
ونق��ل بي��ان ن�رشت��ه �رشك��ة "د�ن��ه غ��از"، �أن��ه 
ومبوج��ب  �لقر�ر ، فقد �ألزم��ت �ملحكمة حكومة 

�إقليم كرد�ستان مبا ياأتي:
دوالر�   14،046،485 مق��د�ره  مبل��غ  دف��ع   �
�أمريك��ي عن �لتكالي��ف �لقانونية �لت��ي تكبدها 
�لث��اين  ت�رشي��ن   27 تاري��خ  حت��ى  �الئت��اف 
باالإ�ساف��ة  يوم��ًا،   28 خ��ال  وذل��ك   2015
�إیل تعوي���ض مق��د�ره ليب��ور+ 2% حت�س��ب م��ن 
ل 85% م��ن ر�سوم  تاري��خ �س��دور �حلك��م. � حتمُّ
�لتحكي��م �مل�ستحق��ة ملحكم��ة لن��دن للتحكي��م 
�لدويل، باالإ�سافة �إیل ر�س��وم ونفقات �ملحكمة 
حت��ى تاري��خ 27 ت�رشين �لث��اين 2015، بقيمة 

403،055.97 جنيهًا �إ�سرتلينيًا.
�جلدي��ر بالذكر �أن هذ� �حلكم �ملتعلق بالتكاليف 
تكبده��ا  �لت��ي  �لقانوني��ة  �لتكالي��ف  يخ���ض 
�الئتاف حتى تاريخ 27 ت�رشين �لثاين 2015. 
�أما �لتكاليف �لقانونية �لتي ترتبت خال ق�سية 
�لتحكيم بعد �لتاريخ �ملذكور، �ستخ�سع لقر�ر�ت 
�أخ��رى تخ�ض �لتكاليف �ست�سدرها �ملحكمة يف 

�لوقت �ملنا�سب.
وياأت��ي ه��ذ� �حلك��م �الإ�س��ايف بالتكالي��ف بعد 
�لق��ر�ر�ت �لتحكيمي��ة �جلزئي��ة �لنهائي��ة �الأول 
و�لث��اين و�لثال��ث �ل�س��ادرة بتو�ري��خ 2 مت��وز 
2015، و27 ت�رشين �لثاين 2015، و30 كانون 

�لثاين 2017 على �لتو�يل.
و�س��وف يتم عق��د جل�سة لتحديد حج��م �الأ�رش�ر 
�لو�جب دفعها من قبل حكومة �الإقليم  لائتاف 
فيما يخ���ض �ملطالبات �ملتعلقة بتاأخري تطوير 

�حلقول يف �سهر �أيلول من عام 2017.
وقد بلغت ��ستثمار�ت "د�نة غاز" و�رشكائها يف 
�الئت��اف، �أكرث م��ن 1.2 ملي��ار دوالر �أمريكي 
حت��ى �الآن، كما مت �إنتاج �أك��رث من 150 مليون 
برميل مكافئ من �لغاز و�ل�سو�ئل �لنفطية، �الأمر 
�لذي كان له �أثر �إيجابي حموري على �القت�ساد 
�ملحلي الإقليم كرد�ست��ان، وخا�سة توفري �لغاز 
�ل��ازم لتولي��د �لطاق��ة �لكهربائي��ة يف �الإقليم 

باأ�سعار معقولة.
و�أك��دت "د�نة غاز" و�رشكاوؤه��ا ��ستمر�رهم يف 
�لوف��اء بجميع �لتز�ماتهم �ملن�سو�ض عليها فى 
�التفاقي��ة، حتت رعاي��ة ودعم حكوم��ة �الإقليم، 

و�إلتز�مه��م �مل�ستم��ر طويل �الأمد جت��اه حكومة 
ومو�طني �الإقليم و�لعر�ق باأكمله، ح�سب �لبيان.
وكان��ت "د�نة غ��از"، تقدمت ب�سك��وى ق�سائية 
�إیل �ملحكم��ة �لفدر�لية يف �لعا�سمة �الأمريكية، 
و��سنطن، لتاأكيد ق��ر�ر �سادر عن حمكمة دولية 
يف لن��دن و�لذي يق�سي باإجب��ار حكومة �الإقليم 
عل��ى دف��ع مبل��غ 963 ملي��ون و370 و 320 

دوالر كتعوي�سات لل�رشكة �ملذكورة
و�أعلن��ت ث��اث من ���رشكات �لنف��ط �لعاملة يف 
�إقلي��م كورد�ست��ان  ت�سل��م م�ستحقاته��ا �ملالية 
ل�سهر �أيلول �سبتمرب �ملا�سي من �لعام �جلاري.

تلق��ت  �إنه��ا  كي�ست��ون  غول��ف  �رشك��ة  وقال��ت 
مقاب��ل  دوالر  ملي��ون   15 بقيم��ة  مدفوع��ات 
مبيع��ات �لنفط �ملخ�س���ض للت�سدي��ر من حقل 
�سيخان عن �سهر �أيلول، وفقا ملا �أوردته رويرتز.
تلق��ت  �إنه��ا  دي.�إن.�أو  �رشك��ة  قال��ت  ذل��ك  �إیل 
مدفوع��ات بقيمة 36.20 ملي��ون دوالر مقابل 
�لنف��ط �خل��ام �ملخ�س�س��ة الأ�س��و�ق  ت�سليم��ات 

�لت�سدير من حقل طاوكي عن �ل�سهر نف�سه.
و�أ�سارت �إیل �أنه �سيجري تق�سيم هذه �ملدفوعات 
بينها وب��ن �رشيكتها جينيل �إنرجي بالت�ساوي 

و�أن �ملدفوع��ات ت�سمن��ت 30.36 مليون دوالر 
مقابل �سحنات �سهر �أيلول و5.84 مليون دوالر 
لتغطي��ة �مل�ستحق��ات �لقائم��ة ع��ن �لت�سليمات 

�ل�سابقة.
وبل��غ متو�س��ط �إنت��اج حق��ل طاوك��ي يف �أيلول 
بينه��ا  م��ن  يومي��ا  برمي��ل  �أل��ف   112.897
112.282 �أل��ف برميل يوميا ج��رى ت�سديرها 
ع��رب تركي��ا. وي�س��در �إقلي��م كورد�ست��ان نفطه 
�إیل �ل�س��وق �لعاملية عرب �أنب��وب ميتد �إیل ميناء 
جيه��ان يف تركي��ا بنح��و ن�سف ملي��ون برميل 

يوميا يف �أح�سن �الأحو�ل. 
و�كد �خلبري �لنفط��ي حمزة �جلو�هري �ن ت�سديد 
م�ستحق��ات �ل�رشكات �لنفطية يعد �رشطا و�سعه 
�سندوق �لنقد �لدويل من �سمن �ل�رشوط �الخرى 
ملن��ح �لقر�ض للعر�ق ، م�س��ري� �یل �ن �رشط دفع 
�مل�ستحق��ات هدفه تخلي�ض �لع��ر�ق من �لديون 

�لتي قد ترتتب من جر�ء تاأخر �لت�سديد.
�ن  �سحف��ي  ت�رشي��ح  يف  �جلو�ه��ري   وق��ال 
)�سن��وق �لنقد ه��و �لذي ��سرتط عل��ى �لعر�ق �ن 
يدف��ع كل م�ستحق��ات �ل���رشكات �لنفطي��ة قب��ل 
�ملو�فقة على من��ح �لقر�ض و�لهدف من ذلك �ن 

�لفو�ئد �لتي قد ترتتب على تاأخري �لت�سديد تكون 
عالي��ة جد� ت�س��ل �یل 6  باملئة وم��ن ثم تر�كم  
دي��ون �خرى على �لعر�ق م��ا دفع �سندوق �لنقد 

�یل و�سع هذ� �ل�رشط(.
مبين��ا �ن )�لعر�ق ال يتاأخ��ر يف دفع م�ستحقات 
�ل���رشكات �ال م��رة و�ح��دة تاأخر ع��ن �لدفع يف 
�لربع �الول من �لعام �حلايل وقام بدفعها خال 
�سهر حزي��ر�ن علما �ن �لع��ر�ق يدفع م�ستحقات 

�ل�رشكات كل ثاثة ��سهر(.
وكان �مل�ست�س��ار �القت�س��ادي لرئي���ض �ل��وزر�ء 
مظهر حممد �سالح �كد �إن �لعر�ق يخطط لت�سوية 
جمي��ع �مل�ستحق��ات �ملتاأخ��رة ل���رشكات �لنفط 
�الأجنبية بنهاية �لع��ام ح�سبما ين�ض �تفاق مع 

�سندوق �لنقد �لدويل.
وق��ال �سال��ح يف ت�رشي��ح �سحف��ي �إن )�لقر�ر 
جزء من �الإج��ر�ء�ت �لتي و�فقت عليها �حلكومة 
�الأ�سبوع �ملا�سي لت������اأمن قرو�ض بقيمة 5.4  
ملي��ار دوالر م��ن �س���ن��دوق �لنقد �ل��دويل على 

مد�ر ثاث �سنو�ت(.
 ومل يك�س��ف �سالح عن حج��م �ملتاأخر�ت لكنها 

كانت تقدر �لعام �ملا�سي مبليار�ت �لدوالر�ت.
يف ح��ن و�سف ع�س��و �للجنة �ملالي��ة �لنيابية 
ح�س��ام �لعقاب��ي ���رشط �سن��دوق �لنق��د �لدويل 
يف قر�س��ه للع��ر�ق بدف��ع �مل�ستحق��ات �ملالي��ة 
�ملتاأخرة لل���رشكات �لنفطي��ة �الجنبية �لعاملة 
يف �لبلد نهاية �لعام �حلايل 2016 باملجحف.

وق��ال �لعقابي يف ت�رشيح �سحف��ي   �أن )�رشط 
�سن��دوق �لنقد �ل��دويل كان جمحفًا بحق �لعر�ق 
م��ع  �ملفاو���ض  �لعر�ق��ي  �لوف��د  عل��ى  وكان 
�ل�سندوق �ن ال يو�فق عليه ويرجئه �یل �التفاق 

مع �جلانب �لعر�قي و�ل�رشكات �لنفطية(.
الفت��ًا �لنظ��ر �یل �ن )�لتفاو���ض يج��ب �ن يكون 
عل��ى مر�ح��ل �لت�سدي��د لل���رشكات ال �ن ُي�سرتط 
على �لعر�ق دفع �لدي��ون �ملرت�كمة نهاية �لعام 
�حلايل لكونه �سيزيد من �لعجز �ملايل و�ل�سائقة 
�ملالي��ة(. و�أ�س��اف �لعقابي )نح��ن نتحدث عن 
دفع ما ال يقل عن مليار دوالر �سهريا لل�رشكات 
ب�سبب �لديون �ملرت�كمة على �لعر�ق يف �ل�سنتن 
�لعر�ق��ي  �لوف��د  �ن  ويب��دو  �الخ��رية  و�لث��اث 
�ملفاو���ض تعر���ض �یل �سغوط لك��ون ت�سديدها 
�سيوؤثر �سلبا يف وجود �ل�سيولة �ملالية و�سن�سطر 

�یل �لقرو�ض �لد�خلية(.

�أك��د �لناط��ق با�س��م وز�رة �لتخ����طي��ط عب����د �لزه��رة �لهند�وي، 
»ت�����اأث�����ر بع�ض �مل�����س���اريع �ال�سرت�تيجية باالأزمة �ملالي�����ة، 
وه��ي ت�ساه��م يف �إيجاد مئ��ات �آالف فر�ض �لعم��ل وتوفر دخًا 
جي��د�ً، وميك��ن �أن تك��ون بدي��ًا �قت�س����ادي��ًا فعااًل، م��ا يتطلب 
�لتعام��ل معه�������ا ب�سيغ��ة تختلف ع��ن �مل�ساري��ع �الأخرى ذ�ت 
�لطبيع��ة �ملحلية«.وقال �لهند�وي يف  حدي��ث �سحفي �إنه يجب 
�أن »تك��ون �إد�رة ه��ذه �مل�ساريع يف يد �أعل��ى �سلطة ولي�ض يف يد 
�حلكوم��ة �ملحلية �أو �لوز�رة �ملعنية، وميكن �أن تكون �الإد�رة يف 
ي��د رئي�ض �لوزر�ء مبا�رشة �أو جمل�ض �أعل��ى ير�أ�سه رئي�ض �لوزر�ء 
وي�س��م يف ع�سويت��ه وزر�ء وحمافظ��ن، ول��ه �ساحي��ة �تخاذ 
�لقر�ر �ملنا�سب يف �لوقت �ملنا�سب، من دون �لعودة �إیل �أي جهة، 
عل��ى غر�ر جمل�ض �الإعم��ار �لذي �أ�س�ض ع��ام 1950 وتوقف عام 
1959، ولكن ال تز�ل �آثاره �ساخ�سة حتى �ليوم من خال تنفيذ 

عدد كبري من �مل�ساريع �ال�سرت�تيجية و�حليوية«.
و�س��دد على �أهمية »�عتماد مثل هذ� �الأ�سلوب يف �إد�رة �مل�ساريع 
�ال�سرت�تيجي��ة، و�لبد�ية تكون مع �مل�ساري��ع �ملوجودة فعًا، ثم 
يب��د�أ �لتفكري يف م�ساري��ع �أخرى جديدة«. وع��ّد �أن �لعر�ق »لي�ض 
فق��ري�ً وال مفل�س��ًا وميك��ن �أن يتعافى م��ن م�ساكل��ه �القت�سادية 
وخ��ال م��دد قيا�سي��ة ل��و �أح�س��ن �إد�رة �قت�س��اده«. و�أ�س��ار �إیل 
»برنامج تنمية �الأقاليم مثًا �لذي �نطلق عام 2006 و�لذي منح 
�حلكومات �ملحلية يف �ملحافظات �ساحيات �ختيار �مل�ساريع 
وفق��ًا للحاج��ة، وكان تخ�سي���ض �الأم��و�ل يج��رى وفق��ًا لع��دد 
�ل�س��كان، وعل��ى هذ� �الأ�سا���ض ح�سلت �ملحافظ��ات على باين 
�ل��دوالر�ت خال �ل�سن��و�ت �ملا�سية، وكان ميك��ن لتلك �الأمو�ل 

�أن حتدث قفزة نوعية يف جمال �لتنمية لو �أُح�سن ��ستثمارها«.
ور�أى �لهند�وي �أن »�مل�ساكل �لتي و�جهت برنامج تنمية �الأقاليم 

�أفقدت��ه من قيمته، با�ستثن��اء بع�ض �ملحافظات �لتي 
��ستطاع��ت توظي��ف �الأم��و�ل ب�س��كل 

�سحي��ح م��ن خال 

تركيزه��ا عل��ى تنفي��ذ �مل�ساريع �خلدمي��ة«، مو�سح��ًا �أن »ن�سب 
�لتنفي��ذ �ل�سنوية كانت ت�س��ل �إیل 90 يف �ملئة و�أحيانًا �إیل 100 

يف �ملئة«.
وذك��ر �أن »�لربنام��ج �ال�ستثم��اري �ل��ذي تنفذه �ل��وز�ر�ت مليء 
مب�س��اكل ال تق�����ل �ساأن��ًا ع��ن تل��ك �لتي �ساب��ت برنام��ج تنمي��ة 
�الأقالي��م، منه��ا وجود �رشكات غري كفوؤة و�نت�س��ار �لف�ساد وعدم 
جدوى بع���ض �مل�ساريع وتو��سع ن�سب �لتنفي��ذ �ل�سنوية وغياب 
�ال�ستق��ر�ر يف حمافظات معين��ة«. و�سدد �لهند�وي على �أن »هذه 
�مل�س��اكل ت�سّبب��ت بتاأخ��ري �آالف �مل�ساري��ع �ال�ستثماري��ة ب��ن 
�لوز�ر�ت و�ملحافظ��ات، و�أ�سبحت �ملو�زنة عاجزة عن متويلها، 
م��ا دفع �جله��ات �ملعنية �إیل �إع��ادة �لنظر فيها و�إلغ��اء بع�سها 
وتاأجي��ل �لبع�ض �الآخ��ر، و�الإبقاء عل��ى �مل�ساري��ع ذ�ت �ل�سبغة 
�خلدمية، و�لبحث عن م�س��ادر لتمويلها �إما من خال �مل�ساركة 

�أو �ال�ستثمار �أو �لتمويل باالآجل«.  
يذك��ر �ن وز�رة �لتخطي��ط �علن��ت �إيقاف �لعمل باأك��رث من ثاثة 

�آالف م�رشوع ب�سبب �الأزمة �ملالية.
وق��ال �ملتح��دث �لر�سم��ي با�س��م وز�رة �لتخطي��ط، عب��د �لزهرة 
�لهن��د�وي، يف ت�رشي��ح �سحف��ي: "�إن �الأزم��ة �القت�سادية �لتي 
حلق��ت بالب��اد من ج��ر�ء �نخفا�ض �أ�سع��ار �لنف��ط و�حلرب على 
د�ع���ض، �أث��رت يف �مل�ساريع �خلا�س��ة بوز�رة �لتخطي��ط"، مبيًنا 
�أن هن��اك ما يقارب �ست��ة �آالف م�رشوع بد�أت �ل��وز�رة تقلي�سها 

تدريجًيا. 
وزارة التخطيط تك�ضف حجم وقيمة ال�ضرر بالبنى 

التحتية يف عموم العراق
و�أ�س��ار �لهن��د�وي �إیل �أن "ما يق��رب من 100 

مليار دوالر مت حتديدها لهذه 
 ، ي��ع ر مل�سا �

لك��ن مت �إيق��اف بع�سه��ا، و�لعمل ج��اٍر فق��ط يف �مل�ساريع �لتي 
و�سلت �إیل مر�حل �إجناز متقدمة"، مو�سًحا �أنه "يف بادئ �الأمر 
مت �إلغ��اء 1500 م�رشوع و�الإبقاء عل��ى 4500 م�رشوع، والحًقا 

مت تاأجيل بع�سها لي�ستقر �لعمل عند 2500 م�رشوع". 
وتاب��ع �لهن��د�وي ب��اأن "�مل�ساريع �لت��ي يتم �لعمل فيه��ا حالًيا 
ترتك��ز على �جلانب �خلدمي ب�سكل كبري، حيث �أن هناك م�ساريع 

مت �إجنازها، و�أخرى يتم �لعمل بها". 
وتظه��ر وثائ��ق حكومية، �أن 4 من �أ�س��ل 6 م�ساريع ��سرت�تيجية 
يف جم��ال �ملج��اري بالعا�سم��ة �لعر�قية، مل تنف��ذ ب�سبب "تلكوؤ 
�ل���رشكات �ملنف��ذة �أو �سوء �لو�س��ع �الأمني �أو تغ��ري �لت�ساميم"، 
م��ا عّر���ض نحو 170 مليار دينار عر�ق��ي �إیل �ل�سياع، يف حن 
و�سل��ت ن�سب��ة �ل�سكان غ��ري �ملخدومن يف �الأق�سي��ة و�لنو�حي 
�لتابع��ة لبغد�د �یل �أكرث من 67%، وه��ي ن�سبة تعادل نحو ثلثي 

�ل�سكان. 
ويث��ار �لكثري م��ن �جلدل، ب�ساأن �آليات �إحال��ة �مل�ساريع �خلدمية 
يف بغ��د�د و�ملحافظ��ات، وال �سيما فيما يتعل��ق ب�سبهات �لف�ساد 
�لت��ي حت��وم ح��ول �لعديد م��ن �ل���رشكات، و�حلديث ع��ن �سلتها 
ب�سا�س��ة وم�سوؤولن نافذي��ن، ما ي�سهل لها �حل�س��ول على عقود 
�سخم��ة ال تق��ع �سمن �خت�سا�سه��ا، فتكون �لنتيج��ة �لف�سل يف 

تنفيذ �مل�رشوع.
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�نخف���ض �لذهب يوم �أم���ض  �الأربعاء 
يف �لوق��ت �لذي متا�سك في��ه �لدوالر 
�ملع��دن  �مل�ستثم��رون  في��ه  وب��اع 
�لنفي�ض جلني �الأرب��اح بعد �أن دفعت 
بيان��ات �أمريكية �سلبي��ة �الأ�سعار �إیل 
�أعل��ى م�ست��وى يف �سبع��ة �أ�سابيع يف 

�جلل�سة �ل�سابقة.
وتر�جع �لذهب يف �ملعامات �لفورية 
0.2 يف �ملئة �إیل 1265.80 دوالر 
لاأوقي��ة )�الأون�س��ة( وبلغ �لذهب يف 
�جلل�سة �ل�سابق��ة �أعلى م�ستوياته منذ 
 1273.97 14 يونيو حزي��ر�ن عند 

دوالر.

�رت���ف���ع �مل���وؤ����رش ن��ي��ك��ي ل��اأ���س��ه��م 
يوم   �لتعامات  ختام  يف  �ليابانية 
�أعلى م�ستوى يف  �إیل  �الأربعاء  �أم�ض 
مدعوما  �الأ�سبوع  ون�سف  �أ�سبوع 
بنتائج �أعمال قوية ل�رشكات حملية 
�أ�سهم موردي �رشكة  �رتفاع  وكذلك 
�أبل بعد �أن حققت �ل�رشكة �مل�سنعة 

لهو�تف �آيفون �أرباحا قوية.
�لقيا�سي  نيكي  �مل��وؤ���رش  و�أن��ه��ى 
�ملئة  يف   0.5 مرتفعا  تعاماته 
�أعلي  وهو  نقطة   20080.04 �إیل 
يوليو   21 منذ  له  �إغ��اق  م�ستوى 

متوز.

���س��ج��ل��ت �أ���س��ه��م ����رشك���ات �أ���س��ب��اه 
�مل��و���س��ات �أد�ء�������ض ق���وي���ًا يف 
�م�ض  ي���وم  �مل��ب��ك��رة  �مل��ع��ام��ات 
�لتي  �الأوروبية  �ل�سوق  يف  �الأربعاء 
بهبوط  متاأثرة  بال�سعف  �ت�سمت 

�أ�سهم �رشكات �لتعدين و�لبنوك.
600 الأ�سهم  ونزل �ملوؤ�رش �ستوك�ض 
موؤ�رش  وكذلك  �الأوروبية  �ل�رشكات 
�ليورو  مبنطقة  �لقيادية  �الأ�سهم 
وت��ر�ج��ع  �مل��ئ��ة.  يف   0.1 بن�سبة 
 100 ت��امي��ز  فاينن�سال  �مل��وؤ���رش 

�لربيطاين 0.2 يف �ملئة.

توقف االستراتيجية منها

التخطيط تدعو إلى إسلوب جديد في إدارة المشاريع التنموية 

تغريم أربيل 15 مليون دوالر لشركة نفطية اتفقت معها بعيدًا عن بغداد 

اأ�ضدرت حمكمة لندن 
للتحكيم الدويل، 

قرارًا جزئيًا نهائيًا 
بخ�ضو�ص ق�ضية 

التحكيم بني اإئتالف 
برتوليوم"  "بريل 

الذي ي�ضم �ضركة "دانة 
غاز �ص.م.ع"، و�ضركة 
الهالل" الدولية  "نفط 

املحدودة وحكومة 
اإقليم كرد�ضتان .

 بغداد – متابعة 

إعداد -  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

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

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
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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


