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)ملحق املدى الثقايف( الذي يعنى بتغطية
نشاطات وفعاليات اسبوع املدى الثقايف املقام

حالياً يف اربيل عاصمة كردستان العراق

كــتــب محـــــرر الــــشـــــؤون
السياسية:

خــطــــا العـــراق عــصـــر امــس
خـطــوة جبـارة جـديــدة علـى
طريق تشكيل حكومة وحدة
وطنيـة ينـتظـر منهـا النـاس
ان تنقل الـبالد نقلـة نـوعيـة
نـحــــــــو األمـــن واالســـتـقــــــــرار
والــتقــــدم والـــــدميقــــراطـيــــة

احلقة.
وانـــتخــب اعـــضـــــاء مـجلــــس
الــنـــــــواب العــــــراقــي الــــــدائــم
امـــــــــــس اول رئـــــيـــــــــــس دائـــــم
جلــمهــــوريـــــة العــــراق الــــذي
سـيتــولــى مهـــام عمـله ألربع
سنـوات قـادمـة وهــو االستـاذ
جالل طـــالبـــاني الـــذي كلف
فــــــور فــــــوزه االســتــــــاذ نــــــوري
كـــــــــامـل )جـــــــــواد املـــــــــالــكـــي(
بتشكيل اول حكومة عراقية

دائمة تعمل ألربع سنوات.
كمـا انتـخب مجلـس النـواب
رئــيــــســـــــاً له هــــــو الــــــدكــتــــــور
محمـود املـشهـداني ونـائـبني
لـه هـــمـــــــا الـــــشـــيـخ خـــــــالـــــــد
العـطـيــة واالسـتــاذ طـيفــور،
فــضالً عـن انـتخـــاب نـــائـبـني
لـــرئـيــس اجلـمهـــوريـــة هـمـــا
الــدكتـور عــادل عبــد املهـدي

واالستاذ طارق الهاشمي.
رئـــيـــــس اجملـهـــــــوريـــــــة جـالل
طــالبـانـي تعهــد يف كلمــة له

عبد املهدي والهاشمي نائبني لرئيس اجلمهورية

جملس النواب ينتخب طالباين رئيساً للجمهورية وتكليف املالكي رسمياً بتشكيل احلكومة
املشهداين رئيساً ملجلس النواب والعطية وطيفور نائبني له

التحـق بكليـة احلقــوق التي
تخـــرج مــنهـــا عـــام 1970 ثـم
غــــادر العـــراق الـــى الـنـمــســـا
وفـاز الــشيخ خـالــد العـطيـة
مبـــنـــــصـــب الـــنــــــــــائـــب االول
لــرئــاســـة مجلــس النــواب  بـ
)202( وعــــــــــــارف طـــــيـفــــــــــــور
مبـنـصـب الـنـــائـب الـثـــانـي بـ

.)195(
جـــــــرت بعــــــد ذلـك عـــملــيــــــة
انــتـخـــــــاب هــيــئـــــــة رئـــــــاســـــــة
اجلـمهـــوريـــة حـيـث تقـــدمـت
قائمة واحـدة تضم طالباني
رئـيــســــا للجـمهـــوريـــة وعـبـــد
املهـــدي والهـــاشـمـي نـــائـبـني

له.
وبعـــــد عــملـيـــــة الـتــصـــــويـت
والفـرز اعلـن رئيـس مجلـس
النـواب الــدكتـور املـشهــداني
فـوز القائمـة املرشحـة لهيئة
رئــــاســــة اجلــمهــــوريــــة بـ198

صوتاً من مجموع .255
وبعـــــد رفـع اجللـــســـــة رفــض
رئـــيــــــس مـجـلــــــس الـــنـــــــــواب
محمـود املـشهــداني حتـديـد
مـــوعـــد لـلجلــســـة القـــادمـــة،
لكـنه قـــال: ان ذلك مــرهــون
بــانتهـاء الـسيـد نـوري كـامل
)جــواد املــالكـي( من تــشكـيل
حكـومته، مـؤكـداً ان اجمللس
سيعقد إذا مـااستدعت ذلك

ايه حالة طارئة.

ـ ـ

قـد حـاز علـى 159 صـوتـا مـا
يعنـي اكثــر من العـدد الـذي
ينـص عليه الـدستـور لـذلك
فــــــــــــانــــي اعـلــــن انــــتـخــــــــــــاب
املـــشهـــدانـي رئـيــســــا جمللــس
النــواب واتقــدم له بخــالـص

التهنئة".
واوضـح ان "عــــــــــدد الــــــــــذيـــن
شاركـوا يف عمليـة التصـويت
هــــــــو 256 نــــــــائـــبــــــــا، صــــــــوت
159منهم لـصالح املشهداني
و97 نـــــائــبـــــا اعـــطـــــوا اوراقـــــا

بيضاء".
واملــــــــــشـهــــــــــــدانـــــي وهــــــــــــو يف
اخلـمـــسـيـنـيــــات مــن العـمــــر
طـبيـب من مــواليــد منـطقـة
الـكــــــاظــمــيــــــة حــيـــث انهــــــى
ـــــــــــــة ـــــــــــــدائـــــي دراســـــتــه االبـــــت

واملتوسطة والثانوية.
ثم طلب البـاجه جي تقدمي
اسـمـــاء املــــرشحـني لـنـيـــابـــة
رئـــــــاســـــــة مـجـلـــــس الــنـــــــواب
وتقدم الشيخ خـالد العطية
وهــــو حــــاصـل علـــــى شهــــادة
املـــــاجــــســتــيـــــر االدبــيـــــة مــن
جــــامعـــة قـــديــس بـــوسـت يف
لـبنــان وعمل يف العـديـد من
املـراكـز واملـؤسـســات االدبيـة،
وعارف طـيفور الـذي ولد يف
الـــــسلــيــمــــــانــيــــــة عــــــام 1945
واكــمل دراســته املـتــــوســطــــة
واالعـــداديـــة يف كـــركـــوك ثـم
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والـــــــذي لقــي مـــصـــــــرعه يف
انـفـجـــــــار عـــبـــــــوة نـــــــاسـفـــــــة
استهدفت موكب يف منطقة

الراشدية ببغداد.
ثم دعا الدكتـور الباجه جي
الـــــــــــى تــــــــسـلــــيــــم اســــمـــــــــــاء
املــــرشحــني جمللـــس الـنــــواب
واعلـن ان هـنـــاك مـــرشحـني
اثـنــني لهــــذا املـنــصـب هـمــــا
الـــــدكــتـــــور صــــــالح املـــطلـك
والــــــــــــدكـــــتــــــــــــور مـحـــــمــــــــــــود
املــــشهـــــدانــي، لـكــن املـــطلـك

اعلن انسحابه.
وقـــال عـــدنـــان الـبــــاجه جـي
بعــــد انــتهــــاء عــملـيــــة فــــرز
االصــــــــــــوات ان "نــــتــــيـجــــــــــــة
االقــتــــــراع تـــــشــيــــــر الــــــى ان
الـدكتـور محمـود املشهـداني

وقـــال ان )ابـنــــاء العـــراق لـم
يعـرفـوا الفـرقــة والصـراع يف
تــــــــــــاريـخـه الـقــــــــــــدمي وال يف
تــــاريخه احلـــديـث"، مــشـيـــرا
الـــى ان "كل يــد متـتـــد لهــذه

الوحدة تستحق القطع".
اجللـــــســــــة االولـــــــى جمللـــــس
النــواب الـتي اعـلن الــدكتــور
محـمـــود املــشهـــدانــي رفعهـــا
الى اشعار آخر بدأت بإعالن
مـن رئـيــس الــسـن الـــدكـتـــور
عـــــــــــدنـــــــــــان الــــبـــــــــــاجـه جــــي
اســتــئــنــــــافهـــــا بـــــاســتـــــذكـــــار
الـــــشهــيــــــد الـــــشـــيخ ضــــــاري
الفيـاض الـذي تـولـى رئـاسـة
اجلـمعيـة الــوطنيـة املنـتهيـة
واليــتهـــــا يف اول كلـمـــــة لهــــا
كــــونه اكـبــــر االعــضــــاء سـنــــا

ابـنــاء هــذا الــوطـن مـن دون
استثناء(.

واضــــــــــــاف )ســـــيـــــتـــــم خـالل
الــسـنـــوات االربـع )املقــبلـــة(
ارســــــــــاء اســــــــس الــــــــــدولــــــــــة
العراقية واسـتكمال حلقات
الــسـيـــادة الـــوطـنـيـــة وبـنـــاء
القـــوات واالجهـــزة االمـنـيـــة
واصالح اخلدمات ومعاجلة
املـشــاكـل التـي يعـــاني مـنهــا

الشعب العراقي(.
واوضح املـــــشهــــــدانــي ان )ال
خالف بيننـا على بنـاء دولة
املــؤسسـات وتكـريـس مفهـوم
املــواطـنــة ونـبــذ الـطـــائفـيــة

والعرقية والفئوية(.
واكـد ضـرورة احلفـاظ علـى
وحــدة العــراق ارضــاً وشـعبــاً
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مـجلـــس الـنــــواب الــــدكـتــــور
محمـود املـشهـداني الـدكتـور
اجلـعفـــــــري اللقـــــــاء كلــمــــــة
بــاملنــاسبـة، وشـدد اجلعفـري
يف كلمته على ضرورة اظهار
الـــــوجه الــنـــــاصـع للـــــوحـــــدة
العـــــراقـيـــــة مــن خالل جـعل
الـتـمـثــيل الـــواسـع ملكـــونـــات
العــــراق يف مـجلـــس الـنــــواب
اداة فــــــــــاعـلــــــــــة لـلــــتــــــــــواصـل

والتقدم.
مـــن جـهـــتـه تـعـهــــــــد رئـــيــــــس
مـجلـــس الـنــــواب الــــدكـتــــور
محمـود املـشهـدانـي يف كلمـة
لـه بعــــد فــــوزه بـ)العــمل مـن
اجل خـدمــة املصـالـح العليـا
لـلعــــــراق وان تـكــــــون ابــــــواب
اجمللـــس مـــشـــرعـــة امــــام كل

ســاهـمت يف حتــريــر العــراق
مــن ابــــــشع ديـكــتــــــاتــــــوريــــــة
والــــــــدول الـــتـــي ســــــــاعــــــــدت
العـــراق مـــاديـــا" مـن دون ان

يسميها.
ووعـــد بـــالعــمل علـــى "بـنـــاء
قــــوات عــــراقـيــــة مـن جـمــيع
اطـيـــاف الـــشعــب العـــراقـي،
مهـمتهـا الـذود عـن املصـالح

الوطنية للعراق".
ووجه شكره اجلزيل لرئيس
الــــــوزراء املــنـــتهــيــــــة واليـــته
الـدكتـور ابـراهـيم اجلعفـري
الــذي قـــدم دفعـــة للعـملـيــة
الـسيــاسيـة بـاجتـاه االسـراع
بـتـــشـكــيل حـكــــومــــة وحــــدة

وطنية.
ـوازاء ذلـــك دعــــــــــــا رئـــــيــــــــــس

بـــعــــــــــــــــــــد ادائـــه الــــــــيــــــــمــــــــني
الـــدسـتـــوريـــة بـــالعــمل علـــى
"بناء دولة قـانون ومؤسسات
والعمل علـى تعـزيز الـوحدة
الــوطـنيــة وتــشكـيل حكــومــة
وحــدة وطـنـيــة تــسـتـطـيع ان
حتقق االمـن الــذي يـنـــاضل
الشعب العراقي من اجله".

واضـاف ان "العـراق اجلـديـد
هـــــو عـــــراق اجلــمــيع، عـــــراق
العـــرب بــسـنـتهـم وشـيعـتهـم
واالكــــــــــــراد واملـــــــــســــيـحــــيــــني
والــصـــــابــئـــــة واإليـــــزيـــــديــني
ـــــــــــــــــشـــــــــبــــــك وجـــــــــمـــــــــيـــع وال

العراقيني".
وتـــــابع طــــالـبــــانـي "لــــديـنــــا
اهـداف يف مقدمـتها حتقيق
األمــــن ووحــــــــــــدة اجملــــتــــمـع
الـعـــــــراقــي واعـــــــادة الــبــنـــــــاء

واخلدمات".
واكـــــد ان "العــــراق اجلــــديــــد
يـــطـــمح الــــــى اقــــــامــــــة امــنت
الـعـالقـــــــــــات مـع مـحــــيــــــطـه
العــربـي واالسالمـي، ونــؤكــد
انـه لـــن يــكــــــــون مـــنــــطـلـقــــــــا

للعدوان ضد احد".
واشـــــــار الـــــــى ان "مــــصـــــــالـح
العــراق يجـب ان تكــون فــوق
كـل املــــصــــــــالـح احلــــــــزبـــيــــــــة
واالتـــنـــيــــــــة والــــطــــــــائـفـــيــــــــة

والشخصية".
وشـكر طالبـاني "الدول التي

ـ

ـ

اربيل /املدى
بـرعايـة السيـد مسعـود بارزاني رئـيس إقليم
كردستان، وبحضور حشد كبير من املثقفني
العراقيني والعرب اكتظت بهـم قاعة ميديا،
أفتـتح يف أربـيل عــاصمــة كــردستــان العــراق
مهـــرجـــان الـــربــيع وأسـبـــوع املـــدى الــثقـــايف
الــرابع بــالــوقــوف دقـيقـــة صمـت علــى أرواح
شهــــداء إقلـيـم كـــردسـتــــان والعـــراق، وعـــزف

النشيد الوطني لإلقليم.
وألقـى الـسيـد مـسعـود بـارزاني رئـيس إقـليم
كــــردسـتــــان كلـمــــة رحـب فــيهــــا بــــالــضـيــــوف
واملــشـــاركـني بـــالـلغــــة الكـــرديـــة ثـم بـــالـلغـــة
العـربيـة حـيث قـال: "مـن اعتـزازنـا دائمـاً أن
تـكـــــون أربـــيل والـــــسلــيــمـــــانــيـــــة وكـل إقلــيــم
كـــردسـتـــان محـطـــة السـتقـبـــال الفعـــالـيـــات
الـثقـــافيــة، وهــا نـحن نـسـتقـبلـكم عــراقـيني
وعــربــاً، أخــوة وأشقـــاء لنـــا، وال ننـســـى تلك
الفتـرة املظلمـة من عـهد الـدكتـاتوريـة التي
كـان جـزءاً مـن نضــالنـا ضـدهـا هــو أن تقـام
مثل هذه املـلتقيات وبهذه الصورة املشرقة".
وأضــاف: "أنه يف الـــوقت الـــذي كنــا نـطـــالب
فيـه منـــذ زمن بــاحلـكم الـــذاتي، وهــو احلق
املـشروع لنا، اليوم نتمتـع بحقنا بالفدرالية
حتـت عــراق فـيــدرالـي مــوحــد.. ثـم خــاطـب
الــضـيـــــوف العــــرب املـــشــــاركـني يف األسـبــــوع
قـائـالً: "إن عليـكم مـســؤوليـة إيـصـال صـوت
األكـراد إلى كل العالم، فهذا الشعب املسالم
الـــــــذي عـــــــانـــــــى كــثــيـــــــراً وظـل مــتــمـــــسـكـــــــاً
بـــــإنــــســـــانــيــته.. وال نــنــــســـــى مـــــا حـــصل يف
انـتفــاضــة عــام 1991 حـني وقـع الكـثـيــر مـن
جنــود اجليـش العــراقي أسـرى، فعــاملنــاهم
بكل إنسانيـة حتى متت إعـادتهم إلى أهلهم

برعاية رئيس اقليم كردستان السيد مسعود بارزاني

بدء فعاليات اسبوع املدى الثقايف الرابع ومهرجان الربيع يف اربيل
بعـد ان اصبحت الفيـدرالية، كـواقع معيش،
استحقـاقاً دستـورياً، وبعد ان اصـبح كرديان
لطـاملــا اتهمـا بنـزعــة االنفصــال والتقـسـيم،
رئيـسـني، تلــوذ بـهمــا كل القـــوى واالطيــاف،
ويوظفان رصيـد جتربتيهما يف ارساء اسس
الـوحدة الوطنية، وتـشكيل حكومة التوافق،
ويجهـدان لكـي يتعـافـى العـراق، ويـولــد من
جـــــديـــــد مــن حتــت رمـــــاد االرهـــــاب عـــــراقـــــاً

دميقراطياً فيدرالياً موحداً!
ان كـــردسـتـــان الـيـــوم حتــمل الهـم العـــراقـي،
بعـد ان حتولـت الى عـراب وحدتـه وحاضـنة

مساره الدميقراطي!
لـم تـــولــــد فكـــرة اســـابـيع املـــدى الـثقـــافـيـــة،
وقـبلها مـشروع املـدى كمـؤسسـة، على اتـساع
طمـوحهـا، كنـزوة او مجـرد مغـامـرة لتـأكيـد
الذات، بل جـاءت تعبيراً عـن احساس عميق
بــان الـثقــافــة مبـــا هي، ابــداع ومعــرفـــة، هي
اجملرى الـذي تتوحد فـيه الطاقة االنـسانية
لـلخـلق والــتجـــــديـــــد واالكــتــــشــــــاف واالمل،
ولــيــــس ســـــوى افــتـــــراء، ذلـك االدعـــــاء بـــــان
الثقافة امنا هي، تـرف ومتعة خالصة، يلوذ
االنسان بها لـيتجاوز محنة وجوده، وهي يف
عـــالم الــسيــاســـة، اداة زينــة، وتـلمـيع صــورة،

وتبرير نهج.
لقــد خـســرنــا يف الــسيــاســة، وانحــدرنــا الــى
مـتاهـات اجلاهلـية، يـوم فطمـناهـا، وقطعـنا
حــبل ســــرتهــــا مـن الــثقــــافــــة، فـكل مــــراحل
النهــوض االنســاني، منـذ ثـورة سبـارتـاكـوس
حتى الـثورة املعلـوماتيـة املفتوحـة على افق
غـير محـدود، تؤكـد ان الثقـافة كـانت دائـماً،
نــبعـــاً ال يـنــضــب للــتحــــوالت نحـــو الــتقـــدم

والرقي احلضاري!
كــــانـت يف اســــاس فـكــــرة املــــدى واسـبـــــوعهــــا
الثقايف، هـو التأكيـد على ان عـالم الثقـافة،
وجتلـيـــــاتهــــا، يف كـتــــاب، ولــــوحـــــة، ونغـمــــة،
وصــــورة، وقــصـيــــدة وروايــــة، ال يــــزال يغــــري

االجيال اجلديدة باالبحار فيه.
وقــــد اكــــدت االســــابـيـع ان القــــارىء اجلــــاد،
واملـسـتمع واملـشـاهـد الـذواق وكل مـستهـلكي
قيم الثقـافة، ما زالوا يـبحثون عن كلمتهم،
وصورتهم، ومنوذجهم.. لم يبل الكتاب، ولم

يصبح بضاعة كاسدة.
لـم تـنحــســر الـثقــافـــة، بل فقــدت مــا كــانـت

تتمتع به من مصداقية....
وعلى هذا تتركز مغامرتنا..

اشكــــرك ايهـــا الــصـــديـق العـــزيـــز، مـــسعـــود
بــارزانـي، فلك كـثيــر فـضلٍ يف ان ال تـتحــول
هــــــذه املغـــــامـــــرة احملــــســـــوبـــــة، الــــــى مجـــــرد

مقامرة...وآلخرين، فضل ال انساه.
انـــــا اذكـــــر هــــــذا الفــــضل، لـكــي ال يــتـــصـــــور
الـبعـض ان لـي دالــة يف جنــاح هــذه املـبــادرة،
اشـكـــــركــم جــمـــيعـــــاً، وأقـــــدر اســـتجـــــابــتـكــم
واسـتعـــدادكم، كـي تكــونــوا يف اســاس اقــامــة

هذا االسبوع، ويف تكريسه كل عام".
ثم القـى محـافـظ اربيل نـوزاد هــادي كلمـة
قـال فـيهــا: بكـثيــر من الـسعـادة نـسـتقـبلـكم
ايهــــا الــضـيــــوف االعــــزاء، وكـمــــا هـي اربــيل
ملــتقـــــى لالصــــدقــــاء واالحـبــــاء، انـتـم االن
ضيـــوفنــا وبـني اهلكـم، ودائمــا نلـتقـي علــى

خير ان شاء اهلل. 
بعـدهــا اعلن عـن البـدء بفعــاليــات االسبـوع
الـذي يـسـتمـر حتـى الثــامن والعـشـريـن من

هذا الشهر. 

يقــايضــون الثقـافـة بـالـسيـاســة، أو يبـرعـون
بـــاملـــزاوجـــة بـيـنهـمـــا، حـتـــى أصـبـح القــــاتل
واجلالد، رمـزاً قـوميـاً، ومالذاً لألمــة، وتفنن
مثقفـون يف اعـادة احيـاء مفــاهيم "املـستبـد
العـــــادل" "واملـــــوحـــــد بــــــالقــــــوة" بل هـــــا هــم
اشـبـــــاههـم مـن وعــــاظ الــــسالطــني، زواحف
الثقـافــة وحملـة شهـادات القـانــون وادعيـاء
الـدفــاع عن حقـوق االنـسـان يعــاودون الكـرة
ثانـية، دون حيـاء، لكن هـذا املشهـد، رغم كل
محـــاوالت االقــصـــاء والــتهـمـيــش واالغـــراء
الـسيـاسي واالعالمـي والثقـايف، لـم يسـتطع
تـغــــيــــيــــب أو حتـجــــيــــم أو حـجــــب أصـــــــــــوات
املـثـقفـني الـــذيــن ظلــــوا علـــى اصـــرارهـم يف
الفـصـل بني املـسـتبــد والعـــادل، بني الـــوطن
واجلـالد، وظـلـــــــــوا عـلـــــــــى اصـــــــــرارهـــم يف ان
احلــــريــــة والــــوطـنـيــــة واالمــــانــي القــــومـيــــة
والـوالء لهـا ال يجـمعهـا جـامع بـاالسـتبـداد

والطغيان والتسلط.
لقــد فــشلــوا رغـم كل مـصــادر قــوتـهم، يف ان
يسكـتوا صـوت عبـاس بيـضون، وكـرمي مروة،
وحـسـني عبـد الــرازق، وصالح عيـسـى و فـواز
طـرابلـسي وكل هـذه الكـوكبـة التـي تتحـرك
بيـننــا اليــوم مـنتــشيــة بــأن صــوتهــا ذاك لم

يذهب هدراً.
لـنحــتف بهـم! ومــن خاللهـم مبـن غـــاب عـن
هــــذا االسـبــــوع، ونـتـمـن لــبعـــض الغــــائـبـني
الـــسالمـــة والــصحـــة، لـــشـــاكـــر الـنــــابلـــسـي،
وجلـابر عصفور، وعلـي ابو شادي، وللعفيف
االخـضــر، ونــدعــو بــالـطمــأنـينــة والــسكـينــة

لروح محمد املاغوط.
لـم "نتـسلل" اليـوم الـى كـردستـان بـالـزوارق،
بـل هبـطنـا ســاملني يف مـطـار اربـيل الــدولي،

وذويـهم يف الـــوقت الــذي كــان فـيه جــرحــانــا
يعـانــون يف مجـزرة حـلبجــة.. وشكـر الــسيـد
رئيـس إقليم كـردستان املـشاركني مـرة أخرى
ومتـنى لهم طـيب اإلقامـة يف ربوع كـردستان

العراق.
وكـان السـيد فخـري كرمي قـد ألقى كلـمة يف
مسـتهل االفتتـاح عبـر فيهـا عن أهميـة مثل
هـــذه امللـتقـيـــات الـثقـــافـيـــة، وأسـبـــوع املـــدى
الثقايف منها باعـتبارها تعبيراً عن إحساس
عميق بأن الثقافة هي اجملرى الذي تتوحد
فيه الـطاقـة اإلنسـانيـة للخلق والتجـديد..

وجاء يف نص الكلمة:
"يف اواخـــر القــرن املــاضـي، "تــسللـنـــا"، نحـن
زمــــرة مـن املـثـقفـني، عــــراقـيـني ومـن الــبالد
العربية بحريـة الى كردستان، بعد ان عبرنا
اخلــــــابــــــور بــــــالــــــزوارق لـــنحــتـفل مبــئــــــويــــــة
اجلـواهـري، ونـرفع الـستـار عـن متثــالني له،

يف اربيل والسليمانية.
يـومهـا كـانت صـورة اجلالد، تُـرفع يف معـظم
العــواصـم العـــربيــة، كــان مـشهــداً تـضـيق به
نفــوسنـا، لـكن جــانبـاً مـن ذلك املـشهـد كـان
يثيــر فينـا أكثـر مـن الضـيق واالحتجـاج، ملـا
يـنطــوي عليـه من تلــويث لـلثقـافـة وقـيمهـا
االنــســـانـيـــة الـــرفـيعـــة، ومـن حــطٍ للـمــثقف
بـــــــوصـفـه خـــــــالـق تـلـك الـقــيــم، وأكــثـــــــرهـــــــا
سمـواً...، احلـريــة وحق االنـســان يف احليـاة

بكرامة...
كانـت الثقافة، ورمبـا ال تزال، تنحدر بـوتائر
مـتــســـارعـــة، لـتـصـب يف مجـــرى الــسـيـــاســـة
الشوهاء التي آلت اليه يف البلدان العربية.
وجنحـــت يف ان تعــيــــــد صــيــــــاغـــــــة شعــــــارات
ومـــــواقف، أشـبــــاه رجــــال وقــــواد، سـمــــاســــرة

بغداد / املدى 
اكـملت قـاعـدة املـثنـى للقـوة
اجلــويــة الـتـــابعــة الــى وزارة
الــــــــدفــــــــاع الـعــــــــراقـــيــــــــة كـل
مـــــــــســــتـلــــــــــــزمــــــــــــات االقـالع
والــــصــيـــــــانـــــــة والــتـجـهــيـــــــز
والــتـــــــدريــب والــتـخــــطــيــــط
واالقالع والتـنفيـذ العــراقي
100% . مبـناسـبة الـذكرى الـ
75  لـتأسـيس الـقوة اجلـوية
العـــــراقـيـــــة يف 4/22/.1931
وقــال آمــر قــاعــدة املـثنــى ان
فــــــرصــــــة تــــــدريــب الـكــــــوادر
الـعـــــــراقــيـــــــة داخـل الـعـــــــراق
كـبـيـــرة ، واضـــاف: يـتعـــاقـب
علــــى الـتــــدريـب واالشــــراف
اربع مجـــامـيع مبـــواصفـــات
عـــاملـيـــة عـــالـيـــة وهـي تقـــدم
فــائــدة عـظـيمــة للــطيـــارين

مبناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس القوة اجلوية العراقية

االعالن عن جاهزية قاعدة املثنى اجلوية
ملبارشة العمل

القـــــوات االمـــــريـكــيــــــة بعـــــد
قـــاعـــدة كـــركـــوك والـبــصـــرة
والــتـــــاجــي ودعـــــا الــــشــبـــــاب
العــــــراقــي الــــــواعــي  الــــــذي
يـــرغـب بخـــدمـــة وطـنه الـــى
االلـــتحــــــاق بــكلــيـــــــة القــــــوة
اجلوية العراقية، من جانبه
قـــــال اجلــنـــــرال "ريــتــــشـــــارد
حداد" املشرف اخلاص على
القــاعــدة ان املــشــروع بــدأ بـ
50 مـنـتـــسـبــــاً عــــراقـيــــا قــبل
خمسـة عشر شهـراً اصبحوا
اآلن 300، وان الـقــــــــــــاعــــــــــــدة
سُلّمـت رسميـاً بتـأريخ 3/7/
2004 للـطيــارين العـراقـيني
مـــن مـخـــتـلـف الـــــصـــنـــــــــوف
ويـقتـصــر عـملهــا يف الـــوقت
احلــــــــاضــــــــر عـلــــــــى تـقــــــــدمي
املــــســـــاعـــــدات االنــــســـــانــيـــــة 

واملـهــــنــــــــــــدســــني واملـالحــــني
والفــنــيــني وبـــــاقــي الـكـــــوادر
مشـيراً الى قلـة حجم القوة
اجلــويـــة العــراقـيــة مـتـــامالً
زيــادة كــادرهـــا وجتهـيـــزاتهــا
وطـائـراتهـا قــريبــاً من ثالث
C 130 ) ( طــــائــــرات نــــوع
وبعض املـروحيـات الـروسيـة
ــــــــــــدة الـــــــصـــــنـع يف اجلــــــــــــدي
القـــــاعـــــدة الـــــى عـــــدد اكـبـــــر
مــشــــدداً علـــى ان الــطـــواقـم
تــنفــــذ الــصـيــــانــــة واالوامــــر
العــراقيـة 100 % دون تــدخل
او مـــــــــســــــــــــانــــــــــــدة الـقــــــــــــوات
الــصــــديقــــة الـتــي يقـتــصــــر
ــــــــــــدعـــــم ــــــــــــى ال دورهــــــــــــا عـل
والـتدريـب والتجهيـز، وقال:
ان قاعدة املثـنى هي الرابعة
الــتــي يــتــم تـــــسـلــمـهـــــــا مــن

ـ ـ

ـ ـ ـ

BBC/لندن
قـــــال وزيـــــر الـــــدفـــــاع الــبـــــولــنـــــدي ريـــــديـك
سـيـكــــورسـكـي ان قــــوات بالده قــــد تــبقــــى يف

العراق حتى نهاية العام اجلاري. 
واضاف:" مـن املرجح ان تـبقى القـوات حتى
نهـــــايــــــة العـــــام، ولـكــن ذلــك يعــتــمــــــد علـــــى

الظروف". 
وارسلـت بــــولـنـــــدا نحــــو 1500 جـنــــدي الــــى
العــــــراق يف اطــــــار قــــــوات الـــتحـــــــالف الــتــي

تقودها الواليات املتحدة. 
وكــانـت احلكــومــة البــولنــديــة الـســابقــة قــد
اعلنـت عزمهـا سحب تلك القـوات يف مطلع

القوات البولندية قد تبقى يف العراق
حتى هناية العام احلايل

عـــام 2006، اال ان احلكــومــة احلــالـيــة الـتـي
تـسلـمت الـسـلطـة مـؤخــرا لم تـتمـسك بهـذا

اجلدول الزمني النسحاب القوات. 
ويف مقابلـة مع برنامج "اوروبـا اليوم" يف بي
بـي سـي، قـــال الـــوزيـــر الـبـــولـنـــدي: ان قـــوات
بالده واجهـت متــاعب اقل يف العـراق قيـاسـا
بــــاملـتــــاعـب الـتــي واجهــتهــــا قــــوات الــبلــــدان

االخرى. 
وعـــــزا الـــــوزيـــــر ذلـك، الـــــى جتــنـــب القـــــوات
الـبــــولـنــــديــــة اســتخــــدام القــــوة ، وابــــدائهــــا
االحــتــــــرام الـكــــــامـل للــمـــــــواقع الــــــديــنــيــــــة

العراقية.

بغداد/املدى
ابـتــداءً مـن الــشهــر القــادم
ســيــتــم تـخفــيـــض حـــصــــــة
املـــــواطــن مــن مــــــادة الغـــــاز
السـائل حيـث ستتـسلم كل
عـــــائـله اســـطــــــوانه واحـــــدة
شهريا بدالً من اثنتني عن

طريق قسيمة الغاز..
صــرح بـــذلك رئـيــس جلـنــة
املــــشــتقـــــات الــنفـــطــيـــــة يف
مجلـــس محـــافـظـــة بغـــداد
الــــســيـــــد نـــــزار الــــسلــطـــــان
وقــــــــــــال: ان ســـــبـــــب ازمــــــــــــة
املــــشــتقـــــات الــنفـــطــيـــــة يف

ابتداءً من أيار القادم

قنينة غاز سائل واحدة لكل  عائلة شهرياً
العــــــام مـــن )215( ملــيــــــون
دالر يف عــــــــام )2005( الــــــــى
)213( ملــيــــــون دوالر هــــــذا
العـام نـاهـيك عن عـمليـات
الــــتـخـــــــــــريــــب خلــــــطـــــــــــوط

امدادات النفط..
واوضــــح انــــه لــــغـــــــــــــــــــــــــــرض
تـعـــــــــويـــــض املـــــــــواطـــن عـــن
الــــــنــقــــــــص احلــــــــــــــاصــل يف
كــمــيـــــــات الغــــــاز الـــــســـــــائل
فـــسـيـتـم تــــزويــــده بـكـمـيــــة
اضـــــــــافـــيـــــــــة مـــن الـــنـفـــــط
االبـيــض واالعـتـمــــاد علــــى

البطاقة الغذائية.

ـ

ـ

بغداد يعود الى قلة جتهيز
الغاز السائل حيث تسلمت
بغــــداد )500( طـن يف حـني
ان احلــاجــة الـفعلـيــة تـبلغ
)1500( طـن يـــومـيـــاً اي ان
ما يـتسلـم هو ثـلث الكمـية

فقط.
واضـاف: ان هنـالك اسبـاباً
فنية ومـالية وامنـية سببت
هــذه االزمــة لقــدم وحــدات
انتــاج املـشـتقــات الـنفـطيــة
وتعـــطـل بعـــضهـــــا كــمـــــا ان
وزارة املـــــــــالـــيـــــــــة خـفـــــضـــت
ميـزانيـة وزارة النفـط لهذا


