
النظام  ب�شان  النقا�شات  زالت  وال   2017/1/21
االنتخابات  قانون  يف  اعتماده  يتم  الذي  االنتخابي 
الندوات  هذه  من  ا�شتنتاجه  ميكن  والذي  املقبلة 
ال�شداد  عن  ابتعدت  انها  والت�رصيحات  واملوؤمترات 
االنظمة  على  توؤكد  فجميعها  ال�شواب  وجانبت 
مبا  املتخلفة  للدول  واملقررة  واملعقدة  االنتخابية 
من  �شواها  او  هوندج  نظام  او  ليغو  �شانت  نظام  فيها 
اعتماد  الالزم  من  كان  حني  يف  االنتخابية  االنظمة 
يف  به  املعمول  الب�شيط   الفردي  االنتخابي  النظام 
وبريطانيا  كامريكا  احلرية  واوطان  الدميقراطية  دول 
طبقت  التي  االنتخابية  االنظمة  ان  ذلك  وغريها 
انتخابات  من  بدءاً  ال�شابقة  االنتخابات  جميع  يف 
عادلة  غري  انتخابية  انظمة  اعتمدت    2005/1/30
اوال بحيث جند ان من ح�شل على اقل من الفني �شوت 
يعترب فائزا يف االنتخابات يف حني ان من يح�شل على 
االنتخابات  فا�شال يف  العدد يعترب  ا�شعاف هذا  ت�شعة 
النظام  ان  حني  يف  الربملاين  املقعد  عن  بعيدا  ويبقى 
بحيث  العدالة  يحقق  الب�شيط  الفردي  االنتخابي 
االنتخابات  يف  للفوز  اال�شوات  وعدد  االرقام  يعتمد 
كذلك  احلزبي  الكيان  او  االنتخابية  القائمة  ولي�س 
منظمة  لنا  جلبتها  التي  هذه  االنتخابية  االنظمة  فان 
الدول  من  وغريها  العربية  واجلامعة  املتحدة  االمم 
واللجوء  واخل�شومات  النزاعات  اىل  يوؤدي  االجنبية 
اىل الدعاوى واملحاكمات بطبيعتها كما ح�شل �شابقا 
يرتك  ال  الب�شط  الفردي  االنتخابي  النظام  ان  حني  يف 
احت�شاب  ب�شيط يف  واخل�شومات النه  للنزاعات  جماال 
يتم  وما  ال�شابقة  االنتخابية  االنظمة  ان  كما  نتيجته 
اىل  توؤدي    )1.7( او   )1.9( ن�شبة  من  االن  مناق�شته 
التاخري من  النتائج مبا يرتتب على هذا  تاأخري اعالن 
تزييف او تزوير يف حني ان النظام االنتخابي الب�شيط 
حت�شل  الذي  اليوم  نف�س  يف  نتائجه  اعالن  باالمكان 
الفردي  االنتخابي  النظام  ان  كما  االنتخابات  به 
النائب  خ�شوع  عن  ال�شيا�شية  العملية  يبعد  الب�شيط 
وحلزبه  ال�شيا�شي  لكيانه  املحافظة  جمل�س  ع�شو  او 
القائمة  ا�شا�س  على  كان  وفوزه  و�شوله  ان  طاملا 
االنتخابي  النظام  ان  حني  يف  ال�شيا�شي  والكيان 
الربملان  الفائز ي�شل  الب�شيط يتجنب ذلك وان  الفردي 
بقائمته كما  ولي�س  ا�شواته  بعدد  او جمل�س املحافظة 
ان النظام الفردي الب�شيط غري معقد كاالنظمة ال�شابقة 
�شهل  نظام  هو  بل   االيام  هذه  تناق�س  التي  واالنظمة 
للمواطن  وميكن  اخت�شا�س  ذوي  اىل  يحتاج  ال  ب�شيط 
العادي االحاطة به والنظام الفردي الب�شيط هو النظام 
من  وغريها  وبريطانيا  امريكا  يف  املعتمد  االنتخابي 
الدول اذ يتم التناف�س بني املر�شحني على ا�شا�س اعلى 

االنتخابية فمثال  القائمة  ا�شا�س  ولي�س على  اال�شوات 
وان  مقعدا   60 بغداد  حمافظة  يف  املقاعد  عدد  ان 
من  القبول  فيتم  الفا  كانوا  االنتخابات  املر�شحني يف 
60 وح�شب عدد اال�شوات  الت�شل�شل  الت�شل�شل واحد اىل 
وجمل�س  الربملان  اىل  الو�شول  عن  يبعدون  واالخرون 

على  واحل�شول  باالنتخابات  الفوز  ان  اي  املحافظة 
مقعد مياثل النجاح يف االمتحانات واحل�شول على مقد 
يف الكليات واجلامعات فاملقبول هو اعلى اال�شوات يف 
واجلامعات  الكليات  يف  الدرجات  واعلى  االنتخابات 
االخت�شا�س  وا�شحاب  ال�شان  ا�شحاب  من  كان  وكم 

العديدة واالبتعاد عن  النظام مبزاياه  الرجوع اىل هذا 
االنظمة االنتخابية التي يرددها بع�س الذين يعتربون 
ا�شحاب اخت�شا�س او ترددها االمم املتحدة او الدول 
االجنبية اذ لو كان النظام االنتخابي الذي نعتمده جيدا 

لكانت اعتمدته امريكا وبريطانيا وغريها من الدول .

الرجل  من  اإنفاقًا  اأكرث  الن�شاء  معا�رص  اأن  اأ�شك  ال 
بع�رصات املرات , اذ تبحث املراأة دائما عن اإظهار 
املودات  مبواكبة  وذلك  جميل  ب�شكل  مظهرها 
ومواد  واملكياجات  ال�شعر  لق�شات  اجلديدة 
من  العديد  انت�شار  اىل  ادى  ما  االخرى  التجميل 
حمافظة  احياء  يف  الن�شائية  احلالقة  �شالونات 

كربالء خالل االونة االخرية.
اجلديدة  املوديالت  بادخال  احللقات  فيتفنن 
لق�شات ال�شعر , يتناف�شن ب�رصاء االأجهزة احلديثة 
جديد  مظهر  اإدخال  اجل  من  �شالوناتهن  يف 
االنتباه  وي�شد  النظر  يجلب  الن�شاء  وجوه  على 
فلم   , والتقاليد  االجتماعي  العرف  مع  بالتوافق 
�شعر  بق�شة  خا�شة  الن�شائية  ال�شالونات  تعد 
اىل  نوعيته  وتغيري  وازالته  وزرعه  ل�شبغه  وامنا 
واإ�شفاء  امللونة  امل�شاحيق  بو�شع  التفنن  جانب 

نظرة جديدة ملعامل الوجه.
 يف نف�س الوقت فان اأ�شحاب ال�شالونات حددوا 
اأ�شعار ال�شبغ والق�س وازالة ال�شعر مببالغ مرتفعة 
االيجار  تكاليف  تغطي  جيدة  دخوال  لهم  توؤمن 

واملولدة واال�شباغ واجهزة التجميل احلديثة.
وكان عدة لقاءات مع املعنيني بهذا ال�شان منها 
�شاحبات �شالون ام م�شطفى )40 (عاما تقول 
ا�شاليب  تطورت   ” الن�شائية  احلالقة  مهنة  عن 
تعد  فلم  احلالقة  �شالونات  يف  اجلمال  اظهار 
جلمال  مظهرا  وحدها  لونه  وتغيري  ال�شعر  �شبغة 
ال�شعر  وجتعيد  احلديثة  الق�شات  فهناك  ال�شعر 
االمل�س و )متلي�س( ال�شعر املجعد و�شبغة االلوان 
املتداخلة الكرث من لون” , م�شرية اىل ان “التفنن 
يف  “اال�شطة”  تعادل  ودراية  خربة  يتطلب  بذلك 
من  ال�شالون  يجعل  ان  ميكن  وال  امل�شمار  هذا 

�شعر الزبونة حقال للتجارب”.

احد  تدير  التي  حممد  �شمر  جانبها,ال�شيدة  من 
يف  “�شانعة”  عملت  تقول”  احلالقة  �شالونات 
�شالون حالقة نهاية الثمانينات وتعلمت املهنة 
وزاولتها ملدة ع�رص �شنوات ومل اكن اجازف بفتح 
“اال�شطة” و�شهادة  معلمتي  �شهادة  لوال  �شالون 
اخرى ح�شلت عليها من احد املعاهد املتخ�ش�شة 
ان”  مبينة   , العمل”  يل  اجازت  التجميل  فن  يف 
اظهار اجلمال وطرق الو�شول له رمبا ينقلب اىل 

قبح وت�شويه يف حالة اخلطاأ” .
كما وا�شارت �شو�شن بدر اىل انها “جتد العمل يف 
هذه املهنة يحتاج اىل خبريات يف جمال التجميل 
والفرق بني الب�رصة ال�شمراء عن البي�شاء والب�رصة 
نوعية  اىل  منها  كل  وحاجة  اجلافة  عن  الدهنية 
تظهر  التي  املالئمة  الت�رصيحة  او  املكياج  من 

جمالها”.
وا�شافت بدر انها “يف احدى املرات ق�شدت على 
حل�شور  �شعرها   ل�شبغ  ال�شالونات  احد  عجالة 
احرقت  ال�شالون  يف  العاملة  ان  اال   , منا�شبة 
ح�شورها  بعدم  وت�شببت  باالوك�شجني  �شعرها 

املنا�شبة”.
ا�شتفادت  ال�شالونات  ان”  فاكدت  ح�شني  ام  اما 
من االقبال املتزايد عليها ورفعت ا�شعار اخلدمات 
)20 –  10 ال�شعر من)  “مثال ق�س  التي تقدمها 
دينار  (الف   25  – ,ال�ش�شوار)15  دينار  الف 
(الف   150  20- من)  ال�شعر  وتخ�شيل  �شبغ 
من  ال�شعر  لت�رصيح  بالن�شبة  احلال  وكذلك  دينار 
اما  امل�شتخدمة,  املواد  وح�شب   )400  100-(
300(الف   –  150 من)  فيرتاوح  التاتو  ا�شعار 

دينار وح�شب لونه ومدة بقائه .
�رصعة “التاتو” ت�شتهوي العديد من الن�شوة

مودة التاتو ت�شتهوي الكثريات ومل يعد )احلاجب( 
التاتو حمله  وازالته عن الوجود واحالل حاجب 
فمنه  واأ�شكاله  اأنواعه  تعددت  كذلك  �شعبا  امرا 

املالك  حاجب  ي�شمى  واخر  �شيطاين  ي�شمى 
وحاجب الي�شا وغريها من الفنانات.

”راجعت عيادة اخ�شائية  الن�رصاوي  ليث  يقول 
واي�شا  اجللد  ح�شا�شية  من  اعاين  الين  جلدية 
ماموجود  كرثة  من  فتفاجاءت  ال�شدفية  مر�س 
اخلا�شة  االنتظار  غرفة  يف  و�شعت  الفتات  من 
الزخم  من  واي�شا  ال�شعر  وازالة  التاتو  بعمل 
دورهن  انتظار  يف  الن�شاء  قبل  من  احلا�شل 

للدخول”.
ت�شجيل  �شاحب  االخ  مطالبتي   عند  واو�شح” 
رقم  منحني  الطبيبة  اىل  للدخول  االدوار 
للمراجعة بعد ا�شبوع وعند �شوؤايل عن ال�شبب قال 
الن�شاء  قبل  من  احلجوزات  من  كثري  هنالك  ان 
لعمل حاجب تاتو واذا مل يعجبك دورك فاذهب 

اىل طبيب اخر”.
التي  �شالون  �شاحبة  حميد  �شيماء  وا�شافت 
يتطلب  التاتو”  بعمل  متخ�ش�شة  نف�شها  تعترب 
االمر اىل اجراء اختبار اويل حيث ير�شم حاجب 
الزبونة على وجهها وقبل هذا اختيار ما يالئمها 
من خالل )الكاتلوك( اخلا�س ثم تبداأ مهمة رفع 
احلاجب وتنظيف مكانه ومن بعده تكون اخلطوة 
االهم هي و�شع مادة الر�شم واعطاء اللون الذي 
يتالءم مع الوجه ولون الب�رصة وهذا جزء مهم يف 
العملية فهناك الوجه الدائري االبي�س يحتاج اىل 
حاجب معتدل ال�شمك ومرفوع اما الوجه الطويل 
فهو )خطر( يحتاج اىل حاجب �شميك مرفوع من 

اجلوانب االخرية”.
 اجازات �شحية

عادل  الدكتور  وكالة  كربالء  �شحة  دائرة  مدير 
تخ�شع  احلالقة  اإجازات  منح  ان”  اكد  حمي  
ل�رصوط  �شحية ومن املعروف ان مهنة احلالقة 
انتقال  خطورة  فيها  تتداخل  التي  املهن  من 
بااليادي  اللم�س  طريق  عن  املعدية  االمرا�س 
واالدوات امل�شتعملة من مق�س ومنا�شف و�شفرات 
حالقة وهنا تكمن اخلطورة فكثري من تلك املواد 
وتنتقل  بالفايرو�شات  حمملة  تكون  امل�شتخدمة 
ما  وهذا  �شليم  ل�شخ�س  مري�س  �شخ�س  من 
من  املخالفني  حما�شبة  يف  م�شوؤولياتنا  يجعل 
خالل تفتي�س دوري على جتديد االجازة  ور�شد 

املخالفات االخرى. 
للرجال ن�شيب اأي�شا

لقد اكت�شفنا  خالل حتقيقنا اأن ارتياد �شالونات 
فقط,  املراأة  على  حكرا  يعد  مل  الن�شائية  احلالقة 
بل باتت مق�شد عدد كبري من ال�شباب والكهول, 
وحتى ال�شيوخ, من اإطارات ورجال االأعمال وكذا 
ل�شالونات  الرجال  بع�س  يلجاأ  كما  الفنانني,  
الن�شائية, ح�شب ما ا�شتقيناه من بع�س  احلالقة 
وال�شوارب  ال�شعر  �شبغ  اأجل  من  احلالقات, 
تقنيات  جتريب  وحتى  بل  ال�شعر,  وت�شفيف 
الذين  للرجال  ال�شعر  كرتكيب  اجلديدة,  احلالقة 
يعانون من ال�شلع, يف حني يق�شدهن كثري من 
ال�شباب,  حب  م�شكل  من  يعانون  ممن  ال�شباب 
بطرق  البثور  واإزالة  الب�رصة  تنظيف  بهدف 

طبيعية.  

اعلن رئي�س جمل�س ق�شاء هيت مبحافظة االنبار اليوم ,ال�شبت, 
ان الرثوات الطبيعية من الكربيت وعيون القري ورمال الزجاج 
النقي وعيون املاء الطبيعية يف ق�شاء هيت غربي الرماي ومل 
ت�شتثمر من قبل حكومة االنبار . وقال حممد الهيتي ان" الدوائر 
احلكومية يف االنبار مل ت�شتثمر الرثوات الطبيعية التي متتلكها 
مناطق ق�شاء هيت غربي الرمادي ومنها رمال الزجاج النقي 
املواقع  عن  ف�شال  الطبيعية  واملاء  القري  وعيون  والكربيت 
االثرية والتاريخية القدمية التي ميكن ا�شتغاللها يف امل�شاريع 
ال�شياحية". وبني ان" مناطق هيت تقع على �شفاف نهر الفرات 
هو  ما  ت�شاهي  وا�شعة  ومناطق  واملزارع  الب�شاتني  وحتيطها 
ا�شتغلت  لو  العراق وتركيا  موجود من مدن ترفيهية يف �شمال 
لالنبار  يكون  وبها  املخت�شة  اال�شتثمارية  ال�رصكات  قبل  من 
ان"  وا�شاف  املتطورة".  امل�شاريع  الن�شاء  ا�شايف  مايل  مورد 
كبري  خمزون  موجود  الطبيعي  القري  وعيون  الكربيت  حقول 
النق�س  �شد  يف  ا�شتخدامه  ميكن  املخت�شة  اللجان  بح�شب 
احلا�شل يف اال�شواق املحلية يف االنبار والعراق وبهذا نح�شل 
على م�شاريع ت�شغل العاطلني عن العمل واكتفاء ذاتي بالرثوات 

املوجودة".

مل يحظى قطاع �شناعة االدوية باالهتمام الكايف ا�شتثماريًا, 
بفعل تردد �رصكات االأدوية العاملية من دخول ال�شوق العراقي, 
املال  راأ�س  ‘اإن  تقول  التي  االقت�شادية  القاعدة  من  انطالقا 
جبان’ وال يجازف بدخول بيئة غري م�شتقرة امنيًا و�شيا�شيًا, 

اىل جانب غياب روؤو�س االأموال املحلية.
وبهذا ال�شدد قال نقيب ال�شيادلة يف العراق: اإن اال�شتثمارات 
الميكن  �شخمة,  اأموال  لروؤو�س  حتتاج  الدوائية  القطاعات  يف 
نا�شج  غري  مازال  الأنه  تاأمينها  العراقي  امل�رصيف  للجانب 
والي�شتطيع ا�شتيفاء القرو�س احلقيقية التي تتالئم مع طبيعة 
املالية  وم�شاعداتها  الدولة  قرو�س  اأن  كما  ال�شناعي  االإنتاج 
بحاجة  اال�شتثمار  �شيما  االدوية  قطاع  اأن  واأ�شاف:  حمددة. 
اىل تعديل الكثري من القوانني التي ت�شمح باال�شتثمار يف ذلك 
ميكنها  دوائية  جممعات  لبناء  حتتيه  بنى  �شيوفر  ما  القطاع, 
اإحدى  ت�شويق  مدير  العراق.  يف  الدوائي  القطاع  م�شاعدة 
م�شطفى  بغداد  يف  فروع  لها  التي  العاملية  االدوية  �رصكات 
�شخمة  معامل  بفتح  التغامر  ال�رصكات  من  الكثري  اأكد  موؤيد, 
تكلف مليارات الدوالرات وهي ال تعرف ماهو و�شع الكهرباء 
وماهو و�شع احلدود. وتابع: هنالك الكثري من املعوقات تواجه 
�رصكات االدوية العاملية التي تريد اال�شتثمار يف العراق, منها 
حتت  العراق  وبقاء  االدوية  ل�شناعة  االولية  املواد  توفر  عدم 
طائلة البند ال�شباع التي ال ت�شمح حتى اللحظة بدخول العديد 
ال�رصكات  لتلك  االعاقة  الكثري من  �شبب  االولية, ما  من املواد 

وحتى امل�شانع ال�شغرية العاملة يف العراق.
البالد مل مينع املخت�شني  الدوائي يف  اال�شتثمار  اأن غياب  اإال 
للدواء  امل�شنعة  العاملية  ال�رصكات  بجلب  بجدية  التفكري  من 
خ�شبة  التحتية  البنى  كون  العراقية  ال�شوق  اإىل  للدخول 

الحت�شان مثل هكذا م�شاريع.
اإن  عزيز  اجمد  الدوائي  للر�شد  العراقي  املركز  مدير  وقال 
نقابة  قوانني  اأن  كما  موجودة,  البالد  يف  التحتية  البنى 
ال�شيادلة ووزارة ال�شحة ي�شمح باال�شتثمار يف قطاع االدوية 
حتتاج  لذا  العراق,  يف  اال�شتثمارية  ال�رصكات  مهام  وحتددان 
بناء  يف  تعمل  لكي  فقط  التطبيق  اىل  ال�رصكات  تلك 

جممعات لت�شنيع الدواء ب�شكل كبري وفعال.

عبد الوّهاب البياتي �شاعر واأديب عراقي )1926 - 1999( ويعد 
اجلديد  العربي  ال�شعر  مدر�شة  تاأ�شي�س  يف  اأ�شهموا  اأربعة  من  واحدا 
يف العراق )رواد ال�شعر احلر( وهم على التوايل نازك املالئكة وبدر 
�شاكر ال�شياب و�شاذل طاقه حياة ال�شاعر اال�رصيه �شاعر عراقي ولد 

يف بغداد �شنة 1926
تخرج ب�شهادة اللغة العربية واآدابها 1950 م, وا�شتغل مدر�شا من 
جملة  يف  1954م  عام  ال�شحافة  مار�س  1953-1950م.  عام 
ب�شبب  واعتقل  وظيفته,  عن  وف�شل  اأغلقت,  لكنها  اجلديدة  الثقافة 
وزار  القاهرة.  ثم  بريوت  ثم  �شورية  اإىل  ف�شافر  الوطنية.  مواقفه 
االحتاد ال�شوفييتي ما بني عامي 1959 و1964 م, وا�شتغل اأ�شتاذاً 
وزار  اآ�شيا,  �شعوب  معهد  يف  علميًا  باحثًا  ثم  مو�شكو,  جامعة  يف 
معظم اأقطار اأوروبا ال�رصقية والغربية. ويف �شنة 1963 م اأ�شقطت 
منه اجلن�شية العراقية, ورجع اإىل القاهرة 1964 م واأقام فيها اإىل 

عام 1970 م.
وهذه  اإ�شبانيا,  يف  ال�شاعر  اأق��ام  )1989-1980(م  الفرتة  ويف 
وكاأنه  �شار  �شعره,  يف  االأ�شبانية  املرحلة  ت�شميتها  ميكن  الفرتة 
م�شتوى  على  معروفا  اأ�شبح  اإذ  البارزين,  االإ�شبان  االأدب��اء  اأح��د 
جمع  وقد  االإ�شبانية.  اإىل  دواوينه  وترجمت  وا�شع,  و�شعبي  ر�شمي 
حوله كتاًبا ومثقفني عرًبا واإ�شبان ومن اأمريكا الالتينية خالل تلك 
ال�شنوات التي الذ خاللها ب�شبه �شمت �شعري كان العامل االأول فيها 
اإذ مل يكن ي�شارك الراأي   ,1980-1988 احلرب العراقية االإيرانية 
البلدين. وكان من بني  اأ�شعفت  التي  يف �رصورة قيام تلك احلرب 
املقربني اإليه يف تلك الفرتة امل�شتعربون بدرو مارتينيث مونتابيث, 
كارمن رويث برابو, فدريكو اأربو�س, والناقد امل�رصي الدكتور خالد 
�شامل, اإ�شافة اإىل عدد كبري من الثقافتني, وخرج من عباءته الكثري 
من امل�شتعربني وتاأثر به كتاب من اأمريكا الالتينية. وربطته عالقة 
اإقامته يف مدريد,  اإ�شبانيا خالل  �شداقة مع عدد كبري من مثقفي 
لوركا  األربتي, �شديق فدريكو غارثيا  ال�شاعر رفائيل  اأبرزهم  ومن 
وع�شو جيل ال� 27 ال�شعري, وقد خ�شه باحدى ق�شائده, والقا�س 

وال�شاعر اأنطونيو غاال.
املتحدة  الواليات  اإىل  ومنها  االأردن  اإىل  توجه  1991م  �شنة  يف 
الثانية ب�شبب وفاة ابنته ناديه التي  االإمريكية قبيل حرب اخلليج 
اأكرث بعدها توجه  اأو  اأ�شهر   3 اأقام فيه  ت�شكن يف كاليفورنيا حيث 
حتى  فيها  واقام  دم�شق  اإىل  غادرها  ثم  االأردن  عمان  يف  لل�شكن 

وفاته عام 1999.
وكانت له �شداقات ادبية مع العديد من ال�شعراء مثل نزار قباين من 
ال�شام و حممد الفيتوري )�شاعر( من ال�شودان و بدر �شاكر ال�شياب 
من العراق و فالح الكيالين من العراق و حممود دروي�س من فل�شطني 
العامل  يف  ال�شعر  اع��الم  من  وغريهم  العراق  من  احليدري  بلند  و 

العربي.
معا�رصة  عاملية  نحو  بنزوعه  البياتي  الوهاب  عبد  �شعر  ميتاز 
الوا�شعة  ُمتعددة وعالقاته  املوزعة يف عوا�شم  ُمتاأنية من حياته 
حكمت  ناظم  الرتكي  ال�شاعر  مثل  الكبار,  العامل  و�شعراء  اأدباء  مع 
وال�شاعر االإ�شباين رفائيل األربتي وال�شاعر الرو�شي يفت�شنكو واملقام 
الكبري فالح البياتي, وكذلك بامتزاجه مع الرُتاث والرموز ال�شوفية 
واالأ�شطورية التي �شكلت اإحدى املالمح االأهّم يف ح�شوره ال�شعري 

وحداثته. وكانت تربطه عالقة خا�شة بال�شاعر بدر �شاكر ال�شياب
1955م. املجد  اأباريق مه�شمة  1950م.  ديوان مالئكة و�شياطني 
لالأطفال والزيتون 1956م ر�شالة اإىل ناظم حكمت 1956م. اأ�شعار 
كلمات  1959م.  برلني  من  ق�شيدة  ع�رصون  1957م.  املنفى  يف 
الفقر  �شفر  1962م.  )بالرو�شية(  احلرية  طريق  1960م.  متوت  ال 

والثورة.
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والتفنن  �شعوبها  ا�شعاد  يف  العامل  دول  تت�شابق 
ا�شماها  وزارة  اأن�شاأ  من  ومنها  خدمتهم  يف 
التي  االإمارات  دولة  يف  كما  ال�شعادة  وزارة 
ال�شبل  اأف�شل  عن  البحث  يف  واجباتها  تخت�س 
فاالأمر  العراق  اإال يف  االإماراتي,  ال�شعب  الإ�شعاد 
املواطن  ت�شتهدف  كلها  فاالأ�شياء  يختلف متاما 
والقرارات توؤدي اإىل الت�شييق عليه وكاأن اإزعاج 
التقومي االيجابي لدى  اأهم معايري  املواطن هي 
اأحدث مبتكرات  العراقية, ومن  الدولة  موؤ�ش�شات 
الغاز عن �شكان  الفا�شلة هي قطع  النفط  وزارة 
�شارع حيفا منذ ال�شهر العا�رص من العام املا�شي 
مع  منطقي  تف�شري  لها  لي�س  واهية  بحجج 
من  الغاز  ا�شتهالك  مبالغ  بجباية  ا�شتمرارها 
�شخ  اأيقاف  �شبقت  التي  لالأ�شهر  ال�شقق  �شاغلي 

الغاز لل�شكان.
الذي يعرفه �شكان حيفا اأن وزارة النفط اأتفقت مع 
اجلمعية التعاونية امل�رصفة على توفري اخلدمات 
اأكرث  الغاز من املواطنني منذ  لل�شاكنني بجباية 
من �شنتني لقاء ع�رصة اآالف دينار �شهريا يدفعها 
اإلتزم  املواطنني  واأغلب  للجمعية  املواطنيني 
اجلمعية,  ملوظفي  ال�شهري  اجلباية  مبلغ  بدفع 
وي�شتثنى من ذلك ال�شقق الفارغة يف املجمعات 

ال�شكنية ل�شارع حيفا.
اجلمعية  بني  خالف  عن  يتحدث  من  وهناك   
ب�شبب  النفط  ووزارة  حيفا  ل�شارع  التعاونية 
اأموال  من  بذمتها  ما  �شداد  عن  اجلمعية  تخلف 
لوزارة النفط يف حني يقول اأخرون اأن املوظفني 
�شخ  عن  ميتنعون  الغاز  �شخ  عن  امل�شوؤولني 
الغاز الأ�شحاب ال�شقق من دون ا�شتالم ح�شتهم 
من اجلمعية التي رمبا ال تتمكن من دفعها اأو اأن 
من  لي�س  النهم  ب�شيء,  اجلمعية  يعني  ال  االأمر 
�شكان �شارع حيفا وال يهمهم وو�شعهم وتقدمي 
بواجباتهم  يقوم  من  فهناك  اليهم,  اخلدمة 
من  يوجد  وال  عليهم  رقيب  وال  و�شاق  قدم  على 
اال�شتنجاد  هي  الطرق  اف�شل  ورمبا  يحا�شبهم, 
ملفات  لفتح  ال�شبل  اق�رص  النها  النزاهة  بهيئة 
التعاونية  اجلمعيات  بعمل  تتعلق  جدا  كثرية 
ومنها جمعية  ال�شكنية  ال�شقق  على  ت�رصف  التي 
بعد  ال�شلوك  لهذا  م�شطرون  ونحن  حيفا,  �شارع 
حلقت  التي  التجاوزات  ايقاف  عن  عجزنا  اأن 
بال�شكان يف هذه املجمعات, ومن حقنا اأن ن�شاأل 
عن م�شري الوقود الذي كان ي�شتلم باأ�شم مولدات 
اخلدمة,  خارج  وهي  موجودة  وغري  عاطلة 
والرا�شخون  اهلل  اإال  اليعلمها  اأخرى  وا�شياء 

بالعلم!!

مبدعون من

الثروات الطبيعية في هيت لماذا لم تستثمر؟ 

األدوية في العراق .. طلب متزايد ومناشىء رديئة

المواطن والمسؤولصالونات الحالقة النسائية... انتشار كبير وإسراف ألموال الرجال

خاصعبد الوهاب البياتي

  وزارة النفط تنتقم 
من شارع حيفا

د.غالب الدعمي 

أقالم حرة


