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2- مدة االتفاقية 20 سنة
3- يــنـــشــأ الـــصــنـــدوق الـــعــراقي
الـصـيـني لإلعـمـار  وتـشـرف عـليه
احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة وشـــركــة
اســــتــــــشــــاريـــة ضــــامـــنــــة ويـــتم
ـركزي اخـتـيـارهـا من قـبل الـبـنك ا

ــيــة من بـ افـضل 5 شــركــات عــا
كبرى.

4- الـــطـــرف الــصـــيـــني الـــضــامن
لالتـفــاقـيـة هــو مـؤسـســة الـتـأمـ
الــصــيــنــيــة (ســايــنـو شــور) وهي

نظمة حكومية عليا. ا
5- حتــــــجـــــز  ايـــــرادات 100 الف
ــبـاع بــرمــيل يــومــيــاً من الــنــفط ا
للص وبالتحديد لشركتي (زنهوا
وســيـنــوك) الـصــيـنــيـة الــوطـنــيـة
وتــوضع ايــرادات هــذا الــنــفط في

الصندوق العراقي الصيني.
ــــصــــارف 6- ســــقف ائــــتــــمــــان ا
الـصـينـيـة الى الـصنـدوق الـعراقي
الـــصــيــني هــو 10 مــلــيــار دوالر 
وبــفـوائــد مـدعــومــة من احلـكــومـة

الصينية.
7- اذا جنــحت احلــزمـة االولى من
ـشــاريع ورغب الــعــراق بــزيـادة ا
االســـتـــثـــمــــارات يـــتم رفع ســـقف
مـبـيعـات الـنـفط الـعراقي الى 300
الف بـرمـيل يومـيـاً وتقـوم الـص

بزيـادة سـقف االقتـراضات الى 30
مليار دوالر.

ــصــرف (ســتك ــبــلغ  8- يــودع ا
بــنك)  ثم يــقـوم الــبــنك بــتــحـويل
احلـســاب الى الــبـنك االحــتــيـاطي
الــفـدرالي االمــريـكي في نــيـويـورك

1- االتـــفــــــــاقــــيـــة بــــدون شـــروط
جــــزائــــيـــــــــــــة وتــــنــــدرج ضــــمن
اتــفــاقـــيــات الــصــداقــة وفي حــال
حــصــول خالف يــتم الــلــجــوء الى
ـعترف هـيئـات التـحكـيم الدولـية ا

بها.
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أربيل القس دنحا توما يوسف. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(البـارزاني قـال في بـرقيـة الـتعـزية
تـلـقـيــنـا بـبـالغ احلـزن واألسى نـبـأ
وفاة راعي كـنـيسـتي مر الـعذراء
فـي أرمـــــوطــــة ومـــــار يـــــوسف في
كويسنـجق في حادث سير مؤسف

بأربيل). 
واضاف (نـتوجه بـخالص تـعازيـنا
الــقــلـبــيـة لــرئــيس أسـاقــفــة أربـيل
ــطــران بــشــار وردة الــكـــلــدانــيــة ا
سـيحـي وعائـلة الـفقـيد ولـكافـة ا
ـصاب في إقـلـيم كـردسـتـان بـهـذا ا
األلـيم فـإنـنـا نـتـضـرع إلى الـبـاري
تعـالى بأن يـتغـمده بواسـع رحمته
ويدخـله فسـيح جناتـه ويلهم ذويه

ومحبيه الصبر والسلوان).
وبــعث رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم
صالح بـرقية تـهنئـة الى السـلطان
نـاسبة هيثم بن طـارق آل سعـيد 

اختياره سلطاناً لعُمان. 
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان

صالح قال في البرقية:
(أتقــــــدم بـاسم الشـــــعب العراقي
وبـاسـمـي شـخـصـيــاً إلى جاللـتـكم
بـــأحـــــــــر الـــتــهـــاني الخــتـــيــاركم
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اســـتــقــبل رئــيس حـــكــومــة إقــلــيم
كـردسـتــان مـسـرور بـارزاني امس
ـمــثـلـة اخلــاصـة لألمـ االثـنــ ا
ـتــحــدة في الــعـراق الــعــام لأل ا

جين هينيس بالسخارت. 
وجـــرى خالل الـــلــقـــاء بـــحث آخــر
ستجدات على الساحة العراقية ا
ـر مع الــتـأكــيـد عــلى أن الـعــراق 
ـا يـحـتم عـلى بـظـروف عـصــيـبـة 
األطـراف كــافـة مـراعـاة حــسـاسـيـة

الوضع.
 وأشـار اجلـانـبـان في بـيـان تـلقـته
(الــــــزمــــــان) امـس الـى أن (زيـــــادة
تــصــعــيـــد األوضــاع لن يــصب في
ــنـطـقـة مـصــلـحـة الــعـراقـيـ وال ا
بشكل عام كـما شددا على ضرورة
حفظ األمن واالسـتقـرار في العراق
نطقة. وتناول اللقاء كذلك سبل وا
تــعــزيــز الــعالقــات بــ احلــكــومـة
االحتادية وحكومة إقليم كردستان
وتـكثـيف الـتـنسـيق مع بـعـثة األ

ساعدة العراق يونامي). تحدة  ا
ووجه رئــــيس حــــكــــومــــة إقــــلــــيم
كـردستـان مـسرور بـارزاني بـرقـية
تـعـزيـة بـوفـاة الـكاهـن في أبـرشـية

اربيل
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والذي يـشرف عـلى مبـيعـات النفط
الـعـراقي االجـمـالـيـة  ويـوجـد فـيه
ـبــيــعـات حــســـــاب الــعــراق من ا
ـبــلغ الى حـسـاب بـعـدهــا يـحـول ا

جديد يسمى حساب االستثمار:
(investment account) 

9- يـــتـم انـــشــــاء حـــســــاب بـــاسم
حــســــــــــاب خــدمـــات الــديـــــــــون
(repay  account) ويـــــخـــــصص
لـدعم نـســبـة الـفـائــدة وتـسـتـقـطع

مبالغه من حساب االستثمار.
10- يــشــمل الــصــنــدوق تــغــطــيـة

شاريع التالية: ا
طارات { ا

دارس { بناء ا
{ تعبيد الطرق اخلارجية

{ سكك
{ مــعـاجلـة تـلـوث دجـلـة والـفـرات

وشط العرب
{ بناء مجمعات سكنية
{ مشاريع البنى التحتية
{ مشاريع الطاقة والتحلية

{ دمــشــاريع اخـــرى حــسب طــلب
احلكومة العراقية

ــشــاريع فــاذا كــانـت كــلــفــة احــد ا
بلغ يؤخذ اعاله مليار دوالر فأن ا
من الصـنـدوق بواقع (850 ملـيون
دوالر من الـصـ و 150 مـــلـــيــون
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رأى اخلبـير النـفطي بـيوار خنس ,
انه ال فـــائـــدة من ارتـــفـــاع اســـعــار
الـــنـــفط فـي ظل اســـتـــمـــرار تـــوتــر
ـــنــــطــــقــــة الــــنــــاجت من اوضــــاع ا
الـتـصـعيـد بـ واشـنـطن واطـهران
على خـلفـية اغـتيـال اجلنـرال قاسم
سـليـماني في الـعـراق  مشـيرا الى
ان دول حـوض اخللـيج قـد تـتـضرر
من االزمة الراهـنة ويتـأثر انتـاجها

بذلك . 
وقـــال خـــنس لـ (الـــزمـــان) امس ان
(الــتــصــعــيــد الــراهن بــ طــهــران
وواشــنـطن عــلى خــلــفــيـة اغــتــيـال
سليماني والرد بصواريخ بالستية
ـوجـود عـلى الـقــــوات االمـريـكـيـة ا
فـي الـعـراق سـيـؤثـر عــلى عـمـلـيـات
انــــتـــــاج الــــنــــفـط في دول حــــوض
اخللـيج اذا استـمر الـوضع على ما

هو عليه).
 وتــسـاءل (مــا الـفــائـدة مـن ارتـفـاع
االســعـــار اذا نــشـــبت احلـــرب بــ

يـقـدم الــشـريف عـلي بن احلـســ نـفـسه لـيـكـون ضــمن اسـمـاء تـسـعى
ليكون احدها سادس رئيس جمللس وزراء العراق بعد 2003.

الشـريف علي الـذي التـقيـته في الرابع عـشر من تـموز 2003 في دار
الكة بعد كبرى ببغداد الجراء مقابلة صحفية حيث اقام عزاء للعائلة ا
خــمـس و اربــعــ ســنــة من حــركــة كــر قـــاسم قــال لي يــومــهــا: انه
لـكي للـعراق وان كـثيـرا من العـراقيـ يرون سيـسعى العـادة احلكـم ا
لكي استقرارا للنظام وتداوال سلميا لسلطة رئاسة في صيغة احلكم ا

الوزراء بهدوء.
كالمه الغـبـار -عـلـيه وان كـان سـابـقـا لـوقـته يـومـهـا- لكـن االيام ذهـبت
ــشـروعه وبه الـى االنـســحـاب و الــدخـول ضــمن قــوائم رشـحــته مـرة
لعضوية مـجلس النواب دون ان يحقق الـعتبة االنتـخابية ومرة ترددت

انباء عن نية تكليفه بوزارة اخلارجية و ايضا ذهبت لغيره.
رة يـعـيد قـريب فـيـصل الثـاني اخـر مـلوك الـعـراق تقـد نـفسه هـذه ا
ضمن اسماء عله يـشغل منصب رئـيس مجلس الوزراء لفـترة يفترض
تـظـاهرون فـيـها رئـيس وزراء غـير انـها انـتـقالـيـة الغيـر وايـضا يـريـد ا

مزدوج اجلنسية.
الـشــريف لم يـشـغل مـنــصـبـا تـشـريـعــيـا و ال تـنـفـيــذيـا في سـلـطـات مـا
لـكة عالية والدة بعد 2003 وقربه من البيت الهـاشمي يتمثل بـخالته ا
فــيــصل الـثــاني وهي اخـت االمـيــرة بــديـعــة والــدة الـشــريف الــسـاعي
لرئاسة الوزراء والتي ان فاز بها فستكون امه شاهدة على زوال حكم
نصب في جمهوري ذلك ان االميرة لم تزل على اهلها وتكليف ابنهـا 

قيد احلياة" مدها الله اكثر.
ـواقف الـشـخـصـيـة في الــسـيـاسـة والـتي تـفـرضـهـا هـذه هي تـبــدالت ا
واقف العامـة فقبل ست عشـرة سنة كان الـشريف- والذي يجب ان ا
مـلـكة يـتنـازل عن لـقبه االمـيـري يـرتدي مالبس داكـنـة و يـضع اعالم ا
على  كرسيه وهو يحدثـني عن طموحاته العادة العراق الى العرش
الـذي سـيـعـتلـيه ان اراد الـشـعب واذا به الـيـوم يـريـد ان يـكـون رئـيـسا
لوزراء الدولة التي تـتصارع لتفـادي ضربات اخر حيـراتها اسم النظام
ـناصب و البروتوكول الذي تضعه لنـفسها فهي جـمهورية باالسم و ا
لـكنـهـا ليـست مـلـكيـة كـما يـحب هـو بل هي خـلـيط ب فـصـائل و قوى
وحتــتـاج القــويـاء وحــكــمـاء لــيـعــيـدوهــا الى الــطـريق
السليم لتـجاوز عثرات بدأت من عام 1958 وكان
عـمـره يـومـهـا عــامـان ولم تـنـتـهي وقـد جتـاوز هـو
الــســتـ ولم يــزل مــلــكي الــطـمــوح لــكــنه حتـول

للجمهورية مؤخرا!.

سلطاناً لسلـطنة عمـــــان الشقيقة.
ـنــاسـبـة أعـرب جلاللـتـكم وبـهـذه ا
عن حـــرصــنــا في الــعــراق شــعــبــاً
ضي ورئـيسـاً وحـكـومةً مـن أجل ا
قــدمـاً بــالـعـالقـات األخــويـة مــابـ
العراق وسـلطنـة عُمان وعن أمـلنا
ا يخدم بالعمل معاً من أجل ذلك 
مصلحة البلـدين الشقيق ويرسخ
قيم الـتـعاون واحملـبـة والسالم في

نطقة. ا
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وفور تمنـياتي احلارة جلاللـتكم 
ــزيــد مـن الــنــجــاح الـــصــحــة وبـــا

والتقدم لسلطنة عُمان بقيادتكم.
مع أسمى اعتباري).

عـلى صـعـيـد آخـر اعـلـنت الـسـفارة
الــعـراقــيـة في رومــا ان الـســفـيـرة
صفية طالب السـهيل قدمت نسخة
مـن أوراق اعــتـــمــادهـــا كــســـفــيــرة
مـــقــيـــمــة ومـــفــوض فـــوق الــعــادة
لـــلــــــــعـــراق لــــدى اجلـــمــــهـــوريـــة

االيطالية.
وقـالت الـسـفـارة في بـيـان امس ان
(الـسـهـيل قـدمت نـسـخـة من أوراق
اعـتــمـادهـا سـفـيــر مـقـيم ومـفـوض
فوق العادة جلمهورية العراق لدى
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نــشـرت (الــزمـان) في عــددهـا امس
عــلى الـصــفــحـاالولـى  آراء خـبــيـر
حتدث عن اهـمية اتـفاقيـة التعاون
مع الـصـ بــعـد دخـول االتــفـاقـيـة
حيز التنفيذ وهنا ابرز مجاالتها:

عامل  هدي  خالل زيارته الى الص وجولته في احد ا “U¹—…∫  رئيس الوزراء عادل عبد ا

ــــتــــصــــارعـــة واعــــاقت االطــــراف ا
عمليات االنتاج والتصدير?). 

ؤشـرات احلالـيـة تفـيد وتـابع ان (ا
بــأرتــفـاع اســعــار الــنــفط كــون ذلك
مـرتــبط بــاالحـداث الــتي تــشـهــدهـا
نطـقة وبالـتالي على جـميع الدول ا
نتـجة للنـفط ومنها الـعراق النأي ا
يـنــفـسـهـا عن اي صـراعـات حـفـاظـا
عــــلـى اقــــتــــصــــادهــــا من اي ازمــــة

متوقعة). 
WODH½  UI²A

وأكــدتْ وزارة الــنــفط وجــود خـزين
ـشــتـقــات الـنـفــطـيـة في كـبــيـر من ا

احملافظات كافة. 
واكــــــد مـــــــصــــــدر فـي الــــــوزارة ان
ـاضية دة ا (الوزارة عمـدت خالل ا
شتقات الى ايجاد خزين كبير من ا
الــنـــفـــطـــيــة فـي مــنـــافـــذ الــتـــوزيع
سـتودعات اخلـزنية من مـختلف وا
واد كالبنزين والكاز اويل والنفط ا
االبيض الذي يـكثر عـليه الطلب في

موسم الشتاء).
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الـتكـتك هـو عجـلـة نقل صـغـيرة وخـفـيفـة ذات ثالث إطـارات  تسـتـخدم
بــكــثــرة في دول آســيــا كــمــا في الــصــ والــهــنـد  وكــذلـك في مــصـر
والـسـودان وبالد أخــرى مـثل وبـتـغالديش وأنـدونـيــسـيـا والـبـاكـسـتـان
والفـلـب وتـايوان وفـيـتنـام والصـ إضـافة إلى دول أمـريـكا اجلـنوبـية
مثل كوبا والسلفادور والبيرو وأفريـقيا مثل مصر والسودان واثيوبيا.
وقـد انـتـشــر في الـعـراق بـعـد عـام 2003 حـيث  اسـتــيـراد عـشـرات
ـنــاورة في ازدحـام اآلالف مــنه لـرخـص ثـمــنه وقـدرتـه عـلى احلــركــة وا

الشوارع أو داخل األزقة الضيقة واألسواق.  
ويــصـنع الــتـكــتك في الـهــنـد (شــركـة بــاجـاج Baja) وتـايــلـنــد  وكـان
مـنتـشـراً في الهـنـد مـنذ الـسـتيـنـيات خـاصـة في مـدن بومـبـاي ودلهي .
ـحـرك صـغـيـر ذو سـلـنـدر واحـد ذو سـعة يـعـمل الـتـكـتك بـالـبنـزين  و

(400) سي سي. 
فـهو أقـرب لـلـدراجة الـنـارية لـكن بـاسـتطـاعـته الـرجوع لـلـخـلف. وتأتي
تسـميـته من الصـوت الـصادر من احملـرك عن تسـارعه أي تك تك. طول
الـتـكـتك يـبـلغ (2,62 مـتـر) وعـرضه (1,3) متـر  ووزنه (325 كغم)
ويـسع ثـالثـة أشـخــاص من بـيـنــهم الـسـائق في األمــام. والـتـكــتك قـلـيل
دينة ب 25 إلى  28كيلومتر االستهالك للوقود حيث يستهلك داخل ا

للتر الواحد. فهو يعد وسيلة نقل اقتصادية  لكنها تلوث اجلو .  
كثيـر من الدول تـعتبـر التكـتك وسيلـة نقل غيـر آمنة لـلركاب بـسبب عدم
مطابـقته للمـواصفات األمـنية وعدم صالبـة هيكـله  وعدم وجود أبواب
أو أحـزمـة أمـان. األمــر الـذي يـعـرض الـركـاب لـلــخـطـر في حـالـة وقـوع

احلوادث. 
ولذلك ترفض كثـير من الدول منح لـوحات مرورية للـتكتك ولكن ذلك لم
ــنع أصـحــابه من قــيـادتـه وسط الـشــوارع. كن بــعض الـدول رأت أن
الـتـكـتك أصـبح واقـعــاً والبـد من مـنـحه لـوحـات تـسـجـيل لـلـتـعـرف عـلى

أصحابه  ودفع ضرائب وروسم الترخيص. 
بـعض الـدول تـمنـع التـكـتك من الـسـيـر في الـطـرق السـريـعـة أو اجـتـياز

اجلسور.  
اضـية  من في العـراق  استـيـراد التـكتك خالل الـسـنوات اخلـمس ا
قـبل جتـار السـيـارات وبـيـعه لـلشـرائح الـفـقـيرة أو الـعـاطـلـ عن الـعمل

كوسيلة لنقل الركاب أو السلع. 
وهـنـاك سـجل غـيـر جـيـد عن مـخـالـفـة سـائـقي الـتـكـتـك لـقـوانـ الـسـير
رور وجتاوزهم على الطريق والشوارع واألرصفة. كما أن وتعليمات ا
ـشاة واالصـطـدام بـهم.  بعـد بـدء انـتفـاضـة تـشرين سـرعته قـد تـهـدد ا
ا يـقدمه من خدمات وحضور الشعبية حتـول التكتك إلى إيقـونة وطنية 
في ساحـة الـتظـاهـرات. وحتول الـتذمـر إلى اعـجاب بـالتـكـتك  والتـقاط

الصور به أو معه .
تـحدة في بـغداد ركـبت التـكتك أثـناء جتـوالها في ـثلـة األ ا  وحتى 
سـاحة الـتحـريـر. وقيل أن الـتـكتك الـذي اسـتخـدمـته أصبح ثـمـنه عالـياً
ومطلوب في اخلارج. وقد  تـأليف عدة أغاني تمدح بـالتكتك وصاحبه
 تقول إحداها أن (أبو التكتك أسرع من االسعاف ... سبع ويفوت من
عدهم وال خـاف) و (يروح بسـاع تلـكاه وين ما جـان ... الغـيرة نار وين

يخوفه دخان).  
مع استمرار التـظاهرات بشكل مـستمر منذ 25 تشرين الثاني 2019
ئات ومع توافد أعـداد غفـيرة يومـياً على سـاحة الـتحريـر  واعتصـام ا
نصوبـة حول الساحة طـعم التركي أو في عشرات اخلـيم ا منهم في ا
ــيــاه واألدويـة صــار الــتــكــتك يــلـعـب دوراً حـيــويــاً في نــقل األغــذيــة وا

ستلزمات األخرى للمتظاهرين.   وا
ــثـابــة سـيــارة اسـعـاف تــنـقل كــمـا أصــبح الـتــكـتك 
سـيل للدموع بسبب اجلرحى أو اخملتنقـ بالغاز ا
واجـهـات مع الـقوات األمـنـيـة. إذ يقـوم أصـحاب ا
ــسـتــشـفــيـات الــقـريــبـة أو الــتـكــتك بـنــقـلــهم إلى ا

يدانية. العيادات ا

مبينـا ان (الوزارة مستمـرة بتوفير
ـشـتـقـات وبـانـسـيـابـيـة عـاليـة في ا
بــغــداد واحملــافـــظــات اضــافــة الى
ـؤســسـات والــدوائـر احلــكـومــيـة ا
والســيــمــا وزارة الـــكــهــربــاء الــتي
نحرص على تلبـية احتياجاتها من
مــخــتــلف انــواع الــوقــود لــضــمـان
اســـتــــمـــرار تــــشـــغــــيل احملــــطـــات
الــكــهـــربــائــيـــة وتــوفــيـــر الــطــاقــة

 .( للمواطن
وسحبت مؤسسة البترول الوطنية
الصـيـنيـة سي.ان.بي.سي نـحو 20
موظفا من حقل غرب القرنة /واحد
الـنـفـطي مع تـصـاعـد الـتـوترات في
نطـقة حسبـما أفاد مـصدر مطلع ا
من الشركة في بك امس األربعاء.
ـؤسسـة سحبت ـصدر ان (ا وقال ا
موظفـيها من غـرب القرنـة بعد قرار
ـشــغل وذلك مـن إكـســون بــعــدهــا ا
ــــتــــحـــدة عـــقـب قـــتـل الــــواليـــات ا

سليماني مباشرة). 
فـيــمــا قـال أمــ عـام أوبـك مـحــمـد
بــاركـــيــنـــدو في تــصـــريح امس إن
ـنـشـآت الـنفـطـيـة الـعراقـيـة آمـنة (ا
ـنتـج في وإن إنـتاج ثـاني أكبـر ا

أوبك مستمر).
واســـتــطــرد بـــالــقــول ان (الـــطــاقــة
اإلنتـاجيـة الفـائضـة للـنفط تـبلغ ما
يــتـــراوح بـــ ثالثـــة ماليــ و3.5
مليون بـرميل يوميـا تقريبـا أغلبها
ـنـتـج في لـدى الـسعـوديـة أكـبر ا
صـدرة للبترول) , منظمـة البلدان ا
مـؤكــدا انه (عــلى ثــقـة بــأن زعــمـاء
الـــشـــرق األوسط يـــبـــذلـــون كـل مــا
يـســتـطـيـعـون إلعـادة األوضـاع إلى

طبيعتها).

ووصف تــوقــعـــات الــطــلب بــأنــهــا
(لـيست قـوية لـكنـها ال تـمثل مـبعث
قلق) ,ولفت الى أنه (قال في رسالة
إلى الـــرئـــيـس االمـــريـــكي دونـــالـــد
ترامب إن أوبك وحـدها ال تسـتطيع
حتمل مـسؤوليـة اإلبقـاء على سوق

النفط متوازنة). 
WCzU  W UÞ

وأعـــرب وزيــر الـــطـــاقــة اإلمـــاراتي
ـــزروعي عن أمـــله في أن ســـهـــيل ا
ــتــحـدة تــؤدي حــكــمــة الــواليــات ا
وإيـران إلى تـهدئـة الـتـوتـرات.وقال

ـــزروعي إنه (يـــأمل في أال يـــكــون ا
ـنـطـقة هـنـاك أي تصـعـيـد آخر في ا
وأنـه ال يـتــوقع أن تــكــون الــواليـات
ـــتــــحــــدة راغــــبـــة فـي مـــزيــــد من ا
واجـهـة بالـشرق األوسط) ,مبـيـنا ا
ان (الــوضع احلــالـي لـيـس حــربـا),
وتابع ان (أوبك سـتتـدخل إذا حدث
ـعـروض وال خـطـر عـلى نـقص في ا

هرمز أو تدفق النفط). 
بــدوره  قــال وزيــر الــنـفـط اإليـراني
بـيــجن زنــغــنه عــقب هــجــوم إيـران
الـصـاروخـي عـلى أهـداف أمـريـكـيـة

في العراق إن (طهران تـستفيد من
ارتفاع أسعار اخلام).

وأضــاف أن (أسـعــار الــنـفط تــتـجه
ـــتــنع لـــلـــصـــعــود ويـــنـــبـــغي أن 
ــنـطــقـة األمـريــكــيـون عـن زعـزعــة ا
ـنـطقـة لتـعيش). ويـدعون شـعوب ا
وقــفــزت أســعــار الـــنــفط إلى أعــلى
مــســـتـــويــاتـــهــا  بـــعـــد الــضـــربــة
الـعـسـكــريـة اإليـرانـيــة عـلى قـاعـدة
(عــــ األســـــد) األمـــــريـــــكــــيـــــة في
ما يـثير اخملاوف من صراع العراق

يعطل إمدادات النفط. محمد باركيندوبيوار خنس
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دوالر من مبيعات النفط العراقية)
11- يـــخــــتــــار مــــجـــلـس الـــوزراء
شـاريع اعاله ويوقع على الـعقد ا
ـرة واحـدة  مـثـال : يـتم الـتـوقـيع
لـبـناء الـفـ مـدرسة بـعـقد مـفـتوح

(pen contract) يسمى
12-  البـدء بإيـداع اموال الـنفط
الـــعــــراقي بــــتـــاريخ 2019/10/1
وتـراكم مــبــلغ قـدره نــصف مـلــيـار
دوالر لـــغـــايـــة االن مـع جـــاهـــزيــة
الـصــ اليـداع 10 مــلــيــار دوالر 
ــؤمل ان يــتم اخــتــيـار وكــان من ا
ـــشـــاريع هـــذه االيــام  لـــكن اول ا
حتـــول احلــكـــومـــة الـى حـــكـــومــة
تــــصــــريـف اعــــمــــال جــــردهــــا من

صالحية التوقيع. 
13- يحق لـلعراق اخـتيـار شركات
ـيـة اوربـيــة وامـريـكـيـة لـتـكـون عـا
شــريـكـة مع الــصـ وحـسب نـوع

شروع. ا
وكــان سـيــاسـيــون مـســتـقــلـون قـد
عـــــدوا االتــفــاقــيــة تــلــحق غــبــنــاً
دة خمس بالعراق وترهن نـفطه 

عاماً.
ستـقل ليث شبر وقال السـياسي ا
ان (تـــوقـــيع االتـــفـــاقـــيـــة من قـــبل
ـسـتـقـيـلــة وتـنـفـيـذهـا احلـكـومــة ا

يعكس وجود شبهات فساد).

اجلـــمــهــوريــة االيـــطــالــيــة لــوزارة
اخلارجيـة االيطالـية). واضافت ان
(نــســـخــة أوراق اإلعــتــمــاد تــســلم
حـــسـب الـــبــروتـــوكـــول الـــرســـمي

اعـتـمادهـا الى رئـيس اجلـمـهـورية
ــراسـم رســمــيــة في االيـــطــالــيــة 
الـقــصـر الـرئـاسـي خالل االسـابـيع

القادمة).

لوزارة اخلـارجية االيـطالـية رئيس
ـراسم في الـوزارة سـعـادة دائـرة ا

انيغو المبرتيني). 
وتابعت ان (السهيل ستقدم أوراق


