
ومّت تنفيذ ترميم املنازل ال�صكنية اخلا�صة 
حكومة  من  �صخّية  مب�صاهمة  بالعائدين 
بعنوان  م�رشوع  اإط��ار  يف  وذلك  اليابان 
املناطق  يف  احل�رشي  الإ�صالح  "تعزيز 
حي  وكان  العراق."  يف  حديثًا  املحررة 
التاأميم ،الواقع يف مركز مدينة الرمادي، 
حد  اإىل  املت�رشرة  املناطق  من  واح���داً 
الإره��اب��ي  داع�ش  تنظيم  قبل  من  كبري 
بعد  به  حلق  الدمارالذي  اإىل  بالإ�صافة 
كانون  يف  الكبرية  الع�صكرية  العمليات 
املباين  ت��ارك��ًا   ،2015 ع��ام  م��ن  الأول 

مدّمرة واملنازل حمروقة.
الأن��ب��ار  حمافظة  م��ن  طلب  على  وب��ن��اًء 
وكمرحلة اأوىل من امل�رشوع، قام برنامج 
الب�رشية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم 
باإعادة   )UN-Habitat( العراق  يف 
تاأهيل 123 منزًل �صكنيًا يف حي التاأميم 
العي�ش  ���رشوط  ل�صمان  العائدة  لالأ�رش 

الكرمي ويف اأماكن اآمنة وموؤّمنة.
وُي��ع��د ه��ذا امل�����رشوع واح���داً م��ن اأرب��ع��ة 
املتحدة  الأمم  برنامج  اأطلقها  م�صاريع 
العراق لت�صهيل  الب�رشية يف  للم�صتوطنات 

العودة اإىل مدينة الرمادي.
اأعمال  من  النوع  ه��ذا  اأن  املحتم  وم��ن 
يف  اإيجابيًا  عاماًل  ميثل  التاأهيل  اإع��ادة 
روا وتوزعوا يف  جذب العائدين الذين ُهجِّ

خمتَلف اأنحاء املدن.
الأن��ب��ار،  حمافظ  ال���راوي  �صهيب  وب��ن 
اأم��ر  امل�����ص��اك��ن ه��و  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  اأّن 
املواطنن  ع��ودة  لتمكن  الأهمية  بالغ 
اأخ��رى،  وم��دن  ال��رم��ادي  اإىل  املهّجرين 
املتحدة  الأمم  لربنامج  تقديره  وك���ّرر 
لقيامه  العراق  يف  الب�رشية  للم�صتوطنات 
بتنفيذ امٌلداخلة املجتمعية لإعادة تاأهيل 
امل�صاكن وكذلك جلميع املنظمات الدولية 
ال��ت��ي ت��دع��م الإ���ص��ت��ق��رار والإ����ص���الح يف 

املناطق التي اُ�صتعيدت من داع�ش.
الدكتور عرفان علي، مدير برنامج  وذكَر 
يف  الب�رشية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم 

الربنامج  قام  �صهرين  قبل  اأّن��ه  العراق، 
يف  الطالبات  �صقق  تاأهيل  اإعادة  باإجناز 
�صلَّم  وقد   ، الرمادي  يف  الأنبار  جامعة 
للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 
يف  املرممة  املنازل  العراق  يف  الب�رشية 
لإع��ادة  خطته  و�صيوا�صل  التاأميم  حي 
املقبلة  املرحلة  يف  منازل   104 تاأهيل 
بالإ�صافة  الفني  التقييم  َقْيد  هي  والتي 
عام  اأوائ���ل  يف  اخ���رى  م��ن��زل   200 اىل 

.2017
املتحدة  الأمم  برنامج  ُمداخلة  اإن   "

العمل  على  ترتكز  الب�رشية  للم�صتوطنات 
اللجان املجتمعية  املجتمعي حيث مثلت 
اأ�صا�صيًا يف تن�صيق وت�صهيل  املحلية دوراً 
اأعمال التقييم الفني واأّمنت م�صاركة اأكرث 
من 96 �صخ�صًا من اأبناء احلي يف اأعمال 
برنامج  مدير  اأّك��َد  كما  التاأهيل"  اإع��ادة 
الب�رشية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم 
املهم  الدور  اأي�صًا  ثّمَن  والذي  العراق  يف 
الداعم والت�صهيلي الذي قامت به حمافظة 

الأنبار والذي َمّكَن من اإجناز امل�صاريع.
)من   ، ع�ّصاف  عايد  راج��ي  ال�صيد  وق��ال 

عائلته  وت�صمل   ،1953 ع��ام  م��وال��ي��د 
تهجريه  مّت  ق��د  ك��ان  "اإّنه  ع�����ص��واً(،   12
عام  حزيران  منذ  عائلته  مع  بغداد  اإىل 
2014، وعاد اإىل حي التاأميم بعد اأن راأى 
برنامج  ِقبْل  من  تاأهيله  اُعيَد  قد  منزله 
يف  الب�رشية  للم�صتوطنات  املتحدة  الأمم 
العراق ، واأّنه ممنت حقيقًة للم�صاعدة التي 
ُيقدِّمها الربنامج الذي �صاهم يف اإ�صتعادة 
من  ال��رم��ادي  يف  املجتمعي  الإ�صتقرار 
خالل عملية اإعادة التاأهيل وت�رشيع عودة 

اُل�رش يف هذا احلي".

اقرتح وزير التجارة وال�صناعة والتموين الردين يعرب 
التجارة  وزارة  على  حاليًا  بغداد  ي��زور  ال��ذي  الق�صاة 
بن  م�صرتكة  ح��رة  �صناعية  منطقة  ان�صاء  العراقية 

البلدين.
�صلمان  وكالة  التجارة  وزي��ر   / التخطيط  وزي��ر  وق��ال 
الذي  الق�صاة  مع  م�صرتك  �صحفي  موؤمتر  يف  اجلميلي 
يقوم بزيارة ر�صمية اىل العراق عقب لقاء جمع اجلانبن 
العالقات  من  تعد  الردن��ي��ة   – العراقية  العالقات  ان 
املتميزة واملتينة ب�صبب الوا�رش امل�صرتكة بن البلدين.

وك�صف عن ان زيارة وزير التجارة وال�صناعة والتموين 
ت�صمنت  لنها  مهمة  خطوة  متثل  العراق  اىل  الردين 
امكانية  بينها   م��ن  املهمة  الق�صايا  م��ن  ع��دد  ط��رح 
ملا  امل�صرتك   احل��دودي  طريبيل  منفذ  وتاأهيل  تطوير 
لذلك من اهمية يف  خدمة احلركة التجارية وال�صياحية 

والقت�صادية بن البلدين.
امل�صرتك  لقائنا  يف  ناق�صنا  اننا  اجلميلي  واأ���ص��اف 
مقرتحا تقدم به اجلانب الردين وهو امكانية العمل على 
الفادة  خالل  من  م�صرتكة  حرة  �صناعية  منطقة  ان�صاء 
من التجربة الردنية يف هذا املجال، مو�صحا ان ان�صاء 
ال�صتثمارات  ي�صتقطب  ان  �صاأنه  من  املنطقة  هذه  مثل 
من  يوفره  ما  عن  ف�صال  ال�صناعي  املجال  يف  الكبرية 
الطرفان  واتفق  العراقية  ال�صناعية  للبيئة  وتطوير  دعم 

على ت�صكيل جلان فنية م�صرتكة لدرا�صة هذا املقرتح 
وتقدمي روؤية متكاملة حول امل�رشوع.

العالقات  ان  اجلميلي  وتابع 
ال����ع����راق����ي����ة – 

�صت�صهد نقلة نوعية خالل املرحلة املقبلة بعد  الردنية 
التبادل  طبيعة  يف  �صلبا  اثر  الذي  المني  الظرف  زوال 
العراقية  احلكومة  ان  على  م�صدا  البلدين،  بن  التجاري 
اهتماما خا�صا ملا متثله من دعم  العالقات  تويل هذه 

لالقت�صاد العراقي.
والتموين  وال�صناعة  التجارة  وزي��ر  ا�صاد  جانبه  من 
الردين املهند�ش  يعرب الق�صاة بتح�صن الو�صع المني 
والقت�صادي يف العراق الذي انعك�ش ايجابا على م�صتوى 
احلياة يف عموم البلد، م�صريا اىل ان وحدة وامن العراق 

ميثل اولوية عليا بالن�صبة ل�صعب وحكومة الأردن.
انه مل�ش اهتماما كبريا من قبل احلكومة  الق�صاة  وبن 
خمتلف  يف  الثنائية  العالقات  تطوير  يف  العراقية 
تناول  العراقي  نظريه  لقائه  ان  عن  كا�صفا  املجالت، 
عددا من الق�صايا املهمة بينها رغبة الردن يف تاأهيل 
يربط  الذي  ال��دويل  والطريق  امل�صرتك  احل��دودي  املعرب 

العراق والردن ف�صال عن امكانية تاأهيل انبوب النفط .
وافاد الق�صاة ، ان وفدا  اردنيا كبريا  برئا�صة رئي�ش الوزراء 
التفاقيات  تفعيل  بهدف  قريبا   العراق  �صيزور  الردين 
وال�صعي  للعراق  الداعم  الردن  موقف  وتاأكيد  امل�صرتكة 

يف  ل�صيما  العالقات  تقوية  على   العمل  نحو 
املجالت القت�صادية وال�صتثمارية 

والتجارية.
م���ن ج��ان��ب��ه 

وزير  العبادي،  حيدر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  ا�صتقبل 
التعاون  لبحث  الردين  والتموين  والتجارة  ال�صناعة 

التجاري بن البلدين.
وذكر مكتب رئي�ش الوزراء، يف بيان ان "العبادي ا�صتقبل 
والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزير  الثالثاء،  مكتبه  يف 

الردين يعرب الق�صاة والوفد املرافق له".
وا�صاف البيان، ان "اللقاء بحث تعزيز التعاون التجاري 
الرهابية  داع�ش  ع�صابات  على  واحل��رب  البلدين  بن 
عودة  اهمية  اىل  ا�صافة  عليه  املتحققة  والنت�صارات 

الن�صاط اىل املعابر احلدودية بن البلدين".
للعراق  الردن  "دعم  البيان،  بح�صب  الق�صاة،  واك��د 
العبادي  ب�"قيادة  م�صيدا  الرهاب"،  �صد  حربه  يف 
والنت�صارات املتحققة"، مبينا ان "العراق يحمل ر�صالة 

عربية تاريخية ا�صالمية، والعراق والردن م�صاحلهما 
م�صرتكة ويعمالن برئة واحدة".
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اعلنت دولة الكويت، ا�صتعدادها ملنح 
�صندوق اإعم��ار املدن املت�رشرة يف 
الع��راق 100 ملي��ون دولر اأمريكي 
مل�صاع��دة بغداد عل��ى تنفيذ م�صاريع 

ا�صرتاتيجية يف حمافظة الأنبار.
ال�صن��دوق م�صطف��ى  وق��ال رئي���ش 
دول��ة   " اإن    ، بي��ان  يف  الهيت��ي 
ملن��ح  ا�صتعداده��ا  اب��دت،  الكوي��ت 
�صندوق اإعم��ار املدن املت�رشرة يف 
الع��راق 100 ملي��ون دولر اأمريكي 
مل�صاع��دة بغداد عل��ى تنفيذ م�صاريع 

ا�صرتاتيجية يف حمافظة الأنبار.
وا�صاف الهيتي ان "املنحة الكويتية 
�صتخ�ص���ش لتاأهي��ل الطريق ال�رشيع 
والأردن،"  الع��راق  ب��ن  الراب��ط 
م�صيف��ا اأن "ه��ذا الطري��ق ل��ن يكون 
مفي��دا لالأنبار فقط، ب��ل للمحافظات 

العراقية جميعها".

�صجل��ت اأ�صع��ار النفط تقلب��ات طفيفة، 
الثالث��اء، يف اآ�صي��ا ب�صب��ب ن�ص��اط ما 
الأ�ص��واق بع��د عطل��ة  زال بطيئ��ا يف 
ال�صاع��ة  نح��و  ويف  املي��الد.  عي��د 
ارتف��ع  غرينت���ش،  بتوقي��ت  الرابع��ة 
اخلفي��ف لي��ت  النف��ط  برمي��ل  �صع��ر 
�صويت كرود ت�صلي��م فرباير 8 �صنتات، 
املب��ادلت  دولر يف   53.10 ليبل��غ 
الإلكرتونية يف اآ�صيا. اأما برميل برنت 
نف��ط بحر ال�صمال املرجعي الأوروبي، 
ت�صلي��م فرباي��ر اأي�ص��ا، فق��د انخف���ش 
�صنت��ن اإىل 55.14 دولراً. واأ�صهم��ت 
منظم��ة ال��دول امل�صدرة للنف��ط اأوبك 
اإىل ح��د كبري يف انعا���ش الأ�صعار عرب 
اإع��الن اتفاقن على خف���ش العر�ش، 
اأحدهم��ا ب��ن ال��دول الأع�ص��اء فيها 
يف نوفم��رب، والث��اين م��ع ال��دول غري 

الأع�صاء يف الكارتل مطلع دي�صمرب.

القيا�ص��ي  نيك��ي  موؤ���رش  انخف���ش 
بور�ص��ة  يف  التعام��ل  بداي��ة  يف 
طوكي��و ل��الأوراق املالي��ة الثالثاء. 
وهب��ط نيك��ي 0.22 يف املئ��ة اإىل 
19353.43 نقطة كما نزل موؤ�رش 
توبك���ش الأو�ص��ع نطاق��ا 0.25 يف 

املئة اإىل 1534.37 نقطة.

األردن يرغب بإنشاء منطقة صناعية حرة مشتركة مع العراق

برنامج المستوطنات البشرية األممي يعيد تأهيل المنازل المتضررة في الرمادي 

قام برنامج الأمم املتحدة 
للم�شتوطنات الب�شرية يف 
UN-Hab - العراق 

ثالث  و  مائة  بت�شليم   )tat
وع�شرين وحدة من املنازل 

ال�شكنية التي مت ترميمها 
واإعادة جتديدها اإىل 

العائدين – من امل�شتفيدين 
واأ�شحابها ال�شرعيني - يف 

حي التاأميم الواقع يف 
مدينة الرمادي مبحافظة 

الأنبار.
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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

طخم 

م 2

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

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

بغداد  – خاص


