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روسيا وتركيا تؤسسان صندوقا استثماريا 
مشتركا بمليار دوالر

اأعلن املجل�س العاملي للذهب، اأن العراق تراجع مركزاً 
اأن  مبينًا  اذار،  ل�شهر  للذهب  احتياطي  باأكرب  واحداً 

العراق حافظ على مركزه اخلام�س عربيًا.
موقعه  على  ن�رشها  اإح�شائية  يف  املجل�س  وق��ال 
املرتبة  ليحتل  واح���داً  م��رك��زاً  تراجع  "العراق  اإن 
االح�شاءات  يف  مدرجة  دول��ة   100 اأ�شل  من   38
للذهب"،  العاملية  لالحتياطيات  الدولية  املالية 
ا�شرتت كمية كبرية من  اوزبك�شتان  "دولة  ان  مبينا 
العامل  دول  اأك��رب  �شمن   16 املرتبة  لتحتل  الذهب 

باالحتياطيات.
اخلام�س  مركزه  على  حافظ  "العراق  اأن  واأ���ش��اف 
عربيًا باأكرب احتياطي للذهب ل�شهر اذار بعد كل من 
هذه  بلغت  حيث  وليبيا،  واجلزائر  ولبنان  ال�شعودية 
باقي  من   %7 متثل  وهي  طنًا   96.3 االحتياطيات 
العربية  "الدول  ان  اىل  م�شريا  االأخرى"،  العمالت 
هذا  خالل  االن  لغاية  الذهب  من  كمية  اأية  ت�شرت  مل 

العام".
للذهب  �رشاء  ال��دول  اأكرث  كانت  "رو�شيا  اأن  وتابع، 
خالل �شهر ني�شان وبواقع طن، تليها ال�شني وبواقع 
21.8"، مو�شحًا اأن "الواليات املتحدة االأمريكية ما 
االوىل  املرتبة  باحتاللها  العر�س  على  ترتبع  زالت 
بلغت  التي  االحتياطيات  ه��ذه  حيث  م��ن  عامليا 

8.133.5 اأطنان، تليها املانيا ب� 3.369 طن".
واأعلن املجل�س العاملي للذهب، مطلع العام اجلاري، 
كانون  �شهر  خالل  الذهب  من  العراق  اإحتياطي  عن 
على  ن�رشها  اإح�شائية  يف  املجل�س  ال��ث��اين.وق��ال 
بلغ 96.3  الذهب  العراق من  “احتياطي  اإن  موقعه، 
 6.5 ا�شرتى  ان  بعد  الثاين،  كانون  �شهر  خالل  طنًا 
مبينا   ،2018 عام  من  املا�شي  ايلول  خالل  اأطنان 
ان “هذه االحتياطيات متثل 6.4% من باقي العمالت 

االخرى”.
الذهب  من  العامل  دول  “احتياطيات  ان  اىل  وا�شار 
ارتفع ل�شهر كانون الثاين مبقدار 135 عن عن �شهر 
طنا”،  و872  الف   33 لتبلغ  املا�شي  االول  كانون 
مبينا ان “الواليات املتحدة االمريكية احتلت املرتبة 
االوىل عامليا من حيث هذه االحتياطيات التي بلغت 

8.133.5 طنا، تليها املانيا ب� 3.369 طنا”.

بغداد - الجورنال

يبحث مع رؤساء مجالس المحافظات 
تخصيصاتها المالية بالموازنة

رؤية التنمية المستدامة 2030 
ركيزة اساسية لمختلف القطاعات

سنعمل على تعويض متضرري 
السيول واالمطار

االمطار والسيول وفرت خزينًا 
اروائيًا للمحاصيل لمدة عامين

املحافظات  جمال�س  روؤ�شاء  مع  احللبو�شي،  حممد  النواب،  جمل�س  رئي�س  بحث 
التخ�شي�شات واملناقالت املالية اخلا�شة باملجال�س يف موازنة العام احلايل.

حممد  النواب  جمل�س  "رئي�س  اإن  بيان  يف  للحلبو�شي،  االإعالمي  املكتب  وق��ال 
احللبو�شي ا�شتقبل، اليوم، روؤ�شاء جمال�س حمافظات العراق". واأ�شاف املكتب، اأن 
"اللقاء جرى خالله بحث تعزيز دور جمال�س املحافظات والقيام بدورها الرقابي 
تعاين  التي  واملعوقات  امل�شاكل  اأهم  وا�شتعرا�س  اإيجابي،  نحو  على  والت�رشيعي 
جمال�س  انتخابات  ملف  اللقاء  ناق�س  "كما  وتابع:  املحلية".  احلكومات  منها 
مو�شوع  اإىل  التطرق  عن  ف�شال  الد�شتورية،  بالتوقيتات  وااللتزام  املحافظات، 

التخ�شي�شات واملناقالت املالية اخلا�شة باملحافظات .

اأكد وزير التخطيط نوري �شباح الدليمي، اأن روؤية التنمية امل�شتدامة لعام 2030 
ركيزة اأ�شا�شية الإر�شاء بيئة اآمنة وم�شتقرة وحمفزة ملختلف القطاعات، و�شمان 
والثقافية  وال�شيا�شية  واالجتماعية  االقت�شادية  االأن�شطة  يف  اجلميع  مل�شاركة 
يف  م�شاركته  خالل  القاها  كلمة  يف  الدليمي  و�شدد  منهم.  ال�شباب  وال�شيما 
ملكتبه  بيان  وبح�شب  بريوت،  يف  امل�شتدامة  للتنمية  العربي  املنتدى  فعاليات 
ودوره  لالإن�شان  اأف�شل  م�شتقبل  لبناء  ال�شعي  موا�شلة  " اأهمية  على   ، االعالمي 
الوجودي ووظائفه االجتماعية، ومتكينه املادي وغري املادي من تعليم وفر�س 
عمل، وك�شب الدخل والتخل�س من الفقر والتهديد وانعدام االأمن، وتعزيز املهارات 

واملعارف واالأو�شاع املعي�شية وال�شحية، وحت�شني بيئة االأعمال التجارية.

اأكد ع�شو جلنة الزراعة النيابية من�شور البعيجي ، اأن جلنتة �شتعمل بالتن�شيق 
مع وزارة الزراعة وجمل�س الوزراء على تعوي�س اأملزارعني وا�شحاب اأ�شحاب 
األب�شاتني واأحلقول األذين ت�رشرو جراء اأالمطار واأل�شيول، األتي اأجتاحت األبالد. 
وقال البعيجي يف بيان ، اإن “العديد من اأالرا�شي األزراعية يف جنوب و�شمال 
األبلد ، تدمرت ب�شبب اأالمطار واأل�شيول هذا املو�شم االمر األذي يحتم على اأحلكومة 
ان تعمل على تعوي�س ، كل من ت�رشر هذا املو�شم األزراعي”. واأ�شاف اأن “اأي 
مزارع ت�رشر جراء اأالمطار واأل�شيول ، من حقه الطبيعي على الدولة اأن تعو�شه 
األنيابية �شنعمل وبالتن�شيق مع احلكومة على تعوي�س  األزراعة  واننا يف جلنة 

اأملزارعني على اأعتبار اأن هذا اأالمر يندرج من �شمن الكوارث األطبيعية .

ا�شهمت  البالد  �شهدتها  التي  وال�شيول  االمطار  ان  عن  الزراعة،  وزارة  ك�شفت 
بتوفري احل�ش�س املائية للمحا�شيل الكرث من عامني. وقال الناطق با�شم الوزارة 
مياه  املوارد خلزن  وزارة  اتخذتها  التي  “االجراءات  اإن  بيان  النايف يف  حميد 
الزراعية  االرا�شي  ل�شقي  املياه  بتاأمني  ا�شهمت  والفي�شانات  وال�شيول  االمطار 
ملدة تتجاوز العامني اي ما يقارب املوا�شم الزراعية االربعة املقبلة”. واأ�شاف 
اأن “هذه االمطار والفي�شانات وال�شيول �شن�شهد اآثارها االيجابية خالل االعوام 
قلة  من  رافقها  وما  اجلفاف  موا�شم  من  البلد  انقذت  انها  خ�شو�شا  املقبلة، 
االنتاج الزراعي”، مبينا اأن “االمطار ا�شهمت بنمو النباتات الع�شبية يف املناطق 

ال�شحراوية ما يعني توفر كميات كبرية من االع�شاب لرعي االغنام واملوا�شي .
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بيانات
العالمي للذهب: العراق يتراجع مركزا واحدا باكبر 

احتياطي للذهب لشهر نيسان

ذي قار تتوقع حصاد اكثر من 300 الف طن من الحنطة

شركة روسية: نبحث مع سوريا المشاركة في إعادة اإلعمار

وقع �شندوق اال�شتثمارات املبا�رشة الرو�شي و�شندوق الرثوة 
م�شرتك  ا�شتثماري  �شندوق  الإن�شاء  اتفاقية  الرتكي  ال�شيادية 

بحجم 900 مليون يورو اأو نحو مليار دوالر.
االثنني  اليوم  مو�شكو  يف  االتفاقية  توقيع  مرا�شم  وج��رت 

بح�شور الرئي�شني فالدميري بوتني ورجب طيب اأردوغان.
واأكد بوتني خالل موؤمتر �شحفي م�شرتك مع نظريه الرتكي اأن 
هذا ال�شندوق امل�شرتك �شي�شاهم يف تنفيذ امل�شاريع امل�شرتكة، 

م�شيفا اأن ال�شندوق قد يتمكن من 
ال  مبا  اإ�شافية  ا�شتثمارات  جلب 

يقل عن 5 مليارات دوالر.
حجم  ي��ب��ل��غ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
االأوىل  املرحلة  يف  اال�شتثمارات 

200 مليون يورو.
وق����د ب�����داأ ال���ط���رف���ان ب��درا���ش��ة 
جماالت  يف  امل�شرتكة  امل�شاريع 
والرعاية  العالية  التكنولوجيات 
التحتية،  البنية  وبناء  ال�شحية 
"االأكرث  امل��ج��االت  تعترب  ال��ت��ي 
اأكد  ح�شبما  لال�شتثمار"،  جاذبية 
كرييل  الرو�شي  ال�شندوق  رئي�س 

دميرتييف.
�شندوق  وقع  ذلك  اإىل  باالإ�شافة 
الرو�شي  املبا�رشة  اال�شتثمارات 

مع جمموعة �رشكاتFIBA HOLDING الرتكية اتفاقا 
للعمل على م�شاريع ا�شتثمارية يف رو�شيا، �شيكون االأول منها 
م�رشوع اال�شتثمار يف �رشكة "اأفتو بارترنز" الإيجار ال�شيارات.
RON E  كما اتفق �شندوق اال�شتثمارات املبا�رشة مع �رشكة
SANS HOLDING الرتكية على بناء 7 جممعات طبية 
الطبية واجلامعات  يف رو�شيا، �شتكون مرتبطة باأبرز املراكز 

العاملية والرو�شية.
من  ع��دد  توقيع  لرو�شيا  اأردوغ���ان  زي��ارة  خ��الل  كذلك  ومت 

االتفاقيات الثنائية االأخرى يف خمتلف املجاالت.

عن  ال��ن��ا���رشي،  يحيى  ق��ار  ذي  حمافظ  اعلن 
امليكانيكي  احل�����ش��اد  بعمليات  امل��ب��ا���رشة 
دومن،  ال��ف   400 من  الك��رث  احلنطة  ملح�شول 
من  اكرث  امل�شوق  احلنطة  كمية  تبلغ  ان  متوقعا 
االكتفاء  حتقيق  يف  ي�شهم  مما  طن  الف   300
ان  بيان  يف  النا�رشي  يحيى  وق��ال  ال��ذات��ي. 
"عمليات احل�شاد امليكانيكي ملح�شول احلنطة 
النا�رشية  هي  مناطق  ثالثة  يف  اليوم  انطلقت 
ال�شيوخ والبطحاء ب�شكل اويل ومب�شاركة  و�شوق 
125 حا�شدة على ان يتم تو�شيع عملية احل�شاد 

خالل االيام املقبلة تباعا".
بعملية  امل�شمولة  "امل�شاحات  ان  وا���ش��اف 
تبلغ  املقررة  الزراعية  اخلطة  �شمن  احل�شاد 
تبلغ  املتجاوزة  وامل�شاحات  دومن  الف   152
 300 بت�شويق  الف دومن يف ظل توقعات   285
الف طن خالل هذا املو�شم مما ي�شهم يف حتقيق 
الطحني  مادة  نوعية  وحت�شني  الذاتي  االكتفاء 

ان  ال��ن��ا���رشي  وا���ش��ار  للمواطنني".  امل��وزع��ه 
اربعة مواقع ال�شتالم  "احلكومة املحلية حددت 
ال�شتوي،  للمو�شم  وال�شعري  احلنطة  حم�شويل 

باالإ�شافة  والرفاعي  النا�رشية  �شايلو  وه��ي 
اآخرين ك�شاحات خزنية يف ناحية  اإىل موقعني 

الف�شلية وق�شاء الرفاعي".

زافود"  فاغون  "اأورال  �رشكة  يف  م�شوؤول  ك�شف 
ال��رو���ش��ي��ة، ع��ن م��ف��او���ش��ات جت��ري��ه��ا ال�����رشك��ة، 
مع  ال��ق��ط��ار،  ع��رب��ات  ت�شنيع  يف  املتخ�ش�شة 
احلكومة ال�شورية للم�شاركة يف عملية اإعادة اإعمار 

هذا البلد.
وقال نائب مدير عام �رشكة "اأورال فاغون زافود" 
مت  اإذا  فيما  �شوؤال  على  ردا  كالينت�شينكو  دميرتي 
اإعادة  يف  امل�شاركة  ب�شاأن  دم�شق  مع  عقد  اإب��رام 
عقود،  توقيع  يتم  مل  االآن  "حتى  ق��ال:  االإع��م��ار، 
يف  م�شنعنا  زار  وق��د  جارية،  املفاو�شات  لكن 

امل�شتوى،  رفيعو  �شوريون  م�شوؤولون  ت�شيالبين�شك 
ما يعد موؤ�رشا مهما".

املفاو�شات  من  جزء  عن  ال�شتار  امل�شوؤول  واأزاح 
التي متت مع �شوريا، حيث قال اإنه جرت مناق�شة 
امل�شال  الطبيعي  ال��غ��از  لنقل  �شهاريج  ت��وري��د 
ال�شكك  لعربات  اإ�شافة  احلديدية،  ال�شكك  بوا�شطة 

احلديدية.
زافود" اأن  فاغون  "اأورال  ذكرت  �شابق  وقت  ويف 
عربات  من  وا�شعة  جمموعة  ب�رشاء  مهتمة  �شوريا 
ال�شكك احلديدية، مبا يف ذلك ال�شهاريج والعربات 

ال�شكك  �شبكة  وتعر�شت  واملن�شات.  املفتوحة، 
الأ�رشار  احلرب  �شنوات  �شوريا خالل  احلديدية يف 
ج�شيمة، وقدرت اخل�شائر املوثقة يف نطاق ال�500 

مليار لرية �شورية )حوايل مليار دوالر(.
اأبرز  من  تعد  زافود"  فاغون  "اأورال  اأن  اإىل  ي�شار 
احلديد  �شكك  وعربات  ال�شاحنات  ت�شنيع  �رشكات 
يف رو�شيا، وهي �رشكة تابعة للمجموعة احلكومية 
 30 قرابة  فيها  العاملني  عدد  ويبلغ  "رو�شتيخ"، 
نحو   2016 يف  مبيعاتها  وبلغت  موظف،  األ��ف 

132.3 مليار روبل.
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%0.85

119

76

ارتف��ع موؤ���رش البور�ش��ة، بن�شب��ة %0.85 عن��د 452.36 
نقط��ة. بعد ت��داول 1،2 ملي��ار �شهم بقيم��ة 987،2 مليون 
دين��ار. 14 �شه��م ق��ادت املوؤ���رش نح��و االرتف��اع، تقدمها 
اأ�شه��م م�رشف بابل ب��� %7.69، واأ�شهم م���رشف ا�شور ب� 

.5.26%
كم��ا �شهد املوؤ�رش اإنخفا�س اأربعة اأ�شهم اأي�شًا تقدمها اأ�شهم 
اخلياط��ة احلديثة ب��� %3.61 واأ�شهم امل���رشف الوطني ب� 

.3.08%
بل��غ عدد اال�شه��م املباعة م��ن امل�شتثمرين غ��ري العراقيني 
600 ال��ف �شه��م بقيم��ة 1،620 مليون دين��ار بعد تنفيذ 

�شفقة واحدة على اأ�شهم �رشكة واحدة.

�شجلت اأ�شواق العمل��ة االأجنبية يف بغداد،الثالثاء، ا�شتقراراً 
ب�شعر �رشف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبل��غ �شعر ال�شوق يف بور�شة الكفاح ببغداد 1190 ديناراً 
للدوالر الواحد، اأي 119 الف دينار للمائة دوالر.

اأما اأ�شعار بيع و�رشاء الدوالر يف �رشكات ال�شريفة :
اليورو ال�شعر العاملي: 100 يورو = 112.60دوالر

الباوند ال�شعر العاملي: 100 باون = 130.75 دوالر
اللرية الرتكية ال�شعر العاملي: 100 دوالر = 566.05 لرية 

تركية
�شعر اأون�ش������ة الذهب عامليًا = 1298.53 دوالر

�شعر برميل نفط خ������ام برن��ت = 71.02 دوالر
�شعر برميل نفط اخلام االمريك��ي = 64.342 دوالر.

ارتفعت اأ�شعار النفط مبا ي�شل اإىل اثنني يف املئة، م�شجلة 
اأعلى م�شتوياتها يف خم�ش��ة اأ�شهر، بفعل توقعات بتقل�س 
االإمدادات العاملية ج��راء االأو�شاع يف ليبيا وتخفي�شات 
االإنت��اج التي تقودها منظمة اأوب��ك والعقوبات االأمريكية 

على اإيران وفنزويال.
وزادت العق��ود االآجل��ة خل��ام القيا�س العامل��ي برنت 76 
�شنت��ا، اأو 1.1 يف املئة، لتبلغ عند الت�شوية 71.10 دوالر 

للربميل.
وارتفع��ت العق��ود االآجل��ة خل��ام غ��رب تك�شا���س الو�شيط 
لتبل��غ عن��د  املئ��ة،  2.1 يف  اأو  1.32 دوالر،  االأمريك��ي 

الت�شوية 64.40 دوالر للربميل.
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