
بع��د ان رفعت الولي�ت املتحدة الأمريكية املك�ف�أة 
امل�لي��ة ملن يديل مبعلوم�ت عن مك�ن تواجد زعيم 
تنظي��م داع���ش الأره�ب��ي اب��ي بك��ر البغ��دادي من 
)١٠( مالي��ن اإىل )٢٥( ملي��ون دولر ، ان��رى عدد 
م��ن التج�ر ورج�ل اعم���ل مو�صلين اإىل اإعالن م� 
ك�ن��وا يخفون��ه طيلة �صنت��ن ليك�صف��وا ويوؤكدوا ان 
الكث��ر من اه�يل املو�صل ك�ن��وا ال�صبب وراء مقتل 
العديد م��ن القي�دات والعن����ر الداع�صية بعد ع�م 
٢٠١٤ خ��ص��ًة وان حقيقتهم ب�نت وزيف ادع�ئهم 
ب���ت وا�صح��ً� م��ن خ��الل عملي���ت القت��ل والذب��ح 
والتعذيب وم�ص���درة اأموال الن����ش بحجج لميكن 
��رم ، فبع��د ان جتمع��ت  ان يقبله��� اأيحُ �صم��ٍر محُ
وتك�لبت وحو�ش الأر�ش من املرتزقة والإره�بين 
ع�ف النفو�ش وف�قدو  الأج�نب والعرب ي�ص�عدهم �صِ
الأخ��الق وال�صمر من اه�يل املو�صل، حتركت مثل 
م�ه��و معروف واأحُ�صيع على و�ص�ئل الإعالم جم�ميع 
وطني��ة جمهول��ة ا�صتهدفت عن����ر داع�ش ب�خلنق 
مرة وب�حلرق مرة وب�ل�صالح الأبي�ش مرات عديدة.

اآي�ت قراآنية وخطف ع�ئلة
وف��ق تل��ك العملي�ت دخ��ل الدواع���ش اإن��ذاراً راحوا 
مبوجب��ه يبط�صون ويخطفون ويهددون الأبري�ء من 
اه���يل املو�ص��ل ل�صيم���  اأ�صح�ب روؤو���ش الأموال 
من التج���ر واملق�ولن واأ�صح���ب الأمالك، فمنهم 
ِتل  من رح��ل ومنهم من �ص�عد ومنهم م��ن امتنع َفقحُ
بدم ب�رد على ي��د التنظيم الره�بي . هذه الأ�صب�ب 

دفع��ت ع��دداً من التج���ر لعقد ع��دة لق���ءات ترمي 
لدع��م ه��ذه املج�مي��ع الوطني��ة والوق��وف خلفهم. 
اإل اأن جوا�صي���ش التنظي��م ا�صتط�عو ك�صف املخطط، 
ومن هن� ب��داأت الق�صة حي��ث مت اختط�ف ع�ئلتن 
من عوائل التج�ر.  املتحدث ب��صم التج�ر و�ص�حب 
الفك��رة الأ�ص����ش )مم��د احلي���يل( ، اأ���ر على ان 
ن���ر ا�صمه احلقيقي اذ يقول: اجتمعن� يف املو�صل  يحُ
نه�ية ع�م ٢٠١٤، والجتم�ع ك�ن ي�صم ت�صعة من 
اأهم واأبرز جت�ر املو�صل املع�دين للتنظيم، واأتفقن� 
عل��ى دعم اية مب���درة تعمل �ص��د التنظيم. م�صيف�:  
ا�صتط���ع  الإخوة التج���ر ان يخرج��وا عوائلهم اإىل 
خ���رج املو�ص��ل بوا�صط��ة التهري��ب، لك��ن احلظ مل 
يح�لفن��ي اأن� وت�جر اآخر ب�إخ��راج عوائلن�. مت�بع�: 
يف ي��وم فوجئ��ت عن��د عودت��ي للبيت بع��دم وجود 
اأهلي: اأمي وزوجتي واأطف�يل الثنن ووجدت ورقًة 
مكتوب��ة عليه� اآي���ت قراآنية وتهدي��داً بقتل ع�ئلتي 
يف ح���ل مل ادفع )٣٠٠( األ��ف دولر مبدة اأق�ص�ه� 

)٧٢( �ص�عة.
م�ذا فعلوا بعد ت�صّلم الفدية؟

ي�صر�صل احلي�يل: ك�ن الو�صيط ولالأ�صف احد اأق�ربي 
م��ن الذين ب�ي��ع التنظيم، وبع��د ان اأعطيتهم املبلغ 
جمراً لإنق�ذ ع�ئلتي والنتظ�ر ملدة ا�صبوع ابلغني 
تلت لأنن��ي مل التزم ب�لتف�ق  الو�صي��ط ان ع�ئلتي قحُ
واأعطيته��م املبل��غ م��زوراً ، وه��ذا خ��الف احلقيقة 
ف�ملبل��غ مل يك��ن مزوراً  ول ن�ق�ص��ً�. م�صتطردا: جّن 

جن��وين وفقدت عقل��ي واأم�صيت حبي���ش البيت ملدة 
�صهرين من ه��ول ال�صدمة. م�صتدرك�: ولكن �رع�ن 
م� تنبهت ان النعزال وال�صت�صالم لي�ش هو احلل بل 

ان النتق�م والفتك بعن��ر التنظيم هو احلل.
كل  وهي���أت  ق��واي  ف��صتجمع��ت  الت�ج��ر:  وب��ّن 
الأمك�ني���ت امل�دي��ة واملعنوي��ة واتفق��ت م��ع احد 
املهرب��ن وخرج��ت اىل اأربي��ل ثم اىل ب��روت ومن 
هن�ك ب��داأت العمل حيث ات�صلت م��ن جديد برف�قي 
الذي��ن �صتتتهم الغربة فبع�صهم يقي��م يف ا�صطنبول 
والبع���ش الآخ��ر يف ب��روت والآخ��ر يف عم���ن و 
ت�أ�صف��وا كثراً مل� ج��رى لع�ئلتي. مت�بع���: اأو�صلت 
ر�ص�لت��ي له��م ان عزاءه��م الوحي��د يل ول��كل عوائل 
املغدوري��ن واملظلوم��ن هو امل�ص�ع��دة يف الق�ص�ء 
على التنظيم. وب�لفعل ح�ولن� كثراً ان نوقظ الهمم 
من خ��الل اأ�صدق�ئن��� ومع�رفن��� الراف�صن لوجود 
التنظي��م. مردف���: اإل ان جمي��ع املح���ولت ب���ءت 
ب�لف�ص��ل مل��� راأوه م��ن ت�رف���ت بربري��ة للتنظيم  

ت�أبى حتى الوحو�ش ان مت�ر�صه�. 
اللق�ء بقي�دي من�صق عن داع�ش

 وا�ص�ف احلي�يل: مل تكن العزمية ج�هزة لالنتف��ش 
�ص��د ه��ذه الع�ص�ب���ت خ��ص��ًة وان اغل��ب التج���ر 
واملق�ول��ن ك�نو يدفعون الإت���وات للتنظيم والتي 
عتر م�صدر التموي��ل الأول لهم. �صحيح ان  ك�ن��ت تحُ
غية دف��ع ال���رر وال�ر عنه  بع�صه��م ك�ن يدف��ع بحُ
وع��ن ع�ئلته، منوهً�: يف ذات الوقت هن�ك من ك�ن 
مقتنع��ً� ب���رورة ان تقوى ه��ذه الع�ص�ب���ت على 
ح�ص�ب �صع��ف اأجهزة الدول��ة اإىل ان وقع املحظور 
حي��ث بداأ التنظي��م ب�لتنكي��ل والقتل به��م، لكن مع 
ذل��ك اأ�ر بع�صهم عل��ى موقفه.  وي�صتط��رد الت�جر 
املو�صل��ي بحديث��ه: هذه ك�نت نقط��ة الرتك�ز لدي 
لأقنعه��م ان التخل���ش م��ن التنظي��م ام��ٌر لب��د منه 
فلكل من� وجهة نظ��رهٰ اخل��صة للخال�ش من هذا 
الك�بو���ش لك��ن النتق���م والتنكيل به��م وف�صحهم 
ك���ن هم��ي الوحيد. مبين���: يف اح��د الأي���م ات�صل 
�صتعداً  بي اح��د الأ�صدق�ء وق�ل ان هن�ك �صخ�ص��ً� محُ
لن يتع���ون معن�. الغريب ب�لأم��ر ان هذا ال�صخ�ش 
)لميك��ن ذك��ر ا�صم��ه ل��دواٍع اأمني��ة( ك���ن �ص�بطً� 
�ص�بقً� ب�جلي���ش العراقي وانتم��ى للتنظيم بعد ع�م 
٢٠١٤ فك�ن��ت ردة فعلي طبيعية ان ارف�صه وان ل 
التق��ي به مت�م��ً�. م�صتدرك�: لك��ن ال�صديق امل�صرك 
اأ���ر على ذلك دون ذك��ر التف��صيل وق�ل ب�حلرف 
الواح��د ) لت�صتعجل ب�حلكم وث��ق بكالمي اللق�ء بِه 
رب��ح حقيقي (. وك�ن موع��د اللق�ء يف تركي� فطرت 
من ب��روت اىل تركي� والتقي��ت ب�صديقي وانتظرن� 
ال�صخ���ش املعن��ي لث���ين ي��وم ف�لتقين� ب��ه وك�نت 
و�صعيته وكالمه  تدلن مب��رًة على انه احد اأفراد 

التنظيم .
 معلوم�ت من داخل املو�صل

 ع��ودة اىل املتحدث ب��صم التج�ر ممد احلي�يل: مل 
اأتردد ابداً بت�صديقه ل�صببن الأول ان ال�صخ�ش الذي 

رت��ب اللق�ء م��ل ثق��ة ب�لن�صبة والث���ين ان تع�بر 
وجه��ه وهو يتح��دث ك�نت مليئة ب�حل��زن والرغبة 
ب�لنتق���م من التنظي��م ف�تفقت معه عل��ى تزويدن� 
ب��كل م�هو مفيد. م�صيفً�: وب�لفع��ل اأعط�ن� ع�رات 
الأ�صم���ء وخ��صة اأولئ��ك الذين ك�ن��وا يتخفون ول 
يع��رف اأه���يل املو�صل انهم م��ع التنظي��م واأغلبهم 
موظف��ون، حي��ث مت��ت مف�حت��ة بع���ش املف��ص��ل 
املهمة ب�حلكومة املركزية واإعط�وؤهم الأ�صم�ء، فتم 
قطع الرواتب عنهم وو�صعهم على قوائم املطلوبن. 
مت�بع���: كم��� مت الرتيب معه عل��ى ان ي�أتيه اثن�ن 
م��ن ال�صب���ب الذي��ن نثق به��م مرتن خ��الل ال�صهر 
لإعط�ئه��م معلوم���ت ع��ن تواجد عن����ر التنظيم 

املهمن وامل�ص�ف�ت الرئي�صية لهم داخل املو�صل.
قتل الق�ص�ة ال�رعين

اعل��ى  عل��ى  التع���ون  ك���ن  احلي���يل:  وا�ص���ف 
امل�صتوي���ت بينن��� وب��ن احلكوم��ة املركزية وبن 
حددن���ه  الأك��ر  اخلط��ر  ان  اإل  التح�ل��ف  ق��وات 
ب�لعن����ر الت��ي تت�صل��م من��ص��ب �رعي��ة، فه��م 
الأخط��ر م��ن خ��الل م��� ك�ن��وا يبثون��ه م��ن �صموم 
وغ��ررو بكثر م��ن ال�صب���ب داخل املو�ص��ل. مبين�: 
فك���ن لبد من حتديد ومعرف��ة اأم�كن تواجد هوؤلء 
الذي��ن ي�صميهم التنظيم الق�ص�ة ال�رعين. وب�لفعل 
ا�صتط�ع الرج��ل حتديد اهمهم وقمن� بدورن� بو�صع 
ج�ئزة م�لية لكل من يديل مبعلوم�ت عنهم او حتى 
مل��ن يقتلهم و�ربن��� اخلر يف املو�ص��ل. مو�صح�: 

الغري��ب ان اإ�ص���رات و�صل��ت لن� ان بع���ش عن��ر 
التنظي��م على ا�صتع��داد للتع���ون يف مق�بل ال�صدق 
ب�لوع��د واإعط�ئهم ه��ذه املب�لغ التي و�صلت حلدود 
املليوين دولر على ابرز الق�ص�ة ال�رعين. م�صدداً: 
فتم حتديد اأم�كن تواجد بع�صهم وك�نت املعلوم�ت 
ت�ص��ل بدقة لبع���ش املف��صل الأمني��ة املهمة التي 
ر�صدت حترك�ته��م وقتلتهم ب�لتع�ون مع التح�لف 
الدويل بوا�صطة الط�ئ��رات امل�صرة وبع�صهم توارى 
ع��ن الأنظ�ر ظ�ن��ن ب�أنهم غر معروف��ن و�صنذكر 

بع�صهم ليعرفوا انه لَي�صقطحُ حقحُ وراءه مط�لب.
بع�ش من )الق�ص�ة( 

 اأوًل : الإره�ب��ي )�ص���مل خل��ف( امللق��ب اب��و رقي��ة 
ق��ص��ي الأمني��ة وه��و م��ن اه���يل ن�حية ال�ص��ورة 
وح�لي��ً� متواج��د ب�ملو�ص��ل وان�صح��ب اىل اجل�نب 

الأمين بعد انك�ص�رهم ب�جل�نب ال�رقي. 
 ث�ني��ً� : الره�ب��ي )عم��ر مو�ص��ى( امللق��ب ابو عبد 
اهلل اجلب��وري وهو من اه�يل حم���م العليل وح�ليً� 
ت�صل��م من�ص��ب  الأمي��ن وك���ن  متواج��د ب�جل�ن��ب 

الق��صي ال�رعي لولية دجلة .
ث�لثً� :  الره�بي )�صف�ء النعمة( احد مفتي التنظيم، 
اإم���م وخطي��ب يف ج�م��ع ال�صهي��د م���زن يف ح��ي 
الريد الذي حترر قبل ا�صبوع، ولديه مدر�صة عبداهلل 
عت��ر من اخطر  النعم��ة الديني��ة يف نف�ش اجل�مع، يحُ
مفت��ي التنظي��م، و�ص�همت مدر�صت��ه بتخريج مئ�ت 
الدواع���ش، مل يك��ن يعلن ع��ن انتم�ئ��ه للتنظيم قبل 

حزي��ران 2014، وك���ن ي�صتعم��ل املدر�ص��ة غط���ء 
لن�ر فكر التنظيم  بن ال�صب�ب وال�صغ�ر ب�صكل  غر 
مب��ر، ك�ن يبلغ على كل �صيخ ج�مع يع�ر�ش فكر 
الدواع�ش ويت��م طرده من اجل�مع او اعتق�له وقتله، 

وي�ص�عده يف ذلك ابنه عبداهلل.
 رابع��ً� : )ا�ص�م��ة اب��و ان���ش( ي�صكن ح��ي املثنى هو 
ط�ل��ب من طالب �صف�ء  النعمه، ك���ن  ابو ان�ش قبل 
دخ��ول الدواع���ش امل�ص��وؤول الع�صكري لع��دة مف�رز 
وبع��د دخ��ول الدواع�ش ا�صبح ق��صي��ً� يف املحكمه 

ال�رعية الت�بعة للدواع�ش. 
 خ�م�ص��ً�: ابو ايوب العط���ر، مفتي التنظيم وق��صي 
اي�ص� يخطب يف ج�مع الرحمة يف حي ال�صكر، افتى 
قبل ثالث جمع بقت��ل اه�يل املو�صل املح��رين، 
منزله يف حي امل���راق ولديه مركز دار ابن الرقم 
لتحفيظ الق��راآن يف حي املثن��ى، لديه مل عط�رة 
يف دورة الن�فورة يف حي الزهور التي مت حتريره� 
قب��ل يومن، و مت قتله بوا�صطة �ربة جوية موفقة 
عل��ى اث��ر معلوم���ت دقيق��ة.  ويق��ول احلي���يل ان 
ل�صب���ب املو�ص��ل دوراً كبراً يف م�ص�ع��دة الأجهزة 
ِتل  الأمنية وخ��ص��ة الأجهزة ال�صتخب�ري��ة حيث قحُ
الع���رات ب��ل املئ���ت م��ن عن����ر التنظي��م فيم� 
�ص�عد بع���ش التج�ر واملق�ولن املن�وئن للتنظيم 
ب�مل���ل وال�صالح اخلفيف من اج��ل دميومة احلركة 
ب�ملو�ص��ل التي نفد منه��� الطع�م وال��دواء والعمل 

ب�صبب التنظيم واأعم�له التخريبية الإره�بية.

 ف�ص��ال عن قي�م البع�ش منه��م ب�ن�ص�ء م�ص�ريع 
لنت���ج الع�ص��ل الطبيع��ي وغره� م��ن م�ص�ريع 
غ��ر م�صني��ة وذات قيمة اقت�ص�دي��ة تتالءم مع 
احتي�ج���ت ال���رة، ب��ل ان البع���ش راح ينف��ذ 
جترب��ة الزراعة ف��وق ا�صط��ح املن���زل واخرون 
يف  املروك��ة  احلكومي��ة   امل�ص�ح���ت  حول��وا 
احي�ئه��م ال�صكني��ة اىل حدائ��ق خ���راء ن�رة، 
ب��دل م��ن حتوله��� اىل مك��ب للنف�ي���ت، لذا جند 
ال�صتع��دادات ب��داأت من��ذ الن لق��راب ف�ص��ل 

الربيع.
حدائق منزلية منتجة

ويقول عل��ي ح�صن العمري عن جم�لية حديقته 
) 70 م ( الت��ي غط��ت ار�صه� بنب�ت���ت الب�قالء 
املعروفة بجم�له� ال�ص�حر وهي م�طة ببع�ش 
اخل���راوات الخ��رى،  متحدث��� عم��� �صيفعل��ه 
بكمي��ة املنت��وج ال��ذي �صيك��ون واف��را: " ن���أكل 
منه��� ونر�صل الب�قي اىل اله��ل واجلران، فمنذ 
�صنوات وان��� ازرع حديقة منزيل مبختلف انواع 
اخل���راوات، لذا لدى اأ�رتي �صب��ه اكتف�ء ذاتي 
من الفجل والر�ص�د والكرف�ش والب�صل والطم�طم 
والبط�ط��� والب�قالء واللوبي���ء"، م�صرا اىل ان" 
زراعة احلديقة املنزلية ل ت�أخذ الكثر من اجلهد 
او املزي��د م��ن الوق��ت، كونه��� م�ص�ح��ة �صغرة 
تق��ع ام���م انظ���ر جمي��ع اف��راد الع�ئل��ة حي��ث 
العن�ية به� م�صركة مث��ل ال�صقي ورفع الدغ�ل 
املت�ص�قط��ة  الوراق  م��ن  احلديق��ة  وتنظي��ف 
ور�صه��� ب�ملبي��دات ان اقت�صى ذل��ك"، موؤكدا ان 
"العن�ية بحديقة املنزل �رورة جم�لية وبيئية 
واقت�ص�دي��ة وت�صعر الزائر ان��ه يزور اأ�رة توؤمن 

ب�لأمل واحلب والعمل والب�ص�طة ".
حت�صرات �رورية

وعن اأه��م اخلطوات الواج��ب اتخ�ذه� للح�صول 
وف�ئ��دة  جم���ل  ذات  منزلي��ة  حديق��ة  عل��ى 
اقت�ص�دية يو�صح اخلبر الزراعي حيدر جميل :

" بع��د اختي���رك مل�ص�ح��ة الر���ش الت��ي تروم 
زراعته��� يفر�ش ان ت�صع له� ت�صميم� هند�صي� 
يراع��ي ا�صع��ة ال�صم���ش وام�ك��ن الظ��ل والت�أك��د 
من مواعي��د الزراعة ال�صيفي��ة وال�صتوية وحرث 
الرب��ة وتزويده��� ب�ل�صمدة يف ح���ل احل�جة" 
م�صيف���  ان" خطوات اخ��رى يجب توفره� منه� 
اختي���ر الب��ذور اجلي��دة والتع��رف عل��ى فرات 
ال�صق��ي والق�ص���ء عل��ى الدغ�ل الت��ي تنمو بعد 
الغر�ش وع��دم التق�رب الكبر بن الغر�ش خ�صية 

من هالك النب�ت�ت واجراءات اخرى من ال�صهولة 
التع��رف عليه��� وتطبيقه� لتح�ص��ل على حديقة 
منزلي��ة مثم��رة" ، م�ص��را اىل ان "العدي��د م��ن 
ال�صك���ن خالل الفرة الخرة ب���در اىل الزراعة 
املنزلية والبع�ش منهم يتوا�صل مع احد اخلراء 

يف ح�ل ك�نت حديقته املنزلية كبرة ".
الزراعة على اأ�صطح البيوت

ومل ت�صهد م�فظة الديوانية عملية الزراعة فوق 
ا�صطح املن�زل حتى قب��ل ع�من او ثالثة اعوام 
لك��ون هذه الظ�هرة غ��ر معروفة، لذا ف�نه� تعد 
ظ�هرة حديثة جدا ب�لن�صبة لاله�يل ويقول وليد 
ق��ص��م اجلب��وري : " ان جتربت��ي للزراع��ة ف��وق 
ال�صطح ك�ن��ت ولدته� قبل ع�من عندم� زرعت 
بع�ش اخل�راوات لعدم وجود حديقة يف منزيل 
) م�صتم��ل ( ووجدت انه��� ذات مردود اقت�ص�دي 
ومك�ن للرفي��ه، مو�صح� ان البداي��ة ك�نت اأقل 
ف�ئ��دة م��ن الع�م الخ��ر، حيث زرع��ت الطم�طم 

والكرف���ش واللوبي�ء والب�ص��ل والب�مي� واخلي�ر 
وغره��� ب��صتخ��دام احل�وي���ت الكب��رة  الت��ي 
تعلوه��� ظلية �صف�ف��ة لتخفيف درج��ة احلرارة، 
لفت��� اىل ان��ه ي�صع��ى اىل تطوير مزرعت��ه التي 
ان�ص�أه� ف��وق �صطح الدار لكونه��� �صدت اكرث من 
ن�ص��ف ح�جة ال�رة من اخل�راوات ف�صال عن 
كونه��� مك�ن��ه املحبب ال��ذي يق�صي في��ه اغلب 

اوق�ته ".
ازده�ر ظ�هرة املن�حل

وحت��ى �صنوات قريبة ك�ن��ت م�فظة الديوانية 
تك���د تخلو من من�ح��ل انت�ج الع�ص��ل الطبيعي 
ب��صتثن���ء من�ح��ل على ع��دد ا�ص�ب��ع اليد على 
انت���ج  ظ�ه��رة  ا�صبح��ت  حي��ث  الن،  عك���ش 
الع�ص��ل مزده��رة اىل ح��د اق�م النح�ل��ون ثالثة 
مهرج�ن���ت للع�ص��ل يف الديواني��ة و�صكل��وا لهم 
جمعي���ت ورواب��ط لتنظي��م عمله��م ب��ل وق�موا 
دورات تدريبي��ة له��واة تربي��ة النح��ل، اذ يقول 

النح���ل علي اخلزاع��ي ان: " ال�صن��وات الخرة 
�صه��دت ازده���را ملحوظ��� مل�ص�ري��ع النحل يف 
م�فظ��ة الديواني��ة، بلغ��ت ح��د اق�م��ة ثالث��ة 
مهرج�ن���ت له� يف اع��وام 2014 – 2015 – 
2016" مبين� ا ن "اخر مهرج�ن للع�صل �ص�رك 
ب��ه نحو 55 نح���ل ملي��� قدم��وا منتوج�تهم 
الت��ي ات�صم��ت ب�جل��ودة الع�لي�" لفت��� اىل ان" 
من�ح��ل الديوانية انتجت يف الع�م امل��صي 35 
طن���  من الع�صل الطبيع��ي تقريب� وهي انت�جية 
لالقب���ل  الق���دم  املو�ص��م  للزي���دة يف  ق�بل��ة 
الكب��ر على ���راء الع�صل الطبيع��ي املحلي من 
قب��ل امل�صتهلك��ن الذي��ن وج��دوا في��ه الفوائ��د 
الت��ي يرجونه�"  واكد اخلزاع��ي" وجود تع�ون 
مثم��ر ب��ن النح�لن انف�صه��م �ص�ع��د على احلد 
من امل�ص���كل الت��ي يتعر�ش له� النح���ل  الذي 
يتعر���ش م�روعه اىل  خطر ال�ص�بة من خالل 
الف�دة من اأ�صح���ب املن�حل املن�ف�صة والذين 

يتمتعون بخرات ع�لية وهذا التع�ون نعده من 
اأه��م العوامل الت��ي �ص�عدت عل��ى ازده�ر انت�ج 

الع�صل الطبيعي يف الديوانية".
ا�صتغالل اأر�ش الدولة

ام� الظ�ه��رة التي اي�ص� اخ��ذت ب�لتو�صع تكمن 
بقي���م البع���ش من اله���يل ب��صت�صالح ج�نب 
م��ن امل�ص�ح�ت التي تتو�ص��ط احي�ءهم ال�صكنية 
والع�ئ��دة اىل ممتلك���ت الدول��ة وحتويله��� اىل 
حدائ��ق ن���رة خ�صي��ة م��ن حتويله���. اىل مكب 
للنف�ي���ت او ال�صكن الع�صوائي، ويقول العالمي  
�صك���ن  م��ن  " العدي��د   : ان  ال�ص�حل��ي  �ص�م��ي 
الحي���ء �رعوا بزراع��ة امل�ص�ح���ت احلكومية 
املروك��ة الت��ي تق��ع ام���م من�زله��� ب�ل��ورود 
وال�صج��رات واخل���راوات لتحقي��ق جمل��ة من 
املك��ص��ب منه� �صم���ن عدم حتوله��� اىل مكب 
للنف�ي���ت والف���دة م��ن جم�لية املك���ن الذي 
حتول اىل ار�ش خ�راء، ب�ل�ص�فة اىل مك��صب 
اقت�ص�دي��ة تع��ود ب�لف�ئ��دة عل��ى ال���رة مثل 
زراعة اخل�ص�ر ب�نواع��ه"، وي�صر ال�ص�حلي اىل 
ان "ا�صتغ��الل اله���يل له��ذه امل�ص�ح�ت يجري 
حت��ت انظ�ر اجله���ت احلكومي��ة الت��ي بدوره� 
تغ���ش الطرف لقن�عته� ان مث��ل هذه امل�ص�ريع 
موؤقت��ة وتنتهي مع اللحظة التي يقر فيه� تنفيذ 
م���روع حكوم��ي عل��ى ه��ذه الر���ش ك�ن�ص�ء 

مدر�صة او متنزه او م�صتو�صف وغره�".
فوائد بيئية لال�رة

ام� عن الفوائد الخرى التي جتنى من مثل هذه 
امل�ص�ري��ع الب�صيط��ة بكلفته��� وجهده��� فيقول 
مدي��ر البيئ��ة يف م�فظ��ة الديواني��ة املهند�ش 
حي��در عن���ج ان : " م��ن اب��رز الفوائ��د البيئي��ة 
التي جتنيه��� ال�رة من احلديق��ة املنزلية  هو 
ح�صوله��� عل��ى اله��واء النق��ي  لق��درة ال�صج�ر 
والترب��ة  الغب���ر  م��ن  احل��د  عل��ى  والنب�ت���ت 
وت�ص�ع��د عل��ى حت�صن الم��ن الغذائ��ي لال�رة 
وت�ص�ع��د عل��ى تلطيف ح��رارة اجل��و، خ�صو�ص� 
يف ف�ص��ل ال�صيف وقدرة ال�صج���ر على التقليل 
م��ن ال�صجي��ج وفوائد اخ��رى منه��� اقت�ص�دية، 
حيث يتحق��ق الكتف�ء الذاتي لال���رة املنتجة 
م��ن الفواك��ه واخل�ص���ر ومن�ف��ع ترفيهية مثل 
ق�ص���ء الأوق���ت ال�ري��ة حتت افي���ء ال�صج�ر 
وب��ن النب�ت�ت والزه�ر" وي�صيف مدير البيئة  
"يف الآونة الخرة مل�صن� اقب�ل املواطنن على 
زراع��ة احلدائق املنزلية ب�ص��كل ملفت للنظر، لذا 
ف���ن دائرة البيئ��ة �صجعت وت�صج��ع على ات�ص�ع 

هذه الظ�هرة  احل�ص�رية ".

تجار الموصل رصدوا مليوني دوالر لقتل قادة الدواعش ونجحوا
تعاونوا مع األجهزة األمنية ..

تحقق االكتفاء الذاتي .. الزراعة المنزلية تنتشر في محافظة الديوانية

الموصل ـ متابعة 

الديوانية ـ متابعة  

عين الجورنال Mon. 23 Jan. 2017 issue no 270
االثنين 23 كانون الثاني 2017 العدد 270

كثريون هم الذين 
ينفذون م�شاريع 

زراعية ب�شيطة ال 
تاأخذ منهم الوقت 
او اجلهد وتعود 

عليهم مبنتوجات 
زراعية �شحية 
وبتكلفة قليلة 

وذات فائدة جمالية 
وبيئية من خالل 
ا�شتغالل حدائق 
املنازل وزراعتها 

باخل�شراوات 
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