
 هك��ذا و�سف مواطن��ون واقع احل��ال يف �سعيهم 
معرب��ن  اإ�س��كان،  قرو���ض  عل��ى  للح�س��ول 
ع��ن امتعا�سه��م ال�سدي��د م��ن �س��دور اإج��راءات 
"مفاجئ��ة" غالب��ا م��ا تعرقل ح�سوله��م عليها، 
يف ح��ن دع��ا ع�س��و اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة 
رحي��م الدراج��ي، م��ن لديه��م �س��كاوى بوج��ود 
"تق�س��ر" يف عمل ال�سندوق اىل تقدمي �سكواهم 
اىل اللجن��ة، �رشط اأن تك��ون ملفاتهم كاملة وفق 
ال���رشوط املحددة.  مواطنون قال��وا اإن "�سندوق 
الإ�س��كان توقف ع��ن ت�سلم معام��ات املواطنن 
الذي��ن يروم��ون احل�س��ول عل��ى قر���ض �سندوق 
الإ�س��كان والبالغ 50 مليون دينار �سمن مبادرة 
البن��ك املرك��زي"، منا�سدي��ن وزيرة العم��ار اآن 
ناف��ع اأو�س��ي ب�"التدخل �سخ�سي��ا والوقوف على 
اإج��راءات ال�سن��دوق الأخ��رة". وف��ق ذل��ك ق��ال 
م�س��در اإن "�سن��دوق الإ�س��كان ح��ّول معامات 
املقرت�سن الذين يروم��ون احل�سول على قر�ض 
ال���50 مليون دين��ار اىل 35 ملي��ون دينار وفقا 
لقان��ون ال�سندوق املرق��م 32 ل�سنة 2011 الذي 
ين���ض على اإقرا���ض 35 مليون دين��ار يف بغداد 
و30 مليون دينار يف املحافظات مبدة �سداد 15 
�سن��ة". واأ�ساف امل�سدر الذي طل��ب عدم الك�سف 
عن ا�سم��ه، اأن "هذا الإجراء وّل��د امتعا�سا �سديدا 
ل��دى املواطنن، لن ا�سل القر���ض بن �سندوق 
الإ�س��كان واملواطن��ن ه��و عق��د مل��زم للطرفن 
وفق ال�سواب��ط"، عاداً اأن "ال�سن��دوق بهذا يكون 
غ��ر اأ�سل العقد وهذا غ��ر ممكن". ولفت امل�سدر 
النتب��اه اىل اأن "�سن��دوق الإ�س��كان ي�س��در بن 
املواطن��ن  تفاج��ئ  تعليم��ات  والآخ��ر  احل��ن 
واملوظف��ن يف ال�سن��دوق، ل�سيم��ا يف مو�سوع 
الكف��اء والك�سف"، م�سري��ن اىل اأن "امل�سوؤولن 
يف ال�سندوق ل يعلمون معاناة املواطنن الذين 
يطرق��ون اأبوابهم ول ي�ستطيعون مقابلتهم حل�سم 
معاماته��م، خا�سة واأن ال�سن��دوق وجد خلدمة 
املواطن��ن".  كم��ا عرب مواطنون ع��ن انزعاجهم 
ال�سديد م��ن التغير يف قرارات ال�سندوق وتاأخر 
معاماتهم وعدم �رشف م�ستحقاتهم التي ن�ست 
علي��ه املب��ادرة، مبينن اأنهم اأو�سك��وا على اإمتام 

بناء بيوتهم وترتبت عليهم ديون من جراء �رشاء 
م��واد البن��اء، لكنه��م اأ�سبحوا يف ورط��ة ما بن 
�سن��دوق الإ�س��كان والديون.  ونا�س��د املواطنون 
وزي��رة الإعمار اآن نافع اأو�سي بالتدخل �سخ�سيا 
اإج��راءات ال�سن��دوق الأخ��رة،  والوق��وف عل��ى 
موؤكدين اأنهم يواجهون تعقيدا يف بع�ض اإجراءات 
�سن��دوق الإ�سكان التي اأنهكتهم. من جانبه، دعا 
ع�س��و اللجن��ة املالي��ة النيابية رحي��م الدراجي، 
املواطن��ن مم��ن لديه��م �سكاوى بوج��ود تق�سر 

يف عم��ل �سن��دوق الإ�س��كان اىل تق��دمي �سكواهم 
اىل اللجن��ة، ب�رشط اأن تكون ملفاتهم كاملة وفق 
ال���رشوط املطلوبة ملنح القرو�ض. وقال الدراجي 
اإن "قرو�ض الإ�سكان التي يتم منحها للمواطنن 
لبن��اء املن��ازل والبالغة 50 ملي��ون دينار ت�سر 
ب�س��كل �سل���ض وطبيعي بح�س��ب املتابع��ات لنا"، 
مبينا انه "من الناحي��ة الإدارية وتطبيق �رشوط 
الإقرا���ض فل��م جند م�س��اكل بتطبي��ق القانون او 
الأم��ور الأ�سا�سي��ة اإداري��ا".  واأ�س��ار الدراجي اىل 

اأن "ح��الت فردية رمبا حت�سل هنا اأو هناك من 
بع�ض املوظفن لتحقي��ق مكا�سب �سخ�سية وهو 
اأم��ر جن��ده يف جمي��ع موؤ�س�سات الدول��ة العراقية 
م��ن خال وج��ود �سعاف النفو���ض والفا�سدين". 
يذكر اأن العراق يعاين اأزمة �سكن خانقة نظراً اىل 
تزاي��د عدد �سكان الع��راق قيا�سا بعدد املجمعات 
والوحدات ال�سكنية، اإ�سافة اإىل عجز املواطن ذي 
الدخ��ل املحدود عن بناء وحدة �سكنية خا�سة به 

ب�سبب غاء الأرا�سي واملواد الإن�سائية.

يف بلد تع��ادل ميزانيته ميزانية خم���ض دول، يعي�ض اطفاله 
و�سط املزابل وجمع علب الأملنيوم اأو البا�ستيك اأو الأخ�ساب 
اأو اأ�س��اك النحا�ض وغرها، م�رشدين ب��ن النفايات واكوام 
القمام��ة، وجوهه��م م�س��ودة ومفحم��ة م��ن اث��ار الدخ��ان 
والغب��ار وماب�سهم رثة وو�سخة من اث��ار الزيوت والأو�ساخ 
واأيديه��م مت�سخ��ة واأظافرهم طويلة ت�سم حت��ت طياتها كمًا 
م��ن اجلراثيم والقاذورات وهن��اك روائح كريهة تنبعث منها 
اأن��واع الغ��ازات وال�سموم من اآث��ار التف�س��خ والتعفن لبع�ض 
اللح��وم م��ن احليوان��ات امليتة الت��ي ترمى يف تل��ك املزابل 
والقمام��ات والروائح الكريه��ة والدخان املت�ساعد ليل نهار 
م��ن جراء ح��رق القمام��ة والأكيا���ض البا�ستيكي��ة املكد�سة 
وه��ذه الأو�س��اخ والروائ��ح تزك��م الأن��وف وتوؤث��ر يف �سحة 
الرئت��ن. هذه ه��ي ال�س��ورة الأوىل له��وؤلء الأطف��ال واأنهم 
ياأكلون م��ا يلقونه من الأطعمة وقد تعودوا على هذا الو�سع 

ال�سيء كما اأنهم معر�سون لاأوبئة والأمرا�ض.
 النا�سط��ة يف جم��ال حق��وق امل��راأة والطفل انت�س��ار �سهاب 
قال��ت:  اإن “قان��ون العم��ل العراق��ي منع ا�ستغ��ال الأطفال 
اأو ت�سغيله��م باأي �سكل من الأ�س��كال، واأن هناك حتايا على 
القان��ون من قبل بع�ض اأ�سحاب الور�ض واملحال، ف�سا عن 
اأن منع الأطفال من العمل قد يت�سبب بقطع ما حت�سل عليهم 
عوائله��م من دخ��ل ب�سيط يف ظل غي��اب املعاجلة احلكومية 
الت��ي ينبغي اأن توفر لهوؤلء الأطف��ال ولعوائلهم دخا ثابتا 

يقيه��م يف الأق��ل م�سكلة دف��ع �سغاره��م اإىل اأ�سواق 
عمل ل ترحم. وت�سي��ف” لاأ�سف ناحظ 

اأّن حمافظ��ة ذي قار وبح�سب 
التخطي��ط  جلن��ة 

ال�سرتاتيج��ي يف جمل���ض حمافظته��ا حتت��ل املرك��ز الرابع 
ب��ن املحافظات العراقية الأكرث فقرا ح�س��ب تقديرات وزارة 
التخطيط الحتادية. اأما الباحثة الجتماعية والنف�سية مروة 
اجمد فقد اكدت اإن “الأطفال الذين يجربون على العمل مبكرا 
ه��م يف الأغلب م��ن الأيتام اأو م��ن عوائل فق��رة ل ت�ستطيع 
الإيف��اءب م�ستلزمات احلي��اة التي ت�سهد ت�ساع��دا كبرا، لذا 
فاإن عملي��ة التحاق الأطفال باأ�سواق العم��ل م�ستمرة بالنمو 
م��ن دون معاجلات فعالة، خ�سو�س��ا اأن الباد متر ب�سائقة 
مالي��ة كب��رة ويف ظل حالة التق�سف الت��ي اأعلنتها احلكومة 
والتي �ستزيد من ن�سبة الفقر ومن ثم �سيكون هناك املزيد من 
الأطفال امللتحقن ب�سوق العمل وهذه حالة خطرة جدا يجب 
الوقوف عنده��ا من قبل وزارة العمل وال�س��وؤون الجتماعية 
وم��ن قبل اجلمعيات املناه�سة للعن��ف �سد املراأة والطفل”.
ويعي���ض يف منطقة القمامات واملزابل عدد كبر من العوائل 
الفق��رة باأك��واخ وخي��م �سغ��رة وب�سب��ب الغ��اء املعي�س��ي 
والبطال��ة والقتل والتهج��ر واخلطف وال�سل��ب تكونت هناك 
جماع��ات كب��رة م��ن العوائ��ل معتم��دة يف معي�سته��ا على 
تل��ك القمامات وب�سبب ع��دم وجود و�سائ��ل الراحة والثقافة 

وع��دم اإر�سال الأطفال اإىل املدار���ض والفقر الكبر يجعل 
واملخ��درات  التدخ��ن  يتعاط��ون  الأطف��ال 

واجلن�س��ي  اجل�س��دي  والعت��داء 
الذين  الأطفال  لبع�ض 

لهم  لي�ست 

عوائ��ل وكله��م يحلم��ون بال�سع��ادة وال�سكن اجلي��د ال�سحي 
واملناخ النظيف وبوج��ود امل�ست�سفيات واملدار�ض والأ�سواق 
والط��رق  والكهرب��اء  وامل��اء  ال�سحي��ة  النظيف��ة  والبي��وت 
الوا�سع��ة والأماك��ن املفتوحة واحلدائق فلم��ا ل يكون احللم 
حقيق��ة”. بينما يردد ق��ادة التحالف ال�سيع��ي دائما ال�سعار 
الذل��ة” وال�سع��ب العراق��ي يعي���ض  احل�سيني”هيه��ات من��ا 
معظم��ه يف ذل ومه��ان م��ن ج��راء �سيا�س��ة الف�س��ل والف�ساد 
والرتباط اخلارج��ي وا�سبح جميع  قادة العملية ال�سيا�سية 
من ا�سح��اب املليارات وتركوا زهور الع��راق وبراعمه و�سط 
“املزاب��ل” ل�س��د متطلبات اجلوع واحلرم��ان مقابل انتفاخ 
جي��وب احلرامية حتت عنوان املتاجرة باأه��ل البيت .ويبقى 
ال�سوؤال املهم ..متى ينظر الربملان واحلكومة واحزاب ال�سلطة 
الت��ي و�س��ل عدده��ا اىل اك��رث م��ن 110 اأح��زاب اىل اطفال 

و�سباب الع��راق وحت�سن املعي�س��ة يف بلد يطفو 
على بحر من النفط واملعادن والكثر 

من اخلرات؟.
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تراجع املوؤ�رش نيكي القيا�سي يف بداية 
التعام��ل يف بور�سة طوكي��و لاأوراق 
املالية ي��وم الأربعاء.وانخف�ض نيكي 
 20269.82 0.30 يف املئة م�سجا 
نقطة كما نزل املوؤ�رش توبك�ض الأو�سع 
نطاقا 0.50 يف املئة اإىل 1664.35 

نقطة

الأم��رك��ي  ال��ب��رتول  معهد  ت��وق��ع 
ان��خ��ف��ا���ض خم��زون��ات ال��ولي��ات 
الأ�سبوع  خال  النفط  من  املتحدة 
امل��ا���س��ي، و���س��ع��ود خم��زون��ات 
ال��ب��ن��زي��ن. وت��وق��ع��ت ال��ب��ي��ان��ات 
الأمركي  البرتول  ملعهد  الأولية 
من  املخزونات  هبوط  ال�سادرة، 
النفط يف الوليات املتحدة مبقدار 
الأ�سبوع  خال  برميل  األف   761
اجلاري،  �سبتمرب   22 يف  املنتهي 
بح�سب "ماركت وت�ض".بينما توقع 
البنزين  خمزونات  �سعود  املعهد 
مليون   1.5 مب��ق��دار  الأم��رك��ي��ة 
ومن  نف�سها.   امل��دة  خال  برميل 
معلومات  اإدارة  ت�سدر  اأن  املقرر 
الأرب��ع��اء  غ��داً  الأمركية  الطاقة 
للمخزونات  الر�سمية  الأرق����ام 
الأمركية خال الأ�سبوع املا�سي.

الأم���رك���ي على  ال������دولر  ح��اف��ظ 
الرئي�سية  العمات  اأم���ام  مكا�سبه 
ت�رشيحات  عقب  تعامات  خ��ال 
لرئي�سة جمل�ض الحتياطي الفيدرايل 
"التحرك  من  حتذر  يلن"  "جانيت 
معدل  زي����ادة  ن��ح��و  �سديد"  ب��ب��طء 
جمل�ض  رئي�سة  ون��وه��ت  ال��ف��ائ��دة. 
الحتياطي الفيدرايل "جانيت يلن" 
الفائدة  ملعدل  جديد  رفع  باإمكانية 
الوطنية  الرابطة  اأم��ام  كلمتها  يف 
لقت�ساديات الأعمال الربعاء، حيث 
اأكدت اأن بيانات الت�سخم املنخف�سة 
قد تربر "وترة تدريجية" لرفع �سعر 
ببطء  "التحرك  ميثل  ولكن  الفائدة، 
العمل  �سوق  اأي�سًا على  �سديد" خطراً 

يف الوليات املتحدة.

مكبات النفايات... خطر يحيط ببغداد وتلوث بيئي بال حدود

صندوق اإلسكان.. إجراءات مطولة وقروض تتعثر بحجة غياب السيولة 

 حلم امتالك منزل خا�ص 
من دون �شك هو طموح 

اأغلب العراقيني اإن مل يكن 
جميعهم، وال�شبيل الرئي�شي 

لتحقيقه هو اال�شتعانة 
ب�شندوق االإ�شكان، لكن 

رغبتهم ت�شطدم بـ"عوائق" 
وروتني من االإجراءات 

املت�شل�شلة. "نحن يف ورطة 
ما بني �شندوق االإ�شكان 

وبني الديون، وثمة اإجراءات 
اأنهكتنا"،

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
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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
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