
و�أ�س��اف �حلديث��ي : �أن ر�س��م وتنفي��ذ تخطي��ط 
�ل�سيا�س��ة �لعامة للدولة ه��ي م�سوؤولية �حلكومة 
�الحتادي��ة بن�ص �لد�ست��ور، و�لربنامج �حلكومي 
ب�سدد تن�سيط �ال�ستثمار وحتريك �لقطاع �خلا�ص 
يف �لعر�ق، وب�سفة قانونية وال ت�سوبها �ي ثغرة 
تخ��رق �لقان��ون، مبينا �ن �لربمل��ان �سوت على 
�لبن��د �لد�ستوري �ملتعلق بر�س��م وتنفيذ �ل�سيا�سة 
�حلكومي��ة و�لت��ي تدفع باالقت�س��اد �ىل �لتحرك 

و�لتن�سيط 
وتاب��ع : �ن �الجتم��اع �الخ��ر �ل��ذي عق��د قب��ل 
��سبوع��ن ملجال���ص �ملحافظ��ات وم��ن خ��ال 
غ��ر  للمحافظ��ات  �لعلي��ا  �لتن�سيقي��ة  �لهيئ��ة 
�ملنتظم��ة باقلي��م خ�س���ص بالكام��ل لربنام��ج 
�لطاقة �لكهربائية و�ل�رش�كة مع �لقطاع �خلا�ص 
فيم��ا يتعل��ق بتوف��ر خدم��ة �لكهرب��اء ومن ثم 
ال نتح��دث عن �نت��اج �لطاق��ة �أو ن�سب حمطات 
تغذي��ة �أو تاأهيله��ا ب��ل �ن �ل�رش�ك��ة �ستكون يف 
�أن �حلكوم��ات  �لطاق��ة، مبين��ا  ��سع��ار  جباي��ة 
�ملحلي��ة كانت معرت�سة يف بع���ص �ملحافظات 
وبعد �الجتماع �ل��ذي عقد تغرت وجهات �لنظر 
مل���رشوع �رش�كة �لقط��اع �خلا�ص م��ع �حلكومة 
يف تر�سيد وجباي��ة �لكهرباء يف حماولة لتوفر 

�لطاقة 
وب��ن �حلديث��ي : �ن  م���رشوع �رش�ك��ة �لقط��اع 
�خلا���ص م��ع �حلكوم��ة يف توف��ر �لطاق��ة ه��و 
�ول م���رشوع حقيقي يحمل �لثق��ة �مام �ملو�طن 
وت�سمن �حلكومة ع��دم �لهدر وتقليل �ل�سائعات 
و�لتج��اوز عل��ى �ل�سبك��ة �لكهربائي��ة و�سم��ان 
توف��ر �لعو�ئ��د �ملالي��ة �ملطلوبة لكونن��ا نعاين 
تلك��وؤ�ً �سب��ه تام يف جه��از �جلباي��ة �لكهربائي، 
والبد من تن�سيطه �سم��ن �حلقوق �لد�ستورية يف 
�ن هناك مقابا للخدمات �لتي توفرها �حلكومة 
، مبينا �ن �مل���رشوع ر�عى ذوي �لدخل �ملحدود 
و�لطبق��ات �لفقرة و�أن ن�سب��ة ما يدفعه �ملو�طن 
قليل جد� مقابل ما يتم دفعه ال�سحاب �ملولد�ت 
�الهلي��ة،  و�ل�رش�كة هي عن خدمة �لطاقة �ي يف 

قطاع �جلباية ولي�ص يف �نتاجها .
م��ن جهت��ه ق��ال ع�س��و جمل���ص ذي ق��ار ر�سي��د 
�ل���رش�ي يف ت�رشي��ح خا���ص ) للجورن��ال ( : �ن 
خ�سخ�س��ة �لكهرب��اء لي�ست ح��ا مل�سكلة نق�ص 

�لطاق��ة و�لت��ي نعانيها عل��ى مد�ر �ل��� 13 عامًا 
�ل�سابق��ة، و�خل�سخ�س��ة ُقدم��ت كح��ل مل�سكل��ة 
�ل��وز�رة �لت��ي تدع��ي �نه��ا تع��اين  قل��ة �جلباية 
وعدم �هتم��ام �ملو�طنن باال�سته��اك، ومن ثم 
ف��ان تر�سي��د �ال�سته��اك ال ميكن �متام��ه و�سط 
ع��دم وجود للطاقة من �ال�سا�ص حتى نتمكن من 
و�س��ع بر�مج حقيقية لرت�سي��د �ال�ستهاك وعلى 
�حلكوم��ة �ن تفك��ر ، بح��ل النتاج يكف��ي تغطية 

جميع �ملحافظات با ��ستثناء  
و��س��اف  �ل�رش�ي : �ن  �ملو�ط��ن ال ير�سد �لطاقة 
لكون��ه يح�س��ل عليها يف �وقات حم��دودة، ومن 
ث��م ي�سطر �ىل ت�سغي��ل جميع �الجه��زة �ملنزلية 
، و�ل��وزر�ة تعتق��د �ن رف��ع �ال�سع��ار يج��رب على 
�لرت�سيد �الجب��اري ، بينما �ال�سعار غر منطقية 
وت�س��ع �ملو�طن��ن يف م�ستوي��ات معا�سي��ة غر 

مت�ساوية وعدم �المكانية يف دفع �ال�سعار 
وتاب��ع : �ن رفع �ال�سعار لي���ص تر�سيد� للكهرباء 
ب��ل �جبار �ملو�طن على دفع مبالغ مالية مقابل 
ع��دم �سد حاجته من �لطاقة ، و�ل��وز�رة بداًل عن 
معاجلتها م�سكلة عدم كفاية �النتاج �لكهربائي 
وحتدي��د �خلل��ل �لفن��ي يف نق��ل و�نت��اج وتوفر 
�لطاق��ة �لكهربائي��ة ، و�سي��اع ن�سب��ة كبرة من 
�لطاق��ة من خ��ال �له��در، بل و�سع��ت �لتق�سر 
عل��ى �ملو�ط��ن لكونه ال يدف��ع جباي��ة �لكهرباء 
يف مقاب��ل �سي��اع �ملليار�ت من �ل��دوالر�ت يف 

حماولة ��ساح  وتوفر �لطاقة ، ورئي�ص �لوزر�ء 
�ع��رتف بان هن��اك ف�س��اد كب��ر� يف �ل��وز�ر�ت 
و�سي��اع �لكث��ر م��ن �مل�ساريع لتوف��ر �لطاقة، 
م�س��ر� �ىل �ن �ل��وز�رة خ�سخ�س��ت �د�رة مل��ف 
�جلباي��ة مع �لقط��اع �خلا�ص ولي���ص خ�سخ�سة 

توفر �لطاقة . 
�لعب��ادي  �ل��وزر�ء حي��در  ي�س��ار �ىل �ن رئي���ص 
��سدر �مر� لوز�رتي �لدف��اع و�لد�خلية وجهازي 
�ملخابر�ت و�المن �لوطني بعدم عرقلة �ل�رشكات 

�مل�ستثمرة يف قطاع �لكهرباء 
وبح�س��ب وثيق��ة �س��ادرة م��ن مكت��ب �لعب��ادي 
�لعب��ادي  ،ف��اإن   2017 ني�س��ان   25 بتاري��خ 
وجه��ازي  و�لد�خلي��ة  �لدف��اع  وز�رت��ي  وج��ه 
�الأمن��ي �لوطن��ي و�ملخاب��ر�ت �لوطن��ي �لعر�قي 
وقيادة �لعمليات �مل�سرتك��ة بااليعاز �ىل جميع 
ت�سكياته��م بع��دم تنفي��ذ �ي توجيه��ات حملية 
ت�سدر �إليه��ا بعرقلة عمل �ل�رشكات �ال�ستثمارية 
�ملتعاق��دة مع قط��اع �لكهرب��اء يف �ملحافظات 

�جلنوبية
وج��اء ذل��ك يف �لوق��ت �لذي �سوت��ت �حلكومات 
خ�سخ�س��ة  م���رشوع  رف���ص  عل��ى  �ملحلي��ة 
وجباي��ة �لكهرباء، وتوجه �الجه��زة �المنية يف 

�ملحافظات مبنع دخول �مل�ستثمرين للكهرباء
ي�س��ار �ىل �ن �ملو�طن��ن ع��ربو� ع��ن رف�سه��م 
خ��ال  م��ن  �لكهرب��اء  وجباي��ة  خل�سخ�س��ة 

تظاهر�ت ��سبوعية يف بغد�د وبقية �ملحافظات
 يف حن �كدت جلنة �لطاقة �لنيابية عدم قبولها 
م���رشوع �خل�سخ�سة �لذي يحّمل �ملو�طن مبالغ 

كبرة ل�ص با�ستطاعته ت�سديدها
و�أك��د ع�سو جلنة �لنف��ط و�لطاق��ة �لنيابية ز�هر 
�لعب��ادي �أن وز�رة �لكهرب��اء عمل��ت على زيادة 
�ساع��ات �لقط��ع يف مناط��ق م��ن بغ��د�د ونق��ل 
�لطاق��ة �إىل مناط��ق �أخ��رى م�سمول��ة مب���رشوع 
باأن جلنت��ه �ستعمل على  "�خل�سخ�س��ة"، مهدد�ً 
�تخ��اذ "�إج��ر�ء�ت جدي��دة" يف حال ع��دم تريث 

�لوز�رة بهذ� �مل�رشوع 
وق��ال �لعبادي �إن وز�رة �لكهرباء تقول �إن كمية 
�لطاق��ة �لكهربائي��ة �ملخ�س�س��ة للمناط��ق هي 
نف�سه��ا، لك��ن حن ب��ادر �ملو�طن��ون �ىل تر�سيد 
�ال�سته��اك م��ن خ��ال �خل�سخ�سة و�لع��د�د�ت 
�لذكية �نخف�ست �ساعات �لقطع �ملربمج"، مبينًا 
�أن "ه��ذ� �ل��كام غ��ر �سحي��ح وعليه��ا �أن تعي 

خطورة ما تفعل 
�لرتوي��ج  وبغي��ة  �لكهرب��اء  وز�رة  �أن  و�أ�س��اف 
مل�رشوعه��ا �ال�ستثم��اري و�سعي��ًا منها الإجناحه 
عمل��ت عل��ى زي��ادة �ساع��ات �لقط��ع يف مناطق 
م��ن �لعا�سم��ة ونقلت �لطاق��ة �إىل مناطق �أخرى 
م�سمول��ة بالع��د�د�ت ، عاد�ً �أن ه��ذ� �الأ�سلوب هو 
ملحاولة �لوز�رة �إظهار نف�سها للمو�طن وجمل�ص 

�لنو�ب باأن جتربتها ناجحة 
و�أو�س��ح �لعبادي، �أن حاجتن��ا �لفعلية للكهرباء 
هي 20 �ألف ميغا و�ط وما موجود فعليا هو 14 
�لف ميغ��ا و�ط بعج��ز يقارب �ل�ست��ة �آالف ميغا 
ورمب��ا �ك��ر ، مت�سائ��ًا  كيف تري��د �لكهرباء �أن 
تعد بتجهيز �لطاقة 24 �ساعة يوميا ولديها خلل 
باالنت��اج و�لنق��ل نتيجة لتهال��ك �خلطوط وهي 

بحاجة �إىل �إد�مة وتبديل. 
 و�أ�س��ار ع�سو جلنة �لطاق��ة �إىل �أن جتربة وز�رة 
�لكهرب��اء هي حماولة �له��روب �إىل �الأمام لكنها 
ل��ن تنج��ح و�سيك��ون هنال��ك ت�س��ادم م��ا ب��ن 
�لذي��ن يقوم��ون بتوزي��ع �لطاق��ة  �مل�ستثمري��ن 
وجباي��ة �الأم��و�ل من جهة وب��ن �ملو�طنن من 
جهة خا�س��ة مع �قرت�ب ف�س��ل �ل�سيف، متابعًا 
�أن �للجن��ة خاطب��ت �لوز�رة بكت��ب ر�سمية الأكر 
من مرة  و�أكدن��ا عليهم ب�رشورة �لرتيث بق�سية 
�خل�سخ�سة، ويف حال ع��دم �لو�سول �إىل نتائج 

ف�سنعمل على �تخاذ �إجر�ء�ت جديدة.  

 
�أك��د وزير �لتخطيط �ل�سابق مهدي �حلاف��ظ يف موؤمتر خ�س�ص 
ملناق�س��ة »خط��ة �لتنمي��ة 2018 - 2022«، ���رشورة تطوير 
�الإد�رة �لعام��ة للدول��ة �أو م��ا ي�سم��ى ب��� »�سع��ف �حلوكم��ة 
�القت�سادي��ة«، م�س��ر�ً �إىل �أن �إعادة هيكل��ة �القت�ساد وتعزيز 
�لقط��اع �خلا�ص وزي��ادة �ال�ستثمار، كانت �ل��ر�أي �ل�سائد منذ 

�لعام 2003 
وطال��ب مبعاجلة جذرية للهيكل �القت�س��ادي من خال �إعادة 
�لنظ��ر يف هيمنة �لقط��اع �لعام، ومتكن �لقط��اع �خلا�ص من 
تاأدي��ة �الأدو�ر �لريادي��ة يف كل �لقطاعات وعلى ر�أ�سها �ملايل 
و�لنق��دي و�مل���رشيف، وفق��ًا ملا ج��اء يف ��سرت�تيجي��ة تطوير 
�لقط��اع �خلا���ص �ل�س��ادرة يف 2014، ويتبع ذل��ك �أي�سًا حّل 

�أزمة �مل�سارف وفقًا القرت�حات �لبنك �لدويل 
و�أك��د �أن �إعادة هيكلة بع�ص �ملوؤ�س�سات غر �ملنتجة و�لتابعة 
للقط��اع �لعام، �ستحرر �ملو�زنة من ع��بء كبر ي�سل �إىل �أكر 
م��ن 3 باي��ن دوالر، الفت��ًا �لنظ��ر �إىل �أن �لرته��ل يف �أجهزة 
�لدول��ة جع��ل �لعر�ق عل��ى ر�أ�ص قائم��ة �لدول من جه��ة ن�سبة 
�ملوظفن �إىل جمموع �ل�سكان، ما ي�سعف �ال�ستثمار �الإنتاجي 

يف �لدولة 
و�أو�س��ى �حلافظ مبناق�سة �الإجر�ء�ت �لت��ي من �ساأنها حت�سن 
�الأو�ساع �القت�سادية، على غ��ر�ر �إز�لة �لقيود على �ال�ستثمار 
وحت�س��ن كف��اءة �لقطاع��ات و�إنتاجيته��ا ال �سيم��ا �لكهرب��اء 
�مل��و�رد  ��ستخ��د�م  يف  �ل�سفافي��ة  �إىل  �إ�ساف��ة  و�خلدم��ات، 

و�إع��ادة توزي��ع �ل��روة عل��ى �أُ�س���ص �سليم��ة، وتقوية 
�لعم��ل �ملوؤ�س�سي للدول��ة ونبذ �لتحكمات 

�لطائفي��ة، و�سياغ��ة �سيا�سة 
ي��ة  د قت�سا �

وطنية فعالة.
و�أ�سار �حلافظ يف كلمته �إىل �أن �خلطة �جلديدة تهدف بو�سوح 
�إىل تنمي��ة �قت�سادي��ة فعال��ة، الفت��ًا �لنظ��ر �إىل �أن �خللفي��ة 
�القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة للب��اد ج��رى تناوله��ا وعر�سها 

ب�سورة جيدة يف �أور�ق بحثية كثرة.
وتاب��ع: »ال توجد روؤية �قت�سادية �أو �سيا�سي��ة �أو �قت�����سادية 
وط����ني��ة ثابت��ة تغط��ي �لع��ر�ق ككل، �إذ باتت خط��ط �لتنمية 
�ملعلن��ة ال تل��زم �لدولة ككل، بل هي موؤ���رش�ت نظرية ال تب�رش 
مبا هو مطلوب يف هذه �ملرحلة على �سعيد �لتنمية �حلقيقية 

وه��دف �ملوؤمتر �الأول خلطة �لتنمي��ة �لوطنية 2018- 2022 
�ل��ذي نظمته وز�رة �لتخطي��ط �لعر�قية �لذي عقد بالتعاون مع 
برنام��ج تنمية �ملناطق �ملحلية �ملنف��ذ من قبل برنامج �الأمم 
�ملتح��دة �الإمنائي، و�ملمول من �الحت��اد �الأوروبي، �ىل و�سع 

خطة طريق منا�سب لتنمية �قت�سادية فعالة 
�إىل ذل��ك، ع��ّد خب��ر �القت�س��اد �ل��دويل عبد�لعزي��ز �سبح��ي 
�خل�س��ري يف ت�رشي��ح ل��ه �أن عن��و�ن �لنج��اح �القت�س��ادي 
يتطل��ب تفعي��ل �الإنت��اج �ل�سناع��ي �ملحلي من خ��ال �عتماد 
�سيا�سة ت�سغيل خطوط �الإنتاج �ملتوقفة، الفتًا �النتباه �إىل �أنه 
يف ظ��ل �الأزم��ة �ملالية ال ميك��ن توريد خط��وط �نتاج جديدة 

توؤمن حاجات �لعر�ق. و�أ�سار �إىل �رشورة ت�سغيل 
�ملعام��ل �ملحلي��ة �ملغلق��ة تدريج��ًا 

يف   50 �إىل  و�س��واًل 
م��ن  �ملئ��ة 

جمموعه��ا، موؤك��د�ً �أن ذلك ي�سه��م يف تغطية ن�سب��ة كبرة من 
حاجة �ل�سوق ملختلف �مل��و�د، ويغني عن �لتوّجه �ىل �الأ�سو�ق 

�لدولية �لتي ت�ستنزف مبالغ كبرة من �لعملة �الأجنبية 
ومبوجب هذه �خلطة، �سيتمك��ن �لعر�ق من ��ستيعاب عدد كبر 
م��ن �الأيدي �لعامل��ة �ملحلية �خلبرة، موؤكد�ً ���رشورة �ل�سماح 
باإدخ��ال �لعمال �ملهرة يف �خت�سا�س��ات خمتلفة لدورها يف 

رفد �خلرب�ت �ملحلية باخلرب�ت �جلديدة �ملتطورة 
يذكر �أن �لعر�ق فيه �آالف �ملعامل �ملتوقفة ب�سبب عدم قدرتها 
عل��ى مناف�س��ة �ملنتج��ات �مل�ست��وردة �لت��ي تدخ��ل �الأ�س��و�ق 

�ملحلية من منافذ كثرة وُتعر�ص باأ�سعار زهيدة.
و�س��دد �خل�س��ري على ���رشورة �إعف��اء �مل�ساري��ع �ملتو�سطة 
و�ل�سغرة من �لر�سوم �ل�رشيبية ملدة ال تقل عن ع�رش �سنو�ت، 
موؤك��د�ً �أن ه��ذ� �لتوجه يفّعل �الإنتاج وي�سّج��ع �لقطاع �خلا�ص 

عل��ى �لدخول بق��وة خلدمة �القت�س��اد �لوطني و�قت�ساد 
�لعائلة من خال توفر فر�ص عمل ل�رشيحة 

و��سعة من �ل�سباب. 
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�أدن��ى  �إىل  �لذه��ب  �أ�سع��ار  هبط��ت 
م�ست��وى يف نحو ثماني��ة �أ�سابيع مع 
تر�ج��ع �لطل��ب على �مل��اذ�ت �الآمنة 
بفع��ل �نح�س��ار �ملخ��اوف �ل�سيا�سية 

بعد �النتخابات �لرئا�سية يف فرن�سا
�لعق��ود  يف  �لذه��ب  و�نخف���ص 
�إىل  0.1 باملئ��ة  �الأمريكي��ة �الآجل��ة 

1226.20 دوالر لاأوقية

يف  �لقيا�سي  نيكي  �مل��وؤ���رش  هبط 
طوكيو  ببور�سة  �لتعامات  نهاية 
�ل�سوق قوة  لاأور�ق �ملالية مع فقد 
�لدفع �لتي �سعدت به الأعلى م�ستوى 
يف 17 �سهر� يوم �الثنن لكنه لقي 
�أقل  ق��رب  �ل��ن  ��ستقر�ر  من  دعما 

م�ستوى يف �سهرين �أمام �لدوالر
لي�سل  �ملئة  يف   0.25 نيكي  وفقد 
19843 نقطة لكنه يظل قريبا  �إىل 
�أعلى  ، وهو  19929.48 نقطة  من 
�الأول  كانون  دي�سمرب  منذ  م�ستوى 
�الثنن  ي��وم  �سجله  �ل��ذي   2015
ع��ق��ب ف���وز �إمي���ان���وي���ل م��اك��رون 
معنويات  وحت�سن  فرن�سا  برئا�سة 

�مل�ستثمرين جتاه �ملخاطرة
ون����زل م���وؤ����رش ت��وب��ك�����ص �الأو����س���ع 
�إىل  �أي�سا  �ملئة  يف   0.25 نطاقا 

1581.77 نقطة.

ب��ورز  �آن���د  �ستاندر  �مل��وؤ���رش  �أغ��ل��ق 
�أن  بعد  م�ستقر�  �الأمركية  لاأ�سهم 
قيا�سيا  م�ستوى  وجيزة  ملدة  �سجل 
حن  يف  �لتعامات  �أثناء  مرتفعا 
بور�سة  يف  �خلوف"  "مقيا�ص  هبط 
يف  م�ستوى  �أدن��ى  �إىل  �سرتيت  وول 
فوز  �أع��ق��اب  يف  عقدين  م��ن  �أك���ر 
ماكرون  �إميانويل  �لو�سطي  �ملر�سح 

يف �نتخابات �لرئا�سة �لفرن�سية
 7.6 �ل�سوق  تقلبات  موؤ�رش  وهبط 
�أدن���ى  وه���و   9.77 �إىل  ب��امل��ئ��ة 
مع   1993 ع��ام  منذ  ل��ه  م�ستوى 
لفوز  باالرتياح  �مل�ستثمرين  �سعور 
ف�سلية  لنتائج  و�أي�����س��ا  م��اك��رون 
قوية لل�رشكات �سدرت يف �الأ�سابيع 

�لقليلة �ملا�سية

 هيكلة المؤسسات العامة "غير المنتجة" تؤمن 3 باليين دوالر للعراق

خصخصة الكهرباء.. معركة "عض األصابع" متواصلة بين الحكومة والمحافظات الرافضة

 قال املتحدث با�سم مكتب رئي�س 
الوزراء �سعد احلديثي يف 

ت�سريج خا�س )  للجورنال  (  : 
اإن موقف احلكومة وا�سح يف 

م�سروع جباية الكهرباء ومن 
ثم هناك �سراكة بني القطاع 
اخلا�س والقطاع احلكومي 

وهذا امل�سروع �سمن �سيا�سة 
اال�سالح احلكومي وهذه 

ال�سراكة لي�ست خارج االطار 
القانوين بل هي مغلفة باطار 

قانوين بحت، الن احد حماور 
الربنامج احلكومي بتغذية 

الطاقة هي ال�سراكة بني القطاع 
اخلا�س واحلكومة ، وقد �سوت 

الربملان على هذه الت�سريع 
واأك�سبه �سفته القانونية 

وال�سرعية التامة .  

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

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
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