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العراق يتطلع لجلب الشركات العالمية إلعادة إعمار مدنه المتضررة

دبي ترفع استثماراتها بمشروع الطاقة الشمسية لـ4.3 مليار دوالر

يف   ٢٠٣٠ امل�ستدامة  للتنمية  العراق  ر�ؤي��ة  التخطيط،  �زارة  ناق�ست 
التنمية  لتحقيق  املتحدة  االمم  تبنتها  التي  ع�رش  ال�سبعة  االهداف  �سوء 
اله�سة  الفئات  �حماية  الفقر  مكافحة  خالل  من  العامل  يف  امل�ستدامة 

�مواجهة التقلبات املناخية �املحافظة على البيئة.
"�كيل  اإن   ، ال��وزارة  يف  االعالمي  املكتب  ا�سدره  �سحفي  بيان  �ذكر 
للتنمية  الفنية  للجنة  اجتماعا  تراأ�س  جوهان  حماد  ماهر  ال���وزارة 
امل�ستدامة التي �سمت عددا من املديرين العامني يف الوزارة، �نخبة من 

اخلرباء املعنيني بهذا امللف".
للتنمية  العراق  ر�ؤية  ناق�س ما ت�سمنته  "االجتماع  اأن  البيان،  �اأ�ساف 
اتخذتها اجلهات  التي  امل�ستدامة ٢٠٣٠ يف �سوء االجراءات �اخلطوات 
اخلم�سية  التنمية  �خطة  اجلديد   احلكومي  الربنامج  �منها  املعنية 
٢٠١٨-٢٠٢٢ �ا�سرتاجتية تخفيف الفقر ٢٠١٨-٢٠٢٢ �باقي اخلطط 
بالتعا�ن  اع��دت  �التي  �االجتماعية  االقت�سادية  �اال�سرتاتيجيات 

.")UNDP( التن�سيق مع الربنامج االمنائي لالمم املتحدة�
�اأ��سح، اأن "�كيل �زارة التخطيط اكد خالل االجتماع �رش�رة ان تكون 
خلق  خالل  من  حقيقية  م�ستدامة  تنمية  يحقق  �مبا  �ا�سحة  امل�سارات 
البلد،  يواجهها  التي  للتحديات  �اال�ستجابة  �م�ستدام  متنوع  اقت�ساد 
�دعم الفئات اله�سة يف املجتمع عرب �سيا�سة التمكني، الفتا اإىل اأن العراق 
الالمركزية  الر�سيد �تعزيز  حقق خطوات مهمة يف جمال حتقيق احلكم 
يف  املحلية  احلكومات  اىل  الوزارات  �سالحيات  بنقل  املتمثلة  االدارية 
القليلة يف  البلدان  العراق يعد من  االجراء فان  لهذا  املحافظات، ��فقا 
على  تنموية  خطط  �اع��داد  املحلي  امل�ستوى  على  عملت  التي  املنطقة 

م�ستوى املحافظات".
�تابع، اأن "امل�ساركني ناق�سوا يف االجتماع االطار العام لر�ؤية التنمية 
امل�ستدامة ٢٠٣٠ �اليات حتقيقها بح�سب كل هدف من االهداف ال�سبعة 

ع�رش".
خريطة  هناك  تكون  ان  اهمية  اكد�ا  "املجتمعني  اأن  اإىل  البيان،  �اأ�سار 
م�ستوى  �رف��ع  امل�ستدامة  التنمية  �اأهمية  مببادئ  للتعريف  اعالمية 
الوعي لدى افراد املجتمع، داعني ��سائل االعالم كافة اىل دعم توجهات 

احلكومة يف حتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة".
�ذكر البيان، اأن "االجتماع ناق�س ا�ستعدادات احلكومة العراقية لعر�س 
العام  من  االخري  الربع  يف  املتحدة  االمم  من�سة  عرب  الطوعي  التقرير 
�ستقدم  التي  الد�ل  بني  مقعد  على  العراق  ح�سل  ان  بعد   ٢٠١٩ املقبل 
ما مت حتقيقة من خطوات يف جمال  تت�سمن  �التي  الطوعية  تقاريرها 
ا�  الت�رشيعات  م�ستوى  على  �سواء  امل�ستدامة،  التنمية  اه��داف  حتقيق 
االجراءات العملية املتخذة يف جميع املجاالت"، م�سريا اإىل اأن "عددا من 

الفرق املتخ�س�سة مت ت�سكيلها �ستتوىل عملية اعداد التقرير الطوعي".

بغداد - الجورنال

تطالب بغداد بصرف مستحقات 
الفالحين لموسم الشلب

والصين يتفقان على مشروع 
إمدادات النفط الخام السنوية

يسجل أكثر من 25 ألف مسافر خالل 
شهر

تعلن ارتفاع صادراتها من النفط

االحتادية  احلكومة  اليا�رشي،  لوؤي  النجف  حمافظ  طالب  اجلورنال:   - بغداد 
�اأ�سار  "ال�سلب".  ملح�سول  �الفالحني  املزارعني  م�ستحقات  ب�رشف  باالإ�رشاع 
دعم  اىل  �يحتاج  الزراعي مهم  "القطاع  ان  اىل   ، اليا�رشي يف ت�رشيح �سحفي 
لتامني  العراق  يف  الزراعية  القدرات  �تعزيز  به  للنهو�س  االحتادية  احلكومة 
املادية  �الفالحني  املزارعني  حقوق  ب�"�سمان  �طالب،   ." الغذائي  الر�سيد 
�املعنوية �تامني احلياة الكرمية لهم من خالل االإ�رشاع بت�سديد الوزارات املعنية 
الفالحني"،  "�رش�رة اال�رشاع بت�سديد حقوق  مل�ستحقاتهم املالية". ��سدد  على 
"احلكومة ال�سابقة اتخذت قرارا بت�سديد م�ستحقات الفالحني �هذا  م�سريا اىل ان 

االمر بحاجة اىل متابعة �رشيعة ل�سمان ��سول حقوق الفالحني".

اتفاق  لتوقيع  اأ�يل" ال�سينية احلكومية  "ت�سنهوا  ت�ستعد �رشكة  بغداد - اجلورنال: 
)�سومو(  العراقية  النفط  ت�سويق  �رشكة  مع  مقرتحا  م�سرتكا  م�رش�عا  ي�سمل  مبدئي 

الإمدادات النفط اخلام ال�سنوية لعام ٢٠١٩ يف �سنغهاي ، االأ�سبوع املقبل.
الد�يل  ال�سني  اإبرامها خالل معر�س  ��سيكون االتفاق �سمن �سفقات من املتوقع 
�الذي  الثاين،  ت�رشين  نوفمرب  من  العا�رش  اإىل  اخلام�س  من  الفرتة  لال�سترياد خالل 
�ستح�رشه اآالف ال�رشكات االأجنبية �امل�سرتين ال�سينيني لعر�س فر�س اال�سترياد يف 

ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل.بح�سب ر�يرتز .
التفا��س  ظل  �الذي  �ت�سنهوا،  �سومو  بني  امل�سرتك  امل�رش�ع  �ساأن  من  ��سيكون 

م�ستمرا ب�ساأنه ل�سهور.

ت�سجيلها  العراقية،  اجلوية  للخطوط  العامة  ال�رشكة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
زيادة باعداد امل�سافرين بلغت ٢5،١6٣ م�سافر يف حمطة مطار الب�رشة الد�يل. 
�قال مدير عام ال�رشكة مريان فريد يف بيان ،اأن التقارير النهائية ل�سعبة االإدارة 
التجارية ملحطة مطار الب�رشة الد�يل �سجلت خالل �سهر ت�رشين اال�ل املا�سي 
مرتفعة  امتالء  �بن�سب  �مغادرة  قادمة  رحلة   ٣٣7 �بواقع  م�سافر،   ٢5.١6٣
" ال�رشكة ��سمن خطة عملها �فرت جميع امل�ستلزمات  للطائرات. �اأ�ساف ان 
�من  هذا   ، الكرمي  امل�سافر  خدمة  يف  �جعلتها  املجاالت  كافة  من  ال�رش�رية 
املتوقع ان ت�سهد هذه االعداد زيادة خالل اال�سهر املقبلة �سواء كانت يف حمطة 

مطار بغداد الد�يل �باقي املحطات االخرى لل�رشكة".

بغداد – اجلورنال: اأعلنت حكومة اإقليم كرد�ستان، عن ارتفاع �سقف �سادراتها 
اإن   ، بيان  يوميا. �قالت احلكومة، يف  برميل  األف  اإىل 4٠٠  اخلام  النفط  من 
األف  زاد مبعدل 5٠  القريب من مدينة دهوك،  )في�سخابور(،  االإنتاج يف حقل 

برميل يوميَا.
�تابعت اأن هذه الزيادة "تعو�س عن النق�س احلا�سل يف حقل )تا�كي( القريب 
من بلدة زاخو، الذي انخف�س اإنتاجه منذ يوليو ٢٠١7 من ١٠7 اآالف برميل 
اأقامت  االإقليم  حكومة  اأن  البيان،  �اأ�ساف  فقط".  يوميَا  برميل  األف   ٨٠ اإىل 
�ساأنها رفع قدرة  �سيخان مبحافظة دهوك، من  بلدة  للبرت�ل يف  حمطة �سخ 

اأنابيب الت�سدير يف االإقليم بواقع ٩٠٠ األف برميل يوميا.

مطار النجف
البصرة

كردستانالعراق

العراق يناقش مع االمم المتحدة خطة التنمية المستدامة المتصاص البطالة ومكافحة الفقربيانات

ال�رشكات  �سالح،  برهم  اجلمهورية،  رئي�س  دعا 
الكورية للم�ساهمة يف اإعادة اإعمار العراق.

"رئي�س  اإن   ، بيان  رئا�سة اجلمهورية يف  �قالت 
اجلمهورية برهم �سالح ا�ستقبل، يف ق�رش ال�سالم 
العراق  لدى  الكورية  اجلمهورية  �سفري  ببغداد 

�سونغ ��نغ يوب".
الرئي�س  تهاين  نقل  يوب  "ال�سفري  اأن  �اأ�سافت، 
الكوري مون جاي اإن اإىل �سالح مبنا�سبة ت�سنمه 

من�سب رئي�س اجلمهورية".
�اأكد الرئي�س �سالح، بح�سب البيان، على "اأهمية 
العالقات التي تربط العراق �كوريا"، م�سددا على 
ال�سيما  امليادين،  جميع  يف  متتينها  "�رش�رة 

التجارية �االقت�سادية �التبادل االأكادميي".

�اأ�ساد رئي�س اجلمهورية، ب�"الدعم الكوري للعراق 
بتاأهيل  �م�ساركتها  االره���اب،  �سد  حربه  يف 
ال�رشكات  داعيا  االأ�سا�سية"،  التحتية  البنى 
الكورية اإىل "امل�ساهمة يف اإعادة اإعمار العراق".

دعم  يوب  ��نغ  �سونغ  ال�سفري  جدد  جانبه،  من 
بالده اإىل "العراق �رغبتها بتو�سيع اأطر التعا�ن 

الثنائي يف املجاالت كافة".
اأعلن  التي  اجلديدة،  العراقية  احلكومة  �تواجه 
بعد  اجل���اري،  ال�سهر  م��ن  ال��ث��اين  يف  ت�سكيلها 
اأ�سهر، جمموعة   5 اأكرث من  ا�ستمر  انتظار طويل 
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية �ال�����س��دي��دة؛ اأب��رزه��ا 
الب�رشة  حمافظة  يف  ال�سعبية  االحتجاجات 
على  اجل��دي��دة  احلكومة  �ق���درة  اأخ���رى،  �م��دن 
اإي��ران،  على  االأمريكية  العقوبات  مع  التعامل 
ال�سيما بعد انطالق احلزمة الثانية من العقوبات 

االقت�سادية �الدبلوما�سية �الع�سكرية االأمريكية 
الثاين/نوفمرب  ت�رشين  من  الرابع  يف  علىها 
بها،  االلتزام  جدية  من  العراق  �موقف  القادم، 
ي�سع عبد املهدي اأمام حتديات ��سفها باملعقدة 
اأمام هذه احلكومة التي كان الإيران اليد الطوىل 
العراقية  االأحزاب  بني  عليها  التوافق  متكني  يف 
النواب  جمل�س  يف  العراقية  للمكونات  املمثلة 

العراقي. 
�سببًا  كانت  التي  اجلدية  التحديات  اأه��م  �م��ن 
هو  للعراق،  االقت�سادي  النمو  تاأخر  يف  رئي�سًا 
االقت�سادية  �اللجان  مافيات  منابع  جتفيف 
لالأحزاب، �مكافحة الف�ساد  حتى اأ�سبح موؤ�س�سة 
خطرية �عقبة كوؤ�دا اأمام اأي حما�لة لالإ�سالح، 
�البري�قراطية �فر�س االأمن من اأجل بيئة اآمنة 

م�سجعة لال�ستثمار. 

اتفاًقا  "ديوا"،  دبي  �مياه  كهرباء  هيئة  �ّقعت 
الطاقة  من  "ديوا"  م�سرتيات  ب��زي��ادة  يق�سي 
"اأكوا  الذي تقوده �رشكة  التحالف  ال�سم�سية، من 
جممع  من  الرابعة  للمرحلة  ال�سعودية  با�ر" 

حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية.
توقيعه  مت  ال���ذي  اجل��دي��د،  االت��ف��اق  �ت�سمن   
ال�سم�سية  االألواح  بتقنية  ميغا�ات   250 اإ�سافة 
الكهر��سوئية، ب�سعر تكلفة للطاقة بلغ 2.4 �سنت 
االأقل  يعترب  �الذي  �ساعة،  للكيلو�ات/  اأمريكي 
االإلكرت�ين  املوقع  نقله  لبيان  ��فًقا  عامليًا. 
االتفاق  ف��اإن  دب��ي،  حلكومة  االإعالمي  للمكتب 
الرابعة من  للمرحلة  الكلّية  القدرة  اجلديد يرتفع 
م�رش�ع جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة 
ال�سم�سية من 700 ميغا�ات اإىل 950 ميغا�ات.

�بناء على االتفاق اجلديد، �سرتتفع اال�ستثمارات 
را�سد  ب��ن  حممد  جممع  مل�����رش�ع  االإج��م��ال��ي��ة 
 4.36( درهم  مليار   16 اإىل  ال�سم�سية  للطاقة 
قبل  د�الر،  مليار   3.9 من  بداًل  د�الر(،  مليار 
من  للم�رش�ع.  االإنتاجية.  الطاقة  زيادة  اتفاق 
اآل  اأكد ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  جانبه، 
التنفيذي  مكتوم، �يل عهد دبي، رئي�س املجل�س 
اأن التو�ّسع يف جمال تكنولوجيا الطاقة النظيفة 

يف  التطوير  مل�ستقبل  الطموحة  اخلطط  يدعم 
يف  االإمارات  ريادة  �ير�ّسخ  القطاعات،  خمتلف 
جمال التنمية امل�ستدامة. �قال: "الطاقة النظيفة 
خيار ا�سرتاتيجي نتو�ّسع يف توظيفه من اأجل دعم 
طموحاتنا التنموية د�ن تاأثري على البيئة التي 
لالأجيال  عليها  �احلفاظ  حمايتها  على  نعمل 
للطاقة  متكاملة  منظومة  لبناء  ن�سعى  القادمة، 

حممد  جممع  بكون  �نعتز  �املتجددة،  النظيفة 
بن را�سد للطاقة ال�سم�سية اأحد الركائز االأ�سا�سية 
لهذه املنظومة". �اأ�ساد ال�سيخ حمدان بالتعا�ن 
الذي  �االئتالف  دبي،  �مياه  كهرباء  هيئة  بني 
�ال��ذي  ال�سعودية،  با�ر"  "اأكوا  �رشكة  تقوده 
للحكومة  اململوك  احلرير  طريق  �سند�ق  ي�سم 

ال�سينية، �سمن هذه املرحلة من املجمع.

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

3.5
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ق��ال حماف��ظ البنك املرك��زي البحريني، ر�س��يد املعراج، يف 
لق��اء م��ع CNBC عربي��ة اإن برنام��ج الت��وزان املايل هو 
ج��زء من برنامج اأ�س��مل قام��ت به البحرين ملعاجلة ال�س��اأن 
االقت�س��ادي، مبينًا اأن هناك جمموعة من االإجراءات اُتخذت 
يف ال�سنوات املا�سية ملعاجلة عجز امليزانية. �اأ�سار املعراج 
اإىل اأن��ه عل��ى الرغ��م من التحدي��ات التي �اجهته��ا البحرين 
خ��الل ال�س��نوات االأربع املا�س��ية، مت حتقيق منو اقت�س��ادي 

غري نفطي ن�سبته 3.5%.

ق��ال �لي��د الغ��امن �كي��ل �زارة االأ�س��غال العامة 
ب��ني  ال�رشاك��ة  م�رش�ع��ات  هيئ��ة  اإن  الكويتي��ة 
القطاع��ني الع��ام �اخلا���س �قع��ت عقد تو�س��عة 
حمط��ة اأم الهيم��ان لل�رشف ال�س��حي مع حتالف 
اإيف��ا الكويتي��ة �دبليو.ت��ي.اإي االأملاني��ة بقيم��ة 
382 مليون دينار )1.26 مليار د�الر(. يت�سمن 
امل���رش�ع اإن�س��اء حمط��ة معاجل��ة مي��اه ���رشف 
�س��حي جدي��دة بطاق��ة ا�س��تيعابية مبدئية 500 
األ��ف م��رت مكع��ب يومي��ا �م��د خط��وط لل�رشف 
ال�س��حي �املياه املعاجلة �خط للطوارئ �اإقامة 

حمطة حتويل كهربائية رئي�سية.

تخط��ط دب��ي ل�س��ناعات الط��ريان - اإح��دى اأكرب 
���رشكات تاأج��ري الطائ��رات يف العامل - الإ�س��دار 
اأ�راق مالية ذات اأ�لوية يف ال�سداد قيمتها 1.25 

مليار د�الر.
��س��تطرح دبي ل�سناعات الطريان للتمويل، �هي 
�رشك��ة تابعة مملوك��ة بالكامل لدبي ل�س��ناعات 

الطريان، االأ�راق املالية. 
�قال��ت �رشك��ة تاأج��ري الطائ��رات م�س��اء اأم�س اإن 
احل�سيلة �سُت�ستخدم يف االأغرا�س العامة لل�رشكة 

�رمبا ل�سداد بع�س الديون القائمة.


