
اخل��وف والقلق الذي الل��ذان يتولدان ل��دى الكبار 
م��ن العملي��ات اجلراحية، هم��ا غالبا م��ا يعودان 
اىل الطفول��ة، ومروره��م بتجرب��ة طبية فا�ش��لة او 
ت�ش��خي�ص حلال��ة خط��رة، فلذلك تبق��ى املخاوف 
كامنة بداخلهم حتى بعد جتاوز االزمة ف�شال عن 
جتارب الأ�ش��خا�ص تعر�ش��وا اىل اال�شابة بالعمى 
او ف�ش��ل يف عملية جراحية، او الوفاة مما يخيفهم 

اأكرث. 
يحمل ج��راح الوجه والفكني حازم حممد العتابي 
مواق��ع االنرتنت امل�ش��وؤولية بالق��ول: "الكثري من 
خم��اوف املر�ش��ى، ال �ش��حة لها وال ا�ش��ا�ص لوال 
وج��ود مواق��ع االنرتن��ت املختلف��ة، الت��ي تكت��ب 
جتارب ل�ش��نا متاأكدين حتى من �شحتها كما من 
واج��ب الطبي��ب اي�ش��اح العملية للمري�ص ب�ش��كل 
تف�شيلي، حتى لو كانت حتتوي على خماطر حتى 

يكون على بينة من امره".
قلق مر�ضي

وبابت�ش��امة مر�شومة على �ش��فتيها تروي ا�شتربق 
به��ا  قام��ت  الت��ي  واالج��راءات  التداب��ري  مب��رح 

�شقيقتها قبل ان توافق على العملية 

قائل��ة: " ات�ش��لت ب��كل ف��رد م��ن اف��راد العائل��ة، 
ع��ن  وا�ش��تف�رست  واجل��ريان  اال�ش��دقاء  وحت��ى 
ب��ل  امل��رارة وح�ش��اها،  رف��ع  تفا�ش��يل عملي��ة 
و�ش��ل االم��ر بلجوئه��ا اىل اكرث من طبي��ب ماهر 
به��ذا االخت�ش��ا�ص، حت��ى تتعرف عل��ى حيثيات 
املو�ش��وع اك��رث، واطلع��ت عل��ى اك��رث م��ن فيديو 
يف اليوتيوب يو�ش��ح خط��وات العملية اجلراحية، 
وحتى بعد ان اطلعت على ادق التفا�شيل للعملية، 
واكد لها اكرث من �ش��خ�ص �ش��هولتها، وب�ش��اطتها 
اال ان خوفه��ا وانزعاجه��ا بقي��ا م�ش��تمرين حتى 
اللحظ��ات االخ��رية، بل عم��دت اكرث م��ن مرة اىل 
تاأجيل العملية ل�ش��بب او اخر تهربا من اخل�ش��وع 
له��ا، واخلوف م��ن البنج وجرعات��ه التي قد تكون 
مفرطة فت�ش��بب فيما بعد بتاأث��ريات جانبية، كما 

ن�شمع 
احيانا". وي�ش��ري الردين��ي اىل "ان اخلوف املبالغ 
ب��ه قد يدفع املري�ص اىل تاأجي��ل العملية اكرث من 
مرة، او ا�شطرار اجلراح اىل تاأجيلها بعد ان يرتفع 
�شغط دم املري�ص، او حتى �شكره مما يجربه على 

التاأجيل حفاظا على احلياة".

وتتف��ق بالراأي مع��ه اجلراحة الن�ش��ائية الدكتورة 
�شذى عطرة قائلة:

لي���ص  وه��و  ف��رد  كل  ل��دى  موج��ود  اخل��وف  ان 
ب��ل  باالآخري��ن  التاأث��ر  ع��ن  ناجم��ا  بال���رسورة 
م��ن جتاربهم ال�ش��ابقة م��ع العملي��ات اجلراحية، 
واعتقادهم بان العملي��ة من املمكن ان توؤدي اىل 
م�ش��اعفات اخرى ا�شعب وتكون اكرث وجعا عادة 
م��ن مر�ش��هم ال�ش��ابق قب��ل العملي��ة، وكذلك عدم 
ثق��ة املر�ش��ى يف الوقت احلا�رس بال��كادر الطبي 
ب�ش��كل عام من ناحية التخدير ف�شال عن الظروف 
ال�ش��عبة التي تعي�شها البالد التي توؤثر يف اجلميع 
مبا فيهم االطباء، واي�ش��ا قد تك��ون هناك اخطاء 
طبي��ة توؤثر ب�ش��كل عام يف �ش��معة االطب��اء فيفقد 
املر�ش��ى املهم او ت�ش��عف ثقتهم يف ن�شبة جناح 

العملية".
خوف �ضديد

مل تك��ن خماوف ال�ش��تيني جليل حكي��م من عملية 
ناظ��ور املع��دة، طبيعي��ة او وقتية بل و�ش��لت به 
اىل مرحلة من الو�ش��وا�ص القهري، اذ رف�ص تناول 
الطعام او ال�رساب، هذا ما قاله ابنه االكرب يو�ش��ف 

متابعا:
اآالم  اىل  ف��رتة ق�ش��رية،  قب��ل  وال��دي  " تعر���ص 
باملعدة فلجاأ اىل طبيب اخت�ش��ا�ص، كي ي�شخ�ص 
ل��ه ه��ذه احلال��ة وعندما طل��ب منه اج��راء ناظور 
للمعدة، رف�ص ب�ش��كل قطعي اجراء العملية بالرغم 
م��ن ان الطبي��ب اأك��د له ع��دم خطورة املو�ش��وع، 
وب�ش��اطته اال ان خوف��ه ال�ش��ديد منع��ه حت��ى من 
اال�ش��تماع اىل راأي الطبي��ب، ف�ش��ال عن خوفه من 

التخدير نف�شه".
ويو�ش��ح تقن��ي التخدي��ر احم��د غن��ي "ان هن��اك 
عملي��ات تتطل��ب تخدي��راً عام��ًا، واخ��رى حتتاج 
اىل مو�ش��عي ح�ش��ب طبيعته��ا وخطورته��ا عل��ى 
حي��اة املري�ص، ومنها الناظ��ور واجلراحة العامة 
وب�ش��ورة عامة هناك خوف �ش��ديد م��ن التخدير، 
اج��راءات  هن��اك  ان  معرف��ة  امله��م  م��ن  ولك��ن 
وفحو�ش��ات طبية وخمتربية، جترى ب�ش��كل كامل 
قب��ل اج��راء التداخ��ل اجلراح��ي، م��ع االخ��ذ بنظر 
االعتب��ار مر�ش��ى ال�ش��غط وال�ش��كري وهناك من 
ي�ش��كو م��ن تخرث ال��دم ، ه��وؤالء جت��رى متابعتهم 
ب�ش��كل م�ش��تمر حت��ى تت��م العملي��ة بنج��اح، ام��ا 
اثار التخدير فهي تختلف ح�ش��ب ف�ش��لجة اجل�ش��م 
والطبي��ب والتقن��ي املخت���ص الذي تكم��ن مهمته 
يف حتديد ن�شبة املادة املخدرة، حتى تتم العملية 

ب�شكل �شحيح".
االنطوائية

وي��روي يو�ش��ف كي��ف انعزل وال��ده ع��ن العائلة، 
واأ�ش��بح  �ش��خ�ص،  اي  م��ع  يتوا�ش��ل  يع��د  ومل 
�شخ�ش��ا انطوائي��ا وف�ش��ل عزلته ال�شخ�ش��ية على 
خمالطة عائلته وا�ش��دقائه وحميطه ب�ش��كل عام، 

وي��ربر االب��ن االك��رب ه��ذا الت���رسف  بقوله:"لدى 
وال��دي تاري��خ م��ن االمرا�ص املزمنة، ف�ش��ال عن 
ال�رسطاني��ة وامل معدت��ه ا�ش��ابه بخ��وف �ش��ديد، 
من تعر�ش��ه ه��و االخر اىل اي نوع م��ن االمرا�ص 
ال�رسطاني��ة، وحت��ى بع��د ان اأك��د ل��ه الطبي��ب ان 
االمل طبيع��ي ورمب��ا ناجم ع��ن االكل املفرط لكن 
الناظ��ور للتاأكد اكرث، اال ان حالته مل تتح�ش��ن ابدا 
وبق��ي م�رسا على انه م�ش��اب باملر���ص، واختار 
العزل��ة والوحدة".ويلف��ت الرديني اىل "ان اخلوف 
من مراجعة الطبيب يتولد بعد ال�ش��نتني من العمر، 
اذ يخ��اف الطفل كثريا من الل��ون االبي�ص احيانا، 
او م��ن احلقن��ة الت��ي تعطى له خالل ف��رتة حياته 
تل��ك، وم��ع الك��رب ينمو اخل��وف حتى يتح��ول اىل 
فوبيا احيانا وكثري من االطباء وامل�شت�شفيات يف 
دول العامل تتجن��ب ارتداء االبي�ص، وتختار الوانا 

اخرى حتى يزول خوف الطفل منهم".
ام��ا عطرة فتبني: "ان هناك خم��اوف من العملية 
اجلراحية، ب�شبب انت�ش��ار االقاويل بني النا�ص عن 
ان النتيج��ة احلتمي��ة لتل��ك العملي��ات، يك��ون هو 
املوت وهذا االعتقاد خاطئ متاما اذ ي�ش��هد الطب 

يوميا جناح العمليات وتعايف املر�شى".
جتاوز االزمة

تكمل ا�ش��تربق حكاية �شقيقتها بابت�شامة عري�شة 
قائلة:

" ج��اء اليوم املوعود، واجتهت اختي اىل �ش��الة 
العملي��ات بخ��وف وقلق وا�ش��حني عل��ى وجهها، 
حاولن��ا تهدئتها قدر االمكان حتى تنجح العملية 
وترفع املرارة، دون تعقيدات او اثار جانبية وبعد 
ان ا�ش��تمر التداخ��ل اجلراحي �ش��اعتني، عادت اىل 
وعيه��ا رويدا روي��دا ومل تكن خائف��ة بل جتاوزت 
خماوفه��ا وغلبتها، وتاأكدت ب��ان ما مرت به هي 
جتربة ب�ش��يطة تكللت بالنجاح، وال داعي للخوف 

املزمن او املبالغ به بعد االن".
ويجد الرديني:

"ان هن��اك طرق��ًا متعددة لنج��اح العمليات، تبداأ 
بتهدئ��ة املري���ص واأحيانا اعطائه عق��ارا مهدئا، 
يو�ش��ف له قبل موعد العملية ف�ش��ال عن التحدث 
مع��ه وتبيان �ش��هولة التداخ��ل الطب��ي، وال داعي 
للخوف املبالغ به". ويقول طبيب اجلراحة العامة 
ط��ارق طاه��ر �ش��ادق:" ان م��ن واج��ب الطبي��ب 

مراعاة م�ش��اعر مر�ش��اه، والتعامل معهم ب�ش��كل 
ان�ش��اين وهذا م��ا تعلمه الكلي��ات الطبية لطالبها، 
اذ يج��ب ا�ش��تيعاب خم��اوف املري���ص والتعامل 
مع��ه كف��رد م��ن اف��راد اال���رسة، وان يتح��دث مع 
املري�ص قبل خ�شوعه للعملية اجلراحية، واقناعه 
بنجاحه��ا وتوف��ر ال��كادر الطب��ي املتمي��ز ال��ذي 
�ش��يبذل ق�ش��ارى جهده، ليتجاوز املري�ص االزمة 
ويع��ود اىل حياته الطبيعية معافى و�ش��ليما، ولن 
ي�شعروا باآالم العملية خل�شوعهم للتخدير العام". 
وت�ش��ري ا�ش��تاذة عل��م النف���ص يف جامع��ة بغ��داد 
الدكتورة �شيماء بعد العزيز اىل "�رسورة االبتعاد 
عن اخافة االطف��ال يف اعمارهم االوىل بالطبيب 
واحلقن��ة، حت��ى ال تت�ش��كل لديه��م حالة مر�ش��ية 
وم��ا يع��رف بالفوبيا الت��ي توؤثر ب�ش��كل كبري يف 
حياته��م الحق��ا، اذ متنعه��م من مراجع��ة الطبيب 
وتلقي العالج واال�شابة باخلوف والرعب احيانا، 
وحت��ى بعد الكرب لن ي�ش��تطيعوا ان يتخل�ش��وا من 
خماوفه��م ب�ش��هولة، وعندم��ا يالحظ االب��وان ان 
طفلهما يخاف م��ن الطبيب البد من التدخل حتى 

ال تتفاقم احلالة لديه يف الكرب".

 
وه��م يف عم��ر يحت��اج اىل الرعاي��ة واالهتمام 
انه��م  ال�ش��يما  احلي��اة،  ليواجه��وا  والتوجي��ه 
ل�ش��نوات طوال مل يندجم��وا يف املجتمع، وعليه 
تباينت االراء حولهم وم�شريهم بعد خروجهم، 

فكانت لنا هذه الوقفة مع املعنيني. 
االيتام واملجتمع

عب��د  حمم��د  الدكت��ور  االجتماع��ي  الباح��ث 
احل�ش��ن او�ش��ح: " ان دور الدول��ة واملوؤ�ش�ش��ات 
االجتماعي��ة التابع��ة ل��وزارة العمل وال�ش��وؤون 
بع�ش��ًا  ع��ام  كل  يف  حتت�ش��ن  االجتماعي��ة 
م��ن ابن��اء املجتم��ع الذي��ن مل تك��ن الظ��روف 
ب�ش��احلهم، وحرمته��م م��ن العناي��ة والرعاية 
اال�رسية، وهي املوؤ�ش�شة الطبيعية التي يفرت�ص 
اأن يق�ش��ي اليتيم �ش��طراً من حياته يف و�شطها 
وحت��ت رعايته��ا وم��ا ميك��ن اأن توف��ره له من 
حماي��ة وتن��وع يف الفر���ص{، منوه��ا }اىل 
الرعاي��ة والربام��ج التي تقدم فيها، ف�ش��ال عن 
االنفاق عليهم يذهب ادراج الرياح عندما يطلب 
من النزيل اأو امل�ش��تفيد مغادرة الدار واالعتماد 
على ذاته، بعد اأن ي�ش��ل اإىل �ش��ن الثامنة ع�رسة 
عام��ا، يف ظل جمتمع تقليدي له �ش��وابطه يف 
التعامل مع االخر، ف�ش��اًل عن قلة الفر�ص التي 
ميكن اأن تكون متاحة يف ال�ش��احة االجتماعية 
واالقت�ش��ادية، ال�ش��يما اأن اآالف اخلريجني من 
اجلامعات واملعاهد العراقية يرزحون حتت اآفة 
البطال��ة والعطالة، فكيف ميكن اأن نت�ش��ور من 
�شخ�ص كان مودعا ل�ش��نوات طوال يف موؤ�ش�شة 
توفر له كل �شيء، ومن دون �شابق جتربة يطلب 
منه مغادرة هذه املوؤ�ش�شة واالعتماد على ذاته، 
وهو ال ميتلك املاأوى الذي ي�شكن فيه وال توجد 
وظيف��ة اأو عم��ل يرك��ن اليه، مع غي��اب العائلة 

التي تعينه".
ويتابع عبد احل�شن: " ان املجتمع بطبيعة احلال 
يتعامل بخ�ش��ية وحذر، ويف غالب االحيان يتم 
ا�شتبعاد هذه ال�رسيحة من الناحية االجتماعية 
فم��ن البعيد تزويجه��م اأو الت��زوج منهن، االمر 
ال��ذي يعني اأن مثل هذه ال�رسيحة �ش��وف تكون 
ام��ام خي��ارات �ش��عبة، وخط��رية كاأن ي�ش��بح 
الف��رد م�رسدا، والت�رسد بالن�ش��بة للبنات، يكون 
خط��را النهن �ش��وف ي�ش��بحن عر�ش��ة ملخاطر 
خمتلف��ة، اأو اللج��وء اإىل الت�ش��ول، وه��ذا اخليار 
غ��ري مت��اح، بال�ش��هولة التي يت�ش��ورها بع�ص 
النا�ص، لذلك فان بع�ش��هم م��ن املحتمل يدخل 
حيز الع�ش��ابات االجرامية بالن�شبة للذكور{، 
ملفت��ا النظر اىل �رسورة ايجاد �ش��يغ تعاقدية 

جدي��دة يف الهيئة االجتماعية تتعاطى مع هذه 
ال�رسيح��ة االجتماعي��ة وحماول��ة احت�ش��انهم 
ليكون��وا  واملعن��وي،  امل��ادي  الدع��م  وتوف��ري 

عنا�رس بناءة يف ال�شاحة االجتماعية".
اأزمات نف�ضية

الباح��ث النف�ش��ي الدكتور حي��در الدهوي يرى: 
" ان هذه الفئة اذا مل توجه التوجيه ال�ش��حيح 
�ش��يكونون لقمة �ش��ائغة لتنفي��ذ اعمال جلهات 
اخرى، وعليه البد من زجهم يف معامل وور�ص 
عمل يتعلمون من خاللها مهنة ي�ش��تطيعون ان 
يقتاتوا منها، م�شريا اىل ان بقاء االيتام يف دور 
الدولة يجعلهم يف مواجهة الكثري من امل�شاكل 
منوه��ا  باال�ش��طهاد،  وي�ش��عرون  واالزم��ات 
ان بعده��م ع��ن املجتم��ع يجعله��م اف��رادا غري 
ا�ش��وياء يعي�ش��ون يف حالة الغرب��ة و�رساعات 
نف�ش��ية كبرية، مايولد لديهم �شخ�ش��ية معادية 
للمجتم��ع يعت��ربون ان الدول��ة واالخري��ن هم 

ال�شبب يف يتمهم، مايجعل امكانية ا�شتخدامهم 
يف عمليات التفجري او االرهاب ممكنة احيانا، 
داعي��ا منظم��ات املجتم��ع امل��دين واالقرب��اء 
والدول��ة بالدرج��ة اال�ش��ا�ص للوق��وف ازاء هذه 
الظاهرة واختيار ا�ش��خا�ص متمر�ش��ني ولديهم 

خربة للتعامل مع االيتام". 
غطاء قانوين

وع��د رئي���ص مركز دار ال�ش��الم العراقي �ش��امي 
�شاتي: "خروج االيتام بعد هذا العمر من رعاية 
موؤ�ش�ش��ة االيتام خطر وح�شا�ص يف ظل التحدي 
االمني واخلروق��ات االرهابية الكثرية، ووجود 
الكث��ري من ع�ش��ابات اجلرمي��ة املنظم��ة، لكن 
امل�ش��كلة يف الع��راق ان دور املنظمات مل يعرب 
مرحلة الر�ش��د وتوثيق هذا املو�شوع والتوعية 
به{، م�شيفا ان }ا�شت�شافة مثل هذه االعمار 
القان��وين،  بالغط��اء  اليتمت��ع  املوؤ�ش�ش��ات  يف 
فه��و يعاين نق�ش��ا ت�رسيعيا وق�ش��ورا بالثقافة 

ال�شائدة، ف�شال عن االدوار التقليدية ملوؤ�ش�شات 
الدول��ة، الفتا اىل ان منظم��ات املجتمع املدين 
بحث��ت ه��ذا االم��ر م��ع وزارة العمل وال�ش��وؤون 
االجتماعية وجمل�ص النواب، فمو�شوع ايوائهم 
اىل  يحت��اج  اذ  �ش��عب،  املنظم��ات  قب��ل  م��ن 
امكانيات كب��رية، معتق��دا ان }بامكان وزارة 
العمل اال�ش��تفادة منهم يف برامج الت�ش��غيل من 
خالل برامج التاأهيل املوجودة لديهم وبالتايل 

نعطي فر�شة اقت�شادية".
كفالة اليتيم

م�ش��وؤول العالقات واالعالم يف املجمع الفقهي 
العراقي ال�شيخ م�شطفى البياتي يبني:

" ان دينن��ا احلني��ف ينظر اىل اليتي��م برعاية 
واهتمام من اأجل اأن ي�ش��ود التكافل االجتماعي 
يف املجتم��ع االإن�ش��اين، وجائ��زة ه��ذا العم��ل 
االن�ش��اين النبي��ل ه��و دخ��ول اجلن��ة ب�ش��حبة 
نبينا امل�ش��طفى )عليه ال�ش��الة وال�ش��الم( كما 

ورد يف احلدي��ث ال�ش��حيح )اأن��ا وكاف��ل اليتيم 
كهاتني يف اجلنة( واأ�شار النبي )�شلى اهلل عليه 
و�شلم( باأ�ش��بعي ال�شبابة والو�ش��طى، مو�شحا 
ان الكفال��ة ال تعني الرعاية املالية فح�ش��ب بل 
ت�ش��مل كل اأنواع الكفالة م��ن الرتبية والتوجيه 
واملتابع��ة ل�ش��ناعة جيل ملت��زم وايجابي يف 
املجتم��ع{، مبين��ا ان }فئ��ة االأيت��ام تنتم��ي 
اىل املجتمع االإن�ش��اين وله��ا حرمة ولها حقوق 
وال  وامل�ش��كن  وال�ش��حة  التعلي��م  مكفول��ة يف 
يجوز ا�ش��تغاللها يف اأعمال ال�شوء او مع كل ما 
يتناف��ى واأحكام �رسيعتنا ال�ش��محاء، داعيا اىل 
���رسورة اعطاء هذا امللف االن�ش��اين اولوية من 
االهتمام واملتابعة كونه ميثل مل�ش��ة وفاء ملن 
تركوا اوالدهم بغيابهم عن احلياة وهي ب�ش��مة 

اأمل لالأجيال القادمة". 
تعديل قانون

توؤكد مديرع��ام دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
اخلا�شة يف وزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية 
الدكتورة عبري اجللبي: " ان الوزارة ا�ش��همت يف 
ت�رسي��ع وتعدي��ل قان��ون رعاي��ة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلا�ش��ة رقم 38 ل�ش��نة 2013 
واجراء تعديالت على التعليمات اخلا�ش��ة بهذه 
ال��دور والت��ي تن�ص عل��ى ان اليتيم ال��ذي يبلغ 
م��ن العم��ر 18 عاما ولي���ص لديه م��اأوى يبقى 
يف ال��دار حلني ايجاد فر�ش��ة عمل منا�ش��بة له، 
واالمر ي�ش��مل الفت��اة، اذ تبقى يف ال��دار للعمل 
كمتطوع��ة حل��ني ح�ش��ولها عل��ى فر�ش��ة عمل 
جي��دة او زواجها{ منوهة اىل برنامج للرعاية 
الالحقة لدور الدولة ي�شمل متابعة و�شع اليتيم 
او امل���رسد عند خروجه من ال��دار والتحقق من 
ان��ه يعي�ص يف كنف ا�رسة وبظ��روف اجتماعية 
جيدة ومن دون ا�ش��تخدامه الي اغرا�ص اخرى، 
الفت��ة اىل ان دار االيتام ت�ش��م ايتام��ا باأعمار 
خمتلف��ة من بينهم من جاوؤوا من عوائل مفككة 

ا�رسيا ومنهم كرميو الن�شب".
ونفت اجللب��ي: "ماتردد موؤخرا حول ا�ش��تغالل 
القائمني على هذه ال��دور للفتيات بعد بلوغهن 
�ش��ن 18 عام��ا للمتاج��رة به��ن وبيعه��ن اىل 
الت�رسيح��ات  ه��ذه  ان  اىل  م�ش��رية  جت��ار{ 
الت�شيء اىل �شمعة دور الدولة فقط وامنا ت�شيء 
اىل �شمعة الفتيات اليتيمات، موؤكدة ان الوزارة 
2003 وحت��ى االن عين��ت اك��رث  ومن��ذ ع��ام 
م��ن 37 يتيم��ا يف ال��دور االيوائية، ف�ش��ال عن 
تعي��ني اكرث من 75 يتيما يف الوزارات االخرى 
ال�ش��يما الداخلية والدفاع والبع�ص منهم قد مت 
تزويجه��م، فيما يوج��د بع�ص امل�ش��تفيدين يف 

مراحل متقدمة من الدرا�شة". 

بسبب األوهام التي تنسج حولها..

الخوف من العمليات الجراحية فوبيا تالحق المريض

خروجهم من دور الدولة يهدد مستقبلهم.. األيتام في العراق معاناة مستمرة باستمرار اإلرهاب
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االيتام �ضريحة مهمة 
ووا�ضعة يف العراق منهم 

من يكون حمظوظا ويلقى 
الرعاية عند االعمام او 

االخوال ومنهم من يكون 
غري ذلك، في�ضطر للذهاب 

اىل دور رعاية االيتام 
امل�ضوؤولة عنها الدولة، 

لكن امل�ضكلة احلقيقية تبداأ 
معهم بعد بلوغهم �ضن 
الثامنة ع�ضرة عاما، اذ 

تنتهي مهمة دور الدولة 
يف ايوائهم وتوفري 

احلماية لهم
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