
بغداد/ بي بي �سي  
لفكرة  م�ؤيد  بني  ال�سجال  يت�ا�سل  بينما 
افغان�ستان  يف  الغربية  الق�ات  عدد  زي��ادة 
وم��ع��ار���ض ل��ه��ا، ت��ث��ار ب��ني احل���ني والآخ���ر 
ي��ت���ج��ب على  ك����ان  اذا  م���ا  ح�����ل  ا���س��ئ��ل��ة 
بديلة  ا�سرتاتيجية  اتباع  الغربي  التحالف 
الدعم  م�سادر  من  طالبان  مقاتلي  حلرمان 
�سايك�ض  هي�  بغداد  يف  مرا�سلنا  املحلي. 
يتعلمها  ان  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال���درو����ض  ي��ت��اأم��ل 
جن�ب  يف  جتربته  من  الربيطاين  اجلي�ض 

العراق.
الربيطاين  العلم  فيه  اأن��زل  ال��ذي  الي�م  يف 
�سابق  الب�سرة يف وقت  للمرة الخرية يف 
من العام اجلاري، �سرخ عميد يف اجلي�ض 
الربيطاين يف وجه احد زمالء مرا�سل بي 
بي �سي يف العراق قائال: »هي� �سايك�ض هذا 
ا�ستدار  ثم  م�قفه!«  تغيري  على  اج��ربوه   -
العميد غا�سبا وم�سى دون ان ي��سح �سبب 

غ�سبه.
ال اين �سككت يف ان ال�سبب كان ا�ستماعه 
ان  بعد  الب�سرة  من  بثثته  قد  كنت  لتقرير 
املدينة  تلك  يف  اجت���ل  اي��ام  اربعة  ق�سيت 
الربيطاني�ن.  حققه  عما  �سكانها  وا���س��األ 
باأن  اج��اب���ين  ق��د  �ساألتهم  م��ن  اك��ر  وك��ان 

الربيطانيني مل يحقق�ا الكثري.
المريكيني  ال����ق����ادة  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ع��ت��ق��د 
من  امل��زي��د  تنفيذ  ب���ج���ب  والربيطانيني 
كل  ان  ذلك  من  والنكى  الكربى،  امل�ساريع 
اليهم  ال��ت��ح��دث  ف��ر���س��ة  ات��ي��ح��ت يل  ال��ذي��ن 
امليلي�سيات  تف�سي  ظاهرة  ان  من  ا�ستك�ا 
بعد  ال  ت��ع��ال��ج  مل  ال��ب�����س��رة  يف  امل�����س��ل��ح��ة 
ان�����س��ح��اب ال��ربي��ط��ان��ي��ني م���ن امل��دي��ن��ة اىل 

املطار.
وا����س���اف ه�����ؤلء ال��ب�����س��ري���ن ب����اأن ال��ذي 
اجلي�ض  ي��ك��ن  مل  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ه���ذه  ح��ي��د 
خالل  من  العراقية  الق�ات  بل  الربيطاين 
عملية »�س�لة الفر�سان« ال�سهرية. وقال يل 
يف  الربيطاين  ال�ج�د  اإن  الب�سريني  احد 
وذلك  بلة،  الطني  زاد  املدينة  داخ��ل  ق�اعد 
يحارب�ن  كان�ا  الذين  امل�سلحني  لجتذابه 
هم  املدني�ن  كان  وكالعادة،  الربيطانيني. 
لدى  لحظته  ال��ذي  الم��ر  ان  ال  ال�سحايا. 
ع�دتي اىل الب�سرة يف وقت �سابق من هذا 

العام ه� الهدوء الذي كان ي�س�دها.
فاحلياة كانت تدب يف ك�رني�ض �سط العرب 
العائالت  ك��ان��ت  حيث  امل�����س��اء،  ح��ل���ل  عند 
كانت  بينما  املل�نة  ال�س�اء  حتت  تتج�ل 
املقاهي واملطاعم مكتظة بالزبائن. وقد اكلنا 
مرتني يف مطعم عائم ه� عبارة عن زورق 
حم����ر. ول��ك��ن اج���زاء اخ���رى م��ن الب�سرة 
بدت ا�س�اأ حال مما كانت عليه عندما و�سل 
هذا  وي�����س��ري   ،2003 ع��ام  ال��ربي��ط��ان��ي���ن 
النطباع على انهار الب�سرة بالتحديد. فهذه 
النهار التي كانت تعاين الهمال ابان حكم 
الرئي�ض ال�سابق ا�سبحت الي�م ا�س�اأ بكثري 
الطفال  وح��ف��اظ��ات  الزب���ال  مت��الأه��ا  حيث 
وال�سيارات  امل��ح��رك��ات  وزي���ت  امل�ستعملة 

والدراجات املرتوكة.
رواية  لبتياع  مكتبة  اىل  ي���م  ذات  ذهبت 
احد  ب��ق��راءت��ه��ا  ن�سحني  ال��ب�����س��رة  ح����ل 
�ساحب  ب��ي  رح���ب  ان  وب��ع��د  ال����س���دق���اء. 
كاأ�ض  تناول  اىل  ودع��اين  ب��ح��رارة  املكتبة 
من ال�ساي، �ساألته - وكانت حتدوين رغبة 
يف العث�ر ول� على برهان واحد يثبت ان 

ايجابي  تاأثري  له  ك��ان  الربيطاين  ال�ج�د 
على احلياة يف املدينة - عن كيفية ال��س�ل 
اع���اد اجلي�ض  ال���ذي  ال���س��م��اك  ���س���ق  اىل 
الربيطاين ترميمه. وكان م�س�ؤول� العالم 
يف الق�ات الربيطانية يف الب�سرة يكرون 
احلديث عن هذا ال�س�ق وكيف ان اجلي�ض 
الربيطاين ا�سهم م�ساهمة كبرية يف ترميمه 
واعادته اىل احلياة. ال ان �ساحب املكتبة 
بال�س�ؤال:  عاجلني  و  �س�ؤايل  من  ا�ستغرب 
»�س�ق ال�سماك؟ اي �س�ق لال�سماك تتحدث 
م���ن زبائن  ع���دد  ي��ع��رف  ع���ن���ه؟« وف��ع��ال مل 
مكانه،  ال�س�ق  عن  �ساألتهم  الذين  املكتبة 
فاإن  فقط،  وللعلم  اتكلم.  عما  يعرف�ا  مل  بل 
�س�ق ال�سماك م�ج�د، ولكنه ل ي�سكل ال 
يعلم  ل  مدمرة  مدينة  يف  �سغريا  تف�سيال 

ب�ج�ده �سكانها باملرة.
ومتثل هذه الظاهرة اخفاقا حقيقيا من جانب 

التي  النجاحات  ت�س�يق  يف  الربيطانيني 
اآخر  وجه  اىل  م�ؤ�سرا  متثل  كما  حقق�ها. 
من اوجه الت�سابه بني التدخالت المريكية 
وافغان�ستان.  ال��ع��راق  يف  وال��ربي��ط��ان��ي��ة 
فهناك فر�سية وا�سعة النت�سار بني الدوائر 
املتنفذة يف لندن ووا�سنطن تق�ل اإن الق�ة 
كفيلة  الكبرية(  اجلن�د  )واعداد  الع�سكرية 
الذي  الح�سا�ض  ولكن  امل�ساكل.  كل  بحل 
خرجت به بعد ق�ساء عدة ا�سهر يف العراق 
ان  ه�  افغان�ستان  يف  ال�سابيع  من  وع��دد 
فاجلي��ض  ج�هريا.  خاطئة  الفر�سية  هذه 
مع  ولي�ض  العرا�ض  مع  التعامل  ت�ستطيع 

ال�سباب امل�ؤدية لهذه العرا�ض.
القائد  برتي��ض  ديفيد  اجل��رال  ويعرتف 
الع�سكري المريكي ال�سابق يف العراق باأن 
خطته ال�سهرية التي اعتمدت على زيادة عدد 
الق�ات مل تكن لتنجح ل�ل انقالب الع�سائر 

ما  ت�سكيل  خ��الل  م��ن  ال��ق��اع��دة  تنظيم  على 
ا�سبح يطلق عليه »ال�سح�ات«.

فق�ات حلف �سمال الطل�سي يف افغان�ستان 
وترميم  ال���ط���رق  ب���اإ����س���الح  ط��ب��ع��ا  ق���ام���ت 
ما  تنفذ  ولكنها مل  ذل��ك،  اىل  وم��ا  امل��دار���ض 
وتاأييد  ود  لك�سب  امل�ساريع  هذه  من  يكفي 
ل��ق��د ق�سيت،  ال���ع���ادي.  امل���اط��ن الف��غ��اين 
اث��ن��اء وج�����دي يف ال���ع���راق، وق��ت��ا ط�يال 
احتدث اىل ال�سباط واجلن�د الربيطانيني 
والمريكيني. وعرب يل عدة �سباط كبار عن 
الع�سكرية  العمليات  باأن  الرا�سخ  اعتقادهم 
عليها  حم��ك���م  امل�سلحني  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
م�ساريع  تنفيذ  ي�ساحبها  مل  م��ا  بالف�سل 
النا�ض  او���س��اع  حت�سني  اىل  تهدف  ك��ربى 
وا�ساعة المل يف نف��سهم من خالل ت�فري 

فر�ض العمل.
كنت  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى   2005 ع���ام  ف��ف��ي 

دو�سر،  ب��ري��ان  الم��ري��ك��ي  العقيد  ا�سحب 
وه��� مهند�ض م��دين واآم��ر ل���اء، يف ج�لة 
بحي الزعفرانية يف بغداد. واطلعني دو�سر 
وال�سرف  ال�سايف  املاء  �سبكتي  على  بفخر 
ال�سحي اللتني كان فريقه قد ان�ساأها. ال انه 
قال يل كالمًا وجدته مقنعا حقا: »كان علينا 
فال  ال���ق��ت.  ه��ذا  قبل  امل�ساريع  ه��ذه  تنفيذ 
قبل  المني  ال��سع  حت�سن  انتظار  ي�سعك 
البناء.  اع��ادة  م�ساريع  تنفيذ  يف  ال�سروع 
فاذا انتظرت حتى حتل امل�سكلة المنية قبل 
التحتية،  البنية  تاأهيل  ان تعمل على اعادة 

لن حتل امل�سكلة المنية ابدا«.
اجل�لة  تلك  خالل  الفر�سة  يل  اتيحت  وقد 
كان  ال��ذي��ن  ال�سباب  م��ن  ع��دد  اىل  للتحدث 
يل  وق���ال  ب��ن��اة.  عينهم  ق��د  دو���س��ر  العقيد 
احدهم: اإنه كان ع�س�ا يف ميلي�سيا م�سلحة 
قبل ح�س�له على العمل الذي كان يق�م به. 
وبرر ان�سمامه اىل امليلي�سيا بالق�ل اإنه كان 
�ساب  كابل، اجه�ض  امل��ال. ويف  بحاجة اىل 
بالبكاء عندما كان ي�سرد علي ق�سة حياته. 
بائ�سة  ب��الدي  »مل��اذا  النحيب:  و�سط  وق��ال 
يف  لنا  فعلتم�ه  ال���ذي  م��ا  احل���د؟  ه��ذا  اىل 
مني  طلبت  اذا  املا�سية؟  الثماين  ال�سن�ات 
لن�سممت  اليها  الن�سمام  طالبان  حركة 
اليها الآن.« كنت قبل �ستة اع�ام اجت�ل يف 
الب�سرة مع النقيب الربيطاين دان ج�ي�ست 
الذي قال يل: اإن العديد من �سكان املدينة ل 
يتقا�س�ن اكر من ب�سعة دولرات �سهريا. 
ثم قال يل: اإن الجر الذي يتقا�ساه امل�سلح 
لقاء اطالق قذيفة هاون واحدة على مع�سكر 
بريطاين يبلغ 25 دولرا. وا�ساف ال�سابط 

قائال: »ل يحتاج المر اىل تفكري«.
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ح�سني ر�سيد
نعم ن�ستطيع ...

حملته  خ��الل  اوب��ام��ا  ب���اراك  الم��ريك��ي   الرئي�ض  ا�ستهر 
رئي�سا  الب��ي�����ض  البيت  اىل  او�سلته  ال��ت��ي  النتخابية 
لل�ليات املتحدة المريكية  بجملة �سهرية " نعم ن�ستطيع 
على  م�سددا   ، يلقيها  كلمة  كل  يف  يرددها  كان  حيث   "
 ، وق�ته  التحدي  وجه  كان  مهما  �سيء  اأي  عمل  امكانية 
العيد  اج���اء  ومن خالل ما �ساهدت و�سمعت وق��راأت عن 
الخرى  الرتفيه  واماكن  واحلدائق  املتنزهات  ان  وكيف 
امتالأت بالنا�ض وهم يغن�ن ويرق�س�ن فرحا متنا�سني كل 
احزانهم و اآلمهم وماآ�سيهم وخالفاتهم  ووقف�ا  جنبا اىل 
�ساكني اجلن�ب  من  البع�ض  ان  ، حتى  متعا�سدين  جنب 
باج�ائها  اغبطتهم  التي  كرد�ستان   اىل  �سافر  وال��سط 
ال�ساحرة ومناخها اجلميل. هذه امل�ساهد جعلتني اتذكر ما 
، نعم ن�ستطيع  نحن  كان يردده اوباما وجملته ال�سهرية 
ان  م�ستحياًل  كان  وان  حتى  �سيء  كل  نفعل  ان  العراقيني 
كل  ونتحدى  احلزن  ب�جه  ونبت�سم  والمل  الفرح  ن�سنع 
للحياة  اخ��رى  �س�رة  نر�سم  ان  ن�ستطيع  نعم   ، ال�سعاب 
غري التي حاول البع�ض و�سعنا يف اطارها ، نعم ن�ستطيع 

ان نعي�ض كيفما ن�ساء ل كيفما يريد الخرون .
نعم ن�ستطيع ان نبني وطنًا حرًا معافى  ينعم بال�ستقرار 
متعا�سد  م��رف��ه  �سعب  بظله  يعي�ض  وال�����س��ي��ادة  والم���ان 
و�سائل  ال�سلطات  ت�فر  حني  ا�سمى  لغد  ي�سدو  متما�سك 
العي�ض الرغيد والكرمي للم�اطن، نعم ن�ستطيع ان نر�سم 
وال�سحايا  والرام����ل   الأي��ت��ام  ك��ل  وج����ه  على  الب�سمة 
من  ال�ساعة  هذه  واىل  املباد  النظام  عهد  منذ  وال�سجناء 
يحميهم.  قان�ن  وت�سريع  اليهم  واللتفات  دعمهم  خ��الل 
نعم ن�ستطيع ان نعيد كل املهجرين واملهاجرين اىل اماكن 
�سباهم و�سبابهم وذكرياتهم �س�اء من هاجر ب�سبب النظام 
معن�يا  وتع�ي�سهم  الره��اب  بفعل  هجر  من  او  ال�سابق 
هم   معاناتهم  يف  �سببا  كان�ا  الذين  املجرمني  كل  بتقدمي 
ومن يقف خلفهم اىل العدالة لينال�ا جزاءهم ، وتع�ي�سهم 
نهبت ودور و�سيارات   ام���ال  من  فقدوه  ما  كل  ماديا عن 
اخلدمات  ك��ل  ن���ف��ر  ان  ن�ستطيع  نعم   ، و�سرقت  ف��ج��رت 
وتبليط  و���س��رف �سحي  وك��ه��رب��اء  م���اء  م��ن  ال���س��ا���س��ي��ة 
اذا  عراقي  لكل  وال�سكن  العمل  فر�ض  وت�فري  ال�س�ارع 
كل  وو�سعنا  والنانية  والذاتية  املحا�س�سة  عن  تخلينا 
واحد يف مكانه ال�سحيح من ا�سغر م�ظف  يف ال�زارة 
وامل�ؤ�س�سة اىل ال�زير واملدير وامل�ست�سارين واذا حاربنا 
دولة  نبني  ان  ن�ستطيع  نعم   ، والر�س�ة  الداري  الف�ساد  
والعلمية  والثقافية  والقت�سادية  المنية  امل�ؤ�س�سات  
ق�ة  نبني   ، والفنية  والدبية  والريا�سية  والجتماعية 
امنية حتمي ال�طن وامل�اطن وت�س�ن كرامته باعتمادها 

على رجال وعنا�سر كف�ءة...
يف  احلقيقية  مكانته  اىل  العراق  نعيد  ان  ن�ستطيع  نعم 
ت�حيد  خالل  من  والعربية  والقليمية  الدولية  اخلارطة 
امل�قف وال��راأي ب�ساأن كل �سغرية وكبرية ، حيث يتخلى 
واملذهبية  الدينية  وخلفياتهم  انتماءاتهم  كل  عن  اجلميع 
فقط  العراقي  انتمائهم  على  والق�مية واحلزبية ويبق�ن 
امل�سل�بة  بحق�قنا  ويطالب�ن  الآخ��ري��ن  ي�اجه�ن  وه��م 
ب�س�ؤون  نتدخل  ل  مثلما   ، ب�س�ؤوننا  التدخل  عن  والكف 
ت�حدنا  اذا  واك��ر  ذل��ك  كل  نفعل  ان  ن�ستطيع  نعم   ، اح��د 

بحب العراق.
بها  بعث  وال�سالم   احل��ب  معاين  لكل  حاملة  ر�سالة  انها 
عامة  وال��ع��رب  ال��ع��امل  اىل  بالعيد  املحتف�ن  العراقي�ن 
العراقية  واحلك�مة  والربملانيني  ال�سيا�سيني  وال��ق��ادة 
خا�سة حيث دلت على حبهم للحياة والفرح وتاآزرهم حتت 

�سماء عراق م�حد.

ـــــــــح عـــــلـــــى االرج

وا�سنطن/ وكاالت
ال�سماح  على  المريكي وافق -لول مرة-  باأن اجلي�ض  اعالمية  تقارير  اأفادت 
العراق  فى  المريكية  الق�ات  �سف�ف  فى  الع�سكرية  اخلدمة  يرف�ض  ل�سابط 
بال�ستقالة من اخلدمة. وذكرت �سبكة »ان بى �سي« الخبارية المريكية ال�سبت 
ان ال�سابط - ايهرين واتادا 31 عاما الذى احيل فى وقت �سابق اىل حماكمة 
ع�سكرية بتهمة رف�ض اخلدمة فى العراق - ح�سل اأخريا على م�افقة بال�ستقالة 

من اجلي�ض اعتبارا من الثانى من �سهر ت�سرين الول القادم. 
فى  اخلدمة  برف�ض  اخلا�ض  ملفه  لإغ��الق  �سعادته  عن  وات��ادا  عرب  جانبه،  من 
العراق ب�سكل نهائي. ورف�ض املتحدث با�سم قاعدة »ف�رت ل�ي�ض« الع�سكرية 
التابع لها واتادا الف�ساح عن ا�سل�ب ابعاده عن اخلدمة وهل �سيك�ن ا�ستقالة 
داخل  املطبقة  ال�سرية  ق�اعد  اىل  ا�ستنادا  بال�سرف  تتعلق  ل�سباب  اقالة  ام 
اجلي�ض، واكتفى بالق�ل ان »ا�ستقالته تاأتي فى اطار حتقيق م�سلحة للخدمة 

الع�سكرية فى الق�ات المريكية«.
وكان ال�سابط المريكي قد رف�ض الت�جه مع افراد وحدته املتمركزة يف ال�سل 
بانها »غري م�سروعة،  الدائرة هناك  العراق وو�سف احلرب  يف وا�سنطن اىل 
وانه �س�ف يك�ن �سريكا فى ارتكاب جرائم حرب فى حالة م�افقته على اخلدمة 
حماكمة  اىل  احيل  ال�سابط  ان  المريكية:  ال�سبكة  وا�سافت  ال��ع��راق«.  فى 
ع�سكرية بتهمة عدم اللحاق بافراد وحدته وانتهاج �سل�ك يتعار�ض مع طبيعة 
وظيفته الع�سكرية ك�سابط باجلي�ض المريكي وذلك من خالل ت�جيه انتقادات 
فى  اطلقها  التى  واحل��رب  -الب��ن-  ب��ض  ج���رج  ال�سابق  المريكي  للرئي�ض 
العراق. وقالت ال�سبكة: ان املحكمة الع�سكرية الوىل انتهت اىل �سرورة اعادة 
حماكمته من جديد ا�ستنادا اىل وج�د »خطاأ فى تطبيق القان�ن«، غري ان قا�سيا 
فيدراليا رف�ض حماكمته مرة اخرى نظرا اىل ان ذلك من �ساأنه ان ينط�ى على 

انتهاك للحماية التي وفرها الد�ست�ر المريكى لل�سابط املذك�ر.
من جانبه، �سرح كينيث كاجان املحامي امل�كل بالدفاع عن واتادا باأن م�كله 
قبلت  انها  غري  بالرف�ض  ق�بلت  ولكنها  اجلي�ض،  اىل  بالفعل  ا�ستقالته  »ق��دم 
م�ؤخرا بعد ان ادرك امل�س�ؤول�ن فى اجلي�ض ان معركتهم القان�نية معه �ستك�ن 
م�كله  مع  يتعامل  �س�ف  التاريخ  ان  كاجان  وا�ساف  ق�له.  على حد  خا�سرة« 

ب�سكل اف�سل من املعاملة التى حظي بها من جانب اجلي�ض المريكي.

بغداد/ املدى
اىل  امل��ت��ح��دة  المم  ال���ع���راق  دع���ا 
ت���ع���ي���ني م���ب���ع����ث خ����ا�����ض رف��ي��ع 
الهجمات  يف  للتحقيق  امل�ست�ى 
وان  لها،  يتعر�ض  التي  الرهابية 
يك�ن م�س�ؤول عن حتديد الطراف 

التي تقف وراء الهجمات تلك.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع �سم 
طالباين  جالل  اجلمه�رية  رئي�ض 
بان  املتحدة  ل��المم  العام  والم��ني 
اجتماعات  هام�ض  على  م���ن،  كي 
المم  مقر  يف  العم�مية  اجلمعية 
ال�سبت.  ي���م  بني�ي�رك  املتحدة 
عدة  بحث  الجتماع  خالل  وجرى 
رئي�ض  طالب  حيث  مهمة،  ق�سايا 
بتعيني  املتحدة  المم  اجلمه�رية 
امل�ست�ى  رف��ي��ع  خ��ا���ض  م��ب��ع���ث 
الرهابية  الهجمات  يف  للتحقيق 
التي ت�ستهدف العراقيني واأن تك�ن 
الك�سف  عن  م�س�ؤولة  البعثة  هذه 
وحت����دي����د الط��������راف واجل���ه���ات 
الرهابية  العمليات  عن  امل�س�ؤولة 
العراقيني  وارتكاب اجلرائم بحق 

بكل مك�ناتهم واأطيافهم. 
الربملانية  النتخابات  كانت  كما 
املباحثات،  يف  حم����را  ال��ق��ادم��ة 
حيث طالب الرئي�ض طالباين المم 
امل�ساهمة يف  و  بامل�ساركة  املتحدة 
الدميقراطية  العملية  هذه  اجن��اح 
امل�سريي  املنعطف  هذا  يف  املهمة 
اجل���دي���د  ال�����ع�����راق  م�������س���رية  يف 
امل�ؤ�س�سات  دول���ة  ت��ر���س��ي��خ  ن��ح��� 
ت�ستطيع  ح��ي��ث  ال���د����س���ت����ري���ة، 
دورا  ت��ل��ع��ب  ان  امل��ت��ح��دة  المم 
الل�ج�ستي  الدعم  تقدمي  يف  مهما 
املمار�سة  ه��ذه  على  ال���س��راف  و 
املراقبني  وت��ع��ي��ني  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الدوليني. 
وك���ان لخ���راج ال��ع��راق م��ن طائلة 
يف  مهما  ج��ان��ب��ا  ال�����س��اب��ع  الف�سل 
من  ع��دد  ح�سرها  التي  املحادثات 
املنظمة  و  العراقيني  امل�س�ؤولني 
طالباين  الرئي�ض  و�سدد  الدولية، 
لرفع  ح����ان  ق���د  ال����ق���ت  ان  ع��ل��ى 
القرارات و العق�بات التي فر�ست 
لنتفاء  ال��ف�����س��ل،  ه����ذا  مب����ج���ب 
مربرات ا�ستمرار العراق حتت تلك 
العق�بات لأن العراق قد اثبت من 
الدولية  املنظمة  مع  تعامله  خالل 
ووك��الت��ه��ا وامل��ن��ظ��م��ات الخ���رى 
حر�سه  املا�سية  ال�سن�ات  طيلة 

على حفظ ال�سالم والمن العامليني 
من  املتحدة  المم  تنا�سل  اللذين 
العام  الم����ني  و���س��اط��ر  اج��ل��ه��م��ا، 
طالباين  الرئي�ض  املتحدة  ل��المم 
م���ق��ف��ه م��ن ه���ذه امل��ط��ال��ب، مثمنا 
العراق،  قيادة  يف  املح�ري  دوره 
لقامة  اجلهد  ي�ا�سل  ان  متمنيا 
ال�سلمي  للتعاي�ض  ال�سيغ  اف�سل 
ال�سالم  ي��ع��م  وان  ال�����س��ع���ب  ب��ني 
واأن  ال���ع���راق،  يف  وال���س��ت��ق��رار 
اليجابي  دوره  ال��ع��راق  ي�ستعيد 
وا���س��ه��ام��ه ال��ف��اع��ل يف الأ����س���رة 
الدولية يف ظل �سيا�سته احلكيمة.

الرئي�ض  ال��ت��ق��ى  اخ���رى  ج��ه��ة  م��ن 
ط����ال����ب����اين ب���ن���ظ���ريه الي�������راين 
هام�ض  على  جناد  احمدي  حمم�د 
العم�مية.  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات 
بالده  اأن  الإي���راين  الرئي�ض  واأك��د 
ت���دع���م وح������دة ال����ع����راق واأم���ن���ه 
تعزيز  ان  اىل  م�سريا  ال��داخ��ل��ي، 
العالقات بني طهران وبغداد ي�سب 
واملنطقة.  ال��ب��ل��دي��ن  م�سلحة  يف 
تعزيز  الإي���راين  الرئي�ض  اأك��د  كما 
طهران  ب���ني  ال��ع��الق��ات  م�����س��ت���ى 
وبغداد، داعيا اإىل تعزيز وتط�ير 
اعرب  فيما  البلدين.  بني  العالقات 

�سكره  ع��ن  اللقاء  خ��الل  طالباين 
للحك�مة اليرانية على امل�ساعدات 
والتعاون الذي تبذله يف الأو�ساط 
الدولية من اأجل ت�س�ية امل�سكالت 
م�سيفا  العراق،  منها  يعاين  التي 
اأن  حك�مة و�سعب العراق يعتربان 
اإيران �سديقة لهما ، معربا عن اأمله 
باأن  يتمكن البلدان وال�سعبان من 

التغلب على اأعدائهما.
اخلارجية  وزي���ر  اج���رى  ذل��ك  اىل 
ه������س��ي��ار زي���ب���اري جم��م���ع��ة من 
احل�ارات مع الدبل�ما�سيني العرب 
و�سارك  ني�ي�رك،  يف  والجانب 

الوروبية  الرتويكا  اجتماع  يف 
الذي عقد يف ممثلية ال�س�يد لدى 
المم املتحدة ي�م ال�سبت، واغتنم 
ايجازا  وق��دم  اللقاء  ه��ذا  زي��ب��اري 
الذي  الدبل�ما�سي  ال��ت��ح��رك  ع��ن 
تق�م به احلك�مة على اثر هجمات 
الربعاء الدامية، واكد ان ما جرى 
ان  ال����دويل  املجتمع  م��ن  يتطلب 
املعركة  يف  م�س�ؤولياته  يتحمل 
العاملية �سد الرهاب، وان ي�ساعد 
العراق يف طلبه من المم املتحدة 
ت�سمية ممثل رفيع لتقييم م�ست�ى 
العمليات  التدخالت اخلارجية يف 

العراق  يف  حتدث  التي  الرهابية 
وا�ستقراره.  امنه  على  وتاأثريها 
واكدت الرتويكا الوروبية م�قفها 
يف  معه  ووق�فها  للعراق  امل�ساند 

الت�سدي للعمليات الرهابية.
املتحدث  اأك���د  ذل���ك،  غ�س�ن  ويف 
ب��ا���س��م احل��ك���م��ة ع��ل��ي ال��دب��اغ اأن 
���س��ريك��ز ج���ه����ده على  ال����ع����راق 
يف  للنظر  الدولية  التحقيق  جلنة 
الدامي يف ظل  تفجريات الأربعاء 
املتكررة  ال��ل��ق��اءات  متخ�ض  ع��دم 
ال�س�ري  اجلانب  مع  ج��رت  التي 
واأو�سح  اإيجابية.  نتائج  اأي��ة  عن 
»مل  �س�ا«:  »رادي���  بح�سب  الدباغ 
يتم حتقيق اأي تقدم يف املفاو�سات 
وال���ل���ق���اءات ����س����اء ال��ث��ن��ائ��ي��ة اأو 
العراق  ال�س�ريني.  مع  الرباعية 
جلنة  ع��ل��ى  الآن  ج��ه��ده  ���س��ريك��ز 
املبع�ث  وعلى  الدولية  التحقيق 
اخلا�ض لالأمني العام الذي �سياأتي 
والثباتات  والأدل��ة  احلقائق  على 
الدباغ  واأ����س���اد  ب���غ���داد«.  يف  ه��ن��ا 
بكلمة الرئي�ض جالل طالباين اأمام 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
بت�سكيل  منها  يتعلق  ما  وخا�سة 
حمكمة دولية للنظر يف تفجريات 

الأربعاء الدامية.
وعلى �سعيد مت�سل، رف�ض النائب 
امل�حد  ال��ع��راق��ي  الئ���ت���الف  ع���ن 
الأمني  مبع�ث  ت�يل  العالق  علي 
العراق  اإىل  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام 
بتفجريات  التحقيق  م��ل��ك��رت  اأد 
ال��دام��ي��ة. وق���ال العالق  الأرب���ع���اء 
»لالأ�سف  ���س���ا«:  »رادي����  بح�سب 
ال�����س��دي��د اإن م��ا ���س��در ع��ن الأم���ني 
م�ن  كي  بان  املتحدة  ل��الأمم  العام 
عن تر�سيح ممثل عنه يق�م بعملية 
و�س�ريا  ال���ع���راق  ب���ني  و���س��اط��ة 
الأزمة  وحل  الت�تر  حدة  لتخفيف 
خروجا  يعد  الطرفني  وم�ساعدة 
ومتييعًا  ال���ع���راق���ي  امل��ط��ل��ب  ع���ن 
ي�سيع  �س�ف  وبالنتيجة  للعملية 
التحقيق  عملية  يف  ال��ع��راق  ح��ق 
ارتكبت  ال��ت��ي  ب��اجل��رائ��م  ال���دويل 
�سده«. و�سكك النائب عن التحالف 
الربزجني  �سعدي  ال��ك��رد���س��ت��اين 
ال��ع��ام على  الأم���ني  ب��ق��درة مبع�ث 
ال�قت  يف  داعيا  امللف،  هذا  ت�يل 
�سخ�سية  ت��ت���ىل  اأن  اإىل  نف�سه 
رفعية امل�ست�ى هذه املهمة بح�سب 

تعبريه.

يكون م�سوؤوال عن حتديد االأطراف املتهمة

طالباين يدعو الأمم املتحدة لتعيني مبعوث يحقق
 يف الهجمات الرهابية

ب����دء ال���درا����س���ة و����س���ط اإج���������راءات وق���ائ���ي���ة مل��ن��ع ت��ف�����س��ي اإن���ف���ل���ون���زا اخل��ن��ازي��ر
بغداد/ وكاالت

ت���ج��ه ام�����ض الح���د اأك���ر م��ن �ستة 
م��الي��ني ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف خمتلف 
العام  ل���ب���دء  ال���درا����س���ي���ة  امل���راح���ل 
تدابري  ال��درا���س��ي اجل��دي��د يف ظ��ل 
فريو�ض  تف�سي  ملنع  م�سددة  وقائية 
باأنفل�نزا  املعروف   »1 ان   1 »ات�ض 
مع  العدوى  ت�ستد  حيث  اخلنازير، 
الطفل  ويق�ل  ال�ستاء.  حل�ل  قرب 
طه عبد/ 6 �سن�ات: »اأنا �سعيد لأين 
�ساأك�ن طالبا يف املدر�سة و�ساأك�ن 
طالبا جمتهدا وا�سمع كالم معلمتي«. 
مدر�سية  م��الب�����ض  ط���ه  وارت�������دى 
اأقالم  بداخلها  حقيبة  وحمل  اأنيقة 
والدته  ا�سطحبته  ح��ي��ث  ودف��ات��ر 
العامرية.  منطقة  يف  املدر�سة  اىل 
بغداد  العا�سمة  ���س���ارع  واكتظت 
واملدن الأخرى يف �ساعات ال�سباح 
الأوىل باملاليني من التالميذ وطلبة 

اإيذانا ببدء العام  املراحل الدرا�سية 
ارت����دى اجلميع  ال��درا���س��ي، ح��ي��ث 
جتمع  فيما  مميزة،  مدر�سية  اأزي��اء 
الأم�ر  اأول��ي��اء  من  الآلف  ع�سرات 
حالة  لرتقب  املدار�ض  اأ�س�ار  خارج 
اجلدد  التالميذ  وخ��ا���س��ة  اأب��ن��ائ��ه��م 
الدرا�سة  مقاعد  يف  انتظم�ا  الذين 

يف املراحل الأولية. 
الدرا�سي اجلديد يف  العام  وانطلق 
الأمني  ال�ستقرار  م��ن  اأج����اء  ظ��ل 
اأرج���اء  يف  العنف  مظاهر  وغ��ي��اب 
لق�ات  وا����س���ع  وان��ت�����س��ار  ال���ب���الد 
اجلي�ض وال�سرطة يف ال�س�ارع، عدا 
اأو�ساعا  ت�سهد  التي  امل��سل  مدينة 

اأمنية غري م�ستقرة. 
وتق�ل اآمنه حممد/44 عاما- معلمة 
»�ستعمل املدار�ض خالل اليام الوىل 
على  والطلبة  التالميذ  ت�زيع  على 
ال�سف�ف الدرا�سية وت�زيع املناهج 

بالتدريج«.  والقرطا�سية  الدرا�سية 
الدرا�سي  العام  اأن  »اعتقد  وت�سيف 
انتظاما  الأك����ر  ���س��ي��ك���ن  احل����ايل 
ب�سبب حت�سن الأو�ساع الأمنية يف 
العنف  مظاهر  وغياب  البالد  اأرجاء 
ال��ت��ي ك��ان��ت ���س��ائ��دة خ��الل الأع����ام 
العملية  اأرب���ك���ت  ال���ت���ي  امل��ا���س��ي��ة 

الرتب�ية ب�سكل وا�سح«. 
»من  ان  الرتبية  ل���زارة  بيان  وذكر 
املت�قع ت�سجيل والتحاق 992858 
الأول  ال�����س��ف  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ًا 
الدرا�سي  ال��ع��ام  خ���الل  الب��ت��دائ��ي 
اجلديد ، عدا اإقليم كرد�ستان بزيادة 
العام  ع��ن  تلميذ   33500 مقدارها 
جله�د  الزيادة  هذه  وتاأتي  املا�سي 
اإلزامية  قان�ن  تطبيق  يف  ال���زارة 
املت�سربني  الأطفال  التعليم ومتابعة 

عن مقاعد الدرا�سة«. 
الدرا�سي  ال���ع���ام  ان���ط���الق  و���س��ك��ل 

حالة من التحدي للحك�مة مل�اجهة 
اأنفل�نزا  م��ر���ض  ت��ف�����س��ي  خم��اط��ر 
ف�سل  يف  ي��ج��د  ال�����ذي  اخل���ن���ازي���ر 
لالنت�سار،  منا�سبة  بيئة  ال�����س��ت��اء 
م���ا ا���س��ط��ر ع�����ددا م���ن ال�����دول اىل 
اإي��ق��اف ال��درا���س��ة ه��ذا ال��ع��ام خ�فا 
املدار�ض.  طلبة  ب��ني  ان��ت�����س��اره  م��ن 
33عاما-  ف��خ��ري/  مي�ساء  وت��ق���ل 
م�ظفة حك�مية: »ا�سطحبت ابنتي 
باملرحلة  ل��الل��ت��ح��اق  امل��در���س��ة  اىل 
بحاجة  وه���ي  الأوىل،  ال��درا���س��ي��ة 
واأ�سافت:  امل��ع��ن���ي«.  ال��دع��م  اىل 
»ا�سرتيت عددا من الدفاتر والأقالم 
والقرطا�سية وحقيبة جميلة، ف�سال 
عن بدلة مدر�سية لتظهر ب�سكل لئق 
الدرا�سي  العام  اأيام  اأول  واأنيق مع 

اجلديد«. 
واأعلنت وزارة الرتبية انها و�سعت 
ال�سحة  وزارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

اإجراءات وقائية ون�سرت فرقا طبية 
ل��زي��ارة امل���دار����ض وع��ق��دت ن���دوات 
للت�عية بخط�رة هذا املر�ض وطرق 
ال�قاية منه والقيام بحملة لتنظيف 
املجال�ض  م��ع  بالتن�سيق  امل��دار���ض 

البلدية واملحافظة. 
و�سهد العام الدرا�سي اجلديد زيادة 
يف افتتاح املدار�ض الأهلية مبناطق 
متعددة حيث ات�سعت هذه الظاهرة 
عن  ف�سال  ال��ع��ام،  ه��ذا  ملفت  ب�سكل 
يف  ك��ردي��ة  مدر�سة  اأول  ا�ستحداث 
بغداد خالل العام الدرا�سي احلايل، 
»هندرين«  مدر�سة  ا�سم  عليها  اأطلق 
يف  ط��ال��ب  مئة  م��ن  اأك���ر  لت�ستقبل 
املرحلة الأوىل البتدائية، و�سيك�ن 
مل�اد  مبدئيا  الكردية  اللغة  تدري�ض 
يف  والعل�م،  والريا�سيات  القراءة 
باللغة  الأخ��رى  امل���اد  حني �ستك�ن 

العربية.

ملاذا ل يطبق الربيطانيون درو�س العراق يف اأفغان�ستان؟ اجلي�س الأمريكي يقبل لأول 
مرة ا�ستقالة �سابط رف�س 

اخلدمة يف العراق 

احتفالية ان�شحاب القوات الربيطانية من العراق .. ار�شيف

ح�شور موؤثر لرئي�س اجلمهورية يف االمم املتحدة

اليوم االول للعام الدرا�شي .. عد�شة: �شعد الله اخلالدي


