
�صهدت العا�صمة بغداد يوم اأم�س انطالق فعاليات 
معر�س بغداد الدويل بدورته الـ 43 حيث مب�صاركة 
12 دولة و400 �رشكة وي�صتمر لغاية التا�صع من 

ال�صهر احلايل.
النوعية  بامل�صاركات  تتميز  الــعــام  هــذا  دورة 
وزارة  ان  ال�صيما  املعروفة،  العاملية  لل�رشكات 
التجارة قد اعلنت قبل يومني اكتمال اال�صتعدادات 
النطالق هذه الفعالية التي تنظمها ال�رشكة العامة 

للمعار�س واخلدمات التجارية.
واأهمية  ب�صمعة  ــدويل  ال بغداد  معر�س  ويتمتع 
دولية  طيبة ما مهد للمعر�س باأن يتو�صع ويزداد 

حجم امل�صاركة فيه خالل ال�صنوات املا�صية.
منهاج املعر�س

حيدر  ـــوزراء  ال رئي�س  بكلمة  املعر�س  وافتتح 
العبادي ووزير التجارة وحمافظ بغداد اىل جانب 
ويت�صمن  العراقية.  املعار�س  عام  ملدير  كلمة 
عدة  ــايل  احل للعام  املعر�س  فعاليات  منهاج 
يف  امل�صاركة  الــدول  من  لعدد  وطنية  منا�صبات 
ف�صال   ، متفرقة  ايــام  يف  ــدويل  ال بغداد  معر�س 
االقت�صادية  واملحا�رشات  الــنــدوات  اقامة  عن 
والتطور  احلا�صوب  با�صتخدام  املتعلقة  والعلمية 
يف  التجارية  املوا�صيع  عن  ف�صال   ، التكنولوجي 

قاعة الت�رشيفات الكربى على ار�س املعر�س.
فر�صة لال�صتثمار

بح�صب   - الـــدويل  بــغــداد  معر�س  اقــامــة  وتــعــد 
ال�رشكات اىل  خمت�صني - فر�صة منا�صبة لتخطو 
تعزيز اال�صتثمارات كما انها متنح فر�صة لت�صويق 
املعر�س  يف  امل�صاركة  ال�رشكات  منتجات 
الفر�س  عــن  والــبــحــث 

اال�صتثمارية داخل العراق.
يف ال�صياق نف�صه قال املخت�س ب�صوؤون املعار�س 
عامة  ب�صورة  املعار�س  ان  النعيمي  ب�صري  علي 
ومعر�س بغداد على وجه اخل�صو�س يعد من اأهم 
كونه  البلد  يف  ال�صنوية  االقت�صادية  الفعاليات 
االآراء واالطالع على جتارب  لتبادل  ميثل فر�صة 
التكنولوجية يف  التطورات  ب�صاأن  املتقدمة  الدول 

جميع املجاالت.
تظاهرة اقت�صادية

مثل  اىل  بحاجة  العراق  ان   " النعيمي  وا�صاف 
جتمع  التي  الكربى  االقت�صادية  التظاهرة  هذه 
معر�س  ار�ــس  على  العامل  �رشكات  واكــرب  ابــرز 
للتفاو�س  بوابة  انها  عن  ف�صال   ، الــدويل  بغداد 
عن  بعيدا  ا�صتثمار  او  م�صاركة  عقود  ابــرام  على 
اطــالع  �ـــرشورة  على   النعيمي  ــد  واك الــروتــني. 
منتوجات  على  القطاعية  اجلهات  يف  امل�صوؤولني 
ذلك  كون  دولها  اأجنحة  يف  املعرو�صة  ال�رشكات 
ي�صهم يف اقتبا�س جتارب تلك الدول يف املجاالت 
وكان  االخرى.  االنتاجية  والقطاعات  ال�صناعية 
وزير التجارة وكالة �صلمان اجلميلي قد ا�صار على 
هام�س املوؤمتر ال�صحفي اىل ان فعاليات معر�س 
بغداد الدويل تعك�س الوجه احل�صاري وهو منا�صبة 
يوفر  مبا  املعر�س  يف  امل�صاركات  على  لالطالع 
تو�صلت  وما  ال�رشكات  بني  ما  للتفاعل  فر�صة 
طاقاتنا  مع  ومعرفة  وعلوم  تكنولوجيا  من  اليه 
احلقيقية  البداية  ان  يذكر  املــوجــودة.  الب�رشية 
ملعر�س بغداد الدويل منذ ان ا�صبح ذا �صفة دولية 
االوىل  الدورة  �صاركت يف  وقد   ،1964 العام  يف 
للمعر�س خم�س دول عربية هي )م�رش-االردن- 

لبنان- الكويت 
والتنوع  التطور  1968بداأ  العام  ويف  �صوريا( 
بغداد  معر�س  دورات  واخــذت  اأو�صع  مدى  ياأخذ 
التظاهرات  او�صع  من  تعد  الــدويل 
ية  د قت�صا ال ا

معر�س  ان�صمام  اىل  ادى  ما  الدولية  والتجارية 
 )UFI( بغداد الدويل اىل احتاد املعار�س الدولية

ومقره باري�س وا�صبح ع�صواً فيه .
ويوؤكد خرباء ومهتمون بال�صاأن االقت�صادي اهمية 
املعر�س الذي جاء باف�صل التقنيات العاملية التي 
ميكن توظيفها يف جميع القطاعات االقت�صادية. 

خطوة مهمة
ان  قــال  ال�صمري  احل�صن  عبد  ال�صناعي  اخلبري 
اجلهد  ياأتي  حيث  مهمة  خطوة  ميثل  املعر�س 
الدويل اىل داخل البلد ومعه ما ميتلكه من اف�صل 
الكبرية  امل�صاريع  حجم  وان  املتاحة  التقنيات 
التي يتطلب تنفيذها يف البلد يف كافة القطاعات 
القطاع اخلا�س والعام  ان يدفع اجلميع من  البد 
على التواجد  بني ال�رشكات العاملية التي �صاركت 
ميثل  والــذي  احلالية  دورتــه  خالل  املعر�س  يف 
خطوة مهمة على طريق تفعيل العمل اال�صتثماري. 
هذه  مع  مبا�رشة  التعامل  امكانية   اىل  وا�صار 
اىل  الفتا  و�صيط،  اىل  احلــاجــة  دون  الــ�ــرشكــات 
عند  للوقوف  املعر�س  من  اال�صتفادة  ــرشورة  �
ال�رشكات امل�صاركة املتخ�ص�صة يف ميدان  ال�صكن 
والتي ميكنها بناء وحدات �صكنية تتنا�صب وواقع 

البلد، وكذلك الحتواء ال�صغط ال�صكاين.
�رشاكة حقيقية

هذا  ان  اىل  ا�صار  طالب  ن�صري  التجاري  اخلبري 
جاء  الكبري  والــتــجــاري  االقت�صادي  الكرنفال 
العراقي يف جممل  التاجر  لتعريف املواطن بدور 
ذات  اجلهات  تعمل  وان  االقت�صادية،  العملية 
ال�صان على تذليل كافة املعوقات التي تعرت�صهم 
ال�رشكات  بني  حقيقية  �رشاكة  خلق  على  والعمل 
العراقية ونظرياتها العاملية بهدف تن�صيط احلركة 

التجارية الداخلية واخلارجية. 
العراقية  ال�رشكات  م�صاهمة  حجم  ان  اىل  ولفت 
جيدة وي�صهم يف كل االحوال يف مواكبة التطورات 
املتطورة  التكنولوجيا  و�صائل  وا�صتخدام  احلديثة 
منها  اال�صتفادة  وامكانية  املجال  هــذا  يف 
التجارة  واقـــع  لتطوير 

الداخلية واخلارجية يف العراق .
التوا�صل مع ال�رشكات

لرجال  التطويري  الـــدويل  االحتـــاد  رئي�س  امــا 
ان  اهمية  اىل  ا�صار  فقد  احللفي  علي  االعــمــال 
ي�صهم املعر�س بدورته احلالية يف ادخال اف�صل 
خالل  من  العراق  اىل  العامل  يف  العمل  تقنيات 
املعر�س.  يف  احلا�رشة  ال�رشكات  مع  التوا�صل 
وبني ان التقنيات املتطورة تعد خطوة مهمة على 
طريق تفعيل القطاعات االقت�صادية، ال�صيما انها 
تبنيها  مت  والتي  عالية  جودة  موا�صفات  حتمل 
العاملية  ال�رشكات  ان  موؤكدا    . عاملية  مب�صاريع 
الفنية  باخلربات  تاتي  العراق  اىل  ح�رشت  التي 
االف�صل عامليا، وهذا �صيقود اىل تدريب عدد كبري 
من االيدي العاملة العراقية التي تفتقر اىل اخلربة 

يف هذا املجال.
ا�صتبيانات  العمل على عمل  و�صدد على  �رشورة 
لطموح  النافذة  القوانني  مالءمة  مبدى  خا�صة 
ح�رشت  التي  العاملية  اال�صتثمارية  ال�رشكات 
الت�رشيعات  ان  اىل  الفــتــا  خــدمــاتــهــا،  لعر�س 
النافذة البد ان تدر�س ب�صكل دقيق من  القانونية 

قبل املخت�صني يف القطاعني العام واخلا�س.
تظاهرة اقت�صادية عاملية

النعيمي  وليد  االقت�صادي  اخلبري  قال  من جانبه 
جتارية  تظاهرة  ميثل  الــدويل  بغداد  معر�س  ان 
اقت�صادية عاملية يف العراق، مو�صحا ان ال�رشكات 
مبختلف جن�صياتها حتر�س على امل�صاركة يف هذا 
املعر�س كونه ميثل بوابة الفر�س التي ال تعو�س 

بالن�صبة لها لدخول ال�صوق العراقية.
الــدويل  بــغــداد  معر�س  ان  اىل  النعيمي  وا�ــصــار 
العاملية  ال�رشكات  من  كبري  عدد  ح�صور  �صي�صهد 
املخت�صة يف جمال البنى التحتية والطاقة ا�صافة 
اال�صكانية  امل�صاريع  لتنفيذ  اخــرى  �رشكات  اىل 

والعمرانية.
واكد ان هذه التظاهرة االقت�صادية ال�صنوية ت�صهم 
لتقدمي  ال�رشكات  بني  للتناف�س  ار�صية  بايجاد 
اف�صل نتاجاتها التي من خاللها تتوقع ان حت�صل 
على تعاقدات مبا�رشة لتنفيذ م�صاريع �صرتاتيجية 

يف العراق.
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رئيس الجمهورية :

 2017 عام اعمار المناطق المحررة

اعتربت اللجنة املالية النيابية ان العجز يف املوازنة العامة �صيكون جزئيا 
جــدا الن اجمــايل النفقات الفعلية للدولة العراقيــة عموما اليتجاوز الـ70 
تريليون دينار. وقال ع�صو اللجنة م�صعود حيدر خالل ت�رشيحات �صحفية 
اأم�ــس تابعتهــا ) اجلورنال ( " ان جميع النفقــات والتخ�صي�صات التي ترد 
يف م�ــرشوع قانــون املوازنــة العامة هي خارطــة طريــق للحكومة الجـل 
تر�صيــد االنفــاق وتوجيه االموال نحو القطاعات االكــر اولوية" ، وا�صاف 
"بح�صــب البيانــات احلكومية التي و�صلت اىل اللجنــة النيابية من وزارة 
املالية لالعوام ال�صابقة فاأن االنفاق الفعلي للدولة العراقية اليتجاوز 70 
ترييليون دينار"، مبينا ان " العجز املايل يف املوازنة �صيكون جزئيا جدا ، 
الننا نعتمد على قرو�س داخلية وخارجية يف تغطية ومتويل ذلك العجز".

اطلقــت وزارة الهجرة واملهجرين منح مالية جديــدة لدعم العوائل النازحة 
مــن املناطــق ال�صاخنــة . وزير الهجــرة واملهجريــن جا�صم حممــد قال يف 
بيــان �صحفي ورد لـ ) اجلورنال ( اأم�ــس الثالثاء " اأنه مت اإطالق منح مالية 
الأكــر من 300 األف عائلة نازحة م�صجلة �صمن قاعدة بياناتها ، مبينا اأن 
"الوزارة اأطلقت الوجبتني االأوىل والثانية من الدفعة الثانية ملنحة الـ250 
األــف دينار للعوائل النازحــة يف جميع حمافظات البــالد" واأ�صاف حممد، 
اأن "الوجبــة االأوىل �صملــت 254192 األــف عائلــة نازحــة والثانية �صملت 
63819 األف عائلة نازحة مبنحة الـ250 األف دينار والتي ميكنها ت�صلمها 
عــن طريــق البطاقة الذكية ابتداء مــن اليوم"، م�صــريا اىل اأن "االأيام القليلة 

القادمة �صت�صهد انطالق منح مالية جديدة تباعا للعوائل النازحة".

اعلنــت وزارة النفط ، عن اطالق البطاقة الوقودية رقم 6 لتجهيز املواطنني 
مبــادة النفط االبي�ــس، فيما ا�صارت اىل ان التجهيــز �صيكون بواقع 50 لرتا 
لــكل ا�رشة. وقال مدير عام �رشكة توزيــع املنتجات النفطية علي املو�صوي 
يف بيــان تلقــت ) اجلورنال ( ن�صخة منه يوم اأم�ــس ان "منافذ �رشكة توزيع 
املنتجــات النفطيــة �صتبا�ــرش واعتبارا مــن "ام�س" االثنــني بتجهيز اال�رش 
مبــادة النفط االبي�ــس وفقا للبطاقة الوقودية رقــم 6، وبواقع 50 لرتا لكل 
ا�ــرشة ". واأ�صــاف املو�صــوي ان "ال�رشكة اوقفت العمــل بالبطاقة الوقودية 
املرقمة 2 والتي اطلقتها ال�رشكة يف �صهر ايلول املا�صي لتجهيز املواطنني 

بالنفط االبي�س بواقع 100 لرت لكل بطاقة".

دعــا رئي�س اجلمهوريــة فوؤاد مع�صــوم، ، اإىل جعل عــام 2017 عام اإعادة 
اإعمــار العراق يف املناطق املحررة من �صيطــرة تنظيم "داع�س"، فيما �صدد 

على �رشورة تعزيز الثقة مع الدول املانحة والبنك الدويل . 
وبح�صــب بيان �صدر عن رئا�صة اجلمهوريــة ورد لـ ) اجلورنال ( يوم اأم�س" 
اأن مع�صــوم بحــث مــع رئي�ــس �صنــدوق اإعــادة اإعمــار املناطــق املحررة 
م�صطفــى الهيتــي حيث اكد �ــرشورة جعل عــام 2017 عام اإعــادة اإعمار 
العــراق بــدءا باملناطق املحررة مــن �صيطرة ع�صابات داع�ــس"، م�صريا اىل 
"تعر�صها الإ�رشار بالغة نتيجة الأعمال التخريب والدمار التي حلقت بها 
علــى يد الع�صابات االإرهابية". و�صدد مع�صوم على "لزوم تعزيز الثقة بني 
العــراق والــدول املانحة والبنك الدويل ف�صال عــن التعاون مع املحافظات 

والوزارات القطاعية والعمل اجلاد وفق اأرقى املعايري الدولية". 

اكــدت �رشكة تويوتــا امل�صاركــة يف معر�س بغداد 
الدويل ، ت�صنيع �صيارات مبوا�صفات عراقية ح�رشاً، 
مبينــة اأن الت�صنيع مت وفق درا�صة لالأجواء ونوعية 
الوقــود يف العراق، فيما لفتــت اىل مبا�رشتها ببيع 
ال�صيارات باأق�صاط مريحة متتد من 3 – 5 �صنوات. 
وقــال مدير �رشكة تويوتــا �صاز يف العــراق �رشداد 
ح�صــني ، اإن "ال�رشكــة ت�صــارك يف معر�ــس بغــداد 

مبينــا  التــوايل"،  علــى  الرابعــة  لل�صنــة  الــدويل 
�صيــارات  �صنعــت  العامليــة  تويوتــا  "�رشكــة  اأن 
مبوا�صفــات عراقيــة ح�ــرشا مــع املحافظــة علــى 
 ،2017 موديــالت  وجميعهــا  االأ�صلــي  �صكلهــا 
�صنعت وفــق درا�صة ا�صتمرت لعامــني اأجريت على 

اجلو وال�صارع العراقي واملحروقات املتوفرة". 
واأ�صــاف ح�صــني، اأن "ال�رشكة وفــرت اأي�صا اأدوات 
احتياطية اأ�صلية من خمازن عمالقة يف حمافظتي 
الب�رشة واربيل"، م�صريا اىل "مبا�رشة ال�رشكة ببيع 

ال�صيــارات بالتق�صيــط عن طريق م�ــرشف الرافدين 
وباأق�صــاط مريحة متتد من 3 – 5 �صنوات مبقدم ال 

يوثر على الزبون العراقي". 
واأو�صح ح�صــني، "يف العام املا�صي باعت ال�رشكة 
1000 �صيــارة بالتق�صيط وحتاول م�صاعفة العدد 

عن طريق التق�صيط". 
وكانــت وزارة التجارة اأعلنت، االأحــد )30 ت�رشين 
االأول 2016(، اأن معر�ــس بغــداد �صي�صهــد عر�ــس 
�صيــارات تويوتــا مبوا�صفــات عراقيــة، مبينــًة اأن 

الو�صع االأمني اأدى اإىل عزوف بع�س ال�رشكات عن 
القدوم وامل�صاركة يف املعر�س.

وقــال وزيــر التجــارة وكالــة �صلمــان اجلميلي يف 
" املعر�ــس �صيوفــر فر�صــة  اإن  موؤمتــر �صحــايف 
للتفاعــل ما بــني ال�ــرشكات وما تو�صلــت اليه من 
تكنولوجيــا وعلــوم ومعرفة مع طاقاتنــا الب�رشية 
املوجــودة"، م�صــرياً اإىل اأن "املعر�ــس فيــه جناح 
خا�ــس ب�صيــارات تويوتــا و�صيكون هنــاك �صيارة 

تويوتا مبوا�صفات عراقية".

تويوتا تبيع سياراتها
بمواصفات عراقية باالقساط المريحة 

المالية النيابية :

 عجز الموازنة سيكون جزئيا

منح مالية الكثر من 300 الف 
عائلة نازحة

بطاقة جديدة لتجهيز المواطنين 
بوقود التدفئة

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار

130.5133 1,5543213,912535 1,2943151,651 303,1330.727
دينار اردنيدينار بحرينيدرهم إماراتيريال سعوديجنيه مصريتومان ايرانيجنية استرلينييورودوالر امريكي ليرة سوريةليرة لبنانية دينار كويتي 
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