
 تعد حمافظة نينوى ومدينة املو�صل بالذات من املناطق 
ال�صياحية اجلميلة، ففيها من االثار مايعود تاريخها اىل 
اآالف ال�صنني ال�صيما االثار اال�صورية ومدينة احل�رض واثار 
الربيعني  ب��اأم  و�صميت  دجلة.  نهر  مير  وفيها   ، النمرود 
ال�صنة وباحلدباء تيمنا"  العتدال مناخها يف ف�صلني من 
اجلامع  يف  املوجودة  املائلة  اجلميلة  االثرية  مبنارتها 
مدينة  كونها  اىل  ا�صافة  املدينة  و�صط  يقع  الذي  الكبري 
يف  امل��وج��ودة  الطوائف  ملختلف  واالدي���رة  اال���رضح��ة 

املدينة. 
داع�ش  ع�صابات  قبل  من  نينوى  حمافظة  احتالل  وبعد 
باالعتداء  الع�صابات  هذه  قامت   ، عامني  فبل  االرهابية 
دمارا  وراءه  خملقا  العراق  يف  االأثرية  االأماكن  اأهم  على 
يف التماثيل واالآثار التي يعود تاريخها اإىل اآالف ال�صنني. 
 اخلبري يف �صوؤون ال�صياحة عادل القزويني يدعو احلكومة 
اإىل تاأهيل حمافظة نينوى بعد عمليات التحرير  العراقية 
الع�صكرية التي انطلقت قبل عدة ايام واالهم تاأهيل املرافق 
ال�صياحية واالثرية فيها، مبينا خالل ت�رضيح ل�)اجلورنال( 
ان متحف املو�صل يعترب من اأحد اأهم املتاحف يف العراق 
املتحف  بعد  االأهمية  حيث  من  الثانية  املرتبة  يف  ويعد 
وكان   1952 العام  يف  تاأ�ص�ش  والذي  بغداد  يف  العراقي 
مقت�رضا على قاعة �صغرية اإال اأنه مت اإن�صاء املبنى اجلديد 
�صمت  حيث   1972 عام  يومنا  يف  واملوجود  للمتحف 
بنايته اجلديدة اأربع قاعات اأحدها لالآثار القدمية واأخرى 
لالآثار االآ�صورية وثالثة لالآثار احل�رضية واالأخرية لالآثار 

االإ�صالمية.
 موؤكدا اهمية تاأهيله من جديد وارجاع االثار امل�رضوقة 

داع�ش  للخارج من قبل ع�صابات  واملهربة 
االرهابية.

تدمري  على  االرهابية  "داع�ش"  ع�صابات  واقدمت  هذا   
وتخريب وجتريف 100 موقع اثري وديني بع�صها يعود 
اىل 10 اآالف عام من املتاحف وحتطيم التماثيل وتفجري 

امل�صاجد والكنائ�ش وحرق املكتبات.
بدور  الدويل  املجتمع  ملطالبة  العراقية  احلكومة  داعيا   
اكرب حلماية املواقع واعادة االثار املهربة اىل اخلارج.    

هو  املو�صل  مدينة  مييز  ما  اهم  "اإن  بالقول  وي�صيف   
اجلهة  من  دجلة  نهر  على  تقع  التي  اجلميلة  غاباتها 
ال�صمالية ملدينة املو�صل والتي كان يف ال�صابق يرتادها 
ال�صياح والزائرون من خمتلف ارجاء العراق واهايل املدينة 
با�صتمرار وتعد من املناطق اجلميلة جدا" ،  ويوجد يف هذه 
املنطقة عدد كبري من املرافق ال�صياحية منها )جزيرة ام 
الربيعني ال�صياحية والتي تقع يف و�صط نهر دجلة ويحيط 
وجممع  ال�صياحية  والقرية  اجلهات  جميع  من  املاء  بها 
ال�صدير ال�صياحي و فندق نينوى الدويل وكذلك العديد من 

املتنزهات واملرافق اجلميلة جدا. 
ت�صم  ال�صياحية  املو�صل  غابات  "ان  القزويني  وي�رضح   
 ، والنف�صية  اخل�رضة  دائمة  اال�صجار  من  عديدة  انواعا" 
وتبلغ امل�صاحة غري امل�صجرة من الغابة )60 دومنا"( يف 
اماكن متفرقة ، وي�صل عدد اال�صجار بحدود )100000( 

مئة الف �صجرة موزعة كاالتي : 
82000 �صجرة يوكالبت�ش ، 6000 �صجرة جنار ، 4000 
 2000  ، كازورينا  �صجرة   4000  ، وثويا  �صجرة �صنوبر 

�صجرة ا�صبندار ، 1500 �صجرة �رضو ، 500 �صجرة دردار. 
املحافظة  لغر�ش  نقاط  عدة  ال�صياحي  اخلبري  وي�صع   

على الغابات اجلميلة يف نينوى وحماية 
ا�صجارها وبيئتها : 

ت�صييج   1-

الغابة ب�صياج نظامي مع و�صع نقاط حماية ومراقبة له 
ومن مناطق متفرقة لغر�ش مراقبة حدود الغابة. 

توفري  مع  الغابة  الدامة  الكايف  الفني  الكادر  توفري   2-
حرا�ش بالعدد الكايف لغر�ش منع ت�صلل املتجاوزين على 

الغابة. 
لتاأمني  وذلك  الغابة  نقطةمن  ابعد  اىل  املاء  اي�صال   3-

ال�صقي جلميع ا�صجارها. 
انواع  وادخال  جديدة  ا�صجار  بزراعة  الغابة  جتديد   4-

ا�صافية اخرى. 
على  حمافظة  تبقى  ان  يجب  بحيث  الغابة  حماية   5-

توازنها احليوي امل�صوؤول عن خ�صوبة الرتبة. 
-6 منع قطع اال�صجار وب�صورة ع�صوائية. 

-7 ن�رض وتعميق الوعي البيئي لدى املواطنني وتعريفهم 
بالغابات واهميتها يف حماية البيئة وال�صحة العامة.

 كانت حمافظة نينوى واالخ�ش املدينة ال�صياحية يف �صد 
املو�صل حمط راحة للكثري من العوائل العراقية التي تق�صي 
ربيعها من كل عام يف م�صاحاتها اخل�رضاء الوا�صعة حيث 
تلجاأ اإليها خالل العطل االأ�صبوعية اأو الر�صمية بعد اأن كان 
حيث  مغامرون،  باأنهم  �صابقًا  روادها  يو�صفون  البع�ش 
يف  ال�صياحية  املعامل  اأبرز  من  املو�صل  �صد  منطقة  تعترب 

�صمال البالد.
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 �صجلت اأ�ص��عار الذهب يف االأ�صواق 
املحلي��ة، ا�ص��تقرارا عن��د ال��� 207 
االف دين��ار وليوم��ني متتالي��ني. 
وبلغ �ص��عر مثقال الذهب من عيار 
 670 و  اآالف   207 ام���ش،   21
دين��ارا. ويتعامل ال�ص��وق العراقي 
باملثق��ال الذي يع��ادل 5 غرامات 

من الذهب . 

 توقع��ت م�ص��ادر نفطي��ة اأن ت��رتاوح 
اأ�ص��عار النف��ط اخلام ب��ني 50 دوالرا 
و60 دوالرا للربمي��ل خالل اخلم�ص��ة 
ع�رض �ص��هرا املقبلة. وقالت امل�ص��ادر 
ال�ص��تني  م�ص��توى  ن��رى  اأن  "نتوق��ع 
و60   50 ب��ني  يعن��ي  م��ا  دوالرا 
دوالرا و�ص��نكون يف حميط هذا الرقم 
خالل اخلم�ص��ة ع�رض �ص��هرا القادمة." 
ُتب��ذل  حثيث��ة  جه��ودا  اأن  واأ�ص��افت 
لتحقيق توازن االأ�ص��عار عند م�ص��توى 
يخدم كل من املنتجني وامل�صتهلكني.

 ك�ص��فت وزارة التخطي��ط ع��ن ارتفاع 
ن�صبة ت�صخم االقت�صاد املحلي خالل 
م�ص��رية   ،2% نح��و  اإىل  واح��د  ع��ام 
امل��واد  �ص��ملت  الن�ص��بة  تل��ك  ان  اىل 
الغذائي��ة وال�ص��كن. وق��ال املتح��دث 
با�ص��م الوزارة عبد الزه��رة الهنداوي 
“ن�ص��بة  اإن  �ص��حفي،  ت�رضي��ح  يف 
الت�ص��خم يف اال�ص��واق املحلية  بلغت 
منذ �ص��هر ايلول لع��ام 2015 ولغاية 
ايل��ول للعام اجل��اري نح��و 2 باملئة 
ب�ص��بب زي��ادة اقب��ال املواطنني على 
ا�ص��تهالك امل��واد الغذائي��ة واملالب�ش 
�رضورية”.وا�ص��اف  الغ��ري  وال�ص��لع 
ان “اأك��ر القطاع��ات الت��ي زاد فيها 
ال�ص��كن  الت�ص��خم ه��و قط��اع  حج��م 
واملالب�ش والغذاء والرتفيه وال�صياحة 
ما ا�ص��هم يف التاأثري عل��ى القطاعات 
اأن  اإىل  الهن��داوي  االخرى”.ولف��ت 
“موؤ�رض الت�صخم طبيعي جدا مقارنة 
اىل  يحت��اج  وال  ال�ص��ابقة  باالع��وام 
معاجلة عاجلة كما ح�صل يف االعوام 
ال�ص��ابقة بعد ان جتاوز الت�صخم نحو 

15 باملئة يف عام واحد فقط”.

دعوات لتأهليها بعد التحرير

السياحة في نينوى.. تاريخ عريق وأموال منسية

مطالبات باعتماد معايير الرقابة الدولية لحفظ المال العام والخاص
 نقيب املحا�ص��بني واملدقق��ني الدكتور رافد 
النوا���ش قال ان املنتدى ال��ذي انهى اعماله 
ام���ش االول تن��اول جترب��ة الع��راق يف هذا 
املف�ص��ل امله��م ومدي��ات تطبي��ق معاي��ري 
املحا�ص��بة الدولية، الفت��ا اىل �رضورة ايالء 
املحا�ص��ب واملدقق يف العراق االهمية التي 
تنا�ص��ب وحجم ال��دور الذي يلعب��ه يف ادارة 
العملي��ة االقت�ص��ادية املقبل��ة، م�ص��ريا اىل 
���رضورة ان تكون هن��اك حوافز ت�ص��جيعية 
تق��ود اىل اداء عمل��ه بحرفي��ة عالية حتافظ 
على املال العام واخلا�ش يف كال القطاعني.
 و�ص��ارك يف املنت��دى ال��ذي ا�ص��تمر ليومني 
وفود عربية وخرباء حمليون يف املحا�ص��بة 

ومت تبادل اخلربات بني امل�صاركني .
قواعد ار�شادية 

املحا�ص��بني  نقاب��ة  "ان  اك��د  النوا���ش   
واملدققني تنتظر ا�ص��دار ت�رضيع من جمل�ش 
الن��واب يجي��ز تطبي��ق معاي��ري املحا�ص��بة 
الدولي��ة يف الع��راق، الفت��ا اىل ان النقاب��ة 
درب��ت خ��الل ال�ص��نوات املا�ص��ية اك��ر من 
)1000( ع�ص��و م��ن خ��الل دورات تدريبية 
با�رضاف خرباء اقليميني وحمليني"، م�ص��ريا 
اىل ا�ص��تمرار العمل عل��ى تعميم املعايري يف 
مناه��ج الدرا�ص��ة يف اجلامعات التي ت�ص��م 

كليات متخ�ص�صة بال�صاأن االقت�صادي.
املحا�ص��بة  يف  الدولي��ة  املعاي��ري  ومتث��ل   
اليه��ا  يرج��ع  ار�ص��ادية  قواع��د  والتدقي��ق 
املهني��ة  املمار�ص��ات  جلع��ل  املهني��ون 
م�ص��توى  عل��ى  والتدقيقي��ة(  )املحا�ص��بية 
رفي��ع لغر���ش تقلي��ل درج��ة االختالف يف 
التعبري واملمار�ص��ة، كم��ا ان املعايري تعتمد 
لتقيي��م جودة العم��ل الفني وحتدي��د طبيعة  
وعمق امل�ص��وؤولية املهنية، مب��ا يدعم البيئة 
التنظيمي��ة من خالل �ص��عيها اىل رفع درجة 

االف�صاح وال�صفافية يف التقارير املالية.
انتقال اخلربات 

 اخلبري الدويل امني �صالح من لبنان تناول 
معايري املحا�صبة وانعكا�صها على اال�صالح 
امل��ايل م�ص��ددا على اهمي��ة تب��ادل جتارب 
دولي��ة به��دف زي��ادة املع��ارف، مبين��ا ان 

تب��ادل اخل��ربات يحت��اج اىل ف��رتة انتقالية 
حتت��اج اىل تهيئة موارد ب�رضية ، م�ص��ريا اىل 
ان االط��الع عل��ى التجارب يخت���رض الفرتة 
خ��ربات  امل�ص��اركني  ويك�ص��ب  االنتقالي��ة 
جدي��دة م��ن م�ص��ادرها ويتمكن م��ن توليد 

اخلربة الذاتية الالزمة.
معايري وا�شالح 

 من جهته ا�صتعر�ش الدكتور خالد املهايني 
وزير مالية �ص��ابق يف اجلمهورية ال�ص��ورية 
يف  املعتم��دة  الدولي��ة  املحا�ص��بة  معاي��ري 

القطاعني العام واخلا�ش ودورها يف عملية 
اال�صالح االقت�صادي. 

 وقال: ان العامل �صهد تطوراً كبرياً يف جميع 
القطاعات االقت�ص��ادية ماو�ص��ع اال�صتثمار 
معاي��ري  تبن��ي  اىل  احلاج��ة  زادت  وهن��ا 
املحا�ص��بة والتاك��د م��ن ان القوائ��م املالية 
للموؤ�ص�ص��ات وف��ق املعايري الدولي��ة. ووقف 
عن��د جترب��ة ا�ص��رتاليا الت��ي تعد من اف�ص��ل 
ال��دول يف تبن��ي املعاي��ري احل�ص��ابية، التي 
عمل��ت عل��ى التوفيق م��ع املعاي��ري الدولية 

وتتمي��ز ال���رضكات الوطني��ة بالت��زام ع��ال 
يف ه��ذه املعاي��ري الت��ي ا�ص��همت يف تنظيم 
م�صارات العمل وفق اخلطط املحددة و�صوال 

اىل الهدف املطلوب. 
 وبني ان تطبيق املعايري يقود اىل احل�ص��ول 
على ارق��ام حقيقية للعمليات االقت�ص��ادية 
ن�ص��من  وبذل��ك  املوؤ�ص�ص��ات  جمي��ع  يف 
امليزاني��ة  تخ�صي�ص��ات  اجت��اه  ان�ص��يابية 
باالجت��اه ال�ص��حيح و�ص��المة يف عملي��ات 

االنفاق.

 متثل عملية التدقيق 
واملحا�شبة ا�شا�س بناء 

اقت�شاد فاعل يحقق 
اهدافًا تنموية م�شتدامة، 
حيث تبعد جميع ا�شكال 
التالعب التي قد تراقب 
عمليات تنفيذ امل�شاريع 

وعمليات ال�شرف يف 
املوؤ�ش�شات العامة، حيث 

ركز املنتدى املحا�شبي 
العربي الثالث يف بغداد 

على �شرورة تطوير 
اخلربات العربية يف 
هذا القطاع ومتكينها 

من املعايري الدولية التي 
تنظم عملية التدقيق 

واملحا�شبة. 

بغداد - متابعة

بغداد - علي كريم اذهيب

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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