
االعظمية,  �شوارع  ازدحام  ب�شبب  الدوام  عن  م�شطفى  تاأخر   
الب�شمة,  �شاعة من موعد  ربع  بعد  مبكرا, و�شل  انه خرج  مع 
ف�شادف تواجد املدير العام ف�شلم عليه وهو يرجتف خوفا, فلم 
املدير  لكن �شاح  به,  ت�شبع  قد  التكرب  العام, حيث  املدير  يرد 

بامل�شكني م�شطفى:
-    اأيها الفا�شل ملاذا متاأخر ربع �شاعة, انك موظف ك�شول, يا 

�شمري )مرافق املدير( �شجل عليه خ�شم يوم كامل.
غرق  اأخر,  وخ�شم  حقيقي,  �شبب  دون  ومن  جديدة  �شتائم 
م�شطفى يف التفكري, هل ي�شكت؟ اأم يقول �شيئا لهذا الطاغوت 

املكنى باملدير, ا�شتجمع قواه وتقدم نحو املدير وقال له:
   اهلل ينتقم منك, اعلم يا هذا اأننا كلنا عراقيون وكلنا موظفون, 

واهلل موجود و�شينتقم من كل ظامل.
طاغوت  �شد  وقف  الأنه  فرحا  وعاد  اخلوف  م�شطفى  عن  زال 
الدائرة, اأما الطاغوت فبقي ي�شتم ويلعن وقد بانت عورته لكل 

من كان يف املكان.
 موؤ�ش�شات الدولة تعاين من الكثري, نتيجة الفو�شى التي خلقها 
املف�شدين  و�شعود  املحا�ش�شة,  نظام  عرب  االأحزاب  حلف 
ملراكز القرار, فالبلد عائم على بحر من الف�شاد, فتكون احلقوق 
مغت�شبة والبقاء فقط للأقوى, اأما الب�شطاء فيتم �شحقهم خلف 
اأبواب املوؤ�ش�شات احلكومية, اعتقد اأننا نعي�ش اأزمة قيم اإن�شانية 
الطواغيت,  ومنهج  ب�شلوك  فالتمثل  دينية,  وحتى  واأخلقية 

اأ�شبح حالة عامة ملن يت�شلم من�شب.
الذي  القانون و�شحق تام للعدل, فالبلد  كل هذا يحدث لغياب 

ميجد فيه الظاملون ماذا تنتظر منه اأن ينتج؟!
توؤمله(,  التي  الذراع  من  )ام�شكه  امل�رصي  املثل  يقول  كما 
تكون  املوظف,  على  عقوبات  بفر�ش  الدائم  التهديد  فيكون 
الماكن  بالنقل  التهديد  اأو  الراتب,  من  ا�شتقطاعات  نتيجتها 
املدير  جلربوت  الر�شوخ  اال  املوظف  يجد  ال  عندها  بعيدة, 
العام, وي�شبح جمرد قطعة �شطرجن يحركها املدير كيف ي�شاء, 
حتى لو كان املدير فا�شدا اأو جاهل, فل ميكن االعرتا�ش عليه, 
ومهما كان �شلوكه جافا متكربا كثري ال�شتائم, اأو �شاعي للف�شاد 
اأ�شبح املوظف  مع حفنة املتملقني, فل يجوز االعرتا�ش واأال 

امل�شكني يف خطر.
اأعطائهم  مع  الكرا�شي,  اأ�شحاب  على  احلكومية  الرقابة  غياب 
م�شاحة وا�شعة من ال�شلحيات هو من اف�شد موؤ�ش�شات الدولة, 

اخللل يف راأ�ش ال�شمكة  "حلف االأحزاب".
واأ�شحاب  املدراء  عقلية  يف  املوؤثرة  هي  امليكافيلي  االأفكار 
اإذالل  عرب  خللها,  من  القوة  ي�شت�شعرون  حيث  امل�شوؤولية, 
اكرب  ظلم  فاأي  اأهدافه,  ت�شخريه خلدمة  مع  االأدنى,  وا�شتحقار 
من هذا, وهذا هو ما يح�شل يف ف�شاء الوظيفة احلكومية, حيث 
ا�شتقطاب  عرب  املوظفني  بني  الكراهية  ن�رص  عرب  املدراء  يعمد 
واإبعاد, ون�رص اخلوف عرب دعم النفاق ون�رص العيون, مما يجعل 
البيئة الوظيفية نتنة الأبعد احلدود, وهذا االأمر منت�رص بكرثة, بل 

النادر جدا من جنده ال ينتهج هذا االأ�شلوب القذر.

اأنها العبودية اجلديدة التي يفر�شها مدراء ال�شوء على املوظفني 
ال�شغار, يف هذا الواقع الننت.

�شمحت  عندما  وعجيب  خميف  حكومي  تق�شري  نوؤ�رص  وهنا 
للمدراء والوكلء واملعاونني يف تدمري البيئة الوظيفية وخدمة 

اأهداف اأعداء العراق.
احلكومية  املوؤ�ش�شة  يف  �شيء  كل  اأن  املدراء  ي�شت�شعر  عندما   
كل  يفعل  عندها  بوجوههم  يقف  من  يجدون  وال  يدهم,  طوع 
ظاهرة  تنطلق  هنا  ومن  رقيب  ال  الن  ويتمادون  املنكرات, 
دوائر  يف  متف�شية  الظاهرة  وهذه  باملوظفات,  التحر�ش 
املوظفات  وخوف  امل�شئولني  جترب  نتيجة  وحت�شل  الدولة, 

على وظيفتها وراتبها, فت�شكت عن ما يح�شل لها, باال�شافة 
للخوف من الف�شيحة حيث املجتمع ال�رصقي يجرم املراأة دائما 

وال ي�شع لها عذر.
اأنها العبودية اجلديدة, حيث يكون امل�شئول هو ال�شيد واملالك, 
اأما املوظفات فجواري وعبيد لهم كل احلق يف فعل اأي �شيء وال 

يحق الأحد االعرتا�ش, هكذا هو الواقع اأالن.
الإرادة  حتتاج  فقط  التطبيق,  �شهلة  اأفكار  عدة  يف  احلل  يكمن 

قوية وعزمية واإ�رصار على اأقامة العدل:
واملراقبة  التفتي�ش  الوزير مهمتها  قبل  ت�شكيل جلان من  اأوال: 
قابلة  غري  �شنوات  اأربع  حتديد  ثانيا:  ملزمة.  تقارير  واإ�شدار 

للتجديد لكل مدير.
ثالثا: تقليل من �شلحيات املدير.

واملوظفات  املوظفني  �شكاوي  ي�شتقبل  مكتب  تاأ�شي�ش  رابعا: 
مرتبط باملفت�ش العام والوزير.

خام�شا: اأجبار املدراء  ومعاونيهم على و�شع كامريات مراقبة 
يف غرفهم والت�شجيل يكون عند مكتب الوزير عند جلنة تراقب 

عرب الكامريات �شلوك املدراء.
اأخلق  ذو  يكون  اأن  املدير  اختيار  �رصط  يكون  اأن  �شاد�شا: 
حميدة. �شابعا: اأن يحا�شب املدير اأن ف�شدة اأخلقه اأو اأن تعامل 

بتجرب مع املوظفني. 

يوم٢/٦/٢٠١٧ اعلنت وزارة اخرى تعر�ش موقعها 
االلكرتوين للقر�شنة االلكرتونية او ما ي�شمى بالتهكري 
الوزارة  �شيطرة  وفقدان  �شخ�شية  لرغبات  واإخ�شاعه 
من  االلكرتوين  القر�شان  ومتكني  املوقع  هذا  على 
اجلهات  لطلبات  ا�شتجابته  وعدم  املوقع  تعطيل 
جميع  على  القر�شان  واطلع  بتعطيله  احلكومية 
من  القر�شان  يتمكن  بحيث  اال�رصار  من  مايعترب 
خارجية  جهة  اية  اىل  او  اليه  املعلومات  هذه  نقل 
ح�شنة  الغرا�ش  معادية  او  �شديقة  داخلية  او 
و�شوى  كالتج�ش�ش  اجرامية  الأغرا�ش  او  كالدرا�شة 
الذي  ال�رصر  من   كثري  وغريها  االحتماالت  من  ذلك 
احلكومي  الن�شاط  ويوقف  العامة  امل�شلحة  ي�شيب 
الدائرة  تقدمها  ان  يجب  التي   اخلدمات  على  ويوؤثر 
االخرى  احلكومية  وللدوائر  للمواطنني  احلكومية 

وال�رصكات  واملنظمات  للدول  خارجية  خدمات  او 
قر�شنة  حاالت  هنالك  ان  ومبا  باخلارج  واالفراد 
القب�ش  الوطني اعلن  الكرتونية اخرى ومبا ان االمن 
التي  االلكرتونية  القر�شنة  جرمية  ارتكب  من  على 
اال�رصاع  يتطلب  االمر  فاأن  الوطني  االمن  لها  تعر�ش 
وحماكمة  حتقيق  من  القانونية  االجراءات  اتخاذ  يف 
اجلرمية  ارتكابه هذه  يثبت  العقوبة على من  وفر�ش 
من  والق�شد  املحر�شني  اىل  والو�شول  االلكرتونية 
هي  ومن  للمعلومات  ت�رصيب  ح�شل  وهل  ارتكابها 
هي  وما  املعلومات  هذه  اليها  ار�شلت  التي  اجلهة 
املعلومات التي مت ار�شالها والكيفية التي ح�شلت بها 
اجلرمية ال �شيما انها وقعت على اعلى جهاز امني يف 
التي  االلكرتونية  االحهزة  يف  العيب  ان  وهل  الدولة 
ا�شخا�ش  هنالك  ان  ام  جرميته  على  املجرم  �شاعدت 
اهماال على  او  �شاعدوا عمدا  الدوائر  يعملون يف هذه 
الن�ش  اثرا يف حتديد  لذلك  اجلرمية الن  هذه  ارتكاب 

اجلرائم  احكام  يف  الوارد  التطبيق  الواجب  القانوين 
واالحكام  واخلارجي  الداخلي  الدولة  باأمن  املا�شة 
غري  من  اخرى  وعقوبات  جرائم  حددت  التي  االخرى 
ارتكاب  فاأن  االحوال  جميع  ويف  ال�شابقة  اجلرائم 
الظروف  دون  لوحدها  والتهكري  القر�شنة  جرمية 
جميع  عن  بعيدة  قر�شنة  اي  �شابقا  ذكرناها  التي 
واال�رصار  والتج�ش�ش  العدو  كالدولة  االخرى  االحوال 
باالموال وبدون ق�شد اخر فاأن مرتكب اجلرمية يعاقب 
 )١٩٧( املادة  من  الرابعة  الفقرة  احكام  وفق  على 
ل�شنة ١٩٦٩  حيث  العقوبات رقم )١١١(  من قانون 
اذا  توفر  اما  ال�شجن ملدة ١٥ �شنة  ت�شل عقوبته اىل 
ال�شجن  او  االعدام  فاأن  ال�شابقة  الظروف  اجلرمية  يف 
اال�شتعجال ال�شتفحال  بد من  العقوبة وال  املوؤبد هي 
هذه اجلرمية وتفاقمها وا�شتدادها مما يوجب اال�رصاع 
فى التحقيق واملحاكمة واحلكم والعقوبة اليقاف هذه 

اجلرا ئم او حماددتها على اقل �شيء .

بعد  االأمريكية  املتحدة  بالواليات  مقيمة  عراقية  و�شحفية  �شاعرة 
ق�شاء  يف  العراق.ولدت  مغادرة  منذ  دم�شق  يف  �شنوات  ثلث  اقامة 
طفلة  وهي  املو�شل  اإىل  انتقلت  ثم  املو�شل  ملدينة  التابع  �شنجار 
على  ح�شولها  حتى  درا�شتها  اأكملت  حيث  الزهور  حي  يف  فاأقاموا 
من  الرغم  على  مدر�شة  وعملت  تاريخ  تربية  اآداب  يف  البكالوريو�ش 
اهتماماتها االدبية وال�شحفية . وقد وجدت ملذها يف ال�شفر الذي 
تع�شقه فابتداأت رحلتها اإىل �شورية فاأقامت ثلث �شنوات يف دم�شق 
ومنها انطلقت يف عامل ال�شعر وال�شحافة حيث عملت مقدمة برنامج 
العراقية.  االأ�شبوعية  العراقية ومرا�شلة ملجلة  الف�شائيات  اإحدى  يف 
وكتبت جمموعتها ال�شعرية االأوىل لعاب الورد كما اأكملت حكاياتها 
للأطفال التي �شدرت بعد ذلك يف كتاب عن وزارة الثقافة يف العراق/ 
اإىل  بعدها  نونو. هاجرت  ماما  بعنوان حكايات  االأطفال  ثقافة  دار 
الواليات املتحدة االأمريكية حيث تقيم يف مدينة �شيكاغو حيث بداأت 
اجلزء  وكتابة  اأمريكا  من  اأحبك  الثانية  ال�شعرية  جمموعتها  بكتابة 
الثاين من حكاياتها للأطفال. كما اأنها مل تنقطع عن عملها ال�شحفي 

فهي االآن مرا�شلة جلريدة با�ش التي ت�شدر يف مدينة اأربيل.
من  قدمت  التي  الفنية  ال�شحافة  بجانبني  يخت�ش  ال�شحفي  عملها 
الطرب  وجنوم  العربية,  ال�شينما  جنوم  معظم  مع  لقاءات  خللها 
واجلانب  وال�شورية.  والعراقية  اخلليجية  الدراما  وممثلي  العراقي 
التاريخية  املعامل  بنقل  تقوم  حيث  ال�شياحة  بجانب  يخت�ش  الثاين 
واحل�شارية باأ�شلوب جميل وبتحقيقات رائعة. واملرافق الوحيد لها 
التي  املفرطة  الرومان�شية  مب�شاعرها  حتت�شنها  التي  كامريتها  هو 
واحلب  احلرية  عن  دائم  بحث  ويف  دائمة  عزلة  تعي�ش  وهي  متيزها 
وهذه ال�شفات جاءت كنتيجة طبيعية كونها االبنة الوحيدة للرتبوي 
وال�شحفي العراقي احلاج عبد اهلل يا�شني ال�شنجاري حيث اأغدق عليها 

والداها احلب واحلنان والثقافة وال�شفر يف �شن مبكرة جدا.
�شمن ال�شل�شلة الق�ش�شية لدار ثقافة االأطفال العراقية التابعة لوزارة 
الثقافة يف بغداد وبالت�شل�شل 33 �شدر ملرا�شلة جريدتنا يف اأمريكا 
)حكايات  بعنوان  للأطفال  ق�ش�ش  كتاب  اهلل  عبد  جنوى  الكاتبة 
�شور  يف  الق�ش�ش  بر�شم  يون�ش  عماد  الر�شام  قام  وقد  نونو(  ماما 
اأكرث من ع�رص  االأطفال. وت�شم املجموعة  مده�شة وحمبوبة من قبل 
والت�شامح  املحبة  روح  االأطفال  لدى  تزرع  وهادفة  جميلة  ق�ش�ش 
مثل  للطفل  توجيهها  الواجب  املفاهيم  اإىل  اإ�شافة  واحلرية  والعدل 
 .. والتعاون  والعمل  والدرا�شة  النظافة  وحب  ال�شيئة  العادات  ترك 
وقد جاء يف مقدمة الكتاب )اأنت حتب اأن تقراأ ق�شة تعجب باأبطالها 
وجتذبك اأحداثها ويده�شك عاملها وتت�شوق لبلوغ نهايتها(.. وقد اأ�شاد 
الفنان وخمرج م�رصح الطفل االأردين �شلح احلوراين بالكتاب قائل: 
تربويا  عمقا  والب�شيط  ال�شل�ش  خطابها  يف  حتمل  مهمة  احلكايات 
ذكيا ومدرو�شا م�شتندا على االبتكار وحذف املخيلة يف تنوع ال�شكل 
الكاتبة مهارة عالية  وامل�شمون بعيدا عن املجاملة, بالطبع متتلك 
وتقول  حدود..  حتدها  ال  التي  وخميلته  الطفل  ذائقة  خماطبة  يف 
اأخرى  حكايات  من  االأول  اجلزء  هي  احلكايات  هذه  اأن  مرا�شلتنا 
القته  الذي  النظري  املنقطع  للنجاح  نظرا  ون�رصها  بكتابتها  �شتقوم 
عرفانا  للأطفال  الكتابة  موا�شلة  قررت  اأنها  حيث  املجموعة  هذه 
طفولتها,  يف  الق�ش�ش  لها  تروي  كانت  التي  والدتها  لروح  منها 
برتجمة  كرد�شتان  يف  املعنية  اجلهات  تقوم  اأن  الكاتبة  وتتمنى 

احلكايات واإ�شدارها باللغة الكردية.

 حكايات عراقية يومية.. مؤسسات الدولة والعبودية 
بغداد ــ   اسعد عبدالله عبدعلي

بغداد – طارق حرب 

على  جليا  يظهر  وهذا  وهدف  حكاية  الدرامية  االعمال  لكل   
الفن  فاأهل  والف�ضيلة  اخلري  اىل  تدعو  فمعظمها  التلفاز  �ضا�ضات 
ان�ضاين  ابداع  من  يقدمونه  ما  خالل  من  املجد  لنيل  يت�ضابقون 
واالحداث  ومت�ضعبة  كثرية  فاحلكايات  وال�ضورة  بالكلمة 
بني  ما  يف�ضل  الذي  هو  والزمن  عميقة  واحا�ضي�س  معاين  حتمل 
وعواملها  �ضروطها  مرحلة  ولكل  مير  فالوقت    ..… م�ضاهدها 
وحلد  الت�ضعينات  اىل  و�ضوال  واخلم�ضينيات  االربعينيات  ففي 
االجتماعي  للواقع  احل�ضري  الناقل  هي  العد�ضة  كانت  هذا  يومنا 
فيها  يعي�س  التي  البيئة  يف  والثقايف  وال�ضيا�ضي  واالقت�ضادي 
�ضمل  بل  والعلوم  التكنولوجيا  على  يقت�ضر  ال  فالتطور  االن�ضان 
التي  الدرامية  فاالعمال  املجتمع  يف  الفرد  بحياة  يتعلق  �ضيء  كل 
يف  حملت  وم�ضرحيات  وافالم  م�ضل�ضالت  من  �ضنني  قبل  قدمت 
يتم  وما  معينة  زمنية  مبرحلة  اخلا�س  وامل�ضهد  احلدث  جعبتها 
باالن�ضان  تتعلق  متكاملة  حياة  لدورة  امتداد  هو  االن  تقدميه 
ال�ضقف  ذات  حتت  جتتمع  لكنها  والعوامل  ال�ضروط  فيها  تختلف 
يتطور  امل�ضمون  بينما  باقي  ال�ضكل  ذاته  هو  يتجزاأ  ال  فاالبداع 
جديدة  مهارات  واكت�ضاب  معينة  ل�ضخ�ضية  الفنان  بتج�ضيد  بداية 
الروائي او  التي يدون بها  يف عامل االخراج واملونتاج والطريقة 
الكاتب �ضطور من اخليال والواقع فباالأم�س كانت الكلمة وال�ضورة 
فهنالك  اليوم  بينما  معني  اجتماعي  ان�ضاين  حدث  على  مقت�ضرة 
تنوع كبري و�ضا�ضع فلقد تطور كل �ضيء اخلري بكافة اطيافه وال�ضر 
ب�ضورته الكاملة وهذا يظهر وا�ضحا على واجهة االعمال الدرامية 
حتكي  كانت  االم�س  وافالم  فم�ضل�ضالت  احلا�ضر  يف  تعر�س  التي 
الواقع  كان  هذا  التعي�ضة  ونهاياته  اجلميلة  الع�ضق  بدايات  عن 
االقوى حينها بينما اليوم فال مكان للع�ضق يف اي عمل منها وان 
وجد فهو واجهة اعالنية لقيمة ان�ضانية زالت قبل �ضنني طوال بل 
احتدم ال�ضراع االن بني هذه االعمال يف خانة الدم والقهر والظلم 
واال�ضطهاد وامل�ضاكل والكوارث والنكبات االجتماعية وال�ضيا�ضية 
الذي  املرير  الواقع  فهو  امل�ضهد  االن  العد�ضة  تنقل  هكذا  والثقافية 
فالعملية  النا�س  لعامة  الفن واظهاره ب�ضورته احلية  ين�ضجه اهل 
عبارة عن ا�ضاءة لبقعة مظلمة يقوم بها املبدع ممثال كان او ممثلة 
ان  واملتلقي  امل�ضاهد  عقل  لتنبيه  ومنتجا  خمرجا  روائيا  او  كاتبا 
م�ضار  ت�ضحيح  اىل  بحاجة  احلياة  يف  فو�ضى  من  االن  يحدث  ما 
القيم واملبادىء وتغري موزاين القوى بني اخلري وال�ضر لهذا فاأن 
هذه اال�ضياء اجلميلة التي جت�ضدها عد�ضة الكامريا وروح املخرج 
ال�ضري  يعاود  كي  والقلب  للعقل  نكزة  اال  هي  ما  املمثل  واح�ضا�س 
�ضا�ضات  على  االن  تدور  التي  فاحلكايات  ال�ضحيح  الطريق  على 
زمن  ويف  ما  وقت  يف  وح�ضلت  وواقعية  حقيقية  هي  التلفاز 
معني لذا يجب على االن�ضان اال�ضتفادة من جتاربها واحداثها وان 
يتعاطى معها باأيجابية فاخلري والف�ضيلة فكرتها الرئي�ضية وهدفها 
املتمثلة  الب�ضرية  تعي�ضها  التي  االزمة  هذه  من  للخروج  االول 
باالخر  وال�ضعور  وامل�ضاعدة  واملبادىء  القيم  انعدام  بفو�ضى 
الرتاث  احياء  واعادة  والدمار  العنف  مظاهر  ونبذ  واحرتامه 

االن�ضاين احلقيقي النقي …..

مبدعون
من العراق القرصنة األلكترونية جريمة ماسة بأمن الدولة البد من اإلسراع في حسمها

نجوى عبد الله

األعمال الدرامية . 
قضية وهدف

ايفان زيباري

أقالم حرة

طالبت عائلة من حمافظة الب�ضرة احلكومة العراقية واع�ضاء 
الربملان العراقي عن حمافظة الب�ضرة بالتدخل الإطالق �ضراح 
القوات  قبل  من  عليه  القب�س  األقي  الذي  مهدي  ح�ضني  ال�ضاب 

االأمنية .
ووجه احد اقارب ال�ضاب من خالل اجلورنال نيوز ر�ضالة اىل 

احلكومة العراقية ت�ضمنت تو�ضيح 
عراقي  ابن  عراقي  هو  مهدي  ح�ضني  املدعو  بان  اعالمكم  نود 
وهو عن�ضر ايجابي يف البلد والذي قمتم به هو لي�س انت�ضارًا 
وال�ضبب  �ضاعة   24 خالل  عليه  القب�س  القيتم  بانكم  وفخرًا 
وا�ضح انه ار�ضل الر�ضالة من حا�ضوبه ال�ضخ�ضي والذي كان 

مرتبط ب�ضبكة م�ضيطر عليها .
ا�ضتطعتم  ملا  وغايات  اجندات  له  كان  فلو  الر�ضالة  وت�ضمنت 
القب�س عليه واب�ضط مثال هو كان باالمكان الدخول الي مركز 

انرتنت ويقوم بواجبه ويخرج 
واالمر االخر هو انه لو قام باخرتاق مواقعكم من اي بلد خارج 

العراق فهل تتمكنون بالقاء القب�س عليه 
املجتمع  وبناء  العراق  لبناء  تفكر  وهي  عقولكم  نرى  متى 
.واحتوت الر�ضالة هذا الذي قمتم به هو نتاج عدم قدرتكم على 

حت�ضني مواقعكم عيٌب عليكم ما قمتم به 
اخلمي�س  يوم  من  بداأت  امتحانات  لديه  الن  �ضراحه  اطلقوا 
اطواقكم  بك�ضر  قام  �ضخ�ضًا  وان  حري�ضون  بانكم  ا�ضعرونا 
ان  ونتمنى  الطائفية  وت�ضقط  العراق  عا�س  عقله  واحرتمو 

تكون هذه ر�ضالة اىل كل مواطن غيور ي�ضعر انه يحب وطنه.

معامل  اإحدى  �ضاحب  عاما،   )38( خلف  اأحمد  املواطن  �ضكى 
اخلياطة  اإن”معامل  بغداد،  و�ضط  النهر  �ضارع  يف  اخلياطة 
املتدهورة،  االإقت�ضادية  االأو�ضاع  ب�ضبب  نفعا،  جتدي  تعد  مل 
املالب�س  ن�ضبة  واإزدياد  اخلا�س،  القطاع  واإهمال  العراق،  يف 
واإندنو�ضيا،  ال�ضني  ومن  اإيران  ومن  تركيا  من  امل�ضتوردة 
ومثلي مثل مئات املعامل توقفنا منذ اأكرث من عقد من الزمن، 
اإن”فرتة  خلف  اخلا�س.وقال  للقطاع  احلكومة  دعم  اأمل  على 
احل�ضار  ظروف  رغم  وعلى  املا�ضي،  القرن  ت�ضعينيات 
اإال ان جميع املعامل كانت  االإقت�ضادي املفرو�س على العراق، 
تعمل وتنتج، وكان االالف من عمال اخلياطة يعملون يف جميع 
االإخت�ضا�ضات، وقد اأ�ضهمت العديد من معامل اخلياطة يف رفد 
من  �ضاحبها  وما   ،)2003( عام  بعد  ولكن  املحلية،  االأ�ضواق 
التجار وعدم  قبل  الع�ضوائي، من  ال�ضوق واالإ�ضترياد  فو�ضى 
اإىل  اأدى  امل�ضتوردة،  االأولية  املواد  ورداءة  احلدود  �ضبط 
لت�ضريح  تعطيل معامل اخلياطة وتوقفها، ماجعلنا م�ضطرين 
اأعداد كبرية من العمال، ليلتحقوا بجي�س العاطلني عن العمل”.

المطالبة بإطالق سراح شاب هكر 

من البصرة 

أنقذوا مهنة الخياطة 

من المستورد

المواطن و المسؤول
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