
وقال��ت الهيئ��ة يف بي��ان اإن اجله��ود املبذول��ة 
للتق��دم بالقطاع ال�س��ياحي اأدت اإىل زيادة عدد 
ال�س��ياح الوافدين، وخ��ال اأربعة اأيام من عطلة 
عي��د الفطر وحتديداً م��ن )23 اإىل  26 حزيران( 

زار اأكرث من 140 األف �سائح اإقليم كورد�ستان
وتوقع��ت الهيئة تزاي��د اأعداد ال�س��ياح اإىل اإقليم 
كورد�ستان ب�سكل ملحوظ وخا�سة خال عطلة 

عيد الأ�سحى املقبل 
وخ��ال عيد الفط��ر يف الع��ام املا�س��ي، توافد 
122 األف �س��ائح اإىل اإقليم كورد�ستان، يف حني 
تخطط هيئة ال�س��ياحة اإىل جذب مليوين �س��ائح 
اإىل اإقليم كورد�ستان خال عام 2017 اجلاري 
عرب تنفيذ امل�س��اريع ال�س��ياحية ال�س��راتيجية 
يف بيخ��ال وكاين ماران وكل��ي علي بك واأحمد 
اآوا و�رس�س��نك ومناطق اأخرى بدعم من حكومة 
اإقلي��م كورد�س��تان ووزارة ال�س��ياحة والبلديات 

يف الإقليم
كما اأرجعت هيئة ال�سياحة ارتفاع عدد ال�سياح، 
اإىل زي��ادة الن�س��اطات املختلف��ة مث��ل اإقام��ة 
املعار�ض واملوؤمترات وور�ض العمل والعرو�ض 
ال�س��ينمائية والعتماد عل��ى النظام الإلكروين 
بالتع��اون مع الوح��دات الإدارية واملوؤ�س�س��ات 
الأمني��ة يف اإقليم كورد�س��تان، ما �س��اهمت يف 

تن�سيط القطاع ال�سياحي  .
 م��ن جهة اخرى ق��ال املتحدث الر�س��مي لهيئة 
ال�سياحة يف اإقليم كورد�س��تان،يف وقت �سابق، 
ان عدد ال�س��ياح املتوجهني اىل القليم يف وقت 
�س��ابق و�س��ل اىل اك��رث من واحد وت�س��عني الف 
�س��خ�ض، م�سرياً اىل ان 80% من ال�سياح هم من 

حمافظات و�سط وجنوب العراق
وق��ال املتح��دث الر�س��مي لهيئ��ة ال�س��ياحة يف 
اإقليم كورد�س��تان، ن��ادر رو�س��تي، يف ت�رسيح 
�س��حفي اإن 80% م��ن ال�س��ياح املوجودي��ن يف 
حمافظات اإقليم كورد�س��تان هم من حمافظات 
و�س��ط وجن��وب الع��راق، بالإ�س��افة اىل وج��ود 
�س��ياح من اي��ران ودول اأخرى، منوقع��ًا زيادة 

اعداد ال�سائحني خال الأيام املقبلة
وكان��ت الهيئة قد اعلنت م�س��بقا خططها لأيام 

العي��د وتوقع��ت فيه��ا زي��ادة اعداد ال�س��ائحني 
الفط��ر  بعي��د  مقارن��ة  ال�س��حى  عي��د  خ��ال 
املا�س��ي ال��ذي �س��هد وفود اكرث م��ن 122 الف 

�سائح اىل مناطق القليم
وكان��ت الهيئة اتبعت خال ال�س��هر املا�س��ية 
�سيغة جديدة جلذب ال�سياح وذلك بالتعاقد مع 
ال�رسكات ال�س��ياحية جللب املجاميع ال�سياحية 

الكبرية 
اقلي��م  يف  لل�س��ياحة  العام��ة  الهيئ��ة  وت�س��لك 
ال�س��ياح  جل��ذب  خمتلف��ة  طرق��ا  كورد�س��تان، 
العرب، الذين كانوا يتدفقون اىل القليم بن�س��بة 
كب��رية قب��ل �س��نتني م��ن الن، لكن الج��راءات 
المني��ة امل�س��ددة يف نقاط التفتي���ض يف اقليم 
كورد�س��تان، جعل��ت ن�س��بة توج��ه ال�س��ياح من 
و�س��ط وجن��وب الع��راق اىل اقلي��م كورد�س��تان 

قليلة ونادرة
وت�س��كو الفن��ادق الت��ي كان��ت تكتظ بال�س��ياح 
الع��رب �س��ابقا، الن انع��دام الن��زلء، م��ا دف��ع 
بع�س��ها اىل و�س��ع لفتات لتاأجريها او بيعها، 

يف ح��ني اعلن��ت بع�س��ها الخ��ر افا�س��ها منذ 
مدة، كما ان حال املطاعم لي�س��ت اف�س��ل بكثري 
م��ن ح��ال الفنادق ب�س��بب الزم��ة املالية وقلة 

الزبائن
واجتمع��ت الهيئ��ة العام��ة لل�س��ياحة يف اقليم 
كورد�س��تان، يف 2016/2/1 م��ع 16 �رسك��ة 
عراقي��ة، و5 ���رسكات م��ن اقلي��م كورد�س��تان، 
لو�س��ع خريطة عم��ل جلذب ال�س��ياح العرب من 
و�س��ط العراق وجنوبه، واتف��ق املجتمعون على 
الع��رب،  ال�س��ياح  ال���رسكات بكفال��ة  ان تق��وم 

والقيام بالجراءات المنية
وق��ال املتحدث با�س��م الهيئة العامة لل�س��ياحة 
يف اقليم كورد�ستان، نادر رو�ستي، يف ت�رسيح 
اإن عل��ى ال���رسكات العراقي��ة  �س��حفي �س��ابق 
ان تن�س��ق م��ع ال���رسكات الكوردي��ة، وان توف��ر 
اىل  وبال�س��افة  لل�س��ياح،  خا�س��ا  برناجم��ا 
ذلك، �س��يتم اتخ��اذ الج��راءات الازمة من قبل 

ال�سياحة واملوؤ�س�سات المنية
وا�س��اف رو�س��تي، انهم طبقوا الربنامج نف�س��ه 

العراقي��ة،  املحافظ��ات  م��ن  ال�س��ياح  جل��ذب 
وجنح��وا يف ذل��ك الع��ام املا�س��ي، متابع��ا اإن 
ال�سياح كان ياأتون �سابقا اىل القليم بانف�سهم، 
�س��كل  عل��ى  ويغ��ادرون  الن  ياأت��ون  لكنه��م 

جمموعات من قبل ال�رسكات ال�سياحية
و�س��دد عل��ى اأن املعلومات حول ال�س��ياح يجب 
ان ت�سل اىل املوؤ�س�سات المنية، قبل 72 �ساعة 
م��ن و�س��ولهم اىل اقليم كورد�س��تان، واذا كان 
هن��اك اي �س��ك حولهم، لن ي�س��مح له��م بدخول 
كورد�ستان، وف�سا عن هذا اذا ما ت�سبب هوؤلء 
ال�س��ياح بح��دوث اي م�س��كلة، ف��ان ال���رسكات 
ال�س��ياحية هي م��ن تتحمل امل�س��وؤولية، واذا مل 
تتمكن من ال�س��يطرة عليهم، فانه �س��يتم �س��حب 
اج��ازة العم��ل منه��ا، وبح�س��ب ارق��ام جمعي��ة 
فنادق ومطاع��م اقليم كورد�س��تان، فان هناك 
اربع��ة الف فندق ومطعم، ومكان �س��ياحي يف 
كورد�س��تان، لكن جزءا من تلك املحال واجهت 
م�ساكل ب�س��بب قلة ال�سياح، والزمة املالية، ما 

ا�سفر عن اغاق بع�سها واعان افا�سها.

�سادق  العراقية  الإ�سامية  امل�سارف  جمعية  رئي�ض  دع��ا 
الإ�سامية  امل�سارف  مال  لراأ�ض  �سوق  »تاأ�سي�ض  اإىل  ال�سمري، 
واإيجاد اأدوات طويلة الأجل متّكن هذه البنوك من تنويع م�سادر 
متويلها والتو�سع يف منحه، وعّد اأن ذلك  �سي�ساعد على انخراطها 

يف م�ساريع ب�سيغ متنوعة ومتاحة للقطاع 
الإ�سامية  امل�سارف  »تن�سئ  اأن  �رسورة  على  ال�سمري  و�سدد 
وتخطط  الفر�ض،  عن  تبحث  بال�ستثمار  متخ�س�سة  اإدارات 
وراأى  القت�سادية«.  اجلدوى  درا�سات  وتعّد  التمويل  مل�ستقبل 
ق��رارات  باتخاذ  للم�سارف  »�ست�سمح  اخلطوة  ه��ذه  مثل  اأن 
ا�ستثمارية متكاملة، ومن ثم تقلل الأخطار الناجمة عن التمويل 

ب�سيغ امل�ساركة وامل�ساربة«. 
امل�سارف  العراقي  املركزي  البنك  يلزم  اأن   اأهمية  يغفل  ومل 
الكبرية، ما  للم�ساريع  لتوفري متويل جتمع م�رسيف  الإ�سامية 
امل�سارف  اأموال  روؤو�ض  حجم  �سغر  على  التغلب  اإىل  �سيوؤدي 

القائمة، وحمدودية قدراتها على متويل مثل هذه امل�ساريع 
العراق  يف  والبناء  الإعمار  اإعادة  مرحلة  اأن  ال�سمري  واأو�سح 
التمويل  فر�ض  وتاأمني  الذاتية  الطاقات  تعبئة  اإىل  »حتتاج 
يجعل  ما  املواطنني،  وجلميع  امل�سادر  كل  من  ال�ستثماري 
اأن ن�ساط  اإىل  اآليات عمل ال�سريفة الإ�سامية �رسورة«. واأ�سار 
ال�سريفة الإ�سامية »بداأ يتعدى نطاق عمل امل�سارف التقليدية 
لفتًا  العاملية«،  الغربية  امل�سارف  من  عدد  ان�سمام  لي�سمل 
النظر اإىل اأن »�سيتي بنك« الأمريكي وهو واحد من اأهم خم�سة 
اأ�ّس�سا  الربيطاين  ال�ستثماري«  »فلمنغ  و  العامل  يف  م�سارف 
دائرة خا�سة بكل منهما، تعمل وفق اأمناط امل�سارف الإ�سامية 
ون�ساطها«. ُي�ساف اإىل ذلك، »بدء عدد من املوؤ�س�سات امل�رسفية 
الإ�سامية  امل�سارف  جتربة  غمار  خو�ض  والعربية  العاملية 
من خال اإن�ساء اأق�سام اأو فروع خا�سة بهذا النوع من الإعمال 

امل�رسفية«. 
اأن  ميكن  التي  الأهمية  مدى  يظهر  الأمر  هذا  اإن  وقال 

تكون عليها هذه املوؤ�س�سات امل�رسفية 
الإ������س�����ام�����ي�����ة يف 

متطورة  منتجات  تقدمي  ويف  تطورها  وجم��الت  امل�ستقبل، 
ومبتكرة 

لعام   43 الرقم  الإ�سامية  امل�سارف  قانون  »�سدور  اأن  وعّد 
ا�ستقطاب  يف  دوره  العراق  ل�ستعادة  �سعيًا  ي�سكل   ،  2015
القانون  اأن  املنطقة، خ�سو�سًا  متقدم يف  ال�ستثمارات كمركز 
اأعفى امل�سارف الإ�سامية من بع�ض القيود التي حتكم عمليات 
اأن ذلك يعود اىل اختاف  الرغم من  التقليدية، على  امل�سارف 

طبيعة الودائع والأموال املودعة يف امل�سارف الإ�سامية 
واأكد ال�سمري اأن مثل هذه اخلطوات �ستدفع امل�سارف الإ�سامية 
اإىل القيام بدور اكرب يف الدورة القت�سادية، لأنها تختلف عن 
بل  املالية  الو�ساطة  بدور  تكتفي  ل  فهي  التقليدية،  امل�سارف 

يتعدى ن�ساطها اىل العمل التجاري وال�ستثماري املبا�رس 
ت�سمل  وهي  ال�سامل،  امل�رسف  اأهداف  اإىل  »اأقرب  تكون  وبذلك 
جمالت اجتماعية وتنموية ودينية وحتقيق رفاهية املجتمع«. 
اإذ اأو�سح اأن »�سيغ التمويل الإ�سامي تتميز باملرونة العالية، 
من  نوع  لكل  منا�سبة  �سيغًا  دائمًا  وتبتكر  تطّور  يجعلها  ما 

التمويل 
ومل يغفل التقدم الذي حققته ال�سريفة الإ�سامية، جلهة  منو عدد 
�ستينات  اأواخر  يف  ن�ساأتها  منذ  والأ�سول  والزبائن  املوؤ�س�سات 
وامل�رسفية  املالية  ال�سناعة  اأن  على  و�سدد  املا�سي«.  القرن 
الإ�سامية  واحدة من اأ�رسع القطاعات امل�رسفية منواً، اإذ يفوق 

منوها معدل القطاع امل�رسيف التقليدي 
الإ�سامية  وامل�رسفية  املالية  ال�سناعة  ت�سهد  اأن   ي�ستبعد  ومل 
وا�سعًا خ�سو�سًا يف ما يتعلق بتح�سني نوعية اخلدمات  تطوراً 
وابتكار منتجات جديدة لل���و�س��ول اإىل قاعدة اأو�سع من الزبائن 
عن  متايزه  يف  يكمن  الإ�سامية  ال�سريفة  جوهر  اأن   واأك��د 

ال�سريفة التقليدية، �سواء جلهة اأدوات تعبئة املدخرات 
اأو يف اآليات توفري متويل الن�ساطات 

ال����س���ت���ث���م���اري���ة 

والتجارية لاأفراد واملوؤ�س�سات اخلا�سة والعامة 
اأن يبتكر ويطور منتجاته واأدواته املالية  اإىل �رسورة  لذا دعا 
وامل�رسفية، لرتقي اىل تر�سيخ قاعدة ال�سريفة من دون فوائد، 
لأن تطوير الأدوات املالية هو حجر الزاوية ملا متثله من رفع 
ال�ستثمارات  على  امل��وارد  وتوجيه  املدخرات  تعبئة  كفاءة 

واحلاجات التمويلية 
يف  جوهريًا  »دوراً  الإ�سامية  للم�سارف  اأن  ال�سمري  واأعلن 
عامل  يف  نوعية  نقلة  واإح���داث  الجتماعية  التنمية  حتقيق 
لل�سوابط  وفقًا  وتن�سيطها،  القت�سادات  وت�سجيع  ال�سريفة 

ال�رسعية الإ�سامية«. 
يف  الإ�سامية  اخلدمات  تقدم  التي  املوؤ�س�سات  عدد  باأن  واأفاد 
العامل  زاد من نحو 955 عام 2013 اىل 1.113 موؤ�س�سة نهاية 

عام 2014   تعمل يف 75 دولة. 
العامل 100 مليون، ومع ذلك توجد  الزبائن حول  وقارب عدد 
للتمويل  املحتملني  الزبائن  قاعدة  من  املئة  يف   75 من  اأكرث 
كبرية  ب�سعة  يتمتع  القطاع  يزال  ول  م�ستغلة،  غري  الإ�سامي 

ميكن اأن ت�ستوعب مزيداً من املتعاملني 
اأن امل�سارف الإ�سامية يف العراق والبالغ  اإىل  وخُل�ض حديثه 
عددها حاليًا 17، ا�ستحوذت على جزء مهم من ال�سوق العراقية 
خ�سو�سًا بعد ت�رسيع القانون الرقم 43 لعام 2015 الذي نظم 
الإ���رساع  ينبغي  ما  العراقية،  الإ�سامية  امل�رسفية  العمليات 
خ�سو�سًا  املذكور  القانون  بتنفيذ  اخلا�سة  التعليمات  باإ�سدار 

امل�سارف  م��ن  اأك���رب  ل��ع��دد  ترخي�ض  منح  بعد 
 3 مالها  راأ���ض  البالغ  الإ�سامية 

بايني دولر. 
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معلوم��ات  اإدارة  بيان��ات  اأظه��رت 
الطاقة الأمريكية اأن الطلب الأمريكي 
عل��ى البنزين �س��جل ارتفاع��ا طفيفا 
بل��غ 0.4 باملئ��ة يف اأبري��ل ني�س��ان 
مقارن��ة مع الع��ام املا�س��ي يف اأول 
زي��ادة �س��نوية من��ذ دي�س��مرب كانون 
الأول، وبينم��ا تعد الزي��ادة حمدودة 
قب��ل  م��ن  ب��ه  فاإنه��ا خ��رب مرح��ب 
���رسكات النف��ط والتكري��ر الأمريكية 
الت��ي كانت تخ�س��ى تراجع الطلب يف 
وق��ت تظ��ل في��ه خمزون��ات البرول 
اأعل��ى  ف��وق  والأمريكي��ة  العاملي��ة 

م�ستويات يف خم�ض �سنوات.

لكنه  الأم���ريك���ي  ال����دولر  ت��ع��اف��ى 
يف  ف�سلي  انخفا�ض  اأك���رب  �سجل 
من  �سلة  اأم���ام  �سنوات  �سبع  نحو 
اإ���س��ارات  بعد  املناف�سة  العمات 
من  الفائدة  رف��ع  �سالح  يف  ت�سب 
األقت  بنوك مركزية الأ�سبوع احلايل 

�سغوطا على العملة الأمريكية
يقي�ض  الذي  الدولر  موؤ�رس  وتراجع 
�سلة  اأم��ام  الأمريكية  العملة  اأداء 
 4.6 بنحو  �ست عمات كربى  ت�سم 
هبوط  اأكرب  يف  الثاين  للربع  باملئة 
الثالث  الربع  منذ  املئوية  بالن�سبة 

من عام 2010

اإىل  متجها  ليظل  الذهب  انخف�ض 
خال  �سهرية  خ�سارة  اأول  ت�سجيل 
تلميحات  دفعت  احلايل حيث  العام 
م�سوؤولني ببنوك مركزية باأن حقبة 
نهايتها  من  تقرب  الكمي  التي�سري 
وهو ما اأ�رس باملعدن الأ�سفر الذي 

ل يدر عائدا
يف  باملئة   0.3 الذهب  وانخف�ض 
 1241.41 اإىل  الفورية  التعامات 
بحلول  )الأون�سة(  لاأوقية  دولر 
جرينت�ض  بتوقيت   1834 ال�ساعة 
الأمريكية  العقود  ت�سوية  يف  ونزل 
بن�سبة  اآب  اأغ�سط�ض  ت�سليم  الآجلة 
دولر   1242.30 اإىل  مم��اث��ل��ة 

لاأوقية

المصارف اإلسالمية العراقية تطالب باالنخراط في المشاريع التنموية

مشاريع سياحية في األفق 

كردستان تسجل ارتفاعًا بأعداد السائحين وخطط لجذب مليوني سائح 

اأعلنت الهيئة العامة 
لل�سياحة يف اإقليم 

كورد�ستان، دخول اأكرث 
من 140 األف �سائح اإىل 

اإقليم كورد�ستان خالل 
ايام عيد الفطر املبارك، 

م�سرية اإىل وجود 
جمموعة من امل�ساريع 

ال�سياحية من اأجل جذب 
مليوين �سائح اإىل الإقليم 

العام احلايل

بغداد – متابعة 

بغداد – الجورنال 

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

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


