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أربيل / املدى
القاهرة / وكاالت

تشهـد مديـنة أربيل عـاصمة كـردستان
العـــراق صـبـــاح الـيـــوم أوسع تـظـــاهـــرة
ثقـــافيــة  بــافـتتــاح مهــرجــان الــربـيع ـ
أسـبـــوع املـــدى الـثقـــايف الـــرابع ـ الـــذي
يــــســتــمـــــر حــتـــــى الـــثالثــني مــن هـــــذا

الشهر.
وتـــشـتــمل نـــشـــاطـــات االسـبـــوع الـــذي
يقـدم فعــاليــاته يف جلـســات صبــاحيـة
ومسائيـة اضافة الـى حفالت ليلية يف
الغناء واملـوسيقى، علـى محاور فكـرية

وأدبية وفنية واقتصادية وسياسية.
األسـبـــوع الــــذي تلـتـئـم أعـمــــاله حتـت
شعــار: "ثقــافــة دميقـــراطيــة .. لعــراق
حـــــرّ"ســيـــــركـــــز بـــشــكل أســـــاســي علـــــى
مـراجعـة اجلهـود واألفكـار والتـصورات
الــتــي مــن شــــــأنهـــــا الــنهـــــوض بــــــواقع
الـــثقـــــافـــــة مبـــــا يــنـــــسجــم والـــتحـــــول
الـــــدميقــــراطـي الــــذي تـنـــشــــده قــــوى
الـــــشعــب العـــــراقــي احلــيـــــة وتـــــوفــيـــــر

مستلزمات هذا النهوض.
وبهـــــذا الـــصـــــدد ســيــــشهـــــد األســبـــــوع
طـــاوالت مــسـتـــديـــرة تـنـــاقــش بحـــوثـــاً
أسهم فـيها املـشاركـون وتتنـاول قضـايا
مـن مـثل الـنــدوات االقـتـصــاديــة الـتـي
سـتنـاقـش مـديــونيــة العــراق والفـسـاد
االداري، اضـافـة الـى نـداوت سـتنـاقـش
عالقــات املـثقف بــالــسلـطــة، وسـتكــون
هنــاك جلسـة مـوسعـة ملنـاقشـة الـواقع
الــثقــــايف يف احملــــافــظـــــات العــــراقـيــــة
سـتــســـاهـم بهــــا مجـمـــوعـــة مـن ادبـــاء
احملـــــافــظـــــات، وســتخــصـــص جلــــســـــة
مـــــــوسـعـــــــة لـعـــــــرض املـــــشـكـالت الــتــي
تـواجههـا اجلـامعـات العــراقيـة يف ظل
االسـتقطـابـات احلـاصلـة وسبل اجنـاز
اســتـقاللــيـــــــة العـــمل األكــــــادميــي.ويف
جلـسـات أخـرى سـتكــون هنـاك نـدوات
مخــصــصـــة لــــواقع االعـالم العـــراقـي،
وطــــاولــــة ملـنــــاقـــشــــة واقع الــصحــــافــــة
الكـــورديـــة والـــدور الـــسلـبـي لـــوســــائل
االعالم األجـنـبـيــــة علــــى الــصحــــافــــة

العراقية واملواطن عموما.
كـما سيـشهد األسـبوع جلـسات شعـرية
حتـيـيهـــا نخـبـــة مـن الــشعـــراء العـــرب
والكـــورد اضـــافـــة إلـــى نـــدوات نقـــديـــة
حـــــول الــــشعــــــر والقـــصــــــة القـــصــيـــــرة
والـرواية واملسـرح والسينمـا والتشكيل
والغـنــــاء واملـــــوسقــــى فـيـمــــا ســتقــــدم
الفرقـة السيـمفونـية يف لـيلة االسـبوع
االولـــــى حـفال مـــــوســيقــيـــــا يــتــضــمــن

أعماال موسيقية عاملية ومحلية.
ويـتوقع مشاركون ومتـابعون لفعاليات
األســبـــــــوع هــنـــــــا يف أربــيـل أن تـــــــوفـــــــر
فعـــاليــات ونـشــاطـــات االسبــوع فــرصــا
ايجــــابـيــــة للـتــــواصل والــتفــــاعل بـني
املـثقفني العــراقيني عـربـا وكـوردا وبني
هؤالء واملثقـفني العرب املـشاركـني كما
يـتـــوقعــون ان تــوفــر هــذه الـنــشــاطــات
مجاال خـصبا لردم الهـوة املفتعلة بني
املـثـقفــني العــــراقـيــني يف داخل الــبالد

وخارجها.
ويــــشـــــارك يف األســبـــــوع العـــــديـــــد مــن
الفـــرق املــســـرحـيـــة مـن بغـــداد وأربـيل
والــسلـيـمـــانـيـــة يف أعـمـــال مــســـرحـيـــة
جـــديـــدة بـيـنـمـــا تقـــدم فـــرق مـن هـــذه
احملافـظات أعماال أخـرى يف املوسيقى
والـغنــاء والـفنــون الـشعـبيــة، وسـيكــون
للفــرقــة القـــوميــة للـفنــون الـشعـبيــة،
وفـــرقـــة الفـنـــون الــشعـبـيــــة الكـــورديـــة

اليوم... افتتاح مهرجان الربيع وأسبوع املدى الثقايف يف أربيل
مؤمتر للمثقفني العراقيني  ملناقشة تشكيل اجمللس األعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية وبيت الشعر يف العراق

اإلسالمـي لـــزي املـــرأة.. ومــــا يجـب أن
يكـون عليه هـذا الـزي"، مـوضحـة أنهـا
تقـصـــد بـ "احلجـــاب املعـنـــوي عـملـيـــة

)حجب( عقل املرأة العربية."
وتـــابعـت "كـمــا أقــارن بـني صــورة املــرأة
الــشــرقـيــة )املــشــرقــة.. واملــشــرفــة( يف

وسائل اإلعالم
واألعـمــــال الفـنـيـــة بــشـكل عــــام خالل
ســنـــــوات الــــســتــيــنـــــات،وبــني الـــصـــــورة

)املشوهة( التي تقدم بها حاليا."
ويشـارك ضمن الـوفـد املصـري اخملـرج
الــسيـنمــائـي الكـبيــر علــى بــدرخــان..

سليل أسرة 
)بدرخان( الكردية االصل، والتي يقام
املهـرجان يف منـاسبة الـذكرى السـنوية
لتأسـيس أحد أفـرادها )األميـر مقداد
مـدحت بـدرخـان( أول صحيفـة كـرديـة

يف عام 1898يف العاصمة املصرية. 
كمــا يـشــارك يف الــوفــد أيـضــا الـفنــان
محـمــود حـمـيــدة،والـتــشكـيلـي أحـمــد
الــتـهـــــــامــي،والــــصـحـفــيـــــــون فـــــــريـــــــدة
الــنقــــاش،أمــني محـمــــد أمـني،أســـــامه
عـجــــــــــاج،مـحــــمــــــــــد الـفــــــــــوال،سـهــــــــــام

العقاد،وسحر عبد الرحمن. 
ويف الــسـيــــاق نفـــسه قـــال مــصـــدر مـن
منـظمــة تضــامن الـشعـوب األفــريقيـة
واآلســيـــــويـــــة إن الــــسـكـــــرتــيــــــر العـــــام
للـمنــظمــة الــسيــد نــوري عبــد الــرزاق
سيجـري مبـاحثـات يف بغـداد مع عـدد

من املسؤولني العراقيني،كما
ســـيلـــتقــي رئــيـــــس اجمللـــــس العـــــراقــي
للـــسلـم والـتــضـــامـن الـــسـيــــد فخـــري

كرمي.
وأوضحـت مـــســـــؤول القـــسـم الــــدولـي
مبنـظمــة )التـضــامن األفــرو آسيـوي(
هـمسـة عبــد احلميــد جنيـدي لـوكـالـة
أنباء )أصوات العـراق( املستقلة، قبيل
مغـــــادرتهـــــا القــــاهــــرة اخلـمـيـــس إلــــى
أربيل، أن الـزيـارة الـتي تـسـتمـر عـشـرة
أيــام "تــأتـي تلـبيــة لــدعـــوة من الــسيــد
فخـري كــرمي،رئيـس مـؤسـسـة )املـدى(
للـنـــشــــر.. ورئـيـــس اجمللـــس العــــراقـي
للـسلم والـتضـامن يف العـراق. مـشيـرة
الــــى "أن الـــسـيــــد نــــوري عـبــــد الــــرزاق
)عـــراقـي( سـيــبحــث مع كــــرمي وبقـيـــة
أعـــضــــــاء اجمللـــــس العــــــراقـــي للـــــسلــم
والـتــضـــامـن "االسـتعـــدادات اجلـــاريـــة
لالحتـفال بالـذكرى اخلمـسني )العيد
الــذهبـي( لـتــأسيـس منـظمــة تضــامن
الشعوب األفريقية اآلسيوية،يف كانون
الثـانـي ينـايـر 2007، بـاعـتبـار اجمللـس

العراقي عضوا يف املنظمة."
وأشــارت إلــى أن الــزيــارة الـتي تـسـتمــر
عــشــرة أيــام "تــأتـي تلـبـيــة لــدعــوة مـن
الــسيــد فخــري كــرمي،رئيـس مــؤسـســة
)املــــــدى( للــنــــشـــــر.. ورئــيــــس مـجلــــس

السلم والتضامن يف العراق."

األخيرة.
وجتــدر اإلشــارة إلـــى أن أكثــر مـن اربع
مـئــــة أديـب وكــــاتـب وفـنــــان مــن داخل
العـراق يـشـاركـون يف الـوجــوه املتعـددة
لنـشـاطــات األسبــوع بيـنمـا تـشـارك يف
هـــذه النـشــاطــات نـخبـــة من املـثقـفني
العـراقيـني املقيمـني يف اخلارج اضـافة
الى مـشاركـة عدد مـن املثقفني الـعرب

واألصدقاء األجانب.
ومـــن القــــــاهــــــرة تـــــــوجه وفـــــــد شعــبــي
مـــصـــــري كــبــيـــــر، يـــضــم نحـــــو 20 مــن
الـــــســيــــــاســيــني واملــثـقفــني والـكــتــــــاب
والفــنـــــانــني، للــمــــشـــــاركـــــة يف اســبـــــوع
)املـدى( الثـقايف ومهـرجان )الـربيع يف

كردستان(.
وقـال مسـؤول مـكتب اإلحتـاد الـوطني
الكـردستـاني يف القـاهـرة الـسيـد حـازم
الـيـــــوسفـي لــــوكــــالــــة أنـبــــاء )أصــــوات
العــراق( املـسـتقلــة: إن أعـضــاء الــوفــد
املــصـــري "تـلقـــوا دعـــوات مـن الـــسـيـــد
فخـري كـرمي، رئيـس مـؤسـسـة )املـدى(
للـنشـر، رئـيس حتـريـر جـريـدة )املـدى(
اليــوميـة العــراقيــة،حلضـور املهـرجـان
الــــذي سـيـــسـتـمــــر حـتــــى 30 نـيـــســــان

اجلاري."
وقــال الـيــوسفـي إن املـثقفـني واألدبــاء
والـفنـــانني املـصــريـني "سيـشــاركــون يف
الـفعــــــالــيـــــــات الفــنــيــــــة والـــثقــــــافــيــــــة
للــمهـــرجـــان،ضـمـن مـئـــات الــضـيـــوف
العـــرب واألجـــانـب، وسـيقـــدم بعــضهـم

أوراقا بحثية للمناقشة."
وأعــــــرب عــــــدد مــن أعـــضــــــاء الــــــوفــــــد
املصـري،قـبيل مغــادرتهم القـاهـرة إلـى
أربــيل، عــن سعــــادتهـم بــــاملـــشــــاركــــة يف

املهرجان.
وقـال الكـاتب الصـحفي واألمني الـعام
حلـــزب )التـجمـع اليـســاري املعــارض(
الــسـيــد حــسـني عـبــد الـــرازق إنه يــزور
كـردستــان للمـرة الثـانيـة "حـيث زارهـا
عـــام )2001( قـبل تـــوحـيـــدهـــا يف إدارة
واحــــــــــــــدة. وأضــــــــــــــاف"الــــــــــــــوضــع اآلن
مخــتلـف،فهـنـــــاك بـــــرملـــــان وحـكـــــومـــــة
مـوحـدان يف كـردستـان، كمـا أن األكـراد
يــــشـــــاركــــــون بفــــــاعلــيــــــة يف العــملــيـــــة
الـــــســيــــــاســيــــــة اجلــــــاريـــــــة يف العــــــراق
حـاليـا،ويلعبـون دورا مهمـا.. بل أصبح
رئـيـــس اجلــمهــــوريــــة  الـــسـيـــــد جالل

الطالباني كرديا."
وبـني الـكــــاتـب الــصـحفـي والـــشــــاعــــر
إبـراهيـم داوودأنه سيقـدم إلـى امللتقـى
الـفكــري،الــذي سـيعقـــد علـي هــامــش
مهــــرجــــان )الــــربــيع يف أربــيل(، ورقــــة
بحـثيــة بـعنــوان )املـثقف والـسلـطــة...

مصر منوذجا(.
وقــال داوود إنه "سعيـد بـالتعـرف علـى
الــشعب والقـضيـة الكـرديـة علـى أرض
الــــــــــواقـع،حــــيــــث أزور أربــــيـل لـلــــمــــــــــرة

األولى."
ويـقدم الـباحـثان الـدكتـور فتحي عـبد
الفتـاح والـدكتـور شـوقـي جالل،عضـوا
اجمللـــس األعلـــى للـثقـــافـــة يف مـصـــر،
ورقـتـني أخـــريـني عـن املـــوضـــوع نفــسه

)املثقف والسلطة(.
كمـا تقــدم البــاحثــة والصـحفيـة لـينـا
مـظلــوم،العــراقيــة األصل واملقـيمـة يف
القـاهـرة منـذ مـا يـزيـد علـى 20 عـامـا،
بحــثـــــــا بعــنـــــــوان )احلجــــــاب املــــــادي..

واحلجاب املعنوي( .
وقالـت مظلوم: إنهـا تناقـش يف ورقتها
"املعــــالـم الـتـي تــطــــرق فــيهــــا الــــديـن

دوراهما يف احياء ليالي األسبوع.
ومـــن املـغـــنـــني الـعـــــــــراقـــيـــني الـــــــــذيـــن
ســيحـيــــون لـيــــالـي األسـبــــوع األخــــرى
الفـنــــانـــــون: سعــــدون جــــابـــــر، والهــــام
املــــــدفعــي وفـــــؤاد ســـــالــم وعــبــــــد فلـك

وجعفر حسن وأمل خضير وآخرون.
وســيكـــون يف بـــاكـــورة اعـمـــال األسـبـــوع
افتتـاح مـؤمتـر املـثقفني الـذي يـستمـر
ليـومني وجتـري فـيه منــاقشــة تشـكيل
اجمللــس األعلـــى للـثقــافــة كـمــؤســســة
غير حكومية راعـية ومنظمة للنشاط
الثقـايف احلرّ يف العـراق كما سيـناقش
املثقفـون املـسهمـون يف أعمـال املـؤمتـر
تــأسيــس صنــدوق الـتنـميــة الـثقــافيــة
الــذي كــان قــد بــاشــر نـشــاطـه يف دعم
النـشاط الـثقايف واملـثقفني قبـل أشهر
مـــن خالل دعــم عــــــدد مــن املــــشـــــــاريع
الـثقـــافـيــــة والفعـــالـيـــات واالصـــدارات
فـــضال عـن تـيـــسـيــــر ســبل الــــدعـم يف
بعـض احلـــاالت الـتـي تقـــدم بهـــا الـــى

الصندوق عدد من املثقفني.
كمــا سـيتــدارس املـشــاركــون يف املــؤمتــر
فكرة تـأسيس )بيت الـشعر يف العراق(
كجهـة راعيـة ومنـظمـة لكل مـا يـتعلق
بالشعر يف العراق ليكون البيت واحدا
من الـروافد الـتي ستشـكل هيكل عمل

اجمللس األعلى للثقافة .
وسـيــســتهل املــؤمتــر بـنـــدوة مفـتــوحــة
يجـري فيها احلـوار احلر واملبـاشر بني
املـثقفني العـراقيني والعـرب املشـاركني
يف اعــــمــــــــــال األســــبــــــــــوع حــــــــــول واقـع
ومـــشـكالت الــثقــــافــــة العــــربـيــــة، ومـن
املتــوقع ان تــشهــد هـــذه النــدوة حــواراً
صـــريحــاً حــول املــشـكالت اجلــوهــريــة
الـتي تخص املوقف الثقايف العربي يف
االطارين الرسمي واحلر من التجربة

العراقية.
وسـتفـتـتح ضـمـن فعـــالـيـــات االسـبـــوع
معـــارض لـلكـتــــاب والفـن الـتـــشكــيلـي
العـراقي ومـعرض الكـاريكاتـير للفـنان
الـــــــراحـل مـــــــؤيـــــــد نـعــمـــــــة، ومـعـــــــرض

التصوير الفوتوغرايف .
كـمــــا ســيقــــدم معــــرض الـكـتــــاب اآلف
الـعناوين من اصدارات مـؤسسة املدى،
ودور نــشـــر عـــربـيـــة وعـــراقـيـــة أخـــرى،
بخــصـم خـمـــسـني بــــاملـئــــة مــن أسعــــار
األغـلفــــــة، فــيــمــــــا ســـيقـــــــدم املعــــــرض
التـشكيلي أكـثر من 60 عـمالً تشكـيلياً
من لـوحــات ومنحـوتـات وخــزف متثل
جتـارب أجيـال مـختلفــة من التـشكيل
الـعـــــــراقــي املـعـــــــاصـــــــر. أمـــــــا مـعـــــــرض
الكـاريكـاتيـر فـسيقـدم هـو اآلخـر أكثـر
مـــــــن ســـــــتـــــــني عـــــــمــال مـــــــن أشــهــــــــــــــــــر
الـتخطـيطــات التي كـانت قــد نشـرتهـا
جــــريــــدة )املـــــدى( للـكــــاريـكــــاتـيــــرسـت
الـراحل مـؤيـد نعمـة وهـي تخطـيطـات
تـــوّجـت رحلـــة احلـــريـــة واجلـــرأة الـتـي
دأب علـيهـــا مـــؤيـــد وأكــسـبـته احـتـــرام

جمهور عريض.
وســـيـــتـــمـــيـــــــز مـعـــــــرض الـــتــــصـــــــويـــــــر
الفوتـوغرايف بـبراءة عـدسات مـصوريه
مـــن األطـفـــــــال الـعـــــــراقـــيـــني الـــــــذيـــن
يقـــدمـــون أعـمـــالهــم بعفـــويـــة تقـتـــرب
كـثيــراً مـن تفـــاصيـل احليـــاة اليـــوميــة
للعراقيني وتتـطلع الى رغبة االطفال

يف األمن والسالم واللعب .
ويقـــدم اسـبـــوع املـــدى الـثقـــايف ضـمـن
فعـاليـاته عروضـا سينمـائيـة تعبـر عن
مـنجــز الــسيـنمـــائيـني العـــراقيـني من
الـعــــــــرب والــكــــــــورد خـالل الــــــســـنــــــــوات

كتب محرر الشؤون السياسية:
قــررت الهـيئــة الــسيـــاسيــة يف االئـتألف
العـراقي املـوحـد تـسميـة األستـاذ نـوري

املالكي مرشحأ ملنصب رئيس الوزراء 
وقـال عـضـو االئـتألف العــراقي املـوحـد
علـي األديب ان االئتألف قـرر بالـتوافق
تـسميـة نوري املـالكي  مـرشحـأ لرئـاسة

الوزراء.
األديـب الـــذي  كـــان يـتحـــدث لـ)املـــدى(
عقـب انتهاء اجتمـاع لالئتالف  قال ان
نــوري املـــالكـي هــو احــد اعـضــاء حــزب
الـدعــوة االسالميـة وكــان يعيـش خـارج

العراق ايام حكم النظام املباد.
ويـبـلغ نـــوري املــــالكـي مـن العـمـــر )50(

عاما.
وكــــانـت االنـبــــاء الــــواردة مـن كــــوالـيـــس
االئـتالف العـــراقي املــوحــد امـس حــول
عــدد املــرشحـني ملنـصـب رئيـس الــوزراء
قد تـضاربت ففـي الوقت الـذي حتدثت
فـيه وســائل اعـالم عن مــرشـحني اثـنني
يـتنــافـســان علــى املنــصب املــذكــور همــا
جـــــــواد املـــــــالـكــي وعـلــي االديــب، اعـلــن
الـنـــــاطق بــــاسـم حـــــزب الفــضــيلــــة مـن
النجف ان حزبه عـاد إلى تـرشيح ندمي
اجلـــابـــري لـــرئـــاســـة الـــوزراء، امـــا احـــد
مــــســــــاعــــــدي اجلـعفــــــري فقــــــد قــــــال لـ
 CNNان اجلعفــري مــا زال مـنــافـســاً

االديب : االئتالف رّشح نوري املالكي لرئاسة الوزراء بالتوافق

بغداد / املدى
أكــد عـضــو الـتحــالـف الكــردسـتــانـي
وزيــــر الــتخــطـيــط الــــدكـتــــور بــــرهـم
صالح "أن الـرئيس طالبـاني مستمر
يف مباحثاته مع اجلـماعات املسلحة

لضمها إلى العملية السياسية". 
و أضــاف صـــالح يف مــؤمتـــر صحفـي
مــــــشـــتـــــــرك مـع وفـــــــد مـــن مـجـلــــــس
الـــشـيــــوخ األمــــريـكــي عقــب لقــــائهـم
رئــيــــس اجلـــمهـــــوريـــــة أن الـــــرئــيــــس
طــــالـبــــانــي أوضح مــــوقـفه مـن هــــذا
املـوضـوع و فتح البـاب لكل من يـريـد
الــدخـــول يف العـملـيــة الــسـيــاسـيــة"،

صالح: الرئيس طالباين يواصل مباحثاته 
مع اجلامعات املسلحة الرشاكها يف العملية السياسية

األمــريـكيـــة و اجملتـمع الــدولـي علــى
دعمهـم املستـمر لـلعراقـيني، مضـيفاً
"نحـن يف هذه املـرحلـة العـصيبـة من
تـاريخنـا نتـوقع مـن اجملتمع الـدولي
الــــدعـم املـــسـتـمــــر ملــــواجهــــة الــــذيـن
يـتـــــربــصـــــون بـــــالــــشعــب العـــــراقـي و

العملية السياسية".
من جـهته جدد وفد مجلـس الشيوخ
األمــــريكـي دعـم الـــواليـــات املــتحـــدة
لـلعــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة اجلـــاريـــة يف
الـــبالد و تـعهــــــد الــــــوفــــــد بـــضــمــــــان
اســـتـــمــــــــرار الــــــــدعـــم و مــــــســــــــانــــــــدة

العراقيني.

مبـينــاً " أن هــذا الـبلــد بحــاجــة إلــى
جتــــــــاوز عـقــــــــد املــــــــاضـــي و جتــــــــاربـه
الـــسلـبـيـــة، و هـنـــاك مـبـــاحـثــــات مع
قــنــــــوات مخــتـلفـــــة مــن اجل جتـــــاوز
مشاكل املـاضي، و أن ما توصلنا إليه
يدعـونا إلـى التفـاؤل و هناك فـرصة
حـقيقيـة لعـودة هـذه اجلمـاعـات إلـى
الوضع السياسـي العراقي و املشاركة

يف العملية السياسية".
كـمـــا عـبـــر صــــالح عـن ســـرور رئـيــس
اجلــمهــــوريــــة لــــزيــــارة وفــــد مـجلـــس
الـشيـوخ األمـريكي، معـربـاً يف الـوقت
نفـسه عن الـشكـر للـواليــات املتحـدة

بغداد/املدى
أعلنت وزارة املـوارد املائية حصيلـة ضحاياها
مــن املــــــوظفــني ومــنــتــــســبــي احلـــــراســـــات يف
الشـركات واملـديريـات العـامة الـتابـعة لـها يف
بغــداد واحملــافـظـــات والتـي بلـغت 98 شـهيــداً

و63 جريحاً منذ سقوط نظام صدام.
وقال وزيـر املوارد املائيـة عبد اللـطيف جمال
رشـيـــد أن الـــشهـــداء الـــذيـن سقــطـــوا جـــراء
حـوادث العنف يف عـموم العـراق من مـوظفي
قطـاع املـوارد املـائيـة بلغ عـددهم 52 مـوظفـاً
مـن فـنـيـني وإداريـني وســواق مـنهـم مـن علــى
املالك الـدائم وبـعضهـم يعملـون بعقـود. أمـا

منذ سقوط النظام

املوارد املائية تفقد 98 شهيدًا و63 جرجياً يف أعامل عنف
اجلــــرحــــى مـن املــــوظفــني فهـم 34 مــــوظفــــاً
الـبعـض إصــابــاتهـم بلـيغــة فـيمــا وصل عــدد
الـــشهـــداء الـــذيــن سقــطـــوا جـــراء األعـمـــال
املـــسلحـــة مـن حـمـــايـــة املـنــشـــآت 46 شهـيـــداً

واجلرحى 29 شخصاً.
وأضــاف رشـيــد أن الــشهــداء واملـصــابـني مـن
املــــــوظفــني واحلـــــراس هــم مـــن يعـــملـــــون يف
عموم دوائر وتشكـيالت الوزارة يف احملافظات
كذلك العاصمة بغداد موضحاً ان املعامالت
الـتقــاعــديــة لـلمـسـتحـقني مت إرســالهــا إلــى
مــديــريــة الـتقــاعـــد العــامـــة لغــرض صــرف

رواتب لعوائلهم.

اربيل / كونا
اعلـنـت روسـيـــا االحتـــاديـــة عـن
نـــيـــتـهــــــــا فـــتـح قـــنــــصـلـــيـــتـــني
روسـيتني جديـدتني: االولى يف

اربيل والثانية يف البصرة.
جــاء هــذا االعالن علــى لـســان
سفــيـــــــر املهــمـــــــات اخلـــــــاصـــــــة
ومسؤول دائرة الشرق األوسط
يف وزارة خـــــــــارجـــيـــــــــة روســـيـــــــــا
االحتـــاديـــة سـيـــرغـي كـــريــنكـــو
الـــــزائـــــر خـالل لقــــــائه رئــيــــس
اقليم كردستـان العراق مسعود
بـارزاني قـائال: ان هـدف زيـارته
الـــى اقلـيـم كـــردسـتـــان هـــو مـن

روسيا تبحث فتح قنصلية يف اربيل واخرى يف البرصة
وقـــــد قــيــم الـــسـيــــد مــــسعــــود
بــــــارزانــي مـــــــوقف احلـكــــــومــــــة
الـروسية هـذا عالـيًا معـربا عن
أمـله يف أن تـلعــب الــــشـــــركـــــات
الـروسية حـسب اختـصاصـاتها
دورا مؤثرا يف اعادة بـناء البنى
الــتحـتـيــــة القـتــصـــــاد العــــراق

واقليم كردستان.
وضـم الــــوفــــد الــــروسـي الــــذي
رأسه كـريـنكــو سفيــر روسيـا يف
العــــــراق فالدميــيـــــر جـــــامـــــوف
وعــــــــددًا مـــن املــــــســـتــــــشــــــــاريـــن
بــــــاالضــــــافــــــة الـــــــى القــنــــصل

الروسي يف العراق.

أجل فــتح قـنــصلـيـــة لـــروسـيـــا
االحتـــاديـــة يف اربـيل عـــاصـمـــة

اقليم كردستان العراق.
وقـــــال ان افــتــتـــــاح قــنــــصلــيـــــة
روسـيـــة هـنـــا هـــو مبـثـــابـــة فـتح
صفحـة جـديـدة مـن العالقـات
بـني حكــومــة اقلـيم كـــردستــان
وحـكــــومــــة روسـيــــا االحتــــاديــــة
مـــــؤكـــــدا ان ســيـــــاســـــة روســيـــــا
االحتــــــاديــــــة قــــــد تغــيــــــرت وان
الــــرئـيـــس بــــوتـني يــــدعــم تلـك
الـــسـيــــاســــة اجلــــديــــدة داعـيــــا
بـــارزانـي الـــى دعـم الــسـيـــاســـة

اجلديدة لروسيا االحتادية. 

بغداد- ديالى/املدى
قـررت وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي تعليق
الــدراســة يف جــامعــة ديــالــى ملــدة اسبــوع بــدءًا من
الــسبـت املقـبل احـتجــاجــًا علــى اغـتيــال عــدد من
اساتذتها يوم االربعاء املاضي على ايدي مسلحني

مجهولني.
وقــال مصـدر يف جهـاز اإلشــراف والتقـومي العلـمي
يف الـــوزارة، إن قـــرار تـعلــيق الـــدراســـة يف جـــامعـــة
ديـــالـــى، للـمـــدة )22-27( نـيــســـان احلـــالـي، جـــاء
استنـادًا للـمادة اخلـامسـة الفقـرة )2ب( من قـانون

الوزارة رقم )40( لسنة .1988
وكان مسـلحون مجهولـون قد اغتالـوا يوم االربعاء
املــاضـي أمـني مـجلــس جـــامعــة ديــالــى الــدكـتــور
مــشحـن حــردان الــدلـيـمـي وزجـته الـتــدريــسـيــة يف
قــسـم الـلغـــة االنـكلـيـــزيـــة مـيــس غــــامن محـمـــود
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على خلفية استشهاد ثالثة من اساتذتها

 تعليق الدراسة يف جامعة دياىل مدة اسبوع
والدكـتور عبـد السالم املهـداوي أمني مجلس كـلية
التـربيـة فـيمـا اصـيب الـدكتـور عبـد الـستـار احمـد
االســدي معــاون عـمـيــد كلـيــة الـتــربـيــة للــدراســة

املسائية بجروح بالغة.
وقال مصدر يف قيادة العمليات املشتركة يف شرطة
ديالـى أن احلادث وقع يف الساعـة الرابعة والنصف
على طريق بعقوبة بني سعد عندما كان الضحايا
مـتــــوجهـني إلـــى مـنــــازلهــم بعـــد انــتهــــاء دوامهـم

الرسمي عصر يوم االربعاء.
وقـال شهود عيان لـ )املدى( ان سيـارة من نوع تيوتا
هـارتـوب بـيضـاء اللـون تـابعـت الضحـايـا وقـام احـد
اجلنـاة بـاطالق النـار من فتحـة التهـويـة يف سطح
السيـارة مستخـدمًا رشـاشًا متـوسطـًا "بي كي سي"
ممــــا ادى إلــــى اصــــابــــة جــمــيع مــن يف الـــســيــــارة
وانحرافها إلى حقل للحنطة بجوار الشارع العام.
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ابتداًء من اليوم.. صدور )ملحق املدى الثقايف(
الذي يعنى بتغطية نشاطات وفعاليات اسبوع

املدى الثقايف املقام حالياً يف اربيل عاصمة
كردستان العراق

ابناء كردستان  فرحون بتظاهرة املدى الثقافية

اجلـبهـة نـال فـيه املـشهــداني 34 صـوتـا
مقـابل خـمسـة اصوات لـرئيـس اجلبـهة

الدكتور عدنان الدليمي.
وقـال عضو مجلـس النواب عـن اجلبهة
سلـيـم عـبــــد اهلل يف تــصــــريح لــــوكــــالــــة
االنبــاء الكـويـتيـة )كـونــا( ان 39 عضـوا
شـــاركـــوا يف االنـتخـــابــــات داخل جـبهـــة
التــوافق مـن اصل 44 عـضــوا يــشكلــون

اجلبهة داخل مجلس النواب.
واضـــاف عـبـــداهلل "مت االتفـــاق علـــى ان
يكــون هـنــاك تـصــويـت ســري الخـتـيــار
رئيـس لـلبــرملــان العـــراقي ميـثل جـبهــة

التوافق".
يـــــذكـــــر ان املــــشهـــــدانــي هـــــو عـــضـــــو يف
مجلـس احلوار الـوطني الـذي يتـزعمه

خلف العليان.
ولفت عضو اجلبهة سليم عبد اهلل الى
ان اجلـبهــة سـتجــري انـتخــابــات اخــرى
لـتحديـد مرشحهـا ملنصـب نائـب رئيس
الــوزراء مــرجحــا اخـتيــار الـشـيخ خلف

العليان.
كـمــــا اشــــار الــــى ان انــتخــــابــــات مهـمــــة
ستجـري داخل اجلبهـة لتحديـد رئيس
كـتلـــة الـتـــوافـق العـــراقـيـــة قـبل دخـــول
البـرملان مـوضحاً بـان اسامـة التكـريتي
وعـدنـان الـدليمـي يتنـافسـان علـى هـذا

املنصب.

لكـن الفلـــوجي اكـــد إن هنــاك مــوافقــة
مبـــدئيــة أبــدتهــا اجلـبهــة علــى املــرشح

البديل للدكتور اجلعفري. 
وقـــال: "نــــأمل مـن االئــتالف ان يــــرشح
شخـصــا ال يحـمل املــواصفــات الـتي مت
االعتــراض علـيهــا يف شخـص الــدكتــور

إبراهيم اجلعفري". 
وأضـاف:"مـن النــاحيــة املبــدئيــة سيـتم
قبـول مـرشح االئـتالف كمـرحلــة اوليـة
بـــديال للـجعفــري حتـت تــأثـيـــر ضغـط
الـــــوقــت واحلـــــاجـــــة املـلحـــــة لــتــــشـكــيل
احلكومة والبـدء بالعملية الـسياسية".

وأوضـح الفلــوجـي:"إن العـقبــة الـكبــرى
التـي واجهت تـشكـيل حكـومـة الـوحـدة
الــــــوطــنــيــــــة هــي اســتــبــــــدال االئـــتالف
مـــرشحه وبـــالتـــالي فـعنــدمـــا يتـم ذلك
فلـيــس مـن احلكـمـــة القــول: ان هـنــاك
مشكالت أخرى ستواجه عملية تشكيل

احلكومة". 
وأفـــاد:"إن هـنــــاك انفـــراجـــا يف الــــوضع
وجـــمـــيـع املــــــشــكـالت االخــــــــرى ســـتـــتـــم

معاجلتها بسهولة ومن دون تشنج".
مـن جـــانـبهـــا اخـتـــارت جـبهـــة الـتـــوافق
الـــدكـتـــور محـمـــود املــشهـــدانـي لـتـــولـي
مــنـــصــب رئـــــاســـــة مـجلــــس الــنـــــواب يف
تــصــــويـت ســـــري للـنــــواب مـن اعــضــــاء

للـمــــالكـي واالديـب كـمــــرشح لـــرئـــاســـة
الوزراء.

ويف تطـور جـديـد نقلـت مصـادر مقـربـة
مـن اجـتـمــاع االئـتالف امــس ان اسـمـي
عـــــــــــــادل عـــــبـــــــــــــد املـهـــــــــــــدي وحــــــــــســـــني
الشهـرستاني اعيـد طرحهمـا مرشحني

عن احزبيها ملنصب رئيس الوزراء.
وازاء هـــذا الـتـــشــــابك يف االنـبــــاء رجح
مــراقبــون سيــاسيـون ان تـأخـذ مـسـألـة
مـرشح االئتالف لـرئاسـة الوزراء املـزيد

من الوقت قبل حسمها.
وكانت الكـتل النيابـية قد قـررت تأجيل
اجـتـمـــاعـــات الـبـــرملـــان مـن امــس االول
اخلـميـس إلــى اليـوم الـسـبت لـيتــسنـى
لهــا اجــراء مــزيـــد من املـشــاورات حــول
املـــرشحـني للـمـنــاصـب الــسـيــاديــة كـمــا
اعلـن رئيـس الـسن عـدنــان البــاجه جي

يف مؤمتر صحفي.
لـكـن عــضـــــو الئحــــة الـتـــــوافق حـــسـني
الـفلـــوجـي اسـتـبعـــد ان تـتــمكــن الكـتل
الـنيــابيــة من االتفـاق علـى مـرشـحيهـا
قبل اجللــوس حتت قبـة البـرملـان عصـر

اليوم السبت.
وقـــال الفلـــوجـي لـ )املـــدى( "اعـتقـــد ان
بحث املـرشحـني يحتـاج إلـى مـزيـد من
الــوقـت، وال اعـتقـــد انه مـتــوفـــر يف ظل

قرب موعد اجللسة.


