
لالعرتاف  جديدة  اإجراءات  عن  الأخرية  الآونة  يف  احلديث  كثـر 
ال�صباحية  ولي�س  امل�صائية  نعم   ، الأهلية   امل�صائية  بالكليات 
الإلكرتوين  املوقع  على  كامل  جدول  ن�رش  ان   بعد  خ�صو�صا 
بهذا  م�صموله  كليات  �صت  او  خم�س  يحدد  العايل  التعليم  لوزارة 
الإجراء ، علما ان هذه الكليات ت�صتقبل املئات من الطالب  �صنويا 
لتح�صني  جامعية  �صهادة  على  احل�صول  اجل  من  املوظفني  من  
�صلم رواتبهم ا�صافة اىل احل�صول على �صهادة جامعية مرموقة 
متكنهم من احل�صول على من�صب مالئم مع خدمتهم يف القطاع 
احلكومي .  ال�صدمة كانت كبرية عندما اعلن هذا اخلرب ، حيث ان 
اأخربت من قام باحل�صول على �صهادة جامعية  الوزارات  بع�س 
بها  معرتف  غري  �صهادته  ان  اخلم�س  الكليات  هذه  احدى  من 
هذا  .الأمر  له  متنح  التي  ال�صهادة  خم�ص�صات  تتوقف  و�صوف 
اآرائهم  على  للح�صول  واملوظفني  اجلامعات  بني  نتنقل  جعلنا 
مدير  ورد  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اإجابات  وبني 

التعليم الأهلي للجامعات .
ال�صهادة تلغى وكذلك املخ�ص�صات املالية 

وموظف  القانون  كلية  الوىل  املرحلة  يف  طالب  علي(،  )مروان 
جامعة  يف  امل�صائية  للدرا�صة  "قدمت  قال  الرتبية  وزارة  يف 
املاأمون لكني اأخربت ان �صهادتي غري معرتف بها ، فكيف ميكن 
نت�صاءل  املوظفني  من  كبرية  جمموعه  نحن  بداأنا   ، اأت�رشف  ان 
عن ما ميكن ان يحدث وكيف ميكن اإعادة الأق�صاط املالية التي 
لي�س  الأمر  ان  فقالوا  والعمادة  الإدارة  ب�صوؤال  وقمنا   . دفعنها 
هكذا وامنا هي جمرد اإجراءات اإدارية �صوف تنتهي"، بينما علقت 
كثرية  م�صاكل  ي�صبب  �صوف  الأمر  "ان  عمران(  )بلقي�س  زميلتها 
الدرا�صية  اكملوا  املوظفني  واأكرثهم من  الطالب  املئات من  لن 
امل�صائية من اجل احل�صول على ال�صهادة اجلامعية وتعديل �صلم 
الرواتب فكيف �صوف يكون الأمر؟ هل �صوف تلغى املخ�ص�صات 
وهل  املوظفني  من  قطعها  ويتم  ال�صهادة  وخم�ص�صات  املالية 

�صوف يكون هناك حل منا�صب للطرفني ؟"
اإلغاء �صنوات طوال من اجلهد 

)حيدر مازن(، طالب يف كلية ال�صالم املرحلة الأوىل م�صائي ق�صم 
الكليات  الدرا�صة يف هذه  "من امل�صتحيل ان تلغى  ،قال  القانون 
املليوين  جتاوزت  امل�صاريف  مع  دفعت  التي  املالية  فالأق�صاط 
العام  طوال  الطالب  يبذله  الذي  اجلهد  اىل  ا�صافة  عراقي  دينار 
كما ان اغلب هذه الكليات طالبها من العاملني �صباحا ولكنهم 
العلمي واحل�صول على  ميلكون طموحا كبريا لتح�صني م�صتواهم 
�صهادة علمية منا�صبة" ، بينما )احمد قا�صم(، وهو طالب مرحلة 
اوىل م�صائية جامعه الإمام ال�صدر قال "�صمعنا ان الأمر هو جمرد 
اإجراءات اإدارية بني وزارة التعليم العايل وبني اإدارات اجلامعات 
و�صوف حتل هذه التعقيدات يف الأ�صابيع القادمة ول نعلم هل ان 
هذا الكالم �صحيح او ل ولكن على العموم القلق ي�صاور �صدورنا 

وتفكرينا من �صياع اجلهد العلمي واملايل ."
تاأ�صي�س اجلامعات الأهلية 

التعليم  وزارة  حثت   -2007  2006 الدرا�صي  العام  مطلع  يف 
اأو  الكليات  اإىل  بالتقدمي  الراغبني  الطلبة  العلمي  والبحث  العايل 

اجلامعات الأهلية، ، على التاأكد من كونها جمازة ومعرتف بها 
)والذي رف�س ذكر  الأهلية  الكليات  احد عمداء  الوزارة.  من قبل 
الطالب  مئات  ت�صتقبل  الأهلية  "اجلامعات   : قائال  علق  ا�صمه( 
امل�صتوفية  املبالغ  كانت  واذا  واجراءات  �رشوط  وفق  عام  كل 
امل�صتلزمات  وجتهيز  واليجارات  فالرواتب  مرتفعة  لالأق�صاط 
يعتمد  الذي  احلكومي  القطاع  عك�س  على  جدا  كبرية  الخرى 
الأهلية  اأو اجلامعات  الكليات  ." ان عدد  الدولة  يف متويله على 
لالعرتاف  الوزارة  تعتمدها  التي  وال�صوابط  لل�رشوط  امل�صتوفية 
بهذه الكليات، على وفق قانون التعليم الأهلي، هو )16( ف�صاًل 
عن جامعة واحدة )جامعة اأهل البيت يف مدينة كربالء(. واأ�صاف 
مبوجب  حددت  الأهلية  الكليات  ا�صتحداث  �رشوط  اأن  امل�صدر 
جمل�س  مينح  الذي  الأهلي،  التعليم  قانون  من  اخلام�صة  املادة 
بناء  الأهلية،  الكليات  ا�صتحداث  على  املوافقة  �صالحية  الوزراء 

على اقرتاح م�صبب من قبل وزير التعليم العايل والبحث العلمي.
التعليم العايل حتدد ال�رشوط 

يف  قال  عمران  كاظم  العايل  التعليم  لوزارة  الر�صمي  املتحدث 
ت�رشيح لـ)املدى (: "هناك �رشوط و�صوابط ت�صعها وزارة التعليم 
�صمنها  من  والتي  الأهلية  الكليات  على  العلمي  والبحث  العايل 
رفع امل�صتوى العلمي للطالب وان تكون هذه ال�رشوط ت�صب كلها 
يف حت�صني الواقع العلمي للطالب" ، وا�صتدرك عمران يف حديثه 
قامت  اخلم�س  لتتجاوز  والتي  الكليات  بع�س  "هناك  قائاًل: 

اأق�صام  بفتح  قامت  اأق�صام  خم�صة  او  اأربعة  فتح  على  باحل�صول 
جديدة دون الرجوع اىل الوزارة واحل�صول على موافقات ا�صوليه 
هذا  مبثل  قامت  التي  الهلية  اجلامعات  ،اذن  بذلك"  لها  ت�صمح 
الجراء �صوف يكون احلديث ب�صاأنها مع العميد لأنه يتمتع بلقب 
جامعي ومن ثم امل�صتثمر لأن الغاية من فتح اجلامعات الهلية 
بفرعيها ال�صباحي تربوية، واأ�صار عمران يف حديثه قائاًل: هناك 
توجه الآن من قبل الوزارة ان يكون هدف هذه الكليات هو علمي 
جديدة  اجراءات  هناك  تكون  �صوف  ولهذا  جتاري  فقط  ولي�س 
للو�صول اىل اتفاق جديد من اجل معاجلة هذا الأمر وفعال �صوف 
يعالج ولكن بعد ان تكون ال�رشوط م�صتوفيه من اأ�صحاب الكليات 

بعمادتها وم�صتثمريها .
اأهداف نوعية وكمية 

الأهلية  الكليات  احدى  اأ�صتاذ اجلامعة )حممد من�صور( وهو يف 
اجلامعات  على  تطبق  �رشوط  :"هناك  للمدى  حديثه  يف  قال 
الأهلية كما هي مطبقة على احلكومية وبالعك�س جند ان وزارة 
التي  الجراءات  الحيان يف  اغلب  تكون �صارمة  العايل  التعليم 
حني  يف   ، ال�صوابط"  وحتى  الهلية  اجلامعات  بحق  تطبقها 
اجلامعة  يف  جامعي  ا�صتاذ  وهو  املدر�س(  )خالد  الدكتور  قال 
امل�صتن�رشية: "ان اجلامعات احلكومية تطبق ال�صوابط والقوانني 
ب�صكل وا�صح على طالبها من حيث الزي اجلامعي وحتى اأوقات 
الدوام ومن الطبيعي ان تطبق وزارة التعليم الجراءات القانونية 

اجلامعات  قانون  من  الثانية  املادة  حددت  لقد   ". ال�صحيحة 
والكليات الأهلية رقم 13 ل�صنة 1996 اأهداف اجلامعة اأو الكلية 
يف  ونوعية  كمية  تطورات  اأحداث  يف  "بالإ�صهام  وذلك  الأهلية 
احلركة العلمية والثقافية والرتبوية، ويف البحث العلمي مبختلف 
العربي  بالرتاث  م�صتنرية  والتطبيقية  النظرية  املعرفة  نواحي 
باخلط  وتلتزم  الأ�صيلة،  والقومية  الوطنية  والرتبية  والإ�صالمي 
الوطني امل�صتند اىل وحدة ال�صعب" وقد األقت هذه املادة م�صوؤولية 
كبرية على الكليات الأهلية، ومعنى هذا ان الكليات الأهلية ميكن 
وح�صب،  الر�صمية  للكليات  الر�صمية  للكليات  رديفًا  لتكون  اأن 
واإمنا تكون قدوة وحافزاً فهل جنحت هذه الكليات يف حتمل هذه 

امل�صوؤولية.
مدير التعليم الأهلي 

ان  العايل  التعليم  مدير  كاظم(  )فرحان  الدكتور  اأو�صح  بينما 
العايل  التعليم  وزارة  بها  قامت  التي  الخرية  الجراءات  هذه 
على  الوقوف  اجل  من  ادراية  اجراءات  هي  الأهلي  التعليم  ق�صم 
املوافقات وامل�صتم�صكات ال�صولية التي ح�صلت عليها اجلامعات 
اق�صام جديدة وهناك خماطبات فعال  للموافقة يف فتح  الأهلية 
متت مع بع�س الكليات التي مل حت�صل على موافقة لفتح اق�صام 
جديدة �صوف حتل يف ال�صابيع القادمة ولن يكون هناك اي �رشر 
للطالب ، وبالعك�س فان ما يح�صل هو من اجل �صمان حقوقهم 

العلمية واملالية .

كان مقهى "اأم ال�صباع" الذي يتو�صط �صوقا �صعبية 
يف منطقة الب�رشة القدمية، ملتقى للنخبة ومنتدى 
عند  الأدبية  واحلوارات  ال�صيا�صية  للنقا�صات 
افتتاحه قبل 86 عاما، وعلى اأرائكه امل�صنوعة من 
جريد النخيل جل�س الكثري من اأدباء و�صعراء وفناين 
اليوم  لكنه  الب�رشة،  واأعيان  ووجهاء  و�صيا�صيي 
ي�صارع البقاء بعد اأن تقل�صت م�صاحته اىل اأقل من 
بب�صائعهم،  املتجولون  الباعة  وحا�رشه  الن�صف، 
على  وامل�صنني  املتقاعدين  بع�س  اإ�رشار  ل  ولو 
اأبواب  اأغلقت  كما  الأبد  اىل  لأغلق  املقهى  ارتياد 

معظم املقاهي الرتاثية يف املحافظة.
يف  احل�صني  عبد  يا�رش  املقهى  �صاحب  ويقول 
"املقهى اكت�صب ا�صمه  اإن  ال�صومرية نيوز،  لـ  حديث 
اأبي�صني  1931 من متثالني  تاأ�صي�صه يف عام  منذ 
لأ�صدين كانا من�صوبني يف حديقة عامة كانت تقع 
ال�صوق،  تو�صعة  عند  رفعا  لكنهما  املقهى،  مقابل 
وعيادات  لل�صيارات،  مراأب  اىل  حتولت  واحلديقة 
لبيع  حمال  اأ�صبحت  املقهى  من  القريبة  الأطباء 
حتى  ظل  "املقهى  اأن  مبينا  والفواكه"،  اخل�صار 
اأواخر ال�صبعينيات حمافظا على م�صاحته وت�صميمه 
منه  م�صاحة  ا�صتقطاع  مت  اأعوام  قبل  ولكن  القدمي، 
لإن�صاء حمال جتارية، كما كانت العديد من الأرائك 
اخل�صبية موجودة خارج املقهى قبل اأن ترفع وحتل 

حملها ب�صائع الباعة املتجولني".
املقهى  رواد  "معظم  اأن  اىل  احل�صني  عبد  وي�صري 
الذين  وامل�صنني  املتقاعدين  من  هم  احلاليني 

للتوا�صل  لهم  ملتقى  املكان  من  يتخذون 
ويلعبون  الرنجيلة  يدخنون  حيث  الجتماعي، 
للبلد"،  العامة  ال�صوؤون  عن  ويتحدثون  )الدومينو( 
قدمه  من  لي�س  �صهرته  اكت�صب  "املقهى  اأن  معتربا 
القدامى هم  مرتاديه  من  الكثري  لأن  وامنا  فح�صب، 
ال�صخ�صيات الجتماعية وال�صيا�صية والتجارية  من 
الب�رشة  اأمني  �صندوق  مثل  البارزة،  والريا�صية 
ب�صبب  وا�صعة  �صهرة  حقق  الذي  اأفندي  �صربي 
وكذلك  املالية،  �صديقة  للمطربة  )الأفندي(  اأغنية 
يف  )الب�رشة  كتاب  موؤلف  البازي  حامد  املوؤرخ 
دوخي  عو�س  الكويتي  واملطرب  املظلمة(،  الفرتة 
الذي كان يرتدد على الب�رشة حلني وفاته يف عام 

."1979
مل يزل املذياع القدمي الذي ينتمي اىل الثالثينيات 
اأن كان  اأحد رفوف املقهى، بعد  يقبع �صامتا على 
يف زمن م�صى ي�صكل ميزة تناف�صية قوية للمقهى، 
فلي�صت كل املقاهي كانت قادرة على اقتناء جهاز 
يتطلب  وت�صغيله  باهظا  �صعره  كان  حني  مثله 
توجد  املذياع  من  وبالقرب  ر�صميا،  ترخي�صا 
الربازيل  ملنتخبي  اجلدار  على  معلقتان  �صورتان 
والرجنتني تعود اىل عام 1998، ورمبا ذلك يعني 
يف  يلتقون  كانوا  الذين  الريا�صيني  امل�صجعني  ان 
املقهى قد هجروه يف ذلك العام، وبذلك خلى املقهى 
للمتقاعدين الذين يكاد ل يرتاده �صواهم، وعادة ما 
يخو�صون نقا�صات وحوارات كثريا ما يطغى عليها 

اجلانب ال�صيا�صي وتنتهي بنكات ولعنات.

وبح�صب اأحد رواد املقهى احلاج ح�صني عبد اهلل، فاإن 
ال�صن  اأعوام املتقاعدين وكبار  "املقهى يجذب منذ 
"املقهى  اأن  اىل  لفتا  منها"،  القريبة  املناطق  من 
املقاهي  من  ما  يوم  يف  كان  قدميا  يبدو  الذي 
لعبة  تعرف  مل  الب�رشة  اأن  بحيث  الفخمة،  احلديثة 
كان  عندما  ال�صباع  اأم  خالل  من  اإل  )البلياردو( 
كان  الذي  ال�صوربة  اأبو  الوهاب  عبد  اإدارته  يتوىل 
امللكي،  العهد  خالل  ال�صتقالل  حزب  اىل  ينتمي 

وجعل من املقهى منطلقا لن�رش اأفكار احلزب".
وي�صيف عبد اهلل اأن "املقهى يبدو مهددا بالإغالق 
ا�صتغرب  ولن  منه،  اقت�صادية  جدوى  وجود  لعدم 
يوما اإذا اكت�صفت وجود حمال جديدة لبيع الطر�صي 
ال�صباع  "اأم  اأن  معتربا  موقعه"،  يف  اخل�صار  اأو 
يتمتع  فهو  الب�رشة  يف  مقهى  اأقدم  باعتباره 
بخ�صو�صية تراثية، ولذلك يفرت�س اأن يحظى ب�صيء 

من الهتمام احلكومي ليبقى وي�صتمر".
يذكر اأن الب�رشة كانت ت�صتهر بكرثة املقاهي التي 
كانت ت�صاهم يف تغذية وتن�صيط احلراك الجتماعي 
املقاهي  ومعظم  املدينة،  يف  وال�صيا�صي  والثقايف 
تبقى  وما  الندثار،  وطواها  الزمن  لفظها  القدمية 
انت�صار املقاهي احلديثة  اأمام  البقاء  منها ي�صارع 
خالل  تعر�صت  والتي  ال�صباب،  عليها  يقبل  التي 
هجمات  اىل  منها  العديد   2016 املا�صي  العام 
بعبوات نا�صفة وقنابل �صوتية، لكن تلك العتداءات 
مل حتد من انت�صارها الوا�صع اأو تقلل من الإقبال على 

ارتيادها.

هو َمـجـيـد لطيف جا�صم حممد ح�صني ا�صماعيل �صالل القي�صي من 
ع�صرية الكرخية التي تقطن منذ القدم �صواحي نهر مهروت كنعان 
بعقوبة  نواحي  اإحــدى  كنعان  و  ديــاىل  نهر  من  ترعة  ومهروت 
و�صهامتها  و�صخائها  باإبائها  التعريف  عن  غنية  قي�س  قبيلة  و   ،
واأرومتها واأ�صالتها العربية فقد اأجنبت كثري من ال�صعراء والدباء 
والكتاب والقادة امليامني اأمثال عامر بن الطفيل و مالعب ال�صنة 
يف الع�رش اجلاهلي وال�صحابي اجلليل مالك ال�صرت �صاحب المام 

علي عليه ال�صالم ويف هذه القبيلة قال ال�صاعر املتنبي :
و عوار لوامع دينها احلل                        و لكن زيها الحرام

كتبت يف �صحائف املجد ب�صم  ثم قي�س وبعد قي�س ال�صالم.
اإحدى  ال�صيخ  باب  حملة  يف   1930 �صنة  بغداد  يف  ال�صاعر  ولد 
املحلة  تقطن هذه  عائلة كبرية  ، من  بغداد  الر�صافة يف  حمالت 
منذ زمن طويل وتعرف عائلته ب ) بيت جا�صم املحمد ( الكرخي 
�صبل  البو  حملة  اىل  ال�صاعر  والد  اأنتقل   1934 عام  ويف  القي�صي 
حيث ي�صكن هناك اأخواله من ع�صرية الكروية القي�صية حيث تنحدر 
بن  النجم  اإبراهيم   ( بيت  وُهم  الكروية  بيَكات  من  ال�صاعر  والدة 
حممد بيك بن المري عبداهلل بن المري بايزيد بن المري نا�رش بن 
المري ح�صني بن المري حازم ( وهم من روؤ�صاء الكروية ال�صليني 
اأبيه يف  تركها ملرافقة  لكنه  القراءة  لتعلم  الكّتاب  اأبوه  واأدخله   .
عمله ) البناء ( وا�صتطاع فيما بعد تعلم القراءة والكتابة على يد 

اأ�صدقاء اأبيه.
تتلمذ ال�صاعر على يد والده الذي كان يقول ال�صعر اإرجتازاً ، حيث 
كانت له ق�صيدة مرجتزة يف مدح رئي�س ع�صرية الكرخية ) خميرب 
مرهج الكرخي القي�صي ( اأثناء اإ�صرتاك الع�صرية يف ثورة الع�رشين 

حيث قام بال�صيطرة على مدينة بعقوبة مع اأفراد 
�صنكر للطوب ايحطونه خميرب ربـعه ينـادونه  

خلد ا�صمه ابطيب اعماله حي خميرب حي افعاله  
ثار وكل قومه اياأيدونه لبالده ايريد ا�صتقالله  

والبوذية  النايل  اأبيات  الكــرب  واأخيه  ــده  وال من  ي�صمع  وكــان 
واملوال وبذلك تكونت عنده ملكة النظم .

مهنته  يف  والده  يجاري  اأن  القي�صي  لطيف  ال�صاعرجميد  ا�صتطاع 
بالـبـنـاء  يلقب  اأ�صبح  ولهذا  التا�صعة  يتجاوز  ل  وعمره  ال�صاقة 
ويفاخر بهذا اللقب الذي يدل على القوة واملهارة ومع هذا العمل 
املنهك مل يفارق نظم ال�صعر ومل ين�صغل عنه وكثرياً ما كان ي�صف 

التعب الذي يالقيه اإذ قال يف اإحدى ق�صائده يف �صنة 1946 :
عمرك �صـكم عاي�س ي�صاغول الطني  

دوم بظلم م�صغول بالك كل حني  
وتريد منك عـيلتك مهموك دوم بعي�صتك  

ظل انحب وجر ونني وانته �صعيفة حالتك  
...... وا�صبع هظم  

طلبة جامعات غير معترف بها: مستقبلنا إلى زوال
بغداد ــ متابعة

 2017/2/28 يوم  ح�صل  ما  على  كثرية  �صاعات  م�صت   
او  الطلبة  �صواء من  ال�صخا�س  اعتداء عدد من  وا�صط من  يف 
واخذ  اجلامعة  اىل  ذهب  عندما  الوزراء  رئي�س  على  غريهم 
العتداء �صكل ا�صتخدام قناين املاء واحلجارة وو�صائل اخرى 
مع املناداة بالفاظ ت�صكل اهانة لرمز الدولة الد�صتوري وهو 
رئي�س الوزراء كما قررت ذلك املادة )78( من الد�صتور والتي 
الن  واىل  الدولة  عن  امل�صوؤولة  الوىل  ال�صخ�صية  جعلته 
ما  باتخاذ  يتعلق  مبا  وا�صط  جامعة  من  اجراء  اي  ي�صدر  مل 
ان  باعتبار   1988 ل�صنة  العايل  التعليم  وزارة  قانون  قرره 
العايل والتعليمات  التعليم  هذه اجلامعة من جامعات وزارة 
�صلطة  اجلامعة  متنح  والتي  القانون  هذا  مبوجب  ال�صادرة 
من  الف�صل  حد  اىل  ت�صل  عديدة  بعقوبات  الطالب  معاقبة 
املتهم  ال�صخ�س  من  الفعل  هذا  �صدور  ثبوت  بعد  الدرا�صة 
بذلك ل �صيما وان احلادثة مت ت�صويرها وان مواقع الفي�صبوك 
وا�صحة بتحديد من حر�س او دفع على ارتكاب هذه الفعال 
كذلك فان على اجلهات المنية يف هذه املحافظة اتخاذ ما 
يلزم با�صتح�صال موافقة حمكمة التحقيق املخت�صة لتوقيف 
ان  ذلك  الفعال  هذه  بارتكاب  اتهم  من  على  القب�س  والقاء 
رقم  العقوبات  قانون  يف  وردت  جرائم  ت�صكل  الفعال  هذه 
النظامية  بالهيئات  املا�صة  كاجلرائم   1969 ل�صنة   )111(
عند  العقوبة  ي�صدد  القانون  وان  خا�صة  العتداء  وجرائم 
اثناء  عامة  بخدمة  املكلف  او  املوظف  على  العتداء  وقوع 
رئي�س  لن  ذلك  ب�صبب  او  خدمة  او  وظيفته  واجبات  تاأدية 
الوزراء ذهب اىل هناك لغرا�س اخلدمة تتمثل يف عقد جل�صة 
التاخر يف  او  جمل�س الوزراء يف وا�صط اما التوقف او الرتدد 
يف  المنية  الجهزة  ومن  وا�صط  جامعة  من  القانون  تطبيق 
ان  ذلك  العقاب  لطائلة  يخ�صع  فعال  ي�صكل  وا�صط  حمافظة 
التظاهر وان كان حقا د�صتوريا قره الد�صتور يف املادة )38( 
وما بعدها فان هذا احلق �صانه �صان اي حق اخر غري مطلق 
وامنا مقيد وغري �صامل وامنا جمزاأ وغري عام وامنا خم�ص�س 
ي�رش  مل  ما  حر  مواطن  كل  ان  الد�صتورية  املبادئ  من  اذ 
والقانون  ال�رشيعة  وان  مطلقة  مف�صدة  املطلقة  احلرية  وان 
بال�صكل  احلق  ا�صتعمال  يف  التع�صف  متنع  الد�صتور  وقبلهما 
القانون املدين اذ يعترب من  ال�صابعة من  الذي حددته املادة 
ا�صتعمل احلق متع�صفا فيه خا�صعا للجزاءات خا�صة اذا كان 
غري  م�صالح  حتقيق  اىل  او  بالغري  ال�رشار  اىل  يوؤدي  احلق 
م�رشوعة او ان ال�رشر يرتتب عليه من اكرث من ممار�صة هذا 
احلق وكما قال الفيل�صوف اللورد )اكنت( النكليزي بان اكرث 
املجتمعات حرية هي اكرث املجتمعات التزاما وم�صوؤولية وما 
ح�صل يف وا�صط من بع�س الطالب �صد رئي�س الوزراء يخالف 
اىل  تعر�س  فعل  هذا  وان  خا�صة  والقانون  الد�صتور  احكام 
ال�صتهجان والرف�س من جهات عديدة لكن يف جميع الحوال 
كما  فالقانون  القانون  تطبيق  يف  املبادرة  �رشعة  من  بد  ل 
يقال يزع اهلل يف ال�صلطان ما مل يزع يف القران وان القانون 

بدون عقوبات كالذئب بال ا�صنان .

مبدعون من أقدم مقهى في البصرة يصارع البقاء بعد فقدان أكثر من نصف مساحته
مجيد لطيف القيسي 

في واسط ال بد من 
تطبيق القانون 

طارق حرب 

أقالم حرة

اأو منتج تتميز بها عن غريها،  لكل حمافظة عراقية �صناعة 
ا�صتهرت  وكما  احللويات،  �صناعة  يف  خ�صو�صية  وملي�صان 
هذه املحافظة بحلوى "اخلريط" واأكرب م�صنع لإنتاج ال�صكر، 
واكبت اجلديد يف عامل �صناعة احللويات وحيثما نظرت يف 
امل�صنعة  واملعجنات  احللوى  اأنواع  خمتلف  جتد  اأ�صواقها 
حمليًا.جتولنا بني حمال بيع احللويات ملعرفة املزيد عن هذه 

ال�صناعة واآراء املواطنني بها.
مركز  العمارة،  مدنية  اأهايل  من  عامًا(،   42( �صعيد  اأحمد 
حمافظة مي�صان، يوؤكد اأنه ل يعود اإىل املنزل "اإل واأنا اأحمل 
جميل،  ومذاق  وطعم  خا�صة  نكهة  لها  التي  احللويات  معي 

فهذه �صناعة يتقنها املي�صانيون".
اأما حيدر احل�صني )39 عامًا(، فيبني "على الرغم من ارتفاع 
اأ�صعار احللويات اإل اأن الإقبال على �رشائها كبري ملا تتميز به 

من جودة ونكهة".
الكبري  املجر  ق�صاء  اأهايل  من  عامًا(،   32( البهاديل  فرا�س 
مدينة  يق�صد  اأنه  يقول  العمارة(،  مدينة  جنوب  كم   30(
"احللويات  اأن  اإىل  ال�صبب  عازيًا  احللويات،  ل�رشاء  العمارة 
متميزة  اأنها  اإل  مرتفعة  اأ�صعارها  اأن  رغم  املدينة  مركز  من 
احلر  بالدهن  م�صنوعة  واأنها  خا�صة  اإليها،  ال�صفر  وت�صتحق 

اخلال�س".
و�صط  يف  حلويات  حمل  �صحاب  عامًا(،   36( احلمداين  اأحمد 
بالقول  احللويات  اأ�صعار  ارتفاع  �صبب  يبني  العمارة،  مدينة 
طحني  هي  احللويات  �صناعة  يف  تدخل  التي  املواد  "اأهم 
)ال�صفر( الإماراتي والن�صاأ والبي�س ال�صكر والف�صتق واملطيبات 

والدهن احلر، واأغلب هذه املواد مرتفعة الأ�صعار".
مو�صي  ب�صكل  ترتفع  احللويات  �صناعة  "مواد  اأن  اإىل  ويلفت 
وخا�صة قبيل �صهر رم�صان وخالله ويف الأعياد واملنا�صبات، 

ما ي�صطرنا اإىل رفع الأ�صعار لتحقيق هام�س ربح ب�صيط".
ال�صيف  مو�صم  "يف  احلمداين  فيقول  الزبائن  اإقبال  عن  اأما 
التي جتعل  احلر  ب�صبب موجات  ن�صبيًا  الإقبال يكون �صعيفًا 
نحو  والجتاه  احللويات  �رشاء  عن  ما  نوعا  يعزفون  النا�س 
الع�صائر املربدة، لكن رغم هذا كله فالزبائن ل ينقطعون عن 

ال�رشاء".
امل�صتخرجة  "اخلريط"  بحلوى  مي�صان  حمافظة  وت�صتهر 
املحافظة  اأهوار  يف  بكرثة  املنت�رشة  ال�صكري  الق�صب  من 

واأرا�صيها.

حلويات العمارة تفقد زبائنها 

المواطن و المسؤول
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