
 
وذك��ر احت��اد الغ��رف التجاري��ة العراقي��ة يف 
بيان �صحفي اإن رئي�س احتاد الغرف التجارية 
ال�صف��ر  ا�صتقب��ل  احلم��داين  جعف��ر  العراقي��ة 
الباك�صتاين �صيخ مظهر نذير والوفد املرافق له، 
ر العالقات  وجرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س تطُوّ
الثنائّي��ة بني بغ��داد واإ�صالم اآب��اد خالل املدة 
املا�صي��ة، واآلّيات تعزيزها مبا يخدم ال�صعبني 

ال�صديقني
ودع��ا رئي���س احت��اد الغ��رف التجاري��ة جعفر 
احلم��داين، اىل العمل على توقيع مذكرة تفاهم 

لتا�صي�س جمل�س االعمال عراقي- باك�صتاين
م��ن جهته، اأك��د ال�صف��ر الباك�صت��اين اأن الوفد 
ي�صم جميع االخت�صا�ص��ات الطبية والزراعية 
والريا�صية وان ل��دى باك�صتان ثروات زراعية 
كالرز الب�صمتي واملاجنو وانواع الفواكه ف�صال 
ع��ن املنتج��ات الطبي��ة والريا�صي��ة وتغط��ي 
باك�صت��ان الع��امل بنح��و 50 م��ن امل�صتلزمات 
املعر���س  ح�ص��ور  اىل  داعي��ا  الريا�صي��ة، 
الباك�صتاين الذي �صيقام يف �صهر ت�رشين الثاين 

املقبل
 والتقى الوكيل االأقدم لوزارة التجارة العراقية 
القائم باأعمال ال�صفارة الباك�صتانية يف العراق 

لبحث تطوير وتعزيز العالقات
ب��ني  امل�صرتك��ة  والتجاري��ة  االإقت�صادي��ة 

اجلانبني 
واأك��د وكيل ال��وزارة ”وليد حبي��ب املو�صوي“ 
يف بي��ان �صحف��ي  ، اإن نظ��رة الع��راق للو�صع 

االقت�صادي
اختلف��ت بعد عام 2003 حي��ث مت التوجه اىل 
تفعي��ل دور القطاع اخلا���س واإقامة �رشاكات 
ومبختل��ف  اال�صالمي��ة  وخا�ص��ة  ال��دول  م��ع 
القطاع��ات ، م�صيًفا اأن��ه مت خالل اللقاء تقدمي 
�رشح مف�ص��ل للجانب الباك�صت��اين عن طبيعة 
ال�صيا�ص��ة  ر�ص��م  يف  التج��ارة  وزارة  وعم��ل 
حتقي��ق  يف  واأهدافه��ا  للبل��د  االقت�صادي��ة 
االأم��ن الغذائ��ي وما يتعلق مبو�ص��وع البطاقة 

التموينية، مو�صًحا اأن هناك
عالق��ات تاريخي��ة م��ع اجلان��ب الباك�صت��اين 
اىل  نطم��ح  �صابق��ة  واتفاقي��ات  ومذك��رات 
اإعادتها ب��ني اجلانبني خا�ص��ة واأن باك�صتان 

لديه��ا الكث��ر م��ن امل��واد الت��ي تنتجه��ا يف 
اإ�صاف��ة  واخلا�ص��ة  احلكومي��ة  القطاع��ات 
اىل املنتج��ات الزراعي��ة ، متمنًي��ا اأن ت�صه��د 
العالقات م��ع اجلمهوري��ة الباك�صتانية تطوًرا 
يف خمتلف املجاالت، م��ن جانبه ، اأكد القائم 
باأعم��ال ال�صف��ارة الباك�صتاني��ة يف العراق يف 
وق��ت �صاب��ق اإمكاني��ة التعاون ب��ني اجلانبني 
يف خمتل��ف املج��االت خا�ص��ة واأن باك�صتان 
ه��و بلد كبر ميتلك العديد من االأنهر ما �صاهم 
يف تطوي��ر الزراع��ة وخا�ص��ة ال��رز الب�صمت��ي 
املعروف عاملًيا ا�صافة اىل املنتجات الغذائية 
الطازجة واملواد االإحتياطية لل�صيارات وكذلك 
امل�صتلزم��ات الطبي��ة، م�ص��ًرا اىل اأن اجلان��ب 
الباك�صت��اين �صع��ى  لزيارة الع��راق بوفد ي�صم 
بال��رز  يتعل��ق  االخت�صا�ص��ات مب��ا  خمتل��ف 
واملن�صوجات واالجه��زة الطبية وامل�صتلزمات 
الريا�صي��ة وغرها من االخت�صا�صات ، مبيًنا 
ب��اأن العالق��ات بني البلدي��ن قدمي��ة لكونهما 
بلدين م�صلم��ني ، واأن العراق وباك�صتان عانى 
كالهم��ا م��ن االإرهاب مل��دة طويلة م��ا اأثر يف 

عملي��ات الت�صدير واال�صتراد والتي ن�صعى من 
خالل وجودنا اىل تطويرها وتعزيزها 

ه��ذا وح���رش اللق��اء م��ن اجلان��ب الباك�صتاين 
والتطوي��ر  التنمي��ة  لهيئ��ة  الع��ام  املدي��ر 
الباك�صتاني��ة ورئي�س موؤ�ص�ص��ة ت�صدير الرز يف 
باك�صت��ان ورج��ال اأعم��ال وجت��ار ، يف ح��ني 
ح�رش عن اجلان��ب العراقي املديرون العامون 
امل��واد  وجت��ارة  احلب��وب  جت��ارة  ل���رشكات 

الغذائية ودائرة تطوير القطاع اخلا�س
 وق��ال  ال�صفر الباك�صتاين ال�صابق  لدى العراق 
�ص��اه جمال ان الع��راق وباك�صت��ان وقعا اربع 
اتفاقي��ات اقت�صادية من �صاأنها تعزيز الروابط 
االقت�صادي��ة والتجاري��ة بني البلدي��ن ، م�صرا 
اىل ان  اجتماع��ا وزاريا �صيعقد قريبا ملتابعة 
هن��اك  وان  البلدي��ن  ب��ني  ال�رشاك��ة  وتعزي��ز 
توجها لتوقيع اتفاقية بتاأ�صي�س اآلية ا�صت�صارة 
باك�صتانية بني وزارتي خارجية البلدين اأي�صا 
واع��رب ال�صف��ر الباك�صت��اين ع��ن امل��ه بتقدم 
العالقات بني البلدين ب�رشعة يف كل امليادين 
ذات امل�صال��ح امل�صرتكة مع ع��ودة ال�صالم اإىل 

الع��راق ، موؤك��دا ان��ه يق��وم ب�ب��ذل كل اجلهود 
لتعزيز الروابط الثنائية بني البلدين خ�صو�صا 
والتع��اون  التج��اري  التب��ادل  جم��ال  يف 
االقت�ص��ادي عل��ى امل�صتويني الع��ام والقطاع 

اخلا�س  
وترتب��ط بغداد واإ�صالم اآب��اد بعالقات �صيا�صية 
جي��دة قبل وبعد ع��ام 2003، ودائما ما تعلن 
باك�صت��ان رغبته��ا بتطوير العالق��ات على كل 
امل�صتويات مع العراق خ�صو�صا يف املجاالت 
االقت�صادي��ة لال�صتفادة م��ن الت�صهيالت التي 
م��ن املمك��ن ان يوفره��ا اجلان��ب العراقي يف 
االتفاقي��ات خ�صو�صا اقت�صاديا وجتاريا، يف 
ح��ني كان اجلان��ب االبرز يف تط��ور العالقات 
ب��ني البلدي��ن بعد ع��ام 2003 ه��و ر�صالة من 
الربمل��ان الباك�صت��اين وجهه��ا اىل العراق يف 
ورفعه��ا  العالق��ات  لتعزي��ز   ،2008 اآب   16
اىل م�صتوي��ات عالي��ة انطالق��ا م��ن العالقات 
التاريخية بني البلدين، بينما اأ�صادت بالتفاتة 
حلق��وق  وزارة  لت�صكي��ل  العراقي��ة  احلكوم��ة 

االإن�صان تعد االأوىل يف املنطقة. 

يف ظل االأزم��ة االقت�صادية التي يرزح حتته��ا العراق، ي�صدد 
معنيون على �رشورة توظيف ثروات البلد من الغاز الطبيعي 
نظ��راً اإىل اأن الكث��ر م��ن ال�صناعات ترتكز عليه��ا، ما يحقق 

جدوى اقت�صادية وزيادة املوارد املالية للموازنة.
وي�ص��دد اخلبر االقت�صادي عبدالعزيز اخل�صري يف ت�رشيح، 
عل��ى �رشورة وج��ود وزارة للغ��از يف العراق، م�ص��راً اإىل اأن 
البل��د يحت��اج اإىل توّج��ه حقيقي ال�صتثم��ار الغ��از الطبيعي، 
م�صيف��ًا اأن عملية ا�صتثمار هذه ال��روة حتتاج اإىل �صناعات 
تعتمد الغ��از املنتج حمليًا الإنتاج م��واد خمتلفة تغطي طلب 
ال�ص��وق املتزايد عليها على غرار االأ�صمدة الكيماوية، يف حني 

يتم ت�صدير الفائ�س اإىل اخلارج.
ولف��ت النظ��ر اإىل اأن املوؤ���رشات توؤك��د وجود كمي��ات كبرة 
م��ن الغ��از يف حم�اف��ظ��ة االأنبار غرب��ي الع��راق، داعي��ًا اإىل 
اإن�صاء مدي��ن����ة �صناعي��ة للغ��از ت��دف��ع ال�ص��ركات االأجنبية 
العاملي��ة اإىل اال�صتثمار �صمن �صي��غ ت�صويقية حتقق املنفعة 

للطرفني.
و�ص��دد على اأهمية التخطي��ط لت�صدير غاز عكاز غربي العراق 
اإىل اأوروب��ا ع��ن طري��ق تركيا، مل��ا يحققه م��ن منفعة كبرة 
للبل��د، ويف�صل اأن تنفذ ه��ذه امل�صاريع ال�رشكات الكربى على 
م�صت��وى الع��امل، خ�صو�صًا اأن هناك ني��ة الإن�صاء خط ت�صدير 
للغ��از اإىل الكويت. ونّب��ه اخل�صري اإىل ���رشورة العمل على 
ت�صجي��ع القاعدة ال�صناعية التي تعتمد الغاز مثل ال�صناعات 

البرتوكيماوية واالأ�صمدة والوقود والكهرباء.
ويف م��ا يتعلق بالنفط، اأ�صار اخل�صري اىل اأن م�صاحة كبرة 
من الع��راق مل تخ�صع لال�صتك�صاف النفطي، وت�صر التوقعات 
اىل اأن ثل��ث م�صاح��ة الع��راق الت��ي مل ت�صتك�ص��ف ق��د حت��وي 
خمزونًا ُيقدر ب� 100 بليون برميل، بذلك يرتفع املخزون اإىل 
250 بليون��ًا، مع االإ�صارة اإىل اأن الق��درة الت�صديرية للعراق 

ت�ص��ل اإىل 3.2 مليون برمي��ل يوميًا. وح�ّس 
عل��ى حت�ص��ني ق��درات ت�صفية 

النف��ط املحلية 

ورف��ع كمياتها لتغطية الطلب الداخلي، موؤكداً �رشورة حتول 
العراق بلداً م�ص��ّدراً للم�صتقات ال م�صتورداً، الفتًا االنتباه اإىل 

اأن قيمة الربميل امل�صفى اأعلى كثراً من قيمة النفط اخلام.
الق��درات  لرف��ع  جدي��دة  م�ص��اف  اإن�ص��اء  اإىل  اأي�ص��ًا  ودع��ا 
الت�صديري��ة للبلد وزيادة املوارد املالية، م�صيفًا اأنها ت�صاهم 

يف اإ�صافة فر�س عمل ل�رشيحة وا�صعة من ال�صباب.
وكان وزي��ر النف��ط العراق��ي جب��ار العيبي دع��ا يف ت�رشيح 
�صاب��ق اإىل ���رشورة العمل عل��ى زيادة االحتياط��ات الغازية 
النفطي��ة للع��راق م��ن خ��الل اإج��راء الدرا�ص��ات وامل�صوحات 
الزلزالي��ة للرقع اال�صتك�صافية يف االأرا�ص��ي العراقية واملياه 
االإقليمية. و�ص��دد على �رشورة اإجراء الدرا�صات اال�صتك�صافية 
للحقول واملكام��ن النفطية احلدودية مع دول اجلوار لتحديد 
التقديرات الكّلية لهذه احلقول بالن�صبة اىل العراق، ف�صاًل عن 
االهتم��ام الكب��ر مب�صاري��ع اال�صتك�صافات للحق��ول الغازية 

لزيادة معدالت االحتياط العراقي للغاز.
ويف �صي��اق مت�صل، دعت وزارة النفط كل الوزارات اإىل العمل 
عل��ى حتويل مركباتها اإىل الغاز بداًل ع��ن م�ادتي البنزين اأو 
الكاز م�صاهمة بت�ر�صيد النفقات املالية املخ�ص�صة لال�صتراد 

واجلدوى االقت�صادية املت�حقق�ة من ذلك.
وقال الناطق با�صم وزارة النفط عا�صم جهاد يف ت�رشيح، اإن 
توجه ال��وزارة يق�صي بتحويل املركب��ات من التزود مبادتي 
البنزي��ن اأو الكاز، اإىل االعتماد على مادة الغاز، مبينًا اأن هذا 
امل���رشوع �صي�صاه��م يف خف���س النفقات اخلا�ص��ة بالتجهيز 
بالوق��ود بن�صب��ة 50 يف املئ��ة، اإىل جان��ب تقلي���س حج��م 
ا�صته��الك مادت��ي البنزين وال��كاز، ف�صاًل ع��ن اأن مادة الغاز 

تعّد �صديقة للبيئة، والعراق لديه خمزون كبر منها
واأعل��ن وزير النفط جب��ار اللعيبي،  يف 

وق��ت �صاب��ق ع��ن و�صع 
برنام��ج 

واآلي��ات ال�صتثم��ار الغ��از ووق��ف حرق��ه  يف الع��ام 2021، 
م�ص��را اإىل اأن �صيا�صة االنتاج �صت�صم��ن توفر كميات كبرة 
من الغاز اجلاف ملحطات انتاج الطاقة الكهربائية وكم�صدر 

مهم وحيوي للدخل الوطني
وق��ال اللعيب��ي يف بي��ان �صحفي، اإن��ه و�صع تنفي��ذ مقررات 
�صيا�ص��ة ا�صتثم��ار الغ��از يف املنطق��ة اجلنوبي��ة كاأمن��وذج 
تطبيق��ي لل�صيا�ص��ة العام��ة لل��وزارة م�صرا اإىل اأن��ه مت حتديد 
اآلي��ات واهداف وا�صحة ممكنة التحقيق لتجنب اي تاخر يف 

فهم التحديات وحتقيق هدف ايقاف حرق الغاز يف 2021
واأ�ص��اف، اأن االآلي��ات ت�صمنت بناء ثالث��ة جممعات مركزية 
عل��ى مراحل وقابلة للتو�صع لت�صلم الغ��از يف الب�رشة 1000 
مقم��ق / الي��وم ، ويف النا�رشية 200 مقم��ق ، مي�صان 400 
مقمق ، عرب تفعي��ل وتطوير االلتزام��ات التعاقدّية لل�رشكات 
االجنبي��ة العامل��ة يف احلق��ول التفطية النت��اج الغاز اجلاف 

وال�صائل واملكثفات
وتفي��د التقدي��رات االآولية باأن العراق ميتل��ك خمزونًا يقدر ب� 
112 ترلي��ون ق��دم مكعبة من الغ��از، اإال اأن 700 مليون قدم 
مكعب��ة من��ه كانت حت��رتق يوميًا وته��در ب�صبب ع��دم وجود 

البنية التحتية ملعاجلة الغاز.
ويح��ل الع��راق يف املرتبة العا���رشة  بني دول الع��امل الغنية 
بالغاز الطبيعي بعد كل م��ن رو�صيا واإيران وقطر وال�صعودية 

وفنزوي��ال  ونيجري��ا  واأم��ركا  واالإم��ارات 
واجلزائر.
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�صجل��ت البن��وك التجاري��ة يف الرب��ع 
ل م��ن الع��ام اجل��اري اأداًء جي��ًدا  االأوَّ
رغم التحدي��ات االقت�صادية ال�صعبة 
امل���رشيف  القط��اع  تواج��ه  الت��ي 
العامل��ي، واأظه��رت النتائ��ج املالية 
الت��ي اأعلنته��ا البن��وك خ��الل امل��دة 
املا�صي��ة ارتف��اع االأرب��اح ال�صافية 
لبن��ك م�صق��ط اإىل 4.2 ملي��ون ري��ال 
عم��اين مقاب��ل 43.7 ملي��ون ري��ال 
عم��اين يف امل��دة املماثلة م��ن العام 

املا�صي.

االمارات  يف  العاملة  البنوك  رفعت 
ب�صورة  امل��ح��ل��ي��ة  ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا 
املا�صيني  العامني  خالل  ملحوظة 
والفرتة املنق�صية من العام اجلاري 
اال�صتثمارات  ه��ذه  اإج��م��ايل  ليبلغ 
152.77 مليار درهم بنهاية الربع 
واأو�صحت   ،  2017 عام  من  االأول 
ت�صمنتها  ال��ت��ي  االإح�������ص���اءات 
للم�صارف  امل��ج��م��ع��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
املحلية  اال�صتثمارات  اأن  التجارية 
عام  خالل  ارتفاعًا  �صجلت  للبنوك 
مليار   26.97 بلغ  مكتمال   2016
العام  بنهاية  ارتفعت  حيث  دره��م 
148.04 مليار درهم  اإىل  املا�صي 
دره��م  م��ل��ي��ار   121.03 م��ق��اب��ل 
اأ�صافت  ال��ذي   2015 عام  بنهاية 
حملية  ا�صتثمارات  خالله  البنوك 
بنمو  دره��م  مليارات   9.78 بلغت 

.8.8%

اأرب��اح  اأن  ر�صمية  بيانات  اأظهرت 
ال�صينية  ال�صناعية  ال�����رشك��ات 
ارتفعت 14 باملئة يف اأبريل ني�صان 
�صهر  من  اأب��ط��اأ  منو  وت��رة  م�صجلة 
من  املخاوف  يزيد  ما  اآذار  مار�س 
العامل  يف  اقت�صاد  اأك��رب  ث��اين  اأن 
االأرب��اح  وزادت   ، الدفع  ق��وة  يفقد 
23.8 باملئة يف مار�س اآذار مقارنة 
اأول  ويف  ع��ام.  قبل  ذات��ه  بال�صهر 
اأربعة اأ�صهر من العام بلغت االأرباح 
 24.4 بزيادة  يوان  تريليون   2.28
من  نف�صها  باملدة  مقارنة  باملئة 

العام املا�صي.

  اقتصاديون يطالبون ببناء مدينة صناعية عراقية للغاز

لتعزيز عالقاته االقتصادية.. دعوة لتأسيس مجلس األعمال العراقي الباكستاني 

دعا رئي�س احتاد الغرف 
التجارية العراقية، جعفر 

احلمداين، اإىل تاأ�سي�س 
جمل�س االعمال العراقي 

الباك�ستاين بينما دعا 
ال�سفري الباك�ستاين يف 
بغداد �سيخ مظهر نذير 

اإىل ح�سور املعر�س 
الباك�ستاين الذي �سيقام يف 

�سهر ت�سرين الثاين املقبل.

بغداد – متابعة 

بغداد – فادية حكمت   

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


