
و�أ�صاف �مل�صدر �ن �جلانب �لرتكي قرر �إيقاف 
�لت�صدير �ىل مينائه لق�صايا فنية منها �نتظار 

عودة �لناقالت �مل�صدِّرة �لتي تبيع �لنفط
و�أو�ص��ح م�ص��در مطل��ع �أن خل��اًل فني��ًا ت�صب��ب 
بوق��ف ت�صدي��ر �لنف��ط م��ن حقول كرك��وك �ىل 
مين��اء جيه��ان تركي.وق��ال �مل�ص��در �ن خلال 
وق��ع يف �مل�صف��ى �لرئي�ص��ي حلق��ول كرك��وك،  
�مل��ار م��ن �إقليم كرد�صت��ان �إىل مين��اء جيهان 
�لرتك��ي ، ودعا �خلبري �لنفطي حمزة �جلو�هري 
،وز�رة �لنف��ط �ىل فت��ح �ب��و�ب ��صتثم��ار �لنفط 
�م��ام �ل���ركات �لعاملي��ة ،موؤك��د� �ن �لع��ر�ق 
يخ���ر 3 مالي��ن دوالر يومي��ا نتيج��ة ح��رق 

�لغاز �مل�صاحب  يف �لهو�ء 
 : �صحف��ي  ت�ري��ح  يف  �جلو�ه��ري  و�و�ص��ح 
�ن ح��رق �لغ��از �ل��ذي يلج��اأ ل��ه �لع��ر�ق يكلف 
3 مالي��ن دوالر يومي��ا، وه��و مبل��غ غري قليل 
وي��رتك �ثر� �صلبي��ا كبري� ، باال�صاف��ة �ىل دفع 
مبال��غ عالية �ىل �ي��ر�ن ال�صتري�د �لغاز ، عازيا 
جل��وء �لع��ر�ق �ىل ح��رق �لغ��از �ىل ع��دم تو�فر 
من�ص��اآت ال�صتثماره و�صعوب��ة ��صتغالله ب�صبب 
وج��ود �صو�ئ��ب كربيتي��د �لهيدورج��ن و�مل��اء 
�لت��ي ت�صبب ت��اآكل �ملن�ص��اآت �ل�صناعي��ة ما مل 
يت��م ��صتخال�صه��ا ، و��صاف �ن �لغ��از يحتاج 
�ىل �نابي��ب وكاب�ص��ات وبن��ى حتتي��ة جلمع��ه 
 ، �ال�صته��الك  مناط��ق  �ىل  ونقل��ه  ومعاجلت��ه 
وه��ذه جميعه��ا غ��ري موج��ود يف �لع��ر�ق ، ما 
يدف��ع �ىل ��صت��ري�ده م��ن �ير�ن و�ك��د : �ن كلف 
�ملن�ص��اآت �ل�صناعي��ة للغ��از عالي��ة ج��د� ، ل��ذ� 
و��صتم��ر  �الن  حت��ى  بحرق��ه  �لع��ر�ق  ��صتم��ر 
با�صت��ري�د �لغ��از من �ي��ر�ن ، لكونه��ا هي �لتي 
تقي��م �ملن�ص��اآت وهي �لتي تق��دم �لغاز �ملعالج 
بالكامل لال�صتخد�م"و��صار �ىل �ن" �ركة غاز 
�لب�رة ��صتثمرت جزء� ب�صيطا من �لغاز ، 500 
ملي��ون مقمق ، على �مل �ن تتو�صع وز�رة �لنفط 
يف من�صاآت ��صتغالل �لغ��از مبينا وجود �لكثري 
م��ن �ل�ركات �لعاملية ترغ��ب با�صتغالل �لغاز 
، لك��ن حت��ى �الن ال  يوجد �تفاق م��ع �ية جهة 
وال يوج��د م�روع و��صح لبناء منظومة حتتية 

للغاز يف �لعر�ق .و�أعلن �لعر�ق يف وقت �صابق 
��صتئن��اف عملي��ات �صخ �لنف��ط �خلام عرب خط 
�نابيب كرد�صتان �إىل ميناء جيهان �لرتكي بعد 
توق��ف د�م نحو خم�صة ��صهر وبطاقة 100�لف 

برميل يوميا
وكان��ت وز�رة �لنف��ط �لعر�قية �أوقف��ت ت�صدير 
�لنف��ط �خل��ام ع��رب خ��ط �نابي��ب كرد�صتان يف 
�ذ�ر/ مار���س �ملا�ص��ي من �حلق��ول �لتي تد�ر 
م��ن قبل �ل��وز�رة يف �ركة نف��ط �ل�صمال وهي 
حق��ول كرك��وك وجمبور وخب��از ب�صبب خالف 

بن �حلكومة �الحتادية وحكومة �القليم
وك�ص��ف م�صدر يف حكومة �أقلي��م كرد�صتان �أن 
توق��ف �نابيب نفط �قليم كرد�صتان �ىل جيهان 
�ل��ذي ��صتم��ر ��صبوع��ن ت�صبب بخ�ص��ارة 200 

مليون دوالر حتى �الآن
ونقلت رويرتز ع��ن �مل�صدر، �إنه �صيتم �النتهاء 
من �إ�صالح خط �أنابيب �لنفط من �صمال �لعر�ق 

�إىل تركيا بنهاية �ال�صبوع 
و�خل��ط �لذي ينقل نحو 600 �ألف برميل يوميا 
من �خلام �إىل ميناء جيهان �لرتكي على �لبحر 
�ملتو�صط من حقول ��قلي��م كرد�صتان وكركوك 

متوقف منذ 17 �صباط 
�ملعل��ن  جيه��ان   – كرك��وك  نف��ط   �نب��وب 

تفج��ريه يف مدين��ة �ورف��ه تع��ود ملكيت��ه �ىل 
�لدولة �لرتكي��ة، وعلى �لرغم م��ن �ال�صاعة عن 
تفج��ري �النبوب د�خل �الر��ص��ي �لرتكية �ال �ن 
حكومته��ا مل توؤكد حت��ى �الن �صحة �خلرب ومل 
يعل��ق �ي م�ص��وؤول ترك��ي نباأ تفج��ري �النبوب.
و�أعلن��ت وز�رة �ل��رو�ت �لطبيعي��ة يف حكومة 
�إقلي��م كرد�صت��ان، �ال�صب��وع �ملا�ص��ي، توق��ف 
ت�صدي��ر �لنف��ط �خل��ام م��ن �الإقلي��م �ىل مين��اء 
جيهان �لرتك��ي ملدة يومن، م��ن جر�ء تفجري 

�النبوب �لناقل �ىل تركيا
وقالت �لوز�رة يف بيان �صحفي : �نه مت توقيف 
ت�صدي��ر نفط �خل��ام  يف وقت �صاب��ق من �لعام 
�ملن���رم ب�صب��ب تفجري �حد �النابي��ب �لناقلة 
للنف��ط �ىل مين��اء جيه��ان يف حمافظ��ة �ورفة 
برتكي��ا، و��صاف �لبيان �ن مثل هذه �لهجمات 
توؤثر �صلبا يف �لعي�س يف �قليم كرد�صتان وكذلك 
ت�صب��ب ب�صعف �مكاني��ة �القليم ل�رف رو�تب 
�لبي�صمرك��ة �لت��ي تقاتل تنظيم د�ع���س و�د�نت 
�ل��وز�رة ب�ص��دة هجمات �ل�رق��ة و�لتخريب يف 
تركي��ا وطالب��ت بال�صيط��رة عليه��ا ملن��ع هذه 

�العمال �ل�صارة بالن�صبة ل�صعب �القليم 
وك�ص��ف م�ص��در تركي، عن توق��ف ت�صدير نفط 
كورد�صت��ان �خلام �ىل �ال�صو�ق �لعاملية، ب�صبب 

تنفي��ذ عملي��ات �رق��ة م��ن �النب��وب �لنفط��ي 
وتثقيب��ه، و��صاف �مل�صدر، �نه مت توقيف �صخ 
نفط كورد�صتان �خلام، �أم�س �لثالثاء 3-22-
2016 �ىل �ال�صو�ق �لعاملية عن طريق �النبوب 
�لنفط��ي كورد�صت��ان – جيه��ان، ب�صبب �عمال 
�رق��ة وتثقي��ب يف منطقة روح��ا بكورد�صتان 
تركي��ا، وح��ذر �خلب��ري �القت�ص��ادي ��صماعي��ل 
ر��ص��ي، من �العتم��اد على �الي��ر�د�ت �لنفطية 
فقط يف ت�صيري �م��ور �لدولة، د�عيًا �ىل توظيف 
�مل��و�رد �لنفطي��ة يف م�صاري��ع �نتاجي��ة تخدم 
�القت�ص��اد �لوطن��ي وتط��وره. وق��ال ر��صي: ال 
ميك��ن �العتماد على �الي��ر�د�ت �ملالية �لعائدة 

من مبيعات �لنفط يف ت�صيري �مور �لدولة
�ملالي��ة النها تعد مو�رد غري ثابتة وتتاأثر باي 
ظ��روف طارئة حت��دث يف �ملنطق��ة كاحلروب 

و�الزمات وغريها. و�أ�صاف: يجب
�لتفك��ري بكيفي��ة توظي��ف �الي��ر�د�ت �ملالي��ة 
�لت��ي ت��رد �ىل �لدول��ة يف م�صاري��ع �نتاجي��ة 
و��صتثماري��ة كب��رية �صو�ء زر�عي��ة �و �صناعية 

تطرح من
خالله��ا منتج��ات �صلعية يف �ال�ص��وق �ملحلية 
وت�ص��در �ملتبق��ي منه��ا �ىل �خل��ارج م��ن �جل 

تنويع �الير�د�ت �ملالية للدولة. ويعتمد
�القت�ص��اد �لوطن��ي �عتم��اد�ً كلي��ًا عل��ى �لنفط 

وبن�صبة �كر من 95 %
بعد توق��ف �لقطاعات �القت�صادي��ة �النتاجية 

كالزر�عية و�ل�صناعية
و�ل�صياحي��ة ب�صب��ب �حلروب وظ��روف �حل�صار 
�لت��ي م��ر به��ا �لع��ر�ق من��ذ ت�صعين��ات �لق��رن 
�قلي��م  نف��ط  ت�صدي��ر  �ن  يذك��ر  �ملا�ص��ي.  
كورد�صت��ان توق��ف يف 17 �صباط 2016، ملدة 
ثالث��ة ��صابيع ب�صبب �لهجمات على �نبوب نفط 
كورد�صت��ان، م��ا �أدى �ىل �حل��اق خ�صائر مالية 

كبرية بحكومة �قليم كورد�صتان
ي�ص��ار �ىل �ن �نبوب نفط كورد�صتان – جيهان، 
يتمل��ك �لق��درة عل��ى ت�صدي��ر �ك��ر م��ن 600 
�ل��ف برميل م��ن �لنفط يومي��ا، وت�صدر حكومة 
�قلي��م كورد�صتان هذه �لكمي��ة من �لنفط يوميا 
م��ن �حلق��ول �ملوج��ودة يف �قلي��م كورد�صتان 

وكركوك.

ح��ددت حمكمة يف بغد�د �أماكن �نت�ص��ار �ملعامل غري �ملرخ�صة، 
موؤكدة �أن �لتالعب بتاري��خ �ل�صالحية وتزوير �لعالمات و�إعادة 
�لتغلي��ف متث��ل مبجمله��ا �أبرز �ص��ور �لغ�س يف �ل�ص��وق �لعر�قية، 
د�عية �ملو�طن��ن �إىل �لتاأكد من �ملعلوم��ات �ملوجود على وعاء 
�الغذية قبل �ر�ئها. وق��ال قا�صي حتقيق �ملحكمة �القت�صادية 
�إي��اد حم�صن �صم��د �إن "�لدول��ة �لعر�قية �صاعفت م��ن �هتمامها 
�أخ��ري�ً مبل��ف �الأغذي��ة لكونه��ا تخ���سّ حي��اة �ملو�ط��ن ومت���س 
�صحت��ه و�صالمته �جل�صدية �إ�صافة �إىل كون ف�صاد �الأغذية جرمية 
ذ�ت م�صا���س باقت�ص��اد �لدول��ة وب��د�أت بت�ريع قو�ن��ن حلماية  
�مل�صتهل��ك و�ل�صحة �لعام��ة". ومن هذه �لقو�ن��ن و�لكالم ل�صمد 
"قان��ون حماي��ة �مل�صتهلك �لذي عّد جرمي��ة �ملتاجرة باالأغذية 

�لفا�صدة جنحة وفق �ملادة �لعا�رة منه".
ورد  �العل��ى  �لق�ص��اء  ملجل���س  تقري��ر  يف  �صم��د  و�أو�ص��ح 
ل�)�جلورن��ال(، �أن "�مل���ّرع �لعر�ق��ي عّد �لتعام��ل باالأغذية غري 
�ل�صاحلة لال�صتخد�م �لب�ري جرمية �قت�صادية؛ الأنها توؤثر �صلبًا 
يف �القت�صاد �لوطني وتف�صي �إىل زيادة �ل�صغط على �ملوؤ�ص�صات 
�ل�صحي��ة و�لرقابي��ة وزي��ادة �إنفاقها وتدخل يف ب��اب �ملناف�صة 
غ��ري �لقانونية وغ��ري �مل�روع��ة". وعلى �لرغم م��ن �لت�ريعات 
�ملوج��ودة حلماية �ملو�طن و�حلد من �جلر�ئ��م �القت�صادية، لكن 
�صم��د �ص��كا يف �لوقت ذ�ته من وجود ما �صم��اه "ترهال ت�ريعيًا 

يف �لتعامل مع ملفات �الأغذية �صببه عدم وجود قانون موحد".
ولف��ت قا�صي �لتحقيق �النتباه �إىل "وجود عدة ت�ريعات تخ�س 
�ملو�صوع منها قان��ون حماية �مل�صتهلك وقانون �ل�صحة �لعامة 
وقان��ون حماي��ة �ملنت��ج �ملحل��ي ف�ص��اًل ع��ن قان��ون �لعالمات 
�لتجارية وجمموعة ن�صو�س متفرقة وردت يف قانون �لعقوبات 
�لعر�ق��ي وقو�نن �أخرى"، د�عي��ًا �إىل "توحيدها مبدونة قانونية 
خا�صة بحماي��ة �مل�صتهلك ومنع �لغ�س �ل�صناعي و�لتجاري لكي 

يتم �لتعاطي معها بايجابية �أكر".
وعرج �صمد على �لعقوبات م�صري� �ىل �أن "بع�صها �أ�صبح بحاجة 
�إىل �ع��ادة �لنظ��ر بالتز�من مع �زدياد ظاه��رة �لغ�س �ل�صناعي".

و�أ�ص��ار �إىل "���روط �وجبه��ا �لقان��ون عل��ى 
كل  م�صت��وردي وم�صنفي 

وبائع��ي �لب�صائ��ع"، موؤك��د� "وجوب تو�فره��ا يف كل �صعلة لكي 
تع��د �صاحلة لال�صته��الك �لب�ري". ومن هذه �ل���روط -و�لقول 
ل�صم��د- "معلومات عن مكون��ات �لب�صاعة و�مل��و�د �لد�خلة يف 
تركيبها وتاريخ �صنعها وتاريخ �نتهاء �صالحيتها وبلد �ملن�صاأ، 
و�لعالمة �لتجارية �لتي حتملها �ل�صلعة و�لتي يجب ت�صجيلها يف 
د�ئ��رة م�صجل �لعالم��ات �لتجارية". وحتدث ع��ن "وجود جهات 
�ريك��ة يف �لعمل �لرقابي باالإ�صافة �إىل �لق�صاء ت�صهم يف ر�صد 
�خلروق��ات و�الأفعال �جلرمي��ة ممثلة بجهاز �لتقيي���س و�ل�صيطرة 
�لنوعي��ة وم�صجل �لعالم��ات وفرق وز�رة �ل�صح��ة باالإ�صافة �ىل 

فرق �ملفارز �ملرتبطة باملحكمة ومفارز وز�رة �لد�خلية".
و�نتق��د قا�ص��ي حتقيق �جلرمي��ة �القت�صادية �إج��ر�ء�ت �حل�صول 
على �إج��ازة �إن�صاء معمل وعّدها "قا�صية وت�صتغرق وقتا طويال"، 
م�صيف��ًا �أن "�الإج��ر�ء�ت �لروتيني��ة �لت��ي ت�صتغ��رق �صنو�ت جترب 
�الأ�صخا���س عل��ى �لعم��ل م��ن دون رخ�ص��ة ومن ثم يت��م ت�صنيع 
�أغذي��ة منافي��ة لل�روط". ويلحظ �صمد ع��دم "وجود �آلية حمددة 
ت�صم��ن عدم دخ��ول ب�صائع غري مقّلدة �إىل �لع��ر�ق"، مو�صحًا �ن 
"�ملحكم��ة �صجلت دعاوى عديدة رفعها وكالء ملاركات غذ�ئية 

معروفة بحق مقلدين لهم �صو�ء د�خل �لبالد �أو خارجها".
وم��ن ه��ذه �لق�صاي��ا، يعل��ق قائ��اًل �أن "�ملحكم��ة �صجل��ت قريبًا 
�صك��وى وكي��ل ح���ري الإح��دى ���ركات �حللي��ب �ملعروفة يف 
�لع��ر�ق �صد �صخ���س �آخر قلد منتج��ه، وكذلك �ص��كاوى تقدم بها 
وكيل ح���ري لعالمة معروف��ة يف ت�صنيع حدي��د ت�صليح �لبناء 
�ص��د �أ�صخا�س قام��و� بتقليد منتجه وعالمت��ه �لتجارية ما �أ�صاء 
�إىل �ملنت��ج �الأ�صل��ي". وذكر �صمد �أن "�إج��ر�ء�ت ق�صائية �ُتخذت 
بطت كميات من �حلليب �ملقّلد يف منطقة  ومنها ت�صكيل مفرزة �صَ
جتاري��ة ببغ��د�د يق��وم �أ�صحابها باالتف��اق مع ���ركاء لهم يف 
حمافظ��ة �ص��الح �لدي��ن بو�صع �مل��و�د �ملقل��دة يف �أكيا�س كتلك 

�لتي تعود �إىل �ملاركة �لعاملية".
ويح��دد �صمد طرقًا خمتلفة للغ���س يف �الأغذية، منها 

"�لتالعب بتاريخ �إنتاج �لب�صائع 
لبيعه��ا خارج 

م��دة �صالحيتها". وق��ال �إن "�لع��ام �ملا�صي �صه��د �لقب�س على 
ع�صاب��ة تتاج��ر باأطنان كب��رية من �ل�ص��اي منته��ي �ل�صالحية، 
حي��ث يقوم �فرد�ها بتعبئته يف �أكيا�س �خرى عليها مو�عيد تدل 
عل��ى �أنها ماز�ل��ت نافذة". ويقرتح قا�ص��ي �جلرمية �القت�صادية 
�أن "يك��ون �حلل لظاهرة �لتالعب ب�صالحية �ال�صتهالك من خالل 
ن���ر فرق رقاب��ة �صحية وكمركي��ة يف جميع �ملناف��ذ �حلدودية 
ل�صم��ان فح�س �لب�صائع قب��ل دخولها �إىل �ال�ص��و�ق". و��صتطرد 
�أن "ه��ذه �لفرق مهمتها �ي�صًا �صمان ت�صجيل �لعالمات �لتجارية 
�لو�ف��دة �إىل �لع��ر�ق يف بلدنها مبوجب �لقانون لكي ال ن�صطر �إىل 
مكافحته��ا يف �ال�ص��و�ق �ملحلية". و�ص��دد �صمد عل��ى �أن "�لعمل 
�لتحقيقي يوؤكد �أن �لغ�س �لغذ�ئي ما ز�ل م�صتمر�ً ويف معامل غري 
مرخ�صة على �ط��ر�ف �لعا�صمة ال�صيما يف مناطق جرف �لند�ف 
�أو عوري��ج و جميلة �ل�صناعية، �إ�صاف��ة �إىل علوة �لر�صيد ومنطقة 
ب��وب �ل�ص��ام". من جانبها ذك��رت نائبة �ملدعي �لع��ام للمحكمة 
�صن��اء عب��د �للطيف �ن "قان��ون حماية �مل�صتهلك �ل��زم �مل�صتورد 
و�ملعل��ن �ن يتاأك��د م��ن بيان��ات �لب�صاع��ة �بت��د�ء م��ن تاري��خ 
�ل�صالحي��ة و�نتهاء ببلد �ملن�صاأ وي�صرتط كتابتها باللغة �لعربية، 
وبغري ذلك يعد خمالفا للقانون". ولفتت عبد �للطيف يف ت�ريح 
�لنظر �ىل �أن "بع�س �الجر�ء�ت �لروتينية يف �ملنافذ �لكمركية قد 
ت��وؤدي �إىل تل��ف �لب�صائع، ومن ثم نكون �أم��ام ب�صاعة م�صتوفية 
لل���روط لكنها ُتلفت عن��د و�صولها �إىل �لب��الد ب�صبب بقائها يف 

�حلدود مدة طويلة خارج �ل�صياقات �لعامة للخزن".
وم�صت �إىل �أن "�لعديد من �ملو�د �لغذ�ئية �ريعة �لتلف وبقاوؤها 
يف �لكم��ارك مدة طويل��ة يوؤثر يف جودته��ا"، مطالبة ب� "ت�ريع 

��صتكمال �الإج��ر�ء�ت �خلا�صة باإدخال تلك �لب�صائع للحفاظ 
على �صالمتها".
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مقاب��ل  �ال�صرتلين��ي  �جلني��ه  �رتف��ع 
�ل��دوالر و�لي��ورو ليبتع��د ع��ن �أدن��ى 
قب��ل  �أ�صابي��ع  ثالث��ة  يف  م�صت��وى 
�أ�صبوع مزدحم بالبيانات �ملتوقع �أن 
تظه��ر �صغطا �أكرب عل��ى �مل�صتهلكن 

�لربيطانين
ودفعت هذه �لزياد�ت �ال�صرتليني �إىل 
م�صت��وى 1.2400 دوالر و1.1720 
ي��ورو وتاأتي على �لرغم من موؤ�ر�ت 
�لربيطاني��ن  �مل�صتهلك��ن  �أن  عل��ى 

�أ�صبحو� �أكر حذر� ب�صاأن �إنفاقهم
و�أظه��رت بيان��ات م��ن �رك��ة في��ز� 
�الإنف��اق  �أن  �الئتم��ان  لبطاق��ات 
يف  �صه��ري  �أ�صا���س  عل��ى  �نخف���س 
مار���س �آذ�ر و�صج��ل �أ�صع��ف مع��دل 
ف�صل��ي منذ ع��ام 2013 بع��د نهاية 

قوية يف 2016

قال��ت وز�رة �ل�صياح��ة �ل�صود�ني��ة �إن 
ع��دد �ل�صياح يف �لبالد �رتفع �إىل �أكر 
م��ن ملي��ون، خ��الل �ل�صن��و�ت �لثالث 
�ملا�صي��ة، بينم��ا �رتفع��ت �إير�د�ته��ا 
�إىل 2.7 ملي��ار دوالر. و�أو�ص��ح وكيل 
وز�رة �ل�صياح��ة �ل�صود�ني��ة جر�ه��ام 
عب��د �لباق��ي �أن ع��دد �ل�صي��اح �لذين 
ز�رو� �ل�ص��ود�ن يف 2014 بلغ )683 
�ألف��ا(، �صائ��ح يف ح��ن بل��غ عدده��م 

يف2015 )741 �ألفا(.

فوق  �رتفاعه  �خلام  �لنفط  و��صل    
55 دوالر� للربميل مدعوما باإغالق 
وت�صاعد  ليبيا  حقول  الأك��رب  جديد 
�لهجوم  بعد  �صوريا  ب�صبب  �لتوتر 

�ل�صاروخي �الأمريكي
حقل  �إن  ليبي  نفطي  م�صدر  وق��ال 
�أن  بعد  �الأح��د  ي��وم  �أغلق  �ل�����ر�رة 
يربطه  �أنابيب  خط  جمموعة  عطلت 
�لعمل  وكان  �لنفطي.  �لز�وية  مبرفاأ 
�أبريل  �أو�ئل  قد ��صتوؤنف باحلقل يف 
�أ�صبوعا. د�م  ت��وق��ف  بعد  ني�صان 
وقال كار�صنت فريت�س من كومرت�س 
بنك"ال يز�ل توقف �الإنتاج �ملفاجئ 
و�مل��ت��ك��رر م�����ص��در دع���م )الأ���ص��ع��ار 

�لنفط(

المحكمة االقتصادية: 

مصانع غير مرخصة في أطراف العاصمة تحترف الغش الغذائي

 توقف ثم استئناف فتصدير ..

أنابيب نقل النفط إلى جيهان التركي.. مستهدفة لشل حركة الذهب األسود

�أفاد م�شدر يف �شركة نفط 
�ل�شمال �أن ت�شدير �لنفط 

�خلام من كركوك �ىل تركيا 
قد توقف.

و��شاف  �مل�شدر �نه 
منذ �الحد �ملا�شي توقف 
ت�شدير �لنفط من جميع 

�حلقول �لنفطية يف كركوك 
عرب �النابيب �لناقلة �ىل 

ميناء جيهان �لرتكي . 

بغداد- خاص

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

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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