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كن ا تراه  والتوصيات واالرشادات 
أن يكـون دواء للـعلل االجتـماعـية  مـنها
كثـرة ارتيـاد دور الغـانيـات والراقـصات
الهي ومـجالـسـة أصـدقاء مـا يـسمى وا
بــالـــســوء ولم تـــعــتـــزل هــذه اجلـــريــدة
ـعرفيـة والعلـمية واضيـع الثقـافية وا ا
واالدبـيــة اذ غـالـبـاً مـا تــنـشـر الـقـصص
احمللية واالجنبية بـعد ترجمتها كما ان
الـكــثـيـر من الــشـعـر يـكــــــــــون بـضـاعـة
لــهــذه اجلــريــدة عــنــوان هــذه اجلــريـدة
أدبـيــة اجـتـمــاعـيـة فـكــاهـيـة صـدرت في
في بـغـداد وكــان صـاحـبـهـا 1923/9/30
داود الـــعــــجـــيـل وتـــصــــدر مــــرتـــ في
االسـبـوع أي ال هي بـاجلـريـدة الـيـومـية
وال هي بــاجلـريـدة االســبـوعــيـة وبـأربع
صـفـحـات وحـددت أفـتـتـاحـيـتـهـا االولى
اســبـــاب اصــدارهــا فــقــالت: ان الــفــراغ
الواقع اليـوم في صحافـتنا بـخلوها من
صـحـيـفة هـزلـيـة راقـيـة تنـتـقـد الـعادات
وتـــهـــذب الـــنــفـــوس وتـــزيـل الـــهـــمــوم
والـكـروب بـلـبــاقه ورشـاقـة في الـتـفـكـة
والــتــســلــيــة دفــعــنــا الى انــشــاء هــذه
الــصـحــيـفــة الـتي نــقـدمــهـا بــ أيـدي
القراء الكـرام وستكـون عامالً قوياً في
تغـييـر العـقيـدة السـائده بـأن اجلرائد
الــهــزلــيـه لــيــست اال وســيــله لــنــهش
االعـــراض وهـــتك احلـــرمـــات ونـــبش
الـدفــائن وايـغــار الـصــدور ومن هـذه
ـقــالـة نـحــدد مـسـلـك هـذه اجلـريـدة ا
وســبــيــلــهــا ومــقــصــدهــا وهــدفــهــا
وخــــاصـــــة من الـــــلـــــوم في بـــــعض
اجلـرائـد البـغـداديه الـسـاخـره التي
كـانت وسيـلـة لـنهش االعـراض كـما
ـقــالـة االفـتـتـاحـيـة ويـصف تـقـول ا
جـريـدته بـأنهـا هـزلـيـة راقـيـة وكأن
هنالك هـزل راقي وهزل وضيع وما
نـعـلم ما هـو الـفـرق بـينـهـمـا وعرج

عــلى الـعــادات فـوصـف جـريــدته بـأنــهـا

شهـدت بـغداد سـنة  1923م صدور عدد
من اجلرائـد واجملالت منـها جـرائد بابل
والـبــدائع وجـحــا الـرومي وشـط الـعـرب
ــسـائي والــغـربــال ومـجالت والــعـراق ا
لـــــيـــــلـى واخلـــــزانه واحلــــــقـــــوق اذ من
ــشـهــورات في اجلـرائـد الــبـديـهــيـات وا
بشكل عام وجرائد تـلك الفترة في بغداد
خـاصــة أن تـكـون لــلـسـخـريه والــفـكـاهـة
والـهـزل والـظـرف واالزدراء الـذي يجـلب
الضـحك واالبتـسام بـاب من االبواب في
ــكن أليـة جـريـدة كل جـريــدة بـحـيث ال 
ـسائل ال بل كـثرت االستـغـناء عن هـذه ا
ــسـائل ـتــخـصــصــة بـهــذه ا اجلــرائــد ا
ــســائل بــحــيـث يــكــون عــرض جــمــيع ا
االجــتــمـاعــيـة والــسـيــاســيـة والــديـنــيـة
واالخالقـــــيــــة والـــــعـــــادات واالداريــــات
ــواضـيع احلــكـومــة بـأسـلــوب هـزلي وا
ضـاحك وهي حتــمل في طـيـاتــهـا الـنـقـد
لـــكـل مـــا تـــقـــدم ومن هـــذا الـــضـــرب من
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واذا كنـا نتـعـجب من اسم هذه اجلـريدة
ـاثل الـروائع دون وهـو الـبـدائـع الـذي 
أن يكون اسم هذه اجلـريدة العجائب أو
للغـرائب اذ ال يسـتقـيم اسم اجلريدة مع
مهمتها الهزلية الناقدة اللهم اال اذا كان
صــاحــبـــهــا يــقـــصــد بــأن مـــا يــقــدم في
اجلـريدة من الـبـدائع ولـكن ذلك تفـسـيراً
بـــعـــيـــدا لـــذا أهــــتـــمت هـــذه اجلـــريـــدة
ـواضـيع الــسـيـاســيـة واالقـتــصـاديـة بــا
واالجـتـمـاعــيـة وكـانت تـهـاجم االوضـاع
السلبية في اجملتمع وتدعو الى محاربة
ـــنــحـــرف الــذي درج عـــلــيه الــســـلــوك ا
الـبـعض واخـذت عـلى نـفـسـهـا أن تـكون
عيناً ترصد الظواهر االجتماعية فنراها
تـارة تـذهب الى مـقـاهي الـقـمـار وأخـرى
رقــيـبـاً عــلى الـعــمل الـبـلــدي وفي كل مـا
تــنــشـــره وتــقــدمه لـــلــقــار الـــنــصــائح

ـــة لـــذلك نـــطــلب ـــديـــنــة الـــقــد بــا
الـلتـوخي واتـخـاذ احليـطـة  واحلذر
ـــوصل ـــنـــاطق فـــرغم ان ا بـــتـــلـك ا
ـة اضـحت االن مـديـنـة مـدمرة الـقـد
بالـكامل لـكـنهـا على وشك ان تـمحى
بــكـــونــهـــا واقــعـــة عــلى بـــركــان من

سـيـكون مـدعـاة لـتـوطـيد دعـائم االخالق
وتــثــبـيت أركــانــهـا وتــرسـيـخ بـنــيـانــهـا
وسـوف تـصـدر اجلــريـدة الحـقـاً بـرسـوم
كـارتـونـيـة هـزلـيـة بـديـعـة مـضـحـكة ذات
مغاز أدبيـة ونكت نادرة وفكـاهات رقيقه
نـــداعب بـــهـــا اجلــمـــاعـــات واالفــراد مع
مـالحـظــة انــنـا اســتــبـدلــنــا الـكــثــيـر من
الـــكــــلـــمـــات والــــعـــبــــارات الـــتي وردت
بـاجلـريـدة كي تـسـتـقـيم مع مـسـتـلـزمات
الـلغـة والـكـتابـة اذ صـحـيح انـها هـزلـية
ولكن روح الـسخـرية والـضحك تـبدأ من
الـعـدد االول الذي كـان من الـالزم أن يتم
االعتناء به لغويا وواقعياً. ونظراً لكثرة
ــدد صـــدور أوامــر بـــتــعـــطل اجلـــريــده 
مختلـفه وبعد آخـر تعطيل لـها ومعاودة
االصــدار نــهــايــة ســنـة 1925م جنـد في
افـــتــتــاحــيــتـــهــا بــالــعــدد 128 أســبــاب
التـعطـيل ومعـاودة الصـدور حيث يـقول
قال االفتتاحي(في بالد كبالدنا حديثه ا
في كل شــأن من شــؤون احلـيــاة ومـرفق
من مـــرافق الــعـــمــران ال تــســـلم احلــريه
الـفـكـرين أحـيانـاً من صـدمـات تـصـدمـها
وعقـبات تـقف في طريـقهـا وهذه احلريه
الـــــفــــكـــــريــــة هي

شـعل الـوضاء الـذي تـسيـر عـلى نورة ا
األ وتمشي في ضيائه الشعوب ... 
أقفلت البدائع منذ بضعة أشهر وليست
هي باجلـريدة الـوحيـدة التي أقـفلت في
ســـبـــيل احلـــريـــة وفـي ســـبـــيل خـــدمـــة

الوطنية.
فـقـد قـوبـلت بـاالغالق خـمس مـرات ومـا
زادهـــا ذلـك اال ثـــبــــاتــــاً في خــــطـــتــــهـــا
واستـبسـاال في خدمـة الوطن وانـعطـافاً
عــلى بث مـــبــادئــهـــا الــعــالـــيــة)  وهــذه
ــســـاغـــات الـــتي أوردتـــهـــا اجلـــريــده ا
كــــــــــســبـب لــلــغــلق هي عــمــومــــــيــات
وليس االسباب احلـقيقيـة كأن حتدد لنا
قـال أو التـعـليق أو الـصورة  ومـا هو ا
ــقــصـود واالشــخـاص ــوضـوع ومن ا ا

اســـــــباب العالقة. 
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وقـد تـعـددت االبـواب الـثـابـتـة والـزوايـا
في اجلـريـدة مـنـهـا سـرور وأفـراح وآالم
وأحــــزان ولـــطـــائف الــــزمـــر ومن أبـــدع
البدائـع وشيخ (ادعيچ) وأبـو الشـمقمق
وصـــنــدوق عـــجـــائب الــفـــارس اجلــوال
وغمـزات ودغدغـات وغيـرها وخـصصت
اجلـــريــــدة ركـــنــــاً لالخــــبـــار من ســــفـــر
الــشـخـصــيـات الــسـيــاسـيـة
وظـف وعودتـها وتـعيـ ا
ونــقـلــهم ومـتــابـعــة جـوالت
بعض ذري اجلـاه وفكـاهات
مـــتــفـــرقــة ونـــوادر ســاخــرة
ولـكن كل ذلك لم يـكن دائـمـياً
ولم يـظــهـر الـكــارتـيـر الـرسم
في اجلريدة بسبب صعوبات
تـقــنـيـة عـلى مــا يـبـدو وخـلت
اجلـــــــريــــــــدة مـن الـــــــصـــــــور
الـفـوتغـرافـيـة وتبـقى مـيـزتـها
في طـــــغــــيـــــان روح الــــنـــــقــــد
والــســخــريــة عــلى جــمــيـع مـا
يــكـتـب فـيــهـا ولــكـنــهــا لم تـكن
تميزة عن  اجلرائد باجلريدة ا
ا أثقل عليها في تلك الفترة و
اســــلـــوب اخــــراجـــهــــا الـــذي ال
يــتــنــاسب مع اخــراج اجلــريــدة
وكذلك طغيان العـامية في لغتها
واضـيع بأسـماء وكثـرة توقـيع ا
وهـمـيـة مـسـتـعـارة لـكـنـهـا تـبـقى
جـــــــــــزءا مـن الـــــصـــــحــــــــــافــــة
الهـزلــــــــيـة البـغداديـة في العـهد
ــلـــكي ومن الــتـــراث الــصــحــفي ا

البــغدادي.

ـواد فــرق لــلــمــعـاجلــة اخلــاصــة بــا
تـفـجرات عـلى ان تـكون الـغريـبـة وا
ــنــطـقــة بــشـكل دائــمي فــقـوات في ا
ن قـامت بـواجـبـها عـلى الـتـحـريـر 
ـــــنـــــاطق ا وجـه وحـــــررت تـــــلك ا
ـنــطـقـة انــسـحـبت لــتـتـولـى  مـسك ا
قـوات الـشـرطـة الـتي اكـتفـت بنـصب
ــنـاطق نــقـاط لـهــا في مــداخل تـلك ا
مقارنـة بالـعوائل الـتي  توجهت الى
منـازلهـا في تلك االزقـة الضـيقة دون
ان تضع في حسـبانهـا ان هنالك من
يـتـربـص بـهـا من عـنـاصــر الـتـنـظـيم
رغم انـدحـارهم  من خالل وضع تـلك
ـتـفجـرة سواء الـعنـاصـر للـعـبوات ا
في  عبـوات النـفط البالسـتيـــــــــكية
عدنـية او غـيرها او برامـيل النفـط ا
من االمــور الــتي يــســتــوجـب احلـذر
مـــنـــهــا  واالبـــتـــعـــاد عـــنـــهـــا حلــ
ـعـاجلـة  لـغـرض حـــــــــضـور فــرق ا
الــتـاكـد من تــلك الـعــبـوات الـغــريـبـة
والــعــمل عــلى تــفــجــيـرهــا حتــســبـا

لوقوع حوادث). 
œ«u  b¹b%

فـــيــــمـــا طـــالب صـــفـــوان نـــاظم (من
اجلهـات ذات الصلـة والسيـما كوادر
الـبـيـئـة الـى الـقـيـام بـواجـبـاتـهـا من
ـــوجـــودة خـالل  قـــيـــاس االجـــواء ا
ـتـفـجـرة فضال عن ـواد  ا وحتـديد ا
ــا اســـتـــعــان بـــهــا امـــور اخـــرى ر
نطقة لكن التنظيم الذي اندحر من ا
تاثيراته ما زالت بـاقية  وتابع ناظم
ـواد شـديدة ـا  اخـفى التـنـظـيم ا ر
االنفـجار في اقـبيـة  في تلك الـبيوت

احلـادثــة  ماليـ الـنــاس في الـعـالم
جـــراء مــا حـــدث النــاس  تـــوجــهــوا
لـالصــطـــيــاف والــتـــمــتـع بــاالجــواء
الــربــيــعـيــة لــكــنـهـم لم يــعـودوا الى
منازلـهم على اثر غـرقهم بعـد ارتفاع
مـنـاسـيب ميـاه دجـلـة والـيـوم ايـضا
نــحـن عــلى وشك كـــارثــة انــســانــيــة
ة التي غابت وصل القـد اسمهـا  ا
عنها جهود اجلهات اخملتصة  جراء
غيابها عن التطهير التام  للكثير من
ـــتـــروكــة والـــتي ـــنـــازل ا االزقـــة وا
وضـــعت في  خــبـــايــاهــا الـــعــبــوات
بــطـــرق بــدائـــيــة من قـــبل عـــنــاصــر
الــتـنـظــيم الــذين اسـهــمـوا من خالل
تـلك الــطـرق بـتـاخــيـر زحف الـقـوات
ناطق احملررة من اجليش الى تلك ا
وايقـاع اكـبـر اخلسـائـر باالرواح  او
مـشـاغلـتـهم لـيـتم فـرار اكـبـر عدد من
تـــلـك الـــعــــنـــاصــــر). وتـــابـع حـــسن
يستـوجب ان (تتم عملـيات التـطهير
و ال تـتــاخـر كل تــلك الـفـتــرة  فـنـحن
عــلى وشك عــلى الــدخــول عــلى عـام
اخــر بـــعـــد عـــامـــ من الـــتـــحـــريــر
ـنــاطق عـلى حـالــهـا بـرغم وجـود وا
نـظـمات االنـسانـية جهـود من قـبل ا
ـقــابل هـنـالك عـوائل حتت لـكن في ا
طائل العوز واحلـاجة عادت الى تلك
ــنــاطق ولــديـهــا اطــفــال يـعــبــثـون ا
بــالـكــثــيـر من تــلك اخملــلـفــات).  امـا
زيـــدون جـــاسـم فـــقـــال  (التــــكـــتـــفي
ــطــالـــبــة بـــالــتــطـــهــيــر االهــالي بـــا
والتنـظيف رغم انـها تـقوم بواجـبها
في هذا الشـان لكن يسـتوجب وجود

ـتـفـجرات الـتي يـعـتـقـد انه يـتـطلب ا
جهـد عقـدين من الـزمن للـقضـاء على
تـلك الــعـبـوات الـتـي  وضـعـهـا من
قبل التنـظيم. فيمـا قال سامي جاسم
ـوضـوعــة ورغم انـهـا ان الـعــبـوات ا
كـامــنـة  فـانـهـا التــعـد بـالـشيء الـذي
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-1-
العراق موطنُ اإلبداع  ومنجمُ االبتكـارات الفريدة  والغنيُّ بالعباقرة
ـراجع ورجـال الـفـكر ـوهـوب الـعـمـالقـة من الـفـقـهاء وا واألفـذاذ وبـا

يادين . عرفة في شتى احلقول وا واألدب والثقافة وا
ــتــتــبــعـ وتــاريــخه الــعــريق هــذا مــعــروف لـدى عــامــة الــبــاحــثـ وا

نشغل بالتاريخ احلضاري للشعوب . وا
-2-

ضمار هو تواصل احللقات ب أبنائه ضيئة في هذا ا وأبرز النقاط ا
جـيالً بـعـد جـيـل في اجلـوانب الـتـجـديـديـة واإلبـداعـيـة  وهـذا مـا بوأه
ـسـتـوى االقـلـيـمي ـرمـوقـة العــلى ا الـصـدارة وجـعـله يـحــتل مـكـانـته ا

ستوى الدولي . فحسب بل حتى على ا
?

وكـاتب الـسـطور مـفـتـون بحبّ وطـنه وأهـله  وشـديد االعـتـزاز بـالروح
الـسـاميـة واالخالق الـعـــاليـة الـتي يتـمـتع بـهــا الـعـراقيـون عـامة وذوو

الفضل منهم خاصة .
ومن هـنــا فـنـحـن نـواصـــل الـكــتـابــة عن مـظــــاهــر األصـالــة والـنـــبل
والـتـألق والـسـمو الـعـراقي الـذاتي ونـنـتـهز الـفـرص لـلـحديـث عــن تلك
ـواقف الـنـاصـعـة واأليـادي الـبـيـضــاء الـدالـة عـلى عـمق انـسـانـيـتـهم ا

وطِيبتهم ...
-4-

ـقالة عن الـفتى العـراقي الواعد (عـلي حازم) الذي وحديثـنا في هذا ا
ولكنـه جنح في اكتشافه طـريقة جديدة لم يكمل بَـعْدُ دراسته الثـانوية 

ياه عبر استخدام (نوى التمر) . لتنقية ا
-5-

ولقد عَرَضَ ما توصل اليه في هذا الباب على جلنةٍ بحثيّةٍ متخصصةٍ
فأعُجبت به .

وصدر بيان من وزارة التربية في هذ الشأن .
-6-

ـلوّثـات األخرى وبـطريقـةٍ سهـلة  بـعيدة عادن وا يـاه من ا ان تنـقيـة ا
عن التـكـالـيف الـبـاهـضـة  هي خـدمـة انسـانـيـة كـبـرى ال يـخـتص بـها
ـيـاه الـعـراق وحـده بل تـشـمل كل األقـطـار لِـوُجـودِ نـسـبـة كـبـيـرة من ا

ليست نقية في العديد من الدول .
-7-

ولقـد قُلّـد ( علي حـازم) وسام االبـداع وشُجّع عـلى السـعي للـحصول
يا . على براءة األختراع محليا وعا

-8-
ـوهوب سـيـغادر الـوطن مـتجـها الـى (نيـويورك) خالل ان هـذا الفـتى ا
بـياد بعد هذه االيـام ليقدّم بـحثه الى منـظمة غـينيس انـترناشيـونال أو

وافقة على عرضه . أنْ أُبلغَ با
-9-

ـبتكريـن يحفر الـعراق اسمه في وبهذا الـفتى النـاهض وأضرابه من ا
ذاكرة العالم كلّه .

نـــسأله تعالى أنْ يـــصون الـــعراق مـــن كـــل
ســـــوء وان يــــكـــــتب لـه والهـــــــلـه الــــنـــــصـــــــر

والـــسؤدد .

ثالن جـيل من تـعة اخـتلسـتهـا مصـادفة ب زمـيلـ  في حواريـة 
الصحافة  قال األكبر : (صحيح كانت دكتاتورية وكنا نخشى النظام
والرقـيب وكنـا نكـتب في ظل اجتاه واحـد يكـاد يحـتكـر ويخـتزل الـفكر
فيه  اال ان الصحفي أيام زمـان كان له وقع واحترام جم في اجملتمع
ؤسسـاتي عامة  فـمن يشـار له بانه صحـفي  يقابل وكذا األوسـاط ا
ـتيسرة) تاحة وا عـيشيـة (ا بالتـرحاب واالحترام فـضال عن امورهم ا
مقارنة ووفـقا لظروف ذاك الـوقت) .. فيما قـال األصغر : (منذ 2003
حـتى اليـوم تـغيـر احلـال واتيح لـنا قـدر اكـبر من احلـريـة في تنـاول ما
نريد ونـعمل بأكثـر من مؤسسة صـحفية  اال ان اغـلبنا بال رواتب وال
ؤسـسات الـصحـفية مكـافأت  وال قـطع راض وال أي معـيل من قـبل ا
او الدولـة  فقد وزعت احلـكومـة الى صحفـيي احملافـظات قطع أراض
نحة السنوية البالغة جيدة فيما حجبت عن صحفيي بغداد  كما ان ا
سـبـع دوالراً شـهـريا قـد مـنعت مـنـذ خمـس سنـوات في وقت أغـلقت
اغـلب الصـحف ومن صـمدت مـنـها بـوجه االزمـة قلـصت عـدد العـا

الى دون النصف وخفضت رواتبهم والباقي يكتبون باجملان).
ناسبـة عيد الـصحافة الـعراقية تنـبي في نادي الصيـد و على قاعـة ا
حاضر األستاذ الدكتـور احمد عبد اجمليد مـسلطا الضوء على الواقع
الصـحـفي ومعـانـاة الصـحـافة الـورقـية وال سـيـما بـالـنسـبـة للـمـستـقـلة
ـبـيــعـات  جـراء الـتـغـيـرات االنـتـرنـيت ـعـتـمـدة عـلى وارد اإلعالن وا ا
والتواصل والتـقنيات احلـديثة  التي برغم مـا قيل عن اثارها الـسلبية
اال ان الـدكـتور عـبـد اجملـيد اصـر عـلى قـوة وقدرة الـصـحـافة الـورقـية
ـعوقـات الـتي حتتـاج الى خطـط وأنظـمة وقـوان عـلى البـقـاء وحتدي ا
ودعم حـكــومي وتـوجه صـحــافي  عـام لـلــحـفـاظ عـلــيـهـا ومـســاعـدتـهـا
لـتــخـطي االزمــة .. وقـد تــعـمق عــبـد اجملــيـد في شــرح تـفــاصـيل روح
الصحافة .. فقال باسما مستبطنا األلم : (ان الصحفي متزوج مرت
مـرة زوجـته ام عـيــاله .. وأخـرى مـهـنـة الــصـحـفـة الـتي تــشـاركه بـيـته

وعياله وزوجته ونفسه وحاله وماله ..) .
في مـداخلـة مـقتـضـبة قـلت  : (ان الصـحـافة حتـمل مـعنـ األول عام
ـوت وال ويـعـنـي صـوت الـقــوى اجملـتـمــعـيـة بــكل أنـواعـهــا  وهـذا ال 
يــتـراجع وال يـسـتـسـلـم النه اهم أسـلـحـتـهم فـي حتـقـيق أهـدافـهم وهي
كن لـها ان تـبدل اسـاليب الـطرح  ووسـائله لـكنـها ال تـموت صـحافـة 
ابـدا . اما الـصـحافـة الـورقيـة فقـد كـانت نتـاج عـمل تقـني مـر علـيه ما
يقـارب اربـعـمـائـة سـنة  فـيـمـا سـيـكـون نتـاج تـقـني اخـر فـرض واقـعا
صحـفيـا جديـدا قد تـتبـدل فيه وسـائل الطـرح والعرض والـتواصل في
األدوات واألساليب  لكنه يبق محصور باهل الفكر والثقافة من حملة

القلم فيه) .
في النـدوة التي ادارها األسـتاذ حـامد اجلبـوري باقـتدار وحس وطني

عال مغمس بالدعاء للعراق والعرقي  قال احدهم .: 
ان نسبة طبع الصحف قبل 2003 بلغت مليونـاً وثالثمائة الف نسخة
ا يؤشـر خطورة االزمة التي وهو رقم مهول مـقارنة بصحـف اليوم  
ـفـروض على تـطـلبـات ا تـعـيـشهـا الـصـحافـة الـورقـية الـيـوم وما هـي ا
ـعــنـيـة ان تــسـعى مـن خاللـهـا لــلـحــفـاظ عـلـى هـذه الـقــيـمـة اجلـهــات ا

التاريخية والقوة اجملتمعية واالدات الثقافة األهم .. 
لـيس فـقـط من اجل حـمـايـة ورق الـصـحـافـة فـحـسب  بل يـجب إعـادة
ؤســـــسات الـصحـفـــــية وتـــوفيـر سبل الـنظـر بتـعـريف الصـحفـي وا
احلـريـة واالســتـقاللـيـة وظـروف الـعـيــــــش الـكـر اذا مـا اردنـــــا ان

ـــــــــقـراطـيـة حـقــــــيـقـيـة قادرة عـلى نـبـني بـيـئـة د
ــواطن الـعــراقي بـعــيـدا عن إعــادة بـنــاء الـوطن وا
امــراض الـعـصــر الـتي رســخـــــــت وآن لـنـا ان

نزيحها الى االبـــد .. 
والله ولي التوفيق !!

يــذكـر مـع بـروز احلــســرات الـســامـة
وانتـشار العـقارب والـثعابـ نـــظرا
ـنـاطق اضحـت متــروكة الن بـعض ا
ومهجورة واضحت بـيـئة مناســـــبة
النــــتــــشــــار مــــثـل تــــلك احلــــشــــرات

واحليوانات السامة في محيطها).
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تـابـعت مـالكـات وزارة الـزراعـة ومن
ــتـابــعـة خالل دائــرة الــتـخــطــيط وا
عـــمـــلــــيـــة احلـــصـــاد والــــتـــســـويق
حملصولي احلنطة والشعير للموسم

الزراعي احلالي في احملافظة . 
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
 (االطالع على سير العمل اجلاري
لعملية احلصـاد والتسويق للوقوف
شاكل التي تواجه عوقـات وا على ا
زارعـ لـضـمـان جناح الـفالحـ وا
اخلــطــة الـزراعــيــة وحتـقــيق الــغــلـة
اإلنـتــاجـيـة كــمـاً ونـوعـاً . كــمـا تـمت
زيارة شعبتي القيارة األولى وحمام
العليل الزراعـيت وساحات استالم

سوق). احملصول ا
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وأعــلـنت مــديـريــة زراعــة كـربالء عن
ــبـاشـرة بـتــنـفـيــذ حـمـلـة مــكـافـحـة ا
حشرة عـنكبـوت الغبار الـتي تصيب
أشـــجــار الــنـــــــــخــيـل في بــســاتــ
احملـافظـة لـلـمـوسم الـزراعي احلالي
ـالكات2019 . واضـاف الـبـيان (ان ا
ــديـــريــة الــفـــنــيـــة اخملــتـــصـــة في ا
وبــــالــــتــــعـــــاون مع دائــــرة وقــــايــــة
ـزروعــات بـاشـرت بــتـنـفـيــذ حـمـلـة ا
كـافحـة اجملانـية حلـشرة عـنكـبوت ا
الـــغـــبـــار عـــلـى أشـــجـــار الـــنـــخـــيل
وبــــاســــتــــخــــدام وتــــوزيع مــــبــــيــــد
(ماتركسـ بالص) ومن منشأ عالي
ـكـافـحـة إذ شــمـلت حـمـلــة ا اجلـودة

شــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــب زراعــــــــــــــــــــــــــــــــــة
واجلـــدول وعــــون (احلــــســـيــــنــــيــــة
ركز وا والـهندية واخليرات الغربي
وع التمر). داعيا أصحاب بسات
النخـيل إلى مراقـبة األشـجار للـتأكد
من عـــدم وجـــود اإلصــابـــة واتـــخــاذ
الـتـدابـيـر الـوقـائـيـة الالزمـة لـغـرض
احلـد من هـذه احلـشـرة التـي تسـبب
خـســائـر اقـتـصــاديـة كـبـيــرة لـقـطـاع

النخيل في احملافظة).

وأعـــلــنت شــركــة مـــا بــ الــنــهــرين
ـباشرة بتـجهيز العامة لـلبذور عن ا
ـسـتـوردة حـبــوب الـذرة الـصـفــراء ا
ـربي الـدواجن واألسـماك ـدعـومـة  ا
في احملــافــظـات كــافـة اســتــنـادا إلى
تـــوجــيــهــات وزيـــر الــزراعــة صــالح

احلسني. 
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
بـاشرة بتـجهيـز حبوب الذرة تمت ا
ـدعـومـة عن ـسـتــوردة ا الـصــفـراء ا

طريق مـعـامل إنتـاج الـذرة الصـفراء
ـــتــواجـــدة في احملـــافــظـــات كــافــة ا
وبنـفس سـعر جتـهيـز الـذرة احمللـية
البالغ 280 ألف دينـار للـطن الواحد
ــئـة وبــنـســبـة جتــهــيـز تــبـلغ 50 بـا

للمحلية و(%50) للمستوردة. 
ـشـمـولـ بـالـصرف ـربـ ا داعـيـا ا
إلى مراجـعـة معـامل الـذرة الصـفراء
نتشرة في احملافـظات كافة بأسرع ا
ـــكـن الســــتالم حــــصـــصــــهم وقـت 
وتـأتي هـذه اخلطـوة لـغرض قـررة ا
ـربـ ودعم قطـاع الـثروة تـشجـيع ا

احليوانية في البلد.
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واعـلـنت مــديـريـة زراعـة نـيـنـوى عن
ــراكـــز الســتالم افـــتــتــاح عـــدد من ا
مــحـصــول الــشـعــيــر في احملـافــظـة.
حيث سـيـكون اسـتالم احملـصول من
قبل الـشركة الـعراقـية النتـاج البذور
في اكــثــر من 20 مــوقــعــا مــوزع في
امــا شـركـة مـابـ عـمــوم احملـافـظـة 
النـهـرين فقـامت بـافتـتاح  11موقـعا
مــوزعــة عــلى االقــضــيــة والـنــواحي
وذلك لـوصـول احملـصول الـى مواقع
االسـتالم بـكل سـهـولة وسـالسة وان
ــواقع تــسـيــر وفق خــطـة افــتــتـاح ا
مــنـظــمـة ومــسـيــرة الجنـاح عــمـلــيـة
وكـشف بـيان الـتـسويق بـاحملـافـظـة 
تـلـقــته (الـزمـان) امس عـن الـكـمـيـات
ـتوقـعـة لهـذا احملـصول واكـد انـها ا
تبلغ حوالي  مليـونا واربعمائة الف

طن .وتـواصل مـديـريـة زراعـة بـغداد
الــرصـافـة عــمـلــيـة مـتــابـعــة حـصـاد
مـــحــصــولي احلــنــطــة والــشـــــعــيــر
لـلـموسـم الزراعـي احلالي 2019 في

احملـــافــظــة. اذ بـــلغ اجــمـــالي مــا 
حــصــاده وتــســويــقه خـالل الــشــهـر
ــــاضي  18687طــــنــــا حملــــصــــول ا
احلنطة من اجـمالي مساحة 20406
و 1340طــــنــــا حملــــصــــول ـــات دو
الـشعـيـر من اجـمالي مـسـاحة 2876

ا.  دو
حـيث  تشـكـيل جلـنة مـخـتـصة من
قـــسم االنــتـــاج الــنـــبــاتي والـــشــعب

الـزراعـيـة اخملـتلـفـة لـغـرض مـتـابـعة
عــمـــلــيـــات احلــصـــاد والـــتــنـــســيق
ــتــابــعـــة مع الــســايـــلــوات عــنــد وا
استالمها حملـصول احلنطة من اجل
الــتـأكـد مـن سالمـتــهـا ومـطــابـقــتـهـا
لـلـشـروط الالزمـة لـعـمـلـيـة الـتخـزين
اذ بـلـغت الـكـمـيات بـطـريـقـة سلـيـمـة
سـتلـمة من مـحصـول احلنـطة الى ا
ســايــلــوات وزارة الــتــجــارة 17387

و1340 طنا. طنا
واضــاف الـبــيـان ان مــديـريــة زراعـة
ــكــافــحـة نـيــنــوى انــتــهت حــمــلــة ا
اجملـــانــيــة حلـــشــرة الــســـونــة الــتي
تـصـيب مـحصـول احلـنـطـة لـلـموسم
الـــــــــــــزراعــي احلـــــــــــــالـي 2019 في

احملافظة. 
ـــســــاحـــة الـــتي  حـــيث بـــلــــغت ا
مــكــافــحــتــهــا مـن حــقــول احلــنــطــة
ا شـمـلت شـعب زراعة 195041 دو
الشيخان وانة فـايدة القوش تلكيف
وباستخدام وتـوزيع مبيدات خاصة
ـكــافـحــة ومن مـنــاشىء رصـيــنـة بــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــــــــــــ
مـيـكـا سـيـبــيـكس تـريـبـون ديـسـيـس
الـفــاسـ وبـاسـتـعـمـال اجـهـزة الـفـا

اذ  ـايكـرونيـر واالكروتيك الرش ا
ـديـريـة تـشـكـيل فـرق مـخـتـصـة في ا
والــشــعب الــزراعــيــة الـتــابــعــة لــهـا
لـــغــــرض الـــبـــحـث والـــتــــحـــري عن
ـبــيــدات بــشـكل احلــشــرة وتـوزيـع ا
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كـــتب احــد الـــنــاشـــطــ في الـــعــمل
ــدني صــفـحــته الـشــخــصـيــة عـلى ا
شبكـة التـواصل االجتمـاعي (الفيس
بـوك) انه اثـناء عـمل  مـنـظـمـة ال يو
ـوصل ــكــاوي بــا ان  في مــنــطــقـة ا
ـة  الـعــثـور عـلـى  عـبـوتـ الـقــد
مفـخخـت   مـعاجلـتهم  من خالل
ـعاجلـة بـعـد االتـصـال بهم اال فـرق ا
ان صـــــوت تـفــجـيــرهم كـان شــديـدا
دون وقــــــوع حـوادث تــــــذكـر جـراء

ذلك ..
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ـدينـة قبل نحـو اكثر ورغم حترير  ا
وصل من عام اال ان  مناطق من ا
ـة مـازالت بـعـيـدة عن تـطـهـير الـقـد
اروقــتــهــا  من االف الــعــبـوات الــتي
تـركـهـا تـنــظـيم داعش  لـكي يـواصل
رسـالـته االنـتـقـامـيـة  بـعـد دحـره في
دينة  ويتساءل االهالي عن جدوى ا
التـحريـر  في ظل بقـاء تلك الـعبوات
ــوضــوعــة بـطــرق بــدائــيـة كــامــنـة ا
ن تنتظر  االبرياء السيما االطفال 
عادوا اهـالـيهم لـلمـنـطقـة  فضال عن
وجــود احلـشــرات الــسـامــة بــعـد ان
ــنـطــقــة وبــقـيت عــاث اخلــراب في ا
عــصــيــة عن الــتــطــهــيــر  وتــنـظــيف
جــوانــبــهــا من اخملــلــفــات الــبــيــئــة
االخـرى .. ويــقــول حـامــد حـسن  ان
ــــوصل شـــهــــدت في  شـــهـــر اذار (ا
اضي اكبـر هزة انسـانية من خالل ا
ــئـات من الــنـســوة واالطـفـال غـرق ا
عـلى اثــر غـرق الـعـبــارة  فـهـزت تـلك

سـتــنـتـقـد الــعـادات هـكـذا بــشـكل مـطـلق
شــامل ال يـفــرق بــ الـعــادات احلـســنـة
والعادات القبيحة التي ستكون موضعاً
قال االفـتتاحي الى أكثر للنقـد ويذهب ا
من ذلك عندما يقـول ان اجلريدة ستكون
عامال قـوياً في تـغييـر العـقيـدة وال نعلم
هل ان الـــعـــقــــيـــدة مـــقـــصــــــــــود بـــهـــا
الديــــــــنيـة أم االخالقيـة أم االجتـماعـية
ــقــالـة وفي جــمــيـع االحــوال يــبــدو ان ا
االفـــتــتـــاحـــيـــة دلـــلت عـــــــلى بـــســـاطــة
وتواضع مـفهـوم وثقـافة الـعامـل بـهذه
اجلــريـدة. وفـي حتـديــد خــطـة اجلــريـدة
نـــرى الــــعـــدد االول يـــقــــول بـــأنــــهم في
اجلريدة سـينشـرون كل ما يفـيد ويسلي
ويهذب وينـشط وسوف لن يكتـفى بنشر
مـــا جتـــود بـه قــرائـح كـــتـــاب اجلـــريــده
ا ـواضـيع الـهزلـيـة وا والـفضالء في ا
ذكر  بأنهم في اجلريدة سوف يقتبسون
كل مـــا رق من الــلـــطــائف واالنـــتــقــادات
ـغزى الـتي تـنشـرها الـصحف الدقـيـقة ا
ـعــروفـة في عـالم الــصـحـافـة الـهــزلـيـة ا
س االخالق بل الـــعـــربــيـــة اذا كـــان ال 

الـــــــــــــــذي
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