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لـم تشـهد جتـربة يف كـوكبنـا تلك
الــــصـــــــراعـــــــات احملــتـــــــدمـــــــة بــني
االرادات املـتـنـــاقـضـــة، ان لــم نقل
املتـضـــادة، مثـلمــا هــو الــوضع يف
العـــــراق علــــى مــــدى مــــايـنــــاهــــز
العـامني منذ نهـاية احلـرب حتى

االن.
فقـد إنهـار حكم دكـتاتـوري فردي
شمولي متخلف عرض استقالل
البلـد وسيـادته الـى الـضيـاع بعـد
إحــتالله مـن قـبل قـــوى اجـنـبـيـــة
مبـــا يعــارض متــامـــاً روح العـصــر
القـــائـمـــة أســـاســـاً علـــى احلـــريـــة
والــــــــدميقـــــــراطــيـــــــة واخلــيـــــــارات
املفتوحـة امام الشعـوب يف البناء
االقتـصــادي واالجـتمــاعي، والــى
جــانـب ذلـك تعــرضـت مـــرتكــزات
الـــــــدولـــــــة الـــــــى الــتـفـكـك بـفـعـل
عوامل ذاتيـة وتداخالت خـارجية
اسهم فيهـا احملتلـون واملتعـاونون
مـعـهـــم بـقـــــســــط واضـح لـــــــوضـع

األزمات املتفاقمة بني الوجهة التربيرية وقصور االداء احلكومي

التـصحيحيـة لتـدابيـر واجراءات
ســـابقـــة، او محــاولـــة معــاجلـتهــا
قـضــايــا أهـملـتهــا االدارة املــدنيــة
املــؤقتــة وهـيئــات مجلـس احلـكم

االنتقالي و حكومته.
وعليه لـيس من باب املـصادفة ان
متتـد مـشكالت الـبطـالـة والفقـر
والـــــسـكــن، وتــتـفـــــــاقــم االزمـــــــات
الكـــارثـيـــة لـلخـــدمــــات العـــامـــة،
وبــــــوجه الـــتحـــــديــــــد تلـك الــتــي
تـــتـعـلـق بـــتــــــــوفـــيــــــــر املـــنـــتـجــــــــات
الهـــايـــدروكـــاربـــونـيـــة، الـنفـطـيـــة
والغـازية، والـطاقـة الكهـربائـية و
ميــاه الـشــرب والـصــرف الـصـحي
والـــتلـكــــــؤ يف تــــــوفــيـــــــر مفــــــردات
احلصـة التموينيـة، ليقترن ذلك
كله بــإسـتـمــرار تــدهــور االوضــاع
االمـــنـــيــــــــة الـــتـــي اســـتـخــــــــدمـــت
مــــرتـكــــزات تـبــــريــــريــــة لــتغــطـيــــة
ضعف وقـصـــور االداء احلكـــومـي

بصورة عامة.

الـــــســيــــــاســيــــــة واالقــتـــصــــــاديــــــة
واالجــتــمـــــاعــيـــــة، ال ســيــمـــــا مــن
خالل تــــدخـلهـــــا، البل حتـكــمهــــا
بـــــاملــــســـــارات االســـــاســيــــــة لعـــمل
مـجـلـــــــس احلــكـــم االنـــتـقــــــــــالـــي
واحلكــومــة املـنبـثقــة عـنه، االمــر
الذي أدى الـى عرقلة تـطبيق اية
اصالحـــــات حقــيقـيـــــة لالوضــــاع
الـنـــاشـئـــة، وبـــالـتـــالـي اسـتـمـــرار
وتتابع االزمـات الكارثية املتعلقة
بـحـــيـــــــــاة الـــنـــــــــاس و ظـــــــــروفـهـــم
املعيـشيـة التي كـان من املفـروض
ان تكـتــسـب اولــويــة مـــرجحــة يف
مــــســيـــــرة الـــتحـــــوالت اجلـــــاريـــــة

واملستقبلية.
ويف ظـل هـــــــــــذه الــــتـــــــــــراكــــمـــــــــــات
الـسلبيـة، الـكميـة والنـوعيـة، كـان
مـن املتــوقع ان تـــواجه احلكــومــة
املــؤقـتــة ظــروفـــاً صعـبـــة الميكـن
تخطيهـا بيـسر وسهـولة، وهـو ما
جتلـــى يف انـــشغــــالهـــا بــــاملهـمـــات

املتحـدة التي جتلـت انعكاسـاتها،
ومـازالت على الـتطورات اجلـارية

يف العراق.
وعـلــــــــــى الــــــــــرغــــم مــــن ان االدارة
املـــــــدنــيـــــــة املـــــــؤقــتـــــــة لـالحــتـالل
اعـتمـدت مـن النــاحيـة الـشـكليـة
عــدداً مـن الهـيـئــات املـتخـصـصــة
واالسـتـــشـــــاريـــــة يف تـــــركـيـبــتهـــــا،
وبــضمـنهـــا االقتـصــاديــة، بهــدف
الـــتـــــــــدلـــيـل عـلـــــــــى املـــنـهـجـــيـــــــــة
اجلماعية واالسلوب التخصصي
املـوضــوعي يف ممـارســة النـشـاط
وأداء العـمل، فقــد ابـتعــدت هــذه
االدارة من النـاحيــة الفعليـة عن
تلـبـيــة غــالـبـيــة وعــودهــا لـصــوغ
املعـــاجلـــات اجلـــذريـــة الــشـــاملـــة
للمـشكالت واملعـضالت الـوطـنيـة
الكبرى، ووضعت نفسها يف مأزق
حـرج يجـسـد واقع الـتنــاقض مع
أبـــســط مـــســتلــــزمــــات الــتحــــول
الـــــــدميقــــــراطـــي علــــــى الــــصعــــــد

عــــانــــوهـــــا علــــى مــــدى تـــــاريخـي
طويل، وكثرة الـوعود املستخدمة
ألشغـــالهـم وتــضلـيلهـم، ووســـائل
وأســــالـيــب القــمع و االضـــطهــــاد
واالرهـاب الـتي مــورست ضــدهم،
واسـتمــرار هــذا الــوضع بــأشكــال
وصـــــــور مخــتـلفـــــــة خالل فــتــــــرة
احلـــرب واملـــرحلــــة الالحقـــة لهـــا

حتى االن.
واقــتـــــــرن ذلـك بـــــسـلـــــسـلـــــــة مــن
االخـــطــــــاء القــــــاتلــــــة والقـــــرارات
املـهلكــة التـي انفــردت بهــا االدارة
املـــدنيــة املـــؤقتــة لالحـتالل، البل
احلاكـم املدنـي برميـر، بعيـداً عن
اسـتـــشــــارة الـــســــاســــة واخلـبــــراء
واملـــتخـــصـــصـــني العــــــراقــيــني، او
بـــــالــتــــــوافق مـع بعـــض اجلهـــــات
والقــــوى الــــداخلـيــــة، مع االخــــذ
بعـني االعـتـبــار واقع الـصــراعــات
القــائـمــة والـتــأثـيــرات املـــرجحــة
ملـــــراكـــــز الـــضغـــط يف الـــــواليـــــات

البلـد يف حـالـة استـسالم كـارثيـة
ال تــسـتفـيق مـنهـــا اال بعـــد حـني
مـن الـــدهـــر تـتـــرتـب مــن خاللهـــا
االوضـــــــــــاع لــــــصـــــــــــالـح الـقـــــــــــوى

االجنبية.
وأزاء هــــــذه الـــظــــــروف كــــــان مــن
املــتــــــوقع ان نــــــواجه جـــملـــــة مــن
االزمــــات املــتعـلقــــة بــــاالقـتــصــــاد
واجملــتــمع، الن طــبــيعــــــة وحجــم
مـــاورثـنـــاه كـــانـت اعـبـــاؤه ثقـيلـــة،
البل مرهقة للغاية، وماجنم عن
احلـرب وتــداعيـاتهــا لم يـكن اقل
تــــــأثــيــــــراً، االمــــــر الــــــذي تــــطلــب
الـنهــوض بــاملـهمــات علــى اســاس
فـكــــــري وعـــملــي بـــصــــــورة غــيــــــر
مــسـبـــوقـــة، واال فـــانـنـــا سـنجـــابه
بـــاملقـــابل وضعـــاً محــرجــاً يــؤدي
بــالـضــرورة الــى ردود افعــال علــى
درجــــــات مـــتفــــــاوتــــــة مـــن العـــنف
نــتـــيجـــــــة نفــــــاد صــبــــــر الــنــــــاس،
والـتــــداعـيــــات االضــــافـيــــة الـتـي

أسعد العاقولي
قــــــــــال اجلـــيـــــــش االمــــــــــريــكـــي ان
الواليـات املتحدة أنفقـت مايقرب
مـــن ملــيـــــاري دوالر وهـــــو ســـــدس
املـبـلغ الــــذي تـعهــــدت به إلعـمــــار
العـــــراق، ويــتـــضــمــن هـــــذا املــبـلغ
مــــــــشـــــــــــاريـع لــــبــــنـــــــــــاء املـــــــــــدارس
واملـستـوصفـات ولـتطـويــر الطـرق
والـبـنــــى الــتحـتـيــــة الــنفــطـيــــة و

منشآت الطاقة الكهربائية.
ويف مؤمتر صحفي يف بغداد، قال
العـميــد تــومــاس بــوسـتك انه مت
تخـــصــيـــص 12 ملــيـــــار دوالر مــن
اصـل 18.4 مليار التي حددت من
قـــــبـل ادارة الــــــــــــرئـــــيـــــــــس بــــــــــــوش
للــمــــشـــــاريـع يف العـــــراق، العـــــادة
الـبـنــاء، أمــا بــاقـي املـبلغ فــسـيـتـم
مبوجبـه احلصول علـى جتهيزات
مخــتلفـــة مــثل املعـــدات الـطـبـيـــة

للمستوصفات وغيرها.
وأضـــاف بـــوســتك الـــذي يـتـــرأس
قــسـم مـنــطقــــة اخللـيـج يف سالح
املـهــنـــــــدســني الــتـــــــابـع لـلـجــيـــــش
االمريكـي، انه مت انفاق مـا يقرب
مــن ملــيـــــاري دوالر، وان هــنـــــالـك
مـــشــــاريع اخــــرى تـتــطلـب ضـعف
هذا املبلغ سوف يتم البدء بها يف
نهـايـة العـام احلــالي، وقــال أيضـا
انه مت الــبـــــدء بـــــأكــثـــــر مــن 1000

مشروع للبناء يف انحاء العراق.

الواليات املتحدة تنفق ملياري دوالر من
اصل 12 مليارًا إلعادة أعامر العراق

وقــــال بــــوسـتـك ان اعـمــــال اعــــادة
البنـاء قـد بـدأت بنـسبـة عـاليـة يف
العــــــراق واشــــــار الــــــى ان اعــمــــــال
العــنف يف مــــدن مــثل الـفلــــوجــــة
وغـــربـي بغـــداد والــنجف وجـنـــوب
العـــاصـمـــة وســـامـــراء وتـلعفـــر يف
الـشمـال تعــرقل اجلهــود املبـذولـة

يف اجناز االعمال.
وأضـــاف بـــوسـتك، الـــى ان  االمـن
والبنـاء يـسيــران جنبـا الــى جنب،
والميـكن االخـذ بـاحــدهمـا وتـرك
االخـــــــــر، ونـحـــن النـــــــــرغـــب يف ان
تـصــاب الـكثـــر من اجملـــاميـع غيــر

املسلحة بالضرر.
وقال ان سالح املهندسني يضم ما
يقـــــرب مــن 360 فـــــردا مــن املالك
املــدنـي و 60 عنـصــرا مـن اجليـش
االمـــريكـي يف العــراق، وان قــسـمــاً
من الـعمل اجلـاري هــو عبــارة عن
مـشــاريع طــويلــة االمــد، لــى يـتم
الدفع لهـذه املشاريع حتـى التأكد
من تـسلـيمهــا علــى وفق الـصيغـة
املــتفـق علــيهــــا، وســــوف يـــسـتـمــــر
العـمل بهــذه املـشــاريـع حتــى يـتم
الـوصـول الــى 12 مليـار دوالر قـدر
مـــاتــسـمح لـنـــا االوضـــاع االمـنـيـــة

بذلك.
ترجمة: سامي عبد اهلل
عن: شبكة بلومبيرغ االخبارية

إســتــنـــــاداً الـــــى أحـــــد املـــســـــؤولــني
الـــنفـــطــيـــني العــــــراقــيـــني، فقــــــد
مــنحـت وزارة الــنفـــط العــــراقـيــــة
أولـــى العقــود اخلــاصــة بـتـطــويــر
حقـول نفـطيـة يف مـرحلـة مـابعـد
احلـــــرب الـــــى شـــــركــتــني كــنـــــديـــــة

وتركية.
فقــــد حـــصلـت شــــركــــة أفــــراسـيــــا
التــركيـة علـى عقــد تطـويـر حقل
)قبــة خــورمــالــة الــشمــالـي(، كمــا
قال املـسؤول الـذي رفض الـكشف

عن اسمه.
فيمـا ستعمل شـركة كـنديـة أطلق

عقد أوىل الصفقات املتعلقة بتطوير حقول نفطية ملا بعد احلرب

واشـنطـن - أ.ش.أ - اعلن وزيـر
املـــالـيـــة عـــادل عـبـــداملهـــدي ان
ــــــــة الـلـقــــــــاء الـــثــــــــانـــي لـلـجـــن
االقــتــصـــــاديـــــة االمــيـــــركــيـــــة -
ــــــذي عـقــــــد يف ــــــة ال الـعــــــراقـــي
ــــــوقـــيـع ــــــى ت واشـــنــــطـــن ادى ال
اتفـــــاقـــــات جـــــديـــــدة مـــن اجل
تعـزيــز العالقــات االقتـصـاديـة
واملـاليـة بني الـواليــات املتحـدة

والعراق.
وأضـــاف: )ان هـــذه االتفـــاقـــات
تـتـضـمـن بـــرامج اعــادة تــأهـيل
الـعـــــــــراقــــيــــني الـعـــــــــامـلــــني يف
قــطــــاعــــات الــنفــط والــــزراعــــة
وتـــــدريــبهــم، وكـــــذلـك تـــــدريــب
العاملني يف املشـاريع الصغيرة
واملـتوسطـة وقطاع اخلـدمات(.
واعـــرب الـــوزيـــر عـن اســتعـــداد
بالده لـفتح قطـاع النفـط امام
ــــــــة ــــــــدولـــي االســـتـــثـــمــــــــارات ال
والعــــراقـيــــة اخلــــاصــــة، وذلـك
حــتــــــى يــبـلغ قـــطــــــاع الـــنفـــط
املعــدالت الـتـي يــرجــوهــا وهـي
الــــوصــــول الــــى سـتـــــة ماليـني
بـــرمــيل يـــومـيـــا، وقــــال )يجـب
اسـتـثـمـــــار 30 ملـيـــــار دوالر اذا
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وقــــد عــملــت تلـك االنـبـــــاء علــــى
خـفــــض  أسـعـــــــار أسـهــم شـــــــركـــــــة
بـيتـريل ريـسـورسـز بنـسبـة عـاليـة
وقـالت  هــذه الشـركـة االيـرلنـديـة
الــــــصـغــــيــــــــــــرة املــــتـخــــــصــــــصــــــــــــة
بــــاالسـتـكـــشــــافــــات الــنفــطـيــــة يف
مـــوقـعهــــا علـــى االنـتـــرنـيــت إنهـــا
كـــــــانــت تـــــــأمـل يف الـفـــــــوز بـعـقـــــــد
الـتـطــويــر.ويهـــدف ذلك املــشــروع
الـى حتقـيق امكـانيـة انتــاج تصل
الــــــى 100000 بــــــرمـــيل يف الــيــــــوم
حلقل )خـورمـالـة( وزيـادة قــابليـة
االنـتــاج الـفعلـي حلقل حـمــريـن،
والتــزال الــوزارة تـــدرس العــروض
املقـدمــة للفــوز بعقـد آخــر يعـمل
علــــى زيــــادة انـتــــاج حـقل صـبــــا-
حلـيـــس مـن 50000 الــــى 180000
بـــــرمــيل يف الـيـــــوم.وتـــشـمـل تلـك
الـعقــــــود انــــشــــــاء خـــطــــــوط نـقل
نفــطيــة جــديـــدة وبنــاء محـطــات
لفــصل الغــاز اضــافــة الــى اتخــاذ
اجـــراءات لــــوقف تــــدفق املـــاء مـن
االبــار النفـطيــة.وبخالف العقـود
املـشتـركـة لالنتـاج التي يـستـطيع
مبـوجبهـا العراق ان يـتفاوض مع
الــشــركـــات الكـبـــرى للـنفــط بعــد
إجراء االنتخابات املقررة يف شهر
كـانــون الثــاني القـادم، التـتضـمن
تلك العقـود املبـرمة حـاليـاً وجود
اي مــتـعهــــــديـــن بعــــــد مـــــــرحلــــــة

االنشاء اي بصفة منتجني.
ترجمة: عمار أسعد
عن: صحيفة غلف ديلي نيوز

علـيهـــا اسم  IOGعلــى تـطــويــر
حقل حـمـــريـن، وفقـــاً ملـــا أضــــافه
ذلــك املــــــســــــــؤول، اال ان شــــــــركــــــــة
آيرونهورس أويل آنـد غاز الكندية
أنـكـــــرت ان تـكـــــون هــي الــــشـــــركـــــة

املعنية.
واذا مـــامتـت املـــوافقـــة علـــى تـلك
العقــود مـن قبـل مجلـس الــوزراء
العـــراقي، فـسـتكــون تلـك العقــود
هـــي اولــــــــــى صـفـقــــــــــات الـــنـفـــــط
املـعـقـــــــودة مــن قــبـل الـعـــــــراق مـع
شــــركــــات أجـنـبـيــــة مـنــــذ سقــــوط

النظام السابق.

وزير املالية :
اتفاقات اقتصادية جديدة مع أمريكا

وقــــــال الرســن )ان احلـكــــــومــــــة
العــــــراقــيــــــة حـققــت اجنــــــازات
مهمـة يف جهـودهـا بـاعـادة دمج
العــراق يف االقتـصــاد العــاملي(،
مـشيرا الى ان منـظمة التجارة
العـــاملـيــــة وافقـت هـــذا الـــشهـــر
علــــــى اجــــــراء محــــــادثــــــات مع
ـــــــول الـعـــــــراق لـلـــنــــظـــــــر يف قـــب

عضويته يف املنظمة.
واشـار الــى ان العــراق استـكمل
اتفـــــاقــــــا مع صــنـــــدوق الــنقـــــد
ـــــــامـج ـــــــرن ـــــــدولـــي بــــــشـــــــأن ب ال
املـسـاعـدات العـاجلــة لفتـرة مـا
بـعــــــد احلــــــرب، مــــــوضـحــــــا ان
الـعراق حصل علـى 420 مليون
دوالر مبقتضـى هذا البـرنامج.
واضــــاف الرسـن ان احلـكــــومــــة
االميــركيــة وافقت علـى بـرامج
ــــــزراعــــــة ــــــز قــــطــــــاع ال لــتـعــــــزي
واالسكان والطاقـة، اضافة الى
تعـزيـز العالقــات التجـاريـة مع
العــــــراق، حــيـــث وقع الـــبلــــــدان
علــــى مــــذكـــــرات للــتفــــاهـم يف
مجــال الطـاقــة وقطـاع النـفط
وتبادل التـدريب واخلبرات بني

وزارتي النفط.
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رغــب العــــراق يف ذلـك، امــــا اذا
ــــــــى مـعــــــــدالتـه اراد الـعــــــــودة ال
الـسابقـة )4-3 ماليني بـرميل(
فـــيجــب اســتــثــمــــــار خــمـــــســــــة

مليارات دوالر(.
مــن جــــــانـــبه، أكــــــد وكـــيل وزارة
اخلــارجيــة االميــركيـة لـشـؤون
االقتـصــاد والـتجــارة والــزراعــة
آالن الرسـن األهـمـيـــة الكـبـيــرة
لـنـتـــائج اجـتـمـــاعــــات اللجـنـــة
االقــتـــصــــــاديــــــة االمــيــــــركــيــــــة
العـــــراقــيـــــة املــــشــتـــــركـــــة الــتــي

ترأسها مع وزير املالية.
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بـيليفيلـد )املانيـا( ـ د.ب.ا ـ قال
خبــير اقتصادي ان املستـوردين
االملـان استبعـدوا صورة الـعراق
كبـوابـة لالمــوال والثــراء نظـرا
للــتـــــراجع الـــــذي تـــشــيـــــر الــيه

البيانات يف اجملال التجاري.
وعارضت املـانيا حـرب الواليات
املـتحــدة علــى العــراق، اال انهــا
ضغـطـت علــى واشـنـطـن حـتــى
حتصل الـشركـات االملانيـة على
عقود للمشاركة يف اعادة اعمار

العراق.
وقــــال هــــارالــــد غـــــريفـي نــــائـب
الــــرئـيـــس الـتــنفـيــــذي لغــــرفــــة
ايـسـت فـيـسـتفـيلـيــا الـتجــاريــة
التـي تتــابع النـشــاط التجـاري
يف الـــشــــرق االوســط عـن قــــرب
)بــــــدا االمــــــر قـــبل عــــــام وكــــــــأن
االمـوال سـتتــدفق علـينـا ولـكن

الوضع تبدل بعد ذلك(.
ــــــــــابـع قــــــــــائـال )انـخـفــــــضــــت وت
صادراتنا الى العراق عام 2003
لـتــصل الــــى 205 ماليـني يــــورو
)280 ملـيـــــون دوالر( اي نــصف
مـــــــا كـــــــانــت عـلــيـه عـــــــام 2002(
ليـصل تــرتيـــب العــــراق بــــذلك
الـى الدولـــة رقم 81 بني عمالء

املانيا.
وقــــــال )بلـغ حجــم الـــصـــــادرات
االملانيـة الى العراق الذروة عام
1989 حــيــث وصل الــــــى ثالثـــــة

ـ ـ

مستثمر املاين: املغامرون وحدهم يتجهون إىل إلعراق  
مليارات يورو(.

ورأى غــــريفــي ان )املغـــامـــريـن(
فقــــط هـــم الــــــذيـن يــــرغـبــــــون
حــــالـيــــا يف عقـــد ايــــة صفقـــات
جتـاريـة يف العـراق نظـرا ملـا قـد
يـــتعـــــرضـــــون الـــيه مــن خـــطـــــر
اخلــــــــطــف او الــقــــــتــل جــــــــــــــراء
االنفجـــارات. واضـــاف غــــريفـي
)انـــنـــــــا ال نـــنــــصـح اي شـخــــص
بـــــالـــــذهـــــاب الــــــى العـــــراق. وال
ميكن عقد صفقــات جتارية اال
ـــــــــــــدول مـــــن خــالل احـــــــــــــدى ال
ـــــــــــــــــــــــــاورة مـــــــــثـــل االردن او اجملـ

الكويت(.
وقال غـريفي ان الطـلب اليزال
قــويــا علــى قـطـع غيــار املعــدات
الــصــنـــــاعــيـــــة االملـــــانــيـــــة الــتــي
ـــــــــــــى الــعـــــــــــــراق يف صـــــــــــــدرت ال
الـــثـــمــــــــانـــيـــنـــيــــــــات اال انـه مـــن
الصعب ارسال قطع الغيار الى
العــمالء غـيــــر القـــادريــن علـــى
االنفـــاق والـــذيـن ال يـتـمـتعـــون

باقتصاد حر ومستقر.
وتــــــــابع غــــــــريفـــي يف لقــــــــاء مع
وكــــــــالــــــــة االنـــبــــــــاء االملــــــــانـــيــــــــة
)ستعـاني هـذه الـدولـة  الـركـود
االقـتـصـــادي لعـــدة عقــود. ولـن
يتحـسن الــوضع اال عن طـريق
املـــــســـــــاعـــــــدات واالتـفـــــــاقــيـــــــات
الــدوليـة ولكـن ليـس من خالل

موارد الدولة(.
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طلـبــت احلكـــومـــة العـــراقـيـــة مـن
حــــــــزبـــني رئـــيــــــســـني لـالكــــــــراد يف
شمالـي البالد تولي مهمة حماية
انــــــابــيــب الـــنفـــط الــتــي متــــــر يف
محــــافــظـتـي كــــركــــوك واملـــــوصل
الـشمـاليـتني. هـذا ويتـمتع هـذان
احلـــــزبـــــان بـــــاحلـكــم الـــــذاتــي يف
شـمـــالـي العـــراق ممـــا يـــؤهـلهـمـــا
لهــذه املـهمــة. ويــذكــر أن تفـجيــرا
تخـريبيـا استهـدف املـنطقـة التي
تــضـم خــطــــوطــــا رئـيـــســــة تـنـقل

احلكومة العراقية تطلب من أحزاب كردية
محاية انابيب النفط بشاميل البالد 

النفط الـى ميناء جيهـان التركي
واخـــــرى تـــصـل حقـــــول كـــــركـــــوك
مبــــصفــــــاتــي بـــيجــي والــــــدورة يف
بغــــداد. وجتــــدر األشــــارة الــــى أن
عمليات التخريب التي تستهدف
املـنـــشــــأت الــنفــطـيـــــة يف العــــراق
تسببت يف ازمة حادة يف مشتقات
النفـط خـاصـة الـبنــزين، اضـافـة
ألسـتـمـــرار انقـطــاع الـكهــربــاء يف

مختلف أرجاء البالد.  

انـــسحـبـت شـــركـــة أمــــريكـيـــة مـن أحـــد
عقـود إعــادة االعمـار الـتي أبــرمتهـا يف
العـــــراق والـــــذي يقـــــدر بـ 325 ملــيـــــون

دوالر بسبب األوضاع األمنية. 
وأعلن مـسؤولـو البنـتاغـون أن الشـركة
الـــدوليـــة التـي حتمـل اسم )كـــونتــراك
انتــرنــاشــونــال( كــانـت تعـمل يف مجــال
إعــــــــادة بـــنــــــــاء الـــبـــنـــيــــــــة الـــتـحـــتـــيــــــــة
للــمـــــواصـالت وانهـــــا انـــــسحــبــت بعـــــد

الهجمات على جهود إعادة االعمار. 
وتتــرأس شــركــة كـــونتــراك ومقــرهــا يف
واليـة فـرجـينيـا، ائتالفـا مـن الشـركـات
يـعـــمـل يف عــــــــدد مـــن املــــــشــــــــروعــــــــات،
وانـسحابها من العراق يف تشرين ثاني
يعـــد اكبــر إلغـــاء لعقــد إلعــادة الـبنــاء

حتى هذا التاريخ. 
وقـــــالـت كـــــونـتـــــراك )احلجــم األصلـي
للعمـل الذي مت التخطيط له لم يكن
من املـمكن تنفـيذه بـشكل يتنـاسب مع

رشكة أمريكية كبرية تنسحب من العراق
كـــونـتـــراك مـن عقـــد املـــواصالت )كـــان
انفصـاال متفقـا عليه( وال يـشيـر بـأيـة
طريقـة مليل الشركات األمـريكية لترك

العراق.
وأضــاف املـســؤول األمـــريكـي أن هنــاك
مناطق أخرى من العراق ميكن العمل
فيهـا أكثـر من غيـرها، وانه يف األمـاكن
الـتـي يكـــون العـمل فـيهــا مـتــاحــا فــان

إجنازات جيدة تتحقق. 
ولقــد استهـدفت الـشـركـات األمــريكيـة
والعـاملـني فيهـا بـالـهجمـات بـالعـراق،
ويعتـقد أن اخملـاوف األمنـية هـي سبب
رئـيـسـي يف بـطء معــدل عـملـيــة إعــادة

البناء يف العراق. 
ومن بـني 18.4 مليـار دوالر خصـصتهـا
واشـنــطـن مبــــوافقــــة مـن الـكــــونغــــرس
ملــشـــاريع إعــادة االعـمـــار، مت إنفــاق مــا
يـقل عـــن ملــيـــــــاريـــن فقـــط او بــــــــوجه

التحديد )1.7( مليار دوالر.

التكلفة(. 
انسحاب جزئي

إال أن الـشركـة نفت األنـباء التـي قالت
إنها انسحبت كليا من العراق. 

وذكـر بيـان صـادر عـن الشـركـة )أعضـاء
مــن االئـــتالف املــــشــتـــــرك مبـــــا فـــيهــم
كـونتـراك ملتـزمـون بـاسـتكمـال جهـود
إعـادة البنـاء املتـواصلـة يف العـراق، وال
يزالـون يعملـون بشكل فـاعل يف البالد
ومستمرون أيضا يف البحث عن فرص

جديدة للبناء بها(. 
ومن نـاحيته أعـلن مكتب وزارة الـدفاع
األمـريكية اخملـتص بشؤون املـشروعات
والـعـقـــــــود يف بـغـــــــداد انـه تــــــسـلـــم مـــن
كـــــونـتـــــراك مـــســـــؤولـيـــــة إدارة أعـمـــــال
املتعـاقــدين الفـرعـيني الـذيـن يعملـون

يف مشروعات املواصالت. 
وقــــال مـــســــؤول مـن املـكـتـب لــــوكــــالــــة
اسـوشـيتـد بـرس لـألنبـاء إن انـسحـاب

رفضت محكمة أوروبية طلبا تقدمت
به مــيكـــروســـوفـت لـتـــأجـيل تــطـبـيق
اجراءات شديـدة بحق الشركة أقرتها

املفوضية األوروبية. 
ـــــــات ـــــــرمـجـــي وقـــــــد وجـه عـــمـالق الـــب
األمــريـكي الــى احملـكمـــة االبتـــدائيــة
األوروبيــة من أجل تـعليق االجـراءات
التي اتخـذت بدعوى اساءة استخدام

املوقع االحتكاري. 
وقـــــــــــد رفــــــضــــت احملـــكــــمـــــــــــة طـلــــب

ميكروسوفت بشكل كامل. 
وقـــالـت مــيكـــروســـوفــت عقـب صـــدور
قـرار احملكمة انها واثـقة من التوصل

الى اتفاق مع املفوضية األوروبية. 
)ضرر ال ميكن اصالحه(

وكانت املفوضية األوروبية قد فرضت
االجــــــــراءات يف شـهــــــــر اذار بـعــــــــد ان
اكــتـــــشـفــت ان مــيـكــــــروســــــوفــت قــــــد
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ميكروسوفت تتلقى صفعة من بروكسل
مـن القـضـيـــة علـــى اثـــر تــســـويـــة مع
ميـكروسـوفت حـصلت مبـوجبـها عـلى
20 مـلــــيـــــــــون دوالر : )هـــــــــذا نـــــصـــــــــر

للمستهلكني(. 
وقــد تــركـــزت القـضـيـــة علــى املـيــديــا
باليـر الـرقـمي الــذي يتـضـمنه نـظـام
ـــــروكـــــسل ان ــــــدوز، فقـــــد قـــــررت ب ويــن
تـضمـن نظـام وينـدوز للـميـديـا باليـر
هــــو اسـتـغالل ملـــــوقع مـيـكــــروســــوفـت
االحــتكـــاري ألنهـــا بـــذلـك جتعل مـن
الــصعـب علــى املـنــافــسـني أن يقـنعــوا
املستهلكني باستخدام منتوجاتهم. 

ــــــة ــــــة األوروبـــي وطــــــالـــبـــت املـفــــــوضـــي
مــيكـــروســـوفـت بــــالكـــشف عـن اســـرار
أجــــزاء أســــاسـيــــة مـن بـــــرمجـيـــــاتهــــا
وأجهزتها حتـى يتمكن املصنعون من
تصنـيع منتـوجات قـابلـة لالستعـمال

مع نظام ويندوز.
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تنـفيـذ قــرار املفــوضيــة األوروبيــة لن
يـتــسـبـب بـضــرر غـيــر قــابـل لالصالح

مليكروسوفت. 
أدلة غير كافية 

وقـد ورد يف حيثـيات قـرار احملكـمة ان
ــــــة )مـــيـكــــــروســــــوفـــت لـــم تـقــــــدم أدل
كـــافيــةعلــى ان تــطبـيق القــرار الــذي
أصــــدرتـه املفــــوضـيــــة األوروبـيــــة قــــد
يـسـبب اضـرارا جـسـيمــة وغيـر قـابلـة

لالصالح(. 
وتعتـبر احملكمـة االبتدائيـة األوروبية
احملكمــة الثــانيـة مـن حيـث أهمـيتهـا
يف االحتــــاد األوروبـي ولـكـن بــــامـكــــان
ميكـروسـوفت أن تـاخـذ القـضيـة الـى

)محكمة العدل( األوروبية. 
وقـــال احملـــامـي تـــومـــاس فـيـنـيـي مـن
ــــــــــروكـــــــسـل وهــــــــــو ممــــثـل احــــــــــدى ب
اجملموعـات الصناعيـة التي انسحبت
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اسـتغـلت الــوضع االحـتكـــاري لنـظــام
ويندوز. 

وطـــالـبـت املفـــوضـيـــة مــيكـــروســـوفـت
بــتغـيـيـــر مـــسلـكهـــا وفـــرضــت علــيهـــا
غرامـة قيمتـها 497 ملـيون يـورو وهي
أكـبـــر غـــرامـــة مـن نــــوعهـــا فـــرضـتهـــا

املفوضية. 
وكانت ميكروسوفت قد طلبت تأجيل
الـعقوبة الى أن يتـم البت يف قضيتها
املتـعلقة بالقرار األوروبي خالل سنة.

وقــــــــــد يــكــــــــــون لـفـــــــشـل الــــتــــمــــــــــاس
ميكروسـوفت مدلـوالت جتاريـة كبيرة
ــــــة أمــــــرا حـــيـــث أصــــــدرت املـفــــــوضـــي
ــــــــــــالـــكـــــــــشـف عـــــن بـعــــــض أســــــــــــرار ب
البرمجيات وانتـاج نسخة من ويندوز

ال تتضمن امليديا بالير الرقمي. 
وقـد صــرحت احملـكمــة االبتــدائيـة ان
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