
تنامي  ظل  يف  جدوى  له  والقانون  النظام  عن  احلديث  يعد  مل 
جميع  ينخر  ب��داأ  ال��ذي  وامل��ايل  الإداري  والف�ساد  الع�سوائيات 
موؤ�س�سات الدولة من دون ا�ستثناء حتى �سار احلديث عن الف�ساد 
يف هذه الدائرة اأو تلك غري معيب اأو ل ي�سكل �سبة يف مفهوم القيم 
اأو  حرجا  يبدي  ل  ذاك،  اأو  امل�سوؤول  لهذا  والإن�سانية،  الأخالقية 
اأن  جتد  لهذا  الف�ساد،  ب�سفة  وزارته  اأو  دائرته  ت�سمية  من  خجال 
والجتماعي،  والقت�سادي  اخلدمي  الواقع  تت�سيد  الع�سوائية 
بغداد  يف  الرئي�سية  ال�سوارع  على  تزحف  بداأت  ع�سوائية  اأ�سواق 
وغبنًا  مظلمة  يعد  الظاهرة  لتلك  الت�سدي  عن  احلديث  و�سار 

حلقوق الفقراء املتجاوزين.
�صوق الر�صايف

تلك  حتولت  اأمنية،  لظروف  بغداد  �سوارع  من  العديد  غلق  بعد 
و)اجلنابر(  الأر�سفة  لباعة  اأ�سواق  اإىل  ق��ادر  بقدرة  ال�سوارع 
مدخل  بني  ما  املا�سي.  من  ف�سيئا  �سيئا  ال�سوارع  تلك  و�سارت 
ال�ساعر معروف  التي يقف فيها متثال  ال�ساحة  ال�سورجة وحتى 
ل  ع�سوائية  الر�سيد  �سارع  ي�سهد  الر�سايف(  )�ساحة  الر�سايف 
باعة  ال�سارع،  منت�سف  يف  اجلوالون  الباعة  حيث  لها،  �سابق 
خ�رضاوات وفواكه ومالب�س وجميع اأنواع الب�سائع ال�ستهالكية، 
مع انت�سار ال�سناديق الفارغة واملخلفات، بينما كان هذا اجلزء 
من �سارع الر�سيد خم�س�سا لبيع املرايا. من هناك يتفرع �سوق 
اليدوية  وامل��واد  اجل��ام(،  ب�)عكد  يعرف  ما  اأو  و)اجل��ام(  املرايا 
اأق�سام  يف  تخ�س�س  ل  اليوم  واحلمامات،  النجارة  وم�ستلزمات 
تبقى من حمال قدمية ومعروفة �ساعت بني هذه  ال�سارع، وما 
الع�سوائية ال�ساربة، فبعد اأن كان ا�سمه �سارع الر�سيد حتول اإىل 
�سوق ميتد من �ساحة الر�سايف حتى ج�رض الأحرار حيث ميار�س 
الباعة على جانبي هذا ال�سارع الرتاثي الكبري عر�س ب�ساعاتهم 
من املالب�س والأدوات ال�سحية وبيع الطر�سي والجبان والكثري 

من املواد املنزلية.
مناطق مغلقة

ال�سفافري ذكر  اأ�سحاب حمال �سوق  يف لقاء �سابق مع عدد من 
اجلميع اأنهم خ�رضوا زبائنهم نتيجة غلق هذا ال�سارع ب�سبب عدم 
الرتاثي  ال�سوق  هذا  عند  التوقف  اأو  باملرور  لل�سيارات  ال�سماح 
اإىل  الرتاثية  النحا�سية  الأواين  �سناع  غالبية  حتول  اجلميل، 
عن  تخلوا  واآخ��رون  اأقم�سة  تاجر  �سار  من  فمنهم  اأخ��رى؛  مهن 

ال�سجيج  �سوت  بذلك  لينتهي  املهنة  تلك 
ت�رضب  ك��ان��ت  ال����ذي 

ال�سوق  هذا  يف  نحا�سيات  حمل  �ساحب  �سعد  �سيد  الأمثال،  به 
ال�سيارات  اأمام مرور  الر�سيد  �سارع  "اإن غلق  40 عاما قال  منذ 
وجعله �سوقا للباعة ولكل من هب ودب يعد �سببا رئي�سيا بتوقف 
ن�ساط هذا ال�سوق"، وقال ان املتب�سعني يف ال�سابق كانوا يركنون 
ثم  ال�سوق  بجانب  الأجانب  ال�سياح  منهم  وبالأخ�س  �سياراتهم 
يقومون ب�رضاء حاجياتهم بكل ي�رض اأما الآن فالأمر يختلف حيث 
اأن اإغالق ال�سارع �ساهم اإىل حد كبري يف توقف ن�ساط هذا ال�سوق. 
وما زاد الطني بله هو ان اجلهات الأمنية حينما قررت فتح هذا 
الهجوم  حدث  اأر�سفته  على  التواجد  من  الباعة  ومنع  ال�سارع 
الإرهابي على البنك املركزي من قبل جمموعات اإرهابية منظمة 
ال�سارع ثانية  الأمنية تعدل عن قرارها وتغلق  ما جعل اجلهات 
متثال  بني  املح�سورة  املنطقة  تزال  ل  املركبات.  حركة  بوجه 
الر�سايف حتى ج�رض الأحرار مغلقة وهي متثل اجلانب املهم من 
هذا ال�سارع الرتاثي اجلميل حيث تنت�رض على جانبي هذا ال�سارع 
مئات املحال ومعار�س املالب�س والأحذية والتي فقدت بريقها 
كبرية  مهن  بذلك  فاندثرت  غلقه  بعد  ال�سارع  هذا  يف  وقيمتها 
الأحذية  ومنها مهنة �سناعة  املهرة  لأغلبية عظمى من  ومهمة 

ومهنة املطابع ومعامل  الإك�س�سوارات.
�صوق غرناطة

اأما �سوق �سارع �سينما غرناطة فهو الآخر توقفت حركة املركبات 
الأمريكية  القواعد  خملفات  لبيع  �سوقًا  اأ�سبح  اأن  بعد  فيه 
لبيع  مكانا  ال�سوق  هذا  بقي  القوات  رحيل  بعد  وحتى  حينها 
لالأحذية وغريها من  الإ�سكافية  اخلردة وحمال  واملواد  الألب�سة 
ال�سارع منذ ال�سباح ، يربط  احلاجيات التي يتو�سط باعتها هذا 
من  ويحد  الرئي�سي  بالكراج  ال�رضقي  الباب  منطقة  ال�سارع  هذا 
الزحام احلا�سل على �ساحة التحرير بو�سفه �سارعا فرعيا مهما 
يف�سي اإىل فك الختناقات احلا�سلة يف ال�سوارع الرئي�سية، احد 
الباعة يف هذا ال�سوق قال اإنه خريج كلية الهند�سة ومرتجم لغة 
انكليزية وعلى الرغم من كل هذه املزايا التي يتمتع بها فانه ل 
يجد وظيفة ي�سد بها حاجته وحاجة عائلته من املال بحجة اأن 
�سنه كبري وغري �سالح للعمل على الرغم من انه مل يتجاوز العقد 
الثالث من عمره، يقول: دخلت العمل اىل هذا ال�سوق ب�سبب ياأ�سي 
ال�سديد من وجود وظيفة والتي �سارت اليوم لها موا�سفات غري 

العارف  الخت�سا�س  ف�ساحب  نعرفها  التي 
�سار  التقنية  بالأمور 

ال�ستغناء عن خدماته �سهل مقابل تعيني ابن العم او الخ الذي ل 
ميلك اأدنى معلومة يف املكان الذي تطوع فيه حتى �سار البع�س 
يطلق على هوؤلء )بالف�سائيني( ومعناها املعروف لدينا بانهم 
يف  يناموا  اأن  مقابل  وحداتهم  لآمري  رواتبهم  ن�سف  مينحون 
بيوتهم و�رضنا نحن الغرباء عن الخت�سا�س، وحينما حاججته 
باأنه ي�ستطيع العمل يف اأماكن وور�س خا�سة قال اإن هذه الور�س 
وال�رضكات الأهلية هي الأخرى ل تعطيك الراتب الذي تطمح اإليه 
ل  لأنها ت�ستنزف قوتك كل اليوم مقابل رواتب ل ت�سد احلاجة وف�سّ
متحدثنا ما هو فيه من و�سع وا�سفا مهنته باأنها الأف�سل حاليا.

مريدي النازح من مي�صان
40 عامًا، مقرتنًا  اإىل نحو    يعود تاريخ �سوق مريدي وت�سميته 
الفرطو�س  ع�سرية  من  وهو  مريدي  احلاج  ويدعى  باعتها  باأول 
حمافظة  الكبري  املجر  لق�ساء  التابعة  العدل  ناحية  من  ونزح 
مي�سان، اإىل بغداد، ويعد �ساحب اأول ك�سك يف ال�سوق الذي اأ�س�س 
اأعوام.  ب�10  الثورة  تاأ�سي�س مدينة  بعد  ذلك  1972  وكان  عام 
يف  الرافدين  مدينة  اأي�سًا  )�سميت  الثورة  مدينة  تاأ�سي�س  ويعود 
ثم  ال�سابق  النظام  حقبة  يف  �سدام  ثم  عارف  ال�سالم  عبد  عهد 
مدينة ال�سدر حاليا(، اإىل عهد رئي�س الوزراء الأ�سبق الزعيم عبد 
من  املن�رضم  القرن  �ستينيات  مطلع  بناها  الذي  قا�سم  الكرمي 
اأجل توطني �سكان الريف النازحني من جنوبي العراق اإىل بغداد 
عمر  ال�سيخ  مثل  ع�سوائية   مناطق  يف  ال�ساكنني  الأكراد  وكذلك 
يطلق  املدينة حيا كامال  لذا جتد يف  بغداد  مناطق  وغريها من 
مة  املق�سَّ ال�سدر  مدينة  مريدي  �سوق  ويتو�سط  الكراد،  عليه حي 
اإىل قطاعات حيث يحتل ال�سوق ثالثة من قطاعاتها ال� 97 ويبداأ 
من منطقة الورزدي ب�سارع اجلوادر انتهاء مب�ست�سفى الإمام علي 
الرغم من  وعلى  60 مرتاً  وبعر�س  1500 مرت  اإىل  ي�سل  بطول 
املوؤدي  ال�سارع  النا�س ل جتد عمال فتتو�سط  البع�س بان  ادعاء 
من بداية تقاطع الورزدي وحتى نهاية �سارع م�ست�سفى الإمام 
علي  وتفرت�س ار�س ال�سارع لتمنع بذلك مرور ال�سيارات وال�سابلة 
وتكون يف اأوقات كثرية م�سدر اإزعاج حلالت اإن�سانية ومر�سية 

امل�ست�سفى  اإىل  الو�سول  يف  ال�رضعة  تتطلب 
ذهابا واإيابا.
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اأعلن��ت وزارة الكهرب��اء الحد ت�سغيل 
ال��دورة  حمط��ة  يف  جدي��دة  وح��دة 
ميغ��اواط   120 بطاق��ة  احلراري��ة 
للم�ساهمة يف احلد من نق�س الطاقة. 
وقالت الوزارة يف بيان اإن “منت�سبي 
التابع��ة  احلراري��ة  ال��دورة  حمط��ة 
الطاق��ة  لإنت��اج  العام��ة  للمديري��ة 
الكهربائية، املنطقة الو�سطى، متكنوا 
م��ن اجن��از اإعم��ال ال�سيان��ة للوحدة 
املحط��ة،  يف  ال�ساد�س��ة  التوليدي��ة 
واإدخالها اإىل اخلدمة بطاقة مقدارها 
) 120 ميغاواط(”. واأ�سافت اأن هذه 
الق��درة اأولي��ة متهيداً ل�سع��ود احلمل 

فيها اإىل )150 ميغاواط(.

الح��د  الرافدي��ن  م���رضف  اعل��ن 
ا�ستم��راره يف بيع الدولر لال�سخا�س 
يف ع��دد م��ن فروع��ه املنت���رضة يف 

بغداد واملحافظات.
وق��ال املكت��ب العالم��ي للم���رضف 
يف بي��ان ان “امل���رضف اطل��ق بي��ع 
ال��دولر للمواطن��ني بواق��ع 3 الل��ف 
و  ال��ف  مقاب��ل  لل�سخ���س  دولر 
200 دين��ار عن ال��دولر الواحد من 
امل�سمول��ني بال���رضاء وه��م املقبلون 
لل�سفر لغرا�س الع��الج او الدرا�سة او 
احل��ج او العم��رة او ال�سياح��ة ا�سافة 
اىل اليف��ادات الر�سمي��ة وغريها من 

ال�سباب الأخرى”.

انخف�س �سعر نفط ُعمان ت�سليم يناير 
الق��ادم،  13 �سنت��ًا، بح�س��ب "اأون��ا" 

نقاًل عن بور�سة دبي للطاقة.
واأف��ادت بور�س��ة دبي للطاق��ة، باأن 
�سعر نفط ُعم��ان تراجع اأم�س اجلمعة 
اإىل 46.53 دولرا للربمي��ل، مقارنة 
ب�سعر يوم اخلمي�س الذي بلغ 46.66 

دولرا للربميل بح�سب اأونا.
جدي��ر بالذك��ر اأن مع��دل �سع��ر النفط 
الُعم��اين ت�سلي��م �سه��ر دي�سم��رب بل��غ 
مرتفع��ًا  للربمي��ل،  دولر   49.18
للربمي��ل،  دولرات   5.78 بنح��و 
مقارنة ب�سعر ت�سليم نوفمرب اجلاري، 

بح�سب "اأونا".

شوارع بغداد التاريخية .. أسواق عشوائية تشكو االهمال

سعي نيابي لدعم وتقليل الفساد فيها

المالية النيابية ترجح الخميس المقبل موعد التصويت على قانون الموازنة
وا�ساف ان اقرب وقت للت�سويت على قانون 
اخلمي�س   2017 لعام  الحت��ادي��ة  امل��وازن��ة 
اليوم نف�سه  القانون يف  املقبل، حيث �سيمرر 
ان  يذكر  فقراته.  على  القوى  جميع  لتفاق 
ال�سبت،  ق��ررت  النواب  جمل�س  رئا�سة  هيئة 
قان��ون  م�����رضوع  على  الت�سويت  ت��اأج��ي��ل 
جلمهورية  الحتادي���ة  العام���ة  املوازن��ة 
لل�سن��ة املالي�ة 2017 واملقدم من  الع�����راق 
لها  الفر�سة  اتاحة  اجل  من  املالية  اللجنة 

لن�ساج املوازنة.
من ناحيته اأكد ع�سو اللجنة املالية النيابية 
م�سعود حيدر، الأحد، اأن روؤية اللجنة مبوازنة 
القطاع  تطوير  على  تن�سب   2017 ع��ام 
على  ال�سغط  وتقليل  وال�ستثمار  اخلا�س 
اإرادة  وج��ود  اىل  النظر  لفتا  العام،  القطاع 
حقيقية للخروج مبوازنة تقلل الف�ساد، خا�سة 
يف املنافذ احلدودية.وقال حيدر ، ان "اللجنة 
املوازنة  على  بنقا�ساتها  م�ستمرة  املالية 
وهنالك  وج��ي��دة  ايجابية  نقا�سات  وه��ي 
اأبعادا  حتمل  جميعا  لكنها  خمتلفة  وجهات 
"اخلالفات  اأن  مبينا  البلد"،  مب�سلحة  ت�سب 
اأمر طبيعي ولدينا جتارب �سابقة  بني الروؤى 
من  مقبولة  ب�سيغة  املوازنة  بتمرير  وانتهت 
يف  تركيز  "هنالك  حيدر،  اجلميع".واأ�ساف 
املوازنة احلالية على ت�سجيع ال�ستثمار ودعم 
الإيرادات  زيادة  عن  ف�سال  اخلا�س،  القطاع 
واجلمارك  ال�رضائب  املت�سمنة  النفطية  غري 
ور�سوم اجلباية ب�سيغة ل ت�رض باملواطن بل 
موؤكدا  الدولة"،  موؤ�س�سات  حت�سني  خالل  من 
القطاعني  تطوير  جهود  دعم  على  "الرتكيز 
القانون  اإرادة  وفر�س  وال�رضيبي  اجلمركي 
ف�ساد  بوجود  ن�سك  لكوننا  الف�ساد،  وحما�سبة 
اتخاذ  احلكومة  وعلى  احلدودية  املنافذ  يف 
حيدر  ال�ساأن".واأو�سح  بهذا  �سارمة  اإجراءات 
العراقي  املعهد  مع  ندوة  عقدت  "اللجنة  اأن 
لالإ�سالح القت�سادي لتحقيق اإ�سالح منطقي 
�سمن  ت�سمينها  �سيتم  اقت�سادية  ب��روؤي��ة 
وتقليل  اخلا�س  القطاع  دعم  بغية  املوازنة 

ال�سغط على القطاع العام يف الدولة". 
القت�سادي  امل�ست�سار  ك�سف  اخر  جانب  من 
لرئي�س الوزراء مظهر حممد �سالح، الأحد، عن 
دولر كقر�س  مليارات   4 �سيت�سلم  العراق  اأن 
البنك الدويل، بدءاً من �سهر كانون الأول  من 

املقبل.
"العراق �سيت�سلم 4 مليارات  اإن  وقال �سالح، 
املتمثل  ال���دويل  البنك  م��ن  كقر�س  دولر 
الكربى  ال�سبع  ال�سناعية  ال���دول  بقرو�س 
الأول  كانون  من  ب��دءاً  الأوروب���ي،  والحت��اد 

املقبل".
"القر�س  اأن  القت�سادي،  امل�ست�سار  واأ�ساف 
يخ�س�س لدعم موازنة الدولة العامة لأغرا�س 
جمالت  ت�سمل  التي  ال�ستثمارية،  امل�ساريع 

التحتية  البنى  منها  املختلفة  امل�ساريع  دعم 
واإع��م��ار  تاأهيل  واإع����ادة  امل��دم��رة  احليوية 

املناطق املنكوبة".
امل�رضيف  اخلبري  دع��ا  خمتلف  �سعيد  على 
امللتقى  يف  م�ساركته  اثناء  الن�سريي  �سمري 
امل�رضيف العراقي املقام يف بريوت وبرعاية 
والذي  العراقي  املركزي  البنك  حمافظ  ال�سيد 
قبل  اجل��اري  الثاين  ت�رضين   23 بتاريخ  عقد 
العربي  امل�رضيف  املوؤمتر  عقد  واحد من  يوم 
القطاع  وتطوير  دع��م  اىل  ال�����س��ن��وي2016 
منهجيه  ب��اع��ت��م��اد  ال��ع��راق  يف  امل�����رضيف 
يف  وق���ال  الق��ت�����س��ادي  ل��ال���س��الح  �ساملة 
امل�رضيف  القطاع  ان  امللتقى  اثناء  له  كلمه 
حتديات  �سنوات  ع��دة  منذ  يواجه  العراقي 

ي�سكل  ان��ه  ومب��ا  ارادت���ه  عن  خارجة  كبرية 
احللقة ال�سا�سية يف �سل�سلة حلقات القت�ساد 
العراقي وان م�ساكل القت�ساد العراقي كثرية 
�سيا�سات  ت�سابك وخلط يف  وهناك  ومت�سعبه 
مقدمات  بناء  ومتطلبات  واليات  وتطبيقات 
ماا�سارت  وفق  ال�سوق  اقت�ساد  اىل  النتقال 
وبني  العراقي  الد�ستور  من   25 امل��ادة  اليه 
والتعليمات وحمددات  الت�رضيعات وال�سوابط 
ذلك  اىل  ي�ساف  لالقت�ساد  املركزية  الدارة 
المني  والظرف  ال�ستقرارالقت�سادي  عدم 
ال�سنوات  خالل  العراق  به  مير  الذي  اخلا�س 
2003 اىل الوقت احلا�رض فقد ادى اىل خلق 
ال�سالح  حم���اولت  ام��ام  حقيقية  عقبات 

امل�رضيف.

رجح نائب رئي�س اللجنة 
املالية النيابية عن كتلة 
املواطن فالح ال�صاري، 
اخلمي�س املقبل موعدا 
للت�صويت على قانون 

املوازنة االحتادية لعام 
.2017

وقال ال�صاري، ان اللجنة 
مل تكمل نقا�صاتها ب�صاأن 

قانون املوازنة وبالتايل فاإن 
هناك مقرتحات قدمت من 

قبل اع�صاء جمل�س النواب 
وجلان وجهات معنية 

اي�صا مل ي�صعنا الوقت حتى 
ناأخذها بنظر االهتمام.

بغداد – خاص

بغداد – خاص

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
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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


