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علي الغربي.. مدينة المبدعين والتقاليد العشائرية األصيلة

ق�ضاء جميل بطبيعته االخاذه 
واهله الطبينب الكرماء 

امل�ضاملني يقع هذا الق�ضاء 
مبنت�ضف امل�ضافه متاما بني 

بغداد والب�ضره وكل الذاهب 
اىل الب�ضره ال بد من التوقف 
يف اجلانب االي�ضر منه ،يقع 
على اجلهه اليمنى من دجله، 

حالها حال املدن املجاوره 
اتخذت من نهر دجله درعا 

للوقايه من ال�ضيول اجلارفه 
التي تنزل من جبال ب�ضتكو 

االيرانيه والتي جترف امامها 
ما جتده،

فذهب الكثري من الرع��اة واغنامهم لعدم حت�سبهم 
م��ن غدر ه��ذا ال�سيل اجل��ارف امل�سح��وب ب�سوت 
مرع��ب يف بع�ض ال�سنني ،له��ذا مل تتكون ال مدينه 
وحتى قري��ه بني احلدود العراقي��ه االيرانيه ونهر 
دجله ، مع العلم لي�ض هناك منفذ للدخول ب�سهوله 

عرب هذه احلدود .
تق��ع املدينه على انحن��اء دجله الكب��ري باالجتاه 
االي�رس ث��م االمين لي�ستم��ر النه��ر باالنحدار جتاه 
اجلن��وب العراق��ي وه��ذا م��ا ياح��ظ م��ن خ��ال 
خارط��ه الع��راق ، وحتد غابات م��ن ا�سجار الغرب 
الذاتي��ة النم��و �سم��ال املدينه ويطل��ق عليها غرب 
ال�سيد يو�سف وم��ن جنوبها واي�سا على نهر دجله 
هن��اك الغابه االك��رب الكثيفه ويطل��ق عليها غرب 
االم��ام عل��ى الغرب��ي او الذهيب��ات حي��ث ارا�سي 
ه��ذه الع�س��ريه الطيبه جت��اور هذا الغ��رب )الغابه 
الطبيعي��ه ( ، تتمتع هذه البل��ده بجو جميل للغايه 
يف ال�سي��ف وال�ست��اء مقارن��ه ببقي��ة البلدات يف 

اجلنوب العراقي.
عل��ي الغرب��ي فه��و  ق�س��اء ق��دمي ي�سكل م��ع قلعة 
العم��اره  لل��واء  اق�سي��ة  الكب��ري  واملج��ر  �سال��ح 
وتتك��ون البل��ده من جزئ��ني اجلزء ال�سغ��ري الذي 
يقع على اجلان��ب االي�رس حيث مير طريق بغداد – 
ب���رسه واجلانب االمين وهو اجل��زء الرئي�ض للبلده 
فيتكون م��ن حملت��ني الكبريه الفخري��ه واالخرى 
القلع��ه يف�سلهم��ا �س��وق طوي��ل م�سق��ف بالبلي��ت 
امل�سل��ع )جنك��و( وعلى �سكل رق��م ثمانيه وب�سكل 
اني��ق ومنظم هذا قب��ل احلريق ال��ذي التهم ال�سوق 

بكامله بتدبري من اجهزة النظام ال�سابق .
�سكانه��ا خليط متجان�ض رغ��م اختاف قومياتهم 
م��ن ع��رب واك��راد فيلي��ني وقلي��ل م��ن منطق��ة 
عرب�ست��ان ديانتهم اال�س��ام غالبيتهم من ال�سيعه 
م��ع وج��ود اقليه م��ن امل�سلمني ال�سن��ه كما كانت 
توج��د عوائل م��ن ال�سابئ��ه ، هذا ا�ساف��ة لليهود 
الذي��ن هاجروا يف عق��ود اخلم�سيني��ات . الع�سائر 
العربي��ه االغلبي��ه لبن��ي الم والكع��ب والذهيبات 
والكنان��ه وروؤ�س��اء الع�سائ��ر �ساك��ر قمن��دار وعبد 

الكرمي اجلوي .
اإىل  وجوده��م  تاري��خ  فريج��ع  اك��راد  ال  ام��ا 
الثاثينيات من القرن املا�سي حيث كانو يعملون 
بالعط��ارة واحل��دادة وكان هناك الكث��ري اأي�سا من 
اهل ال�سن��ة وكان لهم جامع وموؤذن��ه ال�سيد وهيب 
قدوري وابتلع��ه الفي�سان مثل باقي امل�ساكن ايام 
في�س��ان دجل��ة وكان ي�سم��ى يف العه��د العثم��اين 

ق�سبة علي الغربي ح�سب امل�سادر العثمانية.
ه��ذه املدين��ه اجنب��ت الكثري م��ن املبدع��ني �سعراء 
ادب��اء اطباء علماء فنانني ي�س��ار لهم بالبنان على 
م�ست��وى الع��راق وخارج��ه ، وكان��ت املنا�سب��ات 
الديني��ه كوالدة االم��ام علي )ع( واالم��ام احل�سني 
)ع( فر�س��ه الجتم��اع ال�سعراء م��ن خمتلف ارجاء 
الع��راق حي��ث ت�ست�سيف هذه البل��ده اجلميله مربدا 
خا�س��ا بها بني ف��رح وعر�ض االه��ايل با�ست�سافة 

ادباء العراق .
وم��ن ال�سع��راء جن��م الدين احلكي��م وح�س��ني ال�سيد 
عب��د ال�س��ام وال�ساع��ر عبداخلالق عب��ود وال�ساعر 
ال�سعب��ي حممد احل��اج يو�سف )ابو ا�سام��ة( اإ�سافة 
للفن��ان �سع��دون جاب��ر والفن��ان قحط��ان العط��ار 
والاع��ب مهدي عبد ال�ساح��ب والريا�سي العاملي 
عل��ي الكي��ار كما نذكر م��ن وجهاء املدين��ة : بال 
ح�س��ني اجللب��ي ، قمندار الفهد، عب��د الكرمي اجلوي، 
وغ��ام عل��ي اجل��وي وعزيز احلم��د، خزع��ل البندر 
الف��رج  الدنبو�ض،�سلم��ان  م�سل��م  حم�س��ن  ال�سك��ر، 
العط��راين وال�سيد جاب��ر النوري، ال�سي��د حممد علي 
الع��اك، ال�سي��د ه��ادي الع��اك، ال�سيد عب��د ال�سام 
املو�س��وي، عبد الرحمن ال�سايع، ال�سيد م�سفي ال�سيد 
��ة( بيت ح�سن  �سع��د البخات��ي. ومن منطق��ة ) الُعمَيّ
املاج��د )بي��ت اموّيد(ح�س��ب لف��ظ اه��ايل املنطقة، 
وبيت جنديل حممد اليعكوب وبيت عبد اخلان ويف 
منطق��ة الچباب)وهو نهر ينبع من اجلبال ال�رسقية 
وي�س��ب يف نهر دجلة اىل ال�سم��ال من علي الغربي 
( بي��ت عبد ذياب الچتب وال�سيخ جوي الازم وبيت 

ابو ري�سة وبيت �سكر.

�سم��ت ه��ذه البل��ده ب��ني جناحيه��ا �ساع��ر العرب 
الكبري حممد مهدي اجلواهري يف فرتة االربعينات 
واخلم�سين��ات حي��ث ميتل��ك ارا�سي وا�سع��ه هناك 
وم�سخ��ه كبريه للم��اء والزلت ت�سم��ى املنطقه يف 

�سمال الق�ساء با�سم ) اجلواهري( .
م��ن ابناء هذه البل��ده من الفنان��ني الكثري فاحلاج 
نعمان ال�سفار املعروف عل��ى م�ستوى البلد بخطه 
وه��و الذي خ��ط اي��ة الكر�سي عل��ى �س��كل مربعات 
الكث��ري ميتل��ك ه��ذه اللوح��ه او �ساهده��ا ، وم��ن 
الر�سام��ني اال�ست��اذ �سه��ام �س��اده وم��ن الفنان��ني 

قحطان العطار و�سعدون جابر والكثري االخرين .
ام��ا ايام عا�سورا والت��ي كانت جميع البلده ت�سارك 
فيها فامل��اآمت احل�سينيه واملواكب التي تتجمع بعد 
ال�س��اه لتنطلق باجتاه حمل��ة الفخريه ومبحاذات 
نهر دجله باجتاه بيت احلاج �سيخه ومنها اىل بيت 
احل��اج نلي ومنها اىل حمل��ة القلعه اىل بيت احلاج 
عط��وان اذ تنتهي هناك حيث �سكل��ت هذه املواكب 

جزء من تراث هذه البلده.
تعر�س��ت ه��ذه البل��ده اىل هج��وم �رس���ض م��ن قبل 
النظ��ام ال�ساب��ق ادى اىل ت�سف��ري وم�س��ادرة اموال 

الكث��ري من ابن��اء هذه البلده الطيب��ه وعلى دفعتني 
االوىل �سن��ة 1972 والثاني��ه االك��رب ع��ام 1980 
وتخلخ��ل النظام االجتماعي هناك فمن مل ي�سملهم 
الت�سف��ري ف��روا اىل م��دن اخ��رى لي�سيع��وا انف�سهم 
هن��اك من جرائم البعث املوجه��ه لهم ، فكان ابناء 
الري��ف واملع��دان ال يدخل��وا البلده اال ب��ني ال�ساعه 
الثامن��ه �سباحا ليخلوها الرابع��ه ع�رسا واأن بقى 
اح��د من هوؤالء تهام�ض اه��ايل املدينه مع بع�سهم 
بوج��وب احلذر م��ن اأن هناك �رسقه ق��د حت�سل يف 
البل��ده ،ام��ا الدم��ار يف البن��اء فكان��ت الطابوق��ه 
ال�ساقطه ال ترج��ع ملكانها فتوقف االعمار والبناء 
وتغ��ريت اللهج��ات وتغ��ريت العادات وب��دا احلزب 
ورجال��ه الغرب��اء يف تغ��ري كل �س��ىء واىل اال�سفل 

وبقت على الغربي يف الذاكره .
ويقال لها وريثة مدين��ة ) فم األ�سلح ( التي ا�س�سها 
احلج��اج ب��ن يو�س��ف الثقف��ي)75 _95 هج��ري ( 
ويخرتقه��ا نهر دجلة من الو�س��ط ويف عام 1865 
م �س��در فرمان من ال�سلطان العثماين بتحويل علي 
الغرب��ي اأىل ق�س��اء وكان��ت تق��ع بقربه��ا ناحية ) 
فليفله ( التابعة لوالية بغداد التي جاء ذكرها على 
ل�س��ان ياقوت احلموي يف معجم��ه ) معجم البلدان 
( والت��ي ه��ي مركز اثري هام �ساأنه��ا يف ذلك �ساأن 
)األ���رسوط ( ومدين��ة ) فم ال�سل��ح ( وهناك مواقع 
اثرية للري والزراعة كنهر املبارك واملربوك الواقع 
ب��ني وا�سط وعلي الغربي والذي كان ي�سمى باأر�ض 
األ�س��واد خل�سوبته وهن��اك نهر ) كلي��ب ( ن�سبة اىل 
لق��ب للحجاج الثقف��ي ويف ارا�سيها حدثت جوانب 
من حروب الزجن يف عه��د اخلليفة العبا�سي املوفق 

باهلل  256 – 270 
وق�س��اء عل��ي الغرب��ي اليختل��ف عن ق�س��اء قلعة 
�سالح م��ن حيث الرتكيبة ال�سكاني��ة للمجتمع وقد 
قام��ت مدينة علي الغربي عل��ى اجلانب االأمين من 
نهر دجل��ة على مقربة من مرقد علي الغربي )ر�ض 
( وق��د و�سف��ت باأنه��ا عبارة عن �س��وق طويل قدمي 
حتيط ب��ه البيوت القدمية املبني��ة من الطني وكان 
ع��دد نفو�س��ه حت��ى ع��ام 1930 م اليتج��اوزون 
) 2300 ( ن�سم��ة ومعظ��م �سكان��ه م��ن ا�سح��اب 
امله��ن واحلرف ال�سعبي��ة الني كانوا ي��زودون اهل 
الري��ف مبا يحتاجونه من ال�سكر وال�ساي واالأقم�سه 
واالدوات التي ي�ستعملونها بالزراعة واحلراثة كما 
كان��ت عل��ي الغرب��ي �سوق��ا لت�رسي��ف املنتوجات 
الزراعي��ة واحليواني��ة الأبن��اء املناط��ق التي حتيط 
بق�ساء علي الغربي علما اأن عدد �سكان املقاطعات 

املحيط��ة يف عل��ي الغرب��ي خم�س��ة ا�سع��اف عدد 
�س��كان املدين��ة وقد ذك��ر ان ع��دد نفو���ض الق�ساء 
يف كان��ون اول 1943 م يبل��غ  5597 ن�سم��ة يف 
حني كان ع��دد �سكان االري��اف املحيطة باملدينة 
19891  ن�سم��ة وكانت املدين��ة ترتبط باجلانب 
االي�رس بوا�سطة معرب حكومي ) ترمية ( وهو عبارة 
ع��ن دوبت��ني مت�سلتني برواب��ط حديدي��ة وم�سقفة 
باخل�سب تدار بوا�سطة مكائن خا�سة ت�ستعمل لنقل 
ال��ركاب وال�سيارات من واىل الق�س��اء مقابل اجور 
زهيدة كم��ا كان هناك زورق لنق��ل االعداد القليلة 
من النا�ض اما اجل���رس فقد اأن�ساأ عام 1960 م وهو 
ج�رس مكون من عدد من الدوب ) الدوبات ( وق�ساء 

علي الغربي مق�سم اىل عدد من املحات ومنها :
حملة الفجرية. 

 حملة القلعة .
 ع��رب الذهيبات ) من ربيع��ة )  ال�سعدية ال�سخرية 
تق��ع بالقرب من بيت �سيخ بني الم عبد األلطيف بن 

قمندار. 
املن�سورية تقع على اجلانب االي�رس من نهر دجلة. 
الع��راق زاخ��ر بامل��دن املوغل��ة جذوره��ا بعم��ق 
التاأري��خ وكل مدين��ة حتم��ل ماحمه��ا مامييزه��ا 
ع��ن االأخرى، بتكوينها اجلغرايف وارثها احل�ساري 
ون�سيجه��ا املجتمع��ي ورموزه��ا الت��ي جتعلها يف 
مو�س��ع تباه وافتخار، ومن تل��ك املدن ق�ساء علي 

الغربي التابع ملحافظة مي�سان. 
م��ن عل��ي الغرب��ي �سميت بعل��ي الغرب��ي ن�سبة  اىل 
القائ��د اأب��و احل�س��ن عل��ي ب��ن اأحم��د ب��ن حممد بن 
احل�س��ني ب��ن عي�سى بن زي��د بن علي ب��ن حممد بن 
عبد اهلل جعفر بن حممد بن زيد بن علي بن احل�سني 
ب��ن علي بن اأبي طال��ب عليهم ال�سام، وهو من قاد 
ثورة الزجن اأيام اخلليف��ة العبا�سي املتوكل، و�سمي 
اأي�س��ا بالغراب��ي ومرق��ده يبع��د على م�ساف��ة كيلو 
م��رت واحد عن مرك��ز الق�ساء متو�س��دا �سفة دجلة، 
ويق�س��د م��زاره العديد من الزوار م��ن خمتلف مدن 
الع��راق والع��امل اال�سام��ي والبد م��ن اال�سارة اىل 
اأن ت�سميت��ه عل��ي الغربي ج��اءت من اأج��ل التمييز 
بين��ه وبني عل��ي ال�رسق��ي والذي ا�سم��ه االأ�سل هو 
عل��ي ال�سجري والذي يبعد عن عل��ي الغربي حوايل 
40 ك��م باجت��اه مدينة العمارة وال��ذي بدوره اأي 
علي ال�رسق��ي الفا�سل امل�سايف بين��ه وبني منطقة 
الكمي��ت 20ك��م قبل الو�س��ول اىل مدين��ة العمارة 
ومنطق��ة الكميت ن�سب��ة اىل ال�ساع��ر العربي الكبري 
الكمي��ت االأ�سدي وكل ه��ذه املدن اخ��ذت اأ�سماءها 

من رموز �سكنتها، وكانت قدميا ت�سمى باملن�سورة  
وموؤ�س�سه��ا هو احلجاج بن يو�س��ف الثققي، وتوجد 
اأماكن اأثرية تع��ود اإىل تلك احلقبة التاأريخية منها 
ف��م ال�سلح وفليفلة وال���رسوط ونهر املربوك ونهر 
كليب املدينة والك��وارث الطبيعية يقع الق�ساء اإىل 
ال�سم��ال ال�رسق��ي من مدين��ة العمارة حي��ث امتداد 
�سل�سل��ة جب��ال حمري��ن وحتدي��دا جب��ال )ب�ستك��و( 
اأن��ه يتو�س��ط امل�ساف��ة متام��ا ب��ني  الوع��رة كم��ا 
بغ��داد والب�رسة ومي��ر الطريق الرئي���ض الرابط بني 
)الب�رسة-عمارة-ك��وت( اجلنوبي��ة  املحافظ��ات 
من اجلان��ب االي�رس منه، اما املدين��ة القدمية فهي 
تق��ع على اجله��ة اليمن��ى )الغربية( م��ن نهر دجله 
حالها حال امل��دن املجاورة اتخذت من نهر دجلة 
درع��ا للوقاي��ة من ال�سيول اجلارف��ة التي تنزل من 
جب��ال ب�ستك��و القريب��ة والت��ي جت��رف اأمامه��ا ما 
جت��ده، فذهب الكث��ري من الرع��اة واأغنامه��م لعدم 
حت�سبه��م من غ��در ه��ذا ال�سيل اجل��ارف، وماحدث 
يف ه��ذه املدين��ة من �سي��ول قادمة م��ن ايران عام 
2013 اإال دليا على حجم تلك الكوارث ناهيك عن 
الزالزل املتك��ررة فيها، و�سكن املدين��ة العراقيون 

منه��م  ومناحله��م  م�ساربه��م  مبختل��ف  القدم��اء 
اليه��ود وال�سابئ��ة واالك��راد الفيلي��ة والعرب�ستان 
اإ�سافة اإىل القبائ��ل والع�سائرالعربية، وهذا اخلليط 
املتجان���ض م��ن القوميات واالأع��راق اأدى اإىل بروز 
واق��ع علم��ي وثقايف وظهور �سخ�سي��ات المعة يف 
جمتم��ع املدينة. حفل زف��اف املاأمون منطقة علي 
الغرب��ي قدميا كانت ت�سم��ى باأر�ض ال�س��واد لوفرة 
نعمها وتع��دد مواردها من اأ�سج��ار ومزارع وثروة 
حيواني��ة، وهذا ما جعلها مو�س��ع اهتمام من قبل 
خلف��اء بني العبا�ض، ويف �سبي��ل املثال اأن اخلليفة 
ه��ارون الر�سيد جعل الوارد م��ن اأموال تلك املدينة 
وقف��ا لزوجت��ه زبي��دة، وول��ده املاأمون ح��ني اراد 
ال��زواج من بوران بنت احل�سن ب��ن �سهل اقام حفلة 
زفافه امل�سه��ورة يف هذه املدينة ملا تتمتع به من 
اأج��واء منع�سة وطبيع��ة خابة، وحت��ى يف الع�رس 
احلديث ح��ني حاولت االأ�رسة املالكة عام 1953م 
مه��دي  حمم��د  االأك��رب  الع��رب  �ساع��ر  ا�سرت�س��اء 
اجلواهري، قامت بتخ�سي���ض قطعة زراعية كبرية 

يف تلك املدينة، وبالفعل �سكنها ال�ساعر.
اأن جم��يء اجلواهري اإىل املدينة كان مبثابة اإبعاد 
م��ع ا�سرت�س��اء من قب��ل ال�سلط��ة اآن��ذاك، وذلك بعد 
ق�سائده الت��ي هاجم بها الو�س��ع ال�سيا�سي القائم 
اآنذاك، اأو من خال �سحفه كالراأي العام واالنقاب 
اللتني تعر�ستا للغلق عدة مرات من قبل احلكومات 
املتعاقب��ة عل��ى ال�سلط��ة يف العه��د امللك��ي. مركز 
ال�سي��وخ والف��ن املوؤرخ عبد اهلل اجلب��وري ي�سري يف 
كتاب��ه ع��ن اجلواه��ري اىل اأن��ه بعد ق�سيدت��ه التي 
األقاه��ا مبنا�سبة تتويج املل��ك مت تكرمي اجلواهري 
وذل��ك باإعطائ��ه قطع��ة اأر���ض زراعي��ة يف منطقة 
عل��ي الغربي، م�ساحته��ا )4000( دومن وتقع على 
اجلان��ب االأمي��ن م��ن نه��ر دجل��ة وت�سم��ى املنطقة 
بالكب�س��ون وهي مقتطعة من اأر�ض حنني اأبو ري�سة 
اأح��د م�ساي��خ بني الم، واأ�س��درت وزارت��ا الداخلية 
م��اء  بتزوي��ده مب�سخت��ي  ر�سمي��ا  كتاب��ا  وال��ري 
ل�سق��ي االأر���ض كما يق��ول البخات��ي وكان و�سول 
اجلواه��ري للمنطقة عام 1953، حيث وجد املناخ 
املائم لبقائ��ه وهو املعروف عنه ع��دم اال�ستقرار 
يف م��كان حم��دد ملدة طويل��ة، فريف عل��ي الغربي 
يف ذل��ك الوق��ت زاخر بال�سعر ال�سعب��ي، وكان حني 
ي�سمع �سع��راء علي الغرب��ي ال�سعبيني يق��ول ال�سعر 
ال�سعب��ي ترجمان القري���ض، وفيها تزوج بفتاة من 
ع�سرية البود راج، لكن��ه والأ�سباب و�سغوط عائلية 
كما ت�سري امل�س��ادر طلقها بعد عام ، واليزال اخلط 
الكهربائ��ي الناقل من املحط��ة الكهربائية اىل تلك 
القرى يطلق عليه"خ��ط اجلواهري"،املدينة �سكنها 
العدي��د م��ن �سي��وخ الع�سائ��ر كعب��د الك��رمي اجلوي 
وقمن��دار الفه��د وحم�س��ن الدنبو�ض وب��ال اجللبي 
وبي��ت الع��اق وال�س��ادة البخ��ات وغريه��م، وم��ن 
املدين��ة اأي�س��ا الفنانان �سع��دون جاب��ر وقحطان 

العطار والاعب الدويل مهدي عبد ال�ساحب
يق��ع مرق��ده جن��وب الع��راق ق��رب البل��دة امل�سماة 
با�سم��ه ق�س��اء )عل��ي الغربي( مبح��اذاة نهر دجلة 
، حمافظ��ة مي�س��ان يف منطق��ة )الذهبي��ات( الت��ي 
تبع��د 3 كم عن مركز الق�س��اء وله حرم �سيد حديثا 
بابع��اد )12*15( م��رتا ، تعلوه قب��ة بارتفاع 14 
م��رتا وعلى ال�رسيح �سب��اك برونزي )2.5*2( مرت 
بارتفاع )2( مرت وقد احلقت باحلرم قاعات كبرية 
لل�س��اة وراح��ة الزائري��ن ، ام��ا م�ساح��ة ال�سحن 

اخلارجي فابعاده )40*40( مرت .
ال��زوار يف املنا�سب��ات الديني��ة  واملرق��د يرت��اده 
وغريه��ا ويف �سائر ايام ال�سنة للتربك به وب�سالته 
الطيب��ة... وهن��اك يف مث��ل ه��ذه االماك��ن ت�سم��و 
امل�ساع��ر وتتطه��ر النفو���ض وتتجدد العه��ود لل�سري 
عل��ى نف�ض اخل��ط املبارك ال��ذي نهجه اتب��اع اهل 
البي��ت الطاهرين للفوز ب�سعادة الدارين ، اما ارباب 
احلوائ��ج فانه��م يتو�سل��ون اىل اهلل تع��اىل لق�س��اء 
حوائجهم ومقا�سدهم بجاه �ساحب القرب ال�رسيف 
الذي ظه��رت من��ه الكرامات وال��دالالت والرباهني 

الوا�سحات.
وق��د وج��دت �سخ��رة قدمية عل��ى دك��ة ال�سيد علي 
الغرب��ي تع��ود لعه��ود �سابقة كتب عليه��ا )هذا قرب 
ابو احل�سن علي الغراب( وال�سيد علي الغربي هو جد 
اال���رسة اجلليلة ال�س��ادة اآل القزويني والغرابات يف 

النجف واحللة واالميال يف الفرات االو�سط.

اعداد_فاطمة عدنان

هذه املدينه اجنبت 
الكثري من املبدعني 
�ضعراء ادباء اطباء 
علماء فنانني ي�ضار 

لهم بالبنان على 
م�ضتوى العراق 

وخارجه.

علي الغربي قدميا 
كانت ت�ضمى 

باأر�ض ال�ضواد 
لوفرة نعمها وتعدد 
مواردها من اأ�ضجار 

ومزارع وثروة 
حيوانية 


