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الحلبوسً ٌبحث مع وزٌر العمل والشؤون
رئٌس مجلس النواب السٌد محمد
االجتماعٌة احتٌاجات الوزارة فً الموازنة(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
رئٌس مجلس النواب ٌبحث مع اللجنة المالٌة النٌابٌة بنود الموازنة العامة
وفقراتها(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
الكعبً ٌدعو لتمكٌن الطلبة من
النائب االول لرئٌس مجلس النواب السٌد حسن
الحصول على زماالت دراسٌة من جامعات رصٌنة بالخارج وٌشدد على تفعٌل
قرارات لحل مشكالت طلبة البعثات(.ص(..)6موقع مجلس النواب)
 ..الكعبً ٌؤكد زٌادة تخصٌصات الحماٌة اإلجتماعٌة فً
خ الل استقباله وزٌر العمل
(.ص(..)6موقع
موازنة  2019وٌدعو الى سرعة انجاز المعامالت اإلنسانٌة
مجلس النواب)
الكعبً ٌدعو وزارة الشباب واللجنة االولمبٌة لتسهٌل تسٌٌر رحالت لمشجعً
المنتخب العراقً(.ص(..)7موقع مجلس النواب)
د.بشٌر حداد نائب رئٌس مجلس النواب ٌدعو الخطوط
نائب رئٌس مجلس النواب
(.ص(..)7موقع
الجوٌة العراقٌة لالرتقاء بمستوى الخدمات وفق المعاٌٌر الدولٌة
مجلس النواب)
مجلس النواب ٌنهً قراءة قانونٌن وٌستضٌؾ مواطنا من الموصل
القدٌمة(.ص(..)8موقع مجلس النواب)
المسعودي ٌنفً تصرٌحا له بشأن لقاء الصدر بالمهندس وٌؤكد
النائب رٌاض
مقاضاته لمن روج ذلك(.ص(..)9السومرٌة نٌوز)
الخارجٌة النٌابٌة ترجح ذهاب وفد برئاسة صالح الى واشنطن
النائب عامر الفاٌز:
الستثناء العراق من العقوبات ضد إٌران(.ص(..)10وكالة المعلومة)
الزرفً :نسعى لتخصٌص ترلٌون دٌنار لبناء
النائب عدنان
المدارس(.ص(..)10وكالة المعلومة)
 6مستشفٌات
ٌكشؾ حاالت الفساد فً مشروع بناء
النائب رٌاض محمد علً
تركٌة(.ص(..)11وكالة المعلومة)
ٌطالب باعادة توزٌع جمٌع المالكات الطبٌة فً
النائب جواد الموسوي
بؽداد(.ص(..)11موازٌن نٌوز)
 70ملٌار دوالر
لن "ٌستعٌدها" العراق إال فً حالة واحدة ! ..
النائب سلٌم حمزة:
ُتحرك اللجان البرلمانٌة(.ص(..)12سكاي برس)
 :حصة االقلٌم من الموازنة ؼٌر قابلة
النائب عالء الربٌعً
للزٌادة(.ص(..)12الفرات نٌوز)
 :العراق بحاجة الى زٌادة الدراسة بالمعاهد الفنٌة..سٌكون لها
النائبة ندى شاكر
نهضة بمستقبل البلد(.ص(..)13موازٌن نٌوز)
النائب فالح الزٌادي ٌحذر من انهٌار الواقع الصحً(.ص(..)13السومرٌة نٌوز)
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األمن النٌابٌة تكشؾ عن تحركات أمٌركٌة إلنشاء قواعد
النائب كرٌم المحمداوي:
جدٌدة فً المناطق المتنازع علٌها(.ص(..)14وكالة المعلومة)
 :رئاسة البرلمان توافق على اعادة المفصولٌن والمفسوخة
النائب سعران االعاجٌبً
عقودهم الى الخدمة(.ص(..)14وكالة المعلومة)
البلداوي :تسمٌة رؤساء اللجان النٌابٌة والوزراء المتبقٌن سٌكون فً
النائب محمد
سلة واحدة(.ص(..)15وكالة المعلومة)
 10ترٌلٌون دٌنار للقروض فً
 :تخصٌص
النائب فٌصل العٌساوي
الموازنة(.ص(..)15موازٌن نٌوز)
النائب ناٌؾ الشمري  :مناطق فً الجانب االٌمن من الموصل لم تر نور الكهرباء
اصال(.ص(..)16السومرٌة نٌوز)
نواب ٌحشدون داخل البرلمان إلقالة وزٌرٌن بحكومة عبد
المهدي(.ص(..)16موازٌن نٌوز)
ٌؤكد على صرؾ مخصصات االنتخابات المحلٌة وفق آلٌة
النائب مثنى السامرائً
شفافة(.ص(..)17السومرٌة نٌوز)



رئٌس الجمهورٌة الدكتور برهم صالح ٌفتتح المعرض السنوي للفن
التشكٌلً(.ص(..)18وكالة االنباء العراقٌة)
وزٌر الخارجٌة ٌبحث مع نظٌره المصري الربط الكهربائً وتبادل الخبرات فً مجال
البناء واإلعمار(.ص(..)18وكالة االنباء العراقٌة)
العراق ٌكشؾ عن تحرك مهم تجاه سورٌا وٌعلق على ؼٌاب القادة عن قمة
بٌروت(.ص(..)19كلكامش برس)
أمانة مجلس الوزراء تنبه مفتش عام شبكة االعالم بانتهاء والٌته ..واألخٌر ال
ٌستجٌب(.ص(..)20موازٌن نٌوز)
تربٌة نٌنوى تعلن سالمة الموقؾ االمنً الكثر من
لمنتسبٌها(.ص(..)20وكالة االنباء العراقٌة)
ائتالؾ الوطنٌة ٌنفً لقاء عالوي مع السفٌر االٌرانً(.ص(..)21السومرٌة نٌوز)
الوطنً الكردستانً ٌؤكد معارضته ترشٌح قاضً “صدام” لمنصب
العدل(.ص(..)21وكالة المعلومة)
الحكمة ٌعلق على التصرٌحات المضادة لتولً عبطان منصب أمٌن العاصمة :بؽداد
تنتظر خادمها(.ص(..)22موازٌن نٌوز)
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 الحشد الشعبً  :األمرٌكان ك ّثفوا قصفهم تزامنا ً مع عملٌاتنا ضد “داعش” فً
سورٌا(.ص(..)23وكالة المعلومة)
 القبض على مسافر إٌرانً فً منفذ الشالمجة لحٌازته
مخدرات(.ص(..)23السومرٌة نٌوز)

 الموارد المائٌة :الخزٌن المائً فً البحٌرات والخزانات تجاوز
م(.3ص(..)24السومرٌة نٌوز)
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 وزٌر الخارجٌة األردنً ٌلتقً نظٌره المصري(.ص(..)25وكالة االنباء السعودٌة)
 عرٌقات :لن نقبل بتؽٌٌر مبادرة السالم العربٌة أو التالعب بها
الخلٌج)

 دورٌات روسٌة فً محٌط منبج ..وتركٌا ترسل تعزٌزات(.ص(..)26دار الخلٌج)
 صحٌفة :ماي ترٌد ابرام اتفاق مع اٌرلندا إللؽاء ترتٌبات وضع الحدود من اتفاق
االنسحاب(.ص(..)26روٌترز)
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رئٌس مجلس النواب السٌد محمد الحلبوسً ٌبحث مع وزٌر العمل
والشؤون االجتماعٌة احتٌاجات الوزارة فً الموازنة
 /استقبل رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً ،الٌوم السبت ،وزٌر
موقع مجلس النواب
العمل والشؤون االجتماعٌة باسم عبد الزمان.
 2019ودعمها من خالل
وناقش اللقاء احتٌاجات الوزارة فً الموازنة االتحادٌة لعام
اللجان النٌابٌة التً على تماس مع الوزارة ،كما بحث احتٌاجات هٌئة ذوي اإلعاقة من
تخصٌصات مالٌة ،فضال عن دعم العاطلٌن عن العمل بمشارٌع تخصصٌة تسهم فً الحد
من البطالة.

رئٌس مجلس النواب ٌبحث مع اللجنة المالٌة النٌابٌة بنود الموازنة
العامة وفقراتها
 2019رئٌس مجلس
استمرارا لجهود إقرار الموازنة االتحادٌة لسنة
موقع مجلس النواب/
النواب محمد الحلبوسً ٌبحث مع أعضاء اللجنة المالٌة النٌابٌة خالل اجتماع موسع ،الٌوم
السبت ،التخصٌصات المالٌة لتنمٌة األقالٌم والمشارٌع االستثمارٌة.
كما استعرض االجتماع احتٌاجات المحافظات المحررة من داعش والمحافظات التً تعانً
نقصا فً الخدمات ،فضال عن احتٌاجات وزارة الدفاع والتربٌة والصحة والموارد المائٌة
فً الموازنة االتحادٌة.
وتطرق االجتماع إلى معالجة ملؾ أبناء الصحوات ،وإٌجاد ؼطاء مالً لملؾ بناء المدارس
وأجور المحاضرٌن.
 2019وتخفٌض حجم
كذلك بحث السبل الكفٌلة لتقلٌل العجز فً الموازنة االتحادٌة لعام
القروض الخارجٌة بما ال ٌؤثر على طبٌعة حركة االستثمار واإلعمار وبما ٌؤمن خلق
فرص العمل للشباب.
وأكد سٌادته خالل االجتماع ضرورة إنهاء ملؾ مناقلة األموال فً وزارة المالٌة بالشكل
الذي ٌتناسب مع احتٌاجات الحكومة االتحادٌة.
كما أوضح رئٌس مجلس النواب أن االجتماعات مستمرة لحل اإلشكاالت فً بعض فقرات
الموازنة وبنودها؛ من أجل اإلسراع بإقرارها وبما ٌلبً طموحات المواطن العراقً ،مثنٌا
على جهود اللجنة فً المناقشات التً تجرٌها إلعداد الموازنة.
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النائب االول لرئٌس مجلس النواب السٌد حسن الكعبً ٌدعو لتمكٌن
الطلبة من الحصول على زماالت دراسٌة من جامعات رصٌنة
بالخارج وٌشدد على تفعٌل قرارات لحل مشكالت طلبة البعثات
شدد السٌد حسن كرٌم الكعبً النائب األول لرئٌس مجلس النواب على
موقع مجلس النواب/
اهمٌة اإلسراع فً اٌجاد المعالجات المطلوبة والقانونٌة لجمٌع المشكالت التً ٌعانً منها
طلبة البعثات والزماالت والمجازٌن دراسٌا ً خارج العراق  ،وتفعٌل القرارات الخاصة بمنح
الزماالت واالجازات الدراسٌة.
 2019الدكتور امجد السواد المدٌر
 19كانون الثانً
جاء ذلك خالل استقباله الٌوم السبت
العام لدائرة البعثات والعالقات الثقافٌة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
ودعا السٌد الكعبً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الى تسهٌل الحصول على الزماالت
والمنح من الجامعات الرصٌنة ذات الجودة التعلٌمٌة والسمعة العالمٌة الممٌزة  ،لٌتم ّكن
الطلبة من خاللها فً متابعة مسٌرتهم الدراسٌة  ،معربا عن دعم مجلس النواب من خالل
اصدار التشرٌعات والقرارات التً تساهم فً تعزٌز المكانة والرصانة العلمٌة للجامعات
والكلٌات والمعاهد فً عموم العراق .

خالل استقباله وزٌر العمل  ..الكعبً ٌؤكد زٌادة تخصٌصات الحماٌة
اإلجتماعٌة فً موازنة  2019وٌدعو الى سرعة انجاز المعامالت
اإلنسانٌة
 /اكد السٌد حسن كرٌم الكعبً النائب األول لرئٌس مجلس النواب على
موقع مجلس النواب
 2019وذلك لوجود بعض
زٌادة التخصٌصات المالٌة للحماٌة اإلجتماعٌة فً موازنة
التفاصٌل الخاصة بعدد األسر التً لم ٌشملها برنامج الحماٌة اإلجتماعٌة بسبب عدم توفر
 ١٩كانون الثانً  ٢٠١٩السٌد
التخصٌص المالً  .جاء ذلك خالل استقباله فً مكتبه الٌوم
باسم الربٌعً وزٌر العمل والشؤون االجتماعٌة  ،بحضور اعضاء لجنة العمل والشؤون
.وركز
االجتماعٌة والهجرة والمهجرٌن النٌابٌة ” السٌد رعد الدهلكً والسٌد اسعد العبادي
الكعبً على ضرورة تسهٌل وتسرٌع انجاز المعامالت ذات الطابع االنسانً سٌما فٌما
ٌخص ذوي االعاقة  ،و اإلحتٌاجات الخاصة والمعٌل المتفرغ فضال عن الشرائح المستفٌدة
من وزارة العمل  ،الفتا الى وجوب تسخٌر جهود الوزارة فً االستجابة الى المناشدات
االنسانٌة فً بؽداد والمحافظات  ،مؤكدا على اهمٌة اعادة تقٌٌم ” الباحثٌن اإلجتماعٌٌن ”
بما ٌعزز دورهم فً المجتمع  ،واعادة النظر فً توزٌع البٌان السنوي بالتنسٌق مع
 .وجرى خالل اللقاء استعراض لخطة الوزارة خالل
الحكومات المحلٌة والوحدات اإلدارٌة
الفترة المقبلة  ،وتفاصٌل المؤتمر المزمع عقده بخصوص ذوي االعاقة  ،اضافة الى
مناقشة ملفات المشمولٌن ببرنامج شبكة الحماٌة االجتماعٌة وابداء التسهٌالت الممكنة
لجمٌع المستفٌدٌن وبما ٌساهم فً تقدٌم افضل الخدمات لهم .
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الكعبً ٌدعو وزارة الشباب واللجنة االولمبٌة لتسهٌل تسٌٌر رحالت
لمشجعً المنتخب العراقً
دعا السٌد حسن كرٌم الكعبً النائب االول لرئٌس مجلس النواب  ،وزارة
موقع مجلس النواب/
الشباب والرٌاضة واللجنة االولمبٌة للتنسٌق مع وزارة الخارجٌة وسفارة العراق فً دولة االمارات
 ،لتسٌٌر رحالت جوٌة مباشرة بٌن بؽداد ودبً لمؤازرة منتخبنا الوطنً خالل مبارٌات دور ال
 – 19كانون الثانً –
 .2019وقال الكعبً فً بٌان الٌوم السبت
ضمن بطولة كاس اسٌا
ان  ” ،الجماهٌر العراقٌة تطالب بان ٌكون لها دور مباشر والمساهمة فً االنجازات الكبٌرة التً
ٌحققها منتخبنا الوطنً الذي ٌحتاج الى ان ٌلعب وسط جمهوره  ،مشٌرا ان مثل هذه المبادرات
تعمل علٌها اؼلب الدول إلٌمانها بأهمٌة مساندة منتخباتها عبر الجماهٌر التً تشد من عزٌمتها
 “.وطالب سٌادته وزارة الشباب والرٌاضة واللجنة األولمبٌة ووزارة الخارجٌة بالتنسٌق مع الجهات
المعنٌة عبر القنوات الدبلوماسٌة لتسٌٌر رحالت مباشرة بٌن بؽداد ودبً لنقل مشجعً المنتخب
العراقً  ،متمنٌا للمنتخب الفوز بكاس اسٌا كونه ٌستحق هذا االنجاز  ،خاصة وان الشعب العراقً
ٌتطلع لهكذا انجازات رٌاضٌة  ،واضعا كل اماله بنجوم المنتخب من العبٌن وكادر تدربً وفنً
والذٌن سٌواصلون مسٌرتهم نحو الكاس بأذن هللا “.

16
، 2019

نائب رئٌس مجلس النواب د.بشٌر حداد نائب رئٌس مجلس النواب ٌدعو
الخطوط الجوٌة العراقٌة لالرتقاء بمستوى الخدمات وفق المعاٌٌر الدولٌة
 /إستقبل الٌوم د.بشٌر حداد نائب رئٌس مجلس النواب فً مكتبه الرسمً
موقع مجلس النواب
ببؽداد مدٌر عام الشركة العامة للخطوط الجوٌة العراقٌة السٌد (عباس ناصر مجٌد) ،وجرى خالل
اللقاء بحث تعزٌز آفاق التعاون المشترك بٌن المؤسسات الحٌوٌة فً الدولة والسلطة التشرٌعٌة
لإلرتقاء بالواقع الخدمً ،وأهمٌة إعادة البناء واإلصالح لكافة مؤسسات الدولة بما ٌتناسب مع
 .الحداد أوضح بأن الخطوط الجوٌة العراقٌة من القطاعات الحٌوٌة  ،وهً
متطلبات المرحلة الجدٌدة
اكبر خطوط للمالحة الجوٌة فً العراق ،وهً بمثابة مرآة للبالد ،وٌجب تفعٌل الجهود والسبل
الكفٌلة لالرتقاء بها الى مستوى افضل شركات الطٌران العالمٌة ،وإٌجاد الحلول للمشاكل التقنٌة
ومعالجة المسائل الضرورٌة وتنفٌذ خطة االستشارٌٌن فً حصول الخطوط الجوٌة العراقٌة على
IATA
 ، IOSAوااللتزام بمعاٌٌر االتحاد الدولً للنقل الجوي
شهادة األمن والسالمة
سٌادته” نحن كمجلس نواب ندعم كل اإلجراءات وفق المعاٌٌر الدولٌة لتطوٌر الناقل الجوي ،من
خالل القوانٌن والتشرٌعات الالزمة بالتنسٌق مع اللجان النٌابٌة المختصة ،وزٌادة الكفاءة فً األمن
والسالمة وقطاعات العملٌات و الصٌانة والخدمات االرضٌة وكافة الخدمات المقدمة للمسافرٌن”،
ووجه سٌادته فً هذا اللقاء مدٌر الخطوط الجوٌة الى توفٌر الترجمة للؽة الكوردٌة لتوضٌح
األرشادات وتعلٌمات السالمة ،وتثبٌت السٌاقات المتوازنة ألسعار التذاكر فً الرحالت الداخلٌة
 .من جانبه أستعرض مدٌر الشركة ،أهم المشاكل والمعوقات التً تواجه
لجمٌع المحافظات العراق
العمل ،مشٌراً الى أهمٌة أجراء تعدٌالت على القوانٌن والقرارات الصادرة لتوسٌع اإلمكانٌات
المطلوبة فنٌا ً وإدارٌا ً  ،والشركة عازمة على المضً فً تنفٌذ مشروع اإلستشارٌٌن الذي ٌسهم فً
 )IATAالتً هً بمثابة حلقة وصل تجارٌة
عودة العضوٌة الكاملة إلتحادالنقل الجوي الدولً (
تجمع الخطوط الجوٌة العالمٌة لتنظٌم آلٌات العمل ضمن الشروط والمعاٌٌر الدولٌة القٌاسٌة ،وأبدى
ناصر تفاؤله بالدورة النٌابٌة الرابعة لمجلس النواب مستبشراً بالخطوات الجادة لهٌئة الرئاسة
للنهوض بالقطاعات الخدمٌة فً عموم البالد.
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مجلس النواب ٌنهً قراءة قانونٌن وٌستضٌؾ مواطنا من الموصل
القدٌمة
أنهى مجلس النواب فً جلسته السادسة والعشرٌن التً استأنفت
موقع مجلس النواب/
 ، 2019/1/19القراءة االولى
برئاسة السٌد محمد الحلبوسً رئٌس المجلس الٌوم السبت
لمشروعً قانونٌن واستضاؾ مواطنا من سكنة المدٌنة القدٌمة فً الموصل.
وفً مستهل الجلسة ،أنهى المجلس القــراءة االولى لمشــروع قانــون المرور والمقدم من
لجنة االمن والدفاع والذي ٌهدؾ الى تنظٌم احكام مرور المركبات وتحدٌد الجهات
المسؤولة عن تسجٌلها وتحدٌد شروط المتانة واالمان فٌها وبٌان شروط منح اجازة السوق
وتحدٌد فئاتها واعادة النظر فً العقوبات والؽرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون
المرور بماٌنسجم مع جسامة المخالفة والواقع االقتصادي وتحدٌد الجهات التً تملك
صالحٌة فرض الؽرامة.
وأرجا المجلس القــراءة االولى لمشــروع قانــون معالجة التجاوزات السكنٌة و المقدم من
لجنتً الخدمات واالعمار،والقانونٌة بناء على طلب من لجنة الخدمات لحٌن مناقشة
مشروع القانون.
واستضاؾ المجلس المواطن احمد ابراهٌم محمد من سكنة المدٌنة القدٌمة فً الموصل
مركز محافظة نٌنوى بناء على طلب نواب المحافظة.
ورحب السٌد رئٌس المجلس بالمواطن الموصلً لحضوره الى جلسة مجلس النواب ،مشٌدا
برسالته التً اطلقها عبر االعالم بشان مدٌنة الموصل وما اثارته من اهتمام السٌدات
والسادة النواب.
واكد المواطن احمد ابراهٌم محمد فً كلمته امام المجلس على اهمٌة توفٌر الخدمات
ومعالجة سوء االوضاع المعٌشٌة فً مدٌنة الموصل واالسراع بالقضاء على البطالة ،مبٌنا
تعرض محل النجارة الذي ٌملكه الى النهب من قبل عناصر تنظٌم داعش االرهابً.
بدوره شدد الرئٌس الحلبوسً على التزام مجلس النواب بتمثٌل محافظات العراق واالهتمام
بكل المواطنٌن ،مشٌرا الى اهمٌة معالجة الدمار فً محافظة نٌنوى وقلة الخدمات فً
البصرة ،منوها الى ان مجلس النواب اتخذ سلسلة اجراءات لتوفٌر الخدمات بموازاة حرص
اللجنة المالٌة على معالجة معاناة المواطنٌن.
وثمن السٌد رئٌس المجلس تضحٌات العراقٌٌن من كل محافظات فً تحرٌر االراضً وما
قدموه من دماء ساهمت بتحقٌق االنتصار على تنظٌم داعش االرهابً الذي دمر البنى
التحتٌة وقام بتهجٌر العوائل االمنة ،متعهدا ببذل كل الجهود من اجل االسراع بعملٌات
االعمار واعادة النازحٌن ،داعٌا سكان محافظة نٌنوى الى التعاون مع القوات االمنٌة من
اجل عدم السماح بعودة االرهابٌٌن.
وحث السٌد الحلبوسً السٌدات والسادة النواب على تقدٌم توصٌات من قبل لجنة تقصً
الحقائق بشان االوضاع فً محافظة نٌنوى  ،مطالبا المجلس بتحمل المسؤولٌة فً توفٌر
الخدمات الالزمة للمواطنٌن وتوفٌر العالج للجرحى وتعوٌض ذوي الشهداء.
وركزت مداخالت السٌدات والسادة النواب على اهمٌة تقدٌم تعوٌضات للمواطنٌن سواء فً
 2019وتوفٌر التخصٌصات
محافظة نٌنوىاو باقً المحافظات ضمن الموازنة المالٌة لعام
المالٌة من اجل اعادة اعمار البنى التحتٌة والقٌام بوقفة من قبل اعضاء مجلس النواب فً
مدٌنة الموصل القدٌمة للحث على اعادة االعمار وضرورة سحب الهٌئات االقتصادٌة فً
مدٌنة الموصل التً ٌعانً منها المواطنون.
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واتم المجلس القراءة االولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون فً االحكام والقرارات
الخاصة بالملكٌة العقارٌة والمقدم من لجان القانونٌة والزراعة والمٌاه واالهوار والعمل
والشؤون االجتماعٌة والمهجرٌن لؽرض تصحٌح االخطاء فً االحكام والقرارات التً
اصدرتها المحاكم واللجان القضائٌة المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكٌة العقارٌة من
جهة االختصاص فً قضاٌا التعوٌض العٌنً واالصالح الزراعً والتً اكتسبت درجة
البتات بمضً المدة او التصدٌق علٌها.
وقررت رئاسة المجلس تاجٌل القراءة االولى لكل من مشروع قانون تعدٌل قانون الؽرامات
 111لسنة  1969المعدل والقوانٌن الخاصة االخرى رقم
الواردة بقانون العقوبات رقم
لسنة  2008ومشــروع قانــون المحكمة االتحادٌة العلٌا ومشــروع قانــــون الخدمــة
المدنٌــة االتحـادٌالمقدمة من اللجنة القانونٌة بناء على طلبها على ان ٌتم عرضها على
جدول اعمال الجلسات المقبلة.
ونوه السٌد رئٌس مجلس النواب الى امكانٌة عرض مشروع قانون الموازنة العامة
الجلسة المقبلة فً حال اكمال اللجنة المالٌة
 2019للتصوٌت علٌها خالل
االتحادٌة لعام
لمهامها فً اجراء التعدٌالت علٌها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى ٌوم الثالثاء المقبل.2019/1/22

النائب رٌاض المسعودي ٌنفً تصرٌحا له بشأن لقاء الصدر
بالمهندس وٌؤكد مقاضاته لمن روج ذلك
السومرٌة نٌوز /نفى النائب عن سائرون رٌاض المسعودي ،السبت ،ما نسب له بشأن لقاء
زعٌم التٌار الصدري مقتدى الصدر بنائب رئٌس هٌئة الحشد الشعبً ابو مهدي المهندس،
فٌما اكد مقاضاته للجهات التً روجت لذلك.
وقال المسعودي "اننا ننفً ما نسب لً من تصرٌح بشأن لقاء زعٌم التٌار الصدري مقتدى
الصدر بنائب رئٌس هٌئة الحشد الشعبً ابو مهدي المهندس فً النجؾ" ،مبٌنا ان "ما تم
نشره عنً عار عن الصحة".
ودعا المسعودي وسائل االعالم الى تحري الدقة فً نقل التصرٌحات والمعلومات" ،مؤكدا
"اننً سأتبع االجراءات القانونٌة فً مقاضاة الجهات التً نسبت هذا الحدٌث عنً".
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النائب عامر الفاٌز :الخارجٌة النٌابٌة ترجح ذهاب وفد برئاسة
صالح الى واشنطن الستثناء العراق من العقوبات ضد إٌران
وكالة المعلومة  /رجحت لجنة العالقات الخارجٌة ،السبت ،ذهاب وفد حكومً رفٌع المستوى
برئاسة رئٌس الجمهورٌة برهم صالح لواشنطن لبحث استثناء الحكومة العراقٌة من
العقوبات االقتصادٌة المفروضة ضد إٌران ،فٌما بٌنت أن الحكومة قادرة على رفض
العقوبات وعدم االلتزام بها بشكل قطعً.
وقال عضو اللجنة عامر الفاٌز إن “الحكومة العراقٌة لدٌها نٌة قائمة بالذهاب لواشنطن
بوفد رفٌع المستوى وقد ٌترأسه برهم صالح لبحث استثناءها من العقوبات األمرٌكٌة
المفروضة ضد طهران” ،الفتا إلى إن “العراق ؼٌر قادر على االلتزام بالعقوبات كونه
ٌرتبط بطهران بحدود طوٌلة فضال عن التعاون بٌن البلدٌن فً مجال الطاقة والتبادل
التجاري”.
وأضاؾ أن “العراق قادر على رفض العقوبات األمرٌكٌة المفروضة ضد إٌران وعدم
االلتزام بها بشكل قطعً إال انه ٌسعى للحفاظ على عالقته بواشنطن وطهران فً نفس
الوقت” ،مبٌنا أن “الحكومة العراقٌة لن تسمح بزجها بخالفات إقلٌمٌة أو خارجٌة وتعرض
عالقتها الدولٌة واالقتصادٌة للمخاطرة”.
وبٌن الفاٌز أن “الوفد الحكومً سٌذهب لواشنطن خالل المرحلة المقبلة وقد ٌكون موعد
انطالقه بعد إكمال الكابٌنة الوزارٌة المتبقٌة لرئٌس الوزراء عادل عبد المهدي وإقرار
الموازنة االتحادٌة”.

النائب عدنان الزرفً :نسعى لتخصٌص ترلٌون دٌنار لبناء المدارس
وكالة المعلومة  /اكد عضو اللجنة المالٌة النٌابٌة ،عدنان الزرفً ،السبت ،ان لجنته تسعى
لتخصٌص مبلػ ترٌلٌون دٌنار لبناء المدارس.
 4ترلٌونات دٌنار
وقال الزرفً فً تصرٌح متلفز ان “اللجنة المالٌة تحاول اضافة مبلػ
لتنمٌة االقالٌم ،كما انها تسعى لتخصٌص ترلٌون بالموازنة لؽرض بناء المدارس”.
واضاؾ“ :واردات مٌناء الفاو ال تقل عن ملٌاري دوالر ،اال اننا لن نستطٌع بناء موازنة
”.واوضح ان “المشاكل بٌن بؽداد واربٌل
فً العام المقبل اذا بقٌنا على الوضع الحالً
لٌست معقدة ،وهناك رؼبة لدى اقلٌم كردستان لحل االشكالٌات مع بؽداد”.
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النائب رٌاض محمد علً ٌكشؾ حاالت الفساد فً مشروع بناء 6
مستشفٌات تركٌة
وكالة المعلومة  /كشؾ النائب رٌاض محمد علً ،االحد ،عن حاالت فساد فً مشروع بناء
 4سنوات بعد ان
 6مستشفٌات تركٌة فً مختلؾ المحافظات ،مبٌنا ً ان المشروع ترك منذ
 1ترٌلٌون و  200ملٌار دٌنار .وقال محمد علً إن “العراق
احٌل الى احدى الشركات بمبلػ
 5سنوات،
لدٌه ست مستشفٌات تركٌة ،انفقت الحكومة مئات الملٌارات وعلى مدى
ووصلت الى نسب انجاز متقدمة لكنها توقفت ولم تكتمل ،حٌث وزعت تلك المستفٌات على
”.واضاؾ ان “ملؾ فساد المستشفى التركً فً كربالء سٌقدم
 6محافظات من بٌنها كربالء
الى مجلس النواب من اجل التحقٌق فٌه واالٌقاع بالمفسدٌن ،حٌث وصل الى نسبة انجاز
 ،%85لكنه توقؾ عن العمل منذ اربع سنوات وترك من دون انجاز”.

النائب جواد الموسوي ٌطالب باعادة توزٌع جمٌع المالكات الطبٌة
فً بؽداد
موازٌن نٌوز  /طالب النائب جواد الموسوي ،السبت ،باعادة توزٌع جمٌع المالكات الطبٌة
.وبحسب وثٌقة  ،فان"النائب طالب باعادة توزٌع جمٌع المالكات الطبٌة
فً بؽداد
والتمرٌضٌة واالدارٌة وبشكل علمً مدروس وحسب االحتٌاج الفعلً وعلى جمٌع
مستشفٌات وقطاعات بؽدادوانجاز العمل خالل فترة اقصاها ٌ ٦٠وما".
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النائب سلٌم حمزة :لن "ٌستعٌدها" العراق إال فً حالة واحدة ! ..
 70ملٌار دوالر ُتحرك اللجان البرلمانٌة
سكاي برس ٌ /عمل البرلمان العراقً على إٌجاد صٌؽة قانونٌة دولٌة تتٌح له استعادة
األموال التً هربت مع احتالل القوات األمرٌكٌة للعراق فً العام .2003
تتحرك اللجان البرلمانٌة وتحدٌدا اللجنة القانونٌة فً البرلمان الذي ٌترأسه محمد
الحلبوسً ،إلجراء تعدٌالت من شأنها منح الفرصة للعراق للتفاوض مع الجهات الخارجٌة
حول استرداد تلك الملٌارات.
وبحسب قول النائب سلٌم حمزة عضو اللجنة القانونٌة ،فً تصرٌح له امس ،ان "اللجنة
تعكؾ حالٌا على تعدٌالت تتٌح استرداد أموال العراق من المسؤولٌن الهاربٌن منذ عام
".2003
 70ملٌار دوالر من األموال العراقٌة هربت إلى خارج البالد مع
وكشؾ "وجود أكثر من
قدوم القوات األمرٌكٌة ،وهً أموال كافٌة إلخراج العراق من عثراته ،لكنه فً الوقت نفسه
أكد أن استعادتها مرهونة ،فً "استعادة العراق مكانته وقوته اإلقلٌمٌة والمحلٌة".

النائب عالء الربٌعً :حصة االقلٌم من الموازنة ؼٌر قابلة للزٌادة
الفرات نٌوز  /اكد نائب عن تحالؾ االصالح ،السبت ،ان "حصة االقلٌم ؼً الموازنة العامة
.وذكر عالء الربٌعً ان " اللجنة المالٌة تدرس جمٌع
للعام  2019ؼٌر قابلة للزٌادة
 %12من الموازنة العامة حٌث لن تكون
الحٌثٌات الخاصة بمطلب االقلٌم لزٌادة حصته عن
هنالك أي زٌادة عم السنوات السابقة فً حصة االقلٌم".
وعن االقتراض الدولً قال "ٌمكننا اٌجاد بدائل لالقتراض الدولً ،عبر التقلٌل من العجز
واالقتراض الداخلً وان الموازنة هً مشروع االصالح الحقٌقً للحكومة".
 27ملٌار دٌنار ،وان اللجنة المالٌة تبذل جهد كبٌر
وتابع ان "العجز ي الموازنة العامة بلػ
لتقلٌل العجز من خالل الؽاء االقتراض وتقلٌل النفقات للمؤسسات التً لها سقؾ انفاق
عالً".
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النائبة ندى شاكر  :العراق بحاجة الى زٌادة الدراسة بالمعاهد
الفنٌة..سٌكون لها نهضة بمستقبل البلد
 /أكدت لجنة التعلٌم النٌابٌة ،السبت ،ان العراق بحاجة الى زٌادة الدراسة
موازٌن نٌوز
بالمعاهد وتشجٌع الطالب علٌها ،فٌما اشارت الى ان خرٌجً هذه المعاهد سٌكون لهم دور
.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت انه"خالل الفترة االخٌرة نجد
فً نهضة مستقبل البلد
الطالب ٌبحثون عن الدراسة فً الكلٌات حتى وان كانت اهلٌة للحصول على شهادة
البكلورٌوس وال ٌرٌدون الدراسة فً المعاهد الفنٌة التً تعطٌهم شهادة الدبلوم" ،مبٌنة
".واضافت ،ان"خرٌجً
ان"العراق بحاجة الى االختصاصات الفنٌة التً تدرس فً المعاهد
الدراسة الفنٌة فً المعاهد من االختصاصات الفنٌة ،سٌكون لها دور فً عملٌة بناء البلد
وٌجب ان ٌتم التشجٌع على هذه الدراسة".

النائب فالح الزٌادي ٌحذر من انهٌار الواقع الصحً
حذر عضو لجنة الصحة والبٌئة النٌابٌة فالح الزٌادي ،السبت ،من
السومرٌة نٌوز/
 2019على ما
"انهٌار" الواقع الصحً فً حال بقاء مخصصات وزارة الصحة فً موازنة
.وقال الزٌادي فً موتمر صحفً عقده بمبنى
هً علٌه ،داعٌا ً إلى زٌادة تلك المخصصات
البرلمان " ،نحذر من انهٌار الواقع الصحً إذا بقٌت مخصصات وزارة الصحة فً موازنة
 2،1ترٌلٌون
 2019على ما هً علٌه االن" ،مبٌنا ً أن "المخصص للوزارة ضمن الموازنة
 5،3ترٌلٌون ".وأضاؾ ،أنه "ٌجب توفٌر
من اصل الموازنك التً ٌجب ان تكون
ً
المستلزمات الخاصة لوزارة الصحة" ،مشٌرا إلى أن "ابنٌة الوزارة من مستشفٌات
ومستوصفات وؼٌرها ؼٌر جاهزة وهناك نقصا ً فً األدوٌة الوقائٌة ،وال ٌمكن الي كادر أن
ٌنجح بهكذا موازنة".
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النائب كرٌم المحمداوي :األمن النٌابٌة تكشؾ عن تحركات أمٌركٌة
إلنشاء قواعد جدٌدة فً المناطق المتنازع علٌها
كشفت لجنة األمن والدفاع النٌابٌة ،السبت ،عن تحركات للقوات األمٌركٌة
وكالة المعلومة/
إلنشاء قواعد عسكرٌة جدٌدة فً المناطق المتنازع علٌها.
 22من الحشد الشعبً أبلؽنا بوجود تحركات
وقال عضو اللجنة كرٌم المحمداوي إن “لواء
مكثفة للقوات األمٌركٌة بمدرعات عسكرٌة كبٌرة بمحافظتً كركوك واالنبار” ،الفتا إلى إن
“القوات األمٌركٌة نفذت عدد من الطلعات العسكرٌة فً الحوٌجة والرٌاض وبٌجً تمهٌدا
إلنشاء قواعد جدٌدة لها”.
وأضاؾ “هنالك تحركات أمرٌكٌة بشكل مكثؾ إلنشاء قواعد عسكرٌة جدٌدة فً المناطق
المتنازع علٌها” ،مبٌنا أن “بعض الجهات السٌاسٌة تحاول دعم واشنطن فً إنشاء قواعد
عسكرٌة دائمة للحفاظ على مصالحها السٌاسٌة”.

النائب سعران االعاجٌبً :رئاسة البرلمان توافق على اعادة
المفصولٌن والمفسوخة عقودهم الى الخدمة
وكالة المعلومة  /اكد عضو لجنة االمن والدفاع النٌابٌة ،سعران االعاجٌبً ،السبت ،موافقة
رئاسة البرلمان على اعادة المفصولٌن والمفسوخة عقودهم الى الخدمة.
وقال المكتب االعالمً لالعاجٌبً على موقع التواصل االجتماعً “فٌسبوك” ان “اخوتً
الطٌبٌن تم استحصال موافقة السٌد رئٌس مجلس النواب على اعادة المفصولٌن
والمفسوخة عقودهم للخدمة وكذلك تعدٌل الراتب االسمً للقوات األمنٌة وحسب الهامش (
اللجنة المالٌة ٌدرج فً مناقشات قانون الموازنة االتحادٌة .”)2019
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النائب محمد البلداوي :تسمٌة رؤساء اللجان النٌابٌة والوزراء
المتبقٌن سٌكون فً سلة واحدة
 /رجح النائب عن تحالؾ البناء محمد البلداوي ،السبت ،اتفاق الكتل
وكالة المعلومة
السٌاسٌة على تسمٌة رؤساء اللجان النٌابٌة والوزراء األمنٌٌن فً سلة واحدة.
وقال البلداوي ان “الكتل السٌاسٌة تحاول تسمٌة رئٌس اللجنة النٌابٌة بخالؾ كتلة الوزٌر
ما تسبب فً تاخٌر تسمٌة رؤساء اللجان الى حٌن انتظار حسم الوزراء األمنٌٌن”.
وأضاؾ ان “الكتل السٌاسٌة فً نهاٌة المطاؾ ستتفق على تمرٌر رؤساء اللجان النٌابٌة
والوزراء المتبقٌن فً سلة واحدة النهاء االزمة”.
وتابع البلداوي ان ” “الخالفات السٌاسٌة معقدة وال ٌمكن تجاوزها فً الوقت الحالً وعلى
الجٌمع تقدٌم تنازالت حقٌقة من اجل دعم الحكومة والمضً فً البرنامج الحكومً”.

النائب فٌصل العٌساوي :تخصٌص  10ترٌلٌون دٌنار للقروض فً
الموازنة
 10ترٌلٌون دٌنار
موازٌن نٌوز  /أكدت اللجنة المالٌة النٌابٌة ،السبت ،تخصٌص اكثر من
.وقال عضو اللجنة فٌصل العٌساوي ان"الموازنة تتضن
للقروض فً موازنة العام الحالً
 10ترٌلٌون دٌنار ".واضاؾ ،ان"لجنته تسعى الى
تسدٌد قروض خارجٌة وداخلٌة باكثر من
زٌادة النفقات االستثمارٌة فً الموازنة".
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النائب ناٌؾ الشمري :مناطق فً الجانب االٌمن من الموصل لم تر
نور الكهرباء اصال
اعتبر النائب عن نٌنوى ناٌؾ الشمري ،السبت ،أن موضوع الكهرباء فً
السومرٌة نٌوز/
المحافظة "مرٌب وتشوبه شبهات كثٌرة" ،مبٌنا ً أن بعض مناطق الجانب األٌمن بالموصل
"لم تر نور الكهرباء" ،منذ تحرٌر المحافظة أواخر شهر آب من عام .2017
وقال الشمري فً مؤتمر صحفً عقده بمبنى البرلمان  ،إن "موضوع الكهرباء فً محافظة
".وأضاؾ ،أن "هناك بعض المناطق تزود
نٌنوى مرٌب وتشوبه الكثٌر من الشبهات
ساعة والمناطق األخرى تزود بشكل قلٌل جدا ،وأن بعض مناطق الجانب األٌمن فً
الموصل لم تر نور الكهرباء أصال".

٢٠

نواب ٌحشدون داخل البرلمان إلقالة وزٌرٌن بحكومة عبد المهدي
 /بدأ برلمانٌون ٌتحركون ضد اثنٌن من وزراء رئٌس الحكومة عادل عبد
موازٌن نٌوز
المهدي ،هما وزٌري الكهرباء لؤي الخطٌب ،واالتصاالت نعٌم الربٌعً.
 ،إن "وزٌر الكهرباء مارس سٌاسة التمٌٌز
وقال النائب فً البرلمان ،محمد الكربولً
الطائفً بمجرد وصوله إلى الوزارة ،وذلك من خالل استبعاد موظفٌن ٌنتمون إلى الطائفة
السنٌة ،لٌحل محلهم موظفون آخرون".
وأضاؾ ،أن "هذا التمٌٌز دون وجه حق ٌعطً رسالة خاطئة باتجاهٌن :األول هو ما قٌل
عن ضرورة أن ٌكون الوزراء التكنوقراط خارج مسارات التصفٌات الطائفٌة أو العرقٌة،
والثانً هو أن إدارة الوزارة ٌجب أن تستند إلى أساس الكفاءة ،أوالً وأخٌراً".
واتهم الكربولً الوزٌر ،بتعٌٌن مدٌر شركة وقرٌبه ،وهما ال تربطهما عالقة بعمل إنتاج
الطاقة .وفً تؽرٌدة له على "توٌتر" ،قال الكربولً إنه "فً سابقة ؼرٌبة ،وزارة الكهرباء
تستحصل موافقة األمانة العامة لمجلس الوزراء على دوام شخصٌتٌن من عائلة واحدة
للعمل فً دٌوان الوزارة بصفة تطوعٌة".
وبٌن ،أنه "بعد التحري ،تبٌن أن األول هو المدٌر التنفٌذي لمجموعة (حبوش كروب)،
والثانً ابن عمه ،وهً شركة وساطات واستثمار مالً ،وال عالقة لها بإنتاج الكهرباء".
واٌضا هناك تحرك آخر صوب وزٌر االتصاالت نعٌم ثجٌل الربٌعً ،لشموله بإجراءات
المساءلة والعدالة ،وهو ما ٌعنً انتماءه لحزب البعث المحظور.
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النائب مثنى السامرائً ٌؤكد على صرؾ مخصصات االنتخابات
المحلٌة وفق آلٌة شفافة
اكد عضو اللجنة المالٌة النٌابٌة مثنى السامرائً ،السبت ،على ضرورة
السومرٌة نٌوز/
وضع المفوضٌة جدوال زمنٌا صارما الستكمال إجراءاتها بشأن انتاخابات مجالس
.وقال السامرائً إن "اللجنة
المحافظات وأن ٌتم صرؾ المخصصات وفقا أللٌة شفافة
إستضافت رئٌس مفوضٌة لالنتخابات معن الهٌتاوي ،وأعضاء مجلس المفوضٌن ؼسان
فرحان وأحمد رحٌم ،باإلضافة إلى عدد من موظفً المفوضٌة لمناقشة التخصٌصات التً
طلبتها المفوضٌة بمشروع قانون الموازنة ،إلجراء انتخابات مجالس المحافظات فً
".وأكد السامرائً على،
الموعد المقترح فً شهر تشرٌن الثانً المقبل من هذا العام
"ضرورة أن تضع المفوضٌة جدوال زمنٌا صارما الستكمال إجراءاتها وأن ٌتم صرؾ
المخصصات وفقا أللٌة شفافة استنادا لذلك الجدول مع األخذ بنظر االعتبار المتؽٌرات التً
".وتابع ،أن "المفوضٌة اكدت التزامها بتنفٌذ إجراءات
قد تحصل أثناء تنفٌذ اإلجراءات
تنفٌذ انتخابات مجالس المحافظات بأعلى درجات الشفافٌة وبما ٌعكس إرادة الناخبٌن فً
عموم محافظات البالد.
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رئٌس الجمهورٌة الدكتور برهم صالح ٌفتتح المعرض السنوي للفن
التشكٌلً
افتتح رئٌس الجمهورٌة الدكتور برهم صالح ،الٌوم السبت
وكالة االنباء العراقٌة/
.وذكر بٌان
،المعرض السنوي للفن التشكٌلً لجمعٌة الفنانٌن التشكٌلٌٌن العراقٌٌن فً بؽداد
صدر عن رئاسة الجمهورٌة أن " صالح ّ
اطلع على اللوحات الفنٌة المعروضة التً شملت
اعماالً فً الرسم والنحت والكرافٌك والخزؾ ،حٌث جسدت حالة النهوض والصمود
".واضاؾ البٌان ،أن "حفل افتتاح المعرض
واالبداع لدى العراقٌٌن فً المجاالت كافة
حضره وزٌر الثقافة عبد االمٌر الحمدانً وعدد من رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسٌة
فً العراق ،فضالً عن مجموعة من الفنانٌن والناشطٌن فً المجال الثقافً".

وزٌر الخارجٌة ٌبحث مع نظٌره المصري الربط الكهربائً وتبادل
الخبرات فً مجال البناء واإلعمار
 /التقى وزٌر الخارجٌة محمد علً الحكٌم مع نظٌره المصري سامح
وكالة االنباء العراقٌة
شكري على هامش مشاركته فً أعمال القمة العربٌة التنموٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً
بٌروت .
وث ّمن الحكٌم العالقات المتمٌزة بٌن البلدٌن ،وأهمٌة االرتقاء بها إلى آفاق من التطور بما
.وبحث الجانبان القضاٌا اإلقلٌمٌة والدولٌة محل االهتمام
ٌخدم مصالح الشعبٌن الشقٌقٌن
المشترك ،واٌجاد آلٌات للتعاون االقتصادي والربط الكهربائً وتبادل الخبرات فً مجال
رص
.وجدد التأكٌد على ضرورة
البناء واإلعمار والتنمٌة المستدامة للموارد فً كال البلدٌن
ّ
تتعرض لها المنطقة،
الصفوؾ ،ومواصلة العمل العربً المشترك لمواجهة األخطار التً ّ
.وفً اطار التبادل الثقافً
فً مقدمتها مكافحة االٍرهاب واحترام وحدة وسٌادة الدول العربٌة
تم التباحث فً أهمٌة التواصل المستمر لدعم الطالب العراقٌٌن الدارسٌن فً الجامعات
المصرٌة .كما اكد الطرفان على العراق ومصر هم اخوة وشركاء والتكامل بٌنهم مهم
لمعالجة القضاٌا اإلقلٌمٌة.
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العراق ٌكشؾ عن تحرك مهم تجاه سورٌا وٌعلق على ؼٌاب القادة
عن قمة بٌروت
كلكامش برس  /قال وزٌر الخارجٌة العراقً محمد علً الحكٌم ،إن هناك اتصاالت متعددة
األطراؾ “ثنائٌة وثالثٌة ورباعٌة” ،ومداوالت تجري إللؽاء قرار تعلٌق عضوٌة سورٌا فً
الجامعة العربٌة.
ُ
مؤسسة فً الجامعة ٌجب أن تعاد
وشدد الحكٌم فً تصرٌح صحفً على أن “سورٌا كدولة
ِّ
إلى مقعدها”.
وأبدى الحكٌم أسفه لؽٌاب دولتٌن (سورٌا ولٌبٌا) عن القمة التنموٌة العربٌة فً بٌروت،
وأوضح أن دمشق « ُعلقت مشاركتها بقرار عربً ،ونحن اآلن نعمل على إعادتها إلى
الجامعة بقرار عربً».
وبشأن طبٌعة األطراؾ التً تدعو لعودة سورٌا قال إن «هناك جهوداً عربٌة ،والعراق من
المؤٌدٌن لعودتها ،وكذلك الجزائر وبعض الدول مثل السودان ،وؼٌرها» ،وشرح أن
القرارات العربٌة حتى تصٌر على مستوى المندوبٌن الدائمٌن أو الوزراء ال بد أن تقدم
دولة أو مجموعة دول طلبا ً رسمٌا ً إلى الجامعة العربٌة.
وأضاؾ« :جرى العرؾ أن تكون جمٌع القرارات فً الجامعة العربٌة بالتوافق ،وإذا كانت
هناك دولة واحدة أو دولتان تتحفظان فممكن أن ٌمر القرار ،ولكن أن تتحفظ مجموعة
 6فتكون هناك مشكلة والقرار لن ٌمر ،لذلك ٌجب أن ٌكون هناك
كبٌرة من الدول تصل إلى
بعض الحذر فً اختٌار التوقٌت ،فالتوقٌت دائما ً مهم إلمكانٌة جمع أكبر عدد من الدول
المؤٌدة حتى تستطٌع تمرٌر القرار .ونحن نحتاج إلى تأٌٌد من الدول المعارضة
والمتحفظة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ٌمكن أن ٌتقدم العراق بطلب عودة سورٌا للجامعة ،قال
الحكٌم« :بالطبع ٌمكن للعراق ومصر واألردن والسودان والجزائر ومجموعة من الدول أن
تقدم الطلب ،ولكن السؤال هو عن الدول التً ٌمكن أن تتحفظ على هذا القرارَ ،من هً
الدول حتى ال نفاجأ؟ لذلك فهناك تحرك اآلن على المستوى الشفهً والمباحثات شفوٌة
ولٌست تحرٌرٌة».
واكتفى الحكٌم بالتعلٌق على مقاطعة لٌبٌا ألعمال القمة بالقول« :إن هذا أمر ثنائً بٌن
لٌبٌا ولبنان أكثر ما هو عربً ،وأعتقد أنه لن ٌؤثر فً نهاٌة المطاؾ على قرارات القمة».
وأبدى الحكٌم تعوٌالً على القمة العربٌة االقتصادٌة ،وقال إنها «مهمة وتعالج مشكالت
اقتصادٌة ،وأعتقد أن إعالن بٌروت الذي سٌصدر عن القادة العرب فً ختام اجتماعهم،
سٌحتوي على الكثٌر من النقاط المهمة القابلة للتطبٌق مثل ربط السكك الحدٌدٌة والربط
الكهربائً العربً ،وأمور أخرى ٌمكن أن ٌشعر بها المواطن العربً ،ألن الكثٌر من
االقتصادات العربٌة الٌوم هً أحادٌة الجانب وؼٌر مرتبط بعضها ببعض ،لذلك فإن اتحاد
هذه القوى سٌكون أمراً رئٌسٌا ً».

- 19 -

العدد -46 :االحد 2019-1-20

أمانة مجلس الوزراء تنبه مفتش عام شبكة االعالم بانتهاء والٌته..
واألخٌر ال ٌستجٌب
 /حصلت /موازٌن نٌوز ،/السبت ،على وثٌقة صادرة من األمانة العامة
موازٌن نٌوز
لمجلس الوزراء ،وموجهة إلى شبكة االعالم العراقً /مكتب المفتش العام ،تضمنت تبٌه
المفتش العام ضٌاء مولوي ،بإنتهاء مهامه وفترة والٌته المحددة بخمس سنوات.
وجاء فً الوثٌقة التً تحمل توقٌع األمٌن العام لمجلس الوزراء وكالة ،مهدي العالق،
 29كانون األول  ،2018ان "مدة والٌتكم المحددة باألمر (
وصادرة بتأرٌخ
 2004انتهت بانتهاء مدة الخمس سنوات ،ذلك أن تأرٌخ تعٌٌنكم مفتشا ً عاما ً جرى فً
 ،2013/5/22آخذٌن بنظر االهتمام قرب احالتكم الى التقاعد فً ".2018/12/31
وتابعت الوثٌقة" :نرجو أخذ ما ٌلزم والتقٌد بالتوجٌهات الصادرة من هذه االمانة وعدم
االحتجاج علٌها بملحوظات ال سند لها من القانون".
وأكد مصدر ،أن "المفتش العام لشبكة االعالم العراقً ،ضٌاع مولوي ،ال زال متمسكا
بمنصبه وٌمارس مهامه دون تنفٌذ قرارات االمانة العامة لمجلس الوزراء ،والقوانٌن
النافذة".

 )57لسنة

تربٌة نٌنوى تعلن سالمة الموقؾ االمنً الكثر من  ٢٥٧٠لمنتسبٌها
 /أعلن المكتب االعالمً لوزٌر التربٌة ،الٌوم السبت ،ان وزارة
وكالة االنباء العراقٌة
التربٌة  -المدٌرٌة العامة لتربٌة نٌنوى انهت االجراءات التً تتعلق بسالمة الموقؾ األمنً
.٣٧وذكرالمكتب االعالمً لوزٌر التربٌة فً بٌان
 ٢٥٧٢لمنتسبٌها ضمن الوجبة
الكثر من
أن "المدٌرٌة اشادت بالدور الكبٌر لوزارة التربٌة قسم التصارٌح االمنٌة والتواصل
المستمر مع المدٌرٌة العامة لتربٌة نٌنوى" ،مبٌنة أن "العمل مستمر من أجل إنهاء ملؾ
التصارٌح األمنٌة وان موظفً وحدة األمن والتصارٌح األمنٌة مستمرون بعملهم إلنهاء
ملؾ التصارٌح الخاص بموظفً تربٌة نٌنوى".
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ائتالؾ الوطنٌة ٌنفً لقاء عالوي مع السفٌر االٌرانً
نفى المكتب االعالمً لزعٌم ائتالؾ الوطنٌة اٌاد عالوي ،السبت ،لقاء
السومرٌة نٌوز/
زعٌم االئتالؾ مع السفٌر االٌرانً فً العراق إٌرج مسجدي والحدٌث معه عن عروض
ومؽرٌات من قبل السفارة ألحد الزعامات السٌاسٌة.
وقال المكتب فً بٌان  ،إن "احد النواب السابقٌن نقل حدٌثا ً مفبركا ً خالل لقاء تلفزٌونً
َز َعم فٌه ان زعٌم ائتالؾ الوطنٌة اٌاد عالوي استقبل فً منزله السفٌر االٌرانً وان حدٌثا
جرى حول عروض ومؽرٌات تم تقدٌمها من قبل السفارة االٌرانٌة ألحد الزعامات
السٌاسٌة".
ً
جملة
وأَضاؾ المكتب" ،اننا فً المكتب االعالمً لزعٌم االئتالؾ إذ ننفً تلك المزاعم
وتفصٌالً ،ونؤكد ان أي لقاء من هذا النوع لم ٌحصل ،وان ما تفضل به النائب –السابق ال
ٌمت الى الحقٌقة بأي صلة".

الوطنً الكردستانً ٌؤكد معارضته ترشٌح قاضً “صدام” لمنصب
العدل
أكد القٌادي فً االتحاد الوطنً الكردستانً ؼٌاث السورجً ,السبت ,أن
وكالة المعلومة/
موقؾ االتحاد الوطنً الكردستانً معارض من ترشٌح القاضً رزكار امٌن لمنصب وزارة
العدل ,الذي حاكم رئٌس النظام السابق صدام حسٌن.
وقال السورجً إن االتحاد الوطنً الكردستانً موقفه واضح من ترشٌح خالد شوانً
لحقٌبة العدل وان الحدٌث عن توافق كردي كردي بشأن ترشٌح رزكار أمٌن لمنصب وزارة
العدل عار عن الصحة”.
وأضاؾ أن “الحزب الدٌمقراطً الكردستانً ٌحاول بشتى الوسائل أن ٌدعم اي شخصٌة
كردٌة من خارج حزب االتحاد الوطنً الكردستانً” ,مؤكداً “أننا ندعم مرشحنا لوزارة
العدل خالد شوانً فقط ولن ندعم رزكار أمٌن”.
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الحكمة ٌعلق على التصرٌحات المضادة لتولً عبطان منصب أمٌن
العاصمة :بؽداد تنتظر خادمها
موازٌن نٌوز  /علق تٌار الحكمة الوطنً بزعامة عمار الحكٌم ،السبت ،على التصرٌحات
المضادة لتولً وزٌر الشباب والرٌاضة السابق عبدالحسٌن عبطان لمنصب امٌن بؽداد،
.وقال القٌادي فً التٌار عبدهللا الزٌدي ان"االٌام
فٌما اشار الى ان بؽداد تنظر خادمها
الماضٌة شهدت تصرٌحات ضد تولً شخصٌة من خارج العاصمة منصب امٌن بؽداد،
واعتقد ان الموقع فً الحكومة ال ٌتطلب بان ٌكون الشخص من هذا المكان او ذاك المكان
والدلٌل ان هناك أشخاص شؽلوا المنصب وهم من خارج العاصمة".
واضاؾ ،ان"عبطان (الذي ٌنحدر من محافظة النجؾ) لم ٌستلم المنصب الى االن،
والقضٌة ٌجب ان ترتبط بما ٌقدمه الشخص ولٌس من اي مكان جاء وهذا ما ٌعول علٌه،
خاصة ان عبطان لدٌه نجاحات عندما كان وزٌرا للشباب والرٌاضة واٌضا خالل تولٌه
منصب نائب محافظ النجؾ".
وتابع" :نأمل بان ٌوفق باستالم المنصب وٌبقى االنجاز هو الفٌصل ،وعندها ٌمكن ان
نحكم" ،مبٌنا ان"بؽداد تنتظر خادمها ولٌس من ٌكون من هوٌتها ،وعندما ٌخدم الناس
سٌرحبون به األهالً".
وبشأن قدرة عبطان على انتشال العاصمة من واقعها الخدمً المتراجع ،اشار الزٌدي الى،
ان"الواقع الخدمً للعاصمة بؽداد مزري جدا واصبحت مدٌنة متراجعة كثٌرا عما كانت
علٌه ،والقادر على تؽٌٌر وضعها سٌكون له محبة بقلوب البؽدادٌٌن ،وهذا ما ٌخشى منه
البعض العتبارات سٌاسٌة وانتخابٌة".
ورفض نواب عن العاصمة بؽداد تولً شخصٌة من خارج العاصمة لمنصب االمٌن واعلنوا
تشكٌل "تحالؾ بؽداد".
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الحشد الشعبً  :األمرٌكان ك ّثفوا قصفهم تزامنا ً مع عملٌاتنا ضد
“داعش” فً سورٌا
وكالة المعلومة  /كشؾ قائد عملٌات االنبار فً الحشد الشعبً قاسم مصلح ,السبت ,عن قٌام
األمرٌكان بتكثٌؾ قصفهم تزامنا ً مع العملٌات العسكرٌة المرتقبة للحشد ضد مجرمً
.ونقلت قناة المٌادٌن عن مصلح قوله ,إن “الحشد الشعبً الحظ تكثٌؾ
“داعش” فً سورٌا
القصؾ األمٌركً تزامنا مع عملٌاتنا ضد داعش فً سورٌا”.
وأضاؾ أن “الحشد الشعبً ٌواصل استعداداته وتعزٌزاته بعد محاولة األمٌركٌٌن اقامة
قواعد على الحدود” ,مؤكداً أنه “تمت مالحظة استمرار التنسٌق األمنً بٌن داعش
واألمٌركٌٌن”.
وأشار مصلح إلى أن “الحشد لدٌه جهاز استخباري فً مقابل الحدود العراقٌة” ,مشٌراً إلى
“وجود جهد استخباري مشترك مع سورٌا حول كل نشاطات داعش فً سوسة السورٌة”.

القبض على مسافر إٌرانً فً منفذ الشالمجة لحٌازته مخدرات
السومرٌة نٌوز /أفاد مصدر أمنً فً محافظة البصرة بأن مفرزة من شرطة الكمارك ألقت
القبض فً صالة المسافرٌن الوافدٌن داخل منفذ الشالمجة الحدودي على مسافر إٌرانً
لحٌازته مخدرات.
وقال المصدر إن "مفرزة من شرطة الكمارك فً المنطقة الرابعة ألقت القبض على مسافر
إٌرانً فً صالة المسافرٌن الوافدٌن داخل منفذ الشالمجة الحدودي الواقع فً قضاء شط
".وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشؾ عن اسمه ،أنها
العرب لحٌازته مخدرات قلٌلة
 5ؼرامات من مادة (الكرستال)،
 20ؼراما ً من مادة (الهٌروٌن) ،وبحدود
"عبارة عن
وٌبدو أنه حاول تهرٌبها من أجل استخدامه الشخصً ،ولٌس لؽرض المتاجرة بها".
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الموارد المائٌة :الخزٌن المائً فً البحٌرات والخزانات تجاوز
 18.5ملٌار م3
 /اكدت وزارة الموارد المائٌة ،السبت ،ان الخزٌن المائً فً البحٌرات
السومرٌة نٌوز
 18.5ملٌار م  ،3عازٌة ذلك الى االمطار والسٌول التً شهدتها البالد،
والخزانات تجاوز
فٌما اشارت الى ان نسبة االؼمار فً االهوار تجاوزت الـ%.60
وقالت الوزارة فً بٌان  ،انه "نتٌجة لموجة االمطار والسٌول التً شهدتها البالد فقد
تجاوز الخزٌن المائً فً بحٌرات السدود والخزانات  18.5ملٌارم".3
واضافت الوزارة ،أن "هذا الخزٌن ٌعتبر كبٌرا مقارنة بالسنوات الماضٌة ،كما وتشهد
المناطق الشمالٌة والشرقٌة هذه االٌام امطار متوسطة الشدة مع تساقط الثلوج وخاصة فً
المناطق الشمالٌة وان الوزارة تطمئن المواطنٌن والمزارعٌن بشأن تأمٌن االحتٌاجات
المائٌة لالؼراض كافة خالل الموسم الشتوي الحالً والصٌفً القادم مع التأكٌد ان شط
العرب ٌعود الى وضعه الطبٌعً بعد انخفاض نسبة االمالح فً مٌاهه فً كافة المناطق
ابتداء من القرنة ولؽاٌة الفاو وأن ماحدث فً العام الماضً من زٌادة االمالح فً شط
ً
العرب لن ٌتكرر فً الصٌؾ القادم نتٌجة الوفرة فً الخزٌن المائً".
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وزٌر الخارجٌة األردنً ٌلتقً نظٌره المصري
التقى وزٌر الخارجٌة األردنً أٌمن الصفدي الٌوم ،نظٌره المصري
وكالة االنباء السعودٌة/
سامح شكري ،على هامش اجتماعات القمة العربٌة التنموٌة فً العاصمة اللبنانٌة بٌروت.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائٌة بٌن البلدٌن وسبل دعمها وتعزٌزها ،باإلضافة إلى
المستجدات االقلٌمٌة ،وفً مقدمها الصراع الفلسطٌنً االسرائٌلً ،واألزمة السورٌة.

عرٌقات :لن نقبل بتؽٌٌر مبادرة السالم العربٌة أو التالعب بها
دار الخلٌج /أكد أمٌن سر اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر صائب عرٌقات ،أمس السبت ،أن
القٌادة الفلسطٌنٌة لن تقبل أو تسمح بتؽٌٌر مبادرة السالم العربٌة أو التالعب بها ،سواء
من أمرٌكا أو من أي جهة كانت.
وجاءت تصرٌحات عرٌقات إلذاعة «صوت فلسطٌن» ،تعقٌبا ً على المؤتمر الدولً ،الذي
تنظمه الوالٌات المتحدة فً بولندا بحضور دولة االحتالل وأطراؾ أخرى ،قائالً« :إن
الهدؾ هو تعمٌق الخالفات فً المنطقة».
وأضاؾ عرٌقات« :إن دولة فلسطٌن ومنظمة التحرٌر ،هما المكلفتان للتفاوض باسم شعبنا
الفلسطٌنً ولم تكلؾ أي جهة كانت للحدٌث باسمه» ،مضٌفا ً «هناك موقؾ عربً ممثل
بمبادرة السالم العربٌة وقمة الظهران ومقرراتها ،واذا كان هناك أي حدٌث عن مفاوضات
تتعلق بالقضٌة الفلسطٌنٌة ،الذي ٌقوم بذلك هو الممثل الشرعً والوحٌد للشعب
الفلسطٌنً ،وهو منظمة التحرٌر ولٌس أي جهة أخرى».
وأشار عرٌقات إلى أن العالم أجمع أدرك اللعبة األمرٌكٌة ،وهً محاولة االلتفاؾ على
منظمة التحرٌر بتساوق بعض األصوات فً داخلنا الفلسطٌنً مع هذه المؤامرة ،مستنكرا
ما قامت به حركة «حماس» أثناء وجود الرئٌس محمود عباس لتسلم مجموعة السبع
وسبعٌن والصٌن ،بإرسال رسالة موقعة من  80مؤسسة تقول إن الرئٌس فاقد للشرعٌة.
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دورٌات روسٌة فً محٌط منبج ..وتركٌا ترسل تعزٌزات
دار الخلٌج /أرسل الجٌش التركً تعزٌزات عسكرٌة جدٌدة ،إلى والٌة ؼازي عنتاب جنوبً
تركٌا ،تمهٌداً لنشرها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سورٌا ،وذلك فً وقت تقوم
القوات الروسٌة بدورٌات عسكرٌة منتظمة فً محٌط مدٌنة منبج.
ووفقا ً لوكالة األناضول الحكومٌة ،فإن «قافلة التعزٌزات التً تضم شاحنات مح ّملة بالعتاد
والسالح ،وصلت إلى ؼازي عنتاب قادمة من والٌة هطاي جنوبً البالد» .وأوضحت أن
«التعزٌزات أكملت طرٌقها باتجاه والٌة شانلً أوروفة ،بعد توقفها ساعات فً ؼازي
عنتاب» .وك ّثؾ الجٌش التركً تعزٌزاته فً المنطقة الجنوبٌة ،وسط ترقب إلطالقه عملٌة
عسكرٌة ضد المسلحٌن األكراد شمالً سورٌا .وأفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن
تركٌا تعد لعملٌة عسكرٌة واسعة فً الشمال السوري باالشتراك مع فصائل سورٌة مسلحة
تابعة ألنقرة .
وذكرت تقارٌر أن القوات الروسٌة تقوم بدورٌات منفردة ،وأخرى مشتركة فً محٌط منبج.
ونقلت وكالة األناضول عن مصادر لم تسمها ،أن الدورٌات الروسٌة ٌقوم بها الجنود
الروس بمفردهم فً بعض النقاط ،وفً نقاط أخرى ٌتم تسٌٌر دورٌات مشتركة مع ما
ٌسمى (مجلس الباب العسكري الكردي) .وكانت وزارة الدفاع الروسٌة ذكرت فً
ٌناٌر /كانون الثانً الجاري ،أنها تسٌر دورٌات فً محٌط منبج على محورٌنٌ ،بلػ طول
األول  48كٌلومترا ،فٌما ٌبلػ طول المحور الثانً  32كٌلومترا.

 10و13

صحٌفة :ماي ترٌد ابرام اتفاق مع اٌرلندا إللؽاء ترتٌبات وضع
الحدود من اتفاق االنسحاب
روٌترز  /ذكرت صحٌفة صنداي تاٌمز أن رئٌسة الوزراء البرٌطانٌة تٌرٌزا ماي تعتزم
السعً إلبرام معاهدة ثنائٌة مع الحكومة االٌرلندٌة كوسٌلة إللؽاء الترتٌبات المتعلقة
بالحدود اإلٌرلندٌة من االتفاق الذي أبرمته مع االتحاد األوروبً بشأن خروج بالدها من
التكتل
وقالت الصحٌفة إن مساعدٌن لماي ٌعتقدون أن خطوة كهذه ستتٌح لها كسب التأٌٌد لخطتها
من الحزب الدٌمقراطً الوحدوي الذي ٌدعم حكومة األقلٌة بزعامة ماي ومن المشرعٌن
المتشددٌن من حزب المحافظٌن الذي تنتمً إلٌه والذٌن ٌؤٌدون خطة االنسحاب من
االتحاد.
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