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تطالب بغداد بصرف مستحقات
الفالحين لموسم الشلب

بغداد  -اجلورنال :طالب حمافظ النجف ل�ؤي اليا�رسي ،احلكومة االحتادية
بالإ�رساع ب�رصف م�ستحقات املزارعني والفالحني ملح�صول "ال�شلب" .و�أ�شار
اليا�رسي يف ت�رصيح �صحفي  ،اىل ان "القطاع الزراعي مهم ويحتاج اىل دعم
احلكومة االحتادية للنهو�ض به وتعزيز القدرات الزراعية يف العراق لتامني
الر�صيد الغذائي " .وطالب ،بـ"�ضمان حقوق املزارعني والفالحني املادية
واملعنوية وتامني احلياة الكرمية لهم من خالل الإ�رساع بت�سديد الوزارات املعنية
مل�ستحقاتهم املالية" .و�شدد على "�رضورة اال�رساع بت�سديد حقوق الفالحني"،
م�شريا اىل ان "احلكومة ال�سابقة اتخذت قرارا بت�سديد م�ستحقات الفالحني وهذا
االمر بحاجة اىل متابعة �رسيعة ل�ضمان و�صول حقوق الفالحني".

بيانات

3.5
ق��ال حماف��ظ البنك املرك��زي البحريني ،ر�ش��يد املعراج ،يف
لق��اء م��ع  CNBCعربي��ة �إن برنام��ج الت��وزان املايل هو
ج��زء من برنامج �أ�ش��مل قام��ت به البحرين ملعاجلة ال�ش���أن
االقت�ص��ادي ،مبين ًا �أن هناك جمموعة من الإجراءات اتُخذت
يف ال�سنوات املا�ضية ملعاجلة عجز امليزانية .و�أ�شار املعراج
�إىل �أن��ه عل��ى الرغ��م من التحدي��ات التي واجهته��ا البحرين
خ�لال ال�س��نوات الأربع املا�ض��ية ،مت حتقيق منو اقت�ص��ادي
غري نفطي ن�سبته .3.5%

1.26

ق��ال ولي��د الغ��امن وكي��ل وزارة الأ�ش��غال العامة
الكويتي��ة �إن هيئ��ة م�رشوع��ات ال�رشاك��ة ب�ين
القطاع�ين الع��ام واخلا���ص وقع��ت عقد تو�س��عة
حمط��ة �أم الهيم��ان لل�رصف ال�ص��حي مع حتالف
�إيف��ا الكويتي��ة ودبليو.ت��ي�.إي الأملاني��ة بقيم��ة
 382مليون دينار ( 1.26مليار دوالر) .يت�ضمن
امل��شروع �إن�ش��اء حمط��ة معاجل��ة مي��اه ��صرف
�ص��حي جدي��دة بطاق��ة ا�س��تيعابية مبدئية 500
�أل��ف م�تر مكع��ب يومي��ا وم��د خط��وط لل�رصف
ال�ص��حي واملياه املعاجلة وخط للطوارئ و�إقامة
حمطة حتويل كهربائية رئي�سية.

1.25

تخط��ط دب��ي ل�ص��ناعات الط�يران � -إح��دى �أكرب
��شركات ت�أج�ير الطائ��رات يف العامل  -لإ�ص��دار
�أوراق مالية ذات �أولوية يف ال�سداد قيمتها 1.25
مليار دوالر.
و�س��تطرح دبي ل�صناعات الطريان للتمويل ،وهي
�رشك��ة تابعة مملوك��ة بالكامل لدبي ل�ص��ناعات
الطريان ،الأوراق املالية.
وقال��ت �رشك��ة ت�أج�ير الطائ��رات م�س��اء �أم�س �إن
احل�صيلة �س ُت�ستخدم يف الأغرا�ض العامة لل�رشكة
ورمبا ل�سداد بع�ض الديون القائمة.

العراق

والصين يتفقان على مشروع
إمدادات النفط الخام السنوية

بغداد  -اجلورنال :ت�ستعد �رشكة "ت�شنهوا �أويل" ال�صينية احلكومية لتوقيع اتفاق
مبدئي ي�شمل م�رشوعا م�شرتكا مقرتحا مع �رشكة ت�سويق النفط العراقية (�سومو)
لإمدادات النفط اخلام ال�سنوية لعام  2019يف �شنغهاي  ،الأ�سبوع املقبل.
و�سيكون االتفاق �ضمن �صفقات من املتوقع �إبرامها خالل معر�ض ال�صني الدويل
لال�سترياد خالل الفرتة من اخلام�س �إىل العا�رش من نوفمرب ت�رشين الثاين ،والذي
�ستح�رضه �آالف ال�رشكات الأجنبية وامل�شرتين ال�صينيني لعر�ض فر�ص اال�سترياد يف
ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل.بح�سب رويرتز .
و�سيكون من �ش�أن امل�رشوع امل�شرتك بني �سومو وت�شنهوا ،والذي ظل التفاو�ض
م�ستمرا ب�ش�أنه ل�شهور.

مطار
البصرة

يسجل أكثر من  25ألف مسافر خالل
شهر

بغداد  -اجلورنال� :أعلنت ال�رشكة العامة للخطوط اجلوية العراقية ،ت�سجيلها
زيادة باعداد امل�سافرين بلغت  25،163م�سافر يف حمطة مطار الب�رصة الدويل.
وقال مدير عام ال�رشكة مريان فريد يف بيان �،أن التقارير النهائية ل�شعبة الإدارة
التجارية ملحطة مطار الب�رصة الدويل �سجلت خالل �شهر ت�رشين االول املا�ضي
 25.163م�سافر ،وبواقع  337رحلة قادمة ومغادرة وبن�سب امتالء مرتفعة
للطائرات .و�أ�ضاف ان " ال�رشكة و�ضمن خطة عملها وفرت جميع امل�ستلزمات
ال�رضورية من كافة املجاالت وجعلتها يف خدمة امل�سافر الكرمي  ،هذا ومن
املتوقع ان ت�شهد هذه االعداد زيادة خالل اال�شهر املقبلة �سواء كانت يف حمطة
مطار بغداد الدويل وباقي املحطات االخرى لل�رشكة".

كردستان

تعلن ارتفاع صادراتها من النفط

بغداد – اجلورنال� :أعلنت حكومة �إقليم كرد�ستان ،عن ارتفاع �سقف �صادراتها
من النفط اخلام �إىل � 400ألف برميل يوميا .وقالت احلكومة ،يف بيان � ،إن
الإنتاج يف حقل (في�شخابور) ،القريب من مدينة دهوك ،زاد مبعدل � 50ألف
برميل يومي َا.
وتابعت �أن هذه الزيادة "تعو�ض عن النق�ص احلا�صل يف حقل (تاوكي) القريب
من بلدة زاخو ،الذي انخف�ض �إنتاجه منذ يوليو  2017من � 107آالف برميل
�إىل � 80ألف برميل يومي َا فقط" .و�أ�ضاف البيان� ،أن حكومة الإقليم �أقامت
حمطة �ضخ للبرتول يف بلدة �شيخان مبحافظة دهوك ،من �ش�أنها رفع قدرة
�أنابيب الت�صدير يف الإقليم بواقع � 900ألف برميل يوميا.

العراق يناقش مع االمم المتحدة خطة التنمية المستدامة المتصاص البطالة ومكافحة الفقر
بغداد  -الجورنال

ناق�شت وزارة التخطيط ،ر�ؤي��ة العراق للتنمية امل�ستدامة  ٢٠٣٠يف
�ضوء االهداف ال�سبعة ع�رش التي تبنتها االمم املتحدة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف العامل من خالل مكافحة الفقر وحماية الفئات اله�شة
ومواجهة التقلبات املناخية واملحافظة على البيئة.
وذكر بيان �صحفي ا�صدره املكتب االعالمي يف ال��وزارة � ،إن "وكيل
ال���وزارة ماهر حماد جوهان تر�أ�س اجتماعا للجنة الفنية للتنمية
امل�ستدامة التي �ضمت عددا من املديرين العامني يف الوزارة ،ونخبة من
اخلرباء املعنيني بهذا امللف".
و�أ�ضاف البيان� ،أن "االجتماع ناق�ش ما ت�ضمنته ر�ؤية العراق للتنمية
امل�ستدامة  ٢٠٣٠يف �ضوء االجراءات واخلطوات التي اتخذتها اجلهات
املعنية ومنها الربنامج احلكومي اجلديد وخطة التنمية اخلم�سية
 ٢٠٢٢-٢٠١٨وا�سرتاجتية تخفيف الفقر  ٢٠٢٢-٢٠١٨وباقي اخلطط
واال�سرتاتيجيات االقت�صادية واالجتماعية والتي اع��دت بالتعاون
والتن�سيق مع الربنامج االمنائي لالمم املتحدة (.")UNDP
و�أو�ضح� ،أن "وكيل وزارة التخطيط اكد خالل االجتماع �رضورة ان تكون
امل�سارات وا�ضحة ومبا يحقق تنمية م�ستدامة حقيقية من خالل خلق
اقت�صاد متنوع وم�ستدام واال�ستجابة للتحديات التي يواجهها البلد،
ودعم الفئات اله�شة يف املجتمع عرب �سيا�سة التمكني ،الفتا �إىل �أن العراق
حقق خطوات مهمة يف جمال حتقيق احلكم الر�شيد وتعزيز الالمركزية
االدارية املتمثلة بنقل �صالحيات الوزارات اىل احلكومات املحلية يف
املحافظات ،ووفقا لهذا االجراء فان العراق يعد من البلدان القليلة يف
املنطقة التي عملت على امل�ستوى املحلي واع��داد خطط تنموية على
م�ستوى املحافظات".
وتابع� ،أن "امل�شاركني ناق�شوا يف االجتماع االطار العام لر�ؤية التنمية
امل�ستدامة  ٢٠٣٠واليات حتقيقها بح�سب كل هدف من االهداف ال�سبعة
ع�رش".
و�أ�شار البيان� ،إىل �أن "املجتمعني اكدوا اهمية ان تكون هناك خريطة
اعالمية للتعريف مببادئ و�أهمية التنمية امل�ستدامة ورف��ع م�ستوى
الوعي لدى افراد املجتمع ،داعني و�سائل االعالم كافة اىل دعم توجهات
احلكومة يف حتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة".
وذكر البيان� ،أن "االجتماع ناق�ش ا�ستعدادات احلكومة العراقية لعر�ض
التقرير الطوعي عرب من�صة االمم املتحدة يف الربع االخري من العام
املقبل  ٢٠١٩بعد ان ح�صل العراق على مقعد بني الدول التي �ستقدم
تقاريرها الطوعية والتي تت�ضمن ما مت حتقيقة من خطوات يف جمال
حتقيق اه��داف التنمية امل�ستدامة� ،سواء على م�ستوى الت�رشيعات او
االجراءات العملية املتخذة يف جميع املجاالت" ،م�شريا �إىل �أن "عددا من
الفرق املتخ�ص�صة مت ت�شكيلها �ستتوىل عملية اعداد التقرير الطوعي".

العراق يتطلع لجلب الشركات العالمية إلعادة إعمار مدنه المتضررة
بغداد  -الجورنال

دعا رئي�س اجلمهورية ،برهم �صالح ،ال�رشكات
الكورية للم�ساهمة يف �إعادة �إعمار العراق.
وقالت رئا�سة اجلمهورية يف بيان � ،إن "رئي�س
اجلمهورية برهم �صالح ا�ستقبل ،يف ق�رص ال�سالم
ببغداد �سفري اجلمهورية الكورية لدى العراق
�سونغ وونغ يوب".
و�أ�ضافت� ،أن "ال�سفري يوب نقل تهاين الرئي�س
الكوري مون جاي �إن �إىل �صالح مبنا�سبة ت�سنمه
من�صب رئي�س اجلمهورية".
و�أكد الرئي�س �صالح ،بح�سب البيان ،على "�أهمية
العالقات التي تربط العراق وكوريا" ،م�شددا على
"�رضورة متتينها يف جميع امليادين ،ال�سيما
التجارية واالقت�صادية والتبادل الأكادميي".

و�أ�شاد رئي�س اجلمهورية ،بـ"الدعم الكوري للعراق
يف حربه �ضد االره���اب ،وم�شاركتها بت�أهيل
البنى التحتية الأ�سا�سية" ،داعيا ال�رشكات
الكورية �إىل "امل�ساهمة يف �إعادة �إعمار العراق".
من جانبه ،جدد ال�سفري �سونغ وونغ يوب دعم
بالده �إىل "العراق ورغبتها بتو�سيع �أطر التعاون
الثنائي يف املجاالت كافة".
وتواجه احلكومة العراقية اجلديدة ،التي �أعلن
ت�شكيلها يف ال��ث��اين م��ن ال�شهر اجل���اري ،بعد
انتظار طويل ا�ستمر �أكرث من � 5أ�شهر ،جمموعة
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب�يرة وال�����ش��دي��دة؛ �أب��رزه��ا
االحتجاجات ال�شعبية يف حمافظة الب�رصة
وم��دن �أخ���رى ،وق���درة احلكومة اجل��دي��دة على
التعامل مع العقوبات الأمريكية على �إي��ران،
ال�سيما بعد انطالق احلزمة الثانية من العقوبات

االقت�صادية والدبلوما�سية والع�سكرية الأمريكية
علىها يف الرابع من ت�رشين الثاين/نوفمرب
القادم ،وموقف العراق من جدية االلتزام بها،
ي�ضع عبد املهدي �أمام حتديات و�صفها باملعقدة
�أمام هذه احلكومة التي كان لإيران اليد الطوىل
يف متكني التوافق عليها بني الأحزاب العراقية
املمثلة للمكونات العراقية يف جمل�س النواب
العراقي.
وم��ن �أه��م التحديات اجلدية التي كانت �سبب ًا
رئي�س ًا يف ت�أخر النمو االقت�صادي للعراق ،هو
جتفيف منابع مافيات واللجان االقت�صادية
للأحزاب ،ومكافحة الف�ساد حتى �أ�صبح م�ؤ�س�سة
خطرية وعقبة ك�ؤودا �أمام �أي حماولة للإ�صالح،
والبريوقراطية وفر�ض الأمن من �أجل بيئة �آمنة
م�شجعة لال�ستثمار.

دبي ترفع استثماراتها بمشروع الطاقة الشمسية لـ 4.3مليار دوالر
بغداد  -الجورنال

و ّقعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ،اتفا ًقا
يق�ضي ب��زي��ادة م�شرتيات "ديوا" من الطاقة
ال�شم�سية ،من التحالف الذي تقوده �رشكة "�أكوا
باور" ال�سعودية للمرحلة الرابعة من جممع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية.
وت�ضمن االت��ف��اق اجل��دي��د ،ال���ذي مت توقيعه
�إ�ضافة  250ميغاوات بتقنية الألواح ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية ،ب�سعر تكلفة للطاقة بلغ � 2.4سنت
�أمريكي للكيلووات� /ساعة ،والذي يعترب الأقل
عاملياً .ووف ًقا لبيان نقله املوقع الإلكرتوين
للمكتب الإعالمي حلكومة دب��ي ،ف��إن االتفاق
الكلية للمرحلة الرابعة من
اجلديد يرتفع القدرة ّ
م�رشوع جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية من  700ميغاوات �إىل  950ميغاوات.
وبناء على االتفاق اجلديد� ،سرتتفع اال�ستثمارات
الإج��م��ال��ي��ة مل����شروع جممع حممد ب��ن را�شد
للطاقة ال�شم�سية �إىل  16مليار درهم (4.36
مليار دوالر) ،بدلاً من  3.9مليار دوالر ،قبل
اتفاق زيادة الطاقة الإنتاجية .للم�رشوع .من
جانبه� ،أكد ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،ويل عهد دبي ،رئي�س املجل�س التنفيذي
التو�سع يف جمال تكنولوجيا الطاقة النظيفة
�أن
ّ

يدعم اخلطط الطموحة مل�ستقبل التطوير يف
وير�سخ ريادة الإمارات يف
خمتلف القطاعات،
ّ
جمال التنمية امل�ستدامة .وقال" :الطاقة النظيفة
نتو�سع يف توظيفه من �أجل دعم
خيار ا�سرتاتيجي ّ
طموحاتنا التنموية دون ت�أثري على البيئة التي
نعمل على حمايتها واحلفاظ عليها للأجيال
القادمة ،ن�سعى لبناء منظومة متكاملة للطاقة

النظيفة واملتجددة ،ونعتز بكون جممع حممد
بن را�شد للطاقة ال�شم�سية �أحد الركائز الأ�سا�سية
لهذه املنظومة" .و�أ�شاد ال�شيخ حمدان بالتعاون
بني هيئة كهرباء ومياه دبي ،واالئتالف الذي
تقوده �رشكة "�أكوا باور" ال�سعودية ،وال��ذي
ي�ضم �صندوق طريق احلرير اململوك للحكومة
ال�صينية� ،ضمن هذه املرحلة من املجمع.

