
الجتماع الرابع لأرباب العمل العراقي الفرن�سي
يف �سوء عالقات العراق اجلديد مع دول العامل التي غطتها �سنوات املا�سي زمن احلكم البائد وانقطاع 
العراق عن العامل ملا مر به من ظروف احلروب واحل�سار االقت�سادي والثقايف وبدء املرحلة اجلديدة 
بعد �سقوط النظام كانت هناك خطوات يف جميع املجاالت وخا�سة االقت�سادية، وي�سرنا ان نعر�ش 

هذه املرة واحدًا من هذه املجاالت اال وهو االجتماع الرابع ملجل�ش ارباب العمل العراقي الفرن�سي:

املوافق  اخلمي�ض  يوم  بغداد  يف  ال�شيادلة  نادي  قاعة  يف  االجتماع  عقد  -مت 
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غوير(  )دوت�ض  الفرن�شي  ال�شفري  �شعادة  الفرن�شي  اجلانب  من  االجتماع  -ح�شر 
ومن اجلانب العراقي اال�شتاذ ) �شباح عبود عبد الكرمي( مدير عام دائرة تطوير 
القطاع اخلا�ض يف وزارة التجارة وال�شيد رئي�ض املجل�ض العراقي الفرن�شي )راغب 
ر�شا بليبل(, والدكتور زهري االعرجي نائب رئي�ض هياأة اال�شتثمار وعدد غفري من 

احل�شور من ذي االخت�شا�ض.
-اأُ�ش�ض هذا املجل�ض بناءاً عن املحادثات التي جرت يف بغداد بني دولة رئي�ض الوزراء 
العراقي اال�شتاذ نوري املالكي ورئي�ض الوزراء الفرن�شي والذي اوعزوا فية بتاأ�شي�ض 

هذا املجل�ض يف اأوائل �شهر متوز من عام 2009.
-من اأهم اعماله رعاية تطوير العالقات االقت�شادية بني البلدين وبالذات القطاع 
اللجنة  باأجتماع  اتخذ  الذي  بالقرار  ماورد  وح�شب  والفرن�شي  العراقي  اخلا�ض 

االقت�شادية امل�شرتكة العراقية الفرن�شية يف 2009/3/24 يف باري�ض.
رئي�ض  بليبل  راغب  ال�شيد  القطاع  تطوير  دائرة   / العراقية  التجارة  وزارة  -�شمت 
رئي�ض  الفرن�شي  , كما عني اجلانب  العراقي  للجانب  رئي�شا ً  االعمال  احتاد رجال 

�شركة توتال النفطية ال�شيد ايف لوي�ض دار بكارير.
-ا�شار �شعادة ال�شفري الفرن�شي بوجود اكرث من )350 ( �شركة فرن�شية تروم الدخول 

اىل البالد لغر�ض اال�شتثمار وامل�شاركة يف االعمار وتاأهيل املالكات العراقية.
-لقد كان لكلمة ال�شيد )�شباح عبود عبد الكرمي ( مدير عام دائرة تطوير القطاع 

اخلا�ض / ممثل وزارة التجارة �شدى يف هذا اللقاء وي�شرنا ان نن�شر ن�ض الكلمة :

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�شادة ممثلي املجل�ض العراقي الفرن�شي الرباب االعمال املحرتمون

ال�شادة ممثلي ال�شركات العراقية والفرن�شية املحرتمون
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.....

ارحب بكم جميعاً اجمل ترحيب, واحييكم باأطيب حتايا االخوة وال�شداقة احلميمة, 
اال  الفرن�شي  العراقي  االعمال  املبارك الرباب  املجل�ض  بهذاء  لقاء  اأول  يف  والي�شعني 
الوزراء  رئي�ض  برئا�شة فخامة  بلدينا  �شعبينا وحكومة  العالقة بني  اأ�شيد بطيب  ان 
اال�شتاذ نوري املالكي وفخامة ال�شيد فران�شوا فيون رئي�ض وزراء فرن�شا, هذه العالقة 
اآذار/2009  يف  امل�شرتكة  الفرن�شية  االقت�شادية  واللجنة  باري�ض  اإتفاق  اأثمرت  التي 
ومن قطافها املجل�ض العراقي الفرن�شي الرباب االعمال الذي نلتقيه اليوم يف بغداد 

احل�شارة والتاريخ , بغداد احلرية واالمل احلا�شر , بغداد امل�شتقبل امل�شرق والزاهر.
نعقد على جمل�شكم املوقر اآمااًل كبرية يف تطوير التعاون االقت�شادي وال�شناعي مبا 

يخدم م�شلحة �شعبينا وبلدينا ونتمنى لكم النجاح والتوفيق وال�شداد.
ن�شكر لكم ح�شوركم مرة اأخرى , وال�شكر مو�شول لال�شتاذ راغب ر�شا بليبل رئي�ض 
اعداده  على  املجل�ض  يف  العراقي  اجلانب  رئي�ض   – العراقيني  االعمال  رجال  احتاد 
العراقية  احلكومتني  بني  االتفاق  روح  من  اأ�شاًل  امل�شتوحاة  املجل�ض  م�شروع  م�شودة 

والفرن�شية وعلى جهوده الطيبة يف تاأ�شي�ض املقر.
كما   , الفرن�شيني  اال�شدقاء  من  احل�شور  لل�شيوف  وتقديري  �شكري  اكرر  ختاماً 
ا�شكر كل من اأ�شهم من االخوة العراقيني اع�شاء وعاملني يف هذا امل�شروع لي�شع نور 

ال�شداقة والتعاون بني بغداد وباري�ض . 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
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