
 �سه��د �س��وق العق��ارات رك��ودا خالل الف��رة احلالي��ة ب�سبب 
الأزم��ة املالية التي ت�رضب البالد نتيجة هبوط ا�سعار النفط 

واحلرب على تنظيم داع�ش. 
 وقال �ساحب مكتب لبيع العقارات يف بغداد، حممد الدليمي 
ل�)اجلورن��ال(، اإن "�س��وق العق��ارات ي�سهد رك��ودا اقت�ساديا 
ب�سب��ب الزمة املالية التي ي�سهده��ا البلد"، موؤكداً اأن "اطالق 

القرو�ش املتعلقة بامل�رضف العقاري �ستحرك ال�سوق".
 واأو�سح اأن "ا�سعار املر الواحد يف �رضقي بغداد هبطت بنحو 
400 الف دينار بعد اأن كان �سعرها يتجاوز املليون وربع 
امللي��ون دينار والآن �سعرها تقريبا 850 الف دينار"، داعيا 
الدول��ة العراقية اإىل "ح��ل اأزمة ال�سكن  ع��ر ان�ساء جممعات 

�سكنية وتوزيع الرا�سي على املواطنني".
 من جهة اأخرى، قال �ساحب مكتب للعقارات كرمي الربيعي، 
ل�)اجلورن��ال(، اإن "�سوق العقارات ي�سهد تقلبات وا�سحة جداً 
وت�سيطر عليه الفو�سى، حيث املنزل الذي م�ساحته قليلة جداً 
ل يتج��اوز املائ��ة م��ر يكون �سع��ره اأغلى بكثري م��ن املنزل 

الذي م�ساحته تفوق ال�200 مر".
  واأ�س��ار اإىل اأن "الرك��ود ي�سيب قطاع العق��ارات الآن ب�سبب 
الأزمة املالية التي ت�سيب البلد منذ عام 2014 وحتى الآن، 
وه��ذا ما جعل النا�ش ل تفكر بتغي��ري منازلها اأو بناء منازل 

جديدة" 
 و�س��دد عل��ى ���رضورة "ح��ل اأزم��ة ال�سكن ع��ر قي��ام وزارة 
العمار وال�سكان ببناء جممعات �سكنية بالتعاون مع هيئة 
ال�ستثمار على غرار م�رضوع ب�سماية ال�سكني"، منوها اإىل اأن 
"ح��ل اأزمة ال�سكن �سيلغ��ي ظاهرة الع�سوائيات املنت�رضة يف 

العا�سمة بغداد".
 واأكد اأن "اإنهاء الأزمة الأمنية وعودة النازحني اإىل منازلهم 
�سيح��رك �س��وق العق��ارات وذل��ك ب�سب��ب حملة العم��ار التي 

ت�سهدها املناطق املحررة من تنظيم داع�ش".
 ويبلغ التعداد ال�سكاين للعراق 36 

�سخ���ش  ملي��ون 

وفقا لوزارة التخطيط، بينما ت�سهد البالد اأزمة �سكنية خانقة 
وق��دم العديد م��ن املخت�سني درا�س��ات اإىل احلكومة العراقية 
لبن��اء 6 مليون وح��دة �سكنية الت��ي حتتاجها الب��الد لإنهاء 

الأزمة.
 م��ن جهة اأخ��رى، قال املتح��دث با�س��م وزارة التخطيط عبد 
الزه��رة الهنداوي ل�)اجلورنال(، اإن "العراق ي�سهد اأزمة كبرية 
لل�سك��ن ويحتاج اإىل جه��ود كبرية للق�س��اء عليها، من خالل 
بن��اء 2.5 ملي��ون وح��دة �سكني��ة اإىل ثالث��ة مالي��ني وح��دة 
�سكني��ة"، م�س��ريا اإىل اأن "الأزم��ة القت�سادية الت��ي �سهدتها 
الب��الد ب�سبب انخفا�ش ا�سعار النف��ط وخروج م�ساحة وا�سعة 
م��ن �سيط��رة الدولة الت��ي اأدت اإىل زي��ادة النف��اق الع�سكري 
الت��ي م��ن املق��رر بنائه��ا يف  ال�سكني��ة  اأوقف��ت امل�ساري��ع 

املحافظات".
 واأكد اأنه "لبد من دخول القطاع اخلا�ش للتخفيف من اأزمة 
ال�سك��ن ع��ر تنفي��ذ م�ساريع �سكني��ة، لأن اليوم اأم��ام م�سكلة 
حقيقي��ة لأن عدد ال�سكن يرتف��ع �سنويا %3 وبالتايل يتطلب 
الأمر زيادة يف الوحدات ال�سكنية والتي معطلة الآن"، م�سيفا 
اأن "اخلطط احلكومية اأعطت اهتماما كبريا لقطاع ال�سكن لأن 

اأغلب الفقراء هم املت�رضرين من ذلك".
 يف نف���ش ال�سياق، قال اخلبري القت�س��ادي ليث حممد ر�سا، 
ل�)اجلورن��ال(، اإن "غي��اب ال�سيا�س��ة الإ�سكاني��ة والعمراني��ة 
اجل��ادة عم��ق حمن��ة القت�س��اد العراق��ي باأزمات��ه، فتوج��ه 
حقيق��ي نحو م�ساري��ع اإ�سكاني��ة وعمرانية �سخم��ة  �سيفوق 
معاجل��ة اأزم��ة ال�سكن وحدها لي��وؤدي لتقلي��ل البطالة وخلق 
ح��راك اقت�سادي كبري"، م�س��ريا اإىل اأن "ال�سناعات املرتبطة 
بقط��اع الإ�س��كان والت�سييد متث��ل  50 باملئة م��ن امل�ساريع 

ال�سناعية القائمة".
 ودع��ا حمم��د ر�س��ا اإىل "بن��اء 

زراعي��ة  م��دن 

و�سناعية و�سياحية تكون بوؤرا تنموية كما انها متثل عالجا 
ناجعا لأزمتي البطالة وال�سكن".

يف غ�س��ون ذل��ك، ق��ال اخلب��ري القت�س��ادي عل��ي الكن��اين 
ل�)اجلورن��ال(، اإن "�س��وق العقارات التي ت�سه��د ركودا حاليا 
�سينتع���ش يف العام��ني املقبل��ني وذل��ك ب�سب��ب قي��ام الدولة 
بدع��م املواطنني بالموال عر �سندوق ال�سكان"، م�سريا اإىل 
ان "ا�سع��ار املنازل مرتفعة كث��ريا يف العراق مقارنة بالدول 

املجاورة وذلك ب�سبب اأزمة ال�سكن".
 وب��ني اأن "اإنه��اء اأزمة ال�سك��ن عر بناء املجمع��ات ال�سكنية 
وتوزي��ع الرا�س��ي على املواطنني ومن��ح قرو�ش �سكنية من 
خالل امل�سارف احلكومية والهلي��ة �سي�سنط �سوق العقارات 

بالإ�سافة اإىل هبوط ال�سعار".
 واأك��د اأن "احلكومة العراقية من خالل مناق�ساتها يف جمل�ش 

الوزراء نراها جادة يف اإنهاء الأزمة".
 ويف اإقليم كرد�ستان العراق ي�سهد �سوق العقارات ركودا اي�سا 
ول يختلف عن العا�سمة بغداد واملحافظات اجلنوبية ب�سبب 
الأزمة املالية التي ي�سهدها وعدم توزيع الرواتب للموظفني.

العق��ارات  بي��ع  مكت��ب  �ساح��ب  ر�س��ول  �سع��ود  ويق��ول   
ل�)اجلورن��ال(، اإن "�سوق العق��ارات يف اإقليم كرد�ستان ي�سهد 
من��ذ العام��ني املا�سي��ني رك��ودا كب��ريا مم��ا اأدى اإىل هبوط 
ال�سع��ار ب�سكل كبري ج��داً"، م�سيفا اأن "�س��وق العقارات قبل 
دخول داع�ش كان ي�سهد ن�ساطا كبريا ب�سبب احلركة التجارية 

التي ي�سهدها القليم".
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 بل��غ �سع��ر الذه��ب العراق��ي للمثق��ال 
ال��ف   205 اىل     21 عي��ار  الواح��د 
دين��ار،  فيما و�سل �سع��ر الذهب عيار 
18 اىل 176 ال��ف.  وح�س��ب الرقام 
يف  ال�ساغ��ة  �س��وق  م��ن  ال��واردة  
الع��راق بلغ �سعر مثق��ال الذهب، عيار 
21 الي��وم 205 الف و 615 دينارا، 
وعيار 18 بلغ �سعر مثقاله 176 الف 
275  دينار ويتعامل ال�سوق العراقي 
باملثقال الذي يع��ادل 5 غرامات من 
الذه��ب. وبلغ �سع��ر الذه��ب عيار24، 
لهذا اليوم 235 الف و 014  دينار .  

 توقع اأحدث حتليل اقت�سادي ملجموعة 
بنك قطر الوطني اأن ترتفع اأ�سعار النفط 
يف املتو�س��ط اإىل 55 دولرا يف 2017 
مبقي��ا عل��ى توقع��ات �سابقة ل��ه ل�سعر 
 58 اإىل  ث��م   2016 يف  دولر   45 ب 
دولرا يف عام 2018.  واأ�سار التحليل 
ع��ن  الأ�سبوع��ي يف معر���ش احلدي��ث 
اأ�سب��اب اإبقاء توقعات �سع��ر اخلام عند 
حتذي��رات  اإىل   2016 يف  دولر   45
الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة يف �سبتم��ر 
املا�سي م��ن اأن ال�سعف املت�ساعد يف 
اأ�سا�سي��ات �سوق النفط ق��د يوؤخر عملية 
اإع��ادة التوازن ل�س��وق النفط اإىل ما بعد 
ع��ام 2017  واإعالن منظم��ة اأوبك يف 
28 �سبتم��ر باجلزائر اتفاق اأع�سائها 
عل��ى خف���ش الإنت��اج وه��و اأول اتفاق 

من نوعه منذ عام 2008.

 طالب��ت جلن��ة القت�س��اد وال�ستثم��ار 
النيابية، با�ستخدام الورقة القت�سادية 
�س��د اجلان��ب الرك��ي لوق��ف اعت��داءه 
عل��ى الع��راق، موؤكدة ان حج��م التبادل 
التج��اري ب��ني البلدي��ن بل��غ نح��و 17 
مليار دولر. وقال ع�سو اللجنة النائب 
ح��ارث �سن�سل احلارث��ي خالل ت�رضيح 
�سحف��ي "ان الع��راق بامكانه ا�ستخدام 
الورقة القت�سادية �سد اجلانب الركي 
لوقف العت��داء الركي عل��ى الرا�سي 
العراقي��ة ل �سيم��ا وان حج��م التب��ادل 

التجاري بلغ نحو 17 مليار دولر".

سوق العقارات في العراق يشهد ركودا ومحاوالت حكومية للنهوض به

لتوفيرها على مدار24 ساعة

المدرس: خصخصة الكهرباء ستشمل 80% من محافظات البالد
 ياأت��ي ذل��ك يف وق��ت، دعا جمل���ش حمافظة 
بغ��داد اإىل ا�ستب��دال خط��وط نق��ل الكهرب��اء 
الهوائي��ة ب�سبك��ة ار�سي��ة، و�س��ّددت على اأن 
م���رضوع وزارة الكهرباء ج��اء بالتن�سيق مع 

اللجان املخت�سة يف احلكومة املحلية.
الكهرب��اء  وزارة  با�س��م  املتح��ّدث  وق��ال   
اإن  �سحف��ي،  حدي��ث  يف  املدر���ش  م�سع��ب 
الذي اجريت  الكهرباء  خ�س��ة  "م�رضوع خ�سّ
جتربت��ه يف بع�ش احي��اء العا�سمة قد حقق 

جناحًا كبرياً".
 وتاب��ع املدر���ش اأن "ال��وزارة احالت جميع 
مناط��ق الكرخ على التعاق��د وبانتظار ابرام 
العق��ود مع اجله��ات ذات العالقة"، لفتًا اإىل 
اأن "المر �سمل اي�سًا نحو %60 من مناطق 

الر�سافة".
يف  ح�سل��ت  احال��ة  "هن��اك  اأن  واأو�س��ح   
حمافظ��ات اخ��رى كما ه��و احل��ال بالن�سبة 
لكرب��الء"، متوقع��ًا اأن "ت�س��ل ن�سب��ة تطبيق 
امل���رضوع حت��ى نهاي��ة الع��ام احل��ايل اإىل 

%80 يف عموم مناطق العراق".
اأن  املدر���ش  يوؤّك��د  ذات��ه،  ال�سعي��د   وعل��ى 
ت��ام وبن�سب��ة  امل���رضوع بنح��و  "ا�ستكم��ال 
%100 �سيك��ون خالل ال�سن��ة املقبلة على 

وفق ما هو معد له".
 وي�سر�س��ل ان "امل���رضوع ب��داأ تطبيق��ه يف 
ثالثة احياء داخل منطقة زيونة على 8800 
5120 منه��م جت��اوز  اأن  م�س��رك، وجدن��ا 
عل��ى املقايي���ش املو�سوع��ة ل��ه م��ن خالل 
رب��ط مكيف��ات اله��واء اأو ال�سخان��ات خارج 

املنظومة املنزلية".
اأن  اإىل  ال��وزارة  با�س��م  املتح��دث  واأ�س��ار   
ه��ذه  بازال��ة  قام��ت  الفني��ة  "مالكاتن��ا 
التج��اوزات وبعد انط��الق العم��ل وجدنا اأن 
ه��ذه الحياء كان��ت ت�ستهل��ك 45 ميكاواطًا 
مبع��دلت جتهي��ز 12 �ساع��ة، و�سل��ت اليوم 
 25 يتخ��ط  مل  با�سته��الك  �ساع��ة   24 اإىل 

ميكاواطًا".

 وا�ستط��رد املدر���ش اأن "اربع��ة احي��اء م��ن 
الريم��وك اي�س��ًا �سملها الج��راء، فقد وجدنا 
اأن 1400 م�س��رك جت��اوز عل��ى املنظومة، 
وا�سب��ح التجهي��ز ب��� 24 �ساع��ة عل��ى وفق 
اأن  21 ميكاواط��ًا بع��د  مع��دلت ا�سته��الك 
كان��ت يف ال�سابق 29 ميكاواطًا موزعة على 

12 �ساعة يوميًا".
 وعّم��ا حققت��ه م��ن نتائ��ج، �س��ّدد املدر���ش 
عل��ى اأن "التجرب��ة له��ا اهمي��ة كب��رية على 
�سعي��د املواطن كونه يتخل���ش من ا�سحاب 
املول��دات الهلي��ة، ويوف��ر يف الوق��ت ذات��ه 
امل�سلح��ة  يخ��دم  مب��ا  وير�سده��ا  الطاق��ة 

العامة".
 وزاد اأن "ت�سدي��د الفواتري يكون اإىل احلكومة 
وخ��الل 10 ايام م��ن تاريخ ت�سليمه��ا، واأن 

ال�سع��ار مدعومة تبداأ ب�دع��م ي�سل قدره اإىل 
%94 ويتناق�ش كلما زاد ال�ستهالك".

 واأكمل املدر�ش بالق��ول اإن "احلكومة ممثلة 
بلجن��ة الطاقة يف جمل�ش ال��وزراء لديها ثقة 
عالي��ة مبجهود ال��وزارة وقد منحتن��ا الدعم 
الكام��ل يف �سبي��ل اجن��اح امل���رضوع ط��وال 

املدة املا�سية".
 م��ن جانب��ه، اف��اد ع�س��و جلن��ة الطاقة يف 
جمل���ش حمافظ��ة بغ��داد �سع��د �س��ادر ، باأن 
"الكهرباء مل ت�سهد حت�سنًا منذ العام 2003 
يف بغ��داد برغ��م ح�س��ول تط��ور ن�سبي على 

�سعيد املحافظات اجلنوبية".
 وتاب��ع �س��ادر اأن "التو�س��ل اإىل خ�سخ�س��ة 
كان  ال�ستثم��ار  اإىل  واللج��وء  القط��اع 
بالتن�سي��ق ب��ني جمل���ش املحافظ��ة ووزارة 

الكهرب��اء من خ��الل روؤى وافكار طرحت يف 
الجتماعات امل�سركة".

 واأك��د اأن "احلكوم��ة املحلي��ة �سّكل��ت جلانًا 
املناط��ق  يف  امل���رضوع  تنفي��ذ  ملتابع��ة 
بنتائ��ج  ات��ت  وق��د  بالتجرب��ة  امل�سمول��ة 

ايجابية".
 لّكن��ه يج��د اأن "و�سول جتهي��ز الكهرباء اإىل 
املواط��ن البغدادي مبع��دلت عالية يجب اأن 
يرتبط بتح�سني منظوم��ة التوزيع املتهالكة 
حالي��ًا من خ��الل ا�ستبدالها م��ن هوائية اإىل 

ار�سية".
الطاق��ة  ا�ستثم��ار  "جن��اح  �س��ادر  وع��ّد   
اأهمه��ا  عدي��دة  فوائ��د  في��ه  الكهربائي��ة 
تر�سي��د ال�سته��الك وانهاء جت��اوزات بع�ش 

املواطنني على املنظومة".

 ك�شفت وزارة الكهرباء، 
عن البدء مب�شروع 

"خ�شخ�شة الكهرباء” يف 
اغلب مناطق بغداد بعد 

جناح جتربتها يف احياء 
تابعة ملنطقتي زيونة 

والريموك، وفيما اأ�شارت 
اإىل اأن الآلية اجلديدة 

�شت�شمل نحو %80 من 
حمافظات البالد مع نهاية 

العام احلايل، حتّدثت 
عن حتقيقها نتائج كبرية 

ل�شيما على �شعيد تر�شيد 
ال�شتهالك و�شاعات 

التجهيز التي �شتكون 
على مدار اليوم.

بغداد - خاص

بغداد ـ سالم زيدان

بغداد ــ متابعة

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 
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طن
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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


