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الشركات السعودية في العراق

تقدر سنويًا بـ  5مليارات دوالر

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

قال املدير العام لدائرة املجاميع ال�سياحية يف وزارة
الثقافة حممود الزيدي يف ت�رصيح لـ «اجلورنال»�“ ،إن
العراق ميتلك � 700رشكة جمازة تعمل يف كل دول العامل،
ومنها ما يوجد يف �سوريا ،وهيئة ال�سياحة ت�ستقطع مبلغ
 40دوالرا من ال�سائح الوافد اىل العراق ،يقتطع منها
 30دوالرا لوزراة املالية و 10دوالرات لل�سياحة و�سيتم
العمل بهذا القرار يف وقت قريب ،مبينا ان العراق يدخله
نحو  5ماليني �سائح �سنوي ًا  ،اي ان االيرادات امل�ستح�صلة
تقدر مبا يقرب من خم�سة مليارات دوالر”.
و�أ�ضاف “�أن احل�سابات العاملية لل�سياحة تقدر مدخوالت
كل �سائح ب�ألف دوالر ،وبهذا يكون لدينا رقم �ضخم
ملدخوالت ال�سياحة ،م�شريا اىل ان الو�ضع االمني املتقلب،
القى بظالله على ال�سياحة يف العراق وبعد انتهاء معارك
حترير املو�صل وا�ضفاء �صفة ال�سالم وحتقيق اال�ستقرار
االمني �سيكون هناك ارتفاع بن�سب ال�سائحني وحتقيق
ايرادات مالية ” .
وتابع الزيدي “ان هيئة ال�سياحة عملت على تبي�سط
االج��راءات امام دخول ال��زوار لزيارة العتبات املقد�سة
لكوننا منلك �سياحة دينية جيدة ومنتع�شة
اال ان���ن���ا ن��ط��م��ح اىل

تطويرها ،ك�أن تكون لها �سمة الدخول والطريان ،وهناك
حركة متزايدة على زيارتها ،الفت ًا النظر اىل ان اهم
املعوقات التي تواجه ال�سياحة يف العراق هي الق�صور
بالبنى التحتية وال�ضعف يف تفهم اجلو العام لل�سياحة
وطبيعة التعامل مع ال�سائح االجنبي وهذا ال�ضعف هو
الفهم املجتمعي لطبيعة ال�سياحة حتى يلتحق بالركب
العاملي يف طريقة تقدمي اخلدمة ال�سياحية” .
وبني “ان ال�سياحة يف االقليم منتع�شة وم�ستقرة وتختلف
عن الو�سط واجل��ن��وب ،الن االقليم يتمتع باال�ستقرار
االمني وال�سيا�سي واكتمال البنى التحتية التي تعد
اال�سا�س يف عمل ال�سياحة ،واملركز اليوم ومن خالل
دائ��رة املجاميع ال�سياحية يقوم بالتن�سيق الكامل مع
ال�رشكات والهيئات ال�سياحية يف كرد�ستان على تذليل
كل ال�صعاب امام �رشكات ال�سياحة يف االقليم واملركز،
م�شريا اىل ان العمل م�ستمر لتوحيد الر�ؤى وتطوير العمل
يف كرد�ستان واملركز" .
بدوره قال اخلبري ال�سياحي جميد العزاوي �إن" الطريق
الربي بني العراق و�سوريا واالردن يع ّد خط ًا �رشياني ًا
وحيوي ًا لإعادة تن�شيط ال�سياحة بني البلدين وباالخ�ص
ال�سياحة الدينية " .
و�أ�ضاف العزاوي يف ت�رصيح لـ «اجلورنال»� ،أن" الطريق
الربي يع ّد خط ًا �أرخ�ص مقارنة بخطوط النقل اجلوية،
ومن ثم تكون لدينا �سياحة منتع�شة  ،الفت ًا النظر اىل ان
العراق يعتمد حاليا على اخلط ال�سياحي
اخل��ارج��ي اي عن

طريق خروج ما ي�سمى (الكروبات ال�سياحية) اىل البلدان
كلبنان وتركيا و�سوريا وايران ،ولي�س ال�سياحة الوافدة
ب�سبب ظ��روف البلد التي دفعت به ان يكون م�ص ّدراً
لل�سياحة ".
وتابع �أن"�سوريا – بريوت – العراق يع ّد خط ًا مثالي ًا
وحيوي ًا لل�سائح ،ول�سنا نحن فقط من منتلك اماكن
مقد�سة يف كربالء والنجف و�سامراء ،ف�سوريا اي�ضا ،وقد
اثرت فيها احلرب �أي�ضاً ،وهي ومتتاز برخ�ص ا�سعارها
ومن ثم تكون جاذبة لل�سياحة عك�س تركيا ولبنان.
من جهته او�ضح ع�ضو جلنة ال�سياحة واالثار النيابية
فالح ح�سن يف ت�رصيح لـ«اجلورنال»� ،أن "هناك �رشكات
عراقية تعمل يف �سوريا لكون ال�سياحة الدينية ن�شطة يف
العراق و�سوريا على الرغم من االو�ضاع املتذذبة يف
البلدين ،اال اننا ن�شهد توافد عدد من ال�سائحني ال�سوريني
اىل العراق لزيارة العتبات املقد�سة ".
وا�ضاف ان" العراق �سجل ارتفاعا ملحوظا يف عدد
ال�سائحني لزيارة العتبات املقد�سة يف مو�سم الزيارة
االربعينية بالتحديد ،الفت ًا النظر اىل ان هناك اختالف ًا
يف ت�سجيل اعداد الوافدين من �سنة اىل اخرى وهذا يتم
معرفته من خالل املطارات واملنافذ احلدودية والفنادق،
وقد �سجلت املنافذ دخ��ول  4ماليني اي��راين يف مو�سم
الزيارة االربعينية ومببلغ يقطع ما يقرب من  75دوالرا
ومن ثم مت حتقيق اي��رادات مالية تقدر بـ  300مليون
دوالر تدخل للموازنة االحتادية ” .
وتابع ح�سن “ان وزارة احلج والعمرة االيرانية ومن خالل
تعاونها مع هيئة ال�سياحة العراقية �سجلت يوميا  15الف
زائر باال�ضافة اىل وافدين من اخلليج
العربي ،ف�ض ًال

عن ال�سياحة الطبيعية” ،مبين ًا “�أن ما دعم ال�سياحة
دخول العراق الئحة الرتاث العاملي”.
وبني ” ان الو�ضع االمني ي�ؤدي دورا يف تن�شيط احلركة
ال�سياحية واللجنة على متا�س مع الهيئات واللجان يف
االم��ن وال��دف��اع لتحقيق االم��ن وتهيئة اجل��و املنا�سب
لل�سياحة  ،والعراق بث ر�سالة ايجابية عن ا�ستتباب االمن
وباالخ�ص بعد التحرير الغلب املناطق من �سيطرة داع�ش
و�رضورة مواكبة و�سائل االعالم على تلك التغطيات التي
حت�سب لل�سياحة الوطنية “.
وا�شار ح�سن اىل “ان ال�رشكات ال�سياحية يف املركز على
تعاون كبري مع �رشكات االقليم من خالل الكروبات
ال�سياحية من الو�سط واجل��ن��وب اىل اقليم كرد�ستان
وبالعك�س ،وهناك رحالت ا�سبوعية الهوار اجلباي�ش ،وقد
�سجل مطار النا�رصية عددا من تلك الرحالت”.
ويف ال�ش�أن نف�سه ،اك��د وزي��ر ال�سياحة ال�سوري ،ب�رش
يازجي� ،إن � 75رشكة عراقية قدمت �إىل �سوريا لتنظيم
رحالت �سياحية.
و�أَ�ضاف لوكالة "�سبوتنيك" الرو�سية� ،أن فتح املنفذ
الربي مع العراق �سيكون له انعكا�س كبري على امل�ستوى
االقت�صادي مبا فيه قطاع ال�سياحة ،وذل��ك "نتيجة
التطور الكبري احلا�صل من خالل التقاء اجلي�شني ال�سوري
والعراقي".
و�أ�شار �إىل �أن الأب��واب مفتوحة �أم��ام جميع ال�رشكات
املوجودة يف العراق للتعاون معها ،وخا�صة �أن لدى
ال�رشكة خطة بوجود وكالء لها لتغطية مناطق العراق
كافة � ،ضمن �إطار تو�سيع ن�شاطاتها".
وكان اجلي�ش ال�سوري والقوات امل�ساندة له بدعم رو�سي
متكن من الو�صول �إىل احل��دود العراقية �شمال �رشقي
التنف ،بعد �سنوات من �سيطرة تنظيم "داع�ش" الإرهابي
عليه.
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اقتصاديات العراق

الغاز المشتعل من آبار النفط كنز العراق
المهدور دون استثمار
العمارة  -الجورنال

ملي��ارات ال��دوالرات ته��در يف احلقول النفطي��ة عرب حرق الغاز امل�ص��احب
للنفط يف حمافظة مي�سان ،ومع ان املحافظة قامت باحلد منها� ،إال �أن تزايد
احلق��ول يف الرق��ع اجلغرافية املكت�ش��فة ،يجعل امل�ش��كلة ذات حلول معقدة،
نتيجة ال�سيا�س��ات النفطية امل�س��اهمة يف هدر وتراجع قطاع الغاز الطبيعي
يف املحافظات اجلنوبية.
رئي���س جلن��ة الطاق��ة يف جمل���س حمافظة مي�س��ان عام��ر ن�رص اهلل �أو�ض��ح
لـ«اجلورنال » ان امل�ش��اريع التي قامت به��ا وزارة النفط يف حقول بزركان
و�أب��و غرق للتقليل من حرق الغاز امل�ص��احب للنفط غ�ير كافية مع الزيادة
الكب�يرة الكت�ش��اف �آبار نف��ط يف حمافظة مي�س��ان ،واحلد م��ن االختناقات
البيئية يف مناطق احلقول ،وهناك حاجة لإن�ش��اء م�ش��اريع اخرى م�ش��ابهة
يف حقل احللفاية وهذا التوفري يف الغاز �سي�ؤمن كميات ا�ضافية من �إنتاجه
قد ت�ص��ل اىل  250مليون قدم مكعبة قيا�س��ية.
و�شدد ن�رص اهلل على �أهمية الغاز الطبيعي كرثوة يف �أي بلد تت�أتى من كونه
الوق��ود النق��ي والأقل طرح ًا لالنبعاثات ،وهو م�ص��در مهم للطاقة بغمكانه
�س��د احتياجات البلد يف التنوع املختلف للمج��االت احلرارية وامليكانيكية
والكهربائية ولقطاعات النقل وال�صناعة والكهرباء واال�سكان.

النقل :خمسة مليارات دينار إيرادات شهر
تموز الماضي
بغداد – خاص

اعلن��ت ال�رشكة العام��ة الدارة النقل اخلا�ص حجم ايراداتها ل�ش��هر متوز من
العاماحلايل والتي بلغت اكرث من خم�س��ة مليارات دينار ،بزيادة قاربت الـ
 3مليارات دينار عن ال�شهر ذاته من العام املا�ضي.
وقال املدير العام لل�رشكة العامة الدارة النقل اخلا�ص يف وزارة النقل قي�س
املي��ايل :ان تلك الزيادة يف االيرادات املالية ت�أتي بف�ض��ل متابعة وتوجيه
وزي��ر النقل كاظ��م فنجان احلمامي من خالل التوا�ص��ل امل�س��تمر حليثيات
عمل املرائ��ب وتقدمي جميع انواع الدعم لل�رشك��ة والتي حققت تلك االرباح
املالية ما �سينعك�س ايجابا على واقع عملها وموظفيها.
وا�ض��اف املي��ايل :ان الزي��ادة مقداره��ا ثالث��ة ملي��ارات دينار ع��ن العام
املا�ض��ي ،مبينا �أن ايرادات ال�رشكة ل�ش��هر حزيران م��ن العام احلايل بلغت
 (320617846ثالث��ة ملي��ارات ومئت�ين و�س��تة مالي�ين ومئ��ة وثمانية
و�س��بعني �ألف ًا و�س��تة و�أربعني ديناراً ،الفت�� ًا النظر ان هذه الأرقام �س��تعطي
اهمي��ة كبرية ل��دور العامل�ين يف ال�رشك��ة بتحقيق تل��ك االي��رادات املالية
والطموح يف زيادتها من خالل تكثيف العمل واملتابعة.

تعاون عراقي ياباني إلعمار المناطق المحررة
بغداد  -خاص

بدعم من صندوق حكومي

ديالى تطلق الوجبة األولى من مشاريع
إعادة إعمار المناطق المحررة
بغداد – خاص

�أعلن��ت �إدارة حمافظ��ة دياىل �إطالق الوجب��ة االوىل من
م�شاريع اعمار املناطق املحررة يف املحافظة بدعم من
�صندوق حكومي.
وق��ال مدي��ر اع�لام �إدارة دي��اىل يا��سر ب��در يف حديث
�ص��حفي � ،إن "�س��بعة م�ش��اريع متثل الوجب��ة الأوىل يف
برنامج �إعمار املناطق املحررة يف دياىل �أطلقت للتنفيذ
بدعم ومتويل من قبل �ص��ندوق الإعم��ار احلكومي الذي
�أن�ش��ئ للإ�رشاف ومتويل م�ش��اريع اعمار وبناء املناطق
املحررة".

و�أ�ض��اف ب��در ،ان"امل�ش��اريع تتعل��ق ب�إك�س��اء وتبلي��ط
الط��رق" ،م�ؤك��دا "�أهمية بدء م�ش��اريع الإعمار يف �إعادة
اخلدمات ،ا�ض��افة �إىل خلق فر�ص عمل للعاطلني وت�سهم
يف خلق انتعا�ش اقت�صادي" .
واكد ع�ض��و جمل���س النواب ع��ن حمافظة دي��اىل النائب
رعد املا���س ،ان املحافظ��ة متتلك ع�رش فر�ص ا�س��تثمار
"ذهبي��ة" يف جماالت متع��ددة ،ابرزها بحرية حمرين،
يف حني ا�ش��ار اىل ان �رشكات من  40دولة �ست�شارك يف
اول م�ؤمتر ا�ستثماري خا�ص بدياىل اال�سبوع املقبل.
وقال املا�س يف حديث �صحفي �إن "دياىل متتلك ع�رشات
الفر���ص اال�س��تثمارية بينه��ا ع��شرة ميكنه��ا و�ص��فها

بالذهبي��ة ،ابرزها بح�يرة حمرين (55كم �ش��مال �رشق
بعقوب��ة) التي ميكن ان تتحول اىل اكرب مدينة �س��ياحية
يف ال��شرق االو�س��ط وتوف��ر انتعا�ش��ا اقت�ص��اديا كب�يرا
للمحافظة".
وا�ش��ار املا���س اىل ان "م��ن الفر���ص الكب�يرة ،مط��ار
املن�ص��ورية ،باال�ض��افة اىل بن��اء م��دن �س��كنية جديدة
وم�ص��انع" ،الفت�� ًا النظ��ر اىل ان "كل مقوم��ات جن��اح
اال�س��تثمار متوافرة يف دياىل واالجواء االمنية تتح�س��ن
باجتاه جذب ال�رشكات وامل�ستثمرين".
وبني املا�س ،ان "م�ؤمترا ا�س��تثماريا هو االول من نوعه
خم�ص���ص لدياىل �س��يعقد اال�س��بوع املقبل يف العا�صمة

بغ��داد بح�ض��ور �رشكات م��ن اكرث من  40دول��ة اجنبية
وعربية وهذا ما قد يفتح الباب امام تدفق اال�س��تثمارات
عل��ى دياىل ويخلق قفزة نوعية يف االقت�ص��اد املحلي"،
مبينا ان "اال�ستثمار هو احلل االمثل للكثري من امل�شاكل
العالق��ة وابرزه��ا البطال��ة املتف�ش��ية يف اغل��ب م��دن
املحافظة".
وتتميز دياىل بوجود الكثري من الفر�ص اال�ستثمارية يف
جم��االت متعددة ابرزها ال�ص��ناعة والزراعة وال�س��ياحة
لكن االو�ض��اع االمنية هي من ا�س��همت يف ت�أجيل اقبال
ال�رشكات وامل�س��تثمرين يف ال�س��نوات املا�ض��ية ،بح�سب
م�س�ؤولني حمليني.

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

و�ص��لت التح�ض�يرات النهائية ذروتها يف حمافظة املثنى
لإع��ادة افتت��اح منفذ جميم��ة احلدودي مع ال�س��عودية يف
ح��ال �إكم��ال اعمال ال�ص��يانة اخلا�ص��ة باملنف��ذ وتزويده
بالتجهي��زات الالزمة لإعادة افتتاحه بعد اكرث من خم�س��ة
وثالث�ين عام ًا عل��ى اغالقه  .وقال فال��ح الزيادي حمافظ

املثن��ى لـ«اجلورن��ال نيوز» "و�ص��لنا اىل مراح��ل متقدمة
يف عملي��ة ت�أهي��ل املنفذ م��ع �إ�رشاف جلنة م��ن قبل وزارة
الداخلية والكمارك للك�ش��ف املوقعي عن احتياجات املنفذ
واملت�ضمنة اىل جانب اعمال ال�صيانة ،ت�أهي ًال وا�سع ًا على
الطري��ق وي�ش��مل عمليات �إك�س��اء بالإ�س��فلت ،وردم احلفر،
وو�ضع عالمات مرورية ،ف�ضلاً عن اعمال ت�أهيل و�صيانة
املنف��ذ ال�بري ورف��ده بالر�ص��د التكنولوجي ع�بر جتهيزه

بكامريات متطورة للمراقبة وخطوط االت�ص��ال والإنرتنت،
اما االعمال االخرى فهي مد خطوط للمياه والكهرباء".
وا�ش��ار �إىل �أن "حتدي��د �آلي��ة العم��ل للمنف��ذ م��ع اجلان��ب
ال�س��عودي هي النقطة اال�سا�س��ية يف عملي��ة التنفيذ ،حيث
�سي�س��تخدم كطري��ق اقت�ص��ادي للمحافظة وم��ا يوفره من
فر�ص عمل واحلرك��ة التجارية وتفعيل عملية النقل الربي
ب�ين البلدي��ن ،وم��ن امل�ؤم��ل االفتت��اح بعد عيد الأ�ض��حى

املب��ارك ،واالتف��اق م��ع اجلان��ب ال�س��عودي عل��ى ان يتم
ا�س��تخدامه كمم��ر ب��ري لدخول احلج��اج ومن ث��م لتبادل
ال�سلع التجارية ومرور امل�سافرين اىل داخل البلدين.
واغل��ق ه��ذا الطري��ق ،م��ع املنف��ذ احل��دودي ب�ين الع��راق
وال�س��عودية ،عقب ح��رب اخلليج يف الع��ام  ،1991وكان
يف ال�س��ابق ي�ستخدم للتبادل التجاري بني البلدين ،ونقطة
عبور امل�سافرين وقوافل احلج.

تن�سق وزارة االعمار واال�سكان والبلديات مع اجلانب الياباين مل�شاركته يف
اعم��ار املناطق املحررة .وافاد املكتب االعالمي للوزارة يف بيان �ص��حفي
تلق��ت” اجلورنال” ن�س��خة منه ،ب��ان وزيرة االعم��ار واال�س��كان والبلديات
واال�ش��غال العامة الدكتورة �آن نافع او�س��ي التقت رئي���س املنظمة اليابانية
للتعاون ال��دويل يف بغداد اليجاد حلول للمعوقات التي تعرت�ض امل�ش��اريع
الت��ي تنفذه��ا ال��شركات الياباني��ة يف الب�لاد وم�س��اهمة ب�لاده يف اعادة
اعم��ار املناطق املحررة .وبني ان الوزارة ت�س��عى لتعاون اكرب مع ال�رشكات
الياباني��ة مل��ا تتمتع به من خربة ،مو�ض��حا ان هناك العديد من امل�ش��اريع
التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارة يف جماالت البنى التحتية ،اهمها
م�رشوع ماء الب�رصة الكبري الذي تنفذه �رشكة (هيتا�شي).

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

مقرا لها،
�أعلن��ت �رشك��ة �أبوظبي الوطنية للطاق��ة ،التي تتخذ من �أبوظب��ي ً
عزمه��ا زيادة قدرته��ا الإنتاجية من حق��ل “�أترو�ش” النفط��ي ،الواقع يف
�إقليم كرد�س��تان خ�لال العام اجلاري .و�أ�ض��افت ال�رشكة ،يف بيان ل�س��وق
�أبوظب��ي للأوراق املالية� ،أنها �س�ترفع �إنتاجه��ا �إىل � 30ألف برميل يوم ًيا
خالل العام اجل��اري  .2017وبد�أت ال�رشكة �إنتاج النفط الفعلي من احلقل
يف مت��وز املا�ض��ي ،ومل تعلن حتى اليوم حجم الإنت��اج الفعلي خالل املدة
املا�ض��ية .وحق��ل �أترو���ش ال��ذي تق��وم “طاقة” بت�ش��غيله ،ج��رى تطويره
كل من حكومة الإقليم الكردي و�رشكتي “�ش��اماران”
مبوجب ال�رشاكة مع ٍ
و”ماراثون” .وكانت “طاقة” ا�س��تحوذت على ح�ص��ة بن�سبة  53.2%يف
حق��ل “�أترو���ش” من �رشكة “ج�نرال �إك�سبلوري�ش��ن بارت�نرز” يف 2012
مقاب��ل  600ملي��ون دوالر .ويقع حق��ل “�أترو�ش” على ُبع��د  85كيلوم ًرتا
�ش��مال غرب��ي �أربي��ل� ،إذ يع��د واح ًدا من �أك�بر احلقول النفطي��ة اجلديدة يف
الإقليم الكردي ،ومت اكت�شافه يف . 2011

