
   ُتعت��ر ال�صياح��ة الي��وم اأح��د اأه��م القطاع��ات االقت�صادية 
واالجتماعي��ة يف الع��امل والتي تلع��ب دوراً ب��ارزاً يف تنمية 
وتطوي��ر البلدان وق��د ازدادت اأهميتها ك�صناع��ة وحرفة من 
خ��ال و�صائل االإع��ام كافة، خ�صو�صًا بع��د اأن مت ا�صتحداث 
وزارات لل�صياح��ة يف معظ��م دول الع��امل وافتت��اح جامعات 
وكلي��ات ومعاه��د تقني��ة متخ�ص�ص��ة بال�صياح��ة والفندقة، 
وكذلك االنت�صار الوا�ص��ع للكتب والدرا�صات والبحوث العلمية 

التي تتعلق بال�صوؤون ال�صياحية.
 ومب��ا اأن االزم��ة املالي��ة واالقت�صادي��ة يف الع��راق الق��ت 
بظاله��ا ال�صلبية عل��ى الو�صع ب�صكل ع��ام يتطلب من الدولة 
تن�صي��ط دور ال�صياح��ة بجمي��ع �صنوفه��ا من اأج��ل اأن تكون 
اأح��دى بدائل الذهب اال�صود ال��ذي يعتمد العراق على ايراداته 
املالية املتحققة من بيع النفط اخلام يف اال�صواق العاملية ،

 له��ذا يوؤكد اخلب��ر يف �صوؤون ال�صياحة واالآث��ار ها�صم ال�صهل 
التنمي��ة وكم��ا  لل�صياح��ة دور مه��م يف  اأن يك��ون  اأهمي��ة  
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة ك��ون ال�صياح��ة ت��رز يف الدول 
املتط��ورة كرافد اأ�صا�صي يف التنمي��ة االقت�صادية ولذلك جند 
�صخام��ة اال�صتثمارات املختلف��ة يف القط��اع ال�صياحي كما 
حدث يف اإيطاليا واأ�صبانيا واليونان واملك�صيك ، وغرها من 

البلدان التي حققت تقدمًا كبراً يف هذا املجال. 
 داعيًا حكومة العراق اإىل النظر ب�صكل علمي وعملي ملو�صوع 
تن�صي��ط ال�صياح��ة يف رف��د املوازن��ة االحتادي��ة باالي��رادات 

املالية.
 وا�صرت�ص��ل ال�صهل خال حدي��ث ل�)اجلورنال( باأن العديد من 
ال��دول تعتمد على ال�صياحة ، كم�صدر مهم من م�صادر الدخل 
الوطن��ي، وا�صتطاع��ت ه��ذه ال��دول احل�صول عل��ى مدخوالت 
�صنوي��ة كب��رة من القط��اع ال�صياح��ي. م�ص��راً اإىل اأن الدخل 
ال�صياح��ي ل��ه �صاأن كب��ر يف االقت�صاد الوطني ل��و مت العمل 

ب��ه ب�صكل �صحيح فهو يع��ّزز ميزان املدفوعات 
ويعتر م�ص��دراً كبراً لتوفر 

���ص  فر

العمل للمواطنني مما يدعم م�صتواهم املعا�صي واالجتماعي. 
 والأهمي��ة ال�صياحة فقد اأ�صبحت ترتبط بالتنمية االقت�صادية 
ارتباطًا وثيقًا بعد اأن كانت ِعلمًا جمرداً يدر�ص يف اجلامعات 

واملعاهد. 
 م�صيف��ًا ان ال�صياحة تعتر اأحد العنا���ر االأ�صا�صية للن�صاط 
االقت�ص��ادي يف ال��دول، واهتم��ت به��ا املنظم��ات العاملي��ة 
كالبن��ك ال��دويل ومنظمة اليون�صك��و التي اأ�صبح��ت تنظر اإىل 

ال�صياحة كعامل اأ�صا�صي ومهم للتقريب بني الثقافات.
 اخلب��ر االقت�ص��ادي علي الع��زاوي عزا تراج��ع دور القطاع 
�صرتاتيجي��ة  اىل  الدول��ة  اأفتق��ار  اإىل  الع��راق  يف  ال�صياح��ي 
وا�صح��ة املع��امل ح��ول ال�صياح��ة واف��اق تطوره��ا ميكن ان 
توؤ���ر املطل��وب عل��ى امل�صتوى القوم��ي االقليم��ي واملحلي 
يف املج��االت االقت�صادية واالجتماعي��ة والبييئة واملوروث 
احل�ص��اري وع��دم و�ص��وح الروؤي��ا ال�صياحي��ة باال�صافة اإىل 
�صع��ف موقع التنمي��ة ال�صياحية يف خط��ط التنمية مما يقلل 
وبا�صتم��رار م��ن اهميته��ا يف اط��ار توا�ص��ع التخ�صي�ص��ات 
املالي��ة املخ�ص�ص��ة لل�صياح��ة مم��ا يعك���ص قل��ة امل�صاري��ع 
املنج��زة او املخطط له��ا و�صعف اداء ال�صيا�ص��ات العامة يف 
تبني �صرتاتيجية وا�صحة املعامل لل�صياحة والفقر الوا�صح يف 
البيانات واملعلوم��ات ب�صبب غياب النظام اجليد للمعلومات 
واالح�ص��اء ال�صياح ف�صا توا�صع نوعية املن�صاآت واخلدمات 
و�صع��ف او ق�صور يف املراف��ق اال�صا�صية واخلدمات كالطرق 

والكهرباء واالت�صاالت وال�رف ال�صحي.
 وخ��ال ت�ري��ح ل�)اجلورن��ال( طالب العزاوي قي��ام الدولة 
بتاأهيل وبن��اء املوؤ�ص�صات التعليمية ورف��ع م�صتوى التدريب 
للعامل��ني يف الفندق��ة وال�صياح��ة وزي��ادة الوع��ي ال�صياحي 

واالهتم��ام بانتظام النقل ال��ري والبحري واجلوي 
وعدم و�صول املطور من الطرق اىل 

كل مواقع اجلذب 

ال�صياح��ي. وي�صيف اأي�صًا يجب اأن تقوم الدولة بو�صع  خطط 
الرتويج والت�صويق ال�صياحي وتاأهيل املناطق االثرية واملدن 
احل�ري��ة وخ�صو�صا املواق��ع الدينية واملب��اين التاريخية، 
فهن��اك تق�صر يف اعم��ال ال�صيانة والرتميم واع��ادة البناء 
واجراء املزيد من اعمال التنقيب، ف�صا عن عدم وجود نظام 
مرمج لزيارة وزيادة وجذب ال�صائحني لهذه املناطق واحلد 
من تهريب االثار والقطع التاريخية او ارجاعها مما ا�صهم يف 

تفاقم امل�صكلة وتقوي�ص معامل ال�صياحة.
 م�صراً اإىل اأن الرخاء االقت�صادي واالإن�صاين يعتر هو الهدف 
االأ�صا���ص ل��كل اجله��ود الت��ي ت�صته��دف التنمي��ة، وال يقت�ر 
الرخ��اء عل��ى رف��ع م�صت��وى املعي�ص��ة يف املناط��ق النامي��ة 
فح�ص��ب بل اإنه ي�صمل اأي�صًا ن���ر القيم االإن�صانية التي ت�صاعد 

يف حتقيق التنمية. 
 النهو�ص باالأو�صاع االقت�صادية ومكافحة الف�صاد واجتثاثه 
اأ�صب��ح �رورة ملحة اليوم يف الوقت الذي تتزايد فيه هبوب 
الع��امل  القت�صادي��ات  ال�ري��ع  واالندم��اج  العومل��ة  ري��اح 
وت�صتوج��ب جتني��د االمكان��ات املادي��ة والب�ري��ة املتاح��ة 
ل�صم��ان موقع على ه��ذا الكوكب وتوفر البدائ��ل عن الذهب 
اال�ص��ود املتده��ور �صع��ره يف ال�ص��وق العاملي��ة والعم��ل على 
تنويع م�ص��ادر الدخل القومي و���رورة االلتفات اىل قطاع 
ال�صياح��ة واعطائ��ه االهمي��ة الت��ي ي�صتحقه��ا وتوف��ر �صبل 
النجاح م��ن ارادة �صادقة وا�صتقرار �صيا�صي وثقافة �صياحية 

وامن م�صتتب.
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العراق��ي  الذه��ب  �صع��ر  انخف���ص   
للمثق��ال الواحد عيار 21  اىل  208 
ال��ف دينار، بعد ما كان 214 خال 
اليومني املا�صيني،  فيما و�صل �صعر 

الذهب عيار 18 اىل 180 الف.
 وح�ص��ب االرق��ام الواردة م��ن �صوق 
ال�صاغة يف الع��راق بلغ �صعر مثقال 
الذهب، عي��ار 21 ام�ص 208 الف و 
074 دين��ارا، وعي��ار 18 بلغ �صعر 
دين��ار.    500 ال��ف   180 مثقال��ه 
ويتعام��ل ال�صوق العراق��ي باملثقال 

الذي يعادل 5 غرامات من الذهب.

العاملي��ة  النف��ط  اأ�صع��ار   جت��اوزت 
يف  للرمي��ل  دوالرا   51 م�صت��وى 
اأي��ام  بع��د  اجلدي��دة  التعام��ات 
م��ن اتف��اق اأع�ص��اء منظم��ة ال��دول 
امل�صدرة للنف��ط )اأوبك( على خف�ص 
انخفا���ص  �ص��وء  ويف  االإنت��اج، 
خمزونات النفط بالواليات املتحدة 

على مدى االأ�صابيع املا�صية.

العراقي��ة  احلدي��د  ال�ص��كك  اتخ��ذت   
كاف��ة ا�صتعداداتها املبك��رة لغر�ص 
نق��ل الزائري��ن ملنا�صب��ة العا�ر من 
حم��رم  والزي��ارة االربعيني��ة وذلك 
م��ن خ��ال تهيئ��ة قطاراته��ا والتي 
تنطل��ق خلدم��ة الزائري��ن الكرام يف 
تل��ك املنا�صب��ة .  وق��ال مدي��ر ع��ام 
ال�ركة العام��ة لل�صكك احلديد �صام 
ج��ر يف ت�ري��ح �صحف��ي تابعت��ه 
اإن ال�رك��ة خ�ص�ص��ت  )اجلورن��ال( 
24 قطارا تنطلق من ثاثة حماور، 
حمافظ��ة  اىل  بغ��داد  م��ن  االول، 
كرباء املقد�ص��ة وبالعك�ص وا�صاف 
ام��ا املحور الثاين، م��ن الب�رة اىل 
كرب��اء  املقد�ص��ة وبالعك���ص مرورا 
)النا�رية  اجلنوبي��ة  باملحافظات 
وم��ن  -ال�صماوة.الديوانية-احلل��ة( 
املقرر ان تنطلق قطارات على حمور 
ثالث وهو من حمطة قطارالديوانية 
اىل حمط��ة قط��ار كرب��اء املقد�ص��ة 

وبالعك�ص.

كلنا ندعم اقتصادنا..

السياحة العراقية مورد مالي ينمي إيرادات االقتصاد الوطني

إطالق استراتيجية التخفيف من الفقر 2017

النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو االقتصاد العراقي إلى %10.3
 وق��ال املتح��دث با�ص��م الوزارة عب��د الزهرة 
تابعت��ه  �صحف��ي  حدي��ث  يف  الهن��داوي 
م��ن  الت��ي  اال�صرتاتيجي��ة  ان  )اجلورن��ال(، 
املوؤم��ل ان تطلق بداية الع��ام املقبل 2017 
تاخذ بنظر االعتبار التحديات والظروف التي 
عا�صها العراق خال اخلم�ص �صنوات املا�صية 
واملتمثل��ة بالظروف االمنية املتمثلة بظهور 
داع�ص وما ت��اه من موجات ن��زوج، ا�صافة 
اىل االقت�صادي��ة املتعلق��ة بانخفا�ص ا�صعار 
النف��ط"، م�صرا اىل ان "هذه امل�صاكل ادت اىل 
ارتفاع ن�صبة الفقر من %15 اىل 22.5%".

 وتابع عبد الزهرة ان "اال�صرتاتيجية اجلديدة 
�صرتكز على قطاع��ات وحماور خمتلفة منها 
حت�صني ال�صكن والتعليم وال�صحة وغرها من 
االم��ور املتعلقة بحي��اة الفق��راء، ا�صافة اىل 
م�صاعدة النازحني الن ن�صبة %36 من الفقر 

كان مبني هوالء النازحني".
 واك��دت وزارة التخطي��ط يف كان��ون االول 
2013 ان التقري��ر اخلا���ص باالمن الغذائي 
وظروف املعي�صة وا�صاح البطاقة التموينية 
يف العراق لع��ام 2011، بالتعاون مع االمم 
املتح��دة ب��ني ان هن��اك ملي��ون و 900 الف 
يعانون من احلرمان الغذائي يف العراق على 
الرغم من انخفا�ص هذه الن�صبة مبقدار 294 

الف �صخ�ص عن عام 2007.
 يذك��ر اأن الع��راق ق��د اأطلق يف �صه��ر اأيار من 
ع��ام 2010 خطة التنمي��ة الوطنية اخلم�صية 
"نحو اقت�صاد  2014 حتت �صعار   - 2010
عراقي متنوع وم�صتدام"، وتهدف اإىل تقلي�ص 
احل���ر  مناط��ق  ب��ني  واحلواج��ز  الف��وارق 
والري��ف، واإن�ص��اء البني��ة التحتي��ة وتاأم��ني 
اخلدم��ات االجتماعي��ة والوظائ��ف، وزيادة 
الناجت املحل��ي بن�صب��ة 9.38 باملئة كمعدل 
من��و �صنوي خال مدة اخلط��ة مع العمل على 
تنوي��ع االقت�ص��اد وال��ذي يعتم��د حاليًا على 
واردات النف��ط، فيم��ا اأعلن��ت وزارة التخطيط 
يف العا���ر من اآيار ع��ام 2012 عن حتديث 

خطة التنمي��ة الوطنية اخلم�صية لعام 2010 
2014- لتكون لعام 2017-2013 ب�صبب 
املتغرات االقت�صادية وال�صيا�صية والدولية، 
مظاه��ر  يف  حت�صن��ًا  هن��اك  اأن  اإىل  م�ص��رة 
القطاع االقت�صادي من زيادة اإنتاجية النفط 

والواردات.
 ويف �صي��اق ذي �صل��ة رج��ح �صن��دوق النقد 
الدويل ان يرتك اي تعاٍف متوا�صع يف اأ�صعار 
النف��ط عاملي��ا تاأثرا حمدودا عل��ى النمو يف 
منطقة ال�رق االو�صط و�صمال افريقيا ، وذلك 
يف تقري��ره الدوري ع��ن توقع��ات االقت�صاد 

العاملي.
 وق��ال ال�صن��دوق ان منطقة ال���رق االو�صط 
و�صم��ال افريقيا �صتوا�ص��ل مواجهة حتديات 
�صعب��ة ب�صب��ب االأ�صع��ار املنخف�ص��ة للنف��ط، 
واآثار التوت��رات اجليو�صيا�صية والنزاعات يف 

بع�ص دولها.

 وب��داأت اأ�صعار النف��ط بالرتاجع منذ منت�صف 
العام 2014، وو�صل��ت مطلع هذه ال�صنة اإىل 
م��ا دون الثاث��ني دوالرا للرمي��ل، يف اأدنى 
م�صتوياته��ا منذ ع�رة اع��وام. اإال ان االأ�صعار 
�صجلت يف اال�صهر املا�صية بع�ص االنتعا�ص، 
وع��ادت لتتداول عن��د م�صتوي��ات تناهز 45 

دوالرا للرميل.
 وع��زا �صن��دوق النقد االرتف��اع ال�صطرابات 
غ��ر مق��ررة يف االإنتاج، م��ا اع��اد لاأ�صواق 
بع�صا من التوازن. ويتوقع ال�صندوق ارتفاع 
�صع��ر الرميل تدريجيا م��ن معدل 43 دوالرا 

هذه ال�صنة، اإىل 51 دوالرا يف 2017.
 وق��ال ال�صن��دوق يف تقري��ره احلدي��ث "اإن 
اإنت��اج النفط الذي ف��اق التوقعات يف العراق 
دف��ع مع��دل النم��و املتوق��ع لع��ام 2016"، 
م�صيف��ا اأن النم��و يف 2017 وم��ا بع��د ذلك 
م��ن املتوق��ع اأن تكبح��ه التحدي��ات االأمنية 

امل�صتم��رة وانخفا���ص اال�صتثم��ار يف قطاع 
النفط مما يحد من الزيادة يف اإنتاج اخلام.

 ورف��ع �صن��دوق النق��د توقعاته لنم��و الناجت 
املحلي االإجمايل احلقيقي للعراق يف 2016 
اإىل 10.3 يف املئ��ة وذل��ك مقارنة بتوقعات 
املا�ص��ي.  ابري��ل  يف  املئ��ة  يف   7.2 لنم��و 
وعل��ى النقي���ص خف���ص ال�صن��دوق توقعاته 
للنم��و يف 2017 اإىل ن�ص��ف يف املئ��ة وذلك 
من توقعات��ه ال�صابقة لنمو 3.3 يف املئة يف 
ابريل و�صجل العراق انكما�صا بن�صبة 2.4 يف 
املئة يف الن��اجت املحلي االإجم��ايل احلقيقي 

يف 2015.
 وقال �صندوق النقد يف تقريره غالبية الدول 
توا�ص��ل الت�صدد يف �صيا�صاتها املالية يف ظل 
عائ��دات نفطي��ة مرتاجع��ة هيكلي��ا، و�صيولة 
القطاع املايل توا�صل الرتاجع. كما ان العديد 

من الدول يف املنطقة متاأثر باالأزمات.

 ك�شفت وزارة التخطيط 
والتعاون واالمنائي، 
اأم�س االربعاء عن اأن 

اال�شرتاتيجية التي 
و�شعتها للتخفيف من 

الفقر لل�شنوات -2017 
�شت�شتهدف   2021

قطاعات خمتلفة 
والنازحني اأي�شًا، موؤكدة 

ان ن�شبة %36 ممن 
يعانون من الفقر هم من 

النازحني.

بغداد - خاص

بغداد - علي كريم أذهيب

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

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


