
وادراج  العاملي  الرتاث  العراق �ضمن  الئحة  بعد دخول 
تك�ضف  ارق��ام  وت�ضجيل   , فيها  �ضياحي  موقع  من  اكرث 
عن اعداد ال�ضائحني االجانب واملحليني ملنطقة االهوار 
جميع  توفر  متكاملة  �ضياحية  مل��دن  تفتقر  م��ازال��ت  
اخلدمات الفندقية والراحة لل�ضائح ,  ومازالت احلكومات 
من  املالية  التخ�ضي�ضات  قلة  رحمة   حتت  املحلية  
 , تق�ضفية  مالية  بازمة  متر  والتي  املركزية  احلكومة 
امام  م�رصاعيه  على  اال�ضتثمار  اب��واب  تفتح  جعلتها 

ال�رصكات االجنبية واملحلية
اجيال  الدكتورة  قار  ذي  حمافظة  جمل�س  ع�ضو  وقالت 
االه��وار  دخ��ول  اإن    : اجل��ورن��ال  به  خ�ضت  ت�رصيح  يف 
ملف  اىل  ا�ضافة  يعد  العاملي  ال���رتاث  الئحة  �ضمن  
دخوال  االه��وار  منطقة  �ضجلت  فقد   , البالد  يف  ال�ضياحة 
وباالخ�س    , واملحليني  االجانب  ال�ضائحني  من  للكثري 
املقابل  يف  ك��اف��ة,  املحافظات  وم��ن  ن���وروز  عيد  يف 
نعاين  بو�ضف حمافظتنا متتلك طابعا �ضياحيا �ضحًا يف 
التخ�ضي�ضات  لقلة  والزوار  لل�ضائحني  املقدمة  اخلدمات 
املالية, م�ضرية اىل ان جمل�س املحافظة يف ذي قار ي�ضري 
املوالت  وبناء  الفندقية  اال�ضتثمارات  باجتاه  عر�س 
املحليني  امل�ضتثمرين  ام���ام 

واالجانب  لتكوين بيئة جاذبة لل�ضياحة يف املنطقة . 
اموال  اية  تخ�ض�س  مل  اليون�ضكو  منظمة  ان   : وا�ضافت 
ب�ضورة  ال�ضياحة   ومللف  التحتية  البنى   لبناء  ت�رصف 
مازالت  واجلباي�س  االه��وار  منطقة  اأن  حني  يف  عامة 
احلكومة  قبل  من  املالية  التخ�ضي�ضات  قلة  رحمة  حتت 
النظر  الفتة   , تق�ضف  وحالة  مالية  ب�ضائقة  متر  النها 
�ضحبها  اليون�ضكو  نية  ا�ضاعات حول  يثار من  ما  ان  اىل 
ملف االهور من الئحة الرتاث غري �ضحيح , ونحن اليوم 
اثرية اخرى �ضمن  اإدرج مواقع  يف املراحل االأخرية من 
الئحة الرتاث العاملي كملف مدينة بابل االثرية, و�ضنعلن  
�ضمن  االثرية  بابل  مدينة  دخ��ول  احل��ايل  العام  خالل 
الئحة الرتاث العاملي .  وتابعت ع�ضو جمل�س املحافظة 
: هناك مطالبات لالمانة العامة ملجل�س الوزراء بعر�س 
الفر�س اال�ضتثمارية لالماكن االثرية ليتم و�ضعها امام 
الر�ضينة,  وال�رصكات  واالجانب  املحليني  امل�ضتثمرين 
الطوارئ  خطة  وب�ضمن  ا�ضتثمارية  خطة  تر�ضيح  مت  وقد 
تلك  ال�ضتثمار  دينار  مليار   80 ب�  اموالها  تقدر  والتي 
امل�ضاحات ال�ضا�ضعة يف بناء ما يخدم ال�ضياحة وتكوين 

بيئة �ضياحية جاذبة لل�ضائحني.  
يف  ال��ع��زاوي  جميد  ال�ضياحي  اخل��ب��ري  ق��ال  جهته  م��ن 
االه��وار  دخ��ول  ان   : اجلورنال  به  خ�س  �ضحفي  حديث 
التوقف  يعني  ال  العاملي  ال��رتاث  الئحة  يف  واجلباي�س 
يف  ال�ضياحية  الهيئات  على  يتوجب  بل  النقطة  تلك  عند 
املناطق  فيها  توجد  التي  املحافظات  جمال�س 
باجتاه  التحرك  ال�ضياحية 

لل�ضائح  الفندقية  اخلدمة  تقدم  �ضياحية  مناطق   بناء 
متكامال  مكانا  ت�ضبح  حتى  الرتفيهية  واالم��اك��ن 
جمال�س  على   : العزاوي  وا�ضاف  واال�ضتجمام.   للمتعة 
احلكومة  م��ع  ا�ضرتاتيجية  بخطة  ال��ب��دء  املحافظات 
اال�ضتثمارات  لطرح  متكاملة  خطط  و�ضع  يف  املركزية 
لبناء  االجنبية  ال�رصكات  امام  ال�ضياحية  املناطق  يف 
ال�ضائح  التحتية وكل ما يلزم  الفنادق واملطاعم والبنى 
لبناء  املحليني  وامل�ضتثمرين  االجنبية  ال�رصكات  امام 
املدن ال�ضياحية املتكاملة وبطريقة الدفع باالآجل لكون 
وتابع    . تق�ضفية  وازمة  احلكومة يف و�ضع مايل �ضعب 
الهيئات  قبل   م��ن  حقيقي  حت��رك  هناك  يكن  مل  اأن   :
امام  اال�ضتثمارات  ابواب  وفتح  احلكومية  اال�ضتثمارية 
ال�ضياحية  املناطق  واعمار  البناء  مراحل  لبدء  ال�رصكات 
تن�س  والتي  اليون�ضكو  ل�رصوط  خمالفة  هناك  ف�ضتكون 
ومنع  احليوانات  على  واملحافظة  املنطقة  اإحياء  على 
ال�ضيد اجلائر لعدم �ضحب ملف العراق من الئحة الرتاث 
العاملي .  ي�ضار اىل االدارة املحلية يف ق�ضاء اجلباي�س, 
اعلنت ان الق�ضاء �ضهد دخول ما يقارب ال�6 االف �ضائح 
بديع  الق�ضاء,  قائممقام  ن��وروز.   وذكر  اعياد  مبنا�ضبة 
حتدثت  التي  االرق��ام  ان   : �ضحفي  ت�رصيح  يف  اخليون 
15 الف �ضائح اىل الق�ضاء هي لي�ضت ارقاما  عن دخول 
ر�ضمية وامنا هي تابعة الحدى املنظمات املحلية , الفتا 
النظر اىل ان االح�ضائيات والتوقعات احلكومية ت�ضري اىل 
اعياد  للق�ضاء مبنا�ضبة  �ضائح  االف   6 اىل   5 دخول من 
نوروز , وت�ضاءل اخليون اىل متى يبقى الو�ضع هكذا, نعد 
ارقام �ضائحني ونلتقط ال�ضور لهم, ونحن ال منلك قوانني 
دخولهم  عملية  تنظم  وانظمة  وق���رارات 
وخ�����روج�����ه�����م م��ن 

املحافظة واليها , وا�ضار اىل ان  ال�ضائحني االن يفتقدون 
اىل اب�ضط اخلدمات داخل االهوار, والتي منها عدم وجود 
من  وغريها  بالراحة  لل�ضعور  لهم  منظمة  جلو�س  اماكن 
االمور االخرى , داعيا اىل  اال�رصاع باقرار القوانني التي 

تهم ال�ضوؤون ال�ضياحية يف املحافظة 
ذي  حمافظة  يف  اجلباي�س  ق�ضاء  قائممقامية  واأعربت 
االهوار  خروج  جتاه  خماوفها  عن  �ضابق  وقت  يف  قار 
من الئحة الرتاث العاملي, وقال قائممقام الق�ضاء بديع 
اليون�ضكو  منظمة  و�ضعتها  التي  ال�رصوط  ان  اخليون 
عام  بعد  العاملي  الرتاث  اىل  االهوار  الن�ضمام  العاملية 
كامل من املوافقة عليها مل يتحقق ايا منها , مو�ضحا ان 
االهوار يف املحافظة مل حت�ضل على االهتمام الكايف من 
قبل احلكومتني املحلية واالحتاد وابدت االدارة املحلية 
يف ق�ضاء اجلباي�س جنوب النا�رصية تخوفها من �ضحب 
وزارة  حمملة   , العاملي  الرتاث  الئحة  من  االه��وار  ملف 
املوارد املائية م�ضوؤولية �ضحب امللف ب�ضبب عدم وجود 
, وقال ع�ضو املجل�س  م�ضاريع وخطط حقيقية الجناحه 
االهوار مهدد  ان ملف  اال�ضدي  الق�ضاء عودة  البلدي يف 
وجود  عدم  نتيجة  العاملي  ال��رتاث  الئحة  من  بال�ضحب 
املائية  املوارد  وزارة  قبل  من  حقيقية  وم�ضاريع  خطط 

امل�ضوؤولة عن تطوير االهوار
عدم  م�ضوؤولية  املائية  امل��وارد  وزارة  اال�ضدي  وحمل 
الئحة  من  امللف  ب��اخ��راج  تت�ضبب  قد  م�ضاريع  وج��ود 
العاملي, داعيا احلكومة املحلية يف ذي قار اىل  الرتاث 
 , االه��وار  بواقع  للنهو�س  عمل  برامج  و�ضع  ���رصورة 
الفتا االنتباه اىل ان االهوار بحاجة اىل بناء قرى ريفية 
�ضياحية حتاكي واقع االهوار ومن�ضاآت عمرانية وفنادق 
وتفعيل ال�ضياحة النهرية  , كما دعا اال�ضدي وزارة املوارد 
املائية اىل زيادة االطالقات املائية واالهتمام بالطيور 

املهاجرة واحلد من �ضيدها.
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العبادي يبحث التعاون 
مع جنرال إلكتريك وبوينغ

التجارة تجهز المناطق المحررة في 
الساحل األيمن بالمواد الغذائية

ق��ال رئي���س جلنة النفط والغ��از يف جمل�س حمافظة الب���رصة علي �ضداد 
الفار���س, ان وزارة النف��ط حري�ض��ة عل��ى اإع��ادة ت�ضكي��ل �رصك��ة النفط 
الوطنية ملا لها من اأهمية كبرية يف تطوير ال�ضناعات النفطية واالرتقاء 
مب�ضتويات االإنتاج يف العراق خ�ضو�ضا بعد ت�ضديق جمل�س الوزراء على 

م�ضودة قانون ال�رصكة واإر�ضاله اىل جمل�س النواب ملناق�ضته واإقراره.
واو�ضح الفار�س يف ت�رصيح �ضحفي, ان "تاأ�ضي�س �رصكة وطنية للنفط او 
امل�ضايف �ضي�ضهم باإدارة ث��روات البلد وتوزيع املهام والواجبات الفنية 
واالإداري��ة ب�ضكل �ضحيح ,اإ�ضافة اإىل وجود �رصورة ملحة لتاأ�ضي�س هذه 
ال�رصك��ة يف الوق��ت احلا�رص ملواكب��ة التطور الذي و�ضل��ت اليه �ضناعة 
النفط والغاز يف البلد ف�ضال عن االزدياد املت�ضاعد يف عمليات االإنتاج 

النفطي".

ارتفع��ت ا�ضع��ار الذه��ب االجنب��ي والعراق��ي, يف اال�ض��واق املحلي��ة, اأم�س 
االربعاء و�ضجل �ضعر املثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي والرتكي 
واالأوروب��ي 217 األ��ف دين��ار وبارتف��اع بل��غ 4 اآالف دينار ع��ن اليومني 
املا�ضيني. يف حني �ضجل �ضعر املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
3 اآالف دينار عن اليومني املا�ضيني. اآالف دينار, بانخفا�س بلغ   205

)ويبلغ املثقال الواحد خم�ضة غرامات(.

 بح��ث رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي يف مقر اقامت��ه يف وا�ضنطن مع 
وفدي��ن من �رصكتي جرنال اإلكرتيك وبوينغ, كال على حدة تطوير قطاع 

الكهرباء واخلطوط اجلوية العراقية.
وج��رى خالل اللقاء بح�ضب بيان ملكتب رئي���س الوزراء بحث �ضري عمل 
امل�ضاري��ع الت��ي تقوم بها �رصكة ج��رنال الكرتيك يف الع��راق يف جمال 
الكهرب��اء لتولي��د ونق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة م��ن اأج��ل رف��د املنظومة 

الوطنية بالطاقة ما ينعك�س ايجابا على تزويد املواطنني بالكهرباء.
كم��ا بحث مع وفد �رصكة بوينغ جه��ود تطوير اخلطوط اجلوية العراقية 

واالرتقاء بواقع عملها.

اأعلن��ت وزارة التج��ارة, ا�ضتمرارها بتجهيز مناط��ق ال�ضاحل االمين مبواد 
ال�ضكر والزيت والرز والطحني.

وق��ال املدير العام لل�رصكة العامة لتجارة املواد الغذائية املهند�س قا�ضم 
حم��ود يف بي��ان للوزارة ان��ه مت جتهيز خميم النازح��ني يف حمام العليل 
بجمي��ع مفردات البطاق��ة التموينية لال���رص النازحة م��ن ال�ضاحل االمين 
ا�ضاف��ة اىل التن�ضيق م��ع القوات االمنية لدخول امل��واد اىل املناطق التي 
يتم حتريرها فورا وذلك لوجود خزين كاف من املواد يغطي احتياجها. 

ولف��ت النظ��ر اىل ان مناطق ال�ضاح��ل االي�رص يجري جتهيزه��ا بان�ضيابية 
عالي��ة والكرث م��ن مرة.  و�ضدد حمود على �رصورة بذل اق�ضى اجلهود من 
اجل توفري املادة الغذائية لتلك العائالت بعد املعاناة التي مرت بهم على 

يد الع�ضابات االرهابية الداع�ضية".

بحث وزير التخطيط وزير التجارة وكالة �ضلمان اجلميلي 
م��ع وزي��ر التج��ارة وال�ضناع��ة يف اململك��ة االردني��ة 
الها�ضمي��ة يعرب الق�ضاة , تطوير منفذ طريبيل احلدودي 
وع��ددا م��ن الق�ضاي��ا ذات االهتم��ام امل�ض��رتك و�ضب��ل 
تطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة يف املج��االت االقت�ضادي��ة 

 واال�ضتثمارية والتجارية وتعزيزها بني البلدين.
وذك��ر بي��ان ل��وزارة التخطي��ط , ان الطرف��ني اكدا خالل 
اللق��اء " ���رصورة زي��ادة حج��م التب��ادل التج��اري بني 
الع��راق واالردن م��ن خ��الل العم��ل على تاأهي��ل املنافذ 
احلدودية ومنه��ا منفذ طرييل احل��دودي وتاأمني دخول 
ال�ضاحن��ات املحملة بال�ضل��ع والب�ضائع الت��ي يحتاجها 

ال�ض��وق العراق��ي ". و�ض��ددا عل��ى ان " تاأهي��ل وتطوي��ر 
وفت��ح املنفذ احل��دودي �ضينعك���س ايجابا عل��ى الو�ضع 
االقت�ض��ادي يف العراق عموما ومناطق حمافظة االنبار 
على وج��ه اخل�ضو�س من خالل ت�ضغي��ل االيدي العاملة 

وحتريك عجلة االقت�ضاد ".
واو�ض��ح البي��ان ان الوزيري��ن ناق�ض��ا امكاني��ة اقام��ة 
مناط��ق و�ضاحات للتبادل التجاري بني البلدين لت�ضهيل 

عملية نقل الب�ضائع و�رصعة و�ضولها.
من جهته اكد اجلميلي " �ضعي العراق لفتح افاق التعاون 
واالنفت��اح باجتاه تعزيز عالقاته م��ع حميطه االقليمي 
مل��ا لذلك م��ن اث��ر يف اع��ادة عملي��ة االعم��ار للمناطق 
املح��ررة الت��ي حتتاج اىل دع��م عرب��ي واقليمي لتمكني 
الع��راق يف اع��ادة اال�ضتق��رار واالعم��ار لتل��ك املناط��ق 

وت�ضهيل ع��ودة النازحني اليها". وا�ضار اىل ان " العالقة 
مع املمكلة االردنية حتمل الكثري من عوامل القوة ب�ضبب 
العوام��ل امل�ضرتك��ة الكب��رية ب��ني البلدي��ن ". وزار وزير 
التخطي��ط �ضلم��ان اجلميل��ي جمهورية ال�ض��ني ال�ضعبية 
عل��ى راأ�س وفد رفي��ع امل�ضتوى �ضم ع��ددا من املالكات 
املتقدم��ة يف ال��وزارة تلبي��ة لدعوة ر�ضمية م��ن اجلانب 

ال�ضيني.
وذك��ر بي��ان لل��وزارة انه "ج��رى خ��الل الزي��ارة اجراء 
ع��دد م��ن اللق��اءات املهم��ة م��ع امل�ضوؤول��ني ال�ضينيني 
لبحث ا�ض���س تطوير العالقات الثنائي��ة , وبحث امكانية 
اال�ضتف��ادة من الطاق��ات االئتمانية واملالي��ة املتوافرة 

لدى اجلهات ال�ضينية لدعم عملية االعمار ".
وا�ضاف " ان الوزي��ر زار �رصكة هواوي ال�ضينية وجتول 

يف اق�ضامه��ا ومكاتبه��ا والتق��ى بامل��الكات االداري��ة 
لل�رصك��ة وتباح��ث معه��م يف امكاني��ة تق��دمي ال�رصك��ة 
املزيد من الدعم للعراق يف املجاالت التدريبية والتقنية 

واالمنية وجماالت ال�ضناعة والنفط ".
واك��د اجلميل��ي خالل الزي��ارة "اهمية تطوي��ر العالقات 
واالف��ادة م��ن التجرب��ة ال�ضينية يف جمي��ع املجاالت", 
مبين��ا ان "الع��راق وبع��د االنتهاء من حتري��ر ار�ضه من 
االره��اب �ضيكون بحاجة اىل الكثري م��ن اجلهود والدعم 
يف جمي��ع املج��االت ال�ضيم��ا يف جمال اع��ادة االعمار 
واال�ضتق��رار للمناط��ق املح��ررة ودعم جه��وده التنموية 
وتفعي��ل القطاع��ات االقت�ضادي��ة املهم��ة وتعزي��ز تل��ك 
اجله��ود بتطوير قطاع االت�ضاالت وتوفري البيئة االمنية 

امل�ضتقرة".

ق��رر م���رصف الرافدي��ن, من��ح قرو���س مالية ت�ض��ل اىل 75 
مليون دينار للموظفني واملواطنني وبت�ضهيالت جديدة ل�رصاء 

�ضقق �ضكنية يف م�رصوع ب�ضماية ال�ضكني.
وبح�ض��ب بيان للم���رصف, فانه و�ض��ع �رصوط��ًا جديدة ملنح 
القرو���س ومت تخفي�س ن�ضبة الفائ��دة لت�ضل اىل %4 �ضنويا" 
داعي��ا املواطنني واملوظفني الراغبني باحل�ضول على القر�س 

اىل مراجع��ة فروع��ه امل�ضمول��ة باملن��ح وه��ي امل�ضتن���رص - 
اخللف��اء - االم��ني - االم��ان - الفردو���س - ح��ي الزه��راء 
- براث��ا - الق���رص االبي���س - احلي العربي - ح��ي العامل". 
وا�ضار امل���رصف اىل ان "�ضوابط املنح تت�ضمن, قيام مديري 
الف��روع املكلفة بت�ضلم جداول باأ�ضماء امل�ضجلني على م�رصوع 
ب�ضماية ال�ضكن��ي من ق�ضم تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت 
بع��د ت�ضديد مبلغ الدفعة االأوىل البالغ %10 من قيمة الوحدة 
ال�ضكني��ة وبعده��ا يت��م من��ح قر���س بن�ضبة %80 م��ن قيمة 

الوحدة ال�ضكنية اإن كانت مب�ضاحة 100م2 و %75 اإن كانت 
مب�ضاح��ة 120 م2 و %70 اإن كان��ت مب�ضاحة 140م2 على 
اأن ال يزي��د على 75 مليون دين��ار". وا�ضاف ان "من ال�رصوط 
اال يك��ون م��ن املقرت�ضني من اأخذ قر�ض��ا �ضكنيا من م�رصف 
الرافدي��ن اأو م���رصف الر�ضي��د اأو امل�ض��ارف االأخ��رى , وذلك 
باإجراء التقاطع من قب��ل تكنولوجيا املعلومات واالت�ضاالت 
" , م�ضريا اىل ان مدة القر�س 15 �ضنة وان ي�ضدد مبلغ القر�س 
م��ع الفوائ��د على م��دى 180 ق�ضط��ا �ضهري��ا بطريق��ة الق�ضط 

الثاب��ت , ويب��داأ اال�ضتقط��اع ابتداًء م��ن ال�ضهر ال��ذي يلي �ضهر 
املن��ح, وان ت�ضتوفى فائدة عل��ى القر�س بن�ضبة %4 �ضنويا". 
و�ض��دد امل�رصف عل��ى ان تتعهد هيئة اال�ضتثم��ار بعد ت�ضجيل 
الوح��دة ال�ضكنية با�ض��م امل�ضرتي بعدم ت�ضليمه��ا اإال بعد قيام 
املقرت���س امل�ضرتي برهن الوحدة ال�ضكني��ة ل�ضالح امل�رصف 
من الدرجة االأوىل واإمتام اإجراءات الرهن وتقدمي �ضند املداينة 
وان يتحمل املقرت�س عموالت اإدارية بن�ضبة %0.5 من مبلغ 

القر�س االإجمايل وت�ضتوفى من تاريخ توقيع العقد.

العراق واألردن عازمان على زيادة 
التبادل التجاري وتطوير طريبيل

مصرف الرافدين يمنح تسهيالت لشراء شقق بسماية 

البصرة تصف قانون شركة النفط 
الوطنية بالخطوة المهمة

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب 
في األسواق المحلية

أسعار العمالت 
األجنبية بالدينار
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