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● ابلوثيقة ..عشر نقاابت تدعو رئيس اجلمهورية لتكليف السوداين برائسة احلكومة
تنشر السومرية نيوز ،ابلوثيقة دعوة من عشر نقاابت بينها نقابة الصحفيني العراقيني لرئيس اجلمهورية
لتكليف حممد شياع السوداين برائسة احلكومة اجلديدة.السومرية
● اخلزعلي :عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح رائسة الوزراء امر معيب
اعترب األمني العام حلركة عصائب أهل احلق قيس اخلزعلي ،االثنني ،عدم اتفاق القوى السياسية على
مرشح رائسة الوزراء ابنه "أمر معيب".السومرية
● انئب سابق :الكتل قد تضغط على عبد املهدي لتمرير املوازنة وحسم االنتخاابت
بني النائب السابق جاسم حممد جعفر ،الثالاثء ،ان الساحة السياسية قد تشهد توافق ضمين على
عادل عبد املهدي من اجل مترير املوازنة وحسم االنتخاابت املبكرة واعادة هيبة املؤسسات االمنية،
الفتا اىل ان جتديد الثقة بعبد املهدي امر مستبعد.وكالة املعلومة
● قيادي يف بدر :امريكا تعتمد على العمالء احملليني يف قصف مقرات احلشد واجليش العراقي
أ كد القيادي يف منظمة بدر صادق احلسيين ،االثنني ،ابن امريكا تعتمد على عاملني يف قصف
مقرات احلشد الشعيب داخل البالد.وقال احلسيين لـ /املعلومة ،/إن “امريكا تعترب احلشد الشعيب عدوها
االول ليس يف العراق بل الشرق االوسط لذا فان عمليات االستهداف املتكررة ملقراته ليس وليدة
االشهر املاضية بل خمطط هلا منذ والدة احلشد وجناحه يف التصدي البطويل لداعش وحترير املدن
الواحدة تلو االخرى”.وكالة املعلومة
● خلية االزمة يف دايىل تنفي وفاة مصابة بفريوس كوروان

نفت خلية االزمة يف حمافظة دايىل ،اإلثنني ،وفاة مصابة بفريوس كوروان املستجد يف احملافظة.وذكرت
اخللية يف بيان تلقت /موازين نيوز /نسخة منه" :ننفي ما تداولته بعض الصفحات يف مواقع التواصل
االجتماعي عن وفاة مصابة بفريوس كوروان".وأضاف البيان ،أن "احلالة املتواجدة يف العزل الصحي
تتمتع بصحة جيدة واحلمد هلل.وكالة موازين
● ارجاء تكليف رئيس الوزراء اىل الساعات املقبلـة بعد اعرتاض  3كتـل سياسيـة
يف تطور م فاجـئ  ،تراجع رئيس اجلمهوريـة برهم صاحل عن اعالن تكليف رئيس كتلة ائتالف النصر
النيابية عدانن الزريف بتشكيل احلكومة املؤقتة  ،وقرر الرتيث ابعالن التكليف الرمسي حىت منتصف
هنار اليوم الثالاثء .وكالة نينا
للمسافِرين من كال البلدين
● العراق وتركيا يبحثان التخفيف من اإلجراءات القنصليّة ُ
للمسافِرين من كال البلدين .وذكر بيان لوزارة
حبث العراق وتركيا التخفيف من اإلجراءات القنصليّة ُ
كي ايووز سليم وحبث
اخلارجية ،ان سفري العراق لدى أنقرة حسن
ّ
اجلنايب التقى وكيل وزير اخلارجيّة الرت ّ

هتم البلدين على املستوى احمللّي ،ومنها التخفيف من اإلجراءات
اجلانبان عدداً من القضااي اليت ّ
ُ
الثنائي يف هذا الشان ".وكالة نينا
للمسافِرين من كال البلدين ،وضرورة التنسيق
القنصليّة ُ
ّ
● اجلابري :بعض الكتل السياسية تعمل بـ(وجهني) يف قضية اختيار رئيس الوزراء
اكد النائب عن تيار احلكمة الوطين ،ستار اجلابري ،ان بعض الكتل السياسية تعمل بـ(وجهني) يف
الساحة السياسية العراقية.وقال اجلابري لـ"الغد برس" ،ان "هناك بعض الكتل السياسية ال تريد التقدم
واملضي يف اختيار اي مرشح ملنصب رئيس الوزراء بدال للمستقيل عادل عبد املهدي " ،مشريا اىل ان
"هذه الكتل ال تريد التخلي عن املكاسب اليت حصلت عليها خالل املرحلة املاضية" .الغد برس

● الوالايت املتحدة تقرر االنسحاب من ثالث قواعد رئيسية هلا يف العراق

ينسحب اجليش األمريكي يف األسابيع املقبلة من قاعدة القائم إضافة إىل قاعدتني عسكريتني أخرتني
له يف العراق ،حبسب ما ذكرته  BBCيف تقرير هلا اليوم الثالاثء.وحبسب تقرير  BBCفأن القرار
يشري اىل االنسحاب من  3من أصل  8قواعد هلا يف العراق ،الفتا اىل إىل أن الوالايت املتحدة تتطلع
إىل تقليص حضورها بشكل كبري يف البالد.السومرية
● أمريكا حتاول رفع معنوايت قواهتا املنهارة يف العراق عرب تصرحيات إرسال الفرقة 101
اعترب اخلبري األمين عباس العرداوي ،تصرحيات الوالايت املتحدة األمريكية إبرسال الفرقة 101
اهلجومية احملولة جواي أبهنا حماولة لرفع معنوايت قواهتا املنهارة يف العراق بعد تعرضها لضرابت موجعة
خالل الفرتة األخرية ،فضال عن كسب الوقت لبناء منصات الدفاع اجلوي وصواريخ الباتريوت.وكالة
املعلومة
● اإلعالم األمين :ضبط  92صاروخ و 1١حشوة دافعة يف احد البساتني بقضاء اخلالص
أعلنت خلية االعالم االمين ،عن ضبط كدس للعتاد حيتوي على قذائف هاون وصواريخ يف حمافظة
دايىل.وذكر بيان للخلية تلقته /املعلومة ، /انه “وفقاً ملعلومات دقيقة ،متكنت قوة مشرتكة ضمن قيادة
عمليات دايىل ،من ضبط كدس للعتاد يف بساتني قرية البو شاهني يف انحية السالم بقضاء
اخلالص”.وكالة املعلومة
● استشهاد شرطيني من قوات سوات ابنفجار عبوة انسفة أبطراف انحية ايب صيدا
أفاد مصدر أمين ،الثالاثء ،ابستشهاد شرطيني من قوات سوات ابنفجار عبوة انسفة على دورية
أبطراف انحية ايب صيدا.وقال املصدر ،لـ/موازين نيوز ،/إن "عبوة انسفة انفجرت مستهدفة دورية
لقوات األمن يف منطقة شيخي أبطراف انحية ايب صيدا مشال شرقي دايىل".وكالة موازين
● تنفيذ محالت تفتيش لتوقيف مجيع التجار وأبعي املواد الغذائية واخلضار املستغلني

أعلنت وزارة الداخلية ،تنفيذ محالت تفتيش لتوقيف التجار وأبعي املواد الغذائية واخلضار املستغلني
للوضع احلايل مبضاعفة املبالغ عما كانت عليه.وذكرت الوزارة يف بيان" ان مفارز مديرية استخبارات
اجلرمية املنظمة العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية نفذت عدة عمليات تفتيش مشلت
مجيع حمافظات العراق لتوقيف التجار وأبعي املواد الغذائية واخلضار املستغلني الوضع احلايل مبضاعفة
املبالغ عما كانت عليه".وكالة نينا
● متظاهرون حيرقون مبىن حمافظة ذي قار احتجاجا على عودة الدخيلي ملنصب احملافظ
أفاد مراسل الغد برس  ،أبن متظاهرين غاضبني أحرقوا مبىن حمافظة ذي قار احتجاجا على عودة
عادل الدخيلي ملنصب احملافظ.وقال املراسل إن املتظاهرين أضرموا النار مببىن حمافظة ذي قار عن
طريق إطارات السيارات املشتعلة وقطعوا تقاطع البهو.وأضاف إن املتظاهرين خرجوا بعد قرار عدم
قبول استقالة احملافظ عادل الدخيلي والعودة ملزاولة عمله يف املنصب .الغد برس

● التجارة :مراكز قطع مفردات البطاقة التموينية لن تغلق خالل فرتة احلظر
قالت وزارة التجارة يف بيان تلقت السومرية نيوز" ،اهنا شكلت فرق رقابية ملتابعة اسعار السوق ورفع
التقارير اىل اجلهات املختصة مبحاسبة املتالعبني ابالسعار" ،عازية ارتفاع االسعار اىل "اقبال املواطنني
بشكل مكثف على اسواق القطاع اخلاص بسبب املخاوف من عدم توفر السلع خالل حظر التجوال
الذي فرضته احلكومة" .السومرية نيوز
● اجمللس الوزاري لالقتصاد يقرر فتح حساب ابلبنك املركزي بشأن مكافحة كوروان
قرر اجمللس الوزاري لالقتصاد برائسة وزير املالية فؤاد حسني فتح حساب لدى البنك املركزي بشأن
مكافحة فايروس كوروان .السومرية نيوز

● النزاهة النيابية :شركة شل األمريكية تتقاضى  %92من أرابح غاز البصرة مقابل اشرافها على
العمل
كشفت جلنة النزاهة النيابية عن تقاضي شركة شل األمريكية أجورا تقدر بـ  %94من أرابح شركة
غاز البصرة مقابل االشراف على العمل فقط .وقال عضو جلنة النزاهة عبد األمري املياحي ان “شركة
شل األمريكية بعد اهناء عملها يف حقل جمنون النفطي اجتهت لالستثمار يف الغاز ابلعراق بعقد مشرتك
مع شركة نفط اجلنوب ومن مث حول اىل شركة غاز البصرة بعد اعالن أتسيس الشركة” .املعلومة نيوز
● املالية النيابية :العراق ذاهب للمجهول وسيبيع النفط ب 99دوالر!
رجح عضو اللجنة املالية النيابية ،أمحد محه رشيد ،االثنني ،بيع النفط العراقي ب  49دوالر للربميل
يف ظل االخنفاض الكبري يف أسعار البرتول .وقال رشيد لـ /املعلومة /إن “تطورات سوق النفط تتجه
اىل التعقيد خصوصا يف العراق” ،مضيفا أن “ العراق جمرب أن يبيع النفط بـ  49دوالر الن النفط
اخنفضت اسعاره اىل  31دوالرا للربميل الواحد” .املعلومة نيوز
● اقتصادي :اسعار املواد الغذائية ستعود اىل طبيعتها يوم اجلمعة املقبل
رأى اخلبري االقتصادي ،وسام التميمي ،الثالاثء ،ان اسعار املواد الغذائية ستعود اىل طبيعتها يوم
اجلمعة املقبل ،الفتا اىل ان احملال التجارية ستعاين قلة املتبضعني يف االايم املقبلة .وقال التميمي يف
تصريح لـ /املعلومة/ن ان “االقبال الشديد الذي شهدته احملال التجارية واالسواق خالل اليومني
املاضيني سينتهي مساء اليوم” .املعلومة نيوز

