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تعد مـعرفة جتـارب الدول األخظـظظظرى واالسـتعانـة بخبـرائها في وضع
ـشـاريع اإلصالحـيـة والـتـنـمـويـة في الـعـراق  أمرا ال اخلـطط والـبرامج وا
بأس به من الناحية الـنظرية ولكن ح يـأتي دور التطبيق العـملي وتنفيذ
عوقـات وعدم قابـليتـها للتـطبيق أو حـفظها توصياتـهم ومقتـرحاتهم تـبدأ ا
في األدراج وهـــذه الـــدراســـات واالســـتـــشــارات كـــلـــفـت الــدولـــة مـاليــ

الدوالرات .
والتزال الدولة تتـعاقد وتتـفق مع شركات استشـارية ومنظـمات دولية مثل
ـائي في األ الـبــنك الـدولـي وصـنــدوق الـنــقـد الــدولي والـبــرنــامج اإل
بـالغ مكلفـة على ميزانيـة الدولة وفي نفس الـوقت  يريد العراق تحدة  ا
ــصـروفـات ولـكن لـيـس عـلى هـذه اجلـهـات تـرشـيـد االنـفــاق وتـخـفـيض ا

صروفات احمللية فقط. ا على ا اخلارجية والدولية وا
لذلك فنصيحـتي جمللس الوزراء هي: اذا كنتم جـادين في ترشيد اإلنفاق
فلـدي اقتـراح لكم وهـو البـدء في االعتـماد عـلى الكـفاءات الـوطنـية بجـميع
الدراسات واالستشارات التي حتتاجها احلكومة وهذه الكفاءات الوطنية
تقـاعدين العراقيـ  الذين خدموا سـنوات طويلة في جتدونها في قائـمة ا
ؤهالت العلمية اجلهات احلكومية وخاصة الذين لديهم اخلـبرة العملية وا

في مجال الدراسات واالستشارات.
فـهـذه اخلـبـرات هي من ســـــــــتـقـدم لـكم الـنـصـيـحـة الـصـادقـة واحلـلـول
العملية والواقعـــــــية القابلة لـلتطبيق ألنها تأتي من خالل معايشــــــتهم
للواقع ومـعرفـتــــهم لـعادات وتقـاليـد أهل العـراق  واطالعـــــهم عن قرب
ـــعــمــــــــــول بـــهـــا حــيث ــعــــــــــوقـــات والــقـــوانـــ ا ـــشــاكـل وا عـــلى ا
ـالــيـة الـتي تـتــقـاضـاهـا اجلـهـات ســــــيـوفـرون عــلـيـكم نـصف الــتـكـلـفـة ا

اخلارجية األجنبية.
وحتى تستفـيدوا من هذه الكفـاءات الوطنية علـيكم نشر اعالن في وسائل
االعالم اخملتـلفـة لتـتقـدم هذه الـكـفاءات الـوطنـية بـالتـسجـيل مع إرفاق كل
ها عن طريق طلوبـة من خبرات عملية ومؤهالت عـلمية وتقد ستندات ا ا
الـتـسـجـيل االلـكــتـروني حتت رعـايـة مـجـلـس الـوزراء وبـعـد ذلك يـتم فـرز
الطلـبات بحـسب التخـصص واخلبرة لـيتم استـدعاؤهم وتكـوين فرق عمل
ـكــنـكم العـداد الــدراســات واالسـتــشـارات الــتي يــحـتــاجــهـا الــعــراق  و
تصنيفهـا الى: اقتصادية وإداريـة واجتماعية وتـعليميـة وصحية وغير

ذلك.
وتعد هذه الطريقة جـزءاً مهماً من ترشيد االستـهالك واستيعاب الكفاءات
تمـيزة  وأيضـا لتحـقيق االعتـماد عـلى الكفـاءات الوطنـية وهو مـا ينتج ا
صـروفات الـتي تـمنح لـلجـهات األجـنـبيـة باالضـافة عنه خـفض وتوفـيـر ا
الى االستـفـادة من مخـرجـات دراسيـة واسـتشـاريـة قابـلة لـلـتطـبـيق وليس

حلفظها في االدراج.
ـنحـنا فـرصة كـبيـرة في تـوفيـر فرص عـمل كثـيرة وقد 
تـمـيزين  مـنهم للـشبـاب الـعاطل عن الـعـمل ولفـئـة ا
لـلمـشـاركـة في بـنـاء الـدولـة وتـرشـيـد االسـتهالك 
واتـوقع االعـتـمــاد عـلى اخلـبـرات الـوطــنـيـة يـعـطي
جناحاً ذو هوية وخصوصية وطـنية نتالئم وطبيعة

وتاريخ اجملتمع العراقي .
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يحـتفـل العـمال في مـخـتلف أنـحـاء العـالم في األول من أيـار من كل عام
ي وتـخـتـلف أشـكال هـذه االحـتفـاالت بـ دولـة وأخرى بل بعـيـدهم الـعا
ا ب قارة وأخرى بل وحتى ب امةَ وأخرى. ففي ح  جند العامل ر
األوروبي واألمريكي وحتى في بعض األجزاء من اسـيا قد ضمن فرصة
الـعــمل الــتي تـؤمن لـه الـعــيش الـكــر له وعــائـلــته وتـمــكــنه من تـســديـد
فروضة علـيه كاي مواطن اخر وتساعده على توفير عقولة ا الضرائب ا
سـكن مالئم وزواج وتـامـ تـكـاليـف  الدراسـة البـنـائه وفي نـفس الـوقت
جنـد أن دولـهم تـوفـر لـهـم أغـلب مـتـطـلـبـات احلــيـاة من خـدمـات صـحـيـة
ـاء. مقـابل ضرائب وتعـليـميـة وأنواع اخلـدمات األسـاسيـة كالـكهـرباء وا
تتـنـاسب مع مدخـوالتـهم بـينـمـا جند الـعـامل في بعض الـدول من اسـيا
وأفريـقيـا وخـصوصـا في الـوطن العـربي يحـلم بـفرصـة عـمل تسـد رمقه
وتعينه على الزواج وتعليم أوالده كما يحلم في توفر اخلدمات األساسية
همة والتي يـدفع عنها ابهظ الـضرائب دون أن يتمتع بـها فنجد مالي ا
الشباب عاطـل عن العمل لعـدم توفر فرص العمـل في القطاع العام وال
في القـطـاع اخلـاص واليـشعـر بـاي مـردود ملـمـوس لـلـضرائب الـبـاهـظة
الـتي تـفـرضــهـا حـكـومـاته عــلـيه فال شـارع يـطــاق وال مـجـارٍ حتـمـيه من
مستنقعـات األمطار وحشراتـها وال كهرباء مسـتمرة  والحتى ماء صالح
ا ـناسب  للشـرب واالستـعمال االدمي كـما لم يـجد الـتأم الـصحي ا
يـضـطـره الى الـعـيـادات اخلـاصــة والـتي صـارت أفـضل جتـارة لألطـبـاء
ا يدفع الناس ومـنهم العمال زدحمـة  دارس ا والصيادلة وكـذا حال ا
إلى الـتدريـس اخلاص وكـلـنـا نـعـلم مـاذا يـعـني الـتـدريس اخلاص  و ال
جند في اغـلب الدول التي تـراعي مصـالح عمـالهـا ومواطنـيهـا امكـانيات
تلكـها الوطن العربي. وموارد وثروات طبيـعية وغير طبـيعية كتـلك التي 
فلماذا هم يحفظون قيمة وكرامة انسانهم ونحن نلح في إذالل انساننا?
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{ طـــــــرابــــــلـس (أ ف ب) - حــــــذرت
ـتـحـدة إلى مـسـاعـدة مـبـعوث األ ا
لـيـبـيـا مــاريـا دو فـالي ريـبـيـرو خالل
مقـابلـة مع فرانس بـرس مسـاء االحد
من "خطـورة" االوضاع االنـسانـية في
ـعـارك مـنـطـقـة طــرابـلس مع انـدالع ا
منذ الرابع من نيـسان/ابريل مشيرة

الى احتمال "تدهورها".
عارك مـنذ أكثر من ثالثة وتتواصل ا
أسابيع جنـوب العاصمـة ب القوات
الـتــابـعـة حلــكـومــة الـوفــاق الـوطـني
ـعــتـرف بـهــا دولـيـاً وتــلك الـتــابـعـة ا
للمـشيـر خلـيفة حـفتـر الذي أطلق في
الــرابع من نــيــســان/ابــريل هــجــومـاً

للسيطرة على طرابلس.
وقالت دو فالي ريبيرو في مقابلة مع
ــا أنّ هـذا وكــالــة فــرانس بــرس "طــا
الوضع (العسـكري) ما يزال مـستمرا
(...) ينبغي أن نتوقع تدهور" الوضع
اإلنساني. وأضافت مسـاعدة مبعوث
لف عنيـة باألخص  تحـدة ا األ ا
ــســاعــدة اإلنـــســانــيــة "حــ نــرى ا
اســتــخــدام وســائل جــويــة وقــصــفــاً
ناطق مـأهولة بكـثافة مثل عشوائيـاً 
ـــاضي فــمن مــا حـــصل األســـبــوع ا

." الصعب أن نكون متفائل
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وقــــتل 278 شـــــخــــصـــــاً عـــــلى األقل
وأصـيب أكـثـر من 1330 آخـرين مـنـذ
الــرابع من نــيـــســان/ابــريل بــحــسب

ية. منظمة الصحة العا
مـــا يــزال الـــعــديـــد من الـــســـكــان في
مناطق الـقتـال رغم فرار نحـو اربع
الـفــا ومن الـصــعب الـوصــول إلـيـهم
ـسـاعدات لتـقـد خـدمـات اإلغاثـة وا

اإلنسانية حسب قولها.
عـــلى جـــانـب آخـــر لـــفـــتت دو فـــالي
ريــبـيــرو إلـى وجـود "3500 مــهــاجـر
والجىء بــــوضع خــــطـــر في مــــراكـــز
احـــــتــــــجـــــاز تـــــقع قــــــرب مـــــنـــــاطق

االشـــتـــبـــاكــات" مـــؤكـــدة إجالء 800
شــخص مـن مــراكــز االيـــواء في عــ

زارة وأبو سليم وقصر بن غشير.
وأضافت "لـذا سـنواصل الـدعوة إلى
دني وهدنة إنسانية كما احترام ا
أنـــنــا ســـنــبـــقى نـــأمل بـــحل ســـلــمي

لألزمة".
ـيـة عن "قلـقـها" ـسـؤولة األ أعربت ا
إزاء تداعـيـات الـنزاع عـلى "اخلـدمات
األسـاسـيــة" في الـعـاصــمـة الـلــيـبـيـة
ــيــاه والــكــهــربـاء" وعــلى "إمــدادات ا
واخلدمـات الصـحيـة أو "توفر الـسلع

االساسية وأسعارها".
وقـــالـت إن مـــعــــاجلـــة هــــذه احلـــالـــة
اإلنسانـية الطـارئة تتطـلب مبلغ 10,2
مــــلـــيــــون دوالر "ال يــــغـــطـي جـــمــــيع
االحتـياجـات التي نـتوقعـها لـكن على
األقل االستجـابة األساسيـة لألسابيع

الثالثة أو األربعة األولى".
ــــلـــيــــوني دوالر من و الــــتـــبــــرع 
صـــنــــدوق الـــطــــوار الـــتــــابع لأل
ـتـحـدة "وقــد تـلـقـيــنـا تـأكـيـدات من ا
الــعــديــد من الــدول األعــضــاء بــأنــهـا

ستساهم" كما اوضحت.
وتابعت رافضة التعليق على اجلمود
الـدبلـومـاسي بـ الـقـوى الـكـبرى في
مـجـلـس االمن الـدولي "أنــهم يـدركـون
خطـورة الوضع هـنا في أكـثر مـناطق
الـــبالد اكـــتـــظــاظـــا بـــالـــســكـــان ومن

الضروري االستجابة".
تعـاني لـيبـيـا من عدم االسـتـقرار مـنذ
سقوط نظام مـعمّر القذافي عام 2011
وغـــرقت في الـــفـــوضـى مـــجـــددا اثــر
ــشـيـر خـلـيــفـة حـفـتـر هـجـوم قـوات ا
لـلـسـيـطـرة عــلى طـرابـلس حـيث مـقـر
حكومة الـوفاق الوطني الـتي يرأسها
فايـز الـسراج. وبـعد حتـقـيق الهـجوم
تقدماً عـسكريـاً سريعـاً شنت القوات
ـوالــيــة حلـكــومـة الــوفــاق هـجــومـاً ا
ــعــارك في مــضـــاداً أدى إلى تــركـــز ا

جنـوب العـاصمـة. وأعلـنت السُـلطات
ــابـعـة حلــكـومــة الـوفــاق الـوطـني الـتّ
اللـيبـيّة األحـد مـقتل أربـعة أشـخاص
وجـرح عشـرين آخـرين فـي طرابـلس
ونـــســـبت هـــذه الـــغــارات إلـى قــوّات
ــشـيــر خــلــيــفـة حــفــتــر الـتـي تـشنّ ا

هجوماً على العاصمة الليبيّة.
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ومنـذ ثالثة أسـابيع تـدور معارك في
ـوالية جنـوب طرابـلس ب الـقوّات ا
عترف بها حلكومة الوفاق الـوطني ا
دولياً وقوّات حفتر الرجل القوي في
شـرق لـيـبـيـا الـذي بـدأ في الـرابع من
نيسان/أبريل هـجوماً للـسيطرة على
الـعــاصـمــة. وأعـلن أمــ الـهــاشـمي
سـؤول اإلعالمي في وزارة الصـحّة ا
الـتــابـعــة حلـكــومـة الــوفـاق لــوكـالـة
فـرانـس بـرس "ســقــوط أربـعــة قــتـلى
ّ نـقـلهم وأكثـر من عـشـرين جـريحًـا 
إلى مــســتــشــفى أبــو ســلــيـم الــعـام"
مــؤكّــداً أنّ "الــعــدد مــرشّح لالرتــفــاع
بعــــــــد االنـتـهـاء من حـصـرهم".وقال
مـصــدر عـســكـري في قــوّات حـكــومـة
الــوفـــاق الــوطــنـي لــصــورة مـــركــبــة
للـمـشيـر خـليـفـة حفـتر الـرجل الـقوي
في فــيال ايــجــيــا بـإيــطــالــيــا وفــايـز
الـــســـراج رئــيـس حــكـــومـــة الـــوفــاق
الوطنيفـرانس برس األحد إنّ "مواقع
عدّة تـعـرّضت لـقـصف جوّي في وقتٍ
مــتــأخّـر مـن الـســبـت مـا تــســبّب في

. " دني سقوط عدّة ضحايا من ا
ـستـهـدفة ـواقع ا وفي ما يـتـعـلّق با
أوضـح أّن "مــــــعـــــظـم الــــــضّــــــربـــــات
اســتــهــدفت مــنــاطق فـي بــلــديــة أبـو
ســـلـــيم" لـــكـــنّـــهـــا لم تُـــصب "مـــواقع
سماري عسكريّة".لكنّ اللّواء أحمد ا
ــتــحـــدّث بــاسم "اجلــيـش الــوطــني ا
الـلـيـبي" الــذي يـقـوده حـفـتـر قـال إنّ
الضّربات اسـتهدفت "ثكـنة" و"مخازن
أسلـحة" في حيّ الـفالح اجملاور حليّ

ــــة". وأشــــار إلـى أنّــــهــــا أدّت مــــدنـــــيّ
ــا إلى مـــقــتل امــرأة وطــفل خــصــوصً
وإصابـة أربعـة أشخـاص آخرين.كـما
سمـاري أنّ غارات جوّيـة شنّها أكّد ا
"اجلـــيش الـــوطــنـي الــلـــيـــبي" األحــد
رصوص استهدفت "كتائب الـبنيان ا
في غــــوط الــــرمــــان" عــــلى بُــــعـــد 35

كيلومتراً شرق طرابلس.
وأطــــــلق حــــــفــــــتـــــر فـي الـــــرّابـع من
نيسان/أبريل هجوماً على طرابلس.
ــدعــوم من سـلــطـات ويـأمـل حـفــتـر ا
مقـرّها في الـشـرق وغيـر معـترف بـها
دوليـاً أن يـوســـــــّع نـطـاق سـيـطرته
الـــتي تــشـــمل حـــالــيـــاً شـــرق الــبالد
وقسماً كـبيراً من جنـوبها إلى الغرب
الـلـيبـي الذي تـسـيـطـر عـلـيه حـكـومة

الوفاق.

بـــيـــان وزّع عـــلـى وســـائل اإلعالم إنّ
"هذا اجملـرم يغـطّي هزائـمه وانكـسار
جـــــنـــــده عـــــلـى أســـــوار طـــــرابـــــلس
باالسـتـعـانة بـطـيران أجـنـبي لـقصف

دينة" . دنيّ العزّل داخل ا ا
وأضاف أنّ حـكـومـة الـوفـاق الـوطني
يّة ومجلس األمن "تُحمّل البعـثة األ
مسؤولـيّة سكـوتهم جتاه مـا يقوم به
حـفـتـر من قـصف لـلـعـاصـمـة" مـؤكّدًا
"مطالبـة احلكومـة الكشف عن حـقيقة
هـذه الطـائـرات الـتي تـدعم حـفـتر في
عـدوانه عـلى طــرابـلس".إال أنّ الـلـواء
سـماري اتّـهم أيضـاً بدوره حـكومة ا
الـــوفــــاق بــــشنّ غـــارات عــــدّة األحـــد
استـهدفت مـواقع في ترهـونة وسوق
اخلميس ومـنطـقة السـبيـعة مضـيفًا
أنّ تـلك الـغـارات اســتـهـدفت "مـنـاطق
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أبـــو ســـلـــيم. وشـــدّد خـالل مـــؤتـــمــر
صـحـافـي عـلى أنّ "ضـربــاتـنـا دقــيـقـة
لــلــغــايـة وتــســتــهــدف مــســتــودعـات

األسلحة والذخيرة".
jA « o¹dÞ

ـــســــمـــاري أنّ الــــغـــارات وأضــــاف ا
اسـتـهـدفت أيـضـاً "طـريق الـشط أمـام
يـناء حـيث يـوجد مـعسـكـر لكـتيـبة ا
النـواصي الـتـابعـة لـتـنظـيم الـقـاعدة
ّ تـدمـيـر عـدّة أهـداف بـواسـطة كـما 
سالح اجلوّ في مناطق تاجورء وع
زارة".وتتّـهم حكـومة الـوفاق الـوطني
ـشـير الـتي يـقـودهـا فـايـز الـسـراج ا
حفـتر بـالـلجـوء إلى طـائرات أجـنبـيّة
لـشنّ هــذه الـغــارات بـدون أن تُــحـدّد
جــنــســيّــتـــهــا. وقــال مــهــنّــد يــونس
ـتـحــدّث بـاسم حـكــومـة الـوفـاق في ا
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باألمس وانا ذاهب الى كـليـة االعالم مستـقالً الباص "الـكيـا" هبت علـينا
عــاصـــفــة تــرابـــيــة لــبـــضع ثــوان تــســـمى عــنـــد أهــلــنـــا في اجلــنــوب بـ
(ف...الواوي) او (عـجه) انشـغل جـميع الـركاب بـآلـية االحـتمـاء من تلك
ـقـعـد الـعـاصــفـة الـهــزيـلـة اال " احلــجي" رجل مـسن كــان يـجـلس فـي ا
اخلـلـفي اذ صـاح بـصـوت اجش "اجه" الـصــيف فـعـكـر عـلـيـنـا مـشـهـداً
كوميدياً كان بطله شاباُ قال: "وكتـها ابو الويو". ما حصل جعلني اتذكر
قصة ابن اوى "الـواوي" التي كـانت ترويهـا لي جدتي رحـمها لـله ويكاد
يـرويــهـا جــمــيع الـعــراقـيــ ألبـنــائــهم في زمن اخلــيـر زمن ســادت فـيه
البـساطـة والنـقاء قـبل ان يقـضي عـلى تلك احلـكايـات االنتـرنت اذ كان
(الـواوي) واحلـرامي والـنـسـر وغـيـر ذلك ابـطـاالً حلـكـايـات نـغـفـو عـلـيـها
ونحبس االنفاس ولم اعـرف كما لم يعرف غـيري ان الواوي بريء حتى
انـقـضى من الـعـمـر نـصـفه وصــرنـا نـقـصـهـا عـلى ابـنـائـنـا. ان مـا فـعـله
احلجي هـو اشـبه بـحكـايـة الواوي الـتي تـعـكر االمـزجـة وتـمنع الـسـعادة
وتنغص االفراح  لقصة بطلها وهم اصطنعه الكبار إلخافة البسطاء من
ـتـهم الـكـهـربـاء ذلك الـبـعـبع  وهم ال يـعـلـمــون ان الـصـيف بـريء وان ا
تهم االسطـوري الذي عجز اجلـميع عن االجهـاز عليه ألنه كان والزال ا
لء اجلـيـوب واسعـاد فـئـة مـعيـنـة عـلى حـساب االغـلـبـيـة بل على سبـبـاً 
حـسـاب حـيـاة شـعب بـأكـمـله  ولم اعـد افـرق بـ حـكـايـات ابـو رويـشـد
الـقـد وحـكـايـات ابن اوى احلـالي ابـو االمـبـيـر اال بـنـقـاء االولـ ومـكـر
تـأخـرين كـون تلك الـفـئة مـسـتـمرة بـسـرد قصـصـهـا البـطـوليـة الخـافة ا
ـكاريـد" لـتحـشـرنا في البـسـطاء وابـراز مـنجـزاتـها ومـسـاو "كيـزرات ا
زوايا نـعـتـقد انـهـا مـضيـئـة حتـى انقـضى من الـعـمر نـصـفه  ومـا يدمي
القـلوب بـلوغـنا الرشـد وحكـايتـهم ما زالـت حتبو ولـم يطـرأ عليـها شيء
ـا يضـعنا امـام حقـيقـة ان الراوي يـستخف يدل علـى احترام عـقولـنا 
بنـا وال يبـذل جهـداً ليـحبك سـرد قصـصه ليـبلغ هـدفه ليـستـد اخلوف
حتى عند بـلوغنـا احللم وتبقى قـصة الواوي الكـهرومغـناطيسي في زمن
ما بعـد احلداثـة تعـكر عـليـنا االجواء حـتى ركوب "الـكيـا" وغيـرها و كَأنّ

كن حتقيقها . حلها صار معجزة ال 
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االحـتـجـاجــات واجلـيش الـسّـوداني
الــذي يــتــولّى احلــكم في الــبالد إلى
اتّفـاق عـلى تـشـكيـل مجـلس مـشـترك
يضمّ مدنيّـ وعسكـريّ في خطوة
تُشـكّل اختـراقـاً كبـيراً قـد يدفع نـحو
الـــــتـــــوصّل إلـى حلّ لـألزمـــــة الـــــتي
اندلعـت منذ أكـثر من أسـبوعـ بعد

إطاحة الرئيس عمر البشير.
طالب آالف وجاء هذا االتّفاق تلبيةً 
ـعـتـصـمـ مـنـذ ثالثة ـتظـاهـرين ا ا

أســابـــيع أمـــام مــقـــــــــــــرّ الــقـــيــادة
سـلّحـة السـودانيّة العـامّة لـلقـوّات ا
في اخلــرطـوم لــلـمــطــــــــالــبـة بــنـقل
الـســلـطـة إلـى إدارة مـدنـيّــة. وبـاتـوا
حـالـياً يـنـتـظـرون الـتـشـكـيل الـفـعلي
ــشـتـرك الـذي أُعـلن عـنه لـلـمـجـلس ا
الــســـبت قـــبل اتّــخـــاذ قــرار بـــشــأن

مصير اعتصامهم.
ويــنــدرج هــذا االعـــتــصــام في إطــار
احلركـة االحـتجـاجـيّـة التي انـطـلقت
في  19كـانـون األول/ديـســمـبـر ضـدّ

قـرار احلــكـومــة زيـادة ســعـر اخلــبـز
ثالثـة أضـعـاف. إال أنّـهـا سـرعـان مـا
حتوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير
الذي أطـاحه اجليش وأوقف في 11

نيسان/أبريل.
وبــعــد رحــيـل الــبــشــيــر الــذي حــكم
الـسـودان ثالثــ عـامـاً بــقـبـضـة من
ـتـظـاهـرون الـضـغط حـديـد واصل ا
حلضّ اجمللس الـعـسـكري االنـتـقالي
الـذي تـســلّم زمـام احلــكم في الـبالد
على الـتخـلّي عن الـسلـطة ومـحاكـمة

سـؤولـ الرئـيسـي في البـشيـر وا
نظامه.

ـثّل احملـتـجّ أحـمـد الـربيع وقال 
الـــذي شــــارك في االجــــتـــمـــاع األوّل
ثّـل ـشتـركة الـتي تـضمّ  للّـجنـة ا
عن الـطـرفـ "اتّـفــقـنـا عـلى مـجـلس
ـــدنـــيّــ ســـيـــادي مـــشـــتـــرك بـــ ا
". وأضــــاف "اآلن ــــ والــــعـــــســــكــــريّ
ــشـاورات جــاريــة لـتــحــديــد نـسب ا
ـدنيّـ والعـسكـريّ في (مشـاركة) ا

اجمللس".
W uJŠ qOJAð

وبحـسب نـاشـط سـيـضمّ اجمللس
 15عــضــواً هم ثـــمــانــيــة مــدنــيــ

وسبعة جنراالت.
شترك الذي وسيشكّل هذا اجمللس ا
ســيــحلّ مــحـلّ اجملــلس الــعــســكــري
السلطة العليا للبالد وسيكون مكلّفاً
تـشــكـيل حــكـومـة مــدنـيّــة انـتـقــالـيّـة
جـــديـــدة إلدارة الـــشـــؤون اجلـــاريـــة
وتمهيـد الطريق ألوّل انتـخابات بعد

البشير.
واجتمع األحد مسؤولون في حتالف
احلرّية والـتغيـير الذي يـضمّ أحزاباً
سـيـاسـيّـة ومـجمـوعـات من اجملـتـمع
دنـي تقـود االحـتـجـاجات من أجل ا
ــفــاوضــات مع الــنــظــر في نــتــائج ا

اجليش.
وفي وقت الحق األحـــد كــان مـــقــرراً
استكمال احملـادثات ب الطرف في
ـشــتـركــة لـكــنـهـا أُلــغِـيَت الـلــجـنــة ا
بحسب ما قال ناشطون مساء األحد

من دون حتديد األسباب.
ّ الــتـوصّل ويُـشــكّل االتّــفـاق الــذي 
إليـه اختـراقـاً في األزمـة الـتي تـبعث
مــــخـــــاوف من خــــروج الـــــوضع عن

السيطرة في هذا الـبلد الفقير إذ إنّ
ــ يــرفــضـون حــتّى اآلن الــعــسـكــريّ
الــتــخــلي عـن احلــكم رغم الــدعــوات
ـــيــــة والــــدولـــيــــة.وقــــال أحـــد احملــــلّ
تـظاهـرين محـمد ندجـي األحد "أنا ا
سعيد بنتائج احملادثات. لكن ننتظر

إعالن تشكيل اجمللس".
واعـتبـر مـتـظـاهر آخـر يـدعى مـحـمد
أمــ أنّ "مــا حـصـل هــو خـطــوة في
اتّجـاه إنـشاء سـلـطـة مدنـيـة". وتابع
كننا "عندما تُشـكّل حكومة مدنـيّة 
إذاً الــــقــــول إنــــنــــا عــــلى الــــطــــريق

الصحيح".
ـتـظــاهـرة سـوسـن بـشـيـر أنّ ورأت ا
"االتّفـاق خـطـوة في اتّجـاه اسـتـقرار
الـــبالد". وقــالـت "لــكـــنّـــنــا لـن نــفضّ
االعتصام قبل إنشاء حكومة مدنية".
وأصــدر اجملــلس الــعــســكــري األحـد
قــراراً بــتـجــمــيــد نــشـاط الــنــقــابـات
هـنـيـة واالحتـاد الـعام واالحتـادات ا
ألصـحـاب الـعـمـل بـحـسب مـا أفـادت

وكالة األنباء الرسمية.
كما قـال اجمللس الـعسكـري في بيان
إنّ جتـمّـعًـا بـدعــوة من إمـام مـتـشـدّد
من أجل "حماية الشريعة اإلسالمية"

كـان مرتـقـبـاً تـنظـيـمه اإلثـنـ قد 
إلغاؤه.

وكـانت الـدول الــغـربـيّـة واإلفــريـقـيّـة
دعت إلى نـقل الــسـلــطـة من اجملـلس
الــعـــســكـــري االنــتـــقــالـي الــذي كــان
دة عـامـ إلى مـفـتـرضـاً أن يحـكـم 

إدارة مدنيّة.
ـعارض الـسـوداني الـبارز واعتـبـر ا
ـهــدي الـسّـبت أنّ إطـاحـة الـصـادق ا
" الـبـشـيـر وتـوقـيـفه لم يـكُن "انـقالبـاً
مـحــذّراً من أنّ "الـنــظـام اخملــلـوع قـد

يحاول القيام بانقالب".

ودعـا أيـضـاً إلى انـضـمـام الـسـودان
" إلى احملكمة اجلنائية الدولية "فوراً
التي أصـدرت مـذكرتي تـوقـيف بحق
الـبــشــيـر التــهــامه بـارتــكــاب جـرائم
حـــــــرب وإبــــــــادة وجـــــــرائـم بـــــــحقّ
اإلنــســانــيــة فـي إقــلــيم دارفــور بــ
ـا نـفى عامي 2003 و2008 .ولـطا

البشير هذه االتهامات.
وإضــافــة إلـى األزمــة الــســـيــاســيــة
يـواجه الـسـودان الــذي يـعـدّ حـوالى
أربـعـ مـلـيـون نـسمـة وقـد حُـرم من
ثالثـة أربـاع احـتـيـاطه الـنـفـطي مـنذ
استقالل جـنوب السودان في 2011
أزمة اقـتـصـاديـة ويعـاني خـصـوصاً
مـن نــــــقـص حـــــــاد في الـــــــعـــــــمالت

األجنبية.
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في هذا اإلطار أعلنت دولة اإلمارات
ـــصــرف األحـــد تـــوقـــيع عـــقـــد مـع ا
ـــركـــزي الــــســـوداني إليـــداع 250 ا
مـلــيـون دوالر في الــبـنك احلــكـومي
كـجـزء من حـزمـة مـسـاعدات لـصـالح
الـــســــــــــــودان تـــعــــــــــــهّـــدت بـــهــا
أبــــــوظــــــــــــبـي والـــــريـــــاض الــــــتي
ســـــــتـودع من جـهتـها 250 ملـيون

. دوالر أيضاً
ـــد الـــبـــلـــدان أيـــضـــاً في 21 وتـــعـــهّ
نـــيــســـان/أبــريـل تــقـــد مــســـاعــدة
مـشــتـركــة بـقــيـمـة  2,5مـلـيـار دوالر
لـتــمــويل حـاجــات الــسـودانــيـ من
السلع الغذائية والدوائية ومشتقات

النفط.
وتــــخــــشى أبــــو ظــــبي والــــريـــاض
الـقــوّتـان اإلقـلــيـمــيّـتـان فـي اخلـلـيج
الـــعـــربي من عـــدم االســـتـــقـــرار في
الــسـودان وآثــاره عــلى مــصــاحلــهـا

االستراتيجية في القرن اإلفريقي. سلّحة السودانيّة في اخلرطوم dI∫ متظاهرون سودانيون أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات ا

محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار
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رقم ١ في  ٣ / ١ / ٢٠١٩ وبنـاء على مـا جاء بكـتاب مـديريـة بلـدية عـلي الشرقي/ احلاقـا باعالنـنا ا
ـتضـمن نكـول الـسيـدة (زينب قـاسم حـنون) تـعلن ـرقم ١٢٧١ في ٢٨ / ٣ / ٢٠١٩ وا شـعـبة االمالك ا
ـدرجة اوصـافه ادناه جلـنة الـبـيع وااليجـار في مديـريـة بلـديات مـيـسان عن تـأجـير (الـكشك رقم ٦) ا
عدل فـعلى من رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ .ا ـزاد العـلني اسـتنادا لـقانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة ا با
زايـدة العـلنيـة مراجـعة مديـرية بلـدية عـلي الشرقي او سـكرتـير اللـجنة خـــــالل يـرغب باالشتـراك با
مدة ١٥ يـوما تبـدأ من اليوم التـالي من تاريخ نشـر االعالن مستـصحبا مـعه تأميـنات قانـونية ال تقل
ـزايـدة في الـيوم الـتـالي من مدة ـقدرة لـبـدل االيـجار لـكـامل مدته وسـتـجرى ا عن ٢٠ % من الـقـيمـة ا
االعالن الـسـاعـة الـعـاشـرة والـنـصف صـباحـا خالل الـدوام الـرسـمي ويـكـون مـكـان اجـراءهـا في مـقر
زاد العلني عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه مديريـة بلدية عـلي الشرقي واذا صادف يـوم ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة من ايام العمل الرسمي ويتـحمل من ترسو عليه ا

٢% واية اجور قانونية اخرى.


