
و�أ�صاف��ت �ل�صحيفة، �أنه "ال نية كويتية للتنازل 
ع��ن ج��زء م��ن تل��ك �مل�صتحق��ات �لبالغ��ة 4.6 
مليار�ت دوالر". و��صارت �إىل �أن "رئي�س �لوزر�ء 
حيدر �لعبادي كان ق��د �رصح �ال�صبوع �ملا�صى 
ب��اأن �لعر�ق ح�صم م��ع �الأمم �ملتحدة ملف �لنفط 
يع��وق خروج��ه  م��ا  يتب��ق  ومل  �لغ��ذ�ء  مقاب��ل 
من حت��ت طائل��ة �لبن��د �ل�صاب��ع �إال �لتعوي�صات 
�لكويتي��ة".   و�أعل��ن �ل�صفري �لكويت��ي يف �لعر�ق 
غ�ص��ان �ل��زو�وي يف وق��ت �صابق مو�فق��ة بالده 
عل��ى تاأجي��ل موعد �ص��د�د �لدي��ون �لعر�قية ملدة 
ع��ام.. موؤكد�ً خالل �جتماع��ه يف بغد�د مع وزير 
�ملالي��ة �ل�صابق هو�صيار زيب��اري �صدور توجيه 
م��ايل باملو�فق��ة على تاأجي��ل مدة �ص��د�د ديون 
�لع��ر�ق مل��دة ع��ام و�ح��د ينته��ي يف �الول م��ن 
يناي��ر ع��ام 2018.  و�أ�صار �ل��زو�وي �إىل �أّن هذ� 
�لتوجي��ه �صدر �نطالق��ا من �لعالق��ات �الخوية 
�لكوي��ت  وم�صوؤولي��ات  �لبلدي��ن  ب��ن  �لر��صخ��ة 
�صم��ن �لتحال��ف �ل��دويل �له��ادف �إىل م�صاع��دة 
�لع��ر�ق لتج��اوز �ملرحل��ة �حلرجة �لت��ي مير بها 
يف مو�جهة �الرهاب �لد�ع�صي و�نخفا�س ��صعار 
�لنف��ط �لعاملي��ة عل��ى �ن ال مي���ّس ذل��ك باحكام 
قر�ر�ت جمل�س �الم��ن ذ�ت �ل�صلة بح�صب ما نقل 
عن��ه بيان �صح��ايف للمالية �لعر�قي��ة. و�أ�صاف 
�أّن زيب��اري بحث م��ع �لزو�وي زيارت��ه �ملثمرة 
�إىل دول��ة �لكوي��ت �أخ��ري�ً ولق��اء �أم��ري �لكوي��ت 
�صباح �الأحمد �جلابر �ل�صباح وبقية �مل�صوؤولن 
وتفهمهم �لو�صع �حلايل للعر�ق ووقوف �لكويت 
حكوم��ة و�صعب��ًا معه يف جت��اوز �زمت��ه �ملالية 
و�القت�صادية ف�صاًل عن حربه ملكافحة �الإرهاب 
و�لق�ص��اء عليه. وكان زيب��اري دعا خالل زيارة 
�إىل  �حل��ايل  �ل�صه��ر  م��ن   22 يف  �لكوي��ت  �إىل 
تاأجيل تعوي�ص��ات �حلرب ب�صبب ��صتمر�ر �الأزمة 
�القت�صادية و�ملالية �خلانقة وحاجة �لعر�ق �إىل 
ه��ذ� �لتاأجيل ب�صبب دخول��ه يف �تفاق �ال�صتعد�د 
�الئتم��اين م��ع �صن��دوق �لنقد �ل��دويل و�لهادف 
�إىل حتقي��ق �الإ�صالح �مل��ايل و�القت�صادي و�صد 
و�صل��م  �لعام��ة.  �ملو�زن��ة  يف  �ملالي��ة  �لفج��وة 
�لوزي��ر يف �لكويت �المري �ل�صي��خ �صباح �الحمد 

�جلاب��ر �ل�صب��اح �مري دول��ة �لكوي��ت ر�صالة من 
رئي���س �ل��وزر�ء �لعر�ق��ي حي��در �لعب��ادي حول 
ع��دد م��ن �لق�صاي��ا �لثنائي��ة �مل�صرتك��ة. وجرى 
خ��الل �الجتم��اع بح��ث و��صتعر����س �لعالقات 
�لعر�قية - �لكويتية و�نت�صار�ت �لقو�ت �الأمنية 
�صد د�ع���س وتاأكي��د �أهمية تفعيل عم��ل �للجان 
بتنفي��ذ  للم�ص��ي  �مل�صرتك��ة  و�لفني��ة  �لوز�ري��ة 

�التفاقات و�لتفاهمات �ملربمة بن �لبلدين.
و�أكد زيباري �لت��ز�م �حلكومة بجميع �التفاقات 
�لثنائي��ة ب��ن �لبلدي��ن و�ث��ار م�صاأل��ة تاأجي��ل 
دف��ع تعوي�صات �حل��رب ب�صبب ��صتم��ر�ر �الأزمة 
�القت�صادية و�ملالية �خلانقة وحاجة �لعر�ق �إىل 
ه��ذ� �لتاأجيل ب�صبب دخول��ه يف �تفاق �ال�صتعد�د 
�الئتم��اين م��ع �صن��دوق �لنقد �ل��دويل و�لهادف 
�إىل حتقي��ق �الإ�صالح �مل��ايل و�القت�صادي و�صد 
�لفج��وة �ملالي��ة يف �ملو�زن��ة �لعام��ة.  وكان��ت 
�لق��و�ت �لعر�قية �أ�صعلت �لن��ار يف �أكرث من 700 
بئر نفط كويتية �أثناء �ن�صحابها من �لكويت �إبان 
عملي��ة عا�صفة �ل�صحر�ء �لت��ي قادتها �لواليات 
�ملتح��دة لتحرير �لكوي��ت يف يناير عام 1991.  

ونتيجة لذلك تقدر قيم �لتعوي�صات �لتي يدفعها 
�لعر�ق للكويت بنح��و 177.6 مليار دوالر وهي 
�لتعوي�ص��ات �لناجم��ة ع��ن �الجتي��اح �لعر�ق��ي 
للكوي��ت يف �غ�صط���س ع��ام 1990 و�أقرت �المم 
�ملتحدة 37.2 مليار دوالر ت�صلمت �لكويت منها 
9.3 ملي��ار دوالر.  وعرب �أمري دول��ة �لكويت عن 
تفهم��ه لو�ق��ع وظ��روف �لع��ر�ق �لر�هن��ة ووجه 
بالتع��اون مع �لع��ر�ق وجناح �صعب��ه يف هزمية 
�الره��اب بح�ص��ب م��ا نقل عن��ه بي��ان �صحايف 
ل��وز�رة �ملالي��ة �لعر�قية م��ن دون �الإ�ص��ارة �إىل 
موق��ف �لكوي��ت م��ن طل��ب تاأجي��ل �لتعوي�صات 
حي��ث �ن �الم��ر يتطل��ب مو�فق��ة جمل���س �الم��ة 
�لكويت��ي على ذلك. وكان زيب��اري قد و�صل �إىل 
�لكوي��ت حيث �ج��رى مباحثات فني��ة مع نظريه 
�لكويت��ي �ن�س �ل�صال��ح ومع وزي��ر �لنفط وكالة 
ونائ��ب رئي�س �لوزر�ء وجمي��ع �أركان وم�صوؤويل 
وز�رة �ملالي��ة �لكويتي��ة. وكان رئي���س جمل���س 
�د�رة �لهيئة �لكويتية �لعامة لتقدير �لتعوي�صات 
عن خ�صائر �الحتالل �لعر�قي خالد �حمد �مل�صف 
�عل��ن يف �كتوب��ر �ملا�صي مو�فق��ة دولة �لكويت 

على �لطلب �لعر�ق��ي بتاأجيل �ملبلغ �ملتبقي من 
�لتعوي�ص��ات �لبالغ 6ر4 ملي��ار دوالر �إىل يناير 
2017. و�أو�صح �أّن "�لنائب �الول لرئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء ووزي��ر خارجية �لكوي��ت �ل�صيخ �صباح 
�خلال��د �حلم��د �ل�صباح تلق��ى ر�صال��ة يف �لثاين 
م��ن يولي��و �ملا�صي من نظ��ريه �لعر�قي �بر�هيم 
�جلعف��ري تطل��ب تاأجيل دف��ع �ملبال��غ �ملتبقية 
�صنة �إ�صافية وحتى ع��ام 2017. ولفت �مل�صف 
�لنظر �إىل �أّن "�لطلب �لعر�قي قد حظي بتاأييد من 
�حلكوم��ة �لكويتي��ة ت�صامنًا م��ع حكومة و�صعب 
�لع��ر�ق وذلك من دون �مل�صا���س بقر�ر�ت جمل�س 
�الم��ن". وقال �إن ه��ذ� �لتاأجيل ه��و �لثاين �لذي 
تو�فق عليه �لكويت بعد �ن و�فقت يف يونيو عام 
2015 عل��ى �لتما�س عر�ق��ي �أويل لتاأجيل �صد�د 
�ملبال��غ �ملتبقية �إىل عام 2016. و�أكد "��صتعد�د 
دول��ة �لكويت لتقدمي �مل�صاع��دة �إىل �لعر�ق حتت 
رعاي��ة جلن��ة �المم �ملتح��دة للتعوي�صات يف ما 
يتعل��ق باملطالب��ات �م��ام �ملحاك��م �لعر�قي��ة" 
موؤكد� "رغب��ة �لكويت يف معاجلة هذ� �ملو�صوع 

وغلقه ب�صكل نهائي".

�ك��دت ��صرت�ليا ، عزمها �ال�صهام يف دعم جهود �حلكومة �لعر�قية يف 
�إعادة �عمار �ملناطق �ملحررة من ع�صابات د�ع�س �الرهابية.

وذكر بي��ان المانة جمل�س �لوزر�ء تلقت "�جلورنال" ن�صخة منه ، "�إن 
�الأم��ن �لعام ملجل�س �لوزر�ء مه��دي �لعالق �لتقى يف مكتبه �لر�صمي 
�ليوم )�الأح��د(، �ل�صفري �الأ�صرت�يل كر�صتوف��ر النكمان لبحث جملة من 
�لق�صاي��ا �خلا�ص��ة باملوؤمت��ر �ل��دويل �خلا���س باإعادة �عم��ار �ملدن 
�ملح��ررة �ملقرر عقده يف �لكويت قريب��ًا". و�أ�صاف �لبيان، �أن �لعالق 
�أو�ص��ح خ��الل �للقاء "�أن �حلكوم��ة �لعر�قية ت��رى �أن �صبل جناح هذه 
�خلط��وة �لت��ي متهد لها �حلكومة �لعر�قية، من خ��الل زيار�ت متكررة 
ق��ام به��ا �الأم��ن �لع��ام بنف�ص��ه �ىل كثري من ه��ذه �ملناط��ق ب�صفته 
رئي���س خلي��ة �إد�رة �الزم��ات �ملدني��ة، تكم��ن يف توف��ري �ملتطلب��ات 
و�ملر�ك��ز  �ل���رصب،  ومي��اه  �لكهرب��اء،  مث��ل  للمو�طن��ن  �الأ�صا�صي��ة 
�ل�صحية، و�ملد�ر�س لت�صجيعهم على �لعودة �ىل ديارهم باأ�رصع وقت، 
خ�صو�صًا م��ع �قرت�ب بدء �لدو�م �لر�صم��ي يف �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية". 
ب��دوره �كد �ل�صف��ري �الأ�صرت�يل "عزم حكومته �ال�صه��ام يف دعم جهود 
�حلكوم��ة �لعر�قي��ة، يف �إع��ادة �ال�صتقر�ر و�العم��ار يف �ملناطق �لتي 
�صه��دت عمليات ع�صكري��ة "، م�ص��ري�ً �ىل "رغبة �ل���رصكات �الأ�صرت�لية 
بامل�صارك��ة يف عملي��ات �إع��ادة �العم��ار وتوفري �خلدم��ات �ل�صحية 
للمناط��ق �ملح��ررة". و�أكدت جلن��ة �ال�صتثم��ار و�القت�ص��اد �لنيابية، 
يف وق��ت �صابق حاجة �لع��ر�ق �إىل نحو 30 مليار دوالر الإعادة �إعمار 
�ملناط��ق �ملح��ررة م��ن تنظي��م د�ع���س. وقال��ت ع�صو �للجن��ة جنيبة 
جني��ب �إن �لع��ر�ق بحاج��ة �إىل نح��و 30 ملي��ار دوالر الإع��ادة �إعمار 
�ملناط��ق �ملحررة من تنظيم د�ع���س"، مبينة �أن "�لتنظيم تعّمد تدمري 
�لبنى �لتحتي��ة و�مل�صاريع �ال�صتثماري��ة يف �ملحافظات �لتي �حتلها 
الإحد�ث �كرب قدر من �خل�صائر �ملادية". و�أ�صافت �أنه "�صيتم عقد عدة 
موؤمتر�ت للدول �ملانحة جلمع �أمو�ل لل�رصوع يف �إعمار �لبنى �لتحتية 
وتطوي��ر �قت�صاد �ملحافظات". من جانبها، قدمت وز�رة �لعدل �صمن 
مل��ف حقوق �الإن�صان، ��صتعر��صًا �صاماًل ملجمل عملها خالل �ل�صنو�ت 
�ملا�صي��ة يف �ل�صق��ن �خلارج��ي و�لد�خل��ي، �ملت�صم��ن �التفاقي��ات 
و�ملعاه��د�ت �لدولي��ة �لتي مثلت �لع��ر�ق فيها وز�رة حق��وق �الإن�صان 

قبل �إلغائها ودجمها بوز�رة �لعدل، ودورها حمليا يف جمال 
حق��وق �الإن�صان بو�صف��ه تطبيقًا ملقرر�ت 

و�لتز�مات �لعر�ق �أمام 

�ملجتم��ع �ل��دويل. وق��ال وكي��ل وز�رة �لع��دل ح�ص��ن �لزه��ريي، �ن 
"�ل��وز�رة ب�ص��دد �الإع��د�د مل�صاري��ع حكومية ملرحلة م��ا بعد حترير 
�لب��الد م��ن وجود ع�صاب��ات د�ع�س م��ن �صاأنها �ن ت�صاه��م يف �إعادة 
تاأهيل �الأطفال ممن عم��ل �الإرهاب على غ�صل �أدمغتهم باأفكار �صلبية 
و�إع��ادة دجمهم باملجتم��ع"، مبينا �ن "هذ� �جلان��ب �صيتم بالتعاون 
مع �ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�ص�ص��ات �لرتبوية و�لتعليمي��ة ومب�صاركة منظمات 
دولي��ة معني��ة بالطفول��ة ك�)�ليوني�صي��ف(". و��ص��اف �لزه��ريي "لقد 
عكف��ت وز�رة حقوق �الإن�صان )�مللغاة( خ��الل �ل�صنو�ت �ملا�صية على 
توقي��ع معاه��د�ت و�تفاقي��ات دولية متعلق��ة بحق��وق �الإن�صان تكون 
�صمان��ة لتح�ص��ن �صج��ل �لع��ر�ق بع��د �لع��ام 2003 �أم��ام �ملجتم��ع 
�ل��دويل نتيجة �صيا�صة �لنظام �ملب��اد �لدكتاتورية و��صطهاده لل�صعب 
وجت��اوزه مو�ثيق ح�صن �جلو�ر". وتابع �لزه��ريي "تويل وز�رة �لعدل 
مل��ف وز�رة حقوق �الإن�ص��ان )�مللغاة( و�لذي حتقق م��ن خالله �أخري�ً 
وبالتعاون مع بعث��ة �الأمم �ملتحدة مل�صاعدة �لعر�ق )يونامي( تنظيم 
ور�ص��ة عمل خا�صة ب��اآر�ء �جلهات �ملعنية مبلف حق��وق �الإن�صان يف 
عملي��ة �إعد�د �لتقرير �ل��دوري �ل�صامل - �جلول��ة �لثالثة لعام 2019، 
و�ل��ذي �صيعر�س �أمام جمل�س حق��وق �الإن�صان يف جنيف و�إعد�د خطة 
وطني��ة لتنفي��ذ تو�صيات �جلول��ة �لثانية لع��ام 2014".  و�أعلن وزير 
�لتخطيط �صلمان �جلميلي، و�صع خطة الإعادة �إعمار �ملناطق �ملحررة 
من �صيطرة تنظيم "د�ع�س"، متتد ل�10 �صنو�ت مقبلة، بكلفة تبلغ نحو 
100 ملي��ار دوالر. وقال �جلميلي، على هام�س لقائه �ملدير �الإقليمي 
للبن��ك �ل��دويل يف �ل���رصق �الأو�ص��ط، �صاروج كوم��ار جه��ا، �إن "خطة 
�إع��ادة �ال�صتقر�ر و�الإعمار للمناطق �ملحررة �صتكون يف �إطار خطتن 
تنمويت��ن، �الأوىل متتد ما ب��ن �الأع��و�م 2018-2022 و�لثانية ما 
ب��ن �الأع��و�م 2023-2028". و�أ�ص��اف، بح�ص��ب بيان لل��وز�رة، �أن 
"�حلكومة ت�صعى لتوفري �ملبلغ من خالل �ملنح و�لقرو�س �لدولية، وما 
يتم تخ�صي�صه من �ملو�زن��ة �لعامة للدولة على مدى �صنو�ت �خلطة". 
ويت��وىل "�صندوق متوي��ل �ال�صتقر�ر �لف��وري" �لتابع ل��الأمم �ملتحدة 

)�أُ�ص���س يف ع��ام 2015(، تنفيذ م�صاري��ع فورية يف �ملناطق 
�ملحررة م��ن قب�صة "د�ع���س". وتعر�صت 

يف  �لتحتي��ة  �لبن��ى 

�ملحافظات، �لتي خ�صعت �أو ال تز�ل تخ�صع �أجز�ء منها حتت �صيطرة 
�لتنظي��م، �إىل خ�صائ��ر كب��رية. و�أعلن �صن��دوق �إعادة �إعم��ار �ملناطق 
�ملت�رصرة من �لعمليات �الإرهابية يف �لعر�ق، �ن �لبنك �لدويل يدر�س 
تو�صيع ن�صاطاته ل�صمول مناطق حمررة من تنظيم )د�ع�س( �الرهابي 
�خري�ً بعملية �الإعمار. وقال رئي�س �ل�صندوق على هام�س لقائه �ملدير 
�الإقليم��ي يف �لبنك �لدويل فريد بلحاج يف ب��ريوت، �إن "�لبنك �لدويل 
ج��اد مب�صاعدة �لعر�ق و�مل�صاركة �حلقيقي��ة يف �إعادة �إعمار �ملناطق 
�لت��ي دمره��ا تنظيم )د�ع���س( �الإرهاب��ي". كم��ا ناق�س"�للقاء موقف 
تنفي��ذ قر���س �لبنك �ل��دويل وتفا�صي��ل �مل�صاري��ع و�إمكاني��ة تو�صيع 
مبل��غ ون�ص��اط �لقر�س لي�صم��ل مناطق مت حتريرها �أخ��ري�ً، ف�صال عن 
�التف��اق عل��ى ��صتم��ر�ر �لتع��اون لتلبي��ة �حتياجات ه��ذه �ملناطق"، 
و��ص��اف �ن "�لبن��ك �ل��دويل �قر���س �ل�صن��دوق 350 ملي��ون دوالر، 
خ�ص�ص��ت لعملي��ات �إعم��ار طارئ��ة للمناط��ق �ملت���رصرة"، . علما �أن 
"فريقًا من �صندوق �إعادة �الإعمار مع فرق �لوز�ر�ت �ملعنية بتنفيذ 
م�صاري��ع �لقر�س وكامل فريق �لبنك �ل��دويل ناق�صو� يف �جتماع عقد 
يف �آي��ار �ملا�صي، توقيتات تنفيذ هذه �مل�صاريع �صمن خارطة �إعمار 
�ملناط��ق �ملت�رصرة من �لعملي��ات �الإرهابية، يذك��ر �ن جمل�س �أمناء 
�صن��دوق �إعمار �ملحافظ��ات �ملت�رصرة عق��د، يف )26 متوز 2015(، 
�جتماع��ه �الأول لر�ص��م �صيا�ص��ة �ل�صن��دوق، و�أ�ص��ار �إىل �أن��ه �صيعق��د 
�جتماع��ًا �صهري��ًا مب�صاركة وكالء �لوز�ر�ت �ملعني��ة وروؤ�صاء جمال�س 
�ملحافظ��ات �ملت���رصرة وحمافظيه��ا، ويف ح��ن �أكد رئي���س جمل�س 
حمافظة بغد�د �أن �ل�صندوق �أعد خطة عمل الإعمار �ملناطق �ملت�رصرة 
ب�ص��كل ح�صاري، ك�صف عن عزم �ل�صندوق عقد موؤمتر يف كورد�صتان. 
وكان �لبن��ك �لدويل �أقّر يف )9 مت��وز 2015(، م�رصوعًا جديد�ً للعر�ق 

يرم��ي �ىل �إعادة �إعمار وتاأهي��ل �لبنية �لتحتية �لتي دمرها 
�ل�رص�ع يف �لبالد، 
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دون  م��ن  �لذه��ب  �أ�صع��ار  ��صتق��رت 
تغ��ري يذك��ر، بعدم��ا قف��زت �إىل �أعلى 
ت�صع��ة  م��ن  �أك��رث  يف  م�صتوياته��ا 
�أ�صه��ر، مع تر�جع �ل��دوالر بفعل حالة 
�لوالي��ات  يف  �ل�صيا�صي��ة  �ل�صبابي��ة 
�ملتح��دة وهجوم يف �إ�صبانيا، ما عزز 
�الإقبال على �ملع��دن �الأ�صفر بو�صفه 
م��الذ�ً �آمن��ًا. والم�س �صع��ر �لذهب يف 
�ملعام��الت �لفوري��ة �أعل��ى م�صت��وى 
ل��ه من��ذ �لتا�صع م��ن نوفم��رب ت�رصين 
�لثاين عند 1300.80 دوالر لالأوقية 
 1920 )�الأون�صة(، وبحل��ول �ل�صاعة 
تد�ول��ه  ج��رى  جرينت���س  بتوقي��ت 
مرتفعا 0.03 باملئة عند 1287.95 

دوالر لالأوقية.

�مل��ن��ازل  �أ���ص��ع��ار  متو�صط  �رت��ف��ع 
يف  رئي�صية  مدينة   70 يف  �جلديدة 
يوليو/متوز،  يف   0.4% �ل�صن 
وذل��ك  �ل�صابق  �ل�صهر  م��ع  مقارنة 
يف   0.7% بلغ  منو  من  تباطوؤ  يف 
من  جهود  و�صط  ي��ون��ي��و/ح��زي��ر�ن 
جماح  لكبح  �ل�صيا�صات  �صناع 
�ل�صوق. ومقارنة بها قبل عام تكون 
�رتفعت  قد  �جلديدة  �ملنازل  �أ�صعار 
تباطوؤ  يف  يوليو/متوز  يف   9.7%
 10.2% ن�صبتها  زي��ادة  من  �أي�صا 

يف يونيو/حزير�ن، 

كبري�ً  �رتفاعا  �لنفط  �أ�صعار  �صجلت 
وتقلي�س  �ل����دوالر  �نخفا�س  م��ع 
من�صات  عدد  �الأمريكية  �ل�رصكات 
�ل��ن��ف��ط��ي��ة، م��ا ع���زز موجة  �حل��ف��ر 
�صعود دفعت خام برنت �إىل حتقيق 
مكا�صب �أ�صبوعية بينما ��صتقر �خلام 
على  يذكر  تغري  دون  من  �الأمريكي 
هيوز  بيكر  وذكرت  �الأ�صبوع.   مدى 
من�صات  عدد  قل�صت  �ل�رصكات  �أن 
�حلفر �لنفطية بو�قع خم�س حفار�ت 
 18 يف  �مل��ن��ت��ه��ي  �الأ����ص���ب���وع  يف 
�الإجمايل  �لعدد  لي�صل  �آب  �أغ�صط�س 

�إىل 763 من�صة.

أستراليا تؤكد عزمها دعم جهود العراق بإعادة إعمار المناطق المحررة 

  تعويضات الكويت لدى العراق لن تسدد نقدًا

اكدت �صحيفة اجلريدة 
الكويتية، ان تعوي�صات 
الكويت لدى العراق لن 

ت�صدد نقدا، م�صرية اىل ان 
البلدين يتجهان اىل طي ملف 

التعوي�صات نهائيا.
وقالت ال�صحيفة يف تقرير 

لها بعددها ال�صادر الأحد 
وتابعته "اجلورنال"، 

اإن "اللجان امل�صرتكة بني 
البلدين تتجه اىل طي 

ملف التعوي�صات نهائيا 
بالتفاق على ا�صتثمارها فى 

م�صروعات حيوية يف العراق 
مع ا�صترياد الكويت مواد 
برتولية وغاز مبا ي�صاهم 
فى تعزيز عالقات البلدين 

اجلارين" .

بغداد – الجورنال 

بغداد - الجورنال

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300
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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


