
وعّد معني��ون يف �لع��ر�ق �أن هناك حتديات 
عدي��دة تو�جه �جلهود �ملبذول��ة ملنع تفاقم 
�مل�ص��اكل �ملتعلقة بو�ص��ع �ملياه، خ�صو�صًا 
م��ا يتعلق منه��ا باخلالف ب��ن دول �ملنبع 
و�مل�ص��ب ح��ول تق�صي��م مي��اه نه��ري دجلة 
م�ص��ادر  يف  �ص��ح  �أي  ومعاجل��ة  و�لف��ر�ت، 
�ملياه، وذلك من خ��الل �عتماد �إ�صرت�تيجية 
حت��دد �لأولوي��ات يف �لتعام��ل م��ع توزي��ع 

�ملياه وتر�صيد ��صتخد�مها 
و�أو�ص��ح �لأكادميي رع��د �لعتابي �أن »تكر�ر 
موجات �حلر و�جلف��اف �لتي �أ�صبحت �أو�صع 
نطاقًا وعلى نحو متز�يد، �أدى �إىل تغري كمية 
ت�صاق��ط �لأمط��ار ومنط��ه، وت�صب��ب بعو�قب 
خطرة للعدي��د من �لأن�صط��ة �لقت�صادية، ل 
�صيم��ا �لن�صاط �لزر�عي«. وتوق��ع �أن »يوؤدي 
تر�جع هطول �لأمطار م�صتقباًل �إىل �نخفا�ض 
�أك��ر يف من�ص��وب نهري دجل��ة و�لفر�ت يف 
�ل�صنو�ت �ملقبلة، ما يوؤدي بدوره �إىل تر�جع 
ن�صب��ة �ملياه �جلوفي��ة وزي��ادة �مللوحة يف 

�لأر��صي �لزر�عية 
»�أب��رز  �أن  ت�رصيح��ات  يف  �لعتاب��ي  و�أك��د 
�لأم��ن  حتقي��ق  تو�ج��ه  �لت��ي  �لتحدي��ات 
�لغذ�ئي يف �لعر�ق يتمثل يف �لنمو �ل�صكاين، 
و��صتخد�م �ملياه يرتفع مبقد�ر �صعفي معدل 
�لزي��ادة �ل�صكاني��ة تقريب��ًا، كم��ا �أن �لنم��و 
�ل�ص��كاين �لعر�قي �صي�صجل مع��دلت مرتفعة 
ت�ص��ل �إىل �أكرث م��ن 2.9 يف �ملئة، ما يعني 
�أن ع��دد �ل�صكان �صيبلغ عام 2020 نحو 40 
مليون ن�صم��ة، وهذه �لزيادة �صت��وؤدي حتمًا 
�إىل �نخفا���ض ح�ص��ة �لف��رد م��ن �ملياه من 
5900 م��رت مكع��ب ع��ام 1977 �إىل 1500 
م��رت مكعب خ��الل �ل�صنو�ت �لقليل��ة �ملقبلة، 

بح�صب منظمة �ليوني�صكو 
و�أ�ص��اف �أن »تر�جع �حل�ص��ة �ل�صنوية للفرد 
م��ن  �لبل��د  �حتياج��ات  زي��ادة  �إىل  ي��وؤدي 
�ملو�رد �ملائية لتحقيق �لتنمية �لقت�صادية 
و�لنهو���ض بالقطاع �لزر�ع��ي بهدف تاأمن 
�أو �لق��رت�ب من �لكتف��اء �لذ�تي يف �لإنتاج 
م��ن  �لطبيعي��ة  �مل��و�رد  �لغذ�ئ��ي وحماي��ة 
�ل�صتن��ز�ف و�لتده��ور، وهذ� يتطل��ب زر�عة 

تنمي��ة  يف  و�لتو�ص��ع  �ل�صاحل��ة  �لأر��ص��ي 
�مل�صاريع �ل�صناعية 

وقال �لعتابي �إن »حمدودية �ملو�رد �ملائية 
نتيج��ة �صيا�صات �لتحكم �لتي متار�صها دول 
�ملنب��ع، ت��وؤدي �إىل �حلّد م��ن تدفقات �ملياه 
وزي��ادة ن�صب �لتلوث، وهذ� �ل�صح يف كميات 
�ملي��اه يهدد حي��اة �ل�صكان ويوؤث��ر �صلبًا يف 
�لإنت��اج �لنبات��ي و�حلي��و�ين وزي��ادة ن�صبة 
وزي��ادة  �لزر�عي��ة  �لأر��ص��ي  يف  �مللوح��ة 
�إد�رة �ملي��اه، م��ا  �لتحدي��ات �ملتعلق��ة يف 
يع��زز �ملناف�ص��ة يف ��صتخ��د�م ه��ذه �ملو�رد 

�مل�صرتكة يف ظل تنامي �لطلب على �ملياه 
»م�صكل��ة  �أن  �إىل  �لنظ��ر  �لعتاب��ي  ولف��ت 
�ملي��اه يف �لعر�ق مت�صعب��ة ومتد�خلة، �إذ �أن 
�أك��رث م��ن 80 يف �ملئ��ة من م�ص��ادر �ملياه 
�ل�صطحية تاأتي من خ��ارج �حلدود، ما جعل 
عملي��ة �لتحكم بها و�صم��ان تدفق �لكميات 
�ملطلوب��ة منه��ا �إىل �لع��ر�ق �أم��ر�ً �صعب��ًا«. 

وكان �لع��ر�ق �ص��كل �أخ��ري�ً وف��د�ً للتفاو�ض 
مع تركيا يف �ص��اأن تاأمن ح�ص�صه �ملائية، 
وتوقي��ع مذكرة �لتفاهم ب��ن �لبلدين ب�صاأن 
تقا�صم �ملياه ، و�صدد على  �رصورة �أن يعتمد 
�لع��ر�ق طرقًا جدي��دة يف �لتعامل مع �ملياه 
على �مل�صتوى �ملنزيل و�ل�صناعي و�لزر�عي، 
وميك��ن �لإفادة يف هذ� �ملج��ال من جتارب 
بع�ض �ل��دول ، وُنقل ع��ن مز�رعن عر�قين 
قولهم �إن تر�جع ح�ص���ض �ملياه �لتي ت�صل 
�إىل مز�رعه��م ب��د�أ ب�صكل متو��ص��ل منذ عدة 
�صن��و�ت ، م��ا دفعه��م �إىل �لبحث ع��ن بد�ئل 
حتاف��ظ عل��ى �مل�صاحة �لزر�عي��ة �مل�صتثمرة 
عل��ى �لرغ��م م��ن �نخفا���ض كمي��ات �ملياه. 
و�أ�صارو� �إىل �أن �مل�صاحات �لزر�عية ترت�جع 
يف �ملنطق��ة �لتي يوجدون فيه��ا، فاملز�رع 
�ل��ذي ي�صتثم��ر 20 دومن��ًا بات��ت ح�ص�ص��ه 
�ملائي��ة ل تكف��ي �صوى ل�5 دومن��ات �أو �أقل، 
م��ا قاد �إىل تر�ج��ع �لإنتاج ، و�أكد �خلبري يف 

وز�رة �لزر�عة عبد �جلبار �حل�صاين �أن »تاأثري 
تر�جع كميات �ملياه �لو�ردة �إىل �لعر�ق بات 
و��صحًا من خالل خف�ض �حل�ص�ض �ملائية«، 
م�ص��ري�ً �إىل �أن  �لأمر يحت��اج برنامج �إر�صاد 
م��ن قبل وز�رة �لزر�ع��ة ودو�ئرها �ملنت�رصة 
يف �ملناطق �لعر�قية، بهدف �إطالع �ملز�رع 
عل��ى �أ�صاليب �ل��ري �حلديث��ة تتنا�صب و�صح 
�ملي��اه وتو�ف��ر �ملي��اه �لالزم��ة للمحا�صيل 
للم�صاح��ة ذ�ته��ا �لتي كانت تغ��ذى بطريقة 
�ل��ري �لتقلي��دي ، وكان �رتف��اع �لطلب على 
�ملياه نتيجة �صيا�صات دول �ملنبع و�رتفاع 
م�ص��اكل  ظه��ور  �إىل  �أدى  �ل�ص��كان،  �أع��د�د 
تتمث��ل بزيادة �ل�صغط على �مل��و�رد �ملائية 
�ل�صطحي��ة و�رتف��اع حج��م مي��اه �ل���رصف 
�ل�صح��ي و�لزر�ع��ي و�ل�صناع��ي، م��ا تطلب 
حل��وًل ع��ر ��صتخ��د�م مب��ادئ �قت�صادي��ة 
للحد م��ن زيادة �لطلب وتوف��ري �حلد �لأدنى 

لال�صتهالك �لفردي .

يف ظل �لظروف �لقت�صادية �لتي مير بها �لعر�ق ودخوله يف �زمة 
مالية منذ �صنتن وحتى �لن  ب�صبب �لنخفا�ض �لعاملي ل�صعار 
�لقت�صاد  و�عتماد  دولر�  �خلم�صن  دون  ما  �ىل  �خل��ام  �لنفط 
�صجلت  �لخ��رى  �لقت�صادية  للقطاعات  و�هماله  عليه  �لوطني 
�ملو�زنات �لحتادية للدولة عجز� يف ميز�ن �ملدفوعات ، ما جعل 
�نظار �لدولة تتجه �ىل تعظيم �ملو�رد �لقت�صادية �لخرى كقطاع 
�لزر�عة و�ل�صناعة و�لقطاع  �ل�صياحي و�لذي منلك فيه تنوعا ل 
�لثار  و�صياحة  وطبيعية  دينية  ك�صياحة  �خرى  بلد�ن  يف  يوجد 

وخ�صو�صا بعد ما �درجت �لهو�ر يف لئحة �لرت�ث �لعاملي. 
به  خ�ض  ت�رصيح  يف  �خلزعلي  فالح  �لرملان  يف  �لنائب  وقال 
�لقطاعات  �صوب  بانظارنا  نتجه   �ليوم  �إننا    :   ) �جلورنال   (
�ل�صياحية  ك�صياحة �لثار و�ل�صياحة �لدينية و�ل�صياحة  �لطبيعية  
وبالخ�ض بعد �در�ج �هو�ر �لعر�ق لئحة �لرت�ث �لعاملي ، وم ثم 
فنحن وطن ميتلك تنوعا يف �لقطاعات �ل�صياحية ك�صياحة �لثار 
�لي��ر�د�ت  يدخل  ما   ، �لرتفيهية  و�ل�صياحة  �لدينية  و�ل�صياحة 

�ملالية يف مو�زنة �لدولة �لحتادية .
و��صاف : �ن ت�صجيع �ل�صتثمار �ل�صياحي  ي�صتوجب �عادة �لنظر 
يف �لقو�نن �ل�صتثمارية  �ملختلفة  عن جميع �لقو�نن �مل�رصعة  
بن  �ل�صالحيات  يف  �لتد�خل   ف�صل  و�ي�صا  كافة،  �ل��دول  يف 
و�لتي  �لر�صمية  �ملو�فقات   عمل  وتنظيم   ، �ملحافظات   جمال�ض 
توؤخر �لعمل بالعقود يف وز�رة �ملالية ويف �جر�ء�تها ، وت�صحيح 
تلك �ل�صكالت يدعم �لقطاع �ل�صياحي ويدخل �لير�د�ت للمو�زنة  

�لحتادية ويجذب �ل�صتثمار �لجنبي. 
ت�صاهم  �لتي  �لحتياجات  �هم  من  �ن    : �لرملان  ع�صو  وتابع   
و  للم�صتثمر  �لمنة  �ملناخات  توفري  �ل�صياحي  �لقطاع  بانعا�ض 
لعل �ملناطق �جلنوبية متتلك بيئة ��صتثمارية جيدة ،  وعليه فان 
م�صكلة �نعا�ض �لقطاع �ل�صياحي لي�صت �منية فقط بل تتعد�ها �ىل 

م�صاكل �لبريوقر�طية يف �لقو�نن �لد�عمة لل�صياحة.  
لكن  عديدة   و��صتثمار�ت  عمل  خطة  هناك  �ن   : �خلزعلي  وبن 
�لقطاع  تن�صيط  ع��دم  يف  �ل�صباب  �ح��د  �ل���وز�ر�ت  يف  �ل��روت��ن  
�ل�صياحي ، و�ن  �غلب �لفر�ض �ل�صتثمارية  يف �لقطاع �لنفطي ، 

�ما يف قطاع �ل�صكان يف  حمافظة �لب�رصة ويوجد �كرث من  
�ربعن  �جازة �غلبها يف �ل�صكان و�ي�صا 

�لغدير  جممع  يوجد  

يف �لنجف وب�صماية يف بغد�د  و�لتي ��صبحت حمط �نظار  ، لفتا 
�لنظر �ىل �ن �لت�صديد على �مل�صتثمرين يوقف من عجلة �ل�صتثمار 
�خلبري  �لقت�صادي  �لعالم  رئي�ض مركز  نائب  . ودعا  �لعر�ق  يف 
�ملو�زنة  �ي��ر�د�ت  تنويع  �ىل  �حلكومة  �لمن   مالذ  �لقت�صادي 
�صادر�ت  �تخاذ  عن  و�لبتعاد  �ملقبلة  �ل�صنو�ت  خالل  �لعر�قية 
هبوط  �ىل  غالبا  يتعر�ض  �لذي  لها  ��صا�صيا  م�صدر�  �خلام  �لنفط 
يف ��صعاره ما ينعك�ض �صلبا على حالة �لبالد �لقت�صادية. وقال 
معدنية  ث��رو�ت  ميتلك  �لعر�ق  ،�إن  �صحفي  ت�رصيح  يف  �لم��ن 
متنوعة غري نفطية مثل �لكريت و�لفو�صفات و�لكال�صيوم وغريها 
غري مكت�صفة ، �ل �نها مل ت�صتثمر ب�صكل جيد ،ويف حال ��صتثمارها 

ميكن �ن ترفد �مليز�نية �لعامة مبدخولت جيدة . 
�ل�صياحة ب�صكل  �لعر�ق مل ي�صتغل حتى �لن قطاع  �أن    : و�أ�صاف 
ر�صيد و�لذي ي�صمل �ل�صياحة �لدينية و�لثار و�ملنتجعات �ل�صياحية 
�ن   �ىل  م�صري�ً  �لقطاع   هذ�  يف  �لتحتية  �لبنى  ل�صعف  و�لطبيعية 
للمو�زنة  كبرية  مدخولت  توفر  �ن  ميكن  �لعر�ق  يف  �ل�صياحة 
مدخولتها  يف  تعتمد  كثرية  دول  يف  �حل��ال  هو  كما  �لوطنية 
�لنفط  على  �لبالد  مو�زنة  �عتماد  �ن   : وتابع    . �ل�صياحة  على 
�لنتاجية  للقطاعات  �لنتباه  دون  من  للمو�زنة  ��صا�صيا  مورد� 
�لخرى �صيجعل �لقت�صاد �لعر�قي عاجز� عن �ليفاء مب�صتلزمات 
قابل  �لنفط  برميل  �صعر  و�ن  خ�صو�صا  لفر�ده  �ملعي�صية  �حلالة 
�ملتغري�ت  �و  و�لطلب  �لعر�ض  مبد�أ  ح�صب  و�لرتفاع  لالنخفا�ض 
عبد�هلل  �لأقت�صادي،  �خلبري  قال  ب��دوره   ، �لدولية  �لقت�صادية 
حتمية  ���رصورة  �مل��و�رد  تعظيم  �إن   : �صحفي  حديث  يف  �لبندر، 
�ملتعددة  بالقطاعات  غنيًا  �قت�صاد�ً  لكونه   ، �لوطني  لالقت�صاد 
�لتفعيل، ولعل و�حد�ً  لال�صتثمار  وميتلك مقومات مهمة وو�جبة 
من �أهم هذه �لقطاعات هو �لقطاع �ل�صياحي ، �لذي يجب �أن توليه 
�حلكومة �هتمامًا كبري�ً جلذب �ل�صائحن وحتقيق �لإير�د�ت �ملالية 
�لتي ت�صاعد يف حل جزء من �لأزمة �لأقت�صادية ،لفتًا �لنظر �ىل 
�رصورة تطوير �ملن�صاآت و�لبنى �لتحتية وقطاع �خلدمات، لكونها 
�لأ�ص�ض �جلوهرية  للقطاع �ل�صياحي ، و�أ�صاف �لبندر، �أن  �لعر�ق 

و�لعنا�رص  �ملقومات  متتلك  �لتي  �لبلد�ن  من 
�صو�ء  لل�صائحن   �جل��اذب��ة 

�أك����ان����ت 

�لتي تعد مقومًا  �لآثارية و�لطبيعية  �أو �ملو�قع  للعتبات �ملقد�صة 
�رصورة  هناك  ثم  ومن  �ملقد�صة،  �لعتبات  ملو�قع  ي�صاف  �آخ��ر 
حتمية لتقل �صاأنًا عن �لقطاعات �لأخرى �لتي حتتاج �ىل تفعيل 
�لتي  �لحتادية  للمو�زنة  �لي��ر�د�ت  حقيبة  يف  لت�صب  وتن�صيط 
ُيعول �لعديد من خر�ء �لقت�صاد على تلك �لقطاعات يف �لتخفيف 
�لآونة  �لنفطية غري �مل�صتقرة يف  �لإير�د�ت  من حدة �ل�صغط على 
�ل�صياحة  �لعو�مل لتطوير وتن�صيط  �أهم  �أن  من   ، .  وبن  �لأخرية 
�لفندقي   �لعمل  طبيعة  يف  و�لتطور  للو�فدين  �خلدمات  تقدمي  هو 
و�إن�صاء �لفنادق بطاقات ��صتيعابية كبرية لل�صائحن �صو�ء �أكانو� 
نتمكن  حتى  �إليه  �خل��ارج  من  �لو�فدين  من  �أم  �لبلد  د�خ��ل  من 
تعظيم  �أن  وذكر   ، جيدة   باإير�د�ت  �لحتادية   �مليز�نية  رفد  من 
�ملو�رد �لد�خلية للعر�ق �رصورة ملحة وقد �أثبت �لعر�ق من خالل 
مفاو�صاته مع �صندوق �لنقد �لدويل  �لتز�مه �جلاد بال�رصوط �لتي 
و�صعها �صندوق  �لنقد �لدويل وبالخ�ض ما يتعلق بتعظيم �ملو�رد 
�لإنفاق وحماولة  �ل�رصوط خف�ض  �أهم  �لبلد، ولعل  �ل�صيحيحة يف 
�لتخفيف من �لتكال على �لنفط لكونه مورد�ً نافذ�ً  يف �مل�صتقبل 
على  ميز�نياتها  يف  تعتمد  ل  �لبلد�ن  من  �لعديد  وهناك  �لقريب، 
�لنفط بل تعتمد على �لقطاعات �ل�صياحية و�لزر�عية و�ل�صناعية، 
ل  �ملتقدمة  �لدول   من  للعديد  �قت�صاد�ت  هناك  �أن  �لبندر،  و�أكد 
من  و�لعر�ق  �آ�صيا،  و�رصق  �لآ�صيوية  كالدول  �لبرتول  على  تعتمد 
و�ل�صياحة  و�ل�صناعة  للزر�عة  �لناجحة  للمقومات  �ملالكة  �لدول 
، فيما لو �عتمدنا خططًا  �قت�صادية ت�صتند �إىل �لإير�د�ت �لنفطية 
يف  تطوير �لقطاعات �لأخرى ، م�صري�ً �ىل ما �أكدته �خلطة �خلم�صية 
�لآخ��رى  �لقطاعات  تلك  تفعيل  ب�����رصورة    )2017-2013  (
و�حل�صول على مو�رد جديدة وت�صغيل و�مت�صا�ض �لأيدي �لعاطلة 
�ل�صوق  و�قت�صاد�ت  ر�أ�صمالية  �قت�صاد�ت  �آفاق  وفتح  �لعمل  عن 

�لتي ت�صتقطب �أعد�د�ً هائلًة من �لعاملن ومن ثم تخفف 
من حدة �لبطالة  و�لفقر.
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�لإير�ني��ة  �لطلب��ة  وكال��ة  قال��ت 
لالأنباء �إن حقل �آز�ر �لنفطي �صينتج 
ما ي�ص��ل �إىل 30 �ألف برميل يوميا 

خالل �لربيع �حلايل.
ون�صبت �لوكال��ة �إىل �صيد نور �لدين 
�ملنت��دب  �لع�ص��و  ز�ده  �صهان��زي 
ل�رصكة �لهند�صة �لبرتولية و�لتطوير 
م��ن  �إن  �لأح��د  �أم���ض  ي��وم  قول��ه 
�ملتوق��ع �أن ينت��ج �حلق��ل �مل�صرتك 
بن �إير�ن و�لع��ر�ق 65 �ألف برميل 

يوميا بحلول ربيع 2018
وبح�صب �لوكالة تبلغ �لحتياطيات 

�لنفطية للحقل 2.5 مليار برميل.

رفع��ت وكال��ة "�صتاندرد �أن��د بورز" 
�لت�صني��ف  توقع��ات  �لدولي��ة، 
�لئتماين بالعملة �ملحلية و�لعمالت 
�لأجنبي��ة يف رو�صي��ا م��ن "م�صتقر" 

."+ BB" .إىل "�إيجابي�
�لبي��ان حتقي��ق �لقت�ص��اد  وتوق��ع 
�لرو�ص��ي من��و� معدل��ه %1.7 ب��ن 
ومن��و  و2020.   2017 عام��ي 
حقيق��ي للن��اجت �ملحل��ي �لإجم��ايل 
ع��ام  يف   1.5% بن�صب��ة  �لرو�ص��ي 
�أم��ا �لت�صخ��م ف�صي�صل �إىل   ،2017
�لعام �جلاري، ويف  %4.55 خالل 
�لت�صخ��م  �صيبل��غ   2018-2020

�أ�صا�ض �صنوي %4 على 

ب��اأن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  �صحف  �أف�����ادت 
بع�ض  ل��ب��ي��ع  ت�صتعد  ي��ون��ي��ل��ي��ف��ر 
�ل��ت��ج��اري��ة يف جم��ال  ع��الم��ات��ه��ا 
�صتة  مقابل  �لغذ�ئية  �ملنتجات 
 7.44( ��صرتليني  جنيه  مليار�ت 

مليار�ت دولر(
�لتي  ت��ل��ي��ج��ر�ف،  ���ص��ن��د�ي  ونقلت 
ذكرت رقم �ل�صتة مليار�ت ��صرتليني 
�أي�صا، عن م�صادر قولها �إن �رصكات 
كابيتال  بن  �ملبا�رص  �ل�صتثمار 
دوبيليري  وكاليتون  و�صي.يف.�صي 
�ند ر�ي�ض بد�أت جتهيز عرو�ض ل�رص�ء 

�أن�صطة �جلنب �ملطبوخ
على  �لفور  على  يونيليفر  ت��رّد  ومل 

طلب من رويرتز للتعقيب

القطاع السياحي.. ينتظر تعديل قوانيه وتوفير مناخات جاذبة للمستثمر 

تحقيق األمن الغذائي أول أهداف التنمية االقتصادية 

بات الأمن املائي م�صدر 
قلق لدى كثري من الدول، 
اإىل جانب ما يعنيه ملف 

الأمن الغذائي واحلاجة اإىل 
توفريه ب�صكل تتجاوز فيه 

الدول التحديات النا�صئة عن 
نق�ص املياه، ومن ثم نق�ص 
قدراتها على توفري الغذاء 

بغداد – 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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

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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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


