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العراق يحتضن المعرض التجاري الـ 16 لدول 
التعاون االسالمي

ا�ضت�ضافة  عن  الثالثاء،  التجارة،  وزارة  اعلنت 
العا�ضمة بغداد املعر�ض التجاري الـ16 للدول 
والــذي  اال�ضالمي  التعاون  مبنظمة  االع�ضاء 
تنظمه الوزارة للفرتة من 3-13 ني�ضان املقبل، 
بالتعاون مع املنظمة واملركز اال�ضالمي لتنمية 

التجارة وعلى ار�ض معر�ض بغداد الدويل.
وذكرت الوزارة يف البيان ، اأن "املعر�ض يهدف 
وخدمات  و�ضناعات  مبنتجات  التعريف  اإىل 
االإ�ضالمي،  التعاون  منظمة  يف  االأع�ضاء  الدول 
فر�ض  وتعزيز  التجاري  التبادل  م�ضتوى  ورفع 
وتعميق  االأعــ�ــضــاء،  الــدول  بني  اال�ضتثمارات 
اأوا�رص التعاون يف �ضتى املجاالت االقت�ضادية 
بني الدول االأع�ضاء، اإىل جانب التعريف بفر�ض 
الدولة  يف  واالقت�ضاد  والتجارة  اال�ضتثمار 
املنظمة للمعر�ض، وفتح اأ�ضواق جديدة ملنتجات 

و�ضناعات الدول امل�ضاركة".
واو�ضحت اأن "املعر�ض يتيح الأ�ضحاب االأعمال 
واملوؤ�ض�ضات فر�ضا عديدة للتعاون على م�ضتوى 
مثل  املــجــاالت،  خمتلف  يف  اخلا�ض  القطاع 
وخدماتهم،  ملنتجاتهم  جديدة  اأ�ضواق  اإيجاد 
اأ�ضاليب  وتوفري  م�ضرتكة،  م�رصوعات  واإن�ضاء 
الُفر�ض  على  والتعرف  البينية،  للتجارة  متويل 
�ضناعية  مــ�ــرصوعــات  يف  للتعاون  املــتــاحــة 
الــدول  بني  التجاري  التبادل  اآفــاق  وتو�ضعة 

االإ�ضالمية".
يقام  االإ�ضالمي  التجاري  "املعر�ض  اأن  وبينت 
، وي�ضهد  االإ�ضالمية  الدول  اإحدى  كل عامني يف 
باأجنحة  اال�ضالمية  ـــدول  ال معظم  م�ضاركة 
م�ضتقلة دوليًا، ومن املوؤمل ح�ضور عدد كبري من 
الوزراء وال�ضفراء يف الدول اال�ضالمية اإ�ضافة اىل 
وال�ضناعيني  والتجار  االأعمال  نخبة من رجال 

من الدول اال�ضالمية".
وكان وزير التجارة حممد ها�ضم العاين، قد دعا 
اال�ضالمي  التعاون  منظمة  يف  التجارة  وزراء 
ع�رص  ال�ضاد�ض  التجارة  معر�ض  يف  للم�ضاركة 
التي  كلمته  خالل  اال�ضالمي  التعاون  ملنظمة 
للتعاون  الدائمة  اللجنة  اإجتماعات  يف  األقاها 
الــتــعــاون  ملنظمة  ــاري  ــج ــت وال االقــتــ�ــضــادي 
التي   34 الـ  دورته  يف  )الكوم�ضيك(  اال�ضالمي 

عقدت موؤخراً مبدينة اأ�ضطنبول الرتكية.
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يتراجع بفعل المخاوف من ركود 
ألماني واالسترليني مستقر

وجبة جديدة من السلف لنحو 
2000 موظف ومتقاعد

إيقاف منح موافقات النشاء معامل 
االسفلت والصفوة ومزج وتعبئة الزيوت

يستثني سلعًا إيرانية من الرسوم 
الجمركية

تراجــع اليورو الثالثاء مع تاأهب امل�ضتثمرين الأرقام النمو االأملاين التي قد ت�ضري 
اإىل دخــول اأكــر اقت�ضاد اأوروبي يف ركود وفقــا للتعريف الفني يف الربع االأخري 

من 2018.
كان تراجــع مفاجــئ االأ�ضبوع املا�ضــي يف الناجت ال�ضناعي االأملــاين قد اأ�ضعف 
اليــورو و�ضلط ال�ضوء على بواعث القلق من تباطوؤ ومن اأن يتوخى البنك املركزي 

االأوروبي احلذر بينما يحاول اإنهاء اإجراءات التحفيز.
وا�ضتقر اجلنيــه اال�ضرتليني عند 1.2871 دوالر قبيل اقرتاع الرملان الريطاين 
علــى خطة االنح�ضاب مــن االحتاد االأوروبي لتظل العملة قــرب اأعلى م�ضتوى يف 

�ضهرين الذي �ضجلته يوم االثنني عند 1.2930 دوالر.

املتقاعدين  �ضلف  الثالثاء، �رصف وجبة جديدة من  الرافدين،  اعلن م�رصف 
اأدوات  املدنيني والع�ضكريني التي ترتاوح مابني 3 و5 و 8 و 10 عن طريق 

الدفع االلكرتوين.
دفعة جديدة من  "مت �رصف  انه  بيان  للم�رصف يف  االعالمي  املكتب  وقال 

�ضلف املتقاعدين املدنيني والع�ضكريني بنحو 2215 متقاعدا".
واأو�ضح البيان اأن "�رصف تلك ال�ضلفة مت عن طريق ابالغ املتقاعد عر اإر�ضاله 
االإجــراءات  كافة  ا�ضتكمل  ان  بعد  وذلك  ال�ضلفة  مبنحه  تخطره  ن�ضية  ر�ضالة 
القانونية ملنحه اياها و�رصفها عن طريق اأدوات الدفع االلكرتوين والتي متت 

تعبئة الر�ضيد املايل اليها".

اإيقاف منح موافقات الإن�ضاء معامل اال�ضفلت  ،الثالثاء، عن  اأعلنت وزارة النفط 
وال�ضفوة ومزج وتعبئة الزيوت.

وقالت الوزارة يف بيان اإنه "مت اإيقاف منح موافقات جديدة الإن�ضاء معامل انتاج 
الزيوت وال�ضعار اخر خدمة لل�ضالح  اال�ضفلت املوؤك�ضد وال�ضفوة ومزج وتعبئة 

العام".
هذه  النتاج  االأهلية  املعامل  عدد  يف  للتو�ضع  نظراً  ياأتي  "القرار  اأن  واأ�ضافت، 

املواد ومبا يغطي احلاجة املحلية يف الوقت احلا�رص".
معامل  الن�ضاء  اخلا�ض  للقطاع  الر�ضمية  املوافقات  مبنح  النفط  وزارة  وتقوم 

اال�ضفلت وتعبئة الزيوت .

قالت رئي�ضة غرفة التجارة يف حمافظة اأهواز االإيرانية �ضهال عموري، الثالثاء، 
اإن العراق ا�ضتثنى �ضلعًا اإيرانية من الر�ضوم اجلمركية.

 25 ا�ضتثنى  "العراق  اإن  قولها،  عموري  عن  االيرانية  "اإرنا"  وكالة  ونقلت 
من ال�ضلع املنتجة فى حمافظة خوز�ضتان من الر�ضوم اجلمركية"، مبينة ان 
اأهواز والعراق ال�ضتثناء عدد اأكر من  "املفاو�ضات جارية بني غرفة جتارة 
ت�ضدير  ملتابعة  جلنة  "ت�ضكيل  مت  اأنه  واأ�ضافت  االإيرانية".  والب�ضائع  ال�ضلع 
ال�ضلع من خوز�ضتان اإىل العراق"، م�ضرية اإىل اأن "العراق قرر و�ضع االأرا�ضي 
باملجان حتت ت�رصف املقاولني االيرانيني لت�ضييد املباين ال�ضكنية وباملقابل 

ي�ضمن العراق لهم بيعها" .

النفط:اليورو العراقالرافدين:

بيانات

ايران تعلن قرب إنتاج وقود اليورانيوم بدرجة نقاء %20

االتصاالت تعزو سوء خدمة االنترنيت الى تلكؤ الشركات في تنفيذ المشاريع

اأعلنت اإيران البدء بخطوات مبدئية اأولية 
للمفاعالت  اليورانيوم  وقــود  لت�ضميم 
ن�ضخ  من  بداًل  باملئة،   20 نقاء  بدرجة 

الت�ضميمات االأجنبية.
الذرية  الطاقة  منظمة  رئي�ض  واألــقــى 
 ، خطابًا  �ضاحلي،  اأكر  علي  االإيرانية، 
ال�ضناعة  يف  تقدمًا  "اأحرزنا  فيه:  قال 
والعلوم النووية، وهذا يتيح لنا ت�ضميم 
التقليد  من  بداًل  باأنف�ضنا  اجلديد  الوقود 
اأخــرى.  جهات  ت�ضميمات  وا�ضتخدام 
وقود  لت�ضميم  االأولية  االإجــراءات  بداأت 
ونحن  باملئة،   20 نقاء  بن�ضبة  حديث 

على و�ضك حتقيق ذلك".
واأ�ضاف �ضاحلي اأن "هذا املنتج خمتلف 
ن�ضبته  كانت  الذي  ال�ضابق  الوقود  عن 
وبو�ضع اجلمهورية  باملئة،   20 اأقل من 

م�ضيد  مفاعل  الأي  تو�ضيله  االإ�ضالمية 
مثل مفاعل طهران بغية رفع اإنتاجيته".
واإن�ضاء  الوقود  "توفري  اأن  اإىل  وا�ضار 
االأمــور  مــن  والتحكم  ال�ضيطرة  غرفة 
االأ�ضا�ضية للمفاعل وان ت�ضميم املفاعل 
ممكنًا  عماًل  االآن  بالدنا  خلراء  اأ�ضبح 

جداً".
"اإجنازنا  ـــراين:  االإي امل�ضوؤول  واأردف 
النووي االأكر هو اأنه ف�ضاًل عن االأجهزة 
ا�ضتطعنا  فقط،  بالدنا  يف  امل�ضنوعة 
النووية  ال�ضناعة  مبعرفة  التحكم 
حولنا  بحيث  توثيقها  يف  وجنحنا 
وبعد  برجمية  هيئة  اإىل  العلمية  ال�ضيغ 
لغر�ض  �ضن�ضتخدمها  التدقيق  عملية 

الت�ضميم".
اأبرمته  الذي  النووي  االتفاق  اأن  يذكر 
اإيران مع جمموعة 1+5 يف عام 2015 
فر�ض �ضقفًا للم�ضتوى امل�ضموح لطهران 

اليورانيوم،  اإليه يف تخ�ضيب  بالو�ضول 
باملئة،   3.67 نقاء  درجــة  عند  وذلــك 
كانت  التي  الن�ضبة  من  كثرياً  اأقل  وهي 
ت�ضل اإليها قبل االتفاق عند 20 باملئة، 
وكذلك اأقل من ن�ضبة 90 باملئة الالزمة 

ل�ضنع اأ�ضلحة.
وقود  اإنــتــاج  اأي�ضًا  الإيـــران  ميكن  كما 
حتتاج  �ضارمة  لــ�ــرصوط  وفــقــًا  ــووي  ن
موافقة جمموعة عمل توؤ�ض�ضها االأطراف 
املوقعة على االتفاق، ومن هذه ال�رصوط 
قابل  غــري  ــود  ــوق ال يــكــون  اأن  �ضمان 
للتحويل اإىل �ضاد�ض فلوريد اليورانيوم، 
الطرد  الأجــهــزة  املغذية  املـــادة  وهــي 

املركزي التي تخ�ضب اليورانيوم.
االنهيار،  على  النووي  االتفاق  واأو�ضك 
الن�ضحاب  نتيجة  ــي،  املــا�ــض ــام  ــع ال
واحد  جانب  من  منه  املتحدة  الواليات 

رغم معار�ضة باقي االأطراف.

نــعــيــم ثجيل  ــاالت  ــض ــ� اأكــــد وزيــــر االت
العالقات  �ضبل  تطوير  اهمية  الربيعي، 
ــا يف قــطــاع  ــي ــرتال ــض ـــعـــراق وا� بـــني ال
املعلومات  وتكنولوجيا  االتــ�ــضــاالت 
اال�ضرتالية  ال�رصكات  م�ضاركة  واهمية 
املقبلة  امل�ضاريع  اجناز  يف  لال�ضتثمار 
اىل  حتتاج  والتي  االت�ضاالت  لـــوزارة 
اف�ضل  خدمات  لتقدمي  ر�ضينة  �رصكات 

مما هو قائم وحا�ضل .
ال�ضفري  لقائه  خــالل  الربيعي  وقـــال 
:ان  لند�ض  جــوان  بغداد  يف  اال�ــضــرتايل 
العراق  يف  االنرتنت  خدمة  �ضوء  �ضبب 
مع  املتعاقدة  ال�رصكات  تلكوؤ  اىل  يعود 

امل�ضاريع  تنفيذ  يف  االت�ضاالت  وزارة 
لالجهزة  الــعــمــراالفــرتا�ــضــي  وانــتــهــاء 
كافة  مراجعة  على  ونعمل  واملــعــدات، 
لي�ضت  النــهــا  ــرصكــات  ــ� ال ــع  م الــعــقــود 
بامل�ضتوى املطلوب وعازمون على انهاء 
رداءة  ب�ضبب  منها  البع�ض  مع  ال�رصاكة 

خدمة االنرتنت".
وا�ضاف الربيعي : لدينا م�ضاريع عديدة 
بينها  ومـــن  اال�ــضــتــثــمــار  اىل  بــحــاجــة 
م�رصوع القمر ال�ضناعي اخلا�ض بالعراق 
االلكرتوين ( )الدفع  واحل�ضاب امل�رصيف 
و م�ضاريع اعادة تاأهيل الكيبل ال�ضوئي 
ملوظفي  ال�ضكنية  الـــوحـــدات  ــاء  ــن وب
وال�ضريفة  الــريــد  وخــدمــات  ــــوزارة  ال
حمافظة  كل  يف  ثقايف  مركز  وان�ضاء 

اىل  باال�ضافة  االت�ضاالت  لنادي  ومقر 
م�ضاريع البنى التحتية وغريها و�ضنعلن 
عر  مــ�ــرصوع  لكل  الكاملة  التفا�ضيل 
املوقع االلكرتوين للوزارة ولدينا انفتاح 
ومنها  العاملية  ال�رصكات  مع  للتعامل 

ال�رصكات اال�ضرتالية ". 
من جانبها قالت لوند�ض: نحن مهتمون 
العراق  مــع  الــعــالقــات  اف�ضل  باقامة 
مب�ضاريعكم  بــلــدي  عا�ضمة  و�ضاأبلغ 
للتعاون  وا�ــضــعــة  ـــاالت  جم ــاك  ــن وه  ،
جزء  هي  حكومتنا  وان  ال�ضيما  بيننا 
االلكرتوين  االرهاب  حماربة  يف  ا�ضا�ض 
بيننا  فيما  للعمل  كثرية  فر�ض  وهناك 
واملعلومات  اخلـــرات  مــن  لال�ضتفادة 

املتبادلة بني الطرفني".
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انخف�ضت اأ�ضعار �رصف الــدوالر ببور�ضة الكفاح 
واال�ضــواق املحليــة الثالثــاء )15 كانــون الثاين 

.)2019
بغــداد   – الكفــاح  بور�ضــة  اأ�ضعــار  و�ضجلــت   
119.700 دينار، فيما كانت اال�ضعار ليوم ام�ض 

االثنني 119.800دينار.
 اأ�ضعار البيع وال�رصاء يف حمالت ال�ضريفة:

 �ضعر بيع الدوالر = 120.250 ديناراً.
 �ضعر �رصاء الدوالر = 119.250 ديناراً.

ا�ضتقــرت اأ�ضعار الذهــب، الثالثاء، مدعومــة بتوقعات 
ال�ضــوق ب�ضــاأن زيــادة جمل�ــض االحتياطــي االحتادي 
)البنــك املركــزي االأمريكــي( الأ�ضعــار الفائــدة عــدد 
مــرات اأقــل هذا العــام، يف حــني اأثار ارتفــاع االأ�ضهم 
ال�ضينية االهتمام باالأ�ضول عالية املخاطر. وبحلول 
ال�ضاعة 05:21 بتوقيت غرينت�ض، انخف�ض الذهب يف 
املعامــالت الفورية نحــو 0.1 باملئة اإىل 1290.31 
دوالر لالأوقية )االأون�ضــة(، وتراجع الذهب يف العقود 
االأمريكيــة االآجلة 0.1 باملئــة اإىل 1290.70 دوالر 
لالأوقية. وقــال كايل رودا حملل ال�ضــوق لدى اآي.جي 
اأ�ضرتاليــا: "�ضرنى مقاومة يف ال�ضوق حتى نرى عامال 

حمفزا مينح بع�ض الدعم الأ�ضول املالذ االآمن".

قــال وزير املالية الرتكي بريات األبريق، الثالثاء، 
اإن ميزانيــة 2018 اأظهــرت عجــزا قــدره 72.6 

مليار لرية )13.35 مليار دوالر(.
وقالت الوزارة يف بيان اإن ميزانية 2018 حققت 
فائ�ضا اأوليا، ال ي�ضمل مدفوعات فوائد الدين، بلغ 

1.3 مليار لرية، وفقا لوكالة رويرتز.
ويف دي�ضمر 2018، �ضجلــت امليزانية عجزا بلغ 
18.1 مليــار لرية وعجزا اأوليــا قدره 16 مليار 

لرية.
وكان معــدل الت�ضخــم يف تركيــا قد قفــز  الأعلى 
املئــة  يف   17.9 اإىل  عامــا   15 يف  م�ضتوياتــه 

بنهاية �ضهر اأغ�ضط�ض املا�ضي.

Wed.16 Jan. 2019 issue no 549
االربعاء 16 كانون الثاني 2019 العدد 549


