
 م�صييرا اىل اأن "امل�صاحة املزروعة للمح�صول 
بلغت 154.2 األف دومن".

واأ�صيياف اجلهيياز، اأن "متو�صييط غليية الييدومن 
الواحييد ميين املح�صييول بلييغ 1175.5 كغييم 

بارتفاع بلغ 18.9% عن �صنة "2015".
زهييرة  "اإنتيياج حم�صييول  اأن  اجلهيياز  واأ�صييار 
للمحافظييات  طيين  األييف   0.9 بلييغ  ال�صم�ييس 
امل�صمولة ل�صنيية 2016 بارتفاع قدرت ن�صبته 
بييي 12.5 % عن اإنتاج املو�صم الذي �صبقه حيث 

قدر الإنتاج فيها %0.8".
واأو�صييح اأن "امل�صاحيية املزروعيية ملح�صييول 
حيين  يف   ،%2.1 بييي  قييدرت  ال�صم�ييس  عبيياد 
بلييغ متو�صط غليية الييدومن الواحد علييى اأ�صا�س 

امل�صاحة املزروعة 439.4 كغم".
جدير بالذكيير اأن احلكومة كانت اأطلقت يف اآب 
عييام 2008، مبادرة زراعييية �صاملة للنهو�س 
بالواقييع الزراعييي يف البيياد، وحييددت �صقفًا 
زمنيًا مدتييه ع�رش �صنوات لبلوغ العراق مرحلة 

الكتفاء الذاتي من املحا�صيل ال�صرتاتيجية.
علييى �صعيد مت�صييل اأعلنييت قائمقامية ق�صاء 
خانقيين يف حمافظيية دياىل، معاجليية انهيار 
جدول مهييم يف اأطييراف الق�صيياء، كاد يت�صبب 
يف توقييف �صخ مييياه ال�رشب لأكيير من 200 

الف ن�صمة. 
وقال مدييير اعام قائمقامييية خانقن )105 
كييم �صمال �رشقي ب عقوبيية( يو�صف ابراهيم يف 
حديييث له، ان "ماكات �صعبيية املوارد املائية 
يف خانقيين جنحييت وخييال مييدة وجيزة يف 
معاجليية انهيار يف جدول حاج قره قرب قرية 

ما عزيز يف اأطراف الق�صاء".
واأ�صيياف ابراهيييم ان "اجلييدول ينقييل املييياه 
ميين بحرة الوند اإىل حمطيية خانقن الرئي�صية 
لتنقييية املياه"، لفتا النظيير اإىل ان "املعاجلة 
ال�رشيعيية لنهيييار اجلييدول �صاهمييت يف منييع 
توقييف �صخ مياه ال�رشب لأكيير من 200 الف 

ن�صمة يف الق�صاء".
وتعتمييد خانقيين ب�صييكل رئي�صي علييى بحرة 
الوند يف تاأمن املياه اخلام للمحطة الرئي�صية 

ل�صخ املياه اإىل جميع احياء وازقة الق�صاء.

ميين جانييب اخيير �صعييت احلكوميية اىل تنمييية 
زراعة احلنطة ،فمنذ ال�صنوات الأوىل للعقوبات 
الدولييية  بعييد العييام 1991 كان املييد واجلزر 
متمثييا يف اإنتاجها اذ جاء لأ�صباب عدة منها 
الحييوال املناخية ،كما يف ال�صمييال اأو م�صكلة 
واجلنييوب  الو�صييط  يف  الأرا�صييي  ا�صت�صيياح 
اأو اإجميياًل م�صيياكل تتعلييق بالبييذور والأ�صمدة 
والآليييات ،والأهييم هو عملييية الت�صويييق التي 

اأ�صبحت الآن م�صكلة ترتفع اإىل املقام الأول .
واأعلنييت جلنيية الزراعيية الربملانييية اأن اإنتيياج 
العييام  2016  ميين احلنطيية اأقييل ميين اإنتيياج 
2015 ، فرمبييا تكييون عملييية الت�صويييق هييي 
اأ�صا�ييس وركيزة ت�صهييم يف تطوير زراعة القمح 
يف العراق وبقية املحا�صيل ال�صرتاجتية ذات 
العاقة بالميين الغذائي، كما بادرت احلكومة 
ميين جانبهييا  اي�صييا وميين خييال املبييادرة 
الزراعييية ، بجميييع ما اتيح لها ميين ت�صهيات 
ملعاجليية اختييالت عملية الت�صويييق ومنحها 
الولوييية لتفتييح الطريييق �صالييكا اأمييام بحييث 
م�صيياكل الأ�صمدة والبييذور والآليييات وملوحة 

الرتبة و�صح املياه .                       

ل�صييك اأن انتاج وت�صويق القمح ورديفه ال�صعر 
اللذييين يتحمييان تبعييات �صييوء التنظيييم يف 
امللف الزراعييي هما ركنييا الزراعة يف حتقيق 
الأميين الغذائي ، فعندمييا يكون لدى املزارعن 
التجييارة تبلييغ ترليييوين  امييوال بذميية وزارة 
دينييار م�صتحقات العييوام )  2014  يي 2015  
يييي  2016 ( ل يعنييي اأن هذا نيياجت مبا�رشة عن 
انخفا�ييس اأ�صعار النفييط اأوًل واأخراً اإذن هناك 
م�صكلة تتمثييل يف اأن هذا الدين هو دين ممتاز 
بذمة الدولة على الرغم من تخفي�س �صعر الطن 
ميين  780 األييف دينار  اإىل 520 األييف دينار  ، 
كمييا اأن ال�صعر مل ُت�صدد من اقيامه "مئة مليار 

دينار".                  
اإذن مل يبييق غيير اخللييل الداري املعليين وهو 
تدقيييق الرقابيية املالييية ول نعلييم �صحته من 
عدمها،  ومبييا اأن اخللل ومفتاحه هما اخلطوة 
الأوىل بعد معاجلتها لفتح الطريق �صالكا اأمام 
الزراعة احلديثة باآلياتها وانتاجها الكبر غر 
التقليييدي لت�صبييح ان�صيابييية العمييل يف بقييية 
الأن�صطيية ال�صاندة واملييواد امل�صاعدة اأمراً هينًا 
مثل البذور والأ�صمدة ومعاجلة �صح املياه .          

ويف �صييوء مييا تقييدم فييان احللييول املجربيية 
والأواميير واللجان وتبييادل التهم بن الأجهزة 
ذات العاقة وم�صوغات لعل اأهمها اأن املو�صل 
خرجت ميين دائييرة الإنتيياج لل�صنييوات الثاث 
املا�صييية ،  وتهافييت هذه التربيييرات لبد من 
التوجييه عمليًا وفق خطييوات حوكمة مرتابطة 
وبلغيية واحدة تتكلم وهي لغيية الرقام ،ولذلك 
فابييد من اتخاذ اربعة اإجراءات فعالة لجناح 
النتيياج والت�صويييق الزراعييي يف البلد ب�صورة 
عاميية ، اخلطييوة الوىل وعنييد حتديييد الأ�صعار 
ل توؤخييذ بنظيير العتبييار غيير زيييادة الإنتاج 
احلقيقييية  الكلييف  �صييوء  ال�صعيير يف  بتحديييد 
واجلييدوى القت�صادية من خال جميع الكلف 

من تهيئة الأر�س اإىل ال�صايلو . 
الجييراء الثيياين يتمثييل يف تكثيييف  ح�صييور 
ال�صييوت  وو�صييول  ال�صاحيية  يف  املزارعيين 
ال�صاغط علييى الدارات ذات العاقة من خال 
احتيياد عييام للجمعيييات الفاحييية املفرت�س 
اأن يكييون رائييداً وقائداً على م�صتييوى الت�صويق 
معييياراً لن�صاطييه واإل فاإنه ل ميكنييه اأن يدعي 
اأن الزراعة بخر ونحن ن�صتورد حتى ال�صلغم. 

كثرا ما ي�صمع املواطنون باإعان م�رشوع من امل�صاريع اأو اإحالته 
معاناة  بعد  �صيح�صلون  لأنهم  الفرح  يداخلهم  حتى  التنفيذ  على 
اأو تربوي وتزداد فرحتهم  اأو ترفيهي  طويلة على م�رشوع خدمي 
عندما ي�صاهدون اآليات وماكات ال�رشكة املنفذة يف موقع العمل 
بجملة  ي�صطدمون  ما  �رشعان  اإذ  طويا  تدوم  ل  فرحتهم  اإن  اإل 
وهي  الأخييرة  الآونيية  يف  م�صامعنا  على  تييرتدد  كلماتها  بييداأت 
اإىل ذهن اجلميع جمموعة  )امل�رشوع متلكئ حاليا( وهنا تتبادر 
ملاذا  وهي  و�صافية  عاجلة  اإجابة  عن  تبحث  التي  الأ�صئلة  من 
يح�صل التلكوؤ وما هي اأ�صبابه وما هي انعكا�صاته على املواطنن 
وكيف ميكن الق�صاء عليه  ل�صيما وان الدولة قد خ�ص�صت اأموال 
طائلة. م�صوؤول حملي يف حمافظة دياىل ، طالب احلكومة بو�صع 
اآلية جديدة ت�صاهم با�صتئناف العمل بي3 م�صاريع حيوية عماقة 
مدة  منذ  فيها  العمل  متوقف  املحافظة  �رشقي  �صمال  متوقفة 
طويلة . وقال مدير ناحية ال�صعدية احمد الزركو�صي ان 3 م�صاريع 
حيوية عماقة يف ناحية ال�صعدية )65 كم �صمال �رشقي بعقوبة(، 
متوقف العمل فيها منذ مدة طويلة ولبد من و�صع اآلية جديدة من 
قبل احلكومة ل�صتئناف العمل فيها من جديد"، مبينًا ان الناحية 

مل ينفذ فيها اأي م�رشوع خدمي منذ مدة طويلة".
العمل  وتوقف  تلكوؤاً  ت�صهد  التي  الثاثة  "امل�صاريع  ان  واأ�صاف 
فيها هي م�رشوع الطريق الرئي�صي يف ناحية ال�صعدية والذي اأجنز 
بن�صبة  % 20 وبعدها توقف كذلك م�رشوع جماري الناحية منذ مدة 
طويلة بعد ان �صهد ن�صبة عمل �صئيلة، بالإ�صافة اإىل اإيقاف العمل 

مب�رشوع مياه ري حمرين".
امل�صاريع  من  الكثر  اىل  بحاجة  ال�صعدية  "ناحية  اأن  اإىل  واأ�صار 
تنظيم  �صيطرة  اأثناء  كبر  ب�صكل  لت�رشرها  واحليوية  اخلدمية 
املركزية  احلكومتن  مطالبًا   ،"2014 عام  مناطقها  على  داع�س 
بامل�صاريع  العمل  ل�صتئناف  جديدة  اآلية  بي"و�صع  واملحلية 
املتوقفة يف الناحية كذلك تخ�صي�س م�صاريع خدمية جديدة لها". 
املواطنون من جانبهم عربوا عن ا�صتيائهم وتذمرهم من ظاهرة 
التلكوؤ، املواطن كامل  ح�صن  قال: ت�صنف امل�صاريع املتلكئة يف 
مدى تاأثرها وانعكا�صاتها على املواطن اإىل �صنفن الأول ي�صمل 
تكون  ما  غالبا  وهذه  واملاء  املجاري  و�صبكات  الطرق  م�صاريع 
احلفريات  ترتك  لكونها  املواطن  على  مبا�رشة  ال�صلبية  تاأثراتها 
من  اهتمام  اأو  اكييرتاث  اأي  جند  ول  العمل  موقع  يف  والأنقا�س 
مواد  ترك  ب�صبب  مرورية  حوادث  اإىل  اأدت  اإنها  مع   البلدية  قبل 
ت�صببها  عن  ف�صا  الطرق  قارعة  على  ومتناثرة  مرمية  البناء 
ال�صنف  وي�صمل   ، املدينة  منظر  وت�صويه  املواطنن  م�صايقة  يف 
اأعن املواطن مثل  الثاين امل�صاريع العماقة التي هي بعيدة عن 
ووحدة  الهندية  ج�رش  ومقرتبات  املوحد  الهندية  ماء  م�صاريع 
مف�صلية  م�صاريع  تعد  امل�صاريع  وهذه  الهندية  جماري  معاجلة 
ومهمة ولقد عول عليها املواطن كثرا ولكن تاأخرها �صبب قلقا 
وتذمرا لدى املواطنن وكذلك ولد �صعوراً بخيبة الأمل يف اإمكانية 
اجنازها على املدى القريب ونحن نتمنى من امل�صوؤولن امل�صاهمة 
يف اإيجاد احللول املنا�صبة لتعجيل اجناز هذه امل�صاريع احليوية 

خدمة للم�صلحة العامة .
بينما األقى املواطن عبا�س �صالح باللوم على بع�س املواطنن يف 
ال�رشكات  اللوم كله على  اأن نلقي  عرقلة امل�صاريع وقال :ل نريد 
الأحيان  بع�س  يف  فاملواطن  وغرهم  امل�رشفن  واملهند�صن 

الرئي�صي يف عرقلة تنفيذ امل�صاريع فعلى �صبيل  ال�صبب  يكون هو 
املثال لدينا م�رشوع تبليط طريق منطقة املنفهان ال�صمايل بطول 
بحاجة  املنطقة  وهذه   2011 لعام  الطرق  م�صاريع  �صمن  3كم 
ول  املواطنن  بع�س  من  اإعرتا�صات  يواجه  لكنه  للطريق  ما�صة 
وبع�صهم  باأرا�صيهم  مير  الطريق  م�صار  لن  بتنفيذه  ي�صمحون 
يرف�س نقل اأعمدة الكهرباء ون�صبها يف اأر�صه والغريب يف الأمر 
اإن املعرت�صن هم اأنف�صهم كانوا من اأ�صد املطالبن واملتحم�صن 
اإىل  يقفوا  اأن  املفرو�س  من  وكييان  املنطقة  يف  الطريق  لإن�صاء 
املنطقة  يخدم  لأنه  ال�صارع  اإن�صاء  يف  وم�صاعدتها  الدولة  جانب 
ا�صتمرار  اإن  كما  ال�صتاء  ف�صل  يف  الأمطار  مو�صم  يف  وخ�صو�صا 

العرتا�س �صيحرم املنطقة اأجمعها من اإن�صاء الطريق .
من  الكثر  كرباء  يف  ان   ، العلي  خ�صر  املواطن  قال  حن  يف 
امل�صاريع وتكاد ل جتد منطقة من مناطقها تخلو من اآليات العمل 
يف تنفيذ م�رشوع ، ال ان امل�صكلة هي التلكوؤ يف التنفيذ وجتاوز 
عدم  اىل  يعود  ال�صبب  ان  ،واعتقد  امل�رشوع  لجناز  املقررة  املدة 

وجود �رشكات كفوءة ومتخ�ص�صة للعمل يف تنفيذ امل�صاريع .
اأما املواطن جعفر العار�صي فقال، ان اغلب امل�صاريع التي تنفذ يف 
املدينة ي�صوبها تلكوؤ اأو تاأخر يف ن�صب الجناز واإن دل هذا على 
�صيء فانه يدل على اننا بحاجة ل�رشكات عاملية متخ�ص�صة يف 
تنفيذ امل�صاريع وعدم ت�صليم او اإحالة هذه امل�صاريع اىل �رشكات 
حملية غر قادرة على اجنازها، ومن ثم يكون املواطن هو اخلا�رش 
الوحيد. من جانبه قال رئي�س جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة 
كرباء ، ان �صبب التلكوؤ او الخفاق يف بع�س امل�صاريع خال املدة 
ال�صابقة يعود اىل وجود تعار�صات مع م�رشوع اآخر من قبل الدوائر 
اخلدمية كاملاء واملجاري والت�صالت والكهرباء .   واأ�صاف ان 
امل�رشوع  اجناز  تاأخر  اإىل  يوؤدي  رفعها  وعدم  التعار�صات  هذه 
فيما  الدوائر  تعاون  عدم  ب�صبب  تاأخرت  كثرة  م�صاريع  ولدينا 
بينها ، لذا مت توجيه الدوائر اخلدمية باإعداد ك�صوفات موقعية قبل 
تقدمي اأي م�رشوع للت�صديق عليه .لفتا النظر اىل ان هناك اأ�صبابًا 
عنها  ينتج  والتي  املتكررة  املليونية  الزيارات  وخا�صة  قاهرة 
عن  ف�صا   ، املحافظة  يف  امل�صاريع  اأعمال  يف  وتاأخر  قطوعات 

وجود مقاولن و�رشكات غر اأكفاء ت�صلموا بع�س امل�صاريع حيث 
مت ت�صخي�صهم من قبل احلكومة املحلية واللجان امل�رشفة و�صيتم 
ا�صتبعادهم عن اأي م�رشوع يف امل�صتقبل ، موؤكدا ان توجه احلكومة 
املحلية �صيكون لل�رشكات واملقاولن ذات القدرة واخلربة العالية 
يف تنفيذ امل�صاريع.  يف حن قال قائممقام ق�صاء الهندية عبا�س 
ا�صتطيع  قائممقام  بو�صفي  العملية  جتربتي  خال  من  ال�صمري: 
اإن الأ�صباب احلقيقية لتلكوؤ امل�صاريع والتي ينبغي عدم  اأقول  اأن 
جتاهلها هي عدم اأهلية بع�س املقاولن وال�رشكات وقلة اخلربة 
لدى جلان الإ�رشاف وكذلك الك�صوفات الفنية اخلاطئة اإ�صافة اإىل 
نتائج  وتاأخر  املخترب  يف  املييواد  لفح�س  الروتينية  الإجييراءات 
الفح�س ف�صا عن عدم اإتخاذ الإجراءات احلازمة من قبل اجلهات 
املواطنن  اعرتا�صات  اإن  كما  املتلكئة  ال�رشكات  بحق  امل�صوؤولة 
املدة  يف  اإجنازها  لتاأخر  اآخييراً  �صببا  تعد  امل�صاريع  بع�س  على 
اإن احلكومة املحلية يف ق�صاء  اإىل  اأ�صر  اأن  بد  املحددة، وهنا ل 
مهمتها  والقائممقامية  البلدي  باملجل�س  واملتمثلة  الهندية 
م�صوؤولية  اأييية  تتحمل  ول  امل�صاريع  اأولييويييات  حتديد  الرئي�صية 
لنا  ولي�صت  العمل  التلكوؤ يف  و  امل�صاريع  اإجناز  التاأخر يف  جتاه 
اأية �صلطة يف معاقبة ال�رشكات املتلكئة �صوى اإننا نطالب ب�صحب 
العمل وهذا الطلب ل يوؤخذ به يف اأغلب الأحيان، م�صيفا اإن ظاهرة 
وان  العراق  البناء يف  تعرقل  اآفة خطرة  تعد  امل�صاريع  التلكوؤ يف 
املهند�س حبيب    . اجلميع  وقفة جادة من  يتطلب  عليها  الق�صاء 
ظاهر ال�صياح ،قال: املهند�س امل�رشف على امل�رشوع  لي�س له دور 
اأن  التوجيهات فقط وهي  امل�صاريع ويقت�رش دوره على  تلكوؤ  يف 
يكون العمل �صمن املوا�صفات وال�رشوط العامة للهند�صة املدنية 
يف العراق وتنفيذ العمل يكون ح�صب بنود العقد املربم مع �صاحب 
املنفذة  ال�رشكات  هو  للتلكوؤ  الرئي�صي  ال�صبب  اإن  اأرى  واأنا  العمل 
وخا�صة املحلية منها واأق�صد باملحلية ال�رشكات العراقية وذلك 
ال�رشكة  لإمكانيات  الكايف  بالتدقيق  املعنية  اجلهات  قيام  لعدم 
املثال توجد عدة  �صبيل  اإليها فعلى  امل�رشوع  اإحالة  قبل  املادية 
اأعمال  �رشكات متلكئة يف تنفيذ عمل مناط بها ونفاجاأ باإحالة 

اأخرى اإىل ال�رشكة نف�صها ما ي�صبب اإرباكا بالعمل .
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قالييت وكالة اأنباء الكويييت، اإن �صعر 
انخف�ييس  الكويتييي  النفييط  برميييل 
وفقييًا  التييداولت  يف  دولراً   1.23
لل�صعيير امُلعلن عن موؤ�ص�صيية البرتول 
�صعيير  اأن  واو�صحييت  الكويتييية. 
برميييل النفييط الكويتييي �صجييل 49 
يف  دولراً   50.23 مقابييل  دولراً، 
تييداولت اخلمي�ييس املا�صييي، وفقييًا 
لل�صعيير امُلعلن عن موؤ�ص�صيية البرتول 

الكويتية، بح�صب كونا.

اأكييدت دائرة �صحة املثنى، ان وزارة 
ال�صحيية رفييدت املحافظيية بييي142 
طبيبًا و�صيدلنيييًا، يف حن اأ�صارت 
يف  احل�صيين  م�صت�صفييى  تزويييد  اإىل 
ال�صماوة بجهازييين حديثن لتفتيت 
احل�صى وجهيياز ف�صل مكونات الدم 

حديث ال�صنع.
وقييال املدييير العام ل�صحيية املثنى، 
الدكتييور حممييد را�صييي، ان "دائييرة 
�صحة املثنى وبعد مطالبات تقدمت 
بهييا لييوزارة ال�صحة ل�ييرشح النق�س 
الييذي ت�صهييده املحافظة ميين اأجهزة 
وتخ�ص�صات، وعدت الوزارة بتزويد 
املثنى باأجهييزة واأطباء خال املدة 

املقبلة".

اإيييييراين،  ا�صتثمار  �ييصيينييدوق  وقيييع 
اتيييفييياقيييا ميييع �يييرشكييية هيييييونييداي 
الييهيينييد�ييصييييية الييكييورييية اجليينييوبييييية 
بقيمة  بييرتوكيييييميياويييات  مليي�ييرشوع 
ثاثة مليارات يورو )3.2 مليارات 
معلومات  مييوقييع  وقيييال  دولر(. 
وزارة النفط الإيرانية على الإنرتنت 
متويا  ينتظر  التفاق  اأن  )�صانا(، 
�رشكة  اأن  كورية، م�صيفًا  بنوك  من 
معا�صات  ا�صتثمار  ل�صندوق  تابعة 
التقاعد ل�رشكات النفط وقعت اتفاقا 
من  الثانية  املرحلة  بناء  يغطي 

�رشكة كاجنان برتو للتكرير.

التلكؤ سمتها األبرز..

مطالبات بوضع آلية جديدة الستئناف العمل في المشاريع المتوقفة

خالل العام المنصرم 

تقديرات رسمية: ارتفاع ملحوظ في إنتاج محاصيل الحنطة والشلب وزهرة الشمس 

اأعلن اجلهاز املركزي 
للإح�صاء، ارتفاع اإنتاج 

حم�صويل ال�صلب وزهرة 
ال�صم�س لعام 2016.

وقال اجلهاز يف تقرير 
له، اإن "اإنتاج ال�صلب لعام 

2016 بلغ 181.3 األف طن 
للمحافظات امل�صمولة بارتفاع 

بلغت ن�صبته %66 عما 
كانت عليه يف املو�صم الذي 

�صبقه والذي كان الإنتاج فيه 
طن" األف   109.2

بغداد – خاص

بغداد – فادية حكمت 

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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