
اىل  ا�ستخدامها  يعود  اإذ  املهن،  اأقدم  من  اخلياطة  مهنة  تعد 
�سبقت  وقد  امليالد(،  قبل  �سنة   30000( احلجرية  الع�سور 
دائما  ال�سناعة  هذه  تطور  وارتبط  املالب�س،  ن�سج  اخلياطة 

بتطور الن�سيج.
اخلياطة هي عملية ربط املالب�س اأو اجللود اأو الفرو اأو املواد 
اإبرة وخيط، ويف  املرنة الأخرى ببع�سها البع�س با�ستخدام 
بخيوط  اأج��زاءُه  )�سم  اأي  الثوب(  )خاط  جند  اللغة  معاجم 

ملها اإب��رة(، فيكون الثوب )خميط وخميوط(. تحَ
مهنة  اخلياطة  من  يتخذ  ال��ذي  ال�سخ�س  هو  اخلياط  اأم��ا 
)عليه  اإدري�س  النبي  هو  خياطًا  عمل  من  اأول  اأن  ويقال  له، 
الن�سيج،  بتطور  دائمًا  ال�سنعة  هذه  تطور  وارتبط  ال�سالم(، 
واملفرو�سات  املالب�س  لإنتاج  اأ�سا�سًا  اخلياطة  وت�ستخدم 
ال�سفن،  اأ�رشعة  اأجل  من  اأي�سًا  وت�ستخدم  وغريها،  املنزلية 
والأعالم، والبنى الأخرى املكونة من مواد مرنة مثل اجللود.

واملحرتم  الطيب  ال�سيت  ذات  املهنة  هذه  اأ�سحاب  من  عدد 
يف كافة املجتمعات، كان لنا هذا التحقيق عن عامل اخلياطة 

اجلميل يف ظل تراجعه الكبري وتال�سيه امل�ستمر.
مقت�رشة  اخلياطة  مهنة  "كانت  �سنة(   37( دعاء  اأم  تقول 
على ربة املنزل التي كانت تخيط املالب�س لأولدها وزوجها 
اأما  الن�ساء،  عن�رش  على  حكراً  فكانت  اأ�رشتها،  اأفراد  وجميع 
اليوم فلم تعد اخلياطة جمرد مهنة تقليدية بل جتاوزت هذا 
الفنانني  �سفوف  يف  يحرتفها  من  بع�س  لت�سع  املفهوم 
من  الأزي��اء  م�سممي  من  بالكثري  ارتقت  حيث  واملبدعني، 
م�سممني عاديني يعملون يف حمالت �سغرية اىل م�سممني 
عامليني ذائعي ال�سيت، ولكن هذا الأمر لي�س يف العراق طبعًا 

ولالأ�سف".
الكهرباء اأح�د الأ�سباب
�سنة(   28 )�س.ر  تقول  جانبها  من 

اخلياطة  مهنة  "اإن 

ودقة  و�سرب  عالية  ملهارات  تتاج  ب�ساطتها  من  بالرغم 
الزبائن،  جذب  يف  كبرياً  دوراً  فيها  اخل��ربة  وتلعب  وم��ال، 
ولكن بعد اأن غزت ال�سوق املحلية كافة اأنواع املالب�س ومن 
حمليًا،  اإنتاجه  يتم  ملا  مناف�سة  وباأ�سعار  عاملية  منا�سىء 

بداأت تتال�سى �سيئًا ف�سيئًا".
اأما اأبو عالء الربيعي )75 �سنة( يقول "عانت مهنة اخلياطة 
كبري  ب�سكل  وتاأّثرت  الزمن،  تطّورات  من  املهن  �ساأن  �ساأنها 
املرموقة،  املهن  من  كانت  اأن  بعد  ال���وراء  اىل  وتراجعت 
الأمني  كالو�سع  املهنة،  هذه  ملمار�سة  كثرية  فاملعوقات 
الب�سائع  على  النا�س  واإقبال  الكهربائي  التيار  وانقطاع 
امل�ستوردة  الب�سائع  اىل  يعود  الرئي�س  ال�سبب  لكن  اجلاهزة، 
اىل  ودخولها  كمركية  ر�سوم  ول  �رشائب  ت�سملها  ل  التي 
ال�سوق ل يخ�سع ل�سوابط، وتدخل اجلهات املعنية يف الرقابة 

وحماية املنتجات املحلية".
انتكا�سة تت �سطوة امل�ستورد

)22�سنة(  عبا�س  مهدي  يقول  اخلياطة،  مهنة  تال�سي  وعن 
وهو �ساحب حمل خياطة تركه له والده بعد وفاته، اإن"مهنة 
واملالب�س  اجلينز  فارتداء  ما،  نوعًا  تتال�سى  بداأت  اخلياطة 
ال�سّيقة واملوديالت الأخرى هي الرائجة اليوم يف الأ�سواق، 
امُل�ستوردة ومن خمتلف  بالب�سائع  تعج  املحالت  واأ�سبحت 
قمي�سًا  اأف�سل  اأن  اأردت  واإذا  العاملية،  واملاركات  املنا�سئ 
اأبي )رحمه اهلل(، فاإنه يطلب  واأخيطه واأبيعه كما كان يفعل 
الذي  القمي�س  فيما  اأكرث،  اأو  دينار  األف  ع�رشين  يقارب  ما 
يلب�سه ال�سباب اليوم ل يتجاوز �سعره اخلم�سة اآلف دينار يف 

العام،  ال�سارع  و)ب�سطيات(  متوا�سعة  حمالت 
املالب�س  يف�سل  بات  فال�ساب 

على  امل�ستوردة 

مالب�س اخلياطة".
اأما رعد اأبو مرمي )38 �سنة( فيقول "كنت اأعمل يف اخلياطة 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  وخالل  عامًا،   20 من  اأكرث  منذ 
بحيث  ال�سعوبات،  م��ن  للكثري  اخلياطة  مهنة  تعر�ست 
املواطنني  من  العديد  وجل��اأ  اآخ��ر،  بعد  يومًا  رواده��ا  فقدت 
�سعوبات  هناك  ال�سعوبات  هذه  اىل  اإ�سافة  امل�ستورد،  اىل 
وعدم  البطالة،  كرثة  وهي  اخلياطة  مهنة  على  اأثرت  اأخرى 
وجود فر�س العمل، وهذا الأمر دفع باأغلب املواطنني ل�سيما 

ال�سباب اىل الألب�سة اجلاهزة التي متتاز برخ�س اأ�سعارها".
وي�سري اأبو ح�سني العبودي )48 �سنة( عن �سبب غلق معمله اإىل 
اأن "تكاليف الإنتاج اأ�سبحت �سببًا يف تدهور مهنة اخلياطة، 
اأ�سبحت  اخلياطة  معامل  يف  املالب�س  اإنتاج  تكاليف  اإن  اإذ 
الأقم�سة  �رشاء  من  فبدءاً  املالب�س،  تلك  بيع  اأ�سعار  توازي  ل 
يف  عر�سها  ثم  ومن  العمال،  واأجور  خياطتها  وم�ستلزمات 
ُتّققه  ما  اإن  بحيث  ج��داً،  عالية  التكاليف  تكون  الأ�سواق 
اأرباح ل ي�ساوي جهود اخلياطني فتكون اخل�سائر اجلهد  من 

الأكرب".
تبقى احللول بيد من يخيط ثوب احلياة للمواطن العراقي وهي 
وتنميته  وتطويره  ال�سناعة  بقطاع  تهتم  اأن  فعليها  الدولة، 

وتنفيذ  واإ���س��دار  اخلا�س،  اأو  العام  القطاع  �سواء  اأول 
املنتج  حماية  �ساأنها  من  التي  القوانني 

العراقي وت�سجيعه.
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عي��ار  م��ن  الذه��ب  اأ�سع��ار  �سجل��ت 
21، ا�ستق��رارا عند 212 الف دينار 
للمثقال الواحد يف الأ�سواق املحلية، 
وللي��وم اخلام�س عل��ى التوايل، وبلغ 
�سع��ر الذهب العراقي م��ن عيار 21، 
دين��ارا  و975  الف��ا   212 الي��وم 
عراقيا، فيما �سجل يف اليام الربعة 
املا�سية ال�سعر ذاته للمثقال الواحد. 
ي�س��ار اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن 

الذهب ي�ساوي خم�سة غرامات.

ق��ال الأم��ني الع��ام ملنظم��ة الدول 
دول  اإن  اأوب��ك،  للنف��ط  امل�س��درة 
املنظم��ة �ست�س��خ 50 ملي��ار دولر 
يف م�رشوعاته��ا النفطي��ة حتى عام 
�سنو�س��ي  حمم��د  واأ�س��اف   .2020
موؤمت��ر  هام���س  عل��ى  باركيني��دو، 
اأديبي��ك ال��ذي عقد ام���س الثنني يف 
اأبوظب��ي، اأن اأوب��ك ت�سع��ى ل�ستقرار 
اأ�سواق النفط العاملية، وتواجه اأوبك 
اختب��اراً �سعبًا يتعلق مب��دى التزام 
اأع�سائها بالتفاق الذي مت التو�سل 
اإلي��ه ال�سه��ر املا�س��ي يف اجلزائ��ر، 
والقا�س��ي بخف���س الإنت��اج بهدف 
تقلي���س تخم��ة املعرو���س النفطي 

بعد عامني من ا�سطراب الأ�سواق.

ك�س��ف رئي�س هيئ��ة ا�ستثم��ار بغداد 
�ساك��ر الزامل��ي، يوم ام���س الثنني، 
توقف 150 الف م�رشوع ا�ستثماري، 
ب�سمنه��ا 130 الف م���رشوع �سكني 
ب�سب��ب تاأخ��ر املوافق��ات الر�سمي��ة، 
م�سريا اىل اأن امل�ساريع ال�ستثمارية 
وف��رت نح��و 20 ال��ف وظيفة خالل 
الع��وام املا�سي��ة . وق��ال الزاملي، 
اإن "اجمايل الج��ازات ال�ستثمارية 
340 اج��ازة  املمنوح��ة يف بغ��داد 
موزعة على قطعات خمتلفة"، مبينا 
اأن��ه "مت من��ح 70 اج��ازة للقط��اع 
للقط��اع  اج��ازة  و100  ال�سكن��ي، 
والفندق��ة"،  والتعليم��ي  ال�سناع��ي 
ال��ف   26" اأن  اإىل  الزامل��ي  وا�س��ار 
م�رشوع �سكني قي��د الجناز، ابرزها 

جممع اليادي والزهور والخوة".

بسبب الكهرباء والمستورد

اندثار " الخياطة ".. المهنة التجارية االولى للعراقيين 

القانون يمنع تشغيل الصغار دون الـ 15 عامًا 

عصابات منظمة وراء انتشار ظاهرة عمالة األطفال
ظاهرة  مكافحة  ب��رام��ج  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
العمل  وزارة  اأعدتها  التي  العاملني  الأطفال 
عمالة  على  الأوىل  الرقابية  اجلهة  وه��ي 
على  ال�سيطرة  ب�سعوبة  تقر  لكنها  الأطفال، 
ت�سطدم  ما  غالبًا  لأنه  ال�سوارع"،  "اأطفال 
وع�سابات  ب��ب��وؤر  لهم  مراقبتهم  عمليات 

منظمة وراء ت�سغيل ال�سغار.
با�سم  بابل  يف  العمل  حمكمة  قا�سي  وق��ال 
 15 حدد  النافذ  العمل  "قانون  اإن  العار�سي 
عاما كحد اأدنى ل�سن العمل يف العراق، وبنّي 
يف فقرة اأخرى باأن العامل احلدث كل من بلغ 
ع�رشة"،  الثامنة  يتم  ومل  عمره  من  �سنة   15
ما  الأطفال  منع  بهذا  "القانون  اأن  اإىل  لفتا 
ذلك  اأج��از  فيما  العمل،  عن  عامًا   15 دون 
قدمها  و�سمانات  �رشوط  وفق  لكن  لالأحداث 

لهم".
التي  "ال�سمانات  ب���اأن  العار�سي  ويفيد 
و�سعها امل�رشع حلمايتهم كثرية، منها حظر 
التي  الأعمال  يف  العمل  مواقع  اإىل  دخولهم 
اأو  ب�سحتهم  ظروفها  اأو  بطبيعتها  ت�رش  قد 

�سالمتهم اأو اأخالقهم".
القانون  اأن  اإىل  العار�سي  القا�سي  ولفت 
الأعمال  يف  ت�سغيلهم  ج��واز  عدم  "يفر�س 
فح�س  اإىل  خ�سوعهم  بعد  اإل  بها  امل�سموح 
يوؤكد  قبل جلنة طبية  يجرى من  �سامل  طبي 
واجبات  اأداء  على  والقدرة  البدنية،  لياقتهم 
ال�رشوط  وهذه  بها،  ت�سغيلهم  املراد  الأعمال 
اإكمال  حتى  ال�سحية  للرقابة  خا�سعة  تبقى 

العمال ال�سغار �سن الثامنة ع�رشة".
النافذ حدد  العمل  اأن قانون  الرغم من  وعلى 
�رشوطًا لعمل الأحداث ويعاقب من يخالفها، 
يوؤكد  لكنه  العار�سي،  القا�سي  يقول  كما 
بت�سغيل  يقوم  من  �سد  عقابيا  ن�س  "ل  اأن 
الأحداث، واإمنا هناك عقوبات ل�ساحب العمل 

الذي ل يطبق �سمانات حماية الأحداث".
العمل  "قانون  باأن  يفيد  العقوبات  وعن هذه 
ن�س على فر�س غرامات �سد خمالفي اأحكام 
القانون"، مو�سحا اأن "هذه الغرامات تتفاوت 

من حالة اإىل اأخرى". اإىل ذلك، قالت م�سوؤول 
دنيا  ال��ع��راق  يف  الأط��ف��ال  عمالة  مكافحة 
عبي�س اإن "وزارة العمل تراقب عمالة الأطفال 
لالأعمار امل�سموح بها، وتفر�س غرامات على 
اأحالت  امل�ساغل، كما  اأ�سحاب  خمالفيها من 

كثريا منهم على املحاكم".
"هناك  ان  ال�سحيفة  اإىل  عبي�س  واأ�سافت 
اخلام�سة  �سن  من  الأط��ف��ال  لعمالة  �رشوطا 
مهنة   78 وهناك  ع�رشة  الثامنة  اإىل  ع�رشة 
العمل  "وزارة  اأن  اإىل  م�سرية  عنهم"،  ممنوعة 
الرتبية  وزارة  م��ع  ع��دي��دة  م�ساريع  لديها 
اإىل  الأط��ف��ال  من  الكثري  اإع��ادة  يف  وجنحت 
يف  لالنخراط  منها  ت�رشبهم  بعد  مدار�سهم 
و�سعت  "الوزارة  ب��اأن  واأف���ادت  الأعمال". 

ثالثة حلول لالأطفال العاملني وهي "�سمولهم 
اأو  لهم  توفري فر�س عمل  اأو  بقرو�س مي�رشة 
وكل  الجتماعية،  الرعاية  بربنامج  �سمولهم 
اإىل  الأطفال  اإل بعد �سمان عودة  ذلك ل يتم 

مقاعدهم الدرا�سية".
يح�سل  "خلطًا  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  عبي�س  لكن 
باأطفال  ي�سمون  وم��ا  الأط��ف��ال  عمالة  بني 
على  ال�سيطرة  ب�"�سعوبة  واأق��رت  ال�سوارع"، 
بع�سهم  ت�سغيل  وراء  لأن  ال�سوارع؛  اأطفال 
اإىل  لفتة  منظمة"،  وع�سابات  م�ستفيدة  بوؤر 
م�ستمرة  ميدانية  جولت  جتري  ال��وزارة  اأن" 
ت��دوي��ن  خ���الل  م��ن  ه����وؤلء  ع��ل��ى  لل�سيطرة 
يف  العمل  عن  ثنيهم  وحماولة  معلوماتهم، 
ال�سارع باإيجاد فر�س عمل اأخرى اأو اإرجاعهم 

اإىل مقاعد الدرا�سة".
التي  القوانني  ه��ذه  وج��ود  من  الرغم  وعلى 
اخلالق  عبد  املحامي  اأن  اإل  الأطفال،  تمي 
"عبارة عن ورق" وبعيدة عن  العتابي يراها 

التطبيق.
عن  تختلف  "القوانني  اإن  العتابي  ويقول 
قانون  طبق  لو  املثال  �سبيل  فعلى  الواقع، 
ي�سبح  �سحيح  ب�سكل  الإل���زام���ي  التعليم 
الأطفال تت رعاية الدولة، وتتكلف الأخرية 
بكل احتياجاتهم وتبعد حاجتهم اإىل العمل".

ال��رق��اب��ة  "غياب  ال��ع��ت��اب��ي  ي�سكو  وف��ي��م��ا 
واملتابعة لعمالة الأطفال"، يقر ب�"اأهمية هذا 
من  جادة  وقفة  اإىل  يحتاج  الذي  املو�سوع 

ال�سلطات العليا يف البالد".

حدد القانون العراقي 
�سن 15 عامًا حدًا اأدنى 
للعمل، فيما فر�ض هذا 
القانون �سروطا وقدم 

�سمانات للأحداث 
العاملني بني )15-18 

عامًا(، لكن هذه املعطيات 
بقيت حبي�سة الأوراق 
وبعيدة عن التطبيق، 

فالواقع القت�سادي يوّلد 
نتائج اأخرى، اإذ اإن كثريًا 

من العائلت ت�سطر 
لل�ستعانة باأطفالها من 

اأجل لقمة العي�ض.

بابل – مروان الفتالوي

بغداد – خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


