
اعلن ع�سو جمل�س حمافظة االنبار ،االحد، ان ن�سبة الدمار 
العمليات  جراء  من   %80 جت��اوزت  الرمادي  مناطق  يف 
املوازنة  املحافظة  متتلك  وال  داع�س  لتنظيم  االرهابية 

العادة اعمارها .
)اجلورنال  ل�  خا�س  ت�رصيح  يف  الفهداوي  ع��ذال  وق��ال 
للدمار  تعر�ست  التي  االنبارية  املناطق  ان" اكرث  نيوز(، 
من جراء العمليات االرهابية لتنظيم داع�س هي الرمادي 
اكرث من %80  فيها  الدمار  ن�سبة  وبلغت  املحافظة  مركز 
اعمار  العادة  كافية  موازنة  املحلية  احلكومة  متتلك  وال 

اخلدمات وامل�ساريع".
وبني ان" اجلهات احلكومية واملنظمات املدنية تعمل على 
وهذه  واخلدمات  امل�ساريع  لبع�س  ب�سيطة  حلول  و�سع 
اال  واخلدمات  امل�ساريع  تاأهيل  يتم  ولن  ترقيعية  احللول 
بوجود دعم دويل كبري خ�سو�سا يف اعمار م�ساريع املاء 
والكهرباء والطرق واجل�سور واملباين املدر�سية واخلدمية".
وال  حكومية  بناية  يرتك  مل  داع�س  تنظيم  ان"  وا�ساف 
م�رصوعًا خدميًا اال وقام بتفجريه مع ا�رصار كبرية جدا يف 
منازل املدنيني وحتديداً يف حي البكر واالرامل واجلمعية 
وامللعب التي تعر�ست لدمار �سامل يف كل االبنية املدنية 

واحلكومية".
من جانبه اعلن رئي�س اللجنة الزراعية يف حمافظة االنبار 
القطاع  يف  االنبار  خ�سارة  ن�سبة  هي   %  60 ان  االح��د، 

جراء  من  املا�سية  الثالثة  ال�سنوات  خ��الل  ال��زراع��ي 
العمليات االرهابية لعنا�رص تنظيم داع�س .

وقال فرحان حممد ل� )اجلورنال 
عنا�رص  ان"  نيوز(، 

تنظيم داع�س االرهابي وخالل �سيطرتهم على اغلب اق�سية 
كل  بتدمري  قاموا   2014 عام  مطلع  يف  االنبار  ونواحي 
املر�سات  و�رصقة  وامل�ساريع  واخلدمات  االقت�ساد  معامل 
الزراعية وحرق الب�ساتني وتدمري املخازن الزراعية ونهب 
ت�سبب  ما  الزراعة  يف  ت�ستخدم  التي  والعجالت  املعدات 

بخ�سارة جتاوزت 60 % يف القطاع الزراعي".
وبني ان" مئات املاليني ال ميكن تقديرها ب�سكل كامل هي 
االق�سية  اغلب  لكون  االنبار  يف  الزراعي  القطاع  خ�سارة 
والنواحي مبحيطها هي ارا�سي زراعية كانت تقدم للعراق 
حما�سيل احلنطة وال�سعري والفواكة اي�سا بانواعها ف�سال 
عن البيوت البال�ستيكية التي كان تزرع فيها املحا�سيل 

املتنوعة لدعم االنتاج املحلي".
الفالحون  تركها  الزراعية  االرا�سي  اغلب  ان"  وا�ساف 
يف مدن االنبار التي �سيطر عليها داع�س ما ادى اىل دمار 
الثالث  جت��اوزت  طويلة  الأوق��ات  تركها  ب�سبب  االر���س 
وجمهود  مالية  ملبالغ  �سيحتاج  تاأهيلها  واعادة  �سنوات، 

كبري لُتعاد كما كانت الزراعة �سابقا يف االنبار".
اىل ذلك اعلن ع�سو جمل�س حمافظة االنبار عذال الفهداوي 
اغ��الق  م��ن  االن��ب��ار  خ�سارة  ه��ي  دي��ن��ار  مليار   500 ان 

من  املا�سية  الثالث  لل�سنوات  احل��دودي��ة  املنافذ 
والع�سكرية  االرهابية  العمليات  ج��راء 

. وقال  االنبار  �سهدتها  التي 
ال���ف���ه���داوي يف 

مرتبطة  االنبار  ان"  نيوز(،  )اجلورنال  ل�  خا�س  ت�رصيح 
بني  طريبيل  منفذ  ومنها  مهمة  حدودية  منافذ  بثالثة 
العراق واالردن ومنفذ عرعر مع ال�سعودية ومنفذ القائم مع 
�سوريا غربي االنبار وتعد هذه املنافذ �رصيانًا اقت�ساديًا 

كبرياً للبالد ولالنبار خا�سة".
وبني ان" اغالق املنافذ احلدودية ا�سفر عن خ�سارة االنبار 
500 مليار دينار طيلة ال�سنوات الثالث املا�سية ف�سال عن 
تدمري الطريق الدويل ال�رصيع الرابط بني تلك املنافذ مبدن 
االنبار و�سوال اىل العا�سمة بغداد حتى نهاية املحافظات 

اجلنوبية وال�سمالية".
وا�ساف الفهداوي ان" جميع مدن االنبار وحتى احلكومة 
املحلية كانت معتمدة على واردات املنافذ احلدودية التي 
�سنويا  دينار  مليار  باكرث من 160  االنبار  موازنة  متول 
ونواحي  اق�سية  يف  اخلدمات  وتطوير  امل�ساريع  الن�ساء 

االنبار ومنها املباين املدر�سية والطرق اجل�سور 
واملراكز ال�سحية".
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االحت��اد  م��ع  احلكوم��ة،  وقّع��ت 
االأوروبي اتفاقية منحة مالية بقيمة 
86 مليون يورو )91 مليون دوالر(، 
الإعادة تاأهي��ل املناطق املحررة من 

قب�سة م�سلحي تنظيم داع�س.
وقال املتحدث با�سم وزارة التخطيط 
العراقي��ة عب��د الزهرة الهن��داوي، اإن 
وزي��ر التخطي��ط �س��لمان اجلميل��ي " 
وق��ّع يف بغ��داد ممثاًل ع��ن احلكومة 
�س��يمونيه  باتري��ك  م��ع  العراقي��ة 
�س��فري االحتاد االأوروب��ي يف العراق، 
لدع��م  االأوروبي��ة  املنح��ة  اتفاقي��ة 
م��ن  املح��ررة  املناط��ق  وا�س��تقرار 

�سيطرة داع�س.

تعاف��ى الذهب من اأدنى م�س��توى له 
يف ع���رصة اأ�س��هر ي��وم االثن��ني، م��ع 
تراجع ال��دوالر من اأعلى م�س��توياته 
يف 14 عام��ًا، لكن تزاي��د احتماالت 
رفع اأ�سعار الفائدة االأمريكية حدَّ من 

مكا�سب املعدن النفي�س.
املعام��الت  يف  الذه��ب  �س��عر  وزاد 
دوالر   1142 اإىل   0.2% الفوري��ة 

لالأوقية )االأون�سة(.
العق��ود  يف  الذه��ب  �س��عر  وارتف��ع 
اإىل   0.25% االآجل��ة  االأمريكي��ة 

1140.25دوالراً لالأوقية.

اأعلن��ت وزارة النق��ل طرحها فر�س��ة 
وح��دة   1300 الإن�س��اء  ا�س��تثمارية 

�سكنية يف العا�سمة بغداد.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة ، اأنه��ا اأعلن��ت 
واالجان��ب  العراقي��ني  للم�س��تثمرين 
الراغب��ني باال�س��تثمار وف��ق قان��ون 
 2006 ل�س��نة   13 رق��م  اال�س��تثمار 
املعدل توافر فر�س��ة ا�س��تثمارية يف 
جممع��ات  الإن�س��اء  بغ��داد  حمافظ��ة 
�س��كنية وعل��ى �س��كل بن��اء عم��ودي 
بحدود 1300 وحدة �سكنية ب�سمنها 
البن��ى التحتي��ة االرتكازي��ة واالبنية 
اخلدمي��ة واال�س��تثمارية عل��ى قطعة 
االر�س البالغة م�س��احتها 60 دومنًا 
وف��ق ال���رصوط العام��ة واملتطلب��ات 

الفنية العراقية .

األنبار: 80% نسبة الدمار في الرمادي و 500 مليار دينار خسائر إغالق منافذنا الحدودية

سد الموصل.. أحاديث مقصودة عن انهياره تتكرر سنويًا
الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �سحيفة  ون�رصت 
الثالثاء املا�سي ٬ تقريرا نقلت فيه ت�رصيحات 
االإيطالية  يف"  "تري  �رصكة  يف  ملهند�سني 
املتخ�س�سة بال�سدود، والذين يعملون منذ 11 

�سهراً على اإ�سالحه.
ال�رصكة  مهند�سي  ف��اأن  ال�سحيفة  وبح�سب 
انهيار  من  ح��ذروا  ال�سد٬  اإ�سالح  تتوىل  التي 
تدمريا  انهياره  �سيخلف  ال��ذي  املو�سل  �سد 
اأن  اإذ  نووية"٬  قنبلة  "انفجار  من  اأكرث �رصراً 
مبليون  تقدر  انهياره  من  املت�رصرين  ن�سبة 
ال�سد  انهيار  ان  مبينة  ن�سمة،  املليون  ون�سف 
العراق  يف  اإن�سانية  كارثة  وقوع  اىل  �سيوؤدي 
العا�سمة  من  اأج��زاء  اإىل  ت�سل  وفي�سانات 

بغداد. 
وااله��وار  واملياه  الزراعة  جلنة  رئي�س  وقال 
التميمي،  فرات  النائب  العراقي  الربملان  يف 
الو�سع  عن  لدينا  املتوافرة  "املعلومات  اإن 
العام يف �سد املو�سل ت�سري اىل ا�سالح البوابة 
ا�سا�سيًا  كانت متثل جزءاً  والتي  لل�سد  ال�سفلى 
"خالل  انه  التي يعانيها"، مبينا  من امل�سكلة 
اخر لقاءات لنا مع وزير املوارد املائية حول 
ق�سية ال�سد كان التقييم الداء ال�رصكة املعنية 

ب�سيانة ال�سد جيداً".
ان  املوؤمل  من  "كان  ان��ه  التميمي  وا�ساف 
ال�سد برفقة وزير املوارد  لنا زيارة اىل  تكون 
حاليا  اجلارية  املعارك  ظروف  لكن  املائية 
يف نينوى ا�ستوجبت تاأجيل الزيارة اىل موعد 
و�سع  عن  "احلديث  اأن  اإىل  النظر  الفتًا  اخر"، 
مو�سم  اقرتاب  مع  �سنويًا  يتكرر  املو�سل  �سد 

االمطار".
وا�سار التميمي اىل ان "املخاطر املوجودة يف 
ال�سحيحة"،  غري  ال�سد  لبنية  نتيجة  هي  ال�سد 
خالل  ال�سد  انهيار  عن  "احلديث  اأن  م��وؤك��دا 
املعطيات  وفق  م�ستبعد  امر  هو  قريب  وقت 

املوجودة".
ال�سد  انهيار  "امكانية  ان  التميمي  واو�سح 
ب�سكل  جهة  اي  قبل  م��ن  حتديدها  الميكن 
حتت  مل��ا  تقييم  وج��ود  ع��دم  نتيجة  دق��ي��ق، 
يف  حتقن  التي  امل��واد  عمل  وطبيعة  اال�س�س 

"ال�رصكة  اأن  اإىل  تلك اال�س�س"، الفتا االهتمام 
لتلك  يحدث  ملا  الكامل  الواقع  حتى  ت�سل  مل 

اال�س�س حتت ال�سد". 
واملياه  الزراعة  جلنة  ع�سو  اكد  جانبه  من 
اللهيبي،  جنم  النائب  الربملان  يف  وااله��وار 
�سد  ان��ه��ي��ار  م��ن  خم��اط��ر  اي  وج���ود  "عدم 
التح�سية  "عمليات  ان  اىل  م�سريا  املو�سل"، 
التوقيتات  و�سمن  طبيعي  ب�سكل  جتري  لل�سد 

واملوا�سفات املطلوبة".
وت�سخيمًا  فربكة  "هناك  ان  اللهيبي  وق��ال 
املو�سل"،  ب�سد  حتيط  التي  املخاطر  لق�سية 
مبينا ان "اللجنة كانت لها ا�ست�سافات لوزير 
اطالعنا  ومت  ال�سدود  ومدير  املائية  امل��وارد 
على الوا�سع العام لل�سد والذي مل يت�سمن اي 

خماوف من انهياره".
�سيطرة  حتت  وقع  "ال�سد  اأن  اللهيبي  واأ�ساف 
الرغم من  ل� 45 يومًا وعلى  االرهابي  داع�س 
هذا فلم حت�سل اي م�ساكل بال�سد"، الفتا النظر 
اىل اأن "ح�سا�سات ال�سد ال ت�سري اىل اأي خماطر 

لل�سد  التح�سية  "عمليات  ان  م��وؤك��دا  فيه"، 
م�ستمرة ب�سكل طبيعي ومن دون اي م�ساكل". 
انهيار  اإمكانية  ب�ساأن  حتذيرات  اأن  اىل  ي�سار 
ت�ساعدت  العراق"  �سدود  "اأكرب  املو�سل  �سد 
يف مثل هذه االيام من العام املا�سي 2015، 
�سوؤون  يف  متخ�س�سون  باحثون  اطلق  حيث 
العام  م��ن  االول  ك��ان��ون  �سهر   ( يف  البيئة 
ال�سد  2015(، حتذيرات ب�ساأن امكانية انهيار 
اأ�سا�ساته،  تدعيم  على  احلر�س  عدم  حال  يف 
يف  كارثة"  "اأكرب  ي�سكل  انهياره  اأن  وع��دوا 

تاريخ العراق احلديث.
�سد املو�سل، يف 15  يف ححني ردت مديرية 
الت�رصيحات  تلك  على   ،2015 االول  كانون 
خلق  اىل  تهدف  "ثرثرة  باأنها  وو�سفتها 
و�سع  اأن  واأك��دت  املواطنني،  لدى  االإرباك" 
 24 م��دار  على  املراقبة  وحتت  مطمئن  ال�سد 
اذار  مطلع  العراقية،  احلكومة  ووقعت  �ساعة. 
يف" االيطالية  "تري  �رصكة  مع  عقداً   ،2016

لتنفيذ م�رصوع تاأهيل و�سيانة �سد املو�سل. 

من  االنتهاء  بعد  املو�سل  �سد  م�سكلة  وب��داأت 
عمليات  ب��داأت  عندما   1986 ع��ام  اإن�سائه 
احلقن  التح�سية عن طريق  االأ�س�س عرب  تقوية 
تاآكل  ب�سبب  ي��وم��ي  وب�سكل  بالكونكريت 
غري  تعد  والتي  عليها  اأن�سئ  التي  االأر�سية 
�ساحلة الإن�ساء ال�سدود عليها، وتو�سف عملية 
التح�سية باأنها هي التي مكنت من املحافظة 
حتى  به  امللحقة  واملن�ساآت  ال�سد  ج�سم  على 
�رصكة  قبل  م��ن  املو�سل  �سد  واأن�سئ  االآن. 
كم   30 بعد  على  م�سرتكة،  اإيطالية  اأملانية 
�سمال غربي مدينة املو�سل. ،يف حني قدرت 
ال�رصكة عمر ال�سد بنحو 80 عاما وتقع مدينة 
م�سافة  على  نينوى،  حمافظة  مركز  املو�سل، 

50 كم اىل ال�سمال من العا�سمة بغداد.
نهر  جم��رى  على  يقع  املو�سل  �سد  ان  يذكر 
1986م،  عام  اإن�سائه  اأعمال  وانتهت   ، دجلة 
 131 وارتفاعه  كيلومرت   3٬2 طوله  ويبلغ 
مرتا، ويعد اأكرب �سد يف العراق ورابع اأكرب �سد 

يف منطقة ال�رصق االأو�سط.

كذبت جلنة الزراعة 
واملياه واالهوار 

النيابية، مات�ضمنه 
تقرير �ضحفي بريطاين 

ب�ضاأن خماطر انهيار 
�ضد املو�ضل خالل املدة 

القريبة، موؤكدة اأن 
احلديث عن انهياره 

بات يتكرر �ضنويا مع 
اقرتاب مو�ضم االمطار 

، يف حني ا�ضارت اىل 
ا�ضالح اأحد اهم م�ضاكل 
ال�ضد واملتعلقة بالبوابة 

ال�ضفلى "املعطلة".

بغداد – خاص

االنبار - الجورنال نيوز

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 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم
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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


