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 فخري كريم

5000 في م�سيرة
( و�ساغليها.. ( 

ل���كل ظاه���رة ف���ي الحي���اة دورته���ا، انبعاثه���ا، ونم���و 
تكوينه���ا، ن�سوجًا وتكام���ًا، و�سعوده���ا اإلى مراتب 
امت���اك الحكم���ة والريادة. وم���ن الظواهر م���ا تكتمل 
بحي���وات اأخ���رى، ببني���ان خاياه���ا وتعه���د بذراته���ا 

ورعاية تفتحها على الحياة.
كان���ت )الم���دى( غريب���ة الدار، وه���ي تنبع���ث.. قامت 
وتفتح���ت اأوراقها الأول���ى في ار�ض غريب���ة، ون�ساأت 
ماأ�س���ورة، متاأنية في التعبير عن مكنوناتها، وعيونها 
مفتوح���ة عل���ى وطنه���ا الم�ستباح تحت اأق���دام طاغية، 
وه���ي تلمل���م نف�سه���ا، وتط���وي بم���ا ُي�سب���ه “قم���اط” 
)الم���دى(  اأ�سبح���ت  للع���ودة،  ا�ستع���دادًا  الطفول���ة، 
م�س���روع قيامة، تتعثر باآمالها الكبيرة ومخاوفها التي 
عقدتها ترب���ة الغتراب، الذي غط���ى زمن الوثوب من 
ال���ولدة الأولى اإلى اكت�ساف الذات وما ت�ستق�سيه من 

هواج�ض..
كان���ت الع���ودة اإل���ى بغ���داد، بمقايي����ض الزم���ن، اأ�سبه 
برحلة قوافل ال�سح���راء، تتلم�ض بع�ض اآثاٍر، وبع�ض 
م���ا يترك���ه المترح���ل م���ن وعث���اء ال�سف���ر. وبمقايي�ض 
التمني���ات وت�سوف���ات المهّجري���ن ق�سرًا ع���ن اأوطانهم 
الأولى، ت�سابقًا مع الزمن بحثًا عن الموؤجل، ومحاولة 
المجتم���ع،  طاول���ت  الت���ي  الت�سدع���ات  لكت�س���اف 
والم�ساف���ات الت���ي تف�سل بين النغ���اق الذي �ساحت 
ف���ي م�سامات���ه، نتيج���ة دهٍر م���ن الطغي���ان والحروب 

والح�سار والمكابدة من مذلت الت�سلط والفاقة.

كان الت�صاوؤل الأول:
اأي درٍب مفت���وح عل���ى الأم���ل، في وطن تع���ذرت عودة 
ال���روح اإلي���ه، دون “تدخٍل “ و”احت���اٍل” و “في�ٍض” 
م���ن اهتزاز القيم والمفاهي���م، والتباعد بين ما ا�ستقر 
في النفو�ض من اآثار الكراهية التي اأنتجها ال�ستبداد، 

ومدى قوة الندفاع لتجاوزها؟

وكان الت�صاوؤل الثاني:
ف���ي اأي درٍب، يتحامل ذلك الرهط الحامل ِلَهّم التغيير، 
يُغذ ال�سير، م�سموًل بعافية الت�سامي فوق الجراحات، 
وزمن الامب���الة من انتظار الأمل، الذي كاد يغفو في 
اأح�س���ان الطاغية، وت�ساءل اإ�سعاع���ه، حتى كاأنه نجٌم 

انطفاأ بعد هنيهٍة من انبثاق الكون والإرادة..؟

وكان ال�صوؤال الثالث:
اأي الأ�سئل���ة هي الأ�سعب عل���ى الإدراك المفتوح على 

بناء م�ساحة بين الما�سي والآتي الملتب�ض..؟

وكان الجواب: 
الأ�سئلة ال�سعب���ة، ل ي�ستقيم ف���ك مغاليقها مع التردد، 

وال�ستخارة، والقلق من المحاولة..
فكان مياد العدد الأول من )المدى( ال�سحيفة..

وكان الدرب �سديد الوعورة..
وكان البناة الأَول، �سديدي الباأ�ض وال�سكيمة والإرادة 
للطوائ���ف  العاب���رة  الإن�ساني���ة  بنزعته���ا  الوطني���ة، 

والهويات الفرعية الم�ستهلكة...
كان هوؤلء من طينة العراقيين الذين �سّرعوا القوانين 
الأول���ى وخا�سوا المغامرات الأولى الى غابات الأرز، 

و�سيدوا الزقورات والجنائن المعلقة والملوية..
ول تزال الم�سي���رة ت�ستهلك عافيتنا، لكنها ع�سية على 

فّل اإرادتنا المت�سافرة..

 بغداد/محمد �صباح

المتنف���ذة  البرلماني���ة  الق���وى  تتعم���د 
والمهيمن���ة على الق���رار ال�سيا�سي، تعطيل 
عمل ال�سلطة الت�سريعية، حيث اتفقت على 
رف����ض كل الدع���وات المطالب���ة با�ستئناف 
جل�س���ات مجل����ض الن���واب المعطل���ة من���ذ 
اأ�سه���ر، ومن���ع التئام���ه م���رة اأخ���رى لحين 

اإج���راء النتخاب���ات النيابي���ة المبكرة في 
ت�سرين الأول المقبل.

هذا التفاق جاء بعد م�ساورات طويلة بين 
تل���ك القوى الكبي���رة تح�سبا لأي���ة محاولة 
ت�سع���ى ل�ستج���واب اأو اإقال���ة اأي وزير من 
وزرائها ومحا�سبتهم تح���ت قبة البرلمان، 
رف���ع  تعطي���ل  ف���ي  مماطلته���ا  ع���ن  ف�س���ا 

الح�سانة عن ثاثين نائبا من نوابها.  

ع���ن  النائ���ب  اأب���و ح�سن���ة  ر�س���ول  وذك���ر 
كتل���ة ائت���اف دول���ة القانون ف���ي ت�سريح 
ل�)الم���دى( اأن رئا�س���ة مجل����ض النواب هي 
الجه���ة الوحي���دة الت���ي تتحم���ل م�سوؤولية 
عدم انعقاد جل�سات البرلمان وتعطيلها في 
الف�س���ل الت�سريعي الحالي، م�سددا على اأن 
»ه���ذا التعطيل اأو التاأخير اأع���اق ا�ستكمال 

عدد من القوانين وتمريرها«.

ولم يتمكن مجل�ض النواب من عقد جل�ساته 
خال الفترة الما�سي���ة ب�سبب عدم تحقيق 
الن�س���اب القانون���ي مما دفع هيئ���ة رئا�سة 
البرلم���ان اإل���ى تحويل عدد م���ن الجل�سات، 
الق�ساي���ا  اإل���ى تداولي���ة لمناق�س���ة بع����ض 

المهمة لكن من دون ت�سريع اأي قانون.
رئا�س���ة  هيئ���ة  اأن  ح�سن���ة  اأب���و  ويعتق���د 
مجل����ض الن���واب اإذا دعت اإلى عق���د جل�سة 

�سيتحق���ق الن�س���اب و�سنتمكن م���ن تمرير 
القواني���ن المهم���ة والقرارات الت���ي تم�ض 
حي���اة المواطني���ن، منوه���ا اإل���ى اأن هن���اك 
»اأكث���ر م���ن )200( نائ���ب حالي���ا من�سغ���ل 
ف���ي دعايت���ه النتخابي���ة ق���د يك���ون �سبب���ا 
لع���دم عقد جل�س���ات البرلمان حت���ى اإجراء 

النتخابات«.
 التفا�صيل �س2

منعت التئام المجل�س لحين اإجراء النتخابات المبكرة المقبلة  

�لكتل �لكبيرة تعطل جل�سات �لبرلمان خوفًا من �إقالة 
وزر�ئها ورفع �لح�سانة عن نو�بها 

هناأ رئي�ض الوزراء م�سطفى الكاظمي، جريدة )المدى( 
بذكرى تاأ�سي�سها ودخولها عامها ال�)19(. واأر�سل باقة 
ورد م���ع بطاقة تهنئة جاء فيها: نتقدم بخال�ض التهاني 
ال���ى جميع العاملي���ن في موؤ�س�سة الم���دى، متمنين لهم 
“به���ذه  التاأل���ق والب���داع والتمي���ز، وا�س���اف:  دوام 

المنا�سب���ة نغتن���م الفر�سة للتاأكي���د على ال���دور الكبير 
ال���ذي ت�سطلع ب���ه )الم���دى( وكل �سحافتن���ا الوطنية، 
في الت�سدي للتحديات التي تواجه الباد، والعمل من 
اجل تعزي���ز وحدة البلد وتر�سيخ العم���ل الديمقراطي 

في العراق، عبر الداء المهني وف�ساء الكلمة الحرة.

( بذكرى �سدورها  رئي�س �لوزر�ء يهّنئ )

 بغداد/ تميم الح�صن

تبدو �س���ورة التناف�ض النتخابي في اربيل هي 
اق���ل �سدة م���ن باقي المدن العراقي���ة، ب�سبب قلة 
المر�سحي���ن مقارن���ة بعدد المقاعد ف���ي البرلمان 

القادم.
ويتناف����ض عل���ى المقع���د الواح���د ف���ي اربي���ل، 
عا�سم���ة اقلي���م كرد�ستان، 3 مر�سحي���ن تقريبا، 

وهو امر نادر الوجود في بقية المحافظات.
وو�سل عدد المر�سحين ف���ي المحافظة الى 52 
مر�سح���ا مقاب���ل 15 مقعدا ف���ي البرلم���ان زائدًا 

مقعد واحد ل�«كوتا الم�سيحيين«.
ويتناف�ض 8 مر�سحين على مقعد »الكوتا« بينهم 
ن���واب �سابقون، فيما يغ���ادر �ساحب المقعد في 

البرلمان الحالي التناف�ض.
واربي���ل اي�س���ا تعتب���ر اق���ل المدن الت���ي اعادت 

نوابا الى جولت التناف�ض، حيث غاب 12 نائبا 
عن قوائم المر�سحين.

كذل���ك اغل���ب الن���واب والمر�سحي���ن ملتزم���ون 
بالقوائ���م الت���ي تر�سح���وا عنه���ا ف���ي ال���دورات 
الما�سي���ة، ولم يغادر احده���م المدينة با�ستثناء 

نائبة واحدة فقط.
ابرزها  تيارات  وت�سارك في انتخابات اربيل 7 
الحزب���ان الكرديان الديمقراط���ي )ي�سارك ب�12 
مر�سح���ا( والتح���اد الكرد�ستان���ي )ي�س���ارك ب�7 
مر�سحي���ن(، الى جانب 6 احزاب على »الكوتا«، 

ومر�سحون منفردون وكتلة تركمانية.
ويق���در عدد الناخبين الذين يحق لهم الت�سويت 
ف���ي اربيل ب����« 1228030« ناخب���ًا تم ت�سجيل 
نحو 800 األف منه���م بايومتريًا وزعت اأغلبها، 

بح�سب ت�سريحات المفو�سية في المحافظة.
 التفا�صيل �س3

�صابقان نائبان  بينهم  الم�صيحيين«  »مقعد  على  تتناف�س  اأ�صماء   8

�لحزب �لديمقر�طي ي�ستبعد 6 نو�ب 
و�التحاد �لوطني يعيد نائبًا و�حدً� في 

قو�ئم مر�سحي �أربيل

 المدى/خديجة جا�صم

م���ع ب���دء الع���د التنازل���ي لانتخاب���ات النيابي���ة 
المرتقب���ة ف���ي ت�سري���ن المقب���ل تتك���رر ا�سالي���ب 
ف���ي  للمر�سحي���ن  القديم���ة  النتخابي���ة  الدعاي���ة 
محاولته���م ل�ستمالة الناخبين وك�سب ا�سواتهم 
م���ع ت�سجي���ل اإنف���اق مالي كبي���ر ي�سل ح���د الهدر 
ف���ي وقت يعي����ض الع���راق ازمات مالي���ة و�سحية 

وخدمية.
وتنت�سر ال�سخرية من بع�ض الحمات النتخابية 
حي���ث يق���ول المواطن ماج���د عبدالزه���رة »هناك 

ل�سخ�سي���ات  حق���ا  المخجل���ة  الدعاي���ات  بع����ض 
غي���ر معروف���ة ولي����ض لها تاري���خ علم���ي وثقافي 
وا�س���ح ولي�ست لديها ثقافة ف���ي الحوار وتخرج 
كلم���ات منهم غي���ر مفهوم���ة فكيف لن���ا ك�سعب اأن 
نث���ق بهم ونعط���ي لهم اأ�سواتن���ا؟«. وا�ساف »هل 
توزي���ع البطاني���ات وقطع القما�ض عل���ى العوائل 
يعتبرونها دعاية تجلب لهم ا�سوات الناخبين؟«. 
م���ن جهتها، اك���دت مفو�سية النتخاب���ات ت�سكيل 
لجان لر�سد مخالف���ات المر�سحين فيما لفتت الى 

ان بع�ض العقوبات ت�سل الى الحب�ض.
 التفا�صيل �س3

�ل�سخرية تالحق �لحمالت �النتخابية 
و�لمفو�سية تحذر �لمخالفين

 بغداد/ فرا�س عدنان

ترف����ض الجه���ات الر�سمية ف���ي العراق 
الع���ودة اإل���ى الحظ���ر ال�سام���ل، وعّدت 
الإج���راء باأن���ه لم يع���د مجدي���ًا للتعامل 
مع جائحة كورون���ا، موؤكدة اأن الو�سع 
الحالي يتطلب البحث عن حلول اأخرى 

في مواجهة الإ�سابات المتزايدة.
ال�سح���ة  ف���ي  مخت�س���ون  ويتح���دث 
ي���زاول  اأن  اإمكاني���ة  ع���ن  والوبائي���ات 
النا�ض مهامهم ب�سرط اتخاذ الإجراءات 
ارت���داء  اأن  اإل���ى  لفتي���ن  الوقائي���ة، 
الكمامات يخّفف الإ�سابات بالفايرو�ض 
ذل���ك بالتزام���ن  ياأت���ي   ،40% بن�سب���ة 
م���ع رغب���ة الع���راق ف���ي الح�س���ول على 
20 ملي���ون جرعة م���ن اللقاح الم�ساد 

لكورونا حتى نهاية العام الحالي.
وكان���ت مختب���رات وزارة ال�سح���ة ق���د 
الما�سية  �ساع���ة  �سجل���ت خال ال���� 24 
بفايرو����ض  جدي���دة  اإ�ساب���ة   9970

كورون���ا اأغلبه���ا في بغ���داد، اإ�سافة اإلى 
9926 حال���ة �سف���اء و66 وفاة، فيما 
و�سل ع���دد الملقحين في عم���وم الباد 
اإل���ى 2263353 �سخ�سًا لغاية الوقت 

الحالي.
ويقول المتحدث با�س���م وزارة ال�سحة 
�سي���ف البدر في ت�سري���ح اإلى )المدى(، 
اإن »اأعداد الإ�سابات بفايرو�ض كورونا 
ما زالت مرتفعة بنحو ع�سرة اآلف، اأقل 

من ذلك اأو اأكثر، ب�سكل يومي«.
وتاب���ع الب���در، اأن »الموج���ة الوبائي���ة 
ذروته���ا،  ف���ي  زال���ت  م���ا  الحالي���ة 
م���ن  تعان���ي  ال�سحي���ة  والموؤ�س�س���ات 
�سغ���ط كبير رغ���م اأن م���اكات الوزارة 

تقدم ما ت�ستطيع لتجاوز الأزمة«.
واأ�سار، اإلى اأن »الم�ست�سفيات العراقية 
تعاني الي���وم من �سغ���ط مت�ساعد على 
ال�سحي���ة  الم�ستلزم���ات  طل���ب  �سعي���د 

والعاجية ف�سًا عن الأوك�سجين«.
 التفا�صيل �س2

الإ�����ص����اب����ات  م����ن   % 40 ت���خ���ف���ف  ال���ك���م���ام���ات  ال���ن���ي���اب���ي���ة:  ال�������ص���ح���ة 
�لعر�ق يطوي �لحظر �ل�سامل ويبحث عن حلول �أخرى في مو�جهة كورونا

  ترجمة / حامد احمد

من اجل توفير جانب اأو�سع من ال�سفافية 
الدعاي����ات  عل����ى  �سيط����رة  واإج����راءات 
�سرك����ة  تق����وم  وال�سيا�سي����ة،  النتخابي����ة 
في�سب����وك Facebook العالمية لخدمة 
اأدوات  باإدخ����ال  الجتماع����ي  التوا�س����ل 
و�سياق����ات جدي����دة ل�ستخ����دام ح�ساب����ات 
الموق����ع ف����ي الع����راق وذل����ك قبي����ل موع����د 
النتخاب����ات البرلمانية ف����ي البلد المزمع 

اقامتها في 10 ت�سرين الأول المقبل.
وقال����ت ال�سركة ف����ي بيان له����ا الثاثاء انه 
اعتب����ارا م����ن 25 اآب، يتوج����ب عل����ى كل 
�سخ�����ض ين�س����ر دعايات عل����ى في�سبوك او 
موق����ع ان�ستغرام له����ا عاق����ة ب�سخ�سيات 
او اأح����زاب �سيا�سي����ة او متعلق����ة بحمات 
عب����ر  يم����ر  ان  الع����راق،  ف����ي  انتخابي����ة 

ت�سريح����ات  عل����ى  الح�س����ول  اإج����راءات 
وتخويات اإعانية بهذا الخ�سو�ض.

وذك����رت �سركة في�سب����وك انه يتوجب على 
المعلني����ن واأ�سح����اب الدعاي����ة ان يثبتوا 
هويته����م اأول با�ستخ����دام بطاق����ة اثب����ات 
الحكوم����ة  ع����ن  �س����ادرة  ر�سمي����ة  هوي����ة 
العراقي����ة وذلك قب����ل ن�سر وب����ث اأي �سيء 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.
وج����اء ف����ي ن�����ض بي����ان ال�سرك����ة “�سيت����م 
والدعاي����ات  العان����ات  بن�س����ر  ال�سم����اح 
والأم����ور  النتخاب����ات  بخ�سو�����ض 
ال�سيا�سية فق����ط من المعلني����ن المخولين 

والمتواجدين داخل الباد”.
خط����وات  تتخ����ذ  انه����ا  ال�سرك����ة  وقال����ت 
لت�سجي����ع الت�سوي����ت والح����د م����ن ن�سب����ة 

الت�سليل.
 التفا�صيل �س3

موقع �إخباري: في�سبوك يدخل 
�سو�بط للدعاية �النتخابية في 

�لعر�ق ل�سمان نز�هتها



 بغداد/ فرا�س عدنان

ترف�س اجلهات الر�سمية يف العراق 
العودة اإىل احلظر ال�سامل، وعّدت 

الإجراء باأنه مل يعد جمديًا 
للتعامل مع جائحة كورونا، موؤكدة 

اأن الو�سع احلايل يتطلب البحث 
عن حلول اأخرى يف مواجهة 

الإ�سابات املتزايدة.
ويتحدث خمت�سون يف ال�سحة 

والوبائيات عن اإمكانية اأن يزاول 
النا�س مهامهم ب�سرط اتخاذ 

الإجراءات الوقائية، لفتني 
اإىل اأن ارتداء الكمامات يخّفف 

الإ�سابات بالفايرو�س بن�سبة 
%40، ياأتي ذلك بالتزامن مع رغبة 

العراق يف احل�سول على 20 مليون 
جرعة من اللقاح امل�ساد لكورونا 

حتى نهاية العام احلايل.

وكان���ت خمت���رات وزارة ال�س���حة ق���د �س���جلت 
خالل ال� 24 �ساعة املا�سية 9970 اإ�سابة جديدة 
بفايرو�س كورونا اأغلبه���ا يف بغداد، اإ�سافة اإىل 
9926 حال���ة �س���فاء و66 وفاة، فيما و�س���ل عدد 
امللقحني يف عموم البالد اإىل 2263353 �سخ�سًا 

لغاية الوقت احلايل.
ويقول املتحدث با�سم وزارة ال�سحة �سيف البدر 
يف ت�س���ريح اإىل )املدى(، اإن "اأعداد الإ�س���ابات 
بفايرو�س كورونا ما زالت مرتفعة بنحو ع�س���رة 

اآلف، اأقل من ذلك اأو اأكرث، ب�سكل يومي".
وتاب���ع الب���در، اأن "املوج���ة الوبائي���ة احلالية ما 
زالت يف ذروتها، واملوؤ�س�س���ات ال�س���حية تعاين 
من �س���غط كبري رغم اأن مالكات الوزارة تقدم ما 

ت�ستطيع لتجاوز الأزمة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "امل�ست�س���فيات العراقي���ة تعاين 
الي���وم م���ن �س���غط مت�س���اعد عل���ى �س���عيد طلب 
امل�س���تلزمات ال�س���حية والعالجي���ة ف�س���اًل ع���ن 

الأوك�سجني".
وي���رى الب���در، اأن "العراق لغاي���ة الوقت الراهن 
ي�س���تطيع اأن ي�س���توعب هذه الإ�س���ابات لكنه قد 
ل يتمكن من التعامل م���ع هذا الكم الكبري نتيجة 
ع���دم الت���زام املواطن���ني بالإجراءات ال�س���حية، 
وه���ذا الته���اون انعك����س عل���ى الواقع ال�س���حي 

ب�سكل كبري".
و�س���دد، عل���ى اأن "الأ�س���بوعني املا�س���يني �س���هدا 
ن�س���بة اإقبال غري م�س���بوقة على تلقي اللقاحات، 
لك���ن املح�س���لة ان الذي���ن تلق���وا التطعي���م عل���ى 
م�س���توى  دون  ن�س���بتهم  زال���ت  م���ا  اجلرعت���ني 

الطموح".
وياأم���ل البدر، باأن "يزداد عدد امللقحني من خالل 
حم���الت التوعية، بالتزامن مع الإقبال ال�س���عبي 
وتطبي���ق احلكوم���ة العراقي���ة اخلطة املو�س���عة 

مب�ساعفة اللقاحات وزيادة مراكز التطعيم".
واأك���د، "عدم وجود ن�س قانوين ي�س���مح باإجبار 
املواطن���ني على تلقي اللق���اح لكن هناك اإجراءات 

ميكن اأن ت�سكل حافزًا ودافعًا للتطعيم".

وب�س���اأن اإمكاني���ة الع���ودة اإىل احلظ���ر ال�س���امل 
م���ن  "الق���رار  اأن  الب���در،  يعّل���ق  الت���ام  والغل���ق 
اخت�س���ا�س اللجن���ة العلي���ا لل�س���حة وال�س���المة 

الوطنية، واملهم بالن�سبة اإلينا هو تطبيقه".
واأو�س���ح، اأن "جتربتن���ا ال�س���ابقة م���ع ق���رارات 
احلظر باأنها مل تطبق بال�س���كل ال�سحيح، ولدينا 
عدد من ال�سيناريوهات ملواجهة الأزمة واملوقف 
لل�س���حة  العلي���ا  اللجن���ة  م���ن  ي�س���در  النهائ���ي 

وال�سالمة".
ال�س���حة  "خ���راء  اأن  اىل  الب���در،  وم�س���ى 
والوبائي���ات حتدث���وا ع���ن ع���دم وج���ود مان���ع 
م���ن مزاول���ة الإن�س���ان ن�س���اطه اليوم���ي اإذا كان 
يرت���دي الكمام���ات والتباع���د الجتماع���ي، لك���ن 
هذه املح���ددات مل تطبق بال�س���كل ال�س���حيح يف 
املجتمع العراقي، ون�س���ب اللتزام تكاد اأن تكون 

معدومة".
م���ن جانب���ه، ذكر ع�س���و جلن���ة ال�س���حة والبيئة 
يف جمل����س النواب ح�س���ن خالط���ي، اأن "جتربة 

العراق مع احلظر ال�سامل لي�ست اإيجابية".
واأ�س���اف خالط���ي، يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اأن 
"املواطن���ني لن يلتزم���وا باحلظر، كما اأن اآثاره 
ال�س���لبية تفوق اإيجابياته، فهناك اأ�س���رار تتعلق 
والأمني���ة  والقت�س���ادية  املعي�س���ية  باجلوان���ب 

والنف�سية".
ويرى، اأن "ال�سغط باجتاه احلظر ال�سامل لي�س 
�سحيحًا بل هناك بدائل مثل التاأكيد على اللتزام 

بالإجراءات الوقائية والتباعد الجتماعي".
واأو�س���ح خالطي، اأن "هناك �سعوبة يف تطبيق 
اأي قرار بحظ���ر التجوال يف الوقت احلايل ولن 
يوؤدي غر�سه، وقد ي�سمل فقط ال�سوارع الرئي�سة 
من دون التزام يف املناطق ال�سعبية وكذلك داخل 

البيوت".
ال�س���امل  اإىل احلظ���ر  "اللج���وء  اأن  وا�س���تطرد، 
كان مفي���دًا يف الأي���ام الأوىل للفايرو����س عندما 
كان عل���ى نطاق �س���يق، لكنن���ا اليوم اأم���ام تف�س 
وانت�س���ار للوباء"، م�س���تدًل مبا "مت فر�سه اأثناء 

عيد الفطر ال�س���ابق، حيث تراجعت احلكومة عن 
القرار بعد نحو يومني من تطبيقه".

و�سدد خالطي، على اأن "ارتداء الكمامات لوحده 
يخف���ف لن���ا 40% م���ن الإ�س���ابات، م���ع �س���رورة 
تعزي���ز اجله���ود بدف���ع املواطنني اإىل احل�س���ول 

على اللقاحات وتوفريها".
ويوؤ�س���ر ع�س���و اللجنة النيابية، ت�س���اعدًا جيدًا 
وملحوظًا يف ن�س���ب متلق���ي اللقاحات، ويجد اأن 

املحافظات". جميع  ويف  جيد  العدد  "هذا 
واأفاد خالطي، باأن "اللجنة النيابية يف تن�س���يق 
ونقا����س دائم م���ع وزارة ال�س���حة ب�س���اأن توفري 
اللقاح���ات، فهن���اك تعاقد على توف���ري 20 مليون 

جرعة ت�سل على دفعات".
ون���ّوه، اإىل اأن "التح���دي الأك���ر ال���ذي يواج���ه 
املوؤ�س�س���ات ال�س���حية العراقية هو زي���ادة اأعداد 
الأ�س���ّرة املخ�س�س���ة لتلقي الأع���داد املتزايدة من 

الإ�سابات بفايرو�س كورونا".
وانته���ى خالط���ي، اإىل اأن "تدفق كمي���ات اللقاح 
م�س���تمر بنحو اأ�س���بوعي، بواق���ع 500 اإىل 750 
جرعة اأ�س���بوعيًا باأمل اأن ن�سل اإىل الكمية املتفق 

عليها يف نهاية العام احلايل".
يذك���ر اأن وزارة ال�س���حة ق���د اأعلن���ت موؤخرًا عن 
دخ���ول الع���راق يف موج���ة وبائي���ة تع���ّد الأكرث 
�س���دة منذ ظهور اجلائحة، م���ع اإمكانية اأن تكون 
هناك اإ�س���ابات بالفايرو����س املتحور املعروف ب� 
)دلت���ا(، واأدى ذل���ك اإىل زي���ادة كب���رية للغاية يف 
اأعداد الإ�س���ابات اليومية وكذلك احلال بالن�سبة 

للوفيات.
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�لكتل �لكبيرة تعطل جل�سات �لبرلمان خوفًا من �إقالة 
وزر�ئها ورفع �لح�سانة عن نو�بها 

�لع��ر�ق يط��وي �لحظ��ر �ل�س��امل ويبحث ع��ن حل��ول �أخرى ف��ي مو�جه��ة كورونا

منعت التئام املجل�س حلني اإجراء النتخابات املبكرة املقبلة  

الإ�سابات  ال�سحة النيابية: الكمامات تخفف 40 % من 

( ال�سنة التا�سعة ع�سرة - الربعاء )11( اآب 2021 العدد )

 اإح�سان �سمران اليا�سري

)املدى( ق�س���ة جناح يف �س���حافة الع���راق ما بعد ع���ام 2003.. ففي 
الوقت الذي ظهر عدد من مت�س���ويل ال�س���حافة، يطبعون من�سورات 
على ورق ي�س���مونه �س���حف، كانت )املدى( ت�س���ُق طريق���ًا جديدًا يف 
م�س���وؤولية الكلمة ومعاندة الرثاثة يف اأداء الفا�سلني.. فتفوقت على 
عديد من ال�سحف التي �سدرت بعد عام 2003 وحتى ال�سحف التي 

ا�ستمرت بال�سدور قبل ذلك.
اأدت املدى اأدوارًا بالغة الأهمية يف الر�س���د والنقد وتاأ�س���ري الف�س���ل 

واإنارة مناطق الأمل يف اأداء الآخرين..
ول���و كان يف ه���ذا الزمن م���ن يقراأ ال�س���حف من املوؤ�س�س���ات املعنية 
بالرقابة، لنك�س���فت عورات الفا�سلني والفا�سدين وعدميي ال�سمائر 

والنوامي�س.
يف اإحدى الفعاليات التقيت بالأ�س���تاذ فخري كرمي واقرتح اأن اأكتب 
عم���ودًا يومي���ًا يف )املدى(، وطل���ب اأن ل اأكتب يف م���كان اآخر، وهذا 

من طبيعة العالقة بني الكاتب وال�سحيفة، مع بع�س ال�ستثناءات.
وكتبت يف )املدى( عدة �س���نوات، مل يح�س���ل اأن وق���ع تغيري اأو منع 
ن�سر مادة يل اإل يف حالتني، الأوىل عندما ات�سل بي الأ�ستاذ فخري 
و�س���األني اأن يحذف جملة يف اإحدى مقالتي عن الحتاد ال�سوفيتي، 
حني راأى اأنني تعر�س���ُت بق�س���وة حلالة معينة ف�ا�س���تاأذن اأن ي�سطب 
تلك العبارة، وبرر طلبه بو�س���وح �سديد يل، ويف الثانية ات�سل بي 

اي�سا و�سّحح معلومة يف مقالتي..
وقد اأكدت الواقعتني اأن هذا الرجل يقراأ كل �س���يء يف ال�سحيفة قبل 

ان ُتطبع.
يف )امل���دى( تعلمت املزيد من فنون الت�س���ال باجلمهور والقرتاب 
اأكرث من ذائقته املعقدة وال�س���عبة، واآمنت اأن ما من �س���يء ُيقنع كل 

اجلمهور، ولكنه قد ُيقنع البع�س..
ويف )امل���دى( تعرف���ت على طريقة عمل املوؤ�س�س���ات ال�س���حفية التي 
ت�س���در كل ي���وم، وكي���ف تولد امل���ادة ال�س���حفية ومراح���ل التحرير 
والت�س���حيح اللغوي، وماهو م�س���موح وغري م�س���موح من الأخطاء 

والهفوات..
واأ�س���همت امل���دى باإ�س���دار كتاب���ي ع���ن وال���دي الراح���ل )�س���مران 

اليا�سري/ اأبوكاطع.. نهر العراق الرابع(.
كما اأعادت ن�س���ر رواية والدي الرباعية مع جزئها اخلام�س )ق�س���ية 
حم���زة اخللف( فاأ�س���بحت هذه الرواي���ة باأجزائها اخلم�س���ة مرجعًا 

للرتاث الأدبي العراقي وكمخزن للقامو�س الريفي يف العراق.
وي���وم قدم الأ�س���تاذ الدكتور )ع���ادل كتاب العزاوي( م�س���ودة كتابه 
الذي جمع فيه مقالت الراحل �س���مران اليا�س���ري التي ح�س���ل عليها 
من اأر�سيف الدار الوطنية للكتب، ات�سل بي الأ�ستاذ فخري و�ساألني 
اإن كنت اأ�س���مح لن�س���ر الكتاب اأو اأت�س���ارك معه يف اإ�س���داره.. فقلت 
له نحن ن�س���كر الدكت���ور عادل العزاوي على جه���ده الكبري يف اإعداد 
الكتاب ول موجب مل�س���اركته ذلك، رغم انني قراأت امل�سودة وحاولت 

اأن اأ�ساعد يف بع�س الأمور.
وهكذا �س���در كتاب مهم للدكتور عادل العزاوي عن دار املدى ي�س���م 

كافة مقالت الراحل املن�سورة.
تبقى )املدى( اأيقونة يف �س���حافة العراق، ك�س���حيفة وكدار للن�س���ر 

وكفريق اإعالمي متميز.
وتبقى مدر�سة من مدار�س ال�سحافة يف العراق واملنطقة..

اأمنياتنا ل�)املدى( باملزيد من التقدم والعطاء.

)�ملدى(.. 

في )المدى( تعلمت المزيد من 
فنون الت�سال بالجمهور والقتراب 
اأكثر من ذائقته المعقدة وال�سعبة، 

واآمنت اأن ما من �سيء ُيقنع كل 
الجمهور، ولكنه قد ُيقنع البع�س..

 بغداد/حممد �سباح

ه���ذا التفاق ج���اء بعد م�س���اورات طويلة 
ب���ني تل���ك الق���وى الكب���رية حت�س���با لأي���ة 
حماول���ة ت�س���عى ل�س���تجواب اأو اإقالة اإي 
وزير من وزرائها وحما�س���بتهم حتت قبة 
الرملان، ف�س���ال عن مماطلته���ا يف تعطيل 
رفع احل�سانة عن ثالثني نائبا من نوابها.  
وذك���ر ر�س���ول اأب���و ح�س���نة النائ���ب ع���ن 
كتل���ة ائتالف دول���ة القانون يف ت�س���ريح 
ل�)امل���دى( اأن رئا�س���ة جمل����س النواب هي 
اجله���ة الوحي���دة التي تتحمل م�س���وؤولية 
عدم انعقاد جل�سات الرملان وتعطيلها يف 
الف�سل الت�سريعي احلايل، م�سددا على اأن 
اأعاق ا�ستكمال  اأو التاأخري  "هذا التعطيل 

عدد من القوانني ومتريرها".
عق���د  م���ن  الن���واب  جمل����س  يتمك���ن  ومل 
جل�س���اته خ���الل الف���رتة املا�س���ية ب�س���بب 
ع���دم حتقيق الن�س���اب القان���وين مما دفع 
هيئة رئا�س���ة الرملان اإىل حتويل عدد من 
اجلل�س���ات، اإىل تداولي���ة ملناق�س���ة بع����س 
الق�س���ايا املهم���ة لكن من دون ت�س���ريع اأي 

قانون.
رئا�س���ة  هيئ���ة  اأن  ح�س���نة  اأب���و  ويعتق���د 
جمل����س الن���واب اإذا دعت اإىل عقد جل�س���ة 
�س���يتحقق الن�ساب و�س���نتمكن من مترير 
القوان���ني املهم���ة والق���رارات الت���ي مت�س 
اأن هن���اك  اإىل  حي���اة املواطن���ني، منوه���ا 
"اأك���رث م���ن )200( نائ���ب حاليا من�س���غل 
يف دعايت���ه النتخابي���ة ق���د يك���ون �س���ببا 
لعدم عق���د جل�س���ات الرملان حت���ى اإجراء 

النتخابات".
وكان جمل����س النواب قد �س���وت يف وقت 
�س���ابق، ل�س���الح حل نف�س���ه يف 7 ت�سرين 
الأول املقب���ل، متهي���دا لإج���راء انتخابات 
مبك���رة واملق���رر لها يف العا�س���ر من �س���هر 

ت�سرين الأول املقبل.
وتن�س املادة 64 اول على ان ُيحل جمل�س 
النواب، بالأغلبية املطلقة لعدد اأع�س���ائه، 
بناًء على طلٍب من ثلث اأع�س���ائه، اأو طلٍب 
م���ن رئي����س جمل����س ال���وزراء ومبوافق���ة 
ح���ل  يج���وز  ول  اجلمهوري���ة،  رئي����س 

املجل����س يف اأثناء مدة ا�س���تجواب رئي�س 
جمل�س الوزراء.

ب���دوره ق���ال جا�س���م البخات���ي النائب عن 
كتل���ة تيار احلكمة الرملانية يف ت�س���ريح 
ل�)امل���دى( اإن هناك جمموعة من الأ�س���باب 
�ساهمت يف عدم عقد جل�سة للرملان خالل 
الفرتة احلالية من بينها ان�س���غال النواب 
يف دعايته���م النتخابي���ة، موؤك���دا على اأن 
"ه���ذا التاأخري ت�س���بب يف تعطيل الكثري 
م���ن القوان���ني يف مقدمته���ا قان���ون تقاعد 
ال�سمان الجتماعي، وجرائم املعلوماتية 

وغريها من الت�سريعات املهمة".
الأ�س���باب  �س���من  "م���ن  اأن���ه  واأ�س���اف 
غالبي���ة  ب���ني  �سيا�س���ي  اتف���اق  وج���ود 

الق���وى ال�سيا�س���ية عل���ى ع���دم عق���د اأي���ة 
جل�س���ة للرمل���ان حتى اإج���راء النتخابات 
الرملاني���ة املقبل���ة"، منوه���ا اإىل اأن "تل���ك 
الكت���ل تتخوف م���ن اإثارة مو�س���وع ملف 
ال�س���تجوابات وكذلك رفع احل�س���انة عن 

بع�س النواب املطلوبني للق�ساء".
وطالب جمل����س الق�س���اء الأعلى يف وقت 
�س���ابق جمل����س الن���واب برفع احل�س���انة 
ع���ن ع�س���رين نائبا لوجود ق�س���ايا ف�س���اد 
و�س���بهات عليه���م ك�س���فتها جلن���ة مكافحة 
الف�س���اد، لكن جمل�س النواب مل ي�س���تجب 

ملا اأراده الق�ساء ملالحقة هوؤلء املتهمني.
وتابع البخاتي اأن "التوافقات تلك هي من 
اأعاقت كل امل�س���اعي الرامية لعقد جل�سات 

الرمل���ان، لت���اليف اأي رغب���ة ل�س���تجواب 
ع���ن  احل�س���انة  ورف���ع  ال���وزراء  بع����س 
جمموعة من النواب املطلوبني للق�ساء".

وب�س���بب التظاهرات الت���ي اجتاحت مدن 
ق���ررت  وحمافظ���ات الو�س���ط واجلن���وب 
املتمثل���ة  ال�سيا�س���ية  والكت���ل  الأح���زاب 
يف جمل����س الن���واب اإج���راء النتخاب���ات 
الرملاني���ة يف العا�س���ر من �س���هر ت�س���رين 
املفرت����س  م���ن  كان  بعدم���ا  املقب���ل  الأول 
اإقامتها يف ني�س���ان من العام 2022، وهو 

موعد انتهاء الدورة الرملانية احلالية.
وا�س���تبعد النائب عن حمافظ���ة بغداد عقد 
اأي���ة جل�س���ة للرمل���ان يف الف���رتة املقبل���ة 
ب�س���بب ه���ذه امل�س���اكل والتفاقي���ات ب���ني 

الق���وى ال�سيا�س���ية، م�س���يفا اأن "ال���دورة 
الرملانية �ستنتهي يف ال�سهر العا�سر دون 

عقد اأية جل�سة".
واأرج���اأت رئا�س���ة جمل����س الن���واب مل���ف 
ا�س���تجواب وزي���ر املالية عل���ي عبد الأمري 
ع���الوي اإىل جل�س���ات مقبل���ة، بعد رف�س���ه 

احل�سور اإىل جل�سة ال�ستجواب.
وطالب البخات���ي اأن يقوم جمل�س النواب 
بالك�س���ف ع���ن ه���وؤلء الن���واب املطل���وب 
رفع احل�س���انة عنهم خالل الف���رتة املقبلة 
وتقدميهم للق�س���اء م���ن اجل حما�س���بتهم 
عل���ى التهم���ة املوجهة �س���دهم، مبين���ا اأن 
طالبات رفع احل�س���انة ترتاوح بني ع�سرة 

اإىل ثالثني طلبا.
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من اجل توفير جانب 
اأو�شع من ال�شفافية 

واإجراءات �شيطرة على 
الدعايات االنتخابية 

وال�شيا�شية، تقوم �شركة 
 Facebook في�شبوك

العالمية لخدمة التوا�شل 
االجتماعي باإدخال 

اأدوات و�شياقات جديدة 
ال�شتخدام ح�شابات 

الموقع في العراق وذلك 
قبيل موعد االنتخابات 

البرلمانية في البلد 
المزمع اقامتها في 10 

ت�شرين االأول المقبل.

وقالت ال�ش����ركة في بي����ان لها الثالثاء 
يتوج����ب  اآب،  م����ن 25  اعتب����ارا  ان����ه 
دعاي����ات  ين�ش����ر  �شخ�����ص  كل  عل����ى 
عل����ى في�ش����بوك او موق����ع ان�ش����تغرام 
له����ا عالق����ة ب�شخ�ش����يات او اأح����زاب 
بحم����الت  متعلق����ة  او  �شيا�ش����ية 
انتخابي����ة ف����ي الع����راق، ان يم����ر عبر 
اإجراءات الح�ش����ول على ت�شريحات 
وتخويالت اإعالنية بهذا الخ�شو�ص.
وذكرت �ش����ركة في�ش����بوك انه يتوجب 
عل����ى المعلني����ن واأ�ش����حاب الدعاي����ة 
ان يثبت����وا هويته����م اأوال با�ش����تخدام 
بطاق����ة اثبات هوية ر�ش����مية �ش����ادرة 
عن الحكومة العراقية وذلك قبل ن�شر 
وبث اأي �ش����يء على مواقع التوا�شل 

االجتماعي.
وجاء في ن�ص بيان ال�ش����ركة "�ش����يتم 
ال�شماح بن�ش����ر االعالنات والدعايات 

واالأم����ور  االنتخاب����ات  بخ�ش����و�ص 
المعلني����ن  م����ن  فق����ط  ال�شيا�ش����ية 
داخ����ل  والمتواجدي����ن  المخولي����ن 

البالد".
وقال����ت ال�ش����ركة انها تتخ����ذ خطوات 
لت�شجيع الت�ش����ويت والحد من ن�شبة 

الت�شليل.
في�شب����وك  �شرك����ة  م����ن  كل  وتق����وم 
االجتماع����ي  التوا�ش����ل  و�ش����ركات 
االأخ����رى بمراع����اة جوان����ب التدقيق 
والفح�ص في كيفية معالجتها لالأخبار 
م�شتخ����دم  م����ع  وتعامله����ا  الم�شلل����ة 
في�شب����وك  وكان����ت  المعلوم����ات. 
ق����د تعر�ش����ت النتق����ادات من����ذ فت����رة 
طويل����ة لع����دم تحققها م����ن م�شداقية 
االإعالن����ات ال�شيا�شية والطريقة التي 
ت�شته����دف بها الم�شوتي����ن. في تموز 
ع����ام 2019 وافق����ت لجن����ة التج����ارة 
الفيدرالي����ة االأميركي����ة عل����ى ت�شوية 
بقيم����ة 5 ملي����ارات دوالر م����ع �شرك����ة 
في�شبوك ح����ول خروقات خ�شو�شية 
بموؤ�ش�ش����ة  المتعلق����ة  المعلوم����ات 

اال�شت�ش����ارات ال�شيا�شي����ة البريطانية 
انااليت����كا،  كامبري����دج  المعطل����ة، 

والتعامل مع م�شتخدم المعلومات.
ا�شتنادا لمعه����د، بونيمون، االأميركي 
الم�شتخ����دم  ثق����ة  ف����ان  لالأبح����اث، 
بفي�شب����وك انخف�ش����ت خ����الل اأ�شبوع 
واح����د فق����ط ف����ي ع����ام 2017 من 79 
ال����ى 27% عق����ب االإع����الن االأول ع����ن 
معلوم����ات  ان  ال����ى  ا�ش����ارت  تقاري����ر 
خا�ش����ة بماليي����ن االمي����ركان م����ررت 
عب����ر موؤ�ش�ش����ة كامبري����دج انااليتكا، 
التي كانت تعمل ل�شالح حملة ترامب 

االنتخابية.
ال�شيا�ش����ة  مدي����رة  ف�شبات�����ص،  ت����ارا 
لمنطق����ة  في�شب����وك  ل�شرك����ة  العام����ة 
ال�ش����رق االأو�شط، قال����ت "نحن نعتقد 
انه كلما كان هناك مزيد من ال�شفافية 
فاإنها �شتوؤدي الى مزيد من المحا�شبة 
والم�شوؤولية لكل من �شركة في�شبوك 

والمروجين لالإعالنات".
واأ�شاف����ت بقوله����ا "عملن����ا للم�شاعدة 
بحماي����ة االنتخاب����ات ل����م يح�شل من 

قبل، ولك����ن التغيي����رات الجارية مثل 
ه����ذه �شت�شتم����ر بنقلن����ا ال����ى االتجاه 

ال�شحيح".
وقال����ت �شرك����ة في�شب����وك اأي�ش����ا بان 
لحملته����م  المروجي����ن  المعلني����ن 
اأي�ش����ا  منه����م  �شيتطل����ب  االنتخابي����ة 
االنتخابي����ة  اعالناته����م  عنون����ة 
وال�شيا�شية في العراق واكمال عملية 
الح�ش����ول عل����ى ت�شريح����ات اإعالنية 
وان�ش����اء ن�����ص اخ����الء الم�شوؤولي����ة" 
مدف����وع بوا�شط����ة "من اج����ل ت�شغيل 

هذه االإعالنات".
وت�شي����ر �شركة في�شب����وك الى ان هذه 
االإج����راءات �شت�شم����ن ل����كل �شخ�����ص 
ي�شاه����د  ان  االإع����الن  عل����ى  يطل����ع 
ال�شخ�����ص او الموؤ�ش�ش����ة الم�شوؤول����ة 
عنه. وي�شمل ذل����ك اأي �شخ�ص ين�شئ 
او يع����دل او ين�ش����ر او يدي����ر اإعالنات 
واالأم����ور  باالنتخاب����ات  متعلق����ة 

ال�شيا�شية.
االإعالن����ات  ار�شف����ة  اأي�ش����ا  و�شتت����م 
والدعاي����ات االنتخابي����ة ف����ي العراق 

في�شب����وك  اأر�شي����ف  مكتب����ة  ل����دى 
ليتمكن اأي �شخ�����ص من االطالع على 
م�ش����ى  وك����م  المن�ش����ورة  االإعالن����ات 
عليها م����ع تف�شيالت متعلقة بالجانب 
ال�شكاني المناطق����ي والو�شول اليه. 
االإعالن����ات  اأر�شي����ف  ت�شف����ح  موق����ع 
االنتخابي����ة الدعائية �شيبقى مخزونا 

لفترة �شبع �شنوات.
باالإ�شافة الى ادخال اأدوات ال�شفافية 
لالإعالن����ات، المتوف����رة ف����ي 195 بلدا 
حول العال����م، فان ال�شرك����ة �شت�شيف 
م����ن  الم�شتخدمي����ن  تمك����ن  مي����زة 
اعطائه����م �شيط����رة اكثر عل����ى �شفحة 
االإعالن����ات التي يطلع����ون عليها على 

موقع في�شبوك وان�شتغرام.
"�شيت����م  في�شب����وك  �شرك����ة  وقال����ت 
ع����دد  روؤي����ة  خي����ار  النا�����ص  اإعط����اء 
االنتخابي����ة  االإعالن����ات  م����ن  اق����ل 
رف�����ص  ايع����ازات  عب����ر  وال�شيا�شي����ة 
موج����ودة عل����ى �شفحاته����م. والأج����ل 
االإعالن����ات  �شفح����ة  موق����ع  تفعي����ل 
باإم����كان  وال�شيا�شي����ة  االنتخابي����ة 
الم�شتخدمي����ن ال�شغ����ط عل����ى مفتاح 
"خيارات االإعالن" ومن ثم "عناوين 
االإعالن". و�شتظه����ر امام الم�شتخدم 
قائم����ة عناوين ويمك����ن ال�شغط على 

خيارات، اأقل".
ان  اأي�ش����ا  الم�شتخدمي����ن  وباإم����كان 
يغلقوا �شفح����ة االإعالنات االنتخابية 
بالن�شب����ة  الظاه����رة  وال�شيا�شي����ة 
عل����ى  بال�شغ����ط  وذل����ك  للراف�شي����ن 
الجان����ب العلوي م����ن االإعالن����ات في 

�شفحتهم.
وكان����ت المفو�شي����ة الم�شتقل����ة العليا 
لالنتخاب����ات ق����د اأعلنت في ق����رار لها 
عن تاريخ الب����دء بالحملة االنتخابية 
عل����ى  الم�شادق����ة  بع����د  للمر�شحي����ن 
اأ�شمائه����م وذل����ك ابت����داء م����ن 8 تموز 
2021 ولغاي����ة ال�شاع����ة ال�شاد�شة من 
�شباح يوم الخمي�ص 7 ت�شرين االأول 
المقبل، اأي قب����ل ثالثة اأيام من موعد 

االنتخابات.
نا�شنال  ذي  موقع  • عن 
االإخباري
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 بغداد/ تميم الح�شن

وو�ش����ل ع����دد المر�شحين ف����ي المحافظة الى 
52 مر�شح����ا مقاب����ل 15 مقع����دا ف����ي البرلمان 

زائدًا مقعد واحد ل�"كوتا الم�شيحيين".
ويتناف�����ص 8 مر�شحي����ن على مقع����د "الكوتا" 
بينه����م ن����واب �شابق����ون، فيما يغ����ادر �شاحب 

المقعد في البرلمان الحالي التناف�ص.
واربي����ل اي�شا تعتبر اقل الم����دن التي اعادت 
نواب����ا الى ج����والت التناف�ص، حي����ث غاب 12 

نائبا عن قوائم المر�شحين.
كذل����ك اغلب الن����واب والمر�شحي����ن ملتزمون 
بالقوائ����م التي تر�شح����وا عنها ف����ي الدورات 
المدين����ة  احده����م  يغ����ادر  ول����م  الما�شي����ة، 

با�شتثناء نائبة واحدة فقط.
وت�ش����ارك ف����ي انتخاب����ات اربي����ل 7 تي����ارات 
الديمقراط����ي  الكردي����ان  الحزب����ان  ابرزه����ا 
)ي�شارك ب�12 مر�شحا( واالتحاد الكرد�شتاني 
)ي�ش����ارك ب�7 مر�شحين(، الى جانب 6 احزاب 
عل����ى "الكوتا"، ومر�شح����ون منفردون وكتلة 
تركماني����ة. ويقدر ع����دد الناخبين الذين يحق 
له����م الت�شوي����ت في اربي����ل ب�����" 1228030" 
ناخب����ًا ت����م ت�شجي����ل نح����و 800 األ����ف منه����م 

بايومتريًا وزعت اأغلبها، بح�شب ت�شريحات 
المفو�شية في المحافظة.

ا�شتبعاد نواب
انتخابي����ة،  دوائ����ر   4 ال����ى  اربي����ل  وق�شم����ت 
اربي����ل،  و�شه����ل  �شق����الوة،  مناط����ق  �شم����ت 
و�ش����رق المدينة، باالإ�شاف����ة الى مناطق غرب 
اربي����ل. الدائرة االولى وه����ي دائرة �شقالوة 
و�ش����وران، جوم����ان، وميك�ش����ور خ�ش�ش����ت 
له����ا 4 مقاع����د، وتر�ش����ح عنه����ا 17 مر�شح����ًا، 
بمع����دل تناف�����ص 4 مر�شحين عل����ى كل مقعد. 
ف����ي ه����ذه الدائرة اع����اد الح����زب الديمقراطي 
الكرد�شتاني، الفائ����ز االول في المحافظة في 
انتخاب����ات 2018، نائب����ه نهرو محم����د قادر، 
وه����و واح����د م����ن نائبي����ن اثني����ن ع����ادوا الى 

التناف�ص �شمن الحزب.
ق����ادر كان قد ح�شل ف����ي االنتخابات الما�شية 
عل����ى اكث����ر م����ن 15 ال����ف �ش����وت، وح�شدت 
الكتل����ة حينه����ا اكث����ر م����ن 300 ال����ف �شوت، 

وحققت 8 مقاعد.
ويتناف�����ص ف����ي الدائ����رة االول����ى ع����ن الحزب 
الديمقراط����ي الى جانب ق����ادر، محمد �شديق 
خو�شن����او، �شيب����ان عزي����ز ح����دو �شيروان����ي، 

جوان عبد الله عمر عبد الله.
وا�شتبع����د الحزب في ه����ذه االنتخابات 6 من 

نواب����ه، من بينهم ب�شير ح����داد النائب الثاني 
لرئي�����ص البرلمان محم����د الحلبو�ش����ي. كذلك 
ا�شتبع����د النواب محمد �شاك����ر )جمع اكثر من 
26 ال����ف �شوت ف����ي 2018(، محم����د امين، ، 
مي����ادة محم����د والتي ف����ازت با�شواتها خارج 
"كوت����ا الن�ش����اء". كم����ا ا�شتبعد ع����ن ال�شباق 
االنتخابي، النائ����ب نا�شر هركي )حقق نحو 
27 الف �شوت في انتخابات 2018(، وهدار 
زبي����ر التي ف����ازت ف����ي االنتخاب����ات الما�شية 
الن�ش����اء" بعدم����ا  "كوت����ا  با�شواته����ا خ����ارج 

جمعت اكثر من 22 الف �شوت.
وف����ي الدائ����رة نف�شه����ا ر�ش����ح ح����زب االتحاد 
الوطني الكرد�شتاني، الذي يخو�ص التناف�ص 
ا�ش����م تحال����ف كرد�شت����ان، مر�شحي����ن  تح����ت 
اثني����ن، وهما: �شرمين حم����د، وفي�شل كريم. 
ونال ح����زب االتحاد المرتب����ة الثانية في عدد 
اال�ش����وات في اربيل ف����ي 2018، بعدما جمع 
نح����و 80 ال����ف �ش����وت، و�شغ����ل مقعدي����ن في 
البرلم����ان ممث����ال ع����ن المحافظ����ة. وف����ي هذه 
الدورة اع����اد الحزب هريم اغا ال����ى التناف�ص 
وال����ذي ح�شل في االنتخاب����ات الما�شية على 
نح����و 20 ال����ف �ش����وت، فيم����ا ا�شتبع����د نائبه 
الثاني �شلمى عمر الت����ي ح�شلت على المقعد 
عب����ر "كوتا الن�ش����اء". وتتناف�ص ف����ي الدائرة 
االول����ى اح����زاب كردي����ة اخ����رى مث����ل الجيل 

الجديد، ال����ذي جمع في االنتخابات الما�شية 
اكث����ر م����ن 70 ال����ف �ش����وت، ون����ال الح����زب 
 2021 انتخاب����ات  تناف�����ص  وف����ي  مقعدي����ن. 
انتقلت النائبة عن الحزب �شروه عبد الواحد 
الى ال�شليمانية، فيم����ا ا�شتبعد النائب الثاني 

رابون توفيق.

غرب و�شرق اأربيل
في الدائ����رة الثانية، وهي دائرة �شهل اأربيل، 
خب����ات، كويه فقد خ�ش�ص لها 4 مقاعد اي�شا، 
ويتر�ش����ح عنه����ا 8 مر�شحي����ن فق����ط، بمع����دل 
تناف�ص مر�شحين اثنين على المقعد الواحد. 
وق����رر الحزب الديمقراط����ي تر�شيح 3 ا�شماء 
ف����ي هذه الدائرة، وه����م: اآمانج محمود اأ�شعد 
هرك����ي، �شامية كريم خان يحي����ى �شيرواني، 
وخ�ش����ر عل����ي �شالح منتك. اي�ش����ا نزل حزب 
االتح����اد بمر�شحين، والجيل الجديد بمر�شح 
ف����ي  قادم����ون  ح����زب  ي�ش����ارك  فيم����ا  واح����د، 
الدائ����رة بمر�شح واحد. وقادم����ون هو حزب 
جدي����د ي�شارك في ع����دة محافظ����ات، ويراأ�شه 
ح�شي����ن الرماح����ي، ولدي����ه 15 مر�شح����ا ف����ي 
م����دن كرد�شت����ان. اما الدائ����رة الثالث����ة، وهي 
دائ����رة غرب ق�ش����اء مركز اأربي����ل، فخ�ش�شت 
بمع����دل   ،10 عنه����ا  ور�ش����ح  مقاع����د،   3 له����ا 
تناف�����ص 3 مر�شحي����ن على كل مقع����د. ويعود 

ريب����وار ه����ادي، وه����و النائ����ب الثان����ي الذي 
قرر الح����زب الديمقراطي ا�شراكه مرة اخرى 
ف����ي االنتخاب����ات، للتر�شح عن ه����ذه الدائرة. 
االنتخاب����ات  ف����ي  ح�ش����ل  ق����د  كان  وه����ادي 
الما�شي����ة ف����ي 2018 عل����ى اكثر م����ن 12 الف 
�ش����وت، فيم����ا تتناف�����ص ف����ي الدائ����رة نف�شها 
ع����ن الح����زب الديمقراطي الى جان����ب هادي، 

المر�شحة ليلى اكرم.
ام����ا ح����زب االتح����اد فيق����دم مر�شح����ا واحدا. 
وتظهر في ه����ذه الدائرة الجبه����ة التركمانية 
العراقية التي يراأ�شه����ا النائب ال�شابق ح�شن 
ت����وران، وتق����دم مر�شح����ا واحدا ف����ي الدائرة 
الثانية. وفي دائرة �شرق ق�شاء اربيل، وهي 
الدائ����رة الرابع����ة واالخي����رة، فخ�ش�شت لها 
4 مقاع����د وتر�ش����ح عنها 17 مر�شح����ًا، بمعدل 
تناف�����ص 4 مر�شحي����ن على كل مقع����د. وينزل 
الح����زب الديمقراط����ي بثالث����ة مر�شحي����ن عن 
الدائرة، وهم: �شب����اح �شبحي حيدر البزاز، 
مري����وان قرن����ي دزي����ي، ونهل����ة ق����ادر محم����د 
اأفندي. وحزب االتحاد الوطني ر�شح ا�شمين 

للدائرة، وكذلك الجبهة التركمانية.
ويغي����ب ع����ن االنتخاب����ات ال����ى جان����ب نواب 
والجي����ل  واالتح����اد  الديمقراط����ي  الح����زب 
الجدي����د، النائ����ب �شلي����م همزة ع����ن الجماعة 
اال�شالمية، وعب����د الباري مجيد عن التحالف 

من اجل الديمقراطية.
ا�شاف����ة الى النائ����ب كاوه محمد ع����ن تغيير، 
وهو�شي����ار ق����رداغ ال����ذي ح�ش����ل عل����ى مقعد 

اربيل. في  الم�شيحيين" الوحيد  "كوتا 

مقعد الكوتا
ويع����ود جوزيف �شليوه في هذه االنتخابات 
للتناف�����ص على مقع����د "الكوتا" �شم����ن اتحاد 
بيث نهرين، الى جان����ب النائب ال�شابق رائد 
ا�شحق عن المجل�ص ال�شعبي الكلداني. كذلك 
تتر�شح ع����ن "كوتا الم�شيحيين" رغد يو�شف 
ع����ن كتل����ة بابلي����ون برئا�ش����ة ري����ان الكلداني 
ه����ي  ب����در. ويو�ش����ف  م����ن منظم����ة  المق����رب 
مر�شح����ة �شابقة ل����وزارة الهجرة ف����ي كابينة 
محم����د توفيق ع����الوي الت����ي لم تكتم����ل. كما 
يتر�ش����ح ع����ن المقعد نف�ش����ه ن����ادر مو�شى عن 
الحرك����ة الديمقراطية االآ�شورية، وبيتر منير 
ع����ن الحزب الوطن����ي االآ�ش����وري. ا�شافة الى 
�شناء يعقوب عن ائتالف حمورابي، وفاروق 
حت����ا، وهي����الن عي�ش����ى، �شم����ن التر�شيحات 

الفردية.

احلزب الدميقراطي ي�ستبعد 6 نواب واالحتاد 
الوطني يعيد نائبًا واحدًا يف قوائم مر�سحي اأربيل

على  تتناف�س  اأ�شماء   8
امل�شيحيني"  "مقعد 
بينهم نائبان �شابقان

تبدو �شورة التناف�س 
االنتخابي في اربيل هي 

اقل �شدة من باقي المدن 
العراقية، ب�شبب قلة 

المر�شحين مقارنة بعدد 
المقاعد في البرلمان 

القادم. ويتناف�س على 
المقعد الواحد في اربيل، 

عا�شمة اقليم كرد�شتان، 
3 مر�شحين تقريبا، وهو 

امر نادر الوجود في بقية 
المحافظات.

موقع اإخباري: في�سبوك يدخل �سوابط للدعاية 
االنتخابية في العراق ل�سمان نزاهتها

 �شاطع راجي

الميك����ن الكتابة عن جريدة عراقية ه����ذه االيام خارج 
هاج�����ص الزوال ال����ذي يالحق ال�شحاف����ة الورقية يف 
الع����راق، ويكون الهاج�ص ثقيال ح����ن تكون اجلريدة 

هي )املدى( التي حتتفل بعددها ال�5000.
)املدى( لي�شت جريدة عابرة وهي اي�شا لي�شت جمرد 
�شجل ورقي ملعارك ومواقف وافكار فقط مثلما ميكن 
ان يق����ال عن جرائد كرث، كانت )املدى( موقفا لوحدها 
و�شانع����ة اح����داث اأي�ش����ا، كيان����ا �شري����كا يف �شناع����ة 
احلي����اة ال�شيا�شي����ة والثقافي����ة يف الع����راق، وم�ش����ارا 
وع�ش����اق  املراقب����ون  يتابع����ه  ال�شحاف����ة  يف  منف����ردا 
الق����راءة لف����رز املواق����ع وقيا�����ص التوجه����ات ومعرفة 

اخلنادق.
�شحفي����ون وكت����اب ك����رث م����روا ع����ر )امل����دى( وجنح 
بع�شه����م يف االنتفاع من قب�شاته����ا فخرجوا اكر مما 
دخلوا اليها، علم����ت البع�ص منهم القدرة على �شناعة 
ا�شواتهم اخلا�شة فتحولوا اىل ظواهر، وكالعادة مر 
اآخ����رون بال اأث����ر، لكن بقيت )امل����دى( �شانعة ا�شوات 

�شحفية ومنتجة مواقف خمتلفة.
�شيك����ون موؤمل����ا ل����كل ق����ارئ و�شحف����ي ان تختف����ي او 
ترتاجع )املدى( التي ظهرت كجزء من تركيبة احلالة 
العراقية بعد ني�شان 2003، اجلزء اجليد بالطبع من 
الرتكيبة، وهو جزء اأخذ باالنح�شار �شريعا ومل تتبق 
منه اال ه����االت �شئيلة تربطنا بخيوط �شعيفة باالمل 
البعي����د املن�شح����ب ال����ذي انطل����ق بعد ني�ش����ان 2003، 

و)املدى( من تلك الهاالت.
م����ن املوؤ�ش����ف ان نحتفل باالأل����ف اخلام�ص م����ن اعداد 
)امل����دى( حت����ت هاج�����ص القل����ق عليه����ا لكن����ه هاج�����ص 
�ش����روري فف����ي العراق ال ت�شم����د ال�شحافة ابدا وهي 
اول م����ا يزول لذلك لي�شت لدينا �شحف عريقة لالأ�شف 
ورغ����م ان ال�شحافة ب����داأت مبكرا يف العراق اال اننا ال 
نحتفظ بجريدة حية جت����اوز عمرها الن�شف قرن وال 
حتى الربع قرن بينما يف جوارنا دول اق�شر عمرا من 
الع����راق فيها مثل هذه اجلرائ����د طويلة العمر الأ�شباب 

�شيا�شية اوال وكذلك ادارية بالطبع.
م����ا نتمناه ل�)املدى(، كقراء وكت����اب هو ال�شمود حتى 
ال يغيب جر�����ص مزعج ملن قتلوا االم����ل بحياة جديدة 
وال تختف����ي اح����دى امل�ش����الت التي نق�����ص عليها �شجل 
اجلرائ����م التي ارتكبت �ش����د الع����راق والعراقين كما 
نق�شت عليها اآمال وافكار نخبة اكلها احلزن والياأ�ص.

�سمود )املدى(

�شحفيون وكتاب كثر مروا عبر 
)المدى( ونجح بع�شهم في االنتفاع 
من قب�شاتها فخرجوا اكبر مما دخلوا 

اليها، علمت البع�س منهم القدرة على 
�شناعة ا�شواتهم الخا�شة فتحولوا الى 

ظواهر

( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - االربعاء )11( اآب 2021 العدد )

 المدى/خديجة جا�شم

الحم���الت  بع����ص  م���ن  ال�شخري���ة  وتنت�ش���ر 
ماج���د  المواط���ن  يق���ول  حي���ث  االنتخابي���ة 
عبدالزهرة "هناك بع����ص الدعايات المخجلة 
حقا ل�شخ�شيات غير معروفة ولي�ص لها تاريخ 
علم���ي وثقافي وا�شح ولي�شت لديها ثقافة في 
الح���وار وتخ���رج كلم���ات منهم غي���ر مفهومة 
فكي���ف لن���ا ك�شع���ب اأن نث���ق بهم ونعط���ي لهم 
اأ�شواتنا؟". وا�ش���اف "هل توزيع البطانيات 
وقطع القما�ص على العوائل يعتبرونها دعاية 

تجلب لهم ا�شوات الناخبين؟". 
االنتخاب���ات  مفو�شي���ة  اك���دت  جهته���ا،  م���ن 
ت�شكي���ل لج���ان لر�ش���د مخالف���ات المر�شحين 
فيما لفتت الى ان بع����ص العقوبات ت�شل الى 
الحب����ص. وقال���ت الناطق���ة با�ش���م المفو�شية 
جمان���ة الغ���الي ف���ي ت�شري���ح ل�)الم���دى( اإن 
"مفو�شي���ة االنتخابات �شكل���ت لجانا رئي�شة 
وفرعي���ة ف���ي المحافظ���ات لر�ش���د المخالفات 
ر�ش���د  ع���ن  ف�ش���ال  للمر�شحي���ن  االنتخابي���ة 
و�شائل االعالم ب���كل ا�شنافها وكذلك من�شات 
التوا�شل االجتماع���ي". واأ�شارت الغالي الى 
اأن "المفو�شي���ة ت�شتقبل �ش���كاوى المواطنين 
المع���ززة باالأدل���ة" الفت���ة الى "وج���ود �شعبة 
مخت�شة للنظر بها، من اجل اتخاذ االجراءات 
المنا�شبة". وبينت "وجود غرامات مالية بين 
1 – 5 ملي���ون دينار"، واأنه "ف���ي حال تكرار 
المخالفات ف���ان العقوبة قد ت�شل الى الحب�ص 

وهذا القرار يعود لمجل�ص المفو�شين".

 اإ�شكاالت الدعاية االنتخابية
وف���ي ال�شياق نف�ش���ه، اأكد الخبي���ر االنتخابي 
�شع���د الراوي ل�)المدى( اأن "اإ�شكاالت الدعاية 
االنتخابي���ة نتيج���ة ل�شببي���ن، �شع���ف اأو عدم 
اكتمال المنظومة القانونية لالنتخابات التي 
ال تقت�شر على قانون االنتخابات وانما ت�شمل 

قان���ون االأحزاب اأي�ش���ًا وقان���ون المفو�شية، 
واالنظم���ة التي ت�شدره���ا المفو�شي���ة، االأمر 
الثاني هو �شعف الثقافة االنتخابية لجمهور 
الناخبين والمر�شح حيث نحتاج اإلى ثقافة في 
االنتخاب���ات". الخبير القانوني علي التميمي 
اأو�شح ل�)الم���دى( �شروط الدعاية االنتخابية 
وقان���ون االنتخابات الت�شريعي���ة فقال "عالج 
قانون االنتخابات الجديد رقم 9 ل�شنة 2020 
الدعاية االنتخابية ابت���داء من المادة 22 اإلى 
الم���ادة 37 بتفا�شيل و�ش���روط منها ان يحدد 
موعدها بقرار من المفو�شية واأماكن الدعاية 
وعدم ا�شتغالل م���وارد الدولة وابنيتها ومنع 
اإعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 �شاعة 

من االنتخابات".
وا�ش���اف "اوقعت المواد 32 اإلى 36 عقوبات 
ج�شدية وغرامات تراوحت بين الحب�ص لمدة 
�شنة وغرامة 25 مليون دينار كحد اأعلى تطال 
حت���ى الكيانات وحت���ى ممك���ن اال�شتبعاد من 
االنتخاب���ات" واأكد اأنه "يراد م���ن المفو�شية 
منع ال�شح���ن الطائفي وا�شتبع���اد كل كيان اأو 
�شخ����ص يروج لذلك حت���ى ال يوؤثر على موعد 

االنتخابات في 10 ت�شرين المقبل".
وتاب���ع "اأرى ان ه���ذه العقوب���ات وخ�شو�شا 
الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية 
م�شيط���ر عليه���ا".  وانطلقت حم���الت الدعاية 
االنتخابي���ة من���ذ �شه���ر وت�شتمر حت���ى موعد 
اجراء االنتخابات ف���ي ت�شرين االول المقبل، 
ويتناف����ص ف���ي االنتخاب���ات 3243 مر�شح���ا 
بينما يبلغ عدد مراكز االقتراع 8273، بواقع 
55 األفا و41 محطة اقت���راع، موزعة على 83 
دائرة انتخابية في عموم مدن العراق. ويبلغ 
ع���دد العراقيي���ن الذين يح���ق له���م الت�شويت 
في ه���ذه االنتخاب���ات 24 مليون���ا و299 األفا 
يقترع���ون  األف���ًا   988 بينه���م  ناخب���ًا،  و927 
للمرة االأولى، وهم من مواليد 2001 و2002 

و2003.

ال�سخرية تالحق الحمالت االنتخابية 
والمفو�سية تحذر المخالفين

مع بدء العد التنازلي لالنتخابات النيابية المرتقبة في 
ت�شرين المقبل تتكرر ا�شاليب الدعاية االنتخابية القديمة 

للمر�شحين في محاوالتهم ال�شتمالة الناخبين وك�شب 
ا�شواتهم مع ت�شجيل اإنفاق مالي كبير ي�شل حد الهدر في 

وقت يعي�س العراق ازمات مالية و�شحية وخدمية.
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اأو�شت ممثلية املواك���ب وال�شعائر والهيئات 
املواك���ب  اأ�شح���اب  وا�ش���ط،  يف  احل�شيني���ة 
احل�شينية ب�شرورة تطبيق اإجراءات التباعد 
االجتماع���ي وع���دم اقامة جمال����س العزاء يف 
احل�شيني���ات والقاع���ات املغلق���ة حفاظ���ا على 
�شالمة املواطنني من وباء كورونا. كما اأكدت 
على تر�شي���د ا�شتهالك الطاق���ة الكهربائية يف 
مواك���ب العزاء التي �شتق���ام طيلة �شهر حمرم 
احل���رام، وفيم���ا حث���ت الدوائ���ر املعنية على 
تق���دمي اخلدمات الالزمة الأ�شح���اب املواكب، 
اأك���دت قي���ادة �شرط���ة وا�ش���ط عل���ى تق�شي���م 
املحافظ���ة اىل �شبعة قواطع لل�شيطرة االمنية 
وخم�ش���ة مروري���ة لتاأم���ني ان�شيابي���ة حرك���ة 
ال�ش���ر وامل���رور، و�ش���ددت يف الوق���ت نف�شه 
عل���ى اأهمي���ة التن�شيق بني اأ�شح���اب املواكب 
واالأجه���زة االمني���ة حلماية املواطن���ني اأثناء 

اإحيائهم لل�شعائر احل�شينية.
وق���ال م�ش���وؤول املمثلي���ة يف املحافظ���ة داخل 
التهي���وؤ  اإط���ار  "يف  اإن���ه  القري�ش���ي،  عني���د 
واال�شتع���داد ل�شهر حمرم احل���رام فقد نظمت 
االمني���ة  القي���ادات  م���ع  موؤمت���رًا  املمثلي���ة 

املواك���ب  اأ�شح���اب  بح�ش���ور  املحافظ���ة  يف 
احل�شيني���ة الت���ي �شت�ش���ارك باإحي���اء مرا�شيم 
عا�ش���وراء وممثلني عن الدوائ���ر املعنية بغية 

تقدمي الدعم واالإ�شناد للمواكب".
واأ�ش���اف "طلبن���ا يف املوؤمت���ر م���ن اأ�شح���اب 
عدده���ا  يرب���و  والت���ي  احل�شيني���ة  املواك���ب 
عل���ى 496 موكبًا االلت���زام بكاف���ة التعليمات 
والقوان���ني التي م���ن �شاأنها تنظي���م عمل تلك 
املواكب وجعلها ت�شر يف طريق خدمة االإمام 

احل�شني عليه ال�شالم".
وذك���ر اأن "املوؤمتر الذي اقيم يف قيادة �شرطة 
وا�ش���ط اأك���د عل���ى اأهمي���ة االلت���زام بالتباعد 
االجتماع���ي كجوه���ر وق�شي���ة ا�شا�شية للحد 
م���ن اال�شاب���ة بوب���اء كورونا عل���ى اأن يرافق 
ذلك االلتزام التام باإجراءات الوقاية االخرى 
مثل لب�س الكفوف والكمامات واأو�شينا بعدم 
اإقام���ة اأي موك���ب يف احل�شيني���ات والقاعات 
املغلق���ة م���ع �ش���رورة التزام اجلمي���ع بتعفر 
املواك���ب يومي���ا قبيل ب���دء الع���زاء احل�شيني 
وع���دم تناول الطع���ام وال�ش���راب اإال باالأقداح 
وال�شح���ون ذات اال�شتخ���دام الواحد حفاظا 

على �شحة اجلميع".
ولف���ت اىل اأن "املوؤمت���ر ناق����س �شب���ل توفر 

احل�شيني���ة  للمواك���ب  الالزم���ة  اخلدم���ات 
والت���ي ت�شم���ل اجلوان���ب االإداري���ة واالأمنية 
واللوج�شتي���ة ومن اأهم م���ا �شيتم توفره هو 
الوقود الأ�شحاب املواك���ب خا�شة غاز الطبخ 

بغية ا�شتخدامه يف االأغرا�س املتعددة".
كا�شف���ًا ع���ن اأن "املمثلي���ة اأو�ش���ت اأ�شح���اب 
املواك���ب برت�شيد ا�شتهالك الكهرباء اىل اأدنى 
حٍد ممكن وعدم االإ�شراف بها الن ذلك ينعك�س 
�شلبا على مناطق اأخرى، حيث مت التاأكيد على 
�ش���رورة اإطفاء الن�ش���رات ال�شوئية واالإنارة 
الفائ�شة ع���ن احلاجة عند انتهاء عمل املوكب 

احل�شيني خا�شة املجال�س التي تقام لياًل".
 ومتثل املواك���ب احل�شينية اأح���د اأهم �شعائر 
امل�شلمني ال�شيعة التي يحيون من خاللها اأيام 
عا�شوراء، ذكرى ا�شت�شهاد االإمام احل�شني بن 
علي واأبنائ���ه واأخيه العبا����س واأبناء اإخوته 
واأ�شحاب���ه البال���غ عدده���م )72( �شخ�شًا يف 
العا�شر من حمرم عام )61( من الهجرة، على 
يد جي�س يزيد اب���ن معاوية البالغ عدده اأكرث 

من ثالثني األف جندي.
 وت�شه���د املواكب احل�شيني���ة طقو�شا خا�شة، 
منها ال�شرب على ال�شدور "اللطم" اأو مواكب 
الزجني���ل "ال�شرب بال�شال�شل احلديدية على 

االأكت���اف" ومواك���ب التطب���ر "ال�شرب على 
اأ�ش���كال  كل  وتراف���ق  بال�شي���وف"،  الراأ����س 
املواك���ب ق���راءة الق�شائد احل�شيني���ة من قبل 
�شخ�س يطلق عليه، الرادود، وت�شر املواكب 
على �شوت ق���رع الطبول، الدم���ام، وغالبًا ما 
يك���ون �شره���ا لي���اًل وه���ي جت���وب مناطقها. 
وقال القري�شي اإن "اجلهات املخت�شة �شتعمل 
عل���ى تاأم���ني جمي���ع احتياج���ات املواك���ب من 
خالل جلنة تن�شيقية عليا �شكلت يف املحافظة 
له���ذا الغر�س اإ�شاف���ة اىل اللجان الفرعية يف 
االق�شي���ة والنواح���ي والت���ي ت�ش���م ممثل���ني 
ع���ن اأ�شح���اب املواك���ب واجله���ات ال�شان���دة 
االخ���رى". م���ن جانب���ه ك�ش���ف قائ���د �شرط���ة 
وا�شط اللواء اأحمد الزركاين عن اأن "املوؤمتر 
تن���اول اجلانب االمني وكيفي���ة التن�شيق بني 
القائمني على تل���ك املواكب واالأجهزة االمنية 
املخت�ش���ة واملكلف���ة بحماي���ة املواك���ب بهدف 
تاأم���ني احلماية الكافي���ة لتل���ك املواكب ومنع 

ح�شول اأية خروقات".
واأ�ش���اف "من اأجل ال�شيط���رة االمنية فقد مت 
تق�شيم املحافظ���ة اىل �شبعة قواطع اأمنية من 
ال�شم���ال اىل اجلنوب واأوكلت مهم���ة القيادة 
وال�شيط���رة على حركة القطع���ات االأمنية اىل 

�شب���اط كفء اأعطيت لهم ال�شالحيات الكاملة 
اإدارة وحتري���ك القطع���ات تبع���ا حلرك���ة  يف 

املواكب ووجودها".
تعم���ل  فرعي���ة  "ت�شكي���ل جل���ان  اىل  م�ش���رًا 
مبعي���ة الق���وات االمني���ة عل���ى حف���ظ االأم���ن 
والنظام والقيام باإجراءات التعفر والتعقيم 
الداخل���ني  اال�شخا����س  وتفتي����س  للمواك���ب 
اإ�شاف���ة اىل اإع���داد خط���ة مروري���ة ت�شمن���ت 
تق�شي���م مدين���ة الك���وت اىل خم�ش���ة قواط���ع 
لغر�س تاأمني ان�شيابية حركة ال�شر واملرور 
وهن���اك خطة اأخ���رى للدف���اع امل���دين ومثلها 
لالإ�شع���اف الف���وري حيث يعم���ل اجلميع على 
اإجن���اح مرا�شيم العزاء خ���الل االأيام الع�شرة 

االوىل من �شهر حمرم احلرام".
 وكان���ت الطقو����س احل�شيني���ة يف العراق قد 
تعر�شت اىل الكث���ر من ال�شغوطات واعتقل 
واع���دم الكثر م���ن منظميها عل���ى مدى ثالثة 
ق���رون م�ش���ت حلكوم���ات تعاقبت عل���ى �شدة 
احلك���م يف العراق، وحظ���رت حكومة النظام 
البائ���د تل���ك املواك���ب واقامة جمال����س العزاء 
احل�شين���ي خا�ش���ة يف ال�شن���وات االخ���رة، 
لك���ن تل���ك املواكب ع���ادت بق���وة وفاعلية غر 

م�شبوقة بعد �شقوط ذلك النظام عام 2003.

كمة واأخرى �ساندة اأعدت خطة اأمنية محُ

  اأو�ست اأ�سحاب املواكب بتطبيق اإجراءات التباعد االجتماعي 
وا�سط متنع اإقامة جمال�س العزاء يف احل�سينيات والقاعات

( ال�شنة التا�شعة ع�شرة - االربعاء )11( اآب 2021 العدد )

 عدوية الهاليل 

خ����الل عملي ال�شحفي.. تنقلت ب����ني اأماكن عديدة تركت 
اأث����را يف نف�شي وذكري����ات ال تن�شى ووجوه الت�شقط من 
الذاك����رة.. ا�شتقيت م����ن تلك االماك����ن التجربة واخلربة 
واملعرفة التي �شقلت ادواتي ال�شحفية وا�شافت الكثر 
اىل �شخ�شيت����ي فمنحتها ب����دوري العطاء واالجنازات.. 
ولك����ن، هنالك من بني تلك االماكن م����ن اجتمعت فيها كل 
تلك العنا�ش����ر.. التجربة والذكري����ات والوجوه االأثرة 
ل����ذا �شعرت باالنتماء اليها.. وال�شعور باالنتماء ال يكون 
اال للمكان الذي مينح املرء الدفء واالأمان واالحتواء..

جري����دة )املدى( ه����ي واحدة من تل����ك االماكن بل اكرثها 
قرب����ا اىل نف�ش����ي فه����ي امل����كان ال����ذي منحن����ي االحتواء 
واالأم����ان الأين اعت����دت ان اج����د في����ه حي����زا خم�ش�شا يل 
حت����ى عندم����ا ابتع����د او ت�شغلن����ي احلياة لف����رتة.. اأ�شعر 
احيانا انن����ي ابنة مدللة ل�)املدى( فه����ي حتت�شن افكاري 
ونتاجاتي بني �شفحاتها اليومية ومتنحني حظوة يحلم 
به����ا العديد من الكتاب واملثقفني الذين يجدون يف املدى 

رمزا للثقافة الرفيعة وال�شحافة النظيفة اجلريئة..
الي����وم.. تقط����ع جري����دة )امل����دى( �شوط����ا يدع����و للفخ����ر 
والزه����و ببلوغه����ا الع����دد )5000( عل����ى الرغ����م م����ن كل 
العراقيل التي واجهت ال�شح����ف الورقية واجهزت على 
اغلبه����ا وحولت البع�����س منها اىل �شح����ف الكرتونية.. 
فما زالت )املدى( ترف�س اال�شت�شالم ملفاتيح احلوا�شيب 
الباردة فق����ط وتف�شل رفد قرائها باأف����كار ومواد حتملها 
اليه����م ال�شفح����ات الورقي����ة يوميا ف�شال ع����ن حتول تلك 
اجلري����دة اىل موؤ�ش�ش����ة متكاملة ت�شع����ى اىل �شلوك �شبل 
متع����ددة لدع����م الثقاف����ة يف الع����راق فال�شحيف����ة الورقية 
ا�شح����ت جمموع����ة مت�شافرة م����ن منابع االب����داع مابني 
اذاع����ة ووكال����ة اخبارية وقن����اة ف�شائي����ة ودار ن�شر ومل 
تكت����ف بذل����ك ب����ل ترك����ت ب�شماته����ا وا�شح����ة يف �شاحة 
الثقاف����ة العراقي����ة م����ع كل ن�ش����اط ابداع����ي كب����ر تقيم����ه 
كمعار�����س الكت����ب الدولي����ة والفعالي����ات املتع����ددة الت����ي 
يقدمها بيت )املدى( لع�شاق �شارع املتنبي والتي حتر�س 
الراحل����ني واالحي����اء  باملبدع����ني  عل����ى االحتف����اء  غالب����ا 
م����ن خمتل����ف امل�ش����ارب والفن����ون .. هاهي )امل����دى( اذن 
تتح����دى العجز واخلواء والق�ش����ور يف ال�شارع الثقايف 
ب�شموخه����ا وبجه����ود العامل����ني فيه����ا بانتم����اء حقيق����ي 
ابتداء م����ن امل�شوؤول����ني الكبار وروؤ�ش����اء االق�شام وحتى 
اجلنود املجهول����ني الذين تولد )امل����دى( يوميا لتمنحهم 
فرح����ة ال����والدة اجلدي����دة والقدرة عل����ى اال�شتم����رار اأي 
انه����ا متنحهم )االأم����ل( الذي نتعط�س الي����ه جميعا ونحن 
نخو�س رحل����ة احلياة يف زمن مره����ق.. حتية وتبجيل 
ل����كل من اأ�شهم يف منح االأمل لنا با�شتمرار والدة )املدى( 
وتعدد منابعها الثقافية وحتية لل�شاهرين على و�شولها 
اىل اأيدي القراء ول����كل الوجوه الرائعة التي تركت فيها 

اآثارها ورحلت او ما زالت توا�شل العطاء واالبداع..

املدى... �سانعة الأمل 

اليوم.. تقطع جريدة )المدى( �سوطا 
يدعو للفخر والزهو ببلوغها العدد 

)5000( على الرغم من كل العراقيل 
التي واجهت ال�سحف الورقية واجهزت 

على اغلبها وحولت البع�ض منها الى 
�سحف الكترونية

1- يسر )شركة احلفر العراقية/ شركة عامة( دعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )تقدمي خدمة 
ــدات جهازي احلفر  ــل وتفريغ ونصب مع ــك وحتميل ونق ــال تفكي أعم
ــركة ENI ومبعدل )15(  ــر لصالح ش ــل الزبي ــي حق / IDC – 37 & 38 ف

خمسة عشر نقلة خالل فترة العقد(. 
ــركة عامة( التخصيصات  ــركة احلفر العراقية – ش 2- تتوفر لدى )ش
ــغيلية وتنوي  استخدام جزء منها لتنفيذ  املالية ضمن املوازنة التش
ــل وتفريغ ونصب  ــة أعمال تفكيك وحتميل ونق ــات )تقدمي خدم اخلدم
ــركة  معدات جهازي احلفر / IDC – 37 & 38 في حقل الزبير لصالح ش

ENI ومبعدل )15( خمسة عشر نقلة خالل فترة العقد(. 
ــات الدولية العامة  ــق االلية املعتمدة للمناقص ــيتم العمل وف 3- س
ــتراك  ــاءات كافة من الدول املؤهلني االش ــح ملقدمي العط ــي تتي والت
فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة 

)اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(. 
4- يتم تقدمي العطاءات الفنية والتجارية بظرفني منفصلني. 

ــان التحليل  ــتها من قبل جل ــة ودراس ــح العطاءات الفني ــم فت 5- يت
ــتجيبني  ــان املناقصني املؤهلني واملس ــة التعاقد لبي اخملتصة في جه

للشروط املطلوبة. 
ــتها من  ــم فتح العطاءات التجارية للمناقصني املؤهلني ودراس 6- يت
ــان التحليل ومبا ال يقل عن ثالثة الختيار العطاء األفضل منها  قبل جل

مع مراعاة الصالحيات املالية املعتمدة ألغراض اإلحالة. 
ــني غير املؤهلني فنياً الى  ــم إعادة العطاءات التجارية للمناقص 7- يت

مقدميها دون فتحها. 
ــي احلصول على  ــني والراغبني ف ــاءات املؤهل ــي العط ــى مقدم 8- عل
معلومات إضافية االتصال بـ )شركة احلفر العراقية / الهيأة التجارية 
 8(  )Logistic.cont.s@ide.gov.iq( ــتية  اللوجس ــود  العق ــم  قس  /

ساعات يومياً( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
ــراء وثائق العطاء باللغات  9- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش
ــركة احلفر العراقية –  )اللغة العربية( بعد تقدمي طلب حتريري إلى )ش
ــية( وبعد دفع  ــركة عامة في محافظة البصرة – الزبير – البرجس ش
ــتردة البالغة )200.000( مائتان ألف دينار  قيمة البيع للوثائق غير املس
ــني في احلصول على املزيد من  ــي، بإمكان مقدمي العطاء الراغب عراق

املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
10- آخر موعد لتسليم العطاءات الى العنوان االتي )مقر شركة احلفر 
العراقية في البصرة – الزبير – البرجسية – مقرر جلنة فتح العطاءات 
ــاعة الثانية  ــدد هو )يوم االحد املصادف 2021/9/5 الس )في املوعد احمل
عشر ظهراً( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 
ــاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان  بحضور مقدمي العط
اآلتي )البصرة – الزبير – البرجسية – مقر شركة احلفر العراقية – جلنة 
ــاعة الثانية عشر ظهراً من  فتح العطاءات( في الزمان والتاريخ )الس

ــن العطاءات ضمان  ــادف 2021/9/5( . يجب ان تتضم ــوم االحد املص ي
ــفتجة( ومببلغ  ــاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او س للعط
)18.150.000( ثمانية عشر مليون ومائة وخمسون ألف دينار عراقي. 

ــس( املصادف  ــوم )اخلمي ــة ي ــق املناقص ــراء وثائ ــد لش ــر موع 11- آخ
 .2021/9/2

ــمية يكون اليوم التالي  ــي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس 12- ف
موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعداً لفتح العطاء.
ــغ  ــوم تبل ــدة )365( ي ــال مل ــذ االعم ــة لتنفي ــة التخميني 13- الكلف
ــمائة ألف دينار  ــني وخمس ــبعة مالي ــعمائة وس )907.500.000( تس

عراقي. 
14- في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية 

بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه.
ــتبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة  15- يتم اس
ــات ملقدمي  ــواردة بتعليم ــال املماثلة( ال ــة / االعم ــيولة النقدي )الس

العطاء )ورقة بيانات العطاء( مبوجب وثائق املناقصة. 
ء/ املدير العام 
رئي�ض جمل�ض االإدارة 

مدير الهياأة التجارية 
نا�سر نتي�ض وايل 
وكيل مدير الهياأة التجارية

ــى( وبكلفة تخمينية مقدارها )105.000.000(  للمرة )األول
دينار عراقي )مائة وخمسة مليون دينار عراقي( ومبدة جتهيز 
)180 يوم(، مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول 
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )150.000( دينار 
ــل للرد فعلى  ــار ال غير( غير قاب ــون ألف دين ــة وخمس )مائ
اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشاركة تقدمي عروض بالدينار 
ــي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون  العراق
ــذاً ملدة ال تقل عن )120 يوم( مع ارفاق التأمينات األولية  ناف
ــون ألف  والبالغة )1.050.000( دينار عراقي )مليون وخمس

دينار عراقي( على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
- رقم املناقصة / موضوعها 

- تاريخ الغلق 
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات األولية
- العناوين الصريحة للشركة او املكتب

وتسلم الى استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة 
ــدة أقصاها  ــالن والطلبية في م ــا رقمي اإلع مثبت عليه
ــوم )2021/9/8( ويتحمل  ــاعة )الواحدة( بعد الظهر لي الس

من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير. 
مالحظة: 

ــية وفي حال  ــدمي العروض وفقاً للوثائق القياس 1- يتم تق

ــية  ــدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياس ع
ــامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  بكافة اقس

مراعاة ذلك عند التقدمي.
2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:- 

أ- كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ.
ــفر نافذ ملقدم العطاء  ب- هوية األحوال املدنية او جواز س

او من ينوب عنه.
ــمية يرحل الى  3- إذا تصادف تاريخ الغلق أعاله عطلة رس

اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
ــركة او مديرها  ــم الش ــة باس ــات األولي ــدم التأمين 4- تق
املفوض او أحد املساهمني في الشركة او الشركات مبوجب 

عقد مشاركة.
ــركات واجملهزين املشتركني في  5- بإمكان كافة ممثلي الش
ــركة حلضور ومتابعة فتح  املناقصة التواجد في مقر الش
ــوم التالي لتاريخ  ــاءات من قبل اللجنة وذلك في الي العط

الغلق الساعة العاشرة صباحاً. 
ــن توجه  ــل اجملهزي ــات من قب ــود مخالف ــة وج ــي حال 6- ف
اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى 

دائرة كاتب العدل.
ــي حالة عدم  ــركات ف ــة للش ــات األولي ــادر التأمين 7- تص
ــة الفنية والتجارية  ــالت اثناء الدراس االستجابة للمراس

للطلبيات.
ــكل )خطاب ضمان او  ــدم التأمينات األولية على ش 8- تق
صك مصدق أو سفتجة( ومن املصارف املعتمدة املتضمنة 

في الوثيقة القياسية.
ــهيل مهمة من  ــركتنا بكتاب تس ــة ش ــم مطالب 9- ال تت
ــتيراد اخلاصة باملادة  الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االس
ــال املواد الى  ــؤولية جتهيز وايص ــاله ويتحمل اجملهز مس أع

شركتنا.
ــرات التجهيز املثبتة  ــم املطالبة باي متديدات لفت 10- ال تت

أعاله ألسباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ. 
ــتبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه عن  11- سيتم اس

20% من الكلفة التخمينية ألغراض االحالة. 
12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع 

 www.mrc.oil.gov.iq :االلكتروني
13- سيتم استقطاع )1.000 دينار( ألف دينار عراقي رسم 

طابع لبناء مدارس ورياض أطفال. 
ــف دينار عراقي ملرة  ــتقطاع مبلغ )25.000( أل 14- يتم اس
ــركات العراقية الستحصال  ــنة من الش واحدة خالل الس

صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
د. عائد جابر عمران 
وكيل املدير العام 

منوذج اإعالن / دعوة تقدمي العطاء
جمهورية العراق / وزارة النفط / �سركة احلفر العراقية / �سركة عامة

اإىل / �سركات النقل املتخ�س�سة
م/ اإعالن املناق�سة العامة )بطريقة التاأهيل الفني( املرقمة 14 – خدمات – 2021 – الب�سرة )معلنة للمرة الثانية(

نوع املوازنة )ت�سغيلية( – نوع التبويب )ا�ستئجار اآالت ومعدات(

جمهورية العراق 
 وزارة النفط 

�سركة م�سايف الو�سط / �سركة عامة  
بغداد 

العدد: 17301 
التاريخ: 2021/8/10 

اإعالن رقم )33(
رقم املناق�سة )272 / 2021(

تعلن �سركة م�سايف الو�سط �سركة عامة عن املناق�سة املحلية
عقد جتهيز )ملحقات انابيب(
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 متفائل بخبرة اأدفوكات .. والجمهورية �ستنقذ المدربين .. وحّق بغداد التحّدي الأكبر!

 بغداد/ اياد ال�سالحي

�أكد �لالعب �لدويل �ل�ش���ابق خليل يا�ش���ن، 
�أن تر�شيحه النتخابات �حتاد كرة �لقدم يف 
�لثالث ع�ش���ر من �أيلول �ملقب���ل، ياأتي بد�فع 
تخلي�ش���ها من �حلالة �لطارئة �لتي متّر بها 
ُبعي���د ��ش���تقالة �الحت���اد �ل�ش���ابق، و�ش���عيه 
بجدي���ة كب���رة الإع���ادة بري���ق �للعب���ة �لذي 
خب���ا نتيجة �الأزمات �ملتو�لية وعدم �ش���فاء 
�لنفو�س، و�عدً� بالدفاع عن حقوقها �ملحلية 
و�خلارجية عرب �لتكاتف مع زمالئِه �ش���و�ء 
حظ���ي مبقع���ٍد يف �إد�رتها �جلدي���دة �أم بقي 

فاعاًل �شمن �لهيئة �لعامة.
للمدى:"ه���ذه  حدي���ث  يف  يا�ش���ن  وق���ال 
جتربت���ي �لثالث���ة يف �لرت�ش���يح النتخابات 
�حتاد ك���رة �لقدم، فاملَ���ّرة �الأوىل كانت يوم 
حي���ث   2011 ع���ام  حزي���ر�ن   18 �ل�ش���بت 
ر�ّش���حُت ملن�ش���ب نائب �لرئي����س �لثاين �ىل 
جانب �ش���ر�ر حي���در وهادي �أحم���د وفهمي 
�لعام���ري، وك�ش���ب �الأول �لت�ش���ويت ونال 
عبد �خلالق م�ش���عود من�ش���ب �لنائب �الأول 
بالتزكية وتر�أ�س �الحتاد ناجح حمود، فيما 
كانت �ملّرة �لثانية يوم �ل�ش���بت 31 �أيار عام 
2014 ب�ش���فة مر�ّشح �ىل ع�ش���وية �الحتاد 
يف �ل���دورة �لتي ف���از برئا�ش���ته عبد�خلالق 
م�ش���عود ومل �أوّف���ق الأ�ش���باب لي�س منا�ش���بًا 
�لقادم���ة  �لفر�ش���ة  �أن  و�أرى  �الآن،  ذكره���ا 

مو�تية لتحقيق ما �أ�شبو �ليه".
و�أو�ش���ح :"قّررُت �لتفّرغ خلدمة كرة �لقدم 
بعد خدماتي للموؤ�ّش�ش���ة �الأوملبية يف �شنن 
�ش���ابقة، فاللعب���ة بحاجة البنائها لي�ش���همو� 
يف و�ش���عها عل���ى �ل�ش���ّكة �ل�ش���حيحة بع���د 
�أن و�جه���ت حتّدي���ات �ش���عبة، و�آن �الأو�ن 
بعدم���ا  مل�ش���اندتها،  �ش���نا  بتخ�شّ نعم���ل  �أن 
تلقيُت �ت�ش���االت عّدة من �أع�شاء يف �لهيئة 
�لعام���ة ير�هنون على �إ�ش���غال العبي �لكرة 
�مل�ش���هد  يف  �حلقيقي���ة  �ل�ش���ابقيناأ�ماكنهم 

�النتخابي �لقادم".

نبذ الأنانية
و�أ�ش���اف :"لدّي، وجميع �ملر�ّشحن �أمنيات 
كب���رة باإع���ادة كرتن���ا �ىل عه���د �الجن���از�ت 
من خ���الل �لعمل �جلّدي لت�ش���حيح �الأخطاء 
�ل�ش���ابقة، وحتدي���ث �آلي���ات �لعم���ل �الإد�رية 
و�لفني���ة مبا تتما�ش���ى مع �مل�ش���توى �لر�قي 
�ل���ذي بلغت���ُه بع����س �حت���اد�ت �ملنطق���ة من 
خ���الل �لتطبي���ق �لفعل���ي لنظ���ام �الح���رت�ف 
�ل���ذي تاأّخرنا به وال ميك���ن �أن ننجح فيه من 
دون معا�ش���دة �جلميع لنبذ �الأنانية وتغليب 

م�شلحة �لبلد".

�سوء اأخ�سر
ويرى يا�ش���ن :"من �ل�شروري �أن ي�شتقطب 
�حت���اد �لك���رة �جلدي���د ت�ش���كيلة متنّوعة من 
جنوم �ملنتخبات و��شحاب �خلربة �الإد�رية 
جمي���ع  ح���ل  يف  ليتعاون���و�  و�الأكادميي���ة، 
�ملُع�ش���الت، ويحبطو� م�ش���اعي �مل�شطادين 
باملي���اه �لعك���رة �لذي���ن يرم���ون �ش���هام �لنقد 
�جلارحة بعد كل دورة �نتخابية �شد �الحتاد 

بحج���ة �أن �لع�ش���و �لف���الين مل يلع���ب �لكرة 
�ش���ابقًا و�آخ���ر ال يفق���ه يف حتلي���ل �الأزمات، 
وهك���ذ� بينما �حلقيقة �أن �لهيئ���ة �لعامة هي 
�مل�ش���وؤولة ع���ن �عتمادهم���ا وكذل���ك �للجن���ة 
�مل�ش���رفة عل���ى �النتخاب���ات �لت���ي متنحهم���ا 
�ل�شوء �الأخ�شر للم�شاركة يف �النتخابات".

مدة التطبيعية
وب�ش���اأن تقييم���ه لعم���ل �لهيئ���ة �لتطبيعية، 
م���ن  �لتطبيعي���ة  �لهيئ���ة  ت�ش���لْم  ق���ال:"مل 
�النتق���اد�ت حاله���ا ح���ال جميع موؤ�ّش�ش���ات 
�لريا�ش���ة نتيجة �لظ���روف �لعامة �لتي منّر 
به���ا، وم���ع �أنها جنحت يف تنظي���م �أكرث من 
بطولة للمتقّدمن و�ل�ش���باب و�لنا�ش���ئن �إال 
�أّن ُم���دة عمله���ا �لطويلة غر ُم���رّبرة، وكان 
يفرت����س �أن ال تتج���اوز �ل�ش���نة ك���ي يرّت���ب 
�الحتاد بيته وينتخ���ب هيئة �إد�رية جديدة 

مت�شي ب�شوؤونه مب�شوؤولية �أكرب".

ل طعن ول �سكوى!
ون���ّوه �ىل �أن :"�لو�ش���ع �حل���ايل ال يحتمل 
مزي���د م���ن �لتجاذب���ات وحمالت �لت�ش���قيط 
�لت���ي ال ته���ّز عالق���ة عدن���ان درجال ب�ش���ر�ر 
حيدر، فهما العبان خدما �لكرة بعطاء كبر، 
ولهم���ا تقديرهم���ا يف �لو�ش���ط �لريا�ش���ي، 
و�أمتن���ى �أن جت���ري �النتخاب���ات ب�شال�ش���ة 
وينال كل �ش���خ�س �ال�ش���و�ت �حلا�شمة من 

دون طعن وال �شكوى".
�لعر�قي���ة بحاج���ة �ىل  :"�لك���رة  وي�ش���يف 
�حت���اد جدي���د ميار����س عمله با�ش���رع وقت، 
ويتمّتع باال�ش���تقر�ر يف ظ���ّل جمل�س جديد 
�أ�ش���وة  �لر�هن���ة  �لط���و�رىء  حال���ة  ينه���ي 

بال���دول �الأخرى �لتي تتمتع باحتاد�ت ذ�ت 
��شتقاللية و�شالحية خا�شة بها".

فر�ص عمل
وك�ش���ف يا�ش���ن :"ن�ش���عى �ىل �إيجاد منافذ 
دع���م بطول���ة �ل���دوري �ملمت���از م���ن خ���الل 
�شركات ��شتثمارية وتنظيم بطوالت للفئات 
ت�ش���تفيد م���ن ع�ش���ر�ت �ملدّرب���ن �لعاطل���ن 
ع���ن �لعمل بع���د �أن ح�ش���لو� على �ش���هاد�ت 
تدريبي���ة ُعلقت يف زو�ي���ا �لبيوت حيث فقد 
�لع�ش���ر�ت منهم �لفر�س ب�ش���بب �نح�شارها 
وتاأثره���ا بالعالقات، فاملدرب �لعر�قي يجب 
�أن ياأخذ مكانته يف �لو�ش���ط �لكروي، كونه 
مدرب متعّلم وُكفء وخبر و�أكادميي وهو 
�الأح���ق بني���ل �لفر�ش���ة م���ن غ���ره �لعربي 
و�الأجنبي مهما كان فارق �مل�شتوى �لفني".

حرمان الموهوبين
وذكر يا�ش���ن :"ب���د�أت كرتنا ت�ش���ُق طريقها 
م���ن �الأ�ش���ا�س بعيدً� ع���ن �آف���ة �لتزوير �لتي 
�أ�ش���ّرتها كثرً�، وحرمت موهوبن جّيدين 
باأعمار �ش���حيحة من مو��ش���لة م�شاويرهم 
ب�ش���بب �ش���رقة فر�ش���هم من مزّورين بفارق 
ثالث �ش���نو�ت ميتازون بال�ش���رعة و�ملهارة 
و�لبديهية، و�عتا�ش���و� عل���ى �لغ�س وخابت 
�أهد�فه���م،  �ىل  �لو�ش���ول  يف  م�ش���اعيهم 
ويبق���ى رونالدو خر �ش���اهد على ن�ش���وب 
عط���اء جي���اًل كام���اًل لع���ب معه وت���رك �لكرة 
�أو�خ���ر عام 2014 بينما ه���و ما يز�ل يلعب 
بعطاء ف���ّذ كاأنه �بن �لع�ش���رين، ولهذ� يجب 
تنظيم �لعمل باعتماد معاير خا�ش���ة لقبول 
�ال�ش���بال و�لنا�شئن ون�ش���رب على نتائجهم 

حت���ى ل���و وّدع���و� �أي ت�ش���فيات �أو بطول���ة 
الحق���ًا  �ش���تاأتي  �لك���ربى  فالنتائ���ج  مبّك���رً� 

وُتده�س �جلماهر".

بطولة الجمهورية
و�ش���ّدد :"نعد �جلميع، �ش���و�ء تو�جدنا يف 
�الحت���اد �أم ال �أنن���ا ندر����س �إحي���اء بطول���ة 
�جلمهورية لت�ش���ارك جميع �ملحافظات فيها 
�لت���ي ت�ش���م مو�ه���ب مهّم���ة ال ت�ش���ع �أندي���ة 
�ملحافظ���ات �مل�ش���اركة يف دوري���ات �لك���رة 
�ملمت���ازة و�الأوىل و�لثاني���ة لتمثيله���م له���ا، 
وبالتايل �شتكون فر�ش���ة مهّمة النقاذ �أغلب 
�ملدربن �لعاطل���ن، و�شخ�ش���يًا لعبت �أربع 
متثيل���ي  ف���رتة  يف  للجمهوري���ة  بط���والت 
منتخبي بغد�د و�ل�ش���باب، و�شاأكون �لد�عم 
�الأول الإع���ادة �ل���روح له���ذه �لبطول���ة �لت���ي 
لها نكهة خا�ش���ة لدى �جلمه���ور، كما �أنها ال 

ُتكّلف �الحتاد �أية مبالغ باهظة"!

حظوظ الأ�سود
ت�ش���فيات  يف  �ملنتخ���ب  حظ���وظ  وب�ش���اأن 
�ملوندي���ال 2022، �أك���د �أن :"ثقت���ي كب���رة 
باأبنائ���ي العبي �ملنتخ���ب �لوطني يف مهمة 
�لدف���اع عن فر�ش���ة �لتاأه���ل �ىل كاأ�س �لعامل 
بقي���ادة �مل���درب �لهولن���دي دي���ك �أدف���وكات 
بالالعب���ن  ي�ش���تعن  �أن  من���ه  �آم���ل  �ل���ذي 

�ملحرتف���ن ك���ون عددهم ال يتجاوز ��ش���ابع 
�لي���د �لو�ح���دة، وميتلك���ون م���ن �خلربة ما 
�لت�ش���فيات  يف  �ملنتخ���ب  حظ���وظ  تدع���م 
�أمام منتخبات لي�س �ش���عبًا قهرها وخا�شة 
منتخب �إير�ن �لذي مل يكن ُبعبعًا وت�ش���ّببت 
طريقة مدربنا �ل�شابق �شريت�شكو كاتانيت�س 
�لدفاعية يف تر�جع العبينا وزيادة �ل�شغط 

�الإير�ين لت�شجيل هدفهم �لوحيد".

توظيف الالعبين
ت�ش���فيات  يف  منتخبن���ا  :�أن  �ىل  وع���ّرج 
�ملوندي���ال لل���دور �لث���اين يف �ملنام���ة، دفع 
ثمن �خلّطة �لعقيمة برتك �ملهاجم مهند علي 
وحده بن مد�فعي �لفرق �لتي و�جهها، وال 
يوجد �أ�ش���ناد له يف معظم دقائق �ملباريات، 
وال نعن���ي ع���دم �أهلي���ة زمالئ���ه بالعك�س كل 
�لالعب���ن ما ز�ل���و� �ش���بابًا ولديه���م �لعطاء 
�لكبر مع �ملنتخب، لكن �ملدرب �ل�ش���ابق مل 
يح�شن توظيفهم، وميكن للمدرب �لهولندي 
يف  و�ال�ش���م  و�لتاري���خ  �خل���ربة  �ش���احب 
�لق���در�ت  ي�ش���تثمر  �أن  �لعامل���ي،  �لو�ش���ط 
تعزي���ز  يف  لالأ�ش���ود  و�لذهني���ة  �لبدني���ة 
م�ش���روعنا �لوطني بال�شعود �ىل �ملونديال 
للم���رة �لثاني���ة يف تاري���خ �لع���ر�ق، ويجب 

على �جلميع تقدمي �لدعم �لكامل".

الحظر الدولي
وعن �أبرز �مللفات �لتي ير�ها تدعم م�شتقبل 
كرتن���ا، قال:"يبقى ملف رفع �حلظر �لدويل 
عن مالعب �لعا�ش���مة بغد�د من �أهم �مللفات 
�ملقبل���ة، الب���د �أن تنظ���م �ملباري���ات �لدولي���ة 
�لر�ش���مية يف ملعب �ل�ش���عب �ل���دويل ثانية 
بع���د غي���اب طوي���ل، فم���ن �لظل���م �أن تبق���ى 
منتخباتن���ا تو��ش���ل �لرتحال ب���ن �ملالعب 
�خلليجي���ة، �آن �الأو�ن �أن نعي���د ح���ق �للعب 
على �الأر�س بدعم حكومي وبالتن�ش���يق مع 

�الحتادين �لدويل و�لقاري".

اأحالم الأولمبياد
وختم خليل يا�ش���ن :"برغم �ن�ش���غايل يف 
عملية �لرت�ش���يح الحتاد ك���رة �لقدم، �أتابع 
ما يجري من �حد�ث على م�ش���توى �للجنة 

�الأوملبي���ة �لوطني���ة ر�عي���ة �الحت���اد�ت، 
و�أدعوه���ا �ىل دع���م �الألع���اب �لفردي���ة 
 2024 باري����س  ل���دورة  ��ش���تعد�دً� 
وحتى لو�س �أجنلو�س 2028 مبنهج 
دقي���ق ي�ش���ارك فيه كل �حت���اد مركزي 

يف���احت �حت���اده �ل���دويل للتعاق���د م���ع 
�خل���رب�ت �الأجنبي���ة �جلّي���دة، 

معه���ا  بالتعاق���د  و�لب���دء 
عل���ى  لال�ش���ر�ف 

باأعمار  �ملوهوب���ن 
�ش���نة   16 –  15

�أم���اًل بتحقي���ق 
م  ح���ال الأ �

�ملوؤّجل���ة يف 
د  ملبي���ا و الأ �
�ش���نن  من���ذ 

طويلة".

اإياد ال�سالحي

وه���َج  :�أن  بفخرن���ا  نزه���و  و�ش���نبقى  كتبن���ا.. 
�ل�ش���معة �الأوىل �لت���ي �أوقدتها )�مل���دى( من نار 
�ش���رب �لُزم���الء خلي���ل جلي���ل وخال���د حمف���وظ 

و�إك���ر�م زي���ن �لعابدين ويو�ش���ف فع���ل وكرمية 
كام���ل و�لزميل���ن �لر�حل���ن حي���در مدلول وطه 
كمر، وحر�ش���هم على مو��ش���لة �لرحلة �ملُ�شنية 
يف �أر�س �لنجاح على ظهر �ش���قرهم �لريا�ش���ي 
قب���ل �أن يتفّرق���و� بع���د �ش���نن، �أن وهجه���ا نّوَر 
�أب�ش���ارنا عن كث���ر من مديات �مل�ش���وؤولية �لتي 
هّب���ت مع ن�ش���ائم �الإطر�ء وحتاي���ا �العجاب كي 
يبقى �ل�ش���قر حمّلق���ًا مبهنية و�ش���دقية عاليتن 
حتى قطع م�ش���و�ر �ل� 5000 من رحلة �نطالقه 

يف �خلام�س من �آب عام 2003.
ذّل���ل �ش���قر �مل���دى �لريا�ش���ي م�ش���اعب كثرة، 
وتاأّه���ب د�ئم���ًا للتحّديات، مثلم���ا عاهد �جلميع 
عل���ى ذل���ك يف كل عام، ليكون �ش���يده �لثمن يف 
�أي���دي �لقر�ء، حاكى همومهم، وتنّقل بن حقول 
�أفكارهم و�أمانيهم و�أ�ش���هم يف ت�شليط �الأ�شو�ء 
�لعر�قي���ن  �لريا�ش���ين  �أجن���از�ت  �أب���رز  عل���ى 

و�لعرب، وعّرف �جلماهر ب�شرهم عرب ملحق 
�س �أ�ش���بع رغبة �لقّر�ء مبو�كبة  �شامل ومتخ�شّ
دوري كرة �لقدم وتعاق���د�ت �لنجوم �ملحرتفن 
و�أن�ش���طة �الحت���اد�ت، وتو��ش���ل يف �ل�ش���دور 
من���ذ ع���ام 2003 �ىل ع���ام 2015، ث���م قّل����س 
�ىل �ش���فحتن ثم �ش���فحة و�حدة �ن�ش���جامًا مع 

توجيهات �لعمل يف �ملوؤ�ّش�شة.
)�مل����دى  ميّي����ز  �ل����ذي  �لوحي����د  �ال�ش����تثناء  �إن 
�لريا�ش����ي( عن بقية زميالته����ا، �أن مالك هيئة 
حتريره����ا ظ����ّل الأك����رث من ثالث����ة ع�ش����ر عامًا ال 
يتعّدى �أ�ش����ابع �ليد، �أنهمكو� يوميًا مبو�ّدهم 
�ملتنّوع����ة،  �الأم  �جلري����دة  يف  �لريا�ش����ية 
وملحقهم �الأ�ش����بوعي ب� 16 �ش����فحة وجملتهم 
�ل�ش����هرية ح����و�ر �ش����بورت ب� 82 �ش����فحة، وال 
نغ����ايل لو قلن����ا �أن خمزون عطائه����م ال يقّل عن 
�جله����د �لكب����ر �لذي يبذله فري����ق عمل مطبوع 

ريا�ش����ي ي�ش����م ع�ش����ر�ت �ملحّرري����ن مل يعانو� 
�لظروف �ل�ش����عبة و�ل�ش����غوط �لنف�شية كالتي 
�ش����رب على حتّملها زمالئي �الأعز�ء، بل ز�دتهم 
جرعات معنوية لالجتهاد و�ملناف�شة و�ملغامرة 
�أحيانًا يف ك�ش����ف �حلقائق �ملوجعة، �ش����اهرين 
�أقالمهم )�أ�ش����لحة �شمائرهم( فوق ظهر �ل�شقر 
مبوقف �لكلمة ور�ش����التها، وهو ي�ش����ق طريقه 
يف خماط����ر �ملهن����ة، حتى غ����ادر �جلميع �ملكان 
عام 2016، وبقي زميلي حيدر مدلول رحمه 
�لله ي�ش����دُّ �الأزر كّلما �ش����عفت �إر�دة �لتو��ش����ل 
عل����ى مدى �ل�ش����نو�ت )2016-2020( حتى 
فارق �حلياة بغتة بجلطة دماغية قبل �ش����هرين 
موّدعًا �ل�شقر بر�ش����الة خمبوءة حتت جناحي 
�لوفاء و�لعط����اء :ذكريات �النقي����اء تبقى حية 

جياًل بعد جيل!
ظّلت �ملُ�ش����ارحة ديدن �ش����قر �ملدى �لريا�شي، 

وحت����ّرك بروحية �الإيثار، وو��ش����ل طموحاته 
�أن  من����ذ  لل�ش����حافة  حّب����ه  بد�ف����ع  �مل�ش����روعة 
تبل����ورت فك����رة ت�ش����كيل فريق����ه بالتتاب����ع بعد 
مباركة �ال�ش����تاذ فخري كرمي رئي�س �لتحرير، 
موّفرً� جميع �للو�زم �ل�ش����رورية �لتي مّكنتنا 
من �أك�ش����اء �ش����قرنا ري�س �لثق����ة وتقوية عالقة 
�لق����ّر�ء ب����ه من����ذ �لع����دد �الأول، وكان����ت ملتابعة 
د.غ����ادة �لعامل����ي مدير عام �ملوؤ�ش�ش����ة تاأثرها 
تع����اون  �الب����د�ع، وكذل����ك  عل����ى  �لتحفي����ز  يف 
�لزمي����ل علي ح�ش����ن مدير �لتحري����ر يف تذليل 
بع�����س �ملعّوقات �خلا�ش����ة بالعمل، و�أ�ش����افت 
نباه����ة ودقة رجال �ل�ش����يطرة على �لن�ش����و�س 
لتمحي�ش����ها لغوي����ًا �ب����و مهند �الأم����ن وحممد 
حن����ون ث����م متريره����ا �ىل �ش����احب )�مل�ش����فاة( 
عامر حامد يف ملفات مرّتبة، ��شافت �لر�شانة 
و�لكيا�ش����ة بعد تخلي�شها من �الأخطاء �ل�شائعة 

�لت����ي تعلق بن �ل�ش����طور �أثناء مت����ّوج �لكتاب 
يف بحور �الأخبار و�لتقارير و�حلو�ر�ت.

�إن �شقر �ملدى �لريا�شي ولد يف ربيع ني�شاين 
ليعي�س ربي����ع �الأعو�م متجّددً� يف �مل�ش����مون، 
ومتنقاًل يف �ش����وح �ل�ش����ر�حة، وفار�شًا ب�شاط 
�ش����ندباد حريته لي�ش����حب �أية فك����رة �أو مقرتح 
�أو نقد مو�ش����وعي من �شجون �لريا�شة يلتقي 
معه عند م�شلحة و�حدة �شر�جها �أمانة �لن�شر 

و�أحرت�م �لر�أي �الآخر.
حمط����ة �لع����دد 5000 تزّودن����ا بطاق����ة جديدة 
لنو��ش����ل �لرحلة برغ����م تهديد كوفي����د، وتعب 
�لقل����ب �ملُثق����ل بهم����وم رحي����ل �الأحب����ة وثق����ل 
�ل�ُش����معة �لتي يحمله����ا فريق �ل�ش����قر لنحافظ 
عليها مب�ش����اندة كت����اب من طر�ز عمار �ش����اطع 
وحممد حمدي ورعد �لعر�قي وح�ش����ن جبار، 

حّر��س �لكلمة �ل�شادقة ب�شجاعة ونز�هة.

يرى اأن الثالثة ثابتة في مرمى النتخاب .. خليل يا�سين:

عالقة درجال ب�شرار ل تهزها التجاذبات.. وحان الوقت لإنهاء طوارئ الكرة!

�شقر المدى في الرحلة 5000

 بغداد / المدى

�لع���ز�وي،  حمم���ود  د.لي���ث  �أك���د 
�خلب���ر �ل���دويل بالبار��ش���ايكولوجي 
�للجن���ة  �أهتم���ام  ع���دم  �أن  و�لنف�ش���ي، 
�الأوملبي���ة �لوطني���ة بقيم���ة تعاقد�ته���ا 
م���ع بع����س �ملوظف���ن �لعامل���ن �لذين 
�أنهت خدماتهم �إعتب���ارً� من 31 كانون 
�الأول 2019 بذريع���ة �أن لديه���م حقوق 
تقاعدي���ة م���ن موؤ�ش�ش���ات �أخ���رى، ينّم 
عن �ش���وء �إد�رته���ا هذ� �مللف و�ش���ياع 
جهوده���م �لكب���رة �لت���ي �أ�ش���همت يف 

تطوير بع�س مفا�شل عملها.
وقال �لعز�وي للم���دى :"كان يفرت�س 
�أن تبا�ش���ر �للجن���ة �الأوملبي���ة �لوطنية 
بعد ت�ش���كيل مكتبه���ا �لتنفيذي �جلديد 
يف  �لنظ���ر  �إع���ادة  �ىل  �آذ�ر2021  يف 
كتابها �ملرق���م 33 يف 21 متوز 2020، 
كونه غنَب عديد �خلرب�ء و�الأكادميين 
الكم���ال  �لريا�ش���ة  حتتاجه���م  �لذي���ن 
م�ش���اريعها با�ش���ر�فهم، بداًل م���ن كيلها 
بع����س  ��ش���تثنت  بعدم���ا  مبكيال���ن 
�ال�ش���ماء �مل�ش���مولة مب�ش���مون كتابها 
عمله���م  با�ش���تمر�ر  له���م  و�ش���محت 
�ش���نو�ت  ق�ش���و�  �آخري���ن  وجتاهل���ت 
طويل���ة يف مكاتبه���ا ي���وؤّدون مهامه���م 

بد�فعية و�نتاجية كبرتن.
و�أ�ش���اف :"�شخ�ش���يًا �ُش���ملُت باأنه���اء 
�خلدم���ة كون مبلغ �ل���� 500 �ألف دينار 
�ل���ذي �أتقا�ش���اه م���ن �الأوملبي���ة وغ���ر 
�ملنا�ش���ب �أ�ش���اًل م���ع مكانت���ي �لعلمية 
وجه���ودي منذ ع���ام 2005 حتى نهاية 
عام 2019 بذريعة ت�ش���اربه مع ر�تبي 
�لتقاعدي �ملوؤّمن م���ن �حلكومة، وهذ� 
�لتف�شر �خلاطىء على هام�س تطبيق 
قائم���ة  �أّدى �ىل �ش���دور   140 �لق���ر�ر 

ك���ون  م���ن  بالرغ���م  باأنه���اء خدماتن���ا، 
�الأوملبية موؤ�ّش�شة غر حكومية، بينما 
�أبقت ��ش���حاب �خت�شا�شات ال تو�زي 
�شيئًا �أمام ما منتلكه من خرب�ت كبرة 
�أثبتت جناعته���ا يف �لو�جبات �ملوكلة 

لها".
تر�ش���يحي  :"مت  �لع���ز�وي  وب���ّن 
�لعر�قي���ة  �الأوملبي���ة  �الأكادميي���ة  م���ن 
و�ملجموعة �لدولية للريا�ش���ة و�لطاقة 
)SEC( �ىل جائ���زة حمم���د  و�لوع���ي 
بن ر��ش���د �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي 
ل�ش���نة 2017 لفئ���ة �البد�ع �لريا�ش���ي 
�لف���ردي لالبتكار�ت و�النت���اج �لعلمي 
حي���ث قّدم���ُت م�ش���روعًا علمي���ًا ر�ئ���دً� 
ح���ول تطبيق���ات ق���در�ت �الدر�ك فوق 
�حل�ّش���ي يف �لريا�ش���ة، ولك���ن مل يعلن 
جمل����س �أمان���ة �جلائزة �أع���اله عن فئة 
�البتكار�ت �لريا�شية و�النتاج �لعلمي 
يف ذلك �لوقت، وهو �جناز علمي �آخر 
ُمدعاة للغبطة لالأوملبية كما يفرت�س".

وختم �لعز�وي :"هن���اك حقوق مادية 
مل متنحها لنا �الأوملبية لالأ�ش���هر �أيلول 
�لث���اين  وت�ش���رين  �الأول  وت�ش���رين 
ناهي���ك   ،2019 لع���ام  �الأول  وكان���ون 
عن تهمي�شها ع�شر�ت �لتقارير �لعلمية 
�لت���ي قّدمته���ا بالتع���اون م���ع د.ه���ادي 
�الأوملبي���ة  �الأكادميي���ة  مدي���ر  عبد�لل���ه 
�الحت���اد�ت،  عم���ل  لتطوي���ر  �ش���نويًا 
خا�ش���ة يف �ل���دور�ت �الأوملبي���ة �لت���ي 
تكّر����س خاللها �لدول مث���ل �أمريكا بن 
500 �ىل 600 عامل وخبر لريا�شييها 
الح���ر�ز �مليد�لي���ات يف �أغل���ب �الألعاب 
كما ح�شل بت�ش���ّدرهم �أوملبياد طوكيو 
�الأخ���ر ب���� 113 ميد�لي���ة، بينم���ا نحن 
ن���وّدع م���ن �لت�ش���فية �الأوىل للعب���ة �أو 

لعبتن".

الخبير العزاوي: الأولمبية 
اأ�شاعت جهود المتقاعدين 

بتف�شير خاطئ!    

 بغداد / المدى

قرر �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �الآ�شيوي للقو�س 
و�ل�ش���هم تنظي���م بطول���ة كاأ����س �آ�ش���يا �لثاني���ة 
�لع���ر�ق،  2022 يف  لع���ام  للقو����س و�ل�ش���هم 
وذل���ك على هام�س �أجتماعه �الأخر �ملنعقد عرب 

�لد�ئرة �الإلكرتونية.
وقال �شعد �مل�ش���هد�ين، ع�شو �ملكتب �لتنفيذي 
لالحت���اد �الآ�ش���يوي للقو����س و�ل�ش���هم رئي����س 
�الحتاد �ملركزي للمدى، �أنه مت �الإقر�ر بتنظيم 

�لعا�ش���مة بغد�د مناف�ش���ات بطولة كاأ�س �آ�ش���يا 
�لثاني���ة خالل �ش���هر �أي���ار 2022 ُمر�ع���اة مّنا 
مل�ش���ادفة �شهر رم�ش���ان �ملبارك قبل ذلك ب�شهر، 
وع���دم تاأث���ر �ملن���اخ يف �لف���رتة ذ�ته���ا عل���ى 

�مل�شاركن من خمتلف دول �آ�شيا".
�الآ�ش���يوي  �الحت���اد  �ختي���ار  :وَق���َع  و�أ�ش���اف 
عل���ى دول تايالند و�لع���ر�ق وكوريا �جلنوبية 
لتنظيم كاأ�س �آ�ش���يا مبر�حلها �لثالث بالتو�يل 
خ���الل ع���ام 2022، لت�ش���هيل م�ش���اركة �لدول 
�الع�ش���اء ح�ش���ب �ملناط���ق �لقريبة م���ن �لدول 

�مل�ش���ّيفة، ويتطّلب مّنا �الأم���ر �لبدء باإجر�ء�ت 
ت�ش���جيل �لبطول���ة ل���دى �الحت���اد �ل���دويل قبل 
�شتة �أ�شهر من �نطالقتها، ودفع مبالغ ر�شومها 

وغرها من م�شتلزمات �شروط �لتنظيم".
وذكر �مل�شهد�ين:"�إن �أهمية كاأ�س �آ�شيا �لثانية 
تكمن با�شر�ف �الحتاد �الآ�شيوي عليها العتماد 
نقاطها �شمن �أر�شدة �لالعبن يف ��شتحقاقات 
2022 �ل���ذي �شي�ش���هد �أي�ش���ًا تنظي���م  �لع���ام 
دورة �ألع���اب �لت�ش���امن �الإ�ش���المي �خلام�ش���ة 
يف قوني���ة �لرتكية م���ن 9 �إىل 18 �آب، ودورة 

�الألعاب �الآ�ش���يوية 19 يف هانغت�شو مبقاطعة 
جيجيانغ �ل�شينية من 10 �إىل 25 �أيلول".

و�أ�ش���ار �ىل �أن :كاأ�س �آ�ش���يا �شتكون خر حافز 
للمدرب���ن و�لالعب���ن لتحقيق نتيجة م�ش���رفة 
للع���ر�ق برغ���م �لتناف�س �ملثر ب���ن �أبطالها يف 
�لقارة، ونتمنى�أ�ن يخرج �لتنظيم بامل�ش���توى 
�ملاأمول بالتن�ش���يق مع �جلهد �حلكومي �لد�عم 
�لرئي�ش���ي جلمي���ع �لفّعالي���ات �لنوعي���ة �لت���ي 
ت�ش���ّيفها �لعا�ش���مة بغد�د، وهو مك�ش���ب كبر 
لبلدن���ا ُيعّزز ��ش���تقر�ره �الأمني و�القت�ش���ادي 

و�الجتماعي".
وخت���م �مل�ش���هد�ين :"نر�هن عل���ى جناحنا يف 
بطول���ة كاأ����س �آ�ش���يا حت���ى ل���و بن�ش���بة 50% 
وح�ش���ب �لظروف �مل�ش���احبة له���ا، كونها تقام 
�أول م���رة يف �لع���ر�ق، �أماًل بتحقي���ق �لطموح 
�الأكرب بت�شييف بطولة �لعامل عام 2023 وكل 
ذلك يرتبط بتي�ش���ر �الأم���ور �ملالية من �لدولة، 
وتعزيز �مل�ش���ائل �للوج�ش���تية من �جلهات ذ�ت 
�لعالقة بال�ش���حة و�الأم���ن و�لنقل و�ل�ش���ياحة 

لتكري�س �نطباع �إيجابي لدى �شيوفنا".   

بغداد تنظم كاأ�س اآ�شيا 2 بالقو�س وال�شهم اأيار 2022

 متابعة - المدى

ك���د  �أ
ليون���اردو 
مد�ف���ع  بونوت�ش���ي، 
زميل���ه  �أن  يوفنتو����س، 
كري�ش���تيانو  �لربتغ���ايل 
وه���د�ف  جن���م  رونال���دو، 
كان  �لعج���وز،  �ل�ش���يدة 
�ش���فوف  د�خ���ل  �ش���يبقى 
مل  �إذ�  حت���ى  �لفري���ق، 

يذهب ليونيل مي�شي �إىل باري�س �شان 
جرمان.

و�رتبط رونال���دو مبغادرة يوفنتو�س 
ه���ذ� �ل�ش���يف، حي���ث ربطت���ه تقاري���ر 
جرم���ان  ل�ش���ان  باالن�ش���مام  عدي���دة 

�لفرن�شي.
وقال بونوت�شي يف ت�شريحات �أبرزها 
موق���ع "توت���و مركات���و": "�أعتقد �أن 
كري�ش���تيانو رونالدو �ش���يبقى حتى لو 

مل يذهب مي�شي �إىل باري�س".
و�أ�شاف "بالن�شبة لنا هو قيمة م�شافة 
للفري���ق، و�أن���ا متاأكد م���ن �أن هذ� �لعام 
جمي���ع  �إىل  للو�ش���ول  �شي�ش���اعدنا 

�أهد�فنا �لتي حّددناها".
وعّم���ا �إذ� حت���ّدث م���ع بيانيت����س خالل 
كاأ�س خ���و�ن جامرب، قال بونوت�ش���ي: 
"لق���د قلنا ود�ع���ا دون �أن نتحدث عن 
�ش���وق �النتق���االت، حتدثنا كاأ�ش���دقاء 

ولي�س كزمالء �شابقن يف �لفريق".

بونوت�شي: قرار رونالدو ل يرتبط 
بم�شير مي�شي!
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�أتذكر �لقبو ببابه �لحديدي �لثقيل، �تذكر 
وجه �لكادر �الأول في �ل�سوء �البي�ش 

�ل�ساحب ونحن نعد للعدد �سفر من )�لمدى(. 
ّكنا نكتب كاأننا ن�سبح في ماء �لوهم.  رئي�ش 

�لتحرير يحثنا بالتلفون وهو ي�سّفي بقايا 
منفاه، الأن ن�ستعجل �الإ�سد�ر في جو من 

تز�حم �أحز�ب جديدة و�سحف جديدة بلغ 
عددها ١٦٨ في �الأ�سهر �لثالثة �الأولي بعد 

�لتغيير. 
كنا)�سلوى، �سهيل و�أنا( نتاأنى ونجمع �لمو�د 

على �أمل �أن تكون �لمدى مختلفة ومتقدمة. 

 بع���د �جتماعنا �الأول يف حديقة حو�ر بد�أنا بتهيئة 
�مل���و�د يف حمل �شر�فة يف )�ش���ارع فل�شطني( يعود 
الأح���د �أقارب���ي. م���كان ي�شب���ه �لنفق ط���وال ويقارب 

�لفرن حر�رة. 
يف �لغرفت���ني �ملتد�خلتني ت�شكل���ت عالقاتنا �الأفقية 
ك�شحفيني بدون هرمية. نرتدي مالب�س عمل بدون 
بدالت ر�شمي���ة، ونعمل معًا يف نف�س �لغرفة، بدون 
ج���در�ن عازلة وفو��ش���ل تر�تبية، نتب���ادل �فكارنا 
و�قرت�حاتنا بجم���ل ق�شرية، كاقرت�حات تخلو من 

�الأو�مر.  
مل تعوزن���ا �ملو��شيع �أبًد�، فقد �نفتحت باجتاهاتها 

�لثالثة:
- ما�س مل مي�س
-  حا�شر مربك 

- وم�شتقبل جمهول -
 ****

�لبلد �لذي خنق على مدى ٣٥ عاما، �نفجر حكايات 

ومو��شي���ع. �أ�ش���ر�ر �لدول���ة �لبولي�شي���ة بامتي���از، 
مب���ا يف ذلك �حلف���الت �لعائلية وحف���الت �لتعذيب، 
�ش���ارت تب���اع يف ب�شط���ات �ل�ش���و�رع عل���ى �ش���كل 
�أقر�����س مدجمة ووثائق مبعرثة يف �ل�شو�رع.…
�ل�ش���و�رع و�ل�شاحات، وقد غاب���ت �ل�شلطة، �شارت 
م�شرح���ا لق�ش����س ت�شبه �خلي���ال وتفوق���ه �أحيانا. 
جمانني بغ���د�د وجدو� �ملهنة �لت���ي حلمو� بها، فقد 
حلو� حم���ل �شرطة �ملرور كتج�شي���د رمزي جلنون 

�ل�شلطة بعد �نك�شار �لهرم �ل�شابق.
  رّكبن���ا يف ه���ذه �لف���رن �أول جه���از تربيد)�شبلت(، 
ومع �لهو�ء �ملنع�س �شرنا �أكرث �نف�شااًل عن جحيم 
�ل�ش���ارع و�أكرث تاأن يف �إ�شد�ر �لع���دد �الأول. خالل 
هذ� �ملكوث �لطويل يتدفق كتاب و�شحفيون �شباب 
يعّرفن���ا �شهي���ل عليه���م �شي�شكل���ون كادر �لتحري���ر 

�لقادم.
يف ه���ذ� �مل���كان �لب���ارد و�جهن���ا م�شكل���ة �شاخن���ة، 
وهي �لتنافر بني �ل�شحفي���ني �لذين خدمو� �لنظام 
�ل�شابق، بالرغبة �أو �لق�شر، وبني �شحفيني تو�رو� 

عن حرفتهم
�لدكت���ورة  �ل�ش���م.  وليم���ة  يتورط���و� يف  حت���ى ال 
�شلوى زك���و �نقطعت عن �لكتاب���ة الأكرث من عقدين 
وع���ادت �إليها مع �شعور باحل���رج ف�شّرتني ب�شوت 
�أنني  م���ن  ، خائفة  زه���ري  يا  خمنوق”�أن���ا خائف���ة 
ل���ن ��شتطي���ع �لكتابة بعد هذ� �النقط���اع �لطويل”. 
�شهي���ل ن���ادر �أخف���ى �لكاتب ط���و�ل �لعه���د �ل�شابق 
ور�ء �ملح���رر �ملتو�ري يف �خلل���ف. ذ�ت يوم دخل 
علىي كات���ب �شيوعي �شابق، �أع���دم �شد�م �شقيقه. 
ج���ّرين للمم���ر �ل�شي���ق وق���ال يل “ه���ذه جريدتن���ا 

و�شنخرجهم،يق�شد �لبعثيني، بالتو�ثي«!

يف �لنهاي���ة قررن���ا �أن نتبن���ى ن�شيح���ة �شهي���ل باأن 
هوؤالء �شحايا �أي�شا ، �شحايا ظرف مل تكن لهم فيه 

خيار�ت. 

 كلم���ا �قرتبن���ا م���ن �ملو�ع���د �لثال���ث �ل���ذي حددناه 
لرئي����س �لتحرير �شرنا �أقرب للتفاهم حول �شيا�شة 
�جلري���دة: ي�شاري���ة دون �أن تتعم���د، ولكن متفتحة 
عل���ى جدل بحو�ف ناعم���ة. مع �لعملي���ة �ل�شيا�شية 
ونقدها من د�خلها. ثقافية مبقد�ر ما هي �شيا�شية. 
وهن���ا �أري���د �أن �أ�شح���ح معلوم���ة وردت يف كت���اب 
�شديق���ي �شهيل �شامي نادر)�ش���وء حظ(، ذكر فيه “ 
يف �الجتماع���ات �الأوىل قبل �ش���دور جريدة �ملدى 
ط���رح �أحد �لزمالء �لذين كانو� يف �خلارج �قرت�ًحا 
بد� يل غريًبا و�إن فهمته تد�شيًنا ل�شحافة جديدة: ال 
�فتتاحيات �شيا�شية! ت�شمن هذ� �القرت�ح رغبة يف 
�المتناع عن �أي ثرث���رة �شيا�شية غبية من تلك �لتي 
كانت �شائدة، وهدًفا يف تاأ�شي�س �شحافة حرُة تد�ر 
باح���رت�ف وال حتتاج لو�جه���ة �شيا�شية معرب عنها 
يف �فتتاحيات تنزلق ب�شهول���ة �إىل �أدب �ل�شعار�ت 
ذل���ك  م���ن ور�ء  م���ا خمنت���ه  ه���ذ�  �الأيديولوجي���ة. 
�القرت�ح مع وجود تطلع ليرب�يل باإد�رة �لن�شر يف 
ق�شاي���ا �لفكر و�لر�أي:بد� يل ه���ذ� �القرت�ح �آنذ�ك، 
مع �حرت�مي لتطلعاته، جزًء� من جمموعة �إعالمية 
�إقتحامية جديدة من �الآر�ء �لتي كنت متاأكًد� من �أن 

�حلالة �لعر�قية �ل�شديدة �لتعقيد �شتبددها«.
�أريد �أن �أو�شح ب���اأن ) �أحد �لزمالء �لذين كانو� يف 
�خل���ارج( هو �أنا، زهري �جلز�ئ���ري. ويتذكر �لذين 
ح�ش���رو� �الجتم���اع باأنني مل �أكن �ش���د �فتتاحيات 
�شيا�شي���ة باملطلق. ويف �أر�شيفي �الآن ٣٢ �فتتاحية 

�ل�شخ�ش���ي  �ل�شفح���ة �الأوىل با�شم���ي  كتبته���ا يف 
ترت�وح بني نق���د �ملالكي، م���رور� بالتيار �ل�شدري 
�ش���ربي.  ن���ور  �له���دف  حام���ي  مبدي���ح  و�نته���اء 
�عرت��شي كان على �فتتاحيات با�شم �جلريدة على 
�لطريق���ة �حلزبي���ة �لقدمي���ة، وكاأن �جلريدة ناطقة 
با�ش���م حزب يف حني �أن كادرها متنوع �الجتاهات. 
�شحي���ح �أن �لي�ش���ار هو �لغالب، لك���ن منهم بعثيني 
�أين  و�أتذك���ر  وليرب�لي���ني.  و�إ�شالمي���ني  �شابق���ني، 
خ�ش���ت نف����س �لنقا�س م���ع رئي����س �لتحرير فخري 
كرمي وقلت له باأنك توقع ب�شفتك )رئي�س �لتحرير( 

و��شمك مثبت يف �أعلى �ل�شفحة«.   
كن���ت �كت���ب يف ه���ذ� �لقب���و و�تناق�س م���ع زمالئي 
وب���ني �آون���ة و�أخ���رى �أ�شع���د لل�شط���ح لك���ي �أ�شمع 
بو�ش���وح �شوت رئي�س �لتحري���ر وهو يتحدث عن 
�الأم���ور �ملالية و�ملقر �جلدي���د و�لت�شميم �الأ�شا�شي 
وبالتاأكي���د موعد �ل�شدور. ي���رتدد �أحيانًا ثم يتذكر 

فيغري لهجته �ىل �حلو�ر بداًل من �الأو�مر.
قبي���ل ب���دء موعد من���ع �لتج���ول �أفل���ت �ىل �ل�شارع 
في�شدمني �ش���وء �لنهار �ل�شاطع وو�شوح �الأ�شياء 
وحرك���ة �لنا����س �لغريب���ة فا�شعر باحلي���ف �ل�شديد 
الأين ق�شي���ت كل ه���ذ� �لوق���ت يف �أوه���ام �لكتاب���ة 
بعي���دً� عن �حلياة �حلقيقي���ة. ن�شري ب�شرعة �خلطر  
ب�شي���ارة بر�زيلي���ة ب���دون تربيد يقوده���ا �بن �أخي 
يا�شر الأعيد �شلتي ببغد�د �لتي غادرتها منذ خم�شة 
وع�شري���ن عاما، ندور بال�شي���ارة يف �شارع �لر�شيد 
�لذي �أحف���ظ من �أيام �ل�شعلكة ع���دد خطو�تي فيه، 
يف �شارع �ل�شعدون حيث �ملقهى �لذي كون مفاهيم 
�شباب���ي، ويف �ش���ارع �ب���ي نو�����س وقد فق���د �لنهر 
حميميته وحتولت �شفافه �ىل مزبلة.�تطلع ب�شغف 

و�حفر باع�شابي الأطابق  ذ�كرتي مع ما �أر�ه. 
كات���ب �لتحقيقات، وهو �الأقرب للرو�ئي، يالحقني 
بابت���كار مو�شوع���ات للكتاب���ة. ذ�ت ي���وم �شدم���ت 
بار�ء �ل�شب���اب �لذين ولدو� وكربو� يف عهد �لبعث 
و�ش���د�م يف قيادته. جمعت �ك���رث من ع�شرين منهم 
و�شالتهم ماذ� ميثل �ش���د�م لهم وكيف يرون �لقادة 
�جلدد. ن�شر �لتحقيق يف �لعدد �الأول �أو �لثاين من 

�ملدى فكان �شدمة لنا: كم نحن غرباء عنهم!
�أك���رث �الأخب���ار و�أخطره���ا تاتيني من وكال���ة �أنباء 
حملي���ة يف �شارع من ٢٦ بيت���ًا، فما �أن تخرج �أختي 
ذك���رى �ىل �لب���اب �الأمام���ي حلديق���ة �لبي���ت حت���ى 
تع���ود بحزمة م���ن �أخب���ار )وكال���ة يكل���ك، �أي يقال 
ل���ك ( و�مل�ش���در مبن���ي للمجهول.�نفتح���ت �لنو�فذ 
�إن�شانية،تب���ادل  �شف���ة  �أول  �لنا����س  و��شرتج���ع 
�حلكايات. من قلقهم �شاع �لفا�شل بني بني �ل�شائعة 
و�خل���رب. و�ح���دة م���ن ه���ذه �الإ�شاعات ه���ي وجود 
مق���ربة جماعي���ة يف �حلديق���ة �لعام���ة �ملج���اورة. 

�لر�ئحة �ملتوهمة تقلق نومتي يف �شطح �لبيت.
�أرج���ع للقب���و يف �ل�شب���اح  و و�نتظ���ر �أن تتع���ود 
عين���اي عل���ى �ش���وء �لوه���م ويتع���ود ذهن���ي عل���ى 
بديهي���ات �لكتاب���ة بعي���د� ع���ن �حلي���اة �لتي جتري 
خ���ارج ه���ذ� �لدهليز. يتو�ىل ق���دوم �ملحررين ومع 
كل و�ح���د منه���م حكاي���ة �نفج���ار، �أو ��شتب���اك، �أو 
ح���دث… ن�شم���ع �حلكاي���ة ب�ش���رب ناف���ذ ث���م ننكب 
على حترير �مل���و�د. مل نكن على عجلة ونحن نهيء 
لالأع���د�د �الأوىل م���ن �جلري���دة، فاالأخب���ار �ليومية 
موؤجل���ة. م���ا يهمن���ا �الآن ه���و �لثاب���ت بينما جتري 
�لعملي���ة �ل�شيا�شية و�أخطائه���ا �لفادحة مبعزل عنا 

و�شتتثبت �أقد�رها خارجا عّنا.  

يف �لعه���د �لذي �شب���ق �حد�ث ني�ش���ان ٢00٣ ، 
مل ت�ش���در ببغ���د�د �شوى �رب���ع �شحف يومية ، 
�شادرة عن موؤ�ش�شات حكومية ، فال تخرج عن 
�شيا�شة �لدولة وحزبها باأي �شكل من �ال�شكال ، 
وعندما �خذ جنل رئي�س �لنظام �لتدخل يف كل 
�شيء ، �شدر عدد من �ل�شحف �ال�شبوعية �لتي 
مل ت�ش���كل �ي ��شافة �شحفية ومل يكن لها تاأثري 
و��ش���ح يف �مل�شرية �ل�شحفي���ة وقتئذ .غري �ن 
بع���د م���ا �شم���ي بال�شق���وط � �عني هن���ا �شقوط 
�لنظ���ام �لبعث���ي � �نبثق���ت حرك���ة ) �شحفي���ة!( 
غ���ري م�شبوقة ، ب�شدور �لع�شر�ت من �ل�شحف 
ملختلف �الجتاهات و�لنو�يا ، ومل يبق منها �ال 
�لقلي���ل �ىل يومنا هذ� ،ف�شرع���ان ما وهنت تلك 
�النطالق���ة �مل�شطربة ، لعدم وج���ود م�شاريع ) 
�شحفي���ة (حقيقي���ة . فكان البد مل���ن يريد �لبقاء 
يف ه���ذ� �ملعرتك بجمهور و��ش���ع من �لقر�ء �ن 
يق���دم يف من�شوره ما هو جديد وجاد ما مييزه 

.. فالبقاء لالف�شل و�حلكم للنا�س .
وهك���ذ� �ش���درت ) �مل���دى ( يف �خلام����س م���ن 
�مل���دين  مب�شروعه���ا   ، بغ���د�د  يف   ٢00٣ �آب 
و�للي���رب�يل و�لثق���ايف . وم���ا قدمت���ه �جلريدة 

وموؤ�ش�شته���ا �لر�شينة للفك���ر �لعر�قي �حلديث 
،ال ميك���ن نكر�ن���ه ب���اي ح���ال م���ن �الح���و�ل . 
و�ين �أرى ����� بيق���ني كامل ����� �ن جملد�ت جريدة 
) �مل���دى ( يف �شنو�ته���ا وم���ا حتف���ل ب���ه م���ن 
�أ�شامي���م ، �شت�شبح م�ش���در� ، وال �قول مرجعا 
،ال ي�شتغن���ى عنه يف كتاب���ة تاريخنا �حلديث ، 
�عن���ي هنا �جلري���دة ب�شفحاتها ، وال �عني هنا 
مالحقه���ا �لتي دخلت ع���امل �لبحث و�لتحقيق ، 
فما من ر�شالة �و در��ش���ة لتاريخنا �حلديث �ال 

وجتد يف فهار�شها ��شم هذ� �مللحق �و ذ�ك .
و�حلقيقة �ن �شاحبه���ا �ال�شتاذ �لفا�شل فخري 
ك���رمي ، �ل�شخ�شي���ة �لوطني���ة و�لدميقر�طي���ة 
�ملرموق���ة ،ال متلك �ال �ن حترتمه وحتبه ، و�ن 
كنت ق���د نعمت ب�شحبت���ه بعمل���ي يف موؤ�ش�شة 
�ملدى ، فاأين �عرف ��شمه منذ �شبعينيات �لقرن 
�ملا�ش���ي ، ي���وم كان ��شم���ا المع���ا يف �ل�شحافة 
�لعر�قي���ة .. �ل�شحاف���ة �ل�شيوعي���ة �ملمثل���ة ب� ) 
طري���ث �ل�شعب ( و) �لفكر �جلديد ( . وال ��شعر 
باأين �بال���غ يف عبار�تي ، ولكن���ي ل�شت ب�شدد 
تاري���خ ) ع�شر ذهبي ( م���رت به �جلريدة ) كان 
بع�شري���ن �شفح���ة ف�شال عن مالحقه���ا �ليومية 
ب�ش���ت ع�ش���ر �شفح���ة (، ق���در م���ا �ك���ون ب�شدد 
�المل���اح �ىل �ن هذه �مل�شكلة ) �مل�شتع�شية (�لتي 
تو�جه �ل�شحافة يف م�شارق �الر�س ومغاربها 
، م�شكلة �نح�شار عدد قر�ء �ل�شحف وتوجههم 
�ىل م���ا تتيح���ه و�شائ���ل �الت�ش���ال �حلديث���ة ، 
و�لذهول )!( م���ن �ن تكون �ملدى قد �كت�شحتها 

جائحة �لقر�ءة �لورقية ..
وجل���ت ع���امل ) �مل���دى ( م�شاهم���ا يف حتري���ر 
مالحقه���ا �لتي تعن���ى بتاريخ �لع���ر�ق و�عالمه 
ممن تركو� �الثر من �الحياء و�المو�ت ، و�قول 
��شبحت ق���ر�ءة تاريخنا �حلدي���ث و�مل�شاهاة 

ب���ني �ليوم و�الم�س �م���ر� �شائعا بني �لعر�قيني 
، بل قيل �ن كتب �دب �ملذكر�ت و�ل�شري ، وكتب 
�لتاري���خ �حلدي���ث وم���ا �لي���ه ب�شكل ع���ام ، هي 
�لر�ئج���ة بني �لقر�ء وع�ش���اق �لكتب ، وتناف�س 
دور �لن�ش���ر ال�ش���د�ر مثل ه���ذه �لن�شريات �مر 
معروف . و�ل�شر هن���ا لي�س بعيد� عن �الحو�ل 
�لت���ي ع�شف���ت باملجتم���ع �لعر�ق���ي وتقهق���ره ، 
ب�شبب عدم �ال�شتق���ر�ر �ل�شيا�شي ، وكان �شببا 
كافي���ا للدخول �ىل تفا�شيل �حلياة يف �الجيال 

�ملا�شية .
حاولت مالحق ) �مل���دى( �ملختلفة �ن ت�شتجيب 
لذلك بتنويع هذه �ل�شل�ش���ة �لفائقة من �ملالحق 
، وال ري���ب �ن جناحها له �شل���ة بتلك �مل�شاهاة 
�لت���ي ��شرن���ا �ليه���ا . لق���د �ش���ارت �ملالح���ق يف 
طريقها �ل�شوي�س و��شبح���ت لها هويتها ، ومل 
تع���د مو�ش���ع �ش���ك وق���د ��شمحل �خل���وف من 
�لك�ش���اد ، و��شبح جناحها ناج���ز� بعد �ن �أخذ 
�لعدي���د م���ن باع���ة �ل�شح���ف يف �ماك���ن معينة 
م���ن بغد�د يبيعون هذ� �مللح���ق �و ذ�ك م�شتقال 
ب�شع���ر �جلريدة �لكامل ! . �قول جنحت و�ن مل 
تخ���ل م���ن ) عيون حا�شدة ( بع���د �ن قيل �نها ال 
متل���ك �ملادة وقد ملكت ، وال حتظ بال�شوق وقد 
حظي���ت ، وال ت���زن �حد�ث تاريخن���ا �مل�شطرب 
وق���د تو�زن���ت ، ف�ش���ال عن �ش���الت �ل���ود �لتي 
عقدته���ا �جلري���دة ومالحقها م���ع ��شماء كثرية 
م���ن كتابن���ا �لذي���ن مل ياألو� جه���د� يف �مل�شاركة 
يف جل�شات بيت �مل���دى يف �شارع �ملتنبي �لتي 
ت�شتمد مو�شوعاتها من ملحق ) عر�قيون ( يف 

�غلب �يام �جلمع �لتي �حيت �شباحاتها . 
�قول : لقد بقيت �ملدى جوهرة �شاحبة �جلاللة 
، عالمة موؤثرة يف �ل�شحافة �لعربية ، و�شتبقى 

�ل�شوء بعد �ن تطفاأ جميع �ال�شو�ء ..

ال���������ع���������دد ����ص���ف���ر
زهير �لجز�ئري

�سباحا �أترقب و�سول ن�سخة �ل pdf  من �لجريدة 
�أت�سفحها  بعجالة، و�أقر�أ عناوينها ، الأبا�سر بقر�ءة 

مو�سوعاتها بالتف�سيل. فالمدى ت�سكل لي نافذة 
�لعالم �لتي ت�سيء لي ما حدث وما �سيحدث عبر 

�أخبارها ومقاالتها في �لمجاالت كافة. 

توفر يل �مل���دى ،قبل كل �شيء، عن�شر �لثقة �لالزمة لت�شديق كل ما 
تن�شر عرب كادر مهني على درجة عالية من �ملعرفة و�خلربة، من هنا 
�أعتربه���ا �مل�شدر �لرئي����س ملعلوماتي ، ولن �أت���ردد يف بث ما قر�أته 
فيه���ا و �إي�شال���ه لالآخري���ن من �الأ�شدق���اء �لذين بدوره���م يعتربون 
�مل���دى م�ش���در �خلرب �لو�ث���ق �ل�شحي���ح، و�شط �شخب م���ا تن�شره 
و�شائ���ل �الإعالم �ملختلفة وع���رب و�شائط �لتو��ش���ل �الجتماعية من 
�أخب���ار ومعلومات �أ�شبحن���ا ن�شك مبدى �شحته���ا وجتيريها جلهة 

دون �أخرى.
حيادي���ة �ملدى ودق���ة معلوماتها وحر�شها �الأم���ني على عر�ق مدين 
عام���ر ببناة �شاحل���ني جعلتها يف �ملقام �الأول ب���ني جميع �لو�شائط 

�الإعالمية.
ت�شدين عناوي���ن �ل�شفحة �الأوىل �ملت�شمن���ة خمت�شر�ت ملحتويات 
�ملنت، وتلفت �نتباهي الأهم �الأحد�ث و�مل�شتجد�ت ، فاأ�شرع لقر�ءتها 
و�أحيان���ا �أق���ارن م���ا ورد فيها م���ع �أخب���ار �شحف �أخ���رى، فتاأكد يل 

م�شد�قيتها بو�شوح تام بعيد� عن �اللتفاف و�ملر�وغة.
موق���ف �ملدى مبدئ���ي ملا يجري عل���ى �ل�شاحة �لعر�قي���ة من �لتفاف 
على �لقو�ن���ني وتف�شي �لف�شاد و�أالعيب �ل�شا�ش���ة، وطاملا �أو�شحت 
ر�أيها ب)�لبونط �لعري�س( �شد كل ما ي�شوب �لعملية �ل�شيا�شية من 
مغالط���ات و�دعاء�ت فارغ���ة، ف�شالمة �لوط���ن و�لعد�لة �الجتماعية 

هما �لغاية �ملثلى ل�شحافة عر�قية مثلى ك�شحيفة �ملدى.
م���ن جانب �آخر تعد �ل�شحيفة ر�عي���ة للجمال وتربية �لذ�ئقة �لفنية 
لقر�ئه���ا، عرب مقاالته���ا وحتقيقاتها �لفنية و�لثقافي���ة وحتى �أخبار 
�ل�شفح���ة �الأخرية ، وهي بذل���ك تقدم وجبات غني���ة ل�شتى �شنوف 

�ملعرفة من علم وفن و�أدب وفن وريا�شة .
والبد م���ن �إ�شاءة �جله���ود �لقيم���ة لل�شحيف���ة يف مو�كبتها لتطور 
و�شائ���ط �لتو��شل �الجتماعي عرب تقدمي بر�م���ج مهمة على من�شة 
�مل���دى ، منها ما عني بالفن �ل�شينمائي  بعن���و�ن “ كالكيت« للزميل 
عالء �ملفرجي ، وما يعني بالت�شكيل بعنو�ن “ باليت” للفنان �شتار 
كاوو����س ، و�الأخر يعن���ى بتقدمي �آخ���ر م�شتجد�ت �لكت���ب �لثقافية 

ويقدمه �لزميل علي ح�شني.
وال �ش���ك �أن �الأعم���دة �ل�شحفي���ة له���ا �ل�شب���ق يف �لق���ر�ءة حتى قبل 
قر�ءة �الأخبار، وخ�شو�شا �لعمود �لثامن للزميل علي ح�شني �لذي 
يالم�س جوه���ر �ملو�شوعات �الجتماعية و�ل�شيا�شي���ة �ملهمة مغلفة 

بغطاء �ل�شخرية مع �الأمثلة �لقيمة  �مل�شتقاة من بطون �لكتب.
تظهر مو�شوعات �ل�شحيفة بطاقة ت�شميم بارعة ت�شي بذ�ئقة فنية 

عالية، �إىل جانب تزينها بتخطيطات ور�شوم كاريكاتريية ذكية.
و الب���د م���ن �الإ�ش���ارة ملالحق �مل���دى �لثقافي���ة �لتي �ختف���ت لالأ�شف 
الأ�شب���اب ع���دة مث���ل، �أور�ق، ذ�ك���رة عر�قي���ة، من���ار�ت، عر�قي���ون، 

�الحتجاج – �نتفا�شة ت�شرين ٢019.
�أما ) تاتو( جريدة �ملدى �ل�شهرية �لثقافية ، فهي �الأبرز بن�شو�شها 
، وبعده���ا �لر�ب���ع، و�إنثوياته���ا، وق�شاياه���ا، وباب زم���ان ومكان، 

وحو�ر�تها ومنوعاتها » موز�ئيك«. 
�شكر� جلريدة �ملدى ومبارك لنا جميعا جهود كادرها �لر�ئع.

 .. �صحيفة 
الثقة المعهودة

منى �سعيد

رفعة عبد �لرز�ق محمد

د. الهاي عبد �لح�سين

خمتلف���ة  حمط���ة  يل  بالن�شب���ة  �مل���دى  �شجل���ت 
منحتني فر�شة �لبد�ي���ة �جلديدة للم�شاركة يف 
�لتعب���ري ع���ن �ل���ر�أي بق�شايا ذ�ت �هتم���ام عام. 
ف���كان �أْن فتحت �مل���دى �أبو�بها الأكت���ب فيها من 
خالل �شفح���ة “�آر�ء و�أف���كار”، ح�شب قناعاتي 
�لت���ي ال يحده���ا �إال �شقف �حلج���ة �لعلمية �لتي 
تد�ولتني م���ن هنا �إىل هناك عل���ى �شعيد �ملر�أة 
�لثقاف���ة  ودور  و�لدول���ة  و�لقان���ون  و�لعائل���ة 
و�ملثقف يف حماربة �لف�شاد و�لرتهل �لوظيفي 
و�لعام �إىل جانب �مل�شتجد و�ملهدد كما يف وباء 
كورون���ا. �أ�شبحت �ملدى ميد�نًا ملا ن�شميه “علم 
�جتم���اع �حلي���اة �لعامة”، �لذي يعن���ى بق�شايا 
�حلي���اة �ليومي���ة م���ن وجه���ة نظ���ر �جتماعي���ة 
ت�شل���ط �ل�ش���وء على �ملهم���ل و�ملهم����س من قبل 
�ل�شلط���ة �ل�شيا�شية و�لنظ���ام �ل�شيا�شي �لقائم. 
وكان للقائم���ني عل���ى �مل���دى �بتد�ًء م���ن رئي�س 
جمل����س �الإد�رة �الأ�شتاذ فخري كرمي و�ل�شديق 
�لر�ح���ل رئي�س �لتحرير �ل�شابق عدنان ح�شني، 
و�ل�شدي���ق رئي����س �لتحري���ر �حل���ايل �الأ�شت���اذ 

علي ح�ش���ني دور مهم يف �شخ�شنة �لعالقة دون 
�لتفري���ط بجو�نبه���ا �ملهنية و�لعملي���ة. وكانت 
د. غ���ادة �لعاملي �أ�شبه م���ا تكون بالفر��شة �لتي 
ت���دور بعطرها لت�شيع �أجو�ء م���ن �ملحبة و�لود 
و�الح���رت�م مبه���ارة مهني���ة رفيع���ة �مل�شت���وى. 
ومل تق���ف �ملدى عن���د هوؤالء �الأ�شدق���اء �الأفذ�ذ، 
فه���ذه فاطمة ثامر ومدي���ر �لن�شر �إيهاب �لقي�شي 
يتلقف���ان �لفك���رة و�ملنج���ز بكثري م���ن �الهتمام 
وتبادل���ه  �ل���ر�أي  �إىل  و�ال�شتم���اع  و�لرعاي���ة 

و�حرت�مه. 
بدت �ملدى للقارئ �ملهتم بال�شاأن �لعر�قي ثقافيًا 
و�شيا�شي���ًا مث���ل تل���ة عالي���ة متّكن م���ن �الإحاطة 
مب���ا يجري يف �لب���الد لتعر�س بق���وة و�شجاعة 
للظروف و�ملالب�شات �لتي حتول دون ��شتثمار 
يف  �لدميوقر�ط���ي  �لتح���ول  لفر����س  �شلي���م 
�لع���ر�ق. ظه���ر ذل���ك يف �فتتاحياته���ا و�أعمدتها 
“�لعم���ود  �أبرزه���ا،  وم���ن  �ملتمي���زة  �ليومي���ة 
�لثام���ن”. ومل تقت�ش���ر �مل���دى عل���ى م���ا ين�ش���ر 
ملختل���ف �لكّت���اب م���ن �آر�ء و�أف���كار متباين���ة بل 
و�شعت ميد�ن �لن�شاط لي�شبح مقرها يف �شارع 
�لثقاف���ة �لعر�قي���ة، �ملتنب���ي بيت���ًا يفت���ح �أبو�به 
ملختلف �لفعاليات �لت���ي تر�وحت بني ��شتذكار 
�لقام���ات �لعر�قية �لكبرية م���ن مفكرين وعلماء 
و�أدب���اء وكّت���اب ق�ش���ة و�شع���ر ورو�ي���ة عرفو� 
�أمث���ال  م���ن  �ل�شجاع���ة  ومو�قفه���م  باإجنازه���م 
�لدكت���ور عل���ي �ل���وردي وغائ���ب طعم���ة فرمان 
وف���وؤ�د �لتكريل وفائق بط���ي وناجح �ملعموري 
ولطفي���ة �لدليم���ي و�آخرين. ف���كان �أْن �شار هذ� 
�لبي���ت ملتق���ى �ملهتم���ني و�ملتابع���ني مبختل���ف 
مرجعياته���م �لفكري���ة و�لثقافي���ة و�ل�شيا�شي���ة. 
وتنوع���ت ن�شاط���ات �ملدى لتق���دم زو�يا �شارت 
ج���زًء من جدول �ملر�قب و�ملتاب���ع �لعر�قي مثل 
�لف���ن و�ل�شينم���ا” لع���الء �ملفرج���ي  “كالكي���ت 
�ل�شحيف���ة،  يف  �لثقافي���ة  �ل�شفح���ة  م�ش���وؤول 

و”كالكيت �لفنان �ملب���دع �شتار كاوو�س” وهو 
ي�شاركن���ا باأحدث نتاجاته وجتارب���ه وحكاياته 
�ملمتع���ة مزين���ة بلوحاتهاملبه���رة �لت���ي �ش���ارت 
عالم���ة فارقة ل���ه. وهذه ز�وية “ف���رد حچاية”، 
لالأ�شت���اذ رفعت عبد �لرز�ق �لت���ي يعود بنا فيها 
�إىل بغ���د�د �ملا�ش���ي �جلمي���ل وحكاياته���ا �لت���ي 
و�شمتها بالتميز و�لبهاء. وال تغيب عن �الأذهان 
ز�وية “كتاب يف دقيق���ة”، لالأ�شتاذ علي ح�شني 
يق���دم فيها بدقائ���ق معدودة م�شم���ون �أحدث ما 
�ش���در م���ن كتب ع���ن د�ر �مل���دى �لت���ي تر�وحت 
ب���ني �لرو�ي���ة و�لق�ش���ة و�أدب �ل�ش���رية �لذ�تية 

و�لدر��شات �لفل�شفية و�لعلمية. 
�شخ�شي���ًا، خ�شتن���ي �مل���دى برعايته���ا �لتي مت 
�لتعب���ري عنه���ا بطرق متع���ددة لعل م���ن �أبرزها 
�إعادة ن�شر كتابي �ملرتجم، “�لعرقية و�لقومية: 
لتوما����س  �أنرثوبولوجي���ة”،  نظ���ر  وجه���ات 
�إيرك�شنوترجمت���ي الأطروح���ة د. علي �لوردي، 
�ب���ن خلدون:  “حتلي���الت �جتماعي���ة لنظري���ة 
در��ش���ة يف علم �جتماع �ملعرفة”، و�لتي ن�شرت 
بعن���و�ن “يف علم �جتماع �ملعرفة”. وقد �شدر 
يل موؤخ���رً� كتاب “ن�ش���اء عر�قيات: وجهة نظر 
�جتماعية”، وقريبًا كتاب “در��شات �جتماعية 
م���ن �لع���ر�ق”. لق���د كان ل���كل ه���ذ� �لدع���م غ���ري 
�مل�ش���روط �أْن مثلت �مل���دى بالن�شب���ة يل �إ�شاءة 
من���رية مل �أح���ظ مبثلها م���ن قب���ل �ملوؤ�ش�شة �الأم 
�لت���ي عمل���ت فيها تدري�شية على م���دى ربع قرن 
م���ن �لزم���ان، كلي���ة �الآد�ب، جامع���ة بغ���د�د. من 
�لطبيع���ي و�ملتوقع و�حلالة هذه �أْن متثل �ملدى 
بالن�شب���ة يل د�رً� �أنظ���ر �إليه���ا باح���رت�م و�أم���ل 
ب���اأْن ت�شتمر يف تقدمها خلدم���ة �لقارئ �لعر�قي 
ودعم���ه بكل ما يع���زز �لثق���ة مب�شتقب���ل �لثقافة 
و�لعل���م و�ملعرف���ة يف بالدن���ا و�أْن حتاف���ظ على 
مقايي�شه���ا �ملهنية يف ع���امل متناف�س ومتحارب 

من �أجل �الأف�شل و�الأهم و�الأكرث متيزً�. 

... في رفقة 

مع  في األفيتها الخام�صة

�لحديث عن ما هو قريب من �لقلب ، طالما تكون بد�يته 
محرجة للكاتب لو�سفه ،فكيف �ذ� كان ذلك في �لقلب 

و�لعقل معا ، و�الأمر ينطبق على �أمور قليلة للغاية ، فيما 
يتعلق ب�سخ�سي �ل�سعيف ، ومن ذلك �لقليل ، �لحديث عن 

�سحيفة ) �لمدى ( �لتي �نتميت �لى موؤ�س�ستها ، وكانت 
مو�سع �عجابي وتقديري منذ �لبدء ، ثم ��سبحت مو�سع 
عملي وما يتطلبه هذ� من م�سوؤولية مهنية و�أخالقية ، 

تحتم �لعمل �لجاد و�لدفاع عنها .

�خترقت �لمدى �أ�سماعنا منذ ت�سعينيات �لقرن 
�لما�سي بهوية وطنية عر�قية بدت كما لو �أّنها 

قب�ش من �سهاب بدد ظلمة �لعالم �لرمادي �لذي كنا 
نخو�ش فيه. بين ليلة و�سحاها حّلت �لمدى في 

بغد�د باإيقونتها �لمتميزة وكادرها �لمهني �لكفوء 
لتكون �ل�سحيفة �لعر�قية �لتقدمية �لمعنية بال�ساأن 

�لعر�قي. �سحيفة بتوجهات �سيا�سية وثقافية عر�قية 
�سرعان ما تو�سعت لت�سبح من�سة �إعالمية وثقافية 

مقروءة وم�سموعة ومرئية يح�سب لها كل ح�ساب، ال 
تبغي من ذلك جز�ًء �أو �سكور�.  
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انطلقت »المدى« من حديقة 
قاعة حوار. كنت جال�سًا هناك 

ووجدت فخري كريم اأمامي، 
كان معه زهير الجزائري. هذه 

هي المرة الثانية التي اأراه فيها، 
وقبلها راأيته في بيت يو�سف 

ال�سائغ. قال �سمعت اأن عندك 
الكثير من الأ�سدقاء هنا فهل 

تدعوهم لجتماع من اأجل اإ�سدار 
المدى؟ على هذا النحو تحقق 
الجتماع الأول لهيئة تحرير 

الجريدة. كان مرتجاًل ومن 
دون اإعداد لكنه اأطلق خواطرنا 

ال�سيا�سية والتخطيطية بطريقة 
فعالة.

ج���رى تاأج���ر �شق���ة �أر�شي���ة يف �ش���ارع 
فل�شط���ن بد�أ منها �لعمل م���ن �أجل �إ�شد�ر 
�لع���دد �الأول، فيما �أّجر فخ���ري كرمي بيتًا 
بغد�دي���ًا بحديقة و��شعة عل���ى �شارع �أبي 
ن�ؤ�����س، �نتقلن���ا �إلي���ه بعد �أن ج���ّدد و�أّهل 

ال�شتقبالنا، وبات �ملقر �لرئي�شي.
�ملثقف���ن  م���ن  متجان�ش���ة  كن���ا جمم�ع���ة 
�مل�شتقل���ن �متلكنا تدريب���ًا ثقافيًا متن�عًا 
يقع م���ا بن �لتخ�ش����س باللغة، و�خلربة 
�ل�شحفي���ة، و�لتحقيق �لرت�ث���ي، و�الأدب 
وكتاب���ة �لرو�ي���ة. و�حل���ال ب���دت �مل���دى 
�شحيفة مثقف���ن، على �لرغم من �أن قيادة 
�جلري���دة كان���ت بي���د �ل���كادر �ل�شحف���ي: 
فخري ك���رمي رئي�س �لتحري���ر، �لدكت�رة 
�شل����ى زك���� وزه���ر �جلز�ئ���ري )نائب���ا 

زك���ي  �لزه���رة  عب���د  �لتحري���ر(،  رئي����س 
)�شكرتر حترير( ومني )مدير �لتحرير( 
�أحت���ل م�ق���ع رئي����س �لتحري���ر  �أن  قب���ل 

�لتنفيذي.
�حلال���ة �الأمني���ة – �ل�شيا�شي���ة ه���ي �لتي 
فر�شت هيمنتها �لكاملة، �إذ كان �لغم��س 
وت�ق���ف �حلي���اة �شيد �مل�ق���ف، مع نق�س 
دف���ع  م���ا  و�لتفا�شي���ل،  �ملعل�م���ات  يف 
�جلري���دة �إىل �أن تتخ���ذ طاب���ع �لكتاب���ات 
�ل�شخ�شية، كما �أنن���ا مار�شنا �لتعبر عن 
�أفكارنا �ل�شخ�شية �لتي طاملا ُكبتت. و�قع 
�حل���ال مل متتل���ك �ل�شحيف���ة يف �لبد�ي���ة 
بتقاري���ر  يزودونه���ا  حملي���ن  مر��شل���ن 
حملي���ة �أو حتقيقات �أو لق���اء�ت �أو �أخبار 
�شغرة، مب���ا يخلق تن�يع���ات و�إيقاعات 
م�����د  طبيع���ة  يف  وظيفي���ة  وتدرج���ات 
�جلريدة. مل نك���ن نعلم �لكثر عما يحدث 
يف �ملحافظ���ات، وجمي���ع �الأخب���ار تاأتينا 
�ملليئ���ة  �الأجنبي���ة  �الأنب���اء  وكاالت  ع���رب 
و�أ�شم���اء  للأماك���ن  طائفي���ة  بت��شيف���ات 
�الأع���لم و�جله���ات �حلزبي���ة و�لتيار�ت، 
وكن���ت كثرً� ما �أرفعها، ب���ل و�أثر �خللل 
حت���ى يف �ل�شياغ���ات �ل�شحفي���ة لها. كان 
رد فعلي و��شمئ���ز�زي وجد� لهما �شياغة 
خربي���ة جدي���دة، كثرً� م���ا كن���ت �أناق�شها 

مع �لزميل جم���ال �لعميدي �لذي ه� �أحد 
�ل�شاغة �جليدين يف �ل�شحيفة.

ب�شب���ب ه���ذه �حلال���ة طلبت م���ن �مل�شممة 
�مل�ه�ب���ة غادة �لعامل���ي )�شت�شبح �ملدير 
�لع���ام( �أن ال ت�شتخدم من �ملاكيت �جلميل 
�ل���ذي �أعده فن���ان لبناين غ���ر �لر�أ�شيات 
و�ملقدم���ات وطريقة ��شتخ���د�م �لعناوين 
و�أن تهم���ل �لتفا�شي���ل �الأخ���رى، فغالبية 
م��دن���ا هي كتاب���ات ر�أي و��شت���ذكار�ت، 

ولي�شت �أخبارً� وتقارير متن�عة.
كان���ت مقاالتي �الأوىل �أن���ا نف�شي تفرت�س 
�شفح���ة كامل���ة، �الأوىل ع���ن ث����رة مت�ز 
»ترجيعات رجل ول���د يف �الأول من مت�ز 
بق���ر�ر!«. عل���ى �لرغ���م م���ن �أن���ه يتن���اول 
�شخ�شي���ة عبد �لكرمي قا�شم، �إال �أنه معني 
حقًا باحلياة �ل�شيا�شية �لعر�قية �ملعقدة: 
ت�ش���اوؤالت مل���اذ� نتعل���م �مل��ش�عي���ة م���ن 
�خل�ش���ارة و�لياأ����س و�لتق���دم يف �ل�ش���ن، 
وكيف ��شتب���دل �لنا�س ي�ت�بيا �مل�شتقبل 
مقالت���ي  للما�ش���ي؟!  �لذهب���ي  بالع�ش���ر 
�لثانية عن �شق�ط �لدولة �لعر�قية »نظرة 
ود�ع �أخ���رة ومرثي���ة م����ت معلن« �شبق 
�أن قدم���ت بع�س فقر�ت منها. و�حلال فاإن 
�مل��ش�ع���ن يتعر�ش���ان للحظ���ة �لر�هنة 
لك���ن لي����س ع���ن طري���ق حتلي���ل �شيا�ش���ي 

�ل�شيا�شي���ة  و�لتي���ار�ت  �لق����ى  يتن���اول 
�لفاعلة.

ت�ف���ر  �إىل  يحت���اج  �مل�شكل���ة  ح���ّل  كان 
مر��شلن وكّت���اب تقارير حملين و�نتقال 
�ل�شيا�شة من ك��لي����س �ملنطقة �خل�شر�ء 
�ملعزولة �إىل �ل�شارع. كنا نحتاج �إىل مادة 
ت�ش���ف �حلي���اة �لر�هنة بداًل م���ن �الكتفاء 
بكتابة مق���االت ر�أي �أو جتارب وذكريات 

عن �ملا�شي.
�شدرت �الأع���د�د �الأوىل للمدى �أ�شب�عيًا، 
وهذ� ما جعلن���ا جنتاز �الأزم���ة مبناورة. 
وعندما �نتقلن���ا �ىل �الإ�شد�ر �لي�مي كنا 
�متلكنا �ل�قت �لكايف للح�ش�ل على عدد 
م���ن �لكّتاب �ملمتازي���ن و�ملر��شلن وكّتاب 
�لتقاري���ر �الإخباري���ة يف �ملحافظ���ات. يف 
�ملرحلت���ن قدم���ت �مل���دى �أقلم���ًا �متازت 
�ل�شع���د�وي  �أحم���د  �لرو�ئ���ي  بالكف���اءة: 
كت���ب حتقيق���ًا جميًل عن �الأه�����ر بعد �أن 
�مت���لأت باالإ�شاعات و�الأ�شاطر. �لرو�ئي 
و�رد ب���در �ل�ش���امل كت���ب تقاري���ر حتليلية 
مهمة عن �لنظام �ل�شابق. تقارير متن�عة 
�لعم���ارة  م���ن  �حلم���ر�ين  حمم���د  كتبه���ا 
)ت����يف مبكرً�(. تقارير ح�شن �لعامل من 
�لنا�شري���ة �لتي �متازت بال��قعية. �أحمد 
�آدم م���ن �حللة �لذي ج���رى قتله ب�ح�شية 

على �أيدي �الإرهابين وه� يف طريقه �إىل 
�ل�شحيفة، �أياد عطية من بغد�د، �لرو�ئي 
�شعد حمم���د رحيم من دي���اىل )ت�يف قبل 
ع���ام(، �لرو�ئي �شياء �خلال���دي كتب عن 
كرك����ك وتقاري���ر حملي���ة. كتاب���ات علء 
�ملفرج���ي ع���ن �ل�شينما. لغ���ة جمال كرمي، 
خربة �لرو�ئ���ي �شاكر �الأنب���اري. و�أ�شر 
ب�ج���ه خا����س �إىل �لباح���ث فار����س كمال 
نظمي �لذي ق���ّدم �شفح���ة �أ�شب�عية غنّية 
ت�شمن���ت حتلي���لت نف�شي���ة – �جتماعية 
لل�شخ�شية �لعر�قية، وللأحد�ث �لغام�شة 
يف �لتاريخ �لعر�قي، و�لعقد �مل�شتع�شية 
يف �حلي���اة �ل�شيا�شية �لعر�قية من وجهة 

نظر �شيك�ل�جية.
عملنا يف بيئ���ة �أ�شدقاء �أذكياء متفاعلن، 
لكن م���ا �إن نخرج �إىل �ل�شارع حتى ن�شعر 
�أنن���ا يف م���كان ال نعرف���ه، وتتد�ع���ى كل 
قناعاتنا مب�شتقبل���ه. لقد �ن�شب �هتمامي 
عل���ى ه���ذه �حلقيقة، فكي���ف نحّل���ل و�قعًا 
علي���ه؟  �ل�شيط���رة  ن�شتطي���ع  وال  نخاف���ه 
كي���ف نر�ه���ن عل���ى دميقر�طي���ة يق�ده���ا 
به���ا؟  ويتحكم����ن  دميقر�طي���ن  غ���ر 
�مت���لأت جمي���ع كتابات���ي، مب���ا فيه���ا عدد 
م���ن �الفتتاحي���ات، بروح �لنق���د مع �شيء 
غر قلي���ل من �لغ�ش���ب و�لنكد، كم���ا �أنها 

�شام���ن  لغي���اب  �شدي���دً�  �هتمام���ًا  �أول���ت 
وطن���ي، و�أعن���ي به �لدول���ة، وكيف ميكن 

��شرتجاعها على �أ�ش�س دميقر�طية.
كان زه���ر �جلز�ئري ي���ر�ين مت�ترً� يف 
�لكتاب���ة، وه� حم���ق بع�س �ل�ش���يء، بيد 
�أن ت�تري مل يت�لد من �لغ�شب وحده بل 
م���ن تركيب���ات �أ�شل�بية قدمي���ة �أي�شًا. �أنا 
معن���ي بالتحديد باإ�شاب���ة �لهدف من دون 
ل���ف ودور�ن، بي���د �أنن���ي �أكت���ب بج�شدي 
و�إيقاع���ي �مل�شط���رب كذلك، نظ���رً� الأن ما 
ي�شغ���ط على حيات���ي ه���� �حلا�شر حتى 
و�أنا �أكتب عن �ملا�ش���ي. و�حلال �عتمدت 
عل���ى �شليقت���ي ومب���ادئ �حل����س �ل�شلي���م 
يف م���ا �أكت���ب، ومل �أمتل���ك تدريب���ًا مهني���ًا 
مدر�شي���ًا يلزمني ب���اأد�ء قيا�شي. �أوؤمن �أن 
كل مقال���ة تنطل���ق م���ن ظرف، م���ن �شغط 
�للحظة، حتى وه���ي تعالج �ملا�شي. فيما 
ع���د� ذل���ك كن���ت �أ�شل�بي���ًا �أويل �الهتمام 
حلركة �الأفكار وحي�ي���ة �لن�شيج �للغ�ي 
و�العتم���اد على بلغ���ة �قت�شادية ال تكرث 

من �لدالالت بل ت�شف من دون �إ�شر�ف.
�لتدري���ب  يف  مدر�ش���ة  »�مل���دى«  كان���ت 
عل���ى �شياغ���ة �أف���كار جدي���دة، ولرئي����س 
حتريرها ف�شل يف ذلك، ب�شبب دينامكيته 

ومتابعته.

.. البدايات والطموحات 
�سهيل �سامي نادر 

لنك تمتهن العمل بالحرف والكلمات، يكون عمرك رهن هذه الحروف 
والكلمات، فتكون �سيرتك اذ ذاك مغزولة بالكلمات وما تعنيه، حتى 

ذكرياتك ت�سوغها الحروف، فت�ستح�سرها وفق ما كتبت طيلة اعوام من 
الكلمات.

�ملدى وعلى �متد�د 19 عاما رهنتنا بكلمات كتبناها نحن، ق�ش�س متاعبنا ومتاعب 
�ل�طن، ف�شرنا نتذكر �يامنا مبا كتبنا.

خم�ش���ة �الف ع���دد م���ن �جلري���دة ك�نته���ا �لكلم���ات و�ل�ش����ر، تفرت�س �شن���ن قاربت 
�لع�شرين، يقف خلفها جيلن من �لب�شر، �لبع�س غادرها بعد �ن �رت�شف�� منها �خلربة 
و�لدر�ي���ة �ىل �ىل وجه���ات خمتلفة، و��شبحت �شطر� يف �شرته���م �ملهنية، لكنه �شطر 

نافع. غادرها و�شدى ذكرى �أعد�دها ما ز�لت يف ذ�كرتهم...
فم���ا بالك مب���ن عا����س �ل )خم�ش���ة �آالف( ب���كل تفا�شيله���ا باأحد�ثه���ا، وحي��تها، وكل 
�نت�شار�ته���ا وكب��تها ، مرت ب���ه وج�ه و�أ�شماء ، �أحز�ن و�أفر�ح، مل يفكر �ن يغادرها 
ي�م���ا، ذلك �أنه���ا رعته ومنحته �لقدرة على �لبقاء و�ملطاول���ة، لكنه رغم ذلك يجد نف�شه 
ي�م���ا ، قد �خطاأ، فغادرها م�شطر� !!، وباأختب���ار �ن يخل�س لها �و اليخل�س. بالن�شبة 
ل���ه مل يك���ن �ختبار� �شعب���ا فمن �شاغت حروف �مل���دى وكلماتها حيات���ه ال ي�شتطيع �ن 

يترب�أ منها. 
فك���ر �أن���ه حم���ل �شخرتها كل ه���ذه �ل�شنن عل���ى متن���ه، يف �ن ي�شل �ىل �لقم���ة، ولكنه 
يختل���ف عن )�شيزيف(، فلم يرتك ه���ذه �ل�شخرة ت�شقط منه �ىل �ال�شفل ليع�د بها مرة 
�خرى يف حماولة �ل�شع�د، بل ما ز�ل م�شتمر� بال�شع�د، وه� يحمل �ل�شخرة لي�ؤكد 
جناحه يف �الختبار �مل�شتحيل �لذي ح�شر فيه. وي�ؤكد �شع�ده �لذي مل يكن عبثيا، بل 

ويتحرر من لعتة �شيزيف �الأبدية.
�ش���رت �ق�ّش���م �ل )خم�ش���ة �الف( عل���ى �الأيام �لت���ي �م�شيتها يف جريدت���ي �لتي �حب، 
ف�جدته���ا التقب���ل �لق�شم���ة �ال على نف�شه���ا، النها رقم �شع���ب �شيلحق بارق���ام �خرى ، 

�شع�د� �ىل �لقمة. 
خم�ش���ة �الف عدد من �جلريدة هي عمرنا كله، �لذي نتذكره ن�ش��شا ومقاالت و�خبار 

وق�ش�س م�ش�رة.
خم�ش���ة �الف ع���دد م���ن �جلريدة، تذك���رين بالع���دد )  4782(، وه� �لرق���م �لد�ل على 
تاريخ���ه، و�ل���ذي خ�شعت فيها للختب���ار يف �ن �ت�قف ولكني ما زل���ت �أعاند بروحي 
�ل�شيزيفي���ة، و�أ�شتع���ن عل���ى عنادي بامل مرجت���ى تعلمته - ويا للمفارق���ة - من �ملدى 
نف�شها، من �ن )�ملدى( ب )�آالفها( �الخرى �لقادمة، لن تتخل حتى عن �بن �شال. فاآثرت 

على نف�شي �أن ��شارك �لزملء باالحتفال بالعدد )5000(.  
خم�ش���ة �الف ع���دد  �أ�شاءت فيها �مل���دى  �الأفق بكلمات �حلقيقة، متبني���ة هم�م �لنا�س، 

مد�فعة عن حق�قهم،    بف�شا �لعاملن بها، ومبن �أرتقى بها.
خم�ش���ة �الف عدد )�أت�شرف( باأين كنت من �مل�شاهم���ن يف �أول كلمة كتبت فيها، وكنت 

على مدى ت�شعة ع�شر عاما �أترقب ن�شجها و�أباهي �الأخرين يف ذلك.
هي �ملدى �لتي ��شبحت جزء� من �شخ�شيتي، و�عتباري �ملهني، وخزين ما تعلمت. 

خم�شة �آالف عدد ..
�شاقف ي�ما عند رقم ما، لكنه حتما �شيك�ن رقمي �الخر يف �حلياة �ي�شا.

الخم�سة اآالف.. 
ورقمي االأخير

عالء املفرجي

�أنا �أعم���ل فيها منذ �لع���دد �الأول منها 
ي����م كانت يف �ش���ارع فل�شطن عملت 
فيه���ا مر��شل، وق���د كان �مل���كان قابع 
يف بي���ت بغد�دي ق���دمي قبل �أن تنتقل 
يف  �حل���ايل  مكانه���ا  �ىل  �جلري���دة 
وبعي���ًد�  �مل���دى  �ل�شع���دون..  �ش���ارع 
و�لقب����ل..  �لر�ش���ا  مقا�ش���ات  ع���ن 
�لتاأ�شي����س و�الأيدي�ل�جي���ات. �لت���ي 
عمل���ت فيها ي�م مل يكن هناك �نرتنت 
كم���ا ه���� �الآن، وي����م كان �جلمي���ع 
يعمل�ن خلي���ة و�حدة، بدًء� من مدير 
�لتحرير حتى �لعاملن كمحررين يف 
�الأق�شام.. �مل���دى مقيا�س نظام �لعمل 
�ل�شحف���ي وم�شطرته �لت���ي تاأ�ش�شت 
مب�جبها و��شتقطبت كّتاًبا، وجذبت 
�أقلًم���ا، و�شّط���رت �أف���كاًر�، و�أر�شلت 

وروده���ا و�شهامه���ا مبهني���ة �لكتابة. 
م���ن  ينطل���ق  �ش����ت  �ل�شحاف���ة  الأن 
ج����ف حرٍف ير�د ل���ه �أن يك�ن معّبًئا 
�لت���ي  و�لغاي���ة  و�له���دف  باملعل�م���ة 

ت�شب يف �حلقيقة.
ط�����ل  �ل�شخ�ش���ي  �مل�شت����ى  عل���ى   
�شن�����ت �مت���دت �ىل �أك���رث م���ن ع�شر 
�شن�����ت تقريًب���ا، مل يبلغن���ي �أحد �إن 
ه���ذ� �مل��ش����ع ال ين�ش���ر و�أن ه���ذه 
�جله���ة ال يت���م تناولها وتل���ك �ملنطقة 
حمّرم���ة.. فقد كنت �أكت���ب مبا �أ�شمع، 
و�أر�ش���ل م���ا �أر�ه و��شت���ل م���ا يطل���ب 
من���ي. لق���د تعّلم���ت منها كي���ف �أك�ن 
�شحفي���ا قب���ل �النتق���ال �ىل �شح���ٍف 
�أخرى للعمل فيها بعد �أن تغر �حلال 
قلي���ل الأ�شب���اب لي����س يف خطته���ا �و 

منهجيته���ا �أو �يدي�ل�جياتها، بل يف 
بع�س �أ�شخا�شه���ا �لذين �أثقل�� عليها 
�ملهنية و�قت�ش���رت ن�شرها على �أقلم 
حم���ّددة وتركت باًب���ا م��رًب���ا الأقلم 
�خرين الأ�شباب مالية.. هذ� لي�س نقًد� 
للجري���دة �لت���ي عملت فيه���ا ون�شرت 
�ل�شحاف���ة  يف  حتقيق���ن  �أج���ر�أ  يل 
يج���ري  كان  عم���ا  �الأول  �لعر�قي���ة.. 
يف �للطيفي���ة وه� �جل���زء �لثاين من 
حتقيق ن�شرته �شحفي���ة �ل�شباح عن 
مثلث �مل����ت، و�لتحقيق �لثاين �لذي 
ال �أعتق���د �أن جري���دة �أخ���رى تن�ش���ره 
غ���ر �ملدى وه� �ن �ل�شلة يف دو�ئر 
�لدولة.. لي����س لف���ر�دة �مل��ش�ع بل 
خلط�رت���ه يف وق���ت وزم���ان ومكان 

�لتحقيق.

�مل���دى �إمكاني���ة �ل�شحاف���ة �لتي ير�د 
لها تتطّ�ر لتك����ن مب�شاف �ل�شحف 
�لعاملي���ة، ل���� ت�ّفرت له���ا �الإمكانيات 
�ملادي���ة �لتي كان���ت عليه���ا يف �لبدء، 
وه���� �أم���ر ال يخ����سّ �مل���دى فقط، بل 
�العلمي���ة  �مل�ؤ�ش�ش���ات  كل  يخ����سّ 
�لت���ي تاأث���رت برت�جع �أ�شع���ار �لنفط 
وقلة �العلنات، وبالت���ايل قّلة �لدعم 
للكّتاب، وحتى �أن هذ� �مل��ش�ع  �أثر 
عل���ى قّلة �لرو�تب و�ملكاف���اآت للأقلم 

�ملحررة �أو �مل�شتكتبة.
�ملدى �إذ� ما �أردت ت�شميتها هي �أغنية 
�ل�شحاف���ة �لعر�قي���ة، لي�ش���ت �أغني���ة 
�ل�شج���ن �أو �لط���رب �أو �لعاطف���ة، بل 
�أغني���ة �ملعن���ى �لكبر �ل���ذي يكفي �أن 
تكت���ب �إن���ك عمل���ت يف �مل���دى، فياأتي 

�حلم���د م���ن �الآخري���ن، الأنه���ا �أغني���ة 
ت�شّبع���ت باملدر�ش���ة �ل�شحيح���ة �لتي 
�أد�ره���ا كادر يفهم �للعب���ة �ل�شحفية، 
ويفه���م ما ي���ر�د م���ن �ل�شحافة ويفهم 

�لر�شالة �لكربى.
�ل�شحف���ي  تعّل���م  م�ؤ�ّش�ش���ة  �مل���دى 
يج���د  فح���ن  �ي�ش���ا..  �ل�شجاع���ة 
�ل�شحف���ي مكاًنا لن�شر م���ا يكتبه فتلك 
�ل�شحيف���ة  ت�شنعه���ا  �أخ���رى  مهّم���ة 
ك�نه���ا تف�شح �لطري���ق ل�شماع �ش�ت 
�جُلم���ل،  �أب�����ب  وط���رق  �لكلم���ات، 
�أو  �لتقري���ر  حماك���م  �ىل  و�لدخ����ل 
�لتحقيق �أو حتى �خل���رب، فتلك ميزة 
�أن تنق���ل �ل�ش����ت �ىل كلمة، ليتحّ�ل 
�أو  من���اد�ًة  كان  �ش�����ء  �ش����ٍت،  �ىل 
�شر�ًخ���ا و�حتجاًج���ا على م���ا ميّر به 

�لبل���د.. و�إذ� م���ا قي���ل �إن ال م�ؤ�ّش�ش���ة 
حيادية فاالأمر �شحيح، وينطبق على 
�مل���دى، لك���ن ع���دم �حلي���اد ي�شيع يف 
حياد �لعامل���ن وقدرتهم على �إي�شال 
م���ا ي���ر�د م���ن �ل�شحاف���ة، �أن ت�شم���ع 
وت���رى ث���م تكت���ب وتن�ش���ر ث���م تق���ر�أ 

لتنتظر �ل�شدى.
�ملدى �لتي تركته���ا ويف �لقلب ذكرى 
رّيانة م���ن �للهفة و�ملحبة.. ذ�كرة من 
كّل �لعاملن فيها من �لذين رحل�� �ىل 
�ل�شم���اء �أو �لذين �نتقل����� �ىل �أماكن 
�أخرى �أو �لذي���ن ��شرت�ح�� من تعب 
�شاحب���ة �جلللة.. هي ذك���رى تبّ�ب 
يف خان���ة �جلم���ال.. ومل �أزل �أتاب���ع 
�ملدى ع���رب م�قعه���ا متمني���ا ل� عدت 

لها.

 واغنية ال�سحافة 

����س �ل�شحافُة �ل�طنيُة منذ وج�د �لدولة  مل ت�ؤ�شِ
ع�شرين���ات  يف  �ل�شيا�ش���ي،  مبعناه���ا  �لعر�قي���ة 
�لقرن �لع�شري���ن م�شروعا �إعلمي���ا و��شحًا، من 
�شاأن���ه ق���ر�ءة �ل��ق���ع �لعر�ق���ي و�لت�ش���اوق معه 
عل���ى وفق قاعدة تعي �أهمي���ة �إقرت�ن بناء �لدولة 
باالع���لم، ومل نلم�س فيه عمل���ه على �إبر�ُز ق�شية 
معين���ة، با�شتثن���اء �ل�شحافة �حلزبي���ة- �ل�شيقة 

مب���ا ت��شعت به- و�لت���ي غالبًا ما ت���دور يف فلك 
بر�جمها �خلا�شة، �لت���ي ي�شّكُل �مل�شتهدَف �الوَل 
فيها �أفر�ُدها، على خلف ما عملت عليه �ل�شحف 
�لعربي���ة يف م�شر و�ل�شام وغره���ا، �لتي تبّنت 
بع�شها م�شاريع وطنية، و��شحة �ملعامل، و��شعة 
�لقاع���دة، �إمن���ا ظل���ت �ل�شحاف���ة لدين���ا ��ش���رة 
�لطم�ح���ات �ل�شخ�شي���ة، و�مل�شاري���ع �ل�شيق���ة، 
�لت���ي مل تف�شح ع���ن ه�ية جامع���ة معينة، وهذ� 
يتد�خ���ل مع جمل���ة ��شب���اب لعل �برزه���ا تركيبة 
�ملجتمع �لعر�قي �ل�شعبة، و�لظروف �ل�شيا�شية 
�لتي �ش���ادت وما ت���ز�ل، و�لرتكيب���ة �الجتماعية 

�ملعقدة وغرها.
   وم���ن وجه���ة نظر خا�ش���ة نرى ب���اأّن �ل�شحافة 
�لعر�قي���ة مل تتج���اوز �ل�ش����رة �لنمطي���ة تل���ك، 
حت���ى بع���د �نهي���ار �لنظ���ام �ل�شاب���ق، و��شتقد�م 
�لدميقر�طي���ة، ومن���ح و�شائ���ل �الع���لم �حلري���ة 
�ملطلق���ة يف ق����ل كل �ش���يء، ف�ش���ًل عن م���ا �أتيح 
��شب���ع  �ل���ذي  �اللك���رتوين،  �لف�ش���اء  ع���رب  له���ا 
�حلي���اة بحثًا وتن���اواًل جتاوز �حل���دود �ل�طنية 
�ىل �لتط���رف و�ملغ���االة، لكنن���ا مل نع���رث يف ذلك 
كل���ه عل���ى روؤي���ة �شرت�تيجي���ة و��شح���ة، تاأخ���ذ 
على عاتقه���ا م�ش�ؤولي���ة بناء �ملجتم���ع �لعر�قي، 
و�لنه�����س ب���ه بعي���دً� عن م���ا يعتم���ل د�خله من 
م�ش���اكل وتقاطعات، به���دف �لنه��س به، وجعله 
عل���ى �لطريق �ل�شحيح، و�لعم���ل على �نقاذه من 
كل ما تعر����س له من �مر��س، وحمن، وم�شائب 

�أت���ت على حُلمت���ه، وفككت ن�شيج���ه �الجتماعي، 
و�زهقت روح �مل��طنة فيه.

  ق���د ت�شل���ح )�لطللي���ة( ه���ذه مدخ���ًل للكتابة عن 
علقت���ي ب�)�مل���دى( �جلري���دة، �لت���ي و�كب���ت عن 
بعد م�شرتها منذ خط�تها �الأوىل، فقد �أ�شعرين 
�شديق���ي �ل�شاع���ر عب���د �لزهرة زك���ي، �لذي عمل 
يف جمل�شه���ا �لتاأ�شي�شي بت�قي���ت �شدور عددها 
�الول، ي����م ز�رن���ا يف �لب�ش���رة، متحدث���ًا ع���ن 
م�ش���روع وطن���ي �إعلم���ي وثقايف كب���ر، تق�ده 
نخبة هم �شف�ة �لثقاف���ة و�العلم �لعر�قين- ال 
جمال لذكر �ال�شماء- فه���م معروف�ن عند �لعامة 
و�خلا�شة، ويف بحر ��شهر قليلة �شدرت �العد�د 
�الوىل، و�لت���ي كان���ت بح���ق م�شروع���ًا �علمي���ًا 
ر�ئ���دً�، ��شتمد فت�ت���ه من �أكرث من جي���ل، عمل�� 
خمتلف���ة،  �زمن���ة  يف  �لعر�قي���ة،  �ل�شحاف���ة  يف 
تباينت �آر�وؤهم، وت�شعبت ت�جهاتهم، وتقاطعت 
�أفكارهم رمبا، لكنهم �جتمع�� على بناء �شحيفة 
خمتلف���ة، �شحيفة تعرب عن وجه���ة نظر عر�قية، 
بعي���دة ع���ن �لتخن���دق �ل�شيا�ش���ي و�لطائف���ي، ال 
جتاه���ر بق����ل �لكلم���ة �ل�شادق���ة ح�ش���ب، �إمن���ا 

تتجاوزها �ىل تعقب �أ�شد�ئها يف �ملديات.

   تاأت���ي �أهمية )�ملدى( من ك�نها لي�شت م�شروعًا 
�شخ�شي���ًا، مرتبط���ًا ب�شاحبه���ا ومالكه���ا �ل�شي���د 
فخ���ري كرمي، فهي ال متلك ه�ية �شخ�شية الأحد، 
عل���ى �لرغم م���ن تعدد رجال �إد�رته���ا، وحتى بعد 

تقاعد �أو ت��ري ورمبا م�ت �لبع�س من �ع�شاء 
جيله���ا �لتاأ�شي�ش���ي �الول، �إال �أنه���ا حافظت على 
خطه���ا �لع���ام، يف ر�ش���م م�ؤ�شر بي���اين وطني ال 
يحي���د، فلم تت�ش���دع، ومل تخ�ش���ع للأه��ء، ومل 
يتمك���ن طرٌف بعينه م���ن ��شتمالته���ا، على �لرغم 
من �لظرف �ل�شيا�شي و�القت�شادي، �لذي ع�شف 
ويع�شف بالع���ر�ق �ىل �لي�م، ومل يتاأثر خطابها 
�لع���ام، �لله���م �إال من تقلي�س يف ع���دد �ل�شفحات 
و�ختف���اء بع�س �مللح���ق وهذ� ب�شب���ب �أو�شاع 

�لبلد �القت�شادية ال غر.

  وم���ن وجه���ة نظ���ر �شخ�شي���ة �أج���د �أنَّ �شلب���ة 
م�قف)�مل���دى( �جلري���دة من �الح���د�ث، وثباتها 
عل���ى م��قفه���ا �ل�طني���ة، وريادته���ا للم�ش���روع 
ياأت���ي  �إمن���ا  �لعر�ق���ي  و�لتن�ي���ري  �حلد�ث����ي 
م���ن �أنَّ معظ���م ن�شاء ورج���ال �جلي���ل �لتاأ�شي�شي 
�الول كان�� م���ن �الأدب���اء و�ل�شحفين و�ملثقفن 
�ل�شي�عي���ن، مم���ن عرف����� مب��قفه���م �ل�طني���ة 
�ملخل�ش���ة، ف�ش���ًل عن ثقافته���م �لرفيع���ة. �لي�م، 
ونح���ن نحتف���ل ب�ش���دور �لع���دد 5000 للم���دى 
لي����س ب��شعن���ا �أن نق����ل: ي�ش���در عدده���ا ه���ذ� 
لت�ؤك���د باأنه���ا �شتظل ر�ئ���دًة يف �ش����غ م�شروع 
�إعلمي وطني ح�ش���ري مديني، غايته �الن�شان، 
وهدفه �مل�شتقبل �مل�شرق، من �أجل حم� �ل�ش�رة 
�الإع���لم  و�شائ���ل  يف  عن���ه  �لظاه���رة  �لنمطي���ة 

�الخرى.   

ل�ش����ت �شحفي����ًا وال كاتبًا ب����دو�ٍم كامل 
لكن �شحبتي مع »�مل����دى« كانت عميقة 
قه�����ة  مث����ل  يل  و�ش����ارت  وم�شتم����رة 
�ل�شباح �لتي ال ي�شتقيم بدونها �لنهار.

كن����ت �أطالعها ب�شغف و�أمّر على �أ�شماء 
كّتابه����ا بع����ن �لباحث ع����ن �أ�شماٍء كنت 
�أجه����ل م�شائرها، بعد �لذي جرى لهذه 
و�حل����روب  بالفجائ����ع  �ملثقل����ة  �لب����لد 
����ف �حلذر  و�لقم����ع، �أو بع����ن �مل�شتك�شِ
للأ�شماء �جلديدة �لتي مل ��شمع بها �و 

�قر�أ لها من قبل.
كانت ذ�ئقت����ي يف �لقر�ءة، بعد ح��يل 
رب����ع قرن م����ن �لت�ش����رد يف �ملن����ايف قد 
��شتقرت على �من����اط  بعينها، �عتقدت 

معها �أن �لزمن مل يعد ي�شمح مبزيد من 
لن  �ملرون����ة، و�أن قائم����ة كّتاب����ي �ملف�شّ

ط�يلة ن�شبيًا.
كنت �أ�شَب����َه مبن �كتف����ى بالذين عرفهم 
و�شه����ر م����ع كتبه����م ومقاالته����م  لي����ايل 
�لغرب����ة �مل�ح�ش����ة. ولكني كن����ت �أي�شًا 
الأ�شه����د  �لزم����ن  مبلحق����ة  ماأخ�����ذً� 
�أح����د�ث �لعر�ق �لعظيم����ة ،على خلفية 
�آالم �ملن����ايف، الأج����د �نها �أعظ����م من �أن 
ي�شت�عبه����ا جي����ل و�ح����د �و جيلن من 
�لكت����اب، وال �شحيفة �و ع�شرة �شحف 

وال ف�شائية �و �إثنتن.
فه����ذه �الأر�����س �لعتيق����ة مهم����ا �شال����ت 
م����ن دم����اء، وج�����ع، وح����روب،  فيه����ا 

وفّي����ًة  تبق����ى  وفق����ر،  و��شطر�ب����ات، 
لتقاليدها يف �لنه��س �جلديد باجتاه 
م�شتقب����ل م�ش����يء. وال �أبال����غ �ذ �ق�ل 
ب����اأن �ملدى وم����ن حلظة والدته����ا مّثلْت 
م�شروع����ًا للأم����ل، وكن����ت �لتق����ي عل����ى 
�شفحاتها باأعمدة وكتابات الأ�شدقائي 
�لذي����ن ر�فق������ غربت����ي، و�آخرين ممن 
�خلا�ش����ة  طر�ئقه����م  عل����ى  خا�ش������ 
�أج������ء  �شقل����ْت  و�أح����د�ث  بتج����ارب 
يف  قدر�ته����م  �مل�شتع����ادة  “�حلري����ة” 
�لتما�شك و�ل�شم�د و�لتعبر، فظهرت 
يف �مل����دى م��ه����ب عدي����دة �أ�شب����ح لها 
�حل�ش�����ر �الأك����رب يف ع����امل �ل�شحاف����ة 

و�الإبد�ع.

للأح����د�ث  هائ����ل  حي����ز  �لع����ر�ق  �إن 
و�الأحز�ن �لت����ي “كتبت” يف كّل منزل 
�و زق����اق م����ن �حيائه �لبائ�ش����ة، وبقدر 
ما فيه من ج�����ع و�آالم ورعب، فيه من 
�لبط�الت و�مل��جهة و�ل�شم�د للبقاء 

على قيد �الأمل.
وم����ن هنا ف����اأن �مل�ش����روع �ل����ذي مثلته 
“�مل����دى” م�شتم����ر يف �ل�ق�ف ب�جه 
�لتخل����ف و�لف�شاد و�لطغي����ان وتعزيز 
�الأم����ل ب�ط����ن �آم����ن وم�شتق����ر، ت�شان 
في����ه �حلري����ات و�حلق�����ق، ويت�شاوى 
في����ه �جلمي����ع �أم����ام �لقان�����ن، وي�شاق 
فيه �لفا�شدون و�ل�ش����ر�ق �ىل م��جهة 

�لعد�لة.

م�������������س������روع ل������أم�����ل

 طوُق الوطنية واالنتماء

ح�سن الجنابي

طالب عبد العزيز

علي لفتة �سعيد
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العمود
الثامن

�س���درت ع���ن دار امل���دى رواي���ة مقا����س االن�س���ان للروائ���ي 
االإيط���ايل مارك���و ملفال���دي وه���و كات���ب روايات بولي�س���ية 
يحظى ب�س���عبية كبرية يف وطنه. وها هو مينحنا يف عمله، 
"قيا�س االإن�سان"، رواية تاريخية مهمة وت�سّكل، اإىل جانب 
فًا  قة، �سفرًا ممتعًا بقدر ما هو مثقِّ حبكتها البولي�سية امل�س���وِّ
داخل واحدة من اأكرث مراحل تاريخ اإيطاليا �س���حرًا، ع�سر 
النه�س���ة. رواية تت���وق خ�سو�سًا اإىل ت�سلي���ط ال�سوء على 
عبقرية الر�س���ام العبقري ليون���اردو دافين�سي، �سخ�سيتها 
الرئي�س���ة. يف م���كاٍن ما م���ن الرواي���ة، يق���ول دافين�سي اإن 
قيا����س اأي اإن�س���ان مرتب���ط مب���دى قدرت���ه عل���ى "التط���ّور 

والتعّلم". وهذا ما ي�سعى ملفالدي اإىل اإظهاره.

 
اأعلن اأنا املدعو علي ح�سني 

�ساحب هذا العمود الذي يحتفل 
اليوم مع زمالئه بالعدد 5000 

ل�سحيفة )املدى(، باأنني مل اأكن 
اأعرف الدميقراطية جيدًا، وال 

اأفهم باأنظمتها اجلديدة التي 
ت�سكلت يف العراق، وكنت 

اأظن –وهذا من �سوء الظن- اأن 
العراق يعاين م�ساكل كثرية 

حاولت اأن ا�ستغلها ل�ساحلي 
يف هذا املكان من اجلريدة، لكن 

تبنّي فيما بعد وب�سبب ق�سور يف 
النظر ظل يالزمني واأنا اأكتب 
ب�سكل يومي اأنني اأقف وحيدًا 

يف وجه التجربة ال�سيا�سية 
اجلديدة ومنجزاتها الكبرية 

التي يعرفها القا�سي والداين، 
الأنني وب�سراحة اأطمح اإىل اأن 

اأ�ستويل على ال�سلطة، وهي 
االأمنية التي الزمتني طوال 

حياتي.. ولهذا اأ�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 باأننا نعي�س 

اأزهى ع�سور احلريات املدنية 
والرفاهية االجتماعية. 

اإذن اأنا كاتبي�سعى لتحويل احلق 
اإىل �ساللة، واأكتب ما ي�سادف 

هواي ال�سخ�سي ويوافق اأفكاري 
وهي اأفكار حتمل يف طياتها �سوء 

النوايا وحتريف احلقائق من 
خالل �سائعات تقول اإن العراق 

ح�سل على املركز االأول يف الدول 
االأكرث خرابا ، فيما احلقيقة 

التي اأريد اأن اأحجبها عن القارئ 
توؤكد بالدليل القاطع اأننا ح�سلنا 

على ذهبية املدن االأكرث ازدهارًا 
وا�ستقرارًا واأمنًا.

العليكم �سنحتفل بالعد 5000 
وننتظر العدد 6000 ون�سعى اإىل 

العدد 10000 الأننا نوؤمن باأن 
هذه البالد ال ميكن لها اأن تظل 

حتت رحمة من يعتقد اأن احلكم 
لي�س �سراكة يف االأحالم والنوايا 

ال�سادقة.
ما اأروع )املدى( ال�سحيفة ونحن 

والقراء نلتف حول مائدتها 
العامرة باحلب واحلرية واجلراأة 

واالإقدام وال�سجاعة واملواقف 
النبيلة واجلملة النظيفة والنقد 
الذي ال حتركه م�سالح �سخ�سية 

وال دوافع ذاتية. 
ما اأروعك اأيتها ال�سحيفة واأنت 
تقودين كتيبة الوعي والتنوير، 

التي حتارب التطرف والغلو 
والظالم.

5000 عدد كانت فيها )املدى( 
منارة تكت�سف مزيدًا من املواهب، 

ي�سخون يف عروق املجتمع 
دماء جديدة متدفقة، تعيد الدفء 

وال�سعادة لروح ال�سحافة 
العراقية.

اإنها )املدى( فخر لكل كاتب يف 
هذه ال�سحيفة.. فخر اأن تكون 
واأن تبقى جريدة ذات اأ�سواك 
�سد الف�ساد واملف�سدين .. فخر 

اأن تكون واجهة املجتمع املدين 
املدافع عن حقوق االإن�سان.. فخر 

اأن يكون �سوتها قويًا �سادحًا 
بق�سايا النا�س.. يعلو ويعلو فوق 

اأ�سوات اخلائبني واخلائفني. 
ايتها ال�سحيفة احلبيبة واأنت 

تد�سنني من جديد احتفالية احلب 
والتاألق واالإ�سرار على رفع راية 

ال�سدق واحلقيقة.
تتقدم )املدى( لرحلة ما بعد 

االألف اخلام�س ومعها قراوؤها 
الذين اأدمنوا كتابات ُت�سرح 
الواقع ال�سيا�سي العراقي، 

وتثبت للجميع اأن القلم ال�سحفي 
احلقيقي ميكن اأن ي�سبح �سالحًا 

يف مواجهة حيتان الف�سل 
واخلراب .

 5000"
يوم من التنوير 
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) وردة لالحتفــال بالـــ )

ه���ي )امل���دى( الت���ي ج���اءت لت�سن���ع فارق���ا يف امل�سه���د 
ال�سحفي..

ظهرت و�سط موجة غ���ري م�سبوقة يف تاريخ ال�سحافة 
العراقية..

مئ���ات م���ن ال�سح���ف واملج���الت تاأ�س�س���ت بع���د 2003 
�سيختف���ي معظمه���ا بع���د �سه���ور لتظ���ل )امل���دى( تعاند 

الزمن.
يوم جاءنا اال�ست���اذ فخري كرمي مب�سروع )املدى( كان 

�سقف التطلعات عاليا.
ث���م ب���داأ ال�سق���ف يهبط عل���ى روؤو����س اجلمي���ع ب�سرعة 

غريبة.
كان عل���ى )امل���دى( ان حتاف���ظ على نظاف���ة طريقها واال 
�سق���ط امل�س���روع كم���ا �سق���ط غ���ريه ام���ا باالندث���ار او 

بال�سقوط يف اح�سان القوى التي ت�سيدت امل�سهد.
كان���ت املحافظة عل���ى املهني���ة ال�سحفية ا�سب���ه بال�سري 
على ح���د ال�سكني يف زمن خطر ومليء باملطبات واملال 

ال�سيا�سي متاح ملن يريد ان يبيع.
خم�س���ة اآالف عدد خا�س���ت فيها )املدى( واحدا من اكرث 

ازمنة العراق �سعوبة والتبا�سا وتعقدا.
يف زم���ن م���ا، كان الو�س���ول اىل مبن���ى اجلري���دة يف 
ال�سعدون مغام���رة خطرة فاملنطق���ة حمالتها املرتا�سة 
مغلق���ة بالكامل خالية م���ن املارة او اي قوة امنية ميكن 

ان حتمي من مير بها..
كان نف���ر من ا�سجع ال�سحفي���ني يعرب اخلطر يوميا من 

اجل ان ت�سدر )املدى( يف موعدها اليومي.
كان عل���ى )امل���دى( ان تع���رب زمن احل���رب الطائفية وال 
ت�سقط يف واحد من اخلندقني املتقابلني الغارقني بالدم 

العراقي..
عا�س���رت كل موا�س���م االنتخاب���ات الت���ي كان���ت ت���زداد 
�سرا�س���ة وا�ستقطاب���ا كل اربع �سن���وات دون ان ت�سقط 
يف ف���خ الرتويج لهذه اجله���ة او تلك وامل���ال ال�سيا�سي 

مبذول امامها وامام العاملني بها.
واجه���ت الف�س���اد املدجج باملال والنف���وذ وال�سالح فيما 

�سقطت و�سائل اعالم عديدة حتت �سطوة الفا�سدين.. 
خم�س���ة اآالف ع���دد هي عم���ر )املدى( احلاف���ل بتفا�سيل 

يومية ي�سعب تعدادها..
عمتم �سباحا يا اأهل )املدى(..

 عمتم �صباحًا 
) يا اأهل )

 �سلـوى زكـو 

 عماد جا�سم 

 با�سم عبد احلميد حمودي

يف االي���ام االوىل ما بع���د االحتالل، 
 ،2003 ع���ام  م���ن  ني�س���ان  يف  اي 
لتجمعاتن���ا  موؤقت���ا  مكان���ا  اتخذن���ا 
العامل���ني  برفق���ة  ح���وار  مقه���ى  يف 
يف حق���ول االع���الم والثقاف���ة وق���د 
ا�ستب�سرن���ا بقدوم احبتن���ا من ادباء 
اخلارج، حامل���ني مب�سروع تنويري، 
ي�س���م كوكبة من املبدع���ني لي�سرعوا 
ه���ذه احلل���م، وفع���ال،  تاأ�سي����س  يف 
اجلزائ���ري  زه���ري  خط���وات  كان���ت 
الت���ي كللت با�سراف ومباركة فخري 
ك���رمي، حينه���ا ام�ست )امل���دى( غاية 
مقا�سدن���ا يف الكتاب���ة املو�سوعي���ة 
واملتابع���ة اليومي���ة، وب���داأت تتق���ن 
حرفي���ة اختي���ار الق�ساي���ا احل�سا�سة 

مثلم���ا حت���رتف انتقاء ا�سم���اء مهمة 
املتنوع���ة.  �سفحاته���ا  يف  للكتاب���ة 
وكان من دواعي فخرنا، اننا تتلمذنا 
يف ه���ذا ال�س���رح اجلم���ايل، وكتبنا 
العمود واحتقيق والق�سة والدرا�سة 
النقدي���ة، باال�ساف���ة اىل م�ساركاتن���ا 
واالروع  ب���ل  املهم���ة،  ندواته���ا  يف 
تل���ك  ذل���ك م�ساحب���ة ومرافق���ة  م���ن 
النفو�س املعطاء من اال�ساتذة، منهم 
�سهي���ل �سامي ن���ادر والراح���ل قا�سم 
�سل���وى  واملتج���ددة  عبا����س  حمم���د 
زك���و واخل���ال عل���ي ح�س���ني واملعلم 
الن���ادر زه���ري اجلزائ���ري، م���ع تل���ك 
احلوارات ال�ساخن���ة والتي ال تخلو 
من متعة الفائدة م���ع اال�ستاذ فخري 

العامل���ي،  غ���ادة  ك���رمي والدكت���ورة 
وه���م ي�سرف���ون عل���ى دميومة جناح 
ه���ذا املطبوع ال���ذي راف���ق حتديات 
الب���الد واعلن ع���ن وطني���ة العاملني 
عل���ى  حر�س���وا  عراقي���ني  ب�سفته���م 
متابع���ة احلدث الت�سرين���ي ومتابعة 
او�س���اع الكادحني مبهني���ة العارفني 
بح���ال البالد.كل ع���ام و)املدى( اكرث 
ا�سراق���ا، كل ع���ام و)امل���دى(، مزدانة 

باجلمال والرفعة..
االم���ام  اىل  تخط���و  وه���ي  ع���ام  كل 
رغ���م كل املعوق���ات، لتك���ون جدي���رة 
بتاريخها امل�سيء، وهي التي �سمت 
اهم اال�سماء ورافقت احداث العراق 

مبهنيتها املعهودة..

( حمطتنا املهمة واأيقونة ال�صحافة املهنية  (

هو العيد اذن...عيدنا ب�)املدى( دون �سواها
ه���و عيد الكلمة احلرة اجلريئة التي ت�س���ع احلقائق اأمام القارئ دون 
موارب���ة وال ت�سذي���ب خم���ل وال رياء. )امل���دى(، منذ اأن �س���درت كانت 
ر�سالة ح���ب لل�سعب ومن اجله، و)املدى( من���ذ اأن كانت جمعت حولها 
خال�س���ة املثقفني الذين �ساندوه���ا واعطوا ل�)امل���دى( كل  طاقاتهم من 
اج���ل ان تن�ساأ وت�ستمر )امل���دى( على مر الزمان جريئ���ة امينة تك�سف 

للقارئ كل احلقائق واالعيب ال�سا�سة وعدوان كارهي هذا ال�سعب..
و)امل���دى( بهذا حتق���ق ر�سالتها ال�سحفية  يف خدم���ة القارئ واحرتام 

حقوقه والدفاع  عنها.. 
وح�سب )املدى( اأن تكون..

 يف عيدنا 
) مع )

ثقافي���ة  ناف���ذة  اأ�سبح���ت  )امل���دى( 
واإعالمي���ة تنق���ل الكث���ري م���ن احلقائق 
الت���ي لها عالقة باأبن���اء �سعبنا ووطننا 
ولعبت دورا فاع���ال وحيويا يف تعزيز 
تتبن���ى  ودعمه���ا.  الوطني���ة  الثقاف���ة 
التج���ارب الثقافي���ة املتمي���زة وت�سه���م 
بن�سر تل���ك التجارب لتجعل منها جزءًا 
م���ن ذاكرة الثقافة؛ ما يعني اأنها توؤدي 
مهم���ة وطنية للثقافة والفن يف العراق 
من خالل �سفحاته���ا الثقافية املتنوعة 
وامل�س���رح  والت�سكي���ل  ال�سينم���ا  يف 

وال�سعر والرواية.. 
 نقيب الفنانني جبار 
جودي

)امل���دى( ال�سحيف���ة ا�ستطاع���ت خالل 
�سنواته���ا ان توؤ�س�س عالقة مع القارئ 
القارئ وفق مترين تلقي يحمل الكثري 
م���ن الفهم الآلية املثقف العراقي ومعنى 
وق���درة الثقافة العراقي���ة على مالحقة 
اله���م االن�س���اين وفعالي���ات جه���ده يف 
العي���د  مب���ارك  والبق���اء...  التط���ور 

ل�)املدى( جريدتنا...
 الفنان امل�سرحي غامن 
حميد

عل���ى م���دى �سنواته���ا املزده���رة  كانت 
)املدى( وال تزال تخو�س ن�ساال ثقافيا 
وتنويريا، واي�سا ت�سعى لك�سف ف�ساد 
وحمارب���ة  واملوؤ�س�س���ات  اال�سخا����س 
انظم���ة التخل���ف وا�سالي���ب اخلراف���ة، 
له���ا  كموؤ�س�س���ة  ب���ل  ك�سحيف���ة  لي����س 
م�ساغله���ا االعالمية املقرتن���ة بالتنمية 
املوؤ�س�س���ة  ادارة  وكيفي���ة  الثقافي���ة، 

العامل���ني  اغل���ب جه���ود  الثقافي���ة يف 
فيه���ا من خ���الل العم���ل عل���ى الثوابت 
واملب���ادئ الوطني���ة احلقيقي���ة. عملت 
عل���ى االأ�سابيع الثقافي���ة واال�سدارات 
الت���ي  الف�سائي���ة  والقن���اة  املمي���زة 
وم���ا  العراق���ي  بف�سائن���ا  التحق���ت 
ينج���زه بيتها الذي ينظ���ر اىل الواقعة 
الثقافية عرب م���داه الوا�سع. نبارك لها 

ولكوادرها عيدها التا�سع ع�سر.

 الناقد الت�سكيلي الدكتور 
جواد الزيدي

م���ن  العراقي���ة  )امل���دى(  �سحيف���ة 
ال�سح���ف املتمي���زة بجراأته���ا، �سمدت 
وا�ستم���ّرت، برغم م���ا يعرت�س م�سرية 
عراقنا من ا�سب���اب التخلف واخلراب، 
يف  باطروحاته���ا   متمي���زة  �سحيف���ة 
جم���ال ال�سيا�س���ة والثقاف���ة والفن���ون 

وب���اآراء كتابه���ا واي�س���ا مالحقها التي 
�سكلت عالم���ة يف ال�سحاف���ة العراقية 
حي���ث حاول���ت ان تقرتب م���ن حاجات 
املواطن الثقافية وال�سيا�سية وهمومه 
)امل���دى(،  اليومي���ة. حتي���ة ل�سحيف���ة 
وه���ي تخ���طُّ بتوجهه���ا منوذج���ًا بهّيًا 
لل�سحاف���ة املهنية يف الع���راق، وحتيًة 
ل���كل العق���ول املُجاه���دة الت���ي ت�سيُء 
�سفحاتها لتكون جاهزة كل �سباح بني 

يدي املواطن العراقي، كل �سباح.. 
 الفنان عزيز خيون

من���ذ اعداده���ا االوىل �سكل���ت جريدة 
)املدى( عالم���ة خا�س���ة يف ال�سحافة 
ه���ذا  ا�ستطاع���ت يف  فق���د  العراقي���ة، 
الظ���روف  وه���ذه  الق�س���ري  الوق���ت 
نهو����س  تر�س���م طري���ق  اأن  ال�سعب���ة 
الواق���ع الثق���ايف للب���الد، اىل مدي���ات 
جدي���دة قادرة عل���ى خلق �س���رح حي 
يحت�س���ن اأبن���اءه ب���كل �س���در وا�س���ع 
افتتاحي���ات  �سّكل���ت  كم���ا  ورحي���ب، 
ال�سي���د فخ���ري ك���رمي منح���ًى جدي���دًا 
وكان���ت  العراقي���ة  ال�سحاف���ة  يف 
درو�س���ًا بليغة لو �س���ار عليها ال�سا�سة 
العراقيون ملا وقعنا يف هذه االأخطاء 
الفادحة اإ�ساف���ة اىل ما �سكلته مقاالت 
العدي���د م���ن كتابها املبدع���ني من قفزة 
جي���دة يف كتاب���ة العم���ود ال�سحف���ي 
العراق���ي، وحدها )امل���دى( طيلة هذه 
الفرتة حت���اول ان تاأتي باجلميع اىل 
ج���ادة ال�س���واب، فظل���ت ت�س���رخ بهم 

ولكن ال حياء ملن تنادي.
 ال�ساعر موفق حممد
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