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الجبايش.. مدينة تسبح على صفحات مياه االهوار

اجلباي�ش هي مدينة عراقية 
ومركز ق�ضاء تقع يف جنوب 

العراق يف حمافظة ذي 
قار تتبعها عدة نواحي 

هي احلمار الذي ي�ضميه 
اجلغرافيون اهوار جنوب 

الفرات با�ضمها )ي�ضميه 
ال�ضكان املحليون هور 

ال�ضناف( وناحية الفهود تقع 
املدينة بالقرب من منطقة 

الأهوار الغربية.

الت�سمية
واجلباي���ش جم��ع كلم��ة جبي�سة التي ه��ي جزيرة 
مت  اله��ور  م��اء  �سفح��ة  عل��ى  ت�سب��ح  �سناعي��ة 
التح�سري له��ا بعناية وكونت م��ن طبقات الطمي 
والق�سب والربدي التي تتم تكدي�سها فوق بع�سها 
حت��ى ت�سب��ح مثله��ا كمث��ل جزيرة عائم��ة ميكن 
اأن تبن��ى عليه��ا دي��ار الق�س��ب اأو ال�رصايف. وقد 
وردت ه��ذه الطريقة يف العي�ش من خالل مدونات 
ال�سومري��ن قبل �سبعة االالف ع��ام ومن الطريف 
اأن لل�سومري��ن اأ�سط��ورة بن�س��اأة االأر���ش كان��وا 
يظنون باأن الياب�سة ن�ساأة مثلما ي�سنعون هم تلك 
اجلبي�سة. وع��ادة ما تتكون التجمع��ات ال�سكانية 
هنا من جمموع من تلك اجلزر حيث تتكون القرى 
الت��ي ت�سمى �سلف وجمموعها �س��الف. وما جتمع 
قري��ة اجلباي���ش هنا اإال �سلف كب��ري تقطنه ع�سائر 

عدة اأهمها اخلزاعل وبنو اأ�سد.
البيئ��ة  تل��ك  يف  اخل�سو�سي��ات  اأك��ر  وم��ن 
الرومان�سي��ة ان بيوته��ا تبن��ى بالق�سب والربدي 
وتدعى �رصيفة وهي منحدرة من كلمة )�رصياثا( 
االأرامي��ة التي تعني الكوخ الت��ي اأنحدر منها ا�سم 
مدين��ة الب���رصة. وق��د ورد ذكر بي��ت الق�سب هذا 
يف ملحم��ة كلكام�ش تعريبه ه��و )بيت من ق�سب 
ال��ربدي. . بيت من ق�سب ال��ربدي. . جدار. . جدار. 
يامل��ك �سورب��اك. . يا اأب��ن )اأوبارو- توت��و( اأهدم 
بيتك و�سيد زورق��ًا(. وكما نالحظ يف تلك العبارة 
فاأن ح��زم الق�سب ميك��ن اأن تك��ون زورق خفيف 
للتنق��ل بن تلك اجلباي�ش تط��ور مع الزمن اإىل ما 
جن��ده اليوم مبا ي�سمى البل��م وامل�سحوف وغريها 
م��ن طبقات و�سائط التنقل املائي الذي هو و�سيلة 

املوا�سالت الوحيدة يف تلك االأجمة اخل�رصاء.
ميك��ن اأن يك��ون للكلم��ة م�س��در اأرامن مب��ا ميز 
ثقاف��ة املنطق��ة وت�سمياتها، لكن يذه��ب البع�ش 
اإىل ان كلمة جبي�سة هي حمرفة من كلمة )كبي�سة( 
العربية ب�سبب فعل كب���ش طبقات الطن والق�سب 
وال��ربدي ال��ذي يكتن��ف �سنعه��ا. ويطل��ق عل��ى 
اجلبي�سة كذلك اأ�س��م )الدبون( واأما ا�سمها االآرامي 
فهو)طهيث��ا( ومعناه��ا القرية التائه��ة لوجودها 
و�سط تلك االأهوار. وقد ورد يف تاريخ الطربي عند 
و�سف��ه الإح��داث ثورة ال��زجن التي ب��داأت هنا عام 

اأي منطقة اجلباي�ش. 680 م ورد ا�سم )طهيثا( 
وكانت تلك االأطراف معمورة يف ايام بني العبا�ش، 
زاهي��ة بح�سارتها، م�سه��ورة بحا�سالتها،. حتى 
كت��ب عنه��ا عاملن��ا اجللي��ل عل��ي ال��وردي ب��اأن 
اأه��ل الهور هوؤالء ه��م اأكر �سكان الع��راق تاأ�سال 
وامت��دادا ل�س��كان العراق خالل احلق��ب التاريخية 
ال�سابق��ة للفتح االإ�سالمي. وقد عانت تلك املناطق 
التاريخي��ة  احلق��ب  الت��ام خ��الل  االإهم��ال  م��ن 
املتاأخرة وال�سيما خ��الل احلقب الرتكية الأ�سباب 
طائفي��ة معروف��ة. وكانت مالذا ل��كل من عار�ش 
ال�سلط��ات املتعاقب��ة التي حكمت الع��راق وميكن 
ان يك��ون هذا مربر االهتمام بهذا املركز الو�سطي 
ال��ذي اهتم��ت ب��ه الدول��ة العراقية بع��د تاأ�سي�سها 
ع��ام 1921 وجعلتها مركز ناحي��ة وابتنت فيها 
دار للحكوم��ة، وكذلك مدار�ش، ومنازل للموظفن 
التي عينته��م هناك، واأهتم بجل��ب ا�سباب العي�ش 
�س��كان  ويعتم��د  املوظف��ن.  له��وؤالء  املتح���رص 
اجلباي�ش يف اجلزء االأكرب من موارد حياتهم على 
ال�سي��د املائ��ي وجم��ع الق�سب وحياك��ة احل�رص 
الت��ي ت�سم��ى )الب��واري( وت�سديره���ا اإىل �سائ��ر 

االأنحاء حتى اخلليج واإيران.
موارده��ا  تطوي��ر  اىل  النامي��ة  البل��دان  ت�سع��ى   
االقت�سادي��ة عرب �ستى الط��رق وال�سيما اذا كانت 
فق��رية مبوارده��ا الطبيعي��ة ذات القب��ول االك��ر 
عاملي��ا مثل النف��ط واملعادن النفي�س��ة ، لكن ذلك 
ال يعني اهمال اجلوانب االخرى من املوارد فرتى 
بع�ش دول اخلليج على �سبيل املثال حتر�ش على 
ا�ستغ��الل اجلانب ال�سياحي لتطوير وزيادة منوها 
ومواردها بالرغم من انها دول غنية بالنفط. ويف 
العراق ما ت��زال الكثري من الروات الدفينة تنتظر 
االدارة اال�سرتاتيجي��ة ال�ستغاللها بال�سكل االمثل 

اذ م��ا ت��زال ال�سناع��ة �سب��ه مدم��رة وكذلك حال 
القطاع الزراع��ي ولي�ش القطاع ال�سياحي باأف�سل 

حال من هذا وذاك.
ن�ستعر�ش واقع حال �سكان ق�ساء اجلباي�ش الذي 
كان قب��ل ع�رصات ال�سنن م��زارا لل�سواح االجانب 
احلي��اة  توثي��ق  عل��ى  يحر�س��ون  كان��وا  الذي��ن 
الطبيعي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا اه��ايل الق�س��اء من 
اه��وار ومناخ معتدل ا�سه��م يف خلق بيئة مالئمة 
لرتبية احليوانات وال�سيم��ا اجلوامي�ش ف�سال عن 
ان��واع اال�سماك التي ارتفعت ا�سعارها يف ال�سنن 
االخ��رية بعدم��ا كان يع��رف عن اه��ايل اجلنوب 
ان فقريه��م ي��اأكل ال�سم��ك ملا توفره ل��ه الطبيعة. 
وبالرغ��م من قي��ام النظام ال�ساب��ق بتجفيف تلك 
االه��وار اال ان الطبيع��ة واالرادة الرباني��ة اعادة 
احلي��اة اىل تلك االهوار بعد ن�سهد ال�ستاء املا�سي 
زيادة يف كميات املط��ر. واليوم واأنت تتجول يف 
اهوار اجلباي�ش تل��ك الواحة اجلميلة ذات الطبيعة 
اخلالب��ة والبقع��ة املن�سية يف اجلن��وب تلم�ش كم 
هو جميل ذل��ك الهور الذي يرتاق�ش فرحا بزيارة 
ع�ساق��ه بعد فراق طويل حتى اأنك ت�سعر به يغمرك 
ويجود علي��ك بكرمه لي�سريك اىل ع��ودة قد تكون 
قريبة. وي�سكو لك امله عله يجد �سالته يف زواره.

ان التج��ول ب��ن �س��كان املنطق��ة الت��ي يفرت�ش 
ان تك��ون حممي��ة طبيعي��ة لتتع��رف عل��ى حج��م 
اخلدم��ات املقدم��ة م��ن القائم��ن عل��ى ق�س��اء 
اجلباي���ش التاب��ع اىل مدين��ة النا�رصي��ة مرك��ز 
حمافظة ذي قار ومن خالل لقاء مواطنيها الذين 
اأك��دوا عدم وجود عناية كافي��ة باملنطقة واهلها 
الذين اغلبهم تركوها متوجهن اىل املدينة بحثا 
ع��ن لقمة العي�ش بع��د ان جفت االهوار التي كانوا 
يعتا�س��ون عل��ى ما جتود ب��ه من ا�سم��اك وطيور 
ف�س��ال عن تغذية االع��داد الكبرية م��ن اجلامو�ش 
ال��ذي هو م�س��در رئي�سي للمال والغ��ذاء لهم. لكن 
الطبيع��ة كان��ت اك��رم م��ن االن�س��ان فق��د جادت 
عليه��ا باالأمطار واملياه التي ع��ادت الروح فيها 
لك��ن قادة املنطق��ة ابوا ان ي�سهم��وا معها وتركوا 
�س��كان املنطق��ة ي�س��درون انتاجه��ا م��ن حلي��ب 
اجلامو���ش اىل املحافظة خوفا م��ن تلفه الفتقار 
الق�س��اء ملعمل انت��اج احللي��ب وم�ستقاته والذي 

طال��ب �سكان اجلباي�ش باإن�سائه لكن جوبه طلبهم 
بالالمب��االت رغم ان كلف��ة ان�سائه قليلة مما ادى 
اىل حرم��ان االأهايل م��ن م�سدر م��ايل مهم ومن 
منتج��ات احلليب من القيمر وج��ن الظفائر الذي 
ت�سته��ر ب��ه املنطق��ة والذي يق��دم ل��زوار الق�ساء 
كاأف�س��ل هدي��ة بع��د ال�سم��ك والطي��ور الربيعي��ة. 
هن��اك �رصحا قد ان�ساأ ع��ام 2012 لل�سهيد بكلفة 
23ملي��ار دين��ار  وه��و يف كل احوال��ه ال يكلف 
ن�س��ف هذا املبل��غ بح�سب ق��ول املخت�سن يقول 
�س��كان االأه��وار ان التخ�سي�س��ات كب��رية وميكن 
ان ترقى باملنطقة نح��و االأف�سل لو مت ا�ستغاللها 
بال�س��كل االأمثل لكن ما يحدث ان الف�ساد الذي بداأ 
يف بغ��داد بتحجج قادته��ا بالو�سع االأمني  الذي 
يعي��ق اال�ستثمار قد و�سل اىل تلك البقعة البعيدة. 
رغ��م انها تقع اق�س��ى اجلنوب وتتمت��ع با�ستقرار 
اأمن��ى 100 باملئ��ة يجع��ل منه��ا حم��ط انظ��ار 
وقبل��ة لل��زوار واملهتم��ن خ�سو�س��ا وان حقب��ة 
ال�سبعيني��ات ت�س��ري اىل انها كانت مرتع��ا ومزارا 
للغربي��ن م��ن امري��كا واوروب��ا وا�سرتاليا ف�سال 
عن الرحالت اجلامعية والتي لها مورد اقت�سادي 

ل�سكان االأهوار يف تلك املدة من القرن املا�سي.
تطوي��ره  باالإم��كان  كورني���ش  في��ه  الق�س��اء 
بت�سيي��د املطاع��م واملقاه��ي ومراف��ئ لل�سختورة 
وامل�سح��وف واملاط��ور الذي��ن ي�سكل��ون الو�سيلة 
املهمة للتنقل يف االأهوار والتمتع ب�سيد االأ�سماك 
والطي��ور وا�ستن�س��اق الهواء النق��ي والتخل�ش من 

�سو�ساء املدينة واخللود اىل الطبيعة الهادئة.
اأح��د �سب��اب ق�س��اء اجلباي���ش م��ن العاطلن عن 
العم��ل قال تقدم��ت بطل��ب اىل قائمق��ام الق�ساء 
بت�سييد مطعم ومقهى للعوائل على ذلك الكورني�ش 
وت�سغي��ل جمموعة م��ن �سباب املنطق��ة العاطلن 
ع��ن العم��ل يف امل���رصوع لكن��ه رف���ش بحجة ان 
املكان �سيك��ون مقرا للذين يتعاط��ون املخدرات. 
وه��ذا مو�س��وع اخ��ر كان االأج��دى بالقائمق��ام 
ان يعال��ج احلال��ة وان ال يح��رم االأ�رص م��ن مركز 

ترفيهي املنطقة بحاجة له.
رغ��م ذل��ك تبقى اه��وار اجلنوب تتح��دى الظروف 
امل�سطنعة التي حتاول النيل منها و�سكانها الذي 
�سلب��ت حقوقهم الت��ي اقرتها القوان��ن ال�سماوية 

والو�سعي��ة لك��ن الطبيع��ة حت��دت ذل��ك وار�سل��ت 
له��م مطرا انع�ست ب��ه الهور وج��ادت على �سكانه 
وحيواناته��م وع�ساق��ه بكرمه��ا ال��ذي ال ينقط��ع  
وه��و يلفظ انفا�سه االأخرية مت�سبثا باالأمل بعد ان 
رحل اغل��ب �سكانه اىل املدين��ة لريكنوا اىل حياة 
لي�ست لهم بعد ان خلعوا عباءة الدفء والطماأنينة 
وتع��روا امام املالأ دون ان يج��دوا منقذا ينت�سلهم 
م��ن غربتهم ويق��دم لهم ي��د العون ويو�س��ح  ذلك 
اله��ور لبا�سا “اخ�رصا “ليزهو من جديد بعد حداد 

على ما يبدو انه �سيطول.
 ا�ساءة عن �سناعات االهوار

 ويق��ول الباح��ث قا�س��م مو�س��ى الفرطو�س��ي يف 
ا�س��اءة ع��ن �سناعات االه��وار الت��ي كان يعرف 
به��ا �سابقا ان منها توارث ع��رب االهوار �سناعة 
االواين الفخاري��ة من االقوام التي �سكنت البطائح 
والبابلي��ن  كال�سومري��ن  ال�سن��ن  اآالف  قب��ل 
وال�سا�ساني��ن والعبا�سي��ن وعرب دول��ة مي�سان 
وغريه��م، وكث��ريا م��ا كان يعر ع��رب الهور على 
بقاي��ا اوان وج��رار مزججة ومزخرف��ة يف التالل 

االثرية.
 اأن �سناع��ة الفخار تزدهر يف ف�سل ال�سيف ومن 
اخت�سا���ش الن�ساء وق��د تالقي امل��راأة االهوارية 
�سعوب��ة باحل�س��ول عل��ى ال��رتاب م��ن املناط��ق 
الياب�س��ة او الط��ن )احلري( من م��زارع ال�سلب يف 
موا�س��م الفي�س��ان وكمي��ات الغرين ال��ذي يجلبه 
نه��را دجلة والفرات يف ف�سل الربيع والتي ت�سمى 
)تطي��اب( فبع��د خل��ط الط��ن م��ع النفا���ش الذي 
حت�س��ل عليه املراأة م��ن اطراف ال��ربدي يف �سهر 
ني�س��ان م��ن كل ع��ام وعندم��ا يحدد ن��وع االناء 
وحجم��ه يبداأ العمل اليومي به والذي ي�سمى قيان 
وق��د ي�ستغرق هذا العم��ل ا�سابيع عديدة ومن اكرب 
ه��ذه االواين الطيني��ة )ال�سد( وه��و بحجم الربميل 
الكب��ري ال��ذي يتمي��ز بفوهت��ه العري�س��ة وغطائه 
الطيني الثقي��ل وي�ستخدم خلزن حب��وب ال�سلب او 
احلنط��ة او ال�سعري واال�سغ��ر منه وت�سمى )�سدانة( 
وه��ي خمروطي��ة ال�س��كل وغطاوؤه��ا �سغري ومتالأ 
بالطح��ن وبعده��ا )ال��واوة( وه��ي بارتفاع مرت 
وخمروط��ي ال�س��كل وفوهته��ا م��ن اجلانب حتفظ 
في��ه كمية من املل��ح اما )املجفاي��ة( وهي غطاء 

كب��ري وثقي��ل يو�س��ع ف��وق اواين احللي��ب واللن 
للحفاظ عليها م��ن ال�رصا�سري واالفاعي والقطط 
وهن��اك �سح��ون طيني��ة دائرية كب��رية تثبت يف 
و�سطه��ا الرح��ى اثن��اء الطح��ن وت�سم��ى )مي��دة( 
وهو قر�ش دائري غلي��ظ احلافة ي�سنع عليه خبز 
التكم��ن والذي يقدم لل�سيف مع ال�سمك امل�سكوف 
و)املنا�س��ب( وت�ستخ��دم حوام��ل لرف��ع القدر يف 
اثن��اء الطه��ي وت�سب��ه الطابوق��ة، واواين طيني��ة 
اخرى ال يخلو منها كل بيت اهواري ومنها التنور 
الطيني والت��ي تو�سع جميعها على جوانب البيت 
واحلف��اظ عليه��ا م��ن امل��اء حت��ى ال تتح��ول اىل 
ط��ن مرة ثاني��ة وامل��راأة االهواري��ة تفتخر بعدد 
هذه االواين يف بيته��ا وتعد �ساطرة او يقال عنها 

نادرة.
 �سناعة ال�سالل واالطباق

وج��اء يف الكت��اب ذكر الك��والن، وع��رب االهوار 
يطلقون علي��ه ا�سم )كوالن: نبات طبيعي مو�سمي 
اخ���رص ي�سب��ه ال�سل��ك وتظه��ر يف اعل��ى اطراف��ه 
وريق��ات �سغ��رية، ينب��ت يف االه��وار ذات املياه 
القليل��ة وعل��ى حافاته��ا او ق��رب م��زارع ال�سلب 
يف مو�س��م الفي�س��ان او يحي��ط بالق��رى العائمة، 
وارتفاع��ه ال يتج��اوز املرتين والقلي��ل منه ينبت 
يف املم��رات املائية العميقة حيث يكون بارتفاع 
اعل��ى وغلي��ظ نوعا م��ا، وال يختلط م��ع النباتات 
وا�سع��ة  غابات��ه  ت�سب��ح  الربي��ع  ويف  االخ��رى، 
وكثيف��ة، مما يجعل بع�ش الطيور تن�سج اع�سا�سها 
على �سيقانه مثل طيور الفرفر )برهان( والكوالن 
خ��ري علف للجامو�ش ولع��دم توفر خو�ش النخيل 
يف االه��وار ت�سنع من ق�رصته م��ع عيدان احللفاء 
نبات احللف��اء ال�سالل واالطب��اق وهي من ادوات 
واثاث البيت االهواري املهمة، و�سناعته هذه من 
اخت�سا���ش الن�ساء دون الرج��ال وبطريقة ت�سمى 
)خ��رز( اأي الغ��رز بو�ساط��ة اب��رة غليظ��ة وطويلة 
نوعا ما ت�سمى )خميط(، وبعد جمع كميات كبرية 
م��ن ق�رصت��ه و�سبغه��ا باأل��وان عدة حت��ى ت�سبح 
ذات نقو���ش ملون��ة وجميلة، اما كيفي��ة العمل به 
فتوؤخ��ذ كمي��ة قليلة م��ن العي��دان ال�سلبة وجتعل 
عل��ى �س��كل حزم��ة دائري��ة بقط��ر اجن ون�سف ثم 

الك��والن  ق���رصة  تل��ف 

عليه��ا وبطريقة الغرز وتكمل��ة العمل هذا بطريقة 
ال�س��ري م��ن اليم��ن اىل الي�سار مع مراع��اة النق�ش 
واحلج��م لل�س��الل او االطب��اق واكرب ه��ذه ال�سالل 
ي�سمى )�سبت( وهو بحجم الربميل الكبري وغطائه 
خمروطي ال�سكل وت�ستغرق �سناعته اكر من �سهر 
والفائ��دة من��ه هو حلف��ظ املالب���ش واالقم�سة من 
ال�رصا�س��ري والقوار���ش بع��د ان يرك��ن يف احدى 
جهات البي��ت ال�سغري من هذه ال�س��الل وت�ستعمل 

بجمع اخلبز وحفظه.
 وخال�س��ة املو�س��وع ان البلد يزخ��ر بالعديد من 
امل��وارد الطبيعي��ة الت��ي ت�س��كل بحد ذاته��ا قيمة 
اقت�سادي��ة وال يعن��ي ذل��ك التقلي��ل م��ن جه��ود 
القائم��ن عل��ى الق�س��اء من جه��ة املدين��ة التي 
املئ��ات  هن��اك  لك��ن  للتطوي��ر  مازال��ت حتت��اج 
وتربي��ة  املهاج��رة  الطي��ور  ع��ودة  ينتظ��رون 
اجلوامي���ش اك��ر مم��ا كان��ت علي��ه يف ال�ساب��ق 
وترتي��ب رح��الت �سياحي��ة منظم��ة لل�سي��اح من 
الداخ��ل واخلارج اذ يج��ب ان تلتفت ادارة الق�ساء 
واملحافظة ووزارة ال�سياحة اىل مثل هذه املرافق 
احليوي��ة الت��ي تتمت��ع باالأم��ن واال�ستق��رار وتعد 
م��الذا للباحث��ن ع��ن اي��ام بعي��دة ع��ن االج��واء 
امل�سحونة واالو�ساع ال�سيا�سية يف املدن الكربى.
يف خط��وة اعتربها م�سوؤولون حمليون موؤ�رصاً اىل 
تنام��ي االهتم��ام العامل��ي باالآث��ار العراقية بعد 
انقطاع دام 6 �سنوات، زارت جمموعة من ال�سياح 
التايواني��ن مدين��ة اأور االأثرية ومنطقة اجلباي�ش 
)االأه��وار( يف حمافظة ذي قار )400 كلم جنوب 

بغداد(.
وتك��ون الف��وج ال�سياح��ي ال��ذي نظم��ت جولت��ه 
وزارة ال�سياح��ة العراقية من 9 �سياح من تايوان، 
معظمه��م م��ن رج��ال االأعم��ال الذين م��ن املقرر 
اأن يقوم��وا بجول��ة يف الع��راق ت�سم��ل م��دن بابل 

والنجف وكربالء وال�سماوة. 
وزار الفوج مدينة اأور االأثرية التي متتاز بزقورتها 
التاريخية باالإ�سافة اىل عدد من املواقع االأخرى، 
قبل ان يتوجه اىل مناطق االأهوار مبرافقة قوة من 
مديرية حماي��ة ال�سخ�سيات يف حمافظة ذي قار 
للق��اء ال�سكان والتقاط ال�س��ور التذكارية والقيام 

بجولة نهرية يف الزارق بح�سب جدول الزيارة.
وكانت منطقة )اجلباي�ش( تعر�ست ب�سبب اجلفاف 
اىل خ��روج اآالف االأفاع��ي م��ن جحوره��ا داخ��ل 
اله��ور )م�سط��ح مائ��ي( ومهاجمة االأه��ايل الذين 
غ��ادر بع�سه��م املنطقة ال�سه��ر املا�س��ي. ورافق 
الوفد ال�سياحي التايواين جمموعة من االإعالمين 

وفريق متخ�س�ش من الهياأة العامة لل�سياحة. 
وع��رب بيرت ب��اأن رئي���ش املجموعة ومدي��ر �رصكة 
�سياح��ة عاملية ع��ن ���رصوره بالزيارة وق��ال اإن 
»هن��اك مبالغ��ة يف ت�سوي��ر الو�س��ع االأمن��ي يف 
العراق وو�سفه بال�سيء، الو�سع جيد وي�سجع على 
ال�سياح��ة ولكن يحت��اج الوقت لالإع��داد والتهيئة 

لو�سول اأعداد اأكرب من ال�سائحن«. 
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر �سياح��ة ذي ق��ار �سامي 
ع��ن  االآن  عاج��زة  ال�سياح��ة  »وزارة  اإن  غ��زاي 
ا�ستقب��ال وف��ود �سياحي��ة كب��رية«، وزاد: »عندما 
تك��ون الوزارة جادة ت�ستطي��ع اأن تعمل الكثري يف 
جمال تطوير واإن�ساء م�ساريع �سياحية باالإ�سافة 
اىل فر�ش اال�ستثم��ار املفتوحة اأمام امل�ستثمرين 

العراقين واالأجانب«. 
ويعتق��د مفت���ش اآث��ار ذي ق��ار الذي راف��ق الفوج 
ال�سياح��ي عب��د االأم��ري احلم��داين اإن مدين��ة اأور 
االأثرية حتت��اج اإىل اأعمال �سيانة عاجلة للحفاظ 
عليه��ا الأن اآخر �سيانة ج��رت يف �ستينيات القرن 
املا�سي حتى تكون جاه��زة وم�ستعدة ال�ستقبال 

الوافدين« 
واأ�س��اف احلم��داين: »هن��اك جه��ات دولي��ة عدة 
والت��اآكل  اخل��راب  ملعاجل��ة  ا�ستعداده��ا  اأب��دت 
واالإهم��ال ال��ذي حل��ق مبدين��ة اأور ونعم��ل عل��ى 
خماطب��ة كل املحاف��ل واجله��ات الراعي��ة لالآثار 
لتقدمي امل�ساعدة والدعم املختلف الأحياء املدينة 
واإنقاذه��ا من االنهيار«. وكانت حمافظة ذي قار 
ا�ستقبلت فوج��ًا �سياحيًا تايواني��ًا مكونًا من 18 

�سائحًا فيما زار فوج �سياحي بريطاين املدينة.
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