
العامل،  دول  بني  الأول  التمور  بلد  بكونِه  العراق  عـُرف 
ومن  املجاورة،  الدول  اىل  النخيل  زراعة  انت�رشت  ومنه 
ا�ستخدمت  لو  فقط  ثروة كبرية  وارداته  ت�سكل  اأن  املمكن 
طرقا حديثة يف كب�سه وتعليبه وخزنه ومن ثم ت�سويقه، 
وميكن كذلك اأن ي�سغل اأيدي عاملة كثرية ويفتح م�سانع 
حتويلية عديدة، اإن الإهمال ونق�ص اخلربة جعال من هذا 
املنتوج الكبري اأطنانا فائ�سة وعبئا ثقيال على املزارعني 
ان  �سيما  ل  للحيوان،  علفا  و�سار  املخت�سة  والــدوائــر 

املو�سم احلايل �سهد زيادة ملحوظة يف كميات الإنتاج.
اخلبري يف قطاع الذهب الخ�رش وحيد اجلمايل يقول اأن 
التمور تعد هوية العراق الزراعية ففيه اأكرب غابة نخيل يف 
العامل تقع يف الب�رشة، اإل اأن واقع النخيل مر بعدة عوامل 
اأ�سهمت يف تراجع اأعداده، منها مناخية واأخرى من �سنع 
املياه  وملوحة  الب�ساتني  وجتريف  احلروب  اأهمها  الب�رش 
النخيل  عــدد  من  قلل  ما  واجلــفــاف،  والت�سحر  و�سحها 
مليون   30 من  اأكرث   1952 العام  عددها يف  كان  حيث 
قبل  من  املفرو�ص  القت�سادي  احل�سار  فرتة  ويف  نخلة 
املجتمع الدويل خالل ت�سعينيات القرن املا�سي ، توقف 

الت�سدير وتكد�ست التمور يف خمازنها.
ويوا�سل حديثه اأن اأهمية التمور يف اأنها مادة خام فقط، 
وما  كانت  فقد  احليواين،  العلف  لإنتاج  منا�سبة  مادة  اأو 
بينها  من  كثرية  غذائية  ل�سناعات  الأولية  زالت  املادة 
التعليب  عن  معامل  وف�سال  وال�سا�ص،  واخلــل  الدب�ص 
�سناعة  يف  التمور  مــن  كبرية  كميات  ت�ستهلك  التي 
الدب�ص، هناك  معامل اأخرى متخ�س�سة يف �سناعة اخلل 
وال�سا�ص، فاخلل ما هو اإل ناجت نقع  التمور باملاء ملدة 
اأربعني يوما وي�ستعمل يف �سناعة املخلالت "الطر�سي"، 

الدب�ص  مع  اخلل  بغلي  ال�سا�ص  تتم  �سناعة  فيما 
كثيف  وي�سبح  املزيج  ينعقد  حتى 

له  ثــم  ت�ساف  الــقــوام 

�سناعة  يف  التمر  يدخل  كما  واملطيبات،  التوابل  بع�ص 
�سناعة  يف  الأ�سا�سي  اجلزء  ويعد  من  املعجنات،  الكثري 
"احلالوة الدب�سية" التي حتظى بقبول ورواج �سعبي يف كل 
اأغلب هذه ال�سناعات ما زالت متار�ص من  الأوقات، لكن 
الكثري من  وتلبي  واأفراد  وجماعات،  قبل معامل �سغرية 
اأ�سرية  تقنيات  الغذائية، وبقيت لالأ�سف  حاجات املواطن 
الإنتاج البدائية ومل تنطلق نحو الإنتاج ال�سخم والأكرب، 
وما زالت الفر�ص ذهبية وواعدة فيما لو مت ا�ستغاللها يف  
تلبي حاجة  تقنيات حديثة  املنتجات وفق  �سناعة هذه 

ال�سوق املحلية، وي�سدر الفائ�ص منها اىل خارج العراق. 
ان  امليايل  ماجد  القت�سادي  املحلل  قــال  جانبه  من 
اآخر  هام  واجتماعي  اقت�سادي  دور  لها  النخيل  �سجرة 
ل�سكان  النخيل  ا�سجار  توفر  حيث   ، زراعتها  بلدان  يف 
الأجــزاء  فــاإن  وكذلك  الدخل،  ُمـتو�سط  ثلثي  ال�سحاري 
وال�سعف،  اجلافة،  )كالعراجني  النخيل  ل�سجرة  امُلـختلفة 
ا�ستخدامها  يتم  الأ�سجار(  والألياف، وجذوع  والوريقات، 
من  �سلعا  تقدم  التي  ال�سغرية  ال�سناعات  من  الكثري  يف 
امل�سنوعات اليدوية، ومواد البناء والتغليف، والكثري من 
لعمل  ومواد  احلريق،  حطب  )مثل  الأخرى  ال�ستخدامات 
الأ�سوار، وال�سقوف، م�سدات الرياح، وال�سناديق وال�سالل؛ 
النخيل  �سجرة  ان  مــوؤكــدا  املــنــازل(،  لت�سييد  والأعــمــدة 
واملنتجات امل�ستقة منها تقدم دخال ماليا اإ�سافيا وتوِفر 

العمل لعدد كبري من املزارعني من غري مالك الأرا�سي. 
اأنواع النباتات قد تطور  اإن القليل من  وي�ستطرد بالقول، 
اإىل حم�سول زراعي ذي �سلة وثيقة بحياة الإن�سان مثلما 

وي�سري  النخيل،  ل�سجرة  بالن�سبة  احلــال  هو 
اأحــد  الــتــمــور  اأن   اإىل  املــيــايل 

مــفــاتــيــح الأمــــن 

عبد  الدكتور  القت�سادي  الكادميي  للمواطن.  الغذائي 
البا�سط كرمي قال " اأن زراعة اأ�سجار النخيل �سناعة تتطلب 
اىل  حتتاج  التي  املمار�سات  من  وهي  والبــداع  املهارة 
جهد وعمل مكثف بدءا من العداد والتح�سري والتخطيط 
اختيار  من  يبداأ  حم�سوب  زمني  وبرنامج  خطوات  وفق 
الزراعة  وحتديد الر�ص ثم اعدادها وجتهيزها ثم عملية 
وما يتبعها من عمليات اخلدمة )الري ،الت�سميد ، ، التنبيت 
، التحدير ، اخلف والوقاية واملكافحة( و�سول اىل النتاج 
وما يرافقه من خطوات ) جني الثمار ومعامالت ما بعد 
اجلني ثم العداد للت�سويق او الت�سنيع ( و هذا يحتاج اىل 
ايدي عاملة لذا فه ت�سهم يف توفري فر�ٍص للعمل يف كافة 
واملناطق  ال�سحاري  اىل  الواحات  يف  زراعتها  مناطق 
ميكن  انه  كرمي  وي�سيف   ، والقا�سي  اجلاف  املناخ  ذات 
يف  املالئمة  الزراعية  ال�سناعات  تطوير  ذلك  يرافق  ان 
جمال اخلزن املربد والتجفيف وعمليات التعبئة والعداد 
بدوره  يــوؤدي  الأمــر  وهــذا  للتمور،  والتغليِف  والتجهيز 
املزارع  دخل  وزيادة  العمل  فر�ص  من  املزيد  توفري  اإىل 
والعاملني يف خدمة النخيل ، كم وان النخلة توفر فر�ص 
عمل للمراأة الريفية يف تلك املناطق وت�سجيع ال�سناعات 
النخلة  واجزاء  التمور  على  املعتمدة  والتقليدية  الريفية 
الدخل  ي�ساهم يف حت�سني  املنزلية  وال�سناعات  الخرى 

وامل�ستوى املعي�سي لالأ�رشة.
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ارتفع �ســعر الذهب العراقي من عيار 
21، اىل 200 الــف دينــار للمثقال 

الواحد.
وبلغ �ســعر الذهــب العراقي من عيار 
21 نحــو ، 200 الــف دينــار و55 
دينــارا عراقيا، فيما �ســجل ال�ســبت 
199 الفــا و995 دينــارا للمثقــال 
الواحد. ي�ســار اىل ان املثقال الواحد 

من الذهب ي�ساوي خم�سة غرامات.

قررت وزارة النفط العراقية، اإرجاء 
جولــة تراخي�ــص لتطويــر واإنتــاج 
حقول �ســغرية ومتو�ســطة من 30 
ت�رشين الثــاين اإىل منت�ســف العام 
املقبل.وقال الوزارة يف بيان ، اإنها 
تعلن عن "وجود تغيريات جوهرية 
مب�ــرشوع  اخلا�ــص  الإعــالن"  يف 
تطوير واإنتاج جمموعة من احلقول 
املتو�ســطة وال�ســغرية احلجــم يف 
حمافظتــي الب�رشة ومي�ســان ويف 
الــوزارة  العراق.واأ�ســافت  و�ســط 
اأنه "�ســيتم تطويــر البع�ص من تلك 
احلقــول من خــالل اجلهــد الوطني 
و�ســيتم اإ�ســافة حقــول اأخــرى اإىل 
امل�رشوع والذي �سيتم اإعادة اإعالنه 

منت�سف عام 2017".

با�ــرشت مديريــة زراعــة حمافظــة 
القاد�ســية وبالتعــاون مــع الدوائر 
بحملــة  الخــرى  العالقــة  ذات 
الزراعة للمو�ســم ال�ستوي ومب�ساحة 
653 الــف دومن .وقال مدير زراعة 
املحافظــة املهند�ــص �ســفاء حممد 
زراعــة  ت�ســمل  احلملــة  ان   " علــي 
مبح�ســول  دومن  الــف   /483/
دومن  الــف  و170/  احلنطــة 
مبح�سول ال�سعري ويف عموم مناطق 
توفــري  " مت  "وا�ســاف  املحافظــة 
جميع م�ســتلزمات احلملة من خالل 
توزيــع البذور وال�ســمدة بواقع 20 
كغم يوريا للدومن الواحد ملح�ســول 
ال�سعري و/45/ داب و/55/ يوريا 

بالن�سبة ملح�سول احلنطة .

التمور العراقية .. من ثروة مهدورة الى علف حيواني

خريجو الجامعات..

مهن "العمالة" و"الحمالة" انفع لنا من شهاداتنا !
وترك  للعمل  مهيوؤون  املراهقني  بع�ص 
جت�سد  ما  وهــذا  مبكرة  �سن  يف  املدر�سة 
يف  القا�رشين  عمالة  ظاهرة  انت�سار  يف 
وباأعمال  م�سبوق  غري  نحو  على  العراق 
هــوؤلء  ت�سع  زهيدة  اأجــور  مقابل  �ساقة 
حتمد  ل  جمهول  م�ستقبل  امــام  ال�سباب 
هذه  ففي  ال�سهادات  ا�سحاب  اأما  عقباه، 
الوظيفة  اأ�سبح احل�سول على  التي  اليام 
من الحالم ال�سعبة املنال ، نتيجة لتزايد 
اأعداد ال�سباب املوؤهلني اىل العمل وتقل�ص 
ب�سدد  ل�سنا  والتي   ، املتاحة،  الوظائف 
ال�ساب  جعلت  ــذه  ه كــل  عنها،  احلــديــث 
القدرة  وعدم  البطالة  من  يعاين  العراقي 
فيه  ينفع  له  منا�سب  عمل  تاأمني  على 

نف�سه وجمتمعه.
ن�سبة  بلغت  تقديرية  اح�سائيات  اآخر  يف 
اجلن�سني  كــال  ومــن  الــعــراق  يف  ال�سباب 
ا�ستطلعنا  ــار  الط هــذا  و�سمن   ،  69%
ونظرتهم  وال�سابات  ال�سباب  من  عينة 

امل�ستقبلية لواقعهم العملي .
بيده  �سهادته  حامل  عراقي  �ساب  خالد 
وبيده الخرى ب�ساعته قالها وهو ي�سحك 
يف  العاجزة  تلك  من  يل  انفع  اليد  هــذه 
ا�سعد  امــا  اجلامعية،  �سهادته  اىل  ا�سار 
اعترب  فقد  حا�سبات(  علوم  )بكالوريو�ص 
ان احل�سول على ال�سهادة يوما من اليام 
هذه  ظل  ويف  اليوم  اما  م�ستقبل،  كانت 

الظروف "جيبك" هو ال�سهادة.
كلمات قالها بائع �سغري وهو ي�ستمع اىل 
عامل  وت�ستغل  �سهادة  "عندك  حديثنا.. 

اأذن انت عراقي"!.
اختلف   " ح�سني  حممد  ا�سمه  اآخــر  �ساب 
عنهم ودافع عن �سنني عمره التي ق�ساها 
الكتاب ويتحمل امل�سقة يف  وهو يحت�سن 
ال�سهادة   " قائال  عليها،  احل�سول  �سبيل 
يحتاج  احلالتني  يف  مهم  والعمل  مهمة 
ال�ساب اىل العمل ان كان متخرج او طالب، 
ويعمل  ال�سهادة  يحمل  من  ان  نظري  يف 

ان يكون  العمل قبل  اأجري ل�رشف �ساحب 
�رشف للعامل " اأعمل ول ات�سول".

حامد  رنــا  فــرتى  لل�سابات  بالن�سبة  امــا 
مل  وان  ــراأة  امل ح�سانة  هي  ال�سهادة  اأن 
اطفالها  تعلم  انها  يكفي  عملها،  متار�ص 
من بحر علمها وترفع را�سها يف املجتمع، 
ومت  ال�سحري  الفانو�ص  على  ح�سلت  وان 
مل  ان  هــذا  حلمها،  حققت  تكون  قبولها 
الزوج  ميانعها زوجها، فكثريا ما يرف�ص 
او  الدولة  دوائر  زوجته وخا�سة يف  عمل 
يف  اننا  ذلك  نن�سى  ل  الهلية  املوؤ�س�سات 
يعار�ص عمل  من  وهنالك  جمتمع �رشقي 

املراأة بعد الزواج ويف�سل تربية اولده.
تقف   ، العا�سمة  و�سط  جتاري  جممع  يف 
على  ر�سم  عمرها  من  الع�رشين  يف  فتاة 
مالحمها الثقافة، بداأت حديثها عن معاناة 

اجلامعية،  امل�ساريف  واعباء  الدرا�سة 
واجواء العراق، وبـُعد اجلامعة عن مدينتي 
التعيني حاولت  على  اأح�سل  ومل  تخرجت 
كثريا دون جدوى ، وظروف العائلة تتطلب 
العاجز،  والـــدي  وم�ساعدة  العمل  مني 
ا�سطررت ان اعمل يف هذا املجمع ولتبقى 

�سهادتي يف البيت تزين احلائط .
باإن   " تقارير  يف  مطلعة  م�سادر  ذكرت 
ارتفاع ن�سب البطالة لأكرث من %69 ويف 
هذه  بني   73% اإىل  ت�سل  كثرية  اأحيان 
الفئات العمرية يوؤدي اإىل نتائج �سلبية يف 
العنف  �سيادة  ظل  يف  العراقي،  املجتمع 
ع�رشة  بني  فمن  والإرهــــاب،  وال�رشقات 
و3  البطالة،  من  يعانون   9 هناك  �سباب 
العمل  من  ميانعون  ل  هــوؤلء  من   4 اإىل 
اأن  النجارة، احلدادة، اخلياطة، ب�رشط  يف 

تتوافر الأموال بني اأيديهم".
ال�سباب  لبع�ص  ال�سعب  مــن  كــان  اذا 
فكيف  التخرج  بعد  وظيفة  على  احل�سول 
بع�ص  دفــع  المـــر  هــذا  ــتــخــرج؟،  ال قبل 
يف  وهــو  العمل  عن  البحث  اىل  ال�سباب 
مدنهم  اأر�سفة  لت�سبح  املــراهــقــة،  �سن 
ل  وظيفة  جتد  مل  فاذا  تخرجهم،  م�رشوع 
متجول  بائع  ال�سا�سية  وظيفتك  عليك 
اىل  البطالة  ادت  الــواقــع  يف  بامتياز!، 
الذين  املتجولني  للباعة  وا�سع  انت�سار 
الأحياء  اأر�سفة  يعر�سون ب�ساعتهم فوق 
والليل  النهار  يف  التجارية  واملناطق 
وظروف  مرتفعة  حــرارة  درجــات  وو�سط 
من  هم  الباعة  هوؤلء  غالبية  �سيئة،  بيئة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  وال�سباب،  املراهقني 

بني العا�رشة والثالثني.

يبداأ اهتمام االن�سان 
بالعمل يف ذروة املراهقة، 

اذ تتطور خالل هذه 
املرحلة امليول املهنية للفرد 

تبعا لعمره وم�ستواه 
االجتماعي، فالفرد يبداأ 
يف �سن املراهقة باإبراز 

�سخ�سيته والتفكري 
باال�ستقالل املادي بعيدا 
عن ا�سرته، وكانه يقول 

انني اأ�سبحت رجال 
ليحقق حلمه واآماله، مما 

ي�سعره باحلاجة املا�سة 
اىل ممار�سة املهن ليعي�ش 

حياته.
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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


