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اربيل / املدى 
أعلنـت وزارة الصحـة يف إقلـيم كـردستـان أن مجمـوعـة كـبيـرة من
االدويـة حتـمل تعلـيمـات خــاطئـة نـشــرت ووزعت مـن قبل شـركـة
لتـوزيع االدويــة الطـبيـة علـى املـذاخـر والـصيــدليـات يف االقلـيم.
وبهــذا الصـدد اصـدرت الــوزارة كتـابـًا رسـميــًا لتـوضـيح ومعـاجلـة
األمر. وجاء يف الكتاب "ان كميـة كبيرة من االدوية من نوع "فيال
 Frtepot my sim وبروكائني بـنسلني" وزعت على مـذاخر األدوية
والـصيــدليــات من قـبل شــركــة لتــوزيع االدويــة، وان هــذه االدويــة
مكـتــوب علـيهــا وبــاخلـطــأ " "IMIVاي مبعـنــى ان هــذه االدويــة
تـستعـمل عن طـريق الـعضلــة واالوردة يف جسـد املـريـض، لكن يف
احلقيقـة ان هذه االدويـة ال ميكـن استعمـالهـا عن طـريق الـوريد

الن استعمالها بهذه الطريقة ستكون عواقبه خطرة جدًا.

ـ

 ادوية  حتمل تعليامت استعامل خاطئة 

كتب احمللل السياسي
فــشلــت كل اجلهـــود الـــدولـيـــة حـتـــى
االن إلسكـات الصــواريخ والطـائـرات
واملـــدافـع علـــى اجلـبهــــة اللـبـنـــانـيـــة
االسـرائـيليـة امللـتهبـة لليــوم السـابع
علـــى التـــوالي، يف واحـــدة من اعـنف
ـــــر الــتــي دوامــــــات القـــتل والــتـــــدمــي
اوقعـت على اجلانب اللبـناني االكثر
تـضـــرراً مـن هـــذه احلـــرب اجملـنـــونـــة
ـــــات ـــــداً ومــئ اكــثـــــر مـــن )170( شهــي

اجلرحى معظمهم من االطفال.
وعلـى الـرغم من االصـوات واجلهـود
والــوســاطــات واملـنــاشــدات والــوفــود
ــــة الــتــي حــــاولــت وحتــــاول ــــدولــي ال
اطفــاء هــذا الـصـــراع غيــر املـتكـــافئ
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بغداد / املدى والوكاالت 
اسـتنكـر رئيـس اجلمهـوريـة جالل
طالبـاني جرمية احملـمودية  التي
راح ضـحــيــتـهـــــــا الـعـــــشـــــــرات مــن
املـدنـيني األبـريـاء. ودعـا اجلـميع
إلى التـزام الهدوء و تغليب صوت

العقل واحلكمة.
وقـــال طـــالـبـــانـي يف بـيـــان اصـــدره
أمـــــــــس: "مــــــــــــرة أخــــــــــــرى ارتـــكــــب
اإلرهــابـيـــون مجــزرة جــديــدة مـن
مجازرهم الـوحشيـة بحق الشعب
العـــراقـي اجلــــريح، فقـــد أقـــدمـت
مجـمــوعــة ضــالـــة مجــرمـــة علــى
استهداف املدنيني يف سوق شعبي
بـــاحملـمـــوديـــة و قـتلـــوا و جـــرحـــوا
العشـرات منهم بـدم بـارد. إن هـذا
الفعـل اجلبان دلـيل على وحـشية
هــؤالء اجملــرمـني الــذيـن يــدعــون
املقاومـة التي حتـرم قتل املـدنيني

بغداد / املدى
ذكــرت مصــادر قضـائيــة أمس ان قـاضي
حتقـيق مفــوضيــة النـزاهـة اصـدر امـرا
بـتـــوقـيف املـــديــــر العـــام الـتـنفـيـــذي يف
مفـــوضـيـــة االنـتخـــابـــات عــــادل الالمـي
وعــــــــــدد مــــن مــــــــســــــــــاعــــــــــديـه يف االدارة
االنتخـابيـة بتهـمة االهـمال وهـدر املال
العـام.وذكــرت املصـادر ان الالمي وعـدداً
مـن العـــاملـني معه الــذيـن وقعـــوا علــى
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طـــالـبـــانـي يــسـتــنكـــر بــشـــدة ويـــدعـــو إلـــى ضـبـط الـنفــس

اإلرهــاب يوقع  عرشات الضحايا يف املحمودية وكركــــوك 
واعـتـقــال ثـالثــة عـىل صلـة بـالـتـفـجـيــرات

انـــسحــــابه جــــاء بقــــرار شخــصـي
لكــــون الكــتلـــة حتـتـــاج الـــى وقـت

التخاذ القرار".
وعلــى صعيـد أمـني مـتصـل اعلن
مصـدر يف الشـرطـة أمـس االثنني
ان حـصيلــة التـفجيــر االنتحـاري
يف مقهـى مبـدينـة طـوز خـورمـاتـو
يــوم االحــد املــاضــي ارتفعـت الــى
28 شـهـــــيــــــــــــــداً و19 جــــــــــــــريـحــــــــــــــا
ومفقـــودين اثـنني، وقــال العـميــد
عبـاس محمـد امني قـائـد شـرطـة
املــــديـنــــة ان املـقهــــى الــــذي يعــــود
تــــــاريـخه الــــــى عـــــــام 1830 انهــــــار
بـالكـامل علـى الـزبـائن ممـا جعل
البحث عـن الضحـايا أمـراً صعـباً
لـلغــــايــــة واضــــاف: ان انــتحــــاريــــاً
يـــرتـــدي حـــزامـــاً نـــاسفـــاً ويحـمل
كـيــسـني بـيـــده فجـــر نفــسه وسـط

الزبائن. 

الــــشــــــرعــيــني مــن الـــصــــــدامــيــني
والتـكفيـريـني داعيــاً البـرملـان الـى
"اسـتــصــــدار قـــــرار النهــــاء واليــــة
قـــــــوات االحـــتـالل وتــــــسـلـــم املـلـف
االمـنـي والــــدعــــوة الــــى جــــدولــــة

انسحابها من العراق".
من جــانبـه اعلن حــزب الفـضيلـة
االسالمـي انــسحـــابه مـن جلــســـة
الـبــــرملــــان تــضــــامـنـــــا مع الـكــتلــــة
الـــصـــــدريـــــة واحـــتجـــــاجــــــا علـــــى
الـهجــــوم املـــسـلح يف احملـمــــوديــــة،
وشدد نـدمي اجلابـري نائـب حزب
الفـضيلـة علـى "ضــرورة التنـسيق
والـتعـــاون بـني اجلـــانـبـني االمـنـي
والــسـيـــاسـي ال ان يـفعل اجلـــانـب
االمـنـي بـــدون الــسـيـــاسـي" فـيـمـــا
شهدت جلـسات البـرملان انـسحاب
ظـافـر العـاني مـن جبهـة التـوافق
لـنفــس االمـــر، وقــــال العـــانـي "ان

يــســتقلـــون حـــوالـي سـت سـيـــارات
مدنـية قطعـوا الشارع الـرئيس يف
الـســوق علــى اجلــانـبني وتــرجلــوا
مـن سـيـــاراتهـم وفـتحـــوا الـنـيـــران
بصـورة عشوائية على املارة مؤكداً
انهـم سيطـروا على الـسوق لفـترة
جتاوزت 15 دقيقة قبل ان يفروا. 
من جــانب آخــر استـأثـرت جلـسـة
البـرملـان أمـس بـبيـانــات استـنكـار
ورفــض فـيـمـــا انـــسحـبــت الكــتلـــة
الصـدرية من جلسات البرملان اثر
حـــــــادث احملــمـــــــوديـــــــة وطـــــــالــبــت
احلـكــــومــــة بــــالــتحـــــرك وايقــــاف
نزيـف الدم، واعلن بهاء االعرجي
عـن الكـتلــة الـصــدريــة انــسحــاب
الكـتلــة مــسـتـنكــراً احلــادث وقــال
"ان اجلـــــــــرائـــم الـــتـــي جتـــــــــري يف
الـعـــــــــــراق تـقـف وراءهـــــــــــا قـــــــــــوات
االحتالل االمـريكي واوالدها غير

احملـمـــوديـــة ســبقهـــا سقـــوط اربع
قـذائف هــاون اودت بحيــاة اربعني

شهيداً.
لكن قـائـممقـام احملمـوديـة مـؤيـد
فـضل قــال ان مجــامـيع مــسلحــة
دخلت الـى ســوق شعبـي من جهـة
حي املـرتضى وفتحـت النار بشكل
عـشـوائي وكـثيف علـى املتـسـوقني
ممــا ادى الــى اسـتــشهــاد خـمــســة
وخمـسني شخصاً واصابـة ثمانية
وخمـسني آخـرين، مـن جهته قـال
مــــديــــر الـــشــــرطــــة الـعقـيــــد ايــــاد
محمـد ان الهجـوم سـبقه سقـوط
قــذائف هــاون علـــى املنـطقــة وانه
اعلـن حـظـــر الـتجـــوال يف قـضـــاء

احملمودية عقب احلادث. 
وقال مظفر جاسم احد اجلرحى
الـراقديـن يف مستـشفى اليـرموك
ان نحـو عـشــرين مــسلحــاً ملـثمـا

احــتجـــاجــــاً علـــى احلـــادث الـــذي
اودى بـحيــاة العـشــرات وتـضــاربت
االنباء عن اسبابه وعدد الشهداء
يف الـــــــوقــت الـــــــذي ارتـفـعــت فــيـه
حــــصـــيـلـــــــة ضـحـــــــايـــــــا الـهـجـــــــوم
االنتحاري يف مقهى مبدينة طوز

خورماتو الى 28 شهيداً.
وقــال اللــواء الــركـن عبــد العــزيــز
مـحمــد جـــاسم مــديــر الـعمـليــات
العـسكـريـة خالل مـؤمتــر صحفي
ان قــوات اللــواء الــرابع / الفــرقــة
الــــســــــادســــــة يف املــنــــطقـــــــة القــت
القبض علـى ثالثة ارهـابيني لهم
صـلـــــــة بـــــــالــتـفـجــيـــــــر ويــتــم اآلن
الـتـحقــيق مـعهــم وبعــــد انــتهــــائه
سـيعلـن عـن جـنـسـيـتهـم، واضــاف
ان العـــملــيــــــة حــــــدثــت عــنــــــدمــــــا
انفجــرت سيـارتـان مفـخختـان يف
ســــوق شعـبـي مــــزدحـم مبـنــطقــــة

وأدعو اجلمـيع إلى التـزام الهدوء
و تغلـيـب صـــوت العقـل واحلكـمــة
لــتفـــويــت الفـــرصــــة علـــى هـــؤالء
اجملـــــــرمــني والــتـكـفــيـــــــريــني مــن
حتقيق مـا يـصبــون إليه بـإفـشـال
مــشـــروع املــصـــاحلـــة الـــوطـنـيـــة و
عـرقلـة املـسيـرة الـدميقـراطيـة يف

البالد".
وخـتم طــالبــاني بــالقـول: "أسـكن
اهلل الـشهـداء فـسـيح جنــاته و منّ
على اجلرحى بالشفاء العاجل" 

إنا هلل و إنا إليه راجعون 
وكـان مـديـر العـمليـات العـسكـريـة
يف وزارة الـــدفـــاع قـــد اعلـن  امــس
عــن القــــاء القـبـــض علــــى ثالثــــة
ارهـــــابــيــني لهــم صلـــــة بــتـفجــيـــــر
احملمــوديــة. فـيمــا انـسـحب نــواب
الـكتلة الصـدرية وحزب الـفضيلة
مـــن جلــــســــــات مـجلــــس الــنــــــواب

العزل أو استهدافهم".
واضـــــــاف: "إن هـــــــدف مـــــــرتـكـــبـــي
جــرميـــة اليـــوم يف احملمــوديــة هــو
خلق بـيئـة مـن االرتيـاب و الــشك
املتـبادل بني أبنـاء الوطن الـواحد
و زعــــزعــــة الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة و
الـــنـــيـل مـــن حلـــمـــــــــة الـــنـــــــســـيـج
العـــراقـي، و هـي جـمـيعـــا أمـــور ال
ميـكن الـقبــول بهــا أو الـتهــاون يف

التصدي لها". 
مــــؤكــــداً: "إنـنـي يف الــــوقـت الــــذي
أسـتنكــر فيه هـذا العـمل اجلبـان،
أهـــيـــب بـــــــــأخـــــــــواتـــي و إخـــــــــوتـــي
املـــــواطـنـني الــتعـــــاون مـع أجهـــــزة
الــــدولــــة ملـــــواجهــــة هــــذه املــــوجــــة
اإلجـــرامـيـــة، كـمـــا أهـيـب بـــرجـــال
الـــديـن إصـــدار فـتـــاوى و بـيـــانـــات
تــدين بكل صـراحـة و وضـوح مثل
هذه العمليات اإلجـرامية املنكرة،

بغداد  –كركوك / املدى والوكاالت 
اعلـنـت قــــوات االمـن الـكــــرديــــة يف بـيــــان أمـــس
االثنني انهـا اعتقلت خلية تـضم 41 عضوا من
جمـاعتي "الـتوحـيد واجلهـاد" و"انصـار السـنة"
املرتبطتني بتنظيم القاعدة يف مدينة كركوك.
وقـــالـت مـــديـــريـــة االمــن الكـــرديـــة يف مـــديـنـــة
كـركـوك يف بيـان "نـزف الهـالي مـدينـة كـركـوك
بشـرى اعتقـال خليـة ارهـابيـة مكـونــة من اكثـر
من 41 مــسلحــا بـينـهم عــرب واكــراد وتـــركمــان
مـرتبـطه بجمـاعتي الـتوحـيد واجلـهاد وانـصار
الـسنه علـى يد قـوات االمن الـكرديـة يف مديـنة

كركوك".
واضــــــاف ان "اعـــضــــــاء هــــــذه اخللــيــــــة قــــــامــــــوا
بـالـتخطـيط وتـنفيـذ عـمليـات ارهـابيـة عـديـدة
يف مـــديـنـــة كـــركـــوك".مـن جهـتهـــا اعلـنـت وزارة
الـــدفـــاع ان اجلـنـــود العـــراقـيــني متكـنـــوا خالل
ال24 ســــاعــــة املــــاضـيــــة مـن قــتل 25 مـــسـلحــــا
واعتقـال 151 اخـرين وتفكـيك سيـارة مفخخـة

يف مناطق متفرقة من العراق.
وذكـر بيـان للوزارة ان قـوات الفرقـتني السـادسة
والـتــــاسعــــة مـن اجلـيـــش متـكـنــــوا مـن قــتل 21
مـــسلحـــا واعـتقـــال 25 اخـــريـن ضـمـن اخلـطـــة

االمنية )معا الى االمام( يف بغداد.
وقـــــال الــبــيـــــان انه مت كـــــذلـك قــتل اثــنــني مــن
املــسلـحني واعـتقــال 47 اخـــرين وابـطـــال عبــوة
ناسفـة ضمـن عمليـة )الرمح-7( الـتي ينفـذها

اجليش العراقي يف مدينة املوصل.
الـى ذلـك مت اعتقـال ثالثـة ارهـابـيني وتفـكيك
سـيـــارة مـفخخـــة يف اخلـــالـــديـــة يف محـــافـظـــة

االنبار.
امــــــا يف قـــــــاطع قــيـــــــادة الفــــــرقــتــني الـــــــرابعــــــة
واخلــامـســـة شمــال بغــداد فقــد مت اعـتقــال 35
مــسلحـا وابـطــال عبـوة نــاسفـة واحــدة كمـا مت
اعتقـال 31 مـسلحـا يف مــدينـة الـبصـرة فـضال
عـن اعــتقـــــال اربعــــة اخــــريـن بــــاالشـتـــــراك مع

القوات متعددة اجلنسيات يف العراق.
وكــشف الـبـيـــان انه " ومـن خالل الـتـنــسـيق مع
املـــواطـنــني وبعـــد احلــصــــول علـــى املـعلـــومـــات
االستخبـاراتية نفـذت قوات اجليـش من اللواء
الثــانـي قيــادة الفــرقــة الـســادســة سلــسلـــة من
الهجـمـــات علــى اوكــار االرهــابـيـني يف مـنـطقــة
االعظمـية ومتـكنت خاللهـا من قتـل اثنني من

مقتل 25 واعتقال نحو 200 من املسلحني
يف عمليات امنية متفرقة

بينهم اكثر من 40 على صلة بالقاعدة 

علــــى خلفـيـــة االهـمـــال وهـــدر املــــال العـــام 

القبض عىل عادل الالمي
وعدد من معاونيه يف مفوضية االنتخابات

)316( من الفـصل الثـانـي )االختالس(
من قـانــون العقـوبــات التـي تنـص علـى
انـه "يـعـــــــــاقــــب كـل مـــــــــوظـف او مــكـلـف
بـخــــــــدمــــــــة عــــــــامــــــــة اســـتـغـل وظـــيـفـــتـه
فـأستـولــى بغيـر حق علـى مـال او متـاع
او ورقـــــــة مــثــبــتـــــــة حلـق او غــيـــــــر ذلـك
مملوك للـدولة او إلحـدى املؤسـسات او
الهـيئـات الـتي تــسهم الـدولـة يف مـالهـا

بنصيب ما".

ـ ـ

عقــــد شــــركــــة )رامـن( الـتـي ذكـــــر انهــــا
وهــمــيـــــــة او ضـلـعـــــــوا يف هـــــــذا الـعـقـــــــد
مـوجـودون يف مـركـز شـرطـة كـرادة مـرمي
داخـل املــــنــــــطـقـــــــــــة اخلــــــضـــــــــــراء رهــــن
التــوقـيف.واوضـحت ان مـن بني الـــذين
مت توقيفهم املديـر العام املساعد حارث
محــمــــــد حـــــســن الــــــذي كــــــان مـجلـــــس

املفوضني قد انهى عقده قبل ايام.
وقالـت ان االحالـة ستكـون وفقا للـمادة

ـ ـ

بغداد / املدى 
قــامت الـسفــارة العــراقيــة يف بيــروت بــالـتنـسـيق مع اجلهــات
اللـبنانيـة بعد تـعرض محطـة تعبئـة وقود يعمل فـيها ثمـانية
مــواطـنـني عــراقـيـني قـــرب مخـيـم عـني احللــوة الـــى القــصف
االســــرائــيلـي حـيــث أدى القـــصف الــــى اسـتــــشهــــاد  املــــواطـن
العـــراقـي  حـيـــدر كـــاظـم محـمـــد ، وتعـــرض اربعـــة مـــواطـنـني
عــــراقـيـني آخــــريـن الــــى جــــروح طفــيفــــة . وقــــامـت الـــسفــــارة

جهود دبلوماسية لتأمني سالمة افراد اجلالية العراقية يف لبنان 
بــاالتـصــال مبــسـتــشفــى الهـمــشــري الـــذي نقل الـيه جـثـمــان
الــشهـيـــد ، ومت الـتـنــسـيـق مع اجلهـــات اللـبـنـــانـيـــة اخملـتـصـــة
وااليعـاز الى سلطـات احلدود لـتسهيل مـرور اجلثمـان لغرض
دفنه يف الـعراق بـناء عـلى رغـبة شـقيقه  . كمـا مت االطمئـنان
على املصابني اآلخرين من خالل االتصال مبستشفى شعيب
يف اجلنــوب اللـبنـــاني والـتحــدث مع املـصــابـني ومع الــطبـيب

املقيم الذي طمأن السفارة على حالتهم.

قــــــصـف مــــتــــبــــــــــــادل والــــــضـحــــــــــــايــــــــــــا مــــــــــــدنــــيــــــــــــون 

احلرب يف لبنان:سوالنا يفشل ..واطراف النزاع توسع دائرته 
لـتــطـبـيـق القــــرار الــــدولـي 1559، ال
يـــزال يف جعـبـــة هـــذا الـطـــرف وذاك
من طريف النزاع االسـاسيني، الكثير
مـن املفـــاجـــات املـــرتـبــطـــة بــــافعـــال،
ــــى ــــرا لــيــــس ال ــــد اوالً واخــي تــــســتــن
تكـتيكـات احلـرب ومفـاجـآتهـا، ولكن
باالسـاس الى ترسـانات اسلـحة رمبا
متـتلك قــدرات تـــدميــريــة تفــوق مــا
اسـتخــدم حـتــى اآلن مبـئــات املــرات،
ــــى ــــام اشــــد قــــســـــوة عل ــــاي ــــذرة ب مــن
ـــــى مـــــا تـــبقـــــى مــن ـــــدنــيـــني، وعل امل
خــــدمــــات اســــاســيــــة، ومــن مـــــرافق

ومؤسسات ومصالح. 

ـ ـ ـ
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ـ ـ ـ ـ ـ

ممثلة مبوفـد انان الى بيـروت، جنبا
الـــى جـنـب مع ســـوالنـــا، وتـــأيـيـــدهـم
دعـوة السـنيورة بـوقف فوري الطالق
النـار دون قيـد. إال ان مسـافـة بعيـدة
جــدا ال تـــزال تفــصل بـني االمـنـيــات
واملـســـاعي اخملـتلفــة، وحــوار الـــرعب

والقوة على جبهة ملتهبة.
وبـني الـــدعـــوات املـنــطـلقـــة مـن هـنـــا
ــــى اســــرائــيل ـــــاك للـــضغـــط عل وهــن
بوقف عملياتها العسكرية.. ودعوات
اخـرى لنـزع سالح حـزب اهلل، وبـسط
سلطـة الـدولـة الـلبنـانيـة علـى كـامل
ــــــوب ــــــاألخــــص يف اجلــن اراضــيـهــــــا ب
امللـتهـب، وتـــاكـيـــدات هـــذه اجلهـــة او
تلـك علـــى اهـمـيــــة تعـــزيــــز اجلهـــود

ـ ـ ـ
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هـــــو علـــيه يف أمــــس االول، بعـــــد ان
انهــــالـت الــصــــواريخ املـنــطـلقــــة مـن
االراضي اللبـنانـية علـى عكا وحـيفا
وبقيـة املـدن يف الـعمق االسـرائـيلي،
لـيكون الرد املقابل اشد عنفا واوسع
مـســاحــة وهــو يـسـتهــدف العـمــارات
واملــــســــاكــن واملــــدارس واملــــؤســــســــات
العامـة يف اجلنـوب اللبـنانـي، مهدداً
يف الـــوقـت ذاته، بـتـــدمـيـــر الــشــبكـــة
الكهربائية يف لبنان، مما سيضاعف

ازمات اللبنانيني.
فعلــى الـــرغم مـن بيــان قــادة الــدول
الـثمــاني الـكبــار يف ختــام قمـتهم يف
بــطـبـــرسـبـــرك، ومـنـــاشـــدة االحتـــاد
االوروبـي، ووســــاطــــة االمم املــتحــــدة

ـ ـ ـ
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الذي يهدد بدفع املـنطقة الى صراع
اقليمي مباشر.

إال ان عجلـة احلـرب ال تـزال تـواصل
دورانهـــا بقــوة، وهـي تــسـتهــدف ابــرز
مقـــومـــات احلـيـــاة، ممــــا اسهـم الـــى
جــانب الـضحــايــا بتـشــريــد عـشــرات
االالف، ومـــــــا زال يـهـــــــدد عـــــشـــــــرات
ــــــانــيــني االالف االخــــــرى مـــن اللــبــن
بجعلهم الجـئني يف بالدهم املنكـوبة
ويف آخــر تـطـــور سيــاسـي افيــد امـس
مـن بيـروت ان خـافـييـر سـوالنـا غـادر
لبنـان غاضـباً اثـر فشله يف الـوصول

الى حل سلمي. 
بــاالمـس، تــوسـعت مـســاحــة احلــرب
وكــان اسـتهــداف املــدنـيني اشــد ممــا
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املــسـلحـني واعـتقـــال سـتـــة اخـــريـن فــضال عـن
االسـتــيالء علـــى سـت دراجـــات نـــاريـــة محـملـــة

باالعتدة اخلفيفة".
مـن جـــانـب آخــــر اعلـن اجلـيــش االمــــريكـي ان
جنوده متكنـوا من اعتقال ثمـانية مسلحني يف
عمليتني منفصلتني جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجـيش االمريكي ان جـنوده متكنوا
مـن اعـتقـــال احـــد اعــضـــاء تـنــظـيـم القـــاعـــدة
واربعـــة مـن معـــاونـيه يف عـملـيـــة دهـم يف بلـــدة

اليوسفية.
كمـا اعتقـل اجلنود االمـريكيـون وحسب الـبيان
ثالثـة مـسلحـني عنـد حـاجـز تفـتيــش للجيـش

االمريكي فى منطقة الدورة جنوبي بغداد.

بغداد / املدى
انــتقـــدت احلكــومــة أمــس تــصـــريحــات ادلـــى بهــا
الــرئـيــس الــروسـي فالدميـيــر بــوتـني الــسـبـت علــى
هـامـش قمـة مجمـوعـة الثمـاني يف سـان بطـرسبـرغ
مـعتبـرة انه قلل من شـأن التجـربـة الـدميـوقـراطيـة
يف العـراق "عبـر تعليق سـاخـر".وقـالت احلكـومـة يف
بيان اصـدرته أمس وتلقت )املـدى( نسخـة منه انها
"فـوجئت" بـتعليق بـوتني "والـذي قلل فـيه من شـان
الـتجــربــة الــدميــوقــراطـيــة يف العــراق عـبــر تعلـيق

ساخر".
واضـاف البيان ان "احلكـومة تستغـرب هذا التعليق
الــذي يــتجـــاهل تــضحـيـــات العــراقـيـني الـيــومـيــة
وشجـاعـتهم نـادرة املـثيل يف اخلـروج بـاعـداد كـبيـرة
ثالث مــــرات يف اقل مـن عـــامـني ملـمـــارســـة حـقهـم
االنــتخـــــابــي مــتحـــــديــن الــتهـــــديـــــدات اخلــطـــــرة
واحلقيقية العداء العـراق اجلديد من التكفيريني

والصداميني".
كـمــا رأت ان تـصـــريحــات بــوتـني "تـتـنــاســـى جهــود
الــــســـــاســــــة العـــــراقــيــني يف ارســـــاء دعـــــائــم حـكــم
دميوقـراطي يـراعي التـنوع يف الـنسـيج االجتمـاعي
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ردا علـى "تعليقه السـاخر" بـشأن جتـربة العـراق الدميقـراطية 

بيان حكومي:  بوتني يتجاهل شجاعة العراقيني وحتدهيم اإلرهاب
والــسيــاسـي العــراقي ويــأخــذ يف االعـتبــار اخـتالف

معطيات التاريخ واجلغرافيا العراقية".
وذكــر الـبـيــان بــوتــني والقــادة اجملـتــمعـني يف ســان
بـطرسبـرغ "بأن مـا يتطلع الـيه العراقيـون االن وما
يتــوقعــونه مـن اجملتـمع الــدولي وخـصـوصـا الـدول
الكبـرى هـو ان يـدعمـوا هـذه التجـربــة الفتيـة التي
تـــواجههــا حتــديــات هـــائلــة ابــرزهــا احلــرب الـتـي

يخوضها االرهاب العاملي على ارض العراق".
ـــوتـني ايــضـــا أن واضـــاف "نـــود أن نـــذكـــر الــسـيـــد ب
التغيير يف العراق ال يروق للبعض يف املنطقة وهم
لالسف يـدعمـون االرهـاب املتـرصـد بهـذه التجـربـة
الفـــريـــدة مـن نـــوعهـــا  مبقـــومـــاتهـــا الــسـيـــاسـيـــة
واالقـتصـاديـة ومبـا تـضمـنه من حـريـة رأي وتعـبيـر
حقيقيـة وشفـافة تـضاهـي الدميـقراطـيات الـعاملـية

املكرسة".
وكـان الــرئيـس الــروسي فـالدمييـر بــوتني قــد سخـر
من نـظيـره االميـركي جـورج دبيلـو بـوش الـذي قـال
انه يتمـنى تـطوراً دميـوقراطـياً يف روسـيا علـى غرار
العـراق قائال انه "ال يـريد دميـوقراطيـة لبالده على

على شاكلة العراق".
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أربيل / اصوات العراق 
قـال مـديـر عـام ديـوان رئـاسـة
حكــومــة قلـيـم كــردسـتــان ان
حـكومـة كردسـتان قـررت عدم
تــوزيع أراضٍ سكـنيـة جـديـدة
واالهتمام بايـصال اخلدمات
لألراضـي املــوزعـــة واالسكــان
الـعمـودي .فـيمـا ذكـر مـصـدر
مـن محــافـظــة أربـيل اكـمــال

1663 شقة يف احملافظة. 
واضاف الدكتور نوري عثمان
عبــد الــرحـمن لــوكــالــة انبــاء
)أصــوات العــراق( املــســتقلــة
أمــــس ان "حـكـــــومــــــة اقلــيــم
كــردستــان قــررت عــدم تــوزيع
أراضٍ ســـكـــــنـــــيـــــــــــــــة عــلـــــــــــــــى
املــــواطــنــني،وقــــد صــــدرهــــذا
القـرار قبل ايام ولـيس له أثر
رجـعـــي حـــيـــث يـــــــســـتـــمــــــــــر
اســــتــكــــمــــــــــــال االجــــــــــــراءات

لألراضي املوزعة من قبل." 
وأوضـح ان" احلكــومـــة تهـتـم
حاليا بـايصال اخلدمات الى
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ايقاف توزيع األرايض السكنية يف كردستان وبناء 1663شقة بأربيل
األراضــي املـــــوزعـــــة مــن قــبل
واالهـتـمــام ايـضــا بــاالسكــان
ــنــــــاء الــــشـقـق الـعــمــــــودي وب
حــســب امكــانـيــة ومـيــزانـيــة
احلكــومــة." مـن جهــة اخــرى
ذكـــر مــصــــدر يف محـــافــظـــة
أربـيل فــضل عــدم ذكــر أسـمه
"ان 1663 شقـــــة اكــتــملــت يف
أربــيل مبـنــطقـتـي كــسـنـــزان
وعيـنكــاوة وجــاهــزة لـلتــوزيع
علــى املــواطـنني وســوف نبــدأ
بــاجــراءات الـتـــوزيع يف وقـت
قـــــــــــريــــب حــــــــســــب نـقـــــــــــاط
االستحقـاق و حسب القـرعة
." وأوضــح "هــــــنـــــــــــــــــاك 6000
مـــواطــن مألوا االسـتـمـــارات
اخلاصة بالشقق منهم 4000
مـستحق حسب النقاط وهي
ان يـكـــون له عـــدد معـني مـن
ــــيــــــــــس لــه مــلــك.. األوالد ول
ـــــشــــــروط، وغــيــــــرهــــــا مــن ال
ســتـجــــــــرى لـهــم الـقــــــــرعــــــــة

الحقا." 
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تفــــــاصـــيل مـــــــوسعــــــة ص6 

ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــم جــــــــــــــنــــــــــــــي الــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ..الــــــــــــــبـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 7/17 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مجمع سكنـي قيد التنفيـذ يف اربيل ..تصويـر نهاد العزاوي


