
 حي��ث متت دعوة ممثلني ع��ن �رشكات �سياحية 
م��ن داخ��ل وخ��ارج املحافظ��ة، ومت��ت دع��وة 
ا�سح��اب الفن��ادق لبح��ث اهم املعوق��ات التي 

تواجه هذا القطاع و�سبل التخل�ص منها
وا�س��اف اأن املحافظة متتل��ك م�رشوعًا مف�ساًل 
للقي��ام بتطوي��ر املناط��ق ال�سياحي��ة وتوف��ر 
اخلدمات، مو�سحا انه �سيتم العمل على ت�سهيل 
مهم��ة دخ��ول ال�سي��اح م��ن خ��الل ال�سيط��رات 
اخلارجي��ة، وتق��دمي اف�سل اخلدم��ات وباأ�سعار 

منا�سبة
امل�س��وؤول املحل��ي، ا�س��ار اىل حمافظت��ه اعدت 
خطة لتوف��ر االمن ال�سياحي يف مناطق تواجد 
الزائري��ن مع ا�ستمرار التوا�سل مع املعنيني يف 
حرك��ة ال�سياحة لغر�ص جت��اوز املعوقات التي 

قد تعرت�ص عملهم م�ستقبال
ويفيِ �سياق مت�سل، طال��َب رئي�ص جلنة “تطوير 
االه��وار” جا�س��م اال�س��دي احلكوم��ة املركزية 
بدعم وا�ستثمار ه��ذا امللف يف جمال ال�سياحة، 
خ�سو�س��ا بع��د ادراج االه��وار �سم��ن الئح��ة 

الرتاث العاملي 
وق��ال اال�س��دي يف ت�رشيح ل� »اجلورن��ال « ان  
ملف االهوار �سي�سه��م يف بناء �سياحة متكاملة 
لطبيعة تقع حت��ت الو�سايا الدولية، كا�سفا عن 
دخ��ول ع�رشي��ن الف �سائ��ح بينه��م اجانب اىل 

االهوار خالل �سهري �سباط واآذار املا�سيني 
م��ن جانبها، ك�سف��ت دائرة بيئة ذي ق��ار اأم�ص 
ع��ن تلقيه��ا ر�سائل م��ن منظم��ة االمم املتحدة 
للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة ) اليون�سك��و ( تب��دي 
فيه��ا ا�ستغرابها م��ن بناء ج��زر ا�ستيطانية يف 

اهوار اجلباي�ص من دون علمها .
عزي��ز  حم�س��ن  ق��ار  ذي  بيئ��ة  مدي��ر  وق��ال 
ل�”اجلورن��ال”  ، ان اليون�سك��و مل تعل��ن ر�سميا 
وج��ود اي خمالفات ل�سواب��ط ان�سمام االهوار 
اىل الئحة الرتاث العاملي ، لكنها بعثت بر�سالة 
الكرتوني��ة تت�س��اءل فيه��ا ع��ن م���رشوع اجلزر 
اال�ستيطانية ال�42 يف االهوار والتي �سيدت من 

قبل وزارة املوارد املائية
واو�س��ح ان املنظمة ا�ستف�رشت عن ماهية عمل 
اجل��زر وااللية الت��ي ان�سئ��ت فيها، موؤك��دا انها 

ترف���ص دخ��ول اي الي��ات كبرة للعم��ل هناك 
النها تهدد التنوع االحيائي يف املنطقة .

وا�س��ار اىل ان دائرت��ه قام��ت بدوره��ا بتوجيه 
جمي��ع اجله��ات املعني��ة بع��دم القي��ام ب��اي 
م���رشوع يف مناط��ق االه��وار اال بع��د الرجوع 
اللج��ان املكلف��ة مبتابع��ة مل��ف االه��وار  اىل 

وا�ستح�سال املوافقات اال�سولية 
واكد ان كل ال��وزارات احلكومية العراقية تعمل 
عل��ى خط واحد يهدف اىل االبق��اء على االهوار 

�سمن الئحة الرتاث العاملي 
البيئي��ة  لل�سياح��ة  اجلباي���ص  وقال��ت منظم��ة 
الع��رب  ال�سائح��ني  اآالف  جذب��ت  املنطق��ة  اإن 
واالأجان��ب اإ�ساف��ة للعراقيني وحث��ت احلكومة 
واأطرافا اأخرى على ت�سجيع اال�ستثمار االأجنبي 

يف املنطقة 
وقال رئي���ص منظمة اجلباي�ص لل�سياحة البيئية 
رع��د حبي��ب، �سجلن��ا تواف��د اأكرث م��ن ١٥٠٠٠ 

�سائح يف يوم دخول الربيع االأهوار.
واأ�س��اف اأن ه��ذه االأع��داد الب��د اأن تو�س��ع لها 
درا�سة م��ن اأجل اال�ستفادة منه��ا وكذلك توفر 

اخلدم��ات ال�سياحي��ة للنا���ص الذي��ن ي��زورون 
مناط��ق االأه��وار باالإ�ساف��ة اإىل انن��ا بدورن��ا 
كمنظم��ات جمتمع مدين ننا�سد اجلهات املعنية 
د فر�سًا ا�ستثمارية لل�رشكات العاملية  باأن توجيِ

اأو الدول االأوربية
اإىل  حتت��اج  املنطق��ة  اأن  حبي��ب  واأو�س��ح 
الفن��ادق  مث��ل  للرتفي��ه  ومراف��ق  ا�سرتاح��ات 
واملطاعم وحث احلكومة عل��ى االهتمام ب�سكل 

اأكرب بها وت�سجيع ال�سياحة
وع��ن الو�س��ع يف املنطقة قال رج��ل من اأهايل 
ع��وز اجلباي���ص يدع��ى عطي��ة خريب��ط "من�س��د 
ال�سم��ك يوم ت�سيد ويوم م��ا ت�سيد. يوم حت�سل 
2٠،١٥ ال�سي��د م��و ثاب��ت. ال�سياح��ة احلمد هلل 
وال�سكر اإذا جت��ي النا�ص تطلع حت�سل ٣٠ -4٠ 

األف". 
وانكم�س��ت م�ساحة االأه��وار الت��ي كانت تغطي 
ت�سع��ة اآالف كيلومرت مرب��ع يف ال�سبعينات اإىل 
76٠ كيلوم��رتا مربع��ا يف ع��ام 2٠٠2 قبل اأن 
ت�س��رتد نحو 4٠ يف املئة من منطقتها االأ�سلية 

يف 2٠٠٥

ويق��ول الع��راق اإن��ه ياأم��ل يف اأن ي�ستعي��د �ستة 
اآالف كيلومرت مربع يف املجمل

التاب��ع  اجلباي���ص  ق�س��اء  قائممق��ام  ودع��ا 
ملحافظة ذي ق��ار بديع لبنان اخليون يف وقت 
�ساب��ق جمي��ع امل�ستثمري��ن بالعم��ل يف قطاع 
ال�سياح��ة اإىل دخول ال�س��وق املحلية من خالل 
م��ا وفرت��ه االإدارة املحلية للق�س��اء من فر�ص 

ا�ستثمارية متعددة وم�ساحات خم�س�سة لذلك
وق��ال اخلي��ون يف حدي��ث �سحف��ي اإن اه��وار 
اجلباي���ص ت�سج��ل �سهريا و�س��ول 8٠٠٠ �سائح 
وزائر حملي واأجنب��ي، االأمر الذي يتطلب توفر 
البن��ى التحتي��ة الالزم��ة لتن�سي��ط ال�سياحة يف 
املنطق��ة، م�س��را اإىل اأن حاجة الق�س��اء ترتكز 
عل��ى اإن�ساء اأماك��ن ترفيهية وفن��ادق �سياحية 
وا�ستثم��ار املن�س��اآت املتواف��رة ومنه��ا ن�س��ب 

ال�سهيد
واأ�ساف اخلي��ون اأن اهوار املنطقة متثل اأف�سل 
منتجع �سياح��ي يف العراق حالي��ا نظرا لالأمن 
واال�ستق��رار الذي تتمتع به وكذلك وجود العديد 

من املناطق ال�سياحية فيها. 

توقع الناطق با�سم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، 
اإق��رار اال�سرتاتيجية الوطنية خلف�ص معدالت الفقر 2٠١8 
- 2٠22 يف االأ�سه��ر املقبل��ة، بعدما نّف��ذت اللجنة الفنية 
الدائمة املالحظات واالأفكار التي �سبقت اال�ستعداد الإقرار 

اال�سرتاتيجية 
واأ�س��ار يف حدي��ث �سحف��ي اإىل »اأهمي��ة الور�س��ة الرابع��ة 
الت��ي نظمتها ال��وزارة مب�سارك��ة نوعية مهم��ة من خرباء 
يف ال�س��وؤون التنموية، بينه��م البنك الدويل وبرنامج االأمم 
املتحدة االإمنائ��ي ومنظمة »يوني�سيف« وبرنامج االأغذية 

العاملي«.
 واأو�س��ح اأن النقا���ص تط��ّرق اإىل »نتائ��ج اال�سرتاتيجي��ة 
االأوىل 2٠١٠ - 2٠١4، والتحديات التي واجهتها، واإقرار 
امل�سودة النهائية ال�سرتاتيجية 2٠١8 - 2٠22، وال�سعي 

اإىل ردم الفجوات يف ن�ساط اال�سرتاتيجية االأوىل 
واأعل��ن الهن��داوي اأن اجلل�س��ات العام��ة للور�س��ة الرابع��ة 
واالأخرة »ناق�ست م�رشوع ال�سندوق االجتماعي للتنمية، 
ال��ذي اأقّره جمل�ص الوزراء وت�سكي��ل الفريق الوطني الإعداد 
امل�ستلزم��ات االإجرائي��ة م��ع فري��ق البن��ك ال��دويل الفني 
ال��ذي قدم قر�س��ًا لل�سندوق بقيمة ٥٠ ملي��ون دوالر، مع 
تخ�سي���ص مبلغ 2٠ مليون��ًا كمنحة م��ن املوازنة العامة 
للدول��ة«. واأو�س��ح اأن ال�سن��دوق ه��و »موؤ�س�س��ة تنموي��ة 
وحت�س��ني  االقت�س��ادي  التمك��ني  اإىل  ته��دف  متكامل��ة 
م�ستوي��ات املعي�س��ة والتخفي��ف م��ن الفق��ر واحل��د م��ن 
البطال��ة من خ��الل دعم امل�ساري��ع ال�سغ��رة وم�ساندتها 
بتق��دمي اخلدمات املالية وغر املالي��ة، وم�ساريع التنمية 

املجتمعية يف املناطق والفئات امل�ستهدفة 
وذك��ر اأن امل�سارك��ني »بحث��وا يف نتائ��ج اال�سرتاتيجي��ة 
واآلي��ات التموي��ل، وتركزت االأوىل ح��ول توفر دخل اأعلى 

وم�ست��دام م��ن العم��ل للفق��راء م��ن خ��الل تنفي��ذ 
ن�ساط��ات ت�سه��م يف ذل��ك، ومتثل��ت 

بتح�س��ني  الثاني��ة 

الو�س��ع ال�سح��ي للفق��راء، وم��ن ن�ساطاتها اإن�س��اء مراكز 
اأو بي��وت �سحية اأو عي��ادات متنقل��ة يف املناطق الفقرة 
وتاأهيله��ا وجتهيزها. وا�ستهدف��ت النتيجة الثالثة حت�سني 
تعليم الفقراء من خالل بناء املدار�ص وتاأهيلها و�سيانتها 
يف املناط��ق الفق��رة، واإعط��اء اأولوية لتدري��ب املدر�سني 
فيه��ا«. اأم��ا النتيج��ة الرابع��ة، ف�س��ددت عل��ى »���رشورة 
توف��ر ال�سكن املالئم للفقراء وبيئ��ة م�ستجيبة للتحديات، 
وم��ن ب��ني ن�ساطاته��ا تنفي��ذ التح�س��ر مل���رشوع اإع��ادة 
تاأهيل جتمع��ات ال�سكن الع�سوائي، واالهتم��ام بال�سياحة 
البيئي��ة يف املحمي��ات وما حولها لزي��ادة الدخل القومي 
واحلف��اظ عل��ى التن��وع االإحيائ��ي، ف�س��اًل ع��ن ا�ستخدام 
الطاق��ة ال�سم�سي��ة لتوفر الكهرب��اء يف املناطق الفقرة«. 
وق�س��ت النتيجة الثانية وفقًا للهن��داوي، ب�تحقيق حماية 

اجتماعية فعالة للفقراء
ولف��ت الهن��داوي االنتب��اه اإىل اأن وكي��ل وزارة التخطي��ط 
قا�س��م عناي��ة فرز، قال خ��الل الور�س��ة اإن »اال�سرتاتيجية 
االأوىل �سهدت حتديات وال يزال بع�سها قائمًا، ما ي�ستدعي 
العمل على اإيجاد احللول ملواجهتها واإعداد اال�سرتاتيجية 
الثانية«. وعّد اأن انخفا���ص اأ�سعار النفط وظهور »داع�ص« 
وما نتج عن ذلك من موجات نزوح، ت�سببت بتفاقم الفقر 

واأك��دت مديرة االإدارة التنفيذية ال�سرتاتيجية خف�ص الفقر 
يف الع��راق جنالء علي مراد، يف مداخلتها، اأن ا�سرتاتيجية 
التخفيف م��ن الفق��ر 2٠١8 - 2٠22 »ت�سعى اإىل حت�سني 
اأو�ساع الفقراء وانت�سالهم من الفقر، عرب تطوير مداخيلهم 

وفر�ص و�سولهم اإىل اخلدمات ذات النوعية املنا�سبة«. 
وع��ّدت اأن ذل��ك »ي�ستل��زم تنفيذ حم�س��الت اال�سرتاتيجية 

ال�سيا�سي��ة  االإرادة  وا�ستم��رار  ون�ساطاته��ا 
وتواف��ر  احلكوم��ي  وااللت��زام 

املالي��ة  امل��وارد 

واملادي��ة الالزمة للتنفي��ذ«. واأ�س��ارت اإىل  تنامي ظاهرة 
جديدة يف املدن واملراكز احل�رشية منذ عام 2٠٠٣، متثلت 
بالتجمع��ات الع�سوائية التي بات يقطنها اليوم اأكرث من ٣ 
مالي��ني �سخ���ص ي�سكلون نح��و ١٠ يف املئ��ة من جمموع 
�س��كان الع��راق وراأت اأن ذل��ك  م��ن التحدي��ات امل�ستم��رة 
التي ال ت��زال تواجه اال�سرتاتيجية، وعل��ى هذا االأ�سا�ص مت 
تبن��ي خريطة طريق مهمة لتاأهيل الع�سوائيات يف العراق، 
بالتعاون مع منظمة االأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية 
واأك��دت وزارة العم��ل وال�س��وؤون االجتماعي��ة، اأن �سبك��ة 
احلماي��ة االجتماعي��ة الت��ي تنفذه��ا اأ�سهم��ت يف احلد من 
الفق��ر يف الع��راق،  مبين��ة اأنه��ا تتعاون م��ع البنك الدويل 
للح��د م��ن البطال��ة وتوحي��د �سن��دوق التقاع��د وال�سمان 

االجتماعي والتقاعد العام.
وقال م�سوؤول �سعب��ة االإعالم يف الوزارة، اأمر ن�سيف، يف 
حدي��ث  �سحف��ي اإن اأوىل خط��وات الوزارة للح��د من ن�سبة 
الفقر والبطالة، تتمثل بتنفيذ قانون رقم ١١ ل�سنة 2٠١4، 
اخلا���ص باحلماي��ة االجتماعي��ة ، م�س��راً اإىل اأن  �سبك��ة 
الرعاي��ة االجتماعية تقدم اإعاناته��ا ملليونني و٥٠٠ األف 

�سخ�ص 
وذكر ن�سي��ف، اأن  موازنة عام 2٠١6 احلايل ت�سمل 4٥٠ 
األف اأ�رشة جديدة بالرعاية االجتماعية ، مبينًا اأن  الوزارة 
ا�ستهدف��ت يف اإعاناتها املناطق االأ�سد فقراً جنوبي العراق 

ال�سيم��ا يف ذي قار ومي�سان، تليها املناطق 
الت��ي احُتلت من قب��ل تنظيم 

داع�ص .
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ارتفع الدوالر اأمام �سلة عمالت بدعم 
م��ن االنخفا���ص احل��اد ال��ذي �سجله 
اجلنيه اال�سرتليني بعدما خ�رش حزب 
املحافظ��ني الربيط��اين املنتمي��ة له 
رئي�س��ة ال��وزراء تريزا م��اي اأغلبيته 

الربملانية يف االنتخابات العامة
باملئ��ة   0.14 الي��ورو  وانخف���ص 
العمل��ة  اأم��ام  دوالر   1.1196 اإىل 
االأمركي��ة بعد يوم م��ن اإغالق البنك 
املركزي االأوروبي الباب اأمام املزيد 

من اخلف�ص يف اأ�سعار الفائدة

�سجل النحا�ص اأعلى م�ستوى يف اأكرث 
من خم�سة اأ�سابيع بدعم من خماوف 
ب�ساأن االإمدادات من ت�سيلي وبيانات 
على  كبر  طلب  اإىل  ت�سر  حديثة 
وانخفا�ص  ال�سني  يف  اال���س��ت��راد 

خمزونات املعدن
ت�سليم  ال��ن��ح��ا���ص  ع��ق��ود  واأغ��ل��ق��ت 
لندن  بور�سة  يف  اأ�سهر  ثالثة  بعد 
اإىل  باملئة   1.3 مرتفعة  للمعادن 
5804 دوالرات للطن بعدما الم�ست 
مايو  من  الثاين  منذ  م�ستوى  اأعلى 

اأيار عند 5813 دوالرا للطن
يف  ي�ستخدم  ال��ذي  النحا�ص  وحقق 
مكا�سب  اأك���رب  وال��ب��ن��اء  ال��ك��ه��رب��اء 
اآذار  مار�ص  منت�سف  منذ  اأ�سبوعية 
يف  ب��امل��ئ��ة   2.5 بنحو  ب��ارت��ف��اع 

االإغالق

واحد  بنحو  الذهب  اأ�سعار  هبطت 
ب��امل��ئ��ة م��ع ارت���ف���اع ال�����دوالر يف 
ال��ب��الدي��وم  فيه  قفز  ال���ذي  ال��وق��ت 
اأعلى  اإىل  باملئة  �سبعة  م��ن  اأك��رث 
م�ستوى يف اأكرث من 16 عاما حيث 
للم�ساربة  الطلب  زي��ادة  ا�سطرت 
اإغالق  اإىل  ال�سناعيني  امل�ستخدمني 

مراكز مدينة ح�سبما قال جتار
اأعلى  اإىل  البالديوم  اأ�سعار  وقفزت 
 2001 ع��ام  اأوائ����ل  منذ  م�ستوى 
ل��الأوق��ي��ة  دوالر   914.70 ع��ن��د 
الفوري  ال�سعر  وبلغ  )االأون�����س��ة(. 
لالأوقية  دوالر   889.50 للبالديوم 

بزيادة 4.3 باملئة

خطوات عراقية إلقرار استراتيجية وطنية لخفض مستوى الفقر

استعدادًا لعيد الفطر المبارك.. األهوار تخطط إلنعاش موسمها السياحي 

ك�شف حمافظ ذي قار 
يحيى النا�شري، عن 

خطة م�شتقبلية �شت�شهدها 
املحافظة يف اهوار 

اجلباي�ش، ا�شتعدادا 
ال�شتقبال الوفود ال�شياحية 

القادمة اىل النا�شرية يف 
عيد الفطر املبارك

وقال النا�شري يف ت�شريح 
ملرا�شل »اجلورنال« ان 

احلكومة املحلية عقدت 
اجتماعا مو�شعا مع 

اجلهات املعنية واملهتمة 
بتطوير ال�شياحة

بغداد – متابعة 

الجورنال – فادية حكمت

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


