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b¼UA…∫ مزارعون خالل مشاهدة حقلية في كركوك
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ـــــرضـى وســـــتــــــعـــــمـل بـــــكل الـى ا
اديـة واللوجـتسية من االمكانـيات ا
اجل اقـــامـــة هــــذه الـــعـــنـــايـــات في
ـسـتـشـفـيـات) ,داعـيـا الى (اهـمـيـة ا
وضع ســــيـــاقــــات عـــمل اخلــــاصـــة
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واقف على خـالف ما يعـتاده الكـثيرون من تـأجيل الثـناء والتـقدير ألصـحاب ا
النـبيـلة واألعمـال األصيلـة  الى مرحـلة انتـهاء حيـاتهم - وهم آنـذاك في حُفرٍ
ضيّـقـة مـظلـمـة حتت أطبـاق الـثرى ال يـرون وال يـسـمعـون مـا يدور ومـا يـجري
روءات والهمم العالية في فوقهم  –أُصِرُّ على ضرورة التصدي لتكر ذوي ا
حـيـاتـهم وقـبل انـتـقـالـهم الـى العـالـم األخـر  لـيـشـهـدوا بأعـيـنـهـم  ويـسـمـعوا
ا يستـحقونه من ثناء وتثمـ لِمَا أجنزوه من أعمال باهرة  بآذانـهم  شيئا 

وما قاموا به من مساعٍ محمودة مشكورة ...
انك اذا حـرمتَ ابنتكَ من كلماتِ احلنان  ولم تتفاعل بايجابية مع ما قامت به
من مبـادرات طيّبـة كشَفَتْ عن نـبلها وأخالقـها الرفـيعة تكـون قد غمـطت حقها

في التكر والتقدير .
ترع بالرواء ..!! وأبقيت ظمأها الى الكأس ا

وال ينـفعهـا بعد ذلك أن تنـفق االموال الضـخمة في مراسم الـعزاء علـيها حتى
كأنك تنتظر مَوْتَها لتُظهر عواطِفَك نحوها ..!!

ما أبشع هذه العادة  وما أمرّها وأفتكها وقعاً في النفوس ...
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انّ هـناك من الـلـؤمـاء مَنْ يُـضـيقُ صـدراً اذا سـمعك تـمـتـدح غَـيْـرَهُ حتـى كأنّك
بذلك تسيء اليه ..!! 

ولكنّ وجود مرضى النفوس مِنْ اصحاب العُقَد النفسية  ال ينبغي أنْ يجعلك
مـصــابـاً بـداء الـنــكـوص عن أداء مـا تـقــتـضـيه أصــولَ الـتـعـامالت االنــسـانـيـة

واحلضارية
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ـواقف الـعراقـيـ الـنـابـضـة باالخالص ومن هـنا فـقـد اعـتـدتُ عـلى االشـادة 
والـوطنيـة واحلرص عـلى الصـالح العـام سواء كـانوا من الـرجال أو الـنساء 
وان لم تربـطـني بـهم مـعرفـة أو عالقـة خاصـة ويـكـفي أنهم عـراقـيـون يعـبـقون

ميزة احلبيبة ... بشذا العراق ونكهته ا
وباألمس الـقريب كـتبـنا مـقاالً عـنوانه (الـطبـيبـة العـظيـمة) ونـشرناه فـي جريدة
(الزمـان) فكان سببا في تـوجّه هيئة رئاسة مجـلس النواب العراقي الى تكر
ا قـامت به من موقف شـجاع نـبيل في انـقاذ بعض الـدكتورة ( أسـيل أحمـد) 
االطفـال اخلدّج الراقدين في ردهـة شبّ فيها احلريـق في مستشفى الـكاظمية

.
واليـوم أكتب عن سيـدة عراقيـة نبيلـة أخرى تعـيش في البصـرة  وكانت تعمل
ـركـزيـة انـها الـسـيـدة ( عـالـيـة مـحـمـد) الـذي طلـبت من في مـكـتـبه الـبـصـرة ا
ـذكـورة عـام 2003 ـكـتـبـة ا الـقـوات الــعـسـكـريـة الـعـراقـيـة الـتـي دخـلت الى ا
لتـنصب مضـاداتِ الطـائرات فوق سـطحهـا  أنْ تَنقلَ الـكتب الثـمينـة والوثائق
ـكتـبة الى بـيـتِهـا حفـاظا عـلـيهـا وصيـانة لـها من واخملطـوطات الـتي ضمّـتْـها ا
بـنى باألضـرار ... ولكنّ طـلـبهـا جُوبِهَ بـالرفض ... فـماذا الـدمار اذا أُصِـيبَ ا

صنعت ?
انها لم تستسلم ...

ولم تترك احلبل على الغارب 
كتبة . وجودة في ا ولم يُثْنِها ذلك من انفاذ عزمها على إنقاذ النفائس ا

كتبة لتحمل دُفعةً من تلك الكتب بعدَ دُفعة حتى انهـا بدأت بالتسلل ليال الى ا
ـكـتـبة ّ لهـا مـا أرادت .ولـقـد كانت مـخـاوفـهـا في مـحلّـهـا اذ تـعـرّض مبـنى ا
ـكــتــبـة ــركـزيــة في الــبــصـرة الى حــريق مــروّع احــتـرقت مــعه مــوجــودات ا ا

بالكامل..
ـكتـبة ولـكنّ السـيدة (عـاليـة) التـي كانت قـد نقـلت ثالث الف كـتاب احتـرقت ا
ـكـتبـة الى بـيـتـها أمـنّت سالمـةَ هـذه الـثـروةِ العـلـمـية ومـخـطـوطـة ووثيـقـة من ا

الوطنية من االحتراق .
باركة في احلفاظ على النفائس على جهودها ا فالـيها التحية والشكر والثناء 
والذخائر التراثية  وانها أصبحت (القدوة) في مضمار رهافة احلس الوطني

شاق من أجل الصالح العام ... تاعب وا  وحتمّل ا
انها تستحق الترقية الوظيفية ..

ي خاص تُـسلّط فـيه األضواء على جـهودها وتسـتحق أنْ يـقام لهـا حفل تـكر
احلميدة 

ــكـتـبـات الـعـامـة فـي مـحـافـظـة الـبـصـرة وتـسـتــحق ايـضـاً أنْ تُـسـمّى احـدى ا
بـاسـمـهـا  البـل تـسـتـحق أنْ يُـسـمّى جـنـاح اخملـطـوطـات والـوثـائق في مـكـتـبـة

ركزية باسمها لِمَا بذلته من جهود مخلصة للحفاظ عليها ... البصرة ا
انّ الـعراق ال يُـخـشى عـلـيه مع وجـود هـذه الـروح الوطـنـيـة الـعـالـية واالخالق

ساعي الوضيئة اخليّرة . السامية وا
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وقـد كتبتْ ( جنـيت ونيتر)  –وهي كـاتبة انكـليزية- عن الـسيدة (عالـية محمد)
كتـاباً أعدّته لالطفال خـاصة ليستلـهموا منها روح اإلقـدام والشجاعة  ولكي

ينمو احلس الوطني عندهم .
ثم انّ هـذا ( الكـتـاب) حتـوّل الى (مسـرحـيـة) تُعـرض هـنا وهـنـاك من مـسارح

العالم ...
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وهـكذا دخلت السيـدة (عالية مـحمد) التاريخ من خالل
صــنـيــعـهـا اجملــيـد  وأدخــلت مـعــهـا الــروح الـعــراقـيـة

تأججه بالشهامة والوطنية واالخالص . ا

ؤسسـات بعد ان خضـعت اغلبهـا الصحاب القوة لقـد تمكن الفسـاد من اغلب ا
بـعـنــاويـنـهم اخملـتـلــفـة او الـتي يـتـسـتــرون خـلـفـهـا ذلك مـا اصــبح يـتـحـدث عـنه
ؤسسات من احلس العـراقيون في كل مكان علنا  وهو ال يعني اطالقا افراغ ا
ـؤسسات تـقع حتت قبضة شكلـة تكمن بـكون اغلب ا سؤول  . لـكن ا الوطـني ا
هنية او الوطـنية .. فان القوة الـتي يحكم ويتحكم عاييـر ا متنـفذين خارج نص ا
بها ويـتخفى ويـتنكر ويـتستـر بجلـبابها الـبعض سواء بـعنوان ديـني ام عشائري
عيار النفاذة ام حزبي ام أي مـصدر من مصادر القوة في عراقنـا اجلديد هي ا
ـا يـجعـله خـارج نص الـقـانـون وبـعيـدا عن الـرقـابـة واحلـساب وان واحلـكـام . 
اكـتـشف بعـد سـنـوات الفـسـاد والهـدم  وخـراب مالـطـا  فـانه يعـاقب مع إيـقاف
وقع كان بعيد عن اع الناس حتى تنسى  فضيحته ليعود  التنـفيذ ثم يع 

اعلى .. وعلى (هذا اللحن ما ظل وزن).
شكـا احدهم قـائال : (وضعت سـلـفتي الـتي اقتـرضهـا في مصـرف جتاري كـما
فــرض عـلي ذلك وبــعـد خـمــسـة اشـهــر ذهـبت الســحـبـهــا لـكــني فـوجـئـت بـقـطع
خمـسمـائة الـف دينـار منـها  دون أي عـذر او وصل رسـمي وحيـنمـا سالت عن

لف .  ذاك قالوا له (فوائد .... !!!) واغلق ا
ثم بكى اخـر قائال : (انـا موظف بـخدمـة أربعـ سنـة واستـلفت خـمسـ ملـيون
ـبلغ بدمـوع الع والـصبر  ثم لشـراء بيت ستـ متر  وقـد تقاعـدت وسددت ا
اخذت أسدد الـفوائد البالغة خـمسة وعشرين مليون ديـنار ? علما ان البيت نزل
ـصــيـبــة الـكــبـرى انـهم ســعـره الى دون هــذا الـرقم ولم يــعـد يــشـتـريـه احـد .. ا
ا كـانت عـليـه .. وهذا يـعـني انني ابـلـغـوني ان الفـوائـد زادت وأصبـحت اكـثـر 

ا حتى القبر . سابقى العمر كله ادفع لهم .. ور
ـقـام في بـيت سـماحـة الـسـيـد حـسـ مـحـمـد هادي كـنت في مـجـلس الـصـدر ا
صارف تقـاعد من ا الصـدر حينمـا اعتلى منـبره األستـاذ عبد الهـادي صادق ا
صارف آنذاك بـدرجة مدير عام فقـال: (تعينت عام  1969بـصفة كاتب الحد  ا
تبادلة ب وذجا محترما يحظى بالثقة ا صرفي العراقي ا  وقد كان الـنظام ا
ـوظفـ والـتزامـهم وشيـاكتـهم وثـقافـتهم ؤسـسة  فـضال عن امـانة ا الـزبـون وا
العالـية وسـمعتـهم احلسـنة وعمـلت خمـس عامـا حتى بـلغت درجة مـدير عام 
صرفي من سـوء حاليا حيث اصـبح اغلب موظفيه وقد سـاءني ما بلغه نظـامنا ا
ـنفعة  ـهنيـة للخدمـة اجملتمع والـتبادل ا صيارفـة وليس مصـرفي ال يـعملون 
بل همـهم االرباح بـكل وسيـلة لـدرجة لم تـعد الـثقة عـلى ما كـانت علـيه ولم تامن
الـنـاس ان تـضع أمــوالـهـا  مع كل الــتـطـورات الـتــقـنـيـة واالجــهـزة الـتي دخـلت

اخلدمة وامور أخرى عديدة حتسنت لم تكن متوفرة في السبعينات وقبلها). 
بعـد ان انهى اجلزء األول مـن محاضـرته تعالى هـمس احلاضرين: (ان الـفساد
ليـست له هويـة او عشـيرة او مـذهب مـع والـفاسـدون ال يهـمهم سـوى بطـونهم
ـواطن .. وقد تـغلغـلوا وتـسلطـنوا امـام انظار وفروجـهم وليهـدم الوطن ولـيهزم ا
سـؤول والناس التي تعـرفهم وتعرف ماضـيهم وحاضرهم  لكـنهم متسترون ا

محتمون بعناوين معينة .. وقد آن االوان الصحاب القرار ان
يـتـحـملـوا مـسـؤوليـة كـشـفهم وفـضـحـهم او يتـحـمـلون وزر
افـعــالـهم وكـانــهم شـركـاء مــعـهم .. والـلـه اعـلم بـهم ومن
ورائهم وسـ اخللق قـادرة على التـغيـير وحتـما سـتكون
مزابل الـتـاريخ مصـيـرهم وقبـعهم األسـود ان لم يـتعـظوا

ولو متاخرا) .
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جنح فـريق طـبي بجـراحـة االمراض
النـسـائـيـة والـتولـيـد في مـسـتـشفى
بغداد الـتعلـيمي ضمن مـدينة الطب
ريضة تبلغ يزة  من اجراء عملية 
من العـمر  15سنـة تعـاني من ورما
كـبيـرا في بطـنـها. وقـال بيـان تلـقته
(الزمـان) امس ان (مريـضة تـبلغ من
العمر  15عاما تعـاني من ورم كبير
في البـطن وبـعد اجـراء الفـحوصات
بيض  تشخيص وجود ورم في ا
بـحجم كـبـير) ,واضـاف انه (اجريت
عـمــلـيــة فـتح الـبــطن االسـتــكـشـافي
واسـتــئـصــال الـورم  الــذي يـزن 10
كيـلوغرام) ,مشيـرا الى ان (العمـلية
ـريـضة تـتـماثل تـكـللـت بالـنـجاح وا

للشفاء). 
 U b)« l «Ë

واوعز مديـر عام مديـنة الطب حسن
ضـاعفـة اجلهود مـحمـد التـميـمي 
مـن اجل االرتــقــاء بــواقع اخلــدمـات
الــفـنــدقــيـة . وقــال الـتــمــيـمي خالل
تــرؤسه اجـــتــمـــاعـــاً مــوســـعــاً ضم
ـــــعــــاونــــ االداريـــــ لــــعــــمــــوم ا
مـستـشفيـات ومراكـز اجملمع الـطبي
ـعوقـات التي ان (االجـتمـاع ناقش ا
تــعــتــرض ســـيــر الــعـــمل واوعــزنــا
بتذليلها وتبسيط االجراءات لتقد
خـدمـات فـنـدقـيــة مـثـالـيـة لـلـمـرضى
الكـات وعـلى مـدار الـوقت). قـامت ا
الــطـــبــيـــة و الــعـالجــيـــة في وحــدة
الــعالج الــطــبــيــعي في مــســتـشــفى
مـحمـد باقـر احلـكيم الـتابـعة لـدائرة

صـــحــة بـــغـــداد الــكـــرخ من عالج و
تــأهــيـل طــفـلــة تــبــلغ مـن الــعــمـر 9
ســـنــوات مـــصــابـــة بــاعـــوجــاج في
الـعـمود الـفـقري . ونـقل بـيان تـلـقته
(الـــــزمــــــان) امس عـن اخـــــصــــــائي
ـــفـــاصل اســـامـــة ســـعــد قـــوله ان ا
(الـطـفــلـة راجـعت مـع ذويـهـا وحـدة
الــعـالج الـــطــبـــيـــعي في الـــعـــيــادة
االسـتــشـاريــة كــانت تـعــاني من الم
شــديــد في مــنــطــقــة الــظــهــر حــيث
اجريت لها الفحوصات السريرية و
االشعاعـية حيث اتضح انـها تعاني
اعــوجــاجــا في الـعــمــود الــفــقـري),
واضاف انه (وبـعد اجـراء مجـموعة
من الـفـحوصـات و اعـطائـهـا كورس
ـكثف من جـلسـات بـرنامج الـعالج ا
لــغــرض تـأهــيــلـهــا و اعــادتــهـا الى
وضعها الـطبيعي اخـتفى الم الظهر
و شـكل الـعمـود الـفقـري تـغيـر نـحو
االحــسـن و اســتـــطـــاعت الـــطــفـــلــة
ارسـة حياتها شي و  اجللوس وا
بــصـورة طـبـيــعـيـة). الى ذلك نـاقش
مـــديــر عـــام دائـــرة صـــحـــة بـــغــداد
الــرصـــافــة عـــبــد الـــغــني ســـعــدون
الــــســـاعـــدي زيــــادة اعـــداد االســـرة
ـــركــزة في اخلــاصــة بـــالــعـــنــايــة ا
ـهـمـة . وقـال بـيـان ـسـتـشـفــيـات ا ا
تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (الـسـاعدي
نــــــــــاقـش مـع عـــــــــــدد مـن مــــــــــدراء
ستشفيات واستشاري في مجال ا
ــركـزة اهــمــيـة االرتــقـاء الــعــنـايــة ا
باخلدمات الطبـية في مجال العناية
الــتــنــفــســيــة من اجل انــقــاذ حــيـاة

االسـتــشـاريــون في مـجــال الـعــنـايـة
ـركـزة لرفع كـفـاءة الـعامـلـ فضال ا
عن عــــمــــلـــيــــة تــــبــــادل اخلــــبـــرات
علـومات في مجال واالستفـادة من ا

العناية التنفسية). 
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كـانت رحـلـتي سـنة  2015الى
االمـارات اكـتـسـبت من خاللـها
وجــعـلــتـني ــتـعــة ــعــرفـة وا ا
ــشــاهـدة اقــتــرب كــثــيـرا من ا
مــــنــــهج (االثــــنــــوكــــرافي) في
الـــــتـــــعـــــرف عـــــلـى احلـــــيــــاة
الــســـيــاســيــة واالقـــتــصــاديــة
واالجتماعية والثقافية  ألمارة
ـــا و دبي وبــــاقي االمــــارات 
أنـني مؤمـن بأن الـسـفـر يـعني
ـفـيــدة) ومـخــالـطـة (احلـركــة ا
الــنــاس من ثــقــافــات وعــادات
مـخـتــلـفـة ولـلــمـتـخـصص في
كــتـابــة ادب الــرحالت جتــعــله
الحــــظــــة ودقــــيــــقــــا ـاذج(قــــوي ا حـوض اســمـاك واكــبـر 

حـلويـات وكل شيء فيه االكـبر
واالفـضل مسـاحته تـبلغ 440
الف قــدم مـربع  ,واذا اردت ان
ـــــــشــــــــاهـــــــدة كل حتـــــــظـى 
اجلــنــســيــات في الــعــالـم فــمـا
حيث علـيك اال زيارة مـول دبي
االزدحـام الـشديـد والـنشـاطات
ـطاعم اخملـتـلفـة والـتـسـوق وا
نحن تعددة  ذات اجلنسيات ا
ــطــعم وقع اخــتــيــارنــا عــلى ا
وكـــانـت وجــبـــاته الـــيــونـــاني

شهية ولذيذة لكنها غالية.
نـسيـت ان اذكـر لكـم بـإن اجلو
هــنــا حـار ورطـب وقــد تــكـون
هي الـسـلبـية الـوحيـدة التي ال

يستطيع احد جتاوزها!
l³²¹

ــشــاهــدة تــخــلق بــالــوصـف ) وا
فـــرصــة لــلـــمــقــارنـــة والــتـــقــيــيم
ومــــصــــدرا صـــادقــــا وواضــــحـــا
لـوصف الـثـقـافـة االنـسـانـيـة لـدى
الشـعوب فإنـني ال اترك فرصة اال
وقد عـبر ومارست الـسفـر فـيهـا! 
الـفيـلسـوف االنكلـيزي "فـرنسيس
بــيــكـــون" بــأن الـــســفــر (تـــعــلــيم
لــلـــصــغــيـــر وخــبـــرة لــلــكـــبــيــر)
والــرحالت لــيــست فــقط ادت الى
همة بل االكتـشافات اجلـغرافيـة ا
هي اوجـــدت فـــرصـــة لـــتـــوســـيع
وقد ال دارك الـفـكريـة والعـلـميـة ا
يـــخــطـــر في الـــبــال بـــأن الـــعــالم
(دارون) عـالم الـتـاريخ الـطـبـيـعي
ونــــظـــريــــته فـي اصل االنــــســـان

والــنـشــوء و الــتــطــور جـاءت من
خالل  جتـربــة الــسـفــر عــلى مـ

الـباخـرة (بـيجل) فـفي عام 1832
قبل الدعوة لالقامـة على السفينة
االســتـكـشــافـيـة بــقـيـادة الــكـابـ
دة ورحلـته حول الـعالم و فـنري 
 5سـنـوات نــتج عـنـهـا اوال كـتـاب
غـيــر مــشـهــور نـشــره عـام 1842
بــعــنــوان (مــذكــرات رحــلــة حــول
الـــعـــالم) وبـــعــد  13ســنـــة وهــو
ــا حـصل عـلـيه من ادلـة يـبـحث 
وبـراهــ وحـاالت نــادرة لـبـعض
الـطـيـور واحليـوانـات كتب (أصل
االنـــواع)  1859ومـن ثم في عـــام
ـثـير لـلـجدل  1871صدر كـتـابه ا
كن ان نــتــصــور دارون وهـو جــالس في(أصل االنسان) ونحن ال 

مكتـبه وينزل علـيه الوحي ليكون
لـديه  كل هذه االفكـار والنـظريات
لو ال رحلته اخلطيرة حول العالم
ـــاذج ومــــا حــــصـل عــــلــــيه مـن 
ومـعــلـومــات شـكــلت عــنـده  هـذه
االفـــكــار لـــيــتــمـــكن من صـــيــاغــة
نـظـريـته في الـتـطـور!كـذلك تـوجد
ـلـحمي امـثلـة اخـرى في اجملـال ا
واالدبي كــــانـت من مــــخــــرجــــات
الــســفــر والــتــرحــال  فــالــشــاعـر
الــيــونـــاني (هــومـــيــروس) لــو ال
ـا كـتب (االلـياذة سـفـره ورحالته 
واالوديـــــســــــة) ! كـــــذلك كـــــتـــــاب
(التواريخ) للمؤرهخ (هيرودتس)
ومــتـكـون من  9 فــصـول وحتـدث
فيـه عن خمـسـ شـعبـا شـاهدهم
فـي رحالتـه لــــيــــكــــتـب عن (االكل

واالزيــاء والــتــقــالــيــد والــعــادات
والزواج والطب واالديان).
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 يــجــعــلك تــتــعــجب من اتــســاعه
وحــــسب ـــــدارج فــــيه وتــــعــــدد ا
االحـصـائـيـات هـناك  90 مـلـيـون
مــســافـــر ســنــويـــا من والى هــذا
ــطــار يــوجـد ــطـار وفـي هـذا ا ا
مــدرج وصــالــة جلــمــيع شــركــات
الـطــيـران الــعـربــيـة واالجــنـبــيـة
وهــنــاك مـــدرج وصــالــة ومـــبــنى
للـمسـافريـن على خـطوط اجلـوية
كـــمــا يــوجـــد مــبــنى االمـــاراتــيــة

لطيران فالي دبي.
wÐœ ‰u

في الـلــيـلـة االولى كـانت زيـارتـنـا
الى (مول دبي)اكـبر مـركز جتاري
في االمــارات وفـــيه ايــضــا اكــبــر

ـــــرضى) ,واكـــــد الــــســـــاعــــدي ان ا
شروع وتسعى (الدائرة تدعم هـذا ا
الـى اقــامـــة عــنـــايــة مـــركــزة في كل
مـــســتــشــفى وهـي ضــمن خــطــتــهــا
قـدمة لالرتـقاء بـاخلدمـات الطـبيـة ا
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اكـــــدت مـــــديـــــريــــة زراعـــــة بـــــابل
اسـتــحـداث نـظــام احلـديث إلنـتـاج
مواد علفـية للدواجن واالسماك من
اجـل جتــــهـــــيــــز مـــــربي الـــــثــــروة
احلـيوانـية في عـدد من احملافـظات
لـزيـادة االنـتاج احملـلي. وقـال بـيان

تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان (هـــذا
الــنـظــام يــعــد من احـدث االنــظــمـة
ـستـخـدمـة في خلط االلـكتـرونـيـة ا
ـــــواد االولــــيــــة إلنـــــتــــاج اعالف ا
الـــدواجن واالســمـــاك وفــحـــصــهــا
مـختـبريـا وحسب الـفئـات العـمرية
ـــائــدة لـــدجـــاج الــلـــحـم وبــيـض ا

وبطاقة انتاجية تقدر بـ20 طنا في
الــــســــاعــــة الــــواحـــدة). وادخــــلت
ديـرية الطرق احلـديثة في عـملها ا
ومــنـهــا هـذا الــنــظـام من اجل ربط
ــعــامل جــمــيع مـــكــائن والــيـــات ا
ـصـانـع اذ يـعـمل بــدقـة عــالـيـة وا
ويـــكــــون الـــتـــحـــكـم به من مـــركـــز

الـــســـيــطـــرة. واكــدت زراعـــة بــابل
ــزروعه من ــســاحـــات ا اتــســـاع ا
مـحاصيل اخلـضر بطـريقة الـبيوت
البالسـتـيكـيـة واالنفـاق بـعد تـقد
الـــــدعـم الالزم مـن قـــــبـل الـــــوزارة
زارع من اجل زيادة للفالح وا
االنتاج وسد حاجة السوق احمللية
في احملـافـظــة. واضـاف الـبـيـان ان
ــزروعــة بــلــغت 556 ــســاحــة ا (ا
ــــا من مـــحــــاصـــيل الــــفـــلـــفل دو
والــبـاذجنـان واخلـيــار والـطـمـاطـة
ـــــوسم الـــــزراعي احلـــــالي خالل ا
بــعــد تــقــد الــدعم 2019-2018
ــســتـلــزمــات الـزراعــيـة وتــوفــيـر ا
االزمــــــة مـن اســـــمــــــدة وبــــــيـــــوت
بالســتــيــكــيــة ومــبــيــدات من قــبل
الوزارة بـغـية رفـد الـسوق احملـلـية

في احملافظة).
WOJO²ÝöÐ  uOÐ

 وتعد طريـقة البيوت الـبالستيكية
واالنـفـاق من افـضل طـرق الـزراعـة
احلـديثـة وذلك كـونـهـا تـوفـر زيادة
فـي كمـيات االنـتاج وقـلة الـتكـاليف
ياه  فيما توفر السيطرة وتقن ا
الـــكـــامـــلــة داخـل احلــقـل الــزراعي
وكـامل الــعـمــلـيــة الـزراعـيــة ونـظم
ـــركــز االرشـــادي الـــتــدريـــبي في ا
الـنــجـف مـشــاهــدة حــقــلــيــة حـول
ــيـاه اهــمــيـة تــقــلــيل ضــائــعــات ا
وتـرشــيـد االســتـهالك بــاسـتــخـدام

مــنـــظـــومــات الـــري احلــديـــثــة في
احملــافـــظـــة وبــحـــضـــور عــدد من
ــزارعـــ واخلــبــراء الــفـالحــ وا
واخملــتــصـ في الــشــأن الـزراعي.
ـشــاهـدة واشــار الـبــيــان الى ان (ا
احلــقـــلـــيـــة تــطـــرقت الـى عــدد من
احملــاور مـنــهـا اهــمـيــة اسـتــخـدام
الطرق العلمية واالساليب احلديثة
في الــعــمـلــيــة الــزراعــيـة لــتــقــلـيل
يـاه وعـمـلـيـات الـهدر اسـتـخـدام ا
ــــيــــزات الــــري بــــالــــرش شــــرح 
احملوري والثابت وفوائده واضافة
االســـمــدة الـــورقــيـــة والــســـائــلــة
السيطرة على اوقات الري وحسب
حاجـة النبـات وعمره ونـوع التربة
ياه والظـروف اجلويـة استـغالل ا
اجلـوفـيـة حتت االرض اسـتصالح
االراضي التي اليـوجد فيـها مصدر
مـيــاه واالسـتـفـادة مــنـهـا من خالل
حـفر االبـار السـطحـية واالرتـوازية
زروعة). وتمت ساحـات ا لزيـادة ا
مـنــاقــشــة اهــمــيــة االســتـفــادة من
بـرنامج تـنـمـية زراعـة احلـنـطة في
تــوفـيــر كــبـريــتــات الــبـوتــاســيـوم
والــعــنـاصــر الــصــغـرى والــكــبـرى
واســتــخـدام الــتــسـويــة الــلـيــزريـة
لالراضي الــبــيـضــاء في الــبــاديـة
والـــــعـــــمل عـــــلى زيـــــادة انـــــتــــاج
احملــــاصـــيـل خــــاصـــة احلــــنــــطـــة
والــشـعـيـر لـلــوصـول الى االكـتـفـاء

ـــركــــزاالرشـــادي الـــذاتـي.ونـــظـم ا
التـدريبي في مـيسان وكـركوك عدد
ـشاهـدات احلـقـليـة الـفالحـية من ا
حــول اهــمـيــة االســتــخــدام االمـثل
لالسمدة الكيـمياوية حسب مراحل
ـــو الــنــبــات لــلـــمــوسم الــزراعي
احلالي  2019 وبـحضـور عدد من
الـــفـالحـــ والــــكـــوادر الـــفــــنـــيـــة
واخلــبــراء واخملــتــصــ بــالــشــأن

الزراعي. 
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وقــــال الـــبــــيــــان انه (جــــرى خالل
ـــــشـــــاهـــــدات الـــــقـــــاء عـــــدد من ا
احملـــاضــــرات الـــعــــلـــمــــيـــة حـــول
ــــوضـــوع ومـــنـــاقــــشـــة عـــدد من ا
احملــاور مـــنـــهــا انـــواع االســـمــدة
ـسـتخـدمـة في تـسـميـد مـحـصول ا
احلـــنـــطـــة وكــــمـــيـــات االســـمـــدة
ضـافـة لـلمـحـصول الـكـيمـيـاويـة ا
الـــتـــعـــرف عــــلى مـــراحل اضـــافـــة
االســمــدة الــكـيــمــيــاويــة وطـرائق
الــتـســمـيــد واسـتــخـدام االســمـدة
الـبديـلة والـتسـميـد بواسـطة الري
ـشــاهـدات بــالـرش. وقــد خــرجت ا
بـعدة تـوصيـات منـها اهـميـة زيادة
كـمـية االسـمـدة الـكـيمـيـاويـة الداب
ـواعــيـد والــيـوريــا لـلــفالحـ وبــا
احملددة وبـاسعار  مـدعومة تـوفير
عدات اخلاصة بالتسميد االالت وا

وباسعار مناسبة).
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بـــاألســـرة احلــرجـــة وإعـــداد دراســة
لـتـوفيـر احـدث االجهـزة اخلـاصة في
هـذا اجملـال) ,مــشـددا عــلى (ضـرورة
تدريب الـعامـل في هـذا اجلانب من
خـالل الــــدورات الــــتي يــــقــــيــــمــــهـــا

ريضة شابة في بغداد  WOKLŽ∫ طبيب يجري عملية جراحية 

جانب من مول كبير في دبي

(الزمان) في احد اسواق دبي


