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 بغداد/ المدى 

�سنة اخ���رى توقد بها جريدة )املدى( �سمعة 
يف طريق احلرية والتنوير والفكر والثقافة 
والفن���ون، �سنة اخ���رى ت�سدر به���ا )املدى( 
واقت�سادي���ة  �سيا�سي���ة  تداعي���ات  ظ���ل  يف 
ومتغريات اجتماعي���ة وثقافية كبرية. �سنة 
اخ���رى تتواجد )امل���دى( يف اك�ساك �سحف 
بغداد واملحافظات من اق�ساها اىل اق�ساها 
وبا�سرار. �سنة اخرى و)املدى( مت�سي يف 

طريقها ال���ذي اختطته بقوة وت�سميم مهني 
�سادق ينح���از اىل ق�سايا الوط���ن وم�ساكل 
املواطن... يف الذكرى19 لتاأ�سي�سها، هناأت 
او�ساط �سحفية واأكادميية عراقية )املدى( 
بذكرى التاأ�سي�س ودخوله���ا عامها ال�)20(، 
متمن���ن له���ا املزي���د م���ن العط���اء والتاأل���ق 
والب���داع، م�سيدين بحيادتيه���ا ومواكبتها 
للأح���داث والتطورات ونق���ل ال�سوت احلر 

دون خوف و�سمت.
وعرب عدد من املثقفن والكتاب وال�سحفين 

والفنان���ن عن �سكره���م وتقديرهم اىل كادر 
�سحيف���ة )امل���دى( عل���ى جهوده���ا املبذول���ة 
مبهني���ة  وطرحه���ا  الأح���داث  متابع���ة  يف 
ومو�سوعي���ة، فيما و�سفوها ب���� "امل�سروع 
ال�سام���خ ال���ذي ي�سع���ب ان تف���ارق عط���اءه 

يوما".
ويق���ول الكات���ب وال�سحف���ي ها�س���م ح�سن 
م�سداقي���ة  الي���ام  "اثبت���ت  ل�)امل���دى(، 
نه���ج )امل���دى( يف الوق���ت ال���ذي ت�ساقط���ت 
ع���ن  لنحرافه���ا  ال�سح���ف  ع�س���رات  في���ه 

ال�سحاف���ة". حلري���ة  ال�سحي���ح  امل�س���ار 
بدورها، تقول ال�سحفية والكادميية �سهام 
ال�سج���ريي عن )امل���دى( اإن "ق�سايا )املدى( 
موؤط���رة بعنف���وان اللغ���ة الناع���م، وذوب���ان 
ال���روح يف ع�س���ق الكتاب���ة وتف�سريه���ا، من 
داخ���ل �سرنق���ة التنبي���ه للقادم م���ن �سل�سل 

العطاء".
من جانب���ه، يقول ال�سحف���ي كاظم املقدادي 
ع���ن )امل���دى(، اإن "جري���دة )امل���دى( ت�س���ري 
بخ���ط م�ستقيم ووا�سح، وتعد من ال�سحف 

العراقي���ة الت���ي اتخ���ذت له���ا خط���ا مهني���ا، 
و�سخ�سية معنوية ومهنية". 

احللي���م  عب���د  ال�سحف���ي  يق���ول  ذل���ك،  اإىل 
الرهيم���ي ل�)امل���دى(، "ل يكف���ي ان ن�ستذكر 
فه���ي  ع���ام  كل  تاأ�سي�سه���ا  بي���وم  )امل���دى( 
ت�ستحق اكرث من ذلك لنها ترافقنا ونرافقها 
كل يوم"، م�س���ريا اىل اأن ")املدى( �سحيفة 
وم�س���روع �سامخ ي�سع���ب ان نفارق عطاءه 

يوما".
 التفا�صيل في ال�صفحات الداخلية

دافعت عن قيم الدولة المدنية وف�صحت مافيات الف�صاد والقتل 

( تدخل عامها الـ"20" وتوؤكد الم�ضي بنهجها الوطني  (

الدفاع المدني يدخل اال�ضتنفار التام
 بغداد/ المدى

موجة  مع  التام  اال�ستنفار  حالة  االربعاء،  اأم�س  املدين،  الدفاع  مديرية  دخلت 
احلر الالهبة وت�سجيل ارتفاع كبري بدرجات احلرارة.

وذكرت املديرية يف بيان تلقته )املدى(، اأن "فرق الدفاع املدين ومع موجة احلر 
دخلت اال�ستنفار التام حت�سبًا الأي طارئ".

واأ�سار، اىل "ت�سجيل حادث حريق كبري ب�سورة يومية، ف�ساًل عن احلوادث 
بالدفاع  املبا�سر  لالت�سال  باملواطنني  تهيب  "املديرية  اأن  وتابع،  العر�سية". 
املدين عن طريق الرقم )115( لتتمكن الفرق من الو�سول اىل مكان احلادث 

ب�سورة مبا�سرة دون اأي تاأخري".

 بغداد/ المدى

طال���ب زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقت���دى ال�سدر، اأم�س الأربعاء، بحل 
الربمل���ان والدع���وة اإىل انتخابات مبكرة، موؤك���دة اأن الوجوه القدمية لن 

يكون لها مكان.
وق���ال ال�سدر يف كلمة متلفزة تابعتها )امل���دى(، اإن "الوجوه القدمية لن 

يكون لها وجود من خلل عملية دميقراطية �سلمية".
ودعا ال�سدر، اإىل "اإجراء انتخابات مبكرة بعد حل الربملان احلايل".

وطال���ب، "الث���وار واملعت�سم���ن اإىل البق���اء وال�ستم���رار حل���ن حتقيق 
املطالب".

واأك���د، اأن "الإ�سلح ل ياأتي اإل م���ن خلل الت�سحية"، وحتدث عن "عدم 
وجود فائدة من احلوار خ�سو�سًا بعد اأن قال ال�سعب كلمته".

ورف����س ال�س���در، "اإراقة الدم���اء"، مبينًا اأن "ما يج���ري يف العراق لي�س 
�سراعًا على ال�سلطة".

ولفت، اإىل اأن "الثورة بداأت من التيار ال�سدري"، مو�سحًا اأن "الدعاوى 
الكيدية عرقلت ت�سكيل حكومة الأغلبية".

و�س���دد ال�س���در، عل���ى اأن "ال�سع���ب العراق���ي �سئم م���ن الطبق���ة احلاكمة 
برمتها"، داعيًا اإىل "ا�ستغلل وجوده لإنهاء الف�ساد".

ال�ضـــدر
يطالب بحل البرلمان 

وانتخابات مبكرة

 ترجمة: حامد احمد   

يعاين الإيزيديون من اأو�ساع تعّد الأ�سواأ من العام املا�سي يف وقت 
نتيجة  والأمن  ال�سلم  تهدد  م�سلحة  لف�سائل  تواجدا  مناطقهم  ت�سهد 
عدم تنفيذ اتفاقية �سنجار، اإ�سافة اإىل العتداءات الرتكية امل�ستمرة 
وعدم حما�سبة امل�سوؤولن عن اجلرائم التي ارتكبت بحقهم عن تهم 

ال�ستعباد اجلن�سي.
اآب  من  "الثالث  اأن  )املدى(،  ترجمته  ويب(  )ريليف  ل�  تقرير  وذكر 
اجلماعية  الإبادة  جرمية  على  �سنوات  ثماين  مبرور  ُيذّكر   2014
يف  العزل  اليزيدين  بحق  الإرهابي  داع�س  تنظيم  ارتكبها  التي 
منطقة �سنجار التي اقرت الأمم املتحدة والوليات املتحدة والربملان 

الأوروبي ر�سميا بوقوعها".
جماعية  اعدامات  على  ا�ستملت  "اجلرمية  اأن  التقرير،  واأ�ساف 
ب�سعة  جرمية  وكل  جماعي  واغت�ساب  ممنهجة  ا�ستعباد  ومنظومة 

ميكن ت�سورها".
واأ�سار، اإىل اأن "املتبقن من اليزيدين الناجن ما يزال الكثري منهم 
حالة  يعي�سون  يزالون  ما  منهم  اآخرين  واآلف  املفقودين  عداد  يف 
نزوح يف مناطقهم ال�سلية يواجهون خماطر يف قراهم التي حتولت 

لنقا�س ول ي�ستطيعون العودة اليها".
القلق هو ان و�سع اليزيدين الن  "ما يثري  اأن  اإىل  التقرير،  ولفت 

اأ�سواأ مما كان عليه العام املا�سي".
 التفا�صيل �س2

االإيزيديون يطالبون بتنفيذ 
اتفاقية �ضنجار

 ذي قار/ ح�صين العامل 

و�سط تباين اآراء الت�سرينين حول امل�ساركة يف تظاهرات 
التي���ار ال�سدري م���ن عدمها، اأعل���ن ثوار �ساح���ة احلبوبي 
ونا�سط���ون يف حمافظ���ة ذي ق���ار رف�سه���م امل�سارك���ة يف 
تظاهرات التيار ال�سدري والإطار التن�سيقي، وفيما اأكدوا 
ان ه���دف ت�سري���ن هو التغي���ري اجلذري وانهم ل���ن يكونوا 
حطب���ًا يف حمرقة الفتنة، و�سفوا تظاهرات الحزاب باأنها 

�سراع �سيا�سي على مغامن ال�سلطة.
ياأت���ي ذل���ك اإث���ر دع���وات �سابقة ل���كل م���ن التي���ار ال�سدري 
لدع���م  يه���دف  جماه���ريي  لتح�سي���د  التن�سيق���ي  والإط���ار 
تظاهراتهم التي رفع فيها الول �سعار "ال�سلح " والآخر 

�سعار "دعم ال�سرعية".
وذك���ر بيان الق���اه اأحد النا�سطن يف جم���ع من املتظاهرين 
و�س���ط �ساحة احلبوب���ي وتابعت���ه )امل���دى(، ان "الحداث 
الخ���رية الت���ي �سهدته���ا البلد وم���ا ح�سلت م���ن �سراعات 
�سيا�سي���ة وخلف���ات حزبية، هي �سراع م���ن اجل املنا�سب 
ال�سيا�سي���ة  والطبق���ة  الح���زاب  حكوم���ة  يف  واملكا�س���ب 

الفا�سدة".
 التفا�صيل �س3

متظاهرو الحبوبي: لن نكون 
جزءًا من ال�ضراع ال�ضيا�ضي

 بغداد/ المدى

اأف�سحت وزارة الداخلي���ة، اأم�س الأربعاء، 
ومتعاط���ي  ومروج���ي  جت���ار  ع���دد  ع���ن 
املخدرات امللق���ى القب�س عليه���م منذ مطلع 

العام اجلاري 2022.
وق���ال مدير الإعلم والعلق���ات يف مديرية 

يف  �سبح���ي،  ب���لل  العقي���د  املخ���درات، 
اإن  الر�سمي���ة،  النب���اء  لوكال���ة  ت�سري���ح 
"املديري���ة تعمل م���ع الأجهزة الأمنية كافة 

ملحاربة جتار املخدرات".
واأ�س���ار �سبح���ي، اإىل "اإلق���اء القب�س خلل 
�سه���ر مت���وز املا�س���ي على اأكرث م���ن 1300 
والتعاط���ي،  والرتوي���ج  بالتج���ارة  مته���م 

لي�سب���ح جمم���وع املتهم���ن خ���لل ال�سبعة 
اأ�سه���ر املا�سي���ة 9500 متهم���ًا، اإ�سافة اإىل 
250 كغ���م م���ن امل���واد  �سب���ط م���ا يق���ارب 
املخ���درة". واأ�س���اف، اأن "املواط���ن كان له 
دور كبري يف عمليات القب�س على ع�سابات 
املخ���درات، عن طري���ق التبلي���غ عرب اخلط 
ال�ساخن للمديرية العامة عرب الرقم املجاين 

178 وال���ذي يعم���ل يف حمافظ���ات العراق 
كاف���ة". واأكد، اأن "املديري���ة تقوم بعمليات 
كب���رية ملكافح���ة املخ���درات، بالتع���اون مع 
الأجهزة الأمنية كاف���ة ، للحفاظ على ال�سلم 

املجتمعي".
عندم���ا  "املديري���ة  اأن  �سبح���ي،  واأو�س���ح 
تلق���ي القب�س على املتعاط���ن، تاأخذ وزارة 

ال�سح���ة دوره���ا لعلجه���م، وكذل���ك وزارة 
لإع���ادة  الجتماعي���ة  وال�س���وؤون  العم���ل 

تاأهيلهم".
قان���ون  م���ن   40 "امل���ادة  اأن  اإىل،  واأ�س���ار 
املخدرات تن����س على اأنه ل تقام اأية دعوى 
جزائي���ة عل���ى املتعاط���ي ال���ذي يق���دم طلبًا 

بالعلج .

اعتقال 1300 متاجر ومتعاطي للمخدرات خالل �ضهر واحد

 الب�صرة/ المدى

انتقد نائ���ب، اأم�س الأربعاء، قرار جمل�س ال���وزراء بتحويل اأموال 
م���ن تخ�سي�سات الب�س���رة اإىل ح�ساب تنظيم بطول���ة كاأ�س اخلليج 

املقرر اإقامتها مطلع العام املقبل يف املحافظة.
وق���ال النائب عن املحافظ���ة هاتف ال�ساع���دي، اإن "جمل�س الوزراء 
اأ�س���در اأم����س الأول ق���رارًا ب�س���اأن تنظي���م بطول���ة كاأ����س اخللي���ج 

بن�سختها ال� )25( يف الب�سرة".

واأ�س���اف ال�ساع���دي، اأن "مق���ررات جمل����س ال���وزراء اأظهرت 
تخ�سي����س اأموال للبطول���ة من واردات الب�س���رة التي تعاين 
من م�سكلت كبرية جدًا ول تتحمل املزيد من الأعباء املالية".

واأ�س���ار، اإىل اأن "ه���ذه الأم���وال خم�س�س���ة لتطوي���ر املحافظة 
واإدامة امل�ساري���ع اخلدمية يف خمتلف القطاعات التي لها متا�س 

مبا�سر مع ال�سارع الب�سري".
واأو�سح ال�ساعدي، ان "م�ساكلنا كثرية تتعلق بقطاع الكهرباء 
حي���ث اأن و�سعن���ا خا����س �سم���ن هذا القط���اع، وكذل���ك احلال 

 التفا�صيل �س2 بالن�سبة ملعاناتنا من املياه املاحلة".      

رف�ض ب�ضري لتحويل اأموال من المحافظة اإلى "خليجي 25"

 بغداد/ نباأ م�صرق

ح���ذر خ���رباء اأمني���ون، اأم����س الأربع���اء، من 
تنام���ي خط���ر تنظي���م داع����س الإرهاب���ي يف 
منطق���ة تع���رف ب�"مثل���ث املوت" الت���ي تربط 
بن حمافظات دياىل و�سلح الدين وكركوك، 
موؤكدي���ن اأن ال�س���راع ال�سيا�س���ي احلايل بات 

يوؤثر �سلبيًا على الو�سع الأمني.
و�س���ن تنظي���م داع����س الإرهابي اأم����س الأول 
هجومًا على نقطة اأمني���ة للجي�س قرب ناحية 
ق���رة تب���ة التابع���ة ملحافظ���ة دي���اىل اأ�سفر عن 

ا�ست�سهاد عدد من اجلنود واإ�سابة اآخرين.
وذك���ر م�س���در اأمن���ي، اأن "الهج���وم نف���ذ على 
مرحلتن، الأوىل مبهاجمة النقطة الع�سكرية 
باأ�سلحة القن����س واملرحلة الثانية با�ستهداف 
ق���وة ا�سناد للجي�س بعبوة نا�سفة واإطلق نار 

ما زاد عدد ال�سحايا".

وو�س���ل رئي����س اركان اجلي����س الفري���ق اأول 
الرك���ن عبد الأم���ري ر�سيد يار الل���ه، اأم�س اىل 
موق���ع احل���ادث، وتوع���د بقايا الره���اب برد 

�سريع وعمليات نوعية للق�سا�س منهم.
و�س���دد يار الل���ه، عل���ى "القطع���ات الع�سكرية 
املا�سك���ة باحليط���ة واحل���ذر وتكثي���ف اجلهد 
عل���ى  الفر�س���ة  وتفوي���ت  ال�ستخب���اري 
الرهابي���ن م���ن ارب���اك الم���ن يف حمافظ���ة 
دياىل وتعزي���ز م�ستوى النت�س���ار الع�سكري 
يف املناطق التي ت�س���كل تهديدًا على ا�ستقرار 

دياىل".
وعلى �سعيد مت�س���ل، اأكد القيادي يف احل�سد 
الع�سائ���ري حممد الع���زاوي، انط���لق عملية 
اأمنية يف حميط حو�س ك�سكول �سمال �سرقي 

دياىل.
اإن  ل�)امل���دى(،  الع���زاوي يف ت�سري���ح  وق���ال 
"قوات اأمنية م�سرتكة بداأت بعملية اأمنية يف 

حمي���ط حو�س قرى ك�سكول �سرق ناحية قره 
تبه بعد ال�ستهداف الإرهابي".

واأ�س���اف، اأن "العملي���ة والت���ي جت���ري م���ن 
حموري���ن ته���دف اإىل مت�سي���ط ودي���ان وتلل 
عم���ق  يف  مرابط���ة  نق���اط  ب�سل�سل���ة  حتي���ط 
ك�سكول، بالإ�سافة اإىل تاأمن الطرق الزراعية 

التي ت�ستخدم من قبل الأرتال الع�سكرية".
بدوره، ق���ال اخلب���ري الأمني عدن���ان الكناين 
يف حدي���ث اإىل )امل���دى(، اإن "تنظي���م داع����س 
الإرهاب���ي ين�سط يف م�ساح���ة ميكن ان يطلق 
عليه���ا مثل���ث امل���وت الراب���ط ب���ن حمافظات 

دياىل و�سلح الدين وكركوك".
واأ�س���اف الكناين، ان "هن���اك رمبا �سعفا يف 
اخلط���ط اأو القي���ادة التي تت���وىل حماية هذه 
املنطق���ة، مع خ���روق متكررة وبالت���ايل يبدو 
اأنن���ا نع���اين من عج���ز يف اإيجاد حل���ول لهذه 

املنطقة".

واأ�س���ار، اإىل اأن "م���ا ح�س���ل ليل���ة اأم�س الأول 
م���ن ا�ست�سه���اد �ستة مقاتلن، ه���و خرق كبري، 
العلي���ا  القي���ادات  ا�ستب���دال  اإىل  ونحت���اج 
امل�سوؤول���ة ع���ن برجم���ة القطع���ات وتبديله���ا 

وو�سع اخلطط ملعاجلة الأهداف".
وم�سى الكن���اين، اإىل اأن "التنظيم يحاول ان 
يجم���ع فتاته واأكرب قدر م���ن اجلهود ومراقبة 
الو�سع وما يدور يف بغداد، ياأمل باأن حت�سل 

هناك �سراعات داخلية وهو ما ل نتمناه".
من جانب���ه، ذكر اخلبري الأمن���ي الآخر، اأحمد 
ال�سريف���ي يف حديث اإىل )امل���دى(، اأن "جميع 
املوؤ�س���رات تفي���د ب���اأن ن�س���اط تنظي���م داع�س 
الإرهاب���ي واإن كان ق���د �سعف لكن���ه يت�ساعد 

ويتم ا�ستثماره يف الزمات ال�سيا�سية".
ال�سيا�س���ي  "ال�س���راع  اأن  ال�سريف���ي،  وتاب���ع 
وعدم وجود موقف يوؤثران ب�سكل �سلبي على 

اأداء املوؤ�س�ستن الع�سكرية والأمنية". 

ع���دم  م���ن  يع���اين  "الع���راق  اأن  اإىل  ولف���ت، 
والتطوي���ر  واملراقب���ة  واملتابع���ة  ال�س���راف 
والتحدي���ث يف خط���ط ال�سن���اد اإ�ساف���ة اإىل 
اخلط���اأ ال�سترياتيجي الذي وق���ع فيه العراق 
بالتخلي عن التحالف الدويل دون التعوي�س 

بقدرات وطنية".
الذرع  م���ن  "كث���ريا  اأن  ال�سريف���ي،  وراأى 
املت�سارع���ة حت���ت عب���اءة داع�س ه���ي لي�ست 
بعيدة عن ال�سراعات احلزبية لل�سيطرة على 
مناطق النفوذ وو�سع اليد على رقع جغرافية 

معينة". 
ويوا�سل، اأن "التن���وع غري املربر يف توزيع 
القواطع على ت�سكيلت خمتلفة تابعة للقوات 
امل�سلحة يجعل امليدان يف حالة رخوة اأمنية"، 
وانتهى ال�سريفي، اإىل اأن "العراق يحتاج اإىل 
وحدة موقف �سيا�سي ملواجهة مغذيات تنظيم 

داع�س الإرهابي".

داع�ض ين�ضط في "مثلث الموت".. وخبراء ين�ضحون باإجراء تغييرات اأمنية

 بغداد/ فرا�س عدنان

اأك���دت وزارة امل���وارد املائي���ة اأن اجلف���اف يف 
الث���اين،  امل�ست���وى  اإىل  و�س���ل  املي���اه  خزي���ن 
واأعرب���ت ع���ن اأمله���ا ب���اأن ي�سه���د الع���ام املقبل 
اإي���رادات ت�ساع���د الع���راق على تخط���ي مرحلة 
اخلط���ر، وحتدث���ت عن حمل���ة كب���رية اأدت اإىل 
اإنه���اء العدي���د م���ن التج���اوزات الت���ي تق���ع من 

الإدارات املحلية والفراد على الأنهر.
وقال مدير املركز الوطني لإدارة املوارد املائية 
حامت حميد، اإن "وزارة املوارد املائية تتعر�س 

اإىل نوع���ن من التجاوزات عل���ى املياه، الأوىل 
تق���ع على احل�س����س املائية والثاني���ة تقع على 

امل�ساريع املائية".
واأ�س���اف حمي���د، اأن "الهيئ���ة العام���ة لت�سغي���ل 
م�ساري���ع الري والب���زل التابعة لل���وزارة تقوم 
مبتابع���ة الطلقات املائية م���ن ال�سدود لغر�س 

تاأمن الت�ساريف للمحافظات كافة".
واأ�س���ار، اإىل اأن "ذل���ك يك���ون ح�س���ب اخلط���ة 
املع���ّدة بداية املو�سم ال�سيف���ي اأو بداية املو�سم 
ال�ست���وي"، م�سددًا عل���ى اأن "التجاوزات تكون 
يف بع����س الأحي���ان من قب���ل املواطن���ن، ويف 

الإدارات املحلي���ة". م���ن  تق���ع  اأخ���رى  اأحي���ان 
واأو�س���ح حمي���د، اأن "اأح���د جت���اوزات الإدارة 
املحلي���ة، ه���و ما قام ب���ه حمافظ باب���ل قبل مدة 
بفت���ح ناظم لك���ن مت حل ه���ذه امل�سكل���ة واإعادة 
تنظيم الناظ���م ح�سب اخلطط الت�سغيلية املعدة 

من قبل وزارة املوارد املائية".
واأورد، اأن "ق�سم���ًا م���ن املواطن���ن املتواجدين 
يف �سدور الأنهر يقومون با�ستهلك املياه اأكرث 
م���ن احل�س�س املائية املخ�س�س���ة اإليهم ما يقلل 

ح�س�س اأولئك املتواجدين يف ذنائب الأنهر".
 التفا�صيل �س4

جفاف خزين المياه ي�ضل اإلى الم�ضتوى الثاني

 بغداد/ المدى

يف  خرق  وجود  الرتبية  وزارة  يف  م�سوؤول  نفى 
اأ�سئلة ال�ساد�س العدادي.

الكلبي،  الثانية قي�س  الكرخ  وقال مدير عام تربية 
الوزارية  الأ�سئلة  تكون  اأن  قررت  "الوزارة  اإن 
مراعاة  املقرر  املنهاج  من  العدادي  لل�ساد�س 
احلفاظ  العتبار  بنظر  الأخذ  مع  الطلبة  لظروف 
الكلبي،  العراقية".واأ�ساف  ال�سهادة  ر�سانة  على 
"خلية مركزية من عدة وزارات و�سعت لإجراء  اأن 
اأّي  المتحانات وكانت الأ�سئلة حممية ومل يح�سل 
جلنة  لرئي�س  الول  النائب  قال  جانبه،  خرق".من 
الرتبية النيابية جواد الغزايل، اإن "ا�سئلة المتحان 
والخت�سا�س  اخلربة  ذوي  من  و�سعت  الوزاري 
�سرتاعي  الرتبوية  الكوادر  بان  يقن  على  ونحن 

الطلبة فيما يخ�س م�ساألة الت�سحيح". 
وا�ساف، ان "ال�سغط يف بع�س الحيان يولد طلبة 

متميزين".

التربية تنفي خرق اأ�ضئلة 
ال�ضاد�ض االإعدادي

( توا�سل ر�سالتها .. عد�سة: محمود روؤوف جريدة )



 ترجمة: حامد احمد   

يعاني �لإيزيديون من �أو�س���اع تعّد �لأ�س���و�أ من 
�لعام �لما�سي في وقت ت�س���هد مناطقهم تو�جد� 
لف�سائل م�س���لحة تهدد �ل�سلم و�لأمن نتيجة عدم 
تنفيذ �تفاقية �س���نجار، �إ�س���افة �إل���ى �لعتد�ء�ت 
�لتركية �لم�س���تمرة وعدم محا�س���بة �لم�سوؤولين 
ع���ن �لجر�ئ���م �لت���ي �رتكب���ت بحقه���م ع���ن ته���م 

�ل�ستعباد �لجن�سي.
وذكر تقرير ل� )ريلي���ف ويب( ترجمته )�لمدى(، 
بم���رور  ُيذّك���ر   2014 �آب  م���ن  "�لثال���ث  �أن 
ثماني �س���نو�ت على جريم���ة �لإب���ادة �لجماعية 
�لت���ي �رتكبه���ا تنظي���م د�ع����ش �لإرهاب���ي بح���ق 
�ليزيديين �لعزل في منطقة �س���نجار �لتي �قرت 
�لأم���م �لمتح���دة و�لوليات �لمتح���دة و�لبرلمان 

�لأوروبي ر�سميا بوقوعها".
و�أ�س���اف �لتقري���ر، �أن "�لجريمة ��س���تملت على 
�عد�مات جماعي���ة ومنظومة ��س���تعباد ممنهجة 
و�غت�س���اب جماع���ي وكل جريم���ة ب�س���عة يمكن 

ت�سورها".
�ليزيديي���ن  م���ن  "�لمتبقي���ن  �أن  �إل���ى  و�أ�س���ار، 
�لناجين ما يز�ل �لكثير منهم في عد�د �لمفقودين 
و�آلف �آخري���ن منه���م ما يز�لون يعي�س���ون حالة 
نزوح ف���ي مناطقهم �ل�س���لية يو�جهون مخاطر 
في قر�هم �لتي تحولت لنقا�ش ول ي�ستطيعون 

�لعودة �ليها".
ولف���ت �لتقري���ر، �إلى �أن "م���ا يثير �لقل���ق هو �ن 
و�س���ع �ليزيديين �لن �أ�سو�أ مما كان عليه �لعام 

�لما�سي".
و�س���دد، عل���ى �أن "منطقة �س���نجار، �لت���ي تعتبر 
موط���ن �ليزيديي���ن منذ ق���رون، ت�س���هد تو�جدً� 
لق���و�ت ومجامي���ع م�س���لحة متع���ددة خارجي���ة 
ود�خلي���ة ت�س���هم في زيادة حالة عدم �ل�س���تقر�ر 

�لتي تحول دون تمكين �هاليها من �لعودة".
م�س���لحة  "ف�س���ائل  �ن  �لتقري���ر،  و�أو�س���ح 
ومتحالفي���ن معه���ا لديه���ا �جن���د�ت متباين���ة في 
�ل�س���يطرة على منطقة �س���نجار �لتي تعتبر حلقة 
و�س���ل م���ا بي���ن مناط���ق مهم���ة جغر�فيا م���ا بين 
�لعر�ق و�سمال �سرقي �سوريا و�لمنطقة �لجبلية 
ما بين تركيا وقو�عد حزب �لعمال �لكرد�س���تاني 

�لتي ت�سهد معارك بينهما منذ عقود".

ويو��س���ل �لتقري���ر، �ن "�تفاقي���ة �س���نجار �لتي 
ت���م توقيعها بي���ن �لحكومة �لمركزي���ة وحكومة 
�إقليم كرد�ستان و�لتي تدعو �لى �ن�سحاب جميع 
�لف�سائل �لم�س���لحة وت�س���ليم ملف �من �لمنطقة 
لقو�ت ر�س���مية محلية لم ت�س���تطع لح���د �لن من 

تطبيق ما فيها".
ور�أى �أن "ه���ذ� م���ا ت���رك �ليزيديي���ن من�س���يين 
فاقدي���ن لالمل بالتعافي و�إع���ادة �لعمار وعودة 
وم�س���اكنهم  لقر�ه���م  �لمحليي���ن  �لنازحي���ن 

�ل�سلية".
ون���وه �لتقري���ر، �إلى "عدم وجود ح���ل في �لأفق 
يت���م تطبيقه قريبا بخ�س���و�ش و�س���ع �س���نجار، 
وم���ع تفاقم �لو�س���اع �ل�سيا�س���ية �لمحلية �لتي 
ت�س���هدها بغد�د حاليا ف�س���ال عن م�س���اكل معقدة 

�أخرى يتم �لتركيز عليها".
وتح���دث ع���ن تناف�ش يقع ف���ي هذه �لثن���اء بين 
ف�س���ائل م�سلحة مختلفة على �لأر�ش في �سنجار 
لب�س���ط �سيطرتها، ب�سمنها ف�س���ائل مدعومة من 

�إير�ن".
م���ن جانبه���ا، دع���ت �لأم���م �لمتح���دة وف���ي بيان 
له���ا بمنا�س���بة �لذك���رى �لثامنة لجريم���ة �لإبادة 
�لجماعي���ة بح���ق �ليزيديي���ن، �لى تنفي���ذ �تفاق 
�سنجار باأ�سرع وقت ممكن ليتمكن �لنازحون من 
�لعودة لديارهم وو�س���ع ح���د لمحنة �ليزيديين 

�لم�ستمرة �لى �لن.
وذك���ر �لبيان، "ينبغي �ن يكون و��س���حًا �ن من 
م�س���وؤولية �لجمي���ع �لعم���ل ب���ال هو�دة ل�س���مان 
�نته���اء محن���ة �ليزيديين وب���ذل كل جهد ممكن 
لتوفير فر�ش لهالي �س���نجار من �جل م�س���تقبل 

�أف�سل".
و�سدد �لبيان، على وجوب "تنفيذ �تفاق �سنجار 
بالكامل دون مزيد من �لتاأخير، وهو ما �س���يتيح 
للنازحي���ن �لع���ودة �أخير� �لى ديارهم وت�س���ريع 
جهود �إعادة �لعمار وتح�س���ين توفير �لخدمات 

�لعامة."
و�أك���د �لبي���ان، �أن "�آلف �ليزيديي���ن لم يعودو� 
بعد �لى عو�ئلهم وم���ا يز�ل �لكثير منهم يعانون 
من �آلم نف�سية بعد �سنو�ت من �لأ�سر و�لتعذيب 

و�لعنف �لجن�سي و�ل�سترقاق".
و�أ�سار، �إلى �أن "�لعديد منهم ما يز�لون يعي�سون 
حال���ة ن���زوح ف���ي مناطقه���م �ل�س���لية وب�س���بب 
�لتوت���ر�ت �لم�س���تمرة ما ت���ز�ل منطقة �س���نجار 
محرومة من �ل�س���تقر�ر �لأ�سا�سي �لالزم لإعادة 

بناء حياتهم بعيدً� عن �لخوف و�لترهيب".
م���ن جانبها، �كدت حكومة �إقليم كرد�س���تان بهذه 
�لمنا�س���بة �سرورة �ن تن�س���حب جميع �لف�سائل 
�لم�س���لحة �لخارج���ة عل���ى �لقان���ون م���ن منطقة 

�سنجار ليتمكن �هاليها من �لعودة ب�سالم.

وق���ال رئي����ش �لحكوم���ة م�س���رور بارز�ني، في 
بيان له �لأربعاء "يتوجب �ل�سروع بتنفيذ �تفاق 
�س���نجار بما ي�سمن �خر�ج �لملي�سيات �لم�سلحة 
�لخارجة عن �لقانون لإنهاء �آلم ومعاناة نازحي 

�سنجار تمهيد� لعودتهم �لى بيوتهم".
على �سعيد مت�س���ل، ذكر تقرير لمجلة نيوزويك 
�لأميركية ترجمته )�لم���دى(، �أن "تركيا تمار�ش 
�أي�س���ا دورً� �سلبيًا بزعزعة �ل�ستقر�ر في منطقة 

�سنجار".
وتابع �لتقرير، �أن "لتركيا عدة من�سات وقو�عد 
ع�س���كرية في �لمناطق �لحدودية و�سمالي �لبالد 
وق�سم منها على بعد �متار من بلدة بع�سيقة �لتي 

يقطنها �لكثير من �ليزيديين".
و�أ�س���ار، �إل���ى �أن "�لطائ���ر�ت �لحربي���ة �لتركي���ة 
غالبًا ما تقوم ب�س���ن غار�ت �س���د م�س���لحي حزب 
�لعمال �لكرد�س���تاني في منطقة �سنجار ويذهب 
�س���حيتها �س���كان مدني���ون محلي���ون �يزيديون 

وم�سيحيون".
وبي���ن �لتقري���ر، �أن "تل���ك �لطائر�ت ق�س���فت في 
�ل�س���هر �لما�سي مو�قع في ق�ساء ز�خو �أدت �لى 

مقتل وجرح عدد من �لمدنيين".
ب���اري �إبر�هي���م، مدي���رة موؤ�س�س���ة )�يزيدي���ون 
�ح���ر�ر( و�س���وز�ن هيلي���ر بنت���و، نائب���ة رئي�ش 
موؤ�س�س���ة �ل�سيا�س���ة �لدولية لدى ر�بطة مكافحة 
�لت�س���هير، ذكرتا ف���ي تقرير لهما بهذه �لمنا�س���بة 
�ن �لمجتم���ع �لدولي يتوجب عليه �أن ي�س���اعف 
�ليزيديي���ن  تعاف���ي  حال���ة  لت�س���هيل  جه���وده 
وم�س���اعدة �لناجي���ن منهم بو�س���ائل �قت�س���ادية 
وفر�ش �لتعليم و�لندماج بالن�س���يج �لجتماعي 

و�لقت�سادي مع بقية �أبناء �لبلد".
ومحا�س���بة  "مقا�س���اة  �س���رورة  و�كدت���ا، 
�لجماعي���ة"،  �لإب���ادة  بجريم���ة  �لمتورطي���ن 
و�أ�س���ارتا �ل���ى �ن �آلف���ا م���ن �تب���اع د�ع����ش م���ن 
مختل���ف �نحاء �لعال���م رغم �نهم قد �س���اركو� في 
ه���ذه �لعم���ال �لوح�س���ية فان���ه لح���د �لن لم تتم 

محاكمتهم �سوى بتهم متعلقة بالإرهاب".
و�أو�سحتا، �أن "�أيًا من هوؤلء �لإرهابيين لم تتم 
توجيه �لتهم �إليهم عن م�ساركتهم في �لنتهاكات 
�س���وى  �لجن�س���ي  و�ل�س���تعباد  و�لغت�س���اب 

محاكمة و�حدة في �لمانيا و�أدين مرتكبها".
عن نيوزويك وريليف ويب
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 الب�سرة/ المدى

انتقد نائب، اأم�س االأربعاء، قرار 
مجل�س الوزراء بتحويل اأموال من 

تخ�سي�سات الب�سرة اإلى ح�ساب 
تنظيم بطولة كاأ�س الخليج المقرر 

اإقامتها مطلع العام المقبل في 
المحافظة.

وقال النائب عن المحافظة هاتف 
ال�ساعدي، اإن "مجل�س الوزراء اأ�سدر 

اأم�س االأول قراراً ب�ساأن تنظيم 
بطولة كاأ�س الخليج بن�سختها الـ 

)25( في الب�سرة".

و�أ�ساف �ل�ساعدي، �أن "مقرر�ت مجل�ش �لوزر�ء 
�أظهرت تخ�س���ي�ش �أم���و�ل للبطولة م���ن و�رد�ت 
�لب�س���رة �لتي تعاني من م�سكالت كبيرة جدً� ول 

تتحمل �لمزيد من �لأعباء �لمالية".
و�أ�س���ار، �إلى �أن "هذه �لأمو�ل مخ�س�سة لتطوير 
�لمحافظة و�إد�مة �لم�ساريع �لخدمية في مختلف 
�لقطاع���ات �لت���ي له���ا تما�ش مبا�س���ر مع �ل�س���ارع 

�لب�سري".
و�أو�س���ح �ل�س���اعدي، �ن "م�س���اكلنا كثيرة تتعلق 
بقط���اع �لكهرباء حيث �أن و�س���عنا خا�ش �س���من 
هذ� �لقطاع، وكذلك �لحال بالن�س���بة لمعاناتنا من 

�لمياه �لمالحة".
و�أورد، �أن "ه���ذه �لم�س���كالت وبدًل ع���ن نجد لها 
�لحل���ول من خالل �لأمو�ل �لمخ�س�س���ة للمو�زنة 
�لعامة ف���ي تنمية �لأقاليم �أو �لبت���رودولر نفاجاأ 

بتحويلها �إلى تنظيم )خليجي 25(".
و�أكد �ل�س���اعدي، �أن "�س���وؤ�ًل نوجه���ه �إلى مجل�ش 
�ل���وزر�ء، ه���ل �أن ه���ذه �لبطولة تخ�ش �لب�س���رة 
�أم �لع���ر�ق ب�س���كل عام، وهل �أن �لب�س���رة �س���وف 
تت�س���دى لوحده���ا للم�س���هد؟، حي���ث �أنها لي�س���ت 

�قليمًا �أو دولة م�ستقلة؟".
وي�ستر�سل، �أن "�لب�سرة و�حدة من �لمحافظات، 
و�لح���دث �لك���روي �لمرتق���ب يهم �لعر�ق ب�س���كل 
عام، فلي�ش من �لممكن �أن تخ�س�ش �لأمو�ل �لتي 

نحتاجها لتنظيم �لبطولة". 
و�أفاد �ل�ساعدي، باأن "تخ�سي�سات تنظيم بطولة 
)خليجي 25( يجب �أن تكون من �لمو�زنة �لعامة 
للدول���ة و�لحكوم���ة �لتحادية لديها م���ن �لفائ�ش 

�لمالي ماهو كاٍف".
و�أك���د، �أن "�لعديد من �لمنا�س���بات ق���د �أقيمت في 
محافظات �أخرى ذ�ت طابع وطني تم تخ�س���ي�ش 

�أمو�لها من �لمو�زنة �لعامة للدولة".
وتابع �ل�س���اعدي، �أن "دع���وة �أوجهها �إلى �لإد�رة 
�لمحلي���ة ممثل���ة بالمحافظ ونو�ب���ه، كما �وجهها 
�إلى ممثلي �لمحافظة في مجل�ش �لنو�ب �لعر�قي 
لعق���د �جتماع عاجل يخرج بقر�ر رف�ش ما �س���در 
عن مجل�ش �لوزر�ء كونه مجحفًا بحق �لب�سرة".

وم�س���ى �ل�س���اعدي، �إل���ى �أن "م�س���اريعنا متوقفة 
ب�سبب عدم �لتمويل، ل�سيما على �سعيد �لنت�سار 
�لكبير للمي���اه �لمالحة �لتي تحت���اج �إلى محطات 
تحلي���ة وه���ذه �لمحط���ات تتطل���ب تخ�سي�س���ات 

مالية". 
وكان مجل�ش �لوزر�ء قد عقد �أم�ش �لأول �جتماعًا 
وبح�س���ب بي���ان حكوم���ي، ف���اأن "وزير �ل�س���باب 
و�لريا�س���ة عدنان درجال قدم تقريرً� مف�س���اًل عن 
�لتح�س���ير�ت �لجارية ل�ست�س���افة خليجي )25( 
في محافظة �لب�س���رة، و��ستعر��ش نتائج �للجان 
�لتي �س���كلتها �ل���وز�رة، ور�س���د �لمبال���غ �لمالية 
لإقام���ة �لبطول���ة �لتي �س���تكون كرنفاًل ريا�س���يًا 

كبيرً�".
و�أ�س���اف �لبيان، �أن "�لكاظمي وجه بتلبية جميع 
متطلب���ات �لبطولة، وبما ي�س���من نج���اح �لعر�ق 
ف���ي ��ست�س���افة خليج���ي 25، ولقاء �لأ�س���قاء في 

�لب�سرة".
و�أ�س���ار، �إل���ى �أن "قر�رً� �س���در بتحوي���ل �لمبالغ 
�لالزمة من �لميز�نية �لت�س���غيلية للبترودولر �أو 
�لمناف���ذ �لحدودية لمحافظة �لب�س���رة �إلى وز�رة 
�ل�س���باب و�لريا�س���ة لتنفيذ �لمتطلب���ات )1، و2( 
في كتاب وز�رة �ل�س���باب و�لريا�س���ة و��ستثنائها 
م���ن تعليم���ات تنفي���ذ �لعق���ود؛ لإكمال �إج���ر�ء�ت 

�لتعاقد".

رف�ض ب�صري لتحويل اأموال من 
املحافظة اإىل بطولة "خليجي 25"

يطالبون بتنفيذ اتفاقية �سنجار ل�سمان عودتهم اإلى مناطقهم

الإيزيديون يواجهون تحديات جديدة: ف�صائل م�صلحة 
واعتداءات تركية

 بغداد/ ح�سني حامت

ح�س���ن  ها�س���م  و�ل�س���حفي  �لكات���ب  ويق���ول 
ل�)�مل���دى(، "�ثبتت �ليام م�س���د�قية نهج )�ملدى( 
يف �لوقت �لذي ت�س���اقطت فيه ع�سر�ت �ل�سحف 
لنحر�فها عن �مل�س���ار �ل�سحيح حلرية �ل�سحافة 
ور�س���التها �لنبيلة كما �س���قطت و�جهات �سحفية 
كان���ت عريقة و�نحرف���ت و��س���بحت من خمالب 
�ل�س���لطات و�مللي�س���يات تت�س���ر على �لنتهاكات 
وتناف�ش �لل�س���و�ش و�ملختل�س���ن ح�س�سهم يف 

نهب �ملال �لعام".
و�أ�س���اف ح�س���ن وه���و �لعمي���د �ل�س���ابق لكلي���ة 
�لع���الم بجامع���ة بغ���د�د: "حتي���ة ل�)�مل���دى( يف 
عي���د تاأ�سي�س���ها و�أل���ف حتية للعامل���ن فيها ممن 
مي�سكون �لقلم ب�سجاعة �لفر�سان لتكون كلماتهم 
�قوى م���ن �لر�س���ا�ش و�لتز�مهم �أنبل و��س���دق 
من وع���ود �حلكومة و�لربملان وجتار �ل�سيا�س���ة 
ودعاة �لثقافة ومرتزقة �ل�سحافة.. ننتظر �ملزيد 
م���ن )�ملدى( وم���ن �ل�س���و�ت �حلرة فيم���ا تبقى 
منها يف �ستات �ل�سحافة لتعزيز �ملوقف �لوطني 
وك�سف زيف �لطبقة �ل�سيا�سية �لتي قادت �لبالد 
للخر�ب وحولت �ل�س���حافة �إىل و�سيلة للتك�سب 

و�لتملق و�لبتز�ز".
بدوره���ا، تق���ول �ل�س���حفية و�لكادميي���ة �س���هام 
�ل�س���جريي ل�)�ملدى( مبنا�س���بة ذكرى تاأ�سي�سها، 
�للغ���ة  )�مل���دى( موؤط���رة بعنف���و�ن  "ق�س���ايا  �إن 
�لكتاب���ة  ع�س���ق  يف  �ل���روح  وذوب���ان  �لناع���م، 

وتف�س���ريها، من د�خل �س���رنقة �لتنبيه للقادم من 
�سال�سل �لعطاء".

و�أ�س���افت رئي�ش ق�سم �ل�سحافة يف كلية �لعالم 
بجامع���ة بغ���د�د، �أن ")�مل���دى( معطاء ويتج�س���د 
عطاوؤها يف �إ�سر�رها على �لتحدي وف�سح �ملجال 
لقو�عد �لعمل �جل���اد يف �طار �حلركة �لتطورية 

�ملتد�فعة ب�س���رعة ممكن���ات �لتطور �للكروين، 
�لت���ي  �لر�ه���ن، وبالغاي���ات  للنظ���ام �لت�س���ايل 

ت�سعى )�ملدى( لن�سرها و��ساعتها يف حياتنا".
وترى ��س���تاذة �ل�س���حافة �أن "ثمة فن عميق بن 
ثناي���ا �ل�س���فحات، وعق���ول نقية �س���افية تفت�ش 
عن �س���و�ئب �لتلعثم �لذوقي يف �سناعة �ملفردة، 

وتوقري �ل�س���ياغة، بن �س���حايا �لإعالم �ملوبوء 
للو�س���ول ل�سناعة مفردة، يتلقاها �لقارئ، وبن 
�لت�سظي يف �لرد و�حل�ساب"، م�ستدركة بالقول 
"هذه هي )�ملدى(، كبرية و�عية، عرو�ش حتنط 
�مل�س���وؤولية لتربز �حلقيق���ة ل �خليال، عرب �أجنة 

فاعليتها وحزمها".

ط���ر�ز  م���ن  ")�مل���دى(  �أن  �ل�س���جريي،  وبين���ت 
خا�ش يف ر�س���د �ملتبنيات �لجتماعية وحاجات 
�لقارئ، ف���اأن ما تنتجه قالئد �مل�س���تحيل، تنتمي 
لتقان���ة عالي���ة، حممية، رطب���ة، قادح���ة للمعنى، 
�س���ائبة يف مقرب �حلاجة للبناء، بناء �لذ�ئقة، 
وبناء �لجيال، وتكا�س���ف �إبد�عها، ت�س���تعن مبا 
يقوله �لنا����ش، وما تقوله هي، فاأي���ة قيمة دللية 
�عتباري���ة ذ�ت جدلية ل تنته���ي ول تتعار�ش مع 

طموح �لقارئ".
من جهته، يقول �لكاتب و�ل�سحفي مازن �لزيدي 
ل�)�ملدى(، �إن "�س���حيفة �ملدى مثلت عالمة فارقة 
يف �س���ماء �ل�س���حافة �لعر�قية �ملعا�س���رة ما بعد 

ع�سرها �لذهبي يف �لعهد �مللكي".
وز�د، "لقد قدمت جريدة )�ملدى( خالل م�سريتها 
�لطويل���ة منوذجا لل�س���حافة �ملحرف���ة لعر�ق ما 
بع���د �لدكتاتوري���ة، و�لت���ي خ���رج من مدر�س���تها 

�لع�سر�ت من �ل�سحفين �لعر�قين".
وم�س���ى �لزي���دي بالق���ول، "حتي���ة ل�)�ملدى( يف 
عيد تاأ�سي�س���ها وحتية لرئا�س���ة حتريرها متمثلة 
بال�س���تاذ فخ���ري ك���رمي و�د�رتها �لف���ّذة متمثلة 
حتريره���ا  و�د�رة  �لعامل���ي  غ���ادة  بالدكت���ورة 
�لعتيدة �لكاتب علي ح�س���ن ول���كل �لعاملن فيها 
و�لذين عملو� يف �س���فوفها، مع �طيب �لمنيات 

بدو�م م�سريتها �لوطنية �ل�ساقة".
م���ن جانب���ه، يق���ول �ل�س���حفي كاظ���م �ملق���د�دي 
بخ���ط  ت�س���ري  )�مل���دى(  "جري���دة  �إن  ل�)�مل���دى(، 
م�س���تقيم وو��سح، وتعد من �ل�س���حف �لعر�قية 
�لتي �تخذت لها خطا مهنيا، و�سخ�س���ية معنوية 
ومهنية"، م�س���يفا، �أنها "��س���تطاعت ��س���تقطاب 

�قالم عر�قية مهمة من �لنخب �ملثقفة".
بذك���رى  نحتف���ي  "عندم���ا  �ملق���د�دي،  و�أردف 
تاأ�سي�س���ها فاأنن���ا نحتف���ي مبيالد �س���حيفة تركت 
ب�س���مة مهني���ة يف تاري���خ �ل�س���حافة �لعر�قي���ة، 
�س���عبة  ظ���روف  يف  ومهن���ي  وطن���ي  بح����ش 
ومعقدة". ويرى �ل�س���حفي �ملقد�دي، �نه "وبعد 

مرور ثمانية ع�س���ر عاما، ماز�ل���ت )�ملدى( و�ثقة 
�خلط���ى يف نهجها �لوطن���ي ومهنيته���ا �ملتميزة 
باأخباره���ا وتقاريره���ا، وباإخر�جه���ا وباختي���ار 
�لعائل���ة  و�س���ط  لف���ت  وبح�س���ور  عناوينه���ا، 

�ل�سحفية �لعر�قية".
�إىل ذل���ك، يقول �ل�س���حفي عبد �حللي���م �لرهيمي 
ل�)�مل���دى(، "ل يكف���ي �ن ن�س���تذكر )�مل���دى( بيوم 
تاأ�سي�س���ها كل ع���ام فه���ي ت�س���تحق �ك���ر من ذلك 
لنه���ا تر�فقنا ونر�فقها كل يوم"، م�س���ري� �ىل �أن 
")�ملدى( �س���حيفة وم�س���روع �سامخ ي�سعب �ن 

تفارق عطاءه يوما".
وي�س���يف �لرهيم���ي، �ن ")�مل���دى( �س���وت ع���ال 
يحم���ل هم���وم ومو�ج���ع �لعر�قي���ن �لكث���رية"، 
م�س���تدركا ب���اأن ")�ملدى( مل ت���ردد يوما عن قول 

كلمة �حلق وبكل قوة وعند �سمت �جلميع".
ويف �س���ياق مت�س���ل، يق���ول �لكاتب و�ل�س���حفي 
نز�ر �ل�س���امر�ئي ل�)�ملدى(، �إنه "مما ل �س���ك فيه 
�ن )�مل���دى( تع���د و�حدة من �ل�س���حف �لتي تقف 
يف �ل�س���ف �لمامي بن �ل�س���حف �لعر�قية �لتي 

�سدرت بعد عام 2003".
و�أ�س���اف، �أن ")�مل���دى( �عتم���دت خطا �س���حفيا 
و��س���حا ر�ح ير�س���خ مب���رور �لأيام ول �س���يما 
�نها ��ستقطبت كادر� �سحفيا متميز� ��ستطاع �ن 
ي�سفي عليها ب�سمة خا�سة جعلتها تلبي حاجات 
�ل���ذي يبح���ث ع���ن �حلرفي���ة  �لق���ارئ �لعر�ق���ي 

و�لتنوع".
ي�س���عنا ونح���ن  "ل  قائ���ال،  �ل�س���امر�ئي  وتاب���ع 
ن�س���ارك )�ملدى( �لذكرى �ل�س���نوية ل�سدورها �ل 
�ن نوجه له���ا حتية تقدير كبرية متمنن لأ�س���رة 
)�مل���دى( �ملزيد م���ن �لنجاح و�لتط���ور مبا يخدم 
�ل�س���حافة �لعر�قية بال�سكل �لذي يجعلها ترتقي 
�ىل م�س���اف �ل�سحافة �ملتطورة يف خمتلف دول 
�لعامل وه���و �مر لي�ش بامل�س���تحيل على )�ملدى(، 
�لتي تقف خلفها موؤ�س�س���ة ثقافي���ة ر�كزة و�إد�رة 

متمكنة".

نائب عن المحافظة: نحتاج المبالغ في الم�ساريع الخدمية

جتمع ن�سوي �يزيدي ي�ستذكر جر�ئم د�ع�س يف �سنجار �أم�س

توقد �ســحيفة )املدى( �ســمعتها الع�سرين مبنا�ســبة ذكرى انطالقها و�سدور اأول عدد لها بعد �ســقوط النظام ال�سابق، اإذ لعبت 
)املدى( دورا رياديا يف ر�سدها للعديد من امللفات، ومتكنت من ترك ب�سمة وا�سحة لدى الكثري من النخب ال�سيا�سية والثقافية 

كما و�سعت نف�سها يف مقدمة ال�سحف املحلية.
وعــر عــدد من ال�ســحفيني عن �ســكرهم وتقديرهم اىل كادر �ســحيفة )املــدى( على جهودهــا املبذولة يف متابعــة االأحداث 

وطرحها مبهنية ومو�سوعية، فيما و�سفوها بـ "امل�سروع ال�سامخ الذي ي�سعب ان تفارق عطاءه يوما".

جمهور )�ملدى( يتابع �إ�سد�ر �جلريدة 
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 بغداد/ تميم الح�سن

يوا�سل الإطار التن�سيقي 
التفكير اقناع زعيم التيار 

ال�سدري مقتدى ال�سدر 
بالذهاب الى الحوار.

ويهدف "التن�سيقي" بهذه 
الخطوة الى ك�سب نقطتين 
ب�سربة واحدة: العودة الى 

م�سار التفاو�ض، وار�سال 
ر�سالة الى ال�سدر بان 

لعبا  يعد  "المالكي" لم 
ا�سا�سيا.

وب���ات �ملحتجون د�خ���ل جمل�س �لنو�ب 
ليلته���م �لر�بعة خ���ارج قاع���ات �لربملان، 

بعد �و�مر مت�شاربة عن �خالء �ملكان.
وم���ن �ج���ل تنظي���م �لتظاه���ر�ت، �أعل���ن 
عل���ى  ح�ش���اب  وه���و  �لقائ���د"  "وزي���ر 
"توي���ر" معتم���د م���ن زعي���م �لتيار عن 
ت�شكيل جلنة من �ملقربني لتنظيم �شوؤون 

�ملعت�شمني.
وذك���ر "�لوزي���ر"، وه���و �شال���ح حمم���د 
"نظ���رً�  �ن���ه  "تدوين���ة"  يف  �لعر�ق���ي، 
ملقت�شي���ات �مل�شلح���ة �لعامة وم���ن �أجل 
تنظي���م ودميوم���ة �العت�ش���ام �ل�شعب���ي 
لث���ّو�ر حمّرم �حل���ر�م فقد تق���ّرر ت�شكيل 
ة للقيام به���ذه �ملهّمة وتقدمي  جلنة خا�شّ

�الأم���ور �لتنظيمي���ة و�للوج�شتي���ة كاف���ة 
للمعت�شمني.

وبني �ن���ه: "على �أن تبق���ى �لت�شريحات 
�الإعالمي���ة و�لتوجيه���ات �خلا�ش���ة م���ن 
خالل وزير �لقائ���د )�حلاج �شالح حممد 

�لعر�قي( ح�شرً�". 
و�و�شح "�لعر�قي" �ن �للجنة تتكون من 
7 ��شماء وهم: حازم �الأعرجي، �إبر�هيم 
�جلاب���ري )مدي���ر مكتب �ل�ش���در(، نائب 
رئي����س �لربملان �مل�شتقيل حاكم �لز�ملي، 
حمم���د �لعب���ودي، حت�ش���ني �حلميد�وي 
)م�شوؤول �شر�يا �ل�شالم(، ح�شن �لكعبي 
نائب رئي�س �لربمل���ان �ل�شابق، و�لنائبة 

�مل�شتقلية �شيماء �لعبيدي.
"وزي���ر  دع���ا  كان  �لثالث���اء  ويف م�ش���اء 
�لقائ���د" �ملتظاهري���ن �ملتو�جدي���ن د�خل 
�لربمل���ان منذ ي���وم �ل�شب���ت �ملا�شي، �ىل 

�خالء �ملبنى خالل 72 �شاعة.
بع���د  "�لوزي���ر" بان���ه  تدوين���ة  وقال���ت 
يتح���ّول  �لن���و�ب"  جمل����س  "حتري���ر 
�العت�ش���ام �ىل "�أم���ام وح���ول �لربمل���ان 

ومقرباته".
وقب���ل �ن مت�ش���ي 24 �شاعة م���ن مهلة �ل� 
"72 �شاع���ة" كان �ملعت�شمون قد غادرو� 
قاعات �نعقاد جل�شات �لربملان فقط، بعد 
توجيهات جدي���دة من �بر�هيم �جلابري 

مدير مكتب "�ل�شدر".
لتغري���دة  تو�شي���ح  ويف  �جلاب���ري 
�ن  قال  م�ش���ور  مقط���ع  "�لعر�ق���ي" يف 
على  يركز  �ل�شدر  �ل�شيد  وزير  "توجيه 
�ن�شح���اب �ملعت�شمني من قاع���ة جل�شات 

�لربملان فقط".
�إىل  �ملتظاهري���ن  �جلاب���ري  ودع���ا 
�أروق���ة  د�خ���ل  باالعت�ش���ام  �ال�شتم���ر�ر 

مبنى �لربملان وخارجه.
وت�شري بع����س �ملعلوم���ات �لتي ح�شلت 
عليها )�مل���دى( من �أو�شاط "�ل�شدر" �إىل 
�حتمال تو�شع �العت�شامات �إذ� ��شتمرت 

�الزمة لت�شمل مو�قع جديدة.
وكان���ت تغريدة "وزي���ر �لقائد" �الخرية 
ق���د �ملحت �ىل تطور �العت�شامات، حيث 
ق���ال �ن���ه �إن: "كانت هن���اك �أماكن �أخرى 
ف�شتاأتيك���م  �أمامه���ا  �العت�ش���ام  ينبغ���ي 

�لتعليمات تبعًا".
كذل���ك ��ش���ارت "�لتدوين���ة" �ىل تو�ش���ع 
"�لعر�ق���ي":  ��ش���اف  حي���ث  �ملطال���ب، 

"دميوم���ة �العت�شام مهمة جدً� لتتحقق 
مطالبكم �لتي �شنو�فيكم بها الحقًا". 

وكان���ت )�مل���دى( ق���د ك�شف���ت �ول �أم�س، 
ع���ن �ن زعي���م �لتي���ار �ل�شدري ق���د ياأخذ 
خط���و�ت "ت�شعيدية جدي���دة" بعد يوم 
منت�ش���ف  يف  )عا�ش���ور�ء(  حم���رم   10

�ال�شبوع �ملقبل.
وتعتمد هذه �خلطو�ت على ما �شيحدث 
ب���د�أت  حي���ث  �ملقبل���ة،  �الي���ام  خ���الل 
�قر�حات ت�ش���ل �ىل "�ل�شدر" للخروج 

من �الزمة غري خيار "�حلو�ر".
"هن���اك  �ن  �ل�ش���در  �و�ش���اط  وبح�ش���ب 

مقرح���ات ب���ان تبقى حكوم���ة م�شطفى 
�لكاظم���ي لعام و�حد يت���م فيه �ال�شتعد�د 
النتخاب���ات جدي���دة وخاللها تت���م كتابة 

د�شتور جديد".
كتاب���ة  �آلي���ة  تع���رف  مل  �الن  �ىل  لك���ن 
�لد�شت���ور �جلدي���د – �إن حدث���ت فع���ال- 
وم���ن �شيقوم بتل���ك �ملهمة؟ حي���ث ت�شري 
تل���ك �الو�شاط �ىل �ن "هن���اك �قر�حات 
بح���ل �لربمل���ان �و ع���ودة ن���و�ب �لتي���ار 

�مل�شتقيلني".
و�اله���م م���ن ذل���ك وف���ق م���ا تنقل���ه تل���ك 
�الو�ش���اط عم���ا ي���دور من ح���و�ر�ت �ن: 

يخف���ف  ل���ن  �ل�ش���دري  �لتي���ار  "زعي���م 
�و  تغي���ري�  يلم����س  �ن  قب���ل  �ل�شغ���ط 
بد�ي���ة للتغي���ري خوفا من تن�ش���ل �لقوى 

�ل�شيا�شية".
وكان �ل�ش���در ق���د تلقى يف �شي���ف �لعام 
�ملا�ش���ي، تعهد�ت م���ن �شركائ���ه �ل�شيعة 

فيما عرف ب� "وثيقة �ال�شالح".
وه���ذه �لوثيق���ة �ملوقعة م���ن بع�س قادة 
"�الإطار" �الن، حملت ��شر�طات لعودة 
"�ل�ش���در" يف حينه���ا لالنتخاب���ات بعد 

قطيعة �شهر.
�ج���ر�ء  �لوثيق���ة  ت�شمنت���ه  م���ا  و�ب���رز 

"�مللي�شيات"،  تعديالت د�شتورية، وحل 
و�عادة هيكلة �حل�ش���د �ل�شعبي يف فرة 

زمنية معينة.
ب���دوره يقول غالب �لدعم���ي وهو ��شتاذ 
�ن:  �لبي���ت،  �ه���ل  جامع���ة  يف  �الع���الم 
"�لتغيري �جلذري �لذي يطالب به زعيم 
�لتي���ار �ل�ش���دري �شع���ب ج���د�، وهن���اك 

مكونات �خرى يف �لبالد لن تو�فق".
�لدعم���ي ��شاف يف حدي���ث مع )�ملدى(: 
"يجب �ن تخفف هذه �ملطالب �ىل �خرى 

�أكرث عملية مثل تعديل �لد�شتور".
وي�ش���ري ��شت���اذ �الع���الم: "حت���ى تعديل 

كب���ري  جه���د  �ىل  يحت���اج  �لد�شت���ور 
ونقا�ش���ات الن روؤي���ة �ملكون���ات �لثالث���ة 
)�ل�شيعة، �ل�شنة، �لكرد( مت�شاربة حول 

بع�س مو�ده".
وكانت �لدور�ت �لربملاني���ة �ل�شابقة، قد 
�شكل���ت �كرث من جلنة لتعدي���ل �لد�شتور 
وف���ق �ملادة 142 من �لد�شت���ور، لكنها مل 

تتو�شل �ىل حل ب�شبب �ختالف �الآر�ء.
�الأمل يف �لعامري!

ويف �ل�شف���ة �الخرى من �الح���د�ث، بد�أ 
عاجزً�  يبدو  �لتن�شيق���ي" �لذي  "�الإطار 
ع���ن �يج���اد حل���ول لالزمة �ش���وى دعوة 
�حلل���ول،  �ىل  �ل�ش���دري  �لتي���ار  زعي���م 

بالرويج ل�شخ�شية "�لعامري".
و�أطل���ق "�الطاريون" �شع���ار "�لعامري 
زعي���م  ��ش���ارة �ىل  �الط���ار"، يف  �شي���خ 
حتال���ف �لفت���ح، بع���د �ن طال���ب �ل�ش���در 
�ملجموع���ة  م���ن  باال�شتقال���ة  �الخ���ري 

�ل�شيعية.
لك���ن �شيا�شي���ا مطلع���ا يقر�أ ه���ذه �حلملة 
بطريقة خمتلف���ة، حيث يق���ول ل�)�ملدى( 
�لوحي���د  �ل�شخ����س  ه���و  "�لعام���ري  �ن 
�ل���ذي يعول عليه �الإط���ار يف �حلو�ر مع 

�ل�شدر".
وكان �لعام���ري ق���د دعا زعي���م �لتيار �ىل 
�جللو�س لطاولة �لنقا�شات، لكن �الخري 
��ش���رط علي���ه �بع���اد "�ملالك���ي" وت���رك 

"�الإطار".
ع���دم  طل���ب  �ل���ذي  �ل�شيا�ش���ي  ويوؤك���د 
"�لروي���ج  �ن:  ��شم���ه  �ىل  �ال�ش���ارة 
للعامري هو لي�س فقط من �جل �حلو�ر، 
و�من���ا ��شارة �ىل �ن �ملالكي مل يعد العبا 
��شا�شيا يف �ملجموعة وهو ما قد ي�شجع 

�ل�شدر على �حلو�ر".
و�طل���ق كل م���ن قي����س �خلزعل���ي زعي���م 
�ال�ش���دي،  �حم���د  و�لنائ���ب  �لع�شائ���ب، 
�الم���ام  كتائ���ب  زعي���م  �لزي���دي  و�شب���ل 
علي –�حد ف�شائ���ل �حل�شد- يف بيانات 
و"تغري���د�ت" ��شم "�شي���خ �الطار" على 

رئي�س حتالف �لفتح.
يف  �خ���رى  �أطر�ف���ا  �ن  باملقاب���ل 
"�لتن�شيق���ي" و�برزه���م عم���ار �حلكي���م 
�لدول���ة  ق���وى  حتال���ف  يف  و�شريك���ه 
حي���در �لعبادي، �شجعو� مب���ادرة رئي�س 
�ل���وزر�ء م�شطف���ى �لكاظم���ي �الخرية، 

و�لتي تتعلق �ي�شا باحلو�ر �ل�شامل.

 بغداد/ المدى

�أم����س  �لع���ر�ق،  مل�شاع���دة  �ملتح���دة  �الأمم  بعث���ة  رحب���ت 
�الأربع���اء، بالدعو�ت للح���و�ر �لوطني، فيم���ا دعت �لقادة 
�ىل �إعط���اء �الأولوي���ة للم�شال���ح �لوطني���ة الإيج���اد حلول 

عاجلة لالأزمة.
وذكر بيان للبعثة تلقته )�ملدى(، �أن "�حلو�ر هو �لطريقة 
�الكرث فعالية للخروج من �الزمة �ل�شيا�شية �لعر�قية �لتي 

طال �مدها".
و��شاف �لبي���ان، �ن "�حلو�ر �لهادف بني جميع �الأطر�ف 
�لعر�قي���ة، �أ�شب���ح �الآن �أكرث �إحلاحا م���ن �أي وقت م�شى، 
حي���ث �أظهرت �الأح���د�ث �الأخرية خط���ر �لت�شعيد �ل�شريع 

يف هذ� �ملناخ �ل�شيا�شي �ملتوتر".
و�أ�شار، �إىل �ن "�أي حزب �أو جماعة ال ميكن لها �لقول باأن 

�الأزمة ال تعنيهم �أو توؤثر عليهم".
و�ش���دد �لبيان عل���ى �حلاجة، "�إىل �إيج���اد حلول من خالل 
حو�ر �شامل للجميع وهو �أمر و��شح �ن يف غيابه، �شتظل 
دولة �لع���ر�ق خا�شعة ل�شيط���رة �مل�شال���ح �ملتناف�شة، مما 
يوؤدي �إىل مزيد من عدم �ال�شتقر�ر ودفع �لنا�س �لثمن". 

وتابع �ن "بعثة �الأمم �ملتحدة مل�شاعدة �لعر�ق )يونامي(، 
ترحب بالدعو�ت �الأخرية للحو�ر �لوطني".

و�أو�ش���ح �لبي���ان، �ن "�لبعث���ة ت�شي���د بعب���ار�ت �لدعم من 
خمتلف �الأطي���اف �ل�شيا�شي���ة"، منا�ش���دً� "جميع �جلهات 
�لفاعل���ة �اللتز�م و�مل�شاركة بن�شاط و�التفاق على �حللول 

دون تاأخري".
وذك���ر �لبي���ان �ن "�لعر�قي���ني ال يحتاج���ون �إىل �شر�عات 

م�شتمرة على �ل�شلطة �أو مو�جهات �إنهم بحاجة �إىل حلول 
و�لتز�م بتنفيذها الإخر�ج بالدهم من �أزمتها �ل�شيا�شية".

ويو��ش���ل، �ن "�لعر�ق، يو�جه قائمة و��شعة من �لق�شايا 
�ملحلية �لعالقة فهو يف حاجة ما�شة لالإ�شالح �القت�شادي، 
وتق���دمي خدم���ة عامة فعال���ة، فقد ح���ان �لوق���ت الأ�شحاب 
�مل�شلح���ة �ل�شيا�شي���ني لتحم���ل م�شوؤولياته���م و�لعمل من 
�أج���ل �مل�شلحة �لوطني���ة"، و�نته���ى �إىل "��شتعد�د �لبعثة 

لتقدمي �لدعم و�مل�شاعدة".
�إىل ذلك، بحث رئي�س �جلمهورية برهم �شالح، �أم�س، يف 
ق�شر �ل�شالم ببغد�د، مع ممثلة �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�لتط���ور�ت  بال�شخ���ارت،  هيني����س  جين���ني  �لع���ر�ق  يف 

�ل�شيا�شية يف �لبلد، و�شبل �خلروج من �الأزمة �لر�هنة.
وذك���ر بيان �شادر ع���ن رئا�شة �جلمهوري���ة تلقته )�ملدى(، 
�أن "�للق���اء تطرق �إىل �أهمية �شمان �الأمن و�ال�شتقر�ر يف 
�لبلد، وتاأمني �حلو�ر و�لتالقي بني �جلميع الإيجاد حلول 

قق تطلعات �ل�شعب. ناجعة حتحُ
وذك���ر �شال���ح، بح�ش���ب �لبي���ان �أن "�لظ���روف يف �لبل���د 
ت�شتدع���ي �لت���ز�م �لتهدئ���ة، و�لدخ���ول يف ح���و�ر �شادق 
وحري�س يتناول �لو�شع �ل�شيا�شي للو�شول �إىل خارطة 
طري���ق و��شح���ة �ملع���امل، ترتك���ز عل���ى تغلي���ب �مل�شلح���ة 
�لوطني���ة �لعلي���ا، وطماأن���ة �ملو�طن���ني، وتر�شي���خ �ل�شل���م 

�الأهلي و�الجتماعي وحت�شني �لبلد".
"دع���م وتاأيي���د بعث���ة  �أك���دت بال�شخ���ارت،  م���ن جانبه���ا، 
�الأمم �ملتح���دة للح���و�ر ب���ني �الأط���ر�ف كاف���ة، و�لو�شول 
�إىل م�ش���ار�ت توؤم���ن حماي���ة �الأم���ن و�ال�شتق���ر�ر، وتلبي 

متطلبات �لعر�قيني".

 ذي قار/ ح�سين العامل 

و�ش����ط تباي����ن �آر�ء �لت�شريني����ني ح����ول 
�مل�شاركة يف تظاه����ر�ت �لتيار �ل�شدري 
م����ن عدمها، �أعلن ث����و�ر �شاحة �حلبوبي 
ونا�شط����ون يف حمافظة ذي قار رف�شهم 
�مل�شاركة يف تظاه����ر�ت �لتيار �ل�شدري 
و�الإط����ار �لتن�شيق����ي، وفيم����ا �أك����دو� �ن 
هدف ت�شرين هو �لتغيري �جلذري و�نهم 
ل����ن يكون����و� حطب����ًا يف حمرق����ة �لفتنة، 
و�شفو� تظاهر�ت �الحز�ب بانها �شر�ع 

�شيا�شي على مغامن �ل�شلطة.
ياأت����ي ذلك �إث����ر دع����و�ت �شابقة ل����كل من 
�لتن�شيق����ي  و�الإط����ار  �ل�ش����دري  �لتي����ار 
لدع����م  يه����دف  جماه����ريي  لتح�شي����د 
تظاهر�ته����م �لتي رفع فيه����ا �الول �شعار 
"دع����م  �شع����ار  و�الآخ����ر   " "�ال�ش����الح 

�ل�شرعية".
وذكر بيان �لقاه �أحد �لنا�شطني يف جمع 
من �ملتظاهرين و�ش����ط �شاحة �حلبوبي 

وتابعته )�ملدى(، �ن "�الحد�ث �الخرية 
�لت����ي �شهدته����ا �لب����الد وم����ا ح�شلت من 
�شر�ع����ات �شيا�شي����ة وخالف����ات حزبية، 
هي �ش����ر�ع من �جل �ملنا�شب و�ملكا�شب 
يف حكومة �الحز�ب و�لطبقة �ل�شيا�شية 

�لفا�شدة".
ه����ذه  "خالف����ات  �أن  �لبي����ان،  و�أ�ش����اف 
ه����ي  �ل�شيا�شي����ة  و�لق����وى  �الح����ز�ب 
خالفات م�شالح حزبية ولي�شت لل�شعب 

فيها م�شلحة �و فائدة".
و�أ�ش����ار، �إىل �أن "�ل�شعار�ت �لتي رفعتها 
�أكذوب����ة  �ال  ماه����ي  �الح����ز�ب  جمي����ع 
يحاولون فيها خلط �الور�ق و��شتجد�ء 
�شفقاته����م  بتمري����ر  �لنا�����س  عو�ط����ف 

وم�شاحلهم �حلزبية".
�شاح����ة  ث����و�ر  ف����اأن  �لبي����ان،  وبح�ش����ب 
�حلبوبي "كانو� وما ز�لو� على موقفهم 
�لر�ف�����س له����ذه �لطبق����ة �ل�شيا�شي����ة بكل 

�حز�بها وتيار�تها".
و�أو�ش����ح، �أن "�لثو�ر ل����ن يكونوً� جزء� 

من هذ� �ل�شر�ع ول����ن يكونو� حطبا يف 
حمرق����ة �الح����ز�ب �لتي عاث����ت يف بلدنا 

�خلر�ب و�لف�شاد على مدى 19 �شنة".
�ملاأ�شاوي����ة  لالأح����د�ث  �لبي����ان  وتط����رق 
�لتي و�جهها متظاه����رو ت�شرين على يد 
�الحز�ب �ملتنفذة يف �ل�شلطة، و�أو�شح، 
�أن "�جلمي����ع م�ش����رك يف قت����ل �خوتن����ا 
�ملعتق����الت"،  وتغييبه����م وتعذيبه����م يف 
و��ش����اف "لنا موقفن����ا �لو��شح من هذه 
�ل�شلط����ة و�شتكون لنا خطو�ت �شد هذه 

�ملنظومة باأكملها".
وخل�����س بي����ان ث����و�ر �شاح����ة �حلبوبي 
�ىل �لق����ول، �إن "ت�شري����ن ه����ي �ل�شادقة 
باإ�شقاط �لنظام وهي �ل�شادقة بالتغيري 
�جلذري وال ننتظر من جهة �و حزب �ن 
يتبنى ه����ذه �ملطالب وهو ج����زء من هذ� 
�لنظام �لفا�ش����د". وجدد "لن ن�شرك يف 
�ية تظاهرة حالي����ا هدفها فتنة �الحز�ب 
وم�شاحله����ا وموقفن����ا ثاب����ت ومل ول����ن 

نحيد عن �ملبد�أ".

و�شه����دت �و�ش����اط �لت�شريني����ني تباين����ا 
و��شح����ا يف �الآر�ء ح����ول دع����وة �لتيار 
يف  �جلماهريي����ة  للم�شارك����ة  �ل�ش����دري 
يف  �تباع����ه  نظمه����ا  �لت����ي  �لتظاه����ر�ت 
�ملنطقة �خل�ش����ر�ء و�لربمل����ان �لعر�قي، 
تدع����و  �لت�شريني����ني  م����ن  ف�شريح����ة 
للم�شارك����ة، و�خ����رى ترف�شه����ا باملطلق، 
فيم����ا تذهب �شريحة ثالث����ة �إىل �مل�شاركة 

�مل�شروطة.
وك�شف �لنا�شط يف تظاهر�ت �لنا�شرية 
"�جتم����اع  ع����ن  �ل�شوم����ري  ه�ش����ام 
عق����د  �ل����ذي  �الحتجاج����ات  تن�شيقي����ات 
و��ش����ط  حمافظ����ة  يف  �لثالث����اء  م�ش����اء 
وكيف تباينت فيه �الآر�ء حول �مل�شاركة 

يف �لتظاهر�ت �حلالية من عدمها".
و�أكد يف حديث �إىل )�ملدى(، "�ن�شحاب 
وف����د حمافظة ذي ق����ار وبع�س من وفود 
�ملحافظات �الخرى م����ن �الجتماع �لذي 
حاول فيه بع�����س �لنا�شطني زج �حلر�ك 
�لت�شرين����ي بتظاهر�ت �الأح����ز�ب"، على 

حد قوله.
�جتم����اع  "خمرج����ات  �أن  �إىل  ون����وه، 
تن�شيقي����ات �الحتجاج����ات �لذي عقد يف 
�ملدحتي����ة مبحافظ����ة و��ش����ط وبيان����ه ال 
ميثلن����ا كمعار�ش����ة ت�شريني����ة وال ميث����ل 
تطلعات و�أه����د�ف ومبادئ ثورتنا؛ الأنه 
يكي����ل مبكيال����ني وينح����از لط����رف دون 

�الآخر".
و�أو�ش����ح �ل�شوم����ري، �ن "�أي ط����رف �أو 
جهة من �الطر�ف �ملتنازعة هي باالأ�شل 
�شريك����ة باحلك����م و�شريكة ب����كل ما مر به 
�شعبنا وبلدنا منذ �شقوط نظام �لطاغية 

وليومنا هذ�".
�الح����ز�ب  "منظوم����ة  �أن  �إىل  ون����وه، 
�ملتنفذة كان����ت وماز�لت ه����ي �مل�شيطرة 
كل  م����ع  ونح����ن  �لدول����ة  مفا�ش����ل  عل����ى 
خط����وة الإ�شقاط هذه �ملنظوم����ة �لفا�شلة 
و�ملتورط����ة باإثارة �لفنت ب����ني �لعر�قيني 
و�مللطخ����ة �يديه����ا بدمائه����م �لطاهرة"، 
�لقتل����ة  كل  حما�شب����ة  "عل����ى  م�ش����دد� 
و�لعم����الء و�ش����ر�ق �مل����ال �لع����ام ب����دون 

��شتثناء". 
"ث����ورة  �أن  �إىل  �ل�شوم����ري،  و�نته����ى 
ت�شري����ن خرجت �شد منظوم����ة �شيا�شية 
فا�شدة، �أما �لتظاهر�ت �لقائمة حاليًا يف 
�لربملان فاأنها موجهة �شد حزب �شيا�شي 

معني".

متظاهرو الحبوبي: لن نكون جزءاً من ال�سراع ال�سيا�سي

تباين مواقف تن�شيقيات ت�شرين من الم�شاركة 
في اعت�شامات البرلمان

قالت اإن "العراقيين ل يحتاجون اإلى �سراعات م�ستمرة"

الأمم المتحدة ترحب بدعوات الحوار: 
الجميع معني بحل الأزمة

رئيس الجمهورية يستقبل ممثلة بعثة االمم المتحدة في العراق أمس

جانب من تظاهرات ساحة الحبوبي في ذي قار

مقترح ببقاء حكومة الكاظمي عامًا جديداً لحين اإجراء انتخابات مبكرة

الإطار يروج للعامري على ح�شاب المالكي لإغراء ال�شدر بالتفاو�ض

تحتفل بعامها العشرونتحتفل بعامها العشرون

معتصم يفترش األرض داخل البرلمان 
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 بغداد/ فرا�س عدنان

اأكدت وزارة املوارد املائية 
اأن اجلفاف يف خزين املياه 
و�سل اإىل امل�ستوى الثاين، 

واأعربت عن اأملها باأن ي�سهد 
العام املقبل اإيرادات ت�ساعد 
العراق على تخطي مرحلة 

اخلطر، وحتدثت عن حملة 
كبرية اأدت اإىل اإنهاء العديد 

من التجاوزات التي تقع من 
االإدارات املحلية واالفراد 

على االأنهر.
وقال مدير املركز الوطني 
الإدارة املوارد املائية حامت 

حميد، اإن "وزارة املوارد 
املائية تتعر�س اإىل نوعني من 

التجاوزات على املياه، االأوىل 
تقع على احل�س�س املائية 

والثانية تقع على امل�ساريع 
املائية".

�لعام���ة  "�لهيئ���ة  �أن  حمي���د،  و�أ�ش���اف 
لت�شغي���ل م�شاري���ع �لري و�لب���زل �لتابعة 
للوز�رة تق���وم مبتابعة �الطالقات �ملائية 
م���ن �ل�ش���دود للغر�س تاأم���ن �لت�شاريف 

للمحافظات كافة".
ح�ش���ب  يك���ون  "ذل���ك  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
�خلط���ة �ملعّدة بد�ية �ملو�ش���م �ل�شيفي �أو 
بد�ية �ملو�شم �ل�شت���وي"، م�شددً� على �أن 
�الأحيان  تك���ون يف بع�س  "�لتج���اوز�ت 

م���ن قبل �ملو�طن���ن، ويف �أحي���ان �أخرى 
تقع من �الإد�ر�ت �ملحلية".

جت���اوز�ت  "�أح���د  �أن  حمي���د،  و�أو�ش���ح 
�الإد�رة �ملحلي���ة، ه���و م���ا قام ب���ه حمافظ 
باب���ل قب���ل م���دة بفت���ح ناظم لك���ن مت حل 
هذه �مل�شكلة و�إعادة تنظيم �لناظم ح�شب 
�خلط���ط �لت�شغيلية �ملعدة من قبل وز�رة 

�ملو�رد �ملائية".
�ملو�طن���ن  م���ن  "ق�شم���ًا  �أن  و�أورد، 
�ملتو�جدي���ن يف �شدور �الأنه���ر يقومون 
با�شته���الك �ملي���اه �أك���ر م���ن �حل�ش����س 
�ملائية �ملخ�ش�ش���ة �إليهم ما يقلل ح�ش�س 

�أولئك �ملتو�جدين يف ذنائب �الأنهر".

تق���وم  "�ل���وز�رة  �أن  حمي���د،  ويو��ش���ل 
��شتطعن���ا  �لتج���اوز�ت  الإز�ل���ة  بحمل���ة 
خالل ه���ذه �ل�شنة تقلي���ل �لتجاوز�ت من 
�أج���ل �إي�شال �حل�ش�س �ملائية �إىل ذنائب 

�الأنهر".
وحت���دث، عن "�إمكانية �لق���ول باأن ن�شبة 
�لتج���اوز �أق���ل بكثري عّما كان���ت عليه يف 
�ل�شن���و�ت �ملا�شية"، مبين���ًا �ن "�لتعامل 
م���ع �ملل���ف �ملائ���ي يك���ون عل���ى حمورين 

�الأول خارجي و�لثاين د�خلي".
و�أف���اد حمي���د، ب���اأن "�جلان���ب �خلارجي 
م���ع  يتمث���ل مبحاول���ة عق���د �جتماع���ات 
ل�شم���ان  و�الإي���ر�ين  �لرتك���ي  �جلانب���ن 

�إط���الق �ملي���اه بح�ش���ب �لكمي���ات �ملق���رة 
�لقو�ن���ن  بح�ش���ب  �ل�ش���رر  وتقا�ش���م 

�لدولية".
يتمث���ل  �لد�خل���ي  "�جلان���ب  �أن  و�أردف، 
ب�شم���ان �إع���د�د خطة لتق�شي���م �حل�ش�س 
�ملائية لكافة �مل�شاريع و�ملحافظات ح�شب 

�ملحدد�ت".
يف  "�الأولوي���ة  �أن  حمي���د،  ويو��ش���ل 
�لد�خ���ل ملياه �ل�ش���رب و�لب�شاتن و�ملياه 
�لزر�عي���ة و�لبيئية �لت���ي تت�شمن ح�شة 

حمافظة �لب�شرة و�الهو�ر".
و�أ�ش���اف، �أن "هذه �خلط���ة تتم متابعتها 
من قب���ل �لدو�ئر �لتابعة ل���وز�رة �ملو�رد 

�ملائي���ة ال�شيم���ا �لهيئ���ة �لعام���ة للت�شغيل 
وحما�شب���ة  �ل���ري،  م�شاري���ع  و�إد�رة 
دع���اوى  رف���ع  خ���الل  م���ن  �ملتجاوزي���ن 
ق�شائي���ة ومتابعته���ا يف �ملحاك���م لتقليل 

�لتجاوز�ت".
و��شتط���رد حمي���د، �أن "جهودن���ا تن�شب 
�ي�ش���ًا عل���ى رف���ع �مل�شخ���ات �ملن�شوب���ة 
مل  �أ�شحابه���ا  �أن  �أو  �ل�شو�ب���ط  خ���ارج 
�لر�شمي���ة  �ملو�فق���ات  عل���ى  يح�شل���و� 
لت�شغيله���ا وحتجيم �لقن���و�ت �لتي تاأخذ 
�ملي���اه باجتاه بح���ري�ت تربي���ة �الأ�شماك 

دون مو�فقة".
ون���وه، �إىل �أن ه���ذه "�الإج���ر�ء�ت �لت���ي 

تقوم بها وز�رة �ملو�رد �ملائية تهدف �إىل 
�إي�ش���ال �ملي���اه بعد�ل���ة لكاف���ة �ملحافظات 

بح�شب �خلطة �ملعدة".
"�ملحافظ���ات  �أن  �إىل  حمي���د،  ونب���ه 
ه���ذه  م���ن  �الأك���ر  �ملت�ش���رر  �جلنوبي���ة 
�أنه���ى  "عملن���ا  �أن  مبين���ًا  �لتج���اوز�ت"، 
جت���اوز�ت كثرية كانت عل���ى نهر �لفر�ت 
و�ي�ش���ال  �ملثن���ى  حمافظ���ة  يف  ال�شيم���ا 
�لت�شريف �إىل حمافظة ذي قار بالكامل".

"تق���ع  �أخ���رى  جت���اوز�ت  �إىل  وذه���ب، 
م���ن �ش���دة �شام���ر�ء �إىل جن���وب حمافظة 
بغد�د يج���ري �لعمل عل���ى حتجيمها وقد 
جنحن���ا �إىل حد ما، لكن هن���اك �إجر�ء�ت 
�أخرى ل�شم���ان عدم �لتاأثري على ح�ش�س 

�ملحافظات �الأخرى".
وب���ن حمي���د، �أن "�خلزين �ملائ���ي �ملتاح 
للع���ر�ق يف �لوق���ت �حل���ايل ه���و �أقل من 
�لع���ام �ملا�شي بن�شب���ة 60%، و�لذي قبله 

بن�شبة %80".
وذك���ر، �أن "�ل���وز�رة حت���اول �إد�رة ه���ذ� 
�خلزي���ن ح�ش���ب �خلط���ة �ملو�شوع���ة يف 
�لدر��شة �ل�شرت�تيجي���ة �لتي مت �إقر�رها 
يف ع���ام 2014 ب���اأن يت���م تق�شيم �خلزين 

ح�شب �حلدود �إىل ثالث فئات".
وم�ش���ى حمي���د، �إىل �أن "�لع���ر�ق ما ز�ل 
حالي���ًا يف �حل���د �لث���اين م���ن �جلف���اف، 
وناأمل باأن نبقى يف هذ� �مل�شتوى وتكون 
�ل�شنة �لقادمة �إير�د�تها �ملائية جيدة لكي 
ن�شع���د �إىل �حل���د �الأول �أو �حل���د �الآم���ن 
�أم���ا �إذ� ج���اء �ملو�ش���م �لقادم ج���اف �ي�شًا 
ممك���ن �أن ننحدر �إىل �حلد �لثالث �حلرج 
ج���دً� ونو�جه �شعوب���ات كبرية يف تلبية 

�حتياجات �ملياه".
وكان �ملتحدث با�شم �لوز�رة علي ر��شي 
قد ذكر، �ن "�لع���ر�ق لديه خطتان �الأوىل 
��شتخ���د�م �الطالقات �ملائي���ة من �ل�شدود 
و�خلز�ن���ات لتلبية �ملتطلب���ات �لرئي�شية 
و�لت���ي ه���ي �الأر��ش���ي �لزر�عي���ة وه���ي 
�مل�شتهل���ك �الأكر ومياه �ل�ش���رب وح�شة 

�اله���و�ر �إ�شافة �إىل دف���ع �لل�شان �مللحي 
عن مياه �شط �لعرب".

�خلط���ة  "ه���ذه  �أن  ر��ش���ي،  و�أ�ش���اف 
تتز�م���ن مع خطة ثاني���ة لتوزيعات �ملياه 
�لتي تتعلق ب���اإد�رة �لتوزيعات وتطبيق 
نظام �ملر��شن���ة ورفع �لتج���اوز�ت الأجل 
�إجناح �خلطة �لزر�عية وتاأمن �ملياه لها 
و�شمان و�شول �ملي���اه �إىل �ملناطق �لتي 
تق���ع يف ذنائ���ب �الأنه���ر �لتي تع���اين من 

�أزمة يف و�شول �ملياه �إليها".
وحت���دث، عن "�إج���ر�ء�ت �أخ���رى تتعلق 
باإع���ادة حفر �الآب���ار و�إع���ادة تاأهيل جزء 
كبري منها يف �ملناطق �لتي ت�شهد �شعوبة 
يف و�ش���ول �ملياه �ل�شحي���ة �إليها". و�أكد 
ر��ش���ي، �أن "�حل���ل �لوحيد �ل���ذي تعمل 
علي���ه وز�رة �مل���و�رد �ملائي���ة يف ظ���روف 
�ل�ش���ح، يتعلق بخف�س �خلط���ة �لزر�عية 

�إىل %50".
ون���وه، �إىل �أن "�اله���و�ر عانت من �ل�شح 
�ملائ���ي لك���ن �شمن خط���ة �ل���وز�رة هناك 
كمي���ات �شت�ش���ل �إليه���ا، لكنن���ا نعاين من 

بع�س �لتجاوز�ت على �ملمر�ت �ملائية".
وم�ش���ى ر��ش���ي، �إىل �أن "م�شادر تغذية 
�الأه���و�ر لي�ش���ت فق���ط م���ن نه���ري دجلة 
و�لف���ر�ت، لذل���ك م���ا يتعل���ق بنا ك���وز�رة 
م���و�رد مائية نعمل عل���ى توفري حد معن 

من هذه �ملياه الإنعا�س �الهو�ر".
ي�شار �إىل �أن خ���ر�ء حذرو� يف �أكر من 
منا�شب���ة م���ن �الأزم���ة �ملائية وذك���رو� �أن 
�جلفاف �ش���وف ي�شرب �لعر�ق، موؤكدين 
�أن �مل�شكلة تتفاقم �ليوم، من خالل نزوح 
�لعديد من �ش���كان مناطق �الأهو�ر �إ�شافة 
م���ن  وغريه���ا  �حليو�ن���ات،  ه���الك  �إىل 
�الأم���ور �لتي حذرن���ا منها �شابق���ًا ودعو� 
�إىل �إعادة �لنظر باخلط���ط �لزر�عية، مع 
�لتح���ول �إىل منظوم���ات �ل���ري �حلديث، 
م�شددي���ن عل���ى �ن تلك �حلل���ول ميكن �أن 
ت�شد لنا �الزم���ة يف �الهو�ر و�ملحافظات 

�جلنوبية.

االأنهر على  واالأفراد  املحلية  االإدارات  جتاوزات  من  الكثري  اإزالة  املائية":  "املوارد 

جفاف خزين املياه ي�سل للم�ستوى الثاين.. وخماوف من ا�ستمرار قلة الإيرادات

من حمالت رفع التجاوز على الأنهر

م/ اإعادة اإعـــــالن
مناق�سة ا�ستريادية  

 12/ م/ د ي ا / 2022 )جتهيز 50 طن �سريط نحا�سي بالرقم الرمزي R144 /B ملعمل حموالت التوزيع 
�سعة 11/400 ومن من�ساأ اأ�سيوي اأو اأوربي( وح�سب املوا�سفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم.     

)معلنة للمرة الثانية(    تاريخ الغلق )2022/8/24( 

يسيير )وزارة الصناعيية واملعادن / شييركة ديالى العامة( بدعييوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

1- على مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية االتصال بي)شركة ديالى العامة( 
وعبيير البريد االلكتروني أو موقع االلكتروني املوضح في ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع 

مالحظة ما يلي: 
أ- املبلغ التخميني التشغيلي لكلف التصنيع للمناقصة هو)2725( دوالر للطن الواحد )فقط الفان وسبعمائة 
وخمسة وعشرون دوالر ال غيرها( يضاف إليه سعر LME للنحاس ليوم 2022/6/21 هو )8875( دوالر للطن الواحد 
)فقط ثمانية آالف وثمامنائة وخمسيية وسييبعون دوالر ال غيرها( ليصبح املبلغ اإلجمالي للعطاء )11600 × 50 

طن = )580000( دوالر )فقط خمسمائة وثمانون ألف دوالر ال غيرها( واصل CIP مخازن شركة ديالى العامة. 
ب- مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )17400( دوالر )فقط سبعة عشر ألف واربعمائة دوالر ال غيرها( 

واملطلوب تقدميها مع العطاء.
د- ان سييعر بيع مسييتندات للمناقصة هو )200000( دينار عراقي )مائتان ألف دينار عراقي( غير قابل للرد إال في 

حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
هي- على مقدم العطاء ان يسييتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسييم الرابع )مناذج العطاء( ويجب أن 
يتييم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في شييكله ولن تقبل اي بدائل كمييا ويجب تعبئة جميع الفراغات 

باملعلومات املطلوبة. 
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً. 

2- متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(.
3- يتم تسييليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )شييركة ديالى العامة / طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع 
القدس( وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهراً من تاريخ غلق املناقصة في 2022/8/24 
وان العطاءات املتأخرة سييوف ترفض وسيييتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطيياءات او ممثليهم الراغبن 
باحلضييور فييي العنوان اآلتييي )مقر شييركتنا / غرفة جلنة فتييح العروض( في السيياعة التاسييعة صباحاً ليوم 
2022/8/25 وفييي حاليية مصادفة يوم الغلق عطلة رسييمية يكون اليوم التالي للدوام الرسييمي هو آخر موعد 

لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير .
املهند�س عبد ال�ستار خملف عليوي
املدير العام / وكالة
ورئي�س جمل�س االدارة

فقدان
فقد الشيياب ياسيين حمادي حمد من سييكنة 
منطقيية الكراغييول /قضاء الكرميية محافظة 
االنبييار بتاريييخ 7/ 3 / 2015 علييى ميين ميلييك اي 

والد املفقود معلومة ابالغنا ..
حمادي حمد خلف

 بغداد/ املدى

توقع���ت وز�رة �لزر�عة، �أم�س �الربع���اء، �رتفاع �نتاج 
�لتم���ور للمو�ش���م �حل���ايل �إىل �أكر م���ن 600 �ألف طن 

مبينة �نها متتلك �لت�شهيالت كافة لعملية �لت�شدير.
وق���ال �ملتح���دث با�شم وزي���ر �لزر�عة ه���ادي ها�شم يف 
ت�شريحات �شحافية، �ن "�نتاج �لتمور يف �لعر�ق يف 
�ل�شنة �ملا�شية بلغ 640 �ألف طن ومبختلف �نو�عها".

و��ش���اف ها�ش���م، �أن "�ل���وز�رة تتوقع يف ه���ذ� �ملو�شم 
زي���ادة يف �النتاج على �عتبار �ن هن���اك خدمات قدمت 
لقط���اع �لتمور منها حمالت �لر�س �ملجانية �لتي تبنتها 
وز�رة �لزر�ع���ة ��شاف���ة �إىل �لدع���م �ملق���دم الأ�شح���اب 

ب�شاتن �لنخيل".
و�أ�ش���ار، �ىل �ن "�لقيم���ة �القت�شادي���ة للتم���ور �رتفعت 
عاملي���ا على �عتبار �نه منتج ع���ايل �لطلب وهناك زيادة 

با�شعاره يف �ال�شو�ق �لعاملية". 
وم�ش���ى ها�شم، �إىل �أن "هذ� �الم���ر �شجع �لوز�رة على 
�الهتمام بالنخيل ورفع زيادة �نتاجه و�توقع �شن�شدر 
�أك���ر من �لعام �ملا�شي" م�ش���ريً� �إىل �ن "�لزر�عة لديها 
�لت�شهيالت �لالزمة خلروج عمليات �لت�شدير وعمليات 
�لفح����س". �أ�ش���درت هيئ���ة �ل���ر�أي يف وز�رة �لزر�عة 

موؤخرً�، 12 قر�ر� يخ�س �لقطاع �لزر�عي.
"وزي���ر �لزر�ع���ة حمم���د  �أن  وذك���رت وز�رة �لزر�ع���ة 
�خلفاج���ي، تر�أ����س جل�شة هيئ���ة ر�أي �ل���وز�رة، و�لتي 
ج���رى خالله���ا �تخ���اذ عدد م���ن �لق���ر�ر�ت �لت���ي ت�شهم 
بتطوير �لقطاع �لزر�عي و��شتد�م���ة �لعملية �لزر�عية 
وتوفري �مل�شتلزمات �ل�شروري���ة لدعم �الإنتاج �لوطني 

كمًا ونوعًا، ومنها �لقر�ر�ت �الآتية:
1 -�إع���ادة �لنظ���ر بقان���ون �ل���وز�رة ومو�ش���وع رب���ط 
مديري���ات �لزر�ع���ة يف �ملحافظ���ات و�عادته���ا للوز�رة 

وكامل �ل�شالحيات �الإد�رية و�ملالية و�لقانونية لها.
و�ش���ركات  و�أف���ر�د  �ملز�رع���ن  طلب���ات  2-�شم���ول 
�لقط���اع �خلا����س ال�شتري�د �الأ�شم���دة وفق���ًا لل�شو�بط 

و�لتعليمات.
و�ليوري���ا  �ل���د�ب  �شم���اد  �أج���ور خدم���ات   3-تعدي���ل 

و�الأ�شمدة �الأخ���رى لت�شبح )1000( �أل���ف دينار للطن 
�لو�حد.

4-دعم طلبات ر�بطة منتجي بي�س �ملائدة يف حمافظة 
�لب�ش���رة ومفاحتة �جله���ات ذ�ت �لعالق���ة ال�شتح�شال 

�ملو�فقات �لالزمة ب�شاأنها.
�حليو�ني���ة  �ل���روة  د�ئ���رة  طل���ب  عل���ى  5-�ملو�فق���ة 
بخ�شو����س حتديد �شعر ق�شبة �ل�شائ���ل �ملنوي �ملجمد 

للجامو�س.
6-بح���ث مو�شوع �لطائ���ر�ت �لزر�عي���ة �ملتعاقد عليها 
مع �شرك���ة �إيربا�س �لفرن�شية وح�ش���م �ملو�شوع باأحد 

�خليار�ت �ملنا�شبة.
7-�لت�شوي���ت على طل���ب �لد�ئ���رة �لقانوني���ة للوز�رة 
ح���ول �شم���ول �الأر��ش���ي بامل�شتلزم���ات �لزر�عية �لتي 
تقع �شمن �خلطة ملحافظ���ة نينوى وم�شجلة يف دو�ئر 
�لت�شجي���ل �لعق���اري �لتابع���ة الإقليم كرد�شت���ان �لعر�ق 
ف�ش���اًل ع���ن حمافظتي دي���اىل وكركوك من خ���الل تاأييد 
وز�رة  �إىل  �ملح�ش���ول  وت�شوي���ق  �لزر�عي���ة  �ل�شعب���ة 

�لتجارة.
8-و�ش���ع خط���ط زر�عي���ة �شتوي���ة و�شيفية لع���دد من 
�ملز�رع���ن �ملحج���وزة �أمو�لهم �ملنقولة وغ���ري �ملنقولة 
وباالإم���كان حج���ز م�شتحقاته���م �ملالي���ة لق���اء �لدي���ون 
�ملرتتب���ة عليه���م وفق���ًا للقان���ون ومب���ا ي�شم���ن حق���وق 
�جلهات �لد�ئنة ووز�رة �لزر�عة ولعدم حرمان �الأر�س 

ومعاقبتها بعدم و�شع خطة زر�عية لها.
9-�إلغ���اء خمت���ر�ت فح����س �لرتبة �لت���ي جتري خالل 
من���ح �الإج���از�ت �الأ�شولي���ة الإن�ش���اء م�شاري���ع تربي���ة 

�لدو�جن من قبل د�ئرة �لروة �حليو�نية.
10-�ملو�فق���ة على طلب مديرية زر�ع���ة كركوك بزيادة 
جرع���ة �شماد �ليوريا ملح�شول �ل���ذرة �ل�شفر�ء �لعروة 

�خلريفية من 30 �إىل 60 كغم / دومن.
11-تخ�شي����س مبلغ  1 باملئة من مبال���غ �لدعم �لطارئ 
بالقط���اع  للنهو����س  �الإر�شادي���ة  باخلدم���ات  لالرتق���اء 

�لزر�عي.
12-�ملو�فق���ة عل���ى �لطلب���ات �خلا�شة مبديري���ة زر�عة 

و��شط ودعم �حتياجاتها من قبل وز�رة �لزر�عة.

الزراعة تتوقع ارتفاع اإنتاج التمور 
لأكرث من 600 األف طن

القب�س على متهمني بق�سايا نزاهة واختال�س يف املرور
 بغداد/ املدى

�علن���ت هيئ���ة �لنز�ه���ة، �أم����س �الأربعاء، 
نتائ���ج متابعة تقرير تق�ش���ي �أد�ء دو�ئر 

�ملرور يف بغد�د.
وذك���رت د�ئ���رة �لوقاي���ة يف �لهيئ���ة، �أن 
"وكالة وز�رة �لد�خلية ل�شوؤون �ل�شرطة 
�لعام���ة  �مل���رور  مديري���ة  �إىل  �أوع���زت 
بالتن�شي���ق م���ع جلن���ة مديري���ة �ملتابع���ة 
و�للجان يف �لوكال���ة بخ�شو�س مقرتح 
م���ن �شب���اط �حل�شاب���ات  تاألي���ف جلن���ة 
و�لتدقيق و�لقانونية يف مو�قع �ملرور".
و�أ�ش���اف �لبيان �لذي تلقت���ه )�ملدى(، �أن 
لتدقي���ق و�شوالت  تاأتي  �للجن���ة  "ه���ذه 
�ملحا�شبة و�لغر�م���ات و�ل�شكوك"، الفتًا 
يومي���ًا  ت�ش���ادق  "�لو�ش���والت  �أن  �إىل 
م���ن قبل مدي���ر �ملوق���ع وتر�ش���ل �إىل مقر 
�ملديرية، لت�شويرها و�أر�شفتها بحا�شبة 

خا�شة للتدقيق و�ملتابعة �ليومية".
�ملتهم���ن  جمي���ع  "نق���ل  �إىل  و�أ�ش���ار، 
�ملوقوف���ن خ���ارج مو�ق���ع �لت�شجيل بعد 
ك�ش���ف تالع���ب و�ختال����س ح���و�يل 70 
ملي���ون دين���اٍر يف و�ش���والت �ملحا�شب���ة 
�خلا�شة باجلباية من قبل �أمن �شندوق 
�حل�شاب���ات، ف�ش���اًل ع���ن �إحالته���م عل���ى 

حمكم���ة قوى �الأم���ن �لد�خل���ي - �ملنطقة 
�لثالثة".

و�أو�ش���ح �لبيان، �أن "�لق���ر�ر�ت �شدرت 
وف���ق �أح���كام �مل���ادة )316( م���ن قان���ون 
�لعقوب���ات وبداللة �مل���و�د )289 -298( 
�إي���د�ع �ملتهم���ن يف  من���ه، حي���ث تق���رر 

�لتوقيف حلن �إ�شد�ر �حلكم".
ولفت، �إىل "�إ�شد�ر �أو�مر �إد�رية وب�شكل 
دوري الأمن���اء �ل�شن���دوق"، م�ش���دد� على 
"حتويل �أغلبهم من �ملالك �لع�شكري �إىل 

�ملالك �ملديِن".
ج���اء  "�الج���ر�ء  �أن  �لبي���ان،  ويو��ش���ل 
بع���د �أن �أ�ش���ار تقرير �لهيئ���ة �ل�شادر يف 
بو�ش���ع  مطالبته���ا  �إىل   2021-9-26
الختي���ار  منا�شب���ة  و�شو�ب���ط  �ش���روط 
���ة  �أمن���اء �ل�شن���دوق يف �ملو�ق���ع �ملُرورَيّ
���ن يَتّ�شفون بالنز�هة وح�شن �ل�شرية  مَمّ
مالي���ًا  مكفول���ن  و�ل�شل���وك، ويكون���ون 

ويجري تقييمهم ب�شكٍل دوري".
و�أكد، �أن "مديرية �مل���رور �لعامة تدر�س 
�إمكاني���ة �إ�شاف���ة �أرق���ام �ل�شك���وك �شمن 
حمطة �الإدخ���ال وتدقيقه���ا �شمن حمطة 

�لدفع و)�لبيمنت(". 
وم�ش���ى �لبي���ان، �إىل �أن "�ملديرية تقوم 
حالي���ًا ب���اإدر�ج رق���م )�شا�ش���ي( �ملركب���ة 

�ل�ش���ك  ظه���ر  عل���ى  �مل�شجل���ة  �حلديث���ة 
و�أر�شفت���ه م���ع �ملعامل���ة، عل���ى �أن يك���ون 
�إدخال �لبيانات م���ن قبل �شابط خمت�س 

ح�شرً�".
�إىل ذل���ك، �أعلنت �لهيئة عن متكن مالكات 
د�ئ���رة �لتحقيق���ات يف �لهيئ���ة من �شبط 
رئي����س و�أع�ش���اء جلن���ة م�شرتي���ات يف 
�شحة �لديو�نية؛ بتهم���ة �ملبالغة ب�شر�ء 

مو�د طبية.
وذكر بيان �آخ���ر للهيئة �أن "�لعملية �لتي 
���ٍة، �أفادت  رٍة ق�شائيَّ نفذت بناًء عل���ى ُمذكَّ
بتلقي مكتب حتقيق �لهيئة يف �لديو�نيَّة 
معلوماٍت تت�شمن �إقد�م جلنة م�شرتياٍت 
يف �شح���ة �ملحافظ���ة عل���ى �ملغ���االة يف 

ٍة". �شر�ء مو�د طبيَّ
و�أ�ش���اف �لبي���ان، �أن "فريق���ا م���ن مكتب 
حتقي���ق �لهيئ���ة يف �ملحافظ���ة متك���ن من 
�شب���ط رئي����س و�أع�ش���اء �للجن���ة وبع���د 

�إجر�ء عمليَّات �لتحري و�لتق�شي".
���ت  متَّ �لت���ي  "�لعملي���ة  �أن  �إىل  و�أ�ش���ار، 
��شتن���ادً� �إىل �أح���كام �مل���ادة )340( م���ن 
قان���ون �لعقوب���ات، �أ�شف���رت �أي�ش���ًا ع���ن 
�أثبت���ت  �إذ  �ل�ش���ر�ء،  معام���الت  �شب���ط 
���ة �شح���ة ما ج���اء من  �لتحقيق���ات �الأوليَّ
�أ�شع���ار  يف  �ملغ���االة  ح���ول  معلوم���اٍت 

�ل�شر�ء".
و�أو�شح �لبيان، �أن "�الأوليات �مل�شبوطة 
�أثبت���ت �ش���ر�ء م���ادة )�لفازل���ن( مببل���غ 
)48،000،000( ملي���ون دين���ار وبكميَّة 

)1200( طن ومئتي كيلوغر�م".
ون���وه، �إىل �أن "تل���ك �الأولي���ات ك�شف���ت 
�أي�ش���ًا عن �شر�ء مادة �لبندول )حتاميل( 
مببل���غ )49،000،000( ملي���ون دينار"، 
موؤك���دً� �ن "عمليَّة �ل�شر�ء �شابتها مغاالة 

بّينة يف �أ�شعار تلك �ملو�د".
وحت���دث �لبي���ان، ع���ن "تنظي���م حم�ش���ر 
وعر�ش���ه  ���ة،  بالعمليَّ �أ�ش���ويلٍّ  �شب���ٍط 
�مل�شبوط���ة  و�ملُ���رز�ت  �ملُتَّهم���ن  رفق���ة 
ة  على قا�ش���ي حمكمة �لتحقي���ق �ملُخت�شَّ
بق�شاي���ا �لنز�ه���ة يف �ملحافظ���ة؛ التخاذ 

�ة �ملُنا�شبة". �الإجر�ء�ت �لقانونيَّ
منت�ش���ف  �أعلن���ت  ق���د  �لهيئ���ة  وكان���ت 
�أيار ع���ن �شبطه���ا م�شتند �ش���رٍف مببلغ 
)50،000،000( ملي���ون دين���اٍر ممن���وح 
م�شت�شف���ى  يف  عم���ٍل  تنفي���ذ  للجن���ة 
���ة، الفت���ًة �إىل �أنَّ �للجن���ة مل تقم  �لديو�نيَّ
بتنفيذ �لعمل؛ بالرغم من منح �ل�شلفة يف 
ْم �أيو  �شهر �أيل���ول 2021، كما �أنَّها مل ُتقدِّ
�أوليَّاٍت؛ لت�شوية �ل�شلفة خالفًا لتعليمات 

تنفيذ �الأعمال باأ�شلوب "�أمانة".

الوزارة توؤكد االهتمام بالنخيل وت�سهيل عمليات الت�سدير

العراقيون ينتظرون مو�سمًا غنيًا بالتمور



  بغداد / املدى

اأثن���ت ُنخب���ة م���ن الريا�ض���ين والإعالمي���ن 
عل���ى امل�ض���رة الناج���زة والروؤي���ة الطموحة 
امل���دى مب���ا  �ض���حيفة  اإ�ض���دار  للعامل���ن يف 
توؤ�ّضره يف ق�ضايا متنّوعة ت�ضتهدف الرتقاء 
ببلدن���ا يف جمي���ع النواحي ومنها الريا�ض���ة 
والإع���الم، واأعت���روا اأن تغطيته���ا اليومّي���ة 
للح���راك الفاعل يف جميع الحتادات وتثمن 
املواقف الداعمة لإ�ض���الح �ض���وؤون ريا�ض���ية 
ع���ّدة دفع���ت م�ض���وؤوليها اإىل التناغ���م معه���ا، 
وتذليل املعّوقات الكب���رة، والعمل على دعم 

ا�ضتقرارها بعيدًا عن اأزماتهم املُفتعلة غالبًا.
وقال اأمن �ضر احتاد كرة القدم الأ�ضبق احمد 
عبا�س "بعيدًا عن ال�ضيا�ض���ة و�ضجونها حيث 
اأغ���رق بع����س رجالها هذا الوط���ن يف ُظلماٍت 
ندعو الله اأن ُي�ضّخر اخلّرين لنت�ضالنا منها، 
كانت ريا�ض���ة املدى املُعن الذي يروي نهمنا 
للح�ض���ول على املعلوم���ة اجلّي���دة والتحليل 
الراقي ون���زداد ثقافًة من خالل ما ين�ض���ر يف 

اأعمدتها الر�ضينة".
واأ�ضاف عبا�س "احلياد وامل�ضداقية واملهنية 
ه���ي العناوي���ن الأب���رز لريا�ض���ة امل���دى التي 
تعّرف���ُت عليه���ا م���ن خ���الل ال�ض���حفي النق���ي 
ا�ض���توعب  ال�ض���احلي حي���ث  اإي���اد  الأ�ض���يل 
له���م  واأقالم���ًا  �ضخو�ض���ًا  زال  ول  املطب���وع 
تاأريخًا وب�ضماٍت يف �ضفر الإعالم الريا�ضي، 
اأ�ض���هموا باإيجابية لفتة يف جميع البطولت 
الريا�ض���ية " متمني���ًا لكاف���ة الإخ���وة يف كادر 
�ض���حيفة املدى ب�ض���كل عام وق�ض���م الريا�ض���ة 
ب�ض���كل خا�س دوام التق���ّدم والنجاح والُرقي 
ملوا�ضلة حِمل املبادئ واإن كان ثقياًل وُمرهقًا 

طوال ال�ضنن املارة".

اجلراأة والو�ضوح
الهيئ���ة  ع�ض���و  ال�ض���عدي  حمم���ود  وق���ال 
العراقي���ن  الريا�ض���ين  لنقاب���ة  التاأ�ضي�ض���ية 
قيد التاأ�ض���ي�س اأنه لي�س اأجم���ل واأرقى من اأن 
تكون املهنية واجلراأة وال�ضدقية والو�ضوح 
عم���ل  خط���وات  يف  حا�ض���رة  وامل�ض���وؤولية 
جريدة املدى نحو البناء والنه�ضة والتطّور. 
واأ�ض���اف "يف املج���ال ال�ض���حفي مّثلْت املدى 
�ض���كاًل  املا�ض���ية  الع�ض���رين  ال�ض���نن  وع���ر 
ممّي���زًا اجتمع���ت في���ه العناوين التي اأ�ض���رنا 
اليه���ا، الأم���ر ال���ذي جعله���ا قادرة بح���ّق على 
اأداء الر�ض���الة ال�ضحفية ب�ضكل جميل". وبّن 
املّدة قد حّققت عر م�ضرتها هذا  "اإذا كانت 
املوقع املمّيز فالأنها ا�ض���تندت اإىل م�ضتلزمات 
ومفاهيم الإعالم الناجح، وعّرت عنه ب�ضكل 
وا�ض���ح وم�ض���وؤولية ت�ض���امنية بن مفا�ض���ل 

العم���ل فيه���ا ،رئا�ض���ة حترير وم���الكات فنية 
واإدارية، ا�ض���تطاعت ترجمة عناوين التطّور 
واملهنّية واجلراأة عر م�ض���رتها التي نتمّنى 
لها ال�ض���تمرار بوتائر مت�ض���اعدة نحو اآفاق 

واعدة".
وذك���ر حمم���ود "ل يفوتن���ا القول والإ�ض���ادة 
الكبرة بجهود الزميل العزيز اإياد ال�ضاحلي، 
وحر�ض���ه  الريا�ض���ية،  ال�ض���فحة  م�ض���وؤول 
ومتابعت���ه اجل���اّدة وامل�ض���وؤولة واإدارته تلك 
ال�ض���فحة بكل قدرة وكفاءة ومتّكن لظهارها 

ب�ضكلها الوا�ضح والر�ضن".
املوقف الإن�ضاين

م���ن جانبه���ا بّينت ع�ض���وة املكت���ب التنفيذي 
للجن���ة الأوملبي���ة الوطنية د.مي�ض���اء ح�ض���ن 
"نبارك ملوؤ�ض�ضة املدى املُحرتفة عيد تاأ�ضي�ضها 
التا�ض���ع ع�ضر بعد م�ضرة طويلة راقبناها كل 
يوم ملتابعة �ض���جون واقعنا الريا�ض���ي املوؤِل 

بكل تفا�ضيله الإدارية والفنية".
وقال���ت مي�ض���اء "لن اأن�ض���ى ما حيي���ت موقف 
امل���دى الإن�ض���اين مع���ي م���ن خ���الل توا�ض���ل 
الق�ضم الريا�ض���ي ومتابعة ظرويف ال�ضحية، 
وكان���ت متنحن���ي احلاف���ز املعن���وي، وُتبدي 
تفاوؤله���ا بتجاوز حمنتي عطف���ًا على عبوري 
حتّديات �ضعبة طوال م�ضرتي الريا�ضية مع 

ْت املدى  ررَ األعاب القوى باإرادة قوية، مثلما عرَ
حتّديات �ضيا�ضية واقت�ضادية وريا�ضية بثقة 
ُمدِه�ضة نتيجة ت�ضّلح كادر حتريرها باملهنية 

ة". واجلراأة والِفرا�ضرَ

جهود متمّيزة
م����ن جانبه، قال �ض����عد حممود اأحم����د رئي�س 
احت����اد القو�����س وال�ض����هم "باأ�ض����مي وجميع 

اأع�ض����اء املكتب التنفي����ذي يف الحتاد نتقّدم 
با�ض����مى مع����اين الته����اين والتري����كات اإىل 
وجمي����ع  العراقي����ة  امل����دى  جري����دة  اإدارة 
ال�ضحفين والعاملن فيها مبنا�ضبة الذكرى 
)19( لتاأ�ضي�ضها ونتمّنى لها املزيد من التاألق 

والنجاح يف عملها الإعالمي احلر".
وا�ض����اف "نبارك للم����دى امل�ض����تقّلة جهودها 
املتمّي����زة عل����ى م����دى 19 عام����ًا م�ض����ى م����ن 

التمّي����ز والإب����داع والعم����ل ال����دوؤوب ال����ذي 
يهدف اإىل الإرتق����اء باملجتمع العراقي بكافة 
جمالت����ه ال�ضيا�ض����ّية والأمنّي����ة والريا�ض����ية 

والقت�ضادية".  

حروف من ذهب
يف  الفن����ي  واملحّل����ل  امل����درب  اأك����د  ب����دوره 
ال�ض����ويد فرا�����س ح����ازم ال�ض����يخلي، اأن املدى 
ال�ض����رح الإعالم����ي العراق����ي الكب����ر، ُمدعاة 
فخر جميع الريا�ض����ين، كون هذه املوؤ�ّض�ضة 
حفرت اأ�ضمها يف تاريخ ال�ضحافة الريا�ضية 

الوطنية بحروف من ذهب.
الريا�ض����ين  اأّح����د  "باعتب����اري  واأو�ض����ح 
العراقي����ن املُقيم����ن خارج الع����راق، اأرى اأن 
جري����دة امل����دى حافظ����ت عل����ى خّطه����ا املهني  
وُتتابع بن�ض����اط ُمكثَّف كل فّعاليات املُغرتبن 
وللفئ����ات املتنوع����ة ح�ض����ب الأعم����ار، ونقلت 
كل م����ا ه����و مُمّي����ز اىل اجلمه����ور الريا�ض����ي 
يف الداخل، وت�ض����ليط ال�ض����وء عل����ى تفّوقهم 
ليتع����ّرف املجتم����ع الريا�ض����ي العراق����ي ع����ن 

جلمي����ع  تهنئت����ه  ال�ض����يخلي  وق����ّدم  ذل����ك". 
العامل����ن يف موؤ�ّض�ض����ة امل����دى الرائ����دة على 
الهتم����ام الكب����ر واجله����د املبذول ل�ض����ناعة 
اإعالم ريا�ض����ي ممّيز ونظي����ف بجهٍد راٍق يف 

كل لعبة ريا�ضية.

واقعّية بال رتو�ش
اأما ع�ض����و املكتب الإعالمي للجن����ة الأوملبية 
"ُنب����ارك  فق����ال  الدراج����ي  رحي����م  الوطني����ة 
ل�ض����حيفة املدى عي����د تاأ�ضي�ض����ها الع�ض����رين، 
ومهم����ا قلن����ا ل ن�ض����تطيع اإيفاء حّقه����ا كونها 
ظّل����ْت حُمافظة عل����ى مهنّيتها ومو�ض����وعّيتها 
ول ُتغ����ررِّ م�ض����ارها املعه����ود بنق����ل احلقائق 

والأخبار اىل املُتلّقي بواقعّية بال رتو�س!
وي����رى الدراج����ي اأن "امل����دى م����ن ب����ن اأبرز 
ال�ض����حف العراقي����ة مثلم����ا اأثبت����ت ال�ض����نن 
اأنه����ا ممّي����زة يف ال�ض����فحة الريا�ض����ية الت����ي 
يديره����ا الزمي����ل اإي����اد ال�ض����احلي، اإذ كان����ت 
ال�ض����حفّية  امل�ض����احات  اأب����رز  م����ن  ولزال����ت 
املُتاحة حاليًا، وهذا مك�ض����ب ل�ض����حيفة املدى 
وللزميل ال�ض����احلي ال����ذي ل ولن يتاأّثر قلمة 
بنقل احلقائق وت�ض����حيح الو�ضع الريا�ضي 
مبق����الت دائم����ًا م����ا تك����ون حم����ّط ِاح����رتام 

وتقدير امل�ضوؤولن عن ال�ضاأن الريا�ضي".
وتابع "مب����ارك للمدى ونتمن����ى لها التوفيق 
كم����ا عهدناه����ا �ض����وتًا  امل�ض����اعب  مهن����ة  يف 

للعراق وللمواطنن".

مواجهة متوازنة
واأع����رب حام����د كاظ����م م����درب حرا�����س فريق 
الديوانية �ضابقًا عن �ضروره مبنا�ضبة مرور 
ت�ضعة ع�ض����ر عامًا على تاأ�ضي�س جريدة املدى 
التي يعدها من اأن�ضط ال�ضحف املحلّية نظرًا 
مل����ا يبذل����ه العامل����ون يف اجلريدة م����ن جهود 
متوا�ض����لة حت����ى بلغ����ت ال�ض����نة 19. ولف����ت 
اإىل اأن "امل����دى تعتر من ال�ض����حف العراقية 
الت����ي تتمّتع بامل�ض����داقّية م�ض����مونًا، ومتتاز 
تقاريره����ا باجلراأة واملواجه����ة املتوازنة يف 
الط����رح لك�ض����ف حقائ����ق غام�ض����ة اأو انتق����اد 
م�ضوؤول ما اأو ت�ضحيح عمل وهكذا هو ديدن 

الإعالم الوطني النزيه".

رقم �ضعب
واأك����د الفل�ض����طيني ه����اين زقوت، ال�ض����حفي 
مبوق����ع  الريا�ض����ة  م�ض����وؤول  الريا�ض����ي، 
اأن  اإ�ض����طنبول،  يف  اأونالي����ن"  "اخللي����ج 
�ض����حيفة املدى اأثبتت اأنها الرقم ال�ضعب يف 
عال ال�ضحافة العربية، وجنحت يف مواكبة 
التقّدم التكنولوجي عر موقعها الإلكرتوين 

ول تكتِف بالن�ضخة الورقية.

واأ�ض����اف "متّي����زت "امل����دى" من����ذ انطالقه����ا 
دوم����ًا  وح�ض����رت  واملو�ض����وعية،  باملهني����ة 
يف تغطي����ة الق�ض����ايا التي تعّر ع����ن وجدان 
العربي����ة  والأمت����ن  العراق����ي  ال�ض����عب 
والإ�ض����المية، ع����الوة عل����ى ذلك ارتب����ط تاأّلق 
"املدى" بق�ضمها الريا�ضي من خالل تغطيته 
الالفت����ة للبط����ولت واملناف�ض����ات والفّعاليات 
الريا�ضية العراقية واخلليجية والعربية من 

موقع احلدث باأ�ضلوب فريد".

ا�ضتذكار الأبطال
وب����ارك الالع����ب ال����دويل ال�ض����ابق، احلائ����ز 
على كاأ�س اآ�ض����يا لل�ض����باب عام 1977 �ضعدي 
لتاأ�ض����ي�س  ع�ض����ر  التا�ض����عة  الذك����رى  توم����ا، 
جري����دة امل����دى، ُمعرب����ًا ع����ن اأمله با�ض����تمرار 
نهجه����ا الالف����ت با�ض����تذكار اأبطال الريا�ض����ة 
مّم����ن خدم����وا الع����راق ب����ال مقابل م����ادي اأو 
منفع����ة". وقال توما "ُهنا يف �ض����يدين نتوق 
لزيارة بلدنا يف اأقرب فر�ض����ة برغم الظروف 
ال�ضعبة التي واجهتنا �ضابقًا، فجريدة املدى 
تلع����ب دورًا وطني����ًا م�ض����وؤوًل بنق����ل اخب����ار 
الوط����ن بواقعية و�ض����مر مهني ُيع����ّزز ثقتنا 
مب����ا تن�ض����ره م����ن حقائ����ق مثرة يف �ض����وؤون 

خمتلفة".

�ضلطة م�ضوؤولة
اأما علي نظار ع�ض����و الهيئة التنفيذية لحتاد 
اجلودو فقد بعث بتهنئته اىل اأ�ض����رة جريدة 
تاأ�ضي�ض����ها يف  عي����د  ذك����رى  ملنا�ض����بة  امل����دى 
اخلام�����س م����ن اآب، متمّنيًا له����ا دوام النجاح 
يف ممار�ضة دورها الرقابي ك�ُضلطة م�ضوؤولة 
عن ت�ضكيل الراأي العام يف العراق وتوجيهه 

نحو م�ضالح البلد.
وقال نظار "نثّمن دع����م جريدة املدى لحتاد 
وت�ض����ليط  بطولت����ه،  جمي����ع  يف  اجل����ودو 
ال�ض����وء على اأبرز اأبطال منتخباتنا الوطنية 
واإ�ض����داء الن�ض����يحة بنق����د مو�ض����وعي حل����ل 
بع�����س ال�ض����كاليات الت����ي اأع����رتت م�ض����رة 
الإدارة يف وق����ت �ض����ابق، وكان له����ا ال����دور 
املوؤث����ر يف تقريب وجهات النظر ب�ض����اأن هذا 

املو�ضوع".
واأ�ض����ار نظ����ار اإىل اأن "امل����دى غّط����ت جمي����ع 
اأن  دون  م����ن  وحيايدي����ة  بعدال����ة  الألع����اب 
اللجن����ة  ل����دى  ُمعتم����د  احت����اد  اأي  تتنا�ض����ى 
الأوملبية الوطنية، ووّفرت م�ضاحات وا�ضعة 
لنق����ل معاناة الريا�ض����ين وتنبيه م�ض����وؤويل 
الريا�ض����ة ع����ن حقوق ه����وؤلء، وك�ض����فت عن 
اأخط����اء فادح����ة اأثن����اء مواكبته����ا م�ض����اركات 
الفرق والأندية باأ�ضلوب حمرتف وم�ضداقية 

عالية".

 رعد العراقي

كان����ت ال�ض����احة ال�ض����حفية ولزال����ت ميدانًا 
املحلي����ة  ال�ض����حف  في����ه  تتناف�����س  �ض����اخنًا 
لقتنا�س اخلر وعر�س التحليل وت�ض����ليط 
ال�ض����وء على جوانب خمفّية م����ن الواقع كال 
ح�ض����ب اخت�ضا�ض����ها وجم����ال عمله����ا �ض����واء 
اأم  الثق����ايف  اأم  القت�ض����ادي  اأم  ال�ضيا�ض����ي 
الريا�ض����ي لُتقّدم للقارىء خال�ض����ة الحداث 

مب�ضداقّية ومهنّية عالية.
ومن����ذ انطالق����ة امل����دى يف اخلام�س م����ن اآب 
ع����ام 2003 اأعلن����ْت عن ذاتها بق����وة من دون 
اأن تخو�����س يف غمار التجري����ب والرتّدد من 
الف�ضل بعد اأن ت�ضّلحت بنخبة من ال�ضحفين 
والعامل����ن ال�ض����اندين ميتلك����ون من اخلرة 
والحرتافي����ة م����ا ي�ض����اعدها عل����ى اخت����زال 
الزمن والدخول اىل ال�ض����احة بثقة بال خوف 

النج����اح  ����ات  من�ضّ ق�ض����ر  بوق����ت  لتت�ض����ّلق 
داخليًا وخارجيًا.

�ض����ّر النج����اح ُيكم����ن يف اخلطوط الر�ض����ينة 
الت����ي ر�ض����مت م�ض����ارها تتقّدمها امل�ض����داقية 
واحلي����اد ونزاهة الكلم����ة والهدف والوقوف 
على م�ض����افة واحدة مع جميع فئات املجتمع 

من دون متّيز لت�ضّب يف خدمة الوطن.
قد يكون الق�ض����م الريا�ضي منوذجًا عاي�ضناه 
كان����ت  ح����ن  في����ه  العم����ل  م�ض����الك  وخرن����ا 
التوجيه����ات وروؤية العمل وا�ض����حة باجتاه 
البح����ث ع����ن كل ما هو متمّي����ز وهادف خدمة 
الذه����اب  خ����الل  م����ن  العراقي����ة  للريا�ض����ة 
نح����و اجلوان����ب املهّم����ة واحل�ّضا�ض����ة وطرح 
لي�����س  حيادّي����ة  ب����كل  ال�ض����اخنة  املوا�ض����يع 
فقط بت�ض����ليط ال�ض����وء عليها، بل ت�ض����خي�س 
وتق����دمي  وال�ض����لبية  الإيجابي����ة  اجلوان����ب 
احللول لت�ض����هيل معاجلتها وتقومي الأخطاء 

مبهني����ة جمّردة من اأي دواف����ع اأخرى ليكون 
العمل طفرة �ضحفية خارج العمل الروتيني.

من يت�ض����ّفح �ض����فحة املدى الريا�ضي �ضيجد 
اأن على مدار �ضنوات كان جميع الزمالء بدءًا 
من رئي�س الق�ض����م الريا�ض����ي اإياد ال�ضاحلي 
وجمي����ع الإخ����وة ُكّت����اب الأعم����دة ق����د اأثاروا 
موا�ضيع ذات قيمة واأهمية عالية، وطرحوا 
حل����وًل جوهرية كانت قد ا�ض����همت يف تذليل 
ال�ض����عاب، وقّدم����ت ل�ض����حاب  م����ن  الكث����ر 
ال�ضاأن منافذ ت�ض����حيح م�ضارات العمل كانت 
ولزال����ت حم����ّط اعج����اب واح����رتام جمي����ع 
اجله����ات املعني����ة داخلي����ًا وارتق����ت مبكان����ة 
ال�ضحيفة دوليًا. مبارك للمدى اإيقاد �ضمعتها 
ال����� 20 ومبارك لن����ا انتماوؤنا لهذه املوؤ�ّض�ض����ة 
الر�ض����ينة الت����ي منحتن����ا احلري����ة يف الراأي 
وفتحت اأمامنا �ُضبل الرتقاء بالكلمة والِفكر 

وهو و�ضام يفتخر به تاريخنا ال�ضحفي.

 اإياد ال�ضاحلي
ال�������ص���غ���رةمصارحة حرة ع����ائ����ل����ة  

الثمانية كانوا اإخوة اأفا�ضل بحق ول 
يمكن ن�ضيان اأعمالهم المتمّيزة وجهودهم 

القديرة في تقديم المدى الريا�ضي 
ة التقييم الجماهيري والمهني  على من�ضّ

كالذي يرُد على األ�ضنة �ضيوف �ضفحة 
اليوم لمنا�ضبة اإيقاد ال�ضمعة 20.

تمّنوا اأن ُت�ضيء ال�ضمعة )20( ُمنجزات مهنّية باهرة

ْت حتّديات �صعبة ومل ترِم حمل املبادئ ريا�صيون واإعالميون :  عَبَ

�صحيفة الخطوط الر�صينة ومهنية تقويم الأخطاء

ب��ال��و���ص��ّي��ة! درج����ال  وي���ذّك���ر  )ال���م���دى(  يهنئ  ج��م��ول��ي  ن��ج��ل 

 عمـار �ضـاطع

ما جعلني ا�ض���تمر يف الكتابة طوال الأعوام املا�ض���ية التي تلت النطالقة املوؤّثرة 
ملوؤ�ّض�ض���ة املدى لالإعالم والثقاف���ة والفنون، هو ذلك ال�ض���تثناء التي حملته املدى 
اجلريدة يف �ض���فحاتها، من حيث الإملام والتكّيف الذي و�ض���عتها لنهجها الدوؤوب 
ال���ذي خّطت���ه لنف�ض���ها من خالل ا�ض���رارها عل���ى الظهور اأم���ام الق���ّراء واملتابعن 

مبهنّيتها العالية، وعر�س املحتوى الذي اأجزم اأنه خُمتلف يف كّل �ضيء!
كن���ُت من بن اوائل الُكّتاب الذين نرثوا حروفه���م يف زوايا واأعمدة خمتلفة بدءًا 
م���ن جملة حوار �ض���بورت وختامًا يف املدى ال�ض���حيفة ومقايل ال���ذي اأحر�س كّل 
احلر�س على اأن اأواظب على الكتابة ا�ضبوعيًا واختار لنف�ضي موا�ضيع من �ضاأنها 
اأن تك�ض���ف الأخطاء وتعاجلها بطريقة �ض���حيحة وفقًا لوجهة نظري ال�ضخ�ض���ية، 
مثلم���ا اأحاول عر�س اأه���م الأحداث وانتق���ي منها ما مُيكنني اأن اأج���د فيه خمرجًا 
ملع�ض���لة ما واأح���ّل ما يفرت����س اأن متليه عليه مهنت���ي وخرتي التي ك�ض���بتها من 
اأ�ض���اتذة �ضبقوين، وُزمالء عا�ض���رتهم، وكنُت حمظوظًا يف اأنني اأعرفهم يف بالط 

�ضاحبة اجلاللة.
لقد خّطت املدى لنف�ض���ها طريقًا امتازت به عن ال�ض���حف الأخ���رى، كما اأنها غّردت 
عر العناوين التي امتزجت بالنوعّية واملنهجية، مثلما وفرِّقت يف اختيار نوعّيات 
من الُكّتاب والنقاد �ض���ّكلوا لونًا ُمهّمًا من األوان العمل الفعلي يف ال�ض���حف. �ضرٌف 
يّل اأن اأكت���ب يف امل���دى، واأن اأك���ون م���ن بن جمموع���ة الأقالم الفكرية النا�ض���جة 

واملتطّلعة ل�ضحافة تكون موؤّثرة يف املجتمع.
م���ا جذبني يف امل���دى احلر�س الذي تتعامل ب���ه والثوابت القائمة حيث ال�ض���لطة 
الت���ي ت�ض���ّكلها م���ع املتابعن، ف�ض���اًل عن عدم ترّدده���ا يف قول كلمة احل���ق اأّيًا كان 
وقعها، وهو ما داأبت عليه املدى يف طريقها الذي �ضّقته طوال 19 عامًا من ُعمرها 

الورقي، حيث اجلريدة املقروءة من كافة �ضرائح املجتمع.
حتية ملوؤ�ّض�س املدى الأ�ضتاذ فخري كرمي، ولكل العاملن يف املوؤ�ّض�ضة الر�ضينة.

)المدى( تغّرد بعناوين نوعّية 
ومنهجية
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 بغداد/ املدى

هّن���اأ ع�ض���ام جمي���ل عبا�س، جن���ل كابنت 
جم���ويل  الأ�ض���بق  الوطن���ي  املنتخ���ب 
)1927-2005( جري���دة املدى ملنا�ض���بة 
م�ض���رتها  مب���اركًا   ،20 ال�ض���معة  اإيق���اد 
املوؤث���رة خالل عقدين م���ن تاريخ الإعالم 

العراقي. وقال ع�ض���ام "ل تزل اأ�ض���رتنا 
ت�ض���تذكر مواكبة املدى لوالدنا يف حمنة 
مر�ض���ه الذي ل ميهلُه طوياًل، وما اأعقب 
وفاته م���ن متابعة دوؤوب���ة لحوالنا عر 
منا�ض���دات حمّرر اجلري���دة املُتكّررة اىل 
م�ض���وؤويل الريا�ض���ة، واآخره���م الكابنت 
عدن���ان درجال الذي كان والدي من اأ�ض���ّد 

املتفائلن مب�ضتقبله الريا�ضي".
 واأ�ض���اف "ُنذّكر وزير الريا�ض���ة ملنا�ضبة 
عي���د جري���دة امل���دى اأن يّتخ���ذ اإج���راء ما 
ب�ضاأن تو�ض���ية عائلتنا التي ك�ضفت عنها 
امل���دى يف عدده���ا ال�ض���ادر اخلمي�س 17 
�ض���باط 2022، وطلبن���ا فيه���ا نقل متثال 
والدن���ا م���ن ملع���ب الك�ض���افة اىل ملع���ب 

ال�ض���عب الدويل لينال اهتمامًا م�ض���تحقًا 
اأف�ض���ل م���ن اطاللته على ملعب الك�ض���افة 
ال���ذي ل يع���د امل���كان املُحي���ط ب���ه يلي���ق 
بالتمث���ال، �ض���ّيما اأن البع�س جت���ّراأ على 
غ�ض���ل وتعلي���ق �ض���ّجاد بيته فوق �ض���ياج 

التمثال"!   
وتاب���ع "طرحنا هذا املقرتح منذ �ض���نتن 

ول تك���ن هناك اأّية فكرة لو�ض���ع ن�ض���ب 
النجم الراحل اأحمد را�ض���ي قّبالة ملعب 
ال�ض���عب الدويل، ومب���ا اأن اأمره اأ�ض���بح 
واق���ع ح���ال، نتمّن���ى م���ن الوزي���ر اإعادة 
النظ���ر يف موق���ع متث���ال والدن���ا اإكرامًا 
خلدماته الكبرة للع���راق عر منتخباته 

الوطنية".

لي����س من ال�ضهل اأن ت�ض���ع اأمامك تاريخًا 
طوياًل ميّر بك مبحّطات عديدة يف ذاكرة 
اأتعبتها الظروف ب�ضبب غياب امل�ضافرين 
احل���دث،  يوّثق���ون  كان���وا  مّم���ن  مع���ك 
ويواكب���ون كل �ضغ���رة وكبرة متّر يف 
العم���ل اليوم���ي، ل يع���د اللق���اء به���م اإل 
عر �ض���طور الِعرفان ُكّلما اأوقدنا �ض���معة 
جدي���دة لالحتف���ال بوجوده���م الفر�ض���ي 
ودموعن���ا  البا�ض���مة  ب�ض���ورهم  معن���ا 

حة! الفا�ضِ
امل���دى الريا�ض���ي ل تك���ن يف ي���وم ما اإل 
عائلة �ض���غرة و�ضط بيت اأو قلب كبر - 
كو�ض���ٍف اأدّق - ناب�س باملحّبة وُمتاآ�ض���ر 

بالوف���اء ط���وال ت�ض���عة ع�ض���ر عام���ًا، ل 
ه تقّلب���ات اأو�ض���اع البلد ال�ضيا�ض���ية  ته���زُّ
ول القت�ض���ادية، ول ينجّر وراء اأزمات 
امل�ض���الح، ظ���ّل حُمافظ���ًا عل���ى عالقات���ه 
املهنّية بحكمة رجٍل فّك طال�ض���م التقّلبات 
ودوافعه���ا، ون���اأى باأبن���اء بيت���ه ع���ن اأّي 
تهّور بالكلمات ُيعّر�ض���هم اإىل املُ�ض���اءلة، 
وُرمّبا التغييب عن احلياة يف زمن �ضار 

للحرية ثمن خطر!
املدى يف 2003 لي�ض���ت كم���ا يف 2022، 
ع�ض���رات من اأبطال ُبناتها غ���ادروا بيتها 
والإذاع���ة  كالتلف���از  الأخ���رى  ومالحق���ه 
لرحيله���م  اإم���ا  الطموح���ة،  وم�ض���اريعها 

يف  للعم���ل  انتقاله���م  اأو  رحي���م  ربٍّ  اىل 
موؤ�ّض�ضات ا�ضتقطبت خراتهم التي منت 
يف بيت املدى، حت���ى فقدنا الكثر منهم، 
لكّننا ل نفقد اإرادة التوا�ض���ل للمحافظة 
عل���ى البيت مِل���ا ُي�ض���عرنا بقيم���ة النتماء 
اىل تاري���خ العم���ل ال�ض���حفي احلقيقي، 
كيف �ضرعنا بو�ض���ع ب�ضماتنا يف �ضارع 
ال�ض���حافة اخلط���ر اأي���ام مواجهة املوت 
م���ّرة ومّرتن وثالثًا حينم���ا تّراأ العراق 
من اأفعال الطائفي���ن القتلة عامي 2006 
و2007، وم���ع ذل���ك �ض���مدنا ووا�ض���لنا 

العمل بثقة برغم هول الفجائع!
عائلة املدى ال�ض���غرة ب�ضخو�ض���ها خالد 

حمف���وظ وخلي���ل جلي���ل وحي���در مدلول 
وط���ه كم���ر )رحمهما الل���ه( واإك���رام زين 
العابدي���ن ويو�ض���ف فعل وكرمي���ة كامل 
واملُتح���ّدث، ثاب���روا بج���دٍّ من اأج���ل هذا 
الي���وم ال���ذي ل ت���زل م�ض���وؤولية اأمانتهم 
كبرة يف ُعنق���ي برغم غياب اجلميع عن 

امل�ضهد!
الثماني���ة كان���وا اإخوة اأفا�ض���ل بحق ول 
ميكن ن�ضيان اأعمالهم املتمّيزة وجهودهم 
القدي���رة يف تقدمي املدى الريا�ض���ي على 
واملهن���ي  اجلماه���ري  التقيي���م  ���ة  من�ضّ
كالذي يرُد على األ�ض���نة �ض���يوف �ض���فحة 

اليوم ملنا�ضبة اإيقاد ال�ضمعة 20.

للم���دى  املُ�ض���اند  اجُله���د  ويتوا�ض���ل 
الُكّت���اب  الُزم���الء  ب���اأذرع  الريا�ض���ي 
امل�ضاهمن يف م�ضاحة الراأي، وُهم عمار 
�ض���اطع وحمم���د حم���دي و�ض���امر اليا�س 
�ض���عيد ورع���د العراقي يف رفد ال�ض���فحة 
اأ�ض���بوعيًا باأف���كار مهّم���ة تلق���ى اهتمام���ًا 
م���ن م�ض���وؤويل الريا�ض���ة للتناغ���م معه���ا 
ملحت���وى  اأخ���رى  معلوم���ات  اإ�ض���افة  اأو 
اأعمدتهم املتفاعلة مع الأحداث بانتقادات 
تارة ومقرتح���ات تارة اأخرى ت�ض���رتعي 
الهتمام والإجراء املنا�ضب من ا�ضحاب 
الق���رار.  ل منّر هنا عل���ى مواجهة املدى 
الريا�ض���ي موؤ�ّض�ض���ات ريا�ض���ية ل تري���د 

وم�ض���ت  املُخل�ض���ة،  ر�ض���ائلها  تفه���م  اأن 
باأ�ض���لوب اإدارتها و�ض���ط �ُضخط عارم من 
الريا�ض���ين الذين ل ي���زل اأغلبهم ُيطالب 
وتغي���ر  النتخاب���ات  اأزم���ات  بت�ض���فر 
الوج���وه وتعدي���ل القوانن للب���دء بعهٍد 
جديد ل ت�ض���وبه اتهامات الف�ض���اد املايل، 
كي مي�ضي الأبطال �ض���وب قمم التتويج 
بثق���ة وت�ض���ميم يدعمهم اإعالم ريا�ض���ي 
ق���وي يحت���اج ه���و الآخ���ر اىل معاجل���ة 
عملية ولي�ض���ت �ض���ورية ملا تركته بع�س 
�ض���لوكّيات املُنتم���ن اليه من اآثار �ض���لبية 
ل تليق مب�ضّماه ول تاريخه ول �ُضلطته.

كل عام وبيت املدى بخر.  

احمد عبا�س

د.مي�ساء ح�سني
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 عالء ح�سن

قب���ل �شدور جري���دة �ملدى يف بغ���د�د، غامر 
�ل�شاعر �أحمد �ل�شيخ علي، حني �ختار �إ�شمها، 
و�لإ�شتن�ش���اخ  للطباع���ة  �ملخ�ش����س  ملكتب���ه 
�أث���ارت  �ل�شي���خ  �ملعظم.مغام���رة  �لب���اب  يف 
لأن   ، �لكثريي���ن  و��شتف�ش���ار�ت  ت�ش���اوؤلت 
لرجال  تعن���ي، ول�شيما  ما  “�مل���دى” تعني 
حتذي���ر  وو�ش���ط  وقت���ذ�ك،  �ل�شلط���ة  �أم���ن 
�أ�شخا����س فاعل���ني يف �لو�ش���ط �لثق���ايف من 
عو�ق���ب �ملغام���رة، و�خل���وف م���ن �حتم���ال 
�إقتح���ام �ملكتب للبحث ع���ن �ملمنوعات، كان 
�لطل���ب عل���ى ن�شخ���ة م�شتن�شخ���ة م���ن جملة 
�مل���دى يتز�ي���د، بو�شفها مطبوع���ا يقدم ز�د� 
معرفي���ا وثقافي���ا مل يك���ن ماألوف���ا، يف وق���ت 
كانت �لثقافة �ملحلية،تعاين وجود �خلطوط 

�حلمر بحجم وطول �شور �ل�شني.
بع���د �ش���دور �مل���دى يف بغ���د�د، ��شتقطب���ت 
�شحافي���ني وكتاب���ا م���ن �لد�خ���ل و�خلارج، 
�لع���دد �شف���ر م���ن �جلري���دة، كان وعل���ى حد 
�لعامل���ني و�ملر��شل���ني يف �شح���ف  و�ش���ف 
وو�شائ���ل �أع���ام عربي���ة �نعطاف���ة مهمة يف 
�ل�شحاف���ة �لعر�قية،و�ش���ط �ش���دور ع�شر�ت 
�ملطبوع���ات �شرع���ان م���ا �ختف���ت عل���ى وفق 

قاعدة “�لبق���اء لاأ�شل���ح “ وتخلي �أ�شحاب 
�مل���ال عن متوي���ل “دكاكني جر�ئ���د” �شدرت 
لغايات و�أهد�ف حمددة، ثم �شرحت عامليها 

و�أغلقت �أبو�بها �ىل �لأبد.
يوم ن�ش���رت �ملدى وثائ���ق كوبونات �لنفط، 
�لوط���ن  ل�شحيف���ة  مر��ش���ا  �أعم���ل  كن���ت 
�ل�شعودية يف بغد�د، �أبلغني م�شوؤول �لق�شم 
�ل�شيا�ش���ي يف �جلري���دة �ل�شحايف �للبناين 
�لر�ح���ل �شبح���ي زعي���ر ب���اأن �ملدى،ك�شفت 
بروؤو�س  �شتطيح  “ رمب���ا  مفزعة  “حقائ���ق 
�شمع���ت  لطامل���ا  و�أجنبي���ة،  عربي���ة  كب���رية 
�ل�شع���وب �لعربية خطابه���ا �لثوري ودفاعها 
�مل�شتميت عن �لقومية �لعربية �ملغلوب على 
�أمرها،عل���ى حد ق���ول �لر�حل زعي���ر، �لذي 
ب���دوره كلفن���ي باج���ر�ء قابل���ة ح�شري���ة مع 
�شاحب �ملدى �ل�شتاذ فخري كرمي للح�شول 

على تفا�شيل �أخرى حول �ملو�شوع.
و�كب���ت �ملدى �لأح���د�ث �ملحلية، �نطاقا من 
حر�شه���ا على ��شتقر�ر �لأو�ش���اع �ل�شيا�شية 
و�ملحلي���ة، وتوطيد “�لنظ���ام �لدميقر�طي” 
وتعزي���ز مبد�أ �لت���دول �ل�شلم���ي لل�شلطة يف 
�لعر�ق، وحتقيق تنمية �إقت�شادية،و �إحر�م 
حقوق �لن�شان . كانت �لأمنيات و�لتطلعات 
تتعرث بوجود �إ�ش���ر�ر ورغبة لدى �أ�شحاب 

�لق���ر�ر يف �ل�شتح���و�ذ عل���ى �ل�شلطة، ومع 
�إرتفاع �شوت “ ما ننطيها “ قررت �ملدى،�أن 
تك���ون يف �ل�شف �ملعار�س، فاأ�شدرت ملحق 
�لفج���ر تز�من���ا م���ع �نط���اق �لحتجاج���ات 
�ل�شعبية لأ�ش���اح �لنظ���ام �ل�شيا�شي، وقبل 
ذل���ك وقف���ت �ش���د توجه���ات حكوم���ة بغ���د�د 
�ملحلية،ورف�شه���ا حتوي���ل د�ر �ل�ش���ام �ىل 
قنده���ار، وكلفته���ا تل���ك �ملو�جه���ة ماحق���ة 
ق�شائية طالت م�ش���وؤويل �جلريدة وكتابها، 
يف زمن �لدميقر�طية �لرثة وم�شادرة حرية 

�لتعبري، و�لإ�شر�ر على تكميم �لأفو�ه.
�شحيف���ة ياح���ق �لق�ش���اء كتابه���ا، �شه���ادة 
و��شحة عل���ى �أنها،�ختارت �أن تكون معربة 
ع���ن �ش���وت �ملحتج���ني على جر �لب���اد نحو 
م�شري جمه���ول، فكان ملحق فج���ر “�ملدى” 
ثم ملحق �لحتجاج �لذي تز�من مع �نطاق 
�لتظاه���ر�ت يف ع���ام �ألف���ني وت�شع���ة ع�ش���ر، 
جت�شي���د� لوق���وف �جلري���دة م���ع �ملحتج���ني 

ل�شتعادة �لوطن من �شارقيه.
يف جل�شة جمع���ت ثاثة من من �لإعاميني ، 

و�لر�حل عدنان ح�شني، قال �أحدهم:
- �بو فرح كيف ترى م�شتقبل �ملدى؟

مبن���ى  �ىل  �أدخ���ل  ،ح���ني  �لث���اين  وق���ال 
�جلريدة،تو�جهن���ي �ش���ورة ت�ش���م ع�شر�ت 

�لعاملني يف “�مل���دى “�لتقطت، حتت ن�شب 
�حلري���ة، مل يب���ق منه���م �ش���وى �لقلي���ل، �أين 

هوؤلء؟
�ل�شحاف���ة  �ل�ش���ورة جت�ش���د  ق���ال:  �لثال���ث 
�لورقي���ة يف �لع���ر�ق كي���ف كان���ت، وكي���ف 

�أ�شبحت.
�شاح���ب عم���ود “�شنا�شي���ل”، وكعادت���ه يف 
ردوده �لهادئة عل���ى” �لأ�شئلة �خلبيثة” قال 
�شتج���دون �إجابت���ي مكتوب���ة، ث���م �نتقل �إىل 
�حلدي���ث عن و�قع �ل�شحاف���ة �لورقية عربيا 
وعاملي���ا، و�أ�ش���اف:” �جلري���دة مل تدخل يف 
غرفة �لإنعا����س، كما يتمنى بع�شهم، ماز�لت 
ت�شدر بن�شخ���ة ورقي���ة و�ألكرونية وميكن 
�لتاأكد من عدد متابعيها بالدخول ملوقعها يف 

�ل�شبكة �لعنكبوتية«.
�لع���ر�ق �لي���وم على �شط���ح �شفي���ح �شاخن، 
طرف،يطال���ب  ب���ني  م�شتم���رة  �ملو�جه���ة 
با�شتع���ادة �لوط���ن، وط���رف يب���ذل �أق�ش���ى 
�جلهود م�شتعين���ا بال�ش���اح �ملنفلت،لإحياء 
بفجره���ا  �مل���دى  �ل�شيا�ش���ي.  �لنظ���ام  جث���ة 
وماحقه���ا  كتابه���ا  ومق���الت  و�حتجاجه���ا 
�لوم�ش���ات  ع���ن  �لك�ش���ف  عل���ى  حتر����س 
�ملتوهج���ة يف �ل�شمري �لعر�قي، وهنا يكمن 

�شر بقائه

 د. عامر ح�سن فيا�ض

با �شك ي�شع����ى للكتابة يف �ملدى من يبحث عن �شان 
مع����ريف، وي�شعى من يقر�أ �ملدى م����ن يريد �أن يتزود 
بق����وت ثق����ايف يغ����ري �لعق����ل ك����ي ي�شب����ع باملعلومة 
�ل�شحيح����ة ويرت����وي بالر�أي �ل�شدي����د وينهل �خلرب 

�لطازج.
�مل����دى �شحيف����ة منظ����رة ل تنتظ����ر �أح����د�.. �شحيفة 
معطاة دون منة على �أحد، وهي �ملطلوبة من �لقارئ 

دون �ن تتو�شل به �أو تتحايل عليه كي يقر�أها.
�مل����دى خ�شوبة �أق����ام ل تعرف �لعق����م، وهي تنوير 
م�شتقب����ل، وم�شتقب����ل �أف����كار ل تعي�����س يف ما�س �أو 

تعتا�س عليه.
لق����د حب����ا �حل����ظ �لع����ر�ق �أن تك����ون �مل����دى �شحيفة 
عر�قية، وحبا �مل����دى �أن يكون �لعر�ق مقر وم�شتقر� 
�لقومي����ة  �ل�شياي����ة  تغ����ذي  �لت����ي  �مل����دى،  ل�شحيف����ة 
و�ل�شليم����ة، باأق����ام عق����ول نا�شح����ة تناه�����س �أعد�ء 
�حلريات وبخطاب يدعو �حلكومات و�حلاكمني �ىل 

جترمي �لف�ش����اد وحترمي �لطائفي����ة وتاأثري �لتع�شب 
وتطالبه����م بح�ش����ن �إد�رة �لتنوعات باحل����ق و�لعدل 

و�مل�شاو�ة.
�مل����دى مدر�ش����ة خرج����ت عق����ول مفخخ����ة باحلريات 
�ف�ش����ل  م�شتقب����ل  �أج����ل  م����ن  عط����اء�ت  لت�شتح�ش����ر 
ل����كل �لأحياء.. عق����ول �شيال����ة يف �أعم����اق و�شو�طئ 
دروب  و�أنهارها�ملتدفق����ةيف  �ملعرف����ة  وبح����ور 
�لتنوير.. عقول ت����رى وتتجدد لت�شنع �أر�ء و�أفكار 
و�أجتهاد�ت هي ولئم تنتج �شهية �لعقل �ىل �لتفكري 

و�إع����ادة �لتفك����ري و�ىل �حل����و�ر و�جل����دل و�لبن����اء.
�أن م����ن يقبل �مل����دى يثبت عقانيته وم����ن ل يقبل بها 
يثب����ت عقانيته����ا، ومن يك����رم �مل����دى بالتهنئة يثبت 

كرمه ومن ميتنع يثبت كرم وعطاء �ملدى.
تظ����ل �لكدى و�ح����ة من و�ح����ات �شح����ر�ء �ل�شحافة 
�لعر�قي����ة و�لعربية نتلم�س فيه����ا �إلتز�ما مو�شوعيا 
بقي����ود حريري����ة ناعم����ة ل تقب����ل �لقي����ود �ملوؤدجل����ة 
وتقب����ل �لر�أي �ملختلف وتث����ري �إعجاب �خل�شوم قبل 

�لأ�شدقاء.. مبارك للمدى عيدها.

 فالح رحيم

يتج���اوز �لحتف���اء بذكرى �ش���دور �شحيفة “�ملدى” 
�لغ���ر�ء �خلن���ادق �لأيديولوجية و�ملي���ول �ل�شيا�شية 
و�ل�شج���الت �ملتو��شلة عل���ى �شاحتن���ا �لثقافية. �إنه 
�حتفاء مبن�ش���ة تعتمد �حلو�ر و�لخت���اف و�لكلمة 
و�شيل���ة للفع���ل �ل�شيا�شي و�لثقايف، وه���و ما نحتاج 
�إىل تاأ�شي�ش���ه وتعزي���زه. ظلت “�مل���دى” على �لدو�م 
حري�شة على فت���ح �شفحاتها للثقافة �لر�شينة �حلرة 
ومتكنت خال م�شريتها �لطويل���ة من ��شتقطاب �أهم 
�لأق���ام �لعر�قية وماحقة �أعم���ق �لأ�شئلة �ل�شيا�شية 
و�لثقافي���ة �لتي نو�جهه���ا يف جتربتنا �ملعقدة. بقيت 
د�ئم���ًا �أحر�س عل���ى متابعة �شفحاته���ا �لثقافية لأنها 
مل تخ�ش���ع للتذبذب بل حافظت على قدرتها �ملتجددة 
عل���ى تقدمي م���ا ي�شتحق �لنظ���ر و�لق���ر�ءة. و�أبرز ما 
يح�ش���ب له���ا يف ه���ذ� �لب���اب حر�شه���ا عل���ى �لأر�شفة 
وتاأ�شي����س �لذ�ك���رة �لثقافي���ة �لعر�قية ع���رب وقفاتها 
�ملتو��شلة عن���د �أعام �لثقافة �لعر�قية. كانت ملفاتها 
عنه���م ث���رة متنوع���ة تق���دم خمتل���ف وج���وه �إبد�عهم 
وتعيده���م �إىل �لو�جهة و�شط طوفان �ملعلومات على 
من�ش���ات �لتو��ش���ل و�ل�شحاف���ة �ل���ذي ي���كاد يختزل 
�لثقاف���ة يف ر�هنه���ا �ليوم���ي �خل���ربي �لز�ئل. حتية 
�إكب���ار وتقدير للم���دى يف عيدها و�أ�ش���دق �لتمنيات 

لفريقها يف مو��شلة �لعطاء و�لتميز.

 �سعاد الجزائري

رغ���م �نتمائ���ي �لفك���ري و�لروح���ي للم���دى، �إل �ين �ج���د �شعوبة يف 
ترتي���ب مفرد�ت���ي وجملي مب���ا يتائم م���ع قيمة هذ� �مل���كان وجريدته 

عندي..
عمل���ت يف عدة موؤ�ش�شات �عامية عر�قي���ة وعربية وبريطانية، لكني 
كن���ت �أعم���ل ل�شتلم ر�تب���ي ثم تنتهي �شلت���ي �لروحية بامل���كان عندما 
�غ���ادره، لكن م���ع �ملدى يختلف �لم���ر، لن هذه �ملوؤ�ش�ش���ة معي د�ئما 
حت���ى و�نا عل���ى �آلف �لكيلومر�ت عنها، فهي �جلري���دة �لتي �أ�شبهها 
وت�شبهني، فا نخ�شى و�شع �ل�شبع على �جلرح، ول مكان للمر�وغة 

�للتو�ء على �حلقائق، و�خلطاأ ل ُيغطى بربقع رث.
للم���دى مكانتها �لعالي���ة، فعلى �لرغ���م من �حلروب �لعلني���ة �مل�شترة 
�لت���ي تعر�شت لها من قبل �عد�ء �حلقيق���ة، �ل �نها ظلت بعلوها، فهي 

ت�شبه �لنخلة عندما تهز �شعفاتها �لرياح �لعاتية ل تنحني �بد�..
تعلم���ت خطو�ت���ي �لوىل بع���امل �ل�شحاف���ة بجريدة طري���ق �ل�شعب، 
وو��شل���ت تعليمي يف موؤ�ش�شات �إعامي���ة متنوعة لكني ح�شلت على 
�شه���ادة تخرجي من �ملدى �لت���ي �أدين ملوؤ�ش�شه���ا �ل�شتاذ فخري كرمي 
ول���كل من عم���ل فيها بالكثري، و�إن �أنكر �لبع����س دور جريدة �ملدى يف 
تزكيته���م مبوؤ�ش�شات �خرى، فاأين �شاأبقى �أحتفي بكل حرف ُين�شر يل 

باجلريدة �لتي �أرتقت بحقائقها �ىل �أبعد مدى..

 عدوية الهاللي

بذك���رى  نحتف���ل  وعندم���ا  ع���ام،  كل  يف 
تاأ�شي����س جريدة �مل���دى، �كتب ع���ن عملي 
فيه���ا وعن ��شلوبه���ا يف �لعم���ل ومهنيتها 
�ىل  جري���دة  م���ن  تطوره���ا  وخط���و�ت 
م�ش���روع ثقايف متكام���ل يحت�شن نتاجات 
�ملبدعني مابني مو�د من�شورة يف �جلريدة 
للن�ش���ر.. وكت���ب �ش���ادرة ع���ن د�ر�مل���دى 
ولأنني ل�شت �لوحيدة �لتي قد تتحدث عن 
هذ� �لأم���ر ذلك �ن �ملدى ت�شب���ه بيتا كبري� 
للمثقف���ني ولب���د �ن �لعدي���د منه���م يف�شل 
�حلدي���ث ع���ن جتربت���ه فيه���ا ودورها يف 
�ل�شاح���ة �لثقافية يف �لع���ر�ق، فقد وجدت 
للحدي���ث  فر�ش���ة  �لتاأ�شي����س  ذك���رى  يف 
ع���ن �جلان���ب �لن�شاين يف عاق���ة �لكتاب 
باملدى..ه���ذه �جلري���دة �لت���ي مل تتخل���ف 
يوما ع���ن م�شاعدة �بنائه���ا و�لوقوف �ىل 
جانبه���م يف �فر�حه���م و�حز�نه���م وتذليل 

م�شاعبهم و�زماتهم..
قبل ��شهر، كنت �رقد يف ق�شم �مر��س �لدم 
يف �مل�شت�شف���ى، ومل يك���ن �لطبيب �ملعالج 
يبل ري���ق ��شرتي بنب���اأ مفرح..لكني كنت 
�ت�شل���ح بالأم���ل وباحل���ب �ل���ذي �أحاطني 
به �هل���ي و��شدقائ���ي وزمائي ومعاريف 
وحت���ى قر�ئي..وقت���ذ�ك، عربت �ملدى عن 
دورها �لن�شاين وتو��شل موؤ�ش�س �ملدى 
�ل�شتاذ فخ���ري كرمي و�ل�شي���دة مديرعام 
�ملدى �لدكتورة غ���ادة �لعاملي مع ��شرتي 
ع���رب �ت�ش���الت متع���ددة عل���ى �لرغ���م من 
تز�م���ن مر�شي مع وفاة و�لد �ل�شيدة غادة 
رحمه �لله، وز�رين وف���د من �جلريدة مع 

باقة زهور جميلة ومبلغ مايل..
كن���ت �زه���و بانتمائ���ي للم���دى ل�شن���و�ت 
لكن موقفها �لن�ش���اين �شاعف من زهوي 
به���ا فمهما تق���دم �لثقاف���ة من غ���ذ�ء للعقل 
�شيظ���ل جاف���ا وع�شي���ا عل���ى �له�ش���م مامل 
تر�فق���ه جرع���ة �ن�شاني���ة تنع����س �لروح..

�شاما للم���دى يف عيدها وحتية ملوؤ�ش�شها 
وم�شوؤوليه���ا و �لعامل���ني فيه���ا وقر�ئها..

و�منيات باملزيد من �لنجاح و�لتقدم..

 فا�سل ثامر

حتت���ل جري���دة )�مل���دى( وموؤ�ش�شته���ا �لعريق���ة مكانة خا�ش���ة يف جتربتي 
�حلياتي���ة و�ل�شحفية و�لثقافية. فعندما ب���د�أت �جلريدة يف �ل�شدور، بعد 
�لحت���ال وحتديد� يف 2003/8/5، كنت �شم���ن كادر حمرريها �ملحدود، 
حي���ث �تخذت لها مق���رً� متو��شعًا يف �ش���ارع فل�شطني.. وبقي���ت �أعمل يف 
�جلري���دة حت���ت �إ�ش���ر�ف رئي����س حتريره���ا �لأ�شت���اذ فخري ك���رمي، �لذي 
�شب���ق يل و�أن عملت معه، حمررً� ثقافي���ًا يف �لق�شم �لثقايف جلريدة طريق 
�ل�شعب، يف �ل�شبعينيات، حيث كان �لأ�شتاذ فخري كرمي ي�شغل مركز مدير 
حتري���ر �جلري���دة، فيم���ا كان �لأ�شتاذ عبد �ل���رز�ق �ل�ش���ايف ير�أ�س حترير 
�جلري���دة. وخال ذلك �لوقت بد�أت �لكثري من �ل�شحف �لوطنية بالظهور، 
ومنها �شحيف���ة “�لقا�شم �مل�شرك” �لتي �أ�ش�شها �لأ�شتاذ �ملنا�شل �ملهند�س 
)�شبه���ان ما جياد( )�أبو غ���زو�ن( �لذي كان قد �شدر حكم باعد�مه يف زمن 
�لدكتات���ور �ش���د�م ح�شني، بتهمة �لنتماء �ىل �حل���زب �ل�شيوعي �لعر�قي، 

و�أطلق �شر�حه بعد �لحتال و�شقوط �لدكتاتور.
ورغب���ة م���ن �لأ�شت���اذ �شبهان م���ا جي���اد يف توف���ري كادر �شحفي حمرف 
وملت���زم فقد قام بزي���ارة جلريدة )�مل���دى( يف موقعها �ل�شاب���ق �ملطل على 
�ش���ارع �بي نو��س قريبًا من فندق �ل�شف���ري )�بن �شادور(، و�لتقى بال�شتاذ 
زهري �جلز�ئري، �لذي كان ي�شغل �آنذ�ك من�شب رئي�س �لتحرير �لتنفيذي، 
فاقرح عليَّ �أن �آخذ على عاتقي مثل هذه �مل�شوؤولية و�مل�شاهمة يف �إ�شد�ر 
�جلري���دة. وفعًا قبلت به���ذ� �لعر�س، وعملت مدي���رً� للتحرير، و�قرحت 
عل���ى �لأ�شتاذ )�شبه���ان ما جياد( �لحتف���اظ مبركز رئي����س �لتحرير، وقد 
رح���ب بهذه �لفكرة. وق���د �شاهمت م���ع زمائي �ملحرري���ن يف تطوير عمل 
�ل�شحيف���ة، �لت���ي ب���د�أت بالنت�ش���ار كو�ح���دة م���ن �ل�شح���ف �لدميقر�طية 
و�لي�شاري���ة �مل�شتقل���ة. وكان �لزميل �ملرحوم �لناقد حمم���د مبارك قد �شغل 
قبل���ي مركز مدي���ر �لتحرير لبع�س �لوق���ت، لكنه �ن�شح���ب لأ�شباب خا�شة 
ب���ه وق���د كان �إن�شحابي م���ن جريدة )�مل���دى( و�لتحاقي بجري���دة “�لقا�شم 
�مل�شرك” مثار “زع���ل” �لأ�شتاذ فخري �لذي قال يل: “ملاذ� خنتنا وتركت 
�جلري���دة؟” فاأو�شح���ت ل���ه �ل�شبب، و�أن �لأم���ر قد مت بالتف���اق مع �لزميل 

)زهري �جلز�ئري(.
�رف���د �جلري���دة  بقي���ت  �إذ  تنقط���ع،  )�مل���دى( مل  �ن عاقت���ي بجري���دة  �إل 
بالدر��ش���ات و�لعم���دة �ل�شحفي���ة و�لثقافية، ومازلت حت���ى �ليوم �حتفظ 
بعاق���ة طيب���ة مع �لأ�شت���اذ فخري كرمي رئي����س حتريرها، وم���ع حمرريها 
ومنه���م �مل�شوؤولون عن �لق�شم �لثقايف، و�عتز بانتمائي لتاريخها بو�شفها 
�لمن���وذج �مل�ش���رف لل�شحافة �لعر�قي���ة �مل�شتقلة، ولذ� ف���ا ي�شعني �إل �أن 
�تق���دم باأ�شم���ى �لتربي���كات جلريدتنا �لغ���ر�ء ولرئي�س حتريره���ا ملنا�شبة 
ذك���رى تاأ�شي�شه���ا �لتي ت�شادف يف �خلام�س من �شه���ر �آب �جلاري، متمنيًا 
لها، وملوؤ�ش�شة �ملدى للثقافة و�لفنون �لزدهار و�لتاألق لتظل �شوتًا وطنيًا 
ودميقر�طي���ًا، ومث���اًل لل�شحاف���ة �لعر�قي���ة �جل���ادة و�لنزيه���ة، وموؤ�ش�شة 

وطنية حتتل مكانة متميزة يف م�شرية �لعمل �لوطني.
لق���د وقفت )�ملدى( عرب تاريخها �ملديد �ىل جانب تطلعات �ل�شعب �لعر�قي 
يف بناء جمتمع عر�قي مت�شامح بعيد عن �ملحا�ش�شة و�لطائفية، ورف�شت 
�لن�شي���اق ور�ء جمي���ع �لدع���و�ت �مل�شبوهة �لتي كانت حت���اول دق ��شفني 
يف �شف���وف �حلركة �لوطنية، ود�فع���ت عن �ل�شر�كة �لتاريخية بني �لعرب 
و�لك���رد و�لركم���ان يف ع���ر�ق �حت���ادي دميقر�ط���ي. كم���ا رع���ت �جلريدة 
خال ذل���ك �لن�شاط �لثقايف رعاية ��شتثنائية من خ���ال �شفحاتها �لثقافية 
وماحقه���ا �ل�شحفية �ملتنوعة، كما خدمة موؤ�ش�ش���ة �ملدى �لثقافة �لعر�قية 
من خال ندو�تها يف �شارع �ملتنبي، ومن خال �إقامة مهرجانات �ملدى يف 
�أربي���ل، بغد�د، وكذلك عرب تنظيم �شل�شلة من معار�س �لكتب، منها معر�س 
�لكت���اب يف �أربيل ومعر�س �لعر�ق للكتاب يف بغد�د، ف�شًا عن �لكثري من 
�لن�شاط���ات و�ملبادر�ت �لثقافي���ة و�لفكرية و�ل�شيا�شي���ة �لتي عززت مكانة 
�جلري���دة يف �ملجتم���ع �لعر�ق���ي، كم���ا حظي���ت �جلريدة باح���ر�م وتقدير 
�لأو�ش���اط �ل�شحفي���ة و�لثقافية �لغربي���ة، و�عتمدت تقاريره���ا و�خبارها 
بو�شفه���ا متتلك �شدقية وموثوقية وتعم���ل يف �شوء �لميان بحق �لقارئ 

لاطاع على �ملعلومة �ل�شحفية.

 جمال العّتابي

يكف����ي تاأمل جريدة �مل����دى �شباح كل ي����وم لنكت�شف 
مب����ا  �جلري����دة،  تروي�ش����ة  يف  �لتكوي����ن  ه����ذ�  �ش����ر 
يع����رف ب)�للوغ����و(، �ن عذوبة م�شحون����ة بالمتاء 
و�لده�شة، تاأخذ �لقارئ نحو فخامة �لروعة و�لغنى، 
مب����ا هو خمف����ي يف ثنايا �حلرف، ه����ذ� )�لتكور( يف 
�حلرف �شنعه �شائغ �حلروف �شادق، كاأنه مقطوعة 
متوهجة ثرية تلخ�س عاملًا من �لنتماء �إىل �لتجديد 
و�حلد�ث����ة، فال�شائ����غ متخ�ش�����س ب�شياغ����ة �جلمال 

لي�شمو به عن �لتقليد و�لتكر�ر.
من����ذ ت�شعين����ات �لق����رن �ملا�ش����ي، ي����وم كان �لوط����ن 

غارق����ًا بالأ�شى و�جل����وع، كانت جملة �مل����دى ت�شلنا 
م�شورة)بال�شتن�ش����اخ(، نتلقفه����ا نح����ن �لعطا�ش����ى 
لل�ش����وء يف بل����د مظل����م، نتد�وله����ا يف �ل�ش����ر، كانت 
�للحظ����ة �لأوىل �ل�شاح����رة �لتي �أخذتن����ا نحو �ملتعة 
��شتاأث����رت  ث����م  �لعن����و�ن،  ت�شكي����ل  يف  �لب�شري����ة 
باهتمامات �ملثقف �لعر�قي �ملحا�شر، كونها م�شروعًا 
ثقافيًا تنويري����ًا، لتاأتي �ملدى �جلري����دة �متد�دً� لهذ� 

�مل�شروع، بعد �شقوط �لنظام عام2003.
قب����ل �لنطاق����ة �لأوىل للجري����دة، كن����ا نلتق����ي ر�ئد 
�مل�ش����روع وموؤ�ش�ش����ه فخري ك����رمي، يف قاعة حو�ر، 
جمموع����ة م����ن �ل�شحفي����ني و�ملثقف����ني، حت����اول �أن 
تتنا�ش����ى �شن����و�ت �لع����ذ�ب و�لغ����ر�ب، و�حلروب 

و�لغياب، كان م�شروع جريدة �ملدى يحتل �ل�شد�رة 
يف �حل����و�ر�ت، و�أ�شب����ح هاج�شن����ا �لأول، ليتحول 
�إىل حقيق����ة ماثل����ة �أم����ام �لعي����ون، بعد ع����دة لقاء�ت 
و�جتماع����ات، �أ�شبح����ت يومي����ة يف �شق����ة �ل�شديقة 

�شلوى زكو.
كن����ت م����ن ب����ني �مل�شارك����ني يف �لع����د�د و�لتح�شري، 
ومازل����ت �أح�ش����ب نف�ش����ي �شم����ن فري����ق �لعم����ل يف 
�جلري����دة، كاتبًا، وم�شاهم����ًا حا�ش����رً� يف ن�شاطاتها 
�لثقافية.ميكنن����ا �لقول نح����ن �مل�شتغلني يف �حلقلني 
�لعام����ي و�لثقايف، �ن جريدة �مل����دى متثل �متد�دً� 
لنمط من �ل�شحافة �لتقدمية �لتي تر�شخت جذورها 
ع����رب ف����ر�ت متعددة م����ن تاري����خ �لع����ر�ق �ملعا�شر، 

لتفردها يف �ملنه����ج و�خلطاب، ومتكنها من �لرتقاء 
مب�شتو�ه����ا ومهنيته����ا ك����ي تك����ون نظ����ريً� ل�شح����ف 
عريق����ة يف �ملنطقة، وهي �أك����رث ح�شورً� يف �ل�شاحة 
�ل�شيا�شية �لعر�قية، بجهود هياأة حتريرها وكتابها، 
وخطابه����ا �ملن�شجم مع و�ق����ع �ملتغري�ت �لجتماعية 
و�لقت�شادي����ة و�لثقافي����ة، فكان����ت �ل�ش����وت �ملتقدم 
ل�شال����ح �لوطن، وق�شاي����ا �ل�شع����ب �لأ�شا�شية، ويف 
جم����ال �لثقاف����ة تقدمت �مل����دى �ل�شف����وف كمنرب مهم 

لاأدب و�لفن و�لفكر.
ل تبدو �ملهمة ي�شرية يف ظل �لأو�شاع �لتي يعي�شها 
�لبلد، لكن ما �أجنزته �ملدى عرب م�شريتها تلك، يدعو 
لاعتز�ز و�لعجاب، بدءً� من كتاب �ملدى، و�ملاحق 

�لأ�شبوعي����ة، و�لهتمام بالذ�كرة، ف�شًا عن رعايتها 
للمهرجان����ات و�لندو�ت �لثقافي����ة، ومعار�س �لكتب 
�ل�شنوية، وهي بذلك فتحت �آفاقًا و��شعة �أمام تبادل 
�ل����ر�أي �حل����ر، و�حر�م �لآخ����ر، و�لت�ش����دي لق�شايا 
�حلري����ة و�لن�ش����ان يف �لعامل، �ىل جان����ب �هتمامها 
بق�شايا �لفن و�لدر��شات �لنقدية، ون�شر �لن�شو�س 

�لبد�عية، نرثً� و�شعرً�.
م����ن حق جريدة �ملدى �ن حتتف����ي مبيادها، تتباهى 
بح�شنه����ا وعطره����ا كعام����ة فارق����ة ب����ني �ل�شح����ف، 
وتزهو ب�شكلها وم�شريتها �مل�شّرفة، ومن حقنا نحن 
�لقر�ء �أن ن�شاركها �ِلحتفاء بباقات ورد و�أكاليل من 

�لأمنيات بالتقدم و�لنجاح.

 الهاي عبد الح�سين

لعله���ا و�حدة م���ن �ملنا�شب���ات �لعزيزة على 
نف�شي �أْن �أكت���ب كلمة يف »�ملدى«، �ملوؤ�ش�شة 
�لعر�قي���ة  �لوطني���ة  �ل�شمولي���ة  �لثقافي���ة 
يف ذك���رى �نطاقته���ا. فق���د ظه���رت »�ملدى« 
بالن�شب���ة يل ب�شيغ���ة �شحيف���ة عر�قي���ة من 
بني ع�شر�ت �ل�شح���ف �لأخرى بعد 2003. 
ولكّنها �شرع���ان ما متيزت لي����س بايقونتها 
�ملميزة وطباعتها و�شكلها و�إمّنا مب�شمونها 
�لفكري �لوطن���ي �لتقدمي و�ملهني بامتياز. 
فق���د حفلت “�مل���دى”، بالن�شب���ة �إىل �لقارئ 
�ملثق���ف و�ملل���م مب���ا يهم���ه بحيادي���ة عالي���ة 
بال�ش���اأن  وم�ش���وؤول  متو��ش���ل  و�هتم���ام 
�أْن نق���ر�أ عّن���ا ومّن���ا  �لعر�ق���ي. كان يهمن���ا 
وه���ذ� ما وجدن���اه فيها. مل تكت���ف “�ملدى” 
بالكلم���ة �ملكتوب���ة ب���ل تو�شع���ت لتعل���ن عن 
بيتنا« يف �ش���ارع �لثقافة و�ملثقفني  “�مل���دى 
�لعر�ق���ي، �ملتنب���ي �ل���ذي �ش���ار ه���و �لآخر 
�يقون���ة يق�شده���ا زو�ر �ل�شارع مل���ا حفل به 
م���ن ن�شاطات �شباح �جلمعة �شملت خمتلف 

�جلو�نب �لثقافية �لعامة و�لفنية و�لحتفاء 
وبن���اء  نه�ش���ة  يف  �أ�شهم���ت  ب�شخ�شي���ات 
�لع���ر�ق غف���ل كث���ريون حقيق���ة ��شهاماتها. 
ف���كان ل���� “�مل���دى” ف�ش���ل �لتذك���ري و�لتذكر 
�لفردي���ة  للذ�ك���رة  و�لإنعا����س  و�لإحي���اء 
و�خلزي���ن �ملجتمع���ي. و�زد�ن���ت “�ملدى”، 
بزو�ي���ا عمل عليه���ا كادرها �ملتف���رغ �لكفوء 
ب�شيغ���ة مرئي���ة وم�شموعة كم���ا يف ز�وية، 
“كت���اب يف دقيق���ة” لاأ�شت���اذ علي ح�شني، 
رئي����س �لتحري���ر �حلايل، ن�شتم���ع فيها �إىل 
ق���ر�ء�ت م�شتفي�ش���ة يق���دم فيه���ا لأحدث ما 
ي�شدر من كت���ب ورو�يات مهمة �شدرت عن 
“�مل���دى” وغريها من دور �لن�ش���ر �لعر�قية 
و�لعربية. وز�وية “كاكيت” لاأ�شتاذ عاء 
�ملفرجي م�شوؤول �ل�شفحة �لثقافية ي�شاركنا 
فيه���ا باآر�ئ���ه �ملتخ�ش�ش���ة بالف���ن و�لفنانني 
و�أح���دث �لأف���ام �ل�شينمائي���ة بنظ���رة فنية 
ثاقبة وعامِلة. وز�وية “فرد حچاية” �ملمتعة 
وفنانيه���ا  وعلمائه���ا  بغ���د�د  حكاي���ات  يف 
ومثقفيه���ا لاأ�شت���اذ رفع���ت عبد �ل���رز�ق. مل 
تتوق���ف “�مل���دى” عند هذ� �حل���د بل فتحت 

�أبو�به���ا لن�ش���ر و�إع���ادة ن�شر �أعم���ال كثرية 
تنوع���ت ما ب���ني �لدر��شة و�ملقال���ة و�لق�شة 
و�لرو�ي���ة �ملوؤلفة و�ملرجم���ة على �ل�شو�ء. 
ف���كان �أْن قدمت فر�شة ممتازة للقارئ �ملهتم 
للح�ش���ول عل���ى �أعم���ال خمتل���ف �ملفكري���ن 
�لأ�شع���دة  عل���ى  و�لباحث���ني  و�لفا�شف���ة 
وفتح���ت  و�لدولي���ة.  و�لعربي���ة  �لعر�قي���ة 
“�مل���دى” �لب���اب و��شع���ًا لتبن���ي �لر�شائ���ل 
و�لأطروح���ات �جلامعي���ة �ل�شاحل���ة للن�شر 
و�أهليته���ا  م���ن م�شد�قيته���ا  �لتحق���ق  بع���د 
م���ن خال م���ا �أطلق علي���ه “�لب���اب �لعايل” 
ب���اإد�رة �لدكت���ورة غ���ادة �لعامل���ي. وبذل���ك 
وفرت »�مل���دى« فر�شة �أخ���رى مهمة عجزت 
عن تقدميه���ا موؤ�ش�ش���ات �أكادميية متلك يف 
خز�نتها جي�شًا م���ن �مل�شتغلني بالقيا�س �إىل 
�لعدد �ملحدود من �ملوظف���ني �لقليلني �لذين 

يعملون يف عهدة “�ملدى” و�إد�رتها.
وبرغم �لظروف �ل�شعب���ة �لتي مّر بها �لبلد 
فق���د د�أب���ت “�مل���دى” بكادره���ا �ملهن���ي على 
�حل�ش���ور و�ملو�جه���ة و�لإ�ش���ر�ر على دور 
�لع���ام �لوطن���ي �ملهن���ي بجه���ود مل تخ���ل 

م���ن مو�جهات معقدة وحت���ى خطرية. لذلك 
فاملديونية ل� “�ملدى”، تاأخذ بنظري بعدين 
هم���ا �لبعد �ملهن���ي �لعام، و�لبع���د �لأخاقي 
و�لأدبي. ك�شبنا من �لأول ما يغطي بالبحث 
و�ل�شتط���اع م���ا يهمن���ا كق���ر�ء ومتابعني، 
وك�شبن���ا م���ن �لث���اين �لتفاع���ل �لجتماع���ي 
�ملبا�شر باأ�شخا�س ي�شعون للحقيقة �ملهنية 
معاي���ري يتقنون �حر�مه���ا و�ملحافظة على 

نز�هتها.
بالن�شب���ة يل �شخ�شي���ًا فق���د كتب���ت �أكرث من 
)160( مقال���ة من���ذ تعرف���ت عل���ى “�مل���دى” 
وج���دت  متقطع���ة  بف���ر�ت   2012 ع���ام 
طريقه���ا للن�ش���ر يف خمتل���ف �مليادي���ن ذ�ت 
�لهتم���ام بال�ش���اأن �لجتماع���ي و�ل�شيا�شي 
�لعر�ق���ي �لعام. هذ� �إىل جان���ب ن�شر �أربعة 
�أعم���ال رئي�شي���ة كان يف مقدمته���ا ترجمتي 
لأطروحة �لدكت���ور�ه للدكتور علي �لوردي 
و�لت���ي كانت بعنو�ن، “حتليات �جتماعية 
عل���م  يف  در��ش���ة  خل���دون:  �ب���ن  لنظري���ة 
�جتم���اع �ملعرف���ة”، وترجمت���ي لكتاب عامل 
�للغ���ة  ع���ن  �لرنويج���ي  �لأنرثوبولوجي���ا 

�لإنكليزي���ة توما����س �إيرك�ش���ون، “�لقومية 
و�لعرقية: وجهات نظ���ر �أنرثوبولوجية”، 
وكت���اب  عر�قي���ات”،  “ن�ش���اء  وكت���اب 
“در��شات �جتماعية من �لعر�ق”. ول زلت 
�أ�شعر باأّن “�ملدى” بيتي ود�ري بقدر تعلق 
�لأمر ب���اأي عمل توف���ره �لفر�شة و�لظروف 

�لعامة �ملنا�شبة للعمل.
لطاملا عان���ت �ل�شحافة �لعر�قي���ة من �لقطع 
و�لتوقف و�لإيقاف لأ�شب���اب غالبًا ما كانت 
�شيا�شي���ة نتيج���ة �رتب���اط �ل�شحيف���ة به���ذ� 
�لنظ���ام �أو ذ�ك �أو به���ذه �لكتل���ة و�حل���زب 
�أو ذ�ك. كل م���ا �أمتن���اه ملوؤ�ش�ش���ة “�مل���دى” 
�أْن تبق���ى رهين���ة ق�شيته���ا ور�شالته���ا �لتي 
يق���وم عليها رجال ون�ش���اء �أخل�شو� لعملهم 
وترفع���و� ع���ن �مل�شالح �خلا�ش���ة و�لغايات 
�أنن���ا �شع���ب ل  �ل�شيق���ة لت�شج���ل للتاري���خ 
يتخل���ف ع���ن رك���ب زمان���ه. ل مثالي���ة لدينا 
ول نوؤم���ن بحيادية مطلق���ة ل وجود لها يف 
ع���امل متنازع ولكننا �أ�شحاب ر�شالة عر�قية 
خال�شة. نختلف ول نعادي. نتفق ول نتبع، 

و�ل�شام.

الأنموذج   :) ( جريدة 
الم�صّرف لل�صحافة العراقية 

الم�صتقلة

» كلمة وفاء لـ »

تهتز ال�صعفات ول تنحني

الـ  الواحة

...جّمارة ال�صحافة العراقية جريدة 

تحية لـ 

جرعة ان�صانية

” واحتجاجها فجر “

تحتفل بعامها العشرونتحتفل بعامها العشرون
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» المدى« ذاكرة مدى
حتت���ل �الأمكن���ة م�ش���احة ذ�كرة ال ميك���ن للأزمنة 
حري���ة �ش���طبها مهما ح���اول �لرت�ك���م �لعفوي �ن 
يفعل، لذلك ��شتطاعت موؤ�ش�شة » �ملدى« �ل�شمود 
يف �لذ�كرة �ملعرفية و�لثقافية و�الإعلمية بغ�س 
�لنظ���ر مبا م���ر عليها من �شعوب���ات �أو معوقات، 
�شهرتها تز�منت مع عو�مل مميزة توزعت ما بني 
�الحرت�فية و�ملهنية وما بني �الأ�شماء » �ل�شخمة« 
�لتي عملت فيها فاأ�شبح �لتز�من �حلريف متكامل 
عمودي���ا و�فقيا وه���و ما حقق له���ا » �ال�شتمر�ر« 
يف م�شه���د �أعلم���ي �كت���ظ باملتناق�ش���ات و�شوء 
��شتخ���د�م �لكلمة �ملميزة، لكنها بقيت قادرة على 
تطوي���ع ثنائية » �مل���كان – �لزمان » لتخرج د�ئما 

باإعلم �حرت�يف.
ترت�كم �شن���و�ت �لعمل ويبق���ى الأ�شماء �لعاملني 
فيها ب�شمتهم وال�شمها ب�شمة �أخرى تر�فقهم فل 
�نف�شال ما بني �الثنني وهو ما �شاهم يف �إجناح 
تاأريخه���ا لعقود م�شت، هل ميك���ن �ن ن�شاأل ملاذ� 
يف رد�ءة �علم �الأر�شف���ة �تخذت �ملدى مقعدها 
�الث���ر يف �عل���ى �لهرم ؟ وه���ل للأجوب���ة ح�شة 
يف مر�جع���ة م���ا م�ش���ى لت�ش���ل �ىل قناع���ة تامة 
تق���ول: ق���درة �لتخطي���ط �الإد�ري �ل�شليم هو من 
ي�شه���م يف جن���اح �أو ف�ش���ل �أي منف���ذ �علم���ي !! 
نع���م، فق���د تكاملت �مل���دى �إعلميا، �إد�ري���ا، فنيا، 
مهني���ا، ثقافيا، �شيا�شي���ا، جمتمعي���ا،... فاكملت 
حلقة �لد�ئرة برب�ع���ة من يعرف �ن �حلا�شر هو 
ركي���زة تاأريخ �شيد ��شا�شات ر�شينة ليبقى د�ئما 
يف عل���و ي�شبه �لفنار فل ي�شل �لطريق من ي�شر 

على �شوء تر�شله موؤ�ش�شة ��شمها » �ملدى« .
عالية طالب

المدى،، اعتزاز وامتنان
�ل�ش���و�رع  �شج���ت  ح���ني  معه���ا،  موعدن���ا  كان 
�ملتح���ررة تو� من ن���ر �لدكتاتوري���ه، و�شقوطها 
�ملدوي.حني �حتجن���ا �ىل حرفية ونب�س وطني 

ينحاز �ىل ق�شايا �لوطن.
متي���زت جري���دة �مل���دى بقدرتها عل���ى �الملام مبا 
�شيحدث، ولي�س �الخبار عم���ا حدث،بتحليلتها 
�لتي تزخ���ر بها �شفحاته���ا، وتوفرها على جذب 
�قلم �شف���وة �لكتاب من د�خل وخ���ارج �لوطن، 
لتخرج �ل�شورة نا�شعة غر م�شببة باالنحياز.

�متازت �مل���دى بتغطية �شئ���ون �لثقافة، وتابعت 
�دباء وفناين �لعر�ق �ينم���ا كانو�.وكان ملحقها 
�ال�شبوع���ي �ل���ذي يو�كب فعالياته���ا �لثقافية يف 
بيت �ملدى، ذ�كرة عر�قية ت�شع وفاء� ودر�ية مبا 
يحت���وي �لعر�ق من �شخ�شيات رياديه يف �لو�ن 

متعددة من �لو�ن �لثقافة.
ولق���د تكرم���ت موؤ�ش�شة �مل���دى باالحتف���اء باخي 
�لفنان طالب مكي يف بيتها �لثقايف و�فردت لهذه 

�ملنا�شبة ملحقها �ال�شبوعي، عر�قيون،
وبعد وفاته باي���ام قليله، �قام���ت ببيتها �لثقايف 
ن���دوة مهم���ة قدم���ت �شه���اد�ت و��شت���ذكار�ت من 

ز�مل وتتلمذ على يد �لفنان طالب مكي،
بع���د �ن زخ���رت �شفح���ات مبق���االت متنوعة عن 
�لفن���ان �لفقي���د مل يك���ن قب���ل �نتفا�ش���ة ت�شري���ن 
�ملجي���دة من جهة �علمية عر�قي���ة، حتمل هموم 
�ل�شع���ب �لعر�ق���ي وتتابع تطلعات���ه، غر جريدة 

�ملدى.
وح���ني ث���ار �شب���اب �لع���ر�ق ون���زل �ىل �ل�ش���ارع 
يطالب بوطنه. تابعت بكل روح وطنية تفا�شيل 
�شاحات �العت�ش���ام، مبلحق يومي ينطق بل�شان 
�شب���اب ت�شري���ن. حتي���ة ل�شحيف���ة �مل���دى بي���وم 
�شدوره���ا وذك���ر�ه �جلميلة، وي�ش���رين �ن �قدم 
�متن���اين و�كباري لل���دور �لكبر �ل���ذي يقوم به 
كتابه���ا �ملخل�ش���ني. وي�ش���رين �ن �ق���دم �ح���دى 
لوحات���ي �لتي حتمل نف�س مبادئ موؤ�ش�شة �ملدى 

�لر�ئعه.
�لفنان

 موفق مكي

مراآة الثقافة
ومتنيات���ي بالطب���ع ملوؤ�ش�شتن���ا �لعزي���زة �لتقدم 
و�ال�شتم���ر�ر و�لتط���ور. وهي ��ش���ل تلعب دور 

ثقايف مهم يف ظل �شعف �لدور �لر�شمي.
تبقى �مل���دى وجهن���ا �الأ�شي���ل و�جلمي���ل ومر�آة 

�لثقافة �لعر�قية و�لعربية �حلقيقية.
�لرو�ئي

 جمال ح�سين علي

المدى حديقتنا الغّناء
متتل���ك »�ملدى« نكهة خا�ش���ة ال تتوفر عليها بقية 
�ل�شح���ف �ليومي���ة �لعر�قي���ة، رمبا الأنه���ا لي�شت 
�شحيف���ة خربية فقط، و�إمنا هي �شحيفة مهّجنة 
يتلقح فيها �الإعلم م���ع �لثقافة و�لفنون، وهذه 
�خللط���ة �ل�شحرية ه���ي �شبب جاذبيته���ا وقربها 
م���ن �لق���ّر�ء و�ملثقف���ني �لعر�قيني و�لع���رب. فهي 
�شحيف���ة نوعية م���ن دون �أن تتعاىل على �لقارئ 
و�ملق���ال  و�لتحقي���ق،  �خل���رب،  ل���ه  تق���ّدم  لكنه���ا 
�ل�شيا�ش���ي و�الجتماعي و�القت�ش���ادي، وترفده 
بالثقاف���ة و�لفنون، وتكّر�س له �شفحة �شينمائية 
�أ�شبوعي���ة منتظم���ة، وتخ�ش���ه كل ي���وم بر�ش���م 
كاريكات���ري ُمع���ربرِّ ال يخل���و من �لنق���د �ل�شاخر 
و�لُدعاب���ة خفيف���ة �لظ���ل. كما تلتف���ت �إىل حمّبي 
�لريا�ش���ة وت�شب���ع نهمه���م، وال تن�ش���ى متابعيها 
�لذي���ن ميح�شون �لف���ن و�لفنانني ُحًب���ا من نوع 
خا�س فتقّدم لهم كل �الأخبار �لطازجة عن جنوم 
�لتلف���از وم�شاه���ر �ل�شينما �لعر�قي���ني و�لعرب 

و�الأجان���ب ولعله���ا تلتقي �لبع�س منه���م لقاء�ت 
خاطف���ة ُتطفئ ظماأ �ملعجب���ني �لذي يلهثون ور�ء 

كل �شغرة وكبرة.
مل تتخَل »�ملدى« منذ �نطلقتها �الأوىل يف -5 8 - 
2003 عن ��شتقلليتها، و�شوتها �لعر�قي �ملمّيز 
نه���ا م���ن �ل�شق���وط يف ف���خ �حلزبية،  �ل���ذي ح�شّ
و�أنقذه���ا من �لنَف�س �لِعرق���ي فلغر�بة �أن تلتفت 
�إليه���ا �ل�شر�ئح �ملثقفة، وتر�ه���ن عليها �ملكّونات 
�لعر�قية �لت���ي تقّدم �لوطن عل���ى �لِعرق و�لدين 
و�ملذهب و�لطائفة. �إنها بب�شاطة حديقتنا �لغّناء 
�ملُزد�ن���ة باألو�ن �لطي���ف �لعر�قي �لذين يحّجون 
�إليه���ا بخط���ًى و�ثق���ة مطمئن���ة الأن �لطري���ق �إىل 
�شفحاته���ا خالية من �لعرث�ت وفخ���اخ �ملغفلني. 
ول���و تاأملن���ا ه���ذه �ل�شحيف���ة جي���ًد� لوجدناه���ا 
حا�شن���ة ملق���االت �أ�شحاب �لعقول �لن���ّرة �لذين 
يقّدم���ون ع�شارة �أذهانه���م �إىل �لقّر�ء و�ملتابعني 
لهذه �ل�شيحفة �جلريئة �لتي ال تخ�شى يف �حلق 
لومة الئ���م. ولعلني ال �أغايل �إذ� قلت باأنَّ »�ملدى« 
رئتن���ا �لوحي���دة �لت���ي نتنف�س م���ن خللها هو�ء 
�حلري���ة، ب���ل �أّن م���ا تخ�ش���اه �ل�شحاف���ة �لعربية 
يف لن���دن وتتح���ّرج من ن�ش���ره يج���د طريقه �إىل 
�شفح���ات �مل���دى بو�شفها من���رًب� حلري���ة �لر�أي 
و�لتعب���ر وملًذ� ملقاالتنا �لت���ي تخرتق �ملحّرم، 
وتنته���ك �ملو�شوعات �مل�شكوت عنها، و�لل ُمفكر 
فيه���ا. ُت���رى، م���ا �ل���ذي يري���ده �لكات���ب �لعر�قي 
�أو �لعرب���ي �أك���رث من ه���ذه �مل�شاحة �حل���ّرة �لتي 
ي�شهر عليها �شفوة متفّردة من �لُكتاب و�ملبدعني 

�لعر�قيني �خُلّل�س.
�لناقد

 عدنان ح�سين اأحمد

من�سة فاعلة
يف ذك���رى تاأ�شي�شها ال ميك���ن تو�شيف موؤ�ش�شة 
�مل���دى �إاّل بكونه���ا �لف�ش���اء �لتو��شل���ي �الأك���رث 
فاعلية يف م�شهدن���ا �العلمي و�لثقايف، و�الأكرث 
ج���ّدة يف �لتعاطي مع �لتح���والت �لعا�شفة �لتي 

عا�شها �لعر�ق خلل �لعقدين �الأخرين.
ه���ذه �ملو�ئمة جعلتها �ملن�شة �لفاعلة يف �لتعبر 
��شتقللي���ة �خلط���اب �العلم���ي، و�الأك���رث  ع���ن 
حيوي���ة يف مقاربة ��شئلة �لعقل �ملدين �لعر�قي، 
وعرب جهد موؤ�ش�شي �إت�شم باالنتظام، وعرب فريق 
عمل مهني �درك �همية �حلفاظ على �ال�شتقللية 
�ملهنية، وعلى �شرورة �ال�شتمر�رية، ومبا يعزز 
هوية �مل���دى �ملطبوع و�ملوؤ�ش�ش���ة و�خلطاب، �إذ 
كان ال�شتمر�ره���ا طول هذه �ل�شن���و�ت ح�شور� 
��شتثنائي���ا يف مو�جه���ة �ل�شع���اب، ويف تاأ�شيل 
تقالي���د �لعم���ل �العلم���ي، ويف �شناع���ة �ملن�شة 
�لثقافية �لتي جتاهر بخطابها �ملدين و�لتنويري 

و�ملعريف..
لقد �أكد �شدور �مل���دى على قوة و�همية �خلطاب 
�مل�شد�قي���ة،  حي���ازة  ع���رب  �لفاع���ل،  �العلم���ي 
وحيوية �جلهد �ال�شتق�شائي، و�شجاعة �لتعبر 
ع���ن �ملوقف �لوطني، و�لدفاع عن �شرعية �لدولة 
وع���رب  �مل���دين،  خياره���ا  وع���ن  �لدميقر�طي���ة، 
��شتقطابه���ا خل���رة �ملبدع���ني �لعر�قي���ني �لذين 
يدرك���ون م�شوؤولية �لفك���ر �الن�شاين، و�ل�شناعة 
�العلمي���ة، وم�شوؤولية �شناعة �ملن���رب �لثقايف، 
وه���ي رهانات كبرة يف دع���م �لوعي �ملجتمعي، 
ويف تن�شي���ط �ال�شئل���ة �ملعرفية �لت���ي تهدف �ىل 
��شتق���ر�ء و�شيان���ة �مل�شه���د �لوطن���ي، وتع�شيد 
بنائ���ه �ملوؤ�ش�ش���ي �لر�ك���ز و�لفاع���ل، ومب���ا ُيلّبي 
رغب���ات �جلمه���ور، وتوق���ه للتع���ّرف و�لتفاعل، 
و�لبح���ث عن �شدقية �خل���رب و�ملعلومة و�لفكرة 

و�خلطاب..
يف ذك���رى تاأ�شي�شها ناأمل �أن يتو��شل م�شروعها 
�لكب���ر، و�أن تظ���ل �ملن�ش���ة �ملدني���ة و�ملوؤ�ش�ش���ة 
ومب���ا  �لكب���ر،  �لعر�ق���ي  م�شارن���ا  يف  �لر�ئ���دة 
يع���زز ويو�ّشع رهاناتن���ا على ج���ّدة وم�شوؤولية 
�لدفاع ع���ن حقوقنا يف �حلري���ة و�لعدل و�ل�شلم 
�مل���دين ويف �شيانة قيم �لتنوع �لثقايف للهويات 

�لعر�قية �ملتعددة...
�لناقد

 علي ح�سن الفواز
رئي�س �حتاد �الدباء و�لكتاب

المدى: ف�ساء حريتي
حتي���ة حمبة و�متنان ل�شحيفتنا �الثرة )�ملدى( 
يف عيده���ا، فهاهن���ا يف رحاب���ة �أفقه���ا �لفك���ري 
حتققت حريتي كاملة يف كتابة وترجمة ما �أ�شاء 
م���ن ق�شاي���ا �لفك���ر و�لفل�شف���ة و�الأدب و �لعلوم، 
فق���د ن�ش���رت فيه���ا عل���ى م���دى �أربعة ع�ش���ر عاما 
مئات �ملق���االت و�لرتجمات عن م�شتجد�ت �لفكر 
و�لعل���م و�لفل�شف���ة و�الدب و�لتعلي���م و�شيا�شات 
�مل�شتقب���ل بل حتفظات من جانبي وبل تدخل �أو 
حم���دد�ت من جانب �ملدى، وه���ذ� لعمري �أق�شى 
مايرج���وه �لكاتب من حرية تتيحه���ا له �شحيفة 
ح���رة، فامت���لك �لكات���ب له���ذ� �الف���ق �لرحب من 
�حلري���ة يدفعه لتعزيز �شغف���ه يف كتابة وترجمة 
ماهو م�شتحدث من �الفكار و�لفل�شفات و�لعلوم 

الإغناء ثقافتنا �لعر�قية �ملعا�شرة .
�مل���دى ف�ش���اء رحب يجتم���ع فيه �أ�شح���اب �لفكر 
�ل�شحيف���ة  دور  م���ن  �لو�ثق���ني  و�لف���ن  و�الأدب 
ومو�قفه���ا يف �شم���ان حرية �لتعب���ر �إىل �أق�شى 
�للي���رب�يل  �الأكادمي���ي  نلتق���ي  ففيه���ا  مدياته���ا، 
و�لكات���ب  �الأدي���ان  يف  �مل�شتن���ر  و�لباح���ث 
�ل�شيا�ش���ي و�ملفك���ر و�لرو�ئ���ي و�ل�شاع���ر مثلما 
نلتق���ي �أجياال خمتلفة من كتاب وفناين ومبدعي 
�لع���ر�ق �ملنتجني و �لبارزي���ن يف �مل�شرح و�لفن 

�لت�شكيلي و�ملو�شيقى و�لعمارة .
لق���د ر�هنت �مل���دى ع���رب م�شرتها عل���ى تر�شيخ 
قيم �لتنوي���ر و�ملو�طنة وت�شدت وبجر�أة عرفت 
به���ا، للدف���اع ع���ن �حلري���ات بو�شائله���ا �لثقافية 
و�لقانونية ووقفت بقوة �أمام �ال�شتبد�د �لفكري 
و�لثق���ايف و�ل�شيا�ش���ي �ل���ذي يغذي���ه �النغ���لق 

و�جلهل و�لفكر �لنكو�شي .
د�فعت �ملدى طو�ل �شنو�تها �حلافلة عن تعددية 
�ملجتم���ع �لعر�ق���ي وقدم���ت �لرب�ه���ني على غنى 
ثقافتن���ا و�خت���لف تلوينه���ا وت�ش���دت جلمي���ع 
�لنزع���ات �لعرقية و�لطائفي���ة و�اليديولوجيات 
وتبن���ت  �الن�شاني���ة،  للقي���م  �مل�شيئ���ة  �ملت�ش���ددة 
�الن�شط���ة �لثقافية �لتي تربز غن���ى وتنوع ثقافة 

�لعر�ق وثر�ء موروثه وعمقه �حل�شاري .
�نفتح���ت �مل���دى عل���ى كّت���اب تتباي���ن توجهاتهم 
�لفكري���ة و ق���د ي�شعب �أن نلتقيه���م يف غر مناخ 
�لتاآخي و�لتاآلف وحرية �لر�أي �لتي �أر�شت �ملدى 
تقاليده���ا الإميانه���ا بالتن���وع وقب���ول �الختلف 
�مل�شتقب���ل  روؤى  عل���ى  و�النفت���اح  و�لتج���دد 

ومتغر�ت �لر�هن �ملت�شارعة .
مب���ارك عيد �ملدى، مبارك �شمودها و��شتمر�رها 
و�ش���ط �لتحديات �ملتلحقة وه���ي توؤكد مو�قفها 
�مل�شهودة للدفاع عن �حلريات وحقوق �ملو�طنني 

و�لوطن .
�لرو�ئية

 لطفية الدليمي

و�سوح الروؤية
بع���د �أح���د�ث ع���ام 2003 و�لتغي���ر �ل�شيا�ش���ي 
�لدر�م���ي �ل���ذي �أ�شف���ر ع���ن فو�شى عارم���ة بدء� 
م���ن �لنهب �لذي �شاد �شو�رع �مل���دن �لعر�قية، ثم 
�لفو�ش���ى �ملدوية �لتي �شمل���ت موؤ�ش�شات �لن�شر 
و�ملطابع و�لورق و�لتوزيع، �أح�ش�شت باخلوف 
م���ن �أننا �شوف نفقد �ل�شوي���ة �لطبيعية للمهمات 
�لتي حتملتها �ملنظومات �ملعرفية �لعر�قية �لتي 
�عتدن���ا عليه���ا. وم���ا �شاعف خويف ه���و في�شان 
�ل�شهري���ة  و�ملطبوع���ات  و�ملج���لت  �ل�شح���ف 
�حلي���اة  �جت���اح  �ل���ذي  متيي���ز  دون  و�لدوري���ة 
�لعر�قي���ة يف جمي���ع �ملحافظ���ات. مل يك���ن ذل���ك 
�النط���لق �لع�شو�ئ���ي يت�شم���ن �إح�شا�شا بحرية 
مفق���ودة �إمنا ه���و نوع من �لت�ش���ادم �الجتماعي 
�جلدي���د فالكل يريد �أن يعرب عن نف�شه وتطلعاته 
ورغباته لي�س الأجل هدف عام �إمنا من �أجل هدف 
�شخ�ش���ي يف �لغال���ب. ه���ل ي���ربر ه���ذ� �الإ�شد�ر 
�لو��شع لل�شحف »�ملتحررة« �ل�شوق �إىل �لتعبر 
دون رقي���ب؟ ه���ل كان نظ���ر� طبيعي���ا لل�شحافة 
�حلزبي���ة �لتي كان���ت تكر�س منط���ا �أيديولوجيا 
و�ح���د� ال ميك���ن �خرت�ق���ه، من���ط �شل���د كج���د�ر 
حمك���وم بقوة �ملفه���وم �ل�شيق للعم���ل �ل�شحفي 
ومنتجات���ه؟ رمب���ا. لك���ن �مل�ش���ار�ت »�جلدي���دة« 
�ملتناق�ش���ة  �لو��شع���ة  �ملختلف���ة  باجتاهاته���ا 
وحمتوياتها �لتي ال تت�شف بامل�شوؤولية �ملتعلقة 
باأ�ش���ول �لن�شر ما يفقده���ا �شدقيتها و�إخل�شها 
للمهن���ة. يف هذ� �ملنعطف برزت �شحيفة »�ملدى« 
بو�شوح �لروؤية و�ح���رت�م �ملهنة وقبل كل �شيء 
�ح���رت�م �لق���ارئ م���ا يخف���ف م���ن ذل���ك �خل���وف 
�ملتنام���ي. �إن خل���ق مطب���وع كجري���دة »�مل���دى« 
يف ظ���ل ظروف �ت�شم���ت بالهجم���ات �النتحارية 
و�النفج���ار�ت و�الغتي���االت له���و �إجن���از كب���ر 
يح�شب ملوؤ�ش�س ه���ذ� �ملطبوع وجلميع �لعاملني 

فيه.
 عبد اهلل �سخي

رو�ئي

�سعة افق
�ثبتت �شحيفة �ملدى عل���ى مررِّ �الأعو�م �لع�شرين 
�ملا�شي���ة �أنه���ا ذ�ت خ���ط منهجي خا����س وروؤية 
مو�شوعي���ة، متظه���رت �شماتها جلي���ة يف �شور 
�شت���ى؛ منه���ا دق���ة ��شتق�شائها للأح���د�ث، ومنها 
�شرع���ة ملحقته���ا للأخب���ار، ومنه���ا ��شتباقيتها 
وحر�شه���ا عل���ى تغطي���ة �مل�شتجد م���ن �لظو�هر 
و�لق�شايا و�ملو�شوعات د�خل �لعر�ق وخارجه.

وعل���ى �ل�شعي���د �لثق���ايف، ف���اإن ل�شحيف���ة �ملدى 
دوره���ا �ملهم يف �إ�شاعة �لوع���ي �لفكري و�لفني، 
ومدرِّ قر�ئها بز�د ثقايف متميز من خلل ما تقدمه 
له���م �أقلم تطرح ما جتود ب���ه �أذهانها �لنرة يف 
و�ل�شينم���ا  و�مل�ش���رح  و�الأدب  �لثقاف���ة  ميادي���ن 

متابع���ات  ع���ن  ف�ش���ل  و�لفل�شف���ة،  و�لرتجم���ة 
و�لثقافي���ة  �لفني���ة  �الأخب���ار  الآخ���ر  �ل�شحيف���ة 
يف  ولعله���ا  و�الأجنبي���ة.  و�لعربي���ة  �لعر�قي���ة 
توجهه���ا ه���ذ� حُتق���ق ح���ر�كًا ثقافي���ًا ي�شاهم يف 
�شن���ع مزي���د م���ن �لتقالي���د �لر�شين���ة ال�شيما يف 
جم���ال �لوعي �لثقايف. ولي�س كثرً� بعد ذلك كله 
�أن تك���ون �شحيف���ة �مل���دى �شجًل يوث���ق منجزنا 
�لثق���ايف �لر�هن يف مر�حل الحق���ة. وهذه �شفة 
لي�س م���ن �لي�شر حتققه���ا �إال لل�شح���ف �مللتزمة 

�لتز�مًا عميقًا بوطنيتها �حلقة وبثقافة وطنها.
ولق���د ت�شرف���ُت خ���لل �ل�شن���و�ت �ملن�شرم���ة باأن 
�أك���ون م�شاهم���ة مب���ا قدمُت���ه للم���دى م���ن عطاء، 
حر�ش���ُت عل���ى �أن يكون جدي���دً� ومفي���دً�. و�إين 
ملمتن���ة للمدى عل���ى �شعة �أفقه���ا ورحابة �شدرها 
يف ��شتيعاب كل �لطروحات �جلديدة و�ملختلفة. 
وهو ما يدلل �� وبل جد�ل �� على �حرت�مها لكّتابها 
وقر�ئه���ا. وبذلك تنه����س مب�شوؤوليته���ا يف �أد�ء 
ر�شالتها �لت���ي �نتدبت نف�شها لها، وت�شع �لكّتاب 
و�لقر�ء �أمام م�شوؤولياتهم �أي�شًا يف �لتماهي مع 

هذه �لر�شالة.
حتي���ة خال�ش���ة ل�شحيف���ة �مل���دى وه���ي حتتف���ي 
بذكرى مولدها، وق���د نهجْت لنف�شها خطًا خا�شًا 
وتوجهاٍت حمددة؛ فاحرزت مكانًة ومو�شعًا يف 

عامل �ل�شحافة �لوطنية و�الإقليمية.
د. نادية هناوي

ناقدة

�سحيفة المدى .. ف�ساءات 
بال حافات

ع���ام  ب�ش���كل  �لع���امل  يف  �ل�شحاف���ة  مترحل���ت 
وتطورت ع���رب �لع�شور وعلى وجه �خل�شو�س 
�لق���رن �لع�شري���ن  يف ثمانيني���ات وت�شعيني���ات 
�أو  �لتقن���ي  �مل�شت���وى  عل���ى  �ش���و�ء  �ملا�ش���ي 
�ال�شلوب���ي �أو �لثقايف وم���رورً� بااللفية �لثانية 
وو�ش���واًل �ىل ع�شر �حلري���ات و�لدميقر�طيات 
من���ذ ح���رب �الحت���لل )ع���ام 2003( ومابع���ده 
و�الجتماعي���ة  �ل�شيا�شي���ة  �حل���رب  وتد�عي���ات 
و�لثقافي���ة وبد�ي���ات تطبي���ق ماي�شم���ى بالنظام 
�لعاملي �جلديد، و�ش���واًل �ىل ع�شرنا �لكوروين 
�لذي �ندجمت فيه ث���ورة �الت�شال �لتكنولوجية 
مع نظر�تها �ملعلوماتية بفعل �النفجار �ملعريف 
�ملعلومات���ي �ل���ذي �أ�شه���م يف حتطي���م �حل���دود 
 ..  !! حاف���ات  ب���ل  ف�ش���اء�ت  �ىل  وجتاوزه���ا 
وبالت���ايل �نتقل هذ� �لتاأثر �ىل �لفنون و�ملعارف 
وعلى وجه �خل�شو����س �ىل �ل�شحافة مبختلف 

�أنو�عها .
فتع���ددت �ل�شح���ف ب�ش���كل ع���ام يف �لع���امل ويف 
�لع���ر�ق على وج���ه �خل�شو�س بتع���دد �الحد�ث 
ومن �أهمها �شحيفة �ملدى �ليومية �لورقية �لتي 
�شدرت يف �خلام����س من متوز من عام 2003 م 
�ملهتمة بال�شاأن �لعر�قي و�لعاملي .. و�لتي �خذت 
�شيئًا ف�شيئ���ًا باالنت�شار منذ خطو�تها �الوىل من 
خ���لل تنوعه���ا وطز�ج���ة �ملو�شوع���ات وحد�ثة 
�ملعلومات و�أ�شالة �القلم .. فتكاثرت �شفحاتها 
�مل�شرق���ة و�طلق���ت ملح���ق ثقافي���ة وتاريخي���ة 
و�قت�شادية وريا�شي���ة و�جتماعية و�شر ذ�تية 
ل�شخ�شي���ات عر�قي���ة وعربية ودولي���ة و�أن�شطة 
�أخ���رى لتقرتب من �ل�شمولي���ة .. هذه �اليام متر 
على �مل�شهد �لثقايف ذكرى �شدور �شحيفة �ملدى 
�ملعا�ش���رة مبو�شوعاته���ا و��شلوبه���ا وتقنياتها 
و�قلمه���ا وتوجهاتها �لثقافية �لتي جتعلها �أكرث 
و�شوح���ًا و متي���زً� وتفردً� يف �لط���رح و�لك�شف 
�ل�شحيف���ة  له���ذه  وتقدي���ر  فتحي���ة  و�ملعاجل���ة، 
ولكادره���ا �ملتمي���ز ولكتابه���ا وقر�ئه���ا يف ي���وم 
ميلده���ا �الغر ونتمن���ى لها �أن يبق���ى ح�شورها 
بو�شفه���ا  و�الرق���ى  و�ال�شم���ى  �المث���ل  ب�شكل���ه 
م�شروع���ًا ثقافيًا يف زم���ن ��شتثنائي، تل�شى فيه 

ملمح �البد�ع .
 اأ.د.�سوقي المو�سوي

�أكادميي وناقد ت�شكيلي

المدى واأفق الكلمة الحرة
من���ذ تاأ�شي����س �شحيف���ة �مل���دى يف �خلام�س من 
�آب م���ن �لع���ام 2003 وم�ش���ار�ت �مل���دى �ملهني���ة 
تلتزم �ال�شتقللي���ة و�لو�شوح و�ملو�شوعية يف 

�لتناول و�لطرح و�لتتبع
�ل�ش���اأن  تتن���اول  �شحيف���ة  ع���ن  �حلدي���ث  عن���د 

�الإن�ش���اين باأبع���اده �حليوية فاإن �مل���دى جريدة 
�أخذت على عاتقها م�شوؤولية �حلقيقة و�خلو�س 
�لفكري���ة  و�هتمامات���ه  �ملجتم���ع  حي���و�ت  يف 
و�لثقافية وكل ما يتعلق بحياته و�شبل تنويرها 

منذ تاأ�شي�شها و�إىل �الآن.
م���ن من���ا ال يتذكر قو�ئ���م �شحيفة �مل���دى ال�شماء 
�شيا�شي���ني ورج���ال �أعم���ال منهم �لع���رب ومنهم 
�الأجان���ب �لتي كانت قد دفع���ت مبثابة كوبونات 
نفط ل�ش���ر�ء �ل���ذمم و�ملو�قف �لرخي�ش���ة لتاأييد 
�للنظ���ام �ل�شاب���ق عل���ى ح�ش���اب ق���وت ووجود 

�ل�شعب �لعر�قي كاإن�شان حي وحر.
تتمت���ع جري���دة �مل���دى وكتابه���ا و�لعامل���ني فيها 
بح����س م�شد�قي���ة �لكلم���ة و�أهميته���ا م���ن خلل 
�اللت���ز�م بقيمة �حلقيق���ة �ل�شادق���ة، �ميانا منها 
يف  و�ل�ش���ورة  �لكلم���ة  ودور  باهمي���ة  ومنه���م 
�شناع���ة �لتنور، و�نا �شخ�شي���ا من قبل �ن �كتب 
فيه���ا كن���ت والزل���ت م���ن �ملتابع���ني الإ�شد�ر�تها 

و�عد�دها.
�مل���دى �شحيف���ة كان والز�ل لها �إ�شه���ام بارز يف 
�ل�شحاف���ة و�الإع���لم و�لثقاف���ة يف د�خ���ل �لبل���د 
وخارج���ه �نه���ا حمل���ت عل���ى عاتقه���ا م�شوؤولي���ة 
�ال�شالة و�اللتز�م �ملهني، �أنها م�شغل من م�شاغل 
�لتغير �ملرتك���ز على حيوية �النفتاح على حرية 

�لر�أي و�لتعددية و�لتنوع و�الختلف،
�لتحدي���ات  م���ن  �لكث���ر  �مل���دى  ر�فق���ت  لق���د 
و�ل�شعوب���ات النه���ا تهت���م بال�ش���اأن �لعر�قي يف 
غال���ب �شفحاته���ا و�أق�شامها وملحقه���ا وهذ� ما 
يح�ش���ب ملهنيته���ا وحر�شه���ا وح�شه���ا �لوطني، 
ف���اإن �مل���دى �شورة للع���ر�ق يف �شحيف���ة، وبهذ� 
فاإنه���ا حتافظ على قيم���ة ��شتمر�رية جناحها من 
خ���لل جمهورها �لعري�س د�خل �لوطن �لعر�قي 

وخارجه.
�هنئ �مل���دى وجميع ملكاتها وكتابه���ا و قر�ئها 
ومتابعيها مبنا�شبة ذكرى �شدورها و�متنى لها 

وللجميع �لنجاح و�لتاألق د�ئما.
 ح�سين ثامر بداي

كاتب وفنان ت�شكيلي

»المدى« عالمة فارقة 
لقارئها

ميك���ن �لقول بل �دنى مبالغة �ن �شحيفة »�ملدى« 
هي تتوي���ج لكل �الآمال �لعظيم���ة، �لتي �نتع�شت 
بع���د �ل�شق���وط �لدر�ماتيكي للدكتات���ور ونظامه 
�لفا�شي، كنا خارجني لتو من قيامة �لعر�ق �لتي 
ماز�لت نارها م�شتع���رة �ىل �ليوم، وكان �شدور 
جري���دة �نيقة �لت�شمي���م د�شمة �ملحت���وى كتابها 
م���ن �لد�خ���ل و�خل���ارج يت�شارك���ون يف خط���اب 
عر�ق���ي وطني دميقر�طي تقدمي، قد �ذكى �شعلة 
ه���ذه �الآم���ال وقربها كثر� من �لو�ق���ع، �نت�شرت 
�جلريدة منذ �إ�شد�رها �الأول وتلقفها �جلمهور 
ونخبته بالرتحاب، ومل يجروؤ �لكثر من �شغيلة 
�ملعرف���ة م���ن �ال�شه���ام و�لكتاب���ة فيه���ا، ال�شيم���ا 
�ن �لكث���ر منه���م مل يخ���رب �لفن���ون �ل�شحفي���ة 
و��شاليبه���ا �ملتج���ددة، وم���ن هن���ا كان���ت �مل���دى 
ور�ش���ة يومي���ة لتعلي���م وتبادل �خل���ربة، ال�شيما 
�ن �لكت���اب و�ل�شحفيني �لذين ع���ادو� من �شتات 
�ملنايف مل يبخلو� عل���ى زملئهم بكل ذلك، وعلى 
�لرغم من وجود ع�ش���ر�ت �ل�شحف، �ال �ن �ملدى 
مبو�شعيتها ور�شانة كتابها وملحقتها �لو�عية 
ليومي���ات وط���ن منه���ك مل يجد بو�شلت���ه تربعت 
على �ل�ش���د�رة، حت���ى �نها �شارت علم���ة فارقة 
لقارئها، �شخ�شيا تعلمت �لكثر من هذ� �لينبوع 
�لرث، فان���ا �أ�شل �كتب �ملق���االت �ل�شينمائية ومل 
�متر����س بالفنون �ل�شحفي���ة، ن�شحني �ل�شديق 
�ل�شاع���ر عبد �لزه���رة زكي بالكتاب���ة يف كل �شي 
وتلقاين بالرتح���اب �لزميل و�الخ ح�شني عجيل 
-وقته���ا كان رئي�ش���ا لق�شم �لتحقيق���ات -وكلفني 
مب���ادة عن »حمايل« �ل�شورج���ة، مل �نتظر طويل 
ون�شر �ملو�شوع على م�شاحة منا�شبة، باخت�شار 
�شديد خرجت من هذه �ملدر�شة �ملهنية و�نا موؤهل 
للعم���ل �ل�شحف���ي بف�شل توجيه���ات وملحظات 
�شحفي���ني رو�د وزم���لء جمايل���ني يجمعهم حلم 
بن���اء وط���ن يعي�س في���ه �لعر�ق���ي بكر�م���ة ..يف 
�لذكرى �لع�شرين الإ�شد�ر �ملدى لها �لتاألق �لد�ئم 

و�الأيام �ملقبلة �لز�هرة.
علي حمود الح�سن

ناقد �شينمائي

المدى جميلة الجميالت
َتَتج���دد �شن���و�ت جري���دة �ملدى وه���ي ت�شُر نحو 
قر�ءه���ا ومتابعيه���ا وكل من يحبها ح���ول �لعامل، 
تع���رب �حل���دود وتط���ر كحمام���ة �ش���لم لتق���ول 
كلمته���ا بقوة وجم���ال و�إر�دة، حي���ث يقف خلفها 
كادر مده����س يعم���ل عل���ى �إي�شال كلماته���ا للقر�ء 
و�ملتابع���ني. جريدة ورقية لكنها ح���ادة كال�شيف، 
ورقي���ة لكنه���ا حا�شم���ة يف ن�ش���ر �لفك���ر و�جلمال 
و�لثقاف���ة و�لكلم���ة �ملُلِهم���ة. يف ميلده���ا �لتا�شع 
ع�ش���ر الز�ل���ت �مل���دى تل���ك �ل�شبية �جلميل���ة �لتي 
تربط �شعره���ا ب�شريط �أحم���ر، ومهما كربت فهي 
تبق���ى تل���ك �ل�شاب���ة �لذكي���ة �جلميل���ة �لت���ي تقول 
وتك�ش���َف وتغن���ي للوط���ن و�لنا����س و�مل�شتقب���ل. 
لي����س هن���اك �أجمل م���ن �أن تكون لن���ا جريدة مثل 
�مل���دى، نقر�أه���ا ونكتب فيه���ا ونتابعه���ا حتى من 
�أماكنن���ا �لبعي���دة �لت���ي توزعت على ه���ذ� �لعامل. 
�شخ�شي���ًا �أعت���رب �مل���دى نافذت���ي �لوحي���دة �لت���ي 
تط���ل على �لوط���ن، وقبَل �أن �أفت���ح نافذة مر�شمي 
كل �شب���اح �أفتح ناف���ذة جريدة �مل���دى، الأطل منها 
على ما يح���دث و�أقر�أ ما �أحب م���ن مقاالت تر�هن 
عل���ى �لثقافة وم�شر �لبل���د. فيالهذه �لنافذة �لتي 
مل ت���رتدد ومل ُت�ش���دل عليه���ا �ل�شتائ���ر، ب���ل بقيت 
مفتوح���ة ك�ش���دور �لث���و�ر وقم�ش���ان �لعا�شق���ني 
وف�شاء�ت �حلاملني بغد �أجمل. هكذ� تبقى جريدة 
�ملدى متنحن���ا �لدرو�س يف �الإنتم���اء للكلمة �لتي 
مت�ش���ي وال تتوق���ف، وتقول وال ت���رتدد، ومتنح 
���ْن. �ملدى تقول كلمته���ا ومت�شي �ىل قلوب  وال مَتِ
�لنا�س، �لنا�س �لذين �أحبوها و�إختاروها جريدة 
له���م �لبارح���ة و�لي���وم وغ���د. �ملدى تق���ول كلمتها 
وت�ش���ر، ونحن ن�ش���ُر معها نحو �الأي���ام �لقادمة 
دون ت���ردد. باق���ات ورد وحمب���ة للم���دى بعيده���ا 
�جلميل، و�شلم لكل من كتب وحرر و�شمم و�أد�َر 
و�أ�ش���رَف على كلمات هذه �جلري���دة �لتي �شتبقى 

�شابة �ىل �البد.
 �ستار كاوو�ش

فنان ت�شكيلي

في عيد المدى
قبلما ي�شدر �لعدد �الول من �ملدى ت�شرفت بالكتابة 

لها،كان ذلك يف �لعدد �شفر!
كان �الم���ر حينه���ا يعن���ي �لبد�ي���ة �الوىل ل�شحيفة 
عر�قي���ة م�شتقل���ة بع���د عق���ود طويل���ة م���ن هيمن���ة 
�ل�شحف �حلزبي���ة و�لر�شمية ورغم عدم تو��شلي 
يف �لكتاب���ة �ال �ن �لتو��ش���ل معه���ا ظ���ل من طرف 
قاريء متابع وحري�س على روؤية �شحافة ر�شينة 
كن���ت �أر�ها تتطور ب�شكل مت�ش���ارع حتى �أ�شبحت 
مبلحقها �ملتنوع���ة و�إ�شد�ر�ته���ا �مل�شاحبة منطا 
فريد� من �ل�شحيفة �ل�شاملة �لتي تتجاوز تو�شيف 
�ل�شحيفة �ل�شائ���د ب�شفحاتها �الإخبارية �لتحليلية 
�ل�شيا�شية �ىل �شف���ر ثقايف معريف يخاطب �أمزجة 
�حلمي���ع و�ش���ارت �ملق�ش���د �الول الأق���لم �لنخ���ب 
�ل�شحافي���ة و�لثقافي���ة وبيت �ل�شح���ايف و�ملثقف 
�لرزي���ن ، ورغ���م �لظ���روف �لت���ي تع���اين منه���ا كل 
�ل�شحاف���ة �لورقية وم���ا ي���وؤدي �ىل �نح�شار كمية 
�اللكرتوني���ة  �لطبع���ات  �ن  �ال  �لورق���ي  �ملطب���وع 
م���ن �جلريدة ظل���ت حمافظة على تقالي���د �جلريدة 

�ملت�شمة بالد�شامة و�لتنوع و�الأ�شالة و�جلدة.
م���ن مميز�ت �مل���دى �نها جعلت م���ن كتابات �لكثر 
م���ن كتابها ب�شمات متف���ردة ي�شعى له���ا �لقّر�ء من 
خمتلف �الهتمامات،. ب�شمات يف �لعمود �لثقايف 
وُ�خرى يف �ل�شيا�ش���ي و�القت�شادي و�الجتماعي 
وه���ذ� من تقالي���د �ل�شح���ف �لك���ربى يف خلق تلك 

�لرو�بط �مل�شتد�مة بني �لكاتب وقارئه
للمدى �طيب �لتمني���ات بالتطور �مل�شطرد �لذي ال 

��شك يف قابلية ��شرتها جميعا على حتقيقه.
 ابراهيم البهرزي

�شاعر

حينم���ا �ش���درت �شحيف���ة �مل���دى )عر�قي���ا(، �عني 
�ن ت�ش���در يف بغ���د�د، بعد �لتغير �ل���ذي وقع عام 
2003، كان���ت تل���ك مرحلة جدي���دة يف �ملطبوعات 
�لعر�قية، و�يذ�نا ببدء مرحلة جديدة يف �ل�شحافة 
عموم���ا، ويف �من���اط �لكتاب���ة لل�شحاف���ة، �ي يف 
حق���ول �لكتاب���ة �لتي ت�ش���ل �لقر�ء ع���رب �ل�شحافة 
�لورقي���ة، ف���كان عنو�نه���ا )�مل���دى(، م���ن �لناحي���ة 
�ل�شكلي���ة، كم���ا خطت���ه يد �ملب���دع �ش���ادق �ل�شائغ، 
متحديا في���ه كل �لقو�عد �لق���ارة، و�جلامدة للخط 
�لعربي، وكان ت�شميمها متفرد� عن منط �ل�شحف 
�لعر�قي���ة �لتي كانت ت�شدر �أي���ام �لنظام �ل�شابق.. 
و�اله���م من ذلك، �ن تكون �ملدى م�شمونا، باعتبار 
)�مل���دى( د�لة دالل���ة على �لل ح���دود �لتي ميكن �ن 
تطاله���ا �ل�شحافة تناوال وك�شفا للحقائق �خلبيئة، 
ومديات �حل���دود �لتي ت�شلها �لكتاب���ة �لتي تن�شر 
يف  �حل���دود  ومدي���ات  �ل�شحاف���ة،  و�شائ���ل  ع���رب 
طريق �لتجريب وتق���دمي و�شائلها �ملجددة، فكانت 
�لكتاب���ة فيه���ا جترب���ة �شخ�شي���ة ��شتثنائية من كل 
�لوج���وه، وكانت مدر�شة �شاهم���ت �هم �القلم يف 
خط �شطورها، فكانت بالن�شبة يل �شخ�شيا: �ملنفذ 
�الأ�ش���د طماأنين���ة �شم���ن �شي���ول �ملطبوع���ات �لتي 
�ش���درت بع���د 2003، م���ن �ج���ل �ن �طل من���ه على 
ق���ر�ء ومتابعي �لف���ن �لت�شكيل���ي، ومدر�شة تعلمت 
فيه���ا كل �لقي���م �لر�قية يف �لكتاب���ة �لت�شكيلية عرب 

�ل�شحافة..
مد�ها،  يحد  مدى  ال  �لتي  وملدياتها  للمدى،  حتية 
بعد  �لبغد�دي  �شدورها  منذ  فيها  وللعامني 

�لتغير..
 خالد خ�سير 

ناقد

وجه اأ�صيل وجميل ومراآة الثقافة العراقية والعربية الحقيقية
(  في عـيـون مـثـقـفـي الـعــراق : (
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اقــــرأ

العمود
الثامن

�ص���درت ع���ن دار املدى رواي���ة "عامل بال نهاي���ة" للكاتب 
الربيط���اين ك���ني فولي���ت  ترجمة ع���زة ح�ص���ون، وكني 
فولي���ت يجن���ح اإىل التاري���خ  يف روايات���ه. كتب���ه اأكرث 
الكت���ب مبيعًا ح���ول العامل، حيث ب���اع اكرث من "160" 
ملي���ون ن�ص���خة.  كان���ت روايت���ه عم���ود نار - �ص���درت 
ترجمته���ا العربي���ة ع���ن دار امل���دى - م���ن اأك���رث الكتب 
مبيع���ًا على م�ص���توى العامل منذ ن�ص���ر الكت���اب يف عام 
الظ���الم والفج���ر،  امل�ص���هورة:  م���ن روايات���ه   ،1989
ع���امل بال نهاي���ة، مفتاح ريبي���كا. �ص���حرت ثالثية  كني 
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غدًا حتتفل املدى بالذكرى 
التا�صعة ع�صرة لتاأ�صي�صها.. 
حتتفل با�صتمرار نهجها يف 

الدفاع عن ق�صايا املواطن 
الب�صيط ووقفت ب�صالبة 

وهي حتارب اأمراء التطرف 
�صواء اأكانوا من الإرهابيني اأم 

املف�صدين..
وكانت اأول من ت�صدى لبع�ض 

ق�صايا الف�صاد الكربى، ورفعت 
�صعار احلرية والأمان للمواطن 

العراقي.. حاربت �صيوخ 
التطرف وت�صدت لهم حينما 

حاولوا خلط الدين بال�صيا�صة.. 
اإنها �صحيفة مفتوحة الرئتني 

لكل هواء نظيف.. كانت ول 
تزال و�صتظل جزءًا من عقل 

ال�صحافة العراقية النظيف.. 
العقل الذي يحدد كل يوم اأجندة 

الكتاب والأقالم من خالل 
الق�صايا التي تطرحها من دون 

هوادة اأو خوف، وال�صتباك 
العنيف مع الأفكار اخلاطئة، 

التي ينبغي هدمها واإف�صاح 
الطريق اأمام عامل جديد.

)املدى( ال�صحيفة القادرة على 
اكت�صاف املواهب اجلديدة 
واإف�صاح الطريق لها، لتعيد 

الدفء وال�صعادة لروح 
ال�صحافة العراقية.. اإنها 

)املدى( التي ل حتتاج ماليني 
العراقيني لالحتفال معها، لكنها 
حتتاج اإليهم لتحت�صنهم بقلبها 
العامر باحلب واملفعم بالأمل.. 

اإن )املدى( فخر لكل كاتب يف 
هذه ال�صحيفة.. فخر اأن تكون 

واأن تبقى.. جريدة ذات اأ�صواك 
وورود.. فخر اأن تكون واجهة 

املجتمع املدين املدافع عن 
حقوق الإن�صان.. فخر اأن يكون 

�صوتها قويًا �صادحًا بق�صايا 
النا�ض.

من يت�صلح مبهنية )املدى( 
وجراأتها و�صفافيتها وقلمها 
العف ول�صانها النظيف هو 

الذي ُيكتب له البقاء. الت�صامح 
ال�صيا�صي هو الذي جعل )املدى( 

ال�صاحة التي ت�صم كل األوان 
الطيف ال�صيا�صي العراقي، 

يتحاورون ويد�صنون ثقافة 
الختالف والحرتام املتبادل.

�صنحتفل بدخولنا عامها 
الع�صرين، وننتظر العام احلادي 

والع�صرين، ون�صعى اإىل العام 
الثالثني، لأننا نوؤمن اأّن هذه 

البالد ل ميكن لها اأن تظّل حتت 
رحمة َمن يعتقد اأّن احلكم لي�ض 

�صراكة يف الأحالم والنوايا 
ال�صادقة.. �صندخل العام التا�صع 

ع�صر ونحن نحاول اأن نتجدد 
فى ظل ثورة ات�صالت وانفجار 

و�صائل التوا�صل الجتماعي، 
واأن ن�صعى للحفاظ على مهنة 

ال�صحافة التي باتت مهددة فى 
حا�صرها وم�صتقبلها. واأن ن�صهم 

بالقدر امل�صتطاع يف اأن تبقى 
)املدى( املوؤ�ص�صة وال�صحيفة 

منرب فكٍر وراأٍي وثقافٍة يف وطن 
ي�صتحّق مّنا اأن نقّدم له الأف�صل 

دومًا، ورغم تغّي الزمن اإل 
اأن )املدى( �صتبقى مثل �صجرة 

ال�صرو يف رائعة تول�صتوي 
احلرب وال�صلم، ل تعرتف 

اإل باحلياة والتجديد الدائم، 
قد ت�صقط منها اأوراق ب�صبب 

عوا�صف الزمن، لكن اأغ�صانها 
�صتظل تنمو وتزداد ربيعًا، 

والذين ي�صاألون ما �صبب جناح 
)املدى( يعرفون جيدًا اأنهم 

جزء من هذا النجاح، والذين 
يكرهون �صراحة اأن )املدى( 

�صحيفة ناجحة، يعرفون جيدًا 
اأنهم اأي�صا �صبب يف جناح 

)املدى(.
هذه هي )املدى(، كل ما فيها هو 

ال�صعي نحو مدى اأف�صل، وكل 
من يعمل فيها ي�صعر اأنها مداه 

لوحده. وكّلما �صدر عدد جديد 
يدرك القراء اأنهم حقًا اأ�صحاب 

هذه اجلريدة.
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 علي ح�سني

 رفعة عبد الرزاق حممد

وان����ا على يقني كامل ب����ان جملدات 
ملفاته����ا  او  ال�صح����ف  ه����ذه 
باعتمادها  �صت�صتم����ر  الليكرتونية 
مراجع البحث الكادميي الر�صني، 
كما هو احلال مع جملدات ال�صحف 
عنه����ا  ي�صتغن����ي  ل  الت����ي  القدمي����ة 

الباحثون يف تطور املجتمعات.
 والأمر وا�ص����ح بجالء مع �صحيفة 
)امل����دى( الت����ي بقي����ت عل����ى �صّنتها 
اخلام�����ض  يف  به����ا  �ص����درت  الت����ي 
م����ن اآب 2003 يف بغ����داد �ص����ادرة 

عن موؤ�ص�ص����ة ثقافية عرفه����ا القراء 
العراقيون قبل �ص����دور �صحيفتها، 
موؤ�ص�ص����ة امل����دى، ب����كل م����ا يحمل����ه 
ه����ذا العن����وان الباذخ ل����دى القارئ 
العرب����ي الع����ارف مبجالتها وكتبها 
وان�صطته����ا املتنوع����ة. اق����ول بقيت 
جري����دة )امل����دى( عل����ى �صّنته����ا يف 
تقدمي مادة �صحفي����ة ت�صبع القارئ 
تام����ة وبدرج����ات  النه����م بحيادي����ة 
ولي�����ض  ال�ص����دق،  م����ن  عالي����ة 
الفارغ����ة  الث����ارة  وراء  الرك�����ض 
مل����يء  و�ص����ع  يف  واملهات����رات 
باخلالف����ات واملهات����رات ال�صيا�صية 

والجتماعي����ة و�صواهما. ولعل يف 
ما�صي �صاح����ب املوؤ�ص�صة ورئي�ض 
حترير جريدتها )املدى(، ال�صحفي 
املرموق فخ����ري كرمي، ما يف�صر لنا 
ه����ذه املزاي����ا اجلميلة فيه����ا.. واين 
وان����ا  والتاري����خ،  للحقيق����ة  ا�صه����د 
املعن����ي بالتاري����خ، اين مل ار يوم����ا 
او ا�صم����ع ان اح����دا م����ن حم����رري 
اجلري����دة او كتابها قد فر�صت على 
كتاباته اأي من الآراء او التوجهات 
او  توجيه����ات  او  و�صاي����ا  ب�ص����كل 
يف  فالدميقراطي����ة  ذل����ك،  اىل  م����ا 
�صورته����ا احلقيقي����ة غ����ي املفربكة 

ه����ي ال�صائ����دة ب����ني اركان اجلريدة 
وزواياه����ا، والم����ر يب����دو وا�صحا 
عن����دي وانا حم����رر املالح����ق فيها، 
فل����م يعرت�ض احد من القائمني على 
املوؤ�ص�صة على اأي مو�صوع قدمناه 
الت����ي عر�ص����ت  املالح����ق  ه����ذه  يف 
اعالمها ووقائع م����ن اق�صى اليمني 
اىل اق�ص����ى الي�صار �� كم����ا يقولون �� 
ول معيار �صور البداع والوطنية، 
فتحية ل�)امل����دى( يف يومها وحتية 
للعامل����ني فيه����ا ول�صفحاتها الغراء 
ومالحقها اجلذاب����ة وفعالياتها يف 

بيتها العامر.

)امل���دى( ي��������وم  ف��ي 

عامر م�ؤيد 

حتية خمل�سة لـ)املدى(       
الفنان الدكتور عقيل مهدي قال وهو يقدم 
حتيت���ه ل�)امل���دى( املوؤ�ص�ص���ة وال�صحيفة: 
مبفاهي���م  )امل���دى(  �صحيف���ة  "حفل���ت 
احلداث���ة يف ثقافتها العالمي���ة والفكرية 
املتعلقة بالعل���وم ال�صيا�صية والقت�صادية 
والدبي���ة والفنية والظاه���رة الجتماعية 
به���دف  الخ���رى  والقيمي���ة  والديني���ة 
مواكب���ة املتغيات الوطني���ة والعاملية من 
منظ���ور مو�صوع���ي راكز باق���الم ر�صينة 
يف منهجيته���ا ومنهجيتها ومفاهيمها عن 
بناء دول���ة مبوؤ�ص�ص���ات دميقراطية فاعلة 
مقرتن���ة بالتط���ور وحتولت���ه التاريخية 
متي���زت )امل���دى( بت�صمي���م رفي���ع حلقول 
وكتابه���ا  املتنوع���ة  املعرفي���ة  �صفحاته���ا 
الت���ي باتت عنوانا ملق���الت واأبواب ثابتة 
مم���ا جع���ل ال�صحيفة واحدة م���ن كربيات 
�صحافتن���ا الوطنية والعربية يف مباحثها 
واهدافها امل�صتقبلية وت�صنيفاتها النقدية 
ومواجهته���ا مل�صكالتنا اخلا�صة مبكونات 
م�صروع���ه  واأبع���اد  العراق���ي  �صعبن���ا 
النه�ص���وي والوطن���ي يف ف���روع املعرفة 
م���ن  يتطلب���ه  وم���ا  والعلمي���ة  الن�صاني���ة 
تقني���ات حديث���ة يف مو�صوع���ات العالم 
وحتقيق���ات  درا�ص���ات  م���ن  وال�صحاف���ة 
وابح���اث وترجم���ات م���ن لغ���ات اجنبي���ة 
للموؤمت���رات  ومتابع���ة  وا�صتطالع���ات 
والن���دوات ومقارب���ة م���ا يخ����ض  الفنون 
بانواعها وكذلك ما يتعلق مبوقع اخلطاب 
ال�صيا�ص���ي �صم���ن البع���اد احل�صارية يف 

زمن العوملة.

رفيقة اأيامنا
فيم���ا اك���د  الدكت���ور عم���اد جا�ص���م وكي���ل 
وزارة الثقاف���ة ان موؤ�ص�ص���ة املدى للثقافة 
ل  بذكري���ات  معن���ا  ارتبط���ت  والع���الم  
متحى، ترتبط بالوجدان اجلمعي للنخب 
الثقافية العراقية عموما، وتربطنا بحرية 
)امل���دى( اوا�ص���ر م���ن املحب���ة وال�صغ���ف 
والتوا�ص���ل املع���ريف والأخالق���ي، لي����ض 
باعتبارها جريدة يومية نهارية وملتزمة 
فق���ط ولكنه���ا ام�ص���ت يف ف���رتة م���ا م���ن 
�صن���وات اجلم���ر رفيق���ة ايامن���ا ومالذن���ا 
وواحتنا التي نر�صو لها لنكتب ما ي�صعب 
علين���ا ن�ص���ره يف ال�صح���ف الأخ���رى اإذا 
م���ا عرفن���ا جمهوره���ا ال���ذي يت���وزع بني 
الكادميي والفن���ان والنا�ص���ط والعوائل 
ذات التوجه���ات العلماني���ة او الي�صاري���ة 
او الليربالي���ة مع وجود نخب���ة رائعة من 

الكتاب وال�صحفيني العاملني فيها والذين 
احرتفوا اي�صال احلقيقة يف زمن التوتر 
والطائفية وجازفوا بحياتهم لبقاء �صفة 
امل�صداقي���ة واملهني���ة ال���ذي متي���زت بهما 
�صحيفة )امل���دى( التي اختارت جمهورها 
بعناي���ة وجعل���ت الكث���ي م���ن ال�صحفيني 
ب���ني  مكان���ه  لختي���ار  بحر����ض  ي�صع���ر 
�صفحاتها، وانا كن���ت منهم، حيث اعربت 
ع���ن �صعادت���ي بوج���ودي �صم���ن كادره���ا 
يوم���ا كامال لحد العمدة التي كانت مثار 
اهتم���ام العارفني او املولع���ني ال�صغوفني 
باخلرب الدقيق والتحليل املنطقي للحدث 
الثق���ايف.  او  الجتماع���ي  او  ال�صيا�ص���ي 
الي���وم ونح���ن  حتتف���ل بعي���د تاأ�صي�صه���ا 
ن�صع���ر بالفخ���ر لنن���ا كنا م���ن حمبيها او 
كتابه���ا ون�صعربالفخ���ر بوج���ود �صحافة 
ورقية ظل���ت متوا�صلة يف عطائها بالرغم 
م���ن �صعوب���ات الن�ص���ر والت�صوي���ق، لن 
)املدى( لي�ص���ت جريدة عاب���رة يف تاريخ 
الع���راق لنها وثيق���ة ابتكرت لغ���ة عميقة 
ور�صخ���ت قيم���ا للعم���ل املو�صوع���ي ذي 
التوجه���ات الخالقية والن�صانية فحفلت 
باح���رتام اجلمه���ور ال���ذي يق���در معن���ى 
التوا�صل على هذا النهج على مدى اعوام 
من التناق�ض الذي جعلها قادرة يف البقاء 

عل���ى راأ����ض قائمة ال�صح���ف التي خاطبت 
احل�صاري���ة  ال�ص���ورة  وج�ص���دت  العق���ل 

للكتابة امل�صوؤولة التي وجدناها.

اال�سطفاف جنب ال�سعب 
وق���ال الفن���ان والكادمي���ي ح�ص���ني عل���ي 
ه���ارف "اأب���ارك ل�صحيف���ة )امل���دى( ذكرى 
�صدوره���ا وابارك لكادرها م���ن �صحفيني 
وفني���ني، وي�ص���رين وي�صرفن���ي ان اك���ون 
م���ن بني من كتبوا يف هذه ال�صحيفة التي 

متيزت بطابعها الثقايف املميز".
وا�صاف ه���ارف انه "من خالل ال�صفحات 
الثقافي���ة الغني���ة متع���ددة املج���الت، اىل 
جانب ماُعرف���ت به من دق���ة و مو�صوعية 
يف تغطية الحداث ال�صيا�صية مبا يجعلها 
م���ن ال�صح���ف الت���ي ت�صط���ف اىل جان���ب 

ال�صعب وتطلعاته ومعاناته".
ال�صح���ف  اح���دى  ")امل���دى(  ان  وتاب���ع 
الوطنية التي لعبت دورا مهما يف تر�صيخ 
ال�صحاف���ة الوطنية احل���رة، امتنى لكادر 
التق���دم  كل  فيه���ا  والعامل���ني  ال�صحيف���ة 

والزدهار".

يف قلب احلدث 
ذك���ر  منع���رث  حي���در  واملخ���رج  الفن���ان 
ملوؤ�ص�صة  نقدمه���ا  تهنئ���ة  جم���رد  "لي�ص���ت 
املدى وحتدي���دا ل�صحيفة )املدى( الغراء، 
ب���ل ه���ي حتي���ة وتقدي���ر ومبارك���ة  ل���كل 
جه���ود املوؤ�ص�ص���ني والعامل���ني والزم���الء 
ال�صحفيني والتقنيني على تلك املجهودات 
م���دى  عل���ى  املبدع���ة  الفني���ة  واللم�ص���ات 
)امل���دى(  ف�صحيف���ة  ا�صداره���ا،  �صن���وات 
يومي���ة  �صيا�صي���ة  فني���ة  ثقافي���ة  �صياح���ة 
يف قل���ب احلدث وم���ع النا����ض، كل احلب 

والتربيكات".

قريبة من مثقفي البالد 
ويق���ول املخ���رج امل�صرحي كاظ���م الن�صار 
"احيي جريدة )املدى( بكادرها املوؤ�ص�ض 
والالح���ق فق���د �صنع���ت تقالي���د �صحفي���ة 
احرتافية و�صاهمت يف �صناعة راأي عام، 
و�صاهمت اي�ص���ا يف ا�صاعة وعي �صيا�صي 
وثق���ايف واعالم���ي، وهي اجلري���دة التي 
اقرتب���ت بقوة م���ن مثقفي الب���الد ووفرت 
لهم فر�صا وم�صاحات للكتابة والن�صاطات 

املختلفة وهي م�صتمرة بذلك".
وا�ص���اف "انها ذك���رى تدعون���ا لالحتفاء 
معه���ا وا�صعال �صمع���ة يف ذكراها وتقدمي 

باقات زهور لكوادره���ا الذين عملوا فيها 
يف كل ظروف البالد وتقلباتها".

تت�سدى بالكلمة
الكاتب امل�صرحي عل���ي عبد النبي الزيدي 
ق���ال: "ُت�صع���ل جري���دة )امل���دى( العراقية 
ال�صحف���ي  عمره���ا  م���ن  اأخ���رى  �صمع���ة 
ال�صحاف���ة  ع���امل  لت�ص���يء  الإبداع���ي 
باحلقيق���ة الت���ي ندع���و له���ا دائم���ًا، وهي 
توؤك���د ا�صتمرارها وتوا�صلها اليومي منذ 
حلظ���ة انطالقها م���ا بع���د 2003 وبكوادر 
عراقي���ة اأك���دت ح�صوره���ا ومواقفه���ا يف 
اأ�صع���ب الظ���روف التي م���رَّ به���ا العراق، 
منه���ا الو�ص���ع الأمن���ي غ���ي امل�صتق���ر يف 
�صن���وات خل���ت والت���ي كان م���ن ال�صع���ب 
ال�صتمرار واملوت يط���ارد اغلب العاملني 
يف حقل ال�صحاف���ة ب�صبب قولهم للحقيقة 
وت�صديه���م لالأ�صوات الن�ص���از التي مالأت 
اأفق العراق م���ن اأق�صاه اىل اأق�صاه، الأمر 
ال���ذي يدعونا اأن نحتفي به���ذه ال�صحيفة 
وكوادره���ا ون�ص���ي بدق���ة له���ذا ال�صمود 
وطني���ة  مبواق���ف  امل�صح���وب  العجي���ب 
عراقي���ة اأ�صيل���ة توؤك���د انتماءه���ا للوط���ن 
وح�صب. وكنت م���ن املتابعني ب�صكل جيد 
ل�)املدى( منذ حلظة انطالقها وهي ت�صجل 

بق���وة موقفه���ا مم���ا يح���دث يف الداخ���ل 
الق���وى  م���ن  الكث���ي  العراق���ي، فا�صح���ة 
-رغ���م ب�صاعته���ا- ولكنها كان���ت تت�صدى 
له���ا بالكلمة، وتك�صف وتعري تلك الزوايا 
اخلفي���ة يف ع���امل ال�صيا�ص���ة يف الع���راق، 
غ���ي عابئة مبا قد يحدث لل�صحيفة ب�صكل 
عام او لكوادرها عل���ى وجه اخل�صو�ض. 
مبارك ه���ذا الألق واجلم���ال والعطاء لكل 

كوادرها العراقيني الأ�صالء.

مثلت خط االعتدال
اجلامع���ة  يف  الفل�صف���ة  ق�ص���م  رئي����ض 
امل�صتن�صري���ة عل���ي املره���ج يق���ول "تع���د 
�صحيف���ة )املدى( واحدة من اأهم ال�صحف 
العراقي���ة التي تنقل اخل���رب مبهنية عالية 
وتن���زع نحو بن���اء جمتم���ع عراقي مدين 
حر". ويذكر "ت�صدرت ال�صحف العراقية 
ل �صيم���ا بع���د �صق���وط النظ���ام، وكان لها 
ق�ص���ب ال�صب���ق يف تق���دمي ثقاف���ة وفك���ر 
لكث���ي م���ن الكت���اب العراقي���ني املعروفني 
بتوجهاتهم الوطنية ونزعاتهم التحررية 
والتقدمي���ة". وتاب���ع ان "ما مييز )املدى( 
على طول م�صيته���ا اأنها بقيت متثل خط 
العت���دال ومل تهب���ط للدخ���ول يف ت���اأزمي 
ال�ص���راع الأثن���ي اأو الطائف���ي، ب���ل بقيت 
متث���ل الإع���الم امل�ص���وؤول واملهن���ي ال���ذي 
يع���رف قيم���ة الكلم���ة يف البن���اء، وقيم���ة 
كلم���ة اأخ���رى يف اله���دم، لذلك كان���ت وما 
زالت ت�صي يف خط البناء.. بناء الإن�صان 

وبناء الوطن".

منرٌب خمتلف 
الكات���ب والباح���ث �صعد �صل���وم ي�صرتجع 
من���ربا  )امل���دى(  "كان���ت  قائ���ال  ذكريات���ه 
خمتلف���ا، بالن�صبة يل، لي�ض ب�صبب طبيعة 
اأول  ب���ل  فح�ص���ب،  هويته���ا  او  خطابه���ا 
واأخ���يا، ل�صلت���ي احلميمة م���ع العاملني 
فيه���ا، من���ذ �صدوره���ا وتاأ�صي�صه���ا: زهي 
اجلزائري، حيدر �صعيد، اأحمد �صعداوي، 
قا�ص���م حممد عبا�ض، عل���ي ح�صني، عدنان 
ح�ص���ني، �صرم���د الطائي، ع���الء املفرجي،  

�صهيل �صامي نادر واآخرون.
وا�ص���اف "كان���ت )امل���دى(، بالن�صب���ة يل، 
ومن���ذ 19 عام���ا، منربا متاح���ا ملا ل ميكن 
ن�ص���ره يف �صح���ف اخ���رى، ل �صيم���ا قبل 
�صعبي���ة في����ض ب���وك والوف���رة  املبتذل���ة 
للمن�صات الراهنة"، متابعا "ن�صرت 100 
مقال يف )املدى( -ح�صب تقديري- طوال 

ال�صن���وات 19 املا�صية. ولكل مقال ق�صة، 
واأثر".

ح�س�ر م�ستمر يف امل�سهد 
اما الكادميي خال���د خليل هويدي فيقول 
تاأ�صي����ض  بذك���رى  الحتف���اء  اأّن  "عن���دي 
)امل���دى( ه���و احتف���اء ب�صحيف���ة حت���رتم 
قراءها، وت�صعى اإىل بّث حمتوى اإعالمي 
خمتلف، ي�صاع���د يف ت�صليط ال�صوء على 
ال�صيا�ص���ي  راهنن���ا  يف  معتم���ة  مناط���ق 

والقت�صادي والثقايف".
وا�ص���اف "من���ذ �صبقها ال�صحف���ي املتعلق 
بك�صفها املهم ع���ن ف�صيحة ما ُعرف حينها 
بكوبونات النفط التي ف�صحت الكثي من 
الأ�صم���اء الت���ي كان���ت تقب�ض م���ن النظام 
)امل���دى(  خّط���ت  ال�صاب���ق  الديكتات���وري 
ال�صحاف���ة  يف  خمتلف���ا  طريق���ا  لنف�صه���ا 
لفك���رة  وكان���ت   2003 بع���د  م���ا  لع���راق 
املالح���ق املرافقة لل�صحيف���ة اأثرها الكبي 
يف التاأ�صي�ض لهذه الفكرة املهمة والغريبة 

على ال�صحافة العراقية".
ويتاب���ع "�صّلطت )املدى( يف هذه املالحق 
ال�ص���وء عل���ى ق�صايا و�صخ�صي���ات مهمة، 
الوج���دان  يف  ممي���ز  ح�ص���ور  له���ا  كان 
واجهت���ه  مم���ا  الرغ���م  وعل���ى  العراق���ي، 

�صحيفة )امل���دى( من �صيق بعد اجلائحة، 
ال�صح���ف  بقي���ة  �ص���اأن  ذل���ك  يف  �صاأنه���ا 
العراقية لكنها ما زالت حا�صرة وبقوة يف 
املجال العالمي العراق���ي، �صنة بعد �صنة 
و)املدى( تكّون فيها اأفقنا الذي يتناغم مع 

العراق الذي نحلم ونرغب فيه".

ذكريات الت�سفح االأول
ع���ن  ف���اروق �ص���ربي حت���دث  امل�صرح���ي 
ذكرياته مع )املدى( بن�صق  وا�صح قائال..

نتيه يف �صحارى 
كمن حتا�صره رياح رملية �صفراء

كمن يخنق���ه العط�ض ويرتنح اأمام �صطوة 
�صم�ض حارقة 

كمن بعد هذا الع�صر يجد واحة خ�صراء 
ه���ذا ما �صع���رت به واأن���ا اأت�صف���ح جريدة 
)امل���دى( يف اأول ي���وم م���ن وج���ودي يف 
الوط���ن بع���د غرب���ة �صن���وات طويل���ة هذا 
واجلم���ال،  للمعرف���ة  مدي���ات  "امل���دى" 
�صجاع���ة  اإىل  الوع���ي  تق���ود  ف�ص���اءات 
املوق���ف وال���راأي واإثارة الت�ص���اوؤلت هذا 
ال�صيا�صة،  يف  متنوعة  "املدى" م�صاحات 
وكل  الثقاف���ة  الريا�ص���ة،  القت�ص���اد، 
امل�صاف���ات ل تول���د يف املكات���ب املغلقة ول 
ع���رب )الفرمان���ات( املوؤدجل���ة واإمن���ا م���ن 
نب����ض ال�ص���وارع، بي���وت النا����ض، اأحالم 
عي���ون  التظاه���رات،  �صاح���ات  املثق���ف، 
الطفول���ة، وم���ن اإ�ص���رار دجل���ة والفرات 

باجلريان.
ال��س�ل لالإبداع العراقي 
درند����ض  ماج���د  امل�صرح���ي  الفن���ان  ام���ا 
فيقول "اأب���ارك جلريدة )املدى( يف ذكرى 
له���ا وجلمي���ع هيئ���ة  تاأ�صي�صه���ا، متمني���ا 
التحري���ر والعامل���ني فيه���ا دوام الإب���داع 
والتف���رد، ف�)امل���دى( ه���ي ال�صحيف���ة التي 
ت�ص���ل اإىل الإب���داع العراق���ي ويف جمي���ع 

بقاع العامل".
داعمة لل�سباب  منذ 2003

املخ���رج ال�صينمائي مالك عب���د علي، يرى 
انه "كانت ومازالت موؤ�ص�صة املدى حافزا 
كبيا يف نه�ص���ة الثقافة العراقية ودعمها 
امل�صتم���ر لل�صب���اب واجلي���ل اجلدي���د بعد 
2003 وخا�ص���ة مبتابعة اخبار ونتاجات 
ال�صينما العراقية ب�صكل خا�ض لذا نتمنى 
لها مبنا�صبة ايقاد �صمعتها، كل التربيكات 
والمني���ات يف النج���اح واي�ص���ال الكلمة 

احلرة لكل العراقيني".

رعت الثقافة العراقية 
الثق���ايف،  وكت���اب  كه���وة  مقه���ى  مدي���ر 
الكادميي يا�صر املتنبي يقول ان موؤ�ص�صة 
امل���دى رع���ت الثقافة العراقي���ة بعد 2003 
�صواء ب�صحيف���ة )امل���دى( الورقية او دار 
الن�ص���ر وكذل���ك الفعالي���ات املختلف���ة التي 
تنظمها". واو�صح ان )املدى( "كانت خي 
م���ن ينق���ل اخل���رب احلي���ادي اىل ال�صارع، 
ف�صال ع���ن تغطي���ة كل الن�صاط���ات املدنية 
والثقافي���ة، م���ا جعله���ا منربا ن�صتن���د اإليه 

بتغطية الأحداث املجتمعية املهمة".

متيزت  رحلة  يف  ع�سر  التا�سعة  التاأ�سي�س  بذكرى  )املدى(  �سحيفة  حتتفل 
من  قريبة  واملحلية،  والعربية  العراقية  ال�ساحة  على  االحداث  اهم  بنقل 

ال�سارع ورا�سد ا�سا�س جلميع الن�ساطات الفنية والثقافية واملدنية.
وت�سليط  يحدث  ما  جممل  وتغطية  مبتعة  قرائها  على  )املدى(  تبخل  ومل 

جَل  وم�اكبة  اخلارج،  او  الداخل  يف  �س�اء  العراقي  االبداع  على  ال�س�ء 
الن�ساطات اخلا�سة بهم.  وبذكراها التا�سعة ع�سرة فان الفنانني واالكادمييني 
قدم�ا التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة، متمنني ا�ستمرار �سحيفة )املدى( 

برفد ال�سارع العراقي باالخبار والتقارير املهمة وزيادة ال�عي لديهم.

( ف�ي ذكرى تاأ�سي�سها  مثقفون وفنانون يحّيون )

الطقس
اأعلن���ت الهيئ���ة العامة لالأن���واء اجلوية 
الي���وم  له���ذا  الطق����ض  العراقي���ة حال���ة 
)اخلمي�ض( اأن درجات احلرارة  مقاربة 
ملعدلتها ليوم اأم�ض، واأن اجلو �صيكون 

م�صم�صًا يف العديد من مناطق البالد. 
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يف البدء اود الق�ل بان هذا الرتاجع يف امل�قف 
ال�سحفي يف العراق و�سائر بالد العامل ب�سبب 

ما افرزه التط�ر العلمي الهائل، وال �سيما يف 
مناحي الت�ا�سل الفكري واالجتماعي الذي مل 
يقلل باأي �سكل من اال�سكال من اهمية ال�سحف 
وج�سامة خط�رتها، فلم تزل هذه الف�سائيات 

)وهي من ابرز مناحي الت�ا�سل احلديث( 
ت�ستمد الكثري من معطياتها من ال�سحف 

الي�مية وما تقدمه من جه�د كبرية لعدد 
حمدود)!( من ال�سحفيني النابهني املالحقني 

للخرب اينما وجد. 
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