
 وا�ض��اف تاأت��ي ه��ذه اخلط��وة للحف��اظ عل��ى 
�ضالالت النحل العراقي��ة خ�ضو�ضًا ونحن نرى 
اإن ا�ضت��راد التج��ار وبع���ض اأ�ضح��اب مكاتب 
النح��ل ل�ض��الالت م�ضتهلكة من النح��ل االإيراين 
والرتك��ي الذي في��ه العديد م��ن امل�ضاوئ منها 
عدم مقاومته لالآف��ات واالأمرا�ض , اإ�ضافة اإىل 
اإغ��راق االأ�ض��واق بالع�ضل امل�ضت��ورد املغ�ضو�ض 
وامل�ضخن م��ن قبل بع�ض النحالني خا�ضة بعد 
فت��ح احلدود على م�رصاعيها ومن دون مراقبة 

من قبل الدولة
ودعا اىل ع��دم اإدخال ال�ضالالت التي ال تتالءم 
م��ع اأجوائن��ا , ووجه اأي�ض��ًا با�ضتخ��دام النحل 
العراق��ي الهجني الأنه يواج��ه خمتلف الظروف 
املناخية العراقية وميت��از بوفرة اإنتاج الع�ضل 
ومقاومت��ه لالأمرا���ض  واك��د رئي���ض جمعي��ة 
النحال��ني العراقي��ني قا�ض��م املظف��ر اأن العراق 
ينت��ج األ��ف ط��ن م��ن الع�ض��ل �ضنوي��ا, يف حني 
ا�ض��ار اىل ان ن�ضف هذا االإنتاج ياأتي من اقليم 
كرد�ضت��ان. وق��ال املظف��ر يف حدي��ث �ضحفي  
�ضابق عل��ى هام�ض م�ضاركت��ه يف موؤمتر دويل 
بعمان حتت عنوان )الور�ضة الت�ضاورية الثانية 
للمجتم��ع املدين العرب��ي حول االأم��ن الغذائي 
والتغذي��ة( و�ض��ط ح�ض��ور 60 خب��را م��ن 18 
دول��ة عربي��ة, اإ�ضافة اإىل االأرجنت��ني واإيطاليا 
واندوني�ضي��ا, اأنه "لي���ض هن��اك اإ�ضتثمار فعلي 
يف تربية النحل يف العراق, واإمنا هناك مربون 
نا�ضئ��ون, وقليل��ون بينهم حمرتف��ون, واأو�ضح 
ان اأ�ضا���ض عم��ل ه��وؤالء املربني اجل��دد يعتمد 
عل��ى الرتحال, مبعنى انه��م نحالون مرحتلون 
ح�ضب املناط��ق التي  تكرث فيه��ا م�ضادر غذاء 
النح��ل وه��ي موج��ودة يف اأوق��ات متفاوت��ة. 
واأو�ض��ح املظف��ر اأن هن��اك اإح�ضائي��ة ر�ضمية 
اأ�ضدرته��ا وزارة الزراع��ة تق��ول اأن عدد خاليا 
النح��ل املوج��ودة يف العراق, ما ع��دا ال�ضمال, 
ي�ض��ل اإىل 100 األف خلية يف حني ان اجلمعية 
تق��در املوجود بخم�ضني األ��ف خلية, معللة ذلك 
بوج��ود اإج��ازات مناح��ل لغر���ض االإقرتا���ض 

م��ن احلكوم��ة. وردا عل��ى �ض��وؤال يتعل��ق بعدد 
خالي��ا النح��ل املوج��ودة يف اإقلي��م كرد�ضتان 
الع��راق, قال قا�ضم اأن تربية النحل منتع�ضة يف 
ال�ضمال  ب�ضبب  الطبيعة اجلبلية واجلو املعتدل 
ودع��م حكوم��ة ال�ضمال للنحال��ني, منوها باأن 
ع��دد خاليا النح��ل هناك ح�ض��ب االإح�ضائيات 
الر�ضمي��ة يبل��غ 150 األ��ف خلي��ة, لكن��ه ه��ذا 
الرقم مبال��غ فيه, والق�ضد م��ن املبلغة اأحيانا 
االفادة  م��ن الدعم احلكومي. وح��ول امل�ضاكل  
الت��ي تعرت���ض مربي النح��ل يف الع��راق, قال 
امل�ض��اكل  راأ�ضه��ا  انه��ا متع��ددة يف   املظف��ر 
البيئي��ة املتمثل��ة  يف �ضح االأمط��ار والت�ضحر, 
وهن��اك م�ضاكل اإدارية ب�ضب��ب املبيدات وجهل 
الفالح��ني كيفي��ة اال�ضتثم��ار يف  القطاع, كما 
او�ض��ح ان ت�ضوي��ق الع�ض��ل يع��د م�ضكل��ة كربى 
اإىل وج��ود ع�ض��ل  ,اإ�ضاف��ة  النحال��ني  تواج��ه 
العراق��ي,  الع�ض��ل  يناف���ض  م�ضت��ورد   اأجنب��ي 

ناهي��ك عن الع�ضل املغ�ضو�ض, علما اأن الكميات 
اإىل 200 ط��ن.  املت��وردة واملغ�ضو�ض��ة ت�ض��ل 
وح��ول ما يجب على احلكوم��ة العراقية القيام 
ب��ه للنهو�ض بقط��اع تربية النح��ل, قال قا�ضم 
ان املربني يطالبون احلكومة مبكافحة االآفات 
وت�ضهي��ل عملية اإرحتال النحل ب�ضبب االأو�ضاع 
االأمني��ة, وع��دم ال�ضم��اح با�ضت��راد الع�ضل من 

اخلارج ومكافحة عمليات الغ�ض.
احلج��ر  قان��ون  وح�ض��ب  احلكوم��ة,  اأن  وب��ني 
الزراع��ي, متن��ع اإ�ضت��راد النح��ل م��ن اخل��ارج 
حفاظ��ا عل��ى النح��ل العراق��ي وخ�ضي��ة دخول 
امرا���ض واآفات م��ع النحل امل�ضت��ورد, وك�ضف 
اأن نحال��ني يف اإقلي��م كرد�ضتان قام��وا موؤخرا 
باإدخ��ال نح��ل ع��ن  طريق احل��دود م��ع اإيران, 
والأول  االأمرا���ض  بع���ض  اإىل ظه��ور  اأدى  م��ا 
م��رة يف الع��راق. يف ال�ضي��اق نف�ض��ه, اأو�ض��ح 
املظف��ر اأن نحالني م��ن اإقلي��م كرد�ضتان اي�ضا 

ا�ضت��وردوا نح��ال من م���رص م��ا اأدى اإىل ظهور 
بع�ض امل�ضاكل مثل عدم تاأقلم النحل مع بيئته 
اجلدي��دة, م�ضددا على ���رصورة تدخل حكومتي 
الع��راق واإقليم كرد�ضتان لدعم وحماية القطاع 

بكل ال�ضبل املتاحة فنيا وامنائيا.
وح��ول االأمرا�ض واالآفات الت��ي ت�ضيب النحل, 
او�ض��ح اأن اخطرها هو طفيل��ي "الفاروا" وهو 
�ضبي��ه بالعنكبوت ويتطفل عل��ى يرقات النحل 

ما يوؤدي اإىل ت�ضوهها او موتها.
وخت��م رئي�ض جمعية النحال��ني العراقيني باأن 
"منظمة الفاو التابعة لالأمم املتحدة لها ف�ضل 
كب��ر على مربي النحل يف الع��راق, وهي التي 
اك�ضب��ت املرب��ني اخل��ربة يف الع��ام 1996 يف 
�ضنوات احل�ض��ار, وقدمت لهم م�ضاعدات مادية 
ملمو�ض��ة, م��ا اأدى اىل  اإنتعا���ض قط��اع تربية 
النح��ل يف حين��ه وحت��ى الع��ام 2003 عندما 

انتك�ض من جديد.

    
  

اأعلنت وزارة الزراع��ة اجراءات من �ضاأنها معاجلة ظاهرة الت�ضحر 
يف الب��الد, من بينه��ا تزويد الفالحني مبر�ض��ات للمياه يف خطوة 
اأولي��ة للق�ضاء على ه��ذه امل�ضكلة التي ت�ضبب��ت با�رصار كبرة يف 
االرا�ض��ي ال�ضاحل��ة للزراعة. وقال املتحدث با�ض��م الوزارة, حميد 
النايف, يف ت�رصيح ل�”اجلورنال  ” اإن  وزارته وعرب دائرة مكافحة 
الت�ضحر  “اتخذت �ضل�ضلة اج��راءات ملكافحة هذه الظاهرة البيئية 
امل�ضتفحلة, ابرزها التعاون مع املنظمات الدولية من خالل زراعة 
اال�ضج��ار  املقاوم��ة للجف��اف, ف�ضال ع��ن برنامج خا���ض متمثل 
نح له با�ضعار مدعومة من اجل  بتزوي��د كل فالح مبر�ضة للمي��اه متمُ

ت�ضجيعه على اعادة الكثر من االرا�ضي اىل احلا�ضنة الزراعية”.
واو�ض��ح الناي��ف, ان “الت�ضحر لي�ض م�ضكل��ة حملية تخ�ض العراق 
وح��ده, ب��ل الكث��ر م��ن دول الع��امل تعاين ه��ذه الظاه��رة يف ظل 
التغ��ر املناخ��ي الذي ط��راأ خ��الل ال�ضن��وات االخ��رة”. وانتقدت 
جلن��ة الزراعة واالهوار النيابية, يف وق��ت �ضابق غياب االجراءات 
احلكومي��ة ملكافحة ظاهرة الت�ضح��ر يف العراق, ويف حني ك�ضفت 
ع��ن اأن اكرث من 70 % ه��ي ن�ضبة اجلفاف يف املحافظات الو�ضطى 
واجلنوبي��ة, اأ�ض��ارت اىل ان ال�ضيا�ض��ات اخلاطئ��ة الت��ي تنتهجه��ا 
اإي��ران وتركيا بقط��ع املياه على الع��راق رفعت ن�ض��ب خطر زيادة 
الت�ضح��ر يف العراق. وقال ع�ضو اللجنة حممد ال�ضيهود  يف حديث 
�ضحف��ي  “حت��ى االآن مل تق��م احلكوم��ة االحتادي��ة ب��اأي اإجراءات 
للح��د من ظاه��رة الت�ضح��ر يف البل��د”, م�ض��را اإىل اأن��ه “ال توجد 
ل��دى احلكوم��ة اأي روؤيا حقيقية للحد من الت�ضح��ر خالل ال�ضنوات 
الت��ي م�ض��ت”. واأ�ضاف ال�ضيهود اأن “ظاه��رة الت�ضحر يف العراق 
تعد ظاه��رة مهمة ويجب معاجلتها" مبين��ا اأن "هذه الظاهرة لها 
تاأثرات �ضلبية يف الواقع االقت�ضادي وال�ضحي والبيئي”. واأو�ضح 
ال�ضيه��ود اأن “جلن��ة االأهوار واملياه النيابي��ة تتوقع من احلكومة 
االحتادي��ة اأن يك��ون له��ا دور كب��ر يف املرحلة املقبل��ة ملعاجلة 
الت�ضح��ر يف البلد”. ولفت االنتباه اإىل اأن “معاجلة الت�ضحر لي�ضت 
ق�ضي��ة وقتي��ة وزمنية بل هي ق�ضية اإج��راءات حكومية”. اىل ذلك 
اأك��د معاون مدير الك��وارث البيئية يف وزارة ال�ضحة والبيئة كاظم 
الالمي  يف حديث �ضحفي  اإن “ن�ضبة الت�ضحر يف العراق و�ضلت اإىل 

70 يف املحافظات الو�ضطى واجلنوبية”. وبنينّ الالمي 
اأن “املحافظ��ات املت�رصرة 

بالت�ضح��ر هي حمافظة بغ��داد واالنبار ودي��اىل ونينوى و�ضالح 
الدي��ن ووا�ض��ط والنج��ف وكرب��الء والب���رصة وذي ق��ار واملثن��ى 
والديواني��ة وباب��ل ومي�ضان”. واأ�ض��ار الالم��ي اإىل اأن “ال�ضيا�ضات 
اخلاطئ��ة الت��ي تنتهجها اإي��ران وتركي��ا بقطع املياه عل��ى العراق 
رفع��ت ن�ضب الت�ضح��ر يف املحافظات اجلنوبي��ة والو�ضطى”. واكد 
مع��اون مدير الكوارث البيئي��ة يف وزارة ال�ضحة “ال ميكن معاجلة 
الت�ضح��ر اإال اأن عن طريق توفر املي��اه وزرع االآالف من االأ�ضجار 
وف��رة اخل�رصة ل�ض��د الكثب��ان الرملية”. ب��دوره اأكد مدي��ر �ضعبة 
البيان��ات اجلغرافي��ة يف وزارة الزراع��ة اإبراهي��م اخل���رصي  يف 
حدي��ث �ضحف��ي  اإن ” هناك تكنولوجيا جدي��دة ملكافحة الت�ضحر 
يف ارا�ض��ي الو�ض��ط وجنوب الع��راق بالتعاون م��ع منظمة الطاقة 
الدولية الذرية”. وبني اخل�رصي اأن “وزارة الزراعة وهيئة مكافحة 
الت�ضحر و�ضعت االآليات واخلطط ملعاجلة الت�ضحر”, م�ضرا اإىل اأن 
“الوزارة تنتظر املوافقة الر�ضمية من قبل االأمانة العامة ملجل�ض 
الوزراء للموافقة على �رصف تخ�ضي�ضات مالية”. وتابع اخل�رصي 
اأن “مكافح��ة الت�ضح��ر يف الع��راق حتت��اج اإىل 5 ملي��ارات دينار 
لتثبي��ت الكثبان الرملية وحف��ر االآبار يف املحافظ��ات التي ت�ضهد 
زي��ادة يف الت�ضح��ر, اإال اأن الظ��رف امل��ايل الذي متر ب��ه احلكومة 
وراء تاأخر �رصف االأموال للمبا�رصة مب�رصوع مكافحة الت�ضحر”. 
واأو�ض��ى باحث��ون واأكادميي��ون,  يف وق��ت �ضاب��ق ب���رصورة عدم 
جتري��ف االأرا�ضي الزراعي��ة والعمل باحل��زام االأخ�رص حول املدن 
وتثقي��ف املواطنني من اأجل احلد من ظاهرة الت�ضحر, واأ�ضاروا اإىل 
اأن جامعات عراقية ومراكز بحوث اأر�ضلت خم�ضني بحثًا بخ�ضو�ض 
ه��ذه الظاهرة وطرق معاجلته��ا, ويف حني و�ضف جمل�ض حمافظة 
بابل الت�ضحر ب�”ال�رصطان”, اأكد تخ�ضي�ض ملياري دينار من اجل 
الق�ضاء على هذه “االآفة”. وتقدر ن�ضبة االأرا�ضي العراقية املعر�ضة 
للت�ضح��ر ب� 92 باملئة من جمموع امل�ضاحة االإجمالية املخ�ض�ضة 
للزراعة يف البالد, طبقا الح�ضائية ر�ضمية, وهو ما يعر�ض احلياة 
البيئي��ة للخطر, يف ظل االرتفاع الكبر بدرج��ات احلرارة وانعدام 
الغط��اء االخ�رص امللط��ف لالجواء. وتت�ضارع ظاه��رة الت�ضحر , اذ 

تق��در ن�ضبة االرا�ضي املعر�ض��ة للت�ضحر باأنها تتجاوز %92 من 
جمموع امل�ضاحة االجمالية, وتالحظ 

االرا�ض��ي 

املت�ضح��رة يف حمافظ��ة باب��ل يف منطق��ة ال�ضومل��ي/ املدحتية, 
ويف حمافظ��ة �ض��الح الدين حيث توجد يف تكري��ت وبيجي بينما 
توجد يف الديوانية يف منطقة عفك.  اما يف حمافظة االنبار فاغلب 
ارا�ضيه��ا �ضحراوية وتتعر�ض لتدهور الغط��اء النباتي ب�ضبب قلة 
االمطار والرعي اجلائر والتحطيب. ويف النا�رصية توجد يف جنوب 
البطح��اء ومركز النا�رصي��ة اىل الب�رصة, كذل��ك توجد يف الب�رصة 
ووا�ضط ويف نينوى وكربالء واملثنى؛ حيث الت�ضحر ا�ضاب مناطق 
وا�ضعة من اف�ض��ل االرا�ضي الزراعية. واأولت وزارة املوارد املائية 
اهتمام��ا خا�ض��ا يف جمال ا�ضت�ض��الح االرا�ضي وان�ض��اء م�ضاريع 
الري والبزل يف مناطق متفرقة بو�ضط وجنوب العراق, ا�ضافة اىل 
�ضيان��ة املب��ازل واجلداول, كما تقدم امل�ضورة ل��وزارة الزراعة يف 
حتديد املواقع التي تتوافر فيها املياه اجلوفية ال�ضاحلة الأغرا�ض 
الزراع��ة وخا�ضة يف املناط��ق ال�ضحراوية.  وح�ضب بيانات وزارة 
املوارد املائية فقد �ضملت مكافحة الت�ضحر زراعة نحو 500 دومن 
رعت  يف باب��ل والنجف والك��وت والعم��ارة واالنبار والعظي��م, وزمُ
هذه امل�ضاحات باأ�ضجار الزيتون واحلم�ضيات والكمرثى ونباتات 
الزينة والكالبتو�ض واال�ضجار املثمرة. اأما بالن�ضبة لوزارة الزراعة 
فقد و�ضعت خطة ملكافحة الت�ضحر الذي يغطي اكرث من 4 ماليني 
دومن من االرا�ضي يف العراق. وت�ضمل اخلطة غر�ض �ضتالت الزيتون 
ع��ايل الزي��ت يف الواح��ات ال�ضحراوي��ة, بواقع 30 األ��ف �ضتلة يف 
ع�رص واح��ات, وت�ضقى باأ�ضلوب الري بالتنقي��ط, ا�ضافة اىل القيام 
بتثبي��ت الكثبان الرملية يف النا�رصية, وفت��ح طريق ترابي بطول 
1500 م��رت داخ��ل الكثب��ان, كذل��ك تت�ضم��ن اخلطة خل��ط الرمال 
بالرتب��ة الطيني��ة الثقيل��ة بن�ض��ب حم�ضوبة لتثبيته��ا ووقف زحف 
الكثب��ان الرملية. واأخذت م�ضكلة الت�ضح��ر يف العراق بالتفاقم يف 
مطل��ع ال�ضبعينيات من الق��رن املا�ضي, ب�ضبب �ض��ح املياه وظهور 
العوا�ض��ف الرتابي��ة اىل جانب العمليات الع�ضكري��ة ودور االن�ضان 

ال�ضلبي يف جتريد االر�ض من تربتها وغطائها النباتي . 
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ا�ضتقرت اأ�ضعار النف��ط , ويحوم خام 
»برن��ت« ق��رب 60 دوالراً للربمي��ل, 
بدع��م م��ن ت�رصيح��ات ل��ويل العهد 
ال�ضع��ودي االأم��ر حممد ب��ن �ضلمان 
يدع��م فيه��ا متدي��د جه��ود خف���ض 

االإنتاج التي تقودها »اأوبك«.
 وبحل��ول ال�ضاع��ة 06:48 بتوقي��ت 
غرينت���ض زاد خام القيا���ض العاملي 
»برن��ت« يف العق��ود االآجل��ة ثالث��ة 
اإىل  املئ��ة  يف   0.05 اأو  �ضنت��ات 

59.33 دوالر للربميل.

االأمريكية  االأ�ضهم  موؤ�رصات  ارتفعت 
اجلمعة,  ال��ي��وم  تعامالت  بنهاية 
ولي�ضجل  اأ�ضبوعية,  مكا�ضب  حمققة 
واأقوى  قيا�ضيًا  م�ضتوى  "نا�ضداك" 
اأداء يومي منذ نوفمرب بعام 2016, 

بدعم انتعا�ض قطاع التكنولوجيا.
باأكرث  جونز"  "داو  موؤ�رص  و�ضعد 
 23434.2 اإىل م�ضتوى   0.1% من 
نقطة, حمققًا مكا�ضب للمرة ال�ضابعة 
على التوايل بنحو %0.5, يف اأطول 
دي�ضمرب  منذ  اأ�ضبوعية  زيادة  موجة 

املا�ضي.

يف  احلكومية  للنفط  �رصكة  ك�ضفت 
دفعة  بت�ضديد  قامت  اأنها  فنزويال 
اأ�ضا�ضية من الديون امل�ضتحقة عليها, 
امل�ضتثمرين  ب��ني  خم��اوف  لتنهي 
عن  الدولة  تخلف  احتمالية  ب�ضاأن 

ال�ضداد نتيجة قلة املوارد.
دي  "بيرتوليو�ض  ���رصك��ة  وذك���رت 
اليوم  للحكومة,  اململوكة  فنزويال" 
مليون   842 دفعت  اإنها  اجلمعة, 
ي�ضتحق  التي  ال�ضندات  على  دوالر 

اآجل �ضدادها يف عام 2020.
مبلغ  اإىل  البيان  ي�ضر  مل  حني  يف 
دوالر  مليون   107 البالغ  الفوائد 
والذي ي�ضتحق ت�ضديده اأي�ضًا اجلمعة, 
مع وجود فرتة �ضماح ملدة 30 يومًا.

التصحر يغزو األراضي الزراعية والوزارة تعد بإجراءات يشكك بجديتها المزارعون 

صناعة العسل في العراق.. غش في المنتج المستورد ومعاناة كبيرة للنحالين  

 طالبت جمعية نحايل كربالء 
التخ�ص�صية مبحمية طبيعية 

للنحالني ت�صهل عملها اأثناء 
نقل خالياهم وقت �صحة الغذاء 

واأوقات املكافحة اجلوية 
وقال رئي�س جمعية نحايل 

كربالء التخ�ص�صية علي عبد 
الر�صول امل�صتويف يف ت�صريح 

�صحفي : طالبنا مديرية الزراعة 
يف كربالء باأر�س زراعية 

خا�صة للجمعية لتكون حممية 
طبيعية للنحالني وزيادة 

امل�صاحة اخل�صراء لت�صهل 
على النحالني نقل خالياهم 

وقت �صحة الغذاء يف مناطقهم 
واأوقات املكافحة اجلوية 

للنخيل 
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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 
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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


