
بغداد / اف ب
هـدد خاطفـو صحافـية امـيركـية
يف العــراق بقـتلهــا اذا لـم يــطلق
ســـراح العـــراقـيـــات املعــتقالت يف
الــسجــون فـيمــا نــاشــدت عــائلــة
جـيل كــارول اخلــاطـفني االفــراج
عـنهــا النهــا كـــانت تــسعــى لـنقل
حقيقة ما يـجري يف العراق الى

العالم.
وكـان  شـريـط فيـديــو بثـته قنـاة
"اجلـزيـرة" الـفضــائيـة الـقطـريـة
اعلـنت فـيه  "كتـائـب الثـأر" الـتي
يـــظهــــر اســمهـــــا للـمــــرة االولــــى
مــــســـــؤولــيــتهـــــا عــن اخــتـــطـــــاف
الصحـافيـة االميـركيـة يف بغـداد

قبل 11 يوما.
وذكــــر مقـــدم نـــشـــرة االخـبـــار يف
محـطـــة اجلـــزيـــرة خالل عـــرض
الـشــريط ان "اخلــاطفني حـددوا
لـلحكــومـــة االميـــركيــة مهلــة 72
ساعـة الطالق سراح الـسجيـنات

العراقيات".
وبـــــدت جــيل كـــــارول يف شـــــريــط
الفيديو الـصامت شاحبة الوجه
وهـي تـــرتـــدي قـمـيــصـــا قــطـنـيـــا
رمـــــــادي اللــــــون وتــبــــــدو كـــــــأنهــــــا

تتحدث الى الكاميرا.
واوضحت احملـطة ان اخلـاطفني
قــــــدمـــــــوا انفـــــسهـــم علـــــــى انهــم
"كـتــــائـب الـثــــأر" وتـبـنــــوا خــطف
كـارول الـتي تعـمل مع  صـحيفـة

"كريستشن ساينس مونيتور".
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بغداد/ املدى
دعا وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري
لــدى استـقبــاله يــوم امـس القــائم بــاعمــال
سفــارة اجلمهـوريــة االسالميـة االيـرانيـة يف
بـغداد حـسن كـاظمـي قمي، دعـا الى تـعميق

وتوسيع العالقات بني البلدين. 
واكد زيباري على استمرار العالقات الطيبة
بــني اجلــمهــــوريـــــة االسالمــيــــة االيــــرانــيــــة
واحلكــومــة اجلــديــدة الـتي سـتتــولــى زمــام

االمور يف العراق. 
ودعــا وزيــر اخلــارجيــة العــراقي كــذلك الــى
دراسة اوضاع املشاريع املشتركة واالتفاقيات
بني اجلانبني من اجل االسراع بتنفيذها. 

من جانبه اكد الـقائم باالعمال االيراني يف
الـلقـــاء علــى دعـم ايـــران الكـــامل املــسـيــرة

السياسية يف العراق. 
وقـال كـاظمـي قمي، ان ايـران علـى استعـداد
السـتمــرار الـتعــاون مع احلكــومــة والـشـعب
العــراقـي مع اعـطــاء االولــويــة للـمــشــاريع

االمنائية واالمنية. 
واكــــد قــــائال، ان اجلــمهــــوريــــة االسالمــيــــة
االيــرانـيـــة تعـتـبــر ان مـن اولــويـــاتهــا دعـم

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بغداد/اياد عطية اخلالدي
جــدد ذوو املهن الـصحيـة اضــرابهم
امس، دون االلتفات الـى االلتماس
الـذي قـدمه احتــاد املهن الـصحيـة
بـالعـدول عن االضـراب الـذي امتـد
لـيــشــمل جـمــيع املــسـتـــشفـيـــات يف
محــافـظــات القـطــر بعــد انــضمــام
اقـــرانهـم يف محـــافــظـــات اجلـنـــوب

وكردستان.
ـــاك وزارة وســــادت الفـــوضـــى واالرب
الصحـة وعمـوم املـستـشفيــات التي
تـاثـرت بـاالضـراب يف عمـوم العـراق
ـــــى عـــــدم صـــــرف احـــتجـــــاجــــــا عل
مخـصصـات لــذوي املهن الـصحيـة

اسوة باالطباء.
يف الـــوقـت ذاته دعـــا وزيـــر الــصحـــة
الــذي الـتقــى عــدداً مـن املـضــربـني
الـى العـدول عن اضــرابهم والعـودة
الـــى ممـــارســـة اعـمـــالهـم، واغـلقـت
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الفوضى واإلرباك يسودان وزارة الصحة واملستشفيات العراقية

ذوو املهن الصحية يرضبون احتجاجاً عىل عدم شموهلم برصف خمصصات اخلطورة
االيام القليلة املقبلة.

وذكــــــــر قــــــــاســـم عـالوي الـــنــــــــاطـق
االعالمـي يف وزارة الصحـة ان وزيـر
الـصحـة قـد حـصل علـى تــأكيـدات
رسـميـــة من الــسيـــد رئيـس الــوزراء
بحـــســم هـــــذه القــضــيــــة وشــمــــول
املالكــات بـصــرف مخـصـصــات بــدل
اخلــطـــورة يف اول اجـتـمـــاع يـعقـــده

مجلس الوزراء.
ــــســيــــــد وزيــــــر وقــــــال عـالوي: ان ال
الــصحـــة يـــدعـم مـطـــالـب املالكـــات
الصحية ويعدهـا مطالب مشروعة

وسيعمل على حتقيقها.
وجــــــــــــدد عـالوي دعــــــــــــوة الــــــــــــوزارة
املــــضــــــــربـــني الــــــــى الـعــــــــدول عـــن
اضـرابـهم نـظــراً لآلثـار االنـســانيـة
الـــتـــي يـلـحـقـهـــــــا هـــــــذا االضـــــــراب
بــاملــرضــى الــذيـن يحـتــاجــون الــى

خدماتهم االنسانية.
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الــصحـــة مــســـؤولـيـــة ذلك بــسـبـب
مماطلتهم يف حسم هذه القضية.
وعلـمت )املـدى( ان االضــراب امتـد
الــى املــسـتــشفـيــات يف احملــافـظــات
اجلـنـــوبـيـــة وكـــردسـتـــان، وان وزارة
الـصحــة قــد اجــرت مفــاوضــات مع
ــــــة املـــضــــــربــني انــتـهــت مبــنـح مـهـل
ـــوزارة بحــسـم هـــذا االمـــر خالل لل
االربعة والعشرين ساعة القادمة.

وكـــان عـمـــار الــصفـــار قـــد اجـتــمع
ــــني عــــن امــــــــــس االول، مــع ممــــثــل
ــــة املالكــــات الـــصحــيـــــة يف محــــاول
القنــاعـهم بــالعـــدول عن االضــراب
دون التـوصل الـى نـتيجـة مــرضيـة
ودعـــت وزارة الــــصـحـــــــــة املـالكـــــــــات
الـصحية الـى العدول عن اضـرابها
الـــذي شل العـمل يف املــستـشـفيــات
الـعــــــــراقـــيــــــــة.. ووعــــــــدت الــــــــوزارة
املضربني بتحقيق مطالبهم خالل

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بصـورة رسـميـة ويف وسـائل االعالم
اسـتجـــابـتهـم ملــطـــالـبـنـــا  وشـمـــول
ــــصــــــــرف املـالكــــــــات الــــصـحـــيــــــــة ب
مخـصـصــات بــدل اخلـطــورة اســوة

باالطباء..
ووصــف ســعـــــــــــــد عــــبـــــــــــــد اهلل مــــن
مـــســتــــشفــــى اجلــــراحــــات.. قــــرار
مجلس الوزراء بصرف مخصصات
ـــانـه مجـحف ـــاء، ب خــطـــورة لالطـب
وقد استفـز باقي املالكـات الصحية
الـــذيـن يـتعـــرضـــون الـــى اخلـطـــورة

اكثر من االطباء.
واوضح ان املضربني قاموا بتنظيم
وتخـطـيـط االضـــراب بـطـــريقـــة ال
تلحق ضررا باملـرضى، او تؤدي الى
تعـطــيل العـمل بـصـــورة كـــاملـــة يف
املــستـشـفيـــات غيــر انـه لم يـنف ان
االضـــراب ادى الـــى عـــرقلـــة العـمل
لــكـــنـه حـــمّـل احلــكـــــــــومـــــــــة ووزارة
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وزارة الصحـة ابـوابهـا امـس واخلت
ـــــاب املــبــنـــــى مـــن العــــــاملــني الســب

وصفت باالمنية.
وكـــان قــــرار جمللـــس الـــوزراء مبــنح
االطـبـــاء مخــصــصـــات مبـبـلغ 150
الـف دينــار بــدل خـطــورة قــد اشعل
فتـيل اضــراب ذوي املـهن الـصـحيــة
ـــى عـــدم شـمـــولهـم احــتجـــاجـــاً عل
بـصــرف مخـصـصــات بــدل خـطــورة

اسوة باالطباء.
واكــد ظــافــر الـعنـــزي رئيـس احتــاد
ذوي املـهـــن الـــصـحـــيـــــــة. ان عـــــــدم
اصـدار وزارة الـصحـة قـراراً رسـميـاً
بحــسـم هـــذه القـضـيـــة دفعـنــا الــى

مواصلة االضراب.
وهــدد حـسـن حمــود معــاون مــديــر
شـــؤون الـتـمـــريـض يف مــسـتـــشفـــى
اجلـراحـات الـتخصـصيـة مبـواصلـة
االضـــراب اذا لــم يعلـن املــســـؤولـــون
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زيباري يبحث توطيد العالقات الثنائية
مع مسؤول ايراين

احلكومة الوطنية القادمة يف العراق. 
واكد اجلـانبان كـذلك على متـهيد الـظروف
املالئـمــة لـتـنفـيــذ االتفــاقـيــات املـبــرمــة يف
مخـتلف الــزيــارات الـتي قــام بهــا مـســؤولــو

البلدين.
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بغداد/ نينا
اعــتقلـت القــوات األمــريكـيــة
تــســـانـــدهـــا قـــوات عـــراقـيـــة
الـعشـرات من املـشتـبه بهم يف
مـنــطقـــة املــشـــاهـــدة . وقـــال
شــاهــد عيــان امــس األربعــاء:
إن املــنـــطـقـــــــة املــمــتـــــــدة مــن
التاجـي إلى منطقـة النباعي
ــــشـهــــــد حـــظــــــرا لـلــتـجــــــوال ت
وحملـة اعتقـاالت ومداهـمات
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خاطفو صحافية أمريكية يف العراق هيددون بقتلها
وعائلتها  تناشدهم باطالق رساحها

 ولــم يعـــــرف بـــــاخــتـــطـــــاف فــيل
ســـــــانـــــــدز )28 عـــــــامـــــــا( واطـالق
ســراحه اال يف 14 كــانــون الثــاني
احلــــــالــي عــنــــــدمــــــا ذكــــــرت ذلـك
صحــيفــــة "امـيــــريـتـــس تــــوداي"
الصادرة باالنكليزية يف االمارات
واكـدته الـسفـارة البــريطـانيـة يف

بغداد.
وروى ســــــــــانــــــــــدز الــــــــــذي ارغــــمـه
خــاطفــوه علــى تـسجـيل شــريـط
يـــــطـلـــب فـــيـه مـــن مـــــــــواطـــنـــيـه
الـــضغـــط علـــــى رئــيـــس الـــــوزراء
تـوني بليـر من اجل ان يـستقيل،
ان مسلـحني اختطفـوه يف بغداد
واكـــد ان القـــوات االمـيـــركـيـــة لـم
تـكن تـبحث عـنه عنـدمـا وجــدته
يف الـسـاعـة الثـالثـة فجـرا مـكبل
اليـديـن ومعصـوب العـينني لـدى
مـــــداهــمـــــة مــنـــــزل يف مـكـــــان لــم

يحدده.
كـذلـك مت يف السـابع من الـشهـر
احلــالي حتـريـر الفـرنـسي بـرنـار
بالنـش وهــو مـهنــدس يف مجــال
املـيــــاه خـــطف يف اخلــــامـــس مـن

كانون االول يف بغداد.
وقـــد جنح بالنــش يف الفـــرار من
خـــاطفـيه الـــذيـن يـنـتـمـــون الـــى
"كتيـبة الـرصد مـن اجل العراق"
الـــــذيــن هـــــربــــــوا خالل عــملــيـــــة
مــداهمـة كـانـت تنفـذهـا القـوات
االمـيركيـة والعراقـية يف منـطقة

)ابو غريب( غرب بغداد.

القــــرى، يف بغــــداد ومقـــر هـيـئـــة
علـمـــاء املــسلـمـني الــــذي يقع يف
حـــرمـه بحـثـــا عـن الــصحـــافـيـــة

املفقودة.
وكـــان شهــود عـيــان قــد اكــدوا ان
حـــادث اخلــطف وقـع علــــى بعـــد
قـرابـة مئـة متـر من مقـر مـؤمتـر
اهل العراق  الذي يـرأسه عدنان

الدليمي.
وذكــــر مــصــــدر امـنـي عــــراقـي ان
الــصحــافـيــة كــانـت يف طـــريقهــا
ملقـــابلـــة الـــدلـيـمـي الـــذي اكـــدت
مصـادره انه لم يكـن لديه مـوعد
مـع اي صحــــايف غــــربـي يف هــــذا

اليوم.
اثــــر ذلـك طلـبـت "كــــريـــسـتـــشـن
ســايـنــس مــونـيـتــور" مـن وســـائل
االعالم الــتعـتـيــم علـــــى اخلـبـــــر

وعدم نشر اسمها.
وبعـد يــومني كـشفـت الصـحيفـة
عـن اسم مــراسلـتهـا جـيل كـارول
)28 عـــامـــا( وذكـــرت ان ســــائقهـــا
الـــذي جنـــا مـن احلـــادث اكـــد ان
مـــــسـلحـــني اوقفـــــــوا ســيــــــــارتهــم
واخـــــرجـــــوه مــنهـــــا بــــــالقـــــوة ثــم
ابتعـدوا بهــا مصـطحـبني مـعهم

الصحافية ومترجمها.
وكـــانـت القـــوات االمـيـــركـيـــة قـــد
متكنـت عن طـريـق الصـدفــة من
االفــراج عـن صحــايف بــريـطــانـي
بعـد خمسـة ايام علـى خطفه يف

26 كانون االول املاضي.

 وبـعـــــــد تـــبـــنـــي خــــطـف كـــــــارول،
نـاشدت عـائلتهـا من بـوسطن يف
الـــواليـــات املــتحـــدة اخلــــاطفـني

االفراج عنها.
ونــــــشـــــــــر مـــــــــوقـع الـــــصـحـــيـفـــــــــة
االميـركيـة علـى االنتـرنت  نـداء
مؤثـرا جاء فـيه "جيل صـحافـية
بـريئة ونطلب مـنكم بكل احترام
ان تعفـوا عنهـا وان تسمحـوا لها
بـالعـودة الــى منـزلهــا لتكـون مع

امها وشقيقتها وعائلتها".
واضــاف: جـيل مهــذبــة وشــريفــة
ويـظهــر حـبهــا للعــراق وللـشـعب
العــــــراقـــي يف مقـــــــاالتهــــــا. وقــــــد
اسـتـضـــافـتهـــا عـــائالت عـــراقـيـــة

كثيرة".
وجـيل كـــارول هـي االعالمـيـــة الـ
)31( التـي تتعــرض للخـطف يف
العراق منذ بداية احلرب يف عام
2003، بـحــــــــــســـــب مـــــنـــــــظـــــمــــــــــــة
"صحــــافـيـــــون بال حــــدود" الـتـي
تـــــــــــدافـع عــــن الــــــصـحـــــــــــافــــيــــني
واحلريات االعالمية يف العالم.

وكــــان مجهـــولـــون اخـتــطفـــوا يف
الـســابع من كـانــون الثـانـي جيل
كــــــارول يف حـــي العــــــدل وقـــتلــــــوا
متــرجمـا عــراقيـا كـان بــرفقـتهـا
كـما افـادت حينهـا مصـادر امنـية
عـــراقـيـــة وهـــو مـــا اكـــدته الحقـــا

مصادر اميركية.
وغــــداة خــطـفهــــا داهـمـت قــــوات
امـيـــركـيـــة وعـــراقـيـــة مـــسجـــد ام

ـ

القوات األمريكية تواصل فرض حظر
التجوال يف املشاهدة

بغداد/ املدى 
صـححـــت املفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا
املـسـتقلـة لـالنتخـابـات امـس مـا
أعلـنــته مـن أرقــــام بـــشــــأن عــــدد
الــــشـكـــــاوى االنــتخـــــابــيـــــة الــتــي

تسلمتها.
وقـــال بـيــــان للـمفـــوضـيـــة امــس
تلقـت )املـــدى( نــسخـــة مـنه :"إن
مـجمــوع مــا تـسـلمـته املفــوضيــة
مــن شـكـــــاوى كـــــان1985 شـكـــــوى

املفوضية تصحح عدد الشكاوى
التي أعلنتها أمس

وكــــانـت نـــسـبــــة الـــشـكــــاوى غـيــــر
احلمراء مـنها 97باملـائة". وكانت
املفــــوضـيــــة قــــد أعلـنـت يف وقـت
ســـابق إن نــسـبــة الــشكــاوى غـيــر
احلـمـــراء مــنهـــا 99.7 بـــاملـــائـــة.
وقـــال الـبـيـــان:  إن هـــذا اخلــطـــأ
كــــان طـبــــاعـيــــا وأنهــــا تــصحـحه
التـزاما مببـدأ الدقـة والشفـافية
يف انـسيـاب املعـلومـات التـي تزود

بها وسائل اإلعالم.

واسعـة منـذ ثالثـة أيـام بحثـا
عـن مسلحني قـاموا بـإسقاط
مـروحية نوع أباتشي للجيش
األمــــريـكــي وقــتل اثــنــني مــن
طــاقـمهــا. وأضــاف: إن حـظــر
الـتجــوال لـم ميـنع عـملـيــات
االخـتـطــاف والــسلـب والقـتل
الـتي تـشهـدهــا املنـطقــة منـذ

ثالثة أيام".

ـ ـ

ـ ـ

املوصل /مكتب
املدى  

هـــــــاجــم مـــــسـلـحـــــــون
صبـاح امـس االربعـاء
ــــــــــــة لـلـجـــــيــــــــــش دوري
االمـريكي يف مـنطقـة
ـــــــــــــــاط حــــــي الـــــــــضــــــب

ـ
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مسلحون هيامجون دورية للجيش
األمريكي يف املوصل

اصـاب احدى عجالت
الهـمـــر ممـــا ادى الـــى
احـتـــراقهـــا بــــالكـــامل
دون تــوفـــر معلــومــات
اخــــرى نــظــــرا لقـيــــام
القــــوات االمــــريـكـيــــة
بفــــرض طــــوق حــــول

املنطقة.

بالـساحل االيـسر من
مدينة املوصل.

وقـــــال مــصـــــدر امــنــي
لـلـــمـــــــدى ان تـــبـــــــادال
كـثـيفـــا الطالق الـنــار
حصل بـني املهاجمني
والقـــوات االمــــريكـيـــة
مـضيفـا أان صـاروخـا

عمان/ وكاالت
اعلن مـصدر مـسؤول يف اخلـطوط اجلـوية
االردنيــة ان العـراق طـلب مـن االردن إبقـاء
طـــائـــرة واحـــدة مـن الـطـــائـــرات العـــراقـيـــة
الـسـت يف مطــار امللكــة عليـاء الـدولـي منـذ
عــــام 1991 يف مـكـــــانهـــــا ألنه سـيـبــــاشــــر يف
صـيـــــانــتهـــــا واعـــــادة تــــشغـيـلهـــــا. وان هـــــذه

صيانة إحدى الطائرات العراقية يف األردن
انها طائرات تالفة وال تصلح للصيانة.

وتبلغ الرسوم املستحقة كأجور ارضية الطائرات
7 ماليـني دوالر لكـن وزيــر الـنقل االردنـي سعــود
نــصيــرات ملح الــى ان اتفــاقـــا اردنيــا ـ عـــراقيــا مت
التوصل اليه حلل موضـوع دفع املستحقات لكن

احلكومة لم تتخذ قرارا رسميا بذلك. 

الطـائـرة كـان يـستـعملهـا الـدكتـاتـور صـدام
حسني يف رحالته اجلوية.

واوضح املـصــدر ان اجـــراء نقل الـطــائــرات
اخلمـس االخــرى سيــسهم يف اتـســاع مكـان
اصطـفاف الـطائـرات يف املطـار. واضاف ان
مــسـتقـبل هــذه الـطــائــرات مــرهـــون بقــرار
احلكـومـة العـراقيـة رغم تـأكيـدات الفنـيني

واسط / املدى  
قال مصدر يف الشرطة العراقية مبدينة الكوت يف محافظة
واسـط امس االربـعاء ان عـبوة نـاسفـة انفجـرت صبـاح امس
برتل عسكري اسفرت عن جرح ثالثة من افراد الرتل بينهم

ضابط برتبة عقيد. 
وقـال املـصـدر الـذي فـضل عـدم ذكــر اسمـه  أن العبـوة كــانت
مـــزروعــــة علـــى الــطــــريق املـــؤديـــة إلـــى قـــاعـــدة أبـي عـبـيـــدة
العسكرية التي تـتخذ منها  القوات متعـددة اجلنسية مقرا

لها.
ويــذكــر ان احلــادث هــو الـثــانـي مـن نـــوعه الـــذي يحـصل يف
املكـان ذاته بعد انفجار عبوة ناسفـة برتل للقوات االوكرانية

يف االسابيع املاضية.

جرح ثالثة جنود يف الكوت 

بغداد/ وكاالت
قــررت احلكـومـة املـنغــوليــة بقـاء قــواتهــا العـسكـريــة يف العـراق ملـدة
اطـول.وأعلـن مسـؤول كـبيـر يف احلـزب احلـاكـم يف منغـوليــا امس ان
مـنغولـيا سـتحافـظ على قـوات عسكـرية مـحدودة يف العـراق. وأعلن
اتغـونـبيـار الـسكـرتيـر الـدائم حلـزب الـشعـب املنغـولـي الثـوري الـذي

منغوليا تقرر بقاء قواهتا يف العراق
يــستعــد لتـشكـيل حكـومـة جـديـدة: سـنلتـزم بــسيـاســاتنـا الــداعمـة

للحرب على االرهاب.
وصـرح بـأن ذلك سيكـون رهنـا بقـدرات منغـوليـا، وإذا مـا قـررت زيـادة
مـسـاهـمتهـا يف اطـار احلـرب علـى االرهـاب. وأضـاف ان الـضبـاط يف
افغانـستان يقـومون بتـدريب اجلنود االفغـان على استـخدام املعدات

العسكرية.


