
يط��ل علين��ا عي��د الأ�ض��حى املب��ارك وتط��ل علين��ا 
الذكري��ات الت��ي تهط��ل بغ��زارة م��ن غي��وم ملب��دة 
بالأ�ض��واق اىل ما�ض كان عنوانه الب�ضاطة فالأعياد 
يف الع��راق، تقالي��د وع��ادات وطقو���ض ، وذكري��ات 
تق��رن بالأف��راح وامل���رات وباجلدي��د مع��ًا حي��ث 
م��ا تزال مظاهر العيد وا�ض��حة على الرغم من �ض��وء 
الأو�ض��اع الأمني��ة ن�ض��بيا ، وم��ع اأن هن��اك طقو�ض 
معينة باتت مفقودة الآن وهناك اختالف يف مظاهر 
العيد وطعم ونكهة العيد اليوم عن عيد اأيام زمان ال 
ان هناك بع�ض التقاليد البارزة والتي بقيت �ضامدة 
اىل اليوم ، هذا ما يوؤكده مواطنون وي�ضتذكرون معها 

�ضوارع بغداد و�ضاحاتها القدمية بحنني و�ضوق .
الع��ادات ن�ض��بيا بتق��ادم  الطبيع��ي ان تتغ��ر  م��ن 
الزم��ن ولكن قبل اأن يه��ل هالل العي��د باأيام تنتهي 
ال�ض��تعدادات وتبداأ حت�ض��رات اأخ��رى لإعداد برامج 

العيد وفق تواقيت ل ميكن ال�ضهو عنها اأو تنا�ضيها .
حاولنا ر�ضم لقطات من �ضور كثرة ل تفارق الذهن، 
عن اأيام لي�ض��ت قدمية جدا ميار�ض فيها اأهايل بغداد 
طقو�ض��هم يف اأي��ام العيد حيث يبداأ العي��د يف العراق 

بعد �ضالة العيد التي تقام باجلوامع يف ال�ضباح .
ه��ذا م��ا اك��ده د. حممد �ض��امل " اأ�ض��تاذ تاأري��خ كلية 
الآداب " بقول��ه "لق��د كان للبغدادي��ني يف املا�ض��ي 
القري��ب طقو�ض��هم اخلا�ض��ة فتزدح��م احلمامات يف 
ليل��ة العيد التي كانت منت�رة يف ال�ض��واق وب�ض��كل 
كب��ر اي��ام زم��ان حي��ث يف ال�ض��ابق كان��ت البيوت 
العراقي��ة ل حتتوي على حمامات فيتم ال�ضتعا�ض��ة 

عن احلمامات بحمامات ال�ضواق املخ�ض�ضة
ثم تابع بقوله "يف �ض��باح يوم العيد ينه�ض �ض��غار 
العائلة مبكرين وامهم تعاونهم على ارتداء مالب�ضهم 
اجلديدة التي كانوا قد و�ض��عوها بالقرب من حمالت 
منامه��م وبع�ض��هم ي�ض��عها )ج��وه را�ض��ه( اأي حتت 

الو�ضادة.
ام��ا الرج��ال فينه�ض��ون مبكرين اي�ض��ا للذهاب اىل 
اجلوامع م�ضطحبني معهم اولدهم لأداة �ضالة العيد 
حيث يبتداأ العيد يف العراق بعد �ض��الة العيد وبعدها 
يذه��ب الكث��ر م��ن العراقيني لزي��ارة املقاب��ر فهي 
م��ن التقاليد التي حر�ض العراقيون على ممار�ض��تها 
،اما ال�ض��غار وال�ض��بيان فيذهبون اىل حمالت اللهو 

والفرجة راكبني احلمر والكد�ض ) البغل( وياأن�ض��ون 
والف��رارات  اخل�ض��بي  اله��واء  ودولب  باملراجي��ح 
وغره��ا وياأكل��ون لفة بي�ض او كبة او �ض��ميط وغر 
ذل��ك مما كان يباع يف الفرجة يف ذلك الوقت اذ لبد 
من �رف عيدياتهم "ويختتم بقوله " يبقى احلديث 
ع��ن املا�ض��ي ممت��ع ويحم��ل يف طيات��ه ذكري��ات 
تتزي��ن بالب�ض��اطة والتلقائية يف التعام��ل لهذا جند 
م��ن يحاول الهروب من اثق��ال احلياة ليجد يف تذكر 

املا�ضي و�ضيلة للهروب اىل "املا�ضي اجلميل."
املا�ض��ي يف العراق ما زال حا�راً بنكهته وجماله 
ول بد من ا�ض��تذكاره ما بني الباء والبناء والجداد 
والحفاد، وهو ما يجعل البت�ضامات ترت�ضم حميمة، 
والنفو���ض تبتهج وحتل��ق الرواح يف عامل الذكريات 
اجلميلة حيث ي�ضتذكر العراقيون بحنني مفرط ليايل 
العي��د وطقو�ض��ه املتنوع��ة اي��ام زمان يق��ول احلاج 
عبا���ض عب��د احل�ض��ن ال��ذي قلب �ض��فحات املا�ض��ي 
بغ�ض��ة م��ن الأمل " كان��ت املتنزه��ات وال�ض��ينمات 
املنت�رة يف بغداد من اهم الو�ض��ائل الرفيهية التي 
جتم��ع العوائل العراقية كمتنزه �ض��لمان باك ومتنزه 
ابو نوؤا�ض وغرها من املتنزهات التي متالأ العا�ضمة 

بغداد
كما ذك��ر ذلك ابو عمر الذي ا�ض��تذكر م�ض��اءات العيد 
البغدادي��ة ب��اأمل حي��ث كنا نتج��ول ب��ني املتنزهات 
وكن��ا حري�ض��ني عل��ى الذه��اب اىل ال�ض��ينما الت��ي 
كانت منت�رة يف باب ال�رجي وال�ض��عدون ومنطقة 
العظمي��ة وغرها من املناط��ق والتي حتولت اليوم 
اىل اطاللة ت�ضتفز م�ضاعر العراقيني باأجمل الذكريات 
متمني��ا ع��ودة الألق ل�ض��وارع العا�ض��مة وهي تطرز 
بزحامات املواطنني و�ضجيج ال�ضيارات مثلما كانت 
اأيام زم��ان بعيدا ع��ن لغة املفخخ��ات والرهابيني 
الغرب��ان الذي��ن ت�ض��للوا احل��دود العراقي��ة حماولني 
�رقة اأحالمنا مب�ضتقبل زاهر وجميل لنا ولأبنائنا "

الت�ض��الح واعادة ن�ض��يج حبال الرحم��ة واملودة من 
اأهم فقرات العيد حيث يجد الكثرين من العيد فر�ضة 

للت�ضالح
يذكر لنا �ض��يد �ض��الح عب��د الزهرة، ان العيد فر�ض��ة 
وتنقي��ة  املتخا�ض��مني  ب��ني  للم�ض��احلة  رائع��ة 
النفو���ض، قال" جن��د يف العيد فر�ض��ة رائعة للتدخل 
ب��ني املتخا�ض��مني ون�ض��احلهم ونح��اول جاهدين 
ان تلتئ��م ارواحه��م ونزي��ح الخط��اء الت��ي م�ض��ت 
".،وي�ض��يف عندما نتجول بني اجل��ران ملعايدتهم 
ونع��رف ان �ض��احب هذه ال��دار له خ��الف مع جاره 
ف��ال ميكن ان نتجاوزه، بل ندخ��ل على داره ون�رب 
م��ن مائه وناأكل م��ن طعامه ول نخرج م��ن داره اإل 
بعد م�ضاحلته مع خ�ضمه وكنا نوؤجل ق�ضايا ال�ضلح 
اإىل مثل هذه املنا�ض��بة وبالطبع تكون من م�ضوؤولية 

�ضيوخ الع�ضرة او الوجهاء وال�ضادة الأ�راف" .
ل يوج��د عي��د ب��دون عم��ل )الكليج��ة( وه��ي اح��د 
احللويات املهمة التي تعد من الواجبات املهمة التي 

يتوجب على ربة البيت عملها فالبيت الذي ل يحتوي 
على ) الكليجة ( يعترب متقاع�ض��ا ع��ن اداء ما توجب 
عليه ،وحول كيفية �ضناعة الكليجة حتدثنا ام حيدر 
��ُف بها  "نهيئ اول �ض��يء �ض��ينية الكليجة التي ت�ضَ
قط��ع الكليج��ة، ومن ث��م ِع��دة �ض��ناعة الكليجة من 
طحني اأبي�ض و�ض��من و�ضم�ض��م وجوز الهند املطحون 

ومتر وخمرة وحليب".
وتتاب��ع "تبداأ الن�ض��اء كاًل اأمام �ض��ينيتها بتقطيع 
العج��ني وو�ض��ع احل�ض��و بداخله��ا والذي ع��ادة ما 
يك��ون قطع �ض��غرة من التم��ر او)الل��ب غرا�ض( او 
ال�ضم�ض��م، ومن ثم ت�ضف يف �ضينية كبرة مدهونة 

بال�ضمن ملنع الت�ضاق القطع بها اأثناء �ضوائها".
واأ�ض��افت "نر�ضل )ال�ضواين( اإىل فرن حجري قريب 
ل�ض��واء الكليج��ة، لكنن��ا الآن ويف بع���ض الأحي��اء 
ن�ض��ويها يف البي��ت يف فرن �ض��غر، وه��ذا ما يفقد 

الحتفال ب�ضنع الكليجة �ضعبيته".
وتق��ول املوظف��ة نورا عب��د احل�ض��ن " ان الجازات 
تك��ر قب��ل حل��ول عي��د الفطر لن الن�ض��اء وح�ض��ب 
تعبره��ا مبتالة بتغير البيت كله من ديكور البيت 

اىل التنظيف اخلا���ض بالعيد وهذه العملية مرهقة 
وحتتاج اىل تهياأة قبل عدة ايام "اأما زميلتها نهى 
فت�ض��يف " رغ��م الأعب��اء الكثرة قبل حل��ول العيد 
اىل اأن الواجبات مق�ض��مة على جمي��ع افراد العائلة 
فن�ض��اهد اجلميع من�ض��غل وله واجباته امللقاة على 
عاتق��ه حيث ن�ض��عر مبتعة ولذة معين��ة عندما نهياأ 
بيتنا وحتى اأنف�ضنا للعيد فيزيل التعب بهذه املتعة 
" ام��ا الفتي��ات العراقيات فيج��دن يف العيد متعة 
�راء مالب�ض العيد، تقول غ�ضون ح�ضن وهي طالبة 
"تختل��ف مالب���ض العيد، ان لها �ض��كل ثاين وطعم 
خا�ض عل��ى الرغم من انه ل ي�ض��ادف ان نرتديها 
يف العي��د ولكني يجب ان ا�ض��ري مالب�ض يف العيد 
فاأقول هذه ثياب العيد". وت�ض��هد الأ�ضواق العراقية 
زحام��ًا �ض��ديداً ل���راء مالب���ض العي��د واحللوي��ات 

العراقية ا�ضتعدادا ل�ضتقبال ال�ضيوف.
يق��ول علي �ض��عد �ض��احب اأحد املح��الت التجارية 
لبي��ع املالب���ض يف منطق��ة ال�ض��ورجة " ن�ض��هد يف 
الأي��ام الع���رة الخ��رة التي ت�ض��بق العي��د اقبال 
�ض��ديدا من قب��ل النا�ض للتب�ض��ع لذلك نق��وم بفتح 

حمالنا منذ ال�ض��باح وحتى وق��ت متاأخر من الليل 
وبذل جهود م�ضاعفة تهياأ لال�ضتقبال الزبائن ويف 
العيد تكون فرة ال�ض��راحة من �ض��غوط يف العمل 
خالل اليام التي م�ضت حيث جند يف العيد متنف�ضا 
لاللتقاء مع القارب وال�ض��دقاء واخلروج �ض��ويتا 

اىل الماكن الرفيهية للمتعة "
ع�ر ال�رع��ة والتكنلوجيا اوجدت من "م�ض��جات 
العي��د" و�ض��ائل بديل��ة ع��ن بع���ض الزي��ارات التي 
ق��د تك��ون غ��ر متاح��ة يف العي��د ل�ض��يق الوق��ت 
او لن�ض��غالت طارئ��ة فق��د وج��د اب��و رام��ي م��ن 
"م�ض��جات" العيد فر�ض��ة للخروج من الحراجات 
التي يقع بها قال " امل�ضجات" اجلاهزة �ضارت يف 
متناول اجلميع وتتنوع "امل�ضجات" ح�ضب املر�ضل 
الي��ه فم�ض��جات ال�ض��دقاء تختل��ف ع��ن م�ض��جات 

القرباء " .
واأ�ض��اف " يف الغال��ب بالعي��د نقوم بزي��ارة اهلي 
وكذلك زيارة اهل زوجتي اما الباقني فامل�ض��جات 
تعو���ض عن الزي��ارات ماعدا امللح��ة منها كزيارة 

املري�ض او العائد من ال�ضفر "

ويحذر املخت�ض��ون من ع��دم �رائها من الأ�ض��واق 
املحلية لأ�ض��باب خمتلف��ة، و التي اأك��دوا املعنيون 
فيه��ا قيامه��م بالعمل املن��اط بهم، فيم��ا مل يقتنع 
مواطنون اآخرون بذلك، ويذكر اأن احلكومة العراقية 
مل تفعل حتى الآن )قانون حماية امل�ض��تهلك( الذي 
اأق��ر يف العام 2010، وبح�ض��ب خرباء اقت�ض��اديني 
فاإن القانون من �ض��اأنه اأن يرتقي بال�ض��وق العراقية 
اىل م�ضاف الدول ذات النظم القت�ضادية املتقدمة. 
وخالل جتولنا يف املناطق التي تتواجد فيها حمال 
و ب�ض��طيات بيع املواد الغذائية املنتهية ال�ضالحية 
والت��ي يلجاأ اليها بع�ض ا�ض��حاب حمال بيع املواد 
الغذائية من �ض��عاف النفو�ض والذين يتب�ضعون ما 
يخ���ض الطفال م��ن مواد غذائي��ة كاجلب�ض والكيك 
واحللويات وانواع من الع�ضائر وكذلك يلجاأ اىل تلك 
املواد املنتهية ال�ض��الحية الفقراء الذين ل ميلكون 
قوت يومهم ، التاجر ابو حيدر ي�ض��اركنا راأيه قائاًل 
“ان بع�ض ا�ضحاب حمال املواد الغذائية يواظبون 
با�ض��تمرار على التب�ض��ع من جتار امل��واد املنتهية 
ال�ض��الحية او ق��د يك��ون تاري��خ انتاجه��ا وانتهاء 
�ض��الحياتها م��زوراً، وخا�ض��ة امل��واد التي تخ�ض 
الطف��ال كاجلب���ض والكي��ك واحللويات والع�ض��ائر 
املعب��اأة بعلب كارتونية وغره��ا من املواد �ريعة 
النف��اذ يف املح��ال ، وي�ض��يف ،ان ا�ض��حاب تل��ك 
املحال لالأ�ض��ف ي�ضهمون م�ضاهمة مبا�رة يف ن�ر 
المرا�ض بني الطفال وحالت الت�ضمم التي تنت�ر 
بني الطفال هي ب�ض��بب تلك املواد التالفة، وي�ض��ر 
اب��و حيدر اىل غياب وا�ض��ح للرقابة من قبل الدولة 
على ما يح�ض��ل ،وهو حالة جتاهل ل�ضحة املواطن 
ف�ض��ال عن كون تلك املواد رخي�ض��ة ا�ض��بح املنتج 
املحلي يف خرب كان ،م�ض��يفا، ان الب�ضائع التالفة 
اغرقت ا�ض��واقنا ويجب معاجلة المر ب�رعة اذا ما 

اردنا احلفاظ على �ضحة املواطن. 
اكد عمار مهدي )40عامًا( اإنه »ل ي�ضري ب�ضائعه 
ومواده ال�ضتهالكية اإل اإذا تاأكد من تاريخ نفادها، 
لأن هن��اك جت��ارا يخت�ض��ون با�ض��تراد الب�ض��ائع 
التالف��ة املنتهي��ة ال�ض��الحية ويقوم��ون بتوزيعها 
يف الأ�ض��واق املحلي��ة وبيعها باأ�ض��عار اأرخ�ض من 
مثيالته��ا ال�ض��ليمة«، مبينًا عم��ار اأن »هناك بع�ض 
املنتجات ل ت�ض��تطيع ق��راءة ما هو مطب��وع عليها 
ب�ض��بب عدم متييز اأرقام وتواري��خ الإنتاج املدجمة 
مع بع�ضها البع�ض«، وا�ضار عمار »ان على املواطن 
التاأك��د جي��داً م��ن تاري��خ نف��اذ اأي منتج م�ض��تورد 
ترغ��ب يف �رائ��ه«. وتو�ض��ح ا�ض��ماء خمل��د  )37 
عام��ا( »لقد توليت من��ذ اأكر من عامني م�ض��وؤولية 

���راء احتياجات املنزل م��ن امل��واد الغذائية، بعد 
اأن كان زوجي يتوىل ذلك واكت�ض��فت لأكر من مرة 
انته��اء مدة �ض��الحية بع���ض امل��واد، اأو تلفها اما 
بوج��ود مادة العفن اأو رائح��ة كريهة تدل على اأنها 
غ��ر �ض��احلة لال�ض��تعمال بالرغم من ع��دم انتهاء 
�ض��الحيتها«، وا�ض��افت ا�ض��ماء  »اأنن��ا كث��را م��ا 
نالحظ يف ال�ض��واق الكبرة  قد خ�ض�ض ركن منها 
للعر�ض اخلا�ض )تخفي�ض��ات( وهي مواد �ض��ارفت 
على انته��اء �ض��الحيتها اأو لتكد���ض كميات كبرة 
منه��ا يف املخ��ازن وغرها م��ن الأ�ض��باب، واكدت 
ا�ض��ماء ان  م�ض��كلتنا احلقيقي��ة ان التاجر ل يخاف 
عل��ى املواط��ن وي�ض��تورد اأرداأ الأن��واع واملواط��ن 
يبحث عن رخ�ض املنتج وبالتايل تتاأثر �ض��حتنا«. 
يقول خليل �ضباح الذي كان ي�ضري املواد الغذائية  
من احدى الب�ضطيات املنت�رة و�ضط بغداد اإن املواد 
الغذائي��ة التالف��ة  وج��دت طريقها اإىل مع��دة اأغلب 
املواطن��ني ب��دًل م��ن اإلقائه��ا يف النفاي��ات، وبني 
خلي��ل  اأن هناك العديد من امل��واد الغذائية منتهية 
ال�ض��الحية والتي تباع باأ�ض��عار زهيدة. فاملواطن 
الب�ض��يط والفقر ل يعرف خماط��ر و�رر ذلك على 
�ض��حته وحياته وعادَة م��ا تزدحم عيادات الأطباء 
وامل�ضت�ض��فيات مبر�ض��ى الت�ض��مم الغذائ��ي ب�ض��بب 

تن��اول ب�ض��ائع الأجب��ان اأو املعلب��ات اأو اللح��وم 
املجم��دة املنتهية ال�ض��الحية والتي غالبًا ما تباع 
ب�ض��عر اأقل من تلك الب�ضائع ال�ض��احلة لال�ضتهالك. 
داعيًا التجار اإىل اأن يفكروا ب�ض��مرهم قبل قيامهم 
با�ض��تراد الب�ض��ائع واملنتج��ات التي تهدد �ض��حة 
املواطن��ني. وي��رى املواط��ن جعفر )35عام��ًا( »ان 
الأ�ض��واق العراقية مليئة بب�ضائع خمتلفة املنا�ضئ، 
منه��ا اإيراني��ة و�ض��عودية واأخ��رى تركي��ة، ناهي��ك 
ع��ن امل�ري��ة والكويتي��ة وغرها الكث��ر، بطريقة 
اأن�ض��ت املواطن املنتجات املحلية التي كانت متثل 
الهوية ال�ضناعية للعراق«، مبينا اأن غالبية النواع 
امل�ض��توردة غ��ر جي��دة اأو دون امل�ض��توى املطلوب 
ودون املوا�ض��فات العاملية ، لكن املواطن م�ض��طر 
لقتنائها لعدم وجود البدائل«. وبني املتحدث با�ضم 
وزارة التخطي��ط والتع��اون المنائ��ي عب��د الزه��رة 
الهن��داوي ان »القط��اع اخلا���ض يف الع��راق يتوىل 
مهمة ا�ضتراد الب�ضائع من خارج البالد ويقع على 
عاتق اجلهاز املركزي للتقيي�ض وال�ض��يطرة النوعية 
التابع لل��وزارة مراقب��ة وفح�ض الب�ض��ائع الداخلة 
وحتدي��د اإن كان��ت وف��ق املوا�ض��فات املطلوب��ة اأو 
غر ذل��ك«، م�ض��يفا ان »جهاز التقيي�ض وال�ض��يطرة 
النوعية بداأ ب�ض��كل جدي من��ذ العام 2011 بفح�ض 

ال�ض��لع الداخلة اىل البلد بدقة بجميع اأ�ضنافها �ضواء 
كان��ت غذائي��ة اأو غره��ا، بعد التعاق��د مع �ركات 
عاملية فاح�ض��ة لل�ض��لع امل�ض��توردة للعراق يف بلد 
املن�ض��اأ، ونتيج��ة لذلك �ض��هدت ال�ض��وق العراقية يف 
ال�ضنوات الأربع املا�ضية تغيرا ملحوظا يف نوعية 
ال�ضلع الداخلة للبلد من حيث مطابقتها للموا�ضفات 

العراقية و�ضالمة ال�ضتهالك من قبل املواطن". 
وتاب��ع الهن��داوي ،ان اجله��از املرك��زي للتقيي���ض 
ف��رق  م��ع  بالتع��اون  يق��وم  النوعي��ة  وال�ض��يطرة 
اأخ��رى م��ن وزارت��ي ال�ض��حة والداخلية كل ح�ض��ب 
اخت�ضا�ض��ه، مبتابع��ة م��ا موج��ود م��ن �ض��لع يف 
الأ�ض��واق املحلي��ة، فهن��اك ف��رق تفتي�ض��ية تق��وم 
بج��ولت متابعة ومراقبة لكل ما موجود من �ض��لع 
يف ال�ض��وق، وخا�ض��ة الغذائية منه��ا، اإذ تقوم باأخذ 
عينات ع�ض��وائية م��ن الب�ض��ائع الغذائية املوجودة 
يف ال�ض��وق ويتم فح�ض��ها«، م�ض��را اىل اأن »اجلهاز 
�ض��هريا يقوم باإ�ض��دار قوائم بامل��واد الغذائية غر 
املطابق��ة لل�روط وفيها حماذير ل�ض��تهالكها من 
قب��ل املواطن«، موؤكدا اأن »ال�ض��وق تخل��و اليوم من 
امل��واد الغذائي��ة التالف��ة اأو غر املطابق��ة لل�روط 
القيا�ض��ية". واكد الهن��داوي اىل اأن »امل��واد التالفة 
او غ��ر املطابقة لل�روط تعود لعدة اأ�ض��باب، منها 

وج��ود منافذ حدودية غر ر�ض��مية ومن ثم ت�ض��تغل 
يف تهريب الكثر من ال�ضلع والب�ضائع واإدخالها اىل 
ال�ض��وق العراقية ب��دون فح�ض ع��رب مهربني بهدف 
اإدخال مواد دون امل�ضتوى املطلوب من حيث اجلودة 
والكفاءة والنوعية«، م�ض��يفًا ان »ال�ض��بب الآخر يف 
وج��ود امل��واد التالف��ة هو �ض��وء تخزي��ن الكثر من 
الب�ضائع وال�ضلع التي ت�ضتورد من اخلارج والداخلة 
اىل العراق ويتم فح�ض��ها وهي �ض��ليمة، لكن طبيعة 
تخزينها، )خا�ضة الب�ضائع ذات احل�ضا�ضية العالية( 
يف خمازن ذات موا�ض��فات غ��ر جيدة، فهذه توؤدي 
اىل تل��ف الب�ض��اعة«، ونوه الهن��داوي  اىل اأن هناك 
م�ض��كلة اأخ��رى ق��د ل تك��ون يف املخ��زن، ولكن يف 
مدة خزن الب�ض��اعة والتي تتجاوز مدة ال�ض��الحية 
اجله��از  »ان  الهن��داوي  وتاب��ع  له��ا.  املخ�ض�ض��ة 
املرك��زي للتقيي�ض وال�ض��يطرة النوعي��ة يعمل على 
خط��وة جدي��دة لتطوير العمل و�ض��مان عدم دخول 
ب�ض��ائع غر مطابقة للموا�ض��فات العراقية تتمثل 
ببناء خمت��ربات جديدة يف العراق«، م�ض��را اىل اأن 
امل�روع يت�ضمن بناء 6 خمتربات يف املحافظات 
احلدودية التي تدخل منها الب�ضائع وهي )الب�رة، 
مي�ض��ان، وا�ض��ط، الأنبار، دياىل، نينوى(«، متاأ�ضفا 
لتوق��ف امل���روع نتيج��ة الو�ض��عني القت�ض��ادي 
والأمن��ي، وجنحت ال��وزارة فقط يف خمترب الب�رة 
الذي و�ض��ل اىل مراح��ل متقدمة، وتوق��ف الإجناز 
بباقي امل�ض��اريع . واو�ضح معاون مدير عام دائرة 
ال�ض��حة العام��ة يف وزارة ال�ض��حة الدكت��ور حممد 
جرب اأن »الرقابة ال�ض��حية تقوم مبتابعة الب�ض��ائع 
بني احلني والآخر عرب حمالت تقوم بها بالتن�ض��يق 
م��ع اجلهاز املرك��زي للتقيي�ض وال�ض��يطرة النوعية 
ووزارة الداخلية، ابتداء من املنافذ احلدودية حلني 
و�ض��ولها اىل الأ�ضواق، ف�ضال عن حمالت تقوم بها 
على الأ�ضواق«. ويرى مراقبون ان ال�ضلع امل�ضتوردة 
اأثرت �ض��لبا يف املنتج العراقي، نتيجة غياب الدعم 
وقوان��ني احلماي��ة، م�ض��تغربني من ت�ض��دد اجلهات 
الرقابي��ة العراقي��ة م��ع املنتج الوطني وت�ض��اهلها 
ا�ض��تغلت  الجنبي��ة  املنتج��ات  ان  الأجنب��ي.  م��ع 
ال�ض��وق لغي��اب املنت��ج العراق��ي ملدة طويل��ة، هذا 
وان املنتج��ني العراقي��ني لن يتمكن��وا من مواجهة 
طوفان الب�ضائع امل�ضتوردة لغياب الدعم احلكومي 
والقوان��ني التي حتميهم ومنها عدم تفعيل التعرفة 
الرقاب��ي  ال��دور  غي��اب  اىل  اإ�ض��افة  الكمركي��ة، 
والت�ريعي للدولة، بالإ�ض��افة اإىل الف�ضاد الإداري 
وامل��ايل امل�ض��ت�ري يف البالد، ف�ض��اًل ع��ن امتالء 
املخازن بالب�ضائع الفا�ضدة ذات الأ�ضعار الزهيدة، 
الب�ض��ائع  ا�ض��همت يف رواج  الت��ي  الأ�ض��باب  م��ن 

التالفة  يف العراق .
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كثرية هي االزمات 
التي يعي�شها املواطن 

وتكاد ال تعد او 
حت�شى، وخا�شة 

تلك التي تهم �شحته 
وتهدد حياته، حيث 

ت�شدر بني فرتة 
واخرى قائمة باأ�شماء 

ونوعيات مواد 
غذائية غري �شاحلة 
لال�شتهالك الب�شري.
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