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ملحق "       " 
وداعًا ايها المعلم الكبير..
وداعًا ايها القلب الكبير ..

دروس  علمنيها الدكتور مهدي الحافظ

مهدي الحافظ.. رحيل قامة إقصادية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د املتح��دث باس��م مكت��ب 
رئي��س ال��وزراء س��عد احلديث��ي 
أمس االربعاء، ان فرض الس��لطة 
االحتادي��ة عل��ى املناف��ذ والثروات 
النفطي��ة مقدمة حل��وار إيجابي 
ح��وار  عن��ه  ينج��ب  ان  ميك��ن 

سياسي.
وقال احلديثي في تصريح صحفي 
القضائ��ي  "احلك��م  ان  الي��وم 
ال��ذي أصدرته احملكم��ة االحتادية 
حس��م اجل��دل ال��ذي دار خ��ال 
الفترة الس��ابقة بش��أن قانونية 
االستفتاء"، مبينا ان" االستفتاء 
وكل ما جن��م عنه الٍغ اآلن مبوجب 

القرار".
وأض��اف "اننا الي��وم ننتظر على 
اعتبار رغبة حكومة اإلقليم في 
اجراء احلوار حتت سقف الدستور، 
وبالتالي فان هذا يش��كل قاعدة 
يجب م��ن خالها االلت��زام بهذه 
القرارات وبوح��دة العراق للبحث 
في إمكانية حل اخلافات العالقة 

بني بغداد واربيل".
وأش��ار احلديث��ي ال��ى ان" احل��وار 
الدس��تور  باحت��رام  يرتب��ط 
ق��رارات  واحت��رام  ومخرجات��ه 
احملكمة االحتادية إضافة الى وجود 

خط��وات ميداني��ة عل��ى األرض 
متعلق��ة بالعمل املش��ترك في 
اجمل��ال األمني والنفط��ي؛ لفرض 
امللفني"،  االحتادية على  السلطة 
مؤك��دا" انه��ا مقدم��ات لبن��اء 
الثق��ة من جدي��د لتعزي��ز حوار 
إيجابي ميكن ان ينجب عنه حوار 

سياسي".
االحتادي��ة،  احملكم��ة  وكان��ت 
املاض��ي، حكما  االثنني  أص��درت 
اقليم  بعدم دستورية اس��تفتاء 
كردس��تان الذي جرى ف��ي ال� 25 

من أيلول املاضي.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
احملكمة اياس الساموك في بيان 
صحف��ي ان "احملكم��ة االحتادي��ة 
بع��دم  حكم��ا  الي��وم  اص��درت 
دستورية االستفتاء اجلاري يوم ٢٥ 
ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردس��تان 

وبقية املناطق خارجه".
واضاف الساموك ان "ذلك يشمل 
ايضا الغاء االث��ار والنتائج كافة 

املترتبة على االستفتاء".
وق��ام وف��دد رفي��ع م��ن حكومة 
برئاسة رئيس  إقليم كردس��تان، 
ال��وزراء، نيجيرف��ان البارزاني، يوم 
الثاثاء املاضي، 21 تشرين الثاني، 
2017، بزي��ارة إلى حركة التغيير، 

لاجتم��اع م��ع املنس��ق الع��ام 
للحركة، عمر سيد علي.

وقال السكرتير الصحفي لنائب 

رئي��س حكوم��ة اإلقلي��م، قوباد 
الطالبان��ي، س��مير هورامي، في 
تصري��ح صحف��ي، إن "وف��داً من 

رئاسة حكومة إقليم كردستان، 
برئاسة نيجيرفان البارزاني ونائبه 
اليوم  الطالبان��ي، وص��ل  قوب��اد 

إل��ى الس��ليمانية، لاجتماع مع 
مسؤولي حركة التغيير".

تتمة ص3

أكدت أن قرار المحكمة االتحادية حسم الجدل بشأن االستفتاء

الحكومة تشترط تسّلم المنافذ الحدودية والثروات 
النفطية من اإلقليم قبل إجراء الحوار مع أربيل

اجتماع سابق لرئيس الوزراء مع وفد االقليم

 بغداد ـ الصباح الجديد:
قف��ز النفط أكثر م��ن واحد باملئة 
, ام��س األربع��اء , مدعوما بتراجع 
إمدادات اخل��ام الكن��دي عبر خط 
أنابيب للوالي��ات املتحدة وبهبوط 
األميركية، فضا  اخل��ام  مخزونات 
عن توقع��ات بتمدي��د تخفيضات 
إنتاج النف��ط الت��ي تقودها أوبك 
, وه��و ما يتيح للع��راق فرصة في 
تعزيز إيرادات��ه املالية وتقليل عجز 
مش��روع املوازن��ة للع��ام املقبل , 
حيث قرر العراق اعتماد س��عر 43 

دوالرا للبرميل في مشروع املوازنة 
م��ا يجعله مس��تفيدا م��ن فارق 
س��عر البيع ف��ي تعزيز االي��رادات 
على املوازنات التكميلية من جهة 
, وتقلي��ل فجوة العج��ز من جهة 
اخرى ،وارتفع خام غرب تكس��اس 
الوس��يط االميرك��ي دوالرا أو 1.8 

باملئة إلى 57.83 دوالرا للبرميل.
وزاد خ��ام القي��اس العامل��ي مزيج 
برنت 63 س��نتا أو م��ا يعادل واحدا 

باملئة إلي 63.20 دوالرا للبرميل.
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متابعة الصباح الجديد:
اعلن��ت ش��ركة جن��رال إلكتريك، 
امس األربعاء، إنه��ا وقعت مع وزارة 
الكهرب��اء العراقي��ة عق��دا بقيمة 
400 ملي��ون دوالر لبن��اء 14 محطة 
تقوية على أس��اس نظام تس��ليم 

مفتاح وتوريد معدات مهمة.
وذكرت الشركة بحسب ماتناقلته 
"رويت��رز"، أنه��ا "وقع��ت م��ع وزارة 
الكهرباء العراقية عقدا بقيمة 400 
مليون دوالر لبناء 14 محطة تقوية 
على أس��اس نظام تس��ليم مفتاح 
وتوري��د مع��دات مهم��ة، مؤك��دة 
الكهرب��اء  وزارة  انها"ستس��اعد 

ف��ي تدبي��ر متوي��ل املش��روع، الذي 
سيسهم في عاج مشكلة نقص 
إم��دادات الكهرباء ف��ي محافظات 
نينوي وصاح الدين واألنبار وكرباء 

وبغداد والقادسية والبصرة".
في  األميركي��ة  الس��فارة  وكان��ت 
بغداد، قد أعلنت في وقت سابق، أن 
توقيع مش��روع خطة زيادة الطاقة 
الكهربائي��ة م��ع ش��ركة "جن��رال 
للصيانة فقط،  لي��س  إليكتريك"، 
وإمنا يتضمن مد العراق بأعلى قدرة 
لتوليد الكهرباء املتوفرة في جميع 

أنحاء العالم.
تفصيالت ص7

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف محافظ البن��ك املركزي، 
عل��ي الع��اق، امس األربع��اء، عن 
خزين العراق من الذهب، موضحا 
ان احتياط��ي العراق م��ن العملة 
االجنبي��ة أكثر مم��ا كان عليه في 

العام املاضي.
وقال العاق ف��ي تصريح صحفي 
إن "خزي��ن العراق من الذهب يبلغ 
اكث��ر م��ن 80 طن��ا"، مضيفا ان 
"البنك املركزي مس��تمر في اجناز 
املواطنني في كردستان  معامات 
انس��جاما مع قرار مجلس النواب 

املتعلق باإلقليم والذي شدد على 
ضرورة اجناز املعام��ات من دون ان 
يكون هن��اك ضرر عل��ى مصالح 

املواطنني".
"احتياط��ي  أن  الع��اق  وأوض��ح 
الع��راق من العملة االجنبية أكثر 

مما كان عليه في سنة 2016".
وكان اجملل��س العامل��ي للذهب قد 
اعل��ن ف��ي ع��ام 2016، أن ترتيب 
العراق من حيث احتياطي الذهب 
ه��و 37 عل��ى مس��توى العال��م، 
وأضاف اجمللس ان احتياطي العراق 

من الذهب يبلغ 89.8 طن.

"الكهرباء" وجنرال إلكتريك توقعان 
عقدًا بقيمة 400 مليون دوالر

البنك المركزي: خزين العراق 
من الذهب أكثر من 80 طنًا

النفط فوق الـ 63 دوالرًا للبرميل 
والعراق أول المستفيدين

من مكافحة التطرف العنيف إلى »منع اإلرهاب«:
وزارة العمل تدعو الى إيقاف2تقييم السياسات األميركية الجديدة

3االستغالل البشع للطفولة العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س التحال��ف الوطن��ي 
عمار احلكيم، أم��س االربعاء، الى 
ض��رورة تفعيل مش��روع تس��ريع 
النتائج لظهورها بعد س��ويعات 
م��ن العملي��ة االنتخابي��ة، فيما 
خّي��ر البرمل��ان اما بتش��ريع قانون 
أو  الن��واب  مجل��س  انتخاب��ات 

التصويت على القانون القدمي.
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، 
إن "العملي��ة االنتخابية مقدمة 

ضروري��ة إلجناز االنتص��ار الكبير"، 
داعيا املواطنني إلى "االس��راع في 
التس��جيل البايومتري واس��تام 
والتهي��ؤ  الناخ��ب  بطاق��ات 
للملحمة الكبيرة التي تعد حدا 

فاصا ملرحلة سياسية جديدة".
وح��ث احلكيم، املفوضي��ة العليا 
اجلدي��د  وفريقه��ا  لانتخاب��ات 
عل��ى "العم��ل لتحقي��ق عملية 
انتخابية نزيهة وشفافة ومحايدة 
وواضحة تطمئن جميع العراقيني 
ب��ان اصواته��م س��تكون مؤمنة 

ومحفوظ��ة في ه��ذه العملية"، 
موصيا ب�"ضرورة تفعيل مشروع 
تسريع النتائج ليشهد العراقيني 
ظه��ور النتائ��ج بع��د س��ويعات 
م��ن العملي��ة االنتخابي��ة ووضع 
ح��د للكثير من ش��بهات التزوير 

والتاعب بأصوات الناخبني".
وأك��د على، "ض��رورة توفير املناخ 
إل��ى  النازح��ني  وإع��ادة  األمن��ي 
مدنه��م ليكونوا على اس��تعداد 
ف��ي املش��اركة ف��ي االنتخاب��ات 
وإع��ادة االس��تقرار ف��ي املناط��ق 

احملررة، وتوفي��ر تخصيصات مالية 
للمفوضي��ة ألج��راء االنتخاب��ات 
وس��ير العم��ل"، داعي��ا مجل��س 
قان��ون  "تش��ريع  إل��ى  الن��واب 
احملافظ��ات  مجال��س  انتخاب��ات 
وقان��ون مجلس الن��واب اجلديدين 
أو التصويت عل��ى القانون القدمي 
ليك��ون ه��و القان��ون املعمول به 
للمرحل��ة املقبل��ة في م��ا اذا لم 
يتم االتفاق عل��ى القانون اجلديد 
ليفتح��وا اجمل��ال إم��ام املفوضية 

الستكمال أجرائها".

بغداد- وعد الشمري:
الوطن��ي، أمس  التحال��ف  ج��ّدد 
االربع��اء، رفضه القاط��ع لتأجيل 
انتخابات مجلس النواب ومجالس 
احملافظات حتت أي ظرف، مؤكداً أن 
احلكومة ملتزمة بتس��وية ملف 
النازحني، فيما أتفق حتالف القوى 
العراقية وكتل كردس��تانية على 
أن الظ��روف احلالية متن��ع اجراءها 

ف��ي موعدها املق��رر منتصف آيار 
من العام املقبل.

وقال النائب عن كتلة بدر النيابية 
"مكون��ات  أن  محيب��س  رزاق 
اج��راء  م��ع  الوطن��ي  التحال��ف 
االنتخاب��ات العامة ف��ي موعدها 

املقرر".
وأض��اف محيبس ف��ي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "هناك رفضاً 

م��ن اغل��ب الكت��ل السياس��ية 
لتأجي��ل االنتخاب��ات ول��و لي��وم 
واح��د ك��ون ه��ذا املطل��ب غي��ر 
دس��توري، يهدف ملص��ادرة صوت 
الناخ��ب العراقي الذي يبحث عن 

التغيير".
وأوضح أن "املشكلة بني احلكومة 
االحتادية واقليم كردستان لن تؤثر 
في االنتخابات، الس��يما وأن ملف 

بقرار  انتهى  االنفصال  اس��تفتاء 
احملكمة االحتادية العليا".

وب��ني محيب��س أن "مل��ف ع��ودة 
النازح��ني إل��ى دياره��م يقع على 
عاتق احلكومة الت��ي وعدت باجناز 
أن  ه��ذه املهم��ة س��ريعاً، كم��ا 
انتخاب��ات س��ابقة قد ج��رت في 

العراق في ظروف اكثر تعقيداً".
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"القوى العراقية" وكتل كردستانية تشككان باجرائها في موعدهادعا الى إعادة النازحين وتأمين االنتخابات

التحالف الوطني: ال تأجيل لالنتخاباتالحكيم مع تفعيل مشروع إلعالن سريع للنتائج االنتخابية 
 والحكومة تعهدت بإعادة النازحين

بريطانيا تؤكد التزامها بدعم العراق
في تحقيق األمن واالستقرار

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلن رئي��س وزراء لبنان، س��عد 
احلريري أم��س االربعاء، تريثه في 
تقدمي استقالته رس��ميا، جتاوبا 
م��ع طل��ب الرئي��س اللبنان��ي، 
ميش��ال ع��ون، وذلك بع��د نحو 
ثاثة أس��ابيع عل��ى إعانها من 

الرياض.
وق��ال احلري��ري، في خط��اب تاه 
من القصر الرئاس��ي بعد خلوة 
عقده��ا مع ع��ون، "لقد عرضت 
اليوم اس��تقالتي عل��ى فخامة 
الرئي��س )ع��ون( وقد متن��ى علّي 
التريث ف��ي تقدميها واالحتفاظ 
به��ا ملزي��د م��ن التش��اور ف��ي 
السياسية  وخلفياتها  أسبابها 

فأبديت جتاوباً مع هذا التمني".
وكان سعد احلريري، وصل حلضور 
االس��تقال  عي��د  احتف��االت 
في بي��روت، أم��س، بع��د عودته 
إلى لبن��ان ألول م��رة منذ إعان 
اس��تقالته من رئاسة احلكومة 

تلفزيوني��ة م��ن  خ��ال كلم��ة 
السعودية، قبل ثاثة أسابيع.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد 
احلريري، قد أعلن اس��تقالته من 

رئاس��ة احلكوم��ة اللبنانية في 
الرابع من هذا الش��هر في اثناء 

زيارته للسعودية. 
وأك��د رئي��س الوزراء املس��تقيل 
"اس��تعمال ساح حزب  رفضه 
اهلل ضد اللبنانيني والسوريني"، 
مش��يراً إل��ى أن "تدخ��ل ح��زب 
اهلل تس��بب لنا مبش��كات مع 
محيطنا العربي"، ومشددا على 
أن "حزب اهلل فرض أمر واقع في 

لبنان بقوة الساح".
وتابع: "لن نقب��ل أن يكون لبنان 
منطلقا لتهديد أمن املنطقة"، 
موضحا أن "اإلحباط والتش��رذم 
ف��ي بادنا أم��ر ال ميك��ن القبول 

به".
وأعرب احلريري عن خش��يته من 
التعرض لاغتيال، وقال: "ملست 
الس��تهداف  س��راً  يح��اك  م��ا 

حياتي".
 ووصف األج��واء الراهن��ة بأنها 
"تشبه ما كان عليه احلال قبيل 

اغتيال رفيق احلريري".
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استجابة لدعوة الرئيس اللبناني

الحريري يعود الى لبنان ويتراجع عن استقالته

تقرير

الحكم بالسجن مدى الحياة على "جزار البوسنة" تقريـر

السليمانية ـ عباس كاريزي:
يس��تجمع تنظي��م جدي��د يض��م 
عناصر منشقة وقيادات سابقة في 
تنظيم داعش وعدد من التنظيمات 
االرهابية االخرى املتشددة ، قواه في 
جب��ال حمرين والت��ال القريبة منه 
ف��ي مس��عى جديد لكس��ب تأييد 
املواطن��ني والبدء بتنفي��ذ عمليات 

مس��لحة ضد قوات اجليش واحلشد 
الش��عبي ،وحس��ب س��كان القرى 
واالري��اف التابعة لقض��اء الدوز فان 
ه��ذا التنظي��م املس��لح مجه��ول 
الهوي��ة وااله��داف حل��د االن ف��رض 
سيطرته على مس��احات شاسعة 
م��ن االراضي تبدأ م��ن نهاية الطوز 
وتصل الى قرب مدينة كفري، يضم 

اكث��ر م��ن 500 مقات��ل، وه��و يعيد 
تنظي��م صفوفه الس��تهداف قوات 

اجليش واحلشد الشعبي.
واك��د مصدر مس��ؤول م��ن قضاء 
ال��دوز رفض الكش��ف ع��ن هويته 
نظرا حلساسية املوضوع، في حديث 
للصب��اح اجلديد، ان ه��ذا التنظيم 
منطق��ة  عل��ى  س��يطر  اجلدي��د 

شاسعة متتد من نهاية قضاء  الدوز 
مبحافظ��ة صاح الدي��ن، وتصل الى 
مش��ارف مدين��ة كف��ري مبحافظة 
يتحاش��ون  عناص��ره  وان  ديال��ى، 
االخت��اط بس��كان الق��رى اجمل��اورة 
ويس��تعملون  جتمعه��م،  ملناط��ق 
تنقاتهم،  الناري��ة ف��ي  الدراج��ات 
واالحتياج��ات  بامل��ؤون  وتزوده��م 

الضرورية.
واض��اف املص��در ان ه��ذا التنظيم 
املس��لح يضم عربا وك��ردا واجانب، 
لغ��ات  بع��دة  يتحدث��ون  وه��م 
ويتحصن��ون ف��ي سلس��لة جب��ال 
وت��ال وعرة، ومينعون وصول س��كان 
القرى ال��ى مناطقهم وميتنعون من 
اعطاء اية معلومات عن اعدادهم او 

االهداف التي يخططون لها.
ه��ذا  عناص��ر  ان  املص��در  واض��اف 
التنظي��م فرضوا س��يطرتهم على 
اب��ار للنفط، موجودة في حدود قرية 
بلكان��ة، كان��ت اح��دى الش��ركات 
االجنبية تعمل للتنقيب عن النفط 

فيها.  
تفصيالت ص2

تنظيم مسّلح جديد يضم عربًا وكردًا وأجانب يستجمع قواه الستهداف قّوات األمن العراقية 

وكاالت ـ الصباح الجديد:
اصدرت احملكمة اجلنائية الدولية 
اخلاصة بيوغوسافيا السابقة 
في الهاي، أمس األربعاء، حكما 
املؤبد عل��ى اجلنرال  بالس��جن 
الصربي راتكو ماديتش، امللقب 
ب�"جزار البوس��نة" بعد ادانته 
إب��ادة جماعية  ارتكاب  بتهمة 

في سريبرينيتسا عام 1995 .
وتع��د احملاكم��ة، الت��ي امتدت 
على م��دار 22 عاما بني االتهام 
واحلكم، من ب��ني أكبر األحداث 
القضائي��ة في التاريخ احلديث، 
إذ أنه��ا متث��ل أس��وأ فظاع��ة 
محرق��ة  من��ذ  أوروب��ا  ف��ي 

الهولوكوست.

ووصف مقتل نحو 8 آالف رجل 
وصبي من مس��لمي البوسنة 
بأنه إبادة جماعية في األحكام 
النهائية الس��ابقة للمحكمة 
ليوغوسافيا  الدولية  اجلنائية 
الصادرة بحق ضباط  السابقة 

صرب، وفقا ل�"سكاي نيوز".
تتمة ص3

سعد احلريري وميشال عون

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد نائب مستشار األمن القومي 
البريطاني، كريستيان تيرنر، خال 
زي��ارة له للع��راق، أم��س األربعاء، 
التقى فيها عددا من املس��ؤولني، 
على دعم ب��اده للجهود الرامية 
إلى حتقيق االستقرار في املناطق 
املس��تعادة من س��يطرة تنظيم 

داعش.
ونق��ل بي��ان ملكت��ب املستش��ار، 

اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد" 
أن تيرن��ر التقى م��ع رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، ووزير الدفاع عرفان 
احليال��ي، ووزير الداخلية قاس��م 
األعرج��ي، ومس��ؤولني عراقي��ني 
آخرين ملناقش��ة التع��اون األمني 
بني العراق واململكة بعد استعادة 
املدن العراقية من تنظيم داعش.

األم��ن  مستش��ار  نائ��ب  وأك��د 
القوم��ي، عل��ى "الت��زام اململكة 

الع��راق  الثاب��ت بأم��ن  املتح��دة 
ودعم اجله��ود الرامية إلى حتقيق 
االس��تقرار ف��ي املناط��ق احملررة"، 
مش��ددا عل��ى أهمية احل��وار بني 
وحكوم��ة  العراقي��ة  احلكوم��ة 
إط��ار  ف��ي  كردس��تان  إقلي��م 
الدستور العراقي لبناء مستقبل 
موحد ومستقر وآمن لكل شعب 

العراق.
تتمة ص3

بوصفها عضوًا بارزًا في التحالف الدولي



شانا باتن*

املصطلح��ات  تنق��ل  أن  يج��ب 
املس��تخدمة لوصف جهود مكافحة 
أي  الني��ة خل��ف  العني��ف  التط��رف 
مقاربة في هذا الصدد ومحور تركيزها 
األحدث  فاملصطلح  واس��تراتيجيتها. 
»من��ع اإلرهاب«، يضّم بعض الغموض 
امل��رن. وعل��ى وجه اخلصوص، بس��بب 
غياب قوانني اإلرهاب احمللية األمريكية 
األساس��ية والت��ردد ف��ي وصف بعض 
األعم��ال باإلرهابي��ة على غ��رار حادثة 
آب/أغس��طس  ف��ي  شارلوتس��فيل 
2017، ال تع��ي اجملتمع��ات دوره��ا ف��ي 
ما يس��مى جهود منع اإلرهاب. ويؤدي 
عدم اليقني هذا إلى سوء تفاهم، وفي 

نهاية املطاف، إلى تناقضات.
ومن أجل بن��اء الثقة ضمن اجملتمعات، 
ال ميك��ن ترك الرس��ائل الت��ي حتملها 
��ر  مكافح��ة التط��رف العنيف لُتفسَّ
عش��وائًيا، م��ا ق��د يعط��ي انطباًع��ا 
خاطًئ��ا بأن جهود مكافح��ة التطرف 
العنيف هي محاوالت، س��واء مباشرة 
أو غير مباش��رة، جلذب اجملتمعات نحو 
االنخ��راط ف��ي مس��اعي التحقيقات 
واملراقب��ة. في املقابل، يج��ب أن تبقى 
هذه اجله��ود ضمن نطاق وكاالت إنفاذ 

القانون واالستخبارات.

عوًض��ا ع��ن ذل��ك، يج��ب أن نش��هد 
حت��واًل جذريً��ا اآلن، يش��به ذل��ك الذي 
يتبل��ور ف��ي التفاهم��ات االجتماعية 
للعنف األس��ري واجلنسي. وال بّد لهذا 
التحول من أن يقر ب��أن العنف، وليس 
اإليديولوجي��ا، ه��و مح��ور عم��ل منع 
اإلرهاب. ومن ش��أن عبارة »عنف متأثر 
باإليديولوجي��ا« أن تُظه��ر بوض��وح أن 
العنف هو الهدف، وأن تثبت في الوقت 
نفس��ه أن احلكومة األمريكية تعترف 
وبنط��اق  اإليديولوجي��ات  بع��دد م��ن 
التطرف. وبالفعل، يُعتبر تغيير اللغة 
لتحقيق  األولى  اخلطوة  املس��تخدمة 
استراتيجية شفافة وإدخال حتسينات 
فعلية على هذا النوع من منع العنف. 
فم��ن جهته��ا، ت��زود الش��فافية في 
مبعلومات  اجملتمع��ات  االس��تراتيجية 
ملموس��ة وتس��اعد على بن��اء الثقة 
عل��ى  قدرته��ا  لتعزي��ز  الضروري��ة 

الصمود.
املتأث��ر  العن��ف  معاجل��ة  وميك��ن 
باإليديولوجي��ا بطريق��ة عملية على 
صعي��د اجملتمع اجلزئي والكلي. وباملثل، 
على احلكوم��ة الفيدرالية، التي حتتل 
املوقع األفضل كجه��ة داعية وداعمة 
لهذه األنشطة، االستثمار في حاجات 
اجملتمع��ات. ومن ناحية أخ��رى، إن املنع 
الشامل يعني اإلصغاء إلى اجملتمعات 
ولقائها في أماكن تواجدها -- مع أخذ 

نقاط ضعفها وأولوياتها في احلسبان. 
عل��ى  قائم��ة  مقارب��ة  وباس��تخدام 
األصول، يتعني على اجلهات الفاعلة أن 
حتدد بالتعاون املوارد والش��بكات التي 
ميكن اس��تخدامها عل��ى أفضل وجه 
لتقوية اجملتمعات. وال بّد الستراتيجية 
مماثلة من أن تكون مرنًة مبا فيه الكفاية 
ليتّم تكييفها مع مختلف اجملتمعات. 

كما يجب أن تع��زز الوعي بأن االنتقال 
م��ن التط��رف إلى العنف ه��و عملية 
وأن��ه يتعني على جهود املن��ع أن تأخذ 

احلريات املدنية في احلسبان.

ماثيو ليفيت
قد ال يبدو اس��تخدام مصطلح »منع 
اإلره��اب« لوص��ف جه��ود مكافح��ة 

التطرف العنيف تغييرًا أساس��ًيا في 
اللغة بش��كل خاص، مبا أن مصطلح 
مكافحة التطرف العنيف شهد عددًا 
كبي��رًا من التغييرات خالل الس��نوات 
القليلة املاضية. ففي الواقع، قد يكون 
تغيي��ر املفردات إيجابًيا مبا أن الكثيرين 
من خارج احملفل السياس��ي ال يحبذون 
عب��ارة مكافح��ة التط��رف العني��ف. 

واملثير للريبة ه��و أن املصطلح اجلديد 
ال يوضح حجم اجملال املتاح أمام جهود 
املن��ع احلقيقية أو أن��واع اإلرهاب الذي 

سيرّكز عليه.
وفي حني يس��تمر تقيي��م إدارة ترامب 
لبرام��ج مكافحة التط��رف العنيف، 
لق��د ظهر بع��ض التغيي��ر. فقد زادت 
وزارة األمن الوطني األمريكية تركيزها 
عل��ى تخصيص هبات إلنف��اذ القانون 
على حس��اب منظمات خدمة اجملتمع 
وللجماع��ات الت��ي تواج��ه التط��رف 
اإلس��المي في وجه التط��رف املرتبط 
باليس��ار أو اليمني املتطرف. وبالفعل، 
يواجه عدد كبير من األفراد واملنظمات 
صعوبات في تقّبل هذه الهبات بسبب 
التركي��ز الكبير وش��به احلصري على 

إنفاذ القانون والتطرف اإلسالمي.
ع��الوًة على ذل��ك، قد يتس��بب تغيير 
مصطلح مكافح��ة التطرف العنيف 
ليرّكز بش��كل خاص عل��ى »اإلرهاب« 
بتقوي��ض اجله��ود الرامية إل��ى إقناع 
أعض��اء اجملتم��ع بأنهم ج��زء من احلل 
للتط��رف العنيف ف��ي مجتمعاتهم، 
عوًضا عن كونهم جزًءا من املش��كلة 
رمبا. وقد يشّكل منوذج صحة عام يخرج 
من دائ��رة التركيز على إنف��اذ القانون 
حصرًا، ويش��رك بداًل م��ن ذلك أعضاء 
اجملتمع، مقارب��ةً مفيدًة أكثر ملكافحة 
التط��رف العنيف. وبالفع��ل، تطالب 

وكاالت إنف��اذ القانون بنفس��ها عادًة 
باعتم��اد مقارب��ة مماثلة. كم��ا أنه من 
امله��م النظر في مص��ادر متويل برامج 
مكافحة التطرف العنيف ألنها حتمل 
رسائل أيًضا. فعلى سبيل املثال، متلك 
وزارة الصحة واخلدمات البشرية ووزارة 
التعليم ف��ي الواليات املتح��دة أموااًل 
هائلة ميكن تخصيصه��ا جلهود املنع، 
لكنه��ا قد ال تك��ون متاح��ًة لبرنامج 

يرّكز حصرًا على منع اإلرهاب.
م��ن ناحية أخرى، يُعتب��ر التركيز على 
حل��ول حماي��ة احل��دود ف��ي أعق��اب 
الهجمات اإلرهابية سياس��ًة س��هلة 
إمنا ضعيفة ملكافحة اإلرهاب. فحماية 
حدودنا مهم��ة، لكن سياس��ًة مماثلة 
منفردة تتجاهل واقع أن التطرف ينتشر 
هنا ف��ي الوالي��ات املتح��دة. فال يقف 
التطرف عند احلدود، لذا ال بّد من وجود 
املتطرفة  اإليديولوجيات  تواجه  برامج 
العنيفة في وقت مبكر، والعمل على 
التصدي لنطاق واس��ع م��ن التطرف، 
مب��ا فيه التطرف اإلس��المي واليميني 
الس��لوكيات  إل��ى جانب  واليس��اري، 
األخ��رى الت��ي تش��كل تهدي��ًدا على 
اجملتم��ع. ومن غير الواضح م��ا إذا كان 

»منع اإلرهاب« سيفي بالغرض.

*أعدت هذا امللخص ملعهد واشنطن 
أفيفا واينشتاين.

شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

تنظي��م جدي��د يضم  يس��تجمع 
عناصر منشقة وقيادات سابقة في 
تنظيم داعش وعدد من التنظيمات 
االرهابية االخرى املتشددة ، قواه في 
جبال حمرين والت��الل القريبة منه 
في مس��عى جديد لكس��ب تأييد 
املواطن��ني والب��دء بتنفيذ عمليات 
مسلحة ضد قوات اجليش واحلشد 

الشعبي. 
وحس��ب س��كان الق��رى واالري��اف 
التابع��ة لقض��اء ال��دوز ف��ان هذا 
التنظيم املس��لح مجهول الهوية 
واالهداف حلد االن فرض س��يطرته 
م��ن  شاس��عة  مس��احات  عل��ى 
االراض��ي تب��دأ م��ن نهاي��ة الطوز 
وتصل الى قرب مدينة كفري، يضم 
اكث��ر م��ن 500 مقاتل، وه��و يعيد 
تنظيم صفوفه الس��تهداف قوات 

اجليش واحلشد الشعبي.
واك��د مصدر مس��ؤول م��ن قضاء 
ال��دوز رفض الكش��ف ع��ن هويته 
نظ��را حلساس��ية املوض��وع، ف��ي 
حدي��ث للصب��اح اجلدي��د، ان ه��ذا 
عل��ى  س��يطر  اجلدي��د  التنظي��م 
منطقة شاس��عة متت��د من نهاية 
ال��دوز مبحافظ��ة ص��الح  قض��اء  
الدي��ن، وتصل الى مش��ارف مدينة 
كفري مبحافظة ديالى، وان عناصره 
بس��كان  االخت��الط  يتحاش��ون 
الق��رى اجمل��اورة ملناط��ق جتمعهم، 
الناري��ة  الدراج��ات  ويس��تعملون 
باملؤون  وتزوده��م  ف��ي تنقالته��م، 

واالحتياجات الضرورية.
واض��اف املص��در ان ه��ذا التنظيم 
املس��لح يضم عربا وكردا واجانب، 
لغ��ات  بع��دة  يتحدث��ون  وه��م 
ويتحصن��ون ف��ي سلس��لة جبال 
وتالل وعرة، ومينعون وصول س��كان 
القرى الى مناطقهم وميتنعون من 
اعطاء اي��ة معلومات عن اعدادهم 

او االهداف التي يخططون لها.
واض��اف املص��در ان عناص��ر ه��ذا 
التنظيم فرضوا س��يطرتهم على 
ابار للنفط، موجودة في حدود قرية 

بلكان��ة، كان��ت احدى الش��ركات 
للتنقي��ب ع��ن  تعم��ل  االجنبي��ة 

النفط فيها.  
واوض��ح ان هذا التنظيم او اجملاميع 
املسلحة اس��تغلت الفراغ االمني 
وع��دم وجود قوات اجلي��ش العراقي 
او احلش��د او قوات البيشمركة في 
تل��ك املناط��ق، للس��يطرة عليها 
وف��رض عل��ى هيمنته��م عليه��ا، 
مشيرا الى ان اغلب تنقالتهم تتم 
عب��ر الدراج��ات النارية حتت س��تار 

الليل. 
واض��اف ان التكهن��ات كثي��رة عن 
انتماء ه��ذا التنظي��م او معتقده 
س��كان  »ان  واردف  مقاص��ده،  او 
املنطقة اكدوا ان اغلبهم ملتحون 

والتجهيزات  املالبس  يس��تخدمون 
نفس��ها الت��ي كان تنظيم داعش 
ميتلكه��ا، اضاف��ة ال��ى امتالكهم 
اس��لحة ومعدات اميركية حديثة، 
ويتنقلون ملثمني او مرتدين اقنعة 

سوداً.
واض��اف املص��در ان ه��ذا التنظيم 
يضم بقاي��ا تنظيم داع��ش الذين 
متكنوا من الفرار م��ن معارك حترير 
محافظ��ات املوصل وص��الح الدين 
وديال��ى واحلويج��ة، وه��م يحاولون 
وتنظي��م  قواه��م  اس��تجماع 
بعملي��ات  للقي��ام  صفوفه��م 
الدولة ومؤسساتها  مسلحة ضد 

من جديد.
واض��اف ان ه��ذا التنظي��م يض��م 

كذل��ك اغل��ب القي��ادات االرهابية 
املتشددة التي كانت تعارض اسلوب 
عم��ل وسياس��ته ونهج��ه داعش 
ف��ي املنطقة، فضالً ع��ن انه يضم 
عناصر س��نة من العرب والكرد من 
ابناء بع��ض القرى التي يقولون بان 
احلشد الش��عبي و اجليش العراقي 

قام بهدمها.
واض��اف ان��ه يتوق��ع ان يعل��ن هذا 
التنظيم املس��لح عن نفسه قريبا 
ورمبا س��يحمل اف��كارا تختلف عن 
التي حملها داعش، وان مقاتليه قد 
ال يقبلون بالقت��ال حتت راية داعش 
مج��دداً، ك��ي يتمكن��وا مجدا من 
كس��ب تأييد وود ابناء املنطقة من 

السنة والكرد. 

واضاف ان بعض ابناء القرى والرعاة 
م��ن س��كان املنطقة من الس��نة 
العرب ميدونهم باملؤن واملساعدات، 
مؤك��دا ان من بينه��م بعض امراء 
داعش املنش��قني عن داعش، مبيناً 
ان س��كان املنطق��ة اك��دوا له ان 
عدده��م ق��د يف��وق االف مقات��ل، 
ينتش��رون في جبال الدوز وحمرين 
ووادي عوس��ج  ومناط��ق اجلدي��دة 

ووادي ثعلب واحلفرية ومفتول.
واض��اف املص��ادر ان التوت��ر االمني 
بني االقليم واحلكومة االحتادية وما 
خلفه من فراغ امني، قد يكون احد 
االسباب الرئيسة وراء سيطرة هذا 
التنظيم على تلك املنطقة وفرض 
نف��وذه عليه��ا، مؤكدا ض��رورة ان 

الوضع  العراقية  تتدارك احلكوم��ة 
وان يق��وم اجليش العراقي واحلش��د 
الشعبي بعمليات عسكرية عاجلة 
بالتع��اون م��ع قوات البيش��مركة 
للقضاء على ه��ذه اجملاميع وفرض 
سيطرة الدولة على تلك املنطقة. 
العراق��ي  اجلي��ش  ق��وات  وكان��ت 
واحلشد الشعبي قد نفذت عمليات 
عسكرية واسعة بالتعاون مع قوات 
البيش��مركة قبل اش��هر لتطهير 
جبال حمرين والت��الل القريبة منه 
م��ن بقاي��ا تنظيم عناص��ر داعش 
االرهاب��ي، متك��ن خاللها م��ن قتل 
املئات من عناص��ر داعش، بينما الذ 
املئ��ات منه��م بالفرار ال��ى جهات 

مجهولة.

تنظيم مسلح جديد يضم عربًا وكردًا وأجانب يستجمع
قواه الستهداف قّوات األمن العراقية 

أكدت مصادر أن تعداده يفوق األلف مقاتل يتحصنون في جبال حمرين

3 -الزلزال
زاوي��ة، كان االس��تفتاء عل��ى اس��تقالل  م��ن 
كردستان العراق )إقليماً ومناطق متنازع عليها( 
من ط��رف واحد، مبنزل��ة زلزال سياس��ي وأمني 
واقتصادي ضرب الع��راق واملنطقة، وقد ضاعف 
تأثيراته كون��ه كان معزوال، ثم مركوناً في زاوية 
الدفاع عن النفس، ومنزوعا من ترخيص وحتبيذ 
وتعاطف الدول اجملاورة واالقليمية واالمم املتحدة 
وكل اصدقاء الكرد مب��ن فيهم الواليات املتحدة 
الت��ي تبنت كل قرارات احلماية للس��كان الكرد، 
وتلتزم من جانب آخر ب�«س��يادة ووحدة االراضي 
العراقي��ة« مبوج��ب اتفاق االطار االس��تراتيجي 
م��ع الع��راق لع��ام 2008، فيم��ا كان رد الفعل 
الس��لبي حيال وجاهة ومش��روعية االستفتاء 
اسرع واوسع مما كان قد تخّيله حتى املناهضون 
لقضية الكرد وحقهم ف��ي تقرير املصير، االمر 
ال��ذي أح��رج القي��ادة الكردية، وقل��ب معادالت 
التوازن لصال��ح احلكومة االحتادي��ة التي كانت 
الى وقت قريب تغض الطرف عن امتيازات ادارية 
كان االقليم يتمت��ع بها وتعدها بغداد مخالفة 

للدستور.
واآلن يتحدث الساس��ة واالعالمي��ون الكرد عن 
نكس��ة حاقت بالقضية الكردية، وهي باملعنى 
اجملرد، نكس��ة حقيقية، اذا ما قورن حال االقليم 
اآلن باحواله قبل االس��تفتاء، رمبا )أقول رمبا( كان 
ميك��ن جتاوزها )او تخفي��ف ردود الفعل( لو جرى 
االستفتاء في حدود االقليم الدستورية من دون 
املناطق املش��مولة باملادة 140 وه��ي فرضية ال 
اتش��بث بها،  لكن االس��تفتاء في كل االحوال 
س��يبقى اس��تفتاء على »حلم قومي« مشروع 
وليس بالضرورة )ولم يك��ن ليتوقع له( ان يضع 
خارطة االقليم على طاولة االمم املتحدة لتصبح 
دول��ة، فان االح��الم، عمرها، ال تصلح مش��روعا 
لليقظة، ويعرف مفس��رو االح��الم بأن اليقظة 
تأتي غالبا مبا يناقض وقائعها، وقد اورد مفس��ر 
االح��الم واملؤرخ »ابن س��يرين« في موس��وعته 
الش��هيرة ان  اخلصوم��ة واالفتراق ف��ي االحالم 
يؤش��ران الى هاجٍس غريزي للتآلف بني القلوب، 
ويس��تدل الى ذلك باالية الت��ي تنتهي ب� »وألف 

بني قلوبكم واصبحتم بنعمته اخواناً«.
الى ذلك فان النتيجة الشاخصة، واالكثر خطورة  
له��ذا الزلزال، تتمثل في ترويج الفكرة الكارثية 
عن اس��تحالة اقام��ة دولة متع��ددة القوميات 
ف��ي العراق، وثم، دولة تعددية للطوائف واالديان 
والعقائ��د، إذْ انتش��رت الكراهي��ة القومية في 
البيئة السياس��ية –االجتماعية التي هي اصال 
مس��كونة بهشاش��ة وعي الش��راكة بالوطن 
وباالحتقان��ات ومخلف��ات ثقافة االس��تئصال 
والتعالي واالنعزال، وقد تابعنا كيف استبيحت 
قي��م االخاء وحل��ت الفظاظة  ولغ��ة التهديد 
للمالس��نات  الناق��ل  الفض��اء  ف��ي  والوعي��د 
السياس��ية، وجرى إخصاء مع��ارف التاريخ في 
محاول��ة لصناع��ة تاري��خ مغش��وش ومدجج 
بالكراهي��ات، وكل ذلك جعل م��ن طاولة احلوار 
والتفاوض على مرمى ش��روط تتناس��ل، إن لم 

تكن على مسافة مستحيل.
اقول، ال مكان اآلن للبحث في مشروعية او عدم 
مش��روعية االستفتاء، او حق تقرير املصير فقد 
صار واضحا بان مش��روع الدولة االحتادية يحتاج 

الى مراجعة وإعادة بناء من جديد.
********

غوته- الشاعر االملاني:
»من اخلط��أ أن تكون األمور األكث��ر أهمية حتت 

رحمة األمور األقل أهمية

إعادة تركيب ما جرى 

من مكافحة التطرف العنيف إلى »منع اإلرهاب«:
تقييم السياسات األميركية الجديدة

تقـرير

جبال حمرين

كانت قوات الجيش 
العراقي والحشد 
الشعبي قد نفذت 
عمليات عسكرية 
واسعة بالتعاون مع 
قوات البيشمركة 
قبل اشهر لتطهير 
جبال حمرين والتالل 
القريبة منه من 
بقايا تنظيم عناصر 
داعش االرهابي
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جملة مفيدة

قوات االمن االميركية في لوس اجنلوس

بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  النزاه��ة،  هي��أة  طالب��ت 
األربعاء، وزارة املالية بضرورة وضع 
اإلداري  الفس��اد  لعملي��ات  ح��د 
واملالي التي تشوب معامالت منح 
القروض الزراعية في فروع املصرف 

الزراعي التعاوني.
وذكر بي��ان للهيأة تلقت »الصباح 
اجلديد« نس��خة من��ه، ان »الهيأة 
دع��ت ال��وزارة إل��ى إيج��اد آليات 
عم��ٍل حتد م��ن عمليات الفس��اد 
اإلداري واملالي الذي يش��وب بعض 
معامالت منح الق��روض الزراعية 

في فروع املصرف الزراعي التعاوني، 
وال سيما فرعي العمارة وديالى«.

واش��ار البيان الى »تنفيذ العديد 
م��ن عملي��ات الضب��ط التي متت 
بالتنس��يق مع محاكم التحقيق 
اخملتصة بالنظر في قضايا النزاهة 
ف��ي فروع املصرف ش��ملت ضبط 
تنظي��م معام��ال وصرف  ح��االت 
مبالغ قروض زراعية بدون علم ذوي 
العالقة وبدون ضمانات وبش��كل 

مخالف للقانون والضوابط«.
وحذرت البيان »من تكرار اخملالفات 
املرتكب��ة في فروع املص��رف التي 

بات��ت ظاهرة الفت��ة، األم��ر الذي 
دع��ا الهي��أة إل��ى تنفي��ذ العديد 
باجل��رم  الضب��ط  عملي��ات  م��ن 
املشهود طالت عدداً من مسؤولي 
وموظفي ف��روع املص��رف، مما دعا 
الهيأة إلى حث الوزارة على ضرورة 
اتخاذ وقفة ج��ادة للحد من تكرار 

تلك اخملالفات«.
وجتدر اإلشارة إلى أن هيأة النزاهة 
كانت ق��د أعلن��ت ع��ن تنفيذها 
العديد من عمليات الضبط باجلرم 
املشهود في فروع املصرف الزراعي 

اخملتلفة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت األمم املتح��دة، أمس الثالثاء، 
إنه��ا قبل��ت مقترحا م��ن العراق 
بتخصيص 0.5 باملئ��ة من إيراداته 
النفطي��ة الع��ام املقب��ل من أجل 
س��داد 4.6 ملي��ار دوالر تعويضات 
للكويت عن خس��ائر احل��رب أثناء 
ح��رب اخللي��ج ف��ي عام��ي 1990 

و1991.
املتح��دة  األمم  جلن��ة  وذك��رت 
للتعويضات في بيان اطلعت عليه 
» الصب��اح اجلدي��د«، أن املدفوعات 
الت��ي توقف��ت منذ تش��رين األول 

أمني��ة  حتدي��ات  2014،بس��بب 
ومش��اكل ف��ي امليزاني��ة واجهها 
العراق، س��تزيد سنويا حتى نهاية 
ع��ام 2021، مضيف��ة أن الكوي��ت 

قبلت املقترح.
وأضافت اللجنة، أنه »استنادا إلى 
أس��عار النفط وتوقعات التصدير 
فإن هذا س��ينتج عن��ه دفع كامل 

التعويض املتبقي«.
وكانت دولة الكويت أكدت، في )25 
نيسان 2017(، استعدادها لدراسة 
اخليارات املس��تقبلية الرامية إلى 
ضم��ان اس��تمرار تس��ديد العراق 

مبل��غ 4.6 ملي��ار دوالر أمريكي في 
إطار التعويضات عن خسائر احلرب 

بني البلدين عام 1990.
يذكر أن املدفوع��ات من الصندوق 
أوقفت ف��ي أكتوبر/تش��رين األول 
من العام 2014 بس��بب التحديات 
األمنية والصعوب��ات في امليزانية، 

التي واجهها العراق.
جتدر اإلشارة إلى أن هذا التطور يأتي 
بالتزامن مع زيارة الرئيس العراقي، 
فؤاد معص��وم، إلى الكويت، حيث 
التقى أمير البالد، الش��يخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح.

هيأة النزاهة تطالب المالية بوضع حد 
لعمليات الفساد في منح القروض الزراعية

األمم المتحدة تعلن استئناف العراق 
بدفع التعويضات للكويت العام المقبل

)2 ـ 2( 



بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االربع��اء ب��أن عنصرا باحلش��د 
العش��ائري قتل واصي��ب اثنان بهجوم 

مسلح جنوب شرقي بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مسلحني مجهولني اطلقوا 
الن��ار صب��اح يوم ام��س عل��ى نقطة 
تفتي��ش تابع��ة للحش��د العش��ائري 
مبنطقة جس��ر ديال��ى الق��دمي جنوب 
ش��رقي بغداد، ما ادى ال��ى مقتل احد 
عناصر احلش��د واصابة اثن��ني اخرين" 
، مضيف��ا أن "ق��وة امني��ة وصلت الى 
م��كان احل��ادث ونقل��ت املصاب��ني الى 
مستش��فى قريب وجث��ة القتيل الى 

دائرة الطب العدلي".

كركوك – سطو مسلح
أعل��ن الناط��ق باس��م وزارة الداخلية 
ام��س االربعاء عن الق��اء القبض على 
متهمني اثنني قاما بتس��ليب س��يارة 

مواطن في محافظة كركوك.
وق��ال الناطق باس��م ال��وزارة العميد 
س��عد معن إن "شرطة كركوك القت 
القب��ض عل��ى متهم��ني اثن��ني قام��ا 
بتس��ليب عجل��ة مواط��ن وضبط��ت 
العجلة املس��روقة" ، مضيفا أن "هذه 
العملية تأتي بعد تشكيل فريق عمل 
ومتابع��ة وتع��اون املواطن��ني، حيث مت 
احال��ة املتهمني الى اجله��ات اخملتصة 

الكمال اوراقهم التحقيقية"

ديالى – هجوم مسلح 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديال��ى امس األربع��اء، مبقتل عضو في 

االحتاد الوطن��ي الكردس��تاني وإصابة 
جنله بهجوم مس��لح ش��مال ش��رقي 

احملافظة. 
وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مس��لحني مجهولني 
هاجموا منزل عضو في االحتاد الوطني 
الكردس��تاني في منطق��ة قوالي في 
ك��م   100( خانق��ني،  قض��اء  أط��راف 
ش��مال ش��رقي بعقوبة(، وقاموا بقتل 
العض��و وإصابة جنله بجروح"، مضيفا 
أن "دواف��ع الهجوم املس��لح م��ا تزال 
غامض��ة فيما فتحت الق��وى األمنية 

حتقيقا باحلادث".

بابل – ضبط اعتدة 
اف��اد مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة باب��ل امس االربع��اء العثور 
عل��ى قناب��ر ه��اون واس��لحة وذخيرة 

حية خالل عمليات استباقية شمالي 
احملافظة. 

وبني املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان قوة من فوج طوارئ بابل 
الس��ابع نف��ذت واج��ب تفتي��ش ف�ي 
منطقة العويس��ات شمالي احملافظة، 
باالستناد ملعلومات استخبارية دقيقة 
ما اس��فر عن العث��ور عل��ى)10( قنابر 
هاون عيار 80 ملم، س��الح رشاش نوع 
14,5 عدد )2(، س��الح رشاش نوع 12,5 
عدد )1(، س��الح رش��اش ن��وع 23 عدد 

)1(,عتاد احادية عدد )200( اطالقة. 

صالح الدين – انفجار ملغمة 
اعل��ن مص��در امني في خلي��ة االعالم 
احلربي امس االربعاء عن مقتل وإصابة 
53 ش��خصاً بالتفجير الذي استهدف 

طوزخرماتو شرقي صالح الدين.

وق��ال املص��در ال��ذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "اعت��داًء إرهابياً بعجلة 
ملغم��ة نوع كي��ا حم��ل مركونة في 
س��وق املع��اش بقض��اء طوزخورماتو، 
وقد اسفر عن استش��هاد 17 مواطنا 
وإصاب��ة 36 اخري��ن مت إخالئه��م ال��ى 

مستشفى الطوز العام.

االنبار – انفجار منزل 
اك��د مصدر عس��كري ف��ي محافظة 
األنب��ار ام��س االربع��اء بأن آمر س��رية 
اجلزي��رة  عملي��ات  مي��دان  هندس��ة 
وجنديني قتلوا بانفجار منزل ملغم في 

راوة غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن  
اس��مه  إن "منزالً ملغما  انفجر، عصر 
ي��وم امس عل��ى قوة م��ن اجليش خالل 
محاولته��م تفكيكه ف��ي مدينة راوة 

)230كم غربي الرم��ادي(" ، مضيفا ان 
"االنفجار اس��فر عن مقتل آمر سرية 
هندس��ة ميدان عمليات اجلزيرة برتبة 

رائد واثنني من اجلنود معه".

ذي قار – عمليات تفتيش 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االربعاء انه ضمن عمليات 
التفتيش الدقيق للوافدين للمحافظة 
وتدقيق بياناتهم مبوجب قاعدة بيانات 
ش��ؤون  مديري��ة  متكن��ت  املطلوب��ني 
 السيطرات والطرق اخلارجية من إلقاء 
القب��ض على ع��دة متهم��ني بقضايا 

جنائية مختلفة.  
واضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه ان مفارز سيطرة النصر متكنت 
من إلقاء القبض على متهم و بحوزته 
كمية من أقراص اخملدرة وثالثة متهمني 

اخرين مطلوب��ني إلى مديرية الكمارك 
على وفق أحكام امل��ادة 194 من قانون، 
فض��ال عن مته��م مطل��وب على وفق 
أحكام املادة   )431 ق.ع( جرائم التهديد. 

نينوى – اشتباك مسلح 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة نين��وى ام��س االربع��اء ان 
اش��تباكا وقع بني قوة عراقية وعناصر 
من تنظيم داعش تسللوا الى منطقة 

جنوب شرقي املوصل.
وابلغ مصدر امني رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان تب��ادال بقذائف اله��اون بني 
الق��وات العراقية وعناص��ر من داعش 
تس��للوا الى قرية حشتر ضمن ناحية 
القرآج جنوب شرقي املوصل ، مضيفا 
ان االشتباك تس��بب مبقتل عنصر من 

احلشد العشائري و7 من داعش.

استهداف نقطة تفتيش للحشد العشائري شرقي بغداد * هجوم مسلح على اطراف خانقين شمالي بعقوبة
ضبط قنابر هاون وأسلحة وذخيرة حية شمالي بابل * مقتل وإصابة 53 مدنيًا بانفجار ملغمة شرقي صالح الدين

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��ادت صحيف��ة "الش��روق" اجلزائري��ة، أم��س 
األربع��اء، بأن الس��لطات العراقي��ة أنهت مهام 
س��فيرها ل��دى اجلزائ��ر عب��د الرحم��ن حام��د 
احلس��يني، عازي��ة الس��بب لعدم قدرت��ه على 

تنفيذ األهداف املوكلة إليه.
الس��لطات  إعف��اء  ف��إن  للصحيف��ة  ووفق��ا 
األزم��ة  "افتعال��ه  بع��د  ج��اء  للحس��يني 
الدبلوماس��ية الصامتة التي وقع فيها البلدان، 
حزي��ران 2016، بع��د إعالن مصال��ح القنصلية 
من��ح تأش��يرات للجزائري��ني لدخ��ول األراضي 

العراقية، لغرض الزيارات الدينية".
وأثار اإلعالن آنذاك موجة واسعة من التنديدات 
م��ن قبل منظمات ديني��ة ورواد مواقع التواصل 

االجتماعي.
واعترض��ت احلكوم��ة اجلزائري��ة عل��ى موق��ف 
الدبلوماس��ي العراق��ي، وق��ال وزي��ر الش��ؤون 
واألوقاف، "نأمل أن تلتزم البعثات الدبلوماسية 
باملهام املنوط��ة بعقيدة اجلزائري��ني املضبوطة 

بروح الدستور ونصوص القانون".
وبحسب الشروق، أقرت احلكومة إحلاق احلسيني 
بوزارة أخرى، فور مغادرته اجلزائر، في كانون األول 

املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير النقل كاظم فنج��ان احلمامي، أمس 
االربعاء، عن ق��رب التحاق س��فينتني عمالقتني 
باإلسطول البحري العراقي وبطاقة حتميل تصل 
الى 30 الف طن، مش��يرا ال��ى أن بوصول هاتني 
السفينتني سيكون لدى االسطول ثمان سفن.

وق��ال احلمامي في بيان تلقت، "الصباح اجلديد"، 
نس��خة منه، إنه "قريبا ستم ألتحاق سفينتني 
عمالقتني باإلس��طول البحري العراقي وبطاقة 
حتمي��ل تص��ل ال��ى )30( ال��ف ط��ن"، مبينا أن 
"الس��فينتني س��وف تعمالن على نقل حموالت 
البطاقة التموينية وكذلك حموالت الرز واحلنطة 

حلساب الشركة العراقية الفيتنامية".
وأضاف، أن "االسطول التجاري العراقي لم يصل 
الى هذا املس��توى م��ن نقل احلم��والت"، مؤكداً 
أن "انضمام الس��فينتني الى اسطول الشركة 
العام��ة للنقل البح��ري وألول مرة يعتب��ر اجنازاً 
يضاف الى اجنازات وزارة النقل في هذا املضمار".

وأوضح، أن "عدد السفن سيكون 8 بعد انضمام 
الس��فينتني العمالقتني"، الفتا ال��ى أن "الوزارة 
تدرس حالياً أمكانية ش��راء س��فن ذات طاقات 
اس��تيعابية كبيرة لغرض نقل حموالت احلنطة 

بني امريكا واستراليا والعراق".

انهاء مهام السفير 
العراقي لدى الجزائر

التحاق سفينتين عمالقتين 
باالسطول البحري قريبًا

الملف األمني

احلكومة تشترط تسلم املنافذ 
احلدودية والثروات النفطية من 

اإلقليم قبل إجراء احلوار مع أربيل

ق��ال  االجتم��اع،  أجن��دة  وبش��أن 
هورام��ي إن "الزي��ارة ته��دف إل��ى 
حتقيق التواف��ق ووحدة الكلمة بني 
األطراف الكافة، ملواجهة التحديات 

في إقليم كردستان".
وأشار الس��كرتير الصحفي لنائب 
إقليم كردس��تان،  رئيس حكوم��ة 
إلى أن "حكومة اإلقليم تعتزم زيارة 

بقية األحزاب أيضاً لذات الغرض".
البارزان��ي  نيجيرف��ان  أن  يذك��ر 
ونائب��ه وقوب��اد الطالباني ناقش��ا 
ف��ي لق��اء لهما م��ع األم��ني العام 
الكردس��تاني،  اإلس��المي  لالحت��اد 
ص��الح الدين به��اء الدي��ن، االثنني، 
املس��تجدات  آخ��ر   ،2017-11-21
املتعلق��ة باملش��كالت ب��ني أربي��ل 
وبغداد واحمل��اوالت اجلاري��ة من أجل 
وضع احللول له��ا، كما ومت التباحث 
ح��ول ش��ؤون احلكوم��ة، والدع��م 
الدول��ي حلكومة إقليم كردس��تان 
الت��ي  الدبلوماس��ية  واالتص��االت 
أجريت بهذا اخلصوص مع نيجرفان 

البارزاني .
وأك��د اجلانبان عل��ى أهمية االتفاق 
ووح��دة صف األطراف السياس��ية 
ف��ي إقليم كردس��تان لتج��اوز هذا 
الوضع، وبذل اجلهود من أجل حتسني 

احلالة املعيشية للمواطنني وإجراء 
االنتخابات املقبلة في وقتها .

يذك��ر ان رئي��س اقليم كردس��تان 
املتنح��ي م��ن منصب��ه مس��عود 
البارزان��ي، وجه يوم االثنني، رس��الة 
الى الرأي العام بش��أن، واصفا قرار 
احملكمة االحتادية الذي صدر في وقت 
س��ابق من الي��وم بإلغاء اس��تفتاء 
انفصال كردس��تان ال��ذي جرى يوم 

25 ايلول املاضي ب�"السياسي".
وق��ال بارزاني في الرس��الة انه”من 
الطبيع��ي أن تك��ون ف��ي كل دولة 
فدرالية، محكمة فدرالية دستورية 
حلل املش��كالت والنزاعات احلاصلة 
ب��ني األقاليم واملرك��ز، ولكن قرارات 
ومواقف وصمت احملكمة الفدرالية 
العراقية في املرحلة السابقة، تثير 
الكثي��ر من األس��ئلة الدس��تورية 
والقانونية، وبخصوص قرار احملكمة 
الفيدرالية العراقية القاضي بعدم 
دستورية استفتاء إقليم كردستان، 
من الضروري أن يعلم الكردستانيون 
والعراقيون وجميع األطراف األخرى.

وأضاف، أن تش��كيل ه��ذه احملكمة 
كان قب��ل إقرار الدس��تور العراقي، 
لذلك كان م��ن الواجب بع��د إقرار 
الدس��تور في العام 2005، حل هذه 
احملكمة وإعادة تش��كيلها حس��ب 
املعايير الدستورية املقررة في املادة 
92 من الدستور، وإصدار قانون خاص 
بذلك، ولك��ن حت��ى اآلن لم يصدر 

هذا القان��ون، ومازالت هذه احملكمة 
متارس أعمالها من دون أن تكون لها 
أي أس��س قانونية ودستورية، وهذا 
األمر أدى إل��ى وقوعها حتت تأثيرات 
السياس��ية،  واألح��داث  الظ��روف 
القواعد  املس��تمر ع��ن  وانحرافها 
الدس��تورية، وأن تك��ون محكم��ة 
سياس��ية ل��م تق��رر ق��راراً يظهر 

حيادها”.

التحالف الوطني: ال تأجيل 
لالنتخابات واحلكومة تعهدت 

بإعادة النازحني

م��ن جانبه، ذكر النائ��ب عن حتالف 
القوى العراقية محم��د العبد ربه 
ف��ي حديث إلى "الصب��اح اجلديد"، 
أن "بقاء النازح��ني في العراء وعدم 
عودته��م إل��ى ديارهم ق��د يجعلنا 
نطال��ب فعلياً بتأجي��ل االنتخابات 
مع مرور الوقت واقتراب املوعد احملدد 

لالقتراع".
"هن��اك  أن  رب��ه  العب��د  وأض��اف 
مالحظ��ات س��جلناها عل��ى عمل 
احلكومة بخص��وص عودة النازحني 
تتعل��ق بالتلك��ؤ ف��ي اجن��از امللف 
وغيره��ا م��ن اخل��روق احلاصل��ة من 

بعض اجلهات".
ويتوقع أن "ع��دم وضع حلول لهذه 
االزم��ة س��ريعاً يجع��ل احلكوم��ة 
مضط��رة إل��ى وض��ع موع��د أخر 

لالنتخاب��ات غير ال��ذي حددته في 
وقت سابق"، وهو موقف لم تبتعد 
عنه النائبة االخرى عن حتالف القوى 
جميلة العبي��دي التي نصحت في 
تعلي��ق إل��ى "الصباح اجلدي��د"، ب� 
"تاًجيل االنتخابات وعدم التش��بث 
احلكوم��ة  ارادت  م��ا  اذا  مبوعده��ا 

اجنازها بشفافيه".
وأضاف��ت العبيدي أن "اغلب اهالي 
محافظ��ة نين��وى لم يع��ودوا إلى 
ديارهم وكذا احلال بالنسبة ملناطق 

اخرى في البالد".
اما النائب عن الكتل الكردستانية 
جمال كوج��ر، فهو أيض��اً قال إلى 
"تأجي��ل  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
االنتخابات هو اخليار االمثل في ظل 

الظروف الراهنة".
"العملي��ات  أن  كوج��ر  واض��اف 
العس��كرية م��ا زال��ت مس��تمرة 
برغم القضاء عل��ى تنظيم داعش 
لفلوله  فهن��اك مالحقة  االرهابي، 

في عدد من احملافظات".
ورأى أن "جمي��ع هذه الظروف جتعل 
املواطن العراقي أم��ام صعوبة في 
االدالء بصوت��ه في اجواء دميقراطية 

بعيداً عن التأثيرات االمنية".
انه��ى  الن��واب  يذك��ر ان مجل��س 
مؤخراً القراءة االولى ملشروع قانون 
االنتخاب��ات العامة التي س��تدمج 
معها انتخابات مجالس احملافظات 
وذلك في منتصف ايار املقبل، فيما 

ص��وت على تقري��ر يل��زم احلكومة 
بأع��ادة جميع العائالت النازحة الى 

ديارهم نهاية شباط املقبل.

احلكم بالسجن مدى احلياة على 
"جزار البوسنة"

ويواجه مالديتش )75 عاما( اتهامات 
أخ��رى مبا فيها ارت��كاب أعمال إبادة 
جماعي��ة ف��ي مناطق أخ��رى خالل 
احلرب البوسنية خالل الفترة 1992 

.1995 -
وتش��مل التهم األخرى االضطهاد 
واالغتص��اب  والتعذي��ب  والقت��ل 
واإلبادة وقصف س��راييفو والقنص 
والترحيل واإلره��اب واحتجاز قوات 
حف��ظ س��الم تابعة ل��أمم املتحدة 

كرهائن.
وعني مالديتش ضابط��ا في اجليش 
الشعبي اليوغوسالفي لتولي قيادة 
القوات الصربي��ة بعد اندالع احلرب 

في أعقاب انفصال البوسنة.
يذك��ر أن احملكمة اجلنائي��ة الدولية 
الت��ي  الس��ابقة،  ليوغوس��الفيا 
تأسس��ت ع��ام 1993 ف��ي اله��اي 
للتعام��ل م��ع اجلرائ��م الكبرى في 
اتهم��ت  اليوغوس��الفية،  احل��روب 
السياس��ي  ورئيس��ه  مالديت��ش 
رادوف��ان كاراديتش ع��ام 1995 بعد 
"مذبحة سريبرينيتس��ا" في يوليو 

من ذلك العام.

النفط فوق الـ 63 دوالراً للبرميل 
والعراق أول املستفيدين

وقال متعامل��ون إن الزيادة الكبيرة 
ف��ي الس��عر ناجم��ة ع��ن خفض 
للوالي��ات  الكندي��ة  اإلم��دادات 
املتحدة. وأعلنت ترانس كندا كورب 
أنها ستخفض اإلمدادات مبا ال يقل 
ع��ن 85 ف��ي املئة عبر خ��ط أنابيب 
كيس��تون وطاقته 590 ألف برميل 
يومي��ا حتى نهاية نوفمبر تش��رين 

الثاني.
األس��بوع  األنابي��ب  خ��ط  وأغل��ق 
املاضي عقب تس��رب خمسة آالف 

برميل في ساوث داكوتا.
وجت��ري ه��ذه املتغيرات في اس��عار 
ترق��ب مل��ا  اخل��ام وس��ط  النف��ط 
سيخرج به اجتماع اوبك واملنتجني 
اخلارجيني, في ح��ني يواصل العراق 
املالي��ة  إيرادات��ه  لتعزي��ز  جه��وده 
املتأتي��ة م��ن تصدير النف��ط , في 
وق��ت ح��دد س��عر برمي��ل النفط 
ضمن مشروع موازنته املالية للعام 
املقبل عن��د 43 دوالرا للبرميل , ما 
يتي��ح له راح��ة في حتدي��د ايراداته 
املالي��ة واوجه صرفه��ا , فضال عن 
تقليل نس��بة العجز املفترضة في 
مشروع املوازنة من خالل الفرق بني 
س��عر النفط املعتمد ف��ي املوازنة 
وب��ني اس��عار النفط في االس��واق 
العاملي��ة على ارض الواق��ع , والتي 

اخذت تش��هدت ارتفاعات متتالية 
اوب��ك  دول  اتف��اق  ش��به  نتيج��ة 
واملنتجني خارجها على متديد اتفاق 

خفض االنتاج النفطي .

بريطانيا تؤكد التزامها 
بدعم العراق في حتقيق األمن 

واالستقرار
وتعليقا على الزي��ارة، قال تيرنر، إن 
"الشعب العراقي واحلكومة وقوات 
األم��ن حققت تقدم��ا غير اعتيادي 
في احل��رب ضد داع��ش. وقد لعبت 
املتح��دة، بوصفها عضوا  اململكة 
ب��ارزا ف��ي التحال��ف الدول��ي، دورا 
مهما ف��ي هذه املعرك��ة من خالل 
توفير املساعدة العسكرية وحتقيق 

االستقرار واملساعدة اإلنسانية".
وأض��اف "خ��الل زيارت��ي أوضح��ت 
الطبيعة املس��تمرة له��ذا الدعم 
بعد داعش في سياق التزام اململكة 
املتح��دة طويل االم��د بأمن العراق. 
كم��ا أكدت على أهمي��ة احلوار بني 
احلكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردستان كخطوة حيوية نحو بناء 

عراق آمن ومستقر وموحد".
وأثار تيرنر عددا من القضايا األخرى 
خالل زيارته مب��ا في ذلك االنتخابات 
لع��ام 2018، والتعاون في مكافحة 
اإلره��اب، وج��دول أعم��ال اململكة 
املتح��دة العامل��ي للتصدي للعنف 

ضد النساء والفتيات.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
اطلق��ت وزارة العم��ل والش��ؤون 
للجه��ات  تنبيه��ا  االجتماعي��ة 
واجملتم��ع م��ن خطورة  املس��ؤولة 
وتبع��ات عمالة االطف��ال والعنف 
املوج��ه له��م في اجتم��اع حتديث 
السياس��ة الوطني��ة للتش��غيل 
عقدت��ه بالذكرى الس��نوية لليوم 

العاملي حلماية الطفل. 
وش��دد وكيل الوزارة الدكتور عبد 
ترؤس��ه  خ��الل  عب��داهلل  الك��رمي 
اجتماع حتديث السياسة الوطنية 
املرك��ز  قاع��ة  عل��ى  للتش��غيل 
العراقي الك��وري على ضرورة احلد 
م��ن االنته��اكات والعن��ف املوجه 
لأطفال وايقاف االستغالل البشع 
للطفول��ة العراقي��ة م��ن خ��الل 
حرمانهم م��ن احلقوق وزجهم في 
س��وق العمالة مبكرا من دون وازع 
لآلثار الكارثية التي تنتظر اجملتمع 

مستقبال. 
واكد وكيل الوزارة اهمية االنتهاء 
م��ن حتديث سياس��ة التش��غيل 
املمكن��ة  بالس��رعة  الوطني��ة 
لترجم��ة توجيه��ات ومتابعة وزير 
العم��ل املهن��دس محمد ش��ياع 
االم��ل  ع��ن  معرب��ا   ، الس��وداني 
مواعي��د  وتقري��ب  تس��ريع  ف��ي 
اجل  الالحق��ة م��ن  االجتماع��ات 

سرعة االجناز. 
وجرت مداخ��الت عدة في املوضوع 
ومنها تأكيد اخلبير كاظم شمخي 
على اهمية معرفة خطوات وآلية 
سياسة التشغيل فضال عن نشر 
التوعية االعالمي��ة والتثقيف بها 
الن اغل��ب الش��باب ه��م الطبقة 
االقرب من اس��تهداف السياسات 
، مش��يرا الى ان حتديث السياسة 
يجب ان يكون على وفق متطلبات 
الي��وم إذ ان احتياج��ات عام 2014 

تختلف عما هي في عام 2017. 
كما طرحت العديد من التحديات 
التي تواجهها السياسة الوطنية 
اهمية  واكد احلض��ور  للتش��غيل 

ايج��اد حل��ول واقعي��ة ومنطقية 
لتجاوزه��ا وم��ن تل��ك التحدي��ات 
مش��اريع  ودع��م  )اخلصخص��ة، 
الطاق��ة، والهج��رة، وتدمير البنى 
التحتية للمناط��ق احملررة( وغيرها 

من التحديات. 
وف��ي اخلت��ام مت االتف��اق على عقد 
اجللسات املقبلة في اوقات متقاربة 
مع ضرورة االس��راع في التعديالت 
بش��كلها  السياس��ة  واع��داد 
النهائي ورفعها ال��ى الوزير .يذكر 
ان فريق حتديث السياسة الوطنية 
ع��دة  م��ن  املتك��ون  للتش��غيل 
وزارات بالدول��ة يعمل وبنحو دوري 
عل��ى حتديث السياس��ة الوطنية 
االحتياجات  وفق  للتش��غيل على 

واملتغيرات مع مرور الوقت.
ويعد يوم الطفل ه��و احلدث الذي 

يحتفل به في أيام ش��تى في دول 
كثي��رة في انح��اء العال��م ، ومنه 
الي��وم الدول��ي حلماي��ة األطف��ال 
احتف��ل به ف��ي االول م��ن حزيران 
في ع��ام 1950م ، وقد أنش��ئ هذا 
الي��وم من قب��ل االحتاد النس��ائي 
نوفمبر  ف��ي  الدولي  الدميقراط��ي 
من عام 1949 م ف��ي مؤمتر باريس، 
وأيض��اً يوم الطف��ل العاملي والذي 
يص��ادف ي��وم 20 تش��رين الثاني / 
نوفمبر من كل عام حسب توصية 
األمم املتحدة. فقدد أوصت اجلمعية 
العام��ة ل��أمم املتحدة ف��ي العام 
1954 م ب��أن تقيم جمي��ع البلدان 
يوم��اً عاملي��اً للطف��ل يحتفل به 
بوصفه يوم��اً للتآخ��ي والتفاهم 
على النط��اق العاملي بني األطفال. 
وأيضاً حدد 5 من شهر نوفمبر يوماً 

للطفل العاملي، وقد س��بقه وتاله 
عدد م��ن االتفاق��ات الدولية حول 
حق��وق الطفل. ومن اجلدير بالذكر 
أن اجملموع��ة العربية ق��د وضعت 
حتفظ��ات عل��ى حق��وق الطف��ل 

لناحية احترام حرية املعتقد.
فاألطف��ال هم أثم��ن كنز وأعظم 
س��عادة ف��ي كل اجملتمع��ات، ولذا 
ج��اءت فكرة اليوم العاملي للطفل 
مبنزل��ة تذكي��ر للبالغ��ني بضرورة 
احت��رام حق��وق األطف��ال ومنه��ا 
حقهم ف��ي احلياة وفي حرية الرأي 
والدي��ن والتعلي��م والراحة ووقت 
الفراغ، واحلماية من العنف اجلسدي 
اس��تغاللهم  وع��دم  والنفس��ي، 
في العمل قبل االس��تمتاع ببراءة 

الطفولة وفترتها الكاملة.
وتنص مبادئ اتفاقية حقوق الطفل 

على عدم التمييز بأي ش��كٍل كان 
اجلهود  وتضافر جمي��ع  والتع��اون 
من أج��ل إيجاد املصلحة الفضلى 
لأطفال حول العالم وضمان حق 
الطفل في احلي��اة كجميع أقرانه 
ح��ول العال��م وضم��ان حقه في 
البقاء واحلياة والنماء وضمان حقه 

في احترام رأيه.
كما ان لكل طفل حول العالم من 
دون أي اس��تثناء أو متيي��ز احلق في 
التمتع باحلقوق التي نّصت عليها 
اإلتفاقّية، وجتّنب أي متييز بس��بب 
الل��ون أو الع��رق أو الدين أو اجلنس 
أو األص��ل القوم��ي أو اجتماعي أو 
النس��ب أو الثروة أو ألي سبٍب آخر 
ومنحه التسهيالت والفرص التي 
تسهم في منوه العقلي واجلسدي 
واالجتماع��ي  واخللق��ي  والروح��ي 

بنح��و س��ليم ف��ي ج��ٍو تس��وده 
احلماية  وتوفي��ر  واحلرية  الكرام��ة 
اخلاصة ل��ه ولكل طف��ل احلق في 
أن يكون له إس��ٌم وجنس��ّية منذ 

حلظة ميالده.
ويج��ب أن يتمتع جمي��ع األطفال 
بفوائ��د الضم��ان االجتماعي، وأن 
يكون��وا مؤهل��ني للنمو بش��كٍل 
صح��ي وس��ليم، ومن هن��ا يجب 
ل��أم  واحلماي��ة  الرعاي��ة  توفي��ر 
قبل الوض��ع وبع��ده، وضمان حق 
الطفل في الغ��ذاء واملأوى وأماكن 
للهو واخلدم��ات الصحّية وكذلك 
األطفال املعوقني جس��دياً وعقلّياً 
اجتماعّي��اً،  إقصاؤه��م  مت  م��ن  أو 
لهم احلق بالتربية والعالج وتوفير 
تقتضيها  والتي  املطلوبة  العناية 

حاالتهم.

أكدت وزارة العمل 
على اهمية معرفة 

خطوات وآلية سياسة 
التشغيل فضال عن 

نشر التوعية اإلعالمية 
والتثقيف بها ؛ألن 
أغلب الشباب هم 

الطبقة األقرب من 
استهداف السياسات

طفولة ضائعة

في الذكرى السنوية لليوم العالمي لحماية الطفل 

وزارة العمل تدعو الى إيقاف
االستغالل البشع للطفولة العراقية
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بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة جعف��ر احلمداني رئيس 
العراقية  التجاري��ة  الغرف  احتاد 
رئي��س غرفة جت��ارة بغ��داد اقام 
مرك��ز س��يدات االعم��ال امس 
بالتعاون  ورش��ة عم��ل  االربعاء 
مع الش��بكة العراقية للتمويل 
االصغر بعنوان ) متويل املش��اريع 
الصغيرة طريق املراة لالستقالل 

املالي ( .
واش��ارت رئيس��ة مركز سيدات 
االعمال امل حس��ن في كلمة 
له��ا الى ان اقامة هذه الورش��ة 
يات��ي ف��ي اط��ار اهتم��ام املركز 
باملراة العراقية في هذه الظروف 
الصعب��ة الت��ي مي��ر به��ا البلد 
وتام��ن ف��رص العي��ش الكرمية 
خ��الل  م��ن  العراقي��ة  للم��راة 
املش��اريع الصغي��رة التي تؤمن 
لها مورد مالي يفي باحتياجاتها 
امل��رأة  ان  مؤك��دة   ، واس��رتها 
الصع��اب  واجه��ت  العراقي��ة 
الكثي��رة واثبت��ت جدارته��ا في 
س��وق العم��ل وهناك س��يدات 
اعمال ناجحات ف��ي العديد من 

اجملاالت التجارية واالقتصادية .
من جهته اش��اد الدكت��ور عبد 
العنبك��ي مستش��ار  احلس��ن 

رئي��س الوزراء ف��ي كلمة له في 
النهوض  لغرض  الورشة  افتتاح 
بواقع امل��راة ، وقال ان املش��اريع 
الصغي��رة تش��كل %70 من ناجت 
اقتصاد العديد من الدول وبدات 
بعد 2003 العديد من املنظمات 
غي��ر احلكومية بتموي��ل العديد 
من املش��اريع الصغيرة وحققت 
كبي��رة  وفائ��دة  كبي��را  جناح��ا 
واملطلقات  االرامل  للنس��اء من 
وحقق لهن موردا ماليا منسبا .

احم��د  اوض��ح  جهت��ه  م��ن 
الش��بكة  رئي��س  الصريف��ي 
العراقي��ة للتموي��ل االصغر في 

كلم��ة ل��ه ان ه��دف الش��بكة 
ه��و متوي��ل املش��اريع الصغيرة 
لذوي الدخ��ول احملدودة من خالل 
60 مكت��ب متوي��ل ف��ي جمي��ع 
احملافظات حي��ث بلغت القروض 
املمنوحة منذ 2003 ولغاية االن 
811 ال��ف قرض بقيم��ة ملياري 
دوالر ومت توفي��ر 294 ال��ف فرصة 
عم��ل وبلغ��ت نس��بة النس��اء 
املس��تفيدات من تل��ك القروض 
%26 وجرت خالل الورشة االجابة 
على استفسارات احلاضرين حول 
كيفية متويل املش��اريع واشكال 

صرفها .

لمتابعة نوعية الطحين المنتج في بغداد والمحافظات 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العامة لتصنيع 
احلب��وب في وزارة التجارة عن قيام 
جلان رقابية تابعة للشركة بتفقد 
ع��دد م��ن املطاح��ن العاملة في 
محافظت��ي النج��ف والديواني��ة 
الطحن  نوعي��ة  لالط��الع عل��ى 

املنتج .
واوض��ح مدير عام الش��ركة طه 
ياس��ن عباس ان اللجان املكلفة 
نفذت عددا من الزيارات للمطاحن 
ف��ي محافظ��ة النجف االش��رف 
الطحن  نوعي��ة  لالط��الع عل��ى 
املنتج واصدار ش��هادات الفحص 
ومطابقته  بصالحيت��ه  اخملتب��ري 
للمواصف��ات املطلوب��ة ومتابعة 
االوزان وتاريخ االنت��اج اضافة الى 
متابع��ة جتهيز العائ��الت النازحة 
الدي��ن  ص��الح  محافظ��ة  ف��ي 
مب��ادة الطح��ن باحلص��ة الثامنة 

اخملصصة لهم.
واش��ار مدير عام الشركة ان جلنة 
رقابة ال��وكالء في فرع الش��ركة 
مبحافظ��ة الديواني��ة نفذت عدة 
زيارات ل��وكالء الطحن باحملافظة 
ملتابع��ة عملي��ة توزي��ع الطحن 
تخللتها س��حب  املواطنن  ال��ى 
لنماذج من الطحن املوزع لغرض 
الفحص اخملتبري فضال عن تدقيق 
االوزان وخت��م املطاح��ن املتضمن 

اسم املطحنة وتاريخ االنتاج. 
الش��ركة  اعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
ع��ن  احلب��وب  لتصني��ع  العام��ة 
املشتركة  الرقابية  اللجان  تنفيذ 
في الش��ركة ع��ددا م��ن الزيارات 
التفتيش��ية للمطاح��ن العاملة 
ووكالء الطح��ن واالف��ران واخملابز 
والناقل��ن في بغ��داد رصدت من 

خاللها 215 مخالفة
وقال مدير عام الشركة ان اللجان 
الرقابي��ة املش��تركة نف��ذت 165 
زيارة للمطاحن العاملة في بغداد 

ج��رى خاللها س��حب 294 امنوذج 
طح��ن و65 امنوذج حبوب الغراض 
الفح��ص اخملتب��ري ومت تأش��ير 29 
مخالف��ة فيما حققت جلان رقابة 
الوكالء 290 زيارة لوكالء الطحن 
مت فيها سحب 235 امنوذج طحن 
نت��ج عنه��ا  اخملتب��ري  للفح��ص 
تأش��ير 49 مخالفة فيما رصدت 
تل��ك اللجان ايض��ا )16( مخالفة 

للناقلن.
واضاف املدير الع��ام ان جلان رقابة 
اخملاب��ز واالفران حقق��ت 258 زيارة 
للمخابز واالفران في بغداد اسفرت 
ع��ن رص��د 121 مخالف��ة حي��ث 
سيتم احالة جميع اخملالفات الى 

االقسام واللجان اخملتصة لتطبيق 
الشروط اجلزائية بحق اخملالفن.

واش��ار املدي��ر العام ال��ى ان جلنة 
رقابي��ة مش��تركة تابع��ة لف��رع 
كرك��وك  ف��ي  احلب��وب  تصني��ع 
حقق��ت عدة زي��ارات تفتيش��ية 
شملت عددا من املطاحن العاملة 
في احملافظة وتخللت تلك الزيارات 
احلبوب  وتدقي��ق خلطات  متابعة 
املتس��لمة واالطالع عل��ى نوعية 
الطحن املنتج مع سحب عينات 
عش��وائية م��ن االنت��اج لغ��رض 

الفحص اخملتبري.
الش��ركة  اعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
العام��ة لتجارة احلب��وب في وزارة 

التجارة عن املباش��رة بتسلم اول 
الكمي��ات من محصول الش��لب 
ف��ي  واملزارع��ن  الفالح��ن  م��ن 
محافظ��ة النجف االش��رف بعد 
بدء موسمها التسويقي حملصول 

الشلب للموسم )-2017 2018(
واوض��ح املدي��ر الع��ام للش��ركة 
املهندس هيثم جميل اخلش��الي 
ان ش��ركته باش��رت بالتس��ويق 
الفعلي ف��ي املراكز التس��ويقية 
باحملافظ��ة حيث يتوق��ع ان يصل 
الش��لب ه��ذا  انت��اج محص��ول 
العام الى )181( الف طن بحسب 
تقدي��رات وزارة الزراع��ة حي��ث ان 
مع  وبالتعاون  تس��عى  الش��ركة 

اجله��ات اخملتصة الى رف��ع االنتاج 
حملصول الش��لب من اج��ل تأمن 
خزين مناس��ب لس��د احتياجات 

البطاقة التموينية .
واض��اف املدير الع��ام ان الكميات 
الشلب  املتس��لمة من محصول 
واملس��وقة في املراكز التسويقية 
ف��ي محافظ��ة النج��ف بلغ��ت 
)٣٢٠( طنا توزعت على في سايلو 
الكوف��ة حي��ث بلغ��ت الكميات 
)١١٦( طن��ا وس��ايلو ش��لب اب��و 
صخي��ر )١٩٢( طن��ا ، فيما بلغت 
الكمي��ات املتس��لمة ف��ي مركز 

تسويق القادسية )١٢( طنا .
واشار املدير العام الى ان جلنه من 

قس��م الرقاب��ة والتدقي��ق التابع 
الى الش��ركة تفقد سير عملية 
التس��ويق ف��ي احملافظ��ة حيث مت 
االطالع عل��ى آأللي��ه املتبعه في 
تس��لم محصول الشلب ونوعية 
الفالحن  املتس��لم من  الش��لب 
الفح��ص  ال��ى عملي��ة  اضاف��ة 
املتس��لمة  للنم��اذج  اخملتب��ري 
للتعليم��ات  ومطابقته��ا 
واالس��تماع الى اهم املش��كالت 
احلل��ول  ومناقش��ة  واملعوق��ات 
املناس��بة كما مت التوجه بضرورة 
افتتاح ميازين اخرى وتهيئة اخرى 
لتك��ون جاهزة ألي زي��ادة حاصلة 

في عمليات التسلم.

فرق رقابية تطلع على عمليات االنتاج في المطاحن الحكومية واالهلية 

نفذت اللجان 
المكلفة زيارات 

لالطالع على نوعية 
الطحين المنتج 

واصدار شهادات 
الفحص المختبري 

بصالحيته ومطابقته 
للمواصفات 

المطلوبة ومتابعة 
االوزان وتاريخ 

االنتاج

املطاحن احلكومية واالهلية 

انشاء محطة ومرسى 
للتاكسي النهري في النجف 

»االتصاالت« ترفع التجاوزات على 
منظومة الطاقة الكهربائية

» الفاو » تنجز مشروع 
شبكة أنابيب ماء 

التبريد لصالح »النفط«

النجف - الصباح الجديد:
وقعت الش��ركة العام��ة للنق��ل البحري 
عقد مش��اركة مع شركة )الصقر املاسي( 
للنقل الع��ام واخلدمات البحري��ة من أجل 
انشاء وتشغيل محطة ومرسى للتاكسي 
النه��ري ف��ي الكوف��ة مبحافظ��ة النجف 

االشرف.
وقال مدير عام الش��ركة عبد الكرمي كنهل 
اجلاب��ري ان هذا املش��روع س��يقدم خدمات 
سياحية كبيرة على مستوى النقل النهري 
البناء احملافظة وان الش��ركة العامة للنقل 
البح��ري تس��عى القامة مش��اريع خدمية 

سياحية خلدمة املواطن .
م��ن جانبه أك��د املدي��ر املفوض لش��ركة 
الصقر املاس��ي محمد عبدالوهاب خضير 
على وجود ش��فافية ونزاهة في الش��ركة 
العام��ة للنقل البحري وتس��هيالت كبيرة 
تس��هم ف��ي إجناح ه��ذا املش��روع وكذلك 
قدمت لنا الش��ركة تس��هيالت كثيرة لم 

جندها في العديد من الشركات االخرى .
يذكر ان شركة النقل البحري قامت بتنفيذ 
مجموعة من املش��اريع النهرية السياحية 

في عدد من احملافظات العراقية . 

بغداد - الصباح الجديد:
باش��رت املالكات الفنية في الشركة العامة 
لالتصاالت وباش��راف مباشر من معاون مدير 
عام الشركة أركان شهاب ومبتابعة من مدير 
اتصاالت الكرخ بتوجيه جلنة ازالة التجاوزات 
املش��كلة من قب��ل االتص��االت بالتعاون مع 
ش��رطة الكهرب��اء بأزالة جت��اوزات االتصاالت 
العش��وائية عل��ى البن��ى التحتي��ة التابعة 
لوزارة الكهرباء واملتمثلة مبد شبكات الكابل 
الضوئ��ي غي��ر املرخص��ة والت��ي مت تنفيذها 

بشكل عشوائي من قبل املتجاوزين .
فق��د مت التوج��ه ال��ى عدد م��ن االحي��اء في 
مناط��ق  بغ��داد للكش��ف عنه��ا  وازالته��ا 
وتعهد املتجاوزون بعدم تكرار ذلك مستقبال« 
وبخالف��ه س��يتم اتخ��اذ جمي��ع االج��راءات 

القانونية بحقهم .
ويأتي هذا االجراء ضمن احلملة التي تقوم بها 
الش��ركة العامة لالتص��االت للحفاظ على 

املال العام وتعزيز املوارد املالية للدولة . 

بغداد - الصباح الجديد:
اجن��زت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
واالشغال العامة مشروع شبكة أنابيب ماء 
التبري��د لصالح وزارة النفط / ش��ركة نفط 

الوسط. 
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان ش��ركة 
الف��او العامة إحدى تش��كيالت الوزارة أجنزت 
مشروع شبكة أنابيب ماء التبريد حيث تبلغ 
طول الش��بكة )2( كم مع جميع تفاصيلها 
م��ن صمام��ات وملحقات أنابي��ب من معدن  
)A642( ، مبيناً ان هذه الشبكة هي استبدال 
للش��بكة القدمية وهي بارتف��اع من )2،22(م 
إلى )6(م ، مش��يرا الى ان كلفة املشروع تبلغ 

)5( مليارات دينار. 
يذكر ان ش��ركة الفاو العامة سبق ان أجنزت 
)20( مش��روعا نفطي��ا ف��ي مصف��ى الدورة 
لصالح وزارة النفط ومنها مش��روع ش��بكة 
أنابي��ب اإلطف��اء للمراح��ل )األول��ى والثانية 
والثالثة( ومش��روع ش��بكة أنابي��ب الوحدة 
اجلوية األولى والثانية ومش��روع وحدة االزمرة 
ومش��روع ش��بكة أنابي��ب الدور الس��كنية 
املصافي ومشروع بناية اخملتبرات االلكترونية 
ومش��روع اإلعمال املدني��ة للمراجل اجلديدة 

ومشروع تأهيل أبراج التبريد عدد)3( . 
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أجنزت املالكات الفنية والهندس��ية 
ف��ي مديري��ة صيانة مش��اريع الري 
والب��زل أعماله��ا بتطهي��ر مب��زل 
CDB ف��ي محافظة باب��ل من نبات 
الش��نبالن الطيني��ة الت��ي تع��وق 
مج��رى املي��اه وملس��افة )7(كم من 
االستعداد  بهدف  13.860كم  أصل 
للموس��م الش��توي احلال��ي  وم��ن 

جهة اخرى .
الفني��ة  امل��الكات  قام��ت  كم��ا 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة صيانة 
مش��اريع ال��ري والب��زل  بتطهي��ر 
ج��دول احليدري وبط��ول )5.200كم 
(ف��ي محافظ��ة باب��ل م��ن نب��ات 
الشنبالن وازالة الترسبات الطينية 
وفت��ح االختناق��ات به��دف تأم��ن 
وصول احلص��ص املائية ال��ى ذنائب 
اجلدول ، حيث مت اس��تعمال االليات 
املتخصص��ة أضاف��ة ال��ى االليات 

الساندة لها . 

من جانبه��ا نفذت مديري��ة صيانة 
مش��اريع الري والبزل في محافظة 
اجلداول  لتنظي��ف  باب��ل حملته��ا 
واالنهر من نبات الشنبالن والقصب 
به��دف ايص��ال املي��اه ال��ى ذنائ��ب 
اجل��داول واالنه��ر ، وتضم��ن العمل 
تنظي��ف ج��دول احملاويل م��ن نبات 
الشنبالن وازالة الترسبات الطينية 
وتطهي��ر مبزل A1 ومبزلA9 أضافة 
الى تنظيف جدول الدسيمية وقناة 

ابو عظام .
من جانب اخر أجنزت الهيئة العامة 
للمياه اجلوفية / ف��رع النجف حفر 
)28( بئ��راً مائية من ابار النفع العام 
واخلاص خالل ش��هر ايل��ول من عام 
2017 أضاف��ة ال��ى فح��ص )9( ابار 
ونص��ب )4( طواقم ضخ في ش��تى 
مناطق احملافظة بهدف االس��تعداد 

للموسم الشتوي املقبل . 
من جانبه��ا تواصل مديري��ة املوارد 
املائي��ة ف��ي واس��ط / ش��عبة ري 
الدبون��ي أعماله��ا بتطهير مقدم 
احملط��ة الثاني��ة به��دف تأمن ضخ 

املياه من احملط��ة الثانية الى احملطة 
ازال��ة  ، وتضم��ن العم��ل  الثالث��ة 
املتراكم��ة  الطينيي��ة  الترس��بات 

ورف��ع نب��ات الش��مبالن والنبات��ات 
االخ��رى والت��ي تعوق مج��رى املياه 
حيث اس��تعملت حفارة ذات الذراع 

الطويلة وآليات أخرى مساندة .
على صعي��د متص��ل واصلت جلنة 
الرصد واملتابعة ف��ي مديرية املوارد 

املائية ف��ي واس��ط أعمالها برصد 
نهر دجل��ة عند موقع حت��ادد بغداد  
واس��ط بهدف معرفة املناس��يب ، 
وتأمن احلصص املائية للمحافظات 
) واس��ط وميس��ان وذي قار وحصة 
االهوار( كم��ا واصلت مديرية املوارد 
املائي��ة ف��ي واس��ط / ش��عبة ري 
الدجيل��ة  أعماله��ا بغل��ق املنافذ 
املتجاوزة عل��ى نهر الدجيلة بهدف 
تأم��ن احلص��ص املائي��ة وتطبي��ق 
نظام املر اش��نة ، وتضم��ن العمل 
غل��ق جمي��ع الفتح��ات املتج��اوزة 
لتحقي��ق  النه��ر  عل��ى  واملنش��أة 
العدالة ف��ي التوزيع وضمان وصول 
احلصص املائية لذنائب االنهر ، هذا 
ومن اجلدير بالذك��ر ان الوزارة تعمل 
جاه��دة م��ن أج��ل حتقي��ق التوزيع 
الع��ادل للمي��اه وأيص��ال احلصص 

املائية للمحافظات كافة. 
الى ذل��ك واصلت مديرية مش��روع 
م��اء البص��رة / أح��دى تش��كيالت 
وزارة املوارد املائية أعمالها الصيانة 
ملضخات الض��خ االولى بهدف زيادة 

ضخ املياه واحلصول على خزين أكبر 
وتأمن احلص��ص املائية للمواطنن 
وتضم��ن   ، املطلوب��ة  وبالكمي��ات 
العمل أبدال االجزاء العاطلة باخرى 
جدي��دة واعادته��ا للعم��ل مجددا 
وبكف��اءة عالي��ة ، ه��ذا وتس��تمر 
ال��وزارة بتنفي��ذ اخلطة املرس��ومة 
لها اس��تعدادا للموس��م الشتوي 

احلالي.
الفني��ة  امل��الكات  واصل��ت  كم��ا 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة امل��وارد 
املائية ف��ي املثنى أعماله��ا لتعزيز 
احلصة املائية ملشاريع احملافظة عن 
طري��ق نص��ب 4 مضخ��ات جديدة 
ملش��روع املاء الصافي الواقع ضمن 
قضاء اخلضر ومحطة صدر السوير 
املائي��ة  احلص��ص  تأم��ن  به��دف 
منه��ا  للمس��تفيدين  وايصاله��ا 
واستعدادا لتنفيذ اخلطة للموسم 
الشتوي املقبل ، ومن اجلدير بالذكر 
ان املديري��ة تعمل جاه��دة من اجل 
اجناز االعمال املوكلة اليها من اجل 

النهوض بالواقع االروائي لها . 

تقرير

مواصلة تطهير المبازل واألنهر لتأمين الحصص المائية للمحافظات الجنوبية  
استعملت حفارات ذات الذراع الطويلة وآليات مساندة 

تطهير املبازل واالنهر

جانب من ورشة مركز سيدات االعمال »عدسة: طارق كرمي«

اعالم الكلية 
دخل��ت كلية االم��ام الكاظ��م )ع( 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
م��ن خالل رفع اطول راية حس��ينية 
بلغ��ت /4000/ مت��ر بعد مش��اركة 
احد طلبتها في قس��م الش��ريعة 

محمود جسام برفع تلك الراية .
وكرم��ت الكلي��ة الطال��ب محمود 
جس��ام تثميناً إلجنازه حيث نظمت 
به��ذه املناس��بة احتفالية بحضور 
د. خنساء البهادلي املعاون العلمي 
لعمي��د الكلي��ة، ومع��اون العميد 
االقسام  ورؤس��اء  الطلبة  لش��ؤون 

وعدد من الضيوف والطلبة .
وبدأت فعالية االحتفال بقراءة سورة 
الفاحت��ة ترحما على ارواح ش��هداء 
الع��راق، بع��د ذل��ك الق��ى الدكتور 
نصيف الهاش��مي كلمة نيابة عن 

عميد الكلية الدكتورغني اخلاقاني 
اك��د فيه��ا عل��ى دع��م املرجعي��ة 
الرش��يدة الت��ي اس��تنهضت قيم 
الشجاعة واملروءة من خالل الفتوى 
التاريخي��ة للمرجعي��ة الدينية من 
اجل احلفاظ على وحدة العراق والدين 
االس��المي احلنيف م��ن االنحرافات 

واالفكار الظالمية التكفيرية .
بعده��ا الق��ى ممثل مكتب الس��يد 
السيس��تاني كلمة ثمن فيها الدور 
الذي قامت به كلية اإلمام الكاظم 
)ع( ودعمه��ا اللوجس��تي املتواصل 
لكافة قطعات احلشد الشعبي في 

سوح الوغى . 

بغداد - الصباح الجديد:
الطبي��ة  العي��ادات  دائ��رة  جه��زت 
الشعبية النازحن في النهروان بأدوية 
األم��راض املزمنة ولش��هري تش��رين 

الثاني اجلاري وكانون األول املقبل .

وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون 
الفنية الدكتور شهاب احمد جاسم 
لقد مت جتهيز النازح��ن القاطنن في 
مجم��ع النه��روان بأدوي��ة األم��راض 
املزمنة ولشهرين متتالن هي تشرين 

الثاني وكانون األول ، مبيناً أن قس��م 
الصيدل��ة واخمل��ازن في الدائ��رة يقوم 
بتس��ليم األدوي��ة إلى قط��اع املدائن 
ليقوم ب��دوره بتوزيعها على النازحن 

في املنطقة املذكورة .

»الشعبية« تجهز النازحين بأدوية األمراض المزمنة 

اتحاد الغرف التجارية يقيم ورشة
 عن تمويل المشاريع الصغيرة للمرأة 

كلية االمام الكاظم ضمن موسوعة 
غينيس لالرقام القياسية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن رئيس احلكومة اللبنانية، س��عد 
احلريري، امس األربعاء، تريثه في تقدمي 
استقالته رسميا لرئيس البالد، ميشال 
عون، بعدما كان أعلنها ش��فهيا من 
العاصم��ة الس��عودية الري��اض ، هذا 
ووصل رئيس احلكومة اللبناني س��عد 
احلريري ام��س االول الثالثاء الى بيروت، 
بعد نحو ثالثة أسابيع على استقالته 
املفاجئة من الرياض، في خطوة أثارت 
صدمة شعبية وسياسية واستدعت 
حتركاً دبلوماس��ياً بع��د اتهام الرئيس 

اللبناني السعودية ب�«احتجازه«.
وبعد احتف��االت أقيمت امس األربعاء 
بعيد االس��تقالل الوطن��ي، وترافقت 
مع عرض عس��كري للجيش اللبناني، 
استقبل الرئيس ميش��ال عون رئيس 
احلكومة سعد احلريري في قصر بعبدا، 
وبع��د االجتم��اع صرح احلري��ري قائال: 
عرضت اس��تقالتي على الرئيس عون 
ومتن��ى علي التريث ف��ي تقدميها ملزيد 
من التشاور في خلفياتها السياسية 

ً فأبديت جتاوبا .
وألق��ى احلريري م��ن القصر اجلمهوري 
ف��ي بعبدا كلمة مكتوب��ة قال فيها: 
»ف��ي ه��ذا الي��وم ال��ذي جنتم��ع فيه 
عل��ى الوالء للبنان واس��تقالله كانت 
مناسبة لشكر الرئيس على عاطفته 
النبيل��ة وعلى حرصه الش��ديد على 
الوحدة الوطنية ورفضه اخلروج عنها 

حتت أي ظرف من الظروف.
وأتوجه من رئاس��ة اجلمهورية بتحية 
تقدي��ر وامتنان إلى جمي��ع اللبنانيني 
وص��دق  مبحبته��م  غمرون��ي  الذي��ن 
عواطفه��م، وأؤك��د التزام��ي الت��ام 
بالتعاون م��ع فخامة الرئيس ملواصلة 
مس��يرة النهوض بلبنان وحمايته من 
احل��روب واحلرائ��ق وتداعياتها على كل 

الصعد«.
وتابع قائال : »عرضت اس��تقالتي على 
فخامة الرئيس الذي متنى علي التريث 
ف��ي تقدميها ملزي��د من التش��اور في 
أسبابها وخلفياتها فأبديت جتاوبا مع 

هذا التمني، أمال في أن يش��كل حوارا 
يعالج املسائل اخلالفية وانعكاساتها 
عل��ى عالق��ات لبن��ان م��ع األش��قاء 

العرب«.
وأض��اف: »أخ��ص بالش��كر الرئي��س 
نبيه بري الذي أظهر حكمة ومتس��كا 
لبن��ان  ف��ي  واالس��تقرار  بالدس��تور 
وعاطف��ة صادق��ة جتاهي ش��خصيا. 
إن وطنن��ا يحت��اج ف��ي ه��ذه املرحلة 
م��ن حياتن��ا إلى جه��ود اس��تثنائية 
من اجلمي��ع لتحصينه ف��ي مواجهة 
اخملاطر، لذلك علينا االلتزام بسياسة 
النأي بالنفس عن النزاعات اإلقليمية 
وعن كل ما يس��يء إل��ى العالقات مع 

األشقاء العرب«.
احلكوم��ة  رئي��س  وص��ل  باملقاب��ل 
اللبنان��ي س��عد احلريري ام��س االول 
الثالث��اء الى بي��روت، بعد نح��و ثالثة 
أس��ابيع عل��ى اس��تقالته املفاجئ��ة 
من الرياض، في خط��وة أثارت صدمة 
شعبية وسياس��ية واستدعت حتركاً 
دبلوماسياً بعد اتهام الرئيس اللبناني 

السعودية ب�«احتجازه«.
وفور خروجه من الطائرة، غادر احلريري 
املطار مستقالً سيارته التي انتظرته 
مع موكبه عند املدرج، وتوجه مباشرة 
الى ضريح والده رئيس الوزراء األسبق 
رفي��ق احلريري الذي اغتيل في وس��ط 

بيروت في 14 شباط 2005.
واس��تبق مناصرو احلريري وصوله الى 
بي��روت بتس��يير مواكب في ش��وارع 
بيروت وتنظيم جتمعات في أحياء عدة. 
وقال أحد مناصري��ه عبر قناة محلية 
»ليعرف اجلميع، ال ميكن أن يأتي رئيس 

حكومة إال سعد احلريري«.
وتترقب األوساط السياسية في لبنان 
عودة احلريري لالطالع منه على ظروف 
اس��تقالته املفاجئة التي قدمها في 
الرابع من الش��هر احلالي من الرياض، 

مثيراً صدمة شعبية وسياسية.
وحضر احلريري امس األربعاء احتفاالت 
عيد االس��تقالل ف��ي وس��ط بيروت، 
وش��ارك بعدها في اس��تقبال رسمي 
للمناسبة ذاتها في القصر الرئاسي.

ودع��ا تي��ار املس��تقبل الذي يترأس��ه 

احلري��ري، مناصريه إل��ى التجمع أمام 
منزل��ه الذي يُعرف ب�«بيت الوس��ط« 
عند الس��اعة الواحدة ام��س األربعاء 

احتفاالً بعودته.
وم��ن باري��س الت��ي وصلها الس��بت 
املاض��ي  مبوج��ب وس��اطة فرنس��ية 
بع��د بقائه ألس��بوعني ف��ي الرياض، 
انتقل احلريري ام��س االول الثالثاء الى 
القاه��رة، حيث كرر أنه س��يطلق من 

بيروت مواقفه السياس��ية بعد لقاء 
الرئيس اللبناني ميشال عون.

وفي غضون ذلك أعرب الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي بعد استقباله 
احلري��ري عن حرص ب��الده على »توافق 
األط��راف« اللبنانية ورفض أي »تدخل 

أجنبي« في شؤون لبنان.
وقب��ل وصول��ه ال��ى بي��روت، توق��ف 
احلريري في الرنكا حيث التقى الرئيس 

القبرص��ي نيك��وس أناستس��ياديس 
وعرض معه التطورات السياسية.

ويأت��ي وصول احلريري ال��ى بيروت بعد 
نح��و ثالث��ة اس��ابيع من اس��تقالته 
وتوجيه��ه انتقادات الذعة الى كل من 
إيران وحزب اهلل اللبناني، شريكه في 
اياه بف��رض »األمر  احلكوم��ة، متهماً 
الواق��ع«. كم��ا حمل عل��ى تدخلهما 
في صراعات املنطقة خصوصاً اليمن 

وسوريا
وأثارت استقالة احلريري صدمة كبيرة 
ل��دى حلفائ��ه وبيت��ه الداخل��ي كما 
لدى خصوم��ه، خصوصاً أنها تزامنت 
م��ع حملة اعتق��االت غير مس��بوقة 
ف��ي الري��اض طاولت أكثر م��ن مئتي 
وبق��ي  ب��ارزة.  س��عودية  ش��خصية 
احلريري ألسبوعني في السعودية، قبل 
أن تقود فرنسا وساطة أثمرت انتقاله 

الى باريس السبت.
وخ��الل وجوده ف��ي الس��عودية، بقي 
احلريري بعي��داً عن األض��واء، واكتفى 
ببضعة تغري��دات ومقابلة تلفزيونية 
واحدة، أكد خاللها مراراً أنه »حر« في 

تنقالته دحضاً للشائعات.
ورغم االنقسام بني القوى السياسية 
اللبناني��ة إزاء ملف��ات ع��دة داخلي��ة 
وخارجية، حتولت عودة احلريري مطلباً 
جامع��اً. وصع��د ع��ون مواقف��ه جتاه 
الس��عودية، مؤكداً أن لبنان لن يقبل 
ب��أن يبقى رئيس حكومت��ه »رهينة ال 
نعل��م س��بب احتجازه« ف��ي الرياض، 

على رغم نفي األخيرة ذلك.
وف��ي خط��اب ملناس��بة االس��تقالل 
اللبنانية،  التلف��زة  نقلتها شاش��ات 
قال عون ام��س االول الثالثاء إن األزمة 
التي ش��كلتها استقالة احلريري التي 
لم يقبلها رسمياً بعد »عبرت، إال أنها 
قطع��اً لم تك��ن قضية عاب��رة، ألنها 
شّكلت للحكم، وللش��عب اللبناني 
اختباراً صادماً وحتدياً بحجم القضايا 
الوطنية الكبرى، يس��تحيل إغفالها 

والسكوت عنها«.
وأك��د أن لبن��ان »ل��ن ينص��اع الى أي 
رأي أو نصيح��ة أو ق��رار يدفع��ه باجتاه 
فتن��ة داخلية، ومن يري��د اخلير للبنان 
يس��اعده عل��ى حتصني وحدت��ه ألنها 

صّمام أمانه«.
بع��د  األخي��ر  ع��ون  موق��ف  ويأت��ي 
يوم��ني م��ن وص��ف وزراء خارجية دول 
اجلامع��ة العربي��ة اثر اجتم��اع طارئ 
ح��زب اهلل ب�«االرهاب��ي« محملني اياه 
»مس��ؤولية دعم اجلماعات االرهابية 
في الدول العربية باألسلحة املتطورة 

والصواريخ البالستية«.

املفاجئ��ة  احلري��ري  وتُع��د اس��تقالة 
م��ن خ��ارج لبنان س��ابقة ف��ي احلياة 
يقض��ي  إذ  اللبناني��ة،  السياس��ية 
العرف بأن يتس��لم رئي��س اجلمهورية 
االستقالة من رئيس احلكومة بصورة 

خطية خالل لقاء يجمع بينهما.
وخالل مقابلة تلفزيونية في 12 تشرين 
الثاني ، بدا احلريري أقل حدة في طرحه 
وربط تراجعه عن االستقالة »باحترام 
النأي بالنفس واالبتعاد عن التدخالت 

التي حتدث في املنطقة«.
وف��ي خط��اب متلفز االثن��ني املاضي، 
أبدى األم��ني العام حلزب اهلل الس��يد 
حس��ن نصراهلل مرون��ة واس��تعداداً 
للتفاهم م��ع احلريري. وقال »بالتأكيد 
نحن جميع��اً في لبن��ان ننتظر عودة 
رئي��س احلكومة، وه��و بالنس��بة لنا 
ليس مستقيالً« مضيفاً »عندما يأتي 
سنرى ونحن منفتحون على كل حوار 

وكل نقاش يجري في البلد«.
وبعد وصوله الى بيروت، تتوجه األنظار 
ال��ى املواقف التي س��يعلنها احلريري 
لناحية اس��تمراره في االس��تقالة أو 

تراجعه عنها.
ف��ي حال أص��ر عل��ى اس��تقالته، لن 
يج��د رئي��س اجلمهورية خياراً س��وى 
القبول بها واصدار مراسيم باالنتقال 
ال��ى مرحل��ة تصريف األعم��ال، التي 
من واجبه��ا متابعة األعم��ال امللحة 

والضرورية فقط.
ويبدأ عون إثر ذلك استش��ارات نيابية 
م��ع كاف��ة الكت��ل النيابي��ة، يكلف 
وفق نتائجها رئيس��اً جديداً لتشكيل 

احلكومة.
ف��ي حال اخت��ارت الغالبي��ة للحريري 
اجلمهوري��ة  رئي��س  يعي��د  مج��دداً، 
تكليفه مرة أخرى تش��كيل حكومة 

جديدة.
لألفرق��اء  اخلي��ار  ه��ذا  يتي��ح  وق��د 
السياس��يني الفرص��ة للتوص��ل إلى 
تس��وية جديدة، من ش��أنها أن تبعد 
لبنان عن التوت��ر اإلقليمي املتصاعد، 
على غرار التس��وية التي أوصلته قبل 
عام الى رئاس��ة احلكوم��ة وأتت بعون 

رئيساً للبالد.

بعد زيارة سريعة لمصر استغرقت ساعات عّدة

الحريري يتراجع عن موقفه ويتريث في تقديم إستقالته رسميا

السيسي وسعد احلريري
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رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
مهدي الحافظ.. رحيل قامة إقصادية

9
الحافظ.. الرجل الواضح والجريء

10
دروس  علمنيها الدكتور مهدي الحافظ
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إسماعيل زاير

ال تلي��ق كلم��ات العزاء، وال اناش��يد الفقد 
بق��درك، وال بهيبت��ك وقامت��ك. فكيف بنا 
وقد مالت اوتاد خيمتنا وذبلت اوتار نش��يدنا 

الوجودي ..؟ 
فمن بني س��نبالت العنبر الشامي، تسللت 
نفحة الروح احلية التي اختزلت ادمي الفرات، 
وهواء البوادي الشاسعة التي انعشت قلب 
املعل��م اجلميل مهدي احلاف��ظ، واحتفظت 
بعذوب��ة س��رمدية، غط��ت عق��ود عم��ره 

الباشقة. 
وم��ن بني قواف��ي العرب األصيل��ة، واحململة 
بعبق النضج، واحلكم��ة، والعذوبة، تكونت 
بوصلة الفكر املستنير، وانتشرت شجرتها 

االرضية الودود. 
مع��ك يا ابا خيام، كنا نع��رف جهات كثيرة 
غي��ر اجله��ات األرب��ع، ولكنن��ا ايض��ا عرفنا 
مكاننا، وصداقاتن��ا، وخصومنا في الداخل 

العراقي وفي اخلارج.
 اليوم نش��عر بغصة، ونح��ن نتحدث عنك 
بوصفك غائباً عنا، وعن عش��رات املفكرين، 
والسياسيني، والنواب، والقادة السياسيني، 
بل غيابك عن املنص��ة الوطنية، التي تتيح 
ملالي��ني الن��اس ان يلمس��وا في ه��ذه االيام 
العسيرة على وطننا، نفحة االمل املفتقدة، 
وخطابك التنويري سواء في مجلس النواب، 
ام في املناس��بات الغني��ة التي عملت على 

تأمينها في مركز التقدم والتنمية.
ويقرأون��ك،  يتابعون��ك،  الذي��ن  ه��ؤالء   
ويش��اهدونك، واملس��تجيبون بكل اريحية 

لدعواتك، ومبادراتك ببحث اوضاع العراق. 
لق��د كنت ق��ادراً عل��ى جمعه��م في كل 
األحوال، وال سيما انتقاءاتك ملفكري الصف 
االول في الع��راق لتقدمي الرأي اآلخر، بأفضل 
واوض��ح ما تكون في��ه نتاجاتهم، واتيح لي 
ان اتع��رف عن قرب الى ق��وة اقناعك ألنواع 
متعارضة املرجعيات الفكرية، والسياسية، 

املهم��ة،  اوراقه��م  يكش��فون  وجعله��م 
ورغباتهم في التوجه نحو املس��ار الوطني 
اإلصالح��ي الصحيح، وفي اوقات مناس��بة 
ومتطابق��ة م��ع حكم��ة الزم��ان، وحكمة 

املكان. 
ل��م تكن م��ع ه��ذا التي��ار او ذاك، بل كنت 
تي��اراً قائماً بذاته، قوياً، وعاتيا في متس��كه 
باإلصالح السياس��ي واالقتصادي، ومقاوماً 
والنزع��ات  والتبس��يط،  لإلرجت��ال  عني��داً 
التلفيقية، التي سادت في سياق تخطيط 

حكوماتنا لسياسات املستقبل. 
ان الناظر الى اطروحات احلافظ، يرى كم هي 
مقنعة وواضح��ة ومنطقية واصيلة، برغم 
تعارضها الش��ديد مع اطروحات أخرى، تريد 
ان تس��تمر في العبث مبس��تقبل العراقيني 
ع��ن وعي، او من دونه. وهذه الفضائل كانت 
سبباً لتعديل الكثير من املنطلقات املعمول 
به��ا ف��ي املؤسس��ات الوطنية، املس��ؤولة 
عن قيادة س��فينة العراق في هذه املرحلة، 

التي ما تزال منذ س��قوط الدكتاتورية عام 
.2003

 لق��د كان املعل��م مهدي احلافظ، املاس��ك 
بدف��ة السياس��ة والتخطي��ط عل��ى نحو 
مستمر، جعل الوطنية كمفهوم، ملتصقة 
مبا يقول، وجعل العق��ل العراقي نابضاً في 
اوق��ات تعرض فيه��ا البلد الى انكس��ارات 

جمة. 
ولم يكن ابو خيام طائفياً قط، وال دوغمائياً 
جامداً، لهذا فإن خريطة عالقاته انتش��رت 
وتوزع��ت عل��ى كل االن��واع املتواج��دة، من 
مؤسس��ات واحزاب تعمل على ارض العراق 

العزيز على اختالفها وتعارضها.
 وكان صوت��ه عالي��اً وغير متلعث��م، مع ان 
احداً لم يشهده غاضباً، او منفعالً، بل كان 
وطنياً حتى النخاع، يجادل حيث يس��تحق 
اجل��دل، ويتفاع��ل ويقتنع حني يك��ون ذلك 

نفعا للبالد. 
س��تغيب عنا اذن يا ابا خيام، وس��نفتقدك 

ف��ي األي��ام املقبل��ة، ب��ل الس��نني املقبلة،                                                                                                            
وعزاؤن��ا ان��ك رحل��ت، والعابثني مبس��تقبل 
الع��راق قد هزموا واحنوا رؤوس��هم، بعد ان 
ملس��ت اجلماع��ات االرهابية قوة ش��كيمة 
العراقي��ني، لق��د رحل��ت عن��ا، والظالميون 
انهزموا، بعد ان كش��ف ابن��اء الرافدين عن 
معدنه��م احلقيقي، واثبت��وا ان الكبوة الي 
عاشها اجليش، بل العراق كله، امنا هي كبوة 

عابرة.
 س��نفتقدك، ونحن نش��هد تعدي��ل اخللل 
الكبير الذي ش��اب مسار العراق، واملشقات 
التي رافقت انخفاض اس��عار النفط بنحو 

كبير.
 وسنفتقدك ونحن نحتفل بالنصر الكامل 
عل��ى اإلره��اب، وبالدخ��ول العراق��ي ال��ى 
ب��اب العالق��ات العربي��ة، واإلقليمية، بثقة 

واحترام. 
ان احل��ظ كان حليفن��ا ف��ي ان نترافق واياك 
خالل السنوات املاضية من نشاطك، ودأبك 

على العمل الس��ليم، وتكري��س املقتربات 
املنهجية، واحملترفة، واملسؤولة في التعاطي 
مع الشؤون العراقية، ومع الشؤون املرتبطة 

بسياسات الدول الكبرى ازاءنا.
وال يس��عنا هنا ونح��ن نؤبن��ك، اال ان نقول 
ان تعاليم��ك، ورؤيتك، وحكمتك، س��تظل 
راس��خة وحاضرة في وجدانن��ا، ونحن ننظر 

الى املستقبل.
 كم��ا نؤك��د انن��ا س��نقوم بعملن��ا، وانت 
واف��كارك حاضرون في وجدانن��ا، وكتاباتك، 
واس��هاماتك، وحتذيرات��ك ح��ول املقترب��ات 
اخلاطئ��ة، وتل��ك الس��ليمة، ف��ي مجاالت 
ب��كل  والتخطي��ط، واإلص��الح  االقتص��اد، 
فروعه واش��كاله، ونعده��ا منهجا نهتدي 
ب��ه، ونس��تقرئه، ونعلم��ه ألجي��ال الكتاب 

والصحفيني الشباب.
 واخي��راً.. ان��ت تعرف ي��ا ابا خي��ام وانت في 
ابديت��ك املديدة، كم س��نحزن عليك، وكم 

سنرتبك ألننا فقدناك. 

وداعًا ايها المعلم الكبير .. وداعًا ايها القلب الكبير .. 

مهدي احلاف��ظ، سياس��ي عراقي ولد 
س��نة 1943 في مدين��ة الديوانية في 
العراق، س��بق أن ش��غل منص��ب وزير 
التخطيط، وثم أصبح نائباً في البرملان 

العراقي.
 مع��روف ع��ن احلاف��ظ متتع��ه برؤي��ة 
اقتصادية ش��املة، ومتابعة سياسية 
واضحة لكل أبعاد العملية السياسية، 
وما رافقها من إحباطات كبيرة ومؤثرة 

على احلياة العامة للعراقيني.
 ومعروف عن احلافظ أيضاً انه كان عضواً 
في اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
في س��بعينيات القرن املاضي، ومن ثم 

حتول الى الليبرالية بعد استقالته من 
احلزب بداية الثمانينيات. 

يتمتع مهدي احلافظ بشخصية هادئة، 
ويتميز بكف��اءة وجترب��ة، وكانت بداية 
عالقت��ه بالعمل السياس��ي من خالل 
ارتباط��ه باحل��زب الش��يوعي العراقي 
في عام 1958 عندما تخرج من قس��م 
الكيمي��اء ب��دار املعلم��ني العالية في 
بغداد، ثم أصبح رئيس��ا الحتاد الطلبة 

العراقيني التابع للحزب.
 غ��ادر الى براغ للحصول على ش��هادة 
الدكت��وراه، ث��م أصب��ح رئيس��اً الحتاد 
الطلبة العامليني الشيوعي، لكنه عاد 

الى بغ��داد ع��ام 1970 ليصبح عضوا 
في اللجنة املركزية للحزب الشيوعي 
العراقي، الذي دخل آنذاك فيما س��مي 
التقدمية  والقومية  الوطنية  باجلبهة 
الت��ي يقودها حزب البع��ث عام 1973 
واصب��ح عضوا في قيادة الس��كرتارية 
العام��ة للجبه��ة، وع��ني مستش��ارا 
ف��ي وزارة اخلارجية العراقي��ة، متفرغا 

للعمل في اجلبهة.
لكنه مع انفراط عقد اجلبهة، واختالف 
احلزب الش��يوعي مع النظ��ام البعثي، 
واستقالة الوزراء الشيوعيني عام 1978 
إثر اعدام البعثيني 20 عس��كريا، قالوا 

انهم كانوا يحاولون تش��كيل تنظيم 
ش��يوعي داخل اجليش العراق��ي، غادر 
الع��راق عائدا الى براغ برغم صدور قرار 
رس��مي بنقله الى الس��فارة العراقية 
في سويسرا بدرجة وزير مفوض، اال انه 

لم يلتحق بعمله.
ثم استقال احلافظ من احلزب الشيوعي 
ع��ام 1982 اث��ر اندالع احل��رب العراقية 
االيراني��ة اواخر ع��ام 1980 الحتجاجه 
الوق��وف  ف��ي  احل��زب  موق��ف  عل��ى 
ض��د ص��دام حس��ني، حي��ث كان رأيه 
ومجموعة من الش��يوعيني، ان العراق 
يتعرض خملاطر غ��زو إيراني، ويجب عدم 

العمل ضده، فش��كل ع��ام 1982 مع 
مجموعة من الش��يوعيني الس��ابقني 
م��ن براغ تنظيما ليبراليا، حمل اس��م 
واص��دروا مجلة  الدميقراطي،  البدي��ل 

شهرية بهذا االسم.
ثم انحل ه��ذا التنظيم، فغادر احلافظ 
براغ الى فيينا، فعمل في احد اقس��ام 
التنمية في مكتب االمم املتحدة هناك 
في منتصف الثمانينيات، ثم عمل في 
وكالة التنمية الصناعية لألمم املتحدة 
ف��ي بيروت ملدة خمس س��نوات، الى ان 
احيل الى التقاع��د، ثم ظل يتنقل بني 

فيينا وبيروت.

وف��ي الع��ام 2002 ش��كل احلافظ مع 
مجموعة من الش��يوعيني السابقني، 
والليبراليني، والدميقراطيني، وتكنوقراط 
باسم  مس��تقلني، تنظيماً سياس��ياً 
جتمع الدميقراطيني املستقلني، بزعامة 
وزي��ر اخلارجية األس��بق، والش��خصية 
العراقية املعروفة عدن��ان الباجة جي، 
فأصب��ح هو نائبا للرئيس، ونش��ط في 
العمل ضد نظام صدام حسني، ثم عاد 
مع قي��ادة التجمع الى الع��راق ليكون 
رئيس��ه الباجة جي، عضًوا في الهيئة 
الرئاس��ية جملل��س احلك��م، وليصب��ح 

احلافظ وزيرا للتخطيط. 

واحلافظ )72 عاما) علماني من مواليد 
كيلومت��را   255( الديواني��ة  مدين��ة 
جن��وب بغ��داد) ول��ه دراس��ات وابحاث 
في االقتصاد والصناع��ة في املنطقة 
العربي��ة، متزوج وله ابن اس��مه خيام 

يعمل في االمم املتحدة.
توف��ي النائ��ب ف��ي ائت��الف الوطني��ة 
مهدي احلافظ، في أحد مستش��فيات 
العاصم��ة بغداد عن عم��ر ناهز ال� 74 
عام��ا. ونقلت وس��ائل إع��الم محلية 
عن املتحدثة باس��م ائت��الف العراقية 
ميس��ون الدملوجي، القول إن احلافظ 

توفي بعد صراع طويل مع املرض.

مهدي الحافظ رحل جسدًا وظلت أفكاره حية بعقول محبيه



حفلت حياة 
الدكتور مهدي 
الحافظ بالعديد 

من اإلنجازات 
على الصعيدين 

العملي 
والفكري، لعّل 
أبرزها أنه مثل 

العراق كوزير 
مفوض في 

األمم المتحدة 
لمدة سنتين، 

ومدير إقليمي 
لمنظمة 

االمم المتحدة 
للتنمية 

 UNIDO الصناعية
والمستشار 

الخاص للمدير 
العام للمنظمة 

نفسها، كما 
ترك العديد 

من المؤلفات 
العلمية في 

شتى المجاالت

في احد األيام 
اخبرني مدير 

مكتب الدكتور 
مهدي الحافظ 
انه يريد التداول 

معك بسرعة، 
دخلت عليه، 

وكان يبدو 
عليه الغضب، 

سألني وانا 
واقف، ما 

الذي تصرح به 
في موضوع 

استمارة 
التعداد المقترح 

من ادراج 
حقول تتعلق 

بالطائفة و 
المذهب، ومن 

الذي يدفع 
بهذا االتجاه؟ 

واجبته على 
الفور، وقد 

شعرت بحزن 
كتمته فقلت 

له، عفوًا ان 
من تقوّل ذلك 

عليّ مغرضٌ 
كاذب

الملف 8

د. عبد اللطيف جمال رشيد

يغور العقل عميقاً وهو يحاول التقاط 
أول ذك��رى تع��نُّ ل��ه، حني يذكر اس��م 

الراحل الدكتور مهدي احلافظ. 
ففي تلك االغوار البعيدة تعود الذكرى 
األولى ال��ى نهاية خمس��ينيات القرن 
املاض��ي، وق��د س��معت ف��ي حينه أن 
احلاف��ظ ي��رأس إحتاد طلبة الع��راق، في 

زمن حكم عبد الكرمي قاسم. 
ومتضي بعد ذلك سنني طويلة، لم نلتِق 
خاللها النشغال كلينا بالعمل اليومي، 
واملشاغل املستمرة بني دراسة أكادميية، 
وحراك سياس��ي، ال��ى أن جمعتنا في 
الديكتاتوري��ة،  1990مواجه��ة  ع��ام 
واس��تبداد احلكم البعث��ي حتت مظلة 

املعارض��ة العراقي��ة، وتأس��يس املؤمتر 
الوطن��ي العراقي. وكان)رحمه اهلل( قد 
اختص بعل��م اإلقتصاد ونال فيه درجة 

الدكتوراه.
وم��ذ ذل��ك احل��ني إس��تمرت عالقتن��ا 
وتوطدت على أكثر من صعيد، فعرفت 
متنوع��ة،  خص��االً  ش��خصيته  ف��ي 
قد يك��ون أوله��ا السياس��ة، والعمل 
احلكومي، وليس آخرها اإلهتمام باألدب 

والفن، وسوى ذلك كثير. 
الليبرال��ي،  السياس��ي  في��ه  عرف��ُت 
احلالم بوطٍن يُبنى على أساس العدالة 
واحلري��ة واملس��اواة، وطٍن خ��اٍل من كل 
أشكال الفساد والرجعية، وينعم فيه 
اجلميع بالرخاء واألمان، فيما لو حتققت 
دولة املؤسس��ات، واعتمدت األساليب 
احلديثة ف��ي بن��اء الركائز األساس��ية 

لقيام الدول، واجملتمعات املتحضرة.
وقد كان األمر كما لو كان أراد، فالتقينا 
ثانية في عمل حكومي مش��ترك هذه 
املرة، ولم نفترق هذه املرة الى يوم رحيله، 
إذ تول��ى ه��و منصب وزي��ر التخطيط، 
وتوليت أنا منصب وزير املوارد املائية في 
أول وزارة ش��كلها رئيس الوزير العراقي 
األس��بق أياد عالوي عام 2004 بعد عام 

من سقوط النظام.
 وقبلها أصبح هو الرئيس االول للهيئة 
االستراتيجية إلعادة االعمار في العراق 
2003 – 2005. ولك��ن األمور كانت أقوى 
من مقدرة الرجل، والظروف كانت على 
الضد من اإلرادات، فلم يتس��َن له )ولنا 
جميع��اً( إجن��از احلل��م وحتقيق م��ا كنا 
نصب��و اليه، مل��ا مّر به الع��راق آنئٍذ من 
مش��كالت وصراعات إقليمي��ة ودولية، 

وساحة لتصفية احلسابات على أرضه، 
فضالً ع��ن غياب ش��به كام��ل للبنى 
التحتي��ة وتف��كك مؤسس��ات الدولة 

وانعدام األمن.
حفلت حي��اة الدكتور مه��دي احلافظ 
بالعديد من اإلجن��ازات على الصعيدين 
العملي والفك��ري، لعّل أبرزها أنه مثل 
العراق كوزير مفوض ف��ي األمم املتحدة 
مل��دة س��نتني، ومدير إقليم��ي ملنظمة 
الصناعي��ة  للتنمي��ة  املتح��دة  االمم 
للمدي��ر  اخل��اص  واملستش��ار   UNIDO
الع��ام للمنظم��ة نفس��ها، كما ترك 
العديد من املؤلفات العلمية في شتى 
اجملاالت كالنفط، والطاقة، والسياسة، 

واإلقتصاد، والتنمية البشرية وغيرها.
 ويكف��ي أن��ه خ��الل ترؤس��ه »معهد 
التق��دم للسياس��ات االمنائية« قد رفد 

الساحة العلمية العراقية - كل أسبوع 
تقريباً- بكم كبير من البحوث واحللقات 
النقاشية، وأسهم في تقدميها، وعلى 
م��دى األعوام املنصرم��ة، وزراء، وخبراء، 
ومختص��ون، وسياس��يون، وإعالميون، 
ف��ي حقول الطاق��ة، والتنمي��ة، واملال، 

والتجارة، واملياه.
وكم��ا ذكرت فالدكت��ور مهدي احلافظ 
كان من محّبي الفنون واآلداب، حريصاً 
الفني��ة،  النش��اطات  متابع��ة  عل��ى 
وحض��ور فعالياتها كلما س��نحت له 
الفرصة، كما كان هادئاً حلو املعش��ر، 
لطيفاً، غير مًياٍل الى اإلسراف واملبالغة 
في أسلوب حياته، وكان لصوته الرخيم 
نفاٌذ سريع في سمع وقلب من يتحدث 

اليه.
رح��م اهلل الدكت��ور مه��دي احلاف��ظ 

اإلنسان، والسياس��ي، والوزير، والنائب. 
هل سأزيد شيئاً إن قلت أننا قد خسرنا 
قام��ًة إقتصادي��ة كبي��رة، وسياس��ياً 
بضميٍر ح��ي؟ نعم لقد خس��رنا عقالً 
س��نفتقده  ن��ادرة،  وكف��اءة  كبي��راً، 
كصدي��ق، ورفي��ق مرحل��ة مهمة من 
الزمن، وسنفتقد بغيابه تلك اجللسات 
احلميم��ة،  واملهني��ة  اإلجتماعي��ة 
وس��ينصفه الناس والتاري��خ على كلِّ 
م��ا ق��ّدم، فقد عم��ل بكل ج��دٍّ وهمة 
عل��ى أن يأخذ العراق دوره بني بقية دول 
العالم كما يس��تحق، وأن ينال شعبه 
من اخلي��رات التي يعوم عليها إن عاجالً 

أو آجال.

د.مهدي محسن العالق

كان��ت أيام��اً ثقيلة تلك الت��ي القت 
بثق��ل تبعاته��ا أبان س��قوط النظام 
البائ��د، فق��د فش��لت الق��وى الت��ي 
احتلت ارض بالدن��ا الغالية في حفظ 
النظام دون أدنى ترتيب مس��بق إلدارة 

مفاصله.
مكاتبن��ا  اط��الل  عل��ى  نق��ف  كن��ا 
احملروق��ة ف��ي مبن��ى وزارة التخطيط، 
مثلم��ا قطعت آمالَنا، بعد التحرر من 
الدكتاتورية والطغيان، موجاُت العبث 
مبرافق احلياة في العاصمة بغداد، وفي 
املدن األخرى، هو ردُّ فعٍل لعقود الكبت 

والظلم واحلرمان. 
اختلط��ت فيه مش��اعر الفرح، بعبث 
انفار من الس��راق وم��ن اجلهلة، ومّرت 
أس��ابيع أُفرغ��ت غالبية مؤسس��ات 
الدول��ة م��ن موجوداته��ا، فضال عما 
أصابه��ا م��ن ح��رق وتدمي��ر، غي��ر ان 
مجامي��ع طيبة من أبن��اء مجتمعنا، 
بدأت تلملم ش��تات آمالها، وتستثمر 
دعما هنا ونخ��وة هناك، في محاوالت 

إلعادة بعٍض من توازن مفقود.
في األي��ام األول��ى من عق��د الندوات 
واملؤمترات، اس��تضافت اح��دى قاعات 
نادي العلوية ببغداد، ندوة حول س��بل 
النه��وض بالواق��ع االقتص��ادي، أدارت 
احل��وار في��ه، وع��رض األوراق املقدم��ة 
نخبة من األكادمييني واملهنيني تخللتُه 
صيحات اس��تهجان ملش��اركة بعض 

منهم.
ألول مرة التقي بالراحل الدكتور مهدي 
احلاف��ظ، وانصُت ال��ى مداخلته، كان 
جالس��ا بني الصفوف، فوقف معقبا، 
أذك��ر م��ن ذلك نق��ده ألس��لوب إدارة 
البلد، وضياع خارط��ة طريق واضحة، 
كان يتكل��م بثقة وصالبة، لم يجامل 
املتصديني للعملية السياس��ية، وهو 
يشخص أخطاء كبيرة، ما كان ينبغي 

لها ان حتصل.
وم��ّرت األي��ام، وقد بدأت جه��ود إعادة 
احلي��اة تدير عجلة العم��ل ببطء، في 
وزارة التخطي��ط، رمب��ا كن��ا س��باقني 
للنهوض من جديد، س��اعَدنا في ذلك 
سيل من العروض من منظمات دولية، 
وبرام��ج إع��ادة تأهيل س��ريعة، وبناء 
ق��درات مل��الكات مؤسس��ات الدولة، 
وجنحنا في تأمني مواقع عمل في مباٍن 
َه، وكان للدور املتميز ملنس��ق وزارة  عدَّ
التخطيط ابان فترة س��لطة االئتالف 

الدكت��ور  و2004   2003 ماي��س  ب��ني 
محمد علي احلكي��م، األثر الكبير في 

حتريك أجواء العمل.
وحني أعلن��ت احلكوم��ة املؤقتة، كان 
اس��م الدكتور مه��دي احلافظ يندرج 

حتتها وزيراً للتخطيط.
كن��ا ف��ي اجله��از املرك��زي لإلحصاء، 
على وش��ك االنتق��ال ال��ى مبنى ذي 
طوابق خمس، اس��تأجرناه قبل نهاية 
ع��ام 2003، ف��ي عرص��ات الهندي��ة، 
ولم نش��غله االّ بعد شهور من عمل 
مستمر لتأهيله، فاجلهاز هو املؤسسة 
األكبر ف��ي الوزارة، وان توفير مبنى له، 

يخفف من معاناة ضيق املكان.
ذهب��ُت لزيارة الدكت��ور احلافظ رحمه 
وكان  العم��ل،  مباش��رته  بع��د  اهلل 
مكتب��ه ف��ي مبن��ى املرك��ز الوطني 
للتطوير اإلداري قرب س��احة االندلس، 
حييتُه وبادلني كلمات مودة، وأشاد مبا 
سمع من إجنازات للجهاز، بعد شهور 
من مباش��رة العمل صيف عام 2003، 
وجتاذبنا أط��راف احلديث حول إمكانية 
تنفي��ذ تعداد عام للس��كان، وقبل ان 
اغادر سألني عن املبنى املؤجر للجهاز، 
وق��ال مبتس��ما ان ه��ذا امل��كان غير 
مناسب للعمل، وبتواضع أردف، اميكن 
ان نأخذ الطاب��ق اخلامس من مبناكم 
ملكت��ب الوزير؟ ورحب��ت بالفكرة على 
الف��ور، وهك��ذا جاورت��ه ف��ي الطابق 
ش��هوراً، قبل ان يضيق بنا املكان مرة 

أخرى، مع إعادة تفعيل دوائر الوزارة.
كان الدكت��ور احلاف��ظ متصديا ملهام 
إع��ادة االعم��ار ف��ي الع��راق، وكان��ت 
تعق��د  العلي��ا  اللجن��ة  س��كرتارية 
اجتماع��ات مس��تمرة، ووف��ود الدول 
واملنظم��ات تتعاقب ف��ي احلضور الى 
مكتب الوزي��ر، فضال عن لقاءاتها بنا، 

وكالء، ورؤساء دوائر.
ف��ي احد األي��ام اخبرن��ي مدير مكتب 
الدكتور مهدي احلافظ انه يريد التداول 
معك بسرعة، دخلت عليه، وكان يبدو 
عليه الغضب، س��ألني وانا واقف، ما 
الذي تَّصرح به في موضوع اس��تمارة 
التعداد املقترح من ادراج حقول تتعلق 
بالطائف��ة و املذهب، وم��ن الذي يدفع 
بهذا االجتاه؟ واجبت��ه على الفور، وقد 
شعرت بحزن كتمته فقلت له، عفواً 
ان من تقّول ذلك عل��ّي ُمغرٌض كاذب، 
قال كيف؟ وحينها شرحت له حادثًة، 
رمب��ا أوردتها في مناس��بة س��ابقة، إذ 
استضافني بعض القادة السياسيني، 
وطلبوا مني توضيحات حول استمارة 
التعداد، وض��رورة ان تتضمن تفاصيل 
الديان��ة والقومي��ة واملذه��ب. وكنُت 
صريحا معه��م في اص��راري كرئيس 
للجه��از املركزي لإلحص��اء ان ننأى به 
عن اثارة مثل هذه األس��ئلة، في ظرف 
اجتماع��ي وسياس��ي حس��اس، وهو 
ما ينس��جم مع توصي��ات املنظمات 
الدولي��ة اخملتصة، ل��م يقتنعوا بذلك، 

مش��يرين الى انهم ليسوا طائفيني، 
لكن جزًءا مما ابتلي به البلد تاريخيا هو 
التهميش واإلقصاء، قلت لهم ان كنا 
نس��ير فعال على طريق الدميقراطية، 
ف��ان صناديق االقت��راع كفيلة بإظهار 
حق��وق متثي��ل املكونات املتع��ددة، لم 
يُْجِد احلديث معهم، ووعدوا ان نناقش 

ذلك مرة أخرى.
بع��د أي��ام، اتصل بي أحد املش��اركني 
ف��ي اجللس��ة املذك��ورة، وق��ال لي ان 
وف��داً من االخ��وة زاروا املرج��ع األعلى 
السيد السيس��تاني، وانهم يؤكدون 
ان س��ماحته مع إضافة هذا السؤال، 
فش��عرُت بحرٍج ش��ديد، وإذ تشرفت 
بلقاء الس��يد الكبير قبل ش��هور من 
ذل��ك مبعية الدكت��ور احلكيم، ووقفت 
عل��ى بعض من متبنياته، لم أتردد في 

طلب لقائه.
ف��ي اليوم التال��ي كنت عن��د املرجع، 
وعرض��ت امام��ه ما جرى م��ن حديث 
م��ع االخوة السياس��يني، وم��ا نقلوه 
عن س��ماحته، بنّي بهدوء، انهم جاؤوا 
وطرحوا مقترحه��م، وأجبتهم بأنني 
اذ احت��رم وجه��ات نظرك��م، لكنن��ي 
ال اطل��ب إضافة س��ؤال ع��ن املذهب، 

ِفرحُت وانحنيت ألقبل يده الشريفة.
ثم اس��تطرد جنل��ه العالمة الس��يد 
محم��د رضا قائ��الً، لقد بين��ا لألخوة 
ان ظرفنا ال يس��مح بتعقيد املواقف، 
واشغال الناس. وكان الدكتور احلافظ 

ينصت لي بارتياح ب��ادٍ، وما ان أكملت 
حديث��ي وكن��ت احت��دث بح��ّدة، حتى 
ابتس��م واعتذر، وكان��ت تلك الدقائق 

نقطة حتول في عالقتي به.
ص��ار يطي��ل احلدي��ث معي ب��ني مدة 
ومدة أخرى، ويعه��د الّي مبهام كثيرة، 
مش��جعاً كل جه��د ينج��زه اجله��از، 

ويشيد به.
لق��د أضاف مب��ا يحم��ل م��ن صفات 
الرصانة والتركي��ز، ألقاً لعمل الوزارة، 
مبدي��اً اهتمامه باإلرش��ادات العامة، 
م��ن دون أي تدخل ف��ي تفاصيل عمل 

تشكيالت الوزارة.
ولع��ل احلدث األب��رز في تاري��خ الوزارة 
على مدى سنني طويلة، جناحه املتميز 
في عقد املؤمتر االقتصادي العراقي في 
بيروت، لقد غصت القاعة مبا يزيد على 
الف مشارك، وكان يعتلي املنصة هو 
وعدد ملفت من وزراء احلكومة املؤقتة 
الدكت��ور حي��در  بينه��م  ) كان م��ن 

العبادي، وزير االتصاالت آنذاك(.
انتهت مدة احلكومة املؤقتة وودعناه، 
غير ان تواصلي مع��ه لم ينقطع ابدا 
على مدى االثني عش��ر سنة املاضية، 
س��واء بحضور الندوات التي يقيمها 
في مركز احل��وار، او في معهد التقدم 

للسياسات اإلمنائية.
كن��ت مزهواً بتل��ك العالقة احلميمة، 
وكان الراحل في غاي��ة الطيبة، ودوداً، 
ي��دمي التواص��ل مع��ي عل��ى الهاتف، 

ويزورني حني كنت ف��ي الوزارة، او بعد 
ان انتقلت الى رئاسة مجلس الوزراء.

لم اجده متحمس��ا يوما، مثلما زارني 
ح��ني أطل��ق الس��يد رئي��س مجلس 
ال��وزراء حزم��ة اإلصالح��ات اإلداري��ة 
واالقتصادية، وس��لمني رسالة يحيي 
فيها ه��ذا التوجه، ويبدي اس��تعداده 

لدعم تلك اإلجراءات.
وحني قرر السيد رئيس مجلس الوزراء 
تشكيل جلنة اختيار املرشحني إلشغال 
ال��وزارات ل��ذوي الكف��اءة واملؤه��الت، 
وج��ه ب��ان تك��ون اللجن��ة برئاس��ة 
الراحل الدكتور مه��دي احلافظ، إميانا 
بحياديته، وموضوعيته، وش��خصيته 
املستقلة، وحني اتصلت به ألخذ رأيه 
ل��م يت��ردد الدكتور احلاف��ظ في قبول 
هذه املهم��ة، وعمل مع اللجنة، حتى 
يوم تسليم ملف الترشيحات للسيد 

رئيس مجلس الوزراء.
أيها الراحل الكرمي..

إذ قضين��ا ش��وطاً م��ن عمرن��ا معك 
نس��تلهم مواق��ف متمي��زة بالنظرة 
السياس��ية الثاقبة اجلريئة، وإذ وفيت 
بعهدك ف��ي خدمة بلدك، ل��م تُثنَك 
الكب��وات هنا وهناك، عن استش��راف 
مس��تقبل زاه��ر للبل��د، وإذ دعوتن��ي 
دوما ملش��اركة الندوات التنموية التي 
اقمتها، مقدما ف��ي بعضها ملوضوع 
معني، او مس��تمعا في بعضها االخر، 
اتش��رف انني كنت اجيبك عن أسئلة 
كانت تدور في الذهن، السيما في مآل 
بع��ض القرارات، وفي س��بل اجناحها.. 
ولم يعد س��راً ان أقول انه كان يشعر 
والغرب��ة، وس��ط معت��رك  بالوح��دة 
السياس��ة والعمل النيابي، ال اخفي 
أيض��ا انه كان قلقا من إدارة اجللس��ة 
الرس��مية األولى جمللس النواب احلالي، 
لكنه َقِبَل التحدي بثقة عالية. اتصل 
بي بعدها، وه��و يضحك )رحمه اهلل( 
مستفسرا عن تقييمي إلدارة اجللسة، 
قلت ل��ه ال ميكن ان يكون األداء افضل 

مما قدمت بهدوئك.
 أستاذي الكبير

 لقد كنت بني م��دة ومدة أخرى تكبر 
فّي العمل في رئاس��ة ال��وزراء، برغم 
التحدي��ات ف��ي ظرف صع��ب واجهه 
البلد، وكانت عبارتك اجلميلة الصادقة 
املتكررة )أي ش��لونك هسه انت زين(، 
التي سمعتها منه مراراً، مبعث حٍب 

لن ميحى من الذاكرة.
..حملبيك..لزمالئك..  ألهلك..ألصدقائك 

ملن عمل معك..اقدم التعازي.

مهدي الحافظ.. رحيل قامة إقصادية

ألهلك.. ألصدقائك.. لمحبيك.. لزمالئك..
لمن عمل معك.. أقدم التعازي

مهدي احلافظ مع عبد اللطيف جمال رشيد
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كان الفقيد 
الذي ربطتني 
به عالقات عمل 
وصداقة تعمقت 
بنحو  كبير بعد 
انشائه معهد 
التقدم للسياسات 
اإلنمائية، 
وتسنمه موقع 
المسؤولية االولى 
فيه، موسوعيًا، 
ونبعًا فكريًا، كان 
رحمه اهلل ينظر 
بعين االستصغار 
والشفقة ألولئك 
المتنطعين، 
المتهافتين 
الالهثين على 
المغانم، 
الراكضين بال 
احساس بالكرامة 
من اجل كرسي 
هنا، او منصب 
زائل هناك، كان 
همه العراق 
وانقاذ اقتصاده 
من محنته 
المستمرة، وال 
شيء اخر

تحول حديث 
العقل مع 
المفكر المناضل 
مهدي الحافظ 
في حوار 
السبعينيات، الى 
الشأن المدرسي، 
او األكاديمي 
االقتصادي، 
يوم كانت 
االمم الصناعية 
تصارع ذاتها، 
في ظاهرة 
اقتصادية 
افرزها النظام 
الرأسمالي 
سميت وقت 
ذاك: بالركود 
التضخمي. 
فثمة مدرستين 
رئيستين في 
االقتصاد، ناقضتا 
أحدهما االخرى 
في تفسيرهما 
للركود 
التضخمي.

د. اياد عالوي*

عرفت مهدي احلافظ )أبو خيام( أواخر 
الس��بعينيات،  وبداي��ة  الس��تينيات 
احل��زب  ف��ي  عض��واً  كان  عندم��ا 
الش��يوعي، ومن��ذ ذل��ك احل��ن كان 
رج��اً واضحاً جريئ��اً، وذو رؤية واقعية 

وعملية بالوقت نفسه.
بعد خاف��ات احل��زب الش��يوعي مع 
حكوم��ة بغ��داد وانس��حابهم م��ن 
احلكوم��ة واجلبهة في عه��د النظام 
الس��ابق، كن��ت التق��ي م��ع املرحوم 
النمس��ا، عندم��ا كان  مه��دي ف��ي 
يعمل ف��ي مؤسس��ة ل��أمم املتحدة 
قبل انتقاله الى سويس��را، وتكثفت 

اللقاءات م��ع املرحوم مه��دي، ونوري 
عبد ال��رزاق، وآخري��ن، عندم��ا انتقل 
احلزب الش��يوعي الى معارضة نظام 
ص��دام، واقترب من أط��راف املعارضة 

األخرى، وقواها السياسية.
وفي أول لقاء على مس��توى رفيع مع 
قيادة احلزب الش��يوعي مع املرحومن 
عزيز محمد )أبو س��عود(، وعامر عبد 
اهلل )أب��و عبد اهلل(، تق��رر قيام عمل 
مش��ترك بن حركة الوف��اق الوطني 
العراقي، واحلزب الش��يوعي العراقي، 
يهدف الى إسقاط النظام احلاكم في 
العراق )نظام صدام( عام 1979 وصدر 
بيان نش��ر في جريدة طريق الشعب، 
ف��ي ذل��ك احلن، لك��ن اش��ير لطرف 
الوفاق )الذي كان قيد التكوين( بقوى 

وطنية عراقية وتكثفت تلك اللقاءات 
مع نوري عبد ال��رزاق، ومهدي احلافظ 
التقارب  ف��ي التس��عينيات بس��بب 
ف��ي التفكي��ر، والتوج��ه الفكري مع 
هذه اجملموعة، وهكذا نش��أت، وأخذت 
تتك��ون عاقة ثقة مع املرحوم مهدي 

احلافظ.
وعندم��ا عدنا الى بغداد كان أبو خيام 
يعم��ل مناوبة ونيابة ع��ن األخ العزيز 
عدنان الباججي، عضو هيئة رئاس��ة 
مجل��س احلك��م اب��ان فت��رة مجلس 
احلكم، وكانت طروح��ات األخ مهدي 
في مجلس احلكم قريبة من تصوراتنا، 
وبع��د ان س��ماني مجل��س احلك��م 
رئيساً للوزراء، واقترحوا بعض اسماء 
ال��وزراء وال��وزارة، وأعطي��ت صاحية 

االختيار كان من خياراتي االساس��ية 
هو األخ املرحوم مهدي، وس��مي وزيراً 

للتخطيط في الوزارة التي رأستها.
والب��د لي أن أش��يد ب��دور املرحوم أبو 
خي��ام املتمي��ز، في أثن��اء توليه لهذه 
الوزارة، ودوره البناء في مجلس االعمار، 
وكذل��ك متابعاته مع ال��دول املانحة 
واس��هاماته ف��ي موض��وع تخفيض 
املديونية عن العراق، مع السيد عادل 
عبد املهدي وزير املالية حينها، وسنان 

الشبيبي محافظ املصرف املركزي. 
وأذك��ر م��ن جمل��ة م��ا أذكر ع��ن دور 
مهدي احلافظ عندم��ا كلفته بوضع 
مقترح��ات لضواب��ط ح��ول احلد من 
انتش��ار الفساد، وتقدم باقتراح مهم 
وممت��از، وه��و ان يك��ون س��قف ابرام 

العق��ود للوزارة ال يزيد على ما قيمته 
ثاث��ة ماي��ن دوالر، وم��ا زاد عن ذلك 
يحول الى اللجنة االقتصادية العليا، 
التي كان هو عضواً فيها، وأنا رئيس��اً 
لها، واصدرت قراراً بذلك وكان هذا من 
االج��راءات املهمة للحد من الفس��اد 
وفض��اً ع��ن إج��راءات أخ��رى وأت��ت 
مبفعولها. وهذا يدل بنحو واضح على 

منهجية تفكير أبو خيام.
بع��د ان أجرين��ا أول انتخاب��ات نزيهة 
وتركنا الس��لطة التنفيذية، اشترك 
مه��دي احلاف��ظ مع��ي ف��ي كتلتن��ا 
البرملاني��ة، ولم يتواَن يوم��اً عن تقدمي 
ما لديه م��ن رؤى وإمكانيات لكتلتنا، 
وللعراق، واستمرت عاقتي مع مهدي، 
وركوني اليه الستمزاج رؤيته الثاقبة 

واملوضوعية، ملا ي��دور في الباد، حتى 
بعد ان عمل مع كتلة أخرى، استمرت 
العاق��ة القوية واألخوي��ة معي والى 

حد وفاته رحمه اهلل.
لقد فقدنا رج��اً مناضاً آمن بالعراق 
وبقضاي��ا الوط��ن ولع��ب دوراً رائ��داً 
ومهم��اً حت��ى ف��ي مرضه وبع��د ان 

تعافى من املرض.
رحم اهلل أبو خيام وأس��كنه فسيح 
جناته وأملي أن يستمر من كان معه 
عل��ى نفس الوتي��رة من رف��د األفكار 
والرؤى الصادقة والبن��اءة ملا يحتاجه 
من��اراً  اس��مه  وس��يبقى  الع��راق، 
للوطنين العراقين، وستبقى أفكاره 

خالدة في أذهان هؤالء الوطنين.
* نائب رئيس اجلمهورية

د.مظهر محمد صالح

  حالفن��ي احل��ظ ف��ي مطل��ع حياتي 
االكادميية العالية من سبعينيات القرن 
املاض��ي، ان التق��ي ف��ي رواق اجلامع��ة 
بزميل عمل يتمتع بش��خصية المعة، 
وش��ديدة الهدوء، وصارم��ة الفكر، لم 
حتل به��ا بعد هزائم احلي��اة، وهو مازال 
وقتذاك ميسك بيقظته امللتهبة، زعامة 
سياسية يس��ارية شديدة احلساسية، 
منغمس��ة به��وس احلري��ة والس��لم، 
وحتي��ط بها في الوقت نفس��ه، مظلة 
التهديد بالهزمية والتنكيل السياسي، 
يحظيان  وعزم��اَ  وبداخل��ه ش��كيمَة، 
باألمن واألمان، واالزده��ار، والتطلع الى 

املستقبل.
حدثني مهدي احلافظ الدكتور الشاب 
املتخرج حديثاً من واحدة من اجلامعات 
االوروبية العريقة، مبتس��ماً ليقول: إن 
االمم الفتية ال تقف اطماعها عند حد، 
وان الباد س��ائرة يا مظه��ر على اعداد 
ش��عب، بقتال اجمله��ول، وه��و يخوض 
باحث��اً ع��ن اه��داف ضائعة، فإي��اك ان 
تفقد روحك في هذه املوجة من الفكر 
)الدنكش��وتي(، وتضع الثقة باآلخرين، 

ممن يقاتل نحو اجملهول.
 واعلم ان الباد ستخس��ر مركز ثروتها 
املادي، وميزانها اإلنساني، متحولة الى 
كتل��ة هائمة من اخلصوم، او املطلوبات 
الس��البة الث��روة، وان مس��تقبلها هو 
االم��ة واصولها!!.  العب��ث مبوج��ودات 
وبح��ذر  املنتب��ه،  بيقظ��ة  اس��تمعت 
الش��باب، الى تل��ك القوة االنس��انية 

الش��امخة وهي تتنبأ مبا س��يحل من 
مصي��ر داك��ن لبادن��ا، س��جلته ثاثة 
عق��ود ونيف م��ن التنمي��ة الضائعة، 
وخس��ارة أكثر من جي��ل على التعاقب 
ب��ن القتل، وامل��وت، والتش��ريد، وهجر 
األوطان، تخللتها حروب ممتدة لم تضع 

اوزارها اال قريباً.
حت��ول حديث العقل مع املفكر املناضل 
مهدي احلافظ في حوار الس��بعينيات، 
األكادمي��ي  او  املدرس��ي،  الش��أن  ال��ى 
االقتصادي، يوم كان��ت االمم الصناعية 
تص��ارع ذاتها، ف��ي ظاه��رة اقتصادية 
افرزه��ا النظ��ام الرأس��مالي س��ميت 
وق��ت ذاك: بالرك��ود التضخمي. فثمة 
مدرس��تن رئيس��تن ف��ي االقتص��اد، 
ناقضتا أحدهما االخرى في تفسيرهما 
للرك��ود التضخمي. فاملدرس��ة االولى 
وه��ي املدرس��ة الكنزية، والت��ي ترى ان 
التضخ��م ه��و الوس��يلة املش��جعة 
ال��ذي  الفع��ال  االنف��اق  او  للطل��ب، 
سيحرك دواليب االستعمال، وتشغيل 
ق��وة العم��ل، ورف��ع مع��دالت النم��و 

االقتصادي .
ف��ي ح��ن ذهب��ت املدرس��ة النقودية 
)مدرسة ميلنت فريدمان في شيكاغو(، 
وضع��ف  النق��دي،  االف��راط  ان  ال��ى 
االنضب��اط ف��ي منو عرض النق��د، يؤدي 
المحال��ة الى ارتف��اع املس��توى العام 
لأس��عار م��ن دون ان يس��بب من��واً في 
اإلنتاجي��ة، او الطلب في االمد البعيد، 
املكيف��ة  التوقع��ات  بس��بب  ذل��ك 
للتضخ��م وتعدي��ل االج��ور الصاعدة 

باستمرار. 
وان ه��ذا االم��ر يفض��ي ال��ى تضخ��م 

يصاحب��ه رك��ود في من��و الن��اجت احمللي 
االجمالي.

هنا وقف الراحل املفكر مهدي احلافظ، 
وهو يس��تعرض مع��ي وبولع ش��ديد، 

تناقض املدرستن. 
فسياسات املدرسة النقودية قادت من 
خال سياسات ضبط عرض النقد الى 
سياسات فائدة منفلتة، شهدت فيها 
مع��دالت الفائدة ارتفاع��اً بلغ مرتبتن 
عشريتن، تس��ببت في ترسيخ الركود 
االقتص��ادي، جراء ضع��ف القدرة على 

حتفيز النمو في االستثمار احلقيقي.
كم��ا حافظ��ت املدرس��ة الكنزية في 
تفسيراتها على معدالت تضخم عالية 

م��ن دون توافر سياس��ة محسوس��ة، 
تس��اعد في ارتفاع النمو احلقيقي في 
الناجت احمللي االجمال��ي لأمم الصناعية، 
او خف��ض مس��تويات البطال��ة فيها، 

والتي بلغت مرتبتن عشريتن ايضاً.
وكان الراح��ل يعل��ق ان��ه ال املدرس��ة 
النقودية جتاوزت في سياس��اتها حالة 
الركود التضخمي، بس��بب سياس��ات 
التضخمي��ة  والتوقع��ات  الفائ��دة، 
املصاحب��ة من جانب قط��اع األجور، وال 
املدرس��ة الكنزية قد جت��اوزت معدالت 
البطالة املرتفعة باعتماد سياس��اتها 

التضخمية.
 وق��د عل��ق الراح��ل ب��ان مش��كلتي 

االنتاج والتوزيع س��تبقى تازم النظام 
الرأسمالي، وأزمته املستمرة.

وهنا شكلت املدرستن مفارقة العصر 
االقتصادي احلديث في تفسير الظواهر 
الرأس��مالية، كق��وة فيزيائي��ة جامدة 
اخلواص ولم تدرك التفسير السلوكي 
البيولوجي املتحرك اخلواص، في تفسير 

ازمة الرأسمالية.
م��رت قرابة ثاث��ة عقود ل��م التق بها 
مه��دي  واملفك��ر  املناض��ل  صديق��ي 
احلاف��ظ، اال ف��ي الع��ام 2004 ، عندما 
اصب��ح وزيراُ للتخطيط، بع��د ان تبدل 
النظ��ام السياس��ي ف��ي الع��راق وعاد 
م��ن غربت��ه التي اس��تغرقت س��نوات 
حيات��ه، ليعي��ش ف��ي وطن��ه، ويتطلع 
الى املس��تقبل، ويواصل مسيرته لبناء 
العراق املزدهر، ولكن مضت الس��نوات 
بسرعة لتحتضنه تربة الغربة، ويغطى 
جسده الطاهر بادمي األرض في يوم مماته 

في خريف العام احلالي  2017  .
 واج��ه الصديق املفك��ر مهدي احلافظ 
ب��أول قضية اوجع��ت وجدانه وضميره 
وهو ي��ردد: الضمير صوت احلق..وتنتهي 
س��يادتي حي��ث يب��دأ عم��ل ضميري، 
ذل��ك يوم مت اعتقالي، ان��ا خافا لصوت 
احل��ق، والقانون، واعاء كلم��ة الباطل، 
واودعت خلف قضبان سجن اظلم زوراً 
وبهتاناً، والس��باب سلوكية مسمومة 
ذات دوافع ش��خصية )ش��ابته أمراض 
اش��تقت عقدها التاريخي��ة( من ذلك 
اجلي��ل ال��ذي عرفه مه��دي احلافظ في 
اول لقاء لي معه في سبعينيات القرن 
املاض��ي . يوم قال: انه��م اقوام وضعت 
الثقة بهم ليقاتلوا اجملهول، ويس��عون 

وراءه، والبح��ث ع��ن ال��ا ش��يء لكي 
يخسروا احلاضر واملستقبل، في اختال 

ميزان الثروة االنسانية.
وق��د ظ��ل العم��ود ال��ذي كتب��ه ف��ي 
صحيف��ة الصب��اح اجلدي��د، وانا خلف 
القضبان، اش��عاعاً ه��ز الضمائر احلية 
كلها وهو ينشد: ان حب البسطاء من 
الش��عب واالختاط بهم من دون حاجز 
م��ن التعالي املزي��ف، والكبرياء الفارغ، 
هو ما س��أبقى أؤمن به، دفاعا عن ذلك 

البريء في سجنه. 
كلمني الراحل من وراء القضبان قائاً: 
ان م��ا تعرضت الي��ه لعداوة األش��رار، 
االناني��ة،  وأس��رى  الس��لطة،  وعب��اد 
س��ينجلي ليل��ه وأن��ك س��تبقى رجل 
من شرق املتوس��ط كما تناولتك رواية 
الكاتب عب��د الرحمن منيف، ومنذ يوم 
س��جنت في قصر النهاي��ة على ايدي 
جاديك في العام 1971.فاتبتأس، لقد 
ابتلي��ت باجلحود وانت من الرجال الذين 
أنكروا ذاته��م من اج��ل الوطن. ولكن 

ابشر فالنصر للعراق دوما.
وها ق��د غادرنا االخ والصدي��ق واملفكر 
مه��دي احلافظ، ولكن االمل الذي تركه 

في بناء عراق مزدهر لم ينته. 
ختاماً انعي��ك ابا خي��ام بدموعي ايها 
الش��امخ، وان رس��التك ف��ي العق��ل 
والضمير واحلرية هي بيد امينة ...فهم 
جيل من العراقين يس��تمدون قوتهم 
وقدرته��م في بن��اء ميزان االنس��انية  
بالش��عب وارادته في احلياة، من عقلك 
وضميرك واملوثق��ة بكتاباتك وانت في 

العلى في رحمة اهلل بارئك. 

الحافظ.. الرجل الواضح والجريء

مهدي الحافظ:" الغائب جسدًا ,الحاضر إنسانًا وفكرًا "

مهدي الحافظ: العقل والضمير والحرية

اياد عالوي مع مهدي احلافظ
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وديع الحنظل*:

اعترف ابتداًء بعجزي عن االملام من خال 
هذه الس��طور القليلة، مبس��يرة فقيدنا 
الغال��ي الراحل الدكت��ور مهدي احلافظ، 
الذي وافته املنية في احدى مستشفيات 
العاصمة النمساوية فينا، متأثرا مبرضه 

العضال مؤخرا.
ذل��ك الن مس��يرة الراح��ل حتت��اج ال��ى 
اطروح��ات جامعي��ة، وبح��وث علمي��ة، 
لإلحاط��ة مبا قدمه من عط��اء ثري خال 
سنن حياته الزاخرة بالتجارب العميقة، 
وال��دروس املس��تفادة عل��ى الصعيدين 

السياسي واالقتصادي.
كان الفقي��د ال��ذي ربطتني ب��ه عاقات 
عم��ل وصداق��ة تعمق��ت بنح��و  كبير 

بعد انش��ائه معهد التقدم للسياسات 
اإلمنائي��ة، وتس��نمه موق��ع املس��ؤولية 
االول��ى في��ه، موس��وعياً، ونبع��اً فكرياً، 
كان رحمه اهلل ينظر بعن االس��تصغار 
والش��فقة ألولئك املتنطعن، املتهافتن 
الاهث��ن عل��ى املغ��امن، الراكض��ن ب��ا 
احس��اس بالكرامة من اجل كرسي هنا، 
او منص��ب زائل هن��اك، كان همه العراق 
وانقاذ اقتصاده من محنته املستمرة، وال 
ش��يء اخر، وعندما سعى كرسي رئاسة 
اجلمهورية اليه، بعد اختياره رئيسا جمللس 
النواب في دورته األخي��رة، اعتذر تواضعا 
وانف��ة، مؤثرا خدمة بل��ده من الصفوف 
اخللفي��ة، ضارب��اً اروع االمثلة ف��ي االيثار 
والزه��د باملنص��ب، وبامتيازات��ه، متمثا 

بقول الشاعر ابو الطيب املتنبي :
أنام ملء جفوني عن شواردها ---

ويسهر القوم جراها ويختصموا ---
 كانت ذروة سعادتي عندما اقتربت من هذا 
الرج��ل اكثر فاكثر، من خال التعاون بن 
الرابطة وبن معهد التقدم للسياسيات 
اإلمنائية، وكان ان سارعت رابطة املصارف 
ال��ى دع��م ه��ذه املؤسس��ة االقتصادية 
املالية املصرفي��ة الوليدة ماديا، ومعنويا، 
منذ اللحظات االولى النطاقها، ووقعت 
خال العامن املاضي��ن مذكرتي تفاهم 
نصتا على التعاون والتنس��يق املشترك، 
في مج��ال دعم القطاع اخل��اص، وايجاد 
حل��ول ملش��كاته املس��تعصية، وتعزيز 
التع��اون ف��ي مج��االت تطوي��ر القطاع 
املصرف��ي، فضا عن تنظي��م ورش عمل 
ودورات بشتى العلوم املالية، واملصرفية، 
واإلدارية، واحملاسبية، ووضع استراتيجيات 
للنهوض بالقطاع اخلاص، والتنسيق بن 

املصارف اخلاصة، والسلطتن التنفيذية 
والتشريعية.

فكري��ة  مدرس��ة  احلاف��ظ  كان  لق��د 
اقتصادية وسياسية متكاملة، امتزجت 
فيه��ا النظري��ات االقتصادي��ة احلديث��ة، 
بالفكر السياسي املتنور، الذي يشخص 
العيوب ويقترح احللول، بعيدا عن التحزب، 
والتعص��ب، واالنغ��اق عل��ى االحادي��ات 

الفكرية اجلامدة، والقوالب اجلاهزة.
عمل من��ذ وطأت قدم��اه ارض بلده بعد 
عام 2003 خلدمة شعبه، وخاض من اجل 
ذلك معارك مع املثبطن، واملس��تفيدين 
م��ن الفوض��ى العامة، من اج��ل حتقيق 
مكاس��ب ش��خصية، انعكس��ت على 
صحته، واخ��ذت من جهده وفكره ووقته 

الشيء الكثير.
وحن نتحدث عن الفقيد مهدي احلافظ 

كانسان، تنثال امامنا صور بهية المعة، 
كامنة في ش��خصية ه��ذا الرجل، الذي 
كان التواضع اجلم س��مته، ودماثة اخللق 
طبعه، ولطف املعشر ديدنه، وحب اخلير 
خلق��ه، وعندما كان يحق��ق من موقعه 
كوزي��ر، او كنائ��ب، او حت��ى كمفك��ر، او 
سياس��ي، اي جن��اح، ول��و صغي��ر، كانت 
الفرح��ة ال تس��عه، وبرغ��م الصعوبات 
والعقب��ات، متكن بجه��د ذاتي في خدمة 
شعبه وبلده، اصراره على النجاح كان ال 
حدود له عبر مس��يرته الطويلة احلافلة 
باإلجن��ازات، والت��ي لم تش��هد تراجعا او 

ترددا او انكسارا.
الدكت��ور  الغال��ي  لفقيدن��ا  الوف��اء  ان 
مه��دي احلاف��ظ، يحتم علين��ا مواصلة 
املسيرة االقتصادية والفكرية التي بدأها 
وأب��دع فيه��ا، من خ��ال معه��د التقدم 

للسياس��ات اإلمنائي��ة، هذه املؤسس��ة 
العتيدة التي بذل من اجل جناحها الكثير 

من اجلهد البدني والفكري.
وتؤكد رابطة املص��ارف اخلاصة العراقية 
من��ذ  املؤسس��ة  ه��ذه  دعم��ت  الت��ي 
انطاقته��ا االولى مادي��ا ومعنويا، بانها 
باقي��ة عل��ى العهد، وس��وف ل��ن تدخر 
جهدا، ال االن، وال في املستقبل في تقدمي 
العون املادي واملعنوي، لضمان استمرارها 
في اداء رس��التها بقياداتها احلالية، التي 
كان��ت خي��ر ع��ون للفقي��د ف��ي حياته، 
وس��تبقى بالتأكي��د وفية لذك��راه بعد 

وفاته
الرحم��ة لفقيدن��ا الغال��ي والوف��اء كل 

الوفاء ملسيرته العظيمة
اخلاص��ة  املص��ارف  رابط��ة  رئي��س   *

العراقية

مظهر محمد صالح مع مهدي احلافظ
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ف��ي املرة األخيرة التي حتدثنا فيها، أعرب مهدي 
عن قلقه إزاء وضع النساء والفتيات الصغيرات 
الس��كان  م��ن  أكث��ر  أو   50٪ ميثل��ن  اللوات��ي 
التقالي��د  نتيج��ة  مضطه��دات  العراقي��ن. 

احملافظة والتعصب الديني. 
وأض��اف أنه من أجل دمقرط��ة الدولة، علينا أن 
نبدأ بدمقرطة اجملتمع، وهن��ا يتوجب دمقرطة 

أصغر خلية في اجملتمع، وهي األسرة.
 وكان ه��ذا القلق أح��د عناصر كفاحه الطويل 
من أجل حقوق اإلنس��ان، والعدالة االجتماعية، 
والتنمي��ة البش��رية، واحلاجة إل��ى إقامة دولة 
دميقراطي��ة وعلماني��ة، يتمت��ع فيه��ا جمي��ع 
املواطن��ن بحق��وق وواجبات متس��اوية، بغض 
النظ��ر عن أصلهم العرق��ي اودينهم او تراثهم 

الثقافي.
ولد مه��دي، املعروف لدى اصدقائ��ه بأبو خيام، 
في الش��امية في متوز 1937. ذهب إلى املدرسة 
في الش��امية والديوانية، ودرس في وقت الحق 
الكيمي��اء ف��ي جامعة بغ��داد، تليها دراس��ات 
االقتص��اد ف��ي جامعة براغ، حي��ث حصل على 

درجة الدكتوراه في االقتصاد السياسي.
وقد بدأ نش��اطه السياسي في جامعة بغداد، 
وأصبح آخر أمن ع��ام منتخب دميقراطيا الحتاد 

الطلبة العام في العراق.
 وف��ي ب��راغ انتخب أمين��ا عاما الحت��اد الطالب 

العاملي.
ول��دى عودته إلى العراق كرس وقته بال كلل في 
الدعوة إلى الدميقراطية وحقوق اإلنسان. وكان 
املؤس��س الرئي��س للمنظمة العربي��ة حلقوق 
اإلنسان، وقد مت تأسيس هذا املركز ألول مرة في 
القاهرة، ثم عقدت موائد مس��تديرة ومؤمترات 
ف��ي كل من النمس��ا، وتونس، ولبن��ان، ومصر، 
ونش��رت أيضا اعداد كثيرة من التقارير عن حال 

حقوق اإلنسان في البلدان العربية.
ثم انض��م إلى اليونيدو )منظم��ة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية( كموظف برامج، مس��ؤول 
عن املشاريع اإلمنائية في سوريا، ولبنان، واألردن. 
وفي وقت الحق أصب��ح املدير القطري لليونيدو 
املتمركزة في بيروت، واملسؤولة عن هذه البلدان 

الثالثة.
وف��ي اليونيدو، كان ش��خصا محترما حلرفيته، 

محافظا دائما على هدوئه وادبه ودعابته وقلبه 
الدافئ.

في عام 1994 كان عضوا نش��طا في بعثة األمم 
املتحدة في جن��وب أفريقيا، الت��ي انهت نظام 
الفصل العنصري، وس��اعدت ف��ي تنظيم أول 
انتخابات حرة ودميقراطية، والتي جلبت نيلسون 

مانديال إلى السلطة. 
وكان مه��دي مس��ؤوال عن العاصم��ة بريتوريا، 
حيث نظم جلان الس��الم التي اش��ركت جميع 
اجملموع��ات العرقية واخلص��وم، بهدف املصاحلة 

الوطنية، واالنتخابات احلرة واملستقلة.
بعد سقوط النظام االستبدادي، عاد مهدي إلى 
العراق، وانغمس بتفاني ونكران ذات في عملية 

إعادة إعمار العراق.
وكم��ا قال الس��يد االخض��ر االبراهيمي، وكيل 
األم��ن العام لألمم املتحدة املس��ؤول عن جنوب 
أفريقي��ا، وبعده��ا عن الع��راق في رس��الة إلى 
عائلت��ه »كان مه��دي عراقيا فخورا ومكرس��ا 
وقت��ه خلدمة بالده، واملنطق��ة، والعالم، بتفاني 

نكران الذات«.
أصب��ح مه��دي وزي��را للتخطيط، ث��م انتخب 

عضوا في البرملان العراقي، وهو منصب شغله 
حتى املوت املفاجئ.

 في هذه الوظائف كان محترما من قبل اجلميع، 
مب��ا في ذلك بعض خصوم��ه، اللتزامه وتفانيه. 

وهنا اذكر ايضا انه جنا من محاولتي اغتيال.
وأنش��أ مع بع��ض الزم��الء واألصدق��اء معهد 
التق��دم للسياس��ات اإلمنائي��ة. وأت��اح املنتدى 
التب��ادل احلر ل��آراء بن جميع فئ��ات املواطنن 
واملثقف��ن، فيما يتعلق بالتنمي��ة االجتماعية 

واالقتصادية والبشرية.
وقد بذل أبو خيام جهودا هائلة في نشر مقاالت 
وكتب ع��ن التنمي��ة والدميقراطي��ة، والعدالة 

االجتماعية، وسيادة القانون، وحقوق اإلنسان.
لروحك السالم رفيق مهدي حيث سيتم حفظ 
ونقل إرثك اخل��اص، من قبل أصدقائك وزمالئك، 
ومن املواطنن والعائلة، مبا في ذلك ابنتك أيسر، 

أبنائك خيام وحمودي وكذلك أحفادك.

السيد سورينس راداريان
دبلوماسي سابق في األمم املتحدة ومقيم في 

النمسا

معهد التقدم أتاح تبادل اآلراء الحرة

عبدالزهرة محمد الهنداوي:

» ليس مبقدور االنسان ان يغطي جميع 
االح��داث والوقائع في حيات��ه، عندما 
ي��روم ان يس��جل نوعا م��ن الذكريات، 
او بعضها، ولذلك يكت��ب احيانا هذه 
الذكري��ات موج��زة، او مح��ددة مبعنى 
انها ال تفي به��دف االكتمال كما يرى 

البعض«. 
بهذه الكلمات املعبرة الواضحة كتب 
املرحوم الدكتور مه��دي احلافظ، الذي 
غادرن��ا إلى امللك االعل��ى في االول من 

تشرين االول من عام 2017.
 مقدمة اخر كتاب اصدره وحمل عنوان 
)محطات في حيات��ي(، وكأنه يلتمس 
الع��ذر من االخري��ن الذي��ن يطالبونه 
ويعتب��ون عليه ف��ي ع��دم توثيق كل 
م��ا يحمله من تاري��خ حافل باألحداث 
الكبي��رة، والتي تركت اث��را كبيرا على 
املس��توين الوطني والدولي. كان يريد 
ان يق��ول اعذرون��ي، ان ل��م امتكن من 
كتاب��ة كل ما حتت جنباتي، فهو كثير، 

وساعات احلياة لن تكفي للبوح به.
 وهك��ذا تنب��أ فقيدن��ا الكبي��ر ب��أن 
محطت��ه االخي��رة س��تكون قريبة، اذ 
س��يترجل من على صهوة جواده، بعد 
ان خاض غمار الكثي��ر من املعارك في 
جميع األصعدة، وفي كل معركة كان 

يخرج منها منتصرا. 

مهدي احلاف��ظ ال يعرف االستس��الم 
او الوه��ن، يتح��دى الواقع بش��جاعة 
الفرس��ان، فهو ابن الش��امية، مدينة 
حق��ول  ب��ن  عيني��ه  فت��ح  العنب��ر، 
»الشلب« املترامية في متوز عام 1937 
فحمل معه تلك الطيبة التي تش��به 
رائحة العنبر، ومع الطيبة، حمل ايضا 
التحديات،  الش��كيمة ومواجهة  قوة 
ومن الش��امية وعنبرها وطيبة أهلها، 
انطلق إلى العوالم األخرى، حامال معه 
هموم وآالم ابناء ش��عب، ليحلق عاليا 
في س��ماء العل��م والنض��ال واجلهاد 
احلقيق��ي، فأمض��ى حيات��ه مناضال، 

تشهد له الساحات واملعتركات.   
لست هنا بوارد اخلوض في سيرة حياة 
الدكت��ور مه��دي احلافظ ال��ذي ترجل 
من على صه��وة جواد الفك��ر والبناء 
مستعجال الرحيل وما زال لديه الكثير 
من العطاء، فس��يرته ومسيرته اكبر، 
واوسع من ان احيط بها من خالل هذه 
الس��طور القليلة املرتبكة. فأي جانب 
م��ن جوان��ب حيات��ه ميكنن��ي اخلوض 
في��ه .. فه��و املناضل، وه��و االكادميي، 
والدبلوماس��ي  احملن��ك،  والسياس��ي 
والكات��ب،  والوزي��ر،  الدول��ي،  واخلبي��ر 

والباحث واملفكر واالنسان  .. الخ .
 ولكن اردت ان اكتب شيئا عن السنوات 
التي قضيتها قريبا من الدكتور مهدي 
احلاف��ظ، وم��ا تعلمته من��ه من دروس 
مهمة ف��ي احلياة، فق��د التقيته ألول 

مرة في نهاية عام 2004 عندما تسنم 
مهام��ه وزيرا للتخطي��ط، وكنت ألول 
مرة التقي بوزير من وزراء العهد اجلديد، 
وفي اول لقاء منفرد جمعني به، طلب 
مني ان اجنز عمال ما، ولم اكن مقتنعا 
ب��ه لعدم  امكاني��ة تنفيذه، فأظهرت 
عدم قناعتي بحركة جس��دية رافقت 
امتثالي لألمر، فقرأ ه��و ذلك، موجها 
سؤاله لي : ملاذا انت غير مقتنع باألمر 
؟ قلت له وانا افكر بحقبة ما قبل عام 
2003 ، ب��ل انا مقتنع وس��أنفذ االمر، 
قال انت غي��ر مقتنع، والبد ان تخبرني 

عن اسباب عدم قناعتك.
 امتثلت مرة اخرى وأخبرته باألسباب، 
اقتن��ع مب��ا اخبرت��ه، م��ن دون ان يترك 
معرفة ع��دم توضيح األس��باب، قلت 
له: ان��ت وزير فكيف لي ان اقول للوزير 
كال؟، في تلك اللحظات تلقيت الدرس 
االول من��ه، عندم��ا ق��ال: هن��ا تكمن 
مصيب��ة الع��راق، عندما يق��ول الوزير 
او املس��ؤول كالما او يأم��ر امرا فعلى 
االخري��ن تنفي��ذه بص��رف النظ��ر عن 
النتائج والتداعيات، وهكذا ضاع البلد، 
.. ومن��ذ تلك اللحظة كن��ت اصارحه 
بكل ش��يء، وفي كل م��رة اتعلم منه 

درسا جديدا. 
وعل��ى الرغم م��ن ان وجوده ف��ي وزارة 
التخطيط لم يدم طويال، اال انه متكن 
من التأس��يس للكثير من السياسات 
التنموي��ة الس��ليمة، فق��د جن��ح في 

احلف��اظ عل��ى بق��اء وزارة التخطيط، 
عندما كانت س��لطة االئتالف املؤقتة 
تريد الغاءها، لع��دم وجود وزارة نظيرة 
لها ف��ي الواليات املتح��دة االميركية، 
فوجد احلل في تغيير اسم الوزارة، من 
وزارة التخطي��ط، إلى وزارة التخطيط 
والتع��اون اإلمنائي، واقن��ع األميركان ان 
الوزارة لها مهام اخرى غير التخطيط، 
فهي معنية بتطوير التعاون مع بلدان 
العال��م، وانه��ا تعن��ى ايض��ا بقضايا 

التنمية بجميع تفاصيلها.
 لكن الذين ج��اءوا بعده، وبعد ان رحل 
األمي��ركان، قرروا اعادة االس��م القدمي 

للوزارة عام 2010 .
 كم��ا جنح احلافظ وبع��د جهود كبيرة 
من تأس��يس وترؤس اول هيئة وطنية 
الس��تراتيجية االعم��ار ف��ي الع��راق، 
مح��اوال اع��ادة العمل مبب��دأ مجلس 
االعمار الذي تأس��س عام 1950 لغاية 
1959، وجن��ح ف��ي حش��د الكثي��ر من 
املواق��ف الدولي��ة الداعم��ة للع��راق، 
متخ��ض عنه��ا انعق��اد مؤمت��ر مدريد 
للدول املانحة ع��ام 2004 وما نتج عن 
ذل��ك املؤمتر م��ن حصول الع��راق على 

منح، واعانات دولية سخية.
 تلت ذل��ك املؤمتر عدة مؤمت��رات أخرى، 
م��ن بينه��ا مؤمت��ر طوكي��و، ومؤمت��ر 
الدوحة، وقد رافقته في بعض من تلك 
املؤمت��رات، ولم تتوق��ف جهوده وهو ما 
يزال وزيرا للتخطيط، فقد بذل جهودا 

كبيرة في معاجلة ملف الدين العراقي 
املتضخم بس��بب سياس��ات، وحروب 
النظام السابق، وحقق جناحا كبيرا في 
تس��وية الكثير من الديون التي كانت 

تثقل كاهل االقتصاد العراقي.
 وعلى الرغم من صعوبة الظروف التي 
كان يواجهها الع��راق في تلك الفترة، 
اال ان احلافظ كان يس��عى بقوة إلجراء 
التعداد العام للس��كان، مقدرا اهمية 
هذا املشروع لدعم التنمية، من خالل 
ما يوفره من بيانات تنموية مهمة، من 
شأنها مس��اعدة اخملططن، وراسمي 
م��ن وضع  االقتصادي��ة،  السياس��ات 
اخلط��ط التنموي��ة الس��ليمة، اال ان 
اخلالفات السياس��ية، وغي��اب التوافق 

حال دون تنفيذ هذا املشروع احليوي. 
كان احلافظ ميتلك رؤي��ة ثاقبة للواقع 
التنم��وي بفضل خبرت��ه الكبيرة وما 
يحمله م��ن تأهيل علمي )دكتوراه في 
االقتص��اد(، ولو قدر له ان يس��تمر في 
ادارة مل��ف التخطي��ط واالعم��ار في 
العراق لس��نتن اخري��ن، لكان الوضع 
مختلفا متاما عما الت اليه مس��ارات 

االحداث بعد ذلك. 
رافقت احلافظ في العديد من سفراته 
إلى خارج الع��راق، وكنت اتلمس ذلك 
االهتمام بش��خصه من قبل االخرين، 
كم��ا كان يقاتل من اجل ايصال صوت 
الع��راق إل��ى االخرين..ل��م ي��دم بقاؤه 
ف��ي ال��وزارة طوي��ال، فقد دفع��ت  به 

احملاصص��ات بعي��دا خ��ارج املنظومة 
احلكومي��ة، ف��ي وق��ت كان البلد في 
احوج ما يك��ون لرجل مثله، اال انه لم 
يتوق��ف او يهن، امن��ا واصل نضاله من  

بوابات أخرى.
 كان محط اهتمام املرجعيات الدينية، 
ولم تنقطع عالقت��ي بالدكتور مهدي 
احلاف��ظ، فبع��د خروج��ه من ال��وزارة، 
فاحتني مبش��روع فكري يتمثل بافتتاح 
مركز للحوار والتنمية، فكان ذلك في 
ش��هر ماي��س 2005 عندم��ا افتتحنا 
املركز العراقي للحوار والتنمية ثم حتول 
اسمه إلى معهد التقدم للسياسات 
االمنائي��ة، واصدرنا مجلة احلوار، ألتولى 
ان��ا ادارة حتريرها منذ العدد األول، حتى 
صدور العدد اخلامس واخلمس��ن الذي 
صدر قبل رحيله بأسابيع قليلة، فضال 
عن اص��دار العدي��د م��ن املطبوعات، 

والكتب، والنشرات عن املعهد.
كان الدكت��ور احلاف��ظ حريص��ا ج��دا 
على مواصلة ش��وطه حتى اللحظات 
االخي��رة م��ن حياته، فقب��ل ان يغادرنا 
بأي��ام، حتدث مع��ي عن الع��دد االخير 
من مجلة احل��وار، وما هي امل��واد التي 
س��يتضمنها، قلت له عندما تتماثل 
للشفاء سيكون كل شيء على مايرام 
.. ولكن .. سافر حامال حقيبته املليئة 
بالكثير من االفكار واملشاريع والهموم، 
وهن��اك قرر ان ينيخ رحله، مس��تريحا 
من عناء سفر طويل، ومحطات كثيرة 

لم تكتمل.
ط��رق اب��واب االقتص��اد بق��وة، فكان 
قامة اقتصادية يش��ار لها بالبنان من 
خالل الكثير من الطروحات، واملقاالت، 
واملؤلف��ات، والن��دوات، واملؤمت��رات في 
مش��ارق االرض ومغاربه��ا، فض��ال عن 
اس��هامه الواضح في اع��داد اخلطط 
اخلمس��ية، وكتاب��ة تقاري��ر التنمي��ة 

البشرية وتقييمها.
واخر اس��هام له كان ف��ي املؤمتر االول 
خلطة التنمية للسنوات -2018 2022 
في أربيل، حيث خالل املؤمتر ورقة كانت 
حتمل الكثير من اجلرأة،  وقد اثارت جدال 
كبيرا في اروقة املؤمتر، كما طرق ابواب 
الفك��ر، وخاض في السياس��ة، خوض 

املتمرسن احملنكن . 
واذ اكت��ب هذه الس��طور احلزينة، فانا 
على يقن انني لن أفَي الدكتور احلافظ 
حقه، ولكن ان هي اال مشاعر جاشت، 
فس��طرتها كلمات مرتبك��ة فوق ادمي 

الورق.
برحيل الدكتور مه��دي احلافظ، نكون 
قد خس��رنا وخس��ر العراق فارسا من 
فرس��انه الكبار، )ما كن��ت اعلم وهو 
يودع في الثرى .. ان الثرى فيه الكواكب 
ت��ودع ..جبل ظننت  وقد تزعزع ركنه .. 
ان اجلبال الراس��يات تزع��زع .. وعجبت 
ان تس��ع املع��رة قب��ره.. ويضيق بطن 
االرض عنه االوس��ع( .. انا هلل وانا اليه 

راجعون 

هشام المدفعي

وأخي��راً رحل الدكت��ور مهدي احلافظ، 
ورقد رقدته األخيرة االبدية، بعد حياة 
مليئ��ة بالكف��اح والعم��ل الوطن��ي 

الدؤوب.
وإذ يع��زَ عل��ًي ان أقف موق��ف املؤبن 
الراث��ي مله��دي احلاف��ظ، فأن��ي ف��ي 
حقيق��ة األمر، أق��ف راثيا الس��جايا 
واملواقف  النبيلة، واخلصال احلمي��دة، 
الوطني��ة الت��ي اتصف به��ا الفقيد، 
وناض��ل من أجلها طويال، وخس��ر في 

سبيلها كثيراً.  
رح��ل احلاف��ظ بع��د مس��يرة حافلة 
بصور الوطنية، ومش��اهد الدفاع عن 
حقوق الش��عب، التي نذر نفسه لها 
منذ فت��رة مبكرة من حيات��ه، عندما 
ولج العم��ل الوطني، ولق��ي ما لقي 

من عنف الس��لطات، وحقد األعداء، 
وحسد املقربن، وجهل الكثيرين.

لقد اس��تطاع مهدي احلافظ بدماثة 
أخالق��ه، وطي��ب مجامالته، وحس��ن 
الكثيري��ن  ب��ود  يظف��ر  أن  تصرف��ه، 
وتقديرهم، وان يف��وز مبكانة مرموقة 
بن أعالم السياسة، واالقتصاد، ورجال 
امل��ال، فض��ال على م��ا يتمت��ع به من 

مقدرة فائقة على حسن االختيار.
تعرفت على فقيدنا الغالي عام 2003 
عندم��ا كنت في إجازة خ��ارج العراق، 
بع��د التغيي��ر الكبي��ر ف��ي آذار تلك 
السنة، فعرفت بنشأة جتمع دميقراطي 
من عدد م��ن الش��خصيات املعروفة 
السياس��ية،  وخبرته��ا  بثقافته��ا، 
ونهجها احملايد، وم��ن بينهم الدكتور 

مهدي احلافظ. 
وفي بغ��داد زرت مق��ر التجمع، وكان 
قريب��ا م��ن داري، والتقي��ت باحلاف��ظ، 

فوجدته صديقا للعديد من أصدقائي 
املؤمن��ن بالفكر الوطن��ي، واملؤمنن 
بفكرة إعم��ار العراق، التي كانت ولم 

تزل أهم ما يدور في فكري.  
لق��د تب��ن ل��ي ان الدكت��ور احلافظ، 
اخلب��رة  ذو  العاملي��ة  الش��خصية 
الواس��عة، وراء تكوين ه��ذا التجمع، 
االول  واملوج��ه  األس��اس،  ومح��وره 
لسياس��اته، وبفضله وجدت نفسي 

أميل الى هذا التجمع واهدافه.
اس��تمرت صلتي بالفقيد احلافظ الى 
النهاية، وكانت لقاءاتنا األس��بوعية 
التي لم تنقطع لس��نوات طويلة مع 
عدد من الش��خصيات الفاضلة، تدور 
فيها أحادي��ث الذكريات واالنطباعات 

واالمنيات.
اهلل-يق��دم خالص��ة  -رحم��ه  وكان   
جتربت��ه للحاضرين والس��ائلن، وكل 
حديث��ه يتوج��ه نح��و ع��راق جديد.. 

نعم نحو عراق جدي��د.. وهذه العبارة 
بالضبط التي اختارها احلافظ لتكون 

اسما ملذكراتي. 
كان الفقيد كثيرا ما يستمع حلديثي 
م��ن خط��ط اعم��ار الع��راق، بعد ما 
تعرض له من دمار ونهب وتغيب، وقد 
جنحت بتشجيعي له الى االنتقال مما 
يسمى باملنطقة اخلضراء، واالستقرار 
ف��ي منطقة املنصور، ف��ي دار ال تبعد 
كثيرا عن داري، مما زاد من فرص اللقاء 

والتشاور.
وعندم��ا قرر مهدي احلافظ تأس��يس 
االمنائية،  للدراس��ات  التق��دم  معهد 
كن��ت واصدق��اء مثل��ي م��ن مرتادي 
املعه��د، وحض��ور جلس��اته نص��ف 
الش��هرية، التي جمعت نخبة كبيرة 
من الش��خصيات العراقي��ة املرموقة 
اعم��ال،  ورج��ال  اقتصادي��ن،  م��ن 
املص��ارف  ومس��ؤولي  ومختص��ن، 

املالية، ومهندسن عاملن  والهيئات 
في تنمية العراق.

 وكانت ه��ذه االجتماعات أحد منافذ 
احلوار املباشر بن املواطنن، واملسؤولن 
على تنوع وتع��دد توجهاتهم. إضافة 
الى اصدار مجلة متخصصة باس��م 
)ح��وار( أعده��ا م��ن اه��م الدوري��ات 

الصادرة في السنوات األخيرة. 
لق��د حتق��ق بع��ض م��ن حلم��ه في 
ع��راق جديد، عندما انبث��ق برملان ممثل 
العراق��ي،  اجملتم��ع  ش��رائح  لش��تى 
وقد أس��هم الفقيد في ه��ذا البرملان 
كنائب مس��تقل، وط��رح على اجمللس 
الكثير من األفكار الس��ليمة واحللول 
الواقعية، لق��د حتقق حلمه بانتخابه 
رئيس��ا للبرملان العراقي ملدة محددة، 

وكونه أكبر النواب عمرا. 
لقد نظ��ر الدكتور مهدي احلافظ الى 
احلياة بع��ن متفتحة دائم��ا، وكافح 

بال هوادة ض��د الطائفي��ة والعرقية، 
وهذا ما س��بب له خالفات مع بعض 
أراد  عندم��ا  احلزبي��ن،  السياس��ين 
ازال��ة الفكرة الطائفي��ة من قاموس 

السياسة العراقية.
وحاول إدخال من��ط احلياة املتطورة في 
اسلوب معيشته، مع دعوته املستمرة 
على تطور مفهوم التطور االجتماعي 
في امل��دن العراقي��ة، واالخت��الط مع 
املواطنن ف��ي كل م��كان، ملعرفة ما 
يج��ري بن الن��اس على س��جاياهم، 
ومس��تويات تفكيرهم، كان قريبا من 
املواطن��ن الذين بادلوه الود واالحترام، 

في كل مكان زرناه معا.
من محاس��ن األي��ام، أن يقوم احلافظ 
بكتاب��ة بع��ض ذكريات��ه في س��وح 
النضال، من أجل حي��اة كرمية جلميع 
ابن��اء الش��عب، والس��يما الطبقات 
املسحوقة التي عش��ق الدفاع عنها 

منذ فتوت��ه في منطقة )الش��امية( 
ف��ي الف��رات االوس��ط الت��ي ينتمي 
اليها ونش��أ فيها. ث��م دخوله احلركة 
ال��ى  ووصول��ه  الثوري��ة،  اليس��ارية 
مناصب قيادية فيها، حتى تخليه عن 
االنتم��اء احلزبي، واعتناق��ه فكرة بناء 
العراق الواح��د، وبناء دولة دميقراطية، 

تضم العراقين جميعا.
احلدي��ث ع��ن فقيدنا العزي��ز الدكتور 
مه��دي احلافظ حديث طوي��ل، ولعل 
تاريخن��ا  مؤرخ��ي  م��ن  املنصف��ن 
احلديث، س��ينظرون الى احلافظ ودوره 
السياس��ي واالقتص��ادي نظ��رة جتلة 
وتقدي��ر. وس��يكون موض��ع احت��رام 

اجلميع في كل وقت. 
اخللود للدكتور مهدي احلافظ، والذكر 
احلس��ن لذك��راه اليوم وغ��دا، وعزائي 
الكامل ألس��رته الكرمي��ة ورفاق دربه 

وعارفي فضله.

دروس  علمنيها الدكتور مهدي الحافظ

الحافظ.. مسيرة حافلة بصور الوطنية
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11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

إلكتريك  قالت ش��ركة جن��رال 
أم��س األربع��اء إنه��ا وقعت مع 
وزارة الكهرباء عقدا بقيمة 400 
ملي��ون دوالر لبن��اء 14 محط��ة 
تقوية على أساس نظام تسليم 

مفتاح وتوريد معدات مهمة.
وذكرت الش��ركة أنها ستساعد 
وزارة الكهرب��اء ف��ي تدبير متويل 
املش��روع، ال��ذي سيس��هم في 
عالج مش��كلة نق��ص إمدادات 
الكهرباء ف��ي محافظات نينوي 
وص��الح الدي��ن واألنب��ار وكربالء 

وبغداد والقادسية والبصرة.
ووقعت ال��وزارة االتفاقية بقيمة 
جن��رال  م��ع  دوالر  ملي��ون   400
إلنش��اء  للطاق��ة،  إلكتري��ك 
ثانوي��ة  محط��ة   14 وتطوي��ر 
ب�7 محافظات  لتوليد الكهرباء 

عراقية.
إلكتري��ك  جن��رال  وأوضح��ت 
ف��ي بي��ان صحاف��ي، أم��س، أن 
»االتفاقي��ة تن��ص عل��ى تزوي��د 
احملط��ات باحمل��والت وغيره��ا من 
املعدات اخلارجية الالزمة، وتوفير 
نين��وى  مبحافظ��ات  الكهرب��اء 
وص��الح الدي��ن واألنب��ار وكربالء 

وبغداد والقادسية والبصرة«.
وأضاف��ت الش��ركة ف��ي البيان، 
أنها »س��تدعم الوزارة في تأمني 
ال��الزم للمش��روع عبر  التمويل 
عدد من املؤسسات املالية مبا في 
ذل��ك وكاالت االئتم��ان والبنوك 

التجارية«.
جن��رال  مش��اركة  إل��ى  يش��ار 
إلكتريك بتزويد عدد من منشآت 
التولي��د مبع��دات الطاقة، والتي 
الثانوية  باحملطات  ربطها  سيتم 
اجلدي��دة الحق��ا، وم��ن ضمنها 
إلنت��اج  بس��ماية«  »محط��ة 

الطاقة بقدرة 3 غيغاوات.

وتعم��ل »جن��رال إلكتريك« من 
مبحافظ��ات  مكات��ب   3 خ��الل 
بغ��داد وأربي��ل والبص��رة، عل��ى 
تزويد منشآت الكهرباء بالعراق، 
وتطوير البنى التحتية لقطاعات 
الصحي��ة  والرعاي��ة  الطاق��ة 
 50% والنقل، مس��اهمة بتوليد 
م��ن إجمال��ي انتاجي��ة الطاقة 

بالعراق.
وتدعم شركة »جنرال إلكتريك«، 
البنية التحتية لقطاع الكهرباء 
العراقي، من خالل تأهيل وتطوير 
للطاق��ة  املنص��ورة  محط��ة 
املتض��رر بع��ض م��ن أجزائه��ا؛ 

لتس��ريع العمليات التشغيلية 
باملنشأة. 

وقالت الش��ركة، أنها ستضيف 
720 ميغاواط إلى شبكة االنتاج 
الوطني��ة. وقام��ت »إلكتري��ك« 
توربين��ات غازية  أربع��ة  بتطوير 
 180 تبل��غ  إنتاجي��ة  بطاق��ة 

ميغاواط لكل منها. 
وتابع��ت الش��ركة ف��ي بيانها: 
»ندعم احملطة بعد بدء التشغيل 
الناجح ل�2 من التوربينات بقدرة 

إجمالية تبلغ 360 ميغاواط«. 
وعل��ق املتحدث الرس��مي بوزارة 
الكهرب��اء، مصعب امل��درس، أن 

»بغداد تُرك��ز حالياً عل��ى إعادة 
بناء البني��ة التحتي��ة للقطاع، 

لكفاية الطلب املتنامي«. 
تتجاوز  التوربينات كفاءة  وحتقق 
%55 بال��دورة املركب��ة، من خالل 
تزوي��د التوربين��ات الغازية التي 
تضم��ن مس��تويات رائ��دة ف��ي 
الكف��اءة  القط��اع م��ن حي��ث 

التشغيلية لفئتها. 
م��ن جانبة ق��ال الرئي��س واملدير 
طاق��ة  ألنظم��ة  التنفي��ذي 
الغ��از ل��دى »جن��رال إلكتريك«، 
سنستمر بتقدمي الدعم للعراق 

لتغطية احلاجة احمللية. 

ونوهت الش��ركة بأنها ستعمل 
في 3 أشهر األولى على تشغيل 
احملطة، ثم تتولي وزارة الكهرباء 

املسؤولية بعد ذلك. 
واجلدير بالذكر، ربط��اً، أن اليابان 
س��بق أن قدم��ت قرض��اً بقيمة 
195 ملي��ون دوالر لتطوير قطاع 
الكهرب��اء. وق��ال مكت��ب رئيس 
الوزراء، حي��در العبادي، إن اليابان 
وافق��ت عل��ى تقدمي ق��رض 195 
مليون دوالر لقطاع الكهرباء في 

العراق.
العراق  وق��ع  البي��ان،  وبحس��ب 
واليابان مذكرات متبادلة لتأهيل 

محطة الهارثة احلرارية )املرحلة 
الثانية( في محافظة البصرة.

وأكد وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
الياباني، كيناترو س��ونوأورا، دعم 
ب��الده للعراق في مرحل��ة ما بعد 
داع��ش وتأهي��ل البن��ى التحتية 
ومش��اريع التدري��ب وخل��ق فرص 
العمل اضافة الى مشاريع الطاقة 

واالدارة املالية، وفقاً للبيان.
وقال مكتب رئيس ال��وزراء، حيدر 
العب��ادي، ف��ي ش��باط املاضي، إن 
الع��راق وقعت اتفاقاً مع ش��ركة 
ايه.بي.بي بقيمة 500 مليون دوالر 

لتنفيذ مشروعات طاقة.

إلنشاء وتطوير 14 محطة لتوليد الطاقة في 7 محافظات

جنرال إلكتريك و«الكهرباء« توقعان عقدًا بقيمة 400 مليون دوالر

االتفاقية تنص على 
تزويد المحطات 
بالمحوالت وغيرها 
من المعدات الخارجية 
الالزمة، وتوفير 
الكهرباء بمحافظات 
نينوى وصالح الدين 
واألنبار وكربالء وبغداد 
والقادسية والبصرة

شركة جنرال إلكتريك

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف محافظ البنك املركزي، عل��ي العالق، أمس 
األربع��اء، عن خزي��ن العراق من الذه��ب، موضحا ان 
احتياط��ي العراق من العمل��ة االجنبية أكثر مما كان 

عليه في العام املاضي.
وق��ال العالق في تصريح صحاف��ي، إن »خزين العراق 
من الذهب يبلغ اكثر من 80 طنا«، مضيفا ان »البنك 
املركزي مس��تمر في اجن��از معام��الت املواطنني في 
كردستان انس��جاما مع قرار مجلس النواب املتعلق 
باالقليم والذي ش��دد على ضرورة اجناز املعامالت دون 

ان يكون هناك ضرر على مصالح املواطنني«.
وأوض��ح الع��الق أن »احتياط��ي العراق م��ن العملة 

االجنبية اكثر مما كان عليه في سنة 2016«.

طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤش��ر نيكي القياس��ي ف��ي بورصة طوكيو 
ل��أوراق املالية أم��س األربعاء إلى أعلى مس��توى له 
في نحو أس��بوعني بفضل مكاسب أسهم شركات 
كبرى مثل س��وفت بن��ك وفانوك وش��ركات مالية، 
إذ عززت آم��ال النمو العاملي املعنويات في األس��واق 

العاملية.
وصع��د نيكي 0.5 ف��ي املئة ليغلق عن��د 22523.15 
نقط��ة وهو أعلى مس��توى إغالق منذ العاش��ر من 
تش��رين الثاني. وتغلق األس��واق الياباني��ة اليوم في 

عطلة وطنية.
وزاد سهم مجموعة س��وفت بنك ذو الثقل 1.2 في 

املئة وفانوك كورب 1.6 في املئة.
وارتفعت أس��هم البنوك وش��ركات التأمني وصعد 
سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال جروب واحدا 

باملئة وداي-إيتشي اليف هولدجنز 1.2 في املئة.
وزاد املؤش��ر توبك��س األوس��ع نطاقا 0.3 ف��ي املئة 

لينهي اليوم عند 1777.08 نقطة.

عواصم ـ رويترز: 
تراجع��ت األس��هم األوروبي��ة ف��ي مس��تهل 
التعام��الت أمس، مع تدف��ق تقاري��ر وأنباء عن 
بع��ض الش��ركات، قوض��ت املعنوي��ات برغ��م 
اس��تمرار الثقة في الق��وة الكامنة باالقتصاد 

األوروبي ومنو عاملي متزامن.
ونزل املؤش��ر »س��توكس 600« األوروبي 0.3 في 
املئة مع انخفاض معظم مؤش��رات البورصات 
والقطاعات األوروبية. وخس��ر »داكس« األملاني 
0.2 ف��ي املئة فق��ط بعدما قالت املستش��ارة 
األملانية أنغيال مركل إنها تفضل إجراء انتخابات 
جدي��دة على قيادة حكومة أقلية عقب فش��ل 

محادثات تشكيل حكومة ائتالفية.
وكان س��هم ش��ركة »أغريكو«، كبرى شركات 
اإلمداد املوق��ت للكهرباء املدرج��ة في العالم، 
األس��وأ أداء في البورصة، إذ ه��وى 9.7 في املئة 
بعد إش��عار أثار قلق املس��تثمرين بش��أن آفاق 

.2018
وعان��ت ش��ركات بريطاني��ة أخ��رى بعد نش��ر 
نتائجها، مثل س��هم »ميلروز« الذي هبط 7.1 
ف��ي املئ��ة و »جونس��ون ماثي« ال��ذي انخفض 
أربع��ة في املئ��ة، إلى جانب س��همي »انترتك« 
و»كومب��اس« اللذين نزال 2.6 و3.3 في املئة على 

الترتيب.
وتص��در س��هم »إيزي ج��ت« قائم��ة الرابحني 
بصعوده 4.6 ف��ي املئة بعدما أكدت الش��ركة 
أنها تس��تفيد م��ن انهيار منافس��ني لها ومن 

مشكالت تواجهها »ريان آر«.

80 طنًا خزين العراق 
من الذهب  

أعلى مستوى لمؤشر 
السوق الياباني

تراجع األسهم األوروبية 
وانتعاش اآلسيوية
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متابعة الصباح الجديد:
ق��ال وزي��ر البت��رول والث��روة املعدني��ة 
املصري ط��ارق املال، إن م��ن املزمع إجناز 
املرحلة الثانية من مشروع حقول الغاز 
غرب الدلتا ش��مال اإلسكندرية )غرب 

املتوسط العميق( نهاية عام 2018. 
أن  املش��روع  تفق��ده  خ��الل  وأض��اف 
»املرحل��ة الثانية تش��مل حقلي جيزة 
وفيوم اجل��اري تنفيذهم��ا، وفقاً خلطة 
عاجلة لإلنت��اج مبعدالت تراوح بني 500 
و700 ملي��ون ق��دم مكعبة م��ن الغاز 

يومياً«.
وأكد ف��ي بيان صحافي أن »إنتاج الغاز 
م��ن حق��ل ريفني س��يبدأ نهاي��ة عام 
2019، مبع��دل إنتاج أول��ي 350 مليون 
ق��دم مكعب��ة يومي��اً، عق��ب االنتهاء 
م��ن تس��هيالت املعاجل��ة البري��ة في 
ش��ركة رش��يد اجلاري إع��ادة تأهيلها 
والتجهي��زات اجلديدة في احملطة البرية 

التي يتم إنشاؤها«. 
وأك��د »االنته��اء م��ن اإلنش��اءات في 
منطقة الشاطئ، حيث مت االنتهاء من 
مد خطوط الغاز الرئيسة، واالستعداد 

جارٍ الختبار كامل خلطوط املشروع«.
وأش��ار املال إل��ى أن »املش��روع يُنفذ 
بأح��دث تكنولوجيات اآلب��ار من فوق 
قاع البحر وش��هد معدالت أداء مميزة 
ف��ي تنفي��ذ خط��ة تنميت��ه«، الفتاً 
إل��ى ان االنتاج »دخ��ل املرحلة األولى 
م��ن املش��روع )حقلي ت��ورس وليبرا( 
البري��ة  التس��هيالت  باس��تخدام 
لشركة البرلس نهاية آذار املاضي، أي 
قبل املوعد احملدد ب�8 أش��هر مبعدالت 
إنتاج تبل��غ 700 مليون قدم مكعبة 

يومياً من 9 آبار«.
ولفت إل��ى »تنفيذ تس��هيالت برية 
جديدة تتضمن إنش��اء محطة برية 
جديدة ملعاجلة غاز حقل ريفني، وندرس 

حالياً زيادة طاقتها االستيعابية إلى 
900 مليون قدم مكعبة«. 

يص��ل  أن  اخملط��ط  »م��ن  وأض��اف: 
إجمالي إنتاج املشروع إلى 1.6 مليار 
قدم مكعبة من الغاز يومياً، ونعمل 
على إنش��اء خطي أنابيب بطول 70 
كيلومتراً لنقل الغاز من حقول جيزة 
وفيوم وريفني إلى تسهيالت املعاجلة 

اخلاصة بها«.
وتتوق��ع مص��ر حتقي��ق فائ��ض م��ن 
إنت��اج الغاز الطبيعي خالل الس��نة 
املالية -2018 2019 وتستهدف زيادة 
إنتاجها إل��ى 5.3 مليار قدم مكعبة 
يومياً خالل العام املالي احلالي. وكان 
إنتاج مصر م��ن الغاز الطبيعي نحو 
4.46 مليار ق��دم مكعبة يومياً خالل 
وتوقعت   ،2017-2016 املالية  السنة 
ال��وزارة ارتفاعه في -2018 2019 إلى 

6.940 مليار قدم مكعبة.

الصباح اجلديد � وكاالت:
العرب��ي«  النق��د  »صن��دوق  دع��ا 
احلكوم��ات في ال��دول العربية، إلى 
إيالء قطاع اخلدمات الرعاية وجعله 
أكثر انفتاحاً، من خالل التركيز على 
اإلحصاءات عموم��اً وتلك املتعلقة 
بالقط��اع خصوص��اً، لتأمني بيانات 
دقيق��ة متّك��ن أصحاب الق��رار من 

اتخاذ املناسب وتطوير القطاع.
السياس��ات  وق��ال مدي��ر معه��د 
االقتصادي��ة ف��ي صن��دوق النق��د 
العربي س��عود البريكان في كلمة 
ألقاه��ا نياب��ة ع��ن املدي��ر الع��ام 
للصندوق عبد الرحمن احلميدي في 
افتت��اح دورة ح��ول »إحصاءات جتارة 
الصندوق  الت��ي يعقدها  اخلدمات« 
العاملي��ة«  التج��ارة  و»منظم��ة 
بالتعاون مع دائرة اإلحصاء التابعة 
لأمم املتحدة و»إسكوا«، إن الصندوق 

»يولي موضوع اإلحصاءات اهتماماً 
كبي��راً، كما يحرص على االس��هام 
في توحيد نظ��م إعداد اإلحصاءات 
في الدول العربية لتيسير عمليات 
والتبوي��ب  والتصني��ف  التجمي��ع 
واملقارنة والتنسيق، وإجراء التحليل 
املس��تِند إل��ى مفاهي��م موح��دة 

األسس«.
ولف��ت البريكان إل��ى أن »االقتصاد 
العاملي شهد حتوالت غير مسبوقة 
ش��هده  ال��ذي  التط��ور  نتيج��ة 
أح��د أهم قط��اع خدمات��ي أال وهو 
االتصاالت واملعلومات، الذي ساهم 
في تسهيل عملية التبادل التجاري 
قط��اع  أن  مؤك��داً  ال��دول«،  ب��ني 
اخلدمات »يساهم وفي شكل كبير 
في نش��اط اإلنتاج بدءاً من البحث 
والتطوي��ر إل��ى التموي��ل والنق��ل 
والتوزيع والتس��ويق. ويحتل قطاع 

اخلدم��ات أهمية كبي��رة خاصة في 
الدول النامية، إذ يس��اهم في أكثر 
م��ن نص��ف الن��اجت احمللي ف��ي دول 

كثيرة«.
ولفت إلى أن الصندوق »يهتم ببناء 
قدرات الكوادر العربية في موضوع 
التجارة، إذ دأب منذ فترة طويلة على 
عقد ال��دورات بالتعاون مع منظمة 
التج��ارة العاملي��ة لتق��دمي الع��ون 
الفني واملؤسس��ي للدول العربية، 
إلى  االنضم��ام  ملس��اعدتها عل��ى 
منظم��ة التجارة العاملية«. وأش��ار 
إلى أن »أهم ما يترتب على االنضمام 
إلى منظم��ة التج��ارة العاملية هو 
العم��ل عل��ى حترير التج��ارة، كونه 
يس��اعد على زيادة التبادل التجاري 
وتطوير  االس��تثمارات  واستقطاب 
املنظم��ة  والتش��ريعات  القوان��ني 

لعمل األسواق«.

مصر تتوقع وصول إنتاجها الغازي
 إلى 6.9 مليار قدم مكعبة يوميًا

»النقد العربي« يحّض الحكومات
 على االهتمام بقطاع الخدمات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد احتاد الك��رة، ان املنتخب الوطني 
سيش��ارك ف��ي بطولة غربي آس��يا 
التي س��تقام في األردن، مبينا ان جلنة 
املنتخبات ستعقد اجتماعا ملناقشة 

منهاج املنتخب.
وق��ال رئي��س جلن��ة املنتخب��ات فالح 
موس��ى ان »االحت��اد حس��م قضي��ة 
ف��ي  الوطن��ي  املنتخ��ب  مش��اركة 
منافس��ات بطولة غربي اس��يا التي 
س��تقام في االْردن خ��ال كانون االول 

املقبل«.
وأضاف موس��ى أن »اللجنة ستعقد 
اجتماعا م��ع اجلهاز الفني للمنتخب 
الوطني بقيادة باسم قاسم ملناقشة 

منهاج اإلعداد للبطولة«.
الفن��ي  املدي��ر  اعل��ن  جانب��ه،  م��ن 
للمنتخ��ب الوطن��ي باس��م قاس��م 
حتديد اخلامس من ش��هر كانون االول 
املقبل موعداً لتوجه اس��ود الرافدين 
الى العاصم��ة االردنية عمان حتضيرا 

النطاق منافسات غربي اسيا.
وقال قاس��م في تصريحات صحفية 
مت حتدي��د ي��وم اخلام��س م��ن ش��هر 
كان��ون االول املقب��ل موع��داً القامة 
التجم��ع االول للمنتخب الوطني في 
العاصم��ة االردنية عمان اس��تعداداً 
خلوض منافس��ات غ��رب اس��يا التي 
من املزمع انطاقته��ا في الثامن من 

الشهر املذكور.
واضاف: كن��ا نتمنى ان نخوض مباراة 
واح��دة ف��ي اق��ل تقدي��ر ف��ي االطار 

التجريب��ي حت��ى وان كان��ت مع احد 
االندي��ة م��ع حتفظي عل��ى مواجهة 
الوطني لاندية, ولكن الوقت املتبقي 
ل��م يس��عف تأمينه��ا االم��ر ال��ذي 
س��يجعل حتضيراتن��ا تقتص��ر على 
وحدت��ني تدريبيتني قبل خ��وض اولى 

املواجهات.
واض��اف: ان “14” العب��ا تأكد غيابهم 
ع��ن املنتخ��ب خ��ال بطول��ة غربي 
باغلبية س��احقة للمحترفني  القارة 
اللتزامهم مع انديتهم في الدوري من 
جانب، وامور ادارية واصابات من جانب 
اخر هم كل من “عل��ي عدنان واحمد 
ابراهيم وسعد عبداالمير وسعد ناطق 
وريب��ني س��والقا ومهن��د عبدالرحيم 
واحمد ياس��ني وبش��ار رس��ن”, فيما 
س��يغيب “بروا ن��وري” الج��راء تداخل 
جراح��ي وعدم الوصول ال��ى اجلاهزية 
البدني��ة التام��ة لاعب عل��ي عكلة 

وانتظار اجناز االوراق الرس��مية لاعب 
فران��س بط��رس، وع��دم التاك��د من 
التح��اق الاعب ريبني اس��عد, اضافة 
الى تغيب احمد جال وابراهيم بايش 
االوملبي.  املنتخ��ب  الرتباطهم��ا م��ع 
عل��ى صعيد متصل اكد قاس��م انه 
ف��ي ض��وء االتف��اق الذي س��بق ان مت 
مع م��درب كولومبوس كرو االميركي 
غريغ برهالتر سيكون الاعب جيسنت 
مي��رام موجودا ف��ي صف��وف كتيبة 
االس��ود خال منافسات بطولة غرب 
آسيا. واختتم حديثه قائاً: منافسات 
غربي اسيا س��تمنحنا املدة املناسبة 
ملن��ح ع��دد م��ن الاعب��ني الفرص��ة 
املناس��بة للتعبي��ر ع��ن امكاناتهم 
الفني��ة والبدنية متهيداً لاس��تفادة 
م��ن خدماتهم خال االس��تحقاقات 
الكروي��ة املقبل��ة املتمثل��ة ببطولة 

كأس اخلليج ونهائيات اسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصد حكمنا الدولي بالتايكواندو، 
س��عد كاظ��م ش��رهان، درج��ات 
النج��اح ف��ي منافس��ات بطولة 
اذربيجان الدولي��ة التي اختتمت، 
امس، حي��ث كان احلكم العراقي 
العرب��ي الوحيد بني 25 حكما من 

شتى قارات العالم.
ش��رهان اس��تطاع الف��وز بثق��ة 
اللجن��ة املش��رفة عل��ى حتكيم 
البطولة التي منحته املش��اركة 
في إدارة نزاالت نهائية عدة، فضا 
على 30 مباراة للوس��ط ونحو 50 
نزاالً كحك��م ركن. مش��يراً إلى: 
ان س��عادته كبيرة بتأكيد جدارة 
البطولة  العراق��ي في  التحكيم 
الدولي��ة الت��ي اش��تركت فيه��ا 
العديد من الدول من شتى قارات 

العالم.
: ان اللجنة منحته إدارة نزاالت  وبنينّ
نهائية ألوزان متعددة، وال س��يما 
ن��زاالت ابط��ال روس��يا وجورجيا 
واذربيجان وتركيا، ملا تتميز به هذه 
اللقاءات من اث��ارة وتنافس كبير. 
مؤكداً: ان املهمة لم تكن سهلة، 

لكنه جنح فيه��ا بغصراره الكبير 
على تس��جيل أفضل حضور في 
احملف��ل الدول��ي الذي يع��د ثالث 
مش��اركاته اخلارجية بع��د إدارته 
لنزاالت في بطولتي أندية آس��يا 

والفجر.
واوضح: ان طموحات��ه كبيرة في 
الفوز بثقة جلان حتكيم البطوالت 
اخلارجية لتس��جيل حضور جديد 
في البطوالت املقبلة. منوها الى: 
ان كل جتربة متنحه اطاعاً واسعا 
واضافياً على أسرار التحكيم في 

رياضة الفن القتالي.
وب��نينّ احلكم الدول��ي: ان التجربة 
االخيرة تس��هم في تعزيز خبراته 
في حتكيم نزاالت التايكواندو التي 
تأل��ق فيها العباً ومثل أندية عدة، 
منها اخلطوط واب��و غريب واحللة 
والفلوجة، وانضم ملنتخب شباب 
الع��راق، حيث حصل على العديد 
من االوس��مة في مشاركاته قبل 
توجه��ه إلى عال��م التحكيم في 
ع��ام 1999، وحصل على الش��ارة 

الدولية عام 2014.
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عبطان يناقش التحضيرات 
األولية لبرنامج الذاكرة العربية

أكد يحرز بطولة األندية 
للريشة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش وزير الش��باب والرياضة عبد احلسني عبطان، 
التحضيرات االولي��ة لبرنامج الذاكرة العربية الذي 

سيقام في االول من شهر كانون االول.
وقال عبط��ان خال لقائ��ه الكادر املتق��دم للوزارة، 
ان اكث��ر م��ن 12 دولة عربية ستش��ارك في برنامج 
الذاكرة العربية وهو جزء من انشطة وزراء الشباب 
والرياضة في جامعة الدول العربية، مبينا ان برنامج 
الذاكرة العربية س��تكون فيه العديد من االنشطة 
والبرامج الش��بابية سواء كانت علمية او سياحية 
او ثقافي��ة.. واش��ار وزير الش��باب والرياض��ة الى ان 
ه��ذا البرنامج مه��م جداً لنقل رس��الة مهمة عن 
العاصمة بغداد كونها آمنة وقادرة على استضافة 

النشاطات الرياضية والشبابية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز ن��ادي اكد املرك��ز االول في منافس��ات بطولة 
اندي��ة الع��راق بالريش��ة الطائ��رة والت��ي اختتمت 
فعالياتها مؤخرا في محافظة كركوك، ومبش��اركة 

14 ناديا مت توزيعهم بني 4 مجموعات.
وق��ال نائ��ب رئيس احت��اد اللعبة، حس��ني عبد جواد 
ان االندي��ة ال��� 14 املش��اركة مت توزيعه��ا ب��ني اربع 
مجموع��ات، إذ ضم��ت اجملموعة االول��ى اندية اكد 
واحملاويل وس��والف وكي��وان، فيما تألف��ت اجملموعة 
الثاني��ة م��ن اندي��ة اخلطوط واحل��دود وباب��ا كركر، 
وضمت اجملموعة الثالثة اندية البلدية والزبير واحلي 
واربيل، وتكونت اجملموع��ة الرابعة من اندية االثوري 
وعقرة وس��والف اجلديد. مبينا: ان نادي االثوري احتل 
املرك��ز الثاني، فيم��ا كان املركز الثال��ث من نصيب 
نادي اخلطوط، واحتل نادي احملاويل املركز الثالث، في 
املنافس��ات التي قادها احلكم الع��ام الدولي احمد 
ازاد عب��د احلمي��د. وتاب��ع: ان اللجنة املش��رفة على 
البطولة تألفت من الدكاترة س��بهان محمود ولؤي 
حسني وماجد عزيز والسيدين شهيد حميد عسل 

وسمير عبد احلميد.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطل��ق يوم غٍد اجلمع��ة مباريات 
ال��دور الثان��ي من املرحل��ة األولى 
لدوري الك��رة املمتاز باقامة مباراة 
واح��دة، فس��يلعب احل��دود وزاخو 
في ملع��ب التاج��ي، فيم��ا جترى 
الس��بت 6 مباري��ات، حيث يلتقي 
في ملعب الشعب اجلوية والزوراء 
في قمة جماهيرية، فيما يضيف 
الكهرباء  التاج��ي مب��اراة  ملعب 
ملع��ب  ف��ي  ويتواج��ه  واملين��اء، 
الصناع��ات  فريق��ي  الصناع��ة، 
الكهربائية والنج��ف، ويلعب في 
ملع��ب ميس��ان الدول��ي فريقي 
ويضيف  والسماوة،  نفط ميسان 
أمانة بغداد في ملعبه فريق نفط 

اجلنوب.
اما ي��وم االحد فسيش��هد اقامة 
3 مباري��ات، حي��ث يلع��ب النفط 
والطلب��ة ف��ي ملع��ب الصناعة، 
الش��عب  ملع��ب  ف��ي  ويلتق��ي 
الدولي فريقي الشرطة والبحري، 
ويتواج��ه في ملعب التاجي فريقا 

احلسني والديوانية.
هذا وش��هدت مباريات األولى من 
اجلولة االفتتاحية لل��دوري املمتاز 
بكرة القدم العدي��د من األحداث 
التالية،  الافت��ة.. وفي الس��طور 
نس��تعرض أب��رز مش��اهد الي��وم 
األول، النطاقة النس��خة اجلديدة 

من الدوري العراقي املمتاز:
س��جل الاعب اإليفواري، املنتقل 

الكهرب��اء،  إل��ى  الطلب��ة  م��ن 
املوس��م  أه��داف  أول  أبوكوني��ه، 
احلال��ي، بعد م��رور 4 دقائق فقط، 
من مباراة فريقه مع نفط الوسط، 
عب��ر ركل��ة ح��رة.. كما يُع��د هذا 
الهدف الرس��مي األول، في ملعب 

التاج��ي، ال��ذي احتض��ن، الي��وم، 
أول مب��اراة رس��مية ف��ي تاريخه، 
ليسجل الاعب بذلك اسمه في 

ذاكرة الكرة العراقية.
املدرب الشاب، سامي بحت، الذي 
عمل لفت��رة طويلة، ف��ي املاعب 

يخ��وض  والقطري��ة،  اإلماراتي��ة 
جتربت��ه األولى في الدوري العراقي، 
مع فري��ق الديوانية، ال��ذي يعاني 

أزمة مالية وإدارية.
 لكن س��امي متكن من تش��كيل 
فريق ش��بابي، واكتفى مبعس��كر 

داخلي، في مدينة الديوانية، ودخل 
بقوة في منافس��ات الدوري، حيث 
قدم العبوه أداًء مميزًا، برغم التعادل، 
ليقتن��ص املدرب الش��اب نقطته 

األولى، في الدوري العراقي.
ومتكن العب نفط الوسط الشاب، 

املول��ود بالنجف، محمد قاس��م، 
في أول ظهور ل��ه بالدوري املمتاز، 
أم��ام الكهرباء، م��ن إقناع اجلميع 
مبس��تواه املميز، الذي لفت انتباه 
مدرب منتخب الش��باب، قحطان 

جثير.
وكان جثير ق��د حضر املباراة بحثا 
ع��ن الطاقات الش��ابة، بعد تأهل 
الفري��ق إل��ى نهائيات آس��يا، وقد 
تُوج��ه الدعوة لقاس��م، في أقرب 

جتمع ملنتخب الشباب.
وتع��د أيًض��ا بداية العب ال��زوراء، 
ومنتخب الشباب، إبراهيم بايش، 
موفق��ة، في أول مباراة له بالدوري 
العراقي، بقمي��ص فريقه احلالي.. 
ومتك��ن باي��ش م��ن تس��جيل أول 
أهداف الزوراء هذا املوس��م، حيث 
احت��اج الفريق ل���66 دقيقة، كي 
يج��د طريقه إل��ى مرم��ى الوافد 
اجلدي��د، الصناع��ات الكهربائية.. 
وق��د تأل��ق باي��ش، ف��ي املوس��م 
املاضي، مع نفط الوس��ط، ما دفع 
ال��زوراء الس��تقطابه، مقابل 150 

مليون دينار.
جلن��ة  اص��درت  جانبه��ا،  م��ن 
االنضباط في احت��اد الكرة عقوبة 
اإليقاف 4 مباريات بحق العب فريق 
الصناعات الكهربائية نزار حكيم 
بس��بب جت��اوزه على الع��ب فريق 
ال��زوراء إبراهيم باي��ش في اجلولة 
االولى للدوري ضم��ن املباراة التي 
اقيمت في ملعب الشعب الدولي 
وانته��ت زورائي��ة به��دف من دون 

مقابل للصناعات الكهربائية.
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من مباراة سابقة للزوراء واجلوية

السبت.. قمة جماهيرية بين الزوراء والجوية
غدًا.. بدء الدور الثاني بإقامة مباراة واحدة

العواصم ـ وكاالت:

تأهل نادي ريال مدريد اإلسباني، للدور 
ثم��ن النهائي من دوري أبط��ال أوروبا، 
بعد حتقيق فوز كبير على فريق أبويل 
نيقوسيا القبرصي بستة أهداف من 

دون رد.
س��جل أهداف الفريق امللكي كل من 
ل��وكا مودريتش في الدقيقة 23، كرمي 
بنزمية في الدقيقتني 39 و46، ناتش��و 
فيرناندي��ز 41، وكريس��تيانو رونال��دو 
49 و54.. والي��زال يحت��ل ري��ال مدريد 
املركز الثان��ي في اجملموعة برصيد 10 
نقاط، خلف توتنه��ام املتصدر، فيما 
يقب��ع أبويل في املرك��ز األخير برصيد 

نقطتني.
فيم��ا، ف��رنّط ليفرب��ول االنكليزي في 
��ر إلى الدور ثمن  بطاق��ة التأهل املبكنّ
النهائ��ي ملس��ابقة دوري ابطال اوروبا 
بتعادل��ه 3-3 أول أم��س مع مضيفه 
اش��بيلية االس��باني في املرحلة قبل 

األخيرة من دور اجملموعات.

وجاءت ثاثية ليفرب��ول عبر البرازيلي 
و30)   2( مناس��بتني  ف��ي  فيرميني��و 
ف��ي  ماني��ه  س��اديو  والس��ينغالي 
الدقيقة 22، فيما سجل وسام بن يدر 
51 و60 من ركلة ج��زاء وبيتزارو 3+90 
ثاثية اش��بيلية.. في املب��اراة الثانية 
حلس��اب اجملموعة ذاتها، فرض ماريبور 
الس��لوفيني التعادل عل��ى مضيفه 

سبارتاك موسكو الروسي.
تق��دم س��بارتاك عب��ر الع��ب الرأس 
األخضر زي لويز في الدقيقة 82، لكن 
ماريبور خطف التعادل عبر البوسني 
ياسمني ميس��انوفيتش في الدقيقة 

.2+90
م��ن جان��ب اخ��ر، ش��ارك اإلجنلي��زي 
الصاع��د في��ل فودي��ن في الش��وط 
الثان��ي من مباراة فريقه مانشس��تر 
س��يتي أمام ضيف��ه فين��ورد روتردام 
الهولندي، التي انته��ت بفوز الفريق 
اإلجنليزي بهدف من دون رد، من توقيع 

رحيم سترلينج.
وذكرت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات أن 
فودين أصبح رابع أصغر العب إجنليزي 

يشارك في مباريات دوري أبطال أوروبا 
)17 س��نة و177 يوًم��ا(، بع��د كل من 
جاك ويلش��ير ودومينيك س��والنكي 
وأينس��لي مايتاند نايلز.. وقاد فودين 

املنتخ��ب اإلجنليزي للفوز بلقب كأس 
العال��م حتت 17 س��نة الت��ي أقيمت 

الشهر املاضي في الهند.
وحق��ق مانشس��تر س��يتي العامة 

الكامل��ة بجم��ع 15 نقط��ة، م��ن 5 
مباري��ات، ليتأهل في صدارة اجملموعة 

السادسة.
إلى ذل��ك، تأهل بش��يكتاش التركي 

إلى الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري 
أبط��ال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع 
ضيفه بورتو البرتغال��ي 1-1، وأنعش 
اليبزي��غ األملان��ي آمال��ه باكتس��احه 
مضيف��ه موناكو الفرنس��ي 4-1 أول 
أمس في اجلولة اخلامسة قبل األخيرة 

من منافسات اجملموعة السابعة.
ورف��ع بش��يكتاش رصي��ده إل��ى 11 
وإح��دى  الص��دارة  نقط��ة، فضم��ن 
بطاقت��ي اجملموعة إلى ال��دور املقبل 
بغ��ض النظر عن نتيجت��ه في اجلولة 
األخي��رة، وب��ات رصيد بورت��و الثاني 7 
نق��اط، بف��ارق األهداف أم��ام اليبزيغ 
الثالث، في حني فق��د موناكو فرصة 
التأه��ل.. وفي اجلول��ة األخيرة يلتقي 
اليبزي��غ م��ع بش��يكتاش، وبورتو مع 

موناكو.
وافتت��ح بورت��و التس��جيل بفض��ل 
البرازيل��ي فيليب��ي )29( قبل أن يعدل 
صاح��ب األرض م��ن خ��ال البرازيلي 
اآلخر تاليسكا )41(.. وهي املرة األولى 
الت��ي يبل��غ فيه��ا بش��يكتاش الدور 
ثم��ن النهائي للبطول��ة منذ اعتماد 

الصيغة احلالية بعد نسخة 1992.
البرتغالي  وقال مداف��ع بش��يكتاش 
بيبي الذي س��بق أن لعب في صفوف 
بورت��و، واملنتقل الصي��ف املاضي من 
ج معه  ريال مدريد اإلس��باني الذي تونّ
باللقب ثاث مرات: »تأهلنا إلى دور ال� 
16 للمرة األولى وتهانينا لبشيكتاش، 

انه يستحق ذلك«.
وف��ي املب��اراة الثاني��ة، لق��ي موناكو 
خسارة ثقيلة على أرضه أمام اليبزيغ 
1-4.. واهت��زت ش��باك موناكو مبكراً 
ل العبه البرازيلي جيمرسون  حني حونّ
ناس��يمنتو الك��رة عن طري��ق اخلطأ 
إلى داخل مرم��ى فريقه في الدقيقة 

السادسة.
وخطف الفريق األملاني هدفاً ثانياً بعد 
ثاث دقائق فقط عبر املهاجم الدولي 
تيمو فيرنر.. ووجه فيرنر ضربة قاضية 
إل��ى موناكو باضافة اله��دف الثالث 
في الدقيقة 31 من رل��ة جزاء، قلنّص 
الفارق  فال��كاو  راداميل  الكولومب��ي 
ملوناك��و )43(، ث��م أع��اد الغيني نابي 

كيتا الفارق إلى سابق عهده )45).

في دوري أبطال أوروبا

بركان ريال مدريد ينفجر بسداسية أمام أبويل.. وليفربول يفرط في الفوز

تقرير

فرحة الريال بالفوز

نزاالت بطولة اذربيجان بالتايكواندو

العبو املنتخب الوطني

مفكرة اليوم

9:00 مساًء

11:05 مساًء
9:00 مساًء

11:05 مساًء

التسيو ـ أرنهيم

ميالن ـ فيينا
كولن ـ أرسنال

إيفرتون ـ أتالنتا

الدوري األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت نتائ��ج الي��وم اخلتام��ي 
العال��م لتنس  ملس��ابقة بطولة 
كرة القدم عن إحراز العراق املركز 
السادس بفئتي الزوجي والثاثي، 
واخل��روج م��ن دور الثماني��ة بفئة 

فردي الرجال.
وذكر ضرغام دخيل، مدير املنتخب 
العراقي: ان منتخب الرجال أخفق 
في إجتياز حاجز دور الثمانية بفئة 
الف��ردي عبر اخلس��ارة م��ن بطل 

العالم الروماني بنتيجة 1-2 .
وأض��اف: في مب��اراة حتديد املراكز 

ن��ال الاع��ب عل��ي جلي��ل املركز 
نظي��ره  عل��ى  بف��وزه  الس��ابع 
تأه��ل  ان��ه  علم��ا  الدمنارك��ي، 
وصيف��ا في مجموعته بعد الفوز 
عل��ى سويس��را واخلس��ارة م��ن 

املستضيف منتخب التشيك.
وتابع: على صعي��د فئتي الزوجي 
املرك��ز  الع��راق  أح��رز  والثاث��ي 
الس��ادس، ففي فئ��ة الزوجي فاز 
منتخبنا على الدمنارك وخسر من 
كوريا اجلنوبية، ومن ثم اخلس��ارة 
من روماني��ا بدور الثمانية، ومبباراة 
حتدي��د املراكز ف��از منتخبنا على 

ايطاليا وأحرز املركز السادس.
وخت��م ضرغ��ام دخي��ل حديث��ه، 
مش��يرا ال��ى: انه في فئ��ة ثاثي 
الرجال متكن منتخبن��ا من الفوز 
ب��دور اجملموع��ات عل��ى الدمن��ارك 
وكولومبيا، ومن ثم اخلس��ارة من 
روماني��ا ب��دور الثماني��ة ، والفوز 
على ايطاليا مبب��اراة حتديد املركز 
الس��ادس ليتع��ادل م��ع نظي��ره 
اإلسباني في كل شيء، ويحسم 
التعادل مبباراة فاصلة متكن فيها 
الع��راق من الف��وز على اس��بانيا 

وحسم املركز السادس.

سعد كاظم يتفوق في إدارة نزاالت 
بطولة اذربيجان بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
عبر مدرب كرة نادي الكهرباء، عباس 
عطية، عن سعادته الغامرة بحصد 
أول 3 نقاط في الدوري املمتاز، على 
حس��اب فري��ق كبي��ر بحجم نفط 
الوسط، وبنتيجة 3-1 حيث تصدر 

فريقه املنافسات.
وقال عطية، في تصريحات صحفية 

»سعداء للغاية بهذا الفوز الكبير، 
وعلى فريق مميز وله ثقل في الدوري 

املمتاز«.
وتاب��ع »الف��وز ف��ي املب��اراة األولى 
بال��دوري، ل��ه انعكاس��ات إيجابية 
عل��ى روح الفري��ق، لكن��ه يزيد من 
مهم��ة الكهرباء ملواصلة املش��وار 
بنج��اح«.. وأش��ار عطي��ة، إل��ى أن 

فريقه ق��دم مباراة جيدة، مع التزام 
الاعب��ني بالواجب��ات املكلفني بها 

خال اللقاء.
وأوضح عطي��ة، أن املب��اراة املقبلة 
س��تكون أمام فري��ق املين��اء، وهم 
خصم قوي وعنيد، مضيفا »نسعى 
ملواصلة النتائج اإليجابية واحلفاظ 

على توازن الكهرباء«.

»الوطني« يغادر في 5 المقبل لمنافسات غربي آسيا»تنس كرة القدم« سادس سباقات العالم

مدرب الكهرباء سعيد بتصدر فريقه للدوري



ع��اد م��ن س��وق الغ��زل في 
طريقه الى بيته وهو  يحمل 
قفصاً في��ه "ببغاء" جميل 
متع��دد األلوان بعد ش��رائه 
حقق  أخيراً  مناسب.  بسعر 
احلاج "أبو ميس��ون" أمنيته 
ه��ذا  عل��ى  احلص��ول  ف��ي 
الطي��ر األلي��ف ال��ذي طاملا 
حل��م أن ميتل��ك مثله كلما 
وقع��ت عينه عل��ى "ببغاء" 
جاره "أبوربي��ع" عندما كان 
األخير يتباه��ى أمام اجلميع  
ب��� "طيره" الذي يجيد ترديد 
بع��ض الكلم��ات أو صفي��ر 
بع��ض موس��يقى األغان��ي 

الوطنية !
أثن��اء عودت��ه صادف��ه ف��ي 
الطري��ق.. ج��اره "أبوربي��ع " 
وس��أله ع��ن س��ر اهتمامه 
به��ذا الطي��ر اجلمي��ل ف��ي 
ش��كله الى درج��ة اقتنائه، 
م��ع أن��ه مزعج ف��ي صوته 

ومشاكساته !
أجابه أنه يريد بذلك اكتشاف 
سر الفضول الذي يدفع هذا 
"الطائ��ر" ال��ى ترديد بعض 
الت��ي يس��معها  األص��وات 
عن طري��ق الصدف��ة أو عن 
طري��ق التعلي��م والتدريب.. 
بغض النظر عن محتواها أو 

معانيها ! 
 رّد علي��ه أبو ربيع قائالً: وملاذا 
العن��اء.. فاجلميع  كل ه��ذا 
يعرف أن ه��ذه الطيور ذكية 
وحتدث جلبة وصخباً وصفيراً 
تتواجد  الت��ي  األماك��ن  في 
فيه��ا، فضالً عن أنها تتمتع 
مبوهبة في تك��رار وترديد ما 
تس��معه.. وقد تص��ل هذه 
الى  التي حتفظها  الكلمات 
أكثر  فتبلغ  معدل قياس��ي 

من )800( كلمة !
قاطعه "أبو ميسون" قائالً: 
أعرف ذلك وأعلم أن أنواعها 
تبلغ أكثر من )350( نوعاً في 

أنحاء العال��م، منها باللون 
األزرق،  األحم��ر،  األخض��ر، 
األبي��ض  البن��ي،  األصف��ر، 

وغيرها !
قال له أبوربيع : إذاً ملاذا جتلب 
لنفسك "دوخة الراس"، هل 
أنت ف��ي مزاج يس��مح لك 
بتربي��ة "ببغ��اء" .. في هذا 
الظ��رف "االس��تثنائي الذي 
تش��هده "املنطق��ة" وب��الد 
العباد .. أقس��م وأراهن أنك 

"بطران"!
أجاب��ه: ال تق��ل ذل��ك.. أنت 
تعرف أن العقل "مش��وش" 
ونحن نعي��ش فوضى املكان 
والكالم والزمان، ويقول املثل: 
"ح��ن تصمت األس��ود تبدأ 
الببغ��اوات بالّثرث��رة " ! . إن 
ما دفعني الى ذلك وأنا بهذا 
العمر هو "الفضول" إلجراء 
مقارنة بن اإلنسان من أبناء 
الطير.. وكيف  جلدتنا وهذا 
أصبح بنو البش��ر في أيامنا 
هذه يقلدون ه��ذا "احليوان" 
صفات��ه  ف��ي  وينافس��ونه 

التي اشتهر بها بل 
ويتفوقون عليه 

 " ئي��ا ببغا "
وبفض��ل   ،
مت  ذل��ك 

عن  االستغناء 
 " ت ا و لببغ��ا ا "
صلي��ة  أل ا
نة  س��تعا ال ا و
ألن   ، باملقل��دة 

الكثير من العائالت 
بن  تض��م  ص��ارت 

أفراده��ا أكث��ر م��ن 
يق��وم  "ببغ��اوي" 

"املعلوم��ات"  بتغري��د 
 " ت لتس��قيطا ا " و
وترديده��ا ف��ي "الغابة" 
البش��رية من دون تدقيق 

وحتميص !
قال أبو ربيع: ماذا تقصد..؟ 

ه��ل أن ثقاف��ة "الببغائية" 
أصبح��ت هي الس��ائدة في 

مجتمعنا..؟
ق��ال أبوميس��ون: ي��ا أخي.. 
أنع��م اهلل علين��ا  أن  بع��د 
االتص��االت  بتكنولوجي��ا 
بعضن��ا  م��ع  للتواص��ل 
الثقاف��ة  نتب��ادل  البع��ض، 
واملعلوم��ة، لك��ن .. في زمن 
 " "الدميقراط��ي  االنف��الت 
وحرية" التعبير " و"التغيير" 
جند أن "الببغاوات" البشرية 
ومنهم "شعيط" و"معيط" 
و "جّرار اخليط" قد تس��يدوا 
املشهد "الثقافي واالعالمي 
التواص��ل  ومواق��ع   "
وص��ارت  االجتماع��ي.. 
تتقي��أ حقداً..  صفحاته��م 
وتلوك "كفراً وكذباً" وأفتراًء، 
ف��ال يفرق هؤالء ب��ن "بغاء" 
الوطن..  و"نق��اء"  العق��ل.. 

فاختلط احلابل بالنابل !

• ضوء
ب��اع ضمي��ره  "بَغ��ي"  كل 
 .. بثم��ن بخ��س 
"يغ��رد" على 

لياله !

بغبغاوات !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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انتصارات وديون

جمال جصاني

بعد حزمة "القادسيات" و"امهات املعارك " وما رافقها 
من عواقب على ش��تى األصع��دة املادية والقيمية، وجد 
س��كان هذا الوطن القدمي أنفس��هم بال ح��ول وال قوة، 
حت��ى وص��ل األمر ال��ى ان تصب��ح عنده��م فرصة ترك 
الوطن حلم��اً يداعب مخيلة الغالبي��ة منهم بعد كل 
"انتصار" يتحقق على س��طح مضاربن��ا املنكوبة. بعد 
سلسلة احلروب وفصلها األخير "ام احلواسم" استأصل 
املشرط اخلارجي الغدة املسؤولة عن ذلك النهج الكارثي 
والفزعات املسعورة، ليظهر للعالم كله حجم الفضائح 
واالنتهاكات التي جرت واالرقام االس��طورية من الديون 
املرافق��ة لكل تلك "االنتصارات". من الطبيعي بعد كل 
ذلك املش��وار املثقل ب��اآلالم واالوج��اع؛ ان ينمو ويترعرع 
ف��ي مخيالتنا حلم االقالع عن كل م��ا ميت بصلة لتلك 
"االنتصارات"، لنلتحق بباقي الشعوب واالمم التي هجرت 
مثل هذه الدروب املتخمة بثنائية "املنتصر واملهزوم". لم 
مير وقت طويل على زوال النظام املباد حتى تقاسم ورثته 
كل ما خلفه من اس��الب، ولم يس��تثنوا الرمزية وعلى 
الرأس منها، ذل��ك االحتياطي الهائل من "االنتصارات"، 
التي يتم تداولها بينهم وفقاً ملعايير "الهويات القاتلة" 
واملتفق عليها في مدونات الصيغة املش��وهة املعتمدة 

عراقياً عما يعرف مبرحلة العدالة االنتقالية.
ال أح��د مبقدوره النيل أو التقلي��ل من حجم التضحيات 
التي قدمها املقاتل��ون من مختلف الفصائل والصنوف 
في احلرب االخيرة ضد رأس رمح االرهاب العاملي )داعش( 
دفاعاً عن كرامة االنس��ان واالوط��ان، وعن االنتصار الذي 
حتقق عب��ر حترير كامل الت��راب العراقي م��ن رجس تلك 
العصابات، لكن آث��ار وتبعات كل ذلك قد حفرت أخاديد 
اعم��ق في الوج��ع والضي��م العراقي، حط��ام أكثر من 
البش��ر واملدن والفواتي��ر املادية الباهض��ة، حيث قدرت 
املص��ادر الرس��مية الكلف��ة االولية لثالث س��نوات من 
تل��ك احلرب ب� 100 ملي��ار دوالر اميركي، ولن��ا ان نتخيل 
حجم املش��اريع واخلدم��ات التي ميك��ن ان يقدمها هذا 
املبل��غ لش��عوب أق��دم االوطان، فيم��ا ل��و كان طريقه 
بعي��داً عن ه��وس "االنتص��ارات". هذا املبل��غ وغيره من 
املبال��غ التي س��ددناها على هذا الس��بيل االهوج، كان 
مبقدورها اعادة رس��م مالمح العراق عبر املئات من املدن 
وشبكات الطرق واخلدمات احلديثة، كان مبقدورها حماية 
اطفالن��ا واالجيال اجلديدة م��ن مواجهة كل هذا االذالل 
ال��ذي يترقبهم ف��ي "املدارس" ابني��ة وخدمات ومناهج 
وم��الكات، كان مبقدورها رفع احليف عن مالين العاطلن 
وشبه العاطلن عن العمل، كان مبقدورها توفير مالذات 
آمن��ة وكرمي��ة ملالي��ن االرام��ل وااليت��ام الت��ي خلفتها 
تلك "االنتص��ارات" كان بامكانها توفير مستش��فيات 
ومناخات وخدمات صحي��ة ال تقل عما توفره اجملتمعات 
والدول التي وصلت لس��ن التكليف احلضاري حليواناتها، 
هذا وغيره الكثير من ش��روط احلياة، التي تتدافع املالين 
من س��كان مضاربنا املنحوس��ة للوصول الى مطاراتها 

وموانئها ومدنها عبر بحار من االهوال واآلالم.
بالرغم من احلموالت املغايرة ل��� "انتصارنا" االخير على 
داع��ش واملتجحفل��ن معه��ا باره��اب، اال ان املعطيات 
االولية تش��ير الى اص��رار البعض للمطالب��ة بحقوقه 
وامتيازات��ه بوصف��ه "منتصراً" وان حتقق ل��ه ذلك وفقاً 
ملناخ��ات التش��رذم املهيمنة على املش��هد الراهن؛ فان 
ذلك س��يدعونا جميعاً النتظار جولة اخرى من النزاعات 
يس��ترد فيها "امله��زوم احلال��ي" حقوقه امله��دورة عبر 

بقائم��ة طويل��ة من "انتص��ار" آخ��ر مرصع 
والنحيب  والعويل..الدي��ون 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - وسام قصي:
يقيم املركز الثقافي العراقي للخط 
العربي والزخرفة، وبالتعاون مع دائرة 
الفنون العامة، يوم السبت املصادف 
2017/12/16، مهرجان الرواد العاشر 
الدولي لفن اخلط العربي والزخرفة، 
وحت��ت ش��عار )الض��اد أل��ق احل��رف 
واألمج��اد.. ب��ه انتصرن��ا وب��ه تزهو 

بغداد(، يستمر ملدة 3 أيام.
وق��ال فال��ح حس��ن ال��دوري األمن 
للخ��ط  الثقاف��ي  للمرك��ز  الع��ام 
العربي والزخرفة: يس��تمر املهرجان 
مل��دة ثالثة أي��ام، وس��يتضمن اليوم 
األول على قاع��ة كولبنكيان أربعة 
معارض، األول جلميع معاهد الفنون 

اجلميلة.
الثاني مش��اركات  املع��رض  ويضم 
ال��دول، وعدده��ا أربعة عش��ر دولة 
ضمنه��ا  وم��ن  إس��المية،  عربي��ة 
فلس��طن، ويحتوي ما يقارب ال� 70 
عمالً، ومبش��اركة أكثر من 40 فناناً، 
فيم��ا يضم املع��رض الثالث أعمال 
اخلطاط��ن في احملافظ��ات العراقية 

جميعها بال استثناء.
 ويض��م املع��رض الراب��ع مقتنيات 

املركز الثقاف��ي للخط العربي، ومن 
النوادر التي تبل��غ أعمارها أكثر من 
100 عام، فضالً عن تكرمي األس��اتذة 
الذين اس��هموا في اخلط��وة األولى 

النطالق املركز.
وتاب��ع ال��دوري: أم��ا الي��وم الثان��ي 
فيس��تمر املهرج��ان عل��ى قاع��ات 
قسم املعارض الفنية التابعة لدائرة 
الفن��ون العام��ة ف��ي وزارة الثقافة 

والس��ياحة واآلثار، إذ سيكون خاص 
بثالثة خطاطن، وممن لديهم موهبة 
ف��ي توظيف اخل��ط ف��ي تراكيب ال 
تخض��ع للقواع��د واملي��زان اخلطي، 
ولكونها تنتمي إل��ى احلرف العربي، 
وأس��لوب اخل��ط املميز، فض��الً عن 
تكرمي يشمل الوزير والوكالء واملدراء 
العامن، الذين اسهموا في مسيرة 

إقامة املهرجان.

وأضاف: أما الي��وم الثالث في ختام 
املهرجان، س��يكون بالت��زام مع يوم 
اللغة العربي��ة العامل��ي، وبالتعاون 
مع دائرة العالقات الثقافية العامة، 
فض��الً ع��ن إقام��ة ن��دوة يديره��ا 
أس��اتذة ومحاضرة عن عالقة اللغة 
العربي��ة باخل��ط العرب��ي، وعالق��ة 
اخل��ط العربي بالق��رآن الكرمي.. كما 
سيتم توزيع الش��هادات التقديرية 
على املش��اركن من طلبة املعاهد، 

واألساتذة املشاركن في املهرجان.
يشار إلى انه وعلى هامش املهرجان، 
تقام ورش خطية وفنية خاصة بفن 
االب��رو، وعرض أرش��يف ع��ن املركز 
ونش��اطاته، فض��الً عن نش��اطات 

املركز في احملافظات.
إن ه��ذا املهرجان ينطلق مبناس��بة 
املس��لحة،  قواتن��ا  انتص��ارات 
أراضينا  لتحرير  الساندة  والفصائل 
م��ن دن��س األع��داء، والذي��ن حاولوا 
طم��س الثقاف��ة والف��ن واحلضارة. 
وتزامن��اً م��ع ي��وم اللغ��ة العربي��ة 
العامل��ي، وتألق اخلط العربي في هذا 
البل��د املعطاء، الذي س��يبقى مناراً 

للثقافة والفنون والتاريخ.

انطالق فعاليات مهرجان الّرواد لفن الخط العربي والزخرفة الشهر المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن تطبيق أوبر أن قراصنة إلكترونين متكنوا من سرقة 
البيانات الش��خصية لنحو 57 مليون راكب وس��ائق من 

مستعمليه، ومت التكتم على هذا اخلرق ملدة عام.
وقال بيان للرئيس التنفيذي ألوبر دارا خوسروشاهي، الذي 
تول��ى منصبه في آب/أغس��طس املاض��ي: لم يكن يجب 
أن يحدث ش��يء من ه��ذا القبيل، وأنا لن أج��د األعذار ملا 

حدث".
وكش��ف خوسروش��اهي أنه مت إعفاء اثن��ن من موظفي 
فري��ق أوب��ر حلماية املعلوم��ات بنحو فوري الثالث��اء، وهما 
كانا قد تولي��ا "عملية الرد" على االخت��راق، ودعما فكرة 
عدم إنذار املس��تعملن بأن بياناتهم الشخصية قد متت 

سرقتها.
وقال الرئيس اجلديد ألوبر، انه علم مؤخرا فقط بأن عناصر 
خارجية قد اخترقت خادم سحابة حاسوبية تستعملها 

الشركة، وقاموا بتنزيل كمية "كبيرة" من املعلومات.
وتتضم��ن امللفات املس��روقة األس��ماء، وعناوي��ن البريد 
اإللكتروني��ة، وأرقام هواتف الركاب، وأس��ماء ومعلومات 

رخص القيادة لنحو 600 ألف سائق، بحسب أوبر.
وذك��ر مص��در مطلع عل��ى احلادث��ة، بأن أوب��ر دفعت 100 
أل��ف دوالر إل��ى القراصنة، مقابل تدمي��ر املعلومات التي 
بحوزته��م، م��ن دون إع��الم الس��ائقن، أو ال��ركاب الذين 

يعتقد أن بياناتهم الشخصية مهددة.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف علماء اآلثار عن صورة صياد، محاط بقطيع من 
13 كلًب��ا واثن��ن منها مربوطة باحلب��ال، منحوتة على 
احلجر الرملي القدمي، منذ أكثر من 8000 سنة، ويعتقد 
أن البح��ث، الذي مت إج��راؤه في الصح��راء العربية، في 
السعودية، هو أقدم تصوير منذ أي وقت مضى لكلب، 
فضال عن اس��تعمال هذه القي��ود للتحكم به، وحتى 
اآلن، جاءت أقرب األدلة من لوحة احلائط في مصر، التي 

يعتقد أنها تعود إلى نحو 5,500 سنة.
وصّن��ف فريق م��ن الباحثن من معه��د ماكس بالنك 
لعل��وم التاريخ البش��ري في جينا ف��ي أملانيا، أكثر من 
1400 صورة فنية صخرية على مدى الس��نوات الثالث 
املاضية، وفقا ملا ذكرته تقارير مجلة ساينس، وكشفت 
دراس��تهم أن م��ا يقرب م��ن 7000 ص��ورة للحيوانات 
والبش��ر منها 349، وجدت ف��ي موقعن، تصور الكالب 
- 156 ف��ي الش��وميس و 193 في جوبة، ويأتي مش��هد 
الصي��د م��ن الش��ومييس، وه��ي منطق��ة جبلية في 
شمال غرب اململكة العربية السعودية، حيث شكلت 
األمط��ار املوس��مية األنهار الت��ي دعمت من��و الغطاء 

النباتي هناك.

قراصنة يسرقون بيانات 57 
مليونًا من مشتركي أوبر

اكتشاف أول صور 
للكالب منحوتة على 
صخور في السعودية

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرض��ت حس��ابات ع��دد م��ن 
الفنان��ات العاملي��ات إلى اختراق 
من قبل "هاك��ر" في عام 2014 
كان من بينهم املمثلة العاملية 
جينيفر لورن��س، األمر الذي أدى 
إلى تس��ريب ص��ور عاري��ة لها 
أخذت من احلس��اب، مما ش��كل 
صدمة كبيرة عدته��ا إنتهاكاً 

لها.

وقالت لورنس خ��الل حديث لها ضمن 
صحيفة "ذا صن" البريطانية: شعرت 
أن عصاب��ة قد قام��ت باغتصابي، في 

أقصى درجات االنتهاك". 
فيم��ا حتدث��ت عن املوض��وع إلى موقع 
"هولي��وود ريبورت��ر" مش��يرًة إل��ى أن 
غ��زو خصوصيته��ا جعله��ا منه��ارة، 
وقد حتطمت وبك��ت كثيرا، وأضافت:" 
عندما حدثت القرصنة، كان كل شيء 
يشبه االنتهاك، األمر ال يصدق حق، لم 

يكن هناك ش��خص واح��د في العالم 
كان غير قادر على رؤية صوري اخلاصة، 
يس��حبوا  أن  إال  عليه��م  م��ا  فق��ط 

هواتفهم احملمولة".
تع��رض  ق��د  لورن��س  حس��اب  وكان 
"إدوارد  اخملت��رق  قب��ل  م��ن  لالخت��راق 
ماجركي��ك" البالغ من العمر 29 عاما 
وال��ذي حكم علي��ه بالس��جن ملدة 9 
أش��هر في وقت س��ابق من هذا العام 

بعد القبض عليه

جينيفر لورانس: "تهكير" حسابي 
ونشر صوري يعد انتهاكًا واعتداًء علّي

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح مدي��ر ع��ام دائ��رة 
الفن��ون العام��ة الدكت��ور 
ش��فيق امله��دي، معرض��اً 
لفنان��ات الدائرة، 
والذي حمل 
ن  ا عن��و

)تش��كيليات وأمنيات(، على 
املع��ارض  قس��م  قاع��ات 
الطاب��ق  ف��ي  الفني��ة 
وزارة  ملق��ر  األرض��ي 
والس��ياحة  الثقاف��ة 

واآلثار.
حضره مدير عام الدائرة 
املالية واإلدارية رعد عالوي، 
الفنانن،  وعدد كبي��ر م��ن 

واملهتمن، ووسائل اإلعالم.
املهدي:  الدكت��ور ش��فيق  وقال 
ش��هد عم��ل املرس��م احل��ر في 
الس��نوات الثالثة األخيرة تطورا 
كبي��راً وملحوظ��اً، متث��ل بفتح 
دورات ال تنته��ي لألطف��ال، كما 
ن��دى  الفنان��ة  عل��ى  اقترح��ت 
هنال��ك  يك��ون  أن  احلس��ناوي 
مع��رض خاص بفنانات املرس��م 

احلر، للخ��روج إلى عالم اجلمهور 
الواس��ع، عالم املتف��رج. ولدينا 
فكرة تتمث��ل بنقل هذا املعرض 

إلى كولبنكيان.
ن��دى احلس��ناوي مدي��ر قس��م 
املرس��م احلر ف��ي دائ��رة الفنون 
العامة قالت: املعرض مش��ترك 
لفنان��ات دائ��رة الفن��ون يضمن 
70 عم��الً فني��اً، ومبش��اركة 15 
فنان��ة، تهي��أ ب��ان يك��ون لكل 
فنان��ة جن��اح خاص، وبأس��لوب 
وتقني��ات في العم��ل الفني، ما 
بن أكادميي، وواقعي، وانطباعي، 
وفن معاصر، فق��د غزت املدارس 
الفنية عل��ى كل األعمال، ومبواد 
ان��ه  فع��ال  متع��ددة،  وخام��ات 
معرض تش��كيليات وأمنيات، إذ 
إن كل فنان��ة حتمل ف��ي داخلها 
عدة أمني��ات، وكانت لها الرغبة 
ب��ان تطرح ألوانها على س��طح 

القماش بإبداع ومتيز.

معرض بعنوان "تشكيليات وأمنيات" 
بمشاركة 15 فنانة عراقية

الصباح الجديد - وكاالت:
يج��ري علماء ف��ي مج��ال الكمبيوتر 
بش��ركة أب��ل، بحوث��ا لتحس��ن ق��درة 
السيارات ذاتية القيادة، على حتديد موقع 
راكبي الدراجات، واملش��اة، باس��تعمال 

أجهزة استش��عار أقل، وذلك في أول بحث 
للش��ركة يتم الكش��ف عنه على ما يبدو 
بش��أن ذل��ك النوع م��ن املركب��ات. والورقة 
البحثية التي أعدها ين شو وأونسيل توزيل، 
وقدم��ت يوم 17 نوفمبر لنش��رة "أركايف" 

اإللكترونية املس��تقلة، مهم��ة، نظرا ألنه 
كان ينظر إلى اش��تهار أبل بالس��رية التي 
حتيط به��ا منتجاته��ا املس��تقبلية، على 
أنه��ا عائق بن الباحثن ف��ي مجال الذكاء 

الصناعي واآلالت الذكية.

أبل تكشف عن السيارة ذاتية القيادة
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