
 
توجه  �أن  �مللفوف،  �لتبغ  يدخنون  ممن  �لكثريون  يحب  ال 
�مل�صّنعة  �ل�صجائر  عن  عزوفهم  �صبب  عن  �أ�صئلة  �إليهم 
�جلاهزة و�للجوء �إىل �لطريقة �لتقليدية للف �ل�صجائر. كما 

ال ي�صتحبون �صوؤ�لهم عن �لفارق بني �أنو�ع �لورق.
�لتبغ  مدخني  لقلة  ولكن  �ل�رشح،  على  ع�صيًا  لي�س  �الأمر   
�الأول  �لنوع  يو�جه  ما  كثري�ً  �جلاهز؛  مبدخني  مقارنة 
�لقاتلة  �لعبارة  نف�صه، ف�صاًل عن  و�لف�صول  نف�صها  �الأ�صئلة 
"ممكن تلف يل �صيجارة... �أجرب"، �إذ� كنت من �ملبتدئني �أو 

ممن ي�صاألون بف�صول.
 لنلِق نظرة على تاريخ ورق �ل�صجائر و�أنو�عها.

من �مل�صغ �إىل �لتدخني بو��صطة �لغليون �أو �الأنبوب، وحتى 
�ل�صي�صة،  �أو  بالرنجيلة  �ل�صيجارة �مل�صّنعة �جلاهزة، مرور�ً 

مر�حل وجتارب خا�صها �الإن�صان للتعامل مع �لتبغ.
�صوق  على  �مل�صّنعة  �ل�صجائر  �رشكات  ��صتحو�ذ  ورغم 
�لدخان، هناك من ال يز�ل متعلقًا بالطريقة �لتقليدية للف 
�ل�صجائر بورق �لبفرة. وبينما مل يكن يف �ملحال و�الأك�صاك 
و�رتباطها  �ل�صجائر،  ورق  من  ثالثة  �أو  نوعني  �صوى 
بتدخني  م�رش،  مثل  �لبلد�ن  من  عدد  يف  قريب  وقت  حتى 
بيع  يف  �ملتخ�ص�صة  �ملحال  �الآن  تنت�رش  فقط،  �ملخدر�ت 
م�صتلزمات �لتبغ مبختلف �الأنو�ع و�ملاركات �لعاملية، ما 
�لتقليدية  �إىل �لطريقة  �إىل عودة قطاع من �ملدخنني  ي�صري 

للف �ل�صجائر، ولكن مبعايري وتف�صيالت كثرية ومتنوعة.
فيما تدور معركة �صيفا�صتوبول �لفا�صلة، مبا يعرف بحرب 
و�لدولة  جهة،  من  �لرو�صي  �لقي�رشي  �جلي�س  بني  �لقرم، 
يعرف  فرن�صي  جندي  كان  جهة،  من  وحلفائها  �لعثمانية 
يف  �لتدخني  ثقافة  �صيغري  مبا  م�صغول  "زو�ف"،  با�صم 
�أنبوبه �لطيني �ملك�صور، يف  �لعامل الحقًا. فجل�س يفكر يف 
�حلرب �لد�ئرة، كيف �صيدخن؟ و�رشعان ما وجد �الإجابة يف 
ولف  به،  �خلا�س  �لبارود  كي�س  ورقة �صغرية من  �قتطاع 

بها �لتبغ، لي�صعل �أول �صيجارة ملفوفة يف �لتاريخ.
ويف حني ال نعرف �صيئًا عن �صورة قادة �حلرب �لتي �ختتمت 
�لقرن �لتا�صع ع�رش، تبقى �صورة زو�ف حمفورة يف عقولنا 
حتى لو مل نعرف عنه �صيئًا. �إنه بطل غالف �لورقة �الأ�صهر 
عامليًا "زيج ز�ج"، و�لتي يفخر �الأخو�ن بر�ون�صتاين �للذ�ن 
بح�صب  �ملبدع"،  �لفرن�صي  "�ملحارب  ب�صورة  �صنعانها 
منتجاتها  تتعدد  �لتي  لل�رشكة  �لر�صمي  �ملوقع  تو�صيف 
�ل�صكل  حتى  �لبارود،  كي�س  ورقة  ومن  بالدخان.  �ملتعلقة 
لف  ورق  �صناعة  مرت  �لبفرة،  دفرت  �أو  ملظروف  �حلايل 
بر�ون�صتاين  �الأخو�ن  فقام  �ملر�حل.  من  بالعديد  �ل�صجائر 
عام 1894، بالتو�صل �إىل �لورق �ملتد�خل على �صكل حرف 
Z، ليطور� من عملية �لتعبئة و�لتغليف �لتي �صمحت ب�صحب 
ورقة و�حدة من �لدفرت يف كل مرة، على �لعك�س من طريقة 
على  �حل�صول  يف  �الأخو�ن  جنح  وبذلك  �لعادية.  �لتعبئة 
بر�ءة �الخرت�ع �جلديدة، و�أطلقا على �ملنتج �جلديد ��صم زيج 

ز�ج �لذي يحمل غالفه �صورة مر�صومة للمحارب �لفرن�صي 
"زو�ف". وظلت �رشكة زيج ز�ج لفرتة طويلة، هي �مل�صيطرة 
على معايري �صناعة ورق �ل�صجائرة، فبقيت �أور�ق �للف من 
�صناعة  بتطوير  �ل�رشكة  قامت  حتى  ال�صق،  �رشيط  دون 
�لورق، و�إ�صافة �ل�رشيط �مل�صنع من خليط من ن�صغ �صجرة 
�ل�صنط �الإفريقية و�ل�صمغ �لعربي، ل�صمان �رشيط ال�صق ال 
نوعًا  �ملدخنني  �أحد  يف�صل  �لدخان.  رمبا  يوؤثر على طعم 
و�حد�ً من �لتبغ لفرتة طويلة، لكنه كثري�ً ما �صيغري من نوع 
�لورق "�لبفرة"، الأ�صباب كثرية، كلها متنح مدخني �ل�صجائر 
�ل�صجائر  مدخنو  بها  يحظى  ال  متعددة،  ميز�ت  �مللفوفة 
بينما  و�لورق.  �لتبغ  من  و�حد  لنوع  �مل�صطرون  �جلاهزة، 

نوعني  حتت  تندرج  �لتي  �لبفرة،  من  كثرية  �أنو�ع  تنت�رش 
�أور�ق  �أو  �خلفيفة  �الأرز  �أور�ق  مثل  �خلامات  من  رئي�صيني 
�الإ�صافات  من  خمتلفة  بدرجات  تتنوع  �لتي  �لقمح،  ق�س 
�ل�صجائر،  ورق  ماركات  �ختالف  وعلى  �أي�صًا.  �لكميائية 
�لو�حدة،  للماركة  �لورق  مظروفات  �ألو�ن  �أي�صًا  تختلف 
طبقًا لتنوع خ�صائ�س �حلرق، �أي درجة مقاومة �الحرت�ق 
و�رشعة �ال�صتعال، وحتى ال يطري �لدخان �رشيعًا. فغالبية 
�ل�صود�ء،  �ملظروفات  ال�صتعمال  مييلون  �حل�صي�س  مدخني 
يف  بـ"�لرزلة"  ت�صتهر  وطويلة،  �صفافة  �أور�قًا  حتوي  �لتي 
تنطفىء  بل  ب�رشعة،  حترتق  وال  ثقيلة  الأنها  نظر�ً  م�رش، 
وحدها يف حال تركها، ما يتيح �لفر�صة لتدخني �حل�صي�س 

بدون ��صتعجال، بينما ال يف�صلها �لكثريون يف حال تدخني 
�لتبغ.

�لظرف  عند  �ل�صفافة  �لثقيلة  بالورقة  �ملطاف  ينتهي  ال 
�الأ�صود و�ال�صتعمال من �أجل �حل�صي�س وغريه من �ملخدر�ت، 
مع  تفاعاًل  و�أكرث  �صمكًا  �أقل  درجات  يف  تتنوع  ولكنها 
من  �بتد�ًء  ذلك  عن  �ملظاريف  �ألو�ن  وتعرب  �الحرت�ق. 
باالأزرق  مرور�ً  �خلفيف  �لف�صي  �إىل  و�صواًل  �لبني  �للون 
بالن�صبة  �الحرت�ق  مقاومة  درجات  تتنوع  كما  �لفاحت. 
للورق �الأبي�س �خلفيف، فاالأحمر هو �الأ�رشع ��صتعااًل، يليه 
�لربتقايل و�الأخ�رش، وبالطبع تختلف �الألو�ن و�لت�صميمات 

من ماركة �إىل �أخرى. 

حو�دث  باب  ويف  بغد�دية  تر�ثيات  �صل�صلة  يف   
بغد�دية كانت لنا كلمات عن حادثة قتل �خلليفة 
�كابر  خنقه  �حلمام  يف  خمنوقا  باهلل  �مل�صتنجد 
�لذي  �ل�صلجوقي  �لدين  دولته ويف مقدمتهم ع�صد 
�على من�صب  �لد�ر وهو  ��صتاذ  ي�صغل من�صب  كان 
هذ�  ��صتحد�ث  مت  حيث  �خلليفة  بعد  �لدولة  يف 
�لدولة  �صوؤون  يف  �ل�صالجقة  تدخل  بعد  �ملن�صب 
�ملن�صب  هذ�  من  ي�صدر  ما  �ن  لدرجة  �لعبا�صية 
مثاله  �خلليفة  �و�مر  على  �الولوية  له  �و�مر  من 
�خلليفة  �ن  ذلك  هذ�  �لدولة  ي�صدره ع�صد  كان  ما 
�حلالة  هذه  �ل�صالجقة  فا�صتغل  مر�س  �مل�صتنجد 
�صفية  �بن  �خلا�س  �خلليفة  طبيب  من  وطلبو� 
فو�صف  وفاته  يف  ي�رشع  مبا  دو�ء  له  ي�صف  �ن 
�خلروج  وعدم  �حلمام  مالزمة  للخليفة  �لطبيب 
منه لكن �خلليفة �متنع عن ذلك فادخل �ل�صالجقة 
عليه  و�غلقو�  و�الكر�ه  بالقوة  �حلمام  �ىل  �خلليفة 
�ال  �حلمام  باب  يفتحو�  ومل  ي�صتغيث  وهو  �حلمام 
و�منا  فقط  �خلليفة  بقتل  يكتفو�  ومل  وفاته  بعد 
�ر�صلو� �ىل وزيره �بن �لبلدي بحجة مبايعة �خلليفة 

�جلديد فلما ح�رش �رشبت عنقه ورمي على مزبلة 
�صحبه  فتم  �أ�صالوؤه  تف�صخت  �ن  �ىل  �لباب  قرب 
و�لقي يف دجلة لكن �خلليفة مت دفنه يف ر�صافة 
�مل�صت�صيء  �جلديد  �خلليفة  مبايعة  وقبل  بغد�د 
�لدولة  ��صرتط ع�صد  �مل�صتنجد  �لقتيل  �بن �خلليفة 
�ل�صلجوقي عليه �رشوطا عديدة قبل مبايعته منها 
و�ن  له  وزير�  �ل�صلجوقي  يكون  �ن  على  يو�فق  �ن 
وكذلك  بدله  للد�ر  ��صتاذ�  �ل�صلجوقي  ولد  يكون 
�لوظيفية  �لدرجات  يف  �خرى  تعيينات  �جريت 
طلب  ما  كل  ونفذ  �جلديد  �خلليفة  فالتزم  �الخرى 
منه و�خلليفة �مل�صتنجد باهلل هو �خلليفة بالت�صل�صل 
)32( من خلفاء بغد�د �لعبا�صيني توىل �خلالفة من 
عام 555هـ �ىل عام 566 هـ وكانت خالفته بعد 
وفاة �بيه �خلليفة �ملقتفي المر �هلل وكانت خالفته 
زمن �لتدخل �ل�صلجوقي �لكبري يف �لدولة �لعبا�صية 
لكنه  �يديهم  ونهاية وزيره على  نهايته  لذ� كانت 
قام بعدة �جر�ء�ت يف خالفته وهو و�ن كان �صهما 
عارفا باالمور ح�صن �ل�صرية مع معيته لكنه �تخذ 
�جر�ء �عادة �المو�ل �خلر�جية �ي �الر��صي �لعائدة 
للدولة و�لتي كانت موزعة على �لنا�س �عادها �ىل 
�يامنا  يف  �مل�صادرة  ي�صبه  �جر�ء  �تخذ  �ي  �لدولة 

هذه  من  �مل�صتفيدين  بع�س  على  ذلك  ف�صق  هذه 
�الر��صي وخا�صة يف مدينة �لكوفة وح�صلت �لفتنة 
�لكمالية  �ملدر�صة  وفقهاء  هبري  �بن  وزيره  بني 
وهو  556هـ  عام  �لكمال  تويف  حتى  بغد�د  يف 
ي�صغل وظيفة  كان  �لذي  بن طلحة  علي  بن  حمزة 
�صافعية كبرية  بنى مدر�صة  �لذي  �ملخزن  �صاحب 
بن  ح�صني  �حلرمي  قا�صي  زمانه  يف  تويف  كذلك 
و�ل�صاعر  557هـ  عام  �ل�صهرزوري  قا�صم  بن  علي 
و�ملحدث �بن �لفا�صل عام 558هـ �بو �لقا�صم هبة 
�هلل بن �لف�صل كذلك تويف كاتب �الن�صاء �ي ديو�ن 
�لر�صائل �بن �النباري وتويف �لطبيب �مل�صهور �بن 
يلقب  كان  �لذي  وفيل�صوفها  بغد�د  وطبيب  �صاعد 
�لكيالين  �لقادر  عبد  �ل�صيخ  ووفاة  زمانه  باوحد 
�لطريقة  �صيخ  �ل�صيخ(  )باب  �الزج  باب  دفني 
�ملوؤرخ  ووفاة  561هـ  عام  �ل�صوفية  �لقادرية 
�لنجيب  �بي  �ل�صيخ  ووفاة  �ل�صمعاين  �مل�صهور 
�ل�صهروردي �ل�صويف �مل�صهور و�بي �حل�صن �لو�عظ 
�حلنبلي �مللقب بابن �لدجاجي  و�صهدت بغد�د يف 
�لذي  �ل�صافعي  �ملذهب  بني  �صديد�  تناف�صا  وقته 
كان �صائد� و�ملذهب �حلنبلي �لذي دعا �ليه �ل�صيخ 

عبد �لقادر �لكيالين .

�صاعر و�أديب عر�قي )1926 - 1999( ويعد و�حد� من �أربعة �أ�صهمو� 
يف تاأ�صي�س مدر�صة �ل�صعر �لعربي �جلديد يف �لعر�ق )رو�د �ل�صعر �حلر( 
وهم على �لتو�يل نازك �ملالئكة وبدر �صاكر �ل�صياب و�صاذل طاقه حياة 
�ل�صاعر �ال�رشيه �صاعر عر�قي ولد يف بغد�د �صنة 1926 تخرج ب�صهادة 
1950- عام  من  مدر�صا  و��صتغل  م،   1950 و�آد�بها  �لعربية  �للغة 
�جلديدة  �لثقافة  جملة  يف  1954م  عام  �ل�صحافة  مار�س  1953م. 
�لوطنية.  مو�قفه  ب�صبب  و�عتقل  وظيفته،  عن  وف�صل  �أغلقت،  لكنها 
ف�صافر �إىل �لكويت ثم �لبحرين ثم �لقاهرة. وز�ر �الحتاد �ل�صوفييتي ما 
�أ�صتاذ�ً يف جامعة مو�صكو، ثم  بني عامي 1959 و1964 م، و��صتغل 
باحثًا علميًا يف معهد �صعوب �آ�صيا، وز�ر معظم �أقطار �أوروبا �ل�رشقية 
و�لغربية. ويف �صنة 1963 م �أ�صقطت منه �جلن�صية �لعر�قية، ورجع �إىل 
�لقاهرة 1964 م و�أقام فيها �إىل عام 1970 م.  ويف �لفرتة )-1980
1989(م �أقام �ل�صاعر يف �إ�صبانيا، وهذه �لفرتة ميكن ت�صميتها �ملرحلة 
�إذ  �لبارزين،  �الإ�صبان  �الأدباء  �أحد  وكاأنه  �صار  �صعره،  يف  �الأ�صبانية 
�أ�صبح معروفا على م�صتوى ر�صمي و�صعبي و��صع، وترجمت دو�وينه �إىل 
�أمريكا  �الإ�صبانية. وقد جمع حوله كتاًبا ومثقفني عرًبا و�إ�صبان ومن 
�صعري  �صمت  ب�صبه  خاللها  الذ  �لتي  �ل�صنو�ت  تلك  خالل  �لالتينية 
 ،1980-1988 �الإير�نية  �لعر�قية  �حلرب  فيها  �الأول  �لعامل  كان 
�أ�صعفت  �لتي  �حلرب  تلك  قيام  �رشورة  يف  �لر�أي  ي�صارك  يكن  مل  �إذ 
�لواليات  �إىل  ومنها  �الأردن  �إىل  توجه  1991م  �صنة  يف   . �لبلدين. 
�ملتحدة �الإمريكية قبيل حرب �خلليج �لثانية ب�صبب وفاة �بنته ناديه 
�لتي ت�صكن يف كاليفورنيا حيث �أقام فيه 3 �أ�صهر �أو �أكرث بعدها توجه 
لل�صكن يف عمان �الأردن ثم غادرها �إىل دم�صق و�قام فيها حتى وفاته 
عام 1999. وكانت له �صد�قات �دبية مع �لعديد من �ل�صعر�ء مثل نز�ر 
�صاكر  بدر  و  �ل�صود�ن  )�صاعر( من  �لفيتوري  �ل�صام و حممد  قباين من 
�لعر�ق و حممود دروي�س من  �لكيالين من  �لعر�ق و فالح  �ل�صياب من 
فل�صطني و بلند �حليدري من �لعر�ق وغريهم من �عالم �ل�صعر يف �لعامل 
�لعربي. ميتاز �صعر عبد �لوهاب �لبياتي بنزوعه نحو عاملية معا�رشة 
ُمتاأنية من حياته �ملوزعة يف عو��صم ُمتعددة وعالقاته �لو��صعة مع 
�أدباء و�صعر�ء �لعامل �لكبار، مثل �ل�صاعر �لرتكي ناظم حكمت و�ل�صاعر 
�الإ�صباين رفائيل �ألربتي و�ل�صاعر �لرو�صي يفت�صنكو و�ملقام �لكبري فالح 
و�الأ�صطورية  �ل�صوفية  و�لرموز  �لرُت�ث  مع  بامتز�جه  وكذلك  �لبياتي، 
�لتي �صكلت �إحدى �ملالمح �الأهّم يف ح�صوره �ل�صعري وحد�ثته. وكانت 

تربطه عالقة خا�صة بال�صاعر بدر �صاكر �ل�صياب
�ملجد  1955م.  مه�صمة  �أباريق  1950م.  و�صياطني  مالئكة  ديو�ن 
�أ�صعار  1956م.  ناظم حكمت  �إىل  ر�صالة  1956م  و�لزيتون  لالأطفال 

يف �ملنفى 1957م. ع�رشون ق�صيدة من برلني 1959م.
كلمات ال متوت 1960م. طريق �حلرية )بالرو�صية( 1962م.

ياأتي  وال  ياأتي  �لذي   .1964 و�لكلمات  �لنار  و�لثورة.  �لفقر  �صفر 
1968م. 1968م. جتربتي �ل�صعرية  1966م. �ملوت يف �حلياة 

و�ملرتزقة  حزير�ن  �صم�س  �إىل  بكائية  1969م.  �مليتة  �لكالب  عيون 
حمرتف  �صيا�صي  يوميات  1970م.  �لطني  على  �لكتابة  1969م. 
1970م. وقد �صدر له ديو�ن عبد �لوهاب �لبياتي �لذي �صم دو�وينه 
حب  ق�صائد  1972م  ببريوت  �لعودة  د�ر  ن�رشرْ  �أجز�ء   3 يف  �ملذكورة 
على بو�بات �لعامل �ل�صبع 1971م �صرية ذ�تية ل�صارق �لنار 1974م. 
�ل�صوئية  �ل�صنو�ت  �صوت  1975م.  �صري�ز  قمر  1975م.  �لبحر  كتاب 
�حلريق   1995 �ملر�ثي  كتاب  1989م.  عائ�صة  ب�صتان  1979م. 
1996 خم�صون ق�صيدة حب 1997 �لبحر بعيد �أ�صمعه يتنهد 1998 
�الإبد�عية  �أعماله  ومن   1999 �ل�صعرية  �ل�صرية   - �ل�صم�س  ينابيع 
بول  موؤلفاته  ومن  1973م.  ني�صابور  يف  حماكمة  م�رشحية  �الأخرى 
�ليو�ر، و�أر�جون، وجتربتي �ل�صعرية و مدن ورجال ومتاهات وجمعت 

حو�ر�ته يف كتاب كنت �أ�صكو �إىل �حلجر.

كل ما تحتاجون معرفته عن ورق لف السجائر وحرفية حرق الحشيش ولحظة "5" !! 
بغداد ــ متابعة

طارق حرب

ال�شرقي  ال�شمال  الكامريات االعالمية �شوب      ِوجهت 
احلركة  افالم  تطبيق  وقائع  لنقل  العربية  للخارطة 
وحقوق  واالنتخابات  ال�شيا�شية  والعملية  فداع�ش 
�شاالت  يف  لتكون  ُر�شحت   عناوين  والهجرة  االإن�شان 
�شتذهب  من  عن  نكتب  جعلنا  ما  وهذا  العاملية  العر�ش 
نتحدث  ال  نحن   ، القادمة  الفرتة  يف  الكامريات  اليه 
ا�شطراري  هبوط  عن  وال  �شراعيه  �شفن  اختفاء  عن 
للطائرات ون�شيان بع�ش االقوام يف اأعماق املحيط يف 
�شبه  �شوب  الفكرية  االجندة  وجهنا  بل  برمودا  مثلث 

جزيره �شيناء والتي حتتوي على :- 
اثريه  كني�شة  اقدم  فيها  توجد  التي  اجلبال  اأعلى   .1
�شانت  بدير  حينها  و�شميت    527 عام  ان�شاءها  مت 

كاترين .
وجنوبا  �شماال  بحرين  يحدها  جزيره  2.�شبه 
بني  مهم  رابط  جعلها  مما  غربا  اخلليج  ويتو�شطها 

قارتني .
من  املمتد  املت�شدع  الوادي  فالق  يحدها  ال�شرق  3.من 

كينيا اإىل اإىل جبال تركيا .
والكيان  فل�شطني  اإىل  اأفريقيا  لقارة  الوحيد  املعرب   .4

ال�شهيوين .
فهي ُذكرت باأ�شم حوريب يف التوراة ومعناها )اخلراب( 
التاريخي  الغمو�ش  يتخللها  فريوزية  ار�ش  لتبقى 
نقو�ش  رموز  فك  من  العلماء  اأحد  متكن  فقد  واالإعالمي 
احل�شارة  بقايا  من  انها  واعلن   1917 عام  كهوفها 
وتاريخية  جغرافية  نقاط  هي  وهذه  القدمية  الكنعانية 
ولن�شرد نقاط التكهن والت�شاوؤل بعيدا عن اأجواء بغداد 

ودم�شق .
املتزعم  املنزل  اإىل  تابعة  م�شلحة  عنا�شر  فيها  1.توجد 
االأمم  ال�شهيوين وامل�شماة يف  الكيان  لدولة  2.حماذيه 

املتحدة )ا�شرائيل( .
3.توجد فيها عنا�شر ارهابيه متمثلة بداع�ش واقرانهم 
�شل  يف  فيها  يجري  ما  على  حمكم  اإعالمي  4.ت�شليل 
تعر�شه  دون  �شامدا  �شل  الذي  امل�شري  اجلي�ش  قوة 

الإق�شاءات نتيجة التغيريات ال�شيا�شية .
فلو قاربنا النقاط اجلغرافية مع النقاط التواجدية ل�شبه 
لوجدنا  برمودا  مثلث  عن  بعيدا  جنمها  �شطع  جزيره 
يف  العميقة  االأمنية  االأجواء  عن  بعيد  امل�شري  اجلي�ش 
�شيناء ب�شبب هيمنة اجلي�ش االبي�ش ال�شعار باال�شافة 
اىل انها اأ�شبحت من اأكرب املع�شكرات لتدريب املتطرفني 
وانها معرب لهم من اأفريقيا اإىل تركيا عرب �شل�شلة اجلبال 
القارتني  بني  رئي�شي  معرب  وهي  كينيا  من  املبتدئة 
من  قدمية  لعنة  ا�شابتها  ورمبا  واالأفريقية  االآ�شيوية 
ختامًا  ؟  عام   ٤٠ فيها  تاهوا  الذين  م�شر  يهود  بع�ش 
وددت اطالعكم على عملية التكفيف االإعالمي يف �شيناء .

مبدعون
من العراق مفارقات في التأريخ.. المستنجد خليفة بغداد المقتول في الحمام

عبد الوهاب البياتي

 شبه جزيرة 
سيناء

بسام القزويني

أقالم حرة

 حتت هذ� �ل�صعار )لكل ذي حق ( �طرح م�صكلتي للو�صول 
�ن  و�صبق  يتحقق  �ن  وجهودكم  �هلل  بعون  �لذي  للحق 
طرحت �مل�صكلة الكرث من جهه لكن كانت �الجابة بان 
�ي  على  �ح�صل  مل  لكني  �ملخت�س  �لوزير  �ىل  حتول 
�جابة  فها �نا �نا�صد معايل �ل�صيد رئي�س �لوزر�ء للنظر 
يديه  بني  ��صعها  �نا  فها  حقي  على  للح�صول  بطلبي 
 2003/2004 �صنة  منذ  �نكليزي  خريجة  �ين  وهي 
�لتدريب  حتت  من  متدرجة  �صنو�ت   6 ملدة  وعملت 
وبلمح  و�خري�  �لتثبيت  �مل  على  و�جور  حما�رشة  �ىل 
�لب�رش مت �لغاء �المر بدون �صابق �نذ�ر علما �ين بام�س 
كبرية  �مل�صكلة  متقاعد  �لو�لد  الن  �لتعني  �ىل  �حلاجة 
ال  و�ن  باقر�ين  مقارنة  �ن�صايف  فاطلب  �كرب  و�لظلم 
�كرر  لل�صنني هباء منثور�  �ملتو��صل  يذهب هذ� �جلهد 
طلبي بالنظر بعني �لعد�لة �ملعروفة ب�صخ�صكم �لكرمي 

و�ن�صاف �لفقري النه �نتم �صند من ال �صند له.

�ملقابلة  �ملنطقة  يف  �ل�صاكنة  �لعو�ئل  ��صحاب  نحن 
مدينة  (يف  �ملحافظة  جمل�س  جماور  للمايكروويف 
�رشكة  قامت  وقد  قار(  ذي  �لنا�رشية-حمافظة 
و�أي�صا  �ملجل�س  من  �مل�صنودة  �لر�فدين  و�دي  جنائن 
من �ملحافظة بهدر �أمو�ل طائلة وهذه �ل�رشكة ملقاول 
يتجاوز  ال  �لتي  �لفروع  فحفرت  �ألية  �ية  وال  ال متتلك 
طول كل فرع 100م وعددها 3 فروع فقط ومنذ �صنة 
غري  بحجج  عملة  على  �مل�رشف  �ملهند�س  ويتحجج 
مقنعة ب�صفتي �أنا كمهند�س مدين.  �أرجو من �صيادتكم 
كثري�  منه  وعو�ئلنا  ت�رشرنا  �لذي  �ملو�صوع  هذ�  حل 
وال تقوم �جلهات �مل�صوؤلة باحلل و�أخري� ��صتلم بو��صطة 
عالقاتة �خلا�صة م�رشوعا �خر� وقام بدفن هذه �الأفرع 
يف  حفرها  �لتي  �ل�صو�رع  باأنقا�س  �أعاله  �ملذكوره 
�لنز�هة، مل  �لغيارى يف جلنة  �جلديد.�أخو�ين  �مل�رشوع 
�أن نوجه �صكو�نا للباري �لعظيم وهو على  يبق لنا �ال 

كل �صئ قدير و�ل�صالم عليكم ورحمة �للة وبركاتة.

 إلغاء أمر تثبيت محاضرة 
بأجور 
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