
وقال رئي�س جمل�س اإدارة املطار ال�شيخ فائد 
من  الأوىل  املرحلة  اكتمال  مت   : ال�شمري 
م�رشوع التو�شعة ل�شالتي الو�شول واملغادرة 
بطاقة ا�شتيعابية ت�شل اىل 6 ماليني م�شافر 
الأمني  ال�شياج  م�رشوع  اإكمال  عن  ف�شال 
 5 وبارتفاع  كيلومرتات   7 من  اأكثثر  بطول 
اأمتار واإكمال منظومة املالحة اجلوية وبعد 
مدة  خالل  وتقدمًا  تطوراً  املطار  �شجل  اأن 
قيا�شية واأ�شبح يناف�س العاملية والأول على 
وامل�شافرين  الرحالت  بعدد  العراق  مطارات 
والإعثثمثثار  البناء  من  جديدة  مرحلة  بثثداأنثثا 
تر�شم  املطار على خارطة جديدة  بعد و�شع 

م�شتقبله " .
ال�رشف  النجف  مطار   " ال�شمري   واأ�شاف   
الدويل تعاقد مع �رشكات متخ�ش�شة لإكمال  
م�شاريع خدمية وفنية با�رشنا تنفيذها خالل 
�شالة  اإن�شاء   م�رشوع  ومنها    2017 عام 
الطابقني  ذات  العمالقة  الثانية  امل�شافرين 
بامل�شافر  تثثاأخثثذ   خثثراطثثيثثم   على  حتثثتثثوي 
بان  لها  خطط  والتي  الطائرة   اىل  مبا�رشة 
�شنويا  م�شافر  مثثاليثثني  ثمانية  ت�شتوعب 
كليا  للمطار  ال�شتيعابية  الطاقة  وت�شبح 
مليون   14 اإىل  والثانية  الأوىل  للمرحلتني 
م�شافر ي�شتقبلهم املطار �شنويا وهذا ما نعمل 

من اجل حتقيقه". 
اجهزة  ل�رشاء  اجلديدة  امل�شاريع  اأهثثم  وعن 
الثث�ثثشثثمثثري �رشعت  حثثديثثثثثة ومثثتثثطثثورة قثثثال 
اجلوية  املالحة  اجهزة  ب�رشاء  املطار  ادارة 
املتطورة ومنظومات ) ILS (  ت�شاعد الطيار  
بالهبوط على نقطة ال�شفر يف مطار النجف 
ارتفاع  على  الثثطثثائثثرات  هبوط  كثثان  حيث 
وهناك  مرت  الف  ع�رش  اثني  اأو  الف  ثمانية 
اجهزة مالحة ومعدات ار�شية واجهزة امنية .
وبني ال�شمري " قريبًا �شينتهي م�رشوع جهاز 
وهو  املتفجرات  بك�شف  املتخ�ش�س  الثثذراع 
امل�رشوع الوحيد احليوي يف النجف ال�رشف 
يعلم  ان  يجب  امل�شاريع  هثثذه  اىل  ا�شافة 
النجف  لبناء  هو  النجف  مطار  ان  اجلميع 
ومبعنى الكلمة بداأ باأياٍد جنفية  وينهي اخر 

م�رشوع به على اياديهم بداأ يف عام 2011 
وكثثانثثت امثثثوال املثثطثثار تثثبثثلثثغ      600الثثف 
دولر يف ح�شابه والن يف �شنة 2017 فقط 
فرق  وهثثذا  دولر  مليون   200 امل�رشوعني 
كبري يف ما بني ال�شنتني وكل هذه اليرادات 

�شتت�شاعف يف العوام املقبلة  .
واو�شح ال�شمري " �شمن العمال التي نقوم 
بها �شنويا تطوير ال�شالة احلالية حيث ُطورت 
خالل العام احلايل لت�شل �شعتها اىل 19 األف  
الف  لثمانية  ت�شع  ان كانت  بعد  مرت مربع  
و�شلت  وقثثد  ملحق  ا�شافة  بعد  مربع   مرت 
ن�شبة الإجناز اكر من 50% لتكون م�شاحتها 
�شتت�شع  اكمالها   وبعد  مربع  مرت  األثثف   23
اربعة  ماليني وخم�س مائة الف م�شافر  اىل 
ال�شالة  �شتكتمل  �شنتني  "بعد  مبينا  �شنويا 
اجلديدة التي تت�شع لثني ع�رش  مليون م�شافر 
النجف  ملطار  ال�شتيعابية  الطاقة  و�شتكون 
16 مليون م�شافر �شنويًا وبهذه الرقام يعد 

مطار النجف مطاراً دوليًا مبعنى الكلمة .

رئي�س  عبد  هثثثادي  حممد  املهند�س  وبثثني 
�شالة  ان   " امل�رشوع   على  الإ�ثثرشاف  جلنة 
امل�شافرين الثانية تنفذ على ار�س م�شاحتها 
الو�شول  �شالة  وت�شمل  م   400  × م   117
مناقلة  نظام  على  حتتوي  التي  واملغادرة 
تربط  ج�شور  وثمانية  الإلكرتونية   للحقائب 
اخلدمات  على  حتتوي  مبا�رشة  بالطائرة 
و�شولها  حال  للطائرة  تقدم  ان  ميكن  التي 
قبل  من  ت�شميمها  مت  و  ال�شالة  مبثثحثثاذاة 
بنظر  الأخذ  مع  متخ�ش�شة  عاملية  �رشكات 
من  الحثثرتازيثثة  والأمثثثور  موقعها  العتبار 

الناحية الأمنية  ". 
بوابات  خم�س  ي�شم  املبنى  ان   " مو�شحا  
با�شات  بوا�شطة  امل�شافرين  لنقل  ت�شتخدم 
ف�شال عن اجل�شور الثمانية " كما حتتوي يف 
داخلها على م�شاعد كهربائية  من منا�شيء 
بنظام  ال�شالة  تزويد  مت  اذ  ر�شينة  اوربية 
يخ�س تنظيم الرحالت واجهزة املناداة وهذا 
امل�شتخدمة  احلديثة  النظمة  من  يعد  النظام 

يف املطارات الدولية  كما ت�شم 62 كاونرتاً 
لفح�س  اآلثثيثثًا  امنيًا  ممثثراً  و18  لثثلثثجثثوازات 
 82 و  الطائرة   اىل  �شعوده  قبل  امل�شافر 

كاونرتاً خلدمة امل�شافرين" .
�شيتم  الثانية  امل�شافرين  �شالة  ان   " موؤكدا 
باجلامع  وكذلك  القدمية  بال�شالة  ربطها 
�شالة  ان  اذ  ال�شالة  مبثثحثثاذاة  يقع  الثثذي 
ذات  ناقلة  اأحزمة  بثمانية  مزودة  الو�شول 
منا�شيء اوربية اذ ي�شل طول احلزام الواحد 

اىل 80 م " .
على  حتثثتثثوي  الثث�ثثشثثالثثة   " ان  اىل  وا�ثثثشثثثار 
الأتوماتيكي  امل�شافرين  فح�س  كاونرتات 
بعدد    )Self Checking counter  (
اجلديدة م�شاعد  ال�شالة  وت�شم  كاونرتاً   17
وان�شيابية  حركة  لت�شهيل  كهربائية  و�شالمل 
من  خروجهم  او  دخولهم  خالل  امل�شافرين 
حرة  اأ�ثثشثثواق  على  حتتوي  واي�شا  ال�شالة 
كبرية واأماكن ل�شرتاحة امل�شافرين ت�شاهي 

�شالت امل�شافرين العاملية "

�ثثرشورة  على  القت�شادي  ال�شاأن  يف  اخلثثراء  من  عثثدد  اأجمع 
والتي  اخلارجية   البنوك  يف  املجمدة  بامواله  العراق  مطالبة 
الدول  من  عدد  بنوك  يف  امريكي  دولر  مليارات  بثمانية  تقدر 

الوربية , لكون تلك الموال حقا م�رشوعًا .
وا�شاف اخلراء ان ا�شرتجاع تلك الموال ت�شاعد يف فك الزمة 
املالية وحالة التق�شف التي مير بها البلد منذ �شنتني وحتى الن. 
وقال اخلبري القت�شادي عبداهلل البندر يف ت�رشيح �شحفي خ�س 
به )اجلورنال ( : يجب  البحث  يف �رشعية  املطالبة بتلك الموال 
وانها متلك فعال �شكوكا واوراقا حقيقية و�رشعية يف تلك البنوك 
,  وت�شجيلها با�شم العراق وو�شعها القانوين والدويل , وهل هناك 
اتفاقات موقعة دوليا  تن�س عللى �رشعية تلك الموال  املجمدة  
يف زمن النظام ال�شابق ,  ويجب ان تتم مناق�شة تلك المور يف 

املحافل الدولية والبحث  فيها فعليا .
وا�شاف : ان العراق لي�س بلدا فقريا ماديا  بل هو غني باملوارد 
املن�شو�س  املثثواد  وان   , ال�شخمة  القت�شادية  والمكانيات 
عليها يف التفاقيات وهل تكون  �شارية املفعول  , لفتا النظر 
اىل �رشورة ان تكون املطالبات باطالق الموال املجمدة جدية  

ولي�شت لالثارة العالمية .
النقد الدويل  قد مت الت�شديق  البندر: ان قرارات �شندوق  وتابع 
واملطالبة  القرو�س  تلك  من  دفعات  العراق  ت�شلم  وقد  عليها 
القرارات   بتلك  عالقة  ل  الدولية   البنوك  يف  املجمدة  بالموال 
لكونها قرارات دولية, وقرو�س �شندوق النقد الدويل وجهت ل�شد 
العجز يف املوازنة ,  يف حني لو مت اطالق جزء من تلك الموال 
املجمدة فاإنها �شتوجه اىل امل�شاريع املتوقفة والرامج التنموية. 
حديث  يف  البياتي  �شامل  القت�شادي  اخلبري  قثثال  جهته  من 
�شحفي خ�س به )اجلورنال ( :  اإن املطالبات بالموال املجمدة 
للعراق حق م�رشوع لكوننا يف ازمة مالية حرجة ونواجه حربا 
ت�شتنزف امواًل طائلة  , وان العراق وبعد عام 1991  دخل يف 
وان  والموال  الودائع  جتميد  مت  مبوجبه  والذي  ال�شابع  الف�شل 
هو  واحلجز  والذهب,  الجنبية  بالعمالت  متنوعة  املبالغ  هذه 

ازالة قيود احلجز يجب  العقوبات ومع  نوع من 
المثثوال  تلك  اطثثالق  يتم  ان 

والثثثثثثذي 

�شيتم بها فك جزء من الزمة املالية 
وا�شاف : ان غياب ال�شيا�شة القت�شادية احلقيقية وعدم وجود 
النقدية  ال�شيادي ف�شاًل عن وجود املمار�شات  الدولة باملفهوم 
والتي  املحلي   لال�شتهالك   املطالبات   تلك  جتعل  اخلاطئة 
حتتاج اىل فرق عمل وخراء  اقت�شاديني وكلمة موحدة للعراق  
ال�شحيح  ا�شتهالكها بال�شكل  اذا مت  ان تلك الموال  , م�شريا اىل 
جتربتنا  من  والتعلم  فعليا  معها  التعامل  يتم  ان  ويفرت�س 
اخلاطئة يف التداول والتوجه اىل الرامج التنموية لن القائمني 
على  تلك الموال بحاجة اىل ال�شفافية  ومازال القطاع ال�شناعي 
العمل  وعلينا  املديونية  دائرة  نبقى يف  فاننا  والزراعي جامدا 

مبنظومة معاجلة حقيقية 
نظريه  طالب  اجلعفري,   ابراهيم  اخلارجية  وزير  ان  اىل  ي�شار 
ال�شوي�رشي ديديه بوركهالرت باإطالق اأموال عراقثية تثقدر مبليار 
اأكد  حني  ويف  ال�شوي�رشية,  البنوك  يف  جممدة  امريكي  دولر 
�رشورة تفعيل التفاقثية القت�شادية املوقثعة بني البلدين عام 

1977, دعا اىل فتح �شفارة �شوي�رشا يف بغداد 
�رشبيا   , العراقية   اخلارجية  وزارة  طالبت  �شابق  وقت  ويف 
اليوغ�شالفية  البنوك  يف  املجمدة  العراقية  الأمثثثوال  بثثاإعثثادة 

ال�شابقة, والبالغة اأكر من 8 ماليني دولر
اجلعفري  ان  �شابق  وقثثت  يف  اخلارجية  لثثثوزارة  بيان  وذكثثر   
اإيفاك دا�شيك, على هام�س  وخالل لقائه وزير خارجية �رشبيا 
طالب  نيويورك  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
8 ماليني  اأكر من  والبالغة  املجمدة,  العراقية  الأموال  باإعادة 

دولر يف البنوك اليوغ�شالفية �شابقا
كثرية  فر�شًا  هناك  ان  ال�رشبي,  اخلارجية  لوزير  كذلك  واكد 

لال�شتثمار اأمام ال�رشكات ال�رشبية يف العراق
من جانبه قال وزير خارجية �رشبيا اإيفاك دا�شيك, ان بالده تقف 
العمل  �رشورة  موؤكدا  املجالت,  خمتلف  يف  العراق  جانب  اإىل 

دا�شيك  واأ�شار  البلدين,  بني  ال�شتثمار  م�شتوى  رفع  على 
املعنية  الأطراف  مع  �شيبحث  انه  اىل 

حثثثكثثثومثثثتثثثه  يف 

م�شاألة اإعادة الأموال العراقية املجمدة
وكان جمل�س المن الدويل فر�س عقوبات اقت�شادية على العراق 
ومت جتميد اموال العراق يف كل بلدان العامل, بعد احتالل العراق 
يف  جممدة  العراقية  المثثوال  وبقيت   ,1990 العام  يف  للكويت 
بع�س تلك الدول حتى بعد �شقوط نظام البعث يف العام 2003 

ورفع احل�شار عن العراق
من  وفثثد  ت�شكيل  النيابية  ال�ثثشثثالح  جبهة  يف  ع�شو  واأعلنت 
اجل  من  املتحدة  المم  لزيارة  مدنيني,  ونا�شطني  الرملانيني 

ا�شرتجاع اموال العراق املجمدة يف البنوك العاملية
وقالت النائبة �رشوق العبايجي, يف وقت �شابق انها �شكلت وفدا 
ي�شم اع�شاًء من جبهة ال�شالح وبرملانيني ونا�شطني مدنيني, 
�شيا�شية  املتحدة, و�شخ�شيات  الدولية والمم  املنظمات  لزيارة 
دولية فعالة, من اجل حثهما على اطالق اموال العراق املجمدة 
 ,1990 عام  منت�شف  للكويت  العراق  احتالل  بعد  اممي  بقرار 
واجلزء الخر جمد بقرار امريكي ما بعد 2003 بهدف املحافظة 

على اموال العراق 
العراق  اموال  لطالق  يكون  لن  التحرك  ان  العبايجي  وا�شافت 
الدولية  واملنظومة  العامل  دول  �شنحث  وامنا  فح�شب,  املجمدة 
على �رشورة التحرك ل�شرتداد اموال العراق املهربة, عن طريق 
جمل�س  حقبة  منذ  ودولية  حملية  �شيا�شية  و�شخ�شيات  �رشكات 

احلكم واىل يومنا هذا . 
القرو�س  على  للعتماد  احلكومة  �شعي  العبايجي,  انتقدت  و 
ال�شناعية  الثثدول  من  ام  الثثدويل  البنك  من  كانت  �شواء  الدولية 
حيدر  الوزراء  رئي�س  على  "يتعني  بقولها  ال�شديقة,   او  الكرى 
من  �شتزيد  جديدة  وقيود  بقرو�س  البلد  يكبل  ل  ان  العبادي 

من  تغنيه  ول  ت�شمنه  ل  وبالتايل  معاناته, 
جوع". 
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بعثثد  الأوروبيثثة  الأ�شهثثم  ارتفعثثت 
نتائج اأرباح م�شجعة حيث قاد �شهم 
ميجيت ال�شثثوق اإىل ال�شعثثود بعدما 
�شجلثثت ال�رشكثثة ارتفاعثثا كبريا يف 
الأرباح يف الوقت الذي زاد فيه �شهم 

فريوفيال بعد اإعالن النتائج
 600 �شتوك�ثثس  املوؤ�ثثرش  وارتفثثع 
بحلثثول  باملئثثة   0.1 الأوروبثثي 
ال�شاعثثة 0837 بتوقيثثت جرينت�ثثس 
يف حني مل ي�شجل املوؤ�رش فاينن�شال 

تاميز الريطاين تغريا يذكر

الإيثثراين  اخلثثام  �شثثادرات  زادت 
يف  الرئي�شيثثني  الأربعثثة  لعمالئهثثا 
اآ�شيثثا نحثثو 70 يف املئثثة يف ينايثثر 
كانثثون الثاين مقارنثثة بها قبل عام 
مبا�رشة بعثثد رفع العقوبات الغربية 

عن طهران
وتفيثثد بيانثثات حكوميثثة وبيانثثات 
والهنثثد  ال�شثثني  اأن  ال�شفثثن  تتبثثع 
وكوريثثا اجلنوبية واليابثثان ا�شرتت 
ال�شهر  1.64 مليثثون برميل يوميثثا 
املا�شثثي بارتفثثاع 67.6 يف املئة 

عن ال�شهر ذاته يف العام املا�شي

ذكثثرت وكالثثة اإنرتفاك�ثثس نقال عن 
قل�شثثت  رو�شيثثا  اأن  مطلثثع  م�شثثدر 
اإنتاجهثثا من النفثثط بنحو 124 األف 
برميل يوميا خثثالل املدة من الأول 
اإىل ال�شابثثع والع�رشيثثن مثثن فرايثثر 
�شبثثاط مقارنة مع م�شتويات اأكتوبر 
ت�رشين الأول ومع م�شتوى تخفي�س 
بلثثغ 117 األثثف برميثثل يوميثثا يف 

يناير كانون الثاين.
البلثثدان  منظمثثة  اتفثثاق  وي�شمثثل 
امل�شدرة للبرتول )اأوبك( واملنتجني 
امل�شتقلثثني يف دي�شمر كانون الأول 
تخفي�شا اإجماليثثا مقداره نحو 1.8 
مليثثون برميل يوميثثا خالل الن�شف 
الأول مثثن العام. ويبحثثث املنتجون 
العمثثل  متديثثد  ينبغثثي  كان  اإذا  مثثا 
الن�شثثف  يف  الإنتثثاج  بتخفي�شثثات 

الثاين من 2017

أكدوا أنها حقوق مشروعة..

دعوات السترجاع  األموال العراقية المجمدة لفك األزمة المالية 

  مطار النجف.. أعمال تأهيلية لرفع الطاقة االستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويًا 

اأعلنت اإدارة مطار النجف 
اال�شرف الدويل املبا�شرة 

مب�شاريع كربى لعام 2017 
بعد اكتمال اغلب امل�شاريع 

ومنها �شاحة وقوف الطائرات 
وم�شروع " التك�شي وي" 
ومنطقة زوغان الطائرات 

وربط ال�شاحة القدمية 
باجلديدة و�شيانة املدرج 

القدمي وجتهيز املعدات 
االأر�شية على وفق املوا�شفات 

العاملية .

بغداد – فادية حكمت 

النجف - حيدر كشكول 

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

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


