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نواة

اجتماع قادة
)(..الفرات نٌوز)
السومرٌة نٌوز
محور الفتح ودولة القانون ٌعلن تشكٌل الكتلة االكبر باسم تحالؾ البناء (.ص5
) (..السومرٌة نٌوز)
(.ص(..) 6صحٌفة العربً
تحالؾ العبادي والصدر ٌعلن تشكٌل أكبر كتلة برلمانٌة
الجدٌد)
تٌار الحكمة :الكتلة االكبر مفتوحة امام الفواعل األساسٌة فً الساحة
العراقٌة(.ص(.) 7الؽد برس)
المالكً وعالوي ٌبحثان استعدادات عقد جلسة البرلمان ومساعً تشكٌل الكتلة
االكبر(.ص (..)7السومرٌة نٌوز)
بارزانً ٌبحث مع كوبٌتش جلسة البرلمان األولى وتشكٌاللحكومة وملؾ المتنازع
علٌها)(.ص(..) 7وكالة بؽداد الٌوم)
(.ص8
الخزعلً ٌؽرد :ال تستعجلوا وال تفرحوا فان من ٌضحك اخٌرا ٌضحك كثٌرا
)(..السومرٌة نٌوز)
(.ص
قٌادات فً النصر تعلن رأٌا ً مؽاٌراً إلدارة االئتالؾ فً تشكٌل الكتلة األكبر
(..)8وكالة كل العراق)
المتحدث الرسمً باسم تحالؾ الفتح االسدي ٌكشؾ ابرز ما تناوله اجتماع الفتح
والقانون مع الوفد الكردي الٌوم االحد(.ص (..)9السومرٌة نٌوز)
عضو ائتالؾ الوطنٌة ناٌؾ الشمري ٌدعو القوى السٌاسٌة لتقدٌم "التنازالت"
وتشكٌل حكومة قوٌة(.ص(..) 9السومرٌة نٌوز)
االمٌن العام لتجمع "كفى" رحٌم الدراجً ٌدعو الطرؾ المتحالؾ مع الكرد
لـ"إعالن" مضمون اتفاقه معهم(.ص (.)10السومرٌة نٌوز)
وكالة بؽداد تاٌمز
(.ص(..) 10
االتحاد الكردستانً ٌرجح تؤجٌل انعقاد الجلسة األولى لمجلس النواب
وكالة بؽداد تاٌمز )
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المالكً :لن أرشح نفسً مجددا الى رئاسة وزراء(.ص(..) 11السومرٌة نٌوز)
العبادي :بعض مطالب الكرد والسنة مقبولة وسؤقاضً الفٌاض اذا تحدث باسم
النصر(.ص(..) 11وكالة كل العراق)
العامري محذراً ماكؽورك :سنسقط خالل شهرٌن أي حكومة "عمٌلة" ُتشكل بتدخل
أمرٌكً(.ص (..)12رووداو)
الخارجٌة تصدر بٌانا بشؤن السٌادة الوطنٌة فً تشكٌل الحكومة العراقٌة
)(.السومرٌة نٌوز)
ٌلدز ٌإكد لمسإول مكتب الصدر إحترام تركٌا ألي قرار ٌصدر عن العراق
(..)13السومرٌة نٌوز)
برهم صالح ٌعلن عدم المشاركة بانتخابات برلمان كردستان
)(..السومرٌة نٌوز)
ت بشؤن المرشحٌن لرئاسة الجمهورٌة
حزب طالبانً ٌتحدث عن مفاجآ ِ
(..)14بؽداد الٌوم )
عضو الحزب الدٌمقراطً الكردستانً ماجد شنكالً :حسم مرشح رئاسة
الجمهورٌة وطرؾ شٌعً سٌكون بالمعارضة(.ص(..) 14الفرات نٌوز)
قٌادي فً الدٌمقراطً الكوردستانً ٌرد على تصرٌحات وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً
بصدد علم كوردستان واالستفتاء(.ص(..) 15باسنٌوز)
BBC/
العراق :متظاهرون ٌؽلقون طرقا رئٌسٌة بالبصرة احتجاجا على الفساد وسوء
الخدمات(.ص) BBC (..) 16
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االمم المتحدة
)(..السومرٌة نٌوز)
(.ص(..) 18وكالة كل
العثور على جثة عسكري علٌها اثار طعنات فً نهر الؽراؾ
العراق)
هجوم ارهابً على قرٌة قرب هٌت وسقوط ضحاٌا(.ص (..)18الفرات نٌوز)




العراق ٌبٌع نفطا ً فً آب بقٌمة  7.7ملٌارات دوالر(.ص(..) 19الفرات نٌوز)
الكوٌت تحظر استٌراد المواد الؽذائٌة من العراق وتمنع المسافرٌن من الدخول
الراضٌها(.ص(..) 19وكالة كل العراق)
وقؾ التعامل بالدوالر بٌن العراق وإٌران(.ص(.) 20السومرٌة نٌوز)






تعلن
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السٌسً
الخلٌج)
أمٌر الكوٌت ٌزور واشنطن ٌوم االثنٌن وٌجري مباحثات مع ترامب (.ص
(..)22روٌترز)
وزٌر الخارجٌة الٌمنً ٌلتقً المبعوث األممً إلى بالده (.ص (..)22وكالة االنباء
السعودٌة)




خامنئً ٌطالب جٌشه باالستعداد لحرب «ؼٌر مرجحة»(.ص (..)23دار الخلٌج)
الدٌمقراطٌون ٌنتقدون البٌت األبٌض لحجب وثائق بشؤن مرشح المحكمة
العلٌا(.ص (..)24روٌترز)
مساعد رئٌس البرلمان االٌرانً حسٌن أمٌر عبداللهٌان  :قطع مٌزانٌة " األنروا "
خٌر دلٌل على جرائم ترامب بحق الفلسطٌنٌٌن(.ص  (..)24وكالة مهر االٌرانٌة)







فً
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اجتماع قادة نواة الكتلة األكبر فً بؽداد عشٌة الجلسة االولى
للبرلمان
الفرات نٌوز  /عقد قادة نواة الكتلة األكبر ،مساء االحد ،اجتماعا ً عشٌة عقد الجلسة االولى
لمجلس النواب المقررة ؼداً األثنٌن.
وعقد االجتماع بحضور رئٌس تٌار الحكمة الوطنً ،السٌد عمار الحكٌم ووفد من تحالؾ
سائرون برئاسة نصار الربٌعً ،ورئٌس ائتالؾ النصر حٌدر العبادي ،ورئٌس ائتالؾ
الوطنٌة اٌاد عالوي والقٌادٌٌن فً الوطنٌة صالح المطلك وسلٌم الجبوري والقٌادي فً
النصر خالد العبٌدي ورئٌس تحالؾ القرار العراقً أسامة النجٌفً.

محور الفتح ودولة القانون ٌعلن تشكٌل الكتلة االكبر باسم تحالؾ
البناء
السومرٌة نٌوز /اعلن مكتب رئٌس ائتالؾ دولة القانون نوري المالكً ،االحد ،عن تشكٌل
الكتلة االكبر .وقال مدٌر المكتب هشام الركابً فً بٌان انه "تم تشكٌل الكتلة االكبر التً
تحمل عنوان تحالؾ البناء".
واضاؾ الركابً ان "التحالؾ ٌضم الفتح والقانون والنصر (فالح الفٌاض ) والقرار
والجماهٌر والوطنٌة واالنبار هوٌتنا وصالح الدٌن هوٌتنا وارادة وبابلٌون والكفاءات".
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تحالؾ العبادي والصدر ٌعلن تشكٌل أكبر كتلة برلمانٌة
إلى اتفاق سٌاسً ٌفضً
سنٌة وشٌعٌة ومدنٌة
 170عضواً ،ومن أبرز
حٌدر العبادي ،وهو ما

 /شهدت بؽداد ،مساء الٌوم األحد ،التوصل
صحٌفة العربً الجدٌد
إلى تشكٌل كتلة واسعة داخل البرلمان تضم كٌانات وأحزاب
وتركمانٌة ومسٌحٌة وممثلً أقلٌات دٌنٌةٌ ،تجاوز عدد أعضائها
رموزها زعٌم "التٌار الصدري " مقتدى الصدر ،ورئٌس الوزراء
ٌحقق متطلبات "الكتلة الكبرى" فً الحد األدنى منها ،لتشكٌل الحكومة.
وقال مسإول عراقً فً بؽداد لـ "العربً الجدٌد " ،إن اجتماعا ً ٌجري فً هذه األثناء فً
منزل عمار الحكٌم ،زعٌم "تٌار الحكمة " ،بحضور زعٌم "تحالؾ القرار " أسامة النجٌفً
الذي وافق على االنضمام إلى التحالؾ الجدٌد ،وبذلك ٌتجاوز عدد المقاعد  170مقعداً.
وبحلول منتصؾ اللٌل ،أعلن معسكر العبادي  -الصدر عن جمع توقٌعات أكثر من 170
نائبا فً البرلمان ٌمثلون  16حزبا وكتلة سٌاسٌة ،وٌتعلق األمر بكل من ائتالؾ النصر
بزعامة رئٌس الوزراء حٌدر العبادي ،وتٌار الحكمة بزعامة عمار الحكٌم ،وتحالؾ
سائرون بزعامة مقتدى الصدر ،وتحالؾ القرار بزعامة أسامة النجٌفً ،وعابرون
بزعامة قاسم الفهداوي ،والوطنٌة بزعامة أٌاد عالوي ،والجبهة التركمانٌة بزعامة أرشد
الصالحً ،وبٌارق الخٌر بزعامة محمد الخالدي ،والمكون الصابئً بزعامة نوفل شرٌؾ
جودة ،والمكون المسٌحً بزعامة عمانوئٌل خوشابا ،والمكون االٌزٌدي بزعامة صائب
خدر ،إضافة إلى تحالؾ األنبار بزعامة محمد الحلبوسً ،وتحالؾ تمدن بزعامة فائق
الشٌخ علً ،وتحالؾ صالح الدٌن بزعامة شعالن الكرٌم ،وتحالؾ نٌنوى بزعامة أنور
الندى ،وحمٌد كسار عن تحالؾ بؽداد".
كما أفاد مصادر بؤن نواب التحالؾ العربً فً كركوك انضم إلى معسكر العبادي  -الصدر.
وقالت مصادر خاصة لـ "العربً الجدٌد " ،إن التحالؾ الجدٌد أطلق على نفسه اسم
"اإلصالح والبناء".
من جهته ،قال القٌادي فً "تحالؾ القرار " وعضو وفده المفاوض ،رعد الدهلكً،
لـ "العربً الجدٌد " ،إن "الكتلة الكبرى اكتملت هذه اللٌلة ،وسٌتم اعتماد األسماء صباح
الؽد داخل قبة البرلمان".
وتابع أن "الكتلة رؼم ذلك لن تسٌر خطوة واحدة من دون األكراد ،وٌجب أن تضم كل
مكونات الشعب العراقً".
فً األثناءٌ ،عقد فً فندق الرشٌد وسط بؽداد ،بحسب مصادر سٌاسٌة تحدثت لـ "العربً
الجدٌد " ،اجتماعا ً آخر لزعامات قائمتً "الفتح " و"دولة القانون " وقٌادات سٌاسٌة أخرى
مقربة من إٌران.
ووفقا ً لقٌادي فً ائتالؾ "دولة القانون " ،فإن االجتماع ٌهدؾ إلى جمع أصوات كتل سنٌة
أخرى ،إضافة إلى مساعً لسحب أعضاء من كتلة العبادي (النصر).
وتشهد العاصمة بؽداد انتشاراً أمنٌا ً موسعا ً فً مناطق الكرادة والجادرٌة والمنطقة
الخضراء وسط بؽداد ،حٌث ٌجري الحراك السٌاسً فً ساعاته األخٌرة ،لتشكٌل الكتلة
التً لها الحق فً إعالن الحكومة العراقٌة السادسة منذ الؽزو األمٌركً للبالد عام
.2003
وفً السٌاق نفسه ،قالت مصادر لـ"العربً الجدٌد" ،إن الجٌش العراقً رفع حالة التؤهب فً بؽداد عشٌة
الجلسة األولى للبرلمان.
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تٌار الحكمة :الكتلة االكبر مفتوحة امام الفواعل األساسٌة فً
الساحة العراقٌة
الؽد برس /اوضح تٌار الحكمة الوطنً ،الٌوم االحد ،ان الكتلة االكبر مفتوحة امام الفواعل األساسٌة فً الساحة
العراقٌة.وقال المتحدث باسم التٌار نوفل أبورؼٌؾ ان " ابواب الكتلة األكبر مفتوحة أمام الفواعل األساسٌة فً
المشهد العراقً لالنضمام والمضً معا الى اإلصالح الشامل".

المالكً وعالوي ٌبحثان استعدادات عقد جلسة البرلمان ومساعً
تشكٌل الكتلة االكبر
بحث رئٌس ائتالؾ دولة القانون نوري المالكً ورئٌس ائتالؾ الوطنً
السومرٌة نٌوز/
اٌاد عالوي ،االحد ،االستعدادات الجارٌة لعقد الجلسة االولى للبرلمان ومساعً تشكٌل
الكتلة البرلمانٌة االكبر والحكومة المقبلة.
وقال المكتب االعالمً لرئٌس ائتالؾ دولة القانون فً بٌان إن "رئٌس االئتالؾ نوري
المالكً التقى رئٌس ائتالؾ الوطنٌة اٌاد عالوي".
وأضاؾ ،أن "الجانبٌن بحثا مستقبل العملٌة السٌاسٌة ومستجدات الوضع األمنً
والسٌاسً ،وكما تم مناقشة االستعدادات الجارٌة لعقد الجلسة االولى للبرلمان ومساعً
تشكٌل الكتلة البرلمانٌة االكبر والحكومة المقبلة".

بارزانً ٌبحث مع كوبٌتش جلسة البرلمان األولى وتشكٌل
الحكومة وملؾ المتنازع علٌها
 /أكد رئٌس الحزب الدٌمقراطً الكردستانً ،مسعود بارزانً ،االحد،
وكالة بؽداد الٌوم
بـ "قوة السالح واإلحالل " فً كركوك والمناطق
عدم القبول بالواقع الحالً المفروض
المتنازع علٌها.
وذكر المكتب اإلعالمً لرئٌس الحزب الدٌمقراطً ،فً بٌان  ،ان "مسعود بارزانً،
استقبل الٌوم بمصٌؾ صالح الدٌن فً أربٌل ،المبعوث الخاص للسكرتٌر العام لمنظمة
األمم المتحدة فً العراقٌ ،ان كوبٌج " .واضاؾ البٌان ،ان "الطرفٌن بحثا خالل اللقاء
األوضاع السٌاسٌة فً العراق والمنطقة والجهود
التً تبذل من أجل عقد الجلسة االولى لمجلس النواب العراقً وتشكٌل الحكومة".
وعبر كوبٌج خالل اللقاء ،عن "قلق منظمة األمم المتحدة حٌال العملٌة السٌاسٌة فً
العراق بعد االنتخابات" ،داع ًٌا الى "إٌجاد الشراكة الحقٌقٌة بٌن كافة المكونات العراقٌة".
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من جانبه أكد بارزانً ،أن "األولوٌة المهمة لدى إقلٌم كردستان هو برنامج ونهج الحكم
الذي ٌجب أن ٌبنى على المبادئ الثالث ،الشراكة والتوافق والتوازن ،ولٌس المواقع
واألشخاص " ،الفتا الى "ضرورة وجود الضمانات واأللٌات الواضحة لتنفٌذ اإلتفاقات
واإللتزام بها ،وف ًقا للمبادىء الثالثة المذكورة".
وبحسب البٌان ،أشار بارزانً خالل للقاء الى أن "األولوٌة الرئٌسٌة لدى األطراؾ
األوضاع فً كركوك وبقٌة المناطق عن طرٌق تنفٌذ الدستور أو
الكردستانٌة هً تطبٌع
" ،مإكدا "عدم القبول بالواقع الحالً المفروض على
اتفاق ثنائً بٌن اإلقلٌم وبؽداد
كركوك وبقٌة المناطق خارج إدارة اإلقلٌم ،بقوة السالح واإلحالل".

الخزعلً ٌؽرد :ال تستعجلوا وال تفرحوا فان من ٌضحك اخٌرا
ٌضحك كثٌرا
دعا االمٌن العام لعصائب اهل الحق قٌس الخزعلً ،االحد ،الى عدم
السومرٌة نٌوز/
االستعجال فً اعالن الكتلة االكبر.
وقال الخزعلً فً تؽرٌدة له على هامش اعالن الكتلة االكبر من قبل محور النصر
وسائرون "ال تستعجلوا وال تفرحوا" ،مبٌنا ان "من ٌضحك اخٌرا ٌضحك كثٌرا".
واضاؾ الخزعلً "انتظروا انجالء الؽبار وانتهاء التشوٌش " ،مشٌرا الى انه "لن ٌصح
اال الصحٌح".

قٌادات فً النصر تعلن رأٌا ً مؽاٌراً إلدارة االئتالؾ فً تشكٌل الكتلة
األكبر
قال القٌادي فً ائتالؾ النصر فالح الفٌاض ،ان قٌادات فً النصر تعلن
وكالة كل العراق/
رأٌا مؽاٌراً عن إدارة االئتالؾ فً تشكٌل الكتلة االكبر.
وذكر الفٌاض فً بٌان "تاكٌداً لمواقفنا السابقة والمعلنة ،نعلن مر ًة اخرى اننا مع أوسع
تمثٌل للقوى السٌاسٌة وبتركٌبة وطنٌة توفر الفرص للحكومة القادمة للنجاح وتحقٌق
األهداؾ المنشودة واالبتعاد عن االستقطابات السلبٌة".
وأضاؾ "نظراً لتجاوز إدارة قائمة ائتالؾ النصر رأي أؼلبٌة أعضائها فً تشكٌل الكتلة
األكبر نعلن عن موقفنا المؽاٌر إلدارة القائمة المنسجم مع السٌاقات الدستورٌة فً الجلسة
االولى لمجلس النواب".
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المتحدث الرسمً باسم تحالؾ الفتح االسدي ٌكشؾ ابرز ما تناوله
اجتماع الفتح والقانون مع الوفد الكردي الٌوم االحد
كشؾ المتحدث الرسمً باسم تحالؾ الفتح احمد االسدي ،االحد ،عن
السومرٌة نٌوز/
ابرز المحاور التً تناولها اجتماع قٌادات ائتالفً الفتح ودولة القانون مع الوفد الكردي
الٌوم فً بؽداد.
وقال االسدي  ،ان "االجتماع الذي عقد الٌوم بٌن قٌادات الفتح والقانون وبعض قٌادات
النصر مع وفد التحالؾ الكردستانً فً بؽداد كان اٌجابٌا ومثمرا وتناول العدٌد من
القضاٌا ذات االهتمام المشترك وهنالك تطابق كبٌر بالرإٌة حول جلسة الؽد لمجلس
النواب " ،مبٌنا ان "االجتماع جرى فٌه اٌضا استكمال الحوارات السٌاسٌة والتً بدأت منذ
عدة اشهر بٌن هذه القوى ووصلت الى مراحل متقدمة".
واضاؾ االسدي ،ان "هنالك مقاربة كبٌرة بٌن القوى التً شاركت باالجتماع حول شكل
الحكومة المقبلة والٌات تشكٌلها ومعالجة المشاكل من خالل الفضاء الوطنً الذي طرحناه
منذ بداٌة الحوارات مع باقً القوى السٌاسٌة " ،مشددا على ان "الجانب الكردي ٌنتظر
تبلور الشكل النهائً للتحالفات وقدم ورقته التفاوضٌة وكانت هنالك حوارات تفصٌلٌة معه
ونعتقد ان اللٌلة ستكون طوٌلة بالحوارات واالجتماعات المستمرة النضاج المشهد تمهٌدا
لجلسة الؽد".

عضو ائتالؾ الوطنٌة ناٌؾ الشمري ٌدعو القوى السٌاسٌة لتقدٌم
"التنازالت" وتشكٌل حكومة قوٌة
دعا عضو ائتالؾ الوطنٌة ناٌؾ الشمري ،االحد ،القوى السٌاسٌة
السومرٌة نٌوز/
لـ "تقدٌم التنازالت " من أجل تشكٌل حكومة قوٌة تنهض بالخدمات وتقلل من معاناة
الشعب ،فٌما شدد على ضرورة الجلوس على طاولة مستدٌرة وترك "المصالح والمؽانم
الحزبٌة ".وقال الشمري إن "قادة الكتل السٌاسٌة مازالوا فً حوارات مستمرة ومراوحة
بنفس المكان فً طرٌق تشكٌل الحكومة المقبلة نتٌجة الصرار كل طرؾ على تحقٌق
مكاسب خاصة وحزبٌة على حساب المصالح العامة " ،مبٌنا أن "الشعب العراقً دفع
الكثٌر من التضحٌات ومازالت العوائل النازحة والمناطق المدمرة المحررة من داعش
االرهابً وما ٌعانٌه ابناء الجنوب وخاصة البصرة من حاالت تسمم وتلوث شاخصة
للجمٌع كدلٌل واضح على حجم الكارثة والتضحٌة التً قدمها هذا الشعب الصابر".
وأضاؾ الشمري ،أن "القوى السٌاسٌة وقادتها علٌهم ان ٌعوا حجم تلك التضحٌات من
الجماهٌر ،وان ٌنزلوا من برجهم العاجً ولو لمرة واحدة ،وٌقدموا التنازالت لتشكٌل
حكومة قوٌة تنهض بالخدمات وتقلل من معاناة الشعب " ،مشددا على "ضرورة الجلوس
على طاولة مستدٌرة وطرح جمٌع المشاكل العامة الٌجاد حلول لها وترك المصالح
والمؽانم الحزبٌة والكتلٌة مركونة جانبا وفا ًء لدماء الشهداء وتضحٌات الشعب ولضمان
عدم تكرار حالة الفشل السابقة وما رافقها من ارهاب وانعدام خدمات".
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االمٌن العام لتجمع "كفى" رحٌم الدراجً ٌدعو الطرؾ المتحالؾ
مع الكرد لـ"إعالن" مضمون اتفاقه معهم
السومرٌة نٌوز  /اكد االمٌن العام لتجمع "كفى " رحٌم الدراجً ،الٌوم االحد ،أن الكرد
ٌركزون على "تلبٌة مطالبهم " والٌهتمون بمن ٌشكل الحكومة المقبلة ،فٌما دعا الطرؾ
الذي ٌنجح باستقطابهم الى كتلته االكبر لـ"إعالن" مضمون اتفاقه معهم.
وقال الدراجً  ،إن "الكرد واضحٌن بمطالبهم وستراتٌجٌتهم الحوارٌة ،وال ٌعنٌهم تشكٌل
الحكومة من هذا الطرؾ او ذاك او المواعٌد الدستورٌة لتشكٌلها ،بقدر ما ٌركزون على
تلبٌة مطالبهم".
واضاؾ الدراجً ،أن "الكرد لن ٌعٌدوا التجارب السابقة ،ولن ٌصوتوا على شخص
رئٌس الوزراء وبعدها ٌنتظرون تنفٌذ مطالبهم ،بل سٌبحثون عن ضمانات موقعة على
تلبٌة مطالبهم وبمدد زمنٌة ،وبعدها ٌصوتون للطرؾ الذي ٌوافق على مطالبهم".
وبٌن الدراجً ،أن "الكرد ٌتحدثون عن ورقة مطالب بشكل علنً والمتضمنة نسبة
الـ  %17فً الموازنة المالٌة ،وعودة البٌشمركة للمناطق المتنازع علٌها ،وتطبٌق المادة
 ،140وهناك حوارات تجري معهم االن بهذا الشؤن من اؼلب القوى السٌاسٌة " ،الفتا الى
أن "الطرؾ الذي سٌنضم له الكرد فً نهاٌة المطاؾ مطالب بان ٌكون شجاعا ،وان ٌعلن
امام الشعب العراقً عن تفاصٌل الورقة التً وقع علٌها مقابل انضمام الكرد لهم ،وان ال
ٌترك االمر للتسرٌبات االعالمٌة او التحلٌالت السٌاسٌة".

االتحاد الكردستانً ٌرجح تؤجٌل انعقاد الجلسة األولى لمجلس
النواب
وكالة بؽداد تاٌمز  /رجح االتحاد الوطنً الكردستانً  ،األحد  ،تؤجٌل انعقاد جلسة مجلس
النواب األولى المقرر انعقادها ؼدا االثنٌن لتؤلٌؾ الكتلة األكبر وتكلٌفها بتشكٌل الحكومة.
وقال عضو االتحاد  ،ؼٌاث السورجً إن “النواب الكرد الفائزٌن فً عضوٌة مجلس
النواب لم ٌبلؽوا إلى ؼاٌة أالن بالحضور إلى الجلسة األولى لمجلس النواب المقرر
انعقادها ؼدا االثنٌن ” ،الفتا إلى إن “جلسة ستإجل إلى ٌوم أخر لعدم تحقٌق نصاب
قانونً مكتمل النعقادها”.
وأضاؾ إن “الوفد الكردي المتواجد فً العاصمة بؽداد سٌتوصل إلى اتفاق خالل الٌومٌٌن
المقبلٌن مع الكتل السٌاسٌة بشؤن تشكٌل الكتلة األكبر ” ،مبٌنا إن “الوفد الكردي الزال
ٌواصل اجتماعاته مع الكتل السٌاسٌة فً بؽداد ولم ٌحسم موقفه حتى أالن”.
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المالكً :لن أرشح نفسً مجددا الى رئاسة وزراء
السومرٌة نٌوز  /اعلن زعٌم ائتالؾ دولة القانون ورئٌس الوزراء السابق نوري المالكً،
االحد ،أنه لن ٌرشح نفسه لمنصب رئٌس الحكومة من جدٌد
وقال المالكً فً رسالة وجهها الى نواب كتلة دولة القانون" ،عندما أعلنت قبل سنوات
أنً ال أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا وعن رإٌة ال زلت ملتزما بها وأظنها مصلحة،
واآلن أكرر قراري بعدم الترشح لهذا المنصب ولنفس األسباب والرإٌة".
نائب سابق ٌقترح "منع " رإساء الكتل االنتخابٌة من الترشح لرئاسة الوزراء بالدورات
المقبلة
نائب سابق  :جمٌع االسماء التً تطرح وجربت سابقا لشؽل رئاسة الوزراء لن ٌطالها
المنصب
وقدم المالكً "الشكر لكل من حرص وكان لدٌه رؼبة أن أتصدى لهذه المسإولٌة ،وأنه
سٌكون سندا وعضدا ألي شخص ٌستلم هذا المنصب حتى ٌساهم فً تصحٌح األوضاع
وتحقٌق المهام الوطنٌة ".

العبادي :بعض مطالب الكرد والسنة مقبولة وسؤقاضً الفٌاض اذا
تحدث باسم النصر
اقر رئٌس الوزراء حٌدر العبادي ،بمقبولٌة بعض مطالب الكرد والسنة،
وكالة كل العراق/
فٌما هدد بمقاضاة "فالح الفٌاض" اذا تحدث باسم ائتالؾ النصر.
وقال العبادي خالل لقائه بعدد من الصحفٌٌن الٌوم األحد عن أزمة المٌاه فً محافظة
البصرة وارتفاع نسبة الملوحة فٌها "لٌس من حق أي دولة جارة أن تقطع مٌاه نهر
الكارون عن شط العرب وسنتحدث معهم بخصوص ذلك" فً إشارة الى إٌران.
وبشؤن مفاوضات تشكٌل الكتلة األكبر ،بٌن ،ان "بعض مطالب الكرد والسنة قابلة
للتطبٌق ،مضٌفا "لم أرفض بؤي شكل من األشكال عدم التفاوض على مسؤلة كركوك".
وقال العبادي ان "بعض مطالب الكرد والسنة مقبولة ،و[تطبٌقها ] سٌكون بعد تشكٌل
الحكومة" ،مبٌنا ً" :مستعدون للتفاوض بشؤن ملفات النفط واألمن وطرٌقة اإلدارة".
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وكشؾ ان "بعض األطراؾ العراقٌة وقعت على وثٌقة تتنازل فٌها لألكراد عن المناطق
المتنازع علٌها بما فٌها كركوك".
وبشؤن قراره بإعفاء فالح الفٌاض من مناصبه الحكومٌة برئاسة االمن الوطنً وهٌؤة
الحشد الشعبً وبٌانته االخٌرة عن ائتالؾ النصر ،قال العبادي ان "[الفٌاض ] ال ٌمثل
ائتالؾ النصر ولن نجازؾ بمصٌر شعبنا إلرضاء اي جهة اخرى وسؤقاضٌه اذا تحدث
باسم النصر".

العامري محذراً ماكؽورك :سنسقط خالل شهرٌن أي حكومة
"عمٌلة" ُتشكل بتدخل أمرٌكً
هادي

العامري،

الوالٌات

رووداو /حذر األمٌن العام لمنظمة بدر ورئٌس تحالؾ الفتح،
المتحدة بإسقاط أي حكومة عراقٌة تشكل بتدخل أمرٌكً ،خالل مدة شهرٌن.
وأفاد مكتب العامري فً بٌان صحفً اطلعت علٌه شبكة رووداو اإلعالمٌة بؤن “األمٌن
العام لمنظمة بدر رئٌس تحالؾ الفتح هادي العامري التقى ،الٌوم الخمٌس ،مبعوث
الرئٌس االمٌركً برٌت ماكؽورك”.
وأشار العامري خالل اللقاء إلى رفض “أي تدخل أمرٌكً فً تشكٌل الحكومة ” ،متابعا ً
“اذا اصرٌتم على تدخلكم ،سنعتبر اي حكومة تشكل من قبلكم عمٌلة وسنسقطها خالل
شهرٌن”.
من جانبه ،قال ماكؽورك فً تؽرٌدة على موقع التدوٌن القصٌر “توٌتر ”“ :هذا االجتماع
والكثٌر من االجتماعات األخرى التً تحدثت عنها وسائل اإلعالم العراقٌة خالل األٌام
الماضٌة ،لم تعقد أبداً”.

الخارجٌة تصدر بٌانا بشؤن السٌادة الوطنٌة فً تشكٌل الحكومة
العراقٌة
السومرٌة نٌوز  /اصدرت وزارة الخارجٌة العراقٌة ،االحد ،بٌانا بشؤن السٌادة الوطنٌة فً
تشكٌل الحكومة العراقٌة ،فٌما اكدت رفضها ألي تدخل فً الشؤن العراقً الداخلً.
وقالت الوزارة فً بٌان انها "ترفض أي تدخل فً الشؤن العراقً الداخلً " ،داعٌة الى
"االلتزام بذلك واحترام ارادة العراقٌٌن وما ٌتصل بالتعبٌر عن طموحاتهم فً تشكٌل
حكومة وطنٌة التؽادر لونا ً مكوناتٌا ً أو حجما ً سٌاسٌا ً وتحقق للشعب تطلعاته فً النمو
واالزدهار".
وشددت الوزارة على ضرورة "تحقٌق ذلك الى رإٌة وطنٌة جامعة مبدئها الدستور
العراقً والقوانٌن النافذة " ،مإكدة "على الشراكات االستراتٌجٌة الفاعلة مع الدول ،وفً
مقدمتها اتفاقٌة االطار االستراتٌجً مع الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،التً من شؤنها تعزٌز

- 12 -

العدد -1 :االثنٌن 2018-9-3
العالقات بٌن البلدٌن فً
وسلطان مإسساته الدستورٌة".

مختلؾ

المجاالت

االمنٌة

والتنموٌة

بما

ٌحفظ

سٌادة

العراق

ٌلدز ٌإكد لمسإول مكتب الصدر إحترام تركٌا ألي قرار ٌصدر عن
العراق
السومرٌة نٌوز  /اكد السفٌر التركً لدى بؽداد فاتح ٌلدز لمسإول المكتب السٌاسً للسٌد
مقتدى الصدر ضٌاء االسدي ،االحد ،على احترام تركٌا الي قرار ٌصدر عن العراق ،الفتا
الى رؼبة الحكومة التركٌة بالتعاون البناء على مختلؾ المستوٌات وبما ٌخدم مصلحة
البلدٌن الجارٌن.
وقال مكتب الصدر فً بٌان تلقتن السومرٌة نٌوز ،نسخة منه ،إن "مسإول المكتب
السٌاسً للزعٌم العراقً السٌد مقتدى الصدر ،ضٌاء االسدي استقبل ،الٌوم ،السفٌر
التركً لدى بؽداد فاتح ٌلدز والوفد المرافق له فً مكتبه بالعاصمة بؽداد".
واضاؾ المكتب ،أنه "جرى خالل اللقاء استعراض عدد من األحداث ذات االهتمام
المشترك وبالتحدٌد ما ٌخص المصالح المتبادلة بٌت الشعبٌن الصدٌقٌن وعلى مختلؾ
المستوٌات".
وتابع المكتب" ،كما تم أثناء اللقاء مناقشة التطورات السٌاسٌة الجارٌة على المستوٌٌن
المحلً واإلقلٌمً والتطرق إلى مواضٌع مختلفة تقع فً دائرة اهتمام العراق وتركٌا".
من جانبه ،أكد ٌلدز على "إحترام الجانب التركً ألي قرار ٌصدر عن العراق " ،معلنا عن
"رؼبة الحكومة التركٌة بالتعاون البناء على مختلؾ المستوٌات وبما ٌخدم مصلحة
البلدٌن الجارٌن".

برهم صالح ٌعلن عدم المشاركة بانتخابات برلمان كردستان
 /اكد رئٌس حكومة اقلٌم كردستان نٌجرفان البارزانً ،االحد ،ان
السومرٌة نٌوز
االستعدادات النتخابات برلمان كردستان قطعت شوطا كبٌرا ،فٌما اشار رئٌس التحالؾ من
اجل الدٌمقراطٌة العدالة برهم صالح عدم المشاركة بانتخابات برلمان كردستان.
وقال البارزانً فً مإتمر صحافً عقده الٌوم عقب اجتماعه مع برهم صالح ، ،ان
"االستعدادات النتخابات برلمان كردستان قطعت شوطا كبٌرا " ،مشٌرا الى ان "وفد
الحزب الدٌمقراطً الكردستانً سٌتوجه خالل االٌام المقبلة الى السلٌمانٌة لبحث
المستجدات السٌاسة مع االطراؾ السٌاسة".
واضاؾ ان "قرار اجراء انتخابات كردستان هو قرار مشترك لالتحاد الوطنً الكردستانً
والحزب الدٌمقراطً الكردستانً".
من جانبه ،اكد صالح ان "هناك مالحظات على الٌة اجراء انتخابات برلمان كردستان "،
الفتا الى "اننا لن نشارك فً هذه االنتخابات".
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حزب طالبانً ٌتحدث عن مفاجآ ِ
ت بشؤن المرشحٌن لرئاسة
الجمهورٌة
بؽداد الٌوم  /تحدث مدٌر مكتب حزب االتحاد الوطنً الكردستانً ،مال ٌاسٌن ،األحد ،عن
القادمة ،بشؤن مرشحً حزبه للرئاسة العراقٌة ،فٌما
مفاجآت قد تحدث خالل الساعات
أشار إلى أن جلسة البرلمان األولى ،المقرر عقدها ٌوم ؼد ،لن تنهً أمر اختٌار الرئاسات
الثالث .وقال ٌاسٌن ،فً تصرٌح صحفً ،إن "الجلسة األولى للبرلمان العراقً ،ستبدأ
باختٌار أكبر األعضاء
سنا لرئاسة الجلسة ،ثم تقوم الرئاسات الثالث (البرلمان والوزراء والجمهورٌة ) ،بإلقاء
خطابات الوداع " .وأشار إلى أن "فً حال وجد اتفاق على الرئاسات الثالث ،سٌتم طرحها
للتصوٌت مجتمعة ،فالرئاسات الثالث ٌتم انتحابها مرة واحدة ،وإن لم ٌكن هناك اتفاق بٌن
الكتل السٌاسٌةٌ ،قوم
مرجحا
رئٌس الجلسة برفعها وتظل مفتوحة إلى أن ٌتم االتفاق على الرئاسات الثالث "،
ً
ٌوم ؼد " .وأضاؾ ،مدٌر مكتب االتحاد الوطنً بالقاهرة ،أن "المكتب
"عدم انتهاء األمر
السٌاسً لالتحاد لم ٌجمع حتى اآلن ،على الشخصٌة التً ستكون مرشحة للرئاسة ،لكن
وهم (محمد صابر إسماعٌل )،
هناك شخصٌات بارزة من االتحاد الوطنً أعلنت ترشحها
السابق ".ورجح
سفٌر العراقً السابق ،و(عبد اللطٌؾ رشٌد ) ،وزٌر الموارد المائٌة
ٌاسٌن ،أن ٌكون "هناك توافق بٌن الحزبٌن الكبٌرٌن على شخص الرئٌس القادم فً
العراق،

عضو الحزب الدٌمقراطً الكردستانً ماجد شنكالً :حسم مرشح
رئاسة الجمهورٌة وطرؾ شٌعً سٌكون بالمعارضة
الدٌمقراطً

الفرات نٌوز  /كشؾ عضو الحزب
مرشح رئاسة الجمهورٌة فً البٌت الكردي.
وقال شنكالً لوكالة االحد ،ان" مسؤلة رئٌس الجمهورٌة محسومة دون التطرق بها فً
وسائل االعالم ،وسٌتم اإلعالن عن اسم المرشح لشؽله المنصب بعد اعالن الكتلة األكبر".
وأضاؾ "فً النهاٌة ستتشكل الكتلة األكبر عددا أما بالنسبة للمطالب الكرد الـ  27فهً
مازالت تفاوضٌة سٌتحقق منها ماهو ضمن األطر الدستورٌة والتً كانت سبب االزمات "،
مشٌراً الى انه" بمؤسسة الدولة ستحل جمٌع االزمات".
وأوضح "نرى نضجا ً فً العملٌة السٌاسٌة فً أؼلبٌة المكونات وقبالها معارضة تصل الى
 70نائبا ً " ،متوقعا ً " تشكٌل الكتلة األكبر من الكرد وأربعة ائتالفات شٌعٌة " ،مرجحا ً "
ذهاب االئتالؾ الخامس الى المعارضة".
ً
وتابع قائال " ستعقد جلسة مجلس النواب فً دورته الرابعة ؼدا االثنٌن ،واعتقد ان النواة
تملك الحق فً تشكٌل الكتلة األكبر " ،منوها الى انه " قد الٌكون اختٌار رئٌس للبرلمان
ونائبٌه فً نفس الجلسة وبقاء الجلسة مفتوحة".
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قٌادي فً الدٌمقراطً الكوردستانً ٌرد على تصرٌحات وزٌر
الخارجٌة اإلٌرانً بصدد علم كوردستان واالستفتاء
باسنٌوز /ر ّد هٌمن هورامً ،عضو المكتب السٌاسً للحزب الدٌمقراطً الكوردستانً
ورئٌس قائمة الحزب النتخابات برلمان كوردستان ،على تصرٌحات وزٌر الخارجٌة
اإلٌرانً محمد جواد ظرٌؾ حول عدم انحنائه أمام العلم الكوردستانً فً مراسم تشٌٌع
الرئٌس العراقً السابق جالل طالبانً ،وتصرٌحاته بصدد استفتاء االستقالل فً اإلقلٌم.
وقال هورامً رداً على ظرٌؾ فً منشور على صفحته بموقع التواصل االجتماعً
‹فٌسبوك ›« :الٌوم أدلى وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً محمد جواد ظرٌؾ أمام برلمان بالده
تصرٌحات تتعلق بالعلم الكوردستانً».
وأضاؾ «مرات عدة ،سمعنا تصرٌحات ؼٌر الئقة من أشخاص ؼٌر مهمٌن وٌحملون
الحقد والضؽٌنة ،ولم ٌلقً لهم أحد باالً ،إالّ أننا لم نكن نتوقع أن تصدر هكذا تصرٌحات
من وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً والذي هو دبلوماسً وأكادٌمً ،األمر الذي أثار استؽرابنا».
وتابع هورامً ،قائالً « :إن وضع علم كوردستان هو فخر واعتزاز كبٌرٌن لكل كوردي
وكوردستانً  .أما عن عدم انحنائه أمام علم كوردستان فً مراسم تشٌٌع الراحل مام جالل
طالبانً ،كان من المفترض (لظرٌؾ ) كوزٌر خارجٌة إٌران أن ٌكون على علم واطالع
بكافة التحضٌرات واإلجراءات ،فمراسم تشٌٌع جالل طالبانً كانت بعلم وإشراؾ عائلته،
ولٌس الرئٌس بارزانً».
وحول تصرٌحات ظرٌؾ بصدد استفتاء االستقالل الذي أجري فً اإلقلٌم العام الماضً،
أردؾ هٌمن هورامً ،بالقول « :االستفتاء حق طبٌعً لكافة الشعوب فً إطار حقها
بتقرٌر المصٌر بشكل سلمً ودٌمقراطً ،وكان إجرا ًء صرٌحؤ ً ومشروعا ً لشعب
كوردستان  .ولو أنه كان خطؤ ً ما كان شعب كوردستان قال فٌه (نعم ) بنسبة %93
لالستقالل .الخطؤ كان معارضة عملٌة سلمٌة دٌمقراطٌة لشعب كوردستان».
واختتم القٌادي الكوردي رده على الوزٌر اإلٌرانً ،قائالً « :بجمٌع األحوال لقد مر عام
على استفتاء االستقالل ،وال ندري ما الذي دفع وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً إلى تذكره بهذا
التوقٌت  .إن إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل وبهذا التوقٌت واتخاذ هكذا موقؾ حٌال
شعب كوردستان ،ال ٌمكن أن ٌسهم فً حل المشكالت الداخلٌة اإلٌرانٌة ،لذا لم نكن ننتظر
سماع هكذا تصرٌحات من وزٌر الخارجٌة اإلٌرانً».
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العراق :متظاهرون ٌؽلقون طرقا رئٌسٌة بالبصرة احتجاجا على
الفساد وسوء الخدمات
فً

 /BBCأؼلق مئات المتظاهرٌن العراقٌٌن
تردي األوضاع المعٌشٌة والفساد والبطالة.
وقطع المتظاهرون طرٌقا ٌربط بٌن البصرة والعاصمة بؽداد ،باإلضافة إلى طرٌق آخر
ٌإدي إلى الحدود اإلٌرانٌة.
وأطلقت الشرطة الؽاز المسٌل للدموع لتفرٌق المتظاهرٌن أمام مدخل حقل نهر بن عمر
النفطً.
وكان عشرات المحتجٌن قد هددوا باقتحام الحقل النفطً ،إذا لم تلب السلطات مطالبهم
بتحسٌن الخدمات األساسٌة وتوفٌر المٌاه الصالحة للشرب.
وذكرت الشرطة أن  150متظاهرا تجمعوا أمام مدخل الحقل ،وسط تصاعد الؽضب
الشعبً ،من الخدمات السٌئة وتفشً الفساد.
وتجمع محتجون آخرون فً طرٌق شرقً البصرة ٌإدي إلى الحدود مع إٌران ،وحاولوا
منع الشاحنات من التحرك عبر الحدود.
وهدد المحتجون باقتحام المنشؤة النفطٌة إذا لم تستحب السلطات لمطالبهم بشؤن مٌاه
الشرب التً ٌصفها السكان بؤنها ؼٌر صالحة لملوحتها الزائدة.
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االمم المتحدة تعلن حصٌلة الضحاٌا فً العراق خالل آب الماضً
اعلنت بعثة االمم المتحدة فً العراق (ٌونامً ) ،االحد ،عن اعداد
السومرٌة نٌوز/
الضحاٌا فً العراق خالل شهر آب الماضً ،مإكدة مقتل  90عراقٌا ً وإصابة  117آخرٌن
خالل الشهر.
بمقتل ما مجموعه 90
افادت
البعثة
سجلتها
التً
األرقام
"
إن
،
بٌان
فً
البعثة
وقالت
ِ
مدنٌا ً عراقٌا ً وإصابة  117آخرٌن ،جراء أعمال اإلرهاب والعنؾ والنزاع المسلح التً
وقعت فً العراق خالل شهر آب  ،"2018مبٌنة أن "هذه االرقام تشمل سائر المواطنٌن
وؼٌرهم ممن ٌعد من المدنٌٌن وقت الوفاة أو اإلصابة  -كالشرطة فً مهام ؼٌر قتالٌة
والدفاع المدنً وفرق األمن الشخصً وشرطة حماٌة المنشآت ومنتسبً قسم اإلطفاء".
سجلتها ٌونامً للخسائر خالل شهر آب،
وأضافت البعثة ،أن "من بٌن األعداد الكلٌة التً
ّ
بلػ عدد القتلى المدنٌٌن  82شخصا ً (لٌس من بٌنهم أفراد من الشرطة ) ،فٌما بلػ عدد
الجرحى المدنٌٌن  113شخصا ً (لٌس من بٌنهم أفراد من الشرطة )" ،الفتة الى أن
"محافظة بؽداد األكثر تضرراً ،حٌث بلػ مجموع الضحاٌا المدنٌٌن  77شخصا ً ( 24قتٌالً
و 53جرٌحا ً ) ،تلتها محافظة نٌنوى ( 29قتٌالً و 10جرحى ) ،ثم محافظة األنبار ( 6قتلى
و 26جرٌحا ً ) .وقد حصلت البعثة على أعداد الضحاٌا المدنٌٌن فً األنبار من دائرة صحة
األنبار وتم تحدٌثها حتى  30آب (شامل هذا التارٌخ)".
نحو فعال ،من "أعداد الضحاٌا فً مناطق
وأوضحت ،أنها "أُعٌقت " من التحقق ،على
ٍو
معٌنة ،وهناك بعض الحاالت التً لم تتمكن فٌها البعثة من التحقق إال بشكل جزئً فقط
من حوادث معٌنة " ،مشٌرة الى أنه "تم الحصول على أعداد الضحاٌا فً محافظة األنبار
كامل عدد الضحاٌا بسبب زٌادة تقلب
بشكل
من دائرة صحة األنبار ،وهً قد ال تعكس
ٍو
ٍو
الوضع على األرض فً األنبار وتعطل الخدمات  .ولهذه األسباب المذكورةٌ ،نبؽً اعتبار
األرقام الواردة هنا بمثابة الحد األدنى المطلق".
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العثور على جثة عسكري علٌها اثار طعنات فً نهر الؽراؾ
على جثة

المجنى

علٌه

[ح.س.خ] 28

عثرت الشرطة بقضاء الشطرة
وكالة كل العراق/
عاما عمله عسكري بمبزل نهر شرق الؽراؾ فً ذي قار.
وذكر بٌان لمدٌرٌة شرطة ذي قار ، ،انه " خالل الفحص الظاهري للجثة من قبل خبراء
االدلة الجنائٌة وجدت علٌها اثار لطعنات باله جارحة فً الرأس والصدر واالرجل".
واشار الى ان" الشرطة من جانبها فتحت تحقٌق بالجرٌمة لمعرفة الجانً فٌما ارسلت
الجثة الى شعبة الطبابة العدلٌة إلكمال االجراءات".

هجوم ارهابً على قرٌة قرب هٌت وسقوط ضحاٌا
الفرات نٌوز /تعرضت قرٌة قرب قضاء هٌت ؼربً محافظة االنبار الى هجوم ارهابً.
وذكر مصدر أمنً ان "قرٌة زخٌخة القرٌبة من هٌت  10كم ؼربً االنبار تعرضت مساء
الٌوم لهجوم من عصابات داعش االرهابٌة ".وأضاؾ ،ان "ضحاٌا من مدنٌٌن عزل
سقطوا فً الهجوم"
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العراق ٌبٌع نفطا ً فً آب بقٌمة  7.7ملٌارات دوالر
الفرات نٌوز  /أعلنت وزارة النفط ،الٌوم األحد ،عن ارتفاع مجموع الكمٌات المصدرة من
النفط الخام واالٌرادات المتحققة لشهر آب الماضً.
وقال المتحدث باسم الوزارة ،عاصم جهاد ،فً بٌان  ،ان "معدل الصادرات واالٌرادات
المتحققة لشهر آب الماضً ارتفع مقارنة بشهر تموز الماضً ،بحسب االحصائٌة االولٌة
الصادرة عن شركة تسوٌق النفط العراقٌة {سومو } ،حٌث بلؽت كمٌة الصادرات من النفط
الخام اكثر من  111ملٌونا ً و 61ألفا ً و 618برمٌالً ،بإٌرادات بلؽت أكثر من  7ملٌارات
و 729ملٌونا و 57الؾ دوالر فٌما لم تسجل االحصائٌة صادرات من حقول كركوك".
واشار الى ،ان "المعدل الٌومً للصادرات بلػ  3مالٌٌن و 583الؾ برمٌل " مضٌفا ً ان
"معدل سعر البرمٌل الواحد بلػ { }69,593دوالراً".
ولفت جهاد الى ،ان "الوزارة ومن خالل اٌمانها باطالع الشعب على عملٌات التصدٌر
واالٌرادات المتحققة منه اتخذت هذا االجراء الشهري"

الكوٌت تحظر استٌراد المواد الؽذائٌة من العراق وتمنع المسافرٌن
من الدخول الراضٌها
استٌراد

اعلنت الكوٌت ،االحد ،عن منع
السومرٌة نٌوز/
العراق ،اضافة الى منع المسافرٌن العراقٌٌن من الدخول للكوٌت.
وذكرت صحٌفة الراي الكوٌتٌة نقال عن مصدر مطلع ان "الكوٌت منعت
المواد الؽذائٌة من العراق " ،مبٌنا ان "قرار الحظر جاء بالتنسٌق بٌن
والتجارة واإلدارة العامة للجمارك والهٌئة العامة للؽذاء والتؽذٌة ،وبشكل
احتزازي بسبب انتشار مرض الكولٌرا فً العراق".
وتابعت أن "من ضمن التدابٌر العاجلة التً اتخذت بالتنسٌق بٌن الجهات
أٌضا ً منع دخول المواد الؽذائٌة مع المسافرٌن ،خصوصا ً الخضار والفواكه
الشرب بؤشكالها كافة".
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وقؾ التعامل بالدوالر بٌن العراق وإٌران
أعلن رئٌس ؼرفة التجارة اإلٌرانٌة العراقٌة ٌحٌى آل إسحاق ،إٌقاؾ
وكالة كل العراق/
التعامل بالدوالر األمرٌكً ،بٌن البلدٌن فٌما ٌتعلق بالمبادالت التجارٌة ،التً تجري بٌن
البلدٌن.
واضاؾ انه "سٌتم االستعاضة عن الدوالر األمرٌكً بعمالت أخرى مثل الٌورو ،واللاير
اإلٌرانً ،والدٌنار العراقً".
وقال رئٌس ؼرفة التجارة االٌرانٌة العراقٌة ،فً تصرٌح صحفً إن " معظم التبادالت
التجارٌة ستتم بعمالت بدٌلة " ،مبٌنا ان "قسما آخر من المبادالت بٌن المصدرٌن
اإلٌرانٌٌن مع التجار العراقٌٌن ،سٌتم بنظام المقاٌضة التجارٌة ،أو بؤشكال توافقٌة بٌن
الطرفٌن".
وتابع ان "حجم انتقال األموال بٌن بؽداد وطهران عن طرٌق المصارؾ ،قلٌل جدا ،رؼم
وجود تعامالت بٌن البلدٌن قٌمتها  8ملٌارات دوالر".
ولفت ٌحٌى آل إسحاق الى إن " حل القضاٌا المصرفٌة بٌن البلدٌن ٌجب أن ٌكون من
أولوٌات االقتصاد اإلٌرانً الرئٌسٌة ،وذلك إلزالة العقبات الخاصة بإنشاء مصرؾ إٌران
عراقً مشترك".
وذكر آل إسحاق إن" العراق ٌعد ثانً أكبر شرٌك تجاري إلٌران بعد الصٌن " ،مشٌرا إلى
أن " صادرات إٌران إلى العراق تختلؾ كثٌرا عن الصادرات اإلٌرانٌة إلى الصٌن".
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السٌسً فً بكٌن :نعمل على رأب صدع أصاب النظام العربً
دار الخلٌج  /قال الرئٌس المصري عبدالفتاح السٌسً ،إن بالده شرٌك حضاري وتارٌخً
للصٌن فً «مبادرة الحزام والطرٌق » ،التً تقوم على إعادة إحٌاء طرٌق الحرٌر ،مإكداً
أن مصر أعلنت تؤٌٌدها الكامل لهذه المبادرة ،وعبرت عن أهمٌة المشروعات التً ٌتطلع
الجانبان إلى تنفٌذها فً منطقة قناة السوٌس ،فً إطار هذه المبادرة ،وأكد أن مصر تعمل
على رأب الصدع العربً ،فً وقت حذر وزٌر الخارجٌة المصري سامح شكري من
مخاطر اإلرهاب والتطرؾ وضعؾ التنمٌة باعتبارها تهدد التعاون الدولً.
وقال السٌسً ،فً كلمة ألقاها خالل زٌارة أكادٌمٌة الحزب الشٌوعً الصٌنً ،حٌث ٌزور
بكٌن ،بعد انتهاء زٌارته إلى البحرٌن ،إن مصر قامت بجهود كبٌرة على مدار السنوات
األربع الماضٌة ،إلعادة بناء الدولة واالقتصاد ،فً استراتٌجٌة نشطة للتحرك الخارجً
تستعٌد زمام المبادرة فً المنطقة ،وتعٌد لشعوبها مقدراتها ،وترأب الصدع الذي أصاب
النظام اإلقلٌمً العربً ودوله الوطنٌة ،وتستعٌد االستقرار اإلقلٌمً ،وتسترجع قٌم
االنتماء والعمل والثقة فً المستقبل لدى اإلنسان المصري والعربً ،وإلى هذا األساس
استندت مواقؾ مصر فً التعامل مع جمٌع الملفات السٌاسٌة فً المنطقة.
كما أكد السٌسً أن تحقٌق التنمٌة مرهون باستعادة االستقرار السٌاسً فً المنطقة،
ووقؾ هدر الدم والطاقة والموارد الذي تعرضت له الشعوب والتزال ،مإكداً أن السنوات
الماضٌة عرضت النظام اإلقلٌمً العربً ألزمات حادة ،لعلها األخطر منذ انتهاء حقبة
التحرر الوطنً ،وبات مستقبل بل ووجود الدولة الوطنٌة ذاتها مهدداً ،بفعل ضؽوط داخلٌة
وتدخالت خارجٌة ،تفضً لفراغ استراتٌجً ،مشدداً على أن مصر تتصدى لها بصرامة.
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أمٌر الكوٌت ٌزور واشنطن ٌوم االثنٌن وٌجري مباحثات مع ترامب
روٌترز /أعلنت وكالة األنباء الكوٌتٌة ٌوم األحد أن أمٌر الكوٌت الشٌخ صباح األحمد
الجابر الصباح سٌسافر إلى واشنطن ٌوم االثنٌن فً زٌارة عمل وٌعقد محادثات مع
الرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب.
أمٌر الكوٌت الشٌخ صباح األحمد الجابر الصباح فً صورة من أرشٌؾ روٌترز
وقال البٌت األبٌض فً بٌان إن الزعٌمٌن سٌبحثان قضاٌا التجارة واالستثمار والتعاون
األمنً فً اجتماعهما المقرر فً الخامس من سبتمبر أٌلول.

وزٌر الخارجٌة الٌمنً ٌلتقً المبعوث األممً إلى بالده
 /التقى وزٌر الخارجٌة الٌمنً خالد الٌمانً الٌوم ،المبعوث الخاص
وكالة االنباء السعودٌة
لألمٌن العام لألمم المتحدة إلى الٌمن مارتن ؼرٌفٌث.
وناقش الجانبان ،حسب ما ذكرته وكالة األنباء الٌمنٌة الرسمٌة ،الترتٌبات النهائٌة لجولة
مشاورات السالم المزمع عقدها فً السادس من سبتمبر الجاري بمدٌنة جنٌؾ
السوٌسرٌة ،كما اتفقا على أهمٌة الذهاب إلى جنٌؾ بنواٌا صادقة من أجل التوصل إلى
تفاهمات لبناء الثقة والتً من شؤنها ستسهم فً تخفٌؾ حدة األزمة اإلنسانٌة الراهنة.
وجدد الٌمانً موقؾ بالده الحرٌص دو ًما على إٌجاد مخرج لهذه األزمة التً أشعلها
االنقالبٌون من خالل جرٌمتهم الكبرى المتمثلة باالنقالب على الدولة وإدخال البالد فً
دوامة الحرب ،مإكداً أن الحكومة الٌمنٌة ستتعامل بإٌجابٌة مع كل األفكار المتعلقة بإطالق
سراح المعتقلٌن والسجناء وآلٌة صرؾ رواتب موظفً القطاع العام.
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خامنئً ٌطالب جٌشه باالستعداد لحرب «ؼٌر مرجحة»
دار الخلٌج  /نقل الموقع الرسمً للمرشد اإلٌرانً علً خامنئً قوله ،أمس األحد ،إن
الحرب ؼٌر مرجحة ،مطالبا ً فً الوقت نفسه ،القوات المسلحة بتعزٌز قدراتها الدفاعٌة،
فٌما دعا المعارض اإلصالحً مهدي كروبً لمساءلة المرشد على ما آلت إلٌها األوضاع
فً البالد بعد مرور  3عقود على ترإسه منصب الولً الفقٌه فً البالد  .ودعا خامنئً
القادة الجدد الذٌن عٌنهم على رأس القوة الجوٌة اإلٌرانٌة لالستعداد للحرب التً استبعد
وقوعها فً الوقت الحاضر  .وقال ،لدى استقباله قادة مقر الدفاع الجوي ،إن قاعدة «خاتم
األنبٌاء» الجوٌة التابعة للجٌش اإلٌرانً فً مقدمة خط المواجهة ضد «أعداء إٌران».
ووفقا لوكالة «فارس » فقد رأى المرشد اإلٌرانً أنه «من حٌث الحسابات السٌاسٌة ،ال
ٌوجد احتمال لحرب عسكرٌة حالٌاً ،ولكن فً الوقت نفسهٌ ،جب على القوات المسلحة أن
تكون حذرة ومستعدة».
وذكرت الوكالة أنه خالل االجتماع ،قدم العمٌد علً رضا صباحً فرد ،قائد مقر «خاتم
األنبٌاء » للدفاع الجوي ،تقرٌراً عن إجراءات وبرنامج هذه القاعدة التً تتولى مهام
التخطٌط والتنسٌق لعملٌات القوات المسلحة اإلٌرانٌة  .وقام خامنئً بتؽٌٌرات عدٌدة فً
صفوؾ قٌادات الجٌش والحرس الثوري فً خطوة اعتبرها مراقبون بؤنها عالمة على
ضربة عسكرٌة محتملة بهدؾ إٌقاؾ البرنامجٌن النووي والصاروخً التً تهدد إٌران
بتطوٌرهما رداً على العقوبات األمرٌكٌة.
فً ؼضون ذلك ،قال مهدي كروبً ،رئٌس البرلمان اإلٌرانً السابق وأحد زعماء الحركة
الخضراء الخاضع لإلقامة الجبرٌة ،إن خامنئً ،قام بتؽٌٌر الدستور عام 1989عقب وفاة
الخمٌنً ،مإسس نظام والٌة الفقٌه ،لٌحكم مدى الحٌاة  .وفى رسالة مفتوحة بعث بها
كروبً إلى أعضاء مجلس خبراء القٌادة ،الذي ٌتمتع بنفوذ قوي فً قٌادة العملٌة
السٌاسٌة داخل إٌران ،طالبهم بالقٌام بمهامهم المعنٌة بالمساءلة واإلشراؾ على المرشد
األعلى طبقا ً لنص الدستور اإلٌرانً بدالً من مدحه والثناء علٌه.
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الدٌمقراطٌون ٌنتقدون البٌت األبٌض لحجب وثائق بشؤن مرشح
المحكمة العلٌا
روٌترز  /انتقد الدٌمقراطٌون ٌوم األحد إدارة الرئٌس دونالد ترامب لرفضها الكشؾ عن
آالؾ الوثائق التً تخص برٌت كافانو قبٌل جلسة مجلس الشٌوخ المقبلة بشؤن نظر
ترشٌحه لعضوٌة المحكمة العلٌا األمرٌكٌة.
برٌت كافانو مرشح ترامب لعضوٌة المحكمة العلٌا األمرٌكٌة فً العاصمة واشنطن ٌوم
ٌ 25ولٌو تموز  .2018تصوٌر :لوكاس جاكسون  -روٌترز.
وعمل كافانو ،مرشح ترامب ،فً البٌت األبٌض فً عهد الرئٌس األسبق جورج دبلٌو
بوش ،الذي فحص محاموه وثائق تعود لذلك الوقت وقرروا أن  27ألفا منها محمٌة
بموجب ”امتٌاز دستوري“.
وقال أحد محامً بوش فً رسالة إلى رئٌس اللجنة القضائٌة بمجلس الشٌوخ التً ستبدأ
جلسات اعتبارا من ٌوم الثالثاء إن البٌت األبٌض أصدر لهم تعلٌمات بؤال ٌسلموا الوثائق
للجنة.
ولم ٌجر تسلٌم نحو  102ألؾ صفحة من الوثائق المتعلقة بسجل كافانو ألسباب أخرى .
وأضاؾ المحامً فً الرسالة أن اللجنة تمكنت من االطالع على ما ٌربو على  415ألؾ
صفحة بخصوص سجل كافانو.

مساعد رئٌس البرلمان االٌرانً حسٌن أمٌر عبداللهٌان :قطع
مٌزانٌة " األنروا" خٌر دلٌل على جرائم ترامب بحق الفلسطٌنٌٌن
 /قال مساعد رئٌس البرلمان االٌرانً حسٌن أمٌر عبداللهٌان أن قٌام
وكالة مهر االٌرانٌة
الرئٌس األمرٌكً بقطع دعم بالده لألنروا ٌعتبر دلٌال على جرٌمة جدٌدة لترامب بحق
الفلسطٌنٌٌن .وأفادت وكالة مهر لألنباء أن حسٌن أمٌر عبداللٌهان أمٌن عام المإتمر
الدولً لدعم القضٌة الفلسطٌنٌة أدان بشدة قطع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدعمها لوكالة
األنروا واعتبر هذه الخطوة دلٌال على جرٌمة جدٌدة لترامب بحق الشعب
الفلسطٌنً .وأضاؾ عبداللٌهان على أمرٌكا أن تتحمل تبعات وعواقب قرارها ؼٌر
المسإول هذا.
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