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

حالياً يف اربيل عاصمة كردستان العراق

حـتى الـساعـة العاشـرة من صـباح
22 نيـسان كـانت املكـاتب هـادئة يف
مقـر مؤسسة املـدى ببغداد الى ان
جــــــاء املــــــرجــــــانــي وفـــتح تـلفــــــازه

الصغير ونادانا لنتفرج.
كـانت دهـشتنـا كبيـرة فكل الـوجوه
واالبــــتـــــــســــــــــامــــــــــات والــكـلــــمــــــــــات
واحلــقـــــــــــــائـــــب والـــكـــــتـــــب الـــــتـــــي
شـــاهـــدنـــاهـــا علـــى شـــاشــــة تلفـــاز
سكـرتير التـحرير يف حـفل افتتاح
اسبــوع املــدى الـثقــايف مــرت علــى
مكـــاتـبـنـــا كـــافكـــار عـــابـــرة قـبل ان
تــتحــــول علـــى اثـيــــر العـــراق الـــى

ـ

اسبوع املدى الثقايف .. خلية تعب وعسل وابداع
وقـدرته علـى االنتـاج وجناحـها يف
ان تفعـل ذلك مبفردهـا وبصفـتها
املـــسـتـقلـــــة فهــــو امــــر يـنــصـب يف
حتــــريـك املــــشهــــد الــثقـــــايف نحــــو
الـــتـفــــــــاعـل بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن

التوجهات واالختيارات.
فـرحتنا بـاننا فعلنـا ذلك حتى ان
لــم نـــــــذهــب مـع الـــــــذيــن ذهــبـــــــوا
ســتجـعلـنــــا نفـكــــر بــــاملــــزيــــد فـمــــا
كـسرته املـدى اليـوم قد يكـون سدا
مـنيعـا او ثقب ابـرة ويف احلــالتني

فان السيول ستجرف كل شيء.
احملرر

غمــامــات العــراق تقـف منـــذ زمن
يف انتـظــار الــريح وهـــاهي كـلمــات
االبداع تـتجمع لتنـفخ يف طبقات
اجلو نـشيـد املثقف ونـوء التغيـير
مــن خـالل دور حقــيقــي يقـــــوم به
انــســـان العـــراق املــتعلـم واملــثقف.
ومهـمــــا يكـن واقـع العـــراق الـيـــوم
فـــان عالمـــات املــسـتقـبل التـــرسـم
فـقط بقـرار سيـاسي او اقـتصـادي
وامنــــــا بــتـفعـــيل جــــــوهــــــر اخلـلق
واالبــــــداع يف اعــمــــــاق االنـــــســــــان.
واملــدى يف اسبـوعهـا تـريــد حتفيـز
اآلخـر ودفعه الــى استعـادة صـوته

املــــدى جنحـت لـيـــس فقــط علــــى
مــــســتــــــوى الــتــنـــظــيـــم ومفــــــردات
املنهاج والتنسيق الدولي وامنا يف
اثـبــات ان الـكلـمـــة العــراقـيــة االن
حـرة وقادرة علـى ان تطلق بـصوت
يعبر عن االنـسان العراقي واملبدع

يف كل مكان. 
اآلن العــراق قــادر علــى ان يحـمي
الـكلـمـــة ويعـيـــد الـيهـــا قـــداسـتهـــا
واملعـيـتهـــا وبـــريـقهــــا الالمـع فهـــو
عراق احلضارات واملاضي العظيم
وعـــــــراق االجنـــــــازات واملـــــســتـقــبـل

الباهر.

نعـم كنا نراهن على اننا نستطيع
ان جنمع املـثقفني ونقـول كلـمتنـا
وان نلــمهـم مـن اطــــراف الــــدنـيــــا

بنداء واحد. 
جنـــاح املـــدى نعـــده نقـطـــة حتـــول
كـبـيـــرة جـــدا فهـــو جـــاء الول مـــرة
مبجهـود مـؤسـسـاتي مــستقل دون
تــــــدخل مــن الـــــدولــــــة مبعــنـــــى ان
املؤسـسة الـثقافيـة العراقيـة قادرة
علــــى ان تلعـب الـــدور االســـاس يف
حـمـــايـــة الـكلـمـــة مـن الـتــسـيـيــس
واالنـغالق والعـــزلـــة ومـن الـتــملق
واالســراف يف الـنفــاق الــسيـــاسي.

واثـبـتـنـــــا ان العــــراق وان خــنق او
ذبح او اغـتـصـب فـــانه يـنـــام علـــى
حلم الـقلم والـورقــة ويتـطلع الـى
يــــوم حــــر تــصــيح احلـنــــاجــــر فــيه

باحلب.
اسبــوع املــدى وان نــام لــسنـتني يف
ادراجـــنــــــــا دون ان يـــتـحـقـق قــــــــاوم
تخـثــرات الــدم وانــطلق مبـبــادرات
خيـرة وجمع االحـبة من عـراقيني
وعـــرب الـــى كلـمـــة واحـــدة وصـــوت

واحد وحلم واحد.
هـل كــنـــــــا نـــــــدرك ان هـــــــذا ميـكــن
حتقـيقه بــاجـمــاع كـبـيـــر كهــذا؟..

صورة انسان وصوت فكر. 
تعـب االيام وقلق االرتبـاك واقداح
الشـاي والقهـوة والـذقـون النـابتـة
والشــد العصـبي وخالفـات الـوقت
املتـأخـر شـاهـدنـاهـا مـزهـرة علـى
املــنـــصــــــة يف بــــــاقــــــات حــمــــــر مــن

البهجة. 
حــســـدنـــا كـثـيــــرا زمالءنـــا الـــذيـن
ذهــبــــــوا  وانــتــــشـــت قلــــــوبــنــــــا مــن
فرحتـنا بهم وهم ينتجون لنا من
خـلــيـــــــة تـعــبـهــم وتـعــبــنـــــــا عـــــسـل

االبداع.
فـــــرحــنـــــا النــنـــــا فـعلــنــــــا كل هـــــذا

بغــــداد  –اربــيل/ املــــدى
والوكاالت

قال رئيـس اجلمهورية جالل
طــــــالــبــــــانــي: ان احلـكــــــومــــــة
املقبلـة ستـكون اوسع و تـكون
مفـتوحـة للكتل االخـرى مبا
فــيهـــــا القــــائـمـــــة العــــراقـيــــة
واجلـبهـــة العــراقـيـــة للحــوار

الوطني. 
واضـــاف يف مـــؤمتــــر صحفـي
مـــشـتــــرك مع رئـيـــس اقلـيـم
كـــردسـتـــان مـــسعـــود بـــارزانـي
والـــسفـيــــر االمــــريـكـي زملــــاي
خلـــيلــــــزاد امـــــس االحــــــد يف
اربـيل: لـن يقـتـصـــر تـــشكـيل
احلـكــــومـــــة علـــــى ثالث كــتل
فقــــط بل اخلــيــــــارمـــطــــــروح
لالخـريـن يف قبـول املـشـاركـة
فـــيـهـــــــــا او اتـخـــــــــاذ جـــــــــانـــب

املعارضة. 
واوضح طـــالبــانـي: ان تعـيني
نــــائـبـي رئـيـــس الــــوزراء امــــر
يتعلق بـرئيس الـوزراء وحده
اذ انه الـــــوحــيـــــد الـــــذي مــن
حقـه ان يقوم بـتشـكيل هيـئة
رئاسـة الوزراء بـاالضافـة الى
الوزراء. واشـار الى: ان رئيس
الـوزراء اجلـديـد نـوري كـامل
)جـواد املالكي( بدأ مشاوراته
لـتـــشكـيـل احلكـــومـــة مبـــا يف
ذلك اخـتـيـــار نـــائـبـي رئـيــس

الوزراء. 
وبني طــالبــاني: علـى الــرغم
مـن وجــــود آراء مخــتلفـــة اال
انـنـي واثق مـن ان مــــا حتقق
بــرهن علـى امكـانيــة حتقيق
االنــتــــصـــــــار حلـل مـــــشـكـلـــــــة
تـــشكـيـل احلكـــومـــة بــســـرعـــة
بعــــد ان جتــــاوزنــــا املـــــرحلــــة

السابقة. 
وعــــن دور املـلــــيــــــــشــــيــــــــــات يف
احلـكـــــــومـــــــة املـقـــبـلـــــــة قـــــــال
طـالبـاني: قــوات البيـشمـركـة
ليـست ملـيشيـات وال مشـكلة
يف ذلـك املــــوضــــوع، وبحـثـنــــا
مـوضــوع املليــشيـات االخـرى

سابقاً.
من جـانـبه عبـر رئـيس اقـليم
كـــردسـتـــان الــسـيـــد مـــسعـــود
بـــارزانـي عـن ســـروره لـــزيـــارة
طالـبانـي وزملاي الـى االقليم
معـــربـــاً عـن تفـــاؤله وســـروره
لالجنـــاز العـظـيـم بــالـنــسـبــة
لـلـــــشـعـــب الـعـــــــراقـــي الـــــــذي
حتـقـق بــــــــــاالتـفــــــــــاق عـلــــــــــى
الـــــرئـــــاســـــات الـــثالث. واكـــــد
دعـــمـه الــكــــــــامـل لــــــــرئـــيــــــس

الرئيس طالباني: احلكومة مفتوحة امام جميع الكتل النيابية

انطالق مشاورات تشكيل احلكومة 
والكتل  عاكفة عىل بحث املواقع واملرشحني

وبـامكـان البـاقني ان يـشغلـوا
مقـاعـد يف البـرملــان ويعملـوا

من خالله".
ويف سيـاق بلورة املـواقف بعد
اعالن انـتخـابـات الـرئـاسـات
الـثالث قــال عـضــو القـــائمــة
العــراقيــة راسم العـوادي: ان
قـــائـمـته لـم حتــسـم امـــرهـــا
بعــد يف قـضـيــة املــشــاركــة يف

احلكومة.
وقــــــــال العـــــــوادي لـ )املـــــــدى(
امــس: "ستـجتـمع العـــراقيــة
قــــــريــبــــــاً حلــــســم مــــــوضــــــوع
املـشاركة واملـواقع التي ترغب
يف احلـصــول علـيهـا يف حـال

اتخاذ قرار باملشاركة.
لكـن احــد اعـضــاء القــائـمــة
التـي يتـرأسهـا الــدكتـور ايـاد
عـالوي اكــــــــــد ان قــــــــــائــــمــــتـه
تقـدمت بـطلب ان يكـون لهـا
ــــــــــــائـــــب رئـــــيــــــــــس مــــــــــــوقـع ن
اجلـمهــوريــة أو مـــوقع نــائـب
رئـــيـــــــس الـــــــــوزراء ووزارتـــــــــان
ســـيـــــــــاديـــتـــــــــان ومـــثـلـهـــمـــــــــا
قطاعيتـان". وقال املصدر يف
تـصــريح للــوكــالــة الــوطـنيــة
العراقية لألنبـاء/نينا/امس
األحـــــــــد: "مـــــــــازالـــت الــكـــتـل
الــسـيـــاسـيـــة تـبحـث يف هـــذا
املوضوع وهو محل مشاورات
ونحـن يف القــائمــة نـتمــسك
بهــذه احلــزمـــة من املــواقع".
وبـني: "إن أمـــر املــشـــاركـــة يف
احلـكــــومــــة يــتقــــرر يف ضــــوء
الـــنـــتــــــــائـج الـــتـــي ميــكـــن أن
نتــوصل إلـيهــا مع األطــراف
األخـــــرى". وأشـــــار إلـــــى: "ان
أألسـبــــوع أو العـــشـــرة األيـــام
املـقــــبـلــــــــــة ســــتــــتــــم فــــيـهــــــــــا
التـسميـات الوزاريـة.وقال ان
الـــــذي تــــشــكل أمــــس لــيــــس
احلكــومــة وإمنــا جــزء مـنهــا
علــى وفق الــدستـور والـوزارة
سـتتـشكـل خالل األسبــوعني
املـقبـلني ويـفتــرض أن تكــون
مــــــــــــــــوضــع مــــــــــــــــداوالت مــع
األطـــــــراف الـــــســيـــــــاســيـــــــة".
وأفـــاد:"مـــازلـنـــا نــصــــر علـــى
وجهــة نظـرنــا وعلـى ضـرورة
أن يــسنـد أمـر الــوزارات عنـد
الـتـــشـكــيل لـيـــس علــــى وفق
الصـيغ الطائفيـة وإمنا على
وفق االستحقـاق االنتخـابي
والــــوطـنـي وان يــــراعــــى فــيه
الكفـــاءة واخلبــرة واملــؤهالت
واالستفـادة مـن مبـدأ تكـافـؤ

الفرص".
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وعلـيه فــان حــزب الفـضـيلــة
لــن يـفـــــــرط بـهـــــــذه الـــــــوزارة
املهــمـــــة والـــســيـــــاديـــــة علـــــى
الـــــــــرغـــم مـــن ان احلـــــــــوارات
بـــدأت اآلن وال يـــزال الـــوقـت

مبكراً على ذلك.
وكــانت مـصـادر بـرملــانيـة قـد
اعلـنت امـس االحــد انطالق
مــــــــــشــــــــــــاورات بـــــني الـــكـــــتـل
السياسـية لتشكـيل "حكومة
الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة" والـتـي
سيـرأسهـا جـواد املـالكي بعـد
ـــــــــــــس تــــكــلـــــــيــفــه مـــــــن رئـــــــي
اجلمهورية جالل طالباني.

وقــال عبـاس الـبيــاتي عـضـو
قـــائـمـــة "االئــتالف العـــراقـي
املـــــــوحـــــــد": "ان املـــــشـــــــاورات
لتـشكيل احلـكومـة العراقـية
القـــــادمـــــة بـــــدأت امـــس بـني
الكتل السياسية العراقية".

واضاف ان "الـكتل البرملـانية
قـــدمـت اسـمـــاء مـــرشحـيهـــا
لتـولـي منـاصب وزاريـة، وفق
نـــظــــــام الـــنقــــــاط وبحــــســب

اهمية الوزارة".
واعرب البيـاتي عن امله بان
"ميـثل االسـبــوعـــان املقـبالن
وقــتـــــاً كـــــافــيـــــاً لـالعالن عــن
اكـمــــال تـــشـكــيل احلـكــــومــــة

وتوزيع حقائبها الوزارية".
وعــن مـــــــدى االتفـــــــاق علــــــى
توزيع احلقائب الوزارية بني
الكتل، قـال "ستكـون هنـالك
بـعــــض الـــتـقـــــــاطـعـــــــات بـــني
الـكــتل الـــسـيــــاسـيــــة بـــشــــأن
تـخــــــصــــيــــــص احلـقــــــــــــائــــب
الـــوزاريــــة لكـنهـــا لـن تــشـكل
ازمـــــــــة ســـيـــــــــاســـيـــــــــة عـلـــــــــى

االطالق".
مــن جـــــانــبه، اكــــــد محــمـــــود
عــثــمـــــــان عــــضـــــــو قـــــــائــمـــــــة
التحــالف الكــردستــاني: "ان
املفــــاوضــــات قــــد تـكــــون قــــد
انــطـلقـت مـنــــذ لــيلــــة امـــس
نحــــــو تــــشـكـــيل احلـكــــــومــــــة

العراقية القادمة".
وعـــن آلـــيـــــــــة املـفـــــــــاوضـــــــــات
وسـيــــرهــــا، قــــال عـثـمــــان ان
"املفـاوضــات ستكـون بـاجتـاه
تــــوزيـع احلقــــائـب الــــوزاريــــة
وفــــق االســـــــــــتــــحــــقــــــــــــــــــــــــــــاق

االنتخابي".
وفيمـا يتعلـق بالتـوافق على
توزيع املناصب الوزارية، قال
"لـــيــــــس مـــن الــــضـــــــروري ان
يـــكــــــــــــون اجلــــمــــيـع ضــــمــــن
الــتـــــشـكـــيلــــــة احلـكــــــومــيــــــة
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اجلـــمـهــــــــوريــــــــة والــــــسـفـــيــــــــر
االمريكي لدى العراق قائالً:
ان املــشـــاكل االســاسـيــة متـت
معاجلتها واآلن فسح اجملال
لـتشـكيل احلكـومـة العـراقيـة

اجلديدة.
ــــــــــــاي مـــــن جـهـــــتـه قــــــــــــال زمل
خلـيلـــزاد: انـــا ارى يف رئـيــس
الوزراء اجلـديد جواد املالكي
شخـصـيــة قــويــة وسـيـتـمكـن
مـن النجـاح يف املهمـة امللقـاة
علـى عـاتقه وذلـك مبسـاعـدة
القـــــادة الــــســيـــــاســيــني كــمـــــا
وسينجح يف تـشكيل حكـومة
قـــــويـــــة تــــســتـــطـــيع تـــنفــيـــــذ

مهامها.
واضاف: ان ما نراه هو بداية
لـتشكيل حكـومة وقـد اتفقنا
يف منـتجع صالح الدين قبل
مدة علـى بعض املبـادئ التي
هـــــي تـــــــــــشـــكـــــيــل اجملــلـــــــــــس
الــسـيـــاسـي لالمـن الـــوطـنـي
كمـا اتـفقنــا علـى عــدم وضع
خطـوط حمـر علـى أي جهـة
تـريـد املـشـاركــة يف احلكـومـة
بـاالضـافـة الـى اتفـاقنـا علـى
ضــــــــرورة وجــــــــود بــــــــرنــــــــامـج
سيــاسي لـلحكــومــة. مـشــدداً
علــــى الـتـــــزام بالده بــــوحــــدة
العراق وسيادته على ارضه.

ويف بـغــــــــداد كــــــشـف عــــضــــــــو
مجلس النواب عن االئتالف
العـــــــراقــي املـــــــوحـــــــد بـــــــاســم
الـــــــــشــــــــــــريـف ان الـلـجــــنــــــــــــة
الـــسـبــــاعـيـــــة داخل قــــائـمــــة
االئـــتـالف اجـــتـــمـعـــت امـــــس
االحـــــــــــــــد مــــــن اجــل بــحــــــث
احلقــــــائــب الــــــوزاريــــــة الــتــي
ســتحــصـل علــيهــــا. واضــــاف
الــشـــريف ان كـتلــة االئـتالف
عــــازمــــة علــــى االبقــــاء علــــى
الـوزارات التي حصلـت عليها
يف حكـــومــــة اجلعفـــري ومـن

ضمنها وزارة الداخلية.
الـشــريف الــذي يـنتـمي الــى
حــــــــزب الـفــــضـــيـلــــــــة )احــــــــد
االحــزاب املـشــاركــة( قــال: ان
حــزب الفـضـيلــة يــسعـــى من
خـالل اجــتــمـــــــاعـــــــاتـه داخـل
قــــــــــائــــمــــــــــة االئــــتـالف الــــــــــى
الــتــمـــــسـك بـحقــيــبـــــــة وزارة
الــــنـفــــــط اميـــــــــــانـــــــــــاً مــــن ان
الـــشخــصـيــــات املــــوجــــودة يف
الـوزارة اآلن والـذيـن ينـتمـون
الــــــــــى حــــــــــزب الـفـــــضــــيـلــــــــــة
االسالمـي هم مـن الكفــاءات
اجليـدة واملعـروفـة بـالنـزاهـة،
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بغداد/املدىـ
اعلنـت مصــادر امنيــة امس االحـد استـشهـاد
ستـة مـدنـيني واصـابـة ثالثـة آخــرين بجـروح
يف سقــوط قــذيفــة هــاون قــرب وزارة الــدفــاع

العراقية.
وقــال مـصــدر يف وزارة الــداخـليــة فـضل عــدم
كـــــشف اســـمه "اســتـــــشهــــــد ســتــــــة اشخــــــاص
واصيب ثالثـة آخرون يف سقوط قـذيفة على

مقربة من مدخل وزارة الدفاع".
من جـانب آخـر قــال مصـدر يف املـؤمتـر العـام
ألهل العراق: " انه مت العـثور امس االحد يف
الطب العدلي على جثث اربعة عشر مواطنا
كـــانـــوا قـــد اخـتــطفـــوا قـبل ايـــام يف مـنــطقـــة
الـسـنك بـبغــداد". واضــاف:" ان اجلـثث الـتي
مت الـعثــور علـيهــا كــانـت علـيهــا اثــار تعـــذيب
ومصابـة باطالقات نـارية يف مناطـق متفرقة
مـــن اجلـــــــســـم". مـــن جـــــــــانـــبـه دان احلـــــــــزب
االسالمـي العــراقي هــذه االعمــال الـتي قــال
انهـا تكررت السيـما يف سوق جمـيلة والسنك

وشارع املتنبي.
وكــانت الـشــرطــة قــد عثــرت قـبل ظهــر امـس

اجليش االمريكي يعلن مقتل 3 من جنوده يف بغداد

استشهاد 6 مدنيني يف قصف استهدف وزارة
الدفاع والعثور عىل 20 جثة يف بغداد

علــى سـت جـثـث يف بغــداد. وقــال مـصــدر يف
وزارة الــداخليــة: "إن أجهـزة الـشـرطــة عثـرت
علــى اجلـثـث الــسـت يف مـنـطقــة األعـظـمـيــة
قـرب كليـة بغـداد". وأضـاف: "إن اجلثـث التي
تعود لشبـاب من حي جميلة بـدت عليها آثار
اطالقــات نــاريــة وقــد نقـلت إلــى املــستــشفــى

الذي سلمها بدوره لذوي الضحايا".
مـن جهـته اعلـن اجليــش االميــركـي يف بيــان
ان ثالثــــة مـن جـنــــوده قــتلــــوا صـبــــاح امـــس
االحــد يف انفجــار عبـوة نــاسفــة شمـال غـرب

بغداد.
وقــــــــال الـــبـــيــــــــان ان "ثـالثــــــــة مـــن اجلـــنــــــــود
االمـيــركـيـني قـتلــوا امــس االحـــد يف انفجــار
عبـوة نـاسفـة استهـدفت آلـيتهـم شمـال غـرب

بغداد".
واوضح ان "االنـفجــــــار وقع عــنـــــد الــــســـــاعـــــة

11.30بالتوقيت احمللي".
وبـــذلك يـــرتفع الــى 2392 عــدد العــسكـــريني
االميـركيني الـذين قتـلوا يف الـعراق مـنذ آذار
2003، وفق احـصــاء يـسـتنــد الــى ارقــام وزارة

الدفاع االميركية.

العواصم/ الوكاالت
قوبل اتفـاق الرئـاسات الـثالث الذي مت يف بـغداد حتت
قبـة مجـلس نـواب منـتخب الول مـرة يف تـأريخ العـراق
بـإشـادة دوليـة واسعـة، واعتبـر معـظم القـادة والـرؤسـاء
واحمللـلني الــستـراتـيجـيني هـذا احلـدث الــذي انتـظـره
الشـارع العـراقي طـويالً خطـوة مهـمة وجـادة وحاسـمة
علـى طــريق اسـتقـرار االوضــاع، والتــوجه بــزخم كـبيـر

العادة بناء االقتصاد العراقي.
ففي الــوقت الـذي اشــاد فيه الــرئيـس االمـريـكي بـوش
بـتـــشـكــيل احلـكــــومـــــة العــــراقـيــــة املـنــتخـبــــة، اكــــد ان
العراقيني اظهروا للعالم ان الـدميقراطية تستحق ان
نـنتظـرهـا، وان احلـريـة تسـتحق التـضحيـة من اجلهـا،
يف حـني عبـر وزيـر اخلــارجيــة البــريطــاني جــاك ستـرو
عن املـه يف ان يسـاعـد هـذا احلـدث علـى تـشكيل ادارة
جــديــدة قــادرة علــى مــواجهــة املـشــاكل الـصـعبــة الـتي

يواجهها العراق.
امــا يف استــراليــا فقـد اكــد رئيـس الـوزراء جـون هـاورد
علـى ان الـوضع االمـني يف العـراق يجعل مـن احلتـمي
ان تكون احلكـومة الـتي سوف يـشكلها املـالكي حكـومة

وحدة وطنية.
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إشادة دولية باتفاق
الرئاسات الثالث

الرمادي/ املدى
اعــتــــصــمــت امـــــس دوائـــــــر
ومدارس وكلـيات الـرمادي،
وعلقـت ممــارســـة مهـــامهــا
ليوم واحـد احتجاجـاً على
مــــــــــا قــــيـل مــــن ان قــــــــــوات
امـــريكـيــة قـتلـت عــدداً مـن
افـراد عائـلة واحـدة يف حي

التأميم غرب الرمادي.
ونـقل مــــــراسل )املـــــدى( يف
الــــــرمــــــادي عــن اســتــــــاذ يف
كلـيـــة الـتـــربـيــــة بجــــامعـــة
االنـبــار رفــض الكــشف عـن
هـويته قـوله: "ابلغـونـا بـان
نـعلق الـــدوام اليــوم االحــد
)امس("، من دون ان يحدد

ـ ـ

اعتصام يف الرمادي عىل خلفية مقتل 
عدد من افراد عائلة واحدة

بغداد/ املدى
اعلنـت وزارة العمل والـشـؤون االجـتمـاعيـة عن تــشغيل 196
الفــاً و126 عــاطالً عـن العـمل مـن اصل 727 الفــاً و247 مـن
املــسجلـني يف مــراكــز الـتــشغـيل والـتــدريـب املهـنـي يف بغــداد

واحملافظات.
وقــال عبــد اهلل الالمي املــستـشــار االعالمي يف وزارة الـعمل:
ان 317 الفـــاً و265 عــــاطالً ابـلغـــوا بـــاحلــضـــور الـــى مـــراكـــز

التشغيل.
وقـــد حـضـــر مـنهـم 248 الفـــاً و680 عــــاطالً رشح مـنهـم 218
ألفـاً و638 عـاطـالً حيث مت تـوجـيههم الــى الشـركـات. وأشـار
الالمي الى ان 10545 عـاطالً قد مت ترشيحهـم يف محافظة
بغداد و3700 يف تكريت و10841 يف بعقوبة و9641 يف كربالء
و6443 يف الـنجف و27421 يف الــديـــوانيــة و12699 يف الكــوت
و2172 يف املــثــنـــــى و24991 يف مــيــــســـــان و38562 يف ذي قـــــار
و16774 يف البـصــرة و4183 يف الفلـوجـة و4250 يف الـرمـادي
و9817 يف بـــــابل و28707 يف نـيـنــــوى و565 يف اربــيل و197 يف

السليمانية و6435 يف كركوك و195 عاطالً يف دهوك.

وزارة العمل تشّغل اكثر
من 196 ألف عاطل عن العمل

السليمانية/ا ف ب
يــشـــارك اكـثـــر مـن 75 دار نــشـــر عـــربـيـــة
وعــــاملـيـــــة يف معــــرض الـكـتــــاب الــــدولـي
الـثــــانـي الــــذي افـتــتح امـــس االحــــد يف
مـــديـنـــة الــسلـيـمـــانـيـــة الـتـــابعـــة القلـيـم
كـردستـان العـراق وتنظـمه وزارة الثقـافة

يف حكومة االقليم ملدة ستة ايام.
وقـــال املهـنـــدس ابـــراهـيـم احـمـــد صـــالح
وكـيل وزيـــر الـثقـــافـــة "هـــذه الـتـظـــاهـــرة
الثقـافيــة ستكــون تقليـدا سنـويـا يـسهم
يف تعزيـز الدور الفكـري واملعريف وتنـمية
احلـوار الثقـايف بني املـؤسسـات التـربـويـة

واملعرفية".
وكــــــان املعــــــرض االول قــــــد اقــيـــم العــــــام
املـاضي يف الـسلـيمـانيـة وشـاركـت فيه 65

دار نشر عربية واجنبية. 

ـ

بغداد/ املدى
قـرر اجمللـس املـشتـرك إلعـادة
الـنـظــر يف قـضــايـــا املعـتقلـني
اطالق ســـراح وجـبـــة جـــديـــدة
مــن املعــتـقلــني. وقـــــال بــيـــــان
اصــدره مجلـس الـوزراء امـس
االحـد: "ان اجمللـس املـشتـرك
العـــــادة الــنــظـــــر يف قــضـــــايـــــا
املعـتـقلـني قــــرر اطالق ســــراح
109 معـتـقلـني". واضــــاف:"ان
اجمللس أعاد النظر يف قضايا
أكــــثـــــــــــر مــــن 36700 مـعــــتـقـل
وأوصى باإلفـراج عن أكثر من
18500 مــعـــــــتــقــل مـــــــنــهـــــــم".
واوضح الـبـيــــان:" إن اجمللـــس
الذي يـترأسه عـراقيـون أُسس
يف آب 2004 ويـــضــم أعـــضــــــاء
ــــــــــــون وزارات حـقــــــــــــوق ميـــــثـل
االنـســان والعــدل والــداخـليــة
إضــــــافــــــة الــــــى ضــبــــــاط مــن

القوات متعددة اجلنسيات".

ـ ـ

إطالق رساح 
109 معتقلني عرشة آالف عنوان يف املعرض الدويل

الثاين للكتاب يف السليامنية
واضــاف "سـيــوفـــر املعــرض الــذي دعـيـت
الــيه وفــــود مـن اجلـــــامعـــــات العــــراقـيــــة
والــــرمــــوز االدبـيــــة والــنخــب الفـكــــريــــة،
مـصـــادر مـتـنـــوعـــة يف مخــتلف مـيـــاديـن
املعـــرفــــة والعلـــوم واالداب" اضـــافـــة الـــى
كــتــب يف ادب االطفـــــال واملــــــراة واالعالم

والفكر والفلسفة.
وتابع "املعـرض يعتبـر فرصـة طيبـة امام
ـــــــــى احـــــــــدث املـهــــتــــمــــني لـلــــتـعـــــــــرف عـل

االصدارات". 
وتستعد اربيل احدى مدن االقليم ايضا
الـى اقـامـة معـرض دولـي للكتــاب الشهـر
املقـبل يعد اول واضخم جتـمع من نوعه
يف العـــــراق مـنـــــذ مـــــا يقـــــارب 25 عـــــامـــــا
ــــــرز دور الــنـــــشــــــر ــــــوقـع ان يــــضــم اب ويــت

الدولية. 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

علمهم باسباب احلادث.
وتشهد الـرمادي بـاستمرار
اشـتـبــــاكــــات مـــسـلحــــة بـني
مــــــــسـلـحــــني مـجـهـــــــــولــــني

والقوات االمريكية.
وكـــانـت حـــدة االشـتـبـــاكـــات
قــــــــــــــــد اشـــــــتــــــــــــــــدت خــالل
االســبـــــــوعــني املـــــــاضــيــني،
واعلـن اجلـيــش االمـــريكـي
عـن مقتل عــدد من جنـوده
وجرح آخرين آنـذاك، فيما
اعلـنـت مــصـــادر طـبـيـــة ان
ــــــــــــدنـــــيـــــني عــــــــــــدداً مـــــن امل
اســتــــــشهــــــدوا او اصــيــبــــــوا
بــجــــــــــــــــــراح نـــــــتـــــــيــجــــــــــــــــــة

االشتباكات.

ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

اجلـهـــــــة الـــتـــي دعـــت الـــــــى
االعتـصام او يؤكـد اسبابه.
واكـتفى بقـوله: "سمعت ان
اجلــيــــش االمــــــريـكــي قـــتل
عـــــدداً مــن افـــــراد عــــــائلـــــة
واحـــــدة يف حــي الــتـــــأمــيــم
غرب الـرمادي وابلغنـا بعد

ذلك بان نعلق الدوام".
وقـــــــال عـــــــدد مـــن اهـــــــالـــي
الرمادي ملراسل )املدى( ان
القــوات االمــريـكيــة دخـلت
ــــــــــــازل يف حـــــي احــــــــــــد املـــــن
التأميم وسألت عن اسماء
افـراد العائلـة وقتلـت اربعة
مـــنـهـــم عـلــــــــى حــــــــد قــــــــول
الــــــشـهـــــــود الـــــــذيـــن نـفـــــــوا

ـ ـ

وانطلقت افراح العراق


