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هنـاك عـطالت تتـطلـب وقت وال سيـما
في محوالت الكهرباء التي يتم رفعها
ومن ثم اخــذهـا لــلـصــيـانــة وبـعــدهـا
ارجاعهـا وهذا يـتطـلب وقت). وناشد
ـسـاعـدة في ـواطـنــ (ا الـسـاعــدي ا
تـــرشــيـــد في اســـتـــهالك الـــكــهـــربــاء
ـومة وايقـاف التـجـاوزات لضـمان د

الكهرباء) 
وأكد فرع تـوزيع كهـرباء ميـسان أحد
فروع الشـركة الـعامة لـتوزيع كـهرباء
اجلنوب أن وضع الشبكـة الكهربائية
في قضـاء الكـحالء  هي خارج أردأته
فـــضالً عن اجلـــوانب االخـــرى. وقــال
بيـان صـحفي من فـرع تـوزيع كهـرباء
ـزدوج 33 ـغـذي ا مـيـسـان امس أن ا
كي.في حملـطتي الـكـحالء الـثانـويـت
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تـنـمـيـة األقـالـيم حملـافـظـة ميـسـان من
قبـل شركـة أرض الـسهـب للـمـقاوالت.
واضــــاف الــــبـــــيــــان انه ( إجنــــازه
واسـتالمه بـشكـل اولي. الفتـاً الى انه
(حـتى هـذه الـلـحـظـة لم يـتم اسـتالمه
بشـكل نهـائي وانه في عهـدة الشـركة
ــنــفــذة وصــيــانــتــة من واجــبــاتــهـا ا
قانـونـيـا. وأشار الـفـرع إلى ان قـضاء
الـــكــحالء قـــد تـــعــرض إلـى عــواصف
وظروف جوية قاسية مع حلول فصل
الــشــتــاء  أدت إلى تــضــرر وســقــوط
ـــغـــذي ابــراج  33كي.في فـي اخلط ا
لـلـمـحـطـتـ الـثـانـويـتـ والـذي هـو
بـعـهــدة شـركـة أرض الــسـهب  حـيث
خـرج أكثـر من  20بـرجاً عـن العـمل).

اما  في مـحـلة  966حي الولـيـد زقاق
فــشـكــا (ســكــان الــزقـاق مـن عـطل 24
احملـولة مـنـذ ايـام طـويـلـة.  وقـال ابو
حتس ان (اعمدة الـكهرباء في زقاقه

تـــعــانـي من عــدم ثـــبـــاتــهـــا حــيث 
حــفــرهــا وتــركــهــا وهــذا مــا يــعـرض
ـواطــنــ الى مـخــاطـر جــمـة). كــمـا ا
عـــانى مـــواطـــنـــون مـــحـــلـــة  953من
ــولــد الــذي يــقـــطع عــنــهم (مــشــغـل ا
الـــــكــــهـــــربــــاء فـي اوقــــات االفـــــطــــار
والسحور). فيما شكا اهالي زقاق 22
من مـحــلـة  961من (عـطـل الـكــهـربـاء

وجتهيزهم فيز وعطلة البقية). 
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من جهـته اكـد رئـيس اجمللس الـبـلدي
لـقــاطع الـكـرادة والــزعـفـرانــيـة احـمـد
عـــكـــلــة انـه (يـــتــابـع وبــشـــكل يـــومي
وبـجـوالت صبـاحـيـة ومـسـائـيـة  عمل
ـولدات ويـتم مـحاسـبة اي اصحـاب ا
مــخــالـفــة ام فــيــمــا يــخص مــوضـوع
ـشاكل الـكـهـرباء الـوطـنـية الـصيـانـة 
واطن لدائرة فنحن نتابع شكاوى ا
الـكـهــربـاء ونـحــاول االسـراع بـاجنـاز
). وقــال مـديـر الـصــيـانـة لــلـمــواطـنـ
الصيانة في دائرة كهـرباء الزعفرانية
محـمـد السـاعـدي ان (مالكات الـدائرة
تــعــمل عــلى مــدار الـســاعــة صــبــاحـا
ومسـاء لـكن قدم الـشـبكـة الكـهـربائـية
وكــثــرة الــتــجــاوزات عــلــيـهــا وكــذلك
الـتـوسع الــعـمـراني حــيث الـبـنـاء في
االراضي الزراعـيـة كلـهـا عوامل تـؤثر
ـــشـــاكل في في كـــثـــرة الـــعــــطالت وا
الكهرباء ) واكد باننا (نحاول اصالح
ــكـن لــكن الـــعــطالت بـــاســـرع وقت 
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واضــاف ان (مالكــات الــفـرع ســارعت
ـنــاسـبــة وإيـصـال إليـجــاد احلـلــول ا
الـــتـــيــار إلى احملـــطـــتــ  وتـــوفـــيــر
الكـهربـاء لـلقـضاء في حـيـنهـا وبوقت

قياسي). 
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وتــابع الــبــيــان (بــأنه خــاطب ديــوان
محـافـظة مـيسـان حـول إمكـانـية قـيام
ـغذي ـقـاول بـإعـادة األضـرار علـى ا ا
تـضرر  باعـتبـاره ضمن الـواجبات ا
ـكن لـلـفرع ـنـفـذة في عـهـدتـهـا وال  ا
إجراء الصيانة له لـكونه غير مستلم
رسميا مـنها. منـوها الى ان احملافظة
ـخــاطـبــة مـكــتب اسـتــشـاري قـامـت 
لـلــتـحـقــيق في بــيـان أسـبــاب سـقـوط

األبراج وحسم صيانة اخلط.
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بــعــد اول ارتــفــاع لــدرجــات احلــرارة
بــدأت مــشـــاكل الــكــهـــربــاء من حــيث
سـاعـات الـتـجـهـيـز وانقـطـاع االسالك
وعـــطل احملـــوالت ويـــتـــبـــعـــهن عـــمل

مولدات ومزاجية بعض اصحابها.
وعـــانت بــعض مـــنــاطـق الــعـــاصــمــة
مـشـاكل عـديـدة فـي الـكـهـربـاء ومـنـهـا
الــزعــفــرانـيــة وبــعــد ارتــفــاع درجـات
احلــرارة شــهـدت ازقــة عــدة انــقــطـاع
االسـالك بــــســـــبب قـــــدم الــــشـــــبــــكــــة
الـكــهــربـائــيـة وكــذلك عــطل احملـوالت
وسط بطء في مــعــاجلـتــهــا من دائـرة
ـواطــنـ ان الــصـيــانـة. وقــال احــد ا
(مـحــلـة  957زقـاق  64شـهـد في اول
ارتــــفــــاع درجــــة احلـــــرارة عــــطل في
مـحـولـة الـكـهـرباء حـيـث اثرت بـشـكل
كــبــيــر عــلى الــفــولــتــيــة فــمــرة تــاتي
بـفـولـتــيـة اكـثـر من  290فـولت ومـرة
اقل من  150فــولت وراجــعــنــا دائــرة
الكهرباء تقريـبا يوميا لكن لالسف لم
تـــتم مــتـــابــعـــة او صــيــانـــة او حــتى
وصول اي عـجـلة صـيـانة لـلـمنـطـقة).
وقال ابـو حمـزة وهو من سـكنـة نفس
الزقـاق ان (اجـهـزتنـا الـكـهربـائـية في
البيت تعرضت للـتلف والعطل بسبب
تذبذب الفولتيـة من يتحمل مسؤولية
اخلــســائـــر ومن يــعـــوضــنــا  هل من
مـعـقــول شـهـر كــامل ال يـجـدو اي حل
لـنا). وفـي زقاق  63قـال احد االهـالي
ان (اسالك الكـهـربـاء تعـرضت لـلـقطع
مــنـذ اســبــوع وهــو ســاقط عــلى احـد
ا قـد يسـبب بكـارثة). البـيوت وهـو 
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ان  تـمـضي ايـام الـشـهـر الـفـضـيل  مـسـرعـة  ذقـنا خـاللـها حـالوة اإل
وعـرفنا حـقيقـة الصيـام ... ها هو رمـضان يلـملم حقـائبه ويتـهيأ لـلرحيل 
كـان ضــيـفـاً يــؤلف بـ الـقــلـوب ويـهــذب الـنـفــوس .. وشـخــصـيـا  لي مع
ـاضي  ويـقف عـلى هرم تـلك احلـكـايات " رمـضـان حكـايـات في الـسفـر ا
ـاضيـة  .. كان أهم مـراكز الـتسوّق سـوق الصـدرية " في سـنوات بـغداد ا
الـيـومي لألهـالي وتـزداد هـذه الـسـوق رونـقـاً وبـهـاءً خالل شـهـر رمـضـان
ـبارك. والـبـغـداديون مـتـعلـقـون بهـذه الـسـوق الواقـعـة في قلب الـرصـافة ا
بـشـكل عجـيب  وال أعـتقـد أن رب أسـرة  واحدة لم يـزر مـنطـقـة الصـدرية
وسـوقهـا الـشهـيـرة  بدهـالـيـزها وازقـتـها الـضـيقـة.... انـها مـنـطقـة تـسوّق
واسـعــة جتـد الــعـائــلـة فــيـهــا كل مـا تــريــد من (لـ أربــيل) مـروراً بــلـحم
الـضأن... وما تشتهي الـنفس من طيب الفاكهـة واخلضروات الطازجة! ما
ـنطـقة ان مـعظم سـاكـينـها هم أصـحـاب احملالت في سوقـها.. ـيز هـذه ا
فـتـراهـم يـبـكـرون فـي رفع أبـواب أرزاقـهم ويــبـقـون داخــلـهـا حـتـي يـقـتـرب
الـفجـر بل إن هنـاك محـال كانت تـفتح لـيل نهـار! ولم يكـن غريـباً أن جند
فـاكهة الشتاء متوفرة في الصيف والعكس أيضاً  واذا ما اشتهيت يوماً
ـرور علي (احلـاج حـمودي) أن تـأكل (هـريسـة بـالدهن) فـمـا عـليك سـوي ا
بـجـراويـته مـتـقـنـة الـلـف  أو رغـبت بـأكل (الـقـيـمـر بـالـدبس) فـهـا هي (أم
ّه) فتـقضم لـفتك بـلذة مع احـتسـاء شاي (أبو رزوقي) تـرحب بك بكـلمـة (
ظـافر) أمـا اذا حلـمت باألمس بـأن يكـون افطـارك (فشـافيش) أو (حـلوّلوّ)
اء علي جمر فعليك أن تبكر واال فان (عواد) يعتذر منك ألنه يبدأ برمي ا
.... الـساعـة الرابـعة فـجراً!! مـوقده... ايـذاناً بـانتـهاء عـمله الـذي بدأ بـاكراً
الـبطيخ والـرقي والعنب وسـائر أنواع الـفاكهـة رضعت من تـربة العراق....
ـثـابـة تـفاح طـعـمـهـا لـيس مـثـله طـعم... (الـطـمـاطـة) في سـوق الـصـدريـة 
لـبنـاني والـفجـل األحمـر ياقـوت في خـا اصبـع غض لفـتـاة في اخلامـسة
تعددة بعضها معلبة بــ( كيشة) عـشرة من العمر... والتمور بأصنافها ا
من اجلــلــد او ( حالنــة) مـن اخلــوص وأخــرى افــتــرشت بــغــنج في سالل
عـريـضة من الـسـعف في واجهـة احملالت ويـترأى لك عـسل الـتمـر يـسيل
رقـراقاً  رائـقاً يـجعلـك تشتـري.... فالـتمـر والعـراقي شريـان ووريد  أما
ه) والـبقـصم واحلالوة والـبقالوة الـكـاهي واجلرك وكـعك الـدهن و(الـشكـر
والـزالبيـة فـكلـها مـعـمولـة من طحـ حـبوب (صـابـربك) العـراقيـة مـعجـونة
بــدهن احلــر! لم أجــد  الــيـوم عــنــد مــروري  مــا ذكـرت.... حــيث اضــحت

مجموعة  من  دكاك تعج بكل ما هو مستورد... حتي الرقي .
الـوجــوه لـيــست وجـوه األمس... الــتـرحـيب بـك يـشـوبه

حذر واضح..
 سـوق (الــصـدريـة) االن  يــتـمـاهى مع ام كــلـثـوم في
اغـنيـتهـا الشـهيـرة ( حسـيبك لـلزمن )...  فـهل  غيره

الزمن .. أم نحن الذين غيرنا الزمن?

فم مفتوح .. فم مغلق
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رغم أن رمضان هو شـهر الصـوم عن ملذات كثـيرة بيـنها األطعـمة فإنه بات
في العالم العـربي أكثر الـشهور التي تـشهد إسـرافا في اإلنفاق عـلى الطعام

الذي يورث تضخّم البطون وسالل القمامة على السواء.
ومع طول ساعات الصيام وفي ظل
طـقس صـيـفيّ حـارّ يـصـعب إقـناع
الــصـائـم الـعــربي بــاالقــتــصـاد في
إعـداد وجـبتَـي اإلفطـار والـسـحور.
وتــــؤكـــد اإلحــــصــــاءات في الـــدول
الـــعـــربـــيـــة أن حـــجم اإلنـــفـــاق في
رمضـان ال سيمـا في دول اخلليج
ئـة مقـارنة يرتـفع بـنسـبة  50في ا
بباقي شهور السنة. وتقول منظمة
ــتــحـدة األغـذيــة والــزراعـة لأل ا
نـطقة من (فاو) إن الـفرد في هـذه ا
الــــعـــــالم يـــــهــــدر مـــــتــــوسط 250
كـيـلـوغرام سـنـويـا من الـغذاء وإن
هذا الـهدر يزيـد في رمضـان ليصل
إلى  350كيلو غراما. ويتزامن ذلك
مع استمرار ارتفاع معدالت اجلوع
في مـنـطـقـة الـشـرق األدنى وشـمال
أفـريـقـيـا; حـيث يـعـاني  52مـلـيون
شخـص نقـصا مزمـنا فـي التـغذية
بـحـسب الـفـاو. وتـشيـر الـتـقـديرات
ـئـة من الـسـوري إلى أن  80في ا
يـعـيـشـون في فــقـر. وفي فـلـسـطـ
ارتـفـعت أسعـار الـغـذاء نظـرا لـعدم
توفـره بالـقدر الـذي يكـفي الـسكان.
وال يجـد ماليـ األشخـاص طعـاما
في الصومال حيث طالت يد الفقر
ـــئــــة من الـــســـكـــان وفي 73 في ا
الــسـودان يُــمـثل تـأمــ الـغـذاء هَمّ
األســرة األكــبـــر في بــلــد تــتــجــاوز
ـئـة; أما نـسـبة الـفـقـر فيه  40في ا
في الـــيـــمن فـــإن أكــثـــر من ثـــلــثي
ـسـاعدة الـسـكان يـحـتـاجون إلى ا
ــتـحـدة. بـحـسـب تـقــديـرات األ ا
وفي األردن تــــبـــلغ نـــســـبـــة الـــذين

نـــحــو  1170دوالر شـــهــريـــا عــلى
الطعام.
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وكــشـــفت دراســة أجـــرتــهــا وحــدة
ـجــلـة ــعـلــومـات االقــتــصـاديــة  ا
اإليكـونومـيست البـريطـانية عن أن
واطن السعودي الواحد مخلفات ا
في الـــعـــام تــزن  472كـــيـــلـــوغــرام
سـنـويـا يـعـني ثـالثـة أمـثـال مـعدل
نــــظـــيــــره في أوروبــــا وأمــــريــــكـــا
الشـمالـية. ونـوهت الدراسة عن أن
تحدة قيم في اإلمارات العربية ا ا

يــنــتج  1.8كــيــلـــوغــرام زيــادة من
الفـضالت يوميـا في شهر الـصيام
ــئــة. بــزيــادة نـــســبــتــهــا  67في ا
ئة وتمثل األطـعمة نـسبة  55في ا
من قمامـة دبي في رمضـان مقارنة
ئة في الشهور األخرى. بـ  22في ا
ولـفـتـت دراسـة أجـرتــهـا مــؤسـسـة
"مــصـدر" احلـكـومــيـة في أبـو ظـبي
إلى أنه ال يــؤكل مـن والئم اإلفــطـار

ئة فقط. غير نسبة  53في ا
ويـتوقع مـركـز تدويـر الـنفـايات في
أبو ظبي زيادة في نـفايات رمضان

ئة مـقارنة احلالي بنـسبة  15في ا
اضي.  بالعام ا

وتـــتـــزايـــد فـــضالت األطـــعــمـــة في
ـقدار الـنصف إلى 600 البـحرين 
طن يـومــيـا فـي رمـضــان. أمـا قــطـر
ُـعـدّ يومـيا فـترمـي نصف الـطـعام ا
في رمـــضــان في الـــقــمــامـــة وفــقــا
لإليـكـونـومـيـست. وتـعـتـبـر الـوالئم
ـــفـــتــــوحـــة في نـــظـــر ـــوائـــد ا وا
اإليـكونـومـيست سـببـا رئـيسـيا ال
سـيــمـا في اخلـلـيج حـيث عـادة مـا
طـاعم ليال. وفي تنـشط الفـنادق وا

يعـيشـون حتت خط الـفقـر نحو 56
ــئـــة وتـــشـــيـــر اإلحـــصــاءات فـي ا
ــئـة احلــكـومــيـة إلى أن  15.7في ا
طلق من السكان بلغوا حد الفقر ا
ـتـحدة بـحـالة والـذي تعـرّفه األ ا
احلـرمـان الـشديـد من االحـتـيـاجات
ـا فــيـهـا اإلنـســانـيــة األسـاسـيــة 
الـغــذاء. وفي مـصــر يــعـيش نــحـو
ثـلث السـكان حتـت خط الفـقر ومع
ذلك ينفـقون نحو  200مليـار جنيه
سنـويا عـلى الطـعام يسـتأثـر شهر
رمـضـان مـنـهـا بـنـصـيب األسـد ب
باقي الشهور; وبينما تنفق األسرة
ــئـة من دخــلـهـا ـصــريـة  45في ا ا
عــلى الـطــعـام فـإن رمــضـان وحـده
ئة من هذه يحظى بنسبة  15في ا

النسبة.
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وعلى الرغم من تسـجيل مصر أحد
أعـلى مــعـدالت سـوء الــتـغــذيـة بـ
األطــفـال عــلى مـسـتــوى الـعـالم إال
إنــهــا أيــضــا تــأتي بــ أكــثــر دول
العـالم إهدارا لـلطـعام حـول العالم;
صري الواحـد سنويا حيث يهـدر ا
نـحـو  73كــيـلـو غـرام مـن الـطـعـام
بـــحـــسـب مــوقـع صـــوت أمـــريـــكــا.
ـصـري وبـيـنـمـا يـتـمـسك بـعـض ا
ستهلَك بعادات رمي الطعام غير ا
فــإن الــبــعض اآلخــر يــتــعــلم طــرق
االســتــفــادة مــنـه وتــقــلــيص حــجم
ُهدَر منه. وتشير اإلحصاءات إلى ا
ـــئـــة من دخل أن نـــســـبـــة  20في ا
األســــرة في الــــســـعــــوديــــة يـــذهب
للـطعام. وتـنفق األسـرة في الكويت

ـغـرب تشـيـر اإلحـصاءات إلى أن ا
ثــلث مـــا يــتم طــهـــوه في رمــضــان
يُرمى في سالل القمامة وأن نسبة
ـغـربـية 45.1 ـئـة من األسـر ا في ا
تتخلص من أغـذية تتراوح قـيمتها
ب  6إلى  51دوالر شــــهــــريــــا ال
ســــيــــمـــا في رمــــضــــان. ووصـــفت
اإليـكـونــومـيــست هـذا الــهـدر بـأنه
مُــــكــــلف وأشــــارت إلى أن بــــعض
احلكومـات تعتـبره خطـرا أمنيا ال
نـطـقة لـيست مُـصدرة سـيمـا وأن ا

لألغذية.

وأكــد فـي الــبــيـــان بــأنه يــعـــمل عــلى
وافقات األصـولية حول استحصـال ا
ؤقت بطول 3.5 تنفيذ اخلط البديل ا
كم  لـــغـــرض إعـــادة تــشـــغـــيل اخلط
وإيــصــال الـتــيــار حملــطــتي الــكـحالء
ـة و اجلـديـدة  وسـيـتم تـزويـد الـقـد
القـضـاء بحـمل مـقدارة  30ميـكا واط
لضـمان اسـتقـرار التـيار الـكهـربائي).
ـــواطـــنــ الـى (عــدم ودعـــا الـــفــرع ا
تصـديق الكالم الـذي يطلـق من هنا و
هــنـاك  بــوجــود تــقـصــيــر وحتــديـداً
بــعض األشــخــاص الــذين يــحــاولـون
اســـتـــمـــالـــتـــهم إلغـــراض قـــد تـــكــون
إنـتـخــابـيـة). راجـيــا (أبـعـاده وإبـعـاد
الـــعـــامـــلـــ فـــيه عن أي تـــدخالت أو

حراك إنتخابي).
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سـرحية ـا رأيته بعـيني  وذكّرني مـا رأيت با لم أسـمع ذلك من أحد  وا
الـتجـارية الـتي عرضت أيـام احلصـار في التـسعـينـات (شفت بـعينـي محد
گـلي)  والـذي رأيته فـتاتـ من الـص او جـنـوب شرق آسـيـا كمـا بدا لي
من خالل الـسحنة والشكل  حدث ذلك بالتحديد في مطار بغداد الدولي 
ـا يـتعـلق بـهـما  الالفت في هـاتـ الفـتـات ـقدوري الـتـحقق  ولم يـكن 
انـهـما تـرتـديان زي مـضـيـفات الـطـائـر األخضـر  هـذا الـطائـر الـذي شغل
الـدنــيـا وأسـر الـقــلـوب وحـصــد أرفع اجلـوائــز في عـقـود خــلت يـوم كـانت
مالكـاته من العراقـي تتـمتع باجلـمال واالتكـيت العالي والـذوق الرفيع في
الحظ عـلى الـفــتـاتـ األســيـويـتـ وغــيـرهـمـا من الـتـعــامل مع الـزبـائـن ا
الـعامـلـ األجانب وجـميـعـهم من اجلنـسـيات األسـيويـة االفـتقـار للـمـعايـير
ـعـتـمـدة لـلـعـمل فـي هـذا الـقـطـاع كـجـمـال الـوجه ورشـاقـة اجلـسم وخـفـة ا
قابل لم أجد سـببا وجيها مـيزة  با احلـركة واالبتسامة الـدائمة واألناقة ا
طار ـسألة مع نـفسي العتمـاد اخلطوط اجلـوية وادارة ا وأنـا أناقش هذه ا
عـلى عـنـاصر بـشـريـة أجـنـبيـة  بـيـنـمـا هنـاك اآلالف من الـشـبـاب الـعراقي
ـتـحمس لـلـعمل في خـطـوطنـا ومـطارنـا من الـذكور واالنـاث  واذا أخـذنا ا
ـنام فان تشـغيل العـراقي أقل كلفة عـيشة وا بـاحلسبان الـرواتب وبدالت ا
ــتـوفــرة في مـؤســسـاتــنـا ال ادري لم تــمـنـح فـرص الــعـمل ا من األجــنـبي 
احلـكومـيـة واخلـاصة لـعـناصـر أجـنـبيـة عـلى حسـاب شـبـابنـا الـذين تزداد
ـثل هـذه اجلـهـات في نـسـبـة بـطـالـتـهم سـنـة بـعـد اخـرى  قـد جنـد الـعـذر 
اعتمادها على غير العراقي بالعمل في قطاع النظافة  بحكم ان العراقي
كن القبـول بذلك في قطاعات بـطبيعته يـستنكف من الـعمل فيها  لـكن ال 
اخـرى  واجلـمـيع يــعـرف ان خـلق فـرص الـعـمل وتــشـغـيل الـعـراقـيـ من
مـهــمـات ومـســؤولـيــات احلـكـومــة األسـاســيـة ولـيـس غـيـرهــا  وان سـلـوك
الالمـباالة قد يكلفنا الكثير الحـقا . يفترض بادارة اخلطوط مراجعة بعض
االمـور  ذلك انـهــا مـؤسـسـة عالقـات عــامـة قـبل ان تـكـون خــطـوطـاً نـاقـلـة
سافرين وبـخاصة األجانب منهم لـلمسافرين  فصـورة البالد في أذهان ا
ـسـافـرين ومـا يــرتـبط بـأنـاقـتـهم مـرهـونـة بـاســلـوب تـعـامل مالكـاتـهــا مع ا
عقول ان يصدم وأشـكالهم  وما نراه أبعـد ما يكون عن ذلك . فمن غيـر ا
ـسافـر بوجـوه مـتجـهمـة وكأنـها مـتـفضـلة عـليـه وليس في خـدمته مع انه ا
دفع لـقـاء ذلك مبـالغ لـيـست بـالقـلـيـلة  مـعـززة بـالرغـبـة في دعم كل مـا هو
ـقدوره استخـدام خطوط طيران اخـرى توفر له كل أسباب وطـني  بينما 
ا يـؤشر على ـاليـة نفـسهـا . كما تـرتبط هـذه الصـورة  الـراحة وبـالكلف ا
سافرين خـطوطنا كـعدم االلتـزام بالتوقـيتات والتـهرب من حل مشـكالت ا
عـنـدمــا تـكــون أسـبـابــهـا مــرتـبـطــة بـاخلــطـوط كـعــطل الـطــائـرات  وبـعض
سـافرين وبخاصة غادرة والوصـول لراحة ا ناسـبة في ا الـتوقيتات غـير ا
زاجية ـقدمة للزبائن  وا الـعراقي  فضال عن الوجبة الـغذائية البائسة ا
ـوظف . نتمنى ان تترك خـدمات اخلطوط انطباعا والـتسلطية لدى بعض ا
رسوم عن طياريها الـذين يشهد لهم بالكفاءة ايـجابيا  كما هو االنطـباع ا
ـميزة  فضال عمـا اتخذته من اجراء بجـعل النقل مجانا هارة ا الـعالية وا
ـطار وبالعكس  فهـذه وغيرها تعبر عن من سـاحة عباس بن فرناس الى ا
احـترام اخلطـوط لزبـائنهـا . وال تقتـصر الـسلبـيات من فـصيلـة ( النواعم )
ـعقـول ان تمضي طـار  فمن غـير ا عـلى اخلطـوط  بل تمـتد الى مـرافق ا
طار مـدة ستة أشهر على عـطل بسيط ولم يُصلح  وأال تكـون (تواليتات) ا
طلوب او بال ورق الكلينـكس  او نقطة كهربائية بال غطاء  او ستوى ا بـا
رافق األكـثـر استـخـداما ـولـدات في بـعض ا ـتـدة بطـريـقة أهل ا اسالك 
ا اخللل ستلزمات  ور ثل هذه ا ـسافرين  ال أظن االدارة تبخل  من ا
ـكـلفـ بـهذا الـواجب  مـا يقـتـضي مـتابـعـتهم . سـعـدت جدا في ا
سـتوى الثقة لـيعتمـد عليها في رأة العـراقية  بـارتقاء ا
مـنح الــتـأشـيــرات  او جتـلس قـبــالـة جـهــاز الـسـونـار
ـسافرين  انهـا طاقة فـياضة والبد لـتفتـيش حقائب ا
من تـأهيلهاواسـتثمارهـا  وثقتي عاليـة  بابداعها في

جميع اجملاالت . 

كالم أبيض
جـــديــــدة والـــيــــوم فـــإن الــــشـــعب
الـفـلـسـطيـني لـيس الـشـعب مـا قبل
انــتـصـار الـثــورة اإلسالمـيـة).وقـال
ــكـنــكم من خالل صــفـقـة (إنـكم ال 
القرن ونقل الـسفارة إلى القدس أو
إحلـــــاق اجلـــــوالن إلـى الـــــكـــــيـــــان
كـنكم تدميـر القضية الغاصب ال 
الـفلـسـطيـنيـة فـاألمة اإلسالمـية لن
تــسـمح لــكم بــذلك مــطـلــقــا( وتـابع
)الـيـوم أضحـت أيديـكم أكـثـر خواء
من أي زمــان مـضى وقــد تـزعـزعت
أركـان الدولـة اإلسرائـيلـية أكـثر من
أي يـــوم مـــضى لــــيس فـــقط عـــلى
ـــواجــــهـــة اإلعـالمـــيـــة صــــعـــيــــد ا
والسياسية بل حتى على الصعيد
ـكنـكم اليوم مـواجهة العـسكري ال
الشعب الفلسـطيني) متسائال (من
كـان يــتـصــور أن تـبــدأوا عـمــلـيـات
عـــســـكــــريـــة في غــــزة وبـــعـــد ذلك
تـــتــــوســـلـــون بـــإقـــرار وقف إطالق

النار).

تـــــــــنـــــــــســـــــــيـق اإلعـالم اإلسـالمي
االيـرانـيـان اجلنـود االمـريـكـي في
اخلـــلــيـج (يــعـــتــريـــهم اخلــوف من
إيـران).وقال رئـيس اللـجنـة العـميد
رمـــضـــان شـــريف في تـــصـــريح إن
وجودين في (اجلنود األمـريكيـ ا
اخلـليـج ورغم اختـفـائـهم خلف تل
ـــعــــدات إال أنه يــــعـــتــــريـــهم من ا
اخلـوف ويــرجتــفـون فـي مـواجــهـة
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مـــشـــيــرا إلـى (مـــقـــاومــة الـــشـــعب
الـفـلـسـطـيـني في مـواجـهـة الـكـيـان
الـــصـــهـــيـــوني).وتـــابع شـــريف ان
(الــرئـيس األمـريــكي األخـرق يـريـد
من خالل صــفــقــة الــقــرن أن يــدمــر
القضية الفلسطينية األمر الذي لم
يـسـتـطع األعـداء أن يـفـعـلـوه طـيـلة
اضية) على حد تعبيره 70 عاما ا
 مضـيفا أنه (بـعد انتـصار الثورة
وجـد الــشـعب الـفــلـسـطـيــني حـيـاة

ــجــمــوعــة تــوصــيــات تــضــمــنت
تـــشــكــيل جلــنـــة حــكــمــاء من قــادة
الـقـوى الـسـيــاسـيـة لالشـراف عـلى
خـــطــة الــطـــوار والــتــنـــســيق مع
الـسـلطـة الـتنـفـيذيـة والـدعوة لـعـقد
مؤتـمر عـام يضم الـكتل الـسيـاسية
ــوقف مــوحــد يـضــمن لــلــخــروج 
ابـــعــــاد الــــعــــراق عن ســــــــــــاحـــة
عـركة يـدعو للـتهـدئة ووأد الفـتنة ا
ويـضع اجلمـيع امـام مسـؤوليـاتهم
الــتــاريــخــيــة وتـــــــأكــيــد ضــرورة
ضــبط الـنــفس وتــوحــيـد اخلــطـاب
السياسي واالعالمي بشأن حيادية
الــعــراق كـــدولــة ازاء مــايــدور بــ
ـتحـدة) مضـيفا ايران والـواليات ا
انه(تقرر تشكيل وفد من اجملتمع
لــــشــــرح ضــــرورة تــــبـــنـي خــــطــــة
الــطــوار الى احلــكــومــة والــقـوى

السياسية).
من جــــهــــة اخــــرى  اكــــدت جلــــنـــة
االنــتـفــاضــة والــقــدس في مــجـلس

وقال بيان للمكتب االعالمي للمنبر
الـــعــراقـي تــلـــقــته (الـــزمــان) امس
ركزي للمنبر العراقي ان(اجمللس ا
عقد جـلسة حوارية تـداولية ضمت
ثـلي القـوى السـياسـية عـدداً من 
جـــرى خاللــهــا بــحـث الــتــصــعــيــد
االخــــيـــر بــــ ايــــران والــــواليـــات
تحدة وتداعياته وكيفية مواجهة ا
األزمـــة الـــراهـــنـــة) مـــضـــيـــفـــا ان
(عالوي عرض خالل اجلـلسـة التي
تـرأسـها خـطـة طـوار أعدهـا لـهذا
الـغـرض تـرتـكز عـلى امـن وسالمة
الـــعـــراق) مـــوضـــحـــا ان(اخلـــطــة
ــــالــــيــــة تُــــفــــصّـل في اجلــــوانب ا
واالقـــتـــصـــاديـــة واالمن الـــغـــذائي
بــاالضـافـة الـى اجلـانب االعالمي)
مــشـيــرا الى ان(احلـاضــرين اثـنـوا
على اخلطة وأجمعوا على ضرورة

تبنيها من جانب احلكومة) .
وتــابـع الــبـــيـــان انه(بـــعــد نـــقــاش
وحـــــوار ين خـــــرجـت اجلـــــلـــــســــة

ضــرورة حــيـــاد الــعــراق والــدعــوة
ـؤتمـر عام يـضم الكـتل السـياسـية
ــوقف مــوحــد يـضــمن لــلــخــروج 
ـعـركـة ابـعـاد الــعـراق عن سـاحــة ا
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ـنـبـر الـعـراقي ايـاد عــرض رئـيس ا
عالوي خــطـة طـوار  ازاء الـتـوتـر
بـــ واشــــنـــطن وطــــهـــران تـــؤكـــد
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