
 واأعل��ن املتحدث با�ش��م وزارة العمل وال�ش�ؤون 
الأجتماعي��ة عم��ار منع��م : ان انت�ش��ار مه��ن 
الت�ش���ل وال�شبي��ه به��ا ،  ه��ي م��ن م�ش�ؤوليات 
احلك�م��ات املحلي��ة للمحافظ��ات  ومن��ذ �شنة 
2010 ، وزارة العم��ل وبالتع��اون م��ع بقي��ة 
ال���زرات وجمال���س املحافظ��ات م�ش�ؤولة عن  

وقف اإنت�شار ظاهرة الت�ش�ل  .
 ( ب��ه  خ���س  ت�رصي��ح  يف  منع��م  اأ�ش��اف  و 
م�شاري��ع  لديه��ا  ال���زارة   اأن    : اجل�رن��ال( 
احلماي��ة  وبرنام��ج   ، وا�شرتاتيجي��ات  
الأجتماعي��ة ُيدخ��ل يف فقراته من يعمل�ن يف 
مهنة الت�ش�ل لكن هذا الربنامج  ج�به برف�س 
م��ن قب��ل املمتهنني مهن��ة الت�ش���ل وال�شبيهة 
به��ا لك�نه��ا مك�شب��ا غني��ا له��م  وق��د رف�ش�ا 
اخ��ذ املبالغ املالية املقدمة م��ن قبل برنامج 
املالج��ئ  ورف���س   ، الجتماعي��ة   لالعان��ة 
الي�ائي��ة املجه��زة لهم ،  لك�نه��م حتت  اإدارة 
منظ�مة �شبكات جتمع اولئك املمتهنني مبهنة 
الت�ش���ل وحت��ت حماي��ة جماع��ات �شيا�شي��ة 

متنفذة  يف احلكم . 
وتاب��ع : لي�ج��د لدينا قان���ن ي�شم��ح ل�زارة 
العم��ل واي وزراة اخ��رى اجب��ار اجلماع��ات 
ال�ش��ارع  م��ن  �شحبه��م  بالت�ش���ل  املمتنهن��ة 
وطالبن��ا    ، الي�ائي��ة  ال��دور  يف  وادخاله��م 
بتعدي��ل القان�ن حتى ي�شمح لن��ا �شحب اولئك 
الف��راد وادخاله��م يف تل��ك ال��دور الي�ائي��ة 
، لفت��ا النظ��ر اىل وج���د جه��ات وجماع��ات 
متنفذة يف احلك�مة مرتبطة بها تلك ال�شبكات 
لغر���س ا�شتخدام افراده��ا يف تنفيذ العمليات 
الرهابية ، والرتويج للمخدرات والعمل �شمن 

جماعات للدعارة .
واأا�ش��ار منعم : قمنا مب�شح للمناطق الع�ش�ائية 
يف بغ��داد واملحافظات للعائ��الت الفقرية من 
اج��ل زيادة الم�ال التي جته��ز بها  العائالت 
ال�شاكن��ة يف تل��ك الع�ش�ائي��ات لدع��م ت�شجيل 
ابنائه��م يف املدار�س وتعليمه��م ل�شمان عدم 
ت�رصبهم منها وزي��ادة تخ�شي�شاتهم ال�شحية 
ان  ت�ش��رتط  الظ�اه��ر  ه��ذه  مث��ل  ان  مبين��ا   ،

تتعاون جميع اجلهات الر�شمية كامانة بغداد 
، ووزارات الداخلي��ة ، والعمل ، وال�شحة �شمن 
برنام��ج احلماي��ة الجتماعي��ة ونح��ن ب�شدد 
تعدي��ل الق�ان��ني الت��ي حت��د م��ن انت�ش��ار تلك 

الظ�اهر . 
وق��ال ع�ش� جمعي��ة حق�ق الن�ش��ان ال�شتاذ 
:   ان ظاه��رة  الجتماع��ي خل��دون �شبح��ي 
الت�ش���ل هي ظاه��رة منت�رصة ب�ش��كل كبري يف 
الع��راق وته��دد املجتمع ، ومازال��ت م�شتفحلة 
ب�ش��كل خط��ر داخ��ل جمتمعن��ا   ب�شب��ب الفقر، 
واجله��ل،  والنح��راف،  والبطال��ة،  والب�ؤ���س، 
والطالق، وم�شاكل عائلي��ة، والهجرة القروية، 
وانع��دام ال�ع��ي اجلماع��ي واعتب��ار الت�ش���ل 
و�شيل��ة للعي���س وممار�شته��ا كع��ادة ب��شفها 

لدى البع�س كاأنها عمل يلتقط منه رزقه". 
 وا�ش��اف :  يت�شح اأن اأكرث من ن�شف الأطفال  
56 يف املائ��ة هم م��ن الذك���ر مقابل 44 يف 
املائ��ة من الإن��اث. وتربطه��م باملرافقني يف 
اأغل��ب الأحي��ان رواب��ط عائلي��ة: اأب���ة، اأخ�ة، 
قراب��ة عائلي��ة. وعل��ى الرغ��م من ذل��ك �رصح 

15 يف املائ��ة م��ن املبح�ثني باأن��ه يتم كراء 
الأطفال ملزاولة ن�شاطهم. 

 ويتباين مقدار هذا الكراء ح�شب طبيعة الطفل 
وحج��م عائلت��ه "متع��ددة الأف��راد اأو �شغ��رية 
احلج��م". حيث يرتاوح م��ا بني 50 و100 الف 
يف الأ�شب�ع. و يعد الفقر من الع�امل الرئي�شية 
التي تدفع اإىل تعاطي الت�ش�ل، وتليها امل�شاكل 
الجتماعي��ة املرتتب��ة يف املق��ام الأول ع��ن 

�شل�ك الزوج " الطالق، الإهمال، ال�شجن". 
اىل ذل��ك، ت�ا�شل خم���س وزارات حملتها للحد 
من ظاهرة الت�ش�ل، اذ خ�ش�شت ُمنحًا �شهرية، 
وفتح��ت مراكز تاأهيل ودور رعاية، كما جلاأت 

اىل القان�ن كرادع. 
 وق��ال بع���س املت�ش�ل��ني ان ال�اق��ع املري��ر 
والع���ز اأجربهم عل��ى الت�ش���ل، وان ما تقدمه 
اجلهات الر�شمية من دعم وم�شاعدة غري كاف، 
يف حني ذك��ر اآخرون ا�شتغالل البع�س الت�ش�ل 

للك�شب ال�رصيع. 
وق��د و�شل ع��دد العاطلني عن العم��ل والفقراء 
اأرق��ام  اإىل  الع��راق  يف  والأمي��ني  والأيت��ام 

ملي�ني��ة، وتعد الأو�ش��اع الأمني��ة والإرهاب 
والعن��ف وت��ردي م�شت���ى اخلدم��ات وتده�ر 
اقت�ش��اد البلد من ب��ني اأهم الأ�شب��اب. وكانت 
احلك�م��ة العراقي��ة اأطلق��ت يف كان���ن الثاين 
2009 حمل��ة وا�شع��ة �شارك��ت فيه��ا خم���س 
وزارات هي حق�ق الإن�ش��ان والعمل وال�ش�ؤون 
الجتماعية والداخلية والعدل والأمن ال�طني، 
وب��داأت احلمل��ة يف بغ��داد وُنف��ذت لحق��ا يف 

حمافظات اأخرى. 
تاأخ��ذ  ال�شلط��ات احلك�مي��ة مل  اأن  اىل  ي�ش��ار 
بع��ني العتب��ار ا�شتخ��دام القان���ن للح��د من 
هذه الظاهرة، واإمن��ا اعتمدت على تعليمات اأو 
ت�جهات وقتية �رصعان ما كانت ُتهمل مبرور 
ال�قت، ومل يتم العث�ر اإل على القان�ن ال�شادر 
يف ال�قائ��ع العراقي��ة م��ن قان���ن العق�ب��ات 
العام رق��م 111 ل�شن��ة 1969 املع��دل، كذلك 
ف��ان املعاه��دات الدولي��ة الأ�شا�شي��ة حلق���ق 
الأطف��ال وامل�ش��دق عليها من قب��ل العراق مل 
تفع��ل بال�ش��كل املطل�ب مع ت�اف��ر الإمكانات 

املادية واملعن�ية لذلك.

    
  

دع��ا برملاني���ن وخرباء اقت�شادي���ن احلك�م��ة اىل تعظيم م�ارد 
القطاع��ات القت�شادي��ة وع��دم العتم��اد على القت�ش��اد الريعي 
ال�حي��د ال وه��� النف��ط والجت��اه اىل اع��ادة احلي��اة اىل القط��اع 
ال�شناع��ي لك�ن ق�ت��ه متثل ع�شب��ا مهما يف اقت�شادي��ات الدول 
الت��ي متتلك ق���ة اقت�شادي��ة بال�شاف��ة اىل تعظيم م���ارد قطاع 
الزراع��ة وال�شياحة والقطاع امل�رصيف  وا�شاف� ان العراق �شيخرج 
من الزمة املالية ويف امل�شتقبل القريب �شيخرج من حالة التق�شف 
القت�شادي  وقال ع�ش� اللجنة املالية  جبار العبادي يف ت�رصيح 
�شحف��ي خ�س به  )  اجل�رن��ال ( :  ان زيادة ا�شعار النفط العاملية 
اأدت دورا يف عملي��ة تف��كك الزم��ة املالي��ة الت��ي مير به��ا العراق 
وحال��ة التق�شف  القت�شادي، لن ا�شع��ار النفط وكمية النفط التي 
ي�شدره��ا العراق ق��ادرة على ت�فري تع�ي�ش��ات لرواتب امل�ظفني 
وت�فري العملة  ال�شعبة للحالة امللحة لالقت�شاد ال�طني  وا�شاف 
العبادي : ان تغطية عجز امل�ازنة يحب ان يعادله ارتفاع يف �شعر 
الربميل اىل 65 دولرا،  وهذا ما �شبب  لنا ازمة  مالية  بانخفا�س 
ال�شع��ار العاملي��ة وبالخ���س ما واجهت��ه احلك�مة م��ن  �شائقة 
يف دف��ع الروات��ب مل�ظف��ي الدول��ة و�شب��ب عج��زا يف امل�زانة ال 
حتادية ما تطلب ان تك�ن هناك خط�ات لتعظيم الربامج التنم�ية 
للقطاع��ات القت�شادية الخرى.  وتاب��ع : ان ب�ادر النفراج يجب 
ان ل تبتع��د عن الربامج التنم�ية لن اجلهة التنفيذية لترتبط مع 
اجله��ات املنف��ذة  ، والي�م  علينا ت�فري الغطاء التنفيذي من خالل 
الت�رصيع��ات الت��ي تطرحها اللج��ان الربملاني��ة وبالخ�س اللجنة 
املالية ومن ثم فاإن هناك اجراءات يجب ان تك�ن منفذة من خالل 
اط��الق قرو�س امل�ش��ارف احلك�مي��ة والهلية والت��ي تتجه نح� 
امل�شان��ع وامل�شاري��ع واعادته��ا اىل احلياة ، بطرحه��ا اىل ال�ش�ق 
املحلية وهذا يك�ن من خالل عدم اهمال القطاع الزراعي والقطاع 
ال�شياح��ي والهم القطاع امل���رصيف والذي يجب ان ي�اكب التط�ر 
العامل��ي امل�رصيف  وي�شه��ل عمل القطاع��ات القت�شادية الخرى  
م��ن جهته قال اخلبري القت�شادي عبد احل�ش��ن ال�شمري يف حديث 
خ�س به )اجل�رنال( :  ل اعتقد  ان النفراج يف الزمة القت�شادية  
�شيك���ن قريبا لك�ن ان هن��اك ا�شتقراراً بال�شع��ار العاملية للنفط 
وبنح��� ال� 55 دولرا للربمي��ل ، والقت�شاد ال�طني اقت�شاد ريعي 
اي يعتم��د بالكامل على القط��اع النفطي ويف ايرادات��ه والت�شدير 
وادخال العملة ال�شعبة للبلد ومن خالل التفاق الخري مع منظمة 

اوب��ك يف تخفي�س النت��اج للدول املنتجة للنف��ط، و�شتبقى 
يف  والعج��ز  م�شتق��رة  احلالي��ة  ال�شع��ار 

امل�ازن��ة الحتادية م�ج�د 
ميك��ن  ل و

اعتب��ار ان الزم��ة املالية عل��ى و�ش��ك النف��راج ال اذا كان هناك 
ارتف��اع ب�شع��ر الربميل ال�اح��د اىل ح��دود ال��� 65 دولرا للربميل  
وا�ش��اف ال�شمري : ان اخلط�ات ال�اج��ب اتباعها من قبل احلك�مة 
الجت��اه �ش���ب تعظي��م امل���ارد الخ��رى والجت��اه نح��� اع��ادة 
ال�شناعة والنتاج املحلي عن طريق تقدمي الت�شهيالت  امل�رصفية ، 
وحماية املنتج  املحلي وتقدمي جميع الت�شهيالت للقطاع الزراعي 
وامل���رصيف . وح��ذر خرباء ومتخ�ش�ش���ن يف ال�ش��اأن القت�شادي 
واملايل، من احتمالية ح�ش�ل ازمة مالية خانقة يف م�ازنة العام 
املقبل،م��ن خالل زيادة العجز امل��ايل ، نتيجة ل�شتمرار انخفا�س 
ا�شع��ار النف��ط يف ال�ش���اق العاملي��ة، وغي��اب احلل���ل الناجع��ة 
واخلط��ط ال�شرتاتيجية للنه����س بالقطاع��ات النتاجية املعطلة 
م��ن قب��ل احلك�مة الحتادي��ة. ون�شح اخل��رباء يف ت�رصيحات لهم 
بتقلي��ل رواتب الن���اب والرئا�شات الث��الث وال���زراء وامل�ش�ؤولني 
ذوي الدرج��ات اخلا�ش��ة، بال�شاف��ة اىل تقلي��ل ال�رصفي��ات غري 
ال�رصورية والقل اهمية لل�زارات ودوائر الدولة وزيادة امل�شاريع 
ال�شتثماري��ة يف م�ازن��ة العام املقبل، وذل��ك للتقليل من تبعيات 
خط���رة الزم��ة املالي��ة املحتملة.  ويف حني ق��ال ع�ش� يف جلنة 
القت�ش��اد النيابية ان احلك�مة احلالية اجته��ت اىل جتاوز الزمة 
املالي��ة من خ��الل ال�شتثمار ودعم القط��اع اخلا�س، و�شف خبري 
يف ال�ش��اأن القت�شادي حل���ل احلك�مة ال�شالحية ب��� "التقليدية 
وغ��ري احلا�شمة" ب�شبب الظروف القت�شادي��ة والمنية وال�شيا�شية 

التي مير بها البلد.
وقالت ع�ش� جلن��ة القت�شاد وال�شتثمار النيابية، زيت�ن الدليمي 
يف حدي��ث �شحف��ي ان "احلك�م��ة متكنت م��ن تقليل خط��ر الزمة 
القت�شادي��ة التي عاناها العراق من ج��راء انخفا�س ا�شعار النفط 
عرب اتخ��اذ طرق جديدة للنه��س بالقت�ش��اد العراقي"، مبينة ان 
"النفت��اح عل��ى ال���رصكات العاملية لال�شتثم��ار يف العراق ودعم 
القط��اع اخلا���س من ابرز ما قام به العب��ادي يف حك�مته، وت�شري 

ال�زارات على اخلطى نف�شها".
واأ�شاف��ت الدليم��ي ان "ال��شع امل��ايل يتح�شن م��ع ارتفاع ا�شعار 
النفط"، لفتة النظر اىل ان "القت�شاد العراقي ق�ي بطبيعته، لذلك 

ل يتاأثر بالأزمات املالية ب�شه�لة".
واو�شح��ت ان "حتري��ر الكثري من املناط��ق التي كان 

ي�شيط��ر عليه��ا تنظيم داع���س على يد 
المني��ة  الجه��زة 

ي�شاه��م بع�دة القت�شاد العراقي من جدي��د، خا�شة ان الكثري من 
هذه املناطق متتلك من�شاآت نفطية حي�ية، و�ش�ف ت�شتعيد ثرواتها 

من خالل ت�شدير النفط".
م��ن جانبه، و�ش��ف اخلبري يف ال�شاأن القت�ش��ادي ميثم لعيبي يف 
حدي��ث  �شحفي احلل�ل التي و�شعته��ا احلك�مة مل�اجهة الزمات 
القت�شادية باأنها "لي�شت بامل�شت�ى املطل�ب"، مبينا ان "احلل�ل 
ق�ش��رية الم��د ا�شبحت ام��را واقع��ا، ولكنها حل���ل و�شطية، وغري 
حا�شم��ة، وه��ذا اأم��ر يحمل �شيئا م��ن احلكمة، لن اي ح��ل حاد له 
تكالي��ف مكلف��ة احيانا، وه� ام��ر ل يتحمله البل��د يف ظل ظروف 

اقت�شادية و�شيا�شية وامنية معقدة".
واأ�شاف اخلبري ان "احلل�ل الق�ش��رية واملت��شطة املتمثلة باإجراء 
ا�شالحات جذري��ة وعميقة يف القت�شاد العراق��ي مطل�بة، لكنها 
مفق�دة لالأ�شف ومل يجر التحرك عليها"، معربا عن اأمله ب� "اجراء 
ا�شالحات اقت�شادية يف القطاع اخلا�س، وتغيري الق�انني املهمة 
واقراره��ا، وتنظي��م العالقة بني املرك��ز والقلي��م وتطبيق قان�ن 
التعرف��ة الكمركي��ة وغريه��ا م��ن الق�ان��ني الت��ي قد ت�شاع��د على 

م�اجهة الزمة املالية".
واأك��د لعيب��ي ان "امل�ازن��ة املالية العامة ومع وج���د تركة ثقيلة 
ورثته��ا احلك�مة احلالية م��ن احلك�مات ال�شابق��ة، بالإ�شافة اىل 
م�ازن��ة الدفاع وتكالي��ف احلرب، مل يبق جم��ال للحك�مة باإجراء 
تغي��ريات كب��رية، لذل��ك اتخ��ذت احلك�م��ة حل���ل تقليدي��ة متثلت 
باقتط��اع امل�ازنة ال�شتثمارية وبع�س م��ن الت�شغيلية"، لفتا اىل 
ان "بع���س الق��رارات الت��ي ج��اءت يف امل�ازنة كانت غ��ري دقيقة 
مث��ل حتدي��د ح�شة مبيع��ات الدولر م��ن قبل املركزي بح��دود ال� 
75 ملي���ن دولر ي�مي��ا، الم��ر الذي قد ي�شع��ف ا�شتقاللية البنك 

املركزي كما ي�شاهم يف ارتفاع ا�شعار الدولر ب�شكل حاد".
واأو�ش��ح ان "انخفا�س ا�شعار النفط وال��ش��ع المني الذي ي�شهده 

البل��د واحلاج��ة اىل م�ازنة كب��رية للدفاع، اج��رب احلك�مة على 
اتخاذ حل���ل ا�شطرارية ل ميكن القفز عليها او 

تخطئتها ب�شكل عام".
رئي���س  وق��ال 
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ذك��ر تقري��ر حدي��ث اأن �رصك��ة "21 
�شن���رصي ف�ك�س" جت��ري حمادثات 
لبي��ع معظ��م اأ�شهم �رصكته��ا ل�"والت 
مطلع��ة  م�ش��ادر  وذك��رت  دي��زين". 
على الإمر ملحط��ة "�شي اإن بي �شي" 
"روب��رت  اأن   الإثن��ني،  الأمريكي��ة، 
م��ردواخ" الرئي�س التنفي��ذي ل�رصكة 
"21 �شن���رصي" حمادثات مع "ب�ب 
ليج��ر" الرئي���س التنفي��ذي ل�رصك��ة 
" وال��ت دي��زين" لبي��ع معظ��م اأ�شهم 

ال�رصكة ل�"ديزين". 

الثنني  ي���م  النفط  اأ���ش��ع��ار  ق��ف��زت 
اأوائ��ل  منذ  م�شت�ياتها  اأع��ل��ى  اإىل 
 64.37 اإىل  وو�شلت   ،2015 مت�ز 
الأ�ش�اق  دولرا ملزيج برنت. ولقيت 
اأظ��ه��رت  بيانات  م��ن  اأي�شا  دع��م��ا 
النفطية  احلفارات  عدد  يف  هب�طا 
املتحدة.  ال�ليات  يف  الت�شغيل  قيد 
دقيقة  و20  العا�رصة  ال�شاعة  ويف 
م�شاء  من  بغداد  العا�شمة  بت�قيت 
خام  عق�د  �شعدت  الثنني،  الي�م 
لأقرب  برنت  مزيج  العاملي  القيا�س 
اأو ما يعادل  2.29 دولر  ا�شتحقاق 
دولر   64.36 اإىل  باملئة   3.68
عق�د  ارتفعت  ح��ني  يف  للربميل، 
 1.90 اخلفيف  الأم��ري��ك��ي  اخل���ام 
 57.51 اإىل  باملئة   3.3 اأو  دولر 

دولر للربميل.

ت�ش�ية  ع��ن��د  ال��ن��ف��ط  ���ش��ع��ر  ارت��ف��ع 
خام  لي�شجل  الإث��ن��ني،  ت��ع��ام��الت 
يف  ي�مية  مكا�شب  اأكرب  "ناميك�س" 
ال�شيا�شية  التحركات  مع  عام،  نح� 
عق�د  �شعر  و�شعد  الأو�شط.  بال�رصق 
دي�شمرب  ت�شليم  "ناميك�س"  خ��ام 
دولر   57.35 عند   3.1% بن�شبة 
ي�مي  اأداء  اأف�شل  حمققًا  للربميل، 
 .2016 ل��ع��ام  ن���ف��م��رب   30 م��ن��ذ 
وبحل�ل ال�شاعة 7:47 م�شاًء بت�قيت 
الآجلة  العق�د  �شعر  زاد  جرينت�س 
من  باأكرث  القيا�شي  "برنت"  خل��ام 
للمرة  دولراُ،   64.08 اإىل   3.2%

الأوىل منذ ماي� 2015.

تعتمد تنمية القطاع الخاص... إجراءات حكومية جديدة للتعافي من األزمة 

التسول.. جماعات متنفذة تحميها وعائدات تساوي راتب موظف 

انت�سار ظاهرة الت�سول 
واملهن ال�سبيهة بها �سوهت 

منظر العا�سمة بغداد ، ولعل 
النت�سارها ا�سبابًا عديدة 

اهمها االزمة املالية وازدياد 
حاالت الفقر وامل�ساكل 

االجتماعية كحاالت الطالق 
وفقدان املعيل .

واأكد عدد من اخلرباء يف 
ال�سان االقت�سادي ان تفعيل 

القوانني الرادعة حلاالت 
الت�سول وتفعيل م�ساريع 

اخلطط واال�سرتاتيجيات 
وبرامج احلماية االجتماعية  

وتنظيم املالجيء االيوائية 
�سروري الدخال هوؤالء 

االفراد حتت قبتها .  

بغداد – خاص

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

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


