
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

…œuF « o×Ð ©ÊU e «® d³Ž V UDð WÒK×M*« dz«Ëb «

bŽUI²K  W UŠù« Ë√ WHOþu « v ≈

وتــــدعم هــــذه اخلــــطــــوة مــــســــاعي
ــصـــرف نــحـــو مــزيـــد من الــنـــمــو ا
والــتــوسع كـمــا تــؤكـد عــلى الــتـزام
ـصرف بـتـطـبيق مـعـايـير االمـتـثال ا
ــصــرفي الــدولــيــة وفق الــنــمــوذج ا
ي ـصرفي العا عتمـد في القطاع ا ا
ــســاهـمــة في مـســيــرة الـتــنـمــيـة وا
االقـتــصـاديــة في الـعـراق فـي سـبـيل

حتقيق النمو واالزدهار للبالد. 
ويــبــدأ الــفــرع اجلــديـد الــعــمــلــيـات
ـاليـة الحـقـاً خالل مدة ـصرفـيـة وا ا
قـصـيـرة بـعـد اسـتـكـمـال اإلجـراءات
وســـيـــشــــكل الــــتـــوسع فـي أعـــمـــال
ــصـــرف فــرصــة لــتــوســيع نــطــاق ا
األعـمــال الـتـجــاريـة واالسـتــثـمـارات
ويسهـم في بناء شـبكـة من العالقات
ؤسسـات الكبرى في صرفيـة مع ا ا
ــصـــرفي في ــالـي وا الـــقـــطــاعـــ ا
الـســعـوديـة لالسـتــفـادة من الـفـرص
الـهــائـلـة في الـســوق الـعـراقي الـذي

واً متواصالً.  يشهد 
وتعمل احلكومة العراقية على تنفيذ
ـشـاريع في الـسـعـودية الـعديـد من ا
تــتـــضــمـن مــجـــمــوعـــة واســـعــة من
اجملــاالت بــهــدف تــطــويــر وتــعــزيــز

الـعالقـات بـ الــبـلـدين. في غـضـون
شاركـ بشهادة صـرف ا ذلك دعا ا
ايداع تـسـتاهل لـلـحضـور الى مـبنى
االدارة الـــعــامـــة الـــكــائـن في شــارع
عـلومات . وكتب الرشيـد لتسـجيل ا
ـــصـــرف في فـــيـــســـبـــوك امس انه ا

ـصـرف بـدعم مـؤسـسات تـوجـهات ا
الدولـة اخملتـلفـة ليثـبت انه احد اهم
ـالــيــة واالقـتــصــاديـة في االعــمــدة ا
ــؤسـسـات الـعــراق والـذي يــسـانـد ا
احلــكـــومـــة ومــؤســـســـات الــقـــطــاع
اخلـاص في انـشــطـتـهـا كـافـة والـتي
ـنـتـج الـوطـني من شــأنـهـا تــعـزيــز ا

العراقي). 
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ويـضــاف هـذا االجنـاز الى ســلـسـلـة
ــصـرف هـذا الــعـام الـتي اجنـازات ا
كان اولـهـا افـتتـاح اول فـرع خارجي
في السعــودية وافتـتاح ايضـا مبنى
االدارة الــعـــامــة اجلـــديــد في شــارع
الـــرشـــيـــد بـــاالضــافـــة الى حتـــويل
ــصـرف لــعـام 2018 نـصـف اربـاح ا
الى خــزيـنـة الــدولـة والـبــالـغـة 106

مليار دينار عراقي. 
صرف الى توسيع أعماله ويسعى ا
ي عـلى الصـعـيـدين اإلقلـيـمي والـعا
تـمـاشيـاً مع خـطـته في إطـار تـفـعيل
صرفي وإنعـاش احلركة والـنشـاط ا
والـتـجـاري  ويـتـخـذ الـفـرع اجلـديد
لــلــمـصــرف الــعـاصــمــة الـســعــوديـة

الرياض مقراً له. 
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في أروقـــة دار زهـــور الـــعـــلـــويـــة
لاليـتام تـسـكن اكـثر من 20 طفـلة
تتراوح اعمـارهن ما ب ستة الى
اثني عـشـر عامـاً كل واحدة مـنهن
حتـمل من القـصص الـكثـير وعـند
اجلـلوس مـعهم تـشـعر بـحاجـتهم
لشـخص يسـتمع لـقصـصهن التي
يـتــكـلــمـنــاهـا بــشــغف واحالمـهن
الـكـبـيـرة وال تـكـاد تـنهـي احلديث
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مــر (6ســنـــوات) تـــتــحـــدث عن
والديـها وحتـمل دميـتهـا  وتلعب
مـع زمــيالتـــهــا امي قـــتــلت ابي و
االن تسـكن الـسجن بـسبب خالف
شب بينـهم حدث ليالً عـندما كنت
نــائـمــة وانــا اتــصل بــهـا يــومــيـاً
وانـتـظـر خـروجهـا بـفـارغ الـصـبر

الني اشتقت الحضانها. 
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(ســيـــجــري الـــســحـــبــة الـــشــهـــريــة
اخلـامــسـة لـشـهـادة ايــداع تـسـتـاهل
وللسنـة الثالثـة بقيمـة عشرة مالي
دينار وجوائـز اخرى قيمـة لكل منها

مليون دينار).
واشـــار الى ان (اجـــراءات الــســـحب
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ليس بغريبٍ أن تكون أحد تطبيقات التواصل االجتماعي الفيسبوك حتديداً أفقاً
ـنصات جاذباً ألقالم إعالمـي وبـاعثاً لـلعصف الـذهني; لظـواهر تعجّ بـها هذه ا
تـداولة من كـاشفـة عن سـلوك جـمـعي بحـاجة لـلـتأمل والـدراسـة. ولعلَّ األسـمـاء ا
سـتهـدفة من قـلمٍ متـابع أو مدقق بـطلـبات الـفيـسبـوكيـ واحدة من هـذه اآلفـاق ا

صداقة تمطر بها سماء صفحة امرأة كنعمة ونقمة في آن واحد.
ا عن اهتماماته وسلوكه وجاء فاألسمـاء تعطي انطباعاً أولياً عن الشخـصية ور
فـي األثـر احلثّ عــلى حُـسن اخــتـيــار األسـمــاء; وقـد جنــد مَنْ هـو غــيـر راضٍ عن
ـني الـنـفس بـحـمل آخـر! ولـهم الـعـذر! لـكن مـا بالُ الـفـيـسـبـوكـي اسمـه وكان 
الـيـوم وبــالـتـأكــيـد ال أقـصــد أولـئك الـذين تــزين أسـمـاؤهـم وصـورهم احلـقــيـقـيـة
تـخفـ بأسـماء غـير صـفحـاتهم كـجزءٍ من هـويتـهم الواقـعـية بل اسـتهـدف تلـكم ا
أسمائـهم بكنية أو غيرها?! فممَّا ال شكّ فيه أن مـنصة الفيسبوك تضجّ باألسماء
تسترين ستـعارة وقد جند العذر للفـتيات لكن العتب كلّ العـتب على الرجال ا ا
وراء أسماء ليست لهم فضالً عن صورٍ ال تمت لهم بصلة! واألنكى من ذلك يقع
اختيـارهم على أسماء مستعارة بـطريقة عشوائية ال ذوق فـيها وال جمال وأحياناً
تـثيـر السـخريـة والتنـدر بل التـساؤل واحلـيرة. واألدهى قد يـستـع هـؤالء ببعض
ثال دونـات لتقتـرح لهم أسماء وهمـية ! ومن هذه األسماء عـلى سبيل ا واقع وا ا
ال احلصر: "الـدنيا غـدارة" "حرامات الوفـا بيهم" "اللـه ينتقم مـنك" "جروح قلبي
برقـبتك" "سن اجلراح" "جروح ال تنسى الظالم"! ويبدو أن هؤالء  –األرجح من
الـفـتـيـة- كـانــوا عـرضـة ألزمـات عـاطـفـيـة ويـحــاولـون إثـارة الـعـواطف واسـتـمـالـة
عنى الدارج "مـضروب بوري" ويـتناسون أنَّ احليـاة فيها الغث اآلخرين فـهم با
ـواسم وفـصول والـسـم والـصـالح والـطـالح; ومراحـلـهـا ال تـعدّ وال حتـصى كـا
الـسنـة لذا يـرفض غـالبـاً طالـبات هـؤالء; "ألن الـذي فيـنا مـكفـيـنا"! وهـناك أسـماء
فـيسـبوكيـة توحي بـالفخـر بالـنسب إلى البـلد أو الـعشيـرة أو غيـره مثل: "عراقي
لك" "فـخـامة وافـتـخر" أو "عـشـيـرتي فخـر" "الـعراقـي العـراقي" "األسـطـورة" "ا
ملك "األمـير" "اني وبس"! وفات هـؤالء ربّمـا أن اجلميع يـنتـسب لوطن وله قبـيلة
ـا يـجـعل الـوطن والـعـشـيـرة يـفـتـخـران بـنـا وبـأسـمـائـنا ومن بـاب أولـى أن نقـوم 
احلقيقـية ال غير! كما يجـد محبو الكائنات احلـيوانية في منصة الـفيسبوك فسحة
ـتـوحش" "الـدب الـقــاتل" وفي الـغـالب ال تُـقـبل لــتـقـمص احلـيـوانـات كـ"الـنــمـر ا
توحش والقاتل"; ألنَّ قائمـة األصدقاء يتوافر فيـها أيضاً حيوانات صداقة هـذا "ا
وديعة كـ "احلـمامة البـيضاء" و"حمامـة السالم" "وطيور احلب". وبـالطبع حتتوي
تبادر للذهن: هناك نصـة على أسماء مستفزة مثل: "مخبلة وبكيفي" السؤال ا ا
أصدقاء مـن صنف "العقالء جداً" ومن  العقول احلصيفة ويبدر منهم ما يبدر في
حاالتٍ فكـيف بـ "مخبلة وبكيفي"?!.. وقد تقبل صداقتها من باب "خذ احلكمة من
"! أمـا الـفـيـســبـوكـيـون من أمـثـال: "عــاشق وأظل عـاشق" "أحـبـهـا أفــواه اجملـانـ
غــصــ مـا عــلــيـكـم" "انـطي بــنــفـسـي ومـا انــطي بي" "مــلــكك أني"!.. فــيـا أيّــهـا
ن حتبّ?! اعشق مَنْ شئت.. وكيـفما شئت.. لكن : ما شأننـا  الفـيسبوكي الكـر
ن حتـبّ ودع "الزحف"! وهـناك ابـتـعد عن الـفـتيـات في الئـحة األصـدقـاء واكتفِ 
أسماء يـفوح منها النصح والوعظ منهـا: "ما أجمل احلياة" "اللي مو كد الوفة ال
يواعد الـناس" " الرجولة كلـمة"! وال يسعنا إال أن نـشكر هؤالء الفيـسبوكي على
ـواعظ هي كلّ مـا جـنـوه في مـعـتـرك احلـياة نـصائـحـهم الـقـيـمـة ويـبـدو أن هـذه ا
ـوافـقــة عـلى طـلـب صـداقـتــهم أمـر مـســتـحـيـل; طـمـعـاً ــتـسع بــاحملـطـات لــكن ا ا
بــاحلـصـول عـلى مـواعظ بـحــروفٍ أكـثـر جـمـاالً وجـزالــة وعـمـقـاً وتـأمالً! وال نـنسَ
ـعـجبـ بـالشـخـصيـات الـتاريـخـية والـرمـوز الديـنـية والـوطـنيـة مـثل: "نـابلـيون" ا
"هـتلـر" "حمـورابي" "كلـكامش".. وفي الـوهلـة األولى ستـغمـر هذه األسـماء قـلوباً
ـعـرفـيـة من سِـيـر هـؤالء األعالم لـكن بـالـبـهـجـة أمالً فـي االسـتـزادة التـاريـخـيـة وا
ا يـقع البصـر على صفـحاتهم التـي هي ليست سوى اخليبـة ستضـربها بقـوة حا
"صباح اخلـير" "مساء اخلير" "جمعة مبـاركة"! وال يفوتنا أن نعرج على األسماء
لـكة" وال علم عـندي هل يـحتاج االستـجدائيـة: مثالً "أمـير بال امارة" "مـلك بال 
ـلـكــة أو ضـيــعـات تــوزع عـلــيـهم رأفــة بـهم?!! ويــحـتـضـن بـحـر هـؤالء إمــارة أو 
تالطم األمواج أسماءً مثـيرة للحيرة في جنس صـاحبها السيما تلك الفيـسبوك ا
اجلغـرافية مثل: "شاطئ احملبة" "بحر عميق" "جبل شامخ" "نهر السعادة" "بال
ـا ال يـــخــفى عـــلى أحـــد أهــمـــيــة االسم احلـــقــيـــقي وصـــورته عــلى ـَّ شــاطـئ"! و
"الـبـروفايل" فـلمـاذا التـخـفي وراء اسم وصورة مـستـعـارين?! فاحلـاجة ضـرورية
ـعــرفــة مع مَنْ يــتــحــدث ويــشـاركه لــبــيـان االسـم احلـقــيــقي لــلــمــقـابـل الـراغـب 

مواضيعه?!
إنَّ اسـتعـمـال االسم احلـقـيـقي يـدل داللة واضـحـة عـلى االعـتـداد بالـنـفس والـثـقة
ـقـابـل من انّ هـذا الـصـديـق ذات واقـعـيـة له بــالـذات بل أنه يـشــيع الـثـقــة لـدى ا
شخصـية واهتمام وثقـافة; وحتماً سيبـعد الظنون من أنَّه (هكز) أو
مـن اجلــيــوش االلــكـــتــرونــيــة الـــتي حتــتــجـب خــلف أســمــاء
آرب في نـفوسهم. فـاللجـوء الى أسماء احلـقيقة مسـتعارة 
أولى وأجـدى وألـيـق في الـصـداقــات.. وإن كـانت هي في
عالم افـتراضي إال أنه ال يسوغ االحتكـام ألسماء وهمية

مزيفة توفر الشاشة لها احلماية!

d¼UEð…∫ متظاهرات ومتظاهرين امام مبنى وزارة الدفاع
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جــدد مــوظــفـو ومــوظــفــات الــدوائـر
ـنـحـلـة في وزارة الـدفـاع من الـذين ا
كانوا يتقاضون منحة الطوار بعد
عام 2003 مـنــاشـداتــهم لـلــحـصـول
ـسلـوبة منـذ سنوات على حـقوقهم ا
وارجاعهـم الى الوظيـفة او احـالتهم
على التـقاعد  ,مطالبـ وزير الدفاع
جناح الـشـمري بـفتـح حتقـيق عاجل
بـــعــد اعـــتــداء قـــوات من مــكـــافــحــة
تـظاهرات امـام مبنى الشغب عـلى ا

الوزارة قبل ايام . 
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وتـعــد هـذه الـتــظـاهـرة هي الــثـانـيـة
خالل ثالثة اشـهـر للـمطـالبـة بحـقهم
في الـعودة الى الـوظـيفـة او اإلحـالة
الى الــتـقــاعـد  ,وبــرغم مـراجــعــتـهم
مـرات عــدة ولـسـنـوات طــويـلـة والى
جـهـات تـسـتــمع فـقط وال تـسـتـجـيب

شروعة .  طالبهن ا
وتشير النساء الالتي اغلبهن خدمن
في وزارة الــدفــاع نــحــو ثالث عــشـر
الى خمـسة عـشـر عامـا الى انه (كان
يــصــرف لـنــا مــنح مــالـيــة بــسـيــطـة
وتــوقــفت مــنــذ ســنــوات  والـى هـذا
الـوقت مــازلـنـا مــهـمـشـ دون راتب
والمنح وعـنـد خروجـنـا في مظـاهرة
تـعـرضـنـا لالعـتـداء من قـبل الـقـوات
االمــنــيــة بـــرغم من تــأكــيــد عــدد من
سؤول على احقيتهن في العودة ا
ـفـسـوخ الى وظـائـفــهن بـعـد عـودة ا

عقودهم). 
بــــدورهــــا اكـــدت  بــــتــــول عــــيــــسى
(54عـــــامــــا) لـ (الـــــزمـــــان) امس (لم

تـقـاضـيـنـا مـنح الـطـوار والـبـالـغـة
150 الف ديــنـار لــكل شـهــرين حـتى
فـوجـئـنــا بـقـطـعـهـا عـام  2016 دون
مــســوغ او ســـبب يــذكــر) واضــافت
(راجـعـنـا الـعـديـد من دوائـر الـوزارة
لبـيـان موقـفـنا والسـيمـا ان خـدمتـنا
تبلغ اكثر من عشر سنوات اال انه لم
جند أسبابا مقنعة او رغبة بإعادتنا
ـــا فــــقط وعـــود الـى اخلـــدمــــة  وا
تــطــلق بــ احلــ واآلخــر وإرجــاع
ــالـيـة بـحـجـة ـوضـوع الى وزارة ا ا

عدم توفر التخصيصات الالزمة. 
وبـرغم ذلك لم نــتـوقف حـيث طـرقـنـا
ـــســؤولــ إليــجــاد حــلــول أبــواب ا
ــشــكالتـــنــا لــكن حــتى ذلك لم جنــد
نفـعا فقط إطالق وعـود دون تنـفيذ),
واردفت ان (احلـــال قـــد تـــدهـــور وال
معـيل لنـا بعـد ان كان هـناك امال في

اعادتنا الى اخلدمة).
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واشـارت الى  ان ( إعـادة فئـة قـلـيـلة
من اقـــرانـــهـــا يـــكـــاد يـــعـــدون عـــلى
االصابع جملـرد ان لـديهم وسـاطة او
لــكــونـهم اقــربــاء لــضـبــاط كــبـار في
الــوزارة امـا نــحن فال احــد يــطـالب
سـلوبـة برغم مـرور اكثر بحـقوقـنا ا
مـن عــــقــــد مـن الــــزمـن). واوضــــحت
عـبـدالكـر ان (ظـروفي صـعـبـة جدا
بـــعــــد مـــا طــــردت من مــــنــــزل كـــنت
اســـتــأجــره بــســـبب زيــادة ايــجــاره
بلغ مرتفع حيث اليستطيع زوجي
ان يــوفق بــ تــوفـيــر بــدل االيــجـار
ـعـيـشـة والسـيـمـا اذا ومـتـطـلـبـات ا
كــان هـــنــاك ابــنــاء يــحــتــاجــون الى

مستلزمات كثيرة لـيكملوا مسيرتهم
الــدراســيــة وعــنــدمــا لم اجــد مــنـزالً
بــسـعـر مــقـبــول فـاحتت اهــلي بـهـذا
وضـوع واستـطـعت ان اقنـعهم في ا
ان يــفـرغــوا لـنــا غـرفــة صـغــيـرة في
دارهم تـؤيـنـا من حـر الـصـيف وبـرد
الشـتـاء) مطـالبـة الـوزير اجلـديد  بـ
ـوظف والسعي (النظر الى هؤالء ا
بــجــد إلعـادتــهم الى اخلــدمــة اسـوة
ــؤســســات االخـرى بــأقــرانــهم فـي ا

الـــتـي  ايـــجـــاد احلـــلـــول لـــهم الن
الـــــرواتـب الـــــتي ســـــتـــــمـــــنـح لـــــهم
سـتــسـاعـدهم فـي تـذلـيل الــكـثـيـر من
ــعـــوقــات الــتي واجــهــتــهم طــيــلــة ا

اضية).  السنوات ا
ـــوظـــفــة جـــنـــان نـــاصــر ان وتـــرى ا
(عــددهـن لــيـس كــبـــيـــر وبـــاالمـــكــان
اعــــادتـــهن الى الــــوظـــيـــفـــة من دون
حتمـيل الـدولة اعـبـاء مالـيـة كبـيرة).
ويـشــكل اجلــيش في كل دول الــعـالم

" مـهـما حـاولت الـطبـقـة العـلـيا في اجملـتـمع ان تـمنع من دونـهـا من الطـبـقات ان
وهـا و ارهقـتهـا فقـرا و جهال ترقى فـلن تنـجح و االنكى انـهـا كلـما اخـرت 
كلمـا حفزتها للتوحش فاذا انفجـرت االوضاع و التهم اجلائعون حكمامهم فر
ـة و يـصـفـوا الـرعاع من ـكـان امن لـيـعـيـشوا عـلى سـرقـات قـد سـادة االمس 
رض و الهرم ضحـاياهم باللـصوص". افراد الـطبقـة العلـيا ال يقـدر عليـهم اال ا
ـارسون اخلـطـأ وال يُسـئلـون يـبسـطون نـفـوذهم و ال يأبـهون ان هم احرار 
كذبـوا صدقهم الـفقـراء و ان نهـبوا خافـهم الضـعفـاء انانيـون يعـشقون دوام
الوهم انـهم شعب الـله اخملـتار لـلتـسـلط على الـرقاب.. مـنـذ تصـارعت اجلمـاعة
االولى في التـاريخ على الزعامة و الى اليوم تبقى بـدائية االنسان سائدة مهما
لبس لـها حـديث الثـياب ودلق لسـانه معـاصر الـكالم لكـنه مكـشوف مـكشوف
ـال الـذي مـن حـيث يـريـد كل شيء او احلـصـة االكــبـر من كل شيء يـريـد كل ا
عــنــد االخـريـن او حـصــة كــبـرى مــنه يــريــد كل الــقـرار لـه او يـصــدر الــقـرار
لصاحلـه ولو بغيـر حق يوظف العـقائد لـتكون فـوائدها له و يـؤيد عقـوباتها ان
كانت عـلى خصومه. ان جـاع الناس استـثمر جـوعهم ليـكبر لـقمته و ان عراهم
الفـقر عمل ليزيـد ارديته ان وقعت احلرب ساقـهم للموت من اجل بقاءه و ان
ـلوك لـكنه يـصنع االسوأ وقع السـلم ذكرهم لـرد وفاءه يـنتـقد الـتوريث عـند ا
ـساميـره هو اخلط االحمر ويحـقد على التـمسك بالـكرسي لكـنه شبك نفسه 
ـة انـسانـية سـياسـية وازدراء لـلدين و قـتله بل هو االحـمرار بـعيـنه شتـمه جر
". يصـورونه على انه قـدر االمة سـفيـنته اكـبر و ـ للـناس بـأوامر من" رب الـعا
افضل من سـفينة نوح وكالمه يفوق وضوح ابـراهيم مع النمرود عصاه تأكل
ثـعـابـ السـحـرة بل و الـسـحرة و فـرعـون و سالله الـوهـمـية تـفـور بـالـسمك و
ـلهم بال وحي و فريـد العصور ـسيح وهو ا اخلبـز فال من داع لطلـبهما من ا
هـا و الـقـادم و النـاس بـعـده و قبـل مجـيـئه تـراب يداس. و عـظـيم االوانـات قـد
ـرض و يـبــكي يـجـوع و يـعـطش ـوت و ولـكن احلـقـيــقـة انه بـشـر يــولـد و 
ـاء ين ريحه بأسمنا يحكم و من ثـرواتنا يأكل لكنه جحود ويجتمع وبدون ا
حوله انصـار يحملون مؤنتهم كالدود يبقونه لبقائهم ويتخولون عنه ان خسر او
صار حتت تراب االبعاد او القبر. ان كل زعامة مهما كانت عقيدتها مضت او
االن او القـادم كل زعـامـة تصـر عـلى افـقـار النـاس و هي تـشـبع و اذاللـها و
هي معـززة ستلـمس اقتـراب النهـاية وال عـوض بالذكـرى الطـيبة بـ الناس ان
كـانت كـذبـة مـصـدقـة صـنـعـتـهـا الـدعـايـة لـلـتـحـبـيب فـالـقـبـر اقـرب مـن احلـياة
واحلـساب اسرع من حتضير جواب والنوم اية من ايات
الـوفاة و الـصحو صـورة من قدرة االلـه واالحساب من
حــســابــات الــدنــيـا و الــعــمل و الــنــوايــا من حــســابـات
االخرة والـفـرح لن يدوم و الـتعـويل على الـرحمـة فقط

." ال يغني من العدل شيئا.. والعاقبة للمتق

واحـيـانـا أقـوم بـالبـكـاء فـيـتـصلن
معلماتي بعمي الذي كان يزورني
ويــقــوم بـضــربـي بـســبـب بـكــائي
عــلــيه الى ان تــركت الـبــكــاء عـلى
امـل خـــــروج امـي من الــــــســــــجن
واعــود مــعـهــا لــلــعــيش في بــيت

جدي . 
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نــور (9 ســـنــوات) تـــقــول "اســكن
الـدار مـنـذ ســنـتـ بـعــدمـا فـقـدت
والدَاي فـي انفـجار مـنطـقة بـغداد
اجلــديــدة قــبــيل الــعـيــد واتى بي
عــــمي الى هــــنـــا مع شـــقــــيـــقـــتي
واحــظى بـرعــايـة مــعـلــمـتي (ست
ســنــاء) ولــكــنــهــا تــتــركــني عــنــد
الــســاعــة الــرابــعــة وانــا احــبــهـا
ووجــودهـــا بــجـــانــبي يـــفــرحــني
ولـــــــــدي تــــواصل جـــدتـي الـــتي
تـــتـــصل بي بـــ احلـــ واالخـــر
وتزورني في الـعيـد وجتلب مـعها

احللوى . 
امـا (وفـاء 7 سـنـوات) تــتـكـلم عن
قـصـتـهـا بـشـكـل مـخـتـصـر وتـقول
بـدون وعي انــا مـجـهـولـة الـنـسب
وال احــد يــزورني وال اتــصـل بـأي
احــد وال اعـــرف هـــنــا احـــد ســوا
صــديـقـاتي ومـعـلــمـاتي ويـخـتـفي
ورا كالمــــهــــا ومالمح وجــــهــــهـــا
الــــكـــثـــيـــر مـن الـــبـــراءة واحلـــزن
والــرغــبــة في مــعــرفــة مــرجــعــيـة

عــائــلــيــة تــعــود الــيــهــا.. مــأسـاة
يعيشها األطفال ليسوا مسؤول
عــنــهــا بل نــتــاج عــوائل مــفــكــكـة
ومجـتـمع تخـلى عنـهم فلم يـجدوا
مـأوى غـير دار يـنـفق عـلـيه بعض
التجـار وأصحاب األموال لـتوفير
لــــهم مـــأكـل ومـــشـــرب وتــــوفـــيـــر
احــــتـــيــــاجــــاتـــهم اال ان غــــيـــاب
الــوالـدين له انــعـكـاسـات ســلـبـيـة
عــلى الـفـتـيـات الــبـريـئـات الـتي ال
يـــعـــوضــــهم عن وجــــودهن داخل
اسـرهن لـينـعـمن بـحيـاة مـستـقـلة
مــهـمـا تــوفـرت الـرعــايـة من الـدار
والـقــائــمـ عــلـيـه ومـهــمـا تــوفـر
ــــادي فـــوجــــود االســـرة الــــدعم ا
كمرجعية أساسية تقوم بتربيتهم
امــــــر مــــــــــــــهم ولـه آثـــــار عــــــلى
مـستـقبـلـهن اجملهـول السيـما وان
ــراهــقــة بــعـــد ان يــصــلن عـــمــر ا
يـنــتـقــلن الى دار اخــر لــلـشــابـات
وعـنــد وصـولـهـن لـعـمــر الـثــامـنـة
عشر يخرجن من الدار ومن لديها
عائلـة او اقارب تعـود اليهم ولكن
ــوضـــوع صــعب تـــبــقـى نــظــرة ا
اجملـتــمع مــهـمــشـة لــهـا وخــاصـة
عنـدما تخـرج تكون في عـمر حرج
ينبـغي احلرص علـيها وحمـايتها
مـن كـل شـيء ألنــــــــــهــــــــــا فـي سن
مـــعـــرضــة لـــلـــوقـــوع في اخلـــطــأ

وضعاف النفوس كثيرين .

مــعـــهم اال وقـــد ادمــعـت عــيـــنــيك
ــتــلــكن من فــتــيــات بــريـئــات ال 
احلـظ اال الــقــلــيل مــحــرومــ من
وجــود والـديــهم الـذيـن يـشــكـلـون

السند الي طفلة.. 
وتــضــيـف مــر لــدي صـــديــقــات
ومــعــلــمـــات عــطــوفــات في الــدار
ولــكـنـي اشـعــر بــالــوحـدة غــالــبـاً
والاعـرف مــتى سـأخــرج من الـدار
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صرف العراقي للتجارة قرضا قدم ا
الى وزارة الـتــجـارة بـنـحــو تـريـلـون
ديـنــار لـغـرض تــسـديـد مـســتـحـقـات
الـــفـالحـــ حملــــصـــولـي احلـــنــــطـــة
ـبـادرة والـشـعـيـر  ,مـؤكـدا ان هـذه ا
دعماً لـلقطـاع الزراعي وانشـاء الثقة
وتــشــجــيــعه بــالــعــمل واالســتــمـرار
بـوجود هـذا الـدعم لـلمـنـتج الـوطني
حـتى يـكـون رافـداً اسـاسـيـاً لـلـسوق

العراقي. 
ــــصــــرف فـــــيــــصل وقــــال رئــــيـس ا
ـصـرف الـهـيـمص في تـصـريح ان (ا
قـام بـترتـيب قـرضـا لـلشـركـة الـعـامة
ـبــلغ تـريــلـيـون لــتـجـارة احلــبـوب 
ديـنــار لـغـرض تــسـديـد مـســتـحـقـات
الـــفـالحـــ حملــــصـــولـي احلـــنــــطـــة

والشلب).
بادرة تأتي دعماً واضاف ان (هذه ا
من مــــــجــــــلس الــــــوزراء وقــــــراراته
ـنــتج الــوطـني ودعــمـاً بــتـشــجــيع ا
لـــلــقــطــاع الــزراعي وانــشــاء الــثــقــة
وتشجـيعه بالـعمل حتى يـكون رافداً

اساسياً للسوق العراقي).
مـــؤكـــدا ان (اخلـــطــوة تـــأتي ضـــمن
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ــســؤولــ سـوى نــلــمس شيء مـن ا
وعـود كــاذبـة بـعـد ان اكــدوا لـنـا امـا
اعادتـنا الى اخلـدمة او احـالتـنا الى
ـاضي , الــتـقــاعـد مــنـذ شــهـر أيــار ا
حـيث طــالـبـنـا مـقــابـلـة وزيـر الـدفـاع
ولـــكن جــوبـــهــنــا بــالـــرفض واثــنــاء
تظاهراتنا السـلمية ظهرت قوات من
اجلــيش ومــكــافــحــة الــشــغـب وجـاء
قابلتـنا احد الرتب وطالـبهم بانهاء
ـتـظـاهـرات وقال ـظـاهرة وضـرب ا ا
كالم بذيء بحقنا) ,مؤكدة ان (أجزاء
من يــدي تـعـرضـت لـلـضــرب من قـبل
اجلـــنــود) ,واشــارت الـى ان (بــعض
اجلنود لم يستجيـبوا الوامر العميد
قائلـ له هذه امرأة كـيف تضرب اال

انه اجبرهم على ذلك). 
من جهتـها اوضـحت  ابتهـال عيسى
احلسن (50 عـاما)  (طـالـبـنا بـحـقـنا
خالل وقفة سلمية اما الوزارة كوننا
نعـيش أوضاعـا صعـبة وال اجراءات
حـكومـية لـتعـويـضنـا رغم مـطالـبتـنا
بــالــرواتب او الــتــقــاعـد مـن الـوزارة
ونــحن  400مـــوظــفــة و انـــتــهــاك
فـهل حــقــوقــنــا واالعـتــداء عــلــيــنـا  ,
ــا حـصل من يـرضى وزيــر الـدفـاع 
اهـانــة وحـقـوقـنـا تــسـلب وال جـهـات
تـسـتـمع لــنـا بـرغم من الـوعـود الـتي
تــقـــدم لــنـــا من الـــســيـــاســ قـــبــيل

االنتخابات السابقة). 
ـوظــفـة ثـريـا عـبـد بـدورها   ,قـالت ا
الـــكـــر (نــحن لـــفـــيف من مـــوظــفي
ــنـحـلــة في الــوزارة  كـنّـا الــدوائـر ا
نعـمل قبل  2003 في دوائـر الوزارة
اخملـــتــلــفـــة وبــعــد مـــجيء االحــتالل

ســــور الــــوطـن وواجــــبـه حــــمــــايــــة
مواطنيه من أي اذى يـتعرضون له ,
اال ان مـــــا حـــــدث اليـــــنـــــســـــجـم مع
االخالقـيات الـتي يـنـبغي ان يـتـحلى
ــؤســســة الـعــســكــريـة بــهــا أبــنـاء ا
,فــقـــــيــامــهم بــهــذا االعــتـداء يــدخل
ضمن انـتــــــــهاكـات حقـوق االنسان
ـــتــظـــاهــرات فـي الــضـــرب وقــمــع ا
الالتـي يــطـالــ بــأبــسط حــقــوقــهن

شروعة .  ا
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ســـتـــتم في مـــبـــنى االدارة الـــعـــامــة
لــلــمـصــرف الــكـائـن شـارع الــرشــيـد
مـبــنى رقم  11في الــرابع من شــهـر
ـــــقــــــبل ,فــــــعــــــلـى من يــــــرغب اب ا
بـاحلـضــور تـسـجـيل مــعـلـومـاته في

وقع).  وجودة في ا االستمارة ا
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ــــعـــادن اجنــــزت وزارة الـــصــــنــــاعــــة وا
ـنـتـسـبي شـركـاتـهـا الـتـصـاريح األمـنـيـة 
ـدن احملـررة لغـرض اطالق الـعـامـة في ا
ـتـراكـمـة. وقـال مـدير وصرف رواتـبـهم ا
ـعــلـومـات االمــنـيـة مـكــتب الـتـصــاريح وا
احمـد عبد عواد الشـهيلي في بيان امس
ان (الوزارة اسـتكملت التصاريح االمنية
ــدن ــوظـــفي شــركـــاتــهــا الــعـــامــة في ا
احملــررة) مـــؤكــداً (إجنـــاز الــتـــصــاريح
االمـنـية لــ  1015مـنتـسـباً مـن منـتـسبي
معامل السمنت الشمالية التابعة للشركة
الـعـامــة لـلـسـمــنت الـعـراقــيـة خالل فـتـرة
وجـــــيـــــزة جــــدا بـــــعـــــد ارســــال تـــــاريخ
مــبـاشــرتـهم الى جــهـاز االمن الــوطـني).
وأضــاف ان (جــهــاز االمن الــوطــني قـام
ـوافــقـة عــلى صـرف الـرواتب بــاصـدار ا
تـراكمة لـلمذكـورين وااليعاز الى وزارة ا
ــالـيــة لـغــرض اطالق مـبــالغ الـرواتب) ا
مــوضـحــاً (أنه قـد  اجنــاز الـتــصـاريح
االمـنــيـة الربــعـة مــنـتــســبـ من مــوظـفي
معـمل ادوية نينوى التابع لـلشركة العامة
ـستلزمـات الطبية في لصـناعة االدوية وا
سـامراء و21 مـوظفا في الـشركة الـعامة
ـــعــــدات االتـــصـــاالت والـــقـــدرة). وبـــ
الـشهـيـلي ان (إجـراءات الـتـدقيـق األمني
ـــتــبـــقي من مـــوظــفي لــلـــعــدد الـــقــلـــيل ا
ـدن الــشــركــات الــتــابــعــة لــلــوزارة فـي ا
احملررة مازالت مستمرة في جهاز األمن

ؤمل اجنازها قريبا). الوطني ومن ا
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