
حي��ث اأعلن��ت احلكوم��ة املحلي��ة يف حمافظ��ة 
امل���رف  موافق��ة  ح�ص��ول  اأخ��راً،  االنب��ار 
العق��اري عل��ى تخ�صي���ص مبل��غ )44( ملي��ار 
دين��ار عراق��ي، يت��م توزيعها كقرو���ص مي�رة 
للمواطنني الذين ت���ررت ممتلكاتهم من جراء 

العمليات الع�صكرية.
وت��راوح القرو�ص ما ب��ني )30 - 50(  مليون 
و�صف��ت  واإج��راءات  �روط��ًا  اأن  اإال  دين��ار، 
بالتعجيزي��ة حالت دون ا�صتف��ادة معظمهم من 
ه��ذه القرو�ص الت��ي اأطلق��ت على اأنه��ا مبادرة 
مل�صاع��دة م��ن تهدم��ت منازله��م واأ�صبحوا بال 
م��اأوى، ب�صب��ب متييزه��ا ب��ني املواطن��ني على 
اأ�صا���ص جن�ص العقار، ف�ص��ال عن ان ح�صة مركز 
الناحي��ة، تختل��ف ع��ن ح�ص��ة الق�ص��اء وح�صة 

مركز املحافظة.
احم��د اجلميل��ي، )44(عام��ا، ال��ذي يقط��ن حي 
ا�صتب���ر  الفلوج��ة،  مدين��ة  جنوب��ي  ال�صه��داء 
دم  خ��را عند �صماع��ه بهذه املب��ادرة، اإال انه �صُ
بال���روط الت��ي ال تنطب��ق عليه، لكون��ه ي�صكن 
دارا �صيده��ا عل��ى ار�ص زراعي��ة وزعها مالكها 

بطريقة البيع امل�صرك يف �صند زراعي.
اجلميلي، حتدث قائ��ال "اأغلبية العائالت �صيدت 
منازله��ا يف ه��ذه االأرا�صي الزراعي��ة على اأمل 
اأن يت��م تغي��ر جن���ص العقار يف وق��ت الحق اإال 
اأن الق��در كان اأ���رع وجع��ل من��ا �صحية حرب 
دم��رت منازلن��ا وممتلكاتن��ا، ونح��ن الي��وم ال 
منلك احل��ق بان نطالب بالتعوي���ص، اأو القر�ص 
الذي خ�ص�ص للمت�ررين، ب�صبب عدم امتالكنا 

ال�صند العقاري".
اإج��راءات حكومي��ة  اإىل  "نتطل��ع  اأي�ص��ًا  وق��ال 
ت�صاعدنا عل��ى اجتياز حمنتنا، اإال اأن االإجراءات 
والقوان��ني مازالت تعّدنا مواطن��ني من الدرجة 
الثاني��ة، ويف الوقت الذي مل ت�صتثننا ال�صواريخ 
واخل��راب  الدم��ار  م��ن  املتفج��رة  والربامي��ل 
والتهج��ر، ت�ص��ع احلكوم��ة املحلي��ة �روط��ا 
وقوانني ت�صتثني اأغلبنا من هذه القرو�ص، التي 

�صنقوم بت�صديدها الحقا من قوتنا".
م�صه��د ال��دور ال�صكني��ة يف االأرا�ص��ي الزراعي��ة 
اأ�صب��ح م�صه��دا ماألوف��ا، ال�صيم��ا بع��د ارتف��اع 
اأ�صع��ار العقارات داخل امل��دن، االأمر الذي �صجع 

مالكي االأرا�صي الزراعية القريبة من املدن ذات 
التخطيط العمراين، عل��ى ا�صتثمار تلك االأرا�صي 
من خ��الل تق�صيمها وبيعها، ف�ص��ال عن انت�صار 
الع�صوائي��ات داخل املدن ليت�صاوى اجلميع اأمام 

خماطر العمليات الع�صكرية.
عب��د املجي��د العب��ود، )53( عاما اح��د ال�صكان 
املحلي��ني ملنطق��ة اجلزي��رة �صم��ايل الرم��ادي، 
اك��د ان "اأغلب العائالت ال متل��ك عقودا ر�صمية، 
فه��ي اإم��ا ت�صكن يف اأرا�ص زراعي��ة، اأو املناطق 
الع�صوائي��ة الت��ي ت�صم��ى ب�"العر�ص��ة"، اأو مم��ن 
ت�صاطروا م�صاحات �صكنية داخل املنزل الواحد، 
وهوؤالء ي�صكلون الن�صبة االأكرب من الذين ت�رروا 
وتهدم��ت منازلهم، واأغلبه��م ال ميلكون االأموال 
الت��ي ت�صاعده��م على البن��اء واإع��ادة االإعمار". 
واأ�ص��اف اأي�صًا "مل ت��دم فرحتن��ا طويال عندما 
�صمعن��ا مبب��ادرة احلكومة املحلي��ة التي اأعلنت 
قرو�صًا مي�رة بال فوائد مل�صاعدة املت�ررين، 
عندم��ا علمنا اأننا غر م�صمولني بهذه القرو�ص، 
حينه��ا اأدركنا اأن هذه املبادرة جاءت مل�صاعدة 
املواطن��ني،  وبع���ص  واملي�صوري��ن،  املقرب��ني، 
الذي��ن ال ميثل��ون معظم الفق��راء واملحتاجني". 

ويق��ول العب��ود اأي�صًا اإن "م��ن ي�صكنون يف هذه 
الع�صوائيات اأو االأرا�صي الزراعية، هم من الطبقة 
الفقرة وهم اأول من عاد اىل املدينة و�صاهم يف 
عودة احلياة اإليها، ومناطقهم هي اأكرث املناطق 
ت���ررا نتيجة العملي��ات الع�صكرية، التي كانت 
ت�صتهدف االإرهابيني داخل املدينة وخارجها".

مهدي احلمداين )44( عاما موظف م�ريف، احد 
ال�ص��كان املحليني ملدينة الفلوجة، بني اأن "هذه 
القرو�ص ال تنا�صب اأ�صحاب الدخل املحدود، وال 
متثل فر�صة مثالية الأغلبية ال�صكان الراغبني يف  
اإع��ادة اإعمار منازلهم، الأنه��ا ت�صع امل�صتفيدين 
اأمام التزام �صه��ري يق�صي بت�صديد مبلغ )417( 
األ��ف دينار مل��دة ع�ر �صنوات، ح�ص��ب تعليمات 
امل���رف العق��اري، وال ميك��ن لن��ا يف ظل هذا 
ن�صم��ن  اأن  كم�صتفيدي��ن  االقت�ص��ادي  الرك��ود 
ت�صديد اأق�صاط �صهرية للم�صارف احلكومية، وان 

كانت القرو�ص بال فائدة".
وي�صيف اأي�ص��ًا "اإطالق القرو�ص بهذه ال�صيغة، 
لي���ص عط��اًء اأو مب��ادرة كما يروج له��ا، بل هي 
منفع��ة وتدوي��ر للمبالغ عل��ى اأ�صا���ص املرابحة 
ب��ني موؤ�ص�ص��ات الدولة، واإل��زام املواطن بت�صديد 

مبال��غ دوري��ة، ف�ص��ال عن و�ص��ع اإ�ص��ارة حجز 
اإىل  عل��ى من��زل امل�صتفي��د ل�صال��ح امل���رف 
ح��ني ت�صدي��د كام��ل القر���ص". ع�ص��و جمل���ص 
حمافظ��ة االأنبار ابت�صام حمم��د درب ، او�صحت 
ان "احلكومة املحلي��ة يف حمافظة االنبار تعلم 
جيدا اأن املواطنني ي�صتحقون تعوي�صات جمزية 
عم��ا حلق به��م ومبمتلكاتهم من اأ���رار، وعلى 
الرغ��م م��ن ع��دم امتالكن��ا التخ�صي���ص املايل 
لل���روع بتعوي���ص املت�رري��ن كاف��ة ، متكنا 
وبتوجي��ه م��ن احلكوم��ة املركزية، م��ن ت�صكيل 
جل��ان متخ�ص�صة تول��ت مهمة ح���ر االأ�رار 
وتبويبها، على اأم��ل ا�صتح�صال املبالغ الالزمة 

لتعوي�ص املت�ررين كافة".
املحلي��ة  احلكوم��ة  "جه��ود  اأي�ص��ا  واأ�صاف��ت 
وممثلي حمافظ��ة االنبار، تكلل��ت بالنجاح بعد 
ا�صتح�صال املوافقات الالزم��ة لت�صهيل قرو�ص 
مم��ن  املحلي��ني،  لل�ص��كان  خ�ص�ص��ت  عقاري��ة 
ت���رروا من جراء العملي��ات الع�صكرية كخطوة 
اوىل للتخفي��ف عن كاه��ل املواطن��ني، ومازال 
العم��ل جاري��ا عل��ى اإيج��اد اآلية ت�صم��ن �صمول 

املت�ررين كافة بهذه القرو�ص".

اإقليم  يف  االإح�صاء  هيئة  اأعلنتها  التي  االأرق���ام  بح�صب 
 5 بلغ   2016 عام  يف  االإقليم  �صكان  عدد  فاإن  كرد�صتان، 
ماليني و 614 األف ن�صمة، وعلى هذا النحو، فاإنه اإذا ا�صتهلك 
كل فرٍد حذاءين، ف�صتكون هناك حاجة ال�صتراد 11 مليون 

و 228 األف حذاء.
االأحذية  ت�صتورد  التي  ال�ركات  اإحدى  هي  "دالني"  �ركة 
ال�ركة،  مدير  وقال  كرد�صتان،  الإقليم  وال�صني  تركيا  من 
كانت  املالية  االأزم��ة  "قبل  اإنه  ن��ادر،  م�صر  حاجي  دالني 
حذاء،  مليون   30 اإىل   25 بني  ما  �صنويًا  ت�صتورد  �ركته 
وكان ُير�صل ق�صمًا منها اإىل املدن العراقية، ولكن بعد االأزمة 

املالية، فاإنهم ي�صتوردون 20 مليون حذاء".
مبيعات  "معدل  اأن  ن��ادر،  م�صر  حاجي  دال��ني  واأ���ص��اف 
االأحذية يف اإقليم كرد�صتان تراجع بنحو 50%"، وتابع اأنه 
اأو 4 مرات على  اإىل ال�صني 3  ال�صابق كانوا ي�صافرون  "يف 
مدار ال�صنة، واأنهم كانوا ي�صتوردون �صاحنة من االأحذية من 
تركيا مرة واحدة كل 10 اأيام، وكانوا يبيعون 55 �صحنة من 
اإىل 30 �صحنة  العدد  االأحذية �صنويًا، يف حني تناق�ص هذا 

عقب االأزمة املالية".
م�صر  حاجي  دالني  يبيعها  التي  االأحذية  اأ�صعار  وت��راوح 
نادر، ما بني 5 و 40 دوالراً، ولكن يف ال�صابق كانت االأ�صعار 
االأحذية  اأ�صواق  يف  مناف�صة  هناك  اأن  كما  ب�صعفني،  اأعلى 
االأحذية  اأ�صناف  فاإن  اأ�صعارها،  هبوط  جانب  واإىل  حاليًا، 

تتغر ب�رعة.
الن�صاء  اأحذية  لبيع  معر�ص  �صاحب  قال  جهته  من 

كانت  ال�صابق  "يف  فهمي جفر:  واالأطفال، 
كرد�صتان  اإقليم  يف  ال�صيدات 

االأحذية  ي�صتهلكن 

بح�صب االأ�صناف والف�صول، مبعدل 4 اأحذية لل�صيدة الواحدة، 
ولكن معدل ا�صتهالك االأحذية ت�صاءل حاليًا".

يف  وال�صينية  الركية  االأحذية  بيع  معار�ص  جانب  واإىل 
االأ�صواق العامة والوطنية، هناك عدد من االأ�صناف االأخرى 

داخل املجمعات التجارية.
وحتتل ماركة "اإيكو" لالأحذية املرتبة 11 عامليًا من حيث 
اإقليم  يف  املاركة  لهذه  ف��روع  عدة  افتتحت  وقد  اجل��ودة، 

كرد�صتان منذ ب�صع �صنوات.
"جمدي  جممع  يف  "اإيكو"  معار�ص  مدير  م�صاعد  واأو�صح 
اأحذية  ماركة  "اإيكو  اأن  عبا�ص،  جوانرو  التجاري،  مول" 
العامل،  حول  الأ�صعارنا  مطابقة  هنا  واأ�صعارنا  دامناركية، 

وتبداأ من 80 دوالراً وت�صل اإىل 400 دوالر".
كانت  فروعهم  من  فرع  كل  "مبيعات  اأن  عبا�ص  واأ�صاف 
�صهريًا  عراقي  دينار  مليون   60 اإىل   50 بني  ما  ت��راوح 
ومازالت  تت�صاءل  مل  مبيعاتهم  واأن  املالية،  االأزم��ة  قبل 
اأحذية  ا�صتراد  عن  توقفوا  ولكنهم  نف�صها،  بالوترة  ت�صر 

االأطفال".
ال�صغرة  املعامل  من  عدد  هناك  كان   ،2003 عام  وقبل 
لت�صنيع االأحذية يف اإقليم كرد�صتان، ولكن منذ بدء ا�صتراد 

االأحذية، اأُغلقت تلك املعامل.
املعامل  اأح��د  �صاحب  ن��ادر،  م�صر  حاجي  وك��ان 

اأربيل،  يف  االأحذية  لت�صنيع  ال�صغرة 
اليد  "اأجرة  اإن  وي��ق��ول 

هنا  ال��ع��ام��ل��ة 

املعدات  ن�صتورد  وكنا  وال�صني،  بركيا  مقارنًة  مرتفعة 
نكن  مل  باملح�صلة  ولكن  االأح��ذي��ة،  لت�صنيع  ال�رورية 
قادرين على مناف�صة االأحذية الركية وال�صينية وال�صورية، 

لذلك اأغلقنا املعامل".
حاليًا ي�صتورد التجار، االأحذيَة من تركيا وال�صني وتايالند 
املخ�ص�صة  اجللود  ت�صدير  يتم  املقابل،  ويف  واالإم���ارات، 
واإي��ران  تركيا  اإىل  كرد�صتان  اإقليم  من  االأحذية  ل�صناعة 

باأ�صعار رخي�صة.
وال�صناعة  التجارة  وزارة  يف  للتجارة،  العام  املدير  وقال 
كانت  املا�صي  "يف  اإن��ه  اأده��م،  ن��وزاد  كرد�صتان،  باإقليم 
خمتلف جلود احليوانات ُت�صتخدم يف اإقليم كرد�صتان، لذلك 
مل نكن ن�صتوردها، ولكن انعدام املعامل وزيادة امل�صاريف 

جعلتنا ن�صطر ال�صترادها االآن".
بافتتاح معامل  يرغبون  الكورد  "التجار  اأن  اأدهم  واأ�صاف 
�صناعة االأحذية، ولكن نظراً لرخ�ص االأ�صعار ال اأحد يقرب 

من هذا القطاع".
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تعاف��ت االأ�صهم االأوروبي��ة قليال عند 
االإغ��الق، بعد خ�صائ��ر ثقيلة تكبدتها 
عززته��ا  احل��ايل  االأ�صب��وع  خ��الل 
اال�صطراب��ات ال�صيا�صية يف الواليات 
املتح��دة التي غذت املخ��اوف ب�صاأن 
خطط التحفي��ز االقت�ص��ادي للرئي�ص 
دونالد ترامب واأثنت امل�صتثمرين عن 

�راء االأ�صول عالية املخاطر.
وزاد املوؤ�ر �صتوك�ص 600 االأوروبي 
0.6 باملئة لك��ن ذلك مل يكن كافيا 
ليتعاف��ى م��ن اأ�ص��واأ اأ�صب��وع يف �صتة 
فاينن�ص��ال  املوؤ���ر  وارتف��ع  اأ�صه��ر. 
تاميز 100 الربيطاين وموؤ�ر منطقة 
الي��ورو لالأ�صهم القيادي��ة 0.4 و0.7 

باملئة على الرتيب.

ارت��ف��ع��ت االأ���ص��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة يف 
بال�صوق  مقتدية  هزيلة  معامالت 
االأم��رك��ي��ة ل��ك��ن ت��راج��ع ال���دوالر 
بالواليات  ال�صيا�صية  وال��ت��وت��رات 
القلق بني  اأبقيا على حالة  املتحدة 
املكا�صب. من  وح��دا  امل�صتثمرين 
 0.5 القيا�صي  وارتفع املوؤ�ر نيكي 

باملئة اإىل 19678.28 نقطة.
االأو�صع نطاقا  املوؤ�ر توبك�ص  وزاد 
 1567.65 لي�صجل  باملئة   0.5
نقطة يف تداوالت مل تزد على 1.47 
 17 منذ  االأدن���ى  ه��ي  �صهم  مليار 

ني�صان.

 100 لتعيني  باركليز  بنك  ي�صعى 
موظف جديد يف اأن�صطته للمعامالت 
ثاين  اإط��ار  يف  اخلا�صة  امل�رفية 
ال�صبع  ال�صنوات  خ��الل  له  حماولة 
االأخرة جلذب مزيد من االأن�صطة من 

العمالء االأثرياء.
�صيعني  البنك  اأن  م�صدرمطلع  وقال 
مكلفون  وه���م  ع��الق��ات،  م��دي��ري 
العمالء يف قطاع  باجتذاب وخدمة 
اخلا�صة،  امل�رفية  امل��ع��ام��الت 
اإداريني واآخرين يف ق�صم  وموظفني 

اإدارة املخاطر.

باألرقام.. إقليم كردستان يستورد أحذية بمقدار 20 مليون قطعة سنويًا!!

شروط تعجيزية تحرم أهالي األنبار من القروض.. ودعوات لتخفيفها

يف الوقت الذي كان ينتظر 
ال�سكان املحليون يف املدن 

املحررة تعوي�سات حكومية 
تعيد اإليهم ما دمرته العمليات 

الع�سكرية والإرهابية، 
فوجئ اجلميع مببادرة 

قرو�ض عقارية، ت�ستثني 
عددا كبريا منهم ممن ل 

ميتلكون �سندات عقارية.

أربيل – متابعة 

األنبار - 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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
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


