
علقت الوكالة الأوروبية ل�شالمة الطريان ملدة �شتة اأ�شهر قرارا 
اتخذته العام املا�شي بحظر طريان طائرات اخلطوط اجلوية 
بتنفيذ  العراق  التزام  لعدم  الأوروبية؛  العوا�شم  اىل  العراقية 

�رشوط ال�شالمة املعتمدة لدى الحتاد. 
اأعلن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي عن م�شادقة الوكالة 
الأوروبية ل�شالمة الطريان على تعليق قرار احلظر املفرو�ض 

على اخلطوط اجلوية العراقية. 
واأو�شح اأن "الوكالة الأوروبية ل�شالمة الطريان قد وافقت على 
العراقية،  اجلوية  اخلطوط  على  املفرو�ض  احلظر  قرار  تعليق 
وذلك مبنح العراق مهلة �شتة اأ�شهر ملراجعة التطبيقات الفعلية 
لجراءات ال�شالمة والمان والرتقاء مب�شتوى الأداء وتفعيل 

املعايري القيا�شية الدولية التي اقرتها املنظمات العاملية. 
وا�شاف احلمامي يف بيان �شحايف، ورد لـ ) اجلورنال ( ، اأن 
الفر�ض  �شتكون  وبهذا   ، بالنجاح  تكللت  النقل  وزارة  "جهود 
�شانحة ومتاحة امام اخلطوط العراقية مبهلة تنتهي يف ال�شهر 
انه" �شي�شار بعدها  ، وا�شار اىل  العام املقبل"،  ال�شاد�ض من 
اىل منح العراق حرية الطريان نحو العوا�شم الأوروبية اأ�شوة 

باخلطوط العاملية املرموقة".
 2015 دي�شمرب   11 يف  ادرج  قد  الأوربـــي  ــاد  الحت وكــان 
رحالت  ت�شيري  منع  قائمة  �شمن  العراقية  اجلوية  اخلطوط 
اأن القرار جاء لعدم التزام العراق  اأوروبا، مو�شًحا  جوية اىل 

بتنفيذ �رشوط ال�شالمة املعتمدة لدى الحتاد. 
ويف 16 اأغ�شط�ض املا�شي، منعت �شلطات الطريان املدين يف 
منظومة الدول الأوروبية جميع الطائرات العراقية وامل�شجلة 
الأوروبــيــة بعد ثالثة  الجـــواء  الــطــريان يف  الــعــراق من  يف 
انذارات خالل عام واحد هو 2015 اىل اجلانب العراقي حول 
وجوب اللتزام مبعايري ال�شالمة اجلوية والمن املالحي، غري 

حدا  ما  بذلك،  يكرتث  مل  العراقي  اجلانب  اأن 
يف  ــدين  امل الــطــريان  ب�شلطات 

اأوروبــا  عموم 

الطائرات  وجميع  العراقية  اجلوية  الطائرات  حتليق  منع  اىل 
امل�شجلة يف العراق من دخول الف�شاء اجلوي لقارة اأوروبا.

معايري �شالمة الطريان
املنا�شبة  الجهزة  بو�شع  اللتزام  ال�شالمة  معايري  وتق�شي 
التي تتعلق بحماية البيئة ومنع ال�شو�شاء اىل جانب �شل�شلة 

مالحظات و�شل بع�شها اىل نظام تنظيف الطائرات نف�شها. 
وقد �شجلت املنظمة على ال�رشكة اكت�شاف اآثار تدخني بقمرة 
العطور  ر�ض  طريق  عن  اإخفاءها  الطيارون  حــاول  القيادة 
عدد  ونق�ض  والطفاء  الوك�شجني  قناين  �شالحية  وانتهاء 
ان  اىل  اإ�شافة  اطفال..  مقاعد  وجود  وعدم  املقاعد  احزمة 
القانوين  الطائرة وامل�شاعد يتجاوز احلد  اأعمار قائد  جمموع 
يتكلمون  ل  الطريان  مهند�شي  ان  كما  ــالت..  احل بع�ض  يف 
اىل  ا�شافة  الطائرات،  بهند�شة  دراية  لهم  ولي�شت  النكليزية، 
قمرة  اىل  بالدخول  امل�شافرين  من  الطيار  لأ�شدقاء  ال�شماح 

القيادة. 
وقررت جلنة �شالمة الطريان يف الحتاد الأوروبي باجتماعها 
الدوري الذي عقدته يف اول يونيو املا�شي يف بروك�شل متديد 
احلظر على املفرو�ض على اخلطوط اجلوية العراقية ملخاوف 
من  �رشكات  اأن  واو�شحت  طائراتها.  ت�شغيل  ب�شالمة  تتعلق 
ال�رشكات  هــذه  لكون  عنها  احلظر  رفــع  مت  ـــران  واإي زامبيا 
ا�شتوفت �رشوط �شالمة الطريان، لكن العراقية ا�شتمرت بت�شغيل 
رحالتها اىل اأوروبا بطائرة م�شتاأجرة منذ عام تقريًبا وتكلف 
اخلطوط اجلوية العراقية قيمة اإيجارها، يف حني ان طائراتها 
يف  جاثمة  �شنوات  ثالث  عن  اعمارها  تزيد  ل  التي  احلديثة 

ار�ض مطار بغداد. 
م�ستلزمات مل تتوفر

اخلطوط  �رشكة  وكــانــت 
اجلـــويـــة 

ملنظومة  الن�شمام  م�شتلزمات  اأن  او�شحت  قد  العراقية 
مبحاولة  ال�رشكة  ابتداأت  حيث  تتوفر،  مل  الأوروبــي  الحتاد 
م�شتوى  دون  لكن   2014 ــام  ع يف  للمنظمة  الن�شمام 
قد  ذلك  ان  اىل  وا�شارت  فيها،  للقبول  ال�شا�شية  املتطلبات 
دفعها اىل اتخاذ خطوات جادة لإعادة ال�رشكة اىل امل�شتوى 
الفني من خالل التعاقد مع �رشكات عاملية ومعتمدة يف هذا 

املجال، ولها خربة وا�شعة.
واأ�شافت ال�رشكة اأنها "ما�شية بتنفيذ ما مطلوب منها اجتاه 
منها  حر�شًا  و�شفافية،  وم�شداقية  دقة  بكل  ال�شالمة  منظمة 
على تاأريخها امل�رشف، والذي امتد لأكرث من �شبعني عاًما من 

العطاء"، بح�شب قولها.
عام  مايو  يف  تاأ�ش�شت  قد  العراقية  اجلوية  اخلطوط  اأن  يذكر 
�رشاء  على  العراقية  الطريان  جمعية  اأو�شت  عندما   1938
"دي  رابيد" يف م�شانع طائرات  "داركن  نوع  ثالث طائرات 
عام  اكتوبر  من  الول  يف  بغداد  اىل  و�شلت  وقد  هافيالند" 
الدول  بع�ض  واإىل  داخلية  برحالت  تقوم  وكانت   ،1938

املجاورة.
طراز  من  مدنية  طائرة   20 من  اكــرث  ميتلك  العراق  وكــان 
عام  قبيل  العراقية  اجلوية  للخطوط  تابعة  الرو�شية،  اليو�شن 
ال�شحراء،  عا�شفة  حرب  يف  اأغلبها  تدمري  مت  حيث   ،1991

الق�شم  ونقل  الكويت،  من  العراقية  القوات  اخرجت  التي 
اجلــوار خالل فرتة  اىل دول  الآخــر منها 

على  الدولية  العقوبات 
العراق.
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ا�شتقر �شعر الذهب العراقي من عيار 
21، لليــوم الثالــث عنــد 212 الف 
دينــار للمثقــال الواحد، وبلغ �شــعر 
الذهــب العراقي من عيــار 21 نحو، 
الفــا و975 دينــارا عراقيــا،   212
فيما �شــجل يف اليومني املا�شــيني 
ال�شــعر ذاته للمثقــال الواحد. ي�شــار 
اىل ان املثقــال الواحــد مــن الذهــب 

ي�شاوي خم�شة غرامات.

اأعلنــت ال�رشكة العامــة للنقل الربي 
ارتفــاع  النقــل،  لــوزارة  التابعــة 
الول  ت�رشيــن  �شــهر  يف  وارداتهــا 
املا�شــي، ونقل بيان للوزارة ورد لـ 
) اجلورنال ( عــن مدير عام ال�رشكة 
عبــد المــري املحمــداوي، قولــه اأن 
ت�رشين  �شــهر  "ال�رشكــة حققــت يف 
الول املا�شي �شايف ايراد بلغ اأكرث 
من 111 مليار دنيا ر،بن�شبة زيادة 
بلغــت %489 مقارنــة ب�شــهر اآذار 
"هذا الجناز  ان  واأ�شاف،   ."2016
الكبري ي�شــاف اىل الإجنــازات التي 
حتققــت بف�شــل ت�شــافر اجلهــود" ، 
ايــرادات  "�شــايف  م�شــددا علــى ان 
ال�رشكــة ل�شــهر ايلــول املا�شــي بلغ 
اأي  875 مليــون دينــار  اأكــرث مــن 
 384.5% بلغــت  زيــادة  بن�شــبة 

مقارنة ب�شهر اآذار املا�شي اي�شا".

�شــجل �شــعر نفــط اوبــك انخفا�شــا 
دولرا   42،65 اىل  لي�شــل  جديــدا 
ن�ــرشة  وذكــرت  الواحــد،  للربميــل 
القطــار  ملنظمــة  العامــة  المانــة 
امل�شــدرة للنفط اوبك، اإن" �شعر �شلة 
اأوبــك بلــغ 42،65 دولرا للربميــل 
الواحــد مقارنــة بـــ 43،12 دولرا 
يف اليــوم الــذي �شــبقه ". يذكــر ان 
�شــلة خــام اوبــك تتكون مــن مزيج 
)اجلزائــر(،  )اجنــول(،  )الكوادور(،  
 ، والب�ــرشة  وايــران،  )اندوني�شــيا(، 
الكويــت، )ليبيا(، )نيجرييا(، )قطر(، 
العربيــة  )المــارات  )ال�شــعودية(، 

املتحدة( و)فنزويال(.

بعد انجاز االجراءات الضرورية..

وكالة السالمة االوروبية تعلق حظر الطائر العراقي االخضر

فتح االبواب أمام جميع الشركات

تواصل فعاليات معرض بغداد الدولي االقتصادية والتجارية
لتن�شيط  دعوة  الوىل  الر�شالة  تت�شمن  حيث 
ــن خـــالل الــقــطــاع اخلــا�ــض  �ــشــوق الــعــمــل م
العراق  باأن  العمل، والخرى  وا�شتثمار فر�ض 
الظروف  احلياة يف جميع  على �شناعة  قادر 
ول تثنيه قوى الرهاب عن م�شريته التنموية. 
�ــرشكــات حملية  املــعــر�ــض جتــد  اروقــــة  يف 
النوعي  باإنتاجها  حا�رشة  وعاملية  وعربية 
لتعر�شه اأمام الزوار على اختالف م�شتوياتهم 
عاملية  �رشكات  وجدنا  حيث  الجتماعية، 
حا�رشة ملعرفة الفر�ض ال�شتثمارية الوا�شعة 
النتاجية  القطاعات  وبجميع  الــعــراق  يف 
واخلدمية، ولكنها جتهل واقع حال بيئة العمل 
والت�رشيعات القانونية التي تنظم �شوق العمل 

املحلية.
مكانا  املعر�ض  وجــدت  اليابانية  ال�شفارة 
منا�شبا لالحتفال باليوم الوطني لليابان يف 

اجلناح املخ�ش�ض لها على ار�ض املعر�ض.
وكالة  التجارة   وزير  اجلميلي  �شلمان  وقال 
اليابان،  مــع  القت�شادية  الــعــالقــات   " ان 
الدوؤوبة،  ال�شعوب  من  باأنها  ُعرفت  فاليابان 
احلرب  بعد  نف�شها  بناء  اعــادة  من  متكنت  اذ 
العاملية الثانية مبدة ق�شرية وهي �شباقة يف 
العراق،  لبناء  ال�شخية  والقرو�ض  املنح  تقدمي 
وبهذه املنا�شبة جندد الرتحاب بكل ال�رشكات 

اليابانية".
متميزة  اليابانية  ال�شناعة  اأن  اىل  وا�ــشــار 
والعراقيون ا�شدقاء لل�شعب الياباين وا�شدقاء 
للحكومة اليابانية التي كانت �شباقة يف دعم 
العراق، وبهذه املنا�شبة نتمنى ان ت�شتمر هذه 
البلدين،  م�شلحة  يخدم  مبا  املتميزة  العالقة 
العالقة  هــذه  ت�شتمر  ان  يف  امله  عن  معربا 
الطيبة مبا ي�شهم يف ا�شتقرار وبناء العراق من 

خالل الربامج التي تنفذها.
اتفاقية ت�سجيع

الوطنية  الهيئة  رئــيــ�ــض  قـــال  جــانــبــه  ــن  م
من  الهيئة  ان  العــرجــي  �شامي  لال�شتثمار 

الداعمني للعالقات القت�شادية مع اليابان .
�شهدت   2009 العام  نهاية  ان  اىل  وا�ــشــار 

هناك  كانت  ذلــك  وبعد  كبري،  موؤمتر  اقامة 
العالقات  يف  اجلانبني  بني  متبادلة  عالقات 

ال�شتثمارية والقت�شادية.
رئي�شة  امــور  بثالثة  الهيئة  تفتخر  وا�شاف 
ال�شتثمارات  وحماية  ت�شجيع  اتفاقية  توقيع 
اليابان يف زمن قيا�شي مقارنة مع بقية  مع 
جيدة  اتفاقية  وكانت  الثنائية،  التفاقيات 

ومتوازنة.
موؤ�ش�شا  ع�شوا  نكون  ان  هو  الثاين  ــر  والم
الياباين  التعاون  مبركز  ي�شمى  ملا  وم�شاركا 
الراعية  كانت  والهيئة  الأو�ــشــط،  ال�رشق  مع 
بالتن�شيق  العراق  يف  املركز  هذا  لفعاليات 
ال�شنة  هذه  ان  موؤكدا  اليابانية،  ال�شفارة  مع 
احلرب  لقت�شاد  العراق  يف  �شنة  اآخر  �شتكون 

لتليها بعد ذلك �شفحة البناء والإعمار.
االفتتاح الناجح

بدوره قال ال�شفري الياباين يف العراق �شتيميو 
ايوائي ي�رشفني ان اكون بينكم لنحتفل باليوم 
الوطني يف اجلناح الياباين يف معر�ض بغداد 
الفتتاح  هــذا  على  الــعــراق  واهــنــئ  الـــدويل، 
التي  اليابانية  ال�رشكات  وا�شكر  الناجح، 
ح�رشت اىل العراق رغم الظروف القت�شادية 

ال�شعبة .
ــام يف  ــع مــو�ــشــوع جــنــاح الــيــابــان لــهــذا ال
اذ  العراق”،  رفيقة  “اليابان  هو  املعر�ض 
العراق  مع  م�شتمرة  مازالت  و  اليابان  كانت 
يف  اتذكره  ومما  م�شتوى،  اعلى  اىل  للو�شول 
اىل  يتبادر  املا�شي  القرن  اواخر  يف  خدمتي 
ذهني هو احل�شور البارز لل�رشكات اليابانية 

يف معر�ض بغداد الدويل.
تعاون تاأريخي

وتابع مازال باإمكاننا مالحظة عدد كبري من 

ذلك  يف  �شيدتها  التي  الرئي�شة  التحتية  البنى 
معمل  واحدها  اليابانية،  ال�رشكات  الوقت 
ال�شمدة يف خور الزبري قبل 35 عاما وخالل 
زيارتي لهذا املعمل موؤخرا قال يل مديره باأن 
املعمل يجب رعايته كرمز للتعاون التاأريخي، 
باأحدث  تاأهيله  واعيد  حتديثه  مت  وبالفعل 

التقنيات .
العراق  رفيقة  كانت  اليابان  ان  قال  ايوائي 
وت�شتمر يف �شريها معه اليوم بدليل م�شاركتها 
العام  هذا  املعر�ض  يف  يابانية  �رشكة  بـ15 
مايقدر  اليابان  قدمت  فقد  للعراق  وك�شديقة 
ع�شابات  دخــول  منذ  دولر  مليون   230 بـ 
النزوح  ازمة  ملواجهة  الرهابية  “داع�ض” 
واعادة ال�شتقرار اىل املدن املحررة، مبينا ان 
اليابان م�شتعدة للحفاظ على امل�شتوى نف�شه 

من الدعم خالل العامني املقبلني.

يبعث معر�ض بغداد 
الدويل ر�سالتني حتمالن 

الكثري من املعاين 
ال�سامية، والتي ميكن 
ان ترتجمها ال�سركات 

العاملية املتخ�س�سة ب�سكل 
ايجابي يحقق اجلدوى 

االقت�سادية للعراق الذي 
يتخذ ال�سدارة بني بلدان 

العامل الغنية..

بغداد – متابعة

بغداد – خاص

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


