
وا�ضاف��ت : اعتمدن��ا يف تقييم ا�رضار املناطق 
املح��ررة ن�ضبي��ا عل��ى تقاري��ر االمم املتح��دة 
والتقدي��رات  العاملي��ة  املنظم��ات  وتقاري��ر 
ا�ضب��ه اىل احلقيقي��ة لكونه��ا مناط��ق حم��ررة 
وتعاين تدم��راً يف موؤ�ض�ضاتها والبنى التحتية 
وحت��ى االم��اك ال�ضخ�ضية كالبي��وت ومنازل 
املواطن��ن ، الفتة النظر اىل اننا ب�ضدد انتظار 
حتري��ر بقي��ة املناط��ق والت��ي جت��ري فيه��ا 
العلميات الع�ضكرية لتكون هناك �ضورة كاملة 
لاموال املخ�ض�ضة من الدول املانحة وو�ضع 

ميزانية تخمينية  .
وتابعت :  اأن التباطوؤ يف اعادة اعمار املناطق 
املت���رضرة واملح��ررة �ضيع��ود بال���رضر على 
بقي��ة املحافظات ،  التي ت�ضت�ضيف النازحين 
واملهجري��ن ، وم��ن ثم نح��ن ب�ض��دد ان تكون 
هن��اك جل��ان  تتك��ون م��ن كف��اءات عراقي��ة 
متعاونة مع اللجان التي تعمل �ضمن منظمات 

املجتمع املدين الدويل . 
 م��ن جانبه اكد رئي�س �ضندوق اعمار املناطق 
املت�رضرة م��ن العملي��ات االرهابية م�ضطفى 
الهيت��ي : اأن متوي��ل  �ضن��دوق اع��ادة اعم��ار 
املناط��ق املت�رضرة م��ن العمليات االرهابية ، 
يعتمد على موازنة عام ٢٠١٧ واملنح املقدمة 
م��ن قبل البنك الدويل وال��دول املانحة ، داعيا 
ال��وزارات وال���رضكات املحلي��ة  اىل م�ضارك��ة 
والعاملي��ة يف معر�س اربي��ل اىل اعادة اعمار 
املناط��ق املت���رضرة من العملي��ات االرهابية 
موك��دا ان معر�س اربيل لي�س بديا عن موؤمتر 

الدول املانحة للعراق . 
 وا�ض��اف الهيت��ي :  اأن الكوي��ت قدم��ت دعم��ًا 
للع��راق من خال م�ض��ح االرا�ض��ي املت�رضرة 
من العلميات االرهابية  ،  ومن خال التعاون 
  ، املحافظ��ات  يف  املحلي��ة  احلكوم��ات  م��ع 
وبا�رضاف م��ن �ضندوق النقد ال��دويل ، وقد مت 
تخ�ضي���س 35٠ ملي��ون دوالر منح��ة للعراق 

حتت م�ضمى القر�س الطارئ .
وتاب��ع  : ان �ضن��دوق اع��ادة اعم��ار املناط��ق 
املت�ض���رضة م��ن االرهاب يعمل وف��ق معاير 

متع��ددة منه��ا معاي��ر ح�ض��اب ع��دد ال�ضكان 
وم�ضاح��ة املناط��ق املت���رضرة ، م�ضرا اىل ان 
�ضنجار  االعلى �رضرا بن املناطق املت�رضرة 
يف  الع��راق  وقد مت توزي��ع ١٤٨ مليون دوالر  
ق�ضم��ت اىل ث��اث  حمافظ��ات مت���رضرة ومت 
تخ�ضي�س مئة مليون دوالر  للقطاع ال�ضحي . 
ي��ذ ك��ر ان احلكومة قال��ت اإنها حتت��اج اإىل ما 
يرتاوح ما بن ١3 اإىل ١٤ مليار دوالر من اأجل 
اإعادة احلد االأدنى من البنى التحتية واخلدمية 
يف املناط��ق املحررة من تنظيم داع�س . وقال 
�ضندوق اإعادة االإعمار يف املناطق املت�رضرة 
م��ن العملي��ات االإرهابي��ة، يف وق��ت �ضابق اإن 
تقدي��رات الع��راق الإع��ادة اإعمار احل��د االأدنى 
من البن��ى التحتي��ة واخلدمي��ة املت�رضرة من 
ج��راء العملي��ات امل�ضلح��ة من املناط��ق التي 
�ضيط��ر عليها تنظيم داع���س ت�ضل اإىل نحو ١٤ 
ملي��ار دوالر عدا االأ���رضار يف مدينة املو�ضل 
واالأ���رضار التي حلقت باملواطن��ن ومنازلهم 

وممتلكاتهم.
واأو�ضح اأن احلكومة املركزية تتوقع اأن ترتفع 
تل��ك التقدي��رات ب�ضكل كبر بع��د حترير مدينة 
املو�ضل، ث��اين اأكرب مدن العراق بعد العا�ضمة 

بغداد.
واأك��د  ال�ضن��دوق اأن هن��اك جه��ات حكومي��ة 

واأخ��رى من الدول املانحة للع��راق تعمل على 
تاأم��ن متويل م�ضاري��ع اإعادة االإعم��ار، منها 
مبل��غ ٢5٠ مليون دوالر م��ن املوازنة العامة 
للع��ام احل��ايل ومبل��غ 35٠ ملي��ون دوالر من 

�ضندوق النقد الدويل.
وك�ضف يف وقت �ضابق  عن مفاو�ضات مع بنك 
التنمية االأمل��اين للح�ضول عل��ى قر�س بقيمة 
5٠٠ مليون يورو وناأمل احل�ضول عليه نهاية 

العام احلايل اأو مطلع العام املقبل
واأ�ض��اف اأن احلكوم��ة العراقية تعت���زم اإقامة 
موؤمت�ر دويل للم�انحن م�ن اأج�ل ت�وفر اأموال 
جدي��دة وناأمل م���ن ال�دول امل�انح��ة م�ض�اركة 

�رضك�اتها يف اإعادة االإعم�ار.
وق��ال �ضلم��ان اجلميل��ي وزير التخطي��ط  :  اإن 
الواجب الوطني يحتم علينا االإ�رضاع يف تنفيذ 
برامج اإع��ادة االإعمار بالتع��اون مع املجتمع 
ال��دويل ال��ذي �ض��ارك يف العملي��ات الع�ضكرية 

للق�ضاء على داع�س.
اإن  الكهرب��اء  وزي��ر  الفه��داوي  قا�ض��م  وق��ال 
البن��ى التحتية تعر�ض��ت اإىل دمار كبر خال 
ف��رتة �ضيط��رة داع���س اأو العملي��ات الع�ضكرية 
لتحريره��ا، وم��ن ث��م ف��اإن اإقام��ة مث��ل ه��ذه 
املعار���س اأمر مهّم جلذب ال���رضكات العراقية 
والعربي��ة واالأجنبي��ة لتنفي��ذ م�ضاري��ع اإعادة 

االإعمار والبناء يف خمتلف القطاعات .
 ودعا اإىل اأن تكون م�ضاركة ال�رضكات العراقية 
كبرة ومناف�ض��ة لاإ�رضاع يف اإعادة النازحن 

اإىل ديارهم.
 ، التخطي��ط  وزارة  با�ض��م  املتح��دث  وق��ال 
عبدالزهرة الهن��داوي :  اإن حجم اال�رضار التي  
حلق��ت مبوؤ�ض�ض��ات الدولة فق��ط  يف حمافظتي 
االنب��ار و�ض��اح  الدي��ن تقدر قيمته��ا املالية 
ب�)٤١ تريليون دينار( وننتظر حترير حمافظة 
نين��وى من اأجل اح�ضاء حج��م ال�رضر ، م�ضرا 
باملواطن��ن  حلق��ت  الت��ي  اال���رضار  اأن   اإىل 

�ضرتفع من هذا املبلغ.  
الت��ي  املالي��ة  االأزم��ة  اأن  الهن��داوي  واأك��د 
ت�ضهده��ا الب��اد تق��ف حائ��ًا اأم��ام احلكومة 
الإعم��ار املناط��ق املدمرة لذل��ك ا�ضطررنا اإىل 
اللج��وء للمجتمع الدويل به��دف احل�ضول على 
من��ح مالي��ة وقد ح�ضلن��ا على ملي��اري دوالر 
يف موؤمت��ر اعم��ار املناط��ق املت���رضرة ال��ذي 
اقي��م يف وا�ضنطن اأخ��راً ، مبين��ًا اأن  املناطق 
املحررة حتتاج اإىل مبلغ اأكرث من ٤١ تريليون 

الإعمارها.  
 وكان الربملان �ضوَّت العام احلايل على اعتبار 
االنبار وبيجي و�ضنجار مناطق منكوبة ب�ضبب 
حج��م الدم��ار فيه��ا ال��ذي من��ع النازحن من 
العودة اإىل منازله��م لغياب اخلدمات ال�ضحية 

والتعليمية واملياه ال�ضاحلة لل�رضب وغرها 
املحافظات املت�رضرة عاجزة اأي�ضا عن اإعمار 

مناطقها ب�ضبب خلو خزائنها من االأموال. 
وق��ال ع�ض��و جمل���س حمافظ��ة االنب��ار عذال 
الفه��داوي  يف حدي��ث �ضحف��ي : اإن  ال���رضر 
كب��ر يف حمافظ��ة االنبار وخ�ضو�ض��ا مدينة 
الرمادي الت��ي عدها الربمل��ان مدينة منكوبة 
الأن جمي��ع دوائ��ر الدول��ة وحتدي��داً ال�ضحي��ة 

والكهربائية معطلة. 
واأ�ض��اف اأن  ع��دد منازل املواطن��ن املدمرة 
يف الرمادي بلغ��ت ٤٠ الف دار باالإ�ضافة اإىل 
تدم��ر 39 مدر�ضة و٨6 ج���رضاً ، م�ضرا اإىل اأن  
املحافظة حتتاج اإىل اأموال كبرة وكحد اأدنى 
حتت��اج اىل )٢( ملياري دوالر الإعادة جزء من 

اخلدمات.  

اأعلن��ت وزارة املالي��ة، اعف��اء املكلف��ن بدف��ع ال�رضيب��ة م��ن 
الغرام��ات والفوائد، م�ضرة اىل منحهم 9٠ يوما لت�ضديد الديون 

امل�ضتحقة ل�ضالح الهيئة العامة لل�رضائب
وقال��ت الوزراة يف بيان  �ضحفي : اإن�ه دعما لاقت�ضاد الوطني 
وت�ضهي��ا لاجراءات املتعلق��ة به يف ظل االزم��ة الراهنة تعلن 
وزارة املالي��ة اعفاء املكلفن بدفع ال�رضيبة �ضواء اأكانوا اأفرادا 
اأم �رضكات اأم كيانات من الغرامات والفوائد املرتتبة على عدم 

ت�ضديدهم الديون امل�ضتحقة مل�ضلحة الهيئة العامة لل�رضائب 
واأ�ضاف��ت : ا�ضتكماال لهذه الروؤي��ة املتبلورة بالتن�ضيق مع جلنة 
ال�ض��وؤون االقت�ضادية ف��ان وزارة املالية توؤكد ���رضورة ت�ضديد 
الدي��ون امل�ضتحق��ة يف غ�ضون مدة ال تتج��اوز ت�ضعن يوما من 
تاريخ �ضدور القرار وبخافه يتم ا�ضتح�ضال الغرامات والفوائد 

واأ�ضل الديون امل�ضجلة. 
يذك��ر  ان امل�ضت�ضار املايل لرئي�س ال��وزراء مظهر حممد �ضالح، 
اك��د اأن متوي��ل احلرب ودف��ع الرواتب يع��ّدان اأولوي��ة للحكومة 
اأن احلكوم��ة مطمئن��ة ب�ض��اأن دف��ع روات��ب  العراقي��ة، مبين��ًا 
املوظف��ن ولديها توجه للح�ض��ول على اإيرادات غر نفطية، يف 
ح��ن اأو�ض��ح اأن فر�س ال�رضائب على بع���س املبيعات اأوجد 6 

تريليونات دينار للحكومة. 
وق��ال �ضال��ح يف حدي��ث  �ضحف��ي : اإن اأي تدفق��ات نقدية لها 
م�ض��اران، االأول متوي��ل احل��رب �ض��د االإرهاب بو�ضفه��ا م�ضاألة 
حياة ،  موؤكدا اأن حترير العراق يف عام ٢٠١٧ ق�ضية حم�ضومة، 
اأم��ا امل�ضار الثاين، فه��و رواتب املوظفن من خ��ال اال�ضتمرار 

بدفعها 
واأ�ض��اف �ضال��ح، اأن  الدولة ال تعجز وال ت�ضت�ضلم وهناك اإ�رضار 
وتدب��ر، ومن ثم هن��اك اطمئنان ب�ضان روات��ب املوظفن على 
الرغ��م م��ن وج��ود اأربعة ماي��ن و5٠٠ األ��ف موظ��ف، واإذا ما 
ح�ضبنا معه��م املتقاعدين والرعاية االجتماعي��ة �ضي�ضل العدد 

اىل ٧ ماين اإن�ضان. 
لديه��ا  الدول��ة  اأن  اىل  �ضال��ح  واأ�ض��ار 

خيارات وتدابر كثرة 
يف 

اإمكاني��ة متوي��ل ه��ذه املدفوع��ات منه��ا االقرتا���س الداخل��ي 
واخلارج��ي وعملي��ة البي��ع لبع���س االأم��ور وا�ضتخ��دام بع���س 
ال�ضيا�ض��ات النقدي��ة ، موؤك��دا اأن الدول��ة لديه��ا حالي��ا توج��ه 

للح�ضول على اإيرادات غر نفطية. 
ولف��ت �ضال��ح االنتب��اه اىل اأن فر���س ال�رضائ��ب عل��ى بع���س 
ال�ضل��ع كال�ضجائر وكارت��ات الهاتف النقال وغره��ا من ال�ضلع 
يف نهاي��ة ع��ام ٢٠١5 اأوجدت للدولة 6 تريليون��ات دينار من 
اإي��رادات غ��ر نفطية، ومن ثم فان ما ثب��ت يف املوازنة احلالية 
من اإيرادات غر نفطية بقيمة ١١ تريليون دينار هو حقيقي اإذا 

ما طبق ب�ضكل �ضحيح.
وق��ال ع�ض��و اللجنة املالي��ة النيابية م�ضع��ود ر�ضتم، يف حديث 
�ضحف��ي :  اإن ال�رضائ��ب والكم��ارك م��وردان بدي��ان لتوف��ر 

االيرادات املالية بعد انخفا�س ا�ضعار النفط. 
وح��ذر ع�ضو اللجنة املالية النيابي��ة عبد القادر حممد يف وقت 
�ضاب��ق، م��ن  �ضعوب��ات اقت�ضادية قد تواج��ه احلكومة يف حال 
ا�ضتم��رار انخفا���س اأ�ضع��ار النف��ط عاملي��ًا ، مبين��ًا اأن  اللجن��ة 
تعم��ل بالتن�ضيق م��ع احلكومة على اإيجاد حل��ول لتوفر رواتب 

املوظفن. 
واأ�ض��اف ر�ضت��م ، اأن  على احلكومة التوج��ه نحو ايجاد ايرادات 
مالية حقيقية بديلة عن املوارد النفطية يف ظل انخفا�س ا�ضعار 
النفط العاملية ب�ضورة كبرة جدا وتاثره �ضلبا يف موازنة البلد 
، موؤكدا ان تفعيل تلك املوارد من م�ضوؤولية احلكومة االحتادية .
وتاب��ع اأن  امل�ضادر اال�ضا�ضي��ة املهمة والبديلة لتعزيز املوازنة 
املالي��ة للدول��ة تتمث��ل يف تفعي��ل ال�رضائب والكم��ارك وجلب 
ايراداته��ا خلزينة الدولة ،م�ض��را اىل ان املالية النيابية �ضتدعم 
احلكوم��ة يف التوجه نحو تعظيم موارد البل��د املالية وحماربة 

الفا�ضد مبا يعود بالفائدة على ابناء ال�ضعب العراقي ككل. 
واأك��دت اللجنة املالي��ة النيالي��ة، اأن لديها 

القوان��ن  م��ن  حزم��ة 

جتاوزت الع�رضة لدع��م ال�ضيا�ضة النقدية ت�ضتعد لتمريرها قريبا 
اىل الربملان. 

ودع��ا النائ��ب حمم��د ال�ضم��ري، اىل تفعي��ل ثقاف��ة ال�رضائ��ب 
وا�ضتخ��دام ط��رق حديث��ة ت�ضم��ن ع��دم التاعب به��ا، من اجل 

تخفيف العبء على املوازنات العامة وتعظيم مواردها.
وق��ال ال�ضمري، يف بي��ان �ضحفي، ان تفعي��ل التعرفة الكمركية 
وجباي��ة ال�رضائب ور�ضوم اخلدمة م��ن املواطنن، خطوة مهمة 
ال ب��د م��ن العمل به��ا من اج��ل التخل�س م��ن ال�ضبغ��ة الريعية 
للموازنات العامة للدولة التي اعتمدت على النفط كمورد اوحد، 

مبينا ان تلك الر�ضوم �ضتوفر واردات كثرة للموازنات.
واأ�ض��اف ال�ضمري ان نظام اجلباية يف العراق يعاين اال�ضطراب 
وع��دم اال�ضتق��رار باال�ضافة اىل التاعب، االم��ر الذي ي�ضتوجب 
و�ض��ع اليات واج��راءات قانونية عل��ى اجلباي��ة واعتماد نظام 

الكرتوين يف مقايي�س املاء والكهرباء وغرها.
و�ض��دد ال�ضم��ري يف املقاب��ل عل��ى ���رضورة حت�ض��ن اخلدمات 
املقدم��ة للمواط��ن لتكون متنا�ضب��ة واجلباي��ة امل�ضتقطعة منه، 
باال�ضاف��ة اىل و�ض��ع خط��وات وا�ضحة خال املرحل��ة املقبلة 
لتفعي��ل مو�ضوع ال�رضائ��ب �ضواء كان ذلك عل��ى �ضلع معينة او 

منافذ حمددة، من اجل تفعيل ثقافة ال�رضائب يف املجتمع
ي�ض��ار اىل  اأن الع��راق يعد من الدول الريعي��ة حيث يعتمد ب�ضكل 
كب��ر يف موازنت��ه العامة من بيعه للنفط اخل��ام وبن�ضبة %95، 
وق��د اأدى انخفا���س اأ�ضع��ار النف��ط اىل عجز كب��ر يف املوازنة 
و�ضل اىل ٢٤ تريليون دينار، ف�ضا عن اإيقاف معظم امل�ضاريع 

اال�ضتثماري��ة ب�ضبب ع��دم كفاية االأموال حتى 
ل�ضد الت�ضغيلية منها. 
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م�ضت��وى  اأعل��ى  اإىل  ال��دوالر  ارتف��ع 
ق��ال  اأن  بع��د  اأ�ضابي��ع  ثاث��ة  يف 
م�ضوؤول ب��ارز يف جمل�س االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي االأمركي( 
اإن خط��ة املجل���س لتقلي���س حمفظة 
ال�ضندات خال العاماحلايل لن توؤخر 

كثرا دورة رفع اأ�ضعار الفائدة
اأعل��ى  اإىل  ال��دوالر  موؤ���رض  وارتف��ع 
عن��د  اأ�ضابي��ع  ثاث��ة  يف  م�ضت��وى 
ق��راءة  اأح��دث  و�ضجل��ت   101.26
ل��ه ارتفاع��ا ن�ضبت��ه 0.5 باملئة اإىل 

 101.16

ارتفع��ت االأ�ضهم االأوروبي��ة  متعافية 
م��ن الرتاج��ع ال��ذي �ضجلت��ه يف وقت 
�ضابق م��ع �ضعود اأ�ضه��م قطاع النفط 
اإىل  اخل��ام  اأ�ضع��ار  قف��زت  بعدم��ا 
اأعل��ى م�ضت��وى يف �ضهر عق��ب هجوم 

ب�ضواريخ كروز اأمركي يف �ضوريا 
 600 �ضتوك���س  املوؤ���رض  واأغل��ق 
االأوروبي مرتفعا 0.1 باملئة مدعوما 

اأي�ضا باأ�ضهم �رضكات التعدين.

تراجعت املوؤ�رضات الثاثة الرئي�ضية 
تعامات  يف  �ضرتيت  وول  لبور�ضة 
ل��ت��غ��ل��ق دون  اال����ض���ب���وع  ن��ه��اي��ة 
�ضجلتها  التي  املرتفعة  امل�ضتويات 
خال اجلل�ضة بكثر بعد ن�رض تقرير 
التوقعات  من  اأ�ضعف  جاء  وظائف 
هجوما  املتحدة  الواليات  وتنفيذ 
�ضاروخيا على �ضوريا وت�رضيحات 
م�ضوؤول مهم يف جمل�س االحتياطي 
االحت��������ادي )ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

االأمركي( ب�ضاأن خطط املجل�س
ج��ون��ز  داو  امل���وؤ����رض  وان��خ��ف�����س 
نقطة   7.06 ب��واق��ع  ال�����ض��ن��اع��ي 
اإىل  باملئة   0.03 ي��ع��ادل  م��ا  اأو 
تراجع  بينما  نقطة   20655.89
 500 ب��ورز  اآن��د  �ضتاندرد  امل��وؤ���رض 
مبقدار 1.93 نقطة اأو 0.08 باملئة 
املوؤ�رض  2355.56 نقطة ونزل  اإىل 
اأو  نقطة   1.14 املجمع  نا�ضداك 
5877.81 نقطة اإىل  0.02 باملئة 

لتعظيم مواردها وتغطية نفقات الحرب 

الحكومة تمهل المكلفين بدفع الضريبة والغرامات تسعين يومًا لتسديد ديونهم

بكلفة تتجاوز الـ30 مليار دوالر

إعمار المناطق المدمرة يصطدم بجدار التقشف واألنظار تتجه صوب المجتمع الدولي

قالت ع�ضو جلنة اخلدمات 
واالعمار النيابية  د. 

�ضباح التميمي يف ت�ضريح 
خا�ص ) للجورنال ( : ان  
ملف اعادة اعمار املناطق 

املت�ضررة من االرهاب 
والعمليات الع�ضكرية 

م�ضوؤولية جلنة اخلدمات 
واالعمار النيابية  ، وال 

حاجة الأن ت�ضكل جلنة 
من كل جمل�ص النواب ، 

بل ان تكون جلنة تتكون 
من 19 ع�ضوا باال�ضافة 
اىل النواب الن�ضطني يف 

الربملان ، ب�ضبب �ضعف 
التن�ضيق داخل الربملان يف 

حني ان �ضندوق االعمار 
لي�ص جعبة مالية متنقلة .

بغداد – متابعة 

بغداد – 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

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


