
وزارة  يف  ال�سياحية  املجاميع  لدائرة  العام  املدير  قال   
“اإن  »اجلورنال«،  لـ  ت�رصيح  يف  الزيدي  حممود  الثقافة 
العراق ميتلك 700 �رصكة جمازة تعمل يف كل دول العامل، 
ومنها ما يوجد يف �سوريا، وهيئة ال�سياحة ت�ستقطع مبلغ 
منها  يقتطع  العراق،  اىل  الوافد  ال�سائح  من  دوالرا   40
30 دوالرا لوزراة املالية و10 دوالرات لل�سياحة و�سيتم 
العمل بهذا القرار يف وقت قريب، مبينا ان العراق يدخله  
نحو 5 ماليني �سائح �سنويًا ، اي ان االيرادات امل�ستح�سلة 

تقدر مبا يقرب من خم�سة مليارات دوالر”.
واأ�ساف “اأن احل�سابات العاملية لل�سياحة تقدر مدخوالت 
�سخم  رقم  لدينا  يكون  وبهذا  دوالر،  باألف  �سائح  كل 
ملدخوالت ال�سياحة، م�سريا اىل ان الو�سع االمني املتقلب، 
القى بظالله على ال�سياحة يف العراق وبعد انتهاء معارك 
اال�ستقرار  ال�سالم وحتقيق  حترير املو�سل وا�سفاء �سفة 
وحتقيق  ال�سائحني  بن�سب  ارتفاع  هناك  �سيكون  االمني 

ايرادات مالية ” .
تبي�سط  على  عملت  ال�سياحة  هيئة  “ان  الزيدي  وتابع 
املقد�سة  العتبات  لزيارة  الــزوار  دخول  امام  االجــراءات 
ومنتع�سة  جيدة  دينية  �سياحة  منلك  لكوننا 
اىل  نــطــمــح  انـــنـــا  اال 

تطويرها، كاأن تكون لها �سمة الدخول والطريان، وهناك 
اهم  ان  اىل  النظر  الفتًا  زيارتها،  على  متزايدة  حركة 
الق�سور  هي  العراق  يف  ال�سياحة  تواجه  التي  املعوقات 
لل�سياحة  العام  اجلو  تفهم  يف  وال�سعف  التحتية  بالبنى 
هو  ال�سعف  وهذا  االجنبي  ال�سائح  مع  التعامل  وطبيعة 
بالركب  يلتحق  حتى  ال�سياحة  لطبيعة  املجتمعي  الفهم 

العاملي يف طريقة تقدمي اخلدمة ال�سياحية” .
وبني “ان ال�سياحة يف االقليم منتع�سة وم�ستقرة وتختلف 
باال�ستقرار  يتمتع  االقليم  الن  واجلــنــوب،  الو�سط  عن 
تعد  التي  التحتية  البنى  واكتمال  وال�سيا�سي  االمني 
خالل  ومن  اليوم  واملركز  ال�سياحة،  عمل  يف  اال�سا�س 
مع  الكامل  بالتن�سيق  يقوم  ال�سياحية  املجاميع  دائــرة 
تذليل  على  كرد�ستان  يف  ال�سياحية  والهيئات  ال�رصكات 
ال�سياحة يف االقليم واملركز،  امام �رصكات  ال�سعاب  كل 
م�سريا اىل ان العمل م�ستمر لتوحيد الروؤى وتطوير العمل 

يف كرد�ستان واملركز" .
الطريق  اإن"  العزاوي  جميد  ال�سياحي  اخلبري  قال  بدوره 
�رصيانيًا  خطًا  يعّد  واالردن  و�سوريا  العراق  بني  الربي 
البلدين وباالخ�س  ال�سياحة بني  تن�سيط  الإعادة  وحيويًا 

ال�سياحة الدينية " .
واأ�ساف العزاوي يف ت�رصيح لـ »اجلورنال«، اأن" الطريق 
اجلوية،  النقل  بخطوط  مقارنة  اأرخ�س  خطًا  يعّد  الربي 
ومن ثم تكون لدينا �سياحة منتع�سة ، الفتًا النظر اىل ان 
ال�سياحي  اخلط  على  حاليا  يعتمد  العراق 
عن  اي  ــي  ــارج اخل

طريق خروج ما ي�سمى )الكروبات ال�سياحية( اىل البلدان 
الوافدة  ال�سياحة  ولي�س  وايران،  و�سوريا  وتركيا  كلبنان 
م�سّدراً  يكون  ان  به  دفعت  التي  البلد  ظــروف  ب�سبب 

لل�سياحة ".
مثاليًا  خطًا  يعّد  العراق   – بريوت   – اأن"�سوريا  وتابع 
اماكن  منتلك  من  فقط  نحن  ول�سنا  لل�سائح،  وحيويًا 
مقد�سة يف كربالء والنجف و�سامراء، ف�سوريا اي�سا، وقد 
ا�سعارها  اأي�سًا، وهي ومتتاز برخ�س  فيها احلرب  اثرت 

ومن ثم تكون جاذبة لل�سياحة عك�س تركيا ولبنان. 
النيابية  واالثار  ال�سياحة  جلنة  ع�سو  او�سح  جهته  من 
فالح ح�سن يف ت�رصيح لـ»اجلورنال«، اأن "هناك �رصكات 
عراقية تعمل يف �سوريا لكون ال�سياحة الدينية ن�سطة يف 
يف  املتذذبة  االو�ساع  من  الرغم  على  و�سوريا  العراق 
البلدين، اال اننا ن�سهد توافد عدد من ال�سائحني ال�سوريني 

اىل العراق لزيارة العتبات املقد�سة ".
عدد  يف  ملحوظا  ارتفاعا  �سجل  العراق  ان"  وا�ساف  
الزيارة  مو�سم  يف  املقد�سة  العتبات  لزيارة  ال�سائحني 
اختالفًا  هناك  ان  اىل  النظر  الفتًا  بالتحديد،  االربعينية 
يتم  اخرى وهذا  اىل  �سنة  الوافدين من  اعداد  ت�سجيل  يف 
معرفته من خالل املطارات واملنافذ احلدودية والفنادق، 
مو�سم  يف  ايــراين  ماليني   4 دخــول  املنافذ  �سجلت  وقد 
الزيارة االربعينية ومببلغ يقطع ما يقرب من 75 دوالرا 
مليون   300 بـ  تقدر  مالية  ايــرادات  حتقيق  مت  ثم  ومن 

دوالر تدخل للموازنة االحتادية ” .
وتابع ح�سن “ان وزارة احلج والعمرة االيرانية ومن خالل 
تعاونها مع هيئة ال�سياحة العراقية �سجلت يوميا 15 الف 
زائر باال�سافة اىل وافدين من اخلليج 
ف�ساًل  العربي، 

ال�سياحة  دعم  ما  “اأن  مبينًا  الطبيعية”،  ال�سياحة  عن 
دخول العراق الئحة الرتاث العاملي”.

وبني ” ان الو�سع االمني يوؤدي دورا يف تن�سيط احلركة 
واللجان يف  الهيئات  مع  على متا�س  واللجنة  ال�سياحية 
املنا�سب  اجلــو  وتهيئة  االمــن  لتحقيق  والــدفــاع  االمــن 
لل�سياحة ، والعراق بث ر�سالة ايجابية عن ا�ستتباب االمن 
وباالخ�س بعد التحرير الغلب املناطق من �سيطرة داع�س 
و�رصورة مواكبة و�سائل االعالم على تلك التغطيات التي 

حت�سب لل�سياحة الوطنية “.
وا�سار ح�سن اىل “ان ال�رصكات ال�سياحية يف املركز على 
الكروبات  خالل  من  االقليم  �رصكات  مع  كبري  تعاون 
كرد�ستان  اقليم  اىل  واجلــنــوب  الو�سط  من  ال�سياحية 
وبالعك�س، وهناك رحالت ا�سبوعية الهوار اجلباي�س، وقد 

�سجل مطار النا�رصية عددا من تلك الرحالت”.
ب�رص  ال�سوري،  ال�سياحة  وزيــر  اكــد  نف�سه،  ال�ساأن  ويف 
لتنظيم  �سوريا  اإىل  قدمت  75 �رصكة عراقية  اإن  يازجي، 

رحالت �سياحية.
املنفذ  فتح  اأن  الرو�سية،  "�سبوتنيك"  لوكالة  واأَ�ساف 
الربي مع العراق �سيكون له انعكا�س كبري على امل�ستوى 
"نتيجة  ــك  وذل ال�سياحة،  قطاع  فيه  مبا  االقت�سادي 
التطور الكبري احلا�سل من خالل التقاء اجلي�سني ال�سوري 

والعراقي".
ال�رصكات  جميع  اأمــام  مفتوحة  ــواب  االأب اأن  اإىل  واأ�سار 
لدى  اأن  وخا�سة  معها،  للتعاون  العراق  يف  املوجودة 
العراق  مناطق  لتغطية  لها  وكالء  بوجود  خطة  ال�رصكة 

كافة ، �سمن اإطار تو�سيع ن�ساطاتها".
وكان اجلي�س ال�سوري والقوات امل�ساندة له بدعم رو�سي 
�رصقي  �سمال  العراقية  احلــدود  اإىل  الو�سول  من  متكن 
التنف، بعد �سنوات من �سيطرة تنظيم "داع�س" االإرهابي 

عليه.
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اقتصاديات العراق
تقدر سنويًا بـ 5 مليارات دوالر 

السياحة العراقية السورية تنتعش وتوجه نحو دمشق لرخص األسعار 
بغداد -  فادية حكمت 

قمة العشرين 

وقضايا االقتصاد والمناخ

وكالة الطاقة ال تستبعد نمو 

الطلب على النفط بوتيرة أسرع

الغاز المشتعل من آبار النفط كنز العراق 
المهدور دون استثمار 

النقل: خمسة مليارات دينار إيرادات شهر 
تموز الماضي

تن�سق وزارة االعمار واال�سكان والبلديات مع اجلانب الياباين مل�ساركته يف 
اعمــار املناطق املحررة.  وافاد املكتب االعالمي للوزارة يف بيان �ســحفي 
تلقــت” اجلورنال” ن�ســخة منه، بــان وزيرة االعمــار واال�ســكان والبلديات 
واال�ســغال العامة الدكتورة اآن نافع او�ســي التقت رئي�ــس املنظمة اليابانية 
للتعاون الــدويل يف بغداد اليجاد حلول للمعوقات التي تعرت�س امل�ســاريع 
التــي تنفذهــا ال�ــرصكات اليابانيــة يف البــالد وم�ســاهمة بــالده يف اعادة 
اعمــار املناطق املحررة. وبني ان الوزارة ت�ســعى لتعاون اكرب مع ال�رصكات 
اليابانيــة ملــا تتمتع به من خربة، مو�ســحا ان هناك العديد من امل�ســاريع 
التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة يف جماالت البنى التحتية، اهمها 

م�رصوع ماء الب�رصة الكبري الذي تنفذه �رصكة )هيتا�سي(.

اأعلنــت �رصكــة اأبوظبي الوطنية للطاقــة، التي تتخذ من اأبوظبــي مقًرا لها، 
عزمهــا زيادة قدرتهــا االإنتاجية من حقــل “اأترو�س” النفطــي، الواقع يف 
اإقليم كرد�ســتان خــالل العام اجلاري. واأ�ســافت ال�رصكة، يف بيان ل�ســوق 
اأبوظبــي لالأوراق املالية، اأنها �ســرتفع اإنتاجهــا اإىل 30 األف برميل يومًيا 
خالل العام اجلــاري 2017. وبداأت ال�رصكة اإنتاج النفط الفعلي من احلقل 
يف متــوز املا�ســي، ومل تعلن حتى اليوم حجم االإنتــاج الفعلي خالل املدة 
املا�ســية. وحقــل اأترو�ــس الــذي تقــوم “طاقة” بت�ســغيله، جــرى تطويره 
مبوجب ال�رصاكة مع كٍل من حكومة االإقليم الكردي و�رصكتي “�ســاماران” 
و”ماراثون”. وكانت “طاقة” ا�ســتحوذت على ح�ســة بن�سبة %53.2 يف 
حقــل “اأترو�ــس” من �رصكة “جــرال اإك�سبلوري�ســن بارتــرز” يف 2012 
مقابــل 600 مليــون دوالر. ويقع حقــل “اأترو�س” على ُبعــد 85 كيلومرًتا 
�ســمال غربــي اأربيــل، اإذ يعــد واحًدا من اأكــرب احلقول النفطيــة اجلديدة يف 

االإقليم الكردي، ومت اكت�سافه يف 2011 .

مليــارات الــدوالرات تهــدر يف احلقول النفطيــة عرب حرق الغاز امل�ســاحب 
للنفط يف حمافظة مي�سان، ومع ان املحافظة قامت باحلد منها، اإال اأن تزايد 
احلقــول يف الرقــع اجلغرافية املكت�ســفة، يجعل امل�ســكلة ذات حلول معقدة، 
نتيجة ال�سيا�ســات النفطية امل�ســاهمة يف هدر وتراجع قطاع الغاز الطبيعي 

يف املحافظات اجلنوبية.
رئي�ــس جلنــة الطاقــة يف جمل�ــس حمافظة مي�ســان عامــر ن�رص اهلل اأو�ســح 
لـ»اجلورنال « ان امل�ســاريع التي قامت بهــا وزارة النفط يف حقول بزركان 
واأبــو غرق للتقليل من حرق الغاز امل�ســاحب للنفط غــري كافية مع الزيادة 
الكبــرية الكت�ســاف اآبار نفــط يف حمافظة مي�ســان، واحلد مــن االختناقات 
البيئية يف مناطق احلقول، وهناك حاجة الإن�ســاء م�ســاريع اخرى م�ســابهة 
يف حقل احللفاية وهذا التوفري يف الغاز �سيوؤمن كميات ا�سافية من اإنتاجه 

قد ت�ســل اىل 250 مليون قدم مكعبة قيا�ســية.
و�سدد ن�رص اهلل على اأهمية الغاز الطبيعي كرثوة يف اأي بلد تتاأتى من كونه 
الوقــود النقــي واالأقل طرحًا لالنبعاثات، وهو م�ســدر مهم للطاقة بغمكانه 
�ســد احتياجات البلد يف التنوع املختلف للمجــاالت احلرارية وامليكانيكية 

والكهربائية ولقطاعات النقل وال�سناعة والكهرباء واال�سكان.

اعلنــت ال�رصكة العامــة الدارة النقل اخلا�س حجم ايراداتها ل�ســهر متوز من 
العاماحلايل والتي بلغت  اكرث من خم�ســة مليارات دينار، بزيادة قاربت الـ 

3 مليارات دينار عن ال�سهر ذاته من العام املا�سي.
وقال املدير العام لل�رصكة العامة الدارة النقل اخلا�س يف وزارة النقل قي�س 
امليــايل: ان تلك الزيادة يف االيرادات املالية تاأتي بف�ســل متابعة وتوجيه 
وزيــر النقل كاظــم فنجان احلمامي من خالل التوا�ســل امل�ســتمر حليثيات 
عمل املرائــب وتقدمي جميع انواع الدعم لل�رصكــة والتي حققت تلك االرباح 

املالية ما �سينعك�س ايجابا على واقع عملها وموظفيها.
وا�ســاف امليــايل: ان الزيــادة مقدارهــا ثالثــة مليــارات دينار عــن العام 
املا�ســي، مبينا اأن ايرادات ال�رصكة  ل�ســهر حزيران مــن العام احلايل بلغت 
320617846(  ثالثــة مليــارات ومئتــني و�ســتة ماليــني ومئــة وثمانية 
و�ســبعني األفًا و�ســتة واأربعني ديناراً، الفتــًا النظر ان هذه االأرقام �ســتعطي 
اهميــة كبرية لــدور العاملــني يف ال�رصكــة بتحقيق تلــك االيــرادات املالية 

والطموح يف زيادتها من خالل تكثيف العمل واملتابعة.

اأعلنــت اإدارة حمافظــة دياىل اإطالق الوجبــة االوىل من 
م�ساريع اعمار املناطق املحررة يف املحافظة بدعم من 

�سندوق حكومي.
وقــال مديــر اعــالم اإدارة ديــاىل يا�ــرص بــدر يف حديث 
�ســحفي ، اإن "�ســبعة م�ســاريع متثل الوجبــة االأوىل يف 
برنامج اإعمار املناطق املحررة يف دياىل اأطلقت للتنفيذ 
بدعم ومتويل من قبل �ســندوق االإعمــار احلكومي الذي 
اأن�ســئ لالإ�رصاف ومتويل م�ســاريع اعمار وبناء املناطق 

املحررة".

واأ�ســاف بــدر، ان"امل�ســاريع تتعلــق باإك�ســاء وتبليــط 
الطــرق"، موؤكــدا "اأهمية بدء م�ســاريع االإعمار يف اإعادة 
اخلدمات، ا�ســافة اإىل خلق فر�س عمل للعاطلني وت�سهم 

يف خلق انتعا�س اقت�سادي" .
واكد ع�ســو جمل�ــس النواب عــن حمافظة ديــاىل النائب 
رعد املا�ــس، ان املحافظــة متتلك ع�رص فر�س ا�ســتثمار 
"ذهبيــة" يف جماالت متعــددة، ابرزها بحرية حمرين، 
يف حني ا�ســار اىل ان �رصكات من 40 دولة �ست�سارك يف 

اول موؤمتر ا�ستثماري خا�س بدياىل اال�سبوع املقبل.
وقال املا�س يف حديث �سحفي اإن "دياىل متتلك ع�رصات 
الفر�ــس اال�ســتثمارية بينهــا ع�ــرصة ميكنهــا و�ســفها 

بالذهبيــة، ابرزها بحــرية حمرين )55كم �ســمال �رصق 
ب عقوبــة( التي ميكن ان تتحول اىل اكرب مدينة �ســياحية 
يف ال�ــرصق االو�ســط وتوفــر انتعا�ســا اقت�ســاديا كبــريا 

للمحافظة".
الكبــرية، مطــار  الفر�ــس  "مــن  ان  وا�ســار املا�ــس اىل 
املن�ســورية، باال�ســافة اىل بنــاء مــدن �ســكنية جديدة 
وم�ســانع"، الفتــًا النظــر اىل ان "كل مقومــات جنــاح 
اال�ســتثمار متوافرة يف دياىل واالجواء االمنية تتح�ســن 

باجتاه جذب ال�رصكات وامل�ستثمرين".
وبني املا�س، ان "موؤمترا ا�ســتثماريا هو االول من نوعه 
خم�ســ�س لدياىل �ســيعقد اال�ســبوع املقبل يف العا�سمة 

بغــداد بح�ســور �رصكات مــن اكرث من 40 دولــة اجنبية 
وعربية وهذا ما قد يفتح الباب امام تدفق اال�ســتثمارات 
علــى دياىل ويخلق قفزة نوعية يف االقت�ســاد املحلي"، 
مبينا ان "اال�ستثمار هو احلل االمثل للكثري من امل�ساكل 
مــدن  اغلــب  املتف�ســية يف  البطالــة  وابرزهــا  العالقــة 

املحافظة".
وتتميز دياىل بوجود الكثري من الفر�س اال�ستثمارية يف 
جمــاالت متعددة ابرزها ال�ســناعة والزراعة وال�ســياحة 
لكن االو�ســاع االمنية هي من ا�ســهمت يف تاأجيل اقبال 
ال�رصكات وامل�ســتثمرين يف ال�ســنوات املا�ســية، بح�سب 

م�سوؤولني حمليني.

و�ســلت التح�ســريات النهائية ذروتها يف حمافظة املثنى 
الإعــادة افتتــاح منفذ جميمــة احلدودي مع ال�ســعودية يف 
حــال اإكمــال اعمال ال�ســيانة اخلا�ســة باملنفــذ وتزويده 
بالتجهيــزات الالزمة الإعادة افتتاحه بعد اكرث من خم�ســة 
وثالثــني عامًا علــى اغالقه . وقال فالــح الزيادي حمافظ 

املثنــى لـ»اجلورنــال نيوز« "و�ســلنا اىل مراحــل متقدمة 
يف عمليــة تاأهيــل املنفذ مــع اإ�رصاف جلنة مــن قبل وزارة 
الداخلية والكمارك للك�ســف املوقعي عن احتياجات املنفذ 
واملت�سمنة اىل جانب اعمال ال�سيانة، تاأهياًل وا�سعًا على 
الطريــق وي�ســمل عمليات اإك�ســاء باالإ�ســفلت، وردم احلفر، 
وو�سع عالمات مرورية، ف�ساًل عن اعمال تاأهيل و�سيانة 
املنفــذ الــربي ورفــده بالر�ســد التكنولوجي عــرب جتهيزه 

بكامريات متطورة للمراقبة وخطوط االت�ســال واالإنرتنت، 
اما االعمال االخرى فهي مد خطوط للمياه والكهرباء".

وا�ســار اإىل اأن "حتديــد اآليــة العمــل للمنفــذ مــع اجلانــب 
ال�ســعودي هي النقطة اال�سا�ســية يف عمليــة التنفيذ، حيث 
�سي�ســتخدم كطريــق اقت�ســادي للمحافظة ومــا يوفره من 
فر�س عمل واحلركــة التجارية وتفعيل عملية النقل الربي 
بــني البلديــن، ومــن املوؤمــل االفتتــاح بعد عيد االأ�ســحى 

املبــارك، واالتفــاق مــع اجلانــب ال�ســعودي علــى ان يتم 
ا�ســتخدامه كممــر بــري لدخول احلجــاج ومن ثــم لتبادل 

ال�سلع التجارية ومرور امل�سافرين اىل داخل البلدين. 
واغلــق هــذا الطريــق، مــع املنفــذ احلــدودي بــني العــراق 
وال�ســعودية، عقب حــرب اخلليج يف العــام 1991، وكان 
يف ال�ســابق ي�ستخدم للتبادل التجاري بني البلدين، ونقطة 

عبور امل�سافرين وقوافل احلج.

بدعم من صندوق حكومي 

ديالى تطلق الوجبة األولى من مشاريع 
إعادة إعمار المناطق المحررة 

بعد 35 عامًا.. تحضيرات في السماوة إلعادة افتتاح منفذ جميمة مع السعودية

تعاون عراقي ياباني إلعمار المناطق المحررة

"طاقة" اإلماراتية تعتزم زيادة إنتاجها من حقل 
نفطي في كردستان إلى 30 ألف برميل يوميًا
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