
الزوراء / يوسف سلمـان:
مع تداعيات ازمة ترشـيح رئيس الوزراء 
املكلـف بتشـكيل الحكومـة املؤقتة بدال 
من رئيس الـوزراء املسـتقيل، عادل عبد 
املهـدي، يف اعقـاب التظاهرات الشـعبية 
املطالبـة بتحقيـق االصالحـات، ال يـزال 
مجلـس النواب يرتقب الوصول اىل مخرج 
قانونـي إلقرار مـروع قانـون املوازنة 
العامة االتحاديـة للعام 2020 ، والتي لم 
تصل من مجلـس الوزراء حتـى اآلن .اىل 
ذلك، كشـفت اللجنة املاليـة النيابية عن 

تنسـيق برملانـي حكومـي لحل مشـكلة 
تأجيـل ارسـال املوازنة االتحاديـة للعام 
الحايل من قبل الحكومة، واقرارها رسيعا 
امام الربملان .وقالت عضو اللجنة، سهام 
العقيـي، لـ”الـزوراء”: ان القرارات التي 
اتخذتهـا الحكومـة التـي تتعلـق بجنبة 
مالية، وذلك لتهدئـة الجماهري املنتفضة 
يف بغـداد واملحافظـات، خاصـة تلك التي 
تتعلق بإعادة املفصولني بالقوات املسلحة 
ووزارة الداخليـة وقـرارات أخرى تتطلب 
توفري أموال. مبينة: ان تلك القرارات اثرت 

يف العجز املـايل الحقيقي يف املوازنة، حيث 
بلغ اكثر مـن 25 ترليون دينار.وأضافت: 
ان الحكومة أرجأت ارسال املوازنة لغرض 
إيجـاد حل لتخفيـض العجـز الحقيقي. 
اىل  العامـة  املوازنـة  ارسـال  ان  مبينـة: 
حكومـة  تشـكيل  يتطلـب  ال  الربملـان 
جديـدة ، الن هناك لجنة عليا تضم وزراء 
وبرملانيني وخـرباء ماليني لديها صالحية 
ارسـالها للربملان يف حال إنجازها من قبل 

الحكومة .

أنقرة / متابعة الزوراء:
اعلنـت الخارجيـة الرتكيـة ان وزيـر  الخارجيـة الرتكـي، مولـود 
تشـاووش أوغلو، يعتزم إجراء زيارة إىل العراق، اليوم الخميس، عىل 
خلفية تطـورات األحداث التـي أعقبت مقتل قائـد “فيلق القدس” 
التابـع للحـرس الثـوري اإليراني، قاسـم سـليماني، ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشـعبي، ابو مهدي املهندس، يف غارة أمريكية ببغداد 
األسـبوع املايض.وذكرت الخارجية الرتكية، يف بيان، أن تشـاووش 
أوغلو سيزور العراق، الخميس، ضمن إطار “املبادرات الدبلوماسية 
املكثفـة لتخفيـف التوتـر املتصاعـد يف املنطقـة نتيجـة التطورات 
األخرية”.وأوضـح البيان “أن الزيـارة، التي من املتوقع أن تسـتمر 
يوما واحدا، سـتتضمن إجراء مباحثات حول املستجدات اإلقليمية، 
والقضايا الثنائية بني البلدين”.وأعلن الحرس الثوري اإليراني، فجر 
األربعاء، استهدافه قاعدتني أمريكيتني بالعراق، بعرات الصواريخ 
الباليسـتية، رًدا عـىل مقتـل الجنرال، قاسـم سـليماني، قائد فيلق 
“القـدس”، بغارة أمريكية يف بغـداد، الجمعة.وبعد الهجوم اإليراني 
عىل القاعدتني، أعلن البيت األبيض أن الرئيس، دونالد ترامب، أحيط 

علًما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات األوضاع عن كثب.

بغداد/ الزوراء:
اكـد الرئيس األمريكـي، دونالـد ترامب، امس االربعـاء، عزمه 
فرض عقوبات قوية جديدة عىل ايران، وفيما اوضح انه يدرس 
جميع الخيارات االخرى كرد عىل الترصفات االيرانية، اشـار اىل 
أن أيام التسـامح مع ترصفات إيران انتهت، فيما أكد أن بالده 
ال تريـد اسـتخدام قوة عسـكرية.وقال ترامـب يف كلمة له للرد 
عـىل الهجمـات االيرانية عـىل القواعد االمريكيـة يف العراق: ان 
الرضبات الصاروخية اإليرانية أسفرت عن حد أدنى من األرضار 
، ولم يسـقط أي جندي أمريكي أو عراقي يف الرضبات اإليرانية  
، مبينا انتهت أيام التسامح مع ترصفات إيران.  واضاف: بقتل 
سليماني وجهنا رسالة قوية إىل اإلرهابيني، وسنفرض عقوبات 
قوية جديدة عـىل إيران وندرس كل الخيارات األخرى، مشـددا 
عـىل إيران التخـي عن طموحاتهـا النووية ودعـم اإلرهابيني.
وتابـع: سـأطلب مـن الناتـو مزيدا مـن املشـاركة يف األحداث 
الجارية بالرق األوسـط، وال نريد استخدام قدراتنا العسكرية 
وقوتنا االقتصادية هي أفضل رادع ، الفتا اىل ان الواليات املتحدة 

مستعدة للتوصل إىل السالم مع كل األطراف  .

املالية النيابية لـ         : إرسال املوازنة العامة إىل الربملان 
ال يتطلب تشكيل حكومة جديدة

وزير اخلارجية الرتكي 
يزور العراق اليوم لتخفيف 

التوتر يف املنطقة

ترامب: سنفرض عقوبات 
قوية على إيران وال نريد 
استخدام القوة العسكرية 

حراك نيابي حكومي إلقرار املوازنة املتأخرة بعد ختفيض معدل العجـز

رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

الزوراء/ حسني فالح:
تحرك  عن  الخري  بيارق  كتلة  كشفت 
ساحة  العراق  جعل  لعدم  نيابي 
من  حذرت  وفيما  الدولية،  للرصاعات 

وااليرانية  االمريكية  الرضبات  تداعيات 
حد  وضع  رضورة  اىل  دعت  العراق،  عىل 
العراقي،  للسيادة  الدولة  النتهاكات 

محملة الحكومة مسؤولية ذلك.

النيابية،  الخري  بيارق  كتلة  رئيس  وقال 
حديث  يف  الخالدي،  محمد  النائب 
الحالية  الحكومة  ان  لـ”الزوراء”: 
“املستقيلة”، وعىل رأسها رئيس الوزراء، 

مسؤولية  تتحمل  املهدي،  عبد  عادل 
للسيادة  صارخ  انتهاك  من  يحدث  ما 
املتحدة  الواليات  قبل  من  العراقية 
االمريكية وايران، النها حكومة ضعيفة، 
هذه  مواجهة  عىل  القدرة  لديها  وليس 
الرصاعات. عن  النأي  او  االعتداءات 
تقوم  نيابيا  تحركا  هناك  ان  واضاف: 
الخروج  لغرض  النواب  به مجموعة من 
العراق  جعل  وعدم  الراهنة،  االزمة  من 
الدولية وساحة حرب  ساحة للرصاعات 
مبينا:  الدول.  بني  الحسابات  لتصفية 
عقد  عنه  سينتج  ربما  التحرك  هذا  ان 
جريئة. قرارات  إلصدار  طارئة  جلسة 
واوضح: ان املرحلة الراهنة تتطلب وجود 
رئيس وزراء قوي وشجاع، ويكون والؤه 
للوطن، ويضع الحلول للمشاكل الحالية 
سواء عن طريق التفاوض او القوة. الفتا 
وااليرانية  االمريكية  الرضبات  ان  اىل: 
كبرية  تداعيات  لها  سيكون  العراق  يف 
وخطرية، وهي بمثابة “مصيبة” ستحل 
عىل البلد من النواحي االمنية والسياسية 
اكد  .بدوره،  واالقتصادية  واالجتماعية 
صباح  سائرون،  تحالف  عن  النائب 
العكيي، أن أي قصف سواء كان أمريكيا 
يعد  العراقية  األرايض  داخل  إيرانيا  أو 
العراقية. مشريا  خرقا وانتهاكا للسيادة 
إىل: أن تلك الرضبات تعكس عجز العراق 
أجواءه  أن  وتؤكد  سيادته،  حماية  عن 

املتصارعة.وقال  األطراف  لكل  مفتوحة 
العكيي، يف ترصيح صحفي: “نرفض أن 
حسابات  لتصفية  ساحة  العراق  يكون 
دولة  إيران  “ان  اىل  الفتا  الدول”.  بني 
بأن  لها  مربرا  يعطي  ال  هذا  لكن  جارة، 
حساباتها  لتصفية  طرفا  العراق  يكون 
العيكي  املتحدة”.وطالب  الواليات  مع 
الحكومة باتخاذ خطوات جريئة لحماية 
املشاكل  حل  إىل  ودعا  العراقية،  السيادة 
إلبعاد  دعا  كما  الرصاعات،  عن  بعيدا 
والحروب  الخالفات  تلك  عن  العراق 
من  املزيد  يتحمل  ال  أنه  السيما  الدولية، 
النائب عن سائرون: ان  املشكالت.وتابع 
من  العراقية  األرايض  داخل  قصف  “أي 
يعد  العراق  موافقة  بدون  الجارة  الدول 
تعديا عىل السيادة، وأي أمر يكون مخالفا 
للقوانني واألعراف الدولية يعد اعتداًء عىل 
العراق، وذلك يعني أن العراق بال سيادة، 
والدول  لألمريكان  مفتوحة  اجواءه  وان 
امس  فجر  طهران،  اآلخرى”.وشنت 
باليستيا  صاروخيا  هجوما  األربعاء، 
عىل قاعدتني تتمركز فيهما قوات تابعة 
يف  الدويل  وللتحالف  األمريكي،  للجيش 
اإليراني،  الجنرال  ملقتل  انتقاما  العراق، 
القصف  سليماني.واستهدف  قاسم 
إيران،  من  انطلق  الذي  الصاروخي، 
إىل  إضافة  الجوية،  األسد  عني  قاعدة 

قاعدة عسكرية أخرى يف أربيل.

مّحلت احلكومة مسؤولية انتهاك السيادة العراقية من قبل الدول
كتلة بيارق اخلري تكشف لـ          عن حترك نيابي لعدم جعل العراق ساحة للصراعات الدولية
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بغداد/ الزوراء:
االسد،  عني  قاعدتي  ايران  استهدفت 
يف  وحرير  االنبار،  محافظة  غرب 
صاروخا   22 بنحو  اربيل،  محافظة 
القوات  فيها  تتواجد  واللتني  باليستيا، 
دولية  تحذيرات  وسط  االمريكية، 
املتحدة  الواليات  بني  حرب  اندالع  من 
االمريكية وايران يف املنطقة، فيما حذر 
أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس 
من أن “طبول الحرب” تدق يف املنطقة 
عىل خلفية التصعيد الحاد بني الواليات 
الثوري  الحرس  وإيران.ونفذ  املتحدة 

هجوما  األربعاء،  امس  فجر  اإليراني، 
القوات  استهدف  واسعا  صاروخيا 
يف  األسد  عني  قاعدتي  يف  األمريكية 
ردا  بالعراق،  أربيل  يف  وحرير  األنبار 
الواليات  نفذتها  التي  العملية  عىل 
الجاري  الثاني  كانون   3 يوم  املتحدة 
وأسفرت عن مقتل  بغداد،  قرب مطار 
قاسم  اللواء  القدس”،  “فيلق  قائد 
سليماني.وقال الحرس الثوري اإليراني 
مقتل  إىل  أدى  الصاروخي  الهجوم  إن 
80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الواليات 
املتحدة سقوط قتىل بني قواتها.وكشف 

االنبار  محافظة  يف  مسؤول  مصدر 
قاعدة  من  ترسبت  “معلومات  ان  عن 
البغدادي  بناحية  الجوية  االسد  عني 
وقوع  قبل  االنبار،  غربي  هيت  بقضاء 
القوات  بأن  افادت  بساعات،  الرضبة 
االيرانية تروم استهداف مبنى القاعدة 
بالصواريخ”. مبينا ان “ذلك دفع القوات 
عاجلة  اجراءات  اتخاذ  اىل  االمريكية 
صفوف  يف  اصابات  وقوع  من  للحد 
يف  املتمركزة  االخرى  والقوات  قواتها 

املبنى نفسه”.

إيران تستهدف قاعدتني أمريكيتني يف العراق وسط 
حتذيرات دولية من اندالع حرب يف املنطقة

أردوغان: “طبول احلرب” تدق يف املنطقة على خلفية التصعيد بني واشنطن وطهران

ص 6منتخبنا األومليب يتعادل مع نظريه االسرتالي بهدف يف أوىل مبارياته بنهائيات آسياحتطم طائرة ركاب أوكرانية يف إيران وال ناجني من ركابها أو طاقمها ص 3

 

بغداد/ الزوراء: 
حذر رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
أمـس األربعـاء، مـن زج العراقيني يف 
حـرب جديـدة، وفيما طالـب رئيس 
الربملان، محمـد الحلبويس، الحكومة 
باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة لحفـظ 
السـيادة العراقية، أعلن مكتب القائد 
العـام للقـوات املسـلحة أن طهـران 
أعلمت بغداد بالهجوم، يف حني شددت 
األمم املتحدة عـىل ان العراق يجب أال 
يدفـع ثمـن التنافسـات الخارجيـة.

وقال رئاسة الجمهورية يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسـخة منه: تتابع رئاسـة 
الجمهوريـة بقلـق بالـغ التطـورات 
املنطقـة،  التـي تشـهدها  الخطـرية 
الصاروخـي  القصـف  وتسـتنكر 
اإليرانـي الذي طال مواقع عسـكرية 
عىل االرايض العراقية، وتجدد رفضها 
الخـرق املتكـرر للسـيادة الوطنيـة، 
حـرب  سـاحة  اىل  العـراق  وتحويـل 

لألطراف املتنازعة. وأكدت: أن العراق 
سـبق لـه أن أعلـن رفضـه أن يكون 
منطلقـاً لالعتداء عىل أيـة دولة، كما 
يرفـض أن يكـون مصـدر تهديد ألّي 
مـن جريانـه، بـل دعامة لالسـتقرار 
ومساحة لتالقي املصالح بني شعوب 
املنطقـة، وأن أمنـه وسـيادته يجب 
أن يصانـا عـىل وفق املواثيـق الدولية 
الثنائيـة. واالتفاقـات  والعالقـات 

وشـددت رئاسـة الجمهورية عىل أن 
وجود قـوات التحالف الدويل يف العراق 
تم عىل أسـاس االتفاقات املربمة بني 
الحكومة العراقية والدول التي تشكل 
التحالـف منهـا لـرضورات محاربة 
االرهاب، وأن سـياق ومصـري تواجد 
هذه القوات هو شـأن داخي عراقي 
معنية به الحكومة العراقية ومجلس 
النـواب العراقـي، عـىل وفـق األطـر 
القانونية والدستورية والدبلوماسية.

صاحل حيذر من زج العراقيني يف حرب 
جديدة واحللبوسي يطالب احلكومة 
باختاذ ما يلزم حلفظ سيادة البلد 

هنأ نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 
الرطة العراقية بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسيسها .وقال الالمي يف تهنئته: 
يف التاسـع مـن كانون الثاني عـام 1922 تشـكلت قوات الرطـة العراقية 
لتنهـض مع الجيش العراقي الباسـل بحماية أمن وسـالمة  العراق.وأضاف 
الالمي: ان الجيش والرطة يف بالدنا كان لهما عرب التاريخ بطوالت ومواقف 
ترسـخت يف تاريخ حافـل وكبري، امتد عقوداً من الزمن، السـيما مقارعتهما 
لالرهـاب والقضـاء عليه، حيـث قدما فيهمـا، بمختلف تشـكيالتهما، أروع 

األمثلة يف التضحية والفداء، والحرص عىل أمن وسالمة الوطن واملواطن.

وكل عام والشرطة العراقية بألف خري 

الالمي يهنئ الشرطة العراقية 
بالذكرى الـ 98 لتأسيسها

تفاصيل ص 3   

تفاصيل ص 2   

تفاصيل ص2   

اطفال العراق يباركون للشرطة عيدهم الثامن والتسعني

بغداد/ الزوراء:
أكدت سـلطة الطـريان املدني، امـس االربعاء، 
العراقيـة  األجـواء  يف  الطائـرات  حركـة  ان 
طبيعيـة ومسـتمرة.وقال مدير إعالم سـلطة 
الطـريان املدنـي، جهـاد الديـوان، يف بيـان: إن 
»حركـة الطائرات يف األجـواء العراقية طبيعية 
ومسـتمرة«.وأضاف الديوان أنه »بالنسـبة إىل 
الركات التي تناولتها وسـائل اإلعالم بتعليق 
رحالتهـا، فلم يردنا اي يشء رسـمي من هذه 
الركات لتعليق رحالتها يف األجواء العراقية«.

الطريان املدني: حركة الطائرات يف 
األجواء العراقية طبيعية ومستمرة


