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الـهيـمص الـذي تـسـلم اجلـائزة خالل
حفل تـوزيع اجلوائـز (نحن فـخورون
بـاحلــصـول عــلى هــاتـ اجلــائـزتـ
رمـوقـت ال سـيـما أنه  مـنـحهـما ا
صادر ية تعد أحد أهم ا من جهة عا
ــعـلــومـات في ــوثـوقــة لألخـبــار وا ا
ـــنــطـــقــة والــعـــالم فــيـــمــا يــتـــعــلق ا

الي). صرفي وا بالقطاع ا
وأضاف الـهيـمص (ان يعـد حصـولنا
ــثــابــة عــلى هــذه اجلــوائــز  بــعــد  

اعــتـراف آخــر بـإجنــازاتـنــا الـكــبـيـرة
والــــعــــمل الــــدؤوب الــــذي يـــقــــوم به
مــوظــفـــونــا والــعــامــلــون في خــدمــة
الــعـمالء لــتـقــد أعــلى مـســتـوى من
ــصـرفــيـة بــشــكل يـومي اخلــدمـات ا
وتساهم في تـعزيز مكـانتنـا كمصرف
تازاً نطقة جتـعله خياراً  رائد في ا
ـؤسـسـات التـي تـتطـلع لـلـشـركـات وا
لالسـتــثـمـار بـطــريـقـة ذكــيـة في بـنـاء

مستقبل العراق).

اضي بتوقيع صرف العام ا وجنح ا
اليـ الدوالرات مع شـركة اتفـاقيـة 
جـــنــرال الــكـــتــريـك وبــنك ســـتــانــدرد
تــشـارتــرد لـتــمـويـل خـطــة احلـكــومـة
الـــعــراقــيــة لـــزيــادة إنــتـــاج الــطــاقــة
الكهربـائية والتي تـهدف إلى توصيل
ـــنـــازل واألعـــمــال الـــكـــهـــربـــاء إلـى ا

التجارية في جميع أنحاء البالد.
وفي مــعـرض تــعــلـيــقه قــال  رئـيس
ــــصـــــرف فــــيــــصل مـــــجــــلس إدارة ا
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ســاعــات الـعــمل وإدخــال تــســهـيالت
خـــاصــة لـــلــعــمـالء ومــراكـــز خــاصــة
ـاليـة الليـلية. وقـد مكّنت لإليداعات ا
ــبــادرات إلى جــانب خــدمـات هــذه ا
خـــطط االدخـــار والـــودائع اخلـــاصــة
ـصـرف من الـوصـول إلى ـبـتـكـرة ا ا
شـريـحـة أوسع من الـعـمالء وتـطـويـر
فرص أعمـال جديدة في جـميع أنحاء
الـعــراق.  و تـقــد جـائــزة (أفـضل
بــنك اســتـثــمــاري في الــعـراق (2018
ـؤسـسـات لـلـمـصـرف بـاعـتـبـاره من ا
ــــصــــرفي الــــرائـــــدة في الــــقــــطــــاع ا
واالســـتــثــمـــار في الــعــراق بـــحــصــة
ـئـة  من مـجـموع سـوقـيـة تبـلغ  80با

أعمال التمويل التجاري). 
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ـــــصـــــرف دوره كـــــركـــــيـــــزة وعـــــزز ا
لالقـتصـاد الـوطني بـاسـتمـرار الـعمل
على زيـادة حصـة احلكـومة الـعراقـية
من األسهم وتـوفـير الـسـيولـة الالزمة
من خالل تــوســيع أعـمــالــهـا مــحـلــيـاً
. وشـكل تــشـجـيع االسـتـثـمـار ودولـيـاً
األجـــنـــبي وتـــأمـــيـــنه أحـــد األهــداف
الرئيسية للمصرف العراقي للتجارة
ـصـرف في جـمـيع من خالل تـواجـد ا
ــالـــيــة الـــدولــيـــة وتــقــد احملـــافل ا

خدماته كخـيار موثـوق للمسـتثمرين.
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سروقة وحتتفي اعتـقد ان اال العظيمة هي اال التي حتتـفي بعودة اثارها ا
ة تعكس تاريخ ايضـا بعودة النزيه من ابنائها.اذ ال فرق ب قطعة اثرية قد
ـزايا االنـسان احلـقيـقيـة.وانا احتـدث هنا دون ,وب بـطل يتـمتع  امـة من اال
ـقارنـة الـشكـليـة بـ حتفـة اثـرية ونـزيه قـال كلـمتـه دون خوف.لـكني ان اعـني ا
اعـني ان احلـفاظ عـلى ارث الـبلـد ال يـقف عـند مـتـابعـة لـقيـة اثـرية هـربـوها الى
ـا يـتـعـدى ذلـك الى انـصـاف كل نـزيـه وعـدم تـركه وحـيـدا في خـارج الـبــلـد.وا
ـستقبل معركـة الفسـاد. ان انصاف النـزيه كـما اظن يعـني اننا بدأنـا نهتم 
اضي كان ـستـقبل البـلد.ولـعل كل ما شـاهدناه يـوم الثالثـاء ا ابـنائـنا,وكذلك 
عنى ارجو ان تكون خطة عمل نـنصف بها من تعرض لظلم بسبب داللة طـيبة ا
مـواقـفه االخالقـيـة. في الـواقع خطـرت هـذه الـكـلـمات بـراسي وانـا اتـابع حلـظة
وصـول الـقـاضي رحـيم الـعكـيـلي الى ارض الـوطن,وكـيف اسـتـقـبـله بـعض من
مـحــبـيه اســتـقــبـاال رائــعـا. كــنت اتـابـع الـصـور,واراقب وجه ســيـادة الــقـاضي
الـعــكـيـلي.كـنت افـكـر بـاشــهـر طـويـلـة مـضت حـيث كــان الـعـكـيـلي رهـ غـربـته
ومعـاناته.وقـد شبهت مـعانـاته في احد مـقاالتي السـابقـة قبل عـودته بحزن ابي
الـفـراس احلـمـداني حـ وقع اسـيـرا في ايـدي الـروم. نـعم كـنـت ارى تـشـابـها
كبـيرا ب اسـيرين احـدهما كـان فارسـا قال قـولته ثم اسر في مـعركـة والثاني
قال مـا يؤمن فابعد قسرا عن عمله ومحـبيه.النه كان قاضيا شهما يطلب احلق
اني قبل اي شيء. ترى ما الذي ساقوله من كالم االن?.ال توجد بالغة تسع ا
بـان اخلـيـرين سـيـنـتـصـرون.لـذا انـا اشـكـر  كل من قـدم له
ادنى مــســـاعــدة.وان هــذه الـــعــودة هي االمـل الــذي كــنت
اترقبه النه امل جميل يقول بان معاناة القاضي العكيلي
يدان عمله كما انتـهت.اما اخلطوة االخرى فهي عـودته 
يامل االالف النه خبير ونزيه ويعرف كيف يقول كلمته. 

كـنت والصـديق الـدكتـور كـاظم الربـيـعي نتـنـقل ب دور الـنـشر الـلـبنـانـية لـطبع
كـتابـيـنا في بـيروت  حـينـمـا استـاجرنـا سيـارة اجـرة كان يـرد فيـها  الـسائق
الـلـبـنـاني عـلى تـعامـلـنـا مـعه بـخـصـوص االجـرة  فـقـال : ( عـجب مـنكـم وانتم
اسـتـاذيــ وتـتـعـامـالن مـعي عـلى دوالر ودوالرين وانــا سـائق تـكــسي شـقـيـان
تـعـبان  فـيـما شـاهـدت بـعض العـراقـي يـرمـون االف الدوالرات عـلى الـغواني
الهي وغـيـرهـا ) .  فـقلـنـا له انـهم يـرمـون امـوال الـعـراقـي والـراقـصـات في ا
سروقـة حتت مسميات  جعلت من منشئاتنا ومؤسساتنا خربة بعد ان نهبت ا

ا نحن فيه ) . أموالها ودمرت احوالها وظلت تعاني ونعاني 
فيمـا كنا نسيـر بشوارع بيروت االجمل مـناخا وطبيـعة وحرية مكفـولة بالقانون
دينة فقد شاهدتهم يضعون عشر حاويات ذوات لفت انـتباهي طريقة تنظيف ا
رونة ووزعت في  اماكن مـحددة فيما جودة عـالية باحلـركة والقوة واحلـجم وا
تـتـولى سيـارات خـاصة لـنـقل النـفـايات لـيال ونـهارا من قـبل عـمـال يرتـدون زيا
ـا يـحدث في مـوحدا نـظـيـفـا يعـمـلـون بصـمت ومـهـنـية ومـتـابـعة . وقـد قـارنت 
الــعـاصـمـة بـغـداد الـتي تــنـتـشـر الـنـفـايـات بــشـوارعـهـا بـرغم ماليـ الـدوالرت
ــصـروفــة  حتت عـنــوان الـتــنـظــيف  فــيـمــا نـرى تــكـدس االزبــال بـكل مــكـان ا
ناطق الـشعبيـة االكثر فقرا وعـطاء للوطن  االغـرب ان الكثير من خصـوصا با
عـمال نـظـافتـنـا ملـثـمون ال شيء يـدل عـلى مفـهـوم النـظـافة في طـريـقة عـمـلهم 

كانهم ينتظرون الرواتب غير مبال بقيم اخرى.
 وقد ربطـت ذلك باغلب مؤسساتـنا التي غدت اسيـرة للمحاصصـة والعشائرية
ـلـكـات خاصـة بل حـكـومات واحلـزبـية والـكـتـلـوية حـتى بـعـضهـا حتـولت الى 
داخل احلكـومة  تـديرهـا مجـموعـات تتـلون بـلون واحـد  ال تسـمح باخـتراقـها
راقبة عليها  وقد حزنت كثيرا حينما اتصل بي ابدا وال سلـطان للمحاسبة وا
صديـقي ابو معتز عبر الـواتسب من بغداد رادا على اعمـدتي الصحفية : ( ما
ـا تـسـطـر من مـعــانـاة ونـداءات اذ لم جتـد من يـسـمع  الـفـائـدة يـا صـديــقي 

واسمعت اذ ناديت حيا .... ولكن) .
ثم تـنـاقشـنـا مع عـراقـيـ واشـقاء عـرب يـعـانـون مـثلـنـا في بـعض مـؤسـسـاتهم
ببـعض االمور احلـياتـية الـيـوميـة ومواجـعهـا الـتي لم تتـبدل : ( احـدهم ذكر ان
ـوظفـ في دوائر مـعينـة يتـسابـقون لـشراء وركـوب السـيارات احلـديثة بعض ا
الفخـمة  مع انهم موظفون بدرجـات وعناوين بسيطة  حيـنما سالنا كيف حدث
ذلك  قالـوا ينظـمون سلـفا بيـنهم يومـيا بـ ( مـئتي دوالر ) .. نعم يـوميا يـتطلب
بلغ?) . ال وظف البـسيط هذا ا الدفع مـئتي دوالر .. فمن اين يا تـرى يحصل ا
نحـتاج الى كـثير من الـذكاء والـوقت لتـعلـيل ذلك  فالـكتـاب ظاهـر من عنوانه 
ـظاهـر القوة  عـليه ان يدفع ـتحصن  ـواطن غير ا فاغـلب دوائرنا  اسـيرة وا

الي معاملة تمر من هنا  واال تخرب السلفة .
ـقـاربـات احملـزنـة لـكن عـددا رائعـا من ـشـاهـد وا فـقـلت في نـفـسي مع بـعض ا
النـماذج احلسنة موجودة في بلدي العراق العزيز واهل اخلير اكثر من غيرهم
شـكلة التي نـعانيهـا ونبقى اسرى تـقاليدهـا ان االشرار مع قلتـهم لكنهم لكن ا
تـلكـون دوما قوة الـعبث والـتسـلط على الـرقاب وتـسيـير االمور
وفـقـا لـرغـباتـهم الـشـخـصـيـة الـضيـقـة احملـصـورة بـدائرة
ـفرطة حـد االبتـذال ومحـاولة الـتعويض عن الشـهوانـية ا
مـركب الــنـقص الـذي يــعـتـريــهم .. بـعـيــدا عن الـتــفـكـيـر
ـواطن اال حـيـنـمـا يـحـتـاجـون صـوته او قـوته بـالـوطـن وا

للدفاع عن مصاحلهم اخلاصة قبل العامة .
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بدأ اتـباع الديانـة البهـائية في الـثاني من اذار اجلاري الـصيام الـذي ينتهي في 21
ؤلف من  19شهرا وكل شهر مؤلف من اذار من كل عام على وفق التقو البهائي ا

 19يوما.

وبـذلك يـكـون مـجـمـوع ايـام الـسـنـة
الــبـهــائـيـة  361يــومـا فــيـمـا تــبـقى
االيــام االربــعـة او اخلــمـســة زائـدة
وتــسـمـى ايــام الــهـاء وتــكـن عـادة
سـابـقــة لـشـهــر الـصـيـام الــبـهـائي.
ــثل الـبــهـائــيـ في وزارة ونــفى 
االوقاف والشؤون الدينية بحكومة
اقـلـيم كـردستـان سـرمـد كي خـسرو
ان تـسـمى هذه االيـام بـشـهر الـعـيد
االعــلى او االعـلى التــبـاع الــديـانـة
مؤكدا ان ايام الصـيام هي مناسبة
ساعـدة الفقراء والـتسامح وتـلبية
حاجة احملـتاج ووصـفها بـ (ايام
عطـاء وحسـنات) ورفض تسـميـتها
(الـعيـد االعلـى). وقال (ال يـوجد في
ادبيات البهـائي شيء اسمه شهر
الــعالء. واضـــاف ان لــلــبـــهــائــيــ
عـيـدين رئـيـسـيـ االول هـو الـعـيـد
الــــديـــنـي نـــوروز والــــثـــانـي عـــيـــد
الرضوان الـذي يبدأ في  21نيسان

ويستمر  12يوما. 
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وقــال خـــســـرو لـ(الـــزمــان) في اول
حديث صحـفي مع مطـبوعة مـحلية
(ان اعداد البهائي في العالم يبلغ
 7- 6ماليـ شــخص) مـشـيـرا الى
ان (مــوسم هـــذه االيــام هـــو حــافل
بـالروحـانيـات والـتعـبد ولـيس هو
امتناع عن االكل والشرب حسب بل
هو صـيام عن الغـرائز وامـتناع عن
ـشــتـهـيــات الـنـفــسـيـة وغــيـرهـا). ا
ويـبــلغ عـدد الــبــهـائــيـ في اقــلـيم
كــردسـتــان نـحـو  100عـائــلـة فـقط.
وكان القانون رقم  105لسنة 1970
الـصـادر عـن مـجـلس قـيـادة الـثـورة
نحل قد مـنع اي نشاط بهائي في ا
الــعــراق وتــســبـب في عــدم كــشف

األديـان تــمــثل مــرحــلـة مـن مـراحل
الـتــجــلي اإللــهي). ويــؤمــنــون بـأن
(الـله واحـد وأنه خـالق هـذا الـعـالم
وأنـه يـعـرف بـأسـمـاء مــخـتـلـفـة في

مختلف األديان.
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ويؤمن البـهائيـون بالتـجلي اإللهي
للـرسل في أزمـنة مـختـلفـة وبوحدة
ـنـبع للـديـانـات وبضـرورة تـعاون ا
الـــبــــشـــر مـن أجل اإلنــــســـانــــيـــة).
ويعـتقـدون بأن (نـور الله قـد جتلى
في آدم وإبراهيم وموسى وكريشنا
سـيح ومـحـمد وزرادشت وبـوذا وا

والباب وبهاء الله).
ـمكن كمـا يؤمـنون بـأنه (ليس من ا

مـعـرفـة الــبـشـر لـله بــشـكل مـبـاشـر
ــا مـن خالل تـــعــالـــيم وحـــيــاة وإ

الرسل العظام). 
ـــركــز ويـــحج الـــبـــهـــائـــيـــون إلى ا
ى لــلـبـهــائـيــ الـذى يـقع فى الـعـا
مديـنتي عكـا وحيـفا وتضم األولى
ضـــريح بـــهـــاء الــلـه فــيـــمـــا تــضم
الـــثـــانــيـــة ضـــريـح مـــحـــمـــد رضــا

لقب بالباب. الشيرازي ا
وفي البـهائـية ثالث صـلوات كـبرى
وصـــغــــرى ووســـطـى وأيـــة صالة
مـنــهـا تــغـنـي عن األخـرى. وأعــيـاد

البهائي فضال عن ما ذكرناه 
عــيـد إعـالن الـبــاب لـلــدعـوة في 22

و 23آيار

عيد صعود بهاء الله في  29آيار
عيد استشهاد الباب في  9تموز

وميالد الباب  20تشرين أول.
ـــتــاز الــبــهـــائــيــون بـــنــظــرتــهم و
تفائلة للـحياة وعندهم ان جوهر ا
الـديـانة يـكـمن بـعد االعـتـراف بـالله
ـتـعـبـدين في ان الـواحـد لــدى كل ا
الدين عـنـد اخلالق هـو واحد ايـضا
ولـو كــانت الــشــرائع مــخـتــلــفـة في
ـكـان ويقـول الـبهـائـيون الـزمان وا
ان (سـكـان كـوكب االرض هم عـائـلـة
انـسـانـيـة واحـدة) ويـؤمـنون (بـحق
ان الـبــشـريـة تــسـتــطـيع ان تــصـنع
الـــسالم بـــتـــآخـــيـــهـــا وان ال دولــة
وحدها او ديانـة وحدها قادرة على

الــبــهــائـيــ عـن ديـانــتــهم. وتــوقع
خسـرو ان يكـون عددهم في الـعراق
اكثـر بـكثـير من  100عائـلـة. وطبـقا
صـادر وموسـوعات فان  الـبهـائية
ية ودعا لهذه إحدى الديانات العا
الـديــانــة شــاب إيـرانـي يـدعـى عـلي
مـحمـد الـشيـرازي الذي لـقب نـفسه
بـالـبـاب مـنـذ عام  1844وبـشـر بأن
رسـوال سـيـأتي قـريـبـا من الـله. كـما
أكد استمرار الرساالت اإللهية وأنه
واحد في سلسـلة الرسل التي تضم

سيح وموسى. محمدا وا
وفي عـــام  1852قـــال أحـــد أتـــبـــاع
الــبـــاب والــذي ولـــد بــاسـم مــيــرزا
ـازنـدراني عام 1817 حـسـ عـلي ا
فـي إيــران إنه شــاهــد في الــســجن
رؤيــا أنـه الــرســـول الــذي بـــشــر به
الـبـاب ولقب نـفـسه بـهـاء الله. وفي
عــام  1863أسس لـــهــذه الـــديـــانــة.
وتــعــرض بــهــاء الـــله لــلــنــفي عــدة
مــــرات وكــــتب فـي تــــلك الــــفــــتـــرة
"الــكـتــاب األقـدس" أهم الــكـتب لـدى
أتــبــاع هــذه الـــديــانــة وتــوفي عــام
 .1892خلفه جنـله عبد الـبهاء الذي
عـــمل مــنـــذ وفــاة ابـــيه عــلـى نــشــر
التـعاليم الـبهائـية في أنحـاء العالم
وتـوفي عام  .1921 وقـد خـلف عـبد
الـبـهـاء حفـيـده شـوقي أفـنـدي الذي
واصل الــدعــوة والـتــبــشــيــر بــهـذه
الديـانة وأقـام وتوسع في أضـرحة
ـوجودة حـاليـا في عكا البـهائـي ا

في االراضي الفلسطينية احملتلة.
وقـال بـهاء الـله إن ديـانـته تـقبل كل
األديـــــــــــان األخـــــــــــرى كــــــــــاإلسـالم
سيحية واليهودية والزرادشتية وا

والبوذية والهندوسية.
ويــرى الـبـهـائــيـون أن (كال من هـذه

صرف العراقي للتجارة على جائزتي أفضل بنك محلي في العراق ezUł…∫ حصل ا

الـغــضـبــان عن (اســتـضــافـة بــغـداد
ـشـتـرك ب االجـتـمـاع الـتـنـسـيـقي ا

ــقــبل). اجلــانــبـ في  3نـــيــســـان ا

مشيـراً الى (ضرورة االسـتعداد له).
واستعرض العالق جـملة اخملرجات
والتوصيات الـتي خرج بها اجمللس
قــبـيل تــشـكـيـل احلـكـومــة اجلـديـدة
وأبرز األنـشطـة ب الـبلـدين ورغبة
الـسـعـوديـة بــافـتـتـاح قــنـصـلـيـة في
ــنـفـذ الـنـجـف واتـفـاقــيـة تــطـويـر ا
احلــدودي مع عــرعــر ومــشـروع ري
اجلـــزيــرة فــضال عن االتــفــاق عــلى
ديـنة الـرياضـية الـتي تبرع انشـاء ا
لك الـسعـودي سلـمان بن عـبد بهـا ا
الـعــزيـز. وشـهــد االجـتــمـاع نــقـاشـا
ـزمع حــول اهم مـذكــرات الـتـفــاهم ا
تـــوقــيــعــهـــا مع الــســعـــوديــة كــمــا
اســتـعــرض الــوزراء اهم اإلجـراءات
ـنـجزة ـذكرات الـتـفاهم ا الـسابـقـة 
وضـرورة متـابـعـة سيـرهـا ومتـابـعة
اجـابـاتهـا مع احلـكـومة الـسـعـودية
إضــافــة الى مـنــاقــشـة تــعـاون االمن
ـشــتـرك واخـر مـسـتـجـدات تـأمـ ا

نافذ احلدودية. ا

الـى (ارتــــــفــــــاع قـــــــسـم االغــــــذيــــــة
ـشروبـات غيـر الكـحولـية بـنسـبة وا
ــئـــة وكـــذلك ارتـــفـــاع قــسم  0.2بـــا
ــئــة كــمـا الــســكن بــنــســبـة  0.5بــا
ارتـفعت بـاقي االقـسام خالل الـشـهر
ـقـارنــة مع شـهـر كـانـون ــاضي بـا ا
ئة االول من عام 2018 بواقع  0.3با
نزلية عدات ا لقسم التجهـيزات وا
ـطـاعم والـفـنادق وقـسم الـصـحـة وا
بنسبة  0.1لكل منـهما وقـسم النقل
ئة  1.2وقسم االتصال بنسبة 1.3با
ـتنـوعة  وقـسم السـلع واخلدمـات ا
ـئــة). ولـفت الى ان بــنـســبـة  0.8بــا
(مــؤشــر الــتــضــخم االســاس ارتــفع
ــعــدل 0.4 ــاضي  خـالل الــشــهــر ا
ــئـة عن شـهــر كـانـون االول الـذي بـا
ســبـقه). وعـقـد اجملـلس الــتـنـسـيـقي
العراقي السعودي اجتماعه برئاسة
نائب رئيس الـوزراء لشؤون الـطاقة
وزير النفط ثامر الغضبان وحضور
نسق الوطني لـلفريق األم العام ا
جمللس الـوزراء مـهدي الـعالق وعدد
من الــوزراء اخملـــتــصــ ومـــحــافظ
ــركـــزي الــعــراقي. وكــشف الــبــنك ا

ـئـة فـيــمـا شـهـد احلـالي بـلغ  0.4بــا
مـعـدل الـتـضـخم خالل شـهـر كـانـون
ـنصرم ارتـفاعا بـنسبة 0.6 الثاني ا
ـئة مـقارنـة مع شهـر كانون االول با

الذي سبقه.
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ــتـحـدث الــرسـمي لـوزارة وأوضح ا
التخطـيط عبدالزهـرة الهنداوي في
بــــيــــان أمس ان (ارتــــفــــاع مــــعـــدل
الــتــضــخم الــســنــوي جــاء مــتــأثــرا
ـشـروبات بـارتـفـاع قـسم االغـذيـة وا
ئة مقابل غير الكحولية بنسبة  2با
انـخـفـاض قـسم الـسـكن بـنـسـبة 1.8
ـئــة فـيـمـا ســجـلت اقـســام الـتـبغ بـا
البس واالحـذيـة والـتـجـهـيـزات ووا
ــنـزلـيـة وقـسم االتـصـال ـعـدات ا وا
ــــطــــاعـم والــــفـــنــــادق والــــســــلع وا
ـتــنـوعــيـة انــخـفــاضـا واخلـدمــات ا
ـــــئـــــة الى 1.8 تــراوح بــ  0.1بــــا
ئة). وأضاف (أمـا اقسام الصحة با
والنـقل والترفـيه والثقـافة والتـعليم
فـقد شـهدت ارتـفـاعا تـراوح ب 2,4
ـئة). وعـزا الهـنداوي ـئة و 9.3با با
االرتفاع الشهري في معدل التضخم

عـطــاء الــنــقل لم يــكــتــمل بــصـورته
الــنــهــائــيــة. واوضــحت ان اســعــار
الــنـفـط الـقــادم من الــعــراق بــســعـر
بـرنت تضـاف اليـها تـكـاليف الـنقل
وفــــرق الــــنــــوعــــيــــة اضــــافــــة الى
الــتـكــالـيف االداريــة). واتـفق األردن
ـاضي على والـعراق مـطـلع شبـاط ا
استيراد  10آالف برميل نفط يوميا
من نفط البصرة بأسعار تفضيلية.
وكـــانت وزيـــرة الــطـــاقـــة والـــثــروة
ـــعـــدنـــيـــة هـــالـــة زواتي قـــالت إن ا
استيراد  10آالف برميل نفط يوميا
ـــئـــة من مـن الـــعــــراق يـــؤمن  7بــــا
اســـتــهالك األردن. واضـــافت زواتي
إن (استيراد هذه الكمية من العراق
يعـمل على تـفعـيل االسـتيـراد البري
ومـــا يــتـــبـــعه من تـــأهــيـل لــلـــطــرق
وتـشـغـيل السـطـول الـصـهـاريج بـ

األردن والعراق).
وأعــلــنـت وزارة الــتــخـــطــيط امس
األحـد عن ارتـفاع طـفـيف في مـعدل
ـدة من الــتـضـخـم الـسـنــوي خالل ا
شــهــر كــانــون الــثــاني لــعــام ٢٠١٨
لغـاية شهـر كانـون الثـاني من العام

العـراقي سـتدخل قـريبـا بعـد اجناز
عـطـاء الــنـقل.  وبـيـنت أن شـاحـنـات
الـنقل األردنـيـة سـتعـمل عـلى إدخال
النفط بـشكل يومي عـلى مدار العام
تـفق عليها  10آالف التمام الكـمية ا
بــرمــيل يــومـيــا). وقــالت الــعـزام إن
(تـكـالـيف الـنـقل لم تـتـضح بـعد آلن
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قــــالـت أمــــ عــــام وزارة الــــطــــاقـــة
ــعـدنــيـة االردنـيــة أمـاني والــثـروة ا
العزام إن الوزارة تعمل على جتهيز
عـــطـــاء نـــقل الـــنـــفط الـــعـــراقي إلى
األردن. وكـشفت الـعـزام في تـصريح
امس ان (الــدفـعــة االولى من الــنـفط
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ناسبات &lL∫ العوائل البهائية في جتمع بإحدى ا
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قدمة تميزة ا نتجات واخلدمات ا با
من البـنوك الـتـجاريـة واالستـثمـارية.
وتمـنح جـوائز الـتـميـز من قـبل مجـلة
يـا فايـنانس بـعد الـفحص الـدقيق إ
ـــالـــيـــة ــــعـــايـــيــــر ا لـــلـــعــــديـــد من ا
واالقـتــصــاديـة الــتي تـعــد من األمـور
الـهـامــة في تـقـيـيـم مـسـتـويـات األداء

الية. واإلنتاجية للمؤسسات ا
qC √ …ezUł

صرف واضاف الـبيـان ان (حصـول ا
العـراقي لـلتـجـارة على جـائـزة أفضل
بــنك مــحــلي في الــعــراق لــعـام 2018
ـدى يـأتي احــتـفـاءً بـإجنــازاته عـلى ا
الطويل واسـتراتـيجيـته القائـمة على
حتــديث وتـــطــويــر قــطــاع اخلــدمــات
صـرفـيـة في العـراق. بـاإلضـافة إلى ا
ـصرف بـكثـافة في الـبنـية استـثمـار ا
الـــتــحــتــيـــة األســاســيــة لـــلــمــصــرف
واألنظمـة التي يـتبعـها ضمن شـبكته
الــوطـنـيــة الـواســعـة لــتـوفــيـر أحـدث
ــصــرفــيــة ــنـــتــجــات واخلــدمـــات ا ا
لـلـعـمالء). وأســهـمت عـدة عـوامل في
حـصـول للـتـجـارة عـلى هـذه اجلـوائز
صرف رمـوقة منـها اسـتراتيـجيـة ا ا
في توسـيع سلـسلـة فروعـها وأجـهزة
الصراف اآللي بـاإلضافـة إلى حتس
ــصـرفــيــة من خالل تــمــديـد قــدراته ا
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صرف العراقي للتجارة على حصل ا
جائزتي أفضل بنك محلي في العراق
 2018و أفــضل بــنك اســتــثـمــاري في
الـعـراق عام  2018خالل حـفل تـوزيع
ــيـة جــوائــز مــجــلـة فــايــنــانس الــعــا
لـلـبـنــوك في الـشـرق األوسط وشـمـال

إفريقيا .2019
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(اجلـائــزتــ جـاءتــا خالل حـفل عــقـد
يـوم أمس في فـنــدق شـانـغـريال دبي
ـــتـــواصل وذلـك تـــقـــديـــراً لـــعـــمــــله ا
صرفية لتوسيع وتـطوير اخلدمـات ا
لــعــمالئه من األفــراد والــشــركــات في
ـــســـاهـــمـــتـه الـــكـــبـــيــرة الـــعـــراق و
ـــو االقـــتـــصـــاد ــــســـتـــمـــرة فـي  وا
ـالي الــقـوي خالل الـعــراقي وأدائه ا
الـعام  .(2018 وشهـد االحـتـفـال التي
ـيـا فــايـنـانس تـســتـضـيــفه مـجـلــة إ
ــصــدر ـــيــة والـــتي تــعـــتــبـــر ا الـــعــا
الـــرئــيــسـي لألخــبـــار والــتــحـــلــيالت
صرفي الي وا اخلاصة بالقطاع ا
حــضـــور نــخــبــة من الـــشــخــصــيــات
ـصــرفـيــة الـرائـدة في ـؤســسـات ا وا
الشرق األوسـط لتسـليط الـضوء على
الية اإلجنازات الكبرى للـمؤسسات ا
ــنـــطــقـــة واالحــتـــفــاء الـــرائــدة فـي ا

‚uÞ uÐ« wÝd  ≠sDMý«Ë

قـالت وزارة اخلــارجـيــة األمـريــكــيـة إن الــقـنــصـلــيـة األمــريـكــيـة فـي الـقــدس الـتي تــخـدم
الفـلسـطيـنيـ سوف تـندمج مع الـسفـارة األمريـكيـة اجلديـدة في إسرائـيل بدءاً عن أمس
االثنـ في قـرار أثـار غضب الـقـيـادة الفـلـسـطيـنـيـة. وكان قـرار إنـشـاء بعـثـة دبـلومـاسـية
واحـدة في القـدس أعلنه في أكـتوبـر تشرين األول وزيـر اخلارجيـة األمريـكي مايك بومـبيو
وكـان مــتـوقـعـا عـلـى نـطـاق واسع في أوائل مـارس آذار. وأعــطى إعالن وزارة اخلـارجـيـة
زمعة مخـاوف الفلسـطيني من أن إدارة وعد الرسـمي لالندماج. أثارت عـملية الدمـج ا ا
ـتـنازع الـرئـيس دونالـد تـرامب تـقـلل من شـأن التـعـامل مع مـخاوفـهم في مـديـنـة القـدس ا
سيـحية.  كان ترامب قد أثار عليهـا والتي تضم مواقع مقدسـة في اليهودية واإلسالم وا
غـضب العالم الـعربي وأجج قـلقا دولـيا باعـترافه بالـقدس عـاصمة إلسـرائيل في ديسـمبر
كـانون األول  2017ونقله الـسفارة األمـريكـية من تل أبيب إلى الـقدس في مايـو أيار. وعلق
الـزعمـاء الفـلـسطـينـيون االتـصاالت الـدبـلومـاسيـة مع اإلدارة األمريـكـية بـعد نـقل السـفارة
وقـاطـعـوا مـنـذ ذلك احلـ اجلـهـود األمـريـكـيــة الـرامـيـة لـصـيـاغـة خـطـة سالم إسـرائـيـلـيـة
فلسطيـنية طال انتظارها واتهموا واشنطن باالنحـياز لصالح إسرائيل. والقنصلية العامة
في القدس أكبـر بعثة تخص الـفلسطيـني الذين يسـعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح
القـدس الشرقـية عـاصمة لـلدولـة التي يـريدون إقامـتهـا في الضفـة الغـربية احملـتلـة وقطاع
ـتحـدث باسم وزارة اخلـارجيـة األمريـكيـة روبرت بـاالدينـو إن القـرار جاء من غـزة. وقال ا
أجل كفـاءة العـمل ولكـي تكـون هناك ”اسـتمـرارية كـاملـة للـنشـاط الدبـلومـاسي واخلدمات
القـنصليـة األمريكية.“ وأضـاف في بيان أن هذا ”ال يشـير إلى تغييـر في سياسة الواليات
تحدة بـشأن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة... احلدود احملددة للسيادة اإلسرائيلية ا
.“ وعنـدما أعلن بـومبيـو خطة فـاوضات الوضع الـنهائي بـ اجلانب في القدس تـخضع 
سؤول الفـلسطيـني الكبيـر صائب عريقـات بقرار إلغاء اضـي ندد ا الدمج في اخلريف ا
القـنـصلـيـة بـوصفه أحـدث دلـيل على تـعـاون إدارة تـرامب مع إسرائـيل لـفرض ”إسـرائيل
ـثل وضع الـقـدس أحـد أكـثر اخلالفـات الـشـائـكـة ب . و بدال مـن حل الدولـتـ الـكـبرى “
ا في ذلك الـقطـاع الشرقي دينـة بأكـملهـا  . وتعـتبـر إسرائيـل ا إسرائـيل والفلـسطـينـي
الـذي احتلـته في حرب عام  1967وضـمته ”عاصمـتها األبـدية غـير القـابلـة للتـقسيم “لكن

ذلك غير معترف به دوليا.
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اقامة الـسالم العادل الـذي هو قادم
ان شـــــاء الـــــله). ومـن الــــســـــمــــات
االيـجــابـيـة لــلـديـانــة الـبـهــائـيـة ان
(اتــبــاعــهــا يــنــظــرون الى اجلــانب
شرق من احلـياة) وهي تدعو الى ا
(الذهاب الى اخلصائص االيجابية
لـــكل شيء) مـــؤكـــدة ان (اجلـــوانب
الـسـلـبـيـة ال يـجوز الـبـنـاء عـلـيـها).
ولـهذا يـقول خـسـرو ان (البـهائـي
مــتــفــائــلـون دائــمــا وان عالقــاتــهم
باجلـيران وتـعامالتـهم مع االخرين
ايـجـابــيـة الن بـنــاء اجملـتــمع يـركـز
على االيجابيات) وشدد على القول
(هـذا هو سـلوك جـوهري لـلبـهائـية

ارسة مظهرية).  وليست 


