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بــــدأ أصحــــاب املهـن الـــصحـيــــة يف
محـــافــظـــة مـيــســـان امــس االحـــد
اضـــــرابــــــا مفــتـــــوحـــــا عـــن العـــمل،
مطـالبني بـتحسـني رواتبهـم وفتح
اجملــال امــامهـم الكمــال الــدراســة
ـــــــــة، فــــيــــمـــــــــا اغـلـقــــت اجلـــــــــامـعــــي
املـستـشفيـات واملـراكـز واملـؤسـسـات

الصحية ابوابها أمام املرضى.
وقـــال نقـيـب ذوي املهـن الــصحـيـــة
ـــــــــســــــــــــان كــــــــــــرمي مـــــــطـلـــــب يف مـــــي
احلـــســنــي"ان مــطـــــالــبــنـــــا لــيـــســت
جديـدة وسبق ان نفـذنا عـددا من
املـمــارســات احلـضــاريــة الــسلـمـيــة
املـتـمـثلـــة بـــاالضـــراب والـتـظـــاهـــر

أربع مرات سابقة".
وأضـاف"اننا نـضيف اليـوم مطـلبا
جـديـدا هــو شمــولنـا مبخـصصـات
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قــال بـيـــان للقـيــادة العــامـــة للقــوات
ــــــركــــــة ان قــــــوات الـفــــــرقــتــني املـــــشــت
السـادسة والـتاسعـة اعتقلـت ارهابـياً
يف بغـــداد و17 مــشـتــبهــــاً به وعـثـــرت
علــى عـشـــر عبــوات نــاسفــة يف شــارع
فلــــســـطــني والـــــرضـــــوانــيــــــة ومفـــــرق

الرشيد ومت ابطالها.
ويف قـــــاطع املـــــوصل اعـتـقلـت قـــــوات
الفــــرقـتـني الـثــــانـيــــة والـثــــالـثــــة 25
مــــشــتـــبهــــــاً بـه والفــــــرقــتــني االولــــــى
والـــــســــــابعــــــة 18 مـــــشــتـــبهــــــاً به ويف
الــرمــادي اعــتقلـت قـــوات الفــرقـتـني

االولى والسابعة 18 مشتبهاً به.
امــا يف قـــاطع صالح الـــدين وديــالــى
وكـركـوك فقـد القت قـوات الفـرقـتني
الـرابعـة واخلـامسـة القـبض علـى 26
مـن املشتـبه بهم والعثـور على سـيارة
مـفخخـــة يف كـــركـــوك وثالث عـبـــوات
نـــاسفـــة يف الــسعـــديـــة وبلـــد روز ومت

ابطالها جميعاً.
من جهـة اخـرى قــالت مصـادر امنيـة
ان شخـصــاً استـشهــد واصيـب اربعــة
آخـــــرون بجــــروح يف انـفجــــار سـيــــارة
مفخخــة استهــدفت دوريــة اميــركيـة
مـنــطقــــة حـي اجلــــامعــــة قـبـل ظهــــر

امس االحد.
ـــــــى واضـــــــافـــت ان االنـفـجـــــــار ادى إل
اشــتعــــال الـنـيــــران يف احــــد املـبــــانـي
وتــدمـيــر سـيــارات عــدة يف املـنــطقــة،
ولــم يعــــرف ان كــــانـت اصــــابــــات قــــد
ـــــــــــــدوريـــــــــــــة وقــعـــــت يف صــفـــــــــــــوف ال

االمريكية.
مـن جــــانـب آخــــر افــــادت مــصــــادر يف
شـرطـة الفلـوجـة ان ثالثـة مـسلحني
وامـــرأة قـتلـــوا جـــراء انفجـــار سـيـــارة
مفخخـــة صبــاح امـس االحــد وسـط
مـدينة الفلـوجة كانت مـحملة مبواد
مـتفجـــرة وانفجــرت علــى املــسلـحني
الـذين كـانوا يـستقلـونها قـرب جامع
الــصـــــديق يف حـي الـــــرصـــــايف وســط
الـفلــــــوجــــــة ممــــــا اسفــــــر عـــن مقـــتل
املـسلحـني الثالثــة واستـشهـاد امـرأة

كانت قريبة من مكان االنفجار".
ويف النـجف القت مـديـريـة مكـافحـة
اجلــــــرميــــــة يف محــــــافـــظــــــة الــنـجف
القـبــض علـــى عـصـــابـــة تـــرتـــدي زي
ــــــاً ــــــوطـــنـــي وحتـــمـل رتـــب احلــــــرس ال
عـــسكـــريـــة لـلقـيـــام بـــأعـمــــال القـتل
والــســطـــو املــسـلح والــســـرقـــة. وقـــال
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ضــــــــبــــــــــــط ســــــــيـــــــــــــــــــــارة مـــفـــخـــخـــــــــــــــــــــة

اعتقال 104 مشتبهني هبم يف مناطق متفرقة
والقبض عىل عصابة يف النجف

بغداد - احملافظات / املدى والوكاالت

حـي الفــرات يف الــديـــوانيــة بــالقــرب
مــن بــيـــته يف حـــي الفــــــرات شــمــــــال
الــديــوانـيـــة بعــد أدائـه صالة املغــرب
ــــــسـلـحـــني واضــــــــاف املـــــصــــــــدر: ان امل
أطلقوا وابالً من الرصاص  أدت إلى
مـصرعه يف احلـال الذوا بالفـرار إلى

جهة مجهولة.
مـــن جـــــــانـــب آخـــــــر اعـلـــن اجلـــيــــــش
االمـيــــركـي امـــس االحــــد وفــــاة احــــد
ــــــوصل جــنــــــوده يف "حــــــادث" قــــــرب امل

السبت.
وافــاد بيــان للـجيـش ان "حـادثــاً وقع

لعربة همفي قرب املوصل السبت".
وبــــذلـك، يــــرتـفع عــــدد العـــسـكــــريـني
االميــركـيني الــذي قـتلــوا يف العــراق

منذ آذار 2003 إلى .2707
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النــار علـــى سيــارة مـــدنيـــة يف بيـجي
فقتلت ثالثة شبان وجرحت رابعا.

وأوضح املـصــدر ان "الــشبــان االربعــة
كــانــوا يـسـتقلـــون سيــارة ويـطـــاردهم
مـجهــــولــــون يف سـيــــارة اخــــرى قــــرب

احملطة الكهربائية يف بيجي".
وأضـاف انـه "خالل املطــاردة تصـادف
مـرور دوريـة امــريكيـة قـامت بـاطالق
النـار بـاجتــاة سيـارة الـشبـان مـا ادى
الـــى اسـتــشهـــاد ثالثـــة مـنهـم وجـــرح
ـــــــى املــــــســـتــــــشـفـــــــى رابـع مت نـقـلـه ال

التعليمي يف تكريت".
إلـى ذلك ذكـر مصـدر يف الشـرطـة إن
مـسلـحني مجهــولني اغتـالـوا الـشيخ
نعمــان النـصيـري مـسـؤول مـؤسـسـة
شهيد احملراب وامـام وخطيب جامع
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احــــمـــــــــد دعــــيــــبـل مــــــســـــــــؤول اعـالم
محـافظـة النجف: ان هـذه العصـابة
الـتي الـقي الـقبـض علــى ثالثـــة من
افــرادهــا كــانــوا يــرتــدون زي احلــرس
الــــــوطــنــي وقــــــامــــــوا بعــــــدة اعــمــــــال
اجــــرامـيــــة مــنهــــا قـتـل كل مــن علـي
دلــــول واالخــــويـن ســــرمـــــد ومحـمــــد
مـعلــــة الــــذيــن يعــملــــون يف بــــورصــــة
النجـف وقتل مـنهل شـربـة وتـسلـيب
سيـارته وقتل صـاحب سيـارة )جي ام
سـي( وتسلـيب سيـارته وبيعهـا بسعـر
سـبعة آالف دوالر كما قاموا بالسطو
املسلح عـلى دار حـسن نـاجي وسـرقة

)35 مليون دينار( منه.
ويف تكـــريت قــال مـصــدر أمـني امـس
األحـد ان القوات االمـريكيـة اطلقت
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 قـــال شهـــود عـيـــان إن قـــوات اجلـيــش
بـدأت صبـاح أمـس االحــد حملـة دهم
وتفـتيـش واسعــة للـمنـازل يف مــدينـة

احلرية غرب بغداد.
وأضافوا ان اجلنود يقومون بتفتيش
املـنــطقـــة مـن مـنـــزل إلـــى مـنـــزل، وأن
احلــملــــة بــــدأت يف مــــديـنــــة احلــــريــــة
الـثــــانـيــــة الـتــي شهــــدت اشـتـبــــاكــــات

أصـدرت محكمـة جنـايات
املـثنــى أحكـامــاً مخـتلفـة
بـحق عـــــدد مــن املـــــدانــني
بــــــارتـكــــــاب جــــــرائــم قـــتل
وحــــمـل مـــــــــواد مـخـــــــــدرة
وحــــشــيــــشــــــة وممــــــارســــــة
عمـليـــات التـسـليـب علــى

الطرق اخلارجية.
ـــــــــــالزم األول وأوضـــــــــــح امل
حـيــــاوي حـــسـن مـــســــؤول
ـــــــــة ـــــــــري اإلعـالم يف مـــــــــدي
شـرطة املثنـى أن احملكمة
أصـدرت حـكمـاً بـاإلعـدام
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محلة تفتيش يف احلرية بحثاً عن مطلوبني
بغداد/املدى

احلملة.
وكـان مـسلحـون مجهـولـون قــد قتلـوا
الــسـبـت املـــاضـي مـــواطـنـني إثـنـني يف
احلــريـــة الثـــانيـــة رغم ســريــان نـظــام

حظر التجوال.
يـذكر ان مديـنة احلريـة شهدت خالل
الــســاعــات االخـيــرة انـتــشـــارا مكـثفــا

للقوات العراقية واالمريكية.

األسبوع املاضي.
وأشاروا إلـى أن القوات صـادرت بعض
األسلحــة غيـر املــرخصــة التـي عثـرت
عليهـا يف عدد من املـنازل التـي قامت

بتفتيشها.
ولم يعـرف ما اذا كـانت قـوات اجليش
قــــــد اعــتـقلــت احــــــدا أم ال، كــمــــــا لــم
يـتـــضح الــــوقـت الــــذي سـتـــســتغـــــرقه

جنايات املثنى تصدر أحكاماً باإلعدام 
والسجن عىل عدد من املدانني

السماوة / املدى

احملــــــافـــظــــــة إلــــــى خــــــارج
املــثــنـــــى وأفـــــاد مــــســـــؤول
اإلعالم يف الـشــرطــة بــأن
املـــتـهـــم قــــــــام بـــتـحـــمـــيـل
ــــــــوع ــــــــة ن ــــــــريـل ــــــــارة ت ســـي
مـــارسيـــدس بـ500 قنـينــة
مملــوءة بــالغــاز الـســاعــة
الثــانيـة عـشـرة لـيالً غيـر
أن املــــديــــريــــة وبعــــد ورود
ــــــــومــــــــات مـــن أحــــــــد مـعـل
ــــــــــواطــــنــــني أحــــبــــــطــــت امل
العــملــيـــــة بعـــــد تـــشـكــيل
فريق عمل من الشرطة.

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

فـيـمــــا أصــــدرت احملـكـمــــة
حكمـاً بـالـسجن ملـدة عـام
عـلــــــــى ثـالثــــــــة مـــتـهـــمـــني
وذلك لقيامهم باملتاجرة
بـــاملـنـتـــوجـــات الـنفــطـيـــة
ــــــــــات ــــــــــر خــــــــــزان وحتــــــــــوي
عـجالتهـم لـتـتــسع ألكـبــر

كمية من الوقود.
مـن جهـة أخــرى أحبـطت
مــــــــديــــــــريــــــــة مــكــــــــافـحــــــــة
اجلـرميـة االقـتصـاديـة يف
السـماوة محـاولة تهـريب
ــــــــة غــــــــاز مـــن 500 قـــنـــيـــن

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

علـــــى مــنفـــــذي جـــــرميـــــة
اغـتيــال النقـيب الـشهيـد
عمـاد الـوهــامي. وصـدور
حـكـمـني بــــاإلعــــدام علــــى
شخـصـني نفــذا عـملـيــات
تــــــــسـلــــيــــب وقــــتـل أحــــــــــد
املـــواطـنـني علـــى الــطـــرق

اخلارجية.
وأضــــــاف: كــمــــــا أصــــــدرت
احملكمــة حكمـاً بـالـسجن
ملــــدة عـــشــــرة أعــــوام بـحق
مـدانني بحيـازة كيلو و28
غـم مـن مــادة احلـشـيـشــة

ـ

ذوو املهن الصحية يرضبون يف ميسان طلباً لتحسني اوضاعهم
ميسان / الوكاالت

الوسط واجلنوب.
وقال شهـود عيـان ان املسـتشفـيات
واملــراكــز واملــؤسـســات الـصـحيــة يف
مــيــــســـــان اغـلقــت ابــــــوابهـــــا امـــــام
املـــــرضـــــى، مــــشــيـــــريــن الــــــى انهــم
الحـظوا عـودة الكثيـر من املـرضى
ـــــــــــادات ـــــــــــواب الـعــــي مــــن امـــــــــــام اب
االســتــــشـــــاريــــــة للــمــــســتـــــشفــيـــــات
احلـكوميـة واملراكـز الصحيـة التي

لم تستقبلهم كعادتها يوميا.
وقــــــالــت ســنـــــــاء محــمــــــد يـــــــوسف
)مـعـلـــمــــــــة(: انـــنــــــــا نـعــــطـــي احلـق
جلـــمـــيـع الــكــــــــوادر الــــصـحـــيــــــــة يف
الــــقــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــام مبــــــــــثــــل هـــــــــــــــــــــــــــذة
االعـمـــال"للـمـطــالـبـــة بحقـــوقهـم،
انهــم يـــتعــــــرضـــــــون للـكــثــيــــــر مــن

املتاعب يوميا".

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اخلـطــورة أســوة بــأطبــاء االسنــان
اضــــافــــة الــــى تــنفـيــــذ مــطــــالـبـنــــا
املـــــشــــــروعــــــة االخــــــرى املــتــمـــثلــــــة
بـتحــسني سـلم الـــرواتب وحتــديــد
ـــــــــــوصــــيـف وظــــيـفــــي لـلـــكـــــــــــوادر ت
الـــصحــيـــــة وفــتـح مجـــــال اكــمـــــال

الدراسات اجلامعية".
وأوضـح احلــــــســـنـــي"ان وفــــــــدا مـــن
النـقابـة قام بـالتـحرك عـلى وزارة
الـصحة ومجلس الـنواب ومجلس
الــوزراء يف وقت سـابق ومت تقـدمي
املـطالـب اخلاصـة بشـريحتنـا ولم
يـطـبق مـنهـــا شـيء لغـــايـــة الـيـــوم
ـــــــــوعـــــــــود بـعـــــــــد ان مت تـقـــــــــدمي ال

بتحقيق مطالبنا".
وأشـــار الـــى أن االضــــراب املفـتـــوح
يــــطــبـق يف جــمــيـع مـحـــــــافــــظـــــــات

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

انهت مجمـوعة شـركات
يــنــــــرجــي( ا )جــيــنــيــــــرل 
التـركيـة اخملتـصصـة يف
لــنفــط مـن ا اســتخــــراج 
حقول اقلـيم كردستان،
ــــــــرة يف ــــــــراحـل االخـــي مل ا
ــــــــر بـــئ ــــــــة حـفــــــــر  عـــمـلـــي
لــــــــواقـعــــــــة يف ا طـقــــطـق 

ـ ـ
ـ ـ ـ

انجاز املراحل النهائية من حفر بئر طقطق النفطي يف اربيل
اربيل / راميار الهركي

برميل. 
لــى ان ا وجتــدر االشــارة 
لـنـــرويجـيــة ا لــشــركــات  ا
ً بـحفــــر قــــامـت مــــؤخــــرا
نـفــــطـــيــــــــة يف بـــئــــــــر  اول 
كــــــــردســـتــــــــان يف اقـلـــيـــم 
الـتـــابعــة مــديـنــة زاخــو 

حملافظة دهوك.

ــــــــة قــــــــوة عـــمـلـــي مــــــــدى 
لـبـئـــر ا االسـتخـــراج مـن 
لــتــي ا لــنقـــــاوة  ا ودرجـــــة 
لـــنـفــــط ا بـهــــــــا  يـــتـــمـــتـع 
الـبـئــــر ملـــســتخــــرج مـن  ا
يـتــــوقع ان يـبـلغ لــــذي  ا
ــــــــــــومـــــي لـــــي ا نـــــتــــــــــــاجـه  ا
االقــصـــى خـمــســـة آالف

ـ ـ ـ

ـ ـ

املـستمـر يف بئـر طقطق
اجنـزت مجمـوعة شـركة
لـــتــــــــركـــيــــــــة ا يـــنــــــــرجـــي  ا

اعمالها. 
واضـاف ستـشهـد االيـام
القادمـة اجراء العـديد
ــــــــى لـــتـجــــــــارب عـل ا مـــن 
ملــذكــوره ملعــرفــة ا الـبئــر 

ـ ـ

لــضــــواحـي اجلـنــــوبـيــــة ا
ملدينة اربيل. 

ـــــــــدى( مل لـ )ا كـــــــــد ذلــك  أ
رشـيـــد خـــوشـنـــاو عـضـــو
ملـــــنــفـــــــــــــذة ا ـــــــــــــة  لــهـــــيـــــئ ا
للـمـــشـــروع، وقــــال بعـــد
ً مــرور مـــا يقــارب عــامــا
لـــعــــــــمـــل ا كـــــــــــــــــــــامـــالً يف 

ـ ـ

ـ ـ

ـ

قــــــــال احملــــــــامـــي ســـمـــيــــــــر
خــــــــــــريـــــبـــــــط مـحــــــــــــامـــــي
املعـتـقلــني العــــراقـيـني يف
سجـن بوكا البـريطاني ان
عـــــــــــــــــــوائــل املــعـــــــتــقــلـــــــني
ـــــــــاً ســــيــــنـفـــــــــذون اضـــــــــراب
مـفـــتـــــــوحـــــــاً امـــــــام مـقـــــــر
القـيــادة الـبــريـطــانـيــة يف

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

عوائل عراقية تطالب باالفراج عن معتقليها يف بوكا
تـــطــــــالـــب بفـــتح مـلفــــــات
املعـتقـلني واحــالـتهــا الــى
القــضــــاء العـــراقــي للـبـت
فــيهـــــا، وطـــــالـبـــــوا ايــضـــــاً
ــــــــوري ــــــــوزراء ن رئـــيـــــــس ال
املالـكي بالـتدخل الـسريع
والعـــــاجـل الطالق ســـــراح

املعتقلني.

ـ ـ

البصرة يف الشعيبة يومي
االحــــــد واالثــنــني مـــن كل
ــــــــــة ــــــــــوع يف مـحــــــــــاول اســــب
للــــضغــــط علـــــــى القــــــوات
البريطانية الطالق سراح
املـعتقلني الـذين لم تـثبت

ادانتهم باعمال ضدها.
وقـال خـريـبط ان العـوائل

ـ ـ ـ
البصرة / املدى

قـــال املـتحـــدث بـــاسـم القـــوات
البــريطــانيـة تــوني دانلـوب ان
حـــمـلـــــــة اعـــمـــــــار ســـتـــبـــــــدأ يف
محــافظـة الـبصـرة وتـسـتمـر 5
اشهر تهدف بالدرجة االساس
إلـــى حتجـيـم دور اجلـمـــاعـــات
املسلـحة وحـمايـة السكـان من
ســطـــــوتهــــا وتــــأمـني املــــديـنــــة
لدخول الشركات االستثمارية

وتهيئة االجواء اآلمنة لها.
واضــــــاف دانلـــــوب يف اتـــصـــــال
هاتفـي مع )املدى( ان احلـملة
تـــسعــــى ايــضــــاً الــــى حـمــــايــــة
املنـشآت الـنفطيـة من سيـطرة
قـــــادة اجلــمـــــاعـــــات املـــسـلحـــــة
مــــشــــــددا علـــــى ان مـــن املهـــــام
الـرئيسـية ايـضاً مـراقبـة قوات
الــــــشــــــــرطــــــــة الـــتـــي يـعـــتـقــــــــد
البــريطــانيــون ان عنـاصــر من

املليشيات متغلغلة فيها. 
وكـان قائـد شرطـة البصـرة قد
قــال يف وقت ســابق ان القـوات
الـبــــريــطــــانـيــــة تــــسعــــى الــــى
اضعــــــاف هــيــبــــــة الــــشــــــرطــــــة
العراقية يف الشارع البصري.

ويـنتـشـــر اكثـــر من 3000 آالف
جنــدي عــراقي وبــريـطــاني يف
ضــــــواحــي الــبـــصـــــــرة، للــبــــــدء
بعـملـيـــة )الــسـنـــدبـــاد(، حـيـث
متــــركــــزت نقــــاط تفـتـيـــش يف
الـشوارع والـساحـات الرئيـسية
اضــــافــــة الــــى دوريـــــات راجلــــة
وآليــة يف املنـاطق الـتي تـشهـد
عمليـات مسلحـة ضد الـقوات

البريطانية. 
وتـشترك يف هذه احلملة ألول
مـــرة طـــائـــرات عـمـــوديـــة وقـــوة
التــدخل الـســريع الــى جـــانب
املـــروحيــات، ويقــول مـــراقبــون
امنـيون يف البصـرة انها جاءت
علـــى غـــرار خـطـــة امـن بغـــداد
)لالمــــــام معـــــا( وتـــــأتـــي بعـــــد
حـملــة )الـنخلـــة العــسكــريــة(
الـتي انـطلقـت قبـل اسبـــوعني

شمال البصرة.
وافـاد اقـتصـاديـون يف املــدينـة،
ان مـــثـل هـــــــذه احلـــمـالت مـــن
شـــــأنهـــــا ان تـــــوطـــــد االمــن يف
الـبصـرة وتـشجع املـستـثمـرين
ورؤوس االمـــــــوال يف تـعـــــــزيـــــــز

وضعها االستراتيجي.
وقــــالـت مــصــــادر مــــوثــــوقــــة لـ
)املدى( ان عـددا من الشـركات
االستـثمـاريـة تتـواجـد اآلن يف
القــنـــصلــيـــــة الــبـــــريــطـــــانــيـــــة
واالمـــــــريـكــيـــــــة يف الــبــــصـــــــرة،
لـتــــوقـيـع عقــــود اسـتـثـمــــار يف

املدينة.

اعـلــــن مــــــــســـــــــؤول يف حـــــــــزب
العـمــــال الكـــردسـتـــانــي وقفـــا
الطالق النار من جانب واحد
اعـتـبـــارا مـن أمــس االحـــد يف
الـعـــمـلـــيــــــــات ضــــــــد الـقــــــــوات
ــــــــة، مــــــــوضـحــــــــا ان ــــــــركـــي الـــت
اسـتخــدام الـسالح لـن يحــدث
"اال يف حالة استهـداف قواتنا

البادتها".
وقـــــــال مـــــــراد قـــــــريـالن امـــــــام
اعــضـــــاء مـن احلـــــزب بـيــنهـم
ثالثة من مجلس القيادة "مت
اتخاذ قرار بوقف اطالق النار
اعـتبـــارا من االحــد"، واضــاف
ان "قـوات احلــزب، وخصـوصـا
يف هذه املـرحلة، لن تـقوم باي

حترك عسكري".
ـــــــــابـع ان "كـــــــــوادر احلـــــــــزب وت
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حزب العامل الكردستاين يعلن وقفاً إلطالق النار من جانب واحد
جـــانـب سلــطــــات انقــــرة علـــى
انهــا فــرصــة لـلمـصــاحلــة بني

الشعبني التركي والكردي.
لكـن رئـيـــس الـــوزراء الـتـــركـي
رجــب طــيــب اردوغــــــان رفـــض

هذه الدعوة. 
ــــــــوز" عـــن ونـقـلـــت "فــــــــرات نـــي
كـــــــونفـــــــدرالــيـــــــة كـــــــردســتـــــــان
الـدميـوقــراطيـة ان اي حتـرك
عــسكـــري لن يـتم خــارج اطــار
عمليات "لوجستية ووقائية".
واضــــافـت الـكــــونفــــدرالـيــــة ان
"هـدف كل الكـوادر واملنـظمـات
واجلــمعــيـــــات )...( الــتـــــابعـــــة
حلـــــركـــــة الـــــدميـــــوقـــــراطــيـــــة
واحلــــريــــة يف كــــردسـتــــان هــــو
جنــــــاح عـــملــيــــــة وقـف اطالق
ـــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذه". ال
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املتفرعـة منه ان "مدة الهـدنة
مـنــــوطــــة بــــاخلــطــــوات الـتـي
سـتــتخـــــذ والـتــطـــــورات الـتـي

ستطرأ".
وتــابعت الـوكـالــة، ومقـرهـا يف
اوروبـا، ان اللجوء الى السالح
لــن يحـــصل مـــــا دام اجلــيــــش
الــتــــــركــي ال يــــشـــن هجــمــــــات

بهدف سحق املتمردين.
وكــــــان زعــيــم حــــــزب العــمــــــال
الكردسـتاني املسجون عبداهلل
اوجالن قــــــد دعــــــا اخلــمــيــــس
املـــاضـي مـن زنـــزانــته احلـــزب

الى اعالن هدنة.
وقــــال اوجالن عـبــــر محـــامـيه
انه ال يــنـــبغــي اعــتــبــــــار هــــــذه
الهــــدنـــــة عالمـــــة "ضعـف" بل
يجــب ان يــنـــظـــــر الـــيهـــــا مــن

دميوقراطية".
كـمـــــا دعـــــا تـــــركـيـــــا الـــــى "حل
دميــوقــراطي سـيفـتح طــريقــا
امــــــــامـهــــــــا الن تــــصـــبـح قــــــــوة
دميـوقــراطيـة صـاعـدة ومـركـز
جــــذب واهـتـمــــام"، وطــــالــبهــــا
"بــالـقيــام بخـطـــوات منـــاسبــة
ازاء اعالن وقـف اطالق الـنــــار

من جانبنا".
وكــانـت وكــالــة االنـبــاء "فــرات
نيوز" املـوالية لالكـراد قد بثت
نبــأ اعالن وقـف النــار يف وقت

سابق.
واضــــــــــــــــــــــــــافـــــــــت نـــقـــال عـــــــــن
"كـــــــونفــــــدرالــيــــــة كــــــردســتــــــان
الــدميــوقــراطـيــة" الـتـي تـضـم
حتـت جنــاحهـا حــزب العمـال
الـكــــردسـتــــانــي ومجـمــــوعــــاته
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الكــردستــاني بــزعــامــة رئيـس
اجلـمهــوريـــة جالل طــالـبــانـي
بـان "يـســاهمـا يف اجنـاح هـذه
اخلــطـــوة عـبـــر بــــذل اجلهـــود
الـالزمـــــــة حلـل الـقــــضــيـــــــة يف
كـــــردسـتـــــان تـــــركـيـــــا الن ذلـك
يسـاعد املـنطقـة علـى حتقيق

االمن والستقرار".
ودعــــــــا الـلـجـــنــــــــة الـــثـالثـــيــــــــة
التـركيـة العـراقيـة االميـركيـة
الـى "تغـييـر اهـدافهــا من حل
عـــسـكـــــري الـــــى حـل سلــمــي"،
ونـــاشـــد "جـمــيع اجلهـــات ويف
مقــــدمــتهــــا الــــذيـن طــــالـبــــوا
بــــــــوقف الــنــــــــار، ان يقـــــــومـــــــوا
مبــســـؤولـيــــاتهـم وبـــذل مـــا يف
وسـعهم حلل القـضيـة بصـورة
ـــــــــــى اســــــــس ـــــــــــة وعـل ـسـلـــــمـــــي ـ ـ

وجـمـــاهـيـــره ســيكـــون عــملهـــا
سيـــاسيــا الجنــاح هــذا القــرار
الــذي يلـزم جـميع املــرتبـطني
ــــــــــــذيـــــن ــــــــــــاحلــــــــــــزب )...( ال ب
ســيقـــومـــون بـــاعـــادة تـنــظـيـم
اخلــــطــــط واالســـــــالــيــب مبـــــــا
يـــــســتـــــــدعــي الــتــــطـــــــابـق مـع

االساليب السلمية".
واكد الـرجل الثاني يف احلزب
ان "هـذه املرحلـة مهمـة لكـنها
غيـر كـافيـة الن هنـاك الـكثيـر
ممـــــــا يـجـــب الـقـــيـــــــام بـه مـــن

جانبنا ومن جانب تركيا".
وطــــــــالـــب قــــــــريـالن احلــــــــزب
الــدميــوقــراطـي الكـــردستـــاني
بــــــــزعــــــــامــــــــة رئـــيــــــس اقـلـــيـــم
كــــردسـتــــان مـــسعــــود بــــارزانـي
واالحتــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــوطــــــــنــــــــي
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اعلن مصدر قضائي اميركي
ان سيــدة اميــركيــة من اصل
ايـــرانـي اديـنـت يف نـيـــويـــورك
بــتهـمـــة تقـــدمي دعـم مـــادي
ملـنـظـمـــة مـصـنفـــة ارهـــابـيـــة
وذلـك بعـــد مـــشـــاركــتهـــا يف
ـــــابع معـــسـكـــــر للــتـــــدريــب ت
ملــنـــظــمـــــة مجــــاهــــدي خـلق

االيرانية يف العراق.
وقــــــــد شــــــــاهــــــــدت الـقــــــــوات
االمــيــــركــيــــة زيــنــب طــــالــب
جـدي )51 عـامـا( مـرات عـدة
يف معسكـر اشرف، علـى بعد
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إدانة مواطنةامريكية من أصل إيراين بتهمة 
تقديم دعم ملجاهدي خلق يف العراق

الـتـي طــردت مـن ايـــران بعــد
قــيـــــام الــثــــــورة االسالمــيـــــة
وجلـــأت الـــى العـــراق بـــدعـم
مـن صـــدام قـــد نفـــذت عـــددا
ــــيــــــــــــات ضــــــــــــد مــــن الـعــــمـل
اجلـــمهـــــوريــــــة االسالمــيـــــة.
وبعــــد االطــــاحــــة بـــصــــدام،
جتـــمـع 3800 عـــنـــصـــــــر مـــن
املـــنـــظـــمــــــة يف قــــــاعــــــدتـهـــم
ــــؤكــــد مبعـــسـكــــر اشــــرف. وت
القــــوات االمــيــــركــيـــــة انهــــا
تــراقـبهـم عن كـثب بـــانتـظــار

حتديد مصيرهم النهائي.
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ــــذ عــــام 1999، املعـــسـكــــر مــن
حـــــســـب مـــــــا اعـلـــن مــكـــتـــب
الـتـحقــيقــــات الفــــدرالـي يف
لــوس اجنليـس الـذي شـارك
يف الـتحقـيق بعــد معــاجلـته
عددا مـن القضـايا املـرتبـطة

مبجاهدي خلق.
وكــــــــانـــت قــــــــد اعـــتـقـلـــت يف
نـيــويـــورك بعــد عـــودتهــا مـن
الـعــــــــــــراق يف 31 آذار ولـــكــــن
السلطات االميـركية افرجت

عنها بعد ذلك بكفالة.
وكـانت حركة مجاهدي خلق
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عــشـــرات الكـيلــومـتــرات الــى
شمال بغداد.

واســم حــــركـــــة "مجــــاهــــدي
خـلق" الـتــي تعـــارض نــظـــام
ـــى الئحـــة طهـــران مـــدرج عل
ـــــي ووزارة االحتــــــــــــــــاد االوروب
اخلــــــارجــيــــــة االمــيــــــركــيــــــة

للمنظمات االرهابية.
وقـد زارت زينـب طالـب جدي
الـتي هـاجـرت من ايـران الـى
الـــواليـــات املــتحـــدة يف عـــام
ـــــة 1978 واصـــبحــت مـــــواطــن
اميــركيــة يف عــام 1996، هــذا
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اصــدر العــاهل االردنـي امللـك عبــد
اهلل الـثـــانـي الــسـبـت عفـــوا مـلكـيـــا
خاصـا عن نائبـني إسالميني حكما
بـــــــالـــــسـجــن يف الـــــســـــــادس مــن آب
املـــاضـي علــــى خلفـيـــة تقـــدميهـمـــا
التعــازي مبقتل الـزرقـاوي يف غـارة
امـيــركـيـــة يف محــافـظــة ديــالــى يف

التاسع من حزيران املاضي.
وذكــرت وكــالـــة االنبـــاء االردنيــة ان
"االرادة امللـكيــة الـســـاميــة أصــدرت
عفــــــواً خــــــاصــــــاً عــن بــــــاقــي املــــــدة
احملـكـــــوم بهـــــا علـــــى محـمــــد عـبــــد
القـادر ابـو فــارس وعلي صـالح ابـو
ــبــارا مـن 30 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الــسكـــر وذلك اعـتـ

ملك االردن يعفو عن نائبني
قــــدمــــا الــتعــــازي يف الــــزرقــــاوي 
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وكـــانـت مـحكـمـــة امـن الـــدولـــة قـــد
حكـمـت يف الـــســـادس مــن آب علـــى
النـائب ابـو فارس بـالسجـن سنتني
ودفع غـــرامـــة مـــالـيـــة قـــدرهـــا 400
ديـنـــار وعلـــى الـنـــائـب ابـــو الـــسكـــر
بـالسجن سـنة ونـصف السـنة ودفع

غرامة مالية قيمتها 200 دينار. 
وقـــررت مـحكـمـــة الـتـمـيـيـــز خفـض
عقـــــوبـــــة الــــسجــن للــنـــــائــبــني مــن
سنتني الحدهما و18 شهرا للثاني
الـى 13 شهـرا لكـل منهمـا وفـرضت
غرامـة ماليـة عليهـما قيـمتها 100

دينار أردني )140 دوالرا(.
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