
ا�شالك �شائكة مبعرثة هنا وهناك، حواجز كونكريتية، 
�شوارع خ�شفت ار�شها معطرة برائحة الورق املحرتق 
واملمزوجة برائحة االج�شاد والبارود بداًل من رائحة 
الورود واال�شج��ار هذا منظر الأحدى املداخل الرئي�شة 
للعا�شم��ة بغداد امل�شماة بوابة بغ��داد ال�شمالية التي 
تع��اين حالها ح��ال كل املناطق م��ن االهمال البلدي 
و�ش��وء اخلدم��ات. العديد م��ن اأ�شح��اب االخت�شا�ص 
يقول��ون اأن تنفي��ذ اأي م���روع عل��ى االأر���ص �ش��واء 
اأو م���روع �شبك��ة  اأو نفق��ًا  اأو ج���راً  كان جم���را 
���رف �شحي اأو ت�شييد عمارة وغريها من امل�شاريع 
اخلدمية والعمرانية يج��ب اأن ي�شبقه تخطيط هند�شي 
لك��ن كل ذلك ال يوؤخذ بنظر االعتبار، مع م�شح ميداين 
ل��كل قاطع م��ن اأج��ل العمل امل��راد ت�شيي��د امل�روع 
علي��ه، يف عا�شمة كان��ت تعد االأجم��ل واالأزهى بني 
عوا�شم املنطق��ة تفتقد االآن اإىل خمطط كامل بالُبنى 
التحتية االأمر ال��ذي ُي�شكل اإعاقة الأي م�روع خدمي 
اأو ترفيهي يف مناطق العا�شمة، وهذا ما ن�شاهده يف 
العدي��د م��ن م�شاريع اأمان��ة بغداد املتلكئ��ة يف �شتى 

ارجائها.
جم�رات يف املكان غري املنا�شب

م��ا ان تعرب البوابة ال�شمالية حتى تدخل منطقة بوب 
ال�ش��ام التي تعترب منطقة �شناعي��ة و�شكنية اي�شا اإال 
ان االهمال يلفها بوجه عام حيث النفايات مرتاكمة 
يف اج��زاء وا�شعة من م�شاحتها والبي��وت املتجاوزة 
متناث��رة هنا وهن��اك والتي بنيت م��ن البلوك او من 

الط��ني املعب��اأ بال�شفائ��ح املعدنية، �ش��وارع ي�شعب 
ال�ش��ري بها وم��ازال اغل��ب �شكانه��ا ي�شتخ��دم العربة 
لنق��ل الب�شائع او اخل�شار والفاكهة وبعد ذلك  تدخل 
منطق��ة ال�شعب وياأتي املج�ر ال��ذي ال حاجة له فال 
يوجد فيه تقاطع م��روري وبالتايل يبدو ان�شاوؤه غري 
���روري حتى انه �شب��ب االذى للمواطنني ولو ان�شئ 
يف تقاط��ع �شاح��ة عدن ل��كان اف�شل خا�ش��ة لتقليل 

الزحام املروري الكبري الذي ي�شهده التقاطع يوميا.
�شوارع مهملة وع�شوائية

 وكلم��ا كان ال�ش��ري طوي��ال بال�شي��ارة كلم��ا تكت�شف 
م�ش��اوئ االهم��ال يف العا�شمة فالو�ش��ول اىل ج�ر 
النه�شة قبل ان ت�شع��د عليه ي�شتقبلك رجال افرت�شوا 
ار�شيته لبيع ال�شكراب واكوام من احلاجيات القدمية 
الت��ي ال بداية لها وال نهاية واخرون افرت�شوا االر�ص 
لبي��ع ادوات احتياطي��ة ل�شي��ارات تف�شخ��ت اجزاوؤها 
ب�ش��كل نظام��ي او م�روق��ة. وم��ن هن��اك اذا اأردت 
التوج��ه اىل منطق��ة زيون��ة كان الب��د م��ن امل��رور 
باملج���ر ال��ذي يعاين �شاأنه �ش��اأن الكثري من مناطق 
بغداد من اهمال حي��ث حتول املكان اال�شفل منه اىل 
جتم��ع لبائعي الع�شائر وجلو���ص ال�شباب ا�شافة اىل 
تراكم النفايات وعلب املياه الفارغة ب�شكل كبري مما 
ي�شكل منظراً قبيحًا لهذه املنطقة التي  تعترب جتارية 

تقريبا لوجود عدد كبري من ال�شوارع التجارية.
ا�شتغالل امل�شاحات الفارغة

 يق��ول فائق فار�ص �شاحب حمل لبيع اجهزة الهاتف 

يف �ش��ارع الربيعي يف حدي��ث �شحفي، ان احلاويات 
الت��ي ت�شعها البلدية تعاين ا�شال من انبعاث الروائح 
الكريه��ة منه��ا الن ا�شح��اب املطاعم يرم��ون بقايا 
االطعم��ة فيه��ا. م�ش��ريا: اىل تاأخ��ر �شي��ارات املجل�ص 
البل��دي الإفراغها مما اأدى اىل تكد���ص اأكيا�ص الزبالة 
وتبعرثه��ا لع��دم ق��درة احلاوي��ات عل��ى ا�شتيعابها. 
م�شيف��ا: ولالأ�شف هن��اك من يقوم باإف��راغ النفايات 
حت��ت املج�رات الت��ي حتولت اىل حاوي��ات بدال من 
زراعتها باالأزهار واال�شجار وكل ذلك ب�شبب املجل�ص 

البلدي الذي ال يهتم باالأرا�شي الفارغة.
 فيم��ا علق ابو ب�شام: ب��ني اآونة واخرى ن�شاهد بع�ص 
عم��ال البلدي��ة ب�شداريه��م الربتقالي��ة مبين��ا انه��م 
يقومون بتنظف ال�شاحة حت��ت املج�ر لكن بعد اأيام 
يعاد رم��ي النفايات واالزبال التي ترتاكم لعد وجود 
متابع��ة م��ن البلدية او املقاول ال��ذي عهد له تنظيف 
املنطقة. م�شتطردا: لو ا�شتغلت هذه امل�شاحات بزراعة 
النبات��ات وبع�ص اال�شج��ار دائمة اخل���ر الأ�شافت 

جماال على املنطقة. 
اك�شاك جمازة واألعاب اأطفال

جم�ر �شارع فل�شط��ني يعطي انطباعا �شيئا للمواطن 
حيث ينت�ر ا�شحاب االغنام ومربي احليوانات حتى 
ب��ات و�شعه ال يحتمل  يف ظل تراكم اأكوام القمامات 
واملخلف��ات وانت�شاره��ا يف ال�شوارع ع��الوة على ما 
توؤث��ره �شلبا عل��ى �شح��ة املواطنني وم��ا ت�شببه من 
خماط��ر، ال�شيم��ا الروائ��ح الكريه��ة نتيج��ة خملفات 
احليوان��ات ، يق��ول اب��و ب��الل: امل��كان يحت��اج اىل 
اهتم��ام وزراع��ة ب��داًل من ه��ذه االترب��ة. م�شيفا: ان 
تراك��م النفايات وبقاي��ا ف�شالت احليوان��ات ي�شاعد 
عل��ى االنت�ش��ار الوا�ش��ع للح���رات ال�ش��ارة الناقل��ة 
للجراثي��م الت��ي ته��دد �شالم��ة املواطن��ني خ�شو�شا 
االأطفال الذين يتنقل��ون اىل املدار�ص يوميا. م�شيفا: 
انه باالإم��كان ان حتّول ار�شية املج�رات اىل اماكن 
مفي��دة للجمي��ع كاأن تكون اك�شاك جم��ازة من امانة 
العا�شم��ة او حت��ول حلدائق وبع�ص األع��اب االطفال.   
اما �شناء حممد املعلمة يف مدر�شة الطارق االبتدائية 
اأ�ش��ارت اىل حج��م اخل��راب والدم��ار ال��ذي حلق بكل 
اجزاء العا�شمة. منوهة: اىل غياب املتابعة والرقابة 
حت��ى على االعم��ال التي تقوم بها ك��وادر االمانة او 
الدوائر البلدي��ة االأمر الذي ف�شح املجال امام الف�شاد. 
مو�شح��ة: ان اغل��ب جم���رات العا�شم��ة حتتاج اىل 
اهتم��ام وتاأهي��ل خا�ش��ة تل��ك القريبة م��ن املناطق 
ان تعو���ص غي��اب احلدائ��ق  الت��ي ميك��ن  ال�شكني��ة 

واملتنزهات. 
مناظر ال تليق بالعا�شمة

قائمة املج�رات طويلة وال تنتهي فمج�ر ال�شاحلية 
او الع��الوي او جم���ر الطالبي��ة او البي��اع و�شاح��ة 
املتح��ف وجم���ر امل�شتن�رية او جم���ر ونفق باب 
املعظ��م  ا�شئلة عديدة تطرح نف�شها ، َمن امل�شوؤول عن 
ه��ذه الفو�شى العمرانية والتي اهلكت ميزانية الدولة 

دون اية مظاهر لالأعمار .

املج���ر االآخر هو جم���ر �شاحة قحطان بالقرب من 
م�شت�شف��ى الريموك ه��ذا املج�ر ���رف عليه الكثري 
م��ن االموال ا�شوة باأقرانه البقية ولكنه مازال يحتفظ 
ببع�ص مالمح الزرع الذي زرع يف اجلزرات الو�شطية 
حتت��ه والت��ي ب��داأ االهمال يطاله��ا ومع ع��دم وجود 
مبالغ مالية لتوف��ري فالح او من يهتم بها حتى بات 
التق�ش��ف �شماع��ة لتعليق االخطاء تق��ول مي�ص حميد 
م��ن �شكن��ة منطق��ة الريم��وك ان ان�ش��اء املج�ر كان 
جيدا رغم عدم التخطيط ال�شليم لو�شعه العمراين فهو 
و�شع يف م��كان غري املنا�شب. مو�شح��ة ان احلدائق 
الت��ي ان�شاأت بداأت تذبل ازهارها وحتى املقاعد التي 
و�شع��ت جللو�ص النا�ص تك���رت وت�ررت وال يوجد 
م��ن يقوم بالزراع��ة وال�شيانة من جدي��د وهذا �شيء 
حم��زن ج��دا ان ترتك هك��ذا متوت بب��طء حالها حال 

الكثري من االماكن يف العا�شمة. 
حمالت تنظيف ولكن

ذك��رت مديرية العالقات واالعالم يف امانة بغداد ان 
دائ��رة الوحدات االنتاجية نفذت حملة تطوعية كربى 
باإ���راف املديرين العامني للدوائر البلدية وم�شاركة 
املالك املتقدم فيها ت�شمنت غ�شل االنفاق وال�شوارع 
وال�شاح��ات العام��ة منه��ا �شارع��ي حيف��ا وفل�شطني 
و�شاح��ة امل��ول وجم���ر زيون��ة. م�شيف��ة ان الدائرة 
قام��ت اي�شا باأعمال �شيانة وط��الء القالب اجلانبي 
يف ع��دد من ال�شوارع وطالء عدد من املج�رات منها 
جم�ر م�شاة �شارع فل�شطني قرب دار االزياء العراقية 

وجم���ر زيونة وجانبي جم�ر �شاحة بريوت. وبينت 
مديرية العالق��ات واالعالم ان م��الكات دائرة بلدية 
االعظمي��ة قام��ت باأعم��ال تنظي��ف ج���ر االعظمية 
وجم���رات اآف��اق عربي��ة بح��ي تون���ص م��ع مدخ��ل 
�شارع��ي حممد القا�شم وقناة اجلي���ص للمرور ال�ريع 
وتنظي��ف انفاق الطالبية واملعه��د الق�شائي وال�شعب 

عند نهاية �شارع ابي طالب. 
جم�ر مع�شكر الر�شيد

بع���ص املج�رات حتّولت اىل ماأوى للم�ردين الذين 
اتخ��ذوا من ال�شكراب وبع���ص ال�شفيح بيوتا لهم مثل 
جم���ر بغداد اجلديدة جتاه ال��دورة نزوال اىل الكرادة 
اذ يق��ول مه��دي ح�ش��ني م��ن �شكن��ة حي الوح��دة ان 
احل��ال ي��رتّدى يوم��ا بع��د اآخ��ر. مبينا ان��ه قبل فرتة 
وجي��زة مت تنظي��ف ورف��ع النفاي��ات املرتاكمة حتت 
اجل���ر. م�شتدركا: لكنها �رع��ان ما عادت وجتمعت 
وبكميات اأكرب من ال�شاب��ق. منوها ان �شيارات حتمل 
انقا�ش��ًا ومواد بن��اء ترمي بحمولته��ا حتت املج�ر 

وامام انظار امل�شوؤولني او موظفي البلدية.
�رقة نباتات الزينة

ح��ال املج���رات واالنف��اق لي���ص باأف�شل م��ن حال 
ال�ش��وارع اذ كان برتاك��م النفاي��ات او االهمال ورغم 
كل حمالت امانة بغداد ودوائر البلدية التابعة لها اال 
ان احل��ال يرتدى يوما بع��د اخر، جم�ر ملعب ال�شعب 
من جه��ة زيونة نحو �ش��ارع فل�شط��ني او باال�شتدارة 
نحو امللع��ب يف اجلهة الي�رى هن��اك حديقة مهملة 

دون اهتم��ام حتى ب�شقي النبات��ات التي مات اغلبها 
من العط�ص مثلما يقول جعفر ح�شن �شائق �شيارة كيا 
عل��ى خ��ط بغ��داد اجلديدة �ش��ارع فل�شط��ني الذي بني 
ان��ه مير يوميا م��ن هنا عدة مرات ون��ادراً ما ي�شاهد 
ف��الح او عامل يعتن��ي باملزروعات التي مات الكثري 
منه��ا او ���رق البع�ص االخر من قب��ل بع�ص �شعاف 
النفو���ص. م�شريا: اىل اجلهة االخرى من املج�ر حيث 
تكرث بها م��واد ال�شكراب وبع���ص اال�شجار املقطوعة 

او ا�شالك �شائكة يقطع بها الطرق ايام التظاهرات. 
حمالت تطوعية لتجميل العا�شمة

ب��ني اآون��ة واخ��رى ن�شم��ع عن قي��ام بع���ص ال�شباب 
بحم��الت تطوع لتجميل انفاق وجم���رات العا�شمة 
لك��ن �رعان م��ا تذهب كل اجلهود �ش��دى ب�شبب عدم 
متابعة واهتمام اجلهات املعنية رونق هادي نا�شطة 
بيئي��ة وفنان��ة حتدث��ت ع��ن جتربته��م ال�شبابي��ة يف 
جتميل بع���ص االنفاق واملج�رات مبين��ة ان الفكرة 
ب��داأت ح��ني تعطل��ت ال�شي��ارة الت��ي كان��ت تقلها مع 
بع�ص اال�شدق��اء وال�شديقات املدعوين حلفلة ميالد 
اح��د ا�شدقائهم. مو�شح��ة ان العطل كان حتت احدى 
املج�رات حي��ث اقرتح اأحد اال�شدق��اء ر�شم جدارية 
كبرية متثل كل العراقيني. مردفة ،وبعد درا�شة الفكرة 
تبل��ورت ع��دة افكار انته��ت بانطالق حمل��ة لتجميل 
االنف��اق واملج�رات. م�شتدركة: لك��ن لالأ�شف ال�شديد 
مل ي�شتم��ر االمر طوي��ال ب�شبب عبث البع���ص واهمال 

اجلهات امل�شوؤولة.

اذ ق��ام اوالده بتو�شيع��ه ب�ش��م غرف اخرى م��ن البيت 
ليتحول اىل مركز ت�شوق كبري ومهم يف املنطقة.

انت�شارها ب�شكل �ريع
ذكريات حمل ابو ح�شن قادتني اىل كتابة هذا التحقيق 
بع��د انت�شار العديد من )املوالت( ال�شغرية والكبرية يف 
بغ��داد واملحافظ��ات اذ تباين��ت االآراء ب��ني من يجدها 
ت�شاهم يف التطور احل�شاري  وبني من يجدها ت�شتنزف 
املواطن ماديا ، ا�شافة اىل من يعتربها تهديدا الأ�شواق 
بغ��داد الرتاثية، مثل ا�ش��واق ال�شورج��ة وال�شوق العربي 
اال�ش��واق  الأن  االخ��رى،  اال�ش��واق  وبقي��ة  والكاظمي��ة 
القدمي��ة تتميز برخ�ص اال�شعار  ومتعة الت�شوق ونوعية 

الب�شائع املعرو�شة واملتنوعة املنا�شئ واملاركات. 
ع��ن ذل��ك يق��ول حمم��د م��روان : �شابق��ا مل ن�شم��ع عن 
)امل��والت( وعندم��ا كن��ا ن�شافر خ��ارج البل��د ونتجول  
ت�شاحبن��ا االأمنيات باأن ي�شبح لدين��ا مثل بقية الدول 
م��والت او م��ا ت�شم��ى ا�شواقا جتاري��ة كب��رية. م�شيفا: 
وحتق��ق ذل��ك وب��داأت بادئ االم��ر على �ش��كل جممعات 
جتاري��ة ومن ثم حتولت اىل )مول( يبعث على االرتياح 
والراح��ة يف الت�ش��وق كم��ا يواك��ب التط��ور احل�ش��اري 
العامل��ي. م�شددا: ان ابنية امل��والت واال�شواق التجارية 
الكب��رية تزي��د م��ن جمالي��ة امل��دن وجتعلن��ا نتف��اءل 

باحلياة.
اأماكن ت�شوق ولهو

ام��ا �شال��ح حميد طال��ب يف كلي��ة الرتاث فق��د ذكر ان 
انت�ش��ار )امل��والت( دلي��ل عل��ى زي��ادة الق��وة ال�رائية 
للمواطن��ني عل��ى الرغ��م م��ن ان البع�ص يعت��رب ان هذه 
امل��والت تقت�ر على فئ��ة معينة. منوه��ا: الأنها تتميز 
بالب�شائ��ع الراقية واجلديدة والت��ي غالبا ما تكون من 
ماركات عاملية معروفة وحتى وكاالت جتارية. مبينا: 
يف جمي��ع االحوال باتت املوالت اأماكن جذب ومناطق 

ت�شّوق مهمة.
بينم��ا قالت الطالبة اإ�راء اإي��اد ان انت�شار املوالت اأخذ 
يج��ذب الكثري النا�ص م��ن خمتلف ال�رائ��ح والطبقات. 
م�شيفة: وب�شبب اهتمام البع�ص ب)املو�شة( واملالب�ص 
اجلذاب��ة حي��ث يتباهى البع�ص بارتدائ��ه ماركة معينة 
�ش��واء كانت مالب���ص او حقائ��ب او �شاع��ات . مو�شحة 
ان الكث��ري من تلك اال�شياء متوفرة يف املوالت وبنوعية 
جي��دة ج��دا، ا�شاف��ة اىل انه��ا اأماك��ن له��و وترفيه ملا 

حتويه من مطاعم و)كويف �شوبات(.
اأمان العوائل والتحر�ص

ال نري��د ان نذك��ر ا�شماء املوالت الت��ي ان�شئت يف الفرتة 
االخ��رية حت��ى ال يعت��رب ذل��ك اع��الن له��ا وامن��ا نرتك 
امل�شتهل��ك هو من يق��رر االف�شل لذلك يف احدى املوالت 
الواقعة يف منطق��ة �شارع فل�شطني واملتكون من طوابق 
ع��دة نالح��ظ االزدح��ام الكب��ري والتجمهر ال��ذي ي�شكله 
ال�شب��اب ف�شال ع��ن ان هناك الكثري م��ن العوائل تف�شل 
اجللو���ص يف الكافيرتي��ا لتن��اول وجبة طع��ام او �رب 
االركيل��ة وتن��اول فنج��ان قه��وة او ع�ش��ري يف املقهى 
ال�شغ��ري الدوار الذي يعطي مالم��ح جميلة للمكان حيث 
علق��ت اأم �شح��ى : انت�شار امل��والت باملناط��ق ال�شكنية 
وال�ش��وارع التجارية اأمر اإيجابي وه��و دليل على التقدم 
ومواكب��ة الدول املتط��ورة. مبين��ة: انها اماك��ن موؤمنة 

بالن�شبة للعائلة خا�شة اجلانب االأمني و الرتفيهي.
لن توؤثر على اال�شواق

اأم  بين��ت  واملح��ال  اال�ش��واق  عل��ى  تاأثريه��ا  وب�ش��اأن 
�شح��ى انها ل��ن تتغل��ب على املح��ال واال�ش��واق اال اذا 
كان��ت ا�شعارها م�شابهة الأ�شعار ه��ذه املحال وبالتايل 
�شتك��ون اماكن جذب اكرب للزبائ��ن واملتب�شعني. الفتة 

ان هذا االمر غري موجود ، فلكل مكان رواده ومتب�شعيه 
واجلمي��ع يعلم ان ا�شعار ب�شائع املوالت مرتفعة قيا�شا 
اىل ب�شائع اال�ش��واق املحلية. منوهة: ان املوالت تغري 
املواط��ن بخدماتها االجتماعي��ة والرتفيهية من اماكن 
ت�شلي��ة ومق��اٍه ومطاعم ف�شال عن حم��الت الت�شوق وما 
حتويه من ب�شائع. م�شددة: ان اغلب العوائل كانت متتنع 
من اخلروج لكن وجود املوالت غري هذا احلال وان كانت 
جديدة لكنها وجدت قبوال بني النا�ص ا�شافة اىل ان من 
يدخل اليها يكون م��ن طبقات معينة ويلتزم بت�رفات 
معينة وال ي�شايق االآخرين بت�رفات �شلبية وهذا ما ال 

ميكن ال�شيطرة عليه يف ال�شارع.
م�شاريع �شكن و)موالت(

اأمانة بغداد �شبق وان اأعلنت يف اأوقات �شابقة عن ثالث 
حزم م��ن م�شاريع اال�شتثم��ار تت�شمن اإن�ش��اء جممعات 
�شكنية وموالت جتارية واأماكن ترفيهية وفنادق خم�ص 
جنوم وعمارات لوقوف ال�شيارات وغريها من امل�شاريع 
الت��ي حتتاجها العا�شمة بغ��داد. واأو�شحت اأن مثل هذه 
امل�شاري��ع له��ا اأهمي��ة ك��ربى يف املج��ال اال�شتثماري 
وحتفي��ز امل�شتثمري��ن عل��ى تنفي��ذ م�شاري��ع مماثلة يف 
العا�شم��ة بغ��داد وكذل��ك تفعي��ل احلرك��ة االقت�شادي��ة 

واالإ�شه��ام يف عملي��ات البن��اء واإعادة االإعم��ار .مبينة: 
ان اأم��وال تنفيذ هذه امل�شاري��ع اال�شتثمارية من القطاع 
بغ����داد  اأمان��ة  وان  امل�شتثم��رة  اجله��ات  و  اخلا���ص 
واحلكوم��ة ال تنف��ق اأية ام��وال عل��ى تنفيذه��ا واأ�شارت 
اىل  ان ه��ذه )امل��والت( تعد ج��زءاً من �شل�شل��ة م�شاريع 
جنح��ت اأمانة بغ��داد يف توقي��ع عقودها م��ع عدد كبري 
م��ن ال�ركات من خالل تفعيل قان��ون اال�شتثمار ودعم 
امل�شتثمرين وخلق �راكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص.  

اختالف اال�شعار وااليجار
ام��ا املواطنة هدى ابراهيم  فق��د قالت ، ناأتي اىل املول 
كل ي��وم خمي�ص من اجل ق�ش��اء اأوقات ممتعة وب�شحبة 
االطف��ال لتوف��ر مدينة العاب م�شغ��رة وان كانت اأ�شعار 
االلع��اب )البطاقات( غالي��ة نوعا م��ا. م�شتدركة: لكننا 
اأف�ش��ل م��ن التج��وال يف اال�ش��واق وال�ش��وارع  جنده��ا 
املزدحم��ة التي تفتقر للكثري م��ن و�شائل الراحة خا�شة 
م�شكلة ركن ال�شيارة او ايجاد مرائب او �شاحة منا�شبة. 

وع��ن مكان الت�ش��وق املف�شل لها تق��ول: نف�شل التب�شع 
م��ن املحال واال�ش��واق التجارية املحلي��ة ب�شبب رخ�ص 
ا�شعاره��ا الت��ي تنا�ش��ب جمي��ع الطبق��ات. كم��ا ميك��ن 
التعام��ل م��ع البائ��ع وتخفي�ص �شع��ر الب�شاع��ة، عك�ص 
ب�شائ��ع امل��والت تك��ون ا�شعاره��ا ثابت��ة وذل��ك ب�شبب 
ا�شع��ار ايجاراته��ا وح�ش��ب م��ا ن�شم��ع تتج��اوز )الدفرت 
والدفرتين(. م�شرية: اىل ان وجبة الطعام لعائلة متكونة 
من ثالثة افراد تقرتب من )35( األف دينار مع املقبالت 
وامل�روب��ات الغازي��ة بينم��ا اأق��ل م��ن ذل��ك بكثري يف 

املطاعم خارج املوالت.  
لكل �شوق خ�شو�شية

املحل��ل االقت�ش��ادي ف��الح اأحمد ذك��ر بحديث��ه : تعترب 
امل��والت من امل�شاري��ع التي ت��در ارباح��ا للم�شتثمرين 
ا�شاف��ة اىل انه��ا تعت��رب مبثاب��ة مدينة كامل��ة للت�شوق. 
م�ش��ددا: انها يف ذات الوقت تدر ارباحا عالية ملا تقدمه 
م��ن خدمات عديدة.  موؤكدا: ان املوالت �شاهمت بت�شغيل 

ع�رات االيدي العاملة.
واأ�ش��اف اأحم��د: نظ��را مل��ا تقدم��ه امل��والت و�شهول��ة 
الت�ش��وق والتج��وال وعلى الرغ��م من حداث��ة ان�شائها اال 
انه��ا اخذت تتغلب عل��ى املراكز واملح��ال التجارية يف 
العدي��د م��ن مناطق البالد. ب�شبب م��ا حتويه من ب�شائع 
والتي غالبًا م��ا تكون تابعة ل�ركات ووكاالت جتارية 
عاملية معروفة. م�شتدركا: لكنها لن تق�شي على احلركة 
يف اال�ش��واق التجاري��ة. مبين��ا: ان لكل واح��دة �شفاتها 

ومميزاتها فاملوالت يف العا�شمة حتديدا جتد لها قبوال 
كبريا وهذا ما ي�شاع��د على زيادة اعدادها وحتى ا�شعار 
املحال تختل��ف عن املحال التجارية يف ال�شوارع ولكل 

مكان ميزة جتعله مقبوال او مرفو�شا.  
التخفي�شات املو�شمية

بينم��ا علق �شلمان ح�ش��ني �شاحب حمل لبي��ع االجهزة 
الريا�شي��ة يف �ش��وق املن�ش��ور التج��اري ،ان افتت��اح 
)امل��والت( واملجمع��ات التجاري��ة اأثر كث��ريا  على عمل 
حمالتنا. مبينا: انها اخذت ت�شحب زبائننا تدريجيا من 
خالل ترتيبها وحداثتها وب�شاعتها املنوعة التي دخلت 
بق��وة ملناف�ش��ة ب�شاعتنا. م�ش��ريا: اىل رغب��ة امل�شتهلك 
بق�شاء وقت ممتع ومريح يف مرفقات )املول( االخرى. 
وا�شرت�شل ح�شني: كل ذلك �شاعد على زيادة االقبال على 
امل��والت والتب�شع. الفتا: اىل عرو���ص لتخفي�ص اأ�شعار 
االلب�ش��ة والب�شائ��ع خا�شة يف اأوقات التح��ّول الف�شلي 
ب��ني ال�شت��اء وال�شيف وبالعك�ص. مردف��ا: هذا االأمر دفع 
اغل��ب املحال التجاري��ة اىل اجراء تخفي�ش��ات يف ذات 
الفرتة. م�شريا اىل ان ال�شوق ي�شهد ركودا ب�شبب االو�شاع 
االمنية وخماوف النا�ص من عدم وجود رواتب م�شتقبال 

بالتايل انعك�ص االأمر على حركة ال�شوق.
اأقل من احلاجة

ام��ا حكيم عبد الزهرة مدير ع��ام العالقات واالعالم يف 
اأمانة بغداد فال يرى تعار�شا بني توجه االمانة لتن�شيط 
اال�شتثم��ار يف جم��ال بن��اء امل��والت وب��ني خططها يف 
جم��ال بن��اء املجمع��ات ال�شكنية التي تنطل��ق من رغبة 
االمان��ة يف امل�شاهم��ة يف ح��ل ازمة ال�شك��ن يف بغداد. 
م�ش��ريا: اىل ان االأمان��ة خ�ش�ش��ت م�شاح��ات منا�شب��ة 
لتنفي��ذ م�شاري��ع ا�شكاني��ة تت�شم��ن بن��اء )300( ال��ف 
وح��دة �شكني��ة م��ن �شمنه��ا م���روع للبن��اء العمودي 
يف مدين��ة ال�ش��در وم�روع مدينة �شكني��ة متكاملة يف 
مع�شك��ر الر�شيد واآخر ي�شم )35( ال��ف وحدة �شكنية يف 
منطق��ة الدهنة ا�شافة اىل تخ�شي���ص م�شاحات حمددة 
يف مناط��ق متفرقة م��ن بغداد مثل م���روع بناء )15( 

الف وحدة �شكنية يف منطقة الدبا�ص.
وال��كالم ال  )امل��والت(  بن��اء  بالن�شب��ة ملو�ش��وع  ام��ا 
ي��زال لعب��د الزه��رة ، فاالأمان��ة تعتقد ان بغ��داد بحاجة 
اىل مراف��ق ذات �شف��ات خدمي��ة وترفيهي��ة وت�شويقي��ة 
وجمالية، وما خ�ش�ص له��ا قليل قيا�شا اىل حجم بغداد 
وم�شاحته��ا وات�شاعها وما حتتاجه من مل�شات عمرانية 

وجمالية تعيد اليها االلق كما جرى يف دول جماورة.

رغم الحمالت التطوعية لتجميلها..

 مجسرات وانفاق مهملة تشوه معالم العاصمة

من ينتصر؟ "الموالت" أم األسواق التقليدية
لكل منها خصائصه ومّيزاته..
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ابو ح�سن الرجل ال�ستيني 
قام بفتح نافذة �سغرية من 

احدى غرف بيته املطلة 
على ال�سارع ليعلن للجريان 

فتح حمل �سغري من منزله 
املتوا�سع ميكنهم ت�سوق 

بع�ض احلاجيات الب�سيطة 
وبع�ض ال�سروريات 

اليومية للطبخ خا�سة 
انه يغنيهم عن الذهاب 

اىل اال�سواق الواقعة يف 
ال�سارع العام، ابو ح�سن 

بعد اأن وّدع احلياة حتّول 
حمله اىل �سوبر ماركت 

يحوي ع�سرات ورمبا 
مئات احلاجيات املنزلية 

املتنوعة 
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