
  ٥٣محكمة تركية تعاقب 
  ردمن رؤساء البلديات الك

ئيس ر ٥٣قضت محكمة تركية يوم الثالثاء بسجن 
رد شهرين ونصف بلدية من أعضاء حزب مؤيد للك

الشهر عقابا على رسالة بعثوا بها الى رئيس وزراء 
  . األوروبيقلق االتحاد  أثارتالدنمارك في قضية 

ة الى السجن حولتها المحكم أحكامولقصر مدة 
لكل ) دوالرا ١٤٤٢(ليرة  ١٨٧٥غرامة قدرها 

  .منهم
حزب  أعضاءواتهم رؤساء البلديات وهم من    

رد وذلك بالمقاتلين الك باإلشادةالمجتمع الديمقراطي 
اندرس فو لدعوتهم رئيس الوزراء الدنماركي 

روج تي (قناة تلفزيون  إغالقالى عدم  راسموسن
  .ن الدنماركردية التي تبث برامجها مالك) في
تتحدث بلسان حزب  بأنهاالقناة  أنقرةواتهمت   

  .العمال الكردستاني 
الى توسيع رقعة  أنقرة األوروبيويدعو االتحاد   

رد الذين يقدر من الك حرية التعبير وحقوق مواطنيها
  .مليونا ١٢عددهم بنحو 

من حزب المجتمع  أعضاءوكثيرا ما يحال   
اجه الحزب نفسه الذي الديمقراطي الى المحاكم ويو

يعمل على المستويين المحلي والوطني قضية تهدف 
  .إغالقهالى 

من رؤساء البلديات  آخرينوبرأت المحكمة ثالثة   
 باإلشادة"في نفس القضية التي اتهم فيها المسؤولون 

  ".بجريمة ومجرم
  

  ضرورة حسم المناطق
  المتنازع عليها قبل االنتخابات

PNA-  التابعة ) ١٤٠(متابعة تنفيذ المادة أجمع أعضاء لجنة
حسم مصير المناطق  وأهميةعلى ضرورة  كردستانلبرلمان 

  . قبل إجراء االنتخابات) ١٤٠(المتنازع عليها وفق المادة 
نائب رئيس برلمان  الدكتور كمال كركوكيفقد اشرف 
على ) ١٤٠(ورئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة  كردستان
  .للجنة اجتماع

 ١٤٠ث االجتماع في كيفية تنفيذ المادة وقد بح  
على  األضواءوخطوات تنفيذها، فضالً عن تسليط 

مجالس المحافظات  وانتخاب ديمستورامساعي 
  .والسيما في المناطق المتنازع عليها

) ١٤٠(وأجمع أعضاء لجنة متابعة تنفيذ المادة   
على ضرورة واهمية حسم  كردستانالتابعة لبرلمان 
قبل إجراء ) ١٤٠(ع عليها وفق المادة مصير المتناز

كذلك الى ضرورة إصدار  اإلشارةوجرى . االنتخابات
كي يتسنى  اإلقليم انتخاباتقانون  كردستانبرلمان 

مواصلة عملها  كردستانلمفوضية االنتخابات في إقليم 
  .بصورة أفضل

وشدد االجتماع كذلك على ان من حق مواطني   
حر بعيد  استفتاءالمتنازع عليها المشاركة في المناطق 

عن التدخالت لتقرير مصير مناطقهم إدارياً على نحو 
  طوعي ال قسري

  

pjk يهدد بشن هجمات داخل طهران  

  PNA-  هدد حزب الحياة الحرة الكردستاني بشن هجمات
داخل العاصمة اإليرانية طهران إذا لم توقف الحكومة عن 

  ادية للكردممارسة سياستها المع
عضو المكتب السياسي للحزب  روناهي أحمدوقالت   

لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية من معقلها في جبال قنديل 
ـ كردستان العراق ، إن مقاتلي الحزب ال يمكنهم البقاء 
مكتوفي األيدي في حين تطاردهم السلطات اإليرانية بشكل 

  . قتال طويل األمد ليومي، مؤكدة أنهم مستعدون 
وأضافت روناهي قائلة إنهم يرفضون القمع الديني الذي 
تمارسه السلطات اإليرانية، مؤكدة استعدادهم لمواجهة 

  . السلطات داخل طهران
  وحذرت روناهي السلطات اإليرانية قائلة إننا نملك  

ذراعا طويلة تمكننا من ضرب أماكن مهمة داخل إيران 
مرت إيران في وصوال إلى طهران، مضيفة أنه إذا است

سياسة محمود أحمدي نجاد فإن المعركة ستكون  إتباع
عندئذ أكثر ضراوة وتهدد المنطقة بأكملها بإشعال حرب 

  . جديدة

ونفت روناهي أن يكون الحزب مدعوما أو مموال من   
الواليات المتحدة ، قائلة إنهم يعتمدون على المساعدات 

 .لهاالتي يقدمها لهم الشعب الكردي، على حد قو
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