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بلدروز.. مدينة ترقد على جانبي نهر الروز

بلدروز ق�ضاء عراقي تابع ملحافظة 
دياىل �ضرق العراق. يحدها من 

ال�ضمال ق�ضاء املقدادية ومن 
اجلنوب ق�ضاء العزيزية ومن 

ال�ضرق ناحية منديل ومن الغرب 
ق�ضاء بعقوبة )مركز حمافظة 
دياىل(. ويبلغ تعداد نفو�ضها 

ح�ضب اآخر اح�ضائية عام 1997، 
)350( األف ن�ضمة وفيها مرقد 

ال�ضحابي جرير بن عبد الله 
البجلي ومرقد ال�ضيخ من�ضور 

البطائحي)خال �ضيد احمد 
الرفاعي-القطب ال�ضويف(.

وتعت��ر بل��دروز )عا�صم��ة ال�صق��ارة يف العراق 
( وه��ي مهن��ة وهواي��ة م�ص��ك وتدري��ب ال�صقور 
وملوق��ع بل��دروز اجلغ��رايف �صب��ب يف ذلك فهي 
عل��ى حاف��ة �صح��راء الع��راق ال�رشقي��ة وهناك 
درا�ص��ة اكادميي��ة قدم��ت مق��رح �ص��م بل��دروز 
ملحافظ��ة خانقني املقرحة م��ع ا�صافة منديل 

وقزانية ملحافظة خانقني املقرحة.
وم��ن العوام��ل التي �صاهم��ت بازده��ار املدينة 
هي هج��رة �صكان مدينة من��ديل بعد بدء احلرب 
العراقي��ة االيرانية مما �صاهم يف تو�صعة املدينة 
عمرانيا واقت�صاديا والطبيعة ال�صكانية للق�صاء 
ه��ي ريفي��ة ع�صائري��ة فالحية اال داخ��ل ق�صبة 
حيث يهت��م ن�صفه��م برعاية وزراع��ة الب�صاتني 
والبقية موزعني بني معلم ومدر�س وموظف يف 

دوائر الدولة.
اأه��م املحا�صيل الزراعي��ة بالق�صاء هي احلنطة 
وال�صعري وال�صم�صم والذرة اإ�صافة اإىل احلم�صيات 
والتم��ور املختلف��ة. كان ا�ص��م املدين��ة �صابق��ا 
الباحث��ون  يذك��ر  )ال�صباغية(كم��ا  ب  يع��رف 
لك��رة �صباغي اال�ص��واف حيث تعت��ر املدينة 
من املدن امل�ص��درة لل�صوف اإىل معامل الن�صيج 
يف بغ��داد، وت�صك��ن املدين��ة ع�صائر �صم��ر وعزة 
والدايني��ة والدهلكية وعتب��ة ومتيم وبلدروز من 
امل��دن النهمة ولها تاريخ وذكر يف معظم الكتب 
التاريخي��ة القدمية ولل�صاعر فالح احلجية كتاب 
خا���س عن تراجم االئم��ة املدفونني يف بلدروز 
ويح��اط باأط��راف مدين��ة بل��دروز ب�صات��ني من 

النخيل واحلم�صيات.
بل��دروز لغ��ة ا�صمه��ا مك��ون م��ن كلمت��ني بل��د 
ومعناه��ا مدين��ة اوع��دة مدن بحيث تك��ون بلدا 
وجتمع على بالد او بلدان ومن كلمة روز وتعني 
التجرب��ة او االمتحان وكذل��ك تاأتي التقدير كما 
ورد يف قامو�س ل�ص��ان العرب املحيط طبعة دار 
�ص��ادر – لبن��ان اأم��ا يف الن�صو���س امل�صمارية 
القدمي��ة فق��د وردت يف اللغ��ة االآ�صورية مبعنى 
�صوء النهار او �صي��اء النهار يف اللغة الالتينية 
ج��اءت كلم��ة روز مبعنى ال��ورود ذات االحجام 
الكب��رية الزكية رائحتها الفواح عطرها بالوانها 
الزاهي��ة الكثرية منها االحمر واال�صفر والوردي 
وال�صلط��اين و اجل��وري الذك��ي الرائح��ة واوراد 
الت�صتلة البي�صاء ذات العطور املميزة التي توجد 
يف ب�صاتينه��ا حلد االن وتكاد التخلو حديقة من 
حدائقه��ا البيتي��ة او ب�صاتينها من ه��ذه الورود 
كم��ا كان��ت تزرع عل��ى �صفاف نهر ال��روز امام 
ال��دور ال�صكني��ة فه��ي يف كل مكان م��ن املدينة 

وبكرة
اأم��ا ا�صطالحا فهي هذه املدينة اخلالدة الراقدة 
عل��ى جانب��ي نه��ر ال��روز اخلال��د يخرقه��ا من 
�صماله��ا اىل جنوبه��ا لريويه��ا و ليبع��ث احلياة 
فيه��ا يف كل مفا�صله��ا وقي��ل ان لفظ��ة بلدروز 
حمرف��ة من لفظة بدروز ومعناه��ا يف الفار�صية 
اليوم املغر اأو الي��وم الغابر وذلك انه عندما مت 
فتحه��ا من قبل الفر���س وا�صتيالئهم عليها كان 
يف ي��وم مغر اأو غابر �صديد الغبار ) هذا هو لواء 
دياىل للكاتب خ�ص��ري عبا�س العزاوي( كما ورد 
ا�صمه��ا يف معجم البل��دان لياقوت احلموي حتت 

ا�صم براز الروز .
وق��د وردت لفظ��ة بل��دروز �رشيح��ة يف كت��اب 
املنج��د �صفحة 505 طبع��ة دار امل�رشق، لبنان 
وتعن��ي مدينة بل��دروز احلالية ويق��ول اال�صتاذ 
فالح احلجية ال�صاعر واالديب العراقي املعروف 
ان بل��دروز مدين��ة قدمية ق��دم الزم��ن والتاريخ 
فق��د ك�صف��ت الن�صو���س امل�صماري��ة ع��ن ورود 
ا�صمه��ا مع العديد م��ن املدن واملراك��ز االثارية 
يف احل�ص��ارة القدمية فقد ذكرت يف اآثار الع�رش 
البابل��ي القدمي زم��ن امللك املع��روف حمورابي 

قبل امليالد بثمانية ع�رش قرنًا. 
ويذك��ر املوؤرخ االجنلي��زي لونكريك يف تاريخه 
اأربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ان بلدروز 
مدين��ة تقع على حافة ال�صح��راء ويخرقها نهر 

الروز مما جعلها من الطف مدن العراق ال�رشقية.
بلدروز كثرية اثارها التاريخية فما زالت اثار ها 
�صاهدة عل��ى عراقتها وقدمها ومواقعها االثرية 
يف منطقة البجلي واث��ار بورخان ومقرة امام 
زين الدين والف��رزاين جنوبي بلدروز خري �صاهد 
على ذلك وقد حدثني اال�صتاذ واالثاري العراقي 
امل�صهور الدكتور �صامل االألو�صي رحمه اهلل تعاىل 
اثن��اء لقائي ب��ه يف مدين��ة جل��والء -وجلوالء 
مدين��ة عراقية قدمية كانت ت�صمى �صابقا واثناء 
الفت��ح اال�صالمي للع��راق بنهاوند -م��ع الوفود 
املدعوة من قبل االحتاد العام لالأدباء والكتاب 
يف العراق خالل مهرجان املربد ال�صعري الثامن 
)وه��و املهرج��ان االدبي ال��ذي داأب��ت احلكومة 
العراقية عل��ى اقامته �صنويا تيمنا ب�صوق املربد 
ال��ذي كان يف الب�رشة اي��ام اجلاهلية واال�صالم 
وكان ال�صعراء يح�رشون الي��ه ليلقوا ق�صائدهم 
وا�صعاره��م ويتفاخرون بينهم فيه ( و انه يوجد 
يف املتحف العراقي متثال لرا�س زوجة اال�صكندر 
املقدوين امللك العظي��م وجد يف بلدروز عام يف 
منطقة امام زين الدين وهي منطقة اثرية قدمية 
والت��ي حالي��ا مق��رة املدين��ة وكث��ري ماعاقت 
االبني��ة املوج��ودة فيه��ا حت��ت االر���س حف��ار 
القبور وه��م يحفرون قبورا لذويه��م او اقاربهم 
او ا�صدقائه��م اواي �صخ���س م��ن املدين��ة حني 
يحف��رون القر م��را او اكر تظه��ر لهم حيطان 
مبني��ة بالطاب��وق الفر�ص��ي الق��دمي في�صطرون 
اىل ردم احلفرة وحف��ر غريها يف موقع اخر من 
ار�س املق��رة وحفار القبور حالي��ا خري �صاهد 
عل��ى ذلك وق��د حدثني احدهم وه��و اليزال حي 
ي��رزق انه��م وج��دوا وهم يحف��رون اح��د القبور 
حائط��ا وملا بداأوا بقلع الطابوق الفر�صي و�صلوا 
يف احلف��ر اىل ك��وة – رازونه – يف احلائط فيها 
دجاجة وحتتها بي���س ولقدمها ته�صمت مبجرد 
مل�صه��ا باليد داللة على وج��ود ال�صكن والعمارة 
يف ه��ذه املنطق��ة كم��ا اود ان ا�صي��ف ان �صدنة 
االم��ام زي��ن الدي��ن بي��ت كنو�صة وبي��ت �صهيب 
وهم اخ��وايل واخ��وال اوالدي عندم��ا ارادوا ان 
يو�صع��وا مرقد االم��ام بن��وا الطارم��ة ال�صمالية 
بالطاب��وق الفر�صي املوج��ود يف املقرة اما يف 
الع���رش اال�صالمي االول فقد كانت بلدروز نقطة 

قيادة لتحري��ر مدن دياىل من النف��وذ الفار�صي 
يف زم��ن اخللفاء الرا�صدين وما زال قر املجاهد 
ال�صحابي اجلليل جري��ر بن عبداهلل البجلي خري 

�صاهد على ذلك جنوب بلدروز
اأم��ا يف الع���رش العبا�ص��ي االول فق��د تو�صع��ت 
بل��دروز لتك��ون مدين��ة عام��رة وخا�ص��ة زم��ن 
اخلليف��ة ه��ارون الر�صي��د حي��ث كان��ت منتجعا 
لرواد ال�صيد والقن�س وخا�صة �صيد ل�صقور وما 
زال��ت بل��دروز تفخر به��ذا ال��راث العريق وكثري 
من ابنائها �صيادون ماهرون يف �صيد ال�صقور 
والطي��ور اجلارحة ومنهم م��ن اتخذ هذه الهواية 
مهن��ة ويكفي مدينة بلدروز فخرا ان يكون املقر 
الع��ام جلمعي��ة ال�صقاري��ن العراقي��ة فيه��ا وقد 
ا�صبحت حا�رشة كبرية ومهمة يف زمن اخلليفة 
العبا�ص��ي املعت�ص��د ال��ذي كان يق�ص��ي مو�ص��م 

ال�صيد فيها.
وق��د قيل ان��ه زارها ال�رشي��ف اليعقوبي وال�صيخ 
عبد القادر اجليالين- م��ع العلم ان احدهما ابن 
ع��م االخ��ر اي انهم��ا يتوا�ص��الن ن�صب��ا وعقيدة 
ومذهب��ا - �صوي��ة عندم��ا زار ال�صي��خ اجلي��الين 
�صديق��ه اليعقوبي وكذلك اأب��و اإدري�س اليعقوبي 
مم��ا يدلل على �صعتها وكثافة تفو�صها و�صكانها 

يف ذلك الوقت.
وبع��د احت��الل املغول لبغ��داد و�صق��وط اخلالفة 
العبا�صية عل��ى يد هوالكو ا�صبح��ت بلدروز اثرا 
بع��د ع��ني ه��رب اهلها خ��وف القت��ل واملجاعة 
وتهدم��ت البي��وت خا�ص��ة اذا علمن��ا ان بلدروز 
التبع��د عن بغداد اال ع���رشات الكيلومرات او ان 
الطري��ق بينها وبني بغ��داد كان �صالكا وال يزال 
م��ن جه��ة اجلن��وب وقريبة ج��دا من بغ��داد عن 

طريق النهروان
يف الع���رش العثم��اين حتول��ت بل��دروز اىل قرية 
�صغرية تع��رف بال�صباغية تابعة لق�صاء طريق 
خرا�ص��ان بعقوب��ة احلالي��ة ام��ا من��ديل فكانت 
تابع��ة ق�صاء تر�ص��اق تر�صخ او فزاني��ة احلالية 
وا�صم ال�صباغية موجود يف اوراق نفو�س العوائل 
البلدروزي��ة يف زمن ال�صلط��ان عبد املجيد وابنه 
م��ن بع��ده عبد احلمي��د وال زلت احتف��ظ ب�صهادة 
ميالد جدي جا�صم احمد احلجية العثمانية التي 
�صك��ن فيه��ا ال�صباغية ب��دال من بل��دروز وكذلك 

كل العوائ��ل العريقة حتتفظ به��ذه امل�صتندات ثم 
ا�صبح��ت يف الع���رش احلديث ناحي��ة تابعة اىل 
بعقوبة زمن ال�صيخ عبد الرحمن النقيب الكيالين 
رئي�س اول حكومة عراقية وطنية عام1921 ثم 
ا�صبحت بلدروز تابعة اىل منديل عندما ا�صبحت 
منديل ق�صاءا عام 1927 ي�صم ناحيتي بلدروز 

وقزانية
بل��دروز مدين��ة عربي��ة خال�ص��ة �صكانه��ا عرب 
جميعا مل يخالطهم االعاجم حيث ال يوجد فيها 
غ��ري العرب لذا بقيت لهجتهم عربية بحتة الجتد 
فيه��ا كلم��ة غري عربي��ة ومن الوا�ص��ح ان لهجة 
�ص��كان مدينة بل��دروز ه��ي اقرب لهج��ات مدن 
الع��راق اىل الف�صح��ى لعروبيته��م ب�صه��ادة كل 
علماء اللغة وا�صح��اب املعاجم اللغوية القدمية 
واحلديث��ة حت��ى ان هن��اك كلم��ات عامي��ة يف 
لهجتهم يح�صبها ال�صامع انها لي�صت من العربية 
ورمب��ا ي�صعب عل��ى ال�صامع من امل��دن االخرى 
معرفته��ا او فهمها ويح�صبها غري ف�صيحة ولكن 
عند الرج��وع اىل كتب اللغ��ة وقوامي�صها جتدها 
عربي��ة ف�صيح��ة بحته ومن ه��ذه الكلمات كلمة 
يلو���س\ مبعن��ي يبح��ث او يفت���س وكلم��ة م��ا 
ادري\ وتعني ال اظن او ال اعرف وكلمة �صاكوف 
وتعن��ي ال��ة �صي��د الطيور وكث��ري م��ن الكلمات 
االخرى باع��داد الي�صتهان بها وم��ن يطلع على 

قامو�س العني للفراهيدي يجد �صالته فيه.
لهجة قرى بلدروز وابن��اء الع�صائر فيها يقلبون 
الغ��ني قافا والقاف غينا مثل ليلة القدر يقولون 
ليل��ة الغدر وكلم��ة "يق��ول" يلفظونه��ا "يغول" 
ومثل كلمة "قدوري" يلفظونها "غدوري" ومثل 
كلمة غراب يلفظونها قراب وهذا ما يفعله �صكان 
مدينة اأ�صوان امل�رشية وماجاورها ح�صبما يذكر 

االأديب الدكتور طه ح�صني رحمه اهلل تعاىل.
املوقع اجلغرايف لق�صاء بلدروز التابع ملحافظة 
دي��اىل العراقية حيث يحده��ا من ال�صمال ق�صاء 
املقدادي��ة وم��ن اجلن��وب حمافظة وا�ص��ط ومن 
ال�رشق ناحي��ة منديل ومن الغرب ق�صاء بعقوبة 
) مرك��ز حمافظة دياىل (. ويبل��غ تعداد نفو�صها 
ح�صب اآخ��ر اح�صائية ع��ام 1997، 350،000 

ن�صمة.
م��ن اأه��م املحا�صي��ل الزراعي��ة بالق�ص��اء ه��ي 

احلنط��ة وال�صع��ري وال�صم�ص��م وال��ذرة ا�صافة اإىل 
احلم�صيات والتم��ور املختلفة. ويحيط باأطراف 
مدينة بلدروز ب�صاتني من النخيل واحلم�صيات.

حمالت املدينة
اأما حمالت بلدروز فهي تتكون من خم�س 

حمالت رئي�صية:
* ال�صدراني��ة وتقع �صمال بل��دروز على جانبي 
النه��ر وت�صم��ى القلع��ة لوج��ود بناي��ة احلاك��م 
العثماين ث��م االجنليزي فيها وه��ي بناية اأثرية 
مبني��ة بالطابوق الفر�صي االث��ري ومتكونة من 
عدة بنايات وا�صعة وقالع �صخمة وقد �صاهدتها 
ودخل��ت بع���س اروقته��ا قبل ان ته��دم من قبل 
االهايل لال�صتح��واذ على طابوقه��ا و�صبابيكها 

اخل�صبية الكبرية املزينه باحلديد ال�صي�س.
*اأما املحالت الثالث الرميلة وال�صوق وال�صيانة 
فه��ي ثالث��ة اأزقة تط��ل عل��ى النهر م��ن جهتها 
ال�رشقي��ة وتنته��ي باجت��اه الغرب حي��ث تنفتح 
عن��د  ال�ص��وق  عل��ى حمل��ة  اوال�صيان��ة  الرميل��ة 

نهايتهما
* اأم��ا املحل��ة اخلام�صة فه��ي املحل��ة البزانية 
وتق��ع جنوب املدينة على �صفت��ي النهر وتعتر 
امت��دادا ملحل��ة ال�صدرانية مع النه��ر وتقطعهما 
حمل��ة ال�ص��وق يف الو�ص��ط فاملدين��ة مبحالته��ا 
الث��الث ال�ص��وق والرميل��ة وال�صيان��ة تق��ع غرب 
النه��ر ام��ا ال�صدرامي��ة والبزانية فتقع��ان على 
جانب��ي النهر من ال�صم��ال اىل اجلنوب واجلانب 

ال�رشقي اكر البيوتات تقع فيه.
وت�صكن داخل املدينة ع�صائر  ال�صادة ال الكيالين 
واحليالي��ون والنعي��م وكذل��ك اخل��زرج وزبي��د 
وال�صوال��ح وكل �صكانه��ا م��ن امل�صلم��ني العرب 
واليوج��د يف داخ��ل املدينة. حتى ع��ام 1982 
غري الع��رب اال انه بع��د احداث احل��رب العراقية 
االيرانية وهج��رة اهايل منديل اليها وهم خليط 
من الع��رب والك��رد والركمان والك��رد االفيلية 
�صك��ن هوؤالء يف بل��دروز يف حملة خا�صة تدعى 
ح��ي منديل اما قب��ل ذلك فالن�صي��ج االجتماعي 
اليه��ا كما يل��ي  اإن الن�صي��ج االجتماعي ملدينة 
بل��دروز متك��ون من بيوت��ات عريق��ة ال تتجاوز 
يف  وجوده��ا  ح�ص��ب  اذكره��ا  بيت��ا  اخلم�ص��ني 
املح��الت التي كان��ت موجودة يف زم��ن الدوله 

العثماني��ة والعه��د امللك��ي ف��كل ه��ذه البي��وت 
م�صجل��ة يف �صج��الت الدول��ة العثماني��ة والت��ي 

ت�صكل قرية ال�صباغية بلدروز احلالية
املحل��ة ال�صدراني��ة وفيها بيت �صي��د علي وبيت 
مب��ارك احلي��ايل وبي��ت جا�ص��م ال�صف��ور وبيت 
حاي��ط وبي��ت ب�ص��ت وبي��ت لفتة وبي��ت �صعد اهلل 
وبيت �صبتي وبيت علكون وبيت احليا�صي وبيت 
�صي��خ ح�صني املحم��ود وبيت جعاط��ة وبيت طه 
احل�ص��ن ام��ا املحل��ة البزانية ففيها بي��ت جا�صم 
الكنو�صة وبيت ويل احل�صون وبيت عواد املحمود 
وبي��ت �صات��ة وبي��ت االغ��ا وبي��ت ارزي��ج وبيت 
�صهي��ب وبيت ع��ودة وبي��ت مث��كال وبيت حمي 

الدين املدر�س وبيت احمد احلجية
اأما حملة الرميلة ففيه��ا بيت عبد الكرمي الري�س 
وبي��ت كرم وبي��ت نعمان وبي��ت االحيجل وبيت 
عريب��ي وبيت ميته وبي��ت �صالح املختار وبيت 
حم��دي ويف حملة ال�ص��وق بي��ت االخر�س وبيت 
حم��دان وبي��ت اخلاجن��ي وبي��ت مب��ارك وبي��ت 
فرح��ان وبي��ت الدروي���س وبيت بكتا���س وبيت 
ه��وارة اما بيوتات حمل��ة ال�صيانة بيت حنتو�س 
وبيت مالك وبيت حمم��ود احلمد وبيت ح�صاوي 
وبي��ت طبل وبي��ت يعق��وب وبيت احم��د ال�صكري 

وبيت الزردويل وبيت درو�س وبيت هدهود
وقد ت�صاه��رت هذه البيوتات فيم��ا بينها حتى 
ا�صبحت كلها متما�صكة ف��كل بيوتاتها تربطهم 
و�صيج��ة القراب��ة ام��ا بالعموم��ة او باخلوؤول��ة 
وال يوج��د فيه��ا �صخ���س غري��ب اال املوظف��ني 
وكان م��ن ي�صذ منهم اوال يحك��م احلق يطرد من 
املدين��ة بقوة ال�صالح وقد �صاهدت احداثا عديدة 
مث��ل ه��ذه ح�صل��ت ملهند���س ال��ري او ا لقا�صي 
او مدي��ر ال�رشطة اومدير الناحي��ة يهددونه ليال 
فيطلق��ون علي��ه العي��ارات الناري��ة حت��ى يرك 
املدينة ويرحل عنها و ميتاز اهايل هذه املدينة 
بحبه��م للغري��ب وتف�صيل��ه على ابن��اء مدينتهم 
م��ا دام ح�ص��ن ال�صرية كرمي اخلل��ق طيب املع�رش 
فه��ذه العوائ��ل اوالبيوت��ات ه��ي الن��واة ملدينة 
بلدروز وقد ا�صبح��ت كل عائلة من هذه العوائل 
ع�رشات العوائل يف الوقت احلا�رش بحيث ا�صبح 
تع��داد ال�صخ���س الواح��د منها ع���رشات العوائل 
فذري��ة ال�صيد احمد احلجي��ة مثال ا�صبحوا حاليا 
اك��ر م��ن مائت��ي وخم�ص��ني ف��ردا وهك��ذا بقية 
العوائ��ل االخرى ورمب��ا بع�صها اك��ر وبع�صها 
اق��ل ولك��ن بقيت عل��ى م�صمياته��ا القدمية فهذا 
م��ن بيت نعم��ان وهذا من بي��ت �صهيب وهذا من 
بيت ح�ص��اوي وهذا من بي��ت احلجية واليزالون 
يعرف��ون بهذه الت�صمية. وم��ن ال�صهولة ان ان�صب 
كل بي��ت فيه��ا من ه��ذه البيوت��ات اىل ع�صريته 
اال انه��ا تاآخت بدون النظ��ر اىل ع�صرية او قرابة 
الع�صرية ويكف��ي ان تكون اجلرية لهذه البيوتات 

اأف�صل قرابة واأف�صل ع�صرية
اأعالم املدينة

* اجنبت املدين��ة الكثري من الرجال املعروفني 
والذي��ن ال يزالون يذكرون عل��ى رغم مر ال�صنني 
منه��م ا�صح��اب لدواوي��ن العربي��ة وه��م ال�صيد 
عب��د الك��رمي الري���س وال�صي��خ ح�ص��ني املحم��ود 
واحل��اج ابراهي��م �صه��اب واحلاج ن��ادر واحلاج 
ناف��ع واحل��اج ال�صي��د جا�ص��م احلجي��ة وال�صي��د 
�صك��ر ال��زردويل واملخت��ار ط��ه يا�ص��ني احلجية 
 \ بعده��م  م��ن  ج��اوؤوا  الذي��ن  الرج��ال  وم��ن 
الدكت��ور يف  وال�صي��د حكم��ت مو�ص��ى اال�صت��اذ 
القانون الدويل الدكت��ور ال�صيد رعد �صم�س الدين 
الكي��الين واخيه الكات��ب املعروف ع��الء �صم�س 
الدي��ن وال�صيد م��ازن مدير ع��ام يف وزارة الري 
وال�صاع��ر والكاتب العراقي ال�صي��د فالح احلجية 
الكي��الين و ال�صي��د عب��د اهلل ال�صيد جن��م الكيالين 
وال�صيداجل��رال علي غي��دان املجيد العتبي قائد 
الق��وات الري��ة العراقي��ة حالي��ا و�صماحة حجة 
اال�ص��الم وامل�صلم��ني ال�صيخ طال��ب العتبي امام 
م�صج��د وح�صينية االم��ام احل�صني)عليه ال�صالم( 
م��ع العلم ان بل��دروز مدينة مل تنج��ب وزيرا وال 
نائبا للوزير وال زعيم��ا �صيا�صيا او رئي�س حزب 

معروف حلد االن

إعداد ــ فاطمة عدنان


