
نظمته��ا  الت��ي  الفّعالي��ة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء   
ملجل���س  العام��ة  والأمان��ة  التخطي��ط  وزارة 
ال��وزراء بالتع��اون م��ع برنام��ج الأمم املتح��دة 
للم�ضتوطن��ات الب�رشي��ة يف بغ��داد، وذلك �ضمن 
اإط��ار برنام��ج اإع��ادة تاأهي��ل وتنظي��م مناط��ق 
ال�ضك��ن الع�ضوائي ومناط��ق النازحني يف العراق 
الذي تنف��ذه الهابيتات بتمويل من مكتب �ضوؤون 

الاجئني والنازحني يف ال�ضفارة الأمريكية.
 وق��ال وزير التخطيط �ضلم��ان اجلميلي يف كلمة 
"م�ضكل��ة  اإن  وح�رشته��ا،  الفعالي��ة  خ��ال  ل��ه 
الع�ضوائي��ات تفاقم��ت ب�ض��كل كبري ب�ضب��ب اأزمة 
ال�ضك��ن امل�ضت�رشي��ة يف الب��اد، والت��ي تتزاي��د 
عام��ًا بعد عام، ف�ضًا عن ع��دم تطبيق القوانني 
والأنظمة التي ت�ضهم يف احلد من هذه امل�ضكلة"، 
م�ض��رياً اإىل اأن "م�ضكل��ة الع�ضوائي��ات حتولت اىل 
ظاه��رة ت�ضببت يف عرقلة برام��ج تنمية وتطوير 

املجتمعات".
 م��ن جهته، اأ�ض��ار الأمني العام ملجل���س الوزراء 
الدكت��ور مه��دي الع��اق، اإىل اأن "ق��رار جمل���س 
ال��وزراء املرق��م 279 ل�ضن��ة 2015 واملت�ضم��ن 
الت�ضدي��ق عل��ى خارط��ة الطري��ق الت��ي قدمه��ا 
برنام��ج الأمم املتح��دة للم�ضتوطن��ات الب�رشية، 
فت��ح الطري��ق وا�ضع��ًا اأم��ام تطبي��ق الربنام��ج 
الوطني لإعادة تاأهي��ل وت�ضوية جتمعات ال�ضكن 
الع�ضوائي/ مناطق النازحني يف العراق، و�ضاهم 
يف النظ��ر اإىل امل�ضكل��ة ب�ض��كل متكامل من حيث 
وال�ضحي��ة  والقت�ضادي��ة  ال�ضيا�ضي��ة  اأبعاده��ا 
عمل��ي  اإط��ار  ويف  والجتماعي��ة،  والعمراني��ة 

م�ضتدام".
 وثمّن��ت نائب��ة املمث��ل اخلا���س لاأم��ني العام 
الن�ضاني��ة  ال�ض��وؤون  ومن�ضق��ة  املتح��دة  ل��اأمم 
ال�ضي��دة لي��ز غران��دي جه��ود احلكوم��ة العراقية 
وبرنام��ج الأمم املتحدة للم�ضتوطن��ات الب�رشية 
يف اإجن��از هذا امل���رشوع، واأ�ض��ارت اىل اأن الأمم 
املتح��دة "�ضتبذل كل جهودها للم�ضاعدة يف حل 
هذه امل�ضكلة، واأن امل���رشوع الراهن قدم احللول 
التقنية القائمة على التجارب احلديثة والناجحة 
يف العدي��د من الدول".  واأ�ضافت ال�ضيدة غراندي 

"اأن بو�ضع العراقيني اأن يثقوا باأن با�ضتطاعتهم 
العتماد على الأمم املتحدة وهم يعيدون اإعمار 
بلده��م"، موؤكدًة "اأن هن��اك موؤمتراً دوليًا �ضيعقد 

قريباآ للم�ضاعدة يف اإعادة اإعمار العراق".
 ويف ال�ضي��اق ذات��ه، اأ�ض��ار ممث��ل مكت��ب �ضوؤون 
الاجئ��ني والنازح��ني يف ال�ضف��ارة الأمريكي��ة 
ال�ضي��د كري���س دل��وورث اإىل اأن ه��ذا امل���رشوع، 
"�ضي�ضاه��م م�ضاهمة فعالة يف الت�ضدي لظاهرة 
الع�ضوائيات واإيجاد احللول اخلا�ضة بالنازحني، 
خ�ضو�ض��ًا يف ظل وج��ود مناطق مدم��رة ب�ضكل 
وا�ض��ع يف العدي��د م��ن م��دن الع��راق ت�ضببت يف 
ظه��ور جتمع��ات ع�ضوائي��ة جدي��دة"، معربًا عن 
اعتق��اده "باأنه بف�ض��ل هذا امل���رشوع، �ضنتمكن 

م��ن اإعاق��ة من��و الع�ضوائي��ات خ��ال مرحلة ما 
بعد داع���س".  واأكد مدير برنام��ج الأمم املتحدة 
للم�ضتوطن��ات الب�رشية يف الع��راق عرفان علي، 
ا�ضتم��رار الربنام��ج يف دع��م احلكوم��ة العراقية 
ملتابع��ة خطوات العم��ل وال�ضرتاتيجي��ات التي 
اأقّره��ا امل�رشوع من اأجل اإعادة  تاأهيل جتمعات 
الع�ضوائي��ات ومناط��ق النازح��ني، وال�ضتم��رار 
اأج��ل تنفي��ذ اخلط��وات  بالعم��ل امل�ض��رتك م��ن 
القانوني��ة والفني��ة واملوؤ�ض�ضاتي��ة وفق منهجية 
عم��ل الربنام��ج، بع��د الإق��رار املاأم��ول لاإطار 
الت�رشيع��ي من قبل جمل�س الن��واب، وبعد اإ�ضدار 
النظام اخلا�س ب�ضندوق تطوير الع�ضوائيات من 

قبل جمل�س الوزراء العراقي.

الراهن��ة،  املرحل��ة  خ��ال  النتائ��ج  وك�ضف��ت   
ت�ض��م  ع�ضوائي��ًا  جتمع��ًا   )3687( هن��اك  اأن 
)521،947( وح��دة �ضكني��ة ع�ضوائي��ة، ي�ضكنها 
نحو )3.292( مليون مواطن. وجاءت العا�ضمة 
بغ��داد يف �ض��دارة امل��دن الت��ي ت�ض��م جتمعات 
ع�ضوائية، وبواقع 1022 جتمعًا، تلتها حمافظتا 
الب���رشة وذي ق��ار بواق��ع 677 جتمع��ًا و 333 

جتمعًا، على التوايل.
 وت�ضمنت اأعمال تثبي��ت مواقع جتمعات ال�ضكن 
الع�ضوائ��ي، 12 حمافظ��ة عراقي��ة، بع��د ا�ضتثناء 
حمافظات اإقليم كرد�ضت��ان العراق، وحمافظات 
نينوى و�ضاح الدين والأنب��ار التي بداأت اأخرياً 

باأعمال التثبيت فيها.

وقع��ت وزيرة العمار وال�ضكان والبلديات وال�ضغال العامة اآن نافع 
او�ضي، الثنني، ثاثة عقود لعادة اعمار وتاأهيل 3 ج�ضور حيوية يف 

مدينة املو�ضل والتي ت�رشرت نتيجة العمال احلربية �ضد داع�س.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته "اجلورنال" ،اإن "اإعمار وتاأهيل اجل�ضور 
الثاث��ة �ضي�ضه��م با�ضتع��ادة عملية حركة امل��رور الطبيعي��ة والآمنة 
وامكاني��ة التنقل ب�ضهولة من منطق��ة اىل اخرى واعادة النازحني اىل 

مناطقهم وتاأمني نقل املنتجات الزراعية وال�ضناعية والتجارية".
وا�ضاف البيان، اأن " اجل�ضور الثاثة املقرر تاأهيلها، تت�ضمن كا من 
ج�رش املو�ضل القدمي الذي يقع على نهر دجلة ويربط ) الفي�ضلية( يف 
ال�ضاح��ل الي���رش ب�)املي��دان( يف ال�ضاحل المين وق��د ان�ضيء يف عام 
1934 وه��و من اقدم اجل�ضور يف املدين��ة و�ضيتم تاأهيله خال ت�ضعة 
ا�ضه��ر من قبل �رشكة �ضعد التابعة للوزارة وبكلفة 2،980،300 مليار 
دين��ار ومب��دة �ضتة ا�ضه��ر".  كما �ضيت��م تاأهيل ج�رش )املثن��ى الثاين( 
الواقع عل��ى نهر اخلو�رش يف ال�ضاحل الي�رش والذي يربط حي املثنى 
بح��ي الن��ور و�ضتتم معاجلت��ه موؤقتًا بن�ض��ب ج�ض��ور حديدية �رشيعة 
وقد احي��ل العمل اىل �رشكة ا�ضور العام��ة للمقاولت احدى ت�ضكيات 
ال��وزارة وبكلفة 263،5  مليون دين��ار ومبدة �ضهرين. ويت�ضمن العقد 
اي�ض��ا اع��ادة اعم��ار )ج�رش املو�ض��ل الراب��ع( الواقع عل��ى نهر دجلة 
ويرب��ط )حي ال�ضب��اط( يف ال�ضاحل الي�رش مع ) الدوا�ضة( يف ال�ضاحل 
المين و�ضتتم معاجلته اي�ضا كحل موؤقت بالتج�ضري با�ضتخدام ج�ضور 
�رشيع��ة الن�ضب اي�ضا. وقالت احلكوم��ة الأملانية اإنها خ�ض�ضت 100 
ملي��ون ي��ورو )115 ملي��ون دولر(، اإ�ضافية يف الع��ام اجلاري فقط، 
من اأجل اإع��ادة اإعمار مدينة املو�ضل عقب حتريرها اأخرياً من قب�ضة 
تنظي��م "داع���س" .  و�ضب��ق اأن ق��ّدرت اخلارجي��ة الأملاني��ة منت�ض��ف 

يوليو/متوز اجلاري، حجم امل�ضاعدات التي تقدّمها برلني 
لاإغاث��ة الإن�ضاني��ة واإع��ادة ال�ضتق��رار يف 

الع��راق خال الع��ام اجلاري، 
 150 بنح��و 

ملي��ون ي��ورو )172.5 ملي��ون دولر(، بح�ض��ب اإذاعة �ض��وت اأملانيا 
"دويت�ضه فيله". ونقلت الإذاعة عن وزير التنمية الأملاين غريد مولر، 
قول��ه اإن "احلكومة الأملانية تعتزم رفع �ضقف م�ضاعداتها املخ�ض�ضة 

ملدينة املو�ضل، التي مت حتريرها اأخرياً من قب�ضة تنظيم داع�س".
واأ�ض��اف مولر اأنه "مّت تخ�ضي�س نح��و 100 مليون يورو اإ�ضافية يف 
ال�ضنة اجلارية وحدها، لدعم ال�ضتقرار وعملية اإعادة الإعمار". واأعلنت 
بغ��داد، يف 10 يوليو/متوز احلايل، ا�ضتع��ادة ال�ضيطرة على املو�ضل، 
التي كانت املعقل الرئي�ضي للتنظيم يف العراق، ملدة ثاثة اأعوام، بعد 
حمل��ة ع�ضكري��ة، ا�ضتمرت قراب��ة 9 اأ�ضهر، بدعم م��ن التحالف الدويل، 
ال��ذي تق��وده وا�ضنطن. كم��ا تعهد مول��ر ب�"تو�ضيع الربام��ج التنموية 
يف املو�ض��ل" لرتك��ز بالأ�ضا���س عل��ى ترمي��م �ضبكة امل��اء والكهرباء 
وبناء امل�ضاك��ن، ل�ضتقبال النازحني ولبناء املن�ض��اآت الطبية. وتابع 
الوزير الأمل��اين اأن "امل�ضاعدات الأملانية �ضمحت ل�ضتني األف طفل يف 
املو�ض��ل بالذهاب اإىل املدار�س، ول�150 األف �ضخ�س باحل�ضول على 
امل��اء ال�ضال��ح لل���رشب". من جانب��ه، دعا ع�ض��و يف جمل�س حمافظة 
نينوى، دول العامل اىل امل�ضاهمة يف اعادة اعمار مدينة املو�ضل بعد 
حتريره��ا من تنظيم داع�س.  وقال عبدالرحمن الوكاع، ع�ضو املجل�س 
يف ت�رشيح �ضحفي ان ن�ضبة الدمار التي حلقت مبدينة املو�ضل عالية 
ج��دا، م�ضريا اىل ان املب��اين احلكومية ُدمرت بالكام��ل، واجلوامع يف 
املدين��ة جميعا مت�رشرة، كما حلقت الأ�رشار بعدد كبري من املدار�س 

يف املدين��ة، ف�ض��ا ع��ن بي��وت املواطنني الت��ي ابي��د البع�س منها 
ع��ن بكرة اأبيه��ا، ح�ضب تعبريه.  وا�ض��اف الوكاع، ان 

عملية اح�ضاء ال�رشار وتكاليف اعادة 
العم��ار م�ضتم��رة، م�ضريا 

ان  اىل 

املو�ض��ل بحاج��ة اىل مبلغ مايل لعادة اإعماره��ا اىل مرحلة ما قبل 
احتال داع�س، يبلغ من 12 ملياراً اىل 14 مليار دولر، لفتًا النتباه 
اىل ان ه��ذا الرق��م تقديري، مبين��ا ان احلكومة املحلي��ة يف نينوى ل 
متتل��ك املوارد لبدء اعادة العمار، واحلكومة املركزية اي�ضا ل متتلك 
املبل��غ الكايف لذلك نتيجة الظ��روف القت�ضادية وتكلفة احلرب على 

التنظيم الرهابي. 
وب��ني ال��وكاع ان احلكومت��ني املحلي��ة والحتادي��ة تع��ولن عل��ى 
املوؤمت��رات الدولي��ة، م�ض��ريا اىل ان موؤمت��راً �ضيعق��د يف الكويت خال 
امل��دة املقبل��ة، ف�ضا عن موؤمترات الدول املانح��ة، داعيا دول العامل 

اىل امل�ضاهمة باإعادة اإعمار مدينة املو�ضل.
م��ن جانب��ه قال بني��ان اجلرب��ا، ع�ضو جمل���س حمافظ��ة نينوى، يف 
ت�رشي��ح �ضحف��ي  ان ن�ضبة الدم��ار يف اجلانبني المي��ن والي�رش من 
مدين��ة املو�ضل، تفوق ال��� 70%. وكان القائد الع��ام للقوات امل�ضلحة 
حي��در العب��ادي اأعل��ن يوم الثن��ني 10 مت��وز 2017، حتري��ر مدينة 
املو�ض��ل م��ن قب�ض��ة تنظي��م داع���س، وذل��ك بع��د انته��اء العملي��ات 

الع�ضكري��ة التي ب��داأت ي��وم 17 ت�رشي��ن الول 2016، لتحرير 
املدين��ة من التنظيم الرهاب��ي الذي احتلها يوم 

10 حزيران 2014.
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�ضاع��ة  يف  النف��ط  اأ�ض��واق  ا�ضتق��رت 
مبك��رة م��ن �ضباح ي��وم ام���س حتى 
على الرغم من تاأث��ري ارتفاع الإنتاج 
الأمريك��ي على اأمل اأن ي��وؤدي تراجع 
خمزون��ات النف��ط 13 يف املئ��ة منذ 
مار���س اآذار اإىل تعزيز ال�ضوق. وبلغت 
خل��ام  الآجل��ة  التعاق��دات  اأ�ضع��ار 
القيا�س العاملي برنت 52.72 دولر 
للربمي��ل من دون تغيري عن م�ضتواها 
عن��د الإغ��اق ال�ضاب��ق. وبل��غ اأ�ضعار 
التعاقدات الآجلة خلام غرب تك�ضا�س 
دولر   48.54 الو�ضي��ط  الأمريك��ي 
للربمي��ل بارتفاع ثاث��ة �ضنتات عن 

�ضعر اإغاقه ال�ضابق. 

يف  الأ�ضهم  اأ���ض��واق  معظم  ارتفعت 
مدعومة  متوا�ضعا  ارتفاعا  اخلليج 
النفط  اأ���ض��ع��ار  يف  �ضعود  مب��وج��ة 
حني  يف  املا�ضي  الأ�ضبوع  نهاية 
تراجعت اأ�ضهم ثاث �رشكات تاأمني 
تراجعا  ومتو�ضطة  �ضغرية  �ضعودية 
املركزي  البنك  فر�س  اأن  بعد  حادا 

حظرا موؤقتا عليها.
باملئة   0.4 الريا�س  موؤ�رش  وزاد 
منتجي  اأ���ض��ه��م  ك��ل  ارت���ف���اع  م��ع 
عدا  ع�رش  الأربعة  البرتوكيماويات 
اثنني بعد �ضعود برنت 3.3 باملئة 

اأم��ريك��ا  اأوف  بنك  بيانات  اأظ��ه��رت   
مرييل لين�س اأن التحذيرات التي اأطلقها 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�ضب 
ال�ضمالية  كوريا  والغ�ضب" على  "النار 
يف  الأ�ضهم  عن  نزوح  اأكرب  اأعقبها  قد 
البيانات  واأظ��ه��رت  اأ�ضابيع.  ع�رشة 
تدفقات  ت��ر���ض��د  ال��ت��ي  الأ���ض��ب��وع��ي��ة، 
الأربعاء  من  اأ�ضبوع  مدار  على  الأموال 
�ضحبوا  امل�ضتثمرين  اأن  الأربعاء،  اإىل 
1.3 مليار دولر من �ضناديق الأ�ضهم 
اخلمي�س  م��ن  التخارجات  تركز  م��ع 
بني  التوترات  ت�ضاعد  بعد  الثنني  اإىل 

الوليات املتحدة وكوريا ال�ضمالية.
 

الموصل توقع ثالثة عقود لتأهيل 3 جسور حيوية فيها 

ظاهرة العشوائيات.. البحث عن حلول ألكثر من 3 ماليين مواطن

 اأطلقت وزارة التخطيط 
بالتعاون مع برنامج الأمم 

املتحدة للم�ستوطنات 
الب�سرية )الهابيتات(، نتائج 

ثبيت مواقع جتمعات ال�سكن 
الع�سوائي يف العراق 

وا�ستملت على 3687 
جتمعًا ع�سوائيًا يف 12 

حمافظة ي�سكنها نحو 3.2 
مليون عراقي.

الجورنال – فادية حكمت 

بغداد - متابعة

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

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


