
 م�سيف��ا �أن "�مللتق��ى �سيعقد عل��ى �أر�ض معر�ض 
بغ��د�د �ل��دويل عل��ى م�ساح��ة 1600 م��ر مكعب 
وه��ي كافي��ة جلل��ب ع��دد كب��ر م��ن �ل���ركات 
�ل�سعودي��ة". و�أو�س��ح �أن "�ل�سعودي��ة لديها توجه 
بدع��م �ل�سناع��ة �لوطني��ة وحتوي��ل �لع��ر�ق م��ن 
بل��د م�ست��ورد لل�سل��ع �إىل م�س��در له��ا"، مبين��ا �أن 
�قت�س��اد  يخ��دم  �لعر�ق��ي  �ل�سع��ودي  "�لتق��ارب 
�لع��ر�ق". ويف �ط��ار �النفت��اح �لعر�ق��ي �ل�سعودي 
يف خمتل��ف �ملجاالت، بحث رئي���ض �لوزر�ء حيدر 
�لعب��ادي م��ع وزي��ر �لتج��ارة �ل�سع��ودي �لق�سبي 
تعزيز �لعالقات �لتجارية و�ل�سناعية بني �لبلدين 
و�لتعاون يف �ال�ستثم��ار و�ل�سناعات �لكيميائية، 
يف حني يبحث �لوزير مع وزر�ء عر�قيني يف وقت 
الح��ق تفعيل عم��ل جمل�ض �لتع��اون �ال�سر�تيجي 
�مل�س��رك و�ن�سيابي��ة م��رور �لب�سائ��ع ع��ر منفذ 
عرعر �حلدودي �لذي �فتتح �خر�ً . وبحث �لعبادي 
مع وزي��ر �لتج��ارة و�ال�ستثم��ار �ل�سع��ودي ماجد 
ب��ن عب��د �هلل �لق�سبي فور و�سول��ه �ىل بغد�د على 
ر�أ���ض وف��د كب��ر م��ن �مل�سوؤول��ني �حلكوميني يف 
�مللف��ات �القت�سادي��ة ورج��ال �العم��ال.. تعزي��ز 
�القت�سادي��ة  �ملج��االت  يف  �لثنائي��ة  �لعالق��ات 
و�لتجاري��ة و�لزر�عي��ة و�ال�ستثم��ار، ��ساف��ة �ىل 
�ل�سناع��ات �لبروكيميائية. و�كد �لق�سبي "رغبة 
�ململكة �لعربي��ة �ل�سعودية باالنفتاح �القت�سادي 
�و����ر �الخ��وة  �لتجاري��ة وتعزي��ز  و�لتب��ادالت 
ب��ني �لبلدي��ن و�ل�ر�ك��ة �القت�سادية م��ع �لعر�ق 
و�لتطل��ع �ىل م��ا فيه م�سلحة �ل�سعب��ني وت�سحيح 
�مل�س��ار�ت �ل�سابق��ة"، كما قال �ملكت��ب �العالمي 
لرئا�سة �لوزر�ء �لعر�قية. وو��سل �لوزير �ل�سعودي 
مباحثات��ه يف بغد�د مع وزر�ء �لتجارة و�لتخطيط 
و�لنف��ط �لعر�قي��ني لتطوي��ر �لتع��اون �القت�سادي 
و�لتج��اري ب��ني �لبلدي��ن يف �س��وء �فتت��اح منفذ 
عرع��ر �حلدودي بينهما بع��د 27 عاًما من �غالقه 
ومناق�س��ة �ن�سيابية م��رور �لب�سائع عره. و�فتتح 
�لبل��د�ن يف �لر�ب��ع ع�ر م��ن �ل�سهر �حل��ايل منفذ 
عرع��ر �حل��دودي ب�س��كل ر�سم��ي ود�ئ��م، وذلك يف 
خطوة �ستنق��ل �لعالق��ات �لعر�قي��ة �ل�سعودية �إىل 
�آف��اق �أو�سع و�إعادته��ا �ىل �ساب��ق عهدها. وتكمن 
فو�ئ��د �إعادة فتح �ملنفذ يف زي��ادة حركة �لتبادل 

�لتج��اري وتن�سي��ط �حلركة �القت�سادي��ة وت�سهيل 
مرور �حلجاج و�ملعتمري��ن �لعر�قيني، �إ�سافة �إىل 
تعزي��ز �لرو�بط و�المتد�د�ت �الأ�ري��ة و�لع�سائرية 
ب��ني �جلانبني.  ويقع عرعر على بعد 50 كيلومر�ً 
بع��د 15  وعل��ى  �ل�سعودي��ة  بل��دة عرع��ر  �سم��ال 
كيلوم��ر�ً من �حل��دود �لعر�قية. ويرب��ط �ل�سعودية 
و�لع��ر�ق منف��ذ�ن هم��ا عرع��ر و�جلميم��ا بالقرب 
من رفح��اء، لكن منفذ عرعر هو �لر�سمي و�ملعتمد 
بني �لبلدي��ن منذ �أكرث من 50 عامًا وحتى �إغالقه 
عام 1991 خالل حرب �خللي��ج �لثانية و�نح�ر 
��ستخد�م��ه خ��الل �ل�سن��و�ت �ملا�سي��ة يف ت�سهيل 
دخ��ول �حلج��اج �لعر�قي��ني كل ع��ام. وتناول��ت 
مباحث��ات �لق�سب��ي مع �ل��وزر�ء �لعر�قي��ني �سبل 
تطوير �لتعاون �لتجاري بني �لبلدين بعد �النفتاح 
�ل�سيا�سي و�القت�سادي بني بغد�د و�لريا�ض خالل 
�ال�سه��ر �لثالثة �الخرة وت�سكي��ل جمل�ض �لتعاون 
�ال�سر�تيج��ي �مل�سرك بينهما. فق��د �سكل �لبلد�ن 
يف 20 يوني��و �ملا�س��ي جمل���ض تع��اون تن�سيقي 
�مل�ست��وى  �إىل  بالعالق��ات  لالرتق��اء  بينهم��ا 
�ال�سر�تيج��ي وفتح �آفاق جدي��دة من �لتعاون يف 

خمتلف �ملجاالت، مبا يف ذلك �ل�سيا�سية و�الأمنية 
و�القت�سادية و�لتنموية و�لتجارية و�ال�ستثمارية 
و�ل�سياحي��ة و�لثقافي��ة، وتن�سي��ط �ل�ر�ك��ة ب��ني 
�لبلدي��ن، ومتابع��ة تنفي��ذ  �لقط��اع �خلا���ض يف 
م��ا يت��م �إبر�مه م��ن �تفاقي��ات ومذك��ر�ت تفاهم 
لتحقي��ق �الأه��د�ف �مل�سرك��ة. و�أ�س��ار �لبلد�ن يف 
بي��ان م�س��رك �سدر �ث��ر زيارة �لعب��ادي �ىل جدة 
و�جر�ئ��ه مباحث��ات م��ع �لعاهل �ل�سع��ودي �مللك 
�سلم��ان، �إىل �أن��ه مت �التف��اق عل��ى تكثي��ف �لعمل 
�مل�سرك ملو�جهة �لتحديات �لتي تو�جه �ملنطقة، 
ويف مقدمتها مكافحة �لتطرف وحماربة �الإرهاب 
بكل �أ�سكال��ه و�سوره و�أكد� �أهمي��ة جتفيف منابع 
باالتفاقي��ات  و�اللت��ز�م  ومتويل��ه،  �الإره��اب 
و�لتعه��د�ت �لت��ي تل��زم �ل��دول به��ذ� �خل�سو���ض.  
و�أك��د وزير �لطاقة �ل�سع��ودي خالد �لفالح، حر�ض 
�ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة عل��ى "فت��ح جمي��ع 
�ملج��االت �ملتاح��ة" لالرتق��اء بالعالق��ات ب��ني 
�ململك��ة و�لع��ر�ق، وذل��ك خ��الل موؤمت��ر �سحف��ي 
م�س��رك مع وزي��ر �لنف��ط �لعر�قي جب��ار �للعيبي، 
يف جدة. وقال وزير �لطاقة �ل�سعودي �إن "�ململكة 

حري�سة على �إم��د�د �لعر�ق بال�سادر�ت �ل�سعودية 
�مل�سنعة من �ملنتجات �لبرولية و�لبروكيماوية 
و�ملعدني��ة من �حلديد و�الأملني��وم، و�إز�لة �لعو�ئق 
و�حلو�ج��ز وت�سجي��ع �ال�ستثم��ار�ت ب��ني �لبلدين، 
وزي��ادة �لتبادل �لتجاري عل��ى جميع �مل�ستويات 
�س��و�ء كان��ت يف �لقط��اع �خلا���ض �أو �ل���ركات 
�ململوك��ة للدول��ة". و�أ�ساف �لفال��ح �أن "�ملرحلة 
�ملقبل��ة، من �لعالقات �القت�سادية و�لتنموية بني 
�ململكة و�لعر�ق �ست�سهد ن�ساطًا �أكرث وتعاونًا �أكر 
يف جمال �لتب��ادل �لتجاري ب��ني �لبلدين، وكذلك 
يف جم��ال فتح �ال�ستثم��ار�ت �مل�سركة لل�ركات 
ولرج��ال �الأعمال من �لبلدي��ن".  وتابع �لفالح �إنه 
ناق�ض مع �للعيبي "مو�سوع عودة ��ستقر�ر �أ�سو�ق 
�لنف��ط"، موؤكد� �لتز�م �ململك��ة بدورها يف خف�ض 
�الإنت��اج من �أج��ل ��ستق��ر�ر �ل�سوق. و�أ�س��ار �إىل �أن 
خف���ض �الإنتاج لي�ض مقت�ر�ً عل��ى �لدول �لكرى 
يف حج��م �ل�س��ادر�ت ب��ل عل��ى �جلمي��ع �اللت��ز�م 
بذل��ك، متوقعا �أن ي�سهم خف���ض �النتاج يف عودة 
�ال�ستق��ر�ر �إىل �أ�س��و�ق �لنفط، وي�س��ب يف م�سالح 

�لدول �ملنتجة على �ملديني �ملتو�سط و�لبعيد.

�أعل��ن وزير �ل�سناعة و�ملعادن، حممد �سياع �ل�سود�ين، �أن �القت�ساد 
�لعر�قي ال ميكن �أن ينه�ض من دون وجود �ر�كة ناجحة مع �لقطاع 
�خلا���ض.  وقال �ل�سود�ين يف بي��ان �سحفي تلقته » �جلورنال «، �نه 
"ال ميكن �لنهو�ض بو�قع �القت�ساد �لعر�قي من دون �ر�كة ناجحة 
م��ع �لقطاع �خلا�ض ال�سيما بع��د �الأزمة �ملالية �لتي �أثرت كثر� يف 
جمم��ل �حلياة �لعامة يف �لب��الد«، د�عيا �إىل »تفعيل قو�نني �لتعرفة 
�لكمركي��ة وحماية �ملنتجات �لعر�قية وحماية �مل�ستهلك  و�لقو�نني 
�لت��ي تلزم موؤ�س�سات �لدولة بتاأمني �حتياجاتها من منتجات وز�رة 
�ل�سناعة و�ملع��ادن«. و�أ�ساف  �ل�سود�ين �أن »توجه وز�رة �ل�سناعة  
�حل��ايل نح��و �ل���ركات �لر�سين��ة ورج��ال �الأعم��ال و�ل�سناعي��ني 
�جلادي��ن و�ملتمكنني ماليا وفني��ا«، موؤك��د� �أن »وز�رة �ل�سناعة مل 
توفق طيل��ة �ل�سنو�ت �ملا�سية يف عقد ���ر�كات ناجحة و�سحيحة 
م��ع �لقطاع �خلا�ض بل عل��ى �لعك�ض كان هناك ه��در باملال �لعام 

وتعطيل للمعامل وتاأثر ذلك يف جممل �ل�سناعة �لعر�قية«.  
ويع��اين �القت�ساد �لعر�قي �ختالاًل هيكليًا خط��ر�ً ناجمًا عن هيمنة 
�لقط��اع �لعام على خمتل��ف مفا�سل وموؤ�س�س��ات �القت�ساد ما �دى 
�ىل �ره��اق �ملو�زن��ة �لعام��ة للدول��ة و�سع��ف كف��اءة وخمرج��ات 
�ملوؤ�س�س��ات �لعام��ة، وت�س��وه �سوق �لعم��ل يف �لبلد و�نخ��ر�ط معظم 
�اليدي �لعاملة �سمن موؤ�س�سات �لدولة وعزوف �الخرين عن �لتوجه 
�ىل �مله��ن �حل��رة ف�سال عن �لف�س��اد �مل�ست���ري يف مفا�سل �لدولة 
كاف��ة، ما جعل �حلكوم��ة ت�سعى لالعتماد عل��ى �لقطاع �خلا�ض يف 

�د�رة �خلدمات وتو�سيلها �ىل �ملو�طنني .
وق��ال م�سدر �سحف��ي يف  ت�ريح له �إن “ن�س��اط �لبلد �القت�سادي 
و�ملايل �لذي يتعكز على قطاع و�حد )قطاع �لنفط( عر�سة لتقلبات 

��سعار �لنفط �ملحكومة بقوى خارجية”.
�نح�س��ار  وب�سب��ب  �الخ��رة،  �الآون��ة  “يف  �ن��ه  �مل�س��در  و�و�س��ح 

�ي��ر�د�ت �لنف��ط �خلام، ت�س��در مو�سوع �ر�ك��ة �لقطاع 
�لع��ام بالقط��اع �خلا���ض ج��دول �عمال 

�ل�سيا�س��ات �لعام��ة نظ��ر�ً 
مل��ا تعانيه 

�لدول��ة م��ن ع�ر مايل ي�سعب مع��ه �ال�ستمر�ر يف متوي��ل �مل�ساريع 
�حلكومي��ة �خلا�رة منذ �سنو�ت”. وبني �مل�سدر �ن “�حلكومة تبحث 
عن حم��ركات جدي��دة للتنمي��ة وتوليد فر���ض �لعمل نظ��ر�ً الإخفاق 

حمرك �الير�د �لنفطي يف حتقيق تنمية �قت�سادية م�ستد�مة”.
وتابع �مل�س��در �ن “�حلكومة �خفقت مبوؤ�س�ساتها �ل�سخمة يف �د�رة 
مل��ف �خلدم��ات عل��ى �لرغم من ملي��ار�ت �ل��دوالر�ت �لت��ي �نفقتها 
�حلكومات �ل�سابقة يف هذ� �ل�سياق، ما حد� بها �ىل �لبحث عن قو�عد 
�لعم��ل �حلالي��ة ل�سالح ����ر�ك �لقط��اع �خلا�ض يف تاأهي��ل و�د�مة 
�لبن��ى �لتحتي��ة وب�روط ت�سمن حماية �ملو�ط��ن �لب�سيط من زيادة 
�ال�سع��ار و�الج��ور”. ويف �ل�سياق نف�س��ه، �أكد �الأمني �لع��ام ملجل�ض 
�ل��وزر�ء، �أن �حلكوم��ة �لعر�قي��ة متجه��ة نح��و �القت�س��اد �حل��ر من 
خ��الل تفعيل بيئة ��ستثماري��ة ر�سينة. وذكر بي��ان لالمانة �لعامة 
�أن �الأم��ني �لعام ملجل���ض �لوزر�ء مهدي �لعالق �لتقى وفد� من �لبنك 
�لدويل برئا�سة حممد ح�سن عبد �لقادر رئي�ض جمموعة حت�سني بيئة 
�الأعم��ال �لتابع��ة للبنك يف �لعر�ق. و��س��اف �لعالق �أنه جرى خالل 
�للقاء عر�ض جمموعة من �ملحاور تخ�ض �القت�ساد �لعر�قي وبيئته 
�ال�ستثماري��ة وموقع �لعر�ق قيا�سا باملوؤ���ر�ت �لعاملية لالقت�ساد 

و�العمال.
و�أك��د �لع��الق �أن هنال��ك فجوة ب��ني �لتح�س��ن و�لتقدم �ل��ذي ت�سهده 
�أر���ض �لو�قع �القت�س��ادي و�ال�ستثم��اري يف �لع��ر�ق، و�آليات جمع 
�ملعلوم��ات �لت��ي تغذي ه��ذه �ملوؤ���ر�ت، ومن ثم ال تعك���ض تقييما 

دقيقا للجهد �لوطني و�لدويل �ملبذول يف هذ� �ملجال.
كما لفت �النتباه �إىل �أن �حلكومة �لعر�قية ما�سية باجتاه �القت�ساد 

�حل��ر وتن�سيط �لقطاع �خلا�ض وم��ا ير�فق هذ� �لتوجه من 
تعدي��الت قانوني��ة و�جر�ئي��ة. م��ن جانبه 

عر�ض عب��د �لق��ادر �لر�مج 
�لتي  �حلالية 

ينفذه��ا �لبنك �ل��دويل يف �لعر�ق كرنامج حت�سني بيئ��ة �لعمل وما 
ير�فقه��ا من عملي��ات ت�سجي��ل �ل���ركات و��ستح�س��ال �لر�خي�ض 
و�ب��ر�م �لتعاقد�ت بكفاءة �على على وفق �ملعاير �لعاملية، متطرقا 
�إىل ���رورة �النفت��اح عل��ى �ملحافظ��ات وو�س��ع �ال�سر�تيج��ات 
�ال�ستثماري��ة �ملثلى لها كالب�رة. وقال �خلب��ر �القت�سادي با�سم 
جمي��ل �نطون �إن" �لقط��اع �خلا�ض بعد عام 1991 وخالل �حل�سار 
�القت�س��ادي ��ساف كثر� للناجت �ملحلي �الجمايل .. ولكن بعد عام 
2003 كن��ا ناأمل �ن نتحول �ىل �قت�ساد �ل�س��وق وتنه�ض �ل�سناعة 
�لوطني��ة �لت��ي تاآكلت روؤو���ض �مو�لها . و��ساف �نط��ون �أن" �لدولة 
ب��د�ت بتعيني �ملوظفني ورفع �لغنب عنهم ولكن على �لرغم من ذلك 
ف��ان قوة �لعمل �لعر�قي��ة تقدر �الن ب� )9( مالي��ني �سخ�ض ن�سفهم 
يعمل��ون يف �لقطاع �خلا�ض.. م�س��ر� �ىل �ن ن�سبة �لنمو �لبالغة %9 
ه��ي ن�سبة لي�س��ت حقيقي��ة ولكن باالم��كان جعلها �عل��ى وحقيقية 
ل��و �لتفت��ت �لدول��ة �ىل �لقط��اع �خلا�ض فهن��اك نح��و )25( منطقة 
�سناعي��ة يف بغ��د�د فقط ولكنها معطل��ة .. ف�سال ع��ن �أن �القت�ساد 
ع�سو�ئي فال هو باال�سر�كي وال هو من نوع �قت�ساد �ل�سوق .. مبينا 
�ن �قت�سادن��ا م��از�ل من �لنوع �لريعي فاالعتم��اد على �لنفط ي�سل 
�ىل 94% .. د�عي��ا �ىل تفعيل عدد من �لقو�ن��ني �ملهمة بينها قانون 

�لتعرف��ة �لكمركي��ة حلماي��ة �ملنت��ج �لوطن��ي .. ف�س��ال عن 
حماربة �لبروقر�طية �ملقيتة .
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1.4
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�سعد �لذهب يف �ملعامالت �لفورية 
1317.47 دوالر  0.6 باملئ��ة �إىل 
لالأوقي��ة )�الأون�س��ة( بعدما بلغ يف 
وقت �سابق م��ن �جلل�سة 1322.33 
دوالر لالأوقي��ة وه��و �أعل��ى م�ستوى 
له من��ذ �لتا�سع م��ن نوفمر ت�رين 

�لثاين.
يف  باملئ��ة   1.4 �لذه��ب  و�رتف��ع 
�أعل��ى  م�سج��ال  �ل�سابق��ة  �جلل�س��ة 
مكا�سب��ه �ليومية بالن�سب��ة �ملئوية 

منذ منت�سف مايو �أيار.

يف  �الأوروب��ي��ة  �الأ�سهم  تر�جعت 
�أدن��ى  �إىل  �مل��ب��ك��رة  �مل��ع��ام��الت 
بعدما  �أ�سهر  �ستة  يف  م�ستوى 
�ل�سمالية  ك��وري��ا  �إط���الق  ت�سبب 
خالل  �لقلق  �إث��ارة  يف  �ساروخا 
و�نخف�ض  �الآ�سيوية.  �ل��ت��د�والت 
لالأ�سهم   600 �ستوك�ض  �ملوؤ�ر 
ويتجه  باملئة  و�ح��د�  �الأوروب��ي��ة 
�سهرية  خ�سارة  ثالث  تكبد  �سوب 
�آب.  �أغ�سط�ض  يف  �ل��ت��و�يل  على 
�ليورو  منطقة  موؤ�ر  و�نخف�ض 
 0.9 �لقيادية  �الأ�سهم  وم��وؤ���ر 
من  ك��ل  ت��ر�ج��ع  بينما  ب��امل��ئ��ة 
�لريطاين   100 تاميز  فاينن�سال 
وكاك 40 �لفرن�سي و�حد� باملئة. 
�الأمل��اين  د�ك�ض  �ملوؤ�ر  وتر�جع 

0.9 باملئة عند �لفتح.

م�ستوى  �أعلى  �ىل  �ال�سرليني  �سعد 
�لدوالربعدما  مقابل  �أ�سبوعني  يف 
�لتوتر يف �سبه �جلزيرة  �أدى ت�ساعد 
�لعملة  خ�سائر  تفاقم  �ىل  �لكورية 
 0.2 �ال�سرليني  و�سعد  �الأمركية.  
بعدما  دوالر   1.2951 �إىل  باملئة 
وقت  يف  دوالر   1.2963 �إىل  و�سل 
�سابق من �جلل�سة وهو �أعلى م�ستوى 
�لدوالر  ونزل  �آب.  �أغ�سط�ض   15 منذ 
�أ�سهر  ع�رة  يف  م�ستوى  �أدن��ى  �ىل 
�إىل  باملئة   0.3 وفقد  �ليورو  مقابل 

92.92 بن�ض.

خطط حكومية إليجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص 

في إطار االنفتاح االقتصادي.. ملتقى عراقي ـ سعودي في بغداد قريبًا

ك�شف رئي�س غرفة جتارة 
بغداد، جعفر احلمداين، 

الثالثاء، عن قرب عقد ملتقى 
عراقي ـ �شعودي يف بغداد، 

موؤكدا اأن ال�شعودية لديها 
توجه بدعم ال�شناعة الوطنية 

وحتويله من بلد م�شتورد 
لل�شلع اإىل م�شّدر لها. 

وقال  احلمداين يف حديث 
�شحفي اإن "زيارة وزير 

اال�شتثمار ال�شعودي االخرية 
اإىل بغداد جرى خاللها االتفاق 

على عقد ملتقى اقت�شادي 
عراقي ـ �شعودي يف بغداد 

خالل �شهر ت�شرين االول اأو 
ت�شرين الثاين املقبلني"،

 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

حركة 
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


