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النعمانية.... مدينة التقاليد والتراث واآلثار

ق�ضاء �لنعمانية هو �أحد �أق�ضية 
حمافظة و��ضط يف �لعر�ق �ضمال 

مدينة �لكوت بنحو 45 كليو مرت، 
ويحّده من �ل�ضمال �لغربي نهر 

�ملالح �لذي ي�ضكل حد� فا�ضال بينه 
وبني ناحية �ل�ضوملي يف حمافظة 

بابل، و�لنعمانية كانت ت�ضمى �آنذ�ك 
بـ"�لبغيلة" ن�ضبة �إىل نهر �لبغيلة فيما 
يرى �لبع�ض �أن �لت�ضمية جاءت ن�ضبة 

�إىل ��ضم �أحد �نو�ع �ل�ضفن �لتي ��ضتهر 
�هايل �لق�ضاء ب�ضناعتها.

 وموقع��ه حالي��ا بالق��رب م��ن �ش��ارع الكورني���ش 
اجلديد الذي تزينت به وجتّملت مدينة النعمانية.

ترتب��ط به ناحي��ة واحدة تدعى "االح��رار" التي مت 
اكت�شاف النفط فيها عام 1979.

وق�شاء النعمانية تبلغ م�شاحته 1103 كم2 وفيه 
يق��ع مرقد ال�ش��اعر اب��و الطيب املتنب��ي، كما توجد 
اأك��ر �رشك��ة الإنت��اج املخل��ات واالغذي��ة املعلبة 
يف جن��وب العراق وتع��ود ملكيتها للقطاع اخلا�ش 
وهذه ال�رشكة كانت والتزال توفر فر�ش عمل جيدة 

ملواطني الق�شاء رجاال ون�شاء.
والنعماني��ة مدين��ة ان�ش��اأها النعم��ان ب��ن املن��ذر 
الثال��ث ب��ن املنذر الراب��ع حيث و�ش��عها واتخذها 
مق��را ل��ه وا�ش��توطنت النعمانية عوائ��ل كثرية قبل 
اال�شام مبئة �ش��نة ويقال اإن عدد نفو�شها بلغ �شنة 
850 هجرية نحو 4500 ن�شمة ولكن املدينة افل 
جنمه��ا يف ف��رة حك��م العثماني��ن للعراق ب�ش��بب 
عوامل كثرية منها الفي�شانات امل�شتمرة والكوارث 
الطبيعية حتى ا�شبحت عام 1297 هجرية مدينة 
مهج��ورة فيها �رشائ��ف واكواخ وق��ام الوايل تقي 
الدين با�ش��ا عام 1882 ميادي��ة باإعادة تخطيط 

املدينة وبنى دورا ودكاكن فيها.
ت�ش��مية  تغي��ري  �ش��هد  ميادي��ة   1930 ع��ام  يف 
"البغيلة" اإىل ت�ش��مية "النعمانية" لت�شبح يف هذا 
التاري��خ ناحي��ة تابع��ة ملدين��ة الك��وت ويف ع��ام 
1961 مت رفع درجتها االدارية اإىل ق�شاء ترتبط 
ب��ه ناحية واح��دة هي االحرار والت��ي كانت تعرف 
�شابقا باإ�شم "احل�ش��ينية" ن�شبة اإىل ا�شم نهر �شغري 
يجري فيها، وت�ش��ري التواري��خ اإىل اأن اأول من توىل 
من�ش��ب القائممقام يف النعمانية هو ها�شم ناجي 

الهرمزي.
وعّرف��ت النعمانية اي�ش��ا بت�ش��مية "دي��ر العاقول" 
نتيجة لكرثة انبات ار�شها لنبات العاقول وهو من 

النباتات الرية الطبيعية.
وبعد �شقوط النظام ال�شابق عام 2003 اأطلق عامة 
املواطن��ن ت�ش��مية "مدينة �ش��يخ ال�ش��هداء" عليها 
تيمنا بال�ش��يد ال�ش��هيد قا�ش��م �ش��ر الذي اأعدم على 
ايدي اتباع ذلك النظام ملعار�ش��ته �شيا�ش��ته علما 
اأن جثت��ه بقي��ت جمهولة امل��كان ونياب��ة عن ذلك 
اقام ابناء النعمانية مزاراً رمزيا له الإحياء ذكراه.

وملوقع النعمانية اهمي��ة جغرافية كبرية لوقوعها 
يف منت�ش��ف الطريق الوا�ش��ل بن العا�شمة بغداد 
وحمافظات اجلنوب وكذل��ك لوقوعها على الطريق 
املوؤدي اإىل حمافظتي كرباء والنجف املقد�شتن.

وعن النعمانية حتّدث �ش��الح هادي الربيعي الذي 
ينتم��ي اإىل واحدة من اأعرق العائات التي �ش��كنت 
النعماني��ة قائ��ا اإن "تكوي��ن االر���ش الر�ش��وبية 
للنعمانية مما حمله نهر دجلة وروافده وتر�ش��باته 
كان ل��ه اأث��ر باأن تك��ون النعمانية واح��دة من بن 

املناطق الزراعية املهمة يف حمافظة وا�شط".
واأ�ش��اف الربيعي قائ��ا اإن "االكت�ش��افات االأثرية 
بينت اأن ار�ش النعمانية كانت مغمورة مبياه البحر 
يف الع�رش احلجري ومناخ النعمانية ي�شنف �شمن 
مناخ املنطقة الو�شطى من العراق فهي متتاز اي�شا 
بهوائها النقي وعذوبة مياهها اإىل جانب مناظرها 
اجلميل��ة الت��ي تلفت انظ��ار زائريها وعلى �ش��فتي 
النه��ر تاح��ظ اثار ج���رش "�ش��يار" كان يطلق عليه 
اي�ش��ا ت�ش��مية "الرثمية" وفيما بعد مت ان�شاء ج�رش 
خ�ش��بي مكون من مراكب مت ربط بع�شها بالبع�ش 
االآخ��ر ومت تثبيت اطرافه بدعائم حديدية ويف عام 
1974 مت��ت املبا�رشة بتنفيذ ج�رش كونكريتي مت 

االنتهاء من ت�شييده عام 1979".
وا�ش��ار الربيعي اإىل "ان��ه وبحكم اخراق نهر دجلة 
مدينة النعمانية فاإن املدينة مق�ش��مة اإىل �ش��فتن 
اليمنى وي�ش��كنها خليط من الع�شائر اأبرزها ع�شائر 
قري�ش وتتمرك��ز يف مركز املدينة وبالريف وكذلك 
زبي��د والكابي��ن والهليجية والن�ش��ريات والبيات 
والك��رد الفيلي��ة وال�ش��ادة اآل احلبوب��ي والع��واودة 
والزوامل والغراب��ات وخفاجة والدفافعة والوائلية 
وبع�ش الع�شائر االخرى اما ال�شفة الي�رشى فتنت�رش 

فيه ع�شائر �شمر.

وال�ش��فة الي���رشى فتنت�رش فيه ع�ش��ائر �ش��مر، فيما 
ي�ش��كل ري��ف النعماني��ة ج��زءا كب��ريا من م�ش��احة 
الق�ش��اء الذي يعتمد على الزراعة وتربية املوا�ش��ي 
يف تلبي��ة متطلب��ات املعي�ش��ة فيم��ا يعتمد �ش��كان 
مرك��ز ق�ش��اء النعماني��ة على الوظائ��ف احلكومية 
كالنج��ارة  اليدوي��ة  واحل��رف  التج��اري  والعم��ل 

واحلياكة واحلدادة يف تلبية متطلبات معي�شتهم.
اأم��ا بخ�ش��و�ش الناحي��ة االجتماعي��ة ف��اإن ريف 
النعماني��ة ال��ذي ي�ش��كل ج��زءاً كب��رياً م��ن جمم��ل 
وتربي��ة  الزراع��ة  عل��ى  يعتم��د  الق�ش��اء  م�ش��احة 
املوا�شي يف تلبية متطلبات املعي�شة ويعتمد �شكان 
مرك��ز ق�ش��اء النعماني��ة على الوظائ��ف احلكومية 
كالنج��ارة  اليدوي��ة  واحل��رف  التج��اري  والعم��ل 

واحلياكة واحلدادة يف تلبية متطلبات معي�شتهم.
من جهته قال ع�ش��ام قا�شم اأحد املهتمن بتاريخ 
النعماني��ة: "اإن اقت�ش��اد الق�ش��اء يعتم��د بالدرجة 
اال�ش��ا�ش عل��ى الزراعة وخا�ش��ة زراعة حم�ش��ويل 
احلنط��ة وال�ش��عري اإىل جان��ب زراع��ة القط��ن والرز 
واخل�رشاوات وا�ش��جار احلم�شيات والتمور وتربية 
االبقار واجلامو�ش واالغنام كما توجد اعداد كبرية 

من حقول الدواجن ومعامل انتاج االعاف".
وحتدث قا�ش��م ع��ن الواقع ال�ش��ناعي يف الق�ش��اء 
قائ��ا: "اإن النعمانية متت��از ب�ش��ناعاتها اليدوية 
الب�ش��يطة وان هذه ال�شناعات يف تطور م�شتمر اإىل 
جانب وجود معامل ال�شناعات التحويلية الغذائية 
والبا�ش��تيكية واهمه��ا �رشك��ة �ش��ناعة املعجون 

واملخلات التي مت ان�شاوؤها عام 1975."
واأ�ش��اف "متتاز النعمانية اي�ش��ا بوجود اال�ش��واق 
واملطاع��م  التجاري��ة  وال��وكاالت  واحلواني��ت 
واملقاه��ي وق��د دخل��ت مقاه��ي االنرن��ت اليه��ا 
موؤخ��را والقت رواج��ا كبريا ب��ن ابنائها مبختلف 
م�ش��توياتهم العمرية والثقافية". وا�شار اإىل "وجود 
مكتب��ة مركزية واحدة تاأ�ش�ش��ت عام 1930 ت�ش��م 
حاليا 5200 كت��اب يف خمتلف العلوم واملعارف 
وتوجد يف الق�ش��اء رو�شتان و48 مدر�شة ابتدائية 
31 م��ن بينها تقع يف االري��اف و17 يف احل�رش 
وكان��ت اول مدر�ش��ة ابتدائية ا�ش�ش��ت هي مدر�ش��ة 

النعمانية االولية للبنن".
وتاب��ع قائ��ا: "اإن ع��دد املدار���ش الثانوي��ة يبل��غ 
11 مدر�ش��ة 10 من بينها يف احل�رش وواحدة يف 
الريف كما توجد اعدادية للتعليم املهني ال�شناعي 
واخ��رى للتعلي��م الزراع��ي اإىل جانب وج��ود معهد 

الإعداد املعلمات".
من جانبه حت��دث هادي الربيعي عن واقع ق�ش��اء 

النعمانية اخلدمي قائا: 
"اإن يف الق�ش��اء ث��اث حمط��ات للت��زود بالوقود 
وبالن�ش��بة للخدم��ات ال�ش��حية �ش��هدت النعماني��ة 
افتت��اح اأول م�شتو�ش��ف �ش��حي عل��ى ي��د طبي��ب 
لبن��اين يدع��ى �ش��اكر فرجني��ه وق��د ت��رع ال�ش��يد 
)�ش��نابة اليا�رشي( الذي يعد واحدا من اأقدم �ش��كنة 
الق�ش��اء بدار عائدة ل��ه لتكون املكان املخ�ش���ش 
لهذا امل�شتو�ش��ف وكان اأول م�شمد �شحي عمل يف 

هذا امل�شتو�شف �شخ�ش يدعى علي القري�شي.
واأ�ش��اف "حاليا يوجد م�شت�ش��فى عام وم�شت�ش��فى 
للط��وارئ ومركز �ش��حي وم�شت�ش��فى ت��رع به اإىل 
دائرة ال�ش��حة يف وا�شط �شخ�ش يدعى احلاج جال 
وهذا امل�شت�ش��فى خم�ش�ش للوالدة وعاج االطفال 
واإىل جانب ذلك توجد ثاثة مراكز �شحية يف ريف 
النعمانية.وهن��اك اي�ش��ا ثمانية م�ش��اريع اروائية 
م�ش��هورة يف النعمانية هي "الرو�شان" و"عوينة" 
و"اجلمهوري��ة الغربي��ة" و"احلج��ام" و"اجلمعية" 

و"�شاذي"
ويف النعماني��ة كم��ا يف باق��ي اق�ش��ية ونواح��ي 
حمافظ��ة وا�ش��ط دوائر تق��دم خدمات االت�ش��االت 
االر�ش��ية والكهرب��اء واملج��اري وامل��اء ومراك��ز 

لل�رشطة".
وتاب��ع الربيعي قائ��ا: "اإن للحركة الريا�ش��ية يف 
النعماني��ة اث��راً ملمو�ش��ًا فملعبها الريا�ش��ي يعود 
تاري��خ تاأ�شي�ش��ه اإىل ع��ام 1965 وه��و خم�ش���ش 
ملختل��ف االألع��اب الريا�ش��ية وفيها ناد ريا�ش��ي 
ومنت��دى لل�ش��باب وب��رز م��ن الريا�ش��ين الرب��اع 
ريا�ش �ش��بحي خ�ش��ري الذي اأحرز بطول��ة العرب 
وا�ش��يا برفع االثق��ال عام 1989 وكذلك ح�ش��ول 
�ش��قيقه خ�شري �شبحي خ�ش��ري على لقب بطل ا�شيا 
ع��ام 1992 وكذل��ك العب كرة الق��دم نوري ذياب 
وبط��ل الع��راق بالوثب��ة الثاثية الريا�ش��ي حممد 

حمزة".
م��ن جهته ق��ال بره��ان عب��د الر�ش��ا مدي��ر دائرة 
مفت�ش��ية اآث��ار حمافظة وا�ش��ط �ش��ابقا اإن "من بن 
420 موقع��ًا اثري��ًا يف املحافظ��ة يوجد عدد من 
بينها يف ق�ش��اء النعمانية وابرزه��ا على االطاق 
موقع "تل الوالية" واهميته نا�ش��ئة عن كونه ي�شم 
بقاي��ا مدينة "الرك" ال�ش��ومرية والتي ذكر ا�ش��مها 
الطيني��ة املكتوب��ة باخل��ط امل�ش��ماري  الرق��م  يف 

وهذه املدينة تعد احدى املدن اخلم�ش التي حكمت 
الع��راق الق��دمي قب��ل ح��دوث الطوف��ان و مت القيام 
باأعمال التنقيب يف هذا املوقع ملدة خم�ش �شنوات 
مت عل��ى اثرها نقل اكرث من 3000 قطعة اثرية اإىل 
املتح��ف الوطن��ي يف بغ��داد وهذا املوق��ع يعد من 
الناحي��ة التاريخية مهمًا نظرا ل�ش��مه ثاثة ادوار 
ح�ش��ارية تاريخية متثل ع�ش��ور احلكم ال�ش��ومرية 

واالأكدية واال�شورية".
م��ن جانبه قدم حمي��د جليب املتخ�ش���ش باالآثار 
والراث عر�ش��ا تن��اول فيه اآثار وت��راث النعمانية 
قائا : "اإن يف النعمانية اأكرث من ع�رشين تًا اثريًا 
اإىل جان��ب مواقع اثرية من اهمها "ق�رش النعمان" 
ال��ذي يط��ل على نهر دجل��ة ويبعد قراب��ة 5 كم عن 
مركز املدينة وهناك قر ال�ش��اعر "املتنبي" �شمال 
النعماني��ة وال��ذي و�ش��ع ت�ش��ميم بنائ��ه مهند�ش 
فرن�ش��ي وهن��اك اي�ش��ا تل��ول "ق��وم ل��وط" جنوب 
غرب��ي النعماني��ة و"مق��رة احلوثي��ن" ق��رب نهر 
دجلة و"باط امللك" و"خمازن امللك" عند مدخلها 
ال�ش��مايل وكذلك وجود اث��ار "النجمي" على مبعدة 
11 مي��ًا غرب��ي املدينة وت�ش��ري بع�ش امل�ش��ادر 
التاريخية اإىل ان هذا املوقع االثري هو موقع دفن 
ال�ش��يخ )البجل��ي( وتوجد بالقرب م��ن اآثار النجمي 

اثار النيليات".
 وم��ن االآثار ال�شاخ�ش��ة والتي �ش��جلت له��ا اأثر يف 
نفو���ش مواطن��ي النعمانية وابناء حمافظة وا�ش��ط 
مرق��د ال�ش��هيد ال�ش��عيد ال�ش��يد )قا�ش��م �ش��ر( ال��ذي 
ا�شت�ش��هد عل��ى اي��دي زم��رة البع��ث ال�ش��دامي بعد 
اعتقاله عام 1979 واأطلق لقب �شيخ ال�شهداء عليه 
لك��ر �ش��نه البال��غ 90 �ش��نة وبعد �ش��قوط الطاغية 

اأ�شبح قره مزارا له كرامات
النعماني��ة  "اإن  قائ��ا:  جلي��ب  وا�ش��اف   
وخل�شو�ش��يتها االجتماعية يوج��د فيها عدد كبري 
م��ن الدواوي��ن اأبرزه��ا دواوي��ن "حبي��ب اخلطيب" 
و"اآل احلبوب��ي" و"بي��ت جبارة" و"بي��ت قرطا�ش" 
و"�ش��يد  اخلطي��ب"  و"ك��رمي  احلمام��ي"  و"جمي��د 
�ش��ادق" و"�ش��احب ال�ش��اهن" واع��ان العج��م" 

و"جليل الهبان."
وا�ش��ار اإىل اأن "ه��ذه الدواوي��ن ت�ش��هد عملية تزاور 
م��ن قب��ل اه��ايل النعماني��ة للتعب��ري ع��ن حمبتهم 
مكان��ا  اتخاذه��ا  وكذل��ك  املتب��ادل  واحرامه��م 
حل��ل النزاعات الع�ش��ائرية بالطرق ال�ش��لمية واهل 
النعمانية عموما يت�شفون باالأخاق العالية وحب 

ال�شيافة والكرم العربي واملحبة".
م��ن جهته قال حممد مانع رئي���ش املجل�ش البلدي 
اإىل جان��ب  يوا�ش��ل  "املجل���ش  اإن  النعماني��ة  يف 
الدوائر احلكومية يف الق�شاء مهام النهو�ش بواقع 

الق�شاء".
واأ�ش��اف اأن "املجل���ش البل��دي عل��ى تن�ش��يق ت��ام 
ومتوا�ش��ل م��ع جمل���ش املحافظ��ة لغر���ش اجناز 
كل متطلبات اعمار الق�ش��اء واأن ال�ش��نوات الثاث 
املا�شية �شهدت تنفيذ م�ش��اريع مبليارات الدنانري 
والكهرب��اء  والتعلي��م  الربي��ة  قطاع��ات  �ش��ملت 
واخلدم��ات البلدي��ة اإىل جانب العناية باالأرا�ش��ي 
الزراعي��ة وتوف��ري امل�ش��تلزمات الازم��ة الإجن��اح 
الزراع��ة الت��ي تعت��ر ا�ش��ا�ش االقت�ش��اد يف ه��ذا 
الق�ش��اء موؤك��دا عل��ى اأن الق�ش��اء م�ش��هور بزراعة 
القطن والذرة ال�ش��فراء واحلنطة ف�ش��ًا عن زراعة 
الفواكه واخل�رشاوات. وفيها غابات ت�ش��م ا�ش��جار 
ال�ش��نوبر وتعرف بت�ش��مية غابات النعمانية وهي 
م��ن ب��ن اأك��ر ث��اث غاب��ات توج��د يف حمافظة 

وا�شط".
وتابع قائا: اإن "الو�ش��ع االأمني يف الق�ش��اء �شهد 
هو االآخر تطورا ملمو�ش��ا خال ال�شنتن االخريتن 
ويحظى االأمن يف الق�ش��اء برعاية ا�ش��تثنائية من 
قب��ل امل�ش��وؤولن املحلي��ن يف املحافظ��ة بالنظر 
لوقوع الق�ش��اء على الطريق املوؤدي اإىل حمافظتي 
باب��ل والديوانية وهذا الطريق يع��د �رشيانًا حيويًا 
العتب��ات  اإىل  امل�ش��افرين  قواف��ل  مل��رور  بالنظ��ر 

املقد�شة يف النجف وكرباء املقد�شتن عره".
موقع �شياحي

ويو�ش��ح القري�ش��ي اأن مدين��ة النعماني��ة ميكن اأن 
تك��ون موقع��ا �ش��ياحيا متميزا من خ��ال موقعها 
عل��ى نه��ر دجل��ة، وكذل��ك وج��ود �رشيح ال�ش��اعر 
العرب��ي الكب��ري ابو الطي��ب املتنبي �ش��مال املدينة 
بب�ش��عة كيل��و مرات، وال��ذي يحت�ش��ن املهرجان 
ال�ش��نوي مب�ش��اركة الع�رشات من ال�ش��عراء واالدباء 
الذي��ن ياأتون من املحافظات االأخرى، حيث �ش��بق 
وان �ش��هد ال�رشيح بع�ش اعمال ال�شيانة والتطوير 
الت��ي قام��ت بها دائ��رة االثار والراث، ف�ش��ا عن 
وجود عدد كبري من الب�شاتن املثمرة التي لها االأثر 
البالغ يف ا�ش��فاء مل�ش��ة جمالية للمنطقة وحت�شن 
الواق��ع البيئي فيها، الفتا اإىل اأن الواقع ال�ش��ياحي 
ال�ش��تقرار  نتيج��ة  متمي��زا  �ش��يكون  املدين��ة  يف 
الواق��ع االأمن��ي اإىل حد كبري من خ��ال الدور الذي 

يق��وم ب��ه رج��ال ال�رشطة وم�ش��اندة الع�ش��ائر لهم، 
فاملدينة كما معروف عنها متتاز بن�شيج اجتماعي 
متما�ش��ك، وفيها من الع�شائر العربية اال�شيلة التي 
ترف�ش كل االعمال وال�ش��لوكيات التي تتقاطع مع 
القانون والنظام، وقد �ش��جل الق�شاء حالة متميزة 

على �شعيد املحافظة يف هذا ال�شاأن.
اعمار وبناء

ويتاب��ع ان الق�ش��اء ي�ش��هد حال��ة م��ن العم��ران مل 
ي�ش��هدها الق�ش��اء من��ذ اأكرث م��ن 50 عام��ا بعد ان 
كانت ال�شيا�شات ال�شائدة يف احلكم ال�شدامي تعتمد 
على ع�ش��كرة املدن واهمالها من الناحية اخلدمية، 
مبين��ا اأن امل�ش��اريع توزع��ت ب��ن دوائ��ر الربي��ة 
مث��ل بناء 17 مدر�ش��ة جديدة ومدر�ش��ة وحدة بدل 
الطينية واربع مدار�ش متو�شطة يف ريف النعمانية 
ومدر�ش��تن ثانويت��ن للبنن والبنات ومدر�ش��تن 
ابتدائيتن يف ريف الق�ش��اء لفك ال��دوام املزدوج، 
واربعة خمترات حا�ش��وب يف املدار�ش املتو�ش��طة 
�ش��من قط��اع الربية وب��ن دوائر امل��اء، حيث مت 
تاأهيل ومد �ش��بكات ماء لل�رشب يف احياء اجلمعية 
االوىل والثانية وال�ش��هداء والع�ش��كرين واحل�ش��ن 
والبلدي��ة وال�رشقي��ة واملثل��ث واملتنب��ي، وجتهي��ز 
ون�شب وت�شغيل جممعات ماء لقرى اغام الهاي�ش 
وابو جاج وعيال العويد وابو جامو�ش وال�شخرية 
واحلمراية و�شاذي وامل�شاحلية، ويف قطاع البلدية 
مت ان�ش��اء اربع��ة متنزهات ومد �ش��بكة م��اء خابط 
ل��ري املتنزهات وبن��اء جممع طب��ي واآخر جتاري 
يف مدخ��ل املدينة، ويف قطاع الكهرباء متت اعادة 
تاأهيل مغذيات ) K V A 11 ( �ش��من خط �شاذي 
بط��ول 17،5 ك��م وخط ال�ش��بع قرى بط��ول 10 كم 
و�ش��طر مغ��ذي امل�ش��احلية 5800 م��ر، وتاأهي��ل 
حموالت جديدة وتعديل �ش��عات حموالت قدمية مع 
قواطع دورة وتنفيذ �ش��بكة كهربائية للجهد العايل 
والواطئ الأكرث من 1000 وحدة �شكنية يف املدينة 
القدمية وحت�شن ال�ش��بكة الكهربائية ملنطقة احلي 
الع�شكري ودور املعلمن االوىل ودور االطباء وحي 
احل�ش��ن ومنطقة الب�ش��اتن مع انارة �شارع حممد 
باقر ال�ش��در بط��ول 2600 مر ومف��رق النعمانية 
بطول 700 مر واي�ش��ال التي��ار الكهربائي لقرى 
)هو�ش��ان والرو�ش��ان واحلكيم( وحت�ش��ن ال�ش��بكة 
الكهربائية لقرى بيت فرهود والب�ش��ارجة والبلحة 
واملتنب��ي والرك��ة والزراعة، ويف قطاع م�ش��اريع 
الط��رق الريفي��ة �ش��يانة طري��ق الدمل��ج بطول 15 
كم وطريق �ش��يد مالك بطول 400 مر وان�شاء 11 
طريق��ا ريفي��ا وفر�ش �ش��بعة طرق بال�ش��بي�ش، ويف 
القطاع الريا�ش��ي مت ان�ش��اء 13 �ش��احة خما�ش��ي 
الك��رة وث��اث �ش��احات كرة ق��دم مع ت�ش��ييد اربع 
�شاحات �شعبية، ويف قطاع الثقافة مت ان�شاء البيت 
الثقايف وت�ش��ييد قاع��ة للمنا�ش��بات الثقافية، ويف 
قط��اع االت�ش��االت مت تنفي��ذ �ش��بكة هاتفية �ش��عة 

10000 خط.
 تاريخ النعمانية

ت�ش��ري ا�ش��تاذة عل��م التاري��خ ابت�ش��ام عب��د الرزاق 
ت�ش��مى  كان��ت  النعماني��ة  اأن  اإىل  ال�ش��احب  عب��د 
اآن��ذاك ب�"البغيل��ة" ن�ش��بة اإىل نهر البغيل��ة وموقعه 
وكان  الكورني���ش،  �ش��ارع  م��ن  بالق��رب  حالي��ا 
الع��ام 1930 قد �ش��هد تغيري ت�ش��مية "البغيلة" اإىل 
ت�ش��مية النعمانية لت�ش��بح يف ه��ذا التاريخ ناحية 
تابع��ة ملدين��ة الك��وت، ويف الع��ام 1961 مت رفع 
درجتها االدارية اإىل ق�شاء ترتبط به ناحية واحدة 
ه��ي االح��رار الت��ي كان��ت تعرف �ش��ابقا بت�ش��مية 
"احل�شينية" ن�شبة اإىل ا�شم نهر �شغري يجري فيها، 
كما عرفت النعمانية اي�ش��ا بت�ش��مية دي��ر العاقول 
نتيج��ة لك��رثة انبات ار�ش��ها لنب��ات العاقول وهو 
م��ن النبات��ات الري��ة الطبيعية. وم�ش��احة ق�ش��اء 
النعمانية تبلغ 421875 دومنا ب�ش��منها 2500 
دومن مت تخ�شي�ش��ها لزراع��ة ب�ش��اتن النخي��ل اذ 

يوجد فيها 120 ب�شتانا.
واو�ش��حت عبد ال�ش��احب اأن االكت�ش��افات االثرية 
بين��ت اأن ار���ش النعماني��ة كان��ت مغم��ورة مبياه 
البحر يف الع�رش احلجري، وي�ش��نف مناخها �شمن 
من��اخ املنطقة الو�ش��طى من العراق ومتت��از بهواء 

نقي من االتربة والغبار وعذوبة مياهها.

إعداد ــ فاطمة عدنان


