
بحما���س وحيوي��ة توّج��ه مثن��ى �صباح��ًا اىل دائ��رة 
املرور لت�صجيل مركبته، مت�صوراً اأن متاعب اختيارها 
والتنّق��ل ب��ن املعار���س ه��ي نهاي��ة املط��اف، بع��د 
الطري��ق الرتابي من بوابة بغداد، وط��اأت قدماه اأر�س 
مرور الكاظمية لريّحب به طابور من املعقّبن معلنن 
عن خدماتهم "عقود مروري��ة فورية، ت�صهيل اإجراءات 
نق��ل امللكية، تعقي��ب معامالت، تغي��ري �صنف و�صحب 
ا�صتمارات الخ" ، هذه العرو�س تختزل الوقت وتعطيك 
الأولي��ة لإجناز معاملت��ك، مبجرد اكمال��ك ال�صاي يتم 
ذلك، مقابل مبلغ م��ايل يذهب جزء منه اىل املوظفن 
داخ��ل الدائرة، واآخر اأتعاب املعّقب. لكنَّ مثنى، قرر اأن 
يدخ��ل بنف�صه وي�صتعلم عن الأمر ويتابع �صوؤون مت�صية 
معاملته. لكنه وجد اأن الفو�صى والتدافع اأمام �صبابيك 
املوظف��ن، ت�رسق يومن من حياته،  ف��راأى اأن ل حل 
�ص��وى اأن يع��ود لريت�ص��ف ال�ص��اي وي��وكل الأم��ر لأحد 

املعّقبن.
�صبكة املعقبن اأرحم للمراجعن

اأم��ا موؤيد مه��دي مواطن اآخ��ر، يبحث عن نق��ل ملكية 
�صيارت��ه، فريوي اأنه دفع )200( ال��ف دينار، اىل اأحد 
املعقبن بعد اأن ان�ص��دم ب�صل�صلة تعقيدات جتربه على 
الذه��اب اىل مديرية املرور العامة، وم��ن ثم النتظار 
ل�صه��ر حتت رحمة املعتمد الذي هو الآخر يطلب املال،  
لك��ن ال���)200( ال��ف ُتذي��ب جلي��د الروت��ن ليتخطى 
ال�صف��ح ب�صهولة، حيث تذهب اىل و�ص��ل �صبايكر )20( 

األفًا، ر�صم )50( الف��ًا، ويتبقى لهم )130( الف دينار، 
يعطون لكل موظ��ف )20( األف دينار، لكي يختم وهم 
خم�ص��ة موظف��ن، مما يتبق��ى للمعق��ب )30( األفًا هي 
اأتعابهم لت�صهي��ل الإجراءات وتب�صي��ط التعقيدات التي 

اغلبها من ا�صطناع موظفي مكاتب املرور.
حمم��د عبد ال�صم��د مواط��ن، يراجع لأج��ل ا�صتح�صال 
رق��م جديد ل�صيارت��ه، رغم ت�صلمه �صنوي��ة ال�صيارة منذ 
اأ�صهر، لكنه كلما يراجع يتم اخباره بعدم وجود اأرقام، 
بالت��ايل ل يتمكن م��ن اخلروج بال�صي��ارة وال�صتفادة 

منها. 
 اعتماد اأ�صلوب الإهانة

حت��دث  بالق��رار،  وحتكمه��م  املعقب��ن  تاأث��ري  ع��ن   
ر�ص��ول عب��د احل�ص��ن ،اعمل من��ذ �صنة ون�ص��ف ال�صنة، 
يف اأح��د املكات��ب املج��اورة للدائ��رة كعام��ل، لوح��ة 
الدلل��ة للمكت��ب ت�ص��ري اىل "تنظي��م عق��ود ال�صيارات، 
ا�صتن�ص��اخ، كب�س ، �صحب ا�صتم��ارة، اأر�صدة. م�صتدركًا: 
لك��ن احلقيق��ة، اأن��ا وخم�صة عم��ال، مهمتن��ا ا�صتقبال 
املراجع��ن و�صحبه��م للتعام��ل معن��ا. مبين��ًا: اأنه��م 
خمولون من قبل �صاحب املكتب "الذي ميلك عالقات 
وا�صع��ة مع كب��ار ال�صباط يف العام��ة. منوهًا: انه يتم 
التف��اق عل��ى اجن��از املعامل��ة، ويكون ال�صع��ر ح�صب 
ن�صب��ة التعقيد فيها ومراحل اإجنازه��ا، اإذ اأن كل حلقة 
مت��ر به��ا، تقع عليه��ا ن�صبة حم��ددة يت��م احل�صاب بعد 
نهاي��ة الدوام ب��ن املوظفن، و�صاح��ب املكتب وهذا 

الأمر يحدث مع جميع املكاتب التي تعلن �صيئًا وتعمل 
باآخر..

 مفّو�س مرور ينقل نقيب مرور
 النقي��ب و�ص��ام مف��ن حت��دث، رغ��م تع��دد الأجه��زة 
الرقابي��ة يف كل دائرة م��رور، من مكتب املفت�س العام 
والنزاهة وال�صتخبارات، ال ان املواطن الذي يتعر�س 
لالبتزاز، يعزف عن تقدمي �صكوى �صد من يقوم بعملية 
البت��زاز اأو تعمد تاأخري امتام املعاملة. عازيًا ذلك اىل 
عدم ثق��ة املواطن باجله��از الرقابي، و�صع��وره باأنهم 
فريق واح��د. متابعًا: بالإ�صافة اىل اأن املوظف النزيه 
يحارب وينقل من م��كان عمله، بالتايل تخلو ال�صاحة 
للموظف ال�صيء وم��ن يتعامل معه. واأ�صاف مفن: اأن 
الأوام��ر والتنقالت ل تخ�صع ملب��داأ الكفاءة واملهنية، 
املنا�ص��ب.   و�صما���رسة  ال��دولر  ام��ام  اأوه��ام  فه��ذه 
متابع��ًا: مت نقل��ي من اإحدى دوائر امل��رور اىل ال�صارع 
"الذي هو الآخر يخ�صع لل�صفقات، فال�صاحات العامة 
والتقاطع��ات املهم��ة، تب��اع مقاب��ل مبال��غ خيالية". 
منوهًا اىل اأن، �صبب النقل، خالف مع  "مفو�س �رسطة 
مرور" حول معامل��ة اجراءاتها غري قانونية، فلم يكن 
منه ال اأن همهم "ب�صيطة اذا خليتك مبكانك" وب�رسعة 
ال��ربق ي�ص��ل كت��اب نقل��ي اىل اأح��د القواط��ع املروية 

ومنها اىل ال�صارع .
اإجازة ال�صوق 200 دولر �صعر 

للم��رور مبن��ع قي��ادة  العام��ة   بع��د ق��رار املديري��ة 
املركب��ات دون اإج��ازة �ص��وق لتقلي��ل احل��وادث ومنع 
مم��ن هم حت��ت ال�ص��ن القانونية للقي��ادة، الأم��ر الذي 
ادى اىل كثاف��ة عالي��ة يف عدد املراجع��ن على دوائر 
اإ�صدارها، احلجز م��ن خالل النرتنت و�صحب ا�صتمارة 
وف��ق جدول الك��رتوين، اأعّدته مديرية امل��رور من اجل 
ذل��ك، ومن ثم التوجه اىل دائرة ال�صحة لفح�س الب�رس 
وتاأكيد �صالمة املتق��دم،  ثم خ�صوعه لختبار القيادة 
وعالم��ات امل��رور، الذي يعت��رب اختب��اراً دوليًا ملنحه 
اياه��ا، تل��ك ه��ي الج��راءات القانوني��ة ل�صتح�ص��ال 
الج��ازة والتي ت�صتغرق �صهراً ون�ص��ف  ال�صهر تقريبًا، 
فيم��ا يوؤكد ال�صاب علي ح�صن ا�صتح�صلت اإجازة ال�صوق 
خ��الل اربعة ايام، دون امل��رور بتلك الجراءات مقابل 
)20( دولراً. م�صيف��ًا: هن��اك و�ص��ل لدائ��رة ال�صح��ة 
ولال�صتم��ارة يف حالة امتامها م��ن قبل املواطن، فاإن 
الم��ر يتوقف على الختبار الذي يف�صل فيه الكثري مما 
ي�صطره��م للجوء اىل معّقب ي�صه��ل الأمر عليهم مقابل 

)75( األفًا.
اأن  )200( دولر دون  �صي��ف قا�ص��م  يف ح��ن دف��ع 
يكل��ف نف�صه حّتى احل�ص��ور اىل مديرية املرور و�صحب 
ا�صتمارة، اذ تكلف املعقب ومن يتعاون معه بذلك، بعد 

اأن �صلمه الأوراق املطلوبة. 
 غياب دور الرقابة واملتابعة

 مواق��ع ت�صجي��ل املركب��ات )التاجي��ات، احل�صيني��ة، 
ال�ص��الل، الكاظمي��ة وغريه��ا( يفرت���س اأنه��ا وجدت 
وقته��م  وا�صته��الك  ابتزازه��م  ل  املواطن��ن  خلدم��ة 
بالتنق��ل م��ن �صب��اك اىل اآخ��ر. حت�ص��ن كاظ��م، �صائق 

�صيارة تاك�صي، يقول، عند زيارة اأو مراجعة اأي مواطن 
لأحد هذه املواقع، �صيجد الكثري من املراجعن، يندرج 
وجودهم هناك ما بن ت�صجيل املركبات اأو البحث عن 
اللوحات اىل اآخره م��ن املتاهات، التي يرك�س خلفها 
املواطن لإجن��از معاملته. موؤكداً: يف كل الحوال على 
املواط��ن وب��دون ���رسط وقي��د، اأن يفرغ م��ا يف جيبه 
م��ن اوراق نقدية حملية كان��ت اأم امريكية حتى ي�صل 
اىل مبتغ��اه. وا�صرت�ص��ل كاظ��م بحديث��ه: حتم��ا �صتجد 
طاب��وراً يف اّي م��ن ه��ذه املواقع، وما علي��ك �صوى اأن 
تق��ف لت�صتمع ملا يقوله لك اأي واحد منهم، حتى بدون 

معرفة �صابقة. 
 اعتماد التكنولوجيا احلديثة

 تتن��وع طرق دفع املواطن للج��وء اىل املعقبن الذين 
يتواج��د اغلبهم بالقرب من �صب��اك املراجعة، حّتى اأن 
بع�صه��م، اخت���س ب��كل �صباك ح�ص��ب ن��وع املراجعة، 
�صب��اح ن��وري، ا�صط��ر اىل التنقل بن اك��ر من قاطع 
ودائرة لإمتام معاملة �صيارته، اذ باع واحدة وا�صرتى 
لك��ن  امل�ص��رتي،  اىل  حتويله��ا  يري��د  الوىل  اأخ��رى، 
التعقي��دات رافقت��ه م��ع كل �صباك، بالت��ايل ارغم على 
دف��ع )300( دولر ب�صب��ب جمادلة مع اأح��د ال�صباط، 
الذي تعذر بعدم و�صوح اأحد اختام عقد البيع وال�رساء، 
بالتايل اراد ال�صطب على املعاملة لول تدخل امل�صرتي. 
م�صيفًا: ورغم حماولتي تهديده بال�صكوى، قال الباب 
امام��ك مفتوح، اي��ن تريد ال�صكوى ل تقت���رس. متابعًا: 

�صحبن��ي الرج��ل امل�صرتي على جن��ب واأقنعني اأن هذه 
مافيات ل ميكن لأحد الوقوف اأمامها.

وا�صرت�صل نوري بحديثه: يا ليت الأمر توقف عند ذلك، 
ورمبا من �صوء حظي اأن معاملة ال�صيارة الثانية كانت 
عند ذات ال�صابط الذي يبدو يحتفظ بالأ�صماء والوجوه 
ب�ص��كل جيد، لذا مل يتهاون بال�صوؤال اأين و�صلت دعوتك 

�صدي.
 فيم��ا �صكا وحيد كرمي، من طريقة تعامل ال�صباط مع 
املراجع��ن بطريقة مهينة دون الأخ��ذ بنظر العتبار، 
العمر واملن�صب الوظيفي واملكانة الجتماعية للكثري 
منه��م. موؤكداً: اأن م�صكلة ارقام ال�صيارات باتت مع�صلة 
كربى اأمام من يريد تغيري اأرقام �صيارته اأو ا�صدار رقم 
جدي��د ح�صب التعليمات. م�ص��رياً: اىل اأن ال�صيارات التي 
حتمل ارقام القلي��م يعاين ا�صحابها من ابتزاز رجال 
املرور يف ال�صاحات والتقاطعات، ناهيك عن منت�صبي 
مكاتب وقواطع نقل امللكية وت�صجيل ال�صيارات. داعيًا 
اىل ���رسورة اعتماد التكنولوجي��ا احلديثة باملراجعة 

خدمة لل�صالح العام واملواطنن.
 املرور يف ال�صدارة

 وكان��ت هيئة النزاه��ة، قد اعلنت يف وق��ت �صابق، عن 
حلول مواقع امل��رور املخت�صة باإ�صدار اإجازات ال�صوق 
يف �ص��دارة دوائر حمافظة بغداد، التي �صاب اإجراءاتها 
�صبهات بتعاطي الر�صى، فيما اكدت مديرية املرور، انها 
ل تتوان��ى عن حما�صبة جميع املخالفن من منت�صبيها 

ممن يرتكبون حالت ف�صاد اداري، وقد خ�ص�صت ارقام 
طوارئ �صيتم الع��الن عنها فور تهيئة املالك الن�صوي 
الذي �صيقوم با�صتقبال جمي��ع املكاملات الواردة على 
م��دار ال�صاع��ة، لالإب��الغ عن ح��الت الف�ص��اد اأو وقوع 
حادث اأو احلاجة اىل م�صاعدة، مو�صحة اأن، هذا املالك 
�صيق��وم بالت�ص��ال باجله��ات املعني��ة فور تلقي��ه اأية 
مكامل��ة لتقدمي املعون��ة اأو معاقبة امل�ص��يء. فيما اأكد 
مدي��ر املرور العامة، ع��ن تخ�صي�صه يوم الربعاء، من 
كل ا�صب��وع، ل�صماع املواطن��ن وا�صتقبالهم يف مكتبه، 
موؤك��داً ان��ه، باإمكان جمي��ع املواطن��ن دون ا�صتثناء، 
مقابل��ة املدير دون اأي تعقي��د، وتابع اأن، املديرية تعد 
املتقاع���س عن عمله مبثابة املف�ص��د، و�صيحا�صب �صاأنه 
�ص��اأن املف�ص��د، لأن اه��دار الوق��ت يعني اه��داراً للمال، 
م�صيفًا، هناك تقاع�س من املواطن اأي�صًا، لأنه ل يقوم 
بتق��دمي �صكوى يف ح��ال تعر�ص��ه لأّي ابت��زاز من اأحد 
منت�صبينا له، ونوؤك��د اأن، من يقوم بذلك من منت�صبينا، 
�صين��ال العقاب فوراً بغ�س النظر عن من�صبه. مالحظة 
اأخ��رية.. اأغل��ب املواق��ع اللكرتوني��ة ملديري��ة املرور 
العام��ة، غ��ري حمدث��ة ول ي�صتف��اد منه��ا املواطن عند 
جلوئ��ه اليه��ا، با�صتثن��اء بع���س ال�صتم��ارات. كما اأن 
اغل��ب ما تن�رسه غري �صحي��ح، ول يتم العرتاف به من 
قب��ل منت�صبي قواط��ع املرور، عند مراجع��ة اأي مواطن 
لإمتام واجن��از معاملة نقل ملكية اأو ت�صجيل �صيارة اأو 

ا�صتح�صال �صنوية واإ�صدار اإجازة �صوق.

 
ه��ذا ما جعلني اكت��ب هذا التحقيق بع��د ان �رسحت 
مبخيلتي بالتفكري يف ن�صاء العراق اللواتي ينت�رسن 
ق��رب ال�صيط��رات الأمنية واإ�صارات امل��رور من اجل 
الت�ص��ّول وكاأنها املهنة الوحي��دة التي يواظنب على 

ادائها رغم �صغر اأعمار اأكرهن .
   ظروف الواقع

  الظ��روف التي مرت على العراق له��ا تاأثري وا�صح 
وكبري على واقع احلي��اة الجتماعية والقت�صادية 
حي��ث خلفت اكر من ملي��ون ون�صف املليون اأرملة 
واأع��دادا كبرية م��ن املطلقات ا�صاف��ة اىل العنو�صة 
حيث يت�ص��در العراق الدول العربي��ة والقليمية يف 
ع��دد الن�صاء العوان�س .ق�ص���س واآراء لن�صاء طالتهن 
البطالة وظروف فقدان املعيل الوحيد ان كان الأب 

او الأخ او الزوج . 
تق��ول "منى ح�صن" التي فق��دت زوجها اإبان العنف 
الطائف��ي ع��ام 2008  "مقت��ل زوجي ال��ذي يعمل 
يف حم��ل لبيع امل��واد الن�صائي��ة و�صيط��رة ا�صقائه 
على الب�صاعة يف املح��ل وعدم منح حقوق اولدي 
الثن��ن هو م��ا جعلني اعم��ل يف �صن��ع احللويات 
واملعجن��ات والأطعم��ة اجلاهزة." م�صيف��ة: " قمت 
ببي��ع بع���س اث��اث املن��زل من اج��ل توف��ري املواد 
الولية الالزمة للبدء بامل�رسوع ومادفعني اىل ذلك 
عدم وج��ود راتب او حتى مبل��غ تخ�ص�صه احلكومة 
ل�صحايا الإرهاب مل�صاعدة العوائل يف توفري اب�صط 
م�صتلزم��ات احلي��اة اليومي��ة." منوه��ة: "ول��ول ان 
زوج��ي ميلك بيتا �صغ��ريا ا�صرتاه من م��رياث والده 

لكانت حالتنا �صعبة وحرجة جدا ".
 ن�صاء وت�صول 

 بينم��ا قالت ام احمد ، "اأرملة" ترتدي عباءة �صوداء 
رثة تعي���س يف منطقة �صبع البور وتاأتي اىل منطقة 
ال��دورة كل يوم م��ن اجل الت�ص��ول، ان زوجها تويف 
يف اح��د النفجارات التي حدثت يف منطقتهم وعند 
مراجع��ة حمافظة بغداد - جلنة تعوي�صات �صحايا 
الره��اب مل حت�ص��ل ال عل��ى مليون��ن وخم�صمئ��ة 
ال��ف دين��ار كانت كافيه بال��كاد ل�ص��د الديون التي 
خلفها عالج��ه نتيجة ال�صابة قب��ل الوفاة. مبينة: 
"ان احلكومة ل توفر لهم موردا م�رسوعا ميكن ان 
تعي���س منه م��ع افراد ا�رسته��ا املكونة م��ن خم�صة 

ا�صخا�س ." 
وا�صاف��ت ام احم��د ان زوجها كان املعي��ل الوحيد 
للعائل��ة اذ كان يعمل باإجور يومية ، وايجار ال�صكن 
يف �صب��ع البور ل يتج��اوز 100 الف دينار. مردفة: 
انه��ا ل تعرف عمل �صيء غري الت�ص��ول وجمع املال 
كاأ�صهل و�صيلة لذل��ك تاأتي اىل منطقة الدورة �صارع 

)6( كل يوم وجتمع )50( اىل )60( الف دينار .

ن�صاء والأ�صغال ال�صاقة 
 يف منطق��ة ال�ص��دة الواقع��ة خل��ف مدين��ة ال�ص��در 
هناك ن�ص��اء يتو�صحن مبالب�س �ص��وداء ول يخرجن 
�ص��وى عيونه��ن يقم��ن بتنظي��ف الطاب��وق وجمعه 
وبيع��ه باأ�صعار زهيدة ملا يعرف ب��� )الدوارة( . "ام 
ك��رار" يف العق��د الثالث تويف زوجه��ا بعد ا�صابته 
بال�ص��ل الرئ��وي، تق��وم بع��زل بقاي��ا ال�صمنت من 
الطاب��وق قالت: احلكومة ل تهت��م بحالنا ول حتى 
باأطفالن��ا فهم ب��دون مدار�س وتعلي��م. ذاكرة: لدي 
ابن �صغري يجمع الفافون والبنت تقوم ببيع العلكة 
يف ا�ص��ارة م��رور �صاحة مظف��ر. م�صيف��ة: لو كانت 
احلكوم��ة توف��ر لنا ور�ص��ا لتعلم اخلياط��ة او حتى 
غ�ص��ل وك��وي املالب���س مقاب��ل اجور مل��ا كان هذا 
حالن��ا نتع��ذب �صيفا ب�صب��ب حرارة ا�صع��ة ال�صم�س 
احلارق��ة وبال�صتاء نفقد عملنا ب�صب��ب املطر وعدم 
ا�صتطاعتن��ا املجيء اىل مك��ب النفايات للبحث عن 
الطابوق وال�صك��راب ، فاأية حياة هذه التي نعي�صها 

بن اكوام النفايات .

 اأعمال يدوية ودورات تاأهيل
 اخلب��ري القت�ص��ادي فالح احم��د ب��ن ،ان البطالة 
تاأت��ي م��ن قلة امل��وارد املالي��ة املوج��ودة وحاليا 
و�صابق��ا يف الع��راق توق��ف عمل القط��اع اخلا�س. 
مبين��ا: ان الدول��ة اأ�صب��ح تركيزه��ا عل��ى القط��اع 
الع��ام ول ميك��ن العتم��اد فق��ط عل��ى املوؤ�ص�ص��ات 
الت��ي امتالأت وا�صب��ح فيها فائ�س ول��و قارنا عدد 
املوظف��ن يف الع��راق بالن�صب��ة للقط��اع احلكومي 
وب��ن الولي��ات املتح��دة المريكي��ة الت��ي فيه��ا 
)400( ال��ف موظف بينما عددهم يف العراق اربعة 
مالي��ن واربعمئ��ة الف موظ��ف. م�ص��ددا: ان الدولة 
اهمل��ت القطاع اخلا�س المر ال��ذي ت�صبب بارتفاع 

معدلت البطالة يف البالد.
 العالوي وبيع ال�صكائر

   رغم كل الظروف والأحوال اجلوية اإل اأن ام عبد اهلل 
جتل���س يف مكانها املعت��اد يف الكراج رغم مر�صها 
املزم��ن. ام عب��داهلل مطلق��ة ومعيل��ة لثالث��ة اولد، 
زوجه��ا ل يدف��ع النفقة بع��د ان ت��رك الولد عليها 

. تق��ول: اولدي يف املدار���س اريده��م ان يتعلم��وا 
وان ل يجل�ص��وا عل��ى الر�صي��ف لبي��ع ال�صكائر رغم 
انه��م يرغبون بالعمل اثناء العطل��ة ال�صيفية، لكني 
امنعه��م اي��ام الدرا�صة. مبين��ة: ان ال�صكائ��ر ربحها 
جي��د والنا���س ت�صاعدين اغل��ب الحي��ان. مو�صحة: 
ن�صكن يف غرفة يف منطقة العالوي القدمية واحلال 
م�صت��ور. ام عبد اهلل قالت ان احلكومة ل يهمها حال 
ال�صع��ب. لفت��ة: ان مبل��غ الرعاي��ة الجتماعي��ة كل 
�صهري��ن واأحيانا يتاأخر. متابعة: من��ذ اربع �صنوات 
ابي��ع ال�صكائ��ر اذ ا�صط��ررت للعم��ل رغم ك��رب �صّني 
و�ص��وء حالت��ي ال�صحي��ة يف تنظي��ف املن��ازل بعد 
العودة من الكراج واكون منهكه القوى لكن )العي�س 

�صعبة(.
 ارتفاع ن�صبة الفقر

والإمن��اء  التخطي��ط  وزارة  اإح�صائي��ات  ت�ص��ري    
العراقي��ة اإىل ارتف��اع ن�ص��ب الفقر يف الب��الد ب�صكل 
يبع��ث عل��ى القل��ق. يقول عب��د الزه��رة الهن��داوي، 
املتح��دث الر�صمي با�صم ال��وزارة، ان ن�صب الفقر قد 

ارتفعت اإىل 30 باملئة.
ويرج��ع الهن��داوي ه��ذه الزي��ادة اإىل اأح��داث العام 
2014 واحت��الل بع���س امل��دن العراقي��ة من قبل 
تنظيم داع���س والعمليات الع�صكرية وتهجري ونزوح 

املالين من �صكانها.
  ت�رسيع القانون املن�صف

 "�صهى �صامي" عاطلة عن العمل تطالب ب�"�رسورة 
العم��ل يف  للم��راأة  تتي��ح  الت��ي  القوان��ن  ت�رسي��ع 
املوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة وبن�صب عالي��ة. م�صددة على 
���رسورة ان تتهي��اأ له��ا الج��واء الكامل��ة للقي��ام 
بواجباته��ا على اأكم��ل وجه. موؤكدة انه��ا خري �صند 
للرجال، وتتمت��ع بقدرات كبرية ميكنه��ا ان ت�صاعد 
يف بن��اء القط��اع القت�ص��ادي بالب��الد.   وبين��ت 
�صام��ي: ان دول العامل املتقدم��ة حتاول الن ب�صتى 
الط��رق ال�صتف��ادة م��ن جت��ارب امل��راأة واعطائه��ا 
املنا�ص��ب العلي��ا والقيادي��ة يف الب��الد، م�صتدركة: 
ل ميك��ن نك��ران الو�ص��ع غ��ري امل�صتق��ر يف الب��الد 
الرج��ال  جعل��ت  الت��ي  القت�صادي��ة  والتذبذب��ات 
عاطلن ع��ن العمل اي�ص��ا ال ان اغلبهم ي�صتطيعون 
ال�صتق��رار يف اي مهنة بعك�س الن�صاء الالئي حت�صب 
عليهن اخلطوة ان فك��روا بال�صري يف ال�صارع ليال او 

العمل ببع�س العمال ال�صاقة.
 اأرامل واأيتام

  منظمة ال�صليب الأحمر الدولية ا�صارت اإىل الأو�صاع 
ال�صعب��ة التي تعاين منها الأرام��ل يف العراق ، داعية 
اىل و�ص��ع برام��ج لت�صغيله��ن وانت�صاله��ن م��ن الفقر 
، و�ص��ط تاأكيد جلن��ة الأ�رسة الربملاني��ة اأن الأرملة ل 
حت�ص��ل �صوى على اأقل م��ن 75 دولرا �صهريا كراتب 
من دائ��رة الرعاية. وتت�صارب الح�صائيات الر�صمية 
مع اإح�صائي��ة املنظمات الدولية ب�صاأن اأعداد الأرامل 
والأيتام يف العراق، ففي الوقت الذي ت�رس فيه وزارة 
التخطي��ط عل��ى اأن ع��دد الأرام��ل ل يتج��اوز املليون 
اأرمل��ة، وان ع��دد الأيتام يقرتب م��ن املليونن، توؤكد 
منظم��ة "اليون�صي��ف" املعنية بالأ���رسة والطفولة اأن 
هناك نح��و 3 مالين اأرملة يف الع��راق، واأكر من 6 
مالين يتيم . وقرعت منظمة ال�صليب الأحمر الدولية 
، ناقو���س اخلطر بالن�صب لالأرام��ل يف العراق، موؤكدة 
اأن الأرام��ل يف العراق مازلن يكافح��ن يوميًا لتوفري 
الطعام لأ�رسهن. واأ�صارت املنظمة الدولية يف بيانها 
اىل اأن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر تقدم امل�صاعدة 
لالأرام��ل العراقي��ات م��ن خ��الل امل�صاري��ع ال�صغرية 
الت��ي تتيح لهن فر�ص��ة احل�صول عل��ى دخل ميكنهن 
م��ن العي���س بكرامة، لكنه��ا اأكدت يف الوق��ت ذاته اأن 
امل�صاع��دات التي تقدمها غري كافية ، داعية  احلكومة 
العراقية اإىل  بذل جهود اأكرب من اأجل انت�صال الأرامل 
من الفق��ر والعوز، ل�صيم��ا واأن اأغلبه��ن يكافحن من 

اأجل توفري القوت اليومي لأ�رسهن.

في دوائر المرور.. مالك و وقتك أبرز ما تبتز به!
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منظر املراأة ال�ستينية 
منحنية الظهر ، بالكاد 

راأيت وجهها الذي 
امتلأ بخطوط الكرب 
)التجاعيد( وبيديها 

املرتع�ستني مت�سك 
ب�سنارة احلياكة 

حماولة اإكمال ما 
بداأت به وكان على ما 

يبدو و�ساحا )لفافا( 
لتدفئة الرقبة خلل 

ف�سل ال�ستاء . املراأة 
كانت جال�سة يف غرفة 

�سغرية يف جزيرة 
البور�سة يف تركيا 

لتبيع ما تنتجه لل�سياح 
حيث كانت ت�سع اأمام 
باب الغرفة جمموعة 

من الأعمال اليدوية . 
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