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درسـة األسالمية مدرسـت احـدهمـا ا
ـدرســة الـرحــمــانـيــة الـتي واألخــرى ا
يـشغل مـكانـهمـا حالـيا جـامع البـصرة
الكبـير وبعـد بناء هذا اجلـامع انتقلت
ـكـتـبـة الى مـكان آخـر غـيـر بـعـيد عن ا
مـكـانـهــا الـسـابق بـالــقـرب من مـحـاكم
البصـرة وبلديتـها ألستثـمار األكتظاظ
وقع الـتـجاري لـلـمنـطـقة الـسـكانـي وا
ووقـوع نهـر العـشار خـلفـها حـيث كان
يــشـكل رافــدا نـهــريـا وجتــاريـا مــهـمـا
وحتـيط به مـخـازن وأسـيـاف احلـبوب
ــنـــطــقـــة بـــأســمـــهــا حـــيث ســـمــيـت ا

واصبحت تدعى (منطقة السيف) 
كتبة في حينها ? { وماهي نشاطات ا

- في اول األمـر اقـتصـر نـشاطـهـا على
جـلب الـصـحف من بــغـداد وتـوزيـعـهـا
ـنــهـجـيـة في الـبــصـرة وبـيع الــكـتب ا
ـدرسـيـة والـتي كــانت غـيـر مـجـانـيـة ا
آنئذ فتشتري كل مدرسة كتب مدرسية
بـقــدر عـدد طـالبـهــا في بـدايــة كل عـام
دراسي جـــديــــد وفي ذات الـــوقت قـــام
ـراسـلـة دور الـنـشـر في مـصـر جــدي 
لـغرض جـلب اجملالت الـتي تـصدر في
الـقــاهـرة وهي مــجالت ادبــيـة وفــنـيـة
وعلمـية وكانت تـصل للمكـتبة في يوم
صدورها في مـصر نظرا لـوجود مطار
ـكتـبة الـبصـرة الدولي فـتـختم بـختم ا
مع عــبـارة(وصــلت بــالـطــائــرة) وعـلى
ــــــثـــــال ان من بـــــ هـــــذه ســـــبـــــيل ا
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حظي الراحل احلاج فـيصل حمود في
بــدايـة شـبــابه وحتـديـدا عـام (1928©
ـكـتـبـة بـعالقات وهـوتـاريخ تـأسـيس ا
اجـتـمـاعـيـة واسعـة ولـكـنه لم يـسـتطع
ـدارس للتعلم لكن دخول (الكتاب)او ا
كـتبـة اصبح سـبـبا لـتعـلمه تـأسيـس ا
القراءة والكتابة حيث ازدادت عالقاته
ـثـقـفـ عـمـوما فـي الوقت بـاألدبـاء وا
الذي تشـكلت لديه ارتـباطات سـياسية
دفــعت به الـى األنـضــمـام في صــفـوف
حزب األسـتقالل بـزعامة مـحمـد مهدي
كــبه يــقـول احلــفــيــد مـصــطــفى غـازي
كتبة حاليا حمود الذي يتولى ادارة ا
كان جدي احلاج فيـصل حمود قد حاز
في وقـتهـا على قـاعدة شـعبـية واسـعة
مـكـنـته من دخـول انتـخـابـات اجملالس
الـبـلـديـة لـيــصـبح عـضـوا في اجملـلس
البلدي للبصـرة لعدة دورات انتخابية
وحــيـنــمـا انــتـقل الى رحــمـة الــله عـام
كتبة الى  1979انتقلت مسؤولية ا
والدي غـازي فـيصل حـمود رحـمه الله
واجلـــديـــر بـــاألشـــارة الى ان مـن بــ
األسباب التي شجعت جدي على فكرة
كتبـة هي نشاطاته الوطنية تأسيس ا
والـســيـاســيـة وعالقـاتـه األجـتـمــاعـيـة
ـــكــتـــبــة في بــدء الــواســعـــة وكــانت ا
تأسـيـسهـا تـتخـذ مـكانـا بـسيـطـا وهو
عـبـارة عن مـحل صـغيـر مـحـصـور ب

ــزيف يـضــر بـبالدنــا بـتــغـطــيـته ا
ــدلــســة وغــيــر الــدقــيــقــة بــشـان ا
إيـران). لـكن القـائـد الـعام لـلـجيش
االيـــرانـي الـــلــــواء عـــبـــدالــــرحـــيم
مــوسـوي هـدد بـالـرد حـال ارتـكـاب
اي خــــطـــأ ســــتـــراتــــيــــجي. واكـــد
ان (جــــمـــــيع وحــــدات مــــوســـــوي
اجلـيش تتـمتع بـجهـوزية مـعنـوية
وقتالـية كاملة لـو ارتكب العدو اي
خطأ ستراتيـجي فانه سيتلقي رداً
وقال ان يجـعله نـادما عـلى فعـلته)
(حفظ وتـعزيـز اليقـظة واجلـهوزية
لدى وحدات اجلـيش ضرورة ال بد
مـنـها وهـي رادعة بـوجه تـهـديدات
رأى الـــســـفـــيـــر االعـــداء). بـــدوره 
بان االيـراني حـمـيـد بـعـيـدي جنـاد
ايـــران ال تـــســعـى الشــعـــال فـــتــيل
احلــرب مع امـريــكـا اال ان الــشـعب

كر جـخيور والـناقـد جبارالـنجدي د
عـامــر الـسـعـد وعــبـدالـغـفــور الـنـعـمـة
وبــنــيــان صــالح و د مــصــطــفـى عــبـد
الــلـــطــيف والــقـــاص جــابــر خـــلــيــفــة
حــابــروالــشــاعــر عـلـي ابــو عـراق و د
حـسـن الـبـيــاتي والـنـاقــد عـلـدالــغـفـار
الـعـطـوي وآخـرون وأرجـو أن يـعـذرنا
من غــفـــلــنـــا عن ذكـــر اســمـــائــهم ولم

تسعفنا الذاكرة في ذلك.
{ مـــالــــذي يـــقـــــف وراء اقــــدامـــكـم عـــلى
تــأســيس دار نــشــر الى جــانب مــكــتــبــتــكم

العريقة هذه ? 

ـطــبـوعـات مـجــلـة الـرسـالــة لـلـكـاتب ا
قطتف والهالل احمد حسن الزيات وا
وروايـــــات الــــهـالل وكـــــتــــاب الـــــهالل
وكتابي ومطبوعات كتابي عالوة على
اجملالت األجـــتــــمـــاعـــيــــة والـــفــــنـــيـــة
صور وآخر والسياسية مثل مجالت ا
سـاعـة والـلـطـائف والـكـواكب واألثـن
وروايـــات اجلــــيب وجـــريـــدة األهـــرام
واألخــبـار وأخــبــار الــيـوم ثـم اجتـهت
ـكـتـبـة الى شــراء الـكـتب من بـيـروت ا
مــبــاشــرة بـالــتــعــامل مع دور الــنــشـر
اللـبنانـية مـثل دارالعلم لـلمالي ودار
الــطــلــيــعــة ودار اآلفــاق ودار الــعــودة
ــكـتــبــة أغــنـى وأثـرى حــيث جــلــبـت ا
الـكـتب األدبيـة والـتاريـخـية والـعـلمـية

والدينية
ـشـهـد الثـقـافي في { هل لـديك فـكـرة عن ا

البصرة آنذاك ?
ـــشـــهــد الـــثـــقـــافي في - نـــعم. كـــان ا
الـبـصـرة حـيـنـئـذ ولـغـايـة عـام 1970
كـتبـة مثل خلـية نحل رائعـا اذ كانت ا
ـثـقـفـ ومن مـخـتلف تـعج بـالـقـراء وا
عـنوانـاتـهم فمـنهم الـقـاضي والطـبيب
ـعـلم والــطـالب واألسـتـاذ ــدرس وا وا
ـخـتلف األجـناس اجلـامعي واالديب 
كتبة االدبية وقد كان من اوائل رواد ا
اسمـاء واعالم مشهـورين مثل الـشاعر
ي بـدر شـاكر الـسـياب و الـعالمة الـعا
الـسـيـد عـباس شـبـر الـعـالم والـقاضي
والـشاعـر سالم عـلوان اجلـلبي ومـقبل
الـرمـاح وغـيـرهم والـقـاضي مـصـطـفي
عـلي الـذي اصـبح وزيـرا لـلـعـدل الحـقا
اما اجليل اآلخر بعدهم فمنهم محمود
بـدع محمد خضير و د عبدالوهاب وا
سـلــمـان كــاصــد وكـاظم األحــمـدي و د
عــــلى عــــبــــاس عــــلــــوان ومــــحــــمــــود
عـبـدالـوهـاب والـشـاعـر كـاظم احلـجاج
ـــتــرجـم كـــر كـــاصــد والـــشـــاعـــر وا
وعــــبـــــدالــــرزاق حـــــســــ وحـــــســــ
عــــبــــدالــــلــــطــــيـف واحــــســــان وفــــيق
السامرائي والروائي وارد بدر السالم
والــشـاعــر جــواد احلــطـاب والــشــاعـر

شروع اقـدمنا على خوضه من -هذا ا
مـنــطـلــقــات ثـقــافـيــة مــحـضــة اذ كـان
تـفـكـيـرنا يـنـصب عـلـى خـدمة الـكـاتب
ــثـقـف الـبــصــري والـعــراقي فــكـان وا
ـكـتــبـة األهـلـيـة لـلـنـشـر مـشـروع دار ا
والـــتــــوزيع هـــو طـــمــــوحـــنـــا األمـــثل
وبـالـفعـل  تأسـيس دار الـنـشر وهي
تــســيــر بــخــطـى حــثــيــثــة في مــجــال
ـطــبـوعـات اجلــادة والـرصــيـنـة رغم ا
ـتعلـقة بتـرويج الكتاب في صاعب ا ا
ـتـسـارعـة خــضم األمـور احلـداثـويـة ا

للكتاب األلكتروني وما الى ذلك.

وتـابع ان (هـذا احلادث ( ـوظـفـ ا
لم يــــســــفــــر عن أي إصــــابــــات أو
مشـيرا أضرار فـي مرافق الـوزارة)
الى انه ( الـتـأكد من أن الـطـائرة
بـــدون طــيــار لم تــمـــثل تــهــديــدا).
وكـانت الوزارة قـد دعت مـوظـفيـها
غـيـر األسـاسـيــ في سـفـارتـهـا ب
بـغـداد وقنـصـليـتـهـا في أربيل الى
كـما عـلـقت إصدار مـغـادرة العـراق
الـتــأشـيــرات الـعـاديــة لـلـعــراقـيـ

مؤقتا.
وجــاء ذلك بــعـــدمــا اعــلن اجلــيش
األمريكي ووضع القوات األمريكية
فـي الـعـراق في حـالــة تـأهب نـظـرا
لـتـهديـدات محـتـملـة من قـبل قوات

نطقة.   مدعومة من إيران في ا
وقـال ثالثـة مـسـؤولــ عـسـكـريـ
إنه ال تـوجـد خـطـة لشن أمـريـكـي
حرب عـلى إيران في ضوء تـصاعد
واجـهات الـكالميـة ب واشـنطن ا

وطهران.
ونـقـلـت مـجـلة تـا األمـريـكـيـة عن
ــســؤولــ الــقــول إنه (ال تــوجــد ا
خـطـة فعـلـية قـابـلة لـلـتنـفـيذ أو أي
شيء من هـذا الـقـبـيل لـنـشـر قوات

على نطاق واسع في اخلليج). 
من جــانـبـه قـال أحــد الــضــبـاط إن
(األمـر يـتـطـلب مـعـرفـة مـا احلاالت
الـطــارئـة الـتـي يـجب أن نــتـصـدى
لـــهــا). وعــلّـق تــرامب عـــلى أنــبــاء

اندالع حرب مع إيران.
وقـــال تـــرامـب في تـــغـــريـــدة عـــلى
تــــويــــتـــــر إن (اإلعالم اإلخــــبــــاري
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تــــوقع خـــبــــيــــر ســـيــــاسي فـــرض
عـقـوبـات جـديـدة عـلى ايـران خالل
قبلة بعد تـعي ماثيو تلير دة ا ا
تحـدة االمريكية سفيرا لـلواليات ا
الفـــتــــا الى ان هـــذه فـي الـــعــــراق 
اخلطوة تهدف الى تأجيج الشارع
االيـــــراني وســـــحب طـــــهــــران الى
اجراء مفـاوضات بشروط امـريكية

جديدة. 
وقـال رئـيس اجملـمـوعــة الـعـراقـيـة
لـلــدراسـات الــسـتــراتـيـجــيـة واثق
الـــهـــاشــــمي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(تــعــيـ تــيــلـر ســفــيـرا لــلــواليـات
تحدة االمريكية في بغداد رسالة ا
مــكــمـلــة لـتــســمـيــة جـون ابــو زيـد
ســـفـــيـــرا في الـــســـعـــوديـــة وهــذا
ــوضـــوع يـــؤشـــر بــأن امـــريـــكــا ا
ســتـشـدد عـلـى ايـران اكـثـر وفـرض
ــدة مــزيــد من الــعــقــوبــات خالل ا
مـــســـتــبـــعـــدا (وصــول ـــقـــبــلـــة) ا
التصعيد احلالي الى احلرب النها
عـواقـبـهـا سـتـكـون وخـيـمـة واشبه
ـية ثـالـثة بـسـبب وجود بـحـرب عا
لـذلك اي ـنـطـقـة  قـوى اخــرى في ا
تصعيد في الوقت الراهن ال يصب
الفـــتـــا الى ان ـــصـــلـــحـــة احـــد)
(واشــــــنــــــطـن تــــــهــــــدف مـن خالل
اجـراءاتـها اثـارة الـشـارع االيراني
واخلــروج بـتــظــاهــرات فــضال عن
ايــقـاف تــدخـل طـهــران فـي شـؤون
ـنـطقـة وسـحـبهـا الى اتـفاق دول ا

جديد بشروط امريكية). 

وصادق مجلس الـشيوخ األمريكي
عـــلى تـــرشـــيح الـــرئـــيس دونـــالــد
تــرامب سـفــيـراً جــديــداً لـلــواليـات

تحدة في العراق.  ا
وكــان تـيــلـر يــشـغل مــنـصب قــائـد
ـايـنـز الـسـابق فـي الـعراق قـوات ا
تحدة في وعمل سفـيرا للواليـات ا
الــيـمن والـكــويت وسـبق وان عـمل
بـــالـــقـــاهــــرة وبـــغـــداد والـــكـــويت
والريـاضحيث تـنقّل بـ مناصب

مختلفة. 
وبحـسب بيان لـلبـيت األبيض فإن
(تـولــر عــمل في وزارة اخلــارجــيـة
دير مـكتب شمال األمريكـية نائـباً 
ـكـتـب مـصـر اخلـلــيج ومـســؤوالً 

ويجيد اللغة العربية). 
…dzUÞ ‰UÝ—«

وكـــــشـف مــــســـــؤولـــــون في وزارة
اخلارجيـة االمريكـية ان االجراءات
االخـيـرة لـلـســفـارة بـبـغـداد جـاءت
بـــــعــــــد ارســـــال طــــــائـــــرة بـــــدون
سؤول طيار.ونقلت مصادر عن ا
الـقـول ان (التـهـديد من اجلـمـاعات
الـتي تـرتـبط بـإيـران ووكالئـها في
واضـافوا الـعراق ال يـزال مرتـفـعًا)
ان (حـدة الـتـوتـر تـشـتـد في بـغـداد
حـيث أرســلت طـائــرة بـدون طــيـار

مجهولة باجتاه السفارة).
اكد مسؤول بالوزارة ان من جانبه
(السفارة عادت إلى سير العمليات
الـــعـــاديـــة بـــعــد أن حـــدد األمن أن
الــطـائـرة بـدون طـيـار ال تـشـكل أي
ـــــــنــــــشــــــآت أو خـــــــطــــــر عـــــــلى ا

االيـراني عـلى اسـتـعـداد لـدفع ثـمن
ـقــاومـة عــبـر الـوقــوف بـوجه اي ا
حتـديـات. وقـال بعـيـدي جنـاد (لـقد
منحنا فرصة عام لالطراف االخرى
ــشـاكل في االتــفـاق الـنـووي حلل ا
لكن توصلنا الـى نتيجة بانه لو لم
نـقم بـاجــراء مـنـاسـب فـان االتـفـاق

سينهار).
W¦ UŁ »dŠ

واضــاف ان (ســـعي امـــريــكــا وراء
ــــــزيــــــد من االجــــــراءات غــــــيــــــر ا
فـنـحن الــضـروريـة واالسـتـفـزازيـة 

عازمون على الوقوف امامها). 
اشـــــار رئــــيس فـي غــــضـــــون ذلك 
ــان الــلـــجــنــة الـــنــوويــة في الـــبــر
اإليـراني مـجـتـبى ذو الـنور الى إن
احلـرب ضـد إيـران سـتـمـهـد حلـرب
يـة ثالـثة.واوضح ذو الـنور أنه عـا

بغداد
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لو قامت أي جـهة دولـية بإجـراء استبـيان عـلمي واسع على عـيّنـة منتـخبة
من مـواطـنـ مـن جـمـيع شـعـوب الــعـالم وسـألـتــهم سـؤاالً واحـداً (مـاهي
طـمـوحـاتك وآمـالك الـشـخـصـيـة فـي احلـيـاة?) فـمن الـطـبـيـعي أن تـخـتـلف
اإلجــابــات بـ مــواطن وآخــر حــيث ســتــكــون إجــابــة كل مــنــهم تــرجــمـةً
عـيشـة التي يـحيـاها في بـلده ومـقدار الـرفاهـية التي وانعـكاسـاً لطبـيعـة ا
ي أن يصل الى تقييم ومن السهل ألي أكاد وفرَتها حكومته له وألقرانه
حقـيقي ألداء حـكومـات هذه الـبـلدان من خالل اإلجـابات الـواردة في هذا

االستبيان. 
شـارك تنـحصر سنجـد من خالل اإلجابـات بأن طمـوحات الـكثيـر من ا
(بـأن يـكـون له بـيت مـسـتـقـل وراتب ثـابت وعـائـلـة وسـيـارة وأن يـحـيـا هـو
ولـكن وعـائــلـته بــأمـان وان تــتـوفــر له اخلـدمــات الـضــروريـة فـي احلـيـاة)
قـابل سنجـد ان هذه الطـموحات الـكبيـرة عند هـؤالء سنجدهـا التشكل با
تقدمة ولم يفكروا واطنـ الذين ينتمون للـدول ا أي اهتمام في اجابات ا
بـها أسـاسـاً ألنـهم يـعـتـبـرون ان هـذه األمـور هي حـقوق ثـابـتـة ومـكـتـسـبة
ـواطـنــ والنـقـاش فـيـهـا  لـذا سـنـجــد إجـابـات هــؤالء سـتـكـون جلـمـيع ا
توفـرة لهـم أساساً مخـتلـفة تـمامـاً ألن طموحـاتهـم أكبر مـن هذه األمـور ا
فمثالً سـيفكـرون برحـلة سيـاحية حـول العـالم أو االنتقـال في السكن الى
كـان الذي يـقطـنون فيه أو إقـتنـاء سيـارة فارهة مكان أرقى وأفـضل من ا
وغالية الثمن أو شراء يخت سياحي تتوفر فيه أرقى وسائل الترفيه وغير
ذلك من األمـنيـات واألحالم الـورديـة الـتي نـشاهـدهـا في األفالم ونـقـرأها
ـعـيـشـة. عـنـدمـا  سـتـقـوم اجلـهـة في الـروايـات وقـد نـعـتـبـرهـا بـطـراً في ا
ـعاييـر اإلحصائـية وحتليل نظمـة لهذا الـعمل بدراسـة النتـائج وتطبيق ا ا
واطن العراقي واستخالص النتـائج العلميـة ستجد ان طموحـات وآمال ا
ــكن وصـفــهـا بــغـيــر طـمــوحـات بــسـيــطـة جـداً في ذيل الــقـائــمـة وهي ال
ومتواضعـة فهو اليـتمنى غيـر (األمان له ولعـائلته ومـورد رزق ثابت يغطي
االحـتيـاجـات الـضـروريـة للـمـعـيـشـة) وسيـجـد الـقـائـم بـهـذا االسـتـبـيان
ـواطن العراقي فرطـة والسـلبيـة لدى ا صعوبـة في تفـسير هـذه القـناعـة ا
ـواطن عن وسـيحـاولـون الـبـحث في الـدوافع واألسـبـاب الـتي تـمنـع هذا ا
عدم التفكير ولو باألمـنيات في امتيازاته وحقوقه الـتي يستحقها كمواطن
ولغـرض توفـير اجلهـد والوقـت على هـؤالء البـاحث يعيـش في هذا الـبلد
واطن العراقي لهذه الدرجة في معرفة األسباب والدوافع التي أوصـلت ا
فسـنجـيبـهم ونـوضح لهم بـأن الكمّ الـهـائل من الظـلم والقـهر من السـلبـية
والـعـذاب ونــقص اخلـدمــات وانـعـدام األمـن واألخـطـار ألــتي عـانى مــنـهـا
ـواطن الـعـراقي عـبـر عـقـود من الـزمن وخـاصـة في الـسـنـوات الـعـجاف ا
اً حلـد السلـبية التي أعـقبت عام 2003 جعلت مـنه انسـاناً قنـوعاً ومسـا
وجعـلـته اليـفـكر ـسـتـقبل مـشـرق وبـحيـاة رغـيدة وقلـيل الـطـموح واألمل 
واليتـمنى أكـثر من هـذين األمرين (األمـان ومورد رزق ثـابت حتى لـو كان
وسنضـيف لألخوة الـقائـم عـلى هذا االسـتبـيان بأن سـتوى الـكفاف)
ـواطـن الـعـراقي يـعـود الــفـضل بـهـا الى هـذه احلـالـة الـتـي وصل الـيـهـا ا
تصدية للمشهد الـسياسي والتي أشهد بأنها جنحت طبقتنا السياسيـة ا
جنـاحــاً مـنــقـطع الــنـظــيـرفي تــدمـيـر كـل شيء جـمــيل في نـفـس االنـسـان
ـستـقبل زاهـر نتـيجـة أفعـالها العـراقي وقتـلت حتى الـطموحـات واآلمال 

ــصــالح ــكــاسـب وا ــهــيـــنــة عــلـى ا وتــنـــاحــراتــهـــا ا
الشـخصيـة ولم جتـعل للـمواطن الـعراقي حـيزاً ولو
بسيطاً في أجنداتها واهتماماتها فكان نتيجة هذه
ـرحلة واطن الـعراقي الى هذه ا األفعال وصـول ا

رير. فرطة بواقعه ا من السلبية والقناعة ا

ـتـحـدة أن تـبـدأ ــكن لـلـواليـات ا )
لــكن في الـنـهـايـة لن تـكـون احلـرب
مشـيـرا الى ان (اسـتـهداف بـيـدهـا)
االلـة الـعـسـكـريـة في مـيـاه اخلـليج
فلن يبقى منها سوى تل من الرماد
وقـــبل أن يــهـــدأ غــبـــار أي هــجــوم
ستضرب الصـواريخ اإليرانية قلب

تل أبيب) على حد قوله. 
واردف إن (الـــســــعـــوديـــة حـــاولت
ـتــحــدة عـلى تــشـجــيع الــواليــات ا
خــوض حـــرب ضــد إيـــران وأبــدت
لـكن اســتـعـدادهــا لـدفع تــكـلــفـتــهـا
وتــابع ( ال واشــنــطن رفــضت ذلك)
مؤشـرات عسـكريـة لنـشوب احلرب
ضــد إيــران).واكـــد ان (الــطــائــرات
ـسيـرة تـراقب الـقـواعد اإليـرانـيـة ا
ـنـطـقة العـسـكـريـة األمـريكـيـة في ا

وترصد حتركاتها). 

»½ÃU²∫ حقل يجري حصاد منتوجه من اجلنطة

 W³zU « »öJ « —UA²½≈ …d¼Uþ s  uJAð v U¹œ

ÃU²½ù« …d u  ÎôuB×  ±¥ œ«dO²Ý≈ lMLð WŽ«—e «
 ÊU e «–  œ«bGÐ

منـعت وزارة الزراعة اسـتيراد 14
مـــادة مـن احملـــاصـــيل الـــزراعـــيـــة
ـــنـــتج احملـــلي لـــلـــحـــفـــاظ عـــلى ا
ـزارعـ ولـتــشـجـيـع الـفالحــ وا
عـلى االســتـمــرار بـاالنـتــاج.وقـالت
الــوزارة في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)

امس ان (الـوزارة مـنـعت اسـتـيراد
 14مادة من احملاصيل الغذائية
نـظرا لـوفرة انـتـاجهـا في االسواق
احملـلـيــة ودعـمـا لالنــتـاج الـوطـني
وبـــحــسب الـــروزنــامــة الـــزراعــيــة
واضــــاف ان (قــــائــــمــــة ــــقــــررة) ا
مـنوعـة شملت كل من احملاصـيل ا

الــطــمــاطــة واخلــيــار والــبــطــاطــا
والـباذجنـان واللـهـانة والـقرنـابيط
واجلـــزر والــنــبق واخلس والــرقي
والبطـيخ والثوم الطـازج والشعير
مـشـيـرا الى انه والـذرة الــصـفـراء)
(ســــيــــتـم فــــتح اســــتــــيــــراد هــــذه
احملـــاصــيل عــنــد انـــتــهــاء مــوسم

اإلنـــــتـــــاج احملـــــلي اضـــــافـــــة الى
ــدرجـة ضــمن قـانـون احملــاصـيل ا
واكـد الـبـيـان ان احلـجــر الـزراعي)
ـنـتج (الــقـرار يـأتي حـفـاظـا عـلى ا
احملـــلي ولـــتـــشــــجـــيع الـــفالحـــ
ــــزارعــــ عـــــلى االســــتــــمــــرار وا
ـنـافذ احلـدودية داعـيا ا بـاالنتـاج)
وبـضـمنـهـا مـنافـذ اقـليم كـردسـتان
الى (تـشــديـد الــرقـابــة في الــنـقـاط
الـكـمـركـيــة لـلـحـيـلـولـة دون دخـول
نتجات الـزراعية خارج إجراءات ا

االستيراد األصولية). 
وانــهت مـديــريـة زراعــة مــحـافــظـة
ـكـافـحـة حـشـرة كـربالء حـمـلـتــهـا 
الدوباس باستـخدام طريقة احلقن
ـبــيـدي اكـتـارا ومـيـدال. واوضح
الــبــيـان ان (احلــمــلــة أســفـرت عن
مــــكـــافــــحـــة 35 ألف نــــخـــلــــة في
احملــافـظــة ضــمن مــسـاحــة بــلـغت
مؤكدا ان (حملة ا) نحو 875 دو
ـــــكـــــافـــــحـــــة بـــــالـــــرش األرضي ا
باستخدام الهولدرات). في غضون
ذلك افتـتحت احلـكومة احملـلية في
ديالى سـايلـوا بعقـوبة وبـني سعد
لـلـبـدء باسـتالم مـحـصول احلـنـطة

للموسم احلالي. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان

(احلــــكــــومــــة احملـــلــــيــــة اكـــمــــلت
االســتـــعـــدادات بــالـــتـــنــســـيق مع
اجلــهــات االمـــنــيــة وذات الــعالقــة
لـتسـهيل عـملـية استـالم احملصول
بـانـسـيـابـيــة عـالـيـة وذلك بـإدخـال
ـكن من السـيارات الى اكبـر عدد 

داخل السايلو) . 
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اكـد مـديـر زراعـة ديالى من جـهـته 
حــســ خـــضــيــر عــبــاس  أنه (
اكمـال الكمـيات التي سـتسوق الى
وزارة الـــتــــجـــارة ومـــســــتـــمـــرون
ــتـابــعــة عـمــلـيــات احلــصـاد في
الفـــتــــا الى (إتـــخـــاذ احملـــافــــظـــة)
اإلجـراءات الالزمـة لـتـسـهـيل مرور
شاحنـات احملاصيل وكذلك تـغطية
مستـحقات الـفالح خالل أسبوع
مـبـيـنا ان وفـقـا لـلـخطـط الوزاريـة)
(هـنــاك خــطــة وزرايـة وضــعت من
ـسـوقة أجل إسـتـيـعاب الـكـمـيات ا
نـاقـلة من الـفالحـ وفـقا لـنـظـام ا
بــ الـسـايـلــوات واحملـافـظـات في
حــال عــدم قــدرة اي ســايــلــو عــلى
واشار استـيعـاب كميـات اضافـية)
الى (افتتـاح مركز تسـويق متكامل
جـديد في بـعقـوبة لتـخفـيف الزخم
ــوجـود). مـن قـال عن الــســايــلــو ا

مـديـر سـايـلو بـعـقـوبـة قـاسم عواد
ــســوقــ ان ( مــبــالـغ الــفالحــ ا
لــلـــحــنــطـــة قــد رصــدت بـــالــكــامل
وعـمـلـيـ االسـتالم سـتـكـون خالل
اسـبـوع كـحـد اقـصى كـون الوزارة
قـدمت الـتــسـهـيالت كــافـة السـتالم
احملــــــصـــــــول من الـــــــفالحــــــــــــ
زارع ). الى ذلك كشف رئيس وا
جلـنة الـصحة والـبيـئة في مـجلس
احملــــافــــظــــة جنــــاة الــــطــــائي عن
اسـتــمـرار أزمــة الـكالب الــسـائــبـة
الـتي تـعـاني مـنـهـا احملـافـظـة مـنذ

عشرة أعوام ماضية. 
وقالت الطـائي لـ (الزمان) امس إن
 (بعـقوبـة تعـد أكبـر مدن احملـافظة
من حـــيث الــكـــثــافــة الـــســكـــانــيــة
وتعـاني مـنذ  10أعـوامـا متـتـالـية
من ازمـة انـتـشـار الـكالب الـسـائـبة
دون ايــــــــة حـــــــــلــــــــول تـــــــــلــــــــوح
مـشـيـرة الى ان (احلـكـومـة بـاألفق)
احملـلـيــة تـخـصص سـنــويـا مـبـالغ
طائـلة للقـضاء على ظـاهرة الكالب
مـؤكـدة الــسـائـبــة من دون جـدوى)
ـــــوضــــوع تــــســـــبــــبت ان (هــــذا ا
بـــــعـــــشـــــرات احلـــــوادث من خالل
مـهاجـمتهـا لألطـفال ونقـل العدوى

واالمراض).
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لـيس غـريـبـاً أبــداً أنْ يـكـون غـصن أخـضـر من أغــصـان شـجـرةٍ عـراقـيـة

ْ جماالً ورونقاً ... مباركة ملءَ الع
وليس غـريبـاً أبداً عـلى الصـبيّ اجلنـوبي الفَـطِن " صادق عـلي " وهو من

(الناصرية) أنْ يتوقد ذكاءً وحيوية .
وأن يُنشد الشعر بطريقة حلوةٍ مُحببة ساحرة 

ذلك انَّ (النـاصريـة) منـذ استُـشـهِدَ فـيهـا السـيد احلـبوبي –رضوان الله
عروف له عاشت أجواء معيّنة عليه  –ومنذ أقيم فيها النصب التذكاري ا

لم يغب فيها دَوْرُ العلم واألدب واجلهاد في الساحة العراقية .
كـانَتِهِ ولئن ابـتعـد السـيد اجملـاهد احلـبوبي عن الـشعـر السبـاب ترتـبط 

الفقيهة العالية .
فانّ الشعر كان له صدارة في األوساط العامة ...

ـضــمـار بـتـقـديــر خـاص ومـكـانـة واحـتـفظ الــنـاس لـلـمـوهــوبـ في هـذا ا
متميزة.
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وال شك أنَّ الصبيّ  –الرجل (صـادق علي) فـتح عيـنيه في أجـواء عابـقة
بـشـذا احلبّ لألدب والـشـعـر والوطـنـيـة  فـمـال لـلـشـعـر مـفـتـونـاً بـقوافـيه

وموسيقاه الفريدة .
وهكذا هم الصبيان األذكياء عبر تاريخ العراق ...

?
وال بُـدَّ أنْ يكـون لـهـذا الـفـتى الـواعـد مَنْ يـخـتـارُ له مـا يـحـفظ من الـشـعر

العربي  –وقد أخبرَ أنه يحفظ ألف بيتٍ من الشعر  –أما من هو ?
فهذا ما لستُ أعرف عنه شيئا .
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ــثــابــة األدب وأقــرب االحــتــمــاالت أنْ يــكــون أبــوه وراء ذلك أو من هــو 

علّم األديب .. كا
رّبي الـفاضل الـذي غرس حُبّ الـشعر واألدب وهنا نـوّجه التـحيـة لهـذا ا
في نـفس هـذا الـصـبيّ الـواعـد  وأقـنَـعَهَ بـأنّ حِـفْظَ الـنـصـوص الـشـعـريـة
ـمـيـزّة يـعـتـبــر مـفـتـاح الـدخـول الى مـسـتــقـبل يـرفل بـألـوان من اإلبـداع ا
ــكن من خالل ذلك أداء أدوار كـبــيـرة وخـطــيـرة في خـدمـة واحلـيـويـة و

الوطن ...
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لقـد اسـتمـعتُ الى صـادق علي وهـو يـنشـد الـشعـر بـطريـقـة أخّاذه ويـقرأ
قصيدة تتغنى بحب الوطن .

ن القصيدة ? وال ادري 
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لقد أعاد لي هذا الصبي الـواعد الثقة بانَّ ثمـة مَنْ كسّر أسوار النكوص
والتقوقع وابـتدأ عمـليا باسـتعادة األدوار الطـيّبة الـتي قام بها الـكثير من
اآلبـاء واألجــداد في االجــيـال الــســابـقــة مع أبــنـائــهم وأحــفــادهم وكـانت

احملصلة النهائية سخيةَ الثمار .
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وكاتب السطور هو واحد من اولـئك الذين حفظوا الكـثير من الشعر على
ـرحوم السيـد محمد هـادي الصدر الذي يد مُربيه  وهـو والده العالّمة ا

كان الشعر واحداً من مواهبه العديدة .
وكان لذلك آثار ايجابية كبرى في حياتي اخلاصة والعامة .

أل فـي مرحـلة ويكـفي ان نـشيـر هـنا الى ان حـفظ الـشعـر وقـراءته على ا
الطفـولة أزال عنـدي هاجس اخلوف من اجلـمهور فـنشأت وأنـا لن أتهيب

على االطالق من اخلطابة أمام اجلمهور ..
ومارستُ هذا الدور مع بعض أبنائنا األعزاء فأثمرت الطريقة أيضا ..
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ـربـ ان ـعـلــمـ وا ونـحن نـدعــو اآلبـاء واألمـهــات وا
ـناسـبة يتـولوا مـهمـة اختـبـار النـصوص الـشعـرية ا
ن يـتـوسمـون فـيـهم الـقدرة للـفـتـيـان وأنْ يعـهـدوا 
والـرغـبـة علـى حـفـظهـا مـع تدريـبـهـم علـى الـقراءة
ثيـر وبهـذا نبدأ مـرحلة الصحـيحة وبـاألسلـوب ا

التغيير لالجواء الراكدة ...

كتبة االهلية في البصرة صاحب ا
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