
 الن جهوده��م بالعم��ل يف دوائ��ر الدول��ة كان 
ا�س��عار  ان يكاف��اأوا عليه��ا، وان تك��ون  يج��ب 
االرا�سي ب�سكل رمزي كما كان احلال �سابقا، او 
تتنا�سب مع دخلهم ال�سهري، ولي�س كما ورد يف 
القرار 252 ل�س��نة 2017 الذي �س��تكون ا�سعاره 
عالية جدا بالن�س��بة لل�رشائح الفقرية ومتو�سطة 
الدخ��ل". واأ�س��اف ان "الق��رار فتح الب��اب امام 
املوظف لت�س��لم قطع ارا�س لكن بطريقة ال�رشاء 
من دون مراعاة لدخله، و باأ�س��عار باهظة تثقل 
كاهله وجتعله غري قادر على تاأمني �س��كن الئق 
ب��ه وبعائلت��ه".  وا�س��ار النا���رشي اإىل ان "ذي 
قار �س��تخاطب رئا�س��ة الوزراء لتعديل املبادرة 
الفق��رية  ال�رشائ��ح  ملراع��اة  لل�س��كن  الوطني��ة 
ومتو�س��طة الدخ��ل يف املجتم��ع، والذي��ن يجب 
ان توج��ه املب��ادرة لهم ويك��ون ال�س��عر رمزيًا، 
وع��دم حتميلهم مبالغ ا�س��افية للح�س��ول على 
قط��ع ارا���س �س��كنية وخ�سو�س��ا وان ذي ق��ار 
ا�س��ا".  ال�س��كنية  الوح��دات  يف  ازم��ة  تع��اين 
واك��د ان "ذي ق��ار ت�س��درت بقي��ة املحافظات 
بن�س��ب التوزي��ع العالي��ة لقط��ع االرا�س��ي على 
جمي��ع ال�رشائ��ح امل�س��مولة ووزعن��ا قراب��ة 30 
ال��ف قطع��ة ار�س �س��كنية م��ع جتهي��ز 70 األفًا 
لتوزيعه��ا �س��من وجب��ات م�س��تقبا، وقدم��ت 
ذي ق��ار �س��ابقا مقرتح��ات اىل رئا�س��ة الوزراء 
لت�س��مينها املبادرة الوطنية لاإ�س��كان ب�س��اأن 
�س��مول �رشائح جدي��دة وكذلك ا�س��تئناف توزيع 
االرا�س��ي عل��ى املوظف��ني واملنت�س��بني  قط��ع 
ح�س��ب  وكا  والدف��اع  الداخلي��ة  ل��وزارة 
ا�س��تحقاقه القانوين".   وك�س��ف رئي���س الوزراء 
حي��در العب��ادي ع��ن االج��راءات الت��ي اتخذتها 
احلكوم��ة لدعم قط��اع ال�س��كن واحت��واء االزمة 
يف هذا القطاع ف�س��ا عن دع��م املنتج املحلي. 
وق��ال �س��عد احلديث��ي املتح��دث با�س��م املكتب 
االعام��ي للعب��ادي يف بيان �س��حفي ، انه يف 
اإط��ار اجلهود احلكومية لدعم قطاع ال�س��كن فقد 
�سدرت موافقة جمل�س الوزراء على ت�سكيل جلنة 

املبادرة الوطنية لل�س��كن برئا�سة رئي�س جمل�س 
الوزراء الدكتور حيدر العبادي وع�سوية كل من 
وزير االإعمار واالإ�س��كان، واالأمني العام ملجل�س 
ال��وزراء، واأمينة بغداد، ورئي���س الهيئة الوطنية 
ورئي���س  املالي��ة،  وزارة  ووكي��ل  لا�س��تثمار، 
�سكرتارية الهيئة التن�س��يقية العليا املحافظات 
. وتت��وىل ه��ذه اللجن��ة دعم دائرة االإ�س��كان يف 
تنفي��ذ مهامه��ا املح��ددة له��ا وتنفيذ م�س��اريع 
االإ�س��كان العام الواردة �س��من اخلطط ال�س��نوية 
لاإ�س��كان بوا�س��طة ال���رشكات العام��ة لل��وزارة 
و���رشكات القط��اع اخلا�س واملختل��ط، وتاأمني 
ال�س��كن الائ��ق للمواطن��ني ع��ن طري��ق و�س��ع 
وتنفيذ ال�سيا�س��ة العامة لاإ�س��كان.  وتخ�س�س 
لدائرة االإ�سكان االأرا�سي العائدة للدولة الازمة 
مل�س��اريع االإ�س��كان وله��ا ان ت�س��غل اأي ارا���س 
عائدة للدولة جمانا بالتن�سيق مع اجلهة املالكة 
مثلم��ا لها ا�س��تماك ما حتتاجه م��ن العقارات 
حتقيقا الأهدافها. وتنظر جلنة املبادرة الوطنية 
لل�سكن يف احلاالت التي �سدرت ب�ساأنها قرارات 
تخ�س��ي�س ومل تكتمل اإجراءاته��ا. يذكر ان قرار 
جمل���س ال��وزراء رق��م 252 ل�س��نة 2017 ن���س 

يف فقرت��ه ثالث��ا عل��ى ان "يك��ون توزي��ع قطع 
االرا�س��ي ال�س��كنية غري املخدومة ببدل مقداره 
50% م��ن القيم��ة احلقيقية على ان يتم ا�س��افة 
قيمة البنى التحتية لبدل قطعة االر�س ال�سكنية 
املخدوم��ة بالبنى التحتي��ة وتقديرها من جلنة 
التقدي��ر امل�س��كلة مبوج��ب قانون بي��ع وايجار 
ام��وال الدول��ة."، ويك��ون "بي��ع قطع االرا�س��ي 
ال�س��كنية املف��رزة واملخدومة بالبن��ى التحتية 
العائدة للبلديات ببدل حقيقي وب�س��منها قيمة 
البن��ى التحتي��ة التي حت��دد من جلن��ة التقدير". 
ويك��ون توزي��ع قط��ع االأرا�س��ي ال�س��كنية غ��ري 
املخدوم��ة امل�س��مولة بتعليم��ات وزارة االإعمار 
واالإ�س��كان وامان��ة بغ��داد ببدل مق��داره 50./. 
م��ن القيمة احلقيقي��ة على اأن تتم اإ�س��افة قيمة 
البن��ى التحتي��ة لب��دل قطع��ة االأر�س ال�س��كنية 
املخدوم��ة بالبنى التحتي��ة وتقديرها من جلنة 
التقدي��ر امل�س��كلة مبوجب قان��ون بي��ع واإيجار 
اموال الدولة ان�سجاما مع االأمر الت�رشيعي الذي 
ال��زم  ال��وزارة اآنف��ا وامانة بغ��داد بتوزيع قطع 
االأرا�س��ي ال�س��كنية املفرزة �س��من حدود املدن 
والق�س��بات عل��ى املواطنني. ويك��ون بيع قطع 

االأرا�س��ي ال�س��كنية املف��رزة املخدوم��ة بالبنى 
ال�س��حي،  ال���رشف  �س��بكات  م��اء،   ( التحتي��ة 
كهرباء، طرق ( العائ��دة للبلديات وامانة بغداد 
ببدل حقيقي ب�سمنها قيمة البنى التحتية داخل 
امل���رشوع التي حتدد من جلنة التقدير امل�س��كلة 
وفق��ا الحكام قانون بيع واإيج��ار اموال الدولة. 
وتكون املفا�س��لة بني امل�سمولني وفقا ملعايري 
املفا�س��لة املعدة من وزارة االإعمار واالإ�س��كان 
وامان��ة بغ��داد وفق��ا ل�س��وابط تعدها ال��وزارة 
املذكورة وي�س��دق عليها رئي�س جمل�س الوزراء، 
ويكون قبول �سمان قطعة االر�س بال�سند 25/ 
دائمي الأغرا�س الت�سليف من امل�رشف العقاري 
و�سندوق االإ�س��كان. كما يتم ت�س��جيع الوزارات 
واجلهات غري املرتبطة بوزارة لتخ�سي�س قطع 
ارا�س الأغرا�س بناء جممعات �سكنية عن طريق 
اال�س��تثمار، واالبقاء على قراري جمل�س الوزراء 
املرقم��ني 53 و 1٦٨ ل�س��نة 2014 املتعلق��ني 
مبن��ح من�س��وبي اجلي�س وق��وى االأم��ن الداخلي 
واملدنيني املقاتلني ممن يبدون �س��جاعة فائقة 
اأو دورا متميزا خال العمليات الع�س��كرية قطعة 

اأر�س �سكنية .

 اعل��ن  ع�س��و جمل���س الن��واب ع��ن حمافظ��ة دي��اىل، االربع��اء، 
انط��اق فعالي��ات "اكرب موؤمتر ا�س��تثماري" خا���س باملحافظة 
يف العا�س��مة بغداد بح�س��ور اكرث م��ن 100 �سخ�س��ية حكومية 
ونيابية وم�س��تثمرين. واأو�س��ح النائب رعد املا���س، اأن "املوؤمتر 
الذي ترعاه هيئة اال�ستثمار الوطني وجلنة االقت�ساد واال�ستثمار 
النيابي��ة ميثل بداي��ة برنامج طموح من اج��ل التعريف بالفر�س 
اال�س��تثمارية يف كل املحافظ��ات م��ن خ��ال موؤمترات مو�س��عة 
بح�س��ور امل�س��تثمرين وممثل��ي ال���رشكات"، مبين��ا اأن "املوؤمتر 
�س��هد عر�س اكرث من 40 فر�سة ا�س��تثمارية واعدة يف دياىل يف 

جماالت خمتلفة ابرزها اال�سكان وال�سياحة والطريان". 
واعلنت هيئة ا�س��تثمار حمافظة دياىل يف وقت �سابق تهيئة  21 
فر�س��ة ا�س��تثمارية للع��ام اجلاري، موؤك��دة اأنها و�س��عت خططا 

جديدة �سيتم من خالها تفعيل ملف اال�ستثمار يف املحافظة .
وقال م�س��وؤول ق�سم العاقات العامة يف الهيئة ثامر يحيي ح�سن 
يف حديث �س��حفي  ان ) اال�ستثمار منظومة اقت�سادية متكاملة، 
ومهم��ة هيئ��ة اال�س��تثمار و�س��ع ا�س��رتاتيجية ا�س��تثمارية وذلك 
بر�س��م خارطة طريق )خارطة ا�س��تثمارية( واقعية وفق موؤ�رشات 
ومعطي��ات ومعايري علمي��ة عالية وعم��ل الهيئة طيلة ال�س��نوات 
االرب��ع من عمر اال�س��تثمار يف حمافظة دياىل ه��و منح اجازات 
ا�س��تثمارية ملختلف القطاعات )ال�س��كني واخلدم��ي( الفتًا النظر 
اىل ان )حمافظ��ة دياىل متتاز بتوافر امل��وارد الطبيعية واملوارد 
الب�رشية وهي ار�س خ�س��بة(. وا�س��اف ح�س��ن اأن )هناك خم�سة 
م�س��اريع لاإ�س��كان دخل��ت حي��ز التنفيذ يف مناط��ق متعددة من 
حمافظ��ة دي��اىل بع��د ان مت ت�س��ليم االر�س واالنته��اء من جميع 
االج��راءات  ، وهذه امل�س��اريع تت��وزع يف مرك��ز بعقوبة )جممع 
ار�س االفراح ال�سكني مقابل جامعة دياىل الذي ي�سم 570 وحدة 
�سكنية مع اخلدمات امللحقة بقيمة 54 مليون دوالر على م�ساحة 
300 دومن( وجممع قرية اليا�س��مني ال�سكني يف ناحية بني �سعد 
ال��ذي تنف��ذه �رشك��ة االمن��اء لا�س��تثمارات العقاري��ة املحدودة 
على م�س��احة من اال�س تق��در ب� 30 دومنا بقيم��ة اجمالية تبلغ 

27 مليون دوالر،  وجممع اورانو�س �س��يتي ال�س��كني يف 
ق�س��اء خانق��ني ال��ذي ينف��ذ م��ن قبل 

اورانو���س  �رشك��ة 

�س��يتي، وتبلغ م�س��احة امل���رشوع 40 دومنا ويبلغ ع��دد وحداته 
ال�س��كنية 510 وحدات �س��كنية بناء افقي، ويتمي��ز هذا امل�رشوع 
ال�س��كني اال�س��تثماري بتواف��ر منظوم��ة امنية الكرتوني��ة لتوفري 
احلماي��ة الكامل��ة للمجم��ع ال�س��كني وملح��ق بخدمات )رو�س��ة 
اطف��ال ومدر�س��ة و�س��بكات مي��اه �رشف �س��حي ومركز �س��حي 
ومرك��ز �رشط��ة وجامع ومول جت��اري حديث( ومت ت�س��ويق وبيع 
الوحدات ال�س��كنية بالكامل من قبل ال�رشكة امل�س��تثمرة، ا�س��افة 
اىل جمم��ع اورجن  �س��يتي ال�س��كني الواق��ع  بالق��رب م��ن بعقوبة 
)مع�سكر �سعد( الذي تبلغ عدد الوحدات ال�سكنية فيه 3000 وحدة 
�س��كنية وتبل��غ قيم��ة امل���رشوع 1٨0 مليون دوالر على م�س��احة 
150 دومن ببن��اء افق��ي وعدد من البنايات في��ه عمودي، ملحقة 
به بنايات وخدمات �س��اندة ومدار�س (.  وبني ح�س��ن ان ) الهيئة  
منحت اجازات ا�ستثمارية مل�ساريع �سياحية متنوعة منها مدينة 
ال�س��دور ال�سياحية على �سفاف بحرية حمرين ومدينة العاب يف 
بعقوب��ة واخرى يف ق�س��اء املقدادية وم�س��اريع زراعية متنوعة 
)ا�ستثمارية( منها م�رشوع انتاج احلبوب اال�سرتاتيجية وم�رشوع 
املدينة النباتية يف ناحية العظيم مب�س��احة 1500 دومن بالقرب 
من �س��د العظيم ، وم�رشوع املدينة ال�س��ناعية بالقرب من ناحية 
كنع��ان وم���رشوع املنطقة احل��رة بالق��رب من ق�س��اء املقدادية 
وم�رشوع املطار يف ناحية املن�س��ورية، م�سرياً اىل اأن الهدف من 
هذه امل�س��اريع هو خلق بيئة اعمال منا�س��بة جاذبة لا�س��تثمار، 
وتابع ان مبلغ االجازات املمنوحة للم�س��اريع اال�ستثمارية )21 
اجازة( يقرب من ٦75 مليون دوالر، يف حني بلغ عدد امل�س��اريع 
املنف��ذة )املنج��زة( 100 باملئ��ة ثاث��ة م�س��اريع منه��ا زراعية 
)خم��ازن مربدة بالق��رب من ناحية الرا�س��دية( لتوريد وت�س��دير 
الفواك��ه واخل���رش وم���رشوع الدواج��ن يف ق�س��اء اخلال�س، كما 
منح��ت الهيئة اجازات ا�س��تثمارية الإن�س��اء م��والت جتارية منها 
مول يف مركز ق�س��اء بعقوبة بقيمة ٦.250 مليون دوالر يتكون 

من ٦ طوابق ومطاعم وبارك �سيارات وواجهات زجاجية 
وف��ق ت�س��اميم حديث��ة وتنف��ذه �رشكة 

 ، االعم��ار  مام��ح 

ومول جتاري يف ناحية جلوالء  بثاثة طوابق وبقيمة 3 مايني 
وخم�س مئة مليون دوالر يحتوي على مواقف لل�سيارات وخمازن 
لاأجنحة التجارية، ا�سافة اىل ا�سواق مركزية حديثة يف بعقوبة 
وينف��ذ من قبل �رشك��ة االجيال لا�س��تثمار والتموي��ل العقاري( 

مببلغ 3 مايني دوالر. 
وك�سف ح�سن ان عن )هناك اليات لت�سجيع اال�ستثمار يف حمافظة 
دياىل منها اقامة املوؤمترات والندوات وور�س العمل املتخ�س�سة 
ودع��وة الدوائ��ر القطاعية املعني��ة وامل�س��تثمرين يف املحافظة 
بح�س��ور امل�س��وؤولني ا�س��حاب الق��رار يف املحافظ��ة وان تكون 
رعاية تلك الفعاليات من املحافظة وجمل�س املحافظة وان تكون 
تل��ك الندوات او املوؤمترات داخل او خارج الباد ا�س��وة باأن�س��طة 
بقية هيئات املحافظات، ا�سافة اىل عر�س الفر�س اال�ستثمارية 
وامل�س��اريع اال�س��تثمارية املنج��زة او قيد االجناز، مع تو�س��يف 
خمت�رش لها يف و�سائل االعام وامل�ساركة يف املعار�س الدولية 
واملحلي��ة للرتوي��ج ع��ن الفر�س اال�س��تثمارية واعان �س��عارات 
اال�ستثمار الرئي�سية على و�سائط النقل العام ون�سب �سا�سة كبرية 
يتم فيها عر�س �سور عن امل�ساريع اال�ستثمارية القطاعية داخل 
مركز املحافظة ا�سافة اىل توزيع هدايا على طلبة املدار�س با�سم 
اال�ستثمار وا�ستثمار املنا�سبات الوطنية لاإف�ساح عن امل�ساريع 
اال�س��تثمارية املهمة يف املحافظة واقامة موؤمترات متخ�س�س��ة 
للم�س��تثمرين لغر�س ا�ساعة الثقافة اال�س��تثمارية بينهم وتهيئة 
ت�رشيع��ات وقوانني تقدم ال�س��مانات و الت�س��هيات واالعفاءات 
ال�رشيبي��ة والكمركية وت�رشيع قوانني ت�س��هيل االقامة بالن�س��بة 
للم�س��تثمرين االجانب وتفعيل اال�س��تثمارات امل�سرتكة مع اقليم 

�س��باقة وناجح��ة  ل��ه جترب��ة  ان  باعتب��ار  كرد�س��تان 
لل���رشكات  اعم��ال  بيئ��ة  تاأم��ني  يف 

اال�ستثمارية( .  
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انخف�س مع��دل البطالة يف بريطانيا 
اإىل اأق��ل م�س��توى من��ذ ع��ام 1975 
4.4 يف املئ��ة، بينم��ا كان  م�س��جًا 
متو�سط التوقعات بثباته عند 4.5 يف 
املئة يف ا�س��تطاع الآراء اقت�ساديني. 
ويف ح��ني انخف���س معدل الت�س��خم 
قلي��ًا من��ذ ماي��و اأي��ار عن��د 2.9 يف 
املئة، ال تزال االأ�س��عار ترتفع بوترية 
اأ���رشع من االأج��ور. من جانب��ه، ذكر 
اأن  الوطني��ة  االإح�س��اءات  مكت��ب 
اإجمايل دخ��ل العاملني م�س��افًا اإليه 
املكاف��اآت ارتف��ع 2.1 باملئ��ة عل��ي 
اأ�س��ا�س �س��نوي يف الرب��ع حتى يونيو 
حزيران مقارنة مع 1.9 يف املئة يف 

املدة املنتهية يف مايو اأيار.

نحو  على  دب��ي  اإم���ارة  ا�ستحوذت 
االإي�����رادات  اإج���م���ايل  م��ن   34%
ال�سياحية يف منطقة ال�رشق االأو�سط 

البالغة نحو 57.5 مليار دوالر.
العاملية  ال�سياحة  منظمة  واأف��ادت 
يف  الدوليني  ال���زوار  ع��ائ��دات  ب��اأن 
دبي و�سلت العام املا�سي اإىل نحو 
19.5 مليار دوالر. وذكرت املنظمة 
مكا�سبها  ع��ززت  دب��ي  اأن  الدولية 
الإيرادات ال�سياحة باأكرث من ملياري 

دوالر خال عام 2016،

 9.2 ت��راج��ع��ت خم���زون���ات اخل���ام 
االأ�سبوع  م��دى  على  برميل  مليون 
اآب  اأغ�����س��ط�����س   11 يف  امل��ن��ت��ه��ي 
بينما  برميل  مليون   469.2 اإىل 
 3.1 انخفا�سها  املحللون  توقع 
البرتول  معهد  وقال  برميل.  مليون 
اخل��ام  خم���زون���ات  اإن  االأم���ريك���ي 
بوالية  كا�سينج  يف  الت�سليم  بنقطة 
اأوكاهوما زادت 1.7 مليون برميل. 
ا�ستهاك  زي��ادة  البيانات  واأظهرت 
اآالف  �سبعة  التكرير  مب�سايف  اخلام 
خمزونات  وارتفعت  يوميًا.  برميل 
بينما  برميل  األ��ف   301 البنزين 
 1.1 انخفا�سها  املحللون  توقع 

مليون برميل.

في ديالى.. توجهات حكومية لزيادة فرص االستثمار 

ذي قار تعترض على إجراءات المبادرة الوطنية للسكن 
إلجحافها بالطبقة الفقيرة.. 

قال حمافظ ذي قار يحيى 
النا�صري، اإن املبادرة الوطنية 

لل�صكن يجب ان توجه اإىل 
توفري �صكن الئق للطبقة 

املتو�صطة والفقرية يف 
املجتمع، ومن دون حتميلهم 

ا�صعارًا باهظة لقطع االرا�صي 
ال�صكنية، موؤكدا ان ذي قار 

�صتقدم مقرتحًا لرئا�صة الوزراء 
الإعادة ا�صعار االرا�صي كما يف 

ال�صابق.
وقال يحيى النا�صري يف 

ت�صريح �صحفي ان "املبادرة 
الوطنية لل�صكن التي اقرها 
جمل�س الوزراء اأخريًا فيها 
اجحاف لل�صرائح  الفقرية 

ومتو�صطة الدخل وللموظفني 
باخل�صو�س،

 إعداد – فادية حكمت

بغداد – الجورنال 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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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


