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يسود االستياء الشارع العراقي
بـــعـــد اقـــدام ايــــران عـــلى قـــطع
جتــهـيــز الــطـاقــة الــكــهـربــائــيـة
ـا اثر الـبالـغـة الف مـيغـا واط 
سـلبـا وبـشـكل مبـاشـر عـلى عدد
سـاعــات الـتــجــهـيــز حملـافــظـات
الـبـصــرة وذي قـار ومـيـسـان مع
تـفاقم االجـواء الـساخـنـة وتوقع
ارتفـاع احلرارة الكـثر من نصف
درجـة الغـليـان. فـيمـا رأى خبـير
اقــتـصـادي ان ســوء الـتــخـطـيط
وعــمــلــيــات الـــفــســاد وراء تــلك
االزمات واالخفاقات في مجاالت
ا ياه والـكهربـاء واخلدمات  ا
ـواطـنـ انــعـكس سـلــبـا عـلـى ا
.وقـال اخلـبـيـر االقـتصـادي مالذ
االمــــــ لـ (الــــــزمــــــان) أمس أن
(ايــران سـبق ان حــولت مــجـرى
عـــــدد مـن االنـــــهـــــر تـــــنـــــبـع من
اراضيها الى االراضي الـعراقية
ياه عن تلك االنهر من وقطعت ا
بــيـــنــهـــا روافــد الـــزاب وديــالى
والــكـارون االمــر الـذي ادى الى
ـائـيـة مـوت االالف من االحـيـاء ا
ـساحـات الزراعـية ئـات من ا وا
الــتي غـدت قـاحــلـة بـعــد ارتـفـاع
ـلـوحــة في شط الـعـرب نـســبـة ا
اليـ االسر واحلقت اضـرارا 
تــعــيش عــلى الــزراعــة وتــربــيـة
احلـيــوانـات) واضـاف ان (شح
ـياه ولـد تـنـاقصـا في خـزانات ا
سدود دربنديخان وحمرين واثر
عــلى االنــتـاج الــزراعي لـلــعـراق
بـشــكل مـلـحــوظ بـحـيث حتـولت
الــبـســاتــ الى اراض قـاحــلـة)
واوضح االمـ ان ( قــطع ايـران
الف مــــيــــغــــاواط من الــــطــــاقـــة
الـكـهــربـائـيـة عن الـعـراق تـزامن
مع قـطع مـيـاه االنـهـر هـو االخـر
سوف يسبب معانـاة للمواطن
في تــنـــاقص ســاعــات جتـــهــيــز
الــكــهــربــاء خــاصــة حملــافــظـات
الـبـصـرة وذي قـار ومـيـسـان في
ظـــروف الــــصــــيف مع ارتــــفـــاع
احلرارة  الـتي تـعـدت اخلمـس
مـؤكــدا ان (قـطع درجــة مـئــويـة)
الـكـهــربـاء من قـبل ايـران يـخـلق
حـــالــــة اســـتـــيــــاء شـــعـــبي وان

اســتـهالك الـطــاقـة الـكـهــربـائـيـة
وعدم االسراف والـهدر لتـخفيف
ـنـظـومة الـعبء احلـاصل عـلى ا
الكهربائية نتيجة إيقاف جتهيز
الـطـاقــة الـكـهـربـائـيـة من  ايـران
والــبـالغ قـدرتــهـا الف مــيـكـاواط
ـا اثـر ســلـبـاً وبـشـكل مـبـاشـر
عـــلـى عـــدد ســـاعــــات جتـــهـــيـــز
احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة الـبـصرة
وذي قــار ومــيـــســان بــالـــطــاقــة
الـــكـــهــربـــائـــيــة).وكـــان خـــبــراء
عــراقــيــون قــد حــذروا مـن بــنـاء
إيـــران ســـلـــســلـــة مـن الـــســدود
يـاه الـضـخـمـة على وخـزانـات ا
ـــيــاه الــتي تـــنــبع من مــجــرى ا
أراضـــيـــهـــا وتـــتـــدفق بـــاجتـــاه
ـيـاه مــا تـسـبب بـقـطع ا الـعـراق
عن مـــنـــاطـق عـــراقـــيـــة عـــديــدة
ياه بشكل وانخفاض منـسوب ا
كبير. وقال اخلـبير اجليولوجي
رشدي في تصريح ان إبراهيم ا
(إيران عمـلت على تغيـير مجرى

ـغـذية لـنـهر دجـلة مـياه األنـهر ا
إلى أنهر وخزانات جديدة داخل
أراضــيــهــا ضــمن خــطــة لــقــطع
ـــتــدفـــقــة إلى األراضي ـــيــاه ا ا
الـعراقـيـة) مشـيـراً إلى ان (قطع
ــيــاه أثــر بــشـــكل كــبــيــر عــلى ا
الزراعـة في منـاطق السلـيمـانية
وكـركـوك وديــالى وتـأثـرت بـذلك
ـــئــــات من حـــقــــول األســـمـــاك ا
ومـــــعــــــامل احلــــــصى والــــــرمل
ـنـاطق احملـاذيـة ـنـتـشـرة في ا ا
لــلـــنـــهــر وأن اســـتــمـــرار إيــران
بـفـرض ســيـاسـة الـهـيـمـنـة عـلى
ائية مقدرات الـعراق والسيمـا ا
مــا يــعــني أنه مــقــبل عــلى أزمـة
كــبـيـرة تـفـوق أزمــات الـكـهـربـاء
واخلــدمـات الــتي يـعــاني مــنـهـا
الـعـراق مـنـذ زمن) مـوضـحا ان
ياه في مناطق (استمرار أزمـة ا
شمـال الـعراق قـد جتبـر حكـومة
إقــلــيم كــردســتــان عــلى إنــشــاء
سدود على نهـر دجلة وذلك لسد

ياه وبذلك تصبح حاجتها من ا
احملافظات الوسـطى واجلنوبية
ـتـضــرر األكـبـر من قـطع إيـران ا
ياه عن نهر الزاب الصغير في ا
مـديــنـة الـسـلـيـمـانـيـة). ويـتـوقع
خبراء ان (اسـتمرار ايـران بعدم
اطالق  مياه االنـهار التي تصب
فـي الـــعـــراق يــؤدي الـى كـــارثــة
وجـبه  نزوح مائـية ويـتسـبب 

دن وقرى).  جماعي 
فــيــمــا حث قــائــمــمــقــام قــضــاء
بــعـــقــوبــة عـــبــد الــلـه احلــيــالي
ركز اء  العامل في مجمعات ا
الـقـضــاء واالحـيـاء الـغـربـيـة من
ـستـمر ديـنـة على  الـتشـغيل ا ا

وصيانة محطات االسالة. 
وقال احلـيـالي لــ (الـزمان) أمس
ان (الـسبب الـرئـيسي لـقـلة ضخ
ــــاء هــــو انـــقــــطــــاع الـــتــــيـــار ا
الكهـربائي مشددا عـلى معاجلة
ـاء الـتـجـاوزات عـلى شـبـكـات ا
اء موجها بضرورة االقتصاد با

وعــدم هــدره ورفع الــتــجــاوزات
عـلى االنــابـيب الـنـاقـلـة لـضـمـان
ـــــــاء الـى جـــــــمـــــــيع وصـــــــول ا
). فــيــمــا أكــد عــضـو ـواطــنــ ا
مــــجــــلس  احملــــافـــظــــة احــــمـــد
الـربـيـعي عـودة أزمـة الـكـهـرباء
داخل احملـافظـة فيـمـا أشار الى
أن فترة القطع بلغت  15 ساعة.

وقال الـربـيعي  لــ(الـزمان) امس
إن  (أزمــة الــكـهــربــاء عـادت إلى
احملـافـظــة مـرة أخـرى بـعـد ايـام
على اسـتقـرارها بـسبب انـقطاع
خط مـيــرسـاد الـنـاقل لـلـكـهـربـاء
ستوردة من ايران والذي تبلغ ا
طـاقته  400 ميـغـا واط ألسـباب

عروفة) .  غير ا
وأضـاف ان (سـاعـات الـقـطع في
ـنــاطق وصـلت إلى 15 بـعـض ا
ساعة مـا أثر بـشكل مبـاشر على
ـومـة عــمل مـحـطـات االسـالـة د

لتوفير مياه الشرب) .
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جــدد االسـتــاذ ســعــد الــبــزاز نــفـيـه ان يـكـــــون في اي
حتــالف ســيــاسي نــتج عن اجــتــمــاعــات عــقــدت خـارج
الــعـــراق مـــؤكــدا تـــكــريس جـــهـــده لــلـــعــمـل الــثـــقــافي

واالجتماعي.
 وقــال الــبـزاز فـي تــصـريـح له امس (انه لم ولـن يــكـون
طرفا في اي جتمع ذي صبغة طـائفية) مشددا على ان
ـعـركـة الوطـنـيـة االن هي اقـتـالع الـفسـاد مـن جذوره (ا

بدال من ترويضه ومراضاته) .
واكـد الـبـزاز انه (مـتـمـسك بـثـوابـته الـوطـنـيـة ولن يـحـيـد
عنـهـا وعنـدمـا يـجد مـشـروعا يـجـسـد هذه الـثـوابت فلن

يتردد في دعمه).
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ـنـتـدبـة عـلى ـفـوضـيـة ا تــعـتـمـد ا
ــراكـز اعــادة الــعــد فـرز اصــوات ا
ـحـافـظـة كـركوك ـشـكـوك فـيـهـا  ا
اجـراءات مشـددة. وقال مـصدر في
شـكل تـصـريح امـس ان (الفـريـق ا
ــنــتــدبــ يــعــتــمـد مـن الــقـضــاة ا
اجـراءات مشددة على عملية اعادة
شكـوك فيها راكـز ا فـرز اصوات ا
بــــكــــركــــوك والـــتـي تـــشــــمل 500
صــــنـــدوق مـــوزعـــة عــــلى مـــراكـــز
مـخـتلـفة من بـينـها  190 صـندوق
لـم ترسل بياناته الى بغداد). فيما
رأى الـــقـــيـــادي في ائـــتـالف دولــة
الـقـانون خـالد األسـدي ان النـتائج
األولـــيــة لــعــمــلــيــات إعــادة الــعــد
والـفرز اليـدوي ألصوات النـاخب
فـي كركوك التي كشف عنها بعض
ــراقـبـ أظـهـرت وجـود إخـتالف ا
كـبـيـر . وحث االسـدي في تـصريح
ـــواطــنـــ لـــلـــمـــطـــالـــبــة امـس (ا
بـحـقـوقـهم وعدم الـسـكـوت النه قد
يـفـسـر رضـا وقـنـاعة رغم الـتالعب
الـذي حدث فـي االنتـخابات) الفـتا

الـى ان (بروز هذه النسـبة الكبيرة
مـن الـتالعب يــشـيــر إلى عـمــلـيـات
الــــتــــزويــــر ومــــصــــادرة أصـــوات
الــنــاخــبــ في بــاقي مــحــافــظـات
ـــــســــؤولــــ الـــــعــــراق ويـــــضع ا
وأصـــحـــاب الــقـــرار في احملــكـــمــة
اإلحتادية والقضاء أمام مسؤولية
وطـنية وتاريخية لـتطبيق القانون
ــفـوضــيــة بـإجــراء الــعـد وإلــزام ا
والـــفــرز الــشــامل في احملــافــظــات
كـافة لكـشف عمليـات التزوير). من
جــهــته  قـال عــضــو االئـتالف ذاته
مــحـمـد الـعـكــيـلي ان الـعـد والـفـرز
. وذكـر الـعــكـيـلي في لــيس جـزئـيــاً
تـصـريـح ان (الـعد والـفـرز احلـالي
ـا حـالة طـبـيعـية لـيس جـزئـيا وا
إلعـــادة الـــنـــظـــر في الـــصـــنـــاديق
ـــشـــكــوك بـــهــا) ورأى انـه (ومن ا
خـالل عمـلـيـة الـعـد سـيـكـون هـناك
تـغييـر في القوائم ال فـي النتائج).
وتـــوقع عـــضـــو ائــتـالف الــنـــصــر
عـبدالهادي احلسـاني إعادة عملية
الــعـد والـفــرز لن يـغـيــر كـثـيـراً من
ــــعـــلــــنــــة. وأضـــاف الــــنــــتــــائج ا
احلــسـاني في تــصـريح أن (إعـادة

فـرز كل األصـوات يدويـا يعـيد ثـقة
ــواطـن بــالــســيــاســيــ بــعـد أن ا
بـسـبب أزمـة الـثـقة الـتي شـهـدتـها
عــمـلــيـة الــتـصــويت). بـدوره أكــد
الــــقـــيـــادي في االحتـــاد الـــوطـــني
الـــكــردســتــانـي خــالــد شــواني ان
ـعــلـنـة بــعـد إعــادة الـعـد االرقــام ا
والــفـرز في كــركـوك غـــر دقــقـة ولم

ــــفـــوضـــــة. واشـــار تــــصــــدر من ا
شــوانـي في بــيـان الـى ان (االرقـام
الـــصـــحـــحـــة هي الـــتي وزعــتـــهــا
ــفـوضـــة واوضـحت ان الــوطـني ا
الــكـردسـتــاني حـصل عــلـ االغـلـبــة
بـواقع  2268 صــوتـا مـقـابل 886
صــوتــا لــقـائــمــة جــبـهــة تــركــمـان
كـركـوك). الى ذلـك اوضح الـقـيادي

فـي حتالف بغـداد عمر الـهيجل ان
مــرحـلـة الـتــحـالـفـات ســتـبـدأ بـعـد
اعـالن الــــنــــتــــائـج الــــنــــهــــائــــيــــة

لالنتخابات . 
وقـال الهـيجل ان (هـناك تـزوير في
االنــــتـــخـــابـــات وعــــلى الـــقـــضـــاة
ــنـتــدبـ ان يـكــشـفــوا ولـو جـزء ا
منه)  مشيرا الى انه (وبعد ظهور

ــــرحــــلـــة الــــنــــتــــائج ســــنــــبـــدأ 
الـتـحـالـفـات). وبـشـأن اخـر اتـفـقت
ــكـون الــسـني ســتــة قـيــادات من ا
عـلى تـشـكيل حتـالف بـاسم احملور

الوطني.
 وقـال مصـدر في تصريح امس ان
ـكـون اتـفقت ( قـيـادات بـارزة من ا
عـلـى تشـكـيل حتـالـف موحـد حتت
عـنـوان احملـور الـوطـني يـزيـد عدد
) واضاف مـقاعده على  45 مـقعداً
انـه (لم يـــــتــــفـق حــــتـى االن عــــلى
تـسـمـيـة رئـيس لـلـتـحـالف). ونـفى
ـنـتــهـيـة ــان ا مــكـتب رئــيس الـبـر
واليــــته ســـلـــيم اجلـــبـــوري من ان
يـكون جزءا من اي تشـكيل طائفي.
ـــكــتـب في بـــيــان امس ان وقـــال ا
(ســلـيم اجلــبـوري لن يــكـون جـزءا
مـن اي تشـكـيل طـائـفي). وتابع ان
(االجـتماع الذي عقد في اسطنبول
كـان عرضـيا ولم يفض الي شيء)
مـــشـــيـــرا الى ان (الــلـــقـــاءات بــ
الـقـيادات الـسيـاسـية مـستـمرة في
بــغــداد لـبــلـورة اهــداف مــشـتــركـة
تــسـهل عـمـلـيـة تــشـكـيل احلـكـومـة

قبلة). ا
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كـــشف رئـــيس حـــكــومـــة اقـــلــيم
كـردسـتـان نــيـجـرفـان الـبـارزاني
عن جتـاهل بغـداد اقـتـراح بـشأن
تـصـديــر نـفط كــركـوك عن طـريق
كـردسـتان مـا تـسـبب بـهـدر اكـثر
من ثالثــة مـلــيــارات دوالر. وقـال
الــــبـــارزاني فـي تـــصــــريح امس
(اقـتــرحـنـا عــلى بـغـداد تــصـديـر
نــفط كــركــوك عن طــريق انــبـوب
االقليم لكن حتى اآلن لم جتر أية

عملـيات تـصديـر وبسبب ذلك 
هــدر اكــثــر مـن ثالثــة مــلــيــارات
وتــــــابع ان (حــــــكـــــومـــــة دوالر) 
كــردســتــان تـــعــمل عــلى إيــجــاد
مشروع جديد عادل بشأن توزيع
) مشدداً واطن الكهرباء على ا
عــلى (رفـض اســتــخــدام أراضي
االقــــلـــيم لــــلـــهـــجــــوم عـــلى دول
اجلـــوار) واضــــاف ان (هــــنـــاك
زيارة قريبـة لتركيا لـلتباحث مع
ـــســـؤولــــ من اجل تـــطـــويـــر ا
العالقة اكـثر ب أنـقرة وأربيل)
مـوضـحــا ان (اربـيل تــعـمل عـلى
ـوظـفـ تـنـظـيـم صـرف رواتب ا
كل  30يوما) وبشـأن مبـاحثات
ـقـبــلـة اكـد تـشــكـيل احلــكـومــة ا
ــــبــــاحــــثــــات الــــبـــــارزاني ان (ا
الــرســمــيــة بـشــأن الــتــحــالــفـات
ـقبلة متوقفة لتشكيل احلكومة ا
على مصادقة احملـكمة االحتادية

مبـيـنا علـى نتـائج االنـتـخـابات) 
ان (األحــــزاب الـــكـــردســــتـــانـــيـــة
سـتـتـوجه إلى بـغـداد لـلـدفـاع عن
حـــقـــوق االكـــراد) الفـــتـــا الى ان
(وحـــدة االكــراد في بـــغــداد لـــهــا
أهمـية كـبيرة) وبشـأن االشتراك
في عمـليات تـطهـير خاليا داعش
ابدى البارزاني (استعداده بشكل
ـنـاطق كـامل مع بـغـداد لـتـأمـ ا
ـتاخـمـة لالقـليم او الـتي تـشـهد ا
) مـشيـرا الى نشـاطـا لالرهابـي
ــنـــاطق يـــلــقي ان (خـــطــر تـــلك ا
بـظـالله عـلـى كـردســتـان وبــغـداد
ـواقع ــوصل وكـل ا والــنـجف وا
ــثل الن هــذا الــعــدو مــشـتــرك و

خطرا على اجلميع).
ــالــيــة في  فــيــمـــا اكــدت وزارة ا
كـردستـان حـدوث تـغـيـيـرات على
جـــدول رواتب مــوظـــفي االقـــلــيم
ــقـبل. وذكـر بـيـان امس الـشـهـر ا
انه (تقـرر اجـراء تغـيـيرات بـشأن
مـشـيرا تـرتيـب توزيـع الرواتب) 
الى ان (اجـتمـاع مـجـلس الوزراء
ناقش امتعاض مـعلمي كردستان

من تأخير صرف رواتبهم).
مـــبـــيــنـــا ان (الـــوزارة وبـــوجــود
ـرسـلـة ـبـالغ ا ايـرادات الـنـفط وا

من بـــغــداد ســتـــصــرف الــرواتب
وفق الــنــظــام اجلــديــد لــلــرواتب
شهريا) مؤكدا (الـسعي من اجل
علم رواتبهم اوال لكن تسليم ا
ونــعــلن ان تــغـيــيـرات تــعـذر ذلك
وظف تطرأ على جدول رواتب ا
قـبل بشكل تستلم وزارة للشهر ا
الــتــربـــيــة رواتــبــهــا بــعــد وزارة

البيشمركة مباشرة). 
وبــشــأن اخــر أعــلــنت مــحــافــظـة
انية أربيل عن ان احلكومـت اال
واليابانية بالتعاون مع منظمت
دولـيـتـ سـتــنـفـذان مـشـاريع في
احملافظة. واشار بيـان للمحافظة
نظمت الـدوليت هما الى ان (ا
يــــــــــو ان دي بـي واي سـي آر بي
ـانــيـا والــيـابـان بـالــتـعــاون مع ا
حيث  تـخصيـص ثالثة مالي
و 623الف دوالر لـــتــنــفـــيــذ عــدة
مشاريع خـدمية في مـركز وحدود
احملـــافـــظــة) الفـــتـــا الى انه (من
ثلو احلكومت قرر ان يوقع  ا
نظـمتـ الدوليـت  في اربيل وا
ـــشـــاريع عـــلـى عـــقـــد وادخــــال ا
اخلدمية حـيز التنـفيذ االمر الذي
يــســـهم بــتــوفــيـــر فــرص الــعــمل

للمواطن في احملافظة). 
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ـواطـنون اخلـاسر الـوحـيد هم ا
الفـقراء جراء انـعدام الـطاقة في
فـصل الــصـيف) داعـيـا وزارتي
ائية الى ان وارد ا الكهربـاء وا
(وضـع خـطط مــســتــقـبــلــيـة الي
احتماالت وكوارث يسببها قطع
اء والـكـهربـاء من دول اجلوار ا
عاجلة وليس البحث عن حلول 
االمـــــــــــور بــــــــــــعـــــــــــد وقـــــــــــوع
الكارثة).وتزامنت عـملية حرمان
الــعـراق من الــكــهـربــاء مع قـطع
يـاه نحو  11 نهـرا تنبع ايران 
من داخـل اراضـيــهـا مــا تــسـبب
ــيـاه فـي انـخــفــاض مــنـســوب ا
بشكل كبير وال سيما في مناطق

إقليم كردستان.
 من جــــهــــتـــهــــا أعــــلـــنت وزارة
الـــــكــــهـــــربـــــاء عن خـــــروج الف
مـــــيــــغـــــاواط عـن اخلــــدمـــــة في
ــنـــظـــومــة الـــوطــنـــيــة. ودعت ا
الــــــــــوزارة فـي بـــــــــيــــــــــان امس
ـــواطــنــ الى الــتــرشــيــد في (ا

سعد البزاز 
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عثر علماء في السويد داخل
مـــقـــابــر تـــعـــود إلى عـــصــر
الــــفــــايــــكــــنغ عــــلـى مالبس
جـــنـــائــزيـــة مـــطـــرزة بــنص
يـحتـوي على حـروف عربـية
أثـــارت تـــســـاؤالت جـــديـــدة
بـــشـــأن تــأثـــيـــر اإلسالم في

ا. الدول االسكندنافية قد
والـــفــــايـــكــــنغ هم الــــشـــعب
الـبحـري احملـارب الذي روع
ــــــالـك شــــــمــــــال أوروبـــــا
بغـزواته عـلى مدى أكـثر من
أربــــعـــة عـــقـــود. واحـــتـــوى
صنوع كتشف وا النسيج ا
من خـيـوط احلريـر والـفـضة
عـلى تـطـريـز عـربي لـكـلـمـتي

"الله" و"علــي".
واستبعد العلماء في دراسة
أولى لــلــكـــشف الــذي عــثــر
عـلــيه في مـقــابـر تــعـود إلى
الـقـرنــ الـتـاسع والــعـاشـر

ــــيـالدي فـــــكــــرة أن تـــــكــــون ا
ـكـتـشـفـة البس اجلـنـائـزيــة ا ا
مـــثــاال لــلــتــصـــامــيم اخلــاصــة
بعـصـر الفـايكـنغ ومن ثم حُفظ
دة جتاوزت مئة عام. الكشف 
غــيــر أن الـــدراســات احلــديــثــة
البـس أبـــــرزت رؤى لــــــتـــــلـك ا
جـديـدة تشـيـر إلى وجـود صـلة

. سلم ب الفايكنغ وا
وتـــوصــلت أنـــيــكـــا الريــســون
الــبـــاحــثـــة في عــلـم الــنـــســيج
األثـري في جامـعـة أبـساال إلى
نــتــائــجـــهــا بــنـــاء عــلى إعــادة
فـحص بـقـايـا مالبس جـنـائـزية
لـرجل وامرأة عـثر عـليـها خالل
قابر في منطقة أعمال حفائر 
بـــيــــركـــا وغــــامال أبــــســـاال في
الــســويـــد خالل أواخــر الــقــرن
الـتاسع عـشر ومـنـتصف الـقرن

العشرين.
وتـقول الريـسون إن الـتصـاميم
الـهـنــدسـيـة الـصــغـيـرة الـتي ال
يــــتــــجــــاوز ارتــــفــــاعــــهــــا 1.5

سـنـتـيـمـتـر لـلـنص ال تـشـبه أي
شئ عــثـــرت عــلــيه مـن قــبل في

منطقة الدول االسكندنافية.
وأضــافت "لم أســتــطع حتــديــد
عنى عندما رأيتها ثم تذكرت ا
أنني شاهدت تصـاميم مشابهة
في نــــســــيج عــــثــــر عــــلــــيه في

غرب". إسبانيا وا
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وأدركت الريـسـون أنـهـا لـيـست
بـصـدد تــصـمـيم يـعــود لـعـصـر
الفـايكنـغ على اإلطالق بل أمام
نـص قـــد مــــكــــتـــوب بــــاخلط

الكوفي العربي.
واحـتـوى الـنص عـلى كـلـمـت

عـرفت الريسـون واحـدة منـهـما
بــفــضـل اســتــعـانــتــهــا بــزمــيل
إيـراني وهي كلـمـة "علي" رابع
اخلــلـفــاء الــراشــدين فـي حـ
اســـتـــعـــصت قـــراءة الـــكـــلـــمــة

األخرى اجملاورة لالسم.
وعـمـدت الريـسون رغـبـة مـنـها
في حل الـــلـــغـــز إلى تـــكـــبـــيــر

احلـــروف وفـــحــــصـــهـــا من كل
الزوايا.

وقـالت :"فــجـأة شــاهـدت كــلـمـة
الــــله مــــكــــتـــوبــــة بــــطــــريــــقـــة

انعكاسية".
وأثار الكشف اجلـديد تساؤالت
ــــقــــبـــرة بــــشــــأن أصـــحــــاب ا

وأشـارت إلى انـهـا "ال تسـتـبـعد
فــــرضــــيـــــة أن يــــكــــون بــــعض
ـــقــــابــــر من ــــدفـــونــــ فـي ا ا

." سلم ا
وقالت "نـعـرف من خالل حفـائر
مــقــابــر أخـــرى لــلــفـــايــكــنغ أن
حتـليل احلـمض الـنووي أظـهر

ــدفـــونــ فـي تــلك أن بــعـض ا
ـقــابـر لــهم أصـول تــعـود إلى ا
بالد فــــارس ذات األغــــلــــبــــيــــة

سلمة". ا
وأضافت :"بـيد أن هذه الـنتائج
تظهر عـلى أرجح التقديرات أن
ـالبس اجلـنــائـزيـة فـي عـصـر ا

الـفـايـكـنغ تـأثرت أيـضـا بـأفـكار
ذات طـــبـــيــعـــة إسالمـــيـــة مــثل

وت". اخللود في اجلنة بعد ا
ويـعـكف فـريق الريسـون حـالـيا
ــنــاعـة عــلى الــعــمل مع قــسم ا
والـــوراثــة واألمـــراض الـــتــابع
جلـامـعـة أبـســاال بـغـيـة حتـديـد
األصــول اجلــغـرافــيــة لــلــرفـات
البس الــــتي دثــــرتـــهـــا هــــذه ا

اجلنائزية.
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أثـبت التـاريخ وجـود صلـة ب
ـسلـمـ فضال عن الـفايـكـنغ وا
اكــتـشـاف عــمالت إسالمـيـة في
شــــتـى أرجــــاء نـــصـف الــــكـــرة
الـشـمــالي. واكـتـشـف بـاحـثـون
قـبل عـامـ خـاتـمـا مـن الـفـضة
عـثـر علـيه في مـقـبـرة امرأة في
منطقة بيركا يحتوي على فص

منقوش عليه لفظ "الله".
وكـان النص مـكتـوبا هـو اآلخر
ـسـتـخـدم في بـاخلـط الـكـوفي ا

النصوص العربية القرآنية.

لـكـن األكـثـر إثـارة في اكـتـشـاف
الريــسـون هــو الـعــثــور لـلــمـرة
األولى عـلى مـواد تـاريـحـية في
مـنـطــقـة الـدول االسـكــنـدنـافـيـة

تشير إلى اسم "علي".
وقـــالـت الريـــســـون :"أعـــرف أن
ـكـانة عـلي شـخـصيـة حتـظى 
رفــيـعــة لـدى الــشـيــعـة ويــبـرز
الــــتـــســــاؤل بـــشــــأن الـــصــــلـــة

احملتملة".
وقــال أمـيـر دي مـارتـيـنـو مـديـر
بــرنـامج الــدراسـات اإلسـالمـيـة
بـالــكـلــيـة اإلسالمــيـة فـي لـنـدن
:"عـدم وجـود عـبـارة (ولي الـله)
التي تصاحب االسم -علي- قد
ال تـــشــيـــر إلى انـــحـــدارهــا من
ـا نُـسـخت ثـقـافـة شـيــعـيـة ور

باخلطأ من شئ آخر".
وقـال :"يـظـهر الـتـصـمـيم وجود
تـكــافــؤ (نــصي) بـ اسـم عـلي
والـــله لـــذا يـــوجـــد احـــتـــمـــال
ضــــعـــيف بـــأن يــــكـــون الـــنص
ة مرتـبط بحركـات صوفيـة قد

جـــدا كــــانت تـــؤمـن بـــذلك".
وأضـــــاف :"لـــــكـن األكـــــثـــــر
احـــتـــمـــاال هـــو نـــســـخـــهــا

باخلطأ".
ويـظــهـر لـفظ اجلالله واسم
عــلي في تــصـامـيم مــحـيـرة
داخل مــقـابـر وكــتب تـخص
طــوائف صـوفــيــة شـيــعــيـة
مـــــثل "الـــــبـــــكــــتـــــاشـــــيــــة"
و"الـعـلــويـون" حـتى وقــتـنـا
هذا لـكنهـا تكون مـصاحبة

دائما السم "محمد".
وتــقــول الريــســون :"ابــحث
ـاذج مـخـتـلـفـة حـالـيـا عن 
للـفايـكنغ أنـا مقـتنـعة بأني
ـــزيـــد من ســـأعـــثـــر عـــلى ا
الــكــتــابـــات اإلسالمــيــة من
ــكـتــشــفـة في خـالل اآلثـار ا
هـذه احلفـائر ومـنسـوجات

الفايكنغ األخرى".
ـا وأضـافـت :"من يـدري? ر
نكتشف أشـياء خارج نطاق

نسوجات أيضا". ا

خالد شواني  محمد العكيلي  خالد األسدي 
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ـنبئ اجلـوي في الهـيئة توقع ا
العامة لالنواء اجلوية والرصد
الـزلزالي الـتابـعـة لوزارة الـنقل
صـادق عـطـيـة ان تـصل درجات
احلــــرارة الـــعــــظـــمـى في مـــدن
اجلـنوب الى  51 درجة مـئـوية
اليوم  اخلـميس وغدا اجلـمعة.
وقـــــال عــــطـــــيــــة عـــــلى مـــــوقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي امس ان
(مدن اجلنـوب ستشهـد ارتفاعاً
فـي درجـــــات احلــــــرارة تـــــصل
ماب   51-50 مئوية في الظل
ظـهرا وتـعـود  لتـنـخفض خالل

قبل). االسبوع ا
فـيــمـا اكــدت الـهــيـئـة فـي بـيـان
تلـقته (الـزمان) أمس ان (طقس
ــنــطــقـة الــيـوم اخلــمــيس في ا
الـــوســـطى ســـيـــكـــون صـــحــوا
ودرجات احلرارة مقـاربة لليوم
السـابق وفي الشـماليـة صحوا
ودرجـــات احلـــرارة تـــنــخـــفض
قــلـيال وفي اجلـنــوبـيـة صـحـوا
وارتــفــاع في  درجــات احلـرارة

لـنــحـو 45 درجـة مــئـويـة ).الى
ذلك قـــرر مـــجـــلس مـــحـــافـــظــة
ميسـان تعطـيل الدوام الرسمي
الــيـوم اخلـمـيـس في احملـافـظـة
بشبب ارتـفاع درجات احلرارة.
وقـال بـيـان امس ان (احملـافـظة
سـجــلت ثـاني اعـلى مـديـتـة في
الــعـالم بـعـد االحـواز االيـرانـيـة
بارتـفاع درجات احلـرارة بلغت
في الـظل  50  درجــة مـئــويـة).
وبـــــســـــبـب ارتـــــفـــــاع درجــــات
ــقــبــلــة احلــرارة خالل االيــام ا
ومقاربتها الى اخلمس مؤية,
ينصح بارتداء غطاء للرأس او
اسـتخـدام شمـسيـة عنـد السـير
حتت اشــــعـــة الــــشـــمس كــــمـــا
يــــنـــصح بـــاالكــــثـــار من شـــرب
الــــســـوائـل وان التـــكــــون هـــذه
الـــســـوائل شـــديـــدة الـــبــرودة,
اضــافـة الى عـدم تــرك الـعـطـور
والـــعــلـب الــتي حتـــتـــوي عــلى
ســــوائـل مــــضــــغـــــوطــــة داخل
الـسـيــارة الحـتـمـال انــفـجـارهـا
نــتـيـجـة زيـادة الـضـغط بـسـبب
اء احلـرارة وعدم تـرك قـنـاني ا

الــبالســـتــيـــكــيـــة او الــقـــنــاني
الزجاجـية داخل السـيارة النها
ــكــبـرة تــعـمـل عـمل الــعــدسـة ا
وتـقـوم بـتـركيـز اشـعـة الـشمس
في نــقــطــة واحــدة مــؤديــة الى

اشتعال السيارة. 
وضـــربـت هـــزتـــان ارضـــيـــتــان
شــمـــالي االردن عــلـى بــعــد 50
كـيلـومتـرا عن مديـنة اربـد كان
مركـزهما مـنطقـة بحيـرة طبريا
بـقـوة 2ر 4 درجـة و 3,2 درجـة
عــلـى مــقــيــاس ريــخــتــر. وقــال
مــديــر مــرصــد الــزالزل االردني
مـحمـود الـقريـوتي في تـصريح
ان (الــــزلــــزال األول وقع عــــنـــد
الـسـاعـة  50,4 صـبــاحـا بـقـوة
2ر 4 درجة على مقياس ريختر
وعـلى عـمق  10 كـيــلـومـتـرات
اعقبه بثماني دقائق وفي نفس
ــكــان زلــزال اخــر بــقــوة 2ر3 ا
10 درجــــــــــة وعـــــــــلـى عــــــــــمق 
كـــيــــلـــومـــتـــرات) ,وأضـــاف ان
(الزلزال األول كان مـلموسا من
ملكة خاصة قبل سكان شمال ا

مدينة اربد وما حولها).
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كتشف طرزةالنسيج ا الكلمات العربية ا


