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العالقـات العراقية األملانية  
العراق مقابلة مع سفير جمهورية 

أملانيا   في  الطبية  التكنولوجيا  قطاع 
العلمي والبحث  والتعليم  الصحة  قطاعات  بني  التضامنية  العالقة 

التبـادل التجاري العربي األملاني 

األملاني االقتصاد 
مستقبل محركات االحتراق الداخلي

األملاني العربي  التعاون 
زيارة وفد اقتصادي من الغرفة الى دولة الكويت
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املواد  إعداد  أثناء  والدقة  احلذر  درجات  أقصى  إتباع  من  الرغم  على 
وال  الواردة.  املعطيات  صحة  عدم  مسؤولية  الغرفة  تتحمل  ال 

أيضاً.  النصوص  في  ترد  قد  التي  األخطاء  مسؤولية  تتحمل 

املصدر. ذكر  مع  واالقتباس  الطباعة  بإعادة  ويسمح 

2018م تاريخ اإلصدار: مارس 
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أملانيا  الشمسية في  الطاقة  مستقبل شركات قطاع 

14 التنافسية          القدرة  مواجهة محدودية  في  متقدمة  تقنيات 

الداخلي االحتراق  محركات  مستقبل 

18 والبنزين         الديزل  انهاء خدمة محركات  مدى واقعية 

أملانيا  الثروة في  توزيع 

22 والفقراء          الفجوة بني األغنياء  االثار االقتصادية التساع 

االحتياجات اخلاصة وذوي  باملسنني  العناية  قطاع 

25 املتخصصني         ونقص  االستثمار في مواجهة منو متسارع  إمكانيات 

أملانيا  املياه في  تقنيات معاجلة 

28 والصناعي         الصحي  الصرف  االقتصادية ملعاجلة مياه  االثار 

األملاني االقتصاد 

متنوعة 6أخبار 

34 الكويت       دولة  الى  الغرفة  اقتصادي من  وفد  زيارة 

36 برلني       في  عشر  الثاني  العراقي  النفط  ملتقى 

األملاني العربي  التعاون 

أملانيا  في  الطبية  التكنولوجيا  قطاع 

10 العلمي         والبحث  والتعليم  الصحة  قطاعات  بني  التضامنية  العالقة 

العدد موضوع 

30 العراق  الدباس سفير جمهورية  السفير ضياء  سعادة 

بلة  مقا

األملاني  العربي  التجاري  40التبادل 

األسهم  9سوق 

نشطة 38أ


