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ُــــخـــتـص الـــذي قـــرر ربـط صـــحـــة ا
صــدور وصـــوالت الــشـــراء وتــدوين
ديرية تربية مثل القانـوني  أقوال ا
ـتـهم في الـعـمـلـية كـركـوك وإيقـاف ا
ـادت 289 الـثـانـيـة وفـقـا ألحـكـام ا

و 298من قانون العقوبات).
من جهـة اخرى طـالب عـضو مـجلس
ــيـــالي مــحـــافـــظـــة كــربـالء نــافـع ا
ـركـزيـة اعـتـبـار ضـحـايا احلـكـومـة ا
حـــادثـــة الــتـــدافع فـي عــزاء ركـــضــة
طويـريج شهداء واعـطائـهم احلقوق
ــيــالي في تــصــريح كــامــلــة. وقــال ا
صحـفي ان (من استـشهـد في حادثة
الـتدافع خالل عـزاء ركـضـة طـويريج
يـستـحق ان يـسـجل ضـمن مـؤسـسة
الشـهداء وان تـتمـتع عائـلته بـجميع
احلـقــوق فـضال عن تــقـد الــرعـايـة
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ان (مجلس احملافظة سيناقش خالل
ـقـبل تـداعـيـات احلـادثـة اجـتـمـاعه ا
ــركـزيـة وآلــيـة مـطــالـبـة احلــكـومـة ا
باعـتـبار ضـحايـا حـادثة الـتدافع في
عـزاء ركضـة طـويـريج شـهـداء ضمن

مؤسسة الشهداء لنيل احلقوق). 
و أعلنت دائرة الـتحقيـقات في هيئة
ــة الـــنـــزاهـــة أن األولــــيـــات اخلـــاصـَّ
ُـتــلـكــئـة فـي مـحــافـظـة ـشــاريع ا بــا
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(الـــزمـــان) امس الـى ان (عـــمـــلـــيــة
االعالن تـــــــأتي اســـــــتــــــنـــــــادا الى
توجيهـات احملافظ فالح اجلزائري
لف الذي اكـد ضـرورة حسم هـذا ا
خالل االسـبــوع اجلـاري وقـبل بـدء

العام الدراسي اجلديد).
ـرشحة مبـينا ان (اعالن االسـماء ا
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اعلنت محـافظة بغـداد عن مباشرة
مـديـريـات تـربـيـة بـغـداد الـست في
جــانـبي الــكــرخ والـرصــافـة إلعالن
ــقــبـــولــ لــلــمــتــقــدمــ نــتــائج ا

لــلـــوظــائف الــتــربــويــة واإلداريــة.
واشــار بــيـان لــلــمـحــافــظـة تــلــقـته

بغداد
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أي زمان هذا نعيشه الذي كلما تقدمنا فيه خطوة الحياة لنا إن جتـردنا من إنسانيتنا 
ـتـوقع أن نصل إلـى أعلى درجـات الـرقي في زمن ساده كان من ا رجـعنـا ألف خـطـوة
التقدم احلـضاري والفكـري واإلجتماعي  إال إني أفـاجئ بأننا نـزداد قسوة وعنـجهية
وظلم !لسنا في الـعصور اجلاهلية  لكن الننـكر إنها العصور التي سبـقتنا بإالنسانية
والتفوق عـلى الظلم  من خالل حتليهم بروح التعاون واأللفة التي سادت ب الشعوب
ا نـعـيب زمـانا ومـا لـلـزمان عـيب سـوانـا!! نعم الـعـيب فـينـا نـحن بـنوا تـرى  والقـبـائل 
ـايجـول حولـهـا  ميـزنا عن الـبشـر اللـه جعل لـنا عـقـول وافئـدة تعـقل وتـفقه وتـشعـر 
باقي اخمللوقات لـكننا بتنا أقرب الـى اجلماد الذي اليحرك ساكنا  كـلنا خطائي لكل
خيـر اخلطـائيـ التـوابـ  جمـيل ان نتـحلى بـروح الرحـمة واحلب جتـاه أقرب الـناس
كـأننـا نعيش في لكـنا أمـسينـا النرحم الصـغيرنـا والكبـيرنا إليـنا وحتى جتـاه الغـرباء 
قال اود ان في هذا ا عـنى أصح الغابة هي من إسـتوطنت قلـوبنا وعقولـنا غابة  أو 
أسلط الضـوء على ظواهر باتت تعصف ب األفراد في مجتمعنا وإنه ألمر مخجل أن
نـتـكـلم عن الـتـجـرد من اإلنـسانـيـة وأنـا وانت إنـسـان !!وإنـسـانـيتـنـا تـمـيـزنـا عن سـائر
ظـاهر هي رمي األبناء من جمـلة هذه ا اخمللوقات الـتي خلقـها سبحـانه وهي بال عقل 
او الـوالـدين في الـشارع وفـي حالـة اخـرى يشـهـدهـا الشـارع الـعـراقي حتديـدا وتـعد
االكـثر إيالمـا أال وهي رمي شـخص معـوق على قـارعـة الطـريق  والسـبب إنه شخص
يعد عاجـز عاجز على أن يؤمن قوته او يـنفع افراد اسرته فقامـوا برميه بقلب بارد في
كن ان تـكـونوا مـكانـه لكن لـله في خـلقه شـؤون  قدر الشـارع  أولسـتم بـشر مـثـله 
ومـاشاء فـعل  انظـروا الى دول الغـرب دول الفـسق كمـا يقـال انهم ارحم من مـايفـعله
ا لديه هواية ما  او هنا الكثـير  للعاجز شارع مـخصص للعبور  عمل يقـوم به فلر
مـقـدرة على فـعل شئ يـعجـز ان يفـعـله اإلنسـان الـغيـر معـوق  لـكن في بلـدنـا نشـتري
اإلنـسـان احلـرامي  الـقـاتل الـذي يرضـى بالـظـلم ونـبـديه ع اإلنـسـان اخلـيـيـر  الذي
اليرضى اال بقـضاء الله وقدره  كم هو مـؤسف ماأوينا إليه  النـعمم ماذكر لكن باتت
شــريـحـة كــبـيـرة تــتـعـامـل عـلى هـذا االســاس أعـلم إن الــبـعض أصـبـح مـولع بـتــربـيـة
احليوانات األليفة كالقطط والكالب وغيرها والبعض يرمي بلحمه في الشارع كما هو
ا نشودة غير مكترث  احلال مع أب يرمي زوجـته وأبنائه في الشارع بسبب نزواته ا
قد يالقيه أبنـائه وزوجته من قسوة وهمجـية البعض في هذه احليـاة  اصبحنا نغوص
ثلون ب ضجيج احلـياة وقساوتهـا وب نفوس الـبشر وظلمـهم  لهؤالء الذين بـاتوا 
االغـلـبــيـة صــدقـا التــتـمــيـزون عن احلــكـومـة فـي شئ جـشع  قــمع تـعــسف أصـبح
والـقـاتل ومن ـرغـوب فـيـه بـ األوسـاط هـو الـفــاسق والـفـاجـر والــسـارق اإلنــسـان ا
يــرضى بـالــظـلم لــيس إال  ويـبــقى لـلــحـديث بــقـيـة لــكـني أتــمـنى أن أنــقل واقع أجـمل

ومشرف أكثر في مقال الحق .

dſdÐ∫  زيالن سيروود تنظف امام شاخنتها لبيع البيرغرفي اربيل

{ أربـــــــيل (الــــــعــــــراق) (أ ف ب) -
تـــرحب الـــعــراقــيـــة الــكـــرديــة زيالن
سيـروود بابـتسـامة وفـخر بـزبائـنها
الذين جتمـعوا حول شـاحنتـها لبيع
ـــأكـــوالت الـــســـريـــعــــة في إقـــلـــيم ا
كـردستـان الـشمـالي لـكن مشـروعـها
الذي أطلقته قبل فترة قصيرة تطلب
ـمـول بل ضـوءا أخــضـر لـيس مـن ا

من رجال عائلتها.
ويــعــد مــســتــوى تــوظــيـف الــنــسـاء
ا مـحدوداً جـداً في عـمـوم الـعـراق 
في ذلك إقلـيم كردستـان الذي يـتمتع

بحكم ذاتي.
بدأت سيروود ( 22عاما) مـشروعها
ـاضي في أربيل "زي برغـر" الشـهر ا
كـبـرى مدن كـردسـتـان الـعـراق لـبيع

الوجبات السريعة.
ـطـلـيـة بـالـلـونـ تـقف شـاحــنـتـهـا ا
األصـفـر واألرجـواني قـبـالـة حـديـقة
ـديــنـة حـيث يــتـوافـد عـامــة وسط ا

الزبائن ومعظمهم من الشباب.
تـعــتـبــر سـيـروود أن إقــنـاع األقـارب
كـــان الــعــقـــبــة األولى في مـــجــتــمع

محافظ ذي غالبية مسلمة.
تـقـول لوكـالـة فـرانس بـرس (سـمعت
بـــعض الـــنــاس يـــقــولـــون مــا الــذي
يجـبـرها عـلى فتح مـطـعم لديـها أب

وأخ)?.
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وتـــضــيف (لــكـن يــجب أال تـــســتــمع
لالنـتـقـادات إذا كـانت لـديك فـكرة أو

تريد تطوير نفسك).
وافــــقت عــــائـــــلــــة ســــيــــروود عــــلى
خـطوتـهـا كـما حـصـلت عـلى تـمويل
انـية لـلتـنمـية لـشراء من الوكـالـة األ
ــتـنــقل. سـاعــدهـا ــطـبخ ا مــعـدات ا
عـدات وتتـناوب والدهـا في شـراء ا

مع شقيقها في العمل أيضاً.

ــزروعــات والــنــبــاتـات يــتــألف من ا
 450عضواً بينهم  25امرأة.

ويسـاهم هذا النـادي إلى جانب دعم
ـسـاعـدة الـنـساء مـشـاريع نـاشئـة 
ــنـحـهن الـ"الــشـعــور بـالـثــقـة وعـدم
االسـتسالم أو الـقـبول بـالـتـخلي عن

حقوقهن" وفق فاحت.
وتـرى تلك الـسـيـدة أنه "عنـدمـا تـبدأ
ـرأة عــمالً خـاصـاً فـي مـجـتــمـعـنـا ا
ال فـقط. هي ترفع فإنـها ال تـكـسب ا
ـسـاواة وتـمـهد الـوعي بـخصـوص ا
طـريـقـاً أمـام نـسـاء أخـريـات لـدخـول

السوق وضمان حريتهن".
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وكشف استـطالع للرأي أجرته األ
تحـدة في العام 2013 بأن 66 في ا
ــئــة مـن الــشــبــاب الــعــراقي يــدعم ا
رأة في العمل مقارنة بـ42 حقوق ا
ـئـة فـقـط من كـبـار الـسن األمـر في ا
الــذي يــعـد حتــســنـاً مــلــحـوظــاً بـ

األجيال.
تــمـنع بــعض الــقـوانــ في الــعـراق
الـــنــــســـاء من الـــعـــمل في مـــجـــاالت
تـتـطلب جـهـداً بـدنـيـاً أو عـمالً طوال

الليل.
لكن آفـان اجلاف الـناشـطة الـعمـالية
الــكـــرديــة تـــنـــشــر عـــلى اإلنـــتــرنت
شـــهــادات لــســـيــدات أعـــمــال قــالت

لفرانس برس إنها تلحظ حتوالً.
وتوضح أن "هـذا األمر لم يـحدث ألن

اجملتمع أصبح فجأة منفتحاً".
وتضـيف "نعـم أصبح الـبعض أكـثر
تـــســاهالً لـــكن اآلخـــرين أدركــوا أن
هـــنـــاك مـــرونــــة لـــدى الـــنـــســـاء وال
يستـسلمن لـلوصول إلى مـا يطمحن
إلـيه. لقـد أصـبـحـوا على قـنـاعـة بأن
تعليقاتهم لم تعد ذات تأثير لذلك ال

يتدخلون".

الــعـامــة لـلــكــرخ االولى بـلغ 1424
والــكـرخ الــثـانــيـة  2669 والـكـرخ
الـثــالـثـة 2400 والـرصــافـة االولى
2131 والـرصــافـة الــثـانــيـة 1132

والرصافة الثالثة 3179).
وتـابع الـبــيـان ان (االخـتـيـار جـرى
عايير واخذ النسب احملددة وفق ا
ــالـيـة ــوجب تـعــلـيــمـات وزارة ا
لـــلــــعـــام اجلــــاري الــــتي اطــــلـــقت
ـعلـنة), التـخـصيـصات لـلـدرجات ا
ولفت الى انه ( تعـي عدد كـبير
من احملــــاضـــريـن تــــثــــــــــمــــيــــنـــاً
جلــــهـــــودهم الـــــتي بـــــذلت طــــوال

اضية).  االعوام ا
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وكـان اجلـزائـري قـد اشـاد بـجـهـود
ـتـطـوعـ من اهـالي احلـسـيـنـيـة ا
ـشـاركـة في تـنـظـيف الـشوارع . وا
وقـــــال اجلــــــزائـــــري ان (األنــــــامل
الـتـطـوعــيـة رسـمت لـوحـة جـمـيـلـة
ـنـطـقـة جتـسـد مـسـؤولـيـة اهـالي ا
وحرصـهم  لـتـحقـيق اجنـاز خدمي
لــتـنــظــيف الــشـوارع والــذي زادنـا
بـــهــــجـــة ومــــاهــــو اال دلـــيـل عـــلى

احلــرص الـعــالي في الــتــعـاون مع
مالكـات احملـافـظـة الجنـاح مـسـيرة
ـمــتـلـكـات الـعــمل واحلـفـاظ عــلى ا

العامة).
مـــؤكــــدا (دعـــمه لــــهـــذه اجلــــهـــود
ـتـاحـة والسـيـما ان وبـاإلمـكانـات ا
ـوذجا حمـلـة شبـاب احلـسيـنـية ا
يــــحــــتــــذى بـه في نـــــشــــر الــــوعي
والــتــثــقــيف كــمــا نــامل ان تــكـون
ــاثـلـة فـي بـقـيـة هـنــاك مـبـادرات 

األقضية والنواحي). 
من جـــهـــة اخــرى  ,افـــادت امـــانــة
بتنفيذ حـملة الزالة التجاوزات في
عـدد من منـاطق الـعـاصـمـة .وقالت
االمانة في بيان امس إن (مالكاتها
في بــلـديـة الـصــدر الـثـانــيـة نـفـذت
حـــمـــلـــة ازالـت خاللـــهـــا عـــددا من
سـمى الـتـجاوزات عـن شارع 21 ا
شعبياً بشارع العلوة ضمن منطقة
جميلة) ,مبينا ان (احلملة تضمنت
ازالة أكـشـاك ومسـقـفات وبـسـطات
باالضـافـة الى عدد مـن التـجاوزات
اخملـتــلـفـة وبـعــد إنـذارهم في وقت

سابق). 

ــديـريــات في بـغـداد لــتـعـيــيـنـات ا
والتي يـبـلغ عـددها 12 الف و935
درجـة وظــيـفــيـة في حــ بـلغ عـدد
تقدم لها نحو 150 الف متقدم ا
وهـــــذا ال يـــــتـــــنـــــاسب مـع حـــــجم

توفرة ). الدرجات ا
ــديــريـة مــؤكــدا ان (عـدد درجــات ا
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شعاز هيئة النزاهة

فــيـمـا اكــد الـسـكــرتـيـر الــشـخـصي
ـهدي لـرئيـس الوزراء عـادل عـبـد ا
بـاشرة برفـع الكتل الـكونـكريـتية ا
نـصور وسـاحة من حي دراغ في ا
النسور. وقال الـفريق الركن محمد
الـــــبـــــيـــــاتـي في تـــــصـــــريـح امس
(سنـستـنـهض الهـمم ونرفع جـميع
الـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة الـتي جـثـمت

على صدور أهالي بغداد).
wM  bNł

مبينا ان (اجلهـد الفني باشر برفع
الكتل من منـطقة حي دراغ وساحة
الـنـسـور). وكـان الـبـيـاتي قـد اعـلن
في وقـت ســابق عـن قــيـــام اجلــهــد
الهندسي بـرفع الكتل الكونـكريتية
من قـصــر الـزهـور بــدءا من سـاحـة
النسور حتى نهـاية شارع الكندي.
واوضح الــبـيــاتي ان (عــدد الــكـتل
التي رفـعت تـراوحت ب 800 الى
الـف كــتـــلــة حـــيث بـــاشــر اجلـــهــد
الـهـنـدسي بـرفعـهـا عـلى مـرحـلـت
االولى كـــــــــانت بــــــــشــــــــارع وزارة
الــداخــلـيــة و الــثـانــيــة في ســاحـة

النسور). 
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اليات امانة
بغداد تقوم برفع
التجاوزات من
شوارع بغداد 

تعـرب سيروود عن فـرحتـها الـغامرة
بالـقـول "أنا سـعيـدة لـلغـاية اآلن ألن
لـدي عــمـلي اخلـاص أشــعـر أن لـدي
حرية وأنا أظهر لـلجميع بأن هذا ما

أستطيع القيام به".
ئة من تبلغ نسبة العامالت  15في ا
الـيــد الـعـامـلــة في الـعـراق وهي من
ـعـدالت في الـعـالم وفـقـا بـ أدنى ا
ــوغــرافي أجــرتـه حــكــومـة ــسح د

اإلقليم في العام .2018
ــــئـــة من وتـــعــــمل حـــوالى  75في ا
ـوظــفـات في إقــلـيم كــردسـتـان في ا
الــقــطــاع احلـــكــومي مــا يــجــعل من

شاريع النسائية نادرة وخاصة. ا
وتــواجه الـعــامالت عـقــبـات كــثـيـرة
بــيـــنــهـــا الــتــشـــهــيـــر بــهـن من قــبل
ن تمسـك بالتقاليد  احملافظ ا
ـستـقلـة اقتـصادياً ينـظرون لـلمرأة ا
ـستوى قد كليبـرالية مـتحررة جداً و

يصل إلى ما يصفونه باالنحالل.
ان فاحت ( 59عامـا) والتي تقـول د
ـرأة األولى الـعـاملـة في قـطاع تـعد ا
الـزراعــة بـاإلقـلــيم الـشــمـالي إن (مـا
رأة في مـجـتـمـعنـا هـو كـلـمة يـدمـر ا
اخلـجل). وتـضــيف فـاحت الـتي تـديـر
ـسـاعـدة زوجـهـا في أربـيل مـشـتالً 
إن (الـنسـوة يـتـخـوفن من اإلبداع أو
تطويـر أنفسـهن بسبب مـا قد يقوله

اآلخرون عنهن).
وانتـشرت مـؤخـراً بعض الـتعـليـقات
عــلى مــواقع الـتــواصل االجــتــمـاعي
شاريـع التي تديرهـا النساء تصف ا
ــرأة عـمـلـهـا في بـالـــسـخـيـفـة وأن (ا

نزل). ا
لــكن من خـالل الــتــضـامـن ومــثــابـرة
الـــنـــســوة هـــنــاك حتـــول تـــدريــجي

ملحوظ.
وتــرأس فــاحت أيـــضــاً نــاديــاً حملــبي
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الغرور من االمـراض االخالقية الـشائعة وهـو مرض فتّـاك يُنزل صـاحبه الى القاع

ويجعله بعيداً عن ربهِ ومذموماً عند الناس ومعنى ذلك :
انْه بخسرْ الدنيا واالخرة 
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واسباب الغـرور كثيرة منـها السلطـة واجلاه العريض والنـسبُ الوضّاح والتفوق
الــعــلـــمي والـــثــراء الــواسـع ويــدفع الـــغــرور بــصـــاحــبـه الى لــون من االســـتــعالء
واالستكـبار والى سلسلة من التصـورات واألوهام عن نفسه وهي بعيدة عن الواقع

واحلقيقة ..
فالغرور يحجب الرؤية الدقيقة عن النفس وعن االخرين .

برء من العيوب ..!! ويُخيّلُ للمغرور انه ا
ـا ينـجـيه فيـهـا من صالح هم أنَّ الـغـرور يُنـسـيه اآلخـرة فال يذكـرهـا وال يتـزود  وا

فلس اخلاسرين . وت بغتةً كان من ا االعمال حتى اذا اخذه ا
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ثال التاريخي  ا
ـلك الذي ولي احلكم بـعد اخيه الـوليد بن ـغرورين سلـيمان بـن عبد ا ومن احلكام ا

لك سنة  96هـ وكان شديد الوطأة في جباية االموال من الناس  عبد ا
قال لواليه على مصر  - (احلب الدر فاذا انقطع فاحلب الدم ) 

ـالـيـة ولم يــسـتـجبْ لـرغـبــة والـيه في الـرفق بـهم ـواطـنـ بــاألعـبـاء ا وهــكـذا أرهق ا
والتخفيف عنهم .

وجاء في التاريخ :
انه لبس يوماً أفخر ثيابه وراح يقول :

ُهاب الكر الوهاب ... لك الشاب ا أنا ا
ثم الحت له احدى جواريه فقال لها :

ؤمن ? كيف ترين امير ا
قالت :

أراه منى النفس 
وقرةَ الع 

لوال ما قال الشاعر :
فسألها وما قال ?

قالت :
انه قال :

تاع لو كنتَ تبقى  أنتَ نعمَ ا
غيرَ أَنْ ال بقاءَ لالنسانِ 

انتَ مَنْ ال يُريبنا منكَ شيء 
عَلَمُ الله غيرَ أنَّكَ فانِ 

فنزل على رأسه هذا اجلواب كالصاعقة 
وقيل :

كث بعد هذه احلادثة االّ يسيرا  انه لم 
وكـان هالكُه سـنة 99هـ بـعـد أنْ قضى في خالفـته سـنتـ وخمـسـة أشهـر وخمـسة

أيام . 
أقول :

لكن من األدب ما يُمكنهن من االستشهاد ببليغ االشعار... حتى اجلواري كن 
أما اليوم فاألدب في غربة موحشة لالسف الشديد 

االتهام بالغرور 
لك الذي ولي احلكم ومن غرائب مـا احتفظت به صحائف التاريخ ان يزيد بن عبد ا

لك  –اتهم عمر بن عبد العزيز بالغرور . بعد اخيه سليمان بن عبد ا
لك الى عمّاله بيانا قال فيه : فقد كتب يزيد بن عبد ا

(أمـا بعد فـان عمـر بن عبد الـعزيـز كان مغـروراً  فدعوا مـا كنـتم تعرفـون من عهده
واعـيدوا الـناس الى طـبقـتهم االولى أخـصبـوا أم أجدبـوا أحبـوا أم كرهـوا حيوا أم

ماتوا)
العقد الفريد / ج 3ص  180

وال شك ان عمر بن عـبد العزيز هو اخلليفـة االموي الوحيد الذي لم يُلقِ احلبل على
وازين االخالقية . الغارب وكان يحرص على ان يكون مساره منضبطا وفق ا

ـسـتـبـدين ـلك واضـرابه مـن احلكـام االمـويـ ا ـغـرورون فـهم يـزيـد بن عـبـد ا أمـا ا
العتاة .

ـغـرور عـلى مـا انـتـهـجه عـمـر بن عـبـد العـزيـز في أيـامه من أمـا رأيت كـيف انـقـلب ا
سياسةٍ عادلة وارجع الناس الى أيام الظلم والطغيان ?
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وباالمس القـريب خان عبد الرزاق النايف وابـراهيم الداود من أوالهم عنايته وأسند
ـنـاصب فـتـآمـرا مع العـفـالـقـة لالنقـالب على حـكم الـرئـيس الـراحل عـبد لـهم أرفع ا
الــرحـمـن عـارف في مــا ســمّى بــثـورة  30- 17تــمـوز  ثـم سـرعــان مــا أُبــعـدا عن
مـناصبـهما ثم دبّـر العفـالقة مـقتل األول في لـندن فيـما بقي الـثاني بعـيدا عن الوطن

حتى مات 
ـنـاصب انـطالقـاً من ـنـكـر اال الـلـهـاث وراء ا ولم يـكن ثـمـة من سـبب لـهـذا الـتـآمـر ا
الغـرور بالـسلـطـة وما تـتيـحه لصـاحبـها مـن سطـوة ونفـوذ وجاه وقـدرة على حتـقيق

مآربه وأغراضه .
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وأيّا كان لـون الغـرور سواء كان سـلطويـاً او مالـيا او عِلـميا
غرور ... فانه لن يـقود االّ الى اخليبة واخلسران ذلك أنْ ا

في وادٍ والواقع في واد آخر..!!
وما يُـبنى على االوهـام والتصـورات الباطلـة لن يُفضي الى

النجاح يقينا .

ورغم ذلك ال تــزال هـنــاك مـجــمـوعـة
من الـتـحـديـات األخـرى الـتي تـواجه

رأة. ا
كن مثالً ففي كردسـتان العـراق ال 
لــلـنـســاء الـلــواتي يـغــادرن لـلــتـمـتع
بـإجـازة أمـومـة ضـمـان مـحـافـظـتـهن
عــلى وظــائـفــهن لــدى الــعـودة كــمـا
تــواجه كـثـيــرات ضـغــوطـاً لـلــتـنـازل

حتت تأثير أقاربهن من الرجال.
وتـؤكـد اجلـاف أن "مـن يـقـرر كـيـفـيـة

إنـــفــاق الـــعــائـــدات أو أين يــجب أن
تستثمر هي العائلة وليس النساء".
بـدورهـا تـشـيـر شـونيـم حـس الـتي
لكيـة مركز "سكـاي فيتنس" تفتخـر 
الــريــاضـي في مــديــنــة رانــيــا شــرق

اثلة. أربيل إلى قصص 
تقول حـس الـتي تتدرب في نـاديها
أكــــثـــــر من  150امــــرأة إن (هــــؤالء
الــنـســاء ال يــأتــ من أجل الــتـدريب
فـــقط لـــكن لـــلــدردشـــة مع أخـــريــات

والــتــحــدث عن مــشــاكــلــهـن). تــقـول
ـــتــدربـــات في الـــنــادي إن إحـــدى ا
الـنـجـاح الــذي تـشـاهـده في (سـكـاي
فـيتـنس) يـدفـعهـا لـلتـمـسك بـحلـمـها
ـديـنـة التـي ولدت لـفـتح مـطـعم في ا

فيها.
لكنها تردف أن زوجـها حطم آمالها
قـائلـة (قـال لي يوم تـفـتحـ مـطعـماً
ســيـــكــون آخـــر يــوم تـــدخــلـــ فــيه

البيت).

أن (حتريـاتهـا قادت إلى الـكشف عن
ديرية على شراء  300جهاز إقدام ا
ومـولـدة كــهـربـائـيــة عـلى الـرغم من
اعـتــراض أحـد أعــضـاء جلــنـة جـلب
الــــعــــروض; لــــوجــــود مــــغــــاالة في
األسعـار وكونـها مخـالفـة لتـعلـيمات
ــــوازنــــة لــــعـــام 2019 تــــنــــفــــيــــذ ا
وتعلـيمـات تنفـيذ العـقود احلكـومية
النافذة). وفي عمليـة منفصلة أكدت
الدائرة ضبط متهم بحوزته صك في
ــصــرف الـــرشــيــد طـــور الــصـــرف 

لوجود شبهة تزوير فيه.
وبـيــنت أنه
( تـنــظـيم
مــحـــضــري
ضـــــــــــــــــبـط
أصــولـــيــ
ضـبوطا با
ت فــــــــــــــــــي
الـعـمـلـيـت
اللتـ تمتا
تــــنــــفــــيــــذا
ـــــــــذكــــــــرة
قــضــائــيــة
وعـرضـهـما
تهم رفقـة ا
على قاضي
الــتــحــقــيق
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أعـلنـت دائرة الـتـحـقيـقـات في هـيـئة
الـنـزاهـة عن تــنـفـيـذ مالكـات مـكـتب
حتـــقــيق كـــركــوك عـــمــلــيـــتي ضــبط
مــنـفــصــلـتــ في مـديــريـة الــتـربــيـة

ومصرف الرشيد.
ونـــوهت الـــدائــرة بـــتــمـــكن مالكــات
مـكتب حتـقـيق الهـيـئة في احملـافـظة
من ضـبط األولـيات اخلـاصـة بـشراء
أجـهـزة كــهـربـائـيـة مـن قـبل مـديـريـة
التربية خالفا للـتعليمات الفتة إلى

يالي نافع ا

كـربـالء أُحِـيـلَت إلــيـهـا وسُــجلَ قـسم
مـنـها كـإخـبـاراتٍ بنـاءً عـلى تـوصـية
ُـؤلَّف ـركـزي ا الـفـريق الـتـحـقـيـقي ا

شاريع.  تابعة تلك ا
WOz«eł U¹UC

واشارت الدائـرة في بيان امس  إلى
أنَّ (الـــفـــريق تـــمــكـن من رصــد 245
مــشــروعــاً مُــتــلــكــئــاً ومــتــوقــفــاً في
احملـافظـة من بـيـنـها 175 مشـروعاً
والً مـركزيـاً) مبـينة أن (49 منـها

ئة).  فاقت نسبة إجنازها  75با
واضــافـت ان (هــنــاك 70 مــشـــروعــاً
اسـتــثـمـاريـاً مــتـلـكـئــاً في احملـافـظـة
بلغت كـلفتـها الكـلية (ثالثـة مليارات
و903 مالي و388 الـف مـــــلـــــيـــــار
دوالرٍ أمــريـكي) الفــتــة الى ان (أبـرز
ـشـاريـع تـنـفـيـذ مـجـمع أبـنـيـة تـلك ا
احملافـظـة احملال إلـى شركـة أجـنبـية
وأخرى محلية بكلفة تصل إلى 257
مـلـيـار ديــنـار إذ لم تـتـجـاوز نـسـبـة
ـرحلة األولى ـئة وا إجنازه الــ 5 با
والثـانيـة من مشـروع إنشـاء الطريق
الرابط اجلنوبي بطول 21 كيلومترا
البـالـغة كـلـفته أكـثر من  111 ملـيار
ئة). دينارٍ ونسبة اإلجناز فيه  5با
ـتـلـكـئـة ــشـاريع ا وتـابـعت أن (من ا
ــتـوقــفـة مــشـروع إنــشـاء صـاالت وا
عـمــلــيــات مــلــحــقــة في مــســتـشــفى

ــديــريـة احلــســ وجتــهــيــز مــواد 
تــوزيـع الــكـــهـــربـــاء في احملـــافـــظــة
ألغـــراض الـــتـــنـــفـــيـــذ والـــتـــوســـيع
والـــصـــيــــانـــة وفك االخــــتـــنـــاقـــات
ومشروع اجملاري الـرئيس (فريحة)
بكـلفة 10 ملـيارات دينـار لكلٍّ مـنها
ومــشــروع تــطــويـر مــدخل كــربالء -
الهـنديـة احملال عـلى شركـة حكـومية
ـبــلغ يـصل إلى  33مـلـيــار ديـنـار
فـضالً عن بـنـاء وتـرمـيم  31مـدرسة
وروضـة ومـراكـز صــحـيـة ومـشـاريع
اء واجملاري وتشـييد األبنـية لعددٍ ا
من الـــدوائــر احلــكــومــيــة).  وأكــدت
(الدائـرة تسـجـيل إخبـارات وقضـايا
ــشـاريع جــزائـيــة في 12 من تــلك ا
فــيـــمــا أوصى الــفــريـق الــفــرعي في
مــكــتـب حتــقــيق كــربالء بــتــســجــيل
إخـبـارات والـتـحـقـيق في اخملـالـفات
ـالـيــة والـقـانـونـيـة الـتي اإلداريـة وا
شابت  19مشروعـاً متلـكئاً جتاوزت
كـلـفـتـهـا 39 مـلـيـار ديـنـار).  وأرجع
ــؤلف إلدارة الــفــريق الــتــحــقـيــقي ا
ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات
ة ـات والـقــضـايــا اجلـزائــيـَّ ــلـفـَّ في ا
ُـتـلـكـئة ـشـاريع ا وإدارة ومـتـابـعة ا
ـــشــوبــة بــشــبـــهــات فــســادٍ أرجع ا
أسـبـاب الـتــلـكـؤ والـتـوقف إلى قـرار
مـجــلس الـوزراء 347 لـســنـة 2015

الـية إضـافة لعـدم تـوفر الـسيـولـة ا
إلى ســوء الــتــخــطــيط وعــدم وجـود
دراسـة جــدوى اقـتـصــاديـة ووجـود
كـشـوفـات إضـافـيـة كـحـذف مـشـاريع
واسـتـحـداث أخــرى فـضالً عن مـنح
ـنـفذة مُـدَدٍ إضـافـية وتـلـكـؤ اجلـهـة ا
وعــدم اجلـديــة في الــعـمـل).  وكـانت
الـــهــيــئــة قــد أعـــلــنت أواخــر الــعــام
ـتــلـكــئـة في ـشــاريع ا ــاضي عن ا ا
كـربـالء الـتي رصـدهــا ووثـقــهـا أحـد
فرقها الذي قام بالتحري والتحقيق
فـي مــشـــاريع اإلعـــمـــار واخلـــدمــات

ُتلكئة. واالستثمار ا
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