
 اكد رئي�س املجل�س االقت�صادي العراقي ابراهيم البغدادي 
اهمي��ة ان يكون للمنظمات واالحتادات االقت�ص��ادية دور 
كبري يف دعم مف�ص��ل املنافع االجتماعية التي تعد واجبًا 
اخالقي��ًا جت��اه ابناء الع��راق، حيث يتم تخ�ص��ي�س مبالغ 
تعوي�ص��ية ل�رشائ��ح املجتمع الت��ي تتعر���س لالرهاب او 
لدعم اقت�ص��اد العوائل املتعففة، مبينا امكانية امل�صاهمة 

يف مبادرات اخرى لها وقع ايجابي على حياة النا�س. 
واثن��ى البغ��دادي عل��ى اهتمام رئي���س اجلمهوري��ة بهكذا 
مب��ادرات ومنها »مب��ادرة الوف��اء للكرادة« الت��ي اطلقها 
يف  التوج��ه  ه��ذا  ودور  العراق��ي  االقت�ص��ادي  املجل���س 
التخفي��ف من معان��اة العوائ��ل يف اجلانب االقت�ص��ادي، 
الفت��ا اىل ان ه��ذه املب��ادرة فعل��ت بالتع��اون م��ع مكتب 
رئي���س ال��وزراء واالمانة العام��ة ملجل�س ال��وزراء ووزارة 
ال�ص��حة واملجل�س البلدي للكرادة، الإعداد جداول باأ�ص��ماء 
وف��ق  املنكوب��ة  والعوائ��ل  واجلرح��ى  ال�ص��هداء  عوائ��ل 
ا�ص��تمارات ا�صتبيان لبيان احلاالت وفقًا خلطورتها ومدى 

ال�رشر الذي حلقها ليكون التعوي�س والعالج لكل حالة.
بدوره قال ع�ص��و املجل�س علي فا�صل �صمارة: ان املجل�س 
االقت�ص��ادي العراقي مل يقف مكتوف االيدي جتاه معاناة 
العوائ��ل العراقي��ة وع��ر ع��ن ا�ص��تعداد اع�ص��اء املجل���س 
لتطوي��ر ه��ذه املب��ادرة وامل�ص��اهمة يف مب��ادرات اخرى 

تخدم املجتمع والوطن.
م��ن ناحيته قال الباح��ث يف ادارة االعمال ثامر اجلنابي  
ان انتعا�س اقت�صاد العائلة العراقية مل ي�صعفها يف تخطي 
اأزم��ة ال�ص��كن والثق��ة بامل�ص��ارف حي��ث �ص��هدت العائلة 
العراقي��ة تغي��ريات اقت�ص��ادية عدي��دة تعود اأ�ص��بابها اىل 

ظ��روف �صيا�ص��ية اأث��رت ب�ص��كل كب��ري عل��ى حج��م 
اليه��ا  تع��ود  الت��ي  مدخوالته��ا 

ومق��دار احلاجة اىل 

اال�صتهالك.
وعل��ى الرغ��م م��ن ح��دوث انتعا���س اقت�ص��ادي لالأ���رشة 
العراقي��ة بعد ع��ام 2003 بفعل زي��ادة الرواتب الن�ص��بي 
وتن�ص��يط احلرك��ة االقت�ص��ادية يف ال�ص��وق املحلي��ة، فقد 
تغ��ريت اأمن��اط ال�ص��لوك اال�ص��تهالكي للعائل��ة العراقي��ة 
وظهور اأمناط جديدة من اال�صتهالك. يقابلها مت�صك بع�س 
العوائل العراقية مبوروث اقت�صادي يتمثل برتاكم االموال 
و�رشاء الذهب وتخزينه يف البيوت يف ظل انعدام ما ي�صمى 
بثقافة االدخار يف امل�ص��ارف، التي عك�صت �صورة �صلبية 
ع��ن االدخار واال�ص��تثمار، بفق��دان ثقة املواط��ن العراقي 
فيها و�ص��عف منظومتها امل�رشفية العراقية التي ت�ص��تند 
عل��ى االرجت��ال يف الق��رارات و�ص��وء التخطي��ط. وا�ص��اف 
الدكت��ور اجلناب��ي يف ت�رشي��ح ل�)اجلورن��ال( ان "العائلة 
العراقية تعي�س حالة من �صوء تنظيم ملدخوالتها ال�صهرية 
ب�ص��بب عوامل اجتماعية وثقافية واقت�ص��ادية و�صيا�ص��ية 
وقانونية وتقنية"، م�ص��ريا يف ذل��ك اىل العادات والتقاليد 
الت��ي تلع��ب دورا ب��ارزا يف من��ط اال�ص��تهالك. حي��ث ان 
املح��اكاة االجتماعية تزي��د من وترية اال�ص��تهالك. وهذا 

ينعك�س �صلبا على دخل اال�رشة العراقية.
فاال���رشة )���س( حت��اول تقليد اال���رشة )���س( يف �رشائها 
للم��واد دون النظ��ر اىل حجم الدخل وحاج��ة اال�رشة لهذه 
الب�ص��اعة او تلك. وا�ص��ار الباح��ث اىل ان "بع�س البحوث 
امليدانية التي اأجريناها اظهرت ان ن�صبة %40 من عوائل 
املوظف��ن يعانون من �ص��وء التنظيم ملداخيلهم ال�ص��هرية 

ب�ص��كل غري �ص��ليم وب�ص��بب ما ي�ص��مى باجلماعات 
املرجعي��ة يف �رشاء ال�ص��لع ف�ص��ال 

وج��ود  ع��دم  ع��ن 

ثقاف��ة ا�ص��تهالكية. وهذا االمر �ص��وف ي�ص��اهم يف حدوث 
عج��ز م��ايل لدخ��ل اال���رشة مم��ا ي�ص��طر رب اال���رشة اىل 
اال�ص��تدانة. وبالت��ايل تقع العائلة يف م�ص��كلة الديون التي 
توؤثر عل��ى حاجتها اليومية املطلوب��ة. وتقع بع�س اال�رش 
نتيج��ة ذلك يف املحذور. فق��د يتجه رب اال�رشة اىل القيام 
باأفعال غري قانونية مثل تعاطي الر�ص��وة والف�ص��اد املايل 
وه��ذا يوؤدي اىل زجه يف ال�ص��جن ومعان��اة اال�رشة نتيجة 
ذل��ك. لذلك نوج��ه دعوتنا اىل العائل��ة العراقية اىل ترتيب 
حاجاته��ا مبا يت��الءم ودخلها ال�ص��هري. العائلة العراقية 
م��رت مبتغ��ريات يف من��ط اال�ص��تهالك حتمته��ا ظ��روف 

�صيا�صية واقت�صادية".
 بدوره قال اخلبري االقت�ص��ادي كرمي حممود ان امل�صاريع 
ال�ص��غرية واملتو�ص��طة ت�ص��هم يف تعزي��ز اقت�ص��اد العائلة 
وتعم��ل على توف��ري احتياج��ات املجتم��ع وترتيبها وفقا 
لالولوي��ات وال�رشوري��ات. مبينا انها يجب ان ت�ص��هم يف 
احل��د من البطالة واحلد من الت�ص��خم ومعاجلته، وتقلي�س 
الفج��وة ب��ن االغني��اء والفقراء م��ن خ��الل تركيزها على 
التعام��ل مع الفق��راء وا�رشاكهم بالدورة االقت�ص��ادية من 
خالل امل�ص��اربات املمنوح��ة ولي�س املرابحة ف�ص��ال عن 
امل�ص��اهمة يف زي��ادة الن��اجت االجم��ايل للجمعي��ات وان 

ت�ص��هم يف ح��ل امل�ص��كالت امللح��ة باملجتمع من 
ا�ص��كان ومعاجلة البطالة وتاأمن 

الغذاء.
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انخف�س �صعر الذهب العراقي من 
عي��ار 21، ام���س  اىل 216 ال��ف 

دينار للمثقال الواحد.
وبل��غ �ص��عر الذه��ب العراق��ي من 
الف��ا   216  ، الي��وم   21 عي��ار 
�ص��جل  ح��ن  يف  دين��ار  و600 
باالم�س 217 الفا و410 دنانري 
عراقية للمثقال الواحد. ي�صار اىل 
ان املثق��ال الواح��د م��ن الذه��ب 

ي�صاوي خم�صة غرامات.

اخل��ام  النف��ط  اأ�ص��عار  هبط��ت   
اآ�ص��يا لت�ص��تقر  ب�ص��كل طفي��ف، يف 
عن��د م�ص��توى غ��ري بعيد ع��ن اأدنى 
م�ص��توى له��ا من��ذ �ص��هرين والذي 
و�ص��لت اإليه خالل جل�ص��ة التعامل 
ال�ص��ابقة و�ص��ط خماوف م��ن وفرة 
عاملي��ة م��ن املعرو�س م��ن النفط. 
و�ص��اعد ارتف��اع ال��دوالر وارتفاع 
ع��دد حف��ارات النف��ط يف الواليات 
عل��ى  الراب��ع  لالأ�ص��بوع  املتح��دة 
التعاق��دات  ال�ص��غط ع��ن  تخفي��ف 
االآجل��ة للنف��ط اخل��ام. وهبط �ص��عر 
خ��ام برن��ت ت�ص��ليم اأيل��ول اأربع��ة 
دوالرا   45.65 اإىل  �ص��نتات 
للرمي��ل، اأم���س، بع��د هبوط��ه 51 
�ص��نتا عن��د االإغ��الق ي��وم اجلمع��ة 
اأ�ص��عار عق��ود  املا�ص��ي، وهبط��ت 
 45.17 اإىل  اجلمع��ة  ي��وم  برن��ت 
دوالرا وه��و اأدنى م�ص��توى لها منذ 
اخل��ام  اأ�ص��عار  اأيار.وهبط��ت   11
خم�ص��ة  اأيل��ول  ت�ص��ليم  االأمريك��ي 
�صنتات اإىل 44.14 دوالرا للرميل 
بعد هبوطه 56 �ص��نتا عند االإغالق 

يوم اجلمعة.

حت��ركات  تتاب��ع  اخللي��ج  دول  ب��داأت   
التاأث��ريات  وتقي��م  وتدر���س  االأ�ص��عار 
ال�صلبية لهذا االإنخفا�س على موازناتها 
وم��ع  االإنفاقي��ة،  وخطِطه��ا  العام��ة 
ا�صتمراِر تهاوي اأ�صعاِر النفط اأيقنت دول 
اخللي��ج اأنه ال حمالة م��ن تاأجيل بع�س 
امل�ص��اريع الراأ�ص��مالية وخف�س االنفاق 
الراأ�ص��مايل واجلاري ملكافح��ِة التدهور 

القوي يف موازناتها العامة.

اقتصاد العائلة.. انعدام ثقافة االدخار والتنظيم وراء 
مشاكل األسرة العراقية

تعاقدت مع 70 شركة سياحية.. موجة الحر تنشط الحركة السياحية في كردستان 
آليات جديدة بانتظار القادمين إلى اإلقليم

 مبين��ا اأن "االآالف م��ن مواطن��ي حمافظات 
اجلنوب والو�صط العراقي توجهوا اإىل املناطق 
ال�صياحية يف اإقليم كرد�صتان هربا من موجة 
احل��ر الت��ي اجتاح��ت مناطقه��م".  واأ�ص��اف 
واجله��ات  ال�ص��ياحة  "هيئ��ة  اأن  رو�ص��تاي، 
امل�ص��تلزمات  كل  وف��رت  االأخ��رى  املعني��ة 
لل�ص��ياح"، م�ص��ريا اإىل اأن "االأو�ص��اع االأمنية 
امل�ص��تقرة الت��ي يتمتع به��ا اإقليم كرد�ص��تان 

عامل اآخر جلذب ال�صياح". 
وتابع رو�ص��تاين، اأن "هيئة ال�صياحة م�صتمرة 
يف تنفي��ذ برناجمه��ا بالتن�ص��يق مع اجلهات 
املعنية وال�رشكات ال�ص��ياحية"، الفتا اإىل اأنه 
وخ��الل "الفرتة املا�ص��ية اأب��رم اأكرث من 70 
�رشكة �ص��ياحية عراقي��ة واأجنبي��ة اتفاقيات 
تعاون مع ال�رشكات ال�صياحية املحلية جلذب 

ال�صياح اإىل اإقليم كرد�صتان
وكان��ت هيئ��ة �ص��ياحة اإقلي��م كرد�ص��تان قد 
�ص��ياحية  �رشك��ة   80 م��ن  اأك��رث  اأن  اك��دت 
ا�صتقدمت �صياحا من مناطق الو�صط واجلنوب 
يف العراق، موؤكدة اأن القطاع ال�ص��ياحي �صهد 
انتعا�ص��ا ملحوظ��ا يف اأول اأي��ام عي��د الفط��ر 

بقدوم تلك الوفود.
وقال املتحدث با�ص��م الهيئة نادر رو�ص��تاي 
اإن "اأك��رث م��ن 80 �رشك��ة �ص��ياحية عراقي��ة 
ا�ص��تقدمت الوف��ود ال�ص��ياحية م��ن خمتل��ف 
املناطق العراقية اإىل اإقليم كرد�صتان يف اأول 
اأي��ام عيد الفط��ر"، مبينا اأن "هيئة ال�ص��ياحة 
واجله��ات االأمنية يف االإقليم قدمت اخلدمات 
الالزمة لت�ص��هيل دخول الوفود ال�صياحية اإىل 

حمافظات كرد�صتان".
واأ�ص��اف رو�ص��تاي اأن "ق��دوم ال�ص��ياح م��ن 
املحافظ��ات العراقي��ة يف الو�ص��ط واجلن��وب 
�ص��اهم يف انتعا�س عم��ل الفن��ادق واملرافق 
ال�صياحية يف اإقليم كرد�صتان بن�صبة 95%"، 
االأي��ام املقبل��ة حرك��ة  "ت�ص��هد  اأن  متوقع��ا 
العراقي��ة  املناط��ق  م��ن  لل�ص��ياح  ملحوظ��ة 

االأخرى اإىل االإقليم".
يذكر اأن القطاع ال�صياحي يف اإقليم كرد�صتان 
�ص��هد خالل الفرتة االأخ��رية تراجعا ملحوظا 
ب�ص��بب احلرب �ص��د تنظيم "داع���س" واالأزمة 

املالية التي يعاين منها االإقليم.
وكان��ت هيئة �ص��ياحة اإقلي��م كرد�ص��تان، قد 
اإبرم��ت 47 اتفاقي��ة ب��ن �رشكات �ص��ياحية 
االتفاقي��ات  اأن  مبين��ة  واإيراني��ة،  حملي��ة 
تهدف اىل جذب ال�ص��ياح االإيرانين اإىل اإقليم 

كرد�صتان. 
وق��ال م�ص��در �ص��ياحي اإن "ع���رش ���رشكات 
�صياحية اإيرانية اأبرمت خالل االأيام املا�صية 
47 اتفاقي��ة م��ع ���رشكات �ص��ياحية حملية 
به��دف جذب ال�ص��ياح اإىل اإقليم كرد�ص��تان"، 

مو�ص��حا ان��ه "مت توقي��ع 21 اتفاقي��ة م��ع 
�رشكات حمافظ��ة ال�ص��ليمانية و26 اتفاقية 

اأخرى مع �رشكات حمافظة اأربيل".
واأ�صاف امل�صدر، "�صيتم مبوجب االتفاقيات 
تخفي�س االأ�ص��عار من قبل ع��دد من املطاعم 
والفنادق لل�ص��ياح االإيراني��ن الذين يزورون 
ال���رشكات"،  تل��ك  خ��الل  م��ن  كرد�ص��تان 
معت��را اأن "اإب��رام تلك االتفاقي��ات له اأهمية 
كب��رية لتفعي��ل القط��اع ال�ص��ياحي يف اإقليم 

كرد�صتان". 
كرد�ص��تان،  اقلي��م  �ص��ياحة  هيئ��ة  واأعلن��ت 
اخلمي�س املا�ص��ي، اأنه �ص��يتم اإعتم��اد اآليات 
جدي��دة ت�ص��هم بت�ص��هيل دخ��ول ال�ص��ياح اىل 
االقلي��م، موؤكدًة اأن االآليات �ص��رتاعي اجلانب 

راح��ة  عل��ى  واحلف��اظ  للمواطن��ن  االأمن��ي 
ال�صياح.

وقال  م�صدر كردي اإن "هيئة �صياحة االإقليم 
اتفقت م��ع وزارة الداخلية بهدف تقدمي كافة 
الت�ص��هيالت الإ�صتقبال ال�ص��ياح القادمن اإىل 
اإقلي��م كرد�ص��تان عر ال�رشكات ال�ص��ياحية"، 
موؤكداً اأنه "�ص��يتم اعتماد اآليات جديدة ت�صهم 
بت�ص��هيل دخول ال�ص��ياح اإىل اإقليم كرد�صتان 

والتجوال يف مناطقه ال�صياحية".
واأ�ص��اف، اأن "ه��ذه اخلطوة جاءت بتو�ص��ية 
م��ن رئي���س حكومة اقلي��م كرد�ص��تان بهدف 
اأن  مو�ص��حًا  االقلي��م"،  اإىل  ال�ص��ياح  ج��ذب 
"االآليات �صرتاعي اجلانب االأمني للمواطنن 

واحلفاظ على راحة ال�صياح".

 اأكد املتحدث الر�سمي 
با�سم هيئة �سياحة اإقليم 
كرد�ستان نادر رو�ستاي، 
اأن احلركة ال�سياحية يف 

الإقليم �سهدت ن�ساطا 
ملحوظا تزامنا مع موجة 

احلر التي اجتاحت العراق، 
فيما طالب مواطنون 

ب�سرورة الهتمام باملواقع 
ال�سياحية. 

وقال رو�ستاي اإن "القطاع 
ال�سياحي يف اإقليم 

كرد�ستان �سهد ن�ساطا 
ملحوظا خالل الأيام 

املا�سية"

يغداد ــ    محمد هشام

بغداد ـ محمد المحمداوي

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

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

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA474IRN 3429IA23 MHK130 IA474ABY368IA164 IRA3415 ME322FZ215QR445 IA237 IA904IA443PGT870
دبي نيودلهي لندن - مالمو قوانغشتو   عماندبيمشهد طهران دوحةزاهدان بيروت اربيل عمانصبيحةالشارقة بصرة 

الرحلة 

المدينة

10:40 10:0017:30 16:00 10:3010:5015:00 14:40 15:5020:0011:00 14:30 16:4512:1017:0009:00 وقت المغادرة

11:10 08:1509:5019:00 12:00 09:0013:5019:00 10:30 14:5011:3015:20 18:10 09:4010:0019:00 وقت القدوم


