
 �سوق احلكيم
الأ�س��تاذ املوؤرخ ماجد ال�س��فاح حتدث عن تاريخ واأ�سل 
ت�س��مية املنطقة قائال: ان �س��وق ال�سيوخ كانت ت�سمى يف 
عهد ال�س��ومريني ا�س��مها ب� )�س��وك مارو( ويعني ب�س��وق 
احلكي��م، وبني��ت املدين��ة فوق تل��ة مرتفعة ع��ن الأر�ض  
�س��من ح��دود حمافظ��ة ذي ق��ار جن��وب الع��راق وتبعد 
ع��ن مركز النا�رصي��ة بحوايل 35 كيلو م��را، وقد كانت 
عا�س��مة اإم��ارة املنتف��ق لأكرث م��ن مائة عام. واأو�س��ح 
ال�سفاح ان الإمارة التي اأ�س�سها الأمري ثويني ابن عبد اهلل 
وهو م��ن اأمراء املنتفق عام 1761م كانت ت�س��م معظم 
قبائل العراق؛ جنوب وو�س��ط العراق ح�رصا وبادية ومن 
جمي��ع الطوائ��ف والأقليات، ما منحها التنوع الإن�س��اين 
الرفيع املتميز، ومع ات�س��اع املدينة ورقعتها اجلغرافية 
والقت�س��ادية ب��داأت تتواف��د عليه��ا جم��وع م��ن التجار 
واحلرفيني وق�س��مت على هذا الأ�س��ا�ض حمالتها ال�سكنية 
وعل��ى غري املاألوف يف م��دن العراق الأخرى، فنجد مثال 
حمل��ة )البحارنة( ن�س��بة للقادمني م��ن البحرين وحملة 
)البغ��ادة( للقادمني م��ن بغداد وحمل��ة )احلويزة( للذين 
هاجروا م��ن منطقة احلويزة يف اإي��ران وحملة )احل�رص( 
و�سكانها الذين جاوؤوا من مدن العراق املختلفة، اإ�سافة 
اىل حملة )ال�سبة( ال�سابئة املندائيني والذين جاوؤوا من 
حمافظ��ة العمارة ليعمل��وا كحرفني بالنج��ارة واحلدادة 

و�سناعة احللي على وجه اخل�سو�ض، اأما اأول قائممقام 
لق�س��اء �س��وق ال�س��يوخ عني يف الدولة العراقية احلديثة 

العام 1921 فكان ال�سيد �سالح احلجاج.
طيف متنوع

وع��ن اأبرز مالمح الق�س��اء الثقافية خالل اخلم�س��ينيات 
ق��ال الأ�س��تاذ الكات��ب والباحث اإ�س��ماعيل عب��د املجيد 
القطان: من خالل معاي�س��تي و�س��كناي يف مدينتي لتلك 
احلقب��ة الزمني��ة والت��ي اأعتربها ج��ذوة املدين��ة والتي 
جعل��ت م��ن و�س��ائج الراب��ط ب��ني مكوناته��ا املتنوعة 
عالم��ة ب��ارزة ومهمة مازال��ت تفاخر بها، ففي �س��وقها 
الق��دمي تنت�رص اخلانات، فهناك خ��ان العجم حيث يزوره 
الإيرانيون، ويف الطريق املوؤدية لدار )العرفج( يف حملة 
النج��ادة جن��د الكني�س��ت اليه��ودي وم�س��اجد امل�س��لمني 
ومندي ال�سابئة، وهذا دليل على عمق الروابط الإن�سانية 
احلق��ة يف ه��ذه املدين��ة، اإ�س��افة له��ذا التالق��ح اجلميل 
ب��ني مكوناته��ا اإذ جند انعكا�س��اته على الواق��ع الثقايف 
ب�س��كل عميق، حي��ث كانت ديوانية اآل حي��در وهم عائلة 
علمي��ة وديني��ة وثقافية ملتق��ى لأبرز الوج��وه الثقافية 
والجتماعي��ة وال�سيا�س��ية يف املدين��ة وهن��اك ديوانية 
اآل حمدي وديوانية ال�س��نيد وديواني��ة العلوان والدبو�ض 
وديوانيات اأخرى عديدة لبيوتات من اأهايل مدينة �سوق 
ال�س��يوخ والت��ي كانت مبثاب��ة املنتدي��ات الثقافية التي 
يتداول فيها ال�س��اأن الثقايف ب�سكل خا�ض، والجتماعي 

وال�سيا�سي والقت�سادي ب�سكل عام.

ون��وه القط��ان اىل اأن ه��ذه الديواني��ات كان��ت ملتق��ى  
وجهاء الع�س��ائر و�س��يوخها حلل النزاعات بحكمة ورقي 
والت��ي ل تخل��و من الدرو���ض والعرب.وتاب��ع: اأن من اأبرز 
الوجوه الثقافية الدكتور والعالمة ال�سيد م�سطفى جمال 
الدي��ن ورقي��ب احل��اج اأحم��د وال�س��اعر حم��دي احلمدي 
و�س��امل ح�س��ون ال�س��امل وجعفر اخلي��اط وحميد ال�س��نيد 
الذي��ن ميثل��ون املقدمة من رعي��ل ال�س��عراء واملعروفني 
على م�س��توى العراق والوطن العربي، م�سريا اىل ان �سوق 
ال�س��يوخ تعد مدينة �س��عر الأبوذية املع��روف على نطاق 
الوط��ن العربي، ومن اأ�س��هر �س��عرائها  اأبو معي�س��ي الذي 
امت��از باحل�ض الفطري واأذهل زمان��ه بعفويته وبديهيته 

يف نظم الأبوذية.
 وجه �سومري

 من جانبه قال الأ�س��تاذ ح�س��ن ال�س��نون: حينما نتعرف 
على مدينة �س��وق ال�س��يوخ وتاأريخها ال�س��ارب يف عمق 
اأر�س��ها نعل��م اأن له��ا األ��ف �س��وت واألف وجه �س��ومري 
يعانق احلي��اة؛ فاأزقتها واأ�س��واقها ه��ي حكايات تروي 
ثقافة اإن�سان وتعامالت حياتية مفعمة بال�سدق وال�سور 
تنوع��ت بني الراجيدي��ا احلياتية لإن�س��انها والكوميديا 
ال�س��وداء لكنه��ا تبق��ى ترجمة ملحمي��ة اأبدي��ة لأمنوذج 
اإن�س��ان يعاي�ض اأيامه بحلوها ومرها كي يكون مت�سدرا، 
ومدينت��ي املرامي��ة اجلدائ��ل ي�س��كنها الف��ن بتنوعات��ه 
ويعط��ي الباحث يف خباياه��ا اأجمل �س��ور الفنون على 

اختالف م�ساربها ومتذوقيها

وي�س��يف “بع��د �س��اعتني م��ن ه��ذا الت�س��ال ات�س��ل ب��ي اأحد 
اأ�س��دقائي ليخ��ربين باأن��ه اأح��د مقالب��ه عندم��ا ح��ول �س��وته 
اىل �س��وت فتاة وا�س��رى رقم��ًا هاتفيًا جديداً لكي ل اأ�س��عر به 
وباملقل��ب الذي اأراد اأن يفعله بي، ورف�س��ت زوجتي الت�س��ديق 
به��ذه املكاملة ال عندما فتحت مكرب ال�س��وت اخلا�ض بهاتفي 
ليظهر �س��وت �سديقي وهو يت�س��ل من الرقم الأول”. قد حتدث 
مث��ل ه��ذه املقال��ب التي ل حتم��د عقباها، لكن م��ا هو املوقف 
الذي �ستتخذه لو كان الأمر حقيقيا وحاول �ساب اأن يت�سل برقم 
�س��يدة او �سابة تت�سل برقم رجل بهدف املعاك�سة او امل�سايقة، 
والتي قد تنجم عنها م�س��اكل اجتماعية وتت�سبب بخالفات بني 
الأزواج، مثلم��ا ح�س��ل م��ع اأم علي عندما  ات�س��ل اح��د الرقام 
الغريب��ة بزوجها لتظهر احدى ال�س��ابات وتقول له بانها احدى 
املعجب��ات به ام��ام زوجته، ما جعلها ت��رك البيت متجهة اىل 
بيت اأهلها والبقاء لديهم ملدة ا�س��بوع لغاية التحقق من عنوان 
هذا البي��ت، وظهر انها احدى املراهقات التي تقوم بطلب ارقام 
تقوم بتاأليفها هي والتحدث اليهم. اما �س��هد )27( عاما فتقول: 

ان زوج��ي طلقني بعد ان ات�س��ل بي رقم غري��ب وا�رص على اين 
اعرف��ه وامطرين بكلم��ات احلب والغ��زل، موؤكدة اأنه��ا ل تعرف 
املت�س��ل ولي�س��ت لديه��ا اية عالقه ب��ه ال ان زوجها مل ي�س��دق 

كالمها.
 �رصكات النقال

املدي��ر التنفيذي ل�رصكة )اآ�س��يا �س��يل( لالت�س��الت املتنقلة يف 
العراق ق��ال: انه ليوجد اأي حق بالتعامل مع ق�س��ايا الزعاج 
وامل�س��ايقة دون اأم��ر ق�س��ائي كم��ا من�س��و�ض علي��ه يف عقد 
الرخ�سة املوقعة ما بني �رصكات الهاتف النقال وهيئة الإعالم 
والت�سالت. وي�سيف انه يجب ان يكون هناك اأمر ق�سائي من 
املحكمة او قا�س��ي التحقيق يبني فيه ن��وع الإجراء الذي يجب 
اأن تتخ��ذه ال�رصكة مع الرقم امل�س��تكى عليه كتزويدها باأوليات 
ه��ذا الرق��م او عنوانه او غريه��ا من الج��راءات الأخرى. ويبني 
ان بع�ض امل�س��ركني يت�س��لون باخلدمات اخلا�سة بال�رصكة او 
اللجوء اىل اأحد منافذ البيع اخلا�س��ة بها وي�سجلون �سكوى على 
بع�ض الأرقام التي تقوم باإزعاجهم او م�س��ايقتهم.  م�س��رياً اىل 
ان يف ه��ذه احلالة لت�س��تطيع ال�رصكة ان جتيب امل�س��تكي لأنه 
م��ن اجلان��ب القانوين لي�ض ل��دى ال�رصكة اأي ح��ق بالتعامل مع 

هذه الق�س��ية ال ع��ن طريق املحكمة او قا�س��ي التحقيق، لفتًا 
اىل ان العامل��ني يف ال�رصك��ة يقوم��ون بالتحدث اىل امل�س��تكني 
للتوج��ه اىل اأق��رب مرك��ز لل�رصط��ة لت�س��جيل �س��كوى ترفع اىل 
ال�رصك��ة لكي تبادر بدورها بتنفيذ ما ورد يف ال�س��كوى. ويوؤكد 
املدير التنفيذي ل�رصكة )اآ�س��يا �س��يل( اأن هنالك جمموعة كبرية 
ي�س��ل عددها اىل الع�رصات ويف بع���ض الحيان اىل املئات من 
قرارات املحكمة ت�س��ل يوميًا اىل ال�رصكة، مو�س��حًا ان ال�رصكة 
متتلك فريقًا خمت�س��ًا باإجابة املحاكم باعتباره امراً ق�س��ائيًا 

يتم التعامل معه باأق�سى درجات من احلزم واحل�سم. 
 ثقافة قانونية

ان التطورات يف اأجهزة الت�سال رافقها تطور يف وعي املواطن 
وتوجه لت�سجيل ال�س��كاوى بحق املتجاوزين الذين ي�ستخدمون 
الهات��ف النقال يف غري حمله. املحامي حممد ح�س��ني الدراجي 
ق��ال: ان  املواطن��ني يقوم��ون بالتوج��ه اىل املحاكم لت�س��جيل 
دعاوى لدى قا�سي التحقيق ب�ساأن الزعاجات والتهديدات التي 
حت�س��ل لهم عن طريق الهاتف النقال، م�س��رياً اىل ان القا�س��ي 
يق��وم بدوره مبخاطبة ���رصكات الهاتف النقال املجازة )اآ�س��يا 
�س��يل( او)زين( او)كورك( لغر�ض تزويد املحكمة بعنوان وا�س��م 

�س��احب الهاتف حمل ال�سكوى لإ�س��دار اأمر اإلقاء القب�ض بحقه. 
واأك��د الدراج��ي اأنه مل ي�س��مع حت��ى الآن بح��دوث حالت طالق 
ب�س��بب الهات��ف النق��ال، لأن ال�رصكات لتزود قا�س��ي التحقيق 
او املحكمة بالت�س��جيل ال�س��وتي اخلا�ض باملكاملة مو�س��وعة 
البح��ث، وامنا  وقت وتاريخ املكامل��ة او عنوانه اذا تطلب الأمر 
ذل��ك.  لفت��ًا اىل اأن عمليات الت�س��جيل ال�س��وتي يت��م تزويدها 
اىل جه��از مكافحة الإره��اب يف حال مطالب��ة  جهاز مكافحة 
الرهاب ال�رصكات بالت�سجيل. وطالب الدراجي باإ�سدار ت�رصيع 
او قان��ون خا�ض حل��الت الزعاج والتهديد وامل�س��ايقة ليقوم 
بحل الكثري من الأزمات احلا�س��لة يف الوقت احلايل ويحد منها 
بن�س��بة كبرية جداً، مو�سحًا ان القا�سي يقوم بتوقيف امل�ستكى 
عليه وفق املادة 240 والذي ي�سف هذا الأمر باملخالفة ولي�ض 
بالعقوب��ة، اما اذا كان هنالك تهدي��د وثبت ذلك فعاًل من خالل 
الهات��ف فيمك��ن ان يوقفه وفق امل��واد 432 او 431 من قانون 
العقوب��ات العراقي النافذ لعام 1969 والتي تن�ض على التهديد 
بالق��ول او الفعل، م�س��رياً اىل انه لي�ض هنالك م��ا ين�ض على ان 
تكون ق�س��ايا الزعاج وامل�سايقة والتهديد عرب الهاتف النقال 

بالعقوبات. 

البصرة.. المئات يتظاهرون للمطالبة 
بالمستحقات المالية

نقابة الصحفيين: نهيئ لقانون تقاعد جديد 
يحصل بموجبه الصحفي على مليون دينار شهريًا

المرجعية: أشباه “الرواديد”لن ينالوا من 
الشعائر الحسينية 

الب���رصة – اجلورن��ال: تظاه��ر املئات م��ن اهايل حمافظ��ة الب�رصة، اليوم ال�س��بت، 
ملطالب��ة احلكوم��ة املركزية باط��الق اموال املحافظ��ة با�رصع وقت. وقال مرا�س��ل 
"اجلورنال "ان “عددا من اع�ساء احلكومة املحلية وموظفي دوائر الدولة بال�سافة 
اىل منظمات املجتمع املدين و النقابات نظموا وقفة احتجاجية  امام مكتب جمل�ض 
النواب يف املحافظة”. و قال عدد من املحتجني ل�لمرا�سل ان “اموال البالد تاأتي عن 
طريق واردات الب�رصة، وعلى احلكومة املركزية اطالق م�س��تحقات حمافظة الب�رصة 
با�رصع وقت ممكن”. وك�س��ف حمافظ الب�رصة ا�سعد العيداين، ام�ض اجلمعة، عن حجم 
ديون املحاظة ب�س��بب التق�س��ف. وق��ال العيداين ل� "اجلورن��ال "، ان “ديون حمافظة 
الب�رصة ت�س��ل اىل 119 مليار دينار لغاية الن”، مبينا ان “التخ�سي�س��ات املالية 
بقانون املوازنة املالية ل�س��نة 2017 مل ت�س��تلم منها املحافظة اي �س��يء وامل�سكلة 

املالية بداأت تتفاقم”.

بغ��داد � اجلورن��ال : اأعلن رئي�ض نقابة ال�س��حفيني العراقيني واحتاد ال�س��حفيني 
الع��رب موؤي��د الالم��ي، ال�س��بت، عن تهيئ��ة قانون تقاع��د جديد يح�س��ل مبوجبه 
ال�س��حفي املتقاعد مليون دينار �س��هريا. وقال الالمي خالل ندوة اقيمت، اليوم، 
يف نقاب��ة ال�س��حفيني العراقيني بح�س��ور امني عام الحتاد الدويل لل�س��حفيني 
اأنتوين بالجني ومدير عمليات الحتاد الدويل يف  ال�رصق الو�س��ط ومنري زعرور، 
وعدد كبري من روؤ�ساء املوؤ�س�سات العالمية يف العراق، تابعتها "اجلورنال" اإننا 
"نعمل على تهيئة قانون تقاعد جديد يح�سل مبوجبه ال�سحفي املتقاعد مليون 
دين��ار �س��هريا"، لفتا اإىل اأنه "�س��يتم كذلك تهيئ��ة برنامج لتدريب التدري�س��يني 
يف اجلامع��ات الوروبية". من جانبه، اأكد اأمني عام الحتاد الدويل لل�س��حفيني 
انتوين بالجني، "ال�س��عي لو�س��ع برنامج متكامل لل�س��المة املهنية لل�س��حفيني 
العراقيني"، موؤكدا اأن "ال�س��حفيني العراقيني يتعر�س��ون للخطورة الكبرية جراء 
تغطيتهم لالحداث اخلطرية". واأ�س��اف انتوين، اأن "اأكرث من ثالثة اآلف �س��حفي 
�سقطوا يف احداث خمتلفة يف العامل، والعراق اكرث الدول بعدد ال�سحفيني القتلى".

النجف ال�رصف – اجلورنال : رف�س��ت املرجعية الدينية العليا يف النجف ال�رصف الرد 
على  ال�ساءات التي يقوم بها بع�ض قراء ال�سعائر احل�سينية )الرواديد ( كونهم “لميتون 
لال�س��الم ب�س��لة “. وقال م�س��در من املرجعية الدينية ل�"اجلورن��ال " ان”املرجعية ل 
تتدخ��ل بتواف��ه الت�رصفات من بع�ض الذين يدعون ال�س��الم ” وان “ما يقوم به بع�ض 
من ي�س��مون انف�س��هم بالرواديد ويطلقون الرهات التي ل متت اىل ال�س��الم ب�س��لة لن 
ياثروا على بريق الثورة احل�س��ينية” . واكد امل�س��در ان “املرجعية ل تتدخل ب�س��غائر 
المور وما عليها هو توجيه رجال الدين بان يثقفوا النا�ض لفهم مقا�س��د هوؤلء الذين 
يحاولون ت�س��ويه ال�س��الم والثورة احل�سينية “ م�سريا اىل ان “خطبة اجلمعة )ام�ض (يف 

كربالء حتدث فيها ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي عن هوؤلء لكن ب�سكل غري مبا�رص “.
واثارت مقاطع فيديو لرواديد ‘طارئني على ال�س��عائر احل�س��ينية عليه ال�س��الم ، ا�ستياء 
�رصائ��ح وا�س��عة يف املجتم��ع العراق��ي ،واعتربوه��ا ا�س��اءات موؤذية وم�س��يئة للمذهب 
ال�سيعي ،بينما دعا خطباء ورجال دين اىل مقاطعة ونبذ هوؤلء الرواديد ،ابرزهم “فاقد 

املو�سوي ” الذي اثار �سخطا حمليا بعد خروجه عن مان�ست عليه ال�سعائر احل�سينية .

اكدت وزارة التعليم، ال�س��بت، حتفظها على اية مطالبات 
تهمل مقايي���ض احلالة العلمية ول تراعي م�س��تلزماتها، 
م�س��رية اىل التزامه��ا بالنظ��ر يف ح��الت الطلب��ة ذوي 
ال�س��رية الدرا�س��ية احل�س��نة ومعاجل��ة احل��الت الناجتة 
ع��ن الظ��روف الإن�س��انية احلرج��ة. وقال��ت ال��وزارة يف 
بيان تلقت��ه "اجلورن��ال" "تاأكيدا ملنهجنا يف تر�س��ني 
العلم��ي وقيم��ة  اجلامع��ات واحلف��اظ عل��ى امل�س��توى 
ال�س��هادة الوطني��ة مبا ين�س��جم ومعايري ج��ودة التعليم 
وتو�س��يحا ملوقفن��ا اأمام الراأي الع��ام، نحن حتفظ على 
اأية مطالب��ات تهمل مقايي�ض احلال��ة العلمية ول تراعي 

م�ستلزماته".
وا�س��ارت اىل "التزامه��ا بالنظر يف ح��الت الطلبة ذوي 
ال�س��رية الدرا�سية احل�سنة ول�س��يما يف املراحل املنتهية 
ع��ن  الناجت��ة  للح��الت  املمكن��ة  املعاجل��ات  وبل��ورة 

الظروف الإن�سانية احلرجة".
بع��ني  النظ��ر  اىل  "جمي��ع املخل�س��ني  ال��وزارة،  دع��ت 
امل�سوؤولية اىل قرارات التعليم والتعاون من اأجل احلفاظ 

على مكانته العليا يف العراق".

اأعلن��ت �رصكة "كورك" لالت�س��الت، ال�س��بت، عن توقف 
خدماته��ا يف خم���ض حمافظ��ات عراقي��ة ج��راء تعر�ض 
بدالتها الرئي�س��ة يف حمافظة بابل لهجوم م�س��لح، لفتة 
اإىل اختط��اف ت�س��عة م��ن موظفيها. وقال��ت ال�رصكة يف 
بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، اإن "البدالة الرئي�سّية 
ل�رصك��ة كورك لالت�س��الت املوجود يف الفرات الأو�س��ط 
حمافظ��ة بابل تعر�س��ت لهج��وم ارهابي م��ن جمموعة 
من امل�س��لحني يقودون 4 �س��يارات"، مبينة اأن "العملية 
ا�س��فرت اىل اح��داث ا���رصار مادي��ة كب��ري يف البدال��ة و 
خ�س��ائر مادية كبرية و الت��ي اأدت بدورها لتوقف خدمة 
�رصكة كورك يف خم���ض حمافظات و هي جنف، كربالء، 
الديواني��ة، ال�س��ماوة و باب��ل". واأ�س��افت، ان��ه "ق��د قام 
امل�سلحون الرهابيون باختطاف الكادر التقني املكون 

من مهند�سني و�سبعة موظفني"،

)سوك مارو( وجه سومري جنوبي ..

سوق الشيوخ مدينة تتنفس الماضي بروح الحاضر

عندما يساء استخدامه.. "الموبايل" يؤجج الخالفات العائلية 

التعليم: نتحفظ على أية 
مطالبات ال تراعي الحالة 

العلمية

اختطاف 9 من موظفي كورك 
في الحلة وإيقاف خدماتها 

في خمس محافظات

بغداد - الجورنال

بغداد ـ الجورنال

الناصرية – متابعة

بغداد ـ متابعة

مل ين�س �أبو عمار )35( عامًا 
ما ح�صل له �أمام زوجته 

حينما �ت�صلت �إحدى �لفتيات 
لتخربه باأنه خطيبها و�نها 
تنتظره على �ملوعد يوم غد 

�ل�صاعة �لعا�صرة يف �أحد 
�ملطاعم مبدينة بغد�د. يقول: 

مل �أ�صتطع متالك نف�صي من 
�لإحر�ج �لذي �أ�صبحت �أنا 

عليه �أمام زوجتي وهي ت�صمع 
�صوت �لفتاة و�لكالم �لذي 

�أخربتني �إياه، وهكذ� حتول 
�لبيت �ىل جحيم(.

على وقع �ل�صعر ت�صحو وعلى 
�إيقاع �لدعة و�لطيبة تنام، 

ففي جبهتها كتب �ل�صومريون 
ملحمة ع�صق �لإن�صان ملدينته 
حتى �إذ� ما �أردت �أن تتجول 

يف �أزقتها �ملنحنية على 
�أهلها يقيدك �ل�صوق �ملغم�س 
باجلمر لتلك �لأبنية �لعتيقة 
�لتي تتنف�س �ملا�صي بروح 

حا�صرها.
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