
 �س��هدت �سوق ال�سيارات اجلديدة وامل�س��تعملة حالة من الركود 
واالنخفا���ض يف االأ�سع��ار منذ بداي��ة االزم��ة االقت�سادية يف 
الع��راق وازدي��اد حال��ة التق�س��ف، مم��ا دع��ا وكالء ال�سي��ارات 
اإىل اال�ستم��رار يف عرو���ض وتق��دمي بع�ض املمي��زات والهدايا 
جل��ذب اأنظار امل�سرتي��ن، وخف�ض االأ�سعار م��ن جانب اأ�سحاب 

املعار�ض لكن بال فائدة.
جتول��ت )اجلورن��ال( يف ع��دد م��ن معار���ض العا�سم��ة بغداد 
لبي��ع ال�سيارات م�ستطلعًة اأراء اأ�سح��اب املعار�ض الذين اأكدوا 
اأن حرك��ة البي��ع وال���راء ت�سهد ح��ااًل من الرك��ود و�سح الطلب 
وع��دم ال���راء غري امل�سب��وق. ويف ظل العزوف وع��دم املقدرة 
عل��ى ال���راء، ا�سط��ر اأ�سح��اب املعار���ض اإىل خف���ض اأ�سعار 
ال�سي��ارات اجلديدة من 10 اإىل 15 يف املئة من قيمة ال�سيارة، 
وتقدمي ت�سهيالت اإ�سافية، كاإجراءات ت�سجيل ال�سيارة وتركيب 
اللوحات ومعامالت اإدارة املرور ب�سكل جماين.واأو�سح �ساحب 
معر�ض �سيارات يف منطقة احلبيبية "اإن ن�سبة البيع منخف�سة 
وال متي��ل لال�ستق��رار، على رغم تقدمي الت�سهي��الت املمكنة، ما 
دعان��ا للتوج��ه اإىل ا�سترياد ال�سيارات ال�سغ��رية االقت�سادية". 
واأكد ولي��د الدلفي "ان مبيعات معار�ض ال�سي��ارات امل�ستعملة 
انخف�س��ت بنح��و 30 يف املئ��ة، وقابل��ة للتفاو���ض يف زيادة 
الن�سب��ة، لت�سل اأحيانًا اإىل اأكرث م��ن 50 يف املئة". واأو�سح اأن 
ال�سب��ان يف مقتب��ل العم��ر توجهوا من��ذ بداية الع��ام اإىل �راء 
ال�سيارات ال�سغرية االقت�سادي��ة بالتق�سيط، ذات الكلفة القليلة 
واال�سته��الك الب�سيط، لعدم وجود ال�سيولة الكافية لديهم ل�راء 
�سي��ارات تق��ارب وتتج��اوز قيمته��ا ال���20 األ��ف دوالر اأو اقل 
م��ن ذل��ك، اإذ تراوح��ت قيم��ة ال�سي��ارات االقت�سادي��ة اجلديدة 
���راء  اإىل  ال�سب��ان  وتوج��ه  دوالر،   9000 اإىل   7000 ب��ن 
املركبات االقت�سادية يف امل��دن الرئي�سة، خ�سو�سًا يف بغداد 
واملحافظ��ات القريب��ة منه��ا، فيم��ا يتجه �س��كان املحافظات 

مث��ل  ال��ري،  الطاب��ع  ذات  ال�سي��ارات  اإىل  والق��رى 
التويوتا والبي��ك اأب ملواكبة الطبيعة 

ويق��ول  اجلغرافي��ة.  
م  ح�سا

جعف��ر، �ساح��ب معر���ض لبي��ع ال�سي��ارات يف النه�س��ة و�س��ط 
العا�سم��ة بغ��داد، اإن "الركود الذي تعاني��ه معار�ض ال�سيارات 
لي���ض بجديد، اذ ان بوادره بداأت منذ حزي��ران العام املا�سي"، 
وق��ت احتالل تنظيم داع�ض اجزاء وا�سع��ة من البالد، و�سيطرته 
عل��ى عدد م��ن املنافذ احلدودي��ة واحلقول النفطي��ة؛ حيث اخذ 
اقت�ساد البلد يتدهور. ويعتقد جعفر ان تلك التطورات املت�سارعة 
"اأث��رت كث��ريا يف التعامالت التجارية اخلا�س��ة بال�سيارات"، 
فاالإقب��ال عل��ى �سلع الرف��اه بداأ يرتاجع، وبل��غ ذروته يف متوز 
املا�س��ي يف ظ��ل تفاق��م االزم��ة املالي��ة، وموج��ات الن��زوح 
والهجرة التي ما زالت م�ستمرة حتى االن. ويقول كاظم ح�سن، 
�ساح��ب معر���ض الثقة يف منطق��ة البي��اع، اإن النا���ض تعي�ض 
"حال��ة ترقب"، �سببت "ركودا اقت�ساديا يف �سوق ال�سيارات". 
وي�سي��ف ح�س��ن اأن تل��ك احلال��ة "نتج��ت ع��ن غي��اب اجلدية 
احلكومية يف تطبي��ق قراراتها املتمثلة بالتعرفة الكمركية يف 
املنافذ احلدودية على ال�سي��ارات". ويعزو ح�سن حالة الك�ساد 
الت��ي ي�سهده��ا ال�س��وق اىل ان كث��ريا ممن لديهم �سي��ارات رمبا 
"ينتظ��رون ارتف��اع اال�سع��ار بعد تطبيق �ريب��ة املبيعات"، 
كذلك هناك �سبب اآخ��ر بح�سب ح�سن يعود اىل تف�سيل البع�ض 
"االحتفاظ بالعملة ال�سعبة حت�سبا الأي تدهور للعملة املحلية". 
لك��ن زاهد البدري، �ساحب مكتب بي��ع و�راء ال�سيارات، يرهن 
انتعا���ض ال�س��وق ب�"ح��ل االزم��ات االمني��ة واالقت�سادية التي 
تعي�سها احلكومة"؛ فهو يعتقد ان تدهور تلك االو�ساع "انعك�ض 
�سلب��ًا عل��ى احلركة التجاري��ة والقوة ال�رائية ل��دى املواطن". 
كم��ا يق��ول الب��دري ان غلق بع���ض املنافذ احلدودي��ة واإيقاف 
احلرك��ة التجاري��ة ع��ر حمافظات االقلي��م اأدي��ا اىل غلق عدد 
م��ن معار�ض ال�سيارات. واأكد عدد من املواطنن ل�)اجلورنال( 

اأن اأ�سع��ار ال�سي��ارات يف الع��راق مبال��غ فيه��ا 
بدرج��ة عالي��ة، مطالبن بفتح 

لالأفراد  ال�س��وق 

بال���راء، اأو جل��ب ال���ركات امل�سنع��ة. وقال اأح��د امل�سرتين 
ويدع��ى خال��د مطل��ك "اأن��ا ك�س��اب وعم��ري )26 عام��ًا( لي�ض 
مبق��دوري ���راء �سي��ارة منا�سب��ة بحك��م اأن اأ�سعاره��ا ت�س��ل 
اإىل 20 األ��ف دوالر، وه��ي ال�سي��ارات املتو�سط��ة، وجل��اأت اإىل 
ال�سي��ارات ال�سغ��رية ب�سب��ب اأ�سعاره��ا التي ت�س��ل اإىل 8000 
دوالر وباالق�س��اط بحك��م الت�سهي��الت الت��ي تقدمه��ا البنوك". 
وتوقع اأح��د اأ�سحاب املعار�ض اأن موج��ة الركود التي طاولت 
�سوق ال�سيارات اأخرياً تكمن يف عدم وجود املقدرة املادية على 
ال���راء من ال�سب��اب، ولي�ست الأ�سب��اب اأخرى، كارتف��اع اأ�سعار 
البنزي��ن وغريه. وقال �ساح��ب معر�ض لل�سي��ارات يف البياع، 
عادل احلميداوي "منذ بداية العام 2016 وحتى االآن ما زالت 
حرك��ة البي��ع يف �س��وق ال�سي��ارات منخف�سة ج��داً وت�سري ببطء 
�سدي��د، وا�سطررت �سخ�سيًا اإىل خف�ض �سع��ر ال�سيارة امل�سنعة 
له��ذا الع��ام بن�سب��ة 15 يف املئ��ة". واأ�س��اف "معظ��م ال�سبان 
يبحث��ون عن ال�سي��ارات ال�سغرية يف الوقت احل��ايل، الأنها غري 
مكلفة وغ��ري م�ستهلكة، اإ�سافة اإىل اأن ت�سليحها وقطع غيارها 
رخي�س��ة، لعدم توافر املبلغ امل��ادي الكبري لديهم، والقتناعهم 
اأن ه��ذه ال�سي��ارات توؤدي الغر���ض، ولي�سوا بحاج��ة اإىل �سيارة 
ذات موا�سف��ات وحج��م اأعل��ى واأك��ر". ويعي���ض الع��راق اأزمة 
مالي��ة "خانق��ة" ب�سب��ب انخفا�ض ا�سع��ار اخلام � ال��ذي يعتمد 
علي��ه اقت�ساد البلد بن�سبة 98 باملئ��ة، ويف مقابل ذلك وظفت 

احلكوم��ة كثريا من اأموالها ل�راء اأ�سلحة ومعدات الإدامة 
زخ��م املعرك��ة امل�ستم��رة م��ع "داع���ض" 

االرهابي.
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 ا�ستق��ر �سع��ر الذه��ب العراق��ي عل��ى 
215 الف دينار للمثقال الواحد وبلغ 
�سع��ر الذه��ب بعملة الدين��ار العراقي 
للمثق��ال الواح��د من عي��ار 21 وهو 
االأك��رث مبيع��ًا يف االأ�س��واق املحلي��ة 
215 الفا و580 دينارا، فيما �سجل 
االحد 214 الفا و705 دنانري. ي�سار 
اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن الذه��ب 
ي�س��اوي خم�س��ة غرام��ات. ويتوق��ف 
ارتفاع �سعر الذهب او انخفا�سه على 
عامل��ن ا�سا�سين، هم��ا �سعر برميل 

النفط و�سعر الدوالر.

واال�س��كان  االعم��ار  وزارة  اجن��زت   
م��ن   82،5% العام��ة  والبلدي��ات 
م�روع من��دى ال�سابئ��ة يف حمافظة 
الديواني��ة، عن طريق ا�راف املالكات 
الفني��ة والهند�سي��ة يف دائ��رة املب��اين 

العامة احدى ت�سكيالت الوزارة.
 وق��ال املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة  يف 
البناي��ة  اإن  )اجلورن��ال(  ورد  بي��ان 
�سيدت عل��ى ار���ض م�ساحتها 858م² 
وه��ي مطل��ة عل��ى نه��ر دجل��ة وتوجد 
فيها مدرج��ات تو�سله��ا بالنهر وذلك 
الغرا���ض التعمي��د ف�سال ع��ن احلدائق 
تتك��ون  حي��ث  واخللفي��ة،  االمامي��ة 
البناي��ة م��ن طابق��ن وت�س��م املدخل 
الرئي�س��ي وا�ستعالم��ات وبه��و وقاع��ة 
كبرية وقاعة موؤمترات و غرفا متعددة 
االعم��ال، فهي مغلفة باحلجر الطبيعي 

واملطعم باملرمر من اخللف. 

 اأعلن��ت وزارة البلدي��ات يف حكومة 
اقلي��م كرد�ست��ان، ع��ن اح�ساءاته��ا 
الكامل��ة لعدد ال�سي��اح الذين توجهوا 
اىل االقلي��م خ��الل اي��ام عطل��ة عيد 

اال�سحى.
 وجاء يف اح�س��اءات للوزارة وردت 
الت��ي  الت�سهي��الت  ان  ل�)اجلورن��ال( 
لل�سي��اح  االقلي��م  حكوم��ة  قدمته��ا 
خالل عطل��ة عيد اال�سح��ى �ساهمت 
 85% بن�سب��ة  اعداده��م  زي��ادة  يف 

باملقارنة مع عيد الفطر املا�سي.

ركود كبير في معارض العاصمة وفئة الشباب تفضل السيارات االقتصادية 

خطة حكومية للحصول على قرض مالي بريطاني لتمويل المشاريع المتوقفة

 ال��ذي �سم جمموع��ة من كبار رج��ال االعمال 
وروؤ�ساء ال���ركات غري احلكومية ويف خمتلف 
املج��االت".  واأو�س��ح، "ج��رى خ��الل اللق��اء 
بح��ث ومناق�سة ع��دد م��ن الق�ساي��ا وامللفات 
املتعلقة بتطوير التعاون امل�سرتك بن البلدين 
ال�سديق��ن، ال�سيم��ا يف جم��االت اال�ستثم��ار 
واإمكانية دخ��ول ال���ركات الريطانية للعمل 
اجلميل��ي،  ع��ن  البي��ان،  ونق��ل  الع��راق".   يف 
الق��ول ان "االزم��ة احلالية التي مي��ر بها البلد 
دفع��ت وزارة التخطيط وبالتع��اون مع االأمانة 
ملجل���ض ال��وزراء للتوج��ه اىل عق��د �راكة مع 
القط��اع اخلا���ض املحل��ي واالأجنب��ي، ال�سيما 
يف جم��ال اجن��از امل�ساري��ع اال�ستثمارية التي 
توقف��ت ب�سب��ب االأزم��ة".  واأ�س��ار اإىل ان "هذه 
العملية تتطلب ���ركاء حقيقين للم�سي قدما 
يف اجنازه��ا مل��ا لها م��ن اأهمي��ة كونها متثل 
خمرج��ات مهمة لالقت�ساد وبن��ى انتاجية يف 
امل�ستقبل"، مبين��ا ان "الوزارة ويف هذا االإطار 
تعم��ل عل��ى و�سع اآلي��ات واطر تنظ��م ال�راكة 
خالله��ا  م��ن  نح��اول  اخلا���ض  القط��اع  م��ع 
ايج��اد بيئ��ة مالئم��ة لال�ستثم��ار احلقيق��ي".  
واأ�س��اف، "هن��اك اك��رث م��ن 4 اآالف م���روع 
ا�ستثم��اري م�ستم��ر باالإم��كان ان تك��ون جزءا 
منه��ا م�ساري��ع �راك��ة م�ستقبلية م��ع القطاع 
اخلا���ض املحلي او االجنبي بع��د ان يتم و�سع 
االآلي��ات ال�سحيح��ة يف ه��ذا املج��ال".  ولفت 
اجلميل��ي، اإىل ان "ال�راكة مع القطاع اخلا�ض 
مهمة جدا وتخل��ق �سبكة من عالقات امل�سالح 
الت��ي تنعك�ض على العالقات ال�سيا�سية"، موؤكدا 
"دع��م وتبن��ي احلكوم��ة له��ذا التوج��ه ادراكا 
ل��دور القطاع اخلا���ض وت�سجيعه جللب �ركاء 
دولي��ن ومن املوؤكد ان ال���ركاء الريطانين 
�سيك��ون له��م دور ا�سا�س��ي يف عملي��ة االعمار 

وذلك لعمق العالقات الثنائية بن البلدين".
مبل��ف  معني��ة  التخطي��ط  "وزارة  ان،  وب��ن   

اال�ستثم��ار احلكوم��ي ولديه��ا متابع��ة جلميع 
امل�ساري��ع املدرجة يف الرنام��ج اال�ستثماري 
ومن خالل اجله��از املركزي لالإح�ساء نح�سل 
عل��ى املوؤ�رات التي على ا�سا�ساها يتم توجيه 
خط��ط التنمي��ة يف البل��د".   ودع��ا ال���ركات 
اولوي��ات  عل��ى  "االط��الع  اىل  الريطاني��ة، 
التنمي��ة يف الع��راق لك��ي تتمك��ن م��ن اختيار 
الفر���ض املنا�سب��ة لال�ستثمار"، م�س��ريا اإىل ان 
"احلكوم��ة العراقية تذهب يف تنفيذ امل�ساريع 
م��ن  الدولي��ن  ال���ركاء  اىل  اال�ستثماري��ة 
ال���ركات الر�سين��ة اخلا�س��ة ولي�ست �ركات 
حكومية".  وعر وزير التخطيط، عن "ارتياحه 
له��ذه الزيارة والنتائج املثم��رة التي متخ�ست 
عنه��ا م��ع وج��ود ه��ذا الع��دد م��ن ال���ركات 
الكب��رية ورج��ال االعم��ال الريطاني��ن الذين 
اب��دوا ا�ستعداده��م للدخول ك���ركاء يف تنفيذ 
مبين��ا  الع��راق"،  اال�ستثماري��ة يف  امل�ساري��ع 

ان "االي��ام املقبل��ة �ست�سه��د ب��دء املفاو�سات 
م��ع احلكوم��ة الريطانية ب�س��اأن من��ح العراق 
قر�س��ا بقيمة 10 ملي��ارات باون��د"، عادا هذا 
القر���ض "بواب��ة لدخول ال���ركات الريطانية 
اإىل اال�ستثمار يف العراق".  من جانبها ا�سادت 
البارون��ة اإمي��ا نيكل�سون، ب� "متان��ة العالقات 
املج��االت  جمي��ع  يف  الريطاني��ة  العراقي��ة 
وخ�سو�س��ا يف اجلانب االقت�س��ادي"، م�سيفة 
ان "ه��ذا اللق��اء ميث��ل اأهمي��ة كب��رية بالن�سبة 
االع�س��اء يف جمل���ض  الريطاني��ة  لل���ركات 
االعم��ال العراقي – الريط��اين، وهذا املجل�ض 
ال عالق��ة ل��ه بال�سيا�س��ة امن��ا ه��و متخ�س�ض 
باالإعم��ال التجاري��ة واال�ستثماري��ة".  ولفتت 
"ت�سكي��ل حكوم��ة جدي��دة يف  اىل  نيكل�س��ون، 
بريطانيا تعمل على تطوير العالقات التجارية 
وتطوي��ر  الع��راق  ومنه��ا  ال��دول  جمي��ع  م��ع 
العالق��ات اخلارجية، ال�سيما بع��د اخلروج من 

االحتاد االوروبي وهناك وزارتن واحدة تركز 
عل��ى مو�سوع االنف�سال من االحتاد االوروبي 
والثاني��ة تعن��ى مبلف��ات التج��ارة واال�ستثمار 
يف جمي��ع انح��اء العامل".  م��ن جانبهم، اعرب 
ممثلو ال�ركات ورجال االعمال الذين ح�روا 
اللقاء، عن "ا�ستعدادهم للدخول ك�ركاء لتنفيذ 
امل�ساري��ع اال�ستثمارية يف العراق يف جماالت 
امل��دن  والبن��اء وت�سمي��م  االمني��ة  التقني��ات 
وتنفيذ العق��ود والتحكيم التجاري والت�ساميم 
الهند�سي��ة وتنفي��ذ م�ساري��ع اخلدم��ات والبنى 

التحتية والتخطيط اال�سرتاتيجي وغريها".
يف  اتفق��ا  "الطرف��ن  ان  اإىل  البي��ان  ولف��ت   
نهاي��ة اللقاء عل��ى فتح قن��وات للتوا�سل بغية 
توفري الظروف والبيئ��ة املنا�سبة لبناء �راكة 
الريطاني��ة  اخلا���ض  القط��اع  ���ركات  م��ع 
املن�سوي��ة حتت لواء جمل�ض االعم��ال العراقي 

– الريطاين".

 اأعلنت وزارة التخطيط 
ان االيام املقبلة �شت�شهد 
التفاو�ض مع احلكومة 
الربيطانية ب�شاأن منح 

العراق قر�شا بقيمة 10 
مليارات باوند.

 وذكر بيان للوزارة، 
ورد لـ)اجلورنال( ان 

"الوزير �شلمان اجلميلي، 
التقى يف مكتبه مبقر 

الوزارة مبعوثة رئي�ض 
الوزراء الربيطاين 

للتجارة البارونة اميا 
نيكل�شون املدير التنفيذي 

ملجل�ض االعمال العراقي 
الربيطاين والوفد املرافق 

لها،

بغداد ـ خاص

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IA23 Z4100 SYR531AI9302IA164 ABY368 IA210IA124QR445 IA282| IA948IA246PGT870
دبي جرجاندوحهسليمانية عماندبيدمشق طهران دوحةزاهدان انطاليا اربيل عمانصبيحةكوااللمبوراربيل

الرحلة 

المدينة

09:15 12:0016:14 16:00 18:4516:1015:00 14:40 09:0016:3015:30 15:00 11:0016:0017:0009:00 وقت المغادرة

09:50 15:0015:1019:00 14:00 17:4516:0019:00 15:50 15:0015:3015:20 15:00 11:0010:0019:00 وقت القدوم

إلعادة تأهيلها من جديد


