
كث��ر م��ن اولي��اء االم��ور وب�سب��ب االزم��ة املالي��ة 
اخلانق��ة للب��اد وع��دم حت�س��ن امل�ست��وى الدرا�س��ي 
الأبنائه��م جعلهم يرتك��ون املدار�س االهلي��ة وجلاأوا 
اىل احلكومي��ة  منها  ،ا�سطر جب��ار حم�سن ،املوظف 
احلكومي، اىل نقل ولده عبد اهلل اىل مدر�سة اهلية بعد 
ان وج��ده يفرت�س ار�س ال�س��ف احلكومي مع بع�س 
من زمائه يف ال�سف اخلام�س االبتدائي، ا�سافة اىل 
�سعوبة تو�سيل املادة الدرا�سية ب�سبب عدد الطاب، 
لك��ن جب��ار حم�سن مل يك��ن يت�سور ان��ه �سيبحث عن 
مدر�س��ة حكومية البن��ه بعد جتربة �سن��ة غر موفقة 
يف مدر�س��ة اهلية بعد ان دف��ع الق�سط ال�سنوي البالغ 
مليون��ًا وخم�سمئ��ة ال��ف دين��ار، ناهي��ك ع��ن اموال 
االحتفاالت وال�سفرات واملنا�سب��ات �سبه اال�سبوعية 
التي تنظمها ادارة املدر�سة التي كانت تهتم بها اكرث 
م��ن االهتم��ام بالدرا�س��ة وحت�سني م�ست��وى الطاب 
الذي��ن مل يط��راأ اي حت�س��ن عل��ى م�ستواه��م العلم��ي. 
حكاي��ة جبار حم�سن مل تكن الوحي��دة، فهي من بني 

كم هائل من ق�س���س التعليم االأهلي واحلكومي وما 
ي�سي��ب العملية التعليمية يف الع��راق وب�سكل خا�س 
املغري��ات التي تقدمها املدار�س االهلية باالإعانات 
م��ن مب��اٍن حديث��ة و�سفوف نظيف��ة وت�سلي��م الكتب 
والقرطا�سي��ة مبوعدها، وغر ذلك من فروقات بينها 
وب��ني املدار���س احلكومية. لك��ن كل ذلك مل مينع من 
نهاي��ة معاناة االهايل وخوفهم على م�سر ابنائهم. 
خ��ال جولتن��ا اطلعنا عل��ى معان��اة اولي��اء االأمور 
حي��ث حتدث��ت املواطن��ة م��رام احم��د: من��ذ ا�سب��وع 
اراج��ع الرتبية يف حماولة ال�ستح�س��ال موافقة نقل 
ابنت��ي اىل اح��دى املدار���س احلكومية لع��دم متكني 
م��ن دف��ع الق�س��ط ال�سن��وي اوال ولعدم وج��ود حت�سن 
بامل�ست��وى العلمي البنت��ي. م�ستدركة: لك��ن الرتبية 
ترف���س ذلك بعذر ان النقل متوق��ف االن. مردفة: اال 
ان البع���س من الط��اب ممن لديه��م و�ساطة مت نقل 
ابنائه��م اىل احلكومي��ة. م�ستط��ردة: ان ع��ددا كب��را 
م��ن والي��اء ام��ور الطلبة ه��ددوا بتنظي��م تظاهرة اذ 

مل تت��م اع��ادة ابنائهم اىل املدار���س احلكومية. تدور 
نقا�س��ات كثرة ب��ني االآباء واالأمهات ح��ول ت�سجيل 
اأبنائه��م يف املدار���س االأهلي��ة اأو احلكومية، البع�س 
يرغ��ب باحلكومي��ة متذرعا باأن املدار���س االأهلية ال 
تتميز ع��ن احلكومية ب�سيء، واالآخ��ر يعترب ان همها 
االأول ه��و الربح امل��ادي على ح�س��اب تعليم الطالب 
والرف��ع م��ن م�ست��واه ب�سب��ب قل��ة ع��دد التاميذ يف 
ال�سف وتوفر و�سائل التعليم احلديثة وحتى و�سائل 
التدفئ��ة والتربي��د. قي�رص ح�سني ويل ام��ر طالب يف 
املرحلة املتو�سطة قال: انه ا�سطر اىل اعادة ابنه اىل 
املدر�س��ة احلكومية بع��د ر�سوبه واربع��ني طالبا يف 
اح��دى املدار�س االهلية مبنطقة حي اجلهاد. متابعا: 
انه ط��وال اال�سهر والف�سول الدرا�سي��ة كانت النتائج 
جي��دة. مردفا: اال ان امل�ست��وى احلقيقي للطلبة تبني 
يف االمتح��ان الوزاري الذي ك�س��ف م�ستور املدار�س 
االهلية. وا�ساف قي�رص: ت�س��م املدر�سة يف املرحلة 
املتو�سط��ة االخ��رة )40( طالب��ا جنح منه��م )15( 
فقط. مو�سحا: ان املدير م��ازال م�رصا على ا�ستمرار 
ال��دوام باملدر�س��ة الت��ي يفرت���س ان تغل��ق من قبل 
وزارة الرتبي��ة موؤك��دا: ان��ه ا�سطر م��ع جمموعة من 
اولي��اء البحث ع��ن مدار���س حكومية لنق��ل اوالدهم 
الرا�سب��ني. م�ست��دركا: لك��ن جمي��ع م��دراء املدار���س 
الذي��ن ذهبنا لهم رف�سوا ذلك وقالوا اذهبوا وا�ستكوا 
حتى يغلق��وا املدر�سة االهلية. اىل ذل��ك، اأعلن مكتب 
املفت���س العام لوزارة الرتبية، انه او�سى با�سرتجاع 
نح��و ملياري دينار م�ستحقات مرتتبة على املدار�س 
االهلية، مل تق��م وزارة الرتبية باملطالبة بها، م�سرا 
اىل ت�سكيل جلنة حتقيقية باملو�سوع. وقال املكتب، 
يف بي��ان، اطلعنا عليه ان مفت���س عام وزارة الرتبية 
او�سى با�سرتجاع مبلغ قدره )1،897،812،500 ( 
ملي��ارا وثمامنئة و�سبعة وت�سع��ون مليونا وثمامنئة 
واثن��ا ع�رص الف��ا وخم�سمئ��ة دينار عن قيم��ة مبالغ 
م�ستحقة بذم��ة املدار�س االأهلية مل تتم املطالبة بها 
من  قبل اجله��ة املعنية يف الوزارة. وا�ساف البيان: 
ان املكت��ب �س��كل فريق عم��ل تدقيقيا ق��ام مبراجعة 
عمل التعليم االأهلي مبا يخ�س فتح املدار�س االأهلية 
وم��دى مطابقته��ا لل���رصوط واإيفاءه��ا بالتزاماتها 
املالي��ة املق��ررة وف��ق الت�رصيع��ات الناف��ذة جت��اه 
ال��وزارة. م�س��را: اىل انه من خال الفري��ق التدقيقي 
وج��د اأن هناك �سعفا كب��را يف ا�ستيفاء املال العام 
امل�ستح��ق ل�سالح الوزارة ولذلك �س��كل املكتب جلنة 
حتقيقية بخ�سو���س املو�سوع لتحدي��د املق�رصين. 
الرتب��وي عقي��ل جواد ا�س��ار: ان البناي��ات احلكومية 
ا�سبح��ت ال ت�ستوعب اعداد التاميذ املتزايدة ا�سافة 
اىل ان الزخ��م الطاب��ي داخ��ل ال�س��ف الواح��د جعل 
اولي��اء االم��ور الذي��ن يتمكن��ون ماديا م��ن ت�سجيل 
اوالده��م يف املدار�س االهلية الت��ي توفر كل و�سائل 

الت�سلية والتعليم. متابعا: كل تلك االمور برمتها وبكل 
�رصاحها تفتقرها املدار�س احلكومية وحتى املناهج 
الدرا�سي��ة توفرها املدار�س االهلية بطبعتها اجلديدة 
بان�سيابي��ة دون ان يحمل��وا اولي��اء االم��ور معاناة 
البح��ث عن كت��ب الأوالده��م. مردفا: كل تل��ك االمور 
كان الب��د م��ن وزارة الرتبي��ة ومديرياته��ا توفرها 
يف املدار���س احلكومي��ة وتوف��ر االبني��ة املدر�سي��ة 
املنا�سب��ة ومقاع��د اجللو���س. وا�س��اف عقي��ل: امور 
كثرة ترفع من قب��ل ادارات املدار�س اىل املديريات 
وم��ن ثم ترفع اىل وزارة الرتبي��ة لكن دون اي حلول 
او حتى اتخاذ �سبل معاجلة. مو�سحا: ان الكثر منها 
يهمل حتى دون التكل��ف بالرد على ادارات املدار�س 
التي تقف مكتوفة االيدي وال تعلم ما ميكن ان تفعله 
مل�ساعدة الطاب �س��واء بتوفر املناهج املدر�سية او 
املقاعد والك��وادر التدري�سية وبقية تفا�سيل العملية 
الرتبوي��ة والتدري�سي��ة . بينم��ا يبني الرتب��وي �سعيد 
مرت�س��ى: انه رغ��م قلة االبني��ة املدر�سي��ة والكوادر 

التدري�سي��ة تبق��ى املدار���س احلكومية ه��ي االف�سل. 
عازيا ال�سبب: الأنها تعط��ي للطالب انطباعا وانتماء 
للمجتم��ع دون اي متيي��ز طبقي. مردف��ا: فاملدار�س 
االهلي��ة ه��ي ربحي��ة جتارية وم��ن ي�سج��ل فيها هم 
م��ن ميلك��ون املال ول��و كان��ت وزارة الرتبي��ة تقوم 
باأن�س��اء املدار���س وا�ستيع��اب االع��داد الكب��رة من 
اخلريجني لتعيينه��م لكانت املدار�س االهلية تا�ست 
وانح���رصت بدال من هذا االنت�س��ار الكبر الذي اأ�سبح 
جتاري��ا ال تعليمي��ا. يف ح��ني ذك��ر ه�س��ام املعيني، 
موظ��ف حكومي،: بين��ت االي��ام ان املدار�س االهلية 
ف��خ �سقط فيه الكثر من اولي��اء االمور ممن يبحثون 
ع��ن م�ستقب��ل اف�س��ل الأبنائه��م. مو�سحا: ان��ه اعاد 
ابن��اءه الثاث��ة اىل مدار�سه��م احلكومي��ة الأ�سب��اب 
ع��دة منوه��ا اىل: ا�ستغ��ال ادارت املدار�س لاأهايل 
خا�س��ة فيم��ا يخ���س اجلان��ب امل��ادي. م�س��ددا: ان 
الكث��ر منه��ا فتح الأج��ل الربح والك�س��ب املايل على 
ح�س��اب التعليم وتطوي��ر العملية الرتبوي��ة. الباحث 

االجتماعي قا�سم �سهاب ا�سار اىل الروؤية امل�ستقبلية 
ملا تخلفه الدرا�سة يف نوعني متباينني يف امل�ستوى 
م��ن املدار�س االهلية واحلكومي��ة. متابعا: ان وجود 
املدار�س االهلية يوِجد نوعا من التفرقة الطبقية اوال 
واملعرفي��ة ثانيا. م�سيف��ا: اأن الكث��ر منها ال تطبق 
ال�رصوط واملناهج الدرا�سي��ة املوجودة يف املدار�س 
احلكومي��ة، وهذا م��ا يخلق يف امل�ستقب��ل نوعني من 
ال�سب��اب خمتلفني يف امل�ست��وى والتفك��ر والتعليم. 
وا�سرت�س��ل قا�س��م: ان وجود م�ستوي��ني خمتلفني يف 
التعلي��م �سي�سب��ب م�ساكل جم��ة يف امل�ستقبل خا�سة 
باجلان��ب االجتماعي ور�سم العاق��ات بني ال�سباب. 
داعيا اىل: ���رصورة مراجعة مو�سوع التعليم االهلي 
ب�س��كل مائم وان تكون هن��اك مراقبة جادة على ما 
يدر���س ويق��دم يف املدار�س االهلية. موؤك��دا ان: بقاء 
ه��ذه املدار���س على ه��ذه ال�ساكل��ة �سيعم��ق الفوارق 

الطبقية بني الطاب ويزيد من الكراهية. 

وتق��ول �سام��ي والب�سم��ة تغل��ب على مام��ح وجهها: 
»بع��د تخرج��ي من كلي��ة ال�سيدل��ة وتعيين��ي يف اأحد 
امل�ست�سفيات، تزوجت واأ�سبح يل ثاثة توائم واأعطيت 
كل وقت��ي له��م، اإال اأن انت�س��ار الفي�سب��وك والكروب��ات 
الكثرة اخلا�سة بتعليم املراأة مواهب خمتلفة، جعلني 
اأخ�س���س �ساعة يوميا من وقت��ي لت�سفح هذه املواقع 

واال�ستزادة منها«.
كروبات متنوعة

وت��رى نه��ى حمم��د را�س��ي م�سوؤول��ة ك��روب »ريجيم 
بغ��داد وكل ما يهم امل��راأة« الذي و�سل ع��دد اأع�سائه 
اىل 31،871: »كان��ت الغاي��ة من اإن�س��اء الكروب هي 
طرح خمتل��ف املو�سوعات التي تخ���س املراأة ومنها 
الق�سايا االإن�سانية واالجتماعي��ة والدينية والثقافية، 
ومت االعتم��اد على تنويع الفقرات وامل�سابقات لغر�س 
فائدة املراأة وم�ساعدتها يف حياتها اليومية، وبالتايل 
الحظن��ا اإيجابي��ة طرح ه��ذه املو�سوع��ات من خال 
تفاع��ل االأع�ساء امل�ستمر وطرح احللول، وم�ساركاتهم 

الفعالة ون�ساطهم امل�ستمر«.
وت�سيف را�س��ي »هذا يعني ا�ستف��ادة جميع االأع�ساء 
م��ن خ��ال املو�سوع��ات والفق��رات املطروح��ة مث��ل 
واالهتمام��ات  بال�سح��ة  والعناي��ة  امل��راأة،  جتمي��ل 
املنزلي��ة وفقرات ترفيهية، ونك��ون بذلك قدمنا فائدة 
وخدم��ة اىل الن�ساء من خال هذا الكروب الذي ت�ستفيد 
من��ه مبج��رد االن�سم��ام اإليه عل��ى الفي�سب��وك ب�سورة 
عام��ة وه��ي جال�س��ة يف بيته��ا اأو مكان العم��ل اأو اأي 

مكان وحتب التفاعل مع مو�سوعات الكروب«.
وتق��ول �سام��ي واالإ���رصار عل��ى النج��اح يف حتقي��ق 
هدفها: »متاأ الكروب��ات املختلفة �سفحات الفي�سبوك 
وقد ان�سمم��ت اىل بع�سها، واأكرث ما يجذبني كروبات 
الطب��خ واملعجن��ات التي علمتن��ي اأ�سول عم��ل الكيك 
وتغليف��ه بالكرمي��ة وعجين��ة ال�سك��ر، و�س��دين العم��ل 
بعجين��ة ال�سكر كونها قريبة من الت�سميم واملج�سمات 
الأنن��ي اأ�ستطي��ع تعزي��ز موهبت��ي فيها ب�سن��ع اأ�سكال 

وت�ساميم خمتلفة«.
واو�سح��ت االأكادميي��ة يف عل��م االجتم��اع والنا�سطة 
املدني��ة الدكت��ورة نه��ى الدروي���س »ان اأغل��ب الن�ساء 
يلج��اأن اىل الكروب��ات يف الفي�سب��وك لتعل��م مه��ارات 
ال��ذي يح��وي �رصح��ا  اليوتي��وب  مفي��دة وكذل��ك يف 
مف�س��ا، وتعمل ه��ذه الكروبات على تب��ادل اخلربات 
واإج��راء نقا���س ب�س��اأن االأرب��اح واخل�سائ��ر، وحماولة 
جت��اوز التحدي��ات الت��ي تواجهه��ن وماءم��ة مناطق 
الت�سوي��ق  والت�سوي��ق، وق��د تط��ورت مه��ارات  البي��ع 
كث��را، فنجد الكث��ر من املح��ال تتفق م��ع ن�ساء عرب 
االنرتن��ت لت�سويق الب�ساعة وتكون لهن ن�سبة من هذه 

املبيعات«، م�سيفة »لكن ب�سكل عام ما زال املو�سوع 
يف بدايته وال تزال بع�س هذه امل�ساريع ال تدر االأرباح 
الكب��رة لاأرام��ل اللوات��ي يعل��نَّ عائل��ة كامل��ة، لكن 

مردوداتها تكفي ل�رصاء م�ستلزمات  ب�سيطة«.
فعاليات حملية ودولية

واأ�س��ارت املن�سقة ملعر���س وبازار »اأنا امل��راأة« ديان 
�س��ام اىل اأنه »من خال متابعتي للر�سائل يف و�سائل 
التوا�سل االجتماع��ي التي تعر�س من خال االأع�ساء 
يف الكروب��ات املتخ�س�سة مبهارات االأعمال املنزلية، 
الحظ��ت امله��ارات والطاقات االإبداعي��ة التي اأعطتني 
حاف��زا الإظهار تل��ك املواهب وتوظيفه��ا خلدمة املراأة 
العراقي��ة من خ��ال ا�ستخدامه��ا كو�سيلة لل��رزق اأوال، 
وو�سيل��ة للتبادل الثقايف واالجتماع��ي داخل وخارج 
الع��راق لي�ستفي��د منه��ا اأك��رب ع��دد ممك��ن م��ن اأبن��اء 
املجتم��ع فجاءت فك��رة اإن�ساء املعار���س والبازارات 
بني فرتة واأخرى ويتم االإعان عنها لين�سم لها اأكرب 

عدد من املوهوب��ات واملبدعات لعر���س منتوجاتهن 
االإبداعية«.

ونوهت اإىل »اأن املراأة بداأت من خال هذه امل�ساركات 
واأثبت��ت  املتحف��ظ  املجتم��ع  طاب��ع  م��ن  باخل��روج 
وجوده��ا، وهن��اك ت�سجي��ع كب��ر لهن م��ن عائاتهن 

لانخ��راط يف هك��ذا ن�ساط��ات، ونح��ن بدورن��ا ن�سع 
الدرج��ة االأوىل له��ذه املواه��ب من اأجل �سع��ود ال�سلم 
كام��ا وا�ستمرينا معهن مثل العم��ود الذي يعد اإحدى 
الركائ��ز الأي بن��اء«، موؤك��دة اأن »�سب��ب جن��اح مث��ل 
ه��ذه الكروبات يف الع��راق اىل عدم انفت��اح جمتمعنا 
يف ال�ساب��ق عل��ى الع��امل املحيط به، وان م��ا تتميز به 
امل��راأة العراقية من قابلية كبرة الإثبات نف�سها وخلق 
كيانه��ا من اأب�س��ط االأم��ور يف اأ�سعب الظ��روف، وهذا 
م��ا الحظن��اه انها تعمل عل��ى اإقناع زوجه��ا اأو اأخيها 
للم�سارك��ة بالب��ازار وتعده فخ��را ان تعر�س موهبتها 
وفنه��ا وتاأخذ دوره��ا يف املجتمع، وم��ن ال�سعوبات 
التي تواج��ه عملنا هي االإيج��ارات املرتفعة للقاعات 
واحلدائ��ق يف االأندي��ة الت��ي تق��ام عليه��ا املعار���س 
والب��ازارات الذي يوؤث��ر �سلبا يف امل�س��اركات، وهناك 
حماوالت ج��ادة الأن تكون لدينا م�ساركات دولية من 

اأجل التعريف برتاث وثقافة العراق«.
الفرح��ة تغمر قل��ب �سامي وهي حت�س��د ثمار جناحها 
قائل��ة: »بع��د اإتقاين عملية �سنع الكي��ك وتغليفه بداأت 
الفي�سب��وك  عل��ى  باإن�س��اء �سفح��ة  بعمل��ي  التعري��ف 
وعر�س��ت فيه��ا من��اذج من اأعم��ايل، وب��داأت الر�سائل 
تنهال علي من الزبائ��ن لعمل الكيك ملنا�سباتهم، وما 

يزي��دين فرح��ا دائما ه��و م�ساركتي للزب��ون يف و�سع 
ت�سمي��م للكيكة اخلا�سة مبنا�سبت��ه و�سوال اىل ال�سكل 

الذي يرغبه ويفرح به«.
لي�س لديهن ثقافة

االأمني الع��ام ملنظمة »حمائ��م ال�سام لرعاي��ة املراأة 
والطفل« واملدرب��ة املعتمدة يف التنمية الب�رصية وفاء 
العل��وي، ع��ربت ع��ن »راأيها قائل��ة: »له��ذه الكروبات 
فوائ��د ولكن ه��ذا االأمر يعتمد اي�سا عل��ى نوع الكروب 
وهدف��ه، وم��ن خ��ال عملنا وجدن��ا ان امل��راأة عموما 
ال ترغ��ب بكل �س��يء يف الفي�سبوك، ولك��ن التفاعل مع 
مو�سوع��ات مت���س �سميم االأ�رصة وامل��راأة ي�سبح اأكرث 
م��ع املو�سوع��ات الت��ي تع��ود بالفائدة عليه��ا وعلى 
اأ�رصتها، واأنا واحدة من اللواتي ا�ستفدن من الكروبات 
املوج��ودة يف الفي�سب��وك، واإذا م��ا كان الك��روب غ��ر 
معن��ي ب�رصيح��ة معين��ة فاإنه يفق��د هدف��ه الرئي�س، ال 
�سيم��ا بظه��ور �سخ�سي��ات جمهول��ة، وم��ا مل�ست��ه ان 
مو�سوع��ات الطب��خ والتجمي��ل وم��ا �ساب��ه ه��ي اأكرث 

االأمور التي جتذب ربات البيوت«.
قانون يحمي امل�سّوق

واأ�س��ارت الدروي���س »يف املجتمع��ات االأخ��رى هناك 
���رصكات حملية تعمد اىل ت�سغي��ل الن�ساء عرب االنرتنت 

لوجود قان��ون يحمي وي�سمن حقوق امل�سّوق، لاأ�سف 
يف العراق اىل االآن ال يوجد قانون يحمي امل�ستخدم اأو 
امل�س��ّوق يف هذا املجال ويف جميع جماالت االنرتنت، 
وف�س��ا عن ذلك فاإن هناك اأ�سواقا الكرتونية م�سهورة 
مث��ل �سوق »مريدي« الذي اأت��اح للعديد من الن�ساء بيع 
ب�ساعته��ن وت�سويقه��ا، كل م��ا نحتاج��ه ه��و قوانني 

واأفكار مبدعة اأكرث«. 
وبين��ت العلوي »ان قلة ثقافة بع�س الن�ساء العراقيات 
وقل��ة ميولهن لاأمور الثقافي��ة جعلها ال تتفاعل وبرز 
ه��ذا االأم��ر من خ��ال كروب عملت��ه خا���س بالتنمية 
الب�رصية وتثقي��ف املراأة، ولهذا ن�سعى من خال عملنا 
اىل تطوي��ر ومتك��ني امل��راأة ب��كل الو�سائ��ل وت�سجي��ع 
مهاراته��ا و�سقله��ا، كم��ا اأن العي���س يف جمتمع مقيد 
يف بع���س االأحي��ان اأ�سه��م يف اإب��راز ه��ذه الظاه��رة، 
وباملقاب��ل هناك ن�ساء مثقف��ات ومب�ستويات خمتلفة، 
ويف ما يخ���س بناء الطاقات الب�رصية يوجد تطور يف 
االإقبال ولكن باأع��داد قليلة بالن�سبة للن�ساء واالأ�سباب 
تع��ود لقناعة ال�سخ�س والبع���س متنعهن اأمور خا�سة 
كاالأه��ل اأو ال��زوج واي�س��ا نتيج��ة عدم فه��م م�سطلح 
التنمي��ة الب�رصية، واأحيانا املدرب يكون �سخ�سية غر 
موؤثرة م��ا ي�سبب عزوف امل�ساركني عن اال�ستفادة من 

الدورة واأحيانا  تركها«.
وتوؤك��د الدروي�س »لكل عمل حمفزات وحمبطات وعلى 
ه��ذا االأ�سا���س نحت��اج اىل اإبداع��ات واأف��كار متجددة 
وم�س��وق له��ا يف ال�سياح��ة الدينية ولدين��ا �سعف يف 
اجلانب ال�سياح��ي، لكوننا ناحظ يف الكثر من الدول 
التي توجد فيها �سياحة تكون االأعمال اليدوية موجودة 
كمحال قرب االأماكن ال�سياحية، ولدينا �سياحة دينية 
لك��ن تروي��ج الب�ساع��ة فيها حم�س��ور باأم��ور معينة 
ويغل��ب توفره��ا م��ن اال�ستراد، مث��ا البي��ارق التي 
تك��ون منقو�س��ة باأ�سماء اهلل احل�سن��ى واالأئمة االأطهار 
»عليه��م ال�س��ام« وغرها الكث��ر، وت�ست��ورد باأ�سعار 
منا�سبة لكن لو فر�س��ت عليها �رصيبة وارتفع �سعرها 
للن�س��اء يف عمله��ا وترويجه��ا يف  �ستعط��ي فر�س��ة 
االأ�س��واق، كما اأن احلاج��ة ت�ستدعي وج��ود منظمة ما 
تاأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا اإقامة معر���س دائ��م ملنتوجات 
االأرام��ل والن�ساء، وبهذا يكون له��ن مردود مايل جيد، 
ونحت��اج اىل م�ستثمر يقوم به��ذه العملية بدال من بيع 
االأ�سي��اء التقليدي��ة يف اأماك��ن ال�سياح��ة الدينية ومن 
املمكن طرح ه��ذه الفكرة لتتبناها العتبتان احل�سينية 

والعبا�سية وكذلك العتبة العلوية«.
وتختت��م �سامي حديثه��ا والنجاح وال�سه��رة حليفاها 
»ع��اوة على حتقيق موهبت��ي ورغبتي يف عمل الكيك 
ونق���س املج�سم��ات، اأح�سل على م��ردود مايل جيد يل 
ولعائلتي خا�سة واأن��ا يف اإجازة االأمومة وزوجي يف 

بعثة درا�سية وكانا يتقا�سى ن�سف  راتب«.

رغم المغريات التي تقدمها...

بعد فقدانهم الثقة باألهلية.. األهالي يلجؤون إلى المدارس الحكومية

كروبات الفيسبوك.. فضاء كبير لتوفير فرص العمل

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 

عين الجورنال Tue. 8 Nov. 2016 issue no 224
الثالثاء 8 تشرين الثاني 2016 العدد 224

مل مينع ح�سول �سما 
�سامي على معدل )93( 

الذي يوؤهلها لدرا�سة 
ال�سيدلة من اختيار كلية 

الهند�سة التي حتتاج 
ملعدل اأقل حلبها ملجال 

الت�سميم والديكور 
واملج�سمات، اإال اأن رغبة 

واإحلاح االأهل الختيار 
ال�سيدلة لكونها مهنة 

اأكرث ملئمة للأنثى، 
جعلتها ال تعار�ض 

رغبتهم واأن توؤجل 
الدرا�سة �سمن موهبتها 

قليل.
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