
وذك��ر بي��ان ل��وزارة اخلارجية العراقي��ة  تلقت 
" اجلورنال " ن�س��خة من��ه ان "وزير اخلارجية 
اإبراهيم اجلعفري ت�سل�م ن�سخة من اأوراق اعتماد 
�س��فر اأملانيا اجلديد لدى العراق ال�س��يِّد �س��ريل 
نان يف مقر ال��وزارة، وبحث الطرفان العالقات 
ب��ني بغداد وبرلني و�رضورة االرتقاء بها اإىل ما 

ِّق طموح ال�سعبني ال�سديقني". ُيحق�
وقال اجلعفري على هام�ش مرا�س��م ت�سلم اوراق 
االعتم��اد: ن�وؤك�د �س��كرنا الأملاني��ا لوقوفها مع 
الع��راق ودعمن��ا يف معركتن��ا �س��د داع�ش ويف 
االأمم املتح��دة وتق��دمي امُل�س��اَعدات االإن�س��انيَّة، 
والدع��م اللوج�س��تي للق��وات االأمنية،" م�س��يفًا 
"ال ي��زال الع��راق بحاجة اإىل دعمكم �س��يما اأن 
لديك��م جترب��ة يف اإعم��ار مدنكم الت��ي خرَّبتها 
احلروب، ف�ساًل عن خربتكم يف جمال الن�هو�ش 

االقت�سادي".
ِّر يف مرحلة ما بعد حترير  وتابع "علينا اأن ن�ُفك�
املو�س��ل ونتعاون على اإعمارها مثلما تعاون�َّا 
اأن��ه  يف الق�س��اء عل��ى داع���ش،" ُم�س��دِّداً عل��ى 
"يجب اأن نعمل �س��وية على اإيجاد بيئة مالئمة 

ال�ستثمار ال�رضكات االأملانيَّة يف العراق".
"اإ�س��تعداد وزارة اخلارجي��ة  واأب��دى اجلعف��ري 
لتق��دمي الت�س��هيالت كاف��ة لنج��اح عم��ل البعثة 
اً ع��ن  ��ة يف بغ��داد، ُمع��ربِّ الدبلوما�س��يَّة االأملانيَّ
��ة  تطل�ُّ��ع الع��راق الأن ت�س��هد العالق��ات الثنائيَّ
راً ملحوظًا والتعاون من اأجل حتقيق االأمن  تط��وُّ

وال�سالم".
من جانبه اأكد �س��فر اأملانيا اجلديد لدى العراق 
���رضورة تطوير العالقات الثنائي��ة بني البلدين 
يف املج��االت كافة، واأن برل��ني ت�وؤك�د التزامها 
بدع��م العراق، �س��يما وانه��ا قامت بتخ�س��ي�ش 
يف  اال�س��تقرار  لدع��م  كب��رة  ��ة  ماليَّ مبال��غ 
العراق،م�سيفا، ان "العراق بلد قوي وفيه فر�ش 
كثرة و�س��ياأتي رج��ال اأعمال اأمل��ان اإىل بغداد 

لغر�ش اال�ستثمار".
وتابع �س��ريل ن��ان انه يف �س��هر اأيل��ول املقبل 
�س��ُيعق�َد ُموؤمَت��ران جتاريان اأحدهم��ا يف برلني 
تعقده جمعية رجال االأعمال العرب، واالآخر يف 
هانوفر تعقده جمعّية رجال االأعمال العراق�يني 
للتجارة وهو اإ�س��ارة جيدة اىل تبادل امل�س��الح 

بني رجال االأعمال من كال البلدين. 
و�س��ددت �سفرة اأملانيا يف العراق بريتا فاغيرن 
يف وقت �س��ابق على اأهمية امللتقى االقت�سادية 
للبلدي��ن ورغب��ة حكومتها يف متت��ني ال�رضاكة، 
لتق��دمي  ا�س��تعداد  عل��ى  �س��فارتها  اإن  وقال��ت 
الت�س��هيالت املمكنة  لرجال االأعمال العراقيني  
الراغبني بالتعامل مع �رضكات اأملانية. وتابعت 
اأن امل��رء غر قادر بالطبع على جتاهل الو�س��ع 
االأمن��ي يف الع��راق، خا�س��ة واأنه ي�س��ّكل حتّديًا 
كب��راً للحكوم��ة وال�س��عب واالإدارات الر�س��مية، 
وم��ع ذلك ف��ان التج��ارة ب��ني البلدي��ن تزايدت 
خالل املدة املا�سية. وحّثت ال�رضكات االأملانية 

على العمل واال�ستثمار يف العراق.
روز  االأ�س��بق  ال��وزراء  رئي���ش  نائ��ب  ووذك��ر 
ن��وري �س��اوي�ش اأن فر�ش اال�س��تثمار كبرة يف 
الع��راق وهي ت�س��مل البن��ى التحتي��ة، والطاقة، 
 ، والتعلي��م  والتج��ارة،  والزراع��ة  وال�س��ناعة، 
الع��راق  اأن  اإىل  وال�س��حة واال�س��تثمار، م�س��راً 
غن��ي جداً برثواته الطبيعي��ة  املتنوعة. وبعد اأن 

لف��ت االنتب��اه اإىل اأن حكومت��ه اأطلق��ت م�رضوع 
اإن  ق��ال  ال�س��املة  للتنمي��ة    2019  �  2013
العم��ل جار لبن��اء اقت�س��اد متط��ور يف العراق. 
و�س��دد على اأهمي��ة اإقامة جمتمع م��دين وتعزيز 
وتط��رق  في��ه،  واجلمعي��ات   املوؤ�س�س��ات  دور 
اإىل الق��رارات الت��ي اتخذته��ا حكومت��ه لتفعي��ل 
القطاعني العام واخلا�ش وت�س��جيع اال�س��تثمار 
و�س��مان احلماي��ة لروؤو���ش االأم��وال االأجنبية ، 

واإعادة هيكلة القطاع امل�رضيف. 
واأو�س��ح اأن الع��راق يحتاج اإىل م�س��اعدة الدول 
ال�سديقة، واأن اأملانيا هي يف طليعة هذه الدول.  
و�س��هد امللتق��ى عق��د يف وقت �س��ابق على مدى 
يوم��ني ثماين جل�س��ات عم��ل تناول��ت امكانات 
العمل امل�س��رك لتح�سني البنى التحتية، والنقل، 
والرعاية ال�سحّية، و�سناعة االأدوية، واخلدمات 

الطبية، والطاقة والكهرباء، واملياه.
ت�س��من اأكرث من ع�رض جل�سات تناولت العالقات 
االقت�س��ادية يف خمتل��ف اجلوانب وك��ذا فر�ش 
واإقلي��م  العراقي��ة  املحافظ��ات  م��ع  التع��اون 

كرد�ستان العراق.
و�س��ارك يف اأعم��ال امللتقى اأكرث م��ن 400 من 
امل�س��وؤلني العراق��ني واالأملان ورج��ال االأعمال 

من اجلانبني.
ومن جهة اخرى قال نائب رئي�ش غرفة التجارة 
وال�س��ناعة العربي��ة االأملاني��ة اأوالف هوفمان 
اأن الغرف��ة تفه��م نف�س��ها كج���رض يرب��ط اأملانيا 
بالبلدان العربية وت�س��عى اإىل فتح اآفاق التعاون 
امل�س��رك واتخاذ كل اخلطوات الالزمة لتحقيق 
هذا الهدف. وبعد اأن لفت االنتباه اإىل اأن التبادل 
التج��اري بني الطرفني ت�س��اعف خالل االأعوام 
الع���رضة االأخ��رة اأك��د اأهمي��ة تطوي��ر العالقات 

التجارية والعلمية والتكنولوجية. 
عن برلني العا�س��مة قال اإنه��ا تعبر عن جناح 
الوح��دة االأملاني��ة يف مرحلتها الثانية، م�س��راً 
اإىل اأن الإع��ادة البن��اء واالإعمار يف برلني ميكن 
اأن تكون اأمنوذجًا ملدن ودول عربية عديدة مثل 
العراق. و�س��دد على �رضورة تعزيز ال�رضاكة بني 

بلده والعراق ".

 اعلن حمافظ بغداد املهند�ش عطوان العطواين ، يوم ام�ش الثالثاء، 
االتفاق مع رئا�س��ة الوزراء على ت�سكيل اربع جلان طارئة العادة 
النظر بامل�ساريع املتوقفة والية اطالق التخ�سي�سات املالية لها 
وامكاني��ة تنفيذها ومناق�س��ة املعوقات وامل�س��اكل التي تعري 

العملية اخلدمية يف مناطق االطراف ".
 وق��ال العط��واين يف بي��ان تلقته " اجلورن��ال " ،  ان " املحافظة 
وم��ن خ��الل اجتماعه��ا م��ع االمان��ة العام��ة ملجل���ش ال��وزراء 
وبح�س��ور ال�س��يد مع��اون االم��ني الع��ام ملجل�ش ال��وزراء بحثت 
مطالب املتظاهرين يف ق�س��اء احل�سينية وناحية اجل�رض وق�ساء 
املدائ��ن ا�س��افة اىل تق��دمي �رضح مف�س��ل مل��ا تعانيه االق�س��ية 
االخ��رى ليتف��ق الطرف��ان عل��ى ���رضورة ايج��اد ال�س��بل الكفيلة 

للنهو�ش بالواقع اخلدمي لهذه املناطق" . 
وا�س��اف  ان " ه��ذه اللج��ان �س��تعمل عل��ى تذلي��ل املعوق��ات 
وامل�س��اكل وتدر���ش امكانية توف��ر االموال الالزم��ة لتنفيذ تلك 
امل�س��اريع الغلب مناطق االطراف".   وقال النائب االأول ملحافظ 
بغداد جا�س��م البخاتي  يف حديث �سحفي  اإن "امل�ساريع متوقفة 
ووفق��ًا ملا طالبت به وزارة التخطيط، فاإنه ال توجد اأي م�س��اريع 
م�ستقبلية خالل املدة املقبلة"، مبينًا اأن "امل�سكلة الرئي�سية التي 
تواج��ه امل�س��اريع، هي اخل��وف م��ن اندثارها الأنها و�س��لت اىل 
ن�س��ب اإجناز عالية واالبقاء عليها من دون اكمال، �سيعّر�سها اىل 
خماط��ر كبرة توؤدي اىل ف�س��لها". وتابع البخاتي اأن "املحافظة 
لديها 4 م�ساريع لل�رضف ال�سحي، ف�ساًل عن 4 جممعات �سكنية 
اإ�س��افة اىل ع�رضات املدار�ش التي و�س��لت ن�سبة اجنازها اىل 70 
باملئة ، لكن مل تكتمل اأي�س��ًا"، مطالبًا احلكومة "بتفعيل ق�س��ية 
الدف��ع باالآجل اأو العمل بقانون اال�س��تثمار يف بع�ش امل�س��اريع 
املهم��ة والت��ي يحتاجه��ا املواط��ن الب�س��يط".  م��ن جانب��ه قال 
ع�س��و جمل�ش حمافظة بغداد فرحان قا�س��م، يف حديث �س��حفي 

اإن "املوازن��ة الت��ي مت اإقرارها ملحافظ��ة بغداد تبلغ 129 
مليار دينار عراقي". 

اأن  قا�س��م  واأو�س��ح 

�س��ت الأمانة بغ��داد، يف حني املتبقي  "30% م��ن االأم��وال خ�سّ
�س��يكون للمحافظ��ة، وم��ن ث��م ف��اإن العمل �س��يكون عل��ى اإكمال 
امل�س��اريع املتوقفة". واأ�سار ع�س��و جمل�ش حمافظة بغداد اىل اأن 
"وزارة التخطيط، بح�سب خّطتها، طالبت فقط باإكمال امل�ساريع 
الت��ي و�س��لت اىل ن�س��ب عالي��ة م��ن االإجن��از، واىل االآن مل يت��م 
حتدي��د هذه امل�س��اريع".  واأ�س��ار ع�س��و كتلة التي��ار الدميقراطي 
اىل اأن "جمل���ش املحافظ��ة خالل جل�س��ته املا�س��ية، �س��ّدق على 
املوازن��ة البالغة 129 مليار دينار، يف حني �س��يحّدد امل�س��اريع 
التي �س��يعمل على اكمالها يف جل�س��ته املقبلة الت��ي من املتوقع 
اأن تك��ون االأربع��اء املقبل". ولفت ع�س��و جمل���ش حمافظة بغداد 
االنتب��اه اىل اأن "امل�س��كلة الرئي�س��ية ه��ي ع��دم االإمكاني��ة بعمل 
م�س��اريع جدي��دة ب�س��بب ع��دم وج��ود موازن��ة كافي��ة ويف حال 
ا�س��تمرت االأزمة االقت�س��ادية فاإن احلال تن��ذر مبخاطر  كبرة".  
واأعلنت جلنة اال�س��تثمار يف جمل�ش حمافظ��ة بغداد، اأن ما يقرب 
م��ن 75% من امل�س��اريع توقف��ت نهائًيا عن العمل، ال �س��يما بعد 
دخ��ول داع�ش وتعمق االأزمة املالية. وقالت ع�س��و اللجنة، تغريد 
�سالح، يف ت�رضيح �سحفي: "اإن دول اجلوار -واإقليم كرد�ستان- 
تربع على عر�ش اال�س��تقطاب اال�ستثماري ب�سبب ا�ستقرار الو�سع 
االأمن��ي وتهيئ��ة البيئة املالئم��ة ومنح القرو�ش وغرها، �س��واء 
كان  لال�س��تثمار االأجنبي اأو املحلي". واأكدت اأن "دعم االقت�ساد 
الوطني يتمثل يف اإعادة ر�س��م اخلطط وال�سيا�سات ال�سابقة بروؤى 
واأفكار جديدة"، م�س��ددة على "�رضورة توفر الطاقة الكهربائية 
الإعادة ت�س��غيل امل�س��انع واملعامل وتعظيم االإيرادات واالبتعاد 
ع��ن االعتم��اد الوحي��د عل��ى النف��ط".  وك�س��ف جمل���ش حمافظة 
بغداد، يف وقت �س��ابق عن خلو قان��ون املوازنة االحتادية للعام 

2017 من امل�س��اريع اجلديدة، مبينًا اأن التق�س��ف اجربه على 
ايقاف 750 م�رضوعًا م�ستمراً منذ ال�سنوات 

املا�س��ية، يف حني اأ�سار 
اأن  اإىل 

ذلك جعله ي�رّضح نحو 2900 عامل باالأجور اليومية لعدم القدرة 
عل��ى تغطي��ة نفقاتهم. وذك��ر رئي�ش جلنة اخلدم��ات يف املجل�ش 
غالب الزاملي يف ت�رضيح �س��حفي اأن »احلكومات املحلية تنتظر 
بفارغ ال�س��رب اقرار موازنة العام املقبل من اأجل احل�س��ول على 

مبالغها«.
واأ�س��اف الزامل��ي، اأن »امل���رضوع احل��ايل ينطوي عل��ى عجز يف 
املبالغ املخ�س�س��ة لبغداد على وجه التحديد«، مبينًا اأن »جمل�ش 
املحافظة لن ي�س��تطيع �رضف اموال امل�س��اريع امل�ستمرة البالغة 
750 م�رضوعًا«. واأفاد باأن »هذه امل�س��اريع �ستتوقف على الرغم 
م��ن اأنها تعود بعوائ��د مالية للحكومة املحلية«، م�س��ّدداً على اأن 
»قان��ون املوازنة ب��دا خاليًا من امل�س��اريع اجلديدة«. واأ�س��تطرد 
الزامل��ي اأن »ذل��ك يعن��ي اأن التخ�سي�س��ات �س��تذهب فق��ط اىل 
اجلوانب الت�س��غيلية من رواتب املوظفني«. من جانبه، ذكر ع�سو 
اللجنة االآخر عادل ال�س��اعدي يف حديث مع �سحفي  اإن »موازنة 
احلكوم��ة املحلية تراجعت بنح��و 90% عّما كانت عليه قبل اربع 
�سنوات«. وتابع ال�س��اعدي، اأن »موازنة العام 2012 كانت بنحو 
2 تريلي��ون دين��ار«، مبين��ًا اأن »املبال��غ تراجع��ت خ��الل العام 
احل��ايل وكانت عل��ى الورق بنحو 400 مليار دينار«. واأ�س��ار اإىل 
اأن »االو�ساع االقت�س��ادية خّف�ست املبلغ اإىل 200 مليار دينار 
فق��ط«، مو�س��حًا اأن »75 ملي��ار دين��ار منه مت منح��ه اإىل امانة 
بغ��داد«. واأورد ال�س��اعدي اأن »خم�س�س��ات اأمانة بغداد و�س��عت 
�سمن تنمية االقاليم مل تعط اإىل م�ساريع جديدة، بل اأنها دفعت 

كدي��ون اإىل �رضكات كانت تعمل يف م�س��اريع 
�سابقة«.
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ا�س��تقرت اأ�س��عار النفط بعد اأنباء عن 
تقل�ش اإمدادات اخلام من ال�س��عودية 
ب��ددت اأث��ر زي��ادة اإم��دادات منتجني 

اآخرين بينهم الواليات املتحدة.
وارتف��ع خام القيا���ش العاملي مزيج 
برن��ت 20 �س��نتا اإىل 52.57 دوالر 
للربمي��ل بينم��ا زاد اخل��ام االأمركي 
اخلفيف 20 �س��نتا اإىل 49.59 دوالر 

للربميل.

اأظهرت بيانات اأن �سادرات اأملانيا 
يف  املتوقع  م��ن  ب��اأك��رث  انخف�ست 
الواردات هبطت  يونيو حزيران واأن 
بوترة اأكرب لينمو الفائ�ش التجاري 

يف اأكرب اقت�ساد باأوروبا.
التعديل  بعد  ال�سادرات  وتراجعت 
املئة يف  2.8 يف  الأ�سباب مو�سمية 
اأكرب هبوط منذ اأغ�سط�ش اآب 2015 
على  ا�ستمرت  �سعود  موجة  منهية 

مدار خم�سة اأ�سهر متتالية.
مكتب  م���ن  ب��ي��ان��ات  واأظ����ه����رت 
االإح�������س���اءات االحت���ادي���ة ت��راج��ع 
اأك��رب  يف  املئة  يف   4.5 ال����واردات 
الثاين  ك��ان��ون  يناير  منذ  ه��ب��وط 

.2009
للراأي  ا�ستطالعا  البيانات  وتخالف 
انخفا�ش  اإىل  واأ�سار  رويرز  اأجرته 
وارتفاع  املئة  يف   0.3 ال�سادرات 

الواردات 0.2 يف املئة.

قال جتار اإن اأرامكو ال�سعودية تطلب 
الغاز  زيت  من  برميل  مليون   1.4
اأغ�سط�ش  من  امل��دة  خ��الل  للت�سليم 
على  لتلبي  اأيلول  �سبتمرب  اإىل  اآب 
املحلي  الطلب  يف  ارتفاعا  االأرج��ح 

خالل ف�سل ال�سيف.
اأرامكو للتجارة،  واأ�سافوا اأن �رضكة 
تطلب  الأرام��ك��و،  التجارية  ال���ذراع 
األ��ف   300 ب��واق��ع  �سحنات  ث��الث 
برميل للواحدة باالإ�سافة اإىل �سحنة 
للت�سليم  برميل  األف   500 حجمها 
ورا���ش  و�سباء  وج��دة  ج���ازان  يف 

تنورة.

تشكيل لجان رفيعة المستوى 

ال بوادر ناجعة لحل معظلتها.. المشاريع المتوقفة تنتظر الفرج 

مساع حكومية ألمانية لالستثمار في العراق 

قال ال�سفري الأملاين 
اجلديد يف العراق، 

�سرييل نان، اإن بالده 
تعتزم عقد م�ؤمترين 

ا�ستثماريني ب�ساأن 
العراق واإر�سال رجال 

اأعمال اإليه.

الجورنال – فادية حكمت 

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


