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اإلثنین , 6 ديسمبر 2021 بحثإتصل بناهيئة التحريرالصفحة الرئيسية

إعالاألخیرةكاریكاتیرمنوعاتریاضةمالحقآراء وأفكارثقافةتقاریرإقتصاددولیةشؤون عراقیةآخر األخبار

الخارجیة اللیبیة تدرء عن بلدھا تھمة اإلساءة لالجئین وتتھم الغرب «بعدم حل االزمة»

ABEEL التعلیقات دیسمبر 6, 2021 شؤون عراقیة VIEWS 18 

 المسرح العماني یشھد نقلة نوعیة في العروض ویشكل ثقافة جدیدة

 شؤون عراقیة  معضلتان تتھددان الزراعة في البالد.. الجفاف والحرب ضد اإلرھاب
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تقلیص مساحات المحاصیل االستراتیجیة یعني استیرادھا لسد النقص

بغداد – الصباح الجدید: 
رجح مستشار وزارة الزراعة مھدي ضمد القیسي امس االحد، لجوء البالد إلى استیراد الحنطة خالل االشھر المقبلة لسد احت
البطاقة التموینیة، فیما كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبار، عدم استثمار مساحات زراعیة تقدر بأكثر من 25 الف د
اتخاذھا ثكنات عسكریة للقوات األمنیة، مشیرا الى ان تلك المساحات كانت تغطي حاجة المحافظة من المواد الزراعیة، ویص

الى محافظات أخرى. 
وتتفاقم في البالد الیوم ازمتان، تتمثل األولى بسعي القوات األمنیة الى ابعاد شبح اإلرھاب وعناصر داعش عن الحدود واألر
یضطرھا الى االنتشار في المناطق الساخنة، فیما تتجسد الثانیة بالجفاف الذي یعم البالد تقریبا، جراء شحة االمطار، وقلة الم

دولة المصب تركیا، وقطع ایران لكل األنھر التي كانت تصب في المحافظات القریبة منھا وكلھا زراعیة. 
وفي ھذا الشأن، قال القیسي: “ان موسم الجفاف تسبب في تقلیص مساحات الزراعة ألكثر من %50” 

واضاف في تصریح تابعتھ الصباح الجدید، إن “وزارة الزراعة قررت تقلیص المساحة بنسبة 50% عن المساحة العامة الس
التي ھي مقلصة باالصل ما یعني بقاء مساحات قلیلة ال تكفي لسد احتیاجات العراق من الزراعة وتلبیة متطلباتھ االساسیة”. 

وذكر:” قبل ثالث سنوات تمكنت الزراعة وبجھود الفالحین من تحقیق االكتفاء الذاتي من اھم المحاصیل االستراتیجیة لدى ال
الحنطة الموزعة في البطاقة التموینیة، اال ان تقلیص المساحة سیجبر الحكومة على استیراد الحنطة من اجل سد رمق المواط
وأشار القیسي الى ان “شح المیاه اثر ایضا بالثروة السمكیة بشكل مباشر ما یستوجب ترك تربیة االسماك في االقفاص العائمة

االحواض الترابیة شرط تنفیذ منع تسمم االحواض في االنھار والمقامة بالبحیرات”. 
في السیاق، وفي وقت سابق من یوم امس، أورد قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبار احمد المحالوي ان أكثر من 25 الف

األراضي الزراعیة في المناطق الغربیة، لم تزرع جراء انتشار القوات األمنیة علیھا. 
وقال المحالوي في تصریح تابعتھ الصباح الجدید أیضا، إن “القوات االمنیة المتمركزة في مناطق مختلفة في قضاء القائم غر
حرمت الفالحین من زراعة مساحة اكثر من 25 الف دونم بمحصولي الحنطة والشعیر والمحاصیل الزراعیة االخرى نتیجة

كثكنات عسكریة من قبل القوات االمنیة االمر الذي انعكس سلبا على الواقع الزراعي في القضاء”. 
واضاف ان “المساحات المستغلة من قبل القوات االمنیة كانت سابقا یزرع فیھا مختلف اصناف المحاصیل الزراعیة وتكفي ل

المحافظة والفائض من المنتوجات الزراعیة یتم تصدیره الى محافظة بغداد والمحافظات األخرى”. 
وأوضح المحالوي، أن “الحكومة المحلیة خاطبت الحكومة المركزیة من اجل انسحاب تلك القوات الى مواقع اخرى بعد استق
االمنیة اال ان االمر مازال قائما دون اجراء اي تغیر”، مشیرا الى أن ” القیادات االمنیة المشرفة على الملف االمني في القض
اھالي القضاء وھي تعمل جاھدة من اجل الحفاض على المكتسبات االمنیة اال اننا نطالبھم بالمضي قدما في دعم القطاع الزرا
ایجاد البدائل لتواجد القوات االمنیة بعیدا عن الحقول الزراعیة خاصة وان معظم سكان تلك المناطق یعتمدون على الزراعة ف

العیش”.



األخبار في صور

تابعونا على صفحة الفیس بوك

تواصل معنا عبر تویتر

األ

http://www.newsabah.com/
http://newsabah.com/welcom-to-adabfan
http://www.newsabah.com/%D8%A3%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.facebook.com/newsabah
https://twitter.com/AssabahAljadeed
http://www.newsabah.com/feed
http://newsabah.com/
http://www.newsabah.com/
http://newsabah.com/newspaper/category/latest
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news
http://newsabah.com/newspaper/category/international
http://newsabah.com/newspaper/category/economy
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news/reports
http://newsabah.com/newspaper/category/culture
http://newsabah.com/newspaper/category/opinions
http://newsabah.com/newspaper/category/extension
http://newsabah.com/newspaper/category/sport
http://newsabah.com/newspaper/category/entertainment
http://newsabah.com/newspaper/category/caricature
http://newsabah.com/newspaper/category/last-page
http://newsabah.com/newspaper/category/ads
http://newsabah.com/newspaper/256159
http://newsabah.com/newspaper/author/mahmood
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news
http://newsabah.com/newspaper/256174
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news
http://newsabah.com/
https://www.facebook.com/newsabah/
https://www.facebook.com/newsabah/
https://www.facebook.com/newsabah/
http://newsabah.com/newspaper/247470
http://newsabah.com/newspaper/148328
http://newsabah.com/newspaper/235633
http://newsabah.com/newspaper/242013
http://newsabah.com/newspaper/251818
http://newsabah.com/newspaper/138246
http://newsabah.com/newspaper/145093
http://newsabah.com/newspaper/246607


2021/12/07 19:54 معضلتان تتھددان الزراعة في البالد.. الجفاف والحرب ضد اإلرھاب – جریدة الصباح الجدید

newsabah.com/newspaper/256177 2/2

عودة التظاھرات الطالبیة الى السلیمانیة وحلبجة ومقاطعة مفتوحة للدوام

التعلیقات مغلقة

مشاھدة على تویترإدراج

 @AssabahAljadeed تغریدات بواسطة

١٢ أكتوبر ٢٠٢١

١٢ أكتوبر ٢٠٢١

١٢ أكتوبر ٢٠٢١

خفض توقعات النمو بسبب «كورونا الممتد» 
 newsabah.com/newspaper/2560…

  

 

منظمة أحباب الخیر اإلنسانیة عالمة على طریق المحبة واالھتمام 
 newsabah.com/newspaper/2560… بالشرائح المحتاجة

  

 

دراسة: أطفال الیوم یعیشون 3 أضعاف الكوارث التي مر بھا أجدادھم 
 newsabah.com/newspaper/2560…

  

 

الصباح الجدید
@AssabahAljadeed

الصباح الجدید
@AssabahAljadeed

الصباح الجدید
@AssabahAljadeed

الصباح الجدید
@AssabahAljadeed

MAHMOOD NABEEL نبذة عن



مقاالت ذات صلة 

0 Comments

Facebook Comments Plugin

Add a comment...

الصفحة الرئیسیة

ھیئة التحریر

إتصل بنا

الصباح الجدید

المسرح العربي یعتمد النص
وینسى الجسد

 

021 Assabah Al-Jadaeed 

الغزي: نھدي الوسام الفضي لمنتخب السلة

على الكراسي إلى روح الراحل خالد رشك

الشرطة یواصل صدارتھ لممتاز الید

والجیش یتمسك بالوصافة

التداخل الخطابي في الحدث

قراءة في «ریم وعیون األخ



http://newsabah.com/newspaper/256180
https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1447963148829569024
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1447958854084464640
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1447954592071880706
https://t.co/ajSQkFbgk5
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1447963148829569024
https://t.co/R1nBH0TDOr
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1447958854084464640
https://t.co/zdeYEH64JF
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1447954592071880706
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
https://twitter.com/AssabahAljadeed
http://newsabah.com/newspaper/author/mahmood
http://Rmah2@vm00d/
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.newsabah.com/
http://newsabah.com/welcom-to-adabfan
http://www.newsabah.com/%D8%A3%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7
http://newsabah.com/newspaper/256087
http://newsabah.com/newspaper/256087
http://www.newsabah.com/
https://www.facebook.com/newsabah
https://twitter.com/AssabahAljadeed
http://www.newsabah.com/feed
https://www.google.com/+AlsabahAljadeed
https://www.youtube.com/channel/UCUT7xPNEGvpB1gEYMM0d9sQ
http://alsabah-aljadeed.blogspot.com/
http://newsabah.com/newspaper/256198
http://newsabah.com/newspaper/256198
http://newsabah.com/newspaper/256199
http://newsabah.com/newspaper/256199
http://newsabah.com/newspaper/256194
http://newsabah.com/newspaper/256194

