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مجلس النواب ٌفتتح اعمال دورته االنتخابٌة الرابعة (.ص(..) 4موقع مجلس النواب)
مجلس النواب ٌعقد جلسته االولى فً الدورة االنتخابٌة الرابعة باداء نوابه الٌمٌن الدستورٌة
(.ص(..) 6موقع مجلس النواب)
الفضٌلة تتوقع نزاعا ً طوٌالً فً تشكٌل الحكومة(.ص(..) 7وكالة كل العراق)
رئٌس ائتالف كفاءات النائب هٌثم الجبوري ٌؤكد التزامه بتحالف الفتح (.ص (..)7السومرٌة
نٌوز)
كتلة البناء :ننتظر تكلٌفنا بتشكٌل الحكومة (.ص (.)8السومرٌة نٌوز)
النائب محمود المال طالل :لدٌنا تسجٌالت صوتٌة لقٌادات فً تحالف البناء تبتز باالموال نوابا من
االصالح واالعمار(.ص(..) 8الفرات نٌوز)
النائب محمد تمٌم ٌنفً انضمامه مع زٌاد الجنابً لتحالف الفتح(.ص(..) 9السومرٌة نٌوز)
النائب حسن خالطً :عدد نواب تحالف {البناء} مبالغ فٌه وتفسٌر الكتلة األكبر محسوم لنا (.ص9
)(..الفرات نٌوز)
النائبة عالٌة نصٌف :الخالف على الكتلة االكبر جدل عقٌم(.ص (..) 10وكالة كل العراق)
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العراق ٌأسف لوقف الوالٌات المتحدة المساعدات التً تقدمها لوكالة األونروا
)(..السومرٌة نٌوز)
رئٌس جبهة الحوار الوطنً القٌادي فً ائتالف الوطنٌة صالح المطلك ٌكشف للفرات عن شرط
النضمام القانون والفتح للكتلة األكبر(.ص (.)12الفرات نٌوز )
عضو بالحكمة :رد المحكمة االتحادٌة بشأن الكتلة االكبر ال ٌتأخر فً ظل الضغوط
الشعبٌة(.ص (.) 12السومرٌة نٌوز)





تحرٌر مختطفة والقبض على الخاطفٌن فً العامرٌة (.ص(..) 13الفرات نٌوز)
استشهاد واصابة  3مصلٌن بهجوم ارهابً فً الشرقاط(.ص(..) 13وكالة كل العراق)
االستخبارات العسكرٌة تعلن إلقاء القبض على أحد "ممولً داعش" شمال الموصل
(.)14السومرٌة نٌوز)




-2-

(.ص11

(.ص

العدد -2 :الثالثاء 2018-9-4




اتفاقٌة تصدٌر نفط كركوك إلى إٌران تدخل حٌز التنفٌذ (.ص  (..)14وكالة كل العراق)
مسؤول إٌرانً ٌحذر :محافظات عراقٌة ستواجه أزمة إقتصادٌة حادة(.ص(..) 15الفرات نٌوز)



بوتفلٌقة ٌخفف قبضة الجٌش الجزائري على السلطة بعزل قادة عسكرٌٌن (.ص (..)16روٌترز)



ترامب ٌحذر األسد من شن "هجوم متهور" على محافظة إدلب(.ص(..) 17روٌترز)
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مجلس النواب ٌفتتح اعمال دورته االنتخابٌة الرابعة
أفتتح مجلس النواب العراقً اعمال دورته االنتخابٌة الرابعة
موقع مجلس النواب/
بحضور السادة رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس الوزراء ورئٌس مجلس النواب السابق
 2018/9/3فً القاعة
والسٌد مدحت المحمود رئٌس المحكمة االتحادٌة الٌوم االثنٌن
الكبرى للمجلس.
واستهلت الجلسة التً حضرها السادة نوري المالكً واسامة النجٌفً نائبً رئٌس
الجمهورٌة فضال عن السٌدات والسادة الوزراء والسٌد ٌان كوبٌتش المبعوث الخاص
لالمٌن العام لالمم المتحدة فً العراق وعدد من اصحاب السعادة سفراء الدول العربٌة
واالجنبٌة المعتمدٌن فً بغداد ،باداء النشٌد الوطنً من قبل الفرقة السمفونٌة العراقٌة
وقراءة اي من الذكر الحكٌم وسورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق.
وفً كلمته بالجلسة رحب السٌد فؤاد معصوم رئٌس الجمهورٌة بالسٌدات والسادة فً
الدورة االنتخابٌة الرابعة ،منوها الى أن انعقاد االجتماع لحظة تارٌخٌة كونه ٌتزامن مع
الذكرى االولى لالنتصار على االرهاب ،مشٌرا الى عزم الشعب وتمسكه بالنظام
الدٌمقراطً االتحادي والتداول السلمً للسلطة والحوار المستمر.
واوضح الرئٌس معصوم ان العراق ٌستعٌد مكانته الالئقة اقلٌمٌا ودولٌا وٌحضى باحترام
المؤسسات والمنظمات الدولٌة وٌقع على عاتق المجلس مهام جسٌمة بشكل مسؤول
ومثمر ،معبرا عن امله بان تساهم بشكل كبٌر فً اثراء الممارسة الدٌمقراطٌة وتحصٌنها
بما ٌضمن منحها المزٌد من القوة والعزم وتطوٌر النظام السٌاسً الذي ٌمثل اساسا صلبا
للدولة العراقٌة على اسس المشاركة والمساواة واالنفتاح والتوزان الخالق.
وشدد السٌد رئٌس الجمهورٌة على اهمٌة اختٌار حكومة تملك برنامجا ٌلبً طموحات
الشعب وتطلعاته لحٌاة كرٌمة متمنٌا النجاح الكامل فً تحمل االمانة واالخذ بنظر االعتبار
اهمٌة العالقات المثمرة بٌن السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة والعمل المشترك
وفقا للدستور ،منوها الى تعاٌش العراقٌٌن بمختلف مكوناتهم واطٌافهم وفقا السس
الوحدة والعٌش المشترك.
وحث الرئٌس معصوم على مراجعة كاملة فً كل مجاالت البلد لتطوٌره من اجل المصلحة
الوطنٌة العلٌا ،مشددا على ان العراق ٌحتاج الى التنمٌة المستدامة لتوفٌر فرص العمل
للشباب وادامة السلم االهلً باالضافة الى المبادرة بعدم االعتماد على النفط وتنوٌع
موارده فً شتى القطاعات االنتاجٌة على اساس التخطٌط العلمً واالستفادة من تجارب
الدول االخرى والعمل على رفض مظاهر الفساد بكل اشكالها ودحر كل االفكار التكفٌرٌة
واالرهابٌة.
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واوضح السٌد رئٌس الجمهورٌة ان الدورة االنتخابٌة الرابعة تاتً فً ظل ظرف دقٌق
ٌسعى فٌه العراقٌون الستكمال بناء دولتهم والعمل على توفٌر حقوق المواطنٌن فً
المناطق المحررة واعادة النازحٌن ومعالجة الفقر والبطالة وتعمٌق التوعٌة المجتمعٌة
وتوفٌر الخدمات الى جانب تعزٌز السلم االهلً ومعالجة ملف المٌاه باالضافة الى العمل
الجاد فً كل المجاالت.
من جهته ،هنأ السٌد حٌدر العبادي رئٌس مجلس الوزراء الفائزٌن بثقة الناخبٌن والتعاون
مع الحكومة وانجاز مشارٌع القوانٌن المهمة.
واكد السٌد رئٌس مجلس الوزراء فً كلمته خالل الجلسة على التوجه نحو تعزٌز االمن
واالستقرار والبناء من اجل توفٌر الخدمات وتوفٌر فرص العمل منوها الى ان المرحلة
المقبلة هً مرحلة اصالح وعمل وأن الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدة ومستقرة
امنٌا وستقدم حٌاة افضل معبرا عن فخره بتحرٌر االراضً من االرهاب.
واشاد السٌد العبادي بتوجٌهات المرجع االعلى اٌة هللا العظمى السٌد علً السٌستانً فً
دفع الشباب الى التطوع لتحرٌر االراضً مبٌنا ان العالقة تعززت مع مختلف الدول ونرٌد
بناء عالقات سلٌمة مبنٌة على اسس االحترام السٌادة وعدم التدخل فً الشؤون الداخلٌة.
واشار السٌد العبادي الى ان اهل البصرة سٌقطفون ثمار انجاز المشارٌع المهمة وخاصة
ما ٌتعلق بالمٌاه ،داعٌا الى التنافس لحل مشاكل واحتٌاجات المحافظات وعدم توظٌف
معاناة العراقٌٌن لمصالح سٌاسٌة وشخصٌة ،الفتا الى فتح ابواب االستثمار للشركات
االجنبٌة لٌشهد البلد نهضة اقتصادٌة وعمرانٌة ،مشددا على اهمٌة فرض الدولة لسلطة
القانون وحصر السالح فً اطار الدولة وان كل المشاكل قابلة للحل ،محذرا من احٌاء
النظرة الطائفٌة البغٌضة والنظر لكل العراقٌٌن بنظرة متساوٌة ،مترحما على ارواح
الشهداء ومقدما التحٌة للجرحى وللقوات االمنٌة.
بدوره قدم الدكتور سلٌم الجبوري رئٌس مجلس النواب السابق شكره وتقدٌره للسٌدات
والسادة النواب فً الدورة االنتخابٌة الثالثة لما قدموه من جهود كبٌرة لخدمة العراق.
واوضح الدكتور الجبوري ان الدورة السابقة شهدت تعاونا مع السلطة التنفٌذٌة وانخراط
عدد من اعضاءه فً المعارك الدفاع عن العراق بمباركة وتاٌٌد من المجلس فضال عن
الدور الرقابً الفعال وقٌام لجانه بمهامها بانجاز عدد من القوانٌن والتشرٌعات.
وأكد الدكتور الجبوري على ان عملٌة التداول تفرض علٌنا قبول نتائج االنتخابات معتبرا
ان المسؤولٌة تكلٌف ولٌس تشرٌف وبعدم كونها امتٌاز اال بقدر خدمة العراق ،مبٌنا انه
رغم المعوقات الكبٌرة فقد كانت هناك انجازات الٌمكن انكارها وخاصة انتاج عدد مهم من
القوانٌن وخاصة الدستورٌة كالموازنة واالحزاب وتولً رئاسة اتحادات البرلمانات
االسالمٌة ،مشددا على اهمٌة االحتفاظ بمكتسبات العملٌة السٌاسٌة وتحقٌق اجماع وطنً
لضمان دعم المجتمع الدولً فً ازمتنا العادة اعمار المناطق المحررة.
وبٌن الجبوري أن العراق ٌمر بمرحلة حرجة وحساسة تتطلب التجرد من المناصب
والرغبات الشخصٌة فالوضع االقتصادي ٌفرض تقدٌم الخدمات واعمار المناطق المحررة
واعادة النازحٌن لمناطقهم االمر الذي ٌستلزم تقدٌم اعتذار للشعب العراقً للتاخٌر فً هذا
المجال ،متمنٌا ان ٌتحمل المجلس الجدٌد مسؤولٌاته التارٌخٌة وااللتزام بالدستور ووحدة
العراق وسٌادته والعمل على استمرار الحوار بٌن القٌادات السٌاسٌة للوصول الى افضل
النتائج على مختلف االصعدة،مستذكرا فً الوقت نفسه شهداء مجلس النواب.
وشدد الجبوري على ان التجربة اثبتت بان البرلمان صانع حقٌقً للسٌاسات ،مقدما
التحٌة للشعب العراقً فً مطالبه بالخدمات والهالً محافظة البصرة بصورة خاصة.
بعدها وجه السٌد الجبوري االعضاء الفائزٌن بالتوجه الى قاعة الجلسة لغرض اداء
الٌمٌن الدستورٌة.
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الدائرة االعالمٌة
مجلس النواب العراقً

مجلس النواب ٌعقد جلسته االولى فً الدورة االنتخابٌة الرابعة
باداء نوابه الٌمٌن الدستورٌة
عقد مجلس النواب الجلسة االولى فً الفصل التشرٌعً االول لسنته
موقع مجلس النواب/
التشرٌعٌة االولى فً دورته االنتخابٌة الرابعة برئاسة النائب محمد علً زٌنً رئٌس
السن وبحضور  297نائبا الٌوم االثنٌن .2018/9/3
وفً مستهل الجلسة ادى السٌدات والسادة الٌمٌن الدستورٌة اعضاءا فً مجلس النواب.
بعدها رحب السٌد محمد علً زٌنً رئٌس السن فً كلمته باعضاء مجلس النواب الجدد،
مقدما نبذة عن حٌاته العلمٌة والعملٌة.
واعلن السٌد زٌنً عن فتح باب الترشٌح لمنصب رئٌس مجلس النواب ونائبٌه امام
المرشحٌن ،داعٌا الكتل النٌابٌة الى االسراع بحسم االستحقاقات الدستورٌة لخدمة الشعب.
وفً مداخالت السٌدات والسادة النواب اثنى النائب احمد الجبوري على قرار رئٌس السن
بفتح باب الترشٌح لرئاسة البرلمان مقترحا ابقاء الجلسة قائمة لحٌن تحدٌد موعد لها
لغرض االنتخاب.
وشدد النائب فالح الساري على اهمٌة االلتزام بالمهل الدستورٌة للمضً بالخطوات
الواردة فً الدستور ،مقترحا تحدٌد موعد الستئناف الجلسة ودعوة الكتل ورؤساءها
النتخاب رئٌس المجلس ونائبٌه.
واوضح النائب فرات التمٌمً بان انتخاب هٌئة رئاسة مجلس النواب بحاجة الى نصاب
قانونً مماٌضع الجمٌع امام مسؤولٌات جسٌمة تفرض ارسال رسالة صحٌحة البناء
الشعب بعٌدا عن المناكفات السٌاسٌة.
ونوه النائب صباح الساعدي بان اداء الٌمٌن الدستورٌة ٌفرض االلتزام بالمهمات
الدستورٌة الختٌار رئٌس للمجلس ونائبٌه واستكمال بقٌة االجراءات ،مؤكدا على ان كتلة
االصالح واالعمار اكبر كتلة نٌابٌة قدمت وضعها الدستوري للمجلس وعلى الكتل االخرى
التعاطً باٌجابٌة مع ذلك.
من جهته اشار النائب عمار طعمة الى ضرورة فتح باب الترشٌح لمنصب رئٌس مجلس
النواب ونائبٌه وفقا للمهل الدستورٌة خصوصا ان المحكمة االتحادٌة الغت مبدأ الجلسة
المفتوحة.
ودعا النائب عمانوئٌل خوشابا الى فتح باب الترشٌح لمنصب رئٌس مجلس النواب على
اساس الهوٌة الوطنٌة ولٌس على االساس العرقً اوالطائفً.
وأوضح النائب احمد االسدي أنه فً حالة استمرار الخالف بٌن الكتلتٌن اللتٌن اعلنتا عن
تشكٌل الكتلة االكبر سٌكون اللجوء الى المحكمة االتحادٌة.
بعدها أعلن السٌد محمد علً زٌنً رئٌس السن عن استمرار الجلسة.
الدائرة االعالمٌة
مجلس النواب العراقً
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الفضٌلة تتوقع نزاعا ً طوٌالً فً تشكٌل الحكومة
 ،الٌوم االثنٌن ،ان النزاع حول
 /اكد رئٌس كتلة الفضٌلة عمار طعمة
وكالة كل العراق
.ودعا طعمة فً بٌان صحفً " ،الكتل
الطرف الذي سٌشكل الحكومة سٌستغرق وقتا طوٌال
الفائزة الجتماع المائدة المستدٌرة لتدارك االنقسام الحاد الذي عمقته جلسة البرلمان
االولى" ،مضٌفا ان" الجلسة االولى للبرلمان تدلل على دوام االنقسام وتعمقه مما ٌهدد
بمزٌد من التشقق والتمزق الذي سٌعطل انجاز االلتزامات الدستورٌة فً اوقاتها المحددة
وٌؤخر تشكٌل الحكومة وما ٌترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنٌن" .
واضاف" ،نكرر دعوتنا للكتل الفائزة لالجتماع فً مائدة مستدٌرة لتجاوز حالة االنقسام
والتخندق وتفعٌل المشتركات وانجاز برنامج حكومً واقعً ومناقشة معاٌٌر ومواصفات
المرشحٌن لرئاسة الوزراء والٌات اختٌاره ضمن الهٌئة العامة لالطراف المنضوٌة فً
النواتٌن المتنافستٌن على تشكٌل الكتلة االكبر".

رئٌس ائتالف كفاءات النائب هٌثم الجبوري ٌؤكد التزامه بتحالف
الفتح
أكد رئٌس ائتالف كفاءات النائب هٌثم الجبوري ،االثنٌن ،التزامه بتحالف
السومرٌة نٌوز/
الفتح ،مشٌراً الى حصول لبس بشأن انضمامه لتحالف االصالح واالعمار.
وقال الجبوري " ،ما زلنا جزء من تحالف الفتح وملتزمٌن بهذا التحالف وحصل لبس
".وأضاف "نحن متعاهدون سواء كنا من ٌشكل
بتوقٌع ومن شخص آخر وتم تسوٌة االمر
الحكومة او فً المعارضة سنكون بهذا الصف الوطنً".
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كتلة البناء :ننتظر تكلٌفنا بتشكٌل الحكومة
السومرٌة نٌوز  /أعلنت كتلة البناء التً تضم دولة القانون والفتح ،االثنٌن ،عن انضمام
 153نائبا بتوقٌع "حً ومباشر ولٌس عبر رئٌس الكتلة" ،مشٌرة الى انها تنتظر تكلٌفها
فً مؤتمر
بتشكٌل الحكومة .وقال المتحدث باسم الفتح المنضوٌة بالتحالف احمد االسدي
صحفً عقده فً مجلس النواب  ،انه "استجابة منا لمعاناة الشعب وتلبٌة للمتطلبات
وضمن الدستور ،فقد أطلقنا تحالف البناء الننا مقبلون على مرحلة بناء بعد زوال
 153نائبا بتوقٌع حً مباشر ولٌس عبر توقٌع رئٌس
الدكتاتورٌة فقد انطلقنا بكتلة تضم
 21من النصر و  23من القوى
الكتلة ،وتم تقدٌمها لرئٌس السن وتضم الفتح والقانون و
و 9من الوطنٌة وارادة وكفاءات وصالح الدٌن هوٌتنا والشبك والتركمان وننتظر تكلٌفنا
بتشكٌل الحكومة".

النائب محمود المال طالل :لدٌنا تسجٌالت صوتٌة لقٌادات فً
تحالف البناء تبتز باالموال نوابا من االصالح واالعمار
الفرات نٌوز  /كشف النائب عن تٌار الحكمة الوطنً ،محمود مال طالل عن إمتالك
تسجٌالت صوتٌة لقٌادات فً تحالف البناء تبتز باألموال نواب من االصالح
واالعمار ".وقال مال طالل "لدٌنا تسجٌالت صوتٌة لقٌادات فً تحالف البناء تبتز باألموال
نواب من قائمة االصالح واالعمار ،مؤكدا "حصول شراء ذمم لنواب وهناك تسجٌالت
".وبٌن ان "تفسٌر المحكمة االتحادٌة كان حاسما وهو
صوتٌة من بعض القوى السٌاسٌة
فً صالح تحالف االصالح والبناء ،وهناك جدل وتزوٌر فً توقٌع نواب من تحالف
البناء" ،مبٌنا انه "لن ٌكون هناك اي تقدم عما حدث سابقا اذا شارك الجمٌع بالحكومة".
وأضاف "ال ٌمكن مشاركة الجمٌع فً الحكومة فالبرلمان العراقً محطم ومتوقف ومعطل
لمشاركة الجمٌع فً الحكومة والبرلمان معا ،ال نقول ان االبواب مغلقة ولكن ال ٌعنً
مشاركة الجمٌع وهناك من أساء وٌسًء وتولى االدارة لثالث دورات برلمانٌة دون
حصول تقدم".
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النائب محمد تمٌم ٌنفً انضمامه مع زٌاد الجنابً لتحالف الفتح
نفى النائب محمد تمٌم ،الٌوم االثنٌن ،ما تناقلته وسائل االعالم عن
السومرٌة نٌوز/
انضمامه مع النائب زٌاد الجنابً الى تحالف الفتح ،فٌما اكد تمسكهما بكتلة االصالح
واالعمار.
وقال تمٌم " ،ال صحة لما تناقلته وسائل االعالم عن انضمامً مع النائب زٌاد الجنابً الى
تحالف الفتح".واكد تمٌم" ،نحن متمسكان بكتلة االصالح واالعمار ومنهجها".

النائب حسن خالطً :عدد نواب تحالف {البناء} مبالغ فٌه وتفسٌر
الكتلة األكبر محسوم لنا
الفرات نٌوز  /قال النائب عن تٌار الحكمة الوطنً ،حسن الخالطً ،ان ما اعلنه تحالف
{البناء} بانه ٌضم  153نائبا ً وهو الكتلة االكبر بانه "رقم مبالغ فٌه".
 153نائبا ً وقال انه الكتلة النٌابٌة األكبر فً
وكان تحالف البناء أعلن الٌوم جمعه تواقٌع
.وذكر الخالطً "هناك نوع من المبالغات
جلسة البرلمان االولى التً انعاقدت الٌوم األثنٌن
فً األرقام والفٌصل هو القانون "،مبٌنا ان "ورقتٌن تقدمت لرئٌس السن عن الكتلة
االكبر ولدٌنا تفسٌر سابق من قبل المحكمة االتحادٌة وجمٌعها تتفق مع تحالفنا {اإلصالح
والبناء}".
وأضاف ان "الكرد أكدوا انهم سٌكونوا مع الكتلة األكبر وأعلنوا ذلك من قبل الحزبٌن
الدٌمقراطً واالتحاد الوطنً وهو الموقف المعلن للقوى الكردٌة فً جمٌع أصنافها وهم
حرٌصون على توحٌد القرار ولكن ربما لدٌهم بعض اإلحراج لذا هم أرجأوا عملٌة
".وتابع خالطً "الٌوم ٌراد لمجلس النواب
انضمامهم الى مابعد اإلعالن عن الكتلة األكبر
ان ٌنطلق إنطالقة حقٌقٌة فً أمرٌن أوالً توجه الكتلة االكبر لتشكٌل الحكومة وكتلة أخرى
تمثل المعارضة ٌراد منها ارشاد وتقوٌم الحكومة ال لتأزٌم االمور واننا ماضون لتشكٌل
حكومة أغلبٌة وطنٌة".
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النائبة عالٌة نصٌف :الخالف على الكتلة االكبر جدل عقٌم
أكدت النائبة عن ائتالف دولة القانون عالٌة نصٌف أن كتلة البناء
وكالة كل العراق/
ستباشر بتشكٌل الحكومة باعتبارها الكتلة األكبر "،مبٌنة أن "مجرد الجدل حول كونها
هً األكبر أم غٌرها هو جدل عقٌم ،نظراً الى رأي المحكمة االتحادٌة فً قضاٌا سابقة
مماثلة كقضٌة تشكٌل الكتلة العراقٌة البٌضاء وإعطاء المحكمة حق تشكٌل الكتل
وتسجٌلها فً الجلسة االولى لمجلس النواب.
وقالت نصٌف فً بٌان تلقت وكالة كل العراق [أٌن] نسخة منه الٌوم ان "على صناع
القرار االلتفات الى سوابق المحكمة االتحادٌة فً قضاٌا مماثلة ،كقضٌة تشكٌل الكتلة
 ،2010فالمحكمة اعطت حق تشكٌل كتل وتسجٌلها فً الجلسة
العراقٌة البٌضاء عام
االولى لمجلس النواب" مبٌنة ان "الكتل التً تتشكل داخل البرلمان هً كتل قانونٌة
 ١٠٠الف مواطن ،وبالتالً الٌمكن جعل
ورسمٌة وكل عضو من اعضائها ٌمثل رأي
النائب رهٌنة لرئٌس الكتلة ،فهذا غٌر شرعً وغٌر قانونً".
وأوضحت نصٌف ،ان "الكتلة االكثر عددا [فٌما ٌتعلق بكتلة البناء] وبتوقٌع االعضاء
والنظام الداخلً وبالرجوع الى قرار الكتلة البٌضاء سابقا ً اعطتنا حق التعوٌض
والترشٌح" مشٌرة الى ،ان "أغلب مواد الدستور تتكلم عن العددٌة فً التصوٌتات سواء
ان كانت بسٌطة او اغلبٌة ،فالمعٌار وفق قرار المحكمة االتحادٌة وفق هذه السابقة هو
حرٌة النائب فً الدخول بكتلة او تجمٌع كتلة".
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العراق ٌأسف لوقف الوالٌات المتحدة المساعدات التً تقدمها
لوكالة األونروا
 /اعربت وزارة الخارجٌة ،الٌوم االثنٌن ،عن اسفها لوقف الوالٌات
السومرٌة نٌوز
المتحدة المساعدات المالٌة التً تقدمها لوكالة األونروا ،فٌما دعت الى موقف عربً
.وقال المتحدث الرسمً باسم وزارة
اسالمً لسد النقص الحاصل جراء هذا القرار
الخارجٌة أحمد محجوب فً بٌان صحفٌال إن "وزارة الخارجٌة العراقٌة اعربت عن اسفها
لتصرٌح حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بشأن وقف المساعدات المالٌة التً تقدمها
لوكالة غوث وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن فً الشرق األدنى (األونروا) ،وتعدها خٌبة
أمل كبٌرة لجهود السالم التً ٌسعى لها العراق الى دول العالم ومنظماتها االنسانٌة جاهدة
مع الخٌرٌن من المجتمع الدولً إلنصاف الشعب الفلسطٌنً البطل وحل قضٌته العادلة
وانهاء فصل انتهاكه الظالم".
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رئٌس جبهة الحوار الوطنً القٌادي فً ائتالف الوطنٌة صالح
المطلك ٌكشف للفرات عن شرط النضمام القانون والفتح للكتلة
األكبر
 /كشف رئٌس جبهة الحوار الوطنً القٌادي فً ائتالف الوطنٌة صالح
الفرات نٌوز
المطلك ،عن شرط النضمام القانون والفتح للكتلة األكبر.
وقال المطلك لبرنامج {المواجهة} بثته قناة الفرات الفضائٌة اللٌلة ،ان" هناك كتل لم
تحسم موقفها والموضوع لم ٌنته حتى االن فً تشكٌل الكتلة األكبر ،والعدد حتى أمس بلغ
 183نائبا ً ملتحق بالكتلة األكبر" ،مشٌرا" اما االنسحاب مقابل شراء واغراءات نواب
بهذه الطرٌقة ال ٌمكن بناء دولة وعملٌة سٌاسٌة بطرٌقة صحٌحة".
وأضاف ان" اغلب النواب الذٌن فازوا لم ٌكن بأصواته بل بمشروع وبرنامج كتلته
وقائمته ،اما ان ٌنتقل النائب حتى قبل ظهور النتائج االنتخابٌة فاألمر واضح بان هناك
تأثٌرات غٌر طبٌعٌة وهذه الطرٌقة غٌر صحٌحة".
وتابع المطلك" ٌنتقل سرا وٌوقع سرا مع الكتلة االخرى وهذا حصل امامنا وهو اسلوب
غٌر الئق للعمل السٌاسً ،وال ٌمكن بلد بهذه الطرٌقة وال ٌمكن التقدم بالمجتمع الذي بنً
".وأشار الى ان" هذا االسلوب ٌتنافى مع القٌم الحقٌقة للمجتمع وألي
على اسس اصٌلة
كٌان سٌاسً لبناء بلد بشراء صوت النائب بإغراءات وزارات او مناصب او ممارسة
ضغوط علٌه".

عضو بالحكمة :رد المحكمة االتحادٌة بشأن الكتلة االكبر ال ٌتأخر
فً ظل الضغوط الشعبٌة
السومرٌة نٌوز  /اعتبر عضو الوفد المفاوض لتٌار الحكمة عبد هللا الزٌدي ،االثنٌن ،أن رد
المحكمة االتحادٌة بشأن الكتلة االكبر قد الٌتأخر فً ظل الضغوط الشعبٌة ،مؤكداً استمرار
االجتماعات بغٌة حسم االمر.
وقال الزٌدي  ،إن "هنالك اجتماعات مستمرة ولم تنقطع منذ رفع الجلسة وهً ستستمر
بغٌة حسم موضوع الكتلة االكبر والمضً بحسم االلتزامات الدستورٌة ضمن المدد
المحددة".
وأضاف "هنالك رغبة لدٌنا لضم القوى الوطنٌة المؤثرة الى الكتلة االكبر لتحالف االصالح
واالعمار خاصة ان رد المحكمة االتحادٌة لشكل الكتلة االكبر قد الٌتأخر فً ظل استمرار
الضغوط الشعبٌة المطالبة بتقدٌم الخدمات".
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تحرٌر مختطفة والقبض على الخاطفٌن فً العامرٌة
الفرات نٌوز  /حررت قوة أمنٌة ،مختطفة فً منطقة العامرٌة غربٌة العاصمة بغداد
بٌان لقٌادة عملٌات بغداد ان "القوات االمنٌة فً قٌادة عملٌات بغداد وبعد ورود
معلومات ،حررت مختطفة بعد ساعتٌن من جرٌمة االختطاف فً منطقة العامرٌة بفضل
اجراءات سرٌعة ودقٌقة اتخذتها االجهزة االمنٌة واٌضا لدقة وسرعة االخبار عن وقوع
جرٌمة وقد تكللت بالقبض على الخاطفٌن االثنٌن".
وأضاف ان المتهمٌن "هما من سكنة ابً غرٌب وحً الجهاد وتم إحالتهما الى الجهات
المختصة وتسلٌم المختطفة الى ذوٌها".

استشهاد واصابة  3مصلٌن بهجوم ارهابً فً الشرقاط
 3مدنٌٌن ،بهجوم ارهابً على مصلٌن فً قضاء
 /استشهد وأصٌب
وكالة كل العراق
.وذكر بٌان لمركز اإلعالم األمنً ،ان" القوات األمنٌة
الشرقاط التابع لمحافظة صالح الدٌن
فً الشرقاط تجري عملٌة بحث وتفتٌش عن عناصر إرهابٌة تعرضت إلى عدد من
المواطنٌن خالل خروجهم من مسجد [الحكنه] بعد أداء صالة العشاء ،ما أدى الى
استشهاد مواطن وجرح اثنٌن آخرٌن".
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االستخبارات العسكرٌة تعلن إلقاء القبض على أحد "ممولً
داعش" شمال الموصل
السومرٌة نٌوز  /اعلنت مدٌرٌة االستخبارات العسكرٌة ،الٌوم االثنٌن ،عن إلقاء القبض
.وقالت المدٌرٌة فً بٌان صحفً  ،إن "مفارز
على أحد "ممولً داعش" شمال الموصل
 20وبالتعاون مع ضابط استخبارت لواء المشاة
مدٌرٌة االستخبارات العسكرٌة فً الفرقة
 66ومفارزه االستخبارٌة وبمعلومات استخبارٌة دقٌقة وكمٌن محكم ،تمكنت من القاء
القبض على احد ممولً داعش االرهابٌة بعد متابعته بصورة مستمرة واستدراجه".

اتفاقٌة تصدٌر نفط كركوك إلى إٌران تدخل حٌز التنفٌذ
 /أعلن مسؤول فً شركة نفط الشمال ،دخول اتفاقٌة سابقة مع إٌران
وكالة كل العراق
تقضً بنقل نحو  60ألف برمٌل ٌومٌا من النفط إلى إٌران حٌز التنفٌذ.
واعلن العراق واٌران قبل أكثر من شهر عن اتفاقٌة تقضً بتصدٌر العراق النفط من
حقول كركوك براً إلى إٌران عن طرٌق إقلٌم كردستان عبر صهارٌج وناقالت كبٌرة .
ونقل موقع صحٌفة "العربً الجدٌد" عن المسؤول الذي رفض نشر اسمه قوله االثنٌن:
ان "طهران ستقوم بإعادة نفس الكمٌات إلى العراق من خالل البصرة فً اتفاق مقاٌضة
ٌسمح لبغداد باستخدام حقول كركوك شبه المعطلة بسبب الخالفات بٌن بغداد وإقلٌم
كردستان وإٌقاف أنبوب النفط الذي ٌصدر نفط كركوك إلى مٌناء جٌهان التركً ".
واضاف ،إن "عملٌة نقل النفط الخام من حقول كركوك دخلت حٌز التنفٌذ بعد حل مشكلة
طرق النقل التً تمر بها شحنات النفط ،مشٌرا الى ان عملٌة التصدٌر هذه لكمٌات
 480ألف برمٌل
محدودة من نفط كركوك حٌث ٌبلغ إنتاج حقول كركوك مجتمعة إلى نحو
ٌومٌا ً فً جمٌع الحقول".
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مسؤول إٌرانً ٌحذر :محافظات عراقٌة ستواجه أزمة إقتصادٌة
حادة
 /قال رئٌس لجنة االمن القومً والسٌاسة الخارجٌة بمجلس الشورى
الفرات نٌوز
االسالمً {البرلمان} {حشمت هللا فالحت بٌشه} ،ان العراق ٌسعى الى تهدئة االجواء
السلبٌة ضد اٌران" ،مشٌراً الى ان "امرٌكا تحاول تقوٌض عالقات الجمهورٌة االسالمٌة
مع دول الجوار ".وعلق {فالحت بٌشه} على التصرٌحات االخٌرة لرئٌس الوزراء حٌدر
العبادي ،بشأن اٌفاد وفد من العراق الى الوالٌات المتحدة للتفاهم حول التعامالت المالٌة
مع اٌران ،قائال ،ان "الوفد العراقً سٌجري محادثات مع وزارة الخزانة االمرٌكٌة العفاء
العراق من الحظر واالجراءات العقابٌة ،كً ٌتمكن من اجراء التعامالت مع االٌرانٌٌن،
فاٌران واحدة من ثالث دول لدٌها أكبر تعامالت مع العراق".
واضاف "من جهة اخرى فان هذا الوفد ٌسعى الى تهدئة االجواء السلبٌة فً العراق حول
".وتابع ان "عالقات اٌران والعراق أوسع من قرار امرٌكا ،واذا اراد
العالقة مع اٌران
العراق ان ٌطبق العقوبات االمرٌكٌة ،فان المحافظات الشرقٌة بالعراق ستواجه أزمة
مالٌة".
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بوتفلٌقة ٌخفف قبضة الجٌش الجزائري على السلطة بعزل قادة
عسكرٌٌن
روٌترز  /قال محللون ودبلوماسٌون إن الرئٌس الجزائري عبد العزٌز بوتفلٌقة ٌقوم بعزل
عدد من كبار القادة فً الجٌش من أجل تشدٌد قبضته على السلطة فً الوقت الذي من
المحتمل فٌه أن ٌسعى إلعادة الترشح للرئاسة العام المقبل وٌقلص سلطة الجٌش .وقبل
 81عاما) اثنٌن آخرٌن من كبار القادة العسكرٌٌن لٌصل العدد
أسبوعٌن أقال بوتفلٌقة (
اإلجمالً للشخصٌات العسكرٌة البارزة التً أقٌلت من مناصبها إلى نحو عشرة خالل
الشهور القلٌلة الماضٌة فحسب .
وقالت مصادر سٌاسٌة لروٌترز إن هذه اإلقاالت تشٌر إلى تسارع وتٌرة اإلصالح األمنً
التً بدأت قبل أعوام لتحوٌل الجٌش المنخرط فً السٌاسة إلى هٌئة أكثر مهنٌة .
بٌد أن تخفٌف قبضة الجٌش الذي ٌهٌمن على البلد المنتج للنفط منذ حرب االستقالل بٌن
عامً  1954و  1962مع فرنسا سٌستغرق وقتا .
لكن النتائج األولى تبدو واضحة للعٌان ،فاإلقاالت التً كانت تثٌر فً السابق عواصف من
الجدل باتت اآلن أمرا روتٌنٌا.
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ترامب ٌحذر األسد من شن "هجوم متهور" على محافظة إدلب
روٌترز  /حذر الرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب الرئٌس السوري بشار األسد وحلٌفته
إٌران وروسٌا ٌوم االثنٌن من شن ”هجوم متهور“ على محافظة إدلب الخاضعة لسٌطرة
المعارضة المسلحة قائال إن مئات اآلالف ربما ٌُقتلون .وقال ترامب على توٌتر ”سٌرتكب
الروس واإلٌرانٌون خطأ إنسانٌا جسٌما بالمشاركة فً هذه المأساة اإلنسانٌة المحتملة.
مئات اآلالف من األشخاص ربما ٌُقتلون .ال تسمحوا بحدوث هذا “!
وأبلغ مصدر روٌترز أن األسد ٌستعد لشن هجوم على إدلب على مراحل .
والمحافظة الشمالٌة والمناطق المحٌطة بها هً آخر منطقة كبٌرة خاضعة للمعارضة
المسلحة .
 2017لكن الوالٌات
وٌسعى ترامب لتحسٌن العالقات مع روسٌا منذ تولٌه السلطة فً
المتحدة لم تتمكن من كبح الدعم العسكري والدبلوماسً الروسً لألسد.
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