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ٌتوجه

رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً
زٌارة رسمٌة(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
خالل استقباله منظمة اممٌة  ..الكعبً  :مجلس النواب عازم على اقرار ” ثالثة
قوانٌن ” لضمان الحقوق والحرٌات فً البالد(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
بعد ان اصبحت رهٌنة بٌد حزب بعٌنه ..الكعبً ٌدعو الحكومة إلى االنتهاء من ملف
ادارة الهٌئات المستقلة بالوكالة بأسرع وقت(. .ص(..)6موقع مجلس النواب)
النائب االول لرئٌس مجلس النواب السٌد حسن الكعبً ٌطالب بإٌقاف المعامالت
التقاعدٌة والصرف لمواطنٌن غٌر عراقٌٌن(.ص(..)6موقع مجلس النواب)
برئاسة د.بشٌر حداد  ،الوفد العراقً ٌشارك فً ختام أعمال المؤتمر الثانً لرابطة
المجتمع
الى
التوصٌات
رفع
فً
وٌساهم
القدس،
ألجل
برلمانٌون
الدولً(.ص(..)7موقع مجلس النواب)
رئٌس الوفد العراقً لرئٌس رابطة برلمانٌون ألجل القدس :سنشكل فً البرلمان
العراقً لجنة خاصة بفلسطٌن ،وسنعمل من أجل التواصل مع الرابطة ،وموقف
العراق واضح وداعم لحقوق الشعب الفلسطٌنً(. .ص(..)8موقع مجلس النواب)
د.بشٌر حداد رئٌس الوفد العراقً ٌبحث مع الوفد االردنً  ،مجمل تطورات
األوضاع واألحداث الجارٌة فً المنطقة ،وسبل تعزٌز العالقات الثنائٌة والتعاون
المشترك بٌن البلدٌن(. .ص(..)9موقع مجلس النواب)
النائب جاسم البخاتً  :عدم تحدٌد سقف زمنً محدد لمباشرة عضو البرلمان ممن
لدٌه وظٌفة اخرى حالة مزرٌة(.ص(..)9السومرٌة نٌوز)
اي اتفاق
أساس
سٌكون
الفٌاض
 :استبدال
فهمً
رائد
النائب
سٌاسً(.ص(..)10وكالة المعلومة)
النائبة سهام شنون  :المالٌة النٌابٌة تكشف موعد إقرار الموازنة االتحادٌة لعام
(.2019ص(..)10وكالة المعلومة)
النائب رٌاض دهش  :تحالف الصدر ٌكشف عن حراك برلمانً إلٌقاف التعٌٌنات فً
الدٌوانٌة وذي قار! (.ص(..)11بغداد الٌوم )
النائب حامد عباس  :اإلصرار على إبعاد الفٌاض هدفه كسر إرادة الحكومة والكتل
السٌاسٌة(.ص(..)11وكالة المعلومة)
نواب بغداد ٌقررون تشدٌد الرقابة على تعٌٌنات التربٌة وإحالة المتورطٌن بالفساد
للقضاء(.ص(..)12وكالة المعلومة)
النائبة ندى شوكت  :الثالثاء سٌتم تقدٌم الكابٌنة المتبقٌة ..هذا سبب مقاطعتنا
لجلسات مجلس النواب(.ص(..)12موازٌن نٌوز)
النائب كرٌم المحمداوي  :الدفاع النٌابٌة تصف التواجد التركً شمال البالد
بـ”االعتداء” وتطالب بخروج القوات األجنبٌة فوراًا(.ص(..)13وكالة المعلومة)
النائب عباس االسماعٌلً  :خسائر العراق من عقود االسلحة االمٌركٌة توازي
مٌزانٌة البالد لـ  4سنوات(.ص(..)13االتجاه برس )
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النائب عبدالهادي موحان  :العداء الشخصً ومنع والٌة ثانٌة للعبادي هو محور
رفض الفٌاض(.ص(..)14السومرٌة نٌوز)
األسبوع
النٌابٌة
اللجان
رؤساء
 :اختٌار
ردٌس
ناجً
النائب
المقبل(.ص(..)14موازٌن نٌوز)
من
االمٌركٌة
القوات
الخراج
ٌتجه
 :البرلمان
الدهلكً
رعد
النائب
العراق(.ص(..)15االتجاه برس)
النائب محمد الكربولً ٌدعو للتحقٌق بشأن وجود سجون سرٌة خارج سلطة
الدولة(.ص(..)15موازٌن نٌوز)
النائب مضر الكروي  :المحور الوطنً ٌتوعد بحراك برلمانً لمعرفة مصٌر  4آالف
درجة وظٌفٌة "اختفت" فً الدفاع(.ص(..)15بغداد الٌوم)




برهم صالح ٌتخلى عن جنسٌته البرٌطانٌة(.ص(..)16السومرٌة نٌوز)
الرئٌس برهم صالح ٌستقبل المستشار الخاص لرئٌس الوزراء
الٌابانً(.ص(..)16وكالة االنباء العراقٌة)
عبد المهدي ٌدعو ألن تتركز المنافسة السٌاسٌة على حفظ أمن
رئٌس الوزراء عادل
واستقرار البصرة(.ص(..)17السومرٌة نٌوز)
مجلس الوزراء ٌوجه بتعٌٌن الخرٌجٌن األوائل(.ص(..)17وكالة االنباء العراقٌة
(.ص(..)18وكالة
وزٌر الخارجٌة ٌلتقً المستشار الخاص لرئٌس الوزراء الٌابانً
االنباء العراقٌة)
العراق ٌطالب بتزوٌده بصور من األقمار االصطناعٌة لمواقع رفات المفقودٌن خالل
حرب الخلٌج(.ص(..)18وكالة المعلومة)
وزٌر الخارجٌة الهولندي ٌصل بغداد(.ص(..)19السومرٌة نٌوز)
ائتالف المالكً ٌطعن بجلسة انتخاب الشوٌلً(.ص(..)19جورنال نٌوز)
(.ص(..)19وكالة
التقاعد العامة تعلق على تروٌج معامالت متقاعدٌن مصرٌٌن
االنباء العراقٌة)
(.ص(..)20وكالة االنباء
 203مشارٌع متلكئة فً واسط
النزاهة تكشف عن وجود
العراقٌة)
الحكٌم :الخدمات فً المرحلة القادمة ستكون على رأس
االولوٌات(.ص(..)21السومرٌة نٌوز)
السفارة االمرٌكٌة لرعاٌاها فً بغداد :حافظ على االنظار وكن على بٌنه من محٌطك
اثناء عبورك الخضراء(.ص(..)21وكالة المعلومة)
 50ملٌون دوالر (.ص(..)21الجورنال
اإلمارات تعٌد بناء جامع النوري ومئذنته بـ
نٌوز)
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 مكافحة اجرام بغداد تلقً القبض على  7متهمٌن من بٌنهم متهمات ببٌع وشراء
الفتٌات(.ص(..)22وكالة االنباء العراقٌة)
 الحشد الشعبً ٌعلن القضاء على قطاعً الطرق فً جزٌرتً البعاج وتل
عبطة(.ص(..)23وكالة المعلومة)
فً
متهم
على
القبض
والقاء
النفط
لتهرٌب
ٌستخدم
مرآب
 ضبط
بابل(.ص(..)23السومرٌة نٌوز)

 وزٌر التجارة للسفٌر السوري
األخرى(.ص(..)24السومرٌة نٌوز)
 الكشف عن مشروع العادة العراق الى الصدارة باعداد
المعلومة)
 اتفاق تجاري بٌن العراق واألردن ٌبدأ فً آذار(.ص(..)25االتجاه برس)
 :نحتاج
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 المملكة تستنكر الموقف الصادر مؤخراًا من مجلس الشٌوخ األمرٌكً وتؤكد رفضها
التام ألي تدخل فً شؤونها الداخلٌة أو التعرض لقٌادتها ممثلة بخادم الحرمٌن
الشرٌفٌن وسمو ولً عهده بأي شكل من األشكال أو المساس من سٌادتها أو
النٌل من مكانتها(.ص(..)26وكالة االنباء السعودٌة)
 29 قتٌال فى مواجهات بٌن الجٌش الٌمنى والحوثٌٌن(.ص(..)27االهرام)

 بٌونغ ٌانغ محذرة  :نزع السالح النووي بالجزٌرة الكورٌة فً خطر ردا على إعالن
الوالٌات المتحدة عقوبات على ثالثة مسؤولٌن كورٌٌن شمالٌٌن (.ص(..)28وكالة
االناضول التركٌة)
 عراك» و«تبادل لكمات» داخل البرلمان التركى(.ص(..)28االهرام)

-4-

العدد -27 :االثنٌن 2018-12-17

رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً ٌتوجه إلى المملكة العربٌة
السعودٌة فً زٌارة رسمٌة
ٌ /توجه رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً برفقة وفد نٌابً ،الٌوم
موقع مجلس النواب
ًا
استجابة لدعوة رئٌس مجلس
األحد ،إلى المملكة العربٌة السعودٌة فً زٌارة رسمٌة؛
.ومن المقرر أن ٌلتقً سٌادته خالل الزٌارة
الشورى الشٌخ عبد هللا بن محمد آل الشٌخ
الملك سلمان بن عبد العزٌز وعد ًادا من األمراء والمسؤولٌن هناك؛ لبحث سبل التعاون،
والعالقات الثنائٌة بٌن البلدٌن ،فضال عن مناقشة األوضاع فً المنطقة.

خالل استقباله منظمة اممٌة  ..الكعبً  :مجلس النواب عازم على
اقرار ” ثالثة قوانٌن ” لضمان الحقوق والحرٌات فً البالد
 /دعا عضو هٌاة رئاسة مجلس النواب السٌد حسن كرٌم الكعبً
موقع مجلس النواب
المنظمات االممٌة لعقد برامج انمائٌة تستهدف المناطق المحررة لتعزٌز التعاٌش السلمً
والحوار المجتمعً فً حقبة ما بعد داعش  ،واعادة بناء جسور الثقة بٌن مختلف الفئات
والمكونات  .وشدد على اهمٌة ان توازي حملة اعمار هذه المدن  ،عقد حمالت ودورات
تثقٌفٌة لبناء اإلنسان واعادة الثقة فً نفسه وبمن حوله  ،وتخلٌصه من العنف والخوف
واالضطهاد الذي مره به خالل فترة اإلرهاب الظالمً  ،مبٌنا امكانٌة اشراك المنظمات
 .جاء ذلك خالل استقباله فً مكتبه
الدولٌة واالستفادة من التجارب الدولٌة فً الشان ذاته
” ” UNDP
 12 / 16مدٌر البرنامج اإلنمائً لألمم المتحدة
بمجلس النواب الٌوم األحد
 .وتطرق الكعبً إلى موضوع مشاركة
العراق السٌد جٌراردو نوتو وفرٌق العمل المرافق له
السٌدات والسادة النواب الجدد فً الدورات التدرٌبٌة لتطوٌر القابلٌات واألداء فً جانبً
التشرٌع والرقابة  ..قائال  :ان نجاح عقد الورش والدورات والفعالٌات التدرٌبٌة التً
تقدمها المنظمات األممٌة بالتعاون مع مجلس النواب ٌ ،جب ان ٌلحقها مراقبة اداء فعالٌة
النائب داخل لجنته النٌابٌة وقٌاس األثر والنتائج المرجوة من دخوله لهذه الدورات
.واستطرد السٌد الكعبً ” ان اعادة هٌكلٌة مجلس النواب وتضمٌن معهد الخدمة البرلمانٌة
فٌه محط اهتمام عمل السلطة التشرٌعٌة ” اآلنً والمستقبلً ” ”  ،مبدٌا ثقته بنجاح
الدورة الحالٌة لمجلس النواب بعد ابراز الوجه المشرق لها عبر اقرار القوانٌن المهمة
واكد ” ان مجلس النواب عازم على اقرار
.
والمراقبة الفاعلة ألداء األجهزة الحكومٌة
القوانٌن التً تعتبر ركائز لضمان الحقوق والحرٌات فً البالد وهً ” حرٌة التعبٌر عن
 “.بدوره أكد السٌد جٌراردو
الرأي  ،وحق الحصول عن المعلومة  ،وجرائم المعلوماتٌة
نوتو  ،على مواصلة البرنامج اإلنمائً دعمه وجهوده فً تطوٌر المنظومة البرلمانٌة
المحررة .
وإعادة استقرار المناطق
ّ
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بعد ان اصبحت رهٌنة بٌد حزب بعٌنه..
الكعبً ٌدعو الحكومة إلى االنتهاء من ملف ادارة الهٌئات المستقلة
بالوكالة بأسرع وقت.
 /دعا السٌد حسن كرٌم الكعبً النائب االول لرئٌس مجلس النواب ،
موقع مجلس النواب
السٌد عادل عبد المهدي رئٌس الوزراء الى االلتزام بتعهداته فٌما ٌخص االنتهاء من ملف
ادارة الهٌئات المستقلة بالوكالة حال اكمال الكابٌنة الحكومٌة  ،مبٌنا ان هذه الهٌئات
اصبحت رهٌنه بٌد حزب بعٌنه وبشكل افقدها صفة االستقاللٌة.
وبٌن الكعبً انه ” ان االوان بان تكون ادارة هذه الهٌئات باألصالة ولٌس وكالة كما هو
معمول به منذ سنٌن االمر الذي تسبب بعرقلة اعمالها والمهام الموكلة الٌها  ،مما انعكس
هو االخر على االداء الحكومً” .
واكد ان طبٌعة عمل هذه الهٌئات وتخصصها فً ملفات مهمة ٌجعلنا مجبرٌن على ان تكون
ادارتها من قبل مختصٌن من اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة اٌضا  ،ولٌست مجرد
مناصب توهب لشخصٌة معٌنة فقط لنٌل امتٌاز حكومً او شغل منصب رفٌع كما هو االن
“.

النائب االول لرئٌس مجلس النواب السٌد حسن الكعبً ٌطالب بإٌقاف
المعامالت التقاعدٌة والصرف لمواطنٌن غٌر عراقٌٌن
الكعبً ٌطالب الحكومة بتقدٌم إٌضاح فوري الى رئاسة مجلس النواب
موقع مجلس النواب/
بشأن تروٌج معامالت تقاعدٌة لمواطنٌن غٌر عراقٌٌن
ٌتابع السٌد حسن كرٌم الكعبً النائب االول لرئٌس مجلس النواب بقلق بالغ ماتناقلته
وسائل اإلعالم بخصوص تروٌج معامالت تقاعدٌة لمواطنٌن غٌر عراقٌٌن تتسبب بإرهاق
موازنة الدولة وتحملها نفقات اضافٌة فً ظل الوضع االقتصادي الذي ٌعانً منه البلد
والذي ادى إلى استقطاع فً رواتب الموظفٌن والقوات األمنٌة والحشد الشعبً رافقه
ازدٌاد فً نسبة الفقر نتٌجة االعمال اإلرهابٌة وماتسببت من نزوح ألبناء محافظاتنا
العزٌزة اضافة الى التدمٌر الكبٌر الذي شمل المحافظات المحررة من داعش االرهابً وما
تحتاجه من نفقات كبٌرة إلعادة اعمارها.
واكد الكعبً على اهمٌة ان تكون األولوٌة لسد حاجة المواطن العراقً مع االعتراز
باإلشقاء العرب.
وطالب الحكومة بإٌقاف تروٌج المعامالت والصرف من صندوق التقاعد واالٌعاز للوفد
بالعودة الفورٌة وتقدٌم اٌضاح فوري الى رئاسة مجلس النواب ومحاسبة المقصر فً
اصدار هكذا قرارات .
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برئاسة د.بشٌر حداد  ،الوفد العراقً ٌشارك فً ختام أعمال المؤتمر
الثانً لرابطة برلمانٌون ألجل القدس ،وٌساهم فً رفع التوصٌات
الى المجتمع الدولً…
 /اختتم أعمال المؤتمر الثانً لرابطة برلمانٌون ألجل القدس ،الذي
موقع مجلس النواب
انعقد لٌومٌن متتالٌٌن فً إسطنبول بحضور وفد من مجلس النواب العراقً برئاسة د.بشٌر
حداد ،والرئٌس التركً رجب طٌب أردوغان ورئٌس البرلمان التركً بن علً ٌلدرٌم،
وبمشاركة أكثر من ( )٦٠٠برلمانً ٌمثلون ( )٧٤دولة من مختلف أنحاء العالم.
الوفد العراقً كان حاضرا فً المؤتمر منذ الجلسات التحضٌرٌة واإلفتتاح الرسمً،
واشترك فً جمٌع الجلسات المفتوحة ،وحضر اللقاءات والحوارات الجانبٌة ،والتقى بعدد
من الوفود وتبادل وجهات النظر ،وبحث سبل تعزٌز التعاون المشترك بٌن العراق والدول
العربٌة والصدٌقة ودول الجوار.
رئٌس الوفد العراقً د.بشٌر حداد ألقى كلمة العراق وأوضح موقف العراق الواضح والداعم
للقضٌة الفلسطٌنٌة ،وطالب الدول اإلسالمٌة والعربٌة بتحدٌد المواقف ونصرة الشعب
الفلسطٌنً ،وإٌقاف اإلعتداءات والتجاوزات على أهلنا فً القدس الشرٌف ،كما دعا الحداد
المجتمع الدولً الى تفعٌل القرارات الشرعٌة والدولٌة ،وضمان الحقوق التارٌخٌة
للفلسطٌنٌٌن ،ومنع محاوالت تهوٌد القدس وتغٌٌره دٌمغرافٌا.
ونالت كلمة العراق استحسان الحاضرٌن ،ومعظم الوفود المشاركة أٌدوا مطالب العراق
بإنهاء المعاناة اإلنسانٌة وفك الحصار عن قطاع غزة ،وإحالل السالم فً المنطقة ،وساهم
بشكل فعال فً رفع توصٌات المؤتمر إلى المجتمع الدولً…
الوفد العراقً
ٍ
أهم ما تضمنه البٌان الختامً:
– اإلستمرار فً توسٌع دائرة عضوٌة البرلمانٌٌن فً الرابطة لتشمل جمٌع دول العالم.
– مواصلة إنشاء وتفعٌل لجان فلسطٌن فً البرلمانات ،وتسمٌة مسؤول فلسطٌن فً كل
كتلة برلمانٌة.
–هٌكلة الروابط اإلقلٌمٌة لتسهٌل وتٌسٌر عمل كل النواب.
–تفعٌل دور البرلمانٌٌن إقلٌمٌا ًا ودولٌا ًا فً فضح ممارسات اإلحتالل تجاه القدس وعموم
فلسطٌن والقٌام بواجب النصرة للشعب الفلسطٌنً على المستوى الشعبً والرسمً.
– عقد المزٌد من الندوات التثقٌفٌة الحقوقٌة والقانونٌة والبرلمانٌة التً تخدم القضٌة
الفلسطٌنٌة.
– التصدي لسٌاسات المحتل الصهٌونً ومحاوالته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافٌة
والتأرٌخٌة.
– إفشال المحاوالت المستمٌتة فً التطبٌع السٌاسً واإلقتصادي واإلجتماعً وغٌره.
تجرم التطبٌع مع “الكٌان الصهٌونً” ،وفق
سن التشرٌعات التً ّ
–حث البرلمانات على َ
تعبٌره.
– مواجهة عملٌات اإلختطاف واإلعتقال واإلبعاد المستمرة لنواب المجلس التشرٌعً
الفلسطٌنً ،وتبنً قضٌتهم أمام المحافل الدولٌة.
– رصد وفضح اإلنتهاكات الٌومٌة لألماكن المقدسة اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً القدس التً
ٌقوم بها المستوطنون تحت حماٌة جٌش اإلحتالل اإلسرائٌلً.
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وأ ّكد المؤتمر على رفضة لكافة مشارٌع التسوٌة للقضٌة الفلسطٌنٌة وآخرها ما ٌسمى
صفقة القرن ،والتأكٌد على رفض القرار األمرٌكً بنقل السفارة األمرٌكٌة إلى القدس
المحتلة ،والتأكٌد على أن القدس هً العاصمة األبدٌة لفلسطٌن.
وطالب المؤتمر بمراسلة الهٌئات الحقوقٌة الدولٌة والمحلٌة بشأن قضٌة القدس وحقوق
اإلنسان فً فلسطٌن وكذلك مراسلة النواب فً كل برلمانات العالم ،ودعوتهم لدعم حق
الشعب الفلسطٌنً فً حرٌته وحرٌة نوابه األسرى.
وأ ّكد أن االعتداءات الخطٌرة على المقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة ،السٌما المسجد األقصى
حفرٌات تهدد بانهٌاره بهدف إقامة الهٌكل على أنقاضه تشكل
المبارك ،وما ٌتعرض له من ِ
تهدٌداًا للسلم واإلستقرار فً المنطقة والعالم ،وهً اعتداء على اإلرث التارٌخً للحضارة
اإلنسانٌة ،فضالًا عن تهدٌدها للقدس وفلسطٌن ،األمر الذي ٌوجب على شعوب العالم
مواجهتها وإٌقافها دون إبطاء.
رئٌس الوفد العراقً لرئٌس رابطة برلمانٌون ألجل القدس :سنشكل فً البرلمان العراقً
لجنة خاصة بفلسطٌن ،وسنعمل من أجل التواصل مع الرابطة ،وموقف العراق واضح
وداعم لحقوق الشعب الفلسطٌنً.

رئٌس الوفد العراقً لرئٌس رابطة برلمانٌون ألجل القدس :
سنشكل فً البرلمان العراقً لجنة خاصة بفلسطٌن ،وسنعمل من
أجل التواصل مع الرابطة ،وموقف العراق واضح وداعم لحقوق
الشعب الفلسطٌنً.
إجتمع مساء الٌوم الوفد البرلمانً العراقً برئاسة د.بشٌر حداد مع
موقع مجلس النواب/
السٌد حمٌد األحمر رئٌس رابطة برلمانٌون ألجل القدس وبحضور عدد من أعضاء الرابطة
والسادة النواب أعضاء الوفد العراقً (مظفر اسماعٌل اشتٌوي و جمال أحمد محمد و
خدٌجة علً عباس و زٌتون حسن الدلٌمً) وجرى خالل اللقاء دعم آلٌات التعاون
المشترك ونصرة القدس والمسجد األقصى ،والتأكٌد على تفعٌل العمل البرلمانً اإلسالمً
والعربً ،وتكثٌف الجهود والمساعً إلٌقاف تهوٌد القدس ومنع اإلعتداءات والتجاوزات
.الحداد أكد على ضرورة تشكٌل لجان من أجل
الذي ٌتعرض لها الفلسطٌنٌون بشكل ٌومً
ًا
التعامل مع تطورات القضٌة الفلسطٌنٌة مضٌفا سٌادته” لقد انشغل العراق منذ أربعة
سنوات بمحاربة اإلرهاب ،والٌوم بعد تحرٌر أراضٌنا سنواصل الجهود لدعم فلسطٌن ،وإن
قضٌة القدس هً قضٌة إنسانٌة ،وال ٌمكن السكوت على اإلنتهاكات والتجاوزات ،وٌجب
مواصلة الجهود الدولٌة لتحقٌق السالم وتنفٌذ القرارات الدولٌة الداعمة لحقوق الشعب
الفلسطٌنً ،وسنشكل فً البرلمان العراقً لجنة خاصة بفلسطٌن ،وسنعمل من أجل
”.من جانبه
التواصل مع الرابطة ،وموقف العراق واضح وداعم لحقوق الشعب الفلسطٌنً
ثمن السٌد حمٌد األحمر مشاركة وفد من البرلمان العراقً ،وأكد على أن مواقف العراق
معروفة على المستوى اإلقلٌمً والدولً الداعمة والمساندة للشعب الفلسطٌنً ،مشٌراًا بأن
رابطة “برلمانٌون ألجل القدس” تسعى إلٌجاد آلٌات أكثر فاعلٌة فً عمل البرلمانٌٌن تجاه
القدس ،وستتواصل جهود الرابطة فً خدمة القدس وإقرار السالم فً المنطقة.
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د.بشٌر حداد رئٌس الوفد العراقً ٌبحث مع الوفد االردنً  ،مجمل
تطورات األوضاع واألحداث الجارٌة فً المنطقة ،وسبل تعزٌز
العالقات الثنائٌة والتعاون المشترك بٌن البلدٌن .
 /على هامش فعالٌات المؤتمر الثانً لرابطة (برلمانٌون من أجل
موقع مجلس النواب
القدس )المنعقد فً إسطنبول ،ألتقى الوفد البرلمانً العراقً برئاسة د.بشٌر حداد بالوفد
األردنً برئاسة السٌد (أحمد همٌة) الذي أعرب عن سعادته واعتزازه بمشاركة الوفد
العراقً فً هذا المؤتمر المهم وألن العراق لدٌه مواقف مشرفة تجاه القضٌة الفلسطٌنٌة،
كما جرى خالل اللقاء بحث مجمل تطورات األوضاع واألحداث الجارٌة فً المنطقة ،وسبل
تعزٌز العالقات الثنائٌة والتعاون المشترك بٌن البلدٌن.
الحداد ،أشار بأن أعضاء الوفد البرلمانً العراقً المشارك هم من مختلف مكونات الشعب
العراقً ،وجاء الى اسطنبول لمساندة قضٌة الشعب الفلسطٌنً ،مضٌفا ًا سٌادته”نحن الٌوم
نحتاج الى توثٌق العالقات التارٌخٌة بٌن العراق واألردن وتعزٌزها بٌن البلدٌن ،والعمل
المشترك وتبادل الخبرات فً مجال التشرٌعات والقوانٌن وتفعٌل لجنان الصداقة ،وعقد
اللقاءات للتشاور وإجراء المباحثات حول القضاٌا والملفات التً تهم العالم اإلسالمً
والعربً وفً المقدمة قضٌة القدس”.

النائب جاسم البخاتً :عدم تحدٌد سقف زمنً محدد لمباشرة عضو
البرلمان ممن لدٌه وظٌفة اخرى حالة مزرٌة
السومرٌة نٌوز  /اعتبر القٌادي فً تٌار الحكمة النائب جاسم البخاتً ،االحد ،ان عدم تحدٌد
سقف زمنً محدد لمباشرة عضو البرلمان الفائز ممن لدٌه منصب او وظٌفة اخرى "حالة
مزرٌة".
وقال البخاتً  ،إن "الفائزٌن بعضوٌة مجلس النواب من اعضاء المجالس المحلٌة او
الوظائف الحكومٌة ٌنبغً ان ٌكون هناك سقف زمنً بشهر او اثنٌن لمغادرة مواقعهم
والتوجه للمباشرة بالبرلمان" ،مبٌنا ان "بقاء المحافظٌن فً مناصبهم وهم اعضاء فً
البرلمان فهً حالة مزرٌة اوصلتنا الى مرحلة المساومات وشراء الذمم".
واضاف البخاتً ،ان "هذه الحالة تم لمسها بمجلس محافظة بابل وبعدها فً بغداد والٌوم
فً البصرة وقد نراها مستقبال فً محافظات اخرى بحال عدم اٌجاد حل جذري لعدم تكرارها
من خالل وضع سقف زمنً محدد لمباشرة عضو البرلمان" ،الفتا الى ان "هذه العدوى
التً انتقلت الى الحكومات المحلٌة اصبحت مع االسف الشدٌد حالة طبٌعٌة تمارس فً
عملٌة البٌع والشراء واالتفاقات تحت الطاولة لغرض شراء او استبدال محافظٌن ضمن
االغلبٌة او االتفاقات المسبقة".
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النائب رائد فهمً :استبدال الفٌاض سٌكون أساس اي اتفاق سٌاسً
أكد تحالف سائرون ،األحد ,إصراره على استبدال مرشح وزارة الداخلٌة
وكالة المعلومة/
فالح الفٌاض لمنح الثقة على الوزراء المتبقٌن ،مبٌنا ان استبدال الفٌاض هو الشرط األبرز
فً إنهاء الخالفات وعقد اتفاق سٌاسً لتمرٌر الكابٌنة الوزارٌة.
وقال القٌادي بالتحالف النائب رائد فهمً إن “الخالفات السٌاسٌة مازالت مستمرة بسبب
ترشٌح فالح الفٌاض لمنصب وزارة الداخلٌة ولم تتغٌر مواقف سائرون لغاٌة اللحظة من
الترشٌح”.
وأضاف أن “استمرار ترشٌح ذات الشخصٌات ٌؤدي بنفس نتٌجة مقاطعة الكتل فً الجلسة
المقبلة” ،مشٌرا إلى ان “موعد الجلسة المقبلة هو الثالثاء ولم ٌجري لغاٌة اآلن اي
استبدال فً الموعد كما أشٌع”.
وأوضح فهمً أن “المفاوضات مازالت جارٌة وقد تتغٌر بعض الموقف السٌاسٌة من اجل
حل االزمة وتمرٌر الكابٌنة الوزارٌة قبل عقد جلسة الثالثاء المقبل”.

النائبة سهام شنون :المالٌة النٌابٌة تكشف موعد إقرار الموازنة
االتحادٌة لعام 2019
كشفت اللجنة المالٌة النٌابٌة ،األحد ،عن موعد إقرار الموازنة االتحادٌة
وكالة المعلومة/
ستقر خالل األشهر الثالث من العام المقبل,
لعام  ,2019وفٌما أشارت إلى أن الموازنة
ّ
عزت األمر إلى عدم استقرار أسعار بٌع النفط العالمً وهبوطها بشكل مفاجئ وكبٌر.
 2019سٌتم
وقالت عضو اللجنة سهام شنون إن “مشروع قانون الموازنة االتحادٌة لعام
عرضة للمناقشة والقراءة والتصوٌت داخل البرلمان خالل الشهر الثالث من بداٌة العام
المقبل” ،الفتة إلى إن “هبوط أسعار النفط العالمٌة تسببت بتأخٌر إقرار الموازنة
االتحادٌة”.
وأضافت شنون ,أن “المالٌة النٌابٌة تسعى بالتعاون مع وزارة المالٌة إلى تخفٌض سعر
 50دوالر لعدم دخول البالد بعجز مالً كبٌر خالل
بٌع برمٌل النفط ضمن الموازنة دون
موازنته الجدٌدة” ،مبٌنة إن “السعر النهائً سٌتم وضعه خالل اجتماع المالٌة النٌابٌة و
وزٌر المالٌة فؤاد حسٌن خالل األٌام المقبلة”.
وأكدت أن “تخفٌض النفقات فً الموازنة االتحادٌة ستشمل النفقات غٌر المهمة فقط دون
المساس بالنفقات المتعلقة بالموظفٌن” ،موضحة إن “لجنة المالٌة تسعى لتوسٌع الدرجات
الوظٌفٌة للخرٌجٌن العاطلٌن عن العامل”.
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النائب رٌاض دهش :تحالف الصدر ٌكشف عن حراك برلمانً
إلٌقاف التعٌٌنات
فً الدٌوانٌة وذي قار!
بغداد الٌوم  /كشف تحالف سائرون ،المدعوم من قبل زعٌم التٌار الصدري مقتدى الصدر،
تواقٌع نٌابٌة إلٌقاف الدرجات الوظٌفٌة التً أطلقت مؤخرا فً
الٌوم االحد ،عن جمع
 .وقال النائب عن التحالف رٌاض دهش فً حدٌث لـ(بغداد
محافظتً الدٌوانٌة وذي قار
ًًا المحافظات اصبحت عبارة عن حدٌقة خلفٌة لبعض
الٌوم) ،ان "مدٌرٌات التربٌة فً
االجتماعً والتربوي  ".وأضاف دهش ،ان
االحزاب ،االمر الذي ٌشكل خطرا على المشهد
ألغراض
"ملف التعٌنات فً وزارة التربٌة تم استغالله من قبل بعض االحزاب المتنفذة
 ".وأكد ،ان "حراكا
انتخابٌة ،ومن جهة أخرى من قبل سماسرة الفساد المالً واالداري
التً
داخل مجلس النواب ٌجري عن طرٌق جمع تواقٌع برلمانٌة إلٌقاف الدرجات الوظٌفٌة
أطلقت مؤخرا فً محافظتً الدٌوانٌة وذي قار ،لوجود عدد من ملفات الفساد ،وعدم
 ".وأشار النائب عن تحالف سائرون ،الى ان
وضوح المعاٌٌر والرؤٌة التً تم اعتمادها
التعٌنات االخٌرة ،وهً تحدٌد
"محافظة كربالء بدأت بإدخال معاٌٌر جدٌدة فٌما ٌخص
كربالء لٌسوا من
% 70من الخرٌجٌن فً
الدرجات على مسقط الرأس" ،الفتا الى ان "
موالٌد المحافظة

النائب حامد عباس  :اإلصرار على إبعاد الفٌاض هدفه كسر إرادة
الحكومة والكتل السٌاسٌة
وكالة المعلومة  /اعتبر النائب عن تحالف الفتح حامد عباس ٌاسٌن ,األحد ,اإلصرار على
ابعاد فالح الفٌاض عن حقٌبة الداخلٌة بأنه محاولة لكسر إرادة الحكومة والكتل
السٌاسٌة .وقال ٌاسٌن إن “قضٌة إصرار البعض على إبعاد الفٌاض ,مرشح رئٌس الوزراء
عادل عبد المهدي لحقٌبة الداخلٌة باتت واضحة الهدف وان الفٌاض مجرد شماعة
لهدفهم ”.واضاف ان “الهدف االساسً من ابعاد الفٌاض عن الداخلٌة هو كسر إرادة
الحكومة والكتل السٌاسٌة للتحكم بالجوانب السٌاسٌة واالمنٌة واالقتصادٌة “ ,مؤكداًا ان
 ” .وكان رئٌس كتلة “عطاء” فالح
“تمسك تحالف الفتح بالفٌاض هو لكسر تلك االرادة
الفٌاض قد أكد ،أمس السبت ،تمسكه بترشحه لمنصب وزٌر الداخلٌة ،مشٌرا إلى أن االبقاء
على تشرٌحه او سحبه متروك لرئٌس الوزراء عادل عبد المهدي.
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نواب بغداد ٌقررون تشدٌد الرقابة على تعٌٌنات التربٌة وإحالة
المتورطٌن بالفساد للقضاء
 ,األحد ,عزم نواب المحافظة
أعلن النائب عن بغداد عباس علٌوي
وكالة المعلومة/
استضافة المدراء العامٌن لمدٌرٌات تربٌة العاصمة ولجنة التربٌة بمجلس المحافظة خالل
األسبوع الجاري ,لبٌان وتوضٌح الٌات قبول المتقدمٌن للتعٌٌن وإلزامهم بتطبٌق معاٌٌر
التعٌٌن المتفق علٌها ,فٌما أكد أنه سٌتم تشدٌد الرقابة على تعٌٌنات التربٌة وإحالة
.وقال علٌوي إن “عدة شكاوى وردت الى مكاتب نواب محافظة
المتورطٌن بالفساد للقضاء
بغداد من قبل المتقدمٌن للتعٌٌن فً مدٌرٌات تربٌات بغداد الست بشان الفوضى فً استالم
اوراق التعٌٌن ”.واضاف ان “نواب المحافظة قرروا استضافة المدراء العامٌٌن ولجنة
التربٌة فً مجلس المحافظة لبٌان آلٌة التقدٌم والقبول ومدى مطابقتها مع معاٌٌر التعٌٌن”
 ,موضحا ان ” نواب المحافظة سٌشددون رقابتهم على تنفٌذ المعاٌٌر البعاد عملٌات بٌع
الدرجات الوظٌفٌة ,وبخالفه سٌتم احالة المتورطٌن بالفساد للقضاء “.

النائبة ندى شوكت :الثالثاء سٌتم تقدٌم الكابٌنة المتبقٌة..هذا سبب
مقاطعتنا لجلسات مجلس النواب
موازٌن نٌوز  /أكد ائتالف النصر بزعامة حٌدر العبادي ،األحد ،ان جلسة الثالثاء ستشهد
تقدٌم المرشحٌن للكابٌنة المتبقٌة ،فٌما كشف عن سبب مقاطعته لجلسات مجلس
النواب .وقالت النائب عن التحالف ندى شاكر جودت ان"جلسة مجلس النواب المقرر عقدها
ٌوم الثالثاء بنسبة كبٌرة ستشهد تقدٌم المرشحٌن للوزارات الثمانً الشاغرة فً الكابٌنة
الوزارٌة لعادل عبد المهدي" ،مشٌرة الى انه"بسبب المعلومات المتوفرة ،فانه سٌتم تقدٌم
".واضافت ،ان"سبب مقاطعة االئتالف لجلسات منح الثقة
نفس المرشحٌن بنسبة كبٌرة
السابقة ،لٌس االعتراض على المرشحٌن ،انما بسبب عدم اعطائه استحقاقه االنتخابً،
فلٌس من المعقول اننا القائمة الثالثة على مستوى العراق فً االنتخابات البرلمانٌة السابقة
وال ٌتم اسناد وزارة لنا وهناك قائمة بثالثة نواب لدٌها وزٌر".
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النائب كرٌم المحمداوي :الدفاع النٌابٌة تصف التواجد التركً شمال
البالد بـ”االعتداء” وتطالب بخروج القوات األجنبٌة فوراًا
وصفت لجنة األمن والدفاع النٌابٌة ،األحد ،تواجد القوات التركٌة العسكرٌة
وكالة المعلومة/
شمال البالد بـ”االعتداء” على سٌادة العراق ،فٌما طالبت بإخراج القوات األجنبٌة من البالد
بشكل كامل وفوري.
وقال عضو اللجنة كرٌم المحمداوي إن “توغل القوات التركٌة فً المناطق الشمالٌة من
البالد لم ٌحصل بعلم الحكومة االتحادٌة فً بغداد” ،الفتا إلى إن “تنفٌذ الهجمات التركٌة فً
المناطق الحدودٌة بٌن العراق وتركٌا تعد أمر عدائً وال ٌمكن السكوت عنه”.
وأضاف أن “الجانب التركً ملزم باحترام السٌادة العراقٌة وعدم التوغل دون علم الحكومة
المركزٌة فً بغداد بذرٌعة ضرب حزب العمال الكردستانً” ،مطالبا ًا الحكومة االتحادٌة
“باتخاذ جمٌع إجراءاتها القانونٌة والدولٌة تجاه التواجد األجنبً التركً واألمرٌكً
وإخراجه من البالد بشكل كامل وفوري”.
وكان المتحدث باسم الحزب العمل الكردستانً كاوة شٌخموس قد اعتبر ،أمس السبت،
القصف الجوي التركً التً تعرضت له المناطق الحدودٌة بٌن العراق وتركٌا وقضاء
سنجار بأنه محاولة لتوسعة النفوذ التركً فً العراق ،فٌما بٌن إن القصف استهدف
العائالت االٌزٌدٌة ولٌس عناصر الحزب.

النائب عباس االسماعٌلً  :خسائر العراق من عقود االسلحة
االمٌركٌة توازي مٌزانٌة البالد لـ  4سنوات
االتجاه برس  /اكدت لجنة األمن والدفاع النٌابٌة ان خسائر العراق من عقود األسلحة
األمٌركٌة والغربٌة توازي مٌزانٌة البالد لثالث او اربع سنوات.
عباس االسماعٌلً النائب فً اللجنة قال ان االمن النٌابٌة تعتزم فتح جمٌع ملفات الفساد
بمبٌعات السالح االمٌركً التً ابرمت مع بغداد  ،وجلب المتورطٌن فٌها عن طرٌق
االنتربول من دول امٌركا وأوروبا ودول الجوار  ،مؤكدا ان موازنات العراق للسنوات
السابقة غالبٌتها ذهبت لعقود التسلٌح والعتاد
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النائب عبدالهادي موحان  :العداء الشخصً ومنع والٌة ثانٌة
للعبادي هو محور رفض الفٌاض
السومرٌة نٌوز  /اكد النائب عن تحالف البناء عبد الهادي موحان السعداوي ،االحد ،ان
استبدال مرشحً الوزارات الثمان المتبقٌة هو امر متروك لرئٌس الوزراء عادل عبد
المهدي ولٌس للكتل السٌاسٌة ،فٌما أشار الى ان "العداء الشخصً" ومنع والٌة ثانٌة
.وقال السعداوي  ،ان "تغٌٌر اسماء
للعبادي هو محور رفض الفٌاض لتسلم الداخلٌة
المرشحٌن للوزارات المتبقٌة هو امر متروك لرئٌس مجلس الوزراء ولٌس الكتل السٌاسٌة
".واضاف
كونه صاحب التخوٌل والحرٌة باختٌار من ٌراهم مناسبٌن لتلك الوزارات
السعداوي ،ان "عبد المهدي بحال لدٌه الرغبة بتغٌٌر اي اسم فهو المعنً باالمر وقد اشار
بكل وضوح بانه لٌس لدٌه اي اسماء خارج ماقدمه للبرلمان وعلٌهم حسم امرهم
بالتصوٌت لمن ٌرونه مناسبا ورفض البقٌة كً ٌعمل على تقدٌم اسماء بدٌلة عنها" ،الفتا
الى أن "حسم الوزارات المتبقٌة ٌنبغً ان ٌكون داخل قبة البرلمان وبالتصوٌت ولٌس من
خالل المقاطعة او الفوضى ومن لدٌه اعتراض فلٌصوت بالرفض ولٌحشد معه مصوتٌن
بالرفض ولٌسقط تلك االسماء بالطرق الدٌمقراطٌة".

النائب ناجً ردٌس :اختٌار رؤساء اللجان النٌابٌة األسبوع المقبل
موازٌن نٌوز  /أكد النائب ناجً ردٌس ،األحد ،ان اختٌار رؤساء اللجان النٌابٌة سٌكون
.وقال ردٌس ان"االسبوع المقبل سٌشهد التصوٌت على اختٌار رؤساء
االسبوع المقبل
".واضاف ،ان"ذلك سٌتم من خالل اجراء
اللجان النٌابٌة ونائب الرئٌس والمقرر للجان
".وصوت مجلس النواب الشهر الماضً ،على
انتخابات داخل كل لجنة وبمشاركة اعضائها
اعضاء اللجان النٌابٌة دون اختٌار رؤسائها.
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النائب رعد الدهلكً  :البرلمان ٌتجه الخراج القوات االمٌركٌة من
العراق
اكد ائتالف الوطنٌة أن البرلمان متجه نحو اخراج القوات االمٌركٌة واألجنبٌة
االتجاه برس/
.رعد الدهلكً النائب عن الوطنٌة قال ان طرح هذه القضٌة
من جمٌع االراضً العراقٌة
المهمة قرٌبا على مجلس النواب سٌكون لها اثر كبٌر على الوضع السٌاسً بالبالد .

النائب محمد الكربولً ٌدعو للتحقٌق بشأن وجود سجون سرٌة
خارج سلطة الدولة
 /دعا نائب رئٌس كتلة المحور الوطنً النٌابٌة محمد الكربولً ،االحد،
موازٌن نٌوز
 .وقال الكربولً فً تغرٌدة له على
للتحقٌق بشأن وجود سجون سرٌة خارج سلطة الدولة
توٌتر ،إن "مصٌر المئات من المغٌبٌن والمختطفٌن من أبناء المناطق المحررة ما زال
ُ
مجهوالًا ،فً الوقت الذي تتحدث فٌه المنظماتُ
االممٌة عن وجود سجون سرٌة خارج
َ
لجنة حقوق اإلنسان ومجلس المفوضٌن بـ"بذل مزٌد من
سلطة الدولة ".وطالب الكربولً
الجهود للكشف عن مصٌرهم وأظهار الحقٌقة".

النائب مضر الكروي :المحور الوطنً ٌتوعد بحراك برلمانً لمعرفة
مصٌر  4آالف درجة وظٌفٌة "اختفت" فً الدفاع
بغداد الٌوم  /أكد النائب فً البرلمان عن تحالف المحور الوطنً ،مضر معن الكروي ،الٌوم
 4آالف درجة وظٌفٌة
داخل مجلس النواب لمعرفة مصٌر أكثر من
االحد ،عزمه التحرك
علٌها  .وكتب مضر الكروي ،على صفحته بموقع التواصل
بوزارة الدفاعٌ ،شتبه باالستحواذ
وزارة الدفاع تعمدت التضلٌل واخفاء
االجتماعً "فٌسبوك" ،ان "بعض القٌادات فً
االمر الذي ٌثٌر الشبهات
الوثائق والمعلومات عن الدرجات الوظٌفٌة المخصصة للوزارة،
حول نٌة االستحواذ على أكثر من (( 4آالف درجة وظٌفٌة فً وزارة الدفاع".
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برهم صالح ٌتخلى عن جنسٌته البرٌطانٌة
اعلنت رئاسة الجمهورٌة ،االحد ،عن تنازل الرئٌس برهم صالح عن
السومرٌة نٌوز/
الجنسٌة البرٌطانٌة التً منحت له اٌام معارضة النظام السابق ،مشٌرة الى أن صالح تنازل
.وقال المتحدث باسم الرئاسة لقمان
عن الجنسٌة التزاما بمكا جاء فً الدستوري العراقً
الفٌلً فً بٌان  ،إن "الرئٌس برهم صالح تخلى بصورة قانونٌة عن الجنسٌة البرٌطانٌة
إلتزاما منه بما جاء فً الدستور العراقً" ،الفتا الى أن "االجراءات القانونٌة بشأن تنازله
 ،أن "الرئٌس اذ ٌتقدم بوافر الشكر
".ولفت الفٌلً
عن الجنسٌة البرٌطانٌة قد استكملت
والتقدٌر للمملكة المتحدة التً منحته الجنسٌة أٌام معارضته للنظام السابق ،وان تنازله
 18الفقرة الرابعة والتً تنص
ٌاتً إلتزاما ًا منه بما جاء فً الدستور العراقً فً المادة رقم
على عدم جواز تمتع األشخاص بجنسٌة أخرى مكتسبة فً حال تم انتخابهم أو تكلٌفهم
بمهام سٌادٌة فً جمهورٌة العراق".

الرئٌس برهم صالح ٌستقبل المستشار الخاص لرئٌس الوزراء
الٌابانً
 /أكد رئٌس الجمهورٌة برهم صالح حرص العراق على االنفتاح
وكالة االنباء العراقٌة
الكامل مع دول العالم المبنً على احترام السٌادة وتبادل المصالح المشتركة ،مشٌداًا بالدور
االٌجابً الذي لعبته الحكومة الٌابانٌة فً دعم العملٌة السٌاسٌة ،ومساهمتها بعملٌات البناء
.وقال صالح فً بٌان رئاسً ورد لـ"واع" أن "ذلك جاء
واالعمار ،ومساعدة النازحٌن
خالل استقباله فً قصر السالم ببغداد ،الٌوم االحد ،كٌنتارو سونواورا المستشار الخاص
.واكد رئٌس الجمهورٌة على "اهمٌة بناء عالقات شراكة مع
لرئٌس الوزراء الٌابانً
الٌابان خاصة فً مجاالت االستثمار ،واعادة اعمار البنى التحتٌة وتوفٌر الخدمات االساسٌة
والنهوض بالواقع العمرانً والصناعً" ،مشٌدا بـ"العالقات البناءة بٌن البلدٌن التً تمتد
 80عاما ،وماشهدته من طفرات نوعٌة كان لها االثر االٌجابً فً تنمٌة
لما ٌقارب من
".بدوره ،جدد المستشار الخاص لرئٌس الوزراء الٌابانً
وتطوٌر آفاق التعاون المشترك
آفاق
توسٌع
حرص بالده على دعم العراق فً حرب ِه ضد االرهاب ،ورغبتها الجادة فً
ِ
ِ
التعاون ،السٌما بمجالً التنمٌ ِة وتأهٌل وتدرٌب الكوادر العراقٌة وتطوٌر خبراتهم فً
المجاالت كافة ،مشددا على استعداد الٌابان للمساهمة فً اعادة اعمار المناطق المتضررة
من االرهاب.
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رئٌس الوزراء عادل عبد المهدي ٌدعو ألن تتركز المنافسة
السٌاسٌة على حفظ أمن واستقرار البصرة
اكد رئٌس الوزراء عادل عبد المهدي ،االحد ،أن محافظة البصرة عانت
السومرٌة نٌوز/
من الحروب ونقص الخدمات وتلوث المٌاه "مع انها االولى بانتاج النفط" ،داعٌا ألن تتركز
المنافسة السٌاسٌة على حفظ أمن واستقرار المحافظة.
وقال المكتب اإلعالمً لرئٌس مجلس الوزراء ،فً بٌان  ،إن "مجلس االمن الوطنً عقد،
الٌوم ،اجتماعه الدوري برئاسة رئٌس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي" ،مبٌنا أن
"االجتماع القضاٌا المطروحة على جدول االعمال ،وفً مقدمتها تقٌٌم االوضاع فً محافظة
البصرة من جمٌع ابعادها االمنٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة".
واكد رئٌس مجلس الوزراء ،وفقا للبٌان ،ان "محافظة البصرة عانت كثٌرا من الحروب
ونقص الخدمات وتلوث المٌاه وغٌرها من المشاكل المتراكمة مع انها االولى بانتاج
النفط" ،مشٌرا الى "اهمٌة تكاتف الجهود واخذ معاناة البصرٌٌن بعٌن االعتبار من اجل
تحسٌن واقعها االقتصادي ،والعمل على ان تتركز المنافسة السٌاسٌة على حفظ أمن
واستقرار المحافظة ومصالح المواطنٌن واالستجابة للمطالب المشروعة ".
وأوضح البٌان ،أن المجلس "ناقش أسلوب ازالة التجاوزات على األراضً المخصصة
للمشارٌع االستثمارٌة وتوفٌر الحماٌة لها ،وكذلك التفاهم بٌن وزارة الداخلٌة االتحادٌة
ووزارة داخلٌة اإلقلٌم فً مكافحة الجرٌمة بكافة اشكالها ورفع كفاءة العاملٌن فً االجهزة
األمنٌة".

مجلس الوزراء ٌوجه بتعٌٌن الخرٌجٌن األوائل
 /وجه مجلس الوزراء الٌوم االحد ،بتعٌٌن الخرٌجٌن االوائل.وذكر
وكالة االنباء العراقٌة
بٌان تلقت وكالة االنباء العراقٌة (واع) نسخة منه ،انه "اشار ًاة الى توجٌه مجلس الوزراء
بخصوص تعٌٌن الخرٌجٌن األوائل (الثانً والثالث) ،وجهت دائرة التنسٌق الحكومً
وشؤون المواطنٌن فً األمانة العامة لمجلس الوزراء كتابا ًا الى المحافظات ومجالسها كافة
بضرورة اخذ ما ٌقتضً بشأن تنفٌذ توجٌه المجلس".
واضاف البٌان انه "تم توجٌه كتاب الى المحافظات ومجالسها ٌتضمن قوائم بأسماء
الخرٌجٌن األوائل (الثانً والثالث) فقط ،واختصاصاتهم للعامٌن الدراسٌٌن (
2016و )2017-2016المذكورة فً كتاب وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بهذا
الصدد".
وبٌن كتاب وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ان "تعٌٌن الخرٌج األول من الثالثة األوائل
للكلٌات والمعاهد سٌكون من حصة الوزارة والثانً والثالث ٌتم توزٌعهم على باقً
الوزارات والجهات األخرى بحسب االختصاص والموقع الجغرافً".
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وزٌر الخارجٌة ٌلتقً المستشار الخاص لرئٌس الوزراء الٌابانٌو
التقى وزٌر الخارجٌة محمد علً الحكٌم ،االحد ،المستشار الخاص
وكالة االنباء العراقٌة/
لرئٌس الوزراء الٌابانً كٌنتارو سونو أورا فً مبنى الوزارة ببغداد.
ونقل بٌان للوزارة عن الحكٌم تأكٌده على "اهتمام العراق بالعالقات مع الٌابان ،وبحث
العالقات الثنائٌة بٌن البلدٌن وسبل تعزٌزها ،والتاكٌد على التعاون بٌن بغداد وطوكٌو فً
المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالنسانٌة ،وضرورة تطوٌرها".
واشاد الحكٌم "بالدور المهم والحٌوي الذي لعبه الٌابان بدعمه للعراق فً مواجهة اإلرهاب
خالل الفترة الماضٌة ،والدعم المتمٌز فً المجال االنسانً" ،معربا عن أمله "بأن تكون
الٌابان من الدول المشاركة فً اعادة اعمار المناطق المحررة من عصابات داعش
االرهابٌة".
بدوره ،أعرب أورا عن امله فً ان تمضً عالقات بالده مع العراق الى مزٌد من التطور
واالزدهار على الصعد كافة" ،مجددا "دعم الٌابان الكامل للعراق وحكومته بما ٌضمن
وحدته وامنه وسٌادته".

العراق ٌطالب بتزوٌده بصور من األقمار االصطناعٌة لمواقع رفات
المفقودٌن خالل حرب الخلٌج
 /طالبت وزارة الخارجٌة ،األحد ،بتقدٌم الدعم الفنً وتزوٌده بصور من
وكالة المعلومة
االقمار االصطناعٌة لمواقع وجود الرفات العراقٌٌن المفقودٌن خالل حرب الخلٌج
.1991وذكرت الوزارة فً بٌان  ،إن “العراق شارك فً اجتماعات اللجنة الثالثٌة رقم
( )47لشؤون المفقودٌن واالسرى الكوٌتٌٌن والمفقودٌن العراقٌٌن ابان حرب الخلٌج
 ،1991والذي عقد فً العاصمة الكوٌتٌة للفترة من ”.2018/12/13-11
وأضافت ,أن “وفد العراق أكد على اهمٌة تقدٌم الدعم الفنً من قبل الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وبرٌطانٌا وفرنسا وبعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق لتزوٌده بصور من
االقمار االصطناعٌة لمواقع وجود الرفات والتقنٌة والمعدات الالزمة للحفر لعمق اكثر من
خمسة امتار فٌها ،االمر الذي ٌسهل بالتعرف والكشف عن مصٌر المفقودٌن وبالتالً غلق
هذا الملف بشكل نهائً”.
ٌشار إلى أن وزارة الخارجٌة ق ّدمت ،االثنٌن الماضً ،مذكرة استٌضاح للجانب الكوٌتً
 50مقٌما ًا عراقٌا ًا فً الكوٌت ،عقب قوات النظام
بشأن ما تم الكشف عنه مؤخراًا ,حول قتل
السابق عام .1991
وكان رجل شرطة كوٌتً ،قد كشف خالل لقاء تلفزٌونً ,ان مسؤوالًا رفٌعا ًا فً وزارة
 50مواطنا ًا عراقٌا ًا كانوا ٌقٌمون فً دولة الكوٌت ،عقب
الداخلٌة الكوٌتٌة ،أصدر أمراًا بقتل
الغزو الصدامً وانسحاب قوات النظام السابق منها.
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وزٌر الخارجٌة الهولندي ٌصل بغداد
اعلنت وزارة الخارجٌة ،االحد ،ان وزٌر الخارجٌة الهولندي وصل الى
السومرٌة نٌوز/
بغداد .وقالت الوزارة فً بٌان مقتضب ان "وزٌر الخارجٌة الهولندي ستٌف بلوك وصل قبل
".ومن المقرر ان ٌلتقً بلوك بالمسؤولٌن
قلٌل الى العاصمة بغداد فً زٌارة رسمٌة
العراقٌٌن على رأسهم رئٌس الوزراء عادل عبد المهدي لبحث العالقات بٌن البلدٌن وخاصة
فً المجاالت االقتصادٌة والتجارٌة.

ائتالف المالكً ٌطعن بجلسة انتخاب الشوٌلً
قدم ائتالف دولة القانون بزعامة نوري المالكً ،الٌوم االحد ،طعنا لدى
جورنال نٌوز/
محكمة القضاء االداري بشأن جلسة انتخاب فاضل الشوٌلً محافظا لبغداد.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتالف دولة القانون سعد المطلبً فً تصرٌح
صحفً ،ان ائتالفه قدم طعنا بجلسة انتخاب فاضل الشوٌلً محافظا لبغداد لدى محكمة
القضاء االداري.

التقاعد العامة تعلق على تروٌج معامالت متقاعدٌن مصرٌٌن
كشفت مدٌرٌة التقاعد العامة الٌوم األحد ،أن المشمولٌن بمعامالت
وكالة االنباء العراقٌة/
 200موظف ،الفتة الى أن جمٌعهم
التقاعد من المصرٌٌن المقٌمٌن فً البالد ،هم أقل من
.وذكر بٌان للمدٌرٌة جاء
متقاعدون قدامى ،وتعود معامالتهم الى نحو اربعة عقود ماضٌة
فٌه "تتناول مواقع التواصل اإلجتماعً موضوع معاشات التقاعد للمصرٌٌن ونبٌن ان
القوانٌن العراقٌة الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تمنع من توظٌف العرب فً دوائر الدولة
أسوة بالعراقٌٌن ،ولهم ذات الحقوق والواجبات من ناحٌة الراتب الوظٌفً ،وكذلك
التقاعد ".وأضاف البٌان ان "الدولة العراقٌة ومنذ سبعٌنات القرن الماضً وظفت عددا من
المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن واالردنٌٌن والمصرٌٌن السودانٌٌن ،وبالتالً استحقوا رواتب
تقاعدٌة عن خدماتهم فً الدولة ،ولم ٌصدر اي قانون او قرار ألغى استحقاقهم من الراتب
التقاعدي وفق شرطً الخدمة" ،مبٌنا أن "قسما كبٌرا منهم لم ٌغادر العراق والزال
مستمرا بالخدمة فً دوائر الدولة ،وعند إحالته إلى التقاعد ٌستحق الحقوق التقاعدٌة وفق
".وأوضح ان "عدد المتقاعدٌن المصرٌٌن الذٌن دققت اضابٌرهم
قوانٌن التقاعد النافذة
١٩٨٠
 ١٩٤متقاعدا وهم متقاعدون منذ عام
التقاعدٌة وٌستحقون الراتب التقاعدي
ولٌسوا متقاعدٌن جددا خالفا لما اشٌع فً اإلعالم وان التسجٌالت المذكورة تعود لعام
 ٢٠١٦وان من واجبات هٌأة التقاعد الوطنٌة تنفٌذ القوانٌن الصادرة من مجلس النواب
ولم ٌصدر اي قانون ٌلغً استحقاقات الوظٌفة او التقاعد السٌما وانهم قاموا بتسدٌد
التوقٌفات التقاعدٌة عن خدماتهم".
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النزاهة تكشف عن وجود  203مشارٌع متلكئة فً واسط
 203مشارٌع متلكئة
 /كشفت هٌئة النزاهة ،الٌوم االحد ،عن وجود
وكالة االنباء العراقٌة
ِّ
فً واسط .وذكر بٌان للهٌئة  ،أنها "أفصحت عن المشارٌع المتلكئة فً محافظة واسط التً
تم َّكن أحد فرقها ،الذي انتقل الى المحافظة ،من رصدها وتوثٌقها فً إطار جهود الهٌأة
بالتحري والتحقٌق فً مشارٌع اإلعمار والخدمات واالستثمار المتل ِّكئة فً جمٌع
ِّ
المحافظات".
 )203مشارٌع بكلف ٍة اجمال ٌَّ ٍة
واضاف ان "عدد المشارٌع المتلكئة فً محافظة واسط بلغت (
دٌنار".
وصلت إلى ( )2,126,619,950,294ترلٌون
ٍ
واوضخ التقرٌر  ،أن "مجموع المبالغ المرصودة لمشارٌع المجمعات السكن ٌَّة المتلكئة فً
 )1,070,000,000,000ترلٌون دٌنار ،و ٌُ َع ُّد مشروع مجمع العزٌز ٌَّة
المحافظة تجاوزت (
 )691,000,000,000ملٌار دٌنار ومشروعٌن
السكنً من أبرزها ،إذ تجاوزت كلفته (
ت سكن ٌَّ ٍة واطئة الكلفة إلسكان الفقراء ضمن استراتٌج ٌَّة التخفٌف من الفقر
إلنشاء وحدا ٍ
بكلفة (  )100,000,000,000ملٌار دٌنار ،فضالًا عن ُمجمعٌن سكن ٌٌَّن فً زرباطٌة والحً
ت سكن ٌَّ ٍة أخرى".
دٌنار ،ومجمعا ٍ
بكلفة ( )165,000,000,000ملٌار
ٍ
ِّ
الصحً ،أشار التقرٌر إلى أنَّ "مجموع مبالغ المشارٌع ال ُمتلكئة وصلت إلى
وفً المجال
ِّ
 400سرٌر فً
دٌنار ،من أبرزها إنشاء مستشفى بسعة
ملٌار
)
240,000,000,000
(
ٍ
 )171,680,000,000ملٌار دٌنار ،ومشروع المركز
مدٌنة الكوت وبكلف ٍة بلغت (
)26,792,000,000
صصً لعالج أمراض الدم واألورام الذي وصلت تكلفته إلى (
التخ ُّ
ًا
 )23,710,000,000ملٌار دٌنار ،فٌما
دٌنار ،إضافة إلى مركز األورام السرطان ٌَّة بـ(
ملٌار
ٍ
150
دٌنار لبناء أكثر من
 )80,000,000,000ملٌار
بلغت كلفة مشارٌع التربٌة أكثر من (
ٍ
ًا
أطفال ومراكز للتدرٌب واالختبار ومختبرات للحاسوب ".
مدرسة وروضة
ٍ
اما بخصوص الماء والمجاري ،تابع للتقرٌر ،ان "المبالغ المرصودة لمشارٌع الماء
دٌنار ،أبرزها مشروع مدِّ شبكة
 )330,000,000,000ملٌار
والمجاري ال ُمتل ِّكئة تجاوزت (
ٍ
ت وتطوٌر الشبكة الكهربائ ٌَّة مع تنفٌذ شبكة مجاري مٌاه فً
ماء وتنفٌذ أعمال اتصاال ٍ
شارع سعٌد بن جبٌر مع تطوٌر الشارع ال ُممت ِّد من مدخل قضاء الحً إلى مرقد سعٌد بن
ًا
إضافة إلى مشروع ماء
 )70,000,000,000ملٌار دٌنار،
جبٌر الذي تجاوزت كلفته (
ًا
 )39,000,000,000ملٌار دٌنار ،فضال عن عد ٍد من مشارٌع تأهٌل
الكوت الكبٌر بـ (
وتنفٌذ عد ٍد من شبكات الماء والمجاري فً المحافظة".
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الحكٌم :الخدمات فً المرحلة القادمة ستكون على رأس االولوٌات
 /شدد رئٌس تحالف االصالح واالعمار عمار الحكٌم ،االحد ،على ان
السومرٌة نٌوز
الخدمات فً المرحلة القادمة ستكون على رأس االولوٌات للحكومة الجدٌدة ،فٌما اشار الى
ان العراق قادر ومؤهل للعب دور فً تقرٌب وجهات النظر بٌن الفرقاء.
وقال مكتب الحكٌم فً بٌان  ،إن "الحكٌم استقبل بمكتبه فً بغداد السفٌر التركً لدى
العراق فاتح ٌلدز وبحث معه مستجدات االوضاع السٌاسٌة فً العراق والمنطقة".
واضاف المكتب ،أن "الحكٌم شدد على احترام سٌادة العراق وابعاد العراق عن اي صراع
اقلٌمً ودولً" ،داعٌا الى "اعتماد الحوار منهجا لحل االشكالٌات وتنسٌق المواقف والبناء
"ونقل المكتب تأكٌد الحكٌم على ان
.
على المشتركات بما ٌحقق اعلى منفعة للبلدٌن
"العراق بحكم تنوعه قادر ومؤهل للعب دور فً تقرٌب وجهات النظر بٌن الفرقاء" ،مشٌرا
الى "النموذج الذي قدمه العراق فً التداول السلمً للسلطة وتبادل االدوار".

السفارة االمرٌكٌة لرعاٌاها فً بغداد :حافظ على االنظار وكن على
بٌنه من محٌطك اثناء عبورك الخضراء
 /دعت السفارة األمرٌكٌة فً بغداد ,األحد ,رعاٌاها ,إلى المحافظة على
وكالة المعلومة
.وقالت السفارة فً بٌان
االنظار وأن ٌكونوا على بٌنة من محٌطهم أثناء عبورهم الخضراء
) (IZفً بغداد ،تم إطالق
أطلعت علٌه إنه “مع االفتتاح المحدود للمنطقة الدولٌة
بروتوكوالت أمنٌة مشابهة لتلك المستخدمة فً جمٌع أنحاء بغداد خالل ساعات العمل فً
IZ”.
وأضافت أن “اإلجراءات التً ٌجب اتخاذها هً  :المحافظة على االنظار ,وأن تكون على
بٌنة من محٌطك ,وأن تتوخى الحذر أثناء عبور المنطقة الدولٌة”.

اإلمارات تعٌد بناء جامع النوري ومئذنته بـ  50ملٌون دوالر
الجورنال نٌوز  /أعلن رئٌس الوقف السنً عبد اللطٌف الهمٌم الٌوم األحد ،وضع حجر
األساس ،وبدء العمل إلعادة بناء الجامع النوري ومنارة الحدباء التراثٌة فً البلدة القدٌمة
بمدٌنة الموصل .وأكد الهمٌم“ ،إعادة بناء هذا الصرح التراثً بعد أن دمر معالمه ،أبشع
تنظٌم إرهابً ”.وأضاف ،أن “بناء الجامع والمنارةٌ ،عود بدوره إلى منظمة األمم المتحدة
 50ملٌون دوالر ،إلعادة هذا
للتربٌة والعلم والثقافة ٌونسكو ،واإلمارات التً تبرعت بـ
”.وأوضح ،أن “عبناء هذه المنارة والجامع
المعلم التارٌخً الحضاري لمحافظة نٌنوى
سٌكون على شكل أحدث مع تغٌٌر بسٌط للمنارة والجامع التارٌخً ،والكل ٌعلم أن منارة
الحدباء كانت مائلة وآٌلة للسقوط بسبب عمرها التارٌخً الذي ٌعود لمئات السنٌٌن”.
من جانبه ،أكد محافظ نٌنوى نوفل العاكوب ،أن “بناء هذه المنارة التارٌخٌة وجامع النوري
الكبٌر سٌكون بمشاركة فرق هندسٌة من الحكومة المحلٌة وبعض الشركات األجنبٌة
والعربٌة” ،موضحا ًا أن “البناء بدأ الٌوم” األحد.
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مكافحة اجرام بغداد تلقً القبض على  7متهمٌن من بٌنهم متهمات
ببٌع وشراء الفتٌات
اعلنت مدٌرٌة مكافحة اجرام محافظة بغداد ،الٌوم االحد ،القبض
وكالة االنباء العراقٌة/
على عدد من المتهمٌن بجرائم جنائٌة مختلفة وفق مذكرات قبض قضائٌة فً مناطق
متفرقة من العاصمة بغداد .
وذكرت المدٌرٌة فً بٌان انه "تم القاء القبض على متهم لقٌامه بسرقة مبلغ من المال
 ١٠مالٌٌن دٌنار عراقً) خالل كسره نافذة عجلة فً
قدره (  ١٦الف دوالر امرٌكً و
منطقة البٌاع".
 ٨٩٠٠دوالر
واضاف انه "تم القاء القبض على متهم لقٌامه بسرقة مبلغ من المال قدره (
امرٌكً وجهاز البتوب) من احدى الدور فً منطقة الدورة".
 ٨٥٠٠دوالر امرٌكً
واشار الى "اعتقال متهم لقٌامه بسرقة مبلغ من المال قدره (
ومصوغات ذهبٌة) من دار فً منطقة الصالحٌة. ،
فضال عن اعتقال متهم لقٌامه بسرقة اثاث مختلف االنواع من داخل معرض لبٌع السٌارات
فً منطقة االعظمٌة"..
وتابع انه "تم القاء القبض على متهم لسرقته مبلغ من المال من شخص فً منطقة باب
الشٌخ"..
 )٧متهمٌن من بٌنهم متهمات من قبل لجنة االتجار بالبشر فً
فٌما "القً القبض على (
جانب الرصافة ،لقٌامهم بممارسة اعمال السمسرة والبغاء وبٌع وشراء الفتٌات"..
كما تم "القاء القبض على متهم من قبل مكتب سرقة سٌارات الكرخ مطلوب وفق المادة
()4ارهاب والقاء القبض على متهم فً منطقة ابً غرٌب ،لقٌامه بتزوٌر اوامر ادارٌة
"والقبض على "متهم لقٌامه بسرقة دراجة نارٌة فً
خاصة بالتعٌٌن فً وزارة التربٌة
" ،والقبض على" مزور للوثائق الدراسٌة والمستمسكات الثبوتٌة فً
منطقة بغداد الجدٌدة
"واعتقال "متهم من قبل مكتب مكافحة اجرام الزهور لحٌازته حبوب مخدرة
منطقة الكرادة
"والقبض على "متهم فً منطقة الكاظمٌة مطلوب الى محكمة تحقٌق
فً منطقة الحسٌنٌة
 )٢مطلوبٌن بقضاٌا تزوٌر هوٌات
"واعتقال "متهمٌن (
محافظة كربالء بقضٌة سرقة
""وضبط عجلة مع الحائز
االحوال ،المدنٌة والبطاقة الموحدة فً مناطق المنصور والتاجً
فً منطقة الغزالٌة علٌها اشارة سرقة مطلوبة الى مدٌرٌة مرور محافظة صالح الدٌن"
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الحشد الشعبً ٌعلن القضاء على قطاعً الطرق فً جزٌرتً البعاج
وتل عبطة
 40فً الحشد الشعبً رائد علً الكروي ،األحد ،القضاء
وكالة المعلومة /أعلن آمر اللواء
.وقال الكروي فً
على قطاعً الطرق فً جزٌرتً البعاج وتل عبطة فً محافظة نٌنوى
 40فً الحشد الشعبً وبناء على توجٌهات نائب رئٌس الهٌئة أبو
بٌان ,إن “قوات اللواء
مهدي المهندس اعادت انتشارها فً تل عبطة والمناطق المحٌطة بها وصوال الى جزٌرة
البعاج ”.وأضاف ,أن “انتشار قوات الحشد الشعبً فً تلك المناطق أسهم بتأمٌنها بشكل
كامل والقضاء على عصابات قطاع الطرق فً هذه المناطق” ،مشٌرا إلى ان “الوضع
األمنً مستتب بالكامل”.

ضبط مرآب ٌستخدم لتهرٌب النفط والقاء القبض على متهم فً بابل
 /أعلنت وزارة الداخلٌة ،االحد ،ضبط مرآب ٌستخدم لتهرٌب النفط والقاء
السومرٌة نٌوز
القبض على احد المتهمٌن بذلك فً عملٌة امنٌة باحدة مناطق بابل .
وقالت الوزارة فً بٌان إن "مفارز استخبارات نفط الوسط العاملة ضمن وكالة
االستخبارات والتحقٌقات االتحادٌة فً وزارة الداخلٌة وبعد ورود معلومات استخبارٌة
دقٌقة تمكنت من ضبط مرآب ٌستخدم لتهرٌب النفط والقاء القبض على احد المتهمٌن على
الخط السرٌع الدولً بالتحدٌد منطقة الشوملً فً محافظة بابل".
وأضافت الوزارة ،أن "المرآب وجد بداخله ،صهرٌج محمل بمادة الخام األسود و
كبٌرة مدفونة تحت األرض ثالثة منها مملؤة بالنفط وخمس مضخات سحب" ،مؤكدا أنه
"تم ضبط المواد اعاله بموجب وصل ضبط اصولً وإحالة المتهم للقضاء".
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وزٌر التجارة للسفٌر السوري :نحتاج للتكامل االقتصادي لمنافسة
الصناعات األخرى
السومرٌة نٌوز /اكد وزٌر التجارة محمد العانً خالل لقائه السفٌر السوري فً بغداد صطام
الدندح ،االحد ،ان البلدٌن ٌحتاجان الى "التكامل االقتصادي" لمنافسة الصناعات االخرى .
وقال وزٌر التجارة للسفٌر السوري خالل لقائهما الٌوم فً بغداد ،خالل بٌان إن "العالقات
التً تربط البلدٌن تارٌخٌة وازلٌة وهً متطورة سواء على المستوى االجتماعً
والجغرافً الذي ٌربط الشعبٌن الشقٌقٌن ،فضال عن حجم التبادل التجاري الذي وصل
مستوٌات متقدمة تقدر باربعة ملٌارات دوالر فً االعوام السابقة ،لكن الظروف التً
شهدتها المنطقة تسببت فً انخفاض التبادالت التجارٌة الى مستوٌات متدنٌة نسعى االن
الى تجاوزها والعودة بالعالقات الى مستوى متقدم ٌعٌدها الى مستواها الطبٌعً".

الكشف عن مشروع العادة العراق الى الصدارة باعداد النخٌل
وكالة المعلومة  /حذرت ادارة مزرعة فدك للنخٌل التابعة للعتبة الحسٌنٌة المقدسة ،األحد،
من حمالت تجرٌف تطال بساتٌن النخٌل فً مدن كربالء وبغداد ،مشٌرة إلى أنها تسعى الى
إعادة العراق للصدارة باعداد النخٌل.
وقال مدٌر المزرعة المهندس الزراعً فائز ابو المعالً فً بٌان إن “على الجهات المعنٌة
اتخاذ تدابٌر ووضع قوانٌن صارمة للحد من انتشار حاالت االعدام الجماعً للنخٌل”،
مشٌرا الى ان “هذه الحمالت ستقلل االنتاج الوطنً من التمور النادرة وذات الجودة
العالٌة ”.واضاف ابو المعالً ,أنه “ٌجب على الجهات المعنٌة ان ال تسمح بتكرار ما فعله
النظام السابق من تجرٌف لبساتٌن النخٌل  ,خصوصا اننا فً مزارع النخٌل التابعة للعتبات
المقدسة فً كربالء نعمل بشكل جدي االن وسابقا والحقا إلعادة العراق الى الصدارة
العالمٌة فً انتاج التمور من خالل زراعة افضل انواع النخٌل”.
واشار الى ان “العتبات المقدسة تبنت زراعة وتكثٌر اصناف النخٌل النادرة وزٌادة اعداد
النخٌل بعد تراجع اعدادها بسبب الحروب وحمالت االعدام الجماعً للبساتٌن فً زمن
النظام الصدامً البائد”.

- 24 -

العدد -27 :االثنٌن 2018-12-17

اتفاق تجاري بٌن العراق واألردن ٌبدأ فً آذار
االتجاه برس /قال نقٌب أصحاب الشاحنات األردنٌة محمد خٌر الداود انه “تم االتفاق مع
الجانب العراقً على دخول الشاحنات االردنٌة والعراقٌة وخروجها ضمن االنشطة التجارٌة
المعتادة اعتبارا من مطلع آذار مارس المقبل.
وأكد الداود فً تصرٌح صحفً “ حرص البلدٌن على تعزٌز عالقات التعاون المشترك على
صعٌد نقل وتبادل البضائع وبما ٌنعكس اٌجابا على اقتصاد البلدٌن".
واضاف ،ان "الزٌارة األخٌر للوفد االردنً الى بغداد حققت عددا من االهداف ووضعت
حلوال ملموسة لالشكاالت التً تواجه االستثمار والمستثمرٌن بٌن البلدٌن” ،مؤكدا استجابة
الجانب العراقً ألهداف الزٌارة والسعً لتطوٌر الجوانب اللوجستٌة المشتركة.
وقال إن "الزٌارة كانت هادفة وتصب فً إحٌاء الجهود واالتفاق على تحسٌن اداء قطاع
نقل البضائع وصوال الى استدامة حركة القطاع وتحدٌدا الشاحنات األردنٌة والعراقٌة وإبرام
اتفاقٌات مشتركة تعزز النمو فً قطاع النقل".
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المملكة تستنكر الموقف الصادر مؤخراًا من مجلس الشٌوخ األمرٌكً
وتؤكد رفضها التام ألي تدخل فً شؤونها الداخلٌة أو التعرض
لقٌادتها ممثلة بخادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده بأي شكل
من األشكال أو المساس من سٌادتها أو النٌل من مكانتها
 /استنكر المملكة العربٌة السعودٌة الموقف الذي صدر مؤخراًا من
وكالة االنباء السعودٌة
مجلس الشٌوخ فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والذي بنً على ادعاءات واتهامات ال أساس
لها من الصحة ،وٌتضمن تدخالًا سافراًا فً شؤونها الداخلٌة ،وٌطال دور المملكة على
.والمملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوٌر العالقات مع
الصعٌدٌن اإلقلٌمً والدولً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء
فً مؤسسة معتبرة فً دولة حلٌفة وصدٌقة تكنّ لها المملكة بقٌادة خادم الحرمٌن
الشرٌفٌن وسمو ولً عهده  -حفظهما هللا  -كل االحترام ،وتربط المملكة بها روابط
استراتٌجٌة سٌاسٌة واقتصادٌة وأمنٌة عمٌقة بنٌت على مدى عشرات السنٌن لخدمة
.والمملكة إذ تؤكد رفضها التام ألي تدخل فً شؤونها الداخلٌة أو
مصالح البلدٌن والشعبٌن
التعرض لقٌادتها ممثلة بخادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده – حفظهما هللا – بأي
.فإنها تؤكد أٌضا ًا أن مثل هذا
شكل من األشكال أو المساس بسٌادتها أو النٌل من مكانتها
الموقف لن ٌؤثر على دورها القٌادي فً محٌطها اإلقلٌمً وفً العالمٌن العربً واإلسالمً
وعلى الصعٌد الدولً ،وأنها كانت وال زالت تلعب دوراًا رٌادٌا ًا فً العالمٌن العربً
واإلسالمً ،ولها مكانة خاصة فً قلوب كل المسلمٌن مما جعلها ركٌزة لالستقرار فً
منطقة الشرق األوسط والعالم ،وحجر الزاوٌة فً الجهود الرامٌة إلحالل األمن والسلم على
.كما تتمتع المملكة بدور قٌادي فً استقرار االقتصاد الدولً من
الصعٌدٌن اإلقلٌمً والدولً
خالل الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو ٌخدم مصالح المنتجٌن والمستهلكٌن على
حد سواء  .وكان إلسهام المملكة فً قٌادة الجهود الدولٌة لمكافحة اإلرهاب فً المٌادٌن
العسكرٌة واألمنٌة والمالٌة والفكرٌة األثر البالغ فً دحض التنظٌمات اإلرهابٌة مثل داعش
والقاعدة وغٌرها ،وحماٌة أرواح العدٌد من األبرٌاء حول العالم ،وذلك عبر تأسٌسها
وقٌادتها للتحالف اإلسالمً العسكري لمحاربة اإلرهاب ومشاركتها الفاعلة فً التحالف
الدولً لمحاربة داعش بقٌادة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفً هذا السٌاق تتخذ المملكة
موقفا ًا حازما ًا إلى جانب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً مواجهة النشاطات اإلٌرانٌة السلبٌة
عبر حلفائها ووكالئها التً تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.
- 26 -

العدد -27 :االثنٌن 2018-12-17

 29قتٌال فى مواجهات بٌن الجٌش الٌمنى والحوثٌٌن
االهرام /اندلعت اشتباكات جدٌدة وعنٌفة فى محافظة الحدٌدة غرب الٌمن ،وأسفرت عن
 22من الحوثٌٌن .وقال مصدر فى القوات الموالٌة
مقتل  29مسلحا على األقل قتلوا ،بٌنهم
للحكومة إنه تم أسر سبعة من المتمردٌن خالل هجوم فى الدرٌهمى جنوب المحافظة نفسها .
وصرح أحد سكان الحدٌدة لوكالة االنباء الفرنسٌة فى اتصال عبر الهاتف أن المواجهات
التى اندلعت مساء أمس األول كانت «عنٌفة» ،مشٌرا إلى استخدام رشاشات ومدافع
ومضاد طٌران .وأضاف أن المواجهات تراجعت حدتها فجر أمس وأصبحت متقطعة نسمعها
بٌن الحٌن واالخر ،غٌر أن أصوات الطائرات التى شنت غارات على مناطق متفرقة
.وصرح مصدر عسكرى فى وزارة الدفاع الٌمنٌة،
بالحدٌدة -لم تتوقف من اللٌل حتى الفجر
أمس بأن مواجهات أخرى بٌن الجٌش الٌمنى وعناصر «الحوثٌٌن» اندلعت فى محافظة
مأرب شمال شرقى الٌمن .وقال المصدر لوكالة «سبوتنٌك» الروسٌة  :إن الحوثٌٌن نفذوا
هجوما ًا بإسناد مدفعى على مواقع للجٌش الٌمنى فى نجد العتق شمال مدٌرٌة صرواح
الواقعة غرب مأرب .وأضاف ،أن هجوما ًا آخر شنه الحوثٌون على مواقع فى التباب السود
.ووفقا ًا للمصدر ،أوقع الهجومان قتلى وجرحى فى صفوف
بوادى الضٌق شمال صرواح
القوات الحكومٌة.
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بٌونغ ٌانغ محذرة :نزع السالح النووي بالجزٌرة الكورٌة فً خطر
ردا على إعالن الوالٌات المتحدة عقوبات على ثالثة مسؤولٌن
كورٌٌن شمالٌٌن
نددت كورٌا الشمالٌة ،األحد ،باإلدارة األمرٌكٌة لتصعٌدها
وكالة االناضول التركٌة/
العقوبات والضغوط ضد بٌونغ ٌانغ ،محذرة من توقف مسار نزع أسلحتها إلى األبد
ذلك ردا على إعالن الوالٌات المتحدة ،االثنٌن الماضً ،عقوبات على ثالثة مسؤولٌن
كورٌٌن شمالٌٌن ،تتعلق بمزاعم انتهاكات لحقوق اإلنسان ،بٌنهم مساعد كبٌر للزعٌم كٌم
جونع أون .وقالت وزارة الخارجٌة فً كورٌا الشمالٌة ،فً بٌان ،نقلته الوكالة الرسمٌة "إذا
ظنت اإلدارة األمرٌكٌة أن زٌادة العقوبات والضغوط ستجبر بٌونغ ٌانغ على التخلً عن
أسلحتها النووٌة ،فقد أساءت الحسابات ،وستغلق بذلك مسار نزع األسلحة النووٌة من
".وشملت العقوبات نائب
شبه الجزٌرة الكورٌة إلى األبد ،وهً نتٌجة ال ٌرغب بها أي أحد
قائد الجٌش ورئٌس إدارته السٌاسٌة "تشوي رٌونغ هً" ،ووزٌر األمن القومً "جونغ
كٌونغ ثائك" ومدٌر إدارة الدعاٌة فً حزب العمال الحاكم "باك كوانغ هو".

ٌ.أتً

عراك» و«تبادل لكمات» داخل البرلمان التركى
االهرام  /شهد البرلمان التركى عراكا وتبادال للكمات بٌن نواب حزبى العدالة والتنمٌة الحاكم
والشعب الجمهورى المعارض فى أثناء مناقشة مشروع المٌزانٌة المالٌة لعام
 9وإصابة
وذلك على خلفٌة حادث القطار السرٌع الذى تسبب فى مقتل
واتهامات المعارضة للحكومة بالمسئولٌة عن الفاجعة التى وقعت الخمٌس الماضً
الجلسة البرلمانٌة مساء أمس ،ردد الشعب الجمهورى شعارات تطالب وزٌر المواصالت
بتقدٌم استقالته األمر الذى أثار حفٌظة أعضاء الحزب الحاكم الذٌن سرعان ما اشتبكوا مع
المعارضٌن مما اضطر رئٌس الجلسة لتعطٌلها.على صعٌد آخر ،ذكرت صحٌفة سوزجى أن
 22امرأة من اعضاء حزب الشعوب الدٌمقراطٌة
قوات األمن التركٌة ألقت القبض على
الكردى بمدٌنة دٌاربكر جنوب شرق البالد بتهمة تقدٌم الدعم والدعاٌة لمنظمة حزب العمال
الكردستانى ورفضهم شن عملٌة عسكرٌة فى شرق الفرات.
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