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يقـسم مالزم البحريـة االمريكي وقـائد دورية يف فـيتنام
)جــون هــولي( بــانه بقـي حيــاً ملعــرفـته بــدروب املنـطقــة
أكثــر من العــدو نفـسه. وكـمتعـاقــد شخــصي يف العـراق
يـتعــامل مع الــتجهـيــزات واملــســائل اللــوجــسـتـيــة. وان
يجتاز الـوضع البيروقـراطي اآلن الذي يـراه أنه مشكلة

معقدة يف العمل. 
كذلك احلال بـالنسبة الى مـاجي جودسون التي عملت
يف الصلـيب االحمر عـام 1968 داخل فيتنـام ارسلت الى
هـنــاك لـتعــزيــز القـضــايــا االخالقـيــة لــدى القــطعــات
العـسكـريـة يف اخلـطـوط االمــاميــة. وبعــد اربعـني سنـة
تعـود هـذه املـرأة الـى احلـرب مـشـرفـة علـى عقــود النقل

والتسهيالت يف بغداد. 
امــا شــارل تــومــاس فقــد جــرح ثالث مــرات يف فـيـتـنــام
آخـرها كـان نتيـجة اطـالقة بـندقـية مـزقت كـاحل قـدمه
جعلـت منه اعرج، وهـو يعمل اآلن يف العـراق ويقول عن
ـــانـه فخــــور به النـه يخـتـلف كـثـيـــراً عـن زمـــان عـمـله ب
احلــرب الفيـتنــاميـة. مـا اقـوم به اآلن كــان يفتــرض بنـا

القيام به اكثر من فيتنام. 
هذا مـا جاء علـى لسـان تومـاس )59 سنـة( من بـومتاك
الـشمــاليـة وهـو يـديـر انـظمــة امليـاه واجملـاري يف بغـداد
ويـضـيف: الــشـيء الــذي ارفــضه اكـثــر حــول زمــانـي يف
فـيتنام هـو كوننـا مقاتـلني متذمـرين فقط. لم نـستطع
اخلـروج الـى الشـارع ومسـاعـدة النـاس يف امـور حيـاتهم

اليومية. 
مرت عقود حـول تلك املعضلة املـتعفنة واخمليفـة لفترة
طويلة والتي ارعبت اجياالً عدة بسبب حالتها السيئة.
وهنــا نـشــاهــد العـشــرات مـن محــاربـي فيـتنــام يــوقعــون
للعـمل داخل العـراق بعـد مـضي مـا يـزيـد علــى ثالثني
عـاماً علـى انتهـاء تلك الكـارثة، واالكـثريـة انضمـت الى
فيلق العقود اخلـاصة للمشـاركة يف اعادة اعـمار العراق
وهم يرتـدون البزات واالحـذية العـسكريـة وهم اصحاب
جتـــارب علــى االرض واكـثــرهـم يــؤمـن بــان احلــرب يف
فيـتنام قـد جاءت بعـواقب مدمـرة للمجتمـع االمريكي.
امــا اجلنــود االمــريكــان واجلنــود العــراقيــون فـهم االن
يحــاربـــون معـــاً لكــي ال يعــانــوا مــن نفــس املــصـيــر يف
فيـتنـام. يقـول تــومي كالركـسـون الــذي امضـى عـامـاً يف
حـرب فـيتنــام ويعمل نـاطقــاً رسميـاً ملــؤسسـة هنـدسيـة:
نحن مـوجـودون هنـا جـميعـاً الجل هـدف واحـد. والكل
هنـا اليـرغبـون يف احلــديث عن تـلك املهمـة فقـد مضـى

زمانها بعيداً. 
ولـم يكـن جمـيع املـتعـاقـديـن من الــشبـاب، )جـودسـون(
التي تزوجت منـذ 35 سنة ولديها ولـدان كبيران، جاءت
الـى بغـداد عـام 2004 وتعـمل للمـرة االولـى منــذ عملهـا
يف فـيـتـنـــام علــى طــائــرة هــيلــيكــوبـتـــر مع صــاحــبهــا
) (Donut Dolliesتقـــول عـن وضـعهــــا يف العـــراق:
يفـرح الـشبـاب حـينمــا يشـاهـدوننـا نعمـل معهم واالمـر
يخـتـلف عـن حــالـنــا ايــام فـيـتـنـــام مع وجـــود تقـنـيــات
التطـور يف حاسـوب وهاتف خلـوي لم تكن لـدى اجلنود

نفس حالة العزلة التي عانوا منها يف تلك احلرب. 
فبــالــرغـم من عــدم معــرفــة عــدد احملــاربني املــوجــودين
داخل العراق من الـذين شاركـوا يف حرب فيتنـام فهناك
بضعـة آالف موجـودون يف اخلدمـة العسكـرية النـاشطة
حسب مـا جاء علـى لسان ريك ويـدمان مديـر العالقات
احلكـوميـة حملـاربي فـيتنـام يف امـريكـا. وهنـاك العـديـد

منهم يخدم يف احلرس الوطني واالحتياط. 
هـولي )59 سنة( كولونيل متقـاعد، قام بدورتي خطوط
امامـية يف فـيتنـام واحد رجـال الوحـدة املنتخـبة هـناك
يـقول: نحن اعتدنـا على احلرب العـاملية الثانـية وكوريا
واحداثها واريد القـول للشباب اجلدد باني لم ارغب يف
ان اكــون واحــداً مـن اولــئك احملــاربــني محــاضـــراً لهـم

بالذي حدث فيها وكيف كانت. 
ولقــد تـطــوعـت للـمجـيء الــى العــراق النـي اعـتقــد ان
ـــامـكـــانـي املــســـاعـــدة يف مــنع فـيـتـنـــام اخــــرى. وبعـــد ب
انـسحــابنـا مـن فيـتنــام وضعنــا رؤوسنـا يف الـرمــال مثل
النعامة وقلنا بانها خطأ فادح وكان علينا عدم الذهاب
الــى هنـاك. وقـد نـسـينـا املــوقع متـامــاً وان تلك احلـرب
كـانت اســوأ سينـاريــو قمنـا به. يقـول ودمـان حـول حـرب
فيـتنـام والعــراق: لم نعـرف العـدو بـشـكل مبـاشـر مــالم
يـكن لــدينـا لـوحـات الـكتــرونيـة حتــدد الهـدف وتـتبـدل

طوال الوقت. 
ـــى هـــذه احلـــال لـيــس مـن الـــسهـل مغــــادرة العــــراق عل

والعودة الى الوطن. 
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بغداد/ املدى
افــــادت مــصــــادر امـنـيــــة أمـــس
االحــد مبـقتـل ستــة عــراقـيني
هـــم ثـالثـــــــــة حـــــــــراس الحـــــــــد
املــــســـــاجـــــد قــتلــــــوا علـــــى يـــــد
مـــسـلحــني يف بغـــــداد وثالثـــــة
جـــنـــــــود قـــتـلـــــــوا يف حـــــــادثـــني

منفصلني.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــــــــــدر يف وزارة
الــداخـليــة رفـض الكـشـف عن
هــويـته ان "ثالثــة مـن حــراس
مسجـد )النـور( قتلـوا واصيب
ســتـــــة اخـــــرون عــنـــــدمـــــا فــتح
مــسـلحـــون مـجهـــولـــون الـنـــار

على املسجد".
واوضح ان "احلــــادث وقع بعـــد
مـنتـصف لـيلــة امـس األول يف

حي اجلهاد".
واضـــــاف املـــصـــــدر ان "تــبـــــادال
الطـالق الــــنــــــــــار حـــــصـل بــــني
املهـــاجـمـني وحـــراس املــسجـــد
استمر قرابة ساعة تدخل فيه
اهــالـي احلـي الــذيـن ســاعــدوا
احلـــراس مـــاحـــدا املهـــاجـمـني

الى الفرار".
ومن جـانب اخـر، اعلن مـصدر
يف وزارة الدفـاع "مقتـل جندي
عـراقي واصـابـة ثالثـة اخـرين
بـجـــــــروح يف انـفـجـــــــار ســيـــــــارة

مفخخة يقودها انتحاري".
واوضح ان "احلـادث وقـع أمس
األول عـنـــــد نقــطـــــة تفـتـيـــش
تــــابعـــة لـلجـيـــش العـــراقـي يف

منطقة احملمودية.
ويف تـكــــريـت، اكــــد مــصــــدر يف
الــــشـــــرطــــــة مقـــتل جــنـــــديــني
عــراقـيـني اثـنـني وجــرح اثـنـني
اخــريـن يف اثنــاء عــودتهـم من
تكـريت الـى منـزلهـم يف بيجي

أمس االحد.
وقـال املصدر ان "اجلنـود كانوا

استشهاد 6 عراقيني يف هجامت متفرقة ونجاة رئيس املجلس البلدي يف املقدادية من حماولة اغتيال
اعتقال نحو 50 من املشتبه بهم ومصادرة عدد من السيارات يف الفلوجة

الــــذي لــم يحــــدده بل أكــتفــــى
بالقـول بأن املكـان اليبعـد عن

القضاء كثيرا.
وأشـــــــار املــــصـــــــدر إلـــــــى أنـه مت
العــثــــــور علـــــى )30( قــــــذيفـــــة
مــــــدفع عــيــــــار / 130 / ملــم و
)93( كغـم مـن مــادة الـبــارود و
)7( أالف قنبـرة مـدفع عيـار /
57 / ملـم وقــد مت نـقلهــا إلــى

مكان آمن لغرض تدميرها.

لألسلحــة يف ضــواحي قـضــاء
النعمانية.

وقال مصـدر مسـؤول يف قيادة
الــــشـــــرطـــــة يف احملـــــافـــظـــــة لـ
)املــدى( أن دوريــات الــشــرطــة
تلقـت يف القـضـــاء بالغـــا مـن
أحـد املــواطنـني يفيـد بـوجـود
مـخبــأ لـألسلحــة يف ضـــواحي
املـــــــديــنــــــــة وعلـــــــى أثـــــــر هـــــــذه
املعـلومـات مت التـوجه للمـكان

علــــــى أثــــــرهــــــا اكــثــــــر مــن 50
شخصا من االهالي. 

وقال شهـود عيـان: "ان القوات
االمــــريكـيـــة قـــامـت مبـصـــادرة
العــديــد مـن سيــارات االهــالي
اخلــاصــة واسـتعـملـتهـــا داخل
القــــريــــة بــــدال مــن العــــربــــات

االمريكية". 
ويف واســط أعلـنـت الـــشـــرطـــة
عن الـعثــور علــى مـخبــأ كـبيــر

مسلـحة استمـرت اكثر من 30
دقيقـة"، ولم يـستـطع الشـهود
حتــــــــديــــــــد اخلــــــســــــــائــــــــر بـــني
الطـرفني بسـبب قطع الـطرق

من قبل القوات االمريكية. 
مـــن جــــــــانـــب اخــــــــر فــــــــرضـــت
القـــوات االمــــريكـيـــة حــصـــارا
مشـددا علـى قـريـة العـويسـات
جـنـــوب عـــامـــريـــة الـفلـــوجـــة،
وقــامـت بحـملــة دهم اعـتقـلت

وقـــــــال مــــصـــــــدر يف شـــــــرطـــــــة
الفلوجة ان عبوة ناسفة كانت
مـزروعـة علـى جـانـب الطـريق
بالقرب من املـدينة السـياحية
يف احلـبـــانـيـــة انـفجــــرت علـــى

دورية امريكية". 
واضـــــــاف: "ان االنـفـجـــــــار ادى
الـــى اصـــابـــة عـــربـــة امـــريكـيـــة
بـاضـرار كـبيـرة وجــرح من كـان
فـيهــا". واشــار الـــى ان القــوات
االمـريكيـة فرضـت طوقـا على
مـكـــــــان احلـــــــادث الكــثـــــــر مــن

ساعة. 
كـمـــا انـفجـــرت عـبـــوة نــــاسفـــة
عـلـــــــى دوريـــــــة امـــــــريـكــيـــــــة يف
عـامـريـة الفلـوجـة يف الـسـاعه

العاشرة من صباح أمس". 
ونقل شهــود عيــان "ان الـعبــوة
انـفـجـــــــــرت يف اثـــنـــــــــاء مـــــــــرور
الدورية وسط الشارع الرئيس

يف املدينة". 
واضـافـوا "ان االنفجـار احـدث
اضــرارا يف مــدرعــة امـــريكـيــة،
وان القـوات االمـريكيـة فتحت
الـنــار بـصــورة عــشــوائـيـــة بعــد
االنفجـار، ممـا ادى الـى مقتل
مــدني كـان بـالقـرب مـن مكـان

احلادث". 
ويف ســيـــــاق مــتـــصل انــــــدلعــت
اشـتبـاكـات مــسلحـة يف سـاعـة
مبكـرة من صـباح أمـس االحد
بـــني مــــــسـلـحـــني مـجـهــــــــولـــني
وقـــــــــوات امـــــــــريــكـــيـــــــــة شـــــــــرق

الفلوجة. 
وذكــــــــــــر شـهــــــــــــود عــــيــــــــــــان "ان
مــــسـلحــني هـــــاجــمـــــوا دوريـــــة
امـريكيـة بـالقـرب من معـسكـر
طـــارق الـــذي تـتخـــذه القـــوات
االمــــريكـيــــة مقــــرا لهـــا شـــرق
الفلـوجـة يف الـسـاعـة الثـامنـة
صـبــــاحــــا، ودارت اشـتـبــــاكــــات

يف سيـارة مدنـية عـائديـن الى
مـنـــــزلهـم عـنـــــدمـــــا اعـتـــــرض
سيــارتـهم مــسلحــون وفـتحــوا
النار عليهم ما ادى الى مقتل
اثـنني واصــابــة اثـنني اخـــرين

بجروح". 
ومـن جهـــة اخـــرى، جنـــا رعـــد
الــتــمــيــمــي رئــيــــــس اجمللـــــس
البلدي ملـدينة املقـدادية أمس
االحـــد مـن محـــاولـــة اغـتـيـــال
عنــدمــا فـتح علـيه مــسلحــون
النـار لكـنه لم يـصب، حـسبمـا
افـــاد مـصـــدر يف الــشـــرطـــة يف

بعقوبة.
ومـــن جــــــــانـــب اخــــــــر، اصـــيـــب
العقيد محمود شيباني الذي
يعمل يف قيـادة شرطة بعقوبة
بجــروح أمــس االحــد عـنــدمــا
فــتح مـــسـلحــــون مـجهــــولــــون
الــنـــــــار علــــــى ســيــــــارتـه علــــــى
الطـريق العـام عنـدمـا كـان يف
طــــــــريـقـه الــــــــى عـــمـلـه وســــط
بـعقـــــوبــــــة نقـل علـــــى اثـــــرهـــــا

للمستشفى.
وعلـــى صعـيــد مـتـصل اغـتــال
مــــــسـلـحــــــــون صـــبــــــــاح أمــــــس
حـــــــــــــــارســــــي مـــــــــــــــدرســـــــــــــــة يف

االعظمية. 
وقــــــــــال شـهــــــــــود عــــيــــــــــان: "إن
مــسلحـني مجهــولـني أطلقــوا
الـنـــار علـــى حـــارسـي مـــدرســـة
الـنعمـان يف االعـظـميـة عـدي
مـعن ومعد قصـي صباح أمس
يف أثــنــــــاء الــــــدوام الــــــرســمــي

وقتلوهما".
ومــن جهـــــة أخـــــرى انـفجـــــرت
صـــبـــــــاح أمـــــس االحـــــــد ثـالث
عـبــــوات نـــــاسفــــة اســتهــــدفـت
دوريـات للقـوات االمــريكيـة يف
مـديـنتـي احلبــانيـة وعـامـريـة

الفلوجة. 

بغداد  –العواصم/ املدى ـ وكاالت
قــال اجليـش االمـريـكي يف العـراق أمـس
االحــــد ان تقـــاريـــر وســـائـل االعالم بـــان
الـواليات املـتحدة وبـريطـانيـا تخطـطان
لسحب قـواتهمـا بحلول ربـيع عام 2007
هي تقاريـر "زائفة متـاما" وأعـاد اجليش
التـأكيـد علـى انه ال يـوجد جـدول زمني

لالنسحاب.
وكانت صحيفتان بريطانيتان قد اوردتا
أمس االحـد ان خطـة االنسحـاب جاءت
بعــــد تــــسلـيـم احلـكــــومـتـني بــــان وجــــود
القــوات االجـنـبـيـــة يف العـــراق يعــد االن

عقبة كبيرة امام حتقيق السالم.
ولـكن متحـدثا بـاسم اجلـيش االمـريكي
يف العراق كرر التصريحات السابقة من
قبل املـســؤولني االمـريكـيني والعـراقـيني
بـــان القـــوات االجـنـبـيـــة سـيـتـم سحـبهـــا
تدريجيا من العراق عندما تصبح قوات
االمن العراقية قادرة على توفير االمن.
وقال اللفتنانت كولونيل باري جونسون
عـن االخـبـــار الـتـي نــسـبـتهــــا صحفـيـتـــا
صنــداي تلجــراف وصنــداي ميـرور الـى

اجلـيش األمـريكي: تـقاريـر انسحـابنـا من العـراق مطلع الـعام الـقادم زائـفة متـاماً
عسكري أمس االحد.

وقــــال اجلـنــــرال جـــــونغ ســـــونغ-جــــو ان
"خفـض عـــدد القـــوات الـــذي سـيـبـــدأ يف
نيـســان عبـر اسـتبـدال القـوات، سـينجـز

بحلول نهاية السنة".
واضــاف ان "عـــدد اجلنــود الــذيـن سيـتم
استــدعــاؤهـم سيــزيــد فـيمــا سـيتــراجع
عـدد القـوات الـتي سـتتـولــى املهمـة" من

اولئك اجلنود يف العراق.
وكان بـرملان كـوريا اجلـنوبيـة قد وافق يف
نهايـة كانـون االول على خـطة حـكومـية
تهــــــدف الـــــــى خفـــض عــــــديـــــــد القــــــوات
العـسكـريـة الكـوريـة اجلنـوبيـة املـوجـودة
يف العــراق من 3200 الـى 2300 ومتـديـد
مهمتها يف العـراق لسنة اي حتـى نهاية

2006.
والقــوات الكــوريـــة اجلنـــوبيـــة هي ثـــالث
قــــوة دولـيــــة مـنـتـــشـــــرة يف العـــــراق بعــــد
القــوات االميــركيــة والبــريطــانيــة. وهي
مـنتـشـرة يف مـدينـة اربـيل )شمـال( منـذ
ايلـــول 2004 حـيـث تــشــــارك يف مهـمـــات

اعادة اعمار.

ارجاء خطة االنسحاب.
وكانت صحيفتـان بريطانيتـان قد ذكرتا
أمـــــــس االحــــــــــد ان قــــــــــوات الـــتـحــــــــــالـف
الـبــريـطــانـيــة واالمـيــركـيــة املـنـتـشــرة يف

العراق، ستسحب مطلع عام .2007
ونـقلـت صــــانــــداي تـلغــــراف وصــــانــــداي
مـيــرور عـن مـصــادر رفـيعــة املــسـتــوى يف
اجلـيـــش الـبــــريــطــــانـي تــــأكـيــــدهــــا هــــذا
االنـسحـاب، معـتبـرة ان لنـدن وواشنـطن
تــوصلتـا الـى نـتيجـة مفـادهــا ان البقـاء
يف العــــــراق ال ميـكــن اال ان يــــــؤدي الــــــى

زيادة الوضع خطورة.
واضــافـت املـصــادر ان الــشــرط الــوحـيــد
لبقاء القوات البريطانية - نحو ثمانية
االف منتشـرين يف احملافظـات اجلنوبية
- واالميــركيــة )136 الفــا(، هــو تـصــاعــد

العنف الذي يؤدي الى حرب اهلية.
من جــانبهـا تبـدأ كـوريـا اجلنـوبيـة الـتي
ســتعـمــــد الــــى خفــض ثلـث تــــواجــــدهــــا
العـــسكـــري يف العـــراق، بــسحـب قـــواتهـــا
اعتبارا من نيسان كما نقلت وكالة انباء
"يـونـاب" الكـوريــة اجلنــوبيـة عـن مصـدر

يـتوسعـان ببـطء ولكن كالهمـا غيـر قادر
االن على تأمني البالد بنفسه.

وسحـب اجليـش االمـريـكي نحـو 15 ألف
جـنــــدي مــن العــــراق بعــــد االنــتخــــابــــات
النـاجحـة يف ديـسمبـر كـانـون االول الول
برملان دائم منذ االطـاحة بصدام حسني

يف عام .2003
واشـــتـــــــــد الـــتـــــــــوتـــــــــر يف الـعـــــــــراق خـالل
االسبـوعني املـاضيني بعـد تفجـير مـرقد
اإلمــــــــــامــــني عـلــــي الـهــــــــــادي واحلــــــــســــن

العسكري )ع( يف 22 شباط.
ويـشن مـسلحـون أنــشطـة مـسلحــة منـذ
عامني ضـد احلكومة العراقيـة املدعومة
مـــن الـــــــــواليـــــــــات املـــتـحـــــــــدة والـقـــــــــوات

االجنبية.
واثــار العنـف الطـائفـي االخيـر مخـاوف
مــن أن تكـــون الــبالد علـــى حـــافـــة حـــرب
اهليـة وهــو سينـاريـو ميـكن ان يعقـد دور

القوات االجنبية الى حد بعيد.
ولـكن صـحيفــة صنــداي تلجـراف قــالت
نقـال عن مـســؤول دفــاعـي انه اذا نـشـبت
حـرب اهـليـة فـمن املــرجح ان تـؤدي الـى

مصادر رفيعـة لم حتدد هـويتها يف وزارة
الـــدفـــاع "هـــذا الـتقـــريـــر االخـبـــاري عـن
انـسحــاب القـوات يف اطــار زمنـي محـدد

هو زائف متاما."
وقـال "كمـا قلنـا مـرة بعـد اخـرى فـان اي
انـسحــاب سيكـون مـرتـبطـا بقـدرة قـوات
االمــن العــــراقـيــــة علــــى احلفــــاظ علــــى
الـنــظــــام الـــــداخلـي لــصـــــالح حـكــــومــــة
عــــراقـيــــة نـيــــابـيــــة حتـتـــــرم حقـــــوق كل
مواطنيها. ان هذا تقييم مستمر وليس

مرتبطا بأي اطار زمني."
ويـــوجـــد يف العـــراق االن نحـــو 135 الف
امـــريكـي مـن مــشــاة الـبحــريــة واجلـنــود
ونحــو 8500 جـنــدي بــريـطــانـي. ويـصل
عــــــدد قــــــوات الـــتحـــــــالف الـــــــذي تقــــــوده
الــواليــات املـتحــدة كــامال الــى 160 الف
جنــدي. وقـــالت ايـطـــاليــا صـــاحبــة رابع
اكــبـــــر قـــــوات يف العـــــراق انهـــــا تخــطــط

لالنسحاب خالل العام اجلاري.
ودربت القـوات االمـريكيـة والبـريطـانيـة
230 الف عــراقـي للـقيــام بــاملهــام يف قــوة
الـشــرطــة واجلـيــش العــراقـيـني اللــذيـن

بغداد / املدى
قـال الــسفيـر الفـرنـسي لـدى
العــراق بــرنــارد بــاجــولـيه ان
بالده "ال تـتـــدخل يف تــشكـيل
احلكــومـــة العــراقـيـــة املقـبلــة
واخــتــيــــــار رئــيــــس الــــــوزراء".
وأوضح بـاجــوليه ان ذلك هـو
"شـــأن داخلـي عـــراقـي بحـت"
مشـدداً علـى ضرورة "تـشكيل
حكـومـة مـؤسـســات دستـوريـة
ــــــــأســــــــرع وقـــت يف الـعــــــــراق ب
ممـكن" وان "الــوضع احلـــالي
يف العــراق يحتـاج إلـى وجـود
حكـومـة قـويـة تــشمل جـميع
مـكــــونــــات الــــشعــب العــــراقـي

وحتظى بتأييد اجلميع".
وعن لقائـه بالتيـار الصدري،
أكد الـسفير الفـرنسي، خالل
املــــــؤمتــــــر الـــصـحفــي الــــــذي
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أوروبا حريصة عىل استقرار األوضاع يف العراق
السفري الفرنيس: باريس لن تتدخل يف تشكيل احلكومة العراقية

كوريا تبدأ سحب قواتها من أربيل يف نيسان

الكوت / طالب املاس الياس
تـظــاهــر املـئــات مـن اهــالـي مــديـنــة
الـكوت أمـس االحد احـتجاجـا على

نقص احملروقات يف احملافظة.
وجتمع املتظاهـرون الغاضبون امام
احــــدى محــطـــات الـــوقـــود وقـــامـــوا

بغداد / طامي اجملمعي
مت يف مديـرية األحـوال املدنيـة يف الرصـافة رفع إشـارتي التجمـيد والتـرقني عن سجالت أكـثر من مـليونـي مواطن

عراقي من املرحلني إلى اخلارج يف زمن النظام السابق.
وقـال مـصـدر مـسـؤول يف مـديـريـة الـسفــر واجلنــسيـة لـم يكــشف عن هــويته لـ)املـدى( أمـس أن إشـارتـي التجـميـد
والتـرقني رفعتـا عن سجالت أكثـر من ملـيوني مـواطن من الـذين مت تهجـيرهم أيـام النظـام السـابق بعد تقـدميهم

طلبات إلى املديرية أثر إطالق قانون رفع اإلشارتني.
وطلب من املهجـرين أو املـرحلني تقـدمي طلبـات خاصـة بذلـك مع هويـة األحوال املـدنيـة اخلاصـة باملـواطن املـرقن
قيـده أو هـويـة الـزوج أو الـزوجـة أو أحــد األبنـاء أو األب أو أحـد األخــوة ملعـرفــة رقم الـسجل األسـاس أو الـصفحـة

إضافة إلى تقدمي تأييد سكن مصدق من اجمللس البلدي يف املنطقة.

رفع إشاريت التجميد والرتقني عن سجالت أكثر
من مليوين مواطن من املرحلني

مجلـس احملــافـظــة قــرارا مبـصــادرة
الــــوقــــود مـن الـــصهــــاريج الـتــــابعــــة
للدولة واملارة عبـر اراضي احملافظة
مــن اجل اخــــذ حــصــــة احملــــافــظــــة

البالغة 75 الف لتر يوميا.
وقــــال انــــور الـــســــراج نــــائـب رئـيـــس
مـجلــــس احملـــــافـــظـــــة انـه "مت ابالغ
جــــمــــيـع نـقــــــــــاط الــــتـفــــتــــيــــــــش يف
احملــــــافـــظــــــة مبـــصـــــــادرة صهـــــــاريج

البنزين املارة".
وتعــاني معـظم املـدن العــراقيــة من
نقـــص هـــــــائل يف الــــــوقـــــــود والغــــــاز

املنزلي والنفط االبيض. 
ومــــــا زالـــت صفــــــوف طـــــــويلــــــة مــن
الــسيــارات تـنتـظــر يف بغــداد دورهــا
امــــــام احملـــطــــــات وســـط احـــتجــــــاج
املـواطـنني ونقمـتهم علـى احلكـومـة

بسبب رفع االسعار.
وقررت احلكـومة يف 18 كـانون االول
املـاضـي بصـورة مفـاجئـة رفع اسعـار
املـشتقـات النـفطيـة يف العـراق التي

كانت من ادنى االسعار يف العالم.
وجــاءت اخلطـوة احلكـوميـة بـطلب
من صنـدوق النقـد الـدولـي كشـرط
لـلعـمـل علـــى شــطـب ديــــون العـــراق

البالغة نحو 140 مليار دوالر.

بـرشقهـا بـاحلجـارة بعـد ان قـطعـوا
الطـريق واحـرقـوا احـدى الـسيـارات
تعـبيـــرا عن غــضبـهم بــسبـب شحــة
الــوقــود الـتـي تعــانـي مـنهـــا معـظـم

مدن احملافظة منذ 3 أيام.
ومــن اجل حل ازمـــة الـــوقـــود اتخـــذ

أهايل الكوت يتظاهرون احتجاجاً عىل شحة الوقود

علــــى اسـتـتـبــــاب الـــــوضع يف
العراق". 

وأضــافـت:"إن وجــودنــا الـيــوم
يف بغداد دلـيل على تضامننا
مع الـشعـب العــراقي يف هــذه
األوقـــات الــصعـبـــة الـتـي متـــر

بها البالد". 
وعـن سؤال بشأن دور االحتاد
األوربـي يف العـــراق، أوضحـت
ــــــــر:"إن احلــكــــــــومــــــــة هــــــــايـــي
النـمسـاويـة واالحتـاد األوربي
يـنتـظــران تــشكـيل احلكــومــة
يف العــــراق للـــسـنــــوات األربع

املقبلة". 
واعـتـبــــرت:"إن الـعالقــــات مع
العــراق سـتتـطــور علــى نحــو
ملموس بني العراق واالحتاد
األوربي مبـا فيه خيـر الشعب

العراقي".
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ـــــــدارس ـــــــات وامل املــــــســـتــــــشـفـــي
وتـــدريــب الكـــوادر العـــراقـيـــة،
مـــؤكـــدا تـصـمـيــم بالده علـــى

مواصلة هذه اجلهود.
مــن جـــــانـــبه أبـــــدى االحتـــــاد
األوربـي اهـتـمــــامه بــــالـــشــــأن
ـــــــى الـعـــــــراقـــي وحـــــــرصـه عـل
استتباب الوضع يف العراق. 
وقـالت كودرن هـايير القـائمة
بـأعمـال السفـارة النـمسـاويـة
يف العـراق يف مـؤمتـر صحفي
عـقـــــــــدتـه أمـــــــس األحـــــــــد يف
بغـــداد، عقـب لقـــائهــا رئـيــس
اجلـــــــمــهـــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــة جــالل
طــــــالــبــــــانــي:"إن وجــــــودي يف
بغـــــداد ممـــثلـــــة لـلحـكـــــومـــــة
النـمسـاوية يف فـترة رئـاستـها
لالحتــــــاد األوربــي هــــــو دلـــيل
علـى حـرص االحتــاد األوربي
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عـقـــــــده أمــــــس األحـــــــد 3/5/
2006 يف بغـــداد، عقـب لقـــائه
بـــرئـيــس اجلــمهـــوريــــة جالل
طــــــالــبــــــانـــي، علــــــى "ضــــــرورة
الــتعـــامـل مع جـمـيـع القـــوى
الــسيـــاسيـــة املمـثلــة للـشـعب
العـراقي عـدا من يلجـأ منهـا
إلــــى العـنف". وقـــال "تـــوجـــد
نقـــاط مــشـتـــركـــة مع الـتـيـــار
الصـدري، فقـد اجـمعنـا علـى
ضـــــرورة الــتــمــــسـك بـــــوحـــــدة
العـــــراق والـــسـيـــــر قـــــدمـــــا يف
العـمليـة الـسيـاسيـة اجلـاريـة

فيه". 
وعـن دور فـــرنــســــا يف العـــراق
ــــــــاجــــــــولـــيـه ان بـالده قــــــــال ب
مـستعـدة لتقـدمي املسـاعدات
يف إطــار البـرنـامج اإلنـســاني
ـــــــأهـــيـل وخـــــــاصـــــــة إعـــــــادة ت
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فرصة أخرى ملحاريب 
فيتنام يف العراق

العراق /اف ب
اعلن  وزيـر الزراعـة علي حـسني البـهادلـي االحد ان الـعراق
ابــرم عقــدا مع شــركــة ســويـســريــة الستـئجــار ست طــائــرات
زراعيـة ملكـافحـة اآلفـات الـزراعيـة الـتي تعـانـي منهـا اشجـار

النخيل يف العراق.
وقــــال الــبهــــادلـي يف مــــؤمتـــــر صحـــــايف عقـــــد يف مقــــر وزارة

الزراعة.
نحن االن بانتظار استقبال هذه الطائرات عبر منفذ

مجـمع ابــراهيـم اخللـيل احلــدودي )بني احلــدود العــراقيــة
التركية( ليتم جتميعها يف مدينة اربيل بعد ذلك".

واكــد ان "الـطــائــرات الــست سـتبــدأ عـملهــا يف رش املـبيــدات
الزراعية على اشجار النخيل".

البهاديل: استأجرنا ست طائرات زراعية سويرسية
ملكافحة آفات اشجار النخيل 

واوضـح انه "بــسـبـب حــــرب اخللــيج مت حــظـــر الــطـيـــران يف
العراق مـا عرض اشجار النخيل الى اصـابتها بامراض ادت
الـى هالك الكـثيــر منهـا"، مـشيـرا الــى ان "البعـض يتعـرض
الـــى ابـــادة مـبـــرمجـــة مـن خالل عـملـيـــة ازالـــة الـنخـيل مـن

الشوارع العامة".
مـن جهـة اخـرى، اكـد الـبهـادلـي ان "وزارته قــامت يف الــوقت
نفـسه بــاالتفــاق مع شـركــة روسيــة للـقيـام بــاعمــال صيــانه

للطائرات الزراعية العراقية االربع".
من جــانـبه، طـــالب مــديــر عــام وقــايــة املــزروعــات العـــراقيــة
حـمـيــــد شــيخ راضـي مـن "املــــزارعــني العــــراقـيـني بــــاعـتـمــــاد
املبيـدات الـزراعيـة التي تقـدمهـا وزارة الـزراعـة لكـونهـا اكثـر

فعالية يف ابادة االفات الزراعية".


