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التنقيب إى  الهب  سومر من 

تل خير التنقيبات ي  يزور  الناري  احافظ 

هٍب  من  عام ٢٠٠٣  الرافدينية  امواقع  اأثرية وموم  السومرية  للمواقع  ماحصل 
أمع  العام  بل  العراق  فقد  إذ  امقاييس،  مٍة شلل ارثة بل  منظل عشواٍي ورقٍة 

لكن  امتحف موثقة،  : امروق من آار  ن من ارخه  ما هو غر مدول الكثر 
ن...  أو مدول اأثرية غر موثق  امواقع  امهوب من 

اليوم حيث  امأساة.  لتدارك  احلية وادولية  اجهات  مع ل  العمل  تطلب  ما  وذك 
نشعر  والعراقية،  اأجنبية  التنقيبية  الفرق  من  العديد  نشاط  أرض سومر  تشهد 

الزمن قد دار دورة امة، وأن زمن احرب والهب قد مى وأن وقت  أن 
بدأ. قد  العلمي  والبحث  العمل 

فه�ي اأرض  مبتكر وأزي.  ما هو  البري  اخيال  إرتبطت أرض سومر ي  لقد 
أها  لنقول  التعداد  وامكتبة واحمة ومي ي  والقانون  احرف  الي شهدت وادة 

وما  للمدن واحضارة.  اأوى  امائة  البكر  ات  وامكول اأوى  امسستوطنات  أرض 
البري. ومراث سومر  التارخ  من  يشهد عى ذك ويضئ سفراً  اليوم  يكتشف 

. امراث  ُأمناء عى ذك  والعراقيون  البرية لها  تراث  هو 

اللجنة  رئيس  الثقاي  وبأمي  قار،  الوظيفي، حافظ ذي  موقعي  من  إني 
الباحثن  أيدي  أشُد عى  أور اثرية،  مدينة  والروجية مروع  التنسسيقية 

اأرض،   الكوكب:  هذا  أبناء  توحدا، حن  الثقافة  وأقول:  مانشسر  جامعة  من 
والغد. اأمل اإنسان  احياة وجدد  يُري  وإنساي  ثقاي  ماهو  فلنعمل لل 

قار الناري، حافظ ذي  حى 
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ة لعامل ا لبناية  ا تنقيب  البحث: 

القدم بابي  ال العر  من  ة  عامل ناية   ب
تؤرلخ اى القرن الثامن عر ق.م

اً إقلمي إدارًا  مركزاً  مثابة  انت 

امك  امياد، سسيطر  قبل  العام ١٧٦٣  حدود 
العراق،أعقب ذك  البابي ملوراي عى جنوي 
العر،  السام واإزدهار. إى هذا  عٌر من 

امركز  مثابة  انت  الي  ة  العامل البناية  خ  تؤرل
كبراً  إهاماً  أخذت  والي  للمسستوطنة  اإداري 

ملنا. من 

منا  التنقيبات  من  اأوى  امسة  اأسابيع  طية 
مساحة  اليابسة  السطحية  الربة  وإزاة  بقشط 

برم خططات  ومنا  لعاً،  مرب ١٢٠٠ مراً 
مبارة حت  اللنبن ظهرت  مبنيلة  جدران 

وبذك  ية.  اجول الصور  أوحها  كا  السطح 
للبناية بشل واح. هذا  اخاري  احيط  تبنل 
منفصلن،  قسمن  من  ن  مكول التذاري  الرح 

ُمتأخر.  بوقت  ُأضيف  أحدها 

وامدخل  للبناية  اداخي  التصمم  معظم 
لكن  والبحث،  ي  التحرل حت  ايزال  الرئيس 

اجنوي  اجزء  أن  أكلد  السسنلة  هذه  ي  العمل 
حيط  جدار  مع  الشل  مسستطيل  هو  للبناية 

توجد  سنمراً.  وثاثن  أمتار  ثاثة  بثخن 
وعند  البناية  زواا  ي  الشل  مسستطية  غرف 
ل  من  اجدران  طول  عى  امنتظمة  الفواصل 

غر  أرضياً  خططاً  مثلل  بذك  وي  جانب، 
العراق  ي  مثيل  لها  يسسبق  وم  للغاية  مألوفاً 
حديد  من  نمكلن  سوف  مايبدو.  عى  القدم 

التحليل  يكمل  عندما  للغرف  اأصلية  الوظيفة 
أماكن  وحديد  مها،  امسستخرجة  للرب  ل  امفصل

ي  علها  نعمل  الي  الفرضية  فها،  امداخل 
من  كبرة  لميلات  خازن  انت  الغرف  هذه  أن 

احبوب. 

للجزء  كبرة  توسعة  أضيفت  متأخر  وقت  ي 
نراه  اذي  اخطط  مملة  البناية  من  الشاي 
وي  القدمة  الواهة  ي  ذك  ينعكس  اليوم. 

وإضافة  اخارجية  الغرف  ترتيت  إسسمرار 
اأرضية  مسستوات  تقع  وضيلقة.  طوية  خازن 
احالية  تنقيباتنا  حدود  حت  مبارة  اإبتدائية 
امسستقبلية،  التنقيبات  ي  إلها  الوصول  وسيم 

إسستخداها  أعيد  قد  الغرف  بأن  نعم  ولكننا 
للحيواات.  حظائر  ورما  مطاخ 

البناية  وظيفة  عن  امعلومات  أفضل  جاءت 
القراءات  تشر  الغرفة«.  »رقم  خال  من 

تل  أن  اى  علها  عرا  الي  للوائق  اأولية 
خزن  يم  حيث  رئيساً  إدارًا  مركزاً  ان  خير 

خازن  اى  نقلها  قبل  اأخرى  والبضائع  احبوب 
خازن،  كوها  اى  اإضافة  لة.  امركزي السلطة 
اإدراين  اموظفن  تأوي  العامة  البناية  انت 

احي  احام  ورما حى 

إبن  مردال غر احاً ضد  العراق  شهدل جنوي 
بقسوة  د  المرل ما ُسق  لكن رعان  موراي، 

الكبرة.  امدن  الناس جرت بعض  أن  اى درجة 
بإدارة  تقوم  لي  لة  مركزي هناك سلطة  يعد  م 

يعكس  أن  اأخرى. مكن  والسلع  احبوب  إنتاج 
امضطرب  الوقت  التغرل اذي حصل ي ذك 

البناية. إسستخدام  ي  املحوظ  التغرل 

٢

ة.  العامل البناية  ١. خطط 
التنقيبات. اثناء  الرقم  اى جوار غرفة  اللنب  أرضية مرصوفة   .٢

أها انت صوامعاً  احمل  من  للبناية،  اخارجية  الغرف   .٣
امقَدمة. السطح ي  بقاا ماط عى  مع  للحبوب، 
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لة اأثري لقطع  ا البحث: 

لة امادي ثقافة  ال عن  ي  والتحرل  البحث 
القدم العراق  ي 

ة ومواد خصيل أسلحة،  أدوات، 

والتجارة احيل  اإقتصاد   أدةل عى 
طوية مسافات 

توفلر عارة اأبنية العامة ادليل اأول معرفة وظيفة 
تك اأبنية، لكن من خال القطع اأثرية الي 

تُركت داخل اأبنية مُكن معرفة الناس اذين عاشوا 
وملوا فها. ي بعض اأحيان يم العثور عى قطعٍ 
كثرٍة وي بعض اأحيان أقل،  لكن ميلة القطع 

امكتشفة ي تنقيباتنا لهذه السسنة فاقت التوقلعات. 
م العثور عى أكر من ٧٠٠ قطعة وحواي ٦٠ 
ألف كرة خارية. وهذا يوفلر إحالية متازة للعثور 

ت امسستقبليلة. بدأ عضو  عى امزيد ي التحرال
الفريق، دانيال ادرانك، العمل عى أول رساة 

لة من تل خير. دكتوراة عن امواد الفخاري

توجد غرفة تضم إرشسيفاً من الُرم الطينيلة ي 
داخل البناية العامة الي نعرف اآن أها انت 

تؤدي وظيفًة إقتصادية.  حوي غرفة أخرى 
ة، ما ي  عى العديد من ماذج الطن الهشل

ذك عرات ذوات جات، حصان وحيواات 
أخرى، ماثيل آدمية، وأشال غامضة ثاثية 

اأبعاد. عرا أيضاً عى خم إسطواي مصنوع من 
الطن. امشهلد امنقوش عى اخم موضوع متداول 

ي العر البابي القدم: يتألف من خص 
قام يقرب من آخر جالس عى كري )عادة 
مايكون إه(. النقش معمول بطريقة اخطوط 

البسسيطة، ما يعزز الرأي أن صانع اخم خٌص 
مبتديء ي الصنعة، ُمأت الفراغات بطٍر 

وزوجٍ من اماعز.أسستعملت اأختام للمصادقة 
والتوقيع عى الوائق من خال دحرجة اخم عى 

لوحٍ مصنوعٍ من الطن الرطب. 

دتنا غرف اخازن ي القسم الشاي من البناية  زول
بواحدة من اإكتشافات غر امتوقلعة، تك انت 
رمز العن مصنوعة من الزجاج وتعتر من أقدم 

اأمثة عى القطع امصنوعة من الزجاج، رما انت 
دا القسم الشاي أيضاً مواد  جزًء من مثال. زول
مزليلة عى نطاق صغر، مثل ُأبر مصنوعٌة من 

العظام، مصقوة وامعة نتيجة كرة اإسستخدام، 
لنة احافة انت تُسستخدم  اإضافة اى صدفة مسن
منشار بسسيط. أن مسأة إعادة إسستخدام غرف 

اخزن بعد وظيفها اأصلية قد توقفت. 

ف ي غرفة أخرى عى شسبكة صيد  م التعرل
أساك من خال وجود العديد من ثقلاات 
الغطس امصنوعة من الفخار. تدُل امَعارن 
وامطاحن امصنوعة من اأجار امسستوردة 

ان أن  وشفرات امنجل امعموة من جر الصول
هناك أنشطة صناعية وزراعية انت ُمتلبعة ي 

تل خير وفا حوه من أراي.

ة  ُعر ي البيوت اخاصة القريبة من البناية العامل
عى أدوات وأسلحة مصنوعة من النحاس، 

ُمظهرًة الغى النسسي اذي ان يمتع به ساكنها. 
م التنقيب ي زاوية غرفة ي أحد البيوت ليم 
العثورعى قرة إمرأة ي العرينيات من العمر. 

انت مدفونًة داخل زوجٍ من اجرار الفخارية 
نة  الكبرة، مرتديًة دبويل زينة وقادة مزدوجة مكول
من أكر من مسن جرة شسبة كرمة. جاءت امواد 
اأولية الي صنعت مها هذه القطع من أقالم بعيدة 

لتؤرل روابط جارية واسعة. 

اإرتفاع ٢٢ مم. الطن،  ١. خم إسطواي مصنوع من 
الطول ٣١ مم. قطعة زجاجيلة،   .٢

الطول ١٣٣-٤٧ مم. النحاس،  ٣. رمح من 
الطول ٥٥ مم. مثال حصان.  ٤. جزء من 

مم. الطول ٣٧  لنة،  منشار مصنوع من صدفة مسن  .٥
الطول ٤٥ مم. العظام،  أدوات مصنوعة من   .٦

٤
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والعم اآار  البحث: 

من ُمكلن  ت احمول  الطيف  ة  قنيل  ت
اأثرية لقطع  ل ة  ن امكول العنار  حليل 

أدةل جهرية عن تكشف  رقيقة   مقاطع 
الغرف مارس ي  الي انت  اأنشطة 

القطع  ودراسة  ة  العامل البناية  ي  التنقيبات  انت 
لفهم  اأساسسيلة  اخطوات  امسستخرجة ي  اأثرية 

احيطة  والبيئة  خير  تل  القدمة ي  امسستوطنة 
مكن  الي  التفصيليلة  امعلومات  سستكون  ها. 

ادقيقة  التفاصيل  من خال حص  علها  احصول 
ة.  قمة خاصل ذات  اجهري  امسستوى  عى 

ادقيق  التفصيي  التحليل  من  اممكن  بتنفيذ  منا 
أور حيث  البعثة ي  مقر  أثناء وجودا ي 

العراقيون.    لزمائنا  امشاركة  فرصة  ُأتيحت 

ي هذه السسلنة، ُكنلا قادرين عى إكتشاف العنار 
لة من خال إسستخدام اأشعة  نة للقطع اأثري امكول
السسينيلة الطيفيلة. أظهرت  تقنيلة الفحص هذه أن 

رأس الُرمح اذي عرا عليه ان مصنوعاً تقريباً من 
النحاس اخالص وليس من الرونز، وأن ادابيس 
تن انت  الي وجداها ي امدفن امؤلف من جرل

معموٌة من سبيكٍة غر معهودٍة من النحاس 
ة. مع ذك، م نمكلن من إسستخدام تقنيلات  والفضل

فرة حالياً  لب خترات غر متول أخرى ذك أها تتطل
ي العراق. ي هذا العام،٢٠١٤، وافقت الهيئة 
ة لآار والراث لنا مشكورًة بأخذ عيلنات  العامل

من الفخار والعظام وبقاا النباات وأتربة من أجل 
امزيد من الفحص ي امملكة امتلحدة. أن توفلر 

مواد جديدة من جنوي العراق موضوعٌ مثٌر 
للحاس للمجمع العلمي اآاري حيث أن العديد 

ن يتطللعون قدماً وقد وافقوا عى تطبيق  من اختصل
ة  ة عى العيلنات، معظهم يتعامل للمرل تقنياهم اخاصل

اأوى مع مواد من العراق القدم. 

ات الربة مثابة تقنيلة  ان الفحص ادقيق مكول
لة  أخرى أسستخدمناها للبحث عن اأدةل اجهري

حول اأنشطة الي انت جري ي الغرف. ي 
هذه العمليلة، وضعت مادة الراتنج عى طبقات 
من عينات اأتربة اأثرية م جرى تقطيعها اى 
راح رقيقة بثخن من ٢٠-٣٠ ميكرون )جزء 

من امليون من امر(. أظهر الفحص اجهري آار 
نباات ومعادن وقطع صغرة من الطمى. مكن أن 
تثبت هذه التقنية ، عى سبيل امثال، أين انت 

تم مليات َطْحْن احبوب، أو أن تُظهر وجود بقاا 

امنسوجات عى اأرض. سيم إعداد العينات ي 
امريدج ليم دراسسها ي جامعة أدنره. 

تضمن ملية تصفية اأتربة واخلفات الي تم 
بطريقة الغربة اجافة أو التعوم امياه إمانية أن 

حصل عى أكر قدر مكن من العظام والبقاا 
النباتية وكذك القطع اأثرية الصغرة. هذه العمليلة 

دا معلومات جديدة عن مواضيع اإقتصاد  سزول
الزراعي واأغذية. 

أكر من ٢٠٠٠ لر من اأتربة م تصفيها بطريقة 
التعوم، ذك بأن يم تعومها اماء م يم مع البقاا 

النباتية وامواد الصغرة. إبتداًء، م إكال تصنيف 
وحساب وقياس عظام احيواات واأساك. كذك 
م أخذ عينات لتحليل امض النووي والكواجن 

الروتيي. سيم تقيم البقاا النباتية مبدئياً ي 
جامعة ليفربول، وسيم إجراء حليل امض النووي 

للحبوب ي جامعة مانشسر. 

عن  لة  حيوي أدةل  النباتية  للبقاا  التعوم  بطريقة  التصفية  توفلر   .١
القدمة. البيئة 

العثور  إمانية  من  الغرف  من  امسستخرجة  اأتربة  غربة  تُزيد   .٢
الصغرة. القطع  عى 

ومعاجة  صيانة خصصيلة  اأثرية  القطع  من  العديد  تتطلب   .٣
احقل.  ي 
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لة امساري الوائق  البحث: 

القدم لعراق  ل اإداري  اأرشسيف 

أور امنقوش مك  اآجر 

أربعة عر رقاً ي حفرات  العثور عى  م 
ُوجدت ميعها ي غرفة ي  السسنة،  هذه 

الطينية  الُرم  من  العديد  تنتظر  العامة.  البناية 
تتطللب  ة  الهشل طبيعها  لكن  عها،  الكشف 

وكذك خال  التنقيبات  أثناء  الشديد  احذر 
إجراء ملية جفيف  ما ي ذك  الصيانة،  ملية 

ميع  وتسجيلها.  وتنظيفها  معنل  حد  اى  لها 
نصوص  عبارة عن  واحداً-  عدا   - امكتشفة  الُرم 
للسلع. وتوزيع  رمية  إيصاات  ل  تُسجل إقتصادية 

قصرة  بن ماحظات  امسارية  الُرم  تتنولع 
أطولها حدود  يبلغ  ماماً،  اى جات طوية 

أجزاء  منه  مفقوٌد  بعضها  مائة سطر.  من  أكر 
الشائع هو  النوع  وأخرى امة وحفوظة.  كبرة 
مقادير  احبوب. ختلف  إسستام  لق  توث جات 

اللرات، وأن  بن ميلات صغرة ومئات  احبوب 
عدد  امسامن هو  أو  امسستلمن  اأفراد  عدد 

الصعب  من  والي ان  اإجالية،  الميلات  كبر. 
كبرة. انت  بدقلة،  تتبعها  جداً 

معرفلة  اأشخاص وي  العديد من  أساء  توجد 
بيا ي  العائة،  الشخص وإم  با من إم 
بدًا  الشخص  ذكر وظيفة  يم  احاات  بعض 
احدائق  العاملن ي  يشمل  من إمه، وذك 

اأساك. وصيادي  والصيادين  ارين  والنجل

لكن  ادقيق  مع  تتعامل  الُرم  من  فئة  هناك 
أها ميلات من  الراح  بميلات صغرة. من 

أن  بعد  لة  امركزي امؤسسة  اى  تسلمها  ادقيق م 
أفرادها  م طحها من قبل عوائل أدرجت أساء 

قامة. ي 

والتجريب  للارسة  ساً  مكرل واحٌد ان  رقٌم  هناك 
بشل  منقوشة  بسسيطة  مسارية  عامات  فيه 

يعي  ما  لطالب،  مرين  يكون  أن  مكرر.  مكن 
للنسخ.  مدرسة  تضم  انت  ة  العامل البناية  أن 
لكن مع عدم وجود مؤرات عى ذك حد 

نتيجة  يكون  أن  الرقم مكن  فأن موضوع  اآن، 
قم  أن ختر  أراد  التسجيل  أحد موظفي  أن 

الكتابة.

أٍي من  لتل خير ي  القدم  م يم ذكر اإم 
الرم من  اآن، وعى  امكتشفة حد  الُرم 

أها  ارخية ال  وجود رقمن حوان صيغاً 
قرائها.  مكن  جيلد حيث  بشل  غر حفوظان 

قليًا  ننتظر بشل طويل  أن  حن جب 
فأن  مع ذك،  التارخية.  امعلومات  مثل هذه 

وامصطلحات  الكتابة  لطريقة  اإبتداي  التحليل 
أن ارخ  اى  النصوص يشران  امسستخدمة ي 
يعود اى وقت امك موراي، مك  النصوص 

ابل )١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م(، أو بعد ذك 
الُرم قراً،  من  يذكر واحداً  بوقت قصر. 
مرفقاً  البناية انت  أن  فرضية  بذك  معززاً 

حكومياً.

منقوشة،  ات  اجزاء من آجرل ثاثة  ُعر عى 
أقدم ،  انت اأصل ي تل خير من عصور 
واحداة من  بعُد. حمُل  مها  التحقلق  يم  م  لكن 
اآجرات ام امك أمار- سن اذي َحَم أور 
الصة  مبيلنة  من ٢٠٤٤ اى ٢٠٣٦ ق.م ، 

أور  والعامة  تل خير  امسستوطنة ي  بن 
مها. القريبة 

ُوجد. ١. نصف رقم مكسور كا 
وأعيد  الثاي  نصفة  أن عر عى  وبعد  الصيانة  بعد  نفسه  الرقم   .٢

١١٤مم. توحيدها،٨٢× 
أمار- سن، حام أور، احد اأقي  ٣. آجرة منقوشة بإم امك 

مم. للطول ١٠٤ 
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جمع ا

الفريد العراق  تراث  مانة  تعزيز 

العراق ماٌن جيٌد أن جنوي   إظهار 
لعمل ل

واسعة.  إعامية  تغطية  عى  امروع  حصل 
العراقية  الصحافة  امروع ي  أخبار  ظهرت 
كتبت واة  العربية، وكذك  الصحافة  وي 

بعنوان » رم مشال  مقاًا  اموضوع  روترز عن 
واذي  للعمل «  يعودون  اآاريون  العراق، 

العراقية  قناة  قامت  العام.   أحاء  إنتر ي ميع 
من حواي  متابعها  يم  والي  واأرضية  الفضائية 

عن  براجاً  ببث  العراق  ٤٠% من سان 
امروع  مدراء  مع  مقابات  ناً  متضمل امروع  
برامج راديو  والادر. ظهرت جن مون عى 
الي  نيوزداي،  العامية  الريطانية  اإذاعة  هيئة 

متابع. مليون  ن من ١٨٠  مكول دها مهور 

ار للتنقيبات ي هذه السسنة.  إزداد عدد الزول
ان من دواعي رورا أن نرحب  معاي لواء 

ميسم - وزير السسياحة واآار، حى الناري- 
حافظ ذي قار، ادكتور أمد امل – مدير 

ت ي الهيئة العامة لآار  عام التنقيبات والتحرال

والراث، ومارك برايسون- ريتشاردسون- ائب 
السفر الريطاي.  ومن اجمع احي ي البطحاء، 
إسستقبلنا وفداً من اجلس البدي، وكذك موعة 

من امعلمن اذين اقشسنا معهم ُطُرق تنظم 
زارات للطاب ي امسستقبل. 

حرا ي النارية العديد من الفعاليات 
م أعضاء الفريق حارات  واأنشطة الثقافية، وقدل

ي عدة أماكن من بيها معهد الفنون امية 
وامركز الثقاي ي النارية. مت زارة احرم 

اجامعي اجديد الرائع جامعة ذي قار حيث بدأا 
عاقة أادمية مسسمرة خصوصاً وأن اجامعة 
تنوي فتح قسم لآار ي القريب العاجل. 

أكر  اأمر  العراق جعل  الظروف ي  تزال  ا 
السفر حرية ي  فيه ي  نرغب  ُكنلا  صعوبًة ملا 
الهيئات  افة  مع  والتنسسيق  الباد  أحاء  ميع 

لكن  اأخرى.  اجامعات  مثل  وامؤسسات 
اأطراف  يمو، وإن  بدأ  الوعي عن ملنا 
العراقين،  الطلبة  وخاصة  وامعنية،  امهمة 

لعبت  وقد   . بنا  واإتصال  علينا  العثور  بدأوا 
عامًا  اإجاعي  والتواصل  اإعام  وسائل 

اجال، وأن صفحة تل خير عى  رئيساً ي هذا 

بإنشاها ي شهر انون  بدأا  والي   - الفيسسبوك 
ع،  ألف مشجل يقرب من  ما  فها  أصبح  الثاي- 

العربية. اللغة  الناطقن  من  مهم   %٤٠

امتلحدة حارة ي  امملة  مت جن ي  قدل
السسنة  هذه  اإنساي،وي  احوار  مؤسسة 
للمحارات ي  السسنوي  اموم  سسيكون 

اذي سسيقام ي  العراق  الريطاي دراسة  امعهد 
للحديث  ساً  مكرل لندن  ي  الريطانية  اأادمية 
عن تل خير. كذك وي شهر آار اماي 
تل خير ي جامعة  عامة عن  قدمنا حارة 
اإيطالين.  زمائنا  من  بدعوة  اسسبيزا  روما 

راً ي  مصول منا عرضاً  قدل وي شهر حزيران 
التاسع آار الرق اأدى اذي  امؤمر ادوي 
أقم ي ازل بسويرا حضور أكر من عرة 
للمشاركة  ادعوة  لنا  آاف مشارك، ووهت 

يُقمه  لعام ٢٠١٤ اذي  السسنوي  امؤمر  ي 
الرقية ي  للبحوث  اأمريكية  امدارس  جلس 

القادم.  الثاي  ترين  ساندييغو ي شهر 

داعاً  غداء  لوجبة  الفريق  الشهد ضيلف  زايد ار  الشسيخ   .١
. احيل اجمع  مع  عاقاتنا  بذك 

تل خير. يزورون  البطحاء  من  معلمن   .٢
قنوات  اأخرى  اإجاعي  التواصل  ووسائل  فيسسبوك  يعتر   .٣

العراقين.  من  للعديد  ة  همل تواصل 

١٠



٢٠١٤ موم  فريق 
للمروع امديرامشارك  مون،  ادكتورة جن 

للمروع امديرامشارك  امبل،  ستيوارت  اأسستاذ 
للمروع امديرامشارك  كيليك،  روبرت  ادكتور 

والراث لآار  ة  العامل الهيئة   ، غام  عي اظم 
صيانة إختصاص   ، اريال جوليا 

اموقع مدير  دانيال اريت، 
إختصاص خار دانيال ادرانك، 

فهرسة إختصاص  دينگل،  أليسون 
آار عام  ميگنز،  ادكتور جون 
امعثورات مدير  أدران موري، 

البيي اآار  عام  إختصاص  أوفرتون،  نيكواس 

أور منطقة  ي  اآاري  امروع 

آار عام  بورتر،  ستيفن 
قدمة كتاات  إختصاص  روبسون،  إليانور  ادكتور 

آار عامة  ماري شابرسون،  ادكتورة 
عامة آار فاي ساتر، 

ة العامل الهيئة  قار-  آار ذي  مفتشسية  ريسان مود،   لؤي 
والراث لآار 

ة العامل الهيئة  قار-  آار ذي  مفتشسية   عقيل سفيلح اي، 
والراث لآار 

الهيئة قار-  ذي  آار  مفتشسية  فاضل حسوي،   مصطفى 
والراث لآار  ة  العامل

Facebook: https://www.facebook.com/tellkhaiber
Web site: http://www.urarchaeology.org
Twitter: @EaNasir
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ً ُقدما لتطللع  ا

العراقين امهنين  بن  القدرات  بناء 

ادوي العلمي  اجمع  إراك 

خير،  تل  أمية  السسنة  هذه  ي  العمل  أثبت 
أن  اشك  إذ  امسستقبل،  إجهات  لنا  وأر 
مع  خصوصاً  للبحث،  هٌم  ماٌن  خير  تل 
اإقتصادية  الوائق  من  أرشسيف  إكتشاف 
يم  أن  مكن  واذي  البناي  السسياق  من 

من  بروة  منبئاً  علميلة  بطريقة  دراسسته 
من  واحدة  ي  العراق  جنوي  عن  امعلومات 

التارخية. فراته  أم 

التواصل  وتعزيز  قدماً  امي  اآن  مكننا 
نطاق  وتوسسيع  امناسسبن،  امتخصصن  مع 
ي  سواء  اأخرى  امؤسسات  مع  عاقاتنا 

جامعات  شاركت  أوخارها.  امتحدة  امملكة 
واللية  وادنره،  ليفربول  يورك،  مانشسر، 

نتعاون  وحن  العمل،  فعًا  لندن  ي  اجامعية 
لتجميع  اسابيزا  روما  جامعة  ي  زمائنا  مع 

قدمته  اذي  التسهيل  فتح  اموارد.  وزادة 
امؤقت  الرخيص  والراث  لآار  العامة  الهيئة 
جديدة  حثية  إمانيات  علمية  عينات  أخذ  ي 

وحليل  النووي  امض  تطبيقات  مثل  ومثرة، 
من  برعة  العراق  ي  اآار  عم  يرز  الروتن. 
التقنيات  حيث  جديد  عر  اى  الظام  عر 

اليد. متناول  ي  أصبحت  امتطورة 

الغرض  هو  داما،  د  نشدل كا  البحث،  أن 
البد  قدرات  بناء  امروع.  من  اأساس 
وحقيق  الفريد  الراث  إدارة  ي  امُضيلف 

كا   : أساٌي  أمٌر  هو  منه  القصوى  اإسستفادة 
إرث  هو  العراق  إرث  قار،  ذي  حافظ  يشر 
وادراسة  للبحث  حتاج  وأنه  معاء،  للبرية 
العمل  الفعل  م  نقدل حن  الطويل.  امدى  عى 

وهدف  حلين،  آارين  لثاثة  والتدريب 
الطاب  لتشمل  العملية  هذه  توسسيع  إى  اآن 

سسيكون  الراث.  قطاع  ي  اجدد  واموظفن 
احية  من  اأقل  إضافياً،عى  حدًا  هذا 

أن  يسستحق  أمٌر  أنه  نعتقد  ولكننا  المويل، 
عاتقنا. عى  نأخذه 

جوانب  ميع  ي  الزاوية  جر  هو  التواصل   
امسستوى  عى  أو  العراق  ي  سواء  ملنا، 

التنقيب  موام  بن  الفاصل  الوقت  إن  ادوي. 
لتنقيبات  واإعداد  للبحث  فقط  مكرساً  ليس 

امقاات  لكتابة  أيضاً  ولكن  القادم،  العام 
واحارات  اأحاديث  وإجراء  والتقارير 

بأمية  الوعي  مسستوى  رفع  أجل  من  والندوات 
الرم  وعى  بذك،  القيام  خال  ومن  العراق. 

جنوي  يبقى  البد،  عن  يُسمع  ما  لا  من 
أن  نأمل  وحن  للعمل،  عظٌم  ماٌن  العراق 

العودة  ادولية  الفرق  من  امزيد  ع  تتشجل
زمائنا  مع  اخرات  وتبادل  احضارة  هد  إى 

العراقين.

التنقيب  من  القادمة  اجوة  تٌنفلذ  أن  امقرر  من 
وآذار  الثاي  انون  شهري  بن  خير  تل  ي 
توفلر  عى  يعمد  أمٌر  وهذا   ،٢٠١٥ عام  من 
للمترعن  خاص  بشل  متنون  حن  المويل. 
زلنا  ما  ولكن  سسنوًا،  بدمنا  يلزمون  اذين 

دينا.  المويل  قاعدة  وتعزيز  توسسيع  إى  حاجة 

زارة  يرى  التحديثات،  عى  للحصول 
وصفحة  اإنرنت  شسبكة  عى  امروع  موقع 

ي  )التفاصيل  توير  عى  ومتابعتنا  الفيسسبوك، 
امقابة(. اجهة 
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