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 إلى من أنار شمعة  قد تنير درب من �زال
يتخبط في الظ�م العلمي   

 
)أبو ياسمين(إبراھيم الجبوري  أخي وعزيزي ا$ستاذ الدكتور  

 
متخصصي تعين التي تأخرت بكتابة كلمة حق بك أو� وبالنافذة أو الرئة الجديدة  أكونقد 

لرفع الغبن وا3ھمالبصدق  العاملونوقاية النبات بشكل عام و عمتنا المباركة الذي طال  
طالبا حديثا في  ....منذ سبعينيات القرن الماضييا ابا ياسمين لقد عرفتك . نخلة التمر

كنت نشطا محبوبا أجتمعت حوله .... الفصل ا$ول لتخصص وقاية النبات –المرحلة الثالثة 
مجدا  ...تكون في غاية الوداعة واللطف والضحك خارج قاعات الدراسة.. طلبة الفرع 

تغرف قدر ما تستطيع من المعلومات .... داخل قاعات الدراسة والمختبراتمثابرا حريصا 
عرفتك مجدا في خ�ل ... التي كنت تخزنھا في مساحة خاصة للتخصص الذي أبتدات به

كان نشاطك واضحا من خ�ل النماذج ... التدريب الصيفي لطلبة الوقاية في شمال العراق
لم تكن تھدأ .. وكان دورك مركزي أثناء الطريق .. واقع التي نزورھاالتي تجمعھا من الم

وقسم وقاية  وتخرجت وسافرت ودرست ورجعت للكلية... دقيقة واحدة مع مجموعتك الرائعة
إن من يتتبعك عن بعد .... بھا مشوار مشروع باحث إسمه إبراھيم الجبوري النبات لتكمل

وبا$حرى .. وھو إن ھذا الرجل يعشق عمله... عنه �بد له أن يخرج بإستنتاج واحد �بديل
ومن المفاخر التي يعتز بھا كل الكوادر ... يعشق التخصص الذي نحته عبر سنوات طوال

الط�بية والتدريسية دورك المميز في إلباس جدران أروقة قسم الوقاية بحلة جميلة تنم عن 
... سألت يوما لو عاد بي الزمان  .....وقاية النبات... الذوق والعلم وعشق ھذا التخصص 

إستغرب الكثير ... قلت �بديل لذلك .... وقسم وقاية النبات.... ھل أختار كلية الزراعة
 فأنا ...منھم وبدون منازع وكنت أنت  .. فھناك العديد.. وأكتشفت بأني لست وحدي ....

وأنا على يقين بأنك ... عتهالمسار الذي أتبلما غيرت ... متأكد بأن الزمان لو يعود بك للوراء
... $نك أصبحت جزءا أساسيا في بناء صرح وقاية النبات في العراق ....تعرف السبب  

 ... وكان العطاء ھذه المرة أكثر مما كان في الحسبان...أبيت على نفسك أن يستمر عطائكو
فكانت الھدية التي سيخلدك تاريخ وقاية النبات في العراق إن كتب بأق�م علمية منصفة .... 

كانت الرئة التي نستطيع أن ... كانت الشمعة التي أنرتھا .... �تلومھا بالحق لومة �ئم
ليس له حدا و� حدودا ... لك فشكرا ...... كانت الشبكة العراقية لنخلة التمر.... نتنفس بھا

ينك للعراق العزيز وأظھرت إعتزازا بزم�ئك الباحثين ووفيت بدَ .. فقد أديت أكثر ما عليك .. 
لذلك أدعو أخوتي وزم�ئي ...والعلميين العراقيين بغض النظر عن أعمارھم ومراتبھم
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وأبنائي العاملين على وقاية النبات والتخصصات المصاحبة أن يوضفو ھذه الشبكة المباركة 
خوة العرب بنتاجتكم العلمية وأفكاركم التي تخدم ھذه الشجرة المباركة في تعريف ا$

فقد أصبح منتدى لعاشقي ..... ھذا الموقع ا أبواب ھذا الموقعتصفحوليودعوة مني إليھم ....
....                                          وقاية النبات ومحبي أجمل شجرة مباركة في العراق
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