
 مهن��ة �لند�فة و�ح��دة من تلك �ملهن �لت���ي بد�أت تلفظ 
�أنفا�صها �لأخرية، على �لرغم من �أنها تعد مهنة يتل�صق 

بها �لرت�ث، ويرتبط بها �رتباطًا وثيقًا.
وم��ع دخ��ول �لب�صائ��ع �مل�صت��وردة، م��ن �ملفرو�ص��ات 
و�لأقم�ص��ة، ل �صيم��ا �لرتكي��ة و�لإير�ني��ة و�ل�صيني��ة، 
�لت��ي غطت �حتياجات �ل�صوق، �ص��ار �لطلب للمنتجات 

�ملحلية �أقل كثري�ً مما كان عليه يف �ل�صابق.
 تر�جع �ملهنة

�أب��و حي��در، �صاح��ب معم��ل   يق��ول ح�ص��ن جا�ص��م، 
لبي��ع �لقط��ن و�ملكائن �خلا�ص��ة بالند�ف��ة، يف منطقة 
"�لطوبج��ي" �إن �لطل��ب على �ملكائ��ن �نخف�ض ب�صكل 
كب��ري يف �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صي��ة، بعد �إن كنا نعتمد 

على بيعها ب�صكل كبري.
 وي�صي��ف: كذل��ك �حل��ال عل��ى �لقط��ن، ب�صت��ى �أنو�عه، 
فاأغل��ب �أ�صحاب حمال �لند�فة تركو� مهنتهم و�متهنو� 
�أعم��اًل �أخرى، ب�صب��ب كرثة �مل�صتورد م��ن �ملفرو�صات 
�لتي تاأت��ي من منا�صئ كثرية، كاأير�ن وتركيا و�ل�صن 
وغريه��ا، وتغطيته��ا لحتياج��ات �ملو�طن��ن �لذي��ن 

بدورهم ��صتغنو� عن نتاج �لند�ف �لعر�قي.

   "�للوكه "
 وي�ص��ف �أب��و حي��در، �لقطن �لعر�ق��ي باأنه �أك��رث �أنو�ع 
�لقطن جودًة، لكنه عاد لي�صكو� �نت�صار �لقطن �مل�صتورد 
وتوف��ره باأ�صعار �أقل بكثري من �لقطن �ملنتج حمليًا، ما 

�أثّر ب�صكل كبري عليه.
 �أما ح�صن عوده، نّد�ف يعمل يف هذه �ملهنة منذ مطلع 
ثمانينيات �لقرن �ملا�صي، يوؤكد �إن �لند�فة يف �ل�صابق 
كان��ت تدر عليه �أمو�ًل وفرية ت�صد �حتياجاته وتّوفر له 
�لعي�ض �لك��رمي، م�صري�ً �إىل �أن �ملهن��ة بد�أت ترت�جع مع 

دخول �ملنتج �خلارجي �لأقل �صعر�ً.
 و�أ�ص��اف: �ل�صباب �ملتزوج��ون حديثًا يف�صّلون جتهيز 
غرفه��م باملفرو�ص��ات م��ن �ل�صفن��ج �جلاه��ز، ب�صب��ب 
�رتفاع ��صعار �لقطن )�للوكه(، )و�للوكه تعني بالكردي 
�لقط��ن، وهو من �أجود �أنو�ع �لقط��ن �لعر�قي(، متابعًا: 
ترك��ت �ملهن��ة يف �أكرث م��ن منا�صبة لكن��ي �رسعان ما 
عدت �ليها ب�صبب ف�صل �مل�صاريع �لأخرى، وب�صبب حبي 

لها.
 ذكريات

 وي�صتذك��ر �حل��اج �صلم��ان غ��ايل، ن��د�ف يف منطق��ة 
�لوزيرية، �ي��ام عمله يف �ل�صابق: كن��ا ن�صتخدم طريقة 
بد�ئي��ة حلل��ج �لقط��ن با�صتخد�م �آل��ة خ�صبي��ة )دولب 

ي��دوي( يق��وم بع��زل �ل�صع��ري�ت ع��ن �لب��ذور �لقطني��ة 
فن�صتعم��ل �ل�صع��ري�ت وت�صمى قطن )لوك��ه(، �أما �لبذور 

في�صتعمل ق�صم منها علفًا للجامو�ض.
وي�صيف: كانت هذه �لعملية تقوم بها �لن�صاء �لريفيات 
يف �لبيوت، و�لآن �نقر�صت هذه �لآلة بعد دخول مكائن 
�حلل��ج �حلديثة �إىل �لعر�ق يف �ل�صتينيات، م�صري�ً �إىل �أن 
�أدو�ت �لعم��ل عب��ارة عن )�إبرة، ك�صتب��ان، �صمع �لع�صل، 
و�خلي��وط(، منوهًا �إىل �أن �صهري حم��رم �حلر�م و�صفر 
�أق��ل �ل�صهور عماًل للند�فن، ب�صبب عدم وجود �لأعر��ض 

فيه.
ويتاب��ع غ��ايل قول��ه: مهن��ة �لند�ف��ة م��ن �مله��ن �لتي 
يتو�رثه��ا �لأبن��اء ع��ن �لآب��اء، فالكث��ري م��ن �لند�فن 
�حلالي��ن كان �آباوؤهم يعملون يف ه��ذه �ملهنة، م�صري�ُ 
�إىل �أن��ه تعلم �ملهن��ة من �أخيه �لأكرب �ل��ذي تركها منذ 

�صنن.
 عزوف

  وت��رى �ملو�طن��ة �أم حممد، �ن م��ادة �ل�صفنج فر�صت 
نف�صه��ا علينا كونها �صهلة �لعم��ل و�لتنظيف ف�صال عن 
�لبطانيات �لتي حلت بدياًل عن )�للحاف(، م�صيفًة: كل 
هذ� �أ�صهم يف �قب��ال �ملو�طنن على �لفر�صة و�لعزوف 

عن �لند�فة.

و�أ�صبح��ت �جلامع��ات تعرتف بعلم �ل�صيا�ص��ة كعلم �أو فرع من 
�لعل��وم �لجتماعية و�لإن�صانية منذ نهاية �لقرن �لتا�صع ع�رس، 
وتر�ص��خ هذ� �لع��رت�ف باإن�صاء كل من �ملدر�ص��ة �حلرة للعلوم 
�ل�صيا�صية يف باري�ض عام 1872 ومدر�صة لندن لعلم �لقت�صاد 
و�ل�صيا�ص��ة، وق��د تاأك��دت �أهمي��ة هذ� �لعل��م باعتم��اده كمادة 
للتدري���ض يف �جلامع��ات �لأوروبية ب�صفة عام��ة و�جلامعات 
�لأمريكي��ة ب�صف��ة خا�ص��ة. كم��ا كان �لعر�ق م��ن �و�ئل �لدول 
�لعربي��ة �لتي قام��ت بتدري�ض هذ� �لعلم وكان��ت جامعة بغد�د 
ه��ي �أوىل �جلامع��ات �لت��ي قام��ت بتدري���ض ه��ذ� �لتخ�ص���ض 
يف �لب��الد �لعربي��ة، �إذ مت تاأ�صي���ض ق�صم �لعل��وم �ل�صيا�صية يف 
جامع��ة بغ��د�د عام 1959 وكانت ثمرت��ه تخريج �أعد�د كبرية 
م��ن �ملتخ�ص�ص��ن يف �لعل��وم �ل�صيا�صي��ة م��ن �لعر�قين ومن 
�لع��رب و�لأجانب. ه��ذ� �لتاأري��خ �مل�رسق يو�جه��ه �ملئات من 

�ملتخرج��ن من كليات �لعل��وم �ل�صيا�صي��ة يف جامعات بغد�د 
و�ملو�صل و�مل�صتن�رسية يتوزعون يف طابور �لعطلة �مل�صتدمي 
، وم��ن �ملع��روف للقا�ص��ي و�ل��د�ين �أن يف �لع��ر�ق جي�ص��ًا من 
�ملتخرجن �لعاطلن عن �لعمل ،و ل توجد �إح�صائيات ر�صمية 
ع��ن ع��دد �لعاطل��ن يف �لع��ر�ق ، لك��ن �إح�صائية �ص��درت عن 
منظم��ة �لأمم �ملتحدة �صابقا ، قدرت ن�صبة �لعاطلن عن �لعمل 
بنح��و 30% م��ن �لقادرين عليه، وهناك �لعدي��د من �ملوؤ�رس�ت 
ت��دل على وج��ود ��صعاف ه��ذه �لن�صبة ، لك��ن باملقابل بع�ض 
�لتخ�ص�ص��ات ق��د ي�صتطي��ع خريجوه��ا �يج��اد فر�ص��ة للعمل 
تتعل��ق بدر��صتهم ، و�لبقية يعملون يف خ��ارج �خت�صا�صاتهم 
.  يق��ول �ملحام��ي حمم��د ك��رمي، عم��ل �خلريج��ن بعي��د� عن 
�خت�صا�صاته��م �صيوؤدي �إىل هدر يف �ملو�رد �لب�رسية و�ملالية، 
فالأم��و�ل �لكب��رية �لت��ي تخ�ص���ض للجامع��ات وللمعاهد يف 
�صبي��ل �إكم��ال �لطالب لدر��صته��م تعد هدر� للم��ال �لعام لأنها 
تذه��ب دون فائدة لن ما يدر���ض لطالب �جلامعات ل يعملون 

ب��ه ، ولهذ� يج��ب �ن تخ�صع هذه �لعملي��ة )��صتحد�ث جامعات 
جدي��دة( �ىل در��ص��ة بعي��دة �مل��دى، و�إل ما �لفائدة م��ن �أفو�ج 
طلبة يحملون �صهاد�ت وهم فائ�صون عن �حلاجة؟ �أن ما مييز 
خريجي كلية �لعلوم �ل�صيا�صية هو عدم وجود موؤ�ص�صة �و د�ئرة 
�و حت��ى حقل معروف وحمدد ي�صتوع��ب �عد�دهم فمعظمهم ل 
يعرف��ون �ي طري��ق ي�صلك��ون ، �صلو�ن �صلمان تخ��رج قبل �كرث 
م��ن 3 �صن��و�ت من كلية �لعل��وم �ل�صيا�صية م��ن جامعة بغد�د ، 
وحم��ل �صلو�ن �صهادته بيديه ور�ح يطرق �أبو�ب وز�ر�ت �لدولة 
وموؤ�ص�صاته��ا �لر�صمية و�صبه �لر�صمية، لكن ل حياة ملن تنادي 
. ود�ئم��ا هن��اك �أجوب��ة جاه��زة )لي�ض لدين��ا �صاغ��ر( و)لدينا 
فائ�ض( و)�ملالك ل ي�صمح(، وكان �أكرث �لأ�صباب رف�صا وحرية 
ه��و �أن �خت�صا�ص��ه ل يتنا�ص��ب م��ع عمل ه��ذه �ملوؤ�ص�صات ول 
يق��دم �أي فائ��دة لها، مما ��صط��ره �إىل �صلوك طري��ق �آخر بعيد� 
ع��ن �خت�صا�صه . يق��ول �صلو�ن : عملت باملطاع��م وبب�صطيات 
بغد�د �جلديدة حتى �صاقت بي �ل�صبل وذهبت �إىل �صلك �ل�رسطة 

منت�صب��ا لك��ن مل ��صتط��ع �أن �دخل يف �ل��دور�ت �لت��ي تنظمها 
وز�رة �لد�خلي��ة لتخري��ج �صباط �رسط��ة لن معظم �لدور�ت ل 
تطلب خريجي �لعل��وم �ل�صيا�صية .  عالء �ل�صامر�ئي خريج �آخر 
�ن�ص��م �ىل �صلو�ن لك��ن باجلي�ض �لعر�قي بع��د �ن وقف حمتار� 
ماذ� يفعل ب�صهادته �لتي ق�صى �صنو�ت يحلم باحل�صول عليها 
، يعتق��د ع��الء �ن تكثي��ف �لخت�صا�ض يف �لكلي��ة �نطالقا من 
�ملرحل��ة �لوىل وحتى �لخ��رية قد يعو�ض م��ا يفتقر �ليه هذ� 
�لتخ�ص�ض من قلة فر�ض �لعمل ، فرمبا �لخت�صا�صات �لدقيقة 
تفتح جمالت عمل �و�صع وي�صتطيع �ملتخرج �ن يعمل يف �كرث 
م��ن د�ئرة �و موؤ�ص�صة بدل من �قت�صارها على عدد معن ، كما 
�ن خريجو �لي��وم يختلفون عن خريجي �لأم�ض، �ختالفا كبري� 
ولع��ل طلب��ة �لعقود �ملا�صي��ة، كان��و� يدخل��ون �جلامعة وهم 
مرتاح��و �لب��ال، لن هن��اك من ي�صم��ن لهم فر���ض �لعمل يف 
�ص��وء �لخت�صا�ض، ول�صك يف هذ� فالدول��ة ت�صتطيع توظيف 

�جلميع �ما �لآن فهذ� غري موجود.

الداخلية تضبط 161 حالة فساد في مفاصل 
الوزارة وتعيد أكثر من 90 مليون دينار

 60 ألف عاطل عن العمل في الفلوجة

مطار النجف يسجل رقمًا عالميًا بعدد الرحالت 

بغد�د � �جلورنال: �أعلن مكتب �تلمفت�ض �لعام يف وز�رة �لد�خلية، �لأحد، عن �كت�صاف 
161 حالة ف�صاد �د�ري ومايل يف مفا�صل �لوز�رة ببغد�د خالل �صهر ت�رسين �لأول، 
لفتا �إىل �إعادة �أكرث من 90 مليون ديناٍر خالل �ل�صهر نف�صه. وذكر تقرير �صادر عن 
مديرية تفتي���ض بغد�د �لتابعة للمكتب ل�صهر ت�رسين �لأول من �لعام �جلاري 2017،  
تلق��ت "�جلورنال" ن�صخ��ة منه، �أن جلانها ومفارزها �لتفتي�صي��ة و�لتدقيقية "متكنت 
م��ن ر�ص��د 132 حالة ف�صاد �د�ري و 29 حالة ف�صاد م��ايل خالل �ل�صهر يف مفا�صل 
ودو�ئ��ر �ل��وز�رة ببغد�د". و�أ�صاف �لتقري��ر، �أن "موؤ�رس�ت �لف�ص��اد �لإد�ري �ملكت�صفة 
كانت 90 حالة �همال، و21 حالة ��صتغالل وظيفي، و 15 حالة تزوير، و 5 حالت 
�ص��وء ��صتخ��د�م لل�صلط��ة، وحال��ة و�حدة م��ن �ملخالفات �ل�صبطي��ة". و�أ�ص��ار �إىل، �أن 
"موؤ�رس�ت �لف�صاد �ملايل �ملكت�صفة كانت 10 حالت هدر باملال �لعام، و 14 حالة 
ر�ص��وة، و 3 ح��الت �ختال�ض وحالتي �رسق��ة". وذكر تقرير �آخر، �ص��ادر عن مديرية 
�لتدقيق و�لرقابة �ملالية يف مفت�صية �لد�خلية، �أنها "متكنت خالل �صهر ت�رسين �لأول 
�ملن���رسم من �إع��ادة )61،647،855( دين��ار�ً �ىل خزينة �لدول��ة، و�أو�صت باإعادة 
)31،944،000( دين��ار �أخرى". و�أو�ص��ح �لتقرير، �أن "�ملديرية متكنت خالل �ل�صهر 
م��ن تدقي��ق 30 عقد�ً، وبّين��ت ر�أيها ب� 54 جمل�ص��ًا حتقيقيًا، و ب��� 65 معاملة و�ردة 
�ليه��ا من مديرية تفتي�ض بغد�د و 20 معامل��ة �أخرى و�ردة �ليها من مديرية تفتي�ض 

�ملحافظات".

�لنب��ار- �جلورن��ال :  �علن مدير د�ئرة �لت�صغيل و�لقرو�ض يف �لفلوجة مبحافظة 
�لنب��ار ” يعرب طالب �صامل “، �ليوم �لح��د، عن وجود 60 �لف عاطل عن �لعمل 

من �ل�صباب و�خلريجن من �لن�صاء و�لرجال يف مدينة �لفلوجة .
وق��ال �ص��امل ملر��صل"�جلورن��ال" �ن “ع��دد �لعاطل��ن ع��ن �لعم��ل م��ن �ل�صب��اب 
و�خلريج��ن من �لن�صاء و�لرجال و��صحاب �ملهن �لذين ل ميتلكون فر�صة للعمل 
60 �لف عاطل �صمن �مل�صجلن يف �صبكة �لعاطلن”. و��صاف �ن” 865 عاطل 
عن �لعمل م�صتفيدين من �لقرو�ض �ملمنوحة من وز�رة �لعمل منحه ت�صل �ىل 10 
مليون دينار لكل م�صتفيد �صمن �ل�صو�بط و�لتعليمات فيما مل ي�صمل �لعدد �لكرب 
م��ن �لعاطلن بالقرو�ض و�ملن��ح �ملالية”. و��صار �ص��امل �ن “ن�صبة �لعاطلن عن 
�لعم��ل كبرية يف مدين��ة �لفلوجة مما يتطلب دعم حكوم��ي ودويل من �ملنظمات 
�لممية لتوفري فر���ض عمل ل�صحاب �ملهن و�خلريجن من �لفئات �ملختلفة مع 
توف��ري من��ح مالية و�فتتاح م�صاري��ع �صناعية كافية له��ذه �ل�رسيحة �لكبرية من 

�ملجتمع �لنباري”. 

�لنج��ف  � �جلورن��ال: �صهد مطار �لنجف �لأ�رسف �ل��دويل هبوط �أكرث من 550 رحلة يف 
�خلم�ص��ة �لأوىل من �صهر ت�رسين �لأول �جلاري. وقال مدير عمليات �ملطار �لكابنت علي 
خلي��ل يف بي��ان تلقته "�جلورن��ال"،�ن عدد �لرحالت �جلوية و�صل��ت �ىل �أكرث من 550 
رحل��ة من تاريخ 1/11/2017 �إىل �ليوم 5/11/2017 حاملة على متنها �أكرث من 
150 �ألف م�صافر قدمو� لإد�ء مر��صم زيارة �أربعينية �لمام �حل�صن )عليه �ل�صالم ( من 
خمتل��ف بل��د�ن �لعامل”. و�أ�ص��اف خليل �إن “�ملط��ار بحلته �جلديدة بع��د �لتو�صعة �لتي 
�صهده��ا ق��ادر على ��صتيعاب ه��ذه �لأعد�د و�أك��رث”. يذكر �إن مطار �لنج��ف �لدويل �صهد 
تو�صع��ة �صامل��ة ملختلف �أروقت��ه بد�أت ب�صالت��ي �لو�صول و�ملغ��ادرة و�صاحة �لطري�ن، 
بالإ�صاف��ة �ىل طريق زوغان �لطائر�ت �لتك�صي وي وبرج �ملر�قبة مما جعله قادر� على 

��صتيعاب �أكرث من 8 مالين م�صافر �صنويًا.

�أعلن��ت غرفة جتارة �ل�صليماني��ة، �لأحد، �أن معرب 
برويزخان �حلدودي بن �إير�ن وكرد�صتان �صيتم 
�إع��ادة فتح��ه  �لإثن��ن، بع��د �أن مت �إغالقه ب�صبب 
�لغرف��ة جت��ارة  �د�رة  �ل�صتفت��اء. وق��ال ع�ص��و 
�ل�صليماني��ة وممث��ل جت��ارة كرمي��ان يف مدين��ة 
كرما�ص��ان �لير�نية �حم��د كالري يف بيان تلقت 
"�جلورن��ال" ن�صخ��ة منه، �إن "مع��رب برويزخان 
�حل��دودي بن �ي��ر�ن و�قلي��م كرد�صت��ان �صيفتح 
يوم غ��د� �لثنن، بعد �غالق��ه يف �ل�25 من �صهر 
�يل��ول �ملا�ص��ي ب�صبب �ج��ر�ء ��صتفت��اء ��صتقالل 
كرد�صت��ان". و�أك��د كالري، �أن "�ج��ر�ء مباحثات 
مكثف��ة مع مدي��ر جم��ارك �ملعرب ورئي���ض غرفة 
جت��ارة كرما�ص��ان ح��ول فت��ح �ملع��رب"، مبين��ا 
�أن "�ملدي��ر �لع��ام جلمي��ع معابر �ي��ر�ن �صهريار 
حيدري �خربه ب��ان معرب برويزخان �صيفتح يوم 

غد �لثنن ب�صكل ر�صمي �مام �ملارة و�لتجار".
و�ج��رى �إقلي��م كرد�صت��ان يف �ل���25 م��ن �أيل��ول 

�ملا�صي، ��صتفتاء �لإنف�صال عن �لعر�ق.

�أعلن��ت وز�رة �لتجارة، �لأحد، عن ��صتنفار ��صطولها 
لنق��ل زو�ر �أربعينية �لم��ام �حل�صن )عليه �ل�صالم(، 
وعل��ى �ملح��ور �ملخ�ص�ض له��ا )�لنج��ف � كربالء(. 
وق��ال مدي��ر ع��ام د�ئ��رة �لتخطي��ط و�ملتابع��ة يف 
تلق��ت  بي��ان  �بته��ال ها�ص��م �صاب��ط يف  �ل��وز�رة 
"�جلورن��ال" ن�صخة من��ه، �إن "�ل�صاحنات و�لآليات 
�لت��ي �صت�صارك يف نقل �لزو�ر �صيتجاوز عددها �كرث 
م��ن 800 �صيارة". و�أ�صافت، �أن��ه "مت عقد �جتماع 
مق��ر د�ئ��رة �لرقاب��ة �لتجارية يف كرب��الء بح�صور 
م��در�ء �ق�صام �لنق��ل يف �ل�رسكات وم��الكات �لنقل 
�ملرك��زي يف د�ئ��رة �لتخطيط و�ملتابع��ة، ملناق�صة 
�ل�صتع��د�د�ت �لنهائية �خلا�صة بالزيارة". و�أ�صارت 
�صاب��ط، �إىل �أن��ه "�لجتم��اع وجه ب���رسورة �لتز�م 
�صائق��ي ��صطول �ل��وز�رة بالتعليم��ات و�لتوجيهات 
�ل�ص��ادرة �ليه��م باي��و�ء �صاحناته��م يف �لماك��ن 

�ملخ�ص�صة، 
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اليوم ..إعادة فتح معبر 
برويزخان الحدودي 

800 سيارة لنقل زوار أربعينية 
اإلمام الحسين )ع(

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ الجورنال

الجورنال ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة

بداأ الأمل بالتال�شي يومًا بعد 
يوم وحتولت ب�شمة الفرحة 
بالتخرج اإىل غ�شة، بعد ان 

اأدرك علي ان الكلية التي تخرج 
منها لي�شت يف ح�شبان اأية 

موؤ�ش�شة عراقية، وكاأن طالبها 
يدر�شون كل هذه ال�شنوات من 

باب رفع العتب! كلية العلوم 
ال�شيا�شية هي اإحدى اأرقى 

الكليات يف العامل، ومن اأهم 
الخت�شا�شات واأكرثها تفاعال 

مع حركة الدولة واحلكومة 
وموؤ�ش�شاتها ذات الطابع 
ال�شيا�شي والدبلوما�شي، 

كثرٌي من املهن العراقية ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالرتاث، 

وحتمل معها عبق املا�شي 
الآفل، وذكرياته و�شخو�شه.
وكان الزبائن واملتب�شعون 

دائمًا ما يبحثون عن املنتجات 
امل�شنوعة يدويًا، ويحر�شون 
لونها على  على اقتنائها ويف�شّ
غريها من املنتجات ملا حتمله 

من خ�شو�شية، ف�شاًل عن 
اتقانها ب�شكل دقيق.
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