
وا�ص��ار حمم��د اإىل "ارتف��اع ن�صب��ة �صادراتن��ا 
الغذائي��ة بالدرج��ة الأوىل اإىل الع��راق، يف حني 
والكيميائي��ة  الهند�صي��ة  ال�صناع��ات  كان��ت 
وال�صناعي��ة والزراعية بامل�صت��وى ذاته تقريبًا 
م��ن حيث حجم العق��ود". ولفت حمم��د النتباه 
اإىل اأنه "�صيتم تنظيم واإح�صاء جميع العقود يف 
نهاي��ة مدة املعر�ض، من خ��ال مراجعة جميع 
امل�صّدري��ن لتق��دمي بياناتهم كاف��ة لا�صتفادة 
من الدع��م املادي املق��دم من احلكوم��ة ل�صحن 
جمي��ع العق��ود الت�صديري��ة الت��ي مت توقيعه��ا 
خال املعر�ض ج��واً وبحراً وبراً".  وقال ال�صفري 
ال�ص��وري يف بغ��داد �صطام جدع��ان الدندح يف 
اأن  اإىل  ال�ص��وري  العرب��ي  للتلفزي��ون  ت�رصي��ح 
تاأ�صي���ض غرف��ة التج��ارة وال�صناع��ة العراقي��ة 
ال�صوري��ة ياأتي ا�صتجابة لرغب��ة احتادي الغرف 
لتنمي��ة  البلدي��ن  يف  وال�صناعي��ة  التجاري��ة 
وتطوي��ر العاقات التجارية وال�صناعية بينهما 
مبا يعود بالنف��ع العام على ال�صعبني ال�صقيقني. 
وقال جعفر احلمداين رئي�ض احتاد غرف التجارة 
وال�صناعة العراقي��ة يف ت�رصيح �صحفي “نحن 
رج��ال  اأم��ام  كب��رية  فر���ض  لإيج��اد  ن�صع��ى 
الأعم��ال العراقيني وال�صوريني لتبادل الزيارات 
وامل�صارك��ة يف املوؤمت��رات واملنتديات املقامة 
�ص��واء يف بغداد اأو دم�صق لكي نعطي دفعة قوية 
لل�رصاكة ال�صرتاتيجية التي حتققت بني البلدين 
خ��ال ال�صن��وات املا�صي��ة واإع��ادة انطاقته��ا 
جمددا نحو عمل اأف�صل وتنمية م�صتدامة اأكرب”.

وبني احلمداين اأن ه��ذه اخلطوة التي تعد الأوىل 
يف تاري��خ العاق��ات القت�صادية ب��ني البلدين 
ال�صقيقني جتلت يف اإع��ان 155 �رصكة جتارية 
و�صناعي��ة وزراعي��ة عراقي��ة امل�صارك��ة �صمن 
فعالي��ات الدورة 59 م��ن معر�ض دم�صق الدويل 
اآب املا�ص��ي.  واأ�ص��ار �ص��ادق عبا���ض  يف 17 
العراقي��ة  وال�صناع��ة  التج��ارة  غرف��ة  رئي���ض 
ال�صوري��ة امل�صرتكة اإىل اأن تاأ�صي���ض هذه الغرفة 
يه��دف اإىل تر�صي��خ العاق��ة ال�صرتاتيجي��ة بني 
البلدين من خ��ال توريد الب�صائ��ع واملنتجات 
ال�ص��وق  يف  باأولوي��ة  حتظ��ى  الت��ي  ال�صوري��ة 
العراقي��ة جلودته��ا واإقب��ال العراقي��ني عليه��ا. 

ووق��ع احتادا غ��رف التجارة ال�صوري��ة والغرف 
العراقي��ة بداية الع��ام اجلاري عل��ى بروتوكول 
تاأ�صي���ض الغرف��ة التجاري��ة ال�صوري��ة العراقي��ة 
ا�ص��واق  فت��ح  عل��ى  ين���ض  وال��ذي  امل�صرتك��ة 
والعراقي��ة  ال�صوري��ة  وال�ص��ادرات  للمنتج��ات 
والعم��ل عل��ى تطوير نوعي��ة و�ص��كل املنتج من 
خ��ال املعار���ض وتب��ادل الدعاي��ة الت�صويقية 
والتعري��ف بالقوان��ني والنظم��ة املعم��ول بها 
يف البلدي��ن املتعلق��ة بالن�صط��ة القت�صادي��ة 
وال�صتثماري��ة والتعري��ف باملزاي��ا املمنوح��ة 
للم�صتثمري��ن وتفعي��ل تب��ادل زي��ارات رج��ال 
العمال وت�صهيل منحه��م تاأ�صريات الدخول اىل 
البل��د الآخر.  ي�صار اىل اأن العاقات القت�صادية 
ال�صورية �� العراقي��ة حافظت على متانتها حتى 
وق��ت متاأخ��ر م��ن عم��ر احل��رب يف �صوري��ا، اإذ 
�صّكل��ت ال�صادرات ال�صوري��ة اإىل العراق اأكرث من 
22% م��ن جممل ال�صادرات، وبلغ حجم التبادل 
التج��اري الثنائي ذروته يف عام 2012، لي�صل 
اإىل نح��و 45 ملي��ار ل��رية �صوري��ة، مب��ا يعادل 
32% م��ن جممل ال�ص��ادرات اإىل الدول العربية، 
عل��ى وف��ق درا�صة اأعّدته��ا غرفة جت��ارة دم�صق 
عن العاق��ات القت�صادية بني �صوريا والعراق.  
هذا الواق��ع القت�صادي اجليد ن�صبيًا �صهد حتوًل 

دراماتيكي��ًا بعد اإغاق املعابر احلدودية، �صمن 
خطة ممنهجة خلن��ق �صوريا اقت�صاديًا عرب منع 
نف��اذ منتجاتها اإىل ال�صوق الأهم بالن�صبة اإليها، 
ما اأحلق خ�صائر كبرية من جراء تكّد�ض الب�صائع 
داخلي��ًا. ومع غياب املنتج��ات ال�صورية، احتّلت 
املنتج��ات الرتكي��ة وال�صينية حمّله��ا، ما دفع 
اجلانب��ني ال�ص��وري والعراق��ي اإىل البح��ث ع��ن 
حل��ول بديلة ���� واإن بتكاليف اأعلى �� عرب ال�صحن 
جواً وبح��راً. وقد تكون اأهم ب��وادر اإعادة تفعيل 
العاق��ات التجاري��ة ب��ني �صوريا والع��راق هي 
توقي��ع اتفاقية لإن�ص��اء غرفة جت��ارة م�صرتكة، 
يف العا���رص م��ن ال�صه��ر املا�ص��ي، بع��د �صل�صل��ة 
لق��اءات ب��ني كب��ار م�ص��وؤويل البلدي��ن وروؤ�صاء 
الفعاليات القت�صادية، خال زيارة وفد عراقي 
رفي��ع امل�صت��وى جتاوز ع��دده 200 م��ن رجال 
اإىل دم�ص��ق، عل��ى هام���ض »معر���ض  الأعم��ال 
»احت��اد  م��ن  مبب��ادرة  وتقنيات��ه«،  الت�صدي��ر 
امل�صدرين ال�صوريني«. الزيارة هدفت اإىل اإحياء 
التب��ادل التج��اري والعم��ل على اإزال��ة العقبات 
اأم��ام و�ص��ول املنتج��ات ال�صوري��ة اإىل الع��راق 
وبالعك���ض، وهو ما اأكده رج��ل الأعمال العراقي 
م��ازن جواد، ال��ذي راأى اأن »�صوري��ا متتلك على 
الرغ��م م��ن احل��رب منتج��ات بنوعي��ة و�صع��ر 

مقبول��ني، بينما ميتل��ك العراقيون املال، وبهذه 
ال�صيغ��ة ميكن التعاون وعقد ال�صفقات، خا�صة 
يف �ص��وء انخفا���ض التكلف��ة، لنع��دام الر�صوم 
اجلمركية بني البلدين«. بدوره، يتفق كام جواد 
م��ع خازن غرفة �صناعة دم�ص��ق، ماهر الزيات، 
ال��ذي اأكد »اأهمي��ة ال�ص��وق العراقي��ة للمنتجات 
ال�صوري��ة، الت��ي تاق��ي رواج��ًا هن��اك«، لفت��ًا 
النتباه اإىل »العقود التي جرى توقيعها مع عدد 
م��ن رجال الأعمال العراقيني خ��ال زيارتهم«. 
وبع��د اإمتام التفاقية، ا�صتب���رص قطاعا الأعمال 
ال�ص��وري والعراقي خ��رياً. ويف ت�رصيح  �صحفي 
ق��ال رئي�ض »احتاد امل�صدري��ن«، حممد ال�صواح، 
اإن »النتائ��ج الأولية تتمث��ل يف ك�رص اجلليد عند 
رج��ال الأعم��ال العراقي��ني، يف ظ��ل بروباغندا 
اإعامية ت��رّوج باأن �صوريا فا�صل��ة اقت�صاديًا«، 
ب��ني  جدي��دة  تعاق��دات  »ح�ص��ول  اإىل  م�ص��رياً 
ال�صناعيني وامل�صتوردي��ن العراقيني«. واأو�صح 
اأن »هن��اك طائرة اأ�صبوعي��ة حتمل رجال اأعمال 
عراقي��ني اإىل دم�صق، ما يعن��ي اإعادة احلياة اإىل 
ال�ص��وق العراقية جمدداً، بع��د )معر�ض الت�صدير 
وتقنياته(«، م�صيفًا اأنه �صيتم ا�صتكمال التعاون 
»ع��رب اإقام��ة معر���ض )�صريم��ودا( لل�صناع��ات 

الن�صيجية والألب�صة يف بريوت بعد اأيام«. 

ن���رصت �صحيفة "نيويورك تاميز" المريكية، ال�صبت، تقريراً ب�صاأن 
ت��ردد �رصاء التج��ار الآ�صيوي��ني للنفط العراق��ي، بعد انت�ص��ار قرار 
تغي��ري موؤ�رصه يف الآونة الأخ��رية. وا�صارت ال�صحيفة يف تقريرها 
ال��ذي ترجمت��ه »اجلورن��ال ني��وز« اىل ان �رصك��ة ت�صوي��ق النف��ط 
العراقي��ة "�صوم��و"، فاج��اأت التج��ار الأ�صبوع املا�ص��ي من خال 
البح��ث عن ردود فع��ل، حول خطط حتويل موؤ���رص النفط اخلام يف 
الب�رصة- اآ�صي��ا اإىل الأ�صعار املعتم��دة يف بور�صة دبي التجارية، 
ابت��داًء من ينايرعام 2018، ا�صتن��اًدا اىل .S & P غلوبال بات�ض 
لت�صع��ري النف��ط. وبين��ت ال�صحيفة ان ه��ذه اخلطوة �صتغ��ري ا�صعار 
مليوين برميل يوميا، من النفط اخلام امل�صدر اىل ا�صيا، وبالتحديد 
الهند، وال�صني، وكوريا اجلنوبية. وا�صفة التغيري "باملذهل"، كما 
�صتت��م مراقبته عن كث��ب من قبل جميع الدول امل�صاركة. هذا يعني 
ان حتمي��ل العراق ا�صع��ار النفط اخلام ل�صهر اكتوب��ر، �صتعتمد على 
بور�ص��ة عمان ل�صهر اغ�صط�ض. ونوه��ت ال�صحيفة بان هذا التغيري 
�صي�صكل خطرا على امل�صتثمرين، حيث ان نتائج املناق�صات ل تظهر 
حت��ى و�صط �صهر �صبتم��رب، معر�صة اياهم اىل خط��ر تقلبات ا�صعار 
النفط العراقي غري املتوقعة.  ونقلت عن احد اكرث م�صتثمري النفط 
اخل��ام يف ا�صيا، حني قال "ل ندعم هذا القرار، يجب عليهم ا�صاح 
وحت�ص��ني برنام��ج تزويد النف��ط اول، ب��دل عن تغي��ري موؤ�رصهم". 
وا�صاف احد متحدثي املركز القت�صادي الربيطاين: "التوجه نحو 
بور�ص��ة عمان للنفط اخلام خطوة طموحة ج��دا، لكن هذه العملية 
�صت�صب��ب بع���ض الندبات، يف حني انه��ا مهلكة للغاي��ة".  وافادت 
ال�صحيف��ة مبوافقة بع�ض التجار على خط��وة �رصكة "�صومو"، من 
جه��ة ا�صتثمارهم املدة امل�صتغرقة يف انتظار ت�صلم النفط )املقدرة 
sz  .ب�صهرين( يف حتديد وجهة بيعهم اياه، ح�صب ال�صعار املحلية
وختمت ال�صحيفة تقريرها بالقول "اتخاذ �رصكة �صومو هذا القرار 
او تاأجيل��ه، يجب ان ي�صب��ق باإ�صاحها بع�ض امل�ص��اكل ال�صا�صية 

الت��ي يعانيه��ا الزبائن، ونعتق��د ان العراق �صيغ��ري املوؤ�رص، لكن 
مع بق��اء مدة الت�صعري احلالية، اأّي كل عملية بيع 

تعتمد على ال�صهر ذاته". sوك�صفت  
البيانات العراقية 

ع��ن �ص��ادرات النفط واإيراداتها يف الن�ص��ف الأول من عام 2017 
دلي��ا ماديا لتقيي��م اآثار اتفاق اوب��ك الأول خلف���ض الأنتاج على 
العراق واأزمت��ه املالية. فقد �صهدت اأ�صعار �صادرات النفط العراقية 
تراجع��ا وا�صح��ا خ��ال الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام حي��ث اقرتبت 
ا�صع��ار �صهر حزيران اىل املوؤ���رص املرجعي )بنجمارك( املعتمد يف 
موازن��ة العام احل��ايل والبالغ 42 دولرا للربمي��ل؛ كان العجز يف 
عائدات �صادرات النفط يعزا بدرجة كبرية اإىل عدم امتثال حكومة 
اإقلي��م كرد�صت��ان وتاأثريها يف حج��م ال�صادرات م��ن كركوك، مع 
اللتزام��ات املذكورة يف  قانون املوازنة للعام احلايل، على الرغم 
م��ن اأن معظم هذا العجز مت تعوي�صه م��ن �صادرات اجلنوب. ونظراً 
اىل ان معظ��م التنب��وؤات ت�صري اىل احتمالي��ة انخفا�ض ا�صعارالنفط 
ف��ان ه��ذا قد يق��ود اىل تعميق حج��م العجز يف الن�ص��ف الثاين من 
الع��ام.  يغطي هذا التقييم ولأغرا���ض املقارنة ت�صعة اأ�صهر مق�صمة 
اإىل مدتني فرعيتني: الأوىل هي املرحلة ال�صابقة لبدء �رصيان قرار 
اأوب��ك لتخفي�ض الأنتاج، والتي تغطي الربع الخري من عام 2016 
، والثاني��ة تغطي كل امل��دة األأوىل ل�رصيان تخفي�ض الأنتاج  وهي 
الن�ص��ف الأول م��ن العام احل��ايل؛ وتنق�صم املدة الثاني��ة اأي�صا اإىل 
مدت��ني ف�صليتني هم��ا الربعني الأول والثاين. تتن��اول الورقة اأوًل 
اأ�صعار النفط وال�ص��ادرات النفطية، ثم تقوم بتقييم الآثار املرتتبة 
عل��ى امليزانية، وتقدم يف النهاية موجزاً لآفاق اأ�صعار النفط لبقية 
العام. وتعتمد الورقة عل��ى البيانات امل�صتمدة من م�صادر ر�صمية 
ومنه��ا وزارة النف��ط. لقد �صاد الكثري من التف��اوؤل يف اأعقاب اتفاق 
اأوب��ك خلف���ض الأنتاج ال��ذي مت التو�صل اإلي��ه يف نوفمرب/ ت�رصين 
الث��اين 2016 بانه �صيوؤدي اإىل حت�ص��ن اأ�صعار النفط للتعوي�ض عن 
خف���ض الإنت��اج؛ ولكن �رصع��ان ما تبدد معظ��م ذلك التف��اوؤل )او 

الوه��م(. لقد بلغ متو�صط �صعر النف��ط امل�صدر من العراق 
)اخل��ط الأحم��ر( خ��ال األ�صه��ر الت�صعة 

اإىل  اأكتوب��ر 2016  م��ن 
حزي��ران 

/يوني��و 2017 اأدن��ى م�صتوى له عن��د 40.5 دولر للربميل خال 
�صه��ر نوفمرب 2016، اإل انه ارتفع بعد اتفاق اأوبك، بن�صبة %14.5 
خ��ال دي�صم��رب 2016.  ولك��ن فقد ه��ذا التح�صن الكث��ري من القوة 
خ��ال مدة التفاق؛ حيث اأول، بداأت الزي��ادة التدريجية يف ال�صعر 
تتقل�ض خال ال�صهرين الأولني من التفاق عندما و�صل ال�صعر اإىل 
اأعلى م�صتوى له عن��د 49.13 دولر للربميل خال فرباير 2017، 
ث��م بداأ بالنخفا���ض التدريجي لي�صل اإىل اأدن��ى م�صتوى له خال 
كامل م��دة التفاق، عن��د 42.07 دولر للربميل خ��ال حزيران/
يوني��و 2017. وع��اوة عل��ى ذل��ك، كان �صع��ر يوني��و يف الواق��ع 
اأق��ل، مبق��دار 0.43 دولر للربميل، عن م�صت��واه يف اكتوبر 2016 
ي�ص��كل ه��ذا الأجت��اه يف الأ�صعار مبعث��ا للقلق يف حال��ة ا�صتمراره 
بالنخفا���ض حيث تبخرت كل مكا�صب الربع الأول 2017 ب�رصعة 
كب��رية؛ فق��د  بلغ �صعر النف��ط 48.30 دولر للربمي��ل خال الربع 
الأول م��ن ع��ام 2017 ث��م انخف���ض اإىل 45 دولراً للربمي��ل يف 
الربع الث��اين ليعطي مع��دل 46.65 دولر للربميل خالل الن�صف 
الأول من العام. كان الجتاه املذكور اآنفًا يف اأ�صعار ت�صدير النفط 
العراق��ي على عك�ض ما كان متوقعا، حيث اأن درجة المتثال، من 
جان��ب اأوبك/ نوبيك، خال الرب��ع الثاين اكرث مما كانت عليه يف 
الرب��ع الأول. وه��ذا ي�ص��ري اأي�ص��ا اإىل اأن التح�ص��ن يف اأ�صعار النفط 
العاملي��ة ل يعتم��د فقط على اتف��اق خف�ض اإنت��اج منظمة البلدان 

امل�ص��درة للنفط والدول الأخرى املوقعة على الأتفاق، ا�صافة  
اىل المتثال امل�صك��وك فيه خال مدة التفاق 

برمتها. 
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واح��د  نح��و  النف��ط  اأ�صع��ار  ارتفع��ت 
باملئ��ة م��ع تراج��ع ال��دولر وتاأهب 
منطقة ال�صاح��ل الأمريكي على خليج 
املك�صي��ك لاإع�ص��ار ه��اريف الذي قد 
ي�صب��ح اأك��رب عا�صف��ة ت���رصب ال��رب 
الأمريكي الرئي�ص��ي يف اأكرث من ع�رص 
�صنوات. وانخف�ض ال��دولر، وارتفعت 
العق��ود الآجل��ة للخ��ام الأمريكي 44 
�صنتا مبا يع��ادل 0.9 باملئة ليتحدد 
دولر   47.87 عن��د  الت�صوي��ة  �صع��ر 
الأ�صب��وع  ختم��ت  لكنه��ا  للربمي��ل 

منخف�صة 1.3 باملئة.

نال جتدد املخاوف ب�صاأن املناف�صة 
اأوروبية  جتزئة  واأ�صهم  اأهولد  من 
و�صط  املا�صي  اجلمعة  يوم  اأخرى 
على  اليورو  قوة  من  �صلبي  تاأثري 
ال�صوق عموما بينما ترتكز الأنظام 
البنوك  م�����ص��وؤويل  ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 
جاك�صون  اجتماع  يف  املركزية 

هول بالوليات املتحدة.
متاجر  �رصكة  اأ�صهم  وانخف�صت 
احل�صور  ذات  الهولندية  البقالة 
ال�����رصق��ي  ال�����ص��اح��ل  ال���ق���وي يف 
اأدن��ى  اإىل  باملئة   7.6 الأم��ريك��ي 
ما  وهو  �صهرا   16 يف  م�صتوياتها 
الأ�صهم  بني  انخفا�ض  اأك��رب  ك��ان 

الأوروبية.

يف  م�صتوياته  اأعلى  اإىل  اليورو  �صعد 
بعد  ال���دولر  مقابل  عامني  من  اأك��رث 
املركزي  البنك  لرئي�ض  كلمة  خلت  اأن 
الأوروبي ماريو دراجي من اأي بواعث 
كما  املوحدة  العملة  ق��وة  ب�صاأن  قلق 
ذلك  عن  وب��دًل  املحللني.  بع�ض  توقع 
م��وؤمت��ر  خ���ال  دراج����ي  كلمة  رك���زت 
م�صوؤويل البنوك املركزية يف جاك�صون 
على  الأمريكية  وايومنج  بولية  هول 
التعايف  متانة  مثل  اأخ���رى  ج��وان��ب 
القت�صادي العاملي. وارتفع اليورو اإىل 
له  �صعر  اأقوى  م�صجا  دولر   1.1940
منذ يناير كانون الثاين 2015. وبلغت 
العملة 1.1922 دولر يف اأحدث �صعر 

لها مرتفعة واحدا باملئة.

تقرير دولي: أسعار النفط العراقي الجديدة تواجه مقاومة التجار اآلسيويين

من دون رقيب.. المنتجات الغذائية السورية تغزو األسواق المحلية

اأعلن خازن احتاد امل�صدرين 
ال�صوري اإياد حممد، ال�صبت، 

ت�صدر العراق قائمة الدول 
امل�صتوردة للمنتجات الغذائية 

من �صوريا.
وقال حممد يف ت�صريحات 
�صحفية  اإن "املعر�ض الذي 

ح�صره ما يفوق الـ 1300 رجل 
اأعمال متّخ�ض عنه توقيع عدد 

كبري من عقود الت�صدير"، مبينا 
اأن "ال�صناعات الن�صيجية احتلت 
املرتبة الأوىل يف قائمة العقود، 
وتليها ال�صناعات الغذائية التي 

لقت اإعجابًا وقبوًل من معظم 
امل�صتثمرين وح�صدت توقيع 

اتفاقيات ت�صدير اإىل معظم 
البلدان لتنّوع اأ�صنافها وجودتها 

العالية".

بغداد- الجورنال 

 اعداد – فادية 

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


