
ج��دد ق�ش��اء الرفاعي �شم��ايل حمافظ��ة ذي قار 
طلب االنف�شال عن املحافظ��ة واال�شتقالل ماليا 
وادري��ا، حت��ت ا�شم جدي��د اأطلق علي��ه حمافظة ) 
�شومر( ي�شم اأق�شي��ة ونواحي ومركزاً ا�شرتتيجيًا 

يجعله موؤهال وفق القانون والد�شتور .
ويتحدث النا�شط املدين رحيم العوادي للجورنال 
ع��ن قيام منظمته بجمع ع���رة اآالف طلب موقع 
من اأبن��اء مدينة الرفاعي للمطالب��ة باالنف�شال، 

"اب��رز دوافعه��م عدم وج��ود خمالف��ة للحكومة 
يح��ق  ود�شتوري��ًا  قانوني��ًا  ا�شتحقاق��ًا  ولكون��ه 
له��م، واذا ما مت العمل بقان��ون او مبداأ ا�شتحداث 
املحافظ��ات فنح��ن االح��ق"، موؤك��داً اأن وج��ود 
مقوم��ات امل�شاح��ة وال�ش��كان وال�شع��ي لتح�شني 
الواقع اخلدم��ي واالقت�ش��ادي للمدينة من خالل 
ان�ش��اء املحافظ��ة فالكث��ر من القوان��ني احلالية 
تعي��ق تو�شعنا ب�شمول بع���ض االحياء باخلدمات 
عل��ى الرغم من قربها م��ن مراكز املدن ويف حال 

اأ�شبحنا حمافظة فالو�شع �شيكون مغاير جداً".

وكان��ت حكوم��ة رئي���ض ال��وزراء ال�شاب��ق نوري 
املالك��ي اقرت اعتب��ار ق�شاء الرفاع��ي حمافظة 
م�شتقل��ة لكن القرار تعط��ل تنفيذه من جراء تغير 

احلكومة وما تبعها من ازمة داع�ض االمنية.
ام��ا ال�شيا�شي عادل الركاب��ي فيو�شح للجورنال 
م��ن  "بالتخل���ض  ودوافعه��ا  الرغب��ة  ه��ذه  ���ر 
�شيط��رة دوائر املحافظة وال�شع��ور بالغنب املايل 
واالداري وان م��ن اهم اال�شباب التي تدعو اىل ان 
يكون هذا امل�روع �رورة هي الوفرة ال�شكانية 
واملوق��ع،  ال�شكاني��ة  وامل�شاح��ة  واالقت�شادي��ة 

ف�ش��كان الق�ش��اء ي�ش��ل عدده��م اىل )500( الف 
ن�شمة واملوقع يقع بني اربع حمافظات ) العمارة 
، الديوانية ، ال�شماوة ، الكوت ( خام�شها النا�رية 
املركز ومب�شافة متقاربة، واقت�شاديا حباها اهلل 
بار���ض زراعية فالق�شاء راب��ع ق�شاء يف العراق 
م��ن حي��ث امل�شاحة وفي��ه ارا�ض زراعي��ة وا�شعة 
وكب��رة حتتاج اىل جهد واهتم��ام كمحافظة كي 
تك��ون راف��داً حقيقي��ًا لل�شل��ة الغذائي��ة العراقية، 
باال�شاف��ة اىل الذهب اال�شود )النفط( والذي يقام 
االن في��ه م���روع كب��ر وهو حقل الغ��راف الذي 

ناأمل ونرجو ان يكون فاحتة خر ورخاء وعمران 
على هذه املدن وعلى العراق باأكمله" .

الرتب��وي  اجلان��ب  "م��ن  الركاب��ي  وي�شي��ف 
ت�ش��ع  ب��داأت  هن��اك جامع��ة  ف��اإن  والتعليم��ي، 
خطواته��ا الواثق��ة ه��ي جامعة �شوم��ر وفيها من 
جارته��ا  اأعداده��ا  تف��وق  واعدادي��ات  مدار���ض 
حمافظ��ة املثن��ى، ومن جان��ب التاري��خ واالثار 
فهي �شومر واوما ويوخا وفيها مايزيد على مائة 

موقع اثري". 
نافي��ا "ان يكون هذا امل�روع له ا�شباب �شيا�شية 

او طائفي��ة او قومي��ة، فهو م���روع خدمة وبناء 
ولف��ك احللق��ات الروتين��ة الت��ي تعرق��ل البن��اء 
وو�ش��ول اال�شتحقاق��ات ب�ش��كل وا�ش��ح وح�ش��ب 
الن�شب��ة ال�شكانية له��ذه املدن". يذك��ر ان اأق�شية 
ال�شط��رة والرفاع��ي و�ش��وق ال�شي��وخ طالب��ت يف 
اأع��وام �شابق��ة بتحوي��ل كل منه��ا اىل حمافظ��ة، 
لك��ن طلبه��ا اأوؤجل ولمَ يبت ب��ه ب�شبب احلرب �شد 
داع���ض، بيد ان��ه اأعيد التط��رق اإلي��ه وبقوة خالل 
االأيام احلالية ب�شب��ب �شعور تلك االأق�شية بالغنب 

والتهمي�ض من حمافظتها .
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 بغ��داد � اجلورن��ال : قالت م�ش��ادر مقربة من جمل�ض النواب ان اع�ش��اء جمل�ض مفو�شية 
االنتخابات طالبوا برواتب تقاعدية م�شاوية لرواتب وخم�ش�شات الوزراء يف حال اقالتهم 
او حت��ى ا�شتقالته��م. واكدت امل�شادر ان املجل�ض قدم طلب��ا للربملان بهذا ال�شاأن اال ان الرد 
ل ي��اأت حت��ى االن حل�شم هذا املو�شوع . وبهذا ال�شاأن اك��د رئي�ض املفو�شية العليا لالنتخابات 
�رب�شت م�شطفى اأم�ض ال�شبت، اإمكانية ح�شول اأع�شائها على راتب تقاعدي يف حال متت اقالتها 
يف الربمل��ان. وق��ال م�شطفى ل��� »اجلورنال« ان " اأع�شاء املفو�شية قدم��وا طلبًا اىل رئا�شة الربملان 
الإحالتهم على التقاعد بعد انتهاء عمل املفو�شية بو�شفه حقًا �رعيًا الأع�شاء املفو�شية " وا�شاف" يف 
ح��ال اأقيلت  املفو�شية فان م��ن املمكن ان يح�شل اأع�شاوؤها على راتب تقاعدي وفق ال�شوابط القانونية". 
واأ�ش��اف ان" تق��دمي االأع�شاء طلب احالتهم عل��ى التقاعد هو اإعطاء فر�شة للمفو�شي��ة اجلديدة وعامل �شغط 
الختي��ار االأف�ش��ل من املتقدمني اجل��دد" . وعن تر�شيح االأع�ش��اء ال�شابقني اىل املفو�شي��ة اجلديدة قال م�شطفى 
"املتقدمني من االأع�شاء ال�شابقني �شتكون حظوظهم �شعيفة". "ل ير�شح اي ع�شو لعمل املفو�شية القادمة" وان 

اك��دت م�شادر تعّر�ض العراق اىل حاالت وا�شعة من التج�ش�ض ب�شبب 
الف�ش��اد االإداري وال�شيا�ش��ي، وخا�شة من قب��ل دول اجلوار االقليمي 
والت��ي �شعت عرب عدد من امل�شوؤول��ني املرتبطني بها لتقدمي خمتلف 
املعلوم��ات االمني��ة وال�شيا�شي��ة ما فت��ح الباب عل��ى م�راعية يف 

ال�شاأن العراقي .
وتعر���ض الع��راق وعل��ى م��دار عقدين م��ن الزمن اىل حمل��ة منظمة 
ا�شتهدفت التج�ش�ض على مقدراته ،وكان ل�شقوط النظام ال�شابق وفتح 
احل��دود االثر االك��رب يف انت�شار �شبكات التج�ش���ض م�شتغلة االنفالت 

االمني والتطور الكبر يف جمال االت�شاالت .
وي��رى مراقبون ان معظم الكتل ال�شيا�شية ترتبط باأجهزة خمابراتية 
وتق��دم عرب اع�شائه��ا معلومات توؤثر ب�شكل كب��ر يف االمن القومي 
العراق��ي ،كما اأدت لوبايته��ا دورا ملحوظا يف التاأثر على اخلارطة 
بات��ت ممثل��ة يف  الت��ي  و�شكل��ت حتالفاته��ا  العراقي��ة  ال�شيا�شي��ة 

احلكومات املتعاقبة .
وا�شاف��وا ان �شب��كات التج�ش�ض ه��ذه عملت خالل �شن��ني طوال على 
ت��اأزمي املوق��ف االمن��ي وال�شيا�ش��ي العراق��ي م�شتغل��ة ف�ش��اد الذمم 
وانت�ش��ار املن�شوبية واملح�شوبية ،ما �شهل ادخال تنظيمات ارهابية 
عمل��ت على تخريب البالد وتهريب اجلوا�شي�ض من �شجونهم والتاأثر 
ب�ش��كل كب��ر يف االقت�ش��اد العراق��ي وحماول��ة عرقلة من��وه ب�شتى 

الطرق.
به��ذا ال�ش��دد يق��ول امل�شت�ش��ار القانوين٬ ع��ادل الالم��ي٬ اإن قانون 
العقوب��ات العراق��ي رقم 111 ل�شن��ة ٬1969 نظم جرائ��م التج�ش�ض 
وم��ن ُيته��م به��ا �ش��واء كان من مواطن��ي البل��د اأو �شخ�ش��ا اأجنبيا٬ 
�شيتعر���ض �شاحبها لعقوبات �شارم��ة٬ واأو�شح الالمي ان "العراق 
ال ي�ش��كل يف الوق��ت احل��ايل تهديدا اأمني��ا على ال��دول االخرى٬ وقد 
اأ�شبح��ت البالد مك�شوفة لالأجه��زة املخابراتية لبع���ض دول العال 
من��ذ الع��ام ٬2003 نظرا لع��دم وج��ود منظومة اأمني��ة لالت�شاالت 

اأ�شبح��ت دول��ة  "الع��راق  متين��ة ورا�شخ��ة". واأ�ش��اف الالم��ي ان 
دميقراطية المركزية ب�شكل كبر جدا٬ مبعنى ان "االحزاب ال�شيا�شية 
ولالأ�ش��ف لديه��ا والءات خارجي��ة٬ ولها عالقات م��ع دول خمتلفة. 
وب�ش��اأن اختفاء بع�ض اجلوا�شي�ض من ال�شجون العراقية٬ اأفاد الالمي 
ب��اأن "القانون العراقي نظ��م الكثر من هذه احلاالت امل�شابهة٬ ويف 
ح��ال اختف��اء املتهم �شواء يف ط��ور التحقيق اأو بع��د ادانته"٬ موؤكدا 
"�رورة وجود جلنة حتقيقية ملعرفة �شبب هذا االختفاء٬ هل كان 

بتواطئ من عنا�ر ال�رطة اأو موؤامرة معينة؟ 
ائت��الف دول��ة القان��ون اك��د اأن العراق م��ر مبراحل خط��رة من عدم 
ال�شب��ط االمني وامكاني��ة عمل بع�ض اجهزة املخاب��رات تعمل على 

االرا�شي موجودة بطريقة او باخرى واردة". 
وق��ال النائب يف االئتالف ،خالد اال�شدي، ل�"اجلورنال"  اإن " الدولة 
م�شوؤول��ة عن متابعة ومالحقة ه��ذه العنا�ر املند�ش��ة"، م�شتدركا 
"الدول��ة ال ت�شمح باأن متار���ض اي دولة اخرى اي جهد ا�شتخباري 
او خمابرات��ي داخ��ل االرا�شي العراقي��ة �ش��واء اكان موجهًا باجتاه 
الع��راق ام باجت��اه دول اخ��رى جم��اورة للع��راق، فلذل��ك ف��اإن اأي 
معلوم��ة �شتوؤدي اىل القاء القب�ض على ه��ذه املجموعات او اخلاليا 

اال�شتخبارية اأو املخابراتية يف العراق". 
واأ�ش��اف اال�ش��دي، ان "اجله��ات املعني��ة تر�شد اي حت��رك وحتاول 
احت��واءه وت�شلي��م املند�ش��ني واخلون��ة اىل الق�ش��اء، كم��ا ان العراق 
يعاين كثرا من احلرب الدعائية املغر�شة التي تهول وتغر احلقائق 

بهدف ايقاع  خ�شائر ج�شيمة يف وحدة ال�شف الوطني العراقي". 
كما �شدد ائتالف احتاد القوى العراقية على �رورة العمل على جعل 
العراق دولة موؤ�ش�شات ولي�ض دولة �شلطة. وقال النائب  يف االئتالف 
،رعد الدهلكي، ل�"اجلورنال " اإن " العراق بلد مفتوح حاليا وهذا بحد 
ذاته يعد كارثة كبرة اإذ ال تكون هناك خ�شو�شية على ارا�شيه وال 
تكون هن��اك عقوبات رادعة ملن ت�شول له نف�شه ان يتج�ش�ض ويتاآمر 

على العراق او يحاول اي�شال معلومات اىل دول معادية". 
التتمة يف ال�صفحة 2

حذر اإمام وخطي��ب اجلمعة يف مدينة الرمادي 
مبحافظ��ة االنب��ار االهايل والتاأكي��د على منع 
داع���ض  لتنظي��م  الفط��ر  زكاة  ام��وال  و�ش��ول 
االرهاب��ي .وق��ال ال�شي��خ جميد الع�ش��ايف اإمام 
وخطي��ب جام��ع الرحم��ن يف الرم��ادي خ��الل 
خطبت��ه التي ح�رها ونقلها مرا�شل اجلورنال 

ان التنظيم��ات االرهابية ت�شعى للح�شول على 
مبالغ مالية من خالل ال�رقة واخلطف وحتى 
يف ا�شتغ��الل �شهر رم�شان ع��رب زكاة الفطر ما 
يتطل��ب احلذر واليقظة ملنع و�شول االموال اىل 
االره��اب .وا�شار اىل ان داع���ض االرهابي على 
و�ش��ك النهاية يف املو�ش��ل واالنبار بعد حترير 
املناط��ق الغربية لك��ن على اجلمي��ع احلذر من 

خمططات االرهاب املجرم. 

اك��د النائ��ب الرتكم��اين ع��ن حمافظ��ة كركوك، 
جا�ش��م حمم��د جعفر اأم���ض ال�شب��ت، ان " رئي�ض 
اقلي��م كرد�شتان م�شعود بارزاين يحاول ت�شليل 
الراأي العام العربي والدويل ويعك�ض ر�شالة باأن 
الع��راق موافق عل��ى ق�شية ا�شتفت��اء كرد�شتان 

وهو عك�ض ذلك ".
وقال جعف��ر ل� »اجلورن��ال « ان" اطرافا كردية 
وا�شع��ة رف�ش��ت ا�شتفت��اء م�شعود ب��ارزاين الأنه 
مبني عل��ى م�شلح��ة حزبية ويزيد م��ن مت�شكه 
يف ال�شلط��ة". موؤك��دا ان" بارزاين فق��د �شعبيته 
يف االإقليم لذل��ك يحاول اثارة ق�شية اال�شتفتاء 

الإعادة بريقه من جديد ".
وال�شع��ب  ال�شيا�شي��ة  "االأح��زاب  ان  واأ�ش��اف 

اال�شتفت��اء  ق�شي��ة  ب�ش��دة  راف�ش��ني  الك��ردي 
واالنف�شال من العراق". 

وعن م�شم��ون املكاملة الهاتفي��ة التي اجراها 
بارزاين مع رئي�ض الوزراء حيدر العبادي ب�شاأن 
اجراء ا�شتفتاء ا�شتق��الل االإقليم املقرر يف �شهر 
اأيلول املقبل،اكد ان ب��ارزاين حاول ا�شتخدامها 

ب�شكل مغاير .
من جهته حذر املتحدث با�شم املكتب االعالمي 
لرئي���ض ال��وزراء حي��در العب��ادي م��ن اخل��روج 
ع��ن االأط��ر الد�شتوري��ة فيم��ا يخ���ض م�شتقب��ل 
العراق، وذل��ك اثر تراجع رئي�ض اقليم كرد�شتان 
)املنتهي��ة واليت��ه( م�شعود ب��ارزاين، عن اجراء 
” يف اقلي��م كرد�شت��ان وح���ره  “اال�شتفت��اء 
احلكوم��ة  ب��ني  عليه��ا  املختل��ف  باملناط��ق 

واالقليم .

اك��د جمل�ض حمافظ��ة الب�رة ان جلان��ًا �شكلت للتحقي��ق مبو�شوع هدر 
ام��وال طائلة بينها ملفات تتعلق بح�ش��ول موظفني يف مكتب املحافظ 
عل��ى عموالت كب��رة مقابل احالة بع�ض امل�شاري��ع يف املحافظة، ومن 
ب��ني تلك امل�شاري��ع م�روع جماري القبل��ة ح�شب رئي�ض جلن��ة الرقابة 
املالي��ة يف جمل���ض املحافظ��ة . وك�ش��ف رئي���ض اللجنة احم��د ال�شليطي 
للجورن��ال ان هن��اك جلن��ة �شكل��ت م��ن قب��ل جلن��ة النزاه��ة يف جمل�ض 
املحافظ��ة كما �شتبا�ر جل��ان القانونية والرقاب��ة املالية عملها حيث 
وردت وثائ��ق كث��رة به��ذا املو�ش��وع عدده��ا 14 وثيق��ة، الفت��ًا النظر 
اىل ان االم��ر احي��ل اىل هيئ��ة النزاهة وهناك حتقيق��ات باملو�شوع من 
�شمنه��ا م�شاري��ع احيلت بع�شها ا�شتم��ر وبع�شها ل يت��م التعاقد عليه، 
مث��ل م�روع القبلة الذي ورد يف بع���ض الوثائق للم�روع بان عمولته 

17 مليار دينار وهذا ل يتحقق فيما بعد ب�شبب ايقاف امل�روع موؤكداً 
اننا ال ن�شتطيع ان جنزم �شحة هذه الوثائق وننتظر التحقيقات من قبل 
النزاه��ة بهذا االم��ر . ويتابع ال�شليطي بحديثه عل��ى خلفية وجود بع�ض 
امللف��ات الت��ي يظهر منه��ا وج��ود �شبهات ف�ش��اد يف دي��وان املحافظة 
�ش��واء منه��ا ما كان يتعلق باأخذ عموالت يف ع��ام 2016 وكذلك بع�ض 
اجلوان��ب االخرى الت��ي تتعلق بطريقة التعاق��دات واي�شا طريقة التعاقد 
م��ن امل�شاريع بعد احالتها بينها م���روع جماري حي احل�شني وغرها 
حي��ث ان هن��اك حماوالت لع��دم تطبيق القان��ون والغرام��ات، مبينا ان 
هن��اك جلانًا �شكل��ت �شتتابع االم��ر و�شتبا�ر عملها الفت��ًا النظر اىل اأن 
اال�شخا���ض الذين ت�شلموا العموالت هم م��ن ديوان املحافظة، موؤكدا انه 
ال ميك��ن حاليا اعالن اال�شم��اء، وبانتظار انته��اء التحقيقات، مو�شحا 
ان جمل���ض املحافظ��ة ل ي��وؤد دوره ول��و اأدى دوره مل��ا بق��ي املحافظ، 
حي��ث ان املجل���ض لي�ض لديه ا�شتع��داد للمحا�شبة، وب��ني ان ت�ريحات 

ال�شي��د عم��ار احلكي��م لو�شائ��ل االع��الم تطال��ب النزاه��ة بالتحقيق مع 
املحاف��ظ بخ�شو���ض وثائق الف�ش��اد، م�شرا ان هناك كالم��ًا يثار كثرا 
ح��ول قناعة حزب املحافظة بتغير املحاف��ظ. من جانبه او�شح رئي�ض 
اللجن��ة القانوني��ة يف جمل���ض حمافظ��ة الب�رة احمد عب��د احل�شني من 
خالل حديثه للجورنال ان هناك جلانًا من قبل النزاهة والرقابة املالية 
يف جمل�ض املحافظ��ة للتحقيق يف امل�شاريع التي اجنزت خالل املرحلة 
االخ��رة حي��ث ان هن��اك وثائق وع��دداً من ال�ش��كاوى الت��ي و�شلت اىل 
رئي�ض جمل�ض حمافظة الب�رة، واللجنة �شتبا�ر اجتماعاتها ال�شتدعاء 
كل الذي��ن له��م عالقة بهذا املو�ش��وع مع جلب امللف��ات والوثائق حيث 
�شيكون ملجل�ض املحافظة موقف و�شتتم احالة هذه الوثائق اىل النزاهة 
والق�ش��اء ،مبين��ا ان التحقي��ق ه��و يف اغل��ب امل�شاريع كم��ا اأن اللجان 
م�شتم��رة بالعمل، و�شيتم ابتداًء من اال�شبوع املقبل اعالن كل التفا�شيل 

واال�شماء .

طرح��ت هيئ��ة ا�شتثمار النج��ف اكرث م��ن 250 دومنًا 
كفر�ش��ة ا�شتثمارية الن�ش��اء مدينة �شياحي��ة متكاملة 
يف منطق��ة بحر النجف ودع��ت الهيئة امل�شتثمرين اىل 
تق��دمي عرو�شه��م ملنحهم ه��ذه الفر�ش��ة اال�شتثمارية 
الكبرة . وق��ال رئي�ض هيئة ا�شتثم��ار النجف �رغام 
كيكو للجورنال ان "هيئة ا�شتثمار النجف ح�شلت على 
املوافق��ات االداري��ة ملنح فر�ش��ة ا�شتثمارية مب�شاحة 
بلغ��ت 252 دومنًا يف بحر النجف ".مبينا  ان "الهيئة 
حتاول منذ اكرث من �شهر احل�شول على هذه املوافقات 
بع��د عدة خماطب��ات اىل اجله��ات ذات العالقة، واليوم 
اىل هيئ��ة  تق��دمي عرو�شه��م  اىل  امل�شتثمري��ن  ندع��و 
اال�شتثم��ار الختيار �رك��ة ر�شينة ق��ادرة على ان�شاء 
م�روع متكامل من دون تلكوؤ". وا�شاف كيكو "توجد 

منطق��ة ثاني��ة حميط��ة ببح��ر النجف ونح��ن بانتظار 
احل�شول عل��ى موافقات الدوائر املعنية ملنحها فر�شًا 
ا�شتثماري��ة وبح�ش��ب املوافقات االداري��ة �شيتم حتديد 
ن��وع امل�شاريع التي تن�ش��اأ يف هذه املنطقة مبا يتالءم 
ومن��اخ املنطق��ة م��ن جه��ة ومراع��اة الطاب��ع الديني 
للمحافظ��ة من جهة اخرى " . من جانبها اكدت رئي�شة 
جلنة االثار وال��رتاث يف جمل�ض حمافظة النجف ا�شيل 
الطالق��اين للجورن��ال ان "م�روع املدين��ة ال�شياحية 
يف بح��ر النجف �شيك��ون امل�روع االك��رب على �شعيد 
حمافظات الفرات االو�ش��ط واجلنوب اذ �شيكون مماثال 
مل���روع �شياح��ي يف مدين��ة ال�شليماني��ة ". وا�شارت 
الطالقاين "امل�روع اطلقنا عليه م�روع االحالم الن 
املنطقة التي �شين�شاأ عليها تعد ا�شرتاتيجية فهي قريبة 
من مرقد االمام علي عليه ال�شالم من جهة ومطلة على 

البحر واملناطق اخل�راء من جهة اخرى.

من يقف وراء اختفاء الجواسيس من السجون؟

الكشف عن أوسع عمليات تجسس في العراق ومسؤولون زودوا دوال إقليمية بمعلومات حيوية!!

وثائق تفضح عموالت غير شرعية ..١٧ مليار دينار تزلزل البصرة وقد تطيح بالمحافظ من كرسيه

بحر النجف الشهير.. من عمق التأريخ وأساطيره إلى أكبر مدينة للمالهي في العراق

خطيب الرمادي يفضحهم: األهالي في األنبار مازالوا 
يعطون لداعش أموال الزكاة

نائب يبين خداع بارزاني للرأي العام: هكذا صور موافقة 
بغداد على االستفتاء ومعظم الكرد الرافضين معه!!

البصرة - محمد الجابري

بغداد- سهير الربيعي

االنبار – عمر الدليمي

بغداد – الجورنال نيوز النجف األشرف - آالء الشمري

ذي قار – شاكر الكناني
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الصقور يحاول تأكيد علو كعبه
في كالسيكو الوطن

محافظة "سومر" تستيقظ من سباتها.. قضاء الرفاعي يتمسك بقرار المالكي باالنفصال ويقض مضاجع الناصرية 

شهر رمضان يشكل مكانة 
خاصة لدى العراقيين
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