
على قمة نتوء �سخري ال يف�سله �سوى نحو 80 كيلومرتا عن 
جبهة احلرب التي تت�سبب يف دمار كبري مبواقع تاريخية يف 
خمتلف اأنحاء العراق ينهمك العمال يف ر�ص بالط االأر�سية 
و�سط  االأقل  على  واحد  اأثري  مبنى  الإنقاذ  جهد  اإطار  يف 
الباقية  االأطالل  بناء  اإعادة  على  الفريق  يعمل  اال�سطرابات 
كورد�ستان  اإقليم  عا�سمة  اأربيل  يف  احل�سينة  القلعة  من 
العراق املقامة فوق ما ت�سفه منظمة االأمم املتحدة للرتبية 
فيه  توا�سلت  موقع  اأقدم  باأنه  )يون�سكو(  والثقافة  والعلم 
اأجزائه  بع�ص  تاريخ  ويرجع  انقطاع  دون  االإن�سانية  احلياة 
الدولة  تنظيم  يعمل  حني  ويف  م�ست  عام  اآالف  ثمانية  اإىل 
يف  وقنا�سته  االنتحاريني  مبفجريه  الدفع  على  االإ�سالمية 
لليوم  بالفعل  اأربيل  يف  ال�سلطات  تتطلع  �رشقا  املو�سل 
دارا  قال  الزوار  من  اأكرب  اأعدادا  فيه  جتذب  اأن  ميكنها  الذي 
القلعة  �سيانة  فقط  نريد  ال  نحن  امل�رشوع  رئي�ص  اليعقوبي 
بل نريد اإحياءها. حوايل 14 موقعا جاهزة للزوار. و�سياأتي 
املزيد الأن هذه خطة طويلة االأجل وتقول ال�سلطات اإن حكومة 
االإقليم املتمتع باحلكم الذاتي ا�ستفادت من ا�ستقراره الن�سبي 
وبعد  القلعة  بناء  اإعادة  يف  دوالر  مليون   15 ا�ستثمار  يف 
�سنوات من العمل فتحت املباين االأوىل اأبوابها ومنها متحفان 
اأحدهما خم�س�ص لالأحجار الكرمية والثاين للمن�سوجات قال 
�رشتيب م�سطفى امل�رشف على املتحف لدينا �سجاجيد ترجع 

لنحو 100 اإىل 150 �سنة مت جلبها من ال�سكان واملتاجر
* �سجاد واأحجار كرمية وقذائف

ك�سف علماء االآثار عن اآثار قدمية وبع�ص املخلفات االأحدث 
كان من بينها قذائف مدفعية ترجع اإىل اجتياح العراق عام 
انتفا�سة  لقمع  ح�سني  �سدام  �سنها  التي  واحلملة   2003
طبقة.  فوق  طبقة  التاريخ  ويرتاكم   .1991 عام  كوردية 
يرجع  مبنى  يف  االأر�سية  بالط  ر�ص  على  العمال  ويعكف 
حمام  يقف  املوقع  من  اآخر  ركن  ويف  ع�رش  التا�سع  للقرن 
اليهودية  اجلالية  على  �ساهدا  داود  جنمة  عليه  متداع  عام 
اإ�رشائيل  اإىل  الهجرة  قبل  املنطقة  يف  عا�ست  التي  الكبرية 
نقلت  عندما  مهجورة  اأخرى  بيوت  وتركت  االأربعينات  يف 
عام  نحو  القلعة  موقع  من  الدائمني  ال�سكان  اآخر  احلكومة 
الرتميم  اأعمال  التجديد وقد تعطلت  اأعمال  للبدء يف   2008
بعد اأن قل�ست بغداد املخ�س�سات التي تدفعها الدولة حلكومة 
االإقليم عام 2014 ب�سبب نزاع على �سادرات النفط غري اأن 
القلعة بداأت ت�سهد عودة ال�سكان والزوار بف�سل عوامل منها 
منطقة  يف  زيارتها  ميكن  التي  االأخرى  االأماكن  عدد  قلة 
حتيط بها احلرب وقال ريا�ص الركابي املوظف العمومي من 
بغداد التي تعر�ص فيها املتحف الرئي�سي للنهب عندنا مئات 
حالة  يف  كلها  لكنها  العراق  يف  االأثرية  املواقع  من  االآالف 
"�سيء لطيف" وهو يتطلع  �سيئة ب�سبب الو�سع االأمني وقال 
املتحفان  فيها  مبا  لل�سياح  املفتوحة  ال�سغرية  املنطقة  اإىل 
ومتجر للتذكارات. واأ�ساف "لكن �سيكون من االأف�سل لو كان 

هناك مقهى .

الربملان  اع�ساء  احد  �رشح   2017/4/23 يوم 
ن�سبة  اللغاء  قانون  مقرتح  تقدمي  �سيتوىل  بانه 
اال�ستقطاع من راتب املوظف وراتب املتقاعد التي 
 2017 ل�سنة   )44( رقم  املوازنة  قانون  حددها 
من  بيوم  ذلك  قبل  الربملان  رئي�ص  به  �رشح  وما 
انه �سيتم ت�رشيع قانون لتعيني اخلريجني يف دوائر 
ا�سدر  عندما  ايام  اربعة  قبل  ح�سل  وما  الدولة 
الربملان قانون احتاد الربملانيني مع ما يت�سمن 
وقبلها  احلكومة  تدفعها  مالية  التزامات  من 
با�سبوع عندما ا�سدر الربملان قرارا يت�سمن الزام 
االنفال  ل�سحايا  مالية  تعوي�سات  مبنح  احلكومة 
القوانني  هذه  على  ويالحظ  حلبجة  و�سحايا 
والقرار ال�سادر عدم الرجوع اىل اجلهة ذات العالقة 
االنفال  �سهداء  عوائل  ان  فمثال  احلكومة  وهي 
العراق  مناطق  �سهداء  كعوائل  يعاملون  وحلبجة 

االخرى باالمتيازات املحددة قانونا وبالتايل فان 
ان  ان نالحظ  وعلينا  مالية  با�سافات  القرار جاء 
جميع ت�رشيعات وقرارات واجراءات الربملان التي 
احلكومة  الزام  اي  مالية  التزامات  فر�ص  تت�سمن 
املوازنة  قانون  خارج  جديدة  مالية  نفقات  بدفع 
رقم )44( ل�سنة 2017 والذي حدد الواردات وحدد 
النفقات ب�سكل دقيق بحيث ال ميكن ا�سافة نفقات 
النفقات اجلديدة ال بد ان تقابلها  جديدة الن هذه 
بالن�سبة  وكذلك  موجود  غري  وهذا  مالية  واردات 
كم�ساألة  املوازنة  قانون  يف  مالية  واردات  اللغاء 
واملتقاعدين  املوظفني  من  ا�ستقطاعات   3.8%
الن هذه الن�سبة وارد مايل مت احت�سابه عند كتابة 
واردات  لها  ت�رشف  جهة  يقابله  املوازنة  قانون 
منها اي ان هنالك تالزما حتميا ما بني الواردات 
واردات  من  احلكومة  فحرمان  النفقات  بني  وما 
معينة كاال�ستقطاعات الوظيفية والتقاعدية يعني 
جهة  من  االنفاق  ت�ستطيع  لن  �سوف  احلكومة  ان 

بهذه  دفعها  يتم  مالية  واردات  وجود  لعدم  اخرى 
النفقات اي ان هنالك �سورة ايجابية تتمثل بعدم 
�سلبية  و�سورة  الربملان  من  جديدة  نفقات  فر�ص 
واملو�سوع  مالية  واردات  الغاء  بعدم  تت�سمن 
يتعلق بقانون املوازنة وامل�سائل املالية او اجلنبة 
احلكومة  اخت�سا�ص  من  تكون  ت�سمى  كما  املالية 
بالواردات  ادرى  هي  التي  التنفيذية  ال�سلطة  اي 
و�رشع  �سادق  عندما  والربملان  بالنفقات  وادرى 
ويحدد  النفقات  يحدد  الذي  املوازنة  قانون 
الواردات فان قانونه وقراره ب�ساأن نفقات جديدة 
او ا�ستقطاع نوع معني من الواردات هو يدخل يف 
اكرث  االنتخابية  وامل�سائل  واالعالن  الدعاية  باب 
من كونه يتعلق بالوجه الواقعي للمو�سوع وح�سنا 
ا�سدرت  عندما  العليا  االحتادية  املحكمة  فعلت 
قرارات عديدة واحكاما ت�سمنت عدم امل�سا�ص من 
اخت�سا�ص  من  لكونها  املالية  باجلنبة  الربملان 

جمل�ص الوزراء  .

ع�رشات  له  و�سدرت  االأطفال،  اأدب  يف  تخ�س�ص  عراقي  اأدي��ب 
املوؤلفات ف�ساًل، اإ�سافة اإىل كونه كاتًبا الأكرث من �سبع وثالثني 
فكاهي  اأ�سلوب  له  لالأطفال،  العراقية  )جملتي(  جملة  يف  عاًما 
�سيناريوهاته  يف  نها  �سَمّ )جحا(  معروفة  و�سخ�سية  خا�ص 

ومغامراته الكثرية 
�سريته 

�سمال  يف  )املو�سل(  نينوى  حمافظة  يف  روؤوف  االإله  عبد  ولد 
ق�سم  اآداب-  بكالوريو�ص  على  وح�سل   ،1940 ع��ام  العراق 

التاريخ- جامعة بغداد عام 1964.
جريدة  يف  �سحفية  حتقيقات  كمحرر  عمل   ،1962 ع��ام  يف 
ال�سعب اليومية، و�ساهم يف كتابة عدد من املقاالت يف جريدة 
اإيفاده اإىل اململكة  فتى العراق املو�سلية. ويف عام 1966، مت 
العربية ال�سعودية للعمل يف �سلك التدري�ص وكم�رشف اجتماعي. 
كما �ساهم يف اإعداد بع�ص الربامج االإذاعية يف اإذاعة الريا�ص. 
اأول جملة  اإن�ساء  و�ساهم يف  العراق  اإىل  عاد   ،1969 عام  ويف 
لالأطفال يف العراق وهي جملة )جملتي(. كما �ساهم يف اإ�سدار 
اأول جملة للفتيان يف العراق وهي جملة املزمار، وتوىل من�سب 

مدير التحرير يف كلتا املجلتني لفرتات متفاوتة من الزمن.
االأمريكية  نيويورك  مدينة  اإىل  اإيفاده  مت   ،1979 عام  ويف 
توظيف  مو�سوع  حول  اليوني�سكو  نظمتها  دورة  يف  للم�ساركة 

الرتاث واملوروث ال�سعبي يف اأدب االأطفال.
)علم  ملحق  لتحرير  ���س��ك��رت��رًيا  اأ���س��ب��ح   ،1981 ع��ام  ويف   
وتكنولوجيا(، وهو اأول ملحق علمي ت�سدره دار ثقافة االأطفال 

�سمن مطبوعاتها االأ�سبوعية والدورية
االإجنازات 

والظل"  "ال�سبي  م�رشحية  اآخرها  للطفل  مطبوع   25 اأ�سدار 
البع�ص  و�سدر  العراق  يف  االأطفال  ثقافة  دار  عن  كلها  �سدرت 

االآخر منها يف لبنان وال�سعودية.
اأ�سدار رواية للكبار بعنوان " النوار�ص حتلق عاليًا" كما اأ�سدرت 
عدد من الكتب اخلا�سة بالبالغني �سدرت عن عدد من دور الن�رش 

االأهلية يف العراق.
كتب اأول م�رشحية للدمى عر�ست يف تلفزيون بغداد وعنوانها " 

اخلراف ال تعرف الثلج
حائز على جائزة االأبداع يف اأدب الطفولة ملرتني، املرة االأوىل 

عام 1997 واملرة الثانية عام 2000
من  لالأطفال  املوجهة  االأذاعية  الربامج  من  العديد  يف  �ساهم 

خالل اإذاعة بغداد و�سوت اجلماهري
كتب عدد من امل�سل�سالت االإذاعية املوجهة للكبار

 " ال�سهري  التلفزيوين  الربنامج  فقرات  كتابة عدد من  �سارك يف 
اأفتح يا �سم�سم"

اأبتكرت  كما  املزمار  البخيل يف جملة  )�سحيح(  �سخ�سية  ابتكر 
�سخ�سية )اأ�رش�ص( يف جملة حامت االأردنية

كتب ال�سعر لالأطفال وله ق�سيدتني من�سورتني يف جملة جملتي 
ويف كتاب خمتارات �سعرية عن اإ�سدارات دار ثقافة االأطفال 

وهي  الع�سفور  جملة  يف  واملقاالت  املوا�سيع  من  العديد  كتب 
جملة متخ�س�سة للعاملني يف اأدب الطفل  

من  العديد  ول��ه  للطفل  الكتابة  يف  الفكاهي  باأ�سلوبه  متيز 
وجملة  املزمار  جملة  يف  ن�رشت  التي  الفكاهية  ال�سيناريوهات 

جملتي 
لكتاب  باأ�سمه  �سنوية  جائزة  العراقية  الثقافة  وزارة  خ�س�ست 

ال�سيناريو يف العراق والوطن العربي 

وسط الدمار المحدق بآثار العراق.. أربيل تعيد بناء قلعتها
بغداد ــ متابعة   

 طارق حرب 

وتبقى  التجديد   ، الوعي   ، االدراك   ، التح�ضر  يعني  الثقافة 
املقيا�س االأول ملدى حت�ضر االأمم وقدرتها على التطور واالرتقاء 
ب�ضرية عن جمموعة  التي متّيز كل جمموعة  وهي طريقة احلياة 
والتعامل  اأفراده  يف  توؤثر  التي  ثقافته  جمتمع  فلكل   ، اأخرى 
بينهم .  العلم والثقافة جزءا ال يتجزاأ من االرث احل�ضاري ومن 
الواثقة  املنفتحة  والهوية  االإن�ضان  بناء  ويف  التنموية  العملية 
من  تنتقل  و  وتراثها  واأ�ضالتها  لقيمها  تتنكر  اأن  دون  نف�ضها  من 
ونحن  خ�ضو�ضا  اآخر،  جمتمع  اإىل  جمتمع  ومن  اآخر  اإىل  جيل 
واملرئية  وامل�ضموعة  املقروءة  االت�ضاالت  ثورة  ع�ضر  يف  نعي�س 
وتنوعت  االر�س  اق�ضى  اىل  �ضريع  ب�ضكل  باالنتقال  اخذت  التي 
التي  واملهارات  املعلومات  كل  هي  والثقافة  وا�ضاليبه   و�ضائله 
وممار�ضاته   ، وعاداته   ، ولغته  املجتمع  دين  وهي  الب�ضر،  ميلكها 
، وقواعده ، ومعايريه و ال ميكن اإنكار دور الثقافة واملثقفني يف 
 ، الوقت  نف�س  يف  لكن  للمجتمعات،  العام  الوعي  وتطوير  بناء 
الرامية  اجلهود  اأن  حيث   ، يحتملون  مما  اأكرث  حتميلهم  يجب  ال 
 ، املثقف  م�ضوؤوليتها  يتحمل  جماعية،  جهود  هي   ، التقدم  اإىل 
...اإلخ،  العمل  واأرباب  العمال،  اإىل  اإ�ضافة  والتاجر،  وال�ضيا�ضي، 
تلك  عن  كتعبري   ، الثقافية  املنتجات  لتاأتي   ، املجتمع  اأفراد  وكل 
النه�ضة ، التي اأحدثها املجتمع يف بنيته  اأن املجتمعات املتح�ضرة  
هي التي تعتني بثقافتها وتنميتها وباحرتم القانون وتعتربه جزء 
ال�ضلوك  مفاهيم  بني  مت�ضابكة  جدلية  عالقة  وحتمل  ن�ضيجها  من 
العام ، واالن�ضباط ال�ضلوكي ، واالأخالق العامة ، وااللتزام الذاتي 
، واخلوف من القانون اأو العقوبة ، والبعد الرتبوي للقانون  من 
االجدر ان ن�ضري اإال ان لي�س هناك من ي�ضلم من ارتكاب اأخطاء اأو 
ت�ضرفات �ضلوكية �ضلبية تتفاوت حدة رف�ضها هنا اأو هناك، وهي 
يف معظمها تدل وتعك�س على وعي ال�ضخ�س ون�ضجه والتزامه، 
النا�س  تعلم  التي  القوانني  و  الدينية  ال�ضرائع  من  الكثري  وهناك 
يتم�ضى  الذي  اأو  الطيبة  واخللق  عليه  وحتث  املن�ضبط  ال�ضلوك 
مع نظام املجتمع ، اأو موؤ�ض�ضاته االجتماعية  ولكل جمتمع ثقافته 
وعاداته وتقاليده واأعرافه ، فقد ينتقل ال�ضخ�س من مكان الآخر، اأو 
من جمتمع اأو دولة الأخرى ، ويكت�ضف اأن املجتمع اجلديد له ثقافته 
العادات والقوانني ت�ضبح  لهذه  ، وان�ضياعه  ، وقوانينه  وعاداته 
اأ�ضياًء  يتعلم  فقد  خاللها  ومن  حياته.  يف  اعتيادية  �ضلوكية  عادة 
جديدة  املجتمعات املتح�ضرة تعترب  االن�ضباط يف كافة مفردات 
�ضلوكياتها اليومية جزء من ثقافتها العامة ، والأن االلتزام الذاتي 
بالقوانني املنظمة حلركة املجتمع قيمة اأخالقية يف تلك املجتمعات 
بنيانها  قيم  من  وقيمة  لالإن�ضان  حقيقية  قيمة  تعطي  التي  هي  و 
اأو االنفكاك منه بل يعتربون من يتبع  الذي ال ميكن التخلي عنه 
القانون وال يتجاوزه اأو يك�ضره يوؤدي واجبه وال منه وال ف�ضل له 
عليهم   ويجب الثبات يف عدم االإ�ضراف و اإىل عدم اأذية االآخرين 
التمثل بالقدوة  اإىل  التعاي�س مع االأطراف االأخرى  القدرة على  و 
احل�ضنة اإىل التدين املتوازن و املعاملة احل�ضنة للمراأة والطفل اإىل 
اإح�ضا�س الرجال والن�ضاء بدورهم يف املجتمع اإىل قدرة الفرد على 

تعليم وتربية االأبناء النهم بناة امل�ضتقبل وهم االأمل و العون

مبدعون
من العراق  البرلمان وكثرة التشريعات التي ترتب التزامات مالية على الحكومة

عبداإلله رؤوف 

الثقافة والتحضر ومفاهيم 
السلوك العام

عبدالخالق الفالح 

أقالم حرة

يف  الزبري  منطقة  ثانويات  احدى  مدر�سات  قامت 
حمافظة الب�رشة برفع �سكوى اىل النزاهة �سد مديرة 

املدر�سة .
وجاء يف معر�ص ال�سكوى �سد املديرة قيام االخرية 
اىل  املدر�سية  للمواد  االمتحانية  اال�سئلة  بيبيع 
ب�سياع  يت�سبب  مما  االغنياء  ذوات  من  الطالبات 
امل�ستوى  وهبوط  للطلبة  العلمية  اال�ستحقاقات 

العلمي للمدر�سة .
وقد ردت النزاهة على تلك ال�سكوى باتخاذ الالزم من 
االجراءات القانونية ومعاقبة مديرة املدر�سة بنقلها 
باخلروج  الطالبات  قامت  وقد   ، اخرى  مدر�سة  اىل 
للنزاهة  ت�سجيعا  مدر�ساتهن  مع  �سلمية  مبظاهرة 

ورف�سا ل�سوت الف�ساد وحماربته .

نا�سد عددا من اهايل منطقة الدورة / جمعية خري 
اهلل حملة 842 وزيري الدفاع والداخلية  وال�سادة 
بت�رشفات  يقوم  من  كل   مبحا�سبة   ، امل�سوؤولني 
يف  وخ�سو�سا  النارية  العيارات  ورمي  طائ�سة 
يف  عر�سا  �سهدنا  اننا  االهايل  قال  اذ   ، االعرا�ص 
منطقة ال�سارع التجاري والذي ا�سبح ي�سبه بجبهة 
حرب  ب�سبب اطالق العيارات النارية وملدة �ساعتني 
املواطنيني  نفو�ص  يف  الرعب  اثار  مما  متوا�سلة 
العزل . وا�ساف االهايل ان عددا من تلك االطالقات 
،مطالبني  املواطنني  منازل  ا�سطح  على  �سقطت 
وبح�سب  الت�رشفات  بتلك  يقوم  من  كل  مبحا�سبة 
توجيهات رئي�ص الوزراء د. العبادي  كونها تت�سبب 
بوقوع ال�سحايا واال�سابات بني املواطنني نتيجة 

العيارات النارية الطائ�سة يف الهواء  

مدرسات يشكون مديرة 
مدرسة في الزبير إلى النزاهة

أمام أعين وزيري  الدفاع  
والداخلية 

المواطن و المسؤول
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