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ســــــوف تـلعــب شــــــركــــــات األمــن و
القـــــوات اخلـــــاصــــــة يف العـــــراق و
الـتـي تـــــوظف مـــــا يقــــارب 40000
شـخـــــص. دوراً مــــتــــنــــــــــامــــيــــــــــا يف
الصراعات حول الـعالم. طبقا ملا
تــنــبــــــأ به مـــــدراء بـــــريــطـــــانــيـــــون
يعــملــــون يف القــطــــاع املــــزدهــــر و
املـثيــر للجــدل يف وقت ســابق من

هذا الشهر.
قــال املقـــدم تيـم سبــايـســر. و هــو
واحـد من اشهـر مــدراء الشـركـات
العـسكرية اخلـاصة يف بريـطانيا.

يف العراق. 
هـذا و قد عبرت منـظمة الصليب
األحمــر الـــدوليــة عـن قلقهــا إزاء

احلالة القانونية لهذه العقود. 
و كــانت سـلطــة التحـالف املــؤقتـة
قـد قـضـت بكـون شـركــات األمن و
الـقـــــــوات اخلـــــــاصـــــــة الـعـــــــامـلـــــــة
محصنة قـانونيا. و مع ذلك فانه
مبــوجـب القــوانـني الــدولـيــة فــان
هـــذه الــشـــركـــات ال حتــصـل علـــى
نفــــس احلــمـــــايـــــة الــتــي حتــــصل
عليها القوات املسلحة لدولة ما.

ترجمة: سامي عبداهلل 
عن صحيفة الغارديان

ان هــــذه القـــوات  "هــي اقل كـلفـــة
مــن اجلــنــــــد". و أضـــــــاف واصفــــــا
الــشـــركـــات اخلـــاصــــة علــــى أنهـــا"
مـــزودة للـمالكـــات العــسكــريــة". و
بـدون هـذه الـشـركـات فــانه يحُـتم
على الواليات املتحدة و بريطانيا
نشر الكثير من اجلند يف العراق.
)ســـــــانـــــــد اليــن( هــي الـــــشـــــــركـــــــة
الـسابقـة للمقـدم سبـايسـر. حيث
كــانت تلعـب دورا مهمـاً يف القـوات
التـي مت نشرهـا يف سيرالـيون عام
,1998 يف أوائل هـــذا العـــام. مـنح
الـبـنـتــــاغــــون عقــــدا بقـيـمــــة 293
ملـيـــون دوالر لــشـــركـــة سـبـــايــســـر
اجلـديدة  –ايجـز- لتـوفيـر األمن

التنبؤ بدور واعد لرشكات األمن

يف اعـمــــاق املـنـــطقــــة اخلــضــــراء،
حـــيـــث احلـــــصـــن املـــنـــيـع لـالدارة
الـعـــــــراقـــيـــــــة املـــــــؤقـــتـــــــة، عـــــــرض
املسـؤولـون االمــريكيـون منـتصف
هــــذا الــــشهـــــر تقـيـيـمـــــاً مغــــالـيــــاً
لعـمليـة اعـادة بنـاء العــراق والتي
تـكلـف امللـيــــارات مـن الــــدوالرات.
ومـع ذلك فـــإن الــشـــارع يف بغـــداد

يشهد عالم آخر.
فقـــد مـــرت عــشــــرون شهــــراً علـــى
االطــاحــة بــالنـظــام الـســابق ومع
ذلك فـــإن الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي ال
يـزال يتـأرجح يف وميـضه، وفرص
العـمل نــادرة، اطالقــات االسلحــة
النــاريـــة تثــور كل ســاعــة تقـــريبــاً
فـيـمــا تــزداد جــرائـم االخـتـطــاف
لـلحــصــــول علــــى فــــديــــة، بحـيـث
يـخشـى االبـاء علـى ابنـائـهم عنـد
مـغادرة املـنزل حـتى عـند الـذهاب

الى املدرسة.
ومـا ان تتـوقف مـع أي شخص يف
الـشــارع حتــى ينهــال عليـك سيل

من الشكاوى.
يقـــول علـي ايـــاد، 17 عـــامـــاً، وهـــو
مـتـــــوقف عـن الــــدراســـــة " يقــــول
االمــــريكـــان دائـمـــاُ يـــدعـــون انهـم
يجـعلــــون كل شـيء يـــسـيــــر نحــــو
االفــــضل" ويـــضـــيف قـــــــائالً: " اذا
كـان يسيـر نحو االفضل، ملـاذا كان
عـلي ان اتـرك املـدرسـة لـكي اقـدم
الـــــدعــم املـــــادي الـــــى عــــــائلــتــي".
الـنقص احلـاد يف البنـزين يجعل
االوضــــاع سـيـئــــة يف بلــــد ميــتلـك
اكـبـــر خـــزيــن نفــطــي يف العـــالـم.
حـيـث متـتـــد طـــوابـيـــر املـــواطـنـني
الكـثــــر مـن مــيل عـنــــد محــطــــات
الغــاز، ويف الـســوق الـســـوداء تبــاع
قنـينـة الغـاز بـسعـر يـصل الـى 50

العـراقية واالمـريكية يف مـشاريع
تـصل كلفتـها الـى اربعـة ملـيارات
دوالر مـــنـهـــــــا مـلـــيـــــــاري دوالر مت

اتفاقها بالفعل على حد قوله.
وقــال روز ادكـنــز املـتحــدث بــاسـم
سـالح املـهــنـــــــدســني يف اجلــيـــــش
االمـــريكـي ان 120 مــشــروعــاً قــد
مت اكمـالهـا يف الـقطــاع النفـطي
تـخــــص امـــــــوراً مـــثـل تــــطـــــــويـــــــر
احلقــــول املـــســتخــــدمــــة حــــالـيــــاً
وحتـــســني محــطـــــات الــتحــمــيل
املــصـــــدرة للـمــــوانـئ كـمـــــا يقــــوم
العمــال بتـشـييـد 57 مـستـوصفـاً
صحـيـــاً وجتـــديـــد 343 مـــدرســـة.
ويـقومون ايـضاً ببنـاء 14 محطة
مليـاه اجملـاري اضـافـة الـى اجـراء
الـصيـانــات امليكـانـيكيـة الـدقيقـة

حملطات السكك احلديدية.
ولـكن اين ومـا هي نـوعيـة العمل

الـطــويلــة االمـــد وغيـــر املنـظــورة
ستحسن احلياة ولعقود طويلة.
وقـــال انـــدرو نـــاتــسـيـــوس، مـــديـــر
الـــوكـــالـــة االمــــريكـيـــة للـتـنـمـيـــة
الـــدوليـــة، " ان عمـلنــا يف العــراق
على االقـل فيما يـتعلق بوكـالتنا
يعـد واحداً مـن اكبر جهـود اعادة
البنـاء التي قمـنا بهـا منذ خـطة
مــارشــال". مــشـيــراً الــى اخلـطــة
التي اعـدت بعـد احلـرب العـامليـة

الثانية العادة اعمار اوربا.
ويـدعي العمـيد تـوماس بـوستك
مـن سالح املهنـدسـني يف اجليـش
االمـــريكـي يف بغـــداد قـــائالً: " ان
العـراقيني بدءوا يـرون التطورات
يف حـــيـــــــــاتـهـــم : دون ان يـحـــــــــدد
ماهية الدالئل املعبرة عن ذلك.

واضـــاف بـــوســتك انـه يف نهـــايـــة
كــانـــون االول ستـشــرع الـشــركــات

ضـعـف سـعـــــــرهـــــــا الـــــــرســمــي يف
محطات الوقود.

ويـتحـــدث الــسـيـــد كـــاظـم جـــواد
ســائق سيــارة، عنـد لقـائـه عصـراً
قـائالً: " انتـظر هـنا منـذ السـاعة
التـاسعــة مسـاء البـارحـة مـا ازال
انتـظــر" واضــاف " انـني اخــاطــر
بحيـاتي منـتظـراً احلصـول علـى
البنزين بسبب الوضع االمني".

ويف خـطــابــات مــوجــزة يف بغــداد
وواشـنــطـن اعلـن املــســـؤولـــون يف
ــــــــــــوش عـــــن ــــــــــــرئـــــيــــــــــس ب ادارة ال
اجنـــــازاتهـم مــــدعـني ان مــــوجــــة
املــســـاعـــدات االمــــريكـيـــة يــظهـــر
تـأثيـرهـا علـى كل شيء بـدءاً من
الــــرعــــايــــة الـــصحـيــــة واالنـتــــاج
النفـطي وحتـى اعـادة االهـوار يف
جنــوب العـراق. وقـالـوا ايـضـاً ان
هـــنـــــــــالــك بـعـــــض الـــتـــــطـــــــــورات
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املنجـز. ويــدعي االمـريـكيـون انه
حتـى يف احلـاالت الـتي مت فـيهـا
حتـقـــيـق تـقــــــــدم ال يــــــســـتــــطـــيـع
املــــــواطـــن العــــــراقـــي ان يالحـــظ
ذلـك، وقال بـوستك لنـأخذ عـلى
سبيل املثـال الطاقـة الكهربـائية،
حيـث مت بنــاء 20 محطـة تـوليـد
كهــــربــــائـيــــة مبـــســــاعــــدة مــــاديــــة
امــــريكـيــــة بحـيـث مت مبـــوجـبهـــا
تعـزيز الطـاقة الـكلية مبـا يقارب
50% وحـيـث ان حـــالـــة احملــطـــات
املــــوجــــودة سـيـئــــة لـلغــــايــــة، قــــرر
املـــســـؤولــــون العـــراقـيـــون اجـــراء
اعمـال الـصيـانــة علــى محـطـات
تــصـل سعــتهــــا الــــى 1400 مــيغــــا
واط وبــالـتــالـي اسـتـبعــادهــا مـن
اخلـــدمـــة وعـــدم االســتفـــادة مـن
احملـطــات اجلــديـــدة وال يحــصل
العــراقـيــون ســـوى علــى ســاعــات
قلــيلــــة مـن الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
بحـيث يقبـعون يف الـظالم بينـما
تـــتـعـفـــن مـــــــوادهـــم الـغـــــــذائـــيـــــــة
اجملـــمـــــــــدة. مـــن جـــــــــانـــب آخـــــــــر
فـــــــالـقـلــيـل مــن اهـــــــالــي بـغـــــــداد
الحـــــظـــــــــوا بـعـــــضـــــــــاً مـــن هـــــــــذه
الــتحــــســيــنـــــات الــتــي يـــــدعــيهـــــا
اجلــانب االمـريـكي.وقـال الـسيـد
بـــاسـم لـبـيـب 62 عـــامـــاً صـــاحـب
محل بقـالـة، " انهم قـامـوا ببنـاء
بعـض املــدارس بعـض املـتنـزهـات
لالطفــال، وانهم يـولــون العنـايـة
بـاملـستـشفيـات"، واضـاف: " ولكن
املـــــواطــنــني ال يـــــشعـــــرون بـــتلـك
التـغييـرات النهم يـريـدون االمن

والكهرباء".
ترجمة- سامي عبد اهلل
عن صحيفة ستايل تاميز

العراقيون ينكرون صحة التقييم االمريكي العادة االعامر
يـشهـد معـرض "دبـي لإلستـثمـاربقلم تيم جونسون وعمر جاسم

الــعــقـــــــــــــــــاري 2005"، احلـــــــــــــــــدث
الــتجــــاري الـــسـنــــوي اخملــصــص
لعــرض أبــرز املـشـــاريع العقــاريــة
يف املنـطقــة والعـــالم، اسـتجــابــة
كـبـيـــرة مـن قـبل عـــدد كـبـيـــر مـن
املــــــســـتـــثـــمــــــــريـــن والــــــشــــــــركــــــــات
املـتخـصـصـة يف قـطــاع التـطـويـر

العقاري. 
ويـنعكـس ذلـك من خالل إشغـال
أكـثــر مـن 90% مـن عــدد أجـنحــة
املعـــرض، حـيـث أكـــدت نحـــو 150
مــــن املـــــــــــؤســــــــســـــــــــات احملـلــــيـــــــــــة
واإلقلـيمية والـدولية العـاملة يف
قطـاع الـتطـويـر العقـاري من 20
دولــــة يف العـــالـم مــشـــاركـتهـــا يف
هـذا احلـدث الــذي سيقـام خالل
املـــــدة مــن 1 ولغـــــايـــــة 3 شــبـــــاط
املقــبل يف مـــركـــز دبـي الــتجـــاري

العاملي. 
وينـدرج "معرض دبي لإلسـتثمار
العقاري" ضمن فعاليات "اسبوع
Internat "الـعقـــارات الـــدولـي
tional Property Week
الـتـي تـتـضـمـن إقـــامـــة الـنـــدوات
واملـؤمترات العقـارية املتخـصصة
والـزيارات املـيدانـية، األمـر الذي
يـوفـر لـزوار املعـرض كـافـة فـرص
الــتــــــواصل مـع مجــمــــــوعــــــة مــن
اخلبـراء واإلستشـاريني وشـركات
الـتـطـــويـــر والـتـمـــويـل العقـــاري.
وسـيـتـم خـالل املعــــرض الكـــشف
عن عــدد من املـشــاريع العقـاريـة
اجلـــديــــدة املقـــامـــة يف مـنــطقـــة
الشــرق االوسط فـضالً عن عقـد
مجمـوعــة من صفقـات األعمـال

املهمة. 
وتـعلـــيقــــــــاً علـــــــى االســـتجـــــــابـــــــة
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اإلطالع علـى العـديـد من فـرص
اإلستـثمـار العقـاري املـتنـوعـة يف
أسواق املنـطقة والعـالم. ويجمع
هـــــــذا احلـــــــدث الـــتجــــــــاري املهــم
الـعـــــــديـــــــد مــن املـــــســتــثــمـــــــريــن
والـشركـات املشـاركة من أكـثر من
20 دولـــة مـن العـــالـم مـن بـيـنهـــا
أسـتــــرالـيــــا وكــــرواتـيــــا وفــــرنـــســــا
وأملــــــانــيــــــا وإيــــــران ومــــــالــيــــــزيــــــا
ونـيــوزلـنــدا وأسـبــانـيــا وتـــايالنــد
واملــملـكـــــة املــتحـــــدة والـــــواليـــــات
املتحــدة والهنــد. كمــا استقـطب
املعــرض اهـتمــام عــدد كـبيـــر من
الـعـــــــــارضـــني مـــن دول مـجـلـــــــس
الـتعـــاون اخللـيجـي كـــالـبحـــريـن
وقـطــر إلــى جــانـب دول منـطقــة
الــشـــرق األوسـط احملـيـطـــة مـثل

لبنان".

الـكــبــيــــــرة الــتـــي يحـــظـــــــى بهــــــا
املعــرض والفــرص اإلستـثمـاريـة
املتنوعـة التي يوفرهـا، قال جاي
مجـمـــــوعـــــة "دومـــــوس" THE(جـيلـيـمــارد، مــديــر الـتــســويق يف
DOMUS GROUP)
الــشــــريكـــة يف تـنـظـيـم املعـــرض:
"يــســرنــا اإلقـبـــال الكـبـيــر الــذي
يـحـــــــظــــــــــــى بـه "مـعــــــــــــرض دبــــي
لإلسـتـثـمـــار الـعقـــاري" مـن قـبل
املـستـثمــرين وشـركـات الـتطـويـر
العقاري من شتى أنحاء العالم.
وقـــد مت شغل أكـثـــر مـن 90% مـن
عــــدد أجــنحـــــة املعــــرض الـبـــــالغ
عـددهـا 100 جنـاح لغـايـة الـوقت
احلالي، مما يـتيح للمستثمرين
اإلقلـيمـيني واحملـليـني إمكـــانيــة

)معرض ديب لإلستثامر العقاري 2005(
ينطلق يف شباط املقبل 

وعـــــدنـــــا يف مـــــوضـــــوع ســـــابق ان
نـتابع حـالة اهـدار املال العـراقي
واإلضـرار باالقتصـاد الوطني يف
كل القـطاعـات واليـوم سنـتحدث
عـــن مـــــــديـــنـــــــة مـهـــمـــــــة تـقـع يف
اجلـــــانــب الــــشـــــرقــي مــن بغـــــداد
ومتـــثل مـــصـــــــدراً مهــمـــــــاً للــيــــــد
العـــاملـــة العــراقـيـــة يف مخـتلف
القطـاعـات اذ ان تعـداد نفـوسهـا
كـمـــا نعلـم قـــد جتـــاوز امللـيـــونـني
ونــصـف امللـيـــــون نـــسـمـــــة..انهـــــا
مــــديـنــــة الـثــــورة والـتـي تـــسـمــــى
مـدينة الصـدر حاليـاً. ما يعـنينا
هنـا يف الصفحـة االقتصـادية ان
هـذه املــدينـة تـضم نـسبـة عــاليـة
مــن الــــشــبــــــاب القـــــادريــن علـــــى
الـعـــمـل وشـــــــــرائـح واسـعـــــــــة مـــن
املهـنـــــدســني واملهـــــرة فـــضالً عـن
انهــــا تــضـم اكـثــــر مـن خـمـــســــة
اسواق رئيسـة جتارية بكل معنى
الـكلـمـــة مـثل شـــورجـــة جـمـيلـــة
وتضـم منـطقــة صنــاعيـة كـبيـرة
فيهـا اكثـر من مئـة معمل وآالف
الــــورش فـــضالً عـن 80 قــطــــاعــــاً
سـكــنــيـــــاً.. كل هـــــذا و رب ســـــائل
يــــســــــأل ومـــــــاذا بعــــــد؟ ايــن هــــــو
الهــــدر؟ وجــــوابـنــــا سـيـكــــون مـن
خـالل اسئلة متبادلـة بيننا وبني
املــــــواطــنــني يف هــــــذه املــــــديــنــــــة

الكبيرة..
املـواطن حمـزة عبـد العبـاس من
قـــطـــــــاع )48( يقـــــــول: ســـمعــنـــــــا
الكـثيـر مـن تصـريحـات الـدكتـور
ايـــــــاد عالوي والـــــســيــــــدة وزيــــــرة
االشغـال وسـمعنـا ارقـامـاً هـائلـة
فرحنـا بها واعتقدنا ان مدينتنا

تــــســـــرب املــيـــــاه الـــــى الــــشـــــوارع
املـــبلـــطــــــة وسحــب هـــــذه املــيـــــاه
ومعــاجلـتهــا ملــا لهــا مـن اضــرار
صحيـة علـى املــواطن فـاملــدينـة
تـــــــشــكـــــــــو اهـــمـــــــــاالً واسـعـــــــــاً يف
اجلـــوانب اخلـــدميــة والـصـحيــة
بـــشـكل الفــت للـنــظـــر الـــسـيـــدة
اميـــــــان كـــــــاظــم )ربـــــــة بــيــت وام
خلمـسـة اوالد( تقـول: انـا اسـأل
هل مــــشـــــــاريع االعــمـــــــار تعــنــي
اصـالح بـعــــض احلـفــــــــر وصـــبـغ
االرصفــة فقـط انه لـيــس احلل
االمــــثـل ولــــيــــــــس الــــتــــــــشـغــــيـل

املطلوب. 
وبعـــد هـــذه اجلـــولـــة املـيـــدانـيـــة
علـيـنــــا ان نقــــول ان املــــواطـنـني
يــتحــــدثــــون عــن )500( ملـيــــون
دوالر اعـلنـتهــا الــدولــة يف عـشــر
منــاسبـات وقـد عـدوهـا عـداً أي
مـبـلغ يعــــادل 700 ملـيـــار ديـنـــار
وهـــو مـبلـغ يجـعل مـن املـــديـنـــة
ورشــة عمل كـبيــرة ميتـد الـعمل
فـــيهــــــا ملــــــدة ســنــــــة علــــــى االقل

وبإجنازات واضحة.
وبعملية حسـابية بسيطة ميكن
ان نقــول ان يف مــديـنــة الـصــدر
80 قطـاعـاً ولـوقـسم املـبلغ علـى
القــطــــاعــــات فـــسـيـكــــون حــصــــة
القطاع الواحد 8,6 مليار دينار
فأين ذهبـت هذه املليارات؟ وهل
هنــاك جهـــة تتــابع صــرف هــذا
املــبلـغ الهــــائل ومـــاذا اجنـــز مـن
مـــشــــاريع ومــــاذا مت تخــطـيــطه
ملـــديـنـــة الــصـــدر اسـئلـــة كـثـيـــرة
تـطالب اجلهـات املعنية االجـابة

عليها وباالرقام رجاءاً. 
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الـــواقعـــة علــى الــســدة الـتــرابـيــة
املعروفـة املمـتدة مبحـاذاة املديـنة
طـوالً ولـكن حتـى االن لم  نـر أي
مسـؤول يف البلـديـة مـهتمـاً بهـذا

املوضوع.
الـسيـدة هنـاء طـارق مـن القطـاع
)30( وتعمل معلمة تقـول عندما
ســمعــت االرقـــــام الـكــبــيـــــرة الــتــي
ذكـــــرتهـــــا الـــسـيـــــدة لــيلـــــى عـبـــــد
اللـطـيف وزيــرة العـمل مـســؤولــة
ورشــــة اعـمــــال مــــديـنــــة الــصــــدر
تفــاءلت بــاخليـر ولـكن ال جـدوى
فلــم نـــــر شــيــئـــــاً لـــــذلـك نـــــوصــي
الــسيــدة الــوزيــرة ونــذكــرهـــا وهي
تعــــــرف اكــثــــــر مــنــــــايف اجلــــــانــب
االقـتــصـــادي بـــأهـمـيـــة تــصـنـيف
املـشــاريع واملبـاشـرة بهـا واالعالن
عنها الننـا على وشك اخلروج يف
تـظـــاهـــرة نـــرفع فـيهـــا الالفـتـــات
لنقول ان وعود الـدولة هباء، وان
كل مــــا قــيل عـن اعـمــــار مــــديـنــــة
الـصـــدر ذهب ادراج الــريــاح، اذ ان
كل مـــا رأينــاه هــو بعــض اآلليــات
الـتي شـقت طــريقــاً تـــرابيــاً قــرب

السدة ثم ترك الشارع!
الــــــدكــتـــــــور محــمـــــــد علــي اديــب
)طبيب اسنان من اهالي منطقة
حـي االمانـة يف املديـنة( يـشاركـنا
طـرح االسـئلـة واالجـوبــة بقــوله:
يـطـــالـب اهـــالـي مـــديـنـــة الـصـــدر
اجهـزة االمـانـة بـإنـشـاء مـشـاريع
اعـمــــار جــــادة ملــــديـنــتهـم ولـيـــس
مـجرد اصالحـات مؤقـتة ال يـزيد
عمــرهـــا عن ايــام او فـصل واحــد
وعلى اجلـهات املعنـية البـدء فوراً
بـــأعـمـــال اجملـــاري مـن اجل مـنع

اكثــر من عـشــرة شبــاب اعــد لـهم
الفحـص الـطـبــي وجعل عــملهـم
نظــاميـاً وذلـك بتــأمني الـضمـان
االجـتـمـــاعـي لهـم ووضع جـــدول
مـنـظــم للعــمل مع ايـــام محـــددة
لـالجـــــــازات لـكـل مـــنـهـــم ولـــــــديـه
طــمـــــــوحـــــــات يف ان يـــــشـــــــارك يف
عمـليـــة االعمــار، يقــول: مـــا زلنــا
نـــنـــتــــظـــــــر تـــنــــظـــيـــم املـــنــــطـقـــــــة
الــصـنــــاعـيــــة ومـنـــطقــــة كـــســــرة
وعطـش والـورش غيـر الـنظـاميـة

وايـــن هـــي مــــــشــــــــاريـع املــــــــدارس
اجلـــديـــدة لـتــسـتـــوعـب االعـــداد
الـكـبـيــــرة مــن االطفــــال الــــذيـن
يـجلـــســــون كـل ثالثـــــة يف رحلــــة
واحـدة،  ففـي الصف الـواحد 60
طـــالبــاً ويف اجـــواء غيــر صـحيــة
وخــــــانقـــــة، وايــن هــي مــــشــــــاريع
الـبناء اجلـديد وتطـوير الـشوارع
واالزقـة سمعنا بها ولم نر شيئاً.
الـسيـد ايــاد مصـطفـى املـوسـوي
صاحب ورشة حـدادة يعمل فيها

ســوف تـتحــول الــى ورشــة عـمل
كـبـيــــرة ولـكــن املفــــاجــــأة كــــانـت
بـــإعالنــات يــائــســة عـن تــشغـيل
االطفـــــال الـــصغـــــار لــتــنـــظــيف
االرصفـــة فـــذهـب بعـض االوالد
واشـتغلـــوا يف اعمــال الـتنـظـيف
وانتهت احلملة بعد ايام قليلة.
الــــســيـــــد مـــــالـك حــيـــــدر عــبـــــد
احلـــــــســـني مـــــــــدرس يف احـــــــــدى
مــــــدارس اجلــــــوادر االعــــــداديــــــة
يقـول: اين هي مشـاريع اجملاري

اسئلة متبادلة بني املواطنني وصفحتنا بشأن اعامر مدينة الصدر
املدى- سناء النقاش

أقـــــامــت شـــــركــــــة آبل لـــصــنـــــاعـــــة
احلـاسبـات اآلليـة دعـوى قضـائيـة
ملنع تـسـريـب املعلـومـات اخلـاصـة
مبـنتجاتها املستقبلية على شبكة

اإلنترنت. 
تــأتي الـدعــوى، التـي أقيـمت ضـد
شخص لم يعلن عـنه، قبل أسبوع
واحد من انعقاد مؤمتر ماكوورلد
يف مـدينة سان فرانسيسكو، الذي
ستعـرض فـيه الشـركـة مـنتجـاتهـا

اجلديدة. 
وقـــالت شــركــة آبل إن "شخـصــا ال
نعرف هويته قـام يف املدة األخيرة

بتسريب معلومات سرية". 
وقـد رفعت آبل دعـواها القـضائـية
أمـام مـحكمـة ســانتـا كالرا الـعليـا

بكاليفورنيا. 
وتـــشــتهــــر شــــركــــة آبل لــصـنــــاعــــة
احلــــاسـبــــات اآللـيــــة بـتـمـــسـكهــــا
بسرية املعلومـات بشأن منتجاتها
التـي تنــوي طــرحهــا يف األســواق،
كـمــــا يـــشــتهــــر زبــــائـن الـــشــــركــــة
بـــالـتـكهـن بـــالـتقـنـيـــات اجلـــديـــدة
الـتي تنـوي الشـركة طـرحها كـافة
فـقـــــــــــد تــكـهــــن عــــــــشـــــــــــاق آبـل يف
األســـــابــيع األخــيـــــرة بـــــاحــتــمـــــال
قـيـــامهـــا خالل مـــؤمتـــر مـــاكـــوورد
بــــــاإلعالن عــن نـــــوع جـــــديـــــد مــن

جهاز آيبود. 
تسريب املعلومات 

وقالـت شركـة آبل يف دعواهـا التي

تــظهــــر الــتفــــاصـيـل الهـنــــدسـيــــة
حلاسب اجليل الرابع باورماك. 

وقــالت الـشــركــة يف بيــان لهــا عن
الـدعوى األخيـرة: "رفعت الشـركة
دعـواهـا أمــام خصـم غيـر معـروف
الهويـة نعتـقد أنه يـسرق أسـرارنا
الــتـجـــــــاريـــــــة، وأنـه قـــــــام بــنـــــشـــــــر
مـعلـــــومــــــات مفـــصلـــــة عــن أحـــــد
منـتجــات شــركــة آبل علــى شـبكــة

اإلنترنت". 

العمل، لتوجه دعواها إليه. 
وهـــذه لـيــسـت املـــرة األولـــى الـتـي
تقـاضـي فيهـا شـركـة آبل آخــرين
بـدعـوى تسـريـبهم معلـومـات عن
مــنـــتجـــــات تــنـــــوي طــــــرحهـــــا يف
األسواق إلـى صفحات اإلنترنت.
ففــي كــــــانــــــون األول عــــــام 2002،
رفـعـــت آبـل دعــــــــوى ضــــــــد أحــــــــد
مـورديهـا الـســابقني مـتهمـة إيـاه
بنشـر رسوم على شبـكة اإلنترنت

سـطــرتهــا يف سـبع صفحــات يــوم
الثالث عـشر من كـانون األول، إن
شـخـــــصــــــــــا ال تـعــــــــــرف اســــمـه أو
قـــــدراته، ســــواء كـــــان شخــصــــا أو
شـــــركـــــة أو جـمـــــاعـــــة أو أي شـيء
آخــر، هــو الــذي ســرب املعلــومــات

اخلاصة مبنتجاتها. 
وقـــالـت الـــشـــركــــة إنهـــا ســتعـــدل
دعواهـا القضائية يف حالة إذا ما
عرفـت الشـخص املتـورط يف هذا

)آبل( ترفع دعوى قضائية حلامية منتجاهتا
اشــتــــــــرى احــــــــد هــــــــواة ألـعــــــــاب
الـكمـبيــوتــر يـبلـغ من الـعمــر 22
عـامـا، جـزيـرة تخـيليـة مـوجـودة
بــإحــدى ألعــاب الكـمـبـيــوتــر مـن
نــوع "أر بـي جـي" مقــابل 26 ألف

وخمسمائة دوالر. 
واشــتـــــرى الـــشـــــاب األســتـــــرالــي
اجلـنــسـيــة الـــذي يعـــرف نفــسه
ـــــاســم ـــــى مـــــواقـع األلعـــــاب ب عل
)ديـثيفـايـر( اجلـزيــرة التخـيليـة
ــــــى شــبـكــــــة يف مــــــزاد عـلــنــي عـل

اإلنترنت. 
وتـــــــــــوجـــــــــــد تـلــك اجلـــــــــــزيـــــــــــرة
االفـتــراضـيــة علــى لعـبــة حتـمل
اسم "بـروجـيكـت إنتــروبيـا" الـتي
ميــكـــــن أن ميــــــــــــــارســهــــــــــــــا آالف
ــــى الالعــبــني يف الــــوقــت ذاتـه عل
ــــــــوا مـع ــتــــــــرنــت ويــتـفــــــــاعـل اإلن

بعضهم. 
ــيــــــــا" ــتــــــــروب ومتــكــن لـعــبــــــــة "إن
ممـارسيهـا من بـيع وشراء أشـياء
افـتــراضـيــة بــاســتخــدام أمــوال

حقيقية. 
وكـــان خـبـــراء اقـتــصـــاديـــون قـــد
أفــادوا يف وقـت ســابق مـن العــام
ـــــأن إجــمـــــالــي حجــم اجلـــــاري ب
الــتعـــامالت االقـتــصــاديــة الـتـي
جتــري عـنــد ممــارســة ألعــاب "أر
بـي جي" التـي يشـارك فيهـا أكثـر
مـن العب علــى اإلنتــرنت تـوازي
إجـمــالـي الـنــاجت احمللـي لــدولــة

نامبيا. 
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يـذكر أن ألعـاب "أر بي جـي" التي
ميـكن أن يـشـارك فـيهــا أكثــر من
ــــــدأت ــــــى اإلنــتــــــرنــت ب العــب عـل
تـكــتــــســب شـعــبــيــــــة كــبــيــــــرة يف
الــسنــوات العـشــر األخيـرة حـيث
تـوفـر ملئــات اآلالف من الالعـبني
فرصـة العيش يف عـوالم خيـالية
مخـتلفة. كمـا جتدر اإلشـارة إلى
أن هـنــاك أكـثــر مـن مــائـتـي ألف
ـــى قـــائـمـــة العـب مــسـجلــني عل

العبي "بروجيكت إنتروبيا".
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اللعـبــة وتعــرف بــاسـم "دوالرات
إنتــروبيـا بـروجـيكت" وحتـويلهـا
مـــــــــــــرة أخـــــــــــــرى إلـــــــــــــى دوالرات

حقيقية. 
ويـــســـــاوي الـــــدوالر األمـــــريـكــي
الواحد عشرة دوالرات )إنتروبيا
ــــروجــيـكــت(. وميـكــن لالعــبــني ب
جني أرباح أثناء ممارسة اللعبة
عن طـريق شــراء بضــائع ومبـاٍن
وأراٍض افـتــراضـيــة داخل عــالـم

إنتروبيا. 
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استثمار 
وقــال مــاركــو بـيهــرمــان، مــديــر
قسم عالقات اجملمـوعات بشركة
ـــتـــــــــاج ألـعـــــــــاب مـــيـــنـــــــــدارك إلن
الكـمـبـيــوتــر: "تعــد تـلك حلـظــة
ــــــاريـخ ألـعــــــاب ــــــاريـخــيــــــة يف ت ت
الكـمـبـيــوتــر، كـمــا تعــد عـملـيــة
الــشــراء األخـيــرة دلـيال علــى أن
ألعــاب اإلنتـرنـت دخلت مــرحلـة

جديدة." 
وتـتضـمن اجلـزيـرة االفتـراضيـة
قـلعة ضخـمة مهجـورة وشواطئ

خالبة ميكن االستفادة منها. 
وســيجــنــي صــــاحــب اجلــــزيــــرة
االفتـراضية اجلـديد أربـاحا من
خالل فــرض ضــريـبـــة علــى أي
العـب آخــر ميــر علــى جــزيــرته
ألغـراض الـصيــد أو البحـث عن

الذهب. 
كـمــا بــدأ ديـثـيفــايــر بـيع قــطع
وأراض افتــراضيــة من جــزيــرته
إلــى بعــض األشخــاص إلقــامــة

منازل عليها. 
وقـال ديـثيفـايــر: "سيـصبح هـذا
الـنــوع مـن االسـتـثـمــار اجتــاهــا
جـــــــــديـــــــــدا يف عـــــــــالـــم ألـعـــــــــاب

اإلنترنت." 
ــيــــــــا" ــتــــــــروب ــتــيـح لـعــبــــــــة "إن وت
ملـمــارسـيهــا إمكــانـيــة اسـتـبــدال
العـمـالت احلقــيقـيـــة بـــدوالرات
افــتــــراضــيــــة تـــســتخـــــدم داخل
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اسرتايل يشرتي )جزيرة افرتاضية(

  الــتقــــى نــــائـب رئـيـــس مـجلـــس
االدارة والعضو املـنتدب بالـشركة
الكــويـتيـــة لتـطــويــر املـشــروعــات
الـصغيـرة الـدكتـور وليـد الـسيف
اعـضـــاء بـبعـثـــة صـنـــدوق الـنقـــد
الـــدولـي، الـتــي تقـــوم بـــزيــــارتهـــا
الــسنـويـة لـلبالد، تـنفيــذاً للـبنـد
الــــرابع مــن اتفــــاقـيــــة عــضــــويــــة
الـكـــــويــت يف الـــصــنـــــدوق، حــيــث
تقـــوم الـبعـثـــة بجـمع الـبـيـــانـــات
واملـعلـــــومــــــات الالزمـــــة وكـــــذلـك
تـبـــــادل وجهــــات الـنــظــــر بـــشــــأن

السياسات االقتصادية العامة.
وذكـر بيـان صـادر عـن املشـروعـات
الــــصـغــيـــــــرة ان ممــثـل الــبـعــثـــــــة
فيـرنانـدو ديلغـادو طلب الـتعرف
على الشركـة منذ نشـأتها يف عام
1997 وحـتــــى الــــوقـت احلــــاضــــر
ودور احلـكومـة يف دعمهـا وتوفـير
االمكـانـات واملــوارد والتـشـريعـات
الالزمة لتـطوير الـبيئة الـداعمة
لـلمـشـروعـات الـصـغيـرة.واضـاف
انه جــرى اسـتعـــراض التـطــورات
االصـالحــيـــــــة الــتــي اجنـــــــزتـهـــــــا
الشـركـة وتلك اجلـاري تـنفيـذهـا
يف الــــوقـت احلــــاضــــر وتــطـلعــــات
الـشركة املستقـبلية.وبني د. وليد
الـسيف لـلبعثـة ان فكـرة الشـركـة
جـــاءت كـــأحـــد ادوات الــسـيـــاســـة
االقـتصـاديـة العليـا الـراميـة الـى
تــوسيع قـاعــدة القـطـاع اخلـاص
وتـشـجيع وتــوجيه الـشبـاب نحـو
العمل احلـر واالسهــام يف تنـميـة
االقـتــصــــاد الــــوطـنـي، وقــــد قــــام
بـــدراســـة جـــدوى الـفكـــرة الـبــنك
الــــــــــــدولــــي الــــــــــــذي وضـع لـهــــــــــــا
السياسات وآليات العمل االولى.
واوضح الــسيف للـبعثـة انه علـى
الــــــرغــم مــن حــــــداثــــــة جتــــــربــــــة

املــشـــاركـــة يف رأس املــــال املغـــامـــر
وغـيــــاب الـكـثـيــــر مــن املقــــومــــات
االســـــــاســيـــــــة الـالزمـــــــة لــنـجـــــــاح
املشـروعات الـصغيـرة يف الكـويت،
لكـنهــــا جنحـت خالل الــسـنـــوات
اخلـمــس االولـــى حتقــيق معـــدل
جنــــاح بلغ 70%.واكـــد الــسـيف ان
مــسـتـــوى االداء لـتـلك املــشــــاريع
ميـكن حتــسيـنه بــشكـل ملحــوظ
يف حــال قيــام احلكـومــة بتـذلـيل
املعـــوقـــات الـتـي تــــواجه اصحـــاب
املشـروعات الـصغيـرة خالل فـترة
تأسـيس وتشغـيل املشروع وتـوفير
الــــــدعـــم له.وعــن دور الــــشــــــركــــــة
الكــويـتيـــة لتـطــويــر املـشــروعــات
الــصغـيــــرة يف املــــرحلــــة املقــبلــــة،
أوضح الــســيف للـبعـثـــة ان لـــدى
الــشــركــة اسـتــراتـيجـيــة جــديــدة
تـطـمح الــى اسـتهــداف الــشـبــاب
الـكــــويـتـي وتــــوفـيــــر الـكـثـيــــر مـن
اخلــدمـــات لهـم وكـــذلك تـطــويــر
نظـم وآليــة عمل الـشـركـة بـشكل
يـــتـــنــــــــاســـب مـع احـــتـــيــــــــاجــــــــات
ومـتــطلـبـــات وحتـــديـــات املـــرحلـــة
املقــبلـــــة. كــمـــــا اكـــــد الــــســيف ان
الكويت غنيـة جدا باملـوارد املالية
ولــكـــنـهــــــــا تـفـــتـقــــــــر الــــــــى االدارة
التقنيـة والتكـنولـوجيـا احلديـثة
والـــتـــــــشـــــــــريـعـــــــــات الـــــــــداعـــمـــــــــة
واالجـراءات املبـسطــة.وخلص يف
لقـائه مع البـعثة الـى ان االجواء
االقـتصـاديــة يف املنـطقــة ممتـازة
ومـحفـــــــزة لقــيــــــام الـكــثــيــــــر مــن
املــشـــروعـــات بـكل احجـــامهـــا وان
الـــــشـــــــركـــــــة ســـــــوف تـــــســتـهـــــــدف
مـشروعـات القيـمة املـضافـة التي
تــــوفــــر فـــــرص العـمـل للـــشـبــــاب
الكويتي وتلـبي احتياجات البالد

والدول االخرى.

بعثة صندوق النقد الدويل تتعرف
عىل نشاطات املرشوعات الصغرية«


