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جريدة الصباح البغدادية
بـــارزاني: امــام العـــرب والكــرد
فــرصــة تــاريـخيــة لـبنــاء عــراق

فيدرالي دميقراطي تعددي
قــال الــسيــد مــسعــود بــارزانـي رئيــس اقلـيم
كـــردسـتــــان يف كلـمـــة افـتـتـح بهــــا مهـــرجـــان
)املــــدى الــثقـــــايف( يف محــــافــظــــة اربــيل: ان
امامـنا اليـوم عراقيـني وكردستـانيني فـرصة
تــاريخيـة لـبنـاء عــراق فيــدرالي دميقــراطي
تعــددي خــاصـــة بعــد ان الحـت امــس بــوادر
حقيقـية وواقعيـة النفراج االزمـة تبشـر بأن
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة يف العـــراق دخلـت يف
منعطفها الوطني لتشكيل حكومة الوحدة

الوطنية قريبا باذن اهلل. 
وخاطب بارزاني ضيوف املهرجان من داخل
العــراق وخـــارجه بقــولـه: )اننــا نـسـتقـبلـكم
رسل اخـــــوة ومحـبـــــة وسفــــراء لــــشعـبـنــــا يف
كـــردستـــان لتـســاعــدوا يف تـصحـيح الـصــورة
املشوشـة لالقليم.. ولنـذكركـم ايضا بـنضال
شعـبنا الـكردي من اجل الـدفاع عن احلـرية
والــــدميقــــراطـيــــة واحلقــــوق الــــوطـنـيــــة له
ولـشعـب العــراق عمــومــا، مــستــذكــريـن هنــا
ايضـا من ضحى بنفسه من االشقاء العرب
وقــدمــوهــا علــى طــريق الــشهــادة فــوق ذرى
جبــال كـــردستــان الــى جـــانب اخــوانهـم من

شهداء البيشمركة الكرد فوق هذه الذرى.
ايـضــا... ويـسـتمـــر انعقــاد املهــرجــان الــذي
تنـظـمه مــؤسـســة )املــدى( الـثقـــافيـــة حتــى
الثالثـني من الـشهـر احلـالـي لتـشهـد ايـامه
تـنــظـيـم عــــدد مـن الـفعــــالـيــــات والـنــــدوات
واجللـسات احلـوارية يف املـياديـن السـياسـية
والثقــافيـة فـضال عـن النـشـاطــات التــراثيـة
واالجتمـاعيـة والـفنيـة تشـارك يف تقـدميهـا
نخـب من املـثقـفني واالدبــاء واملفكــريـن من

داخل العراق وخارجه.
وحضـر جلسـة افتتـاح املهـرجان
عـدد مـن املسـؤولني احلكــوميني
وممـثلي االحــزاب واملنـظمـات يف
اقـلـــيـــم كــــــــردســـتــــــــان وعــــــــدد مـــن
املثقفني والـشخصيـات السيـاسية
والفـكـــــــريــــــــة والفــنـــــــانـــني العـــــــرب
املشـاركني من عـدد كبـير مـن الدول

العربية واالجنبية.

وكالة االنباء الكويتية
يقـــام يف اقلـيـم كــردسـتــان اسـبــوع   املــدى
الـــثـقــــــــايف بـحــــضــــــــور مـــئــــــــات املـــثـقـفـــني
واملـبــدعـني العــرب مــا يــؤشــر بــانه حــراك
ثقـــــايف   عـــــراقــي يف ظل جــمـــــود الــــشـــــارع

السياسي بالبالد.    
وما مييـز اسبوع املـدى الثقـايف انه النـشاط
الالحـكـــــومــي االول الـــــذي تــــشهـــــده الــبالد
  منـذ نحو ثـالثة عقـود جثم خـاللها نـظام
صـدام على شتى النشاطات االبداعية التي
كــان  يعـمل العــراق علــى اقــامـتهـــا وجعلهــا

منبرا لتمجيده.    
وقـــال مـــديـــر الـتحـــريـــر يف مـــؤســســـة املـــدى
الثقــافيـة الـشـاعـر واالعالمـي عبـد الـزهـرة
زكـي   يف تصـريح لـوكـالــة االنبـاء الكـويـتيـة
)كـــونـــا( يف اربـيل ان اسـبـــوع املـــدى الـثقـــايف
سيـقيم دورته  الـرابعـة و"االولـى يف العـراق"
يف مــدن اربيل ودهـوك والـسلـيمــانيـة خالل
الفتــرة من الـ 22 مـن نيـسـان/ ابــريل حتـى

الـ 30 منه" .    
وأضـاف ان الـدورات السـابقـة لهـذا االسبـوع
كــانـت تقــام يف العـــاصمــة الـســوريــة دمــشق
 وكـــانـت حتــظــــى بحــضـــور ونــشــــاط ثقـــايف
متمـيز مما اكـسبها قيـمتها الثقـافية وسط
الـنـــشــــاط   الــثقـــــايف العــــربــي يف مخـتـلف

العواصم .  
وعـن اسبـاب اخـتيـار مـدن كـردستـان العـراق
مكـانــا النعقـاد املـدى الـثقـايف قــال انه كـان
 مخططا ان يقـام يف العاصمة بغداد اال ان
طـــبـــيـعــــــــة الــــظــــــــرف االمـــنـــي وضـخــــــــامــــــــة
مـســؤوليــات   االسبـوع اضـطــرت ادارته الـى
اقــــامــته يف كــــردسـتــــان الســتقــــرار الـــــوضع
االمــــنــــي هــــنــــــــــــاك ورســــــــــــوخ   تــــــــــــوجـهــــــــــــات

الدميقراطية يف االقليم.    
  واضـاف "ان املـؤسـســة ستـسـتمـر يف اقـامـة

 حشد كبير من املثقفني العراقيني والعرب واالجانب يشاركون بالفعالية 

اصداء فعاليات اسبوع املدى الثقايف يف وسائل االعالم
والوكاالت املحلية والعربية والعاملية

تفـــضــي الـــــى اشـــــاعـــــة قــيـــم دميقـــــراطــيـــــة
جديدة".

ويـــسـتـهل االسـبــــوع نـــشــــاطـــــاته بـ"مــــؤمتــــر
املــثقفـني العـــراقـيـني" الـــذي ســيعقـــد علـــى
مــــدى يــــومـني وهــــو االول مـن نــــوعه الــــذي
يجمع مثقفي الداخل واخلارج ملناقشة دور
املثقف العراقي يف التحوالت التي تشهدها

البالد.
ومـن محـــاور املـــؤمتـــر "دور الـــدولـــة يف دعـم
العــمل الــثقــــايف بــــاالســــالـيـب الــضــــامـنــــة
لــتحـــــرمي تـــــدخـلهـــــا يف خــيـــــارات املــثـقفــني
وحــــــريــــــة نــــشـــــــاطهــم االبــــــداعــي وضــمــــــان
اســتقاللـيـــة مـنـظـمـــات وجـمعـيـــات واحتـــاد
املــثـقفــني بـــــاعــتــبـــــارهـــــا مــنـــظــمـــــات غــيـــــر

حكومية".
كمـا سيناقـش مؤمتر املـثقفني العراقيني يف
مــسـتـهل فعــالـيــات االسـبــوع الـثقـــايف فكــرة
انـبـثــــاق مــــا يـــسـمــــى بـ"صـنــــدوق الـتـنـمـيــــة
الثقـافيـة" بـاعـتبـاره مـشـروعـا ملنـظمـة غيـر

حكومية ملساعدة املثقفني ومشاريعهم.
ويقـول عبـاس ان "املـؤمتــر سينـاقـش اقتـراح
تــــشـكــيـل )اجمللـــــس االعلــــــى للـــثقــــــافــــــة يف
العــراق( كـمـنـظـمــة غـيـــر حكــومـيــة تـنهـض
بخــدمــة الـثقــافــة والـفنــون والعلــوم ويقــدم
لهـا الـدعـم كمــا ينـاقـش مـسـالـة هـيكلـيتهـا

القيادية وعضويتها وجلانها وميثاقها".
ويقـــدم علــى مــدى ايــام االسـبــوع عــدد مـن
االنــشـطـــة الـفكـــريــــة والفعـــالـيـــات االدبـيـــة
والفـنيــة بــاالضــافــة الــى مـســرحـيتـني همــا
"نـسـاء يف احلـرب" لـلمخـرج كـاظـم النـصـار
و"حـظــر التجـوال" خملــرجهـا الـشــاب مهنـد

هادي.
وللــسيـنمــا العـــراقيــة بعــد سقـــوط النـظــام
حــصـــــة يف فعــــالـيـــــات مهــــرجــــان االسـبــــوع
الثقـايف حـيث يعـرض علـى هـامـش املـؤمتـر
الفــيلــم العــــراقـي "غـيــــر صـــــالح لـلعــــرض"
لـلمخـرج عــدي رشيــد كمــا ستقـدم الفـرقـة
الــسـيـمفـــونـيـــة الـــوطـنـيــــة العـــراقـيـــة
عروضـا الى جـانب فرقـة الفنون

الشعبية.
ويشارك يف فعـاليات هـذا االسبوع
عـــــدد مــن املـــطـــــربـــني العـــــراقــيــني
املغـتــــربـني بـيــنهــم سعــــدون جــــابــــر

وفؤاد سالم والهام املدفعي.
وكـــــانـت مـــــؤســـســـــة "املـــــدى" لـالعالم
والـثقـــافــــة والفـنـــون الـتـي يـتــــرأسهـــا
االسـتــــاذ فخــــري كــــرمي نــظـمــت ثالث
دورات سـابقـة يف دمـشق خالل االعـوام

املاضية.
وتسعـى مديـنة اربـيل التي تعـد عاصـمة
اقلـيم كـردستـان ان تكـون مـدينـة الـربيع
الثقايف يف العراق وهي تستعد الحتضان
اكثر من تظـاهرة ثقافيـة تستهلها بـاقامة
مهرجان اسبـوع "املدى" الثقايف هذا الذي

تنطلق فعالياته غد السبت.
وهــذه هي الــدورة االولــى التـي تنـظم فـيهــا
مؤسـسة "املـدى" لالعالم والثقـافة والفـنون
تـظــاهــرتهــا الـثقــافيــة يف العــراق مبـشــاركــة
600 شخـصـيـــة ثقـــافـيـــة عـــراقـيـــة وعـــربـيـــة
واجنـبية تـوافدت خالل االيـام املاضيـة على

اربيل.
كما تستعد اربيل الحتضان اضخم معرض
عـاملي دولي للكتـاب مطلع ايـار/مايـو املقبل
تـــشــــارك فــيه 25 دولــــة تعــــرض فــيه احــــدث
الـعنـــاوين واالصـــدارات يف العلــوم واملعــرفــة

واالداب.

جريدة االحتاد 
رئيـس اقلـيـم كــردسـتـان يفـتتح

مهرجـان املدى الثقايف الرابـع
بـــدأت صبــاح يــوم الــسبـت اعمــال مهــرجــان
املدى الثقـايف يف قاعة مـيديا مبـدينة اربيل
بحضور السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم
كــردستــان وعــدد كـبيــر من مـثقفـي وفنــاني
وصـحفــيــي العـــــرب داخل وخـــــارج العـــــراق:
وافـتتح السـيد فخـري كرمي رئيـس مؤسـسة
املــدى املهــرجــان بكـلمــة رحب يف مـسـتهلهــا
باملشاركـني مشيرا الى انعقـاد هذا املهرجان
يف ربوع كـردستـان مذكـرا باملهـرجانـات التي
اقــامتهـا مـؤسـسـة املــدى. ثم قــدم محـافـظ
اربـيـل كلـمـــــة بعــــد ان رحــب يف مقــــدمــتهــــا
بـاملشـاركني متنـى للمشـاركني طيب االقـامة

يف كردستان اآلمنة .

معـارض للفنـون التـشكـيليـة والفـوتغـرافيـة
واخــرى للكـتب فـضال عـن جلـســات شعـريـة
يشارك فـيها عدد من الـشعراء من مختلف

البلدان العربية واالجنبية.

وكالة االنباء الفرنسية
اسبوع ثقـايف عراقي يف مدينة

اربيل
يقـيم املـثقفـون العــراقيـون يـوم غـد الـسـبت
اسبـوعـا ثقــافيـا يف مــدينــة اربيـل )350 كلم
شمـال( الـتي تـشهــد وضعـا امـنيـا مــستقـرا
لبحث مستقبل الثقافة يف هذا البلد الذي
متـــــــزقه دوامـــــــة العـــنف مــنـــــــذ نحـــــــو ثالث

سنوات.
ويقـول قـاسـم محمــد عبــاس عضــو الهـيئـة
الـتحــضيــريــة للـمهــرجــان لــوكــالــة فــرانـس
بـــــرس ان "الهـــــدف مـن هـــــذا االسـبـــــوع هـــــو
تـكــــريـــس قـيـم الــثقــــافــــة الـــــدميقــــراطـيــــة
بـروافدهـا العراقـية واالنـسانـية وتعـزيز دور
الثقافة واملثقفني يف نهضة العراق اجلديد

وتقدمه ليواكب تطور العصر".
واضـاف ان "هــذا االسبـوع ميـثل الــرغبـة يف
تعـمـيق الـتـــواصل بـني املــثقفـني واملـبـــدعـني
ومـنــتجـي الــثقــــافــــة واالبـــــداع مع املـتـلقـي
وحتـويل هــذه العالقـة ومـا يــرتبـط بهــا من
وسـائل ثقـافيـة الـى منـاخ وظـاهـرة ثقـافيـة

جريدة املواطن البغدادية
مبشاركة 650 شخصية ثقافية

انطالق فعـاليـات اسبـوع املـدى
الثقايف

مبـشــاركــة اكثــر مـن 650 شخــصيــة ثقــافيــة
عراقـية وعـربيـة واجنبـية بـدأت يوم الـسبت
املــــاضـي الـثــــانــي والعـــشــــريـن مـن نـيـــســــان
احلـــالــي فعـــالـيـــات اسـبـــوع املـــدى الــثقـــايف
الـــــــرابع يف مــــــديــنــــــة اربـــيل يف كــــــردســتــــــان
العـراق.. ويهـدف االسبـوع الى تـكريـس قيم
الثقـافـة الـدميقـراطيـة بـروافـدهـا العـراقيـة
واالنـســانيـة وتعـزيــز دور الثقـافـة واملـثقفني
يف نهضـة العـراق اجلـديـد وتقـدمه ليـواكب
تـطـــور العـصــر ومـنجـــزات العلـم والـثقــافــة

والفن.
وسيستهل االسبوع نـشاطاته باقـامة مؤمتر
املـثـقفــني العــــراقـيـني الــــذي سـتـكــــون علــــى
جــدول اعـمـــاله محــاور مـنــاقــشــة صـنــدوق
الـتنـميــة الثقــافيـة بـاعـتبــاره منـظمــة غيـر
حكـــوميــة وكــذلك مـقتــرح اجمللــس االعلــى

للثقافة يف العراق وغيرها..
وسـيتـضمـن االسبـوع عـددا مـن النـشـاطـات
الـثقافيـة والفنيـة من بينهـا طاوالت فكـرية
وثقــــافـيــــة وفـنـيــــة يــــسهـم فــيهــــا عــــدد مـن
اصحــاب االختـصـاص اضـافـة الـى عـروض
مسـرحية )نـساء يف احلرب( لكـاظم النصار
و)حظر جتـوال( ملهند هـادي تقدمي الفـرقة
القـــومـيــــة للـتـمـثـيـل مع عـــروض لـلفـــرقـــة
القــــومـيــــة لـلفـنــــون الــــشعـبـيـــــة والفــــرقــــة
الـسمفــونيـة الـوطـنيـة العــراقيـة مع عـرض
فـيلـم )غيــر صـــالح( لعـــدي رشيــد وافـتتــاح

ويـتـمـيــــز بجـــرأة اعـمــــاله يف مــــواجهـــة
العـنف واالرهـــاب كـمـــا ان هـنــــاك معـــرضـــاً
استعـاديـاً   العمــال الفنـان علـي املنـدالوي
ومعـرضاً اخـر لصـور فوتـوغرافـية بعـدسات
مـصوريـن من تالميـذ   املدارس االبـتدائـية

يف بغداد.  
وافــــــاد ان األســبــــــوع ســيــــســتـهل مبــــــؤمتــــــر
للـمـثقفـني العــراقـيـني يجــري فـيه تــدارس
الوضع   الثقـايف يف العراق وامكـانية وضع
استـراتـيجيـة عـمل ثقـايف خـارج مـؤسـسـات

الدولة.  
وعن تزامـن االسبوع مع مهرجانات ثقافية
اخــرى اوضح زكي ان مهـرجـان )املـربـد( هـو
 مـهرجـان خاص بـالشعـر ومؤمتـر املثقفني
وهو مؤمتـر سيهتم مبقاربـة اهتمام املثقف
بــالـــوضع   الــسـيــاسـي وهـي نــشــاطــات مـن
املـمكـن ان تكــون مـهمــة وضــروريــة لـثقــافــة
الـبلــد اذا خـطـط لهــا  ونفــذت بــشكـل جيــد
وهــذه النـشــاطــات هي نـشــاطــات حكــوميــة

تنظمها وزارة الثقافة.    
وبني ان اسـبوع املـدى هو شـان آخر فـاجلهة
املـنـظـمـــة غـيــــر حكـــومـيـــة وبـــالـتـــالـي فهـي
  متحـررة من الـكثيـر من االلتـزامـات التي
قـد تـواجه اجلهـات التـنظـيميـة احلكـوميـة
فـضال عن   كـونه مهـرجـانـاًَ شـامالً تتفـاعل
فــيـه مخــتلـف الفــنـــــون واالداب وقـــضـــــايـــــا

الفكر.  
  ورأى بـــــــان تعــــــدد وتــنـــــــوع جهـــــــات العـــمل
الـثقـــايف هـــو لـصـــالح الـثقـــافـــة يف العـــراق
ومثقفـيه   ولصـالح التحـول الـدميقـراطي

فيه.   

مهـرجـان الـربـيع سنـويـا يف كـردستــان فيمـا
سيعود  اسبـوع املدى الثقايف الـى العاصمة

بغداد بعد استقرار االوضاع فيها".    
 وذكــر زكـي ان "اكثـــر من 70 مـثقفــاً عـــربيــاً
مـن مخـتلف الـبلــدان العـــربيــة مـثل مـصــر
 ولـبـنــــان وســــوريــــا والـــسعــــوديــــة والـكــــويـت
واالمــارات وتــونـس سـيحـضــرون ايــام املــدى
الثقـافيـة   اضافـة الى املـثقفني العـراقيني
املــوجــودين خــارج العــراق فـضال عـن مئــات
املــثـقفــني   العـــــراقــيــني داخـل العـــــراق مــن

كتاب وفنانني وشعراء وروائيني " .  
  كـــمــــــــا املـح الــــــــى ان عــــــــددا مـــن الــــــــوزراء
واملـــســــؤولـني والـــسـيــــاسـيـني ســيحــضــــرون
االســبــــــوع مـــضـــيفــــــا  ان مــن ابـــــــرز الفــــــرق
املــشـــاركـــة يف نــشـــاطـــات االسـبـــوع الفـــرقـــة
الــســمفـــونـيـــة الـــوطـنـيـــة وفـــرقــــة  الفـنـــون
الــشعـبيــة وفــرقــة مـنيــر بــشيــر وثالث فــرق
مسـرحيـة تقـدم عـروضـا حـديثـة من بـينهـا
عــــرض  )حــضــــر جتــــوال( خملــــرجـه مهـنــــد
هــادي وعــرض )نـســاء يف احلــرب( خملــرجه

كاظم النصار ومؤلفه   جواد االسدي.    
وقــــــال: ان االســبــــــوع ســيــتـــضــمــن حـفالت
غنــائيـة يحـييهــا كبــار الفنــانني العـراقـيني
كـمــا  سـيـتـضـمـن اقــامـــة معــارض مـتعــددة
مـنهـــا معـــرض الكـتـــاب ومعــرض تــشكـيلـي
شـــامـل للفـن العـــراقـي   املعـــاصـــر ومعـــرض
العمــال رســـام الكـــاريكـتيــر الــراحل مــؤيــد
نعـمـــة الـــذي كــــان يعـــارض الـنــظـــام   املـبـــاد

متابعة املدى

قبل انطالق فعاليات وانشطة مهرجان اسبوع املدى الثقايف امس االول يف )هه ولير( كردستان
العراق واصلت الصحف العراقية والعربية ووكاالت االنباء العاملية احلديث عن اهمية هذه

التظاهرة الثقافية املميزة باعتبارها ممرا حيويا وهادفا للتالقح الثقايف والفكري للمعطيات
االنسانية اخلالقة مبختلف انتماءاتها.

)املدى( تلتقط بعضا من تلك االخبار واالحاديث عن مهرجان )املدى( بدورته الرابعة، وسائل
االعالم املرئية منها واملسموعة واصلت هي االخرى احلديث عن اسبوع املدى الثقايف الرابع.


