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بغداد/ ايناس الشريفي
بــــادرت احلكـــومـــة العـــراقـيـــة
الى انـشاء صـندوق االسـكان
مبــــوجـب األمــــر رقـم HF) (
)1( لـسنـة )2004( بـراسمـال
)200( مـليــون دوالر كخـطـوة
اولـى لالسهـام يف حل جـزئي
ألزمـــــــة الـــــسـكــن يف الـعـــــــراق
وتـفـعـــيـل عـــمـل الــــصـــنـــــــدوق
واقــــراض املــــواطـنـني لـبـنــــاء
وحــدات سكـنيــة وفق شــروط
مـحــــــــددة مـــنـهــــــــا ان يــكــــــــون
موظفاً ولـديه خدمة ال تقل
عن سـبع سنـوات وان ميـتلك
قــــطـعـــــــة ارض سـكــنــيـــــــة وان
يكـــون مـتـــزوجـــاً وال ميـتـلك
ايـــــة وحـــــدة سـكــنــيـــــة هـــــو أو
زوجــته أو اوالده القـــاصـــرون
وان ال يكــون مــسـتفـيــداً مـن
قــــــرض املـــصــــــرف الـعقــــــاري
وبهــذا الـصـــدد التـقت املــدى
ـــــــــــواطــــنــــني )بـعـــــــــــدد مــــن امل

املتقدمني لطلب القرض.
احـمـــــد علـي 45 سـنــــة قــــال:
انهــا خـطــوة جيــدة للـتحــول
يف االقتـصــاد العــراقي حـيث
سـتوفـر فرص عـمل ومسـاكن
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ـــــــــوى ـــــــــديــــن، ونــــيــــن صـالح ال
واجلهـود تبـذل لفتح فـرعني
آخـــــــــــــريـــــن حملـــــــــــــافــــــــظـــــتـــــي
)الــــــديــــــوانــيـــــــة، والعــمــــــارة(
وبـــــــالـــــــرغــم مــن قـلـــــــة كـــــــادر
الـصنـدوق الــوظيفـي البـالغ
)64( مـوظفـاً فـان املعـامالت
بـجمـيع انــواعهــا جتـــري من
دون تــــأخـيــــر بــــرغــم العـمــــر
الـزمـني القـصيـر للـصنـدوق
فــانـه منــذ تـــأسيــسه ولغــايــة
4/1/ 2006 اقـراض أكثـر من
)4000( آالف مــــــــــوظـف وفـق
اآللــيــــــة املــــــذكــــــورة وجلــمـــيع
محــافـظــات العــراق وكـــذلك
مت شــــمـــــــــــول اإلضـــــــــــافـــــــــــات
اجلــــــديــــــدة والــتــــــرمــيــمــــــات
بقـــرض الـصـنـــدوق وحتـــويل
الـقـــــــرض مــن اربـع مـــــــراحـل
الـــــى ثالث مــن اجل ســــرعــــة
ــــــــســكــــن وتـقـلــــيـل اجنــــــــــاز ال
ـــــــــــــروتـــــني، وان اجـــــــــــــراءات ال
الـــصــنـــــدوق يـــــسعـــــى دائــمـــــاً
لــتـــطــــــويــــــر عــمـله مـــن اجل
تقــــــدمي افــــضل اخلــــــدمــــــات

للمواطنني.
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ــــــــــــــــدوق ــــــــط )صــــــن وضــــــــــــــــواب
االسكان(.

ومن جانب آخر ذكرت مديرة
الــــصـــنـــــــدوق انـه مت شـــمـــــــول
املتقـاعـديـن وتسـليم الـدفعـة
االولى لعـدد من املـتقاعـدين
وشـملـت ايـضــاً املــسـتفـيــديـن
مـن رواتـب شـبـكــــة احلـمــــايــــة
ـــــــــة بـقـــــــــرض االجــــتــــمـــــــــاعــــي
الصنـدوق بعـد التنـسيق بني
ـــــــــــشــــــــــــــؤون وزارة الــعــــــمــل وال
االجـتـمـــاعـيـــة ووزارة املـــالـيـــة
بـــــطــــــــريـقــــــــة مـــنـح ومـــن ثـــم
اسـتــــرداد هــــذه القــــرض وفق
اقـسـاط شهـريـة لـضمـان حق
الـصنـدوق وتـأمني االمكـانيـة
املــاديــة له الن القـــرص )دين
واجب السـداد( لوزارة املـالية

عند توفر السد.
ـــــــــاك واوضـحــــت اكـــــــــرام: هــــن
تعــــديالت كـثـيــــرة يف مجلــس
الــــــــوزارة تـعـــيــــــــد الــــــــدراســــــــة
لـضـــوابـط وقـــوانـني لهـيـكلـــة
قانـون الصنـدوق مشيـرة الى
اهم مـا حققه الـصنـدوق هـو
فــتح فـــــروع له يف كـــــركـــــوك و
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االكـــتـفـــــــاء بـقــــطـــــــاع واحـــــــد
واملسـاهمـة بـاشــراك القطـاع

النفطي يف ذلك.
وذكـــــرت ان الــصــنـــــدوق قـــــدم
دراســـــة مــــســتفــيــضـــــة حـــــول
وضع آليـة جديـدة لالقراض
الـــى مجلــس شــورى الــدولــة
بعد موافقـة مجلس االمناء
لـــــوزارة االعــمـــــار واالسـكـــــان
الـــذي يـــرأسه وزيـــر االعـمـــار
وعــــضــــــــويــــــــة وكـــيـل الــــــــوزارة
ـــــــــدوق ـــــــــر عـــــــــام صــــن ومـــــــــدي

االسكان. 
واضــــافـت ان املـــشــــروع قـيــــد
الـدراسة لـرفعه الـى اجلهات
الـعلــيـــــا للــمــصـــــادقـــــة علــيه
والــــذي مبــــوجــبه سـيـتـــــوسع
نـشــاط الــصنـــدوق، واحتــوت
الـــــدراســــــة علـــــى زيـــــادة رأس
املـــال للـصـنـــدوق ممـــا يـــؤدي
زيـــــــادة القـــــــروض املقــــــدمــــــة
لـلــمـــــســتـفــيـــــــديــن، ومت رفـع
التــوصيـات لـشمـول الـزوجـة
والـنـــســــاء املعـيـالت واألرامل
والــــــذيــن يــــسـكــنــــــون بــيــــــوت
مـــــــؤجـــــــرة وفـقـــــــاً لـــــشـــــــروط
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الـسيـدة )اكـرام عبـد العـزيـز(
ــــــــــى اجلـهــــــــــات انـه يـجــــب عـل
املـعـــنـــيـــــــة ادخـــــــال الـقــــطـــــــاع
اخملـتلـط والـتعـــاونـي ومـنهـــا
املـشــاريع الــسكـنيــة ومــراعــاة
ـــــــــة اجلـــــــــوانــــب اإلنــــــــســـــــــانــــي
واالخالقـيــــة واالقـتــصــــاديــــة
ــــــــة يف وكــــــــذلــك املـــــصــــــــداقـــي
تـنـــشـيــط االقـتــصـــــاد وعـــــدم
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املتفاقمة التي تواجه البلد،
إضــــــافــــــة الــــــى تـــــشـــــــريعــــــات
جـــــــديـــــــدة ودعــم لـالقـــــــراض
وتــــشـــــــريع قــــــانــــــون جــــــديــــــد
لـالستـثمــار الــسكــانـي لفـتح
الـــطـــــريـق للــمــــســتــثــمـــــريــن
وامـتـصــاص الـبـطــالــة الـتـي
يعــــــانــي مـــنهــــــا مجــتـــمعــنــــــا
ـــــــــــــــــالــغـــــــــــــــــة حــــــــــــســـــــب والـــــــب

االحصائيات االخيرة %60.
واضــافـت ان مـــا يعـــول علـيه
صـنـــدوق االسكــان هــو زيــادة
التخـصيصـات من اجل منح
اكــبـــــر عـــــدد مــن املـــــواطــنــني

إضـافـة الـى زيـادة مبلغ
الــقــــــــــــــــــرض املــقــــــــــــــــــدم
لـلـــمــــــســـتـفـــيــــــــديـــن الن
قانون صندوق االسكان
عــنـــــدمـــــا اقـــــر وحـــــددت
مبــالغ القــرض له قـبل
ثالث ســنـــــوات ومـــضـــــى
عليهـا فتـرة من الـزمن
تغـيـــرت فــيهــــا االسعـــار
وكـلف الــبــنــــــاء واملــــــواد

االنشائية.
ويف نفس السياق بينت
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للــمــــــواطــنــني امــــــا املــــــواطــن
)قــاسـم جبـــر( 47 سنــة قــال:
ان هـــــــذه الـفـــــــرصـــــــة ســتـحـل
الكـثـيـــر مـن مــشــــاكلـي الـتـي
غيــر قــادر علــى تـــوفيــر سـكن
لعــائلتـي البــالغـة )7( افـراد،

بسبب ارتفاع كلف البناء( 
وقـالت )سعـاد مـصطفـى( 45
سـنـــــة مـــــوظفـــــة )انــي ارملـــــة
وســكـــنـــي مـع اهـلـــي يف بـــيـــت
واحـد ولــدي 3 اطفـال واريـد
االســـتـقـالل الن مــــــشــــــــاكـلـــي
تــزداد، وال اعـــرف هل يــشـمل

هذا القرض االرامل؟(.
واجـــابــــة علـــى هـــذا الــســـؤال
وجــمـــيع اســـئلـــــة املـــــواطــنــني
التقينـا بالسيـدة )اكرام عبد
العـزيـز( مـديـر عــام صنـدوق
االسكـان فتحـدثت قـائلة: ان
امكانية هـذا املشروع واملبالغ
اخملـــصـــصــــــة لـه قلـــيلــــــة لــــــو
قــورنت بحـاجـة املــواطن الـى
بـنــــاء وحــــدات سـكـنـيــــة وحل
ازمــــة الـــسـكـن احلــــالـيــــة وان
العـراق يـحتــاج اضعـاف هـذا
املـــبـلـغ حلـل ازمــــــــة الــــــســكـــن

مديرة صندوق االسكان لــ )املدى(:

 شمول األرامل واملتقاعدين واملستفيدين من شبكة احلامية االجتامعية بقروض االسكان

بعقوبة / عمر الدليمي
كـــشف معـــاون احملـــافــظ للــشـــؤون
اإلداريــــة الــــدكـتــــور حــــافــظ عـبــــد
العـزيـز عن وجـود خـروقـات كبيـرة
يف طـــــــريقــــــة تـــصــــــرف اجملــــــالــــس
الـبلــديــة يف االقـضـيــة والـنــواحـي
بــوكــاالت بـيع الــسمـنت املــرخـصــة

للمواطنني.
وقــــال ان هـنــــاك صـفقــــات ســــريــــة
جتــري بني اعـضـاء هـذه اجملـالـس
واصحــاب الــوكــاالت، مــشيــراً الــى
ان هنــاك كـميــة الـسـمنـت املقــاوم
مصـدرهـا القـائم ال يجـري نقلهـا
مـن قــبل مـتـعهــــد الـنـقل بـحجــــة
احلالـة االمنيـة ويجري تـسويـتها
بــصـفقــــات ســــريــــة بـني اجملــــالـــس
الـــبـلـــــــديـــــــة الـــتـــي تـقـــــــوم بـقــــطـع
الوصوالت بـاالستالم الوهمي من

خمـس وكاالت تعود ملسؤولني كبار
يف احملـــــافـــظـــــة مـــــؤكــــــداً علـــــى ان
اجمللس جـاد يف متابعة اخلروقات
يف هذا اجلـانب للـحد من ظـواهر

الفساد اإلداري.
واشـــار رئـيــس جلـنـــة الــسـمـنـت يف
مـجـلـــــــس احملــــــــــافـــــظــــــــــة الــــــــــى ان
صالحيـة تـوزيع الـسـمنـت وآليـاته
حتول دون سيـطرة اللجنـة العليا
بسبب قيام الوزارة بحصر تخويل

التوزيع باجملالس البلدية.
جـــــــــديـــــــــر ذكـــــــــره ان كـــثـــيـــــــــراً مـــن
املـواطـنني قـد تقـدمـوا بـالـشكـاوى
مـن عــــدم جتهـيـــزهـم بحــصــصهـم
مـن االسـمـنـت رغـم مــضــي اشهــــر
عـديـدة علـى قـطع وصـوالت بهـذه
ـــــــــــــوكــالء احلــــــــصــــــــص وتــالعـــــب ال
بـــــــالــتــــــــوزيع واقـــطـــــــاع جـــــــزء مــن

احلصة يف احسن االحوال.
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احملـافظـة إال ان األمـر قـد استغل
بـصـــورة غـيـــر نـــزيهـــة كـمــــا وصفه
معاون احملـافظ ليصبح املـستفيد
الــوحيـد مـن التـوسـع هم اعـضـاء

اجملالس البلدية.
فضـالً عن ان هذا املشـروع قد كان
مـن حيـثيــات االخــذ به مـنح هــذه
الوكـاالت لعـوائل الشـهداء الـذين
سقطوا نتيجة االعمال االرهابية
لالســتفـــــادة مــن اربــــــاحهـــــا اال ان
هذه الـوكاالت قـد بيعت الـى جتار
الــــســـــوق الــــســـــوداء األمـــــر الـــــذي
جعلهم يتحكمـون بطريقـة توزيع
املــادة وبـــالتـــالي حــرمــان املـــواطن
املـــــســتـهلـك مــن حـقه يف وصـــــــول

املادة إليه.
واشــــــــار نــــــــائـــب رئـــيــــــس مـجـلــــــس
احملــافظـة الــشيخ ضــاري اخليـون
الى قيام مجلس احملافظة بالغاء

هـنـــاك وكـــاالت وهـمـيـــة مــسـجلـــة
باسمـاء اقرباء املسؤولني واعضاء
اجملـــالــس الــبلـــديـــة يف االقــضـيـــة
والــنـــــــواحــي، فــــضالً عـــن انعـــــــدام

الرقابة واملتابعة.
واشـــــــار احـــــــد مــــــــوظفــي مـجلـــــس
احملــافظــة املعنـي بتـنظـيم عـمليـة
املصادقـة على قـوائم التـوزيع بان
هنـاك ضغوطـاً من جهـات رسمـية
علـيـــا يف بغـــداد لهـــا مـصــــالح مع
الــــــــوكـالء يف احملــــــــافــــظــــــــة روجـــت
معامالت غير قـانونية ومن خالل
اتصـاالت جلهـات عليـا يف الشـركة

العامة للسمنت يف بغداد.
جـديـر بـالـذكـر ان قـرار زيـادة عـدد
الـوكـاالت كـان الهـدف مـنه ضمـان
وصـــــــــول مـــــــــادة االســـمـــنـــت الـــــــــى
املــــــــســــتـهـلــكــــني يف كـل مــــنـــــــــــاطـق

خالل املشـرف على جلنة السمنت
وبني الوكيل.

وتابع عبـد العزيز بان هناك "95"
وكــالــة اسمـنت حــاليــاً يف حني ان
عــــددهـــــا العــــام املــــاضـي لـم يـكـن
ســوى "20" وكــالــة ولـنفــس كـمـيــة
احلصة املقطوعة للمحافظة مما
يعـني عــدم اجلــدوى االقتـصــاديــة
بــــالـنـــسـبــــة للــــوكــيل ممــــا يـجعـله
يقـــدم علـــى بـيع حـصــته للـنـــاقل،
وعـــدم تـــوزيـعهــــا علـــى املـــواطـنـني
فــــضـالً عـــن غـــيــــــــاب احملــــــــاســـبــــــــة
واالشـــراف الكــايف مـن قـبل جلــان
اجملـالـس البلـديـة للحـد من هـذه
الظاهرة التي جعلت املواطنني ال
يحـــصلـــــون علــــى حــصـــصهـم مـن

مادة السمنت.
وبـني معـــاون احملـــافـظ اإلداري ان

املوصل/ باسل طاقة
بـاشـرت جـمعيـة الـشبـاب الثقـافيـة
يف نـينــوى وبــالـتعــاون مـع جمـعيــة
االمل الـبغــداديــة بـتـبـنـي بــرنـــامج
احلوار املـدني بـني الشبـاب يف عدد
مـن احملـــافـظـــات واملـــدن العـــراقـيـــة
وقـال السيـد قحطان سـامي رئيس
ــــامج ـــرن اجلــمعـيــــة للـمـــدى ان الـب
يهـــدف الـــى حتقــيق عـــدة غـــايـــات
ــــشــــــر ثـقــــــافــــــة الـالعــنـف مــنـهــــــا ن
والتسامح وتطوير لغة احلوار بني
الـشباب العـراقي  اضافـة الى فتح
ورشات عمل لتـدريب الشبـاب على
عـــدد مــن املهـن واقـــامــــة املعـــارض
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الفنية وتقدمي العروض املسرحية
والثقافية.

ـــــــامـج ـــــــرن ـــــــان  مـــــــدة الـــب واوضـح ب
ستكـون ستة اشهر سيعقبها اقامة
اجـتمـاع مـركـزي يـضم احملــافظـات
املـــشــــاركــــة وهـــي بغــــداد واملـــــوصل
والبـصــرة والــسلـيمـــانيــة والـنجف
وكـــربـالء والعـمـــارة والـنـــاصـــريـــة
لــطــــرح اآلراء واالفـكــــار الــتــي مــن
ـــــامج ــــرن ــــاء عــمل الــب شـــــأنهــــا اغــن
وتــطـــويـــره للـــوصـــول الـــى اقـــامـــة
ــــامج لـلحـــوار املـــدنــي  يجــمع ـــرن ب
ــــــشـــبـــــــــاب الـعـــــــــراقـــي مبـخـــتـلـف ال

انتماءاتهم ومناطقهم.
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وكاالت بيع السمنت يف ديالى

جمعية الشباب الثقافية يف نينوىخروقات فاضحة من قبل املجالس البلدية وتالعب من قبل الوكالء 

تبنى برنامج احلوار املدين بني الشباب 


