
و�سيلتقي الوفد ال�سعودي عدداً من رجال االعمال 
العراقيني يف قطاعات خمتلفة.

وتع��د هذه الزي��ارة خطوة اإ�س��افية يف اخلطوات 
املت�س��ارعة للتقارب العراقي ال�سعودي، اذ توؤ�رش 
رغب��ة �س��عودية بدخ��ول ال�س��وق العراقي��ة لتغري 
�س��ورتها اواًل، واال�ستفادة من االجواء االيجابية 

التي ت�سود االن العالقة بني الطرفني، ثانيًا.
وكان الع��راق رحب يف 21 حزيران، على ل�س��ان 
وزي��ر ال�س��ناعة وكال��ة حممد �س��ياع ال�س��وداين 
بفتح املجال يف اأ�س��واقه لل�س��ناعات ال�س��عودية 
التحويلي��ة واملتو�س��طة واخلفيفة، وعلى راأ�س��ها 
اإتاح��ة  م��ع  واالأدوي��ة،  الغذائي��ة  ال�س��ناعات 
املجال لل�س��ادرات ال�س��عودية التي حتتاج اإليها 
ال�س��وق العراقية، والتي متتاز باجلودة واالأ�سعار 
املناف�س��ة. واأك��د اخلبري يف ال�س��اأن االقت�س��ادي 
ميث��م لعيب��ي يف حديث �س��حفي ان "ال�س��عودية 
بل��د نفط��ي كب��ري ولدي��ه �س��ناعات يف جماالت 
واالغذي��ة،  البرتوكيماوي��ات  ومنه��ا  متع��ددة 
لذل��ك فان انفتاح الع��راق عليه اقت�س��اديا يفتح 
املج��ال لوج��ود حرك��ة جتارية عالي��ة يف البلد، 
ت�س��هم  بت�س��غيل مئات االآف من االيدي العاملة، 
م�س��تطردا، وم��ع اإن ه��ذا االنفت��اح �س��يكون يف 
�س��الح ال�س��عودية، لكون العراق كان ومازال يف 
اغل��ب االحي��ان هو امل�س��تورد، لك��ن تبقى هناك 
بوادر انفتاح وا�ستعداد للتعاون من خالل توقيع 
اتفاقي��ات وه��ذا بحد ذات��ه اأمر جي��د يتبعه فتح 
اآفاق جديدة �س��واء يف جمال  الطاق��ة اأو النقل اأو 
يف جمال الطريان. ويرى لعيبي، ان هذا االنفتاح  
�سي�س��جع االهتم��ام باملنتج املحلي، كما ي�س��هم 
بدخ��ول ���رشكات عاملي��ة للعم��ل يف الع��راق يف 
جم��االت الطاق��ة والنف��ط وجماالت اخ��رى اكرث 
حيوية، عل��ى الرغم من امتالكنا �رشكات اجنبية 
جي��دة تعم��ل يف جم��ال اال�ستك�س��افات النفطية 
والت�س��دير لكن هناك جماالت اكرث حيوية، ومن 
ثم فان اي انفتاح للعراق على ال�س��عودية جتاريا 

ي�س��ب مب�س��لحة الع��راق يف اجلان��ب التج��اري 
وجان��ب ال���رشاكات ب��ني ال���رشكات يف القط��اع 
اخلا���ص العراقي وال�س��عودي، من خالل ت�س��هيل 
احل�سول على الفيزا وتبادل اخلربات، ومن ثم هو 
منفعة للعراق حتى وان كانت اخلدمة لل�س��عودية 
اك��رب فهو يعد حت��ركا ايجابيا، لكون��ه يرفع عنا 
احت��كار بع�ص البل��دان كاإيران وتركيا وال�س��ني 
لل�س��وق العراقية، من جانب اخ��ر فان اي انفتاح 
على ال�س��وق العربية اخلليجية واال�سواق االخرى 
يخ��دم الع��راق، الن دول اخلليج تقدمت علينا يف 
قطاعات متع��ددة م�رشفية وزراعية و�س��ناعية 
مع االنفت��اح على العامل. واعلن املتحدث با�س��م 
وزارة النف��ط العراقي��ة، عا�س��م جه��اد، اأن وزير 
اىل  �سي�س��ل  الفال��ح  خال��د  ال�س��عودي  الطاق��ة 
بغ��داد، يف اإطار زيارة ر�س��مية. واأو�س��ح جهاد، 
اأن "وزي��ري الطاق��ة ال�س��عودي والنف��ط العراقي 
�س��يجريان مباحثات يف بغداد خالل وقت الحق 
ب�س��اأن تعزي��ز العالق��ات الثنائي��ة ب��ني البلدين 

يف جم��ايل النفط والطاق��ة". واأ�س��اف جهاد اأن 
"الزيارة تاأتي اأي�س��ًا �س��من �سل�س��لة امل�ساورات 
حول تطورات ال�س��وق النفطية، من قبل املنتجني 
داخ��ل منظمة )اأوبك( وخارجه��ا، والدعم باجتاه 
ا�س��تقرار ال�س��وق النفطية ودعم االأ�سعار". وتاأتي 
الزي��ارة قب��ل اأيام م��ن اجتماع الدول االأع�س��اء 
يف منظم��ة الدول امل�س��درة للب��رتول "اأوبك" يف 
العا�س��مة النم�س��اوية فيين��ا، والت��ي اق��رت يف 
وقت �سابق؛ متديد خف�ص اإنتاج النفط اخلام مدة 
اإ�س��افية، كما تاأتي زيارة الوزير ال�س��عودي بعد 
م�س��ي اأقل من اأ�س��بوعني على زيارة اأجراها اإىل 
بغ��داد وزير الطاقة اجلزائري نور الدين بوطرفة، 
وعق��د خاللها حمادثات مع نظريه العراقي حول 
التن�سيق امل�سرتك بني املنتجني للمرحلة املقبلة. 
وكانت "اأوبك"، اتفقت يف نوفمرب/ ت�رشين الثاين 
املا�س��ي، عل��ى خف�ص االإنتاج نح��و 1.2 مليون 
برميل يوميًا ابتداًء مطلع العام اجلاري، وملدة 6 
ا�سهر، يف حماولة خلف�ص الفائ�ص من املعرو�ص 

العامل��ي م��ن النف��ط وتعزي��ز االأ�س��عار. ويعتم��د 
الع��راق على اإيرادات النفط، لتمويل ما ي�س��ل اإىل 
95 باملئة من النفقات ،  وهو ما يجعل اقت�ساده 
اأحادي اجلانب ومعّر�س��ًا للتذبذب، ا�س��تناداً اإىل 
اأ�س��عار اخل��ام يف االأ�س��واق العاملي��ة. اأك��د وزير 
الطاق��ة ال�س��عودي خالد الفالح، حر���ص اململكة 
العربية ال�س��عودية عل��ى "فتح جمي��ع املجاالت 
ب��ني اململك��ة  املتاح��ة" لالرتق��اء بالعالق��ات 
والعراق، وذلك خالل موؤمتر �س��حفي م�سرتك مع 
وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، يف جدة. وقال 
وزير الطاقة ال�س��عودي اإن "اململكة حري�سة على 
اإمداد العراق بال�سادرات ال�سعودية امل�سنعة من 
املنتجات البرتولي��ة والبرتوكيماوية واملعدنية 
من احلديد واالأملني��وم، واإزالة العوائق واحلواجز 
وت�س��جيع اال�س��تثمارات ب��ني البلدي��ن، وزي��ادة 
التب��ادل التجاري على جميع امل�س��تويات �س��واء 
كانت يف القطاع اخلا���ص اأو ال�رشكات اململوكة 

للدولة".

 اعل��ن حمافظ دياىل مثن��ى التميمي، انطالق فعالي��ات موؤمتر اعادة 
اعم��ار املناط��ق املح��ررة يف الب��الد يف العا�س��مة اللبنانية بريوت. 
وق��ال التميمي يف بيان تلقته "اجلورن��ال"، اإن " اعمال موؤمتر اعادة 
اعم��ار املناطق املح��ررة يف العراق انطلقت فعالياته، يف العا�س��مة 
اللبناني��ة بريوت بح�س��ور م�س��طفى الهيت��ي رئي�ص �س��ندوق اإعادة 
اإعم��ار املناط��ق املت���رشرة م��ن العملي��ات االرهابي��ة، وممثلني عن 
حمافظ��ات املو�س��ل واالأنبار و�س��الح الدي��ن".  وا�س��اف التميمي، 
ان "دي��اىل تعر�س��ت اىل هجم��ة ارهابي��ة �رش�س��ة م��ن قب��ل تنظ��م 
داع���ص التكف��ريي، وبحاجة اىل دعم حملي واقليم��ي وعاملي العادة 
اعماره��ا واعادة النازحني اىل مناطقهم املحررة".  وا�س��ار التميمي 
اىل ان��ه، وجه دوائ��ر دياىل اىل " تقدمي كل الدع��م ال�رشوري والالزم 
ودع��م اجلوانب ذات االولوي��ة يف قطاعات امل��اء والكهرباء والتعليم 
واملدار�ص ال�س��حة واالمور ال�رشورية االخرى"، مو�سحا انه "عر�ص 
خ��الل املوؤمتر الت�س��هيالت التي ميك��ن ان تقدمها احلكوم��ة املحلية 
لل�رشكات التي ترغب باال�ستثمار واعمار املحافظة". من جهة اخرى 
اأكد نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلارهلل اأن دولة الكويت بداأت 
االت�ساالت على نطاق وا�سع مع دول العامل والبنك الدويل وجمهورية 
الع��راق لالإعداد ال�ست�س��افة موؤمتر املانحني الإع��ادة اعمار املناطق 
العراقي��ة املح��ررة من تنظي��م داع���ص االرهابي. وق��ال اجلاراهلل يف 
ت�رشيح لل�سحافيني على هام�ص م�ساركته يف حفل ال�سفارة العراقية 
يف البالد بتحرير مدينة املو�سل انه مل يتم حتديد موعد لعقد املوؤمتر 
"اإال انه يرجح اأن يكون يف الربع االأول من العام املقبل". واأ�ساف اإن 
الكويت تقف اإىل جانب العراق منذ البداية وتدعمه من خالل التحالف 
الدويل والعالقات الثنائية التي جتمع البلدين ال�سقيقني. ويف رد على 
�س��وؤال حول العالقات الثنائية مع العراق قال اجلاراهلل "لدينا تفاهم 
وتن�سيق وان�سجام مع االإخوة يف العراق ونحن قادرون من خالل هذا 
التن�سيق على جتاوز اأي اإ�سكاالت ممكن اأن تقع". وهناأ ال�سعب العراقي 

باالنت�سارات التي حتققت يف املو�سل "وعودتها اإىل ح�سن العراق 
بع��د حتريره��ا" م�س��يدا بالبطوالت الت��ي تعرب عن 

�س��البة وت�سحية ال�س��عب العراقي 
اإىل  الو�س��ول  يف 

هذه النتائج. يذكر اأن اأمري دولة الكويت �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح 
اأجرى يف يوليو املا�س��ي ات�س��اال هاتفيا مع رئي���ص الوزراء العراقي 
حيدر العبادي عرب فيه عن تهانيه حلكومة و�س��عب العراق باالنت�سار 
عل��ى تنظي��م داع���ص االرهاب��ي يف املو�س��ل، موؤك��دا ا�س��تعداد بالده 
ال�ست�س��افة موؤمت��ر دويل الإعادة اإعمار املناط��ق املحررة يف العراق. 
و���رشح م�س��وؤول عراقي ب��اأن 60 دولة وعدت العراق بامل�س��اركة يف 
اإعادة اإعمار املناطق املت�رشرة من العمليات الع�س��كرية �س��د داع�ص 
االرهاب��ي. ياأت��ي ه��ذا يف وق��ت تعمل في��ه وزارة االإعمار واالإ�س��كان 
والبلدي��ات بالتع��اون م��ع البنك الدويل عل��ى تنفيذ م�س��اريع لتاأهيل 
اجل�س��ور املدمرة يف املحافظات املحررة، ف�س��اًل عن تنفيذ م�س��اريع 
لتوف��ري املياه، يف حني مت االتفاق مع اإح��دى ال�رشكات الكورية على 
تنفي��ذ وح��دات �س��كنية منخف�س��ة التكلف��ة يف تلك املناط��ق. وتعاين 
مدينة املو�سل دماراً بن�سبة 80 باملئة يف بنيتها التحتية واخلدمية، 
اإىل جان��ب تدم��ري اآالف املن��ازل م��ن ج��راء املع��ارك ب��ني الق��وات 
احلكومية وع�سابات داع�ص االرهابية، بح�سب ت�رشيحات مل�سوؤولني 
حكوميني. واأكدت جلنة اال�س��تثمار واالقت�ساد النيابية حاجة العراق 
اإىل نح��و 30 ملي��ار دوالر الإعادة اإعمار املناط��ق املحررة من تنظيم 
داع�ص. وقالت ع�س��و اللجنة جنيبة جني��ب اإن العراق بحاجة اإىل نحو 
30 ملي��ار دوالر الإعادة اإعمار املناطق املح��ررة من تنظيم داع�ص"، 
مبينا اأن "التنظيم تعمد تدمري البنى التحتية وامل�ساريع اال�ستثمارية 
يف املحافظ��ات التي احتلها الإحداث اكرب قدر من اخل�س��ائر املادية". 
واأ�س��افت اأنه "�س��يتم عقد ع��دة موؤمترات للدول املانح��ة جلمع اأموال 
لل���رشوع يف اإعمار البنى التحتية وتطوير اقت�س��اد املحافظات". من 
جانبها، قدمت وزارة العدل �س��من ملف حقوق االإن�س��ان، ا�ستعرا�س��ًا 
�س��اماًل ملجمل عملها خالل ال�س��نوات املا�س��ية يف ال�سقني اخلارجي 

والداخلي، املت�س��من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي 
مثل��ت العراق فيها قبل اإلغاء وزارة حقوق 

االإن�س��ان ودجمها بوزارة 
ل  لع��د ا

ودوره��ا حمليا يف جمال حقوق االإن�س��ان باعتب��اره تطبيق ملقررات 
والتزامات العراق اأمام املجتمع الدويل. وقال وكيل وزارة العدل ال�سيد 
ح�سني الزهريي، ان "الوزارة ب�سدد االإعداد مل�ساريع حكومية ملرحلة 
ما بعد حترير البالد من وجود ع�س��ابات داع�ص من �ساأنها ان ت�ساهم 
يف اإع��ادة تاأهي��ل االأطف��ال مم��ن عمل االإره��اب على غ�س��ل اأدمغتهم 
باأف��كار �س��لبية واإع��ادة دجمهم باملجتم��ع"، مبينا ان ه��ذا "اجلانب 
�س��يتم بالتع��اون م��ع ال��وزارات واملوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة والتعليمي��ة 
ومب�ساركة منظمات دولية معنية بالطفولة ك�)اليوني�سف(". وا�ساف 
الزهريي "لقد عكفت وزارة حقوق االإن�س��ان )امللغاة( خالل ال�س��نوات 
املا�س��ية عل��ى توقيع معاه��دات واتفاقي��ات دولية متعلق��ة بحقوق 
االإن�س��ان تكون �سمانة لتح�سني �س��جل العراق بعد العام 2003 اأمام 
املجتمع الدويل نتيجة �سيا�سة النظام املباد الدكتاتورية وا�سطهاده 

لل�سعب وجتاوزه مواثيق ح�سن اجلوار".
وتابع الزهريي "تويل وزارة العدل اأهمية مللف وزارة حقوق االإن�سان 
)امللغ��اة( وال��ذي حتقق من خالله اأخ��رياً وبالتعاون م��ع بعثة االأمم 
املتحدة مل�س��اعدة العراق )يونامي( تنظيم ور�س��ة عمل خا�سة باآراء 
اجلهات املعنية مبلف حقوق االإن�سان يف عملية اإعداد التقرير الدوري 
ال�س��امل - اجلولة الثالثة لعام 2019، والذي �س��يعر�ص اأمام جمل�ص 
حقوق االإن�سان يف جنيف واإعداد خطة وطنية لتنفيذ تو�سيات اجلولة 

الثانية لعام 2014".
جت��در االإ�س��ارة اأن احلكوم��ة العراقية اأعلن��ت يف 10 يوليو/متوز 

املن���رشم، حترير املو�س��ل م��ن قب�س��ة التنظيم 
االإرهاب��ي بعد معارك ا�س��تمرت 

عدة اأ�سهر.
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ارتفع��ت االأرب��اح املجمع��ة ل�رشكات 
التاأمني االإمارتية املدرجة يف �س��وق 
دب��ي امل��ايل بن�س��بة %71 اىل نح��و 
398 مليار درهم يف الن�س��ف االأول 
م��ن العام اجل��اري مقارن��ة مع املدة 
ذاتها من العام ال�سابق. وجاء ارتفاع 
االأرباح بدعم من منو �سايف االأق�ساط 
املكتتبة بن�سبة %21 باالإ�سافة اىل 
انخفا�ص قيم��ة املطالبات املدفوعة 

بن�سبة %4 خالل املدة ذاتها.

الهند�سية  ال�سناعات  �رشكة  وقعت 
يف  املدرجة  ال�سفن  وبناء  الثقيلة 
بور�سة الكويت، عقد م�رشوع اأعمال 
ال�سيانة امليكانيكية مل�سفاة ميناء 
الوطنية  البرتول  �رشكة  مع  عبداهلل 
 39 نحو  اإىل  ت�سل  بقيمة  الكويتية 
مليون دينار كويتي، كما تبلغ مدته 
63 �سهراً. وبح�سب �رشكة ال�سناعات 
للعقد  امل��ايل  االأث��ر  ف��اإن  الهند�سية، 
�سيتم  ت�سغيلية  اأرب���اح  حتقيق  هو 
املالية  البيانات  �سمن  اإدراج��ه��ا 

لل�رشكة لالأعوام 2017.

مطارات  عرب  امل�سافرين  ع��دد  ارتفع 
اأ�سا�ص  على  باملئة   5.9 بن�سبة  دبي 
يف  م�سافر  مليون   8.07 اإىل  �سنوي 
ي��ول��ي��و مت���وز م��ق��ارن��ة ب��ه ق��ب��ل ع��ام. 
قليال على  يزيد  العدد  اأن  املطار  وذكر 
امل�ستوى القيا�سي الذي �سجله يف يناير 

كانون الثاين عند 8.04 مليون راكب.
دبي  مطار  امل�سغلة  ال�رشكة  وق��ال��ت 
اإن املطار ا�ستقبل عدداً قيا�سيًا  الدويل 
الرغم  الركاب يف يوليو متوز على  من 
جانب  ومن  الرحالت.  عدد  تراجع  من 
االإق��الع  ال��رح��الت،  اآخ��ر، تراجع ع��دد 
األفا   34 اإىل  املئة  يف   4.7 والهبوط، 
و181 رحلة يف حني زاد عدد الركاب 
 243 اإىل  املئة  يف   10.1 منها  لكل 
ال�سحن  اأح��ج��ام  وزادت  ه��ذا،  راك��ب��ًا. 
باملئة  خم�سة  امل��ط��ار  ع��رب  اجل���وي 
مع  متوز  يوليو  يف  �سنوي  اأ�سا�ص  على 

مناولة 213 األفا و258 طنا.

بيروت تسير على غرار الكويت باحتضانها مؤتمرًا إلعادة إعمار المناطق المدمرة 

حراك اقتصادي يجمع العراق والمملكة العربية السعودية صناعيًا وتجاريًا 
 لتوثيق العالقات بين البلدين 

زار العراق  وفد �سعودي 
�سناعي وجتاري لبحث العالقات 

ال�سناعية والتجارية وزيادة 
حجم التبادل التجاري بني 

البلدين. واأفاد م�سدر يف وزارة 
ال�سناعة باأن "وفدًا �سناعيًا 

وجتاريًا زار العا�سمة بغداد، 
برئا�سة وزير الطاقة وال�سناعة 
والرثوة املعدنية املهند�س خالد 

بن عبدالعزيز الفالح".
واأ�سار امل�سدر اىل ان "مباحثات 

عراقية �سعودية �ستجرى لتطوير 
العالقات االقت�سادية وال�سناعية 
بني البلدين وال�سيما يف جماالت 

الطاقة كما �ستتم مناق�سة 
زيادة حجم التبادل التجاري 

وال�سناعي بني البلدين".

بغداد – 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


