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العراق يطرح على العرب خطة لألمن الغذائي 
ومقترحا لربط شبكة كهربائية

تبني خطة  اىل  العربية  الدول  احلكيم  العراقية حممد علي  اخلارجية  وزير  دعا 
للأمن الغذائي حلماية �شع�بها من خماطر اجل�ع، م�ؤكدا على مقرتح ربط ال�شبكة 

الكهربائية بني بلده، واالردن وم�رص.
وقال احلكيم يف كلمة له يف اجتماع وزراء اخلارجية واالقت�شاد العرب املنعقد 
يف العا�شمة اللبنانية بريوت، اإن "حك�مة بلدي ت�ؤكد على اأهمية االمن الغذائي 
�رصورة  وترى  العربية  منطقتنا  يف  واال�شتقرار  االأمن  ركائز  احدى  باعتباره 
تبني خطة تكاملية عربية  ت�شتهدف امل�اطن العربي وتركز على ت�فري وحماية 
االأمن الغذائي العربي و�ش�ال اىل عامل خال من الفقر واجل�ع واملر�ض والع�ز، 

ف�شل عن تنفيذ نظم وتدابري حماية اجتماعية ملئمة للجميع".
وا�شاف ان احلك�مة العراقية ترى باأن اال�شرتاتيجية العربية للطاقة امل�شتدامة 
واالرتقاء  امل�شتدامة  للتنمية  املهمة  الركائز  احدى  هي   ،  2030 اىل    2014
ال�ش�ق  اقت�شاديا واجتماعيًا ويف ما يتعلق مب�رصوع  العربي  مب�شت�ى امل�اطن 
العربية امل�شرتكة للكهرباء فاإن حك�مة بلدي قامت بتقدمي مقرتح يربط كل من 
العراق واالأردن وم�رص ب�شبكة كهربائية ب�شكل يحقق الكثري من الف�ائد واملزايا 
االجتماعية واالقت�شادية للم�اطن العربي ، كما وقع العراق على مذكرة التفاهم 

اخلا�شة باإن�شاء ال�ش�ق العربية امل�شرتكة للكهرباء يف ني�شان 2017".
بالرتاث  للتعريف  االأ�شا�شية  الركيزة  ال�شياحة  "تعد  انه  بالق�ل  احلكيم  وتابع 
منا جميعا  يتطلب  لذا  العربي  امل�اطن  به  يزخر  الذي  املتن�ع  العربي  الثقايف 
التحرك الإيجاد ق�ا�شم م�شرتكة لتط�ير وتعزيز ال�شياحة البينية من اجل احلفاظ 

وا�شتثمار ذلك لتحقيق تنمية اقت�شادية كبرية".
واردف بالق�ل ان "م�شكلة اللجئني بداأت تلقي بظللها على الدول امل�شت�شيفة 
امل�شاريع  من  عدد  تنفيذ  العراق  يقرتح  لذا  يهرقها،  ان�شانيا  هاج�شا  وت�شكل 
التنم�ية يف البلدان امل�شيفة ومنها لبنان واالأردن للم�شاهمة يف مت�يل وت�فري 
الدعم لهذه امل�شاريع بغر�ض تخفيف العبء االقت�شادي واالجتماعي عن كاهل 

هذه الدول".
ون�ه احلكيم اىل انه "يف ما يتعلق مب�اجهة اآفة الفقر التي ت�رصب وبق�ة عددا 
من دولنا العربية ال�شيما تلك التي تعاين من نزاعات م�شلحة ، فقد �شارك العراق 
يف اجتماعات الفريق املعني باإعداد االإطار اال�شرتاتيجي العربي للق�شاء على 
خطة  بر�شم  العراق  قام  فقد  ال�طني  ال�شعيد  على  واأما  االأبعاد  متعدد  الفقر، 
 7% 2022 تهدف لل��ش�ل اىل معدل من� ن�شبته  2018 اىل  تنم�ية للأع�ام 
، كما ي�شعى العراق بخف�ض معدالت الفقر ب�شكل كبري بحل�ل العام 2030، من 

خلل و�شع خطة يف �ش�ء اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030".
وراأى" �رصورة التعاون العربي يف خمتلف املجاالت كالربط الكهربائي وال�شكك 
احلديدية والتجارة الربية والبحرية والنقل اجل�ي من اجل ت�شهيل حركة ال�شلع 
ينعك�ض على  الذي  االأمر  التجارية  الع�ائق  ورفع  العربية  الدول  والب�شائع بني 

ت�فري فر�ض العمل وحتريك االأ�ش�اق العربية".
ودعا احلكيم اىل "تعزيز التكامل العربي االإقليمي يف جمال التجارة  اخلارجية 
والت�ش�يق  االإنتاج  اأ�شاليب  وتط�ير  الكربى  العربية  التجارة  منطقة  وال�شيما 
للمنتجات العربية وجعلها قادرة على املناف�شة يف ال�ش�ق العاملية، مما ي�شهل 

اندماجها يف �شل�شل القيم العاملية".
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يحدد الية منح السلف للموظفين 
والمتقاعدين

يبيع خام البصرة بعالوات 
مرتفعة

مستمرون بسياسة منع االستيراد 
لحماية المنتج المحلي

تضع خطة لتنويع منافذ 
تصدير الخام

بغ��داد - اجل�رن��ال: اأعل��ن م���رصف الرافدي��ن، ان ال�شل��ف التي متن��ح للم�ظفني 
واملتقاعدي��ن ع��ن طري��ق فروعه تك�ن ع��ن طري��ق البطاق��ة االلكرتونية ح�رصا 
وب��دون كفي��ل. وق��ال املكت��ب االعلم��ي للم���رصف يف بي��ان ان من��ح ال�شل��ف 
للم�ظفني الذين مت ت�طني رواتبهم ومت اختيارهم للم�رصف باإمكانهم ان يقدم�ا 

على ال�شلف الكرتونيا وبدون كفيل.
وا�شار امل�رصف اىل ان التقدمي على تلك ال�شلف يك�ن يف فروع م�رصف الرافدين 

ح�رصاً.
وكان م�رصف الرافدين قد اعلن يف وقت �شبق عن �ش�ابط منح ال�شلف للم�ظفني 

واملقاعدين.

)�ش�م�(  النفط  ت�ش�يق  �رصكة  اإن  جتارية  م�شادر  قالت  اجل�رنال:   - بغداد 
�شعرية  بعلوات  �شباط  فرباير  يف  للتحميل  الب�رصة  خام  باعت  العراقية 

مرتفعة يف عطاءات.
خام  من  برميل  ملي�ين  باعت  احلك�مية  النفط  ت�ش�يق  �رصكة  اأن  وذك��رت 
اإىل  الثقيل  الب�رصة  خام  من  برميل  وملي�ن  ي�نيبك،  اإىل  اخلفيف  الب�رصة 

اإك�ش�ن م�بيل على االأرجح.
ويف املعتاد، ال تعلق ال�رصكات على مثل هذه امل�شائل التجارية.

وقالت امل�شادر اإنه جرى بيع ال�شحنتني بعلوات تزيد عن دوالر للربميل ف�ق 
اأ�شعار البيع الر�شمية للخامني. بح�شب رويرتز.

بغداد - اجل�رنال: اأكد وزير الزراعة، �شالح احل�شني، اال�شتمرار ب�شيا�شة منع 
اال�شترياد حلماية املزارع واملنتج املحلي.

تراأ�ض  احل�شني  �شالح  الزراعة  "وزير  اإن   ، بيان  يف  الزراعة،  وزارة  وقالت 
وفدا رفيع امل�شت�ى للم�شاركة يف افتتاح اال�شب�ع الزراعي يف مدينة برلني 
يف جمه�رية املانيا االحتادية، ا�شافة اىل ح�ش�ر اجتماع وزراء الزراعة  
يف العامل والذي �شيعقد يف ١٩ من كان�ن الثاين"، مبينة اأن "الزيارة جاءت 

بناء على دع�ة ر�شمية من وزيرة الزراعة االملانية".
يف  الزراعة  وزراء  من  بالعديد  التقيا  امل�شارك  وال�فد  "ال�زير  اأن  وتابعت 

العامل".

اأعلن وزير النفط ثامر الغ�شبان، عن و�شع خطة لتن�يع  بغداد - اجل�رنال: 
منافذ ت�شدير النفط اخلام.

بتن�يع  تق�شي  اأعدت خطة  "ال�زارة  اإن  الغ�شبان يف ت�رصيح �شحفي  وقال 
منافذ ت�شدير اخلام مبا يخ�ض ت�شدير النفط من حق�ل الرميلة باجتاه ميناء 
العقبة واالإ�رصاع باإن�شاء االأنب�ب البديل لت�شدير النفط باجتاه ميناء جيهان 
ال�شمالية  اإىل ربط �شبكة االأنابيب الداخلية  اإ�شافة  الرتكي ابتداء من كرك�ك 

باجلن�بية".
واأ�شاف اأن "اخلطة تقت�شي اأي�شا وج�د منافذ اأخرى ت�ؤمن ا�شتقرار منظ�مة 

الت�شدير ومعدالت االإنتاج اخلام والغاز امل�شاحب له".

الزراعة:الرافدين النفطالعراق

بيانات

سوريا تتحرك سريعا لربط سككها الحديدية مع العراق 
المحافظات تشكو من قلة تخصيصاتها في 

موازنة 2019

الطاقة الدولية تحدد أبرز تحديات النفط خالل العام الجاري

قال وزير النقل ال�ش�ري علي حم�د اإن ربط 
يعترب  احلديد  ب�شكك  واإيران  والعراق  �ش�ريا 
وزارته،  عليها  تعمل  التي  االأول�يات  �شمن 
ويف روؤيتها اال�شرتاتيجية لتط�ير العلقات.

ا�شتقباله  خ��لل  ال�ش�ري  ال���زي��ر  واأو���ش��ح 
ال�ش�رية  ال�رصكة  اإدارة  واأع�����ش��اء  رئي�ض 
االأي��ام،  ه��ذه  �ش�ريا  ي��زور  ال��ذي  العراقية، 
�شلجمة  منطقة  عرب  �شتتم  الربط  عملية  اأن 
 32 اإن�شاء  ���رصورة  اإىل  م�شريا  احل��دودي��ة، 
االأرا���ش��ي  يف  احل��دي��د  �شكك  م��ن  كيل�مرتا 
الب�رصة  �شكك  بخط  للت�شال  العراقية 
والكاظمية  وك��رب��لء  ب��غ��داد  م��ع  املرتبطة 

و�شمال العراق.
العراقيني  �شتمكن  الربط  عملية  اأن  وذك��ر 
وكذلك  ايران  مناطق  خمتلف  اإىل  ال�شفر  من 

العب�ر اإىل �ش�ريا وتبادل الب�شائع.

املزمع  احلديد  �شكك  �شبكة  اأن  حم�د  وذكر 
ال��شطى  اآ�شيا  �شبكات  مع  ترتبط  تنفيذها 
املرتبطة بدورها مع �شكك ال�شني ورو�شيا، 
العراق  �شتمكن  الربط  عملية  ب��اأن  من�ها 
رو�شيا  اإىل  و�شلعه  م�اطنيه  نقل  من  اأي�شا 

وال�شني عرب اإيران، ومنها اإىل �ش�ريا.
هذه  احل��دي��د  �شكك  �شبكة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
احلرير  طريق  منظ�مة  من  ج��زءا  �شتك�ن 
االأرا�شي  عرب  لتمريره  دم�شق  ت�شعى  الذي 

ال�ش�رية.
�شتمكن  احلديدية  ال�شكك  اإن  حم�د  وق��ال 
و�ش�ريا  العراق  يف  املقد�شة  العتبات  زوار 
االت�شال  ث��م  وم��ن  ال�شككي،  التنقل  ع��رب 
بال�شكك ال�ش�رية و�ش�ال اإىل ميناء اللذقية.
علقاتها  اع����ادة  اىل  دم�����ش��ق  وت�����ش��ع��ى 
االقت�شادية مع جميع دول املنطقة ال�شيما 
املجاورة ل�ش�ريا بعد حترير اغلب االرا�شي 

ال�ش�رية من �شرية املجاميع امل�شلحة.

انتقد النائب ح�شن امل�شع�دي، قلة التخ�شي�شات 
يف امل�ازنة العامة لعام اجلاري 20١٩.

وقال امل�شع�دي، يف بيان ، "على الرغم من ان 
حجمها  حيث  من  الثانية  تعترب  امل�ازنة  هذه 
االآمال  انها مل تكن بتلك  اال  انفجارية،  وك�نها 

التي عقدت عليها".
وا�شاف، "ب�شبب وج�د ال�قت الكايف لدرا�شتها 
الأنها معدة من حك�مة �شابقة، مت ت�شكيل جلنة 
من الربملان واحلك�مة الإعداد م�ازنة تتما�شى 
مع احلك�مة اجلديدة وهذا يعترب خط�ة ممتازة 
اخل�شائر  من  قدر  اقل  اىل  لل��ش�ل  حل  واف�شل 

واقل عدد من ال�شلبيات".
ال�شلبية  النقاط  من  يعترب  "االقرتا�ض  ان  وبني 
غري  ترلي�ن  "واحد  ان  اىل  م�شريا  للم�ازنة"، 
اذ يجب  للمحافظات،  للمبالغ املخ�ش�شة  كاِف 
اأن ت�شل اىل خم�شة او �شتة تريلي�نات ملعاجلة 

اكرب قدر من امل�شاريع املتلكئة".
�شت�شهد  املقبلة  "اجلل�شة  ان  امل�شع�دي،  وتابع 

الكثري من امللحظات ح�ل ذلك".
وحددت اللجنة املالية، الي�م اخلمي�ض، امل�شاكل 

التي تعيق اإقرار امل�ازنة العامة للعام 20١٩.
 3 هنالك  احل���اج،  اأح��م��د  اللجنة  ع�ش�  وق��ال 
امل�ازنة  اإق��رار  دون  حت���ل  رئي�شية  م�شكلت 
بني  االتفاق  مب�شاكل  وتتمثل   ،20١٩ للعام 
الفتا  االحتادية"،  واحلك�مة  كرد�شتان  اإقليم 
امل�ازنة  يف  كرد�شتان  اإقليم  "ن�شبة  ان  اىل 
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املحافظات  تخ�ض  "امل�شاكل  ان  كما  واأ�شاف 
وه��ذه  للنفط  املنتجة  ون��ظ��ريت��ه��ا  امل��ح��ررة 

امل�شاكل مدرجة على قائمة النقا�ض".
حل  يف  ورغبة  روؤي��ة  "هنالك  اىل  احلاج  ولفت 
قان�ن  طرح  �شيتم  وبالتايل  العالقة  امل�شاكل 
االتفاق  بعد  وميرر  الن�اب  جمل�ض  اىل  امل�ازنة 

على نقاط اخللف".
 27 امل�ازنة  يف  العجز  "ن�شبة  ان  اىل  واأ�شار 

تريل�ن دينار، ويف نية اللجنة تخفي�شه اىل 22 
تريلي�ن دينار".

الثلثاء  قررت  الن�اب،  جمل�ض  رئا�شة  وكانت 
الن�اب  واإي��ف��ادات  اإج���ازات  اإي��ق��اف  املا�شي، 
حلني اإقرار م�ازنة 20١٩، كما وجهت باإيقاف 
وجلان  الفرعية  اللجان  اجتماعات  جميع  عمل 
م�رصوع  م��ن  االنتهاء  حل��ني  احلقائق  تق�شي 
قان�ن امل�ازنة من اأجل تركيز اجله�د واالإ�رصاع 

باإقرارها.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اإن من� اإنتاج النفط االأمريكي 
و�شع  �شاأنهما  من  العاملي  االقت�شاد  تباط�ؤ  جانب  اإىل 
2019. وه�  اأ�شعار اخلام يف عام  �شغ�ط نزولية على 
ال�ش�ق  دعم  على  اأوبك  منظمة  الإ���رصار  حتديا  ميثل  ما 
تن�شق  التي  ال�كالة،  واأ�شارت  املعرو�ض.  خف�ض  عرب 
ُتبقي  اأنها  اإىل  ال�شناعية،  ال��دول  مع  الطاقة  �شيا�شات 
ت�قعاتها لنم� الطلب العاملي على النفط هذا العام دون 
ال�كالة  وقالت  ي�ميا.  برميل  ملي�ن   1.4 عند  تغيري 
اإن  ال�شهري  تقريرها  يف  مقرا  باري�ض  من  تتخذ  التي 
النفط يتل�شى، وه� ما �شي�شاعد على  اأ�شعار  اأثر ارتفاع 
املنظمة،  وقالت  االقت�شادي.  النم�  انخفا�ض  تع�ي�ض 
الربع االأخري  اإنه بعد تراجع الطلب يف  ومقرها باري�ض، 
احلافز  »بع�ض  النفط  اأ�شعار  �شتمثل  املا�شي،  العام  من 

املزاجية  »احلالة  اأن  م�شيفة  الطلب«،  تعزيز  اأجل  من 
اأن  يف االقت�شاد العاملي لي�شت مبهجة للغاية«، واأقرت 

االآفاق امل�شتقبلية ميكن اأن تتغري.

يف  للربميل  دوالرا   85 ف���ق  النفط  اأ�شعار  وارتفعت 
ب�شاأن  خم��اوف  بفعل   2018 عام  من  الثاين  الن�شف 
العق�بات  ب�شبب  اإي��ران  من  النفط  اإم���دادات  انخفا�ض 
مزيج  العاملي  القيا�ض  خام  وهبط  اجلديدة.  االأمريكية 
برنت �ش�ب 50 دوالرا للربميل يف نهاية 2018 ب�شبب 
مما  االأمريكية،  االإم��دادات  وزيادة  االقت�شادي  التباط�ؤ 
دفع منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( اإىل خف�ض 
دوالراً   60 ف���ق  االأ�شعار  الإبقاء  م�شعى  يف  اإنتاجها 
اخلام  اأ�شعار  باأن  »بل�مبريغ«  وكالة  واأفادت  للربميل. 
بالذروة  مقارنة  املائة  يف   30 بن�شبة  اأدن��ى  زال��ت  ما 
اأكت�بر )ت�رصين االأول( املا�شي خلل  التي و�شلتها يف 
االقت�شادي  النم�  ب�شاأن  خم��اوف  و�شط  �شن�ات،  اأرب��ع 
دولتني  اأك��رب  وهما  وال�شني،  املتحدة  ال���الي��ات  يف 
م�شتهلكتني للنفط يف العامل، على خلفية النزاع التجاري 

القائم بينهما.

دمشق - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال
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4.4

قف��زت اأ�شع��ار النف��ط ح���ايل 3 % بع��د اأن ن���رصت اأوبك 
تفا�شي��ل خطتها خلف�ض االنتاج بهدف تقلي�ض وفرة يف 
املعرو���ض العاملي من اخلام، وعلم��ات على تقدم نح� 
اإنه��اء احلرب التجاري��ة بني ال�اليات املتح��دة وال�شني. 
و�شع��دت عق�د خام القيا���ض العاملي مزيج برنت الأقرب 
ا�شتحق��اق 1.52 دوالر، اأو 2.48 %، لتبلغ عند الت�ش�ية 
62.70 دوالر للربمي��ل. وارتفع��ت عق���د خ��ام القيا�ض 
اأو  دوالر،   1.73 ال��شي��ط  تك�شا���ض  غ��رب  االأمريك��ي 
53.80 دوالر للربميل.  %3.32، لت�شجل عند الت�ش�ية 

هبط��ت اأ�شع��ار الذه��ب اإىل اأدنى م�شت���ى لها يف اأكرث 
م��ن اأ�شب�ع، و�شجلت اأول خ�ش��ارة اأ�شب�عية يف خم�شة 
اأ�شابيع مع ح�ش���ل اأ�ش�اق االأ�شهم والدوالر االأمريكي 
عل��ى دفعة من تزاي��د �شهي��ة امل�شتثمري��ن للمخاطرة 
و�ش��ط تنام��ي االآم��ال يف ح��ل للح��رب التجارية بني 

ال�اليات املتحدة وال�شني.
وتراج��ع الذهب يف املعام��لت الف�ري��ة 0.7 % اإىل 
1282.16 دوالر للأون�ش��ة يف اأواخر جل�شة التداول 
بال�ش���ق االأمريك��ي بعد اأن �شج��ل اأدن��ى م�شت�ى منذ 
التا�ش��ع م��ن يناير/كان���ن الث��اين عن��د 1280.85 

دوالر.

انخف���ض م�ؤ���رص اأ�شع��ار العق��ارات يف قطر بنهاي��ة الربع 
الثال��ث م��ن العام املا�ش��ي 2018 بن�شب��ة %4.46 على 
اأ�شا�ض ربع��ي م�شجًل 245.5 نقطة، بينم��ا ارتفع امل�ؤ�رص 

بن�شبة %4 على اأ�شا�ض �شن�ي. 
ويعي���ض القط��اع العقاري يف قطر م�ج��ة ت�شحيح �شعري 
على خلفية زيادة املعرو�ض ال�شكني والتجاري وانخفا�ض 

الطلب وتباط�ؤ النم� ال�شكاين. 
وت�ش��ري اأرق��ام م���رصف قط��ر املرك��زي ل�شه��ر ن�فمرب اإىل 
ارتف��اع اجم��ايل التم�ي��ل العق��اري واملق��اوالت اإىل نح� 
189 ملي��ار ري��ال، مقارن��ة ب��� 184.4 ملي��ار ريال يف 

ن�فمرب 2017.
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