
يب��دو ان م�ش��اكل الب�شطات املنت�رشة يف �ش��وارع بغداد يف طريقها 
للح��ل النهائي بعدما اعلن��ت امانة العا�شمة بغ��داد، عن ا�شتن�شاخ 
جتربة االك�شاك يف ا�شواق دولة ايطاليا حلل تلك امل�شاكل املنت�رشة 
يف �ش��وارع بغ��داد واملحافظ��ات االخ��رى، نافي��ة يف الوق��ت ذاته 
حتدي��د �شع��ر ���رشاء وايجار تلك االك�ش��اك يف الوقت احل��ايل. وقال 
املتح��دث با�شم االمانة حكيم عبد الزهرة ان "امانة بغداد اعتزمت 
ا�شتن�ش��اخ جترب��ة االك�ش��اك يف ا�ش��واق دولة ايطاليا حل��ل م�شاكل 
الب�شطي��ات املنت���رشة يف �ش��وارع بغ��داد دون اال���رشار باأ�شحاب 
تلك الب�شطي��ات خ�شو�شًا مع الو�شع االقت�ش��ادي الراهن"، م�شرياً 
اىل ان " الب�شطي��ات تن�رش مئات االطنان من النفايات التي ي�شعب 
رفعها من قبل االمانة باالإ�شافة اىل ا�شغلها للأر�شفة ومنع �شري 
املواطن��ن عليها ب�شكل طبيعي". واو�شح عبد الزهرة ان "االك�شاك 
�شيرتاف��ق معها تقدمي بع���ض اخلدمات االمنية م��ن خلل توظيف 
احلرا���ض ون�شب كامريات املراقب��ة باالإ�شافة اىل تخ�شي�ض كادر 
خدم��ي لرف��ع النفاي��ات والتنظي��ف"، م�شيفًا باأن "تل��ك اخلدمات 
�شيدف��ع مقابلها اجور معينة بال�شافة اىل �شع��ر �رشاء وايجار تلك 
االك�ش��اك ولك��ن تلك اال�شعار مل حت��دد يف الوقت احل��ايل ". ودعت 
امان��ة بغداد من خ��لل ن�رش الفت��ات يف بع�ض ال�ش��وارع ا�شحاب 
الب�شطي��ات اىل مراجعه��ا م��ن اج��ل الت�شجي��ل على اك�ش��اك جديدة 
�شتن�شبه��ا يف وق��ت الح��ق. من جانب��ه راأى اخلب��ري العراقي كرمي 
ح�ش��ن يف ت�رشي��ح ل�)جلورن��ال( ان تطبي��ق جترب��ة االك�ش��اك قد 
تك��ون حل نهائي��ا مل�شكلة الباع��ة املتجولن لكن يج��ب تطبيقها 
بكل �شدق وبعيدا عن الر�شاوى واملح�شوبية اذ املعروف ان هنالك 
طابور من املف�شدين يف دوائر الدولة العراقية وامانة بغداد ال تخلو 
منه��م  وا�شار اىل ان هذه التجربة �شتعمل على تنظيم اليات عملهم 
وجتنبه��م التجاوز على القوانن الناف��ذة  وكان ا�شحاب الب�شطات 
وبع��د ازالِة ب�شاعِتهم التي يفرت�شون االر�َض بها يف احدى مناطق 
بغ��داد، طالب��وا بتخ�شي���ض اماك��ن نظامي��ة لهم خا�ش��ة وان هذا 
العمل منفذ رزِقهم الوحيد.  مل يبقى من ب�شاعته �شوى قائمة ديون 
طويلة، وحاله ال يختلف كثريا عن زملئه االخرين الذين اأم�شوا بل 

عم��ل االن، ب�شائعه��م التي يفرت�ش��ون بها االر�ض 
ازيلت بفع��ل رافعات حكومية 

و  ليب��د

ال�ش��ارع الواق��ع يف منطقة ب��اب ال�رشجي ببغداد خالي��ا من ال�شلع 
متاما. ه��وؤالء الباعة اأكدوا رغبتهم الع��ودة اىل العمل الوحيد الذي 
يجيدون��ه، مطالب��ن بتخ�شي���ض اماك��ن نظامية لهم، م��ع وجود 
مراقبة من قبل اجله��ات املعنية لر�شد التجاوزات. من دون �شابق 
ان��ذار �شحق��ت ب�شائعه��م وازيح��ت متاما م��ن على وج��ه ال�شارع، 
لت�ش��اف اىل القمامة املوج��ودة اق�شى الطري��ق بانتظار مركبات 
االمان��ة الإزالته��ا م��ن املنطق��ة، فيم��ا مل يب��َق الأ�شحابه��ا �ش��وى 
م�شارع��ة الوق��ت، راجن اعادتهم اىل العمل �شم��ن �شوابط معينة 
ال تخل��ق زحام��ا للمارة من املواطن��ن. ورغم ما ت�شكل��ه الظاهرة 
م��ن �ش��ورة تدل��ل عل��ى غي��اب الرقاب��ة وتراج��ع دور املوؤ�ش�شات 
اخلدمية، ف��ان ازدياد حجم واع��داد الب�شط��ات والباعة املتجولن 
ام��ر �شاه��م واىل حد كب��ري بخلق نوع م��ن التوازن ال�شع��ري لل�شلع 
وامل��واد بح�ش��ب الباحث االقت�شادي اثري ح�شن ال��ذي يرى ان عدم 
ا�شط��رار ا�شح��اب الب�شط��ات اىل دف��ع مبالغ ايج��ار او �رشائب او 
اي��ة تكالي��ف اخرى جعله��م يكتف��ون بهام�ض ربحي ب�شي��ط مقابل 
بيعه��م املواد خلفا الأ�شحاب املحال واملتاجر الكبرية التي يقوم 
ا�شحابه��ا بدف��ع م�شتحقات مالية تنعك�ض يف الع��ادة على ارتفاع 
اال�شعار. ويوؤكد ح�شن ان ن�شب املعرو�ض يف الطرقات وعلى ا�شطح 
الب�شط��ات ال�شغرية من �شلع ومواد ب��ات يفوق يف كمياته مثيلته 
يف املح��ال واملتاج��ر الكبرية االخرى، وهذا االم��ر بح�شب الباحث 
يدلل على ا�شتجابة النا�ض للأ�شعار واملواد يف الب�شطات اكرث منها 
يف املح��ال التجاري��ة الت��ي ت�شي��ف يف العادة جمم��وع ال�رشائب 
واملبال��غ امل�شتحقة االخرى على ا�شعار ال�شل��ع املعرو�شة لتفادي 
اخل�ش��ارة، وه��و ما ادى اىل زيادة ا�شعار تل��ك املواد املعرو�شة يف 
املح��ال وبقائها منخف�شة يف الب�شط��ات واال�شواق االخرى التي ال 
تخ�ش��ع لرقاب��ة او ال تفر���ض عليها اي مبالغ اخ��رى على حد قول 
ح�ش��ن. وتتحول بغ��داد ومثلها العديد م��ن املحافظات االخرى اىل 
�ش��وق مفتوحة وكبرية امام الباعة املتجولن وا�شحاب الب�شطات، 

ورغ��م ان احلال��ة ميكن ان ت�شكل يف واقعه��ا اخلارجي خلل 
ال�شلع��ي  للإغ��راق  نظ��را  اقت�شادي��ا 

ال��ذي ت�شه��ده تل��ك 

التج��ارات، بي��د انه��ا م��ن ناحي��ة اخ��رى تع��د متنف�ش��ا للعديد من 
اال�شخا���ض ال�شيم��ا ذوي الدخ��ل املح��دود، الذين بات��وا يف�شلون 
�رشاء �شلعه��م واحتياجاتهم ال�شخ�شية واملنزلية من هوؤالء الباعة، 
مف�شل��ن ا�شعاره��م عل��ى ا�شعار بقي��ة املحال، ما يعن��ي خلق جو 
م��ن التناف�ض ال�شع��ري التي �شتذه��ب نتائجه االيجابي��ة حتما اىل 
امل�شتهلك��ن كم��ا يرى ذل��ك الباح��ث االقت�ش��ادي الدكت��ور �شتار 
البيات��ي الذي اك��د ان هذا القطاع هو جزء م��ن الهوية االقت�شادية 
للعدي��د م��ن دول العامل التي منح��ت هوؤالء اماك��ن خا�شة ونظمت 
عمله��م �شعي��ا من حكومات تلك ال��دول على امت�شا���ض البطالة او 
خلق نوع من التناف�ض ال�شعري. ويقول البياتي ل�)جلورنال( ان هذا 
القط��اع ميك��ن ان ي�شنف بالقطاع الهام�شي او غ��ري الر�شمي، وهو 
ق��ادر عل��ى ا�شتيعاب اعداد كب��رية من العاطلن ع��ن العمل ال�شيما 
اال�شخا���ض الذي��ن عجزت الدول��ة ع��ن ا�شتيعابه��م يف موؤ�ش�شاتها 
املختلف��ة لك��ون اغلبهم ال يحمل��ون �شهادات جامعي��ة او انهم غري 
ماهري��ن، الفت��ا اىل ان ه��ذا التو�شي��ف ال ينطبق عل��ى العراق بعد 
الع��ام 2003 لتف�شي ظاه��رة البطالة وا�شط��رار املئات من حملة 
ال�شه��ادات اىل العم��ل يف خمتل��ف امله��ن وب�شمنه��ا الب�شطات يف 
االماكن العامة. ويبن البياتي ان الدولة �شابقا كانت تغ�ض النظر 
ع��ن ملحقة ه��وؤالء او مطاردته��م طاملا ان هذا القط��اع ي�شتوعب 
العديد من العاطلن او يخفف العبء عليها يف هذا املجال، لذا فان 
انت�ش��ار الب�شطات وازدياد اعدادها عامل وثي��ق وذو �شلة مبا�رشة 
بارتفاع ن�شب البطالة وارتفاع معدالت العاطلن عن العمل. واأثنى 
البيات��ي عل��ى دور الب�شط��ات والباعة املتجول��ن يف خلقهم نوعا 
من التناف�ض ال�شعري ب��ن املعرو�ض من ال�شلع واملنتجات ال�شيما 
امل�شتوردة منها وبالتايل انخفا�ض ا�شعارها بال�شكل الذي ادى اىل 

تهافت النا�ض على التب�شع من هوؤالء الباعة على 
التجاري��ة  املح��ال  ح�ش��اب 

االخرى.
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 تراج��ع اأداء االأ�ش��واق الياباني��ة يف 
التعام��لت املبك��رة لي��وم االأربع��اء، 
عل��ى  اخلام���ض  تراجع��ه  ليوا�ش��ل 
نيك��ي  موؤ���رش  وتراج��ع  الت��وايل. 
%0.24 اإىل 15820.48 نقطة مبا 
يع��ادل 35.32 نقط��ة. وهب��ط موؤ�رش 
توبك���ض االأو�شع نطاق��ا %0.34 اإىل 
اآ�شي��ا  1267.58 نقط��ة. وانخف���ض 
داو بن�شب��ة %0.16 اىل م�شت��وى ال��� 
2626.49 نقطة ليفقد 3.79 نقطة. 
وتراجع موؤ�رش نيكي بنهاية تعاملت 
 15859 اإىل   1% بن�شب��ة  الثلث��اء 

نقطة »اأدنى م�شتوى يف 9 اأ�شابيع«.

اأظه��رت بيان��ات �ش��ادرة ع��ن معهد 
الب��رتول االأمريك��ي ام���ض ارتفاع يف 
خمزون��ات النف��ط اخل��ام بنح��و غري 
املا�ش��ي.  االأ�شب��وع  خ��لل  متوق��ع 
خمزون��ات  ان  البيان��ات  واأو�شح��ت 
ملي��ون   1.2 بنح��و  ارتفع��ت  النف��ط 
يف  املنته��ي  اال�شب��وع  يف  برمي��ل 
 536.7 اىل  لي�ش��ل  يوني��و   10
ملي��ون برمي��ل، يف ح��ن كانت ت�شري 
التوقعات انخفا�ض بنحو 2.3 مليون 
برمي��ل. وهبطت العق��ود االآجلة خلام 
»ناميك���ض« االأمريك��ي ت�شلي��م يوليو 
47.90 دوالر  اإىل   ،2.03% بن�شب��ة 
 9:00 ال�شاع��ة  مت��ام  يف  للربمي��ل 
بتوقي��ت جرينت�ض فيما انخف�ض خام 
»برن��ت« بن�شبة %2.18 اإىل 49.25 

دوالر للربميل.

االأمريكي��ة  االأ�شه��م  اأ�ش��واق  اأنه��ت 
عل��ى  االربع��اء  جل�ش��ة  تعام��لت 
تراجع��ات جماعية عل��ى اأثر هبوط 
اأ�شع��ار النف��ط. و�ش��ط قلق م��ن قبل 
اال�شتفت��اء  ب�ش��اأن  امل�شتثمري��ن 
املرتقب عل��ى ع�شوية بريطانيا يف 
االحت��اد االأوروبي. وانخف�ض موؤ�رش 
داو جونز ال�شناعي بن�شبة 0.33% 
اىل م�شت��وى ال� 17674.82 نقطة، 
ليفق��د م��ن خلله��ا 57.66 نقطة.
وتراج��ع �شتان��درد اأند ب��ورز 500 
ال���  مل�شت��وى   0.18% بن�شب��ة 

2075.32 نقطة.

)الجورنال( تابعت تفاصيلها 

مختصون: االكشاك " االيطالية" ستحل مشاكل البسطات في عموم محافظات العراق

الزراعة تمنع استيراد 12 نوعا من الخضروات والمنتجات األجنبية تغزو االسواق
لتحقيق االكتفاء الذاتي منها

وقال وكيل الوزارة مه��دي القي�شي، اإن “القطاع 
الزراعي �شهد تطورا ملمو�شا على كافة االأ�شعدة، 
ولدين��ا موؤ���رشات حقيقية يف زي��ادة حم�شويل 
اإن “ذل��ك يع��ود اىل  احلنط��ة وال�شعري.واأو�ش��ح 
وج��ود دعم حكومي متمث��ل بالدعم الذي تقدمه 
اإىل  ت�شل��م  الت��ي  الب��ذور  دع��م  خ��لل  ال��وزارة 
الفلح��ن واملزارعن، فب��ذور ذات الرتب العليا 
مدعوم��ة بن�شبة %80، ف�شل عن زيادة اجلرعة 
ال�شمادي��ة ل�شماد اليوريا، واأ�شبحت هذه اجلرعة 
50 كيل��و غ��رام بالن�شب��ة لل��دومن، ع��لوة على 
اإن ه��ذه اجلرعة ه��ي اأكرث من ذل��ك بالن�شبة اإىل 

مزارعي بذور الرتب العليا”.
واأ�ش��اف ” كم��ا ان زي��ادة املح�ش��ول تعود اإىل 
الدع��م املق��دم بخ�شو���ض مكافح��ة االأدغال اذ 
انه��ا تت��م جمان��ا خ��لل الع��ام اجلاري،ولدينا 
توقعات بزي��ادة اإنتاج حم�شول احلنطة مبوجب 
ه��ذه الربام��ج التي اأطلق��ت وب�شمنه��ا الربنامج 
الوطن��ي لتنمية زراعة احلنط��ة يف العراق ودعم 

منظومات بن�شبة %50 ملزارع احلنطة”.
وا�ش��ار القي�ش��ي اىل ”وجود تط��ور يف حما�شيل 
اخل���رشوات  م��ن  نوع��ا   12 لدين��ا  اخل���رش،و 
ممنوعة من اال�شت��رياد لوجود منتج حملي كاِف 

لتغطية االحتياج اليومي للمائدة العراقية”.
اإن  ب��ن  احليواني��ة،  بال��رثوة  يتعل��ق  وفيم��ا 
“الربام��ج م�شتم��رة لتطوي��ر ال��رثوة احليوانية، 
فبالن�شب��ة لرثوة االأ�شم��اك توجهن��ا اإىل الرتبية 
جم��رى  يف  وانت���رشت  العائم��ة  االأقفا���ض  يف 
االأنه��ار، وفيها كثافة منو اأعلى وخدمات اأف�شل 
م��ن البح��ريات الرتابي��ة”. وب�شاأن برام��ج تربية 
وحت�ش��ن االأبقار فان��ه “يوجد هن��اك الربنامج 
الوطني للتلقي��ح اال�شطناعي لتح�شن ال�شلالت 
املحلية للأبقار اأ�شيف ل��ه برنامج نقل االأجنة، 
م��ن خ��لل برنام��ج نق��ل االأجن��ة النيوزلندي��ة 
وحت�شينه��ا يف بق��رة عراقي��ة، واملول��ود ال��ذي 
�شيول��د يك��ون حام��ل لكام��ل ال�شف��ات الأبوين 
اأجنبي��ن” بح�ش��ب القي�ش��ي. �ش��وق اخل�شار يف 
العا�شم��ة العراقي��ة بغ��داد يزخ��ر باخل�رشوات 

والفواك��ه بكافة اأ�شنافه��ا امل�شتوردة من الدول 
االأجنبي��ة عل��ى عك���ض املنتج��ات العراقية التي 
توج��د بكمي��ات قليل��ة وذل��ك الرتف��اع ثمنه��ا 
مقارن��ة مع نظريتها االأجنبية التي يزيد االإقبال 

ال�رشائي عليها.
وي��رى مواطن��ون وجت��ار عراقي��ون اأن ال�شب��ب 
الرئي���ض يف قل��ة املنتجات العراقي��ة يف ال�شوق 
ه��و فق��دان امل�شاح��ات اجلغرافي��ة الت��ي ُت��زرع 
فيها ه��ذه املنتجات نتيجة �شيط��رة داع�ض على 
هذه املناط��ق يف حن يرى اآخرون اأن النزاعات 
الداخلي��ة يف بغ��داد توؤث��ر بالدرج��ة االأوىل على 
الف��لح االأم��ر ال��ذي ي�شتغل��ه امل�ش��در االأجنبي 
ب�شهول��ة كب��رية. خل��ف العكيلي �شاح��ب مكتب 
للخ�ش��ار بن ان �شبب �ش��ح املنتوج املحلي عدة 
ام��ور اهمها ان اغلب املحافظ��ات التي تعر�شت 
لغ��زو ع�شاب��ات "داع���ض" معروف��ة بانتاجه��ا 
الزراع��ي الكبري، وكان��ت م�شدراً رئي�ش��ا لتزويد 
ال�ش��وق العراقي��ة بالفواك����ه وال��خ�ش��ار، فمثل 
الدي��ن  �ش��لح  حمافظ��ة  وعم��وم  بل��د  ق�ش��اء 
كان��ت املنت��ج الكبري للفواكه مبختل��ف انواعها، 
ومنطق����ة الدجي����ل تزودنا بكمي��ات كبرية من 

الطماط��م والبطاطا واخليار والب�ش��ل، و�شامراء 
حمافظ��ة  وكذل��ك  الرق��ي،  بزراع��ة  امل�شه��ورة 
الرم��ادي التي كان��ت الراف��د لل�ش��وق بالبطاطا 
والباذجنان والعديد م��ن الفواكه، واالمر ينطبق 
على حمافظتي نينوى ودي��اىل وكذلك احلويجة 
يف كركوك كما يقول العكيلي، وبن ان اال�شباب 
االخرى الت��ي اأ�شهمت بقلة االنت��اج املحلي هي 
�ش��ح املياه وت��رك اغلب الفلح��ن الأرا�شيهم او 
بيعه��ا وحتويله��ا اىل قط��ع ارا���ض �شكني��ة بعد 
موج��ة قل��ة املي��اه التي تعر���ض لها البل��د، وقد 
اأ�شه��م ارتفاع اج��ور النقل برفع ا�شع��ار الفواكه 
واخل�شار املحلية ،التي تفوق امل�شتورد بالقيمة 
الغذائية لو�شولها من الفلح اىل ال�شوق مبا�رشة، 
عل��ى عك�ض امل�شتورد الذي ي�شل من دول اجلوار 
بعد ف��رتة زمنية طويلة ت��وؤدي اىل فقدان الكثري 
م��ن موا�شفاته. زي��د تايل �شاحب اح��د مكاتب 
بيع الفواكه او�شح ان قطع الطرق يف العديد من 
املحافظات ب�شبب العمليات الع�شكرية احلا�شلة 
فيها،حّفز الكثري من جتار اجلملة على اال�شترياد 
من الدول املجاورة بعد ان �شمحت وزارة الزراعة 
با�شت��رياد الفواك��ه واخل�ش��ار م��ن اخلارج،وق��د 

اأ�شهم��ت االو�شاع االمنية ب�شح املنتوج املحلي، 
وعن �شبب ارتف��اع املحلي يف بع�ض املواد مثل 
الباذجن��ان والطماط��م مقارنة بامل�شت��ورد اكد 
تايل ان ال�شب��ب يعود لدعم انتاج الفلح االردين 
او االي��راين او الرتك��ي م��ن قب��ل الدول��ة بن�شب��ة 
كب��رية جتعله احيان��ا يبيع انتاج��ه ب�شعر زهيد 
ويكتف��ي باملبل��غ املخ�ش�ض له م��ن قبل الدولة 
كرب��ح م�شتم��ر، وهي عملي��ة تب��ادل منافع بن 
الدول��ة والفلح، الأن الدولة ت�شمن دخول العملة 
ال�شعبة لبلدها وكذلك ح�شول الفلح على الربح 
امل�شمون من خلل الدعم احلكومي، ويرى تايل 
ان �شع��ر امل�شتورد يكاد يكون هام�شيا لوال اجور 
النق��ل املرتفع��ة ج��دا، اإذ ان �شائق��ي ال�شاحنات 
يتخ��ذون طرق��ا طويل��ة ل�شم��ان امل��رور االآمن 
خا�ش��ة يف املناطق ال�شاخنة امنيا، مو�شحا ان 
احلكوم��ة العراقي��ة ويف االع��وام ال�شابقة منعت 
ا�شت��رياد العديد م��ن اخل�شار والفواك��ه ،وب�شبب 
ذل��ك ارتفعت ا�شعار املنت��وج املحلي ال �شيما ان 
بع�ض البقالن ي�شتغلون االمر ويحملون الفواكه 
او اخل�شار ربحا عالي��ا وهذا ما يتحمل نتائجه 

املواطن.

اأكدت وزارة الزراعة تطور 
القدرة الزراعية يف البلد، 
من خالل زيادة املحا�صيل 

اال�صرتاتيجية املتمثلة 
باحلنطة وال�صعري، م�صرية 
اإىل منع ا�صترياد 12 نوعا 

من اخل�صروات وذلك لتحقيق 
االكتفاء الذاتي باإنتاجها. يف 

وقت يزخر �صوق اخل�صار 
يف العا�صمة العراقية بغداد 

باخل�صروات والفواكه بكافة 
اأ�صنافها امل�صتوردة من الدول 
االأجنبية على عك�س املنتجات 
العراقية التي توجد بكميات 

قليلة وذلك الرتفاع ثمنها 
مقارنة مع نظريتها االأجنبية 

التي يزيد االإقبال ال�صرائي 
عليها.

يغداد ــ خاص

خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


