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ا������س�����ت�����ع�����دادات �أم����ن����ي����ة مل����واج����ه����ة �أي��������ة خ������روق������ات خ���ل���ال االن����ت����خ����اب����ات

طالباين يدعو �إىل زيادة ن�سبة املقاعد الربملانية املخ�ص�صة للأقليات واملهاجرين
بغ��داد /ه�ش��ام الركاب��ي
واحياء املو�سوي
دع ��ا رئي� ��س اجلمهوري ��ة ج�ل�ال
طالب ��اين جمل� ��س الن ��واب اىل زيادة
ن�سبة املقاع ��د التعوي�ضية املخ�ص�صة
لالقلي ��ات والعراقي�ي�ن يف اخل ��ارج
وبع�ض القوائم من خم�سة اىل خم�سة
ع�ش ��رة باملئ ��ة .وق ��ال لل�صحفي�ي�ن يف
مط ��ار ال�سليماني ��ة قبي ��ل توجهه اىل
فرن�س ��ا «ن�ؤي ��د قان ��ون االنتخاب ��ات
رغم وج ��ود نواق� ��ص وثغ ��رات لكننا
نطالب الربمل ��ان برفع ن�سب ��ة املقاعدة
التعوي�ضي ��ة م ��ن خم�س ��ة اىل خم�س ��ة
ع�شرة باملئة».
واملقاع ��د التعوي�ضي ��ة خم�ص�ص ��ة
لتمثي ��ل اف�ض ��ل لالقلي ��ات والعراقيني
املقيم�ي�ن يف اخل ��ارج والقوائ ��م التي
ح�صلت عل ��ى ن�سبة حمليا ولي�س على
ال�صعيد الوطني .وقد خ�ص�ص قانون
االنتخاب ��ات ثماني ��ة مقاع ��د ل ��كل من
االقلي ��ات والعراقي�ي�ن يف اخلارج من
ا�ص ��ل  323مقع ��دا .والربملان احلايل
مك ��ون م ��ن  275مقع ��دا لك ��ن الزيادة
اقرت وفق ��ا للد�ستور الذي ين�ص على
وجود نائب لكل مئة الف مواطن.

جمل�س النواب
ب ��دوره ،طال ��ب نائب الرئي� ��س طارق
الها�شم ��ي بزي ��ادة الن�سب ��ة اىل %15
اي�ض ��ا وامل ��ح اىل ا�ستخ ��دام الفيت ��و
على قان ��ون االنتخابات .وقال «اذا مل

يت ��م ت�صحيح اخلل ��ل ف�س�أمار�س حقي
يف االعرتا� ��ض» .وي�ؤك ��د الد�ست ��ور
�ض ��رورة ان يتخ ��ذ جمل� ��س الرئا�س ��ة
املكون من طالباين ونائبيه عادل عبد

مطالبة بحقوق عراقية يف جمال
الطاقة النووية ال�سلمية
بغداد /املدى والوكاالت

يطال ��ب الع ��راق بحقوق ��ه للح�صول عل ��ى الطاق ��ة النووية
لالغرا� ��ض ال�سلمي ��ة م ��ن اج ��ل تطوي ��ر اقت�ص ��اده و�شبك ��ة
الكهرباء بعد ان اتهمته الواليات املتحدة ،قبل اجتياحه عام
 ،2003بال�سعي اىل امتالك ال�سالح النووي.
ودع ��ا وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي بح�سب وكالة
فران�س بر� ��س اال�سرة الدولية اىل رف ��ع القيود وخ�صو�صا
ق ��رارات االمم املتحدة ال�سابقة التي حت ��ول دون اي تطور
يف ه ��ذا ال�ش�أن .وق ��ال ان «ا�سرتاتيجيتن ��ا الوطنية تق�ضي
بتطبي ��ق مدين للطاقة الذرية ونعتق ��د ان لدينا احلق بذلك.
كم ��ا نعتقد ب�ض ��رورة ازالة املعوق ��ات الت ��ي يت�ضمنها قرار
جمل�س االمن رقم .»707
وين� ��ص القرار ال ��ذي مت تبني ��ه يف اب  1991على �ضرورة
ان «يوق ��ف الع ��راق كل ا�ش ��كال الن�ش ��اط الن ��ووي» حت ��ى
يتخ ��ذ املجل� ��س ق ��رارا ب� ��أن ه ��ذا البل ��د يح�ت�رم املعاهدات
املتعلق ��ة بحظ ��ر االنت�شار الن ��ووي .وا�ضاف فهم ��ي «لدينا
ا�سرتاتيجي ��ة �سيا�سية وا�ضحة و�شفافة وتن�سيق وا�سع مع
الهيئات الدولية ويحق للعراق ا�ستعادة بع�ض قدراته التي
امتلكها يف ال�سابق» ،م�شريا يف الوقت ذاته اىل «عدم اتخاذ
اي ق ��رار �سيا�سي» حول بناء مفاعل نووي .واكد ان «عملية
امل�صادقة على املعاهدات ما تزال جارية ونعمل على تطبيق
واحرتام جميع التزامات العراق .كما اثرنا هذه امل�س�ألة مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،ومقرها فيينا.
وميل ��ك الع ��راق احتياطي ��ا نفطي ��ا �ضخم ��ا لكنه يع ��اين من
نق� ��ص حاد يف الطاقة الكهربائية نظ ��را لتقادم ال�شبكة التي
تعر�ضت كذل ��ك للتدمري خالل احلروب واعمال العنف .وقد
ب ��د�أت احلكوم ��ات العراقية برناجم ��ا العادة ت�أهي ��ل وبناء
حمط ��ات توليد كهربائية لكنها حتت ��اج اىل وقت طويل قبل
ان تبا�شر انتاجها.
واو�ض ��ح فهمي «هناك م�ستقبل مع الطاقة املتجددة النظيفة
وي�ش ��كل الن ��ووي خيارا بالن�سب ��ة للعديد من ال ��دول .لدينا
م�شكلة مع الكهرباء وهذا خيار يبدو معقوال».
وك�شف ان العراق بد�أ برناجما لت�أهيل الكوادر واملهند�سني
النوويني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وقال
«نح ��ن ب�صدد تعميق معرفتنا وتهيئ ��ة اال�شخا�ص لتدريبهم
يف ح ��ال مت اتخاذ قرار بهذا ال�ش� ��أن» .وتابع «هناك برنامج
للتعاون الفني مع الوكالة ومراحل يف التدريب وم�ؤمترات
ن�شارك فيه ��ا .وجهت الينا الدعوة ومنحون ��ا حق امل�شاركة
يف جماالت التعاون الفني».

وكان النظام املباد وق ��ع العام  1976مع فرن�سا اتفاقا لبناء
املفاعل النووي متوز ال ��ذي بو�شر العمل فيه العام .1979
لك ��ن ا�سرائيل �شنت خالل احل ��رب بني العراق وايران غارة
دمرته �صي ��ف العام  1981بحيث توق ��ف العمل فيه نهائيا.
ويف  ،2008باع ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة الوق ��ود املرك ��ز
للمفاعل ،اي الكعكة ال�صفراء ،ل�شركات كندية.
ويف ا�ش ��ارة اىل تع ��اون ق ��دمي ب�ي�ن فرن�س ��ا وب�ل�اده ،ق ��ال
الوزي ��ر ان «باري�س» �ستق ��دم بع�ض التطبيق ��ات املدنية يف
جم ��ايل الزراعة وال�صحة» .وختم مو�ضحا «نطالب مبعرفة
م ��ا اذا كانت فرن�س ��ا قادرة عل ��ى م�ساعدتن ��ا خ�صو�صا وان
لديها خ�ب�رة وا�سعة .فاذا كانت هناك ام ��ور بامكان العراق
اال�ستفادة منها فنحن على امت اال�ستعداد الر�سال املهند�سني
والعلماء».
وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل ،اك ��د م�ص ��در يف وزارة العل ��وم
والتكنولوجي ��ا �أن الع ��راق ال ميلك يف الوق ��ت احلا�ضر �أي
ن�ش ��اط ميكن �أن يطلق علي ��ه «برنامج نووي» و�إن الربنامج
الذي تتم �إدارته حاليا هو برنامج للتعاون التقني بينه وبني
الوكال ��ة الدولية للطاق ��ة الذرية يف جم ��االت ذات �أولويات
�أ�سا�سي ��ة للع ��راق .وا�ض ��اف امل�ص ��در يف ت�صري ��ح �صحفي
�أن اللجن ��ة الوطنية العراقية للطاقة الذري ��ة قد مت ت�شكيلها
لتن�سيق �أن�شطة ال ��وزارات وامل�ؤ�س�سات العراقية يف جمال
اال�ستخدام ��ات ال�سلمية للطاقة الذري ��ة وتنظيم العالقة بني
الع ��راق والوكالة الدولية للطاقة الذري ��ة والهيئات الدولية
والعربي ��ة مب ��ا ي�ؤم ��ن �ضم ��ان الت ��زام الع ��راق باملعاهدات
واالتفاق ��ات وال�ضمان ��ات الدولي ��ة ذات العالق ��ة بتنظي ��م
اال�ستخدام ��ات ال�سلمية للطاقة الذرية .واو�ضح �أن برنامج
التعاون التقني بني العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية
ي�شتم ��ل عل ��ى جم ��االت ال�صحة الب�شري ��ة ،وحماي ��ة البيئة،
وتطوير الزراعة ،وتعزيز املوارد املائية ،وتطوير املعارف
النووية.
وكان الع ��راق اعلن خالل العام احلايل ا�شرتاكه يف برنامج
الوكالة الدولية للطاقة الذرية املعني بالعالجات ال�سرطانية
وحلماي ��ة البيئ ��ة وانه يرك ��ز يف تعاون ��ه م ��ع الوكالة على
برنام ��ج ت�صفي ��ة املن�ش� ��آت النووية التي دم ��رت يف حربي
 1991و  2003بالإ�ضاف ��ة �إىل معامل ��ة النفاي ��ات امل�شع ��ة
املوجودة �أ�صال �أو التي �ستنتج عن عمليات الت�صفية وكذلك
التخل� ��ص الآمن من النفايات امل�شع ��ة الطبيعية الناجتة من
خمتلف الن�شاطات النفطية وال�صناعية يف البالد.

املهدي والها�شمي قرارته بـ»االجماع»
ولي� ��س بالأغلبي ��ة .وام ��ام املجل� ��س
الرئا�سي مهلة  15يوما للموافقة على
القان ��ون او االعرتا� ��ض علي ��ه .ويف

حال ع ��دم اتخاذ اي ق ��رار �ضمن املدة
املذكورة ،يعترب القانون نافذا.
م ��ن جهته ق ��ال النائ ��ب ر�ؤوف عثمان
ع ��ن التحالف الكرد�ست ��اين «ان الكتلة

�ستلج� ��أ اىل املحكم ��ة االحتادي ��ة
م ��ا مل تع ��د وزارة التج ��ارة النظ ��ر
باالح�صائيات ال�سكاني ��ة للمحافظات
ال�شمالية» .وا�ضاف عثمان يف م�ؤمتر
�صحف ��ي ام� ��س االثن�ي�ن «يف الوق ��ت
ال ��ذي رحب ��ت ب ��ه اجلماه�ي�ر بقانون
االنتخابات ،ي�شع ��ر املواطن يف اقليم
كرد�ست ��ان مبظ ��امل م ��ن قب ��ل وزارة
التج ��ارة الت ��ي مل تتعام ��ل م ��ع ن�شرة
وزارة التخطي ��ط ب�ص ��ورة قانوني ��ة
واه ��درت مئ ��ات االف م ��ن ا�ص ��وات
االقليم» .وا�ضاف»:ان مقاعد حمافظة
ال�سليمانية بقيت كم ��ا هي بالرغم من
اال�ستقرار االمني ،حيث ان اح�صائية
وزارة التخطي ��ط ا�ش ��ارت اىل وجود
مليونني و 61الف ��ا و� 100صوت ،اي
ان هن ��اك  500ال ��ف �ص ��وت اهدرته ��ا
وزارة التج ��ارة اي بواق ��ع  5مقاعد».
وتاب ��ع عثمان «ان عدد مقاعد حمافظة
اربي ��ل ازداد مقع ��دا واح ��دا ،بع ��د ان
اه ��درت وزارة التج ��ارة اكرث من 61
الف �صوت ،وان حمافظة دهوك اهدر
منها اي�ضا اكرث م ��ن  61الف �صوت».
وت�س ��اءل »:مل ��اذا زادت اال�ص ��وات يف
حمافظ ��ة نين ��وى وا�صبح ��ت مليونا
و 900ال ��ف يف ح�ي�ن مل تزدد ا�صوات

حمافظة ال�سليمانية؟» .ونا�شد عثمان
«وزارة التج ��ارة اع ��ادة النظ ��ر بهذه
االح�صائيات».
وعلى �صعيد اال�ستعدادات لالنتخابات
النيابية منت�صف كانون الثاين املقبل،
ق ��ال اجلي�ش االمريكي ان ��ه يقوم االن
بتدريب جن ��ود و�ضب ��اط يف اجلي�ش
العراق ��ي على مكافح ��ة ال�شغب .وذكر
م�صدر يف اجلي�ش االمريكي لـ(املدى)
ان جنودا من م�شاة البحرية االمريكية
قام ��وا بفت ��ح دورات تدريبية للقوات
االمنية العراقي ��ة يف احد املع�سكرات
االمريكي ��ة .وقال امل�صدر ان مو�ضوع
التدري ��ب ج ��اء ال�سب ��اب ق ��رب اجراء
االنتخابات النيابية املقبلة.
ويف ذات ال�سي ��اق ذك ��ر تقري ��ر ن�ش ��ر
عل ��ى موق ��ع تاب ��ع للجي� ��ش االمريكي
ان اجلن ��ود العراقي�ي�ن تدرب ��وا عل ��ى
ا�ستخ ��دام جمموع ��ة متنوع ��ة م ��ن
الأ�سلحة غري الفتاكة ،لتقدمي التقنيات
والتكتي ��كات لتفكي ��ك اجلماع ��ات
املتورط ��ة يف حوادث ت�ت�راوح ما بني
املظاه ��رات �إىل مواجه ��ات العن ��ف
امل ��دين .وق ��ال ان ذل ��ك يح ��دث عندما
يتجم ��ع جمه ��ور غا�ض ��ب لفر� ��ض
وجهات نظره ع ��ن طريق القوة ،وقد

طالبان تغرق باك�ستان بو�ضع �شبيه باالعتداءات يف العراق
بغداد /وكاالت

يرى اخل�ب�راء �أن �أ�ساليب العمليات االنتحارية
وال�سي ��ارات املفخخ ��ة وتكتي ��ك املتمردين التي
تلج� ��أ �إليها طالب ��ان تغرق باك�ست ��ان يف دوامة
�أك�ث�ر دموية من النزاع يف �أفغان�ستان حتى �إنه
بات ي�أخذ منحى «ال�سيناريو العراقي».
فق ��د قتل خ�ل�ال ت�شرين الأول وح ��ده� ،أكرث من
� 320شخ�ص� � ًا بينهم  170مدني� � ًا يف اعتداءات
ارتكب ��ت يف �أ�س ��واق يف بي�ش ��اور ك�ب�رى مدن
�شم ��ال غ ��رب الب�ل�اد بح�س ��ب ح�صيل ��ة و�ضعت
ا�ستنادا �إىل م�صادر �أمنية وطبية ،وعلى �سبيل
املقارنة ،يف �أفغان�ست ��ان املجاورة حيث يتوقع
�أن يتخ ��ذ الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما قرار ًا
قريب ��ا حول �إر�سال تعزيزات �إىل هذا البلد ،ف�إن
وت�ي�رة الهجمات كان ��ت �أكرث انتظام� � ًا لكن عدد
القتلى �أقل ( ،)132بح�سب اخلرباء.
وقال ��وا� :إن «اخلطر �أك�ب�ر يف باك�ستان� ،إنه بلد
�أك�ب�ر و�أك�ث�ر تقدم ًا م ��ن الناحي ��ة التكنولوجية
حليازت ��ه ال�سالح النووي ،فاالعتداءات الثالثة
�أو الأربع ��ة الأخ�ي�رة الت ��ي وقع ��ت يف �أ�سواق
تذكر بالتكتيكات املعتمدة يف العراق».
وقتل ��ت تفج�ي�رات ارهابي ��ة ا�ستهدف ��ت مق ��ارا
حكومية يف بغداد نح ��و  250عراقيا وجرحت
نح ��و االلف ،يف اعتداءات هي االكرب يف البالد
قبيل االنتخابات الربملانية.

حيث قتل منذ اجلمعة ثالثون �شخ�ص ًا يف ثالث
عملي ��ات انتحاري ��ة يف �شم ��ال غ ��رب باك�ستان،
و�أعلنت حركة طالبان الباك�ستانية م�س�ؤوليتها
عن اعتداءين.
ووع ��دت حرك ��ة طالب ��ان املتحالفة م ��ع القاعدة
بتكثي ��ف هجماته ��ا يف املدن للرد عل ��ى الهجوم
ال�ب�ري الذي �أطلقه اجلي�ش قب ��ل �أربعة �أ�سابيع
عل ��ى معقلها القبل ��ي يف وزير�ست ��ان اجلنوبية
(�شم ��ال غربي) .و�أ�شار املتح ��دث با�سم طالبان
الباك�ستاني ��ة ع ��زام ط ��ارق �إىل �ش ��ن «ح ��رب
ع�صاب ��ات» يف جب ��ال وزير�ست ��ان وهجم ��ات
يف امل ��دن لإثب ��ات �أن الطالب ��ان «ق ��ادرون عل ��ى
املحارب ��ة ل�سن ��وات» ،حي ��ث ا�ستهدف ��ت �إح ��دى
العمليت�ي�ن االنتحاريتني اجلمعة مكاتب �أجهزة
اال�ستخبارات يف بي�شاور.
وق ��ال اخل�ب�راء« :ميكنن ��ا توق ��ع �إ�سرتاتيجية
تلج� ��أ �إليه ��ا ع ��ادة ح ��ركات التم ��رد» ،وميك ��ن
للمتمردي ��ن �أن يعتم ��دوا يف معاقله ��م على دعم
ال�س ��كان املحلي�ي�ن الغا�ضب�ي�ن م ��ن الهجم ��ات
املنتظم ��ة التي تنفذها طائرات دون طيار تابعة
لوكالة اال�ستخب ��ارات الأمريكية (�سي�.آي�.إيه)
�أو اجلي� ��ش الأمريكي املنت�ش ��ر يف �أفغان�ستان،
عل ��ى املناط ��ق القبلي ��ة الباك�ستاني ��ة املتاخم ��ة
لأفغان�ست ��ان ،ومن ��ذ � 2008أوق ��ع  70هجوم� � ًا
�شنته ��ا طائ ��رات �أمريكي ��ة من دون طي ��ار 600

قتي ��ل يف �شم ��ال غ ��رب باك�ست ��ان .ويف �صيف
 2007كان ��ت حرك ��ة طالب ��ان الباك�ستانية التي
�أعلن ��ت والءها للقاعدة ،اجلهاد على �إ�سالم �أباد
لأنه ��ا حتالف ��ت م ��ع وا�شنط ��ن «يف حربها على
الإرهاب» .ويقول خ�ب�راء� :إن هذه االعتداءات
التي ت�سبب جمازر يذهب �ضحيتها مدنيون يف
الأ�س ��واق املحلية قد يكون لها «ثمن»� ،أي حركة

برنامج الغذاء العاملي يوا�صل �إغاثة الفئات ّ
اله�شة يف العراق
بغداد /املدى
ب ��د�أت يف روم ��ا القمة العاملي ��ة للغذاء
الت ��ي �س ��وف ُتنا َق� ��ش خالله ��ا ُ�سب ��ل
مواجه ��ة �أزم ��ة الأم ��ن الغذائي يف ظل
ا�ستم ��رار ارتف ��اع �أ�سعار الغ ��ذاء الذي
�أدى �إىل زي ��ادة عدد اجلوعى �إىل �أكرث
من مليار ن�سمة.
وج ��ه
وقب ��ل يوم�ي�ن م ��ن ب ��دء القم ��ةّ ،
برنامج الأغذية العامل ��ي  WFPندا ًء
مبا�ش ��ر ًا �إىل ماليني الأ�شخا�ص للتربع
مببالغ �ضئيلة من �أموالهم للتغلب على
اجلوع.
م ��ن جهته ،قال الدكت ��ور حازم املهدي،
مدي ��ر الربام ��ج يف برنام ��ج الأغذي ��ة

العامل ��ي  – WFPمكت ��ب الع ��راق �إن
الربنامج يوا�ص ��ل تنفيذ م�شاريعه يف
الع ��راق مل�ساع ��دة ما تو�ص ��ف بالفئات
الأك�ث�ر �ضعف� � ًا وه�شا�ش ��ة وبينه ��م
�شريحة النازح�ي�ن والالجئني يف دول
اجلوار .وحتدث املهدي بح�سب اذاعة
العراق احلر عن درا�سة الأمن الغذائي
يف الع ��راق ،و�أو�ضح �أن هذه الدرا�سة
الت ��ي ُن�ش ��رت نتائجه ��ا يف ت�شري ��ن
الث ��اين � 2008أ�ش ��ارت �إىل وج ��ود
بع�ض الفئ ��ات ّ
اله�ش ��ة يف العراق على
حت�سن حال ��ة الأمن الغذائي
الرغم من ّ
يف البالد ب�صورة عامة وذلك باملقارنة
مع نتائج الدرا�ستني ال�سابقتني اللتني

�أجريتا يف عامي  2003و.2005
املهدي حتدث �أي�ض ًا عن اختالفات حالة
الأم ��ن الغذائي يف العراق بني املناطق
احل�ضري ��ة والريفي ��ة يف الع ��راق.
و�أ�ض ��اف �أن برنام ��ج الأغذي ��ة العاملي
قام بتمديد عمليات الإغاثة يف العراق
م ��ن ني�س ��ان �إىل كان ��ون الأول 2009
م�ش�ي�ر ًا �إىل �إج ��راءات لتمدي ��ده م ��رة
�أخرى حتى �شب ��اط  2010مع الرتكيز
عل ��ى الفئات اله�شة بنا ًء على تو�صيات
الدرا�س ��ة الأخ�ي�رة .كم ��ا �أو�ض ��ح �أن
ميزاني ��ة الربنام ��ج ت�سته ��دف نح ��و
ملي ��ون م�ستفيد يف الع ��راق مبن فيهم
النازح ��ون داخلي ًا والن�ساء واحلوامل

واملر�ضع ��ات �إ�ضاف ًة �إىل الأطفال الذين
يعانون من نق�ص التغذية.
من جهتها قالت جوزيت �شريان رئي�سة
الربنام ��ج التاب ��ع ل�ل��أمم املتح ��دة �إن
النداء الذي �أطلق على �شبكة الإنرتنت
ال�سبت يه ��دف �إىل جعل مليار �شخ�ص
م ��ن �س ��كان ال ��دول املتقدم ��ة يتربعون
بي ��ورو واحد فق ��ط �أ�سبوعي� � ًا للحملة
وه ��و م ��ا م ��ن �ش�أن ��ه �أن ينه ��ي اجلوع
يف الع ��امل .و�أو�ضح ��ت يف مقابل ��ةٍ
�أجرته ��ا معه ��ا وكال ��ة روي�ت�رز للأنباء
�أن «اجل ��وع يتزاي ��د ب�سرعة يف الوقت
احل ��ايل» م�ضيف� � ًة �أنه ب�سب ��ب ال�ضغط
امل ��ايل عل ��ى احلكوم ��ات ف� ��إن برنامج

و�شدّد الأمني العام عل ��ى �أهمية الأدوار
الت ��ي ت�ؤديه ��ا دول اجل ��وار ،وال �سيم ��ا
�سوري ��ا و�إي ��ران وتركي ��ا ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
منظم ��ات �إقليمي ��ة كاجلامع ��ة العربية،
يف ترطي ��ب الأج ��واء الت ��ي �أعقب ��ت
تفجريات يوم «الأربع ��اء الدامي» التي
طال ��ت وزارت ��ي اخلارجي ��ة واملالية يف
العا�صم ��ة بغ ��داد .ومل يو� ��ص التقري ��ر
ب�إن�ش ��اء جلن ��ة حتقيق دولي ��ة كما طلب
رئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري املالك ��ي ،لك ّنه
اكتف ��ى بعر� ��ض اجله ��ود الدبلوما�سية
املختلفة غري املكتملة.
و�ش ��رح تقري ��ر الأم�ي�ن الع ��ام ،ال ��ذي
�أع� �دّه مبعوث ��ه اخلا� ��ص �إىل الع ��راق
�آد ملك�ي�رت ،تط � ّ�ور اجله ��ود من ��ذ ٣٠
�آب ،ح�ي�ن طل ��ب املالك ��ي �إن�ش ��اء «جلنة
دولي ��ة م�ستقل ��ة للتحقي ��ق» ،وطل ��ب
وزي ��ر اخلارجية هو�شي ��ار زيباري يف
ر�سالتني تعيني م�س�ؤول رفيع امل�ستوى

الأغذي ��ة العامل ��ي يعتق ��د ب�أهمية دعوة
«مواطني الع ��امل �إىل امل�ساعدة يف حل
هذه امل�شكل ��ة ب�شكل مبا�شر ».و�أ�ضافت
ما�ض ُق ُدم� � ًا جلمع ن�صف
�أن الربنام ��ج ٍ
م ��ا كان ي�ستهدفه فقط ه ��ذا العام وهو
 6.7ملي ��ار دوالر ت�أت ��ي معظمه ��ا م ��ن
احلكومات الوطنية.
كم ��ا ُنق ��ل عنها الق ��ول �إن ��ه يف حني �أن
امليزاني ��ة املتو َقع ��ة لربنام ��ج الأغذي ��ة
العامل ��ي ه ��ذا الع ��ام ،وه ��ي  3.7مليار
دوالر� ،ستك ��ون ثاين �أك�ب�ر ميزانياته
عل ��ى الإطالق ف�إنها ال ت ��زال غري كافية
للت�ص ��دي للأزم ��ات الإن�ساني ��ة ح ��ول
العامل.

دبلوما�سي بريطاين
يدعو اىل اجراء
حتقيق نزيه عن
حرب العراق

�أ�صدر الأمني العام للأمم
املتحدة بان كي مون تقريره
الف�صلي ب�ش�أن العراق ،مبوجب
قرار جمل�س الأمن الدويل ١٨٨٣
ال�صادر هذا العام ،و�س ّلط بان يف
التقرير ال�ضوء على جمموعة
من الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادية الداخلية
واالقليمية التي حتيط بالعراق
يف هذه املرحلة احل�سا�سة.
نيويورك /وكاالت

مت ��رد ال ت�ستطيع اال�ستم ��رار دون دعم حملي».
وتراجع دعم قبيلة حم�س ��ود ،التي ينتمي �إليها
�أبرز ق ��ادة طالبان الباك�ستاني ��ة ،لهذه احلركة،
وق ��ال �أح ��د �أف ��راد ه ��ذه القبيلة ويدع ��ى حجي
خان حممد حم�سود «من املمكن �أن يكون زعماء
قبلي ��ون �ساع ��دوا طالب ��ان لك ��ن الآن ل�سنا نحن
قبائل حم�سود يف �صفها».

عنا�صر من طالبان

كي مون يبقي الأبواب مفتوحة �أمام دعوات بغداد بت�أليف جلنة حتقيق دولية

لتق ��ومي الهجم ��ات التي وقع ��ت يف ١٩
�آب .و�أو�ض ��ح التقري ��ر �أن ب ��ان �أر�س ��ل
م�ساعده �أو�سكار فرناندزـ تارانكو على
ر�أ� ��س فريق ،لإج ��راء م�ش ��اورات � ّأولية
ب�ش�أن �أمن العراق و�سيادته ،يف الفرتة
من � ١إىل  ٤ت�شرين الثاين احلايل.
وترك الأمني العام الباب مفتوح ًا ملجل�س
الأم ��ن للبت يف طلبات العراق املتكررة
لت�ألي ��ف جلن ��ة حتقي ��ق .لك ��نّ �أو�س ��اط
املجل� ��س ت�ش�ي�ر �إىل �أن ال ��دول الناف ��ذة
الأع�ضاء ال تظهر ا�ستعداد ًا لذلك.
و�إذ ر�أى الأمني العام �أن تطبيع عالقات
العراق مع جريانه �أم ��ر يتّ�سم بالأهمية
م ��ن �أج ��ل اال�ستق ��رار يف املنطق ��ة يف
املج ��االت االقت�صادي ��ة و�أم ��ن احل ��دود
والنازحني� ،ش� �دّد يف الوقت نف�سه على
�أن التع ��اون الإقليم ��ي ه ��و عملي ��ة ذات
م�ساري ��ن «وال بد من �إظهار رغبة الدول
املختلفة يف ا�ستماع بع�ضها �إىل �شواغل
بع�ض».
ويف ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي العراق ��ي،

يح ��دث ان تنه ��ب حم�ل�ات �صغرية او
حت ��رق او تدم ��ر ويتعر� ��ض االبرياء
اىل ح ��وادث دموية ،مث ��ل ال�ضرب او
حتى القتل وتك ��ون خ�سائر املمتلكات
املدم ��رة مبالي�ي�ن ال ��دوالرات وتتغري
حي ��اة ا�صحابها �إىل الأبد ولكن جنود
الفرق ��ة ال�سابع ��ة ل ��ن ي�سمح ��وا ب ��ان
يحدث ذلك.
ونقل التقرير ع ��ن ال�ضابط االمريكي
توما� ��س �سانف ��ورد ،وه ��و م�ست�ش ��ار
لل�شرط ��ة الع�سكري ��ة ان فريق مكافحة
ال�شغ ��ب م ��ن اجلن ��ود يتدرب ��ون على
التح ��دث ام ��ام ح�ش ��د م ��ن النا� ��س
لتفريق ��ه دون ا�ستخ ��دام الذخائ ��ر
املميتة واله ��راوات .وقال التقرير مع
انه لي� ��س كل جنود اجلي� ��ش العراقي
ق ��د �شاركوا يف التدري ��ب  ،لكن الذين
تدربوا ميكنهم تدري�س املهارات التي
تعلموه ��ا �إىل االخري ��ن يف الوق ��ت
املنا�سب .وقال التقرير يف نهايته :يف
حال اندالع �أعم ��ال �شغب خطرية لأي
�سبب من الأ�سباب فان الفرقة ال�سابعة
للجي�ش العراقي �ستكون مدربة وعلى
ا�ستعداد لال�ستجابة بكل ثقة  ،وقادرة
عل ��ى ا�ستع ��ادة ال�س�ل�ام يف �ش ��وارع
املدينة.

لندن /وكاالت

ا�ضرار تفجريات االربعاء الدامي
الحظ تقرير الأم�ي�ن العام �أن النقا�شات
الربملاني ��ة ب�ش� ��أن الإط ��ار القان ��وين
لالنتخ ��اب �أدّت �إىل بع� ��ض الت�أخري يف
الأعم ��ال التح�ضريي ��ة لالنتخابات ،كما
�أدّت �إىل ت� ّأخ ��ر ت�سمية املر�شحني .ون ّبه
�إىل �أن الغمو� ��ض ما زال يحيط بتحديد

البل ��دان الت ��ي �ستجري فيه ��ا املفو�ضية
ورح ��ب الأمني العام
اقرتاع� � ًا خارجي ًاّ .
باالتف ��اق ال ��ذي تو�ص ��ل �إلي ��ه جمل� ��س
الن ��واب يف  ٨ت�شري ��ن الث ��اين ب�ش� ��أن
تعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات يف العراق
«رغ ��م اخلالف ��ات اخلط�ي�رة يف جمل�س

الن ��واب» .ودعا �إىل �إجراء حوار هادف
م ��ع قيادة �إقليم كرد�ستان ب�ش�أن احلدود
الداخلية وتقا�س ��م املوارد الطبيعية من
«خالل حلول و�سط».
ويف م ��ا يتعل ��ق مبو�ض ��وع العالق ��ات
العراقي ��ة ـ الكويتي ��ة ،مل يعل ��ن التقرير

تقدم� � ًا كب�ي�ر ًا يف توف�ي�ر معلوم ��ات
جدي ��دة عن �أر�شي ��ف الكويت امل�سروق،
�أو يف مو�ض ��وع املفقودي ��ن الكويتيني،
والتفاهم على احلدود الربية والبحرية
بني البلدين ،لكنه �أو�ضح �أن امل�شاورات
ما�ضية بطريقة جيدة.

�أكد كارن رو�س الدبلوما�سي الربيطاين ال�سابق
حاجة بريطانيا املا�سة لإجراء حتقيق يف حرب
العراق معرب ًا عن تخوفه مما قد ي�سفر عنه مثل
هذا التحقيق بحيث ينتهي �إىل جمرد متويه ما
يعد �أمر ًا م�شين ًا.
وحذر رو�س وهو م�ست�شار بريطانيا ل�ش�ؤون
جمل�س الأمن الدويل �أثناء الإعداد لتلك احلرب
مبقال يف �صحيفة الأوبزرفر من احتمال �أن
يكون التحقيق الذي جرى يف فرتة التح�ضري
حلرب العراق جمرد مترين عقيم ما مل تقم
اللجنة بتوجيه الأ�سئلة ال�صحيحة م�شري ًا �إىل
�أنه ا�ستقال من من�صبه يف وزارة اخلارجية
بعد �إدالئه ب�شهادته لتحقيق بتلر يف العام
2004الذي تو�صل �إىل نتيجة مريحة للحكومة
الربيطانية متثلت ب�إمكانية الوثوق بها رغم
الأخطاء التي ارتكبتها يف حني اقر باملبالغة يف
املعلومات اال�ستخباراتية التي ا�ستخدمت لتربير
غزو العراق.
وانتقد رو�س وجود ال�سري جون ت�شيلكوت
الذي ير�أ�س جلنة التحقيق اجلديدة بعد �أن كان
ع�ضوا يف فريق حتقيق بتلروا�صف ًا ذلك ب�أنه
�أ�شبه ب�إجراء حماكمة ثانية جلرمية من قبل
نف�س القا�ضي ونف�س هيئة املحلفني ما ي�شكل
معيارا غري موثوق لتق�صي احلقيقة .وقال
رو�س� :إن من ي�سعى فعال ملعرفة احلقيقة يجب
عليه �أال ي�سمح ب�أن يرت�أ�س اللجنة موظف كبري
يف جمل�س الوزراء �أثناء احتالل العراق ف� ً
ضال
عن وجود العديد من ال�شهود املتورطني الذين
�سيقدمون افادات للجنة لت�أكيد وتر�سيخ رواية
احلكومة.

