
 وقط��اع ال�ص��ناعة يف الع��راق  يع��اين بعد عام 
2003 واقع��ًا مرتدي��ًا و�ص��لاًل �ص��به ت��ام جلميع 
املن�صاآت ال�صناعية وامل�صانع الكبرية واملعامل 
ال�ص��غرية للقطاع��ن احلكوم��ي واخلا���ص، بعد 
ان كانت �ص��ناعتنا الوطني��ة مزدهرة ومتطورة 
عل��ى  التكنلوجي��ة  التط��ورات  الخ��ر  ومواكب��ة 
الرغ��م من احل��روب الطويلة و�ص��نوات احل�ص��ار 
الطويل��ة وال�صيا�ص��ات اخلاطئ��ة .   وعل��ى الرغم 
م��ن الظ��روف الت��ي م��رت عل��ى الع��راق اال ان 
عجلة ال�ص��ناعة تدور واآالت امل�صانع احلكومية 
والقطاع اخلا�ص تعمل وتنتج ال�ص��لع والب�صائع 
ومنتج��ات االلبان واملعلب��ات التي حتمل جودة 
كبرية و�صمن املوا�صفات العاملية التي و�صعت 
م��ن قبل اجله��از املرك��زي للتقيي�ص وال�ص��يطرة 
النوعية  . ولعلنا اليوم يف هذا التحقيق �ص��نبحث 
يف اال�ص��باب والعراقي��ل الت��ي تواجه ال�ص��ناعة 
الوطني��ة  وايجاد طرق للحلول الناجعة. ا�ص��تاذ 
االقت�ص��اد ال��دويل د. ع��ادل اال�ص��دي ق��ال " اإن 
ال�ص��ناعة  قط��اع  ف�ص��ل  �ص��اهم يف  االحت��الل  
للقط��اع  التحتي��ة  البن��ى  بتدم��ريه   الوطني��ة 
العمالق��ة  املن�ص��اآت  وباالخ���ص  ال�ص��ناعي 
وامل�صانع الكبرية واملتو�صطة وال�صغرية وهيئة 
الت�ص��نيع الع�ص��كري الت��ي م��ن املمك��ن حتويل 
م�صانعها من ال�ص��ناعة الع�صكرية اىل ال�صناعة 
املدنية و العامة" .  واأ�صاف اال�صدي يف ت�رصيح 
ل�) اجلورنال ( اأن هناك  اهدافا �صيا�صية مر�صومة 
من قبل الدول الكربى لتدمري ال�ص��ناعة الوطنية 
، م�ص��ريا  اىل ع��دم  تنفي��ذ  خلط��ة او درا�ص��ة او 
بوادر النعا�ص ال�صناعة الوطنية من قبل �صناع 
الق��رار ،  بل هناك حل��ول وقتية وترقيعية" . من 
جهت��ه ق��ال املهند���ص يف اخت�ص��ا�ص التكييف 
والتربيد ه�ص��ام حممد ح�ص��ن اإن"  العراق ومنذ 
تاأ�ص��ي�ص  الدولة احلديث��ة يعتمد على ال�ص��ناعة 
واملنتج��ات الوطني��ة حيث ب��داأ ببن��اء املعامل 
الكب��رية يف جميع املحافظات مثل معمل الورق 
ومعام��ل ال�ص��كر وم�ص��انع اال�ص��منت وم�ص��انع 
املنتجات اجللدي��ة ومعامل الزيوت وم�ص��احيق 
الغ�ص��يل وم�ص��انع تعلي��ب املنتج��ات الغذائي��ة 
وااللب��ان ومعام��ل الغزل والن�ص��يج وغريها من 
املعام��ل وامل�ص��انع  التي بني��ت يف اربعينيات 

وخم�ص��ينيات القرن املا�صي " . وا�صاف ح�صن 
يف حديث ل���) اجلورنال ( اأن " عام 2003  كان 
بداية لتحجي��م  وانتهاء دور ال�ص��ناعة الوطنية  
ب�ص��بب  دور االحتالل يف حتطيم البنية التحتية 
وعملي��ات ال�ص��لب والتخري��ب التي حدث��ت وتبوؤ 
امل�ص��وؤولن واملديري��ن وبع���ص القي��ادات غ��ري 
الكف��وؤة املنا�ص��ب و�ص��ناعة الق��رار يف القطاع 
ال�ص��ناعي". ب��دوره اك��د املحام��ي ام��ري حممد 
عل��ي اأن" الف�ص��اد االداري وامل��ايل يف جمي��ع 
موؤ�ص�ص��ات الدولة ومنها وزارة ال�صناعة وغياب 
الرادع القانوين واالجراءات ال�ص��ارمة ملحاربة 
املف�ص��دين واملتورطن ت�ص��ببت بها املجامالت 

ال�صيا�صية بن جميع الكتل و االحزاب". 
واأ�ص��اف عل��ي يف ت�رصي��ح ل���) اجلورن��ال (اأن 
تتمت��ع  والت��ي  العلمي��ة  الكف��اءات  " ا�ص��تهداف 
م��ن  ال�ص��ناعة  جم��ال  يف  العلمي��ة  باخل��ربات 
التهج��ري والت��ي ادت  القت��ل و  خ��الل عملي��ات 
اىل هج��رة االل��ف من الكف��اءات العلمي��ة خارج 
البالد واهمال اعادة تاأهيل املن�ص��اآت ال�صناعية 
ا�ص��ابها  الت��ي  واملعام��ل  وامل�ص��انع  الكب��رية 
التدم��ري والتخري��ب والنه��ب والت��ي تع��د عم��ود 
ال�ص��ناعة العراقي��ة �ص��اعد عل��ى ت��ردي الواق��ع 
ال�ص��ناعي ".  من جانبها لفتت م�صممة الديكور 
�ص��عاد اجلبوري االنتب��اه اىل اأن "�ص��عف الواقع 

ال�ص��ناعي هو ب�ص��بب ع��دم االهتم��ام بالبحوث 
العلمي��ة وال��ذي يعد م��ن اه��م العوام��ل املوؤدية  
اىل النهو���ص بالقطاع ال�ص��ناعي وتطويره وفق 
اح��دث التط��ورات التكنولوجي��ة يف العامل وعدم 
و�ص��ع التخ�صي�ص��ات املالي��ة  وعدم احت�ص��ان 
الكف��اءات العلمي��ة املتمي��زة وحمايته��ا وع��دم 
حماي��ة ال�ص��ناعة الوطنية واملنتج��ات املحلية 
من املناف�ص��ة مع مثيالتها امل�ص��توردة ، ف�ص��اًل 
ع��ن فت��ح ابواب احل��دود عل��ى م�رصاعيه��ا امام 
و  ال�ص��لع  ان��واع  جلمي��ع  الع�ص��وائي  اال�ص��ترياد 
املنتجات الرديئة يف ظل �صبه غياب لدور اجلهاز 
املرك��زي للتقيي�ص وال�ص��يطرة النوعي��ة والرقابة 
وغي��اب القوانن والت�رصيع��ات التي تنظم عملية 
اال�ص��ترياد يف البل��د ". م��ن جهت��ه اك��د �ص��احب 
معمل النتاج املطابخ احلديثة �صعد ح�صام الدين 
اأنه "ال توجد �صيا�صة ا�صتثمارية حقيقة يف البالد 
ا�ص��افة اىل �ص��عف اال�ص��تثمار ال�ص��ناعي وعدم 
وج��ود تخطي��ط حقيق��ي للنهو�ص به��ذا القطاع 
وال��ذي ي�ص��اهم يف اقت�ص��اد البل��د ب�ص��كل ع��ام 
والقطاع ال�ص��ناعي ب�صكل خا�ص" . وقال ح�صام 
الدي��ن يف ت�رصيح ل�)اجلورن��ال(  اإن"ال�رصاعات 
واالفتق��ار  واالح��زاب  الكت��ل  ب��ن  ال�صيا�ص��ية 
اغل��ب  يف  واالخت�ص��ا�ص  اخل��ربة  ال�ص��حاب 
مفا�ص��ل الدولة الت�رصيعية والتنفيذية واالهمال 

احلكوم��ي للقط��اع اخلا���ص يف البالد وال�ص��يما 
املتخ�ص���ص يف جم��ال ال�ص��ناعة وع��دم تق��دمي 
الدعم املايل والفني واال�صتثماري وعدم التعامل 
مع هذا القطاع ك�رصيك ا�صا�صي مع القطاع العام 
للنهو���ص بالواقع املرتدي لل�ص��ناعة الوطنية" .  
اإن بناء �صناعة وطنية اأمنوذجية لدولة �صناعية 
ولي�ص��ت م�ص��تهلكة  يتطلب و�ص��ع احلل��ول، منها 
اختي��ار الكف��اءات العملية ومن ا�ص��حاب اخلربة 
يف  وو�ص��عها  ال�ص��ناعي  املج��ال  يف  الطويل��ة 
املنا�ص��ب القيادية الدارة ه��ذا القطاع احليوي، 
واال���رصاع بو�ص��ع خط��ط تنموي��ة عل��ى ا�ص��ا�ص 
علمي �ص��ليم للنهو�ص بالقطاع ال�ص��ناعي وعلى 
املدى الق�ص��ري واملتو�ص��ط والطويل االمد والعمل 
املن�ص��اآت واملعام��ل  تاأهي��ل  احلقيق��ي الع��ادة 
احلكومي��ة ورفده��ا بااليدي العامل��ة )العاطلن 
ع��ن العم��ل( م��ن خ��الل اقام��ة دورات تدريبي��ة 
وتاأهيلي��ة له��م والعمل على الق�ص��اء على جميع 
الدول��ة  والروت��ن يف  االداري  الف�ص��اد  حلق��ات 
وب�ص��كل  الكمركي��ة  التعرف��ة  قوان��ن  وت�رصي��ع 
علم��ي ومدرو�ص ودعم القطاع اخلا�ص والتعامل 
مع��ه ك�رصي��ك ولي���ص كمناف���ص وتق��دمي الدع��م 
والت�ص��هيالت العلمية والفنية واملالية له وو�صع 
خط��ط ا�ص��تثمارية حقيقي��ة جلمي��ع حمافظ��ات 
العراق وت�ص��جيع اال�صتثمار من خالل الت�صهيالت 
املقدم��ة لل���رصكات امل�ص��تثمرة والتع��اون ب��ن 
ال�ص��لطة  م��ع  )احلكوم��ة(  التنفيذي��ة  ال�ص��لطة 
الت�رصيعية )الربملان( من اجل ا�ص��دار ت�رصيعات 
مهمة تفيد الواقع ال�ص��ناعي، وحت�ص��ن الو�ص��ع 
االمن��ي لت�ص��جيع ال���رصكات امل�ص��تثمرة للعم��ل 
يف الع��راق وا�ص��تقطاب اال�ص��تثمارات االجنبي��ة 
والعربي��ة لغر�ص تنفيذ امل�ص��اريع اال�ص��تثمارية 
الكبرية وباالخ�ص ال�ص��ناعية التي حتقق تنمية 
م�ص��تدامة لالقت�ص��اد العراق وا�ص��دار التعليمات 
للوزارات واملوؤ�ص�ص��ات احلكومية واإلزامها ب�رصاء 
احتياجاتها من ال�ص��لع والب�ص��ائع من امل�صادر 
الوطنية وعدم ال�صماح لها باال�صترياد من خارج 
العراق الي �ص��لعة موج��ودة يف البالد واالهتمام 
احلقيقي بجانب البحث العلمي ورعاية الكفاءات 
والعقول العلمية وتقدمي الدعم املادي واملعنوي 
وتوفري جميع م�صتلزمات البحث العلمي من اجل 
بن��اء �ص��ناعة وطني��ة عراقي��ة متط��ورة واإعادة 

العراق اىل مكانته ال�صناعية املتقدمة .

تخط��ت مع��دالت الفقر يف املحافظ��ات املحّررة م��ن »داع�ص« 
ال��� 45 يف املئة، وفق ما ك�ص��فت الع�ص��و يف اللجن��ة املركزية 
الوطني��ة للحد م��ن الفقر النائب نورة �ص��امل البجاري، يف حن 
قدرت »كلفة اإعادة اإعمار هذه املحافظات باأكرث من 30 بليون 

دوالر«.
واأو�ص��حت البجاري يف حديث �ص��حفي اأن اإح�ص��اءات اأعدتها 
وزارة التخطي��ط بالتعاون مع املنظمات الدولية، بّينت ارتفاع 
مع��دالت الفق��ر يف حمافظ��ات �ص��الح الدين ودي��اىل ونينوى 
واالأنب��ار وكرك��وك م��ن 20 يف املئ��ة اإىل 45 يف املئ��ة خالل 
العام��ن املا�ص��ين«. ولفت��ت النظ��ر اإىل اأن هذه االإح�ص��اءات 
»ال ت�ص��مل النازح��ن اإىل م��دن اأخ��رى وكذل��ك املهاجرين اإىل 
خارج العراق«. واأفادت باأن االإح�صاءات »�صملت اأي�صًا �صحايا 
االإره��اب واالأعمال احلربية، اإذ بل��غ عددهم 18802، يف حن 
و�ص��ل ع��دد االإ�ص��ابات اإىل 36245. واأظهرت اأن عدد الن�ص��اء 
املخَتطفات جتاوز ال� 4 اآالف«. اأما اخل�صائر املادية »فقد بلغت 
نحو 30 بليون دوالر، وت�ص��ّبب كل ذلك مب�ص��اكل اإ�صافية منها 

البطالة وازدياد االأمية واالأمرا�ص وامل�صاكل االجتماعية«.
واإذ عّدت البجاري اأن »قيمة امل�ص��اعدات الدولية الإغاثة �صكان 
ه��ذه املناطق واإعادة ا�ص��تقرارهم كبرية«، اإال اأنها قالت »تبقى 

اأقل بكثري مما حتتاج اإليه امل�صاكل من معاجلات«.
وبداأ حاليًا م�رصوع لتمويل اال�صتقرار املو�صع مل�صاعدة اأكرث من 
350 مواطنًا، بتنفيذ م�ص��اريع مدرة للدخل بقيمة 300 مليون 
دوالر، ومعه��ا �ص��ُيعاد اإحياء بع�ص امل�ص��اريع اخلدمية والبنى 
التحتية وحفز االقت�ص��اد املحلي للمدن. ور�ص��د الربنامج ذاته 
مبلغ 100 مليون دوالر اإ�ص��افية �صُي�رصف يف االأ�صهر املقبلة، 

ف�صاًل عن احلاجة اإىل مبلغ 300 مليون دوالر العام املقبل«.
وعل��ى الرغم من ط��رد »داع�ص« من امل��دن، الحظت 

اأن االإح�ص��اءات الر�ص��مية »ت�ص��ري اإىل 
ا�صتمرار النزوح ب�صبب 

انع��دام 

االأم��ن الغذائي لنح��و 6 يف املئة من جمتمع النازحن، وفقدان 
فر���ص العم��ل وارتف��اع اأ�ص��عار ال�ص��لع واخلدم��ات يف امل��دن 
املح��ررة مقارنة ببقية مدن العراق، ب�ص��بب االأو�ص��اع االأمنية 

التي ال تزال غري م�صتقرة«.
وعن خطة اإع��ادة االإعمار، ذكرت البج��اري اأن اللجنة الوطنية 
»اأع��دت خطة لالأع��وام 2018 -2022 ومبوازنة تقّدر مبالغها 
االأولية ب�100 بليون دوالر، �صت�ص��تخدمها احلكومة بالتن�ص��يق 

مع املنظمات واملوؤ�ص�صات والوكاالت الدولية«.
وتنق�ص��م خط��ة اإع��ادة االإعمار اإىل خم�ص��ة حم��اور، هي عر�ص 
املنهجي��ة وف��ق وثيق��ة البن��ك ال��دويل، وخطط عر�ص ال�ص��ياق 
الع��ام للمحافظات والروؤي��ة واملبادئ التوجيهي��ة جلهة املدة 
متهي��داً  والتنمي��ة،  االإعم��ار  الإع��ادة  املقرتح��ة  والتدخ��الت 
ملرحل��ة االنتقال اإىل عملية التنفي��ذ يف املرحلة الرابعة. بينما 
تن���ص املرحل��ة االأخرية عل��ى اآليات التمويل يف �ص��وء الظرف 

االقت�صادي واملايل ال�صعب الذي يواجهه العراق.
ال��وزارة  اأن  ل��� »احلي��اة«،  التخطي��ط  واأك��د م�ص��در يف وزارة 
»اأعدت برناجم��ًا لتمويل هذه اال�ص��رتاتيجية، منه التمويل عرب 
املن��ح والقرو�ص الدولية اخلارجية، مبوج��ب اتفاقيات ثنائية 
وفق��ًا للت�رصيعات الناف��ذة، وكذلك التمويل ع��رب وكاالت االأمم 
املتح��دة املختلف��ة ووف��ق القطاع واالخت�ص��ا�ص، ف�ص��اًل عن 
اإم��كان التمويل عرب القط��اع اخلا�ص املحل��ي واملنظمات غري 
احلكومي��ة، الأنهما �رصيكان مهمان يف التنفي��ذ ويتوقع منهما 

تلقي التمويل عرب قنوات مالية خمتلفة«.  
ي�ص��ار اىل ان اأكرث من 3 مالين نازح خ�ص�ص��ت لهم موازنة 

الع��ام احلايل 3 مليارات دوالر منا�ص��فة مع 
رواتب "احل�ص��د ال�صعبي" و�صط 

اإىل  دع��وات 

زيادة املخ�ص�صات ب�صبب ت�صاعد عدد النازحن من املو�صل.
وقالت وكالة "االأنا�صول" الرتكية اإن عدد النازحن يف اأرجاء 
العراق قد جتاوز ال� 3 مالين و250 األف �صخ�ص، بينهم قرابة 
85 األف نازح من مدينة املو�صل، مركز حمافظة نينوى، �صمايل 
البلد، بح�صب جمعية الهالل االأحمر العراقية، وبينما يقبع %40 
م��ن اإجمايل النازحن حتت خط الفقر، تت�ص��اعد ال�ص��كاوى من 
تدين اأو�صاع خميمات النزوح وانخفا�ص املخ�ص�صات املالية 
لدع��م النازحن، البالغ��ة يف موازنة العام احل��ايل 3 مليارات 

دوالر منا�صفة مع رواتب "احل�صد ال�صعبي"  
وك�ص��ف امل�صت�ص��ار االقت�ص��ادي لرئي�ص الوزراء د. مظهر حممد 
�ص��الح ع��ن اأن "4 من بن كل 10 نازحن يعي�ص��ون حتت خط 
الفق��ر )105 اآالف دين��ار �ص��هريا اأي نح��و 95 دوالرا بح�ص��ب 
وزارة التخطي��ط(، ورمب��ا ي�ص��اف ه��وؤالء اإىل ع��دد الفقراء يف 
الع��راق ال��ذي يتج��اوز ال���8 مالين فق��ري، اأي ما يع��ادل نحو 
25% من تعداد �ص��كان البلد، البالغ 36 مليون ن�ص��مة، بح�ص��ب 

اإح�صائية لوزارة التجارة".
ومقاب��ل الن�ص��بة املخ�ص�ص��ة للنازحن، ف��اإن "موازنة 2017 
خ�ص�ص��ت 23% لالإنفاق على �ص��وؤون الدفاع عرب �رصاء اأ�ص��لحة 
وعتاد ع�ص��كري، والوفاء بالتزامات العراق جتاه عقود الت�صليح 

مع الوالي��ات املتحدة االأمريكية وال�ص��ن"، بح�ص��ب 
م�صت�صار العبادي.
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ارتفعت اأ�ص��عار الذهب يف املعامالت 
ب��ن  التوت��ر  ت�ص��اعد  م��ع  املبك��رة 
الوالي��ات املتحدة وكوريا ال�ص��مالية 
عل��ى  بيوجني��اجن  ردت  بعدم��ا 
حتذي��رات الرئي�ص االأمريك��ي دونالد 
ترامب بالتهديد بق�صف جزيرة جوام 

االأمريكية.
وزاد الذه��ب يف املعام��الت الفورية 
دوالر   1265.70 اإىل  باملئ��ة   0.4
لالأوقي��ة )االأون�ص��ة(. وارتفع الذهب 
يف العق��ود االأمريكية االآجلة ت�ص��ليم 
دي�صمرب كانون االأول 0.7 باملئة اإىل 

1271.30 دوالر لالأوقية.

لالأ�صهم  نيكي  امل��وؤ���رص  انخف�ص 
يف  م�صتوى  اأدن���ى  اإىل  اليابانية 
ختام  يف  ال�صهر  ون�صف  �صهرين 
ت�صاعد  بفعل  االأرب��ع��اء  تعامالت 
كوريا  م��ع  ال�صيا�صية  ال��ت��وت��رات 
يعّد  ال��ذي  ال��ن  ع��زز  م��ا  ال�صمالية 
من  كثري  يف  �صلبا  واأث��ر  اآمنا  مالذا 

االأ�صهم.
القيا�صي  نيكي  املوؤ�رص  وانخف�ص 
 19738.71 اإىل  املئة  يف   1.3
له  اإغالق  م�صتوى  اأدنى  وهو  نقطة 

منذ 31 مايو اأيار. 

يف  االأوروب��ي��ة  االأ���ص��ه��م  انخف�صت 
بداية التعامالت يوم ام�ص  االأربعاء 
ال�صيا�صية  ال��ت��وت��رات  ت�صاعد  م��ع 
ب��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وك��وري��ا 
جميع  انخف�صت  حيث  ال�صمالية 
والقطاعات  الرئي�صية  امل��وؤ���رصات 
واجته امل�صتثمرون ل�رصاء الذهب يف 
24 ونوفو  �صكوت  �صهما  تاألق  حن 

نوردي�صك بفعل نتائج اأعمال قوية.
 600 �صتوك�ص  امل��وؤ���رص  وت��راج��ع 
املئة  يف   0.5 االأوروب��ي��ة  لالأ�صهم 
�صتوك�ص  امل���وؤ����رصان  هبط  بينما 
وامل��وؤ���رص  ال��ي��ورو  منطقة  الأ���ص��ه��م 
 0.8 القيادية  لالأ�صهم   50 �صتوك�ص 

يف املئة.

تزايد معدالت الفقر في المناطق المحررة وكلفة إعمارها تقدر بـ 30 بليون دوالر 

الصناعة الوطنية.. بين اإلهمال والتهميش المقصود ومنافسة المستورد

تفتخر الدول املتقدمة 
ب�صناعتها الوطنية  

كربيطانيا  التي تعّد 
مفجرة  الثورة ال�صناعية 
يف العامل، واليابان التي 

ت�صدرمنتجاتها اإىل جميع 
بلدان العامل، وال�صني 

التي تنتج جميع الب�صائع  
الكهربائية املختلفة و�صوال 
اىل العاب االطفال وبا�صعار 

رخي�صة وايران التي ك�صرت 
احل�صار املفرو�ض عليها من 
قبل امريكا والدول الكربى 

باعتمادها على املنتوج 
الوطني يف ال�صناعة و 

الزراعة والت�صليح وغريها 
من املجاالت  . 

بغداد – متابعة 

بغداد -  خاص

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


