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ـنجم ـياه من سـقف مدخل ا تـتـساقط ا
الـضيق ويتردد صـدى صوت القطرات
عـند ارتطامهـا بالقضبـان الصدئة التي
كـانت تـسـيـر علـيـهـا مـنذ عـقـود طـويـلة
عــربــات نـــقل حــجــارة كــان بــعــضــهــا
يـحتوي على خـام اليورانيوم وتـنقلها
ــنــجم الــقــابع وسط الــتل إلـى خــارج ا
احملـاط بـاألشجـار لتـحمـلهـا القـطارات

نتظرة في اخلارج. السوفيتية ا
ويــقــول زدنـيك مــانـدرهــولــيك من أمـام
ــنــجم في قـــريــة يــاخــيــمــوف مــدخـل ا
الـتـشـيـكيـة الـتي تـقع عـلى احلـدود ب
ــانـيـا وجـمـهـوريــة تـشـيك: "أتـذكـر أن أ
نجم كـانت مرتفعة درجـة احلرارة في ا
دائـمـا سـواء كـان اجلـو بـاردا أو حـارا
في اخلــارج. وكـان الـسـوفـيت يـفـعـلـون
بـنا ما يشاؤون". وأمضى ماندرهوليك
الــبـالغ من الــعـمـر اآلن  87عــامـا سـبع
سـنوات سجينا سياسيا في معسكرات
االعــتــقــال الـســوفــيــتـيه وأ Eرغم في
فـــتــرة عـــقـــوبــتـه عــلى الـــتـــنــقـــيب عن
الـيــورانـيـوم الـذي اسـتـخـدمه االحتـاد
الـسـوفيـتي في سبـاق التـسلح الـنووي
إبــان احلــرب الــبــاردة. وتــغص الــتالل
احملـيطة بقرية ياخـيموف باليورانيوم

ويـــعـــود الـــفـــضل في اكـــتـــشـــاف خــام
شع" الغـني بالـيورانيوم "يـورانينـيت ا
فـي تــلك الــقــريـــة إلى مــاري كــوري في
نـهـاية الـقرن الـتاسـع عشـر لكن أعـمال
تـعـدين الـيـورانـيـوم لم تـزدهـر فـي هذه
ــديـنـة إال بـعـدمـا تــولى الـشـيـوعـيـون ا
مـقالـيد احلكم في تـشيكـوسلوفـاكيا في
ـــيــة الــثـــانــيــة أعـــقــاب احلــرب الـــعــا
واسـتغـلوا آالف الـسجـناء الـسيـاسي

ناجم. للعمل بالسخرة في هذه ا
s¹bFð  UOKLŽ

ووصـل عـدد مــنــاجم الــيــورانــيـوم في
أوج عــــــمــــــلــــــيــــــات الــــــتــــــعــــــديـن في
اخلـمـسـيـنـيـات إلى  12مـنـجـمـا داخل
يـاخـيـمـوف وعـلى مشـارفـهـا وتـشـكلت
غـابــة نـوويـة من األنـفـاق حتت تاللـهـا
وحتـولت الـقـريـة إلـى مـعـسـكـر اعـتـقال

سوفيتي ضخم.
ناجم قاسية وكانت ظروف العمل في ا
وغـير آمنة إذ لم يكن السجناء يرتدون
ـالبس الـــــتي تـــــكــــفي األقـــــنــــعــــة أو ا
ـواد الـنـوويـة. وأشار حلـمـايـتـهم مـن ا
مـانـدرهـولـيك إلـى برج مـبـنـي بـالـطوب
األحـمر عند مدخل القـرية ويطلق عليه
وت" حيث كان اليورانيوم اسم "برج ا
يُــــطــــحن ويــــحــــوَّل إلـى تــــراب وكـــان

الـسـجـنـاء يُرغـمـون عـلى الـعمل بال أي
معدات واقية.

ـنـاجـم أمـرا مـعـتـادا وكــانت حـوادث ا
وكثيرا ما كانت القنوات اجملوفة تنهار

على رؤوس العمال.
ويـقول ماندرهـوليك وهو يتـمالك نفسه
ــرات انــهـار مـن الـبــكــاء: "في إحــدى ا
الـسقف وأطاح بأحد العمال إلى إحدى
ـنـجـم وصـرنـا احلــفـر الــعـمــيـقـة فـي ا
نـلمـلم أشالءه أليام". وقـد ألقي الـقبض
عـلى مـانـدرهـوليـك وهو يـحـاول الـفرار

دينة في عام .1953 خارج ا
ويــضــيف: "قـد يــسـتــغــرق احلـديث عن
هـذه احلـوادث النـهار بـأكـمله". وبـينـما
ـــنـــاجم الـــتي عـــمل فـــيـــهـــا أُغـــلـــقـت ا
الــســجـنــاء قــســرا لـســنــوات في قــريـة
يــاخــيـــمــوف مــنــذ عــقــود مــضت فــإن
منجما سطحيا واحدا ال يزال مفتوحا.
نجم ال يستخدم في تعدين إال أن هذا ا
ــيـاه الــيــورانـيــوم بل تُــســتـمــد مــنه ا

شعة. ا
وقـد هُجرت مـبانٍ ال حصر لـها في قرية
يــــاخـــيــــمـــوف وبــــاتت خــــاويــــة عـــلى
عـروشـهـا لـكن مـجمـعـا عالجـيـا واحدا
يــخـــطف األبــصــار فـي مــدخل الــقــريــة
بـفخامته ولـونه األبيض الساطع وهو

مصحة "راديوم باالس".
ـبـنى الــذي افـتـتح في عـام فـي داخل ا
ـــــرضى األثـــــريــــاء  ?1912يـــــجـــــول ا
ـعـاطـفـهم الـبـيـضـاء عـلى سـجـاجـيد

حمراء تمتد عبر أروقته الفاخرة.
وجـاء بعـضهم إلـى هنا بـحثـا عن طرق
بـديلة لتسك األلم حتى لو كانت هذه
ـذاب ـيـاه ا الــطـرق هي حـمـامـات من ا
فـيـهـا عـنـصـر الـرادون وهـو غـاز مـشع
نـاجت عن حتـلل الـيـورانـيـوم. وقـد ظلت

ـيـاه الغـنـية بـالـرادون جتري يـنـابيع ا
ناجم لسنوات طوال. عبر هذه ا

ـــيـــاه قـــد يــــبـــدو غـــمـــر اجلـــسـم في ا
ـسـتـمـدة من مـنـجم الـيـورانـيـوم أمرا ا
ـــا ال أحــد يـــجـــرؤ عــلى مـــنـــفــرا فـــر
االســتـحـمـام في مـيــاه صـرف مـشـبـعـة
ـشـعـة. إال أن األطـباء في بـالـعـنـاصـر ا
مــــصـــحــــة "راديـــوم بــــاالس" لـــهم رأي

مختلف.
يـقول يينـدريتش ماسيك كـبير األطباء

ــصـحـة "راديـوم بـاالس" لـبي بي سي
ـشـبـعـة بـالـرادون فـيـوتــشـر: "لـلـمـيـاه ا
مــيــزتــان عالجــيـتــان أوال تــعــمل هـذه
ـيـاه كمـضاد لاللـتهـاب وثانـيا تـؤثر ا
مــبـاشـرة عـلى األلم. ويــعـادل تـأثـيـرهـا
ـورف لـكـنه قد كـمـسـكن لأللم تأثـيـر ا

راحل". يدوم لفترات أطول 
ويــضـيـف: "لـديــنـا نــسب مـخــتـلــفـة من
االشــعـاعـات وقـد نــسـتـخــدم مـا نـشـاء
ـرضى ولـكـنـنـا نـقيّم أوال مـنـهـا عـلى ا
ردود الصـحي ولهذا اخملـاطر مقـابل ا
نـستـخدم جـرعات ضـئيـلة لـلغـاية حتى

ريض وال نسبب له أذى". نساعد ا
صحة طلبا ويـتقاطر الزوار على هذه ا
بـرحـة الـتي تسـبـبـها لـتـخـفيـف اآلالم ا
طـائـفـة من األمـراض مـن االضـطـرابات
ـــفــاصل الـــعـــصــبـــيـــة إلى الـــتــهـــاب ا

والنقرس.
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ويـقول فـاكالف بوسـيلـيك الذي يـعاني
فاصل احملورية مـن التهاب مزمن في ا
ويــعـاجله الــطـبــيب مـاســيك إن مـزايـا
راحل. شعـة تفوق سلبـياتها  ـياه ا ا
صحة منذ 30 ويـتردد بوسيليك على ا
شبعة بالرادون. ياه ا عاما للتداوي با
ويـقـول بـوسـيـلـيك: "عـنـدمـا اسـتعـصت

آالمـي عـــلى الـــعالج نـــصـــحـــني أحـــد
ـشـبـعـة ـيـاه ا األشـخـاص بـحـمـامـات ا
بـالرادون ومـنذ ذلك احلـ أتردد على
دة 20 كـان وأجلس في احلـمام  هـذا ا
دقـيـقـة في الـيـوم. ولـكـنـني ال أسـتـطـيع
ـنــتــجع واحلــصـول الــنــزول في هــذا ا
عـلى الـعـالج إال مـرة واحدة فـي الـسـنة

شعة". ألنه غني بالعناصر ا
ويــتــابع: "يــنــفــرد كل مــنــتــجع صــحي
ـادة أو مـصـدر طـبـيـعي مـعـ وهـذا
ــيــاه الـــغــنــيــة ــنـــتــجع يـــتــمــيــز بـــا ا
بـــالــرادون". وفي كل مــرة يـــأتي فــيــهــا
صحة 24 بـوسيليك للعالج يقيم في ا
يـومـا ولـهـذا أصـبح وجـهه مـألـوفا في
الفندق الفاخر ويستقبله العاملون في

جميع األقسام بترحاب.
وبــيـنـمـا يــفـضل الـضــيـوف من أثـريـاء
ـطـاعم الـفـخـمـة الـعــرب اجلـلـوس في ا
ــــنـــــتـــــجع يـــــفــــضـل الــــروس داخـل ا
والـتـشيـكيـون احلانـات ذات الواجـهات
نسقة. طلة على احلديقة ا الزجاجية ا
وفي ردهــة الــفــنــدق يــسـتــقــر تــمــثـال
صـغير عاري الصدر إلى جوار الساللم
ـفــروشـة بـسـجـاد أحـمـر قـا والـتي ا

تقودك إلى غرف الفندق الفاخرة.
وقـــادني بــوســيـــلــيك فـي جــولــة حــول

ــنــطـقــة الـتي ــنــتـجع ودلــفــنـا إلى ا ا
وُضـــعت عـــلى أبـــوابـــهـــا مـــلـــصـــقــات
ـشـعـة ـواد ا حتــذيـريـة حتـمل عالمــة ا
ـعروفـة حيث يرتـدي طاقم الـتمريض ا
مــعـــاطف بــيــضـــاء وتــوجــد حــجــرات
صـغيرة تفـصل بينها سـتائر ويتوسط
ــيـاه كل مــنــهــا مـغــطس تــتــدفق فــيه ا
الـساخنة من كل جـانب يشبه أحواض
يـاه على "اجلـاكـوزي" وحتتـوي هـذه ا
غـاإال أن استـغالل منـتجع صـحي باذخ
ـناجم ومـا اقـتُرن لـلـتالل الـتي تعج بـا
بــهـــا من مــاضٍ ســوفــيـــتي مــظــلم في
تــــقــــد عالج صــــحي بــــاهـظ الـــثــــمن
ـقارنة لألثـرياء سـيحمـلك حتـما على ا
ـيـاه ـزعـوم) بـا بـ الــثـراء والـعالج (ا
ـآسي الـتي الــغـنـيــة بـالـرادون وبــ ا

ناجم منذ عقود مضت. شهدتها ا
إنــهــا مــقــاربــة الفــتــة قــد ال يالحــظــهـا
ـنتجع أو لعلهم ـرضى والعاملون با ا

يفضلون غض الطرف عنها.
لـكن مـانـدرهولـيك ال يـجد غـضـاضة في
ناجم وال نـتجع الصـحي من ا تـربّح ا
يـــكنّ أي ضـــغــيـــنـــة لــلـــمــرضـى الــذين
اســتـــنــفــدوا كل ســبـل الــعالج الــطــبي
وجلـؤوا إلى هذا الـعالم العـجيب بـحثا

عن عالج بديل.
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ركزي الـعراقي عن حـاجته لـتجهـيز ( مـكائن عد وفـرز العـملة يعـلن البـنك ا
ـتــخـصـصـة ولـهـا الـرغـبـة ومـكـائن رزم الـعـمـلـة) وعــلى جـمـيع الـشـركـات ا
واصفات الـفنية والشروط القانونية كائن وفق ا واالمكانية لـتجهيز هذه ا
ـعدة من قبل هـذا البنك ارسـال مخولـيهم مع كتـاب التخـويل الرسمي الى ا
ركـزي العـراقي الكـائن في شارع الـرشيـد بنـاية رقم (٢) ط (٣) مـقر الـبنـك ا
الـدائرة الـقـانـونـيـة / قـسم الـعـقـود مـسـتـصـحـبـ مـعـهم رسـالـة تـعـريـفـية
ستـمسكات االصلية ( اوراق تـسجيل الشركة بالشركة وصورة مـلونة من ا
ـنـاقصـة لـقاء مـبـلغ قدره ) للـحـصول عـلى وثـائق وشروط ا مصـدقـة حديـثـاً
(١٠٠٫٠٠٠)  ديـنار ( مـئـة الف دينـار ) غـير قـابـلة لـلـرد وإعتـبـارا من تاريخ
ـصادف ٢٠١٨/٤/١٥ حـيث موعد االعالن في الصـحف ولغـاية يـوم االحد ا
ـناقصة على ان يتم تـقد العطاءات بـظروف مغلقة ومـختومة بختم غلق ا
ـنـاقـصة ـنـاقـصـة ومـوعـد غـلق ا الـشـركـة يـكـتب عـلى الـظـروف اسم ورقم ا

واسم صاحب العطاء . 
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ـسـاهـم يـسر إدارة مـصـرف الـوركـاء لالسـتثـمـار والـتـمويـل اعالم كافـة ا
ـركـزي العـراقـي عـلى مـشـاركة والـزبـائن الـكـرام بـحـصـول مـوافـقـة الـبـنك ا
ودع الذين لـديهم حسابات مصرفـية بكافة فروعنا ساهـم والزبائن ا ا
ـتوفـرة في حـسابـاتهم ـبالغ ا ـصرف بـا سـاهمـة في االكـتئـاب بـأسهم ا بـا
ادة ٥٦ صرف ( وفق ا بشـكل كلي او جزئـي وذلك إلجراء زيادة رأس مـال ا
ـعدل رقـم ٢١ لسـنـة ١٩٩٧ عـلمـاً ان آلـية فـقـرة رابعـاً من قـانـون الشـركـات ا
ودع الى حساب االكتتاب تـتم بتنظيم صك او تـخويل من حساب الـزبون ا
ـوجب شهادة صرف  ـودع مساهـماً في راس مـال  ا االكتـتاب وسيـكون ا
االسهم التي سيـتم تزويده بها والتي تكون قـابلة للتداول في سوق العراق
ـصـرف  ,عـلـمـاً ان ــالـيـة بــعـد إتـمــام اجـراءات زيـادة رأس مــال ا لالوراق ا

القيمة االسمية للسهم هو دينار واحد . 
صـرف خالل مـدة ١٥ يـوم من تاريخ فـعلى الـراغـبـ بذلك مـراجـعـة ادارة ا

ستمسكات الثبوتية .  االعالن مستصحب معهم كافة ا
مع التقدير. 
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ؤهل وذوي اخلبرة لتقد ١- يسر ( شركة احلفر العراقية  –شركة عامة ) دعوة مقدمي العطاءات ا
عطـاءاتهم للـعمل اخلاص بـ / تنـفيذ اعـمال فحص مـعدات وانابيـب االجهزة العـاملة في نـشاط احلفر
واالسـتصالح ضـمن خطة الـعمل لعـام ٢٠١٨ اخلاصة بـشركـة احلفر الـعراقيـة عدد (١٦) جهـاز حفر او

ي .  استصالح قابل للزيادة والنقصان وحسب الطلب ولفترة تنفيذ (٣٦٥) يوم تقو
ـوازنة التشغيلية الية ضمن ا ٢- تتوفـر لدى ( شركة احلفر العراقية  –شركة عامة ) التـخصيصات ا
ويـنـوي اسـتـخـدام جزء مـنـهـا لـتـنفـيـذ اخلـدمـات اخلاصـة بـ / تـنـفـيـذ اعمـال فـحص مـعـدات وانـابيب
االجهزة الـعاملة فـي نشاط احلفـر واالستصالح ضـمن خطة الـعمل لعام ٢٠١٨ اخلـاصة بشـركة احلفر
العـراقيـة عدد (١٦) جـهـاز حفـر او استـصالح قـابل للـزيادة والـنقـصـان وحسب الـطلب ولـفـترة تـنفـيذ

ي .  (٣٦٥) يوم تقو
٣- بإمكـان مقدمي العطاء الراغب في شراء وثـائق للعطاء باللغات ( اللـغة العربية ) بعد تقد طلب
حتريـري الى / شركـة احلفـر العـراقية  –الـهيـأة التـجارية  –قسم الـعقـود اللـوجسـتية  –في محـافظة
ستردة الـبالغة (٢٠٠٫٠٠٠) مائتا البصرة  –الزبير  –البرجسية وبعـد دفع قيمة البيع للـوثائق غير ا
ـعلـومـات عـلى ـزيـد مـن ا الـف ديـنار عـراقـي . بـإمـكان مـقـدمـي الـعطـاء الـراغـبـ في احلـصـول عـلى ا

ب في اعاله .  العنوان ا
٤- آخـر يوم لـتـسلـيم الـعطـاءات الى العـنـوان اآلتي / شركـة احلـفر الـعراقـيـة في البـصرة  –الزبـير –
صادف ٢٠١٨/٤/١٥ وعد احملدد / يوم االحد ا البرجسية  –مقرر جلنة فتح العطاءات الثانية / في ا
تأخرة وسـيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي الساعة الثـانية عشر ظـهراً وسوف ترفض العـطاءات ا
ـثلـيهم الراغـب باحلـضور في الـعنوان اآلتي (الـبصرة  –الـزبير  –البرجـسية  –مقر الـعطاءات او 
شركة احلفر العراقية  –جلنة فتح العطاءات الثانية) في  الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عشر ظهراً
ـصـادف ٢٠١٨/٤/١٥) . يجب ان تـتضـمن الـعطـاءات ضمـان للـعـطاء / خـطاب ضـمان من يـوم االحد ا
بـلغ (١٢٫٩٩٥٫٠٠٠) اثـنا عـشر مـليـون وتـسعـمائـة وخمـسة مـصرفي او صك مـصـدق اوسفـتجـة / و

وتسعون الف دينار عراقي . 
صادف ٢٠١٨/٤/١١ . ناقصة يوم ( االربعاء ) ا ٥- اخر موعد لشراء وثائق ا

٦- في حـالة مصـادفة يـوم الغـلق عطـلة رسمـية يـكون الـيوم التـالي موعـد الغـلق الذي يـكون فيه دوام
ناقصة .  رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق  ا

ي تبلغ (٦٤٩٫٧٥٥٫٠٠٠) سـتمائـة وتسعة دة (٣٦٥) يوم تـقو ٧- الـكلفـة التخمـينيـة لتنفـيذ االعمـال 
واربعون مليون وسبعمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فإنه سيتم استبعاد ٨- في حالة عدم التزام مقدم العـطاء 
عطاءه . 
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رقمة اعاله بـتاريخ ٢٠١٨/١/٣ حكمـاً غيابياً أصدرت هذه احملـكمة في الدعـوى البدائيـة ا
دعي عليـهما قاسم كـاظم جواد وحس حـميد مجـيد بالتكـافل والتضامن يقضي بإلـزام ا
ـصرف الرافدين / اضافة لـوظيفته مبـلغاً مقداره اثنى دير العام  ـدعى ا بـتأديتهما الى ا
عشـر مليون وخـمسمائـة واثنى عشر الف وسـتمائة وخـمسون دينـار مع الفائدة االتـفاقية
بنسبة ١٠ % من تاريخ ٢٠١٧/٦/١  ولغاية التأدية الفعلية وبالنظر جملهولية محل اقامتك
حسب شرح القائم بالتبليغ وتأييـد اجمللس البلدي وإنتقالك الى جهة مجهولة عليه قررت
دة هـذه احملـكـمـة تـبـلـيـغك بـصـحـيـفـتـ مـحـلـيـتـ يـوميـتـ ولك حـق االعـتراض خـالل ا

القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول . 


