
�إقلي��م  حكوم��ة  �ن  لل��وز�رة،  بي��ان  يف  وج��اء 
كورد�س��تان تلق��ت يف 31 يولي��و 2017 حكمًا 
جزئيًا ب�س��اأن تخ�س��ي�ص �لتكالي��ف من حمكمة 
�لتحكي��م �لدولي��ة ب��ن حكومة �إالقلي��م و�رشكة 
د�نة غ��از و�رشكة نفط �لهالل �لدولية �ملحدودة 

و�رشكة بريل للبرتول �ملحدودة.
و��س��اف "يخ�س��ع �لتحكي��م لو�جب��ات �ل�رشية 
مبوجب �لقان��ون �ملعمول به وقو�ع��د �لتحكيم. 
وم��ن دون �لتنازل عن ه��ذه �لو�جبات �ملتعلقة 
بال�رشية، فاإن حكومة �إقليم كورد�س��تان ملزمة 
بت�س��حيح بع���ص �لت�رشيح��ات �لعلني��ة �لت��ي 
ت�س��درها د�نة غاز، و�لتي ت�س��ري ب�سكل �نتقائي 
من �حلكم وتخلق �نطباعا م�س��لال وغري مكتمل 
ماديا. وعلى وجه �خل�سو�ص، فاإن �لبيان �لعام 

للمطالبن مل يذكر ما ياأتي:
1 - �إن حك��م �ملحكم��ة لي���ص �إال حكم��ا جزئي��ا 
عل��ى بع���ص �مل�س��ائل �ملتعلق��ة بالتكاليف يف 
�لتحكي��م، ولي���ص ق��ر�ر� نهائي��ا ب�س��اأن جمي��ع 
�مل�سائل �ملتعلقة بالتكاليف )�أو جميع �مل�سائل 

�ملتبقية �الأخرى( يف �لتحكيم.
2 - خف�س��ت �ملحكمة �لتكاليف �لقانونية �لتي 
طالب بها �ملطالبون مبالين �لدوالر�ت لتعك�ص 
"جن��اح حكوم��ة �إقليم كورد�س��تان" يف هزمية 
�ملطالب بالتعوي�ص عن مدفوعات �لغاز �لز�ئد، 
�لتي قدرها �أ�س��حاب �ملطالبات باأكرث من 1،3 
بلي��ون دوالر م��ن دوالر�ت �لوالي��ات �ملتح��دة. 
وخل�س��ت �ملحكمة �إىل �أن ه��ذه �ملطالبات �لتي 
جنح��ت حكوم��ة �إقلي��م كورد�س��تان يف �إكمالها 
كان��ت "ذ�ت �أهمي��ة �قت�س��ادية كب��رية". ور�أت 
�ملحكمة �أي�س��ا �أن �خل�س��م على �لتكاليف �لتي 
قدمه��ا �أ�س��حاب �ملطالب��ات "كان غ��ري كاف 
لتعك���ص جن��اح حكوم��ة �إقلي��م كورد�س��تان يف 

ق�سية �لغاز �لز�ئد".
3 - رف�س��ت �ملحكم��ة �ملزي��د م��ن �لتكالي��ف 
�لقانوني��ة �ملهم��ة �لت��ي طال��ب به��ا �أ�س��حاب 
�أ�س��حاب  �أن  �ملحكم��ة  وق��ررت  �ملطالب��ات. 
�ملطالب��ات مل يتحمل��و� ع��بء �إثب��ات �أن ه��ذه 

�لتكاليف قابلة لال�سرتد�د على نحو �سليم.
4 - ورف�س��ت �ملحكمة موقف �ساحب �ملطالبة 
باأن��ه يح��ق ل��ه ��س��رتد�د 100 يف �ملائ��ة م��ن 

�لر�س��وم و�لتكالي��ف �لت��ي تكبدته��ا �ملحكم��ة 
�ملدني��ة �لدولي��ة وللمحكم��ة، ثم خف���ص �ملبلغ 
�ملمن��وح للمطالب��ن ليعك���ص �لنجاح �لن�س��بي 

حلكومة �إقليم كورد�ستان.
و�علن��ت �رشك��ة "د�ن��ه غ��از" �المار�تي��ة، �إلز�م 
حمكمة لندن للتحكيم �لدويل �قليم كورد�س��تان 

بدفع �كرث من 10 مالين دوالر تعوي�سات.
و�لقر�ر يخ�ص تكاليف �لتحكيم و�ملوؤرخ يف 17 
يولي��و 2017 يف ق�س��ية �لتحكيم ب��ن �إئتالف 
ب��ريل برتولي��وم �ل��ذي ي�س��م �رشكة د�ن��ة غاز 
���ص.م.ع و�رشكة نفط �له��الل �لدولية �ملحدودة 

وحكومة �إقليم كورد�ستان. 
وبح�س��ب �ل�رشك��ة �المار�تي��ة، ف��ان �ملحكم��ة 
�لزم��ت حكوم��ة �إقلي��م كورد�س��تان بدف��ع مبلغ 
ع��ن  �أمريكي��ًا  دوالر�ً   14،046،485 مق��د�ره 
�لتكاليف �لقانونية �لتي تكبدها �الئتالف حتى 
تاريخ 27 نوفمرب 2015 وذلك خالل 28 يومًا، 
باالإ�س��افة �إىل تعوي���ص مق��د�ره ليب��ور+ %2 

حت�سب من تاريخ �سدور �حلكم.
وبح�س��ب �لقر�ر تتحمل حكومة �القليم 85% من 

ر�سوم �لتحكيم.
�لت��ي  �لقانوني��ة  بالتكالي��ف  �حلك��م  ويتعل��ق 
تكبده��ا �الإئت��الف حت��ى تاري��خ 27 نوفم��رب 

2015. �أم��ا �لتكالي��ف �لقانوني��ة �لت��ي ترتبت 
خ��الل ق�س��ية �لتحكي��م بع��د �لتاري��خ �ملذكور، 
ف�ستخ�س��ع لق��ر�ر�ت �أخ��رى تخ���ص �لتكاليف، 

ت�سدرها �ملحكمة يف �لوقت �ملنا�سب.
يذك��ر �أن  �رشكة »د�ن��ة غاز«  فازت �أخري�ً بحكم 
ق�س��ائي يف �إط��ار ق�س��ية �لتحكي��م �ملرفوع��ة 
�س��د حكوم��ة �إقلي��م كرد�س��تان �لعر�ق  و�س��كل 
لن��دن  حمكم��ة  ع��ن  �ل�س��ادر  �لثال��ث  �حلك��م 
للتحكيم �ل��دويل يف 13 فرب�ير/     �س��باط 2017 
نتيجة �إيجابي��ة للغاية بالن�س��بة ل�رشكة »بريل 
برتولي��وم �ملح��دودة«، �أو �الئتالف �لذي ي�س��م 
»د�ن��ة غاز«. فقد حكمت هيئة �لتحكيم ل�س��الح 
�الئت��الف )�ل��ذي يت�س��من �أي�س��ًا كاًل من »نفط 
�له��الل«، وMOL، وOMV، وRWE( يف 
معظم �مل�س��ائل �لرئي�سية، وما يفوق ذلك �أهمية 
�أن هيئ��ة �لتحكيم قد رف�س��ت جميع �ملطالبات 
�مل�س��ادة �لت��ي رفعته��ا حكومة �الإقلي��م جملة 

وتف�سياًل. 
وقد �ألزمت هيئة �لتحكيم حكومة �إقليم كرد�ستان 
�لع��ر�ق بدفع مبلغ �إ�س��ايف بقيم��ة 121 مليون 
دوالر م��ع �لفو�ئد �ملرتتب��ة عليه لقاء �ملكثفات 
وغ��از �لبرتول �مل�س��ال �للذي��ن �أنتجتهما �رشكة 
د�ن��ة غ��از وت�س��لمتهما حكوم��ة �الإقلي��م خالل 

�ملدة ما ب��ن 30 يونيو/     حزي��ر�ن 2015 و31 
مار���ص/     �آذ�ر 2016 ومل تدفع لها لقاءهما بعد، 
هذ� باالإ�سافة �إىل مبلغ 1،96 مليار دوالر �سبق 
لهيئة �لتحكي��م �أن �ألزمت حكومة �الإقليم بدفعه 
لل�رشكة �أي�سًا. وتبلغ ح�سة »د�نة غاز« من هذه 
�مل�س��تحقات 730 ملي��ون دوالر، وبه��ذ� تبل��غ 
قيم��ة م�س��تحقات �ل�رشك��ة يف كرد�س��تان حتى 

نهاية �لعام �ملا�سي 713 مليون دوالر.
وباالإ�س��افة �إىل ه��ذ� �حلك��م، والحق��ًا جلل�س��ة 
يف  عقده��ا  �ملق��رر  �ملقبل��ة  �ال�س��تماع 
�لتحكي��م  هيئ��ة  ف��اإن   ،2017 �س��بتمرب/     �أيلول 
�ست�س��در حكم��ًا عل��ى ق��در �أك��رب م��ن �الأهمي��ة 
�س��يتم م��ن خالله �لنظ��ر يف حجم �لتعوي�س��ات 
�لو�جب دفعها من قبل حكومة �إقليم كرد�س��تان 

للتعوي�ص عن �إخاللها بالتز�ماتها �لتعاقدية. 
وق��د حكم��ت هيئة �لتحكي��م  يف قر�رها �الأخري، 
حي��ث عّدت �أن حكوم��ة �إقليم كرد�س��تان �لعر�ق 
�أخل��ت بالتز�ماتها �لتعاقدي��ة مبنعها �الئتالف 
من ��س��تكمال عمليات �لتطوير حلقلي خور مور 
وجمجمال. و�س��تتناول جل�سة �ال�ستماع �ملقبلة 
يف �س��بتمرب حجم �لتعوي�س��ات �لو�ج��ب دفعها 
من قبل حكومة �الإقليم نتيجة �الأ�رش�ر �لناجمة 
ع��ن �لتاأخ��ري يف تطوي��ر �حلقل��ن. ويع��د هذ�ن 
�حلق��الن �أك��رب حقل��ن الإنتاج �لغ��از يف �لعر�ق 
ويرجع ذلك ب�س��ورة �أ�سا�س��ية �ىل �ال�ستثمار�ت 
و�مل�س��اريع �لت��ي �أجنزته��ا ���رشكات �الئت��الف 
فيهما. ويف �لعام �ملا�س��ي، قام��ت �ل�رشكة من 
خ��الل جهة ��ست�س��ارية خارجية دولي��ة بتقدير 
�إجمايل كميات �لنفط و�لغاز يف هذين �حلقلن، 
ووج��دت �أن هذي��ن �حلقل��ن يحتوي��ان عل��ى 7 
ملي��ار�ت برمي��ل م��ن �لنف��ط و75 تريليون قدم 
مكعبة من �لغاز. وميكن لهذين �حلقلن �أن يلبيا 
مثاًل جميع �حتياجات تركيا من �لغاز و�إر�س��ال 
فائ���ص �الإنت��اج �إىل �أوروبا. و�أعرب��ت عن �أملها 
بتطوي��ر �حلقلن مبا يخدم م�س��لحة م�س��اهمي 
�ل�رشكة، و�س��عب �إقليم كرد�ستان �لعر�ق و�لعر�ق 
عمومًا. وال �س��ك �أن �حلكم �الأخري �سيمهد �لطريق 
لتحقي��ق ه��ذه �لغاية. و�و�س��حت �ل�رشك��ة �نها 
�سعت دومًا للو�سول �إىل �تفاق مع حكومة �إقليم 
كرد�س��تان حل��ل ه��ذ� �لن��ز�ع، وينبغ��ي لقر�ر�ت 
�ملحكم��ة �أن تر�س��ي �ليوم �الأ�س���ص �لالزمة حلل 

�لنز�ع.

طالب عدد م��ن �لنو�ب و�ل�سيا�س��ين �لعر�قين، �لبن��وك �لدولية 
باإعادة �أمو�ل �لعر�ق �ملجمدة �لتي تعود �إىل زمن �لنظام �ل�سابق.
وق��ال ع�س��و �للجنة �لنائ��ب طه �لدفاع��ي، ل� »�جلورن��ال  «، �ن 
“هناك تق�س��ري� كبري� م��ن قبل �حلكومة �لعر�قية ب�س��اأن ملف 
��سعادة �المو�ل �ملجمدة، خا�سة و�أن م�سادر �الأمو�ل و�لعقار�ت 
غري معروفة عائديتها”، مبينا �أن “بع�س��ها مهربة بطريقة غري 
�رشعية يف زمن �لنظام �ل�سابق باأ�سماء و�سخ�سيات غري معروفة 

لذلك لي�ص من �ل�سهل ��سرتجاعها “.
و�أ�س��اف �لدفاعي �أن “هناك معلومات تفي��د بوجود عقار تابع 
لوز�رة �لرتبية يف ��س��بانيا مب�س��احة 17 �لف مرت و�سعره ال يقل 
ع��ن 250 ملي��ون دوالر، وكذل��ك هن��اك عق��ار�ت تابع��ة لدو�ئر 
وموؤ�س�س��ات �لدولة منها يف فرن�س��ا وبريطاني��ا وم�رش وغريها 
من �لدول”، د�عيًا �ىل “حتريك �لدبلوما�س��ية �لعر�قية للتفاو�ص 

مع تلك �لدول الإنهاء هذ� �مللف”.
و�و�س��ح �ن��ه ” مت ��س��رتجاع بع���ص ممتل��كات �لنظام �ل�س��ابق 
يف �خل��ارج “�ليخ��ت” �ل��ذي مت��ت �عادت��ه �ىل مين��اء �م ق�رش، 
ولكن �مل�س��كلة لي�ص يف �ال�س��تعادة و�منا يف عدم ��س��تثمار هذه 

�ملمتلكات بال�سكل �لذي يخدم �لبلد “.
من جانبها، �أكدت ع�سو جلنة �لعالقات �خلارجية �لنائب �سمرية 
�ملو�سوي يف ت�رشيح ل�»�جلورنال «، �سعوبة �نهاء ملف �المو�ل 
�ملجمدة يف �خلارج ، مبينة �نه يحتاج �ىل جهود دولية وتعاون 
كبري مع هيئة �لنز�هة ومنظمات متخ�س�س��ة يف كيفية ��ستعادة 

هذه �الأمو�ل.
و�أ�س��ارت �ملو�س��وي �ىل �أن “جمل���ص �لن��و�ب �لعر�ق��ي ي�س��عى 
للتو��سل مع وز�رتي �ملالية و�خلارجية، ال�ستعادة �الأمو�ل �سو�ء 
كانت يف �لبنوك �الوربية �م غريها، مبينة �أن “م�س��ادر �الأمو�ل 
تنق�س��م �ىل ما قبل 2003 �لتي تعود �ىل �لنظام �ل�سابق وما بعد 

2003 لبع�ص �ل�سيا�سين �ملطلوبن”.
ع��ن  �لربملاني��ة،  �ملالي��ة  �للجن��ة  ذ�ت��ه، ع��ربت  �ل�س��ياق  ويف 
حماوالته��ا �لعديدة عن طريق ت�س��كيل جلان ال�س��تعادة �الأمو�ل 

�ملجم��دة، �ال �نه��ا مل حت�س��ل حت��ى �الن عل��ى �أي نتائج 
ملمو�سة تخ�ص �ملو�سوع.

�للجنة  وق��ال مق��رر 

�لنائب �حمد حاجي يف ت�رشيح ل�»�جلورنال «، �ن “بع�ص �لدول 
ال ت�س��لم �الأمو�ل �ملجم��دة للعر�ق �ال بعد �ن يبت بها �لق�س��اء”، 
موؤك��د� “وج��ود �أم��و�ل كث��رية مل يطال��ب به��ا �لعر�ق بع��د، لكن 

�ملحاوالت جارية على قدم و�ساق”.
و�أك��د حاج��ي، �ن “�لعر�ق ح�س��ل يف �ملدد �ل�س��ابقة على �مو�ل 

كانت مهربة ولي�ست جممدة”.
وكان وزير �خلارجية �بر�هيم �جلعفري دعا يف وقت �س��ابق �ىل 

�إطالق �الأمو�ل �لعر�قية �ملجمدة يف �لبنوك �لفرن�سية.
و�أعلنت وز�رة �خلارجية ��س��تعادة �أم��و�ل �لعر�ق �ملحتجزة وفق 
برنام��ج �لنفط مقابل �لغذ�ء و�ل��دو�ء و�لتي تقدر باأكرث من 130 

مليون دوالر.
وقال �ملتحدث با�سم �لوز�رة يف بيان �سحفي �نه "متت ��ستعادة 
�الم��و�ل �لعر�قية �ملحتجزة من قب��ل �المم �ملتحدة وفق برنامج 
�لنف��ط مقابل �لغذ�ء و�لدو�ء و�لبالغ��ة قيمتها 131 مليون دوالر 
��س��افة �ىل فو�ئده��ا مل��دة �س��ت �س��نو�ت بع��د �ن متكن��ت وز�رة 
�خلارجي��ة �لعر�قي��ة بتخوي��ل م��ن جمل���ص �ل��وزر�ء وبدع��م من 
رئي�ص �لوزر�ء وم�س��اهمة من �المانة �لعامة ملجل�ص �لوزر�ء من 
�لتفاو���ص ح��ول �آخر �اللتز�م��ات �ملتعلقة به��ذ� �لربنامج وذلك 
بجولت��ي مفاو�س��ات م��ع �س��كرتارية �المم �ملتحدة بخ�س��و�ص 
��ستكمال �لعر�ق لاللتز�مات �ملتعلقة بخروجه من طائلة �لف�سل 

�ل�سابع".
و�أو�س��ح �نه "يتوق��ع مع نهاية �لعام �حلايل �نه��اء جميع �أعباء 
ق��ر�ر�ت �لف�س��ل �ل�س��ابع �لتي حتملها �لعر�ق ب�س��بب م��ا �رتكبه 
�لنظام �ملباد من �سيا�س��ات وحماقات كّبلت �مو�ل �لعر�ق و�أدت 

�ىل �حتجازها من قبل �ملنظمات �لدولية ."
و�علن��ت ع�س��و يف جبه��ة �ال�س��الح �لنيابي��ة ت�س��كيل وف��د من 

�لربملانين ونا�سطن مدنين، لزيارة �المم �ملتحدة. 
وقال��ت �لنائب��ة �رشوق �لعبايجي، يف ت�رشيح �س��حايف �س��ابق 

، �نه��ا "�س��كلت وف��د�ً ي�س��م �ع�س��اًء م��ن جبه��ة �ال�س��الح 
وبرملاني��ن ونا�س��طن مدني��ن، لزي��ارة 

�ملنظمات �لدولية و�المم 

�ملتحدة، و�سخ�س��يات �سيا�سية دولية فعالة، من �جل حثها على 
�ط��الق �م��و�ل �لع��ر�ق �ملجمدة بق��ر�ر �ممي بعد �حت��الل �لعر�ق 
للكويت منت�س��ف عام 1990، و�جل��زء �الخر جمد بقر�ر �مريكي 

ما بعد 2003 بهدف �ملحافظة على �مو�ل �لعر�ق ".
و��سافت �لعبايجي ، �ن" �لتحرك لن يكون الطالق �مو�ل �لعر�ق 
�ملجمدة فح�س��ب، و�منا �س��نحث دول �لع��امل و�ملنظومة �لدولية 
على �رشورة �لتحرك ال�س��رتد�د �مو�ل �لعر�ق �ملهربة، عن طريق 
�رشكات و�سخ�س��يات �سيا�س��ية حملية ودولية منذ حقبة جمل�ص 

�حلكم و�ىل يومنا هذ�". 
و�نتق��دت �لعبايجي، �س��عي �حلكوم��ة باالعتماد عل��ى �لقرو�ص 
�لدولي��ة �س��و�ء كانت م��ن �لبنك �ل��دويل �و من �لدول �ل�س��ناعية 
�لك��ربى �و �ل�س��ديقة،  بقولها "يتعن على رئي���ص �لوزر�ء حيدر 
�لعب��ادي �ن ال يكب��ل �لبل��د بقرو���ص وقي��ود جديدة �س��تزيد من 

معاناته، ومن ثم ال ت�سمنه وال تغنيه من جوع ".
وح�س��ب ت�رشيحات م�س��ادر م�رشفي��ة �مريكية نقلتها و�س��ائل 
�الع��الم �لعاملية، مطلع عام 2004 ف��اإن �مو�ل �لعر�ق �ملجمدة 
يف �لبن��وك �المريكي��ة و�الوروبي��ة و�الآ�س��يوية، بلغ��ت نحو 50 
ملي��ار دوالر، منها �مو�ل تعود �ىل عائلة رئي�ص �لنظام �ل�س��ابق 
�س��د�م ح�س��ن و�قربائ��ه ، جمدت ��س��ولها بعد �حت��الل �لعر�ق 
للكويت، بينما �لق�س��م �الكرب منها يع��ود �ىل قانون �لنفط مقابل 
�لغ��ذ�ء �ل��ذي �قرت��ه �المم �ملتحدة عام 1991، ونف��ذ مطلع عام 
1996، ��س��افة �ىل �م��و�ل �خ��رى تق��در بنحو 20 ملي��ار دوالر 
جمدت ��س��ولها بعد ع��ام 2003 يف �لبن��وك �المريكية، وبقر�ر 
�مريكي �رشف جزء منها �يام �س��لطة �الئت��الف �لدولية بقيادة 
ب��ول برمي��ر، عل��ى �س��كل رو�ت��ب ومعون��ات للموظفن بح�س��ب 

�مل�سادر �لر�سمية �المريكية .
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�رتفع��ت �أ�س��عار �لنفط بع��د �أن عززت 
بيان��ات قوي��ة للوظائ��ف �الأمريكية 
�الآم��ال بنم��و �لطل��ب عل��ى �لطاق��ة، 
لكن �أ�سعار �خلام تظل �سوب ت�سجيل 
خ�س��ارة �أ�س��بوعية حم��دودة متاأث��رة 
بارتفاع �س��ادر�ت �أوبك وقوة �إنتاج 

�لواليات �ملتحدة.
و�رتفعت �لعقود �الآجلة خلام �لقيا�ص 
�لعامل��ي مزي��ج برن��ت 39 �س��نتا، �أو 
ما يع��ادل 0.8 باملئ��ة، �إىل 52.40 
دوالر للربمي��ل، يف ح��ن ز�د خ��ام 
غرب تك�س��ا�ص �لو�سيط �الأمريكي 43 
�س��نتا، �أو ما يع��ادل 0.9 باملئة، �إىل 

49.46 دوالر للربميل.

�الأ�سبوع  �الأوروبية  �الأ�سهم  �ختتمت 
�ملكا�سب  يف  ق��وي  �رت��ف��اع  على 
�ملالية  �ل�����رشك��ات  حققتها  �ل��ت��ي 
�ل�سلع  �إنتاج  �لعاملة يف  و�ل�رشكات 
على  حت�سل  و�لتي  �ال�ستهالكية، 
�الأكرب  �لدعم  �خل��ارج،  من  �أرباحها 
�سهم  ت�����س��در  �ستوك�ص،  ل��ل��م��وؤ���رش 
برتوفاك قائمة �الأ�سهم �الأف�سل �أد�ء 
حيث قفز 8.8 يف �ملئة بعد �أن فاز 
بعقد  لل�رشكة  تابع  م�سرتك  م�رشوع 

م�سفاة بقيمة ملياري دوالر.

�أكرب  حتقيق  �سوب  �ل���دوالر  يتجه 
�لعام  خ��الل  و�ح��د  ي��وم  يف  مك�سب 
�لعمالت  م��ن  �سلة  مقابل  �حل���ايل 
للوظائف  قوي  تقرير  بعد  �ملناف�سة 
�الأمريكية يف يوليو متوز وتعليقات 
�ملجل�ص  رئ��ي�����ص  ك��وه��ن  جل���اري 
�إن  فيها  قال  �لوطني  �القت�سادي 
خطة  على  تعكف  �الأمريكية  �الإد�رة 
�ل�رشكات  �أرب���اح  �ستعيد  �رشيبية 
موؤ�رش  وقفز  �ملتحدة.  �لواليات  �إىل 
�لعملة  �أد�ء  يقي�ص  �ل��ذي  �ل���دوالر 
عمالت  ���س��ت  م��ق��اب��ل  �الأم��ريك��ي��ة 
�أعلى  �إىل  مناف�سة نحو و�حد باملئة 
بعد   93.7 عند  �أ�سبوع  يف  م�ستوى 
�إن  �الأمريكية  �لعمل  وز�رة  قالت  �أن 
غري  �لقطاعات  يف  �لوظائف  ع��دد 
وظيفة  �آالف   209 ز�د  �ل��زر�ع��ي��ة 

�ل�سهر �ملا�سي

العراق يستعيد أمواله المحتجزة لدى األمم المتحدة

بعد تعويضات دانة غاز .. خبراء: كردستان ستواجه سيال من الغرامات مستقبال

ا�صدرت وزارة 
الرثوات الطبيعية 

يف حكومة اقليم 
كورد�صتان، تو�صيحًا 

ب�صاأن قرار حمكمة 
التحكيم الدولية، والتي 

ق�صت بدفع تعوي�صات 
ل�صركات نفطية زادت 

على 10 ماليني دوالر.

 إعداد- فادية حكمت 

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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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
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