
مل يعد بامل�شهد الغريب روؤية عدد من املدنيني، وهم يفككون 
اأو لغمًا ار�شيًا غري منفجر، يف مدينة الرمادي  عبوة نا�شفة 
تلك  انت�شار  اأ�شبح  بعدما  بغداد،  العا�شمة  غرب  كم   )110(
يواجه  الذي  الأكرب  الهاج�س  والطرقات  املنازل  العبوات يف 

ال�شكان املحليني .
 فالح املر�شومي الذي يقطن حي البكر و�شط الرمادي، كان 
عليه ان ينتظر اإجراءات طويلة ومعقدة للجهد الهند�شي التابع 
جلهاز مكافحة املتفجرات، من اجل اإزالة العبوات التي زرعت 
اأ�شخا�س  اإل انه اتخذ الطريق الأ�شهل وتوجه اىل  يف منزله، 

امتهنوا تفكيك تلك املتفجرات.
لي�شت  معهم  والتفاق  الأ�شخا�س  هوؤلء  على  العثور  عملية 
"توجهت  قائاًل  املر�شومي  فالح  ي�شري  كما  ال�شهلة،  باملهمة 
الذي  الرئي�شي  املكان  انه  علمت  بعدما  املدينة  مدخل  اإىل 
يوجد فيه املتخ�ش�شون بتفكيك العبوات على �شكل جمموعات 
اأنني ف�شلت يف  ت�شبه اىل حد كبري جتمعات عمال البناء، ال 
بني  يتجولون  اأنهم  من  الرغم  على  منهم،  احد  على  العثور 
الغذائية،  املواد  بيع  حمال  قرب  ويجل�شون  الأجرة،  �شيارات 
على  ي�رصون  كانوا  و  التفكيك،  عمليات  باأ�شعار  ويتحدثون 
عدم معرفتهم بهوؤلء، لنه عمل خمالف للقانون ومن يقوم 

به، يعر�س نف�شه للم�شاءلة القانونية".
وي�شيف املر�شومي اأن "الإمكانات املتوا�شعة للقوات الأمنية 
يطلبها  التي  املرتفعة  والج��ور  النا�شفة  العبوات  اإزال��ة  يف 

كبريا  حافزا  كانت  املتفجرات،  بتفكيك  املتخ�ش�شون 
لتجعل مني عن�رصاً جديدا يناف�س يف ميدان 

النا�شفة،  العبوات  تفكيك  مهنة 
بعد ان اطلعت على 

ع�����دد 

التي ن�رصها متخ�ش�شون عرب مواقع  الفيديوية  من املقاطع 
التوا�شل الجتماعي، ت�رصح كيفية تفكيك تلك العبوات".

ومنازل  منزله  من  املتفجرات  اإزال��ة  من  فالح  متكن  بعدما 
بع�س الأقرباء والأ�شدقاء، واأ�شبح حمرتفا وبارعا يف تفكيك 
العبوات وم�شائد املغفلني التي ت�شتهدف املواطنني، ا�شتغنى 
عن عمله القدمي يف ور�شة �شيانة املولدات الكهربائية و�شط 
الرمادي، وبداأ عمله اجلديد الذي ي�شفه "باملهنة النبيلة التي 

ت�شهم يف اإنقاذ عائالت عديدة من املوت اأو الإعاقة".
اأ�شخا�س، ونحن  تتكون من ثالثة  "جمموعتنا  اأي�شًا  ويقول 
اأ�شحاب الأجر الأقل بني الآخرين، الذي ي�شل اىل �شعف ما 
نتقا�شاه نحن، حيث نقوم مبعاجلة املنزل مقابل )300( اىل 
وفق  دولر   )200( مقابل  وال�شيارة  اأمريكي  دولر    )700(

اآلية عمل تكون مق�شمة اإىل ثالث مراحل.
املرحلة الأوىل ك�شف املوقع ومن ثم املعاجلة واإبطال مفعول 
�شاحب  م�شوؤولية  فهي  الأخ��رية  املرحلة  اما  املتفجرات، 
املنزل، الذي يتوىل اإبالغ الأجهزة الأمنية برفع العبوات اىل 
اأكرث  برفع  املدينة  دخولنا  منذ  قمنا  وقد  املتفجرات  مقربة 
واإمكاناتنا  التقليدية  باأدواتنا  متنوعة  عبوة   )1500( من 

الب�شيطة".
والعبوات،  الألغام  تفكيك  مهنة  عديدون جذبتهم  اأ�شخا�س 

الذي  عاما   )52( ال�شويداوي  عامر  ومنهم 
ت�شكيالت  ���ش��م��ن  ي��ع��م��ل  ك���ان 

اجلي�س املنحل عام 

يقدم  كان  ان  بعد  النا�شفة،  العبوات  تفكيك  امتهن   )2003(
وجود  اماكن  اىل  وير�شدهم  الهند�شية  للفرق  امل�شاعدة 
العبوات، ادرك وقتها ان خربته ت�شعفه يف ايجاد عمل يوفر 

له املال الكثري.
الفرق  عنا�رص  �شاهدت  "بعدما   ، ق��ال  ال�شويداوي  عامر 
ممن  واأغلبهم  واملتفجرات  العبوات  يفككون  وهم  الهند�شية 
كانوا معي يف اجلي�س ال�شابق، اأدركت اأنني ل ينق�شني �شوى 
وبع�س  والكما�شات  املفكات،  بع�س  تتعدى  ل  التي  العدة 
ال�شالك الكهربائية، اما اخلربة واجلراأة فهي اأهم ما مييزين، 
ومعرفتي الوا�شعة بفنون �شناعة املتفجرات وطرق التعامل 
يفعله  ما  يبطل  �شالح،  ك�شاحر  مني  جعلت  عوامل  معها 

ال�شاحر ال�رصير".
هذه  يف  الأ�شدقاء  من  ع��دداً  "فقدنا  ال�شويداوي  وي�شيف 
كبري  اىل حد  ي�شبه  عملنا  والتهور،  اخلربة  قلة  ب�شبب  املهنة 
اأمر حمظور، ويتم عرب �شبكة  التجارة بالأ�شلحة فهو  عملية 

ع��الق��ات م��وث��وق��ة م��ع امل��واط��ن��ني، و بع�س 
منت�شبي القوات الأمنية".
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الي��ورو  منطق��ة  مالي��ة  وزراء  ياأم��ل 
ب�ش��اأن  و�ش��ط  ح��ل  اىل  التو�ش��ل  يف 
يف  الثن��ني،  اليون��ان،  اإ�ش��الحات 
حماول��ة اأخ��رية للح�ش��ول عل��ى دعم 
�ش��ندوق النقد ال��دويل لربنامج اإنقاذ 
اليونان بحلول نهاية العام. و�ش��ُيعقد 
منطق��ة  ل��وزراء  الع��ادي  الجتم��اع 
اأعق��اب  يف  ع���رص  الت�ش��عة  الي��ورو 
ال�ش��تفتاء الد�ش��توري الذي جرى يف 
اإيطاليا م��ع احتمال اأن ت�ش��ع هزمية 
رئي�س الوزراء الإيطايل ماتيو رينت�شي 
اليورو حتت �ش��غوط جديدة وتثري من 
جدي��د اأزم��ة منطقة الي��ورو لتزيد من 

تعقيد املحادثات اليونانية .

تراجع��ت اأ�ش��عار النف��ط، الثن��ني، مع 
اإقب��ال املتعامل��ني عل��ى البي��ع جلني 
م��ن  جل�ش��ات  ث��الث  عق��ب  الأرب��اح 
املكا�شب، وبعد ارتفاع الأ�شعار لأعلى 
الأنب��اء  عق��ب  ع��ام،  م�ش��توياتها يف 
الإيجابية عن تدخل املنتجني ل�ش��بط 
 4:20 ال�ش��اعة  وبحل��ول  الأ�ش��عار. 
بتوقي��ت جرينت�س، جرى تداول العقود 
 53.95 ب�ش��عر  برن��ت  خل��ام  الآجل��ة 
دولرا للربميل بانخفا�س 51 �ش��نتًا؛ 
ما يع��ادل %0.94، بعد اأن ارتفع يف 
جل�ش��ة اجلمع��ة املا�ش��ية اىل 54.09 

دولرا للربميل. 

اأعلنت �ش��وق العراق لالأوراق املالية، 
خ��الل  ال�ش��وق  موؤ���رصات  ت�ش��جيل   ،
ال�ش��بوع املا�ش��ي ارتفاع��ًا بن�ش��بة 
ا�ش��ارت  ح��ني  ويف  املئ��ة،  يف   25
م�ش��اهمة  �رصك��ة   97 م�ش��اركة  اىل 
اأن ع��دد ال�ش��هم  اأك��دت  ال�ش��وق،  يف 
وق��ال  �ش��همًا.   64 بلغ��ت  املتداول��ة 
املدي��ر التنفي��ذي لل�ش��وق ط��ه اأحم��د 
عب��د ال�ش��الم يف حديث �ش��حفي ، اأن 
�ش��وق العراق لالوراق املالية نظم يف 
الول من كانون الأول 2016، خم�س 
جل�ش��ات ت��داول يف ال�ش��وق النظامي 
وخم���س جل�ش��ات يف ال�ش��وق الث��اين 
حيث يبلغ عدد ال�رصكات املدرجة يف 

ال�شوق 97 �رصكة م�شاهمة .

الموت عقوبة الخطأ..

تفكيك العبوات الناسفة مصدر رزق جديد لألنباريين

مطالبات بتفعيل االنتاج الوطني في مقابل تقليص االستيراد الخارجي
داع�س(   ( ع�شابات  �شيطرة  بعد  ل�شيما 
العراق  مدن  اكرب  ثاين  املو�شل  مدينة  على 
نقل  جت��ارة  ملحوظ  وب�شكل  تناق�شت  اذ   ،
عدد  وهبط  ال��ع��راق   اىل  الرتكية  الب�شائع 
ال�شاحنات الرتكية التي تدخل اىل البلد بنحو 
70 الف �شاحنة �شهريا » نحو 2300 يوميا«
ال�شاحنات  فان  املوا�شالت  ارباك  وب�شبب 
يعد  �شماله مل  من  العراق  تدخل  كانت  التي 
ادى  ما  اجلنوب  اىل  الذهاب  با�شتطاعتها 
اىل  الوافدة  ال�شاحنات  عدد  انخفا�س  اىل 
نحو 1550 �شاحنة يوميا لكن الرقم الخري 
ا�شتغالل هذه  اىل  له وجود ما يدعو  يعد  مل 
احلالة وتوظيفها يف تفعيل النتاج العراقي.
ال��دك��ت��ور احمد  الق��ت�����ش��ادي  الك���ادمي���ي 
، ان تراجع الي��رادات  ال��راوي  او�شح   عمر 
القت�شادية وهبوط حجم التبادل التجاري 
الرتكي  باجلانب  دفع  وتركيا  العراق  بني 
اىل التفكري بخيارات متعددة منها فتح خط 
تركيا - ايران الربي ومنه اىل جنوب العراق 
لحتقق  امل�شارات  ه��ذه  ولكن  اخ��رى،  م��رة 

اجلدوى نتيجة لرتفاع التكاليف 
تقطعها  ال��ت��ي  امل�����ش��اف��ات  ط���ول  ب�شبب 
ال�شاحنات وا�شتغراقها وقتا اطول مما كانت 

تقطعه قبل وجود الرهاب على ار�س البلد.
جلمعية  وف��ق��ا  ان���ه  اىل  ال�����راوي  وا����ش���ار 
ال�شادرات  حجم  ف��ان  الت��راك  امل�شدرين 
�شهر  منذ  ينخف�س  بداأ  العراق  اىل  الرتكية 
برتاجع  دف��ع  ال��ذي  الم��ر   ،2014 حزيران 
ترتيب العراق اىل املرتبة الثالثة يف قائمة 
ثم   ، الرتكية  ال�����ش��ادرات  م�شتوعبي  اك��رب 
اخ��رى  م��رة  الرتكية  ال�����ش��ادرات  تراجعت 
احتل  ال��رتاج��ع  وب��ه��ذا  باملئة   46 بن�شبة 
الدول  ترتيب  يف  اخلام�شة  املرتبة  العراق 

التي ت�شتورد الب�شائع الرتكية.
، لقد بني وزير القت�شاد الرتكي يف  وتابع 
حديث �شحفي اخريا حجم اخل�شائر الرتكية 
اىل  بالده  �شادرات  انخفا�س  عن  الناجمة 
العراق  بنحو  3 مليارات دولر، يف حني قدر 
جمل�س العمال الرتكي - العراقي يف جمل�س 

بان  اخلارجية  القت�شادية  العالقات  ادارة 
يوؤدي  قد  عليه  هو  ما  على  الو�شع  ا�شتمرار 
 9 ب�   تقدر  الرتكي  اجلانب  لدى  اىل خ�شائر 

مليارات دولر.
الرتاجع  ه��ذا  ا�شتثمار  اهمية  اأك��د  ال���راوي 
للبدء  املحلية  لل�رصكات  الهتمام  وتوجيه 
ل�شيما   ، امل�شانع  جلميع  النتاج  بعملية 
ان البلد لديه الف املعامل املتوقفة او التي 

تراجع انتاجها لعدم القدرة على املناف�شة.

الرهاب  اأثر  القت�شادي  الكادميي  وبني 
من�شوب  ارت��ف��اع  يف  كبرية  م�شاحة  على 
يف  خ�شائر  عنه  نتجت  ما  المني  التهديد 
انه  علما   ، الرتكية  العراقية  ال�شتثمارات 
تركية  �رصكة   1500 نحو  العراق  يف  كان 
يف اقليم كرد�شتان لوحده وت�شكل ما  ن�شبته 
نحو 65 باملئة من حجم ال�رصكات الجنبية 

العاملة يف القليم.
واخ��ت��ت��م ال����راوي ح��دي��ث��ه ب��ال���ش��ارة اىل 

يف  ال�شتقرار  عدم  وحالة  العامة  الو�شاع 
ت�شبب يف  ما   ، البلدين  الوا�شلة بني  الطرق 
البنى  م�شاريع  من  العديد  تاأجيل  او  ايقاف 
او  بها  العمل  بو�رص  قد  كان  التي  التحتية 

التي مل تكن قد اجنزت بالكامل.
وفروعها  الرتكية  ال�رصكات  ت��اأث��رت  كما 
تعمل  التي  �شيما  ول  ال��ع��راق  يف  العاملة 
وامل�رصوبات  والغذية  الطاقة  قطاعات  يف 

واللكرتونيات بهذه التداعيات.

ال�شك ان تقليل 
اال�شتريادات ي�شهم 

اىل حد كبري يف تفعيل 
عجلة االنتاج الوطني 

حيث يرتفع الطلب 
اىل م�شتويات تتناغم 
مع العملية االنتاجية 

املحلية وحاجة امل�شتهلك. 
و�شهدت العالقات 

التجارية العراقية - 
الرتكية تراجعا منذ 

منت�شف العام 2014 

بغداد – متابعة   

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
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