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دخلت مديرية الدفاع املدين� ،أم�س االربعاء ،حالة اال�ستنفار التام مع موجة
احلر الالهبة وت�سجيل ارتفاع كبري بدرجات احلرارة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقته (املدى)� ،أن "فرق الدفاع املدين ومع موجة احلر
دخلت اال�ستنفار التام حت�سب ًا لأي طارئ".
و�أ�شار ،اىل "ت�سجيل حادث حريق كبري ب�صورة يومية ،ف�ض ًال عن احلوادث
العر�ضية" .وتابع� ،أن "املديرية تهيب باملواطنني لالت�صال املبا�شر بالدفاع
املدين عن طريق الرقم ( )115لتتمكن الفرق من الو�صول اىل مكان احلادث
ب�صورة مبا�شرة دون �أي ت�أخري".
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جريدة �سيا�سية يومية

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

العدد ( )5236ال�سنة التا�سعة ع�شرة  -اخلمي�س (� )4أب 2022

دافعت عن قيم الدولة المدنية وف�ضحت مافيات الف�ساد والقتل

(

) تدخل عامها الـ" "20وت�ؤكد الم�ضي بنهجها الوطني

 بغداد /المدى
�سنة اخ ��رى توقد بها جريدة (املدى) �شمعة
يف طريق احلرية والتنوير والفكر والثقافة
والفن ��ون� ،سنة اخ ��رى ت�صدر به ��ا (املدى)
يف ظ ��ل تداعي ��ات �سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة
ومتغريات اجتماعي ��ة وثقافية كبرية� .سنة
اخ ��رى تتواجد (امل ��دى) يف اك�شاك �صحف
بغداد واملحافظات من اق�صاها اىل اق�صاها
وبا�صرار� .سنة اخرى و(املدى) مت�ضي يف

طريقها ال ��ذي اختطته بقوة وت�صميم مهني
�صادق ينح ��از اىل ق�ضايا الوط ��ن وم�شاكل
املواطن ...يف الذكرى 19لت�أ�سي�سها ،هن�أت
او�ساط �صحفية و�أكادميية عراقية (املدى)
بذكرى الت�أ�سي�س ودخوله ��ا عامها الـ(،)20
متمن�ي�ن له ��ا املزي ��د م ��ن العط ��اء والت�أل ��ق
واالب ��داع ،م�شيدين بحيادتيه ��ا ومواكبتها
للأح ��داث والتطورات ونق ��ل ال�صوت احلر
دون خوف و�صمت.
وعرب عدد من املثقفني والكتاب وال�صحفيني

والفنان�ي�ن عن �شكره ��م وتقديرهم اىل كادر
�صحيف ��ة (امل ��دى) عل ��ى جهوده ��ا املبذول ��ة
يف متابع ��ة الأح ��داث وطرحه ��ا مبهني ��ة
ومو�ضوعي ��ة ،فيما و�صفوها ب� �ـ "امل�شروع
ال�شام ��خ ال ��ذي ي�صع ��ب ان تف ��ارق عط ��اءه
يوما".
ويق ��ول الكات ��ب وال�صحف ��ي ها�ش ��م ح�سن
لـ(امل ��دى)" ،اثبت ��ت االي ��ام م�صداقي ��ة
نه ��ج (امل ��دى) يف الوق ��ت ال ��ذي ت�ساقط ��ت
في ��ه ع�ش ��رات ال�صح ��ف النحرافه ��ا ع ��ن

امل�س ��ار ال�صحي ��ح حلري ��ة ال�صحاف ��ة".
بدورها ،تقول ال�صحفية واالكادميية �سهام
ال�شج�ي�ري عن (امل ��دى) �إن "ق�ضايا (املدى)
م�ؤط ��رة بعنف ��وان اللغ ��ة الناع ��م ،وذوب ��ان
ال ��روح يف ع�ش ��ق الكتاب ��ة وتف�سريه ��ا ،من
داخ ��ل �شرنق ��ة التنبي ��ه للقادم م ��ن �سال�سل
العطاء".
من جانب ��ه ،يقول ال�صحف ��ي كاظم املقدادي
ع ��ن (امل ��دى)� ،إن "جري ��دة (امل ��دى) ت�س�ي�ر
بخ ��ط م�ستقيم ووا�ضح ،وتعد من ال�صحف

العراقي ��ة الت ��ي اتخ ��ذت له ��ا خط ��ا مهني ��ا،
و�شخ�صية معنوية ومهنية".
�إىل ذل ��ك ،يق ��ول ال�صحف ��ي عب ��د احللي ��م
الرهيم ��ي لـ(امل ��دى)" ،ال يكف ��ي ان ن�ستذكر
(امل ��دى) بي ��وم ت�أ�سي�سه ��ا كل ع ��ام فه ��ي
ت�ستحق اكرث من ذلك النها ترافقنا ونرافقها
كل يوم" ،م�ش�ي�را اىل �أن "(املدى) �صحيفة
وم�ش ��روع �شامخ ي�صع ��ب ان نفارق عطاءه
يوما".

 التفا�صيل في ال�صفحات الداخلية

متظاهرو الحبوبي :لن نكون
جزء ًا من ال�صراع ال�سيا�سي
 ذي قار /ح�سين العامل
و�سط تباين �آراء الت�شرينيني حول امل�شاركة يف تظاهرات
التي ��ار ال�صدري م ��ن عدمها� ،أعل ��ن ثوار �ساح ��ة احلبوبي
ونا�شط ��ون يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار رف�ضه ��م امل�شارك ��ة يف
تظاهرات التيار ال�صدري والإطار التن�سيقي ،وفيما �أكدوا
ان ه ��دف ت�شري ��ن هو التغي�ي�ر اجلذري وانهم ل ��ن يكونوا
حطب� � ًا يف حمرقة الفتنة ،و�صفوا تظاهرات االحزاب ب�أنها
�صراع �سيا�سي على مغامن ال�سلطة.
ي�أت ��ي ذل ��ك �إث ��ر دع ��وات �سابقة ل ��كل م ��ن التي ��ار ال�صدري
والإط ��ار التن�سيق ��ي لتح�شي ��د جماه�ي�ري يه ��دف لدع ��م
تظاهراتهم التي رفع فيها االول �شعار "اال�صالح " والآخر
�شعار "دعم ال�شرعية".
وذك ��ر بيان الق ��اه �أحد النا�شطني يف جم ��ع من املتظاهرين
و�س ��ط �ساحة احلبوب ��ي وتابعت ��ه (امل ��دى) ،ان "االحداث
االخ�ي�رة الت ��ي �شهدته ��ا البالد وم ��ا ح�صلت م ��ن �صراعات
�سيا�سي ��ة وخالف ��ات حزبية ،هي �صراع م ��ن اجل املنا�صب
واملكا�س ��ب يف حكوم ��ة االح ��زاب والطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة
الفا�سدة".

�أف�صحت وزارة الداخلي ��ة� ،أم�س الأربعاء،
ع ��ن ع ��دد جت ��ار ومروج ��ي ومتعاط ��ي
املخدرات امللق ��ى القب�ض عليه ��م منذ مطلع
العام اجلاري .2022
وق ��ال مدير الإعالم والعالق ��ات يف مديرية

جريدة (

لي�صب ��ح جمم ��وع املتهم�ي�ن خ�ل�ال ال�سبعة
�أ�شه ��ر املا�ضي ��ة  9500متهم� � ًا� ،إ�ضافة �إىل
�ضب ��ط م ��ا يق ��ارب  250كغ ��م م ��ن امل ��واد
املخ ��درة" .و�أ�ض ��اف� ،أن "املواط ��ن كان له
دور كبري يف عمليات القب�ض على ع�صابات
املخ ��درات ،عن طري ��ق التبلي ��غ عرب اخلط
ال�ساخن للمديرية العامة عرب الرقم املجاين

 178وال ��ذي يعم ��ل يف حمافظ ��ات العراق
كاف ��ة" .و�أكد� ،أن "املديري ��ة تقوم بعمليات
كب�ي�رة ملكافح ��ة املخ ��درات ،بالتع ��اون مع
الأجهزة الأمنية كاف ��ة  ،للحفاظ على ال�سلم
املجتمعي".
و�أو�ض ��ح �صبح ��ي� ،أن "املديري ��ة عندم ��ا
تلق ��ي القب�ض على املتعاط�ي�ن ،ت�أخذ وزارة

جفاف خزين المياه ي�صل �إلى الم�ستوى الثاني
 بغداد /فرا�س عدنان
�أك ��دت وزارة امل ��وارد املائي ��ة �أن اجلف ��اف يف
خزي ��ن املي ��اه و�ص ��ل �إىل امل�ست ��وى الث ��اين،
و�أعرب ��ت ع ��ن �أمله ��ا ب� ��أن ي�شه ��د الع ��ام املقبل
�إي ��رادات ت�ساع ��د الع ��راق على تخط ��ي مرحلة
اخلط ��ر ،وحتدث ��ت عن حمل ��ة كب�ي�رة �أدت �إىل
�إنه ��اء العدي ��د م ��ن التج ��اوزات الت ��ي تق ��ع من
الإدارات املحلية واالفراد على الأنهر.
وقال مدير املركز الوطني لإدارة املوارد املائية
حامت حميد� ،إن "وزارة املوارد املائية تتعر�ض

 بغداد /المدى
طال ��ب زعيم التيار ال�صدري ال�سيد مقت ��دى ال�صدر� ،أم�س الأربعاء ،بحل
الربمل ��ان والدع ��وة �إىل انتخابات مبكرة ،م�ؤك ��دة �أن الوجوه القدمية لن
يكون لها مكان.
وق ��ال ال�صدر يف كلمة متلفزة تابعتها (امل ��دى)� ،إن "الوجوه القدمية لن
يكون لها وجود من خالل عملية دميقراطية �سلمية".
ودعا ال�صدر� ،إىل "�إجراء انتخابات مبكرة بعد حل الربملان احلايل".
وطال ��ب" ،الث ��وار واملعت�صم�ي�ن �إىل البق ��اء واال�ستم ��رار حل�ي�ن حتقيق
املطالب".
و�أك ��د� ،أن "الإ�صالح ال ي�أتي �إال م ��ن خالل الت�ضحية" ،وحتدث عن "عدم
وجود فائدة من احلوار خ�صو�ص ًا بعد �أن قال ال�شعب كلمته".
ورف� ��ض ال�ص ��در�" ،إراقة الدم ��اء" ،مبين ًا �أن "ما يج ��ري يف العراق لي�س
�صراع ًا على ال�سلطة".
ولفت� ،إىل �أن "الثورة بد�أت من التيار ال�صدري" ،مو�ضح ًا �أن "الدعاوى
الكيدية عرقلت ت�شكيل حكومة الأغلبية".
و�ش ��دد ال�ص ��در ،عل ��ى �أن "ال�شع ��ب العراق ��ي �سئم م ��ن الطبق ��ة احلاكمة
برمتها" ،داعي ًا �إىل "ا�ستغالل وجوده لإنهاء الف�ساد".

 ترجمة :حامد احمد   

) توا�صل ر�سالتها  ..عد�سة :محمود ر�ؤوف

اعتقال  1300متاجر ومتعاطي للمخدرات خالل �شهر واحد
 بغداد /المدى

يطالب بحل البرلمان
وانتخابات مبكرة

الإيزيديون يطالبون بتنفيذ
اتفاقية �سنجار

 التفا�صيل �ص3

املخ ��درات ،العقي ��د ب�ل�ال �صبح ��ي ،يف
ت�صري ��ح لوكال ��ة االنب ��اء الر�سمي ��ة� ،إن
"املديري ��ة تعمل م ��ع الأجهزة الأمنية كافة
ملحاربة جتار املخدرات".
و�أ�ش ��ار �صبح ��ي� ،إىل "�إلق ��اء القب�ض خالل
�شه ��ر مت ��وز املا�ض ��ي على �أكرث م ��ن 1300
مته ��م بالتج ��ارة والرتوي ��ج والتعاط ��ي،

ال�صـــدر

�إىل نوع�ي�ن من التجاوزات عل ��ى املياه ،الأوىل
تق ��ع على احل�ص� ��ص املائية والثاني ��ة تقع على
امل�شاريع املائية".
و�أ�ض ��اف حمي ��د� ،أن "الهيئ ��ة العام ��ة لت�شغي ��ل
م�شاري ��ع الري والب ��زل التابعة لل ��وزارة تقوم
مبتابع ��ة االطالقات املائية م ��ن ال�سدود لغر�ض
ت�أمني الت�صاريف للمحافظات كافة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ذل ��ك يك ��ون ح�س ��ب اخلط ��ة
املع� �دّة بداية املو�سم ال�صيف ��ي �أو بداية املو�سم
ال�شت ��وي" ،م�شدد ًا عل ��ى �أن "التجاوزات تكون
يف بع� ��ض الأحي ��ان من قب ��ل املواطن�ي�ن ،ويف

ال�صح ��ة دوره ��ا لعالجه ��م ،وكذل ��ك وزارة
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة لإع ��ادة
ت�أهيلهم".
و�أ�ش ��ار �إىل� ،أن "امل ��ادة  40م ��ن قان ��ون
املخدرات تن� ��ص على �أنه ال تقام �أية دعوى
جزائي ��ة عل ��ى املتعاط ��ي ال ��ذي يق ��دم طلب ًا
بالعالج .

يعاين الإيزيديون من �أو�ضاع تع ّد الأ�سو�أ من العام املا�ضي يف وقت
ت�شهد مناطقهم تواجدا لف�صائل م�سلحة تهدد ال�سلم والأمن نتيجة
عدم تنفيذ اتفاقية �سنجار� ،إ�ضافة �إىل االعتداءات الرتكية امل�ستمرة
وعدم حما�سبة امل�س�ؤولني عن اجلرائم التي ارتكبت بحقهم عن تهم
اال�ستعباد اجلن�سي.
وذكر تقرير لـ (ريليف ويب) ترجمته (املدى)� ،أن "الثالث من �آب
 2014يُذ ّكر مبرور ثماين �سنوات على جرمية الإبادة اجلماعية
التي ارتكبها تنظيم داع�ش الإرهابي بحق االيزيديني العزل يف
منطقة �سنجار التي اقرت الأمم املتحدة والواليات املتحدة والربملان
الأوروبي ر�سميا بوقوعها".
و�أ�ضاف التقرير� ،أن "اجلرمية ا�شتملت على اعدامات جماعية
ومنظومة ا�ستعباد ممنهجة واغت�صاب جماعي وكل جرمية ب�شعة
ميكن ت�صورها".
و�أ�شار� ،إىل �أن "املتبقني من االيزيديني الناجني ما يزال الكثري منهم
يف عداد املفقودين و�آالف �آخرين منهم ما يزالون يعي�شون حالة
نزوح يف مناطقهم اال�صلية يواجهون خماطر يف قراهم التي حتولت
النقا�ض وال ي�ستطيعون العودة اليها".
ولفت التقرير� ،إىل �أن "ما يثري القلق هو ان و�ضع االيزيديني االن
�أ�سو�أ مما كان عليه العام املا�ضي".

رف�ض ب�صري لتحويل �أموال من المحافظة �إلى "خليجي "25

�أحي ��ان �أخ ��رى تق ��ع م ��ن الإدارات املحلي ��ة".
و�أو�ض ��ح حمي ��د� ،أن "�أح ��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�شكل ��ة و�إعادة
تنظيم الناظ ��م ح�سب اخلطط الت�شغيلية املعدة
من قبل وزارة املوارد املائية".
و�أورد� ،أن "ق�سم� � ًا م ��ن املواطن�ي�ن املتواجدين
يف �صدور الأنهر يقومون با�ستهالك املياه �أكرث
م ��ن احل�ص�ص املائية املخ�ص�ص ��ة �إليهم ما يقلل
ح�ص�ص �أولئك املتواجدين يف ذنائب الأنهر".

 الب�صرة /المدى
انتقد نائ ��ب� ،أم�س الأربعاء ،قرار جمل�س ال ��وزراء بتحويل �أموال
م ��ن تخ�صي�صات الب�ص ��رة �إىل ح�ساب تنظيم بطول ��ة ك�أ�س اخلليج
املقرر �إقامتها مطلع العام املقبل يف املحافظة.
وق ��ال النائب عن املحافظ ��ة هاتف ال�ساع ��دي� ،إن "جمل�س الوزراء
�أ�ص ��در �أم� ��س الأول ق ��رار ًا ب�ش� ��أن تنظي ��م بطول ��ة ك�أ� ��س اخللي ��ج
بن�سختها الـ ( )25يف الب�صرة".

و�أ�ض ��اف ال�ساع ��دي� ،أن "مق ��ررات جمل� ��س ال ��وزراء �أظهرت
تخ�صي� ��ص �أموال للبطول ��ة من واردات الب�ص ��رة التي تعاين
من م�شكالت كبرية جد ًا وال تتحمل املزيد من الأعباء املالية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ه ��ذه الأم ��وال خم�ص�ص ��ة لتطوي ��ر املحافظة
و�إدامة امل�شاري ��ع اخلدمية يف خمتلف القطاعات التي لها متا�س
مبا�شر مع ال�شارع الب�صري".
و�أو�ضح ال�ساعدي ،ان "م�شاكلنا كثرية تتعلق بقطاع الكهرباء
حي ��ث �أن و�ضعن ��ا خا� ��ص �ضم ��ن هذا القط ��اع ،وكذل ��ك احلال
بالن�سبة ملعاناتنا من املياه املاحلة"  .التفا�صيل �ص2
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داع�ش ين�شط في "مثلث الموت" ..وخبراء ين�صحون ب�إجراء تغييرات �أمنية
 بغداد /نب�أ م�شرق
ح ��ذر خ�ب�راء �أمني ��ون� ،أم� ��س الأربع ��اء ،من
تنام ��ي خط ��ر تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي يف
منطق ��ة تع ��رف بـ"مثل ��ث املوت" الت ��ي تربط
بني حمافظات دياىل و�صالح الدين وكركوك،
م�ؤكدي ��ن �أن ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي احلايل بات
ي�ؤثر �سلبي ًا على الو�ضع الأمني.
و�ش ��ن تنظي ��م داع� ��ش الإرهابي �أم� ��س الأول
هجوم ًا على نقطة �أمني ��ة للجي�ش قرب ناحية
ق ��رة تب ��ة التابع ��ة ملحافظ ��ة دي ��اىل �أ�سفر عن
ا�ست�شهاد عدد من اجلنود و�إ�صابة �آخرين.
وذك ��ر م�ص ��در �أمن ��ي� ،أن "الهج ��وم نف ��ذ على
مرحلتني ،الأوىل مبهاجمة النقطة الع�سكرية
ب�أ�سلحة القن� ��ص واملرحلة الثانية با�ستهداف
ق ��وة ا�سناد للجي�ش بعبوة نا�سفة و�إطالق نار
ما زاد عدد ال�ضحايا".

وو�ص ��ل رئي� ��س اركان اجلي� ��ش الفري ��ق �أول
الرك ��ن عبد الأم�ي�ر ر�شيد يار الل ��ه� ،أم�س اىل
موق ��ع احل ��ادث ،وتوع ��د بقايا االره ��اب برد
�سريع وعمليات نوعية للق�صا�ص منهم.
و�ش ��دد يار الل ��ه ،عل ��ى "القطع ��ات الع�سكرية
املا�سك ��ة باحليط ��ة واحل ��ذر وتكثي ��ف اجلهد
اال�ستخب ��اري وتفوي ��ت الفر�ص ��ة عل ��ى
االرهابي�ي�ن م ��ن ارب ��اك االم ��ن يف حمافظ ��ة
دياىل وتعزي ��ز م�ستوى االنت�ش ��ار الع�سكري
يف املناطق التي ت�ش ��كل تهديد ًا على ا�ستقرار
دياىل".
وعلى �صعيد مت�ص ��ل� ،أكد القيادي يف احل�شد
الع�شائ ��ري حممد الع ��زاوي ،انط�ل�اق عملية
�أمنية يف حميط حو�ض ك�شكول �شمال �شرقي
دياىل.
وق ��ال الع ��زاوي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)� ،إن
"قوات �أمنية م�شرتكة بد�أت بعملية �أمنية يف
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حمي ��ط حو�ض قرى ك�شكول �شرق ناحية قره
تبه بعد اال�ستهداف الإرهابي".
و�أ�ض ��اف� ،أن "العملي ��ة والت ��ي جت ��ري م ��ن
حموري ��ن ته ��دف �إىل مت�شي ��ط ودي ��ان وتالل
حتي ��ط ب�سل�سل ��ة نق ��اط مرابط ��ة يف عم ��ق
ك�شكول ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني الطرق الزراعية
التي ت�ستخدم من قبل الأرتال الع�سكرية".
بدوره ،ق ��ال اخلب�ي�ر الأمني عدن ��ان الكناين
يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)� ،إن "تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ين�شط يف م�ساح ��ة ميكن ان يطلق
عليه ��ا مثل ��ث امل ��وت الراب ��ط ب�ي�ن حمافظات
دياىل و�صالح الدين وكركوك".
و�أ�ض ��اف الكناين ،ان "هن ��اك رمبا �ضعفا يف
اخلط ��ط �أو القي ��ادة التي تت ��وىل حماية هذه
املنطق ��ة ،مع خ ��روق متكررة وبالت ��ايل يبدو
�أنن ��ا نع ��اين من عج ��ز يف �إيجاد حل ��ول لهذه
املنطقة".

و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "م ��ا ح�ص ��ل ليل ��ة �أم�س الأول
م ��ن ا�ست�شه ��اد �ستة مقاتلني ،ه ��و خرق كبري،
ونحت ��اج �إىل ا�ستب ��دال القي ��ادات العلي ��ا
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن برجم ��ة القطع ��ات وتبديله ��ا
وو�ضع اخلطط ملعاجلة الأهداف".
وم�ضى الكن ��اين� ،إىل �أن "التنظيم يحاول ان
يجم ��ع فتاته و�أكرب قدر م ��ن اجلهود ومراقبة
الو�ضع وما يدور يف بغداد ،ي�أمل ب�أن حت�صل
هناك �صراعات داخلية وهو ما ال نتمناه".
من جانب ��ه ،ذكر اخلبري الأمن ��ي الآخر� ،أحمد
ال�شريف ��ي يف حديث �إىل (امل ��دى)� ،أن "جميع
امل�ؤ�ش ��رات تفي ��د ب� ��أن ن�ش ��اط تنظي ��م داع�ش
الإرهاب ��ي و�إن كان ق ��د �ضعف لكن ��ه يت�صاعد
ويتم ا�ستثماره يف االزمات ال�سيا�سية".
وتاب ��ع ال�شريف ��ي� ،أن "ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي
وعدم وجود موقف ي�ؤثران ب�شكل �سلبي على
�أداء امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية".

ولف ��ت� ،إىل �أن "الع ��راق يع ��اين م ��ن ع ��دم
اال�ش ��راف واملتابع ��ة واملراقب ��ة والتطوي ��ر
والتحدي ��ث يف خط ��ط اال�سن ��اد �إ�ضاف ��ة �إىل
اخلط� ��أ ال�سترياتيجي الذي وق ��ع فيه العراق
بالتخلي عن التحالف الدويل دون التعوي�ض
بقدرات وطنية".
ور�أى ال�شريف ��ي� ،أن "كث�ي�را م ��ن االذرع
املت�صارع ��ة حت ��ت عب ��اءة داع�ش ه ��ي لي�ست
بعيدة عن ال�صراعات احلزبية لل�سيطرة على
مناطق النفوذ وو�ضع اليد على رقع جغرافية
معينة".
ويوا�صل� ،أن "التن ��وع غري املربر يف توزيع
القواطع على ت�شكيالت خمتلفة تابعة للقوات
امل�سلحة يجعل امليدان يف حالة رخوة �أمنية"،
وانتهى ال�شريفي� ،إىل �أن "العراق يحتاج �إىل
وحدة موقف �سيا�سي ملواجهة مغذيات تنظيم
داع�ش الإرهابي".

التربية تنفي خرق �أ�سئلة
ال�ساد�س الإعدادي
 بغداد /المدى
نفى م�س�ؤول يف وزارة الرتبية وجود خرق يف
�أ�سئلة ال�ساد�س االعدادي.
وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قي�س الكالبي،
�إن "الوزارة قررت �أن تكون الأ�سئلة الوزارية
لل�ساد�س االعدادي من املنهاج املقرر مراعاة
لظروف الطلبة مع الأخذ بنظر االعتبار احلفاظ
على ر�صانة ال�شهادة العراقية".و�أ�ضاف الكالبي،
�أن "خلية مركزية من عدة وزارات و�ضعت لإجراء
االمتحانات وكانت الأ�سئلة حممية ومل يح�صل �أيّ
خرق".من جانبه ،قال النائب االول لرئي�س جلنة
الرتبية النيابية جواد الغزايل� ،إن "ا�سئلة االمتحان
الوزاري و�ضعت من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
ونحن على يقني بان الكوادر الرتبوية �سرتاعي
الطلبة فيما يخ�ص م�س�ألة الت�صحيح".
وا�ضاف ،ان "ال�ضغط يف بع�ض االحيان يولد طلبة
متميزين".
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 19عام ًا من العطاء..
�صحفيون يهنئون (

) بذكرى ت�أ�سي�سها :م�شروع �شامخ ترك ب�صمة مهنية

توقد �ص��حيفة (املدى) �ش��معتها الع�شرين مبنا�س��بة ذكرى انطالقها و�صدور �أول عدد لها بعد �س��قوط النظام ال�سابق� ،إذ لعبت
(املدى) دورا رياديا يف ر�صدها للعديد من امللفات ،ومتكنت من ترك ب�صمة وا�ضحة لدى الكثري من النخب ال�سيا�سية والثقافية
كما و�ضعت نف�سها يف مقدمة ال�صحف املحلية.
وع�بر ع��دد من ال�ص��حفيني عن �ش��كرهم وتقديرهم اىل كادر �ص��حيفة (امل��دى) على جهوده��ا املبذولة يف متابع��ة الأحداث
وطرحها مبهنية ومو�ضوعية ،فيما و�صفوها بـ "امل�شروع ال�شامخ الذي ي�صعب ان تفارق عطاءه يوما".
 بغداد /ح�سني حامت
ويق ��ول الكات ��ب وال�ص ��حفي ها�ش ��م ح�س ��ن
لـ(امل ��دى)" ،اثبتت االيام م�ص ��داقية نهج (املدى)
يف الوقت الذي ت�س ��اقطت فيه ع�شرات ال�صحف
النحرافها عن امل�س ��ار ال�صحيح حلرية ال�صحافة
ور�س ��التها النبيلة كما �س ��قطت واجهات �صحفية
كان ��ت عريقة وانحرف ��ت وا�ص ��بحت من خمالب
ال�س ��لطات وامللي�ش ��يات تت�س�ت�ر على االنتهاكات
وتناف�س الل�ص ��و�ص واملختل�س�ي�ن ح�ص�صهم يف
نهب املال العام".
و�أ�ض ��اف ح�س ��ن وه ��و العمي ��د ال�س ��ابق لكلي ��ة
االع�ل�ام بجامع ��ة بغ ��داد" :حتي ��ة لـ(امل ��دى) يف
عي ��د ت�أ�سي�س ��ها و�أل ��ف حتية للعامل�ي�ن فيها ممن
مي�سكون القلم ب�شجاعة الفر�سان لتكون كلماتهم
اقوى م ��ن الر�ص ��ا�ص والتزامهم �أنبل وا�ص ��دق
من وع ��ود احلكومة والربملان وجتار ال�سيا�س ��ة
ودعاة الثقافة ومرتزقة ال�صحافة ..ننتظر املزيد
م ��ن (املدى) وم ��ن اال�ص ��وات احلرة فيم ��ا تبقى
منها يف �شتات ال�صحافة لتعزيز املوقف الوطني
وك�شف زيف الطبقة ال�سيا�سية التي قادت البالد
للخراب وحولت ال�ص ��حافة �إىل و�سيلة للتك�سب
والتملق واالبتزاز".
بدوره ��ا ،تق ��ول ال�ص ��حفية واالكادميي ��ة �س ��هام
ال�ش ��جريي لـ(املدى) مبنا�س ��بة ذكرى ت�أ�سي�سها،
�إن "ق�ض ��ايا (امل ��دى) م�ؤط ��رة بعنف ��وان اللغ ��ة
الناع ��م ،وذوب ��ان ال ��روح يف ع�ش ��ق الكتاب ��ة

وتف�س�ي�رها ،من داخل �ش ��رنقة التنبيه للقادم من
�سال�سل العطاء".
و�أ�ض ��افت رئي�س ق�سم ال�صحافة يف كلية االعالم
بجامع ��ة بغ ��داد� ،أن "(امل ��دى) معطاء ويتج�س ��د
عطا�ؤها يف �إ�صرارها على التحدي وف�سح املجال
لقواعد العمل اجل ��اد يف اطار احلركة التطورية

نائب عن المحافظة :نحتاج المبالغ في الم�شاريع الخدمية

املتدافعة ب�س ��رعة ممكن ��ات التطور االلكرتوين،
للنظ ��ام االت�ص ��ايل الراه ��ن ،وبالغاي ��ات الت ��ي
ت�سعى (املدى) لن�شرها وا�شاعتها يف حياتنا".
وترى ا�س ��تاذة ال�ص ��حافة �أن "ثمة فن عميق بني
ثناي ��ا ال�ص ��فحات ،وعق ��ول نقية �ص ��افية تفت�ش
عن �ش ��وائب التلعثم الذوقي يف �صناعة املفردة،

جمهور (املدى) يتابع �إ�صدار اجلريدة
وتوقري ال�ص ��ياغة ،بني �ض ��حايا الإعالم املوبوء
للو�ص ��ول ل�صناعة مفردة ،يتلقاها القارئ ،وبني
الت�شظي يف الرد واحل�ساب" ،م�ستدركة بالقول
"هذه هي (املدى) ،كبرية واعية ،عرو�س حتنط
امل�س� ��ؤولية لتربز احلقيق ��ة ال اخليال ،عرب �أجنة
فاعليتها وحزمها".

وبين ��ت ال�ش ��جريي� ،أن "(امل ��دى) م ��ن ط ��راز
خا�ص يف ر�ص ��د املتبنيات االجتماعية وحاجات
القارئ ،ف� ��أن ما تنتجه قالئد امل�س ��تحيل ،تنتمي
لتقان ��ة عالي ��ة ،حممية ،رطب ��ة ،قادح ��ة للمعنى،
�ص ��ائبة يف مقرتب احلاجة للبناء ،بناء الذائقة،
وبناء االجيال ،وتكا�ش ��ف �إبداعها ،ت�س ��تعني مبا
يقوله النا� ��س ،وما تقوله هي ،ف�أي ��ة قيمة داللية
اعتباري ��ة ذات جدلية ال تنته ��ي وال تتعار�ض مع
طموح القارئ".
من جهته ،يقول الكاتب وال�صحفي مازن الزيدي
لـ(املدى)� ،إن "�ص ��حيفة املدى مثلت عالمة فارقة
يف �س ��ماء ال�ص ��حافة العراقية املعا�ص ��رة ما بعد
ع�صرها الذهبي يف العهد امللكي".
وزاد" ،لقد قدمت جريدة (املدى) خالل م�سريتها
الطويل ��ة منوذجا لل�ص ��حافة املحرتف ��ة لعراق ما
بع ��د الدكتاتوري ��ة ،والت ��ي خ ��رج من مدر�س ��تها
الع�شرات من ال�صحفيني العراقيني".
وم�ض ��ى الزي ��دي بالق ��ول" ،حتي ��ة لـ(املدى) يف
عيد ت�أ�سي�س ��ها وحتية لرئا�س ��ة حتريرها متمثلة
باال�س ��تاذ فخ ��ري ك ��رمي وادارتها الف� � ّذة متمثلة
بالدكت ��ورة غ ��ادة العامل ��ي وادارة حتريره ��ا
العتيدة الكاتب علي ح�س�ي�ن ول ��كل العاملني فيها
والذين عملوا يف �ص ��فوفها ،مع اطيب االمنيات
بدوام م�سريتها الوطنية ال�شاقة".
م ��ن جانب ��ه ،يق ��ول ال�ص ��حفي كاظ ��م املق ��دادي
لـ(امل ��دى)� ،إن "جري ��دة (امل ��دى) ت�س�ي�ر بخ ��ط
م�س ��تقيم ووا�ضح ،وتعد من ال�ص ��حف العراقية
التي اتخذت لها خطا مهنيا ،و�شخ�ص ��ية معنوية
ومهنية" ،م�ض ��يفا� ،أنها "ا�س ��تطاعت ا�س ��تقطاب
اقالم عراقية مهمة من النخب املثقفة".
و�أردف املق ��دادي" ،عندم ��ا نحتف ��ي بذك ��رى
ت�أ�سي�س ��ها ف�أنن ��ا نحتف ��ي مبيالد �ص ��حيفة تركت
ب�ص ��مة مهني ��ة يف تاري ��خ ال�ص ��حافة العراقي ��ة،
بح� ��س وطن ��ي ومهن ��ي يف ظ ��روف �ص ��عبة
ومعقدة" .ويرى ال�ص ��حفي املقدادي ،انه "وبعد

مرور ثمانية ع�ش ��ر عاما ،مازال ��ت (املدى) واثقة
اخلط ��ى يف نهجها الوطن ��ي ومهنيته ��ا املتميزة
ب�أخباره ��ا وتقاريره ��ا ،وب�إخراجه ��ا وباختي ��ار
عناوينه ��ا ،وبح�ض ��ور الف ��ت و�س ��ط العائل ��ة
ال�صحفية العراقية".
�إىل ذل ��ك ،يقول ال�ص ��حفي عبد احللي ��م الرهيمي
لـ(امل ��دى)" ،ال يكف ��ي ان ن�س ��تذكر (امل ��دى) بيوم
ت�أ�سي�س ��ها كل ع ��ام فه ��ي ت�س ��تحق اك�ث�ر من ذلك
النه ��ا ترافقنا ونرافقها كل يوم" ،م�ش�ي�را اىل �أن
"(املدى) �ص ��حيفة وم�ش ��روع �شامخ ي�صعب ان
تفارق عطاءه يوما".
وي�ض ��يف الرهيم ��ي ،ان "(امل ��دى) �ص ��وت ع ��ال
يحم ��ل هم ��وم ومواج ��ع العراقي�ي�ن الكث�ي�رة"،
م�س ��تدركا ب� ��أن "(املدى) مل ت�ت�ردد يوما عن قول
كلمة احلق وبكل قوة وعند �صمت اجلميع".
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل ،يق ��ول الكاتب وال�ص ��حفي
نزار ال�س ��امرائي لـ(املدى)� ،إنه "مما ال �ش ��ك فيه
ان (امل ��دى) تع ��د واحدة من ال�ص ��حف التي تقف
يف ال�ص ��ف االمامي بني ال�ص ��حف العراقية التي
�صدرت بعد عام ."2003
و�أ�ض ��اف� ،أن "(امل ��دى) اعتم ��دت خطا �ص ��حفيا
وا�ض ��حا راح يرت�س ��خ مب ��رور الأيام وال �س ��يما
انها ا�ستقطبت كادرا �صحفيا متميزا ا�ستطاع ان
ي�ضفي عليها ب�صمة خا�صة جعلتها تلبي حاجات
الق ��ارئ العراق ��ي ال ��ذي يبح ��ث ع ��ن احلرفي ��ة
والتنوع".
وتاب ��ع ال�س ��امرائي قائ�ل�ا" ،ال ي�س ��عنا ونح ��ن
ن�ش ��ارك (املدى) الذكرى ال�س ��نوية ل�صدورها اال
ان نوجه له ��ا حتية تقدير كبرية متمنني لأ�س ��رة
(امل ��دى) املزيد م ��ن النجاح والتط ��ور مبا يخدم
ال�ص ��حافة العراقية بال�شكل الذي يجعلها ترتقي
اىل م�ص ��اف ال�صحافة املتطورة يف خمتلف دول
العامل وه ��و امر لي�س بامل�س ��تحيل على (املدى)،
التي تقف خلفها م�ؤ�س�س ��ة ثقافي ��ة راكزة و�إدارة
متمكنة".

يطالبون بتنفيذ اتفاقية �سنجار ل�ضمان عودتهم �إلى مناطقهم

الإيزيديون يواجهون تحديات جديدة :ف�صائل م�سلحة
رف�ض ب�صري لتحويل �أموال من
املحافظة �إىل بطولة "خليجي  "25واعتداءات تركية

 الب�صرة /المدى

انتقد نائب� ،أم�س الأربعاء ،قرار
مجل�س الوزراء بتحويل �أموال من
تخ�صي�صات الب�صرة �إلى ح�ساب
تنظيم بطولة ك�أ�س الخليج المقرر
�إقامتها مطلع العام المقبل في
المحافظة.
وقال النائب عن المحافظة هاتف
ال�ساعدي� ،إن "مجل�س الوزراء �أ�صدر
�أم�س الأول قراراً ب�ش�أن تنظيم
بطولة ك�أ�س الخليج بن�سختها الـ
( )25في الب�صرة".
و�أ�ضاف ال�ساعدي� ،أن "مقررات مجل�س الوزراء
�أظهرت تخ�ص ��ي�ص �أم ��وال للبطولة م ��ن واردات
الب�ص ��رة التي تعاني من م�شكالت كبيرة جد ًا وال
تتحمل المزيد من الأعباء المالية".
و�أ�ش ��ار� ،إلى �أن "هذه الأموال مخ�ص�صة لتطوير
المحافظة و�إدامة الم�شاريع الخدمية في مختلف
القطاع ��ات الت ��ي له ��ا تما�س مبا�ش ��ر مع ال�ش ��ارع
الب�صري".
و�أو�ض ��ح ال�س ��اعدي ،ان "م�ش ��اكلنا كثيرة تتعلق
بقط ��اع الكهرباء حيث �أن و�ض ��عنا خا�ص �ض ��من
هذا القطاع ،وكذلك الحال بالن�س ��بة لمعاناتنا من
المياه المالحة".
و�أورد� ،أن "ه ��ذه الم�ش ��كالت وبد ًال ع ��ن نجد لها
الحل ��ول من خالل الأموال المخ�ص�ص ��ة للموازنة
العامة ف ��ي تنمية الأقاليم �أو البت ��رودوالر نفاج�أ
بتحويلها �إلى تنظيم (خليجي .")25
و�أكد ال�س ��اعدي� ،أن "�س� ��ؤ ً
اال نوجه ��ه �إلى مجل�س
ال ��وزراء ،ه ��ل �أن ه ��ذه البطولة تخ�ص الب�ص ��رة
�أم الع ��راق ب�ش ��كل عام ،وهل �أن الب�ص ��رة �س ��وف
تت�ص ��دى لوحده ��ا للم�ش ��هد؟ ،حي ��ث �أنها لي�س ��ت

اقليم ًا �أو دولة م�ستقلة؟".
وي�ستر�سل� ،أن "الب�صرة واحدة من المحافظات،
والح ��دث الك ��روي المرتق ��ب يهم العراق ب�ش ��كل
عام ،فلي�س من الممكن �أن تخ�ص�ص الأموال التي
نحتاجها لتنظيم البطولة".
و�أفاد ال�ساعدي ،ب�أن "تخ�صي�صات تنظيم بطولة
(خليجي  )25يجب �أن تكون من الموازنة العامة
للدول ��ة والحكوم ��ة االتحادية لديها م ��ن الفائ�ض
كاف".
المالي ماهو ٍ
و�أك ��د� ،أن "العديد من المنا�س ��بات ق ��د �أقيمت في
محافظات �أخرى ذات طابع وطني تم تخ�ص ��ي�ص
�أموالها من الموازنة العامة للدولة".
وتابع ال�س ��اعدي� ،أن "دع ��وة �أوجهها �إلى الإدارة
المحلي ��ة ممثل ��ة بالمحافظ ونواب ��ه ،كما اوجهها
�إلى ممثلي المحافظة في مجل�س النواب العراقي
لعق ��د اجتماع عاجل يخرج بقرار رف�ض ما �ص ��در
عن مجل�س الوزراء كونه مجحف ًا بحق الب�صرة".
وم�ض ��ى ال�س ��اعدي� ،إل ��ى �أن "م�ش ��اريعنا متوقفة
ب�سبب عدم التمويل ،ال�سيما على �صعيد االنت�شار
الكبير للمي ��اه المالحة التي تحت ��اج �إلى محطات
تحلي ��ة وه ��ذه المحط ��ات تتطل ��ب تخ�صي�ص ��ات
مالية".
وكان مجل�س الوزراء قد عقد �أم�س الأول اجتماعاً
وبح�س ��ب بي ��ان حكوم ��ي ،ف� ��أن "وزير ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة عدنان درجال قدم تقرير ًا مف�ص�ل ً�ا عن
التح�ض ��يرات الجارية ال�ست�ض ��افة خليجي ()25
في محافظة الب�ص ��رة ،وا�ستعرا�ض نتائج اللجان
التي �ش ��كلتها ال ��وزارة ،ور�ص ��د المبال ��غ المالية
لإقام ��ة البطول ��ة التي �س ��تكون كرنفا ًال ريا�ض ��ي ًا
كبير ًا".
و�أ�ض ��اف البيان� ،أن "الكاظمي وجه بتلبية جميع
متطلب ��ات البطولة ،وبما ي�ض ��من نج ��اح العراق
ف ��ي ا�ست�ض ��افة خليج ��ي  ،25ولقاء الأ�ش ��قاء في
الب�صرة".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "قرار ًا �ص ��در بتحوي ��ل المبالغ
الالزمة من الميزانية الت�ش ��غيلية للبترودوالر �أو
المناف ��ذ الحدودية لمحافظة الب�ص ��رة �إلى وزارة
ال�ش ��باب والريا�ض ��ة لتنفيذ المتطلب ��ات ( ،1و)2
في كتاب وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة وا�ستثنائها
م ��ن تعليم ��ات تنفي ��ذ العق ��ود؛ لإكمال �إج ��راءات
التعاقد".

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

 ترجمة :حامد احمد
يعاني الإيزيديون من �أو�ض ��اع تع ّد الأ�س ��و�أ من
العام الما�ضي في وقت ت�ش ��هد مناطقهم تواجدا
لف�صائل م�س ��لحة تهدد ال�سلم والأمن نتيجة عدم
تنفيذ اتفاقية �س ��نجار� ،إ�ض ��افة �إل ��ى االعتداءات
التركية الم�س ��تمرة وعدم محا�س ��بة الم�س�ؤولين
ع ��ن الجرائ ��م الت ��ي ارتكب ��ت بحقه ��م ع ��ن ته ��م
اال�ستعباد الجن�سي.
وذكر تقرير لـ (ريلي ��ف ويب) ترجمته (المدى)،
�أن "الثال ��ث م ��ن �آب  2014يُذ ّك ��ر بم ��رور
ثماني �س ��نوات على جريم ��ة الإب ��ادة الجماعية
الت ��ي ارتكبه ��ا تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي بح ��ق
االيزيديين العزل في منطقة �س ��نجار التي اقرت
الأم ��م المتح ��دة والواليات المتح ��دة والبرلمان
الأوروبي ر�سميا بوقوعها".
و�أ�ض ��اف التقري ��ر� ،أن "الجريمة ا�ش ��تملت على
اعدامات جماعي ��ة ومنظومة ا�س ��تعباد ممنهجة
واغت�ص ��اب جماع ��ي وكل جريم ��ة ب�ش ��عة يمكن
ت�صورها".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "المتبقي ��ن م ��ن االيزيديي ��ن
الناجين ما يزال الكثير منهم في عداد المفقودين
و�آالف �آخري ��ن منه ��م ما يزالون يعي�ش ��ون حالة
نزوح ف ��ي مناطقهم اال�ص ��لية يواجهون مخاطر
في قراهم التي تحولت النقا�ض وال ي�ستطيعون
العودة اليها".
ولف ��ت التقري ��ر� ،إلى �أن "م ��ا يثير القل ��ق هو ان
و�ض ��ع االيزيديين االن �أ�سو�أ مما كان عليه العام
الما�ضي".
و�ش ��دد ،عل ��ى �أن "منطقة �س ��نجار ،الت ��ي تعتبر
موط ��ن االيزيديي ��ن منذ ق ��رون ،ت�ش ��هد تواجد ًا
لق ��وات ومجامي ��ع م�س ��لحة متع ��ددة خارجي ��ة
وداخلي ��ة ت�س ��هم في زيادة حالة عدم اال�س ��تقرار
التي تحول دون تمكين اهاليها من العودة".
و�أو�ض ��ح التقري ��ر ،ان "ف�ص ��ائل م�س ��لحة
ومتحالفي ��ن معه ��ا لديه ��ا اجن ��دات متباين ��ة في
ال�س ��يطرة على منطقة �س ��نجار التي تعتبر حلقة
و�ص ��ل م ��ا بي ��ن مناط ��ق مهم ��ة جغرافيا م ��ا بين
العراق و�شمال �شرقي �سوريا والمنطقة الجبلية
ما بين تركيا وقواعد حزب العمال الكرد�س ��تاني
التي ت�شهد معارك بينهما منذ عقود".

املدير العام
غادة العاملي

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

رئي�س التحرير التنفيذي

علي ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

ويوا�ص ��ل التقري ��ر ،ان "اتفاقي ��ة �س ��نجار التي
ت ��م توقيعها بي ��ن الحكومة المركزي ��ة وحكومة
�إقليم كرد�ستان والتي تدعو الى ان�سحاب جميع
الف�صائل الم�س ��لحة وت�س ��ليم ملف امن المنطقة
لقوات ر�س ��مية محلية لم ت�س ��تطع لح ��د االن من
تطبيق ما فيها".
ور�أى �أن "ه ��ذا م ��ا ت ��رك االيزيديي ��ن من�س ��يين
فاقدي ��ن لالمل بالتعافي و�إع ��ادة االعمار وعودة
النازحي ��ن المحليي ��ن لقراه ��م وم�س ��اكنهم
اال�صلية".
ون ��وه التقري ��ر� ،إلى "عدم وجود ح ��ل في الأفق
يت ��م تطبيقه قريبا بخ�ص ��و�ص و�ض ��ع �س ��نجار،
وم ��ع تفاقم االو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية المحلية التي
ت�ش ��هدها بغداد حاليا ف�ض�ل�ا عن م�ش ��اكل معقدة
�أخرى يتم التركيز عليها".
وتح ��دث ع ��ن تناف�س يقع ف ��ي هذه االثن ��اء بين
ف�ص ��ائل م�سلحة مختلفة على الأر�ض في �سنجار
لب�س ��ط �سيطرتها ،ب�ضمنها ف�ص ��ائل مدعومة من
�إيران".
م ��ن جانبه ��ا ،دع ��ت الأم ��م المتح ��دة وف ��ي بيان
له ��ا بمنا�س ��بة الذك ��رى الثامنة لجريم ��ة الإبادة
الجماعي ��ة بح ��ق االيزيديي ��ن ،الى تنفي ��ذ اتفاق
�سنجار ب�أ�سرع وقت ممكن ليتمكن النازحون من
العودة لديارهم وو�ض ��ع ح ��د لمحنة االيزيديين

الم�ستمرة الى االن.
وذك ��ر البيان" ،ينبغي ان يكون وا�ض ��ح ًا ان من
م�س� ��ؤولية الجمي ��ع العم ��ل ب�ل�ا هوادة ل�ض ��مان
انته ��اء محن ��ة االيزيديين وب ��ذل كل جهد ممكن
لتوفير فر�ص الهالي �س ��نجار من اجل م�س ��تقبل
�أف�ضل".
و�شدد البيان ،على وجوب "تنفيذ اتفاق �سنجار
بالكامل دون مزيد من الت�أخير ،وهو ما �س ��يتيح
للنازحي ��ن الع ��ودة �أخيرا الى ديارهم وت�س ��ريع
جهود �إعادة االعمار وتح�س ��ين توفير الخدمات
العامة".
و�أك ��د البي ��ان� ،أن "�آالف االيزيديي ��ن لم يعودوا
بعد الى عوائلهم وم ��ا يزال الكثير منهم يعانون
من �آالم نف�سية بعد �سنوات من الأ�سر والتعذيب
والعنف الجن�سي واال�سترقاق".
و�أ�شار� ،إلى �أن "العديد منهم ما يزالون يعي�شون
حال ��ة ن ��زوح ف ��ي مناطقه ��م اال�ص ��لية وب�س ��بب
التوت ��رات الم�س ��تمرة ما ت ��زال منطقة �س ��نجار
محرومة من اال�س ��تقرار الأ�سا�سي الالزم لإعادة
بناء حياتهم بعيد ًا عن الخوف والترهيب".
م ��ن جانبها ،اكدت حكومة �إقليم كرد�س ��تان بهذه
المنا�س ��بة �ضرورة ان تن�س ��حب جميع الف�صائل
الم�س ��لحة الخارج ��ة عل ��ى القان ��ون م ��ن منطقة
�سنجار ليتمكن اهاليها من العودة ب�سالم.

جتمع ن�سوي ايزيدي ي�ستذكر جرائم داع�ش يف �سنجار �أم�س
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بريوت /القاهرة /قرب�ص

وق ��ال رئي� ��س الحكوم ��ة م�س ��رور بارزاني ،في
بيان له الأربعاء "يتوجب ال�شروع بتنفيذ اتفاق
�س ��نجار بما ي�ضمن اخراج الملي�شيات الم�سلحة
الخارجة عن القانون لإنهاء �آالم ومعاناة نازحي
�سنجار تمهيدا لعودتهم الى بيوتهم".
على �صعيد مت�ص ��ل ،ذكر تقرير لمجلة نيوزويك
الأميركية ترجمته (الم ��دى)� ،أن "تركيا تمار�س
�أي�ض ��ا دور ًا �سلبي ًا بزعزعة اال�ستقرار في منطقة
�سنجار".
وتابع التقرير� ،أن "لتركيا عدة من�صات وقواعد
ع�س ��كرية في المناطق الحدودية و�شمالي البالد
وق�سم منها على بعد امتار من بلدة بع�شيقة التي
يقطنها الكثير من االيزيديين".
و�أ�ش ��ار� ،إل ��ى �أن "الطائ ��رات الحربي ��ة التركي ��ة
غالب ًا ما تقوم ب�ش ��ن غارات �ض ��د م�س ��لحي حزب
العمال الكرد�س ��تاني في منطقة �سنجار ويذهب
�ض ��حيتها �س ��كان مدني ��ون محلي ��ون ايزيديون
وم�سيحيون".
وبي ��ن التقري ��ر� ،أن "تل ��ك الطائرات ق�ص ��فت في
ال�ش ��هر الما�ضي مواقع في ق�ضاء زاخو �أدت الى
مقتل وجرح عدد من المدنيين".
ب ��اري �إبراهي ��م ،مدي ��رة م�ؤ�س�س ��ة (ايزيدي ��ون
اح ��رار) و�س ��وزان هيلي ��ر بنت ��و ،نائب ��ة رئي�س
م�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�س ��ة الدولية لدى رابطة مكافحة
الت�ش ��هير ،ذكرتا ف ��ي تقرير لهما بهذه المنا�س ��بة
ان المجتم ��ع الدولي يتوجب عليه �أن ي�ض ��اعف
جه ��وده لت�س ��هيل حال ��ة تعاف ��ي االيزيديي ��ن
وم�س ��اعدة الناجي ��ن منهم بو�س ��ائل اقت�ص ��ادية
وفر�ص التعليم واالندماج بالن�س ��يج االجتماعي
واالقت�صادي مع بقية �أبناء البلد".
واكدت ��ا� ،ض ��رورة "مقا�ض ��اة ومحا�س ��بة
المتورطي ��ن بجريم ��ة الإب ��ادة الجماعي ��ة"،
و�أ�ش ��ارتا ال ��ى ان �آالف ��ا م ��ن اتب ��اع داع� ��ش م ��ن
مختل ��ف انحاء العال ��م رغم انهم قد �ش ��اركوا في
ه ��ذه االعم ��ال الوح�ش ��ية فان ��ه لح ��د االن لم تتم
محاكمتهم �سوى بتهم متعلقة بالإرهاب".
و�أو�ضحتا� ،أن "�أي ًا من ه�ؤالء الإرهابيين لم تتم
توجيه التهم �إليهم عن م�شاركتهم في االنتهاكات
واالغت�ص ��اب واال�س ��تعباد الجن�س ��ي �س ��وى
محاكمة واحدة في المانيا و�أدين مرتكبها".
عن نيوزويك وريليف ويب
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مقترح ببقاء حكومة الكاظمي عام ًا جديداً لحين �إجراء انتخابات مبكرة

الإطار يروج للعامري على ح�ساب المالكي لإغراء ال�صدر بالتفاو�ض
 بغداد /تميم الح�سن

يوا�صل الإطار التن�سيقي
التفكير اقناع زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر
بالذهاب الى الحوار.
ويهدف "التن�سيقي" بهذه
الخطوة الى ك�سب نقطتين
ب�ضربة واحدة :العودة الى
م�سار التفاو�ض ،وار�سال
ر�سالة الى ال�صدر بان
"المالكي" لم يعد العبا
ا�سا�سيا.

وب ��ات املحتجون داخ ��ل جمل�س النواب
ليلته ��م الرابعة خ ��ارج قاع ��ات الربملان،
بعد اوامر مت�ضاربة عن اخالء املكان.
وم ��ن اج ��ل تنظي ��م التظاه ��رات� ،أعل ��ن
"وزي ��ر القائ ��د" وه ��و ح�س ��اب عل ��ى
"توي�ت�ر" معتم ��د م ��ن زعي ��م التيار عن
ت�شكيل جلنة من املقربني لتنظيم �ش�ؤون
املعت�صمني.
وذك ��ر "الوزي ��ر" ،وه ��و �صال ��ح حمم ��د
العراق ��ي ،يف "تدوين ��ة" ان ��ه "نظ ��ر ًا
ملقت�ضي ��ات امل�صلح ��ة العامة وم ��ن �أجل
تنظي ��م ودميوم ��ة االعت�ص ��ام ال�شعب ��ي
لث ��وّ ار حم ّرم احل ��رام فقد تق� � ّرر ت�شكيل
خا�صة للقيام به ��ذه املهمّة وتقدمي
جلنة ّ

الأم ��ور التنظيمي ��ة واللوج�ستي ��ة كاف ��ة
للمعت�صمني.
وبني ان ��ه" :على �أن تبق ��ى الت�صريحات
الإعالمي ��ة والتوجيه ��ات اخلا�ص ��ة م ��ن
خالل وزير القائ ��د (احلاج �صالح حممد
العراقي) ح�صر ًا".
واو�ضح "العراقي" ان اللجنة تتكون من
 7ا�سماء وهم :حازم الأعرجي� ،إبراهيم
اجلاب ��ري (مدي ��ر مكتب ال�ص ��در) ،نائب
رئي� ��س الربملان امل�ستقيل حاكم الزاملي،
حمم ��د العب ��ودي ،حت�س�ي�ن احلميداوي
(م�س�ؤول �سرايا ال�سالم) ،ح�سن الكعبي
نائب رئي�س الربمل ��ان ال�سابق ،والنائبة
امل�ستقلية �شيماء العبيدي.
ويف م�س ��اء الثالث ��اء كان دع ��ا "وزي ��ر
القائ ��د" املتظاهري ��ن املتواجدي ��ن داخل
الربمل ��ان منذ ي ��وم ال�سب ��ت املا�ضي ،اىل
اخالء املبنى خالل � 72ساعة.
وقال ��ت تدوين ��ة "الوزي ��ر" بان ��ه بع ��د
"حتري ��ر جمل� ��س الن ��واب" يتح ��وّ ل
االعت�ص ��ام اىل "�أم ��ام وح ��ول الربمل ��ان
ومقرتباته".
وقب ��ل ان مت�ض ��ي � 24ساعة م ��ن مهلة الـ
"� 72ساع ��ة" كان املعت�صمون قد غادروا
قاعات انعقاد جل�سات الربملان فقط ،بعد
توجيهات جدي ��دة من ابراهيم اجلابري
مدير مكتب "ال�صدر".
اجلاب ��ري ويف تو�ضي ��ح لتغري ��دة
"العراق ��ي" يف مقط ��ع م�ص ��ور قال ان
"توجيه وزير ال�سيد ال�صدر يركز على
ان�سح ��اب املعت�صمني من قاع ��ة جل�سات
الربملان فقط".
ودع ��ا اجلاب ��ري املتظاهري ��ن �إىل
اال�ستم ��رار باالعت�ص ��ام داخ ��ل �أروق ��ة
مبنى الربملان وخارجه.
وت�شري بع� ��ض املعلوم ��ات التي ح�صلت
عليها (امل ��دى) من �أو�ساط "ال�صدر" �إىل
احتمال تو�سع االعت�صامات �إذا ا�ستمرت
االزمة لت�شمل مواقع جديدة.
وكان ��ت تغريدة "وزي ��ر القائد" االخرية
ق ��د املحت اىل تطور االعت�صامات ،حيث
ق ��ال ان ��ه �إن" :كانت هن ��اك �أماكن �أخرى
ينبغ ��ي االعت�ص ��ام �أمامه ��ا ف�ست�أتيك ��م
التعليمات تبع ًا".
كذل ��ك ا�ش ��ارت "التدوين ��ة" اىل تو�س ��ع
املطال ��ب ،حي ��ث ا�ض ��اف "العراق ��ي":

معتصم يفترش األرض داخل البرلمان
"دميوم ��ة االعت�صام مهمة جد ًا لتتحقق
مطالبكم التي �سنوافيكم بها الحق ًا".
وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ك�شف ��ت اول �أم�س،
ع ��ن ان زعي ��م التي ��ار ال�صدري ق ��د ي�أخذ
خط ��وات "ت�صعيدية جدي ��دة" بعد يوم
 10حم ��رم (عا�ش ��وراء) يف منت�ص ��ف
اال�سبوع املقبل.
وتعتمد هذه اخلطوات على ما �سيحدث
خ�ل�ال االي ��ام املقبل ��ة ،حي ��ث ب ��د�أت
اقرتاحات ت�ص ��ل اىل "ال�صدر" للخروج
من االزمة غري خيار "احلوار".
وبح�س ��ب او�س ��اط ال�ص ��در ان "هن ��اك

مقرتح ��ات ب ��ان تبقى حكوم ��ة م�صطفى
الكاظم ��ي لعام واحد يت ��م فيه اال�ستعداد
النتخاب ��ات جدي ��دة وخاللها تت ��م كتابة
د�ستور جديد".
لك ��ن اىل االن مل تع ��رف �آلي ��ة كتاب ��ة
الد�ست ��ور اجلدي ��د – �إن حدث ��ت فع�ل�ا-
وم ��ن �سيقوم بتل ��ك املهمة؟ حي ��ث ت�شري
تل ��ك االو�ساط اىل ان "هن ��اك اقرتاحات
بح ��ل الربمل ��ان او ع ��ودة ن ��واب التي ��ار
امل�ستقيلني".
وااله ��م م ��ن ذل ��ك وف ��ق م ��ا تنقل ��ه تل ��ك
االو�س ��اط عم ��ا ي ��دور من ح ��وارات ان:

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

قالت �إن "العراقيين ال يحتاجون �إلى �صراعات م�ستمرة"

تباين مواقف تن�سيقيات ت�شرين من الم�شاركة
في اعت�صامات البرلمان
 ذي قار /ح�سين العامل
و�س ��ط تباي ��ن �آراء الت�شريني�ي�ن ح ��ول
امل�شاركة يف تظاه ��رات التيار ال�صدري
م ��ن عدمها� ،أعلن ث ��وار �ساحة احلبوبي
ونا�شط ��ون يف حمافظة ذي قار رف�ضهم
امل�شاركة يف تظاه ��رات التيار ال�صدري
والإط ��ار التن�سيق ��ي ،وفيم ��ا �أك ��دوا ان
هدف ت�شرين هو التغيري اجلذري وانهم
ل ��ن يكون ��وا حطب� � ًا يف حمرق ��ة الفتنة،
و�صفوا تظاهرات االحزاب بانها �صراع
�سيا�سي على مغامن ال�سلطة.
ي�أت ��ي ذلك �إث ��ر دع ��وات �سابقة ل ��كل من
التي ��ار ال�ص ��دري والإط ��ار التن�سيق ��ي
لتح�شي ��د جماه�ي�ري يه ��دف لدع ��م
تظاهراته ��م التي رفع فيه ��ا االول �شعار
"اال�ص�ل�اح " والآخ ��ر �شع ��ار "دع ��م
ال�شرعية".
وذكر بيان القاه �أحد النا�شطني يف جمع
من املتظاهرين و�س ��ط �ساحة احلبوبي

وتابعته (املدى) ،ان "االحداث االخرية
الت ��ي �شهدته ��ا الب�ل�اد وم ��ا ح�صلت من
�صراع ��ات �سيا�سي ��ة وخالف ��ات حزبية،
هي �ص ��راع من اجل املنا�صب واملكا�سب
يف حكومة االحزاب والطبقة ال�سيا�سية
الفا�سدة".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "خالف ��ات ه ��ذه
االح ��زاب والق ��وى ال�سيا�سي ��ة ه ��ي
خالفات م�صالح حزبية ولي�ست لل�شعب
فيها م�صلحة او فائدة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ال�شعارات التي رفعتها
جمي ��ع االح ��زاب ماه ��ي اال �أكذوب ��ة
يحاولون فيها خلط االوراق وا�ستجداء
عواط ��ف النا� ��س بتمري ��ر �صفقاته ��م
وم�صاحلهم احلزبية".
وبح�س ��ب البي ��ان ،ف� ��أن ث ��وار �ساح ��ة
احلبوبي "كانوا وما زالوا على موقفهم
الراف� ��ض له ��ذه الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة بكل
احزابها وتياراتها".
و�أو�ض ��ح� ،أن "الثوار ل ��ن يكونو ًا جزءا

من هذا ال�صراع ول ��ن يكونوا حطبا يف
حمرق ��ة االح ��زاب التي عاث ��ت يف بلدنا
اخلراب والف�ساد على مدى � 19سنة".
وتط ��رق البي ��ان للأح ��داث امل�أ�ساوي ��ة
التي واجهها متظاه ��رو ت�شرين على يد
االحزاب املتنفذة يف ال�سلطة ،و�أو�ضح،
�أن "اجلمي ��ع م�ش�ت�رك يف قت ��ل اخوتن ��ا
وتغييبه ��م وتعذيبه ��م يف املعتق�ل�ات"،
وا�ض ��اف "لنا موقفن ��ا الوا�ضح من هذه
ال�سلط ��ة و�ستكون لنا خطوات �ضد هذه
املنظومة ب�أكملها".
وخل� ��ص بي ��ان ث ��وار �ساح ��ة احلبوبي
اىل الق ��ول� ،إن "ت�شري ��ن ه ��ي ال�صادقة
ب�إ�سقاط النظام وهي ال�صادقة بالتغيري
اجلذري وال ننتظر من جهة او حزب ان
يتبنى ه ��ذه املطالب وهو ج ��زء من هذا
النظام الفا�س ��د" .وجدد "لن ن�شرتك يف
اية تظاهرة حالي ��ا هدفها فتنة االحزاب
وم�صاحله ��ا وموقفن ��ا ثاب ��ت ومل ول ��ن
نحيد عن املبد�أ".

جانب من تظاهرات ساحة الحبوبي في ذي قار

"زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ل ��ن يخف ��ف
ال�ضغ ��ط قب ��ل ان يلم� ��س تغي�ي�را او
بداي ��ة للتغي�ي�ر خوفا من تن�ص ��ل القوى
ال�سيا�سية".
وكان ال�ص ��در ق ��د تلقى يف �صي ��ف العام
املا�ض ��ي ،تعهدات م ��ن �شركائ ��ه ال�شيعة
فيما عرف بـ "وثيقة اال�صالح".
وه ��ذه الوثيق ��ة املوقعة م ��ن بع�ض قادة
"الإطار" االن ،حملت ا�شرتاطات لعودة
"ال�ص ��در" يف حينه ��ا لالنتخاب ��ات بعد
قطيعة �شهر.
واب ��رز م ��ا ت�ضمنت ��ه الوثيق ��ة اج ��راء

تعديالت د�ستورية ،وحل "امللي�شيات"،
واعادة هيكلة احل�ش ��د ال�شعبي يف فرتة
زمنية معينة.
ب ��دوره يقول غالب الدعم ��ي وهو ا�ستاذ
االع�ل�ام يف جامع ��ة اه ��ل البي ��ت ،ان:
"التغيري اجلذري الذي يطالب به زعيم
التي ��ار ال�ص ��دري �صع ��ب ج ��دا ،وهن ��اك
مكونات اخرى يف البالد لن توافق".
الدعم ��ي ا�ضاف يف حدي ��ث مع (املدى):
"يجب ان تخفف هذه املطالب اىل اخرى
�أكرث عملية مثل تعديل الد�ستور".
وي�ش�ي�ر ا�ست ��اذ االع�ل�ام" :حت ��ى تعديل

الد�ست ��ور يحت ��اج اىل جه ��د كب�ي�ر
ونقا�ش ��ات الن ر�ؤي ��ة املكون ��ات الثالث ��ة
(ال�شيعة ،ال�سنة ،الكرد) مت�ضاربة حول
بع�ض مواده".
وكانت الدورات الربملاني ��ة ال�سابقة ،قد
�شكل ��ت اكرث من جلنة لتعدي ��ل الد�ستور
وف ��ق املادة  142من الد�ست ��ور ،لكنها مل
تتو�صل اىل حل ب�سبب اختالف الآراء.
الأمل يف العامري!
ويف ال�ضف ��ة االخرى من االح ��داث ،بد�أ
"الإطار التن�سيق ��ي" الذي يبدو عاجز ًا
ع ��ن ايج ��اد حل ��ول لالزمة �س ��وى دعوة
زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري اىل احلل ��ول،
بالرتويج ل�شخ�صية "العامري".
و�أطل ��ق "االطاريون" �شع ��ار "العامري
�شي ��خ االط ��ار" ،يف ا�ش ��ارة اىل زعي ��م
حتال ��ف الفت ��ح ،بع ��د ان طال ��ب ال�ص ��در
االخ�ي�ر باال�ستقال ��ة م ��ن املجموع ��ة
ال�شيعية.
لك ��ن �سيا�سي ��ا مطلع ��ا يقر�أ ه ��ذه احلملة
بطريقة خمتلف ��ة ،حيث يق ��ول لـ(املدى)
ان "العام ��ري ه ��و ال�شخ� ��ص الوحي ��د
ال ��ذي يعول عليه الإط ��ار يف احلوار مع
ال�صدر".
وكان العام ��ري ق ��د دعا زعي ��م التيار اىل
اجللو�س لطاولة النقا�شات ،لكن االخري
ا�ش�ت�رط علي ��ه ابع ��اد "املالك ��ي" وت ��رك
"الإطار".
وي�ؤك ��د ال�سيا�س ��ي ال ��ذي طل ��ب ع ��دم
اال�ش ��ارة اىل ا�سم ��ه ان" :الرتوي ��ج
للعامري هو لي�س فقط من اجل احلوار،
وامن ��ا ا�شارة اىل ان املالكي مل يعد العبا
ا�سا�سيا يف املجموعة وهو ما قد ي�شجع
ال�صدر على احلوار".
واطل ��ق كل م ��ن قي� ��س اخلزعل ��ي زعي ��م
الع�صائ ��ب ،والنائ ��ب احم ��د اال�س ��دي،
و�شب ��ل الزي ��دي زعي ��م كتائ ��ب االم ��ام
علي –احد ف�صائ ��ل احل�شد -يف بيانات
و"تغري ��دات" ا�سم "�شي ��خ االطار" على
رئي�س حتالف الفتح.
باملقاب ��ل ان �أطراف ��ا اخ ��رى يف
"التن�سيق ��ي" وابرزه ��م عم ��ار احلكي ��م
و�شريك ��ه يف حتال ��ف ق ��وى الدول ��ة
حي ��در العبادي� ،شجعوا مب ��ادرة رئي�س
ال ��وزراء م�صطف ��ى الكاظم ��ي االخرية،
والتي تتعلق اي�ضا باحلوار ال�شامل.

الأمم المتحدة ترحب بدعوات الحوار:
الجميع معني بحل الأزمة
و�شه ��دت او�س ��اط الت�شريني�ي�ن تباين ��ا
وا�ضح ��ا يف الآراء ح ��ول دع ��وة التيار
ال�ص ��دري للم�شارك ��ة اجلماهريي ��ة يف
التظاه ��رات الت ��ي نظمه ��ا اتباع ��ه يف
املنطقة اخل�ض ��راء والربمل ��ان العراقي،
ف�شريح ��ة م ��ن الت�شريني�ي�ن تدع ��و
للم�شارك ��ة ،واخ ��رى ترف�ضه ��ا باملطلق،
فيم ��ا تذهب �شريحة ثالث ��ة �إىل امل�شاركة
امل�شروطة.
وك�شف النا�شط يف تظاهرات النا�صرية
ه�ش ��ام ال�سوم ��ري ع ��ن "اجتم ��اع
تن�سيقي ��ات االحتجاج ��ات ال ��ذي عق ��د
م�س ��اء الثالث ��اء يف حمافظ ��ة وا�س ��ط
وكيف تباينت فيه الآراء حول امل�شاركة
يف التظاهرات احلالية من عدمها".
و�أكد يف حديث �إىل (املدى)" ،ان�سحاب
وف ��د حمافظة ذي ق ��ار وبع�ض من وفود
املحافظات االخرى م ��ن االجتماع الذي
حاول فيه بع� ��ض النا�شطني زج احلراك
الت�شرين ��ي بتظاهرات الأح ��زاب" ،على
حد قوله.
ون ��وه� ،إىل �أن "خمرج ��ات اجتم ��اع
تن�سيقي ��ات االحتجاج ��ات الذي عقد يف
املدحتي ��ة مبحافظ ��ة وا�س ��ط وبيان ��ه ال
ميثلن ��ا كمعار�ض ��ة ت�شريني ��ة وال ميث ��ل
تطلعات و�أه ��داف ومبادئ ثورتنا؛ لأنه
يكي ��ل مبكيال�ي�ن وينح ��از لط ��رف دون
الآخر".
و�أو�ض ��ح ال�سوم ��ري ،ان "�أي ط ��رف �أو
جهة من االطراف املتنازعة هي بالأ�صل
�شريك ��ة باحلك ��م و�شريكة ب ��كل ما مر به
�شعبنا وبلدنا منذ �سقوط نظام الطاغية
وليومنا هذا".
ون ��وه� ،إىل �أن "منظوم ��ة االح ��زاب
املتنفذة كان ��ت ومازالت ه ��ي امل�سيطرة
عل ��ى مفا�ص ��ل الدول ��ة ونح ��ن م ��ع كل
خط ��وة لإ�سقاط هذه املنظوم ��ة الفا�شلة
واملتورط ��ة ب�إثارة الفنت ب�ي�ن العراقيني
وامللطخ ��ة ايديه ��ا بدمائه ��م الطاهرة"،
م�ش ��ددا "عل ��ى حما�سب ��ة كل القتل ��ة
والعم�ل�اء و�س ��راق امل ��ال الع ��ام ب ��دون
ا�ستثناء".
وانته ��ى ال�سوم ��ري� ،إىل �أن "ث ��ورة
ت�شري ��ن خرجت �ضد منظوم ��ة �سيا�سية
فا�سدة� ،أما التظاهرات القائمة حالي ًا يف
الربملان ف�أنها موجهة �ضد حزب �سيا�سي
معني".

رئيسالجمهوريةيستقبلممثلةبعثةاالممالمتحدةفيالعراقأمس
 بغداد /المدى
رحب ��ت بعث ��ة الأمم املتح ��دة مل�ساع ��دة الع ��راق� ،أم� ��س
الأربع ��اء ،بالدعوات للح ��وار الوطني ،فيم ��ا دعت القادة
اىل �إعط ��اء الأولوي ��ة للم�صال ��ح الوطني ��ة لإيج ��اد حلول
عاجلة للأزمة.
وذكر بيان للبعثة تلقته (املدى)� ،أن "احلوار هو الطريقة
االكرث فعالية للخروج من االزمة ال�سيا�سية العراقية التي
طال امدها".
وا�ضاف البي ��ان ،ان "احلوار الهادف بني جميع الأطراف
العراقي ��ة� ،أ�صب ��ح الآن �أكرث �إحلاحا م ��ن �أي وقت م�ضى،
حي ��ث �أظهرت الأح ��داث الأخرية خط ��ر الت�صعيد ال�سريع
يف هذا املناخ ال�سيا�سي املتوتر".
و�أ�شار� ،إىل ان "�أي حزب �أو جماعة ال ميكن لها القول ب�أن
الأزمة ال تعنيهم �أو ت�ؤثر عليهم".
و�ش ��دد البيان عل ��ى احلاجة�" ،إىل �إيج ��اد حلول من خالل
حوار �شامل للجميع وهو �أمر وا�ضح ان يف غيابه� ،ستظل
دولة الع ��راق خا�ضعة ل�سيط ��رة امل�صال ��ح املتناف�سة ،مما
ي�ؤدي �إىل مزيد من عدم اال�ستقرار ودفع النا�س الثمن".
وتابع ان "بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة العراق (يونامي)،
ترحب بالدعوات الأخرية للحوار الوطني".
و�أو�ض ��ح البي ��ان ،ان "البعث ��ة ت�شي ��د بعب ��ارات الدعم من
خمتلف الأطي ��اف ال�سيا�سي ��ة" ،منا�ش ��د ًا "جميع اجلهات
الفاعل ��ة االلتزام وامل�شاركة بن�شاط واالتفاق على احللول
دون ت�أخري".
وذك ��ر البي ��ان ان "العراقي�ي�ن ال يحتاج ��ون �إىل �صراعات

م�ستمرة على ال�سلطة �أو مواجهات �إنهم بحاجة �إىل حلول
والتزام بتنفيذها لإخراج بالدهم من �أزمتها ال�سيا�سية".
ويوا�ص ��ل ،ان "العراق ،يواجه قائمة وا�سعة من الق�ضايا
املحلية العالقة فهو يف حاجة ما�سة للإ�صالح االقت�صادي،
وتق ��دمي خدم ��ة عامة فعال ��ة ،فقد ح ��ان الوق ��ت لأ�صحاب
امل�صلح ��ة ال�سيا�سي�ي�ن لتحم ��ل م�س�ؤولياته ��م والعمل من
�أج ��ل امل�صلحة الوطني ��ة" ،وانته ��ى �إىل "ا�ستعداد البعثة
لتقدمي الدعم وامل�ساعدة".
�إىل ذلك ،بحث رئي�س اجلمهورية برهم �صالح� ،أم�س ،يف
ق�صر ال�سالم ببغداد ،مع ممثلة الأمني العام للأمم املتحدة
يف الع ��راق جين�ي�ن هيني� ��س بال�سخ ��ارت ،التط ��ورات
ال�سيا�سية يف البلد ،و�سبل اخلروج من الأزمة الراهنة.
وذك ��ر بيان �صادر ع ��ن رئا�سة اجلمهوري ��ة تلقته (املدى)،
�أن "اللق ��اء تطرق �إىل �أهمية �ضمان الأمن واال�ستقرار يف
البلد ،وت�أمني احلوار والتالقي بني اجلميع لإيجاد حلول
ناجعة حُتقق تطلعات ال�شعب.
وذك ��ر �صال ��ح ،بح�س ��ب البي ��ان �أن "الظ ��روف يف البل ��د
ت�ستدع ��ي الت ��زام التهدئ ��ة ،والدخ ��ول يف ح ��وار �صادق
وحري�ص يتناول الو�ضع ال�سيا�سي للو�صول �إىل خارطة
طري ��ق وا�ضح ��ة املع ��امل ،ترتك ��ز عل ��ى تغلي ��ب امل�صلح ��ة
الوطني ��ة العلي ��ا ،وطم�أن ��ة املواطن�ي�ن ،وتر�سي ��خ ال�سل ��م
الأهلي واالجتماعي وحت�صني البلد".
م ��ن جانبه ��ا� ،أك ��دت بال�سخ ��ارت" ،دع ��م وت�أيي ��د بعث ��ة
الأمم املتح ��دة للح ��وار ب�ي�ن الأط ��راف كاف ��ة ،والو�صول
�إىل م�س ��ارات ت�ؤم ��ن حماي ��ة الأم ��ن واال�ستق ��رار ،وتلبي
متطلبات العراقيني".
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"املوارد املائية"� :إزالة الكثري من جتاوزات الإدارات املحلية والأفراد على الأنهر

جفاف خزين املياه ي�صل للم�ستوى الثاين ..وخماوف من ا�ستمرار قلة الإيرادات
 بغداد /فرا�س عدنان

�أكدت وزارة املوارد املائية
�أن اجلفاف يف خزين املياه
و�صل �إىل امل�ستوى الثاين،
و�أعربت عن �أملها ب�أن ي�شهد
العام املقبل �إيرادات ت�ساعد
العراق على تخطي مرحلة
اخلطر ،وحتدثت عن حملة
كبرية �أدت �إىل �إنهاء العديد
من التجاوزات التي تقع من
الإدارات املحلية واالفراد
على الأنهر.
وقال مدير املركز الوطني
لإدارة املوارد املائية حامت
حميد� ،إن "وزارة املوارد
املائية تتعر�ض �إىل نوعني من
التجاوزات على املياه ،الأوىل
تقع على احل�ص�ص املائية
والثانية تقع على امل�شاريع
املائية".

و�أ�ض ��اف حمي ��د� ،أن "الهيئ ��ة العام ��ة
لت�شغي ��ل م�شاري ��ع الري والب ��زل التابعة
للوزارة تق ��وم مبتابعة االطالقات املائية
م ��ن ال�س ��دود للغر�ض ت�أم�ي�ن الت�صاريف
للمحافظات كافة".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "ذل ��ك يك ��ون ح�س ��ب
اخلط ��ة املعدّة بداية املو�س ��م ال�صيفي �أو
بداية املو�سم ال�شت ��وي" ،م�شدد ًا على �أن
"التج ��اوزات تك ��ون يف بع�ض الأحيان

م ��ن قبل املواطن�ي�ن ،ويف �أحي ��ان �أخرى
تقع من الإدارات املحلية".
و�أو�ض ��ح حمي ��د� ،أن "�أح ��د جت ��اوزات
الإدارة املحلي ��ة ،ه ��و م ��ا قام ب ��ه حمافظ
باب ��ل قب ��ل م ��دة بفت ��ح ناظم لك ��ن مت حل
هذه امل�شكلة و�إعادة تنظيم الناظم ح�سب
اخلط ��ط الت�شغيلية املعدة من قبل وزارة
املوارد املائية".
و�أورد� ،أن "ق�سم� � ًا م ��ن املواطن�ي�ن
املتواجدي ��ن يف �صدور الأنه ��ر يقومون
با�سته�ل�اك املي ��اه �أك�ث�ر م ��ن احل�ص� ��ص
املائية املخ�ص�ص ��ة �إليهم ما يقلل ح�ص�ص
�أولئك املتواجدين يف ذنائب الأنهر".

ويوا�ص ��ل حمي ��د� ،أن "ال ��وزارة تق ��وم
بحمل ��ة لإزال ��ة التج ��اوزات ا�ستطعن ��ا
خالل ه ��ذه ال�سنة تقلي ��ل التجاوزات من
�أج ��ل �إي�صال احل�ص�ص املائية �إىل ذنائب
الأنهر".
وحت ��دث ،عن "�إمكانية الق ��ول ب�أن ن�سبة
التج ��اوز �أق ��ل بكثري عمّا كان ��ت عليه يف
ال�سن ��وات املا�ضية" ،مبين� � ًا ان "التعامل
م ��ع املل ��ف املائ ��ي يك ��ون عل ��ى حمورين
الأول خارجي والثاين داخلي".
و�أف ��اد حمي ��د ،ب� ��أن "اجلان ��ب اخلارجي
يتمث ��ل مبحاول ��ة عق ��د اجتماع ��ات م ��ع
اجلانب�ي�ن الرتك ��ي والإي ��راين ل�ضم ��ان

الوزارة ت�ؤكد االهتمام بالنخيل وت�سهيل عمليات الت�صدير

الزراعة تتوقع ارتفاع �إنتاج التمور
لأكرث من � 600ألف طن

 بغداد /املدى
توقع ��ت وزارة الزراعة� ،أم�س االربع ��اء ،ارتفاع انتاج
التم ��ور للمو�س ��م احل ��ايل �إىل �أكرث م ��ن � 600ألف طن
مبينة انها متتلك الت�سهيالت كافة لعملية الت�صدير.
وق ��ال املتح ��دث با�سم وزي ��ر الزراعة ه ��ادي ها�شم يف
ت�صريحات �صحافية ،ان "انتاج التمور يف العراق يف
ال�سنة املا�ضية بلغ � 640ألف طن ومبختلف انواعها".
وا�ض ��اف ها�ش ��م� ،أن "ال ��وزارة تتوقع يف ه ��ذا املو�سم
زي ��ادة يف االنتاج على اعتبار ان هن ��اك خدمات قدمت
لقط ��اع التمور منها حمالت الر�ش املجانية التي تبنتها
وزارة الزراع ��ة ا�ضاف ��ة �إىل الدع ��م املق ��دم لأ�صح ��اب
ب�ساتني النخيل".
و�أ�ش ��ار ،اىل ان "القيم ��ة االقت�صادي ��ة للتم ��ور ارتفعت
عاملي ��ا على اعتبار انه منتج ع ��ايل الطلب وهناك زيادة
با�سعاره يف اال�سواق العاملية".
وم�ض ��ى ها�شم� ،إىل �أن "هذا االم ��ر �شجع الوزارة على
االهتمام بالنخيل ورفع زيادة انتاجه واتوقع �سن�صدر
�أك�ث�ر من العام املا�ضي" م�ش�ي� ً
را �إىل ان "الزراعة لديها
الت�سهيالت الالزمة خلروج عمليات الت�صدير وعمليات
الفح� ��ص"� .أ�ص ��درت هيئ ��ة ال ��ر�أي يف وزارة الزراعة
م�ؤخر ًا 12 ،قرارا يخ�ص القطاع الزراعي.
وذك ��رت وزارة الزراع ��ة �أن "وزي ��ر الزراع ��ة حمم ��د
اخلفاج ��ي ،تر�أ� ��س جل�سة هيئ ��ة ر�أي ال ��وزارة ،والتي
ج ��رى خالله ��ا اتخ ��اذ عدد م ��ن الق ��رارات الت ��ي ت�سهم
بتطوير القطاع الزراعي وا�ستدام ��ة العملية الزراعية
وتوفري امل�ستلزمات ال�ضروري ��ة لدعم الإنتاج الوطني
كم ًا ونوع ًا ،ومنها القرارات الآتية:
�- 1إع ��ادة النظ ��ر بقان ��ون ال ��وزارة ومو�ض ��وع رب ��ط
مديري ��ات الزراع ��ة يف املحافظ ��ات واعادته ��ا للوزارة
وكامل ال�صالحيات الإدارية واملالية والقانونية لها.
�-2شم ��ول طلب ��ات املزارع�ي�ن و�أف ��راد و�ش ��ركات
القط ��اع اخلا� ��ص ال�سترياد الأ�سم ��دة وفق� � ًا لل�ضوابط
والتعليمات.
-3تعدي ��ل �أج ��ور خدم ��ات �سم ��اد ال ��داب واليوري ��ا

العراقيون ينتظرون مو�سم ًا غني ًا بالتمور
والأ�سمدة الأخ ��رى لت�صبح (� )1000أل ��ف دينار للطن
الواحد.
-4دعم طلبات رابطة منتجي بي�ض املائدة يف حمافظة
الب�ص ��رة ومفاحتة اجله ��ات ذات العالق ��ة ال�ستح�صال
املوافقات الالزمة ب�ش�أنها.
-5املوافق ��ة عل ��ى طل ��ب دائ ��رة ال�ث�روة احليواني ��ة
بخ�صو� ��ص حتديد �سعر ق�صبة ال�سائ ��ل املنوي املجمد
للجامو�س.
-6بح ��ث مو�ضوع الطائ ��رات الزراعي ��ة املتعاقد عليها
مع �شرك ��ة �إيربا�ص الفرن�سية وح�س ��م املو�ضوع ب�أحد
اخليارات املنا�سبة.
-7الت�صوي ��ت على طل ��ب الدائ ��رة القانوني ��ة للوزارة
ح ��ول �شم ��ول الأرا�ض ��ي بامل�ستلزم ��ات الزراعية التي
تقع �ضمن اخلطة ملحافظ ��ة نينوى وم�سجلة يف دوائر
الت�سجي ��ل العق ��اري التابع ��ة لإقليم كرد�ست ��ان العراق
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حمافظتي دي ��اىل وكركوك من خ�ل�ال ت�أييد
ال�شعب ��ة الزراعي ��ة وت�سوي ��ق املح�ص ��ول �إىل وزارة
التجارة.
-8و�ض ��ع خط ��ط زراعي ��ة �شتوي ��ة و�صيفية لع ��دد من
املزارع�ي�ن املحج ��وزة �أموالهم املنقولة وغ�ي�ر املنقولة
وبالإم ��كان حج ��ز م�ستحقاته ��م املالي ��ة لق ��اء الدي ��ون
املرتتب ��ة عليه ��م وفق� � ًا للقان ��ون ومب ��ا ي�ضم ��ن حق ��وق
اجلهات الدائنة ووزارة الزراعة ولعدم حرمان الأر�ض
ومعاقبتها بعدم و�ضع خطة زراعية لها.
�-9إلغ ��اء خمت�ب�رات فح� ��ص الرتبة الت ��ي جتري خالل
من ��ح الإج ��ازات الأ�صولي ��ة لإن�ش ��اء م�شاري ��ع تربي ��ة
الدواجن من قبل دائرة الرثوة احليوانية.
-10املوافق ��ة على طلب مديرية زراع ��ة كركوك بزيادة
جرع ��ة �سماد اليوريا ملح�صول ال ��ذرة ال�صفراء العروة
اخلريفية من � 30إىل  60كغم  /دومن.
-11تخ�صي� ��ص مبلغ 1باملئة من مبال ��غ الدعم الطارئ
لالرتق ��اء باخلدم ��ات الإر�شادي ��ة للنهو� ��ض بالقط ��اع
الزراعي.
-12املوافق ��ة عل ��ى الطلب ��ات اخلا�صة مبديري ��ة زراعة
وا�سط ودعم احتياجاتها من قبل وزارة الزراعة.

�إط�ل�اق املي ��اه بح�س ��ب الكمي ��ات املق ��رة
وتقا�س ��م ال�ض ��رر بح�س ��ب القوان�ي�ن
الدولية".
و�أردف� ،أن "اجلان ��ب الداخل ��ي يتمث ��ل
ب�ضم ��ان �إع ��داد خطة لتق�سي ��م احل�ص�ص
املائية لكافة امل�شاريع واملحافظات ح�سب
املحددات".
ويوا�ص ��ل حمي ��د� ،أن "الأولوي ��ة يف
الداخ ��ل ملياه ال�ش ��رب والب�ساتني واملياه
الزراعي ��ة والبيئية الت ��ي تت�ضمن ح�صة
حمافظة الب�صرة واالهوار".
و�أ�ض ��اف� ،أن "هذه اخلط ��ة تتم متابعتها
من قب ��ل الدوائر التابعة ل ��وزارة املوارد

من حمالت رفع التجاوز على الأنهر
املائي ��ة ال�سيم ��ا الهيئ ��ة العام ��ة للت�شغيل
و�إدارة م�شاري ��ع ال ��ري ،وحما�سب ��ة
املتجاوزي ��ن م ��ن خ�ل�ال رف ��ع دع ��اوى
ق�ضائي ��ة ومتابعته ��ا يف املحاك ��م لتقليل
التجاوزات".
وا�ستط ��رد حمي ��د� ،أن "جهودن ��ا تن�صب
اي�ض� � ًا عل ��ى رف ��ع امل�ضخ ��ات املن�صوب ��ة
خ ��ارج ال�ضواب ��ط �أو �أن �أ�صحابه ��ا مل
يح�صل ��وا عل ��ى املوافق ��ات الر�سمي ��ة
لت�شغيله ��ا وحتجيم القن ��وات التي ت�أخذ
املي ��اه باجتاه بح�ي�رات تربي ��ة الأ�سماك
دون موافقة".
ون ��وه� ،إىل �أن ه ��ذه "الإج ��راءات الت ��ي

تقوم بها وزارة املوارد املائية تهدف �إىل
�إي�ص ��ال املي ��اه بعدال ��ة لكاف ��ة املحافظات
بح�سب اخلطة املعدة".
ونب ��ه حمي ��د� ،إىل �أن "املحافظ ��ات
اجلنوبي ��ة املت�ض ��رر الأك�ب�ر م ��ن ه ��ذه
التج ��اوزات" ،مبين� � ًا �أن "عملن ��ا �أنه ��ى
جت ��اوزات كثرية كانت عل ��ى نهر الفرات
ال�سيم ��ا يف حمافظ ��ة املثن ��ى واي�ص ��ال
الت�صريف �إىل حمافظة ذي قار بالكامل".
وذه ��ب� ،إىل جت ��اوزات �أخ ��رى "تق ��ع
م ��ن �س ��دة �سام ��راء �إىل جن ��وب حمافظة
بغداد يج ��ري العمل عل ��ى حتجيمها وقد
جنحن ��ا �إىل حد ما ،لكن هن ��اك �إجراءات
�أخرى ل�ضم ��ان عدم الت�أثري على ح�ص�ص
املحافظات الأخرى".
وب�ي�ن حمي ��د� ،أن "اخلزين املائ ��ي املتاح
للع ��راق يف الوق ��ت احل ��ايل ه ��و �أقل من
الع ��ام املا�ضي بن�سب ��ة  ،%60والذي قبله
بن�سبة ."%80
وذك ��ر� ،أن "ال ��وزارة حت ��اول �إدارة ه ��ذا
اخلزي ��ن ح�س ��ب اخلط ��ة املو�ضوع ��ة يف
الدرا�سة ال�سرتاتيجي ��ة التي مت �إقرارها
يف ع ��ام  2014ب� ��أن يت ��م تق�سيم اخلزين
ح�سب احلدود �إىل ثالث فئات".
وم�ض ��ى حمي ��د� ،إىل �أن "الع ��راق ما زال
حالي� � ًا يف احل ��د الث ��اين م ��ن اجلف ��اف،
ون�أمل ب�أن نبقى يف هذا امل�ستوى وتكون
ال�سنة القادمة �إيراداتها املائية جيدة لكي
ن�صع ��د �إىل احل ��د الأول �أو احل ��د الآم ��ن
�أم ��ا �إذا ج ��اء املو�س ��م القادم ج ��اف اي�ض ًا
ممك ��ن �أن ننحدر �إىل احلد الثالث احلرج
ج ��د ًا ونواجه �صعوب ��ات كبرية يف تلبية
احتياجات املياه".
وكان املتحدث با�سم الوزارة علي را�ضي
قد ذكر ،ان "الع ��راق لديه خطتان الأوىل
ا�ستخ ��دام االطالقات املائي ��ة من ال�سدود
واخلزان ��ات لتلبية املتطلب ��ات الرئي�سية
والت ��ي ه ��ي الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة وه ��ي
امل�ستهل ��ك الأكرب ومياه ال�ش ��رب وح�صة

االه ��وار �إ�ضافة �إىل دف ��ع الل�سان امللحي
عن مياه �شط العرب".
و�أ�ض ��اف را�ض ��ي� ،أن "ه ��ذه اخلط ��ة
تتزام ��ن مع خطة ثاني ��ة لتوزيعات املياه
التي تتعلق ب� ��إدارة التوزيعات وتطبيق
نظام املرا�شن ��ة ورفع التج ��اوزات لأجل
�إجناح اخلطة الزراعية وت�أمني املياه لها
و�ضمان و�صول املي ��اه �إىل املناطق التي
تق ��ع يف ذنائ ��ب الأنه ��ر التي تع ��اين من
�أزمة يف و�صول املياه �إليها".
وحت ��دث ،عن "�إج ��راءات �أخ ��رى تتعلق
ب�إع ��ادة حفر الآب ��ار و�إع ��ادة ت�أهيل جزء
كبري منها يف املناطق التي ت�شهد �صعوبة
يف و�ص ��ول املياه ال�صحي ��ة �إليها" .و�أكد
را�ض ��ي� ،أن "احل ��ل الوحيد ال ��ذي تعمل
علي ��ه وزارة امل ��وارد املائي ��ة يف ظ ��روف
ال�ش ��ح ،يتعلق بخف�ض اخلط ��ة الزراعية
�إىل ."%50
ون ��وه� ،إىل �أن "االه ��وار عانت من ال�شح
املائ ��ي لك ��ن �ضمن خط ��ة ال ��وزارة هناك
كمي ��ات �ست�ص ��ل �إليه ��ا ،لكنن ��ا نعاين من
بع�ض التجاوزات على املمرات املائية".
وم�ض ��ى را�ض ��ي� ،إىل �أن "م�صادر تغذية
الأه ��وار لي�س ��ت فق ��ط م ��ن نه ��ري دجلة
والف ��رات ،لذل ��ك م ��ا يتعل ��ق بنا ك ��وزارة
م ��وارد مائية نعمل عل ��ى توفري حد معني
من هذه املياه لإنعا�ش االهوار".
ي�شار �إىل �أن خ�ب�راء حذروا يف �أكرث من
منا�سب ��ة م ��ن الأزم ��ة املائية وذك ��روا �أن
اجلفاف �س ��وف ي�ضرب العراق ،م�ؤكدين
�أن امل�شكلة تتفاقم اليوم ،من خالل نزوح
العديد من �س ��كان مناطق الأهوار �إ�ضافة
�إىل ه�ل�اك احليوان ��ات ،وغريه ��ا م ��ن
الأم ��ور التي حذرن ��ا منها �سابق� � ًا ودعوا
�إىل �إعادة النظر باخلط ��ط الزراعية ،مع
التح ��ول �إىل منظوم ��ات ال ��ري احلديث،
م�شددي ��ن عل ��ى ان تلك احلل ��ول ميكن �أن
ت�سد لنا االزم ��ة يف االهوار واملحافظات
اجلنوبية.

القب�ض على متهمني بق�ضايا نزاهة واختال�س يف املرور
 بغداد /املدى
اعلن ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة� ،أم� ��س الأربعاء،
نتائ ��ج متابعة تقرير تق�ص ��ي �أداء دوائر
املرور يف بغداد.
وذك ��رت دائ ��رة الوقاي ��ة يف الهيئ ��ة� ،أن
"وكالة وزارة الداخلية ل�ش�ؤون ال�شرطة
�أوع ��زت �إىل مديري ��ة امل ��رور العام ��ة
بالتن�سي ��ق م ��ع جلن ��ة مديري ��ة املتابع ��ة
واللجان يف الوكال ��ة بخ�صو�ص مقرتح
ت�ألي ��ف جلن ��ة م ��ن �ضب ��اط احل�ساب ��ات
والتدقيق والقانونية يف مواقع املرور".
و�أ�ض ��اف البيان الذي تلقت ��ه (املدى)� ،أن
"ه ��ذه اللجن ��ة ت�أتي لتدقي ��ق و�صوالت
املحا�سبة والغرام ��ات وال�صكوك" ،الفت ًا
�إىل �أن "الو�ص ��والت ت�ص ��ادق يومي� � ًا
م ��ن قبل مدي ��ر املوق ��ع وتر�س ��ل �إىل مقر
املديرية ،لت�صويرها و�أر�شفتها بحا�سبة
خا�صة للتدقيق واملتابعة اليومية".
و�أ�ش ��ار� ،إىل "نق ��ل جمي ��ع املتهم�ي�ن
املوقوف�ي�ن خ ��ارج مواق ��ع الت�سجيل بعد
ك�ش ��ف تالع ��ب واختال� ��س ح ��وايل 70
�ار يف و�ص ��والت املحا�سب ��ة
ملي ��ون دين � ٍ
اخلا�صة باجلباية من قبل �أمني �صندوق
احل�ساب ��ات ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �إحالته ��م عل ��ى

حمكم ��ة قوى الأم ��ن الداخل ��ي  -املنطقة
الثالثة".
و�أو�ض ��ح البيان� ،أن "الق ��رارات �صدرت
وف ��ق �أح ��كام امل ��ادة ( )316م ��ن قان ��ون
العقوب ��ات وبداللة امل ��واد ()298- 289
من ��ه ،حي ��ث تق ��رر �إي ��داع املتهم�ي�ن يف
التوقيف حلني �إ�صدار احلكم".
ولفت� ،إىل "�إ�صدار �أوامر �إدارية وب�شكل
دوري لأمن ��اء ال�صن ��دوق" ،م�ش ��ددا على
"حتويل �أغلبهم من املالك الع�سكري �إىل
املدين".
املالك
ِ
ويوا�ص ��ل البي ��ان� ،أن "االج ��راء ج ��اء
بع ��د �أن �أ�ش ��ار تقرير الهيئ ��ة ال�صادر يف
� 2021-9-26إىل مطالبته ��ا بو�ض ��ع
�ش ��روط و�ضواب ��ط منا�سب ��ة الختي ��ار
�أمن ��اء ال�صن ��دوق يف املواق ��ع املُرور َّي ��ة
مم ��ن ي َتّ�صفون بالنزاهة وح�سن ال�سرية
َّ
وال�سل ��وك ،ويكون ��ون مكفول�ي�ن مالي� � ًا
ويجري تقييمهم ب�شكلٍ دوري".
و�أكد� ،أن "مديرية امل ��رور العامة تدر�س
�إمكاني ��ة �إ�ضاف ��ة �أرق ��ام ال�صك ��وك �ضمن
حمطة الإدخ ��ال وتدقيقه ��ا �ضمن حمطة
الدفع و(البيمنت)".
وم�ض ��ى البي ��ان� ،إىل �أن "املديرية تقوم
حالي� � ًا ب� ��إدراج رق ��م (�شا�ص ��ي) املركب ��ة

فقدان

فقد الش��اب ياس�ين حمادي حمد من س��كنة
منطق��ة الكراغ��ول /قضاء الكرم��ة محافظة
االنب��ار بتاري��خ  ٢٠١٥ / ٣ /٧عل��ى م��ن ميل��ك اي
معلومة ابالغنا ..
والد املفقود
حمادي حمد خلف

احلديث ��ة امل�سجل ��ة عل ��ى ظه ��ر ال�ص ��ك
و�أر�شفت ��ه م ��ع املعامل ��ة ،عل ��ى �أن يك ��ون
�إدخال البيانات م ��ن قبل �ضابط خمت�ص
ح�صر ًا".
�إىل ذل ��ك� ،أعلنت الهيئة عن متكن مالكات
دائ ��رة التحقيق ��ات يف الهيئ ��ة من �ضبط
رئي� ��س و�أع�ض ��اء جلن ��ة م�شرتي ��ات يف
�صحة الديوانية؛ بتهم ��ة املبالغة ب�شراء
مواد طبية.
وذكر بيان �آخ ��ر للهيئة �أن "العملية التي
نفذت بنا ًء عل ��ى ُمذكَّرةٍ ق�ضائ َّي ��ةٍ � ،أفادت
بتلقي مكتب حتقيق الهيئة يف الديوان َّية
م�شرتيات
معلومات تت�ضمن �إقدام جلنة
ٍ
ٍ
يف �صح ��ة املحافظ ��ة عل ��ى املغ ��االة يف
�شراء مواد طب َّيةٍ ".
و�أ�ض ��اف البي ��ان� ،أن "فريق ��ا م ��ن مكتب
حتقي ��ق الهيئ ��ة يف املحافظ ��ة متك ��ن من
�ضب ��ط رئي� ��س و�أع�ض ��اء اللجن ��ة وبع ��د
�إجراء عمل َّيات التحري والتق�صي".
و�أ�ش ��ار� ،إىل �أن "العملي ��ة الت ��ي َّ
مت ��ت
ا�ستن ��اد ًا �إىل �أح ��كام امل ��ادة ( )٣٤٠م ��ن
قان ��ون العقوب ��ات� ،أ�سف ��رت �أي�ض� � ًا ع ��ن
�ضب ��ط معام�ل�ات ال�ش ��راء� ،إذ �أثبت ��ت
التحقيق ��ات الأول َّي ��ة �صح ��ة ما ج ��اء من
�ات ح ��ول املغ ��االة يف �أ�سع ��ار
معلوم � ٍ

مناق�صة ا�ستريادية

ال�شراء".
و�أو�ضح البيان� ،أن "الأوليات امل�ضبوطة
�أثبت ��ت �ش ��راء م ��ادة (الفازل�ي�ن) مببل ��غ
( )48,000,000ملي ��ون دين ��ار وبكم َّية
( )١٢٠٠طن ومئتي كيلوغرام".
ون ��وه� ،إىل �أن "تل ��ك الأولي ��ات ك�شف ��ت
�أي�ض� � ًا عن �شراء مادة البندول (حتاميل)
مببل ��غ ( )49,000,000ملي ��ون دينار"،
م�ؤك ��د ًا ان "عمل َّية ال�شراء �شابتها مغاالة
ب ّينة يف �أ�سعار تلك املواد".
وحت ��دث البي ��ان ،ع ��ن "تنظي ��م حم�ض ��ر
�ضب � ٍ�ط �أ�ص ��و ٍّ
يل بالعمل َّي ��ة ،وعر�ض ��ه
رفق ��ة املُتَّهم�ي�ن واملُ�ب�رزات امل�ضبوط ��ة
خت�صة
على قا�ض ��ي حمكمة التحقي ��ق امل ُ َّ
بق�ضاي ��ا النزاه ��ة يف املحافظ ��ة؛ التخاذ
الإجراءات القانون َّيـة املُنا�سبة".
وكان ��ت الهيئ ��ة ق ��د �أعلن ��ت منت�ص ��ف
�رف مببلغ
�أيار ع ��ن �ضبطه ��ا م�ستند �ص � ٍ
�ار ممن ��وح
( )50,000,000ملي ��ون دين � ٍ
للجن ��ة تنفي ��ذ عم ��لٍ يف م�ست�شف ��ى
الديوان َّي ��ة ،الفت� � ًة �إىل �أنَّ اللجن ��ة مل تقم
بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح ال�سلفة يف
�شهر �أيل ��ول  ،2021كما �أ َّنها مل تُق ِّد ْم �أيو
ات؛ لت�سوية ال�سلفة خالف ًا لتعليمات
�أول َّي ٍ
تنفيذ الأعمال ب�أ�سلوب "�أمانة".

م� /إعادة �إعـــــالن

 /12م /د ي ا ( 2022 /جتهيز  50طن �شريط نحا�سي بالرقم الرمزي  R144 /Bملعمل حموالت التوزيع
�سعة  11/400ومن من�ش�أ �أ�سيوي �أو �أوربي) وح�سب املوا�صفات الفنية وقائمة جدول الت�سليم.
(معلنة للمرة الثانية) تاريخ الغلق ()2022/8/24
يس��ر (وزارة الصناع��ة واملعادن  /ش��ركة ديالى العامة) بدع��وة مقدمي العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم مبوجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
 -1على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ(شركة ديالى العامة)
وعب��ر 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( )2725دوالر للطن الواحد (فقط الفان وسبعمائة
وخمسة وعشرون دوالر ال غيرها) يضاف إليه سعر  LMEللنحاس ليوم  2022/6/21هو ( )8875دوالر للطن الواحد
(فقط ثمانية آالف وثمامنائة وخمس��ة وس��بعون دوالر ال غيرها) ليصبح املبلغ اإلجمالي للعطاء (50 × 11600
طن = ( )580000دوالر (فقط خمسمائة وثمانون ألف دوالر ال غيرها) واصل  CIPمخازن شركة ديالى العامة.
ب -مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو ( )17400دوالر (فقط سبعة عشر ألف واربعمائة دوالر ال غيرها)
واملطلوب تقدميها مع العطاء.
د -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة هو ( )200000دينار 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.
هـ -على مقدم العطاء ان يس��تخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القس��م الرابع (مناذج العطاء) ويجب أن
يت��م تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في ش��كله ولن تقبل اي بدائل كم��ا ويجب تعبئة جميع الفراغات
باملعلومات املطلوبة.
* ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العامة  /طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع
القدس) وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا ً من تاريخ غلق املناقصة في 2022/8/24
وان العطاءات املتأخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني
باحلض��ور ف��ي العنوان اآلت��ي (مقر ش��ركتنا  /غرفة جلنة فت��ح العروض) في الس��اعة التاس��عة صباحا ً ليوم
 2022/8/25وف��ي حال��ة مصادفة يوم الغلق عطلة رس��مية يكون اليوم التالي للدوام الرس��مي 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
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مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

الثمانية كانوا �إخوة �أفا�ضل بحق وال
يمكن ن�سيان �أعمالهم المتم ّيزة وجهودهم
القديرة في تقديم المدى الريا�ضي
من�صة التقييم الجماهيري والمهني
على ّ
كالذي يردُ على �أل�سنة �ضيوف �صفحة
اليوم لمنا�سبة �إيقاد ال�شمعة .20

ال�������ص���غ�ي�رة

ع����ائ����ل����ة
لي� ��س من ال�سهل �أن ت�ض ��ع �أمامك تاريخ ًا
ّ
مبحطات عديدة يف ذاكرة
طوي ًال مي ّر بك
�أتعبتها الظروف ب�سبب غياب امل�سافرين
مم ��ن كان ��وا يو ّثق ��ون احل ��دث،
مع ��ك ّ
ويواكب ��ون كل �صغ�ي�رة وكبرية مت ّر يف
العم ��ل اليوم ��ي ،مل يع ��د اللق ��اء به ��م �إال
عرب �س ��طور العِ رفان ُك ّلما �أوقدنا �ش ��معة
جدي ��دة لالحتف ��ال بوجوده ��م الفر�ض ��ي
معن ��ا ب�ص ��ورهم البا�س ��مة ودموعن ��ا
الفا�ضحة!
ِ
امل ��دى الريا�ض ��ي مل تك ��ن يف ي ��وم ما �إال
عائلة �ص ��غرية و�سط بيت �أو قلب كبري -
كو�ص � ٍ�ف � ّ
أدق  -ناب�ض باملحبّة ومُت�آ�ص ��ر

بالوف ��اء ط ��وال ت�س ��عة ع�ش ��ر عام� � ًا ،مل
ته� � ُّزه تق ّلب ��ات �أو�ض ��اع البلد ال�سيا�س ��ية
وال االقت�ص ��ادية ،ومل ينج ّر وراء �أزمات
امل�ص ��الح ،ظ � ّ�ل محُ افظ� � ًا عل ��ى عالقات ��ه
رجل ّ
فك طال�س ��م التق ّلبات
املهنيّة بحكمة ٍ
ودوافعه ��ا ،ون� ��أى ب�أبن ��اء بيت ��ه ع ��ن �أيّ
تهوّ ر بالكلمات يُع ّر�ض ��هم �إىل املُ�س ��اءلة،
ورُبمّ ا التغييب عن احلياة يف زمن �صار
للحرية ثمن خطري!
املدى يف  2003لي�س ��ت كم ��ا يف ،2022
ع�ش ��رات من �أبطال بُناتها غ ��ادروا بيتها
ومالحق ��ه الأخ ��رى كالتلف ��از والإذاع ��ة
وم�ش ��اريعها الطموح ��ة� ،إم ��ا لرحيله ��م

اىل ربٍّ رحي ��م �أو انتقاله ��م للعم ��ل يف
م� ّؤ�س�سات ا�ستقطبت خرباتهم التي منت
يف بيت املدى ،حت ��ى فقدنا الكثري منهم،
لك ّننا مل نفقد �إرادة التوا�ص ��ل للمحافظة
عل ��ى البيت لمِ ��ا يُ�ش ��عرنا بقيم ��ة االنتماء
اىل تاري ��خ العم ��ل ال�ص ��حفي احلقيقي،
كيف �شرعنا بو�ض ��ع ب�صماتنا يف �شارع
ال�ص ��حافة اخلط�ي�ر �أي ��ام مواجهة املوت
رب�أ العراق
م� � ّرة وم ّرتني وثالث ًا حينم ��ا ت ّ
من �أفعال الطائفي�ي�ن القتلة عامي 2006
و ،2007وم ��ع ذل ��ك �ص ��مدنا ووا�ص ��لنا
العمل بثقة برغم هول الفجائع!
عائلة املدى ال�ص ��غرية ب�شخو�ص ��ها خالد

حمف ��وظ وخلي ��ل جلي ��ل وحي ��در مدلول
وط ��ه كم ��ر (رحمهما الل ��ه) و�إك ��رام زين
العابدي ��ن ويو�س ��ف فعل وكرمي ��ة كامل
واملُتح� �دّث ،ثاب ��روا بج� � ٍّد من �أج ��ل هذا
الي ��وم ال ��ذي مل ت ��زل م�س� ��ؤولية �أمانتهم
كبرية يف عُنق ��ي برغم غياب اجلميع عن
امل�شهد!
الثماني ��ة كان ��وا �إخوة �أفا�ض ��ل بحق وال
ميكن ن�سيان �أعمالهم املتميّزة وجهودهم
القدي ��رة يف تقدمي املدى الريا�ض ��ي على
من�ص ��ة التقيي ��م اجلماه�ي�ري واملهن ��ي
ّ
كالذي ير ُد على �أل�س ��نة �ض ��يوف �ص ��فحة
اليوم ملنا�سبة �إيقاد ال�شمعة .20

ويتوا�ص ��ل ا ُ
جله ��د املُ�س ��اند للم ��دى
ُ
ّ
ُ
الريا�ض ��ي ب� ��أذرع الزم�ل�اء الكت ��اب
امل�ساهمني يف م�ساحة الر�أي ،و ُهم عمار
�س ��اطع وحمم ��د حم ��دي و�س ��امر اليا�س
�س ��عيد ورع ��د العراقي يف رفد ال�ص ��فحة
�أ�س ��بوعي ًا ب�أف ��كار مه ّم ��ة تلق ��ى اهتمام� � ًا
م ��ن م�س� ��ؤويل الريا�ض ��ة للتناغ ��م معه ��ا
�أو �إ�ض ��افة معلوم ��ات �أخ ��رى ملحت ��وى
�أعمدتهم املتفاعلة مع الأحداث بانتقادات
تارة ومقرتح ��ات تارة �أخرى ت�س�ت�رعي
االهتمام والإجراء املنا�سب من ا�صحاب
الق ��رار .مل من ّر هنا عل ��ى مواجهة املدى
الريا�ض ��ي م� ّؤ�س�س ��ات ريا�ض ��ية ال تري ��د

�أن تفه ��م ر�س ��ائلها املُخل�ص ��ة ،وم�ض ��ت
ب�أ�س ��لوب �إدارتها و�س ��ط ُ�سخط عارم من
الريا�ض ��يني الذين مل ي ��زل �أغلبهم يُطالب
بت�ص ��فري �أزم ��ات االنتخاب ��ات وتغي�ي�ر
الوج ��وه وتعدي ��ل القوانني للب ��دء بعه ٍد
جديد ال ت�ش ��وبه اتهامات الف�س ��اد املايل،
كي مي�ضي الأبطال �ص ��وب قمم التتويج
بثق ��ة وت�ص ��ميم يدعمهم �إعالم ريا�ض ��ي
ق ��وي يحت ��اج ه ��و الآخ ��ر اىل معاجل ��ة
عملية ولي�س ��ت �ص ��ورية ملا تركته بع�ض
�س ��لوكيّات املُنتم�ي�ن اليه من �آثار �س ��لبية
ال تليق مب�سمّاه وال تاريخه وال ُ�سلطته.
كل عام وبيت املدى بخري.

تم ّنوا �أن ُت�ضيء ال�شمعة (ُ )20منجزات مهن ّية باهرة

عبَتْ حتدّ يات �صعبة ومل ترمِ حمل املبادئ
رَ

ريا�ضيون و�إعالميون :

 بغداد  /املدى
�أثن ��ت ُنخب ��ة م ��ن الريا�ض ��يني والإعالمي�ي�ن
عل ��ى امل�س�ي�رة الناج ��زة والر�ؤي ��ة الطموحة
للعامل�ي�ن يف �إ�ص ��دار �ص ��حيفة امل ��دى مب ��ا
ت� ّؤ�شره يف ق�ضايا متنوّ عة ت�ستهدف االرتقاء
ببلدن ��ا يف جمي ��ع النواحي ومنها الريا�ض ��ة
والإع�ل�ام ،و�أعت�ب�روا �أن تغطيته ��ا اليوم ّي ��ة
للح ��راك الفاعل يف جميع االحتادات وتثمني
املواقف الداعمة لإ�ص�ل�اح �ش� ��ؤون ريا�ض ��ية
ع� �دّة دفع ��ت م�س� ��ؤوليها �إىل التناغ ��م معه ��ا،
وتذليل املعوّ قات الكب�ي�رة ،والعمل على دعم
ا�ستقرارها بعيد ًا عن �أزماتهم املُفتعلة غالب ًا.
وقال �أمني �سر احتاد كرة القدم الأ�سبق احمد
عبا�س "بعيد ًا عن ال�سيا�س ��ة و�شجونها حيث
لمات
�أغ ��رق بع� ��ض رجالها هذا الوط ��ن يف ُظ ٍ
ندعو الله �أن ي ّ
ُ�سخر اخليرّ ين النت�شالنا منها،
كانت ريا�ض ��ة املدى املُعني الذي يروي نهمنا
للح�ص ��ول على املعلوم ��ة اجل ّي ��دة والتحليل
الراقي ون ��زداد ثقاف ًة من خالل ما ين�ش ��ر يف
�أعمدتها الر�صينة".
و�أ�ضاف عبا�س "احلياد وامل�صداقية واملهنية
ه ��ي العناوي ��ن الأب ��رز لريا�ض ��ة امل ��دى التي
تع ّرف ��تُ عليه ��ا م ��ن خ�ل�ال ال�ص ��حفي النق ��ي
الأ�ص ��يل �إي ��اد ال�ص ��احلي حي ��ث ا�س ��توعب
املطب ��وع وال زال �شخو�ص� � ًا و�أقالم� � ًا له ��م
وب�صمات يف �سفر الإعالم الريا�ضي،
ت�أريخ ًا
ٍ
�أ�س ��هموا ب�إيجابية الفتة يف جميع البطوالت
الريا�ض ��ية " متمني� � ًا لكاف ��ة الإخ ��وة يف كادر
�ص ��حيفة املدى ب�ش ��كل عام وق�س ��م الريا�ض ��ة
ب�ش ��كل خا�ص دوام التق� �دّم والنجاح وال ُرقي
حمل املبادئ و�إن كان ثقي ًال ومُرهق ًا
ملوا�صلة ِ
طوال ال�سنني املارة".
اجلر�أة والو�ضوح
وق ��ال حمم ��ود ال�س ��عدي ع�ض ��و الهيئ ��ة
الت�أ�سي�س ��ية لنقاب ��ة الريا�ض ��يني العراقي�ي�ن
قيد الت�أ�س ��ي�س �أنه لي�س �أجم ��ل و�أرقى من �أن
تكون املهنية واجلر�أة وال�صدقية والو�ضوح
وامل�س� ��ؤولية حا�ض ��رة يف خط ��وات عم ��ل
جريدة املدى نحو البناء والنه�ضة والتطوّ ر.
و�أ�ض ��اف "يف املج ��ال ال�ص ��حفي م ّثلتْ املدى
وع�ب�ر ال�س ��نني الع�ش ��رين املا�ض ��ية �ش ��ك ًال
مم ّي ��ز ًا اجتمع ��ت في ��ه العناوين التي �أ�ش ��رنا
اليه ��ا ،الأم ��ر ال ��ذي جعله ��ا قادرة بح � ّ�ق على
�أداء الر�س ��الة ال�صحفية ب�شكل جميل" .وبينّ
"�إذا كانت املدّة قد ح ّققت عرب م�سريتها هذا
املوقع املميّز فلأنها ا�س ��تندت �إىل م�ستلزمات
ومفاهيم الإعالم الناجح ،وعبرّ ت عنه ب�شكل
وا�ض ��ح وم�س� ��ؤولية ت�ض ��امنية بني مفا�ص ��ل

ذل ��ك" .وق� �دّم ال�ش ��يخلي تهنئت ��ه جلمي ��ع
العامل�ي�ن يف م�ؤ�سّ �س ��ة امل ��دى الرائ ��دة على
االهتم ��ام الكب�ي�ر واجله ��د املبذول ل�ص ��ناعة
راق يف
�إعالم ريا�ض ��ي مميّز ونظي ��ف بجه ٍد ٍ
كل لعبة ريا�ضية.
واقع ّية بال رتو�ش
�أما ع�ض ��و املكتب الإعالمي للجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة رحي ��م الدراج ��ي فق ��ال " ُنب ��ارك
ل�ص ��حيفة املدى عي ��د ت�أ�سي�س ��ها الع�ش ��رين،
ومهم ��ا قلن ��ا ال ن�س ��تطيع �إيفاء ح ّقه ��ا كونها
ظ ّل ��تْ محُ افظة عل ��ى مهنيّتها ومو�ض ��وعيّتها
ومل ُتغ� رِّ�ِّي� م�س ��ارها املعه ��ود بنق ��ل احلقائق
والأخبار اىل املُتل ّقي بواقعيّة بال رتو�ش!
وي ��رى الدراج ��ي �أن "امل ��دى م ��ن ب�ي�ن �أبرز
ال�ص ��حف العراقي ��ة مثلم ��ا �أثبت ��ت ال�س ��نني
�أنه ��ا مم ّي ��زة يف ال�ص ��فحة الريا�ض ��ية الت ��ي
يديره ��ا الزمي ��ل �إي ��اد ال�ص ��احلي� ،إذ كان ��ت
والزال ��ت م ��ن �أب ��رز امل�س ��احات ال�ص ��حفيّة
املُتاحة حالي ًا ،وهذا مك�س ��ب ل�ص ��حيفة املدى
وللزميل ال�ص ��احلي ال ��ذي مل ولن يت�أ ّثر قلمة
بنقل احلقائق وت�ص ��حيح الو�ضع الريا�ضي
مبق ��االت دائم� � ًا م ��ا تك ��ون حم � ّ�ط ِاح�ت�رام
وتقدير امل�س�ؤولني عن ال�ش�أن الريا�ضي".
وتابع "مب ��ارك للمدى ونتمن ��ى لها التوفيق
يف مهن ��ة امل�ص ��اعب كم ��ا عهدناه ��ا �ص ��وت ًا
للعراق وللمواطنني".

احمد عبا�س

د.مي�ساء ح�سني
العم ��ل فيه ��ا ،رئا�س ��ة حترير وم�ل�اكات فنية
و�إدارية ،ا�س ��تطاعت ترجمة عناوين التطوّ ر
واملهنيّة واجلر�أة عرب م�س�ي�رتها التي نتم ّنى
لها اال�س ��تمرار بوتائر مت�ص ��اعدة نحو �آفاق
واعدة".
وذك ��ر حمم ��ود "ال يفوتن ��ا القول والإ�ش ��ادة
الكبرية بجهود الزميل العزيز �إياد ال�صاحلي،
م�س� ��ؤول ال�ص ��فحة الريا�ض ��ية ،وحر�ص ��ه
ومتابعت ��ه اجل ��ادّة وامل�س� ��ؤولة و�إدارته تلك
ال�ص ��فحة بكل قدرة وكفاءة ومت ّكن الظهارها
ب�شكلها الوا�ضح والر�صني".
املوقف الإن�ساين
م ��ن جانبه ��ا بيّنت ع�ض ��وة املكت ��ب التنفيذي
للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية د.مي�س ��اء ح�س�ي�ن
"نبارك مل�ؤ�س�سة املدى املُحرتفة عيد ت�أ�سي�سها
التا�س ��ع ع�شر بعد م�سرية طويلة راقبناها كل
عَبتْ املدى
يوم ملتابعة �ش ��جون واقعنا الريا�ض ��ي امل� مِؤل �ألعاب القوى ب�إرادة قوية ،مثلما رَ
بكل تفا�صيله الإدارية والفنية".
حتدّيات �سيا�سية واقت�صادية وريا�ضية بثقة
ّ
وقال ��ت مي�س ��اء "لن �أن�س ��ى ما حيي ��ت موقف مُدهِ �شة نتيجة ت�سلح كادر حتريرها باملهنية
امل ��دى الإن�س ��اين مع ��ي م ��ن خ�ل�ال توا�ص ��ل واجلر�أة وال ِفرا�سَ ة".
الق�سم الريا�ض ��ي ومتابعة ظرويف ال�صحية،
وكان ��ت متنحن ��ي احلاف ��ز املعن ��وي ،و ُتبدي
جهود متم ّيزة
تفا�ؤله ��ا بتجاوز حمنتي عطف� � ًا على عبوري م ��ن جانبه ،قال �س ��عد حممود �أحم ��د رئي�س
حتدّيات �صعبة طوال م�سريتي الريا�ضية مع احت ��اد القو� ��س وال�س ��هم "ب�أ�س ��مي وجميع

(المدى) تغ ّرد بعناوين نوع ّية
ومنهجية
 عمـار �سـاطع
ما جعلني ا�س ��تمر يف الكتابة طوال الأعوام املا�ض ��ية التي تلت االنطالقة امل�ؤ ّثرة
مل� ّؤ�س�س ��ة املدى للإعالم والثقاف ��ة والفنون ،هو ذلك اال�س ��تثناء التي حملته املدى
اجلريدة يف �ص ��فحاتها ،من حيث الإملام والتكيّف الذي و�ض ��عتها لنهجها الد�ؤوب
ال ��ذي ّ
خطت ��ه لنف�س ��ها من خالل ا�ص ��رارها عل ��ى الظهور �أم ��ام الق� � ّراء واملتابعني
مخُ
ّ
مبهنيّتها العالية ،وعر�ض املحتوى الذي �أجزم �أنه تلف يف كل �شيء!
كن ��تُ من بني اوائل ال ُك ّتاب الذين نرثوا حروفه ��م يف زوايا و�أعمدة خمتلفة بدء ًا
م ��ن جملة حوار �س ��بورت وختام ًا يف املدى ال�ص ��حيفة ومقايل ال ��ذي �أحر�ص ّ
كل
احلر�ص على �أن �أواظب على الكتابة ا�سبوعي ًا واختار لنف�سي موا�ضيع من �ش�أنها
�أن تك�ش ��ف الأخطاء وتعاجلها بطريقة �ص ��حيحة وفق ًا لوجهة نظري ال�شخ�ص ��ية،
مثلم ��ا �أحاول عر�ض �أه ��م الأحداث وانتق ��ي منها ما يمُ كنني �أن �أج ��د فيه خمرج ًا
ملع�ض ��لة ما و�أح � ّ�ل ما يفرت� ��ض �أن متليه عليه مهنت ��ي وخربتي التي ك�س ��بتها من
�أ�س ��اتذة �سبقوين ،و ُزمالء عا�ص ��رتهم ،وكنتُ حمظوظ ًا يف �أنني �أعرفهم يف بالط
�صاحبة اجلاللة.
لقد ّ
خطت املدى لنف�س ��ها طريق ًا امتازت به عن ال�ص ��حف الأخ ��رى ،كما �أنها غ ّردت
عرب العناوين التي امتزجت بالنوعيّة واملنهجية ،مثلما و ِّفقت يف اختيار نوعيّات
من ال ُك ّتاب والنقاد �ش� � ّكلوا لون ًا مُه ّم ًا من �ألوان العمل الفعلي يف ال�ص ��حفٌ .
�شرف
ّ
يل �أن �أكت ��ب يف امل ��دى ،و�أن �أك ��ون م ��ن بني جمموع ��ة الأقالم الفكرية النا�ض ��جة
ّ
ّ
واملتطلعة ل�صحافة تكون م�ؤثرة يف املجتمع.
م ��ا جذبني يف امل ��دى احلر�ص الذي تتعامل ب ��ه والثوابت القائمة حيث ال�س ��لطة
الت ��ي ت�ش� � ّكلها م ��ع املتابعني ،ف�ض�ل ً�ا عن عدم تردّده ��ا يف قول كلمة احل ��ق �أ ّي ًا كان
وقعها ،وهو ما د�أبت عليه املدى يف طريقها الذي �ش ّقته طوال  19عام ًا من عُمرها
الورقي ،حيث اجلريدة املقروءة من كافة �شرائح املجتمع.
حتية مل� ّؤ�س�س املدى الأ�ستاذ فخري كرمي ،ولكل العاملني يف امل� ّؤ�س�سة الر�صينة.

التم ّي ��ز والإب ��داع والعم ��ل ال ��د�ؤوب ال ��ذي
يهدف �إىل الإرتق ��اء باملجتمع العراقي بكافة
جماالت ��ه ال�سيا�س� �يّة والأمن ّي ��ة والريا�ض ��ية
واالقت�صادية".

�أع�ض ��اء املكتب التنفي ��ذي يف االحتاد نتقدّم
با�س ��مى مع ��اين الته ��اين والتربي ��كات �إىل
�إدارة جري ��دة امل ��دى العراقي ��ة وجمي ��ع
ال�صحفيني والعاملني فيها مبنا�سبة الذكرى
( )19لت�أ�سي�سها ونتم ّنى لها املزيد من الت�ألق
والنجاح يف عملها الإعالمي احلر".
وا�ض ��اف "نبارك للم ��دى امل�س ��تق ّلة جهودها
املتم ّي ��زة عل ��ى م ��دى  19عام� � ًا م�ض ��ى م ��ن

حروف من ذهب
ب ��دوره �أك ��د امل ��درب واملح ّل ��ل الفن ��ي يف
ال�س ��ويد فرا� ��س ح ��ازم ال�ش ��يخلي� ،أن املدى
ال�ص ��رح الإعالم ��ي العراق ��ي الكب�ي�ر ،مُدعاة
فخر جميع الريا�ض ��يني ،كون هذه امل�ؤ�سّ �سة
حفرت �أ�سمها يف تاريخ ال�صحافة الريا�ضية
الوطنية بحروف من ذهب.
و�أو�ض ��ح "باعتب ��اري �أحّ ��د الريا�ض ��يني
العراقي�ي�ن املُقيم�ي�ن خارج الع ��راق� ،أرى �أن
جري ��دة امل ��دى حافظ ��ت عل ��ى ّ
خطه ��ا املهني
ُ
و ُتتابع بن�ش ��اط مُك َّثف كل فعّاليات املغرتبني
وللفئ ��ات املتنوع ��ة ح�س ��ب الأعم ��ار ،ونقلت
كل م ��ا ه ��و ممُ ّي ��ز اىل اجلمه ��ور الريا�ض ��ي
يف الداخل ،وت�س ��ليط ال�ض ��وء عل ��ى تفوّ قهم
ليتع� � ّرف املجتم ��ع الريا�ض ��ي العراق ��ي ع ��ن

مواجهة متوازنة
و�أع ��رب حام ��د كاظ ��م م ��درب حرا� ��س فريق
الديوانية �سابق ًا عن �سروره مبنا�سبة مرور
ت�سعة ع�ش ��ر عام ًا على ت�أ�سي�س جريدة املدى
التي يعدها من �أن�شط ال�صحف املحليّة نظر ًا
مل ��ا يبذل ��ه العامل ��ون يف اجلريدة م ��ن جهود
متوا�ص ��لة حت ��ى بلغ ��ت ال�س ��نة  .19ولف ��ت
�إىل �أن "امل ��دى تعترب من ال�ص ��حف العراقية
الت ��ي تتم ّتع بامل�ص ��داقيّة م�ض ��مون ًا ،ومتتاز
تقاريره ��ا باجلر�أة واملواجه ��ة املتوازنة يف
الط ��رح لك�ش ��ف حقائ ��ق غام�ض ��ة �أو انتق ��اد
م�س�ؤول ما �أو ت�صحيح عمل وهكذا هو ديدن
الإعالم الوطني النزيه".
رقم �صعب
و�أك ��د الفل�س ��طيني ه ��اين زقوت ،ال�ص ��حفي
الريا�ض ��ي ،م�س� ��ؤول الريا�ض ��ة مبوق ��ع
"اخللي ��ج �أونالي ��ن" يف �إ�س ��طنبول� ،أن
�ص ��حيفة املدى �أثبتت �أنها الرقم ال�صعب يف
عامل ال�صحافة العربية ،وجنحت يف مواكبة
التقدّم التكنولوجي عرب موقعها الإلكرتوين
تكتف بالن�سخة الورقية.
ومل ِ

و�أ�ض ��اف "مت ّي ��زت "امل ��دى" من ��ذ انطالقه ��ا
باملهني ��ة واملو�ض ��وعية ،وح�ض ��رت دوم� � ًا
يف تغطي ��ة الق�ض ��ايا التي تعبرّ ع ��ن وجدان
ال�ش ��عب العراق ��ي والأمت�ي�ن العربي ��ة
والإ�س�ل�امية ،ع�ل�اوة عل ��ى ذلك ارتب ��ط ت�أ ّلق
"املدى" بق�سمها الريا�ضي من خالل تغطيته
الالفت ��ة للبط ��والت واملناف�س ��ات والفعّاليات
الريا�ضية العراقية واخلليجية والعربية من
موقع احلدث ب�أ�سلوب فريد".
ا�ستذكار الأبطال
وب ��ارك الالع ��ب ال ��دويل ال�س ��ابق ،احلائ ��ز
على ك�أ�س �آ�س ��يا لل�ش ��باب عام � 1977سعدي
توم ��ا ،الذك ��رى التا�س ��عة ع�ش ��ر لت�أ�س ��ي�س
جري ��دة امل ��دى ،مُعرب� � ًا ع ��ن �أمله با�س ��تمرار
نهجه ��ا الالف ��ت با�س ��تذكار �أبطال الريا�ض ��ة
مم ��ن خدم ��وا الع ��راق ب�ل�ا مقابل م ��ادي �أو
ّ
منفع ��ة" .وقال توما " ُهنا يف �س ��يدين نتوق
لزيارة بلدنا يف �أقرب فر�ص ��ة برغم الظروف
ال�صعبة التي واجهتنا �سابق ًا ،فجريدة املدى
تلع ��ب دور ًا وطني� � ًا م�س� ��ؤو ًال بنق ��ل اخب ��ار
الوط ��ن بواقعية و�ض ��مري مهني ُيع� � ّزز ثقتنا
مب ��ا تن�ش ��ره م ��ن حقائ ��ق مثرية يف �ش� ��ؤون
خمتلفة".
�سلطة م�س�ؤولة
�أما علي نظار ع�ض ��و الهيئة التنفيذية الحتاد
اجلودو فقد بعث بتهنئته اىل �أ�س ��رة جريدة
امل ��دى ملنا�س ��بة ذك ��رى عي ��د ت�أ�سي�س ��ها يف
اخلام� ��س م ��ن �آب ،متم ّني ًا له ��ا دوام النجاح
يف ممار�سة دورها الرقابي ك�سُ لطة م�س�ؤولة
عن ت�شكيل الر�أي العام يف العراق وتوجيهه
نحو م�صالح البلد.
وقال نظار "نثمّن دع ��م جريدة املدى الحتاد
اجل ��ودو يف جمي ��ع بطوالت ��ه ،وت�س ��ليط
ال�ض ��وء على �أبرز �أبطال منتخباتنا الوطنية
و�إ�س ��داء الن�ص ��يحة بنق ��د مو�ض ��وعي حل ��ل
بع� ��ض اال�ش ��كاليات الت ��ي �أع�ت�رت م�س�ي�رة
الإدارة يف وق ��ت �س ��ابق ،وكان له ��ا ال ��دور
امل�ؤث ��ر يف تقريب وجهات النظر ب�ش� ��أن هذا
املو�ضوع".
و�أ�ش ��ار نظ ��ار �إىل �أن "امل ��دى ّ
غط ��ت جمي ��ع
الألع ��اب بعدال ��ة وحيايدي ��ة م ��ن دون �أن
تتنا�س ��ى �أي احت ��اد مُعتم ��د ل ��دى اللجن ��ة
الأوملبية الوطنية ،وو ّفرت م�ساحات وا�سعة
لنق ��ل معاناة الريا�ض ��يني وتنبيه م�س� ��ؤويل
الريا�ض ��ة ع ��ن حقوق ه� ��ؤالء ،وك�ش ��فت عن
�أخط ��اء فادح ��ة �أثن ��اء مواكبته ��ا م�ش ��اركات
الفرق والأندية ب�أ�سلوب حمرتف وم�صداقية
عالية".

ن��ج��ل ج��م��ول��ي يهنئ (ال���م���دى) وي� ّ
��ذك���ر درج����ال ب��ال��و���ص� ّي��ة!
 بغداد /املدى
ه ّن� ��أ ع�ص ��ام جمي ��ل عبا�س ،جن ��ل كابنت
املنتخ ��ب الوطن ��ي الأ�س ��بق جم ��ويل
( )2005-1927جري ��دة املدى ملنا�س ��بة
�إيق ��اد ال�ش ��معة  ،20مب ��ارك ًا م�س�ي�رتها
امل�ؤث ��رة خالل عقدين م ��ن تاريخ الإعالم

العراقي .وقال ع�ص ��ام "مل تزل �أ�س ��رتنا
ت�س ��تذكر مواكبة املدى لوالدنا يف حمنة
مر�ض ��ه الذي مل ميهل ُه طوي ًال ،وما �أعقب
وفاته م ��ن متابعة د�ؤوب ��ة الحوالنا عرب
منا�ش ��دات حم ّرر اجلري ��دة املُتك ّررة اىل
م�س� ��ؤويل الريا�ض ��ة ،و�آخره ��م الكابنت
عدن ��ان درجال الذي كان والدي من �أ�ش� � ّد

املتفائلني مب�ستقبله الريا�ضي".
و�أ�ض ��اف " ُنذ ّكر وزير الريا�ض ��ة ملنا�سبة
عي ��د جري ��دة امل ��دى �أن ي ّتخ ��ذ �إج ��راء ما
ب�ش�أن تو�ص ��ية عائلتنا التي ك�شفت عنها
امل ��دى يف عدده ��ا ال�ص ��ادر اخلمي�س 17
�ش ��باط  ،2022وطلبن ��ا فيه ��ا نقل متثال
والدن ��ا م ��ن ملع ��ب الك�ش ��افة اىل ملع ��ب

�صحيفة الخطوط الر�صينة ومهنية تقويم الأخطاء

 رعد العراقي

كان ��ت ال�س ��احة ال�ص ��حفية والزال ��ت ميدان ًا
�س ��اخن ًا تتناف� ��س في ��ه ال�ص ��حف املحلي ��ة
القتنا�ص اخلرب وعر�ض التحليل وت�س ��ليط
ال�ض ��وء على جوانب خمفيّة م ��ن الواقع كال
ح�س ��ب اخت�صا�ص ��ها وجم ��ال عمله ��ا �س ��واء
ال�سيا�س ��ي �أم االقت�ص ��ادي �أم الثق ��ايف �أم
الريا�ض ��ي ل ُتقدّم للقارىء خال�ص ��ة االحداث
مب�صداقيّة ومهنيّة عالية.
ومن ��ذ انطالق ��ة امل ��دى يف اخلام�س م ��ن �آب
ع ��ام � 2003أعلن ��تْ عن ذاتها بق ��وة من دون
�أن تخو� ��ض يف غمار التجري ��ب والرتدّد من
الف�شل بعد �أن ت�س ّلحت بنخبة من ال�صحفيني
والعامل�ي�ن ال�س ��اندين ميتلك ��ون من اخلربة
واالحرتافي ��ة م ��ا ي�س ��اعدها عل ��ى اخت ��زال
الزمن والدخول اىل ال�س ��احة بثقة بال خوف

ال�ش ��عب الدويل لينال اهتمام ًا م�س ��تحق ًا
�أف�ض ��ل م ��ن اطاللته على ملعب الك�ش ��افة
ال ��ذي مل يع ��د امل ��كان املُحي ��ط ب ��ه يلي ��ق
بالتمث ��ال� ،س� �يّما �أن البع�ض جت� � ّر�أ على
غ�س ��ل وتعلي ��ق �س � ّ�جاد بيته فوق �س ��ياج
التمثال"!
وتاب ��ع "طرحنا هذا املقرتح منذ �س ��نتني

من�ص ��ات النج ��اح
لتت�س� � ّلق بوق ��ت ق�ص�ي�ر ّ
داخلي ًا وخارجي ًا.
�س� � ّر النج ��اح يُكم ��ن يف اخلطوط الر�ص ��ينة
الت ��ي ر�س ��مت م�س ��ارها تتقدّمها امل�ص ��داقية
واحلي ��اد ونزاهة الكلم ��ة والهدف والوقوف
على م�س ��افة واحدة مع جميع فئات املجتمع
من دون متيّز لت�صبّ يف خدمة الوطن.
قد يكون الق�س ��م الريا�ضي منوذج ًا عاي�شناه
وخربن ��ا م�س ��الك العم ��ل في ��ه ح�ي�ن كان ��ت
التوجيه ��ات ور�ؤية العمل وا�ض ��حة باجتاه
البح ��ث ع ��ن كل ما هو متم ّي ��ز وهادف خدمة
للريا�ض ��ة العراقي ��ة م ��ن خ�ل�ال الذه ��اب
نح ��و اجلوان ��ب امله ّم ��ة واحل�سّ ا�س ��ة وطرح
املوا�ض ��يع ال�س ��اخنة ب ��كل حياد ّي ��ة لي� ��س
فقط بت�س ��ليط ال�ض ��وء عليها ،بل ت�ش ��خي�ص
اجلوان ��ب الإيجابي ��ة وال�س ��لبية وتق ��دمي
احللول لت�س ��هيل معاجلتها وتقومي الأخطاء

ومل تك ��ن هناك �أيّة فكرة لو�ض ��ع ن�ص ��ب
النجم الراحل �أحمد را�ض ��ي قبّالة ملعب
ال�ش ��عب الدويل ،ومب ��ا �أن �أمره �أ�ص ��بح
واق ��ع ح ��ال ،نتم ّن ��ى م ��ن الوزي ��ر �إعادة
النظ ��ر يف موق ��ع متث ��ال والدن ��ا �إكرام ًا
خلدماته الكبرية للع ��راق عرب منتخباته
الوطنية".

مبهني ��ة جم ّردة من �أي دواف ��ع �أخرى ليكون
العمل طفرة �صحفية خارج العمل الروتيني.
من يت�ص� � ّفح �ص ��فحة املدى الريا�ضي �سيجد
�أن على مدار �سنوات كان جميع الزمالء بدء ًا
من رئي�س الق�س ��م الريا�ض ��ي �إياد ال�صاحلي
وجمي ��ع الإخ ��وة ُك ّت ��اب الأعم ��دة ق ��د �أثاروا
موا�ضيع ذات قيمة و�أهمية عالية ،وطرحوا
حل ��و ًال جوهرية كانت قد ا�س ��همت يف تذليل
الكث�ي�ر م ��ن ال�ص ��عاب ،وق ّدم ��ت ال�ص ��حاب
ال�ش�أن منافذ ت�ص ��حيح م�سارات العمل كانت
والزال ��ت حم � ّ�ط اعج ��اب واح�ت�رام جمي ��ع
اجله ��ات املعني ��ة داخلي� � ًا وارتق ��ت مبكان ��ة
ال�صحيفة دولي ًا .مبارك للمدى �إيقاد �شمعتها
ال� �ـ  20ومبارك لن ��ا انتما�ؤنا لهذه امل�ؤ�سّ �س ��ة
الر�ص ��ينة الت ��ي منحتن ��ا احلري ��ة يف الر�أي
وفتحت �أمامنا �سُ بل االرتقاء بالكلمة وال ِفكر
وهو و�سام يفتخر به تاريخنا ال�صحفي.

آراء وافكار

) :الأنموذج كلمة وفاء لـ « »

جريدة
الم�ش ّرف لل�صحافة العراقية
الم�ستقلة
(

 فا�ضل ثامر
حتت ��ل جري ��دة (امل ��دى) وم�ؤ�س�سته ��ا العريق ��ة مكانة خا�ص ��ة يف جتربتي
احلياتي ��ة وال�صحفية والثقافية .فعندما ب ��د�أت اجلريدة يف ال�صدور ،بعد
االحت�ل�ال وحتديدا يف  ،2003/8/5كنت �ضم ��ن كادر حمرريها املحدود،
حي ��ث اتخذت لها مق ��ر ًا متوا�ضع ًا يف �ش ��ارع فل�سطني ..وبقي ��ت �أعمل يف
اجلري ��دة حت ��ت �إ�ش ��راف رئي� ��س حتريره ��ا الأ�ست ��اذ فخري ك ��رمي ،الذي
�سب ��ق يل و�أن عملت معه ،حمرر ًا ثقافي� � ًا يف الق�سم الثقايف جلريدة طريق
ال�شعب ،يف ال�سبعينيات ،حيث كان الأ�ستاذ فخري كرمي ي�شغل مركز مدير
حتري ��ر اجلري ��دة ،فيم ��ا كان الأ�ستاذ عبد ال ��رزاق ال�ص ��ايف ير�أ�س حترير
اجلري ��دة .وخالل ذلك الوقت بد�أت الكثري من ال�صحف الوطنية بالظهور،
ومنها �صحيف ��ة “القا�سم امل�شرتك” التي �أ�س�سها الأ�ستاذ املنا�ضل املهند�س
(�سبه ��ان مال جياد) (�أبو غ ��زوان) الذي كان قد �صدر حكم باعدامه يف زمن
الدكتات ��ور �ص ��دام ح�سني ،بتهمة االنتماء اىل احل ��زب ال�شيوعي العراقي،
و�أطلق �سراحه بعد االحتالل و�سقوط الدكتاتور.
ورغب ��ة م ��ن الأ�ست ��اذ �سبهان م�ل�ا جي ��اد يف توف�ي�ر كادر �صحفي حمرتف
وملت ��زم فقد قام بزي ��ارة جلريدة (امل ��دى) يف موقعها ال�ساب ��ق املطل على
�ش ��ارع ابي نوا�س قريب ًا من فندق ال�سف�ي�ر (ابن �سادور) ،والتقى باال�ستاذ
زهري اجلزائري ،الذي كان ي�شغل �آنذاك من�صب رئي�س التحرير التنفيذي،
علي �أن �آخذ على عاتقي مثل هذه امل�س�ؤولية وامل�ساهمة يف �إ�صدار
فاقرتح َّ
اجلري ��دة .وفع ًال قبلت به ��ذا العر�ض ،وعملت مدي ��ر ًا للتحرير ،واقرتحت
عل ��ى الأ�ستاذ (�سبه ��ان مال جياد) االحتف ��اظ مبركز رئي� ��س التحرير ،وقد
رح ��ب بهذه الفكرة .وق ��د �ساهمت م ��ع زمالئي املحرري ��ن يف تطوير عمل
ال�صحيف ��ة ،الت ��ي ب ��د�أت باالنت�ش ��ار كواح ��دة م ��ن ال�صح ��ف الدميقراطية
والي�ساري ��ة امل�ستقل ��ة .وكان الزميل املرحوم الناقد حمم ��د مبارك قد �شغل
قبل ��ي مركز مدي ��ر التحرير لبع�ض الوق ��ت ،لكنه ان�سح ��ب لأ�سباب خا�صة
ب ��ه وق ��د كان �إن�سحابي م ��ن جريدة (امل ��دى) والتحاقي بجري ��دة “القا�سم
امل�شرتك” مثار “زع ��ل” الأ�ستاذ فخري الذي قال يل“ :ملاذا خنتنا وتركت
اجلري ��دة؟” ف�أو�ضح ��ت ل ��ه ال�سبب ،و�أن الأم ��ر قد مت باالتف ��اق مع الزميل
(زهري اجلزائري).
�إال ان عالقت ��ي بجري ��دة (امل ��دى) مل تنقط ��ع� ،إذ بقي ��ت ارف ��د اجلري ��دة
بالدرا�س ��ات واالعم ��دة ال�صحفي ��ة والثقافية ،ومازلت حت ��ى اليوم احتفظ
بعالق ��ة طيب ��ة مع الأ�ست ��اذ فخري كرمي رئي� ��س حتريرها ،وم ��ع حمرريها
ومنه ��م امل�س�ؤولون عن الق�سم الثقايف ،واعتز بانتمائي لتاريخها بو�صفها
االمن ��وذج امل�ش ��رف لل�صحافة العراقي ��ة امل�ستقلة ،ولذا ف�ل�ا ي�سعني �إال �أن
اتق ��دم ب�أ�سم ��ى التربي ��كات جلريدتنا الغ ��راء ولرئي�س حتريره ��ا ملنا�سبة
ذك ��رى ت�أ�سي�سه ��ا التي ت�صادف يف اخلام�س من �شه ��ر �آب اجلاري ،متمني ًا
لها ،ومل�ؤ�س�سة املدى للثقافة والفنون االزدهار والت�ألق لتظل �صوت ًا وطني ًا
ودميقراطي� � ًا ،ومث ��ا ًال لل�صحاف ��ة العراقي ��ة اجل ��ادة والنزيه ��ة ،وم�ؤ�س�سة
وطنية حتتل مكانة متميزة يف م�سرية العمل الوطني.
لق ��د وقفت (املدى) عرب تاريخها املديد اىل جانب تطلعات ال�شعب العراقي
يف بناء جمتمع عراقي مت�سامح بعيد عن املحا�ص�صة والطائفية ،ورف�ضت
االن�سي ��اق وراء جمي ��ع الدع ��وات امل�شبوهة التي كانت حت ��اول دق ا�سفني
يف �صف ��وف احلركة الوطنية ،ودافع ��ت عن ال�شراكة التاريخية بني العرب
والك ��رد والرتكم ��ان يف ع ��راق احت ��ادي دميقراط ��ي .كم ��ا رع ��ت اجلريدة
خالل ذل ��ك الن�شاط الثقايف رعاية ا�ستثنائية من خ�ل�ال �صفحاتها الثقافية
ومالحقه ��ا ال�صحفية املتنوعة ،كما خدمة م�ؤ�س�س ��ة املدى الثقافة العراقية
من خالل ندواتها يف �شارع املتنبي ،ومن خالل �إقامة مهرجانات املدى يف
�أربي ��ل ،بغداد ،وكذلك عرب تنظيم �سل�سلة من معار�ض الكتب ،منها معر�ض
الكت ��اب يف �أربيل ومعر�ض العراق للكتاب يف بغداد ،ف� ً
ضال عن الكثري من
الن�شاط ��ات واملبادرات الثقافي ��ة والفكرية وال�سيا�سي ��ة التي عززت مكانة
اجلري ��دة يف املجتم ��ع العراق ��ي ،كم ��ا حظي ��ت اجلريدة باح�ت�رام وتقدير
الأو�س ��اط ال�صحفي ��ة والثقافية الغربي ��ة ،واعتمدت تقاريره ��ا واخبارها
بو�صفه ��ا متتلك �صدقية وموثوقية وتعم ��ل يف �ضوء االميان بحق القارئ
لالطالع على املعلومة ال�صحفية.

جريدة
 جمال الع ّتابي
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ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻌﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮون

 الهاي عبد الح�سين
لعله ��ا واحدة م ��ن املنا�سب ��ات العزيزة على
نف�سي �أنْ �أكت ��ب كلمة يف «املدى» ،امل�ؤ�س�سة
الثقافي ��ة ال�شمولي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة
يف ذك ��رى انطالقته ��ا .فق ��د ظه ��رت «املدى»
بالن�سب ��ة يل ب�صيغ ��ة �صحيف ��ة عراقي ��ة من
بني ع�شرات ال�صح ��ف الأخرى بعد .2003
ولك ّنها �سرع ��ان ما متيزت لي� ��س بايقونتها
املميزة وطباعتها و�شكلها و�إنمّ ا مب�ضمونها
الفكري الوطن ��ي التقدمي واملهني بامتياز.
فق ��د حفلت “امل ��دى” ،بالن�سب ��ة �إىل القارئ
املثق ��ف واملل ��م مب ��ا يهم ��ه بحيادي ��ة عالي ��ة
واهتم ��ام متوا�ص ��ل وم�س� ��ؤول بال�ش� ��أن
العراق ��ي .كان يهمن ��ا �أنْ نق ��ر�أ ع ّن ��ا وم ّن ��ا
وه ��ذا ما وجدن ��اه فيها .مل تكت ��ف “املدى”
بالكلم ��ة املكتوب ��ة ب ��ل تو�سع ��ت لتعل ��ن عن
“امل ��دى بيتنا» يف �ش ��ارع الثقافة واملثقفني
العراق ��ي ،املتنب ��ي ال ��ذي �ص ��ار ه ��و الآخر
ايقون ��ة يق�صده ��ا زوار ال�شارع مل ��ا حفل به
م ��ن ن�شاطات �صباح اجلمعة �شملت خمتلف

اجلوانب الثقافية العامة والفنية واالحتفاء
ب�شخ�صي ��ات �أ�سهم ��ت يف نه�ض ��ة وبن ��اء
الع ��راق غف ��ل كث�ي�رون حقيق ��ة ا�سهاماتها.
ف ��كان ل� �ـ “امل ��دى” ف�ض ��ل التذك�ي�ر والتذكر
والإحي ��اء والإنعا� ��ش للذاك ��رة الفردي ��ة
واخلزي ��ن املجتمع ��ي .وازدان ��ت “املدى”،
بزواي ��ا عمل عليه ��ا كادرها املتف ��رغ الكفوء
ب�صيغ ��ة مرئي ��ة وم�سموعة كم ��ا يف زاوية،
“كت ��اب يف دقيق ��ة” للأ�ست ��اذ علي ح�سني،
رئي� ��س التحري ��ر احلايل ،ن�ستم ��ع فيها �إىل
ق ��راءات م�ستفي�ض ��ة يق ��دم فيه ��ا لأحدث ما
ي�صدر من كت ��ب وروايات مهمة �صدرت عن
“امل ��دى” وغريها من دور الن�ش ��ر العراقية
والعربية .وزاوية “كالكيت” للأ�ستاذ عالء
املفرجي م�س�ؤول ال�صفحة الثقافية ي�شاركنا
فيه ��ا ب�آرائ ��ه املتخ�ص�ص ��ة بالف ��ن والفنانني
و�أح ��دث الأف�ل�ام ال�سينمائي ��ة بنظ ��رة فنية
ثاقبة وعالمِ ة .وزاوية “فرد حچاية” املمتعة
يف حكاي ��ات بغ ��داد وعلمائه ��ا وفنانيه ��ا
ومثقفيه ��ا للأ�ست ��اذ رفع ��ت عبد ال ��رزاق .مل
تتوق ��ف “امل ��دى” عند هذا احل ��د بل فتحت

�أبوابه ��ا لن�ش ��ر و�إع ��ادة ن�شر �أعم ��ال كثرية
تنوع ��ت ما ب�ي�ن الدرا�سة واملقال ��ة والق�صة
والرواي ��ة امل�ؤلفة واملرتجم ��ة على ال�سواء.
ف ��كان �أنْ قدمت فر�صة ممتازة للقارئ املهتم
للح�ص ��ول عل ��ى �أعم ��ال خمتل ��ف املفكري ��ن
والفال�سف ��ة والباحث�ي�ن عل ��ى الأ�صع ��دة
العراقي ��ة والعربي ��ة والدولي ��ة .وفتح ��ت
“امل ��دى” الب ��اب وا�سع� � ًا لتبن ��ي الر�سائ ��ل
والأطروح ��ات اجلامعي ��ة ال�صاحل ��ة للن�شر
بع ��د التحق ��ق م ��ن م�صداقيته ��ا و�أهليته ��ا
م ��ن خالل م ��ا �أطلق علي ��ه “الب ��اب العايل”
ب� ��إدارة الدكت ��ورة غ ��ادة العامل ��ي .وبذل ��ك
وفرت «امل ��دى» فر�صة �أخ ��رى مهمة عجزت
عن تقدميه ��ا م�ؤ�س�س ��ات �أكادميية متلك يف
خزانتها جي�ش ًا م ��ن امل�شتغلني بالقيا�س �إىل
العدد املحدود من املوظف�ي�ن القليلني الذين
يعملون يف عهدة “املدى” و�إدارتها.
وبرغم الظروف ال�صعب ��ة التي م ّر بها البلد
فق ��د د�أب ��ت “امل ��دى” بكادره ��ا املهن ��ي على
احل�ض ��ور واملواجه ��ة والإ�ص ��رار على دور
االع�ل�ام الوطن ��ي املهن ��ي بجه ��ود مل تخ ��ل

م ��ن مواجهات معقدة وحت ��ى خطرية .لذلك
فاملديونية لـ “املدى” ،ت�أخذ بنظري بعدين
هم ��ا البعد املهن ��ي العام ،والبع ��د الأخالقي
والأدبي .ك�سبنا من الأول ما يغطي بالبحث
واال�ستط�ل�اع م ��ا يهمن ��ا كق ��راء ومتابعني،
وك�سبن ��ا م ��ن الث ��اين التفاع ��ل االجتماع ��ي
املبا�شر ب�أ�شخا�ص ي�ضعون للحقيقة املهنية
معاي�ي�ر يتقنون احرتامه ��ا واملحافظة على
نزاهتها.
بالن�سب ��ة يل �شخ�صي� � ًا فق ��د كتب ��ت �أكرث من
( )160مقال ��ة من ��ذ تعرف ��ت عل ��ى “امل ��دى”
ع ��ام  2012بف�ت�رات متقطع ��ة وج ��دت
طريقه ��ا للن�ش ��ر يف خمتل ��ف امليادي ��ن ذات
االهتم ��ام بال�ش� ��أن االجتماع ��ي وال�سيا�سي
العراق ��ي العام .هذا �إىل جان ��ب ن�شر �أربعة
�أعم ��ال رئي�سي ��ة كان يف مقدمته ��ا ترجمتي
لأطروحة الدكت ��وراه للدكتور علي الوردي
والت ��ي كانت بعنوان“ ،حتليالت اجتماعية
لنظري ��ة اب ��ن خل ��دون :درا�س ��ة يف عل ��م
اجتم ��اع املعرف ��ة” ،وترجمت ��ي لكتاب عامل
الأنرثوبولوجي ��ا الرنويج ��ي ع ��ن اللغ ��ة

تهتز ال�سعفات وال تنحني
� سعاد الجزائري
رغ ��م انتمائ ��ي الفك ��ري والروح ��ي للم ��دى� ،إال اين اج ��د �صعوبة يف
ترتي ��ب مفردات ��ي وجملي مب ��ا يتالئم م ��ع قيمة هذا امل ��كان وجريدته
عندي..
عمل ��ت يف عدة م�ؤ�س�سات اعالمية عراقي ��ة وعربية وبريطانية ،لكني
كن ��ت �أعم ��ل ال�ستلم راتب ��ي ثم تنتهي �صلت ��ي الروحية بامل ��كان عندما
اغ ��ادره ،لكن م ��ع املدى يختلف االم ��ر ،الن هذه امل�ؤ�س�س ��ة معي دائما
حت ��ى وانا عل ��ى �آالف الكيلومرتات عنها ،فهي اجلري ��دة التي �أ�شبهها
وت�شبهني ،فال نخ�شى و�ضع اال�صبع على اجلرح ،وال مكان للمراوغة
االلتواء على احلقائق ،واخلط�أ ال يُغطى بربقع رث.
للم ��دى مكانتها العالي ��ة ،فعلى الرغ ��م من احلروب العلني ��ة امل�سترتة
الت ��ي تعر�ضت لها من قبل اعداء احلقيق ��ة ،اال انها ظلت بعلوها ،فهي
ت�شبه النخلة عندما تهز �سعفاتها الرياح العاتية ال تنحني ابدا..
تعلم ��ت خطوات ��ي االوىل بع ��امل ال�صحاف ��ة بجريدة طري ��ق ال�شعب،
ووا�صل ��ت تعليمي يف م�ؤ�س�سات �إعالمي ��ة متنوعة لكني ح�صلت على
�شه ��ادة تخرجي من املدى الت ��ي �أدين مل�ؤ�س�سه ��ا اال�ستاذ فخري كرمي
ول ��كل من عم ��ل فيها بالكثري ،و�إن �أنكر البع� ��ض دور جريدة املدى يف
تزكيته ��م مب�ؤ�س�سات اخرى ،ف�أين �س�أبقى �أحتفي بكل حرف يُن�شر يل
باجلريدة التي �أرتقت بحقائقها اىل �أبعد مدى..

الواحة

الـ

 د .عامر ح�سن فيا�ض
بال �شك ي�سع ��ى للكتابة يف املدى من يبحث عن �شان
مع ��ريف ،وي�سعى من يقر�أ املدى م ��ن يريد �أن يتزود
بق ��وت ثق ��ايف يغ ��ري العق ��ل ك ��ي ي�شب ��ع باملعلومة
ال�صحيح ��ة ويرت ��وي بالر�أي ال�سدي ��د وينهل اخلرب
الطازج.
امل ��دى �صحيف ��ة منظ ��رة ال تنتظ ��ر �أح ��دا� ..صحيفة
معطاة دون منة على �أحد ،وهي املطلوبة من القارئ

دون ان تتو�سل به �أو تتحايل عليه كي يقر�أها.
امل ��دى خ�صوبة �أق�ل�ام ال تعرف العق ��م ،وهي تنوير
م�ستقب ��ل ،وم�ستقب ��ل �أف ��كار ال تعي� ��ش يف ما�ض �أو
تعتا�ش عليه.
لق ��د حب ��ا احل ��ظ الع ��راق �أن تك ��ون امل ��دى �صحيفة
عراقية ،وحبا امل ��دى �أن يكون العراق مقر وم�ستقرا
ل�صحيف ��ة امل ��دى ،الت ��ي تغ ��ذي ال�سياي ��ة القومي ��ة
وال�سليم ��ة ،ب�أق�ل�ام عق ��ول نا�صح ��ة تناه� ��ض �أعداء
احلريات وبخطاب يدعو احلكومات واحلاكمني اىل

جترمي الف�س ��اد وحترمي الطائفي ��ة وت�أثري التع�صب
وتطالبه ��م بح�س ��ن �إدارة التنوعات باحل ��ق والعدل
وامل�ساواة.
امل ��دى مدر�س ��ة خرج ��ت عق ��ول مفخخ ��ة باحلريات
لت�ستح�ض ��ر عط ��اءات م ��ن �أج ��ل م�ستقب ��ل اف�ض ��ل
ل ��كل الأحياء ..عق ��ول �سيال ��ة يف �أعم ��اق و�شواطئ
وبح ��ور املعرف ��ة و�أنهارهااملتدفق ��ةيف دروب
التنوير ..عقول ت�ت�رى وتتجدد لت�صنع �أراء و�أفكار
و�أجتهادات هي والئم تنتج �شهية العقل اىل التفكري

و�إع ��ادة التفك�ي�ر واىل احل ��وار واجل ��دل والبن ��اء.
�أن م ��ن يقبل امل ��دى يثبت عقالنيته وم ��ن ال يقبل بها
يثب ��ت عقالنيته ��ا ،ومن يك ��رم امل ��دى بالتهنئة يثبت
كرمه ومن ميتنع يثبت كرم وعطاء املدى.
تظ ��ل الكدى واح ��ة من واح ��ات �صح ��راء ال�صحافة
العراقي ��ة والعربية نتلم�س فيه ��ا �إلتزاما مو�ضوعيا
بقي ��ود حريري ��ة ناعم ��ة ال تقب ��ل القي ��ود امل�ؤدجل ��ة
وتقب ��ل الر�أي املختلف وتث�ي�ر �إعجاب اخل�صوم قبل
الأ�صدقاء ..مبارك للمدى عيدها.

جرعة ان�سانية

...ج ّمارة ال�صحافة العراقية

يكف ��ي ت�أمل جريدة امل ��دى �صباح كل ي ��وم لنكت�شف
�س ��ر ه ��ذا التكوي ��ن يف تروي�س ��ة اجلري ��دة ،مب ��ا
يع ��رف ب(اللوغ ��و) ،ان عذوبة م�شحون ��ة باالمتالء
والده�شة ،ت�أخذ القارئ نحو فخامة الروعة والغنى،
مب ��ا هو خمف ��ي يف ثنايا احلرف ،ه ��ذا (التكور) يف
احلرف �صنعه �صائغ احلروف �صادق ،ك�أنه مقطوعة
متوهجة ثرية تلخ�ص عامل ًا من االنتماء �إىل التجديد
واحلداث ��ة ،فال�صائ ��غ متخ�ص� ��ص ب�صياغ ��ة اجلمال
لي�سمو به عن التقليد والتكرار.
من ��ذ ت�سعين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي ،ي ��وم كان الوط ��ن

الإنكليزي ��ة توما� ��س �إيرك�س ��ون“ ،القومية
والعرقية :وجهات نظ ��ر �أنرثوبولوجية”،
وكت ��اب “ن�س ��اء عراقي ��ات” ،وكت ��اب
“درا�سات اجتماعية من العراق” .وال زلت
�أ�شعر ب� ّأن “املدى” بيتي وداري بقدر تعلق
الأمر ب� ��أي عمل توف ��ره الفر�صة والظروف
العامة املنا�سبة للعمل.
لطاملا عان ��ت ال�صحافة العراقي ��ة من القطع
والتوقف والإيقاف لأ�سب ��اب غالب ًا ما كانت
�سيا�سي ��ة نتيج ��ة ارتب ��اط ال�صحيف ��ة به ��ذا
النظ ��ام �أو ذاك �أو به ��ذه الكتل ��ة واحل ��زب
�أو ذاك .كل م ��ا �أمتن ��اه مل�ؤ�س�س ��ة “امل ��دى”
�أنْ تبق ��ى رهين ��ة ق�ضيته ��ا ور�سالته ��ا التي
يق ��وم عليها رجال ون�س ��اء �أخل�صوا لعملهم
وترفع ��وا ع ��ن امل�صالح اخلا�ص ��ة والغايات
ال�ضيق ��ة لت�سج ��ل للتاري ��خ �أنن ��ا �شع ��ب ال
يتخل ��ف ع ��ن رك ��ب زمان ��ه .ال مثالي ��ة لدينا
وال ن�ؤم ��ن بحيادية مطلق ��ة ال وجود لها يف
ع ��امل متنازع ولكننا �أ�صحاب ر�سالة عراقية
خال�صة .نختلف وال نعادي .نتفق وال نتبع،
وال�سالم.

غارق� � ًا بالأ�سى واجل ��وع ،كانت جملة امل ��دى ت�صلنا
م�صورة(باال�ستن�س ��اخ) ،نتلقفه ��ا نح ��ن العطا�ش ��ى
لل�ض ��وء يف بل ��د مظل ��م ،نتداوله ��ا يف ال�س ��ر ،كانت
اللحظ ��ة الأوىل ال�ساح ��رة التي �أخذتن ��ا نحو املتعة
الب�صري ��ة يف ت�شكي ��ل العن ��وان ،ث ��م ا�ست�أث ��رت
باهتمامات املثقف العراقي املحا�صر ،كونها م�شروع ًا
ثقافي ًا تنويري� � ًا ،لت�أتي املدى اجلري ��دة امتداد ًا لهذا
امل�شروع ،بعد �سقوط النظام عام.2003
قب ��ل االنطالق ��ة الأوىل للجري ��دة ،كن ��ا نلتق ��ي رائد
امل�ش ��روع وم�ؤ�س�س ��ه فخري ك ��رمي ،يف قاعة حوار،
جمموع ��ة م ��ن ال�صحفي�ي�ن واملثقف�ي�ن ،حت ��اول �أن
تتنا�س ��ى �سن ��وات الع ��ذاب واالغ�ت�راب ،واحلروب

والغياب ،كان م�شروع جريدة املدى يحتل ال�صدارة
يف احل ��وارات ،و�أ�صب ��ح هاج�سن ��ا الأول ،ليتحول
�إىل حقيق ��ة ماثل ��ة �أم ��ام العي ��ون ،بعد ع ��دة لقاءات
واجتماع ��ات� ،أ�صبح ��ت يومي ��ة يف �شق ��ة ال�صديقة
�سلوى زكو.
كن ��ت م ��ن ب�ي�ن امل�شارك�ي�ن يف االع ��داد والتح�ضري،
ومازل ��ت �أح�س ��ب نف�س ��ي �ضم ��ن فري ��ق العم ��ل يف
اجلري ��دة ،كاتب ًا ،وم�ساهم� � ًا حا�ض ��ر ًا يف ن�شاطاتها
الثقافية.ميكنن ��ا القول نح ��ن امل�شتغلني يف احلقلني
االعالم ��ي والثقايف ،ان جريدة امل ��دى متثل امتداد ًا
لنمط من ال�صحافة التقدمية التي تر�سخت جذورها
ع�ب�ر ف�ت�رات متعددة م ��ن تاري ��خ الع ��راق املعا�صر،

تحية لـ

فجر “

 فالح رحيم

 عالء ح�سن

يتج ��اوز االحتف ��اء بذكرى �ص ��دور �صحيفة “املدى”
الغ ��راء اخلن ��ادق الأيديولوجية واملي ��ول ال�سيا�سية
وال�سج ��االت املتوا�صلة عل ��ى �ساحتن ��ا الثقافية� .إنه
احتفاء مبن�ص ��ة تعتمد احلوار واالخت�ل�اف والكلمة
و�سيل ��ة للفع ��ل ال�سيا�سي والثقايف ،وه ��و ما نحتاج
�إىل ت�أ�سي�س ��ه وتعزي ��زه .ظلت “امل ��دى” على الدوام
حري�صة على فت ��ح �صفحاتها للثقافة الر�صينة احلرة
ومتكنت خالل م�سريتها الطويل ��ة من ا�ستقطاب �أهم
الأق�ل�ام العراقية ومالحقة �أعم ��ق الأ�سئلة ال�سيا�سية
والثقافي ��ة التي نواجهه ��ا يف جتربتنا املعقدة .بقيت
دائم� � ًا �أحر�ص عل ��ى متابعة �صفحاته ��ا الثقافية لأنها
مل تخ�ض ��ع للتذبذب بل حافظت على قدرتها املتجددة
عل ��ى تقدمي م ��ا ي�ستحق النظ ��ر والق ��راءة .و�أبرز ما
يح�س ��ب له ��ا يف ه ��ذا الب ��اب حر�صه ��ا عل ��ى الأر�شفة
وت�أ�سي� ��س الذاك ��رة الثقافي ��ة العراقية ع�ب�ر وقفاتها
املتوا�صلة عن ��د �أعالم الثقافة العراقية .كانت ملفاتها
عنه ��م ث ��رة متنوع ��ة تق ��دم خمتل ��ف وج ��وه �إبداعهم
وتعيده ��م �إىل الواجهة و�سط طوفان املعلومات على
من�ص ��ات التوا�ص ��ل وال�صحاف ��ة ال ��ذي ي ��كاد يختزل
الثقاف ��ة يف راهنه ��ا اليوم ��ي اخل�ب�ري الزائل .حتية
�إكب ��ار وتقدير للم ��دى يف عيدها و�أ�ص ��دق التمنيات
لفريقها يف موا�صلة العطاء والتميز.

قب ��ل �صدور جري ��دة املدى يف بغ ��داد ،غامر
ال�شاعر �أحمد ال�شيخ علي ،حني اختار �إ�سمها،
ملكتب ��ه املخ�ص� ��ص للطباع ��ة والإ�ستن�س ��اخ
يف الب ��اب املعظم.مغام ��رة ال�شي ��خ �أث ��ارت
ت�س ��ا�ؤالت وا�ستف�س ��ارات الكثريي ��ن  ،لأن
“امل ��دى” تعني ما تعن ��ي ،وال�سيما لرجال
�أم ��ن ال�سلط ��ة وقت ��ذاك ،وو�س ��ط حتذي ��ر
�أ�شخا� ��ص فاعل�ي�ن يف الو�س ��ط الثق ��ايف من
عواق ��ب املغام ��رة ،واخل ��وف م ��ن احتم ��ال
�إقتح ��ام املكتب للبحث ع ��ن املمنوعات ،كان
الطل ��ب عل ��ى ن�سخ ��ة م�ستن�سخ ��ة م ��ن جملة
امل ��دى يتزاي ��د ،بو�صفها مطبوع ��ا يقدم زادا
معرفي ��ا وثقافي ��ا مل يك ��ن م�ألوف ��ا ،يف وق ��ت
كانت الثقافة املحلية،تعاين وجود اخلطوط
احلمر بحجم وطول �سور ال�صني.
بع ��د �ص ��دور امل ��دى يف بغ ��داد ،ا�ستقطب ��ت
�صحافي�ي�ن وكتاب ��ا م ��ن الداخ ��ل واخلارج،
الع ��دد �صف ��ر م ��ن اجلري ��دة ،كان وعل ��ى حد
و�ص ��ف العامل�ي�ن واملرا�سل�ي�ن يف �صح ��ف
وو�سائ ��ل �أع�ل�ام عربي ��ة انعطاف ��ة مهمة يف
ال�صحاف ��ة العراقية،و�س ��ط �ص ��دور ع�شرات
املطبوع ��ات �سرع ��ان م ��ا اختف ��ت عل ��ى وفق

لتفردها يف املنه ��ج واخلطاب ،ومتكنها من االرتقاء
مب�ستواه ��ا ومهنيته ��ا ك ��ي تك ��ون نظ�ي� ً
را ل�صح ��ف
عريق ��ة يف املنطقة ،وهي �أك�ث�ر ح�ضور ًا يف ال�ساحة
ال�سيا�سية العراقية ،بجهود هي�أة حتريرها وكتابها،
وخطابه ��ا املن�سجم مع واق ��ع املتغريات االجتماعية
واالقت�صادي ��ة والثقافي ��ة ،فكان ��ت ال�ص ��وت املتقدم
ل�صال ��ح الوطن ،وق�ضاي ��ا ال�شع ��ب الأ�سا�سية ،ويف
جم ��ال الثقاف ��ة تقدمت امل ��دى ال�صف ��وف كمنرب مهم
للأدب والفن والفكر.
ال تبدو املهمة ي�سرية يف ظل الأو�ضاع التي يعي�شها
البلد ،لكن ما �أجنزته املدى عرب م�سريتها تلك ،يدعو
لالعتزاز واالعجاب ،بدء ًا من كتاب املدى ،واملالحق

الأ�سبوعي ��ة ،واالهتمام بالذاكرة ،ف� ً
ضال عن رعايتها
للمهرجان ��ات والندوات الثقافي ��ة ،ومعار�ض الكتب
ال�سنوية ،وهي بذلك فتحت �آفاق ًا وا�سعة �أمام تبادل
ال ��ر�أي احل ��ر ،واحرتام الآخ ��ر ،والت�ص ��دي لق�ضايا
احلري ��ة واالن�س ��ان يف العامل ،اىل جان ��ب اهتمامها
بق�ضايا الفن والدرا�سات النقدية ،ون�شر الن�صو�ص
االبداعية ،نرث ًا و�شعر ًا.
م ��ن حق جريدة املدى ان حتتف ��ي مبيالدها ،تتباهى
بح�سنه ��ا وعطره ��ا كعالم ��ة فارق ��ة ب�ي�ن ال�صح ��ف،
وتزهو ب�شكلها وم�سريتها امل�ش ّرفة ،ومن حقنا نحن
القراء �أن ن�شاركها االِحتفاء بباقات ورد و�أكاليل من
الأمنيات بالتقدم والنجاح.

” واحتجاجها
قاعدة “البق ��اء للأ�صل ��ح “ وتخلي �أ�صحاب
امل ��ال عن متوي ��ل “دكاكني جرائ ��د” �صدرت
لغايات و�أهداف حمددة ،ثم �سرحت عامليها
و�أغلقت �أبوابها اىل الأبد.
يوم ن�ش ��رت املدى وثائ ��ق كوبونات النفط،
كن ��ت �أعم ��ل مرا�س�ل�ا ل�صحيف ��ة الوط ��ن
ال�سعودية يف بغداد� ،أبلغني م�س�ؤول الق�سم
ال�سيا�س ��ي يف اجلري ��دة ال�صحايف اللبناين
الراح ��ل �صبح ��ي زعي�ت�ر ب� ��أن املدى،ك�شفت
“حقائ ��ق مفزعة “ رمب ��ا �ستطيح بر�ؤو�س
كب�ي�رة عربي ��ة و�أجنبي ��ة ،لطامل ��ا �سمع ��ت
ال�شع ��وب العربية خطابه ��ا الثوري ودفاعها
امل�ستميت عن القومية العربية املغلوب على
�أمرها،عل ��ى حد ق ��ول الراحل زعي�ت�ر ،الذي
ب ��دوره كلفن ��ي باج ��راء قابل ��ة ح�صري ��ة مع
�صاحب املدى اال�ستاذ فخري كرمي للح�صول
على تفا�صيل �أخرى حول املو�ضوع.
واكب ��ت املدى الأح ��داث املحلية ،انطالقا من
حر�صه ��ا على ا�ستقرار الأو�ض ��اع ال�سيا�سية
واملحلي ��ة ،وتوطيد “النظ ��ام الدميقراطي”
وتعزي ��ز مبد�أ الت ��دول ال�سلم ��ي لل�سلطة يف
العراق ،وحتقيق تنمية �إقت�صادية،و �إحرتام
حقوق االن�سان  .كانت الأمنيات والتطلعات
تتعرث بوجود �إ�ص ��رار ورغبة لدى �أ�صحاب

الق ��رار يف اال�ستح ��واذ عل ��ى ال�سلطة ،ومع
�إرتفاع �صوت “ ما ننطيها “ قررت املدى�،أن
تك ��ون يف ال�صف املعار�ض ،ف�أ�صدرت ملحق
الفج ��ر تزامن ��ا م ��ع انط�ل�اق االحتجاج ��ات
ال�شعبية لأ�ص�ل�اح النظ ��ام ال�سيا�سي ،وقبل
ذل ��ك وقف ��ت �ض ��د توجه ��ات حكوم ��ة بغ ��داد
املحلية،ورف�ضه ��ا حتوي ��ل دار ال�س�ل�ام اىل
قنده ��ار ،وكلفته ��ا تل ��ك املواجه ��ة مالحق ��ة
ق�ضائية طالت م�س� ��ؤويل اجلريدة وكتابها،
يف زمن الدميقراطية الرثة وم�صادرة حرية
التعبري ،والإ�صرار على تكميم الأفواه.
�صحيف ��ة يالح ��ق الق�ض ��اء كتابه ��ا� ،شه ��ادة
وا�ضحة عل ��ى �أنها،اختارت �أن تكون معربة
ع ��ن �ص ��وت املحتج�ي�ن على جر الب�ل�اد نحو
م�صري جمه ��ول ،فكان ملحق فج ��ر “املدى”
ثم ملحق االحتجاج الذي تزامن مع انطالق
التظاه ��رات يف ع ��ام �ألف�ي�ن وت�سع ��ة ع�ش ��ر،
جت�سي ��دا لوق ��وف اجلري ��دة م ��ع املحتج�ي�ن
ال�ستعادة الوطن من �سارقيه.
يف جل�سة جمع ��ت ثالثة من من الإعالميني ،
والراحل عدنان ح�سني ،قال �أحدهم:
 ابو فرح كيف ترى م�ستقبل املدى؟وق ��ال الث ��اين ،ح�ي�ن �أدخ ��ل اىل مبن ��ى
اجلريدة،تواجهن ��ي �ص ��ورة ت�ض ��م ع�شرات

العاملني يف “امل ��دى “التقطت ،حتت ن�صب
احلري ��ة ،مل يب ��ق منه ��م �س ��وى القلي ��ل� ،أين
ه�ؤالء؟
الثال ��ث ق ��ال :ال�ص ��ورة جت�س ��د ال�صحاف ��ة
الورقي ��ة يف الع ��راق كي ��ف كان ��ت ،وكي ��ف
�أ�صبحت.
�صاح ��ب عم ��ود “�شنا�شي ��ل” ،وكعادت ��ه يف
ردوده الهادئة عل ��ى” الأ�سئلة اخلبيثة” قال
�ستج ��دون �إجابت ��ي مكتوب ��ة ،ث ��م انتقل �إىل
احلدي ��ث عن واقع ال�صحاف ��ة الورقية عربيا
وعاملي ��ا ،و�أ�ض ��اف ”:اجلري ��دة مل تدخل يف
غرفة الإنعا� ��ش ،كما يتمنى بع�ضهم ،مازالت
ت�صدر بن�سخ ��ة ورقي ��ة و�ألكرتونية وميكن
الت�أكد من عدد متابعيها بالدخول ملوقعها يف
ال�شبكة العنكبوتية».
الع ��راق الي ��وم على �سط ��ح �صفي ��ح �ساخن،
املواجه ��ة م�ستم ��رة ب�ي�ن طرف،يطال ��ب
با�ستع ��ادة الوط ��ن ،وط ��رف يب ��ذل �أق�ص ��ى
اجلهود م�ستعين ��ا بال�س�ل�اح املنفلت،لإحياء
جث ��ة النظ ��ام ال�سيا�س ��ي .امل ��دى بفجره ��ا
واحتجاجه ��ا ومق ��االت كتابه ��ا ومالحقه ��ا
حتر� ��ص عل ��ى الك�ش ��ف ع ��ن الوم�ض ��ات
املتوهج ��ة يف ال�ضمري العراقي ،وهنا يكمن
�سر بقائه

 عدوية الهاللي
يف كل ع ��ام ،وعندم ��ا نحتف ��ل بذك ��رى
ت�أ�سي� ��س جريدة امل ��دى ،اكتب ع ��ن عملي
فيه ��ا وعن ا�سلوبه ��ا يف العم ��ل ومهنيتها
وخط ��وات تطوره ��ا م ��ن جري ��دة اىل
م�ش ��روع ثقايف متكام ��ل يحت�ضن نتاجات
املبدعني مابني مواد من�شورة يف اجلريدة
وكت ��ب �ص ��ادرة ع ��ن دارامل ��دى للن�ش ��ر..
ولأنني ل�ست الوحيدة التي قد تتحدث عن
هذا الأم ��ر ذلك ان املدى ت�شب ��ه بيتا كبريا
للمثقف�ي�ن والب ��د ان العدي ��د منه ��م يف�ضل
احلدي ��ث ع ��ن جتربت ��ه فيه ��ا ودورها يف
ال�ساح ��ة الثقافية يف الع ��راق ،فقد وجدت
يف ذك ��رى الت�أ�سي� ��س فر�ص ��ة للحدي ��ث
ع ��ن اجلان ��ب االن�ساين يف عالق ��ة الكتاب
باملدى..ه ��ذه اجلري ��دة الت ��ي مل تتخل ��ف
يوما ع ��ن م�ساعدة ابنائه ��ا والوقوف اىل
جانبه ��م يف افراحه ��م واحزانه ��م وتذليل
م�صاعبهم وازماتهم..
قبل ا�شهر ،كنت ارقد يف ق�سم امرا�ض الدم
يف امل�ست�شف ��ى ،ومل يك ��ن الطبيب املعالج
يبل ري ��ق ا�سرتي بنب� ��أ مفرح..لكني كنت
ات�سل ��ح بالأم ��ل وباحل ��ب ال ��ذي �أحاطني
به اهل ��ي وا�صدقائ ��ي وزمالئي ومعاريف
وحت ��ى قرائي..وقت ��ذاك ،عربت املدى عن
دورها االن�ساين وتوا�صل م�ؤ�س�س املدى
اال�ستاذ فخ ��ري كرمي وال�سي ��دة مديرعام
املدى الدكتورة غ ��ادة العاملي مع ا�سرتي
ع�ب�ر ات�ص ��االت متع ��ددة عل ��ى الرغ ��م من
تزام ��ن مر�ضي مع وفاة والد ال�سيدة غادة
رحمه الله ،وزارين وف ��د من اجلريدة مع
باقة زهور جميلة ومبلغ مايل..
كن ��ت ازه ��و بانتمائ ��ي للم ��دى ل�سن ��وات
لكن موقفها االن�س ��اين �ضاعف من زهوي
به ��ا فمهما تق ��دم الثقاف ��ة من غ ��ذاء للعقل
�سيظ ��ل جاف ��ا وع�صي ��ا عل ��ى اله�ض ��م مامل
ترافق ��ه جرع ��ة ان�ساني ��ة تنع� ��ش الروح..
�سالما للم ��دى يف عيدها وحتية مل�ؤ�س�سها
وم�س�ؤوليه ��ا و العامل�ي�ن فيه ��ا وقرائها..
وامنيات باملزيد من النجاح والتقدم..
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) في عـيـون مـثـقـفـي الـعــراق :

وجه �أ�صيل وجميل ومر�آة الثقافة العراقية والعربية الحقيقية
« المدى» ذاكرة مدى

حتت ��ل الأمكن ��ة م�س ��احة ذاكرة ال ميك ��ن للأزمنة
حري ��ة �ش ��طبها مهما ح ��اول الرتاك ��م العفوي ان
يفعل ،لذلك ا�ستطاعت م�ؤ�س�سة « املدى» ال�صمود
يف الذاكرة املعرفية والثقافية والإعالمية بغ�ض
النظ ��ر مبا م ��ر عليها من �صعوب ��ات �أو معوقات،
�شهرتها تزامنت مع عوامل مميزة توزعت ما بني
االحرتافية واملهنية وما بني الأ�سماء « ال�ضخمة»
التي عملت فيها ف�أ�صبح التزامن احلريف متكامل
عمودي ��ا وافقيا وه ��و ما حقق له ��ا « اال�ستمرار»
يف م�شه ��د �أعالم ��ي اكت ��ظ باملتناق�ض ��ات و�سوء
ا�ستخ ��دام الكلمة املميزة ،لكنها بقيت قادرة على
تطوي ��ع ثنائية « امل ��كان – الزمان « لتخرج دائما
ب�إعالم احرتايف.
ترتاكم �سن ��وات العمل ويبق ��ى لأ�سماء العاملني
فيها ب�صمتهم وال�سمها ب�صمة �أخرى ترافقهم فال
انف�صال ما بني االثنني وهو ما �ساهم يف �إجناح
ت�أريخه ��ا لعقود م�ضت ،هل ميك ��ن ان ن�س�أل ملاذا
يف رداءة اعالم الأر�صف ��ة اتخذت املدى مقعدها
االث�ي�ر يف اعل ��ى الهرم ؟ وه ��ل للأجوب ��ة ح�صة
يف مراجع ��ة م ��ا م�ض ��ى لت�ص ��ل اىل قناع ��ة تامة
تق ��ول :ق ��درة التخطي ��ط الإداري ال�سليم هو من
ي�سه ��م يف جن ��اح �أو ف�ش ��ل �أي منف ��ذ اعالم ��ي !!
نع ��م ،فق ��د تكاملت امل ��دى �إعالميا� ،إداري ��ا ،فنيا،
مهني ��ا ،ثقافيا� ،سيا�سي ��ا ،جمتمعي ��ا ...،فاكملت
حلقة الدائرة برباع ��ة من يعرف ان احلا�ضر هو
ركي ��زة ت�أريخ �شيد ا�سا�سات ر�صينة ليبقى دائما
يف عل ��و ي�شبه الفنار فال ي�ضل الطريق من ي�سري
على �ضوء تر�سله م�ؤ�س�سة ا�سمها « املدى» .

عالية طالب

المدى ،،اعتزاز وامتنان

كان موعدن ��ا معه ��ا ،ح�ي�ن �ضج ��ت ال�ش ��وارع
املتح ��ررة توا من ن�ي�ر الدكتاتوري ��ه ،و�سقوطها
املدوي.حني احتجن ��ا اىل حرفية ونب�ض وطني
ينحاز اىل ق�ضايا الوطن.
متي ��زت جري ��دة امل ��دى بقدرتها عل ��ى االملام مبا
�سيحدث ،ولي�س االخبار عم ��ا حدث،بتحليالتها
التي تزخ ��ر بها �صفحاته ��ا ،وتوفرها على جذب
اقالم �صف ��وة الكتاب من داخل وخ ��ارج الوطن،
لتخرج ال�صورة نا�صعة غري م�ضببة باالنحياز.
امتازت امل ��دى بتغطية �شئ ��ون الثقافة ،وتابعت
ادباء وفناين العراق اينم ��ا كانوا.وكان ملحقها
اال�سبوع ��ي ال ��ذي يواكب فعالياته ��ا الثقافية يف
بيت املدى ،ذاكرة عراقية ت�شع وفاءا ودراية مبا
يحت ��وي العراق من �شخ�صيات رياديه يف الوان
متعددة من الوان الثقافة.
ولق ��د تكرم ��ت م�ؤ�س�سة امل ��دى باالحتف ��اء باخي
الفنان طالب مكي يف بيتها الثقايف وافردت لهذه
املنا�سبة ملحقها اال�سبوعي ،عراقيون،
وبعد وفاته باي ��ام قليله ،اقام ��ت ببيتها الثقايف
ن ��دوة مهم ��ة قدم ��ت �شه ��ادات وا�ست ��ذكارات من
زامل وتتلمذ على يد الفنان طالب مكي،
بع ��د ان زخ ��رت �صفح ��ات مبق ��االت متنوعة عن
الفن ��ان الفقي ��د مل يك ��ن قب ��ل انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن
املجي ��دة من جهة اعالمية عراقي ��ة ،حتمل هموم
ال�شع ��ب العراق ��ي وتتابع تطلعات ��ه ،غري جريدة
املدى.
وح�ي�ن ث ��ار �شب ��اب الع ��راق ون ��زل اىل ال�ش ��ارع
يطالب بوطنه .تابعت بكل روح وطنية تفا�صيل
�ساحات االعت�ص ��ام ،مبلحق يومي ينطق بل�سان
�شب ��اب ت�شري ��ن .حتي ��ة ل�صحيف ��ة امل ��دى بي ��وم
�صدوره ��ا وذك ��راه اجلميلة ،وي�س ��رين ان اقدم
امتن ��اين واكباري لل ��دور الكبري ال ��ذي يقوم به
كتابه ��ا املخل�ص�ي�ن .وي�س ��رين ان اق ��دم اح ��دى
لوحات ��ي التي حتمل نف�س مبادئ م�ؤ�س�سة املدى
الرائعه.
الفنان

 موفق مكي

مر�آة الثقافة

ومتنيات ��ي بالطب ��ع مل�ؤ�س�ستن ��ا العزي ��زة التقدم
واال�ستم ��رار والتط ��ور .وهي ا�ص�ل�ا تلعب دور
ثقايف مهم يف ظل �ضعف الدور الر�سمي.
تبقى امل ��دى وجهن ��ا الأ�صي ��ل واجلمي ��ل ومر�آة
الثقافة العراقية والعربية احلقيقية.
الروائي

 جمال ح�سين علي

المدى حديقتنا الغ ّناء

متتل ��ك «املدى» نكهة خا�ص ��ة ال تتوفر عليها بقية
ال�صح ��ف اليومي ��ة العراقي ��ة ،رمبا لأنه ��ا لي�ست
�صحيف ��ة خربية فقط ،و�إمنا هي �صحيفة مهجّ نة
يتالقح فيها الإعالم م ��ع الثقافة والفنون ،وهذه
اخللط ��ة ال�سحرية ه ��ي �سبب جاذبيته ��ا وقربها
م ��ن الق� � ّراء واملثقف�ي�ن العراقيني والع ��رب .فهي
�صحيف ��ة نوعية م ��ن دون �أن تتعاىل على القارئ
لكنه ��ا تق� �دّم ل ��ه اخل�ب�ر ،والتحقي ��ق ،واملق ��ال
ال�سيا�س ��ي واالجتماعي واالقت�ص ��ادي ،وترفده
بالثقاف ��ة والفنون ،وتك ّر�س له �صفحة �سينمائية
�أ�سبوعي ��ة منتظم ��ة ،وتخ�ص ��ه كل ي ��وم بر�س ��م
�ِّب� ال يخل ��و من النق ��د ال�ساخر
كاريكات�ي�ري ُمع رِّ
والدُعاب ��ة خفيف ��ة الظ ��ل .كما تلتف ��ت �إىل حمبّي
الريا�ض ��ة وت�شب ��ع نهمه ��م ،وال تن�س ��ى متابعيها
الذي ��ن ميح�ضون الف ��ن والفنانني حُ ًب ��ا من نوع
خا�ص فتقدّم لهم كل الأخبار الطازجة عن جنوم
التلف ��از وم�شاه�ي�ر ال�سينما العراقي�ي�ن والعرب

والأجان ��ب ولعله ��ا تلتقي البع�ض منه ��م لقاءات
خاطف ��ة ُتطفئ ظم�أ املعجب�ي�ن الذي يلهثون وراء
كل �صغرية وكبرية.
مل تتخ َل «املدى» منذ انطالقتها الأوىل يف - 8 5-
 2003عن ا�ستقالليتها ،و�صوتها العراقي املميّز
ح�صنه ��ا م ��ن ال�سق ��وط يف ف ��خ احلزبية،
ال ��ذي ّ
و�أنقذه ��ا من الن َف�س العِ رق ��ي فالغرابة �أن تلتفت
�إليه ��ا ال�شرائح املثقفة ،وتراه ��ن عليها املكوّ نات
العراقية الت ��ي تقدّم الوطن عل ��ى العِ رق والدين
واملذهب والطائفة� .إنها بب�ساطة حديقتنا الغ ّناء
املُزدان ��ة ب�ألوان الطي ��ف العراقي الذين يحجّ ون
�إليه ��ا بخط � ً�ى واثق ��ة مطمئن ��ة لأن الطري ��ق �إىل
�صفحاته ��ا خالية من العرثات وفخ ��اخ املغفلني.
ول ��و ت�أملن ��ا ه ��ذه ال�صحيف ��ة جي� �دًا لوجدناه ��ا
حا�ضن ��ة ملق ��االت �أ�صحاب العقول الن�ّيةرّ ة الذين
يق ّدم ��ون ع�صارة �أذهانه ��م �إىل الق ّراء واملتابعني
لهذه ال�صيحفة اجلريئة التي ال تخ�شى يف احلق
لومة الئ ��م .ولعلني ال �أغايل �إذا قلت ب�أنَّ «املدى»
رئتن ��ا الوحي ��دة الت ��ي نتنف�س م ��ن خاللها هواء
احلري ��ة ،ب ��ل � ّأن م ��ا تخ�ش ��اه ال�صحاف ��ة العربية
يف لن ��دن وتتح� � ّرج من ن�ش ��ره يج ��د طريقه �إىل
�صفح ��ات امل ��دى بو�صفها من�ب ً�را حلري ��ة الر�أي
والتعب�ي�ر ومال ًذا ملقاالتنا الت ��ي تخرتق املح ّرم،
وتنته ��ك املو�ضوعات امل�سكوت عنها ،والال مُفكر
فيه ��اُ .ت ��رى ،م ��ا ال ��ذي يري ��ده الكات ��ب العراقي
�أو العرب ��ي �أك�ث�ر من ه ��ذه امل�ساحة احل� � ّرة التي
ي�سهر عليها �صفوة متف ّردة من ال ُكتاب واملبدعني
العراقيني ا ُ
خل ّل�ص.
الناقد
 عدنان ح�سين �أحمد

من�صة فاعلة

يف ذك ��رى ت�أ�سي�سها ال ميك ��ن تو�صيف م�ؤ�س�سة
امل ��دى �إلاّ بكونه ��ا الف�ض ��اء التوا�صل ��ي الأك�ث�ر
فاعلية يف م�شهدن ��ا االعالمي والثقايف ،والأكرث
ج� �دّة يف التعاطي مع التح ��والت العا�صفة التي
عا�شها العراق خالل العقدين الأخريين.
ه ��ذه املوائمة جعلتها املن�صة الفاعلة يف التعبري
ع ��ن ا�ستقاللي ��ة اخلط ��اب االعالم ��ي ،والأك�ث�ر
حيوي ��ة يف مقاربة ا�سئلة العقل املدين العراقي،
وعرب جهد م�ؤ�س�سي �إت�سم باالنتظام ،وعرب فريق
عمل مهني ادرك اهمية احلفاظ على اال�ستقاللية
املهنية ،وعلى �ضرورة اال�ستمرارية ،ومبا يعزز
هوية امل ��دى املطبوع وامل�ؤ�س�س ��ة واخلطاب� ،إذ
كان ال�ستمراره ��ا طول هذه ال�سن ��وات ح�ضورا
ا�ستثنائي ��ا يف مواجه ��ة ال�صع ��اب ،ويف ت�أ�صيل
تقالي ��د العم ��ل االعالم ��ي ،ويف �صناع ��ة املن�صة
الثقافية التي جتاهر بخطابها املدين والتنويري
واملعريف..
لقد �أكد �صدور امل ��دى على قوة واهمية اخلطاب
االعالم ��ي الفاع ��ل ،ع�ب�ر حي ��ازة امل�صداقي ��ة،
وحيوية اجلهد اال�ستق�صائي ،و�شجاعة التعبري
ع ��ن املوقف الوطني ،والدفاع عن �شرعية الدولة
الدميقراطي ��ة ،وع ��ن خياره ��ا امل ��دين ،وع�ب�ر
ا�ستقطابه ��ا خل�ي�رة املبدع�ي�ن العراقي�ي�ن الذين
يدرك ��ون م�س�ؤولية الفك ��ر االن�ساين ،وال�صناعة
االعالمي ��ة ،وم�س�ؤولية �صناعة املن�ب�ر الثقايف،
وه ��ي رهانات كبرية يف دع ��م الوعي املجتمعي،
ويف تن�شي ��ط اال�سئل ��ة املعرفية الت ��ي تهدف اىل
ا�ستق ��راء و�صيان ��ة امل�شه ��د الوطن ��ي ،وتع�ضيد
بنائ ��ه امل�ؤ�س�س ��ي الراك ��ز والفاع ��ل ،ومب ��ا يُلبّي
رغب ��ات اجلمه ��ور ،وتوق ��ه للتع� � ّرف والتفاعل،
والبح ��ث عن �صدقية اخل�ب�ر واملعلومة والفكرة
واخلطاب..
يف ذك ��رى ت�أ�سي�سها ن�أمل �أن يتوا�صل م�شروعها
الكب�ي�ر ،و�أن تظ ��ل املن�ص ��ة املدني ��ة وامل�ؤ�س�س ��ة
الرائ ��دة يف م�سارن ��ا العراق ��ي الكب�ي�ر ،ومب ��ا
ويو�سع رهاناتن ��ا على ج� �دّة وم�س�ؤولية
يع ��زز
ّ
الدفاع ع ��ن حقوقنا يف احلري ��ة والعدل وال�سلم
امل ��دين ويف �صيانة قيم التنوع الثقايف للهويات
العراقية املتعددة...
الناقد
 علي ح�سن الفواز

رئي�س احتاد االدباء والكتاب

المدى :ف�ضاء حريتي

حتي ��ة حمبة وامتنان ل�صحيفتنا االثرية (املدى)
يف عيده ��ا ،فهاهن ��ا يف رحاب ��ة �أفقه ��ا الفك ��ري
حتققت حريتي كاملة يف كتابة وترجمة ما �أ�شاء
م ��ن ق�ضاي ��ا الفك ��ر والفل�سف ��ة والأدب و العلوم،
فق ��د ن�ش ��رت فيه ��ا عل ��ى م ��دى �أربعة ع�ش ��ر عاما
مئات املق ��االت والرتجمات عن م�ستجدات الفكر
والعل ��م والفل�سف ��ة واالدب والتعلي ��م و�سيا�سات
امل�ستقب ��ل بال حتفظات من جانبي وبال تدخل �أو
حم ��ددات من جانب املدى ،وه ��ذا لعمري �أق�صى
مايرج ��وه الكاتب من حرية تتيحه ��ا له �صحيفة
ح ��رة ،فامت�ل�اك الكات ��ب له ��ذا االف ��ق الرحب من
احلري ��ة يدفعه لتعزيز �شغف ��ه يف كتابة وترجمة
ماهو م�ستحدث من االفكار والفل�سفات والعلوم
لإغناء ثقافتنا العراقية املعا�صرة .
امل ��دى ف�ض ��اء رحب يجتم ��ع فيه �أ�صح ��اب الفكر
والأدب والف ��ن الواثق�ي�ن م ��ن دور ال�صحيف ��ة
ومواقفه ��ا يف �ضم ��ان حرية التعب�ي�ر �إىل �أق�صى
مدياته ��ا ،ففيه ��ا نلتق ��ي الأكادمي ��ي اللي�ب�رايل
والباح ��ث امل�ستن�ي�ر يف الأدي ��ان والكات ��ب
ال�سيا�س ��ي واملفك ��ر والروائ ��ي وال�شاع ��ر مثلما
نلتق ��ي �أجياال خمتلفة من كتاب وفناين ومبدعي
الع ��راق املنتجني و البارزي ��ن يف امل�سرح والفن

المدى جميلة الجميالت

الت�شكيلي واملو�سيقى والعمارة .
لق ��د راهنت امل ��دى ع�ب�ر م�سريتها عل ��ى تر�سيخ
قيم التنوي ��ر واملواطنة وت�صدت وبجر�أة عرفت
به ��ا ،للدف ��اع ع ��ن احلري ��ات بو�سائله ��ا الثقافية
والقانونية ووقفت بقوة �أمام اال�ستبداد الفكري
والثق ��ايف وال�سيا�س ��ي ال ��ذي يغذي ��ه االنغ�ل�اق
واجلهل والفكر النكو�صي .
دافعت املدى طوال �سنواتها احلافلة عن تعددية
املجتم ��ع العراق ��ي وقدم ��ت الرباه�ي�ن على غنى
ثقافتن ��ا واخت�ل�اف تالوينه ��ا وت�ص ��دت جلمي ��ع
النزع ��ات العرقية والطائفي ��ة وااليديولوجيات
املت�ش ��ددة امل�سيئ ��ة للقي ��م االن�ساني ��ة ،وتبن ��ت
االن�شط ��ة الثقافية التي تربز غن ��ى وتنوع ثقافة
العراق وثراء موروثه وعمقه احل�ضاري .
انفتح ��ت امل ��دى عل ��ى ك ّت ��اب تتباي ��ن توجهاتهم
الفكري ��ة و ق ��د ي�صعب �أن نلتقيه ��م يف غري مناخ
الت�آخي والت�آلف وحرية الر�أي التي �أر�ست املدى
تقاليده ��ا لإميانه ��ا بالتن ��وع وقب ��ول االختالف
والتج ��دد واالنفت ��اح عل ��ى ر�ؤى امل�ستقب ��ل
ومتغريات الراهن املت�سارعة .
مب ��ارك عيد املدى ،مبارك �صمودها وا�ستمرارها
و�س ��ط التحديات املتالحقة وه ��ي ت�ؤكد مواقفها
امل�شهودة للدفاع عن احلريات وحقوق املواطنني
والوطن .
الروائية

 لطفية الدليمي

و�ضوح الر�ؤية

بع ��د �أح ��داث ع ��ام  2003والتغي�ي�ر ال�سيا�س ��ي
الدرام ��ي ال ��ذي �أ�سف ��ر ع ��ن فو�ضى عارم ��ة بدءا
م ��ن النهب الذي �ساد �شوارع امل ��دن العراقية ،ثم
الفو�ض ��ى املدوية التي �شمل ��ت م�ؤ�س�سات الن�شر
واملطابع والورق والتوزيع� ،أح�س�ست باخلوف
م ��ن �أننا �سوف نفقد ال�سوي ��ة الطبيعية للمهمات
التي حتملتها املنظومات املعرفية العراقية التي
اعتدن ��ا عليه ��ا .وم ��ا �ضاعف خويف ه ��و في�ضان
ال�صح ��ف واملج�ل�ات واملطبوع ��ات ال�شهري ��ة
والدوري ��ة دون متيي ��ز ال ��ذي اجت ��اح احلي ��اة
العراقي ��ة يف جمي ��ع املحافظ ��ات .مل يك ��ن ذل ��ك
االنط�ل�اق الع�شوائ ��ي يت�ضم ��ن �إح�سا�سا بحرية
مفق ��ودة �إمنا ه ��و نوع من الت�ص ��ادم االجتماعي
اجلدي ��د فالكل يريد �أن يعرب عن نف�سه وتطلعاته
ورغباته لي�س لأجل هدف عام �إمنا من �أجل هدف
�شخ�ص ��ي يف الغال ��ب .ه ��ل ي�ب�رر ه ��ذا الإ�صدار
الوا�سع لل�صحف «املتحررة» ال�شوق �إىل التعبري
دون رقي ��ب؟ ه ��ل كان نظ�ي�را طبيعي ��ا لل�صحافة
احلزبي ��ة التي كان ��ت تكر�س منط ��ا �أيديولوجيا
واح ��دا ال ميك ��ن اخرتاق ��ه ،من ��ط �صل ��د كج ��دار
حمك ��وم بقوة املفه ��وم ال�ضيق للعم ��ل ال�صحفي
ومنتجات ��ه؟ رمب ��ا .لك ��ن امل�س ��ارات «اجلدي ��دة»
باجتاهاته ��ا املختلف ��ة الوا�سع ��ة املتناق�ض ��ة
وحمتوياتها التي ال تت�صف بامل�س�ؤولية املتعلقة
ب�أ�ص ��ول الن�شر ما يفقده ��ا �صدقيتها و�إخال�صها
للمهن ��ة .يف هذا املنعطف برزت �صحيفة «املدى»
بو�ضوح الر�ؤية واح�ت�رام املهنة وقبل كل �شيء
اح�ت�رام الق ��ارئ م ��ا يخف ��ف م ��ن ذل ��ك اخل ��وف
املتنام ��ي� .إن خل ��ق مطب ��وع كجري ��دة «امل ��دى»
يف ظ ��ل ظروف ات�سم ��ت بالهجم ��ات االنتحارية
واالنفج ��ارات واالغتي ��االت له ��و �إجن ��از كب�ي�ر
يح�سب مل�ؤ�س�س ه ��ذا املطبوع وجلميع العاملني
فيه.
 عبد اهلل �صخي

روائي

�سعة افق

اثبتت �صحيفة املدى عل ��ى م ِّر الأعوام الع�شرين
املا�ضي ��ة �أنه ��ا ذات خ ��ط منهجي خا� ��ص ور�ؤية
مو�ضوعي ��ة ،متظه ��رت �سماتها جلي ��ة يف �صور
�شت ��ى؛ منه ��ا دق ��ة ا�ستق�صائها للأح ��داث ،ومنها
�سرع ��ة مالحقته ��ا للأخب ��ار ،ومنه ��ا ا�ستباقيتها
وحر�صه ��ا عل ��ى تغطي ��ة امل�ستجد م ��ن الظواهر
والق�ضايا واملو�ضوعات داخل العراق وخارجه.
وعل ��ى ال�صعي ��د الثق ��ايف ،ف� ��إن ل�صحيف ��ة املدى
دوره ��ا املهم يف �إ�شاعة الوع ��ي الفكري والفني،
وم ِّد قرائها بزاد ثقايف متميز من خالل ما تقدمه
له ��م �أقالم تطرح ما جتود ب ��ه �أذهانها النرية يف
ميادي ��ن الثقاف ��ة والأدب وامل�س ��رح وال�سينم ��ا

والرتجم ��ة والفل�سف ��ة ،ف�ض�ل�ا ع ��ن متابع ��ات
ال�صحيف ��ة لآخ ��ر الأخب ��ار الفني ��ة والثقافي ��ة
العراقي ��ة والعربي ��ة والأجنبي ��ة .ولعله ��ا يف
توجهه ��ا ه ��ذا تحُ ق ��ق ح ��راك ًا ثقافي� � ًا ي�ساهم يف
�صن ��ع مزي ��د م ��ن التقالي ��د الر�صين ��ة ال�سيما يف
جم ��ال الوعي الثقايف .ولي�س كث ً
ريا بعد ذلك كله
�أن تك ��ون �صحيف ��ة امل ��دى �سج ًال يوث ��ق منجزنا
الثق ��ايف الراهن يف مراحل الحق ��ة .وهذه �صفة
لي�س م ��ن الي�سري حتققه ��ا �إال لل�صح ��ف امللتزمة
التزام ًا عميق ًا بوطنيتها احلقة وبثقافة وطنها.
ولق ��د ت�شرف ��تُ خ�ل�ال ال�سن ��وات املن�صرم ��ة ب�أن
�أك ��ون م�ساهم ��ة مب ��ا قدم ُت ��ه للم ��دى م ��ن عطاء،
حر�ص ��تُ عل ��ى �أن يكون جدي ��د ًا ومفي ��د ًا .و�إين
ملمتن ��ة للمدى عل ��ى �سعة �أفقه ��ا ورحابة �صدرها
يف ا�ستيعاب كل الطروحات اجلديدة واملختلفة.
وهو ما يدلل ــ وبال جدال ــ على احرتامها لك ّتابها
وقرائه ��ا .وبذلك تنه� ��ض مب�س�ؤوليته ��ا يف �أداء
ر�سالتها الت ��ي انتدبت نف�سها لها ،وت�ضع الك ّتاب
والقراء �أمام م�س�ؤولياتهم �أي�ض ًا يف التماهي مع
هذه الر�سالة.
حتي ��ة خال�ص ��ة ل�صحيف ��ة امل ��دى وه ��ي حتتف ��ي
بذكرى مولدها ،وق ��د نهجتْ لنف�سها خط ًا خا�ص ًا
وتوجهات حمددة؛ فاحرزت مكان ًة ومو�ضع ًا يف
ٍ
عامل ال�صحافة الوطنية والإقليمية.
د .نادية هناوي

ناقدة

�صحيفة المدى  ..ف�ضاءات
بال حافات

مترحل ��ت ال�صحاف ��ة يف الع ��امل ب�ش ��كل ع ��ام
وتطورت ع�ب�ر الع�صور وعلى وجه اخل�صو�ص
يف ثمانيني ��ات وت�سعيني ��ات الق ��رن الع�شري ��ن
املا�ض ��ي �س ��واء عل ��ى امل�ست ��وى التقن ��ي �أو
اال�سلوب ��ي �أو الثقايف وم ��رور ًا بااللفية الثانية
وو�ص ��و ًال اىل ع�صر احلري ��ات والدميقراطيات
من ��ذ ح ��رب االحت�ل�ال (ع ��ام  )2003ومابع ��ده
وتداعي ��ات احل ��رب ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافي ��ة وبداي ��ات تطبي ��ق ماي�سم ��ى بالنظام
العاملي اجلديد ،و�ص ��و ًال اىل ع�صرنا الكوروين
الذي اندجمت فيه ث ��ورة االت�صال التكنولوجية
مع نظرياتها املعلوماتية بفعل االنفجار املعريف
املعلومات ��ي ال ��ذي �أ�سه ��م يف حتطي ��م احل ��دود
وجتاوزه ��ا اىل ف�ض ��اءات ب�ل�ا حاف ��ات !! ..
وبالت ��ايل انتقل هذا الت�أثر اىل الفنون واملعارف
وعلى وجه اخل�صو� ��ص اىل ال�صحافة مبختلف
�أنواعها .
فتع ��ددت ال�صح ��ف ب�ش ��كل ع ��ام يف الع ��امل ويف
الع ��راق على وج ��ه اخل�صو�ص بتع ��دد االحداث
ومن �أهمها �صحيفة املدى اليومية الورقية التي
�صدرت يف اخلام� ��س من متوز من عام  2003م
املهتمة بال�ش�أن العراقي والعاملي  ..والتي اخذت
�شيئ ًا ف�شيئ� � ًا باالنت�شار منذ خطواتها االوىل من
خ�ل�ال تنوعه ��ا وطزاج ��ة املو�ضوع ��ات وحداثة
املعلومات و�أ�صالة االقالم  ..فتكاثرت �صفحاتها
امل�شرق ��ة واطلق ��ت مالح ��ق ثقافي ��ة وتاريخي ��ة
واقت�صادية وريا�ضي ��ة واجتماعية و�سري ذاتية
ل�شخ�صي ��ات عراقي ��ة وعربية ودولي ��ة و�أن�شطة
�أخ ��رى لتقرتب من ال�شمولي ��ة  ..هذه االيام متر
على امل�شهد الثقايف ذكرى �صدور �صحيفة املدى
املعا�ص ��رة مبو�ضوعاته ��ا وا�سلوبه ��ا وتقنياتها
واقالمه ��ا وتوجهاتها الثقافية التي جتعلها �أكرث
و�ضوح� � ًا و متي ��ز ًا وتفرد ًا يف الط ��رح والك�شف
واملعاجل ��ة ،فتحي ��ة وتقدي ��ر له ��ذه ال�صحيف ��ة
ولكادره ��ا املتمي ��ز ولكتابه ��ا وقرائه ��ا يف ي ��وم
ميالده ��ا االغر ونتمن ��ى لها �أن يبق ��ى ح�ضورها
ب�شكل ��ه االمث ��ل واال�سم ��ى واالرق ��ى بو�صفه ��ا
م�شروع� � ًا ثقافي ًا يف زم ��ن ا�ستثنائي ،تال�شى فيه
مالمح االبداع .
� أ.د�.شوقي المو�سوي

�أكادميي وناقد ت�شكيلي

المدى و�أفق الكلمة الحرة

من ��ذ ت�أ�سي� ��س �صحيف ��ة امل ��دى يف اخلام�س من
�آب م ��ن الع ��ام  2003وم�س ��ارات امل ��دى املهني ��ة
تلتزم اال�ستقاللي ��ة والو�ضوح واملو�ضوعية يف
التناول والطرح والتتبع
عن ��د احلدي ��ث ع ��ن �صحيف ��ة تتن ��اول ال�ش� ��أن

الإن�س ��اين ب�أبع ��اده احليوية ف�إن امل ��دى جريدة
�أخذت على عاتقها م�س�ؤولية احلقيقة واخلو�ض
يف حي ��وات املجتم ��ع واهتمامات ��ه الفكري ��ة
والثقافية وكل ما يتعلق بحياته و�سبل تنويرها
منذ ت�أ�سي�سها و�إىل الآن.
م ��ن من ��ا ال يتذكر قوائ ��م �صحيفة امل ��دى ال�سماء
�سيا�سي�ي�ن ورج ��ال �أعم ��ال منهم الع ��رب ومنهم
الأجان ��ب التي كانت قد دفع ��ت مبثابة كوبونات
نفط ل�ش ��راء ال ��ذمم واملواقف الرخي�ص ��ة لت�أييد
الالنظ ��ام ال�ساب ��ق عل ��ى ح�س ��اب ق ��وت ووجود
ال�شعب العراقي ك�إن�سان حي وحر.
تتمت ��ع جري ��دة امل ��دى وكتابه ��ا والعامل�ي�ن فيها
بح� ��س م�صداقي ��ة الكلم ��ة و�أهميته ��ا م ��ن خالل
االلت ��زام بقيمة احلقيق ��ة ال�صادق ��ة ،اميانا منها
ومنه ��م باهمي ��ة ودور الكلم ��ة وال�ص ��ورة يف
�صناع ��ة التنور ,وانا �شخ�صي ��ا من قبل ان اكتب
فيه ��ا كن ��ت والزل ��ت م ��ن املتابع�ي�ن لإ�صداراتها
واعدادها.
امل ��دى �صحيف ��ة كان والزال لها �إ�سه ��ام بارز يف
ال�صحاف ��ة والإع�ل�ام والثقاف ��ة يف داخ ��ل البل ��د
وخارج ��ه انه ��ا حمل ��ت عل ��ى عاتقه ��ا م�س�ؤولي ��ة
اال�صالة وااللتزام املهني� ،أنها م�شغل من م�شاغل
التغيري املرتك ��ز على حيوية االنفتاح على حرية
الر�أي والتعددية والتنوع واالختالف،
لق ��د رافق ��ت امل ��دى الكث�ي�ر م ��ن التحدي ��ات
وال�صعوب ��ات النه ��ا تهت ��م بال�ش� ��أن العراقي يف
غال ��ب �صفحاته ��ا و�أق�سامها ومالحقه ��ا وهذا ما
يح�س ��ب ملهنيته ��ا وحر�صه ��ا وح�سه ��ا الوطني،
ف� ��إن امل ��دى �صورة للع ��راق يف �صحيف ��ة ،وبهذا
ف�إنه ��ا حتافظ على قيم ��ة ا�ستمرارية جناحها من
خ�ل�ال جمهورها العري�ض داخل الوطن العراقي
وخارجه.
اهنئ امل ��دى وجميع مالكاتها وكتابه ��ا و قرائها
ومتابعيها مبنا�سبة ذكرى �صدورها وامتنى لها
وللجميع النجاح والت�ألق دائما.
 ح�سين ثامر بداي

كاتب وفنان ت�شكيلي

«المدى» عالمة فارقة
لقارئها

ميك ��ن القول بال ادنى مبالغة ان �صحيفة «املدى»
هي تتوي ��ج لكل الآمال العظيم ��ة ،التي انتع�شت
بع ��د ال�سق ��وط الدراماتيكي للدكتات ��ور ونظامه
الفا�شي ،كنا خارجني لتو من قيامة العراق التي
مازالت نارها م�ستع ��رة اىل اليوم ،وكان �صدور
جري ��دة انيقة الت�صمي ��م د�سمة املحت ��وى كتابها
م ��ن الداخ ��ل واخل ��ارج يت�شارك ��ون يف خط ��اب
عراق ��ي وطني دميقراطي تقدمي ،قد اذكى �شعلة
ه ��ذه الآم ��ال وقربها كثريا من الواق ��ع ،انت�شرت
اجلريدة منذ �إ�صدارها الأول وتالقفها اجلمهور
ونخبته بالرتحاب ،ومل يجر�ؤ الكثري من �شغيلة
املعرف ��ة م ��ن اال�سه ��ام والكتاب ��ة فيه ��ا ،ال�سيم ��ا
ان الكث�ي�ر منه ��م مل يخ�ب�ر الفن ��ون ال�صحفي ��ة
وا�ساليبه ��ا املتج ��ددة ،وم ��ن هن ��ا كان ��ت امل ��دى
ور�ش ��ة يومي ��ة لتعلي ��م وتبادل اخل�ب�رة ،ال�سيما
ان الكت ��اب وال�صحفيني الذين ع ��ادوا من �شتات
املنايف مل يبخلوا عل ��ى زمالئهم بكل ذلك ،وعلى
الرغم من وجود ع�ش ��رات ال�صحف ،اال ان املدى
مبو�ضعيتها ور�صانة كتابها ومالحقتها الواعية
ليومي ��ات وط ��ن منه ��ك مل يجد بو�صلت ��ه تربعت
على ال�ص ��دارة ،حت ��ى انها �صارت عالم ��ة فارقة
لقارئها� ،شخ�صيا تعلمت الكثري من هذا الينبوع
الرث ،فان ��ا �أ�صال اكتب املق ��االت ال�سينمائية ومل
امتر� ��س بالفنون ال�صحفي ��ة ،ن�صحني ال�صديق
ال�شاع ��ر عبد الزه ��رة زكي بالكتاب ��ة يف كل �شي
وتلقاين بالرتح ��اب الزميل واالخ ح�سني عجيل
وقته ��ا كان رئي�س ��ا لق�سم التحقيق ��ات -وكلفنيمب ��ادة عن «حمايل» ال�شورج ��ة ،مل انتظر طويال
ون�شر املو�ضوع على م�ساحة منا�سبة ،باخت�صار
�شديد خرجت من هذه املدر�سة املهنية وانا م�ؤهل
للعم ��ل ال�صحف ��ي بف�ضل توجيه ��ات ومالحظات
�صحفي�ي�ن رواد وزم�ل�اء جمايل�ي�ن يجمعهم حلم
بن ��اء وط ��ن يعي�ش في ��ه العراق ��ي بكرام ��ة ..يف
الذكرى الع�شرين لإ�صدار املدى لها الت�ألق الدائم
والأيام املقبلة الزاهرة.

علي حمود الح�سن

ناقد �سينمائي

سري نحو
َت َتج ��دد �سن ��وات جري ��دة املدى وه ��ي ت� ُ
قراءه ��ا ومتابعيه ��ا وكل من يحبها ح ��ول العامل،
تع�ب�ر احل ��دود وتط�ي�ر كحمام ��ة �س�ل�ام لتق ��ول
كلمته ��ا بقوة وجم ��ال و�إرادة ،حي ��ث يقف خلفها
كادر مده� ��ش يعم ��ل عل ��ى �إي�صال كلماته ��ا للقراء
واملتابع�ي�ن .جريدة ورقية لكنها ح ��ادة كال�سيف،
ورقي ��ة لكنه ��ا حا�سم ��ة يف ن�ش ��ر الفك ��ر واجلمال
والثقاف ��ة والكلم ��ة املُل ِهم ��ة .يف ميالده ��ا التا�سع
ع�ش ��ر الزال ��ت امل ��دى تل ��ك ال�صبية اجلميل ��ة التي
تربط �شعره ��ا ب�شريط �أحم ��ر ،ومهما كربت فهي
تبق ��ى تل ��ك ال�شاب ��ة الذكي ��ة اجلميل ��ة الت ��ي تقول
وتك�ش � َ�ف وتغن ��ي للوط ��ن والنا� ��س وامل�ستقب ��ل.
لي� ��س هن ��اك �أجمل م ��ن �أن تكون لن ��ا جريدة مثل
امل ��دى ،نقر�أه ��ا ونكتب فيه ��ا ونتابعه ��ا حتى من
�أماكنن ��ا البعي ��دة الت ��ي توزعت على ه ��ذا العامل.
�شخ�صي� � ًا �أعت�ب�ر امل ��دى نافذت ��ي الوحي ��دة الت ��ي
تط ��ل على الوط ��ن ،وقب َل �أن �أفت ��ح نافذة مر�سمي
كل �صب ��اح �أفتح ناف ��ذة جريدة امل ��دى ،لأطل منها
على ما يح ��دث و�أقر�أ ما �أحب م ��ن مقاالت تراهن
عل ��ى الثقافة وم�صري البل ��د .فيالهذه النافذة التي
مل ت�ت�ردد ومل ُت�س ��دل عليه ��ا ال�ستائ ��ر ،ب ��ل بقيت
مفتوح ��ة ك�ص ��دور الث ��وار وقم�ص ��ان العا�شق�ي�ن
وف�ضاءات احلاملني بغد �أجمل .هكذا تبقى جريدة
املدى متنحن ��ا الدرو�س يف الإنتم ��اء للكلمة التي
مت�ض ��ي وال تتوق ��ف ،وتقول وال ت�ت�ردد ،ومتنح
وال تمَ ِ ��نْ  .املدى تقول كلمته ��ا ومت�ضي اىل قلوب
النا�س ،النا�س الذين �أحبوها و�إختاروها جريدة
له ��م البارح ��ة والي ��وم وغ ��د .املدى تق ��ول كلمتها
وت�س�ي�ر ،ونحن ن�س�ي�رُ معها نحو الأي ��ام القادمة
دون ت ��ردد .باق ��ات ورد وحمب ��ة للم ��دى بعيده ��ا
اجلميل ،و�سالم لكل من كتب وحرر و�صمم و�أدا َر
و�أ�ش � َ
�رف على كلمات هذه اجلري ��دة التي �ستبقى
�شابة اىل االبد.

� ستار كاوو�ش

فنان ت�شكيلي

في عيد المدى

قبلما ي�صدر العدد االول من املدى ت�شرفت بالكتابة
لها،كان ذلك يف العدد �صفر!
كان االم ��ر حينه ��ا يعن ��ي البداي ��ة االوىل ل�صحيفة
عراقي ��ة م�ستقل ��ة بع ��د عق ��ود طويل ��ة م ��ن هيمن ��ة
ال�صحف احلزبي ��ة والر�سمية ورغم عدم توا�صلي
يف الكتاب ��ة اال ان التوا�ص ��ل معه ��ا ظ ��ل من طرف
قاريء متابع وحري�ص على ر�ؤية �صحافة ر�صينة
كن ��ت �أراها تتطور ب�شكل مت�س ��ارع حتى �أ�صبحت
مبالحقها املتنوع ��ة و�إ�صداراته ��ا امل�صاحبة منطا
فريدا من ال�صحيفة ال�شاملة التي تتجاوز تو�صيف
ال�صحيفة ال�سائ ��د ب�صفحاتها الإخبارية التحليلية
ال�سيا�سية اىل �سف ��ر ثقايف معريف يخاطب �أمزجة
احلمي ��ع و�ص ��ارت املق�ص ��د االول لأق�ل�ام النخ ��ب
ال�صحافي ��ة والثقافي ��ة وبيت ال�صح ��ايف واملثقف
الرزي ��ن  ،ورغ ��م الظ ��روف الت ��ي تع ��اين منه ��ا كل
ال�صحاف ��ة الورقية وم ��ا ي� ��ؤدي اىل انح�سار كمية
املطب ��وع الورق ��ي اال ان الطبع ��ات االلكرتوني ��ة
م ��ن اجلريدة ظل ��ت حمافظة على تقالي ��د اجلريدة
املت�سمة بالد�سامة والتنوع والأ�صالة واجلدة.
م ��ن مميزات امل ��دى انها جعلت م ��ن كتابات الكثري
م ��ن كتابها ب�صمات متف ��ردة ي�سعى له ��ا الق ّراء من
خمتلف االهتمامات .،ب�صمات يف العمود الثقايف
و ُاخرى يف ال�سيا�س ��ي واالقت�صادي واالجتماعي
وه ��ذا من تقالي ��د ال�صح ��ف الك�ب�رى يف خلق تلك
الروابط امل�ستدامة بني الكاتب وقارئه
للمدى اطيب التمني ��ات بالتطور امل�ضطرد الذي ال
ا�شك يف قابلية ا�سرتها جميعا على حتقيقه.
 ابراهيم البهرزي

�شاعر

حينم ��ا �ص ��درت �صحيف ��ة امل ��دى (عراقي ��ا) ،اعني
ان ت�ص ��در يف بغ ��داد ،بعد التغيري ال ��ذي وقع عام
 ،2003كان ��ت تل ��ك مرحلة جدي ��دة يف املطبوعات
العراقية ،وايذانا ببدء مرحلة جديدة يف ال�صحافة
عموم ��ا ،ويف امن ��اط الكتاب ��ة لل�صحاف ��ة ،اي يف
حق ��ول الكتاب ��ة التي ت�ص ��ل القراء ع�ب�ر ال�صحافة
الورقي ��ة ،ف ��كان عنوانه ��ا (امل ��دى) ،م ��ن الناحي ��ة
ال�شكلي ��ة ،كم ��ا خطت ��ه يد املب ��دع �ص ��ادق ال�صائغ،
متحديا في ��ه كل القواعد الق ��ارة ،واجلامدة للخط
العربي ،وكان ت�صميمها متفردا عن منط ال�صحف
العراقي ��ة التي كانت ت�صدر �أي ��ام النظام ال�سابق..
وااله ��م من ذلك ،ان تكون املدى م�ضمونا ،باعتبار
(امل ��دى) دالة دالل ��ة على الال ح ��دود التي ميكن ان
تطاله ��ا ال�صحافة تناوال وك�شفا للحقائق اخلبيئة،
ومديات احل ��دود التي ت�صلها الكتاب ��ة التي تن�شر
ع�ب�ر و�سائ ��ل ال�صحاف ��ة ،ومدي ��ات احل ��دود يف
طريق التجريب وتق ��دمي و�سائلها املجددة ،فكانت
الكتاب ��ة فيه ��ا جترب ��ة �شخ�صي ��ة ا�ستثنائية من كل
الوج ��وه ،وكانت مدر�سة �ساهم ��ت اهم االقالم يف
خط �سطورها ،فكانت بالن�سبة يل �شخ�صيا :املنفذ
الأ�ش ��د طم�أنين ��ة �ضم ��ن �سي ��ول املطبوع ��ات التي
�ص ��درت بع ��د  ،2003م ��ن اج ��ل ان اطل من ��ه على
ق ��راء ومتابعي الف ��ن الت�شكيل ��ي ،ومدر�سة تعلمت
فيه ��ا كل القي ��م الراقية يف الكتاب ��ة الت�شكيلية عرب
ال�صحافة..
حتية للمدى ،وملدياتها التي ال مدى يحد مداها،
وللعامني فيها منذ �صدورها البغدادي بعد
التغيري..
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اقــــرأ
عامل بال نهاية

�ص ��درت ع ��ن دار املدى رواي ��ة "عامل بال نهاي ��ة" للكاتب
الربيط ��اين ك�ي�ن فولي ��ت ترجمة ع ��زة ح�س ��ون ،وكني
فولي ��ت يجن ��ح �إىل التاري ��خ يف روايات ��ه .كتب ��ه �أكرث
الكت ��ب مبيع ًا ح ��ول العامل ،حيث ب ��اع اكرث من ""160
ملي ��ون ن�س ��خة .كان ��ت روايت ��ه عم ��ود نار � -ص ��درت
ترجمته ��ا العربي ��ة ع ��ن دار امل ��دى  -م ��ن �أك�ث�ر الكتب
مبيع� � ًا على م�س ��توى العامل منذ ن�ش ��ر الكت ��اب يف عام
 ،1989م ��ن روايات ��ه امل�ش ��هورة :الظ�ل�ام والفج ��ر،
ع ��امل بال نهاي ��ة ،مفتاح ريبي ��كا� .س ��حرت ثالثية كني
فولي ��ت املاليني م ��ن القراء بدراما احل ��رب والعاطفة
وال�ص ��راع الأ�س ��ري التي تدور احداثها يف بريطانيا
يف الع�صور الو�سطى.

مثقفون وفنانون يح ّيون ( ) فـي ذكرى ت�أ�سي�سها
حتتفل �صحيفة (املدى) بذكرى الت�أ�سي�س التا�سعة ع�شر يف رحلة متيزت
بنقل اهم االحداث على ال�ساحة العراقية والعربية واملحلية ،قريبة من
ال�شارع ورا�صد ا�سا�س جلميع الن�شاطات الفنية والثقافية واملدنية.
ومل تبخل (املدى) على قرائها مبتعة وتغطية جممل ما يحدث وت�سليط

َ
جل
ال�ضوء على االبداع العراقي �سواء يف الداخل او اخلارج ،ومواكبة
الن�شاطات اخلا�صة بهم .وبذكراها التا�سعة ع�شرة فان الفنانني واالكادمييني
قدموا التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة ،متمنني ا�ستمرار �صحيفة (املدى)
برفد ال�شارع العراقي باالخبار والتقارير املهمة وزيادة الوعي لديهم.
�صحيفة (امل ��دى) من �ضيق بعد اجلائحة،
�ش�أنه ��ا يف ذل ��ك �ش� ��أن بقي ��ة ال�صح ��ف
العراقية لكنها ما زالت حا�ضرة وبقوة يف
املجال االعالمي العراق ��ي� ،سنة بعد �سنة
و(املدى) تكوّن فيها �أفقنا الذي يتناغم مع
العراق الذي نحلم ونرغب فيه".

ذكريات الت�صفح الأول

امل�سرح ��ي ف ��اروق �ص�ب�ري حت ��دث ع ��ن
ذكرياته مع (املدى) بن�سق وا�ضح قائال..
نتيه يف �صحارى
كمن حتا�صره رياح رملية �صفراء
كمن يخنق ��ه العط�ش ويرتنح �أمام �سطوة
�شم�س حارقة
كمن بعد هذا الع�سر يجد واحة خ�ضراء
ه ��ذا ما �شع ��رت به و�أن ��ا �أت�صف ��ح جريدة
(امل ��دى) يف �أول ي ��وم م ��ن وج ��ودي يف
الوط ��ن بع ��د غرب ��ة �سن ��وات طويل ��ة هذا
"امل ��دى" مدي ��ات للمعرف ��ة واجلم ��ال،
ف�ض ��اءات تق ��ود الوع ��ي �إىل �شجاع ��ة
املوق ��ف وال ��ر�أي و�إثارة الت�س ��ا�ؤالت هذا
"املدى" م�ساحات متنوعة يف ال�سيا�سة،
االقت�ص ��اد ،الريا�ض ��ة ،الثقاف ��ة وكل
امل�ساف ��ات ال تول ��د يف املكات ��ب املغلقة وال
ع�ب�ر (الفرمان ��ات) امل�ؤدجل ��ة و�إمن ��ا م ��ن
نب� ��ض ال�ش ��وارع ،بي ��وت النا� ��س� ،أحالم
املثق ��ف� ،ساح ��ات التظاه ��رات ،عي ��ون
الطفول ��ة ،وم ��ن �إ�ص ��رار دجل ��ة والفرات
باجلريان.

عامر م�ؤيد
حتية خمل�صة لـ(املدى)
الفنان الدكتور عقيل مهدي قال وهو يقدم
حتيت ��ه لـ(امل ��دى) امل�ؤ�س�س ��ة وال�صحيفة:
"حفل ��ت �صحيف ��ة (امل ��دى) مبفاهي ��م
احلداث ��ة يف ثقافتها االعالمي ��ة والفكرية
املتعلقة بالعل ��وم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالدبي ��ة والفنية والظاه ��رة االجتماعية
والديني ��ة والقيمي ��ة االخ ��رى به ��دف
مواكب ��ة املتغريات الوطني ��ة والعاملية من
منظ ��ور مو�ضوع ��ي راكز باق�ل�ام ر�صينة
يف منهجيته ��ا ومنهجيتها ومفاهيمها عن
بناء دول ��ة مب�ؤ�س�س ��ات دميقراطية فاعلة
مقرتن ��ة بالتط ��ور وحتوالت ��ه التاريخية
متي ��زت (امل ��دى) بت�صمي ��م رفي ��ع حلقول
�صفحاته ��ا املعرفي ��ة املتنوع ��ة وكتابه ��ا
الت ��ي باتت عنوانا ملق ��االت و�أبواب ثابتة
مم ��ا جع ��ل ال�صحيفة واحدة م ��ن كربيات
�صحافتن ��ا الوطنية والعربية يف مباحثها
واهدافها امل�ستقبلية وت�صنيفاتها النقدية
ومواجهته ��ا مل�شكالتنا اخلا�صة مبكونات
�شعبن ��ا العراق ��ي و�أبع ��اد م�شروع ��ه
النه�ض ��وي والوطن ��ي يف ف ��روع املعرفة
االن�ساني ��ة والعلمي ��ة وم ��ا يتطلب ��ه م ��ن
تقني ��ات حديث ��ة يف مو�ضوع ��ات االعالم
وال�صحاف ��ة م ��ن درا�س ��ات وحتقيق ��ات
وابح ��اث وترجم ��ات م ��ن لغ ��ات اجنبي ��ة
وا�ستطالع ��ات ومتابع ��ة للم�ؤمت ��رات
والن ��دوات ومقارب ��ة م ��ا يخ� ��ص الفنون
بانواعها وكذلك ما يتعلق مبوقع اخلطاب
ال�سيا�س ��ي �ضم ��ن االبع ��اد احل�ضارية يف
زمن العوملة.

رفيقة �أيامنا

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

عل ��ى ر�أ� ��س قائمة ال�صح ��ف التي خاطبت
العق ��ل وج�س ��دت ال�ص ��ورة احل�ضاري ��ة
للكتابة امل�س�ؤولة التي وجدناها.

اال�صطفاف جنب ال�شعب

وق ��ال الفن ��ان واالكادمي ��ي ح�س�ي�ن عل ��ي
ه ��ارف "�أب ��ارك ل�صحيف ��ة (امل ��دى) ذكرى
�صدوره ��ا وابارك لكادرها م ��ن �صحفيني
وفني�ي�ن ،وي�س ��رين وي�شرفن ��ي ان اك ��ون
م ��ن بني من كتبوا يف هذه ال�صحيفة التي
متيزت بطابعها الثقايف املميز".
وا�ضاف ه ��ارف انه "من خالل ال�صفحات
الثقافي ��ة الغني ��ة متع ��ددة املج ��االت ،اىل
جانب ماعُرف ��ت به من دق ��ة و مو�ضوعية
يف تغطية االحداث ال�سيا�سية مبا يجعلها
م ��ن ال�صح ��ف الت ��ي ت�صط ��ف اىل جان ��ب
ال�شعب وتطلعاته ومعاناته".
وتاب ��ع ان "(امل ��دى) اح ��دى ال�صح ��ف
الوطنية التي لعبت دورا مهما يف تر�سيخ
ال�صحاف ��ة الوطنية احل ��رة ،امتنى لكادر
ال�صحيف ��ة والعامل�ي�ن فيه ��ا كل التق ��دم
واالزدهار".
الكتاب وال�صحفيني العاملني فيها والذين
احرتفوا اي�صال احلقيقة يف زمن التوتر
والطائفية وجازفوا بحياتهم البقاء �صفة
امل�صداقي ��ة واملهني ��ة ال ��ذي متي ��زت بهما
�صحيفة (امل ��دى) التي اختارت جمهورها
بعناي ��ة وجعل ��ت الكث�ي�ر م ��ن ال�صحفيني
ي�شع ��ر بحر� ��ص الختي ��ار مكان ��ه ب�ي�ن
�صفحاتها ،وانا كن ��ت منهم ،حيث اعربت
ع ��ن �سعادت ��ي بوج ��ودي �ضم ��ن كادره ��ا
يوم ��ا كامال الحد االعمدة التي كانت مثار
اهتم ��ام العارفني او املولع�ي�ن ال�شغوفني
باخلرب الدقيق والتحليل املنطقي للحدث
ال�سيا�س ��ي او االجتماع ��ي او الثق ��ايف.
الي ��وم ونح ��ن حتتف ��ل بعي ��د ت�أ�سي�سه ��ا
ن�شع ��ر بالفخ ��ر النن ��ا كنا م ��ن حمبيها او
كتابه ��ا ون�شعربالفخ ��ر بوج ��ود �صحافة
ورقية ظل ��ت متوا�صلة يف عطائها بالرغم
م ��ن �صعوب ��ات الن�ش ��ر والت�سوي ��ق ،الن
(املدى) لي�س ��ت جريدة عاب ��رة يف تاريخ
الع ��راق النها وثيق ��ة ابتكرت لغ ��ة عميقة
ور�سخ ��ت قيم ��ا للعم ��ل املو�ضوع ��ي ذي
التوجه ��ات االخالقية واالن�سانية فحفلت
باح�ت�رام اجلمه ��ور ال ��ذي يق ��در معن ��ى
التوا�صل على هذا النهج على مدى اعوام
من التناق�س الذي جعلها قادرة يف البقاء

الطقس
�أعلن ��ت الهيئ ��ة العامة للأن ��واء اجلوية
العراقي ��ة حال ��ة الطق� ��س له ��ذا الي ��وم
(اخلمي�س) �أن درجات احلرارة مقاربة
ملعدالتها ليوم �أم�س ،و�أن اجلو �سيكون
م�شم�س ًا يف العديد من مناطق البالد.
بغدادC° 50 /

C° 32 -

الب�صرة C° 33 -C° 48 /

�أربيل C° 29 - C° 46 /النجف C° 31 -C° 49 /

املو�صلC° 46 /

C° 27 -

بق ��وة موقفه ��ا مم ��ا يح ��دث يف الداخ ��ل
العراق ��ي ،فا�ضح ��ة الكث�ي�ر م ��ن الق ��وى
رغ ��م ب�شاعته ��ا -ولكنها كان ��ت تت�صدىله ��ا بالكلمة ،وتك�شف وتعري تلك الزوايا
اخلفي ��ة يف ع ��امل ال�سيا�س ��ة يف الع ��راق،
غ�ي�ر عابئة مبا قد يحدث لل�صحيفة ب�شكل
عام او لكوادرها عل ��ى وجه اخل�صو�ص.
مبارك ه ��ذا الألق واجلم ��ال والعطاء لكل
كوادرها العراقيني الأ�صالء.

الرماديC° 31 -C° 47 /

يف قلب احلدث

الفن ��ان واملخ ��رج حي ��در منع�ث�ر ذك ��ر
"لي�س ��ت جم ��رد تهنئ ��ة نقدمه ��ا مل�ؤ�س�سة
املدى وحتدي ��دا ل�صحيفة (املدى) الغراء،
ب ��ل ه ��ي حتي ��ة وتقدي ��ر ومبارك ��ة ل ��كل
جه ��ود امل�ؤ�س�س�ي�ن والعامل�ي�ن والزم�ل�اء
ال�صحفيني والتقنيني على تلك املجهودات
واللم�س ��ات الفني ��ة املبدع ��ة عل ��ى م ��دى
�سن ��وات ا�صداره ��ا ،ف�صحيف ��ة (امل ��دى)
�سياح ��ة ثقافي ��ة فني ��ة �سيا�سي ��ة يومي ��ة
يف قل ��ب احلدث وم ��ع النا� ��س ،كل احلب
والتربيكات".

قريبة من مثقفي البالد

ويق ��ول املخ ��رج امل�سرحي كاظ ��م الن�صار
"احيي جريدة (املدى) بكادرها امل�ؤ�س�س
والالح ��ق فق ��د �صنع ��ت تقالي ��د �صحفي ��ة
احرتافية و�ساهمت يف �صناعة ر�أي عام،
و�ساهمت اي�ض ��ا يف ا�شاعة وعي �سيا�سي
وثق ��ايف واعالم ��ي ،وهي اجلري ��دة التي
اقرتب ��ت بقوة م ��ن مثقفي الب�ل�اد ووفرت
لهم فر�صا وم�ساحات للكتابة والن�شاطات
املختلفة وهي م�ستمرة بذلك".
وا�ض ��اف "انها ذك ��رى تدعون ��ا لالحتفاء
معه ��ا وا�شعال �شمع ��ة يف ذكراها وتقدمي

مثلت خط االعتدال

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

تت�صدى بالكلمة

الكاتب امل�سرحي عل ��ي عبد النبي الزيدي
ق ��الُ " :ت�شع ��ل جري ��دة (امل ��دى) العراقية
�شمع ��ة �أخ ��رى م ��ن عمره ��ا ال�صحف ��ي
الإبداع ��ي لت�ض ��يء ع ��امل ال�صحاف ��ة
باحلقيق ��ة الت ��ي ندع ��و له ��ا دائم� � ًا ،وهي
ت�ؤك ��د ا�ستمرارها وتوا�صلها اليومي منذ
حلظ ��ة انطالقها م ��ا بع ��د  2003وبكوادر
عراقي ��ة �أك ��دت ح�ضوره ��ا ومواقفه ��ا يف
�أ�صع ��ب الظ ��روف التي م� � َّر به ��ا العراق،
منه ��ا الو�ض ��ع الأمن ��ي غ�ي�ر امل�ستق ��ر يف
�سن ��وات خل ��ت والت ��ي كان م ��ن ال�صع ��ب
اال�ستمرار واملوت يط ��ارد اغلب العاملني
يف حقل ال�صحاف ��ة ب�سبب قولهم للحقيقة
وت�صديه ��م للأ�صوات الن�ش ��از التي ملأت
�أفق العراق م ��ن �أق�صاه اىل �أق�صاه ،الأمر
ال ��ذي يدعونا �أن نحتفي به ��ذه ال�صحيفة
وكوادره ��ا ون�ش�ي�ر بدق ��ة له ��ذا ال�صمود
العجي ��ب امل�صح ��وب مبواق ��ف وطني ��ة
عراقي ��ة �أ�صيل ��ة ت�ؤك ��د انتماءه ��ا للوط ��ن
وح�سب .وكنت م ��ن املتابعني ب�شكل جيد
لـ(املدى) منذ حلظة انطالقها وهي ت�سجل

رئي� ��س ق�س ��م الفل�سف ��ة يف اجلامع ��ة
امل�ستن�صري ��ة عل ��ي املره ��ج يق ��ول "تع ��د
�صحيف ��ة (املدى) واحدة من �أهم ال�صحف
العراقي ��ة التي تنقل اخل�ب�ر مبهنية عالية
وتن ��زع نحو بن ��اء جمتم ��ع عراقي مدين
حر" .ويذكر "ت�صدرت ال�صحف العراقية
ال �سيم ��ا بع ��د �سق ��وط النظ ��ام ،وكان لها
ق�ص ��ب ال�سب ��ق يف تق ��دمي ثقاف ��ة وفك ��ر
لكث�ي�ر م ��ن الكت ��اب العراقي�ي�ن املعروفني
بتوجهاتهم الوطنية ونزعاتهم التحررية
والتقدمي ��ة" .وتاب ��ع ان "ما مييز (املدى)
على طول م�سريته ��ا �أنها بقيت متثل خط
االعت ��دال ومل تهب ��ط للدخ ��ول يف ت� ��أزمي
ال�ص ��راع الأثن ��ي �أو الطائف ��ي ،ب ��ل بقيت
متث ��ل الإع�ل�ام امل�س� ��ؤول واملهن ��ي ال ��ذي
يع ��رف قيم ��ة الكلم ��ة يف البن ��اء ،وقيم ��ة
كلم ��ة �أخ ��رى يف اله ��دم ،لذلك كان ��ت وما
زالت ت�سري يف خط البناء ..بناء الإن�سان
وبناء الوطن".

منرب خمتلف
ٌ

الكات ��ب والباح ��ث �سعد �سل ��وم ي�سرتجع
ذكريات ��ه قائ�ل�ا "كان ��ت (امل ��دى) من�ب�را
خمتلف ��ا ،بالن�سبة يل ،لي�س ب�سبب طبيعة
خطابه ��ا او هويته ��ا فح�س ��ب ،ب ��ل �أوال
و�أخ�ي�را ،ل�صلت ��ي احلميمة م ��ع العاملني
فيه ��ا ،من ��ذ �صدوره ��ا وت�أ�سي�سه ��ا :زهري
اجلزائري ،حيدر �سعيد� ،أحمد �سعداوي،
قا�س ��م حممد عبا�س ،عل ��ي ح�سني ،عدنان
ح�س�ي�ن� ،سرم ��د الطائي ،ع�ل�اء املفرجي،
�سهيل �سامي نادر و�آخرون.
وا�ض ��اف "كان ��ت (امل ��دى) ،بالن�سب ��ة يل،
ومن ��ذ  ١٩عام ��ا ،منربا متاح ��ا ملا ال ميكن
ن�ش ��ره يف �صح ��ف اخ ��رى ،ال �سيم ��ا قبل
�شعبي ��ة في� ��س ب ��وك والوف ��رة املبتذل ��ة
للمن�صات الراهنة" ،متابعا "ن�شرت 100
مقال يف (املدى) -ح�سب تقديري -طوال

الو�صول للإبداع العراقي

ال�سن ��وات  ١٩املا�ضية .ولكل مقال ق�صة،
و�أثر".

ح�ضور م�ستمر يف امل�شهد

اما االكادميي خال ��د خليل هويدي فيقول
"عن ��دي � ّأن االحتف ��اء بذك ��رى ت�أ�سي� ��س
(امل ��دى) ه ��و احتف ��اء ب�صحيف ��ة حت�ت�رم
قراءها ،وت�سعى �إىل ّ
بث حمتوى �إعالمي
خمتلف ،ي�ساع ��د يف ت�سليط ال�ضوء على
مناط ��ق معتم ��ة يف راهنن ��ا ال�سيا�س ��ي
واالقت�صادي والثقايف".
وا�ض ��اف "من ��ذ �سبقها ال�صحف ��ي املتعلق
بك�شفها املهم ع ��ن ف�ضيحة ما عُرف حينها
بكوبونات النفط التي ف�ضحت الكثري من
الأ�سم ��اء الت ��ي كان ��ت تقب�ض م ��ن النظام
الديكتات ��وري ال�ساب ��ق ّ
خط ��ت (امل ��دى)
لنف�سه ��ا طريق ��ا خمتلف ��ا يف ال�صحاف ��ة
لع ��راق م ��ا بع ��د  2003وكان ��ت لفك ��رة
املالح ��ق املرافقة لل�صحيف ��ة �أثرها الكبري
يف الت�أ�سي�س لهذه الفكرة املهمة والغريبة
على ال�صحافة العراقية".
ويتاب ��ع "�س ّلطت (املدى) يف هذه املالحق
ال�ض ��وء عل ��ى ق�ضايا و�شخ�صي ��ات مهمة،
كان له ��ا ح�ض ��ور ممي ��ز يف الوج ��دان
العراق ��ي ،وعل ��ى الرغ ��م مم ��ا واجهت ��ه

ام ��ا الفن ��ان امل�سرح ��ي ماج ��د درند� ��ش
فيقول "�أب ��ارك جلريدة (املدى) يف ذكرى
ت�أ�سي�سه ��ا ،متمني ��ا له ��ا وجلمي ��ع هيئ ��ة
التحري ��ر والعامل�ي�ن فيه ��ا دوام الإب ��داع
والتف ��رد ،فـ(امل ��دى) ه ��ي ال�صحيف ��ة التي
ت�ص ��ل �إىل الإب ��داع العراق ��ي ويف جمي ��ع
بقاع العامل".

داعمة لل�شباب منذ 2003

املخ ��رج ال�سينمائي مالك عب ��د علي ،يرى
انه "كانت ومازالت م�ؤ�س�سة املدى حافزا
كبريا يف نه�ض ��ة الثقافة العراقية ودعمها
امل�ستم ��ر لل�شب ��اب واجلي ��ل اجلدي ��د بعد
 ٢٠٠٣وخا�ص ��ة مبتابعة اخبار ونتاجات
ال�سينما العراقية ب�شكل خا�ص لذا نتمنى
لها مبنا�سبة ايقاد �شمعتها ،كل التربيكات
واالمني ��ات يف النج ��اح واي�ص ��ال الكلمة
احلرة لكل العراقيني".

رعت الثقافة العراقية

مدي ��ر مقه ��ى كه ��وة وكت ��اب الثق ��ايف،
االكادميي يا�سر املتنبي يقول ان م�ؤ�س�سة
امل ��دى رع ��ت الثقافة العراقي ��ة بعد 2003
�سواء ب�صحيف ��ة (امل ��دى) الورقية او دار
الن�ش ��ر وكذل ��ك الفعالي ��ات املختلف ��ة التي
تنظمها" .واو�ضح ان (املدى) "كانت خري
م ��ن ينق ��ل اخل�ب�ر احلي ��ادي اىل ال�شارع،
ف�ضال ع ��ن تغطي ��ة كل الن�شاط ��ات املدنية
والثقافي ��ة ،م ��ا جعله ��ا منربا ن�ستن ��د �إليه
بتغطية الأحداث املجتمعية املهمة".

غد ًا حتتفل املدى بالذكرى
التا�سعة ع�شرة لت�أ�سي�سها..
حتتفل با�ستمرار نهجها يف
الدفاع عن ق�ضايا املواطن
الب�سيط ووقفت ب�صالبة
وهي حتارب �أمراء التطرف
�سواء �أكانوا من الإرهابيني �أم
املف�سدين..
وكانت �أول من ت�صدى لبع�ض
ق�ضايا الف�ساد الكربى ،ورفعت
�شعار احلرية والأمان للمواطن
العراقي ..حاربت �شيوخ
التطرف وت�صدت لهم حينما
حاولوا خلط الدين بال�سيا�سة..
�إنها �صحيفة مفتوحة الرئتني
لكل هواء نظيف ..كانت وال
تزال و�ستظل جزء ًا من عقل
ال�صحافة العراقية النظيف..
العقل الذي يحدد كل يوم �أجندة
الكتاب والأقالم من خالل
الق�ضايا التي تطرحها من دون
هوادة �أو خوف ،واال�شتباك
العنيف مع الأفكار اخلاطئة،
التي ينبغي هدمها و�إف�ساح
الطريق �أمام عامل جديد.
(املدى) ال�صحيفة القادرة على
اكت�شاف املواهب اجلديدة
و�إف�ساح الطريق لها ،لتعيد
الدفء وال�سعادة لروح
ال�صحافة العراقية� ..إنها
(املدى) التي ال حتتاج ماليني
العراقيني لالحتفال معها ،لكنها
حتتاج �إليهم لتحت�ضنهم بقلبها
العامر باحلب واملفعم بالأمل..
�إن (املدى) فخر لكل كاتب يف
هذه ال�صحيفة ..فخر �أن تكون
و�أن تبقى ..جريدة ذات �أ�شواك
وورود ..فخر �أن تكون واجهة
املجتمع املدين املدافع عن
حقوق الإن�سان ..فخر �أن يكون
�صوتها قوي ًا �صادح ًا بق�ضايا
النا�س.
من يت�سلح مبهنية (املدى)
وجر�أتها و�شفافيتها وقلمها
العف ول�سانها النظيف هو
الذي يُكتب له البقاء .الت�سامح
ال�سيا�سي هو الذي جعل (املدى)
ال�ساحة التي ت�ضم كل �ألوان
الطيف ال�سيا�سي العراقي،
يتحاورون ويد�شنون ثقافة
االختالف واالحرتام املتبادل.
�سنحتفل بدخولنا عامها
الع�شرين ،وننتظر العام احلادي
والع�شرين ،ون�سعى �إىل العام
الثالثني ،لأننا ن�ؤمن �أنّ هذه
البالد ال ميكن لها �أن ّ
تظل حتت
رحمة َمن يعتقد �أنّ احلكم لي�س
�شراكة يف الأحالم والنوايا
ال�صادقة� ..سندخل العام التا�سع
ع�شر ونحن نحاول �أن نتجدد
فى ظل ثورة ات�صاالت وانفجار
و�سائل التوا�صل االجتماعي،
و�أن ن�سعى للحفاظ على مهنة
ال�صحافة التي باتت مهددة فى
حا�ضرها وم�ستقبلها .و�أن ن�سهم
بالقدر امل�ستطاع يف �أن تبقى
(املدى) امل�ؤ�س�سة وال�صحيفة
فكر ور� ٍأي وثقافةٍ يف وطن
منرب ٍ
ّ
ي�ستحق م ّنا �أن نقدّم له الأف�ضل
تغي الزمن �إال
دوم ًا ،ورغم رّ
�أن (املدى) �ستبقى مثل �شجرة
ال�سرو يف رائعة تول�ستوي
احلرب وال�سلم ،ال تعرتف
�إال باحلياة والتجديد الدائم،
قد ت�سقط منها �أوراق ب�سبب
عوا�صف الزمن ،لكن �أغ�صانها
�ستظل تنمو وتزداد ربيع ًا،
والذين ي�س�ألون ما �سبب جناح
(املدى) يعرفون جيد ًا �أنهم
جزء من هذا النجاح ،والذين
يكرهون �صراحة �أن (املدى)
�صحيفة ناجحة ،يعرفون جيد ًا
�أنهم �أي�ضا �سبب يف جناح
(املدى).
هذه هي (املدى) ،كل ما فيها هو
ال�سعي نحو مدى �أف�ضل ،وكل
من يعمل فيها ي�شعر �أنها مداه
لوحده .وك ّلما �صدر عدد جديد
يدرك القراء �أنهم حق ًا �أ�صحاب
هذه اجلريدة.

فــي ي��ـ��ـ��وم (امل���دى)
يف البدء اود القول بان هذا الرتاجع يف املوقف
ال�صحفي يف العراق و�سائر بالد العامل ب�سبب
ما افرزه التطور العلمي الهائل ،وال �سيما يف
مناحي التوا�صل الفكري واالجتماعي الذي مل
يقلل ب�أي �شكل من اال�شكال من اهمية ال�صحف
وج�سامة خطورتها ،فلم تزل هذه الف�ضائيات
(وهي من ابرز مناحي التوا�صل احلديث)
ت�ستمد الكثري من معطياتها من ال�صحف
اليومية وما تقدمه من جهود كبرية لعدد
حمدود(!) من ال�صحفيني النابهني املالحقني
للخرب اينما وجد.

 رفعة عبد الرزاق حممد
وان ��ا على يقني كامل ب ��ان جملدات
ه ��ذه ال�صح ��ف او ملفاته ��ا
االليكرتونية �ست�ستم ��ر باعتمادها
مراجع البحث االكادميي الر�صني،
كما هو احلال مع جملدات ال�صحف
القدمي ��ة الت ��ي ال ي�ستغن ��ي عنه ��ا
الباحثون يف تطور املجتمعات.
والأمر وا�ض ��ح بجالء مع �صحيفة
(امل ��دى) الت ��ي بقي ��ت عل ��ى �س ّنتها
الت ��ي �ص ��درت به ��ا يف اخلام� ��س
م ��ن �آب  2003يف بغ ��داد �ص ��ادرة

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

واالجتماعي ��ة و�سواهما .ولعل يف
ما�ضي �صاح ��ب امل�ؤ�س�سة ورئي�س
حترير جريدتها (املدى) ،ال�صحفي
املرموق فخ ��ري كرمي ،ما يف�سر لنا
ه ��ذه املزاي ��ا اجلميلة فيه ��ا ..واين
ا�شه ��د للحقيق ��ة والتاري ��خ ،وان ��ا
املعن ��ي بالتاري ��خ ،اين مل ار يوم ��ا
او ا�سم ��ع ان اح ��دا م ��ن حم ��رري
اجلري ��دة او كتابها قد فر�ضت على
كتاباته �أي من الآراء او التوجهات
ب�ش ��كل و�صاي ��ا او توجيه ��ات او
م ��ا اىل ذل ��ك ،فالدميقراطي ��ة يف
�صورته ��ا احلقيقي ��ة غ�ي�ر املفربكة

ه ��ي ال�سائ ��دة ب�ي�ن اركان اجلريدة
وزواياه ��ا ،واالم ��ر يب ��دو وا�ضحا
عن ��دي وانا حم ��رر املالح ��ق فيها،
فل ��م يعرت�ض احد من القائمني على
امل�ؤ�س�سة على �أي مو�ضوع قدمناه
يف ه ��ذه املالح ��ق الت ��ي عر�ض ��ت
اعالمها ووقائع م ��ن اق�صى اليمني
اىل اق�ص ��ى الي�سار ــ كم ��ا يقولون ــ
وال معيار �سور االبداع والوطنية،
فتحية لـ(امل ��دى) يف يومها وحتية
للعامل�ي�ن فيه ��ا ول�صفحاتها الغراء
ومالحقها اجلذاب ��ة وفعالياتها يف
بيتها العامر.

