الكلمات
المتقاطعة
تم وضع الفواصل بشكل
دائرة ال تتعارض مع الكلمة

�أفــقي
 1ـ بني يديك ـ م�صباح زيتي.
 2ـ م�ؤلف وكاتب عاملي راحل ـ كررها.
 3ـ �ضم �إليه ـ ممثل �سوري ـ �صوت املدفع.
 4ـ ن�شهده/معكو�سة /ـ يحول للعمل ـ مت�شابهان.
 5ـ ميار�س/معكو�سة /ـ �أغانٍ وطنية.
 6ـ بع�ض من الورق/معكو�سة./
 7ـ كالم/معكو�سة./
 8ـ جاورت وتقربت ـ �شجرة مباركة ـ غري
متعلم.
 9ـ ت�صيب الزراعة ـ ظاهر للأمام.
 10ـ م�ؤ�س�س ال�شيوعية الرو�سية ـ حرف عطف ـ
من �أنواع التمور ـ جمعا.
 11ـ �أح�صى -بلدة �سورية ـ عك�س حياة ـ من
�أنواع التمور/معكو�سة./
 12ـ �أ�صلح الثوب ـ خذ بالف�صحى ـ بحر �أوروبي
ـ من �أنواع التمور.
 13ـ مرتفع �أر�ضي/معكو�سة /ـ حروف من رايل
ـ مت�شابهان.
 14ـ �شخ�صية متثيلية للأطفال/معكو�سة /ـ من
�سور القر�آن الكرمي ـ لل�س�ؤال.
 15ـ �أجمعي ـ دولة �آ�سيوية ـ تقاع�س.
 16ـ فدية/معكو�سة /ـ تقدمي الطعام.
 17ـ �سكان ال�صحراء.
 18ـ دق/معكو�سة./
 19ـ �شجرتان ورد ذكرهما يف القر�آن الكرمي ـ
من �أنواع الثمار.
 20ـ كالم مك�شوف ـ �إمارة خليجية ـ
دولة�إ�سالمية.

عمودي:
 1ـ �ساد�س دولة على م�ستوى العامل ب�إنتاج التمور
ـ من �أنواع التمور.
 2ـ �أنفعة ـ حروف من لرية.
 3ـ كاتب وم�ؤلف تلفزيوين �سوري ـ من
املحيطات.
 4ـ �صلبة ـ هواء �شديدة.
 5ـ رئي�س وزراء بريطاين راحل ـ تكيل ـ اله�ضبة
العالية.
 6ـ جتمع ـ من �أنواع التمور ـ حب.
 7ـ لال�ستدراك ـ من املجوهرات ـ مت�شابهان ـ
حروف من دوالر ـ والد.
 8ـ برق ـ من �سوائل اجل�سم ـ خا�صتي.
 9ـ �أ�صحاب نفوذ وا�سع ـ والية �أمريكية.
 10ـ ا�سم علم مذكر ـ للنداء.

 11ـ نتج عن ـ �شعب ـ �أو�شك ـ رقم بالأجنبية.
 12ـ قائد ال�سفينة ـ من �أنواع التمور ـ �أحد
الأنبياء ـ تقارب.
 13ـ وحدة وزن ـ ن�صف �أمين ـ مهر الورق ـ
نخيف ـ ظاهرة بحرية.
 14ـ مدينة �سورية/معكو�سة /ـ ا�سم علم مذكر.
 15ـ طراز �سيارات/معكو�سة /ـ ا�سم علم مذكر ـ
قبائل من العرق الأ�صفر.
 16ـ ممثل م�صري راحل ـ �أدرك/معكو�سة /ـ
مر�ض �صدري/معكو�سة./
 17ـ لقب ر�سام كاريكاتري عربي ـ مدينة �أفغانية
ـ �شاي بالأجنبية.
 18ـ خ�صم ـ علم درا�سة الدواء ـ ـ ا�سم مو�صول.
 19ـ لقب مغنية لبنانية ـ يك�سو �أر�ض ال�صحراء.
 20ـ ممثلة �سورية ـ �إله.
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نخـــيل .نت
www.iraqi-datepalms.net

النخلة العراقية شامخة
على شبكة اإلنترنت
النخـلة ..هوية العراق وعنوان ًا ل�شموخة وح�ضارته
العريقة حيث ن�ش�أت النخلة �أول مرة يف بالد
الرافدين قبل امليالد يف جنوب العراق وذكرت
يف احل�ضارات ال�سومرية والبابلية والآ�شورية
وال�شرائع ال�سماوية وكتب ال�سرية كما ذكرت يف
القر�آن الكرمي  21مرة ويف احلديث مرات عدة
و�أو�صانا ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن نكرم عمتنا النخلة ونعتني بها لأنها م�صدر
احلياة والغذاء والدواء والك�ساء والبناء والعلم
وغري ذلك.
وبالنظر لهذه املزايا والنعدام توثيق ما هو
من�شور عن نخل العراق يف الع�صر احلديث على
الرغم من كرثته فقد ارت�أى الدكتور �إبراهيم
جدوع اجلبوري مدير ال�شبكة العراقية لنخيل
التمر �أن ين�ش�أ للنخلة العراقية موقع ًا متميز ًا
على �شبكة الإنرتنت يتناول به كل ما كتب عن
نخيل العراق وعن امل�شتغلني يف النخيل وعن
الأوائل الذين �أر�شدونا بعلمهم عن النخيل مثل
املرحوم عبد اجلبار بكر والدكتور علي عبد
احل�سني وغريهما.
لقد �أخذ اجلبوري على عاتقه م�شكور ًا البحث
عن املوا�ضيع املهتمة بالنخلة العراقية يف الكتب
والأر�شيف واملواقع االلكرتونية الأخرى القتبا�سها
�أو نقلها كما هي مع امل�صدر �إىل هذا املوقع ليكون
بذلك قد جمع كل الأر�شيف املتوفر عنها ،يف
موقع واحد �إنه نخيل العراق.
املوقع يحتوي على كم كبري من املعلومات عن حياة
الباحثني الأوائل �أو ما ي�سمى بعلماء يف الذاكرة
والذين رحلوا عنا �إىل العامل الآخر� ،إ�ضافة �إىل
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و�ضع ال�سرية الذاتية للعلماء العراقيني والباحثني
املتميزين لتكون يف متداول الن�شء اجلديد
واملحتاجني للخربة العراقية .وذلك بهدف �أن
يكون هذا املوقع تاريخ ًا وقيمة �إ�ضافية لنخلتنا
العربية والعراقية على حد �سواء التي حباها اهلل
جل وعال مبنزلة كبرية يف كتابه العزيز .فهل
لنا نحن �أن نكرمها يف هذا املوقع على �شبكة
الإنرتنت �إنها واهلل ت�ستحق كل اجلهد واملثابرة
منا لإبقائها �شاخمة قوية عزيزة مثمرة.
هذا املوقع يتعرب من املواقع املتميزة باللغة
العربية حول العامل يهتم بالنخيل والرثوة النخلية
وما يدور حول ذلك ويبحث يف تطوير النخيل
ال�ستعادة جمد العراق ليعود الأول يف �إنتاج التمور
بالعامل� .إن بناء وتطوير وحتديث هذا املوقع
هو هدف ا�سرتاتيجي مهم جلميع املزارعني
والباحثني واملهتمني يف النخيل حول العامل.

