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ايران

يصدر بيانًا حول األموال المثقبة
او المحروقة

طالب البنك املركزي العراقي ،من جميع امل�صارف االمتثال للقرار الذي اتخذه
ب�شان التعامل مع الأوراق النقدية املثقبة واملحرتقة من الدينار العراقي.
وقال البنك يف بيان ،ان على "امل�صارف كافة م�صادرة الأوراق النقدية
التالفة املثقبة املكت�شفة �ضمن ايداعات زبائن امل�رصف وت�سليمها اىل البنك
املركزي العراقي مع معرفة م�صدرها من الزبون وبخالفه يتحمل امل�رصف
امل�س�ؤولية القانونية املرتتبة على ذلك".
و�أ�ضاف البنك ان على "امل�صارف �أي�ضا ان تقدم الأوراق النقدية التالفة
نتيجة احلرق او الدفن اىل البنك املركزي وفروعه ح�رصا ب�شكل مبا�رش من
املواطنني" .

بيانات

120

اليك��م ا�س��عار العم�لات االجنبي��ة والذهب والنف��ط عامليا،
بح�سب املركز العراقي االقت�صادي ال�سيا�سي.
ا�سعار بيع و�رشاء الدوالر يف �رشكات ال�صريفة املحلية
�سعر بيع للدوالر = 120.500
�سعر �رشاء للوالر = 119.500
اليورو ال�سعر العاملي  100 :يورو = 112.88دوالر
الباوند ال�سعر العاملي  100 :باون =  130.65دوالر
اللرية الرتكية  100 :دوالر =  578.35لرية تركية
ا�سعار الذهب الأجنبي والعراقي يف اال�سواق املحلية
�سعر �أون�صة الذهب عاملي ًا $ 1294.33
�سعر برميل نفط خام برنت =  71.10دوالر
�سعر برميل نفط اخلام االمريكي =  63.85دوالر

70,41

�س��جلت ا�س��عار نفط �س��لة /اوب��ك /يف تعامالته��ا اليومية
ارتفاعا طفيفا لي�صل اىل  / 70,41 /دوالرا للربميل .
وذك��رت ن�رشة االمان��ة العام��ة ملنظمة االقطار امل�ص��درة
للنف��ط /اوب��ك /ال�ص��ادرة اليوم اجلمع��ة ان" �س��عر نفط /
اوبك /بلغ  / 70,41 /دوالرا للربميل الواحد ،مقارنة بـ /
 / 70,31دوالرا للربميل يف اليوم الذي �سبقه ".
وجاء ارتفاع الأ�س��عار �إىل هذا امل�ستوى نتيجة ت�أثري �أربعة
عوامل رئي�س��ة هي تخفي�ض��ات الإنتاج ،الت��ي تنفذها دول
"�أوب��ك" وخارجها� ،إ�ض��افة �إىل الت�أثري املت�س��ع للعقوبات
الأمريكي��ة عل��ى �إي��ران وفنزوي�لا� ،إىل جان��ب تداعي��ات
ال��صراع احل��ايل يف ليبي��ا ،وانعكا�س��اته عل��ى الإم��دادات
النفطي��ة ،و�أخ�يرا حت�س��ن م�ؤ��شرات الطل��ب يف ال�ص�ين
والواليات املتحدة.

%0.79

انخف�ض��ت العمل��ة الرتكي��ة للي��وم الث��اين عل��ى الت��وايل،
بعدما �سجلت اجلل�س��ة املا�ضية �أدنى م�ستوى يف �أكرث من
�أ�سبوعني.
وج��اء ه��ذا الهب��وط بفع��ل خماوف م��ن تناق�ص �ص��ايف
احتياطات تركيا ،ف�ض�لا عن ت�أثر املعنويات �سلبا بخيبة
الأم��ل يف خطة الإ�ص�لاح االقت�ص��ادي� ،إ�ض��افة �إىل عدم
اليقني الذي يحيط باالنتخابات البلدية.
وج��رى ت��داول العمل��ة الرتكي��ة بحل��ول ال�س��اعة 08:05
بتوقيت غرينيت�ش عند  5.7810لرية للدوالر ،بانخفا�ض
ن�س��بته  ،0.79%وفق��ا مل��ا �أظهرت��ه بيان��ات موق��ع
"بلومربغ".

نائب

تتجاوز الصين وتركيا
في التصدير للعراق

�أعلن وزير ال�صناعة والتعدين والتجارة ر�ضا رحماين ،،عن ت�صدر ايران وللمرة
االوىل املركز االول بقائمة امل�صدرين للعراق.
ونقلت وكالة االنباء فار�س االيرانية عن رحماين قوله خالل زيارة مل�صنع انتاج
علب التغليف وم�صنع ال�سجاد يف كرمان�شاه غرب �أيران �أن "مكانة كرمان�شاه
اجلغرافية احلدودية متنحها فر�ص ت�صديرية المثيل لها حيث �إن اكرث من ن�صف
ما مت ت�صديره اىل العراق خالل العام املا�ضي كان عن طريق منافذ املحافظة
احلدودية".
و�شدد رحماين على "�رضورة االهتمام بالت�صدير للعراق خالل هذا العام بجدية
اكرب" ،م�ضيفا �أن "الت�صدير لدول اجلوار يجب �أن يكون على �سلم االولويات".

�أعلن النائب رامي ال�سكيني ان حتالف �سائرون يف جمل�س النواب العراقي
�سيعمل على تعديل قانون التقاعد املوحد ايل َي ْ�صب مب�صلح ًة العمال الإجراء
اليوميني والعقود �أ�سوة ب�أقرانهم على املالك الدائم.
و�أو�ضح ال�سكيني يف بيان انه ا�ستنادا اىل املادة  ٦٠من الد�ستور العراقي
وامل��ادة  ١٢٠من النظام الداخلي اقرتحنا تعديل قانون التقاعد املوحد
ب�إ�ضافة الفقرة التي تن�ص (�شمول العمال الإجراء والعقود باحلقوق التقاعدية
عند وفاتهم ب�سبب الإ�صابة اثناء الواجب او تعر�ضهم لال�صابة اثناء العمل
تعيقهم عن ممار�سة حياتهم الطبيعية وح�سب التقارير الطبية وجلان التحقيق
�أ�سوة ب�أقرانهم من املالك الدائم وب�أثر رجعي من .)٢٠٠٣

بغداد  -الجورنال

�أكد وزير الكهرباء ل�ؤي اخلطيب ،ان كوادر وزارته تبذل جهوداً
�إ�ستثنائية لإر�ضاء املواطنني يف ت�أمني الطاقة الكهربائية خالل
ال�صيف.
وقالت الوزارة ،يف بيان �إن اخلطيب "بحث مع مع رئي�س جلنة
النفط والطاقة والرثوات الطبيعية النيابية ،كرمي عفتان اجلميلي،
واقع منظومة الطاقة الكهربائية ،وا�ستعدادات ال��وزارة لأ�شهر
ال�صيف املقبل".
ونقل البيان عن اخلطيب ت�أكيد ،خ�لال ا�ستقباله اجلميلي
مبكتبه يف ال��وزارة �أم�س �أن ال��وزارة "بجميع مالكاتها تبذل
جهودا ا�ستثنائية يف تنفيذ برامج الت�أهيل وال�صيانة لقطاعات
املنظومة الثالث االنتاج ،النقل ،التوزيع ،لتواكب حجم الطلب
وب�شكل مر�ضي للمواطنني يف ا�شهر ال�صيف املقبل".
من جهته �أو�ضح النائب اجلميلي ( ،وهو وزير كهرباء ا�سبق) ان
"جمل�س النواب متمثل بلجنة النفط والطاقة هدفها م�شرتك مع
وزارة الكهرباء يف تقدمي اف�ضل اخلدمات اىل املواطنني ،ف�ض ًال
عن �إ�سنادها لعمل ال��وزارة يف �إ�صدار الت�رشيعات التي تخدم
عمل قطاع الطاقة ب�شكل عام والكهرباء على وجه اخل�صو�ص،
ك� ّ�ون عمل وزارة الكهرباء اليتكامل اال بالتن�سيق والتعاون
مع ال��وزارات االخ��رى ،وجمال�س املحافظات ،ب�إ�سناد ال�سلطة
الت�رشيعية ،وقرارات ال�سلطة التنفيذية".
كما التقى اجلميلي ،مالك ال��وزارة املتقدم ،متمثالً ،بالوكالء
واملديرين العامني ،وتداول معهم بفقرات خطة الوزارة ،ا�ستعداداً
لأ�شهر ال�صيف املقبل ،واملعوقات التي تواجه عمل الوزارة ،من
اجل تذليلها للو�صول اىل الهدف املن�شود والو�صول اىل االكتفاء
الذاتي وحل ازمة الطاقة الكهربائية يف البالد.
واكد اخلطيب،يف وقت �سابق ،على ان قطاع الكهرباء بحاجة
العادة اعمار مببالغ ت�صل اىل  ٢٠مليار دوالر على مدى من
عامني اىل اربعة اعوام ،فيما �شدد على ازالة التجاوزات عن �شبكة
التوزيع وانهاء ال�ضائعات ،والربط غري القانوين.
وقالت ال��وزارة يف بيان �أن "اخلطيب �أك��د على بذل ق�صارى
اجلهود لتقدمي خدمة مر�ضية للمواطنني ،وجتاوز ف�صل ال�صيف
املقبل ،من خالل االجتهاد ب�شكل ا�ستثنائي ،وبعمل نوعي،
واجنازات نحققها كفريق واحد ،فعندما حتققون النجاح� ،ستحفر
ا�سمائكم باحرف من ذهب ،فلزام علينا ان نعمل بنف�س واحد،
وباملقابل على املواطن ا�سنادنا ،باحلفاظ على �شبكات التوزيع،
وعدم اال�رساف والهدر با�ستهالك الطاقة ،وت�سديد االجور".
ولفتت الوزارة اىل ان "اخلطيب �شدد على ازالة التجاوزات عن
�شبكة التوزيع وانهاء ال�ضائعات ،والربط غري القانوين ،وت�سليط
ال�ضوء على هذه احلاالت �إعالمياً ،ليطلع املواطن عليها وي�شخ�ص
من يتجاوز وي�رسق ح�صته من الطاقة الكهربائية".

مباحثات للربط السككي بين العراق وسوريا وايران
بغداد  -الجورنال

�شاركت وزارة النقل اجتماعات اللجنة امل�شرتكة بني العراق و�سورية يف
دم�شق  ،لتعزيز الروابط بني البلدين وتدعيم العالقات الثنائية وتطوير
العمل امل�شرتك يف خمتلف املجاالت  .وقال مدير عام ال�رشكة العامة
لل�سكك احلديد العراقية طالب احل�سيني الذي ح�رض االجتماع " على �ضوء
توجيه وزير النقل املهند�س عبد اهلل العيبي يف جمال النقل و�أهمية الربط
ال�سككي بني البلدين خالل حمور (عكا�شات  -التنف  -خنيفي�س) يتم
التن�سيق من قبل اجلانب العراقي والإيراين وال�سوري لعقد اجتماع ثالثي

وج��اء يف البيان ان "�رشكة تويوتا العراق
توا�صل ت�أمني معرو�ضها من خمتلف �أن��واع
�سيارات تويوتا ،وب�ضمنها راف 4وك��وروال
اجلديدتان كلي ًا ،من خ�لال �صاالت العر�ض

اخلا�صة بالوكالء املعتمدين يف العراق ،مع
احلر�ص على �شمول مبيعات تويوتا ب�ضمان
ميتد لثالث �سنوات �أو لغاية قطع م�سافة
 100,000مائة �ألف كيلومرت".

واشنطن تفرض عقوبات على  4شركات لنقل النفط
يف �إطار �إجراءات ت�صعيد ال�ضغط على كاراكا�س،
�أعلنت وزارة اخلزانة الأمريكية فر�ض عقوبات
على �أربع �رشكات �شحن تنقل النفط من فنزويال
وت�سع ناقالت تابعة لها.
و�أ�شارت اخلزانة الأمريكية �إىل �إن قطاع النفط
الفنزويلي يوا�صل "توفري �رشيان حياة للنظام
غري ال�رشعي" بقيادة الرئي�س نيكوال�س مادورو.
وذك���رت ال����وزارة �أن ال����شرك��ات ه��ي "جنيفر

�أكد امل�ست�شار املايل لرئي�س الوزراء مظهر حممد �صالح  ":ان توجه �رشكة توتويا
الطالق نتاجها ميثل خطوة لالقت�صاد الوطني ومتهيد�آ النتاج خط انتاجي م�ستقبال
" .وقال يف ت�رصيح �صحفي  ":ان هكذا توجه ي�سهم بانتقال العراق من م�ستهلك
اىل منتج ،ال�سيما تطوير املهارات وتراكم اخلربات  ،وهو امر يت�سق والنظرية
احلديثة يف تراكم الرثوة الب�رشية" human capital accumulation
"التي ت�ؤكد ان الب�رش امل�ؤهل فني ًا هو م�صدر الرثوة وان تراكمه كرثوة يتم من
خالل تداول املهارات بني امل�ستغلني " .وتابع  ":ان البطالة هي العدو االول ،
لي�س يف نق�ص الرتاكم املايل لالفراد او نق�ص تراكم الرثوة املالية  ،امنا يف نق�ص
تراكم الرثوة الب�رشية املتمثلة باخلربات ونقل املعارف التكنولوجية ".

الكهرباء :نبذل جهودًا إستثنائية إلرضاء المواطنين
في الصيف الحالي

منتدى بغداد :طرح إنتاج تويوتا الجديد في العراق خطوة نوعية
اك��د نائب رئي�س منتدى بغداد با�سم جميل
انطوان ،ان وجود كربيات ال�رشكات العاملية
يف العراق وعر�ض نتاجها النوعي ميثل خطوة
اوىل على طريق تعايف االقت�صاد الوطني.
ول��ف��ت ان���ط���وان �إىل "عمق ال��ع�لاق��ة بني
االقت�صاديني العراق والياباين واليوم هناك
توجه لإع���ادة الثقة ب�ين ال��ط��رف�ين ،ال�سيما
مع �رشكة تعمل عالمة مهمة داخ��ل ال�سوق
العاملي".
ه��ذا و�أعلنت �رشكة تويوتا امل��وزع الر�سمي
يف العراق ملنتجات �رشكتي تويوتا وهينو
اليابانيتني� ،إزاح��ة ال�ستار عن اجليل اجلديد
ل�سيارتي تويوتا ك��وروال و تويوتا راف فور
.2019
وذكرت ال�رشكة يف بيان لها ان "ال�سوق العراقية
متثل توجه مهما ملنتجاتها ،وهناك توافق يف
الر�ؤى بني منتج ال�رشكة وال�سوق املحلي ميتد
لعقود من الزمن ،وهكذا تعاون يعود بالنفع
والفائدة على طريف العملية ،ال�سيما ان ال�رشكة
حتافظ على �صدارة املبيعات عاملي ًا".

يكشف عن تعديل
قانون التقاعد الموحد

مظهر:

التعاون مع كبريات الشركات
بوابة لتفعيل االنتاج

نافيغي�شن" و"ليما �شيبينغ" و"الرج رينج"
ومقرها ليبرييا ،و��شرك��ة "بي.بي تانكرز"
ومقرها �إيطاليا.
و�أدرج��ت على القائمة ال�سوداء ثالث ناقالت
تتبع لل�رشكات الليبريية و�ست ناقالت �أخرى
مملوكة لل�رشكة الإيطالية.
وقال وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن منوت�شني:
"نوا�صل ا�ستهداف ال�رشكات التي تنقل النفط

الفنزويلي �إىل كوبا ،فهي جتني الأرباح ونظام
مادورو ينهب املوارد الطبيعية".
وفر�ضت الواليات املتحدة قبل نحو �أ�سبوع
عقوبات على � 34سفينة ت�شغلها �أو متلكها
�رشكة "برتوليو�س دي فنزويال" احلكومية
الفنزويلية ،و�رشكتني �أخريني وناقلة نقلت
اخلام الفنزويلي �إىل كوبا يف فرباير ومار�س
املا�ضيني.

لبحث �إمكانية تنفيذ الربط ال�سككي بني البلدان الثالث ا�ستكماال ملا مت
االتفاق عليه خالل االجتماع الثنائي املنعقد بتاريخ ٢٠١٤/ ٧/٥
حيث مت التاكيد على امل�ضي قدما لتعزيز العالقات الثنائية واالرتقاء
مب�ستوى الطموح للتعاون االقت�صادي والتجاري والعلمي والفني يف كل
القطاعات " .وا�ضاف احل�سيني " مت الو�صول اىل طريق التعاون امل�شرتك
يف املجال االقت�صادي وتذليل كافة العقبات والقيود التي حتول دون
تعزيز حجم التبادل التجاري والتبادل ال�سلعي بني البلدين ذات املن�ش�أ
املحلي للت�صدير لكل منهما ف�ضال عن مناق�شة ما يتعلق يف التعاون
مبجال الطاقة والكهرباء والنقل الربي والبحري واجلوي وال�سككي".

تنويه
نموذج اعالن  /دعوة لتقديم العطاء
العراق  /وزارة الصحة  /دائرة الطب العدلي
إلحاقا باعالن وزارة الصحة المنشور في العدد  578في 2019 / 3 / 28

 .1تكون الكلفة التخمينية  192مائة واثنني وت�سعني مليون دينار عراقي وملدة ثمانية ا�شهر.
 .2تت�ضمن العطاءات �ضمانا للعطاء (خطاب �ضمان م�رصيف او �صك م�صدق او �سفتجة) ومببلغ قدره
( )3.840.000ثال ماليني وثماين مائة واربعون الف دينار عراقي.
 .3يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�رش واالعالن ور�سم الطابعة والر�سوم العدلية وكافة
الر�سوم االخرى املتعلقة باملناق�صة.
 .4متديد موعد الغلق ليوم االثنني امل�صادف  2019/4/22ال�ساعة الثانية ع�رشة ظهرا ويكون فتح
العطاءات يف نف�س موعد الغلق.
الدكتور
زيد علي عبا�س
املدير العام  /وكالة

