
العراق الظلوم والعراقي الظالم

اللوحة للفنان العراقي عبد المير علوان

"  "باكونة وإحنا مكيفي" ونضيف "ومخدرين”.حبزبوزيقول العلمة "
 مليار، ثم أشرقت مئات العقود الوهمية وآخرها عقد الكهرباء ٥ مليار دولر، ثم ٢٥إختفت 

بأكثر من بمليار. 

مستثمر/نصاب يؤسس شركة بمائة دولر ويحصل على عقد بمليار دولر ؟ ،مظلوم هذا البلد
فقط في العراق !!

آخر العناقيد بعد توزيع حقول النفط، هي مزادات تصدير الغاز، ومزاد غلق موانىء العراق 
.بميناء بوبيان على أرض عراقية

 لنهم أدرى وعسى أن يصحوا ويمسكوا برقاب الخدريننتمنى من رجال النفط العراقيي تنوير 
 ونسيان الوطن والبكاء لسنوات على احداث حدثت منذ قرون.الهفةمن علمهم استعمال 

فضائح اليوم هي غاز العراق وشركة شيل وشركات الكويت وميناء بوبيان.
 صفحة وعليه وضعناه على هذا الرابط٢٧وهذا التقرير الوجز لنو التقرير التفصيلي 

:نعرف الشعب ما يريد يقرأ، مع السفلن يريد التفاصيل. 

http://www.iraqsurveys.com/articles/Shell.pdf

http://www.iraqsurveys.com/articles/Shell.pdf


 قبل شهر تعرفنا على أخ كردي من أربيل توظف في شركة نفط حصلت على عقد مع "شيل" ضمن
برنامج يسمى "ليف لين سابورت" لصيانة أنابيب النفط وبناء خطوط أخرى (للتصدير) وأكد أن 

الكويت تتعاون بتطبيق البرنامج.

 عليه التحقق من الصائب القادمة. الفعىمن يسمع بتعاون

- لاذا تبني الكويت ميناء بوبيان وتحارب العراق جهراً؟١    
- لاذا يؤيد الوزير زيباري الكردي إنشاء اليناء ؟٢    
- يقول "موقع نفط العراق" أن شيل دفعت مائة مليون دولر عن كلفة تأهيل ٣    

 مادام في العراق اللف من رجال النفط  لاذا هذا الكرم       قطاع النفط،
        خبراء في أرض العراق ونفطه؟

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

ولكن شيل حصلت بعد ذلك على حقل "مجنون" وحقل  "غرب القرنة" مجانا، هل نقول مبروك؟
والسؤال الذي يتليه، لاذا تصر شيل على إستخراج الغاز وتصديره منذ سنوات بحجة تغذية 

محطات الكهرباء؟

-  من يصدق أن شركة في الكويت إسمها "طاقة الكويت" وعمرها عدة سنوات وقعت عقدا لستخراج٤
    الغاز من حقل "السيبة" وهذه الشركة رئيسها (منصور أبو خمسي) وعائلة بو خمسي اليرانية
    الصل ظهرت فجأة كواجهة في سوق أسهم الناخ الكويتية تعمل بأموال شيوخ الكويت وهي 

    بالليي لن شيوخ الكويت يخافون العلن عن أموالهم؟؟؟ والسؤال الرتبط، من الذي إستعملهم
    كواجهة مرة أخرى لعقود الغاز؟ 

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

http://www.kuwaitenergy.com.kw/Default.aspx?pageId=222#1
http://www.iraqoilreport.com/energy/natural-gas/the-secret-history-of-the-shell-gas-deal-6221/?utm_source=Master+Subscribers:+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:+Active&utm_campaign=8c62b97c0b-Beyond_the_Headlines_RSS&utm_medium=email


هل هناك نية لهداء الغاز مجانا للكويت لنها تستورد حاليااً من قطر وأوروبا؟
الرابط

الكويت تشتري الغاز من بلجيكا
http://www.thedailynewsegypt.com/lng-exported-from-belgium-arrives-in-kuwait-says-ais.html

وقطر
http://www.lngpedia.com/2009/06/24/shell-to-supply-kuwait-lng-starting-this-summer

- كيف يتم إهداء إقتصاد الدولة العراقية إلى شيوخ الكويت بدءاً من حقول نفط الروضتي ٥
     بي الطلع وسفوان وجنوب حقل الرميلة، ثم جزر وربة وبوبيان، ثم عقود حقول 

     الغاز وميناء بوبيان ، وشركات التلفونات النقال حاليااً، هل يعلم كل عراقي أنه يدفع 
     يوميا إلى الكويت مبالغ هائلة مقابل استعمال الهاتف؟؟

 مليار دولر لتطوير حقول "شمال الكويت" أي نفط ٩٠- لاذا خصصت الكويت ٦
    الحقول العراقية على الحدود؟ 

الروابط
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.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


شيل وعقد الغاز

  مليار دولر ولها حق١٧ وقعت شل عقدا مع العراق لتطوير حقول الغاز بمبلغ 2011/7/12بتاريخ 
 % للعراق٥١التصدير بعد اكتفاء العراق وتم إنشاء مكتب شركة غاز البصرة، والعقد الصوري مشاركة 

% إلى متسوبيشي.٥% إلى شل ٤٤

 نقول هنا شيل خططت ودرست لوحدها واحتفظت بالعلومات ونظمت العقد وأجبرت العراق على التوقيع،
 وأمرت الكويت بالتعاون لفتح الحدود والتصدير ربما عن طريق ميناء الحمدي، لن العراق ل يملك

 ما دام الوضع كما هو بإنشاء العقود الوهمية.٢٠٣٠محطات الكهرباء حتى سنة 

  مليار نقدا وكيف ومن أين ما دامت٧،٨% أي ٥١نحن نسأل الحكومة من سيدفع حصة الحكومة 
الحكومة تطلب قروضا بعدة مليي من الصندوق الدولي.

 إن شيل أقوى من الدول، فهي تشتري الحكومات والدول وتكتب العقود وحتى تبدل دساتير الدول، فمن
هو الذي يتفاوض معها في العراق؟

  مليون دولر، كيف يتم٨٠٠وجدنا في موقع ألاني مشروعا لد أنبوب غاز من العراق إلى الكويت بقيمة 
ذلك سرًا بدون أي إعلنات حكومية تبشر بالنجازات؟ هل شل منعت العلن؟

الرابط

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


 إن شيل وبي پـي ل يعملون إل وتحت إمرتهم دولً وحكومات وشركات محلية وخدم وحتى شركات فضائية
 مثل (كوكول) والدليل لو بحث أي منا ماذا يدور في جنوب العراق فلن نجد غير تعتيم كامل على البار

والنابيب والخزانات والقواعد العسكرية والطارات قرب السماوة؟؟. 
الصور:





الطار جنوب غرب الناصرية

أين أهل الدار؟

 أين أصحاب الرض والنفط؟ فالذي يدري طردوه مهاجراً، الفضائيات ل تسمعه لنها تربح من العلنات
 الدفوعه وإكتشاف الغني والراقصي، والحكومة مغلوبة على أمرها مشغولة بتنظيم إبادة الدولة بما فيها

من بشر.

 الحكومة تأتيها العقود مطبوعة جاهزة بالنكليزي والذي يوقع ل يعرف اللغة ويستعي بكليات الدب
النكليزي في بغداد وعليه التوقيع بالقلم والصبع.

 إذا أرسلوا وفدا إلى الكويت لبحث ميناء بوبيان فالوفد لم يشاهد بحراً أو ميناء في حياته، ولكن يعود
محمل بالهدايا والموال، ولن يسمح لسندباد البصرة كاظم فنجان بتمثيل العراق؟؟؟

 والذي (تخدر) من شعبنا في الجنوب ينام ويبكي ويلطم حظه طيلة السنة، والعجيب أنه يصحو فقط
ليقاتل من يمنع سرقة ثروات النفط. والعجيب أكثر، أن الجنوب يدعم إقتصاد الكويت ويستورد ما 

يحتاجه من رأس الفعى الكويتية التي كانت سببا لكل الحروب والصائب التي دمرت بلد إسمه العراق.

أليس عجيبااً أن نقول أن العراقي ظالا لوطنه!!!



الرؤيا للجيل القادم؟؟

يتنبأ السيد حبزبوز صادقااً بمصير العراق بعد عشرين سنة:
.- سيختفي دجلة والفرات لن تركيا تصادر الياه وتبيع برميل الاء مقابل برميل النفط

- الفرس يحتلون شرق العراق وجنوبه ووسطه، بسلح الطائفية وهذا لم يحدث منذ مقتل رستم،  
 ويعمر "طاق كسرى" من جديد !!!  عندئذ ينتقمون من العرب والسلم

- الكويت والردن وسوريا يحصلون على سوق استهلكية إسمه سوق العراق.
% والباقي يبكي ويلطم.٨٠- ينخفض سكان العراق 

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 في التقرير التفصيلي؟ 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 في السياسة 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. 

إن 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 أكبر من الذي اعلن خصوصااً إذا ما قارنا ذلك مع تصرفات شيل في العراق

 وإصرارها على التصدير في الفترة القادمة بعد إكتفاء العراق من الغاز كما يدعون، وبعد اكتمال
  كما نقول نحن. لنه ليس من العقول ان توقع شيل على عقود في٢٠١٥الشاريع في الكويت في 

 البلدين على مشاريع متشابهة وفي مواقع متقاربة وفي نفس الختصاص وعليها ان تكتمل في نفس
 الفترة من نقاط تصدير وأنابيب 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 إجباره

 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.



- إخراج العراق من حقه وأرضه ومياهه في الخليج إلى البد.١
- السيطرة على التجارة البحرية للعراق والعيش اقتصاديااً على العراق كالعلقة. المر الذي٢

 ٪ من واردات النفط والغاز العراقي بسبب كلف شحن البضائع٢٥    سيشطب  ما نسبته 
    الستوردة.

- 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.

- إبتزاز 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 إلى أبعد حد ممكن لضمان إيقاف الخطوط الجوية العراقية وابقاء ٥
الحصار الجوي على العراق وضمان استحواذ الشركات الجنبية على الجواء العراقية وبظمنها 

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

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

 City Bank و HSBCالصارف الشتركة داخل العراق، وشركات التصالت، والصارف الدولية  مثل 
 ، وتخاف من ان ينقلب عليها الكويتيون ويتفقوا مع المريكان والنكليز على وجوه JP Morganو

 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 لن 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. 

 هذا حتى إذا تأخرت الكهرباء على العراقيي ونحن نعلم انها ستتأخر أكثر وأكثر لن الجميع يريد العراق
أن يرقى سوقااً جاهلً وإستهلكيااً ليس إل. 

 والن أم السئلة

هل يستطيع من بقي لديهم عقول من تخليص العراق من هذا الصير السود؟ 

نعم يمكن ذلك!!

الرابط للتحقيق التفصيلي
http://www.iraqsurveys.com/articles/Shell.pdf

موقع شباب العراق للحصاء والسح
٢٠١١/٩/١التاريخ: 

http://www.iraqsurveys.com/articles/Shell.pdf

