
ولفت املجل�س النظر اإىل انه "يف حال عدم تقدم 
اي �رشكيية ال�ستثميياره خالل ت�سعيين يوما ُيحل 
جمل�ييس االإدارة ويعيين مدييير تنفيييذي من قبل 
املجل�ييس وي�سوت عليييه الإدارة املطييار". ونظم 
عدد كبري من جتار و�ساغة الذهب جتمعا كبريا 
يف ال�سييوق الكبييري مطالبن احلكوميية املركزية 
بحييل م�سكلتهم، بعد اأن منيوا بخ�سائر كبرية من 
جييراء توقف ا�سترياد الذهب عيير مطاري اربيل 
وال�سليمانية. وقال احد جتار الذهب عالء النجم، 
"النجييف ت�ييرشرت  اإن   ، يف ت�رشيييح �سحفييي 
كثييريا بعد غلق مطاري اربيييل وال�سليمانية بعد 
ايقيياف الرحالت وهذا التوقييف اأدى اإىل خ�سارة 
املحافظيية اكيير ميين خم�سيية مالييين دوالر". 
وا�سيياف اأن "جتييار النجييف يطالبييون رئي�ييس 
الييوزراء بالتدخييل حلييل م�سكليية جميييع جتييار 
الذهييب يف العراق وفتح مطارات بغداد والنجف 
والب�ييرشة اأمام حركة اال�ستييرياد والت�سدير بعد 
اأن كان الذهييب يدخل عر مطييار اأربيل". واأ�سار 
اإىل اأن "جتييار النجف لديهم موافقات لال�سترياد 
ودبييي  ا�سطنبييول  يف  ومكاتييب  والت�سدييير 
ويطالبييون بحييل م�سكلتهييم النهييم يتعر�سييون 
االن للخ�سييارة ويف حال ا�ستميير الو�سع احلايل 
ميين دون و�سع قوانن حلل م�سكلتهم �سيلجاأون 
اىل اإعييالن االإ�ييرشاب العييام ويغلقييون جميييع 
حمالهييم". وختييم قوله "اإننييا ناأمييل اأن ت�ستفيد 
احلكومة من االأمييوال التي تدرها جباية ادخال 
الذهييب اىل العييراق واال�ستفييادة منهييا يف دعم 
حمافظيية النجييف والبلييد". ويف حيين ال تييزال 
الرحييالت اجلوييية الداخلييية واخلارجييية تعاين 
امل�سيياكل، يف م�سهييد حت�ّسيين قليييال، عّمييا حييل 
بقطيياع النقل اجلوي ميين انهيار، منييذ احل�سار 
االقت�سييادي يف ت�سعينات القرن املا�سي، الذي 
فر�ييس ح�ييرشا نهائيييا يف وقتهييا علييى حركة 
الطريان انتهى بت�سيري اخلطوط اجلوية العراقية 
يف 27 �سبيياط/ فراييير 2013 اأوىل رحالتهييا 
املبا�ييرشة اإىل خارج البالد بعد قطيعة ربع قرن 
منييذ غزو الكويت عييام 1990. ويبدو العراقيون 
كاأنهييم ي�سعييون للحاق بركب التطييور يف قطاع 
النقل العاملييي، عر الرتكيز على بناء املطارات 

فقييط، اىل احلييد الييذي اأن�سيياأت فيييه كل مدينيية، 
مطييارا بينما تخطييط االأخرى لذلييك. فبعد العام 
2003 وهييو العام الذي �سقييط فيه نظام �سدام، 
وبداييية االنفتاح علييى العامل وانتهيياء احل�سار 
االقت�سييادي واجلوي، افُتتح مطار اأربيل الدويل 
يف اإقليييم كرد�ستان عييام 2005. كما افُتتح يف 
ال�سليمانية وهي من مدن االإقليم اأي�سا مطارها 
يف 2005، وبهييذا يكييون لييكل املييدن الكييرى 
الثالث يف االإقليم مطييار، بافتتاح مطار دهوك 
عام 2012. واىل اجلنييوب حيث مدينة النجف، 
فقد افتتح مطارها يف عام 2008، ويف املدينة 
املجيياورة لها وهي النا�رشية، افتتح مطار ذي 
قييار املييدين وبييداأت يف 6 اآذار/مار�ييس 2017 
رحييالت اأ�سبوعييية منه اىل مطار بغييداد الدويل. 
وازداد عييدد املطييارات بو�سييع حجيير اال�سا�ييس 
مل�رشوع مطار كربالء الدويل يف كربالء )و�سط( 
يف كانييون الثيياين 2017. كمييا وّقعت احلكومة 
بابييل )و�سييط(، يف 26  املحلييية يف حمافظيية 
اآذار/مار�ييس 2016 مذكييرة تفاهييم مييع احدى 
ال�ييرشكات الفرن�سييية الإن�سيياء مطييار دويل. ويف 
ني�سان/ابريييل 06 2017، ُو�سع حجر االأ�سا�س 
اإن�ساء مطار الكوت املدين، ويف 12 اآذار/مار�س 

2017 اكييدت وزارة النقييل عزمهييا على حتويل 
مطييار الديوانييية الع�سكييري )جنييوب( اىل مطار 
مييدين. وهذا الت�سابق بيين املدن على املطارات، 
يك�سفييه ت�رشيييح املتحييدث با�سييم وزارة النقل، 
ليث الربيعييي للمونيتور، موؤكدا " ان "املطارات 
تعييزز قطيياع النقييل، واال�ستثمييار، وال�سياحة". 
وك�سييف الربيعي عيين ان "العراق وقييع عقدا مع 
�رشكيية بوينغ ل�ييرشاء 45 طائرة، يف حن ميتلك 
حاليا 35 طائييرة". وتابع "�سوف يت�سلم العراق 
الطائرة االأوىل مبوجييب العقد يف نهاية اأبريل/
ني�سييان". ومعاجلة هييذا اخللييل يف التوازن بن 
اأعييداد الطائييرات واملطييارات، يوؤكييده املتحدث 
با�سييم وزارة النقييل، ليييث الربيعييي يف حديثييه 
للمونيتييور، "عيين طريييق اخت�سار عييدد رحالت 
اال�سطييول اجلوي الداخلييية واخلارجية، وهو ما 
حا�سل اليوم، واللجييوء اىل ا�ستئجار الطائرات، 
وهو مييا تلجاأ اليييه الدولة اأحيانييا، ل�سد النق�س 
على الرغم من  كلفه الباه�سة، اإ�سافة اىل الغلق 
املوؤقييت للمطييارات يف املييدن وحتوييير بع�سها 
لكييي يالئييم االأغرا�ييس اجلديييدة مثييل اخلييزن، 
واملهام الع�سكرية االأخرى". كما ان احلل االأكر 
جناعة وفييق الربيعي هييو "يف ت�سجيع �رشكات 

الطييريان االأخرى علييى القييدوم اىل العراق، عر 
اقناعهييا بزيييادة اعييداد رحالتهييا اجلوييية اىل 
مييدن العييراق ال�سيمييا  املقد�سيية منهييا ، عندئييذ 
ميكيين ا�ستثمييار  مطييارات املييدن، وجعلها ذات 
مييردود مايل". كما يك�سف ع�سو جلنة اخلدمات 
الرملانية، جمعة ديييوان، يف حديثه للمونيتور 
�سببا اآخيير الزدياد اأعداد املطييارات بهذا ال�سكل 
الالفييت للنظر وهو "حر�ييس احلكومات املحلية 
كدعاييية  االرجتالييية،  امل�ساريييع  هييذه  علييى 
انتخابييية، كمييا انهييا م�ساريييع فا�سييدة لغر�س 
جني االأمييوال". غري ان ازدييياد اأعداد املطارات 
بهييذا ال�سكل، "غري �رشوري" وفق جمعة ديوان، 
، فيقييول: "هذه االعداد الكثرية من املطارات، ال 
جدوى منها، مع امتالك العراق هذا العدد القليل 
من الطائرات اإ�سافة اىل غياب �رشكات الطريان 
العاملية عن البالد، فحتى مطار بغداد الدويل ال 
ي�ستقبييل اال طائرات دول حمييدودة وقليلة". بل 
ان ديوان يعّد "حر�ييس احلكومات املحلية على 
هذه امل�ساريع االرجتالية، دعاية انتخابية، كما 
انهييا م�ساريع فا�سدة حيييث خ�س�ست الكثري من 
االأمييوال للبنى التحتية يف تلك املحافظات، من 

دون اإقامة م�سايع جدية".

    
 

اإطالق حرية الكتابة على اجلدران، واإمكانية تدوين كل �سيء 
وعر�سييه بحرييية يف االأماكيين العامة، لي�ييس الكتابة وحدها، 
واإمنييا ال�سييور والبو�ستييات والالفتييات والر�سوم ومييا �سابه، 
هييذه املوجييات املتالحقيية من الكتابييات والر�سييوم وال�سور 
واالألفيياظ العجيبيية الغريبة، كلها حدثت بعييد 2003، بعد اأن 
كان ال�سييارع وجميع االأماكيين العامة حكرا على �سور رئي�س 
النظييام ال�سابق، يف ظاهرة متلييق عجيبة دّلت يف وقتها على 
تاأليه �سخ�س الرئي�س وتعظيمه يف اإ�سارة اىل املنهج القمعي 

املتزمت يف التعامل مع ال�سعب اأو مع الراأي االآخر.
 اليييوم اختلف االأميير، مل يعد اأحد يخ�سى احلكوميية اأو �سواها، 
فراحييت النا�س تن�رش ما يحلو لهييا وما يعر عنها ويرّوج لها 
يف اجلدران وال�سوارع والبنايات واحلدائق، اأما عندما تقرتب 
االنتخابييات النيابييية او جمال�ييس املحافظات، فيياإن التلوث 
ي يبلغ اأق�سييى مداه مع الفو�سييى يف الن�رش، فت�ساب  الب�ييرشرَ
العيين بالت�سييوه، وينعك�ييس هذا علييى الذوق الفييردي والعام، 
ويتييم ت�سويه املييدن و�سوارعهييا وحدائقهييا واأماكنها العامة 
ي، الذي ميكن و�سفه باأنه اإطالق  مبا ي�سمى بالتلوث الب�ييرشرَ
العنان للنا�س يف كتابة كل ما يرغبون ويف اأي مكان متاح، 
حتييى لييو كانت هذه الكتابييات خمالفة للييذوق العام او حتى 
التقاليد وما �سابه، اأما احلديث عن عر�س ال�سور واملل�سقات 
فحّدث وال حرج، فهنالك العجائب والغرائب يف هذه ال�سور.

 واالأميير الالفييت لالنتباه يف هذه املوجة ميين االإ�ساءة للذوق 
العييام، غياب التييزام النا�س بالعييرف اأو الييذوق اأو ال�سوابط، 
ف�سييال عن غياب الت�رشيعات التي تنظم طريقة عر�س ال�سور 
والكتابييات يف االأماكن العامة، واإذا مت و�سع بع�س القرارات 
والت�رشيعييات والقوانن، فاإن تطبيقها اأمييا يكون معدوما اأو 
�سعيفييا كمييا هي احلال مييع تطبيق القوانن ب�سييورة عامة، 
حيييث تواجه احلياة العامة للعراقين �سعفا كبريا يف تطبيق 
القانييون على حركة واأن�سطة النا�س املختلفة، وقد تكون هذه 
الظاهييرة ردة فعل للنا�ييس للتعبري عن تطلعاتهييم واأفكارهم 
واآرائهم بعد مراحل الكبت والقمع، باالإ�سافة اىل اأنها طريقة 
للرتويج والت�سويق و�سوى ذلك من االأمور التجارية والربحية 
وغريها. يف مدن العامل الكرى اأو املتو�سطة وحتى ال�سغرى 

هنالييك مييا ي�سبييه ال�سبيياق فيما بينهييا لكي 
االأكيير  املدينيية  ت�سبييح 

ال  جما

وجذبا لل�سياحة وراحة للب�رش، على عك�س ما يدور يف املدن 
العراقية حتى اأن بغداد ح�سلت اأكر من �سنة على مرتبة اأ�سواأ 
املييدن يف النظافة والعي�س، ويدخل التلوث الب�رشي اأحد اأهم 
االأ�سبيياب التي جعلييت من بغداد العا�سميية االأ�سواأ، ومل يحرك 
اأحد �ساكنا، ال ال�سعب، وال النخب، وال احلكومة، اجلميع يتلقى 

مثل هذه االأخبار وكاأنها ال تعنيه من قريب اأو بعيد.
حملنا هذه الهموم اىل من يتعامل معها بح�سا�سية وانزعاج، 
اأو يفرترَ�ييس اأن يكييون اإح�سا�سييه هكييذا، فاملواطيين هييو اأول 
امل�سوؤوليين ويجييب اأن يكييون اأول ال�ساعيين اىل البحييث عيين 
العييالج احلييازم للق�سيياء علييى فو�سييى الكتابيية الع�سوائييية 
وال�سييور واملل�سقييات والالفتات ال�سوئييية اأو �سواها، ولدينا 
امل�سييوؤول يف البلدييية اأو الدوائر اخلدمييية والبحث عن العامل 
النف�سييي واإمكانييية املعاجلة يف هييذا امل�سمييار، كان �سوؤالنا 
االأول لرجل كبري يف ال�سن، ح�سن املظهر، اأنيق، وهو احلاج اأبو 
ح�سيين من مدينة الكاظمية املقد�سيية، �ساألناه عما تراه عيناه 
ميين �سور وكتابييات وهل ميكيين مقارنة اليييوم باالأم�س بن 
جماليييات املدينة واأماكنها العامة فقال:  بن االأم�س واليوم 
م�سافيية بحجييم ما بيين االأر�ييس وال�سميياء، ثم �سمييت احلاج 
متطلعييا بعينيه اىل ال�سييور والكتابات الع�سوائييية، واأ�ساف، 
النا�س فقدوا ال�سعور باجلمال، ما عاد يهمهم املنظر اجلميل، 
كل همومهم االموال وكيف يح�سلون عليها، فين�رشون كل ما 
يريدون بييال ذوق، لي�س الباعة واأ�سحيياب االأ�سواق واملتاجر 
وحمييال احلالقيية والتجميييل وحدهييم، فال�سيا�سيييون اأي�سييا 
دمييروا املييدن مبن�سوراتهييم، و�سورهييم واأرقييام ت�سل�سالتهم 
وبراجمهييم وانتماءاتهييم، وامل�سكلة اأن عر�س هييذه ال�سور ال 
يتييم ح�سب ال�سوابييط التي تعلنها مفو�سييية االنتخابات كما 
اأن تطبيييق العقوبييات معييدوم، كمييا اأن هنالييك م�سكلة اأخرى 
هييي اأن هذه املل�سقييات تبقييى يف ال�سارع �سنييوات متتالية، 
وال�سحيييح اأن يتييم توجيييه النا�ييس باأهمية جماليييات املدن 
وال�سوارع واحلدائق، واأن نتعلم من البلدان االأخرى التي تلجاأ 
اىل اأحييدث الو�سائييل والطرق لكي تقدم مدنهييا باأجمل احللل. 

ميين ناحيتييه يرى الطبيييب �سامل خريي خلييال يف تقدمي 
ال�سوارع واالهتمام بها، ويقول اأنها 

ثقافة �سعب، فهو 

يتهم اجلميييع بالتق�سري ولي�س احلكومة فقييط او امل�سوؤولن، 
فال�سخ�ييس ينبغييي اأن يكييون اكيير حر�سا علييى مدينته مثل 
حر�سييه على نظافة بيتييه وغرفته اخلا�سيية، ومتى ما و�سل 
�سعييور االأ�سخا�ييس اىل اأن نظافة املدن مثييل نظافة االأماكن 
اخلا�سيية عنييد ذاك ت�سييود ثقافيية النظافة والييذوق العام بن 
اجلميييع، و�سيئييا ف�سيئييا ترتقييي املييدن العراقييية وخا�سيية 
العا�سميية التييي يجب اأن ت�ساهييي اأف�سل مييدن العامل جماال 
ب�سبييب تاريخ هذه املدينة وانتمائهييا اىل العلم واملدنية منذ 
مئييات ال�سنن. املوظف يف اإحدى الدوائر اخلدمية عبد الكرمي 
الفتييالوي ال يتمل�ييس ميين امل�سوؤولييية، فهو يوؤكييد اأننا نعاين 
نق�سييًا يف اخلييرة واالإدارة واالإمكانييات املالييية خ�سو�سييا 
بعييد موجة التق�سف، ولكيين ال تتحمل الدوائر اخلدمية وحدها 
ي الهائلة التي اأ�سابت االأماكن العامة  نتائج التلوث الب�ييرشرَ
وخا�سيية ال�ساحات وال�سوارع وحتييى احلدائق العامة، فهناك 
نواق�س كبرية يرتكبهييا املواطن، فهو ال يعرتف بامل�سوؤولية 
وال يهتم بالذوق وال تعنيه جماليات املدينة من اأي نوع كان، 
وبع�سهم عندما تعاتبه على رمي االأو�ساخ يف ال�سوارع ي�سخر 
منك، وال يرى م�سكلة يف االألفاظ الغريبة التي ت�سوه اجلدران، 
وبع�سهييم يقييول )خلييو العييامل تتنف�ييس احلرييية بعييد القمع(، 
وهييو يعنييي عدم االعرتا�ييس على عر�ييس ال�سييور ال�سخ�سية 
ومييا �سابه. وهكييذا يبدو االأمر من وجهة نظيير علم النف�س، اأن 
هييذه الظاهرة تاأتييي كتعبري عن التوق للحرييية بعد احلرمان 
منها، ولكن هناك من يقول اأن احلرية ال تعني تدمري اجلمال 
واإ�ساعيية الفو�سى يف املدن، فاأنت حر ولكن باحلدود التي ال 
ت�سيييء اىل الذوق العييام، وال تلحق ال�ييرشر باأب�سار االآخرين 
واأذواقهييم، فاحلدائييق وال�سوارع العامة ملييك عام ولي�س ملك 
خا�س حتييى تفعل بها ما ت�ساء، فتكون عن�رشاً ي�ساعف من 
ظاهييرة التلييوث الب�رشي التي يجييب اأن نتعيياون جميعا من 

اأجييل الق�سيياء عليها من حيييث التنظيم والعمل 
اجلماعي الر�سمي واملدين. 
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البور�سيية  تييداوالت  انخف�سييت 
العراقييية، خييالل االأ�سبييوع املا�سي 
بن�سبيية ٪78.89 ب�سبب عدم عقدها 
عطليية  اعييالن  بعييد  واحييدة  جل�سيية 
ر�سمييية ميين احلكومة.وذكيير مدييير 
البور�سيية طييه اأحمييد عبييد ال�سييالم 
يف بيييان �سحفييي اإن "عييدد اال�سهم 
املتداوليية لالأ�سبييوع املا�سييي بلييغ 
ملييياري �سهم مقابل 13 مليار �سهم 
لالأ�سبوع الذي قبله منخف�سا بن�سبة 
)%78.89(، اما قيميية تلك اال�سهم 
املتداوليية فقييد بلغييت مليييار دينار 
مقابييل 12 مليييار دينييار لالأ�سبوع 
الييذي قبلييه لتنخف�س هييي االخرى 
اأن  )%85.16(".واو�سييح  بن�سبيية 
"عييدد ال�سفقييات املنفييذة لالأ�سبوع 
�سفقيية   )1053( بلييغ  املا�سييي 
مقابييل )1075( �سفقيية لالأ�سبييوع 

الذي قبله".

 قاد �سهم �رشكة املقاوالت دريك 
يف  ال�سعود  مييوجيية  �سكل،  اآنيييد 
بور�سة دبي ، بينما ا�ستمر هبوط 
بور�سة قطر، التي �سجلت م�ستوًى 
منخف�سًا جديداً يف خم�سة اأ�سهر.

 ،%  0.3 دبييي  مييوؤ�ييرش  وارتييفييع 
�سكل،  اند  دريك  �سهم  بعد �سعود 
% اإىل   6.4 االأحد،  االأكر تداواًل 
اأ�سعاره منذ  اأعلى  1.82 درهمًا، 

ني�سان
منذ  بقوة  ارتييفييع  ال�سهم  وكييان 
من  ال�رشكة  انتهاء  بعد  االأربعاء 
املال،  راأ�س  هيكلة  الإعادة  خطة 
لال�ستثمار  تبارك  ح�سول  ت�سمل 
جديد. �سهم  مليون   500 على 
كابيتال  �ييسييعيياع  �ييسييهييم  وقييفييز 
%6.5 و�سط تعامالت قوية، غري 

معتادة.
ويف اأبوظبي ارتفع �سهم �سوداتل 
حد  اأق�سى   ،15% لالت�ساالت 
 0.69 اإىل  بييه،  م�سموح  يومي 
تييعييامييالت قوية  درهييمييًا و�ييسييط 
املتحدة  الواليات  رفعت  اأن  بعد 
على  املييفييرو�ييسيية  الييعييقييوبييات 

ال�سودان منذ 20 عامًا، اجلمعة.

التلوث البصري في العراق.. أرقام مقلقة وآثار مخيفة وغياب لإلجراءات الرقابية

النجف تعرض مطارها على االستثمار وخسائر بماليين الدوالرات جراء غلق مطاري كردستان

�أعلن جمل�س حمافظة 
�لنجف، عر�س مطار 

�لنجف لال�ستثمار وحل 
جمل�س �إد�رته خالل 90 

يوما. وقال رئي�س جمل�س 
�ملحافظة خ�سري �جلبوري، 

�إن "جمل�س �ملحافظة 
وكخطوة �أوىل لرفع �سطوة 

�لأحز�ب عنه قرر حل 
جمل�س �إد�رته خالل مدة 

ت�سعني يوما و�إحالته على 
�ل�ستثمار مقابل 10% 

لل�سركة �مل�ستثمرة و90% 
للمحافظة".

بغداد- متابعة

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
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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


