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ــشــاكل االقــســام ألســـتــعــراض ا
ـعـوقــات الـتي تـعــتـرض عـمل وا
الـــشــــركـــة وجلــــان الـــتــــنـــفــــيـــذ
ــشــاريع الـــتي  اســتالمــهــا وا
مــؤخـرا ونــسب اجنـازهــا وكـذلك
مـا تـمت تـهـيـئـته من خـطـط لـهذا

العام . 
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تفقد وزير النـقل عبد الله لعيبي
ســيــر الــعــمل فـي مــقــر الــشــركـة
ـشاريع لالطالع الـعامـة لتـنفـيذ ا
عـلى واقع الـشركـة ونـسب اجناز

شاريع التي تنفذها .  ا
وتـرأس لعـيـبي أجتـمـاعا مـديري اربيل
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وت جتـربة يتم من خاللـها االقتراب والـتقرب من االحـداث التي تبرز ايقـونة ا
كن لالنـسان ان يحس بها وهو ـوت وفقدان الوعي والتي  كانـها قريبة من ا
على مـ فقـدان وجوده وحتـما كـان الشهـيد الـبصري احـمد عـبد الصـمد قد
جسـد في موته صوتاًمخـنوقا ًوهو ينـادي امه قبل موته حيث ينـاجيها بصوت

خافت وهو يقول .
امي الــعـزيـزه لــقـد اصــبـحت احلــيـاة قـاســيـة في وطــني الـعــراق تـســلب مـنـا
السـعادة وجتعلنا غـير قادرين على التمـسك ومقاومة الضربـات القاسية التي

ة . تواجهنا من تردي سبل احلياة احلرة الكر
شاعر احلزينة له اسـلوبه اخلاص في التخفيف امي العـزيزة احيانا البوح بـا
عن الـنفس وبـعضـا من االلم ولهـذا الشـيء وضعـنا انـا وزمالئي الصـحفـيون
كالم احلزن عن احلـياة فضـرباتهـا ومخاطـرها مخـتلفـة .. بعضـا منهـا جميل
والبـعض االخر قاسي وقبـيح لكن صدقيني يـا امي العزيزةيارفـيقة قلبي ..ان
اكــثـر االخــطـار من حــولــنـا هي غــدر احلـاقــدين من الــذين يــنـكــرون صـوتــنـا

ويرتعبون من هذا الصوت الذي يصل بيوت الناس .
ـشروع على حـياتنـا بعد حتى رسـائلـنا االخبـارية باتت بـاهةً بسـبب اخلوف ا
ان اخـترنا دون ارادتـنا الـكالم احلزين الـذي يكشف مـعانـاة شعب كُـتِبَ عليه
ان يكـون ضـحـيـة ومـشـروع مـوت مـؤجل يـعـبـر بـحـزنه لك ولـك ايهـا الـعـراقي
الشـريف عن الشـعور باحلزن عـن معاناة شـعب وبالتـأكيد هـذا الكالم له ثمن

وثمنه ارواحنا .
 فاحلـياة يـا امي العزيـزة ليسـت ابتسـامة  دائمـة احليـاة يا امي روايةإقـرأيها
ثالية ولكن حتى النهاية فهي التقف عن سطر يزيد فيك احلزن فانا ال ادعي ا

ا افعل. نفسي راضية تماما 
قد اكـون مـتـنـاقضـا في مـوقف مـعـ ولـكن صـدقيـني يـا امي حـتى تـنـاقضي
يـسـيـر وفق هـدف سامـي سـلكـته فـي حيـاتـي مع اخـوتي الـشهـداء في أن ا
ـهـنـيـة دون انـحـيـاز وانـا مـؤمن بـان احلـيـاة سـفـرة البـد ان تـنـتـهي رسـالـتي 
سـاعاتـهـا وايـامهـا واني مـؤمن ايـضـا ان نـفسي تـأبى ان تـفـجـر احلدائق من
حولي فاحلياة يا امي العزيزة وتربيتك علمتني الكثير فال حتزني يا امي على
مـوتي فاني اراها من خالل ما تخزن عيـونك من دمع غزير على ضياع وطني
لـكنـي مـؤمن وعـلى يـقـ بـأن ابـتــــــــسـامـتك رغـم مـرارتهـا فـهي جـذابـة رغم
علـمي بأن قلبك يـغلي حزنا عـلى موتي لكن صدقيـني امي العزيزة ان الـتغيير

قادم.
 صحـيح انه سيـخلف خسـائر وسـيكون مـؤلم لكـني على يقـ انه سيـثمر عن
اجـراء تــغـيــيـر شـامـل  وخـتـامــا يـاامي الــعـزيـة ســاتـوارى حتت الــتـراب لـكن
صـورتي وصوتي سيـبقى دويه عالـيا يـتحدى هـذا الزمن الرديء حـتى تتضح
الصــــــــــورة ويـنـكشف الـقـتـلة امـام الـراي الـعام الخـذ اسـتـحقـاقـهم الـعادل
ـوقف من الـسمـاء وحـتمـا عـنـدها سـتـغـمض عيـني واكـون اكـثر واني اراقب ا
سعـادة واكـثر فـرحا بـعـد احــقـاق احلق فـتحـية لـكي امي الـعزيـزة يـا ريحـانة
قــلـبي كم اشـتـاق جلـلـسـة هـادئـة في حــضـنك البـكي وانت تـمـسـحـ دمـوعي
لـتـخـفـفي عـني آالمي واوجـاعي لـكـن صـدقـيـني يـا امي اني اعـشق الـشـهـادة
لـكنـي اتألم عـلى فـراقك فـفـراقك يدمـي جسـدي فـابـقي يا
أمي شــامـخــة عـزيـزة كــمـا هــو الـعـراق شــامـخــا عـزيـزا
التـهـــــــــزه الـريـاح مـثـل نـخـلـة بـاسـقــة تـتـحـدى الـريح
فـتـبـقى مـنـتـصـبـه حتـكي قـصـة الـعـراق والشيء اعـظم

شأنا من العراق.

   bIHð∫  جنود امريكان يتفقدون االضرار التي نتجت عن القصف الصاروخي في قاعدة ع االسة
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وصف  عـسـكـريـون أمـريـكـيـون في
قــاعــدة عــ االســد اجلـويــة الــتي
تــعــرضت ألول هــجــوم صــاروخي
مـــبــــاشـــر  يـــســـتـــهـــدف الـــقـــوات
األمــريـكــيـة جنــاتـهـم من الـضــربـة
ـعجـزة وقالـوا إنهم صـدموا من با
ــتــوقــعـة كـثــافــة الــهــجــوم غـيــر ا
وعــــبّــــروا عن امـــــتــــنــــانــــهـم لــــله
خلــروجــهم من تــلك الــهــجــمــة بال

أذى. 
وقالت الضابط في القوات اجلوية
ــطــار األمـــريــكــيــة والــتـي تــديــر ا
الــلــفـتــنـانـت كـولــونـيـل سـتــاتـشي
ان لـصحفـي إنهـا (معجزة إذ كو

لم أصب أحد بأذى).
مــضــيــفــا (لم نــكـن نــعــتــقــد أنــهم
سـيــطـلـقـون صــواريخ بـالـيــسـتـيـة
عليـنا واحلمـد لله اننـا لم نتعرض

خلسائر). 
وجـــاء الـــهـــجــــوم في الـــثـــامن من
الــشـهـر اجلـاري  بـعـد سـاعـات من
إعالن وزيـر الدفـاع األمريـكي مارك
ـتحدة أن إسبر أن عـلى الواليات ا
تــتــوقع االنـتــقـام لــقـتــلـهــا الـقــائـد
العسكري اإليراني قاسم سليماني
في غارة جوية بطـائرة بدون طيار
في الـعراق قـبل ذلك بـبـضعـة ايام.
وفي أحــد األمـــاكن من الـــقــاعــدة 
تـرك صــاروخ كـروز فــوهـة كــبـيـرة
ومـقــرات سـكن اجلــنـود احملــروقـة
ـصـنــوعـة من حـاويــات الـشـحن. ا
وصـــدعت االنـــفـــجـــارات اجلــدران
اإلسـمنـتيـة الـثقـيلـة فيـما حتـطمت
حـاويـات الـشـحـن وتفـحـمـت جـنـبا
ـا في إلـى جـنب مـع احملـتــويــات 

ـراقبـة اخلـسائـر الـبشـرية  إنه ال
يـسـتطـيع أن يـصـدق مدى سـهـولة
قـيـام انـفـجـار الـصـاروخ بـتـسـوية
اجلـدران اخلرسـانـية. وتـابع (عـند
ســقــوط الــصــاروخ كــنت اعــتــبـره
شيئا طبيعيا ;  لكن هذا الصاروخ
الـباليـستـي كان مرعـباً  إنه يـشبه

اإلرهاب ).
واضـاف (كــنّـا نـرى
ضوءاً أبيض يشبه
الـــنـــجـم قـــد أطـــلق
الـــنــار  وبــعــد ذلك
بثواني قلـيلة يهبط
و يــــنـــــفــــجــــر.  في
اليوم اآلخـر  وبعد
الـهـجـوم  رأى أحد
الزمالء جنـمًا اطلق
ناراً فعـلية وأصيب
بـالــذعـر).لـقـد سـقط
أحــــد الــــصــــواريخ
عـلى مـدرج مـنـطـقـة
وقـــوف الــســيــارات
واخلدمات لطائرات
الــهـلــيـكــوبـتـر بالك
هـوك الــتي تـسـاعـد
ـعدات في في نقل ا
الـقـتـال ضد داعش.
وقــــــــــــد  نــــــــــــقـل
ـــروحــــيــــات لـــكن ا
الـــصـــواريخ دمــرت
حـــظــيـــرتي إضــاءة
خــفـيـفــتـ وأتـلـفت
الــــــــبـــــــوابــــــــتـــــــ

. القريبت
وقــــال الـــــرائــــد في
ســالح اجلـــــــــــــــــــــو

األمــريــكي كــيـــنــيث  جــودوين انه
(كــان يــجـب عــلــيــنــا أن نــبــقى في
ـسـتـودعـات احملــصـنـة ألكـثـر من ا
ــا ســبع أو خــمس ســاعـــات  ور

ثماني ساعات).
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مضـيفـا (لقد عـرف اإليرانـي ماذا

طار يريـدون من خالل استهـداف ا
ومـنـطـقة وقـوف الـسـيـارات وكانت
هـذه أحـدث ضــربـة لـقــاعـدة جـويـة
تــــمـــيـــزت بــــزيـــارات مــــســـؤولـــ

ستوى للعراق). أمريكي رفيعي ا
ان ان. وقال كو

(بعـد هذه الـهجمـات الصـاروخية 

بدءً رسـميو الـعراق ال يعتـرفون اال بأخطـاء الغيـر ففي مصلـحتهم فـيوهموا
النـاس بأنهم خير خـلف السوأ سلف يتهـمون الغير يسـتعينون بـالغير القوي
ناصب ويقابلون مطاليب لضـرب خصومهم في الداخل يغتنون ويستغلون ا
الـنـاس بـالـكالم الـذي ال يـنـفذ يـتـصـارعـون عـبـر التـصـريـحـات فـتـفيـض بهم
اخبـار االعالم مـحذرين كـاشفـ متهـم مـؤيديـن رافض ثـم بعـد سرقة او

تزوير او قتل يهربون.
 بـبــسـاطــة وخـيــر دلـيـل واصـدقــة مـحــافظ سـابـق سـيــر مـوكــبـ لــتـضــلـيل
التـظاهرات التي خـرجت ضده واخر وكان نائـبا بعد ان كان مـحافظا ضبط
متـلبسا بالرشـوة والقائمة تطـول وتتسع حتى يبان ان مـكان النزه اضيق

دنية العراقية. من حقل العالمات الفارقة في هوية االحوال ا
انـي مادة بياناته من اي وحي ال يـتصل بالواقع و ال اخـبار السمـاء يأخذ پر
او مؤتـمـراته الصـحـفيـة لـيطـالب بـأعادة تـكـليف رئـيس وزراء سـبب استـقـالته
رجع عـلي السـيسـتاني الـذي كرر السـابيع دعواته عـاني خطـبة ا انصـياعـا 

تظاهرين? لالستماع لرأي ا
الم يجـري قتل مـتظـاهرين و اعـاقة مـتظاهـرين و جرح مـتظـاهرين و اخـتطاف
ـتـدة اليـام بـبـغداد و مـتـظـاهـرين واغـتيـال مـتـظـاهـرين وبـعمـلـيـات مـتـكررة 
كــربالء و الـبــصـرة و الــنـاصــريـة و الــنـجف و الــعـمــارة و الـكــوت و احلـلـة و

السماوة?
تكرر? الم تسلط وسائل اعالم محلية ودولية ذلك احلدث ا
الم تقدم شكاوى امام محاكم وطنية و دولية حول احلدث?

ـتـظــاهـرين و اســتـخــفـاف في نـوع الم يــرافق ذلك اتـهــامـات رســمـيـة ضــد ا
االجراءات للحد من ترويع البقية الكثيرة التي تنتشر في الساحات?

متد السابيع اجملتمع الدولي? ؤلم ا الم يثر احلدث ا
الم نكتشف ان ثمة ميزانية لشراء ادوات قمع و ال ميزانية للحياة?

ن اسندت لهم مهام القمع? الم تصرف رواتب مقدما 
الم يتحدث وزير الدفاع عن طرف ثالث?

وكم من الم للسؤال و الم من احلال?
ابعد سفك الدم احملرم شيء?

ابعد اعادة انتاج الشخوص الفاسدة نوايا مخلصة لالصالح?
الم يجـري اسـناد الـتهم لـلبـعـثيـ وال ندري ايـقصـد بهـم بعـثيـون حالـيون ام

سابقون? فبعض البعثي السابق يحكمون و يشاركون في احلكم
ـرجعية ان تـعيد تـكليف رئيس وزراء من اين اسـتمد النـائب ثقته لـلطلب الى ا
رجعية رجعية كلفته اوال لتـكلفه ثانيا ام انه يريد احراج ا مسـتقيل? اكانت ا

بالقول انها مسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء قبال?
ا انه اراد ان يـجامل ـظاهـرات و ر ـا لم يفـقد الـنائـب عزيـزا علـيه في ا ر
لـكن اخلشـيـة انه يـرى في رئـيس الـوزراء مـسـتقـبال مـشـرقـا بـرغم كل الـنزر

ذكور من كثير مؤلم خالل احداث تشرين? ا
بكرة?. يالله متى جترى االنتخابات ا

بسم الـله الرحمن الرحيم" وتلك نعمة تـمنها علي ان عبدت بني اسرائيل" هذا
ـا قـال لـه انـني جـعـلت بـني اسـرائـيل عـبـادا رد مــوسى الـكـلـيم عـلى فـرعـون 
وعبـيـدا لي فرد مـوسى بأسـتـفهـام مسـتـنكـر: اهـذا نعـمة تـمن بـها ان جـعلت

عباد الله عبادا لك?.
اني اال امـرا واحدا ان كـنت تقـيم احلدث عـبر اخـيرا لن اقـول لك ايهـا الپـر
محـطـات التـلفـزيـون التي تـسطح االمـر او تـهوله فـتقـيـيمك مـجروح وارى ان
تسـتـكمل ضـمان امـتـيازاتك فـهي حق لك لـكن التفـرض ولو طـلـبا ان يـنسى
الـناس حـاضـرهم ومـستـقـبـلهم الجنـاح مـبـادرتك الغـريـبـة فأن
كـنت من اصـحـاب الـدين فـتـذكـر عـلـيـا قـد قال: ال ابـيع
ديــني بــدنــيـاي وان كــنت من اصــحــاب غـيــره فــأقـلب
احملـطة على تـلفـزيون دولة لـها مـثل امكانـات العراق و

قارن.
شـاكل الـتي تعـترضـهم واعدا وا

اياهم بحلها . 
يــذكـر ان جــهــود الــوزيــر اعـادت
تـكـلـيف الـشـركـة بـكـافـة مـشـاريع
الـوزارة وتشـكيالتـهـا بعـد توقف

دام اكثر من اربع سنوات.
واعــلن الـلـعـيـبي عن احـصـائـيـة
ــــســـافـــريـن بـــراً عـــبـــر العـــداد ا
حــافالت الــشـركــة الــعـامــة لــنـقل
ـسـافـرين والـوفـود خالل الـعـام ا

اضي.  ا
وقال في بـيان امس ان (اكـثر من
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ــــــدن خـالل عــــــام 2019 داخـل ا
وبـ احملـافـظـات الـعـراقـيـة عـبـر
حافالت وباصات الشـركة العامة
ــســافــرين والــوفــود من لــنــقل ا
ـسـافرين الى دول ضـمنـهـا نقل ا
اجلــوار بــرا اضــافــة الى خــدمــة
ــــنــــاســــبـــات الــــزائـــريـن خالل ا

الدينية). 
واضــاف ان (جـهـود الــشـركـة في
تـقـد خدمـاتـها لـلـمواطـنـ ب
احملـافظـات العـراقيـة والكـروبات
الـسـياحـيـة سجـلت نـقل اكـثر من
ـدة ثالثـة مـاليـ مـواطن خالل ا

ذكورة اعاله). ا
 مــشـيــرا الى ان (عـمــلــيـة الــنـقل

الدولي سـاهمت في نـقل اكثر من
250 مسافرا باجتاه تركيا

وعــــمــــان وايـــــران ) كــــمــــا نــــقل
160 وافدا من والى مطار 252
بغداد الدولي). وتابع ان (افتتاح
العديد من خطوط النقل الداخلي
وتـــفــعـــيل الــنـــقل اجلـــمــاعي في
الـعـديد من احملـافـظـات العـراقـية
انــتـج عن نــقل اكــثــر من 60010
مـواطـنـ بـ منـاطق الـعـاصـمة
وداخل احملـافظـات االخرى بـعدد
حـافالت بـلغت 293 حـافـلة و80

خطا).
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 مــشــيــرا الى ان (خــطـط الـوزارة
تـــهــدف الى تـــقــد خــدمـــة نــقل
مــتــمــيـزة لــكـل شـرائـح اجملـتــمع
وتــوفــيــر شــبــكــة نــقل مــتــطـورة
تـشــمل مــنــاطق الـبـالد مـدعــومـة

.( االجرة خدمة للمواطن
وأعــــلــــنـت امــــانــــة بــــغــــداد عن
االســتــمــرار بــاعـمــال الــصــيــانـة
اخلاصـة بالطـريق محمـد القاسم
متد من تقاطع النهضة للمقطع ا
وحـتى تـقـاطع الـقـطن الـطـبي في

بغداد. 
وقــــــــالـت فـي بــــــــيـــــــــان امس ان
(اســتــمـــرار الــعــمل في صــيــانــة

وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
انه نــــاقش مـع مـــدراء االقــــســـام
ــعـــنــيــة واقع عــمـل اقــســامــهم ا
مــوجــهــا بــبــذل اقـصـى اجلــهـود

ألجناح العمل واالرتقاء به. 
والـتـقى مـجـمـوعـة من مـنـتـسـبي
الـشـركـة واسـتـمع لـكـافـة الـهـموم
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ـذكـور والـذي وتـاهــيل الـطـريق ا
قـســمت فـيه االعــمـال الـى أربـعـة
ـرحــلـة احلــالـيـة مـراحل تُــمـثـل ا
الرابـعـة واألخيـرة حيث  خالل
ــرحــلــة احلــالـيــة رفـع مـفــاصل ا
ــتــضــررة الـــتــمــدد احلــديـــديــة ا
ألغـــــراض اجــــراء الــــصـــــيــــانــــة
واستبدال التالف منها باالضافة
الى تــكـــســـيــر اجلـــدار الــســـانــد
اخلاص برمبتي النهضة والقطن
الطبي مع نصب القالب اخلشبي
واحلــــــــــديــــــــــدي إلعــــــــــادة صب
ـسلح واالسـتمرار بالـكونـكريت ا
بــــصـــيــــانـــة الــــســـيــــاج الـــواقي

واليدوي). 
واضــــافـت االمـــــانـــــة انه (تـــــمت
باشرة باعـمال التزحيف أسفل ا
رمـبـة الـنـهـضـة واصالح الـروافد
ـتـضــررة والـتي تـقع الـطـولــيـة ا
أســـفل اجملـــســـر مع تـــشــخـــيص
ـتــضـررة من األسـفـلت ــقـاطع ا ا
لـغرض اعـادة اكـساءهـا). وجتدر
اإلشـــــارة الى ان الـــــعـــــمـل يـــــتم
ــكــتـب االســتــشــاري بــإشـــراف ا
جلـامـعـة بغـداد بـاعـتبـاره اجلـهة
ـشروع االسـتـشـارية اخلـاصـة بـا
ـرور وبـالـتــنـسـيق مع مــديـريـة ا

العامة.

ذلك الـدراجـات والكـراسي وغـيـرها
من األثاث.  

وقــال عــدد مـن اجلـنــود إن أحــدهم
كـان علـى وشك أن يطـاله الـتفـجـير
داخـل مـــــلـــــجـــــأ خـــــلف اجلـــــدران
اخلــــرســـانـــيــــة احملـــصــــنـــة. وقـــد
اســـتــهــدف اثــنــا عــشــر صــاروخــاّ
الـــقــاعـــدة اجلــويـــة  حــيـث نــفــذت
القوات األمريـكية (خططًـا مبعثرة)
ــــعــــدات إلى لــــنــــقـل اجلــــنــــود وا
ــنــاطق احملـصــنـة مــجـمــوعـة من ا
بعيـداً عن بعضهـا البعض. لم يكن
ــتــحــدة دفــاعــات لــدى الــواليــات ا
جـــويـــة مـن طـــراز بـــاتــــريـــوت في
ـســؤولــيـة ــا وضع ا الــقـاعــدة  
عـلى القـادة احمللـيـ أكبـر حلمـاية

قواتهم.
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وقـال الــرقــيب تــومي كـالــدويل من
هيئة األركان األمريكـية (لقد تلقينا
إشعارًا بـأنه قد يكون هـناك هجوم
عدات) فـيما قبل سـاعات من نـقل ا
ان اضافت اللـفتنانت كـولونيل كو
إنه( بــحـلـول الــسـاعـة  10مـسـاءً 
وظـف الـذين تديرهم كان جـميع ا

على استعداد لالختباء.  
وتــــابـــعـت ان (الــــنـــاس هــــنــــا في
الـــقــاعـــدة أخــذوا هــذا األمـــر عــلى

محمل اجلد).
وبــــعـــــد ثالث ســـــاعــــات ونـــــصف
الــــســـاعـــة بـــدأت الــــصـــواريخ في

الوصول. 
 وقــــال عــــدد من اجلــــنــــود إنــــهــــا

. دة ساعت استمرت 
وقـــال الــــرقــــيب الــــركن أرمــــانـــدو
مـارتــيـنـيــز  الـذي كــان في الـعـراء

عــــنـــدمــــا نـــســـمـع عن هــــجـــمـــات
صاروخـية محـتملـة للمـيليـشيات 
ـيل إلى الــتـفــكـيــر : مـاذا فــإنـنــا 
صــواريخ فــقط? ... هــذا تــغــيــيـر)
ـشـتـرك عـنـدمـا واصـفًـا الـشـعـور ا
انــتـهـت الـهــجـمــات الــصـاروخــيـة

بـ(االرتياح التام ).
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شاريع UI¡∫  وزير النقل يلتقي منتسبي شركة ا

أخــرت الــتــوقــيع عــلى أول مــشـروع
لإلتــــفـــــاقــــيــــة) داعــــيــــا اجلــــمــــيع
ـعــنــيـة الى وخــصــوصـا اجلــهــات ا
(بــفــرض االســتــقــرار والــعــمل عــلى
حتـقـيق الـسـلم في الـشـارع العـراقي
ــشـاريع ضــمــانـا لــلـبــدء بــتـنــفــيـذ ا
توقعة وخدمة لألجيال القادمة من ا

أبناء الشعب العراقي).

ـــــصــــارف وان ســــقـف ائــــتـــــمــــان ا
الصـينيـة للصـندوق الـعراقي بقـيمة
10ملـيون دوالر بـفوائـد مدعـومة من

احلكومة الصينية.
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وفي حال جنحـت احلزمة األولى من
ـــشـــاريع ورغـب الـــعـــراق بـــزيــادة ا
االستثمارات يتم رفع سقف مبيعات
النفـط العراقي إلى 300 ألف برميل
يـومـيا وتـقـوم الـصـ بـزيـادة سقف
ا يدفع االفتراضات إلى 30 مليار 
الـصـ لـتـقـد أفـضل طـاقـاتـهـا في
ــــبـــــلغ احلــــزمـــــة األولى. ويـــــودع ا
صـرف (ستي بـنك) ثم يقـوم البنك
بـــتــــحـــويـل احلـــســــاب إلى الــــبـــنك
االحـتــيـاطي الـفــدرالي األمـريـكي في
نيـويورك الذي يـشرف عـلى مبـيعات
الـنـفط الـعـراقي اإلجـمـالـيـة وبـعـدها
يــحــول إلى حــســاب جــديــد يــســمى
(investment account) حـــــســــاب
االســتــثـمــار. و يــتم إنـشــاء حــسـاب
خــدمــات الــديــون وتــخــصص لــدعم
نسبـة الفائدة وتـستقـطع مبالغه من
حسـاب االستـثمـار. ويخـتار مـجلس
رة شـاريع ويـوقع الـعـقـد  الـوزراء ا
واحــدة مــثــال يـتـم الـتــوقــيع لــبــنـاء

2000 مدرسة بعقد مفتوح يسمى.

و الـــبـــدء بـــإيـــداع أمـــوال الــنـــفط
الــــعـــراقـي بـــتــــاريخ تــــشـــرين االول
ـاضي وتـراكم مـبـلـغـا قـدره نـصف ا
مــــلـــيـــار دوالر وهـــو فـي تـــزايـــد مع
جاهزية الص إليداع مبلغ قدره 10

مليارات دوالر.
ية ويحق للعراق اختيار شركات عا
أوربيـة وأميـركـية لـتكـون شريـكا مع

أخــــرى حــــسـب طــــلـب احلــــكــــومــــة
الــعــراقــيـــة فــإذا كــانت كـــلــفــة أحــد
شاريع 1واحد ملـيون دوالر يؤخذ ا
من الـصــنـدوق الـواقع 850 مـلـيـون
دوالر من الص و150مـلـيون دوالر

من مبيعات النفط العراقية.
وإن االتـــفـــاقــــيـــة من غــــيـــر شـــروط
جــزائـيــة وتـنــدرج ضـمن اتــفـاقــيـات
الـصــداقـة وفي حــال حـصـول خالف
يــتم الــلـجــوء إلى هــيــآت الـتــحــكـيم

الدولية للبت فيه.
و يـشـرف عـلى الـصـنـدوق الـصـيـني
لألعــمــار الــطـرف الــعــراقي وشــركـة
استثمارية ضامنة يتم اختيارها من
ـركزي من ب 5شركات قبل الـبنك ا

ية. عا
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 –االتـفــاقـيـة مــضـمـونــة من الـطـرف
الصيني عـن طريق مؤسسـة التأم
الصـينـية سايـنو شـور وهي منـظمة

حكومية عليا.
و حتــجــز إيـرادات 100ألف بــرمـيل
ــبـاعــة لـلــصـ يــومـيــا من الــنـفط ا
وبــالـــتـــحـــديــد لـــشـــركـــتي (زنـــهــوا
وســيــنــوك) الــصــيـــنــيــة الــوطــنــيــة
وتـــوضـع إيـــراداته في الـــصـــنـــدوق

العراقي الصيني.

ـشروع وبـعد الصـ بحـسب نوع ا
تـفحـصة لـبـنود االتـفاقـية قراءتـنـا ا
وحتققنا من سمـعة أسماء الشركات
ــصـارف الـتي تــضـمــنـتـهــا بـنـود وا
اإلتــفــاقــيــة وجــدنــا فــيــهــا حتــقــيق
ـــــصــــــلــــــحــــــة اإلقــــــتــــــصــــــاديـــــة ا
الـعـراقـيــة.واشـار الـسـهالني الى أن
(أحداث العـراق األمنيـة والسيـاسية
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ـصـلـحة جلـنـة اخلدمـات الـنـيـابيـة ا
اإلقــتـــصــاديـــة الــعـــراقــيـــة وخــدمــة
االجــيـــال تــتـــحـــقق في االتـــفــاقـــيــة
الصينية مؤكدة أن رأيها باالتفاقية
تفحصة لبنودها جاء بعد قراءتها ا
وحتققها من سمعة أسماء الشركات
ــصـارف الــتي تـضــمـنــتـهــا.وقـال وا
رئيس جلنة اخلدمات واإلعمار وليد
السـهالني في مـؤتمـر صـحفي امس
بـــحـــضــــور اعـــضـــاء الــــلـــجـــنـــة إن
(احلـكومـة الـعراقـية شـرعت بـتـنفـيذ
االتفـاقيـة الصـينـية الـنفـطيـة بيـنما
تستمر مطالبـات اخليرين السلمي
من أبـناء الـشـعب العـراقي بـضرورة
اإلصالح والـــــنـــــهـــــوض بـــــالـــــواقع
االقــتــصـادي لــلــبــلـد) مــوضــحـة أن
(الــبــلـد ســيــجــني ثـمــارهــا وبــشـكل
ـتاز في قـابل الـسـنوات الـقـادمة).
وعــــزا الــــســــهالنـي ذلك لــــشــــمــــول
صـنـدوق االتفـاقـيـة تغـطـيـة مـشاريع
ــدارس تــعــبــيــد ــطــارات بــنــاء ا ا
الــطـرق اخلــارجــيـة ســكك احلــديـد
بــنـاء مــجـمـعــات سـكــنـيــة مـشـاريع
الــبـنى الـتــحـتـيــة مـشـاريع الــطـاقـة
والتحليل معـاجلة التلوث في دجلة
ؤتمر الصخفي للجنة اخلدمات النيابيةوالفـرات وشط العـرب وأية مـشاريع dLðu∫  جانب من ا


