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في بيان برأت به ساحتها وأكدت سالمة إجراءاتها

االتحاد الكردستاني يدعم

مفوضية االنتخابات تهدد بمقاضاة المشككين
والطعون لن تؤثر في المصادقة على الفائزين

بغداد  -وعد الشمري:
هددت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابــات فــي بيــان تلقــت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
مبمارســة حقهــا القانوني في
مقاضــاة أية جهة أو أشــخاص
يتهمــون املفوضيــة بعــدم
االستقاللية ويع ّرضون حياديتها
ومهنيتهــا الــى الشــكوك أو
اتهامهــا بالتزوير بوصفها جهة
مساهمة في إرساء الدميقراطية
وأمن البلد القومــي ،فيما أوردت
بتصريح خــاص للجريــدة أنها
تلقــت  900شــكوى حتــى يوم
أمس ،مشيرة الى أن حسم هذه
الشــكاوى لن يؤثر على إرســال
أســماء الفائزين في االنتخابات
التي جرت هذا الشهر للمصادقة
عليها.
وقال عضو مجلس املفوضني حازم
الرديني في تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "مجموع ما وصل إلى
املفوضية لغاية اآلن بلغ نحو 900
شكوى على االنتخابات".
وأضاف الردينــي أن "بغداد جاءت
في املرتبة األولى بالنســبة لعدد
الشكاوى نظرا ً لكثرة مرشحيها
أســوة ببقية احملافظــات ،حيث
رشــح في العاصمــة فقط في
االنتخابات بنحو  2000شــخص،
ونافســوا على  72مقعدا ً للدورة
النيابية الرابعة".
وأشــار إلى ان "املفوضية تنتظر
اصدار قرارات قضائية من اعضاء
الهيئة التمييزيــة في محكمة
التمييــز االحتاديــة بصــدد تلك
الطعــون لكي ترســل اســماء
الفائزيــن إلى احملكمــة االحتادية
العليا للمصادقة عليها رسمياً".
وبني الردينــي أن "تقدمي الطعون
يكون وفقا ً للســياقات القانونية
ولها ســقف زمنــي ينتهي يوم
اخلميس املقبل وال ميكن متديدها
أكثر من ذلك".

مؤمتر صحفي ملفوضية االنتخابات "ارشيف"
ولفت عضو مجلــس املفوضني
إلى أن "الطعــون ميكن أن تقدم
مباشــرة إلى الهيئة القضائية
التمييزيــة ،أو إلــى مجلــس
املفوضني عبــر مكاتب املفوضية
فــي احملافظات لكي ترســل إلى
بغداد".
وأوضــح الردينــي ان "املفوضية
ترسل اجابتها مع كل طعن إلى
اجلهة القضائية اخملتصة لغرض
البت فيه وحسمه وفق القانون".
ونبــه أن "اي تغيير فــي النتائج
وفق ما تخرج به تلك الطعون لن

يؤثر في عملية ارســال االسماء
للمصادقة".
وأكمل الرديني القول إن "الوجبة
االولــى مــن الطعون ارســلت
يوم امس األول ،وســوف تستمر
العمليــة تباعا ً حلني حســمها
جميعها وفق الســقف الزمني
احملــدد" ،مبينــا ً ان "القانون حدد
للمحكمــة مــدة عشــرة أيام
للنظر فــي تلك الطعون" .بدوره،
ذكر اخلبير في شــؤون االنتخابات
واملفوض السابق صفاء املوسوي
إن " قانــون املفوضيــة منــح

المعارضة البرلمانية في ضوء نتائج
االنتخابات النيابية العراقية لعام 2018
تقرير
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صالحيــة البت بالشــكاوى إلى
مجلس املفوضني ومن ثم الهيئة
القضائية لالنتخابات".
واضــاف املوســوي فــي حديث
إلى "الصباح اجلديــد" ،أن "جلوء
احلكومــة إلــى تشــكيل جلنة
ملتابعة الشكاوى جاء على سبيل
االســتئناس برأيها في التوصل
حلقيقة الشكاوى املقدمة".
وأوضــح ان "اللجنــة احلكومية
ســوف تكلف باعــداد تقرير عن
عملهــا إلــى مجلــس الــوزراء
ومجلــس القضــاء االعلى لكن

بطاقة  10آالف برميل يوميا

"الكســك" في محافظــة نينوى
بطاقــة ( )10االف برميــل باليوم،
والعمــل يتواصــل الجنــاز املراحل
النهائيــة للوحــدة الثانية بطاقة
( )10االف برميل والتي كانت باألمس
القريب مدمرة وخارج نطاق العمل
واالنتاج.
واضــاف الوزيــر أن "ماحتقــق يُعد
اجنازا من اإلجنــازات املتميزة للجهد
الوطني على صعيد قطاع التصفية
 ،وصورة ناصعة عن حرص العاملني
في القطاع النفطي على مواجهة

التحديات بصالبة وشجاعة وتفان
وحرص وتضحيات جسيمة  ،فبعد
الدمار والتخريب الذي تســببت به
العصابــات األرهابيــة للمصافي
واملنشآت واملســتودعات واخلزانات
واإلنابيــب واحملطــات النفطية في
احملافظــات احملررة" ،مشــيرا الى ان
"أبطــال اجلهــد الوطنــي متكنوا
مــن أعادة أعمار وتأهيل وتشــغيل
مصفى "الكســك " النفطي في
محافظة نينوى ،برغــم التحديات
االقتصادية واملالية واالمنية  ،بوقت

والذي كان ســببا ً فــي اعتراض
العديد مــن الكيانات االنتخابية
علــى النتائــج إلــى "كثــرة
املرشحني والقوائم املشاركة في
االنتخابات".
وتصنف شكاوى املفوضية على
ثالث درجات ،منهــا من يؤثر على
عمليــة االنتخابــات ،وأخــرى ال
تؤثر لكنها تستوجب التحقيق،
واألخيــرة التي تفتقد إلى الدليل
ويستوجب ردها شكلياً.
وفــي الســياق ،تلقــت الصباح
اجلديــد بيانــا مــن املفوضيــة
العليــا املســتقلة لالنتخابات
بيانــا ،يعضــد مــا ذهــب اليه
عضو مجلــس املفوضني واخلبير
القانوني فــي تصريحهما اخلاص
باجلريــدة ،وجاء فــي البيان الذي
أصدره مجلس املفوضني" ":نظرا
لصدور توجيهــات حكومية من
خالل اجللسة االستثنائية جمللس
الــوزراء وحتــرك بعــض أعضاء
مجلس النــواب بخصوص نتائج
انتخابات مجلــس النواب والتي
اجريت مؤخرا ،حتــرص املفوضية
على إظهــار احلقائق الى اجلهات
الرســمية واطراف اجملتمع احمللي
والدولي والرأي العــام" ،مبينا ان
"جتهيزات املعــدات والبرامجيات
واالجهــزة االلكترونيــة التــي
استخدمت قد نص عليها قانون
انتخابــات مجلس النــواب رقم
( )45لســنة  2013املعدل ،وحتتم
على املفوضية استكمال العمل
بها وإجــراء االنتخابات بها وهي
جنحــت بشــكل كامــل ،وإذا ما
اريد عرض اي ملفــات للتحقيق
نؤكد ان املفوضية على استعداد
الى تقدمي كل األوليــات والوثائق
املتعلقة بهــذه العقود ،علما ً ان
جميع هذه العقود دققت من قبل
ديوان الرقابــة املالية وال توجد اي
مالحظات عليها".
تتمة ص3

تأسيس أول منتدى ثقافي بسهل نينوى
بعد الخالص من "داعش"

ّ
المالكات الوطنية تشغل مصفى الكسك في محافظة نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزير النفط عــن إعادة إعمار
وتأهيــل مصفــى الكســك فــي
محافظة نينــوى بطاقة ( )10آالف
برميــل باليــوم ،ويأتي هــذا اإلجناز
الوطنــي اجلديــد ضمــن اإلجنازات
املتحققة في إعادة تأهيل املنشآت
النفطية في املناطق احملررة .
وقال وزير النفط جبار علي حســن
اللعيبي ان املــاكات الوطنية في
شــركة مصافي الشــمال متكنت
من أعادة اعمار وتشــغيل مصفى

تبقى اجلهــات املعتبرة قانونا ً هي
صاحبــة الصالحية في حســم
الشكاوى".
ولفت املوســوي إلى أن "اجلهود
بطبيعــة احلال لــن تتقاطع مع
املدد القانونية لتقدمي الطعون وال
ميكن تخطيها حتت اي ظرف".
وأكد أن "قانون انتخابات مجلس
النواب بتعديله االول اوجب على
املفوضية تقــدمي بيانات العملية
االنتخابية إلى القوائم املشاركة
وهناك استجابة لذلك االجراء".
وارجع املوســوي تلكؤ التسليم

وزمن قياسي ووفق اخلطط والبرامج
العاجلة باالمكانيات املالية احملدودة
 ،وهذا مايسهم في توفير جزء مهم
من املشتقات النفطية للمحافظة
وللمدن املتضررة".
واشــار اللعيبــي ان "االجنــازات
اجلديــدة والتي حققهــا مجاهدو
وأبطال شــركة مصافي الشــمال
واجلهات الســاندة لهــا  ،متت وفق
االهداف اخملطط لها وبوقت قياسي
وباالمكانيات املالية والفنية احملدودة.
تتمة ص3

ترشيح العبادي لوالية ثانية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل وزارتــا العمل والشــؤون
االجتماعيــة والداخليــة مالحقة
متعهــدي خاليــا فرق التســول
املنظمة واالجتار بالبشــر ،في حني
أعدت األولــى برنامجــا وخططا
بالتنسيق مع املؤسسات احلكومية
ومنظمات اجملتمع املدني تهدف الى
احلد من ظاهرة التسول.
وقال املتحدث باســم وزارة العمل
عمار منعم ،فــي تصريح صحفي

وكاالت ـ الصباح الجديد:

كيم جونغ اون وترامب
وأضافــت مصــادر صحفية إن
"كيم جونــغ-اون شــكر مون
جــاي-إن على اجلهــود الكبيرة

التــي بذلها في ســبيل (عقد)
قمة" كوريا الشمالية والواليات
املتحدة "املقررة في  12حزيران/

المقصرين المتسببين بنقص
الطاقة الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه مجلــس الــوزراء ،اليوم
ّ
األحــد ،بالتحقيق في أســباب
النقــص احلاصــل مبســتويات
الطاقة الكهربائية ومحاســبة
املقصرين.
وقالــت األمانــة العامة جمللس
الوزراء في بيــان تلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ،إن "مجلس
الوزراء اطلع على أسباب النقص
احلاصــل فــي تزويــد املواطنني
بالطاقــة الكهربائية مع بداية
فصل الصيف وشــهر رمضان
الكرمي وأداء الطلبة لالمتحانات
النهائيــة ،إذ أكد مجلس الوزراء

"منذ فترة وجهنا وزارة الكهرباء
االســتعداد إلى فصل الصيف
وتوفيــر كل مــا من شــأنه أن
يســهم في زيادة إنتاج الطاقة
الكهربائية".
وجه
وأضافت ان "مجلس الوزراء ّ
بجلســته االســتثنائية األولى
املنعقدة بتاريخ  ،2018/5/24قيام
وزارة الكهربــاء بإجراء التحقيق
ملعرفة أســباب النقص احلاصل
في تزويــد املواطنــن بالطاقة
الكهربائية ومحاسبة املقصرين
واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة
بحقهم اصوليا.
تتمة ص3

العمل :رواتب الرعاية االجتماعية
ّ
أمنتها الموازنة وال صحة لتوقفها

بغداد -الصباح الجديد:
نفــى املتحدث باســم وزارة العمل
والشــؤون االجتماعية عمار منعم،
امس االحد ،توقف رواتب املشمولني
بالرعاية االجتماعية ،داعيا وســائل
اإلعالم الــى حتري الدقــة في نقل
االخبار.
وقــال منعم في بيان صحفي تلقت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة منه،
ان علــى "وســائل االعــام اضفاء
املصداقية في نقــل االخبار اخلاصة
بــوزارة العمل ،وخاصــة تلك التي
تتعلق برواتب االعانــة االجتماعية
ألنهــا تخــص شــريحة الفقــراء
واحملتاجني ،واالبتعــاد عن االثارة غير
الصحيحة واملغلوطة".

واضاف ان "التالعب باأللفاظ وعدم
قــراءة ونقل اخبــار الــوزارة بدقة
وموضوعية يســبب لغطا واحباطا
لدى تلك الشــريحة التــي ينبغي
باجلميع دعمها وانصافها".
وطمــأن منعــم اجلميــع على ان
"الوزارة مســتمرة في اطالق دفعات
رواتب االعانات االجتماعية وحسب
اجلدول ومن دون تغيير".
واوضح ان "احد املواقع اخلبرية تالعب
بعنوان خبر منقول بصورة اوهم بها
الناس ان رواتب االعانات االجتماعية
مهددة باإليقاف وهو ما ننفيه جملة
وتفصيال ،ألن الرواتب مؤمنة مبوجب
املوازنة العامة للدولة".
تتمة ص3

فرق التسول المنظمة واالتجار بالبشر
ان وزارته "دعت اجلهات ذات العالقة
مبكافحة التســول واالجتار بالبشر
الى تكثيف جهودها للحد من هذه
الظاهرة وضرورة التنسيق املشترك
بني الوزارات واجلهات املسؤولة عن
محاربتها ،ملا لها من آثار مجتمعية
سلبية".
ولفت الى ان "هناك جلانا بعضوية
الوزارات واجلهات ذات العالقة ،مثل
وزارات الداخليــة والدفاع والصحة
والتربية والعمل ،فضال عن مجلس

ترامب وكيم يحييان اآلمال بعقد ّ
قمتهما التاريخية بعد أيام من التقلبات

يونيــو" و"ع ّبــر عــن رغبتــه
الثابتة في انعقــاد هذه القمة
التاريخية".

مجلس الوزراء ّ
يوجه بمحاسبة

الداخلية والعمل تالحقان متعهدي

aتقريـر

أكــد الرئيس األميركــي دونالد
ترامب والزعيم الكوري الشمالي
كيــم جونــغ اون ســعيهما
الســتمرار عقــد قمتهمــا
التاريخيــة كما كان مرتقبا في
 12حزيران/يونيو في سنغافورة،
بعــد بضعة أيام مــن املناورات
والتقلبات الدبلوماسية.
وتأتي هــذه التصريحات بعد أن
أحدث الرئيــس الكوري اجلنوبي
مون جــاي ان وكيــم جونغ اون
الســبت مفاجأة عندما التقيا
في املنطقة املنزوعة الســاح
الفاصلة بني الكوريتني.
وعقب هذا اللقاء ،قال الزعيمان
إنهما مستعدان لعقد "لقاءات
متكررة في املستقبل" ،حسب
ما أعلنت وكالة االنباء الكورية
الشمالية الرسمية.

بغداد  -الصباح الجديد:
أكــد االحتــاد الوطنــي
الكردســتاني ،أمــس األحــد،
عــدم ممانعته ترشــيح رئيس
الــوزراء حيدر العبــادي لوالية
ثانية ،داعيــا األحزاب الى وضع
منهاج للتخلص من املشكالت
السابقة.
وقال القيادي في االحتاد ،سعدي
بيرة ،إن حزبه " مع أي شخصية
سياسية يتم االتفاق عليها في

بغداد من الكتلة النيابية األكبر
ّ
كمرشح لرئاسة الوزراء".
وأضاف إن "االحتاد الوطني ليس
لديه خالف مــع حيدر العبادي
ولدينا استعداد لدعمه لوالية
ثانية".
ودعــا بيرة األحزاب املشــاركة
والفائــزة فــي االنتخابات إلى
"العمل ســوية من اجل إعداد
برنامــج حكومــي ميكــن من
خالله جتاوز املشكالت املاضية".

وأظهرت صور نشــرتها سيول
مون جاي ان يصافح نظيره كيم
جونغ اون ويعانقه.

ومن واشنطن ،أعلن ترامب أمام
الصحافيــن أن االمور "تســير
بطريقة جيدة جــدا" وأن هدف
عقد القمة في  12حزيران/يونيو
في سنغافورة "لم يتغ ّير".
وفي تصريح الحق ،قال مون جاي
ان أمــام الصحافيــن إن كيم
جونغ اون تواصل معه لعقد هذا
اللقاء بسرعة.
وص ّرح مون من ســيول أن كيم
"ع ّبر عــن ن ّيته وضع حد لتاريخ
من احلــرب واملواجهة من خالل
جناح القمة الكورية الشمالية-
االميركية والتعاون في ســبيل
السالم واالزدهار".
وأجــرى الزعيمــان محادثــات
اســتمرت ســاعتني في قرية
بامنوجنــوم احلدودية حيث التقيا
في  27نيسان/ابريل ونشرا اعالنا
مشــتركا التزما فيه حتســن
العالقات بينهما.
تتمة ص3

القضاء األعلى جتتمع كل شــهر
وترفع تقارير الــى اللجنة املركزية
ملكافحة االجتار بالبشــر في وزارة
الداخلية متضمنــة ما يترتب من
واجبــات ومهام تقع على عاتق كل
وزارة".
واضــاف منعــم ،ان "وزارة العمل
تســعى وبحــرص الــى محاربة
الفقــر الذي ميثــل احد اســباب
اجلنوح للتسول ،من خالل اطالقها
البرنامــج التجريبــي لالعانــات

النقديــة املشــروطة بالصحــة
والتعليم للقضاء على توارث الفقر
وانشــاء جيل متعلم ومتســلح
صحيا ،يعمل علــى تصويب نظرة
اجملتمــع الى اهميــة ثقافة العلم
والصحة "،مشــيرا الــى ان "هذا
البرنامــج ميثل حلقــة تكميلية
ضمن مظلــة احلماية االجتماعية
املقرة في قانون احلماية االجتماعية
رقم  11لسنة ."2014
تتمة ص3

احتياطي الذهب العراقي
يبلغ  90طنًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهــر تقرير جمللــس الذهب
العاملــي نشــر مؤخــرا ً أن
احتياطي الذهب العراقي بلغ
 90طناً.
وقال اجمللس حسب التقرير ان
احتياطي العراق من الذهب
بلغ  90طناً.
وأوضــح اجمللس ان احتياطي
الذهب الــذي متتلكه الدول
العربية بلغ  1006أطنان.
وأشــار التقريــر الــى أن
الســعودية تتصــدر الدول
العربيــة باحتياطي يقدر بـ
 323طنا ،تليها اجلزائر بـ 174
طنا.
وتأتي ليبيا في املرتبة الثالثة
باحتياطي يقدر بـ  117طنا.
ويقــدر احتياطي الذهب في
األردن بـــ  44طنــا ،وقطر بـ
 27طنا ،وســوريا بـ  26طنا،
فيما جاءت املغرب في املرتبة

العاشــرة عربيــا باحتياطي
ذهبي بلغ  22طنا.
وبحســب البيانــات فــإن
اإلمــارات العربيــة املتحدة
متتلك  8أطنــان من الذهب،
فيمــا تتــوزع  14طنــا من
الذهب بــن تونس والبحرين
واليمن و ُعمان.
هذا ومــا تزال أميــركا حتتل
املركــز األول على مســتوى
العالم في احتياطي الذهب
بـ  8133طنا.
ويشــير اجمللس إلــى ارتفاع
إجمالــي املعــروض العاملي
من الذهب بنســبة طفيفة
ليصــل إلــى  1063.5طنــا
خــال الربــع األول من العام
 ،2018فيما بلغ إنتاج املناجم
 770طنــا ،وتراجــع الطلب
االســتثماري علــى املعدن
النفيــس بنســبة  27%إلى
نحو  287طنا.
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

المعارضة البرلمانية في ضوء نتائج

االنتخابات النيابية العراقية لعام 2018
ثقافة االستئثار !
متيزت التجربة السياســية فــي العراق منذ
االطاحة بالنظام الديكتاتوري بسعي محموم
من قبــل االحزاب بشــتى توجهاتهــا حليازة
املناصب والعناوين وجرى تداول مفاهيم غريبة
ومقيتة شوهت روح ومضامني النظام التعددي
ومت اختيار(احملاصصة ) ســيئة الصيت كمعيار
لتقاســم الســلطة على طريقة تقاســم
(الغنائم) او تقاسم (الكعكة) وخالل خمسة
عشــر عاما شــاعت تقاليد واعراف سياسية
ابتدعتها قوى متنفذة داخل الكيانات واالحزاب
السياســية ارادت من خاللها رســم خارطة
لتوزيع الســلطة مبا يضمــن مصالح الفئات
واجملموعــات التي اســتأثرت باعلــى االصوات
واصبح مبقدورها التحكم مبقاليد الســلطة
ومبقتضى هذا النظام وهــذه اخلريطة يجلس
الفرقاء وممثلي املكونات في غرف مغلقة ويجري
توزيع املناصب على وفق اليات وسياقات معززة
بنظام حسابي مينح النقاط لكل حزب او جهة
مبقدار ماحصلت عليه مــن اصوات او مقاعد
ويتم التوصيف والتقييم حســب كل عنوان
فمنصب رئيس اجلمهورية مبقدار ومنصب رئيس
مجلس النواب مبقدار اخر وينســاق االمر على
رئيس مجلس الوزراء ومناصــب نواب الرئيس
والــوزراء ولم يكتف هؤالء بهــذه االجتهادات
في تقســيم املناصب العليا بل تعمقوا كثيرا
ووصلوا الى مســتوى ادارة املؤسسات العامة
واصبــح فــي كل وزارة شــبكة حزبيــة يتم
من خاللها تقاســم مناصب املــدراء العامني
وتســببت هــذه اخلارطة االجتهاديــة احلزبية
فــي اصابة الدولة العراقية بالشــلل والركود
وضعف االدا ء وغياب الكفاءة وانحدارمستوى
الرصانة والنوعية وبات مــن الصعب على اي
من الوزراء اصدار االوامر باســتبدال مدير عام
فاشــل او فاســد من دون الرجوع الى احلزب او
اجلهة التي ينتمي اليهــا هذا املدير واصبحت
مشاهد االستقواء باالحزاب واملكونات العرقية
واضحة ال يستطيع انكارها احد مما ولد ثقافة
مصطنعة شاعت على مدى السنوات املاضية
وزاد مــن نوازع االســتئثار والتملك للمناصب
وصار مــن املعتاد ان تــرى وكالء وزارات ومدراء
عامني مضــى على توليهــم مناصبهم اكثر
من عشــر ســنوات ولم يعد باالمكان تقريب
االداء مبستوى اجلودة وتقييم االشخاص مبيزان
العدالة والشفافية ولم يألف العراقيون ثقافة
االعتذار او االيثــار مثلما يحصل في دول اخرى
تتمتع بروح الشــفافية وتنبــذ االنانية داخل
االروقة السياســية حيث نرى زعيما او رئيسا
للوزراء او وزيرا يقدم استقالته ويعتذر لشعبه
النه فشــل او ارتكب خطأ او ادين بالتقصير او
اتهم مبلفات فساد ولم نر مسؤوال اعلن تخليه
عن املســؤولية وانسحب من السباق من اجل
مســؤول اخر اكثر كفاءة منــه وماتزال ثقافة
االســتئثار قائمة وماتزال املنافسة محمومة
بــن االحــزاب والكيانات مشــفوعة مبظاهر
التدافع والتسقيط من اجل احلصول على اكبر
عدد ممكن من املكاســب على حساب الوطن
والشعب .

د .أسعد كاظم شبيب*
من ضمن الســيناريوهات املتوقعة
في اجملال السياســي العراقي يدور
احلديث في األوساط السياسية عن
املعارضة البرملانية ،بعــد أن أفرزت
االنتخابات النيابية األخيرة نتائجها
النهائية التي فاز بها حتالف سائرون
باملرتبــة األولى بواقــع ( )54مقعدا
نيابيا ،فــي حني فاز حتالــف الفتح
باملرتبة الثانيــة بواقع ( )47مقعدا،
وحل حتالف النصــر باملرتبة الثالثة
بعدد ( )43مقعــدا ،إذ من املؤمل أن
يشكل التحالف األول للحكومة ،إذ
تكمن من تكوين الكتل األكبر وفق
تفسير احملكمة االحتادية للمادة (/76
أوالً) من دســتور عــام  ،2005ويلجأ
التحالف الثاني إلى املعارضة إذا لم
يتمكن األخير من تشكيل احلكومة
والعكس صحيح أيضــا ،فما مدى
إمكانيــة حتقيــق ذلك فــي ضوء
عرف تقاســم كل مناصب النظام
السياسي اجلديد في العراق بعد /9
نسيان من عام  ،2003وشغف الكتل
السياســية بالســلطة والنظــرة
االجتماعية إلى املعارضة.
إن املتتبــع لســير العمليــة
السياســية في العراق بعد سقوط
النظام االســتبدادي يالحظ غياب
املعارضــة النيابيــة بصــورة تكاد
تكون شــبة كاملة بعد أن تســنم
معارضو النظام السابق بجناحيها
السياســي واملســلح الســلطة
السياســية ،وجــرت العــادة إلى
مشــاركة كل الكتــل املكوناتية
واحلزبيــة في الســلطة منــذ أول
انتخابات نيابية وحتى آخر تشكيل
حكومة في عــام  ،2014برئاســة
حيــدر العبــادي ،مبعنــى أن كل
الفرقاء السياســيني يتقاســمون
املناصب السياســية كال حســب
وزنه االنتخابي والسياســي ،وهو ما
أثر ســلبا على عمل مجلس النواب
كمؤسسة مسؤولة ومراقبة لعمل
احلكومة وصيانة النظام التشريعي،
مما شــوه ذلك أدبيــات الدميقراطية
بصيغتهــا األغلبيــة والتوافقيــة
حيــث يكــون بعــد كل انتخابات
برملانية هناك فريق يحكم وفريق في

«المتتبع لسير العملية
السياسية في العراق
بعد سقوط النظام
االستبدادي يالحظ
غياب المعارضة
النيابية بصورة تكاد
تكون شبة كاملة بعد
أن تسنم معارضو
النظام السابق
بجناحيها السياسي
والمسلح السلطة
السياسية»

مجلس النواب
املعارضة.
أمــا اآلن في ظل حراك تشــكيل
الكتلة األكبر داخل مجلس النواب
بعــد انتخابــات  12آيــار مــن عام
 ،2018يدور احلديــث عن أمكانية أن
يكون هنــاك فريق معــارض وفريق
في الســلطة وبقدر ما تكون فكره
املعارضــة البرملانيــة إيجابية حتى
تتمكن مــن تقومي عمــل احلكومة
وتقلل من سوء اإلدارة والفساد املالي
وتضع اجملموعات احلاكمة حتت دائرة
املراقبة واحملاســبة لكن في الوقت
نفســه هناك معوقات تواجه قيام
املعارضة من غير مغريات السلطة
ومنافعهــا ،هناك عقبــة طريقة
إختيار الرئاسات الثالث ،حيث يسهم

حتاصص املناصب العليا في الدولة
إلى تشــتت اجلهد البرملاني لصالح
هذا احلــزب وذاك الوزير والعضو في
الســلطة التنفيذية ،بــل أن رئيس
البرملــان يكون مبوقــع الصفقة في
قبال تشكيل الكتلة النيابية األكبر
بعــد االنتخابات التــي يختار منها
رئيــس مجلس الــوزراء ،فينتج عن
ذلك أن يكون مجلس رئاسة النواب
في الغالب غير محايد ،وهنا يكمن
احد أبرز تشــوهات الدميقراطية في
العراق ،إذ في غيــره من البلدان ذات
النظام الدميقراطي الكتلة املنتصرة
في االنتخابات تشكل احلكومة ،في
حني أن احلكومة ال تشكل في العراق
إال عبر تشــكيل الكتلة األكبر في

مجلس النواب ،واملعروف أن بلد مثل
العراق املتحول إلــى دولة املكونات
بعد غيــاب تعزيز ثقافــة املواطنة
سياسيا واجتماعيا هناك عدد كبير
من الكتل وال توجــد كتلة أو أثنني
تستطيع بوحدهما أن حتقق أغلبية
برملانيــة إال بالتوافــق مــع الكتل
املكوناتية والسياسية داخل مجلس
النواب فــي ضوء تفســير احملكمة
االحتاديــة لنص املــادة (/76أوال) من
الدستور النافذ على« :يكلف رئيس
اجلمهورية مرشــح الكتلة النيابية
األكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء
خالل خمسة عشــر يوما من تأريخ
انتخــاب رئيس اجلمهوريــة» ،وعلى
هذا جاء تشكيل إختيار نوري املالكي

كرئيس للحكومة بعــد انتخابات
 2010/3/7بالرغــم من أن حتالف آخر
بقيادة إياد عالوي فاز في االنتخابات
على مستوى الكتل االنتخابية.
ومن أجــل أن يكون هناك فريق في
السلطة وفريق في املعارضة ضرورة
تعديل املادة ( /76أوالً) التي فســرت
رمبا حتت ضغوط سياســية بصورة
تشير بصراحة تشكيل احلكومة من
قبل التحالف الفائز في االنتخابات
وليس الكتلــة األكبر داخل مجلس
النواب ،وهذا يســهم فــي إندماج
الكتل والكيانات السياســية قبل
االنتخابــات بصــورة وطنية حتى
تخرج حكومة وطنية شاملة .وبقدر
غيــاب ثقافة املعارضــة في اجلانب

السياســي تغيب ثقافة املعارضة
أيضــا فــي الثقافــة اجملتمعية ،إذ
غالبا من يكون في الســلطة بيده
املال والنفــوذ والتأثير فبذلك يكون
محل إهتمام الشــارع الشــعبي،
وهذا ما يؤثر علــى عمل النائب في
البرملان حينما يقوم بدور الســلطة
التنفيذيــة أو بــدور الوســيط عن
احلكومة في منطقتــه االنتخابية،
وعلى أثر هذا املؤثــر يضطر النائب
(س) أو (ص) إلــى مجاملة احلكومة
والسكوت عن مخالفات هذا الوزير
أو ذاك.
* مركــز املســتقبل للدراســات
االستراتيجية 2018 – 2001 /

االتحادية ترد دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج االنتخابات
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املتحدث باســم احملكمــة االحتادية
العليا إياس الســاموك ،أمــس األحد ،أن
احملكمة ردت دعــوى بطلب إلزامها بعدم
املصادقة على نتائــج انتخابات عضوية
مجلس النــواب «بحجة وجــود خروق»
رافقت العملية االنتخابية.
وقال الســاموك في بيان تلقت «الصباح
اجلديد» نسخة منه ،إن «احملكمة االحتادية

العليا عقدت جلســتها اليــوم ونظرت
دعوى انصبــت على اخلــروق االنتخابية
التــي رافقت عمليــة انتخابات عضوية
مجلــس النواب التي جرت يــوم /15 /12
 ،2018حيــث طلب املدعــي إلزام املدعي
عليــه رئيــس احملكمة االحتاديــة العليا/
إضافة لوظيفته ،بعــدم التصديق على
نتائج تلك االنتخابات وفق نص املادة (/93
سابعاً) من الدستور».

وأضــاف ،أن «احملكمة أكدت أن القضاء ال
يخاصم وال يعد خصما ً في وقائع ينسب
صدورها إلى الغير أشــخاصا ً أو جهات،
حيث أن املوضوع يخص املفوضية العليا
املســتقلة لالنتخابــات وهــي صاحبة
الشــأن في قبول الشكاوى واالعتراضات
على اخلروق املدعى بها ،والتي حتدث خالل
العملية االنتخابيــة ،وأن قرارتها تخضع
للطعن أمام جهة قضائية ،وهي الهيئة

القضائية في محكمة التمييز االحتادية».
وتابع ،أن «احملكمة أوضحت أن املادة  4من
قانــون املرافعات املدنية رقم  83لســنة
 1969اشــترطت أن يكــون املدعي عليه
في الدعــوى خصما ً يترتب علــى إقراره
بالوقائــع موضوع املنازعــة صدور حكم
في تلك الوقائــع لصالح املدعني ،وحيث
أن املدعــي عليه ال ميلك حــق االقرار في
حصــول الوقائع الواردة فــي الدعوى من

عدمه ألنها لم تصــدر هذه الوقائع عنه
في حال ثبوتها ،امنا ينســب صدورها إلى
من نسبت اليه».
وأشار املتحدث باســم احملكمة االحتادية
العليا ،إلــى أن «احملكمة وبناء عليه قررت
رد الدعوى كون اخلصومة غير موجهة إلى
املدعي عليه /اضافة لوظيفته ،اســتنادا ً
إلى احكام املادتــن ( 4و )1 /80من قانون
املرافعات املدنية املذكور انفاً».

تقـرير
تهدف إلى تعزيز فرص العمل الالئق والمنتج في ظروف من الحرية

اختتام ورشة معايير العمل الدولية في مدينة تورينو السويسرية
متابعة الصباح الجديد:
اختتمت في مدينة تورينو السويسرية
أمس ورشة العمل عن معايير العمل
الدولية التي نظمتها منظمة العمل
الدولية وشارك فيها العراق بوفد من
وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
وأوضح الوفــد العراقي الذي ضم كل
من مدير عام دائرة التشغيل والقروض
املهندس عمار عبد الواحد ومدير عام
دائرة التقاعد والضمــان االجتماعي
للعمال علي احللو خــال الدورة رؤية
العراق لالتفاقيات الدولية التي تخص
معايير العمــل ودور الوزارة في تنفيذ
مضامينها من خــال االلتزام بالبنود
املنصــوص عليها من قبــل منظمة
العمل الدولية.
واشــار مدير عام التقاعــد والضمان
االجتماعي خالل مشاركته في الدورة
الى اهمية قانــون العمل اجلديد الذي
حرصت الوزارة على تنفيذ مضامينه
مبينا انعكاســه االيجابي على واقع
العمــال املضمونني واصفــا اياه بانه
ضمانــة حقيقيــة وفاعلــة حلقوق
العمال املضمونني.
مــن جانبــه بــن مديــر عــام دائرة
التشغيل ان العراق صادق على اغلب
االتفاقيات الدولية التي تتعلق مبعايير
العمل والسير على وفق منهج علمي
وتنفيــذي يهــدف إلى تعزيــز فرص
حصــول الرجال والنســاء على عمل
الئق ومنتــج في ظروف مــن احلرية،
واملساواة ،واألمن ،والكرامة.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار

منعــم ان قانون العمــل يحمل بني
طياتــه مضامني لبرامــج اجتماعية
رصينــة فضــا عــن كونــه ينظم
العالقة بني العامــل ورب العمل في
القطــاع اخلــاص من حيث ســاعات
العمــل واالجــر والتأمــن الصحي
واحلقــوق املهنية مســاواة مبوظفي
الدولة وان هذا القانــون يختلف عن
ســابقه كونه يحوي مميزات تتالءم مع
االتفاقيات والتوصيات الدولية فضال
عن حماية حقوق العمــال واصحاب
العمل ومنهم العمال املتقاعدون مع
دوائر الدولة والقطــاع العام واخلاص
واخملتلط والتعاونــي الى جانب املبادئ
االساسية التي انطلق منها كاحلرية
بالعمل وتعزيز العمل املنتج واحترام
احلرية النقابية وحماية حق التنظيم
واملفاوضــة اجلماعيــة والقضاء على
جميع اشكال العمل اجلبري والقضاء
على اشــكال استغالل عمل االطفال
ومنع التمييز في االستخدام واملهنة
والتدريب .
واســتعرض منعم ان خطــة الوزارة
اســتلهمت اهدافها مــن توجيهات
الوزيــر التــي اكــد فيهــا علــى
ضـــــــــــرورة تــدارس النجاحات
واالخفاقــات واملشــكالت واملعوقات
التي تعوق عمل الوزارة وما يجب عمله
لتحسني االداء لتقدمي افضل اخلدمات
وايضا مــن االهداف االســتراتيجية
العامــة للدولــة وضــرورة ان تكون
واضحــة ومفهومة لــدى اجلميع مع
التاكيد على قيام اجلهات كافة باعداد
خططها املستقبلية ومبا ينسجم مع
االستراتيجية الوطنية والتي لم تقف
عند حــــــدود االجناز بل جتاوزتها الى

مدينة تورينو السويسرية
التطور في اجملاالت االنســــــــانية
والقيمية مبا يحقــق االهداف املرجوة
من اخلطة وتوفير فرص احلياة الكرمية
لشــتى شــرائح اجملتمع وعلى وجه
اخلصوص الفئــــــــات املهمشــة
التي تعاني من مشــكالت اجتماعية
واقتصاديــة ومبــا يؤمــن متكينهــا

مــن التفاعل واملشــاركة فــي حياة
اجملتـــــمع وكذلك االستفادة مما ورد
في اســتراتيجية التغيير االجتماعي
التــي وضعتها جلنــة شــؤون املرأة
واالسرة والطفولة البرملانية .
وقــال منعــم فــي اجملــال القانوني
تســعى اخلطــة ملواكبــة التطورات

احلاصلــة في مهام الــوزارة في ضوء
قانونها باستكمـــــــال املتطلبات
التشــريعية الالحقة لصدور القانون
واتاحتهــا لشــتى اجلهــات وانتهاج
سياسات تطوير التشريعات والقوانني
واعــــــــداد مشــاريع القوانــن
وفقـــــــا ً للمستجـــدات وتطوير

القــدرات القانونيــة املطلوبة لذلك
وتقدمي تقرير سنوي باملنجز .
واضاف منعــم اما في اجملــال االداري
واملالــي تكثيف زج موظفــي الوزارة
للمشــاركة في الــدورات التدريبية
التــي تنظم خــارج الوزارة بشــتى
االداريــة
االختصاصــــــــــات
واملالــــــــية بهــدف تطوير كفاءة
االداء واالســتمرار بتطوير بيانات بنك
املعلومات الوظيفي وحتديثــــــــها
على مدى ســنوات اخلطــة وتطبيق
نظــــــم االفــراد على احلاســوب
واالســتمرار بتطوير عمــل الوحدات
املالية ومتابعة حسن ادائها وتنظيم
برامــــج تدريبيــة للعاملــن فــي
الوحــــــدات احلسابية لرفع كفاءة
االداء وتكثيف برامج الرقابة الداخلية
لعمــل التشكيــــــــــات االدارية
واعــــــــداد التــــــــــقاريــــر
التــي تبــــــــن اخملالفـــــــــات
ومـــــــدى االلتـــــــــزام بتنفيذ
القوانيـــــــن واتخــاذ االجــراءات
بشأنها .
واشــار منعم الى ان مجال العالقات
العربية والدولية يتضمن االســتمرار
مبتابعة تعزيــز دور العــراق وحضوره
فــي احملافــل العربيــة والدولية من
خــــال املشاركة في املؤتـــــمرات
التــي تنظـــــــــــمها املنظمات
العربيــة والدولية ومبشــاركة ممثلني
عــن الدوائــر ذات العالقـــــــــة
وتقـديـــم املقتــــرحات واملشاريع
مبــا يعــزز مـــــــــكانة العــراق
واالســتفادة من خطط وبرامج عمل
تلــك املنظمات لصالــح تطويرعمل
الــوزارة والكــوادر العاملــة واعداد

تقـــــــــــــــــــــــارير عـــــن
نتائــــــــــج تلك املشاركـــــــات
ترفــــــــــع الــى اجلهــــــــات
العليــــــــا فـــــــي الدولــــة .
اما فــي مجال التخطيــط واملتابعة
فتهدف الى حتقيق االهداف واملؤشرات
والضوابــط املركزيــة خلطــة عمل
الــوزارة الســنوية وجمع وتنســيق
البيانـــــــــــــات االحصائية عن
انشــطة دوائر الوزارة واصدارها على
شــكل مجموعة احصائية ســنوية
واعداد اجلــداول االحصائيــة املقارنة
لتقييم مؤشــــــرات االنخفــــاض
واالرتفاع في انشــطة الوزارة وكذلك
تطوير الكوادر االحصائية العاملة في
الدوائر لرفـــــــــــع مستوى كفاءة
ادائها من خالل التنســـيق مع اجلهاز
املركزي لالحصــاء ومتابعــة تنفيذ
اخلطة وتقدمي التقارير الفصليــــــة
والســنوية لبيان مســتوى التنفيذ
لالنشــطة والبرامج وفقا للتوقيتات
الزمنيــة املقــررة فــي اخلطــة
وتشخيـــــــــــص االخفاقــــات
وحتليــل اســبابها واقتراح اســاليب
املعاجلة واجراء تقييم شامل للقدرات
التنفيذيــة للوزارة من خــال تقارير
املتابعــــــــــة امليدانية التي تنفذ
على وفق اخلطة الســنوية والزيارات
امليـــــــدانية االعـــــــــتيادية
واخيرا ً املســاهمة الفاعلة من خالل
متثيل الــوزارة في اللجنــة الوطنية
العليا الســتراتيجية التخفيف من
الفــــــقر لتطويــر نظام شــبكة
احلمـــــــــــاية االجتماعية وربط
خدماتــه بالفـــــــئات االجتماعية
الفقيرة .
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توطين رواتب منسوبي

تأسيس أول منتدى ثقافي بسهل نينوى
بعد الخالص من "داعش"

الداخلية تماشيا مع
ّ
التوجه الحكومي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الداخلية عن ســعيها إلعداد
خطة جديدة لتوزيع رواتب منسوبيها من خالل
توطينها إلكترونياً.
وذكر بيان ملكتب الوكيــل األقدم للوزارة تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه انه "وفي إطار
التحديــث والتطوير مبســتوى اخلدمات التي
تقدمها الوزارة ملنسوبيها ومتاشيا مع التوجيه
احلكومي بتوطني الرواتب إلكترونياً ،عقد وكيل
وزارة الداخلية األقــدم عقيل اخلزعلي اجتماعا ً
في مكتبه ضم املعنيني في هذا اجملال".
ووجه اخلزعلي بحسب البيان "بإعداد استمارة
ضامنــة يتم من خاللها االطــاع على أفضل
العــروض املقدمة من قبل املصــارف والبنوك
الرسمية املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي
ومبا يضمن حقوقا ً
وامتيازات أعلى ،ليتســنى
ً
عرض املوضوع امام انظــار وزير الداخلية بغية
املضي باجراءات صرف الرواتب ملنسوبي الوزارة
الكترونياً".

نينوى ـ خدر خالت:
شــهدت ناحية بعشــيقة إعالن
تأســيس أول منتدى ثقافي عقب
طــرد تنظيم داعــش اإلرهابي من
ســهل نينوى ،بحضور رئيس احتاد
أدبــاء نينوى وعضويــن في الهيئة
اإلدارية لالحتاد ،فضال عن مشاركة
نخبة من املهتمني باجلانب الثقافي
واإلبداعي.
وفي كلمــة القائمني على "منتدى
بعشــيقة الثقافي" ،متت اإلشارة
الى أن غــزوة داعــش اإلرهابية لم
تســتطع إيقاف نهــر الثقافة ،أو
حتييد املبدعني عن أداء رســالتهم
في نشــر اإلبــداع وتنويــر اجملتمع
بأهمية التعايش والتسامح وقيم
السالم واجلمال ،مؤكدين ان املنتدى
ســيحتضن كل املكونــات مــن
شــتى األديان والقوميات واملذاهب،
وان رســالته الثقافيــة هي خلدمة
اجملتمع وجتسير قيم احملبة بني شتى
املكونات ولدعم األدباء والشــعراء
من الشباب خاصة.
وبعد قراءة موجزة لقوانني العملية
االنتخابية اخلاصة باملنتدى ،مت فتح
باب الترشيح وجرت االنتخابات وفاز
بها  5أعضاء.
وفي حديث الــى "الصباح اجلديد"
قال السيد عبد املنعم االمير رئيس
احتاد ادباء نينوى ان "للثقافة دورها
الرائــد في اعادة احليــاة الى ناحية
بعشــيقة وجميع مناطق نينوى،
واليوم بتأســيس منتدى بعشيقة
الثقافــي نحن نضــع لبنة جديدة
لبناء مجتمــع ثقافي وانســاني،
الن احلياة اجمــل بالثقافة وهو امر
جميــل ان تعود بعشــيقة باهلها
ومكوناتها وفسيفســائها اجلميل
الى ما كانت عليه من ثقافة ورقي
انساني وسلم مجتمعي"
واضــاف "نحــن نــرى ان منتــدى
بعشــيقة الثقافــي عبــر االديان

للثقافة دورها الرائد في
اعادة الحياة الى ناحية
بعشيقة وجميع مناطق
نينوى ،واليوم بتأسيس
منتدى بعشيقة الثقافي
نحن نضع لبنة جديدة
لبناء مجتمع ثقافي
وانساني ،الن الحياة
اجمل بالثقافة وهو امر
جميل ان تعود بعشيقة
باهلها ومكوناتها
وفسيفسائها الجميل
الى ما كانت عليه من
ثقافة ورقي انساني
وسلم مجتمعي

إزالة أكثر من ألف

تجاوز في مدينة الصدر

جانب من املنتدى
والتوجهات الضيقة ليكون االنسان
هو االساس ،وجرت انتخابات سلسة
وشارك بها اعضاء املنتدى واسفرت
عن فوز نخبة من املرشحني نتمنى
لهم النجاح في اقامة النشاطات
الثقافية املتنوعة وبشكل دوري".
وحول صعوبــة جناح اي مشــروع
ثقافي من دون دعــم مالي ،اوضح
االمير "هذا املنتدى باالســاس هو
تابع الحتاد ادبــاء نينوى ،ودعمه من
املفتــرض ان يكون من احتــاد ادباء
نينوى اي من املركز العام في بغداد،

ونحن فــي االجتماع القــادم وبعد
اجــراء االنتخابــات حصلنــا على
املوافقات الرسمية املبدئية  ،واالن
أجرينا االنتخابات وعليه ســنحاول
ان نخصص لــه دعما مــن املركز
العام ،ليكون دعما ســنويا كدعم
احتــاد ادباء نينوى فهــو يأخذ دعما
ســنويا من املركز العــام ،وهكذا
سنحاول ان نخصص لهذا املنتدى
دعما ســنويا من املركــز العام في
بغداد وان شاء اهلل سيحصل ذلك،
نحن واثقون من ان اي نشاط ثقافي

وغيره ال ميكن ان ينجح او يســتمر
من دون الدعم املالي".
وتابع بالقول "من املؤكد ان الدعم
الذي ســيخصص لهذا املنتدى ال
يكفي القامة النشاطات الثقافية
واســتمراريتها ،وعليــه ينبغي ان
يكــون هنالــك حترك مــن الهيئة
االداريــة لها املنتدى الســتحصال
دعــم مــن جهــات ومؤسســات
ومنظمات ،لكن من االهمية مبكان
عليه بــدءا ان ال يج ّير عمله جلهة
سياســية ما ،النه من املمكن قيام

شركات او منظمات وغيرها بتوفير
الدعــم للنشــاطات الثقافية في
بعشــيقة النهــا حتتــاج الى هذه
النهضــة الثقافية بعدما جرى من
هجــوم داعش واجتياحــه البربري
ومــا حصــل بنينوى بشــكل عام
وبعشــيقة بشــكل خــاص ،ومن
املهم ان يتم دعم هذه املدينة بكل
االجتاهات سواء اخلدمية والثقافية
لتعود وتنهض كمــا كانت مدينة
للجمال والتعايش السلمي".
وشــارك باعالن تأســيس املنتدى

عضــوي احتاد ادباء نينــوى محمد
جالل ،و محمود جمعة ،اضافة الى
عدد من املهتمني بالشأن الثقافي،
وأقيمــت الفعالية بقاعــة (مزار
بيربــوب) في بلدة بحزانــي اجملاورة
ملركز ناحية بعشيقة.
وكان تنظيــم داعــش االرهابي قد
اجتاح ناحية بعشيقة في االسبوع
االول مــن شــهر آب  /اغســطس
 ،2014فيمــا مت طرده منها من قبل
قوات البيشــمركة في السابع من
تشرين الثاني /نوفمبر .2016

بغداد ـ الصباح الجديد:
أزالــت أمانــة بغداد بالتنســيق مــع قيادة
عمليات بغداد أكثر من ألف جتاوز ضمن قاطع
دائرة بلدية الصدر الثانية.
وذكر بيــان لألمانة تلقــت "الصباح اجلديد"
نســخة منه ،ان "دائرة بلدية الصدر الثانية
أزالت خالل شهر نيسان املاضي ( )1188جتاوزا
على األمالك العامة ضمن رقعتها اجلغرافية
ووفقا للقوانني البلدية".
وأضاف ان "قســم التجــاوزات نفذ عددا من
احلمالت إلزالة التجاوزات تضمنت إزالة ()227
كشكا وسقيفة و( )118جتاوزا على الرصيف
و( )5مواقع لبيع األغنام و( )18موقعا لغســل
الســيارات وإغالق ( )31محــاً جتاريا مخالفا ً
للتعليمــات و ( )56من األســيجة املتجاوزة
و( )305لوحات إعالنية منصوبة جتاوزا ً ورفع ()5
كتل كونكريتية".
وأشــار البيان الى ان "أمانة بغداد مســتمرة
بإزالــة جميع التجاوزات فــي العاصمة التي
تشــوه املنظر العــام وتعرقل عمــل تقدمي
اخلدمات وتعيق حركة املرور والسابلة".

تتمات ص1
مفوضية االنتخابات تهدد مبقاضاة
املشككني والطعون لن تؤثر في
املصادقة على الفائزين
وأضــاف البيان " :جــرى التأكد من نقل
البيانات بشــكل امن ومشفرمع تقدمي
تقارير فنية اظهرت ان الوســط الناقل
والســيرفرات مؤمنــة بشــكل كامل
وغير ممكــن اختراقها" ،مشــيرا الى ان
"املفوضية لم تكتف بهــذه االجراءات
وأمنا عملــت على جتهيز خــوادم بيانات
(ســيرفرات) جديدة ال ترتبط باي شبكة
داخليــة او خارجية ويتم نقــل بيانات
االقتراع من خالل عصا الذاكرة اخلارجية
(يو اس بي فالش) املرتبطة بجهاز تسريع
اعالن النتائج بعد انتهاء عملية االقتراع
 ،والتي حتتوي على جميع بيانات االقتراع
وصــور أوراق االقتــراع والتقارير االخرى
والتي كانت مشفرة أيضا ،حيث مت نقل
وحتميل هذه البيانات على الســيرفرات
املنفصلــة وبعــد ذلــك متــت عملية
املطابقة ما بــن البيانات الــواردة عبر
الوسط الناقل بعيد انتهاء االقتراع مع
البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة
وكانت املطابقة  100%ولَم يظهر لدينا
اي اختــاف بــن النتائج مطلقــا ً  ،وان
العمليــة اجريت في جميــع احملافظات
باستثناء محافظة كركوك والتي تعذر
اســتالم عصا الذاكرة بسبب سيطرة
جماهير بعــض األحزاب علــى مخازن
ومراكز االقتراع التابعة للمفوضية".
وتابع " طبعت تقارير ورقية في محطات
االقتراع ومت تزويدها الــى وكالء األحزاب
فــي جميع احملطــات في يــوم االقتراع،
فضالً عــن حتميــل جميع صــور أوراق
االقتراع املدلــى بها في صناديق االقتراع
الــى املكاتب االنتخابيــة في احملافظات

كافــة ومت تســليم هذه البيانــات الى
مخولي األحزاب والتحالفات املشــاركة
باالنتخابات علي شكل قرص صلب (هارد
دســك)" ،الفتا الى انه "مت ايضا تسليم
ملفات الكترونية لنتائــج االقتراع الى
األحزاب لتدقيق بيانات االقتراع املتوفرة
لديها مــع البيانات التــي طبعت على
تقاريــر نتائج االقتراع التــي وزعت بعد
انتهاء التصويت".
واكــد اجمللــس ان "انتخابــات اخلــارج
ومحطات التصويت املشــروط خمليمات
النازحني عددها ال ميثل سوى  2%من عدد
محطات االقتراع وقد ظهر لدينا بعض
اخلروقات ممــا اضطرنا الــى إلغاء إعداد
كبيرة مــن هذه احملطات بعــد التحقق
من قبــل اللجان الفنية املشــكلة في
املكتب الوطني  ،او بســبب الشــكاوى
احلمــراء الــواردة عليها ملنــع محاوالت
التالعب بالنتائج  ،مع العرض ان بيانات
مخيمات النزوح وردتنا من وزارة الهجرة
وموثق لدينا بشكل رسمي وكذلك من
احملافظــات وان هذه اخمليمــات اما تابعة
لوزارة الهجرة او ملنظمات دولية  ،وكذلك
بخصــوص إعداد العراقيــن في اخلارج
والتي وردت من وزارتي اخلارجية والهجرة
واملهجرين وبنــا ًء على تلك االحصائيات
فقــد مت افتتاح مراكز ومحطات االقتراع
وفقا ملا نص عليه قانون انتخاب مجلس
النواب".
ولفــت اجمللس الــى ان "جميع اخلطوات
أعاله متــت بعلم مجلس الــوزراء واالمم
املتحدة وشركاء العملية االنتخابية ولَم
يكن هنالك اي شي تخفيه املفوضية"،
موضحــا انــه "نظــرًا لتصريــح احد
مبرمجي فريق (األمن الســبرالي) التابع
الى مستشارية األمن الوطني بامكانية

اختراق ســيرفرات املفوضية والتالعب
بنتائــج االقتــراع  ،نؤكد الى شــركاء
العمليــة االنتخابية واطــراف اجملتمع
العراقــي والدولي واحلكومــة العراقية
ان هذا التصريح عارٍعــن الصحة وغير
دقيق  ،حيث ان ســيرفرات املفوضية مت
فصلها عــن الشــبكات اخلارجية قبل
اعالن النتائج وليس هناك قدرة ألي جهة
للوصــول اليها  ،مع العــرض ان اخلطة
األمنيــة التي أعدتهــا اللجنة األمنية
العليا لالنتخابات قبل موعد االنتخابات
تضمنــت طلبا ً مــن األجهــزة األمنية
واالســتخباراتية متابعــة حماية نقل
البيانــات وعدم اعتراضهــا من الهكرز،
ولَم يتقــدم الفريق األمني الســبرالي
بأي عرض او اي مقترح حلماية الوســط
الناقــل  ،وكانت وزارة الدفــاع  /مديرية
االســتخبارات قد أرســلت وفــد رفيع
املســتوى لالطالع على عمل املفوضية
بهذا اخلصوص".
وبني اجمللــس انه "مــن منطلق احلرص
والشــفافية العاليــة التــي تعتمدها
املفوضيــة منــذ تأسيســها نؤكــد
اســتعدادنا علــى اســتقبال اي جهة
حكومــة او قضائية او تشــريعية يتم
تكليفهــا بشــكل قانوني ودســتوري
فيمكننا تزويدهم بالبيانات واملعلومات
الالزمــة لزيــادة االطمئنــان للعملية
االنتخابيــة التي اجريت مؤخرا  ،وكذلك
ان املفوضية على اســتعداد لتشكيل
جلــان مشــتركة فنية للبحــث والبت
في موضوع الوســط الناقل وإمكانية
التالعب بالنتائج مع اي جهة داخلية او
خارجية  ،و ِفــي اخلتام حتتفظ املفوضية
العليا املســتقلة لالنتخابــات بحقها
القانوني مبقاضاة اي جهة او أشــخاص

يتهمون املفوضية بعدم االســتقاللية
ويعرضــون حياديتهــا و مهنيتهــا
للشــكوك او اتهامهــا بالتزوير لكون
املفوضية هي جهة مساهمة في ارساء
الدميقراطية وأمن البلد القومي".
ودعــا "جميع الذين لديهــم اعتراضات
على نتائج االنتخابات اتباع الســياقات
القانونيــة والدســتورية الــى تقــدمي
الطعون للهيئــة القضائية لالنتخابات
والتي ستســتمر لغاية نهايــة الدوام
الرسمي ليوم اخلميس املوافق الـ 31من
ايار احلالي".
مجلس الوزراء يوجّ ه مبحاسبة
املقصرين املتسببني بنقص الطاقة
الكهربائية
ورفــع تقرير مفصل بذلــك إضافة إلى
تقدمي االحتياجات املطلوبة التي تسهم
في زيادة إنتــاج الطاقة الكهربائية إلى
السيد رئيس مجلس الوزراء /رئيس جلنة
الطاقــة الوزارية ،فضال عــن قيام وزارة
الكهرباء باإلسراع في إجناز عملية ربط
وحدات إضافية للمنظومة الكهربائية".
العمل :رواتب الرعاية االجتماعية
أمّنتها املوازنة وال صحة لتوقفها
واشــار الى ان وزير العمل محمد شياع
الســوداني "نوه خالل احدى اجتماعاته
مــع املــاك املتقــدم لهيئــة احلماية
االجتماعيــة ،الــى ان الدفعــة املقبلة
لرواتب االعانة االجتماعية قد تشــهد
االيقاف نتيجة لبيانات تتعلق بالضريبة
او تكرار البصمة او لعدم حتديث بيانات
االســرة ،ما يتطلب من االقسام العمل
بروحية عاليــة ومهنية لتالفي حصول
اخطاء او حاالت تالعب".

ودعا منعم وسائل االعالم الى "استقاء
اخلبر من املصدر وان الوزارة متتلك موقعا
رســميا فيه جميع االخبار واملعلومات
ومتاحا للجميع".
ّ
تشغل مصفى
املالكات الوطنية
الكسك في محافظة نينوى
وقــد شــملت اعــادة أعماراملصافــي
واملنشــآت واالنابيــب واملســتودعات
واخلزانات النفطية املتضررة واملدمرة في
محافظات نينوى  ،صالح الدين  ،كركوك
 ،األنبار".
وعلى صعيــد ذي صلة ،اعلنت احلكومة
احمللية في املثنى ،امس األحد أن شــركة
(زيبيك) الصينية املتعاقدة مع شــركة
باش نفط الروســية ،باشرت بحفر البئر
النفطي الثاني (ســلمان  )2في الرقعة
النفطية الثانية عشــر املشــتركة مع
النجف.
وقال احملافظ فالح الزيــادي في تصريح
صحفي ان " الشركة الصينية باشرت
بعمليــات احلفر للبئر ســلمان  2والذي
يبعد مبسافة  30كم عن البئر األول".
وأضــاف أن " البيانــات التــي ادلت بها
شــركة باش نفط الروسية املستثمرة
بالرقعة  12تشير إلى وجود خزين نفطي
كبير جدا".
واشــار الزيادي إلى أن " الفــرق التابعة
لشركة االستكشافات في وزارة النفط
تنتشــر حاليا في عموم مناطق البادية
للقيام بأعمال الرصد الزلزالي الكتشاف
املكامن النفطية كمرحلة أولى".
الداخلية والعمل تالحقان متعهدي
فرق التسول املنظمة واالجتار بالبشر
وأشــار الى ان "ملف التسول بات ضمن

مسؤوليات احلكومات احمللية منذ العام
 "،2010موضحــا ان "الظاهرة املذكورة
تعد غير حضارية ومسيئة للبلد ،سيما
خالل شهر رمضان ومواسم االعياد التي
تتضاعف فيها اعداد املتســولني طلبا
جلمع املال السريع".
ترامب وكيم يحييان اآلمال بعقد
قمّ تهما التاريخية بعد أيام من
التقلبات
وأشارت وكالة االنباء الكورية الشمالية
من جهتها إلى أن الكوريتني ستعقدان
محادثات "على مســتوى عال" اجلمعة
املقبل.
وكان ترامــب أعلن اخلميس إلغاء القمة
مع كيم .لكن بعد أقل من  24ســاعة،
أعلن أن اللقــاء ال يزال ممكنــا انعقاده
بعــد "محادثات مثمرة جــدا مع كوريا
الشمالية من أجل عقد القمة".
ووجهت الناطقة باســم البيت االبيض
ساره ساندرز الســبت رسالة متفائلة
أخرى عندما قالت إن "فريق اســتطالع
مــن البيــت االبيــض ســيغادر الــى
ســنغافورة كما هو مبرمــج من أجل
القيــام بالتحضيــرات الالزمة في حال
اجراء القمة".
ووضع الغاء قمــة ترامب-كيم املفاجئ،
كوريا اجلنوبية في موقف محرج بعد أن
لعبت دورا مهما فــي االنفراج امللحوظ
بني بيونغ يانغ وواشــنطن في األشــهر
األخيرة.
وتظهــر الصور التــي نشــرتها كوريا
اجلنوبية مون جاي ان يصافح شــقيقة
الزعيم الكوري الشــمالي التي لعبت
دورا مهمــا فــي احملادثــات األخيرة مع
اجلنوب .وفي شباط/فبراير ،حضرت كيم

يو جونغ حفل افتتــاح األلعاب األوملبية
فــي كوريا اجلنوبية لتصبــح بذلك أول
عضو من العائلة احلاكمة في بيونغ يانغ
تزور اجلنوب منذ نهاية احلرب الكورية في
.1953
وبــدا أيضا فــي الصور رئيســا جهازي
استخبارات البلدين.
و ُعقد هذا اللقاء السبت وهو الرابع بني
زعيمي البلدين اللذيــن ال يزاالن عمليا
في حالة حرب ،وسط تكتم شديد .وقد
مت ابالغ الصحافيني بعــد انعقاده ،على
عكس لقاء  27نيسان/ابريل الذي حصل
أمام عدسات الكاميرات.
ويُعتبــر هذا اللقاء احللقــة األخيرة من
التطورات املتســارعة في شبه اجلزيرة
الكورية .ورغم أن ترامب وكيم جونغ اون
كانا يتبادالن التهديــدات العام املاضي،
فقد أعلنا عقد قمة في سنغافورة في
حزيران/يونيو .2018
وســتكون هذه القمة ان عقدت ،األولى
بني رئيس أميركي ميارس مهامه وعضو
في عائلة كيم احلاكمة ،وســتت ّوج فترة
انفراج غير مسبوقة.
وتطالب واشــنطن بنزع ســاح كوريا
الشــمالية النووي "بشكل كامل ودائم
وقابــل للتحقق" .وص ّرحــت بيونغ يانغ
أنها لن تتخلى أبدا عن ترسانتها النووية
طاملــا أنها ال تشــعر باألمــان حيال ما
تعتبره عدوانا أميركيا.
واعتبر كوه يو-هوان من جامعة دوغوك
(سيول) ان لقاء السبت يزيد من احتمال
انعقاد القمة بني واشنطن وبيونغ يانغ.
وأوضح انه "يهدف الى تســوية ســوء
التفاهم الناجم عن مشــاكل التواصل
بني بيونــغ يانغ وواشــنطن والتحضير
لهذه القمة".

الملف األمني

انطالق عملية تعقب "داعش" على حدود صالح الدين * اعتقال  26مطلوبًا في مناطق متفرقة من بابل

تفكيك  7عبوات ناسفة بالمطيبجة شرقي صالح الدين * اعتقال عنصرين من داعش ضمن  6مطلوبين وسط الموصل
بغداد – عمليات دهم
ذكر مصــدر أمني في قيادة عمليات
بغداد أمس األحــد ،أن مفارز أمنية
ألقــت القبض علــى ثالثة متهمني
بقضايا القتل والســرقة واغتصاب
األموال في العاصمة.
وقالــت القيادة فــي بيــان لها إن
"القوات األمنيــة في قيادة عمليات
بغــداد متكنت مــن إلقــاء القبض
على متهم بالســرقة في منطقة
الشــرطة الرابعة"  ،مؤكدة اعتقال
متهم اخــر بالقتل في منطقة حي
القادســية ،والقبض على مسؤول
عن ســرقة الســندات واألموال في
منطقة الزعفرانية".
ديالى – عملية تعقب
اعلن قائد عمليات ديالى امس االحد،

انطالق الصفحة الثانية من عملية
تعقــب "داعــش" على احلــدود مع
محافظة صالح الدين ،فيما كشفت
عن النتائج االولية للعملية.
وقال قائــد عمليات ديالــى الفريق
الركــن مزهر العــزاوي إن "قطعات
امنيــة مشــتركة مدعومة بغطاء
طيران اجليش بدأت الصفحة الثانية
مع ســاعات الصباح االولى لتعقب
خاليا داعش في املناطق الفاصلة بني
ديالى وصالح الديــن في املطيبيجة
وامليتة والسبيعات واحلاوي"  ،اسفرت
عن تدميــر أربع مضافــات لداعش
وضبط كدس للمتفجــرات وابطال
 11عبوة ناسفة.

القبض علــى  26مطلوبــا ً بينهم
متهم باإلرهاب ،في مناطق متفرقة
من احملافظة.
وقــال املتحــدث العقيــد احلقوقي
عادل احلســيني ان قوات الشــرطة
القت القبض على  26من املطلوبني
للسلطة القضائية ،خالل عمليات
امنيــة فــي مناطــق متفرقة من
احملافظــة  ،مبينا ان "مفارز قســم
شرطة ناحية االسكندرية وبالتعاون
مع االســتخبارات واالمــن الوطني،
القــت القبض علــى عنصر متهم
على وفــق قضايا إرهــاب خطيرة،
وذلك اثناء ممارسة أمنية ضمن قاطع
الناحية".

بابل – اعتقال مطلوبني
كشف املتحدث باسم قيادة شرطة
محافظة بابل امس األحد ،عن إلقاء

صالح الدين – عمليات تفتيش
افاد مصــدر في مركز االعالم األمني
امس االحد ان مفــرزة امنية متكنت

من تفكيك ســبع عبوات ناســفة
وتدمير مضافــة لتنظيم "داعش"
خالل عملية تفتيش نفذها احلشــد
الشــعبي وعمليات صالح الدين في
منطقة املطيبيجة شرقي احملافظة.
وقال املصدر ان املفرزة االمنية متكنت
مــن خالل عمليــة تفتيش منطقة
مطيبيجــة من تفكيــك  ٧عبوات
ناســفة"  ،مضيفــا أن "العمليــة
تضمنت ايضا تدمير مضافة لداعش
ومعاجلة عدد من املبازل ذات االشجار
الكثيفة التي قد تستغلها العناصر
اإلرهابيــة اثناء تســللها للمناطق
اآلمنة".
االنبار – تفجير عبوات
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة
محافظــة االنبــار امــس االحد ان
القوات االمنية متكنــت من تفجير

 10عبوات ناسفة وحاويتني معبأتني
مبادة الـ  C4في منطقة البو شعبان
في محافظة االنبار.
وقــال الناطق باســم مركز اإلعالم
األمني العميد يحيى رسول "متكنت
القوات األمنية في قيــادة عمليات
االنبار من تفجير جليكانيني ســعة
 20لتر يحتويان مــادة  C4و 3عبوات
ناســفة شــكلية في منطقة البو
شــعبان دون حادث" ،مضيفا " كما
فجرت  7عبوات ناسفة في منطقة
النســاف ،فــي حني عثــرت على 3
رمانــات قاذفة ضد الدروع وحشــوة
قاذفة وحزام ناسف في منطقة البو
ذياب".
النجف – اعتقال ارهابي
كشــف مصدر امني فــي مديرية
شرطة محافظة النجف امس األحد،

عن القاء القبض على متهمني اثنني
احدهما إرهابي في احملافظة.
وقــال املصدر االمني ان ســيطرات
النجف القت القبض على مطلوب
الى مديرية مكافحة ارهاب بابل على
وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة
االٍرهاب وسلم الى مديرية مكافحة
ارهاب النجــف"  ،مؤكــدا اعتقال
شــخص اخر في احدى ســيطرات
احملافظة من ســكنة حي ميســان
مطلوب على وفق املادة  345ق  .ع الى
شعبة مكافحة الكوت ومت تسليمه
الى مركز شرطة احليدرية " .
وبــن املصــدر االمنــي ان قســم
الســيطرات والطرق اخلارجية يقوم
بتدقيق اســماء املواطنني مع قوائم
املطلوبني واجملرمــن والقاء القبض
عليهم وتسليمهم للعدالة .

نينوى – اعتقال مطلوبني
اعلن قائد شــرطة نينــوى العميد
الركن حمــد نامس اجلبــوري امس
االحد اعتقال ستة مطلوبني بينهم
عنصران من تنظيم "داعش" وسط
املوصل.
وقــال العميــد الركن اجلبــوري إن
"مديرية مكافحة إجرام نينوى القت
القبض على ستة مجرمني مطلوبني
للقضــاء ،إثنان منهمــا من عناصر
داعش صادر بحقهما مذكرات قبض
على وفق املــادة  ١ \ ٤إرهاب ،واربعة
منهم قاموا بجرائم ســرقة وصادر
بحقهم مذكرات قبــض وفق املادة
 ٤٤٤ق ع وكذلــك احدهم وفق املادة
 ٤٤٣ق ع"  ،مضيفــا ان املقبــوض
عليهــم هم من مناطــق الهرمات
والطيــران في اجلانب األمين واخلضراء
في اجلانب األيسر ملدينة املوصل".
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وتطوير المناهج التعليمية
بغداد  -الصباح الجديد:
أقامت وزارة التربية ورشة عمل خاصة حملت
عنــوان «تصميــم وتقــومي وتطويــر املناهج
التعليمية» على قاعة املركز الوطني .
وذكر املكتــب اإلعالمي للوزير ان املركز الوطني
لتطوير املناهج والتقومي أقام ورشة عمل بعنوان
« تصميم وتقــومي وتطوير املناهج التعليمية»
 ،كاشــفا ً الهــدف من تنظيمهــا هو االطالع
على طرق تصميم املناهــج واملعايير املعتمدة
لتقوميها وتطويرها على وفق التوجهات احلديثة
 ،هذا وقد حضر الورشــة مديــر املركز الوطني
ومسؤولو ُ
الشعب ومنتسبو املركز .

تأهيل جسر تحويلة
سامراء ومقترباته
في صالح الدين

بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال
العامة العمل في مشــروع تأهيل جســر حتويلة
سامراء ومقترباته مبحافظة صالح الدين  ,ضمن
مشاريع قرض البنك الدولي الطارئ العادة اعمار
املناطق احملررة بكلفة ( )9ماليني و 929الف دوالر.
وذكــر املركز االعالمــي للــوزارة ان مديرية طرق
وجســور صــاح الديــن التابعة لدائــرة الطرق
واجلسور احدى تشــكيالت الوزارة تواصل العمل
في مشروع تأهيل جسر حتويلة سامراء ومقترباته
علــى طريق (بغداد – املوصل)  ،مبينا ً ان املشــروع
له اهمية كبيرة كونه يربط قضاء سامراء وبغداد
مبركز محافظة صالح الدين ومحافظة نينوى.
وتابع املركز االعالمي ان طــول الطريق ()1272,5
م وهــو يضــم  32فضاء  29منها بطــول ( )40م
و 3فضاءات بطــول ( )37,5م  ,فيمــا يبلغ عرض
اجلســر الكلي ( )24,5م وعرض ممر السيارات ()8,5
م ملمر الذهــاب ومثلها لالياب و ( )3م عرض اجلزرة
الوســطية لكل جانب  ,مشــيرا الى ان االعمال
تشــمل اعادة اعمار الفضاءات والركائز املنهارة
جلســر حتويلــة ســامراء وتأهيلــه بالكامل مع
املقتربات وقد بلغت نســبة االجناز الفعلي لهذه
االعمال نحو .20%
يذكر ان اجلســر قد تعرض الــى تفجير بعبوات
ناســفة من قبل عصابات داعش االرهابية اسفر
عن تدمير اربعة فضاءات منه.

أمانة بغداد توزع

 250حاوية مترية
بمنطقة المعامل

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغداد عن جتهيــز ( )250حاوية مترية
لتوزيعها علــى احياء منطقة املعامل بالتعاون مع
منظمة (اليونسيف).
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان «مالكات قسم
املعامل البلدي قامت بتوزيع احلاويات املترية املعدنية
على احملاور والتقاطعات املهمة وقرب املدارس واملراكز
الصحية ورياض االطفــال «  ،واضافت ان «مالكات
القســم قامت باعداد خطــة متكاملة للنهوض
بواقع قطاع النظافة من خالل تخصيص جهد آلي
وتكثيف نوبات العمل لعمال قسم النظافة وتوزيع
احلاويات واكياس جمع النفايات للحد من انتشارها
العشوائي.
وبينــت ان «امانة بغداد قامــت ايضا بأعمال متديد
انابيب لدعم شبكات الصرف الصحي ومد انابيب
ناقلة للماء الصافي واكســاء عدد من الشــوارع
وتسوية وحدل عدد من االزقة في احياء املنطقة «.
على صعيد متصــل اطلقت امانــة بغداد حملة
جديدة بألتنســيق مع قيادة عمليــات بغداد الزالة
اكثر من الف جتاوز ضمــن قاطع دائرة بلدية الصدر
الثانيــة  .وذكــرت مديرية العالقــات واإلعالم ان «
دائرة بلدية الصدر الثانية أزالت خالل شهر نيسان
املاضــي ( )1188جتاوزا على األمــاك العامة ضمن
رقعتها اجلغرافية ووفقا للقوانني البلدية «  ،وبينت
ان « قســم التجاوزات نفذ عددا من احلمالت إلزالة
التجاوزات تضمنت إزالة ( )227كشــكا وسقيفة
و( )118جتاوزا على الرصيف و ( )5مواقع لبيع األغنام
و( )18موقعا لغسل الســيارات و اغالق ( )31محالً
جتاريــا مخالفــا ً للتعليمات و ( )56من األســيجة
املتجاوزة و( )305لوحات إعالنيــة منصوبة جتاوزا ً و
رفع ( )5كتل كونكريتية«.

تقرير

استجابة لمفاتحة وزارة العمل حتى توفرأماكن بديلة لهم

أمانة بغداد ومجلس المحافظة يستجيبان لعدم إزالة وحدات الباعة الجوالين
بغداد  -الصباح الجديد:

استجاب مجلس محافظة بغداد
وامانــة العاصمة ملفاحتــة وزارة
العمــل والشــؤون االجتماعية
بشأن اصحاب الوحدات املتنقلة
(العربــات والبســطات) الذيــن
يشكلون نسبة كبيرة من قطاع
العمل غير املنظــم ،وذلك بعدم
ازالة وحداتهم املتنقلة حلني توفر
اماكن بديلة لهم.
وقال املتحدث باسم وزارة العمل
عمــار منعم ان الوزارة ســبق ان
خاطبت مجلس محافظة بغداد
وامانة العاصمة بشأن االنشطة
االقتصاديــة املــدرة للدخل من
قطاع العمل غيــر املنظم الذين
يشــكل العاملــون فيهــا من
اصحاب الوحدات املتنقلة نسبة
كبيرة منها ،داعية الى عدم ازالة
وحداتهم حلني ايجاد اماكن بديلة
لهم او التوســع ببناء االســواق
الشعبية وتنظيمها الهمية هذا
القطاع في امتصاص البطالة.
واضاف منعم ان مجلس احملافظة
وجه بعدم ازالة تلك الوحدات من
دون بديل ،فيما بادرت امانة بغداد
بتشكيل غرفة عمليات لدراسة
موضوع انشاء ســاحات واماكن
للباعــة اجلائلــن ووضــع الرؤى
املســتقبلية ملعاجلة هذه احلالة
واقامة اســواق شعبية امنوذجية
واطئة الكلفة بغية اســتيعاب
االعداد الكبيرة من اصحاب هذه
النشاطات اجلوالة.
واشار املتحدث باسم الوزارة الى
ان وزارة العمــل ســبق ان فاحتت
ايضــا وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات وكذلــك احملافظات
اراض
ومجالســها الفراز قطــع ٍ
لالســتعمال الصناعي لتوطني
مشــاريع اخلدمــات الصناعية
في مجمعات ضمــن التصاميم
االساســية للمــدن ،وتوفيــر
اخلدمات املطلوبة وتطوير املوجود

وجهت أمانة بغداد
ومجلس المحافظة
بعدم إزالة تلك
الوحدات من دون بديل،
فيما بادرت أمانة بغداد
بتشكيل غرفة عمليات
لدراسة موضوع إنشاء
ساحات وأماكن للباعة
الجوالين

وحدات الباعة اجلوالني

منها بالتعاون مــع وزارة التربية
واحملافظــات ونقابــات العمال ،
فضــا عن التنســيق مــع احتاد
الصناعــات العراقي في دراســة
املشكالت التي تواجهها مشاريع
اخلدمات الصناعية من اجل ايجاد
احللول الكفيلة مبعاجلتها لتطوير
هذه املشــاريع واالرتقاء مبستوى
خدماتها.
على صعيــد متصل وجــه وزير
العمــل والشــؤون االجتماعية
املهندس محمد شياع السوداني
ببحث ســبل التعاون املشــترك
مــع منظمــات اجملتمــع املدني
والشــركات الرصينــة لتقــدمي
افضل اخلدمــات التدريبية على
وفق اســاليب متطــورة ملواكبة

التكنولوجيــا املتقدمــة فــي
العالم.
قــال منعــم ان مدير عــام دائرة
التدريــب املهنــي املهنــدس
صــادق خزعل ابراهيــم وتنفيذا
لتلــك التوجيهــات زار مركــز
الوليــد للتدريب املهنــي برفقة
ممثلــي شــركة (SICHUAN
 )JADAخلدمــات النفــط والغاز
التكنولوجية زيارة استكشافية
لالطــاع على الــورش التدريبية
واســتغالل املســاحات الفارغة
التابعــة للمركز فــي بناء ورش
تدريبية لالختصاصات النفطية
عن طريق مشــروع توأمة املركز
مــع مركــز التدريــب الصيني
املتخصــص بالتدريــب النفطي

تأهيل مصفى الصينية وكشوفات
موقعية لمصفى بيجى
بغداد  -الصباح الجديد:
ابرمت الشــركة العامة للفحص
والتأهيل الهندسي احدى شركات
وزارة الصناعــة واملعادن عقدا مع
شــركة مصافي الشمال لتنفيذ
أعمال تأهيل في مصفى الصينية
في محافظة صالح الدين .
وقال مدير عام الشــركة املهندس
عصام كاظم جبارة بأن الشــركة
باشرت بتصنيع الهيكل احلديدي
اخلــاص بنصب امليزان اجلســري (
 120طنا ) وما زال العمل مستمرا
مبرحلة التأهيل امليكانيكي ضمن
الفتــرة املقــررة مبوجــب العقد
والبالغة (  90يوما ) .
من جانب اخر اشار املدير العام الى
ان الشركة اجرت الكشف املوقعي
على محطة بيجي الغازية لتأهيل
وتصليــح ( ) 11كرينــا جســريا
متضررا نتيجــة االعمال االرهابية

وتأهيل (خزانات الوقود  ,منظومات
االطفاء  ,االنــذار املبكر  ,احملركات
الكهربائية  ,ومحطة تنقية املياه
) اضافــة الى تصنيــع الكرفانات
اخلدميــة واملكتبيــة وخطــوط
االنابيب لنقل الوقــود مبينا بأنه
ســيتم االتفاق الحقا مع املديرية
العامة النتاج الطاقة الكهربائية
على آلية العمل .
وفي الســياق ذاته تعتزم الشركة
املشــاركة فــي حملــة اعمــار
وتأهيل املوازين اجلسرية واخلطوط
االنتاجية والصيانــة امليكانيكية
والكهربائية فــي مصفى بيجي ،
واجراء الكشــف الفني واملوقعي
علــى املصفــى واالتفــاق علــى
مشاركة الشركة بأعمال الصيانة
والتصليح وحسب االختصاص .
وذكــر املديــر العام ان الشــركة
ابرمت عقــدا لتصليــح محولة

قــدرة  63ام فــي أي حملطة الدبس
الغازيــة التابعة للمديرية العامة
النتــاج الطاقــة الكهربائية في
صالح الدين ونقل الكويل العاطل
واملتضــرر الى قســم الورشــة
الهندسية التابع للشركة ألعادة
تصليحه وما زال العمل مستمرا
بالتصليح .
من جهــة ثانية اجرت الشــركة
الكشف املوقعي والفني لشركة
نفط الشــمال واالتفاق على قيام
الشــركة بصيانة وانشاء خزانات
ماء ووقود لســعات شتى اضافة
الــى تصنيــع قوالــب حديديــة
خاصة بفحص الكرينات اجلسرية
وتصنيــع كرفانــات بعــدد ()70
وتصنيع حمام بــرج التجزئة عدد
(  )6000واجــراء الكشــف الفني
لتأهيل وتصليــح روترات عدد ( )6
خاصة باحملطة البخارية .

فضال عــن ان الوزارة مســتعدة
للتعاون في تنفيذ هذه املشاريع
وتوفير ايادٍ عاملــة ماهرة مدربة
على وفــق معايير دولية معتمدة
عامليــا ملســاعدة الشــركات
النفطيــة في عدم االعتماد على
العمالة اخلارجية .
مــن جانب اخر التقــى مدير عام
دائــرة التدريب املهنــي املهندس
صــادق خزعــل ابراهيــم ممثلة
منظمــة العال لبرنامــج ابتكار
االعمــال النرويجــي ملناقشــة
االسماء النهائية املرشحة لدورة
املدرب االساســي التي ســتقام
برعاية منظمة العال لرفع كفاءة
املدربني واالرتقاء بالواقع التدريبي
لســد حاجة ســوق العمل من

الطلــب املتزايد علــى التدريب
املهني .
واشــار منعــم الــى ان احلصول
على متدرب كفوء يتطلب اعداد
مدربــن كفوئــن قادريــن على
االيفــاء مبتطلبــات املهنة  .وفي
ختام اللقاء اعربت ممثلة املنظمة
عن شــكرها للوزارة الهتمامها
اجلاد باقامة الدورة اخلاصة باملدرب
االساسي.
من جانبــه اجتمع مدير عام دائرة
التدريب املهنــي املهندس صادق
خزعــل ابراهيــم مــع مدير عام
التعليــم املهني في وزارة التربية
ومساعد رئيس اجلامعة التقنية
الوسطى ملناقشــة خطة اعداد
اطار املؤهــات املهنية والتقنية

في العراق من منح الشــهادات
والوصــف وتصنيــف املؤهــات
واالعتــراف بالتعلــم املســبق .
وقــال منعــم ان االجتماع تطرق
الى جتــارب الــدول املتقدمة في
هــذا اجملال لالســتفادة منها في
تطبيق االطار الوطني للمؤهالت
املهنية والتقنية في العراق لرفع
جودة وكفاءة مخرجات التعليم
والتدريب املهني والتقني لتلبية
حاجات سوق العمل في العراق .
يذكر ان دائرة التدريب املهني هي
اجلهة املسؤولة عن اعداد العمال
واكسابهم شتى املهارات وتطوير
خبرات املدربني واملشرفني من اجل
اصالح التعليم والتدريب املهني
والتقني في البلد .

المشروع الوطني لالنترنت
انطالقة جديدة نحو المستقبل
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد املهندس علي القصاب مدير
عام الشــركة العامــة خلدمات
الشــبكة الدوليــة للمعلومات
احدى تشكيالت وزارة االتصاالت
ان املشــروع الوطنــي لالنترنت
يقدم خدمــة عالية اجلودة تتميز
بالسرعة واالســتقرار من خالل
شــبكة  SCISاملؤمنــة 100%
وبأسعار مناســبة مدعومة من
قبل الوزارة .
واشــار مدير عام الشــركة الى
وجود شبكة حكومية مستقلة
تربط جميع وزارات ومؤسســات
الدولــة ( احلكومة االلكترونية ) ،
مشــيرا الى تهيئة واعداد دراسة
العطاء خدمــة خاصة للمواطن
عبــر توفير أنترنــت عالي اجلودة
يلبي احتياجات االسرة العراقية .
ولفت املدير العام الى قرب انطالق

عملية تســويق خدمات املشروع
الوطني لالنترنــت ومنح وكاالت
للشــركات اجملهزة ومن ضمنهم
اصحــاب االبــراج عــن طريــق
 2000كابينــة موزعة في عموم
محافظات العــراق وكل كابينة
تخدم  2000مشترك  ،مضيفا ان
اخلدمة بدأت بالتحســن تدريجيا ً
خصوصا ً بعد التشغيل التجريبي
للمشروع الوطني لالنترنت .
وتطرق املدير العام الى مشــروع
بوابات النفــاذ الدوليــة التي مت
تشــغيلها فــي اغلــب املنافذ
احلدوديــة فيما ذكــر ان  80%من
الســعات الداخلة للبلد متر عبر
بوابات االنترنت وان  20%لم يتبق
لها ســوى اجراءات فنية وتكون
جميع الســعات الداخلة للعراق
مســيطر عليها بشكل كامل ،
وكذلك اكمــال نصب أجهزة في

البوابات تساعد في حتديد أماكن
املواقع املشــبوهه وأيضا غلق أي
موقــع يؤثر على نســيج اجملتمع
 ،من خالل التعــاون مع األجهزة
األمنية اخملتصة .
وفيما يخــص مواقــع التواصل
االجتماعــي قــال املديــر العام
هناك آلية عمــل ملعرفة عائدية
املواقع التي تتعــارض مع احلرية
الشــخصية والقضــاء عليها
بالتنســيق مــع جهــاز االمــن
الوطني وكذلــك صد الهجمات
االلكترونيــة والوصــول لــكل
شخص يســتعمل االنترنت في
قضايا العنــف واجلرمية املنظمة
 ،الفتا الــى ان الشــركة تعمل
علــى ايصال الفايبــر لكل منزل
وهــي معنيــة بتوفير أحســن
اخلدمات للمواطنني واملؤسسات
احلكومية .

العمل تحدد ضوابط إطفاء ديون مستفيديها من ذوي الشهداء
بغداد  -الصباح الجديد:
حــددت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة الضوابــط الواجب
توفرها الطفــاء الديون التي بذمة
مســتفيدها من ذوي الشــهداء
من خالل اللجنــة املركزية الطفاء

الديون في مركز الوزارة .
وقال الوكيل االقــدم لوزارة العمل
والشــؤون االجتماعيــة املهندس
فالح العامــري  /رئيس جلنة اطفاء
الديون احلكومية ان الوزارة نسبت
الى الدوائر والهيئــات التابعة لها

عــدم مفاحتــة اللجنــة املركزية
الطفاء الديــون في مركز الوزارة اال
بعد استيفاء الشروط والضوابط
الواجب توفرهــا بخصوص اطفاء
الديون التي بذمة املستفيدين من
ذوي الشهداء .

واضــاف الوكيــل االقــدم ان
املســتفيدين من خدمــات الوزارة
ممن هــم من ذوي الشــهداء الذين
بذمتهــم ديــون لتقاضيهم راتب
الشهيد اضافة الى االستفادة من
مبالغ وزارة العمل املتمثلة باعانة

احلمايــة االجتماعيــة او القروض
امليســرة او راتب التقاعد والضمان
االجتماعــي للعمــال بامكانهم
اطفاء تلك الديون بعد اســتيفاء
الشروط والضوابط املتمثلة بتزويد
اللجنــة املركزية الطفــاء الديون

فــي مركز الــوزارة بكتــاب تأييد
استشــهاد صادر عن اجلهات ذات
العالقة فضال عن بيان فيما اذا كان
الدين املطلوب تقســيطه او ارجاء
تســديده او التنازل عنــه مترتبا
بذمة الشهيد ام بذمة عائلته .

منح ( )21موافقة بيئية لألنشطة الصناعية والخدمية في المثنى

خلو (سكراب ) تجارة المواد اإلنشائية من التلوث االشعاعي
بغداد  -الصباح الجديد:
اكــدت وزارة الصحــة والبيئة خلو
اخمللفات احلديدية ( السكراب) التابع
الى الشــركة العامة لتجــارة املواد
االنشــائية فــي وزارة التجــارة من
التلوث االشعاعي .
وقال امير علي احلسون مدير عام دائرة
التوعيــة واالعالم البيئــي ان تقارير
املسح االشعاعي والفحص املوقعي
التــي اجرتها فــرق مركزالوقاية من
االشــعاع للمخلفــات احلديديــة
(الســكراب) التابع للشركة العامة
لتجارة املواد االنشائية اثبتت خلوها
مــن اي تلــوث اشــعاعي مبينا  ،ان
القراءات ضمن اخللفية االشــعاعية
االعتيادية املعتمدة عامليا”.

واوضحت مدير عام مركز الوقاية من
االشعاع بشرى علي احمد ان املركز
اعتمد في عمليات الفحص واملسح
احدث التقنيــات املتبعة في تقييم
املواقع امللوثــة واجراء املســوحات
االشعاعية املتكاملة على السكراب
واجزاء من الشــركة وباســتعمال
اجهــزة قياس مســتوى االشــعاع
احلديثــة وان النتائــج اثبتــت خلو
السكراب من التلوث االشعاعي”.
يشــار الى ان الفرق الفنية التابعة
ملركز الوقاية من االشــعاع في وزارة
الصحة والبيئة مســتمرة باحلمالت
الرقابيــة للتأكــد من عــدم وجود
ملوثــات بيئية في مواقــع اخمللفات
احلديديــة واملناطــق والتجمعــات
السكانية.
علــى صعيــد آخــر ،منحــت وزارة

الصحة والبيئــة عددا من املوافقات
البيئية ألنشــطة صناعية وزراعية
وخدمية في محافظــة املثنى بعد
إجراء الكشف امليداني لها من قبل
الفرق التابعة ملديرية احملافظة.
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم
البيئــي ان» الفرق الفنيــة التابعة
ملديرية بيئة املثنى اجرت كشــوفات
بيئية موقعية لالنشطة الصناعية
واخلدميــة في احملافظــة  ،حيث متت
املوافقة على ( )٢١نشــاطا  ,مشيرا
الى ان املوافقات متثلت ب()٦موافقة
صنــف (ب) و()١٥موافقة صنف (ج)
النشــطة متنوعة واجراء كشوفات
موقعيــة ملالحظة مــدى تطبيقها
الشــروط واحملددات املنصوص عليها
بالقانون البيئي وخالية من امللوثات.
من جانبه اوضح يوســف ســوادي

مدير بيئة املثنى ان االنشطة شملت
حقــول دواجن ومرآب غســل وابراج
اتصاالت محطــات كهربائية ثانوية
ومجرشــة حبوب ومخابز ومحطات
انتاج ميــاه صحيــة  ،موضحا في
الوقت ذاتــه ان الفرق الرقابية قامت
بانــذار ( )5معامل للطابــوق وغلق
مخــزن الكلور الرئيــس الواقع قرب
مشــروع ماء ( )6اســتنادا لقانون
حماية وحتســن البيئة رقــم ()27
لسنة .2009
يذكــر ان وزارة البيئــة تقــوم مبنح
املوافقــات البيئيــة لالنشــطة
الصناعيــة واخلدمية بعــد التأكد
من تنفيذهــا الضوابــط واحملددات
التي تضعهــا الوزارة مبا ينســجم
واالســتراتيجية الوطنيــة حلماية
وحتسني البيئة في العراق
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التجارة تناقش مراحل انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية

تراجع أسبوعي لسوق

الزراعة :خطة ستراتيجية لمكافحة التصحر وايقاف زحفه
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعــدت وزارة الزراعــة خطــة
ستراتيجية طموحة ملكافحة
التصحــر وايقــاف زحفه نحو
االراضــي الزراعيــة ،مؤكــدة
ســعيها لتنفيــذ مشــاريع
الواحات واحملميات الزراعية في
تلك املناطق.
وقال الناطــق االعالمي للوزارة
حميــد النايــف فــي تصريح
صحافي ان “الــوزارة ومن خالل
الشــركة العامــة ملكافحــة
التصحــر والغابــات التابعة
لها ،أعدت خطة ســتراتيجية
طموحة تهــدف الى مكافحة
التصحر الذي اصاب عددا كبيرا
من االراضي الزراعية ال ســيما
غرب البالد وجنوبها”.
وأضــاف ان “القطع اجلائر الذي
طال الغابــات املزروعة في تلك
املناطق ،اضافة الى عدم وجود
رقابة صارمة ودقيقة حملاســبة
من يقــوم بهــذه االعمال غير
القانونيــة ،فاقمــا مــن هذه
املشــكلة ،عالوة علــى غياب
اخلطــط واملشــاريع العمالقة
ملعاجلة هذه املشــكلة بسبب
قلة التخصيصات املالية ،فضال
عما سببته ســطوة عصابات
داعش االجرامية على عدد كبير
من املناطق وحتولها بالتالي الى
ساحات معارك”.
ومضى النايف الــى القول ،ان
“الوزارة ومن خــال امكانياتها
البســيطة املتاحة ،فقد اعدت
هــذه اخلطــة التــي تتضمن
العمــل على تطوير مشــاريع
الغابات من خالل توفير الدعم
الالزم لهــا ،وحثها على تنفيذ
مشــاريع تتضمــن تشــجير
املســاحات الفارغة باالشجار
املقاومة للجفاف وذات اخلضرة
الدائمــة للعمل علــى تثبيت
التربة مبا يضمــن عدم حتولها

القطع الجائر الذي طال
الغابات المزروعة في
تلك المناطق ،اضافة الى
عدم وجود رقابة صارمة
ودقيقة لمحاسبة من
يقوم بهذه االعمال
غير القانونية ،فاقما
من هذه المشكلة،
عالوة على غياب الخطط
والمشاريع العمالقة
لمعالجة هذه المشكلة
بسبب قلة التخصيصات
المالية ،فضال عما سببته
سطوة عصابات داعش
االجرامية على عدد كبير
من المناطق وتحولها
بالتالي الى ساحات
معارك

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق لألوراق املالية
تعامالتــه األســبوعية ،منخفضــا  ،0.24%عنــد
مستوى  601.98نقطة ،خاسرا  1.44نقطة ،مقارنة
مبستوى إغالق األسبوع السابق.
وتقدم األســهم املتراجعة خالل األسبوع املنتهي
فــي  25أيار اجلاري ،النور للتحويل املالي بـ  ،30%تاله
مصارف الشرق األوســط واملوصل ،وبابل بالنسبة
نفسها البالغة  ،8.7%وتراجع اسياسيل لالتصاالت
بـ .8.05%
في املقابل تصدر األسهم املرتفعة ،انتاج االلبسة
اجلاهزة بـــ  ،39.23%تــاه فندق الســدير ،8.11%
والعراقيــة لالعمــال الهندســية  ،8.05%واخلامت
لالتصاالت  ،6.45%واخلياطة احلديثة بـ .5.65%

سوريا تتوقع شراء

نحو مليون طن قمحًا
دبي ـ رويترز:
قــال مصدر حكومي ســوري أمس األحــد إن من
املتوقع أن تشتري احلكومة السورية أقل من مليون
طــن قمحا محليا من املزارعني في موســم 2018
نظرا لنقص هطول األمطار.
وتتوقع وزارة الزراعة الســورية إنتــاج مليون طن
هذا العام ،بانخفاض حاد عن  .2017وقدرت ســوريا
محصول  2017عنــد  2.17مليون طن بينما قدرته
وكاالت األمم املتحدة بنحو  1.8مليون طن.

احدى حمالت التشجير في العراق

الى اراض صحراوية”.
وأكد “حرص وزارته على تنفيذ
مشــاريع الواحــات واحملميات
الزراعية في تلك املناطق ،اضافة
الى العمل على انتاج الشتول
الزراعيــة وحــث املواطنــن
علــى زراعتها مــن دون مقابل
الكثار االشــجار واملســاحات
اخلضراء والتي بدورها ستعمل
كمصــدات وفالتــر طبيعية
للرياح ومتنــع حدوث العواصف
الترابية من خالل تنقية الهواء
وتخفيف سرعته”.
على صعيد متصل ،ناقشــت

وزارة التجــارة ،أمــس االحــد،
القائم باالعمال االسترالي في
بغداد مراحــل انضمام العراق
الى منظمة التجــارة العاملية
« »WTOواملكاســب التــي
ســتحققها عنــد االنضمام،
مؤكــدة رغبــة العــراق بزيادة
حجــم اســتيراد احلنطــة
االسترالية ملالئمتها لـ «الذوق
العراقي».
وذكر بيان صحافــي للوزارة ،ان
وكيــل وزارة التجارة للشــؤون
االقتصاديــة هيثم اخلشــالي
دعا الشــركات االسترالية الى

قطر تحظر استيراد

سلع من دول المقاطعة
دبي ـ رويترز:
أعلنت قطر حظر املنتجات التي
منشــأها اإلمارات والسعودية
ومصر والبحرين وذلك بعد مرور
نحــو عام علــى مقاطعة هذه
الــدول للدوحة واتهامها بدعم
اإلرهاب.
وأفاد بيان حكومي بأن املنتجات
التي منشأها دول األربع والتي لم
يعد من املمكن جراء املقاطعة
أن متر عبر املنطقــة اجلمركية
جمللس التعاون اخلليجي ســوف
تخضــع لعمليــات فحــص
وإجراءات جمركية مناسبة.
وأضاف البيان ”دولة قطر اتخذت
إجراءات حلماية املســتهلكني
ومكافحة االجتار غير املشــروع

األوراق المالية

في الســلع إذ أصدرت احلكومة
توجيهــات بالعثور على موردين
مــن دول أخــرى جملموعــة من
السلع املتأثرة“.
ونقلت صحيفة الوطن القطرية
عن منشــور لــوزارة االقتصاد
والتجارة يخطر التجار واملتاجر
بوقــف التعامل فــي املنتجات
املســتوردة مــن الــدول األرب ع.
وقالت إن مفتشــن سيراقبون
االلتزام بتلك السياسة.
وقطعت الــدول األربع العالقات
الدبلوماســية وخطوط النقل
مــع قطر فــي يونيــو حزيران.
وتنفــي قطــر االتهــام بدعم
اإلرهاب وكان الكثير من وارداتها
يُشحن عبر اإلمارات كما كانت

تقـرير

املواد الغذائية الطازجة تصلها
عبر احلدود السعودية.
وانخفضــت واردات قطــر نحو
 40باملئة مقارنــة بها قبل عام
في األســابيع األولى من فرض
املقاطعة لكنهــا عادت بدرجة
كبيرة إلــى حجمها الطبيعي
إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة
للمنتجات مــن دول مثل تركيا
وطرقــا جديدة للشــحن عبر
أماكن مثل سلطنة عمان .كما
بدأت حملة لزيادة اإلنتاج محليا
مبا في ذلك املواد الغذائية.
ومنذ حزيــران املاضــي وجدت
بعض املواد الغذائية واملنتجات
مــن دول املقاطعة طريقها إلى
قطر عبر دول ثالثة.

املشاركة في دورة معرض بغداد
الدولي املقبلة.
وكان وكيــل وزارة التجــارة
للشــؤون االقتصاديــة هيثم
اخلشالي «استقبل في مكتبه
ببغــداد ،القائــم باالعمــال
االســترالي فــي بغــداد رغبة
العــراق بزيادة حجم اســتيراد
احلنطة االسترالية التي تتالءم
مع الــذوق العراقي ،إضافة الى
مناقشة سبل حتكيم العالقات
االقتصاديــة والتجاريــة بــن
البلدين ومشاركة استراليا في
دورة معرض بغداد الدولي».

واكــد اخلشــالي ،بحســب
البيــان ،ان «سياســة العراق
هي االنفتاح علــى العالم من
خــال بناء عالقــات اقتصادية
وجتارية متينة ،ومنها استراليا
التي متتد عالقته بها لعشرات
السنني».
واشار الى ان «لدى العراق رغبة
بزيادة جتهيز احلنطة االسترالية
عبر االلية التــي اقرها مجلس
الوزراء».
وناقش اجلانبان مراحل انضمام
العــراق الى منظمــة التجارة
العامليــة « »WTOواملكاســب

التي ستحققها عند االنضمام
اضافــة الــى حجــم وتنــوع
مشاركة استراليا بدورة معرض
بغداد الدولي املقبلة.
من جانبه ،اكد القائم باالعمال
االســترالي حرص بــاده على
التعاون االقتصــادي والتجاري
مع العراق ،وخصوصا بعد حترير
كامل اراضيه مــن العصابات
الداعشــية ،إذ هنئ الشــعب
العراقــي بهــذه االنتصــارات
املتحققــة والذي متنى ان تكون
االنتصــارات بــكل اجلوانــب
واجملاالت.

إردوغان يدعو األتراك لتحويل مدخراتهم
بالدوالر واليورو إلى الليرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا الرئيس التركــي رجب طيب
إردوغــان األتــراك إلــى حتويــل
مدخراتهــم بالــدوالر واليورو إلى
الليرة مع ســعيه لدعــم العملة
املتداعيــة التي خســرت نحو 20
باملئة من قيمتها في مقابل الدوالر
منذ بداية العام.
وقال إردوغان أمام حشد في مدينة
أرضروم شرق البالد قبيل االنتخابات
البرملانيــة والرئاســية املزمــع
إجراؤها في الرابع والعشــرين من
حزيران ”إخوانــي الذين يحتفظون
بالدوالرات واليورو حتت الوســادة،
اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة .
سنحبط هذه اللعبة سويا“.
علــى صعيد آخر ،قــال إردوغان إن

تركيا وروسيا توصلتا إلى اتفاق بأثر
رجعي بشأن خصم نسبته 10.25
باملئــة على الغــاز الطبيعي الذي
تشتريه أنقرة من موسكو.
وفي حديثه خالل جتمــع انتخابي
في مدينــة ارضروم شــرق تركيا،
قال إردوغــان إن مدفوعات بقيمة
مليار دوالر ستسدد لتركيا مبوجب
االتفاق الــذي جاء بعد طلب تركي
بخصم على الغاز جرى تقدميه أول
مرة في عام .2015
وقــال إردوغان إن تركيــا كانت قد
جلأت إلى التحكيم بعدما لم ينفذ
طلبها.
وأردف قائال ”بعد مباحثات طويلة،
توصلنــا إلى اتفاق بشــأن خصم
سعري نســبته  10.25باملئة على

الغاز الطبيعي الذي نحصل عليه
من روســيا يغطي عامــي 2015
و.“2016
أضاف ”باالتفاق الذي توصلنا إليه،
ســيحصل بلدنا علــى مدفوعات
بقيمة مليــار دوالر تغطي اخلصم
على الغاز الطبيعي الذي حصلنا
عليه خالل هذين العامني“.
وتركيــا أكبــر مســتهلك للغاز
الروســي بعد أملانيا .ومتد جازبروم
الروســية ،وهي احملتكــر الفعلي
لصادرات الغاز الروسي عبر خطوط
األنابيب ،ساحل البحر األسود في
تركيا بالغاز عبــر خط أنابيب ميتد
حتت املاء يسمى بلو سترمي بطاقة
استيعابية تصل إلى  16مليار متر
مكعب سنويا.

نوفاك يتوقع عودة إنتاج الخام إلى مستويات في تشرين األول 2016

أوبك وروسيا مستعدتان لزيادة إمدادات النفط بضغط أميركي
متابعة الصباح الجديد:
قالت مصادر إن الســعودية وروســيا
تناقشــان زيادة إنتاج النفط من داخل
منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك)
وخارجها بنحو مليون برميل يوميا بعد
أسابيع من شــكوى الرئيس األميركي
دونالد ترامب من أن األســعار مرتفعة
على نحو مصطنع.
وقال وزيرا الطاقة الروسي والسعودي
إن البلديــن مســتعدان لتخفيــف
تخفيضــات اإلنتــاج لتهدئة مخاوف
املستهلكني بشــأن كفاية املعروض.
وذكر الوزير الســعودي خالــد الفالح
ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك إن أي
تخفيف سيكون تدريجيا.
ومن شأن زيادة اإلنتاج تخفيف القيود
الصارمة املفروضة على اإلمدادات منذ
 17شهرا وســط مخاوف من أن يكون
ارتفاع الســعر قد ذهب إلى مدى أبعد
من الــازم ،مع صعــود النفط ألعلى
مســتوى منذ أواخر  2014عند 80.50
دوالر للبرميل هذا الشهر.
وقال ترامب على تويتر الشــهر املاضي
إن أوبك رفعت أسعار النفط ”على نحو
مصطنع“.
وقال أمني عام أوبــك محمد باركيندو
خالل لقــاء جمعــه بوزيــري الطاقة
السعودي والروسي في سان بطرسبرج
خالل املنتدى االقتصــادي الرئيس في
روســيا ”نفخر بأننا أصدقــاء للواليات
املتحدة“.
واتفقت أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا
على خفض اإلنتاج بنحــو  1.8مليون

برميــل يوميــا خــال  2018لتقليص
اخملزونات العاملية ،لكن فائض اخملزونات
في الوقت احلالي يقارب حاليا املستوى
الذي تستهدفه أوبك.
وفي نيســان ،خفض املشــاركون في
االتفــاق اإلنتاج مبا يزيــد  52باملئة عن
املستوى املطلوب ،في ظل هبوط إنتاج
فنزويال التي تواجه أزمة مما ساعد أوبك
على حتقيق خفض أكبر مما تستهدفه.
وقالت مصادر مطلعة إنه لو زاد اإلنتاج
بنحو مليــون برميل يوميا ســتصل
نســبة االمتثال باملستوى املتفق عليه
إلى  100باملئة.
كمــا قال باركيندو إنــه ليس غريبا أن
تضغط الواليات املتحدة على أوبك ،إذ
طلب بعــض وزراء الطاقة األميركيني
من املنظمة في املاضي املســاعدة في
خفض األسعار.
وانخفضت أســعار النفــط أكثر من
ثالثــة باملئة صــوب  76دوالرا للبرميل
يوم اجلمعة في الوقت الذي قالت فيه
السعودية وروســيا إنهما مستعدتان
لتخفيف قيود اإلنتاج.
قــال وزيــر الطاقــة الروســي إن
التخفيضــات احلاليــة بلغت في واقع
األمر  2.7مليون برميل يوميا بســبب
انخفاض إنتاج فنزويال ،أي مبا يزيد نحو
مليون برميل يوميا على التخفيضات
التي جرى االتفاق عليها في البداية.
ولم يذكر نوفــاك مــا إذا كانت أوبك
وروسيا ســتتقرران زيادة اإلنتاج مبقدار
مليون برميــل يوميا خالل اجتماعهما
في حزيــران ،لكنه قــال إن من املرجح
أن يتم االتفاق علــى تخفيف تدريجي
للقيود.

باركندو ونوفاك في منتدى سان بطرسبورغ «رويترز»
وقال نوفاك في تصريحات نشرها موقع
وزارة النفط الروســية علــى اإلنترنت
”سيتم طرح خيارات مختلفة .لكن من
املرجح أن يكون ذلك تخفيفا تدريجيا“.
وقالت املصــادر إن املباحثــات األولية
يقودهــا وزيــرا الطاقــة الســعودي
والروســي في ســان بطرســبرج هذا
األسبوع إلى جانب نظيرهما اإلماراتي
الذي تتولى بالده رئاسة أوبك هذا العام.
ويجتمع وزراء أوبك والدول غير األعضاء

باملنظمــة فــي فيينا يومــي  22و23
حزيــران ،ومــن املنتظر اتخــاذ القرار
النهائي حينئذ.
وقالــت املصادر إن املناقشــات احلالية
تهدف إلى تخفيف مســتوى االمتثال
القياســي املرتفع بتخفيضات اإلنتاج،
في مسعى لتهدئة السوق بعد أن بلغ
ســعر النفط  80دوالرا للبرميل بفعل
اخملاوف من نقص املعروض.
كما أثارت الصني مخاوف بشــأن ما إذا

كانت كميات النفط التي يتم ضخها
كافية ،وفقا لبيان سعودي صدر بعد أن
أجرى الفالح مكاملة هاتفية مع رئيس
اإلدارة الوطنيــة للطاقــة في الصني
يوم اجلمعة لبحــث التعاون ومراجعة
الوضع في سوق النفط.
وقال بيان وزارة الطاقة السعودية إن نور
بكري مدير اإلدارة الوطنية للطاقة أبلغ
الفالح بأنه يأمل أن تكون الســعودية
”قادرة على اتخــاذ املزيد من اإلجراءات

اجلوهرية لضمــان إمدادات كافية“ في
سوق النفط اخلام.
وفي الوقت الذي تســتفيد فيه روسيا
وأوبك من ارتفاع أســعار النفط ،بنحو
 20باملئة منذ نهاية العام املاضي ،فإن
تخفيضاتهما الطوعية لإلنتاج فتحت
اجملال أمام منتجــن آخرين ،مثل قطاع
النفط الصخــري األميركــي ،لتعزيز
اإلنتاج وكسب حصة سوقية.
في الســياق ،قال وزير الطاقة الروسي
ألكســندر نوفــاك إن العــودة إلــى
مســتويات إنتاج النفــط التي كانت
قائمــة فــي تشــرين األول  2016أحد
اخليــارات املطروحــة لتخفيــف قيود
اإلنتاج.
وقالت مصادر هذا األسبوع إن اململكة
العربية الســعودية وروسيا تناقشان
زيــادة إنتــاج النفط من داخــل أوبك
وخارجهــا لتخفيف القيود التي ظلت
مفروضة منذ  17شهرا على اإلمدادات
في ظل مخاوف من أن ارتفاع األســعار
قد جتاوز احلد املطلوب بكثير.
وأبلغ نوفــاك الصحفيني قائال ”عندما
مددنا االتفاق حتى نهاية  ،2018حتدثنا
عن مثل تلك االحتمــاالت (العودة إلى
مستوى إنتاج تشرين األول .“)2016
وأضاف ”لكن القرار سيتخذ في حزيران
املقبل“ ،مشــيرا إلى اجتماعات أوبك
واملنتجني املســتقلني في فيينا يومي
 22و 23حزيران.
ودخل االتفاق احلالــي حيز التنفيذ في
األول من كانــون الثاني  2017وتضمن
تخفيض منتجــي النفــط العامليني
إلنتاجهم مبقــدار  1.8مليــون برميل
يوميا لتقليــص اخملزونات العاملية ورفع

أسعار اخلام.
وفــي تشــرين األول  ،2016اخلــط
األساســي لالتفاق احلالــي ،بلغ إنتاج
روســيا النفطي أعلى مستوى في 30
عاما عنــد  11.247مليون برميل يوميا
وتعهــدت بخفضه مبقــدار  300ألف
برميل يوميا إلى  10.947مليون برميل
يوميا.
لكنها فشلت في آذار وفي نيسان من
العام اجلاري من حتقيق االلتزام الكامل
باالتفاق ،إذ ضخت  10.97مليون برميل
يوميا مسجلة أعلى مستوى إنتاج في
 11شهرا.
وارتفعت أســعار النفط إلى  80دوالرا
للبرميل ،وهي مســتويات لم يبلغها
منذ أواخر  .2014وقال الرئيس الروسي
فالدميير بوتني إن سعر  60دوالرا ”يناسب
روسيا“.
كمــا نُقل عن نوفاك قولــه إنه يتوقع
أن تقلص إيــران إنتاجها النفطي مبا ال
يزيد عن عشرة باملئة نتيجة النسحاب
الواليــات املتحدة من االتفــاق النووي
وإعادة فرض عقوبات على طهران.
ونقلت وكالــة اإلعالم الروســية عن
نوفاك قوله ”أعتقد أن تقليص اإلنتاج
لــن يكون كبيرا كما يتوقــع كثيرون“،
وذلك ردا على ســؤال بشأن ما إذا كان
يوافق على أن العقوبات قد تخصم ما
يصــل إلى  800ألف برميــل يوميا من
الســوق .وأضاف ”من املتوقع أن يكون
أقصى مستوى نحو عشرة باملئة“.
وقــدر نوفــاك أيضــا عــاوة ”اخملاطر
اجليوسياســية“ على أســعار النفط
مبا يتراوح بني خمســة وسبعة دوالرات
للبرميل.
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شؤون عربية ودولية

استشهاد فلسطينيين

في ّ
ظل أجواء أمنية تتيح التوصل إلى نتيجة

إسرائيلية

ماكرون يتبنى اجتماعًا لدفع مسار االنتخابات في ليبيا

شرق رفح بقصف دبابة

الصباح الجديد ـ وكاالت :
استشــهد فلســطينيان في قصــف دبابة
إســرائيلية ملوقع مراقبة تابع حلركة «اجلهاد»
في جنوب غــزة ،بحســب ما أعلنــت وزارة
الصحة في القطاع واحلركة نفســها امس
(االحد).
وقال الناطق باســم الوزارة اشرف القدرة ان
حســن العمور ( 25عاماً) وعبد احلليم الناقة
( 28عاماً) استشــهدا في القصف الذي وقع
في شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة

ّ
قوات هادي على

مشارف الحديدة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
متكنت قوات اجليش اليمنــي التابعة للرئيس
عبد ربــه منصور هــادي ،وبإســناد من قوات
التحالــف العربي ،من الســيطرة على جبل
اســتراتيجي في منطقتي املشــرعي ومفرق
اجلاح.
وبحسب مصادر عســكرية ،فإن قوات اجليش
ســيطرت على جبــل «اإلشــارة» الرابط بني
صعــدة ومنطقة املــرزق في حجــة ،وكذلك
فرضت ســيطرتها على منطقــة اجلاح التي
كانت تخضع لسيطرة «أنصار اهلل» احلوثي.
وذكرت املصادر ،أن اجليش متكن من اســتعادة
الســيطرة عقب معارك واشــتباكات ضارية
استخدمت فيها مختلف األسلحة املتوسطة
والثقيلة

«النصرة» تتفكك وتقترب
من نهايتها في سوريا

الصباح الجديد  -وكاالت:
تعرض تنظيــم جبهة النصــرة االرهابي في
سوريا لسلسلة طويلة من اإلنشقاقات خالل
الفتــرة املاضية وبــدأت مجاميــع تابعة لها
بتفكيك نفســها أو اإلنخراط في مجموعات
إرهابية أخــرى من بينها تنظيــم القاعدة أو
جيش حترير الشام.
وذكر مصدر امني سوري في تصريح إ ّن “زعيم
تنظيم جبهــة النصرة االرهابــي أبو محمد
اجلوالني يقترب كثيرًا من إعالن حل اجلبهة”.
واضاف املصدر ،أنه “لم يتب ًّق مع اجلوالني سوى
نحو  700مقاتل فقــط بعد انضمام أكثر من
مجموعات
 4000آالف من مقاتلي اجلبهة إلى
ٍ
أخرى”.
ويواصل اجليش الســوري وحلفاؤه عملياتهم
العســكرية للقضاء على ما تبقى من أوكار
تنظيم ما يســمى بجبهة النصــرة واجملاميع
اإلرهابيــة التابعة له في الغوطة الشــرقية
بريف دمشق

متابعة ــ الصباح الجديد:

قالــت مصادر فرنســية مأذونة
ومتابعــة للملــف الليبــي إن
الرئيــس الفرنســي إميانويــل
ماكرون سيترأس اليوم االثنني في
قصر اإلليزيه حوارا ً ليبيا ً واسعا ً
يضم رئيس حكومة الوفاق فائز
السراج ،وقائد «اجليش الوطني»
املشــير خليفة حفتــر ،ورئيس
البرملــان (مقره طبــرق) عقيلة
صالــح ،ورئيس اجمللــس األعلى
للدولة (طرابلس) خالد املشري،
إضافة إلى مبعوث األمم املتحدة
غسان ســامة ،وممثلني عن دول
اجلوار املعنيــة بالوضع في ليبيا
ودول خليجية.
ويهدف املؤمتر الذي يســتضيفه
ماكرون ،إلى االتفاق على متابعة
املسار السياسي ،وبحث الدخول
في املراحل اجلديدة منه ،أي إجراء
انتخابات يُجمــع على نتائجها
ّ
الليبيون ،في
ظــل أجواء أمنية
سليمة تتيح التوصل إلى نتيجة
«غير قابلة للنقاش».
وتطرق ديبلوماســي أوروبي إلى
فرص جناح االجتمــاع قائالً« :إذا
اتفق اجلميع ،ســنكون خطونا
فعال ً خطوة كبيرة إلى أمام ،لكن
علينا االنتظار لنرى إمكان حتقيق
ذلك» .وأضــاف« :الفكرة هي أن
منارس ضغوطا ً على هؤالء (القادة
الليبيني) األربعة ،على أســاس
توحيــد املطالــب ،وبالتالي لن
تكون أمامهم خيارات مختلفة».
ويأتي هذا االجتماع بعد ســنة
تقريبا ً من اتفاق السراج وحفتر
على وقف مشروط للنار ،والعمل
نحو إجراء انتخابات ،وذلك خالل
محادثات جرت في اإلليزيه أيضاً،
وبرعايــة ماكرون الــذي تعرض
حينئ ٍذ الى انتقادات بسبب عدم

إذا اتفق الجميع،
سنكون خطونا
فع ًال خطوة
كبيرة إلى
أمام ،لكن علينا
االنتظار لنرى
إمكان تحقيق
ذلك

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
إجرائه مشاورات مع األمم املتحدة
أو الشركاء الدوليني.
على صعيد آخر ،أعلن آمر قوات
«الصاعقة» اخلاصــة التابعة لـ
«اجليش الوطنــي» اللواء ونيس
بوخمــادة إطــاق عملية حتمل
اســم «الشــهيد عبداحلميــد
عقيلــة الورفلــي «لتحريــر
مدينة درنة ،مشــيرا ً إلى تقدم
القوات اخلاصة فــي محاور درنة

واشتباكها مع املتشددين.
وترافق تقــدم وحدات الصاعقة
إلى محور «متسكت» ،مع قصف
جوي عنيــف
وتقــدم للجيش
ٍ
لدرنة ،حتديدا ً
في احملور الشــرقي
عند منطقة «الفتائح» .وأكدت
القــوات اخلاصــة مقتــل أحد
عناصرها وإصابــة آخريْن خالل
املعارك مع «اجلماعات اإلرهابية»
في محور «متسكت».

رغم المعارضة األميركية ..دمشق تترأس «المؤتمر الدولي لنزع السالح»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تترأس ســوريا اليوم االثنني «املؤمتر
الدولي لنزع السالح» وملدة  4أسابيع
في مدينة جنيف السويسرية رغم
حملة أميركية إسرائيلية معارضة.
ويســتمر املؤمتر لغاية يوم  24يونيو
القادم بحضــور  65من دول العالم

مــن بينها الــدول اخلمــس دائمة
العضوية ،على أن تكون مدة رئاسة
سوريا للمؤمتر  4أسابيع.
و»املؤمتــر الدولي لنزع األســلحة»،
منظمــة أمميــة تُعنــى بالعمــل
على نزع أســلحة الدمار الشامل
واألسلحة النووية ومراقبة التسلح

في العالم.
وتتولى الدول املشــاركة في مؤمتر
نزع السالح في جنيف رئاسة املؤمتر
بشــكل دوري وذلك وفق تسلسل
األحرف األبجديــة .وال ميكن تغيير
هــذه القاعــدة دون إجماع بني كل
الدول املشاركة ،واملؤمتر هو الهيئة

 22قتيال في اشتباك بين

جيش الكاميرون ومسلحين
الصباح الجديد ـ وكاالت :
أســفرت اشــتباكات بني اجليش
الكاميرونــي ومجموعــة مــن
املسلحني عن مقتل  22شخصا
في اإلقليم الشمالي الغربي أحد
منطقتني ناطقتــن باإلنكليزية
في بلد ناطق بالفرنسية.
ونقلــت وكالــة «فرانــس برس»
عن النائب جني توماســانغ الذي
ينتمي إلى «اجلبهة الدميوقراطية
االجتماعية» ،احلزب االنغولفوني
املعارض ،إن « 22شــخصا قتلوا
اجلمعة في مينكا خالل مواجهة
مســلحة بني اجليش ومجموعة

اشــخاص ُق ّدمــوا علــى أنهم
مجرمون».
بدوره أكد مســؤول فــي اجليش
لـ»فرانس برس» حصول اشتباك
مسلح ،مكتفيا باحلديث عن «شل
حركة العديد من اإلرهابيني» دون
أن يقدم أي حصيلة.
مــن جهته قال املتحدث باســم
وزارة الدفــاع ،الكولونيل ديدييه
بادجيك ،في تعليق على صفحته
على فيســبوك إنه «بنــاء على
إخبارية مت رصد مجموعة إرهابية
في مينــكا» وقد تدخــل اجليش
«حملاصرة الفندق» حيث كان أفراد

هذه اجملموعة موجودين.
وأضاف أن شــخصا أبلغ اجملموعة
داخــل الفندق بوصــول قوة من
اجليش ممــا أتاح الوقــت ألفرادها
لالستعداد واالشتباك مع اجليش،
مضيفا أن اجليش ضبط «العديد
من قطع السالح والذخيرة».
وفــي الكاميــرون الناطقــة
بالفرنســية أقليــة ناطقــة
باالنكليزية تقطن فــي إقليمي
«الشــمال الغربــي» و»اجلنــوب
الغربــي» اللذين انضما الى بقية
أنحاء البالد بعد اســتقاللها عام
.1960

وتشــهد هاتان املنطقتان اللتان
يقطنهمــا خُ مس عدد ســكان
الكاميرون البالغ  23مليون نسمة
توتــرا متصاعــدا منــذ أن أعلن
االنفصاليــون إنشــاء جمهورية
«امبازونيا» املســتقلة في اكتوبر
العام املاضي.
وبحســب «مجموعــة األزمات
الدوليــة» فقد قتــل  120مدنيا
على األقــل و 43عســكريا منذ
اندلــع التمــرد االنفصالــي في
نهاية  ،2016أما حصيلة القتلى
فــي صفــوف االنفصاليني فغير
معروفة.

فرار  100إفريقي من مهربين
في ليبيا ومقتل بعضهم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــ ّر حوالــى  100مهاجــر مــن
شــرق أفريقيا من مهربني كانوا
يحتجزونهــم قــرب مدينة بني
وليد الليبية خالل هذا األســبوع،
في حني أفادت تقارير عن سقوط
بعضهم بــن قتيل وجريح خالل
هذه العملية.
وذكــر مصــدر محلي فــي بني
وليــد ومنظمة أطبــاء بال حدود
أن مســلحني أطلقوا النار على
املهاجريــن أثنــاء محاولتهــم
الفرار .وقــال ناجون للمنظمة إن
 15شــخصا ً تقريبا ً ُقتلوا ،وإنهم
تركوا وراءهم حوالى  40شخصا ً
معظمهم نساء.
وأعلنت منظمة «أطباء بال حدود»
في بيان أنها عاجلت  25شــخصا ً
من املهاجرين في مستشفى بني
وليد ،وأن بعضهــم كان مصابا ً
بطلقات نارية وكسور متعددة.

في مــوازاة ذلــك ،نفــت وزارة
الداخليــة في حكومــة الوفاق
الوطنــي أنباء وإشــاعات بثها
بعــض القنوات احملليــة الليبية
وصفحــات على مواقع التواصل
االجتماعي اجلمعة املاضية ،عن
اقتحام مجموعة مسلحة ملقر
ديوان رئاسة الوزراء .وأكدت وزارة
عار
داخليــة الوفاق أن «هذا اخلبر ٍ
من الصحــة ،وهو أزمة مفتعلة

ومصطنعة الغرض منها زعزعة
األمن داخل العاصمة طرابلس».
كما صرح رئيس «الغرفة األمنية
املشــتركة لتأمــن طرابلــس
الكبــرى» بأن «اإلشــاعات التي
تتناقلهــا الوســائل اإلعالمية
حول انــدالع احتجاجات وإقفال
طرق مــن جانــب مواطنني في
العاصمــة ،ال أســاس لها من
الصحة».

وأضــاف أن «وزارة الداخليــة
تهيب بوســائل اإلعالم اخملتلفة
حتري الدقة والصدقية في نشــر
األخبار مــن منطلق احلرص على
الوطــن ،ألن مثل هــذه األخبار
يخل بالوضع األمني داخل بالدنا
ليبيا» ،كما تطمئــن املواطنني
إلــى أن «األوضــاع األمنية في
العاصمــة حتت الســيطرة ،وال
توجد خروق أمنية».

وأفاد بيــان منفصل لوكاالت األمم
املتحــدة للهجــرة والالجئني بأن
«املهرب ســيئ السمعة موسى
ديــاب» كان يحتجــز املهاجرين
وعددهم نحــو  140مــن إريتريا
وإثيوبيا والصومال.
وتقع بنــي وليد علــى بعد 145
كيلومترا ً جنوب طرابلس ،وباتت
مركزا ً رئيسيا ً لتهريب املهاجرين
الذيــن يصلون مــن دول أفريقيا
جنوب الصحراء محاولني الوصول
إلى الســاحل الليبي على البحر
املتوسط ،للســفر من هناك إلى
إيطاليا.
وقامت قــوات خفر الســواحل
الليبيــة املدعومــة مــن االحتاد
األوروبــي بإعــادة عــدد أكبــر
مــن املهاجريــن إلــى ليبيا بعد
اعتراضهــم في البحــر .وقالت
منظمــة «أطباء بال حــدود «إن
«اخلطف من أجــل احلصول على

فدى ما زال جتــارة رائجة ،عززتها
سياســات يرعاها االحتاد األوروبي
وتهــدف إلــى جتــرمي املهاجرين
والالجئــن ومنعهم من الوصول
إلى الشواطئ األوروبية بأي ثمن».
في ســياق متصــل ،أعلن خفر
السواحل االيطالي أول من أمس،
إنقاذ  1500مهاجر غير شرعي في
غضون يومني في البحر املتوسط،
في عمليات عدة شــملت سفن
البحرية االيطاليــة ،واملنظمات
غير احلكومية والوكالة األوروبية
«فرونتكس».
من ناحية أخرى ،أُحيل  3مهاجرين
إلى احملكمــة ملشــاركتهم في
هجــوم بزجاجات حارقــة على
كنيــس يهودي في الســويد في
كانــون األول  ،2017األمــر الذي
ينفونه.
وتتراوح أعمار املدعى عليهم بني
 19و 24ســنة وهم من ســورية

واألراضــي الفلســطينية ومت
التعرف عليهم بواسطة كاميرات
املراقبة في الكنيس ،وسيمثلون
أمام محكمة غوتنبــرغ (جنوب
غربــي) فــي  12حزيــران بتهمة
احلــرق املتعمــد .وأشــار مكتب
النائب العام إلى دوافع «الكراهية
العرقية» بسبب «األصل العرقي
أو الديني» للطرف املدني .واعتُقل
شخصان آخران في هذا التحقيق
قبــل إطــاق ســراحهما لعدم
كفاية الدليل.
وشارك عشــرات األشخاص في
إلقـــــاء  6زجاحات حارقة على
الكنيس فــي غوتنبرغ ،ثاني مدن
السويد .،مساء التاسع من كانون
األول  ،2017بعــد أيام من اعتراف
الرئيس األميركي دونالد ترامب بـ
«القدس عاصم ًة إلسرائيل» ،وفق
ما أعلنت املدعية العامة ستينا
لوندكفيست.

الدائمة الوحيدة فــي العالم التي
تتم فيها مناقشــة ملف أسلحة
احلرب بشكل دائم.
وقال مندوب سوريا لدى مكتب األمم
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
في جنيف حســام الديــن آال ،وفق
موقع «امليادين» اللبناني :إن جدول

أعمال املؤمتر «يتضمن قضايا تتعلق
بنزع السالح النووي».
وبحســب «املياديــن» فقــد أجرى
اجلانب األميركي خالل األيام املاضية
اتصاالت مكثفة مع اجلانب الروسي
مــن أجل الضغــط على ســوريا
ودفعها للتنازل عن رئاســة املؤمتر

من دون نتيجة.
من جهته وصف املندوب األميركي
في األمم املتحــدة في جنيف ،روبرت
وود ،اليوم االثنــن ( ،املوافق البتداء
رئاسة سوريا للمؤمتر) ،بأنه سيكون
«أحد أحلك األيام فــي تاريخ مؤمتر
نزع السالح» ،على حد وصفه.
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اليوم ..مباراة واحدة في الجولة  28لدوري الكرة الممتاز

الديوانية يعود إلى االنتصارات ..وأمانة بغداد يكسب نقاط الزبير
الديوانية ـ إيمان كاظم:

جترى اليوم االثنني مباراة واحدة
حلســاب اجلولة  28لدوري الكرة
املمتــاز ،بــن فريقــي النجف
واحلــدود في ملعــب األول ،اهل
الدار ميلكــون  45نقطة باملركز
اخلامس ،ولضيوفهم  32نقطة
باملركــز الثانــي عشــر ،مباراة
املرحلــة االولــى انتهــت بفوز
احلدود بهدف من دون رد للنجف.
في اجلولة ذاتها ،تقام غ ٍد الثالثاء
 29آيار اجلاري ،مباراة الشــرطة
وامليناء فــي ملعب الشــعب
الدولــي ،للقيثــارة  56نقطة
باملركز الثاني ،ولسفانة اجلنوب
 37نقطــة باملركز الســادس،
نتيجــة املرحلــة االولى انتهت
بالتعــادل الســلبي ،وتختتم
املباريــات بلقاء الــزوراء وفريق
احلســن في ملعب الشــعب
الدولــي ،االربعاء ،النوارس تقف
في الصــدارة برصيد  64نقطة،
امــا فريق احلســن فيملك 26
نقطة باملركز الســادس عشر،
واســفر اللقــاء االول عن فوز
الــزوراء بهدفــن مقابل هدف
واحد لفريق احلسني.
وجرت على ملعــب نادي عفك
مباراة مهمة بــن فريقي نادي
الديوانيــة ونــادي الســماوة
الرياضــي ضمــن منافســات
اجلولة الثامنة و العشــرون من
الــدوري املمتاز لكــرة القدم و
بقى الديوانيــة محافظا على
املركز الثامن عشر  ،فيما يحتل
السماوة الترتيب اخلامس عشر.
انتهــت املباراة بفــوز املضيف
الديوانية على الضيف السماوة
بهدفني لهدف ،في مباراة متيزت

فريق الديوانية

بالندية و التوتــر الظاهر على
الكادر التدريبي و الالعبني.
جاء الهــدف االول مــن دربكة
دفاعية لنادي السماوة استغلها
مدافع الديوانية املتميز حسني
محيســن بتحقيقــه الهدف
االول للديوانيــة و قبــل انتهاء
الشــوط االول عــادل العــب
الســماوة حســن ســلمان
النتيجة لينتهي الشوط األول
بالتعادل اإليجابي بني الفريقني.
انطلق الشوط الثاني بحذر من
الفريقــن أضــاع خالله العبي
الديوانية العديــد من الفرص

املؤكــدة التســجيل في حني
تألق حــارس مرمــى الديوانية
عامــر علي فــي صــد العديد
مــن الهجمات اخلطــرة لفريق
السماوة كادت أن تودي بخسارة
املضيف الديوانيــة ..وعند 65
متكن العب الديوانية أمير حامد
من إحراز هدف الفوز للفريق من
هجمة مرتدة سريعة .
وفي تصريح خص به «الصباح
اجلديد» ،قال نائب رئيس الهيئة
اإلدارية لنادي الديوانية الكابنت
حميد احلمداني:
في الفترة األخيرة عانى الفريق

بطولة االتصاالت الدولية األولى تواصل منافساتها

العراق يشارك في اجتماعات
االتحاد العربي للشطرنج
بغداد ـ رافد البدري*
يشــارك رئيس االحتــاد العراقي
للشطرجن ظافر عبد االمير عضو
االحتــاد العربي فــي اجتماعات
االحتــاد العربــي للعبــة ،والتي
تضيفــه دولة االمــارات العربية
املتحــدة ويســتمر ملــدة ثالثة
ايام،ويتضمن االجتماع مناقشة
عدة محاور ومنها مراحل التطور
التــي شــهدها االحتــاد خــال
الفتــرة املنصرمــة التي عقبت
االنتخابــات ،اضافــ ًة الى تعديل
االنظمــة واللوائح االساســية
لالحتاد ،وتسمية اللجان العاملة
العضــاء االحتــاد ،اســتعدادا ً
للمرحلة القادمة التي ستشهد
اقامة البطوالت العربية ،السيما
وان رئيس االحتــاد العربي للعبة
ســعود بن عبد العزيز املعال قد
حدد بعض النقــاط على طاولة
االجتمــاع للوقــوف علــى اخر
التطورات التي شــهدتها لعبة
الفكر عربياً ،والســبل الكفيلة
بتطويرها وجعلها منافسا ً قويا ً
على املستويني القاري والعاملي.
على صعيد متصل انطلقت يوم

امس االول بطولة نادي االتصاالت
الدولية االولى بالشطرجن السريع
( )Rapidمبشــاركة  52العــب
والعبة ،والتي تقام منافســاتها
على قاعة فندق االنتــر ببغداد،
بحضور امني ســر احتــاد اللعبة
مهــدي عطيــة واالمــن املالي
عبــد الهــادي مفتــول وضمير
جبار موســى عضو احتاد اللعبة
ومســؤول برنامج سويس ماجنر،
وتلعــب البطولة مــن  9جوالت،
زمن اجلولة  15دقيقة ،مع اضافة
 10ثــوان لــكل نقلــة منجزة،
ويشــرف علــى البطولة احلكم
الدولي ســعد محسن الكناني
واحلكم املســاعد ســعاد عبد
االمير.
وقــال امني ســر احتــاد اللعبة
مهدي عطية :تعد هذه البطولة
الدولية االولى التي يقيمها نادي
االتصاالت ،حيث سبق وان نظم
النــادي البطــوالت الرمضانية
الســنوية ،ولكن القائمني على
نشــاطات نادي االتصاالت قرروا
ان تكون بطولة هذا العام دولية
ومختلفة عن السنوات املاضية،

تقرير

حيث تطبق فيها قوانني ومعايير
االحتــاد الدولــي والتــي تنص،
على مشــاركة الالعبــن الذين
ميتلكون تدرجات دولية ويحملون
(  ،)ID Numberمضيفــا ً ان اليوم
االول شــهد منافسات قوية بني
الالعبني الذيــن مثلوا املنتخبات
الوطنية ،ومنهم غسان محمد
علي بطل العراق السابق ،وكذلك
الالعب عــادل علي جــال الذي
حمل لقب بطولة العراق ،والعب
نــادي االتصــاالت حيدر حســن
شياع ،وســتكون هذه البطولة
فرصة جيدة الستعداد الالعبني
للبطــوالت التي ســتنطلق في
شــهر حزيــران املقبــل ،حيث
ســيكون موعد انطالق بطولة
العراق للفئــات العمرية للفترة
مــن ( ) 26 – 21لشــهر حزيران
املقبــل ،وبطولة نهائــي العراق
للرجال التي ســتقام للفترة من
 27حزيران ولغاية الســادس من
شهر متوز املقبل.
* املنســق اإلعالمــي الحتــاد
الشطرجن

من صعوبــة إجــراء الوحدات
التدريبية بسبب شهر رمضان
املبــارك باالضافــة الــى غياب
بعض الالعبني بســبب الطرد
أو اإلصابة هذه األســباب أثرت
سلبا على الفريق .
واضــاف :أطالــب اجلماهيــر
الديوانية مبؤازرة فريقها و مثلما
يعلم اجلميــع أن فريقنا يعاني
من أزمة ماليــة خانقة كلفتنا
تذيــل املراكز االخيرة ،اناشــد
احلكومة احمللية فــي الديوانية
بأيجاد احللول املناسبة للخروج
مــن االزمــه احلاليــة ألن نادي

الديوانية ممثل احملافظة بأكملها
وهي دعوة إلى احملافظ و اعضاء
مجلــس احملافظــة الوحــدات
التدريبيــة للفريــق لرفع الروح
املعنوية لدى العبي النادي.
وعاد أمانة بغــداد بثالث نقاط
ثمينــة من البصــرة ،بعد فوزه
علــى البحــري ،بهدفــن من
دون رد ،على ملعــب الزبير ،أول
أمس،وأحرز ســتار جبار الهدف
األول ،في شــباك البحري ،بعد
مرور  20دقيقة فقط ،من بداية
املبــاراة ،قبل أن يســجل نفس
الالعب ،الهــدف الثاني ألمانة

بغداد ،في الدقيقة  ..56وحصل
أمانة بغداد علــى فرص أخرى،
لزيادة حصيلته مــن األهداف،
لكنه اكتفى بالثنائية ،لينهي
النحس الــذي الزمه ،على مدار
اجلوالت املاضية.
وبهذا الفوز ،رفــع أمانة بغداد
رصيــده ،إلى النقطــة  ،36في
املركز العاشــر ،في حني جتمد
رصيد البحري عند النقطة ،25
في املركز السابع عشر.
وأكد مــدرب أمانة بغــداد ثائر
أحمد ،أن فريقه كســر النحس
الذي رافقه في اجلوالت املاضية،
من خالل الفوز على البحري ،في
اجلولة الثامنة والعشــرين من
الدوري بهدفني من دون رد ..وقال
أحمد «الفريق عانى في املراحل
املاضية من النحس الذي رافقه،
رغم أنه كان يقدم عروضا مميزة
وله افضلية احليــازة والوصول
إلى مرمى املنافسني ،إال أن اهدار
الفــرص بطرق ال تصــدق فوت
علينا فرصة االنتقال إلى مراكز
متقدمة».
وتابــع «طريقــة اللعــب التي
نعتمدها في جميــع املباريات،
مهمــا كانــت قــوة الفريــق
املنافس ،مبنيــة على الضغط
في املقدمة ونقل الكرة ملنطقة
اجلــزاء ،لذا نحصــل على فرص
كثيــرة ،إال أن اخلط األمامي لم
يوفق في ترجمتها ألهداف».
وأوضح «الفريق ميلك  11مباراة
متبقيــة ،نتمنــى أن يوفق في
اســتغالل الفرص وجمع أكبر
عدد من النقاط ،ال ســيما وان
الفارق في النقــاط بني فريقنا
واملركز السادس قليل ،وبالتالي
هدفنــا االرتقــاء فــي الئحة
الترتيب».

حكمان في مونديال العالم لشابات كرة اليد
بغداد ـ حسام عبد الرضا*
بعث االحتاد الدولــي لكرة اليد
بكتــاب إلــى االحتــاد العراقي
لكــرة اليــد ( جلنة احلــكام )
يبلغــه فيه بتكليــف الثنائي
التحكيمــي الدولــي (فاضل
كاظم عمران وخالد شــاكر )
بإدارة حتكيــم مباريات بطولة
العالم للشــابات لكــرة اليد
( 20ســنة ) والتي ستقام في
هنغاريــا للمدة من  1ـ  14متوز
املقبل ،جــاء ذلك خالل تصريح
رئيــس جلنــة احلــكام فاضل
كاظم ،ويعتبر هــذا التكليف
الثالث على التوالي في حتكيم
نهائيات كأس العالم .

فاضل كاظم وخالد شاكر

وكانت آخر مشــاركة خارجية
حلكامنــا فــي بطولــة كأس
التحدي في ماليزيا التي أقامها

االحتاد الدولي لكرة اليد.
* موقع احتاد كرة اليد

المركز الوطني للموهوبين يستأنف تدريباته
إعالم المركز الوطني
باشــر موهوبو املركــز الوطني
لرعاية املوهبة الرياضية في وزارة
الشباب والرياضة ،اداء تدريباتهم
الفعليــة علــى قاعــات مركز
املوهبة في اجملمع الشــبابي مبقر
الوزارة وجلميع االلعاب .
وقــال مديــر املركــز الوطنــي
للموهبة بســام رؤوف ان مركز
املوهبــة بــدأ اولــى وحداتــه

التدريبيــة الفعليــة بعد فترة
من التوقف دامت قرابة الشــهر
بسبب انشــغال املوهوبني بأداء
االمتحانات النهائية بالنســبة
لطالب املرحلة االبتدائية وكذلك
الصفــوف االوليــة للدراســة
املتوســطة  ،مضيفا ان تدريبات
االلعــاب الرياضيــة شــهدت
اكتمــال النصاب ألغلب االلعاب
الى جانب اندفــاع الالعبني ألداء

التماريــن وبحماســة كبيــرة
بهــدف تعويض فتــرة التوقف
واالســتعداد االمثل للبطوالت
املقبلة ســواء التــي ينظمها
املركز او التــي تقيمها االحتادات
الرياضية املركزية  ،مبينا ان ابواب
املركز الوطني ستبقى مشرعة
امــام املوهوبــن خصوصا بعد
رفد االندية واملنتخبات الوطنية
بالالعبني املوهوبني،

جودو الناشئين

والشباب يستعد
لنزاالت القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل منتخبنــا الوطني لفئتي الناشــئني
والشباب باجلودو تدريباته استعدادا ً للمشاركة
في بطولة آسيا املقررة ان تضيفها قيرغزستان
للمدة من  22ولغاية  26حزيران املقبل .واشــار
مدرب منتخب فئة الناشــئني ،موسى حسني،
الى :ان تدريبات املنتخب للفئتني تتواصل حاليا
في قاعة نادي الشعلة الرياضي ،بانتظام العبني
لكل فئة .مبينا :ان فئة الناشــئني سيمثلها
الالعبان مصطفى كاظم وحسني طالب ،فيما
سيلعب لفئة الشــباب علي كاظم ومحمد
صبيح بإشراف املدرب ظافر األشيقر.
واوضــح :ان يــوم  30ايار اجلاري ســيغادر وفد
املنتخــب الوطني للجودو ،برئاســة الســيد
رئيس احتاد اللعبة ســمير املوسوي ،إلى إيران
إلقامة املعسكر التدريبي اخلارجي من اجل رفع
درجة جاهزية الالعبني وحتضيرهم بالشــكل
االمثل لنزاالت آسيا .مشيرا إلى :ان وفد اجلودو
سيمكث في إيران حتى  20من الشهر املقبل،
ومن ثم يغادر إلى قيرغزستان مباشرة للدخول
في منافسات البطولة.
يشــار إلــى ان العبــي الناشــئة ،مصطفى
كاظم 66كغم وحسني طالب لوزن  73كغم ،
احرزا املرتبة السابعة في ترتيب أوزانهما ضمن
بطولة آســيا التي اختتمت مؤخرا في لبنان
ضمن منافسات شهدت مشــاركة  23دولة،
واشترك  16العبا ً لكل وزن.

رقم آسيوي مميز
لهمام طارق

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق العب نــادي القوة اجلويــة ،همام طارق،
رقما ً مميــزا ً مع فريقه خالل بطولة كأس االحتاد
االسيوي لكرة القدم بنسخته احلالية ..وتأهل
نادي القوة اجلوية الى نهائي غربي اسيا لكأس
االحتاد االسيوي ،وســوف يالعب اجلزيرة االردني
في املبــاراة النهائية ،لتحديــد بطل املنطقة
واالنتقال الى النهائي اخلتامي لعام .2018
وذكر االحتاد االسيوي لكرة القدم :ان العب القوة
اجلوية همام طارق هو اكثــر العب في بطولة
كأس االحتاد االســيوي قام بتمريــر عرضيات
ناجحة لزمالئه من خالل اللعب املفتوح داخل
منطقة اجلزاء.
وبــن االســيوي :ان طارق قام بـــ( )41عرضية
ّ
بســبع مباريات ،في بطولة كأس االحتاد ،وهو
اكثر العب حتقيقا لهذا الرقم ،وقام بصنع 18
فرصة ،فضال على ذلك فإنه ســاهم بصناعة
اربعة أهداف لزمالئه خالل املسابقة.
مــن جانبه ،ك ّرم مــدرب القــوة اجلوية راضي
شنيشــل ،العب الفريــق همام طــارق بعد
املســتوى املتميز الذي ظهر عليه الالعب في
املباريات املاضية.قال شنيشــل في تصريحات
صحفية»« :تكرمي همام طارق جاء لألداء املتميز
الذي قدمه في الدوري احمللي وفي بطولة كأس
االحتاد اآلسيوي».
وأضاف« :همام يحرص في كل مباراة يخوضها
على تقدمي جهــد اســتثنائي وأداء تصاعدي،
وبالتالي التكرمي جــاء كحافز لالعبني اآلخرين
لتقدمي مســتويات مميزة».وأشــار إلى أن همام
رقما آســيويًا بعــدد التمريرات
طارق حقــق ً
العرضيــة الناجحة في البطولــة ،باإلضافة
إلى مســتواه املتصاعد في الــدوري احمللي من
مبــاراة ألخرى.وأوضح أن الفريــق ال يزال ميلك
ً
حظوظا كبيرة فــي الدوري احمللــي ،مضي ًفا:
«كل شيء وارد في كرة القدم ،نعم الفارق مع
الزوراء املتصدر ثمان نقاط ،لكن مازالت هناك
أكثر مــن  33نقطة».واختتم تصريحاته قائال:
«نســعى لتحقيق نتائج مميزة ،بعد التعادلني
األخيرين أمام نفط ميسان والنفط».

الريال يحتفظ بعرشه وليفربول يسير وحيدا بعد إصابة صالح

ثالث لقب على التوالي ..وزيدان ورونالدو يؤكدان أحقية الفوز
كييف ـ وكاالت:

لم يخف زيدان ثقتــه في إمكانات
فريقه وبعــد نهاية املباراة والتتويج
باللقب ،ص ّرح لـــ» beIN SPORTS
« أنــه كان ال بــد مــن التفكير في
سيناريو إيجابي لتحقيق اللقب وهو
ما حدث.
فيمــاّ ،
أكــد النجــم البرتغالــي
كريستيانو رونالدو أ ّن أحقية تتويج
ريال مدريد بلقبه الثالث عشــر في
تاريخه والثالث تواليــا ً أمر ال جدال
قدم مباراة
فيه ،مؤكــدا ً أ ّن ليفربول ّ
نهائيــة تنافســية.وتتطرق رونالدو
إلى احلديث عن مستقبله مع الريال
مفاجئا ً اجلميع بقولــه بعد املباراة
«كان األمر جيدا ً اللعب في صفوف
ريــال مدريد( )...ســأحتدث في األيام
القادمة لكي أعطــي جوابا ً النصار
الفريق».
وأضاف «املهم اليوم كان الفوز ،يجب
مواصلة القيام بذلك .هل سيحدث
ذلــك وأنا على رأس هذا املشــروع؟.
ســنحاول اســتغالل هذه اللحظة
لكنني ســأحتدث في األيام القليلة
ألعطي جوابا ً النصار النادي» ..وتابع
«كان اللعب لهــذا النادي جيداً .في
هذه اللحظات ،مســتقبل أي العب

ليس مهماً .لكن انــا ال اقول بأنني
سأغادر حتما .سترون».
وأوضح بتواضعه املعتــاد «على أي
حال ،من هو هداف دوري أبطال اوروبا
مرة جديــدة؟ أعتقد بأن مســابقة
دوري األبطال يجب ان تغير اســمها
وتصبح دوري أبطال «ســي أر  »7في
إشــارة إلى أول حرفني من اســمه
ورقم القميص الذي يحمله ..واضاف
«لقد أحرزت اللقــب القاري خمس
مرات ،وأنا أفضل هداف ،ال استطيع
ان اكون حزينا هذا املساء».
واللقــب هو الرابع القــاري لرونالدو
مع ريــال مدريد باإلضافــة الى آخر
أحــرزه في صفوف فريقه الســابق
مانشســتر يونايتد االنكليزي عام
.2008
من جانبــه ،أكد محمــد أبو العال،
طبيب املنتخــب املصري ،أن محمد
صالح احملترف فــي صفوف ليفربول
اإلجنليــزي ،خضــع ألشــعة أول
أمس ،عقب تعرضــه إلصابة ،أثناء
مشــاركته في نهائــي دوري أبطال
أوروبا.
وأضــاف أبــو العال فــي تصريحات
صحفية ،أن اجلهاز الطبي في فريق
ليفربول ،أبلغه بأن األشعة أظهرت
إصابتــه بجزع فــي أربطة مفصل
الكتف ،وعليه فإن اإلصابة لن تبعده

تتويج الريال بطالً ألوربا

عن املشــاركة فــي كأس العالم..
وأوضح طبيب املنتخب املصري ،بأن
صالح سينضم للمنتخب من أجل
اخلضــوع لبرنامــج عالجي مكثف،
للحــاق بكأس العالــم ..وتابع« :لم
تتأكــد مشــاركة صالح فــي أول

لقاءات املنتخــب باملونديــال أمام
أوروجواي ،فذلك سيتحدد وفقًا ملدى
استجابته للعالج».
وتوج ريــال مدريد اإلســباني بلقب
دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على
التوالي ،بعد تغلبــه على ليفربول

اإلجنليزي ،بثالثة أهداف مقابل هدف،
فــي املباراة النهائيــة التي جمعت
الفريقني مسائ أول أمس في مدينة
كييف األوكرانية.
سجل أهداف ريال مدريد كرمي بنزميا
وجاريث بيل «ثنائيــة» في الدقائق

« 51و 64و »83من زمــن اللقاء ،في
حني أحــرز هدف ليفربــول الوحيد،
السنغالي ساديو ماني في الدقيقة
«.»55
وســطر فريق ريال مدريد اإلســباني
تاريخا ً رائعا ً بفوزه بنهائي دوري أبطال
أوروبا للمــرة الثالثة علــى التوالي،
في ليلة شــهدت العديد من األرقام
الهامة والقياسية.
هــي ليلــة تاريخية بكل مــا تعنيه
الكلمة لفريق ريال مدريد اإلســباني
الذي استحق متاما ً التتويج بلقب دوري
أبطال أوروبا عقب فوزه على ليفربول
اإلنكليزي فــي املباراة النهائية بثالثة
أهداف مقابل هدف مســاء السبت،
ليؤكــد بطل القارة العجــوز أن دوري
األبطال هي مســابقته املفضلة بعد
أن ســطر تاريخا ً فيها لن ينسى على
اإلطالق بحصده للقب للمرة الثالثة
تواليا ً والـ 13في تاريخه.
العاصمــة األوكرانيــة كييف كانت
شــاهدة على أرقام تاريخية لعمالق
العاصمــة اإلســبانية ومدربــه
األسطورة الفرنسية زين الدين زيدان،
أرقام نذكرها فيما يلي.
أوالً :زيــن الدين زيــدان أصبح هو أول
مدرب فــي التاريخ يفــوز بلقب دوري
أبطال أوروبا ثالث مرات متتالية ،وذلك
منذ انطالق البطولة الكبرى موسم

 ..1956 – 1955ثانيــا :الويلزي غاريث
بايــل جنم الفريق امللكي هو أول العب
في تاريخ دوري أبطال أوروبا يشــارك
كبديل في املباراة النهائية وينجح في
إحراز هدفني.
ثالث األرقام :بتتويج ريال مدريد مساء
الســبت أصبح الفريق امللكي هو أول
نادي يتــوج بلقب دوري أبطــال أوروبا
ثالث مــرات متتالية منــذ أن فعلها
العمالق األملاني بايــرن ميونيخ أعوام
(.)1976-1975-1974
والرقم الرابع :كرمي بنزمية هو أول العب
فرنســي ينجح في التســجيل في
املباراة النهائية لــدوري أبطال أوروبا
منذ أن فعلها مدربه احلالي زين الدين
زيــدان في نهائي نســخة عام 2002
وكان زيدان وقتها العبا في ريال مدريد
أيضاً.
خامساً :الكوستاريكي كيلور نافاس
حارس ريال مدريد أصبح هو أول حارس
في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتمكن من
لعب ثالث نهائيات متتالية والفوز بها
جميعاً.
سادســاً :خاض كريســتيانو رونالدو
نهائــي دوري األبطال الســادس في
تاريخه فقــط ثالثة العبــن خاضوا
نهائي البطولة أكثــر منه هم باولو
مالديني وباكو خينتو  8مرات مقابل
سبعة نهائيات أللفريدو ديستيفانو.

فريال حسين

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

دراما رمضان
رمضانا ً بعد رمضــان ،تزداد املفارقــات الصارخة
والتناقضــات ،من الطقــوس الروحانيــة نهاراً،
إلــى صخــب البرامــج الترفيهية واملســابقات
واملسلسالت ليالً.
والالفت ،في رمضان احلالي ،ارتفاع عدد املسلسالت
التلفزيونيــة نتيجة إطالق قنوات فضائية جديدة،
حتى غدا الشــهر الكرمي مبثابــة كنز لنجوم الفن
واملنتجني واملعلنني ،وجميعهم يتنافســون على
جذب املشــاهد من خالل الدراما مبختلف أنواعها:
تاريخيــة ،دينية ،كوميديــة ،اجتماعية .وقد بدت
اجلرعة الدرامية التلفزيونية هذه املرة أكثر مما ميكن
استيعابه في فترة ال تتجاوز الثالثني يوماً.
وإذا كانت مسلســات رمضان توحــد في العادة
اجلماهيــر العربيــة إال أنهــا هذا العــام خالفت
التوقعات حني تســبب بعضها بإثارة مشــاكل
سياسية كاملسلســل الذي انتجته مصر بعنوان
"أبو عمر املصري" وأغضب السلطات السودانية،
ودفــع بها إلــى اســتدعاء الســفير املصري في
اخلرطوم احتجاجا ً على مضمونه ،وما يعكسه من
صورة منطية ســالبة تلصق تهمة اإلرهاب ببعض
املواطنني املصريني املقيمني أو الزائرين للسودان.
كما تســبب مسلســل مصري آخر هــو "أرض
النفاق" املقتبس عن رواية بنفس اإلســم للكاتب
يوسف السباعي في مشاكل مع قناة تلفزيونية
سعودية لظهور اإلعالمي ابراهيم عيسى ،املعروف
بنقده الشــديد للنظام الســعودي ،في عدد من
حلقاته ،لينتهي األمر بحذف املشاهد التي يظهر
فيها ،وإعادة تصويرها من جديد.
وكانت املسلسالت التاريخية التي تنتج في سوريا
حتظى بشــعبية كبيرة حتى انــدالع الصراع في
البالد عام  ،2011حيــث قاطعها عدد من القنوات
التلفزيونية العربية ،مبا في ذلك القنوات اخلليجية
التي قاطعت أيضا ً املسلسالت الشعبية التركية
على خلفيــة الــدور التركي في النزاعــات التي
تشهدها املنطقة.
يُظهــر البحــث صعوبة حصر عدد مــا أنتج من
مسلســات خاصــة بشــهر رمضــان ،لكنني
اســتطعت التأكد من أن حوالي  140عمالً دراميا ً
يجري عرضها في جميع تلفزيونات الدول العربية
هذا العام .وال أدري ،كيف يســتطيع املشــاهد أن
يتابع هــذا الكم الهائل من األعمال ،وكيف يختار
ما يشاهده في اليوم الواحد؟
من املؤكد أن غزارة األعمال الدرامية تعبر عن حالة
من احلراك واحليوية ،لكن أال ينبغي االهتمام بالنوع
أوال ً قبل الكم؟
وملاذا يقتصر االنتاج بهذا الغزارة على شــهر واحد
وال يســتمر على مــدار العام ملزيد مــن العطاء
والفعالية؟
وهــل لقطاعات االنتــاج العربيــة خطط ميكن
مراجعتها ،والتعديل عليها ،مبا يناســب شــهر
رمضان وغيره من شهور السنة؟
هذه األســئلة وغيرها شــكلت محور العديد من
املقاالت والبرامج احلوارية ،على مدى األيام املاضية،
وكانــت النتيجة التي خلصت إليهــا عدم التزام
قطاعات االنتاج باملعايير الفنية املطلوبة ،ذلك أن
إنتاج عشرات األعمال الدرامية خاصة مبدة زمنية
محدودة ،يضر بدرجة اإلبداع ،ويضعف ،بالتالي ،من
ارتباط املشاهدين بها.

رمضان مثل أي شهر ..فانسوا خالفاتكم على الدوام أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف
يبــادر الناس عادة في شــهر رمضان
الكرمي الى انهاء خالفاتهم او جتاوزها
مــع األقارب واألصدقــاء طمعا برضا
الرحمــن في هذا الشــهر الفضيل،
شهر اهلل.
هنــاك من يقــول ان الصلح في كل
وقت خير ،ويقــ ّرب العبد من املعبود،
وتعضيدا لهذا الرأي نقول ،انه فرصة
ملــن ظل يكابــر ويعاند مع نفســه،
وينتظر مبادرة الطرف االخر.
عن أبي أيوب األنصاري أن رســول َّ
الل
"ص" قال" :ال يحل ملســلم أن يهجر
أخاه فوق ثالث ليال :يلتقيان ،فيعرض
هذا ،ويعرض هذا ،وخيرهما الذي يبدأ
بالســام" .فان تأجيل الصلح يؤخر
مغفــرة الذنــوب .اليس هــذا كافيا
ليكون خيــار الصلح هو اول ما نفكر
به عن حدوث خالف مــع أحد ،بغض
النظــر عن طبيعــة العالقــة التي
تربطنا به.
يقول األستاذ اجلامعي حسن اجلبوري،
باحث بعلم االجتمــاع :املصاحلة مع
االخر تبدأ مــن التصالح مع النفس،
فمن رضــي عن نفســه ســيكون
مســترخيا بتعامله مع اآلخر ،لذلك
فمن النادر ان ينشب خالف بينه وبني
احــد ،ألنه بالضرورة يكــون متفهما
للظرف والبيئة وســن الطرف اآلخر،
والتصالح مع النفس يأتي من نقاط
عــدة أولها االميان باننا جميعا بشــر
لدينا ميزات وعيوب ،فان كان بنا عيب،
ذلك ال يعنــي اننا اشــرار ،بل يعني
ان علينــا البحث عن ســبل كفيلة
بإصالح هــذا العيــب ،والتعامل مع
االخرين باملبدأ نفســه ،ونحن بشــر
ولسنا مالئكة.
ويضيف:النقطة األخرى هي محاولة
اجناز شيء ألنفســنا او لغيرنا ،املهم
اننــا نصنع تغييرا بحياتنــا او بحياة
االخريــن ،فذلك مــن شــأنه تعزيز
الثقة التي هــي عامل مهم مبوضوع

نيكي ميناج
جــدل كبيــر أحدثتــه
املغنيــة العاملية نيكي
مينــاج بعــد إعالنهــا
عن مواعدتهــا للمغني
العاملي إميينم.
جاء ذلك خــال ترويجها
ألغنيتها اجلديدة بعنوان
 YG's Big Bankعبــر
صفحتهــا اخلاصة على
أحــد مواقــع التواصل
اإلجتماعي ،وعند سؤال
أحد املتابعــن لها بأنها
إن كانت تواعــد إميينم،
أجابت بنعم.

التصالح مع النفس .وهناك امر مهم،
وهو ضرورة تذليل املشكلة ،فان حدث
خطأ يجب ان نتعامــل بهدوء وروية،
وال نرســم للخطأ صورة نحوله بها
الى خطيئة بغض النظر عن حجمه
احلقيقي ،وذلك بالنسبة للخطأ الذي
نرتكبه نحن ،او يرتكبه اآلخر.
يقــول رســول اهلل صــل اهلل عليه
وســلم:
تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني
ُ
ويــوم اخلميس ،فيغفر لــكل عبد ال
يشــرك باهلل شــيئًا ،إال رجالً كانت
بينــه وبني أخيــه شــحناء ،فيقال:
أنظروا هذين حتى يصطلحا ،أنظروا
هذين حتى يصطلحــا ،أنظروا هذين
حتــى يصطلحــا" ،فكيــف ببعض
االخوة الذين قطعوا صالت ارحامهم
بســبب خالف ال يرتقي الى ان يكون

ســببا لقطعها ،وثمة بعض األبناء
يقاطعون اباءهم ،او امهاتهم بسبب
حدوث خالف فيما بينهم.
تخاصم مــع والدته ألنهــا لم ترض
على زواجه ممن احب ،ودامت القطيعة
بينهمــا ثالث ســنوات ،تدخل بعض
االفــراد مــن العشــيرة ،إضافة الى
اخوتــه إلنهاء القطيعــة لكنه اصر
عليهــا ،الى ان مرضت امه ،فســارع
لطلب عفوها وسماحها ،يقول مهند
املوســوي ،يعمــل مبكتــب مقاوالت
عامة :لقد ارتكبت خطأ فادحا اصلي
يوميا ليغفره لي الرب ،ألني تســببت
باأللــم ألمي ،وقطعــت عالقتي بها
بســبب رفضها زواجي مبــن أحببت،
لكنها كانت غشاوة على عيني ازالها
مرضها ،فأحسســت بذنــب كبير،

واليوم برغم مسامحتها لي ورضاها
عنــي ،لكني ما زلت غيــر راض متاما
عن نفسي ،وأود يوميا ان اقدم فروض
احلب والطاعة ألمي كي اغفر لنفسي
خطيئتي تلك.
رمضــان مثله مثل أي شــهر ،لكنه
اكتسب سمة خاصة ،وهي ان الصلح
واجب فيه ،وفرصة ملن يكابر كي يبدأ
املبــادرة ويكون هــو صاحب الفضل
واحلق ،فال يوجد خالف في هذه الدنيا
يستحق ان يدوم أكثر من ليلة ،علينا
ان نتعلم ونروض أنفســنا ان الفجر
يعلن بداية يوم جديد ،تصاحبه أفكار
جديــدة ،وروح جديــدة مقبلة على
احلياة ،وتنتظر مــن اهلل ان يبارك به،
واملباركة ال تكون اال بنفس متصاحلة
وراضية.

عطل في تويتر بالتزامن مع نهائي أبطال أوروبا
الصباح الجديد  -وكاالت:
فوجئ مســتخدمو موقع تويتر ،بعطل
فــي منصــة التواصــل االجتماعــي،
ببريطانيا ومناطق أخرى في أوروبا ،بينما
كانت التبليغات عن املشكلة قليلة في
بقية دول العالم.
وبحســب مــا نقلت صحيفــة "صن"
البريطانية ،فإن عددا من مســتخدمي

الصباح الجديد  -وكاالت:
قال مســؤولون إن رائد الفضاء
األميركــي أالن بــن توفــي في
هيوسنت عن عمر ناهز  86عاما.
وكان "بني" رابع شــخص ميشي
على ســطح القمر عــام 1969
خــال مهمة أبولــو  12كما قاد
فريقا في محطة فضاء ســكاي
الب عام .1973

تويتــر أرادوا أن
يد خلــو ا

وقال جيم بريدنســتني
مديــر إدارة الطيــران
والفضــاء األميركيــة
(ناسا) في بيان "أالن بني
الذي قال يوما إنه "عاش
أعظم حيــاة على وجه
األرض" ..،أمــر مريــح أن
نتذكر هذا الشعور ،ونحن
نبكي وفاته".

المكسرات تحمي من أمراض صعبة
الســويدي ،أن تناول املكســرات
يجنــب اإلنســان عــدم انتظام
ضربات القلب.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي
ميل" البريطانية ،فإن الدراســة
فحصت بيانات  60ألف شــخص
بالغ في السويد طيلة  17عاما.
ويعد عدم انتظام ضربات القلب
أحد األســباب الرئيسة لإلصابة

وبعد األخــذ والر ّد كثيرا ً
فــي املوضــوع ،أجــرى
موقــع  TMZحديثا ً مع
صحة
ميناج للتأكد من ّ
املوضــوع فأجابت بأنها
كانت متزح فقط.

ريتشارد غير

وفاة رابع الذين مشوا على سطح القمر

الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت دراسة طبية حديثة ،أن
تناول ثالث حفنات من املكسرات
في األســبوع الواحــد ،يقلل من
احتماالت تعرض األشخاص بنحو
كبير لإلصابة باضطرابات القلب
واجللطة الدماغية.
وأظهرت الدراســة التــي أجراها
باحثون من معهد "كارولينسكا"
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بجلطــة الدمــاغ ،إذ يزيــد
احتمال التعــرض لها بـ18
في املئة.
ويساعد استهالك املكسرات
أيضــا علــى تقليــل خطر
اإلصابــة باحتشــاء العضلة
القلبية والذي يــؤدي إلى عجز
العضلة عن ضخ الدم بالصورة
املطلوبة.

للمنصة فعــرض لهم املوقع رســالة
تقول إن ثمة خطأ تقنيا حاصال.
وأضافت الرســالة أن العمل جار
في املوقع ألجــل إصالح اخللل
الطارئ في وقت قريب.
وجرى اإلبالغ بكثرة عن اخللل
بعد الســاعة الثامنة من
مساء يوم امس االول ،ولم

يتضح بعد السبب الذي أدى إلى العطل.
وبحسب مواقع إخبارية بريطانية ،فإن
اخللــل قد حصل بالتزامــن مع حدثني
بارزيــن اســتأثرا بتفاعل واســع على
املنصــة االجتماعية ،وهما اســتفتاء
اإلجهاض في أيرلندا ،واملباراة النهائية
لــدوري أبطــال أوروبا بني ريــال مدريد
وليفربول.

يعــود املمثــل العاملــي
ريتشــارد غير إلى الدراما
التلفزيونية من خالل عمل
مرتقب بعنــوان Mother
 Father Sonسيكون من
إنتاج  ،BBCويتألف العمل
من ثماني حلقات.
ويلعــب "غير" في العمل
دور رجل أعمــال نافذ في
الوسط اإلعالمي .وقد عبر
"غير" عن فرحته الكبيرة
مبناسبة عودته إلى عالم
الدراما التلفزيونية ،وتابع
قائــا" :أنا مســرور جدا
للتعاقــد مــع  BBCفي
هذا املشــروع مبشــاركة
مجموعة مــن املوهوبني،

أصحــاب الشــعبية
الكبيرة في وقتنا هذا".
وال يعــد ريتشــارد غيــر
النجــم الهوليوودي االول
الــذي إنتقل مــن عالم
الســينما إلــى عالــم
التلفزيون ،فقد ســبقه
عدد من النجــوم بينهم
نيكــول كيدمــان وريــز

تشارليز ثيرون
حتضر النجمة تشــارليز
ّ
ثيــرون لبطولــة فيلــم
سينمائي جديد ،تلعب من
خاللــه دور املذيعة ميغني
كيلــي ،والتــي تعرضت
للتحرش من قبل رئيسها
الســابق في العمل روجر
أيلــز ،كما يركــز العمل
على النساء اللواتي قمن
بالعمل في القناة.
وتعــود أحــداث العمل
ملذكرات كيلــي البالغة
مــن العمــر  42عامــاً،
والتي نشرتها في كتاب
عــام  2016حــن كانت

تعمــل كمحامية ،في
بداية حياتها في شبكة
فوكس نيوز وملدة عشــر
ســنوات .وأصبحت بعد
ذلك مذيعة في الشبكة
نفســها ،عبر برنامجها
كيلي فايلز.

ريهام عبد الغفور تعترف
بفبركة مقلب "رامز تحت الصفر"
الصباح الجديد  -وكاالت:
اعترفت املمثلــة املصرية ريهام
عبد الغفور أن حلقتها في
برنامــج املقالــب "رامز
حتت الصفــر" تقدمي
الفنــان املصــري
رامز جــال ،والتي
عرضــت منــه
عــدة حلقات،
مفبركة.
وكشــفت
عبــد
ا لغفو ر

تفاصيــل ما حــدث ،بقولها إن
الكابنت مجدي عبد الغني اتصل
بها وأخبرها إنــه يصور برنامجا
ترفيهيا "أشبه باملقالب" ،الفتة
إلــى إنها عندما شــاهدت وجه
املدرب كوبر ،شــعرت بــأن األمر
غير حقيقي ،ولكنهــا "تابعت
حلقتهــا بالبرنامــج" واكملت
تصويره.
وأضافت أنه بعد تصويرها اجلزء
األول مــن لقائها مــع الكابنت
مجدي عبــد الغني ،طلب منها
الذهاب إلى امللعب الذي ستجري
فيه أول مبــاراة للمنتخب ،وفي
طريقها ظهــر لها النمر والدب،

وهو مــا أصابها برعب وحقيقي،
وتيقنــت مــن املوت ممــا دفعها
لنطق الشــهادتني ،فقد نسيت
امر املقلب والكوميديا وقتها.
وريهام عبــد الغفور ،ابنة املمثل
أشرف عبد الغفور ،تخرجت من
كلية التجارة قسم لغة إجنليزية.
كان اجلزء الثاني من مسلســل
"زيزينيا" في العام  2000باكورة
أعمالهــا ،اشــتهرت بــاألدوار
املركبة ،وبرز اســمها خالل عدة
مسلســات منها "بنت بنوت"،
"آخر اخلــط"" ،أفــراح أبليس"
وغيرهــا من االعمــال الدرامية
التلفزيونية والسينمائية.
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أميركي ُيبلغ عن اختفاء منزله

الصباح الجديد  -وكاالت:
قدم أميركي من ســكان مدينة
بتلر في والية بنســلفانيا ،يدعى
روجر بنينعتون ،شكوى للشرطة
يبلغ فيها عن اختفاء منزله ،كما
نشر إعالن على موقع "فيس بوك"
بشــأن اختفاء املنــزل ،وطلب أي

معلومات عن املنزل اخملتفي.
قــال روجر ،إنه اشــترى املنزل في
عــام  2017عبر االنترنــت ،اذ كان
معجبــا مبوقع البيــت ،الذي كان
قرب الغابة .وعــاش قبل ذلك في
منزل متنقل وخطط لالنتقال إلى
املنزل اجلديد.

وغــادر روجــر مدينــة بتلــر ،في
الثاني من شــهر أيار/مايو اجلاري،
وبعد عودتــه اكتشــف اختفاء
منزله ،ولم يبق سوى القليل من
مقتنياتــه اخلاصة علــى األرض،
وقد بلغ املبلغ اإلجمالي ألشيائه
اخلاصــة  1500دوالر ،ولكنــه
أعرب عن أمله باســتعادتها
وأنها أهــم بكثير من املنزل
نفســه ،وفقــا لوكالــة
"ســبونتيك" .وأضــاف
روجر أن الشخص الذي
استحوذ على املنزل
كان قد قطع سياج
املنــزل وتــرك آثار
إلطارات سيارته
قرب املوقع .وما
تــزال شــرطة
املدينــة تقوم
بالتحقيق في
احلادثة.

نشرت
قــــــنا ة
املغنــي ،نيكي
جــام ،علــى موقع
يوتيوب تسجيال صوتيا
للنشيد الرســمي لكأس
العالم لكرة القدم  2018التي
ستجري في روسيا.
ويشارك في أداء أغنية مونديال
 2018الثالثي ويل ســميث ،وإيرا
إستريفي ،ونيكي جام
وأنتج األغنية الدي جي األميركي
ديبلــو ،وجاءت بعنوان عشــها
.Live " "It Up
وسيتم عرض الفيديو الرسمي
لألغنية في السابع من حزيران/
يونيــو املقبــل .كما ســيؤدي
الفنانون بأنفســهم األغنية

فــي ملعــب لوجنيكــي فــي
العاصمة الروســية قبل املباراة
النهائية لكأس العالم ،في 15
متوز /يوليو املقبل.
وتقول كلمات االغنية:
حياة واحدة ،عشــها ،الن لدينا
حياة واحدة
القوة فــي األرقام ،قوة ميكننا ان
ندمجها مع بعضها
نرفع أعالمنا ونفخر بأنفسنا
نحن نشعر وكأننا ابطال عندما

نضئ انوارنا
نحــن لدينــا القــوة ،لنجعل
الظروف صحيحة
حياة واحدة ،حلم واحد
حلظة واحدة ،فريق واحد
شباب واحد ،االنوار عالية
آالف املباني ،فرصة واحدة
حقيقة واحدة ،ال توجد مخاوف
علم واحد
نحن ننتظر كلنا هذه السنة
اين انتم؟ فنحن هنا

