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فخري كرمي

وزارة النفط
بغداد -كرمي جاسم السوداني

العدد (  )239السنة الثانية اخلميس(  ) 28تشرين االول 2004

اص ــدرت وزارة الـنفــط ام ــراً ب ــاع ــادة
( )248مفـص ــوالً سـي ــاسـيـ ـاً م ــوزعـني
على شركات ودوائر الوزارة.
واكــد مـصــدر مـســؤول يف الــوزارة انه
سـيتم ادخال املعـادين الى الـوظائف
يف دورات تــاهيـليـة مـن اجل دمجـهم
ضـمـن خـطــوط االنـت ــاج مع تــأهـيل
قدراتهم الفنية.
كمـا اوعز الـوزير بـاالسراع يف اكـمال
اجـ ــراءات اعـ ــادتهـم إلـ ــى الـ ــوظــيفـ ــة
تكــرمي ـاً لـهم وملــا عــان ــوه من ظــروف
صعبة ابان حكم النظام البائد.

( )13رمضان 1425
http ://www.almadapaper.com
E.Mail - almada119@Hotmail.com
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صفحة

دينارا

يسبقه قصف مدفعي مكثف وهجوم من جبهات عدة

اهلجــوم عـىل الـفـلـوجــة والــرمــادي بــات وشيــكا وسيـستـغــرق بضعـة ايـــام
املدى –وكاالت:
الهجـوم علـى الفلـوجـة بـات وشيكـا بعـد
تعـثـ ــر املف ــاوض ــات الـتـي يفـتـ ــرض انه ــا
اسـتـ ــؤنفـت ام ــس حـ ـسـب وزي ــر ال ــدف ــاع
العـ ــراقـي حـ ــازم الـ ــشعـالن .فقـ ــد بـ ــدات
القـوات االمريكية بتعزيز مواقعها حول
امل ـ ــديــن ـ ــة ب ـي ـنــم ـ ــا تـك ــثف امل ـ ــروحــي ـ ــات
االمـ ــريـكـيـ ــة طـلع ـ ــاتهـ ــا فـ ــوق املـ ــديـنـ ــة
وضــواحـيهــا كمــا يــؤكــد شهــود الـعيــان ،
وق ـ ــد أغـلقــت ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات وامل ـ ــدرع ـ ــات
األميـركية الـطريق السـريعة املـؤدية إلى
األردن .وقـ ــال م ــسـ ــؤولـ ــون امـ ــريـكـيـ ــون
جلـريــدة (نيـويـورك تـاميــز) ان هجـومـاً
كـ ــاسح ـ ـاً تقـ ــوم بـه القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة
والع ــراقـي ــة السـتع ــادة ال ـسـيـط ــرة عل ــى
الفلوجة هو امر حتمي و سيكون االكبر
واالخـطر مـنذ احلـرب يف العام املـاضي ،
وسيترافق هـجوم الفلوجـة مع عمليات
كـبيـرة للـسـيطـرة علـى مــدينـة الـرمـادي
ولغلق احلـدود العـراقيـة -الـسـوريــة ملنع
ت ـسـلل املق ــاتلـني االجــانـب ال ــى العــراق،
ويعـد توسع العـمليات احلـربية انعكـاساً
لالجـمـ ــاع املـتـ ــزايـ ــد يف اوس ـ ــاط القـ ــادة
العـ ـسـكـ ــريـني االمـ ــريـكـيـني وم ــسـ ــؤولـي
احلك ــومـ ــة الع ــراقـي ــة ان هـن ــالـك صل ــة
وثــيقـ ــة بـني املـتـمـ ــرديـن يف املـ ــديـنـتـني
ويجب اخضاعها يف الوقت نفسه.
وقـال ضبـاط كبـار يف املاريـنز ان تـوقيت
الـهجـ ــوم واتخـ ــاذ القـ ــرار يعـ ــود لل ـسـي ــد
رئيـس الوزراء ايـاد عالوي ،لـكنه يتـوقف
علــى املفـاوضــات مع ممـثلـي الفلـوجـة،
وق ـ ــال املــتحـ ـ ــدث الع ـ ـسـك ـ ــري ان االم ـ ــر
يـت ــطلـب ب ــضعـ ــة اسـ ــابــيع حـتـ ــى يـبـ ــدا
الهجــوم اجلــوي واالراضي ،وقــدر بعـض
القـادة العـسكــريني االمــريكـيني ان مـدة
املعــركــة سـتت ــراوح بني بـضعــة ايــام الــى
اسبوعني ،وقال الليفتنانت جنرال جون
س ــالكــر ،ال ــذي يق ــود نح ــو  40الف ـاً مـن
املـارينـز واجلنـود يف وسط وغـرب العراق

(اذا تـلقـيـنـ ــا االوامـ ــر بـ ــاالن ــطالق ،فـ ــان
الهج ــوم ســيك ــون ح ــاسـمـ ـاً) واض ــاف ان
اله ـ ــدف س ـيـكـ ـ ــون الع ـمـل عل ـ ــى تـقل ــيل
اخلـسـائـر واالضـرار وان يجــري الهجـوم
بسرعة وحسم قدر االمكان ،وقال (لسنا
هنــا لتــدميـر املــدينـة ،بـل الستعـادتهـا)،
لـكــن املـ ــسـ ـ ــال ـ ـ ــة ابعـ ـ ــد مــن الـفلـ ـ ــوجـ ـ ــة
والـرمادي،ففـي سحق املقاومـة يف هاتني
املـدينـتني ضـربـة كـبيـرة العمـال الـتمـرد
يف جـمــيع انح ــاء الـبـالد ،الن الفل ــوج ــة
علـ ــى وجه اخلــص ــوص هـي املالذ االمـن
لـلمـتمـرديـن ونقـطـة انـطالق لـهم لــشن
الـهـج ــمـ ـ ـ ـ ــات ،وان احلـ ـ ـ ـ ــاق الـهـ ـ ـ ـ ــزميـ ـ ـ ـ ــة
بــاملـتـمــرديـن يف الفلــوجــة سـي ـســاهـم يف
اعادة الهدوء للبالد وتوفير ظروف امنة
إلجراء االنتخابات.
واضــاف املـســؤولــون بــان هنــاك العــديــد
مـن القــرارات ال ـسـيــاسـي ــة والع ــسكــريــة
يـجــب اتـخ ـ ـ ــاذه ـ ـ ــا ق ـبـل شــن الـهـج ـ ـ ــوم،
فبـريطانيا تقوم باعادة نشر حوالي 850
جـنـ ــدي ـ ـاً مـن الـبــصـ ــرة الـ ــى املـن ــطقـ ــة
الواقعـة جنوب بغداد لـلتمهيد النطالق
الق ـ ــوات االم ـ ــريـكــي ـ ــة وت ـ ــوجـهه ـ ــا ال ـ ــى
ضواحي الفـلوجة ،كمـا ان قوات احلرس
ال ــوطنـي الع ــراقي ــة لم تـتخــذ م ــواقعهــا
هنـاك بعـد ،مع ان اجلـنرال سـامكـر قال
ان ذلـك سـيـتـم ب ــسـ ــرعـ ــة عـنـ ــد اصـ ــدار
االوامر .وهـذا االستعـداد ال يتـنافـى مع
احتمـال التـوصل الـى (تسـويـة اللحظـة
االخيرة) كما حدث سابقاً يف الفلوجة.
واصـ ـ ــر القـ ـ ــادة الع ـ ـسـك ـ ــريـ ـ ــون عل ـ ــى ان
الــتخ ـطـي ــط له ـ ــذا الـهج ـ ــوم وت ـ ــوقـيــته
العالقـة له بــاالنتخـابـات االمــريكيـة يف
الثاني من تشرين احلالي ،ويف مقابالت
اجرتهـا نيـويورك تـاميز يف مـقر القـيادة
االمـ ــريكـي ــة ال ــذي يـبع ــد  3امـي ــال ال ــى
الـشـرق مـن الفلـوجـة احـجم القــادة عن
الك ــشف عـن تف ــاصـيـل الهجـ ــوم لكـنهـم
قـالــوا ان االالف من القـوات االمـريـكيـة

زيـباري ينتقـد املوقف الـسوري ويصفه
بأنه ليس باملستوى املطلوب

انتقـد هوشـيار زيـباري وزيـر اخلارجـية
الع ــراقـي امل ــوقف ال ـس ــوري مـن ال ـش ــأن
الع ــراقـي واصفـ ــا تعـ ــاونه ــا بـ ــانه لـيــس

بـاملـستــوى املطلـوب واضــاف يف تصـريح
له الـيـ ــوم  :انـن ـ ــا نعـتـ ــرف بـ ــان دمـ ــشق
سانـدت املعارضة العـراقية سابقـا لكننا
واقعـيـ ــون ونعـتـبـ ــر ان انـ ـشـ ــاء جـ ــامعـ ــة
تكــنل ــوجـي ــة يف دم ــشق ب ــانـه مح ــاول ــة
لغــسل ام ــوال اع ــوان الـنـظ ــام ال ـس ــابق
الــذيـن حتتــضنـهم ســوريــا واضــاف ان
اس ــتقـ ـ ــرار الـ ـ ــوضـع يف العـ ـ ــراق يـ ـصــب
مبصلـحة سـورية ودول اجلـوار العـراقي
 .وعـن املوقف الـليبي وتـصريحـات وزير
الــدفــاع حــازم الــشعالن االخـيــرة قــال:
نحــن نعــتقـ ــد ان وزارة اخلـ ــارجـيـ ــة هـي
اجلهـة الـوحيـدة اخملـولـة بهــذه املسـائل
واني الاعـتق ــد ان هنــاك تــدخـال ليـبيــا
بـالـشـان العـراقـي .وعن املــوقف التــركي
قـال :هنـاك خطـة مقـترحـة من الـعراق
لـتــشكـيل جلـن ــة ثالثـيــة تـضـم ام ــريكــا
وتركيـا والعراق لتنـسيق املواقف اال أن
زيبـاري امتـنع عن احلـديـث عن مـوقف
تركـيا مـن كركـوك مشـيرا الـى ان تركـيا
لـهـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاكـل مـع حـ ـ ـ ــزب الـعـ ـمـ ـ ـ ــال
ال ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.

واحلــرس ال ــوطنـي الع ــراقي والـشــرطــة
العراقية سـتهاجم الفلوجة من جبهات
عـدة يسبقهـا قصف مدفعـي كثيف ضد
مـ ـ ــواقع امل ـتــمـ ـ ــرديــن ال ـتــي اضـعف ــتهـ ـ ــا
الغارات اجلوية خالل االسابيع القليلة
املاضية.
واجل ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان غ ــالـبـي ــة اه ــالـي
امل ـ ــديــن ـ ــة ق ـ ــد غ ـ ــادروه ـ ــا يف االس ـ ــابــيع
املـ ــاضـيـ ــة لـكـن االالف مـن املـتـمـ ــرديـن
الي ــزال ــون هـنـ ــاك مع بقـي ــة قلـيل ــة مـن
االهالي.
وقـ ـ ــال قـ ـ ــادة مــيـ ـ ــدانــي ـ ـ ــون ان القـ ـ ــوات
االمريـكية سـوف تسـتخدم طـائرات من
طــراز F-15E ،F16،FA-18لقـصف
مـركـز بقنـابل زنتهـا  500بـاونـد مـوجهـة
بــالـلي ــزر واالقمــار الــصن ــاعيــة ،لـتقلـيل
اخلـ ـ ــسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر يف صـفـ ـ ـ ــوف املـ ـ ـ ــدن ــي ــني،
وســيعـتـمـ ــد الق ـصـف علـ ــى مـعلـ ــومـ ــات
استـخب ــاراتي ــة واقمــار الـتجـسـس ،وقــد
اعد القادة قـائمة مـن االهداف واملواقع
القـابلـة للـتغييـر وفقـاً للضـربـات ،وقـال
اجلـن ــرال سـ ــانك ــر ان قـ ــواته لـيـ ـسـت يف
عجلــة مـن امــرهــا طــاملــا ان الـضــربــات
اجلويـة قد حققـت الكثيـر من اهـدافها
يف قتل الـعديـد من انـصار الـزرقاوي يف
املــديـنــة ،وقــال هــؤالء القــادة ان نقــاط
الـتفـتـيــش الـتـي حتـيـط ب ــامل ــديـن ــة ق ــد
اربكـت عـملـيــات االرهــابـيـني وان قــرابــة
 100شخص قـد مت اعتقـالهم يف االيـام
القليلة املـاضية ،واليـزال العديـد منهم
حتـت االحـتجــاز ،كـم ــا مت العـث ــور علــى
ق ــاذف ــات مـض ــادة لل ــدب ــاب ــات يف اح ــدى
الـسيــارات ،بيـنمــا عثـروا يف اخـرى علـى
مبلغ  80الف دوالر ،لكن القادة يؤكدون
ان املـتمــردين اليــستـسـلمــون بـسهــولــة،
ف ـ ــال ـ ـســيـ ـ ــارات املفـخخـ ـ ــة يف بغ ـ ــداد يف
تصـاعـد كمـا تصـاعـدت عـمليــات قصف
القـ ــوات االمـ ــريـكـيـ ــة بقـ ــذائـف الهـ ــاون
خـ ـ ــاص ـ ـ ــة بعـ ـ ــد ب ـ ـ ــدء شهـ ـ ــر رم ــضـ ـ ــان.

متظاهرون يطالبون باالفراج عن شيخ عشيرة زوبع عبد الكرمي عودة وجنله عمار املعتقلني يف سجن (ابو غريب)

برهم صالح و السيستاين

واشنطن ترفض تدخل

االمم املتحدة يف قضية املتفجرات املفقودة

بحــثـــــا مـــــوضـــــوع االنـــتخـــــابـــــات

االمم املتحــدة( -فلـوريــدا) (رويتــرز)  -اتهــم ديك ت ـشـيـنـي ن ــائـب
الرئيـس االمريـكي مرشح الـرئاسـة االمريكيـة السنـاتور الـدميقراطي
جون كيـري بأنه "جنرال غير واقعي" ودافع عـن أسلوب تعامل حكومة
الـرئيس االمـريكي جـورج بوش مـع مواقع االسـلحة يف الـعراق يف ظل
أنباء عن اختفاء أطنان من املتفجرات يف منشأة بالقرب من بغداد.
وقال تـشينـي الذي يـشن حمـلته االنتخـابيـة يف والية فـلوريـدا املهـمة
يف االنـتخــابــات  :إن املـتفجــرات املفقــودة مـن منـش ــأة القعقــاع والـتي
تبلغ نحو  380طنـا رمبا لم تكن موجودة هنـاك عندما وصلت القوات
األمريكية لغزو العراق.
وقـال تـشيـني وهـو أكبـر مـسـؤول أمـريكـي يعلق علـى مـوضــوع اختفـاء
املـتفجــرات منـذ أن نـشـرته صـحيفــة نيـويـورك تـاميـز االمـريـكيـة يـوم
االثـنـني "لـيــس مـن ال ــواضح هل كــانـت هــذه املـتفجــرات مــوجــودة يف
املنشأة عند وصول قواتنا".
وقـالت الـوكالـة الدولـية للـطاقـة الذريـة إن اجليش االمـريكـي لم يقم
قط بتأمني املوقع بعد الغزو  -آذار . 2003
من جهـة اخـرى قــالت الـواليــات املتحـدة إنهـا ال تـرى ضــرورة لتـدخل
األمم املـتحـدة يف الـبحـث عن مــا يقـرب مـن  380طنــا من املـتفجـرات
فقدت يف العـراق ولكن روسـيا قـالت إن مجلـس األمن يجب أن يبـاشر
املوضوع.
وقـال انـدريه ديـنيـســوف سفيــر روسيــا يف األمم املتحـدة "إنهـا مـسـألـة
يجـب أن يتنـاولهـا مجلـس األمن" داعيـا اجمللس الــذي يضم  15دولـة
إلــى منـاقـشـة املـتفجـرات املفقـودة وعــودة مفتـشـي األمم املتحـدة إلـى
العراق يف نهاية املطاف.

بغداد (اف ب)
وجـهــت املـف ـ ـ ــوض ـي ـ ـ ــة الـعـل ـي ـ ـ ــا املـ ـ ـس ـتـقـل ـ ـ ــة
لالنتخـابـات يف العـراق عبــر الصحف ،دعـوة
الـ ـ ــى الـ ـ ــراغ ـبــني يف ال ـت ـ ـ ــرشح مــن "ج ـم ــيع
الكيـانـات الـسيـاسيـة احـزابـا او منـظمـات او
افرادا" التصال بها.
ودعت املفوضية يف اعالنها "جميع الكيانات
السيـاسيـة احزابـا او منظـمات او افـرادا الى
االتـصــال بهــا بــواسـطــة الهــاتف او الـبــريــد
االلـكـتـ ــرونــي لغـ ــرض الـتـنـ ـســيق والــتعـ ــاون
وتسهـيل تسـليمهـم جميع الـوثـائـق املتعلقـة
ب ــالعـملـيــة االنـتخــابـيــة وبــالـتـص ــديق علــى
الكيانات السياسية واالئتالفات".
وكانت االنتخابات املقبلة هي املوضوع االول
يف لقـاء نـائـب رئيـس الـوزراء العـراقي بـرهم
صـالح مع املـرجع ايــة اهلل علي الـسيـستـاني
يف النجف يوم أمس.
وقــال صــالح للـصح ــافيـني يف ختــام اللقــاء
الــذي حـضــره وزيــرا الــدولــة لـشــؤون االمـن
ال ــوطـنـي ق ــاسـم داود والــصحـ ــة عالء عـب ــد
الـصــاحـب العل ــوان ان "احلكــومــة مـصـممــة

إعالن من املفوضية العليا املستقلةلالنتخابات يف العراق
يـرجــى من الـراغـبني تقــدمي طلبــات التـصــديق والتــرشيح كـكيــان سيـاسـي أو ائتـالف يف انتخـابـات اجلـمعيـة الـوطـنيــة العــراقيــة ومجـالـس
احملافظات واجمللس الوطني إلقليم كردستان التي ستجري يف كانون الثاني /يناير  2005االتصال باجلهات التالية:
1ـ املكتب االنتخابي الوطني يف بغداد.
2ـ املكتب االنتخابي للمحافظة.
3ـ املكتب االنتخابي اإلقليمي يف كردستان.
وستقبل الطلبات يف املكتب االنتخابي الوطني يف بغداد حسب اجلدول الزمني يف أدناه:
ـ طلبات املصادقة على الكيانات السياسية 18-1 :تشرين الثاني. 2004
ـ قوائم مرشحي الكيانات السياسية 30-1:تشرين الثاني .2004
ـ طلبات املصادقة على االئتالفات وقوائم مرشحي االئتالفات 30-1:تشرين الثاني .2004
وستقبل الطلبات يف مكاتب احملافظات واملكتب اإلقليمي يف كردستان حسب اجلدول الزمني يف أدناه:
ـ طلبات املصادقة على الكيانات السياسية 13-1:تشرين الثاني .2004
ـ قوائم مرشحي الكيانات السياسية 22-1:تشرين الثاني .2004
ـ طلبات املصادقة على االئتالفات وقوائم مرشحي االئتالفات 22-1 :تشرين الثاني .2004
وميـكن احلصول علـى االستمارات اخلـاصة بالـتصديق والتـرشيح وتشكيـل االئتالف من احد املكـاتب املذكـورة أعاله ،وإذا كانت هنـاك أسئلة أو
استفـسـارات بـشـان كـيفيـة ملء االسـتمـارات ميكـن االتصـال علــى خط املـسـاعـدة  07901-818707من الـسـاعـة 8صبـاحـاً حتـى الـسـاعـة 4
عصراً.
info@ieciraq.org
كما ميكن احلصول على االستمارات من خالل بريدنا االلكتروني:

على اجراء االنتخابات يف موعدها احملدد".
واضــاف ان "اســابـيع عــدة تفـصـلنــا عن هــذا
االس ـتـحـق ـ ـ ــاق وس ـن ـنـجـح بـف ـ ـضـل ال ـن ـ ـ ــاس
اخليرين امثال السيد السيستاني".
ووزعــت جلـ ـ ــان شع ـب ـي ـ ــة ام ـ ــس االربع ـ ــاء يف
الـنـجف اسـتـمـ ــارات عل ــى امل ــواطـنـني يف م ــا
ي ـشـكل عـملـي ــة احـص ــاء وتــسجـيل السـم ــاء
الناخبني ،حسبما ذكر مراسل فرانس برس.
ومت تشـكيل اللجـان بدعـوة من الـسيـستـاني
من اجل تشجيع املشاركة يف التصويت .وقد
طلب الـسيـستـانـي من املـواطـنني قـبل فتـرة
ت ــسجــيل اسـمـ ــائهـم يف سـجالت الـنـ ــاخـبـني
التي سيبدأ العمل بهـا مطلع الشهر املقبل.
وق ــال ال ـسـي ـسـت ــانـي يف فـتـ ــوى "يجـب عل ــى
جـمـيع املــواطـنـني امل ــؤهلـني للـتـصــويـت مـن
ذكــور وانــاث الـتحقق مـن ادراج اسمــائـهم يف
سجالت الناخبني بصورة صحيحة".
ويشـدد املرجع مبـاشرة او عبـر احمليطني به،
علـى اجــراء االنتخـابـات يف مـوعـدهـا املقـرر

القوات الربيطانية

حتـــركت مـن البـرصة
باجتاه بغداد

البصرة (العراق) (رويترز) -
بـ ـ ــدأت القـ ـ ــوات ال ـبـ ـ ــريـ ـطـ ـ ــان ـيـ ـ ــة أمـ ــس
بـالتحـرك من مـدينـة البصـرة لالنتـشار
قرب بغداد.
وق ـ ــال م ــتح ـ ــدث ب ـ ــاســم وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع
لرويتـرز "بدأت عمليـة النشـر ...ألسباب
عسـكريـة ال ميكـنني أن أقـدم مزيـدا من
الـتفــاصـيـل ولكـنهـم سـيعــودون يف عـيــد
امليالد".
وصرح قائـد السرب ستيف دارامراج بأن
ق ــوات مـن ف ــوج "بالك ووتــش" تـتح ــرك
الى الشمال.
وقــال جنـدي بــريطــاني اخــر ملصــور من
رويتـرز "سنـنتقل إلـى مـوقعنـا اجلـديـد"
بينما كانت قافلة قوات من بالك ووتش
تخرج من البصرة.
وذكـ ـ ــر الـكـ ـ ــابــنت س ـت ـيـ ـ ــوارت مـ ـ ــاكـ ـ ــوالي
املتحـدث بــاسم اللـواء االول مـيكــانيـكي
إن الـ ـ ـ ــوجـهـ ـ ـ ــة االولـ ـ ـ ــى ه ــي مـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـ ـ ــة
الـنــاصــريــة .وأضــاف "غــادرنــا الـبـصــرة
بــالـفعل االن للــوصــول ال ــى النــاصــريــة
متجهني الى موقعنا اجلديد".
وأثــار حتــرك القــوات الـبــريـطــانـيــة مـن
قــاع ــدته ــا الهــادئــة ن ـسـبـيــا يف املـنـطقــة
احمليـطــة بــالبـصــرة الــى مــا وصف بــأنه
مـثلـث املـ ــوت قلق ــا يف ب ــريـط ــانـي ــا الـتـي
يرفض شعبها احلرب بشدة.

رشكتان روسية

وامــريكيــة تسـتثمـران
حقل القرنة ()2

الوكالت /املدى
اكــد ريـت ـشــارد مـيـت ـسـكه العـضــو يف
مجـلس مـديـري شـركـة "لـوك أويل"
النفطية الروسية أن شركته وشركة
"كونوكـو فيليبس" األمريـكية تنويان
العمل بصورة مشتركة إلعادة وضع
حـقل غـ ــرب القـ ــرنـ ــة ( )2الــنف ـطـي
العراقي على اإلنتاج.
واضـاف مـيتـسكـه إننــا ننـوي إعـادة
اتف ـ ـ ــاق ـي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــوقعـ ـ ـ ــة مع اجل ـ ـ ــانــب
العراقي حول استثمار هذا احلقل،
وهي اتفــاقيـة املـشـاركــة يف اإلنتـاج،
حـاملا يـسمح الـوضع بـذلك .ويـكون
تـ ــوزيع احل ـصــص كـمـ ــا يلـي :لـ ــوك
أويل ،%51:كــونــوكــو فـيلـيـبــس5:ر،%17
احلـكـ ــومـ ــة العـ ــراقـيـ ــة ،%25:شـ ــركـ ــات
روسيــة اخــرى5 :ر ،%6جــاء تـصــريح
مـيـت ـسـكه يف مــؤمتــر الـنفـط واملــال
السـنوي يف لـندن بـدورته اخلامـسة
والعشرين.

