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وا�شنطن/ وكاالت 
تناول تقرير اأمريكي ف�ش���يحة اجهزة الك�ش���ف 
عن املتفجرات التي ا�ش���راها العراق باأ�ش���عار 
تزي���د ع�ش���رات امل���رات عل���ى كلف���ة انتاجها ثم 

ات�شح انها عدمية الفاعلية. 
وت�ش���ري �شحيف���ة نيوي���ورك تامي���ز ال�شادرة 
ام����س االثن���ن اىل اأن���ه لع���ل تاري���خ الرب���ح 
م���ن ح���رب العراق ل���ن ُيعرف كام���ا ذات يوم، 
عل���ى  التف���وق  ال�شع���ب  م���ن  �شيك���ون  ولك���ن 
الع�ش���ا ال�شحري���ة املعروف���ة باإ�شم جه���از "اأي 
دي اإي 651" بو�شفه���ا رم���زا للف�شاد. فالع�شا 
الت���ي يحملها اف���راد قوى االأم���ن العراقية على 
مئ���ات حواج���ز التفتي�س ُيفر����س ان تكت�شف 
ال�شيارات املفخخة واالأ�شلحة. ولكن ات�شح ان 
اجله���از الذي ال يعم���ل بالبطارية وُيفر�س ان 
يعمل بكهربائية ج�شم العن�شر االأمني اكذوبة 
باهظ���ة الكلف���ة، موثوقيته���ا بق���در موثوقي���ة 

القرعة بقطعة نقدية. 
وبع���د �شك���وك وا�شع���ة النط���اق، مب���ا يف ذلك 
ع�شكري���ون  م�شوؤول���ون  اطلقه���ا  حتذي���رات 
اأمريكي ون مل ي�شتخدم���وا اجلهاز قط، منعت 
بريطاني���ا اخ���ريا ت�شدي���ر االأجه���زة واعتقلت 
مدير ال�شركة امل�شنعة بتهمة االحتيال. بيد ان 
ه���ذا حدث بعدم���ا ابتاع الع���راق اكرث من 800 
ع�ش���ا يكلف �شنع الواح���دة منها 250 دوالرا، 
لك���ن احلكوم���ة العراقي���ة دفعت نح���و 60 الف 

دوالر على الع�شا الواحدة. 
واع���رب م�شوؤول���ون عراقي���ون ع���ن غ�شبه���م، 
م�شريي���ن اىل �شل�شلة من التفج���ريات الدامية 
الع�ش���ا  انت�ش���ار  الت���ي حدث���ت موؤخ���را رغ���م 
الكا�شف���ة يف كل م���كان م���ن العا�شم���ة. مع ذلك 
ال�شه���ر  ُت�شتخ���دم  زال���ت  م���ا  االأجه���زة  كان���ت 
املا�ش���ي، بعدم���ا اك���دت بريطاني���ا ف�شيحتها. 
و�شكا جنود عراقيون م���ن ان م�شوؤولن كبارا 
مرت�ش���ن ابقوها يف اخلدم���ة، ح�شب �شحيفة 
النيوي���ورك تامي���ز. ويف اختب���ار اأُج���ري يف 

ت�شرين الثاين �ُشمح ل�شائق �شحيفة نيويورك 
تامي���ز باملرور عرب ت�شعة حواجز تفتي�س دون 
ان يكت�ش���ف اجلهاز بندقيتن كانتا حمفوظتن 
يف ال�شي���ارة. اال ان خرباء اأمريكي ون اعلنوا 
ان فائدة اجله���از ال تزيد على ال�شدفة املح�شة 
وان مكونه االلكروين االأ�شا�شي ُمعد للك�شف 

ع���ن ال�شارق���ن يف االأ�ش���واق التجاري���ة، وفقا 
لل�شحيفة.

الِعل���م الزائ���ف كان ينبغي ان يك���ون وا�شحا، 
فف���ي نهاي���ة الع�ش���ا الرفيع���ة يوج���د م���ا يبدو 
�شبيه���ا بهوائ���ي الرادي���و عل���ى عتل���ة دوارة، 
�شمن���ت ال�شركة املنتجة ان���ه يكت�شف االأ�شلحة 

اأو العب���وات النا�شف���ة عل���ى بع���د ن�ش���ف مي���ل 
اأو عل���ى م���ن طائ���رات عل���ى  امل���اء  اأو حت���ت 
ارتف���اع ثاثة اميال يف اجل���و، وقالت ال�شركة 
امل�شنعة ل�شحيفة "التاميز" الربيطانية العام 
املا�ش���ي حن ُطع���ن بجهازها الأول م���رة العام 
املا�شي، انها تعمل على منوذج جديد. وت�شري 

ال�شحيف���ة اىل ان���ه قب���ل ان تتنف����س الواليات 
املتح���دة ال�شعداء لتفاديها الت���ورط يف عملية 
الن�ش���ب ه���ذه حتديدا عليه���ا ان تتذك���ر دعمها 
احلكوم���ة العراقي���ة مب���وارد ب�شري���ة ومادي���ة 
اأمريك���ي ة ع���رب حماقات احل���رب العديدة ذات 

االأثمان الباهظة.

تقريــر اأميــركــي: اأجـهـزة ك�شـف املتفـجـــرات 
رمــز للفـ�شــاد فـي العـراق

بغداد/ ن�شري العوام
امل��ر���ش��ح��ن عن  ا���ش��ت��ب��ع��اد بع�س  ازم���ة  ب��رغ��م 
االنتخابات، والتفجريات االخرية التي ي�شعى 
االنتخابات  على  التاثري  خالها  م��ن  البع�س 
ا�شرار  ي���زال  ال  ع���ام،  ب�شكل  ال��ب��اد  وو���ش��ع 
العراقين على امل�شاركة يف االنتخابات ب�شكل 
وعدم  النزاهة  ب�شمان  مطالبات  ترافقه  كبري 

التدخل اخلارجي  فيها.
ويف اح��ادي��ث ل��� )امل����دى( اك���د م��واط��ن��ون من 
االنتخابات  تكون  ان  ���ش��رورة  ب��غ��داد  مدينة 
النظر  بغ�س  فيها  اجلميع  ي�شارك  وان  نزيهة 
بالباد.  تع�شف  التي  ال�شيا�شية  االزم��ات  عن 
حكومي:  موظف  وهو  احل�شني  خالد  ويقول 
البد من م�شاركة اجلميع يف االنتخابات كونها 
وال�شيما  ال�شيا�شية  العملية  م�شري  �شتحدد 
وي�شيف  ت�شحيح،  اىل  بحاجة  العملية  ان 
تكون  ان  وناأمل  م�شريية  القادمة  االنتخابات 
نزيهة   وي�شارك اجلميع فيها، داعيا ال�شيا�شين 
امل�شاركة  باهمية  املواطنن  لتثقيف  واحلكومة 
يف االنتخابات. اما زينة الربيعي وهي موظفة 
املجتمع  ملنظمات  الب��د  تقول  اهلية  �شركة  يف 
 ، االنتخابات  تلعب دورًا يف مراقبة  ان  املدين 
"العن"  التي تر�شد اي خروقات،  وان تكون 
تزوير،  ح��االت  حت��دث  ان  الربيعي  وتوقعت 

التوؤثر  احل��االت  ه��ذه  ان  اىل  ا�شارت  انها  بيد 
عملية  حدوث  وبررت  االنتخابات،  نتائج  على 
من  برغم  االنتخابية  التجربة  لقلة  ال��ت��زوي��ر 
بن  االنتخابي  ولل�شراع  ال�شابقة،  التجارب 

االحزاب. 
 فيما  ركز يو�شف احلمد وهو �شيخ ع�شرية على 
�شرورة ان تكون االنتخابات نزيهة وان ت�شرف 
االمم املتحدة على عمليات نقل ال�شناديق وفرز 
نزيهة  انتخابات  �شمان  اج��ل  م��ن  اال���ش��وات 
قال  فيما  ت��زوي��ر.  ح��دوث  ع��دم  للجميع  ت��وؤك��د 
ملراقبة  مت��وز  منظمة  ع�شو  وه��و  ناجي  علي 
الدويل  ال��ت��واج��د  املهم ج��دا  م��ن  االن��ت��خ��اب��ات: 
يف  العملية االنتخابية، وتوقع ناجي ممار�شة 
�شغوط �شيا�شية على بع�س املراقبن واملراكز 
وتابع:  االن��ت��خ��اب��ات،  نتيجة  على  �شتوؤثر  م��ا 
لكي  مهمة  فهي  الدولية،  بالرقابة  نطالب  لذلك 
وا�شاف:  ال�شغوط.  اىل  الناخب  يتعر�س  ال 
ن�شدد على مطالبتنا بالتواجد االممي والدويل 
والعربي واال�شامي من اجل انتخابات فريدة 

ال يوؤثر فيها القوي على ال�شعيف.
ن���ور ع��ل��ي وه���ي موظفة:  م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت��ق��ول 
الب����د م���ن امل�����ش��ارك��ة يف االن��ت��خ��اب��ات وع���دم 
بع�س  م�شاركة  بعدم  املا�شية  التجربة  تكرار 
تكون  ان  ال�شروري  من  وت�شيف:  العراقين، 

اجنبي  ط��رف  اي  فيها  الي��ت��دخ��ل  وان  نزيهة 
على �شرورة  م�شددة  دول اجلوار،  وباالخ�س 
ان يكون هناك ح�شور عربي واوربي من قبل 
ب�شفة  لت�شارك  باالنتخابات  املهتمة  املنظمات 
مراقب، وت�شري اىل ان االنتخابات القادمة هي 
بر  اىل  الباد  تنقل  ان  ميكن  انتقالية  مرحلة 
ال�شروري  من  ولذلك  وامنيا،  �شيا�شيا  االم��ان 
التحفاظات  برغم   ، فيها  اجلميع  ي�شارك  ان 
كانوا  �شواء  املر�شحن  بع�س  على  امل��وج��ودة 
بعثين او ينفذون اجندة دول معينة ، واأخريًا 

الناخب هو من �شيحدد م�شري باده. 
ال���ر����ش���ول ح�����ش��ن وه����و �شاحب  واي�����د ع��ب��د 
من  هو  الناخب  باأن  نور  قالته  ما  اهلية  �شركة 
الناخب  ان  اىل  وا�شار  ب��اده،  م�شري  �شيحدد 
ال�شيا�شين  هو من  يحدد م�شري باده ولي�س 
الباد  �شتنقل  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��امل�����ش��ارك��ة   ،
ان  كما  الدميقراطية  نحو  الطريق  ن�شف  اىل 
للناخب كي يختار  فر�شة  القادمة،  االنتخابات 
ح�شن  ويتابع   �شغوطات،  دون  من  مر�شحه 
�شغوطات  اىل  ت��ع��ر���س  ق��د  ال��ن��اخ��ب  ك���ان  اذ 
االنتخابات  يف  وطائفية  قومية  او  �شيا�شية 
ال�شابقة، فهذه املرة الناخب ا�شبح ذكيا وبعيدا 
يختار  ان  وي�شتطيع  ال�شغوطات،  جميع  عن 

ال�شخ�س املنا�شب بكل حرية. 

املقبلة االنتخابات  نتــائج  فـي  اخلارجية  التدخالت  من  يحذرون  بغداديون 

بغداد/ املدى
كان  اإذا  فيما  حتقق  االأمريكية  العدل  وزارة  اإن  حكوميون  م�شوؤولون  قال 
م�شوؤولون يف �شركة االأمن االأمريكية "باك ووتر" حاولوا ر�شوة م�شوؤولن 
عراقين يف اأعقاب حادث اإطاق نار وقع يف بغداد اأودى بحياة 17 عراقيًا 

يف عام 2007، يف حماولة ال�شتئناف عمل ال�شركة يف العراق.
ونقلت �شحيفة "نيويورك تاميز" عن امل�شوؤولن قولهم اأن ق�شم التحقيق يف 
الر�شاوى يف وزارة العدل فتح حتقيقًا يف نهاية العام الفائت، ملعرفة ما اإذا 
كان موظفو "باك ووتر" خرقوا القانون الفيدرايل الذي مينع املوؤ�ش�شات 
اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  اأجانب.  مل�شوؤولن  الر�شاوى  دفع  من  االأمريكية 
اأمريكين حالين و�شابقن، وتكلموا  اأكده 3 م�شوؤولن  الذي  التحقيق  اأن 
ت�شرين  يف  تاميز"  "نيويورك  ن�شرته  م��ا  بعد  ي��اأت��ي  ت��ام��ة،  ب�شرية  عنه 
"باك ووتر" �شمحوا بدفع  الثاين املا�شي عن اأن م�شوؤولن تنفيذين يف 
ل�شراء دعمهم يف  اإىل م�شوؤولن عراقين  مبالغ �شرية تقدر مبليون دوالر 

الق�شية.
مطلعن  اثنن  اأمريكين  م�شوؤولن  عن  االثنن  ام�س  ال�شحيفة  ونقلت 
على التحقيق اأن وزارة العدل ح�شلت على وثيقتن من وزارة اخلارجية، 
تت�شمن عقودًا �شرية مع ال�شركة. ولفتت اإىل اأن اإحدى الوثيقتن مكتوبة 
يف  كبريًا  م�شوؤواًل  اأخ��رب  االأمريكية  ال�شركة  عن  ممثًا  اأن  وتظهر  باليد 
ال�شفارة االأمريكية ببغداد باأن "باك ووتر" عّينت حماميًا عراقيًا مل�شاعدتها 

على دفع التعوي�شات ل�شحايا احلادثة.
ونقلت عن امل�شوؤولن االأمريكين اأن الوثيقة اأظهرت اأن امل�شوؤول يف "باك 
ووتر" قال اإن ال�شركة عينت املحامي اآملة باأن ت�شاعد عاقاته الوطيدة مع 
م�شوؤولن عراقين كبار، بينهم رئي�س الوزراء نوري املالكي، يف جلب اإذن 
اأن  اإىل  تاميز"  "نيويورك  واأ�شارت  العراق.  يف  اأعمالها  ملتابعة  لل�شركة 
بع�س امل�شوؤولن قالوا اإن املحامي العراقي هو جعفر املو�شوي، الذي كان 

املدعي العام يف حماكمة رئي�س النظام ال�شابق �شّدام ح�شن.
ال�شفارة  يف  امل�شتوى  رفيع  م�شوؤول  م��ن  رد  فهي  الثانية،  الوثيقة  اأم��ا 
االأمريكية يف العراق، عرب بريد اإلكروين، حمذرًا "باك ووتر" من تقدمي 
اأن م�شدرًا يف  وزارة  ال�شحيفة  العراقية. وذكرت  اإىل احلكومة  ر�شاوى 
با�شم  الناطقة  رف�شت  كما  امل�شاألة،  على  التعليق  رف�س  االأمريكية  العدل 

اأي�شًا. التعليق  ديلوك،  ووتر" �شتاي�شي  "باك 
التهم  جميع  اأ�شقط  اأوربينا  ريكاردو  االأمريكي  الفيدرايل  القا�شي  وكان 
املوجهة اإىل حرا�س "باك ووتر" اخلم�شة املتهمن بحادثة القتل، معتربًا 
الق�شية وانتهكت حقوق  الد�شتور يف هذه  االأمريكية خرقت  ال�شلطات  اأن 

املتهمن.

حتقيق مع »بالك ووتر« 
لدفعها ر�شاوى مل�شوؤولني 

عراقيني

بغداد / ا ف ب 
يعي���د جي���ل الع�شرينات من الذك���ور يف الع���راق التوازن 
اىل الركيب���ة الدميوغرافية بعد اختاله���ا ل�شالح االناث 
طيلة عقدين او اكرث نظرا للحروب املتعددة التي ادت اىل 

انت�شار ظاهرة االرامل والعنو�شة يف الباد.
وتوؤك���د ارق���ام اعدته���ا وكاالت متخ�ش�ش���ة تابع���ة لامم 
املتحدة بالتع���اون مع اجلهاز املركزي لاح�شاء وحكومة 
اقلي���م كرد�شت���ان ان ع���دد الذك���ور اعتب���ارا م���ن الرابع���ة 
والع�شري���ن عاما فما دون ا�شبح متفوقا على اعداد االناث 

من ال�شريحة العمرية ذاتها.
وتو�ش���ح االح�شائي���ة ال�ش���ادرة ع���ام 2008 ان الذك���ور 
واالن���اث باتوا مت�شاوي���ن يف ال�شريح���ة العمرية بن 24 
و29 عام���ا. لكنه���ا ت�ش���ري اىل ان "اعداد الن�ش���اء اللواتي 
ت���راوح اعمارهن بن الثاثن و49 عام���ا تتجاوز اعداد 

اقرانهن من الرجال".
م���ن جهتها، توؤكد اح�شائية ل���امم املتحدة ان بن ت�شعن 

اىل مئ���ة امراأة فق���دن ازواجهن يوميا اب���ان موجة العنف 
الطائف���ي التي عا�شها العراق وامت���دت باخل�شو�س لعدة 
ا�شه���ر خال الع���ام 2006. اما ارقام منظم���ة "اوك�شفام" 
الربيطانية العمال االغاثة، فهي توؤكد وجود حواىل 640 

الف ارملة.
وت�شري اح�شائية لامم املتح���دة واحلكومة العراقية اىل 
ان 3،8% من االيتام ممن هم اقل من 18 عاما، بينهم %81 
فقدوا الوالد و15% فقدوا االم فيما فقد 4% منهم االبوين. 

ويبلغ عدد �شكان العراق حواىل 32 مليون ن�شمة. 
بدورها، قالت �شو�شن الرباك مديرة ق�شم املراأة يف وزارة 
حق���وق االن�ش���ان ان "اع���داد �شريح���ة عمري���ة معين���ة من 
االن���اث تفوق ن�شبة الذكور من ال�شريحة ذاتها ما ادى اىل 
ظاهرة العنو�شة وهي من اك���رب امل�شاكل التي تعاين منها 
املراأة يف العراق االن". وا�شافت الرباك )50 عاما(، وهي 
غري متزوجة حتى االن، ان "هذه امل�شكلة بداأت مع احلرب 
العراقية االيراني���ة )1980-1988( التي ح�شدت ارواح 

نحو مليون عراقي معظمهم من ال�شباب، قابله ارتفاع عدد 
االناث وزيادة اعداد االرامل". وتابعت "بعدها دخلنا يف 
ح���رب اخلليج ثم احل�ش���ار االقت�ش���ادي وارتفاع معدالت 
البطال���ة وازدادت ق�ش���وة احلي���اة م���ا �شبب الع���زوف عن 
الزواج وبالتايل انخفا�س �شديد يف معدالته ما ا�شفر عن 

ازدياد ن�شبة العنو�شة ب�شكل وا�شح".
وقد فر�شت االمم املتح���دة عقوبات على العراق بعد غزو 
النظام ال�شابق الكويت يف اب 1990، االمر الذي انعك�س 
عل���ى االو�ش���اع االقت�شادي���ة واالجتماعي���ة، كم���ا عان���ى 
العراقيون ظروف���ا قا�شية يف ال�شن���وات الاحقة ل�شقوط 

النظام.
واك���دت الرباك ان "االمر ازداد �ش���وءا بعد �شقوط النظام 
ال�شابق، ب�شبب تدهور االو�شاع االمنية وت�شاعد العنف 
الطائفي وعمليات التهجري داخل الباد وهجرة اخرين". 
وا�ش���ارت اىل ان ال�ش���راع الطائف���ي ت�شب���ب يف "ح���االت 
ط���اق بن االزواج من املذهب���ن"، -لكن هذا االمر مل يكن 

على م�شتوى وا�شع، بل حاالت نادرة-.
ويف هذا ال�شياق، قالت الباحثة االجتماعية �شهى ال�شماع 
ان "ال�شب���اب كان���وا الي�شاأل���ون ع���ن مذهب امل���راأة عموما 
قب���ل االحت���ال لكن ه���ذه احلالة االن موج���ودة بكرثة فا 
ب���د من معرفة مذهب املراأة". بدوره���ا، قالت خلود لطفي، 
)40 عام���ًا( ان "تاأخ���ر زواج���ي م���رده ان غالبي���ة اقراين 
م���ن ال�شب���اب اما قتل���وا او ا�ش���روا او ا�شبح���وا معوقن 
ب�شبب احلروب ا�شاف���ة للظروف االقت�شادية يف االعوام 

املا�شية".
ام���ا ع���ذراء كام���ل، اواخ���ر الثاثينات موظف���ة يف وزارة 
ال�شح���ة، فقال���ت ان "احل���روب الت���ي مرت بالع���راق وما 
اعقبه���ا من ظ���روف قا�شي���ة اوال، ث���م التقالي���د واالعراف 
االجتماعية هم ال�شبب بارتفاع عدد العوان�س". وا�شافت 
ب�شوت حزين "انا احدى ال�شحايا فقد فاتني قطار العمر 
كن���ت مهتمة بالدرا�شة اما االن فاكرث م���ا يهمني هو اللقاء 

بالرجل املنا�شب".

بغداد/ اآكانيوز
مل تتوق���ع العري���ف كهيد����س، املجندة 
االأمريك���ي ة يف الع���راق، م���ن اأ�ش���ول 
التيني���ة، اأنه���ا �شتلتقي يوم���ا بالرجل 
ال���ذي �شي�شاركها حياتها وان تتزوجه 
اثن���اء عمله���ا ب���ن �شف���وف اجلي����س 

االأمريكي .
فاملجندة التي ترك���ت ابنتها ال�شغرية 
انالي����س بن يدي عائلته���ا كي ترعاها 
باجلي����س  والتحاقه���ا  غيابه���ا  اأثن���اء 
االأمريك���ي ، دق قلبه���ا جلن���دي يحم���ل 
الرتبة ذاتها ويدعى العريف اوليفرز، 
ال���ذي ب���دوره عا����س ظروف���ا م�شابهة 
لظروفها وترك ابنته الوحيدة مكنزي 
ل���دي عائلته يف الوالي���ات املتحدة كي 

ترعاها قبل مغادرته اإىل العراق.
تقول كهيد�س بح�شب وكالة )اآكانيوز( 
"كان���ت ظروفنا مت�شابهة وكنا نحكي 
لبع�شنا بع����س االأ�شي���اء اخلا�شة عن 
حياتنا التي تركناها خلفنا قبل قدومنا 

باالجن���ذاب  ف�شعرن���ا  الع���راق،  اىل 
لبع�شنا وقررن���ا الزواج وفعا مت ذلك 

قبل ثاثة ا�شهر".
كهيد����س مل ت���ر ابن���ة اوليف���رز وجه���ا 
لوجه، لكنها حتكي معها ب�شكل مبا�شر 
عرب الهاتف وحتاول التعرف عليها عن 
ق���رب وتوؤكد "ابنت���ي �شغرية وهي ال 

تفهم م�شاألة كوين بعيدة عنها، وابنته 
اأك���رث اإدراكا منه���ا فت�ش���رح ل�شغريتي 
املوقف وتفهمها اإننا ال ن�شتطيع القدوم 
لروؤيته���م يوميا ب�شبب بع���د امل�شافة". 
ويتح���دث اوليف���رز ع���ن ال�شعوب���ات 
الت���ي يواجهها ال�شغ���ار يف فهم حياة 
الكبار وتعقيداته���ا والت�شحيات التي 

ويق���ول  �شغاره���م  الأج���ل  يقدمونه���ا 
�شاعة  نبعد عنهم  اإننا  "اإنهم يعتقدون 
واح���دة، وال ي�شتوعب���ون اإننا نتحدث 
معهم عرب م�شافة �شا�شعة تف�شل بيننا 
"لقد  املحيطات والق���ارات". وي�شيف 
وع���دت ابنت���ي بح�شور عي���د ميادها 
بع���د اأربعة ا�شه���ر، و�شنعود اىل هناك 
قبل هذا املوعد، واريد ان ايف بوعدي 

لها".
وعن جتربة الزواج يف اجلي�س يقول 
اجلنديان ان ال���زواج وفر لهما فر�شة 
لاق���راب اكرث من بع�شم���ا وال�شعور 
مب�شاندة احدهما االآخر،اذ مير الوقت 
ب�ش���كل ا�ش���رع مم���ا ل���و كان اجلن���دي 
وحي���دا ،لكن ه���ذه التجربة حتمل بن 

طياتها بع�س ال�شلبيات.
وتق���ول كهيد�س "ا�شعر حقا بامل�شاندة 
والطماأنين���ة الن الرج���ل ال���ذي اأثق به 
موجود بجانب���ي، ون�شتطيع االعتماد 
على بع�شنا، فنحن نلتقي اأثناء الغداء 

اىل  ونغ���ادر  بع�شن���ا  اىل  ونتح���دث 
غرفتنا بعد انتهاء العمل".

ام���ا العري���ف اوليف���رز في���ربر حديثه 
اجلي����س  يف  ال���زواج  �شلبي���ات  ع���ن 
يف  امل�شاج���رة  اىل  "ن�شط���ر  بالق���ول 
احي���ان كثرية حت���ت �شغ���وط العمل، 
ورغم احلب ال���ذي يجمعنا وامل�شاندة 
الت���ي ن�شع���ر به���ا ازاء بع�شن���ا، اال ان 

امل�شاجرات حتدث غالبا بيننا".
وي�ش���ف حياتهم���ا داخ���ل غرفتهما يف 
املع�شكر باأنه���ا طبيعية وحتمل بع�س 
املفارق���ات فزوجته حت���ب ان ت�شع كل 
�ش���يء مكانه، اما هو فيع�شق الفو�شى 
واليوم بات عليه ان يتعلم كيف يرتب 
اال�شي���اء، كم���ا انها نظيفة ج���دا وتهتم 
بدقائ���ق االم���ور. وتقاطع���ه كهيد����س 
بالق���ول "نعم ان���ه فو�شوي لكن���ه بداأ 
يتعلم �شيئ���ا ف�شيئا، اإذ ال يوجد اإن�شان 
كامل". ورغم جن���اح جتربة زواجهما 
الت���ي  املع�شك���ر وااليجابي���ات  داخ���ل 

�شع���را به���ا نتيجة هذا ال���زواج، اال ان 
الزوج���ن يرف�ش���ان ان تدخ���ل احدى 
بنتيهم���ا اجلي�س م�شتقب���ا او تتزوج 

من جندي". 
وعما يخطط له الزوجان بعد عودتهما 
اىل الوالي���ات املتح���دة تق���ول كهيد�س 
لاإ�شراف  واأتف���رغ  اجلي�س  "�شاأت���رك 
على تربية الفتات���ن، فهما بحاجة يل، 
ال�شيم���ا وان ابنت���ه �شتدخ���ل املدر�شة 
بع���د �شه���ور قليل���ة، ام���ا ه���و ف�شيكمل 

م�شوار عمله يف اجلي�س".
الر�شمي���ة  االإح�شائي���ات  وت�ش���ري 
ل���وزارة الدفاع االأمريكي ة اىل حدوث 
ح���االت ال���زواج بن ع�ش���رات اجلنود 
اخلدم���ة  ي���وؤدون  الذي���ن  واملجن���دات 
يف الع���راق ويف اأفغان�شت���ان، ف�ش���ا 
ع���ن ن�شوء بع����س ق�ش����س احلب بن 
اجلن�شن اثناء اخلدمة ينتهي بع�شها 
بال���زواج وت���رك احد الزوج���ن العمل 

يف اجلي�س.

بعد جتاوز عقدين من احلروب

جيل الع�شرينات من الذكور يعيد التوازن للرتكيبة ال�شكانية
بغداد/ املدى والوكاالت

حرب  يف  التحقيق  جلنة  ت�شتدعي 
)ت�شيلكوت(  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��راق 
ال�شابق  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س 
افادته  ل��ت��ق��دمي  ب��ل��ري جم���ددا  ت���وين 

ب�شاأن تقارير ا�شتخباراتية.
وك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ي��ف��ة )ال���غ���اردي���ان( 
الربيطانية ال�شادرة ام�س االثنن ان 
ظهور بلري ثانية على من�شة التحقيق 
من املرجح ان يكون قبل حلول موعد 
ولفتت  املقبلة.  العامة  االنتخابات 
قلقا  تبدي  اللجنة  ان  اىل  ال�شحيفة 
بلري  قدمه  ال��ذي  الدليل  حيال  كبريا 
"�شرعية غزو العراق" والذي  ب�شاأن 
راأت اأنه يتناق�س والدليل الذي قدمه 
املدعي العام الربيطاين اآنذاك اللورد 
غولد�شميث ال�شيما فيما يتعلق بعدد 
املناق�شات القانونية التي عقداها يف 
من   17 وح��ت��ى  ال�شابع  ب��ن  ال��ف��رة 

اذار 2003.
وزير  م�شاءلة  تتم  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
جاك  ال�شابق  الربيطاين  اخلارجية 
حول  املقبل  االأ�شبوع  خ��ال  �شرو 
روؤيته ب�شاأن قانونية حرب العراق. 

م����ن ج����ان����ب اخ�������ر، ط����ال����ب ن����واب 
بريطانيون باأن تكون ال�شهادة التي 
اال�شتخبارات  رئي�س  بها  �شيديل 
ريت�شارد  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
التي  ت�شيلكوت  جلنة  اأمام  ديرلوف 
حتقق يف احلرب على العراق علنية 

ولي�شت �شرية كما يرجح اأن تتم. 
ونقلت �شحيفة اأوبزرفر الربيطانية 
برملاين  وه��و  كنيلي  م��ا  اأن���درو  ع��ن 
اللجنة  يف  ���ش��اب��ق  وع�����ش��و  ع��م��ايل 
قوله  اخلارجية  لل�شوؤون  الربملانية 
اأال يديل  امل����روع  م��ن  ���ش��ي��ك��ون  اإن����ه 
وخ�شو�شا  علنا  ب�شهادته  ديرلوف 
على  ق���درة  التحقيق  جلنة  ل��دى  اأن 
اأي حلظة  النقا�س العلني يف  تعليق 
اأد  ق���ال  ب����دوره  منا�شبا.  ذل���ك  ت���رى 
دي��ف��ي ع�����ش��و ال���ربمل���ان ع��ن احل��زب 
والناطق  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ل��ي��ربايل 

با�شمه لل�شوؤون اخلارجية اإنه يجب 
علنا  �شهادته  يقدم  اأن  ديرلوف  على 
اأو على االأقل جزءا منها واإذا مل تكن 
هناك جل�شة علنية مع ال�شخ�س الذى 
اال�شتخباراتية  املعلومات  اأكرث  نقل 
ال�شابق  الربيطاين  الوزراء  لرئي�س 
�شيقو�س  ه����ذا  ف�����اإن  ب��ل��ري  ت����وين 

التحقيق. 
فى حن راأى بن واال�س وهو ع�شو 
برملان عن حزب املحافظن و�شابط 
ب���اأن���ه يجب  ���ش��اب��ق  ا���ش��ت��خ��ب��ارت 
التي  العملية  الق�شايا  اإىل  اال�شتماع 
اال�شتخبارات  اأج��ه��زة  بعمل  تتعلق 
اال�شتماع  ول��ك��ن  ���ش��ري  ن��ح��و  ع��ل��ى 
مع  ب��االت�����ش��االت  املتعلقة  للق�شايا 
وق�شية  الربيطانية  احلكومة  مقر 
يتم  اأن  يجب  ال��ع��راق  على  احل���رب 
ال�شحيفة  وقالت  علني.  نحو  على 
قيام  االآن  امل��رج��ح  م��ن  اأ���ش��ب��ح  اإن���ه 
لبلري  ق��دم  ال��ذي  ال�شخ�س  دي��رل��وف 
التي  اال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
ادعت امتاك العراق ملن�شاآت متنقلة 
باالإدالء  الكيماوية  االأ�شلحة  الإنتاج 
اللجنة  اأم����ام  احل��ا���ش��م��ة  ب�����ش��ه��ادت��ه 
ع��ل��ى ن��ح��و ���ش��ري م��ذك��رة ب���اأن هذه 
اال�شتخبارات قالت اإنها ح�شلت على 
�شخ�س  من  ال�شاأن  بهذا  معلوماتها 

قالت اإنه حامل. 
وكان تونى بلري قد اأخرب اللجنة يف 
قدمتها  التي  الفقرة  تلك  باأن  �شهادته 
واملتعلقة  الربيطانية  اال�شتخبارات 
متنقلة  مل��ن�����ش��اآت  ال���ع���راق  ب��ام��ت��اك 
اأثرت  الكيماوية  االأ�شلحة  الإن��ت��اج 
بعد  فيما  تبن  واإن  حينها  يف  عليه 

اأنها خاطئة. 
يف  التحقيق  جل��ن��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ا�شتماعها  ويف  العراق  على  احلرب 
امل�شوؤولن  من  الكثري  �شهادات  اإىل 
ت�شتمع  مل  ال�شابقن  الربيطانين 
واح���دة  ���ش��ه��ادة  اإىل  اإال  االآن  ح��ت��ى 
�شرية من جرنال بريطاين خدم يف 

مدينة الب�شرة العراقية. 

ا�شتدعاء بلري ثانية لالدالء 
ب�شهادته عن حرب العراق

زواج جمندة من اأ�شول التينية بجندي اأمريكي يف مع�شكر بالعراق

اجهزة ك�سف املتفجرات ف�سل جديد للف�ساد

احلرب جمعتهما يف قف�ص الزوجية

تطلعات النتخابات بعيدة من التدخالت


