
»نتائ��ج  �إىل  تط��ّرق  �لنقا���ش  �أن  و�أو�ض��ح   
 ،2014  -  2010 �لأوىل  �ل�ض��ر�تيجية 
�مل�ض��ودة  و�إق��ر�ر  و�جهته��ا،  �لت��ي  و�لتحدي��ات 
�لنهائية ل�ض��ر�تيجية 2018 - 2022، و�ل�ضعي 

�إىل ردم �لفجو�ت يف ن�ضاط �ل�ضر�تيجية �لأوىل 
و�أعل��ن �لهن��د�وي �أن �جلل�ض��ات �لعام��ة للور�ض��ة 
�لر�بع��ة و�لأخ��رة »ناق�ض��ت م���روع �ل�ض��ندوق 
�لجتماع��ي للتنمي��ة، �ل��ذي �أقّره جمل���ش �لوزر�ء 
�مل�ض��تلزمات  لإع��د�د  �لوطن��ي  �لفري��ق  وت�ض��كيل 
�لإجر�ئية مع فريق �لبن��ك �لدويل �لفني �لذي قدم 
قر�ض��ًا لل�ض��ندوق بقيم��ة 50 ملي��ون دولر، م��ع 
تخ�ض��ي�ش مبلغ 20 مليونًا كمنح��ة من �ملو�زنة 
�لعامة للدولة«. و�أو�ضح �أن �ل�ضندوق هو »موؤ�ض�ضة 
تنموي��ة متكاملة تهدف �إىل �لتمكني �لقت�ض��ادي 
وحت�ضني م�ضتويات �ملعي�ض��ة و�لتخفيف من �لفقر 
و�حل��د م��ن �لبطال��ة م��ن خ��ال دع��م �مل�ض��اريع 
�ل�ض��غرة وم�ض��اندتها بتق��دمي �خلدم��ات �ملالية 
وغر �ملالي��ة، وم�ض��اريع �لتنمي��ة �ملجتمعية يف 

�ملناطق و�لفئات �مل�ضتهدفة 
نتائ��ج  يف  »بحث��و�  �مل�ض��اركني  �أن  وذك��ر 
�ل�ض��ر�تيجية و�آلي��ات �لتمويل، وترك��زت �لأوىل 
حول توفر دخل �أعلى وم�ضتد�م من �لعمل للفقر�ء 
من خال تنفيذ ن�ض��اطات ت�ض��هم يف ذلك، ومتثلت 
�لثانية بتح�ض��ني �لو�ض��ع �ل�ض��حي للفق��ر�ء، ومن 
ن�ضاطاتها �إن�ضاء مر�كز �أو بيوت �ضحية �أو عياد�ت 
متنقل��ة يف �ملناطق �لفقرة وتاأهيلها وجتهيزها. 
و��ض��تهدفت �لنتيجة �لثالثة حت�ض��ني تعليم �لفقر�ء 
من خال بناء �ملد�ر�ش وتاأهيلها و�ض��يانتها يف 
�ملناطق �لفقرة، و�إعطاء �أولوية لتدريب �ملدر�ضني 
فيها«. �أما �لنتيجة �لر�بعة، ف�ضددت على »�رورة 
توف��ر �ل�ض��كن �ملائ��م للفق��ر�ء وبيئة م�ض��تجيبة 
للتحدي��ات، ومن بني ن�ض��اطاتها تنفيذ �لتح�ض��ر 
مل�روع �إعادة تاأهيل جتمعات �ل�ض��كن �لع�ضو�ئي، 
و�لهتمام بال�ض��ياحة �لبيئي��ة يف �ملحميات وما 
حولها لزيادة �لدخل �لقومي و�حلفاظ على �لتنوع 
�لإحيائي، ف�ض��ًا عن ��ض��تخد�م �لطاقة �ل�ضم�ض��ية 
لتوف��ر �لكهرب��اء يف �ملناط��ق �لفقرة«. وق�ض��ت 

�لنتيج��ة �لثانية وفقًا للهن��د�وي، ب�تحقيق حماية 
�جتماعية فعالة للفقر�ء

وز�رة  وكي��ل  �أن  �إىل  �لنتب��اه  �لهن��د�وي  ولف��ت 
�لتخطيط قا�ض��م عناية فرز، قال خال �لور�ضة �إن 
»�ل�ض��ر�تيجية �لأوىل �ض��هدت حتدي��ات ول يز�ل 
بع�ض��ها قائم��ًا، م��ا ي�ض��تدعي �لعمل عل��ى �إيجاد 
�حللول ملو�جهتها و�إعد�د �ل�ض��ر�تيجية �لثانية«. 
وع��ّد �أن �نخفا�ش �أ�ض��عار �لنفط وظه��ور »د�ع�ش« 
وم��ا نت��ج عن ذل��ك م��ن موجات ن��زوح، ت�ض��ببت 

بتفاقم �لفقر 
�لتنفيذي��ة ل�ض��ر�تيجية  �لإد�رة  و�أك��دت مدي��رة 
خف���ش �لفق��ر يف �لع��ر�ق جن��اء عل��ي م��ر�د، يف 
مد�خلته��ا، �أن ��ض��ر�تيجية �لتخفي��ف م��ن �لفق��ر 
�أو�ض��اع  �إىل حت�ض��ني  »ت�ض��عى   2022 - 2018
�لفقر�ء و�نت�ضالهم من �لفقر، عرب تطوير مد�خيلهم 
�لنوعي��ة  ذ�ت  �خلدم��ات  �إىل  و�ض��ولهم  وفر���ش 

�ملنا�ضبة«. 
حم�ض��ات  تنفي��ذ  »ي�ض��تلزم  ذل��ك  �أن  وع��ّدت 
�لإر�دة  و��ض��تمر�ر  ون�ض��اطاتها  �ل�ض��ر�تيجية 

�ل�ضيا�ض��ية و�للت��ز�م �حلكوم��ي وتو�ف��ر �مل��و�رد 
و�أ�ض��ارت  للتنفي��ذ«.  �لازم��ة  و�ملادي��ة  �ملالي��ة 
�إىل  تنام��ي ظاه��رة جدي��دة يف �مل��دن و�ملر�ك��ز 
�حل�ري��ة من��ذ ع��ام 2003، متثل��ت بالتجمعات 
�لع�ض��و�ئية �لت��ي ب��ات يقطنه��ا �ليوم �أك��ر من 3 
ماي��ني �ض��خ�ش ي�ض��كلون نح��و 10 يف �ملئة من 
جمموع �ضكان �لعر�ق ور�أت �أن ذلك  من �لتحديات 
�مل�ضتمرة �لتي ل تز�ل تو�جه �ل�ضر�تيجية، وعلى 
هذ� �لأ�ض��ا�ش مت تبني خريطة طريق مهمة لتاأهيل 
�لع�ضو�ئيات يف �لعر�ق، بالتعاون مع منظمة �لأمم 

�ملتحدة للم�ضتوطنات �لب�رية 
و�أك��دت وز�رة �لعم��ل و�ل�ض��وؤون �لجتماعي��ة، �أن 
�ض��بكة �حلماية �لجتماعية �لتي تنفذها �أ�ض��همت 
يف �حلد م��ن �لفقر يف �لعر�ق،  مبينة �أنها تتعاون 
مع �لبنك �لدويل للحد من �لبطالة وتوحيد �ضندوق 

�لتقاعد و�ل�ضمان �لجتماعي و�لتقاعد �لعام.
وق��ال م�ض��وؤول �ض��عبة �لإع��ام يف �ل��وز�رة، �أمر 
�أوىل خط��و�ت  �إن  ن�ض��يف، يف حدي��ث  �ض��حفي 
�ل��وز�رة للح��د من ن�ض��بة �لفق��ر و�لبطال��ة، تتمثل 

بتنفي��ذ قان��ون رق��م 11 ل�ض��نة 2014، �خلا���ش 
�ض��بكة  �أن   �إىل  م�ض��ر�ً   ، �لجتماعي��ة  باحلماي��ة 
�لرعاي��ة �لجتماعي��ة تق��دم �إعاناته��ا ملليون��ني 

و500 �ألف �ضخ�ش 
وذكر ن�ضيف، �أن  مو�زنة عام 2016 �حلايل ت�ضمل 
450 �أل��ف �أ���رة جدي��دة بالرعاي��ة �لجتماعية ، 
مبينًا �أن  �لوز�رة ��ض��تهدفت يف �إعاناتها �ملناطق 
�لأ�ض��د فق��ر�ً جنوب��ي �لع��ر�ق ل�ض��يما يف ذي قار 
ومي�ض��ان، تليه��ا �ملناط��ق �لت��ي �حُتلت م��ن قبل 

تنظيم د�ع�ش 
وك�ضف �مل�ضوؤول �لإعامي، عن  �ضعي �لوز�رة، من 
خال دو�ئرها �ملخت�ضة، كتلك �ملعنية بالتدريب 
�ملهني، و�لت�ضغيل، و�لقرو�ش، و�لتقاعد و�ل�ضمان 
�لجتماع��ي، �لتقليل من ن�ض��بة �لبطال��ة يف �لبلد،  
موؤك��د�ً �أن �ل��وز�رة تتعاون مع �لبن��ك �لدويل بهذ� 
�ل�ض��اأن �إذ �قرح م�روعًا يق�ضي بتوحيد �ضندوق 
�لتقاع��د و�ل�ض��مان �لجتماع��ي و�لتقاع��د �لعام 
ليك��ون �ملبل��غ �ل��ذي مين��ح للمتقاع��د، �ض��و�ء يف 

�لقطاع �خلا�ش �أم �لعام موحد�ً 

    
  

ك�ض��ف حماف��ظ ذي ق��ار يحي��ى �لنا���ري، ع��ن خطة م�ض��تقبلية 
�ضت�ض��هدها �ملحافظ��ة يف �ه��و�ر �جلباي���ش، ��ض��تعد�د� ل�ض��تقبال 
�لوفود �ل�ضياحية �لقادمة �ىل �لنا�رية يف �ملو�ضم �ل�ضتوي �حلايل
وق��ال �لنا���ري يف ت�ري��ح ملر��ض��ل »�جلورن��ال« �ن �حلكوم��ة 
�ملحلي��ة عق��دت �جتماعا مو�ض��عا مع �جله��ات �ملعني��ة و�ملهتمة 
بتطوير �ل�ض��ياحة، حيث مت��ت دعوة ممثلني عن �ركات �ض��ياحية 
من د�خل وخارج �ملحافظة، ومتت دعوة ��ض��حاب �لفنادق لبحث 

�هم �ملعوقات �لتي تو�جه هذ� �لقطاع و�ضبل �لتخل�ش منها
و��ض��اف �أن �ملحافظ��ة متتل��ك م�روع��ًا مف�ض��ًا للقي��ام بتطوير 
�ملناط��ق �ل�ض��ياحية وتوفر �خلدمات، مو�ض��حا �نه �ض��يتم �لعمل 
على ت�ض��هيل مهمة دخول �ل�ض��ياح من خال �ل�ضيطر�ت �خلارجية، 
وتقدمي �ف�ضل �خلدمات وباأ�ض��عار منا�ضبة �مل�ضوؤول �ملحلي، ��ضار 
�ىل حمافظته �عدت خطة لتوفر �لمن �ل�ضياحي يف مناطق تو�جد 
�لز�ئري��ن مع ��ض��تمر�ر �لتو��ض��ل مع �ملعنيني يف حركة �ل�ض��ياحة 
لغر���ش جت��اوز �ملعوقات �لتي ق��د تعر�ش عملهم م�ض��تقبا ويفيِ 
�ض��ياق مت�ضل، طالَب رئي�ش جلنة “تطوير �لهو�ر” جا�ضم �ل�ضدي 
�حلكومة �ملركزية بدعم و��ض��تثمار هذ� �مللف يف جمال �ل�ضياحة، 
خ�ضو�ض��ا بعد �در�ج �لهو�ر �ض��من لئحة �ل��ر�ث �لعاملي  وقال 
�ل�ض��دي يف ت�ري��ح ل��� »�جلورن��ال « �ن  مل��ف �لهو�ر �ضي�ض��هم 
يف بن��اء �ض��ياحة متكامل��ة لطبيع��ة تقع حت��ت �لو�ض��ايا �لدولية، 
كا�ض��فا عن دخ��ول ع�رين �لف �ض��ائح بينهم �جان��ب �ىل �لهو�ر 
خال �ض��هري �ض��باط و�آذ�ر �ملا�ض��يني  من جانبها، ك�ض��فت د�ئرة 
بيئ��ة ذي ق��ار �أم�ش عن تلقيها ر�ض��ائل من منظم��ة �لمم �ملتحدة 
للربي��ة و�لعل��م و�لثقافة ) �ليون�ض��كو ( تبدي فيها ��ض��تغر�بها من 

بن��اء جزر ��ض��تيطانية يف �هو�ر �جلباي�ش م��ن دون علمها 
. وقال مدير بيئة ذي قار حم�ض��ن عزيز 

ل�”�جلورن��ال”  ، �ن 

�ليون�ض��كو مل تعلن ر�ض��ميا وجود �ي خمالفات ل�ض��و�بط �ن�ض��مام 
�لهو�ر �ىل لئحة �لر�ث �لعاملي ، لكنها بعثت بر�ض��الة �لكرونية 
تت�ض��اءل فيها ع��ن م�روع �جلزر �ل�ض��تيطانية �ل���42 يف �لهو�ر 
و�لتي �ض��يدت من قب��ل وز�رة �ملو�رد �ملائية و�و�ض��ح �ن �ملنظمة 
��ض��تف�رت عن ماهية عمل �جلزر و�للية �لتي �ن�ض��ئت فيها، موؤكد� 
�نها ترف�ش دخول �ي �ليات كبرة للعمل هناك لنها تهدد �لتنوع 
�لحيائي يف �ملنطقة . و��ضار �ىل �ن د�ئرته قامت بدورها بتوجيه 
جمي��ع �جله��ات �ملعني��ة بع��دم �لقي��ام ب��اي م���روع يف مناطق 
�له��و�ر �ل بعد �لرجوع �ىل �للجان �ملكلف��ة مبتابعة ملف �لهو�ر 
و��ضتح�ض��ال �ملو�فقات �ل�ضولية  و�كد �ن كل �لوز�ر�ت �حلكومية 
�لعر�قية تعمل على خط و�حد يهدف �ىل �لبقاء على �لهو�ر �ضمن 
لئحة �لر�ث �لعاملي  وقالت منظمة �جلباي�ش لل�ضياحة �لبيئية �إن 
�ملنطقة جذبت �آلف �ل�ضائحني �لعرب و�لأجانب �إ�ضافة للعر�قيني 
وحث��ت �حلكومة و�أطر�فا �أخرى على ت�ض��جيع �ل�ض��تثمار �لأجنبي 
يف �ملنطق��ة  وقال رئي���ش منظمة �جلباي�ش لل�ض��ياحة �لبيئية رعد 
حبيب، �ضجلنا تو�فد �أكر من 15000 �ضائح يف يوم دخول �لربيع 
�لأهو�ر. و�أ�ضاف �أن هذه �لأعد�د لبد �أن تو�ضع لها در��ضة من �أجل 
�ل�ض��تفادة منه��ا وكذلك توفر �خلدم��ات �ل�ض��ياحية للنا�ش �لذين 
ي��زورون مناط��ق �لأه��و�ر بالإ�ض��افة �إىل �ننا بدورن��ا كمنظمات 
د فر�ض��ًا ��ضتثمارية  جمتمع مدين ننا�ض��د �جلهات �ملعنية باأن توجيِ
لل���ركات �لعاملية �أو �لدول �لأوربية و�أو�ض��ح حبي��ب �أن �ملنطقة 
حتت��اج �إىل ��ض��ر�حات ومر�ف��ق للرفي��ه مثل �لفن��ادق و�ملطاعم 
وحث �حلكومة على �لهتمام ب�ض��كل �أكرب بها وت�ض��جيع �ل�ض��ياحة  

وعن �لو�ض��ع يف �ملنطقة قال رجل من �أهايل 
عوز �جلباي�ش يدعى عطية 

خريبط 

"من�ض��د �ل�ض��مك يوم ت�ض��يد ويوم ما ت�ض��يد. يوم حت�ضل 20،15 
�ل�ض��يد م��و ثاب��ت. �ل�ض��ياحة �حلم��د هلل و�ل�ض��كر �إذ� جت��ي �لنا���ش 
تطل��ع حت�ض��ل 30 -40 �ألف".  و�نكم�ض��ت م�ض��احة �لأه��و�ر �لتي 
كان��ت تغطي ت�ض��عة �آلف كيلومر مربع يف �ل�ض��بعينات �إىل 760 
كيلوم��ر� مربع��ا يف عام 2002 قبل �أن ت�ض��رد نحو 40 يف �ملئة 

من منطقتها �لأ�ضلية يف 2005
ويق��ول �لعر�ق �إنه ياأمل يف �أن ي�ض��تعيد �ض��تة �آلف كيلومر مربع 

يف �ملجمل
ودع��ا قائممقام ق�ض��اء �جلباي���ش �لتابع ملحافظ��ة ذي قار بديع 
لبن��ان �خلي��ون يف وق��ت �ض��ابق جمي��ع �مل�ض��تثمرين بالعم��ل يف 
قط��اع �ل�ض��ياحة �إىل دخ��ول �ل�ض��وق �ملحلية من خال م��ا وفرته 
�لإد�رة �ملحلية للق�ض��اء من فر�ش ��ضتثمارية متعددة وم�ضاحات 
خم�ض�ضة لذلك وقال �خليون يف حديث �ضحفي �إن �هو�ر �جلباي�ش 
ت�ض��جل �ض��هريا و�ض��ول 8000 �ض��ائح وز�ئر حملي و�أجنبي، �لأمر 
�ل��ذي يتطل��ب توف��ر �لبن��ى �لتحتي��ة �لازمة لتن�ض��يط �ل�ض��ياحة 
يف �ملنطق��ة، م�ض��ر� �إىل �أن حاج��ة �لق�ض��اء ترك��ز عل��ى �إن�ض��اء 
�أماك��ن ترفيهية وفنادق �ض��ياحية و��ض��تثمار �ملن�ض��اآت �ملتو�فرة 
ومنه��ا ن�ض��ب �ل�ض��هيد و�أ�ض��اف �خلي��ون �أن �ه��و�ر �ملنطقة متثل 
�أف�ض��ل منتجع �ض��ياحي يف �لعر�ق حاليا نظر� لاأمن و�ل�ض��تقر�ر 

�ل��ذي تتمتع ب��ه وكذلك وج��ود �لعديد م��ن �ملناطق 
�ل�ضياحية فيها. 
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�ض��جل �ض��هم "جرن�ل �إلكريك" �أ�ض��و�أ 
ون�ض��ف  �ض��نو�ت   8 يوم��ي يف  �أد�ء 
�لإثن��ني،  �لي��وم  تعام��ات  بنهاي��ة 
مع بيانات �ض��لبية ب�ض��اأن توزيعات 
�ل�رك��ة  �ض��هم  وهب��ط  �لأرب��اح. 
�لقط��اع  يف  �لعامل��ة  �لأمريكي��ة 
�لت��د�ولت  �إغ��اق  ع��ن  �ل�ض��ناعي 
 19 م�ض��توى  �إىل   7.2% بن�ض��بة 
دولر، لي�ض��جل �أك��رب خ�ض��ائر يومية 
وك�ض��فت   .2009 �أبري��ل   20 من��ذ 
�ل�ركة �لأمريكية عن تخفي�ش قيمة 
لل�ض��هم خ��ال  �لنقدي��ة  �لتوزيع��ات 
�لف�ض��ل �ملايل �لو�حد بن�ضبة 50%، 
 0.24 مقاب��ل  دولر،   0.12 لتبل��غ 
دولر لل�ض��هم، �مل�ض��توى �ملحدد من 

قبلها يف وقتًا �ضابق.

ب��ال��ولي��ات  �مل���و�زن���ة  ع��ج��ز  �ضعد 
�ملا�ضي،  �ل�ضهر  خ��ال  �مل��ت��ح��دة 

بوترة �أكر من توقعات �ملحللني.
�خل��ز�ن��ة  وز�رة  ب��ي��ان��ات  �أظ��ه��رت 
ت�ضجيل  �ل�������ض���ادرة،  �لأم��ري��ك��ي��ة 
مبقد�ر  ع��ج��ز�ً  �لأمريكية  �مل��و�زن��ة 
�ضهر  خ��ال  دولر  مليار   63.21
بفائ�ش  مقارنة  �ملا�ضي،  �أكتوبر 
مبقد�ر 8 مليار�ت دولر يف �ضبتمرب 
�ل�ضابق له. وكانت توقعات �ملحللني 
�مل��و�زن��ة  عجز  �أن  �إىل  �أ���ض��ارت  ق��د 
م�ضتوى  ي�ضجل  �ضوف  �لأمريكية 

58.20 مليار دولر.

 ت��وق��ع��ت ب���ي���ان���ات ر���ض��م��ي��ة 
بالوليات �ملتحدة �رتفاع �إنتاج 
�ل�ضهر  خ��ال  �ل�ضخري  �لنفط 
برميل  �أل��ف   80 مبقد�ر  �لقادم 

يوميًا.
�لطاقة  معلومات  �إد�رة  وتوقعت 
�ل�ضادر،  تقريرها  يف  �لأمريكية 
�إن��ت��اج  �ضعود  �لإث��ن��ني،  �ل��ي��وم 
�ل��ن��ف��ط �ل�����ض��خ��ري ب��ال��ولي��ات 
برميل  �ألف   80 مبقد�ر  �ملتحدة 
يوميًا خال �ضهر دي�ضمرب �لقادم، 
مليون   6.174 مل�ضتوى  لت�ضل 

برميل يوميًا.

رغم العقبات.. األهوار أمام فرصة إلنعاش موسمها السياحي الشتوي

الفقر في مواجهة خطط حكومية طموحة لتخفيض نسبه

توقع الناطق با�سم وزارة 
التخطيط، عبد الزهرة 

الهنداوي، اإقرار اال�سرتاتيجية 
الوطنية خلف�ض معدالت الفقر 
االأ�سهر  يف   2022  -  2018

املقبلة، بعدما نّفذت اللجنة 
الفنية الدائمة املالحظات 

واالأفكار التي �سبقت اال�ستعداد 
الإقرار اال�سرتاتيجية 

واأ�سار يف حديث �سحفي اإىل 
»اأهمية الور�سة الرابعة التي 

نظمتها الوزارة مب�ساركة نوعية 
مهمة من خرباء يف ال�سوؤون 

التنموية، بينهم البنك الدويل 
وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

ومنظمة »يوني�سيف« وبرنامج 
االأغذية العاملي«.

الجورنال – خاص

 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

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


