
2009 ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن   )8( االح�����د   - ال�����ش��اب��ع��ة  ال�����ش��ن��ة   )1649( http://www.almadapaper.com  Email: almada@almadapaper.comال���ع���دد 

16500
دينار

جريدة �شيا�شية يومية 

�شفحة

رئي�س التحرير رئي�س جمل�س االدارة
 فخري كرمي 

ال��ي�����������وم يف

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
فخري كريم

العدد (1649)السنة السابعة -االحد (8) تشرين الثاني 2009ملحق ثقافي اسبوعي يصدر عن جريدة المدى

الرئيسية
أخبار ومتابعات

كتب

نقد
عام

نصوص
سينما

مسرح
تشكيل وعمارة

حوار
ثقافة شعبية

مواقع صديقة
من نحن؟

سجل الزوار
األرشيف

بحث في موقع ورق

متن

مكتبة

صوت في الموقع

كاليري العراق

االبراج

الحالة الجوية 

اعلن في الموقع

وطرحها لالستثمار االجنبي ؟المكننة الطباعية في العراق هل تؤيد ضرورة تحديث 

نعم 

ال

صدر الدين امين
المزيد

المزيد
المزيد

 
   
التي سمعها من جدته كروس ألبنائه القصة   يروي البطل أليكس  

عن زمن عصابات 
التمييز العنصري. 

النوع: رواية 
 

باترسون وريتشارد المؤلف: جيمس 
دياللو 

 
الناشر: ليتل براون

 

المدى

السرد،  زمن  طــوال  جالل،  كان  أحد شيئاً،   مكانه  يعرف عن  ال  مثالً، الذين يتربصون به. أو من شخص ما، يحاصرونه أينما وجدوه. أو من مناوئيه وال ندري إن كان يتهرب من قرائه الذين متخفياً،  (غالب  الفضول  بداعي  قناعاً وقد وهو ابن عمه وزوج أخته رؤيا). وغالب يالحقه  الذي يستعير وجه جالل  ويتقمص هو  هويته  ــذوب  ي أن  فيه ارتضى  بات  الذي  الحد  إلى  جالل  شخصية 
يكتب مقاالت ....

 " " كان عندما كان حسين مردان يكتب قصيدة المركز"  "النثر  الفتة  تحت  مقترفو النثر  بعد:  يتفقا  لم  الشعر  بغياب فريقا  النثر  يتهمون  والتفعيلة  بموسقة "القواعد الفاضلة"، بينما يكفر مقترفو العمود  ويفتخرون  بااليقاع  هذا النثر  من  جــدال  ان  ويجزمون  طويل. الفكرة،  شعري  زمن  منذ   سمح اقصائيا، النوع  طابعا  حينه  في  يتخذ  االشتغال االدبية المثمرة....بل كان جدال ثقافيا ال يخرج عن ورش ولم 




ديم  جوناثان  من  كلٌّ  أدى  صمت لقد   ) مـــخـــرج   ،Demme ،فوجيموتو وتـــاك  جوانب المصور ، عمالً ممتازاً في تصوير الــحــمــالن)،  مــن  تقريباً  جانب  هذا كــل  لجعل  السينمائي  على المشاعر....الفيلم مفعماً بالقلق واالستحواذ التصوير 




ــــاة عــالــم  ــــوف جيا ب لو بو و نثر ال الشهير والــــمــــفــــكــــر ا ــفــي الفرنسي  ــي ــــود ل ــــل الفكر كان يسمى قرن شترواس..الثالثاء الماضي على قرن كامل من يناهز المئة عام  اسدل الستار يوم شتراوس عن عمر ك

 متابعة خالد ايما
ضيف الجدار الثقافي في الديوانية وبالتعاون مع اتحاد االدباء والكتاب 
في الديوانية الروائي (مرتضى كزار) في جلسة نقدية حول روايته 
الجبوري،  زهير  للناقد،  نقدية  ــراءات  ق تضمنت  الجنة)  (مكنسة 
العالم مكان ضيق.. والحب وحده يخترق الجدران٢٠٠٩/١١/٢٣ على قاعة المكتبة المركزية.والباحثة الدكتورة لمى عبد القادر، والروائي (علي عباس وذلك يوم 

الناقد  رحب  بمعناها  الكبيرة  بمساحتها..  الضيقة  العبارات  هذه  من 
مرتضى  والراوئي  القاص  الكريم  بضيفه  االعسم  باسم  الدكتور 
والناقد  شريف  باسم  والقاص  خفيف،  عباس  علي  والراوئي  كزار 
بعد  الديوانية.  وادبــاء  ومثقفي  الحضور  والسادة  الجبوري،  زهير 
(جدار  عليه  اطلق  الذي  الثقافي  الجدار  عن  (االعسم)  تحدث  ذلك 
الثقافي) الذي صير النص بكل ما يحمله من افكار ورؤى الى  الهم 
جدل قرائي متفحص برؤية نقدية خاضعة للبحث والتنقيب عن كل 
خوليان  غرار  على  قراءة  من  باكثر  يقرأ  ان  ويستحق  جميل  هو  ما 
ريوس الذي يقول (كل الكتب التي تستحق ان تقرأ ال تبوح بلعبتها 
الثقافي) عندما قرأنا رواية  (الجدار  لنا  القراءة وهذا ما حدث  باعادة 
الذي عرف من خالل روايته  للروائي مرتضى كزار،  الجنة)  (مكنسة 
الشاذة بالجنون والجنس والطفولة التي استدعتنا الى ان نتصل به 
يبنها  الحقيقة كتابة جديدة للنص من  ونشكل معه قراءة هي في 
بها  التي خص  الجبوري،  زهير  للناقد  السرد)  بؤرة  (الغور في  ورقة 
المكاني  الواقع  عن  بعيدة  تكن  لم  الرواية  ان  على  فيها  مؤكدا  االهمية  غاية  في  بتفاصيل  الجنة)  (مكنسة  رواية 

(البصرة) ولم تستنشق كثيراً تفاصيل الواقع ويرى ايضا ان (كزار) في هذه الرواية سرعان ما يمازج الواقع المباشر 

بنسبة الـ (ميتا.. نص) من خالل الوقفات واللقطات الفنية، وان الرواية اعتمدت اللعب اللغوي المقصود بواقعية صرفة 

ومن " زهير الجبوري" كان للباحثة الدكتورة (لمى عبد القادر) من جامعة القادسية شأن آخر في "مكنسة الجنة" التي 

عدتها بـ (جملة من الحكايات الصغيرة المتداخلة والمتشابكة مع بعضها مؤكدة في ذلك ان الروائي (مرتضى كزار) 

يخط  رواية  بما فيها من شخصيات واحداث بما يشبه الكوميديا السوداء التي اعاد بها تشكيل ما حدث على ارض 

الواقع العراقي  عبر اشخاص هامشيين باتوا ضحايا الواقع الذي تنسبه الى رأي "سعد محمد رحيم" وغيره من الذين 

كتبوا عن الرواية وتأثرت بهم الباحثة باجترار واضح ال يريد ان يعطي لهذه الورقة (اضرحة موهومة ، وتحوالت مكان 

مغمور) خصوصيتها التي تستند على آراء وانطباعات كانت في غاية االهمية ، وفي قراءة (خفيفة) من نوعها كان 

للروائي (علي عباس خفيف) دعوة الى قراءة الرواية بعد مالحظاته القيمة التي استرسل بها في ورقة كتبت تحت 

عنوان (اكتشاف االزقة / معطيات السرد الثرة) اشار فيها إلى ان " مرتضى كزار" في هذه الرواية اظهر معرفة بفنه 

في الحياة العراقية.وادواته الروائية ، وكشف عن تفرد اسلوبه وانتمائه الى هذا العصر، مؤكدا ان (مرتضى كزار) كشف عن اسرار مهمة 

ولم تتوقف الجلسة عند هذه القراءات فقط ، وإنما تخللتها مداخالت قيمة لعدد من االدباء والمثقفين منهم الشاعرة 
والناقدة "ناهضة ستار" والشاعر "عقيل حبيب" والمسرحي "خالد ايما" والقاص "فاضل سالم".

الشاعرة والناقدة (ناهضة ستار) اشارت في مداخلة لها الى ان رواية (مكنسة الجنة) يمكن عدها ضمن تيار الكتابة 

بعد مرحلة ٢٠٠٣  الشاب  الروائي  عند  وال سيما  المعاصرة  السردية  الذي يضعنا ضمن  بعد حداثية)  (الما  الروائية 

مؤكدة ضرورة قراءة السرد العراقي قراءة ثقافية لهذه المرحلة، وال نكتفي بالقراءة الفنية أو التحليلية.




ات�س���ل بي �سديق���ي من الرم�دي وق����ل يل �س�آتي 
اىل بغ���داد غدا، واأري���د اأن اراك. وحني ق�بلته يف 
كراج الع���اوي اأول �سيء طلبه من���ي هو الذه�ب 
�سديق���ي  ان  ظنن���ت  املتنب���ي.  �س����رع  اىل  مع���ه 
يرغ���ب يف اجللو�س مبقه���ى ال�س�بن���در الحت�س�ء 
ك�أ����س م���ن ال�س����ي م���ع االأركيل���ة، والتطل���ع اىل 
ال���رواد من مثقفني ومه�جرين ع����دوا اىل الوطن 
ومت�سكع���ني، او التجوال يف ال�س�رع للفرجة على 
اآخ���ر اال�س���دارات الق�دم���ة م���ن ب���روت ودم�سق 
والق�ه���رة، بع���د اأن جفت املط�ب���ع عندن�، وه�جر 

الكت�ب العراقي ليعي�س يف عوا�سم الع�مل. 
�سديق���ي مل يك���ن راغب���� يف اأي م���ن مت���ع �س����رع 
املتنب���ي تل���ك، ب���ل اأ�س���ر عل���ى ان اذه���ب ب���ه اىل 
ب�ع���ة كتب الر�سي���ف. وك�ن���ت عين����ه ال تفت�س�ن 
ع���ن رواية م���ن الرواي����ت، او ق�مو����س انكليزي 
عربي، او جملة ن�س�ئية يريد �سراءه� لزوجته او 
جم���ات لاأطف�ل. كا، ك�ن مهموم���� فقط مبن�هج 
الدرا�س���ة البن���ه حمودي ال���ذي انتق���ل بتفوق من 
ق����ل  متو�س���ط.  االأول  اىل  االبتدائ���ي  ال�س�د����س 
ان مدر�س���ة حم���ودي، وتدع���ى مدر�س���ة الزيتون 
الواقع���ة  يف ح���ي الت�أميم، مل ت���وزع على طابه� 
كت�ب���ي الري��سي����ت وقواعد اللغ���ة العربية، رغم 
مرور ح���وايل �سهر على ابتداء ال���دوام الر�سمي. 
ق�لت له���م ان وزارة الرتبية مل ترفدهم بن�سخ من 

ذينك الكت�بني، لع���دم توفرهم�، على م� يبدو، يف 
املخ�زن. ق�سم من الكتب االأخرى ال تتوافر االأعداد 
الك�في���ة للط���اب، فعم���دت االدارة اىل ن�سخه� ثم 

توزيع امل�ستن�سخ�ت على الطاب.
 وفع���ا تع�طفت بعمق مع �سديقي وابنه. ورحت 
افت�س مثله يف كل كد�س من االأكدا�س املبثوثة على 
الر�سي���ف. افت�س عن قواعد اللغة العربية لل�سف 
االأول متو�س���ط، وكت����ب الري��سي�ت، اىل ان عرث 
�سديقي عل���ى بغيته ف�س����ح من الف���رح: وجدته� 
وجدته����. ك�ن الكت�ب����ن مركوم���ني �سمن كد�سني 
ع�لي���ني ام�م اح���د ب�عة املتنب���ي. رائحة احلرب م� 
زالت ع�لق���ة ب�سفح�تهم�، كم� لو انهم� خرج� توا 
من املطبع���ة. اأي هم� لي�س���� مب�ستن�سخني. وحني 
�س����أل �سديقي ع���ن ال�سعر ق�ل الب�ئ���ع اربعة اآالف 
دين�ر لكل ن�سخة. ا�ستكرثن���� املبلغ وك�د �سديقي 
ان يع���ود اىل حمودي من دون كت�بيه. وبعد جهد 
وتو�س���ات، وبعد اأخ���ذ ورد، نزل �سع���ر الن�سخة 
اىل ثاث���ة اآالف.  وهك���ذا و�س���ع �سديق���ي كت�بي 
ابنه بكي�س انيق ورحل خفيف� اىل الرم�دي، وهو 
ممتل���ئ فرح���� بهديت���ه حلمودي ال���ذي يدر�س يف 
متو�سط���ة الزيتون الت�بع���ة للت�أميم يف الرم�دي. 
وقف���ت ان� ات�أم���ل يف احل����دث مكتئب����، و�س�ءلت 
نف�سي ه���ل و�سل النخ���ر حت���ى اىل الرتبية التي 
تن�س���ئ اأجي�لن���� م�ستقب���ا؟ وكيف ن�أمت���ن ادارات 

ابن�ئن����  من�ه���ج  عل���ى  ال�س���كل  به���ذا  تت�س���رف 
الدرا�سي���ة؟ خ��س���ة وثم���ة �س���ك�وى مرتاكمة من 
جتديد املن�هج املرجتل، ووج���ود ثغرات تربوية 

ومعرفية وت�ريخية يف تلك املن�هج. 
بغ���داد  يف  الرتبي���ة  مديري����ت  ان  يفرت����س 
واملح�فظ����ت توزع من�ه���ج الط���اب جم�ن�، لكن 
االأمر ك�ن خاف ذل���ك. تخيلت ان بيع الف ن�سخة 
يف �س����رع املتنب���ي، وه���و ع���دد �سئي���ل ب�لن�سبة 
ملئ����ت اآالف الن�س���خ املطبوعة، �ستع���ود منه� على 
الل����س ثاث���ة ماي���ني دين����ر يف �سرب���ة واحدة. 
واذا م���� عرفن� ان �سرق�ت الدولة ال يحقق به� احد 
ف�لل�سو����س ي�أمن���ون العقوب���ة، وهذا م���� ك�سفته 
اآالف ملف�ت الف�س�د امل�يل يف الوزارات العراقية. 
ووزارة  التج����رة،  وزارة  لن����  االأمثل���ة  واأق���رب 
الكهرب����ء، ث���م وزارة النف���ط، وغره���� الكث���ر. 
جمي���ع تل���ك امللف�ت تقريب���� ركمت عل���ى الرفوف، 
وظلت احلكومة ت�سح���ك على ذقن املواطن. ويف 
الوقت ذاته تطلب من���ه اع�دة انتخ�به� يف ك�نون 

الث�ين املقبل. 
ف�سيحة بيع الكتب يف �س�رع املتنبي، بعد حرم�ن 
مدار����س كث���رة منه����، تتحمله���� وزارة الرتبي���ة 
حتدي���دا. علم���� ان التربي���رات ع����دة م���� تك���ون 
ج�هزة. لكن الف�سيحة تبقى ف�سيحة، مهم� زوقت 

ب�لكتب الر�سمية والوث�ئق وامللف�ت.

ف�شيحة املناهج يف �شارع املتنبي
�شاكر االأنباريفــــارزة

بغداد /املدى
  بع���د ان ارج����أ جل�ست���ه ل�س�عت���ني  اآم���ا يف جل�س���ة 
تداولي���ة ان يتو�سل م���ع اكتم�ل الن�س����ب الق�نوين 
للجل�س���ة  اخفق جمل����س النواب للم���رة الع��سرة يف 
اق���رار ق�نون االنتخ�ب�ت واخل���روج من االزمة التي 
رمب���� �ستوؤ�س����س الرج����ء االنتخ�ب����ت �ست���ة ا�سه���ر 
اخ���رى، وك�ن���ت للن���واب اآراء خمتلفة ب�س����أن اقرار 
الق�ن���ون وتن����زل االط���راف ب�س�أن حم�فظ���ة كركوك 
على اخل�سو�س. فيم� ق�لت االمم املتحدة يف العراق 
ان���ه اآن االوان الن تتواف���ق الكتل ال�سي��سية من اجل 
اق���رار ق�نون االنتخ�ب�ت املث���ر للجدل ، م�سرة اىل 

ان املقرتح االممي حول الق�نون يعترب متوازن�.
واو�سح اد ملكرت ممث���ل االمم املتحدة لدى العراق 
ام����س ال�سبت ان موعد اجراء االنتخ�ب�ت ب�ت قريب� 
وان وقت اقرار الق�نون قليل جدا. واأعرب ملكرت عن 
اأمل���ه يف اأن "يتوافق املختلفون على املقرتح اجلديد 
حي�ل ق�نون االنتخ�ب�ت ال�سيم� كركوك"، معتربا اأن 

الإقراره".  التوافق  من  والبد  متوازن  املقرتح  "هذا 
واملقرتح اجلديد حول حم�فظة كركوك يكون �س�مًا 
ل���كل املقرتح����ت، ويت�سم���ن  الغ����ء نظ����م الكوت����، 
وكذلك املقعدين املخ�س�سني للعرب والرتكم�ن، فيم� 
يتم�س���ك االأخران به���ذا املطلب، كم���� ت�سمن  اجراء 
االنتخ�ب����ت وف���ق �سج���ات الع����م 2009. وتقرتح 
االأمم املتح���دة اأج���راء االنتخ�ب����ت يف املح�فظة يف 
موعده� املحدد واالعتم�د على �سجل الن�خبني للع�م 
2009 وت�سكيل جلنة للتحقق من ال�سجل، واإن تبني 
ع���دم �سحة �سج���ل ن�خبي اأية حم�فظ���ة بن�سبة %15 
تع����د االنتخ�ب�ت يف تلك املح�فظة، مع منح مقعدين 
تكميليني للعرب والرتكم�ن يف كركوك ومقعد للكرد 

يف حم�فظة نينوى.
وت�بع "نحن وجدن� اإحل�ح� من قبل الكتل ال�سي��سية 
ب�ن ينتهي مو�سوع ح�سم ق�نون االنتخ�ب�ت  ام�س"، 
مردف� ب�لقول "االأمم املتحدة تدعم اأي مقرتح يتوافق 
علي���ه ال�سي��سيون العراقي���ون، لكنه� التتدخل فيه". 

واأ�س����ر ملكرت اإىل اأن "الوالي����ت املتحدة االأمريكية 
توؤكد على اإجراء االنتخ�ب�ت الت�سريعية يف موعده� 
املق���رر وتتمن���ى اأن التظهر عوائق جدي���دة قد توؤجل 
ح�س���م املو�س���وع وب�لت�يل الت�أثر عل���ى االنتخ�ب�ت 
وعل���ى العملية ال�سي��سي���ة يف الع���راق". وميكن اأن 
يوؤث���ر ت�أجيل موعد االنتخ�ب����ت يف خطط الوالي�ت 
الق���وات  �سح���ب  عملي���ة  عل���ى  الع�سكري���ة  املتح���دة 
االأمركي���ة يف الع����م 2010.  وك�ن الربمل�ن العراقي 
قد عق���د جل�سته م�س�ء ام����س للت�سويت على املقرتح 
اجلدي���د اخل�����س بق�سي���ة كركوك.   وافتت���ح رئي�س 
الربمل�ن اجلل�س���ة بتوجيه االأ�سئل���ة للجنة الق�نونية 
لبي����ن راأيه���� بخ�سو����س الت�سوي���ت عل���ى املق���رتح 
اجلديد اأو عدم الت�سويت عليه. وق�ل رئي�س اللجنة 
الق�نونية به�ء االعرجي ع�سو الربمل�ن عن االئتاف 
العراق���ي الوطني  بح�س���ب وك�لة كرد�ست����ن لانب�ء 
)اآك�نيوز(  ام�س"نحّمل هيئة الرئ��سة امل�سوؤولية يف 

ح�ل عدم الت�سويت على املقرتح اجلديد ". 

واأو�س���ح  االعرج���ي"ال ميك���ن الت�أجي���ل اىل الغد او 
بع���ده، والب���د من الت�سوي���ت ومن يري���د ان ي�سوت 
ل�س�ل���ح املق���رتح فلي�س���وت وم���ن يري���د عك����س ذلك 
فلي�س���وت ب�لرف�س".  م���ن جهته ق����ل الن�ئب ح�سن 
ال�سم���ري رئي�س كتل���ة الف�سيلة "�سمعن���� ان املقرتح 
اجلدي���د مرفو�س من قبل العرب والرتكم�ن"،  وهذا 

يعني اأنن� اأجلن� اجلل�سة من دون جدوى. 
 ودع�  ال�سم���ري روؤ�س�ء الكتل ومنه���� كتلة التح�لف 
الكرد�ست����ين اىل "�سرورة اعط�ء راأيه� االأخر بهذا 

اخل�سو�س". 
  ام���� ع�س���و التح�ل���ف الكرد�ست�ين حمم���ود عثم�ن 
ف�و�س���ح ان "املق���رتح اجلدي���د مقبول م���ن قبل كتلة 
التح�ل���ف الكرد�ست����ين ال �سيم���� وان���ه الغ���ى مب���داأ 
الكوت����".  ومل ين���ف عثم����ن وجود تخ���وف من قبل 
البع�س الذي���ن "رمب� �سرف�سون املق���رتح اأو الذين 
�سين�سحب���ون لغر����س االإخ���ال ب�لن�س����ب وحتى ال 

نتمكن من الت�سويت على املقرتح".

الربملان يف�شل للمرة العا�شرة يف اإقرار قانون 
االنتخابات ويوؤجل جل�شته اإىل اليوم

بغداد / املدى 
زار رئي����س جمل����س ال�س���ورى االيراين عل���ي الريج�ين 
ام����س  املرج���ع الدين���ي  اآي���ة الل���ه العظم���ى ال�سي���د علي 
ال�سي�ست����ين يف مكتب���ه ب�لنج���ف.  وابلغ م�س���در مطلع 
)امل���دى( ان الريج����ين ا�ستعر����س لل�سي���د ال�سي�ست����ين 
خمتل���ف  الق�س�ي�  املهمة الت���ي تواجه امل�سلمني واملنطقة 
بوج���ه اخل�سو�س وذلك من اج���ل اال�ستف�دة من وجه�ت 
نظ���ر املرجعي���ة الديني���ة اليج����د احلل���ول الكفيل���ة لهذه 

امل�س�كل. 

وا�س����ف ان ال�سي�ست����ين رح���ب ب�لوف���د الزائر وحتدث 
عن جمم���ل امل�س�كل الت���ي يواجهه� امل�سلم���ون يف الع�مل 
واملنطقة.  ي�س�ر اىل ان رئي�س جمل�س ال�سورى االيراين 
زار ام����س مرق���د االم����م عل���ي علي���ه ال�سام  وع���ددا من 
مراجع الدين ال�سيم� ال�سيد حممد �سعيد احلكيم و ب�سر 

النجفي وا�سح�ق الفي��س. 
وك�ن الريج����ين قد و�س���ل االربع�ء امل��س���ي بغداد على 
راأ����س وفد برمل�ين كب���ر يف زي�رة ت�ستغ���رق اربعة اي�م 

التقى خاله� عددا من امل�سوؤولني يف بغداد.

الريجاين يلتقي ال�شي�شتاين ويبحث 
معه اأو�شاع املنطقة

بغداد / املدى
 اأكد رئي�س اجلمهورية جال ط�لب�ين ال�سعي الإخراج 
الع���راق من ط�ئلة البند ال�س�ب���ع كي يت�سنى للعراقيني 
امل�سي قدم���ً� يف بن�ء دولته���م الدميقراطية االإحت�دية 

من خال االإ�ستف�دة من االأموال العراقية املجمدة.
 ج����ء ذلك خ���ال لق�ئه املبعوث اخل�����س للعهد الدويل 
ابراهيم غمب�ري  وجرى خ���ال اللق�ء بحث العاق�ت 
الثن�ئي���ة بني الع���راق و منظم���ة االأمم املتحدة و �سبل 
تطويره� وتعزيزه�، حي���ث عرب الرئي�س ط�لب�ين عن 
رغبة العراق يف متتني اأوا�سر التع�ون و التن�سيق مع 
املنظمة الدولية ومب� يخ���دم تطلع�ت ال�سعب العراقي 

يف ال�سام و االأم�ن والتطور.
واأو�س���ح ط�لب����ين بح�س���ب بي����ن �س����در ع���ن مكتب 
رئ��س���ة اجلمهورية اإن العراق �س�ع يف خطة االإ�ساح 
االإقت�س�دي ومك�فحة الف�س�د واإتب�ع اأ�سلوب ال�سف�فية 
يف اإدارة موؤ�س�س�ت���ه. م�سلط�  ال�س���وء على االأو�س�ع 
ال�سي��سي���ة الراهنة واجلهود التي تبذل من اأجل اإقرار 

ق�ن���ون االإنتخ�ب����ت، اآم���ًا اأن جت���ري االإنتخ�ب�ت يف 
موعده� املقرر.

و ا�س����ر  رئي�س اجلمهورية اىل م�س����ر تطور عاق�ت 
الع���راق م���ع دول اجل���وار و املحي���ط العرب���ي، موؤكدًا 
تطل���ع الع���راق اىل تعزي���ز تل���ك العاق����ت مب���� يوؤمن 

امل�س�لح امل�سرتكة مع تلك البلدان.
من ج�نبه، اأكد املبعوث اخل��س للعهد الدويل ت�سميم 
املنظم���ة الدولي���ة وم���ن خ���ال بعث���ة االأمم املتح���دة 
مل�س�ع���دة الع���راق )يون�م���ي( على االإ�ستم���رار يف دعم 
جه���ود الع���راق الرامي���ة اىل بن�ء دولت���ه الدميقراطية 

احلديثة.
فح���وى  عل���ى  ط�لب����ين  الرئي����س  غمب����ري  واأطل���ع 
حم�دث�ت���ه م���ع امل�سوؤول���ني وال���وزراء العراقيني فيم� 
يتعل���ق ب�آلي�ت تطبي���ق بنود العهد ال���دويل، موؤكدًا اأن 
االأمم املتحدة و�سعت يف هذه املح�دث�ت ن�سب اأعينه� 
م�س�ألة احرتام ا�ستقال العراق واعتم�د مبداأ ال�سراكة 

واالأف�سلية.

خالل ا�شتقباله غمباري 

طالباين: نرغب يف متتني التعاون مع االأمم 
املتحدة واخلروج من البند ال�شابع

1022 اإ�شابة 
مبر�ض االنفلونزا 

الوبائية
بغداد � قي�س عيدان

م� زالت معدالت االإ�س�بة مبر�س 
االأنفلونزا الوب�ئية ب�زدي�د م�ستمر 

حيث اظهر التقرير الوب�ئي النفلونزا 
اخلن�زير ال�س�در عن وزارة ال�سحة 

حتى اأم�س االأول ت�سجيل )1022( 
اإ�س�بة  يف عموم حم�فظ�ت الباد 

ب�سمنه� )448( اإ�س�بة للقوات 
املتعددة اجلن�سية يف حني ت�سدرت 

بغداد  اعلى ن�سبة لاإ�س�ب�ت من خال 
ظهور )298( اإ�س�بة مثبتة خمتربي� 

موزعة م� بني ج�نبي الكرخ والر�س�فة 
مع حدوث �سبع ح�الت وف�ة لعموم 

حم�فظ�ت الباد  اىل ذلك علمت )املدى(  
من م�س�در موثوقة اإن م�ست�سفي�ت 

العلوية واالإم�م علي يف مدينة ال�سدر 
وم�ست�سفي�ت دائرة مدينة الطب ترقد 

فيه� اأعداد كبرة اإذ ال تزال هن�ك )99( 
ح�لة حتت العاج فيم� مت �سف�ء االأعداد 

االأخرى التي تعر�ست للوب�ء.
 فيم� ا�س�ر مدير الرع�ية ال�سحية يف 

الوزارة الدكتور اإح�س�ن جعفر اىل ان 
معدالت االإ�س�بة �ستزداد خال الفرتة  

املقبلة.  

اربيل /املدى
كرد�ست�ن  اإقليم  حكومة  رئي�س  اأكد 
برهم اأحمد �س�لح اأن برن�مج القي�دة 
حلل  كرد�ست�ن  اإقليم  يف  ال�سي��سية 
االإقليم  حكومة  بني  الع�لقة  امل�س�ئل 
االلتزام  هو  االحت���دي��ة  واحلكومة 
مع  وال��ت��ع���ون  العراقي  ب�لد�ستور 
القوى الدميقراطية يف العراق حلل 

حلف�ئن�  من  وننتظر  امل�س�ئل،  تلك 
الروح  بنف�س  يعملوا  اأن  بغداد  يف 
معً�  نح�ول  واأن  ال��ود،  وبلغة  معن� 
امل�س�ئل  لهذه  من��سبة  حلول  ايج�د 
العراقي  ال��د���س��ت��ور  وف���ق  ال��ع���ل��ق��ة 
ال�سعب  اأكرثية  عليه  �سوتت  ال��ذي 

العراقي.
واأ����������س����������ف ������س������ل�����ح ب���ح�������س���ب  

متف�ئلون  نحن   :PUKmedia
مع  ال��راه��ن��ة  اأو���س���ع��ن���  ق���رن���  اإذا 
اأو�س�عن� يف ال�سنوات امل��سية، كل 
هذه املكت�سب�ت واخلطوات الكبرة 
ال��ت��ي خ��ط��ون���ه��� ن��ح��و االأم������م هي 
ان  �س�لح  ومتنى  لن�،  تف�وؤل  مبعث 
يتم االلتزام ب�لد�ستور خدمة جلميع 

اأبن�ء ال�سعب العراقي.

برهم �شالح يوؤكد �شرورة االلتزام بالد�شتور حلل امل�شائل العالقة

بريوت/ وكاالت
 يتوق���ع ان يتم االعان خال ال�س�ع����ت الثم�ين واالربعني 
املقبلة عن ت�سكيل���ة احلكومة اللبن�نية اجلديدة بعد موافقة 
رئي�س احلكومة املكلف �سعد احلريري على تن�زالت ل�س�لح 
االقلية التي �ستح�سل على حق�ئب ا�س��سية ووزراء معينني 

ك�نت تط�لب بهم.
وتبل���غ احلريري ام�س ال�سبت من االقلية الني�بية موافقته� 
عل���ى ال�سيغ���ة احلكومي���ة الت���ي مت التو�س���ل اليه���� خ���ال 
املف�و�س����ت ب�س����أن ت�سكيل حكومة جدي���دة، بح�سب م� اف�د 

فريقه.
وذكر بي����ن �س�در عن مكتب احلري���ري االعامي ان رئي�س 
احلكوم���ة املكلف اطلع من الوزير ج���ربان ب��سيل، القي�دي 

يف التي����ر الوطني احلر الذي يراأ�س���ه الن�ئب مي�س�ل عون، 
اح���د اقط�ب االقلية، "على نت�ئ���ج اجتم�ع قي�دات املع�ر�سة 
ليل ام�س، واعانهم املوافقة على ال�سر يف ت�سكيل حكومة 

الوحدة الوطنية".
وق����ل ه�ين حم���ود، م�ست�س����ر احلري���ري،  بح�س���ب وك�لة 
فران����س بر����س ان االجتم�ع ب���ني احلري���ري وب��سيل "ك�ن 
ايج�بي� جدا، ونتوقع االعان عن ت�سكيل احلكومة قريب�".
وك�ن ح���زب الله، ابرز ارك�ن االقلي���ة، ا�سدر بعيد منت�سف 
لي���ل اجلمع���ة ال�سب���ت بي�ن���� اعلن في���ه ان املع�ر�س���ة قررت 
"ال�سر يف ت�سكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق� للقواعد 

التي اتفق عليه� يف ح�سيلة املف�و�س�ت التي جرت".
 تفا�شيل اخرى مو�شعة �س6

يف اجتماع �شم اأبرز اأقطاب 8 اآذار
االأقلية توافق على �شيغة جديدة واحلكومة اللبنانية يف طور 

التكوين خالل 48 �شاعة

ال�شني اوىل الدول االجنبية التي دخلت اال�شتثمار النفطي13

جل�شة حوارية ا�شتمرت حتى ال�شباح يف منزل ال�شامرائي

بغداد / املدى
اب���دت اح���دى كربي����ت ال�س���رك�ت الع�ملي���ة ع���ن 
ا�ستعداده���� لتمويل م�س�ريع الع���راق احلكومية 
واخل��س���ة مبب�ل���غ ت�سل الأكرث م���ن 10 ملي�رات 

دوالر.
اعل���ن ذل���ك ل���� )امل���دى( رج���ل االعم����ل العراق���ي 
املهند����س  ن���زار الرف�ع���ي وا�س����ف " اإن �سرك���ة 
ك�ندي ك���روب االمل�نية بداأت ب�ر�س����ل مندوبيه� 
لبغ���داد الج���راء الرتتيب����ت الازمة لب���دء ادخ�ل 
االم���وال والت���ي �ستبداأ مببل���غ 80 مليون يورو، 

عل���ى ان تت�س�ع���د وبح�س���ب حج���م الطل���ب على 
التمويل م���ن قبل القط�عني احلكومي واخل��س، 
من جهته� بينت ال�سركة انه� �ستتع�مل مع العراق 
ب�س���كل ا�ستثن�ئ���ي ع���رب منح���ه التموي���ل بن�سب 
فوائ���د خمف�سة ، على ان تكون ف���رتات الت�سديد 

طويلة االمد والتقل عن ع�سر �سنوات.   
وا�س�ف الرف�ع���ي: اإن ممثلي ال�سركة يواجهون 
�سعوب���ة يف عملي���ة نق���ل اول دفعة م���ن االموال 
للع���راق حي���ث مل تتمك���ن امل�س����رف االهلي���ة من 
حتوي���ل هك���ذا مبل���غ ب�سب���ب حمدودي���ة روؤو�س 

امواله�، منوه� اىل ان هذه االموال �ست�ستمر يف 
خمتلف امل�س�ري���ع التي �ستتوزع م� بني اال�سك�ن 

وتدوير النف�ي�ت وتكرير النفط. 
واك���د الرف�عي: اإن اول م�سروع �سيق�م يف بغداد 
م���ن خال التع�ون مع هيئ���ة اال�ستثم�ر العراقية 
وام�ن���ة بغ���داد بن����ء اعل���ى ب���رج يف الع��سم���ة 
ويتك���ون م���ن 48 ط�بق� ، حي���ث مت حتديد موقع 
االر����س التي �سيق����م عليه�، واق�م���ة اكرب مدينة 
لاطف����ل  ماه���ي  وم���دن  الع��سم���ة  يف  م�ئي���ة 

وم�س�ريع حكومية ا�ستثم�رية اأخرى كبرة.

ب�شمنها برج بارتفاع )48( طابقًا 

 بغداد /وكاالت�شركة اأملانية متول م�شاريع حكومية يف العراق
اأكد ال�سفر البلجيكي جو اأندكيو الذى و�سل 

بغداد،  ام�س ال�سبت، اأنه �سيقدم اأوراق 
اعتم�ده لرئي�س اجلمهورية جال ط�لب�نى،  

م�سرا اىل اأن بلجيك� �ستفتح �سف�رته� يف 
عم�ن ب�سكل موؤقت، اإىل اأن يتم نقله� اإىل 

بغداد.
وق�ل اأندكيو يف حديث خ��س، اإن "بلجيك� 

تتطلع كدولة و�سرك�ت للم�س�ركة ب�سكل ف�عل 
لا�ستثم�ر يف العراق"، مبين� اأن "�سركة 

)ووتر لو( البلجيكية �ست�ستثمر، والأول مرة 
يف عدة م�س�ريع لل�سرف ال�سحي تتكون من 

13 وحدة مع�جلة".

�شفري بلجيكا ي�شل بغداد


