
ل�سوء  او  ع�سائري،  ن��زاع  او  ما  خلطب  لي�س  للبيع"  "الدار 
ولد  الذي  ال�ستيني  الرجل  �سعد  ابو  ا�سطرت  ما  هي  اخلدمات 
يف تلك الدار املعرو�سة للبيع ورزق فيها بخم�سة ع�رش حفيداً، 
لكن اأ�سوات قرع املطارق والآلآت احلديدية التي "نغ�ست عليه 
حياته كما يقول وا�سطرته لفكرة تغيري مكان �سكناه بعد اأن 
حّول جاره اجلديد جزءاً من الدار التي ابتاعها موؤخراً لور�سة 

حدادة.
م�سكلة  يعانون  ممن  الكثريين  عن  يختلف  ل  �سعد  ابو  حال 
الأحياء  داخل  ال�سناعية  واملعامل  الور�س  وتو�سع  انت�سار 
�سيما  احلديدية،  للمخلفات  وبعرثة  �سو�ساء،  من  ال�سكنية 
ت�سويهها للمنظر احل�ساري، ناهيك عما يرافق ذلك من الفاظ 
من  م�سمع  على  بينهم  فيما  عمالها  يتناقلها  للحياء  خاد�سة 

املارة.
والور�س  املعامل  انت�سار   " انتقدوا  بغداد  العا�سمة  �سكان 
امتار  بب�سعة  ال  ُبعدها  وات�ساع بع�سها رغم عدم  ال�سناعية 
واللتني  وامانتها،  بغداد  ملحافظة  املحلية  الدارة  مركز  عن 
واملعوقات  امل�سكلة،  احللول ملعاجلة  بع�س  بدورهما طرحتا 

التي ترتب�س بتلك املعاجلات. 
ال�ضجيج املزمن

عرب  والذي  ا�سعد  ابو  ال�ستيني  يطرحها  حتقيقنا  م�سكلة  بداية 
عن ا�ستيائه من انت�سار ور�س احلدادة داخل الحياء ال�سكنية، 
مب�ساحة  حدادة  ور�سة  اإن�ساء  ا�ستحدث  اجلديد  جاري  ويقول 
" قرع مطارق احلديد ل  ، وي�سيف  التي ابتاعها موؤخراً  الدار 
ت�سكن وال�سخب وال�سو�ساء م�ستمرة ل�ساعات متاأخرة، ل جند 
�سبيال لنوم هادئ، واأ�سوات الطرق وهورنات املركبات اتلفت 
تغري  قررت  لذا  الوقت،  طوال  الأع�ساب  م�سدود  وبت  تركيزي 

�سكناي لأنعم بالهدوء بعيدا عن ور�س��ة ابو هيثم.
" اين هو القانون يف حما�سبة املخالفني؟ ال يكون  مت�سائال 

التجاوز  رفع  حمالت  تنفذ  ان  العا�سمة  باأمانة  الجدر 
ان  ام  ال�سناعية  الور�س  ا�سحاب  على 

ما يدفع من ر�سوم خمالفات يقطع دابر الفتنة؟
رخ�ضة احلداد

ببغداد  ال�سعب  منطقة  من  �سنة(   33( حم�سن  خالد  التدري�سي 
باملو�سم  تتلخ�س   " مو�سمية  احل���دادة  ور���س  مع  م�سكلته 
املدر�سة  من  مقربة  على  الور�س  احدى  يقول  حيث  الدرا�سي، 
الدرا�سي،  اليوم  يربك  احلديد  مطارق  قرع  فيها،  اعمل  التي 
 " خالد  وي�سيف  ال�سو�ساء،  ب�سبب  الطلبة  تركز  وي�ستت 
عامي التدري�سي يقع ما بني الوجبتني الدرا�سيتني ال�سباحية 
لغر�س  م�ستقطع(؛  )وقت  الور�سة  �ساحب  اأ�ستاأذن  وامل�سائية 
ال�ستجابة  تتم  احيانا   ، للطلبة  منا�سب  درا�سي  جو  تهيئة 
لطلبنا، واحيانا اخرى يرف�س بحجة اللتزام وهو ما ي�سطرين 
لتاأجيل المتحانات او الدر�س مرغمًا، ول�سان حايل )على هل 

الرنة طحينج ناعم(.
الفاظ خاد�ضة

يندرج �سمن  ال�رشر ل  تقول  رمي كامل وهي طالبة جامعية 
والر�سفة  ال�سوارع  الذي طال  الت�سوه  ال�سجيج وحجم  قائمة 
مبخلفات تلك الور�سة من دهون وجنارة اخل�سب، اإذ ت�سكو رمي 
" اأ�سطر  وتقول  الور�س،  تلك  لعمال  للحياء  اخلاد�سة  اللفاظ 
فال  الور�سة  خارج  العمال  احد  وجود  عدم  من  للتاأكد  يوميا 
عن  ناهيك  والي��اب(،  )الذهاب  يف  م�سايقاتهم  اأجتنب  اكاد 
وجارحة،  خمجلة  باألفاظ  وتلفظهم  بينهم  فيما  امل�ساجرات 
وت�سيف احيانا اأغري م�سار طريقي من واىل املنزل مل�سافات 
طويلة بغية عدم املرور من ور�سة احلدادة تلك التي باتت مركزا 

لتجمع ال�سباب ي�سبب اأحراجا كبريا لفتيات ون�سوة املنطقة.
ا�سحاب الور�س

)و�سام جعفر( �ساحب معمل حدادة ل�سناعة البواب وال�سبابيك 
احلديدية يف منطقة ال�سعب بغداد، اذ قال ازاول هذه املهنة 

بهذا الو�سع منذ 10 اعوام، وبح�سب و�سام 
فاإن �سكان املنطقة التي 

ت��وج��د 

فيها ور�سته ال�سناعية قد اعتادوا على اأ�سوات الطرق و�سجيج 
مكائن قطع احلديد وبرد اخل�سب.

وي�سيف العوائل القريبة من الور�سة تعلموا املهنة، اإذ ان اغلب 
العام  وبامل�سطلح  الور�سة،  �سمن  للعمل  انخرطوا  اولده��م 
فاأنا  اأي خمالفة  لعملي  اجد  وانا �سخ�سيا ل  وا�ستفيد"،  "افيد 
ولدينا  والعمل،  املهنة  و�رشائب  ر�سومًا  بغداد  لأمانة  ادفع 

اجازة ممار�سة فاأين هي املخالفة؟.
مدينة  و�سط  جن��ارة  ور�سة  ميتلك  وهو  حممد  ابو  ي�سري  فيما 
ال�سعب اي�سا يقول وان ح�سلت خمالفة ما باليد حيلة ف�سوق 
العمل الوظيفي بات ليجدي نفعا مع قلة فر�س التعيني، اغلب 
الور�سة  يف  وجدوا  ال�سهادات  ا�سحاب  من  هم  الور�سة  عمال 
مالذهم الخري للح�سول على فر�سة العمل بعد اأن �ساقت بهم 
الوزارات، وي�سيف ابو حممد ما ال�رشر الذي ميكن ان تخلفه 

ور�سة جنارة �سغرية؟ فهي م�سدر رزق للعديد من ال�سباب.
م�سريا اىل ان "البع�س يتحدث عن اآثار �سحية تخلفها ور�ستي 
الواقعة داخل منطقة �سكنية، يف حني ان اغلب العاملني فيها 
وانا �سمنهم ل ن�سكو اي تبعيات �سحية، ول يعدو المر �سوى 

زوبعة فنجان".
التاأثريات ال�ضحية

انت�سار الور�س واملعامل ال�سغرية داخل الحياء ال�سكنية اأخطر 
انت�سارا،  واأكرثها  الإن�سان  �سحة  على  البيئي  التلوث  اأن��واع 
لكنها كثريا ما ُتهمل وُي�ستهان باأ�رشارها؛ لأنه ل طعم لها ول 
لون ول رائحة، وم�سدرها اأجهزة ال�سوت امل�ستحدثة، والتي مل 

الطبيعية  البيئية  تكن ُتعرف يف املجتمعات 
ال�سابقة.
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ا�ستقر �سعر الذهب العراقي من عيار 
21 للي��وم الرابع عل��ى التوايل عند 
212 ال��ف دين��ار للمثق��ال الواحد، 
وبلغ �س��عر الذه��ب العراقي من عيار 
21 نح��و 212 الف��ا و975 دينارا 
عراقيا، فيما �سجل يف اليام الثالثة 
املا�سية ال�سعر ذاته للمثقال الواحد. 
ي�س��ار اىل اأن املثق��ال الواح��د م��ن 

الذهب ي�ساوي خم�سة غرامات.

يف  الندوني�س��ي  ال�س��فري  ك�س��ف 
ي��وم   " ان�س��اركتو  مب  مب   " الع��راق 
ام���س الح��د،ان العالق��ات العراقية 
���� الندوني�س��ية قدمية وجي��دة جيدا 
وق��ال   ،1950 الع��ام  من��ذ  من��ذ 
ان�س��اركتو خ��الل زيارت��ه معر���س 
الثالث��ة  دورت��ه  يف  ال��دويل  بغ��داد 
التجارية  ان"العالق��ات  والربع��ني 
والقت�سادية بني العراق واندون�سيا 
متت��د من��ذ زم��ن طوي��ل، رغ��م قيمة 
التجارة بني العراق واندوني�سيا هي 
100 مليون دولر غري جمال النفط 
بني البلدين"، وت�س��تورد اندوني�س��يا 
النف��ط اخل��ام م��ن العراق م��ا قيمته 
60 ال��ف برمي��ل يوميا". وت�س��ارك 
اندوني�س��يا يف معر�س بغداد الدويل 
يف دورت��ه الثالثة والربعني، والتي 
افتتحت يف الول من ا�س��هر اجلاري 
مب�س��اركة اكرث من 12 دولة و400 

�رشكة عراقية وعربية واجنبية.

الدولي��ة  الطاق��ة  وكال��ة  اأك��دت 
انخفا�س ال�س��تثمارات يف قطاعي 
التنقيب، واإنت��اج النفط حول العامل، 
خ��الل  دولر  ملي��ار   300 مبق��دار 
الوكال��ة  ونقل��ت   ،2016�2015
اأعم��ال  اأن  تاأكيده��م  خ��رباء،  ع��ن 
مع��دلت  يف  �س��تبقى  ال�ستك�س��اف 
م�س��توى  ظ��ل  يف  احل��ايل  الع��ام 
�س��عري يرتاوح بني 50 و60 دولًرا 
للربميل، متوقعني مزيداً من الرتاجع 
يف ال�ستثمارات النفطية، لت�سل اإىل 

تريليون دولر يف 2020، 

مخاطر وتلوث

انتشار الورش الصناعية الصغيرة داخل األحياء السكنية

فتح االبواب أمام جميع الشركات

الدلفري .. البعض يعتبرها مفسدة لمتعة التسوق وآخرون يصفونها بظاهرة إيجابية
 ل�سيما الن�ساء هو الو�سع المني غري الآمن 
يف  ارهابية  وعمليات  وخطف  تفجريات  من 
املزدحمة  وال���س��واق  التجارية  املجمعات 
وامل�����ولت ال��ك��ب��رية يف ب��غ��داد وع����دد من 
املرورية  الزدحامات  وب�سبب  املحافظات، 
اع��داد  ك��رثة  ت�سببها  ال��ت��ي  والخ��ت��ن��اق��ات 
الرئي�سة  ال�سوارع  من  الكثري  وغلق  ال�سيارات 

والفرعية. 
وتعلن بع�س املحال التجارية التي ت�ستخدم 
انه  الزبون  مكان  اىل  التو�سيل  خدمة  تقنية 
اأّية �سلعٍة، على اأن تكون  با�ستطاعة  ا�ستبدال 
خالل  وذل��ك  جيدة  وبحالة  م�ستخدمة  غري 
يف  ال�سلع  ولبقاء  ال�رشاء،  تاأريخ  من  يومني 
عدم  م��ن  التاأكد  يرجى  الأ�سلية،  حالتها 
ا�ستخدامها اأو ت�رشرها، وعدم نزع البطاقات 
والعبوة  التغليف  مبواد  واإرفاقها  املل�سقة، 

الأ�سلية. 
باأنه  يقول  عاما   36 "موظف"  �سارة  اب��و 
املحال  اح��دى  من  معينة  حاجة  ���رشاء  اأراد 
التجارية يف بغداد التي اعلنت عنها يف احدى 
الطالع  وبعد  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
عر�س  خ���الل  م��ن  الب�ساعة  ن��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
�سور لها يف املوقع وافق عليها واطلع على 
املن�ساأ وال�سعر مع خدمة التو�سيل اىل مكان 
العا�سمة  ال�سفر  م�سقة  �سيوفر  وهذا  �سكني، 
المني  الظرف  ب�سبب  ونف�سيا  ماديا  بغداد 
الكبرية،  والزدح��ام��ات  فيها  امل�ستقر  غري 
ال�سورجة  مثل  التجارية  املناطق  يف  ل�سيما 
باأن  وي��وؤك��د  وغ��ريه��ا،  واملن�سور  وال��ك��رادة 
املعروفة  التجارة، ل�سيما يف املحال  عملية 
قبل  ذي  من  اأمنا  اك��رث  اأ�سبحت  وال�سهرية 
ال�سعار،  رفع  او  بالب�سائع  للغ�س  بالن�سبة 
تلك  مثل  لأن  حمدود؛  غري  ب�سكل  وجتاوزها 
التجاري  وا�سمها  ب�سهرتها  تتاجر  املحال 
واي�سالها  معينة  ماركة  بعر�س  ولجت��ازف 
اىل الزبون بخدمة التو�سيل غري ماركة ، لذلك 

يطمئن اكرث الزبائن من هذا اجلانب .
يف  "الدلفري"  التو�سيل  خدمة  وانت�رشت 

العنكبوتية،  ال�سبكة  ا�ستخدام  نتيجة  البالد 
ح��ي��ث مي��ث��ل ان��ت�����س��ار ا���س��ت��خ��دام الن��رتن��ت 
جيدة  فر�سة  التجارية  املحال  لأ�سحاب 
خالل  من  جتارية  ومكا�سب  ارب��اح  لتحقيق 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  لب�ساعتهم  ال��رتوي��ج 

الجتماعي "الفي�سبوك " و"الن�ستغرام" .
وي���رى خم��ت�����س��ون ب��ال�����س��اأن الق��ت�����س��ادي 
منافعها  جانب  اىل  التو�سيل  خدمة  ب��اأن 
القت�سادية والمنية ال انها بال�سا�س تعود 
بالتفوق  والح�سا�س  واملوديل  املو�سة  اىل 
املجتمع  عليا  من  هو  الزبون  وان  الطبقي، 
اىل  ت�سله  يطلبها  التي  الب�ساعة  فاإن  لذلك 
الراقية  الوربية  للمجتمعات  تقليدا  البيت 
"الكرامية"  املكافاأة  دفع  مع  ال��ذوات،  ومن 
الدراما  لعبت  وقد  التو�سيل،  خدمة  لعامل 
يف  خا�سة  وامل�رشية  الرتكية  التلفزيونية 
التطور  بعد  ل�سيما  اخل��دم��ة،  ه��ذه  انت�سار 

مكاتب  وانت�سار  ال����دول،  على  والن��ف��ت��اح 
البالد  مناطق  جميع  يف  امل��ايل  التحويل 
�سواء احلكومية ام الهلية التي تقوم ب�رشف 
ك��ارت  ك��ي   � ال  بطاقة  خ��الل  م��ن  املبالغ 
ال�رشاف  طريق  وعن  اخلدمات  من  اأوغريها 
حتويل  او  املبا�رش  التنقيد  طريق  او  الآيل 
اجر  مقابل  اآخر  طرف  اىل  طرف  من  املبالغ 
وخم��اط��ره،  ال�سفر  بتكاليف  قيا�سا  زه��ي��د 
ل�سيما يف حمل النقود، ولي�س هناك اأي دخل 
لرتدي اجلانب المني يف انت�سار هذه اخلدمة 

حاليا وامنا هو املو�سة فقط .
خدمة  ان��ت�����س��ار  م��واط��ن��ون  لي��ح��ب��ذ  بينما 
ودون  عالية  باأ�سعار  ت�سل  لأنها  التو�سيل؛ 
يجعلهم  التاجر  قبل  من  ال�سعر  يف  تنازل 
ال�سعر،  ناحية  من  مغلوبون  باأنهم  ي�سعرون 
حيث يقوم اأغلبهم بالبحث عن الب�ساعة باأقل 
�سعر ممكن من خالل التجوال يف ال�سوق اكرث 

قدر  والتنزيل  الن�ساء  عند  ل�سيما  م��رة،  من 
امل�ستطاع والفوز بالب�ساعة املرادة . 

وقد اأكد البنك املركزي يف وقت �سابق امكانية 
التحويل  و�رشكات  امل�سارف  اعمال  تو�سيع 
وممار�سة  النقال  الهاتف  و�رشكات  امل��ايل 
حال  يف  اللكرتوين  الدفع  ن�ساطات  من  اي 
الدفع  خ��دم��ات  بنظام  العمل  يف  رغبتهم 
 .2014 ل�سنة   2 املرقم  لالموال  اللكرتوين 
و ح�سب قانون البنك املركزي رقم 56 ل�سنة 
اللكرتوين  الدفع  خدمات  ونظام   2004
لالموال املذكورة مت منح الرتخي�س ل�رشكتني 
حمفظة  �رشكة   ( هما  املركزي-  قبل  من   –
كمزودي  للعمل   ) حوالة  اآ�سيا  �رشكة  العراق، 
خدمات الدفع اللكرتوين عرب الهاتف النقال 
العراقي  القت�ساد  انعا�س  اجل  من  البلد،  يف 
ورب��ط��ه  التقنيات  اأح����دث  وف���ق  وحت��دي��ث��ه 
بال�سواق العاملية والعربية يف دول  املنطقة.

واحدة من املع�ضالت 
الكبرية يف العراق 

هي م�ضكلة اخلروج 
للت�ضوق و�ضراء بع�ض 
احلاجيات واالغرا�ض 

املنزلية وال�ضخ�ضية 
ال�ضرورية من مالب�ض 

واجهزة منزلية وغريها 
من االأ�ضياء املهمة، وقد 
اأ�ضبحت متعة الت�ضوق 

نقمة وغري اآمنة بالن�ضبة 
للمواطنني العراقيني

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

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
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


