
اكد املتحدث با�ضم احلر�س الثوري العميد رم�ضان 
و�ضفهم  م��ن  حم���اوالت  ان  االرب���ع���اء،  ���ري��ف، 
اي��ران  ب��ن  اخل��اف��ات  ت��اأج��ي��ج  يف  “االعداء” 
اأن  اإىل  ا�ضار  فيما  تثمر،  لن  العراق  وكرد�ضتان 
رئي�س اإقليم كرد�ضتان العراق م�ضعود البارزاين اأكد 

اأنه لن ي�ضمح بن�ضاط ي�ضتهدف االأمن االيراين.
داع�س  تلقي   " اإن  ق��ال  ل��ه  ت�ريح  يف  �ريف 
املنطقة  �ضعيد  على  متتالية  وه��زائ��م  �ضفعات 
ت�ضهدها  التي  بالتطورات  يرتبط  فيما  ال�ضيما 
مدينتي حلب واملو�ضل يف �ضوريا والعراق يريدون 
من  الت�ضقيط  وممار�ضة  اجلوفاء  الذرائع  اختاق 
يخططون  وه��م   ، هزائمهم  على  التغطية  اج��ل 
لتاجيج النزاعات بن حكومات املنطقة و�ضعوبها 
ومنها ال�ضعب االيراين ومنطقة كرد�ضتان”. وو�ضف 
اال�ضامية  اجلمهورية  بن  العاقات  اأن  �ريف 
قدمية  باأنها  العراقية  الكردية  واالحزاب  االيرانية 
وقيمة  ايجابية  بنتائج  اثمرت  والتي  وتاريخية 
لكا اجلانبن، م�ضريا اإىل العاقات طيبة بن ايران 
ال�ضابق  العراقي  الرئي�س  وكذلك  بارزاين  وم�ضعود 

جال طالباين. 

الحرس الثوري يكشف عن محاوالت لتأجيج الخالفات بين إيران وكردستان

ا�ضواق  الربملانية  االإن�ضان  حقوق  جلنة  ع�ضو  دعت 
خطة  اإع��داد  اىل  ال��وزراء  جمل�س  االأربعاء،   ، اجلاف 
حمافظة  اطفال  تاأهيل  الإع���ادة  �ضاملة  حكومية 
حترير  بعد  داع�����س  باأفكار  ت��اأث��روا  ال��ذي��ن  نينوى 
لها  ت�ريح   يف  اجل��اف  كامل.  ب�ضكل  املحافظة 
داع�س  زرعها  التي  الظامية  "االفكار  ان  قالت، 
ي�ضكل خطرا  بتكوين جيل  تنذر  نينوى  يف حمافظة 
واملنظمات  احلكومة  تفكر  مل  ما  االي��ام  ق��ادم  يف 

اىل  االه��ل��ي  ال�ضلم  الإع���ادة  خطط  بو�ضع  الدولية 
التي قبعت حتت قب�ضة  داع�س   ابناء املدينة  بع�س 
اىل  عمد  داع�س  ان  اىل  م�ضرية   ، عامن"  من  الأكرث 
افتتاح مدار�س جهادية واختطف االيتام ممن ت�ضل 
�ضاهمت  دورات  يف  وزجهم  الثامنة  اىل  اعمارهم 
واأو�ضحت  ودموية".  قتالية  باإفكار  عقولهم  بح�ضو 
املناهج  تغيري  اىل  اي�ضا  عمد  التنظيم  اأن  اجل��اف 
املتطرفة  باالفكار  وا�ضباعها  املو�ضل  الدرا�ضية يف 
يف  موقوتة  قنبلة  �ضيكون  خطرا  جيا  انتجت  التي 
قادم االأيام ، مبينة انه على احلكومة ان تتعاون مع 

واإعداد  املتحدة  واالمم  الدولية  احلقوقية  املنظمات 
داع�س  دربهم  الذين  االطفال  لتاأهيل  �ضاملة  خطة 
انتقدت  اخر  الدينية. من جانب  وزجهم يف مدار�ضه 
النائب عن حمافظة نينوى نورة البجاري، االربعاء، 
الهجرة  وزارة  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  �ضعف 
واللجنة العليا الغاثة النازحن للعوائل النازحة من 
حمافظة نينوى. البجاري يف ت�ريح لها قالت ، ان 
"اخر اح�ضائيات لوزارة الهجرة واملهجرين ا�ضارت 
35 الف عائلة ونتوقع ت�ضاعف  اىل نزوح اكرث من 
االمين  ال�ضاحل  حترير  عمليات  بدء  مع  االعداد  تلك 

فيه  العوائل  اغلب  لرتكز  نتيجة  املو�ضل  مدينة  من 
كدروع  بينهم  واالحتماء  داع�س  قبل  نقلهم من  بعد 
قبل  من  املقدمة  االج��راءات  ان  وا�ضافت  ب�رية". 
مل  النازحن  الغاثة  العليا  واللجنة  الهجرة  وزارة 
ومازالت  املطلوب  للم�ضتوى  اللحظة  حتى  ترتِق 
�ضعيفة. وا�ضارت البجاري اىل ان "هنالك العديد من 
ال�ضكاوى واال�ضتغاثات التي نتلقاها ب�ضكل يومي من 
العوائل النازحة نتيجة لنق�س امل�ضتلزمات احلياتية 
وال�ضحية يف املخيمات وخا�ضة مع برودة الطق�س 

يف تلك املناطق التي زادت من معاناتهم.
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حقوق االنسان تدعو الى" أعادة تأهيل" اطفال نينوى وانتقادات الجراءات ضد النازحين االمن النيابية : بعض الكتل السياسية 
لديها تشكيك بقانون الحشد الشعبي

البرلمان يحدد مصير مفوضية االنتخابات في أيلول المقبل

بغداد_متابعة: اأكد رئي�س جلنة االمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، االربعاء، ان قانون 
بنود  ببع�س  ت�ضكيك  لديها  الكتل  بع�س  ان  بن  فيما  للت�ضويت،  جاهز  ال�ضعبي  احل�ضد 
ال�ضعبي  احل�ضد  "قانون  ان  قال  النواب  من  عدد  مع  �ضحفي   موؤمتر  يف  الزاملي  القانون. 
جاهز للت�ضويت ومت التوافق عليه"، مبينا ان "القانون ين�ضف ال�ضهداء واجلرحى"،مطالبا 
النائب واملتحدث  القانون". ومن جانبه اعترب  ب�"الت�ضويت على م�روع  ال�ضيا�ضية  الكتل 
الر�ضمي با�ضم احل�ضد ال�ضعبي احمد اال�ضدي، ان احل�ضد ال�ضعبي جتمعًا وطنيًا ي�ضم كل �رائح 
ان احل�ضد عنوان ي�ضمل  النائب عن جبهة اال�ضاح احمد اجلبوري،  املجتمع. وبدوره قال 

وحدة العراقين ومن يقاتل اليوم هم جميع ابناء العراق. 

القانونية الربملانية �ضليم �ضوقي، االربعاء، ان مفو�ضية  اللجنة  اكد ع�ضو  بغداد_متابعة: 
يحدد  وبعدها  املقبل  العام  )ايلول( من  التا�ضع  ال�ضهر  لغاية  بالعمل  م�ضتمرة  االنتخابات 
عمل  بتطوير  الكتل  لبع�س  رغبة  هناك  ان  بن  فيما  النواب،  جمل�س  قبل  من  م�ضريها 
املفو�ضية. �ضوقي يف ت�ريح له قال ، ان "بع�س الكتل ترغب بتطوير عمل املفو�ضية العليا 
لانتخابات"، مبينا ان "املفو�ضية م�ضتمرة بالعمل لغاية ال�ضهر التا�ضع من العام املقبل".

باقرتاح  املقررة  املدة  انتهاء  بعد  املفو�ضية  م�ضري  �ضيحدد  النواب  جمل�س  ان  وا�ضاف، 
مفو�ضن جدد او تعزيز اال�ضماء املوجودة مع ا�ضتبدال البع�س منهم. ي�ضار اىل ان التحالف 
جمال�س  انتخابات  تاأجيل  يف  ال�ضيا�ضية  الكتل  بع�س  ملطالبات  تفهمه  اعلن  الوطني 
املحافظات واعادة هيكلة املفو�ضية. يذكر ان عدد من النواب �رعوا بحملة تواقيع نيابية 

حلل مفو�ضية االنتخابات واعادة هيكلتها.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

البرلمان يصوت على التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية 
م�روع  على  االربعاء،  املنعقدة    31 ال�  بجل�ضته  النواب،  جمل�س  �ضوت  متابعة:  بغداد_ 
قانون التعديل الثاين لقانون احتاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 ل�ضنة 1989. م�ضدر 
برملاين قال، ان جمل�س النواب �ضوت باأغلبية اع�ضاءه على م�روع قانون التعديل الثاين 
قد  النواب  جمل�س  وكان   .  1989 ل�ضنة   43 رقم  العراقية  التجارية  الغرف  اأحتاد  لقانون 
النائب  برئا�ضة  الثالثة،  الت�ريعية  لل�ضنة  االول  الت�ريعي  ف�ضله  من   31 ال�  جل�ضته  عقد 
اأعمال  جدول  وت�ضمن   . نائبا   170 وح�ضور  حمودي  همام  النواب  جمل�س  لرئي�س  االول 
جل�ضة الربملان، الت�ضويت على م�روع قانون التعديل الثاين لقانون احتاد الغرف التجارية 
العام���ة  املوازن��ة  قان��ون  م�روع  مناق�ضة  وا�ضتمرار   ،1989 ل�ضنة   43 رقم  العراقية 
اي�ضا  االأعمال  جدول  يت�ضمن  كما   .  2017 املالية  لل�ضنة  العراق  جلمهورية  االحتادية 
تقرير ومناق�ضة م�روع قانون تنظيم الوكالة التجارية، وتقرير ومناق�ضة م�روع قانون 
الثورة  اإلغاء قرار جمل�س قيادة  العراقية لاعتماد وتقرير ومناق�ضة مقرتح قانون  الهيئة 

املنحل رقم 180 ل�ضنة 1977 .
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رئيسا للواليات المتحدة االمريكية!دونالد ترامب
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التصريح الرئاسي االول
لدينا خطة اقتصادية عظيمة«،واتعهد  بمضاعفة معدل النمو االقتصادي 

وجعل الواليات المتحدة االقتصاد األقوى في العالم.

نتطلع الستمرار وقوف 
اميركا مع العراق في 

مواجهة االرهاب

صفحٌة جديدة ستفتح في 
الواليات المتحدة األمريكية مع 

خيار الشعب األمريكي

مصر تتطلع ألن تشهد فترة 
رئاسة الرئيس دونالد ترامب 
مزيدا من التعاون والتنسيق  
وضخ روح جديدة في مسار 
العالقات المصرية األمريكية.

االمارات تحرص على تعزيز 
عالقاتها مع الواليات المتحدة في 
مختلف المجاالت،ونثمن العالقات 
اإلستراتيجية التي تجمع بين بلدينا .

نأمل أن يتحقق السالم »العادل« في 
عهد ترامب, القيادة الفلسطينية 

ستتعامل مع أي رئيس ينتخبه 
األميركيون سعيًا لتحقيق االستقاللية 

المنشودة

اردوغانمحمد جواد ظريفحيدر العبادي 

خليفة بن زايد آل نهيان محمود عباس السيسي

 ندعو ترامب الى احترام االتفاقيات 
الدولية بما في ذلك االتفاقية 

النووية   

ابرز المواقف بعد اعالن النتائج 

أبرز سياسات ترامب تجاه الشرق األوسط 

 لم يحدد ترامب ما سيفعله لتحسين الوضع في العراق، إال 
أنّه تحدث مرارًا عن التعاون بشكٍل أوثق مع األكراد.

العراق.. تعاون أكبر مع األكراد

»إيران مشكلة كبيرة جدًا وستظل. 
لكنني أعرف كيف أتعامل مع 

المشكلة«.

أبدى ترامب قلقه من عالقة الواليات 
المتحدة مع السعودية، وشكك بعالقة 
الحماية بين البلدين .

الرئيس السوري بشار األسد »سيئ«، مكتفيا بهذا 
القول دون الدعوة الى تنحيه عن الحكم مبينا ان جزءا 

كبيرا من استراتيجيته في سوريا هو اعطاء روسيا 
فرصة لفرض االستقرار في المنطقة .

 قال ترامب إنه في حال فوزه بمنصب الرئاسة 
ستكون الواليات المتحدة صديقًا وفيًا لمصر وليس 
مجرد حليف، وإن الدولتين لديهما عدو مشترك وهو 
إرهاب اإلسالميين المتطرفين«.

إيران.. إعادة هيكلة االتفاق النووي السعودية.. المال مقابل األمن

سوريا.. األسد »سيئ« السيسي يدعم  ترامب  مصر.. 


