
ف�س��ا ع��ن ك��ون الع��راق واململك��ة ال�سعودي��ة 
ميثان مركزي��ن ا�سا�سيني لا�س��ام يف العامل، 
كما اأنهم��ا مرتكزان مهم��ان لل�سياح��ة الدينية 

وتطوير جماالت اال�ستثمار فيهما " 
واو�س��ح  " اأن��ه ال يخف��ى ان البلدي��ن هم��ا من 
اك��ر منتج��ي النف��ط يف اوب��ك وميل��كان اك��ر 
ب��ني  م��ن  التقليدي��ة  النفطي��ة  االحتياطي��ات 
دول الع��امل م��ا ي�ساعد عل��ى تطوي��ر ال�سيا�سات 

امل�سرتكة يف االنتاج والتطوير " 
اأن العاق��ات امل�ستق��رة او الدائم��ة  اإىل  ولف��ت 
اال�ستقرار بني البلدين تعني بناء قوة اقت�سادية 
اقليمية ذات ثقل كبري يف منطقة ال�رشق االو�سط 
�س��واء يف �سناعة اال�ستق��رار وال�سام او التنمية 

االقت�سادية
وب��ني اأن زي��ارة العب��ادي تكلل��ت بالنجاح عر 
البي��ان اخلتام��ي وتا�سي���س اللجن��ة التن�سيقية 
العليا للتع��اون االقت�سادي والفني بني البلدين 
وهي ثمرة جناح زيارة رئي�س الوزراء يف ار�ساء 

عاقات اقت�سادية ر�سينة وم�ستقرة
وكان م�س��در م�س��وؤول ف�س��ل ع��دم الك�سف عن 
ا�سم��ه ق��ال يف 19 حزي��ران 2017، اإن رئي���س 
اإىل  توج��ه  العب��ادي  حي��در  ال��وزراء  جمل���س 
ال�سعودي��ة لبح��ث العاق��ات االقت�سادي��ة بني 
البلدي��ن، مبين��ا اأن العب��ادي �سيدع��و ال�رشكات 
ال�سعودية اإىل امل�ساهمة يف اعادة اعمار العراق 

بعد حتريره نهائيا من تنظيم داع�س
ودع��ا الع��راق وال�سعودي��ة،اإىل تن�سي��ط ال�رشاكة 
ب��ني القط��اع اخلا���س يف البلدي��ن وفت��ح افاق 
جديدة م��ن التعاون يف املج��االت االقت�سادية 

واال�ستثمارية والتجارية
وذك��ر بي��ان م�س��رتك ب��ني الع��راق وال�سعودي��ة 
يف خت��ام زي��ارة رئي�س الوزراء حي��در العبادي 
اإىل ال�سعودي��ة، اإن��ه حر�س��ًا على االأخ��ذ بكل ما 
م��ن �ساأن��ه توطيد العاق��ات اتفق البل��دان على 
لارتق��اء  بينهم��ا  تن�سيق��ي  جمل���س  تاأ�سي���س 
بالعاقات اإىل امل�ست��وى اال�سرتاتيجي املاأمول 
وفت��ح اآف��اق جدي��دة م��ن التع��اون يف خمتلف 
املج��االت االقت�سادي��ة والتنموي��ة والتجاري��ة 

واال�ستثماري��ة وال�سياحي��ة والثقافي��ة وتن�سيط 
البلدي��ن  يف  اخلا���س  القط��اع  ب��ني  ال�رشاك��ة 
ومتابع��ة تنفي��ذ م��ا يت��م اإبرامه م��ن اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم لتحقيق االأهداف امل�سرتكة
ووفقا للبيان، عر رئي���س جمل�س الوزراء حيدر 
العب��ادي ع��ن تقدي��ر حكوم��ة الع��راق للمملكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة عل��ى م��ا اأبدت��ه م��ن دع��م 

للجهود املبذولة يف اإعادة اإعمار العراق  .
وك�س��ف م�س��در دبلوما�س��ي، يف وق��ت �ساب��ق 
ع��ن ان حج��م التب��ادل التج��اري ب��ني الع��راق 
وال�سعودي��ة يبلغ نح��و 11 ملي��ار دوالر �سنويًا 
، حي��ث يعتم��د ال�س��وق العراق��ي عل��ى االلب��ان 
واملعلبات وامل�رشوب��ات ال�سعودية ال �سيما بعد 
ازم��ة �سوريا وح�سار ايران وقطع الطرق الرية 

بني العراق واالأردن و تركيا  
وق��ال املدي��ر الع��ام للهيئ��ة العام��ة للجمارك  
كاظ��م عل��ي عب��د اهلل،  يف ت�رشي��ح �سحفي اإن 
ب��اده تخطط لفتح مناف��ذ حدودية برية جديدة 

م��ع ال�سعودي��ة ال�ستئن��اف التب��ادل التج��اري 
ب��ني البلدين، يذكر ان الع��راق وال�سعودية اتفقا، 
عل��ى العدي��د م��ن الق�ساي��ا امل�سرتك��ة اخلا�سة 
بال�سيا�س��ة واالأم��ن واالقت�ساد والتج��ارة، بعد 
اجتماع��ات عق��دت ب��ني وفدي��ن م��ن خارجية 
البلدي��ن يف الريا���س  وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة 
العراق��ي اإبراهي��م اجلعف��ري اإن زي��ارة نظ��ريه 
ال�سع��ودي ع��ادل اجلب��ري لبغ��داد تاأت��ي الإعادة 
العاق��ات ب��ني البلدين "،م�سيف��ا �سنفتح منفذا 

حدوديا جديدا مع ال�سعودية
وذك��ر بيان للخارجي��ة العراقي��ة اأن "اجلانبني 
بحثا خ��ال اللقاء ال��ذي جرى يف بغ��داد ،�سبل 
تعزي��ز العاقات الثنائية بني البلدين يف جميع 
املجاالت وحماربة تنظيم داع�س واالنت�سارات 
املتحقق��ة للقوات العراقي��ة يف معركة اإ�ستعادة 

اجلانب االمين من املو�سل.
واأ�س��اف البي��ان اأن��ه "مت التاأكي��د عل��ى اأهمية 
ب��ذل املزي��د م��ن اجلهود م��ن اأج��ل التعاون يف 

حماربة االرهاب واأفكاره التي توؤثر على عموم 
املنطق��ة"، م��ن جانب��ه اأع��رب وزي��ر خارجي��ة 
ال�سعودي، عن ا�ستعداد باده لدعم جهود اعادة 
اال�ستق��رار يف املناط��ق امل�ستع��ادة م��ن تنظيم 
داع���س يف العراق ح�سب البيان. واأ�ساف اجلبري 
اأن  الرواب��ط الت��ي جتم��ع اململك��ة م��ع الع��راق 
كثرية جدا وهذه الزيارة تاأتي الإعادة العاقات 
الثنائية اإىل م�ساره��ا ال�سحيح ، م�سددا على اأن  
اململك��ة تقف على م�ساف��ة واحدة من املكونات 
العراقية وتدعم وحدة العراق وا�ستقراره الودعا 
اجلب��ري بح�س��ب البي��ان اإىل  العمل عل��ى تبادل 
زي��ارات م�س��وؤويل البلدين وتفعي��ل كل امللفات 
العالق��ة"، كا�سف��ا ع��ن اأن "هن��اك رغب��ة للعمل 
عل��ى فت��ح منف��ذ جميمة ب��ني الع��راق واململكة 
وبحث مل��ف ت�سغيل اخلطوط اجلوي��ة املبا�رشة 
بني البلدي��ن ، وو�سل اجلبري يف وقت �سابق اإىل 
العا�سمة بغ��داد يف زيارة ه��ي االأوىل مل�سوؤول 

�سعودي رفيع اإىل العراق منذ العام 2003 

اعلن��ت القن�سلي��ة االملاني��ة العام��ة يف اربي��ل عا�سم��ة اقلي��م 
كورد�ست��ان، ان املاني��ا �ستمنح العراق واقلي��م كورد�ستان مبلغ 
28 ملي��ون يورو اخرى مل�ساعدة مواطن��ي املناطق املحررة من 

�سيطرة تنظيم "داع�س" االرهابي
وج��اء يف بي��ان للقن�سلي��ة ان احلكوم��ة االملاني��ة م�ستم��رة يف 
م�ساعدته��ا للع��راق واقليم كورد�ست��ان، الفتًا النظ��ر اىل انه من 
 WFP املقرر ان تقوم مبنح مبلغ 28 مليون يورو من امل�ساعدة
ل�سال��ح برنام��ج امل�ساع��دات النقدي��ة للمواطن��ني يف مناط��ق 

االزمات واملناطق املحررة من �سيطرة "داع�س" االرهابي
وبح�س��ب البي��ان ف��ان املبلغ �سي�سم��ل جميع تل��ك املناطق التي 
تعر�س��ت للم�س��كات االن�ساني��ة واال�سكانية ب�سب��ب حرب تنظيم 
"داع�س" االرهاب��ي واملحرومة من امل�ستلزمات االولية للحياة 
وم�ساع��دة االطفال مع توفري املاء ال�سالح لل�رشب وامل�ستلزمات 
الطبي��ة، وق��ال م�ست�سار احتاد الغ��رف التجارية عب��داهلل البندر : 
ان فت��ح اآف��اق جديدة للتعاون م��ع هكذا دول متتل��ك تكنولوجيا 
متط��ورة م��ن �ساأن��ه ان يط��ور الثقاف��ة التجاري��ة وال�سناعي��ة 
وا�سالي��ب العم��ل يف جميع القطاعات، مبين��ا ان تع�سيق العاقة 
مع املانيا يحقق املنفعة ويدعم عملية التنمية االقت�سادية التي 

ين�سدها العراق، كما ينه�س بامكانات القطاع اخلا�س املحلي.
واك��د ان املاني��ا واح��دة من االقت�س��ادات الفعالة عل��ى م�ستوى 
الع��امل وموؤ���رش حركة النمو يف ارتفاع متوا�س��ل وحتقق العوائد 
املالي��ة الكب��رية، ويف جمي��ع االح��وال ميكن ان حتق��ق املنفعة 
لاقت�ساد الوطني، يف ظل امتاك املانيا �رشكات كرى يف كثري 

من االخت�سا�سات ميكن ا�ستثمارها  خلدمة العراق اقت�ساديا
وتعد املانيا احدى الدول املن�سوية يف التحالف الدويل ملحاربة 
تنظيم "داع���س" االرهابي وقدمت حتى االن اكرث من 92 مليون 
ي��ورو م��ن امل�ساع��دات الع�سكري��ة واالن�ساني��ة واملالي��ة القليم 

كورد�ستان واملناطق االخرى يف العراق
وبلغ جمموع امل�ساعدات التي قدمتها املانيا 130 مليون يورو، 

ف�سا عن امل�ساعدات يف جمال التدريب والتاأهيل 
البي�سمرك��ة  لق��وات  الع�سك��ري 

جلي���س  ا و

العراق��ي يف مواجهتهم��ا ارهابي��ي  داع�س، وق��ال رئي�س الغرفة 
عب��د  ع��اء  د.  واال�ستثم��ارات  لل�س��ادرات  االملاني��ة  العراقي��ة 
االملاني��ة  العراقي��ة  الغرف��ة  تاأ�سي���س  " ان  الن��وري  ال�ساح��ب 
لل�س��ادرات واال�ستثم��ارات ياأت��ي مكمل��ة جلهود غرف��ة التجارة 
وال�سناع��ة االملانية العراقية يف املاني��ا، الفتًا النظر اىل وجود 
م�ستثمرين املان لديهم رغبة كبرية بالعمل يف العراق ويبحثون 
عن �رشيك منا�سب لتاأ�سي�س اعمال م�سرتكة حتقق املنفعة لطريف 
العمل.واأ�س��ار اىل ان الغرف��ة تتطل��ع اىل تو�سي��ع نط��اق عمليات 
التن�سي��ق والتفاه��م والتع��اون امل�سرتك بني البلدي��ن ويف جميع 
القطاع��ات االقت�سادي��ة وبحج��م م�ست��وى التط��ور التقني الذي 
ت�سه��ده املاني��ا وم��ا ميتلك��ه العراق من م��وارد كب��رية ميكن ان 
ت�ستثمر لتحقيق منافع  كبرية للبلدين، وكانت املانيا قررت بعد 
الع��ام 2003 اعف��اء العراق من دفع دي��ون �سابقة ت�سل اقيامها 
اىل 7 ،4 مليارات يورو يف اطار نادي باري�س، ودعمها املتوا�سل 
مل�ساريع االمم املتح��دة واملنظمات الدولية العاملة يف العراق  . 
وقال��ت اخلبرية االقت�سادية امل ح�سني جميد "  ان العراق ميتاز 
بتواف��ر فر�س عمل يف جميع القطاعات االنتاجية واخلدمية وان 
خطوة االنفتاح على العامل  اخلارجي والكتل االقت�سادية املهمة 
تتطلب ان نعمل باجتاة توفري البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة للجهد 
العامل��ي املتط��ور. وا�سافت جميد " ان االم��ر يتطلب ان تتكاتف 
جهود جميع اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلا�س مبينة 
اهمية تقلي�س احللقات الروتينية يف منح اال�ستثمارات، كما البد 
ان يق��ف املعنيون عن��د قانون اال�ستثمار رق��م 13 ال�سنة 2006 
وتعدياته  " . وقامت املانيا مبا�رشًة بعد بدء احلرب عام 2003 
بتق��دمي م�ساعدة اإن�سانية �سامل��ة وهي تدعم البلد منذ ذلك احلني 
يف عملية اإعادة البن��اء ال�سيا�سي واالقت�سادي. ومن حماور هذا 
الدع��م ه��و بن��اء دولة النظ��ام و القان��ون )وخا�س��ة يف املجال 

القان��وين( وحق��وق االإن�سان و التعلي��م )املهني( 
اإندم��اج   واإع��ادة  الثقاف��ة  و 

و  الاجئ��ني 

املهّجري��ن داخل البلد من خال اإجراءات تدعم االقت�ساد واإعادة 
االإعمار. وقد ناهزت قيمة امل�ساعدات التي ُقدَِّمت للعراق منذ عام 
2003 مبل��غ 400 مليون يورو. كان م��ن �سمنها اإ�سهام اأملانيا 
يف امل�ساعدات االأوروبية واالأ�سهامات االأملانية متعددة االأطراف 
)عن طريق البنك الدويل و �سندوق النقد الدويل(. ُي�ساُف اإىل ذلك 
اأعف��اء العراق من دفع ديون الأملاني��ا بقيمة 4،7 مليار يورو يف 

اإطار نادي باري�س. 
وق��د �س��ارك اأك��رث م��ن 2500 عراق��ي ب��دورات تدريبي��ة )منهم 
املهند�س��ون والق�س��اة والدبلوما�سي��ون وال�سحفي��ون وموظف��و 
الدول��ة، اإل��خ(. و كذل��ك تدع��م اأملاني��ا م�ساري��ع تقوم به��ا االأمم 

املتحدة واملنظمات الدولية داخل العراق.
وميك��ن للعاق��ات االقت�سادي��ة التقليدية ب��ني الع��راق واأملانيا 
اأن ت�سه��م ب�س��كٍل كبري يف اإعادة اإعمار البن��ى التحتية واخلدمات 
االأقت�سادي��ة االأ�سا�سية ما ي�سهم بالتايل ب�سكٍل مبا�رش و اإيجابي 

على االأ�ستقرار ال�سيا�سي للبلد.
 واأرتفع حجم التبادل التجاري بني البلدين يف ال�سنوات االأخرية 
د. ففي ع��ام 2012 بلغت قيمة ال�س��ادرات االأملانية  ب�س��كٍل ُمطرَّ
اإىل الع��راق 1،28 مليار يورو، بينما اأ�ستوردت اأملانيا من العراق 
ب�سائ��ع بقيمة 515،6 مليون ي��ورو. اإ�سافة اىل ذلك فاإن ال�سوق 
العراق��ي ينط��وي عل��ى اإمكاني��ات عظيم��ة للقط��اع االقت�سادي 
االأمل��اين. وتويل احلكومة االأملانية ق�سية اإ�ساح قطاع التدريب 
املهن��ي يف الع��راق اأهمي��ة خا�س��ة.  وت�ستند احلكوم��ة االأملانية 
يف ه��ذا الدع��م عل��ى جمل��ة وا�سع��ة م��ن االإج��راءات. كم��ا تدعم 

وزارة اخلارجية االأملاني��ة مكتَبني اأقت�سادّيني 
بغ��داد  م��ن  كٍل  يف  اأملاني��ني 

واأربيل .
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قل�س موؤ���رش نيكي لاأ�سهم اليابانية 
مكا�سبه بعد �سع��وده الأعلى م�ستوى 
م�ستوي��ات  بدع��م  عام��ني  نح��و  يف 
قيا�سية مرتفعة �سجلتها وول �سرتيت 
بانتعا���س  واآم��ال  ال��ني  و�سع��ف 

االقت�ساد العاملي.
يف   0.8 القيا�س��ي  نيك��ي  وارتف��ع 
املئة ليغلق عن��د 20230.41 نقطة 
يف   20318.11 اإىل  �سع��وده  بع��د 
اأعل��ى  التعام��ات ال�سباحي��ة وه��و 
م�ستوى له منذ اأغ�سط�س عام 2015، 

وفق رويرتز

ك�����س��ف��ت جم��ل��ة 'ف��ورب�����س ال�����رشق 
االأو�سط'، يف عددها ال�سادر يف �سهر 
 100 الأق��وى  قائمتها  عن  حزيران 
�رشكة يف العامل العربي، وحلت دول 

خليجية يف �سدارة القائمة
اأوردتها  التي  ال�رشكات  وا�ستطاعت 
يف  زي������ادًة  حت��ق��ق  اأن  ال��ق��ائ��م��ة 
بن�سبة  االأ�سول  واإجمايل  املبيعات 
%2.4 و%3.8 لت�سل اإىل 288.3 
دوالر  تريليون  و2.7  دوالر  مليار 
االأداء  �سهد  حيث  ال��ت��وايل،  على 
الت�سغيلي لل�رشكات ا�ستقراراً ن�سبيًا، 
االأرب��اح  �سايف  اأن  من  الرغم  على 
 9.7% بن�سبة  انخف�س  االإجمالية 

لي�سل اإىل 52.9 مليار دوالر

قالت �رشكة فيديك�س لت�سليم الطرود 
اإنها حققت ربحا ف�سليا مقارنة مع 
خ�سارة يف الفرتة املماثلة من ال�سنة 
املبيعات  ارتفاع  ال�سابقة بدعم من 

يف جميع وحدات اأن�سطتها
 1.02 بلغ  ربحا  ال�رشكة  و�سجلت 
مليار دوالر، اأو 3.75 دوالر لل�سهم، 
املالية  �سنتها  من  الرابع  الربع  يف 
بلغت  �سافية  خ�سارة  مع  مقارنة 
�سنتا   26 اأو  دوالر،  مليون   70

لل�سهم، قبل عام
مليار   15.7 اإىل  االإي��رادات  وزادت 
دوالر من 13 مليار دوالر قبل عام 

بلغت 28 مليون دوالر.. منحة ألمانية لمساعدة األطفال في المناطق المحررة

وصف زيارة رئيس الوزراء بالناجحة 

مستشار العبادي: العراق والسعودية في مرحلة جديدة إلرساء عالقات اقتصادية رصينة 

و�شف امل�شت�شار املايل 
لرئي�س جمل�س الوزراء، 

مظهر حممد �شالح، زيارة 
رئي�س جمل�س الوزراء 

اإىل ال�شعودية بالناجحة 
اقت�شاديا .

وذكر �شالح يف حديث  
�شحفي " اإن زيارة رئي�س 

جمل�س الوزراء، حيدر 
العبادي اإىل ال�شعودية 

ناجحة جدا من اجلانب 
االقت�شادي يف فتح افاق 

م�شتقرة للتبادل التجاري 
وت�شجيع اال�شتثمار البيني 

بني البلدين اجلارين

بغداد – الجورنال 

بغداد – الجورنال 

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
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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


