
 تعم��ل وزارة االعم��ار واال�سكان والبلدي��ات العامة على حتديث 
ال�سيا�س��ة الوطني��ة لال�س��كان وفق��ا للظ��روف احلالي��ة التي متر 
به��ا الب��الد، وفيم��ا اكدت انه��ا جترد حالي��ا عدداً م��ن االرا�سي 
باملحافظ��ات �سمن م���روع االرا�سي املخدوم��ة، لفتت اىل ان 
�سن��دوق اال�س��كان التابع لها، من��ح مواطني املناط��ق املحررة 

االولوية يف القرو�ض.
ال�سيا�سة الوطنية لال�سكان

 وق��ال وكي��ل وزارة االعم��ار، ا�ستربق ال�سوك خ��الل ت�ريحات 
�سحفية تابعتها )اجلورنال( اإن ال�سيا�سة الوطنية لالإ�سكان التي 
اعتمده��ا جمل�ض الوزراء خالل االعوام املا�سية، مل تنفذ بال�سكل 
ال�سحيح ب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي مرت بها البالد، م�سريا 
اىل عم��ل الوزارة حاليا لتحديثها مب��ا ين�سجم مع االزمة املالية 
الت��ي مت��ر بها الب��الد واحلرب اجلاري��ة �سد ع�ساب��ات »داع�ض« 

االرهابية.
 وا�س��اف ان��ه على اأث��ر ال�سيا�سة الت��ي كانت قد اعدته��ا الوزارة 
بالتع��اون مع برنام��ج االمم املتحدة للم�ستوطن��ات الب�رية، مت 
ت�سكي��ل املجل�ض الوطن��ي لال�سكان ال��ذي تراأ�سه ال��وزارة وي�سم 
بع�سويت��ه ممثلني ع��ن جمل�ض ال��وزراء واجله��ات املخت�سة من 
ال��وزارات وامانة بغداد، الفتا اىل م�ساعي الوزارة من خالل ذلك، 

حلل امل�ساكل واملعوقات التي تواجه قطاع اال�سكان.
م�روع االأرا�سي املخدومة 

 وبخ�سو���ض م���روع االرا�سي املخدومة اكد ال�س��وك، ان دوائر 
البلدي��ة التابع��ة لل��وزارة باملحافظ��ات، جترد حالي��ا االرا�سي 
لتهيئته��ا للم�روع، الذي اف�سح عن ت�سمنه اعالن تلك االرا�سي 
فر�س��ا ا�ستثمارية امام ال���ركات املخت�سة لتجهيزها بخدمات 
املاء واملجاري والطرق، بغية بيعها بعد ذلك للمواطنني باأ�سعار 
منا�سبة. وتابع ان جمل�ض الوزراء وبعد امل�سادقة على امل�روع، 
�س��كل جلنة ت�سم اجلهات املعنية لتعمل بالتعاون مع احلكومات 
املحلية لال�راع  باالجراءات املطلوبة، مرجحا ا�سهام املبادرة 

بحل جزء من ازمة ال�سكن يف البالد.
اإعمار املناطق املحررة 

 ويف م��ا يتعلق بحملة اعمار املناطق 
املح��ررة م��ن رج�ض 

ارهابي��ي »داع�ض«، يرى وكيل ال��وزارة، ان احلكومة تويل ملفها 
اهمي��ة ق�س��وى، كما ان��ه يدخل �سم��ن م�ساعي ال��وزارة احلثيثة 
العادة اال�ستقرار لها، عادا دوائر وزارة االعمار الع�سب اال�سا�ض 
لذل��ك امللف، ال�سيما ان مالكاتها كان��ت اوىل اجلهات احلكومية 
الت��ي قادت حم��الت اع��ادة اال�ستق��رار وا�سالح البن��ى التحتية 
اال�سا�سي��ة له��ا، ويف مقدمته��ا ت�سغيل م�ساريع امل��اء واملجاري 

و�سيانة الطرق واجل�سور املت�ررة.
متويل حمالت االإعمار

 واف��اد ب��اأن وزارته وبالتع��اون مع اجلهات احلكومي��ة ال�ساندة، 
قطعت �سوطا كبريا بحملة اعمار حمافظتي �سالح الدين ودياىل، 
كم��ا اطلقت موؤخرا حمل��ة العمار املناطق املت���ررة مبحافظة 
االنب��ار، مو�سح��ا ان متويل تل��ك احلمالت يتم ع��رب قر�ض البنك 
ال��دويل املخ�س�ض للمناطق املت���ررة، ا�سافة اىل تخ�سي�سات 
�سن��دوق اعم��ار املناط��ق املت���ررة يف الب��الد.   ي�س��ار اىل ان 
البن��ك الدويل، وافق يف �سهر متوز من العام املا�سي، على تقدمي 
م�ساعدات بقيم��ة 350 مليون دوالر لدعم اعم��ار البنى التحتية 

يف العراق، ح�سة وزارة االعمار منها، 140 مليون دوالر.
جولة ميدانية

 واف�س��ح ال�س��وك ع��ن زي��ارة وفد م��ن ال��وزارة برئا�س��ة الوزيرة 
الدكت��ورة اآن ناف��ع او�س��ي، موؤخ��را ملحافظ��ة االنب��ار لالطالع 
ميداني��ا على الواقع اخلدمي والعمراين باملناطق املحررة، مبينا 
ان الوفد �سم عددا من املدراء العامني ملديريات البلديات واملاء 

واملجاري والطرق واجل�سور.
 وع��ن امل�ساريع املتوقفة يف عم��وم البالد، قال ان الوزارة تعمل 
بجهود حثيثة الجنازها ال�سيما اخلدمية منها، كونها مت�ض حياة 

املواطنني، واعتمادا على ن�سب االجناز لكل م�روع. 
قرو�ض �سندوق االإ�سكان 

 وبح�س��ب وكي��ل الوزارة، ف��ان �سن��دوق اال�سكان، من��ح �ساكني 
املناط��ق املحررة االولوية بت�سلي��م القرو�ض اال�سكانية، 

يف  ال�سن��دوق  ف��روع  ان  مو�سح��ا 
�س��الح  حمافظت��ي 

الدي��ن واالنب��ار، بداأت بالعمل بعد مدة ق�س��رية من حتريرها من 
دن���ض ع�سابات »داع���ض« االرهابي��ة، اذ وجهت ال��وزارة حينها 
بت�سهي��ل معام��الت املواطنني وفق االآلية اجلدي��دة املتفق عليها 

مع البنك املركزي العراقي. 
 وا�س��اف ان البن��ك املرك��زي كان قد اقر�ض �سن��دوق اال�سكان، 
850 ملي��ار دين��ار �سم��ن املب��ادرة االقرا�سي��ة، الت��ي بلغ��ت 
نح��و خم�س��ة ترليونات دين��ار للم�سارف احلكومي��ة، مذكرا باأن 
ال�سن��دوق با���ر منذ مدة اقرا�ض املواطنني ب���50 مليون دينار 
كح��د اعل��ى لبناء او ا�ساف��ة بناء.  وا�س��ار ال�س��وك اىل ان قانون 
�سندوق اال�س��كان، كان قد منع اقرا�ض املواطنني من اجل �راء 
وح��دة �سكنية، اال ان املبادرة اجلديدة من البنك املركزي، فتحت 
الب��اب ام��ام املواطن��ني للح�س��ول عل��ى القرو�ض ل���راء وحدة 

�سكنية، ب�رط ان تكون �سمن امل�ساريع اال�ستثمارية.
موؤمتر االأمم املتحدة لالإ�سكان 

 ولف��ت اىل ان احلكومة �سارك��ت موؤخرا يف االجتماع التح�سريي 
اخلا���ض مبوؤمت��ر االمم املتح��دة لال�س��كان والتنمي��ة احل�ري��ة 
)الهبيتات الثالث( والذي �سيعقد يف االكوادور خالل �سهر ت�رين 
االول املقب��ل، م�سيف��ا ان املوؤمت��ر �سيناق���ض م�ساري��ع التنمي��ة 
احل�ري��ة بالع��امل خ��الل ال��� 20 عام��ا املقبلة، به��دف حتقيق 
االزده��ار احل���ري ال�سام��ل وامل�ست��دام ع��رب ت�س��اوي الفر���ض 
للجميع.  وبني وكيل وزارة االعمار ان احلكومة العراقية عر�ست 
خ��الل االجتم��اع التح�س��ريي اجراءاته��ا يف اطار اع��ادة احياء 
املناطق املدمرة جراء االرهاب واإزالة الت�سوهات العمرانية، كما 
ك�سف��ت عن خططها لتاأهيل جتمع��ات ال�سكن الع�سوائي بالتعاون 

وامل�ستوطن��ات  االمنائ��ي  املتح��دة  االمم  برنام��ج  م��ع 
الب�رية.
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 ارتفعت ا�سع��ار الذهب العراقي من 
دين��ار  ال��ف   221 اىل   ،21 عي��ار 

للمثقال الواحد.
 وبلغ �سعر الذهب العراقي من عيار 
21 ، 221 الفا و540 دينارا فيما 
�سج��ل يف االي��ام الثالث��ة املا�سية 
الف��ا و770 دين��ارا عراقي��ا   217
ان  اىل  ي�س��ار  الواح��د.  للمثق��ال 
املثق��ال الواحد م��ن الذهب ي�ساوي 

خم�سة غرامات.

 اكدت ال�رك��ة العامة لل�سمنت العراقية 
ال�سناع��ة  وزارة  ���ركات  اح��دى 
م�ستم��رة  زال��ت  م��ا  بانه��ا  واملع��ادن 
بتخفي���ض �سع��ر بي��ع ال�سمن��ت املنت��ج 
يف معاملها بن�سب��ة %10 لدعم عوائل 

�سهداء احل�سد ال�سعبي .
وق��ال مدي��ر اع��الم ال��وزارة عبدالواحد 
ال�سم��ري يف بي��ان ورد )اجلورن��ال( اإن 
ال�رك��ة �سكل��ت جلن��ة خا�س��ة لتنفي��ذ 
مبادرته��ا بالتن�سيق مع ق�س��م الت�سويق 
فيها ومديري��ة احل�سد ال�سعب��ي ل�سمان 
�سمول اكرب ع��دد من العوائل امل�ستحقة، 
كا�سف��ا ع��ن اكم��ال توزي��ع )25( ال��ف 
ط��ن م��ن ال�سمن��ت املدعوم ب��ني عوائل 
احل�س��د ال�سعب��ي يف حمافظ��ات النجف 
والديواني��ة واملثن��ى بواق��ع )30( ط��ن 

لكل عائلة.

 افتت��ح يف حمافظ��ة وا�س��ط، معر���ض 
التم��ور ال�سن��وي الثال��ث، ال��ذي نظمته 
مب�سارك��ة  وا�س��ط،  زراع��ة  مديري��ة 
نح��و/70/ �سنف��ا م��ن ان��واع التمور، 
وجم��ع  املحلي��ة  احلكوم��ة  وبح�س��ور 
م��ن املزارعني وا�سح��اب الب�ساتني يف 

املحافظة.
 وق��ال مدي��ر الزراع��ة اركان مريو���ض 
ان "اقام��ة هذا املعر���ض الزراعي الذي 
تنظم��ه دائ��رة الزراع��ة، ياأت��ي به��دف 
اظه��ار الواق��ع الزراع��ي يف املحافظ��ة 
كاف��ة  م��ن  بالرغ��م  تط��وره  ومدي��ات 
الظروف وال�سع��اب املتمثلة بالت�سحر 
ونق�ض مياه ال�سق��ي وحاالت االحرتاق 
الت��ي ح�سلت يف الب�سات��ني، وباالخ�ض 
�رق��ي  وزرباطي��ة  ب��درة  مناط��ق  يف 

املحافظة". 

وزارة اإلعمار تسعى إلى تحديث السياسة الوطنية لإلسكان

وزير النفط يدعو إلى توسيع مجاالت االستثمار الخارجي والمحلي

 وذكر بيان لوزارة النفط ورد )اجلورنال( اأن 
لعيبي ح�ر الندوة التعريفية التي اأقامتها 
بامل�ستودع��ات  اخلا�س��ة   )SKA( �رك��ة 
ومنظوم��ات الت�سدي��ر، مبين��ًا اأن "ال��وزارة 
تدعم بق��وة خطط التو�سع يف تنفيذ م�روع 
احلديث��ة  واملنظوم��ات  امل�ستودع��ات 
واملتط��ورة لت�سدي��ر وا�ست��رياد امل�ستق��ات 

النفطية يف خور الزبري".
 واأ�س��ار لعيب��ي اإىل "اأهمي��ة تطوي��ر اآف��اق 
اال�ستثم��ار املحل��ي واخلارج��ي يف عملي��ة 
وامل�ستق��ات  التوزي��ع  بقط��اع  النهو���ض 
النفطي��ة واخلدم��ات االأخرى"، م�س��دداً على 
"االإ���راع يف ت�سجي��ع اال�ستثم��ار يف هذه 

القطاعات املهمة".
 ودع��ا لعيبي اإىل "االنفتاح الكبري وال�ريع 
يف جماالت اال�ستثمار كافة �سواء اخلارجي 
اأو اال�ستثم��ار املحل��ي وال�سيم��ا يف ن�س��اط 
الوزارة اخلا�ض باإنت��اج وتوزيع امل�ستقات 

النفطية" .
عر�س��ًا  قدم��ت   )SKA( �رك��ة  وكان��ت   
مف�س��اًل ت�سم��ن ن�س��اط ال�رك��ة يف جمال 
منظومات الت�سدي��ر واال�سترياد يف اأر�سفة 
الفني��ة  واملج��االت  الزب��ري  خ��ور  مين��اء 
والر�س��وم  واال�ستثم��ار  الدع��م  ومن�س��اآت 
اجلمركية، ف�ساًل ع��ن اأهمية كري االأر�سفة 
ال�سف��ن متو�سط��ة  لال�ستف��ادة م��ن دخ��ول 
احلم��ل، واأنظمة االإن��ارة ومكافحة احلرائق 
وف��ق املعاي��ري الدولي��ة، والتحمي��ل االآم��ن 

للمواد واحلفاظ على �سالمة املادة اخلام.
 م��ن جانبه��ا اأعلنت �رك��ة ت�سوي��ق النفط 
العراقي��ة "�سوم��و"، اأن اإنت��اج الع��راق م��ن 
النف��ط اخل��ام خ��الل �سه��ر اآب املا�سي بلغ 

4.638 مليون برميل يف اليوم.
 وقال��ت "�سومو" يف بي��ان ورد )اجلورنال( 
اإن "اإنت��اج البالد من اخلام مل ي�سجل تغيريا 

يذكر خالل �سهر اآب املا�سي، حيث بلغ عدد 
الرباميل املنتج��ة يف اليوم الواحد 4.638 
ملي��ون برميل، مقارنة م��ع 4.632 مليون 

برميل يف متوز املا�سي".
واأ�ساف��ت، اأن "اإنت��اج اآب يع��د االأعل��ى منذ 
كان��ون الث��اين حي��ث �سخ الع��راق 4.775 

مليون برميل يوميًا".
 وب�ساأن ا�سعار بيع النفط اخلام اأكدت �ركة 
ت�سوي��ق النف��ط،  اأنه��ا "رفع��ت �سع��ر البي��ع 
الر�سم��ي ل�سحنات خام الب�رة اخلفيف اإىل 
اآ�سي��ا يف ت�ري��ن االأول لي�س��ل اإىل متو�سط 
�سع��ر خام��ي دب��ي وعم��ان خم�سوم��ا منه 
1.40 دوالر مقارنة مع خ�سم قدره 2.30 

دوالر للربميل يف اأيلول".
 وج��رى تخفي�ض �سعر البي��ع الر�سمي خلام 
الب���رة اخلفي��ف اإىل اأوروب��ا يف ت�ري��ن 

االأول اإىل �سعر خام برنت املوؤرخ خم�سوما 
منه 4.70 دوالر للربميل مقارنة مع خ�سم 

قدره 3.95 دوالر للربميل.
 فيم��ا وا�سلت اأ�سع��ار النف��ط مكا�سبها بعد 
اتف��اق رو�سي��ا وال�سعودي��ة اأك��رب منتج��ني 
للخ��ام يف الع��امل عل��ى التع��اون الإح��الل 
اال�ستق��رار يف �س��وق النفط لك��ن عدم اتخاذ 
اإجراء فوري لكبح االإنتاج حد من املكا�سب.
 وارتف��ع خام القيا���ض العاملي مزيج برنت 
يف العق��ود االآجل��ة ت�سلي��م نوفمرب/ ت�رين 
الثاين 22 �سنتا اإىل 47.85 دوالرا للربميل 
بحل��ول ال�ساع��ة 0643 بتوقي��ت جرينت�ض 
بع��د اأغل��ق مرتفع��ا 80 �سنت��ا ي��وم االثنني 

املا�سي.
 وبل��غ خ��ام القيا�ض العامل��ي اأعلى م�ستوى 
يف نحو اأ�سبوع عند 49.40 دوالرا للربميل 

بع��د االتفاق الرو�سي ال�سع��ودي لكنه تخلى 
ع��ن ج��زء م��ن مكا�سب��ه بعدم��ا ق��ال وزير 
الطاقة ال�سع��ودي خالد الفالح اإنه ال حاجة 
االإنت��اج لكن��ه و�س��ف ه��ذه  االآن لتثبي��ت 

اخلطوة باأنها اأحد االحتماالت املف�سلة.
 يذكر ان االأ�س��واق االمريكية اأغلقت اأبوابها 
مبنا�سب��ة عي��د العم��ال وم��ن ث��م مل تك��ن 
هناك ت�سوية لعق��ود اخلام االأمريكي ت�سليم 
اأكتوبر/ ت�رين االأول يف بور�سة ناميك�ض.
 وزاد �سع��ر اخلام االأمريكي 94 �سنتا لي�سل 
�سع��ر  وبل��غ  للربمي��ل،  دوالر   45.38 اإىل 
اخل��ام 46.53 دوالرا وهو اأعلى م�ستوى له 

منذ 30 اآب.
 وجت��ري ال��دول االأع�ساء يف منظم��ة اأوبك 
واملنتج��ون م��ن خارجه��ا حمادث��ات غري 

ر�سمية يف وقت الحق من ال�سهر اجلاري.

 دعا وزير النفط جبار 
لعيبي، اىل �ضرورة 

تو�ضيع جماالت اال�ضتثمار 
اخلارجي واملحلي يف 

قطاع التوزيع واملنتجات 
النفطية، وفيما �ضدد على 

اال�ضراع بت�ضجيع اال�ضتثمار 
مبختلف القطاعات املهمة، 

اعلنت �ضركة ت�ضويق النفط 
العراق  اإنتاج  "�ضومو" اأن 
من النفط اخلام خالل �ضهر 

اآب املا�ضي بلغ 4.638 
مليون برميل يف اليوم، 

موؤكدة رفع �ضعر البيع 
الر�ضمي ل�ضحنات خام 

الب�ضرة اخلفيف اإىل اآ�ضيا 
�ضنتا.  90
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المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم

لتعظيم االيرادات المالية


