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ت���وق���ي���ع ات���ف���اق���ي���ت�ي�ن ���س��ي��ا���س��ي��ة وع�������س���ك���ري���ة ب��ي�ن ال��ب��ل��دي��ن

�سارك��وزي يتعه��د لطالب��اين بـ�إخ��راج الع��راق م��ن الف�ص��ل ال�ساب��ع
بغداد  /الوكاالت

يب ��دو ان فرن�س ��ا على طري ��ق جني
عقود و�صفقات م�ؤ�س�ساتية �ضخمة
يف الع ��راق لتقطف بالت ��ايل وتفتح
الطريق امام اال�س ��تثمارات الدولية
داخل العراق.
فق ��د ا�س ��تقبلت باري� ��س رئي� ��س
اجلمهورية ج�ل�ال طالباين بحفاوة
وترحي ��ب وتاتي الزي ��ارة بعد نحو
ثمانية ا�شهر عقب الزيارة الق�صرية
التي ق ��ام بها �س ��اركوزي اىل بغداد
يف �شباط املا�ضي.
وا�س ��تهل طالب ��اين زي ��ارة الدول ��ة
الت ��ي يق ��وم به ��ا اىل فرن�س ��ا بلق ��اء
عمل م ��ع الرئي�س الفرن�س ��ي نيكوال
�س ��اركوزي �أعقب ��ه ع�ش ��اء جم ��ع
الرئي�س�ي�ن وعقيلتيهم ��ا يف ق�ص ��ر
االليزيه.
وعق ��ب اللق ��اء ب�ي�ن الوف ��د العراقي
برئا�س ��ة طالب ��اين وامل�س� ��ؤولني
الفرن�س ��يني يف االليزي ��ه� ،ص ��رح
رئي�س اجلمهورية لل�صحافيني ب�أن
«الطرفني اتفقا على توطيد وتو�سيع
العالق ��ات ب�ي�ن فرن�س ��ا والع ��راق
عل ��ى خمتلف ال�ص ��عد االقت�ص ��ادية
وال�س�ت�راتيجية
والع�س ��كرية
وال�سيا�سية والتجارية .ومت توقيع
اتفاقني ب�ي�ن وزيري دف ��اع البلدين
(ارفيه مورين وعبد القادر جا�س ��م)
وب�ي�ن وزي ��ري اخلارجي ��ة (برن ��ار
كو�ش ��نري وهو�ش ��يار زيب ��اري)».
وا�ض ��اف »:ان الع ��راق يتطل ��ع �إىل
عالق ��ات �س�ت�راتيجية م ��ع فرن�س ��ا

وان املحادث ��ات بني وف ��دي البلدين
كانت مهمة ج ��د ًا وترمي �إىل تعزيز
العالق ��ات بينهم ��ا يف ال�سيا�س ��ة
واالقت�صاد والثقافة».
و�شكر طالباين ل�ساركوزي �ضيافته
م�شيدا بال�صداقة املتينة التي جتمع
ب�ي�ن فرن�س ��ا والع ��راق فق ��ال «ان
الرئي� ��س �س ��اركوزي �ص ��ديق عزيز
وودود .ونطل ��ب من ��ه ان ي�س ��تمر
بدعمه العراق والعراقيني».
و�أعلن م�ص ��در ديبلوما�سي فرن�سي
عق ��ب اللق ��اء ان «الزي ��ارة حلقة من
م�سل�س ��ل الزي ��ارات املتبادل ��ة الت ��ي
بد�أه ��ا وزي ��ر اخلارجية الفرن�س ��ي
برن ��ار كو�ش ��نري يف الع ��ام 2007
وا�س ��تمرت حت ��ى الي ��وم .الزي ��ارة
مهم ��ة ج ��دا لأنه ��ا �س ��محت بتوقيع
ارب ��ع اتفاقي ��ات ب�ي�ن الطرف�ي�ن.
االوىل يف جم ��ال الدفاع من �ش� ��أنها
ت�أم�ي�ن التغطي ��ة القانوني ��ة الالزمة
للتح ��ركات الع�س ��كرية امل�ش�ت�ركة
التي يتفق عليها الطرفان ،والثانية
تتعل ��ق بالتعاون الثق ��ايف والعلمي
واحل�ض ��اري ب�ي�ن البلدين ،ا�ض ��افة
اىل اتفاقيت�ي�ن اقت�ص ��اديتني �س ��يتم
مبوجبهم ��ا ان�ش ��اء ف ��رع للوكال ��ة
الفرن�سية للتنمية يف بغداد واملنزل
الفرن�س ��ي للزراع ��ة ،واي�ض ��ا مركز
للبح ��وث الفرن�س ��ية للآث ��ار يف
اربيل».
و�أ�ض ��اف امل�ص ��در الفرن�س ��ي ان
«�س ��اركوزي تطرق اي�ضا وطالباين
اىل مو�ض ��وع خ ��روج الع ��راق م ��ن

الف�صل ال�سابع .فرن�سا تدعم العراق
لي�ص ��بح دولة قوي ��ة ودميوقراطية
وم�س ��املة .وتدع ��م تر�س ��يم احلدود
م ��ع الكوي ��ت» .واختت ��م امل�ص ��در
الديبلوما�س ��ي م�ش�ي�را اىل ان
طالب ��اين اث ��ار مو�ض ��وع العالقات

بني بغ ��داد ودم�ش ��ق ام ��ام الرئي�س
الفرن�س ��ي»تكلم الرئي�س ��ان ع ��ن
العالقات ال�س�ت�راتيجية بني العراق
و�س ��وريا .و�أكد �س ��اركوزي موقف
فرن�س ��ا الداعم لطلب العراق ار�سال
مبع ��وث دويل خا� ��ص اىل بغ ��داد

يعن ��ى مبكافح ��ة االره ��اب .مواقف
فرن�س ��ا ثابتة جلهة ت�أمني امل�ساعدة
الدولي ��ة ال�ض ��رورية للع ��راق يف
حربه �ضد االرهاب».
هذا ومن املق ��رر �أن يجري طالباين
و�ض ��من برنام ��ج الزيارة ع ��ددا من

طالباين و�ساركوزي يف ق�صر االليزيه

املباحث ��ات واللق ��اءات م ��ع رئي� ��س
ال ��وزراء الفرن�س ��ي فران�س ��وا
فيي ��ون ،ورئي� ��س جمل�س ال�ش ��يوخ
جريار الر�ش�ي�ر ،ورئي� ��س اجلمعية
الوطني ��ة برين ��ار اكويي ��ه ،ووزي ��ر
اخلارجية برينار كو�ش ��نري ،يجري

خالله ��ا بح ��ث العالق ��ات الثنائي ��ة
ب�ي�ن البلدي ��ن و�س ��بل تطويرها يف
امليادي ��ن ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية
والتجارية والثقافية .كما تت�ض ��من
الزي ��ارة جمموع ��ة م ��ن اللق ��اءات
الت ��ي �س ��يجريها م ��ع ع ��دد كبري من
رجال االعمال ور�ؤ�س ��اء ال�ش ��ركات
الكربى.
ن ��واب �أعرب ��وا ع ��ن تفا�ؤله ��م بهذه
الزي ��ارة وم ��ا �س ��تحققه م ��ن نتائج
ايجابي ��ة .ع�ض ��و جلن ��ة العالق ��ات
اخلارجية يف جمل�س النواب �سامي
الع�سكري �أو�ض ��ح �أن العالقات بني
العراق وفرن�س ��ا ت�شهد تطورا جيدا
م�ش�ي�را �إىل �أهمية الدور الفرن�س ��ي
يف دع ��م العراق داخل جمل�س الأمن
ال ��دويل و�إخراجه من طائل ��ة البند
ال�س ��ابع.من جهت ��ه ي ��رى النائ ��ب
عب ��د الب ��اري زيب ��اري ع�ض ��و جلنة
العالق ��ات اخلارجي ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب � ،أن لفرن�س ��ا ح�ض ��ور ًا
متميز ًا يف بغداد منذ بداية �س ��قوط
النظ ��ام ال�س ��ابق ،م�ؤك ��دا �أن املل ��ف
االقت�ص ��ادي ه ��و م ��ن اب ��رز امللفات
الت ��ي �س ��تناق�ش ب�ي�ن امل�س� ��ؤولني
العراقي�ي�ن والفرن�س ��يني خالل هذه
الزيارة..ع�ض ��و اللجنة االقت�صادية
يف جمل�س الن ��واب �أحمد العلواين
يلف ��ت �إىل �أن العالقات كانت وثيقة
م ��ع فرن�س ��ا يف ف�ت�رة �س ��بعينيات
وثمانين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي م�ؤكدا
�أن فرن�س ��ا تطم ��ح الي ��وم الن تكون
لها �شراكة حقيقية مع العراق.وهذا

ما �أكده �أي�ض ��ا ال�سفري الفرن�سي يف
بغ ��داد بوري�س بوي ��ون حيث نقلت
وكال ��ة فران� ��س بري�س للأنب ��اء عنه
القول «نقوم بتطوير تعاون حديث
متاما ي�س ��تند على �أ�س ��ا�س �ش ��راكة
عامة .-ولفت �إىل �أن «فرن�سا تتمتع
يف الع ��راق ب�ص ��ورة جي ��دة ج ��دا
�س ��نحاول ا�س ��تثمارها» م�ض ��يفا �أن
«الأمريكيني ب ��د�أوا يبحثون منطق
الرحي ��ل والعراقي�ي�ن لديه ��م منطق
التن ��وع وذل ��ك يح ��رك الأعم ��ال يف
فرن�سا على حد تعبريه.
ال�سفري الفرن�سي �أعلن �أن اجلانبني
�سيتو�ص�ل�ان �إىل �سل�س ��لة اتفاق ��ات
جتدد متام ��ا العالق ��ات الثنائية يف
جم ��االت الدف ��اع والأم ��ن الداخل ��ي
والتع ��اون واتفاق ��ات يف جم ��ال
الط�ي�ران والثقاف ��ة واالقت�ص ��اد،
م�شريا �إىل �أن االتفاقات االقت�صادية
�س ��تتيح «لوكالة التنمية الفرن�س ��ية
املج ��يء �إىل الع ��راق» و�ست�ش ��مل
�أي�ض ��ا «امل�ؤ�س�سة الفرن�سية للتجارة
الرئي� ��س
اخلارجية».ويراف ��ق
طالب ��اين وفد حكومي كب�ي�ر يت�ألف
م ��ن كل م ��ن :وزي ��ر اخلارجي ��ة
هو�ش ��يار زيب ��اري ووزي ��ر الدف ��اع
عبد الق ��ادر العبي ��دي ووزير املالية
باق ��ر الزبي ��دي ووزي ��ر العل ��وم
والتكنلوجي ��ا رائ ��د فهم ��ي ورئي�س
هيئ ��ة اال�س ��تثمارالعراقي �س ��امي
االعرجي باال�ضافة اىل نائب رئي�س
حكوم ��ة اقلي ��م كرد�س ��تان ورئي� ��س
هيئة اال�ستثمار يف حكومة االقليم.

جندي بريطاين يتهم
ال�شهر�ستاين يدعو لتعديل الد�ستور قبل م�ساءلته عن العقود املربمة
قادته بارتكاب انتهاكات
وا�سعة يف العراق
و����������س���������ط ات�����������ه�����������ام ن��������ي��������اب��������ي ل�����������ه ب����������������أه���������������دار امل�����������وازن�����������ة

بغداد  /وكاالت

لندن BBC /

اته ��م جندي �س ��ابق يف اجلي�ش الربيط ��اين قادته بارتكاب انته ��اكات «روتينية «
�ض ��د املعتقلني املدنيني يف العراق وقال انه �أخفى يف املا�ضي احلقيقة الكاملة عن
ذلك بدافع «الوالء الأعمى».
وقال العريف ال�سابق دونالد «بني» يف �سياق �إعطاء دليل يف حتقيق عام يف وفاة
موظف اال�س ��تقبال ب�أح ��د الفنادق العراقية يدعى بهاء مو�س ��ى يف عام  2003يف
الب�ص ��رة �أن االنته ��اكات الت ��ي حدثت �أ�س� �و�أ مما اعرتف ب ��ه يف حماكمته يف عام
.2006
وق ��ال «ب�ي�ن» يف بي ��ان يف التحقيق « �إنني اك�ش ��ف الآن النقاب عن انه يف �س ��ياق
العم ��ل الروتين ��ي ال ��ذي قبلت القيام ب ��ه ،ف�أنن ��ي يف كل مرة كنت �أع ��ود فيها �إىل
من�ش� ��أة االحتجاز امل�ؤقت لكي ات�أكد �أن املحتجزين كانوا يقظني وان درجة القوة
التي كنت ا�ستخدمها كانت اكرب مما اعرتفت به حتى الآن».
وذكر «بني» الذي �أ�ص ��بح يف ع ��ام  2006اجلندي الربيط ��اين الوحيد الذي متت
�إدانته يف ق�ضية مو�سى  ،ا�سم �ضابط �آخر اتهمه «بركل ولكم « ال�سجناءالعراقيني
وبالتظاهر بو�ضع �صبي على النار.
وزع ��م «بني»ان الكولونيل جورج ميندونكا ،الذي كان قائد كتيبته يف العراق يف
ذلك الوقت  ،قد �أ�صبح متهورا و م�ستعدا لإطالق النار لأتفه الأ�سباب خالل خدمته
يف العراق.
كما زعم» بني «انه يف �إحدى املنا�سبات قام ميندونكا « ب�سحب م�سد�سه» وو�ضعه
ف ��وق ف ��م احد ال�س ��جناء بينما ه ��دد «بالإطاحة بوجه ��ه» ،وق ��ال يف التحقيق»انه
كان ي�س ��حب م�سد�س ��ه يف كل منا�سبة .انه كان يت�ص ��رف وك�أنه ع�ضو يف القوات
اخلا�صة .اجلميع كانوا يعرفون �سلوكه وكانوا يعلقون عليه».
وت ��رك ميندون ��كا  ،ال ��ذي يعد اكرب �ض ��ابط باجلي� ��ش الربيطاين واج ��ه اتهامات
عل ��ى خلفية ق�ض ��ية مو�س ��ى ،اجلي� ��ش يف ع ��ام  .2007وت ��رك الليفتنانت جريج
رودجري�س ،ال�ض ��ابط الذي اتهم ��ه «بني « بارتكاب انتهاكات  ،اخلدمة هو �أي�ض ��ا
عام  .2007وقال يف بيان»:انني مل ا�ض ��رب �أو الك ��م �أو اركل �أو �أهاجم بدنيا اى
واحد من املعتقلني يف ذلك الوقت» .وكان مو�سى (26عاما) قد تويف مت�أثر ًا ب93
جرحا منف�صلة �أ�صيب بها وهو حمتجز لدى الربيطانيني عقب مداهمة لفندق يف
الب�صرة يف �شهر ايلول عام.2003
ووقع احلادث بعد �أعمال �ش ��غب عنيفة يف الب�ص ��رة قتل خاللها �س ��تة من عنا�صر
ال�شرطة الع�سكرية امللكية.
وقال «بني «انه كذب «يف كل �شيء تقريبا «خالل حماكمته الع�سكرية والتحقيقات
الت ��ي �س ��بقت املحاكمة بدافع «حفظ الذات» ولأنه كان يخ�ش ��ى �أن ي�ض ��ر ب�س ��معة
فرقته واجلي�ش الربيطاين.
وج ��اءت ال�ش ��هادة الت ��ي �أدىل به ��ا «بني»عقب مزاع ��م من جان ��ب حمامني ميثلون
املدنيني العراقيني تتعلق بـ  33حالة ت�ش ��مل انتهاكات جن�س ��ية وبدنية من جانب
جمندات وجنود بريطانيني يف العراق.
وكانت وزارة الدفاع قد تعهدت بدرا�سة املزاعم التي ن�شرتها �صحيفة االندبندنت
ولكنها نفت ان يكون قد حدث «انتهاك منظم».
وقال ��ت ال ��وزارة �أن الغالبي ��ة العظم ��ي من الق ��وات الربيطانية الت ��ي خدمت يف
الع ��راق ق ��د «التزمت ب�أعلى معايري ال�س ��لوك «حمذرة من ان ��ه اليجب اخذ املزاعم
على �أنها حقيقة واليجب �إ�صدار �أحكام مبكرة.
و�أبرزت �صحيفة االندبندنت يف تقرير ن�شرته �أم�س ق�ضية حار�س امن (23عاما)
يزع ��م ان ��ه تعر�ض لل�ض ��رب واالعت ��داء اجلن�س ��ي يف مركز لالعتق ��ال يف جنوب
العراق بعد القب�ض عليه يف بلدة العمارة يف �شهر مايو عام .2006

دعا وزيرالنفط ح�س�ي�ن ال�شهر�س ��تاين جمل�س
الن ��واب �إىل تعدي ��ل الفق ��رات الد�س ��تورية
اخلا�ص ��ة بالتعاق ��دات قب ��ل م�س ��اءلته ب�ش� ��أن
العق ��ود النفطية الت ��ي �أبرمته ��ا وزارته .وقال
ال�شهر�س ��تاين يف ت�ص ��ريح له �إن �إبرام العقود
النفطي ��ة ال يحت ��اج �إىل م�ص ��ادقة جمل� ��س
النواب عليه ��ا وفق ًا للفقرات الد�س ��تورية و�إذا
طل ��ب جمل� ��س الن ��واب �إ�ش ��راكه يفم�س ��اءلته
يف التعاقدات النفطية فعليه تعديل الد�س ��تور
العراقي.
و�أو�ضح �أن الد�ستور العراقي وا�ضح للجميع،
�إن �إبرام االتفاقيات مع الدول يتطلب م�صادقة
جمل�س الن ��واب عليها،م�س ��تدركا :لك ��ن �إبرام
وزارة النف ��ط لعقود نفطية ال يتطلب د�س ��تور ًا
م�صادقة جمل�س النواب .وحتدث ال�شهر�ستاين
يفامل�ؤمتر عن ثورة نفطية �سي�ش ��هدها العراق
خالل ال�سنوات الـ  6املقبلة.
وق ��ال �إن ��ه خ�ل�ال � 6س ��نوات مقبلة �سي�ص ��بح
الع ��راق �أحد بل ��دان العامل النفطية و�س ��يكون
من البلدان التي تتحكم يف�سعر النفط عاملي ًا..
م�ؤك ��د ًا �أن جولة الرتاخي� ��ص الأوىل الناجحة
�س�ت�رفع م ��ن �س ��قف الإنت ��اج النفطي م ��ن 2.5
ملي ��ونبرمي ��ل نف ��ط يومي� � ًا �إىل  7.5ملي ��ون
برمي ��ل نفط يومي ًا خالل م ��دة  20عام ًا ،كما �أن
وزارته ما�ض ��ية بتوقيع العقودالنفطية مطلع
ال�ش ��هر املقبل يف جول ��ة الرتاخي� ��ص الثانية،
متوقع� � ًا �أن تقدم ال�ش ��ركات العاملي ��ة يف جولة

الرتاخي� ��صالثاني ��ة يوم ��ي  11و 12كان ��ون
االول املقبل عرو�ض� � ًا ال تقل �أهمية عن عرو�ض
ال�ش ��ركات العاملي ��ة يف جول ��ة الرتاخي� ��ص
الأوىل.وتوق ��ع ال�شهر�س ��تاين �أي�ض ��ا �أن يبل ��غ
�إنت ��اج العراق من النفط اخل ��ام خالل  20عام ًا
مقبلة م ��ن جولتي الرتاخي�صالأوىل والثانية
بالإ�ض ��افة �إىل الإنتاج املحل ��ي  12-11مليون
برميل نفط يوميا.
ولف ��ت وزي ��ر النف ��ط �إىل �أن ��ه ت ��رك احلك ��م
عل ��ى ما دار يف جل�س ��ة ا�س ��تجوابه الأ�س ��بوع
املا�ض ��ي �إىل ال�ش ��عب العراقي الذي �أطلع على
جمريات اجلل�س ��ة و�أجوبته ..مبين ًا �أن ق�ض ��ية
اال�ستجواب �أ�صبحت ال تعني �شيئا له.
من ناحية �أخرى ،قال بايزيد ح�سن -ع�ضو يف
جلنة النفط والغاز مبجل�س النواب � :إن �سحب
الثق ��ة عن وزي ��رالنفط ح�س�ي�ن ال�شهر�س ��تاين
ميكن بـ 50توقيعا.
و�أ�ضاف يف ت�ص ��ريح لل�صحافيني �أنه مبوجب
النظ ��ام الداخل ��ي ملجل� ��س الن ��واب ميك ��ن من
خالل جمع  50توقيعا�س ��حب الثقة من الوزير
ال�شهر�س ��تاين .و�أو�ض ��ح �أن ��ه �إن مل يتمك ��ن
ال�شهر�ستاين من �إقناع �أع�ضاء الربملان بنتائج
التحقيقف�إنه ميكن ب�سهولة �سحب الثقة منه..
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أنه رمبا كانت �أهداف �سيا�س ��ية قد
مت خلطها بهذه امل�س�ألة لكن ال ميكن�إنكار كون
وزارة النف ��ط واحدة من �أكرث وزارات العراق
ف�ش�ل�ا .و�أ�ض ��اف ح�س ��ن �أنه �إذا مت ��ت املطالبة
ب�س ��حب الثقةم ��ن ال�شهر�س ��تاين م ��ن ِقبَل 50

من النواب ف�إن رئا�س ��ة جمل�س النواب �ستقرر
خ�ل�ال � 7أي ��ام ذل ��ك وتعر� ��ض م�س� ��ألة�س ��حب
الثقة من ال�شهر�س ��تاين للت�صويت عليها وذلك
مبوج ��ب الفق ��رة ال�س ��ابعة م ��ن امل ��ادة  61من
الد�ستور العراقي.
وقال وزير النفط ح�س�ي�ن ال�شهر�س ��تاين� ، ،إن
اجلولة املق ��ررة يوم ��ي  11و 12كانون االول
املقب ��ل ملنحتراخي�ص ال�س ��تثمار حقول نفطية
�س ��تجري يف موعده ��ا و�ست�ش ��هد م�ش ��اركة
وا�سعة وتناف�سا قويا.
و�أ�ض ��اف ،على هام�ش م�ؤمتر حول الإ�ص�ل�اح
الإداري يف بغ ��داد� ،أن جول ��ة الرتاخي� ��ص
�س ��تكون كما هو متوقع يومي 11و 12ال�شهر
املقبل ،و�ست�ش ��هد م�ش ��اركة وا�س ��عة وتناف�س ��ا
قويا.
و�س ��يعر�ض الع ��راق ع�ش ��رة عق ��ود خدمي ��ة
لال�س ��تثمار عل ��ى � 44ش ��ركة م�ش ��اركة يف
اجلولة.
وكان الع ��راق ق ��د عر� ��ض تطوي ��ر خم�س ��ة
حق ��ول نفطية وحقلي غ ��از يف جولة �أوىل من
الرتاخي�ص مطلع متوزاملا�ض ��ي مب�شاركة 31
�شركة نفطية �أجنبية.
ومت ��ت املوافق ��ة عل ��ى من ��ح عق ��ود خدمي ��ة
لتطوي ��ر ثالث ��ة حق ��ول نفطي ��ة ،حي ��ث نال ��ت
ب ��ي ب ��ي الربيطانية و�ش ��ركة النف ��طالوطنية
ال�ص ��ينية حق ��ل الرميلة العم�ل�اق يف اجلنوب
عرب موافقتهما عل ��ى مبلغ دوالرين لكل برميل
�إ�ضايف تنتجانهوتعهدتا برفع الكميات املنتجة

من نحو املليون برميل يوميا حاليا �إىل 2.85
مليون برميل يف غ�ضون �ست�سنوات.
ويق ��در احتياط ��ي احلق ��ل بنح ��و  17.7مليار
برميل .كما فازت جمموعة من ال�شركات بقيادة
«�إين ��ي» الإيطالية بعقدتطوير حقل الزبري يف
اجلن ��وب �أي�ض� � ًا ب�ش ��روط مماثل ��ة مقابل رفع
الإنتاج من � 195أل ��ف برميل يوميا �إىل 1.13
مليون برميل بحلول عام .2016
ي�شار �إىل �أن احتياطي حقل الزبري يقدر مبا ال
يق ��ل عن �أربعة مليارات برميل .بدوره ،يتوىل
العمالق النفطي �إك�س ��ون موبيل ،و�شركة �شل
الربيطاني ��ة الهولندي ��ة عق ��دا لتطوي ��ر حق ��ل
القرن ��ة غرب رقم واحد ،وهو ث ��اين �أكرب حقل
يف العراق .ويقدر احتياطيه بنحو  8.5مليار
برميل.
ومن املتوقع �أن ي�سمح هذا العقد بزيادة �إنتاج
ه ��ذا احلق ��ل م ��ن � 280أل ��ف برمي ��ل يوميا يف
الوقت احل ��ايل �إىل 2.325ملي ��ون برميل يف
غ�ض ��ون �س ��ت �س ��نوات مقاب ��ل  1.9دوالر لكل
برميل �إ�ضايف.
ويحت ��ل الع ��راق املرتب ��ة الثالث ��ة عاملي ��ا بع ��د
ال�سعودية و�إيران من حيث االحتياطي النفطي
امل�ؤك ��د مع  115ملياربرمي ��ل ،ومع ذلك مل يتم
تطوير احلقول النفطية منذ عدة عقود ب�س ��بب
احل ��روب واحلظر الدويل الذي كان مفرو�ض ��ا
عل ��ى الع ��راق ب�ي�ن  1990و .2003وينت ��ج
العراق حاليا  2.4مليون برميل يوميا ي�ص ��در
منها حوايل  1.8مليونبرميل خ�صو�ص ��ا من

مل�ساعدة عوائلهم ..اطفال الفقراء يرتكون الدرا�سة من اجل العمل
بغداد  /الوكاالت
تق ��در منظمة الأمم املتح ��دة حلماي ��ة الطفولة (اليوني�س ��ف) بـ
 300مليون عدد االطفال الذين يتعر�ض ��ون للعنف واال�ستغالل
والإ�س ��اءة ،و�إن عمال ��ة الأطفال و�ص ��لت �إىل مع ��دل طفلواحد
ب�ي�ن كل �س ��تة �أطفال يف الع ��امل ،وميار� ��س املاليني م ��ن ه�ؤالء
الأطف ��ال �أعماال خطرة مثل العم ��ليف املناجم� ،أو العمل باملواد
الكيميائي ��ة واملبيدات الزراعي ��ة� ،أو ب�آالت خطرة .وهم «يف كل
مكانلكنهم غري مرئيني ،يكدحون كخدم يف املنازل� ،أو يعملون
وراء جدران ور�ش� ،أو يعملون بعيد ًا عن الأنظاريف املزارع.
اما يف املدن العراقية فما زالت �شوارعها تعج ب�أطفال يت�سولون
وميار�س ��ون �أعماال �صعبة ومهينة رغم اجلهود التي تبذل للحد
م ��ن ظاهرة عمال ��ة الأطفال .منظمات دولية وحملية ت�ش�ي�ر اىل
ان ت ��ردي الو�ض ��ع الأمن ��ي ،والعوز �أج�ب�ر العديد م ��ن الأطفال
على ترك الدرا�س ��ة والعمل يف ال�ش ��وارع �أو الت�س ��ول مل�س ��اعدة
عوائلهم.
وتق ��ول املنظم ��ة الدولي ��ة� :إن الع ��راق ي�ص ��عب العي� ��ش في ��ه
وحمف ��وف باملخاط ��ر بالن�س ��بة للأطف ��ال ب�س ��بب النزاع ��ات

والعقوب ��ات الت ��ي فر�ض ��ت عليه ،حي ��ث �أدى انع ��دام الأمن منذ
عام � 2003إىل تدهور اخلدمات االجتماعية ،وا�س ��تنزاف البلد
م ��ن الأطباء واملدر�س�ي�ن ،و�إحداث �ش ��رخ يف التجمعات املحلية
التي كانت تنعم بال�س�ل�ام .وب�س ��بب �أعمال العنف ،فقد ع�شرات
الآالف �آباءهم و�أمهاتهم و�أخوتهم و�أخواتهم وغريهم من �أفراد
الأ�س ��رة ومل يع ��د ب�إمكان العديد م ��ن الأطفال �إكمال درا�س ��تهم،
حيث �إن هناك ما ال يقل عن طفل واحد من بني كل خم�سة �أطفال
يف �س ��ن التعليم االبتدائي غري قادر على الذهاب �إىل املدر�س ��ة.
�أليوني�س ��ف ذك ��رت ان تف�ش ��ي العن ��ف �أج�ب�ر ح ��وايل �أكرث من
�أربعة ماليني عراقي على النزوح من مناطق �س ��كناهم الأ�صلية
واللج ��وء �إىل حمافظات �أكرث �أمن ��ا �أو الهرب �إىل دول اجلوار،
وان �أعمار ن�صفهم تقل عن � 18سنة.
الظ ��روف التي مير بها العراق �أج�ب�رت العديد من الأطفال على
ترك الدرا�سة والعمل يف ال�شوارع والت�سول مل�ساعدة عوائلهم،
لت�ص ��بح ظاه ��رة عمال ��ة االطفال وم�ش ��اهدة الطفل يت�س ��ول يف
ال�ش ��ارع من ال�ص ��ور امل�ألوفة وبات من الطبيعي لعدد غري قليل
من العوائل املعدمة �أن جترب �أبناءها على ترك الدرا�سة والعمل

للم�س ��اعدة يف �سد االحتياجات الأ�سا�سية للعائلة حتى ان كانت
تلك الأعمال �صعبة ومهينة.
العقيد حممود �أحمد مراد مدير �ش ��رطة �أحداث ال�سليمانية �أكد
ان املادة  24من قانون الأحداث متنع ت�س ��ول وعمل كل من يقل
عم ��ره عن � 15س ��نة .وللح ��د من ه ��ذه الظاهرة ،تق ��وم مديرية
الأحداث وبالتن�س ��يق مع بع�ض املنظمات الإن�س ��انية بت�ش ��كيل
مف ��ارز خا�ص ��ة جلل ��ب الأطف ��ال وجم ��ع كاف ��ة املعلوم ��ات عنهم
وزي ��ارة عوائلهم وتقدمي الدعم املادي للعوائل الفقرية وتغرمي
ومعاقب ��ة �أي عائلة تعهدت �س ��ابقا ثم �أجربت �أطفالها الحقا على
العودة �إىل ال�شوارع.
وتعت�ب�ر منظم ��ة حماية �أطفال كرد�س ��تان واحدة م ��ن املنظمات
القالئل يف املنطقة املدافعة عن حقوق الطفل وحمايته.
م ��ن جانب ��ه �أكد ممث ��ل منظم ��ة الأمم املتح ��دة لرعاي ��ة الطفولة
(اليوني�س ��ف) يف الع ��راق (روج ��ر راي ��ت) �أن م�س ��تقبل البل ��د
يتوقف على الو�س ��يلة التي نلبي به ��ا احتياجات الأطفال الأكرث
�إحلاحا اليوم .وي�ض ��يف «�إن �أهم �أمل يراود كل طفل عراقي هو
بب�ساطة �أن يتعلم ويلعب وين�ش�أ ب�سالم وكرامة».

ن���������ق���������ل���������وا ع����������ذاب����������ات����������ه����������م �إىل ل�������������وح�������������ات زي������ت������ي������ة

بغداد /رويرتز
بع ��د �أن قيدت �س ��نوات م ��ن الدكتاتوري ��ة واراقة
الدماء احلريات الفنية �ساعد انخفا�ض االعتداءات
االرهابي ��ة عل ��ى بدء نه�ض ��ة للف ��ن العراق ��ي على
ا�س ��تحياء يف متن ��زه يط ��ل على نه ��ر دجلة حيث
ينح ��ت ع�ش ��رات النحات�ي�ن الرخ ��ام لي�ص ��وغوا
ر�ؤيتهم اخلا�ص ��ة عن املرونة العراقية .وجت�س ��د
اح ��دى املنحوتات ام ��ر�أة حامل حت ��اول احلفاظ
عل ��ى توازن دلو للمياه على ر�أ�س ��ها بينما جت�س ��د
�أخرى �أنثى طائر حتمي البي�ض حتت جناحيها.
وال ي�أت ��ي اي من ه ��ذه االعمال بجدي ��د يف البالد
التي يعتربها امل�ؤرخون مهد احل�ض ��ارة .لكن بعد
عق ��ود من لع ��ب دور ال ��ة الدعاية ل�ص ��دام �أعقبتها
�س ��نوات م ��ن العي� ��ش يف رع ��ب م ��ن امليلي�ش ��يات
الديني ��ة بعد التغيري الذي قادته الواليات املتحدة
عام  2003ي�شعر الفنانون بالر�ضا ملجرد ال�سماح
لهم مبمار�سة حرفتهم.
وقال نا�ص ��ر ال�س ��امرائي وهو منك ��ب على العمل
يف اطار م�ش ��روع �أقامته احلكوم ��ة املحلية ملدينة
بغ ��داد لت�ش ��جيع الف ��ن :ان ��ه يف املا�ض ��ي كان فن

النحت يوظف خلدمة النظام ال�سيا�سي لكن اليوم
انطلق خيال الفنان.
وور�ش ��ة العمل املقامة يف اله ��واء الطلق واملطلة
عل ��ى النه ��ر حي ��ث يعم ��ل ال�س ��امرائي م ��ن ب�ي�ن
امل�ؤ�ش ��رات عل ��ى ع ��ودة الف ��ن على ا�س ��تحياء يف
ال�س ��احة الفني ��ة الت ��ي كان ��ت مزده ��رة ذات ي ��وم
ببغ ��داد والت ��ي عا�ش ��ت ع�ص ��را ذهبيا بع ��د القرن
الثام ��ن يف عه ��د اخلالف ��ة العبا�س ��ية .وكان الفن
العراقي ناب�ض ��ا باحلياة يف القرن الع�ش ��رين اىل
�أن ب ��د�أت اث ��ار قيادة �ص ��دام وحروب ��ه تظهر على
الفن.
ويقول �س ��عد الب�ص ��ري ا�س ��تاذ النحت ب�أكادميية
الفن ��ون اجلميل ��ة ببغداد :ان �ص ��دام �أراد حماكاة
امللوك اال�ش ��وريني ليخلد نف�سه و�أعماله وبالتايل
جل� ��أ للف ��ن الغرا� ��ض دعائية.وتاب ��ع� :أن ��ه بع ��د
�سقوط النظام �ش ��هد الفن انتكا�سة جديدة يف ظل
�صعود اال�ص ��ولية واعتبار البع�ض �أن النحت من
املحرمات.
وال ي ��زال الفنانون يكافحون الن املح�س ��وبية من
قب ��ل النخب ��ة انته ��ت كما يخ�ش ��ى البع� ��ض من �أن

قادم ًا من الكويت

�أرنول��د يتفق��د اجلنود
االمريكيني يف العراق

بغداد /ا ف ب)

ال���ف���ن���ان���ون ي�������ش���ع���رون ب���ال���ر����ض���ا مل���ج���رد ال�������س���م���اح ل���ه���م مب���م���ار����س���ة ح��رف��ت��ه��م
�ص ��عود الهيمنة على احلي ��اة يف العراق ميكن �أن
ت�ؤدي اىل فرتة تت�سم باملحافظة الدينية.
لك ��ن تراجع وت�ي�رة هجمات امل�س ��لحني على مدار
اال�ش ��هر الثماني ��ة ع�ش ��ر املا�ض ��ية �س ��مح لبع� ��ض
الفنانني الذين فروا بالع ��ودة ودفعت اخرين اىل
نقل عذاباتهم الداخلية اىل لوحات زيتية.
يف معر�ض الر�س ��ام قا�س ��م ال�س ��بتي ببغداد تظهر
بق ��ع الطالء وعالمات �أقالم ال�ش ��مع وق�صا�ص ��ات
اوراق ال�صحف والتفجريات واالطفال احلائرين
ونخي ��ل التم ��ر غ�ي�ر املثم ��ر يف ر�س ��وم جتريدية
للفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ي�س ��رى العب ��ادي و�س ��تار
دروي�ش.وقال ال�س ��بتي وهو ر�س ��ام بارز عر�ضت
�أعمال ��ه يف طوكي ��و ونيوي ��ورك « هن ��اك جي ��ل
جدي ��د م ��ن الفنانني ن�ش� ��أ خ�ل�ال هذه الف�ت�رة من
ال�صعوبات».و�أ�ض ��اف «فنان ��ون كث�ي�رون غريوا
�أ�س ��لوبهم ليعك�س ��وا جتاربهم امل�أ�ساوية وقال:ان
امل�أ�ساة تعي�ش داخل الفن العراقي وتظهر احلياة
واملوت جنبا اىل جنب».
وا�ستخدم ال�سبتي نف�سه ا�سلوبا جديدا حني ر�أى
كتب ��ا متناث ��رة بعد نه ��ب مكتبة يف االي ��ام التالية

حقول قرب الب�صرة.
اىل ذل ��ك ق ��ال رئي� ��س جلن ��ة النف ��ط والغ ��از
يف جمل� ��س الن ��واب عل ��ي ح�س ��ن بل ��و� ،إنه مت
تخ�ص ��ي�ص  11ملي ��ار دوالر من موازنة �س ��نة
 2008لإنعا�ش قطاع النفط ،لكن لي�س معلوما
الآن على ماذا �أنفق هذا املبلغ ويعتقد �أن وزير
النفط �أهدره.بح�س ��ب (�آكانيوز) «ان احلكومة
خ�ص�ص ��ت  11ملي ��ار دوالر �أمريك ��ي لإنعا� ��ش
قطاع النفط ،وحتديث م�ص ��ايف النفط والغاز
و�أنابيب نقل النفط من احلقول االنتاجية اىل
املوانئ ،لكن لي� ��س معلوما الآن كيف مت �إنفاق
هذا املبلغ».وقال «ح�س ��ب متابع ��ة جلنة النفط
والغ ��از لطريقة �إنفاق تلك الأموال ،مل جند �أي
م�ص ��فى نفط مت حتديث ��ه ،ومل ترتف ��ع عائدات
النفط  ،لذا ف�إن هناك �ش ��كوكا ب�أن وزير النفط
قد �أهدر تلك الأموال».
وبه ��ذا اخل�ص ��و�ص ،ق ��ال �س ��امي الأترو�ش ��ي
ع�ض ��و جمل�س النواب «مت تخ�صي�ص مبلغ 11
ملي ��ار دوالر �أمريكي يف موازن ��ة العام 2008
كم ��ا مت يف م�ش ��روع قان ��ون املوازن ��ة العام ��ة
اجلديد تخ�صي�ص  15مليار دوالر من ميزانية
ال�س ��نة اجلديدة لتطوير القط ��اع النفطي ،لكن
لن تتم امل�ص ��ادقة علي ��ه لأنه لي� ��س معلوما �أين
ذهبت الـ 11مليارا».
وقال الأترو�ش ��ي «مازالت اجلل�س ��ة م�س ��تمرة،
لكن مل يتم جمع التواقيع لتنحية ال�شهر�ستاين
ونح ��ن بانتظ ��ار نهاية اجلل�س ��ة ،لنعلم اىل �أي
درجة �ستكون �أدلته مقنعة لأع�ضاء الربملان».

للتغي�ي�ر .وا�س ��تخدم �أغلفة الكتب امل�ص ��نوعة من
الورق املقوى وبقايا ال�ص ��فحات يف تكوين قطع
فنية م�ستطيلة قا�سية ذات �ألوان براقة.
وقال «هذه هي نوعية الفن التي حتدث فج�أة».يف
�ش ��رفة معر�ض ��ه املظلل ��ة يحت�س ��ي رجال ال�ش ��اي
يت�ص ��فحون اجلرائد ويتناق�ش ��ون �أحوال الفن ما
ي�ض ��يف اىل مظاهر احلياة املتزايدة على ال�ساحة
الثقافي ��ة بالب�ل�اد الت ��ي كان ��ت قد اندثرت ب�س ��بب
�أعمال العنف التي �أعقبت التغيري.
و�أعيد افتتاح املتحف الوطني العراقي يف �شباط
وبد�أت فرقة للعرو�ض الكوميدية تقدم عرو�ض ��ها
ال�شهر املا�ضي يف امل�سرح الوطني ببغداد .وهذه
ه ��ي املرة االوىل التي يفتت ��ح فيها املتحف وتقدم
الفرقة عرو�ضها.
وتق ��ول احلكوم ��ة انها �ش ��هدت زي ��ادة طفيفة يف
املعار�ض الفنية واالحداث الثقافية والتي حتاول
�أن ت�ض ��خم من �ش� ��أنها بو�صفها م�ؤ�ش ��را �إىل مزيد
من اال�ستقرار قبل االنتخابات العامة التي جتري
يف كانون الثاين.
وعلى الرغم من هذا ال يزال الفنانون مثل ال�سبتي

مت�ش ��ككني ب�ش� ��أن املدى الذي ميكن �أن ي�ستمر فيه
ه ��ذا االهتم ��ام اجلديد يف غي ��اب الدبلوما�س ��يني
والعراقي�ي�ن االثري ��اء الذي ��ن ي�ش�ت�رون االعم ��ال
الفني ��ة .ويق ��ول ان اعمال ��ه الفنية امل�ص ��نوعة من
�أغلف ��ة الكتب تباع بقيمة  2800دوالر �أمريكي يف
نيويورك لكنها ت�ستجدي  500دوالر يف بغداد.
وقال وقد خاجله �ش ��عور باحلنني اىل املا�ضي اىل
االي ��ام التي �س ��بقت التغيري حني تركه م�س� ��ؤولو
�ص ��دام الذين حريهم فنه التجري ��دي حلاله «االن
ل ��دي حري ��ة ممار�س ��ة فن ��ي لك ��ن لي�س هن ��اك مال
لتحقيق هذه االحالم».
وجنب ��ه ع ��رج �أ�ص ��يب ب ��ه يف الطفول ��ة التجني ��د
للم�ش ��اركة يف احلرب.وهناك ثالث ��ة من اكرث من
 20معر�ض ��ا فني ��ا كان ��ت موجودة يف بغ ��داد قبل
التغيري مفتوحة اليوم .وهناك نحو خم�سة االف
ع�ض ��و يف احت ��اد الفنان�ي�ن العراقيني لكن بع�ض� � ًا
ف�ض ��ل �أن تكون مواهب ��ه موجودة باخلارج.غري
�أن ال�سبتي لديه �أمل يف الفن العراقي.وقال «نحن
م�س ��لمون لكننا ال نعي�ش يف كهوف .نحن �ش ��عب
بابل .هذا يف جيناتنا».

ارنولد

تفق ��د حاكم والي ��ة كاليفورنيا االمريكية النج ��م العاملي ارنولد
�شوارزنيغر جنود بالده يف العراق م�ساء االثنني.
وو�ص ��ل البط ��ل ال�س ��ينمائي اىل العراق عرب الكوي ��ت واالردن
قادما من ا�س ��رائيل حيث �ش ��ارك يف م�ؤمتر حول البيئة واالمن
يف ال�ش ��رق االو�سط .واو�ض ��ح يف هذا ال�شان «قلت لنف�سي مبا
انن ��ي قريب م ��ن العراق فيجب ان اقوم بتفق ��د اجلنود ،الرجال
والن�ساء الذين يخدمون هذا البلد العظيم».
وق ��ال بط ��ل افالم العن ��ف ملئات م ��ن اجلنود حتلق ��وا حوله يف
قاعدة فيكتوري قرب بغداد «�س ��بق ان جئت اىل هنا عام 2003
وعندما غادرت قلت �س ��ارجع يوما» م�س ��تعيدا عبارة ذكرها يف
�سل�سلة افالم «ترمينايرت» التي اك�سبته �شهرة فائقة.
وا�ض ��اف �ش ��وارزنيغر ( 62عاما) الذي اعتلت �س ��حنته �س ��مرة
البح ��ر متهيدا لعودته اىل ال�شا�ش ��ة العام املقب ��ل ان «ترمينايرت
يف ��ي بوع ��ده دائم ��ا» .وقام بتوزي ��ع �س ��يجار كتب عليه ا�س ��مه
لبع� ��ض املحظوظ�ي�ن الذين التقط ��وا �ص ��ورا برفقته.وخاطبهم
قائ�ل�ا «انتم تقوم ��ون بعمل مذه ��ل .اتلقى العديد من الر�س ��ائل
وا�ستمع ال�شخا�ص انهوا جولتهم م�ؤكدين كم هو �صعب و�شاق
وخط ��ر ان تكون ��وا هن ��ا» .وتاب ��ع «اري ��د فق ��ط ان ابلغكم مدى
تقديرن ��ا يف الوالي ��ات املتحدة للعمل ال ��ذي تقومون به».وختم
قائال «ال ت�ش ��عروا بالقنوط ابدا .بينما كنت يف طريقي اىل هنا
ت�س ��اءلت مرارا ملاذا اقوم بتمارين يومية ت�س ��تمر �سبع �ساعات
احيانا؟ ملاذا اتبع نظاما غذائيا م�ش ��ددا؟ لكنكم تعرفون يف اخر
االم ��ر انه يجب عليكم ان تكافحوا وان ت�س ��توحوا التجربة من
بع�ضكم البع�ض .ل�ستم هنا من اجل ال �شيء».

