
بغداد _حممد ه�شام
هن��اك معان��اة كث��رة يف ق�ش�شه��م امل�ؤمل��ة م��ن 
حلظ��ة خروجهم م��ن بي�تهم حتى حلظ��ة ع�دتهم، 
واملخاط��ر  امل���ت  م�شاه��د  رافقته��ا  رحل��ة  يف 
و�ش���اًل اىل معان��اة اك��ر، فالنازح���ن العائدون 
اىل حمافظاته��م  يعي�ش���ن الي�م ظروف��ًا غاية يف 
التعقي��د م��ن فق��دان الرعاي��ة ال�شحي��ة واخلدمات 
اال�شا�شي��ة وفر���ص العم��ل وم��ا �شاب��ه،  وم�ش��اكل 
النازح���ن العائ��دون اإىل مدنهم املح��ررة يف عدد 
م��ن مناط��ق و�شط وغ��رب العراق منه��ا العي�ص يف 
حياة بدائية، ب�شب��ب الدمار الكبر الذي حلق البنى 
التحتي��ة ومنظ�م��ات امل��اء والكهرب��اء واملدار�ص 
ودوائر وم�ؤ�ش�شات الدولة واالأحياء ال�شكنية نتيجة 
العملي��ات الع�شكري��ة. وم��ع احلم��الت االإعالمي��ة 
الت��ي تطلقها ال�شلط��ات احلك�مية حل��ّث النازحني 
عل��ى الع�دة اإىل مناطقهم الت��ي ا�شتعادتها الق�ات 

العراقي��ة، ويتخ�ف النازح�ن م��ن الع�دة حتى ال 
ي�اجه���ا م�شر م��ن �شبقهم يف تكري��ت والرمادي 
مم��ن ع��ادوا و�شدم�ا ب�ش��ّح اخلدمات وقل��ة امل�اد 
الغذائي��ة وتره��ل االأمن وت�ق��ف االأعم��ال. ويق�ل 
بحاج��ة  مازال��ت  املح��ررة  امل��دن  اإّن  نا�شط���ن، 
لكثر من العمل الإع��ادة بنائها وتاأهيلها وخا�شة 
االأحي��اء ال�شكني��ة املدم��رة. وذكرت تقاري��ر اأّن ما 
ب��ني 80 و100 األف من��زل ووح��دة �شكنية دّمرت 
بالكام��ل يف االأنب��ار وكرك���ك وتكري��ت وبيج��ي 
ودياىل وحزام بغ��داد، نتيجة العملي��ات الع�شكرية 
واالإرهابية. هذا م��ا ي�شر اإليه املهند�ص عالء جر، 
قائ��اًل اإّن "ه��ذه التقدي��رات االأولي��ة تعن��ي مبال��غ 
هائل��ة الإعادة االإعم��ار، بهدف ت�ف��ر �شكن مالئم 
للنازح��ني ل��دى ع�دته��م اإىل مدنه��م املح��ررة".  
وي�شي��ف ع��الء" اأّن "التقدي��رات االأولي��ة للمبال��غ 
الالزم��ة الإع��ادة االإعمار قد ت�ش��ل اإىل نح� خم�شة 

ملي��ارات دوالر اأمرك��ي اإذا علمن��ا اأّن كلف��ة اإعادة 
بن��اء اأ�شغ��ر وح��دة �شكني��ة ال تقّل ع��ن 60 ملي�ن 
دينار عراقي )اأكرث من 51 األف دوالر(. وهذا املبلغ 
ميّثل احلّد االأدنى من تكلفة البناء، ما عدا اخلدمات 
االأخ��رى". ويتاب��ع: "اإذا اأ�شفن��ا خدم��ات اإي�ش��ال 
اإىل  ال�ش���ارع املدّم��رة  امل��اء والكهرب��اء وتبلي��ط 
ترميم واإع��ادة اإعمار املنازل وال�ح��دات ال�شكنية، 
ف��اإّن املبلغ �ش���ف يتزايد باأ�شعاف م��ن دون �شّك، 
يف ظ��ل االأزم��ة االقت�شادية اخلانق��ة التي متّر بها 
البالد، االأم��ر الذي يتطلب تدخاًل دولي��ًا للم�شاعدة 
يف بنائه��ا". وي��شح النا�شط املدين، اح�شان زياد، 
اأن” مدينت��ي تكريت والرمادي والفل�جة عاد اإليها 
نح��� ن�شف اأهلها النازح��ني، فيها رف�ص االآخرون 
الع���دة ب�شب��ب الدمار الكب��ر الذي حل��ق منازلهم 
وع��دم وج���د بدائ��ل لل�شك��ن و�شيط��رة امللي�شيات 
امل�شلح��ة والع�شائري��ة على تلك امل��دن”. يرى اأن” 
هن��اك حماولة الإعادة النازح��ني اإىل تلك املناطق 
عل��ى الرغ��م من عدم اإكم��ال اال�شتع��دادات الالزمة 
لذلك متهي��داً ال�شتخدامهم ك�رق��ة انتخابية رابحة 
يف االنتخابات املقبلة لعام 2017، ما جعل اأغلب 
النازح��ني ي��رددون يف الع�دة، فيم��ا هاجر ق�شم 
كب��ر منهم الب��الد” وتع��د تكريت مرك��ز حمافظة 
�شالح_الدي��ن )187 كلم �شم��ال العا�شمة بغداد( 
اإح��دى امل��دن الرئي�شي��ة الت��ي ا�شتعادته��ا الق�ات 
العراقي��ة، من��ذ ع��ام ون�شف الع��ام، ع��اد اإليها ما 
يق��رب م��ن 55 يف املائ��ة م��ن النازح��ني، فيم��ا 
هاج��ر ق�ش��م اآخ��ر منه��م الب��الد ورف���ص الباق���ن 
الع�دة. ونزح معتز قي���ص )45 عامًا( باأ�رسته من 
تكري��ت بعد �شيط��رة تنظيم “داع���ص” على املدينة 
يف ي�ني���/ حزي��ران 2014، وت�ج��ه نح��� اإقلي��م 
كرد�شتان �شم��ال البالد. ورف�ص الع�دة اإىل تكريت 
بع��د ع�دة النازحني اإليها، وهاجر اإىل تركيا مبينًا 
اأن ان املدين��ة ال تت�ف��ر فيه��ا اب�ش��ط �شب��ل العي�ص 
، ف�ش��اًل عن اأن من��زيل مدمر ولي���ص يل بديل �شكن 
اآخر فلم��اذا اأع�د؟”. و حتدثت النازحة )ام عبداهلل( 
ع��ن نف�شها، نحن فقدنا االأم��ل بالع�دة اىل بي�تنا، 
وحتطم��ت حياتن��ا واحالمن��ا عندما راين��ا منزلنا 
مدم��رة جراء العمليات الع�شكري��ة، ومع اأننا نعي�ص 
الي���م يف م��كان اآم��ن ، لكن االن�ش��ان مل يخلقه اهلل 
تع��اىل لكي ي��اأكل وينام فقط، لذل��ك اق�ل حتطمت 
حياتن��ا، وا�ش��ارت ام عب��داهلل " بع�شه��م يق�ل لنا 
باأنن��ا مل ندافع ع��ن مدينتنا ولكن ه��ذا الكالم غر 
�شحي��ح، ب��ل كن��ا نداف��ع عنه��ا قب��ل ان ، فخرجنا 
م��ن مناطقن��ا مكره��ني حفاظا عل��ى ارواحنا فقط 
وتركن��ا كل م��ا منل��ك خلفن��ا. ال يختل��ف االأمر عن 
مدينة الرم��ادي مركز حمافظة االأنب��ار)110 كلم 
غ��رب العا�شم��ة بغداد( والت��ي ا�شتعادته��ا الق�ات 
العراقي��ة ، وعل��ى الرغ��م م��ن احلم��الت االإعالمية 
مل�ش���ؤويل املدينة لت�شجيع االأه��ايل على الع�دة مل 

يع��د اإليه��ا اأكرث م��ن 45 يف املائة م��ن النازحني. 
ويق�ل اأهايل الرمادي العائدون، اإّن املدينة مدمرة 
ب�ش��كل �شب��ه كام��ل واخلدم��ات �شحيح��ة م��ن ماء 
وكهرب��اء وات�ش��االت، ومازال��ت العب���ات النا�شفة 
واالألغ��ام تفت��ك باالأه��ايل ب��ني احل��ني واالآخر، ما 
ال ي�شج��ع النازح��ني عل��ى الع���دة. كما يق���ل ن�ر 
الدين حممد )35 عام��ًا( من اأهايل الرمادي، الفتًا 
اإىل اأن” ع��دة اأ�شب��اب متن��ع كث��راً م��ن النازح��ني 
م��ن الع���دة، اوله��ا ك��رثة ال�شيط��رات يف الطري��ق 
الع�شائ��ر  �شح���ات  وت�شل��ح  للمحافظ��ة،  الراب��ط 
الذي��ن انتف�ش���ا �ش��د )داع���ص(، ف�شاًل ع��ن الدمار 
الكبر ال��ذي يلف املدينة م��ن كل جانب والعب�ات 
النا�شف��ة واالألغ��ام الت��ي مازالت تفت��ك باملدنيني 
وعنا���رس االأم��ن”. وي�ش��ر اإىل اأن” اخلدم��ات هي 
االأخ��رى ت��راوح مكانه��ا، فالكهرب��اء ال�طنية غر 
مت�فرة واالأه��ايل يعتمدون على امل�لدات املنزلية 

واالأهلي��ة، وامل��اء �شحيح واالأعم��ال مت�قفة ب�شكل 
�شب��ه كام��ل يف املدين��ة . ومع اإعالن ع���دة اأهايل 
الفل�ج��ة اإليها بعد ا�شتعادته��ا من الق�ات العراقية 
، مل يكن عدد االأ���رس العائدة اإىل املدينة كما يطمح 
امل�ش�ؤول�ن،. النا�شط امليداين، مهيمن ا�شعد ، اأ�شباب 
امتن��اع النازحني من الع���دة اإىل املدينة مبينًا اأن 
“التجارب التي �شبقت يف تكريت والرمادي اأخافت 
نازح��ي الفل�جة من تكرار نف���ص ال�شيناري�، ف�شاًل 
عّم��ا ح�ش��ل لنازحي بل��دة الكرم��ة )17 كلم �رسق 
الفل�ج��ة( ح��ني ع��ادوا ف�ج��دوا البل��دة خالية من 
كل م��ا ميت للحياة ب�شل��ة، وحينما حاول�ا النزوح 
م��ن جدي��د منعته��م امللي�شي��ات امل�شلح��ة”. وكان 
وزي��ر الهج��رة واملهجرين جا�شم حمم��د ك�شف عن 
ع���دة اأكرث من ملي�ن ن��ازح اإىل مناطقهم ومدنهم 
املحررة، مرجحا و�ش���ل العدد اىل ملي�ن ون�شف 
امللي���ن بحل���ل نهاية العام احل��ايل. وذكر ال�زير 

ان��ه ناق���ص يف اجتماع��ني منف�شل��ني م��ع جلن��ة 
املرحل��ني واملهجرين واللجنة املالي��ة النيابيتني 
ع��دة م�ا�شيع اأهمها التخ�شي�شات املالية مل�ازنة 
النازح��ني  واإي���اء  العلي��ا الإغاث��ة  2017 للجن��ة 
مب�ش���دة  تعديله��ا  املمك��ن  م��ن  الت��ي  والفق��رات 
القان���ن، بع��د و�ش�لها اىل الرملان خ��الل االأيام 
القادم��ة. واأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن عن 
تهي��اأة 50 ال��ف خيمة الإي�اء الع�ائ��ل التي �شتنزح 
من امل��شل. وذكر وزير الهجرة واملهجرين جا�شم 
حممد خ��الل م�ؤمت��ر �شحفي م�شرك عق��د يف مقر 
ال���زارة مع مف��ص االأمم املتح��دة ال�شامي ل�ش�ؤون 
الالجئ��ني فيليب��� كران��دي وال�ف��د املراف��ق له ان 
اللجنة العليا الإغاثة واي�اء النازحني وكل ال�زارات 
املعنية مبل��ف النازحني على اهب��ة اال�شتعداد ومت 
تهي��اأة 50 الف خيمة الإي�اء نازحي امل��شل خالل 

عملية حترير املدينة من تنظيم داع�ص االرهابي.

م�اقع الت�ا�شل االجتماع��ي تعج بع�رسات ال�شفحات 
�شي��ارات م�شتعمل��ة  ���رساء  امكاني��ة  االعالني��ة ع��ن 
ومت���رسرة وم��ن منا�ش��ئ عاملي��ة ع��دة، لك��ن اغل��ب 
ال�شفح��ات ت�شر اىل اال�شتراد م��ن ال�اليات املتحدة 
االمريكي��ة وبع�شه��ا حت�ل اىل م��زاد الكروين يدخله 
ع���رسات اال�شخا�ص بعد ���رسح تفا�شيل ال�رسر ون�ع 

احلادث مع �ش�ر ال�شيارة من زوايا عدة. 
مزادات علنية يف املن�شاأ

�رسكات ومعار���ص بيع و�رساء ال�شي��ارات امل�شتعملة 
وامل�شت���ردة كان له��ا الدور الكب��ر يف ا�شتراد اآالف 
ال�شيارات من امري��كا �ش�اء كان ذلك ب�ش�رة مبا�رسة 
او ع��ر وكي��ل او تاج��ر عراق��ي او عراق��ي مقي��م يف 
امري��كا. "هيث��م ال�شاع��دي" -تاجر �شي��ارات- يق�ل 
ان ا�شت��راد ال�شيارات املت�رسرة وامل�شتعملة فيه ربح 
لكل االأطراف خا�ش��ة امل�شت�رد وامل�شري، م�شرا اىل 
اج���ر ال�شح��ن والتخلي���ص والنقل و�رسيب��ة الدخ�ل 
وا�ش��كاالت الكم��رك، ومبينا ان ه��ذه العجالت بكافة 
اأن�اعها مت���رسرة نتيجة غرقها ب�شبب الفي�شانات او 
تعر�شه��ا اىل حادث مروري مع��ني او ب�شبب الظروف 

اجل�ية االخرى.
ي�شر�ش��ل ال�شاع��دي: تق���م ���رسكات التاأم��ني ب�شحب 
ال�شي��ارة واإعط��اء مبل��غ التاأم��ني ل�شاحب��ه. متابعا: 
ث��م تق���م ال���رسكات بعر�شها مب��زادات علني��ة وعر 
االنرني��ت احيان��ا. من�ه��ًا: ندخل هذه امل��زادات مع 
الع���رسات م��ن ال�رسكات ويت��م االتفاق عل��ى عدد من 
ال�شي��ارات ح�ش��ب م��ا يطلبه ال�ش���ق العراق��ي. م�شرا 
اىل ان دخ�له��ا يك���ن ع��ن طري��ق حمافظ��ة الب�رسة 
اذ يت�اج��د خملِّ�ص كمركي يق���م مبتابعة املعامالت 
واأحيان��ًا ع��ن طري��ق ميناء العقب��ة من ث��م ت�شل اىل 

بغداد براً.  
�شيارة حديثة ب�)4( اآالف دوالر

يف ح��ني ي��ش��ح "اب��� �شاج��د" -�شاح��ب معر���ص 
النه�ش��ة  منطق��ة  يف  ال�شي��ارات  لتج��ارة  االخ�ي��ن 
 : حديث��ه  يف  امل�شتعمل��ة-  بال�شي��ارات  واملخت���ص 
ال�شي��ارات امل�شتعمل��ة اغلبه��ا متعر���ص اىل ح��ادث 
م��روري واحيان��ا يك�ن ب�شيط��ا جدا ميك��ن ا�شالحه 
دون تبدي��ل. م��شحا: ان ال�شي��ارة التي تباع ب�)10( 
اىل )15( ال��ف دوالر ن�شريها بحدود )4( اآالف دوالر 
ت�شاف لها اج���ر ال�شحن والنقل والكمرك وال�رسيبة. 
الفت��ا: ان ال�شع��ر يت�ق��ف على ن�ع ال���رسر وامل�ديل 

والل�ن ون�ع ال�شيارة وتفا�شيل اخرى.
 ا�ش��اف اأب� �شج��اد: ان مالك ال�شي��ارة االأ�شلي يك�ن 
قد ت�شل��م ثمن �شيارته م��ن �رسكات التاأم��ني، متمنيا 
ان يك���ن ل���رسكات التاأم��ني يف الع��راق دور مماث��ل 
ل���رسكات التاأمني العاملي��ة. مبينا: ان الق��رار االأخر 

م��ن مدير الكمارك حدد ان تك���ن ال�شيارة من م�ديل 
2013 فم��ا ف���ق. وم��ا حتت ه��ذه التاري��خ ت�شلح 
يف االردن وتدخ��ل اىل اال�ش���اق العراقي��ة. متابع��ا: 
الت�شليح يف االردن يرفع من �شعر ال�شيارة التي ت�شل 
اىل الع��راق كما نق�ل �شعبيا )متنكه( اي ال جدوى من 
املتاج��رة بها ب�شب��ب ارتفاع �شعره��ا قيا�شا اىل التي 

ت�شلح يف العراق. 
االنفتاح املفاجئ

الع�ائ��ل  م��ن  للكث��ر  االقت�ش��ادي  اجلان��ب  حت�ش��ن 
وانتعا���ص الدخ��ل ال�شه��ري جعله��م يفك��رون بع��دة 
تغي��رات ومنه��ا اقتن��اء �شيارة حديثة. ع��ن ذلك قال 
املحل��ل االقت�ش��ادي فالح احمد يف حديث��ه: بعد عام 
2003 كان��ت للم�شتهل��ك العراق��ي رغب��ة كبرة يف 
اقتن��اء الكث��ر م��ن الب�شائ��ع الت��ي كان��ت تعتر من 
املحرم��ات علي��ه ومنها العج��الت فكان��ت ال�شيارات 
املنفي�ش��ت واجهت��ه االوىل لع��دم اإدراك��ه باالأ�شع��ار 
واالأ�ش�اق وحتى اين و�شلت ال�شناعات. م�شيفا: فه� 
ال يعرف غ��ر اليابانية والك�رية وعدم كفاية قدراته 
املالي��ة على ���رساء ال�شيارات من االأن���اع واملاركات 
املعروفة من ناحي��ة امل�ا�شفات. م�شتطردا: االنفتاح 
املفاجئ جعله يعلم ما يف ال�ش�ق من �شيارات وان�اع 

عديدة واخذ يفا�شل بينها. 
زيادة الطلب على ال�ق�د

وا�ش��اف احم��د: االنفت��اح الكبر بع��د ني�شان 2003 

مهد لدخ�ل اآالف ال�شيارات املنفي�شت من دول اخلليج 
وبع���ص الدول االوروبي��ة ان كانت عن طريق جتار او 
من قب��ل العراقيني املقيمني يف تلك ال��دول والبلدان. 
مردف��ا: لك��ن بع��د ح��ني دخل��ت ال�شي��ارات االيرانية 
والك�ري��ة اىل ال�ش�ق العراقي��ة وبق�ة. م�شتدركا: ومبا 
ان ال��ش��ع االقت�ش��ادي متف��اوت فقد ف�ش��ل البع�ص 
ال�شي��ارات االمريكي��ة والياباني��ة واالملاني��ة وه��ي 
بطبيعته��ا مرتفعة اال�شع��ار. اذ لي�ص مبق��دور اجلميع 
���رساء تلك ال�شيارات. الفتا اىل م��ا يعرف بنظام مزاد 
ال�شي��ارات املت���رسرة ال��ذي اأغ��رق ه� االآخ��ر ال�ش�ق 
ب��اآالف ال�شي��ارات التي خ���رس البل��د بدخ�لها ماليني 

الدوالرات.  
وا�ش��ار اخلبر االقت�ش��ادي اىل ان ف��شى دخ�ل هذه 
ال�شي��ارات ت�شبب��ت بزيادة عدد ال�شي��ارات يف ال�شارع 
بالتايل زيادة الزحام املروري. من�ها اىل اال�شتهالك 
الكبر لل�ق�د وبالتايل زيادة الطلب على ال�ق�د الذي 
ي�شت���رد جزء منه يف ال�قت احلا���رس دون ان تعلمنا 
ال���زارة �شب��ب ذل��ك اال�شت��راد. م�شددا عل��ى �رسورة 
و�ش��ع معاجلة معين��ة له��ذا اال�شت��راد وتقنينه وفق 

�رسوط �شارمة. 
اأنع�شت ال�ش�ق املحلية

باأع��داد  ودخ�له��ا  ال�شي��ارات  ا�شت��راد  عملي��ة  اإن 
كب��رة اىل البل��د له��ا تاأث��ر مبا���رس عل��ى االقت�شاد 
العراق��ي نتيجة ا�شتهالكه��ا امل�شتمر لل�ق���د وامل�اد 

االحتياطي��ة٬ ا�شاف��ة اىل ���رسف ام���ال كب��رة م��ن 
العمل��ة ال�شعب��ة عن��د �رسائها م��ن اخل��ارج٬ ونتيجة 
اال�شت��راد الع�ش�ائ��ي وع��دم وج���د تخطي��ط م�شب��ق 
ملديري��ة امل��رور العامة م��ا ادى اىل زي��ادة احل�ادث 
والف��شى املروري��ة، ا�شافة اىل دخ�ل ور�ص ت�شليح 
ال�شي��ارات اىل االأحي��اء ال�شكني��ة اذ حت���ل العديد من 

الدور اىل كراجات وور�ص ت�شليح. 
"كم��ال التميمي" -�شاح��ب ور�شة ت�شليح- بنّي ان 
دخ���ل هذه ال�شي��ارات وف��ر العديد من فر���ص العمل 
لل�شباب. م�شيف��ا: كذلك �شاهم يف اإنعا�ص �ش�ق امل�اد 
االحتياطي��ة. الفت��ا اىل م�شاهم��ة ه��ذه ال�شي��ارة يف 
الق�ش��اء على ال�شيارات القدمي��ة او ما دخل البالد من 

�شيارات منفي�شت خا�شة م�ديالت الت�شعينيات.
�شيارات حديثة تعمل "تاك�شي"

اثن��اء احلدي��ث مع كمال ج��اء اأح��د اال�شخا�ص ومعه 
�شيارت��ان ن���ع )دوج( امريك��ي عليهما اآث��ار ال�رسر، 
اذ ب��ني �شاحبهم��ا ان امل�شت���رد ذكر له ن���ع ال�رسر 
و�شبب��ه. م�شر�شال: ان �شعر ���رساء ال�شيارة مالئم ن�عا 
ما وبع��د ت�شليح االأ�رسار وتاأهي��ل ال�شيارة �شتعر�ص 
للبي��ع. الفتا اىل ان الكثر من هذه ال�شيارات �شيتح�ل 
اىل �شي��ارات اج��رة عل��ى الط��رق اخلارجي��ة خا�ش��ة 

الب�رسة بغداد او النا�رسية بغداد.  
يف ال�ر�ش��ة االخ��رى ينتظ��ر "قا�شم ح�ش��ن" االنتهاء 
واملعروف��ة  ت�شارج��ر(  )دودج  �شيارت��ه  �شب��غ  م��ن 
بالعراق )اوباما( ك��ي يبا�رس مبعاملة الرقم املروري 
والت�شجي��ل والتح�يل م��ن امل�شت�رد. ح�ش��ن بني انها 
ال�شي��ارة اخلام�ش��ة الت��ي ي�شريها ويق���م بت�شليحها 
وحت�يله��ا اىل �شي��ارة عم�م��ي )تاك�ش��ي( وبيعه��ا. 
من�ه��ا: ان الطل��ب عل��ى ه��ذا الن���ع م��ن ال�شي��ارات 
كب��ر، خا�ش��ة يف العمل عل��ى الط��رق اخلارجية بني 
املحافظات. عازيا �شبب ذلك اىل ق�ة ومتانة ال�شيارة 

وم�ا�شفاته القيا�شية. ت�شغيل االأيدي العاملة
هياأة اجلم��ارك العامة اعلنت عن �شدور م�افقة جلنة 
ال�ش���ؤون االقت�شادية يف جمل�ص ال���زراء على اإدخال 
ال�شي��ارات املت���رسرة للب��الد �شمن امل�دي��ل املحدد 
به��دف ت�شغيل االأي��دي العاملة باملناط��ق ال�شناعية 
بالقط��اع اخلا�ص .وقال املدير الع��ام لهياأة الكمارك 
"كاظ��م علي عبد اهلل: ان اللجن��ة االقت�شادية وافقت 
بتاري��خ -29 2 – 2016 عل��ى املقرح الذي قدمته 
الهي��اأة الأمان��ة جمل���ص ال���زراء اخلا���ص بال�شم��اح 
اجلمرك��ي عل��ى اإدخ��ال ال�شي��ارات املت���رسرة للبالد 
�شم��ن امل�ديل املحدد بعامني م��ن تاريخ �شناعتها 
م�ش��را اإىل �ش��دور ق��رار مبن��ع ا�شتراده��ا يف نهاية 

العام املا�شي.
و�ش��دد عب��داهلل عل��ى اأهمي��ة معاجل��ة ت�شغي��ل االأيدي 
العامل��ة للقطاع اخلا�ص باملناطق ال�شناعية ا�شافة 
اىل تقلي��ل املبال��غ امل�رسوفة بالعمل��ة ال�شعبة على 

ال�شل��ع والب�شائع امل�شت�ردة من خ��ارج البالد. الفتا: 
ان نتائجه��ا م�شتقب��ال �شتنعك���ص باالإيجابي��ة عل��ى 
اإنعا���ص ال�ش�ق املحلي��ة وتنمية امل���ارد االقت�شادية 
ال�طني��ة من�ه��ا اىل ان الهي��اأة تق���م مبراجعة عامة 

للتعليمات وال�ش�ابط التي �شدرت بالفرة املا�شية.
م�ديالت حديثة فقط

ت�ش��ر اح�شائيات �شبه ر�شمي��ة اىل ان العراق ا�شت�رد 
م��ا يف�ق قيمته ال� )10( مليارات دوالر من ال�شيارات 
مبختل��ف االأحج��ام من��ذ 2003 واىل ي�من��ا هذا مع 
ت�شجي��ل تراج��ع ملح���ظ يف الرقاب��ة املروري��ة التي 
خلفه��ا اال�شتراد الع�ش�ائي ب�شبب الف��شى التي عمت 
البالد. ويت�ش��اءل خمت�ش�ن وم�اطن�ن عن �شبب عدم 
ت�شغيل منظ�مة رادار متط�رة ا�ش�ة باإقليم كرد�شتان 
حت��د من ال�رسعة يف الطرق، م��ع اهمية و�شع ل�حات 
ت�ش��ر اإىل ال�رسع��ة امل�شم�ح��ة ال�شر به��ا يف الطرق. 
اجراءات مديرية امل��رور العامة وح�شب "العميد عمار 
ولي��د" ل�)مل��دى( ل��ن تتعدى فح���ص ���رسوط املتانة 
وال�شالم��ة: مبين��ًا ان اجراءات مديرية امل��رور العامة 
تك���ن فق��ط فح���ص ال�شي��ارات امل�شت���ردة من حيث 
�رسوط املتان��ة وال�شالم��ة. م�شتطردا: ام��ا االجراءات 
االخ��رى فتك���ن م��ن �شمن اج��راءات هي��اأة الكمارك 
الت�شجي��ل  اآلي��ة  العام��ة. مردف��ا: ام��ا فيم��ا يخ���ص 
واحل�ش���ل عل��ى رق��م فه��ي ال تختلف ع��ن ال�شيارات 
االخ��رى ف�ش��ال ع��ن ان ال�شي��ارات املت���رسرة �ش�ف 
يح��دد دخ�لها حي��ث ال ي�شمح بدخ���ل ال�شيارات من 
بع��د 1/9/2016 اال التي م�شت على تاريخ �شنعها 

�شنتان فقط .
التحا�شب ال�رسيبي

دخ���ل  ح���ل  ال�رسيب��ي  التحا�ش��ب  يخ���ص  فيم��ا 
ال�شي��ارات ذك��رت هياأة ال�رسائ��ب العام��ة ان الن�شبة 
للتحا�ش��ب ال�رسيبي ع��ن ال�شيارات املذك���رة ينبغي 
فيه��ا التفريق ب��ني املالك واحلائ��ز. فاملالك يحا�شب 
كم�شت���رد اعتب��ارا م��ن التاري��خ املثب��ت يف وثيق��ة 
ال�شي��ارة امل�ؤقت��ة )املنفي�ش��ت( وذل��ك الن الت�شاريح 
الكمركي��ة مل تنظ��م يف وقته��ا وامن��ا تنظ��م الحق��ا" 
وال ي��رد فيها تاري��خ ادخال ال�شي��ارة اىل العراق، اما 
بالن�شب��ة للحائز فيحا�شب عن ارب��اح ت�شغيل ال�شيارة 
اعتبارا من تاريخ تنظيم ال�ثيقة امل�ؤقتة اما اذا تعدد 
احلائ��زون فيحا�ش��ب كل واحد منهم ع��ن الفرة التي 
بقي��ت ال�شي��ارة يف حيازته عن ارب��اح ت�شغيلها وبعد 
ت�شدي��د ال�رسيبة املرتبة عليها يتم منحه كتاب عدم 
املمانع��ة املطل�ب لهذا الغر���ص .اما املالك او احلائز 
ال��ذي ال جتري حما�شبته �رسيبي��ا الأ�شباب تع�د اليه 
في��شع ا�شمه يف نظام امل�ق�فات حلني ح�شم م�قفه 
ال�رسيب��ي اأ�ش���ة مب��ا معم�ل ب��ه يف اإعالنن��ا املرقم 
بال���كاالت  13/9/2012 اخلا���ص  14/920 يف 

اخلا�شة بال�شيارات.
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كانت �شوارع العراق قبل 
2003، خالية من ال�شيارات 

احلديثة ب�شبب احلروب 
واحل�شار االقت�شادي، 

وكان اقتناء �شيارة حديثة 
حلمًا �شعب املنال بل ان 

�شعر ال�شيارة �شار م�شاويًا 
الأ�شعار العقارات، بينما 

يجلب �شعر بيت واحد يف 
االآونة االخرية ع�شرات 

ال�شيارات، فتح�شن الو�شع 
االقت�شادي جعل يف البيت 

العراقي اأكرث من �شيارة 
حديثة املوديل ومن منا�شئ 

خمتلفة.
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