
وحل ال�سعوديون يف املرتبة الأوىل، ب�رشاء 612 
عق��اراً تاله��م العراقي��ون ب��� 239 والكويتي��ون 
ب���136، والرو���س ب���115، والربيطانيون ب�87 

عقاراً.
وت�سدرت ا�سطنبول قائمة الوليات يف مبيعات 
العقارات لالأجانب، ب�903 عقاراً، تلتها اأنطاليا 
ب���408، وبور�س��ا ب��� 93، واأي��دن ب���77 واأنقرة 

ب�68 وموغال ب� 60 عقارا .
ان بيان��ات تركي��ة ر�سمي��ة حديث��ة   ي�س��ار اىل 
اظه��رت ارتفاعا يف  مبيعات العقارات لالجانب 
يف تركيا بن�سبة 13.4 باملئة يف يناير/ كانون 
الث��اين املا�س��ي مقارنة بال�سهر ذات��ه من العام 
املا�س��ي يف ح��ن ح��ل العراقي��ون يف املرتب��ة 

الأوىل يف قائمة امل�سرتين الجانب.
وه��ذه لي�س��ت امل��رة الوىل الت��ي يت�س��در فيه��ا 
العراقي��ون قائم��ة ���رشاء العق��ارات يف تركي��ا 
،فف��ي كان��ون الول م��ن ع��ام 2015 ، ت�س��در 
امل�ستثم��رون العراقي��ون قائمة اأك��ر امل�سرتين 

الأجانب للعقارات يف تركيا بعدد 495 عقارا .
موؤ�س�س��ة  ن�رشته��ا  الت��ي  البيان��ات  واو�سح��ت 
الح�س��اء الرتكي��ة، م�س��اء الربع��اء،  ان الع��دد 
ال�سه��ر  خ��الل  العق��ارات  ملبيع��ات  الجم��ايل 
ان  اىل  عق��ارا” م�س��رة   1462 بل��غ  املا�س��ي 
ب���رشاء  الرتتي��ب  قائم��ة  ت�س��دروا  “العراقي��ن 
308 عق��ارات تالهم ال�سعوديون باجمايل 136 
عقارا ثم الكويتي��ون ثالثا باجمايل 134 عقارا 
ث��م الرو�س ب��� 106 عق��ارات والفغ��ان ب� 104 
عقارات. وذك��رت ان مدينة ا�سطنبول كانت اكر 
املدن الرتكية بيعا للعقارات لالجانب يف ال�سهر 
املا�س��ي اذ بل��غ ع��دد العق��ارات املباع��ة 498 
عقارا تليها انطاليا بعدد 315 عقارا ثم بور�سا 
ويالوا �سم��ال غربي تركيا باجمايل 129 و84 

عقارا على التوايل.
واف��ادت الح�سائيات ب��ان املبيعات انخف�ست 
ب�س��كل عام خالل كانون الث��اين املا�سي بن�سبة 
1.9 يف املئ��ة مقارنة مع ال�سه��ر ذاته يف العام 
املا�سي مو�سحة ان ع��دد العقارات املباعة يف 

يناير بلغ 84 األف عقار يف جميع انحاء تركيا.
كما جاءت مدينة ا�سطنبول باملرتبة الوىل بن 
امل��دن الرتكية الكر بيعا للعق��ارات ب�سكل عام 

يف ال�سهر املا�سي حيث مت بيع اكر من 15 األف 
عقار فيها ث��م جاءت العا�سم��ة انقرة باجمايل 
ع��دد 9012 عقارا تلتها ازم��ر وايجه ب�5243 
العق��ارات  اجم��ايل مبيع��ات  ان  يذك��ر  عق��ارا. 
يف تركي��ا خ��الل الع��ام املا�سي بل��غ نحو 1.3 
ملي��ون عقار. ي�س��ار اىل ان  العراقي��ن  ت�سدروا   
قائم��ة  امل�ستثمري��ن الجان��ب  يف  ا�سطنب��ول 
،  وتوق��ع متخ�س�س��ون رواج ال�س��وق وال�سه��م 
بات�ساع حركة التج��ارة البينية مع العراق، ويف 
منو التع��اون القت�سادي ب��ن البلدين يف �ستى 
املج��الت.  وبح�س��ب الح�س��اءات الرتكية  حل 
العراقي��ون يف مقدم��ة الأجان��ب املقبل��ن على 
�رشاء امل�ساكن يف تركيا.، فقد بلغ عدد امل�ساكن 
 2027 ، �ساب��ق  املباع��ة لالأجان��ب  يف وق��ت 
م�سكنا،  686 منها يف ولية اأنطاليا املطلة على 
البح��ر املتو�سط، و541 يف ا�سطنبول، و127 يف 
يالوف��ا،  و119 يف اأي��دن، و112 يف بور�س��ا، 
و89 يف موغ��ال. ووفق��ا لتل��ك الح�سائية، فقد 
ا�سرتى رجال اعم��ال ومواطنون عراقيون 362 
م�سكن��ا يف تركي��ا ، وت�س��دروا املرتب��ة الأوىل، 
تاله��م ال�سعودي��ون ب���233 ، والرو���س ب� 195، 
ب���101  والربيطاني��ون  ب��� 147،  والكويتي��ون 
م�سك��ن، يف حن جت��اوز اإجمايل ع��دد امل�ساكن 
املباع��ة لالأجانب منذ مطلع الع��ام احلايل، 12 
األ��ف م�سكن. وقال  امل�ستثمر يف ال�سوق العقارية 
الرتكي��ة، يا�س��ان �سليم��ان  يف ت�رشيح �سحفي 
ان ال�ستثم��ارات يف ذل��ك املرف��ق القت�س��ادي 

امله��م، تزايدت ب�س��كل ملحوظ يف عم��وم املدن 
الرتكي��ة، من جراء ات�ساع القبال من قبل رجال 
العمال واملواطنن العراقين، الذين يقفون يف 
مقدم��ة اجلن�سي��ات الراغب��ة بتملك عق��ارات يف 
تركي��ا. وتوقع ان تف�سي تل��ك الزيادة يف اقتناء 
العراقي��ن مل�ساكن يف تركي��ا، اىل ات�ساع حركة 
التج��ارة البينية مع العراق، ويف زيادة التعاون 

القت�سادي بن البلدين.
ان  اردين  تقري��ر  ق��ال  مت�س��ل  �سعي��د  وعل��ى 
العراقي��ن كان��وا يف مقدم��ة امل�ستثمرين ب�سوق 
ال�سق��ق  ���رشاء  جله��ة  �س��واء  الردين  العق��ارات 
او الرا�س��ي متقدم��ن عل��ى جن�سي��ات عربي��ة 

واجنبية.
وامل�ساح��ة  الرا�س��ي  لدائ��رة  تقري��ر  وبح�س��ب 
الردني��ة، ج��اء العراقي��ون مبقدم��ة اجلن�سي��ات 
غ��ر الردنية الك��ر ا�ستثمارا ب�س��وق العقارات 
الردين خ��الل الن�س��ف الول من الع��ام احلايل 

مبجوع 705 عقارات.
وتل��ت العراقي��ن اجلن�سّي��ة ال�سعودي��ة باملرتبة 
الثاني��ة مبجم��وع 345 عق��اراً، يف حن جاءت 
اجلن�سي��ة الكويتي��ة باملرتب��ة الثالث��ة مبجموع 

167 عقاراً.
اأّم��ا من حيث القيم��ة فقد جاء العراقي��ون اأي�سًا 
باملرتب��ة الأوىل بحج��م ا�ستثم��ار بلغ نحو100 
ملي��ون دولر وبن�سبة 38% من القيمة التقديرية 
ملبيع��ات غر الأردنين، ث��م اجلن�سّية ال�سعودية 
باملرتبة الثانية بقيمة 39 مليون دولر وبن�سبة 

15 % تلتها باملرتب��ة الثالثة اجلن�سية الملانية 
بقيمة 23 مليون دولر وبن�سبة %9.

وبح�س��ب التقري��ر بل��غ ع��دد مبيع��ات  العق��ار 
مل�ستثمري��ن غ��ر اأردنين خ��الل الن�سف الول 
م��ن العام احل��ايل 1768 معامل��ة منها 1225 
معاملة لل�سق��ق و543 معاملة لالرا�سي قيمتها 

التقديرية نحو 261 مليون دولر.
كم��ا بلغ عدد مبيع��ات  العق��ار مل�ستثمرين غر 
اأردني��ن خ��الل �سه��ر حزيران  من ع��ام 2016  
247 عق��ارا منها 165 �سق��ة و 82 قطعة ار�س 

بلغت قيمتها التقديرية 61 مليون دولر.
وج��اء العراقيون كذل��ك يف مقدمة مبيعات �سهر 
حزي��ران من ع��ام 2016 ومبجموع 116 عقارا 
فاجلن�سي��ة ال�سعودي��ة مبجم��وع 48 عق��ارا ث��م 
اجلن�سي��ة ال�سورية باملرتبة الثالثة مبجموع 26 
عق��ارا. اما من حيث القيمة خ��الل �سهر حزيران 
املا�س��ي، فق��د ج��اءت اجلن�سي��ة الملاني��ة اول 
بحج��م ا�ستثمار بل��غ 21 ملي��ون دولر وبن�سبة 
34،6% م��ن القيم��ة التقديري��ة ملبيع��ات غ��ر 
الردنين تلتها وبفارق ب�سيط اجلن�سية العراقية 
بقيمة نحو 20 مليون دولر وبن�سبة 4، 34 %، ثم 
اجلن�سية ال�سورية بقيمة 4 مالين دولر وبن�سبة 
7%.  ووفقا للتقرير انخف�س حجم التداول الكلي 
ب�سوق العقارات الردين خالل الن�سف الول من 
الع��ام احلايل بن�سبة 6 % م�سج��ال 523،4 مليار 
دولر مقاب��ل 815 ، 4 مليار دولر للمدة نف�سها 

من العام املا�سي.

ح��ذرت ممثلة العراق يف »مركز امل�ساري��ع الدولية اخلا�سة« منى 
زلزل��ة، م��ن اأخط��ار الف�س��اد الإداري وامل��ايل على بيئ��ة الن�ساط 
القت�سادي وال�ستثماري، موؤكدة احلاجة اإىل بذل جهود م�سرتكة 
م��ع اجلهات املعني��ة يف القطاعات كافة بهدف احل��ّد من الف�ساد 

الذي يهدد بنية املجتمع وا�ستقراره وتقدمه.
وقالت خ��الل ندوة نظمها املركز بالتعاون م��ع »معهد الإ�سالح 
القت�س��ادي«، ح�رشها نا�سطون يف قط��اع املال والقت�ساد، اإن 
»مركز امل�ساري��ع الدولية اخلا�سة تبنى 4 موا�سيع رئي�سة نتجت 
عن اأوراق عمل �سملت املحافظات والفجوة يف التطبيق وحماربة 
الف�س��اد والبروقراطية، اإىل جانب �سع��ف التخطيط الإ�سرتاتيجي 
يف الع��راق«. واأ�س��ارت اإىل اأن »املرك��ز تعاقد م��ع املعهد العراقي 
لالإ�سالح القت�س��ادي لإجناز ال�سيا�سات التي ت�سمنتها الأوراق، 
وعل��ى راأ�سه��ا مناق�س��ة ورق��ة الف�س��اد الإداري وامل��ايل واجلهود 

املبذولة ملكافحته«.
واأك��د رئي�س »هيئة اأمناء معهد الإ�س��الح القت�سادي« فائق عبد 
الر�س��ول يف الن��دوة، اأن »على العراق بذل جه��ود كبرة لتقوي�س 
كل اأ�س��كال الف�ساد الإداري واملايل والعمل على خلق بيئة جاذبة 
لال�ستثمارات الدولية، وعودة رجال الأعمال العراقين يف اخلارج 
اإىل الوط��ن للم�ساهمة يف عملية البناء والإعمار والتنمية، وتهيئة 
البيئ��ة التي تعزز فر���س تفعيل دورهم يف الن�س��اط القت�سادي، 
كم��ا عل��ى العراق الع��ودة اإىل حميط��ه الإقليمي وال��دويل بو�سفه 

ميثل جزءاً مهمًا من العامل«.
وق��دم اخلب��ر القت�سادي زه��ر احل�سني ورق��ة تناولت مو�سوع 
الف�س��اد الإداري وامل��ايل و�سب��ل مكافحت��ه، م�سدداً عل��ى »اأهمية 
اإعادة دور ال�سوق املحلية بدعم املنتج الوطني الذي يوؤمن فر�س 
عم��ل لل�سب��اب من خ��الل حتري��ك ال�س��وق الإنتاجية، ع��رب تنفيذ 
القوان��ن القت�سادي��ة الأربع��ة، وه��ي قانون التعرف��ة اجلمركية 
وقان��ون دعم املنتج الوطن��ي وقانون حماي��ة امل�ستهلك وقانون 
املناف�س��ة ومنع الحتكار، اإ�سافة اىل اإن�ساء املجال�س املن�سو�س 

عليها يف هذه القوانن ملتابعة تنفيذها«. 
واأك��د اأن »الواق��ع يتطل��ب اعتماد دعم 

اخلا���س  القط��اع 

بتوفر الت�سهيالت امل�رشفية و�سداد الديون والغرامات وال�رشائب 
لإعادة الثقة يف بيئة الأعمال وت�سغيل املعامل املتوقفة وت�سجيع 
ع��ودة راأ�س املال العراقي املغ��رتب اإىل الوطن، وتاأهيل ال�رشكات 
العام��ة وحت�سن ال�رشاكة بن القطاعن العام واخلا�س والإ�رشاع 
يف ت�رشيع قان��ون ال�رشكات املعرو�س حاليًا اأمام جمل�س �سورى 
الدولة واإن�ساء جمل�س ال�رشاكة برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء لل�سهر 

على ح�سن اإدارة هذه ال�رشاكة وفقًا ملعاير اجلودة واحلوكمة«.
و�س��دد احل�سني على »اأهمية تاأهيل الأ�س��واق املركزية بامل�ساركة 
م��ع القط��اع اخلا���س لدع��م احلاج��ات اليومي��ة ل��ذوي الدخ��ل 
املحدود ح�رشاً، وا�ستب��دال البطاقة التموينية التي �سابها الف�ساد 
والعم��ولت والهدر ومن��ع بيع العقود احلكومية م��ن الباطن الذي 

يوفر مناخًا خ�سبًا للف�ساد«.
وطالب باإعداد درا�سات جدوى للم�ساريع التنموية وتقدير كلفتها 
احلقيقي��ة ل الوهمي��ة، واإحالتها اإىل ���رشكات ر�سينة قادرة على 
اجنازه��ا، وت�سجي��ع ال�ستثمار عرب حت�سن بيئ��ة الأعمال وتوفر 
الأرا�س��ي للم�ساريع ال�ستثماري��ة والبنية التحتي��ة وتنفيذ نظام 
الناف��ذة الواح��دة املبا���رشة عرب اللج��ان، كما يج��ب الإ�رشاع يف 
اإط��الق احلكوم��ة اللكرتوني��ة ع��رب ال�ستعان��ة ب�رشك��ة ر�سين��ة 
وحتقيق ال�سفافية التي توفر للراأي العام ال�سورة احلقيقية للواقع 
مبا يحقق رقابة جمتمعية على الإدارة احلكومية للحّد من الف�ساد.
واأ�سار احل�سني اإىل »���رشورة اإن�ساء جمل�س اأعلى لالإعمار برئا�سة 
رئي���س جمل�س الوزراء ليكون هيئة عليا لإدارة امل�ساريع وحوكمة 
املناق�س��ات والعق��ود والتعاق��د م��ع ال���رشكات الر�سين��ة لتنفيذ 
امل�ساري��ع واملراقبة، به��دف الق�ساء على اأهم م�س��در للف�ساد يف 
الع��راق«. و�س��دد عل��ى اأهمي��ة »وقف هدر امل��ال العام ع��رب اإعداد 
موازن��ة تنموية واحلّد م��ن الكلف التخمينية الوهمي��ة للم�ساريع، 
واإع��داد امل�ساريع يف �سوء درا�س��ة اجلدوى وفقًا ملتطلبات اخلطة 

التنموي��ة وتوفر التموي��ل لها من خارج عائ��دات النفط، 
ف�س��اًل عن تنظي��م التحا�س��ب ال�رشيبي 

الته��ّرب  ومكافح��ة 

ال�رشيبي وجباية الر�سوم اجلمركية واأجور اخلدمات التي يقدمها 
القطاع العام من دون ا�ستثناءات«.

و�س��دد عل��ى »اأهمي��ة دعم القط��اع اخلا���س عرب توف��ر ال�سمان 
الجتماع��ي للعمال واحلّد من الرته��ل الوظيفي والبطالة املقّنعة 
وال�سيطرة احلازمة عل��ى املنافذ احلدودية وحوكمتها ملنع الغ�س 
التج��اري والتهري��ب والعم��ولت والر�س��وة ومتوي��ل الإره��اب«. 
واأ�ساف: »يجب الإ���رشاع يف تقدمي احل�سابات اخلتامية للموازنة 
ال�سنوية لتدقيقها وعر�سها على جمل�س النواب ومعرفة مدخالتها 

وخمرجاتها ومكافحة الف�ساد فيها«.
واأكد �رشورة »الإ�رشاع يف تعديل قانون العقوبات لتحويل جرائم 
تبيي���س الأموال من اجلنح اإىل اجلنايات ل��ردع اجلرمية املنظمة 
ع��رب احل��دود، وتعزي��ز التعاون ال��دويل ملكافحة الف�س��اد وجرائم 
تبيي���س الأموال مبوجب اتف��اق الأمم املتح��دة ملكافحة الف�ساد، 
خ�سو�سًا حجز الأموال غ��ر امل�رشوعة وم�سادرتها وا�ستعادتها 
واإبرام اتفاقات ت�سليم املجرمن مع الدول املعنية لتحقيق ذلك«.
احل�سن��ي  طال��ب  امل�رشفي��ة،  الإ�سالح��ات  اإىل  احلاج��ة  وع��ن 
»بتعدي��ل املادت��ن 27 و28 م��ن قانون امل�س��ارف لعام 2004 
لتمكن امل�س��ارف اخلا�سة من ال�ستثمار وامل�ساركة يف التنمية 
القت�سادي��ة، وت�سدي��د رقاب��ة البن��ك املرك��زي عل��ى امل�س��ارف 
اخلا�س��ة وتطبيق قواعد ب��ازل لعام 1988 ملن��ع تهريب الأموال 

وتبيي�سها وامل�ساربة بالعملة يف ال�سوق ال�سوداء.
كم��ا طال��ب بالعمل على اإ�س��الح امل�سارف املتع��رة عرب الدمج 
الإجب��اري اأو الختي��اري، وتوحي��د �سعر �رشف الدين��ار للق�ساء 

عل��ى ال�س��وق ال�س����وداء التي ت��عّد م��ن اأبرز مكام��ن الف�ساد 
واجلرمية املنظمة«.
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هبط ال��دولر اإىل اأقل م�ستوى يف 13 
�سه��را مقاب��ل �سل��ة عم��الت رئي�سية 
مرجح��ة بالتجارة الثالث��اء ليوا�سل 
يف  تكبده��ا  الت��ي  اخل�سائ��ر  موج��ة 
الآونة الأخرة مع ترقب امل�ستثمرين 
اجتماع جمل�س الحتياطي الحتادي 
)البنك املركزي الأمركي( الذي يبداأ 

يف وقت لحق الثالثاء.
ويف التعام��الت املبكرة ن��زل موؤ�رش 
العمل��ة  اأداء  يقي���س  ال��ذي  ال��دولر، 
الأمركي��ة اأم��ام �سل��ة م��ن العمالت 
الرئي�سي��ة، لأق��ل م�ستوى من��ذ يونيو 
حزيران 2016 عند 93.815. ونزل 
املوؤ���رش نح��و اأربع��ة يف املئة خالل 
ال�سهر املا�س��ي واأكر من ثمانية يف 

املئة منذ بداية العام.

ال��ي��اب��اين  نيكي  امل���وؤ����رش  ت��راج��ع 
تاأهب  م��ع  متقلبة  م��ع��ام��الت  يف 
امل�ستثمرين ملا �سي�سفر عنه اجتماع 
الذي  الحت��ادي  الحتياطي  جمل�س 

يبداأ يف وقت لحق الثالثاء.
باملئة   0.1 منخف�سا  نيكي  واأغلق 
عند 19955.20 نقطة بعد مكا�سب 
ويبدي  اجلل�سة.  من  �سابق  وقت  يف 
امل�ستثمرون تخوفا من تال�سي زخم 
يف  الأم���د  الطويل  ال�سعود  اجت��اه 

املوؤ�رش توبك�س الأو�سع نطاقا. 

يف  دعما  الأوروب��ي��ة  الأ�سهم  تلقت 
من  ال��ث��الث��اء  املبكرة  التعامالت 
الأول��ي��ة  ال�سلع  ���رشك��ات  ���س��ع��ود 
والقطاع امل�رشيف اإىل جانب نتائج 
�ستوك�س  امل��وؤ���رش  وارت��ف��ع  ق��وي��ة.  
الأوروبية  ال�رشكات  لأ�سهم   600
�سعود  م��ن  ب��دع��م  ب��امل��ئ��ة   0.3
والبنوك  التعدين  ���رشك��ات  اأ�سهم 
لالأ�سهم   50 �ستوك�س  املوؤ�رش  وزاد 
القيادية مبنطقة اليورو 0.4 باملئة.
وارت��ف��ع امل��وؤ���رش داك�����س الأمل���اين 
املوؤ�رش  �سعد  بينما  باملئة   0.1
الربيطاين   100 تاميز  فاينن�سال 

0.5 باملئة.

اقتصاديون يحذرون من تأثير الفساد في البيئة االستثمارية 

العراقيون يتصدرون سوق التعامالت العقارية في تركيا 

�سجلت مبيعات العقارات 
للأجانب يف تركيا، 

ارتفاعا بـ24.8 باملائة 
يف حزيران املا�سي، 

مقارنة باملدة نف�سها من 
العام املا�سي.

ووفق م�ؤ�س�سة الإح�ساء 
الرتكية )احلك�مية( بلغ 

عدد العقارات املباعة 
للأجانب خلل ال�سهر 

الفائت، األفًا و926 
عقارًا.

 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
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


