
ن�رشت م�صادر �أمريكية تقرير�ً قّدرت فيه تكلفة �إعادة �إعمار 
تنظيم  من  ��صتعادتها  مّتت  �لتي  �لعر�قية  و�ملناطق  �ملدن 
خرب�ء  عن  ونقل  �أمريكي.   دوالر  مليار   100 بنحو  د�ع�ش 
يف �لبنك �لدويل، �أن بر�مج �إعادة �الإعمار يف �لعر�ق �صتكون 
يف  �لكربى  �ملقاوالت  ل�رشكات  ومغرية  مربحة  عمل  �صوق 

�لعامل. 
�أن  �أك��دو�  �خل��رب�ء  ه��وؤالء  فاإن  متخ�ص�صة  م�صادر  وح�صب 
�بتد�ًء  �لعامل،  �أكرب �صوق الإعادة �الإعمار يف  �لعر�ق �صيكون 
�الأول  �ملقام  يف  منه  �صت�صتفيد  ما  وهو   ،2018 �لعام  من 
من  �لتقرير.  وفقًا ملا جاء يف  �لرتكية،  �ملقاوالت  �رشكات 
�لعالق  مهدي  �ل��وزر�ء  ملجل�ش  �لعام  �الأم��ن  ك�صف  جهته 
 2017 عام  من  حزير�ن/يونيو   14 يف  �الإع��الم  لو�صائل 
مدينة  الإعمار  ��صرت�تيجّية  خّطة  و�صعت  �حلكومة  �أّن  ،عن 
�لذي  "د�ع�ّش" �الرهابي،  تنظيم  �لتحرير من  بعد  �ملو�صل، 
�حتّلها يف مطلع حزير�ن/يونيو من عام 2014، يف وقت 
�ملناطق  �إعمار  الإع��ادة  خّطة  �لتخطيط  وز�رة  فيه  �أعلنت 
�ملحّررة �صوف تكّلف �لعر�ق نحو 100 مليار دوالر، وت�صتمّر 
ملّدة 10 �صنو�ت. و�أّكد ذلك �أي�صًا �لناطق با�صم مكتب رئي�ش 
�لعر�ق �صيبد�أ باخلّطة  "�إّن  �لذي قال  �لوزر�ء �صعد �حلديثي، 
�ملدنّية،  �الأزم��ات  �إد�رة  خلّية  �أعّدتها  �لتي  �ال�صرت�تيجّية 
طويل  م�رشوع  �صمن  وذل��ك  ك��اأول��وّي��ة،  �ملو�صل  الإع��م��ار 
د�ع�ش،  من  حتّررت  �لتي  �ملناطق  كّل  �إعمار  الإع��ادة  �الأمد 
وت�صتمّر حّتى عام   2018 �الأوىل منها عام  �ملرحلة  وتبد�أ 
 2023 عام  من  �لنهائّية  �ملرحلة  تبد�أ  بعدها،   .2022
�حلديثي  �صعد  وع��ز�   ."2028 ع��ام  وحتى 
���ص��ب��ب �إع���ط���اء �مل��و���ص��ل 

"�ل�رشر  �إىل  �ال�صرت�تيجّية  �الإع��م��ار  خّطة  يف  �الأول��وّي��ة 
�أّكدته  ما  وهو  �ملعارك"،  جّر�ء  من  بها  حلق  �لذي  �لهائل 
�لعر�ق  �ملّتحدة يف  �الأمم  �الإمنائّي ملنّظمة  �لربنامج  ممثلة 
�إذ   ،2017 عام  من  حزير�ن/يونيو   13 يف  غر�ندي  ليز 
و�حد�ً  يعّد  �ملو�صل،  �صهدته  �لذي  �لدمار  حجم  "�إّن  قالت: 
�ملدينة".  لتحرير  �حلملة  �صهدتها  �لتي  �لتطّور�ت  �أ�صو�أ  من 
وقال �حلديثي: "كما �أّن للمو�صل ق�صب �ل�صبق يف �الإعمار، 
�أعد�د �لنازحن �لهائلة، ف�صاًل عن �الأهمّية  �إىل  ويعود ذلك 
يعّدها  د�ع�ش  كان  مدينة  �إعمار  يكت�صبها  �لتي  �لرمزّية 
�ملو�صل  �أّن  �إىل  �إ�صافة  �صوريا،  يف  �لرّقة  بعد  عا�صمته 
بغد�د،  �لعا�صمة  بعد  �ل�صّكان  عدد  يف  �لثالث  �ملركز  ت�صغل 
�أي�صًا وزير �لهجرة  و�لب�رشة يف �جلنوب". وك�صف عن ذلك 
14 حزير�ن/يونيو من عام  و�ملهّجرين جا�صم �جلاف يف 
�لغربّي  �جلانب  من  �لنازحن  عدد  "�إّن  قال:  �إذ   2017
�لقّو�ت  ب��دء  منذ  �أل��ف��ًا   690 �إىل  �رتفع  �ملو�صل  ملدينة 
�لعر�قّية هجومها يف 19 �صباط/فرب�ير �ملا�صي". وحتّدث 
�ال�صرت�تيجّي، الفتًا  �الإعمار  �أولوّيات م�رشوع  �حلديثي عن 
��لنظر �إىل �أّنه "يرّكز �أّواًل على �لنازحن �أو �لذين مكثو� يف 
�ملدينة خالل مرحلة �حتاللها، و�صوف يتّم ت�صخري �الأمو�ل 
�لاّلزمة و�الآلّيات وقطاع �خلدمات الإرجاع من ي�صتطيع من 
�ل�صّكان �إىل �لبيوت، �لتي تتيح �ل�صكن فيها بعد تاأمينها من 
�ملدينة"،  يف  حالّيًا  �ملوجود  و�جلي�ش  �الأمنّية  �لقّو�ت  قبل 
بناء  تت�صّمن  ف�صوف  �خلّطة  من  �لثانية  �لفقرة  "�أّما  وقال: 
موؤ�ّص�صات �الأمن يف �ملحافظة و�ملتمّثلة بال�رشطة �ملحلّية، 
ت�صجيع  عرب  �ل�رشيع،  �لردع  وقّو�ت  �ال�صتخبار�ت  وعنا�رش 
�أبناء �ملدينة على �لتطّوع، ثّم �إدخالهم يف دور�ت تدريبّية 
على  قادرين  مهنّين  �أم��ن  �أف��ر�د  لتهيئة  در��صة  ومعاهد 
�لدفاع عن �ملدينة، متهيد�ً خلروج �جلي�ش و�لقّو�ت �لقتالّية 
منها". كما �أو�صح �حلديثي �أّن �لفقرة �لثالثة من �خلّطة هي 
"�لتاأ�صي�ش للتعاي�ش بن �أطياف �ملدينة وقومّياتها"، 
وهو �أمر عّده ع�صو جمل�ش نينوى 
ع��ب��د �ل��ّرح��م��ن 

وهم  �ملدينة،  �صّكان  بن  �ل�صالم  الإحالل  "�رشورّيًا  �لكاع 
و�لعرب  و�الأك���ر�د،  �الأك��رّي��ة  ميّثلون  �لذين  �ل�صّنة  �لعرب 
�لرتكمان  �إىل  �إ�صافة  �صغرية،  �أقلّية  ميّثلون  �لذين  �ل�صيعة 
و�مل�صيحّين، عرب ن�رش ثقافة �لت�صامح و�إبعاد �مل�صاجد عن 
�ملو�صل  الأهايل  دورّية  ميد�نّية  زيار�ت  وتنظيم  �لتطّرف، 
�الندماج  لتحقيق  و�جل��ن��وب،  �لو�صط  ومناطق  بغد�د  �إىل 
�لثقافّية  �لفعالّيات  �جلميع يف  �إ�رش�ك  يتّم  كما  �ملجتمعّي. 
هذ�  على  معّلقة  �الآم��ال  �أّن  غري  و�لدينّية".  و�الإجتماعّية 
�مل�رشوع �ال�صرت�تيجّي، �لذي "يو�جه حتّديات مهّمة"، وفق 
�لعبيدي،  جميلة  نينوى  حمافظة  عن  �لربملان  يف  �لنائبة 
�ال�صرت�تيجّية هي  تو�جهه �خلّطة  �أكرب حتّد  "�إّن  قالت  �لتي 
ت�رشف  مل  �ملحافظة  موّظفي  رو�تب  �أّن  �صّيما  ال  �الأم��و�ل، 
"هناك �رشكات  باأّن  �لعبيدي  �الآن". و�عرتفت جميلة  حتى 
الإعمار  مبا�رشة  د�ع�ش  خروج  بعد  �صتدخل،  �أجنبّية  �إعمار 
"ي�صهم  �أن  متمنية  �ال�صرت�تيجّية"،  �خلّطة  وفق  �ملدينة، 
�لهدف  و�أاّل يكون  �أبناء �ملدينة،  ��صتثمار مل�صلحة  ذلك يف 
هذه  يف  "�لف�صاد  من  حم��ّذرة  فقط"،  �الأرب���اح  الأج��ل  منه 
حتّدثت  �لتي  �لتمويل،  مع�صلة  حّل  �أّن  ويبدو  �مل�صاريع". 
و�صيكون  �القرت��ش،  �إىل  �لتوّجه  عرب  يكون  �لعبيدي،  عنها 
رئي�ش  ناق�ش  �إذ  رئي�صّيًا،  خيار�ً  �ل��دويّل  �لبنك  �إىل  �لتوّجه 
  2017 �أّيار/مايو من عام   24 �لعبادي يف  �لوزر�ء حيدر 
مع �ملدير �الإقليمّي يف �لبنك �لدويّل �صاروج كومار عملّيات 
�الإعمار يف �ملناطق �ملحّررة.  و�أّكد �حلديثي �أّن "�لبنك �أبدى 
�أّن  كما  �ملو�صل".  �إعمار  �إع��ادة  يف  لال�صتثمار  �ال�صتعد�د 
بال�رشوع  �ملت�رّشرة" �أبكر  �ملناطق  �إعمار  �إعادة  "�صندوق 
 2017 �أّيار/مايو من عام   18 �إذ ك�صف يف  يف م�صاريعه، 
خالل موؤمتر �إربيل �لدويّل لالإعمار عن �إجناز �أكر من 151 
"د�ع�ش".  من  �ملحّررة  �ملحافظات  من  عدد  يف  م�رشوعًا 
فر�صة  �صتكون  �الإعمار  �إع��ادة  م�صاريع  �أّن  �لبديهي  ومن 
حما�صها  �صيزد�د  �لتي  �لدول،  من  للكثري  جّيدة  ��صتثمارّية 
�ملبالغ  توفري  ي�صتطيع  �لعر�ق  �أّن  �أدركت  ما  �إذ�  للم�صاركة 
�لاّلزمة لالإعمار، كما حال تركيا، جارة �لعر�ق، �إذ �أّكدت يف 
15 حزير�ن/يونيو �ملا�صي على ل�صان �صفريها يف �لعر�ق 
فاحت يلدز "�ال�صتعد�د لعقد موؤمتر لرجال 
و�مل�صتثمرين  �الأعمال 

�الأتر�ك و�لعر�قّين خالل �صهري �آب و�أيلول بهدف �لتن�صيق 
يف �صاأن عملّيات �الإعمار. و�أبدت �ل�رشكات �لفرن�صّية �لرغبة 
يف م�صاريع �إعادة �الإعمار �أي�صًا. وعد� �مل�صاألة �ملالّية، فاإّن 
ح�صام  نينوى  حمافظة  جمل�ش  ع�صو  بح�صب  �خلّطة،  على 
�لعيار "�إز�لة تاأثري�ت �إيديولوجّية �لتطّرف من ثقافة �أهايل 
�ملو�صل، بعد نحو 3 �صنو�ت من تعاي�صهم مع خطاب د�ع�ش 
�لتحري�صّي، ون�صوء جيل جديد ��صتلهم �لكثري من معتقد�ت 

كر�هّية �الآخر".
�صابق،  وقت  يف  �أّكد  و�لتعمري  لالإن�صاء  �لدويل  �لبنك  وكان 
�إعمار  �إعادة  برنامج  تنفيذ  يف  و��صع  ب�صكل  �صي�صارك  �أنه 
حكومة  بد�أت  حيث  �لعر�ق،  يف  �حلرب  دّمرتها  �لتي  �ملدن 
بغد�د، يف �صهر مايو �ملا�صي، مفاو�صات مع �لبنك الإطالق 
�لربنامج، ومت حتديد 151 م�رشوعًا كبري�ً �صيتم �لبدء فيها، 
ملر�فق  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  مل�صاريع  �أولوية  �إعطاء  مع 

�لدولة، و�لتي تعّر�صت لتخريب �صبه كامل.
فرب�ير  يف  عر�ش  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ش  وكان 
'�إعمار  م�رشوع  �الأمريكي  �لنو�ب  جمل�ش  على  �ملا�صي، 
�أكر  �لنفط'، ويحمل هذ� �مل�رشوع يف طياته  �لعر�ق ُمقابل 

من 100 فقرة، �أغلبّيتها ذ�ت طابع قانوين ومايل.
�إعمار  �إعادة  ت�صاهم موؤ�ص�صات دولية يف  ويف غ�صون ذلك 
�لتي  �حل��رب  ج��ر�ء  من  �لعر�ق  يف  ت�رشرت  �لتي  �ملناطق 
مليار   100 مقد�رها  �إجمالية  بتكلفة  بغد�د،  لها  تعر�صت 
دوالر، نقاًل عن "�صي �إن بي �صي" عربية. وتاأتي �خلطة على 
مرحلتن �صيتم تنفيذها خالل 10 �صنو�ت، حيث من �ملقرر 
تنفيذ �الأوىل خالل �ملدة ما بن 2018 � 2022، يف حن 
2028.ونوه   �  2022 عامي  بن  ما  �لثانية  تطبيق  �صيتم 
�لتقرير باأن �لعر�ق مل ي�صتوف كل �ل�رشوط �لالزمة للح�صول 
مت  و�لقرو�ش  ما�صية  �خلطط  لكن  �مل�صاعد�ت،  هذه  على 
و�صعها بالفعل. وتابع �لتقرير: "حتتاج �حلكومة �لت�رشف 
�ملايل  للف�صاد  خ�صوعها  عدم  ي�صمن  ب�صكل  �لقرو�ش  يف 
وهدرها يف جو�نب غري ُمقدرة، كما يجب و�صع خم�ص�صات 
�الإعمار  برنامج  �صمن  �لعر�قي  �لنفط  ���ص��ادر�ت  الإنقاذ 
و�جتماعية،  �قت�صادية  تنمية  �الإعمار؛  خطة  ".و�صتت�صمن 
�حلرب،  جر�ء  من  تدمريها  مت  �لتى  �لبينة  تاأهيل  و�إع��ادة 
و�لت�صييد و�لبناء.ولفت �لتقرير �النتباه �إىل �أنه �صيتم �إعمار 
دوالر،  مليار   11 مقد�رها  �إجمالية  بكلفة  نينوي  حمافظة 
على  دوالر�ت  مليار�ت   6 �نفاق  �صيتم  حن  يف 

�ملو�صل.

االئتمان العراقي مستقر رغم توقعات 
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اقتصاديات العراق
مبلغ مهول إلعادة تأهيل المناطق المحررة..

خبراء دوليون: إعمار نينوى تتجاوز كلفته الـ 11 مليار دوالر
بغداد – خاص

كيف نحول األفكار 

إلى مال؟

 توقيع  3 اتفاقيات للتنقيب 

عن البترول والغاز في مصر 

العراقيون األكثر شراء للعقارات 
التركية رغم ارتفاع أسعارها

فرنسا تمنح العراق قرضًا بقيمة 430 
مليون يورو

االتفاق االقتصادي يدخل حيز التنفيذ.. 
الدجاج الروسي إلى العراق

 الصناعة: المصانع العراقية حققت تطورًا 
وزيادة باإلنتاج يضاهي العالمية

  قال��ت هيئة �لرقابة �لزر�عية و�لبيطري��ة �لرو�صية "رو�ش �صيلخوز نادزور 
�إن ���رشكات رو�صي��ة تعم��ل يف جم��ال �إنتاج حل��وم �لدو�ج��ن ح�صلت على 
تر�خي���ش لت�صدي��ر منتجاته��ا �ىل �لعر�ق. وج��اء يف بي��ان �لهيئة، "وفق 
نتائ��ج عملي��ة �لتفتي���ش �لت��ي �أجر�ها متخ�ص�ص��ون عر�قي��ون يف �أبريل/
ني�ص��ان �ملا�صي يف ثالث �رشكات رو�صية الإنتاج حل��وم �لدو�جن، ح�صلت 
ه��ذه �ل�رشكات عل��ى ترخي�ش ت�صدي��ر منتجاته��ا �إىل �لع��ر�ق". وقبل بدء 
عملي��ة �لت�صدير يتوجب �إجر�ء مباحث��ات �إ�صافية مع �لعر�ق، لوجود حظر 
قائ��م من قبل بغد�د على و�رد�ت حل��وم �لدو�جن من رو�صيا ب�صبب �نفلونز� 
�لطي��ور، و�أك��دت �لهيئة �أن �ملباحث��ات بهذ� �ل�صاأن �صتعق��د يف وقت قريب. 
وذكرت �لهيئة �لرو�صية �أن �خلرب�ء �لعر�قين يف �ملرحلة �ملقبلة �صيقومون 
م��رة �أخ��رى بزيارة �ملن�ص��اآت �لرو�صي��ة، �لتي تنت��ج فيها حل��وم �لدو�جن، 
لالإط��الع على نظام عملها. و�أك��دت ��صتعد�دها الإر�صال خرب�ئها للم�صاركة 
يف عمليات �لتفتي�ش و�لفح���ش. وتربط مو�صكو وبغد�د عالقات �قت�صادية 
تاريخية تعود �ىل �حلقبة �ل�صوفيتية، على �لرغم من تو��صع حجم �لتجارة 
ب��ن �لبلدي��ن، و�لتي بلغت �لع��ام �ملا�صي نحو ملي��ار دوالر، وفق بيانات 
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�أعلن��ت �ل�رشك��ة �لعام��ة للمنتوج��ات �لغذ�ئي��ة، �لتابع��ة ل��وز�رة �ل�صناعة 
و�ملعادن، �أن م�صانع �ألبان �أبي غريب و�لر�فدين �لتابعة لها حققت تطور�ً 

كبري�ً وزيادة ملحوظة يف �الإنتاج كمًا ونوعًا ي�صاهي �مل�صانع �لعاملية.
وقال��ت وز�رة �لزر�ع��ة يف بيان �صحف��ي تلقته "�جلورن��ال"، �إن "م�صانع 
�ألبان �أبي غريب و�لر�فدين �لتابعة لها حققت تطور�ً كبري�ً وزيادة ملحوظة 

يف �الإنتاج كمًا ونوعًا ي�صاهي �مل�صانع �لعاملية".
و�أ�صاف��ت �أن "�لزي��ادة يف �الإنت��اج حتقق��ت نتيج��ة لتنفيذ �أعم��ال تاأهيل 
خمتلف��ة و�إ�صاف��ة �آلي��ات ومكائ��ن �صن��ع و�إنت��اج �الألب��ان عل��ى خمتل��ف 

�أ�صكالها".

 �صجل��ت مبيعات �لعق��ار�ت لالأجانب يف تركيا، �رتفاع��ا بن�صبة 65.3 باملائة 
يف يوليو/مت��وز �ملا�ص��ي، مقارن��ة بامل��دة نف�صها م��ن �لعام �ملا�ص��ي. ووفق 
معطي��ات موؤ�ص�ص��ة �الإح�ص��اء �لرتكي��ة )حكومية( بلغ ع��دد �لعق��ار�ت �ملباعة 
لالأجان��ب خالل �ل�صهر �لفائ��ت، �ألف��ًا و726 عقار�ً.وت�ص��درت ��صطنبول قائمة 
�لوالي��ات يف مبيعات �لعقار�ت لالأجانب، ب�528 عقار�ً، تلتها �أنطاليا ب�386، 
وطر�ب��زون ب��� 121، وبور�ص��ا ب��� 102، و�أي��دن ب���100 عقار، ويال��و� ب� 80 
عق��ار�. وح��ل �لعر�قيون يف �ملرتب��ة �الأوىل ب�رش�ء 293، تاله��م �ل�صعوديون ب� 
248 و�لكويتي��ون ب�142، و�لرو�ش ب���118، و�لربيطانيون ب�76 عقار�ً.وبلغ 
�إجم��ايل مبيعات �لعق��ار�ت لالأجانب يف عموم تركي��ا 115 �ألفا و869 خالل 
�ل�صهر �ملا�صي. و�صهدت مبيعات �لعقار�ت خالل �ل�صهر �ملا�صي �رتفاعا بن�صبة 

% مقارنة مع يونيو/حزير�ن �ملا�صي.  18.7

 ذك��رت وز�رة �خلارجية �لفرن�صية �أن باري���ش �صتمنح �لعر�ق يف 2017 قر�صا 
بقيمة 430 مليون يورو، بعدما تاأثرت مو�زنته ب�صكل كبري مبو�جهة �الرهابين 
وتر�جع �أ�صعار �لنفط. و�أبلغ وزير �خلارجية �لفرن�صي جان �يف لودريان رئي�ش 
�ل��وزر�ء حيدر �لعبادي خ��الل �جتماع يف بغد�د �نه �صيت��م �رشف �المو�ل قبل 
نهاية �لعام .وكان �لبنك �ملركزي �كد، �ن �حلكومة �لعر�قية �صتت�صلم قريبًا نحو 
5 مليار�ت دوالر كقرو�ش من �صندوق �لنقد و�لبنك �لدولين لكي يتمكن من 
جت��اوز �زمته �ملالي��ة. وذكر حمافظ �لبن��ك �ملركزي، علي �لع��الق، �ن "�لعر�ق 
ب�ص��دد ت�صل��م 850 ملي��ون دوالر من �صن��دوق �لنقد �لدويل، وملي��ار دوالر من 
�لبن��ك �لدويل، و3 مليار�ت �خرى من �لدول �ل�صناعية �ل�صبع �لكربى ومنظمات 
وموؤ�ص�ص��ات دولية، كقرو�ش مي�رشة كي يتمكن من جت��اوز �الزمة �ملالية �لتي 
مي��ر به��ا". و�و�صح ، �ن "حج��م �ملبالغ �ملرتتب��ة على هذ� �التف��اق �لدويل مع 
�لع��ر�ق كقرو���ش ومنح، يبلغ  نحو 15 ملي��ار دوالر لل�صنو�ت 2016 و2017 
و2018".ومي��ر �لع��ر�ق من��ذ �لعام 2014 باأزم��ة مالية، ب�صبب هب��وط ��صعار 
�لنف��ط وهجوم د�ع�ش على مناطق و��صعة يف �لبالد، ولكن وقع �الزمة خّف بعد 
�صعود ��صع��ار �لنفط خالل �الأ�صهر �الخرية، و��صتع��ادة �لقو�ت �المنية �لعر�قية 
خ��الل �لعامين �ملا�صين �غلبية �ملناطق �لت��ي �صيطر عليها د�ع�ش. و�صبق �أن 
منح��ت دول �أخرى �لعر�ق قرو�صا للدعم �ملايل �و �ال�صتثمار على غر�ر �أملانيا، 

مببلغ 500 مليون يورو.

�أعرب��ت �حلكومة �لت�صيكية �الحد عن رغبتها يف توقيع 
�تفاقات يف قطاع �ال�صتثم��ار وم�صاهمة �رشكاتها يف 
�إعادة �إعمار �ملناطق �ملت�رشرة من �حلرب �صد د�ع�ش 
يف �لع��ر�ق. ج��اء ذلك خ��الل جل�صة مباحث��ات ر�صمية 
ب��ن �لبلدين تر�أ�صها رئي�ش �ل��وزر�ء حيدر �لعبادي مع 
نظريه �لت�صيكي يوه�صالف �صوبوتكا، وفق بيان ملكتب 
�لعبادي. و�أعرب �لعبادي يف بد�ية �للقاء عن "�عتز�زه 

بالعالق��ات �لتاأريخي��ة ب��ن �لبلدين وتقدي��ره ملوقف 
جمهوري��ة �لت�صيك �لد�عم للع��ر�ق يف حربه �صد د�ع�ش 
وللتعاون �لقائم يف �ملجاالت �لع�صكرية و�القت�صادية 
يف  تو�صيعه��ا  �ىل  و�لتطل��ع  و�لثقافي��ة  و�لتجاري��ة 
�ملناط��ق  �إعم��ار  مقدمته��ا  ويف  �الخ��رى  �ملج��االت 
�ملحررة". و��ص��اف، "�ننا ن�ص��ري يف �الجتاه �ل�صحيح 
يف حربنا �ص��د �الرهاب ونحقق �نت�صار�ت كبرية �صد 
د�ع���ش �الرهاب��ي، و�آخره��ا مدينة تلعف��ر �لتي يجري 
حتريره��ا بتن�صيق عال بن خمتل��ف ت�صكيالت �لقو�ت 

�لعر�قي��ة وتعاون من �ملو�طن��ن". و�أ�صار �لعبادي �إىل 
�أن "جهود �حلكومة �لعر�قية ترتكز على حتقيق �ل�صالم 
و�ال�صتق��ر�ر للمناط��ق �ملح��ررة و�إع��ادة �لنازح��ن"، 
م�صري� �ىل "�رشورة �ن توؤدي �ملباحثات بن �جلانبن 
�لعر�قي و�لت�صيكي �ىل نتائج �يجابية مل�صلحة �ل�صعبن 
و�لبلدي��ن �ل�صقيق��ن". م��ن جهت��ه قدم رئي���ش حكومة 
�لت�صي��ك "�لتهنئ��ة باالنت�صار�ت �لت��ي حتققها �لقو�ت 
�لعر�قي��ة وبنج��اح عملي��ات �لتحرير و�حل��اق �لهزمية 
بد�ع�ش".وق��ال "�إنن��ا حكوم��ة و�صعب��ا حري�صون على 

دع��م �لعر�ق و�لوقوف �ىل جانب��ه يف هذه �حلرب، و�ن 
ه��ذ� �لتعاون �لع�صكري و�المن��ي و�لتدريب ي�صاف �ىل 
�لعالقات �لعميقة و�لتعاون يف �ملجاالت �القت�صادية 
و�ل�صحي��ة و�لثقافي��ة و�الجتماعي��ة".  و�ع��رب رئي�ش 
حكوم��ة �لت�صي��ك ع��ن رغب��ة ب��الده بتو�صي��ع �لتب��ادل 
�لتج��اري وتوقي��ع �تفاقي��ات بخ�صو���ش �لتعاون يف 
جم��ال �ال�صتثمار وت�صهيل م�صاركة �ل�رشكات �لت�صيكية 
يف عملي��ة �الإعم��ار يف �لع��ر�ق. وكان �صوبوتكا و�صل 

�الأحد �ىل �لعر�ق يف زيارة ر�صمية.

التشيك تتطلع إلى اتفاقات
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