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الطاقة  ل�ش�ؤون  ال���زراء  رئي�س  نائب  اكد 
اأن مذكرات   ، الغ�شبان  ثامر  النفط  وزير 
ال�شع�دي  اجلانب  مع  امل�قعة  التفاهم 
بني  الر�شمية  االتفاقيات  لت�قيع  متهد 
البلدين ،وا�شار اىل ان هذه االتفاقيات لن 
تتم اال ب�شدور ت�رشيع قان�ن من جمل�س 
بعد  تفعيلها  �شيتم  ان��ه  مبينا  ال��ن���اب، 
املهدي  عبد  عادل  ال���زراء  رئي�س  زيارة 
يف   الغ�شبان   وقال  قريبا.    لل�شع�دية 
ت�رشيحات �شحفية تابعتها »اجل�رنال « 
اإن "ما مت ت�قيعه مع  اجلانب  ال�شع�دي  
لي�س  و  البلدين  بني  تفاهم  مذكرات   ه� 
اىل   حتتاج   االتفاقيات  الن  اتفاقيات، 
ان  مبينا  الن�اب"،  جمل�س   من  ت�رشيع 
بالكامل،  ا�شتكملت  قد  املذكرات  "تلك 
رئي�س   زي��ارة  بعد  وت�قع  �شتفعل  لكنها 
وفد  برفقه  املهدي  عبد  ع��ادل  ال����زراء 
لتاأخذ  قريبا،  لل�شع�دية  رفيع  حك�مي 
ال�زراء  رئي�س  بح�ش�ر  ومداها  �شداها 
مع امللك �شلمان بن عبد العزيز". وا�شاف 
ان " لدى اجلانبني رغبة كبرية يف  تفعيل 
بن�د املذكرات ترجمة  لالرادة  ال�شيا�شية  
العالقات   ت��ق���ي��ة   ال��ب��ل��دي��ن  يف   ب��ني  
ان   م��شحا  املا�شي"،  �شفحة   وط��ي  
"العالقات  قد اأطرتها  هذه  املذكرات  يف  
خمتلف  ن�احي  احلياة  منها  ال�شيا�شية  
والع�شكرية  و االمنية ويف  جمال  الطاقة  
و ال�شناعة  ويف  جمال  االقت�شاد  واملال  
الثقايف   التبادل  و  والبيئة   وال��زراع��ة 
والنقل  وامل�اينء واملطارات  وتاأ�شريات  
الدخ�ل و يف  التعليم  و التعليم  العايل  
، باال�شافة اىل  فر�س  قدمتها  اململكة  
العراقيني  يف  الطلبة  لتدريب  و درا�شة  
اجلامعات  ال�شع�دية". و تابع الغ�شبان؛ 
بالقطاع   اهتمت  ق��د  "املذكرات   ان  
اخلا�س  ال�شع�دي  املمثل  ب�رشكات  ذات  
ا�شماء  المعة  لديها  االهتمام الكبري  يف  
دخ�ل  ال�ش�ق  العراقي و ه� ما رحبنا به 

دور   العراقي   اخلا�س   للقطاع   ليك�ن  
كبري  من  خالل  ال�رشاكات  مع اجلانب  
احلك�مة  "دور  بان  من�ها  ال�شع�دي"، 
العراقية  �شيك�ن  تنظيمي وت�رشيعي يف  
ت�شهيل  دخ���ل  را���س  امل��ال  ال�شع�دي  
وا�شار  طريقه".   م��ن  العقبات  وازال���ة 
يهمنا   "ما  ان  اىل  ال���زراء  رئي�س  نائب 
اجلانب   ت�شهيل  ه�  اي�شا  املذكرات  من 
ال�شع�دي  لدخ�ل امل�شافرين  العراقيني  
جمال  يف   ال�شيما   ال�شن�ف،  مبختلف  
رج��ال   و  ال�شياحة   و  وال��ع��م��رة  احل���ج  
للم�شافرين  مي�رشة  لتك�ن   االع��م��ال  

العراقيني".

بغداد - الجورنال

العراق وافق على توقيع مذكرة 
تفاهم لحماية االستثمارات 

ترغب باالستثمار في العراق وخاصة المركزي اإليراني يزور العراق قريبًا
سيمنز

المصارف الخاصة تنظم دورة 
»تنمية مهارات موظفي التلر«

بغداد - اجل�رنال: اأكد ال�شفري ال�شع�دي يف العراق عبدالعزيز ال�شمري، اأن العراق وافق 
على م�رشوع مذكرة تفاهم حلماية اال�شتثمارات ال�شع�دية داخل العراق. وقال ال�شمري 
يف حديث �شحفي "�شيك�ن هناك تعاون مثمر بني الريا�س وبغداد، حيث اأ�شدرت رئا�شة 
ال�زراء العراقية امل�افقة على م�رشوع مذكرة تفاهم بخ�ش��س حماية اال�شتثمارات بني 
اململكة العربية ال�شع�دية وجمه�رية العراق، وهذه م�شجعة جداً لال�شتثمار". واأ�شاف اأن 
اأف�شل املنتجات واملرغ�ب فيها يف داخل جمه�رية العراق نظراً  املنتج ال�شع�دي من 
جل�دته العالية ومناف�شته لكثري من منتجات الدول االأخرى، ويعد من اأف�شل املنتجات 
على جميع االأ�شعدة �ش�ى منتجات غذائية اأو م�اد اإن�شائية. واأ�شار ال�شفري ال�شمري اإىل اأن 

العراق مقبل يف املرحلة القادمة على اإعادة اإعمار وتط�ير، 

ك�شفت وكالة اأنباء "فار�س" االإيرانية، عن زيارة مرتقبة ملحافظ البنك املركزي 
املحادثات  خالل  اأنه  ال�كالة،  وذكرت  العراق.  اإىل  همتي  النا�رش  عبد  االإيراين 
التي جرت بني الرئي�س االيراين ح�شن روحاين ورئي�س ال�زراء العراقي عادل عبد 
املركزي  البنك  حمافظ  يق�م  ان  على  اجلانبان  اتفق  ال�شبت  طهران  يف  املهدي 
الزيارة  اأن  ال�كالة،  واأ�شافت  اقرب فر�شة ممكنة.  اإىل بغداد يف  االيراين بزيارة 
تاأتي من اأجل ا�شتكمال وتنفيذ الت�افقات املالية والبنكية احلا�شلة بني اجلانبني 
نظريه  الزيارة  خالل  همتي  يلتقي  اأن  املقرر  من  اأنه  مبينة  واالإي��راين،  العراقي 
العراقي وم�ش�ؤولني اخرين. جدير بالذكر اأن حمافظ البنك املركزي االإيراين عبد 

النا�رش همتي زار العراق يف اخلام�س من �شهر �شباط املا�شي.

اجرى وزير اخلارجية االملاين هايك� ما�س ات�شاال هاتفيا مع رئي�س جمل�س 
االت�شال رغبة بالده بتط�ير  واكد ما�س خالل  ال�زراء عادل عبد املهدي. 
العالقات مع العراق والتعاون يف املجاالت ال�شيا�شية واالأمنية واالقت�شادية 
. ونقل بيان من احلك�مة عن ال�زير االأملاين ق�له ان "الكثري من ال�رشكات 
من  �شيمنز".  �رشكة  ومنها  العراق  يف  باال�شتثمار  ترغب  الكبرية  االملانية 
االإيجابي  بالدور  م�شيدا  املبادرة،  بهذه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  رحب  جهته 

ل�رشكة �شيمنز  وال�رشكات االأملانية لدعم العراق يف قطاع الكهرباء.
وكانت احلك�مة االحتادية يف بغداد قد عر�شت قرابة 200 فر�شة ا�شتثمار 

على القطاع اخلا�س يف ال�شع�دية.

م�ظفي  مهارات  »تنمية  دورة  ال�شبت،  العراقية،  اخلا�شة  امل�شارف  رابطة  نظمت 
التلر«، بالتعاون مع ال�رشكة العاملية للبطاقة الذكية "كي كارك" وجمم�عة اجله�د 

امل�شرتكة للتط�ير واال�شت�شارات، ُقدمت اىل م�ظفي م�رشف الرافدين.
من  النقدية  املبالغ  ي�شتلم�ن  النقد، حيث  مع  يتعامل�ن  الذين  هم  »التلر«  م�ظف�ا 

امل�دعني لدى امل�شارف ويق�م�ن باإجراءات عمليات االيداع النقدي.
وقال مدير االدارة والتدريب يف رابطة امل�شارف اخلا�شة العراقية، اأحمد الها�شمي، 
اإن "الدورة تنظمها رابطة امل�شارف بالتعاون مع جمم�عة اجله�د امل�شرتكة وهي 
خم�ش�شة مل�ظفي م�رشف الرافدين"، م�شرياً اىل اأنها "�شتنق�شم على ثالثة مراحل 

ويف كل مرحلة �شي�شارك فيها 40 متدربًا من م�رشف الرافدين".

المانياالرياض:  محافظ 
البنك

رابطة

بيانات
»الجورنال « تكشف موعد تفعيل

 مذكرات التفاهم مع السعودية وشروطها
71

1.88

6.4

انخف���س �شعر برميل النفط الك�يتي 71 �شنتا يف 
تداوالت��ه الي�مي��ة ليبل��غ 03. 69 دوالرا مقابل 
74. 69 دوالر للربمي��ل يف تداوالت ام�س االأول 
وفقا لل�شعر املعلن من م�ؤ�ش�شة البرتول الك�يتية.
ويف اال�ش���اق العاملي��ة تراجع��ت اأ�شع��ار النف��ط 
للجل�شة الثانية مع انخفا�س خام برنت اأكرث عن 
م�شت���ى 70 دوالرا بعد اأن اأظه��رت البيانات يف 
ال�الي��ات املتحدة ارتفاعا مفاجئا يف خمزونات 
اخل��ام واإنتاجا عن��د م�شت�ى قيا�ش��ي. وتراجعت 
العق�د االآجلة خل��ام برنت ثالثة �شنتات اإىل 28. 

اغلق��ت اأ�شع��ار النقط، ال�شبت، على ارتف��اع بدعم من بيانات 
ق�ي��ة لل�ظائ��ف يف ال�الي��ات املتحدة ه��داأت املخاوف من 
�شع��ف الطل��ب العاملي على اخل��ام، وت�قعات ب��اأن ت�شعيداً 
لل���رشاع يف ليبيا ق��د يقل�س اإم��دادات النف��ط. واأنهت عق�د 
خ��ام القيا�س العامل��ي مزيج برن��ت جل�شة الت��داول مرتفعة 
1،01 دوالر، اأو 1.46 يف املئة، لتبلغ عند الت�ش�ية 70.41 
دوالراً للربميل. وارتفعت اأي�شًا عق�د خام القيا�س االأمريكي 
غ��رب تك�شا�س ال��شي��ط 1.17، اأو 1.88 باملئة، لت�شجل عند 
الت�ش�ي��ة 63.27 دوالراً للربميل. و�شج��ل برنت ثاين اأ�شب�ع 
عل��ى الت�ايل م��ن املكا�شب، يف حني �شجل اخل��ام االأمريكي 

خام�س زيادة اأ�شب�عية على الت�ايل.

ذكرت وكالة "بل�م��ربغ" اأن رو�شيا حققت العام املا�شي 
فائ�ش��ا يف جتارتها م��ع ال�شني، ثاين اأق���ى اقت�شاد يف 
الع��امل، والتي تخ��س االإدارة االأمريكية مفاو�شات معها 
لتقلي���س العج��ز التج��اري بينهم��ا. وقال��ت "بل�مربغ"، 
اإن ال�ش��ني التي �شجل��ت يف 2018 اأول عج��ز جتاري مع 
رو�شي��ا يف 12 عام��ا، تدف��ع قدما نح� تط�ي��ر عالقاتها 

االقت�شادية والتجارية مع جارتها ال�شمالية.
ونقل��ت ال�كالة عن بيانات �شندوق النقد الدويل، اأن عجز 
ال�شني التجاري مع رو�شيا بلغ العام املا�شي، 6.4 مليار 
دوالر، فيم��ا بلغ حج��م التجارة بني البلدي��ن 111 مليار 

دوالر.

Sun.7 Apr. 2019 issue 579
االحد 7 نيسان 2019 العدد 579


