
قام��ت وزراة النق��ل  بالعم��ل عل��ى رف��ع احلظر 
من االج��واء العراقية والتو�ص��ل مع منظمة فاو 
للط��ران العامل��ي واخلط��وط اجلوي��ة العاملية 
لرفع احل�رض ر�صميا يف 27/ 3 /2017 ، مبينا 
ان م��رور الطائرات يف االج��واء مهم جدا لكونه 
حلقة و�ص��ل بني دول العامل من ا�صيا وافريقيا، 
ونقط��ة مرور فب��داأت خطوط املالح��ة العاملية 

متر من خالل االجواء العراقية  . 
وا�ص��اف مو�ص��ى : ان االج��واء العراقية �ص��هدت 
ارتفاعًا يف اعداد الطائرات االجنبية التي ت�ص��ر 
فوق املنطقة الوطنية من 20 طائرة اجنبية يف 
اليوم اىل 50 طائرة  ومن املتوقع ان ت�ص��ل اىل 
200 طائرة يف اال�ص��هر املقبلة ، م�ص��را اىل ان 
اخلط��وط اجلوية ت�ص��ر وفق خطط ا�ص��راتيجية 
لفت��ح خطوط نق��ل م��ع عوا�ص��م اوروبية كخط 
مبا���رض ب��ني �رضبي��ا وبغ��داد وهن��اك عراقي��ل 
تتعلق بالفيزا للم�ص��افرين ، وهناك تعاون كبر 
من قب��ل اخلطوط العاملية  واي�ص��ا فتح خطوط 
نق��ل جوية مع اليونان ،  وحتى يف جمال النقل 
البح��ري واملوانىء من خالل التعاون مع ايران  

الأن لها باعا طويال يف املجال  البحري . 
وتاب��ع : ان مط��ار بغداد الدويل �ص��جل  ارتفاعا 
ملحوظ��ا يف ع��دد الطائرات االجنبي��ة بعد قرار 
رف��ع احلظ��ر اىل م��ا يق��رب م��ن 50 طائ��رة يف 
الي��وم والتقدي��رات ان ي�ص��ل اىل 200 طائ��رة ،  
م�صرا اىل ان فتح مطارات وممرات عبور جديدة 
�صتجعل من العراق ممرا كبرا للخطوط العاملية 
للنق��ل وان من املق��در ان تدخل اي��رادات مالية 
�ص��خمة للموازن��ة االحتادي��ة وان تك��ون وزارة 
مة مليزانية الدولة . النقل احدى االيرادات املعظِّ
اأع��داد  اأن  اك��دت  النق��ل  وزارة  ان  اىل  ي�ص��ار 
الطائرات االأجنبية التي بداأت ت�صتخدم اأجواءها 
كمم��رات عب��ور يف تزاي��د، بع��د فت��ح االأج��واء 

العراقية اأمام الطائرات املدنية االأجنبية
وق��ال مدي��ر اإع��الم املن�ص��اأة العام��ة للط��ران 
امل��دين التابعة ل��وزارة النقل، اأك��رم لعيبي، يف 
بي��ان �ص��حفي : اإن الطائرات املدني��ة االأجنبية 
التي بداأت ت�ص��تخدم االأج��واء العراقية يف تزايد 
م�ص��تمر، وق��د ت�ص��ل اىل 200 طائ��رة يومي��ًا ، 

وتوق��ع لعيب��ي بح�ص��ب البي��ان، اأن ي�ص��ل عدد 
العراقي��ة  االأج��واء  ت�ص��تخدم  الت��ي  الطائ��رات 
للم��رور، اإىل 200 طائرة يومي��ًا، وكانت وزارة 
النقل اأعلنت االثنني املا�صي، فتح اأجوائها اأمام 
الطائ��رات االأجنبية املتوقف��ة منذ 2014 بقرار 
من منظمةFAA  االأمركية، التي عّدت حينها 
اأج��واء العراق م��ن املحرمات الدولي��ة اخلطرة، 

و�صنفتها �صمن مناطق احلرب 
م��ن جهته قال اخلبر ال�ص��ياحي جميد العزاوي 
يف حدي��ث خ�ص ب��ه ) اجلورن��ال ( : ان االجواء 
العراقي��ة غر حمظورة من اجلان��ب العملي الأن 
هناك ت�ص��يراً للطائرات ، من خطوط نقل عديدة 
من بغداد ولعوا�صم اوربية لكن �صنوات احلروب 
عل��ى م��دى العقود ال�ص��ابقة كاحلرب م��ع ايران 
وفر�ص احل�ص��ار اأدت دورا كبرا يف توقف تلك 
الرحالت باال�صافة اىل دخول داع�ص اىل العراق 
وجع��ل الع��راق منطق��ة خطر غ��ر اآمن��ة الغلب 
البلدان ومن ثم مت توقف خطوط النقل اجلوي  . 
عاملي��ًا   �ص��عراً  ان هن��اك   : الع��زاوي  واأ�ص��اف 
لدخول االجواء الوطنية الي بلد يقدر من 200_ 
400 دوالر لكل طائرة تعرب االجواء واذا متكنت 
االج��واء العراقية من م��رور 200 طائرة او اكرث 

فهذا بحد ذاته يعد مبلغا �ص��خما يرفد املوازنة 
لالج��واء  الدخ��ول  ح��ال  يف  ام��ا  االحتادي��ة، 
العراقي��ة والتزود بالوقود واخ��ذ ترانزيت ليوم 
او يومني وخدمات ار�ص��ية للطائرات ف�ص��يكون 

املبلغ اأكرث .
وتاب��ع : ان هن��اك مقرح��ا ل��وزارة النق��ل بان 
يك��ون مطار النا�رضية مطارا لغر�ص ال�ص��يانة 
والتزود بالوق��ود للطائرات الدولية ، و�ص��يكون 
، مطارا عامليا وي�ص��كل اي��رادات كبرة للعراق ، 
الفت��ا النظ��ر اىل ان الطران العراقي ميلك �ص��تة 
خط��وط تعاون م��ع اخلط��وط اجلوي��ة العاملية 
وهذا يف�ص��ح املجال لدخ��ول خطوط نقل جديدة 
مع عوا�صم اخرى تدعم عملية ال�صياحة الوافدة .
كان��ت  �ص��ابقة  مرحل��ة  يف   : الع��زاوي  وا�ص��ار 
اخلط��وط اجلوي��ة العراقية متل��ك ترانزيت ويتم 
اخذ ال�ص��ائحني بجولة ليوم واحد يف ا�صتك�صاف 
مع��امل بغ��داد وكان��ت اخلط��وط اجلوي��ة ه��ي 
م��ة وب�ص��من برنامج �ص��ياحي وملدة يوم  املنظِّ
واح��د ومن ثم تدع��م االيرادات وادخ��ال العملة 
ال�ص��عبة للبل��د ، م�ص��را اىل ���رضورة ان تق��وم 
اال�ص��تثمار  بفت��ح  العراقي��ة  اجلوي��ة  اخلط��وط 
االجنب��ي يف ادارة املطارات ا�ص��وة ببقية الدول 

كمط��ار دبي مث��ال والذي ي��دار من قب��ل �رضكة 
بريطانية من اجل اجلودة يف اخلدمات املقدمة 
يف الطائ��رات وج��ودة يف التنظي��م واخلدم��ات 
االر�ص��ية وهذا يعطي دعم��ا للمطارات العراقية 
االجنب��ي  واال�ص��تثمار  اخل��ارج  يف  و�ص��معتها 
يفت��ح ب��اب تزاي��د اخل��ربة والكف��اءة العراقي��ة 
م��ن امل��الكات االجنبي��ة لتلك ال���رضكات .  وعد 
املحل��ل االقت�ص��ادي م��الذ االم��ني يف حدي��ث 
�ص��حفي : ان اع��ادة فتح االج��واء العراقية امام 
الطائ��رات االجنبية اول اجناز ال�ص��تثمار موقع 
الع��راق اجلغ��رايف منذ ثالث �ص��نوات، ويف حني 
دعا وزارة النقل اىل اال�رضاع ب�صيانة الرادارات 
�ص��لطة  عم��ل  الدام��ة  واحل��دود  املط��ارات  يف 
الط��ران لتاأمني م��رور الطائرات ع��رب االجواء، 
توقع احل�ص��ول على اي��رادات مالي��ة جيدة بعد 
حترير االرا�ص��ي املغت�صبة من ع�صابات داع�ص 

االرهابية
وقال االمني ان  العراق يتميز مبوقعة اجلغرايف 
الذي يربط بني ال�رضق والغرب وعرب اجوائه متر 
الطائ��رات االجنبية الخت�ص��ار الوق��ت والوقود، 
م�ص��را اىل ان  االج��واء العراقي��ة قب��ل احل��رب 
على ع�ص��ابات داع���ص االرهابية يف منت�ص��ف 
ع��ام 2014 ، كان��ت ت�ص��هد مرور اك��رث من 90 
طائ��رة اجنبي��ة . وا�ص��اف ان االج��راءات الت��ي 
اتبعتها وزارة النقل اأخراً باالتفاق مع وكاالت 
الط��ران العاملية �ص��مح بفتح االج��واء العراقية 
ب�ص��كل حمدود امام الطائ��رات املدنية االجنبية 
للعب��ور والتوقف للتزود بالوق��ود،  داعيا وزارة 
النق��ل و�ص��لطة الط��ران اىل العمل عل��ى اكمال 
اال�صتعدادات اللوج�صتية من رادارات ومراقبيني 
جويني لتاأمني مرورها ب�ص��هولة وي�رض وب�ص��كل 
او�ص��ع، وتاب��ع االم��ني ان هن��اك تعرف��ة ملرور 
الطائ��رات عرب االجواء ما يعني ح�ص��ول العراق 
عل��ى مبال��غ مالي��ة جي��دة وح�ص��ب التقدي��رات 
االولي��ة فانه��ا تتج��اوز ال��� 200 دوالر عل��ى 
مرور الطائرة، ف�ص��اًل عن الطائرات التي تتزود 
بالوق��ود عرب املط��ارات العراقي��ة املنت�رضة يف 
جمي��ع انحاء الب��الد "، متوقع��ا ان العراق رمبا 
يجني يف الوقت القريب مبالغ منخف�صة �صتزداد 
تباعا بعد حترير املو�ص��ل وت�ص��غيل ال��رادارات 

اخلا�صة مبتابعة وتاأمني مرور الطائرات.

ي��زداد العراقي��ون ح���رضة وه��م ينظ��رون اإىل اأطالل االأ�ص��واق 
املركزي��ة، الت��ي كان��ت تق��دم �ص��لعًا مدعوم��ة م��ن احلكوم��ة 
وتتميز بناياتها بت�صميمات عمرانية مميزة. وا�صتولت اأحزاب 
�صيا�صية وملي�ص��يات على ما تبقى من مقار االأ�صواق املركزية 
بع��د توقفه��ا ع��ن العم��ل وتدم��ر بع�ص��ها خ��الل االحت��الل 
االأمركي عام 2003 وعلى الرغم من مطالب �ص��عبية باإحياء 
هذه االأ�ص��واق، اأعلن رئي�ص ال��وزراء، حيدر العبادي، يف موؤمتر 
�ص��حايف، الثالثاء املا�ص��ي، اأنه جرت مناق�ص��ة اإعادة هيكلة 
ال�رضكة العامة لالأ�ص��واق املركزية، وذلك �ص��من جملة ملفات 
خالل جل�ص��ة جمل�ص ال��وزراء التي عقدها يف اليوم نف�ص��ه، ما 
يعني قتل اأي حماوالت الإحياء هذه االأ�صواق، حيث متت درا�صة 

توزيع املوظفني بال�رضكة وحلها، ح�صب م�صادر حكومية 
واالأ�ص��واق املركزية، بنايات �ص��خمة اأُ�ص�صت على طراز حديث 
تتخل��ل هند�ص��ة بنائه��ا مع��امل فني��ة رائع��ة، افُتتح��ت مطلع 
ثمانيني��ات القرن املا�ص��ي م��ن قبل الدولة لت��زود املواطنني 
مبختل��ف ال�ص��لع والب�ص��ائع املدعوم��ة، م��ن منا�ص��ئ عاملية 
باالإ�صافة اإىل املنتجات املحلية باأ�صعار اأقل من مثيالتها يف 

االأ�صواق التجارية اخلا�صة.
 وبعد اأن كانت عامرة اأ�ص��بحت جمرد هياكل؛ تعر�ص بع�صها 
لدم��ار من جراء ق�ص��ف طائ��رات التحالف ال��دويل حينها، اأو 
املعارك، باالإ�صافة اإىل تعر�صها لعمليات �رضقة وتخريب بعد 
�ص��قوط االأجه��زة االأمنية من ج��راء احتالل البالد، ثم �ص��يطرة 

اأحزاب وملي�صيات على ما تبقى منها. 
م��ن جانب��ه، قال اخلب��ر االقت�ص��ادي، عبا�ص الغ��راوي "، اإن 
االأ�ص��واق املركزي��ة كان��ت تع��ود باالإيج��اب عل��ى االقت�ص��اد 

العراقي من جهة، ومعي�صة املواطن من جهة اأخرى. 
واأ�ص��اف اأن االأ�صواق املركزية اأ�ص�صت لغر�ص ت�صويق الب�صاعة 
املحلي��ة، اإىل جان��ب توف��ر اأخ��رى م�ص��توردة جيدة املن�ص��اأ، 

مدعوم��ة حكوميًا، مو�ص��حًا اأن "الغاية م��ن وجود هذه 
االأ�ص��واق حتققت ل�ص��نني طويل��ة، كانت 

االأ�ص��واق  هذه  خاللها 
مالذاً 

لذوي الدخل املحدود، وهذا بالطبع مهم جداً. 
 واأك��د اأن ع��ودة هذه االأ�ص��واق �صت�ص��هم ب�ص��كل كب��ر يف دعم 
القطاعني اخلا�ص والعام على حد �صواء من خالل كونها بوابة 
ت�صويق وا�صعة ومهمة، ويبقى االأمر يف هذا احلال متوقف على 
دع��م احلكوم��ة لل�ص��ناعات املحلي��ة، واعتماده��ا على وجود 

ب�صائع م�صتوردة من منا�صئ جيدة.
وح�ص��ب اقت�ص��اديني عراقيني، تقرب االأ�ص��واق املركزية، يف 
عمله��ا م��ن "امل��والت التجاري��ة" التي ظه��رت الحقًا ب�ص��كل 
وا�ص��ع يف املنطق��ة، اإال اأن االأوىل مدعوم��ة م��ن قب��ل الدول��ة، 
وتتمتع ب�ص��ائعها باأ�ص��عار تنا�ص��ب جميع طبق��ات املجتمع.  
ويلفت مواطنون االنتباه اإىل اأهمية اإحياء االأ�ص��واق املركزية، 
وتقول ناهدة عمران، 68 عامًا، وهي موظفة �صابقة يف وزارة 
ال�ص��حة، اإن وجود كل احتياج��ات املواطن املنزلية والغذائية 
واملالب�ص يف مكان واحد وباأ�ص��عار منا�ص��بة هو �صيء جميل. 
كنا نذهب با�صتمرار اإىل االأ�صواق املركزية، خا�صة اأن االأ�صعار 

فيها اأقل من اأ�صعار االأ�صواق االأخرى. 
وا�صتطردت عمران: "كل هذا ذهب مع اأيام اخلر، االآن حني اأمر 
من اأمام اإحدى هذه االأ�ص��واق املركزية اخلالية يعت�رضين االأمل 

ملا اآل اإليه حالها 
وكانت االأ�ص��واق املركزي��ة تنت�رض يف عدة مناط��ق من بغداد، 
واخت��رت لها مواقع مهمة ُت�ص��هل للمواطنني الو�ص��ول اإليها، 
ح�صب املهند�ص املتقاعد منر ح�صون، الذي ي�صفها  يف حديث 
�ص��حفي : باأنها  ثورة يف عامل التجارة والت�ص��وق، حتت�ص��نها 

ثورة يف عامل الت�صميم العمراين 
اأن الت�ص��ميم املوح��د لالأ�ص��واق املركزي��ة  واأو�ص��ح ح�ص��ون 
الت��ي اأن�ص��ئت، من��ذ ما يقرب م��ن اأربع��ني عامًا، حمل��ت ذوقًا 

فني��ًا رفيع��ًا؛ اإذ مزجت هند�ص��تها بني احلداث��ة والعمارة 
البغدادية، وتخللتها مل�ص��ات فنية كانت 

متث��ل يف حينه��ا ثورة 
ة  يد فر

يف عامل العمارة لي�ص يف العراق فح�صب بل يف ال�رضق االأو�صط
فكرة "االأ�ص��واق املركزية" عرفها العراقي��ون، منذ ع�رضينيات 
الق��رن املا�ص��ي، وذل��ك بدخ��ول ال�رضك��ة العاملي��ة املعروفة 
"اأورزدي باك" اإىل العراق وتاأ�صي�ص��ها اأ�صواقًا مركزية خا�صة 
يف بغ��داد والب�رضة ولكن مل تكن مدعوم��ة من احلكومة، وفقًا 

للباحث يف الراث العراقي جا�صم ال�صيخلي.
 واأ�ص��ار ال�صيخلي اإىل اأن كثراً من العراقيني ما زال يطلق على 
االأ�ص��واق املركزية التي افتتحت يف ثمانينيات القرن املا�صي 
ا�ص��م "اأورزدي"، على الرغم من اأن االأ�صواق املركزية حكومية 

تدار من قبل وزارة التجارة. 
لي�ص ال�صيخلي وحده من يظهر حزنه واأ�صفه على تلك االأ�صواق، 
ب��ل هو حزن ي�ص��رك به العراقيون؛ ملا له��ذه البنايات من اأثر 
يف حياته��م. ذل��ك ما يوؤكده دريد عبد ال�ص��تار، ع�ص��و يف اأحد 
اأح��زاب ال�ص��لطة، مبين��ًا اأن  �ص��وء اإدارة البالد هو الذي ق�ص��ى 
عل��ى تلك االأ�ص��واق ، واأو�ص��ح عبد ال�ص��تار، اأن "اإع��ادة تاأهيل 
مباين االأ�ص��واق املركزية، وت�ص��غيلها مرة اأخرى مطلب �صعبي، 
ففي عدة وقفات احتجاجية �ص��عبية �صابقة للمطالبة بتح�صني 
و�صع املواطن املعا�صي، وحما�صبة امل�صوؤولني الفا�صدين، كان 
املتظاه��رون يرفعون �ص��عارات تطالب باإعادة عمل االأ�ص��واق 

املركزية  
واأ�ص��اف : لقد ق�ص��ى الف�ص��اد على كل �ص��يء يف البالد، وكان 
من ال�صهل تخ�صي�ص ميزانية الإعمار ما هدمته احلرب وخربه 

العابثون من ال�رضاق، لكن مثل تلك امل�ص��اريع تعّد حقيقية 
وا�ص��حة للعيان، لذلك يوؤجل امل�ص��وؤولون 

ال�رضوع باإعمارها . 
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بع��د  ال��دوالر  اأم��ام  الي��ورو  ارتف��ع 
بيان��ات قوي��ة للت�ص��خم يف منطق��ة 
اليورو بينم��ا زادت العملة االأمركية 
اأمام نظرته��ا اليابانية بعد بيانات 
لالأجور يف الواليات املتحدة اأظهرت 
ا�ص��تمرار احتمال رفع الفائدة مرتني 

خالل العام احلايل
وح��ددت التقديرات الر�ص��مية االأولية 
الت�ص��خم يف منطقة اليورو عند 1.9 
باملئ��ة يف الربع االأول وهو م�ص��توى 
يقرب من جتاوز ما ي�ص��تهدفه البنك 
املرك��زي االأوروب��ي وال��ذي يقل عن 

اثنني باملئة بقليل

انخف�ص��ت االأ�ص��هم يف بور�ص��ة وول 
اأن  اأظه��رت  بيان��ات  بع��د  �ص��ريت 
االقت�ص��اد االأمركي منا باأبطاأ وترة 
يف ثالث��ة اأع��وام يف الربع االأول وهو 
ما اأعطى للتجار مربرا جلني االأرباح 

التي حققوها يف االآونة االأخرة . 
وانخف�ص املوؤ�رض داو جونز ال�صناعي 
40.82 نقط��ة اأو م��ا يع��ادل 0.19 
يف  نقط��ة   20940.51 اإىل  باملئ��ة 
ح��ني تراج��ع املوؤ���رض �ص��تاندرد اآن��د 
ب��ورز 500 مبق��دار 4.58 نقط��ة اأو 
2384.19 نقطة  اإىل  0.19 باملئ��ة 
ونزل املوؤ�رض نا�ص��داك املجمع 1.33 

نقطة 

ارتفع الذهب مع تعزز اليورو مقابل 
التوقعات  فاق  ت�صخم  بعد  ال��دوالر 
يف منطقة العملة املوحدة يف حني 
العاملية  االأ�صهم  اأ�صواق  انخف�صت 
املرتفعة  القيا�صية  م�صتوياتها  عن 
و�صط  االأرب��ع��اء  ي��وم  �صجلتها  التي 

خماوف ب�صاأن التجارة العاملية
 0.3 للذهب  الفوري  ال�صعر  وارتفع 
باملئة اإىل 1266.9 دوالر لالأوقية 
اختتام  �صوب  متجها  )االأون�صة( 
ن�صبته  ارتفاع  على  ني�صان  اأبريل 

1.5 باملئة
االأمركية  الذهب  عقود  وارتفعت 
باملئة   0.2 حزيران  يونيو  ت�صليم 
دوالر   1268.30 اإىل  الت�صوية  يف 

لالأوقية

ظلت حبيسة اإلهمال لسنوات ..

األسواق المركزية هل تستعيد بريقها بعد الحرب؟ 

تصل إلى 200 طائرة في األشهر المقبلة

األجواء العراقية تشهد ارتفاعًا بعدد الطائرات األجنبية والنقل تمهد لربط خطوط جديدة 

قال املتحدث با�سم وزارة 
النقل �سامل مو�سى يف حديث 
خ�ص به ) اجلورنال (  : انه 

بعد احلظر الذي مت فر�سه من 
قبل منظمة الطريان االمريكية 
بعد 2014 واعتبار االجواء 

العراقية اجواًء حربية، 
وحتذيرها الطائرات من ان 

ت�سريرّ رحالتها فوق االجواء 
العراقية 

بغداد – متابعة

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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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


