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اضـرب مثالً عربـياً قـريباً حـيث الكـويت تسـتقطع من
مـوازنتـهـاالـسـنويـة الـعـامة  مـهـمـا كانت ظـروفـهـا ما
ـائـة تودع في صـنـدوقـها الـسـيادي مقـداره عـشرة بـا
ا ليوم قبلة ر ال لالجـيال ا االستثماري صندوق ا
اليــكـون فـيـه نـفط مــتـاح وال غـاز مُــسـتــخـرج . وكـذلك

تفعل دولة قطر وقبلها السعودية واالمارات .
وح حتتاج تلك الدول ماالً فإنّها تقترض من نفسها
 عـبـر سـحب من أمـوال تـلك الـصـنـاديق الـسـيـاديـة 

وذلك يحدث نادراً وفي سنوات االزمات فقط .
ــالــيــة ــوازنــة ا ــصــادقــة عــلى ا الــعــراق أعــلن عـن ا
اجلـديـدة وبــلـغت رقــمـاً لم تــبـلـغه مــوازنـة ســابـقـة في

التاريخ منذ قيام الدولة العراقية .
ـقدار يـفوق ثالثة ـوازنة وجـود عجز  أولى عالمات ا

وعشرين مليار دوالر .
ــتـقــاعـدين ـوظــفـ وا وبـلــغت مـخــصـصــات رواتب ا
ـوازنـة والـضــمـان االجـتـمـاعي 52 مـلــيـار دوالر من ا
الـبـالـغـة 111,8 مـلــيـار دوالر في زيـادة تـقـدر ب 15

اضي. ئة عن العام ا با
ــوازنــة أنّ هــنــاك أكــثــر مـن ســبــعـة تــقــول بــيــانــات ا

وعشرين مليار دوالر مخصصة لالستثمار.
دمرة بعض مدنه وازنة ال تتـحدث عن اعمار البـلد ا ا

وصل . بالكامل كما في ا
ؤتـمرات الـدوليـة التي كـما اليـوجد حـديث عن نتـائج ا
عــقـدت في الــسـنـتــ االخـيـرتــ عن اعـمــار الـعـراق.
وازنة العراقية في طابعها العام كما في كل االعوام ا
االخيرة  استهالكية  تسهم في تبديد ثروات العراق
سقبل االجيال   الأفق انتاجي لها  وال أي تفكير 
بل إنها ال تـلبي حاجات التـنمية لـنهوض اجملتمع االن
وليس بـعد انقـضاء اجليل . الـضجيج الـذي يصاحب
ـسـاومـات الـسـيـاسـية ـوازنـة في اجـواء من ا اعالن ا
يـوحي بـأن االقـتـصـاديـات الـعـراقـيـة تـشـبه حـسـابـات
الـبـقّــال الـذي يـصـرف دخـله الــيـومي وال يـعـرف مـاذا

سيحدث مع بائع اجلملة غداً . 
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ـاضي  كـتـبت مـقـاال في جـريـدة احلـدباء .مـطـلع الـثـمـانـيـنـات من الـقـرن ا
طبوع وصل. وقـتها كانت هي ا االسبوعية التي كـانت تصدر في مدينة ا
ـركز حتت الوحـيد الـذي نتـنفس من خالله نـحن الـكتاب الـشبـاب خارج ا
عنـوان / صور لـلبـطولـة واالنتـصار /أعـتقـد أن جواز عـبوره كـان العـنوان
فـقط أمـا مـضـمـونه فـكان يـغـرد خـارج الـسـرب. ألنه اعـتـنى بـصـور آخرى
واقف ثالثة عمالقة للبطولة وانتصار االنسـان وذلك من خالل استعراض 
ا كان خالفـا  ـشار اليه عنى ا ثلـون ا كنت أجدهم وفـق ثقافـتي آن ذاك 
يــروج له االعالم حـ ذاك. فــتـوجــيـهــات الـرئــيس تـمــيل الى مـا هــو كـمي
ومظـهري دون الذهـاب الى ما هـو جوهري أو مـستـبطن فاقـترب كـثيرا من
ـوذج لبـطوالت مثـل عنتـر بن شداد ومن هم عـلى شاكـلته ترسخ تمـجيد  
عنى البـطش ورباطة اجلأش والـقسوة جتاه خـصومه. عبر سـعي ال يعنيه
اال خالص فردي بعيدا عن اي معنى آخر حـفل به تراثنا متمثال بعروة بن
ـعـنى  النـها غـير اذجي مـتـقاطـعـة با الـورد وحا الـطـائي. هكـذا بـدت 
ـراد لـهـا أن تـتـشـكل بـسبب مـطـروقـة عـلى مـستـوى الـثـقـافـة الـسـائدة  وا
ـدينـة الـذي كان انـدفـاع قيم ومـفـاهيـم نازحـة حـديثـا الى فـضـاء مجـتـمع ا
ـان بـاحلــوار وفـقــا لـلـهـم اجلـمـعي. ـرونــة وتـرجـيـح الـعـقـل واال يــتـسم بــا
وذجا كان صادما خاصة بعد توطأة حملنته فاحلديث وقتها عن اوديب أ
وانه استطاع فقأ عينيه عند اكتشافه حقيقة عالقته مع امه مدينا ومعاقبا
نـفـسه على فـعـلـته وانـتصـارا لـلـقيم.والـنـمـوذج االخر كـان من حـصـة مدام
ـة الكـيـميـاء احلاصـلـة على نـوبل. والـتي تيـقـنت انهـا تـقف على كـيوري عـا
وت بعد أن خـرم االشعاع جسدها وهي حتـاول ان تقف على عتبة حافة ا

عرفة  البشرية الى االمام. علمية تدفع با
شـهـد الثـالث فـهو من حـصـة عالم الـفـيزيـاء غـاليـلو الـذي اصـر على امـا ا

مقولته الثاقبة للظالم أمام الكنيسة  _ولكن االرض تدور._
عاني الـتي تعكزت عـليها االنـظمة السـابقة ليس في ما اريد قولـه ان تلك ا
العراق حسب بل على طول الوطن العربي التي اعتبرت عنترة بن شداد 
والزير سـالم.. والتي ما زالت جتد لـها عنـفوانا هي الـتي اجنبت بشكل أو
بــآخـر مـا نــحن عـلـيه وكـل مـا الـصق بــنـا كـأمـة مـن انـدفـاع نـحــو الـعـنف
واالنفـعـال العـاطفي وتـغيـب للـعقل في ادارتـنا لـالزمات والـتي لم يتـمخض
ــاضي واحلـالي في كل عــنـهـا اال  هـزائـم مـتالحـقــة عـلى أمـتــداد الـقـرن ا

اختباراتنا ومواجهاتنا.
من هنا ولد السؤال  إن كنا وعبر تبنينا للفكر القومي الذي انكفئ أخيرا
ـي الذي نبض مـرة هنا ومـرة هناك متحـمال وزر هزائـمه وعبر الـفكر اال
حـتى تقـوضت دعـائم اركـانه في مـوطـنه احملرض  _االحتاد الـسـوفـيتي_
حتى اوشك عـلى االنطفـاء ليـاتي الفكـر الديـني وينصب نـفسه بـديال بعد
ان كـان االكـثـر ضـجـيـجا واالكـثـر قـسـوة في طـريـقـة وصـوله الى الـسـلـطة

والتشبث بها عبر ما يسمى بالربيع الال عربي.
عنى بـدائي سطحي للبطـولة وصبغ االحداث بطالء رخيص اجلميع رسخ 
ـا لـديه من إن لم يـكن مـغـشـوشــاً. أراد ان يـزين لـلـنـاس واقـعـهم ويـبـدله 
تفـويض سمـاوي يدعـيه. والـذي لم ينـجح في ترمـيم أي فصل من مـفاصل
تـمثلـة بصـون االمانـة وتخبط سـلمـات ا التـردي  بل انزلق لـيهـوي امام ا
في معـاجلة ازمـة النـفايـات وعمق أزمـة التـخلف الـصحي واشـاح بوجهه
سـتوى عن مـسؤولـية تـنـميـة الـتعـليم. اضـافـة الى وقوفه عـاجـزا عن رفع ا
ـسـاته الــسـحـريــة  جـعـلــنـا نـســتـورد الـكــرفس والـفـجل ـعـاشي وامــام  ا
والـصـابــون من دول اجلـوار. هـكـذا تـعـمـق االحـسـاس بـاالغـتـراب وتـعـزز
مفهوم الـهجرة لفتـوة االمة بعد تـنامي البؤس والال جـدوى . وحتول البحر
توسط الى بحـيرة للموت اجلمـاعي ومأدبة مفتـوحة  اقتتلت فيه االبيض ا

اسماكه على حلوم فتوة شبابنا.
ا آن الوقت لنفكر او نبتكر مسارب اخرى تتالئم  مع ما يخطو من هنا ر
ـكنـنا ان نـقول بـأن ما في الـعالم من خـيرات يـكفي على اثـره العـالم. اال 
للـجميع وان لـلعـلم  امكانـية تـنظيم احلـياة وفق مـنهج يـنأى بعـيدا عن االنا
تضخمـة القائمة عـلى ادعاء الوجاهة الـزائفة ذات االعتبـارات العشائرية ا
نـاطقيـة والفأويـة والطائـفية مـلتفـت الى ما هـو اكثر عـمقا ومـعنى كأن وا
ـفـاهيم نـنـحـاز الى العـقل اكـثـر من ان نـنـحـاز الى النـسب والـقـربى هـذه ا
ـاء والـكأل الـتـي تـغـذيـهــا الـبـداوة . ونـؤمن بــان الـنـاس شـركــاء في ثالث ا
والنـار وان اكرمكم عـند اللـه اتقاكم وان مـنا الكـاظمـ الغيض والـعاف
عن الناس. هل أنا موغل في الرومانسية ام هذا هو منطق التاريخ? ام أن

عاني تفضي بي الى شجاعة من نوع آخر. هذه ا
ون اال انهم اعرف أن صوتا كهذا ال يخلو من مناصرين هم باالساس حا
مـوجودون وبـصمـتـهم ال تخـفى عـلى احـد. ال اقول االنـبيـاء والـرسل الذين
آزرتهم السمـاء فلمعت جنـومهم بل اقول ان غانـدي ومانديال واالم تريزا
ا وسـوار الـذهب وزهـا حديـد واالف غـيـرهم كـان مـنهج افـكـارهم مـغـايـرا 
نـتـداولـه  فـوجـدوا اواصـر مـحـبـة تــربـطـهم بـاالنـسـان
فــتــحـــركت االشــيـــاء بــ ايـــديــهم  بـــاجتــاه االبــداع
واالجنـاز  لذلـك كان فـعـلـهم الـتمـاعـات بـارزة وقادرة
ــا هــو كـاف من عــلى ان تــتــكــرر  وتـنــبض لــنــنــعم 

الضوء واالمان واحلرية
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وذج لسيّارة طائرة من صنع أقلع 
(بــويــنغ) فـي أوّل رحــلــة جتــريــبــيـة
كـلّـلت بـالـنـجـاح بـحـسب مـا أعـلـنت
الحـــة اجلــويـــة مع كــشف شـــركــة ا
شروع الذي يندرج النقاب عن هذا ا
ركبات أجرة في سياق خطّـة أوسع 
ـركبة هيكل طائرة مستـقلّة. ولهذه ا
حرّك واحد مع يشبه هيكل طـائرة 

مـروحـة خـلــفـيـة وواجـهـة زجـاجـيـة.
ـزالقــ فـيــهـمــا عـدّة وهي مــزوّدة 
مــراوح يـتــيــحـان اإلقـالع والـهــبـوط
بـشـكل عـمـودي كـمـا احلـال مع عـدّة
طــــائــــرات مــــســــيّــــرة. وخالل هــــذه
ــركــبـة الــتــجــربــة األولى أقــلــعـت ا

وحلّقت مكانها قبل أن تهبط.
ـكـلّـفة وتـعـاونت (بـويـنغ نـيـكـست) ا
بـتنـسـيق اجلهـود في مـجال تـطـوير

ركـبة مـستـقلّـة بالـكامل تبـقى هـذه ا
في محيط 80 كيلومترا. وتطوّر عدة
مجـموعـات مـشاريع تـشبه تـلك التي
تـــعــمل عــلــيــهــا (بـــويــنغ) من قــبــيل
ــوذجــهــا (فــهــانـا) (ايــربــاص) مع 
الـذي حـلّق لــلـمـرة األولى في شـبـاط
(فـــبـــرايــر) 2018 وأوبـــر وآســـتــون
مــارتن فـــضال عن شــركــات نــاشــئــة

كثيرة خاضت هذا اجملال.

وسائل الـنقـل اجلويـة احلضـرية مع
(أورورا فاليت ساينسز) التابعة لها
إلعـــداد هــذا الـــنــمــوذج الـــذي حــلّق
ـــرتـــقب ـــاضـي. ومن ا الـــثـــلـــثـــاء ا
مواصـلة الـتجـارب للـتقـدّم في مجال
األمن في مـــا يــخص وســائل الــنــقل
ـسـتـقـلّـة الــتي تـوفّـر عـنـد اجلـويــة ا
الــطــلب بـحــسب مــا جــاء في بــيـان
فترض أن صادر عن الشركـة. ومن ا
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قـــالت تــقـــاريــر عـــدة  أن الــزواج
ــالــيــزي (األســطــوري) لـــلــمــلك ا
الـسابق سـلطـان مـحمـد اخلامس
من عارضة أزياء روسـية تصغره
بـــحــوالي 25 عـــامــا يـــتـــعــرض

للخطر.
و أشــــارت صــــحــــيــــفــــة مــــتــــرو
البـريطانـية إلى تقـارير تفـيد بأن

كال من سـلـطـان مـحـمـد اخلـامس
(49 عـامــا) والـعـروس اجلـديـدة
أوكــســــــــانــا فــويــفــوديــنــا (25
عـــامـــا) عـــلـــــــى وشك الـــطالق
وذلك بــــعــــد شــــهــــريـن فــــقط من

زواجهما.
لــكن والـد الـعــروس يـحـاول نـفي
ـــزاعم  إذ قـــال لــوســـائل هـــذه ا
إعالم روســيــة: (هـذا هــراء.. هـذا
كـالم فــــارغ. أنـــــا ال أطــــلـع عــــلى

التعلـيقات باإلنتـرنت لكنني كنت
سأكـون أول من يـعلم ذلك اخلـبر

إن كان صحيحا).
لك السابق وعروسه ويقال إن ا
وهي ملـكة جمـال روسية سـابقة
يــتـوقــعـان طــفـلــهـمــا األول بـعـد
زواجهما في موسـكو في نوفمبر

اضي. ا
وفي وقـت مــــبــــكـــر مـن يــــنــــايـــر
اجلــاري أعــلن بــيــان صــادر عن

اليزي أن سلطان لكي ا القصر ا
مـــحــــمــــد اخلـــامـس تـــخــــلى عن

العرش. 
وأفـاد البـيان أن)الـقـصر الـوطني
يــــبـــلغ (الـــشـــعـب ) بـــأن جاللـــته
لك الـ15 استـقال من مـنصـبه كا
مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6

يناير.
رة هي األولى التي وكانت هذه ا
يتـنازل فـيهـا ملك عن الـعرش في

مــالــيــزيــا مــنــذ اســتــقاللــهــا عن
بريطانيا في 1957.

ـلكي آنذاك أي ولم يعط الـقصر ا
أسـبـاب تـفـسـر قـراره لـكن سـرت
ـلك تـسـاؤالت بــشـأن مـسـتــقـبل ا
الـذي تـولى الـعـرش في ديـسـمـبر
2016 منذ طلب إجازة لتلقي

العالج في نوفمبر.
وحــيــنــهـــا ذكــرت تــقـــاريــر عــلى
اإلنـتـرنت أنـه تـزوج مـلـكـة جـمال

موسكو السابقة في روسيا رغم
ـلـكي أن مـسـؤولـ في الـقـصـر ا

في ماليزيا لم يعلقوا على ذلك.
وقــالت صــحــيــفـة ”الــغــارديـان”
البـريطانيـة إنه خالل فتـرة تلقيه
العالج في نـوفمبـر يعتـقد أيضا
أنه تـــزوج مـن مـــلـــكــــة اجلـــمـــال
الـروســيـة الـتي اعـتـنـقت اإلسالم
ـــــاضـي بــــحـــــسب في أبـــــريل ا

تقارير.
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اســتـعــادت الـراقــصــة الـروســيـة
عروفة في مصر باسم جوهرة ا
دة ثالثـة أيام ذكـريات حـبسـهـا 
بـــســـبـب ارتـــدائـــهــــا بـــذل رقص
واصفات جريئة ال تتناسب مع ا
الــقـــيــاســـيــة لـــبــدل الـــرقص في
مـــصـــر.و قــــالت  جـــوهـــرة خالل
لـــقــائـــهــا في بـــرنــامـج (حــضــرة
واطن) مع اإلعالمي سـيد علي ا
ــذاع عـبــر فــضـائــيــة (احلـدث وا
ــدة ثالثـة أيـام الــيـوم):(ســجـنت 

كـــامــلـــة وكـــانت الـــســجـــيـــنــات
يـتـعامـلن معـهـا بشـكل جـيد كـما
أنـــهن أحــبــبــنـــهــا). وعن تــبــادل
األرقـام بـيـنـهـا وبـ الـسـجـيـنات
أكـدت أنــهـا لم تـرد أن تـتـرك لـهن
وقف أرقام هـواتفـها ووصـفت ا
بــأنه األصـعب لـهـا مـنـذ دخـولـهـا

صر. 
وكـانت جـوهـرة  إلـقـاء الـقبض
عـليـها عـلى إثر اتـهامـها بـارتداء
بــذلــة رقص تـــظــهــر مــنــاطق من
جـــســدهـــا يـــحـــرم الـــقـــانــون أن
تظهرها ووجـهت لها تهم خدش

احلـــــيـــــاء ونــــــشـــــر الـــــرذيـــــلـــــة
والـــــتــــحــــريـض عــــلى الـــــفــــسق

والفجور.
الـراقـصة الـروسـيـة كـشفت خالل
الــلــقــاء أنـــهــا أنــهـت دراســتــهــا
اجلامعية في جامعت كما أنها
تـسـتـعـد لـدارسـة الـثـالـثـة والـتي
تـــفــضـل أن تــكـــون عن الـــتــاريخ

صري. الفرعوني ا
كما أكدت أنـها لن تتزوج إذا كان
ذلك يتـعارض مع استـمرارها في
الرقص ألنهـا حتب الرقص أكثر

وتتفانى فيه.

dB0 W³OA ² « w  UNðU¹d – bOF² ð WOÝË— WB «—

ــــصــــرى اعــــرب  فــــيــــهــــا عن ا
سـعـادته الـبـالـغه بـهـذا الـتـكر
والـــذى ســوف يــكــون دافــعــاً له
زيـد من االبداع فى هـذا اجملال
والــذى يــعـتــبــره رسـالـه خلـدمه
قـــضـــايــــا امـــتـــنـــا الــــعـــربـــيـــة
واالسالمية كما اعرب عن شكره
نحه ؤتمر  للقائم على هذا ا
هذا الـتكر والـذى يعـد وساماً

على صدره.
واكـد عـمـارة انه يـدين بـالـفـضل
لـلـه وحـده فى وصــوله الى تـلك
ـكـانـة فـضال عن الـدور الـبـارز ا
الذى لـعبه االسـتاذ سـعد الـبزاز
رئـيس مــجـلس ادارة مـجـمـوعـة
الزمان االعالمية وقناه الشرقية
ود. فـــاحت عـــبـــدالـــسالم رئـــيس
حتـريـر جـريـدة الـزمـان الـدولـية
والــلـــذين لــعــبــا دوراً بــارزاً فى
الــوقـــوف بـــجــانـــبه واالرتـــقــاء
ستواه الصحفى حتى اصبح
واحـداً من ابـرز الصـحـفـي فى
مــصــر والــوطن الــعــربى. ودعـا
عمارة (الـصحـفي الـشبان الى
ــســـتــواهم الــعـــمل لالرتــقـــاء 
ـهني وبـذل مزيد من العـلمي وا
اجلهد واعتبار الصحافة رسالة
خلـدمـة قــضـايـا االمـة وااللـتـزام
بـامـانـة الـكـلـمـة الن الـكـلـمـة لـها
دورا بــارزا فى االرتــقــاء بــاال

والعمل عـلى رفعتـها وتقـدمها).
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فى امـــــسي[ اقــــيــــمـت مــــســــاء
ـــؤتــمــرات اجلــمـــعــة بـــقــاعــة ا
ـدني ـركـز الـتـعلـيم ا الـكـبـرى 
باجلزيرة في القاهرة وبحضور
كـوكـبـة من جنـوم الـفن واالعالم
وعـدد من الـعـلـمـاء والـبـاحـثـ

كــرّم احتـــاد الــســـفــراء الـــعــرب
ـتحدة وجريدة ومنظمة اال  ا
News وقناة السيـاسة الدولية
واالحتـــاد الــــعـــربى االفــــريـــقى
ـتـكـامـلة ـسـتـدامـة ا لـلـتـنـمـيـة ا
ــسـتـشـارى واالحتـاد االوروبى 
الـتـحـكـيم الـدولى ونـادى الـتـاج
ـــــــــلـــــــــكـى عـــــــــدد مـن ابـــــــــرز ا
ـصرية والـعربيه الشخـصيات ا
لــــعــــام 2018 ومــــنـح االعالمي
مــصـطــفى عــمـارة مــديـر مــكـتب
جريدة الزمان الدولـية بالقاهرة
شــهـادة تــقـديــر ودرعـاً كــافـضل
شــخــصــيــة مــتــمـيــزة بــالــوطن
الـعــربى لـعـام 2018 فى مـجـال
الــصــحـافــة فــضال عن دوره فى
خـــــدمـــــة اجملــــتـــــمـع ورفــــعـــــته
واالرتـــقــاء بـــثـــقــافـــة اجملـــتــمع
والــســمــو بــالــعــمل الــتــطــوعى
لـلنـهوض بـالعـمـليـة التـعلـيمـية
ـــصــر وحـــفظ االمـن الــقـــومى 
ه والوطن العربى.  وعقب تكر
ادلى مـــــــصــــــطــــــفـى عــــــمــــــاره
بــتــصــريــحــات لــلــتــلــيــفــزيــون
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 تـوفي مـنـتج تلـفـزيونـي جزائـري امس بـعد أسـبـوع
عـلى إضـرامه الـنار في نـفـسه في مقـر قـناة تـلـفزيـونـية
بسـبب مستحقات كان يطالب بها. وقام اخملرج يوسف
قـوسم بـإضـرام الـنـار في نـفـسه في الـسـابع من يـنـاير
فـي مــقــر قــنــاة (دزايــر تي في) من جــراء عــدم تــلــقــيه
مسـتحـقات مـاليـة من الـقنـاة اخلاصـة عن مسـلسل بث
ـلكـهـا رئـيس نـقـابة في 2017. وأعـربت الـقـنـاة الـتي 
رجـال األعـمـال عـلي حـداد عن أسـفـهـا لـتـحول خالف
جتـاري الى مأسـاة. (وأضاف الـبـيان أن قـوسم أضرم
ديـر اجلديد النـار في نفـسه بعد خـروجه من لقـاء مع ا
للـقنـاة  الذي طـمأنه وأخـبره بـأن اإلدارة ستـدرس طلبه
ـوالي). وعـقـب احلـادثـة أصـدر نــحـو مـئـة في الـيــوم ا
ــثل ومــؤلف رســالـة مــوجــهـة »إلى مـخــرج ومــنـتج و
السـينمائي أنفسهم وإلى اآلخرين «نددوا من خاللها

شاكل التي يواجهونها أثناء اإلنتاج. بـ«ا
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عثـرت البعثة األثريـة التابعة للـمجلس األعلى لآلثار في
قابـر واآلثار التي تعود إلى مصـر على مجمـوعة من ا
ـثـابة (كـنـز أثري) فـتـرة الهـكـسـوس األمر الـذي يـعد 
يـوفـر مـزيدا من الـفـهم عن تـلك احلـقبـة الـزمـنيـة. وعُـثر
عـلى اآلثـار خالل أعـمال حـفـر للـبـعثـة في مـنطـقـة (كوم
اخللـجان) الواقع عـلى احلدود الفاصـلة ب مـحافظتي
الـشـرقـيـة والـدقــهـلـيـة وأوضح األمـ الــعـام لـلـمـجـلس
ـقــابـر حتـتـوي األعـلى لــآلثـار مـصـطــفى وزيـري أن ا
بداخـلها عـلى قطع حـيوانيـة ملـحقه بهـا ومجـموعة من
مـيز ـعروف بـ(فـخار تل الـيـهوديـة) ا الفـخار األسـود ا
لـفـتـرة الـهـكــسـوس. وعـثـرت الـبــعـثـة عـلى أوان دائـريـة
الشـكل وأخرى على شكل الكمثرى وحوامل مصنوعة
من الفخار. وكان داخل أحد هذه األواني قطع صغيرة

يزة لهذه الفترة. حتمل نقوشا وزخارف 


