
دول  روؤ�س��اء  املنت��دى  افتت��اح  يف  و�س��ارك 
الأعم��ال  ق��ادة  م��ن  �سخ�س��ية  و1100 
وال�سيا�سيني وممثلي م�ؤ�س�سات املجتمع املدين 
واملنظمات الدولية وال�سبابية من اأكرث من 50 

دولة.
رئي���س اجلمه�رية ف�ؤاد مع�س���م اكد اأن "على 
العراقي��ني ال�س��تعداد ملعرك��ة البن��اء واإعادة 
الإعم��ار والت��ي ل تق��ل اأهمية عن احلرب �س��د 
الإره��اب والتط��رف، وي�س��ع الع��راق عمليات 
اإعادة الإعمار �سمن اأول�ياته اإىل جانب اإعادة 

النازحني اإىل مدنهم". 
و�س��دد على اأهمية "ال�س��تمرار يف تقدمي الدعم 
اإىل الع��راق ل�س��مان ت�رسي��ع اإجن��از م�س��اريع 
اإع��ادة الإعم��ار وتعزي��ز النظ��ام الدميقراط��ي 
وتب�س��يط الإجراءات ومكافحة الف�ساد واإدخال 
التكن�ل�جي��ا يف العم��ل"، م��ن دون اأن يغف��ل 
"بناء ال�رساكة بني القطاعني العام واخلا�س". 
وا�سار اىل اأن "العراق مفت�ح اأمام امل�ستثمرين، 
حلماي��ة  و�س��مانات  مزاي��ا  يق��دم  والقان���ن 

ا�ستثماراتهم".
يف حني قال ويل العهد الأردين الأمري احل�س��ني 
"تتمح���ر  الفتت��اح:  جل�س��ة  عب��داهلل يف  ب��ن 
نقا�س��ات املنت��دى خ��ال ال�س��نة احلالية ح�ل 
مفه�م التح�ل ومتكني الأجيال نح� امل�ستقبل 
يف ال�قت املنا�س��ب". اإذ راأى اأن "�سناع القرار 
يف ع�رسن��ا يحتاج���ن اإىل ت�ظي��ف مه��ارات 
التحلي��ل والإدارة والتخطي��ط بدق��ة، لي�اكب���ا 

حجم التغيري والتح�ل يف عاملنا و�رسعته".
و�س��دد عل��ى اأن "ال�س��باب يف منطقتن��ا هم من 
الت�ا�س��ل  ل��س��ائل  ا�س��تخدامًا  الفئ��ات  اأك��رث 
الجتماع��ي والإنرتنت، ونحن جيل نا�س��ط يف 
ا�س��تخدام اله�ات��ف الذكي��ة والألع��اب الرقمية 
الط��اب  اأي�س��ًا  ونح��ن  اللحظ��ي،  والت�ا�س��ل 
م��ن  العاملي��ة  املعرف��ة  م��ن  ينهل���ن  الذي��ن 
خ��ال الإنرتن��ت، والريادي�ن الذي��ن ي�ظف�ن 
التكن�ل�جيا الرقمية لبناء الأ�س���اق والت��س��ع 

مب�ساريعهم".

ولفت اإىل اأن "�س��باب منطقتن��ا ل يكتف�ن فقط 
بتبن��ي التكن�ل�جي��ا وتط�يعها فه��م اأكرث من 
و�س��تجدون يف منطقتن��ا  جم��رد م�س��تهلكني، 
�س��بابًا و�س��ابات يق���دون البت��كار والتغيري، 
اإذ ابتك��روا حل���ًل وخدم��ات ت�اك��ب ع�رسن��ا 
احلدي��ث واأنتج���ا حمت���ى عربيًا جدي��داً على 
�س��بكة الإنرتنت، واأبدع�ا اأفكاراً جديدة خلدمة 

منطقتنا وعاملنا". 
واأعل��ن اأن "اأبناء وبنات جيلي يلم�س���ن اأثرها 
وه��م  وم�س��تقبلهم،  حا�رسه��م  يف  العمي��ق 
يحتاج���ن يف �س��كل مل��ّح اإىل دعمك��م جميعًا 
مالي��ًا ومعن�ي��ًا ليرتك���ا ب�س��متهم، ولتط�ير 
م�س��اريعهم ليتمكن���ا باأنف�س��هم من ا�ست�س��عار 
الفرق الذي ميكنهم اإحداثه، كما يحتاج�ن اإىل 
منظ�مة دع��م متتد عرب املنطقة متنحهم الأمل 

والفر�س".
وعّد احل�س��ني، اأن "ال�رساكة الت��ي نحتاج اإليها 
تق���م عل��ى عاقة متبادل��ة، ف��اإذا اأردنا تغيري 

حياتنا واغتن��ام الفر�س، علينا نحن ال�س��باب 
تقّبل الدعم وال�ستعداد لا�ستفادة منه اإىل اأبعد 
ن اأنف�س��نا  حدود، م��ا يتطلب العمل اجلدي لنمكِّ
بالأدوات واملهارات املطل�بة"، م�س��رياً اإىل اأن 
"كل �سيء ح�لنا يف تط�ر م�ستمر من الأ�س�اق 
وامله��ن والتج��ارة وال�س��ناعة والتكن�ل�جيا، 
ه��ذه  مل�اكب��ة  املطل�ب��ة  امل�ؤه��ات  وكذل��ك 
التغ��ريات".  و�س��دد املل��ك الإ�س��باين فيليب��ي 
ال�س��اد�س على اأهمي��ة خطاب الأمري احل�س��ني، 
معلن��ًا حر�س باده عل��ى "تعزيز التعاون بني 
دول ال�رسق الأو�س��ط و�س��مال اأفريقيا من جهة 
واأوروبا من جهة اأخرى، خ�س��سًا يف م�اجهة 
التحديات". ومل يغفل �رسورة "حترير التجارة 
ب��ني ال��دول، واأهمي��ة دور ال�س��باب يف التنمية 
القت�س��ادية". واأك��د له��م اأن "الأم��ل م�ج�د، 
و�س��نتحمل م�س���ؤولياتنا و�س��نقدم اأف�س��ل م��ا 
لدينا". ويف جمال التعاون القت�س��ادي، اأ�سار 
اإىل "ا�س��تعداد ال���رسكات الإ�س��بانية للتع��اون 

يف جمالت الطاقة والبني��ة التحتية ومعاجلة 
املياه يف املنطقة". 

وق��ال "نريد تهيئ��ة الظروف للقط��اع اخلا�س 
كي نك���ن قادرين على امل�س��اركة يف التنمية 

القت�سادية والت�سارك بالتايل يف الزدهار".
وعّد رئي�س جمه�رية النيجر حممد ي��س��ف�، اأن 
"تهيئ��ة ظ��روف التح�ل لاأجيال امل�س��تقبلية 
وال�س��ام يف املنطق��ة  الأم��ن  يتطل��ب ت�ف��ري 
واإنه��اء النزاع��ات". ودعا اإىل "ال�س��تفادة من 
الأف��كار الطم�حة الت��ي يطرحها امل�س��ارك�ن 
يف املنتدى ومن التجارب العاملية يف التنمية 

القت�سادية والجتماعية".
اأن  �س���اب،  املنت��دى كاو���س  واأعل��ن رئي���س 
حجم امل�س��اركة يف املنت��دى "ي�ؤكد ثقة قطاع 
الأعمال يف منطقة ال�رسق الأو�سط وم�ستقبلها، 
خ�س��س��ًا اأن "�س��بابًا رياديني كرثاً ي�سارك�ن 
وجمتم��ع  ال�سيا�س��يني  الق��ادة  جان��ب  اإىل 

الأعمال".

اأكد املتحدث با�سم وزارة النفط عا�سم جهاد، اأن ال�زارة 
التي مت حتريرها  كبرية واهتمت باملناطق  بذلت جه�داً 
تلك  لأه��ايل  النفطية  امل�ستقات  قدمت  كما  داع�س  من 
ال�ستثمارات بحاجة اىل  ان  ا�سار اىل  املناطق، يف حني 

بيئة اآمنة . 
تن�سق  »ال���زارة  اإن   ، تلفزي�نية  مقابلة  يف  جهاد  وقال   
امل�ستقات  لإي�سال  كرد�ستان  واإقليم  الأمنية  الق�ات  مع 
اأن  اإىل  النظر  لفتًا  امل��ح��ررة«،  املناطق  اإىل  النفطية 
»ال�زارة عملت على اإعادة تاأهيل املن�ساآت النفطية وكان 
هذه  يف  عجز  ح�س�ل  عدم  اأج��ل  من  قيا�سي  ب�قت  ذلك 
حمافظة  مثل  املحررة  امل��دن  يف  وخا�سة  املحافظات 

نين�ى«. 
واأ�ساف اأن »وزارة النفط بداأت اأوًل اإطفاء الآبار يف حقل 
القيارة، م��سحًا اأن »عدد الآبار التي ت�رسرت بحدود 34 
�رسكة  مع  اتفاق  هناك  وكان  بئراً   50 جمم�ع  من  بئراً 
)كار( بت�سغيل م�سفاة وتزويدها بالنفط اخلام من حق�ل 
كرك�ك ومن ثم بداأت هذه امل�سفاة النتاج وتنتج بحدود 
العجز  لتغطية  النفطية  امل�ستقات  من  برميل  األ��ف   40
ت�ستفيد  اأن  اأجل  ومن  واملحافظات  املدن  لهذه  احلا�سل 

حمافظات اأربيل كرك�ك واملناطق الأخرى«.
وفرت  »امل�سفاة  اأن  وزارة،  با�سم  املتحدث  اأو�سح  كما 
الكهربائية  الطاقة  ملحطات  الكاز  مادة  من  كبرياً  جزءاً 

اأن  اإىل  م�سرياً  النفطية«،  امل�ستقات  اإىل  بالإ�سافة 
لأن  مهمة  كانت  امل�سفاة  ت�سغيل  خط�ة 

امل�ستقات  ا�سترياد  تكاليف 
تكلف  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

ال��ك��ث��ري 

للميزانية ومن ثم كانت هذه واحدة من احلل�ل الناجحة 
املحررة  املناطق  النفطية يف  امل�ستقات  م�سكلة  ملعاجلة 

ويف اإقليم ك�رد�ستان وكرك�ك«.
الكثري  اإ�سعال  القيارة ت�رسر ب�سبب  اأن »حقل  واأكد جهاد 
من الأبار من قبل داع�س قبل مغادرته تلك املدينة، وعدد 
ت�رسر  بئراً   50 يبلغ  القيارة  حقل  يف  امل�ج�دة  الأب��ار 
منها 34 بئراً باأ�رسار خمتلفة، م�سرياً اإىل اأن 18 بئراً من 
بيئي  تل�ث  اإىل  اأدى  ما  النريان  فيها  ا�ستعلت  الأبار  تلك 
اأول�ية  هناك  وكانت  املت�ساعدة،  الدخنة  نتيجة  كبري 
ل�زارة النفط منها منع و�س�ل النفط اخلام املت�رسب من 
الأبار  اإطفاء  على  وعملنا  وتل�يثه،  النهر  اإىل  الآبار  هذه 
على  ال�سيطرة  بذلك  التل�ث ومتت  من  نقلل  القريبة حتى 

18 بئراً والآن مت اإطفاوؤها ب�سكل نهائي«. 
املتحدث با�سم وزارة النفط، قال اإننا »اأر�سلنا ر�سالة اإىل 
اإىل بغداد واجتمع  �رسكة »�س�نغ�ل« النغ�لية وح�رست 
حقلي  اإىل  ال�رسيعة  بالع�دة  وطالبهم  النفط  وزير  بهم، 
النجمة والقيارة يف حمافظة نين�ى ونحن الن بانتظار 
فال�رسكات  نين�ى،  اإىل  لتاأتي  ال�رسكة  ه��ذه  من  ال��رد 

العاملية تتخ�ف من اجلانب الأمني«. 
اإن  ق���ال  ال���ع���راق،  ال���س��ت��ث��م��ارات يف  وع���ن 

اآمنة  بيئة  اإىل  »ال�ستثمارات حتتاج 
ف��ال�����رسك��ات ال��ع��امل��ي��ة 

ت���������س����ع يف 

ال�سيا�سي، فعلينا  الأمني وال�ستقرار  ال�ستقرار  اأول�ياتها 
جميعًا اأن نت�حد واأن نتعاون من اأجل ت�فري هذه الفر�س 
بفائدتها  وال��ع���دة  ال�رسكات  ه��ذه  ا�ستقطاب  اأج��ل  من 
ويف  املحافظات  هذه  يف  امل�ج�د  العراقي  امل�اطن  اىل 
الإقليم ومن ثم علينا اأن ن�فر هذه الأج�اء من اأجل اإعطاء 
بهذه  ننه�س  اأن  ن�ستطيع  ال�رسكات ولكي  لهذه  �سمانات 

امل�ساريع«. 
واحلك�مة  كرد�ستان  اإقليم  حك�مة  خافات  ب�ساأن  اأما 
كرك�ك،  يف  نفطية  م�سايف  اإن�ساء  ب�ساأن  الحت��ادي��ة 
اإخ�ة  نحن  امل�ساكل  من  الرغم  »على  اأنه  املتحدث  قال 
وجهات  يف  اختاف  هناك  يك�ن  قد  واحدة  وم�سلحتنا 
النظر ح�ل هذا امل��س�ع لكن يف النهاية نحن نتفق على 
م�ساألة امل�اطن العراقي امل�ج�د يف حمافظات العراق اأو 

الإ�سكالية  يخ�س  ومبا  كرد�ستان  اإقليم  يف  امل�ج�د 
التي ح�سلت يف الآونة الخرية فبالتاأكيد 

الأم�ر ل حتل بالق�ة«. 
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�سهد �س�ق الأ�سهم ال�سع�دية "تداول" 
اأداًء اإيجابيًا خال الأ�س��ب�ع املنتهي 
ارتفاع��ه،  ليع��اود  ماي���،   18 يف 
اأ�س��ب�عية يف  اأول مكا�س��ب  م�س��جًا 
�س��هر اي��ار، يف حني وا�س��ل ال�س���ق 
امل�ازي "من�" اأدائه ال�سلبي لاأ�سب�ع 

الرابع على الت�ايل.
وارتفع امل�ؤ�رس العام "تا�سي" بن�سبة 
%0.81 خ��ال الأ�س��ب�ع مبكا�س��ب 
بلغ��ت 55.59 نقط��ة، �س��عد بها اإىل 
وكان  نقط��ة،   6،938.10 م�س��ت�ى 
اإغاقه بنهاية الأ�سب�ع املا�سي عند 

م�ست�ى 6،882.51 نقطة.

فى  القيا�سي  نيكى  م���ؤ���رس  �سعد 
املالية  ل���اأوراق  ط�كي�  ب�ر�سة 
و�سط  ب�سيطة  م��ك��ا���س��ب  م�سجا 
نتيجة  بالتقلب  ات�سمت  تعامات 
اأحجام التداول ال�سعيفة مع عزوف 
امل�ستثمرين عن التداول . وزاد نيكى 
 19251.08 اإىل  املئة  فى   0.1
فى  م��رتاج��ع��ا  ك��ان  اأن  بعد  نقطة 
و�سعد  ال�سباحية.   امل��ع��ام��ات 
 0.2 نطاقا  الأو�سع  ت�بك�س  م�ؤ�رس 
مع  نقطة   1547.01 اإىل  املئة  فى 
تداول 1.497 مليار �سهم فقط وه� 

اأقل م�ست�ى منذ 16 كان�ن الثاين. 
 1.7 ال��ت��ع��ام��ات  وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة 
 20 منذ  الأق���ل  وه���  ي��ن  تريلي�ن 

كان�ن الول.

تداولتها  الك�يت  ب�ر�سة  اأغلقت 
الرئي�سية  م�ؤ�رساتها  ارتفاع  على   ،
لل�سعري  نقطة   3.34 ب�اقع  الثاثة 
ليبلغ م�ست�ى 6760 نقطة و 82.0 

نقطة لل�زين .
نح�  املتداولة  الأ�سهم  قيمة  وبلغت 
يف   ، ك�يتي  دينار  ملي�ن    5.68
املتداولة  الأ�سهم  كمية  بلغت  حني 
نح�40.8     ملي�ن �سهم متت عرب 

1583 �سفقة.

النفط: االستثمارات بحاجة إلى بيئة آمنة واستقرار سياسي

أكد دور الشباب بتحقيق التغيير في المنطقة

في المنتدى االقتصادي العالمي.. معصوم: على العراقيين االستعداد لمعركة البناء واإلعمار 

نحو  الأجيال  "متكني 
امل�شتقبل" �شعار "املنتدى 
القت�شادي العاملي حول 
ال�شرق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا" الذي افتتحه 
العاهل الأردين امللك عبدالله 

الثاين اأول اأم�س ال�شبت ، 
يف "مركز امللك احل�شني بن 

طالل للموؤمترات" يف منطقة 
البحر امليت، وكان اإجماع 

املتحدثني على �شرورة 
الإ�شغاء اإىل ما يريده 

ال�شباب يف املنطقة.

بغداد – متابعة 

إعداد- ابتهال السعدي

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
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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


