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يف احلدث احمللي
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اعتقال نحو  50من املشتبه بهم ومصادرة عدد من السيارات يف الفلوجة
فرصة أخرى ملحاريب
فيتنام يف العراق
ترجمة واعداد  /عمران السعيدي
عن  /واشنطن بوست
يقـسم مالزم البحريـة االمريكي وقـائد دورية يف فـيتنام
(جــون هــولي) بــانه بقـي حي ـاً ملعــرفـته بــدروب املنـطقــة
أكثــر من العــدو نفـسه .وكـمتعـاقــد شخــصي يف العـراق
يـتع ــامل مع الــتجهـي ــزات واملــس ــائل الل ــوج ـسـتـي ــة .وان
يجتاز الـوضع البيروقـراطي اآلن الذي يـراه أنه مشكلة
معقدة يف العمل.
كذلك احلال بـالنسبة الى مـاجي جودسون التي عملت
يف الصلـيب االحمر عـام  1968داخل فيتنـام ارسلت الى
هـنــاك لـتعــزي ــز القـضــاي ــا االخالقـيــة ل ــدى القــطعــات
العـسكـريـة يف اخلـطـوط االمــاميــة .وبعــد اربعـني سنـة
تعـود هـذه املـرأة الـى احلـرب مـشـرفـة علـى عقــود النقل
والتسهيالت يف بغداد.
ام ــا ش ــارل ت ــوم ــاس فق ــد ج ــرح ثالث م ــرات يف فـيـتـن ــام
آخـرها كـان نتيـجة اطـالقة بـندقـية مـزقت كـاحل قـدمه
جعلـت منه اعرج ،وهـو يعمل اآلن يف العـراق ويقول عن
عـمـله بـ ــانـه فخ ـ ــور به النـه يخـتـلف كـثـيـ ــراً عـن زمـ ــان
احلــرب الفيـتنــاميـة .مـا اقـوم به اآلن كــان يفتــرض بنـا
القيام به اكثر من فيتنام.
هذا مـا جاء علـى لسـان تومـاس ( 59سنـة) من بـومتاك
الـشمــاليـة وهـو يـديـر انـظمــة امليـاه واجملـاري يف بغـداد
ويـضـيف :ال ـشـيء ال ــذي ارفــضه اكـث ــر ح ــول زم ــانـي 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
جتـ ــارب عل ــى االرض واكـث ــرهـم ي ــؤمـن ب ــان احل ــرب يف
فيـتنام قـد جاءت بعـواقب مدمـرة للمجتمـع االمريكي.
ام ــا اجلنــود االمــريك ــان واجلنــود الع ــراقيــون فـهم االن
يح ــاربـ ــون مع ـ ـاً لكــي ال يع ــان ــوا مــن نف ــس امل ـصـي ــر يف
فيـتنـام .يقـول تــومي كالركـسـون الــذي امضـى عـامـاً يف
حـرب فـيتنــام ويعمل نـاطق ـاً 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  35سنة ولديها ولـدان كبيران ،جاءت
الـى بغـداد عـام  2004وتعـمل للمـرة االولـى منــذ عملهـا
يف فـيـتـنـ ــام عل ــى ط ــائ ــرة هــيلــيك ــوبـتـ ــر مع ص ــاحــبه ــا
( )Donut Dolliesتقـ ــول عـن وضـعه ـ ــا يف العـ ــراق:
يفـرح الـشبـاب حـينمــا يشـاهـدوننـا نعمـل معهم واالمـر
يخـتـلف عـن ح ــالـن ــا اي ــام فـيـتـنـ ــام مع وجـ ــود تقـنـي ــات
التطـور يف حاسـوب وهاتف خلـوي لم تكن لـدى اجلنود
نفس حالة العزلة التي عانوا منها يف تلك احلرب.
فبــالــرغـم من عــدم معــرفــة عــدد احمل ــاربني املــوج ــودين
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 ( 59سنة) 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 اك ــون واح ــداً مـن اولــئك احمل ــاربــني مح ــاضـ ــراً لهـم
بالذي حدث فيها وكيف كانت.
ولقــد تـطــوعـت للـمجـيء ال ــى العــراق النـي اعـتقــد ان
بـ ــامـكـ ــانـي امل ــسـ ــاعـ ــدة يف مــنع فـيـتـنـ ــام اخ ـ ــرى .وبعـ ــد
انـسحــابنـا مـن فيـتنــام وضعنــا رؤوسنـا يف الـرمــال مثل
النعامة وقلنا بانها خطأ فادح وكان علينا عدم الذهاب
الــى هنـاك .وقـد نـسـينـا املــوقع متـام ـاً 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.
لـي ــس مـن الـ ــسهـل مغ ـ ــادرة الع ـ ــراق علـ ــى هـ ــذه احلـ ــال
والعودة الى الوطن.

استشهاد  6عراقيني يف هجامت متفرقة ونجاة رئيس املجلس البلدي يف املقدادية من حماولة اغتيال
بغداد /املدى
افـ ــادت م ـصـ ــادر امـنـيـ ــة أم ــس
االحــد مبـقتـل ستــة عــراقـيني
ه ــم ثـالث ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــراس الح ـ ـ ـ ــد
امل ـ ـس ـ ــاج ـ ــد قــتلـ ـ ــوا عل ـ ــى ي ـ ــد
مـ ـسـلحــني يف بغ ـ ــداد وثالث ـ ــة
جـ ـن ـ ـ ــود قـ ـتـل ـ ـ ــوا يف ح ـ ـ ــادث ــني
منفصلني.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر يف وزارة
الــداخـليــة رفـض الكـشـف عن
هــويـته ان "ثالثــة مـن حــراس
مسجـد (النـور) قتلـوا واصيب
س ـت ـ ــة اخ ـ ــرون ع ـن ـ ــدم ـ ــا فــتح
م ـسـلح ــون مـجه ــول ــون الـن ــار
على املسجد".
واوضح ان "احلـ ــادث وقع بع ــد
مـنتـصف لـيلــة امـس األول يف
حي اجلهاد".
واض ـ ــاف املـ ـص ـ ــدر ان "ت ـب ـ ــادال
الطـالق ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــار حـ ـ ـصـل بـ ــني
امله ــاجـمـني وح ــراس املــسج ــد
استمر قرابة ساعة تدخل فيه
اهــالـي احلـي الــذيـن ســاعــدوا
احل ــراس م ــاح ــدا امله ــاجـمـني
الى الفرار".
ومن جـانب اخـر ،اعلن مـصدر
يف وزارة الدفـاع "مقتـل جندي
عـراقي واصـابـة ثالثـة اخـرين
بـج ـ ـ ــروح يف انـفـج ـ ـ ــار س ـي ـ ـ ــارة
مفخخة يقودها انتحاري".
واوضح ان "احلـادث وقـع أمس
األول عـن ـ ــد نق ـط ـ ــة تفـتـي ــش
تـ ــابع ــة لـلجـي ــش الع ــراقـي يف
منطقة احملمودية.
ويف تـكـ ــريـت ،اكـ ــد م ـصـ ــدر يف
ال ـ ـش ـ ــرطـ ـ ــة مق ــتل ج ـن ـ ــديــني
عــراقـيـني اثـنـني وجــرح اثـنـني
اخــريـن يف اثنــاء عــودتهـم من
تكـريت الـى منـزلهـم يف بيجي
أمس االحد.
وقـال املصدر ان "اجلنـود كانوا

يف سيـارة مدنـية عـائديـن الى
مـن ـ ــزلهـم عـن ـ ــدم ـ ــا اعـت ـ ــرض
سيــارتـهم مــسلحــون وفـتحــوا
النار عليهم ما ادى الى مقتل
اثـنني واصــابــة اثـنني اخ ــرين
بجروح".
ومـن جه ــة اخ ــرى ،جن ــا رع ــد
ال ـت ـم ـي ـمــي رئ ـيـ ـ ــس اجملل ـ ــس
البلدي ملـدينة املقـدادية أمس
االح ــد مـن مح ــاول ــة اغـتـي ــال
عنــدمــا فـتح علـيه مــسلحــون
النـار لكـنه لم يـصب ،حـسبمـا
اف ــاد مـص ــدر يف ال ـش ــرط ــة يف
بعقوبة.
وم ــن جـ ـ ـ ــان ــب اخـ ـ ـ ــر ،اصـ ـي ــب
العقيد محمود شيباني الذي
يعمل يف قيـادة شرطة بعقوبة
بجــروح أمــس االحــد عـنــدمــا
فــتح مـ ـسـلحـ ــون مـجهـ ــولـ ــون
ال ـن ـ ـ ــار علـ ـ ــى س ـيـ ـ ــارتـه علـ ـ ــى
الطـريق العـام عنـدمـا كـان يف
طـ ـ ـ ــريـقـه الـ ـ ـ ــى عـ ـمـلـه وسـ ــط
بـعق ـ ــوبـ ـ ــة نقـل عل ـ ــى اث ـ ــره ـ ــا
للمستشفى.
وعل ــى صعـيــد مـتـصل اغـتــال
م ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ــون صـ ـبـ ـ ـ ــاح أمـ ـ ــس
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارسـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف
االعظمية.
وقـ ـ ـ ـ ــال شـهـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان" :إن
مــسلحـني مجهــولـني أطلقــوا
الـن ــار عل ــى ح ــارسـي م ــدرس ــة
الـنعمـان يف االعـظـميـة عـدي
مـعن ومعد قصـي صباح أمس
يف أث ـنـ ـ ــاء الـ ـ ــدوام الـ ـ ــرس ـمــي
وقتلوهما".
ومــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى انـفج ـ ــرت
صـ ـب ـ ـ ــاح أم ـ ــس االح ـ ـ ــد ثـالث
عـبـ ــوات ن ـ ــاسفـ ــة اســتهـ ــدفـت
دوريـات للقـوات االمــريكيـة يف
مـديـنتـي احلبــانيـة وعـامـريـة
الفلوجة.

كوريا تبدأ سحب قواتها من أربيل يف نيسان

اجلـيش األمـريكي :تـقاريـر انسحـابنـا من العـراق مطلع الـعام الـقادم زائـفة متـاماً
بغداد –العواصم /املدى ـ وكاالت
قــال اجليـش االمـريـكي يف العـراق أمـس
االحـ ــد ان تق ــاري ــر وس ــائـل االعالم ب ــان
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
بعـ ــد تـ ــسلـيـم احلـكـ ــومـتـني بـ ــان وجـ ــود
القــوات االجـنـبـي ــة يف الع ــراق يعــد االن
عقبة كبيرة امام حتقيق السالم.
ولـكن متحـدثا بـاسم اجلـيش االمـريكي
يف العراق كرر التصريحات السابقة من
قبل املـســؤولني االمـريكـيني والعـراقـيني
ب ــان الق ــوات االجـنـبـي ــة سـيـتـم سحـبه ــا
تدريجيا من العراق عندما تصبح قوات
االمن العراقية قادرة على توفير االمن.
وقال اللفتنانت كولونيل باري جونسون
عـن االخـب ــار الـتـي ن ـسـبـتهـ ــا صحفـيـت ــا
صنــداي تلجــراف وصنــداي ميـرور الـى

مصادر رفيعـة لم حتدد هـويتها يف وزارة
ال ــدف ــاع "ه ــذا الـتق ــري ــر االخـب ــاري عـن
انـسحــاب القـوات يف اطــار زمنـي محـدد
هو زائف متاما".
وقـال "كمـا قلنـا مـرة بعـد اخـرى فـان اي
انـسحــاب سيكـون مـرتـبطـا بقـدرة قـوات
االمــن العـ ــراقـيـ ــة علـ ــى احلفـ ــاظ علـ ــى
الـن ـظـ ــام ال ـ ــداخلـي ل ـص ـ ــالح حـكـ ــومـ ــة
عـ ــراقـيـ ــة نـيـ ــابـيـ ــة حتـت ـ ــرم حق ـ ــوق كل
مواطنيها .ان هذا تقييم مستمر وليس
مرتبطا بأي اطار زمني".
وي ــوج ــد يف الع ــراق االن نح ــو  135الف
ام ــريكـي مـن م ـشــاة الـبحــريــة واجلـنــود
ونحــو  8500جـنــدي بــريـطــانـي .ويـصل
عـ ـ ــدد قـ ـ ــوات ال ــتح ـ ـ ــالف ال ـ ـ ــذي تقـ ـ ــوده
الــواليــات املـتحــدة كــامال الــى  160الف
جنــدي .وق ــالت ايـط ــاليــا ص ــاحبــة رابع
اك ـب ـ ــر ق ـ ــوات يف الع ـ ــراق انه ـ ــا تخ ـطــط
لالنسحاب خالل العام اجلاري.
ودربت القـوات االمـريكيـة والبـريطـانيـة
 230الف عــراقـي للـقيــام بــاملهــام يف قــوة
الـشــرطــة واجلـيــش العــراقـيـني اللــذيـن

أوروبا حريصة عىل استقرار األوضاع يف العراق
السفري الفرنيس :باريس لن تتدخل يف تشكيل احلكومة العراقية
بغداد  /املدى
قـال الــسفيـر الفـرنـسي لـدى
العــراق بــرنــارد بــاجــولـيه ان
بالده "ال تـت ــدخل يف تــشكـيل
احلكــوم ــة العــراقـي ــة املقـبلــة
واخ ـت ـيـ ـ ــار رئ ـيـ ــس الـ ـ ــوزراء".
وأوضح بـاجــوليه ان ذلك هـو
"ش ــأن داخلـي ع ــراقـي بحـت"
مشـدداً علـى ضرورة "تـشكيل
حكـومـة مـؤسـســات دستـوريـة
يف الـعـ ـ ـ ـ ــراق ب ـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ــرع وق ــت
ممـكن" وان "الــوضع احل ــالي
يف العــراق يحتـاج إلـى وجـود
حكـومـة قـويـة تــشمل جـميع
مـكـ ــونـ ــات الـ ــشعــب العـ ــراقـي
وحتظى بتأييد اجلميع".
وعن لقائـه بالتيـار الصدري،
أكد الـسفير الفـرنسي ،خالل
املـ ـ ــؤمتـ ـ ــر الـ ـصـحفــي الـ ـ ــذي

عـقـ ـ ـ ــده أمـ ـ ــس األحـ ـ ـ ــد /3/5
 2006يف بغ ــداد ،عقـب لق ــائه
ب ــرئـيــس اجلــمه ــوريـ ــة جالل
طـ ـ ــال ـبـ ـ ــان ــي ،علـ ـ ــى "ضـ ـ ــرورة
الــتع ــامـل مع جـمـيـع الق ــوى
الــسي ــاسي ــة املمـثلــة للـشـعب
العـراقي عـدا من يلجـأ منهـا
إلـ ــى العـنف" .وق ــال "ت ــوج ــد
نق ــاط م ـشـت ــرك ــة مع الـتـي ــار
الصـدري ،فقـد اجـمعنـا علـى
ض ـ ــرورة ال ـت ـم ـ ـسـك ب ـ ــوح ـ ــدة
الع ـ ــراق والـ ـسـي ـ ــر ق ـ ــدم ـ ــا يف
العـمليـة الـسيـاسيـة اجلـاريـة
فيه".
وعـن دور ف ــرن ـسـ ــا يف الع ــراق
ـق ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــولـ ـيـه ان بـالده
مـستعـدة لتقـدمي املسـاعدات
يف إطــار البـرنـامج اإلنـســاني
وخ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة إعـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـ ــأهـ ـيـل
ـ

امل ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـشـف ــيـ ـ ـ ــات واملـ ـ ـ ــدارس
وت ــدريــب الك ــوادر الع ــراقـي ــة،
م ــؤك ــدا تـصـمـيــم بالده عل ــى
مواصلة هذه اجلهود.
مــن ج ـ ــان ــبه أب ـ ــدى االحت ـ ــاد
األوربـي اهـتـمـ ــامه بـ ــالـ ـشـ ــأن
ال ــع ـ ـ ــراق ــي وحـ ـ ـ ــرصـه عـلـ ـ ـ ــى
استتباب الوضع يف العراق.
وقـالت كودرن هـايير القـائمة
بـأعمـال السفـارة النـمسـاويـة
يف العـراق يف مـؤمتـر صحفي
عـقـ ـ ـ ـ ــدتـه أمـ ـ ـ ــس األحـ ـ ـ ـ ــد يف
بغ ــداد ،عقـب لق ــائهــا رئـيــس
اجلـ ـ ـ ـ ـمــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جــالل
طـ ـ ــال ـبـ ـ ــانــي":إن وجـ ـ ــودي يف
بغ ـ ــداد مم ــثل ـ ــة لـلحـك ـ ــوم ـ ــة
النـمسـاوية يف فـترة رئـاستـها
لالحتـ ـ ــاد األوربــي هـ ـ ــو دل ــيل
علـى حـرص االحتــاد األوربي

علـ ــى اسـتـتـبـ ــاب ال ـ ــوضع يف
العراق".
وأضــافـت":إن وجــودنــا الـيــوم
يف بغداد دلـيل على تضامننا
مع الـشعـب العــراقي يف هــذه
األوق ــات الــصعـب ــة الـتـي مت ــر
بها البالد".
وعـن سؤال بشأن دور االحتاد
األوربـي يف الع ــراق ،أوضحـت
ـه ـ ـ ـ ــاي ــيـ ـ ـ ـ ــر":إن احلــك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
النـمسـاويـة واالحتـاد األوربي
يـنتـظــران تــشكـيل احلكــومــة
يف العـ ــراق للـ ـسـنـ ــوات األربع
املقبلة".
واعـتـبـ ــرت":إن الـعالقـ ــات مع
العــراق سـتتـطــور علــى نحــو
ملموس بني العراق واالحتاد
األوربي مبـا فيه خيـر الشعب
العراقي".

البهاديل :استأجرنا ست طائرات زراعية سويرسية
ملكافحة آفات اشجار النخيل
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.
وقـ ــال الــبهـ ــادلـي يف مـ ــؤمت ـ ــر صح ـ ــايف عق ـ ــد يف مقـ ــر 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".

وق ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ـ ــدر يف ش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة
الفلوجة ان عبوة ناسفة كانت
مـزروعـة علـى جـانـب الطـريق
بالقرب من املـدينة السـياحية
يف احلـب ــانـي ــة انـفجـ ــرت عل ــى
دورية امريكية".
واض ـ ـ ــاف" :ان االنـفـج ـ ـ ــار ادى
ال ــى اص ــاب ــة ع ــرب ــة ام ــريكـي ــة
بـاضـرار كـبيـرة وجــرح من كـان
فـيهــا" .واشــار ال ــى ان القــوات
االمـريكيـة فرضـت طوقـا على
مـك ـ ـ ــان احل ـ ـ ــادث الك ـث ـ ـ ــر مــن
ساعة.
كـم ــا انـفج ــرت عـب ــوة نـ ــاسف ــة
عـل ـ ـ ــى دوري ـ ـ ــة ام ـ ـ ــريـك ـي ـ ـ ــة يف
عـامـريـة الفلـوجـة يف الـسـاعه
العاشرة من صباح أمس".
ونقل شهــود عيــان "ان الـعبــوة
انـفـج ـ ـ ـ ــرت يف اثـ ـن ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــرور
الدورية وسط الشارع الرئيس
يف املدينة".
واضـافـوا "ان االنفجـار احـدث
اضــرارا يف مــدرعــة ام ــريكـيــة،
وان القـوات االمـريكيـة فتحت
الـنــار بـصــورة ع ـشــوائـي ــة بعــد
االنفجـار ،ممـا ادى الـى مقتل
مــدني كـان بـالقـرب مـن مكـان
احلادث".
ويف س ـي ـ ــاق م ـت ــصل انـ ـ ــدلعــت
اشـتبـاكـات مــسلحـة يف سـاعـة
مبكـرة من صـباح أمـس االحد
ب ــني م ـ ـ ـسـلـح ــني مـجـهـ ـ ـ ــول ــني
وق ـ ـ ـ ــوات ام ـ ـ ـ ــري ـكـ ـي ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ــرق
الفلوجة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر شـهـ ـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان "ان
م ـ ـسـلحــني ه ـ ــاج ـم ـ ــوا دوري ـ ــة
امـريكيـة بـالقـرب من معـسكـر
ط ــارق ال ــذي تـتخ ــذه الق ــوات
االمـ ــريكـيـ ــة مقـ ــرا له ــا ش ــرق
الفلـوجـة يف الـسـاعـة الثـامنـة
صـبـ ــاحـ ــا ،ودارت اشـتـبـ ــاكـ ــات

مسلـحة استمـرت اكثر من 30
دقيقـة" ،ولم يـستـطع الشـهود
حتـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد اخل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــر ب ــني
الطـرفني بسـبب قطع الـطرق
من قبل القوات االمريكية.
م ــن جـ ـ ـ ــان ــب اخـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــرض ــت
الق ــوات االمـ ــريكـي ــة ح ـص ــارا
مشـددا علـى قـريـة العـويسـات
جـن ــوب ع ــام ــري ــة الـفل ــوج ــة،
وقــامـت بحـملــة دهم اعـتقـلت

علـ ـ ــى أثـ ـ ــرهـ ـ ــا اك ـثـ ـ ــر مــن 50
شخصا من االهالي.
وقال شهـود عيـان" :ان القوات
االمـ ــريكـي ــة ق ــامـت مبـص ــادرة
العــديــد مـن سيــارات االهــالي
اخلــاصــة واسـتعـملـته ــا داخل
القـ ــريـ ــة بـ ــدال مــن العـ ــربـ ــات
االمريكية".
ويف واســط أعلـنـت الـ ـش ــرط ــة
عن الـعثــور علــى مـخبــأ كـبيــر

لألسلحــة يف ضــواحي قـضــاء
النعمانية.
وقال مصـدر مسـؤول يف قيادة
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة يف احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة لـ
(املــدى) أن دوريــات ال ـشــرطــة
تلقـت يف القـض ــاء بالغ ــا مـن
أحـد املــواطنـني يفيـد بـوجـود
مـخبــأ لـألسلحــة يف ض ــواحي
امل ـ ـ ــدي ـنـ ـ ـ ــة وعل ـ ـ ــى أث ـ ـ ــر ه ـ ـ ــذه
املعـلومـات مت التـوجه للمـكان

الـ ــذي لــم يحـ ــدده بل أكــتفـ ــى
بالقـول بأن املكـان اليبعـد عن
القضاء كثيرا.
وأش ـ ـ ــار امل ـ ـص ـ ـ ــدر إل ـ ـ ــى أنـه مت
الع ـثـ ـ ــور عل ـ ــى ( )30قـ ـ ــذيف ـ ــة
مـ ـ ــدفع ع ـيـ ـ ــار  / 130 /ملــم و
( )93كغـم مـن مــادة الـبــارود و
( )7أالف قنبـرة مـدفع عيـار /
 / 57ملـم وقــد مت نـقلهــا إلــى
مكان آمن لغرض تدميرها.

واوضـح انه "ب ـسـبـب حـ ــرب اخللــيج مت ح ـظ ــر ال ـطـي ــران يف
العراق مـا عرض اشجار النخيل الى اصـابتها بامراض ادت
الـى هالك الكـثيــر منهـا" ،مـشيـرا الــى ان "البعـض يتعـرض
ال ــى اب ــادة مـب ــرمج ــة مـن خالل عـملـي ــة ازال ــة 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 ،ط ــالب مــديــر عــام وقــايــة املــزروعــات الع ــراقيــة
حـمـيـ ــد شــيخ راضـي مـن "املـ ــزارعــني العـ ــراقـيـني بـ ــاعـتـمـ ــاد
املبيـدات الـزراعيـة التي تقـدمهـا وزارة الـزراعـة لكـونهـا اكثـر
فعالية يف ابادة االفات الزراعية".

يـتوسعـان ببـطء ولكن كالهمـا غيـر قادر
االن على تأمني البالد بنفسه.
وسحـب اجليـش االمـريـكي نحـو  15ألف
جـنـ ــدي مــن العـ ــراق بعـ ــد االنــتخـ ــابـ ــات
النـاجحـة يف ديـسمبـر كـانـون االول الول
برملان دائم منذ االطـاحة بصدام حسني
يف عام 2003.
واشـ ـت ـ ـ ـ ــد الـ ـت ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ــر يف الـع ـ ـ ـ ــراق خـالل
االسبـوعني املـاضيني بعـد تفجـير مـرقد
اإلمـ ـ ـ ـ ــامـ ــني عـلـ ــي الـهـ ـ ـ ـ ــادي واحل ـ ـ ـ ـسـ ــن
العسكري (ع) يف  22شباط.
ويـشن مـسلحـون أنــشطـة مـسلحــة منـذ
عامني ضـد احلكومة العراقيـة املدعومة
م ــن ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة والـق ـ ـ ـ ــوات
االجنبية.
واثــار العنـف الطـائفـي االخيـر مخـاوف
مــن أن تك ــون الــبالد عل ــى ح ــاف ــة ح ــرب
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

ارجاء خطة االنسحاب.
وكانت صحيفتـان بريطانيتـان قد ذكرتا
أم ـ ـ ــس االحـ ـ ـ ـ ــد ان قـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــالـف
الـبــريـطــانـيــة واالمـيــركـيــة املـنـتـشــرة يف
العراق ،ستسحب مطلع عام 2007.
ونـقلـت صـ ــانـ ــداي تـلغـ ــراف وصـ ــانـ ــداي
مـيــرور عـن مـصــادر رفـيعــة امل ـسـتــوى يف
اجلـي ــش الـبـ ــري ـطـ ــانـي تـ ــأكـيـ ــدهـ ــا هـ ــذا
االنـسحـاب ،معـتبـرة ان لنـدن وواشنـطن
تــوصلتـا الـى نـتيجـة مفـادهــا ان البقـاء
يف العـ ـ ــراق ال ميـكــن اال ان يـ ـ ــؤدي الـ ـ ــى
زيادة الوضع خطورة.
واضــافـت املـصــادر ان ال ـشــرط الــوحـيــد
لبقاء القوات البريطانية  -نحو ثمانية
االف منتشـرين يف احملافظـات اجلنوبية
 واالميــركيــة ( 136الفــا) ،هــو تـصــاعــدالعنف الذي يؤدي الى حرب اهلية.
من جــانبهـا تبـدأ كـوريـا اجلنـوبيـة الـتي
ســتعـمـ ــد الـ ــى خفــض ثلـث تـ ــواجـ ــدهـ ــا
الع ــسك ــري يف الع ــراق ،بــسحـب ق ــواته ــا
اعتبارا من نيسان كما نقلت وكالة انباء
"يـونـاب" الكـوريــة اجلنــوبيـة عـن مصـدر

عسكري أمس االحد.
وقـ ــال اجلـنـ ــرال ج ـ ــونغ س ـ ــونغ-جـ ــو ان
"خفـض ع ــدد الق ــوات ال ــذي سـيـب ــدأ يف
نيـســان عبـر اسـتبـدال القـوات ،سـينجـز
بحلول نهاية السنة".
واضــاف ان "ع ــدد 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
تهـ ـ ــدف ال ـ ـ ــى خف ــض عـ ـ ــدي ـ ـ ــد القـ ـ ــوات
العـسكـريـة الكـوريـة اجلنـوبيـة املـوجـودة
يف العــراق من  3200الـى  2300ومتـديـد
مهمتها يف العـراق لسنة اي حتـى نهاية
2006.
والقــوات الكــوري ــة اجلن ــوبي ــة هي ث ــالث
قـ ــوة دولـيـ ــة مـنـتـ ـش ـ ــرة يف الع ـ ــراق بعـ ــد
القــوات االميــركيــة والبــريطــانيــة .وهي
مـنتـشـرة يف مـدينـة اربـيل (شمـال) منـذ
ايل ــول  2004حـيـث ت ـشـ ــارك يف مهـم ــات
اعادة اعمار.

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

أهايل الكوت يتظاهرون احتجاجاً عىل شحة الوقود
الكوت  /طالب املاس الياس
تـظــاهــر املـئــات مـن اهــالـي مــديـنــة
الـكوت أمـس االحد احـتجاجـا على
نقص احملروقات يف احملافظة.
وجتمع املتظاهـرون الغاضبون امام
احـ ــدى مح ـط ــات ال ــوق ــود وق ــام ــوا

بـرشقهـا بـاحلجـارة بعـد ان قـطعـوا
الطـريق واحـرقـوا احـدى الـسيـارات
تعـبي ــرا عن غــضبـهم بــسبـب شحــة
الــوقــود الـتـي تعــانـي مـنه ــا معـظـم
مدن احملافظة منذ  3أيام.
ومــن اجل حل ازم ــة ال ــوق ــود اتخ ــذ

مجلـس احملــافـظــة قــرارا مبـصــادرة
الـ ــوقـ ــود مـن ال ــصهـ ــاريج الـتـ ــابعـ ــة
للدولة واملارة عبـر اراضي احملافظة
مــن اجل اخـ ــذ ح ـصـ ــة احملـ ــاف ـظـ ــة
البالغة  75الف لتر يوميا.
وقـ ــال انـ ــور الـ ـسـ ــراج نـ ــائـب رئـي ــس
مـجلـ ــس احمل ـ ــافـ ـظ ـ ــة انـه "مت ابالغ
ج ـ ـم ـ ـيـع نـقـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـتـف ـ ـت ـ ـيـ ـ ـ ــش يف
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة مبـ ـص ـ ـ ــادرة صه ـ ـ ــاريج
البنزين املارة".
وتعــاني معـظم املـدن العــراقيــة من
نق ــص ه ـ ـ ــائل يف الـ ـ ــوق ـ ـ ــود والغـ ـ ــاز
املنزلي والنفط االبيض.
ومـ ـ ــا زال ــت صفـ ـ ــوف ط ـ ـ ــويلـ ـ ــة مــن
الــسيــارات تـنتـظــر يف بغــداد دورهــا
امـ ـ ــام احملـ ـطـ ـ ــات وس ــط اح ــتجـ ـ ــاج
املـواطـنني ونقمـتهم علـى احلكـومـة
بسبب رفع االسعار.
وقررت احلكـومة يف  18كـانون 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 عل ــى ش ـطـب ديـ ــون الع ــراق
البالغة نحو  140مليار دوالر.

AL- Mada
issued by: Al- Mada Establishmentfor Mass Media,
Culture & Art

جريدة يومية سياسية
تصدر عن مؤسسة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي
بغـداد  -شـارع ابـو نــؤاس محلـة
 -102زقــــاق  -13بـنــــاء 141

هــاتف

7178859 - 7177985
7170395 - 7170513
فاكس 7175943

دمـــشق -شـــارع كـــرجـيـــة حـــداد
ص.ب  8272او 7366
* تلفون2322276 - 2322275 :
فاكس 2322289:

بيـروت احلمرا -شـارع ليون  -بـناية
مــنـــصـــــور -الـــطــــــابق االول
* تـلفــــــاكــــس 752617-752616
توزيع وكالة
املدى للتوزيع

