

ستمرة لتحس قدراته ومبادراته ا
الــدولـيـة). وقــال فـيــصل الـهــيـمص
ـصـرف (نحن رئيـس مجـلس إدارة ا
فــخــورون بـحــصــولـنــا عــلى هــاتـ
رمـوقتـان على مـستوى اجلائـزت ا
دولي ويـأتي ذلك تـقـديـراً إلجنـازات
تميزة وقدراته على تلبية صرف ا ا
متطـلبات الـعمالء والتي تـؤكد على
ـتـاز به مـن قـوة تـشـغـيـلـيـة في مـا 
ـنـتـجـات واخلـدمـات تـقـد أفـضل ا
ـالـية لـلـعـمالء واألفـراد واخلـدمات ا

ميزة).  صرفية ا ا
وأوضـح الـــهـــيــــمص الـــذي تــــســـلم
اجلــــائـــــزتـــــ خالل حـــــفل تـــــوزيع
ـصرف عـلى اجلـوائـز أن (حـصـول ا
ـاً جلـهـود هـذه اجلـوائـز لـيس تـكـر
صرف احلـثيثـة والهادفـة لالرتقاء ا
ـــصــرفـــيــة ــســـتــوى اخلـــدمــات ا
فـحـسب بل يــعـد دلـيالً قـاطـعـاً عـلى
ــــنــــتــــجــــات جــــودة اخلــــدمـــــات وا
ـصرف صـرفيــــــــة التي يـقدمـها ا ا
الــعـراقي لــلـتــجـارة لــعــمالئه والـتي
بـــــدورهــــــــــا اكـــــتـــــــــســـــبت رضـــــا

الــــــعمالء).  
وأضـاف (نـحـن مـلـتـزمـون بــتـطـبـيق
ـنتـجات يـة اجلديـدة  عـايـير الـعـا ا
ـــصــــرفــــيــــة واخلــــدمـــات األفــــراد ا
مـيزة من خالل االبـتكار صـرفيـة ا ا
ـصـرفي والذي والتـمـيز في األداء ا
يــعــتـبــر جـزء مـن اسـتــراتـيــجــيـتــنـا
طويـلة األمـد في حتـقيق الـنمـو على
مسـتـوى مـحلي ودولي وسـنـحرص
ستوى واالرتقاء للحفاظ على هـذا ا

به إلى آفـاق جـديـدة من االبـتـكار في
ـــصـــرفـي). واضــاف (أن الـــقـــطـــاع ا
ــصــرف الـــعــراقي لــلــتــجــارة جنح ا
بــتـــحــقــيـق إجنــازات كـــبــيـــرة مــنــذ
افـتــتــاحه عـام 2003 ومـازال يــلـعب
دوراً أســاسـيــاً ومـؤثــراً في مـســيـرة

التنمية في العراق. 
ويـرتـبط جناح الـبـنك بـشـكل مـبـاشر
باسـتقـرار وازدهار الـعراق من خالل
تــمـويل مــشـاريع الـبــنـيــة الـتـحــتـيـة
والـــتي تـــؤثـــر بـــشــكـل إيــجـــابي في

اجملتمع العراقي. 
صرف شبكة فروع مصرفية لك ا و
في العراق مؤلفة من 25 فرع ويؤدي
ــــصـــرف دوراً بـــالغ األهــــمـــيـــة في ا
شـاريع وتأميـنهـا باعـتباره تمـويل ا
مـؤســسـة رائـدة وذات مــوثـوقـيــــــــة
عــالـــيـــة بــ مـــؤســـســات الـــقـــطــاع
ــصـرفـي الـدولـي وسـاهم افــتــتـاح ا
صرف ألول مكتب تمثيلي له خارج ا
العـراق في دولة اإلمـارات عام 2017
ــزيـــد من االجنــازات في حتـــقــيـق ا
والــتــواجـد عــلى الــصـعــيــد الـدولي
واســتــطـــــــــــاع الــبــنك مــنــــــــذ ذلك
الــــوقت أن يــــرسـخ لـــعـالقـــات عــــمل
ـــصــارف وتـــعـــاون مــشـــتــركـــة مع ا
الـية ؤسـسـات ا الدولـيـة الرائـدة وا
لـتــمـويل مـشـاريع الـبـنــيـة الـتـحـتـيـة
والــــتي تـــســـاهـم في إعـــادة إعـــمـــار

العراق. 
وفي ختام كلمـته أعرب الهيمص عن
ــصــرف عــلى ســعــادتـه بــحــصــول ا
) وأكـد أن (هــذا اإلجنـاز اجلــائـزتــ

ـــصـــرف يـــعـــد دلــــيالً عـــلـى قـــدرة ا
العـراقي للـتجـارة الدائـمة في تـقد

 . أداء قوي ومت
وأن هـــــذا الـــــفـــــوز يـــــعـــــكس األداء
ــتــمــيــز ويـشــجع فــريق ــصــرفي ا ا
الـــعــمل عـــلى بــذل قــصـــارى جــهــده
ـــصـــرفـــيــة لــتـــطـــويـــر اخلـــدمــات ا
واالرتــقــاء بــهـــا لــتــفـــوق تــوقــعــات

العمالء. 
تعـتبـر جوائـز مجـلة إنـترنـاشيـونال
فـــايــنـــانس من أهـم اجلــوائـــز الــتي
ــصـرفي ـالي وا تــعـنى بــالـقـطــاع ا
وتــمــنح جـــوائــزهــا لــلـــمــؤســســات
والـــشــركــات الـــتي حتــقق الـــتــمــيــز
والريـادة في هذه الـقطـاعات وتـكرم
ـهـارات الـقـيـادية الـتي تـسـاهم في ا
تـطـويـر وحتـسـ األداء في مـجاالت
العمل وفق أعلى معايير تعتمد على
االبتكـار والكفـاءة وتقدم مـساهمات
ـــســـتــوى مــتـــمـــيـــزة ســـواء عـــلى ا
احلــــــكـــــومـي أو دعم احلــــــوكــــــمـــــة
ـؤسـسـيـة أو الـنـشـاطـات اخلـيـريـة ا
وغــيــرهــا من األنـشــطــة الــتي تــؤثـر

بشكل مباشر على اجملتمع. 
ويــتم اخـتــيـار الــبـنــوك الـفــائـزة من
خالل مــــجـــلـس يــــضم نــــخـــبــــة من
تـخصـصـ من وكاالت الـتصـنيف ا
ـراكـز الـرائدة الـدولـيـة وبـعـــــــض ا
ـــصــرفي فـي الــعــالـم في الــقـــطــاع ا
ـــالي بــعــد خــضـــوعــهم لــدراســة وا
شــامـلــة تـعــتـمــد عـلى حــجم الــنـمـو
واالســـتـــدامـــة ومـــســـاهـــمـــتـــهم في

اجملتمع واالبتكار).
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واجملـتـمعـي وان الدائـرة بـاقـسـامـها
ـعنـفات تسـتـقبل حـاالت عديـدة من ا
عـبــر مـراكـز الــدعم الـنــفـسي وتـؤدي
مـاعـلـيـهــا من تـقـد الـيـات تـخـفـيف
الضـغـوط النـفـسيـة والدعـم النـفسي
وتــعــزيــز الــثـقــة. من جــانــبه تــعــهـد
رئيس اجلـلسـة بايـجاد احلل الـبديل
وبــــــاســـــرع وقـت الـى حــــــ اقـــــرار
ـعنـية القـانون كي تـتـمكن اجلـهات ا

لف العنف االسري من العمل).
وافتتحت دائرة احلماية االجتماعية
لـــلــمــرأة في وزارة الــعـــمل ســوقــهــا
اخليري الثالث بالتعاون مع عدد من
دني منظمـات ومؤسسـات اجملتمع ا
وبـــالـــتــنـــســيق مـع قــسم اخلـــدمــات
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رحوم عبد احلس األزري : قال الشاعر ا

ن حتدّر من صلبي غسلتُ يدي 
ن أصاحِبُهُ  فكيف أرجو الوفا 

والسؤال األن :
ما معنى غسل اليد ?

واجلواب :
إنّ غسل اليد كناية عن انطفاء شموع األمل ..!

قدورك القول أيضاً : و
إنّ غسل الـيـد كنـايـة عن الـوصول الى طـريق مـسـدود حيث ال تـلـوح أية

أزق ... بوّابه للخالص من ا
واذا كــان األزري قــد غــسل يــديه من أوالده الــصــلــبــيــ فــكــيف به مع

اآلخرين الذين ال تربطهم به رابطة النسب والدم ?
ا أراد واألرجح عندي أنَّ الـشاعـر لم يرد بـهذا الـبيت هـجاء أوالده  وا
روءة واالنـسانـية عـند أبـناء االشارة الى انـخفـاض منـسوب الـشـهامـة وا

جيله القريب منه فضالً عن األبعدين ..
وعلى كل حال :

فان األمور نسبية  –كما يقولون- 
نورة  –الذين أقدم ديـنة ا فح يُـقاس أبناء جِـيلِهِ الى " االنـصار " في ا
ـهـاجـر) ان مـنـهم من أقـدم عــلى تـطـلـيق زوجـتـه الـثـانـيـة لـيــتـاح الخـيه (ا
يـتـزوجـهـا مـكـتـفـيـا بـزوجـة واحـدة  يصـبـح جـيـلُهُ مـصـابـاً بـداء األنـانـية

والنرجسية ...
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اضي دعـانا صديق كـر الى تناول وفي اواخر السـتينـيات في الـقرن ا
طعام الغداء في منزله بالكوفة .

ـدعوين وكان االمـام الشـهيـد الصدر  –رضوان اللـه عليه  –على رأس ا
نزل قائالً  وح أكمل السيد الشهيد الصدر غداءه بادره صاحب ا

أحتبون أنْ تغسلوا يديكم ?
فأجابه السيد الصدر قائالً :

" انا ال أغسل يدي منك "
نزل انّه وكان جوابـا في منـتهى الـبالغة والروعـة حيث أَشْـعَرَ صـاحبَ ا
ـأل نـفـسه بـاالرتـياح رجل واعـد في مـنـظـور الـسـيـد الـصـدر  وهـذا ما 

ويجعله واثقاً من تقدير السيد له والتعويل عليه ...
وهـنـا جــاءت الـصـورة مــبـايـنــة لـلـصـورة الــسـابـقــة تـمـامــاً  حـيث غَـسَلَ

(االزري) يده هناك  ولم يغسل االمام الشهيد الصدر يده هنا ..!!
?

والسؤال اآلن :
ـتـسـنمـ لـلـمـناصب ـواطنـ الـعـراقـي في أغـلب ا ما هـو رأي مـعـظم ا
رحلـة الراهنة ونعني واقع الكبرى في الهـيكل العام للـدولة في هذه ا وا
وحتى بـها  –مـرحـلـة مـا بـعـد سـقـوط الـصـنم الـكـبـيـر في 9/ 4 / 2003 

ساعتك هذه ?
يؤسفنا ان نقول :

انــهم غــسـلــوا أيــديــهم بــقــوالب عــديــدة من الــصـابــون مِنْ كـلّ سـيــاسيْ
ُصرّين على احملاصصـات التي ما أنزل الله بها من سلطان الصُدفة وا
ن اخـتـصروا الـعـراق بـأنـفسـهم واعـتـبروه  كمـا انـهم غـسـلوا أيـديـهم 

البقرة احللوب  لهم ولذويهم وأقربائهم وأنصارهم فقط ..
اننا نقرع أجراس االنذار لـكل اولئك السلطويـ السادرين في غيّهم فلم
مارسات الفجّة  زيد من تـلك ا يعد الشعب العـراقي قادراً على حتمل ا

واطن في واد آخر ... التي جعلت السلطوي في وادٍ وسائر ا
لقد صبروا على ما هو أمرّ من الصبر كما قال الشاعر :

سأصبرُ حتى يعلم الصبر انني 
صبرُت على شيءٍ أمرّ من الصبرِ

ولكنّ الصبر قد نفذ ...
واجلمر قد اتقد ...

وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم .

االجــتــمــاعــيــة في هــيــئــة احلــمــايـة
االجــتــمــاعــيــة لــعــرض مــنــتــوجــات
ـشـاركـة وخـصص ريعه ـنـظمـات ا ا
. ــدة يـــومــ لـــلــيـــتــامـى واالرامل و
ونـقل الـبـيـان عن مـديـر عـام الـدائـرة
ـعرض ـوسـوي القـول ان (ا عطـور ا
اقــيـم لــيـــجـــســـد اهــتـــمـــام الــوزارة
بـشريـحـة اليـتـامى واالرامل والـعمل
عـلى تـأهـيـلـهـا نـفـسـيـا واجـتـمـاعـيـا
واقـتـصـاديـا اذ  مـشـاركـة عـدد من
ـن لــديــهن مــهــارة ـــســتــفــيــدات  ا
اخلــيـاطــة وصــنـاعــة االكـســسـورات
واحلـرف الــيـدويــة والـتـراثــيـة لـدعم
اعمـالهن الـتي يقـمن بهـا وتشـجيـعا
للنـساء من اجل تمكـينهن اقـتصادياً

ـوسوي ان واجـتـمـاعـيـاً. وأضـافت ا
هــذا الـــســوق يــعــد جــزءاً من خــطــة
وســيــاســة الــوزارة لــرعــايــة االرامل

طلقات.  وا
ـنـظـمات ثـلـو ا من جـانـبـهم ابـدى 
شـاركة اسـتعـدادهم التـام للـتعاون ا
مع الـــــدائــــرة واجنـــــاح مــــثـل هــــذه
ـسـاعـدة هـذه الـفـئـة الـتي ـشـاريع  ا
عــانت مـا عــانـتـه من الـفــقـر والــعـوز
شـاكــرين تـعــاون الـدائــرة في عـرض
مــنــتــجـــاتـــــــــهم وتــســـويــقــهــا. من
اجلـــديـــر بـــالــذكـــر ان هـــذا الـــســوق
اخلــيــري هــو الــثــالث الــذي تــقــيــمه
ــنــظــمـات الــدائــرة بــالــتــعــاون مع ا

ستفيدات).  وا

هنية V¹—bð∫ طلبة يلتقون تدريبات في مجال السالمة ا

أمام مسجد الفاحت
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وسط كل ركامات الفـساد الذي نـخر وما زال مؤسـسات الدولة جـميعا 
ـا يـثـيـر الـشـكوك صـار احلديـث عن مـوظف نـزيه يـكـاد يكـون غـريـبـا ور
ـواطن الى مـراجـعة ايـة دائـرة حـتى يـصـاب بـالهم حيـث ما ان يـضـطـر ا
وظف في واحلزن جـــــــراء الـروت وطـريـقة الـتـعالي الـتي يـقـابلك بـهـا ا

الغالب .. 
ـوظف سـلـبـيـة من دون تـمـيـيـز بـ مـوظف فـاسـد وصـارت الـنـظـرة الى ا
ـعرقالت الجنـاز معـاملتـه وب اخر نـزيه اصبح واطن كل ا يضع امـام ا

نادر الوجود .. 
تـهـمة جـمـيعـهـا بالـفـساد ونفس الـشيء يـنـطبق عـلى مـؤسسـات الـدولـة ا
خاصـة تلك الـتي لم حتظ باهـتمـام وسائل االعالم السـباب مـتعـددة منـها
سـاءلة والـعدالة ؤسسـات هيـئة ا حساسـيتـها وطبـيعـة عملـها ومن هـذه ا
التي يرتبط عملها بقانون االجتثاث الذي اليختلف احد على تسييسه من

هذا الطرف او ذاك .. 
ما زال الكثير يـتهيب ويتردد من مراجـعة هذه الهيئـة الستحصال حقوقه
سـاءلة ـوضـوع في مقـال  بعـنـوان (ا التـقاعـديـة وسبق ان تـنـاولنـا هذا ا
والعدالة ليـست بعبعـاً) تفضلت جـريدة الزمان بـنشره مشـكورة قبل نحو
ن يفتـرض مراجعـتهم هذه الهـيئة ما تسعة اشـهر لكن يـبدو ان الكثـير 
راجـعـة الجنـاز مـعـامالتـهم ومـنـهم من زال الـقـلق واخلـوف يـحـول دون ا
ـنع كـان مـشـهـود لــهم بـتـقـد اخلـدمـات لــلـمـواطـنـ ولـيـس هـنـالك مـا 

حصوله على حقوقه التقاعدية حتى في اطار قانون االجتثاث .. 
ومن هؤالء سيـدة تربـوية ظـلت مترددة في مـراجعـة الهـيئة سـنوات طـويلة
راجعة جلنة االستدعاءات ثم قدمت معاملتها ليأتيها اجلواب بعد اشهر 
عـلـومات التـابـعة الـى رئيس الـهـيئـة وهـو اجراء روتـيـني لـغرض اكـمـال ا

عاملة ..  الجناز ا
لكن اسم اللجنة باالستدعاءات وبصراحة يثير القلق !!

عاملة وسنوات خدمة جتاوزت لم تدر هذه السيدة ماذا تعمل هل تتـرك ا
الثالث عاما ام تواصل مـسيرها?! واخيرا اتـصلت بي هاتفيا من خالل
شقيقها الـذي تربطني به عالقة تـمتد الربع عـاما فاكدت لها ان الشيء

 .. يدعو للقــــــلق وان الهــــــيئة دائرة عادية جداً
توجهنا معا الى مقر الهيئة وتعمدت عدم اظهار هويتي الصحفية وقدمت
ـدنـيـة وكـانت خـطـواتنـا االولى في ـوظف االسـتعالمـات هـويـة االحـوال ا
ـعـامـلـة ومـنه الى جلـنة فـتش الـعـام وشـاهـدت بـعـيـنـها طـبـيـعـة ا مـكتـب ا

االستدعاءات التي يرأسها انور صباح .. 
دخلـنـا الغـرفة فـاسـتقـبلـنـا عضـو الـلجـنة احـمـد البـهـادلي وطلب مـنا اوال
اجلـلوس الخـذ قـسط من الـراحـة بـعـد ان وجـد عالمـات الـتـعب عـلى هذه
الـسـيـدة لـكـبـر ســنـهـا وقـبل ان يـشـرع بـعـمــله الحـظت انه تـعـمـد جتـاذب
احلـديث مـعـنـا الضـفاء جـو من الـطـمـأنـيـنـة في نـفـوسـنـا لـيـبـاشـر بـعـدها
ـراجــعـ بـوقت لم يــتـجـاوز ـمـارســة عـمـلـه مع الـسـيــدة وغـيـرهــا من ا
ـسـتـمـسـكـات الـرسمـيـة مـثـل امر الـنـصف سـاعـة وطـلـبـوا مـنـهـا بـعض ا

التعي وغير ذلك .. 
لم تتمالك هذه السيدة نـفسها ولم تصدق فرفـعت يدها الى السماء تدعو
الـلـه ان يـوفـق كل مــوظف شـريـف ومـخــــلص وكــادت تــبــكي وهي تــقـول
ـواطن بـهــذا االحـتـرام ومن دون (يـاريت كل دوائــر الـدولـة تــتـعـامل مـع ا
وظف اهانـات ابسـطهـا وقوفه طـويال في طوابـير االنـتظـار وهو يـشاهـد ا
ـراجع ! يـتـحـدث بـالـهـاتف او مع زمــــــــيـله من دون اكـــــــتـراث لـوقت ا

اخيرا .. 
قـال النصاف كل لم اجد غيـر وسيـلة كـتابة هـذا ا
ـــشــرقــة الــتي مــوظف نــزيـه من خالل الــصــورة ا
يـــقـــدمـــهـــا مـــوظـــفـــو الـــهـــيـــئـــة ســـواء في جلـــنـــة
االستدعاءات او غيرها لنقول برغم قتامة الصورة

فان العراق ما زال بخير.

سوق الفاحتفي منطقة التقسيم
ثل الهنود احلمر في منطقة التكسيم احملرر مع شخص 


