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ترسةةةةةةي للم صصةةةةةة وسنفضةةةةةة

الوطنيةةةةةة  :ترشةةةةةةي اسةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةة ر مرشةةةةةة ين للةةةةةةد
اس ليب ال كوم (.ص(...)5السومري نيوز)
الزراعةةةةةةة الني بيةةةةةةة  :نةةةةةةةدع تظةةةةةةة را ال ةةةةةةة ديةةةةةةة ل ونسةةةةةةةت رب عةةةةةةةد و ةةةةةةة ال كومةةةةةةة
بإصال ته (.ص(...)5السومري نيوز)
الن ئةةةةةةةةةةب علةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةال  :العبةةةةةةةةةة د يقةةةةةةةةةةد غةةةةةةةةةةدا مرشةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةوزارا الشةةةةةةةةةة غر
للبرلم ن(.ص(...)4وك ل الن ظر االخب ري )
الن ئةةةةةةةةةب نةةةةةةةةةين القةةةةةةةةةدو يةةةةةةةةةته كردسةةةةةةةةةت ن ب سةةةةةةةةةت ال البط قةةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةةة لمصةةةةةةةةة در
ويته (.ص(...)4وك ل المعلوم )
الن ئةةةةةةةةةةةةب اسةةةةةةةةةةةةكندر وتةةةةةةةةةةةةو يط لةةةةةةةةةةةةب بإل ةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةرار ترسةةةةةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةةةةةدود مةةةةةةةةةةةة
الكوي (.ص(...)4االتج ه برس)
الن ئبةةةةةةةةة ع ليةةةةةةةةة نصةةةةةةةةةي تؤكةةةةةةةةةد انتهةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةةرا ا المتعلقةةةةةةةةة ب سةةةةةةةةةتجواب وزيةةةةةةةةةر
الهجر (.ص(...)6عين العرا نيوز)
الن ئةةةةةةةةب ةةةةةةةة ل الخزعلةةةةةةةة  :نأمةةةةةةةة ان تكةةةةةةةةون للقرنةةةةةةةة صةةةةةةةة مةةةةةةةةن مبةةةةةةةة ل السةةةةةةةةندا
السي دي (.ص(...)6صو العرا )
الن ئةةةةةةب عةةةةةة د المنصةةةةةةور  :بةةةةةةدر الني بيةةةةةة تنفةةةةةة توقيةةةةةة العةةةةةة مر علةةةةةة إتف قيةةةةةة ترسةةةةةةي
ال دود م الكوي (.ص(...)6السومري نيوز)
الن ئبةةةةةةة منةةةةةةةة صةةةةةةةة ل  :سةةةةةةةةندرس رواتةةةةةةةةب مةةةةةةةوظف التربيةةةةةةةة ةةةةةةةة نقةةةةةةةة الصةةةةةةةةال ي
للم ظ (.ص(...)7عين العرا نيوز)
الن ئبةةةةةة نةةةةةة ن الفةةةةةةتالو  :علةةةةةة ال كومةةةةةة ان تكةةةةةةون “شةةةةةةج ع ” التع مةةةةةة ب لمثةةةةةة علةةةةةة
قرار ترامب(.ص(...)7وك ل الن ظر االخب ري )
الن ئةةةةةةةةةب ةةةةةةةةةة ئ الشةةةةةةةةةةي يهةةةةةةةةةة ج المفتشةةةةةةةةةةين العمةةةةةةةةةةوميين:من صةةةةةةةةةةبك ليسةةةةةةةةةة لقةةةةةةةةةة
زائد (.ص(...)8موازين نيوز)
الن ئةةةةةةب مثةةةةةة ا لوسةةةةةة  :أنةةةةةة سةةةةةةعيد بةةةةةةأن أرى عوائةةةةةة السي سةةةةةةيين العةةةةةةراقيين تطةةةةةةرد مةةةةةةن
أمريك (.ص(...)8موازين نيوز)
الن ئةةةةةةب م جةةةةةةد شةةةةةةنك ل  :قةةةةةة نون األسةةةةةةل سيسةةةةةةم بزيةةةةةة د انتشةةةةةة ر بةةةةةةد صةةةةةةر بيةةةةةةد
الدول (.ص(...)9صو العرا )
الن ئبةةةةةةة شةةةةةةةيرين رضةةةةةةة  :الديوانيةةةةةةة تعتةةةةةةةز ازالةةةةةةة مقبةةةةةةةر جم عيةةةةةةة للكةةةةةةةرد تضةةةةةةة 433
قبر(.ص(...)9وك ل الن ظر االخب ري )
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رئةةةةةةيس مجلةةةةةةس الةةةةةةوزرا يةةةةةةدر العبةةةةةة د ولجنةةةةةة الط قةةةةةة الوزاريةةةةةة ين قشةةةةةة ن مشةةةةةة ري
شرك سيمنس لتجهيز الكهرب “ ”15س ع (.ص(...)13وك ل المعلوم )
مجلةةةةةةةةةةةس البصةةةةةةةةةةةر  :خةةةةةةةةةةةور عبةةةةةةةةةةةد هللا لةةةةةةةةةةة يُمةةةةةةةةةةةن للكويةةةةةةةةةةة وسيخضةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةة دار
المشترك (.ص(...)13وك ل المعلوم )
صةةةةةةةال الةةةةةةةدين تط لةةةةةةةب بعةةةةةةةد مج ملةةةةةةة "ذو داعةةةةةةة " وتؤكةةةةةةةد :سةةةةةةةنق ت مةةةةةةةن ينةةةةةةة د
بتقسي العرا (.ص(...)11المدى برس)
ادار كركةةةةةةةةو واأل ةةةةةةةةزاب الكردسةةةةةةةةت ني ب لم ظةةةةةةةة تجةةةةةةةةدد المط لبةةةةةةةة بةةةةةةةةإجرا انتخ بةةةةةةةة
م لي "دون قيد أو شرط"(.ص(...)11المدى برس)
الةةةةةةوطن يةةةةةةدعو الةةةةةة انهةةةةةة ملةةةةةة الةةةةةةوزارا الشةةةةةة غر ويؤكةةةةةةد أ ميةةةةةة التنسةةةةةةي بةةةةةةين
البرلم ن وال كوم (.ص(...)11المدى برس)
ت ةةةةة ل القةةةةةوى :اليمكةةةةةن اجةةةةةرا ايةةةةة انتخ بةةةةة مةةةةة ل يةةةةةت ت ريةةةةةر المنةةةةة ط الم تلةةةةة مةةةةةن
داع (.ص(...)11السومري نيوز)
دولةةةةةةة القةةةةةةة نون :صةةةةةةةدا سةةةةةةةين وزيبةةةةةةة ر يةةةةةةةت مالن مسةةةةةةةؤولي إتف قيةةةةةةة خةةةةةةةور عبةةةةةةةد
هللا(.ص(...)10عين العرا نيوز)
زعةةةةةةةي التيةةةةةةة ر الصةةةةةةةدر مقتةةةةةةةدى الصةةةةةةةدر يعةةةةةةةد قةةةةةةةرار ترامةةةةةةةب بمنةةةةةةة دخةةةةةةةو العةةةةةةةراقيين
"اسةةةةةةةةتكب را" ويخ طبةةةةةةةة  :أخةةةةةةةةر رع يةةةةةةةة قبةةةةةةةة أن تخةةةةةةةةر الج ليةةةةةةةة (.ص(...)10المةةةةةةةةدى
برس)
ال شةةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةةعب يط لةةةةةةةةةةب بمنةةةةةةةةةة دخةةةةةةةةةةو األميةةةةةةةةةةركيين إلةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةرا واخةةةةةةةةةةرا
المتواجدين(.ص(...)10وك ل المعلوم )
اإلت ةةةةةةةة د الةةةةةةةةوطن الكردسةةةةةةةةت ن  :لةةةةةةةةيس نةةةةةةةة أ إتفةةةةةةةة مةةةةةةةة ال ةةةةةةةةزب الةةةةةةةةديمقراط
رك الت يير(.ص(...)15االتج ه برس)
الكردست ن لتهمي
أسةةةةةةب ني تؤكةةةةةةد إلتزامهةةةةةة بمسةةةةةة ند العةةةةةةرا ةةةةةة م ربةةةةةة االر ةةةةةة ب(.ص(...)15وك لةةةةةة كةةةةةة
العرا )
ك زاخسةةةةةةةةةةةةةةةت ن تشةةةةةةةةةةةةةةةيد ب نتصةةةةةةةةةةةةةةة را القةةةةةةةةةةةةةةةوا العراقيةةةةةةةةةةةةةةة ضةةةةةةةةةةةةةةةد “داعةةةةةةةةةةةةةةة ”
(.ص(...)14المعلو )
تشةةةةةةةكي ريةةةةةةة قةةةةةةة نون للطعةةةةةةةن ب تف قيةةةةةةة خةةةةةةةور عبةةةةةةةد هللا “دوليةةةةةةة ” (.ص(...)14وك لةةةةةةة
المعلوم )
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ال شةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةعب يعلةةةةةةةةةن انتهةةةةةةةةة
(.ص(...)16وك ل المعلوم )
شةةةةةرط ميسةةةةة ن تنفةةةةة مةةةةة تداولتةةةةة وسةةةةة ئ اعالميةةةةة بشةةةةةأن المجةةةةةر وتؤكةةةةةد الوضةةةةة ت ةةةةة
السيطر (.ص(...)16السومري نيوز)
مسةةةةةةةةةةةةل ون يسةةةةةةةةةةةةرقون مبلةةةةةةةةةةةة  63الةةةةةةةةةةةة دوالر مةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةة ب صةةةةةةةةةةةةير وسةةةةةةةةةةةةط
ب داد(.ص(...)16المدى برس)



خةةةةةور عبةةةةةد






جةةةةةةةةةو غةةةةةةةةةرب الموصةةةةةةةةة ب نسةةةةةةةةة ب “الةةةةةةةةةدواع ”

وزيةةةةةر النقةةةةة كةةةةة ظ ال مةةةةة م يفتةةةةةت صةةةةة ل  VIPبمطةةةةة ر ب ةةةةةداد ويعةةةةةد تسةةةةةريب
هللا "زوبع إعالمي "(.ص(...)18المدى برس)
العةةةةةةةةرا واألمةةةةةةةة المت ةةةةةةةةد يوقعةةةةةةةة ن اتف قيةةةةةةةة لتأسةةةةةةةةيس صةةةةةةةةندو لتمويةةةةةةةة "اإلصةةةةةةةةال
االقتص د (.ص(...)18السومري نيوز)



ترامةةةةةةةةةةةةب والملةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةلم ن يؤيةةةةةةةةةةةةدان إق مةةةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةةة ط آمنةةةةةةةةةةةة
واليمن(.ص(...)13وك ل سبوتني الروسي )
ال وثيةةةةةةةةةةون يةةةةةةةةةةدينون العمليةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةة نفةةةةةةةةةةذته و ةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةة رينز أمريكيةةةةةةةةةة وسةةةةةةةةةةط
اليمن(.ص(...)13وك ل سبوتني الروسي )




بوتين وترامب يتفق ن عل «تنسي » جد (.ص(...)11دار ال ي )
رنسةةةةةةةة  :بنةةةةةةةةوا ةةةةةةةة مون يةةةةةةةةرا ن علةةةةةةةة تو يةةةةةةةةد اليسةةةةةةةة ر لكسةةةةةةةةب معركةةةةةةةة االنتخ بةةةةةةةة
الرئ سي (.ص (...)11رنس )15



ةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةةوري
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الوطني  :ترشي اس من خ ر مرش ين للد
وسنفض اس ليب ال كوم

ترسي للم صص

السةةةةةةومري نيةةةةةةوز /اعتبةةةةةةر رئةةةةةةيس الكتلةةةةةة الني بيةةةةةة الئةةةةةةتال الوطنيةةةةةة كةةةةةة ظ الشةةةةةةمر  ،اال ةةةةةةد ،ان
ترشةةةةةي اسةةةةة مةةةةةن خةةةةة ر االسةةةةةم التةةةةة رشةةةةة للةةةةةد "ترسةةةةةي للم صصةةةةة " ،مةةةةة ةةةةةذر مةةةةةن
اتخةةةةةة ذ جميةةةةةة االجةةةةةةرا ا التةةةةةة كفلهةةةةةة الدسةةةةةةتور واللجةةةةةةو الةةةةةة الجمةةةةةة ير ب يةةةةةة ضةةةةةة االسةةةةةة ليب
التةةةةةة تنتهجهةةةةةة ال كومةةةةةة لاللتفةةةةةة علةةةةةة االصةةةةةةال .وقةةةةةة الشةةةةةةمر  ،ان " ن لةةةةةة انبةةةةةة وصةةةةةةل
الينةةةةةة بعةةةةةةز رئةةةةةةيس مجلةةةةةةس الةةةةةةوزرا يةةةةةةدر العبةةةةةة د تقةةةةةةدي اسةةةةةةم مرشةةةةةة لشةةةةةة منصةةةةةةب وزيةةةةةةر
الةةةةد مةةةةن خةةةة ر االسةةةةم التةةةة تةةةة تقةةةةديمه مةةةةن قبلنةةةة " ،مبينةةةة ان " ةةةةذا التصةةةةر يمثةةةة تجةةةةة وزا
غيةةةةةةر مقبةةةةةةوال علةةةةةة اسةةةةةةت ق الوطنيةةةةةة وامع نةةةةةة لمةةةةةةنه االقصةةةةةة والتهمةةةةةةي الةةةةةةذ يمةةةةةة رس ضةةةةةةد
ائتال نةةةةةة ".واضةةةةةة الشةةةةةةمر  ،ان "الوطنيةةةةةة لةةةةةةن تقةةةةةة مكتو ةةةةةة االيةةةةةةد او متفرجةةةةةة علةةةةةة كةةةةةةذا
تصةةةةةةةةر غيةةةةةةةةر مقبولةةةةةةةة واقصةةةةةةةة مقصةةةةةةةةود للقةةةةةةةةوى الوطنيةةةةةةةة وجم ير ةةةةةةةة " ،مشةةةةةةةةيرا الةةةةةةةة ان
"االئةةةةةةتال سةةةةةةيلجأ الةةةةةة جميةةةةةة االسةةةةةة ليب التةةةةةة كفلهةةةةةة القةةةةةة نون والدسةةةةةةتور للةةةةةةد عةةةةةةن قةةةةةةو
جم يرنةةةةةةة  ،كمةةةةةةةة سةةةةةةةةنلجأ الةةةةةةةة الجمةةةةةةةة ير لفضةةةةةةةة تلةةةةةةةة االسةةةةةةةة ليب التةةةةةةةة رسةةةةةةةةخ الم صصةةةةةةةة
الت ن دى به الشعب العراق ".
السي سي والط ئفي و ول االلتف عل االصال

الزراع الني بي  :ندع تظ را ال دي ل ونست رب عد و
ال كوم بإصال ته
السةةةةةومري نيةةةةةوز /أبةةةةةد لجنةةةةة الزراعةةةةة والميةةةةة ه الني بيةةةةة  ،األ ةةةةةد ،دعمهةةةةة للتظةةةةة را التةةةةة نظمهةةةةة
مزارعةةةةةةو م ظةةةةةة ديةةةةةة ل وأمهلةةةةةةوا خاللهةةةةةة ال كومةةةةةة ل يةةةةةة السةةةةةة ب مةةةةةةن شةةةةةةهر شةةةةةةب ط المقبةةةةةة
لصةةةةةةةر مسةةةةةةةت ق ته  ،يمةةةةةةة اسةةةةةةةت رب "عةةةةةةةد و ةةةةةةة " ال كومةةةةةةة بإصةةةةةةةال ته االقتصةةةةةةة دي .وقةةةةةةة
رئةةةةةيس اللجنةةةةة الن ئةةةةةب ةةةةةرا التميمةةةةة ةةةةة بيةةةةة ن  ،إن "اللجنةةةةة تعلةةةةةن دعمهةةةةة وتضةةةةة منه التةةةةة مةةةةة
التظةةةةةة را التةةةةةة نظمهةةةةةة مزارعةةةةةةو م ظةةةةةة ديةةةةةة ل وأمهلةةةةةةوا بهةةةةةة ال كومةةةةةة رصةةةةةة أخيةةةةةةر ل يةةةةةة
السةةةةة ب مةةةةةن شةةةةةهر شةةةةةب ط المقبةةةةة لت قيةةةةة مطةةةةة لبه المشةةةةةروع بصةةةةةر مسةةةةةت ق ته التةةةةة مضةةةةة
عليهةةةةةة أكثةةةةةةر مةةةةةةن موسةةةةةةمين زراعيةةةةةةين" ،مبينةةةةةة أن "تةةةةةةأخير صةةةةةةر مسةةةةةةت ق ته أدى إلةةةةةة تةةةةةةد ور
الوضةةةةةة االقتصةةةةةة د والمعيشةةةةةة للفال ةةةةةةين والةةةةةةذ انعكةةةةةةس سةةةةةةلب علةةةةةة زراعةةةةةة م صةةةةةةو ال نطةةةةةة
ال ةةةةة د ةةةةة
اإلسةةةةةتراتيج ةةةةة ظةةةةة ظةةةةةرو اقتصةةةةة دي سةةةةةيئ يمةةةةةر بهةةةةة العةةةةةرا نتيجةةةةة االنخفةةةةة
أسةةةةةةةع ر الةةةةةةةنفط".و مةةةةةةة التميمةةةةةةة ال كومةةةةةةة "المسةةةةةةةؤولي الك ملةةةةةةة عةةةةةةةن عةةةةةةةد الجديةةةةةةة بصةةةةةةةر
مسةةةةةةةت ق الفال ةةةةةةةةين وذلةةةةةةة بإعط ئهةةةةةةةة الوعةةةةةةةةود التةةةةةةة سةةةةةةةةرع ن مةةةةةةةة تتنصةةةةةةة عةةةةةةةةن تنفيةةةةةةةةذ "،
مسةةةةةةت رب "ر ةةةةةة ال كومةةةةةة شةةةةةةع ر اإلصةةةةةةال االقتصةةةةةة د والةةةةةةذ مةةةةةةن أ ةةةةةة ركةةةةةة ئزه دعةةةةةة القطةةةةةة
الزراع والمنت الم ل ".

-4-

العدد  -415 :االثنين 1317/1/03

الن ئب عل العال  :العب د يقد غدا مرش

الوزارا الش غر للبرلم ن

وك لةةةةةة النةةةةةة ظر االخب ريةةةةةة  /كشةةةةةة القيةةةةةة د ةةةةةة ةةةةةةزب الةةةةةةدعو علةةةةةة العةةةةةةال  ،اال ةةةةةةد ،ان رئةةةةةةيس
الةةةةةةوزرا يةةةةةةدر العبةةةةةة د اختةةةةةة ر اربعةةةةةة مرشةةةةةة ين لشةةةةةة ال ق ئةةةةةةب الشةةةةةة غر .وقةةةةةة العةةةةةةال ان”
رئةةةةةيس الةةةةةةوزرا يةةةةةدر العبةةةةةة د اختةةةةة ر اربعةةةةةة مرشةةةةة ين لشةةةةةة اربةةةةة ق ئةةةةةةب شةةةةة غر  ،موضةةةةةة أ
ان” اختةةةةةة ر ق سةةةةةة االعرجةةةةةة لةةةةةةوزار الداخليةةةةةة وعر ةةةةةة ن ال يةةةةةة ل ل وزار الةةةةةةد وانعةةةةةة العبيةةةةةةد
لوزار التج ر ونج الدين لوزار الصن ع ”.

الن ئب نين القدو يته كردست ن ب ست ال البط ق الوطني لمص در
ويته
وك لةةةةةة المعلومةةةةةة  /اتهةةةةةة الن ئةةةةةةب الشةةةةةةبك نةةةةةةين القةةةةةةدو ,األ ةةةةةةد ,إقلةةةةةةي كردسةةةةةةت ن بةةةةةة ”اسةةةةةةت ال ”
البط قةةةةةةة الوطنيةةةةةةة لةةةةةةة ”مصةةةةةةة در ” ويةةةةةةة المكونةةةةةةة الصةةةةةةة ير عبةةةةةةةر دمةةةةةةة االقليةةةةةةة ب لقوميةةةةةةة
الكرديةةةةةة  ,داعيةةةةةة ال كومةةةةةة االت ديةةةةةة إلةةةةةة مع لجةةةةةة ال قةةةةةةو المخصصةةةةةة لالقليةةةةةة او ال ئهةةةةةة بشةةةةةةك
نهةةةةةة ئ .وقةةةةةة القةةةةةةدو إن “إقلةةةةةةي كردسةةةةةةت ن صةةةةةة در ويةةةةةة المكونةةةةةة الصةةةةةة ير عبةةةةةةر دمةةةةةة االقليةةةةةة
ب لقوميةةةةةة الكرديةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةال اصةةةةةةدار البط قةةةةةة المو ةةةةةةد ” ،مبينةةةةةة أن “وزار الداخليةةةةةة خصصةةةةةة
أربعةةةةةة قةةةةةةو قةةةةةةط و ةةةةةة للمكونةةةةةة الكرديةةةةةة والعربيةةةةةة والمسةةةةةةي ي والتركم نيةةةةةة ”.وأضةةةةةةة  ،أن
“ذلةةةةةةة وضةةةةةةة جميةةةةةةة االقليةةةةةةة ت ةةةةةةة سةةةةةةةلط االكةةةةةةةراد يةةةةةةة تعتبةةةةةةةر كومةةةةةةة االقلةةةةةةةي المكونةةةةةةة
االيزيدي والشبكي والص بئي والكلداني ت قومي االكراد و ذا خطأ د ”.

الن ئب اسكندر وتو يط لب بإل

قرار ترسي ال دود م الكوي

االتجةةةةةة ه بةةةةةةرس /ط لةةةةةةب عضةةةةةةو لجنةةةةةة األمةةةةةةن والةةةةةةد الني بيةةةةةة الةةةةةةدكتور اسةةةةةةكندر وتةةةةةةو ،مجلسةةةةةة
األمةةةةةةةن والنةةةةةةةواب العراقةةةةةةة  ،بإل ةةةةةةة القةةةةةةةرار االممةةةةةةة " ةةةةةةةورا " المةةةةةةةرق  800الخةةةةةةة ص بترسةةةةةةةي
ال ةةةةةةدود مةةةةةة الكويةةةةةة بشةةةةةةأن خةةةةةةور عبةةةةةةدهللا لكةةةةةةون الميةةةةةة ه تةةةةةة اسةةةةةةتثن ئه مةةةةةةن الموضةةةةةةو  .وقةةةةةة
وتةةةةةةو ةةةةةة بيةةةةةة ن  ،ان ممةةةةةةر خةةةةةةور عبةةةةةةدهللا لةةةةةة يسةةةةةةتخدم الج نةةةةةةب الكةةةةةةويت تةةةةةة االن وال وجةةةةةةود
أل سةةةةةفين عسةةةةةكري او بضةةةةة ئ ت بعةةةةة للكويةةةةة ةةةةة المينةةةةة وبةةةةةذل ت ةةةةة و ابقةةةةة المشةةةةةكل ق ئمةةةةة
مةةةةة العةةةةةرا ال بيةةةةةب وشةةةةةعب واصةةةةةرار الج نةةةةةب االمريكةةةةة علةةةةة جةةةةةر النظةةةةة السةةةةة ب الةةةةة تبعةةةةة
القةةةةةةرار االممةةةةةة  .واضةةةةةة وتةةةةةةو ،ان ال كومةةةةةة ال ليةةةةةة اعطةةةةةة المبةةةةةة ل لترسةةةةةةي خةةةةةةط التةةةةةة يلو
واعطةةةةةة ال ريةةةةةة للكويةةةةةة ةةةةةة المال ةةةةةة وانةةةةةةزا العلةةةةةة العراقةةةةةة ومنةةةةةة مةةةةةةرور السةةةةةةفن ال ربيةةةةةة
والصةةةةةةي دين العةةةةةةراقيين وسةةةةةةد الطريةةةةةة علةةةةةة العةةةةةةراقيين مةةةةةةن الخةةةةةةرو الةةةةةة العةةةةةة ل الخةةةةةة رج مبينةةةةةة
ان ال كومةةةةةةة بعةةةةةةةد سةةةةةةةن  1330تةةةةةةةرو الةةةةةةة تخلةةةةةةةيص العةةةةةةةرا مةةةةةةةن البنةةةةةةةد السةةةةةةة ب ور ضةةةةةةة
االنصةةةةةةي الةةةةةة ةةةةةةذا القةةةةةةرار ل ةةةةةةين عةةةةةة  1310صةةةةةةو البرلمةةةةةة ن العراقةةةةةة علةةةةةة عمليةةةةةة تنظةةةةةةي
المال بين البلدين .
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الن ئب ع لي نصي

تؤكد انته اإلجرا ا المتعلق ب ستجواب وزير
الهجر

عةةةةةين العةةةةةرا نيةةةةةوز /أعلنةةةةة الن ئبةةةةة عةةةةةن جبهةةةةة اإلصةةةةةال ع ليةةةةة نصةةةةةي  ،األ ةةةةةد ،اسةةةةةتيف جميةةةةة
اإلجةةةةةةرا ا الق نونيةةةةةة واإلداريةةةةةة المتعلقةةةةةة ب سةةةةةةتجواب وزيةةةةةةر الهجةةةةةةر .وق لةةةةةة نصةةةةةةي ةةةةةة بيةةةةةة ن "
أنهةةةةةة "أكملةةةةةةة اإلجةةةةةةةرا ا الشةةةةةةةكلي المتعلقةةةةةةة ب سةةةةةةتجواب وزيةةةةةةةر الهجةةةةةةةر والمهجةةةةةةةرين ج سةةةةةةة دمحم
ةةةةةة مجلةةةةةةس النةةةةةةواب العراقةةةةةة ".وأوضةةةةةة  ،عةةةةةةن "إكمةةةةةة جمةةةةةة تواقيةةةةةة النةةةةةةواب ل ةةةةةةر
الجةةةةةة
استجواب الذ سيت خال األي القليل المقبل ".

الن ئب ل الخزعل  :نأم ان تكون للقرن
السي دي

ص من مب ل السندا

صةةةةةو العةةةةةرا  /اعةةةةةرب الن ئةةةةةب عةةةةةن م ظةةةةة البصةةةةةر ةةةةة ل الخزعلةةةةة عةةةةةن املةةةةة ةةةةة ان تكةةةةةون
لقضةةةةة القرنةةةةة صةةةةة مةةةةةن مبةةةةة ل السةةةةةندا السةةةةةي دي المقدمةةةةة مةةةةةن رئ سةةةةة الةةةةةوزرا الةةةةة الم ظةةةةة
والب ل ةةةةةة  0ترليةةةةةةون دينةةةةةة ر مةةةةةةن مبةةةةةة ل البتةةةةةةرودوالر والتةةةةةة نةةةةةةص عليهةةةةةة قةةةةةة نون الموازنةةةةةة للعةةةةةة
.1317وقةةةةة الخزعلةةةةةة ةةةةة تصةةةةةةري عقةةةةةب مشةةةةةة ركت ةةةةة النةةةةةةدو المشةةةةةترك التةةةةةة عقةةةةةد اليةةةةةةو
ةةةةةة القرنةةةةةة لمن قشةةةةةة الواقةةةةةة الخةةةةةةدم واألمنةةةةةة ان علةةةةةة ال كومةةةةةة الم ليةةةةةة وبعةةةةةةد اسةةةةةةتالمه تلةةةةةة
االمةةةةةةةوا ان تقةةةةةةةو بتخصةةةةةةةيص المبةةةةةةة ل الالزمةةةةةةة لتنفيةةةةةةةذ المشةةةةةةة ري المهمةةةةةةة ةةةةةةة قضةةةةةةة القرنةةةةةةة ،
مط لبةةةةة ةةةةةة الوقةةةةةة ذاتةةةةةة بضةةةةةرور الخةةةةةةدم لجميةةةةةة منةةةةةة ط القضةةةةة وخ صةةةةةة تلةةةةةة التةةةةةة تةةةةةةؤثر
عليهةةةةة النشةةةةة ط النفطيةةةةة .واشةةةةة ر الةةةةة إن النةةةةةدو ن قشةةةةة ابةةةةةرز المشةةةةة ك والمعوقةةةةة التةةةةة يعةةةةة ن
منهةةةةةة القضةةةةةة وخ صةةةةةة ملةةةةةة البط لةةةةةة وضةةةةةةرور ةةةةةةت مكتبةةةةةة لتشةةةةةة ي العةةةةةة طلين وملةةةةةة ال صةةةةةة
القض .
الم ئي المخصص لألراض الزراعي ضال عن مل المش ري المتلكئ

الن ئب ع د المنصور  :بدر الني بي تنف توقي الع مر عل إتف قي
ترسي ال دود م الكوي
السةةةةةةومري نيةةةةةةوز /نفةةةةةة الن ئةةةةةةب عةةةةةةن كتلةةةةةة بةةةةةةدر الني بةةةةةة عةةةةةة د المنصةةةةةةور  ،األ ةةةةةةد ،أ توقيةةةةةة
لهةةةةة د العةةةةة مر علةةةةةة إتف قيةةةةة ترسةةةةةةي ال ةةةةةدود مةةةةةة دولةةةةة الكويةةةةةة  ،يمةةةةة أكةةةةةةد أن العةةةةة مر وقةةةةةة
علةةةةة إتف قيةةةةة لتنةةةةةةيظ المال ةةةةة قةةةةةةط.وقةةةةة المنصةةةةةةور ةةةةة بيةةةةةة ن تلقةةةةة السةةةةةةومري نيةةةةةوز نسةةةةةةخ
منةةةةةة  ،إن "األمةةةةةةين العةةةةةة لمنظمةةةةةة بةةةةةةدر ةةةةةة د العةةةةةة مر لةةةةةة يوقةةةةةة علةةةةةة أ إتف قيةةةةةة مةةةةةة دولةةةةةة
الكويةةةةةة لترسةةةةةةي ال ةةةةةةدود عنةةةةةةدم كةةةةةة ن وزيةةةةةةرا للنقةةةةةة " ،ال تةةةةةة إلةةةةةة أن "العةةةةةة مر وقةةةةةة إتف قيةةةةةة
لتنظةةةةةةةي المال ةةةةةةة بةةةةةةةين البلةةةةةةةدين قةةةةةةةط".وأضةةةةةةة  ،أن "العةةةةةةة مر معةةةةةةةرو بوطنيتةةةةةةة الكبيةةةةةةةر وال
يمكةةةةن المسةةةة س بت ريخةةةةة الجهةةةة د الكبيةةةةةر الةةةةذ إمتةةةةةد إلةةةة أكثةةةةر مةةةةةن  03عةةةة و ةةةةةو يقةةةة ر النظةةةةة
ال ُمبةةةةةةةة د وا ن يق تةةةةةةةة اإلر ةةةةةةةة ب وقةةةةةةةةد تضةةةةةةةة ي كبيةةةةةةةةر ةةةةةةةة سةةةةةةةةبي الةةةةةةةةوطن والةةةةةةةةدين".وتةةةةةةةة ب
المنصةةةةةةور  ،أن "التصةةةةةةوي علةةةةةة قةةةةةة نون خةةةةةةور الزبيةةةةةةر تةةةةةة ةةةةةة الةةةةةةدور الث لثةةةةةة لمجلةةةةةةس النةةةةةةواب
وكةةةةةةةذل بةةةةةةةأوامر مةةةةةةةن رئةةةةةةةيس الةةةةةةةوزرا السةةةةةةة ب نةةةةةةةور المةةةةةةة لك " ،مشةةةةةةةيرا إلةةةةةةة أن "العةةةةةةة مر
معرو لدى الجمي والبد من التأكد من األنب قب ترويجه ونشر ".
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الن ئب من ص ل  :سندرس رواتب موظف التربي
للم ظ

نق الصال ي

عةةةةةةين العةةةةةةرا نيةةةةةةوز /اكةةةةةةد عضةةةةةةو لجنةةةةةة التربيةةةةةة البرلم نيةةةةةة الن ئةةةةةةب منةةةةةة صةةةةةة ل  ،اال ةةةةةةد ،ان
لجنتهةةةةةةة سةةةةةةةتدرس قضةةةةةةةي رواتةةةةةةةب مةةةةةةةوظف وزار التربيةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة نقةةةةةةة الصةةةةةةةال ي لمجةةةةةةة لس
الم ظةةةةة  ،يمةةةةة اوضةةةةة ان الرواتةةةةةب ةةةةة ال ةةةةة لتين ةةةةة بأمةةةةة ن ةةةةة ظةةةةة وجةةةةةود لجةةةةة ن المراقبةةةةة
والمت بعةةةةةةة .وق لةةةةةةة صةةةةةةة ل " ان "قضةةةةةةةي نقةةةةةةة رواتةةةةةةةب مةةةةةةةوظف التربيةةةةةةة لمجةةةةةةة لس الم ظةةةةةةة
مرتبطةةةةةة بنقةةةةةة الصةةةةةةال ي لهةةةةةةذه المجةةةةةة لس و ةةةةةةذا االجةةةةةةرا لةةةةةة يةةةةةةت العمةةةةةة عليةةةةةة ل يةةةةةة االن"
مشةةةةةةير الةةةةةة انةةةةةة "رغةةةةةة ذلةةةةةة سةةةةةةندرس ةةةةةة موضةةةةةةو الرواتةةةةةةب ونخةةةةةةر بةةةةةة جرا ا تصةةةةةةب ةةةةةة
مصل الموظفين".

الن ئب

ن ن الفتالو  :عل ال كوم ان تكون “شج ع ” التع م ب لمث
عل قرار ترامب

وك لةةةةةةة النةةةةةةة ظر االخب ريةةةةةةة  /اكةةةةةةةد الن ئبةةةةةةة نةةةةةةة ن الفةةةةةةةتالو  ،اال ةةةةةةةد  ،علةةةةةةة ال كومةةةةةةة العراقيةةةةةةة
ووزار الخ رجيةةةةةة ان تكةةةةةةون شةةةةةةج ع وتصةةةةةةدر قةةةةةةرارا ب لتع مةةةةةة ب لمثةةةةةة علةةةةةة قةةةةةةرار ترامةةةةةةب بمةةةةةة
يخةةةةةص مةةةةةن الفيةةةةةزا لالمةةةةةريكيين او ا قةةةةةرار آخةةةةةر.وق لةةةةة الفةةةةةتالو ةةةةة بيةةةةة ن ,ان”مةةةةةن المؤسةةةةة
جةةةةةدا م صةةةةةدر مةةةةةؤخرا مةةةةةن قةةةةةرار مةةةةةن الةةةةةرئيس االمريكةةةةة الةةةةةذ يمنةةةةة مةةةةةن الفيةةةةةزا لةةةةةبع الةةةةةدو
ومنهةةةةةة العةةةةةةرا و ةةةةةةذه اسةةةةةة للعةةةةةةرا وتجةةةةةة وز لالعةةةةةةرا الدوليةةةةةة و قةةةةةةو االنسةةةةةة ن ،موضةةةةةة ان
“مةةةةةةن المف رقةةةةةة واالزدواجيةةةةةة االمريكيةةةةةة ان ترامةةةةةةب طةةةةةةوا ملتةةةةةة االنتخ بيةةةةةة كةةةةةة ن ي ةةةةةةر ضةةةةةةد
السةةةةةةعودي ويهةةةةةةدد ويت ةةةةةةد ضةةةةةةد ولكةةةةةةن عنةةةةةةدم اصةةةةةةب رئيسةةةةةة تةةةةةةر السةةةةةةعودي ودو التطةةةةةةر
ض ي االر ب ومنه العرا ”.
واالر ب وأصدر قراره ضد دو أخرى بعضه
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الن ئب ئ الشي يه ج المفتشين العموميين:من صبك ليس

لق زائد

مةةةةةةوازين نيةةةةةةوز /اكةةةةةةد الن ئةةةةةةب المسةةةةةةتق ةةةةةة ئ الشةةةةةةي عل ،اال ةةةةةةد ،ان مك تةةةةةةب المفتشةةةةةةين العمةةةةةةوميين
وجةةةةةةةد لكشةةةةةةة الف سةةةةةةةدين والمختلسةةةةةةةين للمةةةةةةة العةةةةةةة و ةةةةةةة ليسةةةةةةة لقةةةةةةة زائةةةةةةةد كمةةةةةةة يةةةةةةةدع
الةةةةةةبع .وقةةةةةة الشةةةةةةي علةةةةةة ان "مك تةةةةةةب المفتشةةةةةةين العمةةةةةةوميين ليسةةةةةة لقةةةةةة زائةةةةةةد والمهمةةةةةة
المنوطةةةةةةةةة بهةةةةةةةةة مهمةةةةةةةةة رق بيةةةةةةةةة تكشةةةةةةةةة الف سةةةةةةةةةدين والمتالعبةةةةةةةةةين والمختلسةةةةةةةةةين والمعطلةةةةةةةةةين
إلجةةةةةةرا ا الدولةةةةةة ومعةةةةةة مال النةةةةةة س وجود ةةةةةة ضةةةةةةرور ".واضةةةةةة الشةةةةةةي علةةةةةة ان "الةةةةةةبع
يةةةةةرى ان مك تةةةةةب المفتشةةةةةين العمةةةةةوميين الخلةةةةة يكمةةةةةن يهةةةةة عنةةةةةد اختيةةةةة ر الةةةةةوزير يكةةةةةون المفةةةةةت مةةةةةن
كتلتةةةةةة او مةةةةةةن نفةةةةةةس ط ئفتةةةةةة او مةةةةةةن قوميتةةةةةة ن االمةةةةةةر الةةةةةةذ يعنةةةةةة ان يةةةةةة زه الةةةةةة الةةةةةةوزير ةةةةةة
جميةةةةةة اال ةةةةةةوا ".واكةةةةةةد ان "المفةةةةةةت العةةةةةة عةةةةةةين لكةةةةةة يراقةةةةةةب ادا الةةةةةةوزير والةةةةةةوزار واذا بةةةةةة
يت ةةةةةو متسةةةةةتر علةةةةة الةةةةةوزير والةةةةةوزار لهةةةةةذا بةةةةةرز الةةةةةدعوا الةةةةة ال ةةةةة تلةةةةة المك تةةةةةب ،اضةةةةة
الةةةةةةة التخصيصةةةةةةة والةةةةةةةدرج الوظيفيةةةةةةة وامةةةةةةةوا تصةةةةةةةر مةةةةةةةن قبةةةةةةة ال كومةةةةةةة والدولةةةةةةة و ةةةةةةةذه
المك تةةةةةةةب التةةةةةةةؤد نتيجةةةةةةة ةةةةةةة مصةةةةةةةل العةةةةةةةراقيين و ةةةةةةة مصةةةةةةةل الشةةةةةةةعب العراقةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة
اسةةةةةةتمرار علةةةةةة تلةةةةةة ال لةةةةةة " .واشةةةةةة ر الةةةةةة ان "الواقةةةةةة ةةةةةةذه المك تةةةةةةب اثبتةةةةةة شةةةةةةله  ،اغلةةةةةةب
المفتشةةةةةةين تةةةةةة ا تسةةةةةة به علةةةةةة كتةةةةةة وا ةةةةةةزاب واصةةةةةةب وا اليقومةةةةةةون بةةةةةةدور ال قيقةةةةةة  ،ولةةةةةةيس
سب قول ".
ذ ئد من وجود

الن ئب مث ا لوس  :أن سعيد بأن أرى عوائ السي سيين العراقيين تطرد
من أمريك
مةةةةةةوازين نيةةةةةةوز /أكةةةةةةد عضةةةةةةو لجنةةةةةة العالقةةةةةةة الخ رجيةةةةةة البرلم نيةةةةةة مثةةةةةة ا لوسةةةةةة  ،األ ةةةةةةةد ،أن
قةةةةةرار الةةةةةرئيس األمريكةةةةة دون لةةةةةد ترامةةةةةب ب ظةةةةةر دخةةةةةو العةةةةةراقيين إلةةةةة الواليةةةةة المت ةةةةةد اليخةةةةةص
المةةةةةةواطنين بةةةةةة ةةةةةةو رسةةةةةة ل واضةةةةةة إلةةةةةة سي سةةةةةةي العةةةةةةرا .وقةةةةةة ا لوسةةةةةة إن " ةةةةةةذا القةةةةةةرار
اليخةةةةةةص الشةةةةةةعب العراقةةةةةة ألن العراقةةةةةة اليمكنةةةةةة السةةةةةةفر إلةةةةةة الواليةةةةةة المت ةةةةةةد بسةةةةةةهول " ،مؤكةةةةةةدا
أن "المعنيةةةةةين بهةةةةةذا القةةةةةرار ةةةةة سي سةةةةةيو العةةةةةرا والتجةةةةة ر وأغلةةةةةب ةةةةةؤال متهمةةةةةين بسةةةةةرق المةةةةة
العةةةةةة ".وأضةةةةةة أن "القةةةةةةرار يعطةةةةةة رسةةةةةة ل واضةةةةةة مف د ةةةةةة (إنتبهةةةةةةوا ي س سةةةةةة العةةةةةةرا إبنةةةةةةةوا
بلةةةةةةدك وكونةةةةةةوا دولةةةةةة مسةةةةةةتقل ذا سةةةةةةي د قيقيةةةةةة وطهةةةةةةروا أراضةةةةةةيك مةةةةةةن داعةةةةةة يكفةةةةةة سةةةةةةرق
يكفةةةةة كةةةةةذب وتزويةةةةةر)" ،مشةةةةةيرا إلةةةةةة أن "العةةةةةرا لةةةةة يعةةةةةد دولةةةةة ولةةةةةةو كةةةةة ن كةةةةةذل لمةةةةة تصةةةةةةر
ترامةةةةةةةب بمثةةةةةةة ةةةةةةةذا الشةةةةةةةك ".وإسةةةةةةةتكم ا لوسةةةةةةة " ،أنةةةةةةة سةةةةةةةعيد بهةةةةةةةذه الرسةةةةةةة ل ذا المعةةةةةةة ن
تةةةةة يثيةةةةةر الشةةةةة ر ويضةةةةة
السي سةةةةةي العميقةةةةة و ةةةةةزين بةةةةةنفس الوقةةةةة أن أسةةةةةم تطبيةةةةة الةةةةةبع
علةةةةةة الةةةةةةذقون إنتخ بيةةةةةة ".وأشةةةةةة ر بةةةةةة لقو " ،كفةةةةةة ضةةةةةة ك علةةةةةة الشةةةةةةعب ودعونةةةةةة نبنةةةةةة دولةةةةةة "،
ملم ةةةةةة إلةةةةةة أن "كةةةةةة الخط بةةةةةة عةةةةةةن إخةةةةةةرا األمريكةةةةةة ن عمليةةةةةة سةةةةةةخيف ".ولفةةةةةة الةةةةةة أنةةةةةة "مةةةةةةن
األولةةةةةة بنةةةةةة أن نط لةةةةةةب بةةةةةةإخرا كةةةةةة دو الجةةةةةةوار التةةةةةة صةةةةةةدر لنةةةةةة اإلر ةةةةةة ب وأن نقتةةةةةةد بقةةةةةةرار
ترامةةةةةةب ونمنةةةةةة دخةةةةةةو مةةةةةةواطن ةةةةةةذه الةةةةةةدو "،مشةةةةةةيرا إلةةةةةة أن "لجنةةةةةة العالقةةةةةة الخ رجيةةةةةة لةةةةةة
تجتم بشك ك م ت تعط قرار بهذا الشأن وأ تصري آخر و رأ شخص ".
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الن ئب م جد شنك ل  :ق نون األسل سيسم بزي د انتش ر بد
بيد الدول

صر

صةةةةةو العةةةةةرا  /ةةةةةذر الن ئةةةةةةب عةةةةةن الت ةةةةة ل الكردسةةةةةت ن م جةةةةةةد شةةةةةنك ل  ،األ ةةةةةد ،مةةةةةن أن قةةةةةة نون
األسةةةةةل بصةةةةةي ت ال ليةةةةة التةةةةة صةةةةةو عليهةةةةة مجلةةةةةس النةةةةةواب سيسةةةةةم بزيةةةةة د انتشةةةةة ر األسةةةةةل
بةةةةةين المةةةةةواطنين بةةةةةد صةةةةةر بيةةةةةد الدولةةةةة  ،مشةةةةةيرا الةةةةة وجةةةةةود "ايج بيةةةةة " و يةةةةةد ب لقةةةةة نون.وقةةةةة
شةةةةةةنك ل  ،إن "قةةةةةة نون األسةةةةةةل الةةةةةةذ صةةةةةةو عليةةةةةة مجلةةةةةةس النةةةةةةواب كةةةةةة ن الهةةةةةةد منةةةةةة صةةةةةةر
السةةةةةال بيةةةةةد الدولةةةةة " ،مبينةةةةة أن "مةةةةة صةةةةة عليةةةةة مةةةةةن خةةةةةال كثةةةةةر مةةةةةن لةةةةةديه ال ةةةةة بمةةةةةن تلةةةةة
الةةةةةةرخص ومةةةةةةن يسةةةةةةتطيعوا ال صةةةةةةو علةةةةةة إجةةةةةة ز مةةةةةة السةةةةةةال و ي زتهةةةةةة هةةةةةةذا معنةةةةةة ه انتشةةةةةة ر
األسةةةةةل بشةةةةةك اكبةةةةةر ممةةةةة ةةةةة عليةةةةة ا ن".وأضةةةةة شةةةةةنك ل  ،أن "القةةةةة نون سةةةةةم للضةةةةةب ط مةةةةةن
مقةةةةةد مةةةةة ةةةةةو إضةةةةة الةةةةة ال صةةةةةلين علةةةةة ةةةةةداي أسةةةةةل وكةةةةةذل األسةةةةةل التذك ريةةةةة والتراثيةةةةة
ومةةةةةةن رخصةةةةةة ألعضةةةةةة البرلمةةةةةة ن والةةةةةةدرج الخ صةةةةةة والقضةةةةةة ن يةةةةةة عةةةةةةن مةةةةةةوظف الةةةةةةدرج
الث ني من بع التخصص  ،ب لت ل سنجد أن أغلبي الشعب سي م السال ".

الن ئب شيرين رض  :الديواني تعتز ازال مقبر جم عي للكرد تض
 433قبر
وك لةةةةةة النةةةةةة ظر االخب ريةةةةةة  /اعلنةةةةةة عضةةةةةةو لجنةةةةةة قةةةةةةو االنسةةةةةة ن الني بيةةةةةة شةةةةةةيرين رضةةةةةة  ،اال ةةةةةةد،
عةةةةةن عةةةةةةز ال كومةةةةة الم ليةةةةةة ةةةةة الديوانيةةةةةة بأزالةةةةة مقةةةةةة بر جم عيةةةةة لكةةةةةةرد مهجةةةةةرين مةةةةةةن النظةةةةةة
الب ئةةةةةد تضةةةةة اكثةةةةةر مةةةةةن  4333قبةةةةةر ،داعيةةةةة ال كومةةةةة المركزيةةةةة الةةةةة التةةةةةدخ الفةةةةةور وبةةةةةدون ا
ةةةةةذه الجريمةةةةة .وق لةةةةة دمحم ان “ ن لةةةةة معلومةةةةة تشةةةةةير الةةةةة وجةةةةةود اكثةةةةةر مةةةةةن 433
تلكةةةةةؤ اليقةةةةة
قبةةةةةر تضةةةةة ر ةةةةة لشةةةةةهدا مةةةةةن الكةةةةةرد قضةةةةةوا ن ةةةةةبه بسةةةةةبب المم رسةةةةة االجراميةةةةة للنظةةةةة الب ئةةةةةد،
ينهةةةةةة ابةةةةةة ن مةةةةةةال التهجيةةةةةةر الةةةةةةداخل والتةةةةةة شةةةةةةمل عشةةةةةةرا االال مةةةةةةن
ممةةةةةةن تةةةةةة تهجيةةةةةةر
ابنةةةةة كردسةةةةةت ن الةةةةةذين تةةةةة نفةةةةةيه الةةةةة منةةةةة ط مختلفةةةةة مةةةةةن العةةةةةرا ” ،مبينةةةةة ان “ ن لةةةةة ا مةةةةة
واضةةةةة مةةةةةن قبلواضةةةةة دمحم “لةةةةةدين معلومةةةةة بنيةةةةة ال كومةةةةة الم ليةةةةة ةةةةة الديوانيةةةةة ب زالةةةةة تلةةةةة
المقةةةةةةة بر الجم عيةةةةةةة وتجريةةةةةةة االر وازالةةةةةةة ا معةةةةةةة ل لتلةةةةةةة الجريمةةةةةةة  ،ةةةةةةة انتهةةةةةةة صةةةةةةة ر
ومعيةةةةةةةب ل رمةةةةةةة االمةةةةةةةوا ولك ةةةةةةة االخالقيةةةةةةة ومبةةةةةةة د قةةةةةةةو االنسةةةةةةة ن” ،مط لبةةةةةةة ال كومةةةةةةة
المركزيةةةةةة بةةةةةة ”التةةةةةةدخ الفةةةةةةور وبةةةةةةدون ا تلكةةةةةةؤ او تعقيةةةةةةدا اليقةةةةةة تلةةةةةة الجريمةةةةةة التةةةةةة علةةةةةة
وش ال دو ”.
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رئيس مجلس الوزرا يدر العب د ولجن الط ق الوزاري ين قش ن
مش ري شرك سيمنس لتجهيز الكهرب “ ”15س ع
وك لةةةةةة المعلومةةةةةة  /نةةةةةة ق رئةةةةةةيس مجلةةةةةةس الةةةةةةوزرا يةةةةةةدر العبةةةةةة د  ،األ ةةةةةةد ،مةةةةةة لجنةةةةةة الط قةةةةةة
الوزاريةةةةة المشةةةةة ري التةةةةة تقةةةةةدم بهةةةةة شةةةةةرك سةةةةةيمنس األلم نيةةةةة لتأ يةةةةة الشةةةةةبك الوطنيةةةةة وآليةةةةة
تةةةةةةو ير الكهربةةةةةة للمةةةةةةواطنين طيلةةةةةة  15سةةةةةة ع .وذكةةةةةةر بيةةةةةة ن للمكتةةةةةةب اإلعالمةةةةةة أن “العبةةةةةة د عقةةةةةةد،
اليةةةةةةةو  ،اجتم عةةةةةةة ب ضةةةةةةةور لجنةةةةةةة الط قةةةةةةة والوزاريةةةةةةة  ،وجةةةةةةةرى خةةةةةةةال االجتمةةةةةةة ب ةةةةةةة مشةةةةةةة ري
شةةةةةةةرك سةةةةةةةيمنس األلم نيةةةةةةة لتأ يةةةةةةة الكهربةةةةةةة  ،ضةةةةةةةال عةةةةةةةن من قشةةةةةةة عقةةةةةةةد التشةةةةةةة ي والصةةةةةةةي ن
لم طتةةةةةةة كةةةةةةةربال وال لةةةةةةة ال ةةةةةةة زيتين”.وأضةةةةةةة أن “المجتمعةةةةةةةين ن قشةةةةةةةوا ملةةةةةةة االسةةةةةةةتثم ر ةةةةةةة
توليةةةةةد الكهربةةةةة ب لط قةةةةة الشمسةةةةةي ونصةةةةةب أو م طةةةةة لهةةةةة ةةةةة م ظةةةةة المثنةةةةة ” ،ال تةةةةة إلةةةةة أن
“اللجنةةةةةةة اسةةةةةةةتمر بمن قشةةةةةةة عقةةةةةةةود الخدمةةةةةةة والجب يةةةةةةة لتةةةةةةةو ير الكهربةةةةةةة  15سةةةةةةة ع للمةةةةةةةواطنين
ب داد والم ظ ”.
بعد الموا ق عل العديد من المن ط

مجلس البصر  :خور عبد هللا ل يُمن للكوي وسيخض ل دار المشترك
وك لةةةةةة المعلومةةةةةة  /أكةةةةةةد مجلةةةةةةس م ظةةةةةة البصةةةةةةر  ،األ ةةةةةةد ،أن ال كومةةةةةة العراقيةةةةةة لةةةةةة تمةةةةةةن قنةةةةةة
“خةةةةةور عبةةةةةد هللا” المال يةةةةة للج نةةةةةب الكةةةةةويت  ،يمةةةةة اشةةةةة ر إلةةةةة أنهةةةةة ستخضةةةةة لةةةةة دار المشةةةةةترك
بةةةةةين الطةةةةةر ين ب سةةةةةب االتف قيةةةةة الثن ئيةةةةة الموقفةةةةة ةةةةة العةةةةة .1310وقةةةةة عضةةةةةو المجلةةةةةس نشةةةةةأ
المنصةةةةةور إن “مجلةةةةةس الةةةةةوزرا لةةةةة يصةةةةةو خةةةةةال جلسةةةةةت التةةةةة عقةةةةةد يةةةةةو الثالثةةةةة الم ضةةةةة
علةةةةة مةةةةةن خةةةةةور عبةةةةةد هللا للج نةةةةةب الكةةةةةويت  ،وإنمةةةةة وا ةةةةة علةةةةة االتف قيةةةةة الموقعةةةةة بةةةةةين العةةةةةرا
والكويةةةةةةةة خةةةةةةةةال عةةةةةةةة .”1310وأضةةةةةةةة المصةةةةةةةةنور  ،أن “االتف قيةةةةةةةة ستضةةةةةةةة القنةةةةةةةة المال يةةةةةةةة
المةةةةةةةةذكور ةةةةةةةة اإلدار المشةةةةةةةةترك بةةةةةةةةين البلةةةةةةةةدين إذ ال يمكةةةةةةةةن إيقةةةةةةةة ال ركةةةةةةةة الب ريةةةةةةةة للسةةةةةةةةفن
وس ئ اإلعال ”.
ب سب م أشي
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صال الدين تط لب بعد مج مل "ذو داع " وتؤكد :سنق ت من ين د
بتقسي العرا
المةةةةةةةةدى بةةةةةةةةرس /ط لبةةةةةةةة ادار م ظةةةةةةةة صةةةةةةةةال الةةةةةةةةدين ،اليةةةةةةةةو اال ةةةةةةةةد ،الم ظةةةةةةةة العراقيةةةةةةةة
ب سةةةةتذك ر موقةةةة "شةةةةهيد العلةةةة العراقةةةة " علةةةة الجميلةةةة الةةةةذ قتةةةة علةةةة يةةةةد (داعةةةة ) ةةةة قضةةةة
الشةةةةةةرق ط قبةةةةةة عةةةةةة  ،ودَعةةةةةة الةةةةةة عةةةةةةد مج ملةةةةةة "ذو داعةةةةةة " ،و يمةةةةةة اشةةةةةة ر الةةةةةة ر ضةةةةةةه
تقسةةةةةي العةةةةةرا  ،اكةةةةةد مق تلةةةةة مةةةةةن ينةةةةة د بهةةةةةذا الخطةةةةة ب كمةةةةة ق تلةةةةة التنظةةةةةي .وقةةةةة رئةةةةةيس مجلةةةةةس
صةةةةةةال الةةةةةةدين ا مةةةةةةد الكةةةةةةري علةةةةةة ةةةةةة م ا تف ليةةةةةة اقيمةةةةةة بمن سةةةةةةب الةةةةةةذكرى السةةةةةةنوي االولةةةةةة
الستشةةةةةه د علةةةةة عيةةةةةد الجميلةةةةة علةةةةة يةةةةةد داعةةةةة لر ضةةةةة إنةةةةةزا العلةةةةة مةةةةةن بةةةةةر االتصةةةةة ال  ،ان
"شةةةةةهدا م ظتنةةةةة مفخةةةةةر وطنيةةةةة ودليةةةةة علةةةةة ر ةةةةة اإلر ةةةةة ب ومشةةةةة ري التقسةةةةةي التةةةةة تنةةةةة د
بهةةةةةة اجنةةةةةةدا تسةةةةةةتهد و ةةةةةةد العةةةةةةرا ".وأضةةةةةة الكةةةةةةري ان "موقةةةةةة الجميلةةةةةة مفخةةةةةةر ونةةةةةةثمن
دور االعالميةةةةةةةةين لتسةةةةةةةةليطه الضةةةةةةةةو علةةةةةةةة ةةةةةةةةذه البطةةةةةةةةوال "،ال تةةةةةةةة الةةةةةةةة ضةةةةةةةةرور " تجةةةةةةةة وز
المجةةةةةة مال مةةةةةة ذو داعةةةةةة وعةةةةةةد اضةةةةةة ع دمةةةةةة الشةةةةةةهدا ".مةةةةةةن ج نبةةةةةة قةةةةةة م ةةةةةة ظ صةةةةةةال
الةةةةةدين ا مةةةةةد الجبةةةةةور ةةةةة كلمتةةةةة خةةةةةال اال تف ليةةةةة ان "الجميلةةةةة ق تةةةةة داعةةةةة ور ةةةةة االنصةةةةةي
ألوامةةةةةةر ويجةةةةةةب ان تقةةةةةةي بةةةةةة ق الم ظةةةةةة العراقيةةةةةة ا تف ليةةةةةة لتخليةةةةةةد موقفةةةةةة ونةةةةةةدعو لةةةةةةذل
ألن ذكةةةةةةرى إعةةةةةةدا الشةةةةةةهيد الجميلةةةةةة من سةةةةةةب عراقيةةةةةة كبيةةةةةةر تؤكةةةةةةد و ةةةةةةد العةةةةةةراقيين" ،مبينةةةةةة ان
"رئةةةةةةيس مجلةةةةةةس الةةةةةةوزرا يةةةةةةدر العبةةةةةة د بعةةةةةة برسةةةةةة ل الةةةةةة اال تف ليةةةةةة تؤكةةةةةةد تكريمةةةةةة لع ئلةةةةةة
الشةةةةةهيد وعوائةةةةة اخةةةةةرى".ومةةةةةن ج نةةةةةب آخةةةةةر أكةةةةةد الجبةةةةةور ان "م ظةةةةة صةةةةةال الةةةةةدين كمشةةةةةرو
سي سةةةةةة وإدار كوميةةةةةة ضةةةةةةد تقسةةةةةةي العةةةةةةرا ومةةةةةةن ينةةةةةة د بهةةةةةةذا الخطةةةةةة ب سةةةةةةنق تله كمةةةةةة ق تلنةةةةةة
داع ".

ادار كركو واأل زاب الكردست ني ب لم ظ تجدد المط لب بإجرا
انتخ ب م لي "دون قيد أو شرط"
المةةةةةةةدى بةةةةةةةرس /جةةةةةةةدد إدار كركةةةةةةةو واأل ةةةةةةةزاب الكردسةةةةةةةت ني ب لم ظةةةةةةة  ،اليةةةةةةةو األ ةةةةةةةد ،التأكيةةةةةةةد
علةةةةةة مواقفهةةةةةة الرا ضةةةةةة لتضةةةةةةمين البط قةةةةةة الوطنيةةةةةة تسةةةةةةمي "التةةةةةةأمي " ،و رمةةةةةة ن أبنةةةةةة كركةةةةةةو
مةةةةةةن " قهةةةةةة الدسةةةةةةتور والقةةةةةة نون " ب النتخ بةةةةةة الم ليةةةةةة  ،مطةةةةةة لبين بضةةةةةةرور شةةةةةةمو الم ظةةةةةة
بهةةةةةة "دون قيةةةةةةد أو شةةةةةةرط" .جةةةةةة ذلةةةةةة خةةةةةةال لقةةةةةة م ةةةةةة ظ كركةةةةةةو  ،نجةةةةةة الةةةةةةدين كةةةةةةري  ،اليةةةةةةو
بمسةةةةةةةؤول وممثلةةةةةةةة األ ةةةةةةةةزاب الكردسةةةةةةةةت ني ةةةةةةةة الم ظةةةةةةةة  ،لب ةةةةةةةة زمةةةةةةةة مواضةةةةةةةةي أبرز ةةةةةةةة
ملفةةةةةة البط قةةةةةة الوطنيةةةةةة المو ةةةةةةد  ،االنتخ بةةةةةة الم ليةةةةةة ونقةةةةةة الصةةةةةةال ي  ،ب سةةةةةةب بيةةةةةة ن لمكتبةةةةةة
اإلعالمةةةةةةةة  ،تسةةةةةةةةلم (المةةةةةةةةدى بةةةةةةةةرس) نسةةةةةةةةخ منةةةةةةةة .وقةةةةةةةة م ةةةةةةةة ظ كركةةةةةةةةو  ،إن "إدار كركةةةةةةةةو
تع ملةةةةة مةةةةة الخطةةةةةأ ب عتمةةةةة د تسةةةةةمي التةةةةةأمي ةةةةة البط قةةةةة الوطنيةةةةة المو ةةةةةد الةةةةةذ يةةةةةو ببقةةةةة
مخلفةةةةةة البعةةةةةة الب ئةةةةةةد وسي سةةةةةة ت ضةةةةةةد مةةةةةةواطن كركةةةةةةو ونهجةةةةةة الف شةةةةةة والمجةةةةةةر طيلةةةةةة أكثةةةةةةر
مةةةةةن ثالثةةةةة عقةةةةةود" ،مشةةةةةيرا إلةةةةة أن "إدار كركةةةةةو أصةةةةةر علةةةةة ر ةةةةة تلةةةةة التسةةةةةمي مةةةةةن ال قةةةةة
المخصةةةةةص لهةةةةة ".و ةةةةة م ةةةةةور نقةةةةة الصةةةةةال ي  ،عةةةةةد م ةةةةة ظ كركةةةةةو  ،أن "تطبيةةةةة الةةةةةال مركزيةةةةة
اإلداريةةةةة ةةةةة العةةةةةرا يسةةةةةه ةةةةة تفعيةةةةة سةةةةةرع التجةةةةة وب مةةةةة مط لةةةةةب المةةةةةواطنين ويخفةةةةة األعبةةةةة
عةةةةةنه " .مةةةةةن جةةةةة نبه أكةةةةةد ممثلةةةةةو األ ةةةةةزاب الكردسةةةةةت ني ةةةةة كركةةةةةو  ،علةةةةة "دعمهةةةةة التةةةةة إلدار
كركةةةةةةو بخ صةةةةةة ةةةةةة الخطةةةةةةوا التةةةةةة اتخةةةةةةذته ةةةةةة التع مةةةةةة مةةةةةة موضةةةةةةو البط قةةةةةة الوطنيةةةةةة
المو ةةةةةةةد وبةةةةةةة ق الت ةةةةةةةدي التةةةةةةة تواجةةةةةةة الم ظةةةةةةة " ،مجةةةةةةةددين مطةةةةةةة لبته بضةةةةةةةرور "إجةةةةةةةرا
كركو من دون قيد أو شرط".
انتخ ب م لي
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الوطن يدعو ال انه مل الوزارا الش غر ويؤكد أ مي التنسي بين
البرلم ن وال كوم
المةةةةةةةدى بةةةةةةةرس /دعةةةةةةة الت ةةةةةةة ل الةةةةةةةوطن  ،اليةةةةةةةو األ ةةةةةةةد ،إلةةةةةةة ضةةةةةةةرور انهةةةةةةة ملةةةةةةة الةةةةةةةوزارا
الشةةةةةة غر و إعةةةةةةداد آليةةةةةة لمت بعةةةةةة " مةةةةةةو الم ظةةةةةة " ،و يمةةةةةة أشةةةةةة ر إلةةةةةة أ ميةةةةةة التنسةةةةةةي بةةةةةةين
ال كومةةةةةةة والبرلمةةةةةةة ن ةةةةةةة المجةةةةةةة التشةةةةةةةريع  ،أكةةةةةةةد الب ةةةةةةة ةةةةةةة تةةةةةةةداعي ممةةةةةةةر خورعبةةةةةةةدهللا
المال ةةةةة وقةةةةةرار واشةةةةةنطن ةةةةة منةةةةة رع يةةةةة العةةةةةرا مةةةةةن الةةةةةدخو للواليةةةةة المت ةةةةةد .وقةةةةة الت ةةةةة ل
ةةةةة بيةةةةة ن  ،أن "الهيئةةةةة السي سةةةةةي عقةةةةةد اليةةةةةو اجتم عةةةةة ب ضةةةةةور رئةةةةةيس الت ةةةةة ل عمةةةةة ر ال كةةةةةي
ورئةةةةةةةيس مجلةةةةةةةس الةةةةةةةوزرا يةةةةةةةدر العبةةةةةةة د " ،مبينةةةةةةة أن "المجتمعةةةةةةةين ن قشةةةةةةةوا المةةةةةةةواد المدرجةةةةةةة
علةةةةةة جةةةةةةدو اعمةةةةةةة االجتمةةةةةة المتمثلةةةةةة بب ةةةةةةة التطةةةةةةورا األمنيةةةةةة ومعركةةةةةةة قةةةةةة دمون يةةةةةةة نينوى
واالسةةةةةةتعداد لت ريةةةةةةر السةةةةةة األيمةةةةةةن ،ضةةةةةةال عةةةةةةن ب ةةةةةة االسةةةةةةت ق ق االنتخ بيةةةةةة الق دمةةةةةة وآليةةةةةة
انهةةةةةةة الشةةةةةةة ور الةةةةةةةوزار " .وأضةةةةةةة البيةةةةةةة ن ،أن "الهيئةةةةةةة السي سةةةةةةةي ن قشةةةةةةة سةةةةةةة رئ سةةةةةةة
اللجةةةةةة ن المنبثقةةةةةة عةةةةةةن الت ةةةةةة ل الةةةةةةوطن واعةةةةةةداد اليةةةةةة لمت بعةةةةةة مةةةةةةو الم ظةةةةةة ضةةةةةةال عةةةةةةن
التنسةةةةةةي ةةةةةة مجةةةةةة التشةةةةةةريع بةةةةةةين مجلةةةةةةس الةةةةةةوزرا ومجلةةةةةةس النةةةةةةواب" ،مشةةةةةةيرا إلةةةةةة "ب ةةةةةة
تةةةةةةداعي خورعبةةةةةةد هللا وملةةةةةة المن ةةةةةةذ ال دوديةةةةةة وقةةةةةةرار الةةةةةةرئيس االميركةةةةةة دون لةةةةةةد ترامةةةةةةب بمنةةةةةة
دخو رع ي سب دو اسالمي من ضمنه العرا ال الوالي المت د االميركي ".

ت ل

القوى :اليمكن اجرا اي انتخ ب
من داع

م ل يت ت رير المن ط الم تل

السةةةةةومري نيةةةةةوز /اكةةةةةد ت ةةةةة ل القةةةةةوى الوطنيةةةةة  ،األ ةةةةةد ،عةةةةةد إمك نيةةةةة إجةةةةةرا أيةةةةة انتخ بةةةةة ةةةةة
الةةةةةةبالد مةةةةةة لةةةةةة يةةةةةةت ت ريةةةةةةر ك ةةةةةة المنةةةةةة ط ال ُم تلةةةةةة مةةةةةةن تنظةةةةةةي "داعةةةةةة " ،يمةةةةةة أشةةةةةة ر إلةةةةةة أن
م ربةةةةةة "اإلر ةةةةةة ب" تتطلةةةةةةب تو يةةةةةةد الجهةةةةةةود والةةةةةةرؤى الداخليةةةةةة  ،وعةةةةةةد مةةةةةةن تنظةةةةةةي "داعةةةةةة "
رصةةةةةة "الفتةةةةةة ةةةةةة عضةةةةةةد الل مةةةةةة الوطنيةةةةةة ".وقةةةةةة الت ةةةةةة ل ةةةةةة بيةةةةةة ن إن "الهيئةةةةةة السي سةةةةةةي
لت ةةةةة ل القةةةةةوى عقةةةةةد أمةةةةةس السةةةةةب  ،اجتم عةةةةة ةةةةة منةةةةةز سةةةةةلي الجبةةةةةور برئ سةةةةة الن ئةةةةةب أ مةةةةةد
المسةةةةةة ر رئةةةةةةةيس كتلةةةةةة الت ةةةةةةة ل البرلم نيةةةةةةة " ،مبينةةةةةة أن "اللقةةةةةةة نةةةةةةة ق عةةةةةةددا مةةةةةةةن المواضةةةةةةةي
المهمةةةةةة والتةةةةةة لهةةةةةة األولويةةةةةة سةةةةةةب المت يةةةةةةرا ومةةةةةة يطةةةةةةرأ علةةةةةة المشةةةةةةهد العراقةةةةةة ".وأضةةةةةة
الت ةةةةةةةة ل  ،أن "أعضةةةةةةةة يئةةةةةةةة الت ةةةةةةةة ل ب ثةةةةةةةةوا األوضةةةةةةةة األمنيةةةةةةةة ةةةةةةةة ب ةةةةةةةةداد والم ظةةةةةةةة
والخةةةةةةرو المتكةةةةةةرر ةةةةةة ةةةةةةذا الملةةةةةة الةةةةةةذ أسةةةةةةفر عةةةةةةن وقةةةةةةو ضةةةةةة ي ةةةةةة صةةةةةةفو المةةةةةةدنيين،
ضةةةةةال عةةةةةن الخةةةةةرو التةةةةة تنتهجهةةةةة بعةةةةة الفصةةةةة ئ الت بعةةةةة لهيئةةةةة ال شةةةةةد الشةةةةةعب مةةةةةن عمليةةةةة
خطةةةةة ومةةةةةدا م لمنةةةةة ط معينةةةةة تهةةةةةد إلةةةةة إشةةةةة ع لةةةةة مةةةةةن عةةةةةد االسةةةةةتقرار والتع مةةةةة بل ةةةةة
االستفزاز وإع د ترا الط ئفي المقيت ".
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دول الق نون :صدا

سين وزيب ر يت مالن مسؤولي إتف قي خور عبد
هللا

عةةةةةين العةةةةةرا نيةةةةةوز /أكةةةةةد القيةةةةة د ةةةةة ائةةةةةتال دولةةةةة القةةةةة نون سةةةةةعد المطلبةةةةة  ،األ ةةةةةد ،ان المةةةةةته
الةةةةةةةةرئيس بقضةةةةةةةةي خةةةةةةةةور عبةةةةةةةةد هللا مةةةةةةةة "رئةةةةةةةةيس النظةةةةةةةة السةةةةةةةة ب صةةةةةةةةدا سةةةةةةةةين" ،و"وزيةةةةةةةةر
الخ رجيةةةةةة السةةةةةة ب وشةةةةةةي ر زيبةةةةةة ر " ،مبينةةةةةة ان وزيةةةةةةر النقةةةةةة االسةةةةةةب ةةةةةة د العةةةةةة مر نفةةةةةةذ مةةةةةة
أقرتةةةةةةة وزار الخ رجيةةةةةةة  ،ةةةةةةة عهةةةةةةةد الةةةةةةةوزير زيبةةةةةةة ر انةةةةةةةذا و ةةةةةةةو يت مةةةةةةة المسةةةةةةةؤولي .وقةةةةةةة
المطلبةةةةة  ،لةةةةة "عةةةةةين العةةةةةرا نيةةةةةوز" ،ان "صةةةةةدا سةةةةةين ةةةةةو مةةةةةن يت مةةةةة مسةةةةةؤولي اتف قيةةةةة خةةةةةور
عبةةةةةةةةةد هللا بسةةةةةةةةةبب سي سةةةةةةةةةيتت القمعيةةةةةةةةة الديكت توريةةةةةةةةة الخ طئةةةةةةةةة " ،مضةةةةةةةةةيف ان "كةةةةةةةةة المب ثةةةةةةةةة
الخ رجيةةةةة التةةةةة يجريهةةةةة العةةةةةرا مةةةةة دو الجةةةةةوار والعةةةةة ل ك نةةةةة تةةةةةدار مةةةةةن قبةةةةة وزار الخ رجيةةةةة
بوزير ةةةةةةة آنةةةةةةةذا وشةةةةةةةي ر زيبةةةةةةة ر " ،مبينةةةةةةة ان "توقيةةةةةةة وزيةةةةةةةر النقةةةةةةة االسةةةةةةةب ةةةةةةة د العةةةةةةة مر
عل مذكر إتف قي خور عبد هللا ،ج بإيع ز من الخ رجي انذا ".

زعي التي ر الصدر مقتدى الصدر يعد قرار ترامب بمن دخو العراقيين
"استكب را" ويخ طب  :أخر رع ي قب أن تخر الج لي
المةةةةةةدى بةةةةةةرس  /عةةةةةةد زعةةةةةةي التيةةةةةة ر الصةةةةةةدر مقتةةةةةةدى الصةةةةةةدر ،قةةةةةةرار الةةةةةةرئيس األميركةةةةةة دون لةةةةةةد
ترامةةةةةةب بمنةةةةةة دخةةةةةةو العةةةةةةراقيين وغيةةةةةةر الةةةةةة بةةةةةةالده "اسةةةةةةتكب را" ،يمةةةةةة خ طبةةةةةة بةةةةةة لقو "أخةةةةةةر
رع يةةةةةة قبةةةةةة أن تخةةةةةةر الج ليةةةةةة ".وقةةةةةة الصةةةةةةدر ةةةةةة ت ريةةةةةةد لةةةةةة مخ طبةةةةةة الةةةةةةرئيس األميركةةةةةة
دون لةةةةةد ترامةةةةةب" ،أن تةةةةةدخ الةةةةة العةةةةةرا وبةةةةة ق البلةةةةةدان بك مةةةةة ال ريةةةةة وتمنةةةةة دخةةةةةوله الةةةةة بلةةةةةد
إن ذل تع واستكب ر".وشدد الصدر ب لقو " ،أخر رع ي قب ان تخر الج لي ".

ال شد الشعب يط لب بمن دخو األميركيين إل العرا واخرا
المتواجدين
وك لةةةةة المعلومةةةةة  /ط لبةةةةة يئةةةةة ال شةةةةةد الشةةةةةعب  ،األ ةةةةةد ،بمنةةةةة دخةةةةةو األميةةةةةركيين إلةةةةة العةةةةةرا ردا
علةةةةةة قةةةةةةرار الةةةةةةرئيس األميركةةةةةة دون لةةةةةةد ترامةةةةةةب بمنةةةةةة دخةةةةةةو مةةةةةةواطن سةةةةةةب دو إسةةةةةةالمي بينهةةةةةة
العةةةةةرا .وقةةةةة النةةةةة ط الرسةةةةةم ب سةةةةة يئةةةةة ال شةةةةةد الشةةةةةعب أ مةةةةةد األسةةةةةد ةةةةة بيةةةةة ن  ،إنةةةةة “بعةةةةةد
قةةةةةةرار الةةةةةةرئيس االمريكةةةةةة بمنةةةةةة دخةةةةةةو المةةةةةةواطنين العةةةةةةراقيين الةةةةةة الواليةةةةةة المت ةةةةةةد االمريكيةةةةةة
نط لةةةةةةب بمنةةةةةة دخةةةةةةو األمةةةةةةريكيين الةةةةةة العةةةةةةرا وإخةةةةةةرا المتواجةةةةةةدين مةةةةةةنه مةةةةةةن ك ةةةةةة االراضةةةةةة
العراقيةةةةةة ” .ودعةةةةةة األسةةةةةةد الجهةةةةةة األمنيةةةةةة والةةةةةةدوائر ذا العالقةةةةةة إلةةةةةة “اتخةةةةةة ذ ك ةةةةةة اإلجةةةةةةرا ا
التةةةةة ت فةةةةةظ ةةةةة العةةةةةرا كدولةةةةة وت فةةةةةظ كرامةةةةة العةةةةةراقيين كشةةةةةعب يق تةةةةة ا ٍالر ةةةةة ب ويقةةةةةد ا ال
خط الد االو ني ب عن ك الع ل ”.
الشهدا
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اإلت د الوطن الكردست ن  :ليس ن
الكردست ن لتهمي

أ إتف م ال زب الديمقراط
رك الت يير

االتجةةةةة ه بةةةةةةرس /نفةةةةةة عضةةةةةةو المكتةةةةةةب السي سةةةةةة ل ت ةةةةةة د الةةةةةةوطن الكردسةةةةةةت ن سةةةةةةعد أ مةةةةةةد بيةةةةةةره
ركةةةةةة الت ييةةةةةةر
وجةةةةةةود أ إتفةةةةةة لالت ةةةةةة د الةةةةةةوطن مةةةةةة ال ةةةةةةزب الةةةةةةديمقراط الكردسةةةةةةت ن لتهمةةةةةةي
ةةةةة كردسةةةةةت ن.واضةةةةة بيةةةةةره ةةةةة تصةةةةةري لةةةةة علةةةةة ةةةةة م مةةةةةؤتمر الشةةةةةب ب ةةةةة السةةةةةليم ني  ،أن
اإلت ةةةةةةة د الةةةةةةةوطن ملتةةةةةةةز ب إلتف قيةةةةةةة المبرمةةةةةةة مةةةةةةة ركةةةةةةة الت ييةةةةةةةر  ،لكنةةةةةةة اشةةةةةةة ر الةةةةةةة ان ةةةةةةةذه
اإلتف قيةةةةةةة ال تمنةةةةةةة اإلت ةةةةةةة د الةةةةةةةوطن مةةةةةةةن إجةةةةةةةرا تفةةةةةةة و أو إجتمةةةةةةة مةةةةةةة ال ةةةةةةةزب الةةةةةةةديمقراط
الكردسةةةةةةت ن  .يمةةةةةة يتعلةةةةةة ب لم ةةةةةة وال الراميةةةةةة لتفعيةةةةةة البرلمةةةةةة ن الكردسةةةةةةت ن  ،اشةةةةةة ر بيةةةةةةره الةةةةةة
ثالثةةةةة خيةةةةة را أولهةةةةة بقةةةةة الةةةةةرئيس ال ةةةةة ل للبرلمةةةةة ن  ،والثةةةةة ن تبديلةةةةة بشةةةةةخص آخةةةةةر مةةةةةن ركةةةةة
الت ييةةةةةر  ،أمةةةةة الخيةةةةة ر الث لةةةةة هةةةةةو إعطةةةةة ال ركةةةةة منصةةةةةب ر يعةةةةة ةةةةة ال كومةةةةة الم ليةةةةة عوضةةةةة
عن منصب رئيس البرلم ن ال ل .

أسب ني تؤكد إلتزامه بمس ند العرا

م رب االر ب

وك لةةةةة كةةةةة العةةةةةرا  /أكةةةةةد أسةةةةةب ني إلتزامهةةةةة بمسةةةةة ند العةةةةةرا ةةةةة م ربةةةةة االر ةةةةة ب.وذكةةةةةر بيةةةةة ن
لةةةةةةوزار الخ رجيةةةةةة العراقيةةةةةة ان "سةةةةةةفير جمهوريةةةةةة العةةةةةةرا لةةةةةةدى اسةةةةةةب ني عةةةةةةال اله شةةةةةةم التقةةةةةة
رئيسةةةةة مجلةةةةةس النةةةةةواب االسةةةةةب ن آنةةةةة ب سةةةةةتور خوليةةةةة ن ةةةةة مبنةةةةة البرلمةةةةة ن ةةةةة الع صةةةةةم مدريةةةةةد
وجةةةةةةرى خةةةةةةال اللقةةةةةة ب ةةةةةة العالقةةةةةة التن ئيةةةةةة وسةةةةةةب تطوير ةةةةةة بمةةةةةة يخةةةةةةد مصةةةةةةل الشةةةةةةعبين
الصةةةةةةةديقين.واعةةةةةةةرب السةةةةةةةفير عةةةةةةةن شةةةةةةةكره وتقةةةةةةةديره لمواقةةةةةةة رئيسةةةةةةة البرلمةةةةةةة ن االسةةةةةةةب ن علةةةةةةة
مواقفهةةةةة الداعمةةةةة للعةةةةةرا ةةةةة ربةةةةة التةةةةة يقود ةةةةة ضةةةةةد االر ةةةةة ب ,داعيةةةةة الج نةةةةةب االسةةةةةب ن الةةةةة
بمواصةةةةةةل دعمهةةةةةة لل كومةةةةةة العراقيةةةةةة ةةةةةة اعةةةةةة د اعمةةةةةة ر المنةةةةةة ط الم ةةةةةةرر .واسةةةةةةتعر عةةةةةةال
اله شةةةةةةةةةم ب سةةةةةةةةةب البيةةةةةةةةة ن االنتصةةةةةةةةة را التةةةةةةةةة ت ققهةةةةةةةةة القةةةةةةةةةوا االمنيةةةةةةةةة وال شةةةةةةةةةد الشةةةةةةةةةعب
والبيشةةةةةةةمرك ابنةةةةةةة العشةةةةةةة ئر ةةةةةةة معةةةةةةة ر ت ريةةةةةةةر الموصةةةةةةة علةةةةةةة عصةةةةةةة ب داعةةةةةةة االر بيةةةةةةة ,
ةةةةةةة ال فةةةةةةة ظ علةةةةةةة اروا المةةةةةةةدنيين
مشةةةةةةةيدا بةةةةةةة لمواق البطوليةةةةةةة واالنسةةةةةةة ني للقةةةةةةةوا المسةةةةةةةل
نةةةةة .مةةةةةن ج نبهةةةةة ابةةةةةد رئيسةةةةة البرلمةةةةة ن االسةةةةةب ن اسةةةةةتعداد لتقةةةةةدي الةةةةةدع لل كومةةةةة العراقيةةةةة ,
رب الت يقود ضد االر ب.
مؤكد التزا بلد بمس ند العرا
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ك زاخست ن تشيد ب نتص را القوا العراقي ضد “داع ”
المعلومةةةةةةةة  /اشةةةةةةةة د رئةةةةةةةةيس لجنةةةةةةةة العالقةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة والةةةةةةةةد واالمةةةةةةةةن ةةةةةةةة مجلةةةةةةةةس النةةةةةةةةواب
الك زاخسةةةةةةت ن مةةةةةةولن اشةةةةةةمب يي  ،األ ةةةةةةد ،ب النتصةةةةةة را التةةةةةة ت ققهةةةةةة القةةةةةةوا األمنيةةةةةة ضةةةةةةد تنظةةةةةةي
“داعةةةةةةة ” اإلجرامةةةةةةة .وذكةةةةةةةر بيةةةةةةة ن لةةةةةةةوزار الخ رجيةةةةةةة أن “القةةةةةةة ئ بأعمةةةةةةة سةةةةةةةف ر جمهوريةةةةةةة
العةةةةةةرا ةةةةةة ك زاخسةةةةةةت ن يةةةةةةونس سةةةةةة ل سةةةةةةر ن التقةةةةةة رئةةةةةةيس لجنةةةةةة العالقةةةةةة الدوليةةةةةة والةةةةةةد
واالمةةةةةةن ةةةةةةة مجلةةةةةةةس النةةةةةةةواب الك زاخسةةةةةةةت ن مةةةةةةةولن اشةةةةةةةمب يي ”.وأضةةةةةةة البيةةةةةةة ن ،أن “الطةةةةةةةر ين
ن قشةةةةة مسةةةةةةتقب العالقةةةةةة الثن ئيةةةةة وسةةةةةةب تطوير ةةةةةة بمةةةةة يخةةةةةةد مصةةةةةةل البلةةةةةدين الصةةةةةةديقين ،يمةةةةةة
اسةةةةةةتعر القةةةةةة ئ ب العمةةةةةة االنتصةةةةةة را الكبيةةةةةةر التةةةةةة ت ققهةةةةةة القةةةةةةوا العراقيةةةةةة ضةةةةةةد عصةةةةةة ب
داعةةةةةةة االر بيةةةةةةة ةةةةةةة الموصةةةةةةة  ،واالسةةةةةةةتعدادا الج ريةةةةةةة لت ريرالج نةةةةةةةب االيمةةةةةةةن مةةةةةةةن مدينةةةةةةة
الموصةةةةةةة ”.واشةةةةةةة ر البيةةةةةةة ن إلةةةةةةة أن “رئةةةةةةةيس لجنةةةةةةة العالقةةةةةةة الدوليةةةةةةة والةةةةةةةد واالمةةةةةةةن اشةةةةةةة د
ب نتصةةةةةةة را القةةةةةةةوا العراقيةةةةةةة علةةةةةةة عصةةةةةةة ب داعةةةةةةة االر بيةةةةةةة وا ميتهةةةةةةة ةةةةةةة ت قيةةةةةةة امةةةةةةةن
واستقرار العرا والبد ب ع د اعم ر المن ط الم رر ”.

تشكي

ري ق نون للطعن ب تف قي خور عبد هللا “دولي ”

وك لةةةةةة المعلومةةةةةة  /كشةةةةةة الن ئةةةةةةب والةةةةةةوزير السةةةةةة ب الق ضةةةةةة وائةةةةةة عبةةةةةةد اللطيةةةةةة  ,األ ةةةةةةد ,عةةةةةةن
تشةةةةةكي ريةةةةة قةةةةة نون للطعةةةةةن بتصةةةةةدي اتف قيةةةةة خةةةةةور عبةةةةةد هللا التةةةةة اقر ةةةةة البرلمةةةةة ن السةةةةة ب أمةةةةة
الم كمةةةةةة االت ديةةةةةة وم كمةةةةةة الب ةةةةةة ر الدوليةةةةةة  ,مشةةةةةةيرا إلةةةةةة أن القةةةةةةرار األممةةةةةة  800صةةةةةةدر ت ةةةةةة
ضةةةةةة ط دولةةةةةة .وقةةةةةة عبةةةةةةد اللطيةةةةةة ان ” مجموعةةةةةة مةةةةةةن الم ةةةةةة ميين العةةةةةةراقيين وانةةةةةة مةةةةةةن ضةةةةةةمنه
شةةةةةكلن ريقةةةةة للطعةةةةةن بتصةةةةةدي اتف قيةةةةة خةةةةةور عبةةةةةد هللا التةةةةة اقر ةةةةة البرلمةةةةة ن السةةةةة ب امةةةةة الم كمةةةةة
االت ديةةةةة وم كمةةةةة الب ةةةةةة ر الدوليةةةةة لكةةةةةةون البرلمةةةةة ن السةةةةة ب لةةةةةة يسةةةةةتند بقةةةةةةراره علةةةةة أ خةةةةةةرائط
ولةةةةةة يرسةةةةةة أ لجنةةةةةة متخصصةةةةةة قبةةةةةة عةةةةةةر االتف قيةةةةةة للتصةةةةةةوي ”.واضةةةةةة عبةةةةةةد اللطيةةةةةة  ،أن
“الفريةةةةةة سةةةةةةير دعةةةةةةوى قضةةةةةة ئي للطعةةةةةةن بتصةةةةةةدي االتف قيةةةةةة لةةةةةةدى الم كمةةةةةة االت ديةةةةةة وكةةةةةةذل
أم م كم الب ر الدولي ”  ,مؤكدا ان ” القرار االمم  800صدر ت ض ط دول ”.
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ال شد الشعب يعلن انته

جو غرب الموص ب نس ب “الدواع ”

وك لةةةةة المعلومةةةةة  /أعلةةةةةن ال شةةةةةد الشةةةةةعب  ,األ ةةةةةد ,عةةةةةن تكبيةةةةةد مجةةةةة مي “داعةةةةة ” اإلجراميةةةةة الةةةةةذين
ةةةةةة ولوا التعةةةةةةر علةةةةةة السةةةةةةواتر جنةةةةةةوب غةةةةةةرب نينةةةةةةوى خسةةةةةة ئر كبيةةةةةةر ةةةةةة األروا والمعةةةةةةدا ,
يمةةةةة اكةةةةةد إجبةةةةة ر علةةةةة الهةةةةةروب مةةةةةن المواجهةةةةة .وذكةةةةةر بيةةةةة ن إلعةةةةةال ال شةةةةةد الشةةةةةعب  ,إن “اللةةةةةوا
 00التةةةةةة ب لل شةةةةةةد ,أجبةةةةةةر المجموعةةةةةة الداعشةةةةةةي المه جمةةةةةة علةةةةةة الهةةةةةةروب بعةةةةةةد تكبيةةةةةةد خسةةةةةة ئر
ةةةةة األروا والمعةةةةةدا و ةةةةةر آليةةةةة ت مةةةةة رشةةةةة ثقيةةةةة وقتةةةةة مةةةةةن يهةةةةة ”.وأضةةةةة البيةةةةة ن ،أنةةةةة
“تةةةةةة تفجيةةةةةةر سةةةةةةي ر مفخخةةةةةة ولةةةةةة اسةةةةةةتهدا السةةةةةة تر الةةةةةةواق لقةةةةةةوا ال شةةةةةةد الشةةةةةةعب جنةةةةةةوب
غرب مدين الموص ”.

شرط ميس ن تنف م تداولت وس ئ اعالمي بشأن المجر وتؤكد الوض
ت السيطر
السةةةةةومري نيةةةةةوز /نفةةةةة قيةةةةة د شةةةةةرط ميسةةةةة ن ،اال ةةةةةد ،مةةةةة تن ولتةةةةة بعةةةةة وسةةةةة ئ اإلعةةةةةال ةةةةةو
عةةةةةد اسةةةةةتقرار الوضةةةةة االمنةةةةة ةةةةة قضةةةةة المجةةةةةر الكبيةةةةةر ،يمةةةةة اشةةةةة ر الةةةةة ان الوضةةةةة ب لقضةةةةة
مسةةةةةةيطر عليةةةةةة .وقةةةةةة ق ئةةةةةةد الشةةةةةةرط العميةةةةةةد نةةةةةةزار مةةةةةةو السةةةةةة عد  ،ان "الوضةةةةةة االمنةةةةةة ةةةةةة
قضةةةةةة المجةةةةةةر الكبيةةةةةةر ت ةةةةةة السةةةةةةيطر  ،بعةةةةةةد انةةةةةةدال نةةةةةةزا عشةةةةةة ئر بسةةةةةةيط" ،مبينةةةةةة ان "القةةةةةةوا
االمنيةةةةةة متواجةةةةةةد ب لقضةةةةةة وبإشةةةةةةرا مب شةةةةةةر مةةةةةةن قبةةةةةة ق ئةةةةةةد عمليةةةةةة الرا ةةةةةةدين اللةةةةةةوا علةةةةةة
ابةةةةةةةةةرا ي المكصوصةةةةةةةةة وبمت بعةةةةةةةةة شخصةةةةةةةةةي منةةةةةةةةة ".واضةةةةةةةةة السةةةةةةةةة عد ان "األمةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةتتب
ومسةةةةةةةيطر عليةةةةةةة االن" ،ال تةةةةةةة الةةةةةةة أن "القةةةةةةةوا االمنيةةةةةةة مةةةةةةةن ةةةةةةةو المهمةةةةةةة والفةةةةةةةو الرابةةةةةةة
شةةةةةةرط ولةةةةةةوا الم ةةةةةة وير عمليةةةةةة الرا ةةةةةةدين تشةةةةةةن عمليةةةةةة د ةةةةةة وتفتةةةةةةي للب ةةةةةة عةةةةةةن مطلةةةةةةوبين
ومتسبب النزا العش ئر ".

مسل ون يسرقون مبل  63ال

دوالر من ص ب صير

وسط ب داد

المةةةةةدى بةةةةةرس /أ ةةةةة د مصةةةةةدر امنةةةةة ب لع صةةةةةم ب ةةةةةداد ،اليةةةةةو اال ةةةةةد ،بةةةةةأن القةةةةةوا االمنيةةةةة ا بطةةةةة
م ولةةةةةةة مسةةةةةةةل ين مجهةةةةةةةولين الختطةةةةةةة صةةةةةةة ب م ةةةةةةة صةةةةةةةير وسةةةةةةةط ب ةةةةةةةداد ،يمةةةةةةة اكةةةةةةةد ان
المسةةةةةةةل ين سةةةةةةةرقوا مبلةةةةةةة  63ألةةةةةةة دوالر مةةةةةةةن صةةةةةةة ب الصةةةةةةةير .وقةةةةةةة المصةةةةةةةدر ان "مسةةةةةةةل ين
مجهةةةةةةةولين يسةةةةةةةتقلون عجةةةةةةةال د ةةةةةةة ربةةةةةةة ع قةةةةةةة موا بةةةةةةة عترا سةةةةةةةي ر صةةةةةةة لون ديثةةةةةةة نةةةةةةةو (
 ) BMWبشةةةةةة ر  61وسةةةةةةط ب ةةةةةةداد ،كةةةةةة ن يسةةةةةةتقله صةةةةةة ب صةةةةةةير وسةةةةةة ئق و ولةةةةةة اختط ةةةةةة
ت ةةةةة تهديةةةةةد السةةةةةال ".وأضةةةةة المصةةةةةدر الةةةةةذ طلةةةةةب عةةةةةد الكشةةةةة عةةةةةن اسةةةةةم أن "إ ةةةةةدى مفةةةةة رز
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الشةةةةةرط االت ديةةةةة توجهةةةةة علةةةةة الفةةةةةور لمكةةةةة ن ال ةةةةة د بنةةةةة علةةةةة إخبةةةةة ر سةةةةةري مةةةةةن المةةةةةواطنين
وطوقةةةةةة المكةةةةةة ن واشةةةةةةتبك مةةةةةة العصةةةةةة ب إال انهةةةةةة تمكنةةةةةةوا مةةةةةةن الهةةةةةةرب مةةةةةةن الجهةةةةةة المع كسةةةةةة
لل ةةةةةة د ".وأشةةةةةة ر المصةةةةةةدر الةةةةةة انةةةةةة "بعةةةةةةد اكتمةةةةةة الت قيةةةةةة اتضةةةةةة ان المسةةةةةةل ين تمكنةةةةةةوا مةةةةةةن
سةةةةةةةرق قيبةةةةةةة صةةةةةةة ب الصةةةةةةةير و يهةةةةةةة مبلةةةةةةة  63الةةةةةةة دوالر بعةةةةةةةد ان سةةةةةةةوا بةةةةةةة لخطر ولةةةةةةة
يتمكنوا من اختط بسبب مق وم الس ئ له ووصو مفرز الشرط االت دي ".
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وزير النق ك ظ ال م م يفتت ص ل  VIPبمط ر ب داد ويعد تسريب
خور عبد هللا "زوبع إعالمي "
المةةةةةةدى بةةةةةةةرس /أ تةةةةةةةت وزيةةةةةةر النقةةةةةةة  ،كةةةةةةة ظ نجةةةةةة ن ال مةةةةةةة م  ،اليةةةةةةةو األ ةةةةةةد ،الصةةةةةةة ل الخ صةةةةةةة
ب لمسةةةةةةة رين مةةةةةةةن كبةةةةةةة ر الشخصةةةةةةةي المهمةةةةةةة  ،VIPةةةةةةة مطةةةةةةة ر ب ةةةةةةةداد الةةةةةةةدول  ،التةةةةةةة سةةةةةةةيت
تشةةةةة يله ب لشةةةةةراك بةةةةةين الخطةةةةةوط الجويةةةةة العراقيةةةةة وشةةةةةرك بةةةةة ل جةةةةة  ،عةةةةة دا أن مةةةةة يثةةةةة ر بشةةةةةأن
خةةةةةور عبةةةةةد هللا مةةةةة ةةةةةو إال "زوبعةةةةة إعالميةةةةة " ةةةةةد ه "سةةةةةرق " االنتصةةةةة را التةةةةة ت ققهةةةةة القةةةةةوا
األمنيةةةةةة ةةةةةة م ظةةةةةة نينةةةةةةوى.وقةةةةةة ال مةةةةةة م  ،ةةةةةة بيةةةةةة ن لةةةةةة  ،إن " الةةةةةةوزار ا تت ةةةةةة الصةةةةةة ل
الخ صةةةةة ب لمسةةةةة رين مةةةةةن كبةةةةة ر الشخصةةةةةي المهمةةةةة ةةةةة مطةةةةة ر ب ةةةةةداد الةةةةةدول " ،مشةةةةةيرا إلةةةةة أن
"تشةةةةة ي الصةةةةة ل سةةةةةيكون مشةةةةةترك بةةةةةين الخطةةةةةوط الجويةةةةة العراقيةةةةة وشةةةةةرك بةةةةة ل جةةةةة ".وأضةةةةة
ال مةةةةةةة م  ،أن "الةةةةةةةوزار جةةةةةةة د ةةةةةةة دعةةةةةةة القطةةةةةةة الخةةةةةةة ص والمسةةةةةةةتثمرين مةةةةةةةن خةةةةةةةال تو ير ةةةةةةة
ةةةةةةرص اسةةةةةةتثم ري عديةةةةةةد مةةةةةة تسةةةةةةهيال متنوعةةةةةة " ،مبينةةةةةة أن نةةةةةة "عمةةةةةةال متواصةةةةةةال لمعظةةةةةة
تشةةةةةةكيال الةةةةةةوزار بهةةةةةةد تقةةةةةةدي أ ضةةةةةة الخةةةةةةدم للمةةةةةةواطنين بعةةةةةةد االعتمةةةةةة د علةةةةةة مةةةةةةنه عمةةةةةة
ورؤيةةةةة متك ملةةةةة لت قيةةةةة مةةةةة يصةةةةةبو إليةةةةة المةةةةةواطن".وبشةةةةة ن قضةةةةةي خةةةةةور عبةةةةةد هللا ذكةةةةةر ال مةةةةة م ،
أن "مةةةةة يثةةةةة ر بشةةةةةأن خةةةةةور عبةةةةةد هللا مةةةةة ةةةةةو إال زوبعةةةةة إعالميةةةةة ةةةةةد ه سةةةةةرق االنتصةةةةة را التةةةةة
ي ققهةةةةة أبن ؤنةةةةة مةةةةةن القةةةةةوا المسةةةةةل وال شةةةةةد الشةةةةةعب ةةةةة م ظةةةةة نينةةةةةوى" ،مشةةةةةددا علةةةةة أن
"خةةةةةةةور عبةةةةةةةد هللا عراقةةةةةةة ولةةةةةةة ي صةةةةةةة نةةةةةةة أ تنةةةةةةة ز عةةةةةةةن أيةةةةةةة ذر مةةةةةةةن تةةةةةةةراب العةةةةةةةرا
العزيةةةةةةز".وأكةةةةةةد الةةةةةةوزير ،أنةةةةةة "سةةةةةةيقود ر لةةةةةة ب ريةةةةةة إلةةةةةة خةةةةةةور عبةةةةةةد هللا علةةةةةة متنهةةةةةة وسةةةةةة ئ
اإلعةةةةةال ضةةةةةال عةةةةةن أعضةةةةة مةةةةةن مجلةةةةةس النةةةةةواب إلطةةةةةال الشةةةةةعب العراقةةةةة علةةةةة قيقةةةةة األمةةةةةر"،
ك شةةةةةةف عةةةةةةن "ت قيةةةةةة تقةةةةةةد واضةةةةةة ةةةةةة عمةةةةةة بنةةةةةة مينةةةةةة الفةةةةةة و الكبيةةةةةةر علةةةةةة الةةةةةةرغ مةةةةةةن
الت ةةةةةةدي ".وقةةةةةة ال مةةةةةة م بر لةةةةةة بوا ةةةةةةد مةةةةةةن الطةةةةةة ئرتين الخ صةةةةةةتين بصةةةةةة ل كبةةةةةة ر الشخصةةةةةةي
المهمةةةةةةة  ،بر قةةةةةةةة وسةةةةةةة ئ اإلعةةةةةةةةال التةةةةةةة ضةةةةةةةةر اال تفةةةةةةة ل طةةةةةةةةال علةةةةةةة "مةةةةةةةةدى اال تمةةةةةةةة
والرع ي الت سيلمسه المس ر".

العرا واألم المت د يوقع ن اتف قي لتأسيس صندو لتموي "اإلصال
االقتص د "
السةةةةةومري نيةةةةةوز /اعلنةةةةةة بعثةةةةة األمةةةةة المت ةةةةةةد لمسةةةةة عد العةةةةةرا (يونةةةةةة م ) ،األ ةةةةةد ،عةةةةةن توقيةةةةةة
العةةةةةةةرا والبرنةةةةةةة م اإلنمةةةةةةة ئ للمنظمةةةةةةة األمميةةةةةةة اتف قيةةةةةةة مةةةةةةةن أجةةةةةةة تأسةةةةةةةيس صةةةةةةةندو لتمويةةةةةةة
"اإلصةةةةةةةال االقتصةةةةةةة د " ،مشةةةةةةةير إلةةةةةةة أن الصةةةةةةةندو سةةةةةةةيوظ خبةةةةةةةرا لةةةةةةةدع تنفيةةةةةةةذ مبةةةةةةة درا
اإلصةةةةةةال ذا األولويةةةةةة .وق لةةةةةة يونةةةةةة م ةةةةةة بيةةةةةة ن اطلعةةةةةة السةةةةةةومري نيةةةةةةوز عليةةةةةة  ،إن "برنةةةةةة م
األمةةةةة المت ةةةةةد اإلنمةةةةة ئ ومكتةةةةةب رئةةةةةيس الةةةةةوزرا العراقةةةةة وقعةةةةة اتف قيةةةةة اليةةةةةو ةةةةة ب ةةةةةداد لتأسةةةةةيس
صةةةةةةندو تمويةةةةةة اإلصةةةةةةال االقتصةةةةةة د " ،مبينةةةةةة أن "البرنةةةةةة م اإلنمةةةةةة ئ سةةةةةةو يةةةةةةدع ال كومةةةةةة
عبةةةةةر ةةةةةذا الصةةةةةندو لمع لجةةةةة ت ةةةةةدي اقتصةةةةة دي رئيسةةةةة وتعزيةةةةةز أجنةةةةةد اإلصةةةةةال  ،مةةةةة التركيةةةةةز
علةةةةةة تنويةةةةةة االقتصةةةةةة د وزيةةةةةة د الةةةةةةدخ الةةةةةةوطن وت سةةةةةةين إدار األصةةةةةةو الوطنيةةةةةة ".ونقةةةةةة البيةةةةةة ن
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عةةةةةةن ن ئةةةةةةب مةةةةةةدير مكتةةةةةةب رئةةةةةةيس الةةةةةةوزرا نو ةةةةةة ال سةةةةةةن قولةةةةةة إن " كومةةةةةة العةةةةةةرا تقةةةةةةدر دعةةةةةة
برنةةةةة م األمةةةةة المت ةةةةةد اإلنمةةةةة ئ مةةةةةن أجةةةةة تنفيةةةةةذ أجنةةةةةد اإلصةةةةةال  ،التةةةةة أعلنهةةةةة رئةةةةةيس الةةةةةوزرا
كجز من سلسل إجرا ا تتخذ ال كوم لتعزيز االقتص د".
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ترامب والمل سلم ن يؤيدان إق م من ط آمن

سوري واليمن

وك لةةةةةة سةةةةةةبوتني الروسةةةةةةي  /أعةةةةةةرب الةةةةةةرئيس األمريكةةةةةة دون لةةةةةةد ترامةةةةةةب ،والع ةةةةةة السةةةةةةعود الملةةةةةة
سةةةةةةلم ن بةةةةةةن عبةةةةةةد العزيةةةةةةز آ سةةةةةةعود ،ةةةةةة مك لمةةةةةة تفيةةةةةة بينهمةةةةةة مسةةةةةة األ ةةةةةةد ،عةةةةةةن تأييةةةةةةد م
إلق مةةةةة منةةةةة ط آمنةةةةة ةةةةة سةةةةةوري والةةةةةيمن.وجةةةةة ةةةةة بيةةةةة ن للبيةةةةة األبةةةةةي أن الةةةةةزعيمين "أشةةةةة را
إلةةةةة أ ميةةةةة تنشةةةةةيط الجهةةةةةود المشةةةةةترك ةةةةة م ربةةةةة انتشةةةةة ر التشةةةةةدد اإلسةةةةةالم  ،وأ ميةةةةة التعةةةةة ون
ل ةةةةة قضةةةةة ي االسةةةةةتقرار واألمةةةةةن اإلقليمةةةةة  ،بمةةةةة ةةةةة ذلةةةةة النةةةةةزاعين ةةةةة سةةةةةوري والةةةةةيمن".وأضةةةةة
البيةةةةة األبةةةةةي أن ترامةةةةةب أكةةةةةد عزمةةةةة علةةةةة إق مةةةةة منةةةةة ط آمنةةةةة ةةةةة سةةةةةوري والةةةةةيمن ،وأعةةةةةرب
الع ةةةةة السةةةةةعود عةةةةةن "تأييةةةةةده لهةةةةةذه الفكةةةةةر وغير ةةةةة مةةةةةن األ كةةةةة ر لمسةةةةة عد الكثيةةةةةر مةةةةةن النةةةةة ز ين
جةةةةرا النزاعةةةة ".وكةةةة ن الةةةةرئيس ترامةةةةب أعلةةةةن سةةةة بق أنةةةة ينةةةةو إنشةةةة منةةةة ط آمنةةةة ةةةة سةةةةوري
ل ةةةةةةةة مشةةةةةةةةكل الالجئةةةةةةةةين ،يمةةةةةةةة اعتبةةةةةةةةر الكةةةةةةةةرملين ،علةةةةةةةة لسةةةةةةةة ن المت ةةةةةةةةد ب سةةةةةةةةم  ،دميتةةةةةةةةر
بيسةةةةةةكو  ،أن علةةةةةة الواليةةةةةة المت ةةةةةةد دراسةةةةةة التبعةةةةةة الم تملةةةةةة لهةةةةةةذه الخطةةةةةةو التةةةةةة لةةةةةة تكةةةةةةن
نةةةةة مشةةةةةة ورا بةةةةةين موسةةةةةةكو وواشةةةةةنطن ولهةةةةةة .ب إلضةةةةة إلةةةةةة ذلةةةةة  ،ب ةةةةةة الةةةةةرئيس األمريكةةةةةة
والع ةةةةةةة السةةةةةةةعود تنفيةةةةةةةذ االتفةةةةةةة بةةةةةةةين السداسةةةةةةةي الدوليةةةةةةة وإيةةةةةةةران ةةةةةةةو برنةةةةةةة م طهةةةةةةةران
النةةةةةوو  ،واتفقةةةةة علةةةةة ضةةةةةرور التةةةةةزا إيةةةةةران بةةةةة التزامةةةةة صةةةةة رم .وجةةةةة ةةةةة بيةةةةة ن البيةةةةة األبةةةةةي
بهةةةةةةةذا الصةةةةةةةدد ،أن الجةةةةةةة نبين "اتفقةةةةةةة علةةةةةةة أ ميةةةةةةة االلتةةةةةةةزا بتنفيةةةةةةةذ الخطةةةةةةة المشةةةةةةةترك الشةةةةةةة مل
الموقعةةةةةةة مةةةةةةة إيةةةةةةةران ،التزامةةةةةةة صةةةةةةة رم  ،والةةةةةةةرد علةةةةةةة أعمةةةةةةة إيةةةةةةةران التةةةةةةة تزعةةةةةةةز االسةةةةةةةتقرار
ب لمنطق ".

ال وثيون يدينون العملي الت نفذته و د م رينز أمريكي وسط اليمن
وك لةةةةةة سةةةةةةبوتني الروسةةةةةةي  /أدانةةةةةة كومةةةةةة "اإلنقةةةةةة ذ الةةةةةةوطن " المشةةةةةةكل مةةةةةةن جم عةةةةةة "أنصةةةةةة ر
هللا" [ال ةةةةةةةوثيين] والمةةةةةةةؤتمر الشةةةةةةةعب العةةةةةةة  ،العمليةةةةةةة التةةةةةةة نفةةةةةةةذته قةةةةةةةوا المةةةةةةة رينز األمريكيةةةةةةة ،
جةةةةةر األ ةةةةةد ،ةةةةة جومهةةةةة الجةةةةةو وإنزالهةةةةة البةةةةةر بمنطقةةةةة قيفةةةةة م ظةةةةة البيضةةةةة  ،والتةةةةة را
ضةةةةة يته أكثةةةةةر مةةةةةن  47شخصةةةةة بيةةةةةنه نسةةةةة وأطفةةةةة .ونةةةةةدد مصةةةةةدر مسةةةةةؤو ةةةةة ال كومةةةةة ةةةةة
تصةةةةةري لوك لةةةةة األنبةةةةة اليمنيةةةةة "سةةةةةبأ" التةةةةة يةةةةةدير ال وثيةةةةةون" ،بهةةةةةذا الفعةةةةة الةةةةةذ يعةةةةةد صةةةةةور
مةةةةةةن صةةةةةةور إر ةةةةةة ب الدولةةةةةة الةةةةةةذ تم رسةةةةةة الواليةةةةةة المت ةةةةةةد األمريكيةةةةةة ت ةةةةةة ذريعةةةةةة مك ةةةةةة
االر ةةةةةة ب".وأكةةةةةةد أنهةةةةةة بهةةةةةةذا العمةةةةةة "قةةةةةةد تجةةةةةة وز مفهةةةةةةو انتهةةةةةة السةةةةةةي د اليمنيةةةةةة ب سةةةةةةتهدا ه
المب شر وقتله مواطنين يمنيين عل ذل الن و غير المسبو ".
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بوتين وترامب يتفق ن عل «تنسي » جد
دار ال يةةةةةةة  /اتفةةةةةةة الةةةةةةةرئيس الروسةةةةةةة الديميةةةةةةةر بةةةةةةةوتين مةةةةةةة نظيةةةةةةةره األميركةةةةةةة دون لةةةةةةةد ترامةةةةةةةب،
علةةةةة إق مةةةةة «تنسةةةةةي قيقةةةةة » بةةةةةين البلةةةةةدين ،وذلةةةةة ةةةةة او اتصةةةةة ةةةةة تف بينهمةةةةة بعةةةةةد تةةةةةول
األو مهم تةةةةةةةة  .وأبةةةةةةةةدى الكةةةةةةةةرملين ارتي ةةةةةةةة للم دثةةةةةةةة  ،مشةةةةةةةةيرا الةةةةةةةة تف مةةةةةةةة علةةةةةةةة تعزيةةةةةةةةز
االتصةةةةةةة ال المب شةةةةةةةر بةةةةةةةين الرئيسةةةةةةةين.وأجةةةةةةةرى الرئيسةةةةةةة ن م دثةةةةةةة عبةةةةةةةر شةةةةةةةبك م لقةةةةةةة  ،ةةةةةةة
ضةةةةةةةور المةةةةةةةوظفين البةةةةةةة رزين ةةةةةةة الكةةةةةةةرملين والبيةةةةةةة األبةةةةةةةي  .واسةةةةةةةتمر المك لمةةةةةةة ن ةةةةةةةو 54
دقيقةةةةة  ،تطةةةةةر خاللهةةةةة الزعيمةةةةة ن الةةةةة ملفةةةةة العالقةةةةة الثن ئيةةةةة وقضةةةةة ي اقليميةةةةة ودوليةةةةة .وأعلةةةةةن
الكةةةةةةرملين ان بةةةةةةوتين وترامةةةةةةب اكةةةةةةدا عزمهمةةةةةة علةةةةةة «إق مةةةةةة تنسةةةةةةي قيقةةةةةة » بةةةةةةين البلةةةةةةدين ةةةةةة
مك ةةةةةةة اإلر ةةةةةةة ب «مةةةةةةةن أجةةةةةةة القضةةةةةةة علةةةةةةة تنظةةةةةةةي داعةةةةةةة وجم عةةةةةةة إر بيةةةةةةة أخةةةةةةةرى ةةةةةةة
سةةةةةةةوري » .وشةةةةةةةددا علةةةةةةة «تنشةةةةةةةيط الجهةةةةةةةود لتوطيةةةةةةةد التعةةةةةةة ون الروسةةةةةةة  -األميركةةةةةةة وتطةةةةةةةويره،
عل أس س بن وند ذ منفع متب دل ».

رنس  :بنوا مون يرا ن عل تو يد اليس ر لكسب معرك االنتخ ب
الرئ سي
رنسةةةةة  /15ةةةةة ز بونةةةةةوا ةةةةة مون ( 59ع مةةةةة ) الةةةةةذ يمثةةةةة التيةةةةة ر اليسةةةةة ر ةةةةة ال ةةةةةزب االشةةةةةتراك
ب لجولةةةةةةة الث نيةةةةةةة مةةةةةةةن االنتخ بةةةةةةة التمهيديةةةةةةة لليسةةةةةةة ر ،بعةةةةةةةد صةةةةةةةول علةةةةةةة  48.88ب لمئةةةةةةة مةةةةةةةن
األصةةةةةةوا  ،مق بةةةةةة  51.11ب لمئةةةةةة لمن سةةةةةة م نويةةةةةة ةةةةةة لس .ةةةةةة مون ةةةةةةو الةةةةةةذ سةةةةةةيمث رسةةةةةةمي
اليسةةةةةةةة ر ةةةةةةةة االنتخ بةةةةةةةة الرئ سةةةةةةةةي الفرنسةةةةةةةةي المقبلةةةةةةةة .أسةةةةةةةةفر نتةةةةةةةة ئ الجولةةةةةةةة الث نيةةةةةةةة مةةةةةةةةن
االنتخ بةةةةةة التمهيديةةةةةة لليسةةةةةة ر الفرنسةةةةةة عةةةةةةن ةةةةةةوز المرشةةةةةة بونةةةةةةوا ةةةةةة مون بةةةةةة  48.88ب لمئةةةةةة
مةةةةةةن األصةةةةةةوا مق بةةةةةة  51.11ب لمئةةةةةة لصةةةةةة ل من سةةةةةة م نويةةةةةة ةةةةةة لس الةةةةةةذ اعتةةةةةةر بخسةةةةةة رت ،
معلنةةةةة عةةةةةن اسةةةةةتعداده لمسةةةةة ند الفةةةةة ئز .وقةةةةة ةةةةة لس أمةةةةة أنصةةةةة ره ":أتمنةةةةة ظةةةةة سةةةةةعيدا لبونةةةةةوا
أمةةةةةة من صةةةةةةر
ةةةةةة مون مرشةةةةةة اليسةةةةةة ر ةةةةةة االنتخ بةةةةةة الرئ سةةةةةةي ".وكةةةةةة ن الةةةةةةرجالن قةةةةةةد تصةةةةةة
ال ةةةةةةةةزب االشةةةةةةةةتراك ةةةةةةةة مقةةةةةةةةر ال ةةةةةةةةزب وت ةةةةةةةة إشةةةةةةةةرا سةةةةةةةةكرتير ال ةةةةةةةةزب جةةةةةةةة ن كريسةةةةةةةةتو
كومبةةةةةةةة دليس .وعر ةةةةةةةة المشةةةةةةةة رك ةةةةةةةة الجولةةةةةةةة الث نيةةةةةةةة انتع شةةةةةةةة مل وظةةةةةةةة إذ أعلنةةةةةةةة اللجنةةةةةةةة
المشةةةةةةر علةةةةةة تنظةةةةةةي العمليةةةةةة االنتخ بيةةةةةة أن مةةةةةة بةةةةةةين  1.9و 1.1مليةةةةةةون ن خةةةةةةب شةةةةةة ركوا ةةةةةة
التصوي .
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