
تعود احلياة اإىل طبيعتها ب�صكل بطيء يف مدينة املو�صل 
العراقية، بعد اأكرث من عام ون�صف العام على حتريرها 
من �صيطرة تنظيم "داع�ش" الإرهابي، لكن ن�صاء املدينة 
حياتية  تفا�صيل  ممار�صة  على  اأكرب  قدرة  لديهن  باتت 
كانت حمظورة عليهن، اأو مقت�رصة على الرجال، ومنها 

قيادة ال�صيارات.
الن�صاء  من  ملحوظًا  اإق��ب��اًل  م��وؤخ��راً  املو�صل  و�صهدت 
اأغلبها بكوادر  على مكاتب تعليم القيادة، التي ت�صتعني 
ن�صائية، وفقًا ملا اأكده �صمري احلمداين، وهو �صاحب اأحد 
املكاتب، مبينًا اأن قيادة املراأة عادت للظهور يف املدينة 

بعد ال�صتقرار الأمني الذي عرفته عقب حتريرها.
الرجال،  من  زبائننا  جميع  كان  ال�صابق  "يف  واأو�صح 
دفعنا  الأم��ر  ه��ذا  ن�صاء.  الزبائن  من  فكثري  اليوم  اأم��ا 
لال�صتعانة بكوادر ن�صائية لتويل مهمة تدريب املتقدمات 
لتعلم القيادة. نعاين �صعوبات مع املتعلمات من الن�صاء، 
ب�صبب امل�صايقات والتحر�ش من بع�ش �صائقي ال�صيارات، 
اإل اأننا متكّنا من تقليل ذلك من خالل التدريب يف �صوارع 

و�صاحات خا�صة بالقرب من دوريات ال�رصطة".
خا�ش،  مكتب  يف  حديثًا  القيادة  �صامي  ن��ور  تعلمت 
كان  ال��ذي  وال��ده��ا  لإق��ن��اع  كثرياً  عانت  اإنها  وق��ال��ت، 
اأثناء  لها  تتعر�ش  قد  التي  امل�صاكل  من  عليها  يخاف 
بع�ش  م�صايقات  يف  متثلت  الأه��م  "امل�صكلة  القيادة. 
اأثناء فرتة التعلم، وكان الأمر يت�صبب  ال�صيارات  �صائقي 
باإرباكي وت�صتيت املدربة التي كانت جتل�ش اإىل جانبي، 
لكنني حتملت كل ذلك لأمتكن من قيادة �صيارتي اإىل مقّر 

عملي".
واأكدت فرح عماد، اأن"زوجها هو من اأ�رّص على تعلمها 
�صتجعلني عونًا لأطفالنا  اأن قيادتي  "هو يرى  القيادة، 
يف حالة �صفره اأو حدوث اأي طارئ، ول �صيما اأن منزلنا 
يقع يف منطقة بعيدة عن الأ�صواق، واملدار�ش، الأمر الذي 

يجعلنا نحتاج لل�صيارة لأب�صط الأ�صياء".
وت�صجع نادية عبد الرحمن، وهي معلمة متقاعدة، قيادة 
وتخفف  ح�صارية،  ظاهرة  اأنها  موؤكدة،  لل�صيارة،  املراأة 
اأنها تقود �صيارتها منذ  اإىل  الرجال، واأ�صارت  اأعباء  من 
يف  منت�رص  غري  ذل��ك  ك��ان  حني  �صنة  ع�رصين  من  اأك��رث 
"تعر�صت مل�صايقات خمتلفة طيلة تلك املدة،  املو�صل، 
بتعليم  بنف�صي  وقمت  �صيارتي،  عن  اأتخل  مل  اأنني  اإل 

بناتي القيادة وهّن يف املرحلة الثانوية".

نساء الموصل ينفضن غبار "داعش" ويتعلمن قيادة السيارات
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سعي نيابي الضافة مبالغ لمحافظة البصرة في الموازنة العامة
المرور تدعو اصحاب المركبات المسجلة بموقع 

الحسينية الى مراجعتها 

الشروع بصيانة اجزاء من سوق 
بغدادي قديم

كربالء.. مقاضاه ثالثة تدريسيين 
النتقادهم اداء التربية عبر فيسبوك

مبوقع  امل�صجلة  املركبات  ا�صحاب  الح��د،  العامة،  امل��رور  مديرية  دعت 
احل�صينية اىل مراجعتها اعتبارا من اخلمي�ش املقبل، عازية ال�صبب اىل تثبيت 
لوحات �صياراتهم. وقال العميد عمار وليد من اعالم املديرية يف بيان ان 
موقع  يف  مركباتهم  �صجلوا  الذين  املركبات  ا�صحاب  من  املواطنني  "على 
ت�صجيل احل�صينية لغاية تاريخ �صنويتها اىل 16 من ت�رصين الول املا�صي 
ال�27 من كانون  املوافق  اعتبارا من يوم اخلمي�ش املقبل  مراجعة املوقع 
ان  وليد  وا�صاف  وم�صاءا".  �صباحا  لوحاتهم  تثبيت  لغر�ش  احلايل،  الول 
ان  اىل  م�صريا  اأعاله"،  الوقع  �صمن  للخ�صو�صي  م�صتمرة  الطبع  "مراحل 
احلمل  ملركبات  اللوحات  بتثبيت  م�صتمران  والتاجيات  احل�صينية  "موقعي 
موقع  �صمن  امل�صجلة  اخل�صو�صي  املركبات  "اأما  وليد  واك��د  والأجرة". 
التاجيات ف�صيعلن عنها خالل الأ�صبوعني القادمة بعد النتهاء من مرحلة 
طبع اللوحات". يذكر اأن عملية توزيع اللوحات املرورية اخلا�صة باملركبات 

بني املواطنني �صهدت بطئا خالل الفرتة املا�صية.

اعلنت غرفة جتارة بغداد ال�رصوع ب�صيانة اأجزاء من �صوق بغداد قدمي.
جتار  غرفة  حتاول   " بغداد  جتارة  لغرفة  الإعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
رواج  ذات  التاريخية  تلك  البغدادية خا�صة  الأ�صواق  من  ان جتعل  بغداد 
لروادها وامل�صتهلكني من املواطنني ، ومن اجل ذلك كانت لوفد من غرفة 
الطابع  ذات  الن�صارى{،  عقد  }�صوق  اىل  ميدانية  زيارة  بغداد  جتارة 
العراقية  ال�صوق  مع  وتفاعلهم  الُتجار  عمل  ملتابعة  الأ�صيل  البغدادي 
وكيفية التعاطي مع ال�صلع واخلدمة املعرو�صة وتغطيتها حلاجة املواطن 

العراقي.
وا�صاف " ومن اجل ادامة عمل ال�صوق بادرت الغرفة وبتوجيه من رئي�ش 
اكرث  وجعله  لل�صوق  الرئي�صي  ال�صارع  ب�صيانة  احلمداين  جعفر  الغرفة 

مالئمة للمارة وزوار ال�صوق". 
وتابع " وخالل اجلولة ا�صتمع وفد الغرفة اىل جملة من امل�صاكل واملعوقات 
التي تقدم بها اأ�صحاب املحال التجارية يف ال�صوق من اجل اإيجاد احللول 
لها واإمكانية تقدمي الدعم مبختلف اجتاهاته مبا يخدم التجارة العراقية 

التي تنعك�ش بالتاأكيد اإيجابيا على القت�صاد العراقي ككل".

اأفاد م�صدر حملي يف حمافظة كربالء، الحد، باأن ال�صلطات الق�صائية يف 
لهم  من�صورات  بعد  تدري�صيني،  ثالثة  بحق  قب�ش  اوامر  ا�صدرت  املحافظة 
على موقع التوا�صل "في�صبوك" انتقدوا فيها اداء مديرية الرتبية باملحافظة. 
�صكاوى ق�صائية  تربية حمافظة كربالء قدمت  "مديرية  اإن  امل�صدر،  وقال 
�صد ثالثة تدري�صيني يف املحافظة لنتقادهم اداء املديرية عرب من�صورات 

يف موقع في�صبوك".
واأ�صاف امل�صدر، الذي طلب عدم ك�صف ا�صمه، اأن "اجلهات الق�صائية ا�صدرت 

اأوامر قب�ش بحقهم بعد تلك ال�صكاوى". 
ي�صار اىل اأن ال�صلطة الق�صائية يف العراق اعلنت يف العام 2015، عن اعتبار 
"ال�صب وال�صتم" الذي يتم عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي "الفي�صبوك" باأنه 
"جرمية" يعاقب عليها القانون، واأو�صحت اأن القانون يتعامل معهما كاأنها 

متت عرب و�صائل الإعالم.
اأبرز  من  تعد  "الفي�صبوك"  واأبرزها  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  اأن  يذكر 
املواقع التي يتناقل األف امل�صرتكني فيها العديد من املوا�صيع، وعادة ما 

ي�صتغلها البع�ش من اأجل الت�صهري باآخرين واإ�صناد تهم و�صب لهم.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

وقالت ماأرب يف نف�صها، عندما فتحت مدر�صة يف 
خميم حمام العليل 2 يف حمافظة نينوى ال�صمالية، 
امل�صتقبل"،  يف  طبيبة  واأ�صبح  درا�صتي  "�صاأكمل 

لكنها وجدت الأبواب مغلقة.
وتقول الطفلة التي ارتدت عدة طبقات من املالب�ش 
علها تقيها برد العراق القار�ش، "اأريد الذهاب مع 
لي�ش  يقبلونني.  ل  لكنهم  املدر�صة،  اإىل  �صديقاتي 

لدي هوية".
فر والدا ماأرب من زمار عند اجتياح تنظيم داع�ش 
كيلومرت عن  مئة  اأقل من  بعد  على  الواقعة  للبلدة 
ول  اليوم،  ي�صكنونه  ال��ذي  العليل2  حمام  خميم 
ميلكان ما يثبت وجود طفلتهما غري �صهادة ولدة 

�صادرة من امل�صت�صفى.
فرارهم،  منذ  حلو،  اإبراهيم  ماأرب،  والد  يتمكن  مل 
وطيلة فرتة �صيطرة الرهابيني لثالث �صنوات منذ 
2014 على ما يقارب ثلث م�صاحة العراق،  العام 

من ا�صتح�صال بطاقة �صخ�صية لبنته.
بر�ش  فران�ش  لوكالة  ع��ام��ا(   30( حلو  وي��ق��ول 
ا�صتح�صال  من  اأمتكن  مل  النزوح،  ظروف  "ب�صبب 
دون  من  حاليا  وهي  لبنتي،  مدنية  اأحوال  هوية 

م�صتم�صكات عدا بيان الولدة".
- نق�ش يف املعلمني -

منها  مقربة  وعلى  خيمة،  يف  مارب  عائلة  ت�صكن 
الأط��ف��ال،  للعب  و�صاحة  �صغرية  جتارية  حم��ال 
لتوزيع  �صغري  ومركز  مياه  وخزان  �صحي  ومركز 

الكهرباء.

ويبدو اأن ماأرب لي�صت الطفلة الوحيدة التي ل متلك 
وثائق �صادرة عن دائرة الأحوال املدنية.

ووت�ش  رايت�ش  هيومن  من  ويلي  بلقي�ش  تقول 
لفران�ش بر�ش اإن "�صيا�صة الدولة" العراقية الراف�صة 

لتعليم اأطفال ل ميتلكون وثائق ر�صمية �صادمة".
يف  م��ا  "بذل  اإىل  ال�صلطات  املقابل  يف  وت��دع��و 
التي  العائالت  اآلف  مئات  دمج  لإع��ادة  و�صعها 
عا�صت لثالث �صنوات حتت �صيطرة تنظيم داع�ش"، 
موؤكدة اأن "مفتاح هذه العملية، هو عودة اأطفالهم 

اإىل املدار�ش يف اأ�رصع وقت ممكن".
نازح  عراقي  مليون   1،9 بني  حلو  اإبراهيم  عائلة 

جراء العنف ومل يتمكنوا حتى الآن من العودة اإىل 
منازلهم، رغم اإعالن القوات العراقية "الن�رص" قبل 

عام.
 ،2 العليل  7500 طفل يف خميم حمام  ومن بني 
يتلقى 2500 فقط، هم دون �صن العا�رصة، التعليم 
مدير  يوؤكد  ما  وفق  معلمني،  خم�صة  يوفره  الذي 

املدر�صة اإبراهيم خ�رص.
عدة  اأ�صبابًا  اأن"هناك  عاما(   55( خ�رص  يو�صح 
هذه  "من  املدر�صة  اإىل  الذهاب  من  الأطفال  متنع 
للتلميذ  الثبوتية  امل�صتم�صكات  فقدان  الأ�صباب 
ال�صعبة  املادية  واحلالة  النزوح،  ظروف  نتيجة 

الطفال  هوؤلء  من  وا�صتفادتها  العائالت،  لبع�ش 
اإىل عدم  اإ�صافة  يف العمل خا�صة التي بال معيل، 
رغبة البع�ش من التالميذ مبوا�صلة الدرا�صة وعدم 

ت�صجيع اأهلهم لهم".
ومن بني هوؤلء الأهل عبد اخلالق جلود )37 عاما( 
اأطفاله  لإطعام  املال  لديه  ولي�ش  عمله  فقد  الذي 

اخلم�صة.
ال�صعبة  املادية  "حالتي  بر�ش  لفران�ش  ويقول 
املالب�ش  م��ن  احتياجاتهم  ت��وف��ري  دون  حت��ول 
الأخ��رى  وامل�صاريف  والقرطا�صية  واحلقائب 
من  ن�صتلمه  ما  على  نعي�ش   )...( للتعليم  الالزمة 

مواد غذائية من املخيم".
لي�صت حم�صورة بالنازحني فقط.  التعليم  وم�صكلة 
فعلى م�صتوى العراق، هناك ثالثة ماليني طفل ل 
ن�صف  لأن  خ�صو�صا  بانتظام،  املدر�صة  يرتادون 

املدار�ش الر�صمية غري موؤهلة.
)يوني�صف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  حذرت 
عدم  اأن  من  املا�صي  الثاين/نوفمرب  ت�رصين  يف 
عملية  على  كبري  ب�صكل  يوؤثر  القت�صادي  التكافوؤ 
بغداد  حكومة  وح�صت  العراق،  يف  الأطفال  تعليم 

على اإنفاق املزيد من الأموال على قطاع التعليم.
املدر�صة  كثريون  ويرتك   - الأر���ش  يفرت�صون   -
من  خ�صو�صا  الثانوية،  اأو  البتدائية  املرحلة  يف 
يف  النق�ش  ي�صكل  لكن  املحرومة.  العائالت  اأبناء 
الكادر التعليمي عقبة اأي�صا. ففي حمافظة نينوى، 
حيث خميم حمام العليل 2، فر العديد من ال�صكان 
بغداد،  اإىل  اأو  املجاور  العراق  كرد�صتان  اإقليم  اإىل 
يف  للرتبية  العامة  املديرية  مدير  معاون  بح�صب 
املحافظة خالد جمعة. ومبكن للعنف، الذي مل ينته 
متاما بعد، اأن يثني الأ�رص عن اإر�صال اأطفالها اإىل 
املدر�صة. يف املخيم نف�صه، يرك�ش الأطفال، حفاة 
خلفتها  التي  املياه  برك  بني  الأحيان،  بع�ش  يف 

الأمطار، للذهاب اإىل املدر�صة.
درا�صية،  �صفوفا  ا�صتحالت  التي  اخليم  وحت��ت 
يفرت�ش هوؤلء الأر�ش لعدم وجود طاولت ومقاعد.
املدر�ش  يقول  اجلغرافيا.  عن  اليوم  در���ش  ك��ان 
لتالميذه "النهر الرئي�ش يف العراق هو دجلة". لكن 
اإذ ل  الأطفال،  ال�صتيعاب لدى  الأمر مل يكن �صهل 

وجود اأ�صال خلريطة اأو لوح يو�صح موقع النهر.

أحالم األطفال النازحين في العراق تتحطم عند أبواب المدرسة
بغداد - متابعة

ان  عواد  عدي  الب�رصة  حمافظة  عن  النائب  اكد 
نواب الب�رصة ي�صعون بعد القراءة الوىل مل�رصوع 
املوازنة العامة 2019 ل�صافة مبالغ للمحافظة 
وال�صرتاتيجية  املهمة  امل�صاريع  من  عدد  لتنفيذ 

وهذا ما مت التفاق عليه مع نواب اخرين .
وقال عواد يف خديث �صحفي:" بناء على و�صع 
ونقا�صات  حت��رك  هناك  ال�صكل  بهذا  امل��وازن��ة 
املالية  اللجنة  مع  الب�رصة  نواب  من  متوا�صلة 
النيابية تهدف اىل مناقلة الكثري من املبالغ قبل 
الت�صويت  وقبل  الثانية  القراءة  عليها  جترى  ان 

وان �صاء اهلل �صن�صل اىل نتائج ".

مناقالت  من  جمموعة  ا�صافة  �صتتم  وا�صاف" 
املحافظ  مع  بالتفاق  الب�رصة  ل�صالح  املبالغ 
قريب  باعتباره  املحافظة  الذي يعرب عن حاجة 
المر  للم�صاريع والحتياجات وقد عر�صنا عليه 
وزودنا مب�صودة �صنناق�صها مع اللجان املخت�صة 
". وب�صان م�رصوع  لغر�ش ا�صافتها اىل املوازنة 
:" هو من ال�رصوريات و  البرتو دولر قال عواد 
هذا  ينظم  قانون  هناك  يكون  ان  نحاول  نحن 
اىل  امل��وازن��ة  من  للمزاجية  يخ�صع  ول  ال�صاأن 
اخرى واملفرو�ش ي�صل اىل / 4 / دولرات على 
برميل النفط الواحد لي�صبح �صاري املفعول وينفذ 
واليوم  مهمة  امل�صاريع  اىل  الب�رصة  حاجة  لن 
العراقي يف  ال�صعب  اتفاق جلميع مكونات  هناك 

هي  الب�رصة  تكون  ان  اىل  تدعو  املحافظات  كل 
منوذج لباقي املحافظات كونها تعطي اكرث مما 
عا�صمة  الب�رصة  قانون  يخ�ش  ما  ويف   ." تاخذ 
اكد" انه قانون �صكلي بدون  العراق القت�صادية 
لذلك  لتنفيذه  تعليمات  ت�صدر  ومل  تخ�صي�صات 
احد املقرتحات التي قدمتها �صخ�صيا ان حت�صى 
وينظم  القت�صادية  العا�صمة  بامانة  الب�رصة 
للماء  دوائر خدمية متعددة  بقانون يجمع  المر 
العا�صمة  امانة  غ��رار  على  وغريها  والبلديات 
�صخ�ش  المانة  م�صوؤولية هذه  را�ش  ويكون على 
ال��وزراء  مبجل�ش  وارتباطه  وزي��ر  وكيل  بدرجة 
الروتني  من  الكثري  ويتجاوز  الم��ور  ي�صهل  مما 

والتعليمات النافذة القدمية املتوارثة ".

بغداد- الجورنال

تحلم مأرب المقيمة 
في مخيم للنازحين 

في شمال العراق، 
بمستقبل كبير. لكن عند 

كل صباح، تشعر الفتاة 
ذات األعوام السبعة 
بالحزن لعدم قدرتها 

على اللحاق بركب 
أقرانها إلى المدرسة، 

كونها ال تملك وثائق 
شخصية.
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