
  –يوم لن ينساه العراقيون٢٠١١ تموز ١٢التاريخ 

  اليوم راح نطرح فضيحة  وموضوع جديدمو تنسوها !!!  والحريه،بعد تمنياتنا لكم بالصحه والعافيه

 صارلنا اشهر بصراحة دايخي بيها. طبعااً تأخرت الكثير من اللفات اللي نريد نطرحها على الشعب الي

هواي بيهم نايمي أو تعبتهم الكوارث وحقهم ، وحتى تفكرون ويانا بمخرج من هاي الورطة الكشرة !!! 

 ونريدكم ان تصبرون معنا ومو تشوفونجداً القضية التي ستعرض على الشعب العراقي هذه الرة معقدة 

   وكل نقطة مرتبطة بالثانية، وحاولنا التقصير وعدم ترى اكثرها صور !!! صفحة وتتعاجزون؟٢٧التقرير 

الطالة ولكن هناك ملحضات مهمة لزم تجتمع حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع.

الصور لواقع وأخبار قد تزال في اي لحضة لقدمها او لسباب اخرى، لكننا نحتفض بها للتاريخ !

  ملفات، ال وكيلكم بعدنا ما فتحناها لكن قبل ما نبدي بالوضوع ألي راح ياخذ وكت شوي، انريد٨عدنا 

 من العراقيي ان يقرأون بعض التحقيقات الصحافيه على الواضيع التاليه حتي يصير الشرح والربط

اسهل، ترى لخخخخخخخة ما صايرة ول دايرة.  وهالرة مو مال شبس وعلج بزون......

 ونريد من الخبراء النفطيي الحلوين ان ما يزعلون من عدنا لتدخلنا بعملهم هالرة لنهم اصحاب تخصص

 ويبقون الرجع الرئيسي لنا في المور النفطية والهندسية، بس اعتبرونا مخابيل، والهجر مأثر علينا،

 واحيانااً الخبل هم يذب فكرة بيها عمق، اكثر من عمق البار التي تحفرها الكويت وتسرق بها نفط العراق

بسمار !!!الى يومنا هذا !!!!! 

الواضيع

 الكويتي الكبير-موضوع ميناء مبارك 

 وعقد حقول السيبة Kuwait Energy-موضوع شركه اسمها 

-شركه شيل وعقودها التعلقه باستخراج الغاز في العراق وعقود الثانوية المنوحة

-شركة شيل وعقودها في الكويت

 احنا نريد الكل يقرأ ويبحث على النترنت حتى يتأكد بنفسه وقد يعثر على شيء ما لكيناه ويغير الصورة،

ولو صعبة شوي !!!!

القدمة

 قبل اربع اشهر التقيت مع احد العراقيي من شمالنا الحبيب، عن طريق الصدفه وانا ذاهب لزور صديق

 لي، كان هذا الشخص جالس معه. وعند التعريف سلمت عليه وتعارفنا شلونك شخبارك شكو ماكو وبعدها

 الخ الي منريد نكول اسمه خاف ينقطع رزقه، فتح موضوع في مجال عمله اعتقاداً منه انه هذا ضمن

 حديث شلونك شخبارك، واثناء الكلم فهمت انه يعمل موظف بشركه نفط وحصلت شركته على اتفاق ما أو

 “ليف لينعقد من شركه شيل ضمن برنامج إعاده تأهيل منشأت النفط العراقيه واسم البرنامج 

   وعندما سألته ما طبيعة العقد الي حصلته الشركه التي يشتغل بها قال أنهم يعيدون تاهيلسابورت”



  اكد لي نعم، التصديرانابيب نفطية وبناء انابيب اخرى جنوب العراق للتصدير وعندما كررت عليه فقرة

 للتصدير، هذا طبعا اثار سؤال في بالي ليش يحتاج العراق الى أنابيب تصدير واصل هوه عنده نقاط

تصدير بالجنوب بالبحر على بساطتها امشيه المور. 

 تابعنا الواضيع العامة بس في بالي هواي أسئلة، زادت ما نقصت، ثم سألته أسئلة اخرى بس اثناء

 الحديث بدأ يتهرب ويتضايق من أسألتي  بعدها قال انه مشغول ويريد يروح بشكل غريب، حتى صاحبي

 استغرب من تصرفه لنه كانوا متفقي قبل ما اجي راح يبقون سويااً الى الليل. فما الذي طرأ بشكل

 مفاجيء؟؟؟  لكن باعتقادي انه بدأ الكلم بشكل عادي، لكن مع الشخص الخطأ، حيث انه شعر بأنه ما

 كان يجب التحدث كثيرا عن عمله وعلى عقد لم يتم الباشرة به وعليه فضل الذهاب. بعدها ذهبت مع

صديقي الى مطعم وبعدها كل واحد راح بطريقه لكن ظل هذا الوضوع في بالي، ليلً ونهاراً دون أن 

 أجد ما يفسر لا قاله واتصلت بعدة اصدقاء ممن لهم آباء او اقارب في قطاع النفط لنكتشف ان هناك

مشاكل كبيره مع بعض العقود النفطيه الي سمعتوا بيها في هذه الفترة !!!! 

 وبقيت ابحث على النترنت منذ ذلك الوقت واجمع العلومات التاحه على الشبكه مع اخواني في موقع

 الحصاء وبعد فتره بدأت تتكون لنا صوره مريبه بخصوص بعض العقود واللتزامات التي تفرض على

العراق في هذه الفتره واليكم التحقيق الجديد. 

التحقيق

 نبدأ التحقيق بأسئلة مهمة ونريد أجوبة واضحة دون لف أو دوران، مو أجوبه مايعه من الجماعه الكاعدين بالنطقه

الخضراء. السالفه جبيره ومتتحمل !!

- ما الذي يدعو الكويت الى انشاء ميناء شمال جزيره بوبيان واللحاح على الوضوع؟١

- ما هي النتائج التي توصلت إليها اللجنه التي شكلها العراق لزيارة الكويت بخصوص ميناء ٢

 سبتمبر على ان السأله حلت8   مبارك والي أكد وزير خارجيه العراق هوشيار زيباري بتاريخ 

، يقدم غيييييير الفريق الي راح زار الكويت   والكويت خففت من كل الخاوف التي يطرحها العراق، 

   تقريره للحكومه والشعب، حتى الناس تعرف شنو  صار؟ وشلون اتبددت الخاوف ؟

- هل استلمت الحكومة العراقية  نسخه من خطة إعادة تأهيل القطاع النفطي الي قامت بيه ٣

 Master Plan وهنا نقول القصود دراسة الاستر بلن الكاملة ! ٢٠٠٣    شركة شيل منذ عام 

   عوفونا من الدورات التدريبيه، والصلحات، وتبرعات الجهزه، واللبتوبات كهدايا، واصلح 

 مليون جنيه استرليني لحد الن. وفق التقرير الي 100   بعض النشأت الجاني الي تكول شيل انه كلفها 

 مليون جنيه اذا مو 100 سبتمبر. اكو واحد اليوم يصرف 23   طلع من موقع تقرير نفط العراق بتاريخ 

   اكو شي اكبر منه؟؟

الرابط: 

http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/the-secret-history-of-the-shell-gas-deal-6221/?
utm_source=Master+Subscribers%3A+Active&utm_campaign=8c62b97c0b-

Beyond_the_Headlines_RSS&utm_medium=email

http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/the-secret-history-of-the-shell-gas-deal-6221/?utm_source=Master+Subscribers%3A+Active&utm_campaign=8c62b97c0b-Beyond_the_Headlines_RSS&utm_medium=email
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/the-secret-history-of-the-shell-gas-deal-6221/?utm_source=Master+Subscribers%3A+Active&utm_campaign=8c62b97c0b-Beyond_the_Headlines_RSS&utm_medium=email
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/the-secret-history-of-the-shell-gas-deal-6221/?utm_source=Master+Subscribers%3A+Active&utm_campaign=8c62b97c0b-Beyond_the_Headlines_RSS&utm_medium=email


 نعرف شركة شيل من اوائل الشركات الي دخلت مع الحتلل وتقوم بتنسيق كل جهودها مع دبلوماسيي

 امريكان ( والي اصبح مريب اكثر ) انه شركة نفطية وشنو علقتها بالدبولاسيي المريكان. وهم اخذو

 . بس هذا١عقدين . حقل تطوير بئر مجنون وحقل مشترك مع شركة اكسون موبيل في حقل غرب الكرنه 

  مليون جنيه استرليني ويدرب كفاءات من جديد لن الجماعة ما يريدون١٠٠مو مبرر ان واحد يصرف 

الكفاءات القديمة، ويربيهم على ايده احسن له حتى من يكبرون يديرون بالهم عليه !! 

 هاي جبيره بحقه !! والي ما يدير باله على ابوه بالكبر،

  ويجوز حتى قبل، أيام العارضة اللندنية والي اليوم معضمها٢٠٠٣وميفسر الفاوضات الي صارلها من 

ديصير في بيروت وخارج العراق والقصص والتفاصيل تطلع بالقطاره ومن يتزاعلون الربع 

 (مثل ناكوط الحب) وبدأ التفاوض بس لستخراج الغاز حتى تتغدى محطات الكهرباء بس الغريب شيل

ظلوا يلحون على شغله التصدير مع التأهيل ليش وتوفير الغاز للمحطات ؟؟؟.

 ميكا واط زايده٤٠٠٠ ٪ من حاجه العراق يعني ٥٣ ميكا واط والي يمثل ٤٢٠٠- إذا العراق ينتج ١

 ٪ مو؟  وهي الرقام مو من عدنا من تقرير الداره المريكيه ١٠٠   الفروض تغطي وتصير 

 وشيل تقول أن الغاز الي العراق ديحرقه بالهواء الن٢٠٠٨ سبتمبر سنه ٢٤   السبوعي الؤرخ 

عليش شيل دتلح بموضوع التصدير؟ ميكا واط. ٣٥٠٠   يمكن ان ينتج 

  ميكاواط ونخلي٥٠٠٠ خلي ننتج ٣٥٠٠ وخلي بدل ما ننتج أو غيرهم   نكبر الحطات وياهم 

الباقي احتياط خاف العراق باجر يحتاج محطات اضافيه يصير عنده صناعة شوي، خو ما رح نظل 

   بس على الهفات الى البد؟؟؟ مسألة ربط تصدير الغاز العراقي  بإعادة التأهيل للمنشأت ل يوجد 

   تفسير منطقي له، ممكن تجاوبون على هذا السؤال ؟؟ 

 في أن  تنفذ عقدKuwait Energy  سنوات إسمها شركة٦ أو ٥- ما هي مؤهلت شركة عمرها ٢

   استخراج غاز من حقل السيبة ؟؟ وهل هي صدفه ان يكون رئيس مجلس الداره منصور ابو خمسي 

   واسم عائله ابو خمسي واسم الشركة الخرى التي يتعامل بإسمها في العراق زهراء كروب؟ من الذي 

 اشهر تقريبااً وقال لي ان هناك عائله اسمها أبو 8   يحرك منصور؟؟ أنا أذكر صديق لي اتصل قبل 

   خمسي تحصل على عقود كثيرة في البصره ويروجون على أنهم عراقيي، فهل تعرف احد يعرفهم ؟؟ 

   سألت أحد اخواننا من قدامى البصراويي وثلث آخرين وقالوا لم نسمع بهم  والبصره صغيرة ويعرف 

   أهلها بعضهم بعض، ويمكن لن يقرأ منهم ان يؤكد أو ينفي هذا المر !! 

الرابط: 

http://www.kuwaitenergy.com.kw/Default.aspx?pageId=222#1

http://www.kuwaitenergy.com.kw/Default.aspx?pageId=222#1


 - ما الفرق بي ان تستخرج شركة كويت انرجي/الكويت للطاقة، الغاز من السيبة وتعطيه للعراق، والعراق٣

 ولذا اصلً تعطى شركة كويتية أيل يستطيع تسويقه للخارج لنه مرتبط بعقد مع شيل بهذا الخصوص؟ 

عقد من الساس إذا الجماعة ناوين يسدون مجرى مواني العراق؟ 

روابط من الشركة:

http://www.kec.com.kw/default.aspx?pageId=235#2

http://www.kec.com.kw/Default.aspx?pageId=222#1

 والكويت تسد الوانئ؟؟؟؟؟؟؟ من طيح ال حضنا!،ل قبضنا ٪ ٤٥٪ الى ٢٢.٥ سنة والنسب بي ٢٠عقد 

http://www.kec.com.kw/Default.aspx?pageId=130&mid=1334

  وأنطيها حقلي بالوجه؟ هاي إذا أصلً أريد انطي للكويت عقد وهذا بحد ذاته٢٠٠٥الشركة أسست في 

،  غير اجربها بالحديقة اول؟؟؟ أيييييييي!!!!١٩٩٠كفر بالعراق وبكل دم عراقي سال منذ 

زين افواض على البند السابع أول ؟

أم حقل النصورية، به شركة تركية وكورية !!! والكويتيي ينفذون السيبة لنها اقرب لهم وتدخل ضمن اللعبة.

  (لو مستلم فلوس حتى يكول هذا الكلم لو اكوولحد يكول ما راح تنسد الوانىء، ل هوشيار ول الكبر منه

  خبراء اقتصاديي وملحيي انكليز وألان وفرنسيي وتاج راسهم كابت كاضم فنجان الشهم كلهمفلم لخ؟)

٪ من للحة التجهة له !!!! ٦٠يكولون اليناء مكانه راح يضيق على العراق بمقدار 

ليش تسكت الحكومة لعد ؟؟؟؟؟ ورونة اللجنة شكتبت بالتقرير؟؟؟

 الرابط:
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20110830053720/Port_disp

ute_rocks_commercial_exchange_with_Kuwait

http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20110830053720/Port_dispute_rocks_commercial_exchange_with_Kuwait
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20110830053720/Port_dispute_rocks_commercial_exchange_with_Kuwait
http://www.kec.com.kw/Default.aspx?pageId=130&mid=1334
http://www.kec.com.kw/Default.aspx?pageId=222#1
http://www.kec.com.kw/default.aspx?pageId=235#2


 شركة كويت انرجي/كويت للطاقة مو بس عينها على عقد استخراج كما يروج، وان هي راح تستخرج

 الغاز للحكومة، الي تحتاج الغاز لتوليد الكهرباء حتى الشعب يبطل من الهفة ويشغل التبريد الي صار

عبارة عن صورة على الحايط بسبب قلة خبرة الحكومة وقلة ادب بعض من الذين يدافعون عن عقودها.

 بس قليل أكو من يربط !!!الجماعة عينهم على التصدير  بهاي الشغلة

الرابط:

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/16098
6/reftab/96/t/Kuwait-Energy-bags-contracts-for-Siba-Mansuriya-gas-fields-in-

Iraq/Default.aspx

 آخر الخبر ثامر الغضبان عندما يسأل هل التصدير ممكن في                                                   

بنعم !!!                                                           هذا العقد ؟ الجابة كانت 

                                                            أكو ناس راح اتكول أيييي بس مو هسا، من العراق يكمل حاجته

                                                            من الغاز عود يصدر مو؟ وانو هو يقصد شيل مو عقد السيبة !

                                                            ونحن نجيب لاااااااا انتوا باوعوا على الصورة الكبر الغار

                                                            من يدخل بالنابيب ومنها ما سيذهب للتصدير سيختلط فقسم

                                                            يروح للكهرباء والباقي للتصدير ومن كل الحقول والنابيب وثامر

                                                            عندما يقول نعم هذا ما يقصده بالتأكيد !!!

بس الكل حقيقة عينه على التصدير !!!!                                                             

                                                            مو مهم العراقي اذا بقي على حاله البائس !!!  

                                                            

- زين، إذا وقعت مع شركة كويتية وهي إمارة مجاورة للعراق، ما عندي وحدة علومات تعمل ليل نهار وتجمع لي السباب ٤

التي تقود العراق للدخول في عقود غاز مع اي شركة أو مصرف أو دكان مال نستلة في الكويت؟؟

وحتى غير الغاز، وغير الكويت، العراق ما بيه مكتب أو منظومة تصنف الشركات والدول حسب مصلحة الخايبي بالشارع 

والساكي؟ 

 الكويت تستورد غاز من بلجيكا!!!!!!!!! من قطر!!!! وحتى من ايران أذا تطلب المر !!!! معلينا من هل كم واحد مسوي نفسه ضد

 ايران بمجلس المة الكويتي حالهم حال اليهود بالفلوس ما يشوفون غير شي!!!  وإذا وصلت الرحلة ان الجماعة ما عدهم

كهرباء راح يتعاونون مع أي واحد.  زين هل يعرف الجماعة الي وقعوا العقود بهاي السالفة؟؟؟ 

 وهل اعطاء الكويتيي الغاز العراقي، طبعااً غير الي يستخرج من الحقول العراقية الحتلة جنوب العراق، جزأ من تسويه غير

 معلنة كي تغلق ملفات البند السابع ؟؟؟  وما هي الشروط والبالغ ؟؟؟؟ هل عدم بناء ميناء مبارك سيعرقل عقد شيل الحصري

في العراق؟ نحن ل نتكلم على عقد شركة كويت انرجي بالتحديد، نحن نتحدث على صورة الشهد بشكل مجمل ؟!

 الكويت تعاني من عدم توفر الغاز بالكميات الطلوبة لتوليد الطاقة وهي تستورد من كافة الدول لتلبية حاجتها وكان العراق يزود

الكويت بالغاز حتى حرب التسعي مع الوليات التحدة وزبانيتها، وحماقة الحكومة العراقية في البقاء في الكويت. 

وتوقف التصدير والنبوبي مازال موجودين من الرميلة حتى الحدود ول ندري إذا ما تم إعادة تأهيله أم ل، وحتى إذا ما تم

تركه سيقومون ببناء انبوب جديد، لنه اكثر ربحااً للشركات الجنبية بالتأكيد. والشركة التي ستمد النبوب اسمها 

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/160986/reftab/96/t/Kuwait-Energy-bags-contracts-for-Siba-Mansuriya-gas-fields-in-Iraq/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/160986/reftab/96/t/Kuwait-Energy-bags-contracts-for-Siba-Mansuriya-gas-fields-in-Iraq/Default.aspx
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/160986/reftab/96/t/Kuwait-Energy-bags-contracts-for-Siba-Mansuriya-gas-fields-in-Iraq/Default.aspx


 ) على الرجح، والشكلة أنه لم يريد ان يبوح بأسم الشركة التي يعمل بها الخ الذي التقيناه بالصدفةDodsalشركة دودسال (

 وهي متعاقد ثانوي لشركة شيل في العراق، وتمد حاليااً انبوب نفط خام من حقل مجنون الى الخزانات في الزبير ولها خبرة

 أنبوب الغاز ل أحد يحب ان يتناوله في العلم !!!!!ممتازة في مد انايب الغاز في النطقة وحتى الى الكويت،

موقع الشركة

http://www.dodsal.com/enc

خبر انبوب النفط الخام:

http://en.news.maktoob.com/20090000804572/Dodsal_to_build_pipeline_at_Iraq
i_oilfield_-source/Article.htm

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/WatanDaily/2011-06-16/12.pdf

                          

نرجع للكويت، وما ادراكم ما الكويت!

معظم الغاز الوجود في الحقول الكويتية يختلط مع النفط عند الستخراج ول يسهل فصله، ويسمى 

  ، لذا الكويت تحتاج الغاز كي توفر الكهرباء وقد تبيعه لنا يومااً ما إذا ماassosicated gasعند العرب 

 استمرت الحكومة العراقية بعدم كفائتها وعدم قدرتها استيعاب انهم ليسوا اصحاب اختصاص أو أي

 كفاءة من أي نوع إل تسليم العراق وشعبه الى أعدائه، ول يريدون اصحاب الختصاص ان يعملوا معهم،

بسبب رائحة الفساد وغيرها من عوامل عدم الثقة.

  

 الكويت اليوم تستخرج النفط والغاز من حقول عراقية تدعي الكويت كعادتها أنها تملكها متجاوزة حدودها

 القبولة عند البعض وهي نقطة الطلع أو تسرق بالحفر الائل دون من يعاقبها ويوقفها عن بغيها أحد،

 والثل يقول "عينك على مالك دواء" حالها حال ايران الجارة السوء، الورطة الثانية. وهي توقع العقود مع

وحتى التصدير!!!! الشركات وأهمها العينتي شيل لتطوير قدرتها على الستيراد والتخزين 

لعد شتصدر ؟ زين مني اتصدر ؟؟شفتوا آخر وحدة؟ اذا هي ما عدها غاز تصدره 

خلي نتناول ما تقوم به الكويت يا عراقيي يا ابطال ونشوف شديسوون حتى ل نكعد بعد سنتي أو 

ثلث نبكي على الطلل ونقول النضام البائد الجديد رحمة لوالديكم !!!

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/WatanDaily/2011-06-16/12.pdf
http://en.news.maktoob.com/20090000804572/Dodsal_to_build_pipeline_at_Iraqi_oilfield_-source/Article.htm
http://en.news.maktoob.com/20090000804572/Dodsal_to_build_pipeline_at_Iraqi_oilfield_-source/Article.htm
http://www.dodsal.com/enc/


الراوابط عفية روابط:

الكويت تشتري الغاز من بلجيكا

http://www.thedailynewsegypt.com/lng-exported-from-belgium-arrives-in-kuwait-
says-ais.html

الكويت تشتري الغاز من قطر ( التصدير شيل مسؤول عند في العقد)
http://www.lngpedia.com/2009/06/24/shell-to-supply-kuwait-lng-starting-this-summer

الكويت تفتتح نقطة لستيعاب الغاز 

بالتعاون مع شيل 

http://www.lngpedia.com/2009/06/03/kuwait-lng-terminal-set-to-open

الكويت توقع عقداً لربط ميناء الحمدي بمحطات الكهرباء (النفذ هيونداي، نفس شركة اليناء)
http://www.constructionweekonline.com/article-9100-us18bn-pipeline-contracts-awarded-in-kuwait

http://www.constructionweekonline.com/article-9100-us18bn-pipeline-contracts-awarded-in-kuwait/
http://www.lngpedia.com/2009/06/03/kuwait-lng-terminal-set-to-open/
http://www.lngpedia.com/2009/06/24/shell-to-supply-kuwait-lng-starting-this-summer/
http://www.thedailynewsegypt.com/lng-exported-from-belgium-arrives-in-kuwait-says-ais.html
http://www.thedailynewsegypt.com/lng-exported-from-belgium-arrives-in-kuwait-says-ais.html


الكويت تمنح شركة اي بي بي اللانية عقد لتجهيز اجهزة للتحكم بالنابيب والخزانات !!!
http://www.abb.com/cawp/seitp202/17f1466f04463b838525773b004361f3.aspx

 ما أبعاد التحكم؟؟؟ زين 

 الكويت تتعاقد على وحدة فصل غاز البروبي والبيوتي مع شركة كورية
http://www.arabianoilandgas.com/article-8719-koreas-gs-engineering-scoops-550m-kuwait-project

 

شركة الخرافي الكويتية تنفذ عقد ثانوي من هيونداي لتجهيز معدات السلمة  من ميناء الحمدي الى محطة الدوحة شمالً

http://www.kharafinational.com/kn/fields%20of%20activity/ipd.html

دعوات لعقود توظيف خبراء اجانب من قبل شركات التوظيف الغربية كلها في الكويت وكثير منها 

للنابيب والخزانات، وأهم العلنات في الشهر التاسع؟

http://www.careerjet.com.kw/oil-gas-engineers-jobs.html

http://www.abb.com/cawp/seitp202/17f1466f04463b838525773b004361f3.aspx
http://www.careerjet.com.kw/oil-gas-engineers-jobs.html
http://www.kharafinational.com/kn/fields%20of%20activity/ipd.html
http://www.arabianoilandgas.com/article-8719-koreas-gs-engineering-scoops-550m-kuwait-project


الكويت تتعاقد على وحدة عائمة لعادة تحويل الغاز السائل
http://www.thefreelibrary.com/Kuwait+-+Floating+LNG+Import+Terminal.-a0259030288

 وآخر الخبر فقرة حلوة أن الكويت اضطرت الى اغلق بعض معامل السمدة لشحة الغاز يعني السالفة

لزم تنحل بسرعة !!!

الكويت توقع عقد لبناء خزانات لتخزين الغاز السائل 
http://www.google.bncnetwork.net/PGS/Display/ProjectDisplay.aspx?ProjectID=62865

  لعادة تأهيل القطاع٢٠١٥ مليار حتى ٩٠ ومنها ٢٠٣٠ مليار دولر حتى ٣٠٠الكويت تخصص 

 النفطي ؟؟؟؟ وكل هذه أموال استثمارية تربحها الشركات الغربية وهي بالطبع تقوم بتأهيل القطاع

بأضعاف مضاعفة سعراً وكمااً، كالعادة، ولكن التحول هنا يا عراقيي كبير جداً !! 

http://www.arabianoilandgas.com/article-8702-kuwait-energy-investment-budget-tops-300-billion/1/print

http://www.arabianoilandgas.com/article-8702-kuwait-energy-investment-budget-tops-300-billion/1/print
http://www.google.bncnetwork.net/PGS/Display/ProjectDisplay.aspx?ProjectID=62865
http://www.thefreelibrary.com/Kuwait+-+Floating+LNG+Import+Terminal.-a0259030288


 في نفس الوقت ومن الجهة الخرى شمالً والى جزيرة بوبيان الحبيبة اليناء ل يتوقف فيه العمل بل ان

 ٪٩٠سكة الحديد والشارع تم ربطهما بي الكويت وميناء الل البارك بنسبة 

http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MjkyMTU2NTg0MA

 وعلى سيرة اليناء العلومات عنه شحيحة جداً من الجانب الكويتي إعلميااً، يعني كلنا نعرف انو هيونداي

 رصيف ٦٠ وبعدين اليناء يشرب حليب نيدو ويصير ١٦ ارصفة وبعدين راح اتصير ٤راح تبني 

 ، واهل البصرة والفاو يباعون من الضفة الخرى وماعدهم ماء شرب١٦ متر وعمق ١٦٠٠وشحلو طوله 

ويكولون اللهم صلي على محمد وآل محمد !!!!!!!

 يعني ل شفنا صورته فدوة، ماكوا؟ يعني صور ثلثية البعاد من هاي الكلوات مال شركات العقار

 الخليجية الي بس تشفوها الناس بالكتلوكات وتاخذ الفلوس بعدين تكول ما عندي، وقانون بالخليج ماكوا،

ونسمع قصص يابو قصص؟ معقولة هيونداي ما عدها مخططات وصور؟ 

زين الفريق الراح كشف ما انطوه كتلوك ؟ لو بس غداء وعشاء ورجعوا متونسي؟

زين هاي اللجنة ما تطلع على التلفزيون وتخاطب الشعب وتحاوره في برنامج تلفزيوني؟ مع اهالي 

البصرة والفاو؟ مو اهل بغداد، اللي ما يعرفون شنو الكويت؟ (بس مو على العراقية لخاطر ربنا)

بس راحوا، وتفهموا، وتبددت الخاوف، ورجعوا !!!!  

يعني هو مو ميناء مبارك، اسمه ميناء مبارك الكبير! يعني شنو كبير؟؟؟ شكد يكبر بعد؟؟؟

خاف ينربط بيه تانكيات لتصدير الغاز بعدين؟ يعني مو هو، بس جنوب شرقه ممكن؟ زين الغاز مني؟

ولحد يكول ما تصير ؟؟؟ وإذا ما تصير هناك، تصير بالحمدي؟ هم ما تصير؟ 

بفلوس العراق كلشي يصير!!

نرجع لهاي النقطة بعدين !!!! 

الروابط

تفاصيل عامة عن ميناء مبارك الكبير
http://www.hellenicshippingnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:mubarak-

al-kabeer-ports-enlargement-to-turn-kuwait-into-global-hub&catid=5:port-news&Itemid=69

عن الفريق العراقي في زيارته للكويت
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=&id=572429&lang=en

http://articlesofinterest-kelley.blogspot.com/2011/08/kuwaiti-iraqi-teams-review-mubarak-al.html

http://www.hellenicshippingnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:mubarak-al-kabeer-ports-enlargement-to-turn-kuwait-into-global-hub&catid=5:port-news&Itemid=69
http://www.hellenicshippingnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:mubarak-al-kabeer-ports-enlargement-to-turn-kuwait-into-global-hub&catid=5:port-news&Itemid=69
http://articlesofinterest-kelley.blogspot.com/2011/08/kuwaiti-iraqi-teams-review-mubarak-al.html
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=&id=572429&lang=en
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MjkyMTU2NTg0MA


 في نفس الوقت يتم العلن أن الكويت تتفق مع شيل على تطوير منشآتها وتعاقداتها وتقوم شيل بتجهير

 الدراسات التي ل احد يعرف محتواها الكامل في العراق والكويت. ولكن الكويت في كل الحوال اعلم من

 الحكومة العراقية بما تحتويه التقارير لوجود كفاءات محلية في هذا الخصوص ووجود جهة واحدة تتخذ

 القرارات بهدوء مبرمج يستوعب اي منغصات من الشمال سواء على الستوى الشعبي أو الحكومي التلكئ

 أو على مستوى العلم العراقي الوطني التلفز واللكتروني على اختلف توجهاتهم، ل بأس، ولكن ما

يجمعهم هو حب العراق وشعبه وأرضه وكل شيئ جميل فيه. 

اروابط  (راقبوا التواريخ)

http://www.albawaba.com/shell-signs-agreements-kuwait-petroleum-corporation-and-kuwait-oil-company

http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/149790/reftab/96/t/Kuwait-signs-5-yr-gas-field-service-contract-with-Shell/Default.aspx

رابط فيه معلومات عن الحقول والنشئات في الكويت

http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_Kuwait

http://www.eoearth.org/article/Energy_profile_of_Kuwait
http://www.arabtimesonline.com/NewsDetails/tabid/96/smid/414/ArticleID/149790/reftab/96/t/Kuwait-signs-5-yr-gas-field-service-contract-with-Shell/Default.aspx
http://www.albawaba.com/shell-signs-agreements-kuwait-petroleum-corporation-and-kuwait-oil-company


رابط لوجز اللحظات لشركة شيل عن سوق الكويت 
http://www.albawaba.com/news/shell-highlights-kuwaits-natural-gas-potential

في القطع الخير يقول مدير مكتب شيل في الكويت أن التركيز يجب أن يكون على تطوير 

 قدرة السوق على النتاج الحلي للغاز العزول عن النفط واستيعاب الستورد لضمان التميز

والنافسة في توفير الكهرباء

في نفس الوقت الذي تعلن الكويت عدم نيتها التعاقد مع الحكومة العراقية لستيراد الغاز العراقي 

من العراق، هناك مصادر اعلمية تأكد اهتمام الكويت بالغاز العراقي؟

اذن ما هذا التناقض؟ 

الروابط 
http://archive.arabnews.com/?page=6&section=0&article=56105&d=15&m=12&y=2004

http://www.thenational.ae/business/energy/kuwait-seeks-to-import-iraqi-gas-in-shell-deal

 تدرون ليش التناقض يا عراقيي؟ لن بالواقع هم راح يشترون،  بس مو من الحكومة العراقية لنهم ل

 يحترمونها هم سيشترون من الذي يملك حق البيع واكثر من ذلك هم متعاونون على ما سنقدمه لكم في

هذا التقرير من تفاصيل ل يمكن ان تصب إل في اتجاه دمار العراق !!!!

الشهد في الجانب العراقي وعقود شيل في العراق !!!

في العراق شقاق ونفاق بي البرلانيي والحكومة والكل يبحث عن الخطاء في القائمة أو الحزب 

 النافس وعندما تخرج فضيحة الى العلن يأخذ بجزء منها وتتحول الى علكة سرعان ما تخسر مذاقها عند

 التفاق على السكوت أو تأتي الفضائح تباعااً، وفي كل يوم، ول يستطيع الراقب اتباع كل اللفات في فترة

 قصيرة وبعد كل هذا وذاك يأتي التظليل التعمد من قبل وسائل إعلمية تجارية أو شحة الكهرباء ونقاط

النترنت التي تجهز على اي جهد حقيقي للتوعية في الداخل والبحث ونضج العلومة.

http://www.thenational.ae/business/energy/kuwait-seeks-to-import-iraqi-gas-in-shell-deal
http://archive.arabnews.com/?page=6&section=0&article=56105&d=15&m=12&y=2004
http://www.albawaba.com/news/shell-highlights-kuwaits-natural-gas-potential


وهذا دور يستطيع الشباب العراقي في الهجر الساعدة الساهمة فيه لهلنا في الداخل حيث 

الخدمات الساسية غير متوفرة.

شيل والعقود 

 عندما تتفاوض مع العمالقة عليك ان تمتلك قدراً معقولً من الدهاء، فما بالك الحال عندما تتفاوض مع شيل

وعلى القمة دهاة الهولنديي والنكليز ؟ 

 تقوم شيل بالتفاوض مع الحكومات العراقي التعاقبة منذ أول يوم للحتلل، والذي كان قراره الول بعد

 اجتيازه الخط السريع شمال مدينة البصرة، إلغاء قانون التأميم العراقي الذي عملت اجيال من العراقيي

 على الوصول اليه، وبغض النظر عن اتجاهاتهم. وهنا لدينا حكومة تفرط بكل شيئ، كل شيئ ذو قيمة في

 العراق. ل نتحدث عن الكلم والتصريحات لن كلم السؤولي ل قيمة له اذا ما قورن بالعلومات القادمة

 ل قيمة !!!!! من ميدان العمل، ل قيمة له يا عراقيي !!!!

اتركوا فلن قال وفلن أجاب، الكل مهرجي على السرح، والضحية هو السرح ذاته والسلم....

عمداً أو جهلً لن يهم بعد هذا التاريخ !  النتيجة واحدة.

 ، وحتي يغطي العجز تحتاج الى٢٠١٥الحكومة يا عراقي تصرح بأنها سيغطي عجز الكهرباء بحلول 

 الغاز لتشغيل محطات الكهرباء التي دفع ثمنها ولم نستخدمها حتى الن. لاذا لم نتعاقد على محطات

 تعمل بالوقود الزيتي الثقيل والتوفر ؟؟؟ ل تفسير منطقي (اذا اردنا إحسان الظن) إل، ان الذي اتخذ

القرار فضل الحطات التي تعمل على الغاز لتقدمها من الناحية الفنية وكفاءتها، والحتمال الخر وهو

 انه ملزم سياسيا بشراء محطات جديدة من هذا النوع لتحصل الشركات الصنعة للمحطات على عقود

 تساعدها في اوقات الزمات الالية التي يعاني منها العالم والغرب تحديداً، ولكن العراقيي بحاجة الى

 ؟ ٢٠١٥الكهرباء اليوم وليس في عام 

 ؟ ٢٠٠٣بل ان العراقيي بحاجة الى الكهرباء منذ علم 

الرابط
http://www.ameinfo.com/267932.html

  وقع العراق اتفاق مبدئي مع شركة شيل لتطوير القطاع النفطي وبالخص٢٠١١ تموز ١٢بتاريخ  

  مليار دولر. العقد ل يشمل تحديث النشأت والكوادر بل يتجاوز هذا الى اعطاء١٧الغازي. وقيمة العقد 

 شركة شيل السلطة لستخراج الغاز ثم بيعه بشكل حصري الى العالم بعد اكتفاء العراق من حاجته في

 تشغيل محطات الكهرباء. جيد،  وكي يلطفون الجواء تم انشاء شركة اسمها شركة غاز البصرة التي تملك

http://www.ameinfo.com/267932.html


٪ ٤٤٪ منها، وتملك شركة شيل ٥١شركة غاز العراق التابعة للحكومة العراقية 

كلوات الشغل !!!٪ من باب الجاملة، وحتى ل يقال ان العقد احتكاري. ٥واخيراً شركة متسوبيشى 

 وقد اعطيت شركة شيل حق اجراء السح الكامل للعراق قبل ذلك بكثير من قبل القوات المريكية والحكومة

 العراقية ول احد يمتلك نسخة كاملة من النتائج أو خطة التطوير التكاملة التي وضعتها شيل وهي سرية

 جداً، ولم تطلع عليها حتى الحكومة العراقية. وهنا تستفاد شيل من معرفة امور تجهلها شركات كثيرة،

 والذي يعطيها الفضلية حتى في التفاوض، حيث ان اي شركة منافسة، ل تملك قدر العلومات التي توفرت

 لدى شيل جراء تلك الدراسة. وعليه لن تستطيع الشركات الخرى تقديم عرض منافس ويبقى العراق رهينة

 لشركة عملقة مثل شيل. فهي التي تخطط، وتلعب الوراق كما تشاء، ووقت ما تشاء. ثم تتفق مع العراق

 (امر خطير جداً، أي دولة محترمة يجب انوتتفق مع الكويت ضمن برامج تطوير ل يعرف العراق عنه شيء 

  أما الخبراء وهم نحترمهم جميعااً، يأخذونيكون لديها جهاز أمن اقتصادي، هذا امر بديهي بي كل الدول)

 العقود والتفاصيل الدقيقة من الناحية الفنية، وهذا جيد لنهم يعرفون ما الذي يجب البحث عنه، وهم خير

 من يستطيع تفسير العلومات. واذا جمعت الخبرات الفنية من الخبراء العراقيي النتشرين في دول الخليج

 وعمان واوربا مع العلومات التوفرة في العلم والجلت التخصصة مع رجال شرفاء يفهمون في السياسة

لتكوين نواة لجهاز امن اقتصادي استشاري جديد يدلي بدلوه لن يجلس ويتفاوض أو من يريد 

(كما يدعي) ان يفتح ابواب الستثمار في العراق، لحلت الشكلة. 

ل احد يربط الخبار والحداث في العراق !!!!

 حتى الن؟ ٢٠٠٣فيا حكومة العراق، لاذا ل يوجد جهاز كالذي وصفناة منذ 

ولاذا ل تستعينون بالخبرات العراقية التي بنت العراق منذ عقود؟ أكلهم من النظام البائد؟ 

وإذا كان النظام بائد، من ماذا انتم تخافون وتخيفون الشعب كلما تساءلنا عن الستقبل؟ 

يا عمي، هل لديكم من يستطيع التعامل مع الشركات الكبرى، باختصار؟

 واذا كان عندكم من الخصائيي، لاذا تستعينون بمدرسي الجامعات العراقية – قسم ادب انكليزي

 لترجمة العقود وصياغة الراسلت؟ الم تتعلموا النكليزي ايام نضالكم في مقاهي لندن وطهران والرياض؟

من موت الكرفكم يا قشامر !!!!!!

زين أصلً ليش احنا نحتاج استثمار من الخارج؟ فلوس النفط مالنا وين؟؟؟؟ 

نرجع لوضوعنا ! 

  وحتى بعض(ابرة بنج)كل ما توفر اعلميااً يقول ان العراق سيصدر الغاز الى الخارج بعد الكتفاء 

 ونحن نقول، العراق سيصدر الغاز بعد اكتمال بناء شبكاااااااااات التصدير !!!!!!الخبراء.



  العراقيون (كما تدعي الحكومة الرشيدة) سينعمون بالكهرباء، بل سيخرج٢٠١٥وهنا فرق كبير، نعم في 

 العراقيون في احتفالت لدة عام، وسيدرس اطفالنا مستقبلً (وهم يتحدثون الفارسية حينها) وفي درس

 التاريخ، أن ابطالً عراقيون مع اصدقائهم من العالم التحضر الفلس، الذي يبحث عن مصدر طاقة بديل

 للنفط الخام كمصدر مرحلي يستخدم شبكات ووسائل توصيل وتخزين شبيهة الى حد ما بالتي بنيت

   وهنا التوفير في البنيةtrasitional energy platformللتعامل مع النفط، ويعرف عند العرب ايضااً بال 

  وكان العراقيون يحتفلون حتى الصباح، وقد عرف آباءكم هذا العام، بعام. أنهوا شحة الكهرباءالتحتية،

 الكهرباء !!! وكان العراقيون يعلقون القماصل والجاكيتات خارج النازل لكي يلبسونها قبل دخولهم الدار

لشدة برودة التكييف !!!!!  مووووو!!!   تصفيط ؟ خربنالكم الحلم ؟

 الكلم اعله ل يعني شيىء، كلم فارغ، حالهه حال كلم مسؤولي في وزارة  النفط بأن العراق في

  وبالمس خرج علينا قشمر آخر٦ وبعدها الى ١٠ مليون برميل ثم ينزلون الى ١٢الستقبل سيصدر 

 ٤ أو أكثر بقليل !!؟؟!!  العراق يا عراقيي لن يستطيع تصدير اكثر من ٤يقول : ها، ل. نحن سنصل الى 

 مليي برميل لو تطلع نخلة برأس كل مسؤول، فقط اذا توفرت كل العدات في موعدها وهذا كلم الخبراء

 الذين اتصلنا بهم هاتفيااً. وفيما يركز اعلميااً على النفط؟ ل نجد كلم كثير عن الغاز الذي سيصدر الى

اوربا عبر خط نابوكوا، ول على خط آخر ل احد يعرف عنه من الجنوب. 

ل، لن يعرف نوري الالكي بالسلطان بنوري الكهربائي على وزن السلطان محمد الفاتح !!!!

  حتى توقيع٢٠٠٤ان شركة شيل وبناء على اكثر من ثلثي مقالة على الشبكة العالية وبتواريخ تمتد من 

 التفاق البدئي الشؤوم تأكد أن من اهم السباب لتأخر التوقيع هو ايجاد اللية للتعاقد ليس على

  انتبهوا ل اتفاقالستخراج فقط، بل التركيز كان على ان يشمل التفاق التصدير،  ودونه ل اتفاق …....

  يا عراقيي هذا ليس عقد تجاري هذا عقد سياسي استدرج اليه من ل يفهم ول يعرفيعني ل كهرباء !!!!!!

 ما الذي اسقط نفسه فيه. بل اننا بدأنا نشك حتى في اسباب الفساد في وزارة الكهرباء أيضااً لاذا تم

التعاقد على معدات تعمل بالغاز من الصل؟؟؟؟؟؟؟



  ويبدوا ان الحمق الذي يفاوض في وزارة النفط هو ذاته الحمق الذي فاوض مع شركات الكهرباء، هذا

اذا كان اصلً احمق، أو موظف عند اسياده ليس مهم الن !!!

لحظة واحدة..... من هذا الذي انتقل من الكهرباء الى النفط؟ فكروا معنا يا عراقيي ؟ 

 من الذي يبيع العادن والطارات، ومن الذي يفاوض على ما فوق الرض وتحتها، ومن الذي يسافر بي

 عواصم العالم لحضور الؤتمرات والعارض؟ لاذا ل تلحظون أن السماء تتكرر دومااً والفساد يزداد في

وزارة او اخرى بانتقال الشخاص ذاتهم؟

 على اي حال، وبالعودة الى الغاز، العراق سيصدر الغاز الى الكويت التي تغلق الوانئ والغاز ستشتريه

 من شيل وليس من العراق كما ذكرنا والعراق سيصلح النابيب أو يربط انابيب جديدة مع الكويت وهذا

 ليس سراً لن السر ليس في هذا النبوب، السر يكمن في استخدامه الحقيقي والذي ل يريد احد حتى

العتراف باحتمالية وجوده. 

 خبر عن خط النابيب الثنائي القديم الذي يمتد من الرميلة الى الكويت

http://www.highbeam.com/doc/1G1-95100324.html

العراق يطور انابيب الغاز والخبر يتناول التصدير من الشمال عن طريق سوريا وتركيا

 ملحضة: ل ذكر لي انبوب يذهب الى الكويت

http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2011/05/13/Iraq-upgrades-its-oil-export-pipelines/UPI-64611305312917

ثم خبر اخر فيه الكويت والحقول الجنوبية

http://alishakhtur.com/2011/09/11/iraq-realises-its-natural-gas-potential-and-hopes-to-export-to-eu

ولكن كيف سيصدر الى الجنوب ؟؟؟؟ من النطقي أنه انبوب ولكن ل يريد احد التحدث عنه لاذا؟

http://alishakhtur.com/2011/09/11/iraq-realises-its-natural-gas-potential-and-hopes-to-export-to-eu
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2011/05/13/Iraq-upgrades-its-oil-export-pipelines/UPI-64611305312917
http://www.highbeam.com/doc/1G1-95100324.html


ثم خبر آخر عن تصدير الغاز لكن يذكر انبوب الى الجنوب وعلى استحياء، والعنوان يستخدم كلمة

ultimatumأي موعد التصدير محدد؟ و لاذا، اذا كان الغاز اولوية استخراجه للستهلك الحلي؟ 

http://www.iraqenergy.org/library/interviews.php?detailof=31&content=Ali-Khudhier-of-South-Gas-Company-%5BSGC-chief%5D-talks-
about-projected-increases-in-gas-production,-potential-export-routes,-and-the-ultimatum-on-Shell%92s-gas-deal.

ثم تخرج علينا شيل ببدعة جديدة وهو أنها ستصدر الغاز العراقي من البحر من نقطة تصدير عائمة!! 

 اين سيكون موقعها؟ خصوصااً وان الكويت تعتدي على العراق أرضااً وماء ليل ونهار، وبكل وسيلة ممكنة ثم

تدعي الضلومية كاليهود والحرقة. 

 الكويت اليوم تثبت للتاريخ ان مشكلتها ليست مع نظام أو انظمة سابقة، الشكلة وعقدة الكويت، مع

 الشعب العراقي والسلم.  وليس من النطق بعد اليوم، ان يخرج علينا احد يقول عكس ذلك، ومن واجب

 كل العراقيي الشرفاء ومن اسقط نفسه في اللعبة السياسية في العراق ان يختلفوا على اي شيء، إل

 الكويت وتصرفاتها، ويقوموا بحملة توعية لا تقوم به ضد الشعب العراقي والخطر الذي وصل العراق إليه

بسبب أفعالها.  وعلى العراقيي أن يعوا أيضااً، وخصوصااً اهل بغداد أن الكويت عدواً استراتيجي 

للعراق وشعبه حالها حال إيران واسرائيل. نحن نقيس على الفعال، ل كلم الجاملت! 

راح زمن شيمه، واخذ عباته !  

 ولتبسيط السألة أكثر، الكل يعرف كارتون توم وجيري. والجميع يتعاطف مع جيري لنه صغير ويعتقدون

 أن توم هو من يطارد جيري ليذاءه، ولكن لنراقب كم مرة يتعدى فيها جيرى على توم لنكتشف من العتدي،

 ولكن الناس بالطبيعة تتعاطف مع الصغر حجمااً، وعليه يجب ان يفهم العراقيون اخوانهم العرب في

 الهجر مع الوسائل العلمية العراقية وضع الكويت الحقيقي، وأن ل يفعلوا كما فعل النظام السابق بدخوله

 الكويت دون التمهيد للعراقيي عن السباب التي دفعت العراق للقيام بهذا التحرك الذي ندينه بسبب

  هو منجيريطريقته التي اسقطت العراق ومستقبله في الجهول. إل ان العراقي والعربي شريف يعلم أن 

 اعتدى اولً. فأين التجمعات العراقية من الكويت؟ لاذا الخوف من الكويت، وهم اجب من اسماعيل ياسي

في الجيش؟ اتخافون مالهم؟ وما الذي سينفعكم يا عراقيي بعد اغلق الوانئ العراقية؟

 بالناسبة، أين الجامعة العربية التي اقتادها الجرم حسني مبارك كالخروف في يوم العيد، الى جحيم

الجهول عن تعديات الكويت اليوم؟  

http://www.iraqenergy.org/library/interviews.php?detailof=31&content=Ali-Khudhier-of-South-Gas-Company-%5BSGC-chief%5D-talks-about-projected-increases-in-gas-production,-potential-export-routes,-and-the-ultimatum-on-Shell%92s-gas-deal
http://www.iraqenergy.org/library/interviews.php?detailof=31&content=Ali-Khudhier-of-South-Gas-Company-%5BSGC-chief%5D-talks-about-projected-increases-in-gas-production,-potential-export-routes,-and-the-ultimatum-on-Shell%92s-gas-deal


ام ان اعادة تشكيل النطقة مع الناتوا اشغلها عن العراق العضو الؤسس لها؟  

 هناك ألف طريقة هادئة إقتصادية وإجتماعية وإستغلل لتكتلت دولية لتأديب من يتخذ القرارات الضارة

 في الكويت، والتي ستضر اهل الكويت انفسهم اذا ما إستمرت؟ ودون الدخول في حماقات العمل

 العسكري السابقة والصطدام مع القوى العظمى بل إقحامها في اللعبة وإستغلل تواجدها في النطقة

لصالح العراق وإنهاء مشكلة الكويت الى البد !!!!!  

 أين ستضع شركة شيل منصة التصدير العائمة؟ انها اشبه بنكتة عند الخبراء العراقيي الذين اتصلنا بهم،

واليكم الرابط يا عراقيي !!

http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/natural_gas/flng
/floating_natural_gas_giant

ل تنزعجوا، الوضوع طويل ولكننا نختصره قدر الستطاع، ونسلسل ونربط لكم لحداث ليكون اهلنا 

 في الداخل على مختلف اتجاهاتهم على وعي واطلع، كالعراقيي الذين هم في الخارج، وهذا اقل ما

نستطيع الساعدة به.

http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/natural_gas/flng/floating_natural_gas_giant
http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/natural_gas/flng/floating_natural_gas_giant


وبعد هذا وذاك يخرج خبر مهم جداً وهو تصريح للنائبة كميلة الوسوي ومر مرور الكرام في مصائب العراق اليومية

 ونشكر النائبة رغم أنها في حكومة العميلة إل أن الخبر دليل آخر على وجود بعض الناس في السلطة الحالية من الذين عندهم

 غيرة على العراق. ليس مهم لنا ان هناك صراع داخل الحكومة وعليه فهم ينشرون غسيل بعضهم، ولكن الهم ان هناك من علق

الجرس داخل العراق بل داخل الحكومة، وها نحن الشباب في الهجر نعلق جرس آخر. ولكن السألة تتجاوز ما 

اشارت اليه النائبة.

الرابط

http://www.almustakbalpaper.net/ArticleShow.aspx?ID=9326

اليناء لن يخرج العراق من البند السابع، اليناء سينهي ويغير دولة بأكملها كان اسمها العراق !

  نبحث جنوب العراق مثلما استخدمنا الوقع ذاته في توضيح فضيحةGoogle Earthمرة أخرى عدنا الى موقع كوكل ارث 

الكهرباء وفضيحة أخرى أجلناها بسبب هذا التقرير. 

  كباقي الخرائط الوجودة ولكن نحن نعلم ان شركة الجرافي العائدة ملكيتها الى٢٠٠٤نعلم ان الصور قد تكون قديمة منذ عام 

  في العراقKBRالنائب الخرافي الكويتي كانت تقدم الخدمات والطعام وتنظف حتى بساطيل الجيش المريكي وشركة 

وخصوصااً جنوب البصرة، وقرب الحدود الغير قانونية مع الكويت،  وقرب حقل الرميلة وجبل سنام يا عراقيي، والكلم مذكور

على موقعهم ، وعليه من الؤكد اننا قد نعثر على اشارة ما لهذا النبوب. وكانت الطامة الكبرى!!!!!

الرابط لشركة الخرافي 

 http://www.kharafinational.com/kn/listofprojects/construction.oil&gas.html

http://www.kharafinational.com/kn/listofprojects/construction.oil&gas.html
http://www.almustakbalpaper.net/ArticleShow.aspx?ID=9326


 اكتشفنا أن العراق تقريبااً كله مكشوف، وعلى كولت القذافي: بيت بيت، دار دار، دربونة دربونة، بس

الحقول النفطية والغازية جنوب العراق؟ تعذرونا ! 

لقد تم تعتيمها عمداً باظافة مرباعات من السحاب فوق الواقع العنية !!!!!!

 حتى كوكل ايرث داخل بالسالفة، يعني قواعد عسكرية موجودة صورها ولو اكيد قديمة بس النشأت

النفطية كلها مظللة واليكم الدليل، لاذا يا ترى؟





في كل مكان نبحث فيه، الواقع مظللة ؟؟ ما الذي يدور في الخفاء الن ونحن نفكر سويااً ؟ 

بحثنا وبحثنا وبحثنا، ولم نجد شيئ حتى اقترح احدنا ان ل نبحث في الواقع النكليزية أو العربية

 وأن نتوجه الى مواقع الانية وهولندية عسى أن نجد شيء ما يدلل على ما نعتقده سببااً لتلكؤ الحكومة

العراقية في مسألة اليناء واسرار عقود شركة شيل وعلقتها بالشاريع مع الكويت. وبعد الستعانة 

ابو الروابط !!!   اووو هسى يكولون الجماعة بعثييت !!! بأحد الصدقاء في الانيا جاءنا رابط اسميناه 

كافي؟؟؟؟ ل بعد علمود انسويلكم حسن الختام 

من موقع ألاني متخصص بمتابعة العقود الدولية الكويت ومشاريعها الكبرى القادمة

http://www.gepa2.de/files/Current_Major_Projects_in_Kuwait.pdf

وسط الصفحة هناك فقرة حلوة كنا نبحث عنها من اول عزاء أقصد من أول لحظة ...

 مليون لنقل الغاز من العراق الى الكويت !!!٨٠٠يقول القوم والعهدة على الراوي، انبوب غاز بقيمة 

http://www.gepa2.de/files/Current_Major_Projects_in_Kuwait.pdf


الغريب ان الرابط الذي تم فتحه كان من موقع ألاني لكن اللف الذي عثرنا عليه كان باللغة النكليزية

 ول نعرف لاذا لم نعثر عليه عند كوكل، يبدوا ان محركات البحث تعمل على النصوص الباشرة على الشبكة

ول تبحث عن الحتوى داخل الروابط. 

 اذن تحت عنوان الصفحة الشاريع الكبرى القائمة للكويت وجدنا مشروع لد انبوب من العراق الى الكويت

 مليون وعلى الكثر لو دولر لو يورو !!!!   ٨٠٠بقيمة 

وتأكدنا من ان النبوب للغاز وليس للنفط كما توقعنا!!

لكن لاذا هذه الكلفة الباهظة ؟

ومن سيدفع ثمن النبوب؟  

ل يكوووووووون جزء من العقد مع العراق؟ 

ل يكوووووون شي أكبر؟ 

الخلصة
 قد ل يتفق معنا الخبراء في تحليلنا من الضمون العام، ولكن في نفس الوقت ندعوهم للتفكير معنا ونحن

 ابنائهم، ما تفسيرهم لكل ما عثرنا عليه. ونطلب منهم جميعااً ان يحققوا في ما قدمنا ويضيفوا أو يعدلوا

 كما يرون مناسبااً كي تتضح الصورة اكثر. ومع اننا موقع اجتماعي في الهجر، ونحاول دومااً ربط افكار

 عراقيوا الهجر بالهل والحبة في الداخل، إل أننا نضطر اضطراراً الى الخوض فيها خوفااً على ما تبقى

 من هيبة العراق وشعبه الشجاع الذي يلقي ما ل يلقيه شعب آخر في التاريخ. وقد يكون هذا هو السر

الذي وضعه ال عز وجل في شعبنا. 

 ان العقود التي وقعتها شيل في العراق والكويت معااً والتواريخ التي وقعت فيها وطبيعة الشاريع التي بدأ

 الكويتيون بإنشاءها من اليناء والخزانات الجديدة والنابيب التي تربط ميناء الحمدي بمحطة كهرباء

 الدوحة شمال مدينة الكويت، ومنه الى الحقول العراقية السروقة، الغازية منها والنفطية، شمال مدينة

 الكويت، يدل على تحرك اكبر من الذي اعلن خصوصا إذا ما قارنا ذلك مع تصرفات شيل في العراق

 وإصرارها على التصدير في الفترة القادمة بعد إكتفاء العراق من الغاز كما يدعون، وبعد اكتمال الشاريع

  كما نقول نحن. لنه ليس من العقول ان توقع شيل على عقود في البلدين على٢٠١٥في الكويت في 

 مشاريع متشابهة وفي مواقع متقاربة وفي نفس الختصاص وعليها ان تكتمل في نفس الفترة من نقاط

 تصدير وانابيب وخزانات إل إذا كانت كلها مرتبطة ضمن مشروع واحد وكبير جداً وهو استحواذ شيل

حصريااً على جميع حقول الغاز الرئيسية في النطقة وحقوق تسويقها الى العالم.

 والكويت تعلم جيداً بهذا المر، وهي تسارع الزمن لكمال الجزاء التي اتفقت عليها سعيااً منها لغلق أي

 منفذ بحري للعراق على الخليج الى البد.... ويصبح العراق رهينة لبتزاز الوانئ الكويتية عبر اجباره على

 الستيراد عن طريق موانئها وبحماية اجنبية. وستقوم الكويت بتحويل جزء كبير من بضائعها هي على

 ميناء مبارك الكبير تمهيداً لتحويل ميناء الحمدي الى ميناء غازي صرف يستخدم الخزانات الجديدة



 والقديمة معااً لستيراد الغاز من الخارج بحراً وبعد اكتمال الربط مع العراق، تقوم بتغيير استخدام

 النابيب والخزانات لستخدام  وتصدير الغاز العراقي عبر الخزانات ذاتها وخزانات جديدة تبنى جنوب

مدينة الكويت وبهذا ضمنت الكويت ثلث اشياء.

- اخراج العراق من حقه وارضه ومياهه في الخليج الى البد.١

- السيطرة على التجارة البحرية للعراق والعيش اقتصاديااً على العراق كالعلقة. المر الذي سيشطب ٢

 ٪ من واردات النفط والغاز العراقي بسبب كلف شحن البضائع الستوردة.٢٥    ما نسبته 

- استلم الغاز الذي تحتاجه الكويت من عراق جديد، ضعيف ل موانئ مستقلة له، ول حول ول قوة ٣

   له لنه مكبل بعقود دولية قابلة للتجديد، بالتهديد والوعيد.

- ابتزاز العراق بكل وسيلة وطريقة لخراجه من البند السابع ونجزم ان الحكومة العراقية ٤

     تم تهديدها من قبل الكويت في الزيارة الخيرة لعدم التعرض لسألة اليناء وإل ستخسر الحكومة

     العراقية الدعم الادي والعنوي للكويت وستعمل الكويت على ازاحة حزب الدعوة من السلطة اذا ما

     تطرقوا الى مسألة اليناء. وهي اضعف من بيت العنكبوت !!!!!!!!

- مماطلة وابتزاز العراقيي الى ابعد حد لضمان ايقاف الخطوط الجوية العراقية وابقاء الحصار الجوي٥

    على العراق وضمان استحواذ الشركات الجنبية على الجواء العراقية وبظمنها الخطوط الجوية

 أي كرامة تمتلك هذه الحكومة؟    الكويتية التي تهبط بكل صلفة في مطار النجف بحماية الحكومة؟

وبينما يقيد العراق بعقود البيع للغاز والنفط، وتختفي الوانئ العراقية، تكون الكويت حرة وجاهزة 

 لتصدير الغاز العراقي بالصيغ والسعار التي تناسب شيل أولً، ثم الكويت التي ستفتح البواب مشرعة

 لشركة شيل وغير شيل، وتعلن انها مركز دولي لتوزيع الغاز، وتفريغ الشحن للمنتجات إلى العراق وتستفاد

من الواردات والعراق يستمر دولة وشعب ينزف مالً ودمااً !!!! 

 

 الحتمال الخر، هو ان الكويت ستخصص مكان ما على جزيرة بوبيان لوضع خزانات غاز بالقرب من

ميناء مبارك وربط الخزانات بالتعاون مع شيل مع اليابسة ومن ثم العراق. 

 وهناك احتمال ثالث وهو ربط السعودية ايضااً ولكننا نستبعده لن السعوديي ل يحبون ان يرتبطوا بأحد

خصوصااً إذا كان الوضوع يتعلق بنفطهم الذي ل يريدون احد ان يعرف أين وكيف تصرف وارداته !!!

 إن الحكومة العراقية متورطة بشكل ل يعلم به إل ال، فهي تخاف من ان تذهب ادراج الرياح الستثمارات

 الشتركة في الصارف والشركات التي وضعها اعضاء الحكومة العراقية في الكويت، وفي الصارف

 JP و City Bank و HSBCالشتركة داخل العراق، وشركات التصالت، والصارف الدولية  مثل 

Morganوتخاف من ان ينقلب عليها الكويتيون ويتفقوا مع المريكان والنكليز على وجوه جديدة تحل ،  

 محل "الشواذي" في النطقة الخضراء، ومتوهم من يعتقد أن الكويت ل تستطيع فعل ذلك، فهي تجيد

اللعب مع القوى الدولية واظهار نفسها بالوظف المي لصالح الشركات والحكومات الغربية. 

 وهم مستعدون ان يذهبوا بالنطقة الى جحيم الصراع والزمات والحروب طالا ان النتيجة تدمير العراق



 شعبااً وحضارة وذلك لنهم يرون في ذلك ضمانة لوجود كيان اسمه الكويت ليس الحترام للجار وعدم

 العتداء والتحرش الستمر منذ ان اقتطعها النكليز من العراق.  وستستمر في اقتضام الراضي،

 والتحرك لضمان سوق استهلكي إلى الشمال، ومصدر قريب للغاز خصوصااً وأن نفط الكويت لم يتبقى

منه الكثير، وهو في طريقة الى الضمحلل ولن ينفعهم صندوق الجيال حينها الذي اوجعوا رأوسنا فيه. 

 اليوم العقد التفق عليه مع شركة شيل على طاولة مجلس النواب العراقي. ول ننصح النواب بالتوقيع عليه

لنهم في واقع المر يوقعون على اعدام العراق. 

 وممكن التفاق مع شيل أو غير شيل اذا كانت السألة استخراج ما يكفي من الغاز لتشغيل الحطات

العراقية شرط ان:

-  تتخلى شيل عن التصدير الى الجنوب وان يقتصر التعاون على خط الشمال فقط.١

- وعليكم ان تحاولوا ان تغيروا العقد في ان يكون استخراج الغاز هو الحد القصى وليس التسويق.٢

- ان يعاد العتبار لشركة غاز العراق العائدة للحكومة وأن تكون هي الصدرة وليست شيل. واذا اصرت٣

    شيل على ان تكون الصدر فعليها ايقاف مشاريعها في الكويت وحينها على الحكومة العراقية 

 بعقود جديدة ذات بعد استراتيجي وتحالف طويل المد. BP    مكافأة شيل وشركة 

 هذا حتى اذا تأخرت الكهرباء على العراقيي ونحن نعلم انها ستتأخر أكثر وأكثر لن الجميع يريد العراق

أن يرقى سوقااُ جاهلً واستهلكيااً ليس إل. 

ما هي الخطوات الرجوة من قبل العراقيي؟

هايب بسيطة !

- طرد كل شركة كويتية من اي مشروع في العراق حتى تتوقف الكويت عن بناء ميناء مبارك الكبير.١

- ايقاف التعاملت التجارية مع الشركات والصارف في الكويت حتى يلغى البند السابع والتفاوض مع٢

   المريكان لن يكون هذا المر جزء من خطة النسحاب ان كان لدى أي واحد بالحكومة ذرة من الشرف.

- اغلق الحدود البرية مع الكويت ومنفذ سفوان الحدودي، واغلق ساحة تبادل البضائع والدجاج الثلج٣

    شمال نقطة الحدود.

- تكثيف حركة خفر السواحل العراقي في المر الائي ضمن خط وقف اطلق النار مع القوات المريكية٤

 وارسال تقارير يومية الى القنوات العلمية العراقية والحكومة والبرلان للطلع والتوعية.١٩٩١    عام 

- إعطاء خفر السواحل وحرس الحدود العدات اللزمة لضمان عدم تعدي الكويت على اي ارض عراقية٥

    مجدداً. وعلى ان تكون نخبة القوات الحدودية من اهالي البصرة ومدعومي من ابناء الحافضات

    الشمالية.

- توعية القوات السلحة العراقية وحرس الحدود والشعب بالبعاد التاريخية لسألة الحدود وان يكون٦

   الحاضر من اعداد اهل البصرة لعلمهم بكل التفاصيل التعلقة.



- توفير الحماية للصيادين العراقيي الذين يعتاشون على صيد السماك في الخليج. واعطائهم موجات٧

   مخصصة لطلب النجدة اذا ما تعرض لهم اي زورق كويتي يجبرهم على انزال العلم العراقي.

- الطالبة الدولية والقانونية بتسليم واطلق صراح الصيادين العراقيي الذين تحتجزهم الكويت رهائن٨

    عندها الن. واذا تطلب المر مقايضتهم براهائن يعتقلهم خفر السواحل العراقي. أولهم العاملي في

    مشروع اليناء. 

- تقديم شكوى الى الجامعة العربية من قبل الحكومة العراقية وحتى القوى الناهضة للعملية السياسية٩

   كي يفهم القائمي في الجامعة العربية ما بعد حسني مبارك، مشكلة ميناء مبارك !

- تأسيس شركة عراقية بحرية تقوم بنقل البضائع بحراً من الصي وجنوب شرق آسيا والدول الرئيسية١٠

    التي يستورد منها التجار العراقيي في الشرق البعيد، ومصر واوربا والوليات التحدة دون الرور 

    على ميناء جبل على في المارات العربية التحدة لدورها السلبي الذي سيصدر بالتأكيد 

    دعمااً للكويت. 

- على التجار العراقيي التحرك بجدية لفك الرتباط بدول الخليج وبضائعها الرديئة. وعلى التجار١١

    العراقيي الصغار مخاطبة الصنعي الصليي لكافة النتجات الذين يستوردونها من مخازن تلك

    الشركات في دبي وأخواتها. والقول صراحة إذا أرادوا التعامل مع العراق عليهم فصل العراق عن

    الوكالت الحصرية التي يمنحونها إلى وكلئهم في الخليج والتي ل تأدي إل الى رفع قيمة النتجات

 مليون دولر ٥٠    التي يستوردها العراقيون من هؤلء الوكلء. وهذا الوضوع سيكلف الحكومة العراقية 

٣    على اعلى تقدير، ولن يحتاج غير بعض التشريعات والدعم العنوي للتجار ولن يستغرق اكثر من 

 موظف، ومكتب، وعدد من خطوط التصال، والنترنيت. وممكن إدارته من ١٥    اشهر للتنفيذ السريع و

    أي دولة أو مكان. ونحن كشباب عراقي في الهجر نتبرع بوقتنا ومصادرنا وإتصالتنا مجانااً لهلنا

    وسنتعاون مع اي جهة كانت لضمان أمن العراق القتصادي. ودون مقابل. 

-  إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركات شحن دولية لتكوين علقات ووكالت جديدة بعيدا عن ايادي١٢

      الستغلل الخليجي لي منها أو إبتزازها بالرسوم ومصاريف اعادة الشحن في موانئ الخليج.

     وبعيداً ايضااً عن كرايب فلن وعلن في الحكومة العراقية الذين ل يشبعون !!!

- انشاء مركز للتأمي للشركات الوربية في العراق.١٣

- انشاء مركز لصيانة الطائرات والتزود بالوقود لطائرات الشحن في العراق واستيعاب الكفاءات١٤

      العراقية ضمن شراكات مع مراكز صيانة اوربية وامريكية وروسية بعيداً عن مراكز الصيانة في 

     دول الخليج. 

- ابعاد الفاسدين ومحاسبة السارقي خصوصااً من يثبت لديه اي علقة بالكويت من قريب أو بعيد.١٥

- انشاء مختبرات واعادة العتبار للسيطرة النوعية وان يكون لها مختبرات في الوانىء والطارات١٦

     ل ان تنام البضائع في الخازن وتستخدم لبتزاز التجار بحجة ارسال العينات الى مكتب بغداد، 

     وفي نفس الوقت نشر الواصفات القياسية للمواد الستوردة القبولة في العراق حتى ل يتحجج 

     التجار بانهم لم يعلموا بهذا المر أو ذاك، وممكن استخدام مواصفات اي دولة محترمة وسحب

     الواصفات من مواقعهم على الشبكة.

- عدم ربط العراق بأي سكة حديدية جنوبااً ل للكويت والذي يعرف كيف يتصرف، يربط السكك١٧

     بالسعودية حيث الصانع الحقيقية والنتجات الجيدة والتعامل الباشر دون وكلء هنود وخليجيي

     وإيرانيي !   



 ٢نستطيع اعطاء العراقيي أفكار حتى الصباح، بل في كل يوم، وستستوعب الشاريع ما ل يقل عن 

 مليون شاب عراقي شريف عفيف يبحث عن فرصة يخدم فيها بلده ويفخر بالشاركة والعيش الكريم، ولكن

السؤال الهم هو، هل تستطيع الحكومة الحالية القيام بهذا العمل ؟ 

وإلى متى تورط نفسها مأمور أكبر منها ول تستعي بالعراقيي الكفوؤين الذين هجرتهم بأسم الطائفية؟

 هذه الخبرات كانت للعراق، وستبقى للعراق، ل تريدون عودتهم خوفااً على مناصبكم؟ مو مشكلة على القل

عينوهم مستشارين مفوضي عنكم، وارسلوا معهم من ينوب عنكم، واسمحوا لهم في ان ينفعوا البلد 

 وحينها ان رأيتم انهم فعلً فادوا البلد كافؤوهم بمبلغ على جهدهم ووقتهم وبالتأكيد لن يكلفوا العراق اكثر

من الخبراء والحرامية اللي معبي فنادق بغداد والعراق !!!

واذا ما عاجبكم الكلم ورونا عرض اكتافكم لن الشعب العراقي لديه من هو اكفأ منكم لدارة الدفة.

 الكويت تحتل العراق اقتصاديااً عبر الشراكات الشبوهة والغير قانونية مع من في السلطة ومع القوى

الدولية، مثلما تحتل ايران العراق امنيااً وفكريااً، والجميع مستفيد من السألة إل الشعب العراقي.

والشباب ملت من الكذب، والجوع ما له صاحب !!!

أما الكويت وسائر الشايخ في الخليج، فقد ل يختلف اثني على أنهم اضاعوا عراقااً كان يحمي أمنهم

والن يستجدون مصر والغرب ليكون أحدهم من يسهم في درع الجزيرة برجال وجيش يدافع عن عقال

رأوسهم من أيران تحت شعار “النضمام الى دول مجلس التعاون “والذي اصبح بنكتة الوسم. 

 ونحن كعراقيي ننصح الخوة في مصر، لقد كتب ال لكم وكتبتم أنتم صفحة جديدة في تاريخ النسانية

 في ثورتكم التي أثلجت صدر كل شريف في العالم. وبالرغم من الحاولت الستمرة للمريكان بإختطاف

ثورتكم، إل أنكم شعب واعي وحر وغيور على مصر. فالتكن مصر أول وشعبها أولً واخيراً منذ الن!!!

 اسمعوا نصيحة اخوانكم من العراق. فقد شهدنا ما ل يقال. لقد استفادت شركات الستثمار والعقار

الخليجية وخصوصااً الكويتية من وجود نظام حسني، بينما ل يجد الشاب الصري بيتااً وعمل يستره، 

وكان الزائر منهم يستغل كل شيئ في مصر، لنه  في مصر الحنونة ويمشي كالطاووس يهي الفقراء 

 في الشارع، وأنا شاهد على بعض من هذا، واقسمت ان ل اعود الى مصر حتي يأتي نظام يحترم

 الصريي. وجاء هذا اليوم وعدت الى القاهرة زائراً يحترم الرض والعباد واردت ان اقبل كل مصري اراه

 وقبلت ترابها وأنا لست مصري، لاذا؟؟ لن الكرامة والعزة ل تتبع الجغرافيا والحدود. وشعب مصر رفع

 رؤوس الفقراء في العالم، وعلمنا كيف السبيل. وحينها التزم الخليج صمتااً واقلعت الطائرات الخاصة من

القاهرة الى دبي والكويت والرياض تخرج ما يحرج من عظائم المور. وكان الهدوء الخليجي العهود 

ينتضر التعليمات من واشنطن !!! 

 ل تدعوا احد يستدرجكم الى فخ اللتزام بميثاق مجلس التعاون ول درع الجزيرة، ول تسمعوا لن يعد



 شبابكم بالستقبل إذا ما ارسلتموهم ليعملوا في مشايخهم كالعبيد، فكله سراب، إل مكة والدينة، وما بني

 على الرمال ستأكله الرمال التي أكلت شباب العراق الذين طعنوا في ضهورهم بعد ان بذل العراقيون

 الغالي والنفيس لصد العدوان الفارسي عن  العراق والخليج. إن مصر أولى بشبابها الواعي وكذلك الغرب

 نعلم أن الجوع والخدرات والسياحة  أكلت الجتمع عندكم، ولكن بينكم العزيز الغيور يعد العدة ليحرر

“خضراء الدمن” الفقراء ول يغرنكم البهرج الخداع، فالخليج لن خبره 

دعوهم وشأنهم يدبرون امرهم بأنفسهم، فقد اضاعوا العراق للفرس... وأي فتااً اضاعوا !!!!

سامحونا ان أطلنا عليكم يا شعبنا الحبيب الطيب الصبور. 

وكل الحترام والتقدير الى أخواتنا العراقيات اللواتي يعمرن بيوت العراق من الداخل !!! 

موقع شباب العراق للحصاء والسح

٢٠١١/٩/١التاريخ: 

العراق كنز الكنوز يا عراقيي، وعلينا اليمان بأننا قادرون على تغيير الحال الى الفضل ليس لنا، بل لطفالنا ! 

قرة عينكم يا حكومة !!           طفلة من العراق في العهد الجديد الذي اسبشرنا فيه الخير- 


