
 وق��ال يف حديث �صحفي �إن »م�صادر حكومية 
�أ�صارت �إىل �أن ن�صبة �لبطالة بلغت 30 يف �ملئة 
من قوة �لعمل �لبالغ��ة نحو 7 ماليني �صخ�ص، 
يف ح��ني ق��درت وز�رة �ملالي��ة ن�صب��ة �لبطالة 
�أم��ا �خل��ر�ء  �ملقنع��ة بنح��و 30 يف �ملئ��ة«. 
ف��ر�أو� �أن »�لبطال��ة �ملقنعة تفوق ه��ذه �لن�صبة 
يف ظ��ل �لأو�صاع غري �لطبيعي��ة يف عدد كبري 
م��ن �لإد�ر�ت و�ملن�ص��اآت �حلكومي��ة �لإنتاجية 

و�خلدمية«.
و�أك��د بليب��ل �أن »�لبطال��ة تتد�خ��ل م��ع �لفقر، 
بحي��ث يك��ون كل منها نتاج��ًا و�صبب��ًا لالآخر، 
فم��ع �رتف��اع مع��دلت �لبطال��ة يت�ص��ع نط��اق 
�لفق��ر و�لعك���ص �صحي��ح«. �إذ »عندم��ا يتعم��ق 
�لفق��ر مبفهومه �ل�صمويل يف جمتمع ما، تتعطل 
طاق��ات �أعد�د متز�يدة من �ل�صكان، ل �صيما من 
�لفئ��ات �لنا�صط��ة �قت�صاديًا، ما يب��دو و��صحًا 

يف �لو�قع �لعر�قي«.
و�أ�ص��ار �إىل �أن �لحت��اد »�أعد در��ص��ة يتطلع من 
خالله��ا �إىل تلم���ص �ملعاجل��ة غ��ري �لتقليدي��ة 
ويدع��و �إىل حترك فع��ال يف �إط��ار ��صرت�تيجية 

�صاملة تعتمد �إجر�ء�ت غري م�صبوقة«.
�إىل  �لع��ر�ق  يف  �لبطال��ة  »و�ص��ول  �أن  ور�أى   
معدلت عالية، جاء نتيج��ة تر�كمات متتابعة 
ناجم��ة عن �أو�ص��اع ��صتثنائية �ص��ادت �لعر�ق 
خالل �ملدة �ملا�صي��ة، تعر�صت خاللها �ل�صوق 
�إىل عملية ت�صويه و�ختالل وتز�يد ن�صب �لبطالة 
و�رتف��اع مع��دلت �لت�صخم �جلام��ح و�قرت�نه 
بالك�ص��اد، م��ا �أدى �إىل �خت��اللت عميق��ة يف 
�لقت�صادي��ة  و�لقطاع��ات  �لكل��ي  �لقت�ص��اد 
�لإنتاجي��ة و�خلدمي��ة �لعام��ة، وتوق��ف معظم 
م�صاريع �لقطاع �خلا�ص �لتي مل جتد �صبياًل �إىل 

�لعمل يف ظروف ع�صيبة و�صيا�صات خاطئة«.
و�أ�صار �إىل �أن »�نت�صار �لبطالة على نطاق و��صع 
و�صمولها فئات �خلريج��ني وحاملي �ل�صهاد�ت 
�لعالي��ة وتد�خلها مع ظاه��رة �لفقر، �صاهم يف 
تز�ي��د �أع��د�د �لعر�قي��ني �ملهاجري��ن بحثًا عن 
فر���ص �لعمل، �إىل جانب �لهج��رة �لتي �أفرزتها 
�لناجم��ة ع��ن  �ل�صيا�صي��ة �ملرتدي��ة  �لظ��روف 
��صتم��ر�ر �ل�صيا�صات �خلاطئ��ة و�لإرهاب«. وعّد 

�أن ه��ذه �لأو�ص��اع »عّمق��ت ظاه��رة �لبطال��ة 
�ملقنع��ة �أو �مل�صت��رتة بناًء على ت��دين معدلت 
ت�صغي��ل �مل�صاريع �لقت�صادي��ة �لعامة وتردي 
�إنتاجيته��ا، وه��ي �ملتخم��ة بالعامل��ني �لذين 
ح��ال  يف  حت��ى  كث��ري�ً،  حاجاته��ا  يفوق��ون 
�لإنتاجي��ة  للم�صاري��ع  �لقت�ص��ادي  �لت�صغي��ل 

و�خلدمية«.
ودع��ا بليبل �إىل »�لتعامل مع �لبطالة بو�صفها 
مع�صل��ة وطني��ة كب��رية، ل ميك��ن معاجلته��ا 
يف �إط��ار تد�ب��ري منطي��ة تقليدي��ة و�إمن��ا م��ن 
خ��الل تعبئة �جلهود و�لإمكان��ات، وعر �إعد�د 
�إ�صرت�تيجي��ة وطنية �صاملة ت�صع يف �هتمامها 
�أن دو�ئ��ر �لدولة وم�صاريع �لقطاع �لعام لي�صت 
موؤهل��ة لت�صغي��ل �أع��د�د كب��رية م��ن �لعاملني، 
و�لقطاع �خلا�ص خ�صو�صًا �مل�صاريع �ل�صغرية 
و�ملتو�صط��ة، هي �لتي ت�صتطي��ع ��صتيعاب مثل 
ه��ذه �لأع��د�د، م��ا يرتب��ط بتن�صي��ط �لأو�ص��اع 

�لقت�صادي��ة عمومًا و�عتم��اد �صيا�صات متويل 
�ل�صتثم��ار�ت  وت�صجي��ع  مو�صع��ة  و�إقر����ص 

�لوطنية و�لأجنبية«.
و�لتع��اون  �لتخطي��ط  وز�رة  »�أك��دت  وق��ال: 
�لإمنائ��ي �صع��ود مع��دل �لبطال��ة يف �لع��ر�ق 
�ل�صب��اب  ب��ني  �ملئ��ة  يف   33.4 متج��اوز�ً 
و�ليائ�ص��ني وغري �لقادرين عل��ى �إيجاد فر�صة 
عم��ل، بينم��ا ي�ص��ل �إىل 37.2 يف �ملئ��ة ب��ني 
�ل�صب��اب �حلا�صل��ني عل��ى �لتعلي��م �لإع��د�دي 
�لعامل��ني  جمم��وع  وي�ص��كل  �جلامع��ي«.  �أو 
و�لعاطل��ني عن �لعم��ل فئة �ل�ص��كان �لنا�صطني 
�قت�صادي��ًا �أو �لق��وى �لعامل��ة. يف ح��ني ي�صري 
�لإط��ار �ملعتمد ل��دى »منظمة �لعم��ل �لدولية« 
لتحليل �ص��وق �لعمل �لعر�قية، �إىل وجود فئتني 
�أخريني، هما �ل�صكان غري �لنا�صطني �قت�صاديًا 

و�أولئك �لذين هم دون �صّن �لعمل.
ويعم��ل �أك��ر م��ن 50 يف �ملئ��ة م��ن �لرج��ال 

�لنا�صط��ني �قت�صادي��ًا يف �ل���ركات �خلا�ص��ة 
و25 يف �ملئ��ة يف �لقط��اع �حلكوم��ي و9 يف 
�ملئة بالأعمال �لعائلي��ة. بينما تعمل �أكر من 
50 يف �ملئ��ة من �لن�ص��اء يف �لقطاع �حلكومي 
و27 يف �ملئ��ة يف �لأعم��ال �لعائلي��ة و16 يف 

�ملئة فقط يف �ل�ركات �خلا�صة.
�ملطلوب��ة  »�ملعاجل��ة  �أن  بليب��ل عل��ى  و�ص��دد 
ملع�صلة �لبطالة تتطلب �عتبارها حالة طارئة، 
وت�صكيل هيئة علي��ا ملكافحتها برئا�صة رئي�ص 
�ل��وزر�ء لإعطائها بعد�ً وقيم��ة معنوية عالية، 
تتي��ح �لتعام��ل معها باندفاع��ة قوية وروحية 
جديدة و�إمكانات �صخم��ة«. ولفت �لنتباه �إىل 
»���رورة حتديد مهمات هذه �لهيئة وتو�صيف 
�أعماله��ا ب�صكل و��ص��ح، يف �إط��ار �صقف زمني 
لالإج��ر�ء�ت �لتنفيذية �ملقررة و�لتهيئة �لفعالة 
ملوؤمت��ر وطني هدف��ه ت�صليط �ل�ص��وء على هذه 

�ملع�صلة و�ُصبل مو�جهتها«.

�تف��ق �لع��ر�ق و�لأردن، عل��ى �إن�صاء مدين��ة �صناعي��ة م�صرتكة على 
�حل��دود �لفا�صلة بني �لبلدين بهدف زي��ادة �لتبادل �لتجاري ودعم 
�إقام��ة م�صاريع م�صرتكة بينهما و�مل�صاهمة يف �إعادة �إعمار �لعر�ق. 
وذك��رت �صحيفة “�لغد” �لأردني��ة ، �إن “�جلانبني �لأردين و�لعر�قي 
�جتمع��ا يف لقاءي��ن منف�صل��ني عق��د �لأول ب��ني وزي��ر �ل�صناع��ة 
و�لتجارة و�لتموين يعرب �لق�صاة ووزير �ل�صناعة و�ملعادن ووزير 
�لعم��ل و�ل�ص��وؤون �لجتماعي��ة �لعر�قي��ة حممد �صي��اع �ل�صود�ين يف 
مبن��ى �لوز�رة و�لث��اين يف غرفة �صناع��ة �لأردن بح�صور �لوزيرين 
وفعالي��ات من �لقط��اع �ل�صناع��ي”. ونقلت �ل�صحيفة ع��ن �لق�صاة 
قول��ه، �إن “هنالك �تفاقًا وتفاهمات مع �جلانب �لعر�قي على �ن�صاء 
مدينة �صناعة م�صرتكة على �حلدود بني �لبلدين”، مبينا �أن “�لهدف 
من �ن�صاء مدين��ة �صناعية م�صرتكة هو تعزيز �لتبادل �لتجاري بني 
�لبلدي��ن و�إن�ص��اء نو�ة وباك��ورة لعملية �عادة �لعم��ار بالكامل يف 
�لعر�ق ومب��ا يحقق �ملنفعة �ملتبادلة لالط��ر�ف جميعا”. كما �تفق 
�جلانب��ان على ت�صكي��ل جلنة جتارية ملتابعة تنفي��ذ �حكام �تفاقية 
�لتج��ارة �حل��رة �ملوقعة بينهم��ا �لتي دخل��ت حيز �لتنفي��ذ بتاريخ 
2013/3/15 ومتابع��ة �أي معيق��ات جتاري��ة ب��ني �لبلدي��ن.  كما 
�تف��ق �جلانبان �أي�صا على �رع��ة �لنتهاء من قو�ئم �ل�صلع �لأردنية 
�لت��ي �صيتم �عفاوؤها من �لر�ص��وم �جلمركية �لعر�قية �ملفرو�صة على 
�ل��و�رد�ت �لعر�قي��ة وبن�صب��ة 30 % خ�صو�ص��ا مع بدء جلن��ة عر�قية 
بزي��ارة م�صان��ع �أردنية لالط��الع عل��ى طاقتها �لنتاجي��ة. وفيما 
يتعل��ق باعف��اء �ل�صل��ع �لوطنية من �لر�ص��وم �لعر�قية، لف��ت �لق�صاة 
�لنظ��ر �إىل �ن “جلنة عر�قية ب��د�أت قبل حلول عيد �لأ�صحى بزيار�ت 
ميد�نية مل�صانع �أردنية م��ن خمتلف �لقطاعات للتعرف �ىل �لطاقة 
�لنتاجي��ة لها”. وتوقع �لق�صاة �أن “تنه��ي �للجنة �لعر�قية �لك�صف 
على �مل�صانع �لأردني��ة �ل�صبوع �ملقبل”، م�صري� �إىل “وجود تو�فق 
عل��ى مبادئ ��صا�صية مع �جلانب �لعر�قي يف هذ� �خل�صو�ص، �همها 

�أن ل ي�صم��ل �لعف��اء �ل�صل��ع �لت��ي تنت��ج يف �لع��ر�ق 
وتغطي ن�صبة كبرية من �حتياجات 

 . ” ق ل�ص��و �

و�أو�ص��ح �ن “�ل�صناع��ة �لعر�قي��ة �لت��ي ل تغط��ي ن�صب��ة كب��رية من 
�حتياج��ات �ل�ص��وق �لعر�قية ف��اإن �ل�صلطات �لعر�قي��ة �صتنظر مبلف 
�إعف��اء هذه �ملنتج��ات من �لر�صوم بناًء عل��ى تن�صيب �للجنة”. وحث 
�لق�ص��اة �ل���ركات �لأردني��ة على “�ل�صتع��د�د و�لتح�ص��ري للدخول 
و�قام��ة ���ر�كات ��صرت�تيجي��ة مع �جلان��ب �لعر�ق��ي للم�صاركة يف 
م�صاري��ع �إع��ادة �لعمار”، موؤك��د� �أن  �لأردن ينظ��ر �إىل �لعر�ق لي�ص 
ك�ص��وق و�من��ا �ريك ��صرت�تيج��ي يف جمي��ع �ملج��الت”.  يذكر �أن 
عجل��ة �لعالقات �لقت�صادي��ة �لأردنية �لعر�قي��ة ��صتعادت عافيتها 
بق��ر�ر جمل�ص �ل��وزر�ء �لعر�قي، وتاأم��ني �لطريق �ل��دويل �ملمتد من 
بغد�د �إىل �حلدود �لأردنية، و�لبدء بتنفيذ م�روع نقل �لنفط �لعر�قي 
ع��ر �أنبوب �لنجف �لعقبة، و�إحالة �إحياء �لطريق �لري �لو��صل بني 
�لبلدين لال�صتثمار و�إعماره وتاأمني حركة �لنقل عليه �صمن م�صاعي 
�إعادة تن�صيط �حلرك��ة �لقت�صادية بني �لبلدين. معروف �أن م�روع 
خ��ط �أنابيب �لنف��ط ميتد من مدينة �لنجف �لأ���رف حماذيًا �حلدود 
�ل�صعودي��ة و�صوًل �إىل �لعقبة، وذل��ك بعد تعديل م�صاره �ل�صابق �لذي 
مي��ر عر مناطق غرب �لنب��ار �لتي ت�صهد و�صعا �مني��ا غري م�صتقر، 
وه��و م�روع �صيغطي حاجات �لأردن من �لنف��ط �خلام، �إ�صافة �ىل 
قدرته على ت�صدير كميات �أكر من �لنفط �لعر�قي عر ميناء �لعقبة.  
علم��ًا �أن حجم ��صته��الك �لأردن �ليومي من �لنف��ط �خلام �رتفع �إىل 
140 �أل��ف برميل، ب�صبب �نقطاع �إمد�د�ت �لغ��از �لطبيعي �مل�ري، 
وتزي��د فاتورة ��صته��الك �لطاقة يف �ململكة عل��ى 5 مليار�ت دينار 
يف نهاي��ة �لعام �حل��ايل، بينما تبلغ تكلفة تكري��ر برميل نفط و�حد 
�أق��ل من دولري��ن �أو ما يو�زي 8 فلو�ص للرت �لو�ح��د. وبالتز�من مع 
هذ� تب��د�أ بغد�د بدر��صة �جلدوى �لقت�صادي��ة و�لفنية لإعادة �حلياة 
للمنف��ذ �حلدودي يف طريبيل، كجزء متمم مل���روع �لطريق �لدويل، 

��صتن��اد�ً �إىل �لتفاقية �ملرم��ة بني �لبلدين عام 2013، 
بالتز�م��ن مع بحث نتائ��ج حمادثات 

�للجن��ة �مل�صرتك��ة 

ب��ني وز�رت��ي �ل�صناعة و�ملع��ادن �لعر�قي��ة، و�لتج��ارة و�ل�صناعة 
�لأردني��ة، لتحديد �ملنتجات �لتي ي�صبب �عفاوؤه��ا �ل�رر لل�صناعة 
و�لزر�عة �ملحلية يف �لع��ر�ق، حيث مت �لتفاق على حتديد �لطاقات 
�لإنتاجية للم�صانع �لأردنية، و�صيتم يف �صوء ذلك حتديد �لإعفاء�ت 
�جلمركي��ة، حلماية �ملنت��ج �لوطني و�لإلت��ز�م بالروزنامة �لزر�عية 
�ملعتم��دة يف �لع��ر�ق. جدي��ر بالذك��ر �أن توق��ف �لنقل عل��ى �لطريق 
�ل��دويل بني �لع��ر�ق و�لأردن، �أ�ر بقطاع �لنق��ل �لأردين �لذي تهدد 
خ�صائ��ره بانهياره نهائي��ًا، حيث �أن هناك ما يق��رب من 400 �ألف 
مو�ط��ن ت���ررو� من جر�ء �لأزم��ات �لتي طالت قط��اع �ل�صاحنات، 
وهناك خم��اوف حقيقية من قي��ام �مل�صتورد �لعر�ق��ي بالبحث عن 
و�صائ��ل بديل��ة، توؤمن له �لب�صائع باأ�صعار وكل��ف مالية �أقل وخالل 
�أوق��ات ق�صرية، حال ��صتم��ر�ر ت�صدير �لب�صائع ع��ن طريق �لكويت 
�لب���رة �لت��ي تتطل��ب كلفًا مالي��ة مرتفع��ة، �إ�صاف��ة �إىل طول مدة 
و�صولها. علمًا �أن هناك نحو 5 �آلف �صاحنة �أردنية �صبه متوقفة عن 
�لعمل، ب�صبب عدم عملها على نقل �لب�صائع �إىل �صوريا و�لعر�ق. وقد 
بلغ��ت خ�صائر قطاع �ل�صاحنات �أكر م��ن 530 مليون دينار، ب�صبب 
�لأزم��ات �لأمنية يف �لبلد�ن �ملج��اورة. وكانت �ل�صاحنات �لأردنية 
يف �ل�صاب��ق ت�صل ب��ر�ً �إىل دول �أوروبا �ل�رقي��ة وتركيا ولبنان عر 
�صوري��ا و�لعر�ق، لكنها �قت�رت حالي��ًا على خطوط �لنقل �لد�خلي، 
وق��د �نخف�ص��ت �حلركة �إىل �لع��ر�ق بن�صبة 90 باملئ��ة حيث �أن عدد 
�ل�صاحن��ات �لأردنية �لت��ي تدخل �إىل �لعر�ق يف �لوق��ت �لر�هن نحو 

40 �صاحن��ة يوميًا، بي����نم��ا كانت تدخل قبيل �لأزمة نحو 
400 �صاحنة يف �ليوم.

Tue. 12 Sep. 2017 issue no 419مال واستثمار4
الثالثاء 12 أيلول 2017 العدد 419

5.1

 0.8

1.4

�أظه��رت بيان��ات معه��د �لإح�ص��اء 
من��ا  �لب��الد  �قت�ص��اد  �أن  �لرتك��ي 
�أ�صا���ص  عل��ى  باملئ��ة   5.1 بن�صب��ة 
�صن��وي يف �لرب��ع �لث��اين م��ن �لعام 
�حل��ايل، لياأتي �لنمو �أق��ل قليال من 
توقع��ات بو�صول��ه �إىل 5.3 باملئة 
و�أ�ص��ارت  لروي��رتز.  ��صتط��الع  يف 
�ملحل��ي  �لن��اجت  �أن  �إىل  �لبيان��ات 
�لإجم��ايل �لرتك��ي من��ا بن�صبة 2.1 
باملئة يف �لربع �لث��اين على �أ�صا�ص 
مع��دل يف �صوء �لعو�م��ل �ملو�صمية 

و�لتقومي مقارنة مع �لربع �ل�صابق.

�أعلى  �صجل  �أن  بعد  �لذهب  ن��زل 
يف  عام  على  يزيد  فيما  م�صتوى 
�جلل�صة �ل�صابقة مع تعايف �لدولر 
�لتي  �ملتدنية  م�صتوياته  م��ن 
�ملا�صي.  �لأ���ص��ب��وع  يف  �صجلها 
�ل��ت��ع��ام��الت  �ل��ذه��ب يف  ون����زل 
�إىل  �مل��ئ��ة  يف   0.8 �ل���ف���وري���ة 
ل��الأوق��ي��ة  دولر   1335.10
�لأ�صفر  �ملعدن  وكان  )�لأون�صة( 
ز�د �إىل 1357.54 دولر لالأوقية 
يف �لثامن من �صبتمر �أيلول، وهو 
�أغ�صط�ص   16 منذ  م�صتوى  �أعلى 
يف  �لذهب  نزل  كما   .2016 �آب 
للت�صليم  �لآجلة  �لأمريكية  �لعقود 
 0.9 �لأول  ك��ان��ون  دي�صمر  يف 
دولر   1339.40 �إىل  �ملئة  يف 

لالأوقية.

�صعد �ملوؤ�ر نيكي لالأ�صهم �ليابانية 
من  �أك��ر  يف  م�صتوياته  �أع��ل��ى  �إىل 
�أمام  �ل��دولر  تعافى  بعدما  �أ�صبوع 
�لني، ما دعم �أ�صهم �ركات �لت�صدير 
و�ل��ق��ط��اع �مل���ايل �ل��ت��ي ت��ع��رت يف 
�لآونة �لأخرية وهبطت و�صط ت�صاعد 

�لتوتر�ت يف �صبه �جلزيرة �لكورية.
�لقيا�صي  نيكي  �مل��وؤ���ر  و�رت��ف��ع 
عند  �جلل�صة  لينهي  باملئة   1.4
�أعلى  م�صجال  نقطة،   19545.77
من  �لأول  منذ  ل��ه  �إغ���الق  م�صتوى 

�صبتمر �أيلول.

 للمساهمة بإعادة اإلعمار 

اتفاق عراقي أردني على إنشاء مدينة صناعية مشتركة  

مؤشرات نسب البطالة توسع نطاق الفقر ومطالبات بمؤتمر وطني لمعالجتها

 متثل البطالة يف العراق 
م�صكلة حقيقية ي�صعب 

على الوزارات والقطاعات 
االقت�صادية الت�صدي لها، 

وتتطلب و�صع ا�صرتاتيجية 
�صاملة يحكمها قرار �صيا�صي 

وتن�صيق اجلهود املتاحة.
وير�صم رئي�س »احتاد رجال 

االأعمال العراقيني« راغب 
ر�صا بليبل، �صورة »مقلقة« 

حلال �صوق العمل يف العراق، 
وي�صفها بـ »امل�صوهة وغري 

املنظمة، ما اأف�صى اإىل تفاقم 
البطالة وغياب احللول 
املو�صوعية للحّد منها«.

اعداد – فادية حكمت 

بغداد – متابعة 

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
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1000
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1500
2000
2000
1500
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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


