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بـــالــــزراعـــة واخـــذو يـــبــــحـــثـــون عن
الـوظــائف احلـكـومــيـة في الــسـنـوات
ــاضـــيــة  إضــافــة ألهــمــيــة االرواء ا
والزراعة في معاجلـة مشكلة اجلفاف
والـتــصـحـر اخلــطـيــرة والـتي اخـذت
وتـــيـــرتــــهـــا تـــتـــســـارع في الـــعـــراق
والــــــتي تؤدي وهدم وتدمير الطاقة
تـمثلة باالنــــــتاج احليوية لالرض ا

النباتي واحليواني . 
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ـشروع الى ـاء ضـمن ا يـتم ايـصـال ا
مــســاحــات واســعـة عـن طــريق قــنـاة
ـوصل مــائـيــة تـبــدء بــبـحــيـرة ســد ا
ـقصودة . وتنـتهي بارواء االراضي ا
ــشـــروع الى ثالثـــة اقــســام يـــقــسـم ا
ـــديـــنـــة) وشـــرقي شـــمـــالي (غــــرب ا
ــتـد ــسـار الــشــمــالي  وجــنــوبي  ا
حول ناحية ربيعة وقد  إجنازه في
ـسـاحـة تـقـدر فـتـرة الــثـمـانـيـنـيــات 
(240000) دو حـــــــــيـث ازدهـــــــــرت
زارع الزرعة فـيها وتـغيرت حـياة ا
ختلف السلع واصبحت ترفد البلد 
ــــســـار الــــشــــرقي الــــزراعــــيــــة  ام ا
لـلــمـشــروع يـقع فـي مـنــاطق ســــــهل
نــيـنــوى عـلـى بـعـد 30 كــيـلــو شـمـال
وصل اذ يـغطي مسـاحة اكثر شرق ا
من ربـع مــلــيـــون دو ويــعـــتــبــر من
ـتــطـورة واحلــديـثـة مـشــاريع الـري ا
ـياه بـاسـتـخـدم االنفـاق في إيـصـال ا
الى االراضي الــزراعــيـــة في مــنــاطق
احلمـدانيـة والنـمرود وبـعـــــشـيقة اذ
 الــتـعــاقـد ســنـة  2009 مع شــركـة
ــشــاركـة ــشــروع  تــركــيــة النــشـاء ا
ومسـاهـمـة عـراقـيـة لـشـركـة الـرافدين
الـعامـة للـسدود  وقـال خالـد الزيدان
في لـقـاء مع احـدى الـصـحف احملـلـية
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ــوصل يــعــد مــشــروع ري صــحــراء ا
ـــشــاريع االروائــيــة (اجلــزيــرة) من ا
الـكبـيرة واالكـثـر فائـدة التي سـتؤدي
الى الـــنـــهـــوض بــواقـع الــزراعـــة في
الـعــراق واحـداث نـقـلــة حـقـيــقـيـة في
ـسـتدامـة عبـر الزمن تـطور الـزراعة ا
وسيشكل احزمة خضراء واقية حول
وصل من خالل الـتوسع في مديـنـة ا
اســتـــصالح االراضي الــصـــحــراويــة
ـتـبـعـة في طرق اجلـديـدة واحلـداثة ا
الــري واالرواء حـــيث تــصـــنف تــربــة
منطقة اجلزيرة وفق معاير وقياسات
ــتـازة من مــعـتــمــدة بـاجلــيــدة الى 
جيث اخلصوبة والقدرة على االنتاج
ـهــمـة  وان زراعــتـهــا بـاحملــاصــيل ا
واالســـاســـيـــة كـــالـــقـــمح الـــشـــعـــيـــر
واخلــضـراوات والـبـقـولـيـات سـيـرفع
االنــتــاج الــوطـــني الــزراعي من هــذه
ـنتـوجات وسـيـوفر امـكانـات كبـيرة ا
لالعـــتــمـــاد عــلـى الــنـــفس وحتـــقــيق
االكـتـفـاء الـذاتي وسـيـعـود بـالـفـائـدة
عـلى كــامل الــبالد وسـيــكـون خــطـوة
مـهـمـة في االصالح الـزراعي اذ بدون
اصـالح نـــظـــام الـــري فــــاحلـــديث عن
اصالح زراعي يـــصــبـح بال مـــعــنى 
شروع حـافز للمزارع ثل ا كذالك 
من خالل التـسهيالت الـتي سيقـدمها
لـلـمـزارع وسـيـعـطي دفـعـة قـويـة لـهم
حيث سجعلهم أكثر قدرة لالستجابة
ــتــطــلــبـات الــزراعــة وتــنــوعــهــا في

مواسمها اخملتلفة . 
شروع انه سـيوفر ايضـا من منافـع ا
العديد من فرص العمل وسيحل جزء
ــتـفـشــيـة في مـن مـشـكــلـة الــبـطــالـة ا
ــديــنـة بــعــد تـرك الــفالحــ الــعـمل ا
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كــثــرت الـكــتــابـة ولــصق الــصـور واإلعـالنـات عــلى اجلــدران وعـلـى الـســيـارات
ــخـتــلف أنــواعـهــا احلــكـومــيــة واألهـلــيـة فـي الـوقت احلــاضــر من قــبل بـعض
نـظـمـات غـير احلـكـومـيـة وأصحـاب الـدعـايـة التـجـاريـة وشـركات األشـخـاص وا
ا فيهم النـقل العام واخلاص لغـرض تسويق بضـاعتهم أو خدمـاتهم اخملتلـفة 

األطباء واحملام وغيرهم دون حتمل تكاليف تذكر. 
والـكــتـابــة ولــصق الـصــور عـلى اجلــدران قــد تـكــون لـهــا دوافـعــهـا وأســبـابــهـا
الشـخصيـة و التجـارية و الـدينيـة أو الطائـفية أحـيانا  ولـقد كثـرت الكتـابة على
ـياه في ـدارس وفي دورات ا نـشـآت وعـلى جدران ا ـسـاكن وا بعـض جدران ا

ساجد بعد التغيير عام 2003م ...  ا
وهي من األخالق الـسيـئـة وظاهـرة سـلبـية  يـكون بـها عـبارات وكـلمـات ورسوم
سيـئة وهي تـعبـير عـما يـشعر بـه النـاس من إحبـاط أو ملل ولـها أسـباب أخرى
ـرء داخل نفـسه أو موهـبة مثل الـشعـور بالـكبت عن طـريق تـفريغ مـا يشـعر به ا
ارسـة أي سـلـوكيـات غـير ـدارس تـوجيه الـطـلـبة لـتـجـنب  عـنـده ويجب عـلى ا
ـدرسية لـيخرج الطالب مقـبولة اجتـماعيـاً وضرورة تخصـيص بعض اجلدران ا
كل مـواهـبهم وفي حـصص الـتربـية الـفـنيـة رسم ما يـرغـبون به والـكتـابـة لتـفريغ
بـعض الـشـحـنـات لـدى الـطالب وعــلى األسـرة تـربـيـة األبـنـاء عـلى حب الـنـظـافـة
نزل والنظـام وكتابة الكلمات احلـسنة منذ الصغر وتشـجيع األبناء على ترتيب ا
وال يـجـوز شـرعـاً االعـتـداء عـلى أمالك الـغـيـر سـواء بـكـتـابـة أو غـيـرهـا ويـحـتاج
ــبـاشـرة عن طــريق وســـــــــائل اإلعالم الـشـبــاب إلى الـتــوجــــــــيه والـتــوعـيـة ا
نع الكتابات العشوائيّة وخاصـــــــة الكتابات التي تسيء إلى اآلخرين اخملتـلفة 
سواء كانت عـشائـرية أو مـهنـية أو ديـنيـة أو طائفـية وحـتى الدعـايات االنـتخـابية
من اخلطـأ وضعهـا على أبواب وجـدران الدوائـر احلكومـية باعـتبار تـلك الدوائر
مـلك لـلـجـمـيع ولـيسـت حكـرا عـلى دين أو قـومـيـة أو طـائـفــــــــة مـعـيـنـة أو حزب

سياسي ..
ومن خالل عـمــلي الـسـابـق في أحـدى الـشـركــات احلـكـومـيــة الحـظت أن بـعض
جـد فـيهـا أحد رمـوزه الـدينـية من أجل الـشـباب يـعلـق الفته كـبيـرة فـوق رأسه 
نـظمـة الديـنية أبراز نفـسه كرفـيق حزبــــــــي يـنتـمي لتك احلـركة أو الـكتلـة أو ا
ـشــاعــر اآلخـرين وأفــكــارهم الـســيــاسـيــة األخـرى  رغم أن أدائه غــيــر آبـهــا 
ـهـني وهذه ـطـلـوب و كالمه الـديـني أكـثر مـن كالمه ا ـسـتـوى ا الـوظـيـفي دون ا
ـهنـي ومؤشـر خـطـير نـحـو انـحـدارنا إلى واحـدة من مـعالـم تخـلـفـنا الـثـقـافي وا
قـيتة التي أفرزت هاويـة الالهوت والتقـوقع في دائرة التاريخ الـقد والطائـفية ا
لـنا حـكومـات توافـقيـة ال تولـد إال بعـملـية قـيصـرية مـعقـدة وحتت التـخديـر العام
وبأشـراف طبيب أجنـــــــــبي مقيم فـي العراق أو قادم ألينا من دول اجلوار .أن

ـاضـــــــي لــهـا حـضـورهـا وقـدسـيـتـهـا لـدى أبـنـاء ثـقـافـة ا
هيـــــــمن اضي يستحيل أن يظل هو ا مجتمعنا  لكن ا
عــلى حـيــاة الـنـاس واألمــة ويـتــحــــــــــكم في حــاضـرهم
ــاضـي قــد مـــضـــــــى وعــلـــيــنــا ومـــســتــقـــبــلــهم  ألن ا

ستقبل. با

ــعـنـيـة من أجل ـركـزيـة ا احملـلـيــة وا
ــريـر في الـنــهـوض بـواقـع الـزراعـة ا
هم شروع ا العراق وإن اجناز هـذا ا
سيكون تشجيعا لتدفق االستثمارات
فـي اجملـــــال الــــــزراعي وســــــيـــــنــــــقل
ـتقـدمة في مـجال الري الـتكنـلوجـيا ا
ستخدمة في دول العالم  والزراعة ا
ان عودة مـحافـظة نـينـوى التي كانت
اضي تسـمى سلـة خبـز العـراق في ا
ــــوصل الــــذين مــــطــــلب كل اهــــالي ا
يشـكون هـمهم الى الـله تعـالى لتـغير

حالهم إلى احسن حال .

ــشــرفــ عــلى مــتــابــعـة وهــو أحــد ا
ـشروع يـسير من اعمـال االنشاء أن ا
ـوصل إلى جـنوب قـرية بـحيـرة سد ا
الـسالميـة الـتـابـعـة لنـاحـيـة الـنـمرود
ويـعـتـبـر نــهـر دجـلـة والـزاب الـكـبـيـر
ـياه ـبزلـ الـطـبـيـعـ لـتـصـريف ا ا
الـسطـحيـة للـمنـطقة حـيث  تقـسيم
ـشـروع الى  8 مــقـاوالت مــنـفــصـلـة ا
بغية تسـهيل عملية التـنفيذ وتشغيل
ـشـروع اذ بـلـغت الـكـلفـة االجـمـالـية ا
(800) مـلــيـار ديـنـار عـراقي وان مـدة
شروع تصل لسبع سنوات  إجناز ا
امـــا الـــقــــسم اجلـــنـــوبـي فـــلم يـــبـــدأ
الــتـــدشــ الــفـــعــلي لـه ولم تــتـــهــيــأ
الـظــروف لــبـدء الــعــمل فـيـه بل حـتى
تـصـامـيم وآلـيـات تـنـفـيـذه لم تـوضع
ـــعــــنـــيـــ بــــعـــد في ظـل تـــقــــاعس ا
ـــصــاحلم الــضــيــقــة وانــشــغــالــهم 
ومـأربــهم اخلــاصـة وهــكـذا مــشـاريع
ـســؤلـيـة تـتــطـلب درجــة عـالـيــة من ا

والتنسيق . 
…dO³  —«d{√

بـــعــد ســيــطــرة تــنـــظــيم داعش عــلى
مـحـافـظـة نـيـنـوى عـام  2014 وقـيام
الـقـوات الـعـراقيـة والـتـحـالف الدولي
ـعـارك بـاســتـعـادتـهــا مـنه تـســبـبت ا
والـعـمــلـيـات الـعـســكـريـة الى حـدوث
ـشـروع الـشـمالي اضـرار كـبـيرة في ا
والـــشــرقي وأصــبـــحــا الــيــوم خــارج
زارع اخلدمة وسط سخط وتـذمر ا

الذين باتت حالتهم مزرية . 
ـشـروع من الـنـاحـية ان دراسـة هـذا ا
التنـموية يؤكد اهـميته االستـرتيجية
في ضــمـــان الــوصــول الى االكــتــفــاء
الذاتي وحتقـيق األمن الغذائـي لكافة
ـســتــهــلك ومــواجــهـة احــتــيــاجــات ا

أربيل

WOz«cG «  UÐöI½ù«

Ê«œdÐ tK « bLŠ q Uý

ة تشتمل على النخلة اثار حضارية قد

ÎUOJO½UJO  “d « WŽ«—“ WOL¼√ g UM¹ WO½«u¹b « w  œUý—ù«
 ÍdLA « b³Ž ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

كــشــفت قــيـادة شــرطــة مـحــافــظـة
ديـــــالى  عـن انـــــتـــــهـــــاء خـــــطــــة
التحـص الوقائي جلـميع مقاهي
بعـقوبة فـيمـا اشارت الى ان هذه
اخلـطـة سـتـمـنع تـسـرب اخملـدرات
ــديــنــة. وقـال جلــمــيع  مــقــاهـي ا
ـتـحدث االعالمي بـاسم الـقـيادة ا
الـعقـيد غالـب العـطيـة لـ (الزمان)
إن (قــيـادة شــرطــة ديــالى اكــمـلت
خـطـة الـتـحصـ الـوقـائي جلـميع
مقاهي بعـقوبة وخاصة الـشبابية
ـــنع تـــســــرب اخملـــدرات الـــيـــهـــا
ختلف اشكالها   باإلضافة الى
منع دخول الصبية دون  15اليها
لــدفـعــهم لالهــتـمــام بـدراســتـهم).
واضاف العطيـة أن  (اكمال خطة
الـــتــحــصــ الــوقـــائي تــضــمــنت
مـــحـــاور عـــدة)  مـــشــيـــرا الى أن
(هــنــاك جلــنــة مــخــتــصــة تــتــابع
ــفـردات)  الفـتـا الى تــطـبـيق كل ا
قاهي عالمه ان (تعاون اصحاب ا
مـهـمه ســاعـدت في ســرعـة اكـمـال
اخلـــطــة خالل فـــتــره وجـــيــزة من

انطالقها).
واعــلــنـت مــديــريـــة الــبـــيــئــة  في
محافظة ديالى  ان فريقا فنيا قام
بــزيـارة نـاحـيـتي مـنـدلي وقـزانـيه
احلـدوديتـ مع اجلـانب االيراني
لالطالع عـلى حـجم السـيـول التي
ضـربـتـهـمـا والـتـأثـيـرات الـبـيـئـية
على الـواقع الصـحي.  وقـال مدير
الـبــيـئــة  الـله هــادي الـشــمـري لـــ
(الـزمــان) امس ان (فــريـقــا  فـنــيـا
بـــرئـــاســـتـه قـــام بـــإجـــراء زيـــارة

مـيـدانـيـة  إلى  نــاحـيـتي  قـزانـيـة
ومـنـدلي احلـدوديـت مـع اجلانب
االيــراني حـيـث الـتـقـى  مع مـديـر
نــاحـيــة  قـزانــيه  ومن  ثم  أجـرى
جـولـة  مـيـدانـيـة  لـلـمـناطـق  التي
حدثت  فـيهـا  السـيول).  واضاف
الـشمـري ان (الـفريق قـام بـسحب
اذج  من مياه السيول  للوديان
 الـشرقـية  الـواقـعة  ضـمن ناحـية
قــــزانـــيــــة  وادي  احلـــزام وادي
ليمة وادي  طهالو  وادي  حران
وادي  الــــنـــفط  لــــغـــرض  اجـــراء
الـفـحـوصـات  اخملـتـبـريـة  الالزمة
ـياه  وبيان لها  لـتقيـيم  نوعية  ا
تأثيـراتها  البـيئية  والـصحية ) .
واشـار الـشـمـري الى ان (الـفـريق
الفني اجرى  ايضا جوله ميدانية
 زار خاللها   مـشروع  ماء نـاحية

مـنـدلي  وسـد مـنـدلي  وأيـضـا  
ـــاذج  مــيـــاه  مــنـــهــمــا ســـحب  
لـــغــــــــــــــــرض اجـــراء الـــفــحص
علـيهـا في مختـبرات مـديرية بـيئة

ديالى).
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ـــــركـــــز االرشـــــادي في وعـــــقـــــد ا
مـحــافـظــة ديـالى وبــالـتــعـاون مع
مديرية احملـافظة واالحتاد احمللي
لـــلــجـــمــعـــيــات الـــفالحــيـــة نــدوة
ارشــــاديــــة بـــعــــنــــوان صـــنــــاعـــة
وبـحضور عدد البلـوكات العـلفية 
ـــــــزارعـــــــ من الــــــــفالحــــــــ وا

واخملـتـصـ في الـشـأن الزراعي .
وتـهدف الـندوة هـدفت الى توعـية
النشيء الـريفي بأهـمية الـبلوكات
الـــعـــلـــفـــيـــة لـــغـــرض زيـــادة وزن

احلــيـوانــات واالكــثــار من انــتـاج
احللـيب واالستـفادة من اخملـلفات
الـزراعــيـة في صــنـاعــتـهـا كــونـهـا
مـصـدر جــيـد لـلـبــروتـ والـطـاقـة
عـدنية . كما توصلت والعناصر ا
الــنــدوة الى ضــرورة االســتــمــرار
بـعـقـد النـدوات االرشـادية لـتـعـليم
ـربـ والـنـشيء الـريـفي كـيـفـيـة ا
صــنـــاعــة الــبـــلــوكــات الــعـــلــفــيــة
واالهـــتــمــام بــاحلـــســاب الــدقــيق
ـكونـات اخللـطـة لتالفي تـأثيـرها
عـــلى صــحــة احلـــيــوان وتــوفــيــر
مـخـازن خــاصـة خلـزن الــبـلـوكـات

صنعة . العلفية ا
وضمن خـطتـها السـاندة لـبرنامج
إكـثــار بـذور الـرتب الــعـلـيــا لـلـرز
نـــفــــذت دائـــرة اإلرشـــاد الـــزراعي
احــتــفـالــيــة يـوم حــقل بــعــنـوان (

االزمــات الــتـي حتــدث نــتــيــجــة غالء
االســـــعــــــار ونــــــقص االمــــــدادات من
االسـواق الـدولـيـة وسـيـحـد تـأثـيـرات
ـصـدرة لالغـذية وسـلـوكـيـات الـدول ا
كـذالك مـسـاهـمته فـي توفـيـر مـفردات
الـبـطــاقـة الـتـمـونـيــة وتـقـلـيل الـسـلع
ـــســـتـــوردة الـــتي تـــغـــزو االســواق ا
وتـهـدد اقـتـصاد بالد مـابـ الـنـهرين
ـعـروفة بـالزراعـة عـلى مـر العـصور ا
لــذلك فـإنـق تـنــفـيــذ واسـتــثـمــار هـذه
الــثــروات يــتــطــلـب تــظــافــر اجلــهـود
والـعــمل الـدؤوب بــ كـافــة اجلـهـات

زراعـــة الـــرز مــيـــكـــانـــيـــكــيـــا) في
محـافظة الـديوانيـة . تضمـنتوقال
بـــيـــان لـــوزارة الـــزراعــة تـــلـــقـــته
(الـزمان) امس ان االحـتفـاليـة يوم
احلــقل(تــضـمــنت عــدة نــشــاطـات
مـــنــهــا إلــقـــاء مــحــاضــرات حــول
ضـرورة إدخـال التـقـنات احلـديـثة
في زراعــــــة مــــــحــــــصــــــول الــــــرز
بـاسـتخـدام شـاتلـة الـرز ووفرتـها
في مـــخــــازن الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة
للتجهيزات الزراعية والية بيعها
كـما ألـقـيت محـاضـرة حول فـوائد
ـيـكـانـيـكـيـة اسـتـخـدام الـشـاتـلـة ا
ومـزايـاهـا وكـيــفـيـة زراعـة احلـقل
ابــتـداء من احلــراثــة إلى مــرحــلـة

الشتال) . 
يـشـار إلى إن االحـتـفـالـيـة شـهـدت
ـــثـــلــــ عن مـــحـــافظ حـــضـــور 

الـديوانـية ومـديـر الزراعـة ومدراء
دوائر الزراعة ذات الـعالقة ومدير
ثل فـرع التـجهـيزات الـزراعيـة و
عن مــحــطــة أبـحــاث الــرز ومــديـر
الـبرنـامج وعـدد كبـيـر من منـتجي
بذور الـرز في احملـافظـة ومزارعي

الشلب في قضاء الشامية.
ــركـز ونــظــمت وزارة الــزراعـة / ا
اإلرشــادي الـزراعي الـتــدريـبي في
الـنـجف االشـرف مـشاهـدة حـقـلـية
حول أهمـية إكثـار وهجن أصناف
اخلـضـر احملـلـيـة وبـحـضـور عـدد
زارع واخلبراء من الفالح وا
واخملـتــصـ في الـشـأن الـزراعي.
وقــــال الــــبــــيــــان انه جــــرى خالل
ـــشـــاهـــدة (الـــتـــطـــرق إلى عـــدة ا
مــحــاور مــنــهــا أهــمــيــة اعــتــمــاد
أصـــنـــاف بـــذور سالالت الـــهـــجن

احمللـية بـذور اخليـار البـاذجنان
الـبـامـيـا الـطـمـاطـة الخ) الـتي 
إكـثــارهـا من قــبل الـوزارة تــكـون
بـــذور الـــهـــجـن احملـــلـــيـــة ضـــمن
الـــبــرنــامج ذات صـــفــات نــوعــيــة
عـالـيـة من حيث اإلنـتـاجـية كـمـية
ونـوعــيـة وحتـمـلــهـا لـلـتــغـيـيـرات
ـنـاخـيـة من ارتــفـاع وانـخـفـاض ا
درجات احلرارة ومالحـظة سرعة
ـــو مـــحـــصـــول اخلـــيـــار وعــدد
الـتــفـرعـات واألزهـار في كل نـبـات
شاهدة بعدة كبير). وقد خرجت ا
تــوصـيــات مـنــهــا ضـرورة خــدمـة
احملــصـــول بــالــطـــرق الــعــلـــمــيــة
احلــديــثـــة من حــيـث الــتــســـمــيــد
والري وإتـباع الطـرق الصحـيحة
فـي إضــافـــة األســـمــدة وتـــعـــلــيق

النبات.

ســألت رجال عــسـكــريـا شــارك في انـقالب تــمـوز 1958 الـذي اســقط الـعــائـلـة
الفـيصلية في العراق وهدم حكومـتها  مالدافع الذي الهب احلركة- عدا حرارة
ـلك فيصل الثاني وابن اخ تمـوز طبعا- فقـال: ثقفونا ان عـبداالله بن علي خال ا

ربى"!!!!! لك فيصل االول يخزن ببيته اربعة انواع من" ا ا
شارك في االنقالب قالها بتلقائية وصدق. قالها الرجل العسكري ا

لم اكن شخـصيـا بحـاجـة الى تكـرار السـؤال علـيه لـلتـثبت من ان اذنـاي سمـعا
ـربى وانـواعـها فـالـرجل ظل مـحتـفـظا بـعـملـيه احلـزبي واحلـكومي ولم خالف ا

يكن يومها معتوها وال سفيها وال محجورا عليه!
شمش ربى هي التوت والسفرجل وا تخـيلت منزل الوصي وفيه اربع علب من ا
والــتـ وقــد نـقــصن بـســبب تـنــاول الـوصي او خــدم الـبــيت وان لـيــلـة ســبـقت
ــطـبخ لـيــحل الـفـجــر فـيـقــتل الـوصي واهـله االنـقالب كن اي الــعـلب في زاويـة ا
روا على بيوت ربيات واخلـبز و ـتعبون فيـضعون ا ويسـحلوا ثم يدخل الثوار ا
العراقـي فـيأكلـوا ويفـرحوا وتنـطلق الـسواعـد لتحـفر اسـسا للـمعـامل واحلقول

التي تنبث الثمر فيتحول بيد العمال الى مربى ثورية يأكلها الشعب احملروم!
أخوذين بحكم اللواء قاسم الذي اعدم الشواف واحلاج سيـخرج لك بقايا من ا
سري و عـفى عن مجـموعة رأس الـگرية الـذين امطـروه بالرصـاص ليـقولوا انه
رجل قانون االصالح الزراعي واحلمدلله فالفالح حتول الحقا الى مدمن شرب
لـلـبـيـرة و حـضـور حـفالت الـكـاولــيـة وبـاحلـديث عن قـاسم فـقـد اجـريت لـقـاءات
قدم سامي عبـد الشكور احد اصدقاء الزعيم واخبرني عن تلـفزيونية قبال مع ا
لقـاء االخير مع سفـير الهـند ببغـداد وشكوى الزعـيم من سفيـرهم الذي ال يقدم

ـمـلـحـة" وهـي مـعـشـوقـة مع الـفالفل ـانـحـو ا الـعـنـبـة" ثـمــار ا
والسـمك عند العراقيـ فأمر الوزير بأرسـال كارتون كبير
كتب قاسم الذي افرغ بضع قنان منها في صينية منـها 
أدبـة له ولكل من وامر بـجـلب الصـمون احلـار وافتـتح ا

كتب! كان في ا
تعلموا من االنقالبات الغذائية.

گبر اي والله.
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الــتـدريــسي عـمــرمــحـمــد فـاضل) 
واضـــــافت ( كـــــمــــا يـــــقــــام بــــازار
للـصناعـات اليـديوية والـتقلـيدية )
وتـابع الـبـيـان ان (تـلك الـفـعـالـيات

محـاور عدة عن احلقـب التاريـخية
والــبــيــئـة االقــتــصــاديـة احملــيــطـة
بشجرة احلياة النخلة يعقبه عزف
عـلى الـقـيـثــارة الـسـومـريـة يـقـدمه

احــتــفــاء بــالــنــخــلــة كــونــهــا ارثـا
حـضـاريـا مـسـتـدامـا .وقـالت دعـوة
تــــلـــــقــــتــــهــــا (الــــزمــــان ) امس ان
هرجان يتضـمن جلسات لعرض (ا

ـوافق الـثـامن تـقـام  يـوم الـسـبت ا
مـن كــــــانـــــــون االول اجلــــــاري  من
العاشـرة  صباحـا الى الثانـية بعد
ـتـحف الـعراقي الـظـهـر في مبـنى ا
ـنطقة العالوي) في جانب الكرخ 
ـــهـــرجــان وتـــابع الـــبـــيـــان ان ( ا
يــتــضـمن فــقــرات نـقــاشــيـة بــشـان
الـنخـلـة ودورها الـتـاريخي ونـظرة
تاريخـية في ادارة بساتـ النخيل
اضــافـة الى الــتــحـديــات الـبــيـئــيـة

تواجه زراعة النخيل ). 
وحتــتـل الــنــخــلــة مــكــانــة خــاصـة
ا يـزة عند االنـسان الـعربي  و
جــعل لـــهــا مـــوروثـــاً ثــريـــاً ضــمن
ــوروث الـــثــقــافي الـــعــربي كــكل ا
رور الـزمن تغـلغـلت النـخلة في و
حـيــاة الـنــاس لـدرجــة كـبــيـرة لـذا
جنـدهـا في تـفاصـيل حـيـاتـهم فهي
في طـعـامـهم وشـرابـهم ومـسـكـنهم
ـهن التي يـقـومون بـها وعـملـهم وا
ـنزلـية وغـيرها حتى فـي أدواتهم ا

من مفردات حياتهم اليومية.
 إن الـــنــخــلــة هي رمـــز لــلــحــيــاة 
أعـطت اإلنــســان الــعـربي مــفـردات
اللغـة اخلالدة  لـها سكـينة وهدوء
 ولــهــا ســحــرهــا األخّــاذ  تــنــمــو
بـصـمت  وال تــمـوت إال بـعــد عـمـر
الـنــظـر إلــيــهـا اطــمـئــنـان  مــديــد 
والبـعـد عـنـهـا مكـابـدة  خـضـرتـها
تـمنح الـصــفاء والـنـقاء  أسـرارها
كــالــبــحـر زاخــرة بــوابل احلــكــمــة
عرفة  وما أدركنا روعة األلوان وا
هي صـديـقة الـغيث  وهي إال بـها 
شفاء وهـناء وقد عرف الـنخل منذ
ــة وتــتـفـق أغـلب الــعـصــور الــقـد
الـنـصوص الـتاريـخـية عـلى إظـهار
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تحف العراقي التابع لهيئة يقيم ا
الـعـامـة لالثـار والـتـراث بـالـتـعاون
مع الـبنك الـدولي  مـهرجـانا دولـيا

ـظـهـر الـشـجـرة شـجـرة الـنـخـيل 
ـبــاركـة وأنــهـاء مــنـبع اخلــيـرات ا
صادر والعطاء الدائم .كما تشير ا
الــتـاريــخــيـة الى وجــود شــعـارات
ورمـــوز تـــعــبـــر عـن الـــنــخـــلـــة في
احلـضـارة الــبـابـلـيــة والـسـومـريـة
ــــــصــــــريــــــة وفـي الــــــوثــــــائق وا
الـتـاريـخـيـة في شـريـعـة حـمورابي
ــعــروفــة أحــكــام عــدة لــلــنــخــلــة ا
وغـرسـها وتـلـقيـحـها وإنـتـاجيـتـها
والعقـوبات اخلاصـة باألشجار في
مــــــــوادهـــــــا :  65.61.59 وقـــــــد
ــادة الـــتـــاســـعــة خـــصـــصت فـي ا
واخلـمـسـ مـنــهـا ( فـرض غـرامـة
كــبـــيــرة عـــلى من يـــقــطع شـــجــرة
الـنخـيل يغـرم نـصفـا من نصـيبه )
ــادة اخلـــامــســة والــســتــ وفي ا
مــنــهـا إذا أهــمل تــلـقــيح الــنــخـيل
وعــــدمـــاالهـــتـــمــــام به ( إذا أهـــمل
الــبــســتـانـي ولم يـلــقح الــبــســتـان
وتسـبب في تقلـيل احلاصل فـعليه
ان يــؤدي إيــجــار الــبــسـتــان عــلى

أساس البسات اجملاورة ) .
ــــنـــحــــوتـــات ووردت فـي بـــعض ا
األشورية صور اجلنود األشوري
وقــد عـمــدوا الى تـدمــيــر بـســاتـ
أعدائهم وتـدمير نخلـهم حلرمانهم
من قوتهم وفي  الـقرآن الكر رفع
 الله سبحانه وتعالى قيمة النخلة
ـبــاركـة في ووضـعــهـا بــثـمــارهـا ا
مـــكـــانـــة خـــاصــــــــــة بـــ بـــقـــيــة
االشـجــار وذكـرهــا في الــــــــعــديـد
مـن الـــســور فـي الـــقـــرآن الـــكــر

وجـعـلـها من ثـمـار اجلــــــنـة أسوة
بــــالــــتـــ والــــزيــــتـــون والــــرمـــان

والعـــــنب. 

qIŠ∫ منتسبو الزراعة في حقل لصناعة البلوكات الزراعية
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واذ اطـالع كـتـاب الـقراءة الـعـربـيـة لـلـصف السـادس االبـتـدائي شـدتـني قـصـيدة
قال فـرأيت فيها للشـاعر الدكـتور عبدالـعباس عـبداجلبار والـهمتـني كتابة هـذا ا
حــكـمــة عـلى اجلــمـيع االخــذ بـهــا  وقـبـل الـكل احلــكـومــة اجلـديــدة الـتي يــتـأمل
العراقـيون ان يغيروا في عقلية السلطة وان يعيدوا النظر في البرنامج احلكومي
وان يضـعـوا خـطـة لـتـنـميـة مـسـتـدامـة ويـعـملـوا عـلى احـداث تـغـيـرات كـبـيرة في
العـقليـة االدارية واخلدمـية واذا كانت احلـكومة اجلـديدة التي نـأمل ونتأمل مـنها
تـقـد ما لم تـقـدمه احلكـومـات الـتي سبـقـتهـا البـد ان يكـون الـساعـون الى خـير

الوطن امناء ومتصفون بالنزاهة وكما تقول بداية القصيدة
ايها الساعي الى خير الوطن      كن نزيها جتد الدنيا بهاء

ال العام ساعي والبـرامج خلير الوطن والبد الوقـوف بوجه سراق ا فلـتكن كل ا
والبد من لـوبي حكومي جديد مسعاه تطبيق القانون ومد يد العون للشعب الذي
عـانى الـكـثيـر من الـويالت بـسبـب احملاصـصـة واسـتيـزار اجلـهالء عـلمـا وثـقـافة
ـا هــو الــضـيق من االراء ـتــفـنــنــون طـائــفـيــا وعــقـولــهم جـامــدة التــفـكــر اال  وا

وتفاصيلها الن تربيتهم من اصول غير عراقية ويذكر شاعرنا بالقول
مُدً كف العون للناس وال      

تمأل اجليب حراما وبالء
كن غني النفس واقنع واتعظ    

ا االنسان ماضٍ للفناء ا
ـاسي والـبالء كــمـا حـدث في بالدنــا مـنـذ عـام ان مـال احلـرام لـم يـجـلب غـيــر ا
ـبـرر لـلـمـال العـام  والـتي نـتـجت عن تـنـصـيب غـير االحـتالل حـيث الـهـدر غيـر ا
سـؤولية وتـسلـيم اموال الـشعب الى ايـاد غيـر اميـنة والتي الكـفؤين في مـواقع ا
ـشـروع الـوطـني في الــبـنـاء بل اهـتـمت انـتـجت عـصـابـات ومــافـيـات لم تـهـتم بــا

صاحلها الذاتية والكتلوية
ا انت عراقيُ الهوى        ا

والعراق احلر يأبى اجلهالء
كن نزيها       كن نزيها      كن نزيها

ـدارس نقترح ان يـحفظها قرر ان يحـفظها طالب ا ان هذه الـقصيدة الـتي من ا
دراء العامون لكي يتـعضوا من عباراتها وليؤسسوا اعضـاء الوزارة اجلديدة وا
ـالـيـة أو لــغـد جـديـد بــعـيـد عن خــيـانـة الـشــعب أو احـداث خـلل فـي مـنـظـومــته ا
ا يدر على الـشعب من خدمات وبرامج ال العـام في غير موقـعه و التـصرف با
تنمـوية سـليـمة ينـتظـره العـراقيـون منذ سـن مـرت ولم يحـصدوا من احلـكومات
ـقابل قلة برمج وبا السابـقة غيـر التقاريـر التي حتكي صور الـسرقات والنـهب ا
ــال نـرى تــزايـد ـنــافــسـات بــ االحـزاب عــلى ا اخلــدمـات بل عــنــدمـا تــشـتــد ا

نافسات . التفجيرات وسقوط الضحايا للتغطية على ا
أل الوطن شجاعة النقاء بدأ ان نعمل على ان  فلـيكن ا

وصفاء االنتماء له
كن أبيا كن محباً للوطن      

اء  تُورق االرواح زهرا و


