تأجيل توقيع وثيقة تشكيل قيادة األركان العراقية

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد  /املدى والوكاالت

اعلـن مصـدر اميـركي ان تـشكـيل قيـادة اركـان عـراقيـة مـوحـدة
تـتمـتع بـسلـطــة علــى كـل اجليـش العــراقي ،الــذي كــان مقــررا
أمــس االحــد ارج ــىء مجــددا ب ـسـبـب خالف بـني االمـيــركـيـني
والع ــراقـيـني.وق ــال اللفـتـن ــانـت ك ــول ــونـيل ب ــاري ج ــونــس ــون ان
"امل ــراسـيـم ارجـئـت لـت ــوضــيح العـب ــارات الـتـي سـت ـسـتخ ــدم يف
الـوثيقـة التي حتـدد عالقـات ومسـؤوليـات قـوات التحـالف مع
هيئة االركان اجلديدة".
واضـاف ان "جـوهـر النـص ال يطـرح اي مـشكلـة لكـن العبـارات
التي تستخدم فـيه يجب ان تكون دقيقة .تقـرر ارجاء املراسيم
بدال من اال توقع كل االطراف الوثيقة".
واكــد ان "هــذا التــأجـيل ال تــأثيــر له علــى الـعمـليــات اجلــاريــة
وننتظر توقيع الوثيقة خالل ايام".
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صفحة

دينارا

طـالبـاين  :العلم الـذي خيتـاره الربملـان سيكـون مقـدسـاً ومعرتفـاً به مـن قبل اجلـميع
ايضاح من مكتب رئيس اجلمهورية حول الضجة املفتعلة بشان العلم العراقي بارزاين :قرار رفع (علم  14متوز) اختذ بعد
تنـاقلت وسـائل اعالم مـغرضـة ،بينهـا صحف وقنـوات تلـفزيـونيـة معـروفة مبـواقفـها
التشاور مع رئييس اجلمهورية والوزراء
من اخليار الـدميقراطي للعراق اجلـديد وبتبنيهـا ودعمها لالرهابـيني والتكفيريني
بغداد/املدى

وايتام الطـاغية املنهـار صدام حسني ونـظامه االستبـدادي  ،تناقلـت بصيغة مـشوهة
ومجتـزأة ومغرضـة القرار الـذي اصدره رئـيس اقليم كـردستان حـول كيفيـة التعامل
مع العـلم العــراقي واي عـلم يعـتمـد يف الـدوائـر واملـؤسـســات الكــردستــانيـة وبعـد ان
اجـرى الــسيــد رئيــس اجلمهـوريــة اتصــاال مع االخ رئيـس االقلـيم واالخــوة املعنـيني
وت ــداول مـعهـم ح ــول ه ــذا االم ــر وخـلفـيـ ــاته تـبـني ل ـسـي ــادتـه احلقـ ــائق الـت ــالـي ــة:

 -1ان االقليـم ملتزم بقـرار القيادة
الكــردسـتــانـيــة املـتخــذ بــاالجـمــاع
والقــاضي بــرفع العـلم العــراقي يف
جـمــيع ارجـ ــاء الــبالد مبـ ــا يف ذلـك
كردستان العراق.
 -2االشكال اخلاليف الذي برز بعد
اسق ــاط نـظ ــام الـبعـث الـص ــدامـي
مبــاشــرة متـثل يف اي علـم للعــراق
يعـتمــد ويــرفع وقــد نــوقــشت هــذه
القـضـيـ ــة يف مجل ــس احلكـم واق ــر
فيه اعـتمــاد علم جـديـد لم يـؤخـذ
به ،وهــذا يعـني قــانــوني ـاً ان هنــاك
فـ ـ ــراغ ـ ـ ـاً دس ـتـ ـ ــوري ـ ـ ـاً حـ ـ ــول الـعلــم
الـرسـمي الــذي ينـبغي اعـتمـاده ،اذ
لـم يحــدد ولـم يق ــر بعــد ،وهــو مــا
دفع الـبـ ــرملـ ــان الـكـ ــردسـتـ ــانـي الـ ــى
مـع ـ ـ ــاجل ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذا اخلـلـل والـف ـ ـ ــراغ
الـدستـوري بتبنـي علم اجلمهـورية
العـ ــراقـيـ ــة (جــمهـ ــوريـ ــة  14متـ ــوز)
ل ــرفـعه يف اقلـيـم ك ــردسـت ــان حلـني
اقـ ـ ــرار علــم ج ـ ــديـ ـ ــد لل ـبـالد وفقـ ـ ـاً
للدسـتور العـراقي ،وهـذا بالـضبط
هو مضمون االمر الرئاسي القليم
كردستان.
 -3خالف ـ ـاً للـم ـض ــامــني املغ ــرض ــة
لـلجه ــات االعالمـيــة وال ـسـيــاسـيــة
التي تناولت هذا املـوضوع  ،فاالمر

ال ـ ــرئ ـ ــاســي لـالقل ـيــم ال عالقـ ـ ــة له
ب ــانـ ــزال العلـم الع ــراقـي ،بـل العلـم
ال ـص ــدامــي امللــطخ ب ــدم ــاء مـئ ــات
آالف الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــني يف حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروبـه
الـداخلية وصـراعاته الـدمويـة ضد
كـل الق ـ ــوى واالح ـ ــزاب واملـك ـ ــون ـ ــات
ال ـ ــوط ـن ـي ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة ،وانــتهـكــت
بــأسـمه احلــرم ــات واقت ــرفت حتـته
اجل ــرائــم الكـب ــرى مب ــا فـيه ــا اب ــادة
ع ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرات اآلالف مـ ــن اب ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــال
انـتفـاضـة آذار ،وقـصفـت مقـدسـات
املــسلـمـني ومـنه ــا العـملـي ــات الـتـي
سـ ـمـ ـي ــت ب ـ ـ ـ ــاالنـف ـ ـ ـ ــال والـ ـت ــي راح
ضـحيـتهــا  180الف م ــواطن كــردي
م ـس ــالـم لـم يــسلـم مـنه ــا ال ــرج ــال
وال ـن ـ ـسـ ـ ــاء وال ـ ـش ـبـ ـ ــاب وال ـ ـش ـيـ ـ ــوخ
واالطفـال دون ذنب او جنـايـة ودون
حـتـ ــى محـ ــاكـمـ ــة صـ ــوريـ ــة ،دفـنـ ــوا
اح ـيـ ـ ــاء يف مق ـ ــاب ـ ــر ج ـم ـ ــاع ـي ـ ــة يف
صح ـ ـ ــارى العـ ـ ــراق بـ ـ ــام ـ ـ ــر اجلالد
الطاغية صدام حسني.
هـ ـ ــذا الـعلــم الـ ـ ــذي يـ ـ ــريـ ـ ــدون مــن
الـ ــشعــب الـك ـ ــردي ان ي ـ ـس ـتـ ـظـل به
ويـرفرف فـوق ربوع كـردستـان الذي
لـم ي ــسلـم اي ج ــزء فـيه مـن احملـن
والــنكـب ــات وال ــويالت الـتـي تع ــرض
لها حتت لوائه.

-4ان مـجرد اختيـار علم ( 14متوز)
مـن قبل البـرملـان الكـردستـاني امنـا
ه ــو ت ــأكـيـ ــد عل ــى حـ ــرص القـي ــادة
الك ــردست ــانيــة علــى جتــاوز الفــراغ
ال ــدستــوري الــذي مـثله الـتلكــؤ يف
اقــرار عـلم جــديــد وفق ـاً لل ــدستــور
والتـصـدي الي تــداعيــات مغـرضـة
قــد تفـســر بـســوء نيــة اذا مــا جــرى
االكتفـاء بـرفـض التعـامـل مع علم
صدام.
واخـتـي ــار علـم جـمهــوريــة  14متــوز
ج ـ ــاء لـك ـ ــونه ن ـ ــال رض ـ ــا االح ـ ــزاب
املـ ـ ـسـ ـ ــاه ـمـ ـ ــة يف ج ــبهـ ـ ــة االحتـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـنـ ــي ،احلـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـنـ ــي
الــدميق ــراطي ،وحــزب االسـتقالل،
واحلزب الـشيوعي العـراقي ،وحزب
البعث الـعربي االشتـراكي ،واحلزب
الـدميقـراطي الكـردستـاني وهـو مـا
جـعله جــديــراً بــاعـتـمــاده مـن قـبل
الـشعب الكــردي ريثمـا يتـم اختيـار
علم جـديـد ،وهـو مـا اقــره اجمللـس
الوطني الكردستاني.
وملن ال يعلم فـان هذا العلـم مرفوع
يف اجمللس الوطني الكردستاني يف
اربيل.
-5لقـد اعـلنـت قيـادة االقـليـم علـى
لسـان رئيـسها االخ مـسعود بـارزاني

ان ال ــشعــب الك ــردي سـيـ ــرفع ف ــوق
هـ ــامـ ــاتـه علـم جــمهـ ــوريـ ــة العـ ــراق
ال ــذي ســيخـت ــاره مـجلــس الـن ــواب
العراقي.
ان ما سبق يـؤكد ان العلـم العراقي
الرسمي هو مثار خالف قانوني لم
يـحل دس ـتـ ـ ــوري ـ ـ ــا بعـ ـ ــد .ويف هـ ـ ــذا
الــسيــاق يعلـن رئيـس اجلـمهــوريــة،
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرفـع يف مـك ـ ـ ــات ـبـه الـعـلــم
العــراقي الــذي اعـتمــده االخــوة يف
احلـكـ ـ ــومـ ـ ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزيـ ـ ــة ،ان الـعلــم
العراقي الذي سيقره البرملان وفقاً
للــدستــور سيـصبـح علمـاً مقـدسـاً،
مـ ـبـجـالً ،مـعـ ـتـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـاً بـه م ــن قـ ـبـل
اجلميع ،مـرفوعـاً يرفـرف فوق رؤى
الع ــراقيـني وقمـم جبــال ك ــردستــان
ال ـشـم ــاء الفــواح ــة بعـبق بـطــوالت
شـهداء الـعراق الـذين نـاضلـوا ضد
ال ــدكـت ــات ــوري ــة ومـن اجل ع ــراقـن ــا
اجلديد.
ان رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة يف الـ ــوقـت
الـ ــذي ي ـ ــوضح فــيه امل ـ ــوقف املـثـ ــار
حول هـذه القضية ،يـعرب عن بالغ
اسـفه واسـتغـ ــرابه ال ـش ــدي ــديـن مل ــا
اق ـ ــدم علــيه الــبعــض مـن تـ ـش ـ ــويه
وتـ ـ ـشـ ـ ــوي ـ ــش وان ــتهـ ـ ــاز لـلفـ ـ ــرصـ ـ ــة
واالس ـ ــراع ب ـ ــاص ـ ــدار تـ ـصـ ـ ــريح ـ ــات
تـن ـط ـ ــوي علـ ــى نـ ــزعـ ــة صـ ــدامـيـ ــة
ع ــدوانـي ــة والـتلـ ــويح بـ ــالق ــوة إل ــى
جانب مواقف أخرى ال تليق مبقام
هـيـئ ــة اسالمـي ــة يفـتــرض فـيهــا ان
تـكـ ــون اول املـ ـسـت ــشهـ ــديـن بـ ــاآليـ ــة
الـكـ ــرميـ ــة الـتـي تـ ــأمـ ــر املـ ــسلـمـني
بالـتروي والـتأنـي ان جاءهـم فاسق
بنبـأ ليـتبيـنوا كـي ال يصيـبوا قـوماً
بجهـالـة فيـصبحـوا علـى مـا فعلـوا
نادمني.
-6لقــد رأى الـبعـض مـن املغ ــرضني
ال ـ ــذي ــن يف قلـ ـ ــوبهــم مـ ـ ــرض انه ـ ــا

فـرصـة ســانحــة للنـيل من الــشعب
الكـردي كمـا عـودتهـم دائمـاً اجهـزة
الـنـظــام الــدكـتــاتــوري ومــريــدوهــا
وازالمهـ ـ ــا وذلـك بـ ـ ــاحلـ ـ ــديــث عــن
امليول االنفصالـية للكرد ،وهي كما
كانت سابقاتها ال تستحق وال تثير
اال ال ــسخـ ــريـ ــة واالســتهـ ــزاء ،وهـي
اعجـ ـ ــز م ــن ان حتجــب الـ ـ ـش ـم ـ ــس
الـســاطعــة بغــربــال بعـثي ص ــدامي
متهرئ.
ان كـل عـ ـ ـ ــراق ــي مـ ـن ـ ـصـف ووطـ ـن ــي
غيـور ،بل كل مــراقب مـوضــوعي ملـا
يجـ ــري يف العـ ــراق ال ميكــنه إال ان
يشيد بدور الكـرد وخاصة احلزبني
الكـبـي ــريـن وق ــائ ــديهـم ــا بـب ــذل كل
جهـد لتـوحيـد العـراقـيني والـسعي
اخمللـص لتأمـني مستلـزمات اقـامة
ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـ ــوط ـن ـيـ ـ ــة الع ـ ــراق ـي ـ ــة
وإدام ــتهـ ـ ــا وص ـيـ ـ ــان ــته ـ ـ ــا وحتق ــيق
املصـاحلة الـوطنيـة للحيلـولة دون
تقسيـم العراق وتـشرذم العـراقيني.
لقـ ـ ــد بـ ـ ــذل الـكـ ـ ــرد وق ـي ـ ـ ــادتهــم يف
مختـلف مواقع نشاطهم وتاثيرهم
وم ـســؤولـي ــاتهـم اجلهــود احلـثـيـثــة
واملبــادرات اخمللصـة القـامـة جـسـور
ال ــتقـ ـ ــارب وال ــتعـ ـ ــاون ب ــني القـ ـ ــوى
العـراقيـة الفـاعلـة وارسـاء وحـدتهـا
وتعميـقها واشـاعة املـناخ االيجـابي
الـذي متخض عـن تشـكيل حكـومـة
الـوحدة الـوطنيـة واالنقاذ الـوطني
بــرئــاســة االخ امل ــالكـي ،بـيـنـمــا كــان
الـ ـبـعـ ــض مم ــن ي ـ ـ ـسـعـ ـ ـ ــون خلـلـ ــط
االوراق كل ـم ـ ــا ت ـ ـس ـنـ ـ ــى لهــم ذلـك،
ميجـدون االرهـابيـني والتـكفيـريني
ويدعـون الى اعـادة االعتبـار للبعث
ال ـ ـص ـ ـ ــدامــي وي ـث ـي ـ ـ ــرون الـف ـت ـن ـ ـ ــة
ال ـطـ ــائفـيـ ــة ويـبـ ـشـ ــرون بـ ــاخلـ ــراب
والـدمـار للعـراق ،والـسالم علـى من
اتبع الهدى.

أدلى مبعلومات أدت الى قتل واعتقال  20من قادة التنظيم

الـربيعي :اعتقـال الرجل الثـاين يف القاعـدة خالل عمليـة عسكـرية يف بعقـوبة
بغداد  /هشام الركابي

اعلـن مستـشار االمـن القومـي د  .موفق الـربيعي
امـ ــس الق ـ ــاء القـب ــض علـ ــى ال ـ ــرجل الـثـ ــانـي يف
تنـظـيم القـاعــدة بعـد زعـيم الـتنـظـيم ابـو ايـوب
املصري .
وقـال الـربـيعي يف مـؤمتــر صحفي عقــده امس يف
قصـر املـؤمتــرات ببغـداد ان قـوة امـنيـة تـسـانـدهـا
قوة من متعـددة اجلنسيـة متكنت قبل ايـام قليلة
مــن اع ــتقـ ـ ــال حـ ـ ــامـ ـ ــد ج ــمعـ ـ ــة فـ ـ ــارس جـ ـ ــوري
الــسعيـدي املـكنـى بـ (ابــوهمـام) او (ابـو رنـا) وهـو
الــرجـل الثــانـي يف تنـظيـم القــاعــدة بــالعــراق مع
ثالثة من مساعديه يف عملية عسكرية يف جنوب
مدينة بعقوبة.
ورفـض ال ــربيـعي حتــديــد اسـم املنـطقــة وهــويــات
مــس ــاع ــدي ال ــسعـي ــدي الــثالث ــة .واش ــار ال ــى ان
ال ــسعـي ــدي ومــس ــاع ــديه ح ــاول ــوا اثـن ــاء تـنفـي ــذ
العـملـي ــة الع ــسك ــري ــة العـتق ــالهـم االحـتـم ــاء يف
بـن ــايـ ــات سكـنـي ــة واتخ ــاذ اطف ــال ونــس ــاء دروع ــا
بــش ــري ــة غـيـ ــر ان الق ــوات االمـنـيـ ــة متكـنـت مـن
اعـتق ــال ال ــسعـي ــدي ومــس ــاع ــديه مـن دون وق ــوع
خسائر بشرية .
وت ــابع " لق ــد مت اعـتق ــاله بـن ــاء عل ــى معل ــوم ــات
استـخب ــاراتيــة حـصلـت علـيهــا االجهــزة االمـنيــة
العراقية بعد مقتل ابو مصعب الزرقاوي الزعيم
الـســابق لـتنـظيـم القـاعـدة حـيث متـت مالحقـته
من قبل القوات االمنية يف منطقة صالح الدين
قبل ان يتم اعتقاله يف جنوب بعقوبة .
ووفقـا للـربـيعي فـان الـسعيـدي الـرجل الثـاني يف

تنـظيم الـقاعـدة قد ادلـى مبعـلومـات عن عـدد من
اعضاء تنظيم القاعدة .
وقـ ــال " ان املـعلـ ــومـ ــات الـتـي ادلـ ــى بهـ ــا االرهـ ــابـي
الـسعيـدي او ( ابــو همـام ) ادت الــى اعتقــال وقتل
 11مـن قـي ــاديـي تـن ـظـيـم الق ــاع ــدة مـن امل ـسـت ــوى
الـثاني وكـذلك اعتقـال وقتل تسـعة من القـياديني
يف هذا التنظيم من املستوى االدنى " .
كـمـ ــا اشـ ــار ال ـ ــى انه اعـتـ ــرف بـتـ ــسلـم مـب ـ ــالغ مـن
اجملـاميع االرهـابيـة الـتي تقــوم بخطف املــواطنني
وتــاخــذ مـنهـم الفــديــة مــوضحــا ان هــذه االمــوال
تـ ـســتخ ـ ــدم ل ـتــم ـ ــويل اعــم ـ ــاله االره ـ ــابــي ـ ــة وقــتل
املواطنيني وضرب القوات االمنية .
وقال الـربيعي ان االرهـابي السعـيدي يعـتبر ايـضا
امـر تنظيم القـاعدة يف صالح الديـن وانه املسؤول
املـب ــاش ــر عـن االره ــابـي هـيـثـم الـبـ ــدري مخ ـطــط
ومنفـذ تـفجيـر مـرقـدي االمــامني العـسكــريني يف
سامـراء .ان تنـظيم القـاعدة يف الـعراق يعـاني من
ازم ـ ــة قــيـ ـ ــادة حقــيقــيـ ـ ــة بع ـ ــد قــتل اب ـ ــو م ــصعــب
الــزرقــاوي واعـتقــال ال ــرجل الـثــانـي يف الـتـنـظـيـم
وانـتشار عـمليات التـصفيات داخل الـتنظيم االول
وحــول ســؤال لـ(املــدى) عـن امك ــانيــة وجــود سقف
زمني لنهاية القاعدة يف العراق قال الربيعي " ان
عـمليات القـاعدة يف انحـسار مسـتمر واملبـادرة بيد
القــوات االمـنيــة الع ــراقيــة االن انه رفـض اعـطــاء
سقف زمني النتهـاء عمليات التنظيم يف العراق .
واكــد الــربـيعـي ان الــسعـيــدي كــان يـنفــذ سـيــاســة
تـنظـيم القـاعــدة يف العـراق وإدارة زعـيمه الـســابق
ابـو مـصعب الـزرقـاوي يف اثـارة الفـتنــة الطــائفيـة

اربيل  -بغداد  /املدى
قــال مــسعــود بــارزانـي رئـيــس اقلـيـم كــردسـتــان
العـراق ان قــرار رفع علـم  14من متـوز بــدال من
العلـم العراقـي احلالـي يف اقليم كـردستـان جاء
بــالتـشـاور مع كل مـن رئيـس اجلمهـوريـة جالل
طالباني ورئيس الوزراء نوري املالكي.
وأضـاف بـارزانـي يف كلمـة خالل جلـســة لبـرملـان
كردسـتان العـراق مبنـاسبـة بدء دورته اجلـديدة
"اجـ ــريـت مـ ـش ـ ــاورات مع رئـي ــس اجلــمهـ ــوريـ ــة
ورئيس الوزراء باننا سنرفع علم  14متوز حلني
وضع علم جـديـد ولم اصـدر هـذا القـرار بـشكل
انفرادي".
ووصف بــارزاني الــذين نـددوا بقـراره بعـدم رفع
العلـم الع ــراقـي ب ــال ـش ــوفـيـنـيـني وق ــال "ه ــؤالء
شوفينيون ويـهربون من املشـاكل الداخلية وهم
فـاشلــون وليـسـوا رجــال احلكم واليـستـطيعـون
ادارة منـاطـقهم ويـريــدون جعل كــردستــان مثل
مناطقهم".
وش ــدد ب ــارزانــي عل ــى أن لـيــس الحـ ــد احلق يف
فرض ارادته علـى الشعـب الكردي وقـال"وصلت
االمور الـى أن يهددنـا بعضهـم ويقولـون ايديـنا
مكـسورة وسـوف تنجبـر ونأخـذ ما أُخـذ بالـقوة
ونحـن نق ــول لهـم ان اي ــديكـم لـي ـسـت مك ـســورة
وك ــانـت سلـيـم ــة وت ـس ــاع ــده ــا ع ـش ــرات االي ــدي
االخرى ويف النتيجة لم يبق لكم سوى الندم".
وأش ــار ب ــارزانـي ال ــى ان اص ــدار ق ــرار عـ ــدم رفع
العلـم الع ــراقي (عـلم صــدام حـسـني) يف اقلـيم
كــردستـان جــاء لتـنظـيم بـعض االمـور وان هـذا
العلم لم يـرفع اصال وقال "قررنـا تنظيم بعض
امـورنـا ومـسـألـة عـلم العــراق ليــست مــشكلـتنـا
النه لم يرفع يف االقليم اصال".
وتــابع ق ــائال "ونحـن طلـبـن ــا وضع علـم جــديــد
للعــراق لنــرفعه ونـصت املــادة  12من الــدستـور
العـراقي علـى وضع علم ونـشيـد وطـني ميثالن
جميع مكونات العراق".
وأضــاف ب ــارزاني "وهــذا مـعنــاه انه اليــوجــد اي
علم".
واشار بـارزاني الـى أن "العلم احلـالي ليـس علم
العـراق امنـا هــو علم الـبعث واالنفــال والضـرب
بــاالسلحــة الكـيمـاويـة وجتـفيف االهــوار وقمع
االنتفاضات والقبور اجلماعية".
وقـال :إن العـراقيني الـذين يـدافعـون عـن العلم
العـ ـ ــراقــي احلـ ـ ــالــي ه ــم مخ ـتـلف ـ ـ ــون يف لف ــظ
اجلاللـة الـذي كـتبه الــرئيـس العــراقي الـسـابق
صــدام ح ـسـني عل ــى العلـم ،وقــال "صــدام كـتـب

عـليه عبـارة اهلل اكبـر ،كلمـة حق يـراد بهـا بـاطل
وهنــاك يف بعــض املنــاطـق كتـب لفـظ اجلاللــة
باخلط الكـويف وآخر بالـرقعة وآخر بـالريحاني
ويف منــاطق العـرب بقـيت بـخط صـدام حـسني
كتـذكـار وهم لـيسـوا مـتفقني علـى اخلط الـذي
كتب على العلم".
وأضاف "حتـى العلم الذي كـان يرفع يف مـدينة
السليمانية لم يكن عليه لفظ اجلاللة".
ويف تطور الحق صـرح ناطق باسم ديوان رئاسة
اقلـيـم كــردسـتــان تـص ــريحـ ـاً صحفـيـ ـاً رداً علــى
تصريح املكتب االعالمي لرئيس الوزراء والذي
ج ـ ــاء ف ـيـه( :علــم الع ـ ــراق احل ـ ــالــي ه ـ ــو الـعلــم
الوحـيد الـذي يجب ان يـرفع علـى كل شبـر من
أرض العــراق الــى حـني اتخ ــاذ مجلــس النــواب
قرارا بشأنه ووفقاً للدستور).
وقـال النـاطق" :ان االسلـوب املتبع يف كـل انحاء
العـالم هـو عنـدمـا يـزول نظـام دكتـاتـوري يـزول
معه كل ما هـو متعلق به او يـرمز اليه وهـذا ما
حـصل يف العديد من دول العـالم ،مضيفاً " وال
تــدري من الـذي قـرر ان الـعلم احلــالي هــو علم
العـراق ،هل تقـرر ذلك يف مجلـس النـواب ام يف
مجلس الوزراء".
وتــابع ق ــوله " ان العـلم احل ــالي ه ــو ليـس عـلم
العـراق بل هــو علم الفـاشيـة واالنفـال واملقـابـر
اجلمـاعيـة وجتفيف االهـوار واعـدام املنـاضلني
العـراقيني كـافة ،والـسيد املـالكي يعلـم جيداً ان
صـدام يف ظل الـعلم احلــالي قــد وقع علـى أمـر
ب ــاع ــدام  600مـن ك ــوادر ح ــزب ال ــدع ــوة يف ي ــوم
واحد".
واوضح "مت من حقنـا ان نسـأل اي علم يقـصد
به هــؤالء احلــريـص ــون علـيه ،هـل العلـم الــذي
كـتب عـليه صـدام بـخط يــده كلمــة اهلل أكبـر ،ام
الـعلـم ال ـ ــذي يـكـتــب علــيه االن ه ـ ــذه الـكلـم ـ ــة
بـ ــاخلــط الـكـ ــويف يف بعــض املـنـ ــاطق وبـ ــاخلــط
النسخي والرقعة يف مناطق اخرى".
مشيراً الى ان "العلم احلالي فيه اختالف كبير
ولـي ــس علــيه اجـم ــاع لـ ــذلك نـن ــاش ــد مـجلــس
الـنواب بـاعتمـاد علم جـديد يـرمز الـى حقيـقة
وواقـع الع ـ ــراق وفق املـ ــادة ( )12مـن الـ ــدسـتـ ــور
الدائم".
وخلــص النــاطق الــى القــول "الــى ذلـك احلني
ل ــن يـ ـ ـ ــرفـع عـل ــم ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة واالرهـ ـ ـ ــاب
وال ــدكتــاتــوريــة علــى ارض ك ــردستــان بل يــرفع
بــدالً مـنه عـلم جـمهــوريــة  14متــوز حلني اقــرار
علم جديد".

التخطيط :جلنة سلم الرواتب تتجه اىل زيادهتا
بغداد  /املدى

الشعال احلرب االهلية يف العراق.
وفـيمــا يتـعلق بقــائمـة املـطلــوبني الـتي اصــدرتهـا
احلكـومـة مــسبقـا اكـد الــربيـعي انهـا صــادرة بنـاء
عـلى مـذكرات مـن القضـاء العـراقي كمـا لفـت الى
وجـ ــود اشـ ــارات حـم ـ ــر علـ ــى امل ــطلـ ــوبـني يف هـ ــذه
القائمة من قبل االنتربول ،مشيراً الى ان الهيئة
الــوطـنيــة للـتنــسيـق االستـخبــاراتـي وهي " هـيئــة
ت ـضـم ممــثلـني عــن االجهـ ــزة االمـنـي ـ ــة االربعـ ــة "

بصـدد حتــديث القــائمـة املـزمع اصـدارهــا لتـضم
عددا آخـر من املطلـوبني وقـال " سنخـرج من نـبذ
اسـتخ ــدام العـنف وح ــرم االره ــاب والـتـم ــرد ض ــد
الـشعب العـراقي ونـدخل من هـو متـورط باعـمال
ارهابيـة ويدعـو الى الـعنف ضد املـدنيني " رافـضا
اعــط ــاء اي ــة مـعل ــوم ــات عـن تف ــاصـيـل الق ــائـم ــة
املقبلة.

اعلن وزيـر التخـطيط والـتعاون
االمنـائي عن توجه جلـنة دراسة
سلـم ال ــرواتـب (ال ــوزاري ــة) نح ــو
زي ــادة رواتـب املـ ــوظفـني واطالق
منح القـروض لتحويل املشاريع
االسكانية.
وقــال الــوزيــر عـلي غــالب بــابــان
خالل م ـ ــؤمت ـ ــر صـحفــي عق ـ ــده
أم ـ ـ ــس ان ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــادات امل ـ ـ ـ ــزمـع
اجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا س ـتــنـ ـ ــال احلـلقـ ـ ــات
ال ــدنـي ــا مـن ال ــرواتـب انــص ــاف ــا
للشباب واخلـريجني اجلدد كما
ان وزارة البلديات تسعى لتوزيع
قـ ـ ـطـع اراضٍ ســك ــن ــي ـ ـ ـ ــة عـل ـ ـ ـ ــى
املــواطـنني يـحتــاج ااحلــاصلــون
عليه لقروض ميسرة تساعدهم
علـى بنائـها للتخفـيف من ازمة
السكن اخلانقة.
واســتع ـ ــرض ال ـ ــوزيـ ـ ــر مع ـ ــدالت
الـتــضخـم ال ــشه ــري وال ـسـن ــوي
واصف ــا الـتــضخـم ب ــانـه انقالب
ولــي ـ ــس ارتـف ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـاً وبــني وزي ـ ـ ــر

التخـطيـط ان متــوسط الـدخل
الـشهـري للعـائلـة العـراقيـة 365
الف ديـنـ ــار تـ ـسـتـهلـكـه العـ ــائلـ ــة
البغدادية على الطاقة من وقود
وكهرباء ونقل ويشكل ذلك عبئاً
ثقيالً على العائلة العراقية.
كـمـ ــا أشـ ــار الـ ــى أرتفـ ــاع الـنـ ــاجت
احملـلي االجمـالي العـام لـلفصل
االول (االشهـر الثالثـة االولـى )
لعـ ـ ــام  2006مقـ ـ ــارنـ ـ ــة مع 2005
بـن ـسـب ــة  .%28.7أذ بلغ "11.056
مـلـ ــي ـ ـ ـ ـ ــار دوالر لـ 2006مـق ـ ـ ـ ـ ــابـل
 8.124مليـار دوالر لعام ." 2005
مـوضحـا ان الـزيــادة جنمـت عن
زي ـ ـ ــادة أسعـ ـ ــار ال ــنف ــط  .وقـ ـ ــال
"أرتفع سعـر البـرميـل يف االشهر
الثالثة االولى الى  51.9دوالر "
مـضـيف ــا "مـن املـت ــوقـع أن يك ــون
النـاجت احمللي لـلفصـلني الثـاني
والثــالث قــد حقق زيــادة بـسـبب
أستمرار أتفاع أسعار النفط ".
من ناحية أخرى أستعرض وزير
خطط وأجنـازات وزارته ،واهمها

"أالس ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــدادات الـ ـ ـضـخـ ــمـ ـ ـ ـ ــة
للتهيـئة للـتعداد الـسكانـي لعام
 ." 2007وت ـ ــابـع يق ـ ــول "ك ـ ــذلـك
أعادة هيكـيلية وزارة الـتخطيط
 .أذ ق ـ ـ ــررن ـ ـ ــا أن ن ــن ـ ــش ــئ دائ ـ ـ ــرة
للتخطيط يف كل محافظة الى
جانـب دوائر االحـصاء املـوجودة
أصال ،وذلـك تع ــزي ــزا لـتج ــرب ــة
الـتـنـمـي ــة االقلـيـمـي ــة يف بل ــدن ــا
والعطـاء احملـافظـات قـدرا أكبـر
م ـ ــن تـخ ـ ـ ــط ـ ــي ـ ـ ــط وتـ ـ ـنـف ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
مشروعاتها .
ك ــمـ ـ ـ ــا ب ــني الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر أن دائـ ـ ـ ــرة
االسـ ــتـ ــثـ ــمـ ـ ـ ـ ــار احلــكـ ـ ـ ـ ــومـ ــي مت
حتـويلهـا الـى مـديـريـة ،وأضـاف
"هنــاك تــوجه النـشــاء الــوكــالــة
الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــدعــم الـقـ ــط ـ ـ ــاع
اخلـاص ،ووكـالـة مــراقبـة االداء
احلك ــومـي ال ــذي اليـتق ــاطع يف
عـمله مع ديـوان الـرقـابـة املـاليـة
أو هيئـة النـزاهـة ،وأنشـاء وحـدة
لـلـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـســكـ ـ ـ ــان ــيـ ـ ـ ــة ".

وداعــــــــاً  ...عـــبــــــــد الــــــــرزاق املــــــــرجــــــــاين
فجعت مـؤسسة (املـدى) بفقدان واحـد من ابرز العـاملني فيهـا وعدد من افـراد عائلته يف
حادث مروع علـى طريق اخلالص  -بغداد صباح امـس االحد ،إذ غادرنا الـى بارئه زميلنا
املرحوم عبد الرزاق املـرجاني ليحل احلزن واألسى يف عيـون وافئدة العاملني يف (املدى).
وليـسري ذلك الـى عمـوم الوسـط الصحفـي الذي عـرف الفقيـد كفاءة وقـدرة ومثـابرة
وخلقاً طيباً ومودة.
برحيـل عبد الرزاق املرجاني سكرتير حتريـر (املدى) نفتقد منوذجاً للذي ال يعرف الكلل
والذي اعطى من وقته وجهده ما نتذكره كل حني.
برحـيل عبد الرزاق املـرجاني نواسـي انفسنا وزمالءنـا وعائلته الكـرمية ،عارفني انه بـاق بيننا
منوذجاً نادراً  ،كما نعزي زميلنا خالد خضير الذي فقد يف احلادث ولده علي وزوجته الزميلة زينة عبد الرزاق.
داعني اهلل عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته
انا هلل وانا اليه راجعون.

