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{ طـهــران - ا ف ب:  يـتــوجه وزيـر
اخلــارجـيــة اإليــراني مــحـمــد جـواد
ـقـبلـة إلى بـاريس ظـريف اجلـمـعـة ا
حملـــادثــات مـع نــظــيـــره الــفـــرنــسي
انويل ماكرون وفق ما والرئيس إ

ذكرت وكالة إرنا الرسمية لألنباء.
ونـــقــلت الــوكـــالــة عن ظـــريف قــوله
خالل لقاء مع عدد من أفراد اجلالية
اإليــرانــيــة في ســتــوكــهــولـم مــسـاء
اإلثــنــ "ســنــزور بــاريس اجلــمــعـة
ـــانــويل مـــاكــرون ووزيــر لـــلــقــاء إ
اخلــارجـــيــة الــفـــرنــسي" جــان-ايف

لودريان.
ويقوم ظريف حاليا بجولة في ثالث
دول اسـكـنـدنـافـيـة وسـيـزور الـص

قبل" بحسب إرنا. "األسبوع ا
ــوقــعــة عــلى وفــرنــســا من الــدول ا
ـبـرم عام ?2015 االتـفاق الـنـووي ا
وقـــادت جـــهـــودا أوروبـــيـــة إلنـــقــاذ
االتــفـاق الـتــاريـخي مــنـذ انــسـحـاب

قرر أن يزور فنلندا والسويد. ومن ا
الحقا النروج.

واضاف ظـريف "احلظر األمـيركي لم
يـــؤثــــر عـــلي" مــــقـــلـال من أهــــمـــيـــة
العـقوبات األمـيركـية الـتي تسـتهدفه
مـنذ أواخـر تـموز/يـولـيـو وتأثـيـرها
عـلى نـشـاطه الـدبلـومـاسـيـو أبـحرت
لـــيل األحــد-اإلثــنــ نـــاقــلــة الــنــفط
اإليـرانـيـة احملـتـجزة فـي جبـل طارق
منذ  4تموز/يوليو وذلك بعد رفض
ـنـطـقة الـبـريـطـانيـة طـلـباً سـلـطات ا
أمـيــركـيـاً الحـتـجـاز الــنـاقـلـة مـجـدّداً
بتـهمـة انتـهاك الـعقـوبات األمـيركـية

فروضة على طهران. ا
ـوقع اإللـكـتـروني "مارين وبـحسب ا
ـتخصّص في تـعقّب حركة ترافيك" ا
الـسـفن فـإنّ الـناقـلـة الـتي  تـغـيـير
اسـمـهــا من "غـريس  "1إلى "أدريـان
داريـا" أبـحـرت لــيل األحـد من قـبـالـة

سواحل جبل طارق متجهة جنوباً.

بهـا.وقامت الـسلـطات االيـرانيـة بعد
 15يــومــاً عــلى احـتــجــاز نــاقـلــتــهـا
بـاحـتجـاز نـاقـلة الـنـفط الـبريـطـانـية

بيرو" في مضيق هرمز. "ستينا ا
كـمـا احـتـجـزت إيـران أيـضـاً نـاقلـتي
نفط أخري ما زاد من تـفاقم التوتر
في منطقة تعرضت فيها بواخر عدة
العتداءات أو تـضررت بسـبب ألغام.
كـمـا أسـقــطت ايـران طـائـرة مـسـيـرة
امـــيـــركـــيــة كـل ذلك وسط تـــشـــديــد
مـتـزايـد لـلـعـقـوبـات األمـيـركـيـة عـلى
ــتــحـدة ايــران.ووســعت الــواليــات ا
بـسـبـب مـا قـالت إنه تــهـديـد إيـراني
ضد حـلفـائهـا حضـورها الـعسـكري
في مـنـطـقة اخلـلـيج بـإرسـال حـامـلة
طائرات جـديدة وبطـاريات صواريخ

وقاذفات قنابل استراتيجية.
واعـتبـرت إيـران اخلـطوة األمـيـركـية
"تـدخـالً غـيـر قــانـوني" مـن الـواليـات
ـــتــحــدة.وتـــوتــرت الـــعالقــات بــ ا
طـهـران وواشـنـطن مـنـذ أن انسـحب
الــرئــيس األمــيــركي دونــالـد تــرامب
ـاضي مـن االتـفــاق الـنـووي الـعــام ا
لـــعــام  2015بــ الـــقــوى الــكــبــرى
وإيـــران وإعــادته فـــرض عــقـــوبــات

أحادية اجلانب على طهران.

ــوجب الــقـانــون األوروبي األحــد "
ـــقــدور جـــبل طــارق تـــقــد لـــيس 
ــسـاعــدة الـتي تــطـلــبـهــا الـواليـات ا
ــتـحــدة" إذ تـريـد واشــنـطـن حـجـز ا
الــنــاقــلــة اســتــنــاداً إلى الــعــقــوبـات

األميركية على إيران.
ـــنــطــقــة وأوضـح بــيــان ســـلــطــات ا
الـــبــريــطـــانــيــة أنه فـي غــضــون ذلك
تـحدة عـدة طلـبات قدمت الـواليـات ا
ــنع الــنــاقــلــة من اإلبــحــار وقــدمت
وزارة العدل األميـركية اجلمـعة طلباً
الحتجاز النـاقلة بناء عـلى العقوبات

األميركية على إيران.
وفي وقـت مــبـــكــر االثـــنـــ حتــولت
وجـهـة النـاقـلـة إلى الـشـرق مع إفادة
"مــارين تــرافـيك" أنــهــا مـتــجــهـة إلى

كاالماتا في اليونان.
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وفي قـــرارهــا اإلفــراج عن الـــنــاقــلــة
أكدت حـكومـة جبل طـارق أنهـا تلقت
ضــمــانــات مــكــتــوبــة من إيــران بــأن
الـــســــفــــيـــنــــة لن تــــتــــوجه إلى دول
"خــــاضــــعــــة لــــعــــقــــوبــــات االحتـــاد
ـهـا األوروبي".لـكن نـفـت إيـران تـقـد
أيـة تــعـهـدات بـشـأن وجــهـة الـنـاقـلـة

مقابل اإلفراج عنها.
ونـــــقل مــــوقع حـــــكــــومي إيــــران عن
ـتحـدث بـاسم اخلـارجيـة اإليـرانـية ا
عــبـاس مــوســوي قـولـه إن "إيـران لم
تـعط أيـة ضـمـانـات حـول عدم تـوجه
غريس  1إلى سوريا لضمان اإلفراج
عـنهـا".وهـددت اخلارجـيـة األميـركـية
بأنـهـا ستـمنع مـنح تـأشيـرات دخول
ألي من العامل على الـسفينة.وجاء
احـــتـــجــــاز ســـلـــطــــات جـــبل طـــارق
والبحريـة البريطانـية للناقـلة الشهر
اضي بعـيد تـصاعد في الـتوتر في ا
مـنـطـقـة اخلــلـيج مع تـعـرض نـاقالت
العــتــداءات اتــهـمـت إيـران بــالــقــيـام

من جــهـتـهـا لـم تـؤكّـد سـلــطـات جـبل
طارق في احلال إبحار الناقلة.

واحتـجـزت جبل طـارق غريس- 1في
 4تموز/يوليو لالشـتباه بأنها كانت
تــنــقـل نــفــطــاً إلى ســوريــا في خــرق
للعـقوبات األوروبـية على هـذا البلد
ما أدى إلى تـدهور في الـعالقات ب
لندن وطهـران. ونفت إيران مراراً أي

خرق للعقوبات.
وأمـرت مـحـكــمـة جـبل طـارق الـعـلـيـا
اخلـــمــــيس اإلفــــراج عـن الـــنــــاقــــلـــة
وحمولتها البالغة  2,1مليون برميل
نـفط مع تـأكـيد مـسـؤولـ إيـرانـي

وصول طاقم جديد إليها.
—U×Ðô« WK «u

وكـانـت الـسـفــيـنــة "غـريس  "1تـرفع
الــعــلم الــبــنــمي ولــتــمــكــيــنــهــا من
مـواصـلـة إبـحـارهـا تـمت تـسـمـيـتـهـا
"ادريــان داريــا" وبــاتـت تــرفع الــعــلم
االيـراني الـذي شـوهـد األحـد يـرفرف

عليها.
لـكـن وزارة الـعـدل األمــيـركــيـة قـدمت
اجلمـعة طـلـباً الحـتجـاز النـاقلـة على
اعتبار أنها متورطة في نقل شحنات
ــنـوعــة إلى ســوريــا عـبــر احلـرس
ـدرج عـلى الئـحـة الـثـوري اإليـراني ا

اجملموعات اإلرهابية في واشنطن.
ورفضت سـلطـات جـبل طارق الـطلب
األمـــــيـــــركي مـــــؤكـــــدةً أنـه لم يـــــكن
بــاإلمــكــان إصـدار أمــر من مــحــكــمـة
حلـــجــــز الــــنـــاقــــلــــة من جــــديـــد ألن
الـعقـوبـات األمـيـركيـة ضـد طـهران ال

تسري في االحتاد األوروبي.
رة الثـانيـة التي ترفض فـيها وهي ا
ـسـاعدة سـلـطات جـبل طـارق طـلب ا
األمـــــيــــركي فـي إطــــار هــــذه األزمــــة
الـــقــائــمـــة بــ واشــنـــطن وطــهــران

ولندن.
وقالـت سلـطـات جبل طـارق في بـيان
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ـسلـحـة أعـلن ان خالفات سـيـاسيـة تـمنع رئـيس الـوزراء والقـائـد العـام لـلقـوات ا
عـودة الـنـازحـ الى مـنـاطـقـهم عـجـيب أمـور غـريب قـضـيـة فـمـا دورك يـا سـيـادة
سلـحة وما هي مـسؤوليـاتك جتاه شعـبك ? وما ذنب هؤالء القـائد العـام للقـوات ا
الــنـازحـ يـعـانـون مــنـذ سـنـ حـر الــصـيف وبـرد الـشـتــاء وقـلـة الـغـذاء والـدواء
واألمراض والـطبيعـة تفتك بـهم وأنت والسيـاسيون جتـورون عليـهم ? ومن يتحمل
ذنـبـهم أمـام الـله تـعـالـى أنت أم الـسـيـاسـيـون ? الـست أنت من أقـسـمت بـالـله ان
تخـدم الشعب والـوطن فلـماذا تـترك شريـحة من شـعبك يـتالعب بها الـسيـاسيون
ـنـعــون عـنــهم حـقــهم في الـعــودة الى ديـارهم هم ال يــريـدون مــنـكم أمـواالُ وال و
مسـاعدات ألنـكم ال تستـطيـعون تـأميـنهـا لهم الن أمـوال الشعب تـخصص رواتب
سـؤول وعـوائلهـم ومقربـيهم وأفـواج حمايـاتهم وارتـال عجالتهم للسـياسـي وا
وايفـاداتهم وعـالجهم هم وعـوائلـهم في اخلارج  وهل تـعلم ان الـرئاسـات الثالث
ـبـلغ أكـثـر من تـكـلف مـوازنـة الـدولة ( 46 تـرلـيـون و 600 مـلـيـار يـنـار)? وهذا ا
ئة من الشعب موازنـة عدد من الدول العربية والنـازح في خيام مهلهلة و40 با
ــقــابــر واحلـواسم ــزابل وا الــعــراقي حتت خط الــفــقـر ومـاليـ يــعــيــشـون في ا
فالنـازحون يريـدون حقهم الطـبيعي والشـرعي الذي كفـله لهم الدستـور والقوان
ثـم مـا ذنب والـديـن في الـعــودة الى ديــارهم ومــدنــهم بـعــد حتــريـرهــا من داعش
األكـثـريـة يعـانـون بل يـعـاقـبـون بـذنب قـلة أسـاءوا وتـعـاونـوا مع داعش كـمـا يـقول
سيء واجملـرم يحاسب وفق القـانون والبريء يـعود الى مدينته بعض الـساسة وا
اذا اضـية ,ثـم  وبـيـته ليـعيش بـكـرامة بـعد ان ذاق الـذل والـهوان طـيلـة الـسنـ ا
ـنع بـعض الـسـاسـة عـودة النـازحـ الى مـدنـهم ? حـرصـاً على امـن الوطن من
هؤالء الـنـازح الـذي ال حـول وال قوة لـهم والـذين إذا عادوا سـيـحتـارون بـإعادة
فـقودين أم يـفكروا بنـاء بيـوتهم وتـام عيـشتـهم  والبـحث عن ذوبـهم وأقاربـهم ا
ـساعـدة اإلرهـابـي الـذين تـسـبـبوا في تـدمـيـر بيـوتـهم وقـتل أهـلهم وتـهـجـيرهم
وانتم أيـها الساسة من تسـتطيعون حتصيـنهم من اإلرهاب وداعش إذا أحسنتم
ـارساتكم الـطائفـية واعتـقاالتكم معامـلتهم وأعـطيتـموهم حقـوقهم وامتـنعتم عن 
ـمارسات هي الـتي جعلت بـعض أبناء هذه العشـوائية وتـضييـقكم عليـهم  فهذه ا
ارسـاتكم الطـائفية دن يـتعاونون مـع داعش ليتـخلصوا مـن ظلمكـم وجوركم   ا
وإذا كـنـتم تــخـافـون من عـودة اإلرهـاب وداعش الى هـذه وجـرائـمـكـم الـوحـشـيـة 
ــسـلـحــة وقـواتــكم األمـنــيـة وحــشـدكم الــشـعـبـي وحـشـدكم ــدن فـاين قــواتـكم ا ا
الـعشـائـري وأين اسـتخـبـاراتكم ومـخـابراتـكم لـتمـنـعون بـكل هـذه العـنـاوين عودة
ـناطق داعش ثانـيـةً والعـمل على جتـنب تـكرار مـسـببـات دخول داعـش الى هذه ا
ـدن و احــتـرامـهم ســابـقـاً وأولــهـا حـسن تــعـامـلــكم مع أبـنــاء شـعـبـكـم في هـذه ا
مارسات الطائفية والعدوانية واالعتقاالت ومساعدتهم واحتضانهم والترفع عن ا
العـشوائيـة والكـيديـة من اجل اخذ اإلتـاوات منهم واالمـتنـاع عن تهـميـشهم ألنهم

أبناء شعبكم وال تسمحوا لداعش وغيرها بالتأثير عليهم  . 
سلـحة الم يكن ضـمن برنامـجك احلكومي وأنت يا سـيادة القـائد العـام للقـوات ا
ثـلي الـشـعب فـقـرة أسـاسـية تـتـضـمن عـودة الـنـازح الى الـذي طـرحـنه أمـام 
مـنـاطقـهم فلـمـاذا تنـقض عهـدك لـشعـبك ? وإذا كـنت ال تسـتطـيع إعـادة النـازح
ـنـاطق احملررة وهم ـعـتقـلـ من سـكان ا غـيـب وا فـكـيف ستـعـيد اخملـطـوفـ وا
باآلالف وفي كل يـوم تظهر مـقبرة جـماعية ألعـداد منهم قـتلوا ظلـماً وصبراً وأنت
دمرة ? وكيف دن ا ناطق وا وحكـومتك في صمت مطبق? وكيف ستعيـد أعمار ا
ناطـق في  حكومتك ? ثم هل هي دولـة أم أحزاب تتحكم تعـيد ثقة مـواطني هذه ا
صـيرية منها ?وإذا كـنت ال تستطيع في الدولـة واحلكومة وخصـوصا القرارات ا
غـيبـ واخملـطوفـ الى ذويهم إعادة الـنازحـ الى ديـارهم وال تسـتطـيع إعـادة ا
ـعـوزين وال تسـتـطـيع حتـجـيم البـطـالـة وإيـجاد وال تـستـطـيع مـسـاعـدة الفـقـراء وا
فـرص عـمل لـلـخـريـجـ وغـيـرهم وال تـسـتـطـيع احلـد من جـرائم مـافـيـات الـقـمـار
ـيـليـشـيـات واحلد من وجتـارة اخملـدرات الـتي تفـتك بـالـشـعب واحلد من جـرائم ا
النزاعـات العشائرية وال تستطيع حصر الـسالح بيد الدولة وال تستطيع محاسبة
الفـاسـدين وسارقـي أموال الـشـعب وناهـبي ثـروات الـوطن فاألولـى ان تتـنـحى يا
رئيس الـوزراء ألنك ال تسـتـطيع تـنفـيذ بـرنـامجك احلـكومي وال تـسـتطـيع فعل أي
شئ تخـدم به الشعب الن أمور البالد والعباد لـيس بيدك بل بيد األحزاب والكتل

تنفذة ? ا
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اختـار مجلس مـحافظة الـديوانيـة بجلـسة عقدهـا إلختيـار محافظ من ب 12
نصب بدأ اجمللس بقـراءة السيرة الذاتيـة للمرشح مرشـحاً تقدموا لهـذا ا
وكانـت للـمرشـح األول سيـرة  ذاتـية  مـختـصـرة قد قـرأت لـشخص كـبـير في
ـرشح األول إلى اسمـه و عقـله ومـكـانـته االجـتـماعـيـة وعـنـوانه حـيث يـنـتمي ا
ـنـصب احملـافظ من ـرشح  عـائــلـة عـراقـيـة قـد عـرفت بــحـبـهـا لـلـوطن  فــإن ا
شـرفة على دائم العـوائل التي تـمتلك جـذوراً وطنيـة مشهـوداً بهـا ومواقفـها ا
علـى مر العقود حيث كان جده األمير شـعالن سلمان ظاهر عضواً بارزاً في
لـكيـة واباه أيضـاً رحمه الله األمـير علي مجـلس النـواب العراقي إبـان حكم ا
لكي ـجلس الـنواب العـراقي في العهـد ا شعالن سـلمـان قد انتـخب عضواً 
واختـير أخاه األكـبر األميـر حس الـشعالن عضـواً جمللس الوطـني العراقي
ــدة ثـمـاني ســنـوات  واصـلـت هـذه الـعــائـلـة زعــامـتـهــا إلمـارة اخلـزاعل في
الـعــراق والـعـالم أجـمع وجــمـعت بـحـبــهـا لـلـوطن وخـدمــة  أهـله والـدفـاع عن
مصـاحلـهم  كـما احـتـفـظت وحافـظت هـذه الـعائـلـة اخلزاعـيـة وحـرصت على
خـدمة ابناء إمارة اخلزاعل واحلفاظ علـى اسم اإلمارة  وإبقائه عالياً خزاعة
التي قـد تـشـرفت  وتـميـزت عن بـاقي الـقـبـائل العـربـيـة  بـقربـهـا مع  الـرسول
صلـى الله عليه وسلم وآله حيث يـلتقي النبي ص مع قبـيلة خزاعة في النسب
: عنـد جـده الـثـالث عـبد مـنـاف بن قـصي فـلـقد كـانت أمه هي عنـد مـوضـعـ
حـبى بـنت حـلـيل بـن حـبـشـيـة اخلـزاعي  وكـذلـك نـسـبه عن طـريق زواجه بـأم
ؤمـن جويـرية بنت احلـارث اخلزاعي كما قـال فيهـا صال نصرني الله أن ا

لم انصر خزاعة
ـسلـم عـلى مدار الـقرون خلـزاعة تـاريخ مشـرف في الدفـاع عن االسالم وا
والعـقـود فكـان للـرسول الـكـر أنصـار من خزاعـة ولم يـترك أنـصاره نـصرة
ـيامـ يومـاً حتى ؤمـن عـلي عـليه الـسالم و أوالده األئمـة ا ابن عـمه أميـر ا
إمـتزجت دمـاء أبنـاء خزاعة مـع دماء الشـهداء مـن بني هـاشم الكـرام وهكذا
سارت خـزاعـة منـذ عـهد الـرسـالة اإلسالمـيـة وللـيـوم فقـد قـدمت هذه الـقـبيـلة
سلـم في السابق العـربية األصـيلة الـغالي والنفـيس للدفـاع عن االسالم وا
واحلــاضــر وكــانت الـــســابــقــة دائــمــاً بــالــدفــاع عن االسالم وأرض اإلسالم
ـسـلـمـ فـلم يـقـتـصـر اجلـهـاد في مـعـركـة بـدر الـكـبـرى وصـف ومـصـالح ا
والنـهـراون والطف اخلـالدة  بـنصـرتهم آلل الـبيت ع وقـوفهم بـجانب الـرسول
وآلـه   مـازال رجــال خـزاعــة يـتــوارث حـبــهم ألهل الــبـيت ع من جــيل آلخـر
ونصـرتـهم لهم مـن دماء لـدماء ومـواقف ثـابتـة مع احلق أيـنمـا كـان ويكـونون
ـكرمه وهم أخـوال  للـرسول هم مـوجودين  فـعالً هم كـذلك فهم سـدنة مـكه ا
وآله واخوة لـفـاطمـة عـلـيهـا الـسالم ليـس  بجـديـد على هـذه الـقـبيـلـة العـربـية
اإلمكـان التي يكونوا فـيها رجالها خلـدمة أوطانهم فإن التـاريخ القريب يشهد
ذهب الشيعي في لـهم وقفتهم ألجل اإلسالم وآله والتفافهم حول مرجعيات ا
جمـيع األوقات خيـر دليل على تـمسك هذه الـقبيـلة بالـدين اإلسالمي ورسالته
اإلنسـانية قدم أبـناؤها الـدماء تلو الـدماء للدفـاع عن العراق فور نـداء الفتوى
بـاركة للمرجعية العلـيا التي دعت الرجال للدفاع عن األرض والعرض وما ا
ـشرفة لـلخـزاعل إال ثبـات على عـهدهم الـقد  مع رسـول الله واقف ا هـذه ا
ـرشح حملــافـظــة الـديــوانـيــة الـتي هي حتــمل اسم أبــائـة واجـداده ص فــإن ا

وسميت ديوانية نسبة لديوان إمارة اخلزاعل .
فقـد كان ديوان اخلـزاعل عاماً يجـلس  فيه كل زعمـاء القبائـل العربيـة وتتخذ

ظلوم  فيه كافة القرارت التي ترفع احليف عن ا
اليـوم  مجـلس الديـوانيـة ينـتخب   الـشيخ  اخلـزاعي مـحافـظاً لـهذه احملـافظة

العريقة في كل شيء ماهو إال قرار صائب وموفق جداً
وسيـرة مرشح مباركة طيبة فإن  الشيخ زهير  الشعالن قد تربى في مدرسة
ـدرسة والـده األميـر علي وأخـيه األميـر حسـ الشـعالن رحـمه الله تـعالى ا
الــتي ارتـوى مــنـهــا كل الــعـلم وقــول احلق ونـطـق  احلـكم والــصـبــر  وحتـمل
ـســـــــــؤولـيـة والـدفـاع عـن حـقوق الـنـاس دون تـمـيـيـز عـنـصـري أو قـبـلي  ا
ـة ويشـهدون أهالي الـديـوانيـة األعـزاء  يتـذكـرون مواقف هـذه الـعائـلـة الكـر
بحـبـهــــــــم لـبـلدهم  وتـضـحـيـاتهم ألجـل العـراق الـواحـد فإن األمـيـر حـس
ـن رفض حكم الـشعالن ولـد وعـاش رمـزاً وطـنيـاً مـحـباً لـوطـنه وقـائـد شهم  
ـ  عــمل مع إخــــــــــوانه في مـجــلس احلــكم واجملـلس الـظــــــــــــلم والـظــا
الـوطـني ومـجـلس الـنـواب الـعـراقي من أجل الـعـراق الـواحـد األمـيـر حـسـ
الشـعالن صاحب  السيـرة العطرة بحـب العراق والذكر الـطــــــــيب ب ابناء
ـة يذكـر أهل العـــــــــراق  وأهــــــــل مـدينـــــــته الديـوانيـة ايام قبـلـيته الـكر
ــــــــــشرفه مـعـهم حـيث عـاش أمـيـراً بـيـنهــــــــم وفارقـهم إلى احملن وقـفـته ا
الـباري عزوجل مـلكاً قـد ملك قلب كل من عـرفة وسمع عـنه  وعن كرمه  ونبل
اخـالقـة ورجـاحـة عــقـله الـتي كــانت حـديث كل من الــتـقـاه وجــالـسه  مـبـارك
دافع عن بلده واحملب  اخمللص له ألهـــــــــالي الديوانية الكرام  محـافظهم ا
سلـيل اإلمارة الكرام سمو  الشيخ األستاذ زهير جنل األمير علي بن  األمير
شـعالن و أخ  األمير حسـ علي الشـعالن واألمير بـاقر علي الـشعالن أمير

إمارة اخلزاعل.
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اخلرطوم  –الزمان
احـــتــــفل الــــســــودانــــيـــون فـي شـــوارع
الـعـاصـمـة اخلـرطـوم بــتـوقـيع الـوثـيـقـة
الـدستـوريـة التفـاق تـقاسم الـسـلطـة ب
ـعـارضـة اجملـلـس الـعـسـكـري احلـاكم وا

دنية. ا
ويُــمــهـد الــتــوقــيع الــذي جــرى الـســبت
لدخول السودان إلى حقبة جديدة تشهد
ـــدني عــمـــلـــيـــة انـــتـــقـــال إلى احلـــكم ا
وانـقـضاء حـقـبة الـرئـيس السـابق عـمر
البـشيـر الذي أحـكم قبـضته عـلى البالد
طــوال أكـثـر مـن ثالثـة عـقــود.ووقع عـلى
ـرحـلـة االنـتـقـالـيـة الـفـريق أول وثــائق ا
محمد حمدان دقلو نائب رئيس اجمللس
ثل ائتالف العـسكـري وأحمـد الربيـع 
ـعارض قوى إعـالن احلريـة والتـغيـير ا
بــحــضـــور رؤســاء ورؤســاء وزراء عــدة
دول من بــيـنــهم رئـيس وزراء اثـيــوبـيـا
ـــصــري أبي أحـــمــد ورئـــيس الـــوزراء ا
مــصـطــفى مـدبــولي.وجـاء االتــفـاق عـلى
الـــوثـــيــقـــة الـــدســتـــوريـــة لـــلــمـــرحـــلــة
قراطية بعـد مفاوضات مضنية ب الد
عارضة الـتي قادت احتجاجات ثلي ا
واسـعــة ضـد نــظــام الـبــشـيــر واجملـلس
الـــعــســـكـــري الــذي أطـــاح به في شـــهــر
إبـريل/نيـسـان. وكان الـتـوقيع بـاألحرف
األولى عـــــلى اإلعالن الـــــدســــتــــوري في
الــرابـع من شــهـــر من الــشـــهــر اجلــاري
هدا للتـوقيع على الوثيـقة الدستورية
التي تشـمل األسس التي ستـسير عـليها
ـرحـلـة االنــتـقـالـيـة بــنـاء عـلى االتـفـاق ا
التـاريخي لـتقـاسم السـلطـة الذي توصل
إلـيه الــطـرفــان في شــهـر يــولـيــو/تـمـوز
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تلغي الوثيقة الدستورية العمل بدستور
السودان االنتقالي لعام  2005ودساتير
الـواليــات لـكــنـهــا تـســتـثــني الــقـوانـ
ـوجبـها الـتي سـتظل سـارية الـصادرة 

فعول ما لم تلغ أو تعدل. ا
وتـصف الـوثـيــقـة جـمـهــوريـة الـسـودان
بــأنـــهــا "دولــة مــســتــقــلــة ذات ســيــادة
انيـة تعدديـة ال مركزية قـراطية بـر د

الـسريع والـقـوات النـظـاميـة األخرى من
 11عضوا هم ستة مدني وخمسة

.وتـتـولى شـخـصـيـة عـسـكـرية عـسـكـريـ
دة  21شهرا ثم رئاسة مجلس السيادة 
دة  18شـهرا تـتـرأسه شخـصـيـة مدنـيـة 
ـرحـلـة االنـتقـالـيـة.وجمللس الـبـاقـية من ا
السيادة صالحيات تعي رئيس الوزراء
والـوزراء واعتـمـاد تعـيـ حكـام األقـاليم
والــوالة واعـــتــمــادات تــعـــيــ أعــضــاء
اجملــلس الـتــشـريــعي االنـتـقــالي ورئـيس
القـضاء وقـضاة احملكـمة العـليـا والنائب
الــعـام والـســفـراء فـضـال عن صالحـيـات

. إعالن احلرب وحالة الطوار
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تـنص الـوثــيـقـة عــلى أن يـتــألف مـجـلس
الــوزراء مـن رئــيس وعــدد من الــوزراء ال
يـتـجــاوز الـعـشــرين من كـفــاءات وطـنـيـة
مستقلة يُعينهم رئيس اجمللس من قائمة
مـرشـحي قـوى إعالن احلـرية والـتـغـيـير
عـدا وزيــري الـدفــاع والـداخـلــيـة الــلـذين
كـون الـعسـكري في مـجلس يـرشحـهمـا ا
الـسـيـادة.وحتـدد الـوثيـقـة اخـتـصـاصات
وســـلـــطـــات مـــجـــلس الـــوزراء وشـــروط
عـضويـة اجملـلس وأسبـاب فقـدانـها. كـما
حتــدد آلـيـات الــطـعن في أعـمــال مـجـلس
الــسـيـادة ومــجـلس الــوزراء واحلـصـانـة
اإلجـرائيـة ألعـضائـهـما. وتـشيـر الـوثيـقة
إلى تـشـكـيل مــجـلس تـشـريــعي انـتـقـالي
عـضو اليـتــجـاوز عـدد أعـضـائه الـ  300
ــئـة مـنــهم قـوى تــخـتـار نــسـبـة  67في ا
تبقية إعالن احلرية والتغيير والـنسبة ا
ـوقعة على اإلعالن للقـوى األخرى غير ا
ؤتـمـر الوطـني ورموز بـاستـثـناء حـزب ا
الــنــظــام الــســابق عــلى أن يــتــشــكل في
غـــــــضــــــون  3أشــــــهـــــــر مـن تــــــوقـــــــيع
الـوثـيـقـة.وحتـدد الـوثـيـقـة اخـتـصـاصات
اجملـلـس الـتــشــريـعي وســلــطـاتـه ومـدته
وشــروط عـضــويــته وأســبــاب فـقــدانــهـا

وقَسم رئيسه وأعضائه.
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وتـفــرد الـوثــيـقــة فـصال آللــيـات تـشــكـيل
ـجلس ـثلـة  أجـهـزة القـضـاء القـومي 
الـقـضــاء الـعـالي والـســلـطـة الـقــضـائـيـة

لـلـمـواطـنـ وحـقـوقـهم بـاحلـريـة واألمان
واحــتــرام كــرامـــتــهم اإلنــســانــيــة وعــدم
توقيفهم عشوائيا أو اخضاعهم للتعذيب
ـعــامـلــة قـاســيـة أو مــهـيــنـة. وتــؤكـد أو 
ــعــتــقـد الــوثــيــقـة عــلى ضــمــان حــريـة ا
والــعـــبــادة وحـــريــة الـــتــعـــبــيـــر ونــشــر
ـعـلــومـات وحـريـة الــتـجـمع والــتـنـظـيم ا
ـرأة ــشـاركــة الــسـيــاســيـة وحــقــوق ا وا

رأة. ساواة ب الرجل وا وا
وتضع الـوثيقـة توقـيتات لـتعيـ مجلس
السيادة واختيار رئيس الوزراء ومجلس
الــوزراء عـــلى أن يــعـــقــد أول اجـــتــمــاع
جمللس الوزراء في  31من الشهر اجلاري
وأول اجـتمـاع مـشتـرك جملـلسي الـسـيادة
والــوزراء في األول من سـبــتـمـبــر/أيـلـول

قبل. ا

واحملـكمـة الـدستـورية فـضال عن الـنيـابة
ـراجع العـام. كـما تـفـرد فصال الـعامـة وا
ـسلـحـة واألجهـزة األمنـية آخـر للـقوات ا
ـــا فـــيـــهـــا قـــوات الـــشـــرطـــة وجـــهــاز
اخملـابـرات واحملـاكم الـعـسـكـريـة. وحتدد
الــوثـيــقــة مـهــام جــهـاز اخملــابــرات بـأنه
"جــهـاز نـظـامي يـخــتص بـاألمن الـوطـني
ـعـلـومـات وتــقـتـصـر مـهـامه عـلى جـمع ا
هـا للجـهات اخملـتصة وحتلـيلـها وتقـد
ويـــحـــدد الــقـــانــون واجـــبـــاته ومـــهــامه
ويـــخـــضع لـــلـــســـلــطـــتـــ الـــســـيـــاديــة
والتـشريعـية".وتخصـص الوثيـقة فصوال
ـستقـلة ولتـفاصيل أخرى لـلمفـوضيات ا
إعالن حــالـة الـطـوار فــضال عن وثـيـقـة
للحقوق واحلريات األساسية التي تشدد
عـــلى حــمـــايــة احلــريـــات الــشــخـــصــيــة

تـقــوم فـيـهــا احلـقــوق والـواجــبـات عـلى
واطنة دون تمييز بسبب العرق أساس ا
أو الدين أو الـثقـافة أو اجلـنس أو اللون
أو الـــنـــوع أو الـــوضـع االجـــتـــمـــاعي أو
االقـــتـــصـــادي أو الـــرأي الــســـيـــاسي أو
اإلعـاقـة أو االنـتـمـاء اجلـهـوي أو غـيـرهـا

من األسباب".
كما تـؤكد الوثـيقة عـلى أن جرائم احلرب
واجلـرائم ضد اإلنـسـانـية وجـرائم الـقتل
خـارج نطـاق الـقضـاء وانتـهـاكات حـقوق
اإلنــســان والــقــانــون الــدولي اإلنــســاني
ـالي وجـمـيع اجلـرائم وجـرائم الـفـسـاد ا
الــتي تــنــطــوي عــلى إســاءة الســتــخـدام
الـسـلـطـة الـتي ارتـكـبت مـنـذ الثـالث من

حزيران  1989ال تسقط بالتقادم.
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ــرحــلــة وحـــسب الــوثــيــقــة تـــســتــمــر ا
ــدة  39شــهــرا من تــاريخ االنـــتــقــالــيــة 
التـوقيع علـيها عـلى أن جتري انتـخابات

في نهايتها.
وتــشــيــر الــوثـيــقــة إلى أن األولــويــة في
األشـــهـــر الــــســـتــــة األولى من الــــفـــتـــرة
االنتقالـية تكون للـعمل اجلاد على إرساء
السالم طبق برنامج الفترة االنتقالية في

ناطق التي تشهد نزاعات في البالد. ا
ــرحـلـة االنـتــقـالـيـة ويـتـضــمن بـرنـامج ا
الــعـمل عـلـى إجنـاز إصالحـات قــانـونـيـة
ــقــيـدة لــلــحــريـات تــلــغي الــنـصــوص ا
وبرامج إلصالح أجـهزة الـدولة ومـعاجلة
األزمــة االقــتــصــاديــة وتــســويــة أوضـاع
ـفــصـولــ تـعــسـفــيـا وضــمـان حــقـوق ا
الــنــســاء وتـعــزيــز دور الــشــبــاب وبــنـاء

سياسة خارجية متوازنة.
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تـنص الــوثــيـقــة عـلـى أن أجـهــزة احلـكم
االنـتـقــالي تـتــألف من مــجـلس الــسـيـادة
ـثل رأس الـدولـة ورمـز سـيـادتـها الـذي 
ـثل السـلطة ووحدتـها ومـجلس وزراء 
الــتــنــفـيــذيــة الــعـلــيــا لـلــدولــة ومــجـلس
ـتلك سلطة الـتشريع والرقابة تشريعي 

على اجلهاز التنفيذي.
ويشكل مجلس السيادة الذي يعد القائد
ـســلـحـة وقـوات الـدعم اضياألعــلى لـلـقـوات ا »ôUH²Š ∫ سودانيون خالل احتفاالتهم بتوقيع الوثيقة الدستورية السبت ا
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ١ / ١٠٥٧٩
قاطعة: ٧ البور احمللة او رقم واسم ا

اجلنس: قطعة ارض
مقدار الدين (٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثون مليون دينار

رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: درجة اولى
ـبــ اعاله وطـلب بــنـاء عــلى اســتـحــقـاق الــدين ا

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

من دائرة الـتسـجيـل العقـاري في الـكاظـمية/ ٢
إعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

الـدائن حتصـيـله وبـالـنظـر لـعـدم اقامـتك في احملل
ـبـ بــالـعـقـد وانـه لـيس لك مـحل اقــامـة مـعـلـوم ا
غـيره فـتـعـتـبـر بـذلك مجـهـول مـحل االقـامـة فـعـليه
قررنـا تبـلغيك بـلزوم دفع الـدين وتوابعه خالل ١٥
يوماً اعتباراً من الـيوم التالي لتاريخ نشر االعالن
زايدة وفقاً وصوف اعاله با واال فسيباع عقارك ا

للقانون.
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فــقــدت مـــني الــبــاج
الــــصــــادر من وزارة
ــــــــرقم الــــــــدفـــــــاع ا
(٧٨١٠١٧٠٠) بـــاسم
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ن يــعــثـر الــرجــاء 
عــــلــــيه تـــســــلــــيـــمه

صدره.

الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد تــرامب
ــاضي بــشــكل أحــادي مــنه الــعـام ا
وإعادته فرض عقوبات على إيران.
وردا على تلك العقوبات -- وعلى ما
تــعـــتـــبـــره عـــدم حتــرك شـــركـــائـــهــا
األوروبــــيـــــ في مـــــواجــــهـــــة تــــلك
اإلجـراءات -- أعـلنـت إيران فـي أيار
أنـهـا سـتـوقـف الـعـمل بـالـقـيـود عـلى
مـخـزونـهـا من الـيـورانـيوم اخملـصب

وجب االتفاق. اء الثقيل  وا
Ê«dNÞ b¹bNð

وهــددت طــهــران بــاتــخــاذ مـزيــد من
اإلجـــــراءات مـــــا لـم تـــــقـم األطـــــراف
ــوقــعــة عـــلى االتــفــاق -- األخـــرى ا
انـيا بريـطـانيـا والصـ وفـرنسـا وأ
ساعدتها في االلتفاف وروسيا -- 
عــــلى الــــعــــقــــوبـــات األمــــيــــركــــيـــة

وخصوصا في بيع النفط.
وبدأ وزير اخلارجية اإليراني جولته
بـزيــارة إلى الـكـويت الــسـبت ثم إلى

محمد جواد ظريف

œUG—…∫ الناقلة االيرانية احملتجزة تغادر جبل طارق


