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بغداد/ وكاالت
ت�شري���ع،  ب�ش���ن  مواطن���ون  طال���ب 
تخ�ش���ع له الربام���ج االنتخابية التي 
ال�شيا�شي���ة  الكيان���ات  �شتطرحه���ا 
لفح����ص وتدقي���ق مقاب���ل الت�شويت 
له���ا يف االنتخابات النيابي���ة املقبلة، 
وذل���ك ل�شمان ح���ق الناخب���ن الذين 
�شي�شوتون مقابل حتقيق ما ورد من 
فقرات يف تل���ك الربام���ج. »معتربين 
» اأن غي���اب قان���ون يحا�ش���ب الكتل���ة 
امل�شكل���ة للحكوم���ة عل���ى تلكوؤه���ا يف 
ب���اب  االنتخاب���ي  برناجمه���ا  تنفي���ذ 

الإ�شاعة الف�شاد االإداري«.
ويق���ول عايد بدر )43�شن���ة( بح�شب 
وكالة كرد�شتان للأنباء ام�ص ال�شبت، 
اأن »غي���اب ت�شري���ع يخ�ش���ع الربامج 
االنتخابية اإىل عملية فح�ص وتدقيق 
م���ن قبل املجل�ص النياب���ي لبيان مدى 
جدي���ة الكتل���ة امل�شكل���ة للحكومة يف 
عملية حتقيق م���ا وعدت به الناخبن 
يف  للكت���ل  مفتوح���ة  االأم���ور  ت���رك 
ه���ذه االنتخابات اإىل م���لء براجمهم 
تتمك���ن  ال  ق���د  بوع���ود  االنتخابي���ة 
م���ن حتقيقه���ا بع���د حتقيقه���ا لن�شب���ة 
اإن  وا�ش���اف  اللزم���ة«،  االأ�ش���وات 
»العملي���ة ذاتها مت على اأ�شا�شها ك�شب 
اأ�ش���وات الناخب���ن يف االنتخاب���ات 
ال�شابقة ومل جند اليوم من ي�شتوقف 
الذي���ن تولوا قيادة البل���د يف املرحلة 
ال�شابق���ة وف���ق القان���ون لي�شاألهم عن 
م���دى ن�ش���ب تطبيقه���م ملا وع���دوا به 

الناخبن م�شبقا«. 
وتعتق���د نبيلة عبد املح�شن )27�شنة( 
اإن » م���ن واج���ب الربملان الي���وم، اأن 
ي�ش���رع قانون���ا يعم���ل عل���ى »فل���رة« 
كل الربام���ج االنتخابي���ة، وتنظم تلك 
الربام���ج وفق���ا للت�شري���ع املن�شو�ص 
وال���ذي يج���ب اإن يحم���ي الناخب���ن 
م���ن وع���ود الطاحمن للو�ش���ول اإىل 
الربملان للفوز باالمتيازات ال�شخ�شية 

اأو لتطبي���ق برام���ج حزبي���ة ويلزمهم 
بتطبي���ق م���ا وع���دوا ب���ه الناخبن«. 
باحل�ش���ول  التفك���ر  »ال  وتابع���ت: 
على ثغ���رات قانونية تربر من خللها 
الكت���ل اإخفاقاتها بتحقي���ق ما وعدت 
ب���ه من �شوت���وا لها، وبه���ذه الطريقة 
�شوف تقطع الطريق على اال�شخا�ص 
بغي���ة  االنتخاب���ات  يدخل���ون  الذي���ن 
تنفي���ذ اأجندات مدعوم���ة من اخلارج 

اأو الذين ي�شعون اإىل ال�شلطة«. 
ويطال���ب عب���د احل�ش���ن عب���د حمزة 
»ب�ش���ن  الن���واب  جمل����ص  )33�شن���ة( 
ت�شريع تخ�شع له الربامج االنتخابية 
التي �شتطرحها الكيان���ات ال�شيا�شية 
مقابل الت�شويت له���ا يف االنتخابات 
النيابي���ة املقبل���ة وذل���ك ل�شم���ان حق 
الذي���ن �شي�شوت���ون مقابل  الناخبن 
حتقي���ق م���ا ورد م���ن فق���رات يف تلك 

الربامج«. 
قان���ون  »غي���اب  اأن  حم���زة  واعت���رب 
يحا�ش���ب الكتل���ة امل�شكل���ة للحكوم���ة 
تنفي���ذ برناجمه���ا  تلكوؤه���ا يف  عل���ى 
الف�ش���اد  الإ�شاع���ة  ب���اب  االنتخاب���ي 
االإداري«. م�شتبع���دا »�شروع الربملان 
حتم���ي  قوان���ن  بو�ش���ع  بالتفك���ر 
اإق���رار  كان  االأوىل  ك���ون  الناخب���ن 
قان���ون االأح���زاب الذي عزف���ت الكتل 
م���ن ت�شليط ال�ش���وء علي���ه، كونها ال 
تري���د حمددات ت�شتوقفه���ا اأمام اأبناء 

ال�شعب«. 
وكان ع�ش���و  جمل����ص املفو�ش���ن يف 
املفو�شية العليا امل�شتقلة للنتخابات 
يف الع���راق �شردار عب���د الكرمي اأعلن 
ع���ن اأن 15 كيان���ا �شيا�شيا �شكلوا اإىل 
االآن 13 حتالف���ا. وقال: اإن���ه »مت اإىل 
االآن تق���دمي 13 حتالفا اإىل املفو�شية 
يف  للنتخاب���ات  امل�شتقل���ة  العلي���ا 
الع���راق«. مبين���ا اأن«التحالفات ال�13 
ت�شم يف �شفوفها 150 كيانا �شيا�شيا 

م�شادقا عليه«

بغداد/ املدى والوكاالت
ق����ال ال�شكرت����ر العام ل����لأمم املتحدة 
بان ك����ي مون انه يدع����م اجلهود التي 
تبذله����ا احلكوم����ة العراقي����ة لتطبي����ع 
مكان����ة الع����راق على ال�شاح����ة الدولية 
كما يدعم �شبل م�شاعدته لبناء قدراته 
وتخفي�����ص اأعب����اء الدي����ون علي����ه يف 
اط����ار العه����د ال����دويل والدع����م ال����ذي 
تقدم����ه االمم املتح����دة لتعزيز احلوار 

االقليمي. 
وا�ش����اف يف تقرير اىل جمل�ص االأمن 
»م����ع ذل����ك اأود اأن ا�شج����ع العراق على 
الوف����اء بالتزامات����ه مبوج����ب الفق����رة 
14 م����ن الق����رار 1284 )ح����ول ع����ودة 
واملمتل����كات(  الكويتي����ن  املفقودي����ن 
واىل التاأكي����د جم����ددا عل����ى احل����دود 
الربي����ة والبحري����ة مع الكوي����ت وفقا 
لق����راري جمل�����ص االأم����ن 833 و 773 
وه����ذه اخلطوات ميك����ن اأن متكن من 

قط����ع �ش����وط طويل نح����و بن����اء الثقة 
وزيادة حت�شن العلقات الثنائية مع 
الكويت واملنطقة على نطاق وا�شع كما 
ميك����ن اأن ت�شاعد يف خل����ق قوة دافعة 
ايجابي����ة جت����اه الع����راق والتطبيع«. 
واك����د  بان ان بعث����ة امل�شاعدة التابعة 
ل����لمم املتحدة يف الع����راق )يونامي( 
ويف �ش����وء واليتها لتعزي����ز التعاون 

االقليمي ملتزمة بدعم هذه اجلهود. 
ويعد تقرير بان اأول تقرير يقدمه اىل 
املجل�ص عمل بالقرار 1883 الذي قرر 
يف اب املا�ش����ي متدي����د والي����ة البعثة 
مل����دة 12 �شه����را حت����ى اب 2010 كم����ا 
طلب منه وقتذاك تقدمي تقرير ف�شلي 
اىل جمل�����ص االم����ن ع����ن اداء يونامي 
يف الوف����اء بامل�شوؤولي����ات امللقاة على 
عاتقها. واعترب بان ان تطبيع العراق 
لعلقات����ه مع جران����ه »مه����م بالن�شبة 
لل�شتقرار االقليمي« وللتعاون ب�شاأن 

جمموعة م����ن الق�شاي����ا ذات االهتمام 
التج����ارة  ذل����ك  يف  مب����ا  امل�ش����رك 
والطاق����ة واأمن احل����دود واللجئون 
وان����ه �شيكون »حيوي����ا« لتحقيق هذه 

الغاية. 
وراأى ال�شكرت����ر العام للأمم املتحدة 
االقليم����ي  »التع����اون  ان  تقري����ره  يف 
هو عملي����ة ذات اجتاه����ن الأن كل من 
العراق وجرانه يف حاجة اىل ا�شراك 
بع�شه����م البع�����ص واب����داء اال�شتعداد 
خم����اوف  اىل  ط����رف  كل  ال�شتم����اع 
االآخ����ر« داعيا جميع ال����دول االأع�شاء 
وال �شيما ج����ران العراق اىل احرام 
�شيادة الع����راق وااللت����زام مببداأ عدم 
التدخ����ل الذي ه����و مب����داأ اأ�شا�شي من 
مب����ادئ ميث����اق االمم املتح����دة. وقال 
بان انه على م����دى ال�شنوات العديدة 
املا�شية ثمة »تقدم ملحوظ« قد حتقق 
يف الع����راق وهو يع����ود يف جزء كبر 

من����ه اىل الت����زام احلكوم����ة وال�شعب 
وان  خ�شو�ش����ا  وعزمهم����ا  العراق����ي 
حا�شم����ة  ف����رة  االآن  تدخ����ل  »الب����لد 
حيث يتمثل التحدي االآن يف تر�شيخ 

املكا�شب التي حتققت ب�شعوبة«.
واأ�ش����ار اىل اأن����ه من����ذ التوقي����ع عل����ى 
الع����راق  ب����ن  ثنائ����ي  اأمن����ي  اتف����اق 
والوالي����ات املتح����دة ا�شطلعت قوات 
االأمن العراقية مبزيد من امل�شوؤوليات 
وحقق����ت تقدم����ا يف احلد م����ن اأن�شطة 
ال�شع����ب  حماي����ة  ويف  امل�شلح����ن 
العراق����ي واملوؤ�ش�ش����ات م����ن هجم����ات 
ذل����ك  وم����ع  ان����ه  وا�ش����اف  حمتمل����ة. 
ف����ان اخل�ش����ارة املاأ�شاوي����ة يف ارواح 
العراقي����ن االبري����اء يف 19 اب و25 
ت�شري����ن االول ه����و تذك����ر بالتهدي����د 
الذي ميثل����ه اأولئك الذين ي�شعون اىل 
تقوي�����ص ا�شتم����رار الدميقراطية يف 
الب����لد معرب����ا ع����ن ارتياح����ه ملواجهة 

وغره����ا  املوؤ�شف����ة  الهجم����ات  ه����ذه 
ب����اأن ال�شع����ب العراق����ي »مل  وجازم����ا 

يتاأثر« بها.
ورح����ب بان ك����ي مون باالتف����اق الذي 
مت التو�ش����ل اليه يف 8 ت�شرين الثاين 
يف الربمل����ان والتعديلت التي اأدخلت 
على قان����ون االنتخاب����ات يف العراق. 
ومع �ش����دور قان����ون االنتخابات قال 
ب����ان »اأن����ا االآن اأنا�ش����د جمي����ع الكت����ل 
ع����ن  للربهن����ة  وقادته����ا  ال�شيا�شي����ة 
حقيق����ة موقفه����ا الداع����م للموؤ�ش�شات 
خ����لل احلملة االنتخابي����ة وامل�شاركة 
يف روح م����ن الوح����دة الوطنية واأود 
اأي�ش����ا اأن ا�شج����ع جمي����ع العراقي����ن 
على ممار�شة حقهم يف الت�شويت يف 
االنتخابات املقبلة التي �شوف ت�شاهم 

يف �شياغة م�شتقبل بلدهم«.
ال�شلم����ي  ال�شل����وك  ان  واعت����رب 
املحافظ����ات  جمال�����ص  النتخاب����ات 

خ����لل  كرد�شت����ان  اقلي����م  وحكوم����ة 
االنتخاب����ات ال�شابقة يف العام 2009 
هو »اجناز رائع«، قائ����ل »انني اأوؤمن 
اميان����ا را�شخا باأن االنتخابات املقبلة 
الوطني����ة املزمع اجراوؤه����ا يف كانون 
االول 2010 متث����ل فر�ش����ة تاريخي����ة 
بالن�شبة للعراق وخطوة حا�شمة اىل 
االأم����ام لتحقي����ق امل�شاحل����ة الوطنية 
و�ش����وف ت�شهم اأي�شا يف حتقيق تقدم 
�شيا�شي يف الع����راق وميكن اأن تقطع 
�شوط����ا طوي����ل نح����و تعزي����ز �شي����ادة 

العراق وا�شتقلله«. 
و�ش����دد عل����ى ان����ه م����ن اأج����ل حتقي����ق 
وال�ش����لم  ال�شيا�ش����ي  اال�شتق����رار 
الدائم يف البلد »م����ن ال�شروري« اأن 
ت�شع����ى احلكومة االحتادية يف بغداد 
والقيادة العراقية مع اقليم كرد�شتان 
اىل ح����ل خلفاتهما عن طريق احلوار 

الهادف. 

الــداخــلــيــة الــــبــــاد  ــــوؤون  ــــش � يف  ـــل  ـــدخ ـــت ال عـــــدم  اإىل  ـــــــوار  اجل دول  دعـــــا 

كي مون: ندعم جهود بغداد لبناء قدراته وتخفي�ض اأعباء الديون

لندن/ وكاالت
قال���ت وزارة الدف���اع الربيطانية انها حتقق يف 
33 اتهاما جدي���دا بانتهاكات من جانب القوات 

الربيطانية يف العراق.
ويطال���ب حمام���و حمتجزي���ن عراقي���ن �شابقا 
بتق�شي حقائق علني يف كل دعاوى االنتهاكات 
خ���لل ف���رة وج���ود الق���وات الربيطاني���ة يف 
الع���راق. وتت�شم���ن احدى الدع���اوى اغت�شاب 
جندين م���ن الق���وات الربيطاني���ة �شبيا عمره 
16 عام���ا يف ع���ام 2003. وقال وزي���ر القوات 
امل�شلح���ة بي���ل رام���ل: ان تلك الدع���اوى اخذت 
على حمم���ل اجلد، لكن التحقيقات العامة يجب 
ان جت���رى »دون ا�ش���دار االح���كام امل�شبق���ة«. 
وا�ش���اف: »يتم اخ���ذ مثل ه���ذه االتهامات على 
اكرب قدر م���ن اجلدية، لكن تلك االتهامات يجب 

اال تعامل كحقائق«.
وهن���اك بالفع���ل حتقي���ق ع���ام يج���ري يف وفاة 
بهاء مو�شى، امل���دين العراقي الذي تويف اثناء 
احتج���ازه لدى الق���وات الربيطاني���ة وبج�شده 
93 جرح���ا. وذكر تقرير ل�شحيف���ة االندبندنت 
ان 33 ق�شي���ة انته���اكات اخ���رى ك�ش���ف عنه���ا 
موؤخ���را. ويق���ول اح���د املدع���ن: ان جندي���ن 
بريطاني���ن اغت�شباه، بينما يقول اخرون انهم 
جردوا م���ن ملب�شهم متاما وانتهكت اعرا�شهم 

ومت ت�شويرهم، ح�شب ما ذكرت االندبندنت.
وق���ال معتقل اخ���ر: ان���ه تعر�ص لل�ش���رب لدى 
اعتقال���ه وان ه���راوات كهربائي���ة ا�شتخدم���ت 

على اماك���ن ح�شا�شة من ج�ش���ده. وقال عراقي 
اخر، احتج���ز عام 2006، ان���ه تعر�ص للهانة 

اجلن�شية.
وي�شر املحامون اىل انه منذ ان�شحاب القوات 
الربيطاني���ة من الب�ش���رة يف ال�شيف ا�شتمعوا 
اىل جمموع���ة م���ن االتهامات بانته���اكات تعود 
اىل ع���ام 2003. وكان حمام���ي العراق���ي الذي 
يته���م الق���وات الربيطانية بارت���كاب انتهاكات، 
في���ل �شاي���ر، ار�ش���ل خطاب���ا قانوني���ا ل���وزارة 
الدف���اع. وتن���وه ال�شحيفة للخط���اب بانه اثار 
دع���اوى بارتكاب امتهان جن�ش���ي. وقال رامل: 
»خدم 120 ال���ف جندي بريط���اين يف العراق، 
وهن���اك اغلبية كب���رة جدا منه���م ادوا واجبهم 
عل���ى اعل���ى م�شتوى مهن���ي وحتل���وا بالكرامة 
ان هن���اك  »وم���ع  ال���ذات«. وا�ش���اف:  وان���كار 
حاالت ت�شرف فيها افراد ب�شكل �شيء، فلم يكن 
هناك �شوى نفر قلي���ل مل يت�شرف مبا يتفق مع 

املعاير الربيطانية«.
الربيط���اين  ال���وزراء  رئي����ص  ان  اىل  وي�ش���ار 
ال�شابق توين بلر �شيواجه ا�شتجوابا يف العام 
الق���ادم ب�شان دخول بلده احلرب وذلك بعد ان 
ا�شتمعت اللجنة اىل ان القرار كان غر قانوين 
وا�شتند ايل اخل���داع. واثناء اجتماعات للجنة 
التحقي���ق عق���دت قبل ب���دء جل�ش���ات اال�شتماع 
الر�شمي���ة اتهم اقارب جلن���ود بريطانين قتلوا 
يف العراق بلر بالزج بربيطانيا يف حرب غر 

قانونية وخداع الراأي العام. 

وقال ج���ون ت�شيلكوت رئي�ص جلن���ة التحقيق: 
ان اللجن���ة �شتب���داأ جل�شات ا�شتم���اع علنية يف 
الراب���ع والع�شري���ن من ت�شرين الث���اين قبل ان 
تنتقل اىل ا�شتجواب �شا�شة بارزين يف كانون 

الث���اين. وقال ت�شيلك���وت ان اللجن���ة �شتدر�ص 
اال�شا�ص القانوين للحرب. وا�شاف قائل: »يف 
مطل���ع العام اجلدي���د �شنب���داأ يف اال�شتماع اىل 
�شهادات من وزراء )مب���ن فيهم رئي�ص الوزراء 

ادواره���م وقراراته���م«. ومل  ب�ش���ان  ال�شاب���ق( 
يذك���ر ت�شيلكوت حتى االن ه���ل �شيكون رئي�ص 
ال���وزراء غ���وردون ب���راون ب���ن اولئ���ك الذين 

�شي�شتدعون لل�شهادة.

الدفاع الربيطانية حتقق يف 33 اتهامًا جديدًا جلنودها يف العراق

بروك�شل/ وكاالت
اأنه���ى الوف���دان االأوروب���ي والعراقي يف 
بروك�ش���ل اآخ���ر ج���والت التفاو����ص عل���ى 
اإتفاق ال�شراكة والتع���اون الثنائي والذي 
للتع���اون  عام���ًا  قانوني���ًا  اط���ارًا  يوؤم���ن 
واالإقت�ش���ادي  وال�شيا�ش���ي  التج���اري 

واخلدمي بن الطرفن 
الع���ام  املدي���ر  نائ���ب  م���ن  كل  وو�ش���ف 
املفو�شي���ة  يف  اخلارجي���ة  للعلق���ات 
االأوروبي���ة هي���وغ مينغاريلل���ي، ونائ���ب 
وزي���ر اخلارجي���ة حممود احل���اج حمود، 
يحق���ق  وال���ذي  ب�«املت���وازن«،  االتف���اق 
م�شال���ح الطرفن ويع���زز التع���اون لي�ص 
يف  ب���ل  فق���ط،  الثنائ���ي  امل�شت���وى  عل���ى 
امل�شتوي���ات االإقليمي���ة والدولي���ة. واأك���د 
كل من مينغاريلل���ي وحمود خلل موؤمتر 
�شحف���ي م�ش���رك عق���داه م�ش���اء اجلمعة 
عقب اإنتهاء اآخر جولة من املفاو�شات، اأن 
هذا االتفاق �شوف يوؤمن »حوارًا �شيا�شيًا 

دائمًا واإطار تعاون وا�شع الطيف«. 
للعلق���ات  الع���ام  املدي���ر  نائ���ب  وق���ال 
اخلارجي���ة يف املفو�شي���ة »نري���د تق���دمي 
دول���ة  بن���اء  عل���ى  للعراقي���ن  امل�شاع���دة 
مث���ل  ق�شاي���ا  م���ع  والتعام���ل  القان���ون 
حقوق االإن�شان وحري���ة التعبر وحقوق 
االأقليات، ولكن ال ني���ة الأوروبا باإعطائهم 
اأي درو����ص اأو اإم���لء تو�شي���ات عليه���م«، 
عل���ى حد و�شف���ه. ويف جم���االت التعاون 
االإقليم���ي، اأك���د امل�ش���وؤول االأوروب���ي اأن 
هن���اك ق�شاي���ا بحاجة اإىل تع���اون اإقليمي 
بن عدة اأطراف، وم���ن ذلك م�شكلة املياه، 
وق���ال: »ل���و اأردن���ا ح���ل م�شكل���ة املياه يف 
العراق، فلبد م���ن اإ�شراك دول اأخرى يف 
احل���وار، وهنا دور االإحتاد االأوروبي يف 

تقدمي امل�شاعدة«.
اأك���د  التجاري���ة،  املج���االت  وب�ش���اأن 
مينغاريللي اأن االإحت���اد االأوروبي ح�شل 

م���ن خ���لل ه���ذه االإتفاقي���ة عل���ى املعاملة 
باملث���ل، ب���ل والتفا�شلي���ة ب�ش���اأن تاأ�شي�ص 

ال�شركات واال�شتثمارات.
وين����ص االإتف���اق على التع���اون يف جمال 
الطاق���ة، حي���ث يرغب االحت���اد االأوروبي 
»مب�شاع���دة العراق على زيادة �شخ النفط 
والغ���از وتطوير قطاع الكهرب���اء، واإقامة 
حوار يف جمال الطاقة املتجددة والطاقات 
البديل���ة ومواجهة اآثار التغ���ر املناخي«، 

بح�شب تعبر امل�شوؤول االأوروبي.
اأم���ا م���ن اجلان���ب العراقي، ف���رى وكيل 
وزي���ر اخلارجي���ة اأن الع���راق ي�شع���ي من 
خ���لل ه���ذا االإتف���اق اإىل تعزي���ز علقاتها 
و�شداقاته���ا ع���رب العامل من اأج���ل ت�شريع 
عملي���ات البن���اء االقت�ش���ادي واالإ�شتقرار 
ال�شيا�شي يف الع���راق. و�شدد حمود على 
اأهمي���ة احل���وار ال�شيا�ش���ي ب���ن الع���راق 
واالإحت���اد االأوروب���ي، خا�ش���ة يف جم���ال 
احلري���ات وحق���وق االإن�ش���ان والكثر من 
الق�شاي���ا االأخ���رى التي تت�ش���ل ب�شكل ما 

بالتنمية والتحديث.
ونقل���ت وكال���ة )اآك���ي( االإيطالي���ة للأنباء 
ع���ن وكي���ل وزارة اخلارجي���ة قناعته باأن 
االإحتاد االأوروب���ي »ال يتدخل يف �شوؤون 
الع���راق اإال برغب���ة احلكوم���ة العراقي���ة«. 
واأ�ش���اف يف ه���ذا املج���ال، »نح���ن نطلب 
امل�شاع���دة ب�ش���اأن امل�شاكل الت���ي تواجهنا 
من كل االأ�شدقاء مثل االأمم املتحدة ودول 
اأخرى، وه���م يحاولون تقدمي امل�شاعدة و 
امل�شورة وال يتدخلون«. و�شدد على اأن اأي 
تدخ���ل خارجي مرهون ب���اإرادة احلكومة 
العراقي���ة ورغبته���ا، »وه���و يت���م يف اإطار 
امل�ش���ورة والتع���اون وال�شداقة«، بح�شب 
تعبره. وياأمل العراقيون واالأوروبيون 
بتاأ�شر ن�ص االإتفاق باالأحرف االأوىل قبل 
نهاية العام احلايل، عل���ى اأن يتم التوقيع 

عليه ب�شكل ر�شمي يف الربيع القادم.

العراق والحتاد الأوروبي 
ينهيان التفاو�ض على 
اتفاق �شراكة وتعاون

بغداد/ وكاالت
يف  االأطب���اء  اإن  �شحف���ي  تقري���ر  اأك���د 
مدين���ة الفلوج���ة يتعاملون م���ع حاالت 
ت�شوه���ات الر�ش���ع بن�شبة تف���وق بقية 
امل���دن العراقية بواقع 15 �شعفا اإ�شافة 
اإىل ح���االت اإ�شاب���ة بال�شرطان مرتبطة 

مبخلفات ع�شكرية يف املنطقة. 
واو�شح التقري���ر الذي ن�شرته �شحيفة 
عدده���ا  يف  الربيطاني���ة  )غاردي���ان( 

ال�ش���ادر ام����ص اأن ع���ددا م���ن االأطب���اء 
تطوي���ر  عل���ى  عمل���وا  املتخ�ش�ش���ن 
النظ���ام ال�شح���ي فيه���ا خ���لل ال�شهور 
القليل���ة املا�شي���ة م���ا اأدى اإىل احلد من 
ارتف���اع ن�شبة ت�شوهات الر�شع وقاموا 
بتجميع �شج���لت طبية جلميع املواليد 

يف املدينة. 
م���ن  جمموع���ة  اأن  ال�شحيف���ة  واأك���دت 
والربيطاني���ن  العراقي���ن  االأطب���اء 

املعنين قدموا عري�شة للجمعية العامة 
للأمم املتح���دة يطالبون فيه���ا بت�شكيل 
جلن���ة حتقيقات م�شتقل���ة للوقوف على 
وامل�شاهم���ة  الت�شوه���ات  تل���ك  اأ�شب���اب 
يف جه���ود تنظيف مدين���ة الفلوجة من 
امل���واد ال�شمي���ة التي خلفته���ا احلروب 
املتتالية يف الع���راق. وقال املدير العام 
اال�شت�ش���اري  الفلوج���ة  مل�شت�شفي���ات 
الدكت���ور اأمي���ن: »نر�ش���د زي���ادة كبرة 

يف حاالت ت�شوه���ات اجلهاز الع�شبي« 
لدى الر�ش���ع وبخا�شة يف اأعقاب العام 
2003. واأ�ش���اف: »ترك���ز الت�شوهات 
يف الراأ�ص واحلبل ال�شوكي واالأطراف 
ال�شفلية وهناك زيادة ملحوظة يف عدد 
االإ�شابات باأورام املخ لدى االأطفال يف 

�شن ما دون العامن«. 
اأ�شب���اب  اإىل  قي����ص  الدكت���ور  ولف���ت 
اأخ���رى لت�شوه���ات الر�شع قائ���ل: اأنها 

تت�شم���ن »التل���وث اجل���وي واالإ�شع���اع 
العقاق���ر  وا�شتخ���دام  والكيميائي���ات 
اأثن���اء احلم���ل و�شوء التغذي���ة واحلالة 

النف�شية للأم«. 
واأبلغ���ت طبيبة االأطف���ال يف م�شت�شفى 
�شم���رة  الدكت���ورة  الفلوج���ة  مدين���ة 
عبدالغن���ي ال�شحيف���ة ب���اأن ال�شج���لت 
الت���ي مت ر�شدها خ���لل ثلث���ة اأ�شابيع 
فق���ط اظه���رت 37 اإ�شاب���ة بت�شوه���ات 

لدى ر�شع معظمها يف القناة الع�شبية. 
ونا�ش���د مدير ق�شم جن���اح االأطفال لدى 
امل�شت�شف���ى خرباء دولي���ن اأخذ عينات 
من الرب���ة يف مدينة الفلوجة لفح�شها 
والتع���رف عل���ى حمتواه���ا م���ن امل���واد 
الكيميائي���ة وامل�شع���ة ال�شام���ة. وكانت 
مدين���ة الفلوجة �شهدت مع���ارك �شديدة 
واجلي����ص  امل�شلح���ة  اجلماع���ات  ب���ن 

االأمريكي يف العام 2004.

ـــــة ـــــام ـــــش ـــــ� ـــــــفـــــــات احلــــــــــــــــــــروب ال ـــــة خمـــــــل ـــــج ـــــي ـــــت ن

ال��ف��ل��وج��ة ت�����ش��ه��د اأع���ل���ى ن�����ش��ب��ة م���ن ت�����ش��وه��ات ال��ر���ش��ع

بغداد/ املدى والوكاالت
وجاءت النتائج خل�شة ا�شتطلعن 
منف�شل���ن نفذا يف مطل���ع هذا العام، 
يف ح���ن اأظه���رت اإح�شائي���ة جديدة 
تزاي���دًا يف مع���دالت االنتح���ار ب���ن 
�شفوف اجلي����ص االأمريكي. وتزامن 
اإ�ش���دار »فري���ق ا�شت�ش���ارة ال�شح���ة 
اجلي����ص  ي�ش���دره  ال���ذي  العقلي���ة« 
االأمريكي كل عامن، بعد اأ�شبوع من 
»مذبحة« فورت ه���ود بتك�شا�ص التي 
ق�ش���ى فيه���ا 13 �شخ�ش���ًا عندما فتح 
�شاب���ط نرانه بالقاع���دة الع�شكرية، 
االأمريكي���ة  االإدارة  اإع���لن  وعق���ب 
ال���زج مبزيد م���ن الق���وات االإ�شافية 

ت�شاع���دت  حي���ث  اأفغان�شت���ان،  اإىل 
هجم���ات  تزاي���د  م���ع  القت���ال  ح���دة 
طالبان الدموية خلل االأ�شهر القليلة 

املا�شية.
وقال كبر اأطب���اء اجلي�ص االأمريكي 
اجل���رال اأريك �شوميك���ر: »تتوا�شل 
معان���اة اجلن���ود يف اأفغان�شت���ان مع 
االإرهاق واالإجهاد جراء تكرار الن�شر 
يف �شاح���ات القت���ال، اإال اأن التقري���ر 
اأُع���د اأك���ر لناحي���ة التاأث���ر النف�شي 
الذي ينجم عن ه���ذا الن�شر املتكرر«. 
مبثاب���ة  التقري���ر  نتائ���ج  تك���ن  ومل 
املفاجاأة، فلقد اأظهر اأن اجلنود الذين 
تك���رر ن�شرهم ث���لث اأو ارب���ع مرات 

الأداء اخلدم���ة يف اأي م���ن العراق اأو 
اأفغان�شت���ان، تدنت معنوياتهم ب�شكل 
ملح���وظ كما ارتفعت ن�شبة معاناتهم 
م���ن االأمرا����ص النف�شية ع���ن �شواهم 
م���ن جراء ن�شرهم هن���اك مرة واحدة 
اأو اثنتن.ووج���د امل�ش���ح اأن معدالت 
االكتئ���اب ومتلزمة االإجه���اد ما بعد 
ال�شدم���ة ، ظلت كما هي عند معدالت 
قريب���ة من ن�شب���ة 2007،  عند 21.4 
يف املئ���ة  هذا الع���ام، مقارنة ب�23.4 
يف  و10.4   ،2007 ع���ام  املئ���ة   يف 
املئ���ة يف 2005. وك�شف امل�شح ذاته 
ال���ذي ينفذ �شنوي���ًا يف الع���راق، عن 
هب���وط ملح���وظ يف ن�ش���ب االإ�شابة 

ب���ن اجلن���ود  النف�شي���ة  باالأمرا����ص 
هن���اك م���ن 22 يف املئة  ع���ام 2006، 
اإىل  ع���ام 2007،  املئ���ة   و18.8 يف 
فيم���ا  الع���ام،  ه���ذا  املئ���ة   13.3 يف 
عزاه خمت�ش���ون اإىل انخفا�ص املهام 

القتالية ومعدل العنف.
اجلي����ص  يف  م�شوؤول���ون  ويق���ول 
االأمريكي اإن اإر�شال اأكر من 20 األف 
جندي اإ�ش���ايف اإىل م�شرح العمليات 
القليل���ة  االأ�شه���ر  خ���لل  القتالي���ة 
املا�شية مل تقابله يف اجلانب االآخر، 
زي���ادة يف ع���دد املخت�ش���ن بال�شحة 
النف�شية، وت�شل الن�شبة اإىل خمت�ص 
واح���د ل���كل 1120 جندي���ًا. وتدن���ت 

الروح املعنوية بن وحدات اجلي�ص  
لقراب���ة  اأفغان�شت���ان  يف  االأمريك���ي 
الن�شف عن مع���دالت عامي 2007 و 
2005 م���ن نح���و 10 يف املئة  حينئذ 

اإىل 5.7 يف املئة هذا العام.
وميت���د تاأثر ذلك عن���د عودة اجلنود 
يف  التاأقل���م  و�شعوب���ة  الوط���ن  اإىل 
ح���االت  رف���ع  م���ا  العائلي���ة  احلي���اة 
الط���لق بن اجلن���ود املتزوجن اإىل 
وا�شتن���د   م�شبوق���ة.  غ���ر  مع���دالت 
التقري���ر عل���ى ا�شتبي���ان �ش���ارك فيه 
اآالف جن���دي، مل يك�شف���وا  قراب���ة 4 
هوياته���م، يف الع���راق واأفغان�شتان، 
خلل الفرة من كانون االأول 2008 

وحتى حزيران 2009.
اأظه���رت  مت�ش���ل،  �شعي���د  وعل���ى 
اإح�شائي���ة تزاي���د مع���دالت االنتحار 
ب���ن اأف���راد اجلي����ص االأمريك���ي اإىل 
133 حال���ة انتح���ار م�شتب���ه بها هذا 
ت�شري���ن  يف  ب����115  مقارن���ة  الع���ام 
منه���ا،   90 تاأكي���د  مت   ،2008 االأول 
و43 حال���ة مازال���ت بانتظ���ار الب���ت 
فيها. و�شه���د العام املا�شي ككل 140 
حال���ة انتح���ار، اأعلى ن�شب���ة م�شجلة 
حت���ى اللحظ���ة يف تاري���خ اجلي����ص 
االأمريك���ي، ال���ذي بداأ الع���ام املا�شي 
يف تطبيق عدد من الربامج الوقائية 

للت�شدي للظاهرة.

ادى تزايد العمليات 
الع�شكرية يف 
اأفغان�شتان بالت�شبب 
يف تراجع معنويات 
القوات االمريكية، 
على نقي�ض تلك يف 
العراق، التي تعززت 
الروح املعنوية بني 
اأفرادها جراء تراجع 
العنف هناك.

مطالبات ب�شن ت�شريع يخ�شع 
الربامج النتخابية للفح�ض 

والتدقيق

معنويات اجلي�ض الأمريكي.. 
ارتفاع يف العراق وتراجع يف اأفغان�شتان

بان كي مون

انتهاكات نفذها اجلي�ش الربيطاين يف الب�صرة

ا�صرتخاء .. 


