
�أ�صحابها  وحتّول  �ملهن  من  �لعديد  �نقر��ض  �لعر�ق  ي�صهد 
�لتطور  مو�كبتهم  عدم  نتيجة  �لعمل،  عن  عاطلني  �إىل 
�لعر�قية  �ل�صوق  �إغر�ق  �إىل  بالإ�صافة  �لتكنولوجي، 

باملنتجات �مل�صتوردة وفقد�ن �حلماية من قبل �لدولة. 
�إن  �ل�صفار،  ويقول بائع �لأو�ين يف �صوق �ل�صفافري، حممد 
"�لعديد من �ملحالت �خلا�صة ببيع �لأو�ين �مل�صّنعة حمليًا 
�أن  �ل�صوق"، م�صيفًا  �أغلقت ب�صبب �صيطرة �مل�صتوردين على 
"مئات �ملحالت كانت تبيع �لأو�ين �ملحلية �ملنقو�ض عليها 
بالنحا�ض يف �لعر�ق لكن �نح�رشت �ليوم �إىل ع�رشة حمالت 

تقريبًا".
ويوؤكد �أن "مهنة �ل�صّفارة )�ل�صناعات �لنحا�صية(، تتجه �إىل 
ذ�ت �جلودة  �ل�صينية  �ل�صناعة  �كت�صحت  بعدما  �لنقر��ض، 
بعد  �أعمالنا،  نهجر  وجعلتنا  �لأو�ين،  �صوق  جد�ً  �ل�صعيفة 
قيام �لتجار �صعفاء �لنفو�ض با�صتن�صاخ �أعمالنا يف �ملعامل 
مقارنة  رخي�صة،  باأ�صعار  �ل�صوق  يف  وطرحها  �ل�صينية 
دول  "بع�ض  �أن  ويتابع  باجلودة".  متتاز  �لتي  باأعمالنا 
قليلة  بن�صب  ولكن  �أعمالنا  ت�صرتي  ز�لت  ما  �لعربي  �خلليج 

جد�ً مثل �لأو�ين �لنحا�صية ودلل �لقهوة". 
�أخرى، حتّول ح�صن عبا�ض، �لذي يعمل يف مهنة   من جهة 
"�لند�فة" �إىل عاطل عن �لعمل بعد �إغالق حمله لعدم قدرته 

على تغطية �ملتطلبات �ملالية لعائلته.
يف  ر�ئجة  كانت  تر�ثية  مهنة  �لقطن(،  )نف�ض  "�لند�فة" 
�لقطنية  �لأفر�صة  �صناعة  يف  خا�صة  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت 

و�لو�صادة و�للحاف. 
عام  قبل  تعترب  كانت  �لند�فة  "مهنة  �إن  عبا�ض،  ويقول   
�لإقبال  ب�صبب  جيد�ً،  �إير�د�ً  حتقق  �لتي  �ملهن  من   2003
�لكبري عليها من قبل �لنا�ض، لكن �ليوم بد�أت تنقر�ض نتيجة 
"�أغلب  �أن  م�صيفًا  �مل�صتوردة"،  و�لأغطية  �لأفر�صة  دخول 
�لعاملني يف هذه �ملهنة تركوها، وتوجهو� نحو مهن �أخرى 

�أو حتولو� �إىل عاطلني عن �لعمل".
 ويو�صح �أن "�ملفرو�صات �لإير�نية و�لرتكية و�ل�صينية حّدت 
من �أعمالنا، بينما �لدولة بقيت متفرجة على معاناتنا دون 

�تخاذ �أي قر�ر يحمي مهنتنا".
خالل  �لعر�ق  يف  �ملعي�صة  تكاليف  "�رتفاع  �أن  �إىل  ويلفت 
�ل�صهري  �لإيجار  �صد�د  على  قدرتي  وعدم  �حلالية  �لفرتة 
�آخر، لكنني  �أغلق �ملحل و�لتوجه نحو عمل  للمحل، جعلني 
�أ�صبحت �ليوم عاطاًل عن �لعمل بعد ف�صلي يف �لعمل �جلديد".
وجتليد  �لربيد  �صاعي  مثل  �ملهن  من  �لعديد  �ندثرت  كما   
�لألب�صة  وحياكة  �لفخارية(  )�لأو�ين  و�لفرفوري  �لكتب 

و�لأفر�صة وغريها من �ملهن نتيجة �لتطور �لتكنولوجي.
عادل،  �صالم  �لقت�صادي،  �خلبري  يقول  نف�صه،  �ل�صياق  يف 
�إىل  وحتولو�  وظائفهم  فقدو�  �لعر�قيني  من  "�لعديد  �إن 
عمل  تنظم  قو�نني  وجود  عدم  نتيجة  �لعمل  عن  عاطلني 

"هناك  �أن  �إىل  م�صري�ً  �ملحلي"،  �ملنتج  وحتمي  �ل�صوق 
�لع�رش�ت من �ملهن �ندثرت ب�صبب �لت�صهيالت �لتي متنحها 
ل  �لعر�قية  "�لدولة  �أن  �إىل  ويلفت  للم�صتوردين".   �لدولة 
�لبطالة  ز�دت  �إن  ي�رشها  ول  مو�طنيها،  بحقوق  تهتم 
منا�صب  يتبووؤون  فا�صدين  م�صوؤولني  لوجود  نق�صت  �أو 
يف  كانت  لو  �لعر�ق  يف  �ملندثرة  "�ملهن  �أن  مبّينًا  مهمة"، 
�ليوم  حتّقق  لأ�صبحت  �لعربية  �أو  �لأجنبية  �لدول  �إحدى 
لل�صّياح".  جذب  كعامل  وت�صتخدم  مهمًا  �قت�صاديًا  مورد�ً 
�ل�صيهود  علي  �لقت�صادي،  �خلبري  يقول  �أخرى،  جهة  من 
�ل�صود�ين، �إن "�لعديد من �ملهن �ندثرت، و�صتندثر يف �لأيام 

قبل  من  لها  حماية  وجود  عدم  نتيجة  �أخرى  مهن  �ملقبلة 
"�ملهن �ملندثرة ل ت�صتطيع مناف�صة  �أن  �إىل  �لدولة"، م�صري�ً 
�لثمن". وي�صيف  �لأجنبية قليلة �جلودة وزهيدة  �ملنتجات 
�أن "حماية �ملهن �لقدمية ل تخالف �لتفاقيات �لتي �أبرمها 
�إىل  �لعر�قية  �لدولة  د�عيًا  �لعاملية"،  �ملنظمات  مع  �لعر�ق 
"�إعفاء �أ�صحاب �ملهن �ملندثرة من �ل�رش�ئب وتوفري �ملو�د 
غالية".  �أ�صبحت  تكلفتها  لأن  يحتاجونها  �لتي  �لأولية 
ويطالب �لدولة �لعر�قية باإن�صاء �صوق قرب �لأهو�ر جنوبي 
�لبالد خا�ض باملهن �ملندثرة من �أجل تفعيلها، لفتًا �إىل �أن 
"�صوق �لعمل يف �لعر�ق �صيتمركز حول قطاع �خلدمات، لأن 

و�حلريف".   �ل�صناعي  �لقطاع  يف  جد�ً  كبري�ً  تر�جعًا  هناك 
من جانبه، يقول �ملخت�ض يف �ملهن �ملندثرة، جميد �ملال 
حميد، �إن "�لدولة تقف ور�ء �ختفاء �لعديد من �ملهن وتدمري 
�لأ�صو�ق �لرت�ثية يف بغد�د"، م�صري�ً �إىل �أن "�ملو�طنني بدوؤو� 
يف�صلون �رش�ء �ملو�د �مل�صتوردة بدًل من �ل�صناعة �ملحلية، 
لأ�صباب عديدة، من بينها �لفارق يف �لأ�صعار".  وي�صري �إىل 
�أن "�صوق �ل�صفارين، �لتي تعترب من �لأماكن �ل�صياحية يف 
�مل�صتوردة،  �لأقم�صة  لبيع  �صوق  �إىل  �ليوم  حتولت  بغد�د، 
وبد�أنا نخ�رش مهنة �ل�صفارة يف �لبالد بالرغم من �أنها من 

�صمن تر�ثنا، وت�صغل �آلف �لعائالت".

حر  موجة  تاأثري  حتت  �لعربية  �لدول  معظم  تعي�ض   
قوية، و�صلت معدلتها �إىل �أرقام قيا�صية،يف �لعر�ق 
وبع�ض دول �خلليج و�صوريا  وهي مر�صحة لال�صتمر�ر 
�إىل نهاية �آب �جلاري، بح�صب خرب�ء �لر�صاد �جلوية 
�لقا�صية من  �ملوجة  �ختلفو� يف موجبات هذه  �لذي 
�حلر . ذهب بع�صهم �ىل �ن  �رتفاع ن�صبة �لرطوبة فى 
�جلو، وهبوب رياح �صيفية قادمة من �صبه �جلزيرة 
�خرون  ردها  فيما   ، �ملوجة  بهذه  ت�صببت  �لعربية 
�لر�بعة و�لع�رشين.  وقال  �ل�صم�صية  �لدورة  �ىل تاأثري 
�جلوية  �لأر�صاد  يف  �خلبري  �ل�صمري،  عبد�لعزيز 
�ن   و�لفلك،  �لف�صاء  لعلوم  �لعربي  �لحتاد  وع�صو 
تاأثري  ب�صبب  جاءت  �حلر�رة  �صديدة  �ملوجة  “هذه 
يف  وبد�أت  و�لع�رشين،  �لر�بعة  �ل�صم�صية  �لدورة 
ويحدث   ،2020 �لعام  يف  وتنتهي   ،2008 �لعام 
�ل�صم�صية �نفجار�ت هائلة على �صطح  �لدور�ت  خالل 
�لأر�ض،  �إىل  هائلة  حر�رية  موجات  تر�صل  �ل�صم�ض، 
خرب�ء  وتوقع  �حلر�رة”.   درجات  �رتفاع  ت�صبب 
�لأر�صاد ��صتمر�ر موجة �حلر �أياًما عدة يف �ملنطقة، 
جتاوزت  �إذ  �جلاري،  �لأ�صبوع  نهاية  مع  تنتهي  قد 
 45 فل�صطني  و  درجة   52 �لعر�ق  يف  �حلر�رة  درجة 
درجة مئوية، ويف لبنان 41 درجة، ويف �صوريا 50 
م�صبوقة  غري  رملية  عو��صف  �جتاحت  فيما  درجة، 
يف  كبري  �رتفاع  ر�فقها  عمان،  �لأردنية  �لعا�صمة 

حمققة  قيا�صية،  �أرقام  �إىل  و�صلت  �حلر�رة  درجات 
م�رش،  ويف  �ملناطق.    بع�ض  يف  مئوية  درجة   52
حيث  حارة،  موجة  �لبالد،  حمافظات  �أغلب  �رشبت 
يف  ل�صيما  �حلر�رة،  درجة  يف  حاد  �رتفاع  �صجل 
على  �مل�رشيني  غالبية  �أجرب  ما  �ملنيا،  حمافظة 
�لتز�م �ملنازل، خوًفا من �لتعر�ض ل�رشبات �ل�صم�ض 
رئي�ض  �لعال،  عبد  �أحمد  �لدكتور  ويقول   �حلارقة.   
�حلر  موجة  �نك�صار   ” ،�ن  �جلوية،  �لأر�صاد  هيئة 
�رتفاع  ي�صتمر  �أن  على  �جلاري،  �آب  نهاية  �صيكون 
درجات �حلر�رة طو�ل �ل�صهر”.   ورد عبد �لعال �صدة 
فى  �لرطوبة  ن�صبة  �رتفاع  �إىل”  �حلر�رة  درجات 
�جلو، وهبوب رياح �صيفية قادمة من �صبه �جلزيرة 
لل�صم�ض  �لتعر�ض  من  �ملو�طنني  وحذر  �لعربية”.   
باحلمي  بال�صابة  يت�صبب  “ما  طويلة،  ل�صاعات 
طق�ًصا  ت�صهد  �لليل  “فرتة  �أن  �إىل  م�صرًي�  �ل�صم�صية”، 
�ل�صاخرة  �لنكات و�لعبار�ت  معتدل �حلر�رة”.   ومن 
�لجتماعي:  �لتو��صل  �صبكات  على  تتد�ول  �لتي 
“�ل�صم�ض طالعة هي و�ولدها”،  “�رجعي ياهدى كنا 
بنمزح معك”، و “هدى” هي عا�صفة ثلجية �رشبت 
�لدنيا  “د�فية  �ملا�صي،  �ل�صتاء  خالل  �ل�صام  منطقة 

مو حر”، “�حلمد هلل �جلو �ليوم �أدفى من مبارح”.
وغرد  �ملعهود  �صبه  باحلر  فتغنو�  �لعر�قيون  �ما 
كل  يف  مثيل  له  لي�ض  �لعر�ق   : بالقول  خالد  حممد 
ن�صتطيع   : يا�صني  . وقالت هدى  �حلر  �صيء حتى يف 
�ل�صاحق  جناحنا  بعد  �للحم  حتى  نطهي  �ن  �لن 

�حلكومة  وكانت    . �ل�صم�ض  ��صعة  �لبي�ض حتت  بقلي 
�ملا�صي  )يوليو(  متوز  نهاية  يف  حذرت  �لربيطانية 
من �لآثار �جل�صيمة �ل�صارة �ملحتملة للكتل �لإكليلية 
�لطق�ض  �أ�صكال  من  وغريها  �ل�صم�صية  و�لتوهجات 
مكتب  عن  �صدر  جديد  تقرير  يف  �حلادة،  �لف�صائي 
رئي�ض �لوزر�ء.   قال �لتقرير: “�لن�صاط �ل�صم�صي ميكن 
�لطاقة  ذ�ت  و�جل�صيمات  �ل�صينية  �لأ�صعة  ينتج  �أن 
حال  ويف  �لبالزما،  من  �لإكليلية  و�لكتل  �لعالية 
�حتمال  فهناك  �لأر�ض،  نحو  �لأن�صطة  هذه  توجه 
�نقطاع  ت�صمل  �لنطاق،  و��صعة  �صلبية  �آثاًر�  ت�صبب  �أن 
�لت�صالت،  وفقد�ن  �لطري�ن،  وتعطل  �لكهرباء، 
ودعا  �ل�صطناعية”.  �لأقمار  �أنظمة  و��صطر�ب 
هذه  لعو�قب  لال�صتعد�د  و�حلكومات  �لدول  �لتقرير 
�ل�صبكة  �نقطاع  �لأ�رش�ر  وت�صمل  �ل�صم�صية.   �لن�صطة 
عالية  �لت�صالت  و��صطر�ب  للمالحة،  �لعاملية 
يتعر�ض  �أن  ميكن  �لذي  �لإ�صعاع  وزيادة  �لرتدد، 
فوق  ا  خ�صو�صً و�مل�صافرين،  �لطائر�ت  قباطنة  له 
�أ�صيق  نطاق  على  و��صطر�بات  �لقطبية،  �ملناطق 
“بالرغم  �لتقرير:  �أ�صاف  �لإلكرتونية.   �لأنظمة  يف 
�لن�صاط  هو  �لأحد�ث  هذه  �صبب  �أن  من  تاأكدنا  من 
�ل�صم�صي، �إل �أنه لي�ض هناك ت�صور و��صح عن �لوقت 
وب�صكل  �ل�صم�صية،  �لنفجار�ت  هذه  فيه  حتدث  �لذي 
ما  ت�صتغرق  ن�صاط  دورة  �ل�صم�ض  على  حتدث  عام 
ذروتها  بلغت  �حلالية  و�لدورة  عاًما،   11 من  يقرب 

يف �أو�ئل �لعام 2014″

�أربعينات  يف  قار  ذي  حمافظة  يف  ولد  عر�قي  �صعبي  �صاعر   
�لقرن �لع�رشين يف قلعة �صكر على �صفاف نهر �لغر�ف ، بد�أ ن�رش 

ق�صائده مطلع �ل�صتينات من �لقرن �لع�رشين.
عمل يف �ل�صحافة �لعر�قية ويف �لتلفزيون ويف �لإذ�عة وح�صل 
من  �لريموك  و�صام  على  حا�صل  منها.  و�صهاد�ت  جو�ئز  على 
جامعة �لريموك من �لأردن. حا�صل على �صهادة دبلوم �صحافة، 
وهو ع�صو نقابة �ل�صحفيني �لعر�قيني و�حتاد �ل�صحفيني �لعرب 
ومنظمة �ل�صحافة �لعاملية ع�صو يف �حلزب �ل�صيوعي �لعر�قي، 

كما �أنه ع�صو يف جمعية �ل�صعر�ء �ل�صعبني �لعر�قني.
طبع  طريق  عن  �ل�صعبي  �لأدب  حركة  مع  يتو��صل  �ن  ��صتطاع 
مغزى  ذ�ت  ق�صائد  عدة  ن�رش  طبع  ما  ن�صخ  �إعادة  �أو  �لدو�وين 
مدينة  فيها  و�صف  �لتي  �لقيامة  ق�صيدة  منها  ر�ف�ض  �صيا�صي 
يف   1991 عام  �ل�صعبانية  �لنتفا�صة  �أحد�ث  �إبان  كربالء 
�أهد�ها لالإمام  �لتي  �لدم  �لعر�ق وق�صيدة �رشيف  و�صط وجنوب 
عن  ك�صفت  �ل�صبعينات  يف  �صيا�صية  ق�صائد  ون�رش  كما  �حل�صني. 
هويته �لفكرية مثل ق�صيدة نذر وق�صيدة �ل�صاهد كتب للعديد من 
�لفنانني �لعر�قيني ومنهم فوؤ�د �صامل وقحطان �لعطار و�صعدون 
جابر وريا�ض �أحمد و�أمل خ�صري وعبد فلك. �صّكل ظاهرة �صعرية 
�ل�صجالت  �لكاطع من خالل بع�ض  �إ�صماعيل  �ل�صاعر كاظم  مع 
بني �ل�صاعرين كان �خرها ق�صيدة ماترتاح �لتي جاءت رد�ً على 
�ل�صيد  عريان  يعترب  مرتاح  ما  عنو�نها  و�لتي  �لأخري  ق�صيدة 
�لكثري  يعتربها  �لتي  �لوطنية  �لثقافية  �لرموز  من  �ليوم  خلف 
�ليوم ميثل  وهو  �لعالية  و�ملبدئية  للوطنية  رمز�ً  �لعر�قيني  من 
�أحد �قطاب �ل�صعر �ل�صعبي يف �لعر�ق بالإ�صافة �إىل مظفر �لنو�ب 

وكاظم �إ�صماعيل �لكاطع وعطا خمي�ض �ل�صعيدي.
�لنتاج �ل�صعري 

- له عدة دو�وين �صعرية منها
�لكمر و�لديرة.

كبل ليله.
�أور�ق ومو��صم.

�لنو�ب وكاظم  �ل�صاعرين مظفر  بال�صرت�ك مع  �لوجد،  �صفاعات 
�إ�صماعيل �لكاطع

�صياد �لهموم.
تل �لورد.

�مليز�ت �لفنية �لتي ميتاز بها �ل�صاعر
با�صتخد�م  يهتم  و�لف�صحى.  �ل�صعبي  بنوعيه  �ل�صعر  وكتب 
ور�ء  �صعيا  �لعر�ق  �ذن �جلمهور  �لغريبة على  �لعامية  �ملفرد�ت 
ع�رش �لفهم ما يرتك �نطباع �لتخوف من �صعره و�صول �إىل خلود 

وهمي لق�صائده.

الندافة... مهنة عراقية اكتسحتها البضائع الصينية وفقدت بريقها 
بغداد ـــ متابعة

بغداد – متابعة

الكتل  احدى  معاقبة  من  يوم١٣/٦/٢٠١٧  ماح�صل 
رئا�صة  من  باإقالتها  الطالباين  اآلة  للنائبة  الكرد�صتانية 
ان  البد  الكرد�صتاين  الوطني  لالحتاد  الربملانية  الكتلة 
يكون هذا القرار حمل حتليل وتعليل وحتر وا�صتق�صاء 
من  النائبة  الق�صاء  �صببا  كان  الذي  الراأي  ان  علمنا  اذا 
يرتب  الذي  بالراأي  لي�س  الربملان  داخل  للكتلة  رئا�صتها 
بالوجه  يتعلق  وال  كبرية  وتداعيات  خطرية  اثارا 
ال�صيا�صي او القانوين او احلكومي واليوؤثر على مكانة 
النا�س عن هذا احلزب او  احلزب او يوؤدي اىل عزوف 
يف  التاأثري  او  اهدافه  او  احلزب  هذا  مبادئ  يتناول 
على  وحتى  دوليا  او  قوميا  او  عراقيا  احلزب  موقف 
عمل  على  املتوقعة  االثار  من  وغريها  االقليم  �صعيد 
احلزب ومكانته  فالراأي الذي ابدته النائبة اآلة الطالباين 
يتعلق بع�صريتها اي بن�صب اآل الطالباين اذ ذكرت عالقة 
العربية وهي يف  ا�صد  بني  بقبيلة  الكرام  الطالباين  اآل 
كانت  وامنا  العالقة  وتثبت  ن�صب  عاملة  تكن  مل  قولها 
او  ندوة  يف  او  علمي  مكان  يف  تكن  ومل  عادية  مبنزلة 
موؤمتر او لقاء خم�ص�س لالن�صاب والع�صائر وامنا ورد 
وكان  البحث  �صبيل  على  ولي�س  الطرد  �صبيل  على  ذلك 
هذا الراأي والقول �صببا يف العقوبة ال�صادرة من مكتب 
حزب  من  ي�صدر  ذلك  ان  والعجيب  احلزب  امني  نائب 
والعجيب   التعبري  حرية  عن  املدافعني  من  نف�صه  يعترب 
الدنيا  ا�صغلوا  بالن�صطاء املدنيني والذين  ان ما ي�صمى  
مل  القانون  وم�صروع  الراأي  حرية  بخ�صو�س  واالعالم 
او  ذلك  كل  ون�صوا   العقوبة  هذه  عن  �صيء  اي  يذكروا 
اذ  امل�صقة  قدر  على  واالجر  حمددة  مهمتهم  الن  تنا�صوا 
عن  كعقوبة  احلزب  من  ي�صدر  فالذي  اختيار  بالراأي 
الراأي ال يدخل يف اخت�صا�صهم  والعجيب ان هذا الراأي 
و�صلت  التي  الظاهرة  تلك  الع�صائر   امور  يف  يدخل 
بالو�صط  موجود  ما  يفوق  ب�صكل  كرد�صتان  الحزاب 
كردية من  الراأي عن ع�صرية  ابداء  ان  بدليل  واجلنوب 
حيث الن�صب يعترب من االمور املحرمة بدليل ان احلزب 
انربى للدفاع عن الع�صرية ونفي ن�صب الع�صرية الكردية 
اىل قبيلة عربية ومل يكتف بنفي الن�صب الع�صائري اوال 
يف  نائبا  كان  لو  حتى  ذلك  يف  راأيا  ابدى  من  ومعاقبة 
الربملان مهمته بيان الراأي وال نعلم كيف ح�صل التزاوج 
بني امل�صاألة الع�صائرية وبني حرية الراأي وبني العقوبة 
احلزبية و�صبحان القائل  ياايها النا�س انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم �صعوبا وقبائل لتعارفو ان اكرمك 
عند الله اتقاكم  اي القيمة للقبائل امام التقوى التي هي 
القبيلة وهنا يظهر  النا�س  ولي�س  التعارف بني  ا�صا�س 
الوجه االن�صاين للنا�س جميعا ولي�س ال�صعوب والقبائل 

فمتى يلغي احلزب عقوبته عن النائبة ب�صبب راأيها 

مبدعون
من العراق

أسرار موجة الحر.. حكايات "مشوية" من شدة ارتفاع الحرارة 

عريان السيد خلف

رأي نائبة وسبب 
معاقبتها

بقلم - طارق حرب

أقالم حرة

خلف �لعكيلي �صاحب مكتب للخ�صار بني �ن �صبب 
�غلب  �ن  �همها  �مور  عدة  �ملحلي  �ملنتوج  �صح 
"د�ع�ض"  ع�صابات  لغزو  تعر�صت  �لتي  �ملحافظات 
م�صدر�ً  �لكبري،وكانت  �لزر�عي  بانتاجها  معروفة 
بالفو�كــه  �لعر�قية  �ل�صوق  لتزويد  �ىل  يعود  رئي�صا 
حمافظة  وعموم  بلد  ق�صاء  و�لــخ�صار،فمثال 
مبختلف  للفو�كه  �لكبري  �ملنتج  كانت  �لدين  �صالح 
كبرية  بكميات  تزودنا  �لدجيــل  �نو�عها،ومنطقــة 
،و�صامر�ء  و�لب�صل  و�خليار  و�لبطاطا  �لطماطم  من 
�لرمادي  حمافظة  ،وكذلك  �لرقي  بزر�عة  �مل�صهورة 
و�لباذجنان  بالبطاطا  لل�صوق  �لر�فد  كانت  �لتي 
حمافظتي  على  ينطبق  ،و�لمر  �لفو�كه  من  و�لعديد 
نينوى ودياىل وكذلك �حلويجة يف كركوك كما يقول 
�لعكيلي،وبني �ن �ل�صباب �لخرى �لتي �أ�صهمت بقلة 
�لنتاج �ملحلي هي �صح �ملياه وترك �غلب �لفالحني 
لر��صيهم �و بيعها وحتويلها �ىل قطع �ر��ض �صكنية 
بعد موجة قلة �ملياه �لتي تعر�ض لها �لبلد،وقد �أ�صهم 
و�خل�صار  �لفو�كه  ��صعار  برفع  �لنقل  �جور  �رتفاع 
�لغذ�ئية  بالقيمة  �مل�صتورد  تفوق  ،�لتي  �ملحلية 
لو�صولها من �لفالح �ىل �ل�صوق مبا�رشة،على عك�ض 
�مل�صتورد �لذي ي�صل من دول �جلو�ر بعد فرتة زمنية 

طويلة توؤدي �ىل فقد�ن �لكثري من مو��صفاته.
�ملحلية  �ل�صوق  ��صتقر�ر  على  �ل�صيطرة  ول�صمان 
وت�صهيال  �ل�صعار  �رتفاع  حالة  حدوث  وملجابهة 
�ن�صيابية وب�رشعة،وجهت  �ل�صاحنات بطريقة  ملرور 
�جلهود  ببذل  مالكاتها  جميع  �لزر�عة  وز�رة 
منافذ  لها  �لتي  �ملحافظات  جميع  يف  �لكبرية 
�ملنتجات  دخول  عملية  ت�صهيل  �جل  من  حدودية 
�لزر�عية �مل�صتوردة وذلك بعد �صهر و�حد من دخول 
�لعر�قية،�لوكيل  �ملدن  لبع�ض  "د�ع�ض"  ع�صابات 
�لقي�صي بني يف  �لدكتور مهدي �صمد  للوز�رة  �لفني 
منت�صبيها  وبجميع  �لوز�رة  �ن  �صابقة  ت�رشيحات 
ومكاتبها ت�صعى لتوفري متطلبات �ل�صوق من �لفو�كه 
هذ�  �ن  �ىل  �لعر�ق،لفتا  مدن  جميع  يف  و�خل�صار 
تن�صيق  باآلية  �خلا�ض  �لطار  حتديد  يتطلب  �لهدف 
�لعمل بني مكاتب �لوز�رة و�ملنافذ �حلدودية مبينا 
جهة  من  �ملنافذ  هذه  مع  م�صتمرة  �ملتابعة  �ن 
و�ل�صو�ق �ملحلية من جهة �خرى،و�و�صح �لقي�صي �ن 
�لوز�رة تعمل على �د�مة �ملر�قبة �مل�صتمرة لال�صو�ق 
�ملتوفرة  �لكميات  على  كثب  عن  للتعرف  �ملحلية 
من �ملنتجات �ملحلية بغية عدم وقوع �زمة من �ي 
نوع و�لعمل على ��صتري�د �ملادة غري �ملتوفرة،ف�صال 
عن �صعيها �ىل تقليل كلف �لنتاج من خالل دعمها 
للفالحني  �ملتو��صل  �لدعم  ومنح  �ملحلي  للمنتج 

وتزويدهم بال�صمدة و�لبذور كما يقول �لقي�صي.

الخضروات العراقية أين توارت 
بعد هيمنة المستورد؟

المواطن و المسؤول
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