
هن��اك م��ن يق��ول ان الف�س��اد ه��و ال��ذي نخر كل 
�س��يء ولي�س الرتاجع املخي��ف باأ�سعار النفط يف 
االأ�سواق العاملية اإ�سافة اىل اخلطط االقت�سادية 
الفا�سلة التي قدمتها احلكومة ال�سابقة وال�رصاع 
ال�سيا�سي واملحا�س�سة يف الوزارات واملوؤ�س�سات 
التي تقود البلد هي ال�سبب وراء االرتباك احلا�سل 
االآن يف و�سعن��ا االقت�سادي .. قد يكون كل �سيء 
�سحيح��ًا وكل م��ا يقال يقرتب م��ن احلقيقة لكن 
تبقى ه��ذه احلقيقة مرتبط��ة باالأرقام وما ميكن 
ان ت�سكل��ه تل��ك االأرقام م��ن تاأث��ري مبا�رص وغري 

مبا�رص يف و�سعنا االقت�سادي.
التج��ارب  كل  و�س��ع  اىل  نحت��اج  نح��ن  الي��وم 
العاملي��ة وخا�س��ة يف البل��دان التي م��رت مبثل 
ظروفن��ا واال�ستفادة من اخلط��وات التي اتخذتها 
لل�سيط��رة عل��ى انهي��ار اقت�سادياته��ا وا�ستثمار 
االنك�سار احل��اد وحتويله اىل نقط��ة ارتكاز ومن 
ثم ت�سحيح امل�سار خلط �سري االقت�ساد وهذا لي�س 
بالع�س��ري على اخل��راء الذين مت حتجي��م دورهم 
واإعط��اء �سيا�سة البل��د االقت�سادية الأنا�س خارج 
االخت�سا���س والعم��ل الفعل��ي يف ه��ذا امل�سمار 
وابع��اد الكفاءات االقت�سادي��ة وتقريب الوالءات 
واالنتم��اءات احلزبي��ة مل�سم��ار يحت��اج اخلرة 
والكفاءة ال ال�سيا�سي الذي ال يفقه �سيئًا يف االأمر.
اأي  االأم��ر  البع���س ان دول اخللي��ج وراء  يق��ول 
وراء انهي��ار االأ�سع��ار بهذا النح��و ونحن نريد ان 
نواجه احلقائق باالأفعال واخلطوات التي ت�سيطر 
عل��ى و�سعنا االقت�س��ادي وعدم اإ�سغ��ال اأنف�سنا 
واالبتع��اد  الته��م  عل��ى  واالت��كاء  باالتهام��ات 
ع��ن ت�سحي��ح و�سعن��ا امل��ايل الذي يحت��اج اىل 
اأب��واب  خط��وات ج��ادة وحقيقي��ة ومراقب��ة كل 
ال�رصف يف موؤ�س�س��ات الدولة كافة واالإقالل من 
هدر االأم��وال بالنحو الذي كنا ن��راه يف املرحلة 
ال�سابق��ة واالعتم��اد على اال�ستثم��ار الذي تعطل 
ب�سب��ب الروتني واالإج��راءات اململة الت��ي اأبعدت 
روؤو�س اموال وم�ستثمرين من الواقع االقت�سادي 
العراق��ي وكنا نراق��ب ون�ساأل بع���س امل�سوؤولني 
ع��ن ملف اال�ستثم��ار يف البلد ع��ن االأ�سباب وراء 
ع��زوف اغل��ب امل�ستثمري��ن م��ن اال�ستثم��ار يف 

البلد فكان اجل��واب الروتني يف موؤ�س�سات الدولة 
التي يجب ا�ستح�س��ال موافقاتها على امل�ساريع 

اال�ستثمارية.
اح��د امل�ستثمرين قال ان واحدة من دوائر الدولة 
عطل��ت م�رصوع��ًا ل��ه ب�سب��ب ع��دم وج��ود ملج��اأ 
يف املخطط��ات اخلا�س��ة بامل���رصوع لكون��ه ال 
يحت��اج له ونح��ن ل�سنا يف زمن النظ��ام ال�سابق 
الذي ا�س��رتط بناء املالجيء يف اغل��ب البنايات 
وبالنتيج��ة ُعّط��ل امل���رصوع وغ��ادر امل�ستثم��ر 
البالد الن القوانني القدمية مازالت فعالة وتعمل 
فيه��ا معظم دوائر الدولة وهذه القوانني اأ�سبحت 
لة لال�ستثم��ار لكونها �رصعت يف زمن  اليوم معطِّ
ال ا�ستثم��ار فيه ب�سب��ب ان الدولة وقتها هي التي 

تدير كل �سيء ومبركزيتها التي نعرف.
واح��دة م��ن املتطلب��ات الي��وم يف ظ��ل الو�س��ع 
االقت�س��ادي للب��الد هو مراجعة جمي��ع القوانني 
وت�رصي��ع  العراق��ي  االقت�س��اد  لعجل��ة  املعطل��ة 
قوانني جديدة من قبل الرملان العراقي ونتمنى 
ان تك��ون تل��ك املراجعات ب�سكل ف��وري من دون 
االن�سغ��ال بت�رصي��ع قوان��ني ال تخ��دم االقت�ساد 
وتطويره وال تقدم �سيئًا للمواطن الذي بداأ يتلم�س 
ذل��ك الو�سع االقت�سادي من خالل الركود الكبري 
ال��ذي ت�سهده االأ�س��واق العراقية وتخوف املواطن 
م��ن زيادة االنح��دار يف االأ�سع��ار العاملية للنفط 

وتاأثري ذلك يف و�سعه االقت�سادي.
كذل��ك يج��ب مراقبة حرك��ة االأموال الت��ي تخرج 

خ��ارج الع��راق بحج��ج كث��رية ومنه��ا ا�ست��رياد 
�سل��ع غ��ري �رصوري��ة ومن منا�س��يء رديئ��ة جداً 
وبه��ذا تك��ون االأم��وال العراقي��ة قد ذهب��ت على 
�سل��ع ي�ستهلكه��ا املواطن بنحو مف��رط به نتيجة 
اال�ستف��ادة  كذل��ك   .. تل��ك  الرديئ��ة  املنا�س��يء 
م��ن االأم��وال الت��ي تفر���س ك�رصائ��ب يف تنمية 
اقت�سادي��ات املحافظ��ات م��ن دون ذه��اب تلك 
االأموال خ��ارج مراكز تل��ك املحافظات وخا�سة 
اخلدمي��ة  الدوائ��ر  تفر���س يف  الت��ي  ال�رصائ��ب 
وتنمي��ة  تطوي��ر  يف  االأم��وال  تل��ك  وا�ستثم��ار 
االقت�س��اد داخلي��ًا وع��دم اإر�ساله��ا اىل املرك��ز 
وتدويره��ا لك��ي تكون م�ساع��داً اقت�سادي��ًا لتلك 

املحافظات.

تعي���س العديد من االأحياء ال�سكنية البغدادية �سيفًا بائ�سًا يف ظل 
تراج��ع خدم��ي ال يحتمل، اإذ جع��ل قطع املاء و�سعه��ا ال يطاق، 
وا�سط��ر بع�س �ساكنيه��ا للع��ودة اىل اأ�ساليب الع�س��ور الو�سطى 
لتاأم��ني املي��اه الالزم��ة الأن�سط��ة احلي��اة.   للوهل��ة االأوىل تبدو 
مناطق حي امليكانيك واآ�سيا واملحلة ٨٣٦، �سمن الدورة جنوبي 
بغ��داد، مثل بقية املناطق التي تع��ج باحلركة، فال�سوارع مكتظة 
باأنا�س يتحركون بن�ساط، بني التوجه اىل العمل والت�سوق وق�ساء 
االأعم��ال املنزلي��ة، لكن ه��ذا االنطباع ال يبدد مزاجه��م املتعكر، 
فمناطقه��م ال تط��اق ب�سب��ب انقطاع امل��اء عنها منذ نح��و �سهر.  
يحاول االأه��ايل هناك تاأمني املياه الالزم��ة للمردات والغ�سيل 
باأي��ة و�سيلة، فلي�س من املبالغة القول، اإن البع�س منهم ا�سرتكوا 
مع��ًا بالكلفة املالية حلفر بئر على الر�سيف واإتاحته لال�ستخدام 
الع��ام.  حال م��اء االإ�سالة هناك حمبطة، وت�سوء كل يوم وال تكاد 
اجله��ات املعني��ة تق��دم م�ساع��دات تذكر غ��ري الوع��ود باإ�سالح 
�سب��ب امل�سكلة، بح�س��ب املت�رصرين، يف حني اأك��دت اأمانة بغداد 
اإ�سالح اأنبوب امل��اء الرئي�سي الذي يغذي املناطق الواقعة �سمن 
قاط��ع بلدية الر�سيد وجزءاً م��ن مناطق بلدية الدورة بعد تعر�سه 
للك���رص. وبح�س��ب مواطنني، فاإن امل�سخ��ات املنزلية التي تعرف 
حمليا با�سم "املاطورات" هي االأخرى مل تعد جتد نفعا و�سنابري 
منازله��م خاوية، ب�سبب انقطاع امل��اء من امل�سدر املغذي.  اأمام 
من��زل يف ح��ي امليكانيك مط��ل على �سارع ع��ام يق�سده اخلارج 
والداخ��ل اىل املنطقة، يق��ف احلاج اأبو عل��ي )٦0 عامًا( متحدثا 

بح���رصة عن معاناة املنطقة، حي��ث قال "جلاأنا اىل حفر 
بئ��ر لغر�س التزود باملياه"، الفتًا النظر اىل 

اأن "ه��ذه اخلط��وة ج��اءت بع��د 
الياأ���س م��ن اأمان��ة 

د  ا بغ��د

ودوائره��ا".  وي�سف اأب��و علي الو�سع باأنه "م��زٍر، واملعاناة يف 
اأ�سده��ا"، وع��اد ليعر عن امتعا�س��ه بالقول "مل نتل��ق من دائرة 
االإ�سال��ة �سوى الوعود". اأبو علي مبظهره الب�سيط واأ�سلوبه العفوي 
اخل��ايل م��ن املجاملة، خل���س م�سكل��ة االأهايل يف تل��ك املناطق 
الراغب��ة بح��ل يخل�سها من حمن��ة انقطاع املاء يف ظ��ل ارتفاع 
�سديد بدرجات احلرارة.  وبخ�سو�س ماء ال�رصب، اأو�سح اأبو علي، 
اأنه��م "يلج��اأون اىل ���رصاء قناين املي��اه بكميات كب��رية، لكونها 
معقمة وميكن الوثوق بها".  يتعني على م�ستخدمي االآبار، بح�سب 
متخ�س�س��ني، اأخذ ع��دة اأمور بع��ني االعتبار، منها ن��وع البئر اأو 
الغر�س من حفره، مع مراعاة نوع الطبقة احلاوية للماء والتقرير 
اجليولوج��ي للمنطقة التي يحفر فيه��ا.  وفق ذلك يقول املهند�س 
التقن��ي كرمي �س��امل ، اإن "املياه اجلوفي��ة امل�ستخرجة من االآبار، 
يج��ب اأن تخ�سع للفح�س واملعاجلة الالزم��ة للتعقيم والتخل�س 
م��ن امل��واد غري املرغ��وب فيه��ا، مث��ل املع��ادن امل�سبب��ة لع�رص 
اله�س��م".  ويو�س��ح �س��امل، اأن "املي��اه اجلوفية غالب��ا ما تتطلب 
معاجل��ة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف، تختلف 
كث��رياً عن املعاجلة التقليدية ملياه االأنهار واالآبار النقية"، الفتًا 
النظر اىل اأن "ا�ستخدامها املبا�رص اأمر ال ُين�سح به جتنبًا لالأ�سواأ".   

وكانت اأمانة بغداد اأعلنت اإ�سالح اأنبوب املاء الرئي�سي الذي 
يغذي املناطق الواقعة �سمن قاطع بلدية الر�سيد 

وجزء من مناط��ق بلدية الدورة بعد 
للك���رص. وقالت  تعر�سه 

ن��ة  ما الأ ا

يف بي��ان اآن��ذاك، اإن "اأمين��ة بغداد ذكرى علو���س اأ�رصفت ميدانيًا 
عل��ى اأعمال اإ�سالح اأنبوب امل��اء الرئي�سي بقطر )400( ملم التي 
با���رصت تنفيذها املالكات الهند�سية والفنية يف دائرة ماء بغداد 
�سمن حملة )٨49( بعد تعر�سه للك�رص نتيجة �سغط املاء الكبري، 
م��ا �سبب قطع املاء عن اخلزان الرئي�سي املغذي للمناطق الواقعة 
�سم��ن قاط��ع بلدي��ة الر�سيد وج��زء من مناط��ق بلدية ال��دورة". 
واأ�سافت، اأن "اأمانة بغداد يف الوقت الذي تعتذر فيه اىل مواطني 
تل��ك املناطق توؤك��د ا�ستنفار جهوده��ا الإكمال اإ�س��الح االأنبوب 
خ��الل ال�ساعات القليلة املقبلة واإعادة �س��خ املاء ب�سكل طبيعي 

اىل ال�سبكة".
وطالب��ت اأمانة بغداد اأه��ايل العا�سمة ب�"�رصورة تر�سيد وتقنني 
ا�ستعم��ال امل��اء ال�س��ايف وفق��ًا للحاج��ة الفعلية وجتن��ب هدره 
الأغرا�س �سقي احلدائق املنزلية وغ�سل ال�سيارات وال�سوارع وعدم 

التج��اوز على ال�سب��كات واخلطوط الرئي�س��ة الناقلة 
للماء وجتنب التالعب باأقفال املاء".
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م��ن  القيا�س��ي  "برن��ت"  خ��ام  و�س��ع 
لريتف��ع  تعام��الت  خ��الل  مكا�سب��ه 
بنح��و %4، متج��اوزاً حاج��ز ال��� 59 
دوالراً، مع تفاوؤل امل�ستثمرين بالتزام 
املنتجني بتخفي���س االإنتاج. وبحلول 
ال�ساعة 9:34 م�ساًء بتوقيت جرينت�س 
�سعد �سعر العقود االآجلة خلام "برنت" 
م�سج��اًل   3.9% بن�سب��ة  القيا�س��ي 
م�ست��وى 59.13 دوالر للرمي��ل، عند 

اأعلى م�ستوى منذ يوليو 2015.

تعامالت  ت�سوية  عند  الذهب  �سعد 
وي��رت��ف��ع  دوالراً،   14 ليح�سد 
 1300 عند  م�ستوى  اأع��ل��ى  اىل 
ال�سمالية  كوريا  تهديد  مع  دوالر، 
وارتفع  اأمريكية.  طائرات  باإ�سقاط 
للمعدن  االآج���ل���ة  ال��ع��ق��ود  ���س��ع��ر 
عند   1.1% ب��ن�����س��ب��ة  االأ���س��ف��ر 
لالأوقية،  دوالر   1311.5 م�ستوى 
 15 منذ  م�ستوى  اأع��ل��ى  م�سجاًل 
وزير  ت�رصيحات  ودعمت  �سبتمر. 
"ري  ال�سمايل  الكوري  اخلارجية 
النفي�س،  املعدن  اأ�سعار  هو"  يوجن 
الرئي�س  ت��ه��دي��دات  اأن  اأك��د  حيث 
االأمريكي "دونالد ترامب" االأخرية 
متثل "اإعالن حرب" على بالده، ما 
يف  االآ�سيوية  للدولة  احلق  يعطي 
يف  االأمريكية  الطائرات  "اإ�سقاط 

اأي وقت".

ت�سوية  عند  مكا�سبه  النفط  و�سع 
"ناميك�س"  خ��ام  لي�سعد  تعامالت 
م�سجاًل  دوالراً،   52 م�ستوى  اأعلى 

اأكر اإغالق يف اأكرث من 5 اأ�سهر.
"ناميك�س"  خام  عقود  �سعر  وارتفع 
اإىل   3.1% بن�سبة  نوفمر  ت�سليم 
حمققًا  للرميل،  دوالر   52.22
اأبريل املا�سي.   18 اأعلى اإغالق منذ 
بتوقيت  م�����س��اًء   7:49 وب��ح��ل��ول 
االآجلة  العقود  �سعر  زاد  جرينت�س 
خلام "برنت" القيا�سي بن�سبة 3.7% 

عند م�ستوى 58.98 دوالر للرميل.

شحة المياه في مناطق بغداد.. حكاية حروفها األولى العطش والفساد

خبراء: االقتصــاد الوطني تعرقله اإلجراءات وضرورة ملحة لتشريع قوانين جديدة

 الو�صع االقت�صادي يف العراق 
واالتهامات للدول امل�صتفيدة من 
ذلك الو�صع جتعلنا اأمام اأ�صئلة 

البد من و�صع اأجوبة لها ت�صتطيع 
اإخراج البالد من هذه االأزمة التي 

تكاد ان تعطل كل �صيء فيها يف 
الوقت الذي تخو�ض معركة �صر�صة 

مع عدو يلب�ض اأ�صكاال واأنواعا، 
ومنها اجلانب االقت�صادي وقبل ان 

نتهم اأحدا مبا و�صلنا اليه اقت�صاديا 
علينا ان نعيد ح�صاباتنا لكل ما 

قدمناه وما فعلناه نحن كموؤ�ص�صات 
تتحمل م�صوؤولية امللف االقت�صادي، 

وهل كنا جادين وحقيقيني يف 
ا�صتثمار طاقة و�صخامة و�صعنا 

املايل ام اأهدرنا االأموال بنحو 
مبالغ فيه يف جوانب ال قيمة لها يف 

احل�صابات االقت�صادية الرئي�صية 
التي تعتمدها البلدان.

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


