
ان هن��اك   : دواي  عل��ي  مي�س��ان  وق��ال حماف��ظ 
ع��دة م�ساري��ع متوقف��ة يف املحافظ��ة ب�سبب قلة 
التخ�سي�س��ات م��ن املوازن��ة االحتادي��ة،  وهناك 
م�ساري��ع فيه��ا ن�س��ب اجناز مل��ا يقرب م��ن %75 

لكونها م�ساريع متوقفة منذ عام 2013 . 
وا�س��اف دواي  يف ت�رصيح خ���ص به ) اجلورنال 
( : ان االزم��ة املالية احد ا�سب��اب التلكوؤ يف اجناز 
امل�ساري��ع اال�ستثماري��ة ، وقد مت��ت املوافقة على 
اط��اق �سن��دات مالي��ة م��ن قب��ل رئا�سة ال��وزراء 
للمقاول��ن ومبا���رصة العم��ل يف تل��ك امل�ساري��ع 
املدرج��ة �سم��ن خط��ط وم�ساري��ع ع��ام 2013  
القطاع��ات كاف��ة و�سم��ن  ان  ، مبين��ا  املوؤجل��ة 
ميزاني��ة اخلط��ة االحتادي��ة للم�ساري��ع تعد �سمن 
خط��ة ع��ام 2013 وال توج��د  فيه��ا ن�س��ب اجناز 
متوقف��ة  ويف ع��ام 2014 مت التوق��ف عن �رصف 

تلك امل�ستحقات ب�سبب التق�سف وازمة ال�سيولة . 
وتاب��ع : ان اطاق ال�سن��دات والقرو�ص للمقاولن 
ل���رصف ا�ستحقاقاتهم وبالتن�سي��ق مع امل�سارف 
املحلي��ة والدولي��ة لاقرتا���ص للدف��ع بامل�ساريع 
اىل العم��ل بن�س��ب اجن��از متقدمة  ، م�س��را اىل ان 
التخ�سي�سات االحتادي��ة التي ت�رصف للمحافظة 
�سنويا تعود اىل م�ساريع تنمية االقاليم والتي تبلغ 
38 ملي��ار دينار لك��ن  ال تتواف��ر ال�سيولة النقدية 
ل���رصف هذه املبالغ ام��ا امل�ساري��ع اال�ستثمارية 
ع��ن طري��ق هيئ��ة ا�ستثم��ار مي�س��ان ف��ا متل��ك 
تخ�سي�سات لكونها م�ساريع ا�ستثمارية مطروحة 
م��ن قب��ل الهيئ��ة وتنتظ��ر املقاول��ن املحلي��ن 
الفت��ا النظ��ر اىل ان ميزاني��ة املحافظ��ة ال�سنوية  
تقدر ب���38 مليار دينار عراق��ي  لكنها ال ت�رصف 
ومازالت حربا على ورق  ب�سبب ازمة ال�سيولة . من 
جهت��ه  ك�س��ف جمل���ص حمافظة مي�س��ان، يف وقت 
�سابق  ع��ن تلكوؤ اأغلب امل�ساري��ع اال�ستثمارية يف 
املحافظ��ة ب�حجج واهية  لل���رصكات احلائزة على 
الرخ���ص ، وع��ّد اأن تلك��وؤ تل��ك امل�ساري��ع وتوقف 
م�ساري��ع تنمي��ة االأقالي��م ب�سب��ب االأزم��ة املالية 
"اأعاق��ا" اإعمار املحافظة، ويف حن هدد ب�سحب 
الرخ�ص من ال���رصكات املتلكئ��ة، توعد مبحا�سبة 
املتورط��ن بالف�س��اد فيما يخ�ص تل��ك امل�ساريع.  

وقال رئي�ص جلنة اال�ستثمار يف جمل�ص املحافظة 
حمم��د جميد �سوي��ع احللف��ي، يف حدي��ث �سحفي 
:  اإن اأغل��ب امل�ساري��ع اال�ستثماري��ة يف املحافظة 
تع��اين تلك��وؤاً وتاأخ��راً ع��ن ج��دول ن�س��ب االجناز 
املح��ددة وف��ق التوقيتات الزمني��ة بح�سب العقود 
املربم��ة بن ال�رصكات وهيئة اال�ستثمار، وبحجج 
واهي��ة ، ع��اداً اأن  احلل يكم��ن يف �سحب الرخ�ص 
م��ن ال���رصكات املتلكئ��ة واإع��ادة ط��رح امل�رصوع 
لا�ستثم��ار  وك�س��ف احللف��ي، ع��ن اأن م��ن ب��ن 
امل�ساري��ع اال�ستثماري��ة املتلكئة  م���رصوع الديار 
ال�سكن��ي والذي ي�س��م 4 اآالف وح��دة �سكنية على 
م�ساحة 650 دومنًا، بواقع 85 مبنى �سكنيًا بكلفة 
249 ملي��ون دوالر ، مبين��ًا اأن  من بن امل�ساريع 
لوؤل��وؤة  م���رصوع  اأي�س��ًا،  املتلكئ��ة  اال�ستثماري��ة 
مي�س��ان الرتفيهي بكلفة 80 ملي��ون دوالر والذي 
يت�سم��ن برجًا جتاريًا ي�سم 25 طابقًا وفندقًا من 
12 طابق��ًا وم�ساحات ترفيهي��ة و�سياحية اأخرى  
وعّد رئي���ص جلنة اال�ستثم��ار، اأن توق��ف م�ساريع 
تنمي��ة االأقالي��م بالتزام��ن م��ع تلك��وؤ امل�ساري��ع 
اال�ستثماري��ة ب�سب��ب االأزمة املالي��ة، كانت عائقًا 

اأم��ام اإعم��ار املحافظ��ة وفق ما خط��ط له جمل�ص 
املحافظ��ة ، مه��دداً مبحا�سب��ة ال���رصكات التي مل 
تق��دم ن�سب اجناز، وبالتن�سيق مع هيئة اال�ستثمار 
وحجبها عن العمل يف املحافظة م�ستقبًا  وتوعد 
احللفي، مبحا�سب��ة من يثبت تورطه مبلفات ف�ساد 
عازي��ًا   ، اال�ستثماري��ة  امل�ساري��ع  يخ���ص  فيم��ا 
ع��دم ا�ستفادة الباد م��ن امل�ساري��ع اال�ستثمارية 
عل��ى غرار بلدان الع��امل اإىل عدم اجلدي��ة والف�ساد 
امل�ست�رصى.  ي�سار اىل ان  حمافظة مي�سان  طالبت 
وزارة املالي��ة باإط��اق تخ�سي�س��ات البرتودوالر 
ال�ستكمال امل�ساريع و���رصف تخ�سي�سات بع�ص 
املوظف��ن ودف��ع م�ستحق��ات املقاول��ن واكمال 
بع���ص امل�ساري��ع  ، املهم��ة كاالبني��ة املدر�سي��ة 
دين��ار  اي  ع��دم ���رصف  اىل   م�س��را  وغره��ا،  
ملحافظ��ة مي�س��ان م��ن تخ�سي�س��ات النازحن ،  
وان احلكوم��ة املحلية تكفلت برعايتهم بالتعاون 
مع منظمات اغاثية ل��ذا يجب �رصف ا�ستحقاقات 
املحافظ��ة يف ه��ذا املج��ال، ف�س��ا ع��ن تاأكي��د 
�رصف رواتب املوظفن  ، على املاك الدائم لعام 
2017 وتب��ن اأن هن��اك نق�س��ًا وا�ستقطاع��ًا يف 

دفعه��ا وعل��ى التحالف الوطني ت��دارك املو�سوع 
لك��ون املحافظ��ات ه��ي م��ن �ستتحم��ل دف��ع هذا 
اال�ستقطاع من موازناتها.  و�سدد جمل�ص حمافظة 
مي�س��ان على  �رصورة التاأكيد عل��ى وزارة املالية 
ب���رصورة ا�ستم��اك ارا�سيه��ا ل�سال��ح م�ساري��ع 
للمحافظ��ة وفك ارتباط دوائره��ا وتخ�سي�ساتها 
املالي��ة وربطها باملحافظة حي��ث مل ي�سدر حتى 
االن اي اأم��ر اإداري به��ذا ال�س��دد .  وكان جمل���ص 
مي�س��ان اأعل��ن، يف وقت �سابق ، وج��ود 11 فر�سة 
ح��ن  ويف  املحافظ��ة،  يف  جدي��دة  ا�ستثماري��ة 
ب��ّن اأنه��ا تتعل��ق بقطاع��ات ال�سناع��ة والزراعة 
والكهرب��اء وال�سب��اب والريا�س��ة، واته��م جه��ات 
حملي��ة بعرقلة اال�ستثمار وه��دد بك�سفها. يذكر اأن 
حمافظ��ة مي�سان، مركزها مدين��ة العمارة، )390 
كم جن��وب العا�سمة بغ��داد(، ت�سهد تنفي��ذ العديد 
م��ن امل�ساري��ع اال�ستثمارية، منه��ا جممع املنارة 
ال�سكن��ي وجممع لوؤلوؤة مي�سان، عن طريق �رصكات 
لبناني��ة وم�رصوع فندق ك��ورك ال�سياحي من فئة 
خم���ص جنوم ال��ذي ينف��ذ من قب��ل �رصك��ة تركية 

وغرها، ملا تتمتع به من ا�ستقرار اأمني.  

    
  

ك�سف��ت ع�سو جلنة اخلدمات النيابية �سب��اح التميمي،  عن توقف 
ثاث��ن ال��ف م���رصوع �سناع��ي وزراع��ي يف الع��راق، عازية ذلك 
اىل  االره��اب وع��دم ا�ستق��رار التي��ار الكهربائي يف ح��ن ا�سارت 
اإىل وج��ود خ��رق امن��ي وا�ستخب��اري ملوؤ�س�س��ات الدول��ة.  وقالت 
التميم��ي يف بيان �س��در على هام�ص م�ساركته��ا يف موؤمتر ب�ساأن 
مكافح��ة الف�س��اد مق��ام حالي��ًا يف العا�سم��ة الفرن�سي��ة باري�ص، 
اإن  ثاث��ن الف م���رصوع �سناعي وزراعي متوق��ف عن العمل يف 
عم��وم الع��راق ب�سبب االره��اب وعدم ا�ستق��رار التي��ار الكهربائي.   
وا�ساف��ت التميمي اأن هناك خرق��ًا اأمنيًا وا�ستخباري��ًا ملوؤ�س�سات 
الدولة م��ا ي�سعب حماربة الف�ساد ومواجه��ة الفا�سدين باال�سافة 
اىل وج��ود اجلرمي��ة االقت�سادي��ة املنظم��ة وه��ذا ما يره��ب نوابًا 
يف الربمل��ان وموظف��ن كرث يف الدوائ��ر احلكومي��ة ،  الفتة النظر 
اىل اأن هن��اك مبادرة عراقية بالتن�سيق م��ع االمم املتحدة لتطوير 
ا�سرتاتيجي��ات القط��اع اخلا���ص العراق��ي. وطالب��ت التميمي باأن 
يك��ون ملنظم��ة)oesd(  دور يف تطوي��ر ا�سرتاتيجي��ات القط��اع 
اخلا�ص مبكافحة الف�ساد والق�ساء عليه ، م�سرة اىل اأن اغلب دول 
العامل تط��ور من ا�سرتاتيجاتها وطرقه��ا يف مكافحة الف�ساد لذلك 
يجب ا�ستن�ساخ جمي��ع التجارب الناجحة واال�ستفادة من اخلربات 
الدولية من اجل الق�ساء على الف�ساد واملف�سدين.  وت�سارك التميمي 
يف موؤمت��ر بعنوان جمعيات االعم��ال ومكافحة الف�ساد يف منطقة 
ال���رصق االو�س��ط و�سم��ال افريقي��ا ، وال��ذي اقامت��ه �سبك��ة نزاهة 
االعم��ال يف ال�رصق االو�سط و�سمال افريقي��ا بالتعاون مع منظمة 
التنمية االقت�سادي��ة يف العا�سمة الفرن�سية باري�ص.  وقال اخلبر 
االقت�س��ادي با�سم جميل انطون: ان م�سكلة تراجع اداء هذا القطاع 
ب��داأت منذ ان ب��داأ العراق باحلروب الع�سكرية حي��ث كانت تكلفتها 
تتاأت��ى من القطاعن ال�سناعي والزراعي، ما اثقل كاهلهما ف�سًا 
ع��ن  العقوبات االقت�سادية اأب��ان ت�سعينيات القرن املا�سي، حيث 
�سلت حركت��ه ب�سبب قلة التخ�سي�سات املالي��ة له و�سحب عدد من 
امل��اكات ال�سناعي��ة اىل املاكن��ة احلربي��ة ومبن فيه��م ا�سحاب 
اخل��ربة والكف��اءة االمر ال��ذي ادى اىل وجود نق���ص يف واحدة من 

املقوم��ات اال�سا�سية لهذا القط��اع. وا�ساف انطون: 
ان قطاع ال�سناعة كان له امل كبر 

بعد عام 2003 يف 

اع��ادة بناء م��ا ُدّمر منها ولكن على العك���ص حيث ابتليت مب�ساكل 
اخ��رى اىل جان��ب م��ا كان��ت تعاني��ه وتكم��ن يف ع��دم وج��ود 
ا�سرتاتيجي��ة �سناعي��ة تعال��ج امل�س��ار ال�سناع��ي يف البل��د، حيث 
حاول��ت الدولة تفعي��ل دور القطاع اخلا�ص ولكن ماحدث بعد عام 
2003 وعمليات ال�سلب والنهب االمر الذي زاد احلال �سوءا وا�سبح 
القط��اع ال�سناعي يعاين معوقات كث��رة.  وتابع  انطون: البد من 
وج��ود حزمة من االإجراءات التي ميكن م��ن خالها النهو�ص بهذا 
القط��اع باالإ�ساف��ة اىل حاجتها اىل قرار �سيا�س��ي وروؤى وا�سحة 
لتفعيل��ه لع��ل يف مقدمته��ا توف��ر الطاق��ة الكهربائي��ة او الوقود 
املدع��وم وتق��دمي القرو�ص املي���رصة للقطاع اخلا���ص او املن�ساآت 
ال�سناعي��ة التابعة ل��وزارة ال�سناعة وايقاف االغ��راق ال�سلعي من 
كل دول الع��امل م��ن دون التعرفة الكمركية لغر���ص حماية املنتج 
املحل��ي وتطوي��ر املناطق ال�سناعي��ة واعادة بناء م��دن �سناعية 
حديثة.وتاأ�سي���ص م�رصف تنموي براأ�ص مال كبر وبعقلية القطاع 
اخلا���ص واعط��اء القرو�ص املي���رصة وب�سمانات امل���رصوع نف�سه 
وجتدي��د املكائن وحتديثه��ا وحت�سن و�سع العامل��ن يف القطاع 
املختل��ط وم�ساهمته��م بالقطاع العام وت�سجي��ع امل�ستثمر للتوجه 
نح��و ال�سناع��ة املحلية ورب��ط ال�سناع��ة العراقي��ة باالمهات من 
ال�سناع��ات وت�سهيل نق��ل التكنولوجيا واال�ستف��ادة من ال�رصكات 
العاملي��ة واالتفاقي��ات االقت�سادية التي يعقدها الع��راق لت�سجيع 
اال�ستثم��ار ال�سناع��ي. وق��ال مدير �رصك��ة �سناع االب��داع حم�سن 
جب��ار: ان م�سكل��ة الكهرباء تعد �سببا ا�سا�سي��ا يف ايقاف 70% من 
امل�سانع، حيث ان عدم وجودها يزيد من عوامل التكلفة االنتاجية 
لل�سناع��ات فه��ي بحاج��ة اىل م�س��ادر للطاقة ميكن م��ن خالها 
احداث تطوي��ر يف التكنولوجيا فهي مقيدة ب�سبب ال�سعف يف هذه 
امل�س��ادر .  وا�س��اف جبار: ان م�سكلة الطاق��ة الكهربائية ادت اىل 
انتقال الكثر من امل�سانع العراقية خارج العراق وبداأت امل�سانع 

فيه تتقل�ص تدريجيًا، وما يزيد االمور �سوءاً هو انخفا�ص �سعر 
امل�ست��ورد عل��ى ح�س��اب املنتج املحل��ي، وما 

يرافقه من عدم وجود  تعرفة 
على  كمركية 

ال�سل��ع امل�ست��وردة  وتابع جب��ار: ان ال�سناع��ة بحاجة اىل خف�ص 
تكاليف االنتاج من خال توفر م�سدر الطاقة الكهربائية وو�سع 
���رصوط وقوان��ن حتد م��ن اغراق اال�س��واق باملنت��ج االجنبي ذات 
النوعي��ة الرديئ��ة، االم��ر ال��ذي يزيد من ج��ذب امل�ستثم��ر املحلي 
واالأجنب��ي وتفعي��ل دور التكنولوجيا احلديثة الت��ي تتحدد بوجود 
الطاق��ة الكهربائي��ة لا�ستف��ادة منه��ا . وقال اخلب��ر االقت�سادي 
ماج��د ال�س��وري : ان عدم جدي��ة احلكومة يف تطوير ه��ذا القطاع 
يع��د واحداً من اال�سباب التي ادت اىل تراجعه ب�سكل ملحوظ، حيث 
يعاين عدم وج��ود اي برنامج لاإ�ساح فلذلك مل يتوافر له املناخ 
املائ��م للتطور م��ن بنى حتتية،وم�ساعدات مالي��ة واتباع �سيا�سة 
�رصيبي��ة م��ع القطاع ال�سناع��ي وتفعيل القط��اع اخلا�ص واعادة 
هيكلت��ه ب�س��كل منا�سب بحي��ث ميكن ان يوفر املن��اخ للعمل داخل 
الظ��روف التي حتيط بها من قلة الكهرباء واتباع �سيا�سة �رصيبية 
توؤث��ر ب�س��كل مبا���رص يف تكالي��ف االنت��اج وارتفاعه��ا. وا�س��اف 
ال�س��وري: ان و�س��ع مقايي���ص لاإغ��راق ال�سلع��ي يع��د م��ن االمور 
املهم��ة التي تقلل من عامل التكلفة يف االنت��اج واملناف�سة لل�سلع 
املوج��ودة يف اال�سواق، فاإنها بحاجة اىل ا�س��دار قانون للحد من 
االغ��راق ال�سلعي .  وتابع ال�س��وري : ان االمر بحاجة اىل اجراءات 
عدي��دة من قب��ل احلكومة لتقدمي الدع��م لل�سناع��ة العراقية منها، 
الت�سجي��ع عل��ى التكنولوجي��ا احلديث��ة ومتابعة امل��اكات للعمل 
ولل�س��وق حي��ث يج��ب ان يتنا�سب م��ع الطلب ال�سناع��ي فان عدم 
وجود مثل هذا الدعم يوؤثر يف الزيادة يف الرتاجع ب�سورة م�ستمرة 
و�س��واًل اىل االنهيار يف ال�سناعة العراقية متامًا وعدم مواكبة ما 

موجود يف دول العامل .
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اإن  االح��د،  حكوم��ي،  م�س��در  ق��ال 
658.47 ملي��ون  "الع��راق �سينف��ق 
دوالر يف الع��ام املقب��ل من اجمايل 
قر���ص الوكال��ة الياباني��ة للتعاون 
ال��دويل )JICA( البال��غ 1.5 مليار 
دوالر". واو�س��ح امل�سدر الذي ف�سل 
ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه ل�"االقت�ساد 
ني��وز"، اإن "مبلغ 160 مليون دوالر 
م��ن القر���ص �سينف��ق عل��ى م�ساريع 
لوزارة االعمار واالإ�سكان والبلديات 
العام��ة و276.5 ملي��ون دوالر على 
م�ساري��ع وزارة الكهرباء و3 ماين 
دوالر عل��ى م�ساري��ع وزارة امل��وارد 
دوالر  ملي��ون  و51.729  املائي��ة 

على م�ساريع وزارة النفط".

اخلا�سة  ال�سعودية  ق��رارات  اأث��ارات   
ملحوظة  مكا�سب  الف�ساد  مبكافحة 
والطاقة  املعادن  اأ�سعار  اأ�سواق  يف 
اإىل  اإ�سافة  االأ�سهم،  وخ�سائر لبع�ص 
الدوالرات  ملليارات  االأثرياء  فقدان 
االأك��رث  احل��دث  وك��ان  ثرواتهم.  من 
مدار  على  العامل  اأ�سواق  يف  تاأثراً 
ال�7 اأيام املا�سية، كونها اأكرب منتج 
مبتو�سط  "اأوبك"  منظمة  يف  للنفط 
ماين   10 اإىل  ي�سل  يومي  اإنتاج 

برميل تقريبًا.

منظمة  نفط  �سلة  ا�سعار  ارتفعت 
الدول امل�سدرة للنفط "اوبك" ال�سبت 

اىل 61.72 دوالرا للربميل الواحد.
وقالت املنظمة، يف بيان ، ان "�سعر 
ع�رص  اأربعة  من  املوؤلفة  اأوب��ك  نفط 
املنظمة  دول  تنتجه  متنوعا  خاما 

اىل 61.27 دوالر للربميل.
�سهد  ال�سعر  ان  ال��ب��ي��ان،  وا���س��اف 
املنظمة  نفط  ب�سعر  مقارنة  ارتفاعا 
ي���وم ام�����ص اجل��م��ع��ة، وال����ذي بلغ 
61.61 دوالر وفقا حل�سابات امانة 

اوبك. 

المشاريع الزراعية.. نهاية حزينة وتأجيالت سنوية معتادة !!

المحافظات الجنوبية... تخصيصاتها غير مرئية وأزمة مالية مستعصية

االزمة املالية التي مير بها 
العراق و�ضعت بوزرها على 

جميع املفا�ضل احلياتية لكون 
االموال وال�ضيولة النقدية 

ت�ضيرّ كل ما يخ�ص املواطن  
ومن ثم خيمت تلك االزمة 

على جميع املحافظات ومنها 
حمافظة مي�ضان والتي توقفت 

فيها امل�ضاريع اال�ضتثمارية 
ب�ضبب التق�ضف املايل وعدم  
اإمكانية احلكومة  من تغطية 
نفقات امل�ضاريع اال�ضتثمارية 
حيث طالبت حمافظة مي�ضان 

احلكومة املركزية باطالق 
�ضندات القرو�ص ل�ضرف 

م�ضتحقات املقاولني لتكملة 
امل�ضاريع والتي فيها ن�ضب 

اجناز متقدمة . 

 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

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


