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الرافدين.. ا�سترداد التاريخ الَمنهوب
ر�صيد اخليون يكتب:

 بغداد/ المدى

بـــن ذكـــرى تاأ�سي�ـــس )املـــدى( الــــ17 والـ18 
�سلطـــت ال�سحيفـــة ال�ســـوء علـــى عـــدة ملفات 
�ساخنـــة، ابرزهـــا حـــوادث اغتيـــال النا�سطن 
وتطورات احلـــوار ال�سرتاتيجي مع وا�سنطن 

وحركة الف�سائل امل�سلحة.
ا�سافة اىل ملف �سنجار وعقدة جرف ال�سخر، 
واحلـــوادث الغريبـــة يف الطارميـــة، واختالط 
الهجمـــات التـــي تطـــال مدنين بـــن م�سوؤولية 
»داع�ـــس« الذي ي�سجل حوادث با�سمه بن حن 

واآخر، وف�سائل م�سلحة.

كذلـــك حتدثت )املـــدى( يف تقاريـــر مطولة عن 
»حرب ابـــراج الطاقـــة«، وا�ستعـــدادات القوى 
ال�سيا�سية لالنتخابـــات، والزيارة الوىل لبابا 
الفاتيكان اىل العراق، واأو�ساع امل�سيحين يف 

البالد واعدادهم عقب �سنوات من العنف.
يف ملف النا�سطـــن، ك�سفت )املدى( يف �سيف 
احلركة  يف  لبارزيـــن  مالحقـــات  عـــن   2020
الحتجاجيـــة عقـــب مقتـــل النا�ســـط حت�ســـن 
م�سلحـــون  عليـــه  اطلـــق  الـــذي  ال�سحمـــاين، 
جمهولون اكرث مـــن 20 ر�سا�سة داخل مكتبه 

يف الب�سره.
يف ذلـــك الوقت تعر�س 3 نا�سطن يف الب�سرة 

وهـــم فهد الزبيـــدي وعبا�ـــس �سبحـــي ولوديا 
بداخلهـــا  �سيـــارة  مـــن  هجـــوم  اىل  رميـــون 
م�سلحن يعتقد انها نف�س العجلة التي هاجمت 

مكتب ال�سحماين.
وهدد حينها متظاهرون باحراق مقر ا�سرتاحة 
حمافظ الب�سرة ا�سعد العيـــداين )مر�سح الآن 
لالنتخابـــات( خـــالل 48 �ساعـــة اذا مل يك�سف 
اقـــال  الحـــداث  تلـــك  القتلة.وعقـــب  ا�سمـــاء 
رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، قائد �سرطة 
الب�ســـرة، الفريـــق ر�سيـــد فليح، قبـــل اأن يعن 
نائبـــه اللـــواء عبا�س ناجـــي خلفا لـــه، بح�سب 

املتحدث با�سم القائد العام للقوات امل�سلحة.

باملقابـــل و�سل عـــدد النا�سطن الذيـــن غادروا 
الب�ســـرة ومدن اجلنوب وبغـــداد اىل اكرث من 
60 نا�سطـــا، اغلبهـــم ذهب �ســـوب كرد�ستان، 
ينفذهـــا  التـــي  الغتيـــال  قوائـــم  مـــن  هربـــا 

جمهولون كل �سهر او اثنن تقريبا.
و�ســـدم النا�سطـــون يف ذلـــك الوقـــت باعـــالن 
جمل�ـــس الق�ساء بانـــه ت�سلم ملفـــات من وزارة 
الدفـــاع حـــول ق�سية قتـــل املتظاهريـــن، خالية 
مـــن ال�سماء، قبـــل ان تعلن احلكومـــة بعد ذلك 
با�سهـــر اعتقال بع�ـــس املتورطن ومـــن بينهم 

قاتل اخلبري المني ه�سام الها�سمي.
 التفا�صيل �س3

( تدخل عامها الـ 19 (

ك�صفت ق�صايا اغتيال النا�صطين وتو�صع دور الف�صائل وخارطة التحالفات النتخابية

 بغداد/ ح�صين حاتم

هنـــاأت او�ســـاط �سحفيـــة واأكادميية عراقيـــة )املدى( 
بذكـــرى تاأ�سي�سهـــا الــــ18 ودخولهـــا عامهـــا الــــ19، 
متمنـــن لهـــا املزيـــد مـــن العطـــاء والتاألـــق والبداع، 
م�سيدين بحيادتيها ومواكبتها لالأحداث والتطورات 

ونقل ال�سوت احلر دون خوف و�سمت. 
ال�سحفيـــة والباحثـــة الكادمييـــة �سهـــام ال�سجـــريي 
تقـــول لـ)املدى( مبنا�سبـــة ذكرى تاأ�سي�سهـــا، »يك�سف 
التجول الواعي يف �سفحات )املدى( وم�سمونها ذو 
الناقة الوافية عن اأحالم تبتكر حنن ال�سى وخطوة 
البـــداع، على �سياد يهم�س يف جزئيـــة احلياة ليتلكاأ 
يف عنفوانها حا�سنة التحدي، عطاوؤها ثر، واأهدافها 
�سامية يف جرف امل�ستحيل، وحرفة الهدف والحاطة 
مبو�سوعات مفعمة بالقدرة على التعبري وا�سرت�سال 
المل يف �سظايا البداع الن�ساين يف الواقع الراهن، 

املرتبطة بتفا�سيل احلكايات، وم�ساعر الت�سدي«.
وت�سيـــف ا�ستـــاذة ق�ســـم ال�سحافـــة يف كليـــة العالم 
بجامعة بغداد، اأن »ق�سايـــا )املدى( موؤطرة بعنفوان 

اللغـــة الناعـــم، وذوبـــان الـــروح يف ع�ســـق الكتابـــة 
وتف�سريهـــا، مـــن داخـــل �سرنقـــة التنبيـــه للقـــادم من 

�سال�سل العطاء«.
وت�ســـري ال�سجريي اىل، اأن »)املدى( معطاء ويتج�سد 
عطاوؤهـــا يف اإ�سرارهـــا على التحـــدي وف�سح املجال 
لقواعـــد العمـــل اجلـــاد يف اطـــار احلركـــة التطوريـــة 
اللكـــرتوين،  التطـــور  ب�سرعـــة ممكنـــات  املتدافعـــة 
للنظـــام الت�ســـايل الراهـــن، وبالغايـــات التي ت�سعى 

)املدى( لن�سرها وا�ساعتها يف حياتنا«.
وتـــرى ا�ستـــاذة ال�سحافـــة اأن »ثمـــة فـــن عميـــق بن 
ثنايـــا ال�سفحـــات، وعقـــول نقيـــة �سافيـــة تفت�س عن 
�سوائـــب التلعثم الذوقي يف �سناعة املفردة، وتوقري 
ال�سياغـــة، بـــن �سحايا الإعـــالم املوبـــوء للو�سول 
ل�سناعـــة مفـــردة، يتلقاهـــا القـــارئ، وبـــن الت�سظي 
يف الـــرد واحل�ســـاب«، م�ستدركـــة بالقـــول »هذه هي 
)املدى(، كبـــرية واعيـــة، عرو�س حتنـــط امل�سوؤولية 
فاعليتهـــا  اأجنـــة  عـــر  لتـــرز احلقيقـــة ل اخليـــال، 

وحزمها«.
 التفا�صيل �س2

(: اأثبتت  �سحفيون يهنئون )
مهنيتها في وقت انحرفت فيه ع�سرات 

ال�سحف عن م�سار »الحيادية«

 ترجمة / حامد اأحمد

يف مقابلـــة له مـــع املجل�س الأطل�سي، مبـــادرة العراق، 
Atlantic Council Iraq Initiative ، للدرا�ســـات 
ال�سيا�سيـــة والقت�ساديـــة يف وا�سنطـــن، حتدث نائب 
رئي�ـــس الـــوزراء ووزيـــر املاليـــة، علـــي عـــالوي، عن 
زيارة الوفـــد العراقي للوليات املتحدة وتطرق الوفد 
للحديث عـــن الورقة البي�ســـاء لالإ�ســـالح القت�سادي 

والتطـــورات ال�سيا�سية والقت�ساديـــة العراقية ف�سال 
عن املهمـــة الرئي�سة للوفـــد التي دارت حـــول م�ستقبل 

تواجد القوات الأمريكية يف العراق.
وقال عالوي ان ردود الأفعال من بغداد حول التفاقية 
املوقعـــة بـــن الرئي�س الأمريكـــي جو بايـــدن ورئي�س 
وزراء العراق م�سطفى الكاظمي حول مغادرة القوات 
القتاليـــة الأمريكية البالد كانـــت داعمة على نحو كبري 
لهـــذا التفاق من قبـــل الأو�ساط ال�سيا�سيـــة العراقية. 

م�ســـريا اىل ان هنـــاك فوائـــد كبرية من تواجـــد الدعم 
اللوج�ستـــي والفنـــي الأمريكي بدل القتـــايل للحد من 

اأن�سطة الإرهاب.
ومـــا يتعلـــق باجلانـــب القت�ســـادي حتـــدث عـــالوي 
عن �سل�سلـــة املباحثـــات املكثفة التي اجراهـــا مع كبار 
املوؤ�س�ســـات القت�سادية الأمريكية خ�سو�سا لقائه مع 
وزيـــرة اخلزانة الأمريكيـــة، جانيت يلـــن، ونقا�سهما 
حول عمق ومدى تعهد الوليات املتحدة لدعم برنامج 

العراق الإ�سالحي.
قـــال عـــالوي “نتمنـــى ان تو�ســـع الوليـــات املتحـــدة 
مـــن م�ساركتهـــا مـــع القت�ســـاد العراقـــي وان ل تكون 
مقت�ســـرة فقط علـــى قطاعات النفط والغـــاز والطاقة، 
بل تتعداها اىل قطاعات اإنتـــاج الب�سائع ال�ستهالكية 
والإن�ساء والإ�سكان، كاأمثلة على جمالت اخرى ميكن 

ان ت�ساهم فيها الوليات املتحدة اكرث”.
التفا�صيل �س3

و�صف مبادرة التكامل القت�صادي مع م�صر والأردن بالحيوية ل�صتقطاب م�صتثمرين اأجانب

وزير المالية: الورقة البي�ساء ح�سيلة درا�سات متراكمة امتدت لأكثر من 15 عامًا

 متابعة / المدى

علـــى بعـــد نحـــو 70 يومـــًا مـــن موعـــد النتخابـــات العراقيـــة، تخلو 
العا�سمـــة العراقيـــة بغداد، كمـــا معظم املـــدن الرئي�ســـة الأخرى، من 
اأي مظاهـــر تدل على اأن ال�ستحقـــاق النتخابي �سيجرى يف موعده. 
اأحـــزاب مقاطعة، ودعايات خجولة و�سوارع خالية حتى من اإعالنات 
»مفو�سيـــة النتخابـــات العراقيـــة« التـــي حتـــث فيهـــا علـــى امل�ساركة 
يف القـــرتاع، وجمهـــور منق�سم بـــن خائف من التزويـــر ومرتدد يف 
امل�ساركـــة. وكل ذلك يحـــدث يف ظّل تفّلت اأمني بفعـــل »�سالح منفلت« 

موّجه اإىل رقاب املناف�سن اجلدد.
مـــن ثـــالث مـــدن انتخابيـــة كـــرى- بغـــداد واملو�ســـل والب�ســـرة- 
ا�سُتطلعت اآراء عراقين ب�ساأن م�ساركتهم يف النتخابات، وعلى رغم 
اأنهم مل ُيظهروا اأية حما�سة للم�ساركة، اإل اأنهم ي�سككون يف اأن جترى 
انتخابـــات »نزيهة« يف موعدها املقـــرر يف العا�سر من ت�سرين الأول/ 

اأكتوبر 2021.
»ل بـــوادر اأمـــل جديدة تلـــوح يف الأفق قبل اأقل من ثالثـــة اأ�سهر على 
النتخابات«، بهذه الكلمات يجيب املواطن اأحمد التميمي )37 �سنة( 
عندمـــا �ساألناه عن م�ساركته يف عملية القـــرتاع واأهميتها وي�سيف: 
»التدخالت احلزبية يف عمل املفو�سية ما زالت موجودة، وقد تعيدنا 
اإىل �سيناريـــو انتخابات 2018 التي �سهـــدت عمليات تزوير وتالعب 
بنتائجهـــا«. وي�سري اإىل اأن »ال�سالح املتفّلت بـــات اأكرث تفّلتًا، ل �سيما 
اأن املظاهر امل�سلحة و�سلت هذه املرة اإىل املنطقة الأكرث حت�سينًا يف 

بغداد، املنطقة اخل�سراء«.
لكـــن التميمي، الذي يعي�س يف بغـــداد، اأكر املـــدن النتخابية بــ«69 
مقعـــدًا انتخابيًا«- يوؤكد اأنه »ل يوجـــد اأمل بالتغيري اإل عر �سناديق 
القـــرتاع؛ فامل�ساركـــة الوا�سعـــة وحدهـــا ل املقاطعـــة قد تنتـــج طبقة 
�سيا�سية جديدة، لعلها تكتب اخلال�س ملعاناتنا امل�ستمرة كعراقين«.
 التفا�صيل �س2

�سوارع بال دعاية: 
هل توؤّجل النتخابات 

العراقية؟

 بغداد / المدى

اأ�سدر القائد العام للقوات امل�سلحة رئي�س جمل�س الوزراء 
م�سطفـــى الكاظمـــي، اأم�ـــس، �سل�سلة مـــن التوجيهات بعد 

تروؤ�سه اجتماع املجل�س الوزاري لالأمن الوطني.  
وعقـــد املجل�س الوزاري لالأمن الوطنـــي، ) 4 اآب 2021(، 
اجتماعـــًا تراأ�ســـه الكاظمـــي، جـــرى خاللـــه بحـــث اآخـــر 
تطـــورات �سري العمليـــات الأمنية واجلهـــد ال�ستخباري، 

يف مالحقة فلول ع�سابات داع�س الإرهابية وبقاياها.  
وتدار�ـــس املجل�س يف م�ستهل الجتمـــاع وفق بيان �سدر 
عن مكتب الكاظمي »الأو�ساع الأمنية يف ق�ساء الطارمية 
اخلاليـــا  مالحقـــة  وعمليـــات  بغـــداد،  العا�سمـــة  �سمـــال 
الإرهابية التي حتـــاول العبث باأمن املواطنن، وقد وّجه 
الكاظمـــي القـــوات الأمنية باتخاذ حزمة اإجـــراءات توؤّمن 

الق�ساء وال�سّكان املدنين، ومبا ل يبقي لالإرهاب اأّي مالذ 
يف الق�ساء«.  

و�سّدد الكاظمي على »اأهمية تكثيف اجلهود ال�ستخبارية 
والأمنية مـــع اقرتاب موعد اإجـــراء النتخابات النيابية؛ 
من اأجل تاأمن جناحهـــا يف كل املراكز، ومفا�سل العملية 

النتخابية«.  
وناق�ـــس املجل�س اأي�ســـًا »اجلهود املبذولـــة؛ لأجل حماية 

اأبراج نقل الطاقة الكهربائية«.  
وتابـــع القائـــد العـــام للقـــوات امل�سلحـــة بح�ســـب البيـــان 
»تفا�سيل الإجراءات والتحّوطات الأمنية املتخذة، ف�ساًل 
عن العمـــل ال�ستخباري املرافق لهـــذه العمليات الأمنية؛ 
مبـــا يوؤّمـــن حفـــظ البنـــى التحتية التـــي تقـــدم اخلدمات 
للمواطنن، وعدم اإفالت العنا�سر الإرهابية التي حتاول 

تخريبها«.

القائد العام ي�سدر ثالثة توجهات اأمنية
 بغداد / المدى

عدة  اأربــيــل  عمليات  غرفة  اأ�ــســدرت 
الكبري  بالنت�سار  تتعلق  قــــرارات، 
وتف�سي  املــحــافــظــة  تــ�ــســهــده  ــــذي  ال
ي�سجل  حــيــث  ـــا،  كـــورون ــرو�ــس  ــاي ف
املوقف الوبائي اليومي، اح�سائيات 
غري م�سبوقة.القرارات التي �سدرت 
للحيلولة  جـــاءت  ـــعـــاء،  الأرب اأمــ�ــس 
اجلـــديـــدة  ــة  ــالل ــ�ــس ال ــار  ــ�ــس ــت ان دون 
ـــرث وبعد  مــن فــايــرو�ــس كــورونــا اأك
تــزايــد اأعـــداد الــوفــيــات وال�ــســابــات 
حماية  ولــغــر�ــس  امل�ست�سفيات  يف 
اللتزام  خالل  من  املواطنن  اأرواح 
ــالمــة الــعــامــة.ومــن  ــ�ــس بـــ�ـــســـروط ال
كافة  »تو�سية  اجلــديــدة،  ــقــرارات  ال
والقوات  املخت�سة،  والفرق  اللجان 
اقليم  يف  الداخلية  لـــوزارة  التابعة 

العامة  الماكن  مبتابعة  كرد�ستان، 
بـــدقـــة، مــثــل املــ�ــســاجــد والــكــنــائــ�ــس 
واملـــولت،  واملطاعم  العبادة  ودور 
ــــز الـــتـــجـــاريـــة وال�ــــســــواق  ــــراك وامل
ــــــــران والـــقـــاعـــات  الــ�ــســعــبــيــة، والأف
والعيادات  واملجمعات،  الريا�سية 
كذلك  واملــقــاهــي،  اخلــا�ــســة  الطبية 
ــيــارات الأجــــرة،  ــواق �ــس ــس مــتــابــعــة �
والعام،  اخلا�س  احلمل  و�سيارات 
ال�سحية  ال�سروط  فر�س  و�سرورة 
با�ستخدام  واللتزام  جميعا،   عليهم 
ــامــة الـــوقـــائـــيـــة، حمــــــذرًة من  ــم ــك ال
بحق  القانونية  الجـــراءات  تطبيق 

املق�سرين«.
ــة عــمــلــيــات اأربـــيـــل، لــفــتــت اىل  غــرف
»�ـــســـرورة قــيــام املــراجــعــن كــافــة، 
ومــــــــــدراء ومـــنـــتـــ�ـــســـبـــي الـــــدوائـــــر 
الكمامات  بــا�ــســتــخــدام  احلــكــومــيــة، 

ممن  املق�سرين  وحما�سبة  الطبية، 
اجلــديــدة،  بالتعليمات  يلتزمون  ل 
الداخلية  وزارة  ـــوات  ق وتــو�ــســيــة 
لقائممقائمية  ــابــعــة،  ــت ال ـــفـــرق  وال
مبتابعة  اأربـــيـــل،  حمــافــظــة  وبــلــديــة 
املــــوقــــف، واحلــــر�ــــس الـــدقـــيـــق يف 
والتعليمات  التو�سيات،  كافة  تنفيذ 
ــاع املــقــ�ــســريــن لـــالجـــراءات  واخــ�ــس
الإ�سابات  عدد  وو�سل  القانونية«.  
اإقــلــيــم  كـــــورونـــــا يف  ـــايـــرو�ـــس  ـــف ب
كرد�ستان حتى الآن، اإىل 250879، 
تويف منهم 4834، ول يزال 34 األفًا 
يتلقون العالج، كما مت ت�سجيل نحو 
3100 اإ�سابة جديدة خالل ال�ساعات 
اربـــيـــل،  يف  مــنــهــم   848 ــيــة  املــا�ــس
امل�سابن  من  و521  األفًا   11 ويرقد 
التابعة  املــنــاطــق  م�ست�سفيات  يف 

للمحافظة.

اأربيل: الو�سع ال�سحي للمدينة ينذر بالخطر

هناأت هيئة العالم والت�سالت  
بذكـــرى  )املـــدى(  �سحيفـــة 
الهيئـــة  واأر�سلـــت  �سدورهـــا 
باقـــة ورد مع بطاقـــة تهنئة جاء 
فيها: نتقدم لكـــم باأزكى التهاين 
مبنا�سبـــة  التريـــكات  واجمـــل 
لتاأ�سي�ـــس  ال�سنويـــة  الذكـــرى 
الغـــراء متمنن لكم  �سحيفتكـــم 
دوام التوفيـــق وال�سكـــر على ما 
تقدموه مـــن جهـــود متميزة يف 
بـــكل  العراقـــي  امل�سهـــد  تغطيـــة 

مهنية وحياد.

هيئة الإعالم 
والت�صالت 

تبارك للمدى 
ذكرى �صدورها 

جريدة املدى حتت�سنها اأيادي قرائها منذ 18 عامًا.. عد�سة: حممود روؤوف



 متابعة / املدى

عل���ى بع���د نح���و 70 يوم���ًا م���ن موع���د االنتخابات 
العراقي���ة، تخل���و العا�صم���ة العراقي���ة بغ���داد، كما 
معظم املدن الرئي�ص���ة االأخرى، م���ن اأي مظاهر تدل 
على اأن اال�صتحقاق االنتخابي �صيجرى يف موعده. 
اأحزاب مقاطعة، ودعايات خجولة و�ص���وارع خالية 
حتى من اإعالنات "مفو�صية االنتخابات العراقية" 
االق���راع،  امل�صارك���ة يف  عل���ى  فيه���ا  الت���ي حت���ث 
وجمهور منق�صم بني خائف من التزوير ومردد يف 
امل�صارك���ة. وكل ذلك يحدث يف ظّل تفّلت اأمني بفعل 
"�صالح منفلت" موّجه اإىل رقاب املناف�صني اجلدد.
من ثالث م���دن انتخابي���ة كربى- بغ���داد واملو�صل 
ب�ص���اأن  عراقي���ني  اآراء  ا�صُتطلع���ت  والب�ص���رة- 
م�صاركته���م يف االنتخاب���ات، وعل���ى رغ���م اأنه���م مل 
ُيظهروا اأي���ة حما�صة للم�صارك���ة، اإال اأنهم ي�صككون 
يف اأن جترى انتخابات "نزيهة" يف موعدها املقرر 

يف العا�صر من ت�صرين االأول/ اأكتوبر 2021.
"ال ب���وادر اأم���ل جدي���دة تلوح يف االأف���ق قبل اأقل 
م���ن ثالثة اأ�صهر عل���ى االنتخابات"، به���ذه الكلمات 
يجي���ب املواط���ن اأحم���د التميمي )37 �صن���ة( عندما 
�صاألناه عن م�صاركت���ه يف عملية االقراع واأهميتها 
وي�صيف: "التدخالت احلزبي���ة يف عمل املفو�صية 
م���ا زال���ت موج���ودة، وق���د تعيدن���ا اإىل �صيناري���و 
الت���ي �صه���دت عملي���ات تزوي���ر  انتخاب���ات 2018 
"ال�ص���الح  اأن  اإىل  وي�ص���ر  بنتائجه���ا".  وتالع���ب 
املتفّلت بات اأكرث تفّلتًا، ال �صيما اأن املظاهر امل�صلحة 
و�صلت ه���ذه املرة اإىل املنطق���ة االأكرث حت�صينًا يف 
بغ���داد، املنطق���ة اخل�ص���راء". لكن التميم���ي، الذي 
يعي����ش يف بغ���داد، اأك���رب امل���دن االنتخابي���ة ب��"69 
مقعدًا انتخابيًا"- يوؤكد اأنه "ال يوجد اأمل بالتغير 
اإال ع���رب �صنادي���ق االق���راع؛ فامل�صارك���ة الوا�صعة 
وحدها ال املقاطعة ق���د تنتج طبقة �صيا�صية جديدة، 

لعلها تكتب اخلال�ش ملعاناتنا امل�صتمرة كعراقيني".
م���ن ف���وق ركام منزل���ه يف املو�ص���ل- املدين���ة التي 
مزقته���ا احلرب- يوؤكد يون����ش النعيمي )46 �صنة( 
اأن���ه "ل���ن ي�ص���ارك يف االنتخاب���ات؛ الأنه���ا لن تغر 
�صيئًا م���ن الواقع املزري منذ 18 عام���ًا". فبالن�صبة 
اإلي���ه "الوج���وه واالأح���زاب والكتل �صتبق���ى ذاتها، 
و�صي�صتمر م�صل�ص���ل نهب العراق وخراته وتدمر 
االإن�صان". واملو�صل هي ثاين اأكرب املدن االنتخابية 
ب���� 31 مقعدًا، لك���ن التميمي ال ي���رى اإمكانية تغير 
يف ال�صيط���رة عل���ى املقاعد الأن "االق���راع فيها غر 
نزيه بن�صب���ة كبرة، واجلماع���ات امل�صلحة اأحكمت 
�صيطرته���ا عليها وتتحكم من���ذ حتريرها من داع�ش 
االإرهاب���ي مب�صره���ا اإداريًا واقت�صادي���ًا"، ويختم 

بعبارة: "ال يوجد �صيء ا�صمه انتخابات".
ويطال���ب املواطن���ون احلكوم���ة بتق���دمي �صمانات 
حقيقية لنزاهة االنتخاب���ات املبكرة التي طالب بها 
ح���راك ت�صرين، به���دف اإ�صالح الو�ص���ع ال�صيا�صي 
ال���ذي ي�صه���ده الع���راق من���ذ 18 عام���ًا، بعي���دًا ع���ن 

ال�صالح املنفلت واملال ال�صيا�صي.

معركة انتخابية �شد امليلي�شيات
يف جنوبي العراق، يبدو النب�ش خمتلفًا. كثرون 
هن���اك يج���دون معرك���ة االنتخاب���ات طريق���ًا نح���و 
التغير. وعلي ال�صاعدي، وهو مواطن من الب�صرة 
ثالث اأك���رب املدن االنتخابية )25 مقع���دًا(، يتناف�ش 

عليها نحو 240 مر�صحًا ومر�صحة.

ويق���ول ال�صاع���دي اإن االنتخاب���ات املقبل���ة متث���ل 
معرك���ة حقيقي���ة ل�صع���ود ق���وى �صيا�صي���ة جدي���دة 
غ���ر احلر�ش التقليدي القدمي، "وه���ذا يحتم علينا 
امل�صارك���ة بق���وة، لكن االأه���م هل اأ�صواتن���ا �صتكون 
ري���ن واملتالعبني  يف ماأمن وبعي���دة من اأيدي املزِوّ
بالنتائج؟"، ي�صاأل ثم يجيب: "اأ�صك يف ذلك؛ ب�صبب 
انفالت ال�صالح وف�صل احلكومة يف ال�صيطرة عليه، 
بدلي���ل جرائم االغتي���االت التي ت���كاد ت�صجل يوميًا 
يف الب�صرة". هي معركة انتخابية �صد امليلي�صيات 
والقتلة، عملي���ًا، ومعروف، بح�ص���ب ال�صاعدي، اأن 
الق���وى امل�صلح���ة ه���ي املتحكم���ة مب�ص���ار االأحداث 
ومقدرات حمافظته، وبالتايل "من ال�صهل عليها اأن 
تفع���ل ما تريد لتحافظ على مكا�صبها، واإن ا�صتدعى 

ذلك ت�صفية مر�صح���ني اأو حرق �صناديق اقراع اأو 
تغير النتائج".

ف���اإن  العراقي���ة،  املفو�صي���ة  م���ن  اأرق���ام  وبح�ص���ب 
االنتخاب���ات املقبل���ة ي�ص���ارك فيه���ا ح���وايل 3249 
مر�صح���ًا ميثل���ون 21 حتالف���ًا و167 حزب���ًا، بينهم 
م�صتقل���ون، للتناف�ش على 329 مقع���دًا يف الربملان 
العراقي. وعل���ى رغم اإغالق مفو�صي���ة االنتخابات 
ب���اب االن�صحابات اأمام الق���وى ال�صيا�صية امل�صادق 
عليه���ا ف���اإن ذلك مل مينع 3 حتالف���ات و8 اأحزاب من 
اإع���الن مقاطعتها االقراع املقب���ل، والتحالفات هي 
"�صائ���رون" بزعام���ة رجل الدي���ن ال�صيعي مقتدى 
ال�صدر، وحتالف "املن���رب العراقي" برئا�صة رئي�ش 
ال���وزراء االأ�صب���ق اإي���اد ع���الوي، وكذل���ك "البي���ت 
الوطن���ي" وهو تكت���ل �صيا�صي اأنتجت���ه اأكرب حركة 

احتجاجية �صعبية عام 2019.
اأما االأح���زاب الثمانية فمن اأبرزه���ا "جبهة احلوار 
و"احل���زب  املطل���ك  �صال���ح  بزعام���ة  الوطن���ي" 
اجلمه���وري"،  التجم���ع  و"ح���زب  ال�صيوع���ي"، 
و"حزب الدعوة تنظيم الداخل"، وحزب "املرحلة" 
املدع���وم من رئي����ش ال���وزراء م�صطف���ى الكاظمي، 
وح���زب "اأبن���اء النهري���ن" اأح���د اأح���زاب احل���راك 
ال�صعب���ي. ي�ص���ارك يف االنتخاب���ات املقبل���ة حوايل 
3249 مر�صح���ًا ميثل���ون 21 حتالف���ًا و167 حزبًا، 
بينه���م م�صتقل���ون، للتناف����ش عل���ى 329 مقعدًا يف 

الربملان العراقي.

املفو�شية: مل ن�شتلم اأي طلب 
باالن�شحاب

تق���ول املتحدثة با�صم مفو�صي���ة االنتخابات جمانة 
غ���الي اإن املفو�صي���ة "مل تت�صّل���م اأي طلب ان�صحاب 
ر�صم���ي م���ن االنتخاب���ات، على رغم اإع���الن عدد من 
الق���وى ال�صيا�صي���ة مقاطعته���ا االق���راع"، م�صرة 
اإىل اأن "ب���اب االن�صحابات اأغل���ق يف 20 حزيران/ 

يوني���و املا�ص���ي وفق �صواب���ط و�صياق���ات حددتها 
املفو�صية".

وت�صي���ف: "نح���ن ما�صون يف عملي���ة االقراع وال 
تاأجي���ل ملوعده���ا املح���دد يف العا�ص���ر م���ن ت�صري���ن 
االأول، وقد �صرعن���ا يف طباعة الئحة يف املر�صحني 

التي تت�صمن 3 اآالف و249 مر�صحًا".
وي�صع���ب التكهن حول تاأجيل االنتخابات العراقية 
يف ظل وج���ود مر�صوم جمه���وري باإجرائها وقرار 
برملاين بحل نف�صه قبل ثالثة اأيام من املوعد املقرر، 
وتاأكي���دات ر�صمية واإ�صرار حكوم���ي على اإجرائها 
يف موعدها، لكن كرثًا من ال�صيا�صيني يرجحون اأن 

توؤّجل ب�صبب الو�صع االأمني.
ومع ت�صاعد اال�صتهدافات التي تتعر�ش لها املنطقة 
اخل�ص���راء والبعث���ات الدبلوما�صي���ة، يقل���ل رئي�ش 
مرك���ز "التفك���ر ال�صيا�ص���ي" اإح�ص���ان ال�صمري من 
خطورة االأو�صاع االأمني���ة وتاأثرها يف االقراع: 
"ق���د تربك اال�صتهدافات امل�صه���د االأمني، لكنها يف 

النهاية لن توؤثر يف �صر العملية االنتخابية".
وي�صي���ف ال�صم���ري "اإن االأو�ص���اع احلالي���ة اأف�صل 
بكث���ر مما �صه���ده الع���راق يف 2014 ح���ني �صيطر 
داع�ش عل���ى مدن ع���دة، واالأو�ص���اع االأمنية لي�صت 
م���ربرًا لتاأجي���ل االق���راع، واإن اال�صتهداف���ات ه���ي 
حل�صابات خارجية وداخلية لكن تاأثرها حمدود".
وبعيدًا ع���ن مربرات القوى الك���ربى يف مقاطعتها 
االنتخاب���ات، وو�ص���ط انت�ص���ار "ال�ص���الح املتفّلت" 
و"امل���ال ال�صيا�ص���ي"، يطال���ب العراقي���ون بتوف���ر 
بيئة انتخابية ترتكز على معاير النزاهة والعدالة 
وحتق���ق اإرادة الناخبني يف اختيار ممثليهم، بعيدًا 
م���ن التزوي���ر والتالع���ب باأ�صواته���م، ال �صيم���ا اأن 
االق���راع املبكر ج���اء بقرار م���ن "�صلط���ة ال�صعب" 
املتمّثلة يف اأكرب احتجاجات �صعبية �صهدها العراق 
حمل���ت م�صروع���ًا ل�"هدم النظ���ام ال�صيا�ص���ي اله�ش 

املبني على املحا�ص�صة والف�صاد والقتل".
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وت�صي���ف ا�صت���اذة ق�ص���م ال�صحاف���ة يف 
كلية االعالم بجامعة بغداد، اأن "ق�صايا 
)املدى( موؤطرة بعنف���وان اللغة الناعم، 
الكتاب���ة  ع�ص���ق  يف  ال���روح  وذوب���ان 
وتف�صره���ا، م���ن داخل �صرنق���ة التنبيه 

للقادم من �صال�صل العطاء".
")امل���دى(  اأن  ال�صج���ري اىل،  وت�ص���ر 
معطاء ويتج�ص���د عطاوؤها يف اإ�صرارها 
عل���ى التح���دي وف�ص���ح املج���ال لقواع���د 
العمل اجلاد يف اطار احلركة التطورية 
التط���ور  ممكن���ات  ب�صرع���ة  املتدافع���ة 
االلك���روين، للنظام االت�صايل الراهن، 
وبالغايات التي ت�صعى )املدى( لن�صرها 

وا�صاعتها يف حياتنا".
وت���رى ا�صت���اذة ال�صحاف���ة اأن "ثم���ة فن 
عمي���ق ب���ني ثناي���ا ال�صفح���ات، وعقول 
نقية �صافية تفت����ش عن �صوائب التلعثم 
الذوق���ي يف �صناع���ة املف���ردة، وتوق���ر 
ال�صياغ���ة، بني �صحاي���ا االإعالم املوبوء 
يتلقاه���ا  مف���ردة،  ل�صناع���ة  للو�ص���ول 
ال���رد  يف  الت�صظ���ي  وب���ني  الق���ارئ، 
واحل�ص���اب"، م�صتدرك���ة بالق���ول "هذه 
ه���ي )امل���دى(، كب���رة واعي���ة، عرو����ش 
لت���ربز احلقيق���ة ال  حتن���ط امل�صوؤولي���ة 

اخليال، عرب اأجنة فاعليتها وحزمها".
")امل���دى(  اأن  اىل،  ال�صج���ري  وتلف���ت 
م���ن ط���راز خا����ش يف ر�ص���د املتبنيات 
االجتماعي���ة وحاج���ات الق���ارئ، فاأن ما 
تنتجه قالئ���د امل�صتحيل، تنتم���ي لتقانة 
عالية، حممي���ة، رطبة، قادح���ة للمعنى، 
للبن���اء،  احلاج���ة  مق���رب  يف  �صائب���ة 
بناء الذائقة، وبن���اء االجيال، وتكا�صف 
اإبداعها، ت�صتعني مبا يقوله النا�ش، وما 
تقول���ه هي، فاأي���ة قيمة داللي���ة اعتبارية 
ذات جدلي���ة ال تنته���ي وال تتعار����ش مع 

طموح القارئ".
وال�صحف���ي  الكات���ب  يق���ول  ب���دوره، 
ها�ص���م ح�ص���ن ل�)امل���دى(، "من���ذ االي���ام 
االوىل بع���د �صقوط النظ���ام عام 2003 

جتم���ع ح�صد من ال�صحفي���ني العراقيني 
يف  االدي���ب  مطبع���ة  ق���رب  التقدمي���ني 
منطقة البتاويني وكان���وا بعد ذاك على 
موعد مع اال�صت���اذ فخري كرمي ملناق�صة 
فك���رة ا�ص���دار جري���دة عراقي���ة يومي���ة 
عاب���رة   وطني���ة  وروح  عالي���ة  مبهني���ة 
لالأدي���ان والطوائ���ف  واملذاهب"، مبينا 
اأن "ه���ذه الرغب���ة وجدت �ص���دى  طيبا 
يف نفو����ش ع���دد كب���ر م���ن االعالميني 
ح���رة  ل�صحاف���ة  والتواق���ني  احلامل���ني 
جريئة مو�صوعي���ة ت�صعى لن�صر اخلرب 
ال�صحيح والتقري���ر العميق والتحقيق 
املث���ر والعم���ود واملق���ال املوؤثري���ن يف 
اطار �صيا�ص���ة ات�صالي���ة عقالنية تعتمد 
املعلوم���ة  والتحلي���ل العلم���ي لالحداث 
واملواق���ف يف اط���ار م�ص���ار دميقراطي 

يحتاج املزيد من الوعي لر�صيخه".

وي�صي���ف ح�ص���ن العميد ال�صاب���ق لكلية 
االعالم بجامع���ة بغ���داد، "اثبتت االيام 
الوق���ت  يف  )امل���دى(  نه���ج  م�صداقي���ة 
ال���ذي ت�صاقطت في���ه ع�ص���رات ال�صحف 
النحرافه���ا عن امل�ص���ار ال�صحيح حلرية 
ال�صحاف���ة ور�صالتها النبيلة كما �صقطت 
واجهات �صحفية كانت عريقة وانحرفت 
ال�صلط���ات  خمال���ب  م���ن  وا�صبح���ت 
وامللي�صي���ات تت�ص���ر عل���ى االنته���اكات 
واملختل�ص���ني  الل�صو����ش  وتناف����ش 

ح�ص�صهم يف نهب املال العام".
وتاب���ع االأكادمي���ي ح�صن قائ���ال، "حتية 
ل�)املدى( يف عي���د تاأ�صي�صها واألف حتية 
القل���م  فيه���ا مم���ن مي�صك���ون  للعامل���ني 
ب�صجاعة الفر�صان لتكون كلماتهم اقوى 
من الر�صا����ش والتزامهم اأنبل وا�صدق 
م���ن وع���ود احلكومة والربمل���ان وجتار 

ومرتزق���ة  الثقاف���ة  ودع���اة  ال�صيا�ص���ة 
ال�صحاف���ة.. ننتظ���ر املزيد م���ن )املدى( 
ومن اال�ص���وات احلرة فيم���ا تبقى منها 
املوق���ف  تعزي���ز  ال�صحاف���ة  �صت���ات  يف 
الوطني وك�صف زيف الطبقة ال�صيا�صية 
الت���ي ق���ادت الب���الد للخ���راب وحول���ت 
ال�صحاف���ة لو�صيل���ة للتك�ص���ب والتمل���ق 

واالبتزاز".
م���ن جهت���ه، يق���ول ال�صحف���ي العراق���ي 
اتاب���ع   " ل�)امل���دى(،  املق���دادي  كاظ���م 
جري���دة )امل���دى( فاأجده���ا ت�ص���ر بخط 
م�صتقي���م ووا�ص���ح، وتعد م���ن ال�صحف 
العراقي���ة الت���ي اتخذت لها خط���ا مهنيا، 
و�صخ�صي���ة معنوية ومهني���ة"، م�صيفا، 
اأنها "ا�صتطاعت ا�صتقطاب اقالم عراقية 

مهمة من النخب املثقفة".
وي�صي���ف املقدادي، "ل���ذا عندما نحتفي 

بذك���رى تاأ�صي�صها فاأنن���ا نحتفي مبيالد 
�صحيفة تركت ب�صم���ة مهنية يف تاريخ 
وطن���ي  بح����ش  العراقي���ة،  ال�صحاف���ة 

ومهني يف ظروف �صعبة ومعقدة".
وي���رى ال�صحف���ي املقدادي، ان���ه "وبعد 
مازال���ت  عام���ا،  ع�ص���ر  ثماني���ة  م���رور 
نهجه���ا  يف  اخلط���ى  واثق���ة  )امل���دى( 
الوطن���ي ومهنيته���ا املتمي���زة باأخبارها 
وباختي���ار  وباإخراجه���ا  وتقاريره���ا، 
و�ص���ط  الف���ت  وبح�ص���ور  عناوينه���ا، 

العائلة ال�صحفية العراقية".
من جانبه، يقول ال�صحفي العراقي عبد 
احللي���م الرهيم���ي ل�)امل���دى(، "ال يكف���ي 
ان ن�صتذك���ر )املدى( بي���وم تاأ�صي�صها كل 
ع���ام فه���ي ت�صتحق اك���رث من ذل���ك النها 
ترافقنا ونرافقه���ا كل يوم"، م�صرا اىل 
اأن ")امل���دى( �صحيفة وم�ص���روع �صامخ 

ي�صعب ان تفارق عطاءه يوما".
وي�صيف الرهيم���ي، ان ")املدى( �صوت 
ع���ال يحمل هم���وم ومواج���ع العراقيني 
الكث���رة"، م�صت���دركا ب���اأن ")امل���دى( مل 
ت���رد يوما عن ق���ول كلمة احل���ق وبكل 

قوة وعند �صمت اجلميع".
رئي����ش  يق���ول  مت�ص���ل،  �صي���اق  ويف 
مر�ص���د احلريات ال�صحفي���ة يف العراق 
زياد العجيل���ي، ل�)امل���دى(، اإن ")املدى( 
لي�ص���ت �صحيف���ة وموقع���ا فق���ط بل هي 
مدر�ص���ة خرجت الكثر م���ن ال�صحفيني 

العراقيني".
")امل���دى(  اأن  العجيل���ي،  وي�صي���ف 
ال�صحيف���ة االك���رث جه���ادا ون�ص���اال يف 

الدفاع عن العراق وامنه وا�صتقراره".
ت���زال  م���ا  ")امل���دى(  ان  اىل،  وي�ص���ر 
م�صتم���رة العط���اء يف اقام���ة الن���دوات 

واملهرجان���ات ف�ص���ال ع���ن دفاعه���ا ع���ن 
حقوق االن�صان".

وال�صحف���ي  الكات���ب  يق���ول  ذل���ك،  اىل 
العراقي نزار ال�صامرائ���ي ل�)املدى(، اإن 
"مم���ا ال�صك فيه ان )املدى( تعد واحدة 
م���ن ال�صح���ف الت���ي تق���ف يف ال�ص���ف 
االمام���ي ب���ني ال�صح���ف العراقي���ة التي 
�ص���درت بع���د ع���ام 2003"، الفت���ا اىل 
انه���ا "اعتم���دت خط���ا �صحفي���ا وا�صحا 
راح ير�ص���خ مب���رور االأي���ام وال�صيم���ا 
انه���ا ا�صتقطب���ت كادرا �صحفي���ا متميزا 
ا�صتط���اع ان ي�صفي عليها ب�صمة خا�صة 
جعلتها تلب���ي حاجات الق���ارئ العراقي 

الذي يبحث عن احلرفية والتنوع".
وي�ص���ر ال�صامرائ���ي، اىل "ا�صداراته���ا 
املتمي���زة من املالح���ق املتخ�ص�صة التي 
حملت عالمة )املدى( والتي تالقي اقباال 
م���ن القراء مل���ا ت�صم���ه م���ن مو�صوعات 
متع���ددة"، م�صت���دركا بالق���ول "ال اخفي 
اعجابي ومتابعتي لالعمدة اليومية يف 
�صفحاته���ا وال �صيم���ا العم���ود الثامن". 
وي�ص���ر ال�صحف���ي والباح���ث االعالمي 
اىل، ان ")املدى( اح���دى ال�صحف التي 
اخرتها عند كتابتي ر�صالة املاج�صتر، 
حي���ث كان م���ن الوا�ص���ح الف���رق بينه���ا 
وب���ني ال�صح���ف االأخ���رى فيم���ا يخ�ش 
اجلان���ب التحريري املهن���ي، االمر الذي 
جعلها عينة منوذجية لباحثني يف جمال 
ال�صحاف���ة العراقي���ة وطلب���ة الدرا�صات 

العليا".
"ال ي�صعن���ا  قائ���ال،  ال�صامرائ���ي  وخت���م 
ونحن ن�صارك )املدى( الذكرى ال�صنوية 
ل�صدورها اال ان نوج���ه لها حتية تقدير 
كبرة متمن���ني الأ�صرة )املدى( املزيد من 
النج���اح والتطور مبا يخ���دم ال�صحافة 
العراقي���ة بال�صكل ال���ذي يجعلها ترتقي 
يف  املتط���ورة  ال�صحاف���ة  م�ص���اف  اىل 
خمتل���ف دول الع���امل وه���و ام���ر لي����ش 
بامل�صتحي���ل عل���ى )امل���دى(، الت���ي تقف 
خلفه���ا موؤ�ص�ص���ة ثقافية راك���زة واإدارة 

متمكنة".

(: اأثبتت مهنيتها في وقت انحرفت فيه ع�شرات  �شحفيون يهنئون )
ال�شحف عن م�شار "الحيادية"

����ش���وارع ب���ا دع���اي���ة: ه���ل ت���وؤّج���ل االن���ت���خ���اب���ات ال��ع��راق��ي��ة؟

يف منا�شبة ذكرى تاأ�شي�شها الـ19 

هناأت او�شــاط �شحفية واأكادميية عراقيــة )املدى( بذكرى تاأ�شي�شهــا الـ18 ودخولها 
عامهــا الـــ19، متمنني لهــا املزيد من العطــاء والتاألق واالبــداع، م�شيديــن بحيادتيها 
ومواكبتهــا لالأحداث والتطورات ونقل ال�شوت احلــر دون خوف و�شمت.  ال�شحفية 
والباحثــة االكادميية �شهــام ال�شجريي تقــول لـ)املــدى( مبنا�شبة ذكــرى تاأ�شي�شها، 
"يك�شف التجول الواعي يف �شفحات )املدى( وم�شمونها ذو االناقة الوافية عن اأحالم 

تبتكــر حنني اال�شــى وخطوة االبــداع، على �شياد يهم�ــس يف جزئية احليــاة ليتلكاأ 
يف عنفوانهــا حا�شنــة التحــدي، عطاوؤها ثــر، واأهدافها �شامية يف جــرف امل�شتحيل، 
وحرفــة الهــدف واالحاطــة مبو�شوعات مفعمة بالقــدرة على التعبــري وا�شرت�شال 
االمــل يف �شظايا االبداع االن�شاين يف الواقع الراهــن، املرتبطة بتفا�شيل احلكايات، 

وم�شاعر الت�شدي".



 ترجمة / حامد �أحمد

وق���ال ع���اوي �ن ردود �لأفع���ال م���ن بغد�د 
�لرئي����س  بي���ن  �لموقع���ة  �لتفاقي���ة  ح���ول 
�لأميرك���ي جو بايدن ورئي�س وزر�ء �لعر�ق 
م�صطف���ى �لكاظم���ي ح���ول مغ���ادرة �لقو�ت 
�لقتالي���ة �لأميركية �لباد كان���ت د�عمة على 
نح���و كبي���ر لهذ� �لتف���اق من قب���ل �لأو�صاط 
�ل�صيا�صي���ة �لعر�قي���ة. م�صير� �ل���ى �ن هناك 
فو�ئد كبي���رة من تو�جد �لدع���م �للوج�صتي 
و�لفن���ي �لأميرك���ي ب���دل �لقتال���ي للح���د من 

�أن�صطة �لإرهاب.
وم���ا يتعل���ق بالجان���ب �لقت�ص���ادي تح���دث 
عاوي عن �صل�صلة �لمباحثات �لمكثفة �لتي 
�جر�ه���ا مع كب���ار �لموؤ�ص�ص���ات �لقت�صادية 
وزي���رة  م���ع  لقائ���ه  خ�صو�ص���ا  �لأميركي���ة 
�لخز�نة �لأميركية، جانيت يلين، ونقا�صهما 
حول عمق وم���دى تعهد �لولي���ات �لمتحدة 

لدعم برنامج �لعر�ق �لإ�صاحي.
ق���ال ع���اوي "نتمن���ى �ن تو�ص���ع �لولي���ات 
�لقت�ص���اد  م���ع  م�صاركته���ا  م���ن  �لمتح���دة 
�لعر�ق���ي و�ن ل تك���ون مقت�ص���رة فقط على 
قطاعات �لنفط و�لغاز و�لطاقة، بل تتعد�ها 
�ل���ى قطاعات �إنت���اج �لب�صائ���ع �ل�صتهاكية 
و�لإن�ص���اء و�لإ�صكان، كاأمثل���ة على مجالت 
�لولي���ات  فيه���ا  ت�صاه���م  �ن  يمك���ن  �خ���رى 

�لمتحدة �كثر".
�لبي�ص���اء  �لورق���ة  بمب���ادرة  يتعل���ق  وم���ا 
لاإ�صاح���ات �لقت�صادي���ة، �أو�ص���ح عاوي 
بانه���ا لي�ص���ت خط���ة ق�صيرة �لج���ل، بل هي 
مبادرة طويلة �لجل ت�صعى لتخطي م�صاكل 

كثي���رة ج���د� �عت���رت �لقت�ص���اد �لعر�ق���ي، 
موؤك���د� �ن هذ� �لم���ر يتطلب �ج���ر�ء تغيير 
ج���ذري قا�س من �جل متابعة �لمهمة �ل�صاقة 
لإ�ص���اح �قت�ص���اد كان متر�جع���ا منذ حقبة 
�ل�صبعينيات. ويق���ول عاوي �ن �هم تغيير 
يج���ب �ن يح�ص���ل لإ�صاح �قت�ص���اد �لعر�ق 
هو بتحقي���ق تحول كبير م���ن �لعتماد على 
�لنف���ط فق���ط في �لقت�ص���اد، م�صي���ر� �لى �ن 
هناك حاجة ما�صة لتنويع م�صادر �لقت�صاد 
ب�ص���كل ي���وؤدي �لى �لمنفع���ة وذل���ك بالتطلع 

عل���ى �لبيئ���ة �لمتغي���رة لاقت�ص���اد �لإقليمي 
و�لدول���ي. وعند حديثه ع���ن �دخال م�صروع 
�لورق���ة �لبي�صاء، ق���ال عاوي �نه���ا لم تكن 
نت���اج جهد �صخ����س و�حد، بل ه���ي ح�صيلة 
در��ص���ات متر�كمة �متدت لأكث���ر من خم�صة 
ع�ص���ر عاما م���ع ت�صمينها �لم�ص���اكل �لحالية 
�لتي جعلت منها حزمة ��صاح �صاملة. وقال 
�ن م���ن �لمه���م �لح�صول على دع���م �لمجتمع 
�لدولي لهذ� �لجهد مبينا �ن عملية �لإ�صاح 
�لقت�ص���ادي ل تعن���ي بان �لبلد مع���وز ماليا 

�و بحاجة لر�أ�س م���ال بل �لم�صكلة تكمن في 
�صوء �إد�رة مو�رده �لمالية.

وحول تطبي���ق ورقة �لإ�صاح �أ�صار عاوي 
�ل���ى ق���ر�ر �لحكوم���ة �لأول بتعدي���ل قيم���ة 
�صرف �لعملة و�لذي كان قر�ر� �صعبا ولكنه 
�ص���روري، م�صي���ر� �ل���ى �لعتقاد ب���ان قيمة 
�لدينار كانت فوق �صعره �لحقيقي. وقال �ن 
تخفي�س قيمة �لدينار على نحو مدرو�س هو 
�ف�صل بكثير من و�صع فو�صوي، ولول ذلك 
لكانت خطورة �لطلب �لمتز�يد على �لدينار 

�لعر�ق���ي ت�صبب���ت بنف���اد �لم���و�رد �لمالي���ة. 
وفيم���ا يتعلق بم�صاريع �لغ���از �أ�صار عاوي 
�ل���ى �كمال �لمرحلة �لأولى من ت�صنيع %20 
من �لغ���از �لم�صاح���ب في �لحق���ول �لنفطية 
م���ن قبل �صركة غاز �لب�صرة، و�ن هناك �آمال 
بتو�صي���ع هذ� �لم�صروع لي�ص���ل �لى ت�صنيع 

وتجميع 40% من �لغاز �لم�صاحب.
وفي حديثه عن �إ�صاحات �لقطاع �لم�صرفي 
�أق���ر عاوي بان ه���ذه �لم�صكلة �لح�صا�صة قد 
تركت دون رعاية، لهذ� �ل�صبب �أ�صار �لى �نه 
تم �تخ���اذ خط���و�ت كبيرة في تم���وز هدفت 
�لى تعدي���ل �لأحكام و�لإج���ر�ء�ت �لد�خلية 
للم�ص���ارف وتغيير روؤ�ص���اء هيئات �إد�رتها. 
وحول م�صير �لورقة �لإ�صاحية حال قدوم 
حكومة جديدة بع���د �لنتخابات قال عاوي 
�ن �لورق���ة �لإ�صاحي���ة باقي���ة وهي بحاجة 
لدع���م �كبر من قبل �لمجتم���ع �لدولي لتاأكيد 
تعهده���م تج���اه �لم�ص���روع. من جان���ب �آخر 
و�ص���ف عاوي م�صروع �لتكامل �لقت�صادي 
�لقائ���م بي���ن م�ص���ر و�لأردن و�لع���ر�ق على 
�ن���ه و�ح���د م���ن �ه���م �لمب���ادر�ت �لعر�قية، 
�ل���ى �ن توحي���د �قت�ص���اد �لبل���د�ن  م�صي���ر� 
�لثاث���ة من خال �إز�ل���ة �لحو�جز �لتجارية 
وتح�صي���ن و�صائل �لنقل م���ن �صاأنه �أن يعود 
بالفائ���دة عل���ى جمي���ع �لأط���ر�ف. وق���ال �ن 
تو�صيع م�صروع �لتكامل بين م�صر و�لأردن 
و�لع���ر�ق في �صوق م�صترك���ة لكثر من 150 
مليون مو�طن �صيوف���ر لهذه �لبلد�ن �لثاثة 
فر�صا �أف�صل ومنافع تناف�صية في ��صتقطاب 

م�صتثمرين �أجانب.
عن المجل�س الأطل�سي 
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 بغداد/ المدى

.

اغتيال النا�سطين
في ملف �لنا�ص���طين، ك�صفت )�لمدى( في 
�صي���ف 2020 عن ماحق���ات لبارزين في 
�لحركة �لحتجاجي���ة عقب مقتل �لنا�صط 
تح�ص���ين �ل�ص���حماني، �ل���ذي �طل���ق عليه 
م�صلحون مجهولون �كثر من 20 ر�صا�صة 
د�خل مكتبه في �لب�ص���ره. في ذلك �لوقت 
تعر����س 3 نا�صطي���ن ف���ي �لب�ص���رة وه���م 
فه���د �لزبي���دي وعبا����س �صبح���ي ولوديا 
ريم���ون �لى هجوم م���ن �صي���ارة بد�خلها 
م�صلحين يعتق���د �نها نف����س �لعجلة �لتي 
هاجمت مكتب �ل�صحمان���ي. وهدد حينها 
��صتر�ح���ة  مق���ر  باح���ر�ق  متظاه���رون 
محافظ �لب�ص���رة ��صعد �لعيد�ني )مر�صح 
�لآن لانتخاب���ات( خ���ال 48 �صاعة �ذ� لم 
يك�صف ��صماء �لقتلة. وعقب تلك �لحد�ث 
�قال رئي�س �ل���وزر�ء م�صطفى �لكاظمي، 
قائد �صرطة �لب�صرة، �لفريق ر�صيد فليح، 
قب���ل �أن يعي���ن نائبه �لل���و�ء عبا�س ناجي 
خلف���ا له، بح�ص���ب �لمتحدث با�ص���م �لقائد 
�لعام للقو�ت �لم�صلح���ة. بالمقابل و�صل 
ع���دد �لنا�صطين �لذي���ن غ���ادرو� �لب�صرة 
وم���دن �لجنوب وبغد�د �ل���ى �كثر من 60 

نا�صط���ا، �غلبه���م ذهب �ص���وب كرد�صتان، 
هرب���ا م���ن قو�ئم �لغتي���ال �لت���ي ينفذها 

مجهولون كل �صهر �و �ثنين تقريبا.
�لوق���ت  ذل���ك  ف���ي  �لنا�صط���ون  و�ص���دم 
ت�صل���م  بان���ه  �لق�ص���اء  مجل����س  باع���ان 
ملف���ات من وز�رة �لدفاع حول ق�صية قتل 
�لمتظاهرين، خالية من �ل�صماء، قبل �ن 
تعل���ن �لحكومة بع���د ذلك با�صه���ر �عتقال 
بع����س �لمتورطي���ن وم���ن بينه���م قات���ل 

�لخبير �لمني ه�صام �لها�صمي.

مقتل الوزني
�صهد ملف �غتيال �لنا�صطين تطور� كبير� 
ف���ي �ي���ار �لما�صي، عق���ب �غتي���ال �يهاب 
�لوزن���ي ف���ي كرب���اء م���ن قب���ل جماعات 
"ل���و�ء  م�صلح���ة، رج���ح حينه���ا وق���وف 
�لطفوف" ور�ء �لح���ادث، خ�صو�صا بعد 
�عتق���ال م�ص���وؤول �لل���و�ء قا�ص���م م�صلح. 
�ل�ص���ارع  فع���ل  ردود  و�كب���ت  )�لم���دى( 
عق���ب �غتيال �لوزني ومح���اولت عائلته 
وعو�ئ���ل �صحاي���ا �خ���رى �ل�صغ���ط على 
�لحكوم���ة لك�ص���ف �لجن���اة، وكيف قررت 
بع�س �لق���وى �ل�صيا�صية �آن���ذ�ك مقاطعة 

�لنتخابات ب�صبب �عمال �لعنف.
في ذلك �لوق���ت ك�صفت )�لم���دى( ��صر�ر� 
مثيرة �صبقت �يام من مقتل �لوزني، مثل 

�صحب م�صد�س �لخير قبل مقتله ب�3 �يام، 
و�ختف���اء حماي���ة م�صلح �ل���ذي كان د�ره 
قري���ب من م���كان �صكن �ل�صحي���ة، ومكان 
�لكامي���ر� �لتي �ص���ورت ح���ادث �لغتيال 
و�لت���ي ظه���رت بعد ذل���ك �نه���ا كانت فوق 

منزل قائد لو�ء �لطفوف.

اأمام بوابات الخ�سراء
عل���ى  �ل�ص���وء  �صلط���ت  )�لم���دى(  �ي�ص���ا 
ليل���ة محاول���ة �لف�صائل �قتح���ام �لمنطقة 
�لخ�صر�ء و��صتعر��س بع�س �لم�صلحين 
�مام بو�بة �لمنطق���ة �لحكومية �عتر��صا 
على �عتقال م�صلح، �ل���ذي �فرج عنه بعد 
ذل���ك با�صبوعي���ن و�صط �ج���و�ء �حتفالية 
ف���ي بغ���د�د وكرباء، قب���ل �ن يع���ود مرة 
�خ���رى �لى عمله في �لنب���ار حيث ي�صغل 

هناك من�صب قائد عمليات في �لح�صد.
ف���ي تلك �لثناء كان���ت �لف�صائل �لم�صلحة 
�لت���ي تط���رح نف�صه���ا كمقاوم���ة، ت�صتم���ر 
بمهاجم���ة �لمنطق���ة �لخ�ص���ر�ء و�لمط���ار 
وقاع���دة بل���د ف���ي جنوب���ي �ص���اح �لدين 
ومط���ار �ربي���ل، عل���ى �لرغ���م م���ن �جر�ء 
�لحكوم���ة �كث���ر م���ن جول���ة للح���و�ر مع 
و��صنطن حول م�صير قو�تها في �لعر�ق.

)�لمدى( ك�صفت حينها ع���ن تغّير ��صلوب 
هجم���ات تلك �لجماعات ف���ي عدة تقارير، 

با�صتخد�م �لطائر�ت �لم�صيرة �لمفخخة، 
و�لتي ت�صبه �لطريق���ة �ليمنية في حربها 
�لمن�ص���اآت  و��صته���د�ف  �ل�صعودي���ة  م���ع 

�لحيوية في �لمملكة.
وتفاقمت �حد�ث تلك �لهجمات مع ت�صبب 
�صربات �لف�صائل بايق���اف طير�ن �ل�)�ف 
ت���رك �لخب���ر�ء �لمري���كان  16( بع���د �ن 
قاعدة بل���د ب�صب���ب تك���ر�ر �ل�صتهد�فات، 
كذلك ك�صف���ت )�لمدى( ع���ن ت�صرر �حدى 
�لطائ���ر�ت و�لت���ي يكل���ف ��صاحه���ا 90 

مليار دينار.
��صتعر�����س  �حدث���ه  �ل���ذي  �لرب���اك  ث���م 
�لح�ص���د �ل�صعب���ي في ديالى ف���ي حزير�ن 
�لما�صي، وعر�س �لح�صد خال �لحتفال 
�صو�ري���خ ومدرعات وطائ���ر�ت م�صيرة، 
قب���ل �ن توجه و��صنطن �صربة �لى بع�س 
�لف�صائل في نهاي���ة �ل�صهر نف�صه، �وقعت 
7 قتل���ى. وك�صف���ت )�لم���دى( حينه���ا قيام 
بع�س �لف�صائل –قبل �لهجوم- بالتورط 
ف���ي �صرب قو�ع���د ع�صكري���ة �أمريكية في 
�صوري���ا، و�ر�ص���ال طائ���رة م�صي���رة �ل���ى 
��صر�ئي���ل خال حربه���ا �لخيرة مع غزة، 
نفطي���ة  من�ص���اأة  با�صته���د�ف  و�صبه���ات 
ف���ي �ل�صعودي���ة. وح���ذرت )�لم���دى( عبر 
ن���و�ب ومر�قبي���ن م���ن �حتم���ال تو�ص���ع 
دور �لف�صائل في ح���ال �ن�صحبت �لقو�ت 

�لمريكي���ة م���ن �لع���ر�ق، خ�صو�ص���ا بعد 
�عان بغد�د �جاء �لقو�ت "�لقتالية" من 

�لباد نهاية �لعام �لحالي.

حياة ال�سكان تحت حكم 
الف�سائل

كم���ا �مت���د تاأثير تل���ك �لجماع���ات بح�صب 
تقاري���ر )�لم���دى( �ل���ى م���دن ف���ي �صم���ال 
بغ���د�د، حي���ث �تهم���ت بع����س �لف�صائ���ل 
بم�صوؤولية حو�دث في �صاح �لدين ذهب 
�صحيتها عدد م���ن �لمدنيين، مثل مجزرة 
�لفرحاتي���ة، و�لب���و دور، و�خي���ر� حادث 

عز�ء يثرب في بلد جنوبي �لمحافظة.
وك�صف���ت )�لمدى( في ع���دة مو��صيع عن 
�ل���دور �ل���ذي تلعب���ه بع����س �لف�صائل في 
�ل�صيطرة على �لمفا�ص���ل �لقت�صادية في 
ديالى و�ص���اح �لدين، وكيف تمنع عودة 
بع�س �لنازحي���ن، وتتدخل ب�صكل مبا�صر 

في �لقر�ر �لمني.
هجم���ات  م���ع  �لف�صائ���ل  دور  و�ختل���ط 
"د�ع����س" �لت���ي يبدو �نه���ا تركت �لمدن 
�لبعيدة ور�ح���ت تر�ص���ل �نتحاريين �لى 
مدين���ة �ل�ص���در �صرق���ي بغ���د�د، وتفج���ر 
ف���ي �لكاظمي���ة غرب���ي �لعا�صم���ة، بينم���ا 
��صتم���رت �لجماع���ات �لم�صلحة في �رباك 
�ل�صخ���ر،  ج���رف  فف���ي  �ل�ص���كان.  حي���اة 

كتب���ت )�لمدى( ع���دة تقارير ع���ن "فيتو" 
بع����س �لف�صائ���ل �لت���ي تمنع دخ���ول �ي 
موظ���ف حكوم���ي ناهي���ك ع���ن �ل�ص���كان، 
بح�ص���ب �عتر�فات وزي���رة �لهجرة �يفان 
يعق���وب، ورئي�س مجل����س �لنو�ب محمد 
تحال���ف  ي�صي���ع  �ن  قب���ل  �لحلبو�ص���ي، 
خمي����س �لخنج���ر )عزم( خب���ر �عادة عدد 
م���ن �لهالي �لى �لج���رف، وهو �جر�ء تم 

�لت�صكيك به لتز�منه مع �لنتخابات.
كذل���ك حاول���ت تل���ك �لف�صائ���ل �ن ت�صور 
ق�ص���اء �لطارمي���ة، �صمال���ي بغ���د�د، بان���ه 
ب���وؤرة لتنظي���م "د�ع����س"، ور�حت تطلق 
بح�صب ما ر�صدته )�لمدى( في تقاريرها، 
حمات د�خ���ل مو�ق���ع �لكتروني���ة تابعة 
لتل���ك �لف�صائ���ل، للتحري����س �ص���د �هالي 
�لق�صاء وتروج لفكرة "نزع �ل�صكان" كما 

جرى في �لجرف.
ولعب���ت تل���ك �لف�صائ���ل دور� ف���ي تعميق 
�زم���ة �صنجار، ومنع �ل�ص���كان من �لعودة 
بع���د �ن ك�صف���ت )�لم���دى( عاق���ة بع����س 
تل���ك �لف�صائل بحزب �لعمال �لكرد�صتاني 
pkk" " �ل���ذي ي�صيط���ر من���ذ �كث���ر من 
3 �صن���و�ت عل���ى �د�رة �لق�ص���اء. وكتبت 
)�لم���دى( ع���دة تقاري���ر ح���ول ��صتغ���ال 
وح���زب  �لف�صائ���ل  تل���ك  وج���ود  �نق���رة 
�لعمال في تو�صيع هجماتها �لبرية د�خل 

�لر��صي �لعر�قية �لتي �متدت لنحو 30 
كم، و�ن�صاأت قر�ب���ة �ل�40 موقعا ع�صكريا 

في حدود كرد�صتان.

ابتزاز
كذل���ك �مت���د تاأثي���ر تل���ك �لجماع���ات �ل���ى 
�لمو�ص���ل، حي���ث ك�صف���ت )�لم���دى( ف���ي 
تقارير عن �و�صاع �لمدن �لتي يوجد فيها 
م�صيحي���ون، عقب زي���ارة باب���ا �لفاتيكان 

�لى �لعر�ق في �آذ�ر �لما�صي.
و��ص���ارت تل���ك �لتقاري���ر �ل���ى �أن بع����س 
"مافي���ات" �لف�صاد و�لت���ي غالبا ماتكون 
م�صلح���ة،  بف�صائ���ل  مرتبط���ة  �و  تابع���ة 
�وقف���ت ن�صاط �لبت���ز�ز وتهري���ب �لنفط 
و�لمتاجرة في عق���ار�ت �لم�صيحيين مثل 
م���ا يحدث ف���ي �لمو�ص���ل، لحي���ن مغادرة 

�لبابا و�نتهاء زيارته.
وك�صفت )�لمدى( عن قيام تلك �لجماعات 
بتزوير ماليقل عن 10 �آلف �صند لماك 
عر�قيي���ن في نينوى، بينه���م م�صيحيون، 
فيما �رهبت �آخرين لجبارهم على �لبيع.
�ي�ص���ا، �صلط���ت  وف���ي ق�صاي���ا �لبت���ز�ز 
)�لمدى( خال عامها �ل�17 �لأ�صو�ء على 
دور  بع����س �لع�صائ���ر و��صحاب �لمز�رع 
و�ي�ص���ا ف�صائ���ل م�صلح���ة و"د�ع�س" في 
ق�صي���ة ��صق���اط �ب���ر�ج �لطاق���ة. وك�صفت 
)�لمدى( ع���ن �ن خ�صائر �لع���ر�ق فاقت 2 
ملي���ار دين���ار ب�صبب تكالي���ف ��صاح تلك 
�لبر�ج، فيما كان بع�س �لهالي يبتزون 
وز�رة �لكهرب���اء للح�ص���ول عل���ى عق���ود 

ووظائف مقابل حماية �لبر�ج.
و�صلط���ت بع����س �لتقاري���ر �ل�ص���وء على 
هجمات �تهمت فيها ع�صائر متناف�صة على 
عقود حماي���ة �لبر�ج في غرب���ي �لنبار، 
و�صق���وط �بر�ج في ج���رف �ل�صخر �لذي 

يقع تحت �صيطرة �لف�صائل �لم�صلحة.

�سباق النتخابات
�ي�ص���ا في عمره���ا �ل�17 ك�صف���ت )�لمدى( 
مبك���ر� ع���ن مح���اولت ف�صائ���ل م�صلح���ة 
��صتدر�ج بع�س �لقياد�ت في �حتجاجات 
ت�صري���ن �ل���ى ت�صكي���ل �ح���ز�ب وتي���ار�ت 

�صيا�صية للم�صاركة في �لنتخابات.
وك�صفت )�لمدى( عن �ن �ل�صبب ور�ء ذلك 
ه���و تر�جع �صعبي���ة �لف�صائ���ل خ�صو�صا 
�ص���د  �لعن���ف  �عم���ال  ف���ي  تورطه���ا  م���ع 
�لمتظاهري���ن، ومحاول���ة ��صتغ���ال ��صم 

�لحتجاجات لك�صب تاأييد �ل�صارع.
وو�كب���ت )�لمدى( ف���ي �ل�صه���ر �لخيرة 
خارطة �لتحالفات بين �لقوى �ل�صيا�صية، 
كم���ا  �لم�صارك���ة،  �لح���ز�ب  و�ب���رز 
��صتعر�ص���ت �غلب �لمر�صحي���ن و�لنو�ب 
و�ل���وزر�ء �لذي���ن ين���وون �لتر�ص���ح ف���ي 

�نتخابات 2021 في �لمحافظات.

( ك�سفت ق�سايا اغتيال النا�سطني وتو�سع دور  (
الف�سائل وخارطة التحالفات االنتخابية

 ملفات �ساخنة 
يف ذكرى 
التاأ�سي�س الـ18

بين ذكرى تاأ�سي�س )المدى( 
الـ17 والـ18 �سلطت ال�سحيفة 

ال�سوء على عدة ملفات �ساخنة، 
ابرزها حوادث اغتيال النا�سطين 

وتطورات الحوار ال�ستراتيجي 
مع وا�سنطن وحركة الف�سائل 

الم�سلحة. ا�سافة الى ملف �سنجار 
وعقدة جرف ال�سخر، والحوادث 
الغريبة في الطارمية، واختالط 
الهجمات التي تطال مدنيين بين 
م�سوؤولية "داع�س" الذي ي�سجل 
حوادث با�سمه بين حين واآخر، 

وف�سائل م�سلحة.
كذلك تحدثت )المدى( في 

تقارير مطولة عن "حرب ابراج 
الطاقة"، وا�ستعدادات القوى 

ال�سيا�سية لالنتخابات، والزيارة 
الولى لبابا الفاتيكان الى 

العراق، واأو�ساع الم�سيحيين في 
البالد واعدادهم عقب �سنوات 

من العنف

وزير المالية: الورقة البي�ساء ح�سيلة درا�سات متراكمة امتدت الأكثر من 15 عامًا
و�سف مبادرة التكامل القت�سادي مع م�سر والأردن بالحيوية ل�ستقطاب م�ستثمرين اأجانب

يف مقابلــة لــه مــع املجل�ــس الأطل�ســي، مبــادرة العــراق، Atlantic Council Iraq Initiative ، للدرا�ســات ال�سيا�سيــة 
والقت�سادية يف وا�سنطن، حتدث نائب رئي�س الوزراء ووزير املالية، علي عالوي، عن زيارة الوفد العراقي للوليات 
املتحــدة وتطرق الوفــد للحديث عن الورقــة البي�ساء لالإ�ســالح القت�سادي والتطــورات ال�سيا�سيــة والقت�سادية 

العراقية ف�سال عن املهمة الرئي�سة للوفد التي دارت حول م�ستقبل تواجد القوات الأمريكية يف العراق.

 بغداد / المدى

ك�ص���ف �لح�ص���د �ل�صعبي، �أم�س، ع���ن تن�صيق �مني مكث���ف لنهاء خطر 
�لمثل���ث �ل�صاخ���ن �صرق���ي �لع���ر�ق. وقال �لناط���ق با�صم مح���ور ديالى 
ف���ي �لح�صد �ل�صعبي �ص���ادق �لح�صيني �ن "تن�صيقا �مني���ا مكثفا بد�أت 
فعاليات���ه منذ ��صهر عدة بي���ن محافظات ديالى وكركوك و�صاح �لدين 
ب�صبب �لتقارب �لجغر�في وتد�خل �لمناطق ما جعل �لتحديات �لمنية 
�لم�صترك���ة كبيرة". و��صاف �ن "طاولة تن�صيق م�صترك �صكلت موؤخر� 
م���ن �جل �نهاء خطر �لمثلث �ل�صاخن �لذي يمتد من �لمطيبيجة مرور� 
بحمري���ن و�ص���ول �لى بادي���ة قره تبه ف���ي �ق�صى �صم���ال �صرقي ديالى 
و�لذي يمث���ل م�صاحة حركة �لخايا �لنائمة لتنظي���م د�ع�س باعتبارها 
مناط���ق مهجورة ومتر�مي���ة ومعقدة من ناحي���ة �لت�صاري�س". و��صار 
�لح�صين���ي �ل���ى �ن "�نه���اء خط���ر �لمثل���ث �ل�صاخ���ن �ولوي���ة �مني���ة 
للمحافظ���ات �لث���اث باعتبارها �درك���ت خطورته ف���ي �لم�صهد �لمني 
باعتباره نقطة �نطاق خايا نائمة تحاول ��صتغال �ي فر�صة ل�صرب 
�ل�صتق���ر�ر �لمني". موؤكد� �أن "�لتن�صيق بد�أ من خال محاور متعددة 
�برزه���ا تب���ادل �لمعلومات ح���ول �لمطلوبي���ن وتحديد مو�ق���ع ن�صاط 

خايا د�ع�س و�ل�صعي لعمليات م�صتركة �صمن �لمحاور �لمتد�خلة".
وتاب���ع �ن "�لتعاون �لمني بين �لمحافظات له �همية �يجابية في دعم 
�ل�صتق���ر�ر �لمني و�نهاء خطر خايا د�ع����س �لتي ل تز�ل تختبئ في 
بع�س �لمناطق مما ي�صتدعي جهد� ��صتخباريا م�صتركا لك�صف �وكارها 

و�نهاء وجودها بالكامل".

طاولة تن�سيق ثالثية الإنهاء 
 خطر "املثلث ال�ساخن" 

يف العراق
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يسر الشركة العامة للسمنت العراقية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمادة املذكورة أدناه مع مالحظة ما يلي:

1- عل��ى مقدم��ي العط��اء املؤهلني الراغب��ني في احلصول عل��ى معلومات 

إضافية االتصال بالشركة العامة للسمنت العراقية )خالل ساعات الدوام 

الرسمي( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

2- متطلبات التأهيل املطلوبة )حسب الشروط العامة للمناقصة(. 

3- بإمكان مقدمي العطاء ش��راء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى 

العنوان احملدد في ورقة بيان��ات العطاء وبعد دفع قيمة البيع البالغة )الوارد 

في أعاله(. 

4- يتم تس��ليم العطاءات ال��ى العنوان اآلتي )صن��دوق العطاءات في مقر 

الش��ركة( في املوعد احملدد )الوارد في أعاله( سوف ترفض العطاءات املتأخرة 

وس��يتم فتح العطاءات بحض��ور مقدمي العط��اءات أو ممثليهم الراغبني 

باحلضور الى مقر الش��ركة الساعة الثانية عشر بعد الظهر من تاريخ غلق 

املناقصة.

5- على مقدمي العطاءات تقدمي ما يلي: 

أ- ان يكون املش��ارك حاصل على إجازة ممارس��ة املهنة نافذة حالياً او إجازة 

تأسيس الشركة او املكتب وان يكون عنوانه وهاتفه معروف داخل العراق.

ب- تقدمي تأمينات أولية مببلغ قدره )2.376.000( دينار مليونني وثالثمائة وستة 

وس��بعون ألف دينار على ش��كل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة 

ص��ادر من مصرف معتم��د )ال تقل نفاذيته عن 3 أش��هر( ما ع��دا املصارف 

التالي��ة )االقتصاد لالس��تثمار، الوركاء لالس��تثمار، الش��مال، دار الس��الم 

لالس��تثمار، دجلة والفرات للتنمية واالستثمار، البصرة الدولي لالستثمار، 

الرواحل اإلس��المي لالستثمار والتمويل، بنك اسيا التركي، البالد اإلسالمي 

لالستثمار والتمويل(. 

ج- تق��دمي كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لغرض االش��تراك 

باملناقصات... مع التقدير
مع حتيات 

ال�سركة العامة لل�سمنت العراقية 
 .)www.icsc.gov.iq( ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين

اإعالن مناق�سة 
اإىل / ال�سادة الراغبني بتقدمي عطاءاتهم 

م / املناق�سة املرقمة )12م/ 2021( 

الكلفة التخمينية املوادرقم املناق�سة
االجمالية

�سعر �سراء 
املناق�سة

تاريخ 
الغلق

12م /2021 

حتميل ونقل وتفريغ كمية 
)36000000( لتر من مادة 

النفط األسود من مصفى 
السماوة الى معمل سمنت 

الكوفة

)237.600.000( دينار 
فقط مائتان وسبعة 

وثالثون مليون 
وستمائة ألف دينار  

)100.000( دينار 
فقط مائة ألف 

دينار 

 2021/8/30
يوم االثنني  

رقم املناق�سة: 2اأ/2021 /10 
تاريخ االإعالن : 2021/8/5 

اإىل / ال�سركات ومكاتب الناقلني املتخ�س�سني

م/ اإعادة اإعالن مناق�سة نقل االأدوية، امل�ستلزمات، االأجهزة الطبية 
وال�سكراب داخل بغداد واىل املحافظات وبالعك�س 

1- يسر )وزارة الصحة / البيئة – الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية – كيماديا( 
دع��وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتق��دمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب� )نقل األدوية 
واملس��تلزمات واألجهزة الطبية والس��كراب داخل بغ��داد والى احملافظ��ات وبالعكس( وبكلفة 
تخمينية تبلغ )40660000( أربعون مليوناً وس��تمائة وس��تون ألف دينار فقط محس��وبة على 
أس��اس مجموع اعداد العجالت جلميع احملافظات في النقلة الواحدة وحس��ب اجلداول املرافقة 
وكلف��ة كلية مقداره��ا )2424645480( ملياران واربعمائة وأربعة وعش��رون مليون وس��تمائة 

وخمسة واربعون ألف وأربعمائة وثمانون دينار. 
2- تتوفر لدى )وزارة الصحة / البيئة – الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية 
– كيماديا( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش��غيلية وينوي اس��تخدام جزء منها لتنفيذ 
اخلدمات )نقل األدوية واملس��تلزمات واألجهزة الطبية والس��كراب داخل بغ��داد والى احملافظات 

وبالعكس(. 
3- بإم��كان مقدم��ي العطاءات الراغبني في ش��راء وثائ��ق العطاء باللغ��ة )العربية( بعد تقدمي 
طلب حتريري إلى )وزارة الصحة / البيئة – الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية 
– كيمادي��ا / القس��م القانوني/ الطابق اخلامس( وبع��د دفع قيمة البيع للوثائق غير املس��تردة 
البالغة )2000000 اثنان ملي��ون دينار(، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد 

من املعلومات املراجعة على العنوان املبني في أعاله.
4- تسلم العطاءات إلى العنوان اآلتي )وزارة الصحة / البيئة – الشركة العامة لتسويق األدوية 
واملس��تلزمات الطبية – كيماديا( قبل )موعد الغلق في يوم )االحد( املوافق 2021/8/15 الساعة 
الثانية عش��ر ظهراً( بعد ان يؤخذ وارد في الطابق الس��ابع. وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة 
وس��يتم فتح العطاءات بحض��ور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغب��ني باحلضور في العنوان 
اآلتي )وزارة الصحة / البيئة – الش��ركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية – كيماديا 
/ الطاب��ق اخلام��س( في نفس زمان وتاريخ الغلق.  علماً ان عقد املؤمتر لإلجابة عن استفس��ارات 
مقدمي العطاءات يكون في )يوم الثالثاء املوافق 2021/8/10(. يجب أن تتضمن العطاءات ضمان 
للعطاء – تأمينات أولية – وبشكل )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق وبنسبة 1% من مبلغ 

الكلفة الكلية والذي يبلغ )24250000( أربعة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف دينار.
5- ف��ي حالة ع��دم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة اقس��امها فأنه 

سيتم استبعاد عطاءه.
الصيدالني علي حسن البلداوي 

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة 

مناقصة رقم: )2أ/ 2021 / 10( 
جهة التعاقد: )وزارة الصحة / البيئة/ الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية(

اإعـــالن منــاق�ســة
جمهورية العراق

وزارة ال�سحة / البيئة – ال�سركة العامة لت�سويق االأدوية وامل�ستلزمات الطبية )كيماديا(
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 عمـار �سـاطع
معالي الكلمة

حتتفـــل موؤ�ش�شة �ملـــدى للثقافـــة و�لفنون بايقـــاد �ل�شمعة �لـ 
19 يف ذكـــرى تاأ�شي�س �شحيفة �ملـــدى �ليومية �لغر�ء، حيث 
ي�شـــادف �ليـــوم �خلام�ـــس مـــن �آب والدة �شحيفـــة، فر�شت 

نف�شها و�أكدت مكانتها لتتو�جد بقوة مع بقية �ل�شحف.
�ملـــدى، �ل�شحيفة، �شكلت �حـــدى �لعالمـــات �لفارقة يف ُدنيا 
�ملطبوعـــات �ملحليـــة �لتـــي بـــرزت وتفوقت بعـــد �لتغيري�ت 
�ل�شيا�شيـــة، بـــل �حدثـــت يف تو�جدها نقلة نوعيـــة مهمة من 
ة و�لـــر�أي �ل�شديد و�ملحتوى �ملهني  حيـــث قول �لكلمة �ملعبرّ
ور�شانـــة �الختيـــار وطريقة �لن�شـــر و�لنهج �لـــذي د�أبت �أن 

تخطُه لنف�شها.
ل، ريا�شة �ملدى، نهجًا ��شالحيًا  وكان مـــن �لطبيعي �أن ت�شجرّ
و��شحـــًا مـــن خـــالل متابعـــات �لزمـــالء و�نتقاد�تهـــم �ملهنية 
�لالذعـــة لالخطـــاء وكلماتهم �ملُعـــبة �لتي �أثـــرت يف �لكثري 
من دو�ئر �لريا�شـــة �لعر�قية منها وز�رة �ل�شباب و�لريا�شة 
�شـــات  و�ملوؤ�شرّ و�الحتـــاد�ت  و�النديـــة  �الأوملبيـــة  و�للجنـــة 

�ملرتبطة وغريها من مو�قع!
لقـــد �أ�ش�س �لزمالء من خالل تناولهـــم �ملو��شيع وحو�ر�تهم 
مع �ل�شخ�شيات �ملعروفة ب�شمـــة و�قعية وهوية موؤثرة بني 
بقيـــة �ل�شحف �لريا�شية �أو �شفحـــات �لريا�شة يف �جلر�ئد 
�ليومية، وكان ال�شلوب �لكتابة وت�شخي�س �خللل و�لرتكيز 
علـــى �الخطـــاء وعر�شهـــا بطريقة موؤثـــرة ف�شاًل عـــن �إيجاد 
�حللول �لناجعة ملو�قـــع �لعلل، خ�شو�شية و��شحة ل�شفحة 

�ملدى �لريا�شية!
وهنـــا ال ميكننـــي �أن �كيـــل �ملديح القالم زمـــالء عملت معهم، 
و�أم�شيـــت �شنو�ت طويلة يف معرفتهم، لكن �حلقيقة تفر�س 
علـــيرّ �أن �كتـــب عن وقائـــع �ل�شموع �لتي توقـــد لت�شيء درب 
�ملهنيـــة حيث �لكلمـــة وم�شوؤوليتها، مثلما علـــيرّ �ن �أكتب عن 
دمـــوع مل جتف َبعد لرحيل مـــن ُهم كان لهم دورً� يف �الرتقاء 

بق�شٍم مهٍمرّ يف موؤ�ش�شة ُتعنى بالعمل �ل�شحفي �لر�شني.
وحينما ن�شتذكر �نطالقة �ملـــدى، فاإن �شموع �لوالدة جتعلنا 
ننـــر دمـــوع �الأ�شـــى لرحيـــل �أثنـــني مـــن �لزمـــالء �لكفوئني 
ني وُهمـــا �لزميلني حيدر مدلـــول �لذي رحل  و�لعاملـــني �ملهمرّ
ة وحلق به قبل  مطلع �شهر حزيـــر�ن نتيجة �أزمة �شحية حادرّ
يومـــني �لزميـــل طه ُكمـــر، �لذي عمـــل حتى �لعـــام 2016 يف 

�ل�شحيفة، نتيجة م�شاعفات ��شابته بفايرو�س كورونا.
خ�شارة غياب، مدلول وُكمر، برحيلهما �ىل جو�ر �لباري عزرّ 
وجـــل، عميقة وكبـــرية، كونهما كانا من بني �الأقـــالم �ملوؤِمنة 
ع يف �إيجـــاد �ملـــو�د �ل�شحفيـــة �ملختلفـــة �ىل جانـــب  بالتنـــورّ
�شني وت�شليط �ل�شوء على  �لتغيري �لفعلي يف �إبر�ز دور �ملهمرّ
َمن مل يجد �شالته �ل�شحفية يف �حقاق مكانته �لفعلية، وهو 
مـــا ُكنا جنده يف �شفحات ريا�شة �ملدى طيلة فرتة تو�جدها 

�ملميز!
رمبا �نني من بني �لُكتاب �ملحظوظني �لذين يكون يوم مقايل 
�ـــس باالتفاق مـــع �لزميل �لعزيـــز �إيـــاد �ل�شاحلي �أن  �ملخ�شرّ
يكـــون هو ذ�ت �ليوم �لذي تولـــد فيه �شحيفة �ملدى.. و�لذي 
يعود �رتباطي بها منذ �نطالق �مللحق �لريا�شي �أو�خر �لعام 
�شة  2003، ثـــم ��شتمـــر عملي ككاتب مقال يف مطبـــوع �ملوؤ�شرّ
�ل�شهري جملة )حو�ر �شبورت( مبعية �لزميل �ملخل�س �لذي 
يحمـــل �شهادة �لكفاءة �ملميرّزة يف �لعمل، �إياد �ل�شاحلي، قبل 

�أن �أعود الأكتب يف �ل�شحيفة �أ�شبوعيًا.  
لي�ـــس مـــن باب �الطـــر�ء �أن �كتب عـــن هوية، ريا�شـــة �ملدى، 
ة لل�شلطة �لر�بعة يف هذ� �لقطاع، بل  لت دعامة مهمرّ �لتـــي �شكرّ
كان �لزمـــالء �لذيَن كتبو� يف �ل�شفحـــات �لريا�شية موؤثرين 
ق من خـــالل ما يطرحونه مـــن مو��شيع  بنحـــٍو كبـــري ومتعمرّ
�ء و�جلمهور �لريا�شي  وت�شابقهم على نقل �الحد�ث �ىل �لقررّ
بطريقـــة ُتيرّزهم عن �لكثري مـــن �ل�شفحات �الأخـــرى، مثلما 

لو� فريق عمٍل ناجح! �شكرّ
كهـــا باملو�شوعية  قـــت بـــه، ريا�شة �ملـــدى، هــــو ت�شرّ مـــا تفورّ
دهـــا �لتام عن  ووقوفهـــا على خـــط و�حد من �جلميـــع وجتررّ
�لتاأثـــري�ت و�حرت�مهـــا للكلمة و�إميانهـــا بالك�شف عن �لكثري 
ة، مثلما �أكدت عدم �نحيازها جلهة  من �لق�شايا �لعامة و�ملهمرّ
علـــى ح�شاب جهة �أخـــرى.. وهو ديدن �نتهجتـــُه وكان نقطة 

�ل�شروع يف ر�شم مالمح �إبد�عها �ل�شحفي.
حتية �حـــرت�م وتقدير لكل من َعِمـــَل يف ريا�شة �ملدى وظهر 

��شمُه يف �شفحاتها.

اال�شتذكار .. بين ال�شموع 
والدموع!

وحينما ن�ستذكر انطالقة المدى، فاإن 
�سموع الولدة تجعلنا ننثر دموع الأ�سى 

لرحيل اأثنين من الزمالء الكفوئين 
والعاملين المهّمين وُهما الزميلين حيدر 

مدلول الذي رحل مطلع �سهر حزيران 
نتيجة اأزمة �سحية حاّدة ولحق به قبل 

يومين الزميل طه ُكمر، الذي عمل حتى 
العام 2016 في ال�سحيفة، نتيجة م�ساعفات 

ا�سابته بفايرو�س كورونا.

ة لالحتفال .. كلما حاولُت  تهرب �لكلمـــات �ملُعدرّ
�ملُبا�شرة بِخد�ع نف�شي للتكابر على �النك�شار.. 
عني على  ف�شلْت ومل �أقَو على كتابة حرف ُي�شجرّ
بلـــوغ �لفكرة كلرّها يف يـــوم تاريخي ..ال مهرب 

عاء مو�جهة ما�شيه و��شتذكار مو�قفه! من �إدرّ
ق�شيـــُت وحدتـــي ُم�شارعـــًا م�شاعـــري بـــني �أن 
�شـــة  تبتهـــج لذكـــرى ح�شـــوري �الأول يف موؤ�شرّ
�ملـــدى بالثالث مـــن ت�شرين �لثـــاين عام 2003 
بعـــد ثالثة �أ�شهر من تثبيـــت �جلريدة يف بالط 
�ُشلطة �حلرية، وبـــني �أن ترجتف مهابة لفقدها 
�الأحبـــة بعدما كانو� روح �الإبـــد�ع طو�ل �شنيرّ 

�لعطاء بر�شم �لوفاء.
لـــو كان جلـــرح قلبـــي فـــاه ل�شـــرخ �أيـــن حيدر 
مدلول؟ ُعد يا �شديقي لنكتب عن ُكلرّ ما ُي�شعدنا 

هذ� �ليوم ون�شرتجع ما مررّ من حكايات ماأو�نا 
�ل�شغـــري يف بيـــت �ملـــدى �لكبري، تعـــال لنمزح 
�ر  مع خيال �لعم حممـــد حنون فقد ترك يف جررّ
مكتبِه و�شـــاح بر�شلونة وغـــادر �لعر�ق، وذ�ك 
ماجـــد �ملاجـــدي �ملنهمـــك يف ت�شميـــم وجتميل 
ل تغيري  �ملو��شيـــع بحرفنة، مل يـــزل قلبه يتحمرّ
�شـــورة وعنـــو�ن يف �ل�شفحة بعـــد �جنازها، 
لنذهـــب �ىل �لدكتورة غادة �لعاملـــي ون�شلرّمها 
ر�شالـــة طه كمر وقـــد كتب فيها مودعـــًا )�أحبكم 

.. و�إن حالت �ل�شو�بط بعدم عودتي �ليكم(!
فـــاآب �لريا�شـــة �حلـــايل لي�ـــس  يـــا حيـــدر،  �آه 
كل �الأعـــو�م �ملا�شيـــة �لتـــي كنـــا نتحـــنيرّ عيدنا 
بارتيـــاح،  �لريا�شيـــني  �آر�ء  لن�شتطلـــع  هنـــا 
�شاتهـــم فقـــرية ومنجز�تهـــم وعـــود بـــال  فموؤ�شرّ

تنفيـــذ.. و�أوملبيتهـــم �أدمنـــْت �ملُخادعـــة يف كل 
دورة عاملية تارة ت�شكو غياب �ملال وتارة تبكي 
عفـــًا، بعدما ��شتحوذ قادتها على  على �حلال �شُ

�أور�ق �لن�شيب للفوز بجو�ئز �ملنا�شب!
تـــررّ �لذكرى 18، نحمـــل م�شاعل �لوفاء للمهنة 
بفخـــاخ  مملـــوء  طريـــق  و�شـــط  وللموؤ�ش�شـــة 
تنا، وها  كورونا، ُيباغتنـــا �لنكباْت برحيل �أحبرّ
هو طـــه كمر �آخر �شحاياه ولـــن يكون �الأخري، 
��شت�شلـــم لقب�شتـــه ويبات �لليلـــة �لثانية حتت 
�الأر�س، مل يرتكه �لفايرو�س �إال بعد �أن بحلقت 
عًا �أوالده  عيناه �شماء قدره مع زفري �لنهاية مودرّ
ـــة زوجـــة خمل�شـــة وموؤمنة  �ليتامـــى علـــى ذمرّ
�ت �ملدى  بتقلرّبـــات �حلياة، و��شتـــودع يف ممررّ
ه �لـــذي ما �أنحنى  �شحكاتـــه وهم�شاته وكر�شيرّ

�ت ��شـــعاره �جلميلة �لتي  لثقل وزنه، وم�شـــودرّ
ين به، عربون  كان ُيطلقها بعفويـــة هد�يا للماررّ
�شد�قـــة بريئـــة مل يعرف للمد�هنـــة و�مل�شاومة 
وجهني لهمـــا يف قلبه �مل�شموع و�ملرئي بل�شانه 

ونيرّته.
باأيـــة حال ُعدَت يـــا عيد �ملدى، رحلـــْت ذكريات 
�الأم�ـــس مع �أهلها، وظلرّت عيوننا تد�ري فرد�ت 
دمـــوع �ل�شـــوق لغيابهـــم و�شمـــت ح�شورهـــم 
�لروحـــي يف �لكافترييـــا اللتقاط �شـــور �لعيد 
ق  �ل�شنوي وتوزيع �حللوى و�ملرطبات، ونتفررّ
بعـــده علـــى �إيقـــاع خطو�تنـــا �شـــوب مكاتبنـــا 
لنو��شـــل �ال�شـــد�ر �ليومـــي بحما�شـــة كبـــرية 
نا للعمـــل و��شر�رنا باأن  ت�شتمـــد طاقتها من حبرّ
تكون �ملدى �الأميز و�الأروع و�الأ�شدق و�الأنقى 

عـــًا مهنيـــًا برغـــم �الرها�شـــات �ل�شغـــرية  جتمرّ
�لناجمة عن �الرهاق �لفكري و�لبدين.

ال نـــدري، هـــل �شنحتفـــي يف عيـــد �ملـــدى �آب 
2022 ونوقد �ل�شمعة 20، �أم �شنغادر مب�شيئة 
�للـــه �ىل �أماكن �أخـــرى، وهذ� �لوبـــاء �ملتخفرّي 
و�ملتلرّـــون و�ملتذ�كـــي علـــى ح�شـــاب �أرو�حنـــا 
مُي�شـــك دفرت �شحايـــاه ليدرج باملـــز�ج من يقع 
حتـــت �أجهزة تنف�ـــس “ر�ئحة �ملـــوت” �لتي مل 
هـــم باالأوك�شجني بقدر منحهـــم �أوقاتًا  تعد تدرّ
��شافيـــة للنجاة منـــه �أو رفعها عنهـــم ب�شفارة 

�لنهاية!
كل عـــام و�ملدى بـــاب �لعطاء ل�شحافـــة �لعر�ق 

وجممع �لُنبالء برغم هول �لبالء.

 بغداد / المدى

�أكدت نخبة مـــن �لريا�شيني و�الإعالميني، �أن 
�حتفـــاء جريدة �ملدى بذكـــرى �لتاأ�شي�س  18 
ميثـــل عيـــدً� لل�شحافـــة �لريا�شيـــة �لر�شينة 
�الأمينة و�جلريئـــة و�حلري�شة على م�شلحة 
ريا�شـــة �لعـــر�ق، الفتـــة �ىل �أن دور �ملـــدى 
�لريا�شـــي يف حركة �ال�شالح و�لتقومي �أخذ 
مة  م�شاحتـــه �ملميرّزة بني بقيـــة �ل�شحف، مقدرّ
�حللـــول �لناجعـــة للم�شوؤولـــني و�لتـــي مـــن 
خاللهـــا ُتذلرّل جميـــع �مل�شاعب �أمـــام �الأبطال 
و�شانعـــي �الجنـــاز، و�عتـــبت �لنخبـــة �أن 
ت�شليط �ملـــدى �ل�شوء على �الألعـــاب �لفردية 
�أعـــاد لالأخـــرية حقوقهـــا بعدمـــا هيمنت كرة 
�لقـــدم علـــى جميـــع و�شائـــل �الإعـــالم طـــو�ل 

�ل�شنني �ملن�شرمة.

ا�سالح ريا�سة العراق
َم عدنـــان طعي�ـــس ع�شـــو �ملكتب  بد�يـــة تقـــدرّ
�لتنفيـــذي للجنة �الأوملبية �لوطنية، بالتهنئة 
ري جريدة �ملـــدى مل�شادفة  مل�شوؤويل وحمـــررّ
يًا  �لذكرى �لثامنة ع�شرة على تاأ�شي�شها، متمنرّ
لهـــم مزيـــد مـــن �لعطـــاء يف طريـــق ��شـــالح 
ريا�شـــة �لعـــر�ق و�إعـــادة منجز�تـــه �لعربية 

و�لقارية و�لدولية.
�ل�شحيفـــة  �ملـــدى  تكـــون  :تـــكاد  و��شـــاف 
�لفرديـــة  �الألعـــاب  دعمـــت  �لتـــي  �لوحيـــدة 
�نهمكـــت  �أن  بعـــد  �الأخـــرى،  و�جلماعيـــة 
حف باخبار كـــرة �لقدم وعقود �لالعبني  �ل�شُ
ريا�شـــة  ال  وكاأنـــه  �ملدربـــني،  وت�شريحـــات 
يف بلدنـــا غـــري هذه �للعبـــة، فاأتخـــذت �ملدى 
لنف�شها خطًا متو�زنًا بـــني كل �الألعاب تد�فع 
م �لدعم  رين وتقدرّ عن �الأبطال وتنتقـــد �ملق�شرّ
��شحـــاب  زيـــن  �ملتميرّ للريا�شيـــني  �لكامـــل 

�الإجناز؟
ويـــرى �لبطـــل �الآ�شيوي باألعـــاب �لقوى :�أن 
�ملـــدى �ن�شفت �الأبطال وخا�شـــة �لذين ليهم 
ميد�ليـــات قاريـــة مـــن مثلي مررنـــا بظروف 
�شات �لريا�شية  �شعبة �أجحفت بع�ـــس �ملوؤ�شرّ
ا  حقوقنـــا فاأنبت �شحيفة �ملـــدى بالدفاع عنرّ
يف ظـــرف �شعب جدً� مل جتـــروؤ بقية و�شائل 
�الإعالم �تخـــاذ �خلطـــوة �ملماثلة يف وجوب 

�لدفاع �الإن�شاين و�ملهني.
د علـــى �أن “زعـــل وزيـــر �لريا�شـــة �أو  و�شـــدرّ
رئي�ـــس �للجنـــة �الأوملبية �أو رئي�ـــس �الحتاد 
�لفـــالين غري مهـــم بقدر ك�شـــف حقيقة ق�شية 
ـــل  تتحمرّ �لتـــي  �ملـــدى  �شحيفـــة  يف  بطـــل 
موقـــف  بيـــان  يف  �لت�شامنيـــة  �مل�شوؤوليـــة 
العـــب �أو مدرب �أو �إد�ري يو�جه ظلمًا ما من 
�ملوؤ�ش�شـــات �لريا�شيـــة، وهنا يتبـــنيرّ لنا قمة 
�لنز�هة لدى �ل�شحفي �لذي ال ي�شع �عتبارً� 
�أو م�شلحـــة �شخ�شيـــة يف ن�شـــر �حلـــو�ر �أو 
�لتقريـــر خ�شيـــة زعـــل �مل�شـــوؤول �أو خ�شارة 
�إمتيـــاز ما، ونحـــن نثق باأن �ملـــدى تكتب من 

�أجل �إظهار �حلق لي�س �إال«.

عيد ال�سحافة الأمينة
وقـــال �ل�شحفـــي �لر�ئـــد عدنـــان �جلبـــوري 
�أن �لذكـــرى 18 تثـــل عيدً� كبـــريً� لل�شحافة 
و�جلريئـــة  و�ل�شادقـــة  و�الأمينـــة  �ملهنيـــة 
�لتي تثلهـــا جريدة �ملدى �شاحبـــة �لر�شالة 

�لريا�شية �ملوثوقة.
و�أ�شـــاف :برغم بعيد عن �لعر�ق �حلبيب �إال 

غني �فتح عينـــي يوميا على �شفحات �ملدى، 
�لعـــام و�لريا�شـــي  بلـــدي  و�قـــع  �حت�ش�ـــس 
خا�شة مـــن خالل كلمات حمـــرري �جلريدة، 
ومل مير يومًا �ال و�تابع ما يجري من وقائع 
يف �النديـــة و�الحتـــاد�ت وبقيـــة موؤ�ش�شات 
�لريا�شـــة عـــب �ملـــدى كونهـــا �أحـــد �مل�شادر 

�ملوؤتنة على حقوق �لريا�شة و�بطالها.
و�أكد علـــى �لروحية �لعالية �لتـــي يتمتع بها 
�لعاملـــون يف �لق�شـــم �لريا�شـــي �لذين غادر 
بع�شهـــم �حليـــاة �مثـــال حيـــدر مدلـــول وطه 
كمـــر رحمهما �لله �و من بقـــي يو��شل رحلة 
�لعطـــاء عـــب م�شاهمات جيدة تـــري �مل�شهد 
مو�شومـــة  مبقـــاالت  �لريا�شـــي  �ل�شحفـــي 
ومقابـــالت �شاخنـــة وتقارير مده�شـــة ت�شع 
�مل�شـــوؤول �لريا�شي �أمام حلـــني ال ثالث لهما 
ى فورً� علـــى �ملق�شرين يف �لعمل  �إمـــا يتق�شرّ
�أو يعالـــج �الأمر من قبلـــه، ويف حالة �شكوته 

فهو ُمتو�ِطئ حدرّ �لنخاع يف �لق�شية!
�الإعالميـــة  �ملـــدى  :مـــو�د  �أن  �ىل  ج  وعـــررّ
“�لد�شمة” غدت م�شادر للب�مج و�ل�شحافة 
و�جلمهـــور كونها غنية باملعلومـــات �لدقيقة 
وت�شـــل  �إيجابيـــًا  �ملثـــرية  و�لت�شريحـــات 
للمو�قـــع بحلـــول منطقيـــة، فمنـــي جلميـــع 
�ملحرريـــن �الأكفـــاء باقة ورد كبـــرية وقبالت 
علـــى جباههم �لعفيفـــة وهم يقدمـــون �ف�شل 
�لزمـــن  يف  �لعر�قيـــة  �ل�شحافـــة  نتاجـــات 

�لع�شيب.

خير مثال لل�سحافة الوطنية
ق�شـــم  مديـــر  عبد�لوهـــاب  د.موفـــق  م  وتقـــدرّ
وز�رة  يف  �حلكومـــي  و�الت�شـــال  �الإعـــالم 
�ل�شبـــاب و�لريا�شـــة بالتهـــاين و�لتبيكات  
�إىل �إد�رة موؤ�ش�شة �ملدى، وكل �لعاملني فيها 
مبنا�شبـــة �لذكـــرى �لــــ 18 لتاأ�شي�ـــس جريدة 
�ملدى، مع تهنئـــة خا�شة �إىل جميع �الأ�شاتذة 
و�لزمالء، �شحافيـــني، وموظفني، وعاملني، 
يف حتريـــر جريدة �ملـــدى بجميـــع �ق�شامها، 
ال �شيمـــا �لق�شـــم �لريا�شـــي، د�عيـــًا �ملـــوىل، 
عزرّ وجـــلرّ �أن ُيعيد هـــذه �ملنا�شبـــة مبزيٍد من 
�لنجـــاح و�لتاألق، ومو��شلـــة �لدور �لريادي 

متوه طو�ل  �لتثقيفـــي و�لتوعـــوي، �لـــذي قدرّ
�ل�شنو�ت �ملا�شية.

و�أ�شاف :ُكنُتم خري مثال لل�شحافة �لوطنية 
ـــاء  نَّ �لبرّ نقدكـــم  خـــالل  مـــن  حمليـــًا وعربيـــًا 
وتيرّزكم يف �لتغطيات �ل�شحافية لالأن�شطة، 
اليـــات �لريا�شيـــة، ف�شاًل عـــن �لتوعية  و�لفعرّ
و�لدعم لهذه �الأن�شطة على �مل�شتويني �ملحلي 

و�لعربي.
ر �لتهنئة بهذه �ملنا�شبة �لغالية،  وتابع :�أكـــررّ
متمـــوه، وندعـــو �للـــه  و�ل�شكـــر لـــكل مـــا قدرّ
ـــة، وللجريـــدة مزيـــدً�  لكـــم مبوفـــور �ل�شحرّ
د �الإعالمي،  مـــن �لتقدم و�الزدهـــار، و�لتفـــررّ
فنـــي ونحـــن نعي�ـــس هـــذه �لظـــروف  وي�شررّ
م  �لع�شيبـــة، ويف هـــذه �للحظـــات �أن �أتقـــدرّ
بجزيـــل �شكري وتقديـــري الأ�شحاب �الأقالم 
ة و�ل�شريفـــة ولكل من �أ�شهـــم وما ز�ل  �حُلـــررّ
ُي�شهـــم يف �إرتقـــاء هـــذه �لو�جهـــة �الإعالمية 
لتاأخـــذ مكانتها �ملرموقـــة، ر�جيًا لكم من �لله 
عـــزرّ وجـــلرّ كل �لتوفيـــق و�ملزيد مـــن �لعطاء 
يف جمـــاالت �حلياة كافـــة، وكل عام و�ملدى 

�لعزيزة باألف خري وتاألق.

ال�سدق والتناول المو�سوعي
و�أكـــد �الإعالمي �مل�شـــري حممـــد عا�شم  �أن 
�الإعالميـــون �لعـــرب ينظـــرون �ىل �لريا�شة 
وقاطـــرة  مفتـــاح  باعتبارهـــا  �لعر�قيـــة، 
�لتنميـــة �القت�شاديـــة، وجممـــع حقيقـــي كل 
�لكيانات و�لطو�ئف و�لعقائد، وميكنها )�أي 

نات  �لريا�شـــة( �أن جتمع �ل�شمـــل د�خل مكورّ
�لعـــر�ق �لـــذي غـــاب عـــن �ل�شاحـــة �لدوليـــة 

و�الآ�شيوية و�لعربية لفرتة لي�شت ق�شرية.
و��شـــاف :�لريا�شـــة �لعر�قيـــة لهـــا تاريـــخ 
ره �ملجد على �شفاف نهري دجلة  حافل ُي�شطرّ
ـــره �أبنـــاء �لر�فديـــن  و�لفـــر�ت، تاريـــخ �شطرّ
هـــي  �لريا�شـــة  و�الآن  عقـــود،  مـــد�ر  علـــى 
�لبل�شـــم �ل�شـــايف للخروج من �جلـــر�ح �لتي 
ــت باحليـــاة �ليومية، الأنهـــا تن�شر �ل�شالم  �أملرـّ
و�لتنميـــة �لفكريـــة و�القت�شاديـــة ، وحـــان 
�لوقـــت كي يرفـــع �جلميع �شعـــار “�لريا�شة 

قاطرة �لتنمية«.
ويـــرى عا�شـــم :�أن �شحيفة �ملـــدى �لعر�قية 
تثـــل حالـــة خا�شـــة يف �ل�شـــدق و�لتنـــاول 
ب،  �ملو�شوعـــي للق�شايـــا بعيـــدً� عـــن �لتحزرّ
عـــدد  يزيـــد  �أن  و�أتنـــى  كثـــريً�،  �أتابعهـــا 
�ل�شفحـــات �لريا�شيـــة �ليوميـــة لتكون �أربع 

�شفحات، حتى تعيد �لب�شمة �لعر�قية.
وقـــال: �شحيفـــة �ملدى قامت بـــدور كبري يف 
تزكيـــة مدينـــة �لب�شـــرة ال�شت�شافـــة خليجي 
�لكـــرة �لقادم، ولهـــا تاريخ حافـــل باجلو�ئز 
مثلمـــا  �لعربـــي،  �ل�شعيـــد  علـــى  �الإعالميـــة 
 2011 �آ�شيـــا  كاأ�ـــس  يف  �جلو�ئـــز  خطفـــت 
21و22  �خلليـــج  كاأ�ـــس  وبطولتـــي  بقطـــر، 
يف �لبحريـــن و�ل�شعوديـــة، ويف ذكر�ها 18 
�أتنـــى لهـــا �ملزيد مـــن �لتطـــور و�لنجاح يف 
عامل مهنـــي ي�شهد تناق�شـــًا يف عدد �ل�شحف 
و�شط غزو كبري لالإعالم �لرقمي �لذي �شيطر 

على �ل�شوق �الإعالمية ب�شكل كا�شح!                                                          

ال�سدقية في نقل الحدث
�ملنتخـــب  مـــدرب  غـــامن،  ن�شـــال  قـــال  فيمـــا 
مـــا  �أهـــم  �إن  �ل�شلـــة  بكـــرة   3×3 �لوطنـــي 
يثـــري �الهتمـــام عنـــد مطالعـــة جريـــدة �ملدى 
و�ل�شفحـــة �لريا�شيـــة خا�شـــة م�شد�قيتهـــا 
ـــز على  يف نقـــل خمتلـــف �الحـــد�ث فلـــم تركرّ
ت ببقيـــة �الألعاب  كـــرة �لقـــدم فقط، بـــل �هتمرّ

�جلماعية و�لفردية.
وذكـــر :�إن �ملدى �ختلفت عـــن بقية زميالتها 
�شت يف  مـــن �ل�شحـــف �لريا�شية باأنهـــا �شخرّ
�لكثـــري مـــن �ملنا�شبـــات �جلو�نـــب �ل�شلبيـــة 
وما �آلت �ليه �لريا�شـــة �لعر�قية من تدهور، 
و�أعطت �لكثري مـــن �حللول من خالل �إجر�ء 
�للقـــاء�ت و�حلـــو�ر�ت مع جنـــوم و�إد�ريي 
�لريا�شـــة �لعر�قيـــة، وهذ� يرجـــع �ىل ُح�شن 
يف  �لعاملـــة  �ل�شحفيـــة  و�لكفـــاءة  �الإد�رة 

�ملدى.
و�أ�شـــار �ىل �أن :كل مـــا ُيطـــرح يف �شحيفـــة 
�ملـــدى يوؤخذ بعني �العتبار من قبل �جلمهور 
�لتاأثـــري  �ىل  �إ�شافـــة  �لريا�شـــي،  و�لو�شـــط 
علـــى م�شـــدر �لقـــر�ر �لريا�شـــي، وهـــذ� جاء 
نتيجـــه �لعمل �لـــدوؤوب للجميع �لـــذي يترّ�شم 
باحلياديـــة و�مل�شد�قيـــة يف نقـــل �الحـــد�ث 

وعدم �ملجاملة على ح�شاب �لوطن.
و�أعرب عـــن �أمنيته “�أن تبقى �ملدى حمافظة 
علـــى نف�س �ملنهـــج رغم �ل�شعوبـــة و�مل�شاكل 
�لتي يتعر�ـــس عليها �ل�شحفيـــون �لعاملون 
مـــن �شغوطـــات كبـــرية مـــن بع�ـــس �لقـــادة 
�لريا�شيـــني ب�شبب توجية ��شهم �لنقد �لبناء 
يف م�شلحـــة �لريا�شـــة �لعر�قيـــة كما �قرتح 
زيادة �الهتمام بااللعـــاب �لريا�شية �الخرى 

مقارنة بكرة �لقدم.

عمل دوؤوب وجهد م�ستمر
وذكرت �الإعالميـــة �الأردنية هبة �ل�شباغ، �أن 
ت منذ �أول �إ�شد�ر ل�شحيفة  �ل�شنـــني �لتي مررّ
�ملـــدى �لعر�قية حتمـــل معها �أجمـــل ذكريات 
�لعمـــل �لدوؤوب و�جلهـــد �مل�شتمر خللق بيئة 
عمـــل منا�شبـــة لل�شحافـــة على وجـــه �لعموم 

و�ل�شحافة �لريا�شية خا�شة.
م  مت �شحيفة �ملدى والز�لت تقدرّ و�أ�شافت :قدرّ
م�شاحات و�فية لتغطية �لن�شاطات �لريا�شية 
و�الخبـــار و�لتحقيقـــات �ال�شتق�شائية �لتي 
�شاهمـــت يف �ي�شـــال �لر�شالـــة، وال �شـــك �أن 
�ل�شحيفـــة تلك �خلـــب�ت و�لكفـــاء�ت �لتي 
حف لي�س على  مة �ل�شُ جعلتها تكـــون يف مقدرّ
�مل�شتوى �لعر�قي فح�شب، بل على �مل�شتوى 

�لعربي.
و�أكـــدت :نحر�ـــس علـــى متابعـــة �شفحاتهـــا 
ز ��شهم  مه من حمتوى متميرّ �لريا�شية ملا تقدرّ
ب�شكل مبا�شر على حركة �ال�شالح �لريا�شية، 
ودفـــع ��شحاب �لقـــر�ر “�مل�شـــوؤول” ملتابعة 
�البطـــال لتذليل �لكثري مـــن �ل�شعوبات �أمام 
�لريا�شيني �لطاحمني �ىل حتقيق �الجناز�ت 

و�لبطوالت �لريا�شية يف خمتلف �مليادين.
وختمـــت �ل�شبـــاغ :جنحـــت �ملـــدى ومعهـــا 
بقيـــة �لزميـــالت يف دعم �لريا�شـــة �لعر�قية 
لت�شـــع ��شمهـــا وريا�شييهـــا يف �ل�شجـــالت 
�لذهبية من خالل �إحر�ز �أبطال �لعر�ق عديد 
�الجناز�ت �لريا�شيـــة، وهذ� فخر بحد ذ�ته 

لل�شحفي �لريا�شي �لعر�قي �أينما كتب.

؟ باأّية حال عدت يا عيد 

 اإياد ال�ساحلي

( بذكرى التاأ�سي�س الريا�سيون والإعالميون يهنئون )

حيادية و�شادقة بعيدة عن التحّزب.. وتمّيز محتواها موؤثر في االإ�شالح

 با�سم الروا�س*

ع�شـــرة  �لثامنـــة  �لذكـــرى  حتـــل 
“�ملـــدى”  �شحيفـــة  لتاأ�شي�ـــس 
�لورقيـــة  و�ل�شحافـــة  �لعزيـــزة، 
تخو�ـــس  �لعربـــي،  �لعـــامل  يف 
معركـــة وجودية يف ظـــل �شطوة 

�ل�شحافة �لرقمية.
ومنـــذ  حتتـــل،  و”�ملـــدى” 
يف  خا�شـــة  مكانـــة  �لتاأ�شي�ـــس، 

وجد�ن كل مـــن ت�شفرّح �شفحاتها 
لنـــا طبيعـــة  �أتاحـــت  �إذ  �لغنيـــة. 
�لعمـــل، �ال�شطـــالع و�لتو��شـــل 
�ليومـــي مـــع �لزمـــالء يف �لق�شم 
�لريا�شـــي حتـــت قيـــادة �لزميـــل 
�إيـــاد �ل�شاحلي .. �شاحـــب �لقلم 

ع باالبد�ع.. �ملر�شرّ
م�شتقبـــل  �أ�شبـــح  زمـــن  ويف 
�ل�شحافـــة �لورقية رهينة �ملهنية 
�شحيفـــة  دور  ياأتـــي  و�الإبـــد�ع، 

علـــى  حر�شهـــا  يف  “�ملـــدى” 
�الهتمـــام مبـــا ور�ء �خلـــب عب 
�إبر�زهـــا للتحليالت و�لتحقيقات 
تطويـــر  يف  ي�شهـــم  مـــا  و�الآر�ء، 
�ملحتـــوى �الإعالمـــي، وتاأكيـــد �أن 
“تر�س وال  �ل�شحافة �لورقيـــة 

توت«!
�أثبتـــت  تاأ�شي�شهـــا،  ومنـــذ 
�أنهـــا متقدمة جدً� يف  “�ملـــدى”، 
نقـــل �ل�شـــورة �حلقيقيـــة لنب�س 

�لنا�ـــس، م�شتنـــدة �إىل قيم �حلق 
و�الن�شاف  و�مل�شـــاو�ة  و�لعد�لة 
و�العتـــد�ل، مترّكئـــة علـــى �ملهنية 
�لتـــي طالت  و�حلريـــة �مل�شوؤولة 
�شقـــف �ل�شمـــاء، ومر�هنـــة علـــى 
�ملو�شوعية و�حلياد، و�أخالقيات 

�لعمل �ل�شحفي.
زً�  �شنعـــْت “�ملـــدى” �إعالمـــًا مميرّ
جـــْت �أجيـــااًل مـــن  ومترّزنـــًا، وخررّ
لهـــم  كان  ـــن  ممرّ �ل�شحافيـــني، 

مد�ر�ـــس  �شناعـــة  يف  �لف�شـــل 
�الإعالم يف �لعـــر�ق .. �إذ حافظت 
علـــى ر�شالتهـــا �ملهنيـــة يف زمـــن 
فـــة و�لكاذبة  رو�ج �الخبـــار �ملزيرّ

و�مللفقة.
 .. �شمودهـــا  لـ”�ملـــدى”  هنيئـــًا 
�ئهـــا بتدفرّق �ملزيد من  وهنيئًا لقررّ

�الإبد�ع.
* رئي�س حترير برنامج جرايد قنوات 

الكا�س القطرية

واالإبداع! ال�شمود  "مدى" .. 

ن�صال غامنهبة ال�صباغ



\

 �شاكر الأنباري

املدى يف بغداد  ت�أ�سي�س جريدة  ال ميكن ف�سل 
ع��ن امل�����س��روع ال��ث��ق���يف ال��ت��ن��وي��ري ل���دار امل��دى 
عموم�. وقد انطلقت اآنذاك يف دم�سق كدار ن�سر 
كثريا  واأق�مت  املميزة،  العن�وين  مئ�ت  طبعت 
ذلك  وتزامن  الكتب.  ومع�ر�س  املهرج�ن�ت  من 
"املدى"  جملة  هم�  مهمتني  جملتني  اإ�سدار  مع 
وجملة "النهج". وقد ج�ء انطالق جريدة املدى 
امل�سروع  لذلك  تتويج�   2003 ع���م  ب��غ��داد  يف 
رافقته�  �سنوات  ويف  وعربي�،  عراقي�  املتميز 

العراقي  االإن�س�ن  وبن�ء  لتغيري  �سخمة  اأح��الم 
من جديد. ومنذ ت�أ�سي�سه� تبلورت لهذا امل�سروع 
الروؤية  وتلك  البلد،  يعي�سه  عم�  وا�سحة  روؤية 
هي التنوير، واحلداثة، واالنحي�ز اإىل ال�س�رع 
واإن�س�نه املقموع طوال عقود من الزمن. عمدت 
ال��ن��واف��ذ وا���س��ع��ة على  اإىل فتح  امل���دى  ج��ري��دة 
الثق�فية  بجوانبه  اجل��دي��د،  ال��ع��راق��ي  ال��واق��ع 
وال�����س��ي������س��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة، ح��ي��ث ف���ق��ت حرية 
التي  الن�سر يف اجلريدة مثيالته� من ال�سحف 
ن�سبي�  متحررة  وج����ءت  ال��ع��راق،  يف  ���س��درت 
والقومية.  والط�ئفية،  احلزبية،  ال��والءات  من 
فك�نت �سفح�ته� الثق�فية قد اأ�سرعت على ثق�فة 
العراق الوطنية الط�حمة اإىل التخل�س من اإرث 
الديكت�تورية وقمعه� للراأي والراأي االآخر. كم� 
ظواهر  على  ال�سوء  املهنية  حتقيق�ته�  �سلطت 
املجتمع بحرية ت�مة، فيم� �سّخت �سفحة اأفك�ر 
الفكرية،  احل�لة  تن�ول  يف  املق�رب�ت  خمتلف 
اأو  ب��غ��داد  يف  ���س��واء  والعلمية،  وال�سي��سية، 
امل��ح���ف��ظ���ت. وق���د مت��ي��ز م��ع��ظ��م ال��ع���م��ل��ني يف 
الع�لية،  جريدة املدى، ومنذ انطالقه�، ب�ملهنية 
التي  املنفتحة  الر�سينة  االأفق، والثق�فة  و�سعة 
وجدت بيئته� املن��سبة يف اأح�س�ن اجلريدة. اإذ 

للو�سول  ي�سعى  بكل تخ�س�س�ته،  الط�قم،  ك�ن 
ن�جحة.  جريدة  اأي  ملوا�سف�ت  مثلى  ح�لة  اإىل 
ال�سورة  م��ع  ال�سح�فية  اللغة  فيه�  تتك�مل 
من  ال�سفح�ت  تنقية  اإىل  و�سوال  واالإخ���راج، 
اهتم�م  وه��و  واملطبعية.  النحوية  االأخ��ط���ء 
التي  االأخ���رى  ال��ق���رئ يف اجل��رائ��د  قلم� يجده 
الغ�لبة  ال�سفة  وك�نت  الفرتة.  تلك  يف  �سدرت 
واملحرتفني،  واملهتمني،  القراء،  بني  للجريدة 
اأنه� متتلك م�سداقية ع�لية، �سواء يف نقل  هي 
اخلرب اأو التحليل. ال ت�سلل قراءه�، وال حت�ول 
التنوير  وظ��ل  ا�ستغف�لهم.  اأو  جهلهم  خم�طبة 
من  امل�سداقية  تلك  ج����ءت  كم�  ال��ر���س���ل��ة.  ه��و 
�س�ئدة  ظلت  �سيقة  والءات  من  اجلريدة  حتلل 
يف معظم ال�سحف، لذلك ك�ن طموح عدد كبري 
اجل��دد،  واملثقفني  ال�����س��ب���ب،  ال�سح�فيني  م��ن 
يعترب  فيه�  ف�لعمل  اجل��ري��دة،  ل��دى  العمل  هو 
فر�سة  يجد  ملن  وثق�فية  وفكرية  مهنية  تزكية 
تتبع  يروم  ب�حث  اأي  اإن  اجلريدة.  مك�تب  يف 
اأعداد  اأن يجد يف  االأح��داث بعد 2003، ميكنه 
اليوم،  وحتى  ال�سنة  تلك  منذ  امل���دى،  ج��ري��دة 
ال�سعد  على  العراق  لتف�عالت  حقيقية  بو�سلة 

ك�فة: اجتم�عية و�سي��سية وثق�فية وفكرية.  
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   .. وم���ن البوؤ����س اأي�س���ً�، اإعرتا�س قّب���ة الزاهد حممد ابي اجل���وزي- اأحد 
مت�سوفي���ة اأواخ���ر الق���رن الث����ين ع�سر للهج���رة - واملبني���ة ب�الأجر والطني 
اأعم�َل التو�سعة التي جتريه� البلدية على الطريق القدمي، الرابط بني القرى 
الت�ريخي���ة ومركز املدينة، لكنَّ البوؤ�س كله يجتم���ع ب�لقّبة اجلب�سية، ولعله� 
من ال�ست�يربورد، التي حلت حمل القبة القدمية، بعد اأن زحزحت اجلراف�ت 
موقعه� اىل جهة م�، بعيدة عن الطريق. امل�سهد الذي يوؤ�س�س لنوع جديد من 

الرث�ثة يف الزمن الرثَّ هذا..
   يحتفظ ال�سي���وُخ اخل�سيبيون يف بيوتهم ب�سورة يتيمة لل�سريح، امل�سّيد 
يف قري���ة كوت ال�س�ح���ي، لي�س بعيدًا عن نهر ال�سع�س�ع���ي، الذي يدخله املد 
واجل���زر مرتني يف اليوم والليل���ة. يف ال�سورة قبت�ن طينيت�ن، قبة ال�سيخ، 
الت���ي تل���ي ال�س����رع مب��س���رة، اأم� الث�ني���ة املج�ورة فه���ي ل�سريت���ه. اأحدثت 
ال�سم�ُء ثقبً� ب�أحدى القبتني، فك�نت ال�سم�س تدخله�، والنجوم تطل فت�سيء 
ع�مل���ً�، ال يدخله اإال املج�ن���ني والن�سوة اللواتي اأ�سع���ن اطف�لهن يف املقربة، 
املحيط���ة ب�لقبتني. منذ اأكرث من ربع ق���رن، واأكرث رمب�، اختفت قّبة ال�سيدة، 
�سرّي���ة ال�سيخ، وبعد احل���رب االأخرية، قبل ثم�نية ع�سر ع�م���ً�، بنى اأحدهم، 
م���ن الذين مل يجدوًا بني النخل م�أوى له بيت���ً�، يف الف�سحة التي �سغرت بعد 

�سي�ع القبة نه�ئيً�.
   ق���د المنلك الكثري م���ن املعرفة عن �س�حبّي القبتني، لكنن� نحتفظ ب�ل�سورة 
الك�مل���ة لهم�، اأو له�، فه���ي موقف ب��س�ت اخل�سب، وحمط���ة انتظ�ر فالحي 
الق���رى املحيطة الذي���ن ك�ن���وا ير�سفون �سالله���م وزن�بيله���م اخلو�س هن�، 
يتق���ون �سمو����س القي���ظ املحرق���ة، ووري���ح �سب�ح����ت ال�ست����ء الب����ردة مب� 
تبق���ى م���ن ظالل االث���ر، الذي مل يع���د. االن مت�س���ُح ادارُة الط���رق واجل�سور 
القب���ة املتبقي���ة، وتن�س���ف احلج����رة واملالط ال���ذي مل متحه مئ����ُت ال�سنني، 
واال�ستع��سة عنه� بقبة اجلب�س، ولعله� قبة ال�ستي�روبورد، �سيئة ال�سورة، 
ف�ق���دة املعن���ى واالأث���ر. االآن تقب���ع يف املو�سع ه���ذا كتلة هالمي���ة، بال ر�سمة 

للجم�ل، منتزعة خ�رج منطق الت�ريخ.
   نع���م، ال ت�س���ري مع�رفن� اىل �سيء ذي ب�ل عن ال�سي���خ حممد ابي اجلوزي، 
حي�ت���ه وزه���ده و�سيوخه وال�سن���وات التي ام�س�ه���� هن� وهن����ك، فم� كتبه 
ال�سي���خ عب���د الق�در ب�����س اأعي����ن يف مو�سوعته )خطط الب�س���رة( وم� دونه 
�س�حب ال�سطور هذه  يف )قبل خراب الب�سرة( ال يتج�وز معرفه الع�مة به، 
ولن يكون مبقدور اأحد ر�سم وجه نظر اخرى، اإذ، انَّ االأحرف املكتوبة عنه، 
ورق�ئ���ق ال�سليل���وز املبع���رثة يف ا�ستوديوه�ت الت�سوي���ر، واملن�سورة على 
املدون����ت ال�سخ�سية لن ت�سيف اىل م� ذكرن�ه، لكن ال�سورة اليتيمة، الدالة 
عل���ى طري���ق اأبي اخل�سي���ب – الب�سرة القدمي���ة، �ستقول لن���� اأ�سي�ء كثرية، 
و�ستك���ون قب���ة اجلب�س، التي �سيدته���� بلدية الب�سرة ب�هت���ة املعنى، ال قيمة 
له����، ولن يقلب حج�رته� اأحد، الأنه� بال حج�رة يف اال�س��س، وهن�ك وجدان 
�س�ئع، يف�سل بينهم� زمن�ن، اأحدهم� م�سيئ وم�سع، واآخر م�سّوه وقبيح.  

  �سيك���ون م���رور مركب�ت النق���ل بطيئً� هن����، و�ستتلفت العي���ون، تبحث يف 
الف�س����ء امل�سطرب عن حلظة ال�سكون التي ك�نت هن����، لكنه� لن ترى �سيئً�، 
فقد ذهب كل  م� ت�أ�سطر ب�آذان واأل�سنة واأعني الن��س، و�ستغمر مي�ه الن�سي�ن 
االآ�سنة حك�ي�ت الذين تب�دلوا ال�سكنى قرب ال�سريح- القبة، التي ك�نت اكرث 

من دالة على زاهد مل ي�أبه به احٌد.

 ر�شيد اخلّيون 
 

اأح�سبه���� ب�رق���ة اأم���ل، اأن تت�ب���ع املنهوب�ت 
اأق���ول  وال  الرافدي���ن،  وادي  ت�ري���خ  ِم���ن 
امل�سروق����ت، ف�لنه���ب اأ�سد جرم���ً�، يح�سل 
ل���ب  ب�ال�ستق���واء واحَلراب���ة، وُيق����ل: »ال�سَّ
ه���ب«، فهم���� رديف����ن. ه���ذا م���� ح�س���ل  والنَّ
���ة بعد فتح بواب����ت املُتحف  لالآث����ر الِعراقيَّ
 ،)2003 اأبري���ل   9 يف)ي���وم  الِعراق���ّي 
بدخول اجلن���ود االأم���ريك�ن حم�طني بزفة 
اأم���ريك�ن  ِم���ن  واملرتجم���ني  امل�ست�س�ري���ن 
ولبن�ني���ني وعراقي���ني. ك�ن الهج���وم عل���ى 
املُتح���ف ِم���ن ِقبل الغوغ����ء يوم���ً� م�سهودًا، 
كهج���وم ال�سب����ع على فري�س���ة. توارى يف 
تلك اللحظة الِع���راق وا�سمه وخ�رطته، كٌل 
يفكر ب�لغنيمة. ك�نت االآث�ر اأنف�سه�، ف�الإن�ء 
النُّذري لي�س له ثمن، اأ�سي�ء غري ق�بلة للبيع 

وال�ّسراء. 
ِم���ن ه���ذا االأمل، تلقين���� م���� �سرح ب���ه وزير 
الثق�ف���ة ح�س���ن ن�ظم، ح�ل هب���وط الط�ئرة 

 29( الت�ري���خ  حتم���ل  وه���ي  ببغ���داد 
يولي���و2021(، ب�س���رور واإع����دة �سيء ِمن 
الثق���ة يف ه���ذا الوط���ن، بع���د بل���وغ الي�أ�س 
ذروت���ه، وم���� نكتب���ه ن�قدي���ن ون�قمني فهو 
وج���ع َدف���ني ِم���ن مت����دي القت���ل والف�س����د، 
واإال اأي وم�س���ة اأمل تطربن����. ق�ل الوزير: 

»اليوم عدن� من وا�سنطن، يف �سفرة موفقة 
م���ع رئي�س جمل�س ال���وزراء ومعن� 17 األف 
قطع���ة اأثري���ة، م�س���رتدة يف اأ�سخ���م عملية 

ا�سرتداد الآث�رن�«. 
تبع���ه الوزي���ر ال�س�بق االآث����ري عبد االأمري 
احلمداين، ك�تب���ً�: »االآث�ر الت���ي ا�ستعيدت 
موؤخ���رًا من وا�سنطن عملن� على ا�ستع�دته� 
من���ذ �سن���وات، وك�ن املفرت����س اأْن اأذه���ب 
�سخ�سّي���ً� ال�ستع�دته����، يف �سه���ر الع��س���ر 
من �سنة 2019، ولك���ن الظروف املعروفة، 
الت���ي م���ر فيه� البل���د يف حينه���� ح�لت دون 
ذلك«. ال ن�أخذ االأمر من�ف�سة بني الوزيرين، 
واإن ك�ن���ت املن�ف�سة يف اإيج����د االأمل نفعً�، 
ولي���ت االآخري���ن يتن�ف�س���ون عل���ى خدم���ة 
ال  وح��س���ره،  مب��سي���ه  املكل���وم  الوط���ن 
عل���ى النه���ب وال�سل���ب. اأو�سح���ت ر�س�ل���ة 
وزارة  �سع���ي  اأن  احلم���داين  االأك�دمي���ي 
الثق�ف���ة ك�ن متوا�س���اًل، حت���ى اأنتج ثم�ره، 
وك�ن لالآث�ري���ني دور حمم���ود يف مالحق���ة 
الن�هب���ني: مدي���ر املتحف الِعراق���ي االأ�سبق 

دوين ج���ورج)ت: 2011(، واالآث�رية ملي�ء 
كيالين)ت: 2020(، وغريهم� ِمن اأ�سح�ب 
ف�لّتخ�س����س  وال�سم�ئ���ر،  التخ�س�س����ت 

ك�رثة اإذا مل ي�س�حبه ال�سمري. 
ق���رون والعب���ث ب�الآث����ر ك�ن ج�ري���ً�، ومل 
يدرك العراقيون ُعم���ق االأ�سالف ال�س�ميني 
وال�سومري���ني، اإال بق���دوم بعث����ت التنقيب 
وادي  ح�س����رة  ت�ري���خ  الغربية)�سو�س���ه، 
الرافدي���ن(. ب���داأ املُتح���ف بغرف���ة اأفردته���� 
االآث����ر،  بي���ل)ت: 1926( حلف���ظ  امل�س����س 
وم���� ا�سرتطه �س�طع احل�سري)ت: 1968( 
مدير االآث�ر االأ�سبق، من من��سفة االآث�ر مع 
املنقبني)احل�سري، مذكراتي يف الِعراق(. 

واإال ف�لعب���ث ب����الإرث النَّفي����س ك�ن ج�ريً�، 
فبن����ء مدين���ة وا�س���ط، ث���م بغداد امل���دورة، 
وم���ن قب���ل �سي���د املحتل���ون الُفر����س ط����ق 
ك�س���رى ب�أحج����ر عم���ران م� قب���ل الت�ريخ، 
حت���ى حتولت من�ط���ق اإىل مق�لع لالأحج�ر. 
واأبح���رت خ���الل االحت���الل العثم����ين يف 
»دجلة الكثري من ال�سفن واالأكالل امل�سروقة 

ب�ملنحوت�ت«)جمل���ة �سوم���ر( اإىل املت�ح���ف 
االأوروبية. 

م� زال ملف االآث�ر مفتوحً�، فح�سب اإح�س�ء 
ال�سبعيني�ت يوج���د)6555( موقعً�)اأطل�س 
املواق���ع االأثري���ة ب�لع���راق 1976(، اأر����س 
ف���ط  تخت���زن الّث���الث: كن���وز االأول���ني والنِّ
 )17000( ا�س���رتداد  فت�س���وروا  وامل����ء! 
�ئ���ع ِمن املنهوب����ت، وم� عدد  اأث���ر، فم� ال�سَّ

املخزون؟! 
هذا مل���ف االآث�ر، اأم� م� ُنه���ب ِمن االأر�سيف 
الوطن���ي، وم���� بي���ع برخ����س ال���رّتاب ِمن 
اأعم����ل الفن�نني ال���رواد، ال ُيح�س���ى. ليكن 
ا�سرتداد االآث�ر ب�رقة اأمل ب��سرتداد م��سي 
الِع���راق وح��سره! فال لوَم عل���ى ن�هٍب بال 
�سمري، والقول الأحمد �سوقي)ت: 1932(: 
ين����/ اأح�ديَث  »ِقف���ي ي���� اأُخ���َت يو�َس���َع َخربِّ
الُق���رون الغ�برين�)ومنه�( وَن�أَْب���ى اأَْن َيُحلَّ 
ي���ٌم/ وَيذهَب َنهُب���ُه للَن�ِهبيَن�/ اأَمن  عَليِه �سَ
/ َيِعفَّ َعن املُلوِك  �َس���َرَق اخَلِليَفُة وهَو َح���يٌّ

وقي�ت: توت عنخ اآمون ( نَي�؟«)ال�سَّ ُمكفَّ

 جمال العتابي

قبل ان تكون جريدة، كنت اأنتظر وجه)املدى( االأنيق، 
بع���د ان ت�سرب���ت يل املعلومة ان جملة به���ذا العنوان 
�سدرت يف ال�س�م اأعوام الت�سعين�ت، ك�نت ده�ستي ال 
تو�سف، حني ا�ستط�ع احد اال�سدق�ء، مبغ�مرة ذكية، 
م���ن تهريب اعداٍد منه� اإىل الداخل، مع جملة )النهج(، 
كدت اأطري بال خوف، والح���ذر، وان� اأت�سفح االعداد، 

وك�أين يف ليلة عيد،
     من���ذ ذل���ك الت�ري���خ، واأن���� ات�بع ن�س�ط����ت )املدى(، 
وهي حتمل لن� الزهر عرب حق�ئب ال�سفر، الأول وهلة، 
كنت اأت�أمل ذل���ك الت�سكيل املده����س لرتوي�سة)املدى(، 
التكوي���ن واالإن�سي�بي���ة يف امت���داد احل���روف،  ه���ذا 
يف نه�ي�ته����، وتكوراته����، مث���ل اأم حتنو عل���ى طفله� 
الر�سي���ع، ب�إن�سج����م ووح���دة، يف كتلةمتينة را�سخة 

ممتدة يف عمق الوعي اجلم�يل للحرف.
        ويف اأول اخلطوات ، بعد اأن دخل الغزاة جلودن�، 

واإحت�سدوا عل���ى اأبوابن�، اإلتقت نخبة من ال�سحفيني 
واملثقفني، بع�سهم ع�د توًا اىل بلده العراق بعد عقود  
من النفي واالإغ���رتاب، ويف املقدمة موؤ�س�س امل�سروع 
فخ���ري ك���رمي، ملن�ق�سةاإ�س���دار )امل���دى( كجري���دة يف 
بغ���داد، كن���ت ح��س���رًا وم�س�هم���ً� يف االآراء واالأفك�ر 
واملقرتح����ت، الت���ي و�سعت االأ�س�س ملنه���ج اجلريدة، 
وتوجه�ت���ه ال�سي��سي���ة والفكري���ة والثق�في���ة، وعل���ى 
الرغ���م من انني مل اأكن �سم���ن هي�أة التحرير، لتكليفي 
مبهمة ادارية يف وزارة الثق�فة، اإال انني مل انقطع عن 
الكت�ب���ة يف �سفح�ته�، وامل�س�رك���ة يف اأغلب فع�لي�ته� 
ون�س�ط�ته���� الثق�في���ة، من���ذ �سدوره���� االأول ولغ�ي���ة 

الوقت احل��سر.
     ك�ن���ت اجلري���دة وم� تزال اأمينة على نهجه� املهني، 
وال�سي��س���ي، والثق����يف، ملتزم���ة ب�إ�ستقالليته����، غري 
منح�زة، حلزب اأوجهة �سي��سية، لكنه� منح�زة للبن�ء 
والتق���دم، وحرية االإن�س����ن، تقف اىل ج�ن���ب العدالة 
االجتم�عي���ة، يف املجتمع العراق���ي، موقفه� ث�بت يف 
من��س���رة ال�سع���وب �سد الظل���م والقه���ر واالإ�ستالب، 
والف�س����د واخل���راب، ان منهج���ً� به���ذا الو�س���وح، ال 
مي�س���ي نحو حتقيق غ�ي�ته النبيلة، دون ان ين�ل منه 
اخل�سوم، بني احل���ني واالآخر، يف االإته�م والت�سهري، 
لنه���ج اجلري���دة، اأو لك�دره����، رمب� يكم���ن ال�سبب يف 
جن����ح اجلريدة، اأن حتتل املوقع املتقدم بني ال�سحف 

العراقية، وم� تزال دون تراجع.
  لذل���ك اأقول ان اأي���ة حم�ولة، الإيق����ف امل�سروع، ومن 
اأيةجهة ك�ن���ت، والأ�سب�ب مبهمة، يعني خ�س�رة كبرية 

لتجربة ثرية، متوهجة، عميقة االأثر، كبرية املغزى.

 

 لطفية الدليمي

  االإحتف�ُل ال�سنوي بت�أ�سي�س �سحيفة املدى هو 
هذا  لي�س   . حميم  �سخ�سي  اإحتف�ٌل  يل  ب�لن�سبة 
من قبيل املج�مالت الربوتوكولية املعهودة بقدر 
�سبب�ن  ثّمة   . ع�م  كل  معه�  اأتع�مُل  حقيقة  م�هو 

على االأقّل يقف�ن وراء هذه احلقيقة : 

االأول : �س�رت املدى منذ قرابة اإثنتي ع�سرة 
التي  اليومية  الرفقة  من  نوعً�  يل  متّثُل  �سنة 
من�سوراتي  مت�بعة  يف  ���س��واٌء  معه�  اأتع�مل 
اإذ  ؛  فيه�  يل  م��سُين�سُر  اإع����داد  يف  اأو  فيه� 
اأك��ت��ُب يف املدى  اأن���  ال��ك��رام  ال��ق��ّراء  كم� يعلم 
م���دة  وك��ذل��ك   ، االأح���د  ي��وم  اأ�سبوعية  مق�لة 
ي��وم  اأو م��رتج��م��ة  ث��ق���ف��ي��ة ط��وي��ل��ة م��وؤل��ف��ة 
واالإن�سب�ط  املداومة  اأّن  ومعلوٌم   ، االأربع�ء 
يومية  ل�سحيفة  الكت�بة  يف  واال�ستمرارية 
وثيق�  انتم�ء  يخلق  طوال  �سنوات  مدى  على 
الأ�سرة عزيزة وير�سخ حميمية مب��سرة تكر�س 
الك�تب َمْعَلمً� من املع�مل الدالة لتلك ال�سحيفة 
ع�ملية  �سحفً�  اأّن  يف  ال�سبب  هو  هذا  ولعّل  ؛ 
اأو  يومية  م��واد  ن�سر  على  حت��ر���ُس  وعربية 
الُكّت�ب  لبع�س  منتظم  نحو  على  اأ�سبوعية 

ليكّونوا ب�سم�ٍت ثق�فية يف تلك املطبوع�ت .
املدى  يف  الكت�بة  بفعل  ل��دّي  تر�ّسخ   : الث�ين 
 . ال��ع��م��ل  “ امل��ه��ن��ي يف  “ االإن�����س��ب���ط  معنى 
�سحف  يف  اأكتُب  امل��دى  يف  الكت�بة  قبل  كنُت 
يف  فيه�  كت�بتي  وك���ن��ت   ، ع��دي��دة  وجم���الت 
اأو  ال�سهرية  امل�س�همة  منحى  تنحو  الغ�لب 
الن�سر املتقّطع ؛ لكنم� يف املدى �س�ر االإلتزام 

هذا  اأف����دين  وق��د   ، تقريبً�  يومي  نحٍو  على 
ال�سرتاتيجية  االأه��م��ي��ة  ت���أك��ي��د  يف  االإل���ت���زام 
للزمن و ا�ستثم�ره اإىل اأق�سى املدي�ت املمكنة 
للقدرات الب�سرية اخلالقة من ج�نب ، ولقيمة 
اأكتبه  فيم�  يل   املت�حة  ال��الحم��دودة  احلرية 
واأترجمه للمدى من ج�نب اآخر ، ولعّل الق�رئ 
م�سداق  �سي�سهُد  الثق�فية  مل�سريتي  املت�بع 
على  ط��راأت  التي  الكبرية  ال��ف��ورة  يف  كالمي 
دار  يف  املن�سورة  واملرتجمة  املوؤلفة  اأعم�يل 
ع��ن��دي غري  ال���رواي���ة وح��ده��� تبقى   . امل���دى 
ميدان  تظّل  الأّنه�  الن�سر  لت�سون�مي  خ��سعة 

بحث وتنقيب معريف حثيث ه�دئ و�سبور .
املق�م ونحُن نحتفي بعيد     الينبغي يف هذا 
امل��دى  ع��ن  ن��ت��غ���ف��ل  اأن  ال�سحيفة   – امل����دى 
احل��سنة  االأّم  فهي  ؛  الن�سر  دار  املوؤ�س�سةو 
من  الطيبة  ال��ربك���ت  ك��ّل  منه�  تنبثق  ال��ت��ي 
ال�سف  يف  تقف  جعلته�  رائ��ع��ة  اأ����س���دارات 
الف�س�ء  يف  الطالئعية  الن�سر  ل��دور  االأول  

الثق�يف العربي . 
   دامت املدى ال�سحيفة واملوؤ�س�سة ، وط�بت 
ب�خلري وال�سحة اأعم�ُر  رئي�سه� وكّل الع�ملني 

الطّيبني فيه� .   

 علي عبدالأمري عجام

جتربت����ن اأثريت����ن عن���دي يف �سح�فة ع���راق م� بعد 
�سدام ح�س���ني: �سحيفة "بغداد" الت���ي توليت رئ��سة 
حتريره���� و�سعيت من خالله� لرت�سي���خ قيم �سح�فية 
جدي���دة، لكن م���� لبثت تل���ك التجربة اأن انته���ت نه�ية 
دموي���ة ب�غتي����ل �سقيق���ي ومعلم���ي ق��س���م عبداالأمري 
عج����م يف 17-5-2004 الإغ����در بعده���� الب���الد اإىل 
الث�ني���ة ه���ي  اأخ���رى، والتجرب���ة  جترب���ة �سح�في���ة 
"امل���دى" التي حر�ست على التوا�سل معه� ب�نتظ�م، 
قراءة وكت�بة يف ال�سحيفة ومالحقه� املتعددة، كونه� 
�سّكل���ت قلع���ة االأمل االأخرية يف الع���راق جلهة اعالئه� 
قي���م احلري���ة الفكري���ة والتن���وع املده����س يف املعرفة 

ال�سي��سية والثق�فية. 
حي����ل تل���ك القي���م التي التزمته���� “امل���دى” مل تتوقف 
عن���د ح���دود ال�سحيف���ة، ب���ل ق�رب���ت فك���رة املوؤ�س�سة 
االعالمي���ة الوا�سع���ة الت�ثري، لت�س���وغ معنى غ�ية يف 

الدق���ة واجلراأة، فهي مّثل���ت احلرية الفكرية التي حلم 
به���� العراقيون كث���ريًا وقدموا من اأجله���� الت�سحي�ت 
الكبرية، مثلم� ك�نت �سوت���ً� ع�ليً� �سد اخلطر املحيق 

بتلك احلرية: االإره�ب والف�س�د. 
والأنه���� عملت مبب���داأ املوؤ�س�س���ة الوطنية، ج����ء تنوع 
نت�جه���� مده�س���ً�، فهي وّفرت، عرب مالح���ق ا�سبوعية، 
ن�ف���ذة وا�سع���ة عل���ى امل���وروث ال�سح����يف والثق�يف 
العراقي الذي عملت الديكت�تورية على تغييبه، مثلم� 
عنت بتقلي���د عظيم هو االحتف�ء برموز البالد الفكرية 
والثق�في���ة م���ن الراحل���ني واالأحي����ء على ح���د �سواء، 
وهي هن� و�سعت م�س���درًا غ�ية يف االأهمية للب�حثني 
وال�س�ع���ني ملعرف���ة املزي���د عن الب���الد م� قب���ل �سنوات 
اجلحي���م ال�سدامي. ومل حت�سر الذاك���رة فح�سب، بل 
ف�سحة اجلم�ل االأدبي والفني ب�إيق�ع متجدد ومده�س.

والأنه� م�س���روع احلداثة الفكري���ة واحلرية والتجدد، 
ك�ن���ت “امل���دى” يف جتربته���� االليكرتوني���ة حم�ولة 
رائدة يف ا�ستب�ق حلظ���ة “موت ال�سح�فة الورقية”، 
لت�سب���ح الي���وم مرجع���ً� متج���ددًا ال غن���ى عن���ه لكل م� 

يت�سل ب�لعراق، �سي��سة وثق�فة واجتم�ع. 
ك�ن هن����ك حلٌم، بل اأمٌل عند ط�ئفة لي�ست ب�لقليلة عند 
امل�ستغل���ني بحق���ول الفك���ر واالب���داع يف بالدن����، حلم 
املن���رب الفك���ري احلر واجلم����يل الراق���ي، وهو �سعت 
اأمرا ممكن���� ومت�ح�، بل  “امل���دى” لتحقيق���ه وجعله� 
هي الي���وم، وبال ادع�ء وبدون اأن تق���ول هذا، �س�رت 
قلع���ة االأمل االأخرية يف بالد تطفو على ف�س�د �سي��سي 

واخالقي عظيم!

قّبة منتَحلة ب�أبي الخ�صيب

الرافدين.. ا�صرتداد الت�ريخ املَنهوب

�صه�دة حول جريدة عيُد  هو عيدي ال�صخ�صي

....ينبغي اأن ت�صتمر!قلعة الأمل الأخيرة
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الحديث عن المدى يماثل 
الحديث عن النف�س

�ش���معة �أخرى توقدها �ملدى، يف ذكرى تا�شي�شها 
يف �خلام�س من �آب 2003، وهي تزد�د �لقا، و�نا 
�زد�د ح���رة كيف ميكن �ن ت�ش���ع )300 كلمة( كل 
�ل���ذي ��شافته �ملدى لل�شحافة، وللثقافة من �فاق 
غ���ر م�شبوقة يف �إ�شاع���ة قيم �حلري���ة و�لتنوير 
نق���ل  يف  وحي���ادي  مهن���ي  �أ�شل���وب  و�حلد�ث���ة، 
�لوقائع با�شطفاف تام مع قيم �لدميقر�طية �لتي 
تعظم حرية �لتعبر بارق���ى ممار�شاتها، وتتبنى 
�حلد�ث���ة �لثقافي���ة و�لفنية غ���ي من�شور�تها ويف 
من�شور�ت مالحقه���ا �لعديدة �لتي تغطي م�شاحة 
و��شع���ة من �الهتمام���ات �لتي ت���ردد �لعديد من 
�ملن�شور�ت يف ن�شر �لذي تن�شره �ملدى فيها ويف 
مالحقه���ا، لتوؤ�ش����س من���ر� ر��شخ���ا ومتفرد� يف 

�لكتابة �ل�شحفية.
مل �ج���د غ���ر �مل���دى من���ذ تا�شي�شها، ب���ل حتديد� 
بعد ع���ام من تاأ�شي�شها، ح���ال عودتي �ىل �لعر�ق 
بد�ي���ة ع���ام 2004 مل �ج���د غره���ا م���الذ� د�فئ���ا 
للكتاب���ة �ك���رث دفئ���ا و)حّني���ة( �كرث م���ن �شحيفة 
�مل���دى ومالحقها، فكانت زيارت���ي للمدى كمكان، 
�عتره���ا طق�ش���ا ال تكتمل زيارتي لبغ���د�د �ال به، 
كان يعم���ل فيه���ا وقتذ�ك م���ن �أ�شدقائن���ا �العزة، 
و��شاتذتن���ا يف �لكتاب���ة �لثقافي���ة: �شهي���ل �شامي 
ن���ادر، وعبد �لزهرة زكي، وقا�ش���م حممد عبا�س، 
وح�ش���ن حممد عجيل، وفيه���ا تعرفت على: علي 
ح�ش���ن وع���الء �ملفرج���ي وغره���م، وكل و�ح���د 
منه���م مدر�ش���ة يف �لثقاف���ة �لعر�قي���ة �لتنويري���ة 
�أي�ش���ا، وحتدي���د� يف  �مل���دى  و�حلد�ثي���ة، ويف 
ملحقها �لذي ما زلت �عتره جتربة ثقافية متاثل 
ملحق �جلمهورية يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي، 
يف ه���ذ� �مللح���ق ن�شرت �شخ�شي���ا مو�شوعات مل 
تك���ن لتن�شر يف غره من �ل�شحف �لعربية ملا فيه 
من تناول ملحرمات متحجرة يف ثقافتنا �لعربية.
ه���ل كتب���ت عن �مل���دى؟ يب���دو �نن���ي ال ميك���ن �ن 
�حت���دث عن �مل���دى كمن يتح���دث ع���ن نف�شه، وال 

�شهادة يف ثقافتنا ملن يتحدث عن نف�شه..

 الناقد خالد خ�ضري

لمدى بال حدود
ال�ش���يء ي�شع���د �الأن�شان مث���ل وج���ود ��شمه على 

�شجرة �لذكرى يف غابات متالأ �الأفق.
ويف )�مل���دى( ميتد هذ� �الأح�شا����س �لعميق وهو 
يب�شط ح�شوره على �شفحاتها �لد�ئمة �خل�شرة 
و�ملليئ���ه باالأ�شم���اء �لز�ه���رة و�الأف���كار �ملعمق���ة 

و�ملو�قف �جلريئة
و�ملن�ش���ور�ت  و�ملجل���ة  �جلري���دة  �مل���دى  كان���ت 
تتج���اوز حتى ح���دود �ملوؤ�ش�ش���ة �لر�شمية لتفتح 
لنف�شها�آفاقا جديدة مل تكن معروفة يف �ل�شحافة 
بتقاري���ر  تنف���رد  �أ�شبح���ت  حت���ى  �لعر�قي���ة... 
ومعطي���ات كتابها ويف عطائها�ملتمي���ز عن �شائر 

�ل�شحف �الأخرى.
م���ن هن���ا كان���ت �شباق���ة فيى�لك�ش���ف ع���ن جمل���ة 
م���ن �لق�شايا �لت���ي كر�شته���ا للك�شف ع���ن �لف�شاد 

و�ملف�شدين.
�إىل جان���ب حر�شها عل���ى �أن يكون �شوتها عاليا« 

وكلماتها متالأ �الأفق بها.
حتي���ة للم���دى �لت���ي �أخ���ذت من���ا �شلط���ات ه���ي 
و�لذ�ك���رة  �لقل���ب  يف  جتتم���ع  �لت���ي  مكوناته���ا 

و�لروح.       
     �هال«وعمر�«مزهر�« للمدى و�شمائها �لرحبة. 

 ح�ضب اهلل يحيى

يتبدد الظالم، وي�ضع اأمل في 
المدى

  �شحيفة �ملدى رفيقتي يف كل فجر، وبقدر تعلق 
�الأمر بي، فاأنا من مدمني �شحيفة �ملدى. ال يكون 

ل�شباح���ي معن���ى �إن مل »�أُفلِّ����س«، �شحبة فناجن 
�لقه���وة �شفحاته���ا بج�شارة �الأمل �ل���ذي ال يلن. 
�أبد�أ قر�ءتي مبقال »�خلال« �جلميل علي ح�شن. 
ك���م �أغب���ط ه���ذ� �لرجل على م���ا ميتلكه م���ن طاقة 
خالق���ة � �شحفي من �لدرج���ة �الأوىل � كل قلم ي�شد 
�لقارئ �إىل مو�ش���وع ما بال قنوط، �أو �شجر، �أو 
ياأ����س قد ينفلت مع �الأي���ام، هو قلم ذهبي �حلرف 
و�ملعن���ى. لكل كتابة مو�شوعي���ة َقدر يف �متحان 
�جل�ش���ارة �لت���ي يتحلى بها �ل�شحف���ي �ملوهوب. 
د �لقليل  كل م���ا يتناول���ه �خلال عل���ي ح�شن ُي���رِّ
من �لغي����س �لذي ينتابني ب�شبب ظروف �لعر�ق 

�لتي ت�شر من �شيء �إىل �أ�شوء. 
   معي���ار �ل�شحيف���ة �لناجح���ة ُيقا����س بف�شائله���ا 
وف�شيلها. �مل���دى، بر�أيي، لي�شت ب�شحيفة عابرة 
لق���ارئ عاب���ر ب���ل ُمغاي���رة للماأل���وف، يف �شوؤون 
�لتغطي���ة �ل�شحفي���ة �لروتيني���ة، فه���ي �شحيف���ة 
�له���م �لعر�قي �حلقيقي، �ل���ذي من خاللها تت�شكل 
�أهميته���ا �ملادية �مللمو�ش���ة  بالتحليل، و�لتحقيق 

�لر�شينن. هذ� هو ديدن �ل�شحيفة �حلقة.
   كثرً� ما ُيقال �أن �ملدى �شحيفة م�شتقلة، لكنني 
�أر�ها ُمنحازة با�شتقاللية مقام مذهبها �لعلماين، 
فهي �ملقاتلة من �أجل دولة عر�قية مدنية. جنحت 
�شحيفة �ملدى على �أن جتع���ل قارئها ينحاز �إليها 
مبحبة نهجه���ا �الإن�شاين �لعام. هي منر متفاين 
يف تبن���ي ق�شايا �حلريات، ومقات���ل حقيقي �شد 
�لتطرف بكافة �أ�شكاله، ولها �لريادة يف �لت�شدي 

للف�شاد وتعريته.
   �أم���ا �ملالحق �ليومية فهي خزنة ثمينة، ومرجع 
مهم لكل باح���ث �أو �أديب. �شخ�شيًا �أعتر مالحق 
�مل���دى �أر�شي���ف نوعي ثم���ن لذ� �أحتف���ظ مبعظم 
مالحقها، وعلى وجه �الأهمية و�خل�شو�س جملة 
»تات���و« �ملده�ش���ة يف �ملحت���وى و�لت�شميم �لفني 
�لر�ق���ي. �لف�ش���ل يف وج���ود »تات���و«، يع���ود، بال 
جمامل���ة �إىل �مل�شرف عليها �لفنان �ل�شحفي عالء 

�ملفرجي.
   حتي���ة من �الأعم���اق ل�شديقتي �جلميلة �شحيفة 
�مل���دى �لر�ئ���دة يف ع���ام مولده���ا �جلدي���د. حتية 
لف�شيلها �لذي يقف بتفان ور�ء نورها �لذي ي�شع 

على حمبيها ب�شدق وريادة و�إخال�س.  

 وليد هرمز ـ ال�ضويد

ذاكرة عراقية
.كان���ت �ملدى و�إىل �الآن ومذ �ن دخلت يف حياتنا 
�لثقافية مطبوعا ورقيا يوميا يطل من فجر بغد�د 
ويت���وزع من���ه �ىل �ملحافظات  و�لع���ر�ق كله  بعد 
ع���ام ٢٠٠٣ وقد ��شتطاعت �أن تك�شب ثقة �لقاريء 
مو�دهاومو��شيعه���ا  بتن���وع  �الأذو�ق  كل  م���ن 
ودخوله���ا �ىل عم���ق �حل���دث ونقل���ه مب�شد�قي���ة 
وق���د �رخت ون�ش���رت ومتيزت يف تبن���ي �البد�ع 
م���ا  وه���ذ�  وكان���ت  جريئ���ة  �ملتميزومبو��شي���ع 
جعله���ا تك�شب �لقاريء د�ئم���ة �لتجدد و�النفتاح 
و�جل���ر�أة و�لبحث ولي����س مفاجاأة م���ن �لتحرير 
و�ملدى  �ن تبحث عن �لتميز فكانت �ال�شبوعيات 
�مللحق���ة بالع���دد �ليوم���ي وق���د تلون���ت عناوين���ا 
لتط���ل عليناباحلدي���ث ع���ن �شخ�شي���ات موؤث���رة 
و�أح���د�ث لعبت دور� مهما يف �حلياة �الجتماعية 
ل�شعبن���ا  و�حل�شاري���ة  و�لثقافي���ة  و�ل�شيا�شي���ة 
ومل تن����س �أن حتف���ر يف �ش���وء �لتاري���خ �ل���ذي 
مييزنالت�شتدع���ي تلك �ملحطات �مل�شيئة يف حياة 

�شعبنا �لعر�قي �حل�شاري
�مل���دى �جلري���دة �مل�شتقلة يف �لع���ر�ق حتتل �الن 
موق���ع �ه���م كت���ب و�شح���ف �لعا�شم���ة وبجد�رة 
ويت�شفحه���ا  �إ�شاف���ة �ىل �لع���دد �لورق���ي �الآالف 
م���ن �لقر�ء و�ملتابع���ن عر �ملو�ق���ع �الإلكرونية 
و�العد�د �لغفرة من �ملت�شفحن وب�شغف �إ�شافة 
�إىل مالحقها �ليومية �ملتميزة وهي ذ�كرة عر�قية 
�لتي تعت���ر مائدة د�شمة ملن ي���ود �أن يلم بخزين 
ه���ذه �لذ�كرة وما يقدم���ه �مللحق �لورقي باور�قه 
�لكثرة وه���ذ� ما مييز بقية �ملالح���ق و من مو�د 

و�أخب���ار  ومنها ما تطالعنا به وحت�شر لنا ملحقا 
ورقيا �آخ���ر وب�شر�حة �ن���ا �عتر�ملالحق متحفا 
يتج���ول فيه �لقاريء �ش���و�ء �ملتخ�ش�س �أو �لذي 
يح���ب �أن ي�شي���ف �إىل معلومات���ه �لكث���ر فملحق 
عر�قي���ون  يتن���اول ب�شكل مو�شوع���ي ��شتثنائي 
وجه���د و�ع وتغطي���ة و�فيةومتابع���ة و��شتدعاء 
�لكث���ر  �ملت���د�ول  للح���دث  ��شاف���ت  �شخ�شي���ات 
كم���ا نبح���ث  معه���ا يف �أور�ق عماتت�شمن���ه م���ن 
و  �ملبع���رثة  �الي���ام  و�أور�ق  �خبارومتابع���ات 
ي�شي���ف ملح���ق من���ار�ت �ل���ذي نت�شلق مع���ه تلك 
�لقامات و�لتاريخ  و�حل���دث وملحق كتاب زمان 
البد �أن نقلبه ب�شغ���ف لنقر�تاريخا �ملجيد �خلالد 
ن�شافرعره �ىل  حمطات وذ�كرة و�جناز �بد�عي 
�جتماعي �شيا�شي توثيقيي تر�ثي كما �أن ملحقها  
تات���و �مللح���ق �الأدبي �ل���ذي �عتره جمل���ة تتميز 
بالتنوع �الإبد�عي وملحقا مائز��خر�جا و�بد�عا

ويف ذكرى تاأ�شي�س جريدة �ملدى  �هنيء �نف�شنا 
�وال نحن �لقر�ء يف زمن �جتاح كل �شيء �لهدوء 
و�لتاأم���ل و�ل�شفافي���ة و�ال�شرخ���اء وبتن���ا بع���د 
�لتوت���ر و�ل�شج���ر و و�ل�شجيج و�مل���ز�ج �ملتقلب 
نحتاج �إىل ما ياأخذنا �إىل �حلب و�ل�شوء وبيا�س 
�حلياة فا�شتعنا بالكتاب و�لكلمة و�لعلم و�ل�شعر 
و�الب���د�ع لت�شاهم �مل���دى  يف �شخ �الأمل و�ملحبة 
و�ل�ش���الم و�ل�ش���رور و�ق���ول  للم���دى  يف عي���د 
ميالده���ا �لذي �عتره عيد مي���الد حمرريها�لذين 
�ر�ش���ل لهم باق���ة نب�س وجمرة �ش���وء و�لقر�ء ما 
يطمحون منكم باملزيد و�نت���م تت�شلقون بجد�رة 
من�ش���ات �لتتويج �الإعالم���ي و�ملطبوع �ل�شحفي 

�لورقي �ملبدع �ملدى ولنا عبق �حلب

زهري بردى

عالمة �ضاخ�ضة في الداللة
ب���دءً� م���ن �لت�شمية، حمل���ت �شحيفة �مل���دى  عر 
عمرها �ملهني يف عامل �ل�شحافة، عالمة �شاخ�شة 
يف �لدالل���ة �لت���ي تق���رن بها مفردة )�مل���دى( وما 
تب���ث فيه من معن���ى ل�شعة �الفق وحج���م �لف�شاء 
�لتاأم���ل  يف  حل���دود  يخ�ش���ع  ال  �ل���ذي  �لو��ش���ع 
و�لق���ر�ءة و�ملعرفة،وياأت���ي ��ش���م �مل���دى بقدر ما 
تنتج  �لكلمة من خي���ار�ت متاحة لتد�ول �الأخبار 
و �الف���كار و�ملفاهيم و�ملع���ارف، بعيد� عن �حليز 
�ملحدد وت�شوي�س �مل�ش���ادر، و�شيق �الأفق، ومبا   
تطمئ���ن له �لذ�ت �ملتطلعة  مبا ترغب ومبا متيل، 
و�شحيف���ة �مل���دى �لتي ظه���رت يف زم���ن �نت�شار 
��شم���اء  ر�فقته���ا  �ذ  �الليكروني���ة،  �ل�شحاف���ة 
متع���ددة من �لن�شريات و�الإ�ش���د�ر�ت �ل�شحفية، 
ومب�شتوي���ات متباينة وخمتلفة من حيث �حلرفة 
و�شناع���ة �خلط���اب، ولكنه���ا حقق���ت عرعمرها 
�لتلق���ي  يف  الفت���ة  جمالي���ة  �شم���ة  �ل�شحف���ي 

و�لق���ر�ءة، وباأ�شالي���ب ��شتجاب���ة عميق���ة، جر�ء 
جمل���ة م���ن �لعنا�ش���ر �لت���ي �عتمدته���ا �ل�شحيفة 
وهي بن���اء منظومة مهنية كب���ر يف �الد�ء �شكال 
وم�شمون���ا، �ذ عم���دت على و�ش���ع ت�شاميم فنية 
مبهرة وباألو�ن جذ�بة  ال�شتمالة �لذوق و�لتناغم 
�جلم���ايل م���ع رغب���ة �لق���ارئ، يف جمالي���ة ر�ش���م 
�حلروف و�لكلمات و�العمدة و�ال�شكال �مل�شممة 
يف �شفحات �جلريدة، وكذلك بحرفية متميزة يف 
�للياقة و�حر�م لغة �لقارئ، ف�شال عن �مل�شامن 
�لغني���ة �لت���ي تتناوله���ا م���ن مو��شي���ع متع���ددة، 
منه���ا ط���رح �الأخب���ار  ومتابعة حرك���ة �حلياة يف 
ميادين �حلقول كاف���ة يف �لتغطيات و�لتحقيقات 
�لثابت���ة،  و�العم���دة  و�لدر��ش���ات  و�ملق���االت 
و�ملتحركة م���ع �ملتغر�ت �لطارئ���ة ومب�شتويات 
�عتم���دت �مل�شد�قية ودق���ة �لو�شف و�لت�شخي�س 
و�لتحليل ومبه���ار�ت �أ�شتق�شائية عالية، وبكادر 
�شحف���ي متمر�س يف �حلرف���ة �ل�شحفية، مع عدد 
كب���ر م���ن �أع���ايل �لنخ���ب �ملعروف���ة م���ن �لكتاب 
بالفك���ر  �ملتخ�ش�ش���ن  و�خل���ر�ء  و�الأ�شات���ذة 
و�لفل�شفة و�لتاريخ و�ل�شيا�شة و�القت�شاد و�لفن 
و�جلم���ال وعل���م �لنف����س و�الجتم���اع و�لريا�شة 
وغره���ا م���ن �لعل���وم.. �شحيفة �مل���دى �عتمدت 
معاي�ش���ة �لظ���روف �ملحلية و�الأح���د�ث �ليومية، 
ومتطلب���ات عامة �جلمهور، ويف تغطية ومتابعة 
معان���اة وتطلعات �ملجتمع وهموم���ه �لد�ئمة، بل 
وت�ش���دت �إىل �لعدي���د م���ن �مللف���ات �لت���ي �أحلقت 
باملجتمع �ملزيد من �ملع�شالت و�لر�جع، وبروح 
�لتحليل و�لك�شف وت�شخي�س  مفا�شل �خللل، مع 
و�ش���ع �حللول �ملنا�شبة الأغلب ما يثار من �أزمات 
وتعقيد�ت وخمالفات، فيما ت�شدت كثر� �إىل لغة 
�حلقد و�لكر�هية و�لطائفية و�إىل بع�س من لغات  
متع���ددة ومروج���ة للموت و�لف�ش���اد و�النحطاط 
و�الأبت���ذ�ل و �النح���الل و�النح���ر�ف وغرها،.. 
�شحيف���ة �مل���دى، هي �ملوؤهل���ة لال�شتمر�ر يف عقد 
�شل���ة �لتلقي م���ع �لقارئ، مب���ا يحقق م���ن نتائج 

مثلى لهدف �ل�شحافة وغاياتها �لنبيلة...

 االكادميي �ضالح ال�ضحن

باقة نب�س ومجرة �ضوء
كان���ت �ملدى و�إىل �الآن وم���ذ �ن دخلت يف حياتنا 
�لثقافية مطبوعا ورقيا يوميا يطل من فجر بغد�د 
ويت���وزع من���ه �ىل �ملحافظات  و�لع���ر�ق كله  بعد 
ع���ام ٢٠٠٣ وقد ��شتطاعت �أن تك�شب ثقة �لقاريء 
مو�دهاومو��شيعه���ا  بتن���وع  �الأذو�ق  كل  م���ن 
ودخوله���ا �ىل عم���ق �حل���دث ونقل���ه مب�شد�قي���ة 
وق���د �رخت ون�ش���رت ومتيزت يف تبن���ي �البد�ع 
م���ا  وه���ذ�  وكان���ت  جريئ���ة  �ملتميزومبو��شي���ع 
جعله���ا تك�شب �لقاريء د�ئم���ة �لتجدد و�النفتاح 

و�جل���ر�أة و�لبحث ولي����س مفاجاأة م���ن �لتحرير 
و�ملدى  �ن تبحث عن �لتميز فكانت �ال�شبوعيات 
�مللحق���ة بالع���دد �ليوم���ي وق���د تلون���ت عناوين���ا 
لتط���ل عليناباحلدي���ث ع���ن �شخ�شي���ات موؤث���رة 
و�أح���د�ث لعبت دور� مهما يف �حلياة �الجتماعية 
ل�شعبن���ا  و�حل�شاري���ة  و�لثقافي���ة  و�ل�شيا�شي���ة 
ومل تن����س �أن حتف���ر يف �ش���وء �لتاري���خ �ل���ذي 
مييزنالت�شتدع���ي تلك �ملحطات �مل�شيئة يف حياة 

�شعبنا �لعر�قي �حل�شاري
�مل���دى �جلري���دة �مل�شتقلة يف �لع���ر�ق حتتل �الن 
موق���ع �ه���م كت���ب و�شح���ف �لعا�شم���ة وبجد�رة 
ويت�شفحه���ا  �إ�شاف���ة �ىل �لع���دد �لورق���ي �الآالف 
م���ن �لقر�ء و�ملتابع���ن عر �ملو�ق���ع �الإلكرونية 
و�العد�د �لغفرة من �ملت�شفحن وب�شغف �إ�شافة 
�إىل مالحقها �ليومية �ملتميزة وهي ذ�كرة عر�قية 
�لتي تعت���ر مائدة د�شمة ملن ي���ود �أن يلم بخزين 
ه���ذه �لذ�كرة وما يقدم���ه �مللحق �لورقي باور�قه 
�لكثرة وه���ذ� ما مييز بقية �ملالح���ق و من مو�د 
و�أخب���ار  ومنها ما تطالعنا به وحت�شر لنا ملحقا 
ورقيا �آخ���ر وب�شر�حة �ن���ا �عتر�ملالحق متحفا 
يتج���ول فيه �لقاريء �ش���و�ء �ملتخ�ش�س �أو �لذي 
يح���ب �أن ي�شي���ف �إىل معلومات���ه �لكث���ر فملحق 
عر�قي���ون  يتن���اول ب�شكل مو�شوع���ي ��شتثنائي 
وجه���د و�ع وتغطي���ة و�فيةومتابع���ة و��شتدعاء 
�لكث���ر  �ملت���د�ول  للح���دث  ��شاف���ت  �شخ�شي���ات 
كم���ا نبح���ث  معه���ا يف �أور�ق عماتت�شمن���ه م���ن 
و  �ملبع���رثة  �الي���ام  و�أور�ق  �خبارومتابع���ات 
ي�شي���ف ملح���ق من���ار�ت �ل���ذي نت�شلق مع���ه تلك 
�لقامات و�لتاريخ  و�حل���دث وملحق كتاب زمان 
البد �أن نقلبه ب�شغ���ف لنقر�تاريخا �ملجيد �خلالد 
ن�شافرعره �ىل  حمطات وذ�كرة و�جناز �بد�عي 
�جتماعي �شيا�شي توثيقيي تر�ثي كما �أن ملحقها  
تات���و �مللح���ق �الأدبي �ل���ذي �عتره جمل���ة تتميز 
بالتنوع �الإبد�عي وملحقا مائز��خر�جا و�بد�عا

ويف ذكرى تاأ�شي�س جريدة �ملدى  �هنيء �نف�شنا 
�وال نحن �لقر�ء يف زمن �جتاح كل �شيء �لهدوء 
و�لتاأم���ل و�ل�شفافي���ة و�ال�شرخ���اء وبتن���ا بع���د 
�لتوت���ر و�ل�شج���ر و و�ل�شجيج و�مل���ز�ج �ملتقلب 
نحتاج �إىل ما ياأخذنا �إىل �حلب و�ل�شوء وبيا�س 
�حلياة فا�شتعنا بالكتاب و�لكلمة و�لعلم و�ل�شعر 
و�الب���د�ع لت�شاهم �مل���دى  يف �شخ �الأمل و�ملحبة 
و�ل�ش���الم و�ل�ش���رور و�ق���ول  للم���دى  يف عي���د 
ميالدها �لذي �عتره عي���د ميالد حمرريها �لذين 
�ر�ش���ل لهم باق���ة نب�س وجمرة �ش���وء و�لقر�ء ما 
يطمحون منكم باملزيد و�نت���م تت�شلقون بجد�رة 
من�ش���ات �لتتويج �الإعالم���ي و�ملطبوع �ل�شحفي 

�لورقي �ملبدع �ملدى ولنا عبق �حلب.

القا�س حيدر املح�ضن

اإ�ضم يحمل الكثير من الدالالت
ذ�ت م���رة �شاألن���ي فاوتر دي فري����س مدير حترير 
جمل���ة �أتيلي���ه �لت���ي �أكت���ب فيه���ا عم���ودً� باللغ���ة 
�لهولندي���ة، عن معنى �إ�شم جري���دة )�ملدى( وهو 
ب�ش���دد �حلدي���ث عن���ي يف �ملجل���ة. وح���ن َعَرَف 
معن���ى �ال�ش���م، �أُعِجَب به كثرً� وه���و يقول )ياله 
م���ن �إ�شم ر�ئ���ع جلري���دة، �إ�شم يحم���ل �لكثر من 
َ مثل �لكثر م���ن �لهولندين  �لدالالت( هك���ذ� عررَّ
�لذي���ن ي�شمع���ون مني �إ�شم جري���دة )�ملدى( �لتي 
�أحبه���ا و�أكت���ب فيه���ا بكل فخ���ر عمودً� ثابت���ًا منذ 
ثم���اِن �شنو�ت، لت�شبح هذه �جلريدة �ملهمة نقطة 
م�شيئ���ة يف حياتي �ل�شخ�شية. ياله من �أمر ر�ئع 
�أن يخرن���ا �الأ�ش���م ع���ن جوهر �جلري���دة ويكون 
�لعتبة �حلقيقية للدخول �ىل عو�ملها وف�شاء�تها. 
يقول���ون �أن �ل�ش���ورة ت�ش���اوي �أل���ف كلم���ة، لكن 
جريدتن���ا �أثبتت �أن هذه �لكلم���ة )�ملدى( ت�شاوي 
�آالف �ل�ش���ور، بعد �أن فتح���ت �أبو�بها ونو�فذها 
بحكم���ة ودر�ية، وقال���ت كلمتها بطريق���ة موؤثرة 
وعالي���ة �مل�شت���وى، و�أكمل���ْت �لطري���ق بخطو�ت 
و�ثق���ة ومتفردة، خطو�ت �شاهم فيها كل من يقف 

ور�ء هذ� �ل�شرح �لعظيم و�ملوؤثر و�جلميل، بدءً� 
م���ن موؤ�ش�شه���ا ورئي����س جمل����س �الد�رة �الأ�شتاذ 
فخ���ري ك���رمي، �ل���ذي �أم�ش���ك �لفانو����س و�أ�ش���اء 
�لطري���ق، ومرورً� بكل من �أن���اَر بقلمه �شطورها، 
و�شاه���م يف ر�ش���م هذه �حلمام���ة �لبي�ش���اء �لتي 
��شمه���ا �مل���دى، وجعله���ا حتل���ق بجناحيه���ا فوق 
مدي���ات �الأح���د�ث و�لثقاف���ة و�حل�ش���ور �لفاعل، 
تن���رث �الأ�شئلة هنا، ومتنح �حلل���ول هناك، تن�شر 
�الأخب���ار، وت�شر �ىل �لوقائع، وف���وق هذ� وذ�ك 
تهت���م باجلم���ال بطرق متع���ددة ومتج���ددة. �أرى 
تاريخن���ا  يف  م�شتدي���رة  �شاح���ة  مث���ل  )�مل���دى( 
�ل�شحفي، �شاحة توؤدي �ىل طرق تغذي باإ�شتمر�ر 
�إبد�عنا �الإعالمي، طرق َعبرََّدها �شحفيون وكتاب 
و�إد�ريون كبار، لتكون مثار �إعجاب �جلميع بعد 

�شارت يف �ملقدمة. 
وه���ا هي �شن���ة جديدة ُت�شاف لعم���ر هذه �لزهرة 
�جلميل���ة �لت���ي �إ�شمه���ا )�مل���دى( و�لت���ي �ش���ارت 
بجهود �إ�شتثنائية �شادقة، ب�شتانًا عامرً� ي�شتظل 

بفيئه �لدميقر�طي �لكثر من �ملبدعن. 
�شالل م���ن �لورد �أر�شلها عر �ملدى )للمدى( �لتي 
ْت بج���د�رة نحو �ملكانة  عرت كل �ملدي���ات َوَم�شَ
�لت���ي تلي���ق به���ا وه���ي مت�ش���ط جد�ئ���ل حروفها 

وت�شر �ىل �الأمام.

   �ضتار كاوو�س

المعجب بـ" المدى"
م���ن ملح���ق �لفج���ر كان �ملوعد مع جري���دة �ملدى 
، �خ���رين �خل���ال علي ح�ش���ن ومع���ي �ل�شديق 
قي����س قا�ش���م �لعجر�س ،ب���ان �جلري���دة  وتز�منا 
مع �نطالق �لتظاه���ر�ت �الحتجاجية عام ٢٠1٠ 
�شتدع���م �ملتظاهري���ن �نطالقا م���ن �ميانها بحرية 
�لتعب���ر و�لوق���وف �ش���د كل مظاه���ر �ال�شتبد�د 
. ب���د�أت كتاب���ة �لعم���ود �ليوم���ي ف���كان �الختبار 
مغامرة �شرعان ما حتولت �ىل نزهة منحتني ثقة 
�لقر�ء ، وجعلت �ال�شتاذ فخري كرمي يخر �د�رة 
�جلري���دة بنقل عم���ودي  �ىل �شفحات �جلريدة ، 
مكثت �شن���و�ت يف �ل�شفحة �ل�شاد�ش���ة �ملحليات 
الأنن���ي مل "تك���ن ل���دي و��شط���ة" مث���ل �الخري���ن 
وقابلن���ي يف �ل�شفحة ذ�ته���ا �لكاتب عبد �خلالق 

كيطان .
يف ذل���ك �لوق���ت كن���ت �عم���ل يف  مكت���ب ر�دي���و 
�ش���و� يف بغ���د�د  ، ومر��ش���ال يف جري���دة �لوطن 
�ل�شعودية وكان رئي����س حتريرها �لر�حل جمال 
خا�شقج���ي ، �ل���ذي �ت�شل ب���ي  هاتفي���ا ومنحني 
لقب ��شتاذ ، وطلب مني رقم هاتف فخري كرمي ، 
وق���ال �لر�حل خا�شقجي �نه يحر�س على متابعة 
�مل���دى �لكروني���ا  ويقر�أ عم���ودي �ليومي وبقية 
�عمدة �لكت���اب �الخري���ن ويف مقدمتهم �ل�شديق 
�لر�ح���ل �حمد �ملهنا و�ال�شدق���اء ها�شم �لعقابي ، 
�شع���دون حم�شن �شم���د ، �شرم���د �لطائي و�خلال 

علي ح�شن و�شنا�شيل �لر�حل عدنان ح�شن.
�الت�ش���ال  ل�شاحبه���ا  متن���ح  �مل���دى  يف  �لكتاب���ة 
�ملبا�ش���ر بالق���ر�ء عر ناف���ذة �لتعلي���ق ، وال�شيما 
�ن قر�ء �جلريدة يقيم���ون يف �خلارج ، و�غلبهم 
م���ن �ل�شيوعي���ن �ملتقاعدين �لباحث���ن عن جمال 
�ملا�ش���ي قب���ل �ن تنتهك���ه �لديكتاتوري���ة وجتعله 
ركام���ا ، يك�ش���ف عن خ���ر�ب يحت���اج �ىل �شنو�ت 

�شوئية لرميمه.
يف عي���د �شدور �مل���دى ��شعر �نني �ح���د �بنائها ، 
تربطن���ي بالعاملن فيها �شد�ق���ة متينة ، ولطاملا 
كن���ا يف لقاء�تن���ا د�خ���ل مبن���ى �جلري���دة نخطط 
ملوؤ�م���رة �الطاح���ة باخلال عل���ي ح�ش���ن ، ولكنه 
و�ج���ه �ملخطط���ات �لتاآمري���ة ب���روح ريا�شي���ة ، 
ومكتب���ة م�شرعة مل���ن يرغب يف �لق���ر�ءة ، �خلال 
يحمل �عباء ��ش���د�ر �ملدى ،وينا�شل من �جل �ن 
تبق���ى ونحن بدورن���ا ن�شارك���ه ذ�ت �لهم،  ورمبا 

�كتفينا بتحيت.

 عالء ح�ضن

فانها نقلت وحملت   19 المدى وهي تدخل عامها ال 
ثقافتها  راهنت  كاملة،  ح�ضارة  عمق  المعارف  من 
ما  ورغم  االعالمي..  الم�ضهد  تت�ضدر  اأن  على 
اإداء  عن  تتراجع  لن  انها  اال  معوقات،  من  واجهته 

ر�ضالتها وظلت تمثل وتحمل الجمال.

ثمانية ع�ضر عاما انق�ضت من عمر "المدى" تميزت 
اجل  من  ابعد  �ضنوات  الى  ترنو  زالت  وما  بالعطاء، 

عراق ي�ضمن حرية التعبير ويدافع عن الكلمة.

الق�ضم الثقافي

مثقفون عراقيون يمنحون  بع�سًا من كلماتهم بمنا�سبة
 دخولها ال�سنة 19 من عمرها المديد



 جمال ال�سماوي
الفن���ان المو�س���يقي زاره  مدي���ر ع���ام 
دار ال�سوؤون الثقافية العامة  الدكتور 
ع���ارف ال�س���اعدي ممث���ًا ع���ن وزي���ر 
الثقاف���ة  ام����س االربع���اء  لاطمئنان 
على �سحته اثر تعر�سه لوعكة �سحية 
الزمت���ه الفرا�س، ورافق ال�ساعدي في 
زيارت���ه ال�ساع���ر عمر ال�س���راي ممثا 
عن اتح���اد االأدباء ناقا تحيات اتحاد 
االأدب���اء وتمنياتهم لزميلهم ال�سماوي 

بال�سحة وال�سامة.

 �سباح المندالوي
الكاتب ونقي���ب الفنانين ال�سابق ا�سدر 
كتاب���ا بعن���وان )اأن���ا ونقاب���ة الفنانين( 
يتناول فيه فترة ادارته لنقابة الفنانين، 
وو�سف المندالوي كتابه بانه "ح�سيلة 
اأ�سه���ر ب�سبب كورونا وبقائي في البيت 
وه���و اإهداء ل���كل مبدع ي�سخ���ر قلمه اأو 
اأنامل���ه اأو ري�ست���ه دفاعًا ع���ن التطلعات 
المعا�س���ر"،  الإن�سانن���ا  الم�سروع���ة 
واأ�س���اف اأن "الكت���اب ت���م اه���داوؤه الى 
الجيل الجديد ال���ذي فجر ثورة ت�سرين 

وم���ا زال يحف���ر ف���ي ال�سخ���ر م���ن اأجل 
ع���راق جدي���د ينع���م بالحري���ة والكرامة 
والعدال���ة وينب����س باالإب���داع والجمال 

والتجدد".

 رحمة ريا�ض 
المطربة طرح���ت اأغنيتها الجديدة التي 
حمل���ت عنوان "الكوك���ب"، االغنية  من 
كلم���ات ماه���ر الع���زاوي والح���ان عل���ي 
�ساب���ر وق���د حظي���ت بم�ساه���دات بلغت 

المليونين على اليوتيوب.

وداعا بسام فرجكاركاتيـــــــــــــــــــر
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�س���درت ع���ن دار امل���دى  رواي���ة  "الدكت���ور با�سافنت���و" للكاتب 
اال�سباين انريكيه فيا – ماتا�س، ويف هذه الرواية جند املوؤلف  
يخلط  بني الفن واحلياة، حيث  بطل الرواية  اأندريه با�سافنتو 
ه���و كات���ب مع���روف يق���رر، م�ستلهمًا جترب���ة روب���رت ويل�سر، 
االختف���اء واالنع���زال اأو باالأح���رى تغيري الهوي���ة. وجند كيف 
يتتب���ع موؤلف "دكت���ور با�سافنتو" م�سري الكات���ب ال�سوي�سري 
روب���رت ويل�سر، الذي يقدر فيه حما�سه لفك���رة اأن ال يراه اأحد 
يف حي���اة مفعم���ة ببوؤ�س جمي���ل اأو�سله اإىل حالة م���ن النفور 
ال�سدي���د الذي ولد فيه القوة والعظمة االأدبية هذا الرجل يريد 
االبتعاد وذات يوم يختفي ويعتقد باأنهم �سيبحثون عنه، لكن 

اأحدًا ال يبحث عن با�سافنتو.

اإ�سمحوا ل�ساحب هذا العمود 
اأن يحتفل اليوم بدخول �سحيفة 

)املدى( عامها التا�سع ع�سر، 
وقد �سعت منذ تاأ�سي�سها اأن 

تتبّنى منهج الدفاع عن ق�سايا 
املواطن الب�سيط ووقفت ب�سابة 

وهي حتارب اأمراء التطرف 
�سواء اأكانوا من االإرهابيني 

اأم املف�سدين.. وكانت اأول من 
ت�سدى لبع�س ق�سايا الف�ساد 
الكربى، ورفع �سعار احلرية 

واالأمان للمواطن العراقي.
حاربت �سيوخ التطرف وت�سدت 

حينما حاولوا خلط الدين 
بال�سيا�سة.. اإنها �سحيفة مفتوحة 

الرئتني لكل هواء نظيف.. 
واإذا كان البع�س قد ن�سي فاإن 

علينا اأن نذكرهم باملعركة التي 
خا�ستها )املدى( حني ف�سحت 

�سراق ال�سعب العراقي يف ق�سية 
كوبونات النفط والتي كان 

جمرد احلديث عنها يعد خطًا 
اأحمر خاف كثري من ال�سيا�سيني 
االقرتاب منه.. من هذا املنطلق 

كانت )املدى( وال تزال جزءًا من 
عقل ال�سحافة العراقية النظيف.. 

العقل الذي يحدد كل يوم اأجندة 
الكتاب واالأقام من خال 

الق�سايا التي تطرحها من دون 
هوادة اأو خوف. )املدى( �سحيفة 

تعلمنا فيها جراأة الكاتب، 
واأهمية اال�ستباك العنيف مع 
االأفكار الفا�سلة، التي ينبغي 

هدمها واإف�ساح الطريق اأمام عامل 
جديد. )املدى( ال�سحيفة القادرة 

على اكت�ساف املواهب اجلديدة 
واإف�ساح الطريق لها.

وا�سمحوا يل اأي�سا اأن اعرتف 
باأنني منذ اأن " ا�ستوليت "على 

هذه الزاوية قبل اأكرث من 
اثني ع�سر عامًا ، مل اأكن اأعرف 

الدميقراطية جيدًا، وال اأفهم 
اأنظمتها اجلديدة التي ت�سكلت 

يف العراق، ولهذا اأُ�سّر كل يوم 
على اأن اأ�سّدع روؤو�س القراء 
مبقاالت مغر�سة عن اخلراب 

واالنتهازية ال�سيا�سية وغياب 
االأمن والر�سوة والف�ساد، فيما 
احلقيقة تقول اإن كل ما ن�سرته 

يف هذا العمود هو جمرد 
لغٍو وبهتاٍن تبطله الوقائع 

وال�سواهد التي توؤكد اأننا نعي�س 
اأزهى ع�سور احلريات املدنية 

والرفاهية االجتماعية.
ومل اأكن اأعرف اي�سا اأن التجربة 

ال�سيا�سية اجلديدة يف العراق 
هي االأف�سل يف العامل، لكنني 
ال اأريد اأن اأكتب يف هذا املكان 
اأن جتربتنا الدميقراطية تغار 

منها بلدان ال�سرق والغرب، 
األ�سنا البلد الوحيد الذي يرف�س 

م�سوؤولوه اأي م�سا�س بالف�ساد 
واملف�سدين، ونراهم ي�سمرون 

�سواعدهم �سد اأي عملية اإ�ساح 
�سيا�سي؟.

واالآن هل ت�ستكرثون على 
�سا�ستنا االأفا�سل اأن ي�ستموا 

االإعام ويتهمونه باخليانة 
العظمى، واأنا الذي اأريد حتويل 

االحتفال بهذه املنا�سبة اإىل عمود 
ي�سخر من منجزات التجربة 
العراقية اجلديدة؟، ال عليكم 

�سنحتفل بدخولنا العام التا�سع 
ع�سر، وننتظر العام الذي يليه 
، ون�سعى اإىل العام اخلم�سني، 

الأننا نوؤمن باأن هذه الباد ال 
ميكن لها اأن تظل حتت رحمة من 
يعتقد اأن احلكم لي�س �سراكة يف 

االأحام والنوايا ال�سادقة.
هذه هي املدى ، �سحيفة قررت 

اأن تكون واأن تبقى.. جريدة ذات 
اأ�سواك.. واجهة املجتمع املدين 

املدافع عن حقوق االإن�سان.. 
واأن يكون �سوتها قويًا �سادحًا 

بق�سايا النا�س .

 �إنهــا 
)�ملـــــدى(

الدكتور با�سافنتو 

 علي ح�سني

الطقس

اأعلن���ت الهيئ���ة العام���ة لاأنواء اجلوي���ة العراقي���ة حالة الطق�س له���ذا اليوم 
)اخلمي����س( اأن درج���ات احل���رارة مقاربة ملعدالته���ا ليوم اأم����س، واأن اجلو 
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قالوا له كانت هنا مكتبة عامة متاأ الكون بال�سوء 
ومنه���ا انطل���ق علماء املدين���ة ليكتبوا عل���ى ارجاء 
الدني���ا حروفا من ن���ور واأ�سماء م���ن وهج اخللود 
ف�سره���ا يف نف�س���ه اإىل اأن ي���رى بره���ان م���ا ا�سمر 
وي�ست�سع���ر م���ا ه���و ما����س من اأجل���ه ليعي���د منهل 

عبداجلبار عبدالله من جديد. 
مل ي���ر �سج���اد حمم���د ال�ساب امل���ذاري مكتب���ة قلعة 
�سال���ح العامة فب���ني دمارها ووالدت���ه ب�سع �سنني 
لكن���ه تلم����س جدرانه���ا الداكنة م���ن عتم���ة املاأ�ساة 
وراأى دم���وع وجعه���ا وهي تقف تئ���ن ب�سمت بعد 
افراغها من حمتواها العلمي واملعريف عام 1991. 
انطل���ق �سج���اد الع�سرين���ي العم���ر يف م�سروع���ه 
باإحياء مكتبة مدينته العامة التي طالتها يد الدمار 
وهو يتكئ على اأ�س�س علمية، بعد تخرجه من كلية 
العل���وم وفنية، خ���ال ولعه يف الكتاب���ة والتمثيل 
وان�ساني���ة، متثل���ت بن�ساط���ه املجتمع���ي وثقافية، 
بعد اطاعه عل���ى كتب وموؤلفات تفوق �سني عمره 

املتق���د بالن�س���اط واحليوي���ة.  مكتبة قلع���ة �سالح 
العام���ة من املكتبات العريق���ة التي تعود اىل العقد 
اخلم�سيني ولعب���ت دورا كبريا ومميزا يف اأحياء 
ثقافة املحافظة ب�سكل عام.  يقول الباحث واملوؤلف 
املي�ساين ال�سيخ حط���اب العبادي "ا�س�ست املكتبة 

العام���ة يف ق�ساء قلعة �سالح يف اخلم�سينيات من 
القرن املا�سي وكانت عام���رة بالكتب ولها روادها 
وكانت تابعة لاإدارة املحلية اي اىل القائممقامية 
يف  للثقاف���ة  مرك���زا  �سال���ح  قلع���ة  كان���ت  حينم���ا 
املحافظ���ة وان اكرث م���ن ثلثي مثقف���ي العمارة هم 

اأ�سولهم قلعة �سالح وهذا يعني ان املكتبة كان لها 
دور يف هذه الثقافة". 

ف���ارغ  ولكن���ه  موج���ودا،  زال  م���ا  املكتب���ة  مبن���ى 
املحت���وى من اي كت���اب، يقول العب���ادي وهو احد 
مفكري الق�ساء "املكتبة كبناء موجودة ومفتوحة 
وفيه���ا موظف ولكن معظم الكت���ب التي فيها فقدت 
وال متوي���ل له���ا لتزويده���ا بالكت���ب مل يب���ق م���ن 
الكت���ب اال الن���زر القلي���ل".  ا�ستوح���ى �سج���اد من 
حادث���ة تاريخية حدثت يف عه���د ال�ساالت االأوىل 
ملدين���ة اور بعد دخولها يف حرب م���ع اإحدى املدن 
املجاورة وق�سي���ة عقد ال�سلح بوا�سطة االإله الذي 
خ���ط للمتنازع���ني كلمة تتك���ون من ثاث���ة حروف 
�سومري���ة تعني )ام ار جي( وعند �سوؤال االإله عنها 
اجابهم انه���ا روح العودة اىل املا�سي فكانت اأوىل 

حروف احلرية يف عامل بني الب�سر. 
كان���ت )امارج���ي( منطلق ال�س���اب امل���ذاري لطرق 
االأب���واب والعقول من اأجل جمع املقتنيات العلمية 

والثقافية واالدبية اىل مكتبة عامة بعد مكتبة قلعة 
�سالح ال�سامتة لتك���ون اأوىل خطواته تاأجري احد 
املحال الكبرية ليحوله���ا اىل مكتبة تعج باملوؤلفات 
رغ���م ب�ساطة مورده املادي.  يق���ول �سجاد "اأطلقنا 
دع���وة عام���ة للجمي���ع لرفدن���ا بالكت���ب واملوؤلفات 
او ارج���اع بع����س الكتب التي ت�سرب���ت من املكتبة 
فكانت اأوىل قط���رات الغيث تربع اإحدى املنظمات 
الثقافي���ة ب500 كت���اب تلتها مب���ادرة اأحد البيوت 
الثقافي���ة يف الق�س���اء بالتربع مبكتب���ة كاملة تعود 
لرب االأ�س���رة وهو اإحدى ال�سخ�سيات الثقافية يف 

املدينة وت�سل اىل ما يقارب 300 كتاب". 
فكرت���ه يف اإع���ادة واإحي���اء املكتب���ة العام���ة كان���ت 
مبثاب���ة منطل���ق جدي���د وانبع���اث رف���وف املعرفة 
والفن من عامل الرماد كطائر الفينيق اال�سطوري. 
جن���ح �سج���اد بجمع م���ا يق���ارب 1000 كت���اب وال 
ي���زال يتطلع جلمع العديد من الكتب ل�سغفه الكبري 

باإجنازه الأبناء مدينته. 

رجل اأمارجي ي�ستمد العون من اأ�سالفه الإعادة مكتبة مدينته العامة 
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ــا  ــن ــوب ــل ق ـــي  ــــ ف  ) ( ــــــــــــاء:  و�أدب فــــنــــانــــون 
 عامر موؤيد 

بارك عدد من الفنانني 
واالدباء ذكرى تاأ�سي�ض 

�سحيفة )املدى(، 
موؤكدين انها كانت 

وطنية على الدوام 
يف مواقفها. ومتنى 

املهنئون ا�ستمرار 
ال�سحيفة بال�سدور 

وتغطية جميع 
االن�سطة الفنية 

والثقافية مثلما اعتادت 
على ذلك يف ال�سنوات 

املا�سية.

 عارف ال�ساعدي
 �ساعر ومدير عام دار 

ال�سوؤون الثقافية 
تهنئ���ة م���ن القل���ب للزميل���ة )امل���دى( 
ولكادرها الرايع يف ذكرى تاأ�سي�سها، 
تل���ك ال�سحيفة التي واكبت كل جديد 
واجتماعي���ا  �سيا�سي���ا  الع���راق  يف 
وثقافي���ا، ال�سحيفة الت���ي ا�ستقطبت 
خ���رية الكت���اب العراقي���ني والعرب، 
)املدى( التي مازالت حتتفظ بتقاليد 
ال�سحاف���ة الر�سين���ة واملوؤث���رة التي 
ت�س���كل بع�س اعمدتها راأي���ًا عامًا يف 
البل���د، فعل���ى الرغ���م من تهاف���ت عدد 
من ال�سحف يف الباد اال ان )املدى( 
بقي���ت ال�سوت الر�س���ني وال�سحيفة 
االأه���م، بحيث جتد ان كتابها من اهم 
كت���اب البل���د، فاألف حتية ل���كل الكادر 
ه���ذه  يف  والزمي���ات  الزم���اء  م���ن 
الذك���رى التي يج���ب ان تكون حمطة 

للمراجعة يف كل �سيء.

 طالب عبد العزيز
 �ساعر 

   قليل���ة ه���ي ال�سحف الت���ي انتزعت 
�سفة الوطني���ة، ون���اءت بنف�سها عن 
امرا����س الطائفي���ة والعن���ت الديني 
والذيلي���ة، وال اعتق���د ب�سهولة االمر، 

و�س���ط املنقل���ب الكب���ري يف مفاهي���م 
االنتم���اء والت�سظ���ي العراقيني، وما 
ه���و بكث���ري اذا قلن���ا ب���اَنّ )امل���دى(، 
موؤ�س�س���ة وجري���دة و�سوت���ًا وطنيًا 
ا�ستطاع���ت االف���ات م���ن القب���ح ذاك 
كل���ه، واالحتفاظ بهويته���ا امل�ستقلة، 
ومتكنت بوعي فريق عملها املوؤ�س�س 
والاحق من من���ح الوطنية واملدنية 
وقيم التح�سر معنى جديدًا، وروحًا 
ت�ستمد فتوتها من انتمائها اخلال�س، 
ل���كل ما هو عراق���ي ومديني.   وعلى 
الرغم من انني مل اعم���ل فيها انذاك، 
اال انني كنت ق���د رافقت امل�سرية تلك 
عن ق���رب وبوعي تام، فق���د ا�سعرين 
الزه���رة  عب���د  ال�ساع���ر  ال�سدي���ق 
العامل���ني  م���ن طائ���ع  زك���ي، وه���و 
فيه���ا انذاك، خ���ال زيارت���ه للب�سرة 
قب���ل �س���دور الع���دد االول منه���ا بان 
�ساح���ب املوؤ�س�س���ة، اال�ست���اذ فخري 
كرمي يعمل على )بغ���ددة( املوؤ�س�سة، 
ونق���ل اعماله���ا من دم�س���ق وبريوت 
اىل بغ���داد، وا�سه���ب باحلدي���ث ع���ن 
م�س���روع ثق���ايف كب���ري، او لنق���ل عن 
حجم���ه  ا�ستوع���ب  مل  وا�س���ع  حل���م 
وطاقت���ه وحقيقت���ه، يف دوامة االيام 
تلك، اق�س���د ال�سهر الرابع واخلام�س 

من ال�سنة 2003.
مم���ا  او�س���ع  كان  احلل���م  لك���ن،     
ت�سورن���اه، واحلقيقة جاءت مبداها 
املرتام���ي اجلميل.. ويف ظل ظروف 
عراق���ي  ع���امل  ا�ستثنائي���ة، وو�س���ط 
ع���ج و�س���ج باملتغ���ريات ال�سيا�سي���ة 
واالمني���ة الدامي منه���ا واالقل دما.. 
هكذا، ويوما اث���ر اآخر، �سرنا نلم�س 
احللم، حت���ى باتت )املدى( املوؤ�س�سة 

والثقاف���ة  ال�سحاف���ة  يف  الرائ���دة 
واحلياة.   يف كل عام، ومبثل اليوم 
هذا، حتتفل موؤ�س�سة )املدى(، ومعها 
نح���ن، بذكرى �س���دور عددها االول، 
لتوؤك���د ب���اأَنّ �سناع���ة االم���ل باهظ���ة 
الثم���ن، واَنّ احلي���اة ع���رب )امل���دى( 

اجمل واحَقّ باأن ي�ستجاب لها.

 كاظم ن�سار
 خمرج م�سرحي 

منذ االع���داد االوىل ك�سف���ت )املدى( 
ح���راك  ع���ن  واملوؤ�س�س���ة  ال�سحيف���ة 
�سحافي���ا  وموؤث���ر  فاع���ل  مهن���ي 
وثقافي���ا وار�س���ت تقالي���د احرتافية 
يف التعاط���ي م���ع احل���دث العراق���ي 

ال�ساخن ومع حيثيات فكرية وثقافية 
وخا�س���ة يف ال�سحافة الثقافية ويف 
واملهرجان���ات  املوؤمت���رات  تنظي���م 
التظاه���رات  ه���ذه  بع����س  ورع���ت 

ودعمتها. 
تاأ�سي�سه���ا  بعي���د  )امل���دى(  اهن���ئ 

ودميومتها..

حامت عودة/ خمرج 
ومدير مهرجان العراق 

للم�سرح 
خ���ري..  بال���ف  و)امل���دى(  ع���ام  كل 
)امل���دى( التي عودتنا على امل�سداقية 
واحرتام الراأي االآخر حتى وان كان 
خمالًف���ا بالكام���ل. )امل���دى( املطبوع 
الثقايف وال�سيا�سي الذي جتتمع فيه 
الثقاف���ات واحل�س���ارات يومي���ا دون 
كلل او ملل. انه���ا �سحيفتي املف�سلة 
الت���ي اقتنيه���ا �سب���اح كل ي���وم.. كل 
عام و)امل���دى( والعاملني فيها جميعا 

بالف الف خري.

 فار�ض حرام 
 �ساعر 

افهم جريدة )امل���دى( يف �سياق ابعد 

م���ن جتربته���ا ال�سحفي���ة املتمي���زة، 
�سي���اق يت�س���ل بكونها مف�س���ًا مهمًا 
م���ن مفا�سل �س���رية موؤ�س�سة )املدى( 
نف�سه���ا، اذ ا�ساف���ت الكث���ري للثقاف���ة 
العراقي���ة وللعمل ال�سحف���ي املهني. 
له���ذا تاأتي التهنئ���ة مبنا�سبة الذكرى 
ال�سنوية لتاأ�سي�س اجلريدة عرب هذا 
امل�س���روع الكب���ري، ف�سًا ع���ن النظر 
اليها مب���ا اجنزت ه���ذه اجلريدة يف 
ع���امل ال�سحاف���ة العراقي���ة وو�سعت 
ا�سم���ًا را�سخ���ًا يف تقاليدها وبالذات 
الت���ي  الثقافي���ة  ال�سحاف���ة  �سناع���ة 
جذب���ت اليه���ا امل���ع االأق���ام العراقية 
والعربية، ثم دوره���ا الكبري يف دعم 
الع���راق  يف  االحتجاجي���ة  احلرك���ة 

باالنحياز اىل قيم احلياة الكرمية اإذ 
نن�سدها جميعًا يف هذا البلد.

مبارك من القل���ب ل�)املدى( واأ�سرتها 
املجته���دة على ال���دوام.. واإىل مزيد 

من التاألق والنجاح.

 عمر ال�سراي
 �ساعر وع�سو املجل�ض 

املركزي الحتاد االأدباء 
متّثل )املدى( وجودا معرفيا مهما يف 
ع���امل الثقافة، فهي املوؤ�س�سة الفاعلة، 
والبي���ت ال���ذي ي�س���م يف رحاب���ه كل 
امل�سروعات الداعية للتطور واالألق. 
فلها من القل���ب خال�س التهنئة وهي 
توق���د �سم���وع اال�ستم���رار، ومبارك 
بحج���م الوط���ن، وحتية و�س���ام لها 
اأج���ل  م���ن  فاعل���ني  وعامل���ني  ادارة 
لثقاف���ة  املنتج���ة  االأو�س���اط  خدم���ة 
مدنية.. �ستظل )املدى( دارا متفوقة، 
و�سحيف���ًة تن�س���د اجلم���ال، وت�س���ل 
القلب مبوقفها الذي ال يغادر الروح.

كل عام و)املدى( باألف الف خري..

 مرت�سى حبيب
 فنان 

يقول توما�س جيفر�سون:- 
عندم���ا تك���ون ال�سحاف���ة ح���رة وكل 
�سخ����س قادر عل���ى الق���راءة اذن كل 
�سيء اآمن.. اب���ارك ملوؤ�س�سة )املدى( 
ذك���رى تاأ�سي�سها  وامتن���ى لها مزيدًا 
وان  اواًل  واحلري���ة  االم���ان  م���ن 
يف  للمجتم���ع  تنويري���ة  اداة  تبق���ى 
عمله���ا ال�سحايف ف�س���ًا عن النجاح 

والتفوق.

عالء قحطان/ خمرج 
م�سرحي 

)امل���دى( موؤ�س�سة حمرتم���ة وحققت 
عل���ى  وكث���رية  كب���رية  جناح���ات 
امل�ستوي���ات الثقافية وه���ي موؤ�س�سة 
نحرتمه���ا ج���دا ونقدره���ا وموؤخ���رًا 
قام���ت باجن���از كب���ري وه���و معر�س 
عيده���ا  ل�)امل���دى(  مب���ارك  الكت���اب 

ال�سنوي ومبارك للعاملني فيها. 

�ستار عواد
 اأكادميي وع�سو اإدارة 

منطمة اأنا عراقي اأنا اقراأ
مع انت�سار ال�سو�سيال ميديا واغاق 
النتف���اء  العربي���ة  ال�سح���ف  معظ���م 
ال�سحف���ي،  ال�سب���ق  اىل  احلاج���ة 
خّط���ت )املدى( لون���ًا اآخر وفن���ًا اآخر 
م���ن فنون ال�سحاف���ة. فبقيت �سامدة 
تعطي لقرائه���ا مادة فكري���ة وثقافية 
من خال االعم���دة املميزة والتحليل 
املو�سوعي لكل مايجري يف ال�ساحة 
والفني���ة،  والثقافي���ة  ال�سيا�سي���ة 
امتن���ى ل�)امل���دى( يف ذك���رى مولدها 
ال�سمود والبقاء والتاألق، وان تكون 
راف���دا وماذا ل���كل ع�س���اق ال�سحف 
ومدمنيها، كما واتقدم بوافر التهاين 
ولكت���اب  املمي���ز  لكادره���ا  واملحب���ة 
اعمدتها من اال�سماء الامعة يف عامل 

ال�سحافة العراقية.

 اأياد العنرب
 حملل �سيا�سي 

ال�سنوي���ة  التاأ�سي����س  ذك���رى  يف 
جلري���دة )امل���دى(، اأمتن���ى ان تبق���ى 
هذه اجلري���دة يف �س���دارة ال�سحف 
للخ���رب  االأول  وامل�س���در  العراقي���ة 
والتحلي���ل االعام���ي، وتبقى �سوتا 
لاأق���ام احل���رة وامل�ساري���ع الفكرية 
التنويري���ة؛ الن )املدى( هي م�سروع 

ثقايف ومنرب اعامي متميز.

 لوؤي فا�سل
 خمرج �سينمائي 

اب���ارك ملوؤ�س�س���ة )امل���دى( ولعامليها 
تل���ك  )امل���دى(  �سحيف���ة  تاأ�سي����س 
ال�سحيف���ة املعني���ة بالثقافة والفنون 
باأخباره���ا  واملمي���زة  الر�سين���ة 
ومقاالته���ا اجلريئ���ة والن���ادرة ج���دا 
اجلمي���ل  الل���وين  طابعه���ا  وكذل���ك 
ه���ذه  تبق���ى  ان  وامتن���ى  واملتاأل���ق 
ال�سحيفة م�ستمرة ونا�سعة وت�سدر 
كل �سن���ة ون�ساه���د تطورها الذي هو 
موج���ود ا�س���ا ون���راه يف كل عام.. 
ف���كل ع���ام وان���ت بال���ف خ���ري ايته���ا 

)املدى(.

عالء قحطان اياد العنربعارف ال�ساعديحامت عودة

عمر ال�سراي

�ستار عواد لوؤي فا�سل

كاظم الن�سار 

فار�س حرام
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