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ــانــيـة خــطـوة في ــعــارضـة الــبـر في مــقـال ســابق حتت عــنـوان: ا
ـعـارضـة االجتـاه الـصـحـيح  اشــرنـا فـيه الى ضـرورة ان تـكـون ا
قراطيـة بدون معارضة ان بنـاءة وإيجابيـة وان ال د حتت قبة الـبر
عـارضة ونـضـيف علـيهـا اليـوم ان ال مـعارضـة بدون إصالح... فـا
ــقـراطي وفي ــان او خـارجه ضــمن الـنــظــام الـد داخل قـبــة الـبــر
اإلطــار الـسـلــمي الـبــعـيــد عن الـتــسـقــيط والـســاعي الى الـتــنـافس
الـشريف عـبر صـناديق االقـتراع والـتي تعمـل على كـشف األخطاء
ـعـارضـة. ـقـيـاس احلــقـيـقي لـعــمل ا ومـحــاولـة تـصـحــيـحـهـا هــو ا
وطرحنا قـبل شهرين عدة تسـاؤالت في حينها ونـعيدها اليوم  من
ـانيـة احلـقـيـقـية عـارضـة الـبـر قـبـيل: هل آن االوان لالجتـاه نـحـو ا
التي تـقوم االداء وتـفـعل آليـات الرقـابة عـلى السـلـطة الـتنـفيـذية من
قـدمة من احلـكومة او خالل تـأشيـر اخللل في مـشاريع الـقوانـ ا
عـمل الـوزراء او اعـتـراضـهـا عـلى إهـمـال تـنـفـيـذ فـقـرات الـبرنـامج
احلكومي  ام ان ما يجري مجرد مناورات سياسية تخفي وراءها
مطامح ومصالح? وهل احلسابات قد تتـغير وفقا للمصالح? فيتفق
ناصب ويعـود االمر كما ان عـلى محاصصـة ا اجلميـع داخل البر
كـان عـلـيه في الـسـابق  ام ان مـا شـهـدنـاه مـؤخـرا وألول مـرة من
ان للعمل تقد كـتلة احلكمـة النيابيـة طلبا رسمـيا الى رئاسة البـر
انـية مـعارضـة قـد يكـون صحـوة متـأخرة تـنجح في دفع كجـهة بـر
اني الى االمام ان استجابت كتلة النصر النيابية عجلة العمل البر
عارضة مـنذ ستة اشهـر لكنها ما زالت التي اصبحت في مـيدان ا
بـشـكل غـير رسـمي وهـل ستـنـضم الـيـهـا قـوى اخـرى مثـل حتالف
ـان الـقـوى الـعـراقـيـة? وهل سـنـشــهـد مـعـارضـة عـريـضـة في الـبـر
تـستـطيع ان تـطرح الـثقـة بالـوزراء من خالل استـجوابـهم او تطرح
جـمل احلكومـة حتى وتـستـبدلهـا بأخـرى?. وبالـفعل حدثت الـثقـة 
ا توقـعناه فما بدأ باحلـكمة النيابيـة انضم اليها اعضاء خطوات 
من كتـلة النصـر النيابـية وحتالف الـقوى العراقـية حتى وصل عدد
ـعارض الى سبعـ وهو قابل للـزيادة وهناك حديث عن النواب ا
عارض اجلـديد بصورة قد احتمـاالت دخول سائرون الى التـكتل ا
وازين عـلى احلكومـة بشكل ايـجابي ال تسـقيطي  فـمفهوم تقـلب ا
ـعــارضـة الــذي نـحــتـاجه الــيـوم لــيس الـذي يــسـعى الـى إسـقـاط ا
ــاني يــقـوم األداء احلــكــومــة واحلــلــول مــحــلــهـا بـل الى تــكــتل بــر
احلكومي ويراقبه بدقة ويشخص األخطاء ويقترح القوان ويحرك
انيـة يجب ان يكون عارضة الـبر عـطل منها. ونـختم بان خطـوة ا ا
دافـعهـا احلقـيـقي برنـامج سـياسي عـمـلي قابل لـلـتنـفيـذ ومـحركـها
الرغـبة باإلصـالح اوال; ومراقبة االداء الـتنفـيذي بال مـجاملـة ثانيا;
ساندة اجلماهيرية وخدمة البلد ومصـاحله العليا ثالثا;. ورابعـا; ا
واعــادة بــنــاء جــســور الــثــقــة مـع الــشــعب... ال الــضــغط من اجل
ـنــاصب ألنـهـا في ـكــاسب وا احلـصـول عــلى ا
سـتقـبل الـبلـد السـياسي... النـهايـة مغـامـرة 

فهل نحن في االجتاه الصحيح?.
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يعـلن ديـوان مـحافـظـة نيـنـوى عن مـناقـصـة عامـة لـتـنفـيـذ مشـروع (انـشاء
ناقالت طـريق للـقرى الـتابـعة لنـاحيـة الشـمال ضمـن تخصـيصـات مبـالغ ا
ـهـجـرين البـالـغة  135 مـلـيـار دينـار حملـافـظة نـيـنـوى) وبكـلـفة لـلـهـجرة وا
تـخـمـيـنـيـة مـقـدار  1,086,900.000 ديـنـار (مـلـيـار وسـتـة وثـمـانـون مـلـيـون
ـدة تـنـفـيذ ( 150 يـوم).عـلى مقـدمي الـعـطاءات وتـسعـمـائـة الف ديـنار) و
ناقصة مراجعة قـسم العقود في ديوان احملافظة (خالل الراغب بدخـول ا
اوقـات الـدوام الـرســمي وابـتـداءا مـن تـاريخ نـشــر االعالن ولـغـايــة نـهـايـة
الدوام الـرسمي لـيوم 2019/9/18) للـحصـول علـى نسـخة من الـوثائق لـقاء
مـبـلغ مقـطـوع قدره  150000 ديـنار فـقط (مـائـة وخمـسـون الف دينـار) غـير
قابـلة لـلرد. تـسلم الـعطـاءات من قبل صـاحب العـطاء او من يـخولـه بظرف
ـنـاقـصة واسم مـقـدم الـعطـاء وعـنوانه مغـلق ومـخـتوم ويـكـتب عـليه رقم ا
وجـود في قسم العقود مرفقا معه الوثائق ويودع في صندوق العطاءات ا
ـذكورة فـي الصـفـحة رقم (2) عـلـمـا ان تاريخ الـغـلق يوم سـتـمـسكـات ا وا
وافق 2019/9/19 الــسـاعـة الـثــانـيـة عـشـر ظــهـرا وسـوف تـرفض االثـنـ ا
وعد. يكون مؤتمر ما قـبل الغلق في الساعة العاشرة العطاءات بعـد هذا ا
وافق 2019/9/9 لالجـابـة عـلى االسـتـفـسارات في من صـبـاح يوم االثـنـ ا

ذكور في وثيقة العطاء. العنوان ا
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أعـــلــــنت (زين كــــاش) إحـــدى أبـــرز
بــوابــات الــدفـع اإللــكــتــروني عــبــر
الــهــاتف احملـــمــول واإلنــتــرنت في
الــعــراق عن إطالق خــدمـة جــديـدة
تـضيـفـها إلـى سلـسلـة خـدمات زين
كـاش وهي خـدمــة تـوصـيل بــطـاقـة
"والت كـــارد" وتـــســـجـــيـــلـــهـــا دون
احلـــاجــــة الى مــــراجــــعـــة مــــراكـــز
اخلــدمــة. وتـأتي هــذه اخلــطـوة في
إطــار الـتــزام زيـن كـاش فـي تــقـد
ـنتـجات أحـدث احللـول الرقـمـية وا
ـشتركـيها في كـافة أرجاء بـتكرة  ا
الـــعــراق وتــعـــزيــز الــتـــوجه نــحــو

االقتصاد الـرقمي. وقال بيـان تلقته
(الــزمـان) امس ان (خـدمــة تـوصـيل
ُجـازة من قبل بطـاقة "والت كـارد" ا
ــيـة شــركـة “مــاســتــركـارد ”الــعــا
ــشــتــركــيــهـا. تــقــدمــهــا زين كــاش 
ــشـتـركي اخلـدمـة اجلــديـدة تــتـيح 
مـحـفـظـة زين كـاش طـلب وتـسـجيل
بطاقة "والت كـارد" في بغداد حيث
ــشــتـرك طــلب ســيــكــون بــإمــكــان ا
توصيل البـطاقة وتسـجيل احملفظة
الدائمـة من خالل تطـبيق زين كاش
وبــعـــدهــا ســـيـــتم إيــصـــالـــهــا إلى
ــســـتـــخـــدم من دون أي تـــكـــلـــفــة ا
إضـافــيـة خالل  24سـاعــة وإتـمـام

إجـراءات الـتـسـجـيـل مـبـاشـرةً عـند
الــتــســـلــيم. وتــتــيح هــذه اخلــدمــة
تــــوفـــيــــر الــــوقت واجلــــهـــد عــــلى
مــسـتــخــدمي زين كــاش وتــســهـيل
عــمـلــيـة حــصـولــهم عــلى بـطــاقـات
ـــــاســــــتـــــرد كـــــارد "والـت كـــــارد" ا
واحملـــفـــظــــة الـــدائـــمـــة خالل أربعٍ
وعشرين سـاعة داخل مديـنة بغداد
حـصـراً. وقـال الـرئـيـس الـتـنـفـيـذي
لزين كاش يزن التميمي معلقا على
إطالق اخلدمـة اجلديدة قـال (نعمل
على تـام حسـاب مالي الـكتروني
(محفظة الكترونية مرتبطة ببطاقة
ماستركارد) بأفضل وأسهل الطرق

ـشـتركـيـنا. تـقـد خدمـات وحـلول
مـبتـكرة مـناسـبة تـلبي احـتيـاجات
وتــعــزز مـن جتــربــة مـــشــتــركـــيــنــا
بسهولة ويسر هي اهم اولوياتنا).
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وســتـــتــيح خــدمـــة تــوصــيل "والت
كـارد" من زيـن كـاش الـفـرصـة أمـام
أي مــســتــخـدم لــلــتــســجـيـل وطـلب
بطاقـة "والت كارد" من منزله أو أي
مــــكـــان آخـــر فـي بـــغـــداد وإجـــراء
عـمــلـيــات الـدفع عــلى أنـواعــهـا من
خاللــــهــــا. زين كــــاش مـن زين هي
احملـفـظـة اإللــكـتـرونـيــة الـتي تـوفّـر
لــلـــعــمالء فــرصـــة حتــويل األمــوال

الـنـقـديـة إلى أمـوال إلكـتـرونـيـة ما
يـــتـــيح اجملـــال أمـــامـــهم ويـــســـهل
إمــكـانــيـة الــدفع إلـكــتـرونــيـاً عــنـد
حتويل األموال أو تـسديد الـفواتير

ــشـتـريـات ـعـامالت الــنـقـديـة وا وا
ـــزايــا الـــرقـــمـــيـــة والـــعــديـــد مـن ا
واخلـــدمــــات األخـــرى وكل ذلك من

خالل جهاز الهاتف احملمول.
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{ الــقـدس (أ ف ب) - قــال اجلـيش
اإلســــرائــــيـــــلي امس الـــــســــبت إن
القـوات اإلسرائيـلية قـصفت مواقع
حلـركـة حــمـاس الـفـلـســطـيـنـيـة في
قــطــاع غــزة بــعــد إطالق صــواريخ
عـــــــلـى إســـــــرائـــــــيـل مـن اجلـــــــيب

الفلسطيني.
حصـل تبـادل إطالق النـار ليالً بـعد
مقـتل شـابـ فـلسـطـيـنيـ بـنـيران

إسـرائيـليـة خالل صدامـات بالـقرب
من الـســيــاج الـعــازل الـذي يــفـصل
إســرائـيل عـن قـطـاع غــزة اخلـاضع
لـلحـصار اإلسرائـيلـي منذ أكـثر من

 10سنوات.
ففي وقت مـتأخـر من ليـلة اجلـمعة
أطــلــقت "خــمس قــذائف مـن قــطـاع
غــزة بــاجتــاه إســرائــيل" بــحــسب
بــــيـــان صـــادر عـن اجلـــيش. وقـــال

مـتحـدث عسـكري إنـها "سـقطت في
حـــقـــول في جـــنـــوب الـــبالد" عـــلى
احلـــــــــــــــــــــــدود مــع اجلــــــــــــــــــــــيــب

الفلســـــــــطيني.
وردًا عــــلى ذلـك قــــال اجلــــيش في
بـيــان إن "طـائــرة ودبـابــة قـصــفـتـا
أهـدافًــا حلـمــاس في شـمــال قـطـاع
ـا في ذلـك مـوقـعًــا ومـواقع غــزة 

عسكرية".

لم تــقع إصــابـــات في إســرائــيل أو
قطاع غـزة الفقيـر واحملاصر والذي
تـــســيـــطـــر عــلـــيه حـــركــة حـــمــاس

اإلسالمية.
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وفـي وقـت الحـق امس الــــــــســــــــبت
دخـلت طــائـرة مــسـيــرة أرسـلت من
جـــنــــــــــوب غـــزة اجملـــال اجلــوي
اإلسـرائـيـلي كـمـا أعـلن اجلـيش في

بيان آخر. وألقت الـطائرة "ما يبدو
بــأنه عــبــوة نـاســفــة" قــرب اجلـدار
الــفــاصل مــا أحلق أضــرارا بــآلــيـة

عسكرية قبل أن تعود إلى غزة.
وقـــــال اجلــــيـش إنه ردا عـــــلى ذلك
اســتـــهــدفت طــائـــرة اســرائــيـــلــيــة
"اجملـمـوعــة الـتي أرسـلـت الـطـائـرة

سيرة". ا
في آب أثـــار إطالق ســـلـــســلـــة من

القذائف الصاروخية من غزة تلتها
غارات إسرائـيلية واشتـباكات على
احلدود مـخاوف من الـتصـعيـد ب
حماس وإسرائيل قـبل االنتخابات
قررة في التشـريعيـة اإلسرائيلـية ا
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كن حتقـيق األمن اإلقليمي إال من
خالل الــتـعــاون بــ دول اخلــلـيج.
وأضـاف بـعد مـحـادثات مع نـظـيره
الـــــروسي ســـــيـــــرجـي الفــــروف أن
طـــهـــران تـــرحب بـــاقــتـــراح روسي
لـتأمـ مـنطـقة اخلـلـيج. من ناحـية
أخرى قـال ظريف إن بالده سـتزيد
ـوجب من تـقــلـيـص الـتـزامــاتـهــا 
ـبـرم عـام 2015 االتـفـاق الـنـووي ا
إذا أخـــفـــقت األطـــراف األوروبـــيـــة
ـوقعـة علـيه في حـمايـة االقتـصاد ا
اإليـراني من الـعـقـوبات األمـريـكـية.
وقـــال خالل مـــؤتــمـــر صــحـــفي مع
الفـــروف في مـــوســـكــو ”ال مـــعـــنى
ـــواصــلــة االلـــتــزام بـــاالتــفــاق من
جانب واحد إذا لم نـتمتع بـالفوائد
التي وعدت بها األطراف األوروبية

في االتفاق.

ـسـتـوى احملدد في تـمـوز/يـولـيـو ا
ـــبــــرم بـــ االتـــــفـــــاق ( 300كغ) ا
اجلـمـهـوريـة االسالميـة ومـجـمـوعة
تحدة اخلمس (الص والواليات ا
وفــرنــســـا وبــريــطــانـــيــا وروســيــا

انيا). وأ
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وفي أيار/مايو بدأت إيران بخفض
وجب هـذا االتفاق ردا تعـهداتهـا 
على قـرار واشنـطن االنسـحاب منه
وإعادة فرض عقوبات على طهران.
ومـــســاء األربــعـــاء أعــلن الـــرئــيس
ـرحلـة الـثـالثـة في خـطة اإليـراني ا
نظمة خفض تعـهدات ايران بأمـر ا
رفع القـيود عن األبـحاث والتـطوير

في اجملال النووي.
وقـــال وزيــر اخلـــارجـــيـــة اإليــراني
مـحــمـد جـواد ظـريف االثـنـ إنه ال

تـتـغيـر". وقـال في مـؤتمـر صـحافي
ـراقبة في طهـران "في ما يـتعـلق با
والـدخـول (الــوكـالـة الــدولـيـة) (...)
ولـــــيــــــكـــــون كل شـيء واضـــــحـــــا
ستواصل إيران االلتـزام بالشفافية

كما كانت من قبل".
ـنـظمـة بـدأت تـشـغيل وأضـاف أن ا
عـشـرين جـهـازا من نوع "آي آر-"4
وعـشـرين جـهـازا آخـر من نـوع "آي
آر- "6 بــيــنـمــا ال يــســمح االتــفـاق
ــوقع في  2015 إليـران الــنــووي ا
ـــــرحـــــلـــــة بـــــإنـــــتـــــاج فـي هـــــذه ا
الـــيـــورانــــيــــــوم اخملــــصب ســـوى
ـركـزي من اجليل بـأجـهـزة للـطـرد ا

األول (آي آر-.)1
ومن شــأن هــذه األجـــهــزة تــســريع
انتاج الـيورانيـوم اخملصب وزيادة
مـخـزون الـبالد الـذي يـتـخـطـى مـنذ

الـــتي قـــطـــعـــتـــهــا إيـــران لـالســرة
الدولية بشأن أنشطتها النووية.
وشــدد عـــلى أن الــتــعـــهــدات الــتي
قـطـعـتـهــا إيـران حـول "الـشـفـافـيـة"
بــشــأن أنــشــطــتـــهــا الــنــوويــة "لن

بـــاسم مــنـــظــمـــة الــطـــاقــة الـــذريــة
اإليرانية بهروز كمالوندي.

وحتــدث كــمــالــونـدي بــالــتــفــصـيل
ـرحـلـة لـلـصــحـافـيـ عن تـدابــيـر ا
اجلـديـدة خلـطـة خـفض الـتـعـهـدات

{ طــهــران (أ ف ب) - بــدأت إيـران
تــشـغــيل أجــهـزة مــتـطــورة لـلــطـرد
ركزي سيؤدي إنتاجها إلى زيادة ا
مـــخــزون الـــيـــورانــيـــوم اخملــصب
حسـبما أعـلن امس السـبت الناطق
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