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احلالقـة وإخـذ يـلـحق حلـاهم! لـيـقـلد
ـضـمـون. اما االوربـ في الـشـكل وا
مـن صـفــاته االيــجــابــيــة فــهــو ذكــيـا
وشجـاعا وطـمـوحا وفي فـترة حـكمه
 تـــطـــبــيـق ســـيـــاســة الـــتـــحـــديث
وهــو الــذي بـنى اســطـوال والــتـوسع
بـحــريـا عـظــيـمـا لــروسـيـا وقـد درس
الحــة وبــنـاء الــســفن في هــولــنـدا ا
متـنكرا حـتى يشـارك في عمـليـة بناء

السفن!
…dŁR  UNMJ Ë WLN  dOſ WEŠö

نحن نـتكـلم على مـا يجـعل السـياحة
نـاجـحـة في روسـيـا التـي ارتفـع عدد
الـــــــســــــيـــــــاح فــــــيــــــــــــــــهـــــــا من 3
مــلــــــــــيـــــــــون ســنـة 2015 الى ان
يـــكـــون ســـنــة (2018)  10مـــلـــيــون
ويــــــتـــــــــــــوقـع صــــــعــــــوده الى 11
ـعـلـومـات من مـلـيــونـسـمـة 2019) ا
رشـد الـسيـاحي الـيمـني اجلـنسـية ا
خــالـد)  وهــذا يــحـتــاج الى تــغـيــيـر
زاج الـسيـاحي في روسيـا وجتنب ا
مـا يـصــادفه الـسـائح مـن مـنـغـصـات

وهي بسيطة ولكنها مؤثرة.
1- عــنــدمــا تــشـتــري مــجــمــوعـة من
البس وتـقف الـســلع الـغــذائـيــة او ا
يـسأل :هل نـضع هذه امام الـكاشـير 
احلــاجـات والــســلع بـالــكــيس? وهـو
ســؤال غـــريب ألن في دول اوربــا اذا
حمل الـشـخص السـلع بـيده من دون
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وضــعـــهــا بــالــكــيس يــعــتــقــدون أنه
ســــرقــــهـــــا من احملل! الـــــغــــرض من
ــبــلغ الــســؤال هــو لــبــيع كــيس له 

زهيد وتافه!
2- ابدأ ال تثق بـسائق يعـرض عليك
خـــدمــاتـه مــقـــابل اجــرة الـــعــداد ألن
اكثـرهم يـتالعب بـالعـداد ويـخرج لك
مــبــلغ خــرافي نــحن رجـعــنــا الــيـوم
تـاركـ الـكـروب بـتكـسي يـدعي بـإنه
يعـمل حسب تـسعـيرة الـعداد االجرة
الــطـبــيــعـيــة ان تــكـون 200 او 300
روبل واذا به بعـد ان اسـتغـرقت مدة
وصولـنا 5 دقائق فـقط يـقرأ اجلـهاز
 2690 روبل! اصبحت لـدينا مـشكلة
مـعـه واتـصـلــنـا بـشــخص من شـركـة
سؤولة عـنا وحتدث معه السياحـة ا
كثيـرا ثم عاتبـنا وقال اعـطوا له فقط
الف روبل واتركـوه! عملـية االحـتيال
ال تـشـجـع الـسـيـاحــة حـتى لـو كـانت

تصرفات فردية!
3- في الـفــنـدق الحـظــنـا عـدم وجـود
اء فيه قنـاني ماء وفي كل الـفنـادق ا
مجـانا حلـد قـنيـنة واحـدة على االقل
لـــكل نــزيـل نــزلت عـــلى الــرســـبــشن
ـاء! اجـابـتني وطـلبت حـصـتـنا من ا
اء يـوزع مـجانـا فقط في وظـفـة : ا ا
الـــيـــوم االول!!!! الـــبـــخل ال يـــشـــجع

السياحة ! 
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ويزداد بالـفخـامـة واالسراف والـرقي
مــنــظـر الــقــصـر جــمــاال بـالــنــافـورت
ــاء ألمــتــار عــالـيــة مع ــتــدفــقــة بــا ا

التماثيل الذهب الذهبية !
بـيــتـرهـوف تــبـعـد 29 كم عن سـانت
بـطرسـبـرغ واذا كـانت الـرحلـة الـيـها
بـالـبــاص فـالـعـودة مــنـهـا عن طـريق
الــزورق الــســـريع وهــو يــشق مــيــاه
وبذلك خلد الروس احد خليج فلنـدا 
القياصـرة العظمـاء وله معزة خاصة
عـــنــد مــواطــني ســـانت بــطــرســبــرغ
والــذين ســرعــان مــا جــعــلــوا اســمه
مـــديــنــتـــهم مــرة اخــرى عـــلى اســمه
مـضـح بـشـخـصـية عـظـيـمـة اخرى
هي (ليـن غراد) فـهل هي عودة الى
ـاضي اسـتـذكـارا حلـقـبـة تـاريـخـية ا
عـــظـــيـــمـــة ام الـــهـــروب من الـــفـــشل
ـعلوم السـوفيتـي الى اخللف? ومن ا
ان االمبراطـورية الـروسية بـعد وفاة
الـقــيـصـر بـيــتـر الـعـظـيـم خـلـفـته في
االمـبـراطـوريــة زوجـته االمـبـراطـورة
(كاترين االولى) وحينما نذكر مناقب
بطـرس االعظم ال بـد من االشارة الى
اسلـوبه الـعنـيف ايـضا بـاحلـكم ككل
القـيـاصرة وتـذكـر حادثـة االمـر الذي
اصــدره حلـــاشــيـــته بــإن يـــحــلـــقــوا
الـلـحى! وكانـت اللـحـيـة عـنـد الروس
في ذلـك الــوقـت مــقـــدســة امـــتــعض
الـبــعض فـإخــذ من احلالقـ مــاكـنـة
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حينما القي الـقبض على لين وهو
يــنـــشـط في تـــنـــظـــيم الـــثـــورة ضــد
الـــــــقــــــيــــــصـــــــر ســــــألـه ضــــــــــابط

االستخبارات :-
هل أنت مــجـنـون لــكي تـعـتــقـد بـإنك
تـستـطـيع أسـقاط الـقـيـصر الـعـظيم?
كـان يـجـيـبه لـيـنـ :- انـا من سـوف
يسـقط القـيصـر! بهذه الـثقـة العـالية
والـنـظـرة الــثـاقـبـة كـان لـيـنـ يـزرع
االمـل فـي نـــــــفــــــــوس الـــــــعــــــــمـــــــال
على الـرغم من أن أجهزة والفالحـ
االمن كـانت قـد قــتـلت شـقـيق لـيـنـ
حملاولته أغتيال القيصر! ولين من
الــقـــادة الـــروس الـــذين يـــحـــلـــمــون
ويــعــمــلــون تــمـامــا مــثل الــقــيــصـر
االعظم (بطرس االول) قيصر روسيا
اخلـــــــامس 1725-1682 وهـــــــو من
افــــضل الــــقـــيــــاصــــرة من عــــائــــلـــة
(رومـــانــوف) وهـــو ابـــو الــتـــحــديث
بـاحلـياة الـروسـيـة والـذي عـمل على

حتـــويل روســـيــا الـــقـــيــصـــريــة الى
ـكن االمـبــراطـوريـة الـروســيـة وال 
جتـاهل هـذه الــشـخـصـيـة الـعـظـيـمـة
تاريخـيا لذلك يـتوسط تمـثاله احدى
حدائق وساحات سـانت بطرسبرغ 
وهـــو الـــذي أمـــر مـــســــتـــشـــاريه ان
يــبـجــثـوا عـن مـكــان مـنــاسب لـبــنـاء
مـديـنة تـكـون عـاصمـة لالمـبـراطـوية
ــهــنــدســون بــعــد الـــروســيــة عــاد ا
اخــتــيـارات لم يــقــتــنع بـهــا بــطـرس
كان فذهب بنفـسه وأختار ا االعظم 
الــــــذي نـــــحن االن نــــــزوره (ســـــانت
بــطـرســبــرغ) لــيــجــعــلــهــا عــاصــمـة
ـدة 200 االمــبـراطــوريـة الــروسـيــة 
ســنــة! وتــسـمى ســانت بــطــرســبـرغ
(فــرسـاي الــروسي) وهي مـن مـواقع
ي وحيـنما  بناء مول التراث العا
شـاهق االرتـفــاع حـذرت الـيـونـسـكـو
احلــكــومـة الــروســيـة بــإخــراج هـذه
ي ــديـنـة من قــائـمــة الـتــراث الـعـا ا
ـلـعب لـتـنـظـيم وكـذلك مـنـعت قـيـام ا

ـديـنة كأس الـعـالم اال خـارج حدود ا
حفاظـا على اخلصوصـية التـاريخية
ـدينـة الـتي تضم واالثريـة في هـذه ا
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رحلة امس في نهر (نيفا) ليال والتي
اســتـــمــرت حــتى الــفــجــر مع انــغــام
االغـاني ومــنـظـر الـنـهــر الـذي شـكـله
يـشـبه الـبــحـر وفـروعه حتـاكي انـهـر
البـندقـية ومع مـناظـر فتح اجلـسور
وعــلى جــانــبـي ضــفـاف نــيــفــا تــقف
ـعالم احلضـارية واالثرية شاخصة ا
ـــــتـــــحف وعــــلـى االخص مـــــبـــــنى ا
(ارمــيــتـاج)  –الــذي ســنــزوره غـدا-
كــانت لــنـا صــور تـذكــاريــة في لـيــلـة
بــيـضــاء من الــلـيــالي الــبـيــضـاء في
سـانت بــطـرسـبـرغ! الـيــوم انـطـلـقـنـا
عماري بالباص الى مدينـة اجلمال ا
ذهل (بيترهوف) والتي والتصميم ا
تشـتـهر بـاحلـدائق والنـافـورات التي
يـبـلغ عـددهـا 500 نـافـورة طـبـيـعـيـة
ـدينـة الـقـيـصـرية !وتـوجـد في تـلك ا
ـســتـحــيل الــوصـول الــتي كـان مـن ا
الـيــهـا سـوى عــائـلـة الــقـيـصـر واالن
اصـبـحت منـتـجـعـا سيـاحـيـا يـقضي
فيه الـروس والـسيـاح اوقات جـميـلة
وهم يــســتـمــتــعـون بــزيــارة الـقــصـر
عماري الصيفي الذي قام بتصميه ا
ـتاز الـفـرنـسي(فـراشـيـسـكـو) وهـو 
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هنة قـد اختطفته عصابات اضحك كثيرا كلمـا تذكرت ان احد زمالء ا
ـشي منـتصـبا الـشوارع أيـام االنفالت واحلـرب الطـائفـية  وقـد كان 
تـلئـة بشـكل مغـــــر ويسـيل لعـاب اللـصوص مـتشـيكـا يحـمل حقـيبـة 
اليها . بعد االخـتطاف - وكان يا ما اسـهله في العراق قبل سنوات -
.. فـتـشـوه فـلـم يـجـدوا بـجـيـبه اال الف ديـنـار يـعـني اقل من دوالر  ثم
ة وبعض الكتب االقدم .. فتحوا حقيـبته فلم يجدوا سوى صـحف قد
ففيمـا فكروا بطريـقة انزال العقـاب فيه  التفت رئيس الـعصابة سائال

:- اين نقودك ?  
فقال :- ال امتلك اال قلـما وكتبا وصحفـا وهذا االلف دينار هو مجرد
اجــرة وصـولـي الى بـيــتي بــالــبـاص . فــالــتـفـت رئـيـس الـعــصــابـة الى
أصحابه وقال لهم .. ضعوا في جيبه خمس الف دينار مساعدة منا
.. واطـلـقـوا سـراحه واوصـلـوه الـى أيـة مـنـطـقـة يـريـد .. أيـام احلـصار
الـتـسعـيـني الـظالم  الـذي اسـتهـدف الـفقـراء وتـرك السـلـطة واعـوانـها

ترتع باموال الشعب .. 
انـتـشرت الـسـرقات والـلـصـوصيـة بـشكل مـرعب وطـبـيعي يـنـسجم مع
حجم احلاجة والعـوز آنذاك .. وقد نقلت قـصت ذواتي مغزى األولى
ان احـدهم سرق كـيس  طحـ من جـيرانه وتـب فـيـما بـعد ان الـكيس
ـال مخـبأ بـطـريقـة توهـيمـية .. فـاضـطر مـعهـا اللص ان فـيه مبـلغ من ا
سروق مع ورقـة كتب فيها ـال بعد عدة ايام بـرميه داخل بيت ا يعيد ا
: (لـست لـصــا .. لـكن أطـفــالي جـيـاع .. اضــطـررت لـسـرقــة مـا يـسـد
ـال رجع الـيك .. مع االعتـذار وطـلب االستـغـفار ) .. رمـقهم .. وهـذا ا
في عـز الظهـيرة صـعدت بـاص الكـيا في طـريقي الـى بيتـي وكان اجلو
حـارا جدا ومـتعـبا حـد الهـستـريا  وقـد امتـعض السـائق حيـنمـا جمع
األجـرة ولم تـكن لديه (فـكـة) يعـيـد باقي الـعـملـة األكـبر الحـد الـركاب 
فانفـجر بوجهه بصـورة غير طبـيعية  سـيما حيـنما قال له .. هد من
روعك وكن بـخـيـر .. فـقال : (من ايـن يأتي اخلـيـر  اعـمل بـاجـر يومي
رور وجهات سائق بهـذه السيـارة  وكل يوم لنا مـشكلـة مع النقابـة وا
ر يوم اال وندفع أخرى أصبحت كانها شريك معنا في العمل  اذ ال 
.. بوصـوالت رسمـية او دونـها ... ومـا زاد هيـجاني وتـعبي  ان راتب
ـستـمسـكات الـثبـوتيـة الرسـميـة قد ريـضـة مع بقـية ا الـرعايـة البنـتي ا

سرقت .. 
وكم كـنت انتـظـر ان يسـرق الـلص الراتـب الزهـيد (150) الف دينار .
ـســتـمــسـكــات بـاي مــكـان اخــر لــتـعــاد الي .. لـكن يــبـدو ان ويــرمي ا
لــصـــوص هــذا الـــوقت بال ذمـــة وال ضــمــيـــر وال دين وال خــشـــيــة من
سروق - ـنهـوك ا محـاسبـة او سلـطان  –وما زال احلـديث للـمواطن ا
واالسوأ من هـذا ليس لـوعة مـا سرقـوا مني بـل ان مراجعـتي لـلدوائر
ـسـروقة  دمـرني ـسـتـمـسـكـات والـوثـائق ا لـغـرض اخـراج بـديل عن ا
وكرهنـي بنفـسي وعيالي ووطـني الذي عشت سـتة عقـود فيه ... قدمت
ـال دون ان اسـتـطيع له الـكـثـيـر من الـدم والـعرق واجلـهـد واخلـوف وا

اثبات مواطنتي وعراقيتي فيه ...
 ومــا زلت وســابــقـى ومن امــثــالـي من الــفــقــراء
نسـتجـدي ببـاب الدوائـر احلكـوميـة ورقابـنا بـيد
قدراتـنا وحياتـنا كما وظفـ يتالعبون بـنا و ا
شاؤا .. كل يوم لنا حكاية وطلب ندور كاحلمير

في زريبة األمير .... )..
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قال الشاعر :

صيانةُ احلرف عن زيفٍ يُدّنسُهُ
عِبْء ينوءُ بهِ في الناسِ أحرارُ

عاصر في ما قال  فـانْ الكُتّاب األحرار وحدهم هم لقد صدق الشاعـر ا
الذين يـتـحمـلـون عبء اخملاض الـعـسيـر في احلـفاظ عـلى شـرف الـكلـمة 
ــديح الــزائف  وإبــعــادهــا عن ان تــكــون ســلــعــةً في ســوق الــنــفــاق  وا

فترضة التي ليس لها على األرض وجود ..!! واقف ا وا
-2-

ــرتـزق بــاحلــروف هـو الــفــارق بـ ان الـفــارق بــ الــكـاتب احلــرّ وبــ ا
(األسد) الهصور وب (الفأر ) احلقير .
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ع اسم الـكــاتب الــعـراقي ـاضـي  وفي أواخـر الــثالثــيـنــيــات من الـقــرن ا

ؤثر  قاالته وكتاباته وقعها ا (ابراهيم صالح شكر) ت  1944 وكان 
" قال عنه أكثر مؤرخ للصحافة :

بانه مبـدع في ابتكار األبـواب واألعمدة  وفـنان في تصـوير الشـخصيات
السياسيّة وله قدرة فائقة على إثارة االحاسيس "

طبعي  موسوعة أعالم وعلماء العراق م ص / 23 حميد ا
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وقــد قــرأتُ مـــا كــتــبه عـــنه الــراحل نـــاجي شــوكت  –في كــتـــابه (ســيــرة
ال العام  وذكريات) ص  336 فأعجبتني عفتُه وترفعه عن تناول ا

قال ناجي شوكت :
" كنتُ معجبا بأسلوبه التهكمي  وبيانه الساحر 

فضال عن عزّة النفس .
وضـوعة حتت سـتـورة ا فقـد كلـفـته مراراً أنْ يـتـقبل شـيـئا من الـنفـقـات ا
على الرغم من حاجته تصرف وزير الداخلية فكان يرفض الـتكليف باباء 
ال وقد أقنَعْتُهُ عـلى قبول وظيفةٍ ما في الدولـة ليسد براتبها اسة الى ا ا

حاجته فرضي مضطرا )
ويعجبنا هنا أنْ نُذّكر :

أوالً : بعناية وزير الداخـلية ناجي شوكت برجال الـعلم والوطنية  وسعيه
ــكـنــهم من اشــبـاع حــاجـاتــهم مع احلــفـاظ عــلى مـاء ـا  الى امـدادهـم 

نّة . الوجوه دون إراقةٍ وبعيداً عن ا
ال انّ وزير الـداخـليـة لم يُـخْفِ عـلى (ابراهـيم صـالح شكـر) حـقيـقـة أنَّ ا
وضـوعـة حتت يد ه الـيه هـو من اخملصـصـات السـريـة ا الذي يـريـد تقـد
وزيـر الـداخـلـيـة  فـهـو لـيس هـبــةً أو مـنـحـةً شـخـصـيـة  ولـكنّ (ابـراهـيم)
ال رغـم احلاجة اليه االمر الذي دفع ناجي يرفض وباصرار قبول ذلك ا

شوكت الى امتداحه والثناء عليه .
والسؤال اآلن :

عـاصرين مَنْ يحــــمل مِثْلَ هـذا الهم  ويتـفقد هل رأيتم من السـلطـوي ا
ال ?! ا يحتاجـــون اليه من ا أحوال الرجال ليوصل اليهم شيئا 

انّ رجل الدولـة وحـده هو الـذي ال يغـيب عن بـاله اآلخـرون  السيـما ذوي
هارات . الكفاءات وا

ـذكـور هـو الذي سـعى الى ايـجـاد الوظـيـفـة الرسـمـية ثانـيـا : ان الـوزير ا
ـنـاســبـة لـلــكـاتب الـوطـــــني احلـرّ (ابـراهــــــيم صـالح شـكــر ) وأقــــنـعه ا

بقبولها ...
بـينـمـا نـرى الـيـوم معـظم الـسـلـطـويـ يبـعـدون ذوي اخلـبـرة والـكـفاءة عن
نتـم الى اجلـهات السـياسـية التي الوظائف الـرسمـية مالم يـكونـوا من ا

يرتبطون بها ...!!
فـكـأنــهم يـريـدونـهـم ألنـفـسـهم وأحــزابـهم وال يـريــدونـهم خلـدمــة شـعـبـهم

فارقة ... ووطنهم وهنا تكمن ا
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تميزات هارات تُخطب كما تُخطب الفتيات ا ان ا
ـعـادلـة وأين نـحن مـنـها وهكـذا يـجب ان تـكـون ا

اآلن ?

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في احملاويل

—UIŽ lOÐ ÊöŽ«

التسلسل او رقم القطعة: ٤١
ة/ احمللـة او رقم واسم القـطعـة: القـصبـة القـد

االمام
اجلنس: دار 

النوع: ملك صرف
ساحة: ١٣٥م٢ ا

ــشــتــمالت: غـرفــتي نــوم وصــالــة واسـتــقــبـال ا
ومطبخ وصالة

سـتـبـيع دائرة الـتـسـجيل الـعـقـاري في احملاويل
ـوصوف أعاله العائد ـزايدة العلنـية العقار ا با
لـلراهـن حسـ جـاسم مـحـمـد لـقـاء طلـب الدائن
صـرف الصـناعي الـبالغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) رتـهن ا ا
ثالثون مليون دينارا فعلى الراغب في االشتراك
فــيـهــا مـراجــعــة هـذه الــدائـرة خالل (٣٠) يــومـا
اعــتـبــارا من الــيــوم الــتـالـي لـتــاريخ نــشــر هـذا
اإلعالن مـستصحبا معه تأميـنات قانونية نقدية
او كـفـالـة مـصــرفـيـة ال تـقل عن ١٠% من الـقـيـمـة
قـدرة لـلـمبـيع الـبـالغـة (٥٠٠٠٠٠٠٠) خـمـسون ا
ـزايدة سـتجري في الـساعة مليـون دينارا وان ا

(١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في احملاويل
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التسلسل او رقم القطعة: ١/ ١٦٤٢
احمللة او رقم واسم القطعة: ٣٦ اجلزيرة

اجلنس: دار 
النوع: ملك صرف
ساحة: ٢٨٠م٢ ا

ــشــتــمالت: غـرفــتي نــوم وصــالــة واسـتــقــبـال ا
ومطبخ وصحيات
الشاغل: مالك العقار

سـتـبـيع دائرة الـتـسـجيل الـعـقـاري في احملاويل
ـوصوف أعاله العائد ـزايدة العلنـية العقار ا با
للـراهن نـصـيـر غضـبـان غـدير لـقـاء طـلب الدائن
صـرف الصـناعي الـبالغ (١٩٠٠٠٠٠٠) رتـهن ا ا
تـسـعـة عــشـر مـلـيــون ديـنـارا فــعـلى الـراغب في
االشتـراك فيـها مراجـعة هـذه الدائرة خالل (٣٠)
يومـا اعتـبارا من اليـوم التـالي لتاريخ نـشر هذا
اإلعالن مـستصحبا معه تأميـنات قانونية نقدية
او كـفـالــة مـصـرفـيـة ال تـقـل عن ١٠% من الـقـيـمـة
ـقــدرة لـلــمـبــيع الـبــالـغــة (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مـائـة ا
ـزايدة سـتجري في الـساعة مليـون دينارا وان ا

(١٢) ظهرا من اليوم األخير.
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