
اأ�سبح ال�سغل ال�ساغل لبع�ض ال�سباب تبديل ال�سيارة، الهاتف 
تعد  ومل  املالب�ض.  ال�سم�سية،  النظارة  اليد،  �ساعة  النقال، 
التجارية  العالمات  خ�سو�سًا  اجلديد،  اقتناء  يف  الرغبة 
�سقف  يالم�ض  هو�سًا  اأ�سبحت  واإمنا  حلاجة  تلبية  العاملية 
ال�سباب،  من  بها  باأ�ض  ال  فئة  اأ�ساب  مر�سًا  .كاأّن  املر�ض 
اأمام حبهم يف  عائقًا  تعد  الباهظة مل  االأ�سياء  اأثمان  حتى 
ال  والتغيري  ال�رشاء  هو�ض  كان  واإذا  جديد،  هو  ما  كل  متلك 
يقت�رش على فئة عمرية معينة، اإال اأّن ال�سباب من اجلن�سني 
هم الفئة االأكرب، وال�سوؤال هنا: هل الرغبة يف اقتناء اجلديد 
وراءها احتياج حقيقي، اأم اإنها فقط حب يف املظاهر ورغبة 

يف التباهي؟.
الطبيعي  "من  يقول  ال�سيدلة  كلية  يف  طالب  �سامي/  علي 
بو�سفي �سابًا اأحب الظهور، الأن مظهري جزء من �سخ�سيتي، 
مع  بالقيا�ض  هذا  اجلانب،  هذا  يف  معتدل  اأنني  اأظن  ولكن 
بال�رشاء  حقيقي  هو�ض  لديهم  �سبابًا  اأعرف  فاأنا  غريي، 
يتناف�سون  وهم  املعروفة،  التجارية  العالمات  وخ�سو�سًا 
فيما بينهم القتنائها!".ويعرب علي عن وجهة نظره "اأظن اأّن 
امل�ساألة مرتبطة اإىل حد ما بالرتبية، ف�ساحب هذا ال�سلوك 
طبع  فهو  االأمور،  بهذه  تهتم  اأ�رشة  اإىل  ينتمي  ما  غالبًا 
مكت�سب من خالل اأ�سلوب الرتبية، ولكن كثريين من ال�سباب 
ي�سرتون ما يحتاجون اإليه بال مبالغة، واإذا اأعجبهم �سيء ما 
وتوافر ثمنه فاإنهم ي�سرتونه واإذا مل يتوافر فلي�ض يف االأمر 

م�سكلة".
لكن هذا التناف�ض مع التفاوت يف امل�ستوى والقدرة املالية 
ما  هذا  وم�سكالت،  �رشاعات  يخلق  اأن  ميكن  ال�سباب،  بني 
توؤكده هبة علي طالبة يف كلية االإعالم من خالل ما تراه 
وتعرفه عن زميالتها و�سديقاتها "نعم ممكن جّداً، وحتدث 
ال  من  جهة  من  �سواء  نف�سية،  اأزمات  واأحيانًا  م�سكالت، 
اإمكاناتهّن ال ت�سمح بذلك،  االأخريات الأن  ي�ستطعن جماراة 

اأو من لديهّن اأهل مقتدرون يلبون كل طلباتهّن".
�رشاء  على  والتناف�ض  باملظاهر  االهتمام  اأّن  هبه  وتو�سح 
التي ال  للبنت،  اأحيانًا  االأ�سواق ي�سبب  التي تنزل  املنتجات 
متلك القدرة املالية الكافية القتنائها، اأزمة نف�سية و�سعوراً 
بالنق�ض بني زميالتها، "الفتيات اللواتي لديهّن القدرة على 
ال�رشاء ي�سبح لديهّن نهم غريب، فكلما قراأن اإعالنًا عن جهاز 
جديد اأو نوع عطر مثال يهرعن اإىل �رشائه، واأحيانًا ي�ستجيب 
امل�سكلة،  تبداأ  وهنا  يرف�سون،  قد  لكنهم  لرغباتهّن  االأهل 
مع  م�سكالت  افتعلن  اأنهّن  زميالتي  بع�ض  من  اأ�سمع  فاأنا 

والداتهّن من اأجل �رشاء منتج جديد يرغنب فيه".
وفيما ي�سبه االعرتاف قالت زميلتها مروة "اأظن اأّن البنات 
االك�س�سوارات  مثل  االأ�سياء،  بهذه  الفتيان  من  هو�سًا  اأكرث 
واملالب�ض والعطور الأّن الفتيات يحبنب التناف�ض بطبيعتهّن 
وخ�سو�سًا فيما يتعلق باملظهر وال�سكل، فكل بنت حتب اأن 
التي  التجارية  بالعالمات  وتتباهى  زميالتها  نظر  تلفت 
ت�سرتيها، وهذا طبع يف اأغلب الفتيات". زميلتها �سارة ه�سام 

توؤيد راأيها "اأعرف فتيات يبالغن يف االهتمام بهذا اجلانب، 
يعني اأّن البنت حتب اأن ت�سرتي االأ�سياء اجلديدة التي تراها 
فعلى  اأخرى،  اأ�سياء  ولو على ح�ساب  العر�ض،  واجهات  يف 
�سبيل املثال، اأخذت اإحدى زميالتي مبلغًا من والدتها على 
اأنها �سوف ت�سرتك يف دورة تقوية يف الكلية، الأّنها  اأ�سا�ض 
قراأت بامل�سادفة اإعالنًا عن عطر جديد يف اإحدى املجالت 

فا�سرتته، ومل ت�سرتك بالدورة!".
وتقول �سارة: عن نف�سي "اأميل اىل الب�ساطة، واإن كنت اأحب 
مثل كل فتاة االهتمام مبظهري ولكن يل وجهة نظر عملية 
اأ�سرتي كل جديد ينزل  اأن  يف هذا اجلانب، فامل�ساألة لي�ست 
ينا�سبني  اأختار ما  االأ�سواق ولكنها م�ساألة ذوق، حيث  اىل 
هذا  اأن  واأرى  مظهري،  متيز  اأحقق  ب�سيطة  وباإ�سافات 
تقتني  اأن  من  اأكرث  رمّبا  متفردة،  �سخ�سية  للبنت  يجعل 
ترى  فاإنها  جمال  رنني  اأما  الغالية".  االأ�سياء  من  الكثري 
اأن جمتمع البنات يعرف هذا النوع من املناف�سة "يف راأيي 

�سخ�سية  من  جزء  ولكنه  مناف�سة،  اأو  �رشاعًا  االأمر  لي�ض 
تقتني  واأن  الظهور بني زميالتها،  تتميز بحب  كاأن  البنت، 
الكماليات واالأجهزة احلديثة". وحتب رنني اقتناء كل جديد، 
مثل  معينة  والأ�سياء  جتارية  عالمة  ذا  كان  اإذا  "خ�سو�سًا 
احلقائب واالأحذية، واحلمد هلل فاإن اأ�رشتي توفر يل ما اأريده، 
ولكنني ل�ست مع املبالغة وحتويل االأمر اإىل هاج�ض، كما لو 

اأنني اإذا مل اأملك كل ما اأريد ف�ستكون نهاية العامل!".
الطالب  مو�سى،  حممد  تكلم  احليادية،  االآراء  عن  وبعيداً 
"لنكن  ال�سباب  منطق  عن  معرباً  االأعمال،  اإدارة  كلية  يف 
واقعيني، يف ظل كل ما يحيط بنا من منتجات مغرية من 
اأ�ستطيع  ال  �سخ�سيًا  اأنا  امتالكها،  يف  نرغب  اأن  الطبيعي 
جديد،  كل  اأ�سرتي  اأن  واأمتنى  املنتجات،  بع�ض  مقاومة 
عالمة  ذات  كانت  اإذا  اإال  بها  اأقتنع  ال  االأ�سياء  وبع�ض 
هذا  وقال:  حذائه  اإىل  "واأ�سار  كاالأحذية  معروفة  جتارية 
مثال عالمته التجارية معروفة، وثمنه ي�ساوي تقريبًا ع�رشة 

تقريبًا  منذ عامني  اأنتعله  ولكنني  العادي،  احلذاء  اأ�سعاف 
وجيِّد  غاٍل  الأّنه  اأخرى،  �سنوات  يبقى  اأن  وميكن  اأغريه  ومل 

فاأنا اأح�سبها من الناحية االقت�سادية، الغايل ثمنه فيه".
يف عامل التقنيات احلديثة جند هو�سًا من نوع خا�ض اأكرث 
امتالك كل ما هو جديد  الرغبة يف  بالع�رش، وهو  ارتباطًا 
احلاج،  اأحمد  وغريها.  اآلية  وحوا�سب  متحركة  هواتف  من 
بالهواتف  اإال  اأهتم  ال  "�سخ�سيًا  معمارية،  هند�سة  طالب 
اأ�ستطيع مقاومة اأي نوع جديد  املحمولة، فاأنا ب�رشاحة ال 
يحمل موا�سفات اإ�سافية، واأي هاتف اأ�سرتيه ال يبقى معي 
اأكرث من ب�سعة اأ�سهر يف اأغلب االأحيان ثم اأبدله وهو بحالته 
البائع باأقل  الغالب ي�سرتيه  الفرق، ويف  بنوع جديد واأدفع 
نزول  واأّنه عند  به، خا�سة  ا�سرتيته  الذي  ال�سعر  من ن�سف 

الت�ساميم اجلديدة يف ال�سوق يهبط �سعر القدمي!".
بني  املحمول  هاتفها  تغري  اأن  اأي�سًا  حتب  مرام  �سقيقته 
حني واآخر "تغريني الت�ساميم احلديثة واإمكانياتها، ولكني 
ل�ست مثل �سقيقي فهو فعال لديه هو�ض باالأجهزة احلديثة، 
مثاًل خالل عامني غري  فهو  يقول،  الهواتف كما  فقط  لي�ض 
بالهاتف  فاأحتفظ  اأنا  اأما  مرات،  ثالث  املحمول  حا�سوبه 
اجلديد  "اقتناء  اأحمد  اأعوام".قاطعها  ثالثة  منذ  نف�سه 
يف  متعة  تعادلها  ال  متعة  احلديثة  االأجهزة  وخ�سو�سًا 
من  عدد  هذا  يف  وي�ساركني  االأقل،  يف  يل  بالن�سبة  احلياة 
كان  االأمر،  والديهما من  ماذا عن موقف  اأ�سدقائي".ولكن 
االأحيان  اأغلب  اأواجه بالرف�ض، ولكن يف  "اأحيانًا  اأحمد  رد 

اأجنح يف اإقناعهما".
ال  جميعهم  وهل  االآباء،  موقف  حول  الت�ساوؤل  ويثور 
اأب  نا�رش،  �سامي  اأبنائهم؟  طلبات  مقاومة  ي�ستطيعون 
كل  يف  لي�ض  طبعًا  "ال  اأبناء  وثالثة  بنت  اأوالد،  الأربعة 
االأحوال، فمن غري الطبيعي اأنني كلما طلب ابني طلبا األبيه 
الرتبوية، يجب  الناحية  املادية وال من  الناحية  له، ال من 
كاأب اأن اأقدر مدى �رشورة هذا ال�سيء بالن�سبة له، فاإذا كان 

مهما ا�سرتيته".
اأما اإذا كان يريده فقط من اأجل املظاهر اأو تقليد زمالئه فال 
التم�سك  على  واأ�سجعه  اأ�رشه  فاأنا  اأفعل  لو  الأنني  اأ�ستجيب 
الع�رش  متطلبات  عن  نا�رش  وحتدث  الفارغة".  باملظاهر 
"نعي�ض يف ع�رش كل ما فيه يدعو اىل اال�ستهالك لذا علينا 
كاآباء اأن نكون قدوة، فاإذا راآين ابني اأغري هاتفي املحمول 
كل ب�سعة اأ�سهر فمن الطبيعي اأن يفعل مثلي!". زوجته كوثر 
لبيب قالت من ناحيتها "ال اأ�سجع اأبداً على اال�ستجابة لكل 
اأ�ستجيب  اأن  على  حري�سة  اأنا  وبالعك�ض  االأوالد،  طلبات 
�رشهني  ي�سبحوا  اأن  اأريدهم  فال  اأحيانًا  واأرف�ض  اأحيانًا 
ويتعودوا على اأن يح�سلوا على كل ما يريدون، الأّن احلياة 
ال تدوم على حال واأريدهم اأن يعتادوا على القناعة".وقالت 
عن وجود االأجهزة احلديثة والعالمات التجارية التي تتغري 
كل �ساعة "نحن يف ماأزق، لي�ض ماديا فقط ولكن من ناحية 
عما  النظر  ب�رشف  ابنتي  اأو  ابني  اأقنع  فاأنا  اأي�سًا  الرتبية 
يرغبان فيه من دون اأن ي�سعرا باأنني اأتعمد حرمانهما من 

�سيء، وهذا لي�ض �سهاًل".

بغدادية  حوادث  باب  ويف  بغداديات  �سل�سلة  يف 
بغداد  عرفتها  نادرة  واقعة  عن  حما�رشة  لنا  كانت 
يف بداية القرن الثامن ع�رش عندما تزوج وايل بغداد 
 1704 �سنة  من  بغداد  حكم  الذي  با�سا  �سليمان 
خاتون  عادلة  ال�سيدة  البغدادية   1723 �سنة  اىل 
طيلة  التحكمية  الزوجة  ب�رشوط  الزوج  هذا  والتزم 
تتحكم  عادلة خاتون  كانت  اذ  وفاته  حياته وحتى 
لذلك  انقياد  كل  لها  ينقاد  وهو  ال�سغري  كاالبن  به 
من  الرغم  على  ثانية  زوجة  من  الزواج  من  منعته 
ان  من  الرغم  وعلى  بنتا  او  ولدا  له  تنجب  مل  انها 
والة بغداد اعتادوا الزواج من اكرث من زوجة طاملا 
ان الدين اباح ذلك، كذلك فان ال�سيدة عادلة خاتون 
يف  جارية  اية  وجود  عدم  زوجها  على  ا�سرتطت 
اي  ويف  بغداد  يف  احلكم  ق�رش  اي  البا�سوية  ق�رش 
يف  تتدخل  كانت  عندما  ذلك  وزاد  به  يحل  مكان 
قطعة  اعتربت  انها  فمثال  واالدارة  وال�سلطة  احلكم 
القما�ض التي تقدمها كهدية لالخرين كغطاء للراأ�ض 
ومتنحها  بـ)الع�سابة(  ت�سمى  والتي  بالعمامة  ا�سبه 
ملوظفي الوالية وغريهم مبثابة ان من يرتديها مقرر 
له عطف احلاكم وعطف منها بحيث انه من املقربني 
ان  من  الرغم  على  الوايل  ولزوجة  والوايل  لل�سلطان 
واكرثهم  بغداد  والة  ا�سجع  من  هو  با�سا  �سليمان 
بطولة لذلك كان ي�سميه اهل بغداد باال�سد وابي الليل 
وابي �سمرة ودوا�ض الليل اي الذي يقوم مبهامه ليال 

باعتبار ان ال�سجاعة هي �سجاعة ليل ولي�ست �سجاعة 
نهار تقديرا واحرتاما له من اهل بغداد ول�سجاعته ال 
�سيما وان اهل بغداد هم الذين �ساعدوه على الو�سول 
اىل من�سب وايل بغداد بعد ا�سطراب االمن يف بغداد 
اهل  ويذكر  با�سا،  �سليمان  هو  منقذهم  ان  ووجدوا 
بع�ض  نهب  من  متكنت  الع�سابات  احدى  ان  بغداد 
اموال بغداد وهربت اىل دم�سق فتبعهم الوايل �سليمان 
اىل هناك ونهب منهم ا�سعاف، ا�سعاف ما نهبوا من 
با�سا  �سليمان  الوايل  زوجة  خاتون  وعادلة  بغداد، 
ان�ساأ  الذي  با�سا  ح�سن  امل�سهور  بغداد  وايل  حفيدة 
با�سا  ح�سن  جديد  حملة  املعروفة  البغدادية  املحلة 
وزير  من�سب  على  ح�سل  والذي  بغداد  ر�سافة  يف 
يف الدولة العثمانية وهي ابنة الوايل احمد با�سا ابن 
ح�سن با�سا �ساحبة اخلريات والتي ما زال جامعها 
جامع عادلة خاتون بالقرب من مدينة الطب عامراً 
وما زالت قطعة االر�ض التي اوقفتها يف �سارع النهر 
ال�سخ�سية يف  االحوال  م�سغولة من حمكمة  للق�ساة 
ا�سله  خاتون  عادلة  زوج  با�سا  و�سليمان  الر�سافة 
من دولة جورجيا وكان مملوكا �ساأنه �ساأن املماليك 
والوايل  با�سا  ح�سن  كالوايل  بغداد  حكموا  الذين 
مماليك  من  كان  با�سا  �سليمان  ان  ذلك  با�سا  احمد 
والد عادلة خاتون اي من مماليك الوايل احمد با�سا 
باال�سطورة  ا�سبه  خاتون  عادلة  من  زواجه  وق�سة 
اال�سود  ب�سيد  �سغوفا  كان  با�سا  احمد  ان  ذلك 
�ساهد  ان  مرة  وح�سل  منها  الكثري  وقتل  وا�سطاد 
اال�سد  فهم  انك�رش  الرمح  ولكن  بالرمح  ا�سدا ف�رشبه 

�سليمان  اململوك  فتقدم  افرتا�سه  يريد  الوايل  على 
موت  من  الوايل  وانقاذ  اال�سد  قتل  من  ومتكن  با�سا 
حمقق وهنا قرر الوايل ان تكون ابنته عادلة خاتون 
على  ومكافاأة  ل�سجاعته  �سليمان  للمملوك  زوجة 
انقاذ حياة ابيها وابتداأ �سليمان با�سا حياته بوظيفة 
ب�سيطة يف بغداد وتدرج اىل وظيفة خازن لبيت مال 
بعد  الثاين  املن�سب  اي  الكهية  وظيفة  واىل  الوالية 
من�سب وايل بغداد كالوزير لل�سلطان العثماين وكان 
وبعد  مطالبهم  ق�ساء  يف  اليه  يهرعون  بغداد  اهل 
وفاة الوايل بعث ال�سلطان العثماين واليا على بغداد 
بغداد  وايل  ولكن  الب�رشة  اىل  با�سا  �سليمان  وابعد 
ا�ستهزاء  حمل  كان  العثماين  ال�سلطان  عينه  الذي 
اهل بغداد ب�سبب �سعفه وكرثة ال�سكاوى منه وعجزه 
عن ادارة بغداد وهنا �سار �سليمان با�سا بجي�سه من 
ال�سلطان  امر  من  الرغم  وعلى  بغداد  نحو  الب�رشة 
لكنه  الب�رشة  اىل  بالرجوع  له  العثماين  �سليمان 
ا�ستمر بامل�سري اىل بغداد ومل ي�ستطع حاكم الديوانية 
بغداد  اىل  وو�سل  بوجهه  الوقوف  من  احللة  وحاكم 
وهرب منها وايل بغداد الذي عينه ال�سلطان، وقابله 
اهل بغداد بال�رشور وحكم مدة جيدة يف بغداد لكنه 
كان يعاب عليه حتكم زوجته عادلة خاتون وانقياده 
لها كل االنقياد حيث كانت متهورة �سليطة وحددت 
يوما للنظر بال�سكاوى واملظامل يف حني ان ذلك من 
الوايل  زوجها  دفعت  انها  بل  ال  الوايل  اخت�سا�ض 
�سليمان با�سا اىل قتل زوج اختها احمد اغا باعتبار 

انه يروم الو�سول اىل ال�سلطة بداًل عنه .

تعّر�ض  ونــاقــد،  بــارز  �سيا�سي  ومعار�ض  معا�رش  عراقي  �ساعر 
منها  عوا�سم  عدة  يف  بعدها  عا�ض  العراق،  يف  و�ُسجن  للمالحقة 

بريوت ودم�سق ومدن اأوربية اخرى.
اإىل  ن�سبها  ينتهي  التي  النواب  عائلة  اإىل  القدمية  با�سوله  ينتمي 
االمام مو�سى الكاظم )عليه ال�سالم(. وهي اأ�رشة ثرية مهتمة بالفن 

واالأدب ولكن والده تعر�ض اإىل هزة مالية اأفقدته ثروته.
الواليات  الإحدى  اأ�سبح حاكمًا  الهند  اجداده يف  اأحد  ترحال  خالل 
فيها.. قاوم االإنكليز لدى احتاللهم للهند فنفي افراد العائلة، خارج 
درا�سته  اكمل   ،1934 عام  ولد  بغداد  ويف  العراق،  فاختاروا  الهند 
يف  امللكي  النظام  انهيار  وبعد  ببغداد.  االآداب  كلية  يف  اجلامعية 

العراق عام 1958 مت تعيينه مفت�سًا فنيًا يف وزارة الرتبية ببغداد.
يف عام 1963 ا�سطر اىل مغادرة العراق، بعد ا�ستداد التناف�ض بني 
القوميني وال�سيوعيني الذين تعر�سوا اإىل املالحقة واملراقبة ال�سديدة 
من قبل النظام احلاكم، فكان هروبه اإىل االأهواز عن طريق الب�رشة، 
القب�ض  األقت  )ال�سافاك(  االأيام  تلك  يف  االإيرانية  املخابرات  ان  اإال 
عليه وهو يف طريقه اإىل رو�سيا و�سلمته اإىل االأمن ال�سيا�سي العراقي، 
امل�ساعي  ان  اإال  باالإعدام،  هناك  الع�سكرية  املحكمة  عليه  فحكمت 
الق�سائي  اإىل تخفيف احلكم  اأدت  واأقاربه  اأهله  التي بذلها  احلميدة 
ال�سلمان  نقرة  وا�سمه  ال�سحراوي  �سجنه  ويف  املوؤبد.  ال�سجن  اإىل 
مدة  الق�سبان  وراء  اأم�سى  ال�سعودية-العراقية،  احلدود  من  القريب 

من الزمن ثم نقل اإىل �سجن )احللة( الواقع جنوب بغداد.
يف هذا ال�سجن قام مظفر النواب وجمموعة من ال�سجناء بحفر نفق 
من الزنزانة يوؤدي اإىل خارج اأ�سوار ال�سجن، وبعد هروبه املثري من 
ال�سجن توارى عن االأنظار يف بغداد، وظل خمتفيًا فيها ثم توجه اإىل 
اجلنوب )االأهوار(، وعا�ض مع الفالحني والب�سطاء نحو �سنة. ويف عام 
1969 �سدر عفو عن املعار�سني فرجع اإىل �سلك التعليم مرة ثانية. 
غادر بغداد اإىل بريوت يف البدء ومن ثم اإىل دم�سق، وراح يتنقل بني 
العوا�سم العربية واالأوروبية، وا�ستقر به املقام اأخرياً يف دم�سق. وقد 

عاد النواب اإىل العراق عام 2011. ومن اأ�سهر ق�سائده:
القد�ض عرو�ض عروبتنا

قمم قمم
ا�رشخ
الرباءة

�سوف نبكي غدا
يوم يف حمام امراأة

اأيام الع�سق
رحيل

جزر امللح
وتريات ليلية

ظاهرة تعلق الشاب بكل جديد.. حاجة فعلية أم هوس 
دعاء فاروق

 طارق حرب

على  لُتعلم  االممية  البنود  تنفيذ  يف  ال�سواد  نقاط  من  واحدة 
وجوه �سارقة مبت�سمة وهي لي�ست بغريبة عن واقعنا حينما 
نتذكر مثل �سعبي متداول يحمل يف طياته نف�ض املعنى لكنه 
اللفظ  وطريقة  وال�سعبية  الر�سمية  احلروف  برتتيب  يختلف 
ر�سيف  على  �سنتوقف  ولهذا  العراقي  ال�سارع  يف  املعتادة 
الذي  الل�ض  ال�سيارات لن�رشح من هو  املارة بعيداً عن زحام 
عام  يف  حدثت  انكليزية  ق�سة  متذكرين  �ساحكًا  يكون 
كاأ�ض  لنهائيات  م�سيف  كبلد  انكلرتا  اختريت  حينما   ١٩٦٦
فوزها  عن  نتج  ما  وهو  ال�سهري  وميبلي  ملعب  على  العامل 
الكاأ�ض  �رشقة  لتتم  تطورت  املفاجاأة  لكن  البطولة  بلقب 
ا�سبوع  العثور عليه قرب احدى جدران احلدائق بعد  ومن ثم 
�رشطة  مار�سته  الذي  التعبوي  االإنــذار  اثر  على  احلادثة  من 
لكنه  ال�ساأن  غريب  �ساحك  ل�ض  هو  اإذاً   ، يارد  ال�سكوتالند 
ميتاز بب�ساطة التفكري وب�ساطة الهدف الإن ما دار يف عقله هو 
اجتاه ريا�سي ال غري وما دمنا متوقفني على ر�سيف املارة 
اأود اعالمكم اأن الفكرة الب�سيطة تتطور ويدخل عليها التحديث 
حتى ت�سمل طبقات فكرية متعددة فقد تزامن مع ع�رش �رشقة 
كاأ�ض العامل يف انكلرتا اطالق اآلية �سنع احللوى باأفران الل�ض 
توؤكل  فاأحيانا  االأرا�سي  واغت�ساب  �رشاء  طريق  عن  الكاذب 
لتغرز  ب�سكني  ُتقطع  الغالب  ويف  جتارية  مبلعقة  االأرا�سي 
اأما يف عام ٢٠١٤ وبعد تاأ�سي�ض هيئة  ال�سوكة يف اح�سائها 
احل�سد ال�سعبي املن�سوية حتت كابينة القيادة العامة للقوات 
وال�رشطة  اجلي�ض  ب�سجاعة  املتكلله  واالنت�سارات  امل�سلحة 
الي�سال  اقرب  جعلهم  حتالف  لداع�ض  الداعمة  الدول  ا�س�ست 
رواد  حاولوا  هنا   ، وال�سالح  بالغذاء  املرتزقة  بتزويد  املوؤن 
ال�سناعة االإرهابية �رشقة الن�رش العراقي بعد اعالن التحالف 
لهم  وحتويله  الن�رش  اجتاه  تغيري  وحماولة  العراقي  ال�سعبي 
مما يجعل حتالفهم �ساخر لالآخرين ليطرح نف�سه على خ�سبة 
ــرات  االوب دار  يف  ال�سيناريوهات  جوائز  وي�رشق  امل�رشح 
يهداأ  ال  كونه  االأرباح  من  الكثري  �سيجني  بذلك  فهو  العاملية 
بتغطية  يقوم  روؤيته  متت  فاأن  االآخرين  جناح  ي�رشق  حتى 
�رشقته بابت�سامة ودودة وان مل تراه فهو �سارق ال حماله وال 
التاأين واحلكمة   ، عودة للمقتنى امل�رشوق اىل اح�سان وطنه 
ابطالنا  تخطيط  يف  عهدناه  ما  هو  ال�سليم  القرار  واتخاذ 
الن�رش  ج�رش  عبور  حتى  �سعبيا  وطنيا  تالحما  حققت  والتي 
والعمل على اإ�سافة دعائم خر�سانية الإطالة م�سافته وحتمله 
املاآزق واملحن فبعد مراجعتنا ملا �سبق ودجمة مع  حلمولة 
املتوفر احلايل نخرج مبعادلة دولية فحوى اأ�سطرها اأن الل�ض 
ال�ساحك لن يتوقف عن ال�رشقة بابت�سامة خادعة لكننا ملكنا 
عالجا ال�سرتجاع ما ُفقد لذى ال ميكن لهذا الل�ض اأن ينت�رش 
بعد ك�سف وباءه لكنه �سيبحث عن طرق جديدة ي�سنها �رشية 

ملمار�سة مهنته املعهودة .

مبدعون من سليمان باشا يحكم بغداد وزوجته عادلة خاتون تحكمه
مظفر النواب 

اللص الضاحك 

بسام القزويني 

أقالم حرة

اإن  نوري،  جالل  امل�سيحي،  الوقف  ديوان  يف  املوظف  قال 
"املقربة املوجودة يف  كني�سة ال�سيدة العذراء،  مت هدم اجلزء 
اال�ستثمار  لغر�ض  الكرمليني،  االباء  قبل  من  منها  االأكرب 
قالت  جهتها  من  املقربة".  حمل  يف  جتارية  حمال  وبناء 
املباين  "اغلب  اإن  عبا�ض  �سذى  املعمارية  املتخ�س�سة 
العذراء  ال�سيدة  كني�سة  فيها  مبا  االهمال  تعاين  الرتاثية 
مت  والتي  ال�سورجة  منطقة  يف  الالتينية  للطائفة  التابعة 
الكني�سة  "هذه  اأن  اىل  النظر  الفتة   ،"1876 عام  اإن�ساوؤها 
الكرملي ومت تهدميه  ان�ستا�ض  العالمة االأب  يوجد فيها قرب 

باال�سافة اىل قبتها التي ُهدمت من اخللف".

م/ مظلومية
املرقم  ال�سجل  ب�سحب  النزاهة  هيئة  قامت  عام  من  اكرث  منذ 
186 من مديرية الت�سجيل العقاري يف ق�ساء العزيزية بحجة 
تالعب املواطنني ببع�ض قطع االرا�سي ومل تعيده حتى االن ؛ 
وعلى الرغم من طول هذه املدة فاإننا نت�ساءل من معايل الوزير 
اي ذنب اقرتفه املواطن حتى تتعطل معامالتهم كل هذه املدة 
بالرغم من ان هيئة النزاهة ت�ستطيع ان تفرز املعامالت التي 
مت التالعب بها وتطلق معامالت املواطنني وعقاراتهم والذنب 
العزيزية  فاهايل   ، املواطن  ذنب  لي�ض  هو  االحوال  كل  يف 
ينا�سدون معايل الوزير بحل هذه امل�سكلة التي �سارت وكاأنها 
املدة من  املواطنون طيلة هذه  التي يعانيها  امل�ستحيالت  من 

املراجعات املريرة.

نحن لفيف من اهايل منطقة �سارع ال�سحة يف منطقة 
املوجودة  ال�سيطرة  ب�سبب  املعاناة  ا�سد  نعاين  ال�سعب 
املتعمد  التاخري  حيث  ال�سحة  �سارع  مدخل  يف 
للمواطنني وم�سايقتهم ف�سال عن ا�رشار افرادها على 
تعطيل ال�سيارات ب�سبب او من دون �سبب وهنا ناأمل من 
عمليات بغداد انهاء وجودها والتعوي�ض عنها ب�سيطرة 
ان  ..الغريب  بكاملها  ال�سعب  منطقة  بداية  يف  واحدة 
يف  وتزرعها  الكرخ  من  ال�سيطرات  ترفع  العمليات 

الر�سافة.

كنائس تأريخية في بغداد 
تتحول إلى محال تجارية 

إلى/ أنظار معالي وزير العدل 
المحترم

أنقذونا من سيطرة شارع 
الصحة ياعمليات بغداد

المواطن و المسؤول
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