
�أك��د م�ص��در علي��م يف �لعق��ود �لنفطية، ل��� )�جلورن��ال( �أن 
�الجتماع �ملرتقب عقده �ل�ص��هر �حل��ايل، بني منظمة �لدول 
�مل�صدرة للنفط )�أوبك( ورو�صيا �مل�صاركة يف �تفاق خف�ض 
�النتاج، �صي�ص��هد تاأييد �لع��ر�ق متديد �تفاق خف�ض �النتاج 
م��دة ال تقل عن نهاي��ة �لعام �حلايل، معلاًل ذلك باأن �ص��بح 
عودة �أ�ص��عار �لنفط �إىل مع��دل 26 دوالر�ً يوؤثر يف �جتماع 
فيينا يف 25 من �ل�ص��هر �حلايل، بعد �نخفا�ض �ص��عر �لنفط 
�خلام بن�صبة 13 يف �ملائة خالل �الأ�صابيع �الأخرية �إىل �أقل 

من 46 دوالر�ً.
وقال وزير �لنفط �لكويتي، ع�صام �ملرزوق �لذي ير�أ�ض جلنة 
ت�رشف على �المتثال خلف�ض �النتاج، �ن هناك �صبه �جماع 
على �همية متديد �التفاق )خلف�ض �النتاج( مدة �ص��تة ��صهر 
يف �القل". يف حني �أعلنت رو�صيا و�ل�صعودية، �كرب منتجني 
للنفط يف �لعامل، دعمهما متديد خف�ض �النتاج �لهادف �ىل 

تخفيف وفرة �ملعرو�ض عامليا.
ونقل��ت وكاالت �النباء �لرو�ص��ية 
وزير  ع��ن 

�لطاقة �لك�صندر نوفاك قوله، �ن رو�صيا مت�صامنة مع جهود 
�رشكائه��ا العادة �لت��و�زن �ىل �ل�ص��وق، وتع��ّد �ن �ملبادرة 
�مل�صرتكة لتحقيق �ال�صتقر�ر يف �صوق �لنفط �لعاملية فعالة 
حاليا". و�أ�صاف "نناق�ض خمتلف �خليار�ت ونعد �أن متديد� 
ملدة �أطول �صي�ص��اعد على ت�رشيع عودة �الأ�ص��و�ق �إىل و�صع 
منا�صب �أكرث". ويف �لوقت ذ�ته، قال وزير �لطاقة �ل�صعودي 
خال��د �لفال��ح يف كو�الملب��ور �إن��ه "و�ث��ق م��ن �أن �التفاق 

�صيمدد �إىل �لن�صف �لثاين من �لعام ورمبا �أكرث".
و�أ�ص��اف �لفالح �أن "�ئتالف �ملنتجني م�صمم على بذل كل 
ما يف و�ص��عه لتحقيق هدفنا �ملتمثل يف �إعادة م�ص��تويات 

�ملخزون �إىل متو�صط �خلم�ض �صنو�ت".
ويف خطوة غري م�صبوقة و�فقت دول �أوبك يف ت�رشين �لثاين 
عل��ى خف�ض �نتاجه��ا 1،2 مليون برميل يوميا ملدة �ص��تة 

��صهر �بتد�ًء من مطلع �لعام يف م�صعى لرفع �الأ�صعار.
وقال وزير �لنف��ط �لعر�قي جبار علي �للعيبي، �إن "�التفاق 
�الأخ��ري بني �أع�ص��اء  �أوبك على خف�ض �النتاج  يف ��ص��و�ق 
�لنفط �خلام هو خطوة �إيجابية لتحقيق �لتو�زن يف �ل�ص��وق 
وحتقي��ق �ال�ص��تقر�ر يف �أ�ص��عار �لنف��ط ، ومن��ذ �لبد�ية قدم 
منتج��ون من خ��ارج �وبك دعمه��م لهذ� �لتح��رك ، و�لعر�ق 
يوؤك��د �لتز�مه يف �لو�ص��ول �ىل نتائ��ج �يجابية يف 
دور�  و�أدى   ، �ملناق�ص��ات 

��صا�ص��يا يف ه��ذه �التفاقي��ة وو�فق على تخفي���ض �النتاج 
على �لرغم من �أن �لعر�ق يجب �أن يعفى من خف�ض �النتاج 
نظ��ر� للظ��روف �لتي متر به��ا �لبالد من حمارب��ة �الرهاب 
وع�ص��ابات د�ع�ض لكي يقوم باعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية 
، و�حلاجة �ملا�صة لبناء �مل�صت�صفيات و�ملد�ر�ض، و�ن و�صع 
�لعر�ق غري متو�ز بني دول "�الوبك" . ونحن بحاجة ما�ص��ة 
للح�ص��ول عل��ى عائد�ت للتخفيف من �آالم �ل�ص��عب �لعر�قي 
ومعانات��ه �ليومي��ة". و�أ�ص��اف �للعيب��ي �أن "ق��ر�ر �لعر�ق 
بخف�ض �النتاج مل ي�صتند �ىل م�صتوى �النتاج �ملقرر و�لذي 
يت�ص��من �الإنتاج من �إقليم كرد�ص��تان �لعر�ق، ولكنه ��صتند 
�ىل �ح�ص��ائيات و�رق��ام �نتاجي��ة ، وه��ذ� �أدى �إىل خف�ض 
كب��ري لالنت��اج و�حلد م��ن فعالية �إي��ر�د�ت �أخ��رى للبالد"، 
م�صري�ً �إىل �أنه "مع كل هذه �لعقبات، �صارك �لعر�ق �إيجابيا 
يف �التف��اق، ويف �لوق��ت نف�ص��ه �ص��عى بهدف بن��اء قدر�ت 
�النتاج. �أما بالن�ص��بة لل�ص��ادر�ت، فقد ��ص��تمر �الد�ء �جليد 
لت�صدير �لنفط �خلفيف و�لثقيل لتلبية �لتز�مات �لبالد. كما 
حق��ق �لعر�ق تقدما جيد� يف �حلد من حرق �لغاز، و�ن  �ول 
�ص��حنة من �لغاز �ل�ص��ائل  LPG مهدت �لطري��ق �ىل �لنمو 
�مل�ص��تقبلي يف �ص��ناعة  �لغ��از". و�أكد �للعيب��ي �أن "هناك 
م�ص��تقباًل حم�ص��وبًا بدق��ة لتحقي��ق �لت��و�زن ب��ني �لعر�ض 
و�لطل��ب ي��وؤدي �إىل بيئ��ة جدي��دة �من��ة للطاق��ة �لعاملية. 
وتتطل��ب ه��ذه �لنم��اذج �جلدي��دة تق��دمي �الأط��ر �لقانونية 
و�لتعاقدي��ة �ملنقح��ة، وكذلك ت�ص��ميم و�عتماد 
تد�ب��ري فعال��ة وال تتطلب 

معايري خلف�ض �لتكاليف. باال�صافة �ىل ذلك فان �أ�صحاب 
�ملو�رد و�لعمليات حتتاج �ىل تعيني ��ص��رت�تيجيات �ف�صل 
للعم��ل، وميك��ن حتقيق  فعالي��ة �لتكاليف بتجنب تو�ص��يع 
�لن�صاط  وبذلك تكون متخ�ص�صة يف �د�رة �لعمليات، ويبدو 
�أن �ص��مول �لتكاليف له �أهمية ق�صوى، �أي تقدم يف ��صتقر�ر 
�ل�صوق ميكن �أن يعود بنا �إىل حيث بد�أنا قبل �لهبوط، وكما 
ذكرنا يف وقت �صابق، �ن وز�رة �لنفط �لعر�قية تعالج حاليا 
هذه �ملتطلبات، ونحن ناأمل من جميع �أ�صحاب �حل�ص�ض، 
�ص��و�ء �ملنتج��ة للنف��ط وكذل��ك ���رشكات �لنف��ط �لعاملي��ة، 
و�لتج��ار �لعم��ل مع��ا يف ه��ذ� �ل�ص��دد لتحقي��ق �لت��و�زن 
�ملذك��ور". وبد�أ �لعر�ق �إجر�ء�ت خف�ض �النتاج �لوطني من 
�لنف��ط �خلام م��ع مطلع �لعام �جلديد 2017 �ن�ص��جاما مع 
قر�ر منظمة �لدول �مل�ص��درة للنفط "�أوبك". و�أ�ص��اد �الأمني 
�لعام ملنظمة �لدولة �مل�صدرة للنفط �أوبك  حممد باركيندو 
ب��دور �لعر�ق يف م�ص��اعدة �ملنظمة و�ملنتج��ني على �تخاذ 
قر�ر�ت تاريخية مهمة وخ�صو�ص��ا يف �جتماعات مناق�صة 
خف���ض �النتاج �لت��ي عقدت يف �جلز�ئ��ر وفيينا ، جاء ذلك 
يف ر�ص��الة وجه��ا لوزير �لنفط جب��ار عل��ي �للعيبي. وقال 
باركين��دو، �ن وزي��ر �لنف��ط �لعر�ق��ي جب��ار �للعيب��ي �أدى 
دور� قيادي��ا مهم��ا وفعاال يف �لتو�ص��ل �ىل ق��ر�ر�ت مهمة 
للمنظمة من خالل �ل��دور �لبناء و�لفعال  و�ملرونة �لعالية  
و�ال�صت�ص��ار�ت �لتي مهدت �لطريق للتو�ص��ل �ىل �التفاقات 
�لت��ي تتعل��ق بخف�ض �النت��اج . و�ثن��ى �الأمني �لع��ام على 
�لت��ز�م �لعر�ق بقر�ر خف�ض �النت��اج ، و�لتعاون �لفعال مع 
"�وب��ك " وحر�ص��ه عل��ى تعزيز دور �ملنظمة يف ��ص��تقر�ر 
��صو�ق �لنفط �لعاملية و�إعادة �لتو�زن ودعم 

��صعار �لنفط .
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مستشار العبادي يفسر تمويل 3 مليارات 
دوالر دوليًا

�أعلن �ملدير �لتنفيذي لل�رشكة �لوطنية �الإير�نية للغاز،  حميد ر�صا عر�قي، 
�ن بالده �صتبد�أ ت�صدير �لغاز �إىل �لعر�ق يف �لقريب �لعاجل.

وق��ال عر�قي خالل كلمة ل��ه يف �ملعر�ض �لثاين و�لع�رشي��ن للنفط و�لغاز 
�ل��ذي يقام يف �لعا�ص��مة �إنه "م��ن �ملفرت�ض �أن تتمكن �ير�ن من ت�ص��دير 
200 مليون مرت مكعب من �لغاز". و�أ�صاف  "�أجرينا حمادثات مع �لعر�ق 
خالل �ليومني �ملا�ص��يني ومت حتديد �الج��ر�ء�ت �مل�رشفية من �أجل �لبدء 
بت�صدير �لغاز �ىل �لعر�ق"، منوها بانه "�صيتم ت�صدير نحو 50 مليون مرت 

مكعب من �لغاز يوميا �ىل هذ� �لبلد".

دعا ع�ص��و جلنة �لزر�عة و�الهو�ر �لنيابية فري��د �البر�هيمي رئي�ض �لوزر�ء 
�ىل �لتدخ��ل ل�ص��مول �المانات �مل�ص��تحقة �ل�رشف للمقاول��ني بقر�ر جمل�ض 

�لوزر�ء ب�رشف ن�صبة �ل� %40 من م�صتحقاتهم.
وق��ال يف موؤمتر �ص��حفي "��ص��تب�رشنا خري� بق��ر�ر جمل�ض �ل��وزر�ء ب�رشف 
%40 م��ن م�ص��تحقات �ملقاول��ني ، و�ملتابعة �ل�صخ�ص��ية م��ن قبل رئي�ض 
جمل�ض �لوزر�ء لتنفيذ توجيهاته للجهات ذ�ت �لعالقة ب�رشف �مل�ص��تحقات 
ف��ور� بعد �كمال تدقيقها". و��ص��ار �ىل �ن" هن��اك توجيها من وز�رة �ملالية 

بعدم �صمول �ل�رشف لالمانات �مل�صتحقة �لدفع بذلك �لقر�ر".
و��ص��اف �ن "قر�ر جمل�ض �لوزر�ء يلزم �رشف جميع م�صتحقات �ملقاولني ، 
و�المانات جزء منها وهي و�جبة �لدفع بعد �يفاء �ملقاول بااللتز�مات �لتي 
من �جلها مت ��صتقطاع تلك �المانات من م�صتحقاته ، ومنها �مانات �لت�صلم 

�الويل للم�رشوع و�لت�صلم �لنهائي وغريها".

بحث رئي�ض هيئة ��صتثمار �لب�رشة علي جا�صب حممد مع �ل�صفرية �لفنلندية 
�جلديدة لدى �لعر�ق بفي لني، �مل�ص��اريع �ال�صتثمارية و�القت�صادية �جلديدة 

يف �ملحافظة.
و�ك��د رئي���ض هيئة ��ص��تثمار �لب�رشة، حر���ض �لهيئة على تعزي��ز �لعالقات 
�ال�ص��تثمارية �القت�ص��ادية و�لتنموي��ة ، و��ص��تعر�ض �لفر���ض �ملتاحة �مام 

�ال�صتثمار�ت �الجنبية يف �لب�رشة يف �ملجاالت �ملختلفة . 
يف ح��ني ��ص��ارت �ل�ص��فرية �لفنلندي��ة ، �ىل :" �ن �ل�صيا�ص��ة �ملنفتح��ة �لت��ي 
تتبناه��ا هيئ��ة ��ص��تثمار �لب�رشة ، وما تق��وم به من جهود م��ن �جل توفري 
من��اخ جاذب للم�ص��تثمرين ، من �ص��اأنه �ن ي�ص��جع �ل���رشكات �لفنلندية على 

�لدخول يف م�صاريع ��صتثمارية ".

ف�رش م�صت�ص��ار رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء لل�ص��وؤون �ملالية مظهر حممد �صالح 
يوم �الثنني حقيقة ٣ مليار�ت دوالر �لتي ميكن �ن يح�ص��ل عليها �لعر�ق 

من م�صادر �لتمويل �لدولية.
و�و�ص��ح �ص��الح يف بيان ل��ه، �أنه "��ص��تناد� �ىل قانون �ملو�زن��ة �لعامة 
�الحتادية للعام ٢٠١٧ فثمة م�ص��ادر متويل خارجية خمتلفة يتوقع �ن 
يح�صل مبوجبها �لعر�ق على قرو�ض دولية من خمتلف �جلهات �ملانحة 
ق��د تبلغ )٣ مليار�ت دوالر(  يف �لعام �حلايل �ص��و�ء م��ن �لبنك �لدويل �و 
�ص��ندوق �لنقد �لدويل �و جمموعة �لبلد�ن �ل�ص��ناعية �ل�صبعة �لكبرية مبا 

فيها بع�ض بلد�ن �الحتاد �الأوروبي".
و�أك��د �ص��الح �ن "�ملجتم��ع �مل��ايل �لدويل يب��دي تفهمًا عميعق��ًا ودعمًا 

و��صعًا لكي مير �لعر�ق من �زمته �ملالية �لر�هنة وهو معافى".

ع��زت �ل�رشكة �لعامة لل�ص��منت �لعر�قية ��ص��باب �الخفاق 
�حلا�ص��ل يف تنفي��ذ عق��د ��ص��تثمار معمل �ص��منت �ملثنى 
�لتاب��ع لها طيلة �ل�ص��نو�ت �ملا�ص��ية �ىل تلكوؤ �رشكة قمة 
�لع��ر�ق �جله��ة �مل�ص��تثمرة وف�ص��لها �مل�ص��تمر يف �يج��اد 
�رشي��ك ��ص��رت�تيجي فني متخ�ص���ض يف جمال �ص��ناعة 
�ل�ص��منت بدال عن �رشيكها �لفني )�رشكة ��ص��ك �مل�رشية( 
�لت��ي �ن�ص��حبت يف حينه��ا لن�ص��وب خالف��ات وم�ص��اكل 
بينهما. وذكر بيان لوز�رة �ل�ص��ناعة و�ملعادن �نه "على 
�لرغ��م م��ن �الجتماعات �ملتك��ررة مع �جلهة �مل�ص��تثمرة 
و�لقر�ر�ت �لكثرية �ملتخذة بخ�ص��و�ض ف�ص��خ �لعقد معها 
خالل �ل�ص��نو�ت �ل�ص��ابقة وكذلك �ملفاو�ص��ات �لتي جرت 
معه��ا م��ن قب��ل �د�رة �ل�رشكة �لعام��ة لل�ص��منت �لعر�قية 
بعد دمج �رشكات �ل�ص��منت ب�رشكة و�حدة و�ملدد �لزمنية 

�ملمنوح��ة له��ا و�لتي ��ص��تمرت ال�ص��هر طويل��ة من دون 
�ي��ة فائدة ومن ثم �حالة �ملو�ص��وع برمت��ه �ىل �ملحاكم 
�الم��ر �لذي يتطل��ب وقتا طويال حل�ص��مه و�لب��ت فيه وما 
�ص��يرتتب على ذلك من �حلاق �رشر كبري باملعمل نتيجة 
توقف��ه ع��ن �لعم��ل طيلة �ل�ص��نو�ت �ملا�ص��ية و�ل�ص��نو�ت 
�لالحق��ة حلني �لبت بالق�ص��ية م��ن قبل �لق�ص��اء". ونقل 
�لبي��ان عن �ملدي��ر �لعام لل�رشك��ة نا���رش �دري�ض �ملدين 
قول��ه �ن "جترب��ة ��ص��تثمار معمل �ص��منت �ملثنى تعد من 
�لتجارب �الوىل يف جمال �ال�صتثمار وقد حر�صت �لوز�رة 
و�ل�رشك��ة يف حينها على ����رش�ك جمل�ض �ملحافظة حيث 
�ص��مت �للجنة �لرئي�ص��ية كل من رئي�ض جمل�ض �ملحافظة 
ورئي���ض هيئ��ة �ال�ص��تثمار ورئي���ض جلنة �ال�ص��تثمار يف 
�ملحافظ��ة و�مل�صت�ص��ار �لقان��وين لرئي�ض �ل��وزر�ء ووكيل 
وز�رة �ل�ص��ناعة و�ملدي��ر �لعام لل�رشكة �لعامة لل�ص��منت 
�جلنوبية �ص��ابقا وقد ح�ص��لت �ملو�فقة عل��ى �الحالة من 

قب��ل ه��ذه �للجنة ومبو�فقة ر�ص��مية من رئي���ض �لوزر�ء". 
و��ص��اف �ن "م�ص��اكل وخالف��ات ح�ص��لت ب��ني �رشك��ة 
قم��ة �لع��ر�ق و�ل�رشي��ك �لفني له��ا �رشكة ��ص��ك �مل�رشية 
م��ا ��ص��طر �الخ��رية �ىل �الن�ص��حاب وعدم قي��ام �ل�رشكة 
�مل�ص��تثمرة باأية �عمال تاأهيل و�الكتفاء با�ص��تري�د مادة 
�لكلنكر و��ص��تخد�م معد�ت �ملعمل النتاج �ل�ص��منت وبيعه 
م��ن دون من��ح ح�ص��ة �لدول��ة وهذ� يع��د ��ص��تخد�مًا غري 
قان��وين للمع��د�ت �حلكومي��ة ال ميكن �ل�ص��كوت عنه حيث 
قام��ت �ل�رشكة باتخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية بحق �جلهة 
�مل�ص��تثمرة و�لت��ي بدورها قدمت �ص��كوى �ص��د �ل�رشكة". 
ولف��ت �مل��دين �لنظ��ر �ىل �ن "�د�رة �ل�رشك��ة وبع��د �لدمج 
قامت با�ص��تدعاء �مل�ص��تثمر و�لتفاو�ض معه ومنحه مدة 
ثماني��ة ��ص��هر اليجاد �رشي��ك فني متخ�ص���ض يف جمال 
�صناعة �ل�صمنت من دون جدوى خا�صة و�ن على �ل�رشكة 
�ص��كوى م��ن هيئ��ة �لنز�ه��ة بال�ص��كوت عل��ى �مل�ص��تثمر" 

م�ص��ري� يف �لوق��ت ذ�ت��ه �ىل �ن" لدى �ل�رشك��ة خماطبات 
كث��رية بخ�ص��و�ض عدم �جلدوى م��ن بقاء هذ� �مل�ص��تثمر 
�لذي �ص��بب تدمري� و��ص��حا يف �ملعمل ، مبينا باأن جلنة 
�لنز�هة �لنيابية يف جمل�ض �لنو�ب تدخلت بهذ� �ملو�صوع 
�ي�ص��ا وطالب��ت باعط��اء �مل�ص��تثمر فر�ص��ة �خ��رى ملدة 
�ص��هرين اليجاد �ل�رشيك �لفني بعد تعهده ب�رشف �ملبالغ 
�مل�ص��تحقة بذمته وقد �نتهت �ملدة من دون �ي جدوى �و 
فائدة". وعّد �ن "�ال�ص��تثمار هو �حلل �المثل يف ظل عدم 
تو�ف��ر �ملبال��غ �لكبرية �لالزم��ة لتاأهيل معامل �ل�ص��منت 
وحتدي��ث خطوطه��ا �النتاجي��ة ودف��ع رو�ت��ب موظفيها 
" م�ص��ري� �ىل "�ملز�ي��ا �لكث��رية �لت��ي حققه��ا ق��ر�ر منع 
��ص��تري�د �ل�ص��منت و�ثره �لكبري على �ص��ناعة �ل�صمنت يف 
�لع��ر�ق للقطاع��ني �حلكومي و�خلا���ض يف رفع �لطاقات 
�النتاجي��ة وحتقي��ق �الكتفاء �لذ�ت��ي من مادة �ل�ص��منت 

و�لتوجه نحو �لت�صدير".

�أك��د �الأمني �لع��ام ملجل�ض �لوزر�ء مه��دي �لعالق، �أهمية 
دفع عجلة �ال�ص��تثمار و�إز�لة �ملعوقات ورفع �لتجاوز�ت 
�لن�ص��اط  لت�رشي��ع  لذل��ك،  �ملخ�ص�ص��ة  �الأر��ص��ي  ع��ن 
�ال�ص��تثماري �لذي من �ص��انه �ن يوفر �لعدي��د من فر�ض 

�لعمل و�لتح�صن �القت�صادي.
ونقل بيان لالمانة عن �لعالق قوله خالل تروؤ�ص��ه ور�صة 
عمل عقدت يف د�ر �ل�صيافة حتت �صعار معاجلة وت�رشيع 

�لية رفع �لتجاوز�ت عن �الأر��صي �ملخ�ص�صة لال�صتثمار 
�ن" ه��ذه �لور�ص��ة جاءت بايع��از من رئي���ض �لوزر�ء يف 
متابع��ة �مل�ص��اريع �ال�ص��تثمارية �ملتلكئ��ة و��صت�ص��افة 

رجال �العمال �مل�صتثمرين لالطالع على �ملعوقات".
و�ص��دد على" �أهمية وقف تلك �لتجاوز�ت و�لتن�ص��يق بني 
دو�ئ��ر �لدول��ة �ملتخ�ص�ص��ة و�جلهات �الأمني��ة من جهة، 
و�مل�صتثمرين من خالل هيئة �ال�صتثمار من جهة �أخرى".
و��ص��تمع �لعالق �ىل ما قدمته جمموعة من �مل�ص��تثمرين 
للتحدي��ات �لتي تو�جهه��م وكانت ه��ذه �لتحديات تتخذ 

جو�نب قانونية و�أخرى �إجر�ئية و�لتي �ص��يتم �لعمل على 
ما هو منا�صب لتالفيها.

وو�صف م�صوؤول يف وز�رة �ملالية، ما ت�رشب من �صندوق 
�لنق��د �ل��دويل ب�ص��اأن خف�ض قيم��ة �قر��ض �لع��ر�ق على 
م��دى عامني م��ن 15 ملي��ار دوالر �ىل 13 مليار دوالر، 
باملوؤ�رش �ل�صحي على تعايف �القت�صاد �لعر�قي، ما �أدى 
�ىل خف���ض تكاليف �ال�ص��الح �القت�ص��ادي، م�ص��ري�ً �إىل 
�أن �قر��ض �ص��ندوق �لنقد �لدويل و�لبن��ك �لدويل �لعر�ق، 
وفقا التفاق �ال�صتعد�د �الئتماين، كان م�صحوبا ب�صهادة 

مالية من قبل �ص��ندوق �لنقد متنحة فر�ص��ة �لتعامل مع 
�مل�صارف �لدولية كافة بثقة عالية.

وق��ال م�ص��وؤول يف وز�رة �ملالي��ة طلب عدم �لك�ص��ف عن 
��ص��مه يف ت�رشي��ح ل�)�جلورنال(، �إن "برنام��ج ترتيبات 
�ال�ص��تعد�د �الئتم��اين، يوف��ر �لدعم �ملايل للع��ر�ق خالل 
�ل�ص��نو�ت �لث��الث �ملقبل��ة، ما ميكن��ه من �ال�ص��تمر�ر يف 
توفري متطلب��ات �حلرب على د�ع���ض �الرهابي وتقلي�ض 
�مل��ايل  �ال�ص��الح  وحتقي��ق  �ملالي��ة  و�لفج��وة  �لعج��ز 

و�القت�صادي".
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