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يـــــخــــطّـــــطـــــوا النــــقـالب". وكــــان آالف
ــتــظـــاهــرين بــدأوا في الــسّــادس من ا
نــيــســان/أبـــريل اعــتــصــامــاً في وسط
اخلــــرطـــوم لــــلـــضّـــغـط عـــلـى اجلـــيش
لالنـضمام إلى مطلبهم بتنحّي البشير.
وأعـلن اجليش بعـد خمسـة أيام إطاحة
الــرئــيس الـذي حــكم الــســودان ثالثـ
عــامــا بـقــبــضــة من حـديــد. كــمــا أعـلن
اعــتــقــال الــبــشــيــر وتـشــكــيل مــجــلس
عـــســـكـــري يـــتـــولّـى الـــســـلـــطـــة. لـــكنّ
ــتـظــاهـرين لـم يـوقــفـوا حتــرّكـهم بل ا
يُــواصـــلــون مــطـــالــبــة اجملــلـس بــنــقل
. وأكّد مـصوّر في ـدنيـ الـسلـطة إلى ا
وكـالـة فـرانس بـرس أنّ بـاصـات حتـمل
ــتــظـاهــرين واصــلت الـتــوافـد مــئـات ا
الــــســــبت مـن واليــــة كــــسال فـي شـــرق

هدي إنّ حزبه لن يُشارك الـبالد. وقال ا
في حـكومـة مدنـيّة انـتقـاليّـة. وكان قادة
ـتــظـاهـرين أجـروا جـوالت مـبـاحـثـات ا
عـدّة غيـر مـثمـرة مع اجمللس الـعسـكري

منذ إزاحة البشير.
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ووافـق الـطــرفــان في وقت ســابق خالل
هـذا االسبوع على إنشاء جلـنة مشتركة
ـقبـلة. إلعـداد خـارطة طـريق لـلمـرحلـة ا
وقــــال بـــــيــــان عـن "حتــــالـف احلــــرّيــــة
ــشـتـركـة مع والـتــغـيـيـر" إنّ "الــلـجـنـة ا
اجملـلس العـسكـري االنتـقالي تـعقد أوّل
اجــــتــــمـــــاع لــــهــــا الــــسّـــــبت". وواصل
مـعتـصمون جـدد السبت االنـضمام الى
تـجمـع في وسط آالف الـسـودانيـ ا
الــــعــــاصــــمــــة في أجــــواء من الــــرقص

يُــنَـسّق مع اجملـلس الــعـسـكـري". ونـفى
وجّـهة الـبـشيـر باسـتمـرار االتّـهامـات ا
ــتـعــلّـقـة بــجـرائم إلــيه من احملـكــمـة وا
إبـادة وأُخـرى ضـدّ اإلنـسـانـيـة وجـرائم
حــرب ارتــكـــبت في إقــلــيم دارفــور بــ
عـــــامي  2003و.2008 وتـــــقــــول األ
ـتحدة إنّ نزاع دارفور أوقع  300ألف ا
قــتـــيل وتــســبّب بــنــزوح  2,5مــلــيــون
شــخص آخـريـن ال يـزال الـعــديـد مــنـهم
يـعيشون في مخيـمات بائسة في أنحاء
ـهـدي الذي مـخـتـلـفة من الـبالد. وأكّـد ا
يُـــشــكّل حـــزبه حــزب األمّـــة جــزءاً من
"حتـالف احلـرّية والـتـغيـيـر" الذي يـقود
طـالبـة بحـكم مدني في االحـتجـاجـات ا
الـسـودان أنّ اجلـيش لم يـنـفّـذ "انـقالباً
عـسـكـريـاً" وهـو مـا قـد يـسـهّل الـتـوصّل
إلى اتّـفـاق مـعه عـلـى "حـكـومـة مـدنـيّة".
وألــــقى حــــزب األمّــــة بــــثــــقـــلـه دعــــمـــاً
لالحـتجاجات التي بدأت في  19كانون
األوّل/ديــسـمــبـر  2018ضــدّ الــبـشــيـر.
ـهـدي رئـيسـاً لـلـحـكومـة عـنـدما وكـان ا
أطــاحه انــقـالب تـولّـى الــبــشــيــر بــعـده
سلم في الـسلطة بدعم من اإلخـوان ا
ـهدي فـتـرات عدّة في .1989 وأمـضى ا
ـنــفى وعـاد إلى الـسـودان في كـانـون ا
األول/ديـــســـمــبـــر تـــزامـــنــاً مـع انــدالع
هدي "تمّت اإلطاحة الـتظاهرات. وقال ا
بــرأس الــنـــظــام لــكنّ الــنــظــام ال يــزال
قـائمـاً" مشـيراً إلى أنّ "الـنظـام اخمللوع
قـــد يــحـــاول الــقـــيــام بـــانــقالب". إال أنّ
ــهــدي أضـاف "يــجب أن نــؤكّــد أنّ مـا ا
حــــدث في الــــســــودان لــــيس انــــقـالبـــاً
عــسـكـريــاً بل هـو امــتـنـاع قــوّاتـنـا عن
ســفك دمــائـنــا وانــحـيــازهــا لـلــمــطـالب
الـشـعــبـيـة". وتـابع "وبـالـتـالي بـات في
اإلمـكان التـوصّل الى اتّفاق مع اجمللس
الـعـسـكري حـول إدارة مـدنـيّـة ألنّهم لم
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والـغـناء والـتضـامن. في األثنـاء هاجم
أشـخـاص باحلـجارة اجـتمـاعاً ألعـضاء
ـتـحـالف مع ـؤتــمـر الـشـعـبي ا حـزب ا
البشير ما أدى إلى إصابة  32شخصاً
. وقــالت ســهــيــر صالح ـــشــاركــ من ا
ــؤتــمــر نــائــبـــة األمــ الــعــام حلــزب ا
الـــشـــعـــبي لـــفــرانـس بـــرس "هــاجـــمت
مـجموعة اجتـماعاً جمللس شورى حزب
ـؤتمر الشعبي في قـاعة قرطبه جنوب ا
اخلـــرطـــوم" ورشـــقـــوا "اجملـــتـــمـــعـــ
بـاحلجارة مـا أدى إلى إصابة  32مـنهم
وتـهـشيم عـشـرة سيـارات". وكـان حلزب
ـؤتمـر الشعـبي الذي أسّسه اإلسالمي ا
حـــسن الــتـــرابي وزيـــران في حــكـــومــة
الـبشـير بـينـهمـا سهـير صالح وسـبعة
ـان. وأكّد التـحالف الذي نـوّاب في البر

{ اخلـــرطـــوم) ,أ ف ب) - اتّــــفق قـــادة
االحـتجاجات واجليش السّوداني امس
الـســبت عـلى تـشـكـيـل مـجـلس مـشـتـرك
يـضمّ مـدنـيّـ وعـسـكـريّـ وذلك خالل
اجـتــمـاع عُـقِـد بـ الـطــرفـ بـنـاءً عـلى
ـتـظــاهـرين الـذين يــريـدون نـقل طــلب ا
. وقــال أحــمــد ــدنــيّــ الــسّــلــطــة إلى ا
ـثل احملتـجّ الـذي شارك في الـربيع 
احملـادثات لـوكالـة فرانس بـرس "اتّفـقنا
عـــلى مــجـــلس ســيـــادي مــشـــتــرك بــ
". وأضـاف "اآلن ـدنـيّـ والـعـسـكـريّـ ا
ـــشــاورات جـــاريـــة لـــتــحـــديـــد نــسب ا
ـدنــيّـ والـعــسـكـريّـ في (مــشـاركـة) ا
اجملــلس". وجـاء هـذا اإلعالن بــعـد عـقـد
ؤلّفة شـتركة ا اجـتماع السّبت لـلجنة ا
ـثّل عن اجمللس الـعسكري الذي من 
يـتــولّى الـسـلـطـة مــنـذ إطـاحـة الـرئـيس
عــمـــر الــبــشــيــر في  11نـــيــســان وعن
احملـتـجّـ الـذين يُـواصـلـون مـنـذ ثالثة
أسـابـيع اعـتـصـامهم أمـام مـقـرّ الـقـيادة
ـسـلّـحـة الـسـودانـيّة الـعـامّـة لـلـقـوّات ا
ـتـظـاهرين بـهـدف الـبـحث في مـطـالب ا
نــقل الــسُــلــطــة إلى إدارة مــدنـيّــة. وفي
تحدّث وقت سـابق قال رشيد الـسيد ا
بــــاسم حــــركــــة االحـــتــــجــــاج إنّ هـــذا
. االجتماع جاء لبناء الثّقة ب الطرف
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ــــعـــارض من جــــهــــة ثــــانــــيــــة دعــــا ا
ــهــدي الـــســوداني الـــبــارز الــصـــادق ا
الــسـبت إلى انـضــمـام الـسـودان "فـوراً"
إلى احملــكـمـة اجلـنـائـيــة الـدولـيـة الـتي
ـــذكّـــرتي تـــوقــيف يُالحَـق الــبـــشـــيــر 
هدي في مؤتمر صـادرت عنها. وقال ا
صـحـافي "اآلن ال مـانـع من االسـتـجـابة
ـطالـبهـا (احملكـمة اجلـنائـيّة) ويـنبغي
فـوراً االنضـمام لـها" مـشيـراً في الوقت
ـــوقف يـــجب أن نـــفـــسه إلى أنّ "هـــذا ا
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في الثمانـينات والتسعينـات كان الشعب يعاني يجوع يـختنق يُعدم تتقلص فرص
حياته يـحيط به الـضنك من كل جانب  لـكنه يخـرج بال حيـلة يعـمل بصبـر يكافح
ـتاح ويـبـتهـل ليل نـهـار الزاحة يـصلي يـصـوم يـؤدي زياراته ومـراسـيـمه بالـقـدر ا
الطغـاة .. فيمـا كانت اقـلية تـتضـخم  لها حـظوة بكـل شيء أموال بيـوت مناصب
سـلطـة امن جـاه ... غـير ذلك الـكـثيـر .. فـيـما االغـلب االعم يـلـوك اخلبـز لـوكا من

اجل العيش وسالمة البقاء ..
ثم حـدث التغيـير بعد  2003 وتزلـزلت اركان السلـطة وتبدلت مـعالم الدولة... ثم
حدث قتـال وطائفـية وإرهاب وحرب وعـسكرة وحتزب وجتـييش وتنـافس انتخابي
ـقراطي واغتـيـال وتهـديـد ووعيـد حـتى تبـلـور واستـقـر شكل نـظـام جديـد وليـد د
ناصب واستـحوذت اقلية خلف اخر دكـتاتوري .. تقاسـمت فيه السلـطة ووزعت ا
ـواقع الـسـلـطـة اجلـديـدة  نـهـبـوا األمـوال تـكـرشوا علـى كل شيء ... تـشـبـثوا 
ناصب  منذ ذلك التاريخ الذي منحناهم فيه السلطة ببطـون واعتلوا الكراسي وا
ــغــا ــوجـب تــوقــيع بــنـــفــســجي انــتـــخــابي بــريء ... وهم يـــرتــعــون بــوادي ا
قـدرات  فيمـا الشعب رجع الى جـوامعه وصوامـعه يدعو واالمتيـازات واللعـب با
الـله مـن اجل الـتـغـيـيـر بـعـد ان يـئسـوا وتـاكـدوا ان الـسـلـطـان وادواته وسـدنـته ال
يختـلفون بكل زمكـان  اال بالشعـار والزي فيما هم يـتشابهـون باالستحواذ وحب
الدنيـا والبقاء االبدي لو أتـيح وقدر لهم ذلك . كنت اجلس كصـباح كل يوم تقريبا
قراطي التي ال تختلف عن عند مـحل صديقي أبو عمار اطالع صحف العـهد الد
سح الذي قبله أيام الصحف الدكتاتوري من حيث العهود والوعود ... كل عدد 
في ظل اتـفـاق سـلطـوي وان لم يـكن رسـمـيـا . وقـد كـنت سـاهـيـا حـد االسـتـغراق
بحالنـا اجملتمعـي  واذا بأحدهم يسـألني بلهـجة مرتبـكة هجينـة  : (يا أستاذ من
ـفردة االورزدي الـتي اخـتـفت من قـاموس هـنـا االورزدي )?. فـابديت اسـتـغـرابي 
نصرم وكانت تـعني أسواقا تعاونية حكومية توزع التداول منـذ سبعينات القرن ا
جتـهيـزات للـمواطـن بـأسعـار مدعـومة . فـتسـالت من هذا الـرجل ? هل خرج من

الكهف توا ? فقلت : (هل انت تائه محتاج نقدم لك مساعدة) ? 
فقال : ( انـا عراقي ولدت هنـا وترعرت وعشت اجـمل أيام الصبـا ثم  تسفيري
واهـلـي بـغـفـلـة مـن الـزمن مـنـذ عـام   1980 ). فــسـالـته عن بـيــته فـقـال انه قـرب
احلـسيـنـيـة  وهـذا يعـني انه قـريب من بـيـتي  ثم سـالـته عن مدرسـته فـقـال انـها

احملمدية وهي كانت مدرستي . 
فـاستـرجعت ذاكـرتي بصـورة عجـيبـة وحفـرت بالـعقل الـباطن الـذس حظـر فورا 

فقلت له : ( انت جمال عكلة )?
 فبكى وحضنني فورا قائال : ( احلمد لله وجدت من يعرفني ..) .

 ثم اخـذنـا نسـتـذكـر تـلك األيـام الـسبـعـيـنـيـة اجلمـيـلـة الـبـريئـة الـتي جـمـعـتـنا في
دارس . ثـم تذكـرنا الـسـاعة الـفجـيـعة الـتي صدر العب وا مـفردات الـشـوارع وا
بـهــا قـرار الـتـسـفـيــر ألالف الـعـراقـيـ ورمـيــهم خـارج احلـدود حتت وقع احلـرب
بـحجج وتـبريـرات سيـاسيـة الجنـدات حربـية وارادات دولـية كـان ضحـيتـها فـقراء
الشعب  وقـد تذكرت ساعتها وقوف سيارت الندكروز تمثل رمز السلطة األمنية
وحوصـر الـبـيت في عز الـظـهـيرة  بـيـوم شديـد حـزين  فيـه اعتـقـال كل العـائـلة
باطفالـها ونسائها ورجالهـا وكان معها صديقي جمـال عكلة الطالب في مدرستي
وشــريك طــفـولــتي ومـالعــبي الــذي لم نــعـد نــعــرف عــنه واهــله أي شيء .. حــتى
ه حيث  تـهجير فاجـأني بسؤاله عن االورزدي لكن في زمن وشـكل تغيـرت معا
العـراقي من كل صوب وحدب بال تـفريق ب شيعي او سنـي مسلم او مسيحي
او ازيدي جراء عصف ظرف قاس اختلط به اإلرهاب والفساد
واالجـنــدات وكل امـراض الــعــصـر الــتي اجــتـاحت الــعـراق
وكانهـا كانت معدة لـنا مسـبقا   ليـغص البلد من شـمالنا
ـقـطع جـراء مواقع احلـبـيب وجـنـوبنـا الـفـجـيع ووسـطـنـا ا
سلـطة تبدلت بـها االشكـال واالسماء والـعناوين ... لـكنها

ما زالت تمارس ما يجعلها بواد والشعب بواد…

تـؤكـد قراءة واقع الـعراق اجلـغـرافي ما بـ ثالث حضـارات (عـربيـة -فارسـية –
تركـيـة) ضرورة ان تـكـون استـراتـيـجيـة االمن الـوطني قـائـمـة على فـهم مـتطـلـبات
الـتــعـامل مع هــذه االضالع الـثـالثـة مـشــكـلــة الـعــراق تـتــمـثل في ذلـك االنـدفـاع
ـتجـدد مرة مع الـعـروبة وأخـرى مع اإلسالم السـيـاسي وقبـلهـا مع ما الـعاطـفي ا
ــد األحـمـر" دون ان تـظـهــر الـنـخب اجملـتـمــعـيـة مـا بـعـد  1958ادنى عـرف بـ " ا
التفـات نوعي لفهم هذه الضرورات اخلطرة على تـكوين اجلغرافية البشرية او ما
يـعرف اليـوم بالسـياسات الـعامة لـلتنـمية الـبشريـة. اليوم يقـع العراق علـى مفترق
ـواجهـة استـحقـاقات مـوقف امريـكي -إسرائـيلي طـرق في مسـتقـبله الـسيـاسي 
عروفـة للنخب العراقية متجـدد ضد اجلارة إيران احلالة ليـست االنية او غير ا
هنا يـبرز السؤال االزلي: هل نتعامل عاطفيا مع مستقبل الوطن ام نسعى حللول
زاج الشعبي العام أحد رمادية ام نبحث عند االخرين عن حلول مقبولة?   يبدو ا
ـصيـرية فـالكـثـير يـندفع نـحو اهم عـوامل حتديـد اإلجابـة عـلى هذه الـتسـاؤالت ا
سـاندة اجلـارة إيران بـعـناوين تـبدأ من قـمة الـيمـ بان الـدماء احلـالة الـعاطـفيـة 
الـعراقـية واإليـرانـية واحـدة في معـركة حتـرير الـعراق من بـراثن داعش اإلرهابـية
ـوذج االضرار بـالشـعوب حتت عـقوبـات اقتـصادية الى قمـة اليـسار في رفض 
في مـقـابـل فـزع نـوعي يــرفض إعـادة اجـبـار الــعـراقـيــ عـلى مـواجـهــة عـقـوبـات
ودعـة في البـنوك األمـيركيـة بحـماية أمـيركـية تطـال ودائع أموال الـنفط الـعراقي ا
الرئيس األمـريكي ذاته الـذي يفرض هـذه العـقوبات! وهـناك من يـدعو الى تسـيير
ـشـاورات مع الغـيـر إليجـاد فـرضيـات حـلول عـنـد االحتاد األوربي الـوفـود وبدء ا
ــؤتـمـر اإلسالمي ـتـحــدة ومـنـظــمـة ا ـا الـصــ نـاهـيـك عن األ ا وروسـيــا ور
نكر اإلسرائيلي  –األمـريكي ضد إيران من وجهة نظر واجهة ا ـان  أضعف اال
ا يصح في إدارة ازمة مفاجئة او بعض تـيارات اإلسالم السياسي العراقية ر
مـواجهة كـارثة غـير مـعروفـة لكن احلـقيـقة غـير الـضالـة عنـد النـخب العـراقية ان
كن تغطية الشمس بغربال بل هي أحد اثارات االزمات هذه االزمة مـعروفة وال 
ـمـكن الـقـول ـا بـدا? يـبـدو من ا الـبيـنـيـة فـي عـراق مـا بـعد 2003    فـمـا عـدا 
تـكشف االزمـات مـعـادن الرجـال وأيـضا اجـنـدات األحـزاب السـيـاسيـة  فـالذين
وجدوا ان االحتالل األمـريكي للعراق ((حالة واقعية)) تتـطلب توظيفها لتحقيق ما
لم يتمكنوا من حتقيقه خالل سنوات معارضتهم للنظام السابق وقفزوا على ظهر
ـدني األمـريـكي هم الـيـوم امـام الـدبـابــة االمـريـكـيـة وانـصـاعـوا ألوامـر احلـاكـم ا
اسـتحـقـاق امـا الـرجوع الـى القـطـار األمـريـكي او مواجـهـة حـاكم مـدني امـريكي
اخـر وليس هـنـاك من تغـيب هـذه احلـقيـقـة عنه  مـعـضلـة هـذه االجنـدات انـها ال
تفكـر باحللول التي تنصف الوطن ومسؤولـياتهم عن الشعب الذي لن يتحمل آثام
ـتكـررة من حروب جـديـدة بـسـبب هـذه االجـنـدات مـثـلـمـا كـانت نـتـائج احلـروب ا
اضي حـتى يومـنا. نـعم كـلنـا مع احلرس الـثوري اإليـراني وهو ثـمانـيات الـقـرن ا
يـواجه اإلرهاب الدولي اإلسرائيلي  –األمريـكي لكن من اخلطأ الـقول عند بعض
احملللـ (ان قوات نظامية عراقية تتشرف بان تكون إرهابية) مثل هذه التحليالت
ـا حتاكي مـشاركـة احلرس الـثـوري االيراني في حتـرير الـعراق من الـعاطـفـية ر
داعش اإلرهـابي لـكنـهـا لن تفـهم في الـقانـون الدولـي ومن قبل مـحـللي الـعالقات
ــوذج لالنــدفـاع الى اتــون حـرب الــدولـيــة في حــدود نـظــريـتــهـا الــعــاطـفــيـة بل 
ـثل هـذه الـتـلـمـيـحات !! مـسـتـعـرة مـطـلـوب اتقـاء شـررهـا ولـيس فـتح أبـوابـهـا 
احلـلول األمـثل الـتي تتـبع في مـثل هذه االزمـات تبـدأ بـالتـمسـك بعـروة الدسـتور
ـباد األساسيـة للقـانون الدولي وكل منـهما يـأخذ باحلسـبان حقوق الوطني وا
الـدولـة في االزمـات واالسـتمـاع الى خـبـراء الـقـانـون الـدسـتـوري  والـدولي اكـثر
اسـتـحـقاقـا في الـتوعـيـة والتـرويح مـحـليـا وإقـليـمـيـا ودوليـا من مـظاهـر االنـدفاع
الـعـاطـفي الـتي تؤكـد ان الـقـافـزين علـى ظهـر الـدبـابـة األمريـكـيـة لـتحـريـر الـعراق
ــكــونــات ومــفــاســد وضــعــوا أيــديــهم في " اخلــرج" األمــريـــكي لــنــمــوذج دولــة ا
احملـاصصـة نحـتاج الى نـضج سيـاسي يفـهم ابعـاد استـحقـاق الهـوية الـوطنـية
تأزمة كون البدائل التي تواجه االندفاع العاطفي دى منه واقع اللحظة ا بعيـد ا
صلحة مستقبل األجيال العراقية  كلما كن ان تصـب  ال 
تـقـدم يـجـدد الـدعـوة الـتي كـررت احلـديث عـنـهـا بـضرورة
وذج تـنموي للطبقة السياسية يستثمر في اعداد وجود 
قيـادات حزبية بـ(هـوية عراقيـة) وليس وفقا لـلتدريب على

اجندات تمثل مصالح دول إقليمية او دولية!!

أسود  أبيض
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ردت احملكمـة االحتاديـة العـليا طـعنـاً على قانـون سامـراء عاصـمة العـراق للـحضارة
االسالميـة بداعي مخالـفته لقـانون آخر مؤكـدة أن النظـر في تعارض قانـون يخرج

عن اختصاصاتها.

جـهــتي اخلـصـومـة واالخـتـصـاص).من
جـهـة اخـرى كـشفـت دائرة الـتـحـقـيـقات
في هــيـــئــة الــنــزاهـــة عن صــدور حــكم
بـاحلـبـس الـشـديـد ثالث سـنـوات بـحق
ـركـزيَّة سـابـقاً ـديـر العـام لألسـواق ا ا
ال العـام. وقال بيان إلحلـاقه الضرر بـا
لـلــنـزاهـة ان (مـحــكـمـة جــنح الـرصـافـة
اخملـتــصـة بـقـضــايـا الـنــزاهـة وغـسـيل
ة االقتـصادية أصدرت األمـوال واجلر
مـطـلع نـيـسـان اجلـاري حـكـمـاً غـيـابـيـاً
ادة ُـدان اسـتـنـاداً إلى أحـكـام ا بـحق ا
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مـوضـحـا  إنَّ (تـفـاصـيل الـقـضـية الـتي
حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها
ُدان ما إلى القضاء تشير إلى ارتكاب ا
ة عبـر إيداع يـخالـف واجبـاته الوظـيـفيـَّ
مبلغ  16ملياراً و 300مـليون دينار من
ــركـــزيـــة في أحــد حـــســاب األســـواق ا
ــصـــارف اخلــاســرة الــتـي ال تــمــتــلك ا

فــائــضــاً نــقــديـاً خـالفــاً لــلـصـالحــيـات
ـمنـوحة له مـا تسـبّب بإحلـاق الضرر ا
ـــال الــــعـــام )وأشـــار الى ان (قـــرار بـــا
احلـكم الـقـاضي بـاحلـبس الـشـديـد مدة
دان تضمَّن أيضاً ثالث سـنوات بحق ا
فـــقـــرتـي وضع احلـــجـــز عــــلى أمـــواله
ـنقـولة وإعـطاء احلق ـنقـولة وغـير ا ا
ـراجــعـة احملـاكم ـتـضــررة  لـلــجـهــة ا
ـدنيـة لطلـب التعـويض حال اكـتساب ا
الــقـرار الــدرجـة الــقـطــعـيـــة).وأصـدرت
مــحــكــمـة جــنــايــات مــيــســان حــكــمـ
ـة قتل دانـ اثـن عن جـر بـاالعـدام 
ركز مـواطن في حي اجلـمعـيات.وقـال ا
االعالمـي جملــلس الــقــضــاء األعــلى في
بيان امس أن (جنايات ميسان أصدرت
حـكـمـا بـاعـدام مدانـ اعـتـرفـا بـحـادثة
قـــتل رجل بــعـــدمــا دخـال داره وســرقــة
اخملـشـالت الـذهـبــيـة الـعـائــدة لـزوجـته
واجـهزة هـواتف نقالـة مرتدين مالبس
ـنـزل) سـودا واقــنـعـة اثـنـاء دخــولـهم ا

دان اعترفا بأن اجملنى وأضـاف أن (ا
عـليه منعهما من الـدخول اثناء طرقهما
بـاب الـدار لــكـنـهـمـا ضـربـاه عـلى راسه
بـواسـطـة الـسالح مـا ادى الى قـتـله في
احلـال). وبـحسب الـبـيان فـقـد (اصدرت
احملــكـمــة حـكــمــهـا بــاالعــدام اسـتــنـادا
ـــــادة  406/1مـن قـــــانــــون ألحـــــكـــــام ا
الـعـقوبـات الـعـراقي). وصدقـت محـكـمة
حتــقـيق الــشـعب في بــغـداد اعــتـرافـات
ـتــاجـرة بـاحلـبـوب ـة ا مـتــهم عن جـر
ـؤثرات الـعـقلـيـة.وقال بـيان اخملـدرة وا
ــــركـــــز اإلعالمـي جملــــلس صــــادر عـن ا
ـتـهم اعتـرف أمـام قاضي الـقـضاء إن (ا
ـتـاجرة بـاحلبـوب اخملدرة الـتحـقـيق با
ــؤثــرات الـعــقــلــيــة وهي الــفــالــيـوم وا
وبـالتان والقبـرصي وكمية من احلبوب
اخملــدرة نـوع صـفـر واحـد) وأضـاف أن
ــئــات من ــتــهم ضــبــطت بــحــوزته ا (ا
االشـــرطــة واحلــبـــوب اخملــدرة في حي
الــبـــنــوك) مــشـــيــرا إلى أن (احملـــكــمــة

يــقـود الــتـظــاهـرات أنّ االعــتـداء حـادث
فردي.

وشُـنّت غارات جوّية مـساء السبت على
العاصمة الليبيّة طرابلس وفق ما أفاد
صــحــافــيّــون في وكــالــة فــرانـس بـرس
ـواقع ـديـنـة. ولم تُـحَـدّد ا وسـكّـان في ا
الـدّقـيقـة لتـلك الـغارات. لـكنّ صـحافـيّ
في فـــرانس بـــرس بــوسط الـــعــاصـــمــة
سـمعـوا ب الـساعة  23,00ومـنـتصف
الـليل بالـتوقيت احملـلّي دويّ انفجارات
ضـخـمة عـدّة ترافـقت مع هـدير طـائرات
في الــسّـمــاء. وقـال أحــد سـكّــان أقـصى
غـرب طرابـلس "نسـمع طلقـات مسـتمرّة
بال انــقــطــاع (طـلــقــات مــدافع رشّــاشـة
وأُخــرى مــضــادّة لـلــطــائــرات) وغـارات
جـوّيـة بـ حـ وآخـر لكـنّـنـا ال نـعرف
أين بــــالــــضــــبط". وأضــــاف أنّ هــــنـــاك
أشـخـاصًـا "يـقـولـون عـلى فـيـسـبوك إنّه
ـنـزل إذا كـنّـا يـتـوجّـب حـتـمًـا مـغـادرة ا
نـعـيش قـرب ثـكـنة أو في مـكـان تـنـتـشر
فـيه جـمـاعـات مـسـلّـحـة. لـكـنّـنـا نخـشى
اخلروج إلى الشارع في وقت متقدّم من
شـير خـليـفة حـفتر في الـليل". وأطـلق ا
الـرّابع من نـيـسـان/أبريل هـجـومًـا على
طــرابـلس. ويــشـهــد جـنــوب الـعــاصـمـة
الـلــيـبـيّــة اشـتـبـاكــات عـنـيــفـة مـنـذ ذلك
الــتــاريخ بــ قــوّات حــكــومــة الــوفــاق
الــوطــني و"اجلــيش الـوطــني الــلــيـبي"
عـارك إلى مـقتل بـقـيادة حـفـتـر. وأدّت ا
 278شـخصًا على األقلّ وإصابة 1332
ونـــزوح  38900آخــــرين حـــسب األ
ــتــحــدة. وعــبــرت الــلــجــنــة الــدولــيـة ا
لـلـصـلـيب األحـمـر اخلـمـيس عـن قـلـقـها
ـعـارك فـي لـيـبـيـا وتـدهور إزاء تـكـثف ا
الـوضع االنـساني في نـواحي طـرابلس
حـيث "تتـحول منـاطق سكنـية تدريـجيا

إلى ساحات معارك". }WOŠU∫ مقاتلون ليبيون في ضواحي طرابلس

حــوراء نـاطق كــبـروت / كــلـيـة الــشـيخ
الـــطــوسـي اجلــامـــعــة / الـــتــحـــلــيالت
ــرضـيــة. عـنـوان الــبـحث (تــشـخـيص ا
الــتــســلــسالت الــوراثــيــة اجلـديــدة في

انواع البكتريا)
 عـلي إبراهيم رحيم  –جـامعة الـنهرين
(كـلـيـة الـطب) عنـوان الـبـحث (الـعوامل
ـؤثـرة عـلى نـسب احلمل في عـمـلـيات ا
جتـــمـــيــد وإذابـــة األجـــنـــة الــبـــشـــريــة
بـأسـتـخـدام الـتـزجج في أول مـجـمـوعة
مـن األزواج العـراقـيـ الـذين خـضـعوا

لهذه العملية)
ـركـز الـثاني  الـعـلـوم الـزراعـية: فـاز بـا
بــحث شــارك فـيه كل من زهــراء جـعــفـر
ـوســوي ودريـد كـامـل عـبـاس مــحـمــد ا
الـطـائي -جـامـعـة الـقـاسـم اخلـضراء –
كـلــيـة الـزراعـة. عـنـوان الـبـحث (تـأثـيـر
نـوعيـة ميـاه الري واألسمـدة التـقلـيدية
والـنـانـويـة وحامـض السـالـسـيـلك على
ــواد مــحـــتــوى أوراق اجلــرجــيــر من ا

الطبية الفعالة)
 الــــعــــلـــوم االقــــتــــصـــاديــــة واإلداريـــة
(تــخـصـص الـتــنـمــيـة) فــاز خـالــد عـلي
ثلية وزارة التربية عطية الكربولي –
–أربيل. عنوان البحث (َتقد القُروض
في الدَولـة بِـدون فوائـد بـاالعتـماد ُـوظـَّ
عــلـى إلــغــاء الــعـالوات والــتَــرفــيــعــات

.( ُقترض لِلمُوظَّف ا

الـــدكــتــوراه في اخــتـــصــاصــات ثالثــة
تُنتخب سنويا على وفق احلاجة  وقد
كانت اجلائزة في هذا العام كالتالي : 

ركز األول الفائزون با
ركز األول ماجد  العلوم الطبية: فاز با
صـخي جابر/ اجلامعة التكنولوجية /
قـسم العلوم التـطبيقيـة. عنوان البحث
(جـسـيـمـات احلـديـد الـنـانـويـة ودورها
في الـــســيــطــرة عــلى ســرطــان الــثــدي

برمج للخاليا). وت ا بطريقة ا
ـركـز األول  الــعـلـوم الــزراعـيـة: فــاز بـا
فـــؤاد عــبـــد الــرزاق عـــبــد احلـــســ /
ـثنى / كـلـية الـزراعة. عـنوان جـامـعة ا
الـبـحث (إنـتـاج سالالت مـعـدلـة وراثـياً
مـن الـرز الــعــراقي (صــنف عــنــبـر-٣٣)
ـلــحي بـاســتـخـدام لــتـحــمل اإلجـهــاد ا

تقنية كريسبر ك اس  9
 الــــعـــلــــوم االقـــتــــصـــاديــــة واإلداريـــة
(تــخـــصص الــتــنــمــيـــة) مع الــتــقــديــر
ـشاركة ومتـانتها واالمـتنان لـلبحوث ا
اال انـــهــــا لم تـــســـتــــوف شـــروط مـــنح
اجلــائـزة األولى لإلبـداع وبــخـاصـة مـا
يــتــصل مــنــهــا بــالــبــعــد الــتــطــبــيــقي
وإمــكـانـيـة االسـتـفــادة في دعم عـمـلـيـة

ستدامة. التنمية ا
ركز الثاني الفائزون با

 الـعـلوم الـطـبيـة: فـاز منـاصـفة بـحـثان
منفصالن:

ـعـهـد الـعــلـمـ لـلـدراسـات جتــسـدت 
هم جلائزة العليا والبرنامج السنوي ا
بـحـر العـلـوم لإلبداع) وقـد الـقى رئيس
ي كـلـمة جـامـعـة الـكـوفـة مـحـسن الـظـا
ؤسسة في ناسـبة مشيـدا بجهـود ا بـا
دعـمها للحركة العلـمية و الثقافية  وقد
شـكر  الوزيـر والنائب الـسابق ابراهيم
ؤسسة كل بـحرالعلوم بـاسمه وباسم ا
الـبـاحثـ الـذين شـاركوا في الـبـرنامج
الـعلـمي والضيـوف احلاضـرين متمـنيا
لـهم التوفيق  وقد تـخلل احلفل قصيدة
شـعـريـة لثـامـر الـعسـاف اسـتـذكر فـيـها

الفقيد.
يــذكـر ان جـائـزة بـحــر الـعـلـوم لإلبـداع
بــرنـامج سـنـوي تـتــنـافس فـيه اطـاريح
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تــزامـنــا مع الــذكـرى الــرابــعـة  لــرحـيل
الـعالمـة مـحـمـد بـحـر الـعـلـوم انـطـلـقت
فـعاليات اعالن اسـماء البحـوث الفائزة
في جـائزة بحـر العلوم لإلبـداع العلمي
بـدورتها الثـالثة في السـابع والعشرين
من نيسان اجلاري بحضور شخصيات
ـيـة من مخـتلف ديـنـية وعـلمـيـة واكاد
االطــــيـــاف وقـــد الــــقى الـــشــــيخ عـــلي
ــرجع الـديــني بــشــيـر الــنــجـفـي جنل ا
الـنجفي الكلمة االفـتتاحية للحفل تاله
ـانـيـة هـادي رئـيـس كـتـلـة الـبـنــاء الـبـر
الـعامـري ذاكرا ان (الـفقـيد الـراحل ترك
صـرحـا عـلمـيـا راقيـا ولَـبْـنات اسـاسـية
لــبــرامج تــعـلــيــمــيـة وثــقــافــيـة مــهــمـة
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ـتحـدث الرسـمي بـاسم احملكـمة وقـال ا
إيـاس الساموك في بيـان تلقته(الزمان)
امس إن احملــكــمــة (عــقـدت جــلــســتــهـا
بــرئـــاســة الـــقــاضـي مــدحت احملـــمــود
وحــضـــور الــقـــضــاة االعــضـــاء كــافــة
دعي فـيهـا كلًا ونـظرت دعـوى خاصم ا
من رئـيس اجلمهوريـة ورئيس مجلس
الـنواب/ اضـافة لـوظيـفتـهمـا) وأضاف
ـدعي طـلب الـغـاء الـقـانـون رقم 5 ان (ا
لـسنة  -  2018قـانون سـامراء عـاصمة
الـعـراق للـحـضارة االسالمـيـة-  بداعي
مــعـارضـته قــانـون االثــار والـتـراث رقم
 55لــــــســـــنـــــة .(2002وأشــــــار إلى أن
(احملـكمـة وجـدت أن توجـيه اخلصـومة
إلى رئــــيس اجلـــمــــهـــوريــــة/ اضـــافـــة

لـوظـيفـته ال سـنـد لهـا من الـقـانون; ألنه
لــيس هـو من شــرّع الـقــانـون مــوضـوع
االدعــاء) وبــيّن أن (احملــكــمــة اكــدت أن
ـدعي لم يـبـيّن سنـد مـخـالفـة الـقـانون ا
مــوضـوع الــطــعن من الــدسـتــور سـوى
تـــعــارض بـــعض احـــكـــامه مع قـــانــون
سـابق وبــنـاء عـلـيه تـكـون دعـواه غـيـر
مـوجهة في جانب مـنها توجهـاً قانونياً
بــالــنــســبــة إلى رئــيس اجلــمــهــوريــة/
اضــافــة لــوظــيــفــته وأن ادعــاء وجــود
تـعـارض ب قـانـونـ من دون مخـالـفة
لـــلـــدســتـــور يـــخـــرج الـــنـــظـــر فـــيه عن
اخـتـصـاص احملـكـمة االحتـاديـة الـعـلـيا
ــادة  93من ـــنـــصـــوص عـــلـــيه فـي ا ا
الــدســـتــور لــذا تــقـــرر رد الــدعــوى من

إياس الساموك

عـملكم كـمحافظ الهم مـؤسسة اقـتصادية
في اخـطـر مـرحـلـة مـر بـهـا الـعراق حـيث
جنـحتم في تسهيل عبـور اقتصاد مرحلة
احلـــــرب مع داعـش الــــتي تــــزامـــــنت مع
انـخفاض هـائل في اسعـار النـفط . فكنت
بـذلك محط استـحقـاق الفوز بـلقب افضل
مـحـافظ بـنك مـركـزي مـنـحـكم ايـاه احتاد
ـــصـــارف الـــعـــربـــيـــة وهـــو امـــر نـــادر ا
ـنـصب من احلـدوث). إن فـوزوكـم بـهـذا ا
ـهـنـيـة هـو فـوز لـلـعراق خالل كـفـاءتـكم ا
وإعــادة تــأكــيــد عــربـي ألهــمــيــة الــعـراق

االقتصادية في الوطن العربي).
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ركزي عـلي محسن تـلقى محـافظ البـنك ا
ــالــيــة الــعالق الــتــهــانـي من االوســاط ا
ـنـصب واالقـتـصـاديـة الـعـراقـيـة لـفوزه 
نـائب رئـيس مـجـلس مـحـافـظي صـنـدوق
الـنـقـد الـعـربي  –مـقــره ابـو ظـبي. وهـنـأ
ـسـتـشــار االقـتـصـادي لــرئـيس مـجـلس ا
ـنـاسـبة الـنـواب همـام الـشـماع الـعالق 
نصب. وقال في رسالة بعث بها فـوزه با
نصب يدل الى احملافظ ان (فوزكم بهذا ا
ــهـنـيـة ـا ال يـقـبـل الـشك عـلى الــثـقـة  ا
والـكفـاءة  العـاليـة الـتي اثبـتمـوها خالل
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همام الشماع علي محسن العالق

ادة 28 صدقت أقواله استنادا ألحكام ا
ـــؤثــرات /اوال من قـــانـــون اخملــدرات وا
الــعـــقــلــيــة رقم  50لــســنــة  2017وهي
بـصـدد إحـالـته عـلى احملـكـمـة اخملـتـصة

لينال جزاءه العادل).
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ـــاضي انـــتـــهـت مـــســــاء الـــســـبـت ا
انـتــخـابــات احتـاد االدبـاء والــكـتـاب
الــعـراقـيــ (دورة الـفــريـد ســمـعـان)
بـفـوز  25أديــبـة وأديــبــا لـعــضــويـة
ــركــزي ومــشــاركــة نــحــو اجملــلـس ا
تـسعـمـائة نـاخب فـيمـا تـنافس فـيـها
أكثر من تسعـ مرشحا وحصد كل
من الـشعـراء ابـراهـيم اخليـاط وعـمر
الــسـراي وجـمــال الـهــاشـمي مــجـمل
األصــوات وحـددت عــتــبـة الــفـوز ب

 178صــوتـا. وهــذا يـخص الــقـائــمـة
الـعـامة أمـا الـكـوتة فـقـد فـاز بـها عن

االدباء االكراد كل من : 
صالح زنكـنـة وحسـ اجلاف واوات
حسن ام أما عن التركمان فقد فاز
بـالـتـزكيـة الـشـاعـر فـوزي أكـرم ترزي
رشح الوحيد والشيء  ذاته لكونه ا
للـكلـدو اشور حيـث فاز األديب اشور
مـلحم. لـيـصبـح عدد اعـضـاء اجمللس
ـثـلـون اخـتـصـاصـات ـركزي   30 ا
مــخـتــلـفــة. وقـال مــصـدر لـ (الــزمـان)

ــركــزي لالحتــاد امس أن (اجملــلس ا
سـيـعــمل الحـقـا عـلـى تـسـمـيـة األمـ

العام والرئـيس واجمللس التـنفيذي)
وفـيـمـا يــلي االسـمـاء الـفـائـزة  وعـدد

األصوات التي حصلوا عليها:
ابراهـيم اخلياط 538  عمـر السراي
484   عـــــارف الـــــســـــاعـــــدي 275 
مــروان عـــادل حــمــزة 215  عــالـــيــة
طالب 208  فاضل ثامر 200  جبار
عموري 205  الكواز 191  ناجح ا
زهـيــر بـهــنـام 179  راويـة الــشـاعـر

179  منـذر عـبـد احلر 259  حـنون
مــجــيـد 212  حــمـد الــدوخي 186 
عــلي اإلمــارة 181 د.عــقـــيل مــهــدي
179  جمال الـهاشمي 312  رياض
الغـريب 228 عبـد الـسادة الـبـصري
251 عــبـد االمــيــر اجملـر 256 عـلي
حسن الفواز 272 طه حامد الشبيب
180 شـــــوقـي كـــــر 184 عـــــمـــــار
ــســعــودي 182 حــسن الـــبــحــار/ ا
احـتـياط 177 رجـاء الـربيـعي 263

جواد احلطاب 210 . 
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