
 
وذك��رت ال�ضحيف��ة نقال عن الل��واء ر�ضا داود، 
رئي�س �رصكة " الكى تورز" امل�رصية لل�ضياحة، 
قول��ه اإن  99 يف املئ��ة م��ن حج��م ال�ضياح��ة 
الواف��دة م��ن الع��راق تاأت��ي لغر���س ال�ضياحة ، 
مو�ضح��ا اأن 5 ���رصكات �ضياحي��ة فقط معتمدة 
لدى اجلهات االأمنية لها حق ا�ضتجالب ال�ضياح 
العراقي��ن اإىل م�رص ،  م�ضرياً اإىل اأن  االجتماع 
ال��ذى عق��د اأخ��رياً يف وزارة ال�ضياح��ة ناق���س 
ال�ضواب��ط والتعليم��ات ال�ض��ادرة ب�ضاأن دخول 

العراقين اىل البالد. 
واأ�ض��اف، اأن��ه مت اإل��زام ال���رصكات العاملة فى 
جمال جلب ال�ضياحة العراقية، بتنفيذ الربنامج 
ال�ضياح��ي املح��دد مبعرفته��ا م��ن دون توكيل 
اأي �رصك��ة �ضياح��ة م�رصية اأخرى ف��ى تنفيذه، 
باإنه��اء  اجل��وازات  �ضب��اط  قي��ام  اإىل  م�ض��ريا 
اإج��راءات الو�ض��ول للفوج العراق��ي القادم اىل 
الب��الد، وفق��ا للك�ض��وف ال�ضاب��ق تقدميه��ا من 
ال���رصكات للح�ضول عل��ى املوافق��ات االأمنية، 
ويت��م ت�ضليم مندوب ال�رصك��ة التابع لها الفوج 
ج��وازات �ضفره��م عق��ب ختمه��ا دون ت�ضليمها 
للعراقي القادم للبالد، على اأن يتم منحه اإقامة 
يف الب��الد لغر�س ال�ضياحة ملدة اأ�ضبوعن فقط 

ال جتدد.
وتاب��ع رئي���س �رصك��ة الك��ي ت��ورز قائ��ال: اإنه 
ال�ضياحي��ة  ال���رصكات  مندوب��ي  عل��ى  يحظ��ر 
ت�ضلي��م ج��وازات ال�ضف��ر للعراقي��ن القادم��ن 
�ضم��ن االأف��واج ال�ضياحي��ة، وحتتف��ظ ال�رصك��ة 
بها فى مكاتبه��ا باملنافذ على اأن تقوم وزارة 
ال�ضياح��ة، بالتاأكي��د م��ن وجود تل��ك اجلوازات 
يف مكات��ب ���رصكات ال�ضياح��ة ومطابقتها مع 

االأفواج ال�ضياحية التى دخلت اىل البالد.
و�ضدد االجتماع، على اإبالغ  م�ضلحة اجلوازات 
االأم��ن  هيئ��ة  باإخط��ار  واجلن�ضي��ة،  والهج��رة 
القوم��ي بح��االت تخل��ف العراقي��ن ال�ضاب��ق 
و�ضولهم �ضمن االأف��واج ال�ضياحية عن فوجهم 
املغ��ادر للب��الد، حت��ى يتم اتخاذ م��ا يلزم من 

اإجراءات حيالهم.
وتلت��زم ���رصكات ال�ضياح��ة باإخط��ار اجله��ات 
االأمني��ة ح��ال ع��دم الت��زام اأي عراق��ي �ضم��ن 
االأف��واج ال�ضياحي��ة بالربنام��ج املح��دد له��م 

اأو ح��ال ع��دم اإقامته��م يف الفن��دق املحدد له 
بالربنام��ج، الفت��ا النظر اإىل اأن��ه حال خمالفة 
ال�ضواب��ط من قبل ال���رصكات العاملة فى جلب 
ال�ضياح��ة العراقي��ة �ضيت��م اإيق��اف املوافق��ات 

االأمنية ال�ضادرة لها.    
واأظه��رت ح�ضاب��ات اأجرتها روي��رز من واقع 
العام��ة  للتعبئ��ة  املرك��زي  اجله��از  بيان��ات 
واالإح�ض��اء اأن ع��دد ال�ضائح��ن الوافدي��ن اإىل 
الب��الد قف��ز 51.1 باملئة يف الرب��ع االأول من 

.2017
يذكر اأن ال�ضياحة امل�رصية تلقت �رصبة عنيفة 
من��ذ حتط��م طائ��رة رو�ضي��ة يف �ضين��اء اأواخر 
اأكتوبر/ ت�رصين االأول 2015 ومقتل جميع من 
كانوا على متنها فيما و�ضفه الرئي�س امل�رصي 

عبد الفتاح ال�ضي�ضي بالعمل االإرهابي.
واأظه��رت احل�ضاب��ات اأن ع��دد ال�ضائح��ن بل��غ 
1.738 ملي��ون يف االأ�ضهر الثالثة حتى نهاية 
مار���س اآذار مقاب��ل نح��و 1.150 ملي��ون قبل 
ع��ام، كانت اإيرادات م�رص م��ن قطاع ال�ضياحة 
بلغ��ت 3.4 مليار دوالر يف 2016 وهو ما يقل 

44.3 مقارنة مع 2015 .
وحث��ت �ضحيف��ة »اإندبندن��ت« الربيطانية على 
ع��ودة ال�ضياح��ة اإىل م���رص. وقال��ت:  بع��د مدة 
م��ن اال�ضطرابات ال�ضيا�ضي��ة واالإرهاب، والتي 
خف�ض��ت ن�ضبة ال�ضياحة يف م�رص، فاإن �ضناعة 
اإىل  طريقه��ا  يف  اأخ��ريا  م���رص  يف  ال�ضياح��ة 

االنتعا�س.
واأ�ضاف��ت ال�ضحيف��ة اأن م���رص- مثله��ا مث��ل 
تون���س وتركي��ا- تعر�ض��ت ل�رصب��ة قوي��ة يف 
جم��ال ال�ضياحة يف ال�ضن��وات القليلة املا�ضية، 
واأنها كان��ت مق�ضدا �ضعبيا كبريا للم�ضطافن، 
ولك��ن نظ��را للهجم��ات االإرهابي��ة املتتالي��ة 
واملتع��ددة، فاإن م�رص تكافح جلذب الزوار منذ 

6 �ضنوات.
ور�ضدت ال�ضحيفة اأهم احلوادث التي تعر�ضت 
له��ا م�رص، والت��ي حالت دون ع��ودة ال�ضياحة، 
وكان اأهمها حادث حتطم طائرة رو�ضية رفيعة 
امل�ضت��وى عام 2015، والتي كانت متجهة من 
���رصم ال�ضيخ اإىل �ض��ان بطر�ض��ربج و�ضقطت يف 
�ضم��ال �ضيناء، ما اأ�ضفر عن مقتل 224 �ضخ�ضا. 

ال�ضي��اح  م��ن   3 اأُ�ضي��ب   ،2016 يناي��ر  ويف 
االأجان��ب بجروح ب�ضبب هج��وم اإرهابي عليهم 
بال�ضك��ن يف فندق »بيال في�ضت��ا« يف الغردقة. 
ويف عيد الف�ضح املا�ضي، انفجرت قنبلتان، ما 

اأ�ضفر عن مقتل 45 م�رصيا م�ضيحيا.
وا�ضت�ضه��دت ال�ضحيفة بت�رصي��ح لرئي�س هيئة 
ال�ضياح��ة امل�رصية، ه�ضام الدم��ريي، باأن عدد 
ال�ضي��اح الذي��ن زاروا م���رص قبل ث��ورة 2011 
بل��غ نح��و 15 مليون��ا، ويف ع��ام 2016، بل��غ 
الع��دد 5.3 ملي��ون، وكان لذلك اأث��ر هائل على 
االقت�ضاد امل�رصي، حيث �ضكلت ال�ضياحة ن�ضبة 

كبرية من الناجت املحلي االإجمايل مل�رص.
وقال وزي��ر ال�ضياح��ة امل�رصي، حمم��د يحيى 
را�ض��د يف حدي��ث �ضحف��ي يف وقت �ضاب��ق: اإن 
منتجع��ات البح��ر االأحم��ر واملواق��ع امل�رصية 

الفرعونية القدمية اآمنة للم�ضافرين.
واأ�ض��اف:  نحن نوؤكد اأن قط��اع ال�ضياحة اآمن، 
واأعل��ن   ، اآمن��ة  والفن��ادق  اآمن��ة،  واملط��ارات 
امل�ضوؤول��ون امل�رصيون هدف ج��ذب ما بن 7 

و10 مالين زائر يف عام 2017.

اإطف��اء دي��ون الب��الد الداخلي��ة  تاأم��ل احلكوم��ة العراقي��ة، 
واقت�ضادي��ون  خ��رباء  يراه��ا  �ضيا�ض��ة  وف��ق  واخلارجي��ة، 
اإنه��ا ت�ضطدم بعراقي��ل، اأبرزه��ا ارتفاع حج��م الدين مقابل 
انخفا�س اأ�ضعار النفط العاملية، وا�ضتمرار احلرب على تنظيم 

داع�س االإرهابي.
�إنفاق �أكرب

وقال عب��د الزهرة الهنداوي، املتحدث با�ضم وزارة التخطيط، 
اإن احل��رب على تنظيم داع�س ا�ضتنزفت ن�ضبة 40 باملائة من 
ميزاني��ة العراق ال�ضنوية، م�ض��ريا اإىل و�ضول الديون الداخلية 
واخلارجي��ة اإىل 162  مليار دوالر، بينها ديون لدول اخلليج 
تق��در ب�41 مليار دوالر، وهذه مقدمة على �ضكل اأ�ضلحة اأثناء 
احل��رب العراقي��ة   االإيراني��ة، كم��ا ترتبت ديون عل��ى العراق 

ل�ضالح الكويت، كتعوي�س عن غزو القوات العراقية لها.
��ستنز�ف مايل

وق��ال الهن��داوي، اإن التكاليف املبا�رصة للح��رب �ضد تنظيم 
داع���س ال تق��ل عن 150 ملي��ار دوالر بكل االأح��وال، وت�ضمل 
روات��ب القوات واالأ�ضلحة والذخ��رية ودعم النازحن، وتقدمي 

امل�ضاعدات لهم.
واأ�ض��اف، اأم��ا التكالي��ف غري املبا���رصة، فه��ي االأعلى وهي 
تخ�س عقود جتهيز القوات واإعادة بناء البنى التحتية للمدن 
"االأنبار، �ضالح الدين، دياىل، نينوى، واأجزاء من حمافظتي 

كركوك وبغداد التي طالتها احلرب
واأو�ضح الهن��داوي، اإن بع�ضا من هذا الدين غري حقيقي. وان 

ق�ضما منه كان م�ضاعدات ع�ضكرية لنظام �ضدام ح�ضن.
ولف��ت النظر اإىل اأن الديون الداخلي��ة تبلغ 121 مليار دوالر، 

م�ضيف��ا اأن "مبال��غ الدي��ون ي�ضاف له��ا القرو�س 
اخلارجية االأخرية م��ن �ضندوق النقد 

واجلهات  والدول  الدويل 
املانحة".

دين د�خلي
من جانبه، ق��ال مظهر حممد �ضال��ح، امل�ضت�ضار االقت�ضادي 
لرئي���س احلكوم��ة حي��در العب��ادي، اإن الدي��ن الداخل��ي منها 
دي��ون تتحملها امل�ض��ارف، وتتعهد ب�ضداده��ا وزارة املالية 

مثل رواتب ال�رصكات اخلا�رصة اململوكة للدولة 
واأ�ض��ار مظه��ر، اإىل اأن هن��اك ديون��ًا تع��ود اىل زم��ن النظام 
ال�ضاب��ق تتعلق بطبع العملة، اإىل جانب ديون الفالحن الذين 
ي��وردون حما�ضيله��م للدولة م��ن دون اأموال طيل��ة �ضنوات، 
وكذل��ك ا�ضح��اب ال���رصكات م��ن املقاول��ن الذي��ن ينفذون 

امل�ضاريع التنموية 
واأ�ض��اف اأن "الع��راق واج��ه عجزا مزدوج��ا يف 2014 متثل 
باحت��الل داع���س ال��ذي ت�ضب��ب براجع من��و الن��اجت املحلي 
االجم��ايل بن�ضبة 20 باملائة، اإ�ضافة اإىل هبوط اأ�ضعار النفط 

مع وجود اإنفاق ع�ضكري ا�ضطر احلكومة اإىل االقرا�س.
واأو�ضح اأن اقرا�س احلكوم��ة احلالية يعتمد على االقرا�س 
الداخل��ي بن�ضبة كبرية، م�ضريا اإىل اأن احلكومة دفعت الرواتب 
واالأج��ور من احتياطات البنك املرك��زي، لذلك انخف�ضت تلك 

االحتياطيات اإىل 49 مليار دوالر.
�أمو�ل مهربة

وق��ال حمم��د احللبو�ض��ي، رئي�س اللجن��ة املالي��ة يف جمل�س 
الن��واب، اإن املجل���س ب��ادر بتحري��ك بع���س ملف��ات الف�ضاد 

ال�ضتعادة مبالغ م�رصوقة ومهربة اىل خارج البالد.
واأ�ضاف احللبو�ض��ي، "مت ت�ضكيل جلنة ت�ضم ع�ضوية 

الن��واب  جمل���س  يف  املالي��ة  اللجن��ة 
ودي��وان الرقاب��ة املالي��ة 

ز  جه��ا و

اال�ضتخب��ارات وهيئ��ة النزاهة العامة، وح�ضل��ت اللجنة على 
تقارير توؤكد تهريب مبلغ 20 مليار و 400 مليون دوالر

ورب��ط احللبو�ض��ي متك��ن الع��راق من ا�ضتع��ادة ه��ذه االأموال 
اإىل  �ض��دور قرار �ضيا�ضي دقيق من قب��ل رئي�س الوزراء حيدر 

العبادي ، من دون تو�ضيح طبيعة القرار 
وق��ال ع�ض��و اللجنة املالي��ة يف جمل�س الن��واب عبد احل�ضن 
اليا���رصي يف وقت �ضابق  ان اأموال فوائ�س املوازنات ال تعد 
جمم��دة، واإمنا هي ام��وال ُمدّورة ل�ضال��ح احلكومة، م�ضتبعدا 
ان يك��ون الأم��وال فوائ���س املوازن��ات تاأثري عل��ى االقت�ضاد 
العراقي جلهة زيادة ن�ضبة الت�ضخم، لكون تلك االموال ودائع 

م�رصفية ال ت�ضخ اىل ال�ضوق املحلية 
 واك��د اخلبري االقت�ض��ادي ماجد ال�ض��وري ان احلكومة تلجاأ 
اىل ا�ضتخ��دام اموال فوائ�س املوازن��ات ال�ضابقة خارج اطار 
املوازنة نتيجة غياب احل�ضابات اخلتامية للموازنات العامة 
الت��ي يتوجب عل��ى احلكومة تقدميه��ا نهاية كل ع��ام، الفتا 
النظ��ر اىل اأن ن�ضب��ة كب��رية من تل��ك االموال �رصف��ت ك�ضلف 
ملوظف��ي الدول��ة ومل تتمك��ن احلكوم��ة م��ن ا�ضتع��ادة �ض��وى 

جزء �ضغ��ري منها نتيجة امل�ض��اكل االقت�ضادية التي 
يعانيها العراق والتي حتل وفق قرارات 

و�ضفها باالرجتالية.
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ارتف��ع الذه��ب اىل اأعل��ى م�ضتويات��ه 
يف نح��و اأربع��ة اأ�ضابيع و�ض��ط حالة 
دفع��ت  ال�ضيا�ضي��ة  ال�ضبابي��ة  م��ن 
املع��دن  تف�ضي��ل  اإىل  امل�ضتثمري��ن 
االأ�ضف��ر عل��ى االأ�ضول الت��ي تنطوي 

على خماطر اأعلى مثل االأ�ضهم
وق��ال كار�ض��ن مينكه املحل��ل لدى 
جوليو���س باي��ر يف زوريخ ثمة جلبة 
�ضيا�ضية م�ضدرها )الرئي�س االأمريكي 
دونال��د( ترام��ب واالإدارة االأمريكي��ة 
وهناك بع���س ال�ضبابية يف االأ�ضواق 
الذه��ب.  يدع��م  م��ا  عام��ة  ب�ضف��ة 

واالأ�ضهم منخف�ضة اأي�ضا
امل�ضتثم��رون  يف�ض��ل  م��ا  وغالب��ا 
ال�ضبابي��ة  اأوق��ات  خ��الل  الذه��ب 
ال�ضيا�ضي��ة واملالي��ة، وارتف��ع الذهب 
يف املعام��الت الفوري��ة 1.1 باملئة 
لالأوقي��ة  دوالر   1268.69 اإىل 
)االأون�ضة( وهو اأعلى م�ضتوى له منذ 
االأول م��ن مايو اأي��ار. ويتجه املعدن 
الإنه��اء االأ�ضبوع عل��ى �ضعود يقارب 
واح��دا باملئة لي�ضج��ل ثالث مكا�ضبه 

االأ�ضبوعية على التوايل

للمخازن  اأجيليتي  �رصكة  قالت   
العمومية الكويتية اإنها تو�ضلت اإىل 
املتعلقة  للق�ضايا  �ضاملة"  "ت�ضوية 
لتوريد  االأمريكية  احلكومة  بعقود 
طرفا  كانت  التي  الغذائية  امل��واد 
فيها ما بن عامي 2003 و2010 

على اأن تدفع 95 مليون دوالر.
"فيما  بيان  يف  اأجيليتي  وق��ال��ت 
يخت�س باالإجراءات املدنية، وافقت 
95 مليون دوالر  ال�رصكة على دفع 
اإىل ذل��ك،  اإ���ض��اف��ة  ن��ق��دا.  اأم��ريك��ي 
واحلكومة  اأجيليتي  من  كل  اتفق 
االأمريكية على التنازل املتبادل عن 
بينهما  كافة  التعاقدية  املطالبات 
امل��واد  توريد  عقود  عن  والنا�ضئة 
الغذائية، وت�ضمنت هذه العقود، التي 
امتدت ل�ضبع �ضنوات، نحو 200 األف 
بقيمة  االأمريكية  للحكومة  فاتورة 

قدرت باأكرث من 8.6 مليار دوالر
وت�����ض��م��ل ال��ت�����ض��وي��ة مب��وج��ب ه��ذه 
االتفاق "حل كل امل�ضائل القانونية 
الناجتة عن هذه العقود مع احلكومة 

االأمريكية.

  الحرب تستنزف 40% من الموازنة وديون النظام السابق تثقل كاهل الحكومة

بنحو 2000 سائح أسبوعيًا.. العراقيون ينعشون سوق السياحة المصرية

 �أفادت �سحيفة �ليوم 
�ل�سابع �مل�سرية باأن حركة 

�ل�سياحة �لو�فدة من �لعر�ق 
�إىل م�سر، ت�سهد حت�سنا 

ملحوظا خالل �لربع �لأول 
من �لعام �جلاري، لفتة 

�لنظر �إىل �أن عدد �ل�سياح 
�لعر�قيني �لو�فدين يرتو�ح 
ما بني 1500 �إىل 2000 

�سائح �أ�سبوعيا  . 
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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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

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


