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28 شركة اجنبية تقدم عروضها لالستثمار في قطاع "النفايات" بالعراق

عن  ب��غ��داد  اأم��ان��ة  ك�شفت 
اأجنبية  ���رك��ة   28 ت��ق��دمي 
النفايات  ل�����راء  عرو�شا 
ط��اق��ة  اىل  وحت���وي���ل���ه���ا 
االمانة  منا�شدة  كهربائية، 
ال����وزراء  ملجل�س  ال��ع��ام��ة 
بح�شم  اال����راع  ب�����رورة 
اىل  النفايات  قطاع  احالة 
للواقع  الأهميته  اال�شتثمار 

اخلدمي للعا�شمة.
دائ��رة  مدير  م��ع��اون  وق��ال 
ال�شلبة  واملخلفات  البيئة 
عبد  و���ش��م��ي  االم���ان���ة  يف 
االمري يف ت�ريح �شحفي، 
ت���در����س  "االمانة  ان 
ال���ع���رو����س امل��ق��دم��ة من 
ل�راء  اجنبية  ���رك��ة   28
ال��ن��ف��اي��ات وحت��وي��ل��ه��ا اىل 
كا�شفا  كهربائية،  ط��اق��ة 
العامة  االمانة  منا�شدة  عن 
ب�رورة  ال���وزراء  ملجل�س 
قطاع  ب��اح��ال��ة  اال������راع 
اال�شتثمار  اىل  ال��ن��ف��اي��ات 
�ركات  ث��اث  تر�شيح  بعد 
طلبات  قدمت  متخ�ش�شة 

ال�شتثمار النفايات".
"العرو�س  ان  وا����ش���اف 
ثاثة  ت�شمل  اال�شتثمارية 
ا�شكال االول بتحويل 2000 
حتويل  والثاين  يوميا،  طن 
خم�شة االف طن يوميا، اىل 
الذي  االخري  العر�س  جانب 
جميع  ا�شتثمار  على  ين�س 
التي  ال��ع��ا���ش��م��ة  ن��ف��اي��ات 
ترتاوح بني 8 – 9 االف طن 
يوميا ل�شد حاجة بغداد كليا 

من الطاقة الكهربائية".
وبني عبد االمري ان "الهدف 
النفايات  قطاع  احالة  من 
توفري  ه��و  اال�شتثمار،  اىل 
�شهريا  املخ�ش�شة  االم��وال 
والبالغة  النفايات  لطمر 
بالرغم  دينار  مليون   250
م���ن ع���دم احل�����ش��ول على 
وزارة  من  بيئية  موافقات 

غريب  ابو  ملوقعي  ال�شحة 
ي�شتقبان  اللذين  والنباعي 
يوميا اكرث من ثمانية االف 
ا�شافة  النفايات،  من  طن 
التلوث  ن�شب  تقليل  اىل 
واالوبئة  االمرا�س  وانت�شار 
م��واق��ع  تخلفها  ق��د  ال��ت��ي 

الطمر ال�شحي".
ال�ركات  "احدى  ان  واك��د 
الطن  ل�راء  عر�شا  قدمت 
مببلغ  النفايات  من  الواحد 
ثم  وم���ن  دوالرات  خم�س 
تبيع الطاقة املنتجة ل�شالح 
وزارة الكهرباء ب� 4.5 �شنت 
ت�شري  بينما  واط،  كيلو  لكل 
ا�شترياد  اىل  االح�شائيات 
اجلوار  دول  من  واط  الكيلو 
ب� 11 �شنتا، مف�شحا عن ان 
االمانة اعدت ثمانية معايري 
الختيار اجلهة املقدمة، هي: 
حتديد كلفة التنفيذ، وطريقة 
وكمية  امل�شتخدمة،  التعبئة 
الطاقة الكهربائية املنتجة، 
واجل���ان���ب االق��ت�����ش��ادي، 
والعمل  ال��وق��ت  واخ���ت���زال 
االيل  ل��ل��ج��ه��د  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

والب�ري".
دائرة  مدير  معاون  واردف 
ال�شلبة  واملخلفات  البيئة 
يف اأمانة بغداد، ان "املعايري 
ت�شمنت  ل��اح��ال��ة  امل��ع��دة 
ن�شب  انعدام  �رورة  اي�شا 
الطرق  واع��ت��م��اد  ال��ت��ل��وث، 
النفايات  ال�شتثمار  املثلى 
امليثان  غ���از  ال���ش��ت��خ��راج 
الكهربائية،  للطاقة  املولد 
ف�����ش��ا ع���ن االف������ادة من 
املتبقي منها ك�شماد وعلف 

للحيوانات".
���رك��ات  ان  اىل  ي�����ش��ار 
عرو�شا  قدمت  قد  يابانية 
ل��ل��ع��راق يف وق��ت  م��غ��ري��ة 
عمليات  الج�����راء  ���ش��اب��ق 
�راء  مع  دجلة  لنهر  ك��ري 
املحيطة  الطينية  الرت�شبات 
منه  ل��ا���ش��ت��ف��ادة  ب��ال��ن��ه��ر 

ببع�س ال�شناعات.

بغداد - الجورنال

وطهران تعتزمان ابرام اتفاقية 
بمجال الطاقة

تفوز بعقد بقيمة 375 مليون دوالر 
الدامة طائرات العراقية

بناء 1000 وحدة سكنية واطئة 
الكلفة في نينوى

توزع الدفعة األولى من تعويضات 
ضحايا اإلرهاب

بغ��داد - اجلورن��ال: اعل��ن وزير الطاق��ة االيراين ر�ش��ا اردكانيان، عن ق��رب التوقيع 
النهائ��ي على اتفاق مع العراق العادة تاأهيل �ش��بكات الكهرباء واملحطات املوجودة 
لدي��ه وبناء حمط��ات جديدة. وقال اردكاني��ان يف ت�ريح نقلته وكال��ة "فار�س" اإن 
"وزير الكهرباء العراقي �ش��يزور ايران خال االيام املقبلة و�ش��يتم التوقيع النهائي 
على برنامج لثاثة اعوام يت�شمن بناء حمطات كهرباء واعادة تاهيل حمطات اخرى 
و�ش��بكات الكهرب��اء الداخلي��ة وكذلك معاجلة اهدار الطاقة الذي يح�ش��ل بن�ش��بة نحو 
50 باملائة يف هذا البلد، مب�ش��اعدة ودعم من املهند�ش��ني االيرانيني". وا�شاف، ان 
"�ش��ادرات الكهرباء اىل العراق �شت�ش��تمر لغاية ما يطلبون منا ونحن نعتزم ت�شدير 

الكهرباء عرب العراق اىل �شوريا التي هي االن على اعتاب اعادة البناء واالعمار".

القوة اجلوية االمريكية، عقدا  “دورة حياة” طائرات  ادارة  بغداد - اجلورنال: منحت 
الدعم  عمليات  لتوفري  دوالر  مليون   375 بقيمة  هولدنغ  غلوبال  �شيلبورت  ل�ركة 

اال�شا�شية وخدمات االمن لطائرات اأف 16 العراقية .
ال�شناعات  ب�شوؤون  املتخ�ش�س  االمريكي  ديلي”  اندو�شرتي  “ديفين�س  موقع  وذكر 
وال�ركات  اال�شخا�س  لدعم  الطارئة  الدعم  عمليات  �شتقدم  “ال�ركة  اأن   ، الع�شكرية 
وامل�شرتيات  والتدريب  وال�شيانة  احلماية  اي�شا  العمليات  وت�شمل  العراق  يف  العاملة 

واخلدمات اللوج�شتية لطائرات اأف 16 العراقية من طراز فالكون”.
واالنتهاء  اجلوية  بلد  قاعدة  العقد يف  تنفيذ  يتم  ان  املقرر  “من  اأنه  املوقع،  واأ�شاف 

منه عام 2020”.

جلنة  اجناز  عن  العاكوب،  نوفل  نينوى  حمافظ  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
اإعمار نينوى بناء 1000 وحدة �شكنية واطئة الكلفة من جمموع 4000 

وحدة.
اإعمار نينوى بناء 1000  “جلنة  اإن  وقال العاكوب يف ت�ريح �شحفي، 
وحدة �شكنية واطئة الكلفة من جمموع 4000 وحدة”، مبينا اأن “احلكومة 
احياء دمرت  منزال يف  اكرث من 570  واعمار  ترميم  على  املحلية عملت 
القدمية،   الفاروق  البقال،  عمو  ال�شهوان،  )امليدان،  بينها  من  بالكامل 
منطقة اجلامع الكبري، منطقة ال�رجخانة، باب لك�س، باب الطوب، النبي 

�شيت، ومنطقة باب اجلديد”.

تعوي�شات  من  االوىل  الدفعة  توزيع  عن  ال�شهداء،  موؤ�ش�شة  اأعلنت  اجلورنال:   - بغداد 
�شحايا االرهاب للعام احلايل بني 70 م�شتفيدا م�شموال يف جانب الر�شافة، فيما اأكدت 
الكلي  املبلغ  لي�شبح  باملوازنة  ال�شهداء  لتخ�شي�شات ذوي  دينار  ا�شافة 300 مليار 

626 مليار دينار.
ت�ريح  يف  املندالوي  طارق  باملوؤ�ش�شة،  االرهاب  �شحايا  دائرة  عام  مدير  وقال 
�شحفي، اإن “املوؤ�ش�شة وبعد التن�شيق العايل مع اجلهات احلكومية كافة لرفد املوؤ�ش�شة 
بالتخ�شي�شات املالية الازمة لتغطية جميع حقوق ال�شحايا، جنحت باإ�شافة مبلغ 
300 مليار دينار اىل تخ�شي�شات ذوي ال�شهداء ا�شافة اىل موازنتهم اال�شلية، لي�شبح 

املبلغ الكلي 626 مليار دينار”.

انجازبغداد شركة 
أميركية
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العراق يستأنف تصدير النفط إلى األردن مقابل تزويده بالكهرباء
العراق يصدر توضيحا بشأن االعفاء الضريبي 

للسلع االردنية

"نيسان" تعتزم إلغاء خطط إنتاج سيارات رياضية في بريطانيا

ذكر م�شدر مطلع، ان العراق ا�شتاأنف ت�شدير النفط برا 
اإىل االأردن، عرب منفذ طريبيل احلدودي الوحيد بينهما، 

عادل  ال��وزراء  رئي�س  وقعه  اتفاق  بعد  وذلك 
عبد املهدي مع نظريه االأردين لتعزيز التعاون 

التجاري بني البلدين.
اإن  �شحفي،  ت�����ري��ح  يف  امل�����ش��در  وق���ال 
اجلانبني العراقي واالأردين اتفقا على اأن يزود 
اآالف برميل يوميا من  االأردن بع�رة  العراق 
نفط كركوك تنقل بال�شهاريج، مع االأخذ بعني 
االعتبار كلفة النقل واختاف املوا�شفات يف 
النفط، بح�شب ما ذكرت وكالة  احت�شاب �شعر 

االأنباء االأردنية الر�شمية "برتا".
البدء  على  الطرفان  اتفق  نف�شه،  االإط��ار  ويف 
ب��ال��درا���ش��ات ال��ازم��ة الإن�����ش��اء اأن��ب��وب نفط 
م��رورا  الب�رة  م��ن  "ميتد  ع���راق���ي-اأردين، 
العقبة،  ميناء  اإىل  ثم  وم��ن  حديثة  مبنطقة 

عمان  اإىل  بالن�شبة  االأولوية  اأن  اإىل  خرباء  ي�شري  حيث 
عرب  امل�شتورد  ال��وق��ود  من  االحتياجات  تلبية  هي 

االأنبوب املرتقب بناوؤه.
من جهة اأخرى، وبح�شب امل�شدر نف�شه، اتفق الطرفان 

من  بالكهرباء  العراق  االأردين  اجلانب  يزود  اأن  على 
خال الربط الكهربائي، والعمل على بدء تنفيذ امل�روع 
خال ثاثة اأ�شهر، ومن املتوقع اأن يبداأ االأردن بت�شدير 
الكهرباء اإىل العراق خال اأقل من عامني، حيث يعتمد 
العراق يف ا�شترياد الكهرباء على اإيران، لكنه 

ي�شعى اإىل تنويع م�شادر ا�شترياده.
عبداملهدي،  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
الرزاز  عمر  االأردين  نظريه  املا�شي،  ال�شبت 
قاعة  يف  امل�شتوى،  رفيعي  وف��دي��ن  رفقة 
بي�شاء  خيمة  داخ��ل  ا�شتحدثت  اجتماعات 
ن�شبت عند معرب طريبيل الرابط بني البلدين، 

الذي اأعيد افتتاحه يف نهاية اآب 2017.
تفعيل  اإىل  البلدين  بني  االتفاقيات  وامتدت 
يف  املتخذ  العراقي  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار 
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اإ�شافة  اجلمركية،  الر�شوم  من  اأردنية  �شلعة 
عراقية  اأردنية  �شناعية  منطقة  اإن�شاء  اإىل 

م�شرتكة.

االتفاق  فوائد  عن  التجارة،  وزارة  ك�شفت 
املوقع بني العراق واالأردن لتعزيز التعاون 
م�شرية  البلدين،  واالقت�شادي بني  التجاري 
التعرفة  رف��ع  يت�شمن  ال  االت��ف��اق  ان  اىل 
اىل  الداخلة  ال�شلع  جميع  ع��ن  الكمركية 

العراق.
عبداملهدي  ع���ادل  ال����وزراء  رئي�س  وع��ق��د 
اجتماعا  ال���رزاز،  عمر  االردين  نظريه  مع 
اجلانبني  من  وامل�شوؤولني  الوزراء  بح�شور 
يف املنطقة احلدودية بني الكرامة وطريبيل، 
تعزيز  قوامها  جديدة  مرحلة  عن  لاإعان 
خمتلف  يف  ال�شقيقني  البلدين  بني  التعاون 

املجاالت.
�شينعك�س  "االتفاق  ان  ال��ت��ج��ارة،  وق��ال��ت 
لل�شعبني  وال��رخ��اء  االإزده���ار  على  ايجابا 
اهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  وال��ع��راق��ي،  االأردين 
قررت  حيث  للبلدين،  وجتارية  اقت�شادية 
العراقية  الب�شائع  اإعفاء  االردنية  احلكومة 
من  العقبة  ميناء  طريق  ع��ن  امل�شتوردة 
�شلطة  تتقا�شاها  التي  الر�شوم  من   )%75(
اخل��ا���ش��ة،  االق��ت�����ش��ادي��ة  العقبة  منطقة 
يدفعه  ال����ذي  امل��ب��ل��غ  ي�شبح  وب��ال��ت��ايل 
من   )%25( ن�شبة  هو  العراقي  امل�شتورد 

ر�شوم املناولة".
التعرفة  من  الب�شائع  ان"اعفاء  وا�شافت، 
الكمركية ال يت�شمن جميع ال�شلع والب�شائع 

القائمة  ا�شتملت  حيث  العراق،  اىل  ال��واردة 
����رراً  ت�شبب  ال  ال��ت��ي  ال�����ش��ل��ع  امل��ع��ف��اة 
كما  العراقية،  املحلية  والزراعة  بال�شناعة 
املفرو�شة  الر�شوم  على  االبقاء  �شيتم  انه 
ال��ع��راق،  يف  ت�شنع  ال��ت��ي  الب�شائع  على 
 6 ك��ل  امل��ع��اف��اة  ال�شلع  قائمة  وم��راج��ع��ة 
اجلهات  تقدمها  درا�شات  على  بناءاً  ا�شهر 
الباد  حاجة  ب�شاأن  العراق  يف  املخت�شة 

لتلك الب�شائع من عدمها".

واو�شحت الوزارة، ان"اجلانب االأرديّن وافق 
العراقية  الزراعية  لل�شلع  اأف�شلّية  منح  على 
للدخول لاأردّن يف املوا�شم التي ي�شّح فيها 
اىل  ال�شلع، وهذه فر�شة  لهذه  االأردن  اإنتاج 
االنتاج  زي���ادة  يف  العراقيني  ال��زراع��ي��ني 
وت�شدير الفائ�س اىل االردن، وهذا له فوؤائد 
رفد  م�شادر  تعدد  يف  تتمثل  اقت�شادية 
موازنة العراق باالموال، بدال من اعتمادها 

الكلي على النفط".

اليابانية  ال�����ش��ي��ارات  �شناعة  ���رك��ة  ت��ن��وي 
من  القادم  الطراز  الإنتاج  خطط  اإلغاء  "ني�شان" 
ال�شيارات "اإك�س-تريل" الريا�شية يف بريطانيا، 
الباد  مغادرة  من  �شهرين  من  اأق��ل  قبل  وذل��ك 

لاحتاد االأوروبي.
ومل تعلق �ركة ني�شان يف اململكة املتحدة على 

ما ذكرته �شبكة "�شكاي نيوز" الربيطانية.
على  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  بعد  قالت  ني�شان  وك��ان��ت 
ت�شويت بريطانيا يف يونيو 2016 على مغادرة 
جديداً  ط��رازاً  �شت�شنع  اإنها  االأوروب��ي،  االحت��اد 
ما  وهو  اململكة،  يف  الريا�شية  ال�شيارات  من 
م�شتقبل  يف  بالثقة  كبرياً  ت�شويتًا  وقتها  اعُترب 

ال�شناعات التحويلية بالباد.

"اإك�س-تريل"  طراز  الإنتاج  الرئي�شي  وامل�شنع 
احلايل موجود يف اليابان، يف حني ينتج م�شنع 
اإجنلرتا،  �رقي  �شمايل  �شندرالند،  يف  ني�شان 
"ق�شقاي"  حجمًا  االأ�شغر  الريا�شية  ال�شيارة 

وطرزاً اأخرى.
"التفا�شيل  ف��اإن  "رويرتز"  وك��ال��ة  وبح�شب 
مطلع  تت�شح  مل  الو�شيك  ني�شان  الإعان  الدقيقة 
هذا االأ�شبوع، لكن م�شادر قالت اإنها من املرجح 
اأن ت�شمل ب�شورة مبدئية التخلي عن خطط اإنتاج 
عنها  االإعان  جرى  التي  "اإك�س-تريل"  الطراز 

يف خريف 2016".
ال�ركة  يف  تع�شف  امل��ا���ش��ي  نوفمرب  وم��ن��ذ 
اليابانية اأزمات اإدارية ومالية على خلفية اإقالة 
ا�شتمر يف من�شبه  الذي  مديرها كارلو�س غ�شن 
بارتكاب  اتهامه  عقب  الزمن،  من  عقدين  لنحو 

خمالفات مالية.
التنفيذي  املدير  كيللي،  غريغ  و  غ�شن  ويقبع 
العا�شمة  يف  االع��ت��ق��ال  قيد  ني�شان،  ل�ركة 

اليابانية طوكيو.

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

لندن - الجورنال

3.9

53.6

11.3

اأظه��ر م�ش��ح خا���س اأن قط��اع اخلدم��ات ال�ش��خم يف 
ال�ش��ني حافظ على وت��رية منو قوي��ة يف يناير كانون 
الثاين رغم اأن املعدل انخف�س قليا ليوا�ش��ل دعم ثاين 

اأكرب اقت�شاد يف العامل مع تباطوؤ ال�شناعة.
ونزل موؤ�ر ت�ش��اي �ش��ني/ماركت ملديري امل�شرتيات 
بقط��اع اخلدم��ات قلي��ا اإىل 53.6 يف يناي��ر كان��ون 
الث��اين من 53.9 يف دي�ش��مرب كان��ون االأول لكنه يظل 
اأعلى من م�ش��توى اخلم�ش��ني نقطة الفا�ش��ل بني النمو 

واالنكما�س.

توّقع �ش��ندوق النقد ال��دويل اأن يحقق االقت�ش��اد غري 
 ،2019 يف   3.9% ق��دره  من��واً  لاإم��ارات  النفط��ي 
عل��ى اأن يرتف��ع اإىل %4.2 يف العام القادم كما توقق 
ال�ش��ندوق حتقيق منو كلي يف اإجم��ايل الناجت املحلي 

احلقيقي لاإمارات بنحو 3.7%
يظ��ل  ب��اأن  تقدي��رات  م��ع   ،-2020  2019 للف��رتة 
الت�شخم منخف�شًا رغم تطبيق �ريبة القيمة امل�شافة 
يف اأوائل 2018. هذا واأكد �شندوق النقد اأن االقت�شاد 
االإمارات��ي بداأ يتعافى من حالة التباطوؤ التي �ش��هدها 
يف الف��رتة 2015 - 2016 ب�ش��بب انخفا�س اأ�ش��عار 
النفط ،م�ش��رياً اإىل حت�شن التوقعات للقطاع النفطي مع 

ارتفاع اأ�شعار النفط وزيادة اإنتاجه.

اأظهرت بيانات من وزارة الطاقة، اأن اإنتاج رو�ش��يا 
م��ن النف��ط بل��غ 11.38 ملي��ون برمي��ل يوميا يف 
كان��ون الث��اين، بانخفا���س قدره 35 األ��ف برميل 
يوميا عن م�ش��توى ت�ري��ن االأول 2018، املرجع 

االأ�شا�شي التفاق عاملي ب�شاأن خف�س االإنتاج.
وبذل��ك مل حتق��ق رو�ش��يا م�ش��توى خف���س االإنتاج 
امل�شتهدف. ويقابل هذا م�شتوى اإنتاج بلغ 11.45 
مليون برميل يوميا يف كانون االأول، وهو م�شتوى 
قيا�ش��ي �ش��هري مرتفع. وبالطن، بلغ حجم االإنتاج 
48.113 مليون مقارنة مع 48.442 مليون يف 

كانون االأول.
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