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رئٌس مجلس النواب ٌستقبل الطفل مإمل(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
رئٌس مجلس النواب ٌزور منطقة العامرٌة(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
(.ص(..)6موقع
رئٌس مجلس النواب ٌستقبل القائم باألعمال فً السفارة األمٌركٌة
مجلس النواب)
النائب األول لرئٌس مجلس النواب ٌهنئ السعدي بمناسبة فوزه بمنصب نقٌب
المحامٌن العراقٌٌن(.ص(..)6موقع مجلس النواب)
فً ٌومها العالمً د.بشٌر حداد ٌدعو إلى توسٌع مشاركة المرأة فً العملٌة
السٌاسٌة(.ص(..)7موقع مجلس النواب)
 13قانونا سٌباشر بمناقشتها البرلمان خالل الفصل التشرٌعً
مقررة مجلس النواب:
الثانً(.ص(..)7واع)
الجبوري :تحالؾ البناء متماسك ولقاءات فتح وسائرون من شؤنها الحفاظ على
وحدة العراق(.ص(..)8السومرٌة نٌوز)
العامري :موقفنا الرافض من التواجد االجنبً اتخذناه منذ زمن
بعٌد(.ص(..)8السومرٌة نٌوز)
لن تتضمن طرح ملؾ استكمال الكابٌنة
سبت
نائبة :جلسة ال
الوزارٌة(.ص(..)9السومرٌة نٌوز)
عالوي ٌحذر من هذا األمر فً ٌوم المرأة(.ص(..)9كلكامش برس)
الكربولً ٌلتقً وفدا أمرٌكٌا و ٌبحث تعزٌز االستقرار األمنً والسٌاسً
بالعراق(.ص)(..10دجلة)
 6إجراءات على الحكومة لصناعة وضع أمنً مستتب فً
نائب ٌقترح
نٌنوى(.ص(..)10بؽداد الٌوم)
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رئٌس الجمهورٌة ٌهنىء العراقٌات ونساء العالم بعٌد المرأة
العالمً(.ص (..)11واع)
عبد المهدي :آن االوان ان ٌنعم شعبنا باالمن والرفاه واقرار
الحقوق(.ص(..)12السومرٌة نٌوز)
عبد المهدي معزٌا ً بإستشهاده :ثابتون على المنهج الذي سار به شهٌد
المحراب(.ص(..)13الفرت نٌوز)
أبرز ما ناقشه وزٌرا الخارجٌة ونظٌره األردنً(.ص(..)13كلكامش برس)
وزٌر الكهرباء :نجتهد ان ٌكون الصٌؾ المقبل أفضل حاالً من
سابقه(.ص(..)14وكالة المعلومة)
وزٌر االعمار ٌكشؾ اسباب التاخر فً قرار تحوٌل االجور
الٌومٌة(.ص(..)14الفرات نٌوز)
مصادر :شطب أسم الفٌاض من قائمة مرشحً الداخلٌة(.ص(..)15كلكامش برس)
سٌاسٌون وإعالمٌون ٌتحدثون عن “مإامرات حزبٌة“ داخل شبكة اإلعالم
وٌطالبون البرلمان بجلسة طارئة(.ص(..)16بؽداد الٌوم )
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 عملٌات بؽداد تفتح تحقٌقا بمقتل خمسة جنود بحادث اطالق نار داخل وحدتهم وتلقً
القبض على القاتل(.ص(..)17واع)
 15جرٌمة نصب
 شرطة البصرة تقبض على متهم بارتكاب
واحتٌال(.ص(..)17السومرٌة نٌوز)

 إنطالق محادثات بؽداد وأربٌل بشؤن تسلٌم النفط والمستحقات
المالٌة(.ص(..)18الفرات نٌوز)
 الرافدٌن ٌعلن صرؾ دفعة جدٌدة من سلؾ المتقاعدٌن المدنٌٌن
والعسكرٌٌن(.ص(..)18بؽداد الٌوم)
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 احتجاجات ضخمة ضد بوتفلٌقة فً شوارع العاصمة الجزائرٌة(.ص(..)19روٌترز )
 الٌوم العالمً للمرأة :أبرز المكاسب التً حققتها المرأة العربٌة فً سنة
واحدة(.ص)Bbc(..)20

 خبٌر باألمم المتحدة :كورٌا الشمالٌة تواصل القمع ومعسكرات االعتقال
السٌاسً(.ص(..)22روٌترز)
 زها حدٌد :العراقٌة التً احتفً بها ؼوؼل فً الٌوم العالمً
للمرأة(.ص)Bbc(..)23
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رئٌس مجلس النواب ٌستقبل الطفل مإمل
 /استقبل رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً ،الٌوم الجمعة ،الطفل
موقع مجلس النواب
مإمل حسٌن المالكً مع عدد من أبناء قبٌلة بنً مالك.
المشرؾ للطفل مإمل ،الذي ٌع ِّبر عن حسن التربٌة والسلوك
وأشاد سٌادته بالموقؾ النبٌل
ِّ
وكرم وأخالق عشائرنا العربٌة األصٌلة فً إكرام الضٌؾ ومساعدة الؽرٌب.
وكانت وسائل التواصل االجتماعً قد تداولت مقطعا فدٌوٌا ٌظهر فٌه الطفل مإمل ٌكرم أحد
سائقً الشاحنات وهو مستطرق ومتوجه من الرمٌلة إلى العمارة.

رئٌس مجلس النواب ٌزور منطقة العامرٌة
 /زار رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً ،الٌوم الجمعة ،منطقة

موقع مجلس النواب
العامرٌة.
حٌث أدى سٌادته صالة الجمعة مع المواطنٌن فً جامع العباس ،والتقى جم ًعا من أهالً
العامرٌة ،واستمع إلى مطالبهم واحتٌاجاتهم التً سٌتم متابعتها مع الجهات المعنٌة.
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رئٌس مجلس النواب ٌستقبل القائم باألعمال فً السفارة األمٌركٌة
 /استقبل رئٌس مجلس النواب محمد الحلبوسً القائم باألعمال فً
موقع مجلس النواب
وي هُد.
سفارة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة السٌد َج ْ
وجرى خالل اللقاء مناقشة العالقات الثنائٌة بٌن البلدٌن ،وجهود دعم الوالٌات المتحدة
األمٌركٌة للعراق فً مجال األمن واالستقرار.
وأكد سٌادته خالل اللقاء ضرورة استمرار جهود التحالؾ الدولً فً دعم الحكومة
العراقٌة؛ إلكمال صفحات الحرب ضد االٍرهاب والقضاء على خالٌا تنظٌم داعش ،وتقدٌم
الدعم للجهد االستخباري والفنً الالزم للقوات العراقٌة.
وأضاؾ :نتطلع الستمرار دعم الوالٌات المتحدة األمٌركٌة للحكومة العراقٌة فً تنفٌذ
برنامجها الحكومً ،والعمل سوٌا على تفعٌل ملؾ اإلعمار للمدن العراقٌة ،وتوفٌر فرص
العمل وإكمال إعادة االستقرار لضمان عودة النازحٌن إلى دٌارهم.
من جهته جدد القائم باألعمال األمٌركٌة التزام حكومة بالده بدعم العراق فً جمٌع
المجاالت والوقوؾ إلى جانبه لتحقٌق االستقرار.

النائب األول لرئٌس مجلس النواب ٌهنئ السعدي بمناسبة فوزه
بمنصب نقٌب المحامٌن العراقٌٌن
 /هنؤ السٌد حسن كرٌم الكعبً عضو هٌؤة رئاسة مجلس النواب  ،الٌوم
موقع مجلس النواب
الجمعة  8آذار  2019السٌد ضٌاء السعدي بمناسبة فوزه بمنصب نقٌب المحامٌن العراقٌٌن
 ،متمنٌا له التوفٌق والسداد فً اداء مهامه الجدٌدة.
واكد سٌادته على الدور المهم الذي تضطلع فٌه رئاسة النقابة خالل المرحلة المقبلة فً
الحفاظ على هٌبة المهنة وإعالء كلمة الحق والعدالة وارساء قٌم الدٌمقراطٌة فً البالد ،
معربا عن دعم مجلس النواب لعمل النقابة من خالل تبنً تشرٌعات داعمة لحقوق وحماٌة
المحامٌن وتسهم بتعزٌز مكانتهم فً العراق.
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فً ٌومها العالمً د.بشٌر حداد ٌدعو إلى توسٌع مشاركة المرأة فً
العملٌة السٌاسٌة
 /قدم د.بشٌر حداد نائب رئٌس مجلس النواب العراقً خالص التهانً
موقع مجلس النواب
وعظٌم التبرٌكات للمرأة العراقٌة والكوردستانٌة من (األم والزوجة ،واألخت والبنت)
بمناسبة ٌوم المرأة العالمً ،كما هنؤ سٌادته كل النساء فً األمة اإلسالمٌة والعربٌة و فً
العالم ،متمنٌا ً لهن مزٌدا من النجاح والتقدم واالزدهار والتمكٌن فً تحقٌق أهدافها وآمالها
فً حٌاة آمنة وحرة كرٌمة.
ً
الحداد فً هذه المناسبة ثمن عالٌا دور المرأة العراقٌة التً صبرت وتحملت األعباء
ووقفت بجانب الرجل فً المحن واألوقات الصعبة ،كما أعرب سٌادته عن اعتزازه الكبٌر
بدور المرأة الكوردستانٌة و ما قدمته من تضحٌات عظمٌة ومساندتها للبٌشمركة فً أٌام
النضال ومحاربة األنظمة الدٌكتاتورٌة فً سبٌل الحرٌة والعدالة والدٌمقراطٌة.
وأضاؾ سٌادته  :ننتهز الفرصة بهذه المناسبة لندعو الحكومة الى توسٌع مشاركة المرأة
فً العملٌة السٌاسٌة وإسنادها المناصب والوزارات سٌما وقد أثبتت الجدارة والكفاءة فً
أداء المهام ،وعلٌنا الٌوم أن نحث الخطى كمجلس النواب إلقرار القوانٌن والتشرٌعات
الالزمة التً من شؤنها إنصاؾ المرأة ودعم مكانتها فً المجتمع ورفع الحٌؾ واالضطهاد
األسري عنها ،وتوفٌر الحماٌة االجتماعٌة لها ،وكل عام والمرأة العراقٌة والكوردستانٌة
بؤلؾ ألؾ خٌر وتقدم.

مقررة مجلس النواب 13 :قانونا سٌباشر بمناقشتها البرلمان خالل
الفصل التشرٌعً الثانً
واع /اعلنت مقررة مجلس النواب خدٌجة علً ،الٌوم الجمعة  ،أن
بمناقشتها البرلمان خالل الفصل التشرٌعً الثانً .
وقالت علً فً تصرٌح صحفً أن" من ضمن القوانٌن التً سٌناقشها البرلمان خالل
الفصل التشرٌعً الثانً قانون النزاهة وقانون الكسب ؼٌر المشروع والمحكمة االتحادٌة
وقانون استرداد أموال العراق وقانون المرور وقانون حماٌة القوانٌن".
واوضحت مقررة البرلمان أن " جلستً السبت واالثنٌن ستعقدان فً مبنى مجلس األمن
الوطنً فً منطقة العالوي وسط العاصمة بؽداد ".
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الجبوري :تحالؾ البناء متماسك ولقاءات فتح وسائرون من شؤنها
الحفاظ على وحدة العراق
ة احمد الجبوري ،الجمعة ،أن البناء متماسك
السومرٌة نٌوز /أكد رئٌس كتلة المحور النٌابً
العراق ونظامه السٌاسً
ولقاءات فتح وسائرون من شؤنها الحفاظ على وحدة
وقال الجبوري فً حدٌث لـ السومرٌة نٌوز ،إن "تحالؾ البناء متماسك ولقاءات الفتح
وسائرون اٌجابٌة ومن شؤنها أن تحافظ على وحدة العراق ونظامه السٌاسً
وأضاؾ الجبوري ،أن "رئٌس مجلس النواب العراقً مدعوم من عموم التحالفات وهوه
شخصٌة وطنٌة وطموحة".

.
".

العامري :موقفنا الرافض من التواجد االجنبً اتخذناه منذ زمن بعٌد
هادي العامري ،الجمعة ،موقفه الرافض للتواجد
السومرٌة نٌوز  /جدد رئٌس تحالؾ الفتح
األمرٌكً العسكري فٌالعراق ،مإكدا ان موقؾ الفتح "واضح وصرٌح" برفض التواجد
.وقال العامري فً كلمة له بمهرجان "ٌوم الشهٌد المقاوم" الذي
البري او الجوي االجنبً
اقامته حركة عصائب اهل الحق ،إن "موقفنا الرافض من التواجد االجنبً اتخذناه منذ زمن
بعٌد بعد ان حاول االمرٌكان ابقاء قواعد جوٌة فً البالد".
واضاؾ "ندعو الحكومة العراقٌة فً حال ترى مصلحة تواجد بعض القوات الؼراض
التدرٌب لالمور الفنٌة فالتطلب بكتاب واضح بتحدٌد الحاجة الى البرلمان لدراسته
والتصوٌت علٌه ".وعبر العامري عن رفضه "ألن ٌكون العراق ساحة لتصفٌة الحسابات او
منطلقا الستهداؾ دول الجوار" ،منبها الى ان "وصؾ امرٌكا لفصائل المقاومة وقادتها
باالرهاب لن ٌخٌفنا ولن ٌنقص من رصٌدنا فً درب المقاومة
كركوك ولن نسمح به ،وحل
وتابع العامري ،أن "تدخل السفارة االمرٌكٌة واضح فً ازمة
".ودعا العامري ،قادة االجهزة االمنٌة الى "اخذ
ادارتها ال ٌتم اال عبر مكونات المحافظة
الحٌطة والحذر وقد ٌنشط االرهاب مجددا" ،مإكدا على "ضرورة االستمرار بعملٌات
المالحقة والتفتٌش فً المناطق المحررة واطرافها النهاء الفلول".
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نائبة :جلسة السبت لن تتضمن طرح ملؾ استكمال الكابٌنة الوزارٌة
/أكدت النائبة عن تحالؾ الفتح سهام الموسوي ،الجمعة ،أن جلسة
السومرٌة نٌوز
البرلمان لٌوم ؼد السبت لن ٌتم فٌها التطرق الى استكمال الكابٌنة الوزارٌة ،فٌما أشارت
الى الجلسة ستخصص لمناقشة ملؾ واحد وهو ملؾ مكافحة الفساد واآللٌات المتبعة للحد
.وقالت الموسوي فً حدٌث لـ السومرٌة نٌوز ،إن "جلسة البرلمان لٌوم
من هذه الظاهرة
ؼد لن تتضمن طرح ملؾ استكمال الكابٌنة الوزارٌة للوزارات المتبقٌة االربعة" ،مبٌنا أن
"رئٌس الوزراء لم ٌرسل حتى اللحظة اي اسماء جدٌدة لمرشحً تلك الوزارات بانتظار
الوصول الى توافقات نهائٌة ٌتم من خاللها تقدٌم تلك األسماء والتصوٌت علٌها فً أقرب
جلسة ممكنة".
وأضافت الموسوي ،أن "جلسة السبت ستتركز على مناقشة ملؾ مكافحة الفساد وااللٌات
الواجب اتباعها للحد من تلك الحاالت السلبٌة التً كانت سببا فً هدر مالٌٌن الدوالرات
طٌلة السنوات السابقة" ،الفتة الى أن "الجلسة ستتضمن استضافة رئٌس الوزراء ورئٌس
دٌوان الرقابة المالٌة ورئٌس هٌئة النزاهة وكالة فً مناقشة عامة حول الٌات الوصول الى
".وكانت رئاسة مجلس النواب حددت ٌوم ؼد السبت موعدا لعقد
طرٌقة تحد من الفساد
الجلسة االولى من الفصل التشرٌعً الثانً لمجلس النواب.

عالوي ٌحذر من هذا األمر فً ٌوم المرأة
كلكامش برس  /ه ّنؤ رئٌس ائتالؾ الوطنٌة اٌاد عالوي ،المرأة العراقٌة ونساء العالم أجمع
.وح ٌّا عالوي فً بٌان صحفً ،الٌوم الجمعة ،التضحٌات
بحلول ذكرى الٌوم العالمً للمرأة
الكبٌرة والمواقؾ العظٌمة التً قدمتها وتقدمها المرأة العراقٌة وهً تواجه تحدٌات كبٌرة
فً ضوء ؼٌاب التشرٌعات والقوانٌن التً تحفظ حقوقها وتعزز دورها ومكانتها
ولفت الى ،ان “المرأة العراقٌة ُحرمت من ممارسة دورها فً بناء الوطن ،وان مالٌٌن
منوها “على الجهات
االرامل وال ُمع ّنفات ُت ِركن دون اي برامج او خطط دعم وتؤهٌلّ ”،
المسإولة ان تهتم اكثر بسن التشرٌعات ووضع استراتٌجٌات وطنٌة النصاؾ المرأة بدل ان
”.ودعا عالوي بالمناسبة الى “العمل على ان تسترد المرأة اعتبارها
تكتفً باصدار البٌانات
وتستعٌد حقوقها وتتبوأ المكانة التً تلٌق بها وتكافًء تضحٌاتها وصبرها ”،محذراً من ان
“بناء العراق الدٌمقراطً المستقر لن ٌكتمل دون انصاؾ المراة وضمان مشاركتها الفاعلة
فً صنع القرار”.
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الكربولً ٌلتقً وفدا أمرٌكٌا و ٌبحث تعزٌز االستقرار األمنً
والسٌاسً بالعراق
دجلة  /استقبل االمٌن العام لحزب الحل النائب محمد الكربولً ببؽداد ،اندرو بٌك (نائب
مساعد وزٌر الخارجٌة األمرٌكً لشإون العراق وإٌران)(جووي هوود) القائم بؤعمال
.واستعرض الكربولً أبرز القضاٌا
السفارة االمرٌكٌة فً العراق والوفد المرافق له
السٌاسٌة على الساحة العراقٌة والدور المطلوب من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً تعزٌز
.وثمن النائب الكربولً الدعم المتواصل لحكومة
االستقرار االمنً والسٌاسً فً العراق
الوالٌات المتحدة للقوات المسلحة واالجهزة االمنٌة العراقٌة ،أمال' ان ٌستمر دعم الوالٌات
المتحدة للعراق فً مرحلة البناء واعادة االعمار وتشجٌع االستثمار فً العراق ومدن
.وأثنى األمٌن العام لحزب الحل على
المحافظات المحررة من االرهاب على وجه الخصوص
الجهود االٌجابٌة التً ٌبذلها سفٌر وكادر السفارة االمرٌكٌة فً بؽداد لدعم العملٌة
السٌاسٌة فً العراق.

نائب ٌقترح  6إجراءات على الحكومة لصناعة وضع أمنً مستتب
فً نٌنوى
بؽداد الٌوم  /اقترح النائب عن محافظة نٌنوى حنٌن القدو ،السبت إجراءات على الحكومة،
لصناعة وضع أمنً مستتب فً الموصل.
وقال القدو فً بٌان إنه "ندٌن بشدة ونستنكر استهداؾ ابناء مدٌنة الموصل التً الزالت
تلملم جراحاتها بسٌارة مفخخة للمرة الثانٌة ".
واضاؾ البٌان "مرة اخرى وخالل اٌام معدودة قام االرهابٌون اعداء االنسانٌة اعداء
نٌنوى بارتكاب جرٌمة مروعه اخرى بتفجٌر سٌارة مفخخة فً الساحل االٌسر من مدٌنة
الموصل".
 ٔ٥من الحشد
وتابع ،أن "هذه العملٌات االرهابٌة فً الموصل واستهداؾ منتسبً لواء
الشعبً تدل بشكل واضح الى وجود جماعات ارهابٌة متمكنة تعمل على زعزعة الوضع
االمنً فً المدٌنة وفً محافظة نٌنوى" ،مضٌفا "البد للحكومة المركزٌة اتخاذ سلسلة من
االجراءات االمنٌة ".
ولفت الى أنه "ٌقترح تفعٌل الدور االستخباراتً بشكل افضل وزج المزٌد من عناصر االمن
فً الشوارع والمناطق والمحالت وزرع الكامٌرات ،والضرب بقوة على اٌدي الفاسدٌن
وخاصة من ٌقوم بإطالق سراح اإلرهابٌن لقاء مبالػ مالٌه ".
ورادؾ القدو ،أن "االسراع فً محاكمة المجرمٌن وتنفٌذ االحكام القضائٌة بحقهم
وبسرعه ،ونقل المجرمٌن والمتهمٌن والمحكومٌن بقضاٌا االرهاب الى بؽداد بدال من
احتجازهم فً مدٌنة الموصل ،وتقدٌم الدعم الضروري ألجهزة القضاء والمحاكم فً نٌنوى
لتمكٌنها من اداء عملها بعٌدا عن التهدٌد والضؽوط".
واختتم قائال ،إن "متابعة وؼلق القنوات الفضائٌة ومواقع التواصل االجتماعً التً تقوم
بتروٌج االكاذٌب ونقل تصرٌحات وبٌانات ألشخاص ٌحملون الفكر الطائفً من شانه تؤزٌم
الوضع االمنً فً نٌنوى من خالل زرع الفتنة" ،مشددا على "ضرورة اعادة النظر بإداء
القٌادات االمنٌة واستبدالهم بقٌادات امنٌة مهنٌة بعٌدة عن الوالءات السٌاسٌة".
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رئٌس الجمهورٌة ٌهنىء العراقٌات ونساء العالم بعٌد المرأة العالمً
واع /هنؤ رئٌس الجمهورٌة الدكتور برهم صالح ،الٌوم الجمعة ،المرأة العراقٌة ونساء
العالم بمناسبة عٌدهنّ العالمً .واكد الرئٌس صالح ،فً رسالة بعثها بالمناسبة ،ان عٌد
المرأة ٌؤتً هذا العام ونحن نستذكر الدور الرٌادي للمرأة العراقٌة فً سفر الحٌاة وسعٌها
الجاد لنٌل حقوقها المشروعة للمساهمة فً بناء المجتمع العراقً.
وفً ماٌلً نص رسالة التهنئة:
بسم هللا الرحمن الرحٌم
بمناسبة عٌد المرأة العالمً اتقدم ببالػ السرور والسعادة الى المرأة العراقٌة والى كل نساء
العالم بؤجمل التهانً واطٌب االمنٌات.
هذا الٌوم تحتفل دول العالم وشعوبها بعٌد اٌقونة المجتمع ونواة االسرة لتقؾ فٌه على ما
تحقق من إنجازات على صعٌد منح المرأة حقوقها المستحقة ،التً فرضتها الضرورة
وأوجبتها كل الشرائع السماوٌة واقرتها العدٌد من القوانٌن والتشرٌعات.
إن عٌد المرأة ٌؤتً هذا العام ونحن نستذكر الدور الرٌادي للمرأة العراقٌة فً سفر الحٌاة
وسعٌها الجاد لنٌل حقوقها المشروعة للمساهمة فً بناء المجتمع العراقً وتطوره
وازدهاره الى جانب اخٌها الرجل ،كما نستعٌد معها تارٌخا ً مشرقا ً فً النضال والبناء
والتضحٌة والتربٌة.
اننا الٌوم امام مسإولٌة انسانٌة وتارٌخٌة تحثنا للدعوة الى مناهضة العنؾ ضد المرأة
وحماٌتها وتمكٌنها فً المجتمع .نتمنى بهذه المناسبة ان تضطلع المرأة بدورها
الطلٌعً فً البناء واالعمار والمشاركة فً اتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العلٌا فً
مفاصل الدولة.
تحٌة اعتزاز وتقدٌرالمهات الشهداء  ..تحٌة تقدٌر للعراقٌات الصابرات والمبدعات فً
مجاالت الحٌاة
كل عام والمرأة فً العراق بخٌر وسالم..
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عبد المهدي :آن االوان ان ٌنعم شعبنا باالمن والرفاه واقرار الحقوق
عادل عبد المهدي ،الجمعة ،أنه آن االوان ان ٌنعم
السومرٌة نٌوز  /اعتبر رئٌس الوزراء
الشعب العراقً باالمن والرفاه واقرار الحقوق ،مإكداً أنه بدون التضحٌات لن تتحقق
فً بٌان تلقت السومرٌة نٌوز نسخة منه ،إنه "فً االول
النجاحات .وقال عبد المهدي
هللا العظمى الشهٌد السعٌد السٌد محمد
من رجب قبل  ٔ٦عاما ً اؼتال االرهاب التكفٌري آٌة
باقر الحكٌم قدس سره الشرٌؾ ،قتل الشهٌد صائما ً محتسبا ً الى هللا بعد امامته لصالة
".وأضاؾ أن
النجؾ االشرؾ بجوار قبر جده امٌر المإمنٌن علٌه السالم
الجمعة فً
"الجرح عمٌق والمصاب الٌم ،فلقد علم القتلة من ٌسلبون من صفوفنا وعلم القتلة ان من
ٌؽتالونه هو رجل العلم والحكمة والشجاعة والرإٌة الثاقبة والمواقؾ الخالّقة" ،موضحا ً
أنهم "اؼتالوا رمزا ومرجعا للشعب العراقً قاطبة وللعالم فً مقارعة النظام الظالم
وحاولوا اسكات لسان الشعب العراقً الناطق إلخراج البالد من االوضاع التً قادت الٌها
".ولفت عبد المهدي الى أنه
سٌاسة المؽامرات واالستبداد والعنصرٌة والطائفٌة المقٌتة
"بدون التضحٌات لن تتحقق النجاحات" ،معتبراً أنه "آن االوان بعد كل هذه التضحٌات
الجسام ان ٌنعم شعبنا باالمن والرفاه واقرار الحقوق".
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عبد المهدي معزٌا ً بإستشهاده :ثابتون على المنهج الذي سار به
شهٌد المحراب
الفرت نٌوز  /عزى رئٌس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ،فً ٌوم الشهٌد العراقً،
ذكرى استشهاد شهٌد المحراب آٌة هللا العظمى السٌد محمد باقر الحكٌم {قدس}.وقال عبد
 ٔ٦عاما ً اؼتال االرهاب التكفٌري آٌة
"فً االول من رجب قبل
المهدي فً بٌان بالمناسبة
هللا العظمى الشهٌد السعٌد السٌد محمد باقر الحكٌم قدس سره الشرٌؾ".وأضاؾ "قتل
الشهٌد صائما ً محتسبا ً الى هللا بعد امامته لصالة الجمعة فً النجؾ االشرؾ بجوار قبر جده
أمٌر المإمنٌن علٌه السالم ،فالجرح عمٌق والمصاب الٌم ،فلقد علم القتلة من ٌسلبون من
صفوفنا ،وعلم القتلة ان من ٌؽتالونه هو رجل العلم والحكمة والشجاعة والرإٌة الثاقبة
والمواقؾ الخالّقة ،اؼتالوا رمزا ومرجعا للشعب العراقً قاطبة وللعالم فً مقارعة النظام
الظالم وحاولوا إسكات لسان الشعب العراقً الناطق إلخراج البالد من االوضاع التً قادت
الٌها سٌاسة المؽامرات واالستبداد والعنصرٌة والطائفٌة المقٌتة".وتابع عبد المهدي
"ؼادرنا الشهٌد بدمه ولحمه لكنه ازداد حضوراً بٌننا بكلماته ومبادئه وما زرعه فً نفوس
شعبنا من قٌم ومبادىء وسٌاسات لن تموت أبداً ،فكلماته ومواقفه فً اهمٌة انهاء
االحتالل ،واهمٌة الوحدة ،وتنظٌم الصفوؾ ،والوقوؾ مع المرجعٌة الدٌنٌة العلٌا وكل
القوى الخٌرة والفعالة فً شعبنا بدون اي تمٌٌز او تفرٌق ما زالت حٌة وماثلة امامنا ،فلقد
آمن الشهٌد منذ زمن طوٌل وله كتابات بارزة وكلمات ومحاضرات كثٌرة ربت أجٌاالً
متعاقبة فً أهمٌة إرساء االسس الدستورٌة والقانونٌة الصحٌحة لبناء دولة كرٌمة عادلة،
والحقاق الحقوق وانتصار المظلومٌن والفقراء والمحرومٌن ،كما عمل الشهٌد طوٌالً
لتوحٌد صفوؾ شعبنا بكافة اطٌافه ،وعمل على توحٌد الكلمة ووضع المناهج والمبادىء
السلٌمة التً نستلهمها الٌوم للمضً قدما ً فً طرٌق محاربة االرهاب والعنؾ ،وفً طرٌق
االعمار والبناء وتوفٌر الخدمات لشعبنا المضحً الباسل الشجاع".وجدد عبد المهدي "فً
ٌوم الشهٌد العراقً فً االول من رجب ثباتنا على المنهج الذي سار علٌه شهٌد المحراب
الحكٌم وبقٌة الشهداء من العلماء والمتصدٌن ومن كافة اطٌاؾ شعبنا سواء للظلم
واالستبداد او لالرهاب والعنؾ ،فبدون التضحٌات لن تتحقق النجاحات ،وقد آن االوان بعد
كل هذه التضحٌات الجسام ان ٌنعم شعبنا باالمن والرفاه واقرار الحقوق".واختتم رئٌس
الوزراء بٌانه "بتعزٌة شعبنا ،وعزاإنا السرة آل الحكٌم التً قدمت الشهٌد تلو الشهٌد
ولسان حالها ٌقول {ان القتل لنا عادة وكرامتنا من هللا الشهادة}".

أبرز ما ناقشه وزٌرا الخارجٌة ونظٌره األردنً
األردنً
كلكامش برس  /أجرى وزٌر الخارج ٌّة محمد علً الحكٌم ،إتصاالً هاتف ٌّاً ،مع نظٌره
ِّ
.وذكر بٌان للخارجٌة العراقٌة ان الجانبٌن “تناوال آخر ُمستج ّدات العالقات
الصفدي
أٌمن
ّ
الثنائ ٌّة بٌن بؽداد وع ّمان ،وما تحظى به من قوة دفع كبٌرة بما ٌعود بالخٌر على الشعبٌن
الهاتفً القضاٌا اإلقلٌم ٌَّة ،والدول ٌَّة ذات االهتمام
الشقٌقٌن .كما بحث الوزٌران فً االتصال
ِّ
الثنائً فً كلِّ ما ٌه ُّم البلدٌن”.
شترك”.وخلص الجانبان إلى “أه ِّمـ ٌَّة التنسٌق ،والتشاور
ِّ
ال ُم َ
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وزٌر الكهرباء :نجتهد ان ٌكون الصٌؾ المقبل أفضل حاالً من سابقه
وكالة المعلومة /أكد وزٌر الكهرباء لإي الخطٌب ،السبت ،بؤن وزارته تجتهد بؤن الصٌؾ
المقبل افضل من سابقه ،مشٌرا إلى أن كوادر الوزارة تعمل لٌل نهار فً تنفٌذ خطة .2019
وقال الخطٌب فً تؽرٌدة على صفحته بموقع التواصل االجتماعً “توٌتر” “نعمل مع
 ٕٓٔ٩بما هو متاح لنا حسب تخصٌصات الموازنة
كوادرنا لٌل نهار فً تنفٌذ خطة
االتحادٌة”.
 ٕٓٔ٩أفضل حاالً من سابقه ،والتحسن سٌكون
وأضاؾ الخطٌب“ ،نجتهد ان ٌكون صٌؾ
تدرٌجً وصوالً لحل األزمة خالل هذه الحكومة”.

وزٌر االعمار ٌكشؾ اسباب التاخر فً قرار تحوٌل االجور الٌومٌة
الفرات نٌوز  /كشؾ وزٌر االعمار واالسكان بنكٌن رٌكانً عن سبب عدم تنفٌذ قرار مجلس
وقال رٌكانً " :االخوة االعزاء موظفً االجور
الوزراء الخاص بتحوٌل االجور الٌومٌة
الٌومٌة كثٌراً ما ٌتسائل االخوة من اصحاب العمل باالجور الٌومٌة عن سبب عدم تنفٌذ
قرار مجلس الوزراء لحد اآلن  ..والبعض ٌكون قاسٌا ً فً كالمه
.واضاؾ "السبب اٌها االخوة موضوعٌن االول  :أن وزارتً العمل والشإون االجتماعٌة
والمالٌة تدرسان مسودة عقد لٌكون اساسا ً للتعاقد مع جمٌع اصحاب العقود واالجراء
الٌومٌٌن  ،الثانً  :عدم اطالق الموازنة اال قبل ثالثة اٌام ولٌس هنالك جهة واحدة نفذت
القرار لحد اآلن  .وختم قائال :صبراً اٌها االخوة ماهً اال اٌام...:.
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مصادر :شطب أسم الفٌاض من قائمة مرشحً الداخلٌة
 /فتحت حالة الوفاق المتنامٌة بٌن تحالفً الفتح وسائرون الطرٌق أمام
كلكامش برس
رئٌس الوزراء عادل عبدالمهدي للتقدم خطوة باتجاه استكمال كابٌنته الوزارٌة المنقوصة
إلى ح ّد اآلن من ثالث حقائب رئٌسٌة هً الداخلٌة والدفاع والعدل ،التً حال تنافس الكتل
السٌاسٌة على شؽلها ،واختالفاتها الشدٌدة على أسماء المر ّ
شحٌن إلٌها دون تعٌٌن وزراء
سد وفاق التحالفٌن اللذٌن تنافسا بشراسة
على رأسها واإلبقاء على إدارتها بالوكالة
.وتج ّ
خالل االنتخابات النٌابٌة الماضٌة واختلفا حول عدّة قضاٌا من بٌنها عالقة العراق بإٌران،
فً استبعاد مر ّ
شح تحالؾ الفتح القرٌب من طهران فالح الفٌاض الرئٌس السابق لهٌئة
الحشد ،من المنافسة على منصب وزٌر الداخلٌة بعد أن ظل ّ ترشٌحه موضع اعتراض
تحالؾ سائرون المدعوم من زعٌم التٌار الصدري مقتدى الصدر الرافع لشعار استقاللٌة
.وقال مصدر
القرار العراقً عن دوائر التؤثٌر الخارجٌة وعلى رأسها التؤثٌر اإلٌرانً القوي
سٌاسً ان “الصٌؽة التً انسحب بموجبها الفٌاض من المنافسة على حقٌبة الداخلٌة،
تنص على تسمٌته نائبا لرئٌس الحكومة لشإون األمن ،بعد تثبٌته فً منصبه الذي مازال
”.وبرؼم شٌوع أنباء انسحاب الفٌاض ،فإن األطراؾ
ٌشؽله ،وهو مستشار األمن الوطنً
السٌاسٌة تتحفظ على قائمة المرشحٌن للداخلٌة ،فٌما تقول المصادر إنها تضم ثالثة
أسماء .وٌقول مراقبون إن إٌران لن تتخلى عن مكافؤة الفٌاض على مشاركته فً قطع
مقربا من
طرٌق الوالٌة الثانٌة على رئٌس الوزراء السابق حٌدر العبادي الذي تراه طهران ّ
سر أن تكون المكافؤة هً حقٌبة وزارة الداخلٌة ،فإنّ منحه منصبا بال
واشنطن .وإذ تع ّ
.
صالحٌات هو منصب نائب رئٌس الوزراء سٌكون أقل ّ إثارة العتراض خصومه
وفً ما ٌتعلق بحقٌبة الدفاعٌ ،حافظ رئٌس البرلمان السابق سلٌم الجبوري على أبرز
الحظوظ لشؽلها ،بالرؼم من أن ترشٌحه فً اإلساس ٌثٌر السخرٌة فً األوساط الصحافٌة،
.وتقول مصادر إن
إذ لم ٌسبق للرجل أن شؽل أي منصب على صلة بالشإون العسكرٌة
شطب اسم الفٌاض من قائمة المرشحٌن لحقٌبة الداخلٌة ،سٌحفز القوى السٌاسٌة السنٌة
.وٌساعد توافق
على طرح مرشحٌن آخرٌن لحقٌبة الدفاع ربما لن ٌكون الجبوري من بٌنهم
الفتح وسائرون رئٌس الوزراء عادل عبدالمهدي على س ّد الشؽور فً وزارة الداخلٌة إحدى
أهم الوزارات فً حكومته بالنظر إلى دورها األمنً فً بلد تم ّثل استعادة االستقرار هاجسه
.فالقضٌة الرئٌسٌة التً جمعت التحالفٌن
األول ،لك ّنه تقارب مقلق جدّ ا من جهة مقابلة
ّ
المختلفٌن ح ّد التضاد فً بعض األحٌان ،هً إخراج القوات األجنبٌة ،وتحدٌدا األمٌركٌة
الموجودة على األراضً العراقٌة من خالل تشرٌع ٌسعٌان إلى استصداره فً البرلمان الذي
.وسٌكون استصدار تشرٌع ملزم
ٌمتلكان فٌه عددا كافٌا من المقاعد لتمرٌر أي قانون
للحكومة بشؤن وجود القوات األجنبٌة على األراضً العراقٌة بالػ اإلحراج لحكومة
عبدالمهدي التً تواجه مجموعة مع ّقدة من المشكالت االقتصادٌة واألمنٌة واالجتماعٌة
وتالحقها احتجاجات الشارع المطالب بتحسٌن األوضاع المعٌشٌة والتصدّي لظاهرة
الفساد .ولٌس بمقدور بؽداد فً الوقت الراهن “إجبار” الوالٌات الم ّتحدة على سحب قواتها
قوات وإن تواتر النفً بشؤن صبؽتها القتالٌة والتؤكٌد على أن دورها
من العراق ،وهً ّ
ٌقتصر على تؤطٌر القوات العراقٌة وتدرٌبها على مواجهة اإلرهاب ،تظل ّ جزءا من
استراتٌجٌة الوالٌات الم ّتحدة لإلبقاء على موطئ قدم لها فً منطقة ٌتزاٌد التنافس على
علٌها .وال تزال ارتباطات العراق بالوالٌات المتحدة سٌاسٌا واقتصادٌا كبٌرة ،بحٌث ال تفتقر
واشنطن ألوراق الضؽط على حكومته ،وعلى رأسها فً الفترة الحالٌة مطالبتها بااللتزام
الصارم بالعقوبات االقتصادٌة الشدٌدة التً تفرضها واشنطن على طهران
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سٌاسٌون وإعالمٌون ٌتحدثون عن “مإامرات حزبٌة“ داخل شبكة
اإلعالم وٌطالبون البرلمان بجلسة طارئة
 /ناشد سٌاسٌون واعالمٌون وفنانون ومثقفون ،الٌوم الجمعة ،رئٌسً الوزراء
بؽداد الٌوم
عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسً ،بالتدخل الفوري لتخلٌص شبكة االعالم
 3اشخاص فً مجلس امناء شبكة االعالم العراقًٌ ،تحكمون بمصٌر
العراقً من
الشبكة بـ"دوافع انتقامٌة" ،فٌما دعوا الى إتخاذ  3أمور إلنقاذها.
وقال هإالء ،فً وثٌقة تحمل اسماءهم ،موجهة الى عبد المهدي والحلبوسً" :نظرا لما
تمثله شبكة االعالم العراقً من أهمٌة كبٌرة فً المشهد السٌاسً واالجتماعً والفنً
ولخطورة المرحلة القادمة التً ستشهد انتخابات مجالس المحافظات وقرب حلول شهر
رمضان المبارك الذي تشتد فٌه المنافسة بٌن وسائل االعالم لتقدٌم مادة اعالمٌة ودرامٌة
تلٌق بالمشاهد العراقً ولكون الشبكة تمثل البث العام وتحدد اتجاهات الرأي العراقً،
نناشد مجلس النواب الموقر وأعضاءه المحترمٌن ورئٌس مجلس الوزراء المحترم بالتدخل
الفوري للقٌام بمهامهم الدستورٌة والرقابٌة إلٌقاؾ الخروقات القانونٌة فً قانون شبكة
 26وتخلٌص الشبكة من الصراعات الداخلٌة والتدخل الحزبً
االعالم العراقً رقم
والفئوي".
وشدد الموقعون على الوثٌقة ،على "عدم فسح المجال امام ثالثة أشخاص فً مجلس
االمناء لم ٌصوت علٌهم مجلس الوزراء والنواب باالضافة الى انتماءاتهم الحزبٌة
المعروفة ،بتحدٌد مصٌر الشبكة بدوافع انتقامٌة وكٌدٌة ".
وطالبوا مجلس النواب بـ"عقد عقد جلسة طارئة ووضع مطلبهم هذا فً جلسة ٌوم السبت
الموافق  9آذار لمناقشة األمور التالٌة:
أوال  -:تشكٌل لجنة علٌا من مجلس النواب تكون مهامها تقصً الحقائق فً الشبكة
واإلشراؾ على فتح باب الترشٌح لعضوٌة مجلس االمناء الجدٌد الذي من مهامه اختٌار
رئٌس دائم للشبكة حسب قانونها رقم .26
ثانٌا  -:تجمٌد عمل مجلس االمناء الحالً والؽاء قرارته المإقتة التً اتخذها مإخرا لحٌن
عرض أعضاءه على مجلس النواب للتصوٌت علٌهم كونهم ؼٌر شرعٌٌن وقد تم إعفائهم
فً وقت سابق من قبل رئٌس الوزراء السابق والحالً بطلب من مجلس النواب السابق /
لجنة الثقافة واالعالم النٌابٌة
ثالثا  -:استضافة مجلس االمناء المإقت ورئٌس الشبكة المقال فً جلسة علنٌة لالستماع
إلى أقوالهم وتحدٌد نقاط الخلل واالختالؾ بٌنهم ومحاسبة المقصرٌن منهم لوضع آلٌة
جدٌدة للعمل المإسسً فً عراقنا الجدٌد تمنع سٌاسٌة المإامرات واالنتقام بٌن األطراؾ .
وختم الموقعون على الوثٌقة بالقول" :نناشد الجمٌع بالقٌام بمهامهم الدستورٌة وانقاذ قناة
الشعب من المإامرات واالنحدار المهنً وتخلٌصها من حالة الفوضى التً تمر بها منذ
أسابٌع".
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عملٌات بؽداد تفتح تحقٌقا بمقتل خمسة جنود بحادث اطالق نار
داخل وحدتهم وتلقً القبض على القاتل
واع /اعلنت عملٌات بؽداد،الٌوم الجمعة  ،فتحها تحقٌقا بمقتل خمسة جنود بحادث اطالق
نار داخل وحدتهم .
وقالت خلٌة االعالم االمنً فً بٌان أن" عملٌات بؽداد فتحت تحقٌقا بمقتل خمسة جنود
بحادث اطالق نار داخل وحدتهم  ،مإكدة القاء القبض القاتل".

شرطة البصرة تقبض على متهم بارتكاب  15جرٌمة نصب واحتٌال
أعلنت مدٌرٌة الشرطة فً البصرة أن مفرزة منها ألقت القبض فً ناحٌة
السومرٌة نٌوز/
 15جرٌمة نصب واحتٌال
تقع شرق المحافظة على متهم بارتكاب
وذكرت المدٌرٌة فً بٌان أن "مفرزة من مركز شرطة ناحٌة الفٌحاء فً قضاء شط العرب
 456من قانون العقوبات"،
تمكنت من القاء القبض على متهم خطٌر مطلوب وفق المادة
مبٌنة أن "المتهم تم القبض علٌه الرتكابه  15عملٌة نصب واحتٌال".
ً
ولفتت المدٌرٌة ضمن بٌانها الى أن "المتهم تمت إحالته الى القضاء تمهٌدا لمحاكمته عن
ٌ".شار الى أن محافظة البصرة ٌتمٌز وضعها األمنً باالستقرار،
التهم المنسوبة الٌه
وتشهد جرائم جنائٌة مختلفة من أبرزها القتل والسرقة ،كما تحصل فً المحافظة أحٌانا ً
خالفات عشائرٌة تتطور أحٌانا ً الى نزاعات مسلحة.
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إنطالق محادثات بؽداد وأربٌل بشؤن تسلٌم النفط والمستحقات المالٌة
الفرات نٌوز  /أصدر مجلس وزراء إقلٌم كردستان ،قرارٌن خالل اجتماعه الذي عقده الٌوم
الجمعة ،وٌتعلق أحدهما بتكلٌؾ المجلس اإلقلٌمً للنفط والؽاز ببدء محادثات جادة مع
بؽداد.وتال سكرتٌر مجلس وزراء اإلقلٌم ،آمانج رحٌم ،خالل مإتمر صحفً بؤربٌل ،نص
القرارٌن اللذٌن صدرا خالل االجتماع والموقعٌن من رئٌس حكومة اإلقلٌم ،نٌجٌرفان
ٌ 141نص على ما ٌؤتً :أوالً :إلؽاء
بارزانً ،أشار فٌه الى أن "القرار األول ذي الرقم
 64فً  3شباط  2016الخاص بادخار جزء من رواتب
قرار مجلس الوزراء المرقم
موظفً إقلٌم كردستان.ثانٌا ً :فٌما ٌتعلق بالمبالػ المدخرة ،ستسعى حكومة إقلٌم كردستان
لتعوٌض تلك المبالػ فً إطار التباحث مع الحكومة االتحادٌة.ثالثا ً :الجهات والوزارات
 142فٌنص على "تكلٌؾ المجلس
المعنٌة تقوم بتنفٌذ هذا القرار.أما القرار الثانً المرقم
اإلقلٌمً للنفط والؽاز فً إقلٌم كردستان ببدء حوار ومحادثات جادة مع الحكومة االتحادٌة
لحل المشاكل العالقة بٌن إقلٌم كردستان والحكومة االتحادٌة الخاصة بالنفط والمالٌة فً
إطار الدستور العراقً وباتجاه توفٌر حصة إقلٌم كردستان واستحقاقاته المالٌة".وكان
250
وزٌر النفط ،ثامر الؽضبان قال فً وقت سابق" :أنا متفائل جداً بالتزام اإلقلٌم بتسلٌم
،"2019
ألؾ برمٌل ٌومٌا ً وتصدٌرها عبر الشركة الوطنٌة {سومو} حسب قانون موازنة
مشٌراً إلى أنه "تم عقد اجتماع بناء مع رئٌس حكومة اإلقلٌم نٌجٌرفان بارزانً" ،ولفت
إلى أن "اإلقلٌم ٌنتج حالٌا ً
 550ألؾ برمٌل بنهاٌة
 420ألؾ برمٌل ٌومٌاً ،وسٌصل إلى
العام".

الرافدٌن ٌعلن صرؾ دفعة جدٌدة من سلؾ المتقاعدٌن المدنٌٌن
والعسكرٌٌن
 09آذار )2019 ،صرؾ وجبة جدٌدة من
 /أعلن مصرؾ الرافدٌن ،السبت (
بؽداد الٌوم
 3و 5و  8و  10عن طرٌق
سلؾ المتقاعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن التً تتراوح مابٌن
أدوات الدفع االلكترونً.وقال المكتب االعالمً للمصرؾ ،فً بٌان انه "تم صرؾ دفعة
 3500متقاعد".وأوضح البٌان
جدٌدة من سلؾ المتقاعدٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن ألكثر من
ان "صرؾ تلك السلفة تم عن طرٌق بصمة الزبون ثم ابالغ المتقاعد عبر إرساله رسالة
نصٌة تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة اإلجراءات القانونٌة لمنحه اٌاها
وصرفها عن طرٌق أدوات الدفع االلكترونً والتً تمت تعبئة الرصٌد المالً الٌها".
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احتجاجات ضخمة ضد بوتفلٌقة فً شوارع العاصمة الجزائرٌة
روٌترز  /مأل عشرات اآلالؾ من المتظاهرٌن الشوارع عن آخرها فً وسط العاصمة
الجزائرٌة ٌوم الجمعة ،فً تحد لحكم الرئٌس عبد العزٌز بوتفلٌقة ،وفً أكبر احتجاجات
تشهدها العاصمة منذ  28عاما.
وبرؼم أن االحتجاجات كانت سلمٌة فً أؼلبها ،إال أن الشرطة استخدمت الؽاز المسٌل
للدموع لمنع المحتجٌن من الوصول إلى القصر الرئاسً ،وفً عدة مناطق أخرى.
 195شخصا خالل االحتجاجات ٌوم
وقال التلفزٌون الجزائري إن قوات األمن اعتقلت
 112شرطٌا
الجمعة ،وأرجع االعتقاالت إلى أعمال منها النهب .وأضاؾ التلفزٌون أن
أصٌبوا .وقالت قناة النهار التلفزٌونٌة إن مجهولٌن اقتحموا مدرسة ابتدائٌة والمتحؾ
الوطنً القرٌب ونهبوا بعض القطع األثرٌة وأضرموا النار فً أجزاء من المبنى.
وانتشرت قوات األمن بؤعداد متزاٌدة فً األٌام القلٌلة الماضٌة لكن الجٌش ال ٌزال فً
ثكناته حتى اآلن.
وذكرت وكالة األنباء الجزائرٌة أن مجلة الجٌش قالت إن الجٌش والشعب ”ٌنتمٌان إلى
وطن واحد ال بدٌل عنه“ .ولم تتطرق إلى االحتجاجات المناهضة للحكومة لكن رئٌس أركان
الجٌش قال إن الجٌش لن ٌتسامح مع أي تهدٌد الستقرار البالد.
وعلى ؼٌر المعتاد لم ٌدع أحد أكثر األئمة شعبٌة للرئٌس فً خطبة الجمعة كما جرت العادة
وقصر الدعاء على ما فٌه الخٌر للجزائر وشعبها.
وفً تؽٌر آخر ،ذكرت وكالة األنباء الجزائرٌة الرسمٌة أن المحتجٌن ٌطالبون ”بتؽٌٌر
النظام“ .كانت الوكالة قد ذكرت فً تؽطٌة سابقة أن االحتجاجات تطالب بالتؽٌٌر السٌاسً.
وتجاهلت الخدمة اإلخبارٌة للوكالة األٌام األولى من االحتجاجات تماما.
وٌطالب الجزائرٌون بتنحً بوتفلٌقة إذ ضاقوا ذرعا بهٌمنة قدامى المحاربٌن الذٌن خاضوا
 1954و 1962لكن على الرؼم من اعتالل صحته
حرب االستقالل عن فرنسا بٌن عامً
فإنه قدم أوراق ترشحه .وٌنظم الجزائرٌون احتجاجات منذ  22فبراٌر شباط.
وقال شاهد ”وتٌرة استخدام الؽاز المسٌل للدموع فً ازدٌاد“ ،بٌنما وقؾ فتٌة على أسطح
المبانً ٌراقبون حركة الشرطة فً الشوارع.
وفٌما ٌسلط الضوء على مشاعر اإلحباط تجاه النظام السٌاسً بؤكمله فً البالد ،وضع
محتجون شارات على رإوس الحمٌر علٌها أسماء شخصٌات فً الحزب الحاكم وأعضاء
المعارضة.
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الٌوم العالمً للمرأة :أبرز المكاسب التً حققتها المرأة العربٌة فً
سنة واحدة
 /Bbcعلى مدار العام الماضً ،حصلت المرأة فً عدد من البلدان العربٌة على مكاسب
عدٌدة ،بعضها ؼٌر مسبوق ،وذلك رؼم التحدٌات المختلفة التً تواجهها فً المجتمعات
العربٌة.
وتزامنا ً مع الٌوم العالمً للمرأة ،فً الثامن من مارس/آذار من كل عام ،والذي ٌؤتً هذا
العام تحت شعار "توازن أفضل ،عالم أفضل" ،احتفلت جمعٌات وجماعات حقوقٌة وكذلك
.وتعكس هذه المكاسب ،فً معظمها ،تؽٌٌرات هٌكلٌة تب ّنتها بعض
مراقبون بهذه المكاسب
الدول العربٌة من أجل تمكٌن المرأة ،ومن أجل خ ْلق مجتمع ٌحقق التوازن بٌن الرجل
والمرأة .لكن فً ذات الوقت ،قوبلت بعض هذه التؽٌرات بانتقادات من جانب َمن وصفوها
بؤنها "شكلٌة" لتجمٌل الوجه السٌاسً لبعض األنظمة العربٌة ،أو مجرد "إمالءات" من
تلك األنظمة ال تمثل فً الواقع أي تؽٌر حقٌقً فً الثقافة المحافظة للدول العربٌة ،التً ال
.كما انتقد البعض هذه التؽٌرات بوصفها "تؤثرا
حجم دور المرأة أو تقلل من شؤنه
تزال ُت ّ
.لكن هذا ال ٌقلل من شؤن
بالؽرب" ،وتجاهال للقٌم واألعراؾ السائدة فً المجتمعات العربٌة
هذه المكاسب التً أصبحت أمرا واقعا فً أنحاء مختلفة من العالم العربً.
مكاسب المرأة فً مصر
 2017عاما للمرأة المصرٌة ،حصلت بعض
منذ أعلن الرئٌس المصري عبد الفتاح السٌسً
النساء فً مصر على مكاسب متعددة.
سد ذلك بشكل ملحوظ فً زٌادة نسبة تمثٌل المرأة المصرٌة فً المناصب التنفٌذٌة،
وتج ّ
 2018أٌضا ،ووصفت
والتشرٌعٌة ،والقضائٌة ،كما استمر االهتمام بتمكٌن المرأة فً
جرٌدة األهرام المصرٌة ذلك العام بؤنه "عام االنطالق للمرأة المصرٌة".
وأشارت الصحٌفة إلى أن ثمانً سٌدات كلفن ،وألول مرة فً مصر ،بشؽل مناصب وزارٌة،
كما ُعٌنت أول امرأة قبطٌة فً منصب محافظ ،و ُعٌنت خمس نساء فً منصب نائبات
للمحافظٌن ،باإلضافة إلى قرارات بتعٌٌن  77قاضٌة ،وأول مساعدة لوزٌر العدل.
 15فً المئة من
كما شهد البرلمان المصري ،ألول مرة فً تارٌخه ،حصول المرأة على
إجمالً عدد مقاعد البرلمان .وفً حال الموافقة على التعدٌالت الدستورٌة المقترحة ،التً
 25فً المئة من
تقدم بها بعض نواب البرلمان ،فإن هذه النسبة مرشحة للزٌادة لتصل إلى
المقاعد .وترتبط معظم األدوار الجدٌدة التً حصلت علٌها المرأة فً مصر بما ٌعرؾ بـ
 ،2016والتً تعبر عن
"استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة" التً أطلقها الرئٌس السٌسً عام
.2030وفً دٌسمبر  /كانون أول الماضً ،أشادت هٌئة األمم
رإٌة مستقبلٌة لمصر فً عام
المتحدة للمرأة فً مصر بتعٌٌن رحمة خالد كؤول مذٌعة مصابة بمتالزمة "داون" ،والتً
"فً
.مكاسب " ؼٌر مسبوقة
ظهرت ألول مرة على شاشات شبكة "دي إم سً" التلفزٌونٌة
الخلٌج العربٌشهدت الشهور الماضٌة أٌضا ً مكاسب ؼٌر مسبوقة للنساء الخلٌجٌات.
وفً مشهد طال انتظاره ،أصبح للنساء السعودٌات الحق فً قٌادة السٌارة ألول مرة فً
 ،2018بعد اتخاذ قرار برفع
تارٌخ البالد فً الرابع والعشرٌن من ٌونٌو/حزٌران عام
الحظر عن قٌادتهن للسٌارات ،وذلك فً إطار حزمة من اإلصالحات االجتماعٌة التً ٌتبناها
ولً العهد السعودي محمد بن سلمان.
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سبقا ً فً تارٌخ النساء السعودٌات الالتً ال ٌزلن ٌخضعن لسٌطرة نظام
واع ُتبر هذا التطور َ
.وفً الثالث والعشرٌن من فبراٌر/شباط الماضً ،عٌن العاهل
وصاٌة الرجل على المرأة
السعودي سلمان بن عبد العزٌز ،األمٌرة رٌما بنت بندر بن سلطان سفٌرة للمملكة العربٌة
فً واشنطن ،لتصبح أول امرأة سعودٌة تشؽل هذا المنصب ،خلفا ً لألمٌر خالد بن سلمان،
.وفً سبتمبر/أٌلول الماضًُ ،ع ٌّنت وئام الدخٌل كؤول مذٌعة
الذي ُع ٌّن نائبا ً لوزٌر الدفاع
.وفً بداٌة الشهر الماضً ،أصبحت هٌلة
سعودٌة تقدم األخبار على القناة األولى السعودٌة
الفراج أول معلقة رٌاضٌة فً تارٌخ المملكة العربٌة السعودٌة.
وفً البحرٌن ،ان ُتخبت فوزٌة زٌنل كؤول امرأة تتولى منصب رئٌسة البرلمان فً البالد فً
دٌسمبر/كانون أول الماضً ،لتصبح الثالثة على مستوى الدول العربٌة ،بعد تولً اإلماراتٌة
أمل القبٌسً هذا المنصب عام  ،2015والسورٌة هادٌة عباس فً عام .2016
وجه رئٌس الدولة الشٌخ خلٌفة بن زاٌد آل نهٌان برفع نسبة تمثٌل
وفً دولة اإلماراتّ ،
 50فً المئة ،وفقا ً لصحٌفة العٌن
المرأة اإلماراتٌة فً المجلس الوطنً االتحادي لتصل إلى
اإللكترونٌة اإلماراتٌة.
المرأة فً دول المؽرب العربً
وفً بعض دول المؽرب العربًُ ،
ش ّرعتْ قوانٌن عدٌدة لحفظ حقوق المرأة العربٌة
وحماٌتها .ومه ّدت مثل هذه القوانٌن الطرٌق لتحقٌق مزٌد من الخطوات على صعٌد
التمكٌن.
 "103-13الخاص بمكافحة
وتب ّنت المملكة المؽربٌة فً سبتمبر/أٌلول الماضً قانون رقم "
العنؾ ضد المرأة.
وقالت وزٌرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمٌة االجتماعٌة فً المؽرب بسٌمة الحقاوي،
إن القانون ٌنص على "اعتبار العنؾ ضد المرأة ،بسبب جنسها ،سببا ً من أسباب التشدٌد
فً العقوبات على الجانً" ،وهو ما ٌعد "من األبعاد األساسٌة فً هذا القانون" ،نقالً عن
موقع البوابة الوطنٌة المؽربٌة.
وفً نوفمبر/تشرٌن الثانً الماضً ،صدّق مجلس الوزراء فً تونس على مسودة قانون
األحوال الشخصٌة الذي ٌتضمن أحكاما بالمساواة فً المٌراث بٌن الرجل والمرأة،
وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة علٌه.
ووفقا ً لجرٌدة العرب اللندنٌة ،اعتمدت عدة إصالحات تشرٌعٌة خاصة بقانون األسرة فً
الجزائر الشهر الماضً ،شملت "اعتماد قانون ٌكفل استقاللٌة الزوجة مال ًٌا كإحدى
الوسائل القانونٌة للح ّد من الخالفات الزوجٌة فً ما ٌخص أموال الزوجة ،كما ٌضمن
حماٌة أكثر للمرأة من االستؽالل المادي وٌشجعها على السعً إلى العمل بالتوازي مع
صت على المساواة بٌن الجنسٌن فً شتى المجاالت".
القوانٌن التً ن ّ
مكاسب "مسٌسة "لم تسلم مكاسب المرأة العربٌة على مدار العام الماضً من االنتقادات،
ٌ".قول حساب ٌحمل اسم "الشباب السعودي
وعلى رأسها وصفها بؤنها مكاسب "مسٌسة
الحر" على موقع التواصل االجتماعً توٌتر" :تعٌٌن األمٌرة رٌما بنِت بندر بن سطان
سفٌرة سعودٌة فً واشنطن جاء إلٌهام الؽرب بمناصرة حقوق المرأة إثر تركٌز المنظمات
الحقوقٌة على مسؤلة فرار السعودٌات المعنفات داخل المملكة ،و كشؾ جرائم التعذٌب
 ".أما موقع رصد اإلخباري المعارض للحكومة المصرٌة،
المرتكبة بحق النساء اإلصالحٌات
فقد نقل عن الناشطة الحقوقٌة نٌفٌن ملك قولها" :السٌسً ٌتعامل مع المرأة المصرٌة
كؤنها وسٌلة ٌصل من خاللها إلى الحكم ،خاصة وأنه ٌوهم الشعب أنها كان لها دور فً
التصوٌت فً االنتخابات الرئاسٌة ".2014
كما وصفت قناة اللإلإة التلفزٌونٌة المعارضة فً البحرٌن انتخاب فوزٌة زٌنل لتشؽل
منصب رئٌسة البرلمان فً البالد بؤنه جاء "بدعم من الدٌوان الملكً".
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خبٌر باألمم المتحدة :كورٌا الشمالٌة تواصل القمع ومعسكرات
االعتقال السٌاسً
روٌترز  /قال مقرر األمم المتحدة الخاص بشؤن حقوق اإلنسان فً كورٌا الشمالٌة ٌوم
الجمعة إنه على الرؼم انتهاج كورٌا الشمالٌة الدبلوماسٌة بشؤن برنامجها النووي فإنها
مازالت تسحق الحرٌات األساسٌة وتحتفظ بمعسكرات اعتقال سٌاسً وتفرض رقابة
صارمة على مواطنٌها .وقال توماس أوجٌا كوٌنتانا فً أحدث تقرٌر له ”رؼم التطورات
 2018فمن المإسؾ أن الوضع الخطٌر لحقوق اإلنسان على األرض
اإلٌجابٌة خالل عام
“.وجمدت كورٌا الشمالٌة تجاربها
فً جمهورٌة كورٌا الدٌمقراطٌة الشعبٌة مازال لم ٌتؽٌر
 2017وعقدت اجتماعات قمة مع الوالٌات المتحدة وكورٌا
النووٌة والصاروخٌة منذ
الجنوبٌة خالل العام المنصرم وخرجت من عزلتها التً استمرت عقودا.وعقد الزعٌم
الكوري الشمالً كٌم جونج أون والرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب اجتماعا ثانٌا األسبوع
الماضً ولكن المحادثات التً جرت بٌنهما فً فٌتنام انهارت دون التوصل التفاق .وقال
ترامب ٌوم الجمعة إنه سٌصاب بخٌبة أمل إذا استؤنفت كورٌا الشمالٌة اختبار أسلحة وأكد
.وقال أوجٌا كوٌنتانا إنه ٌؤمل بؤال ٌإدي االنتهاء المفاجئ
ثقته فً العالقات الطٌبة مع كٌم
للقمة“ إلى تقوٌض البٌئة السلمٌة للحوار التً عملت كل األطراؾ من أجلها خالل
“.2018وأضاؾ أنه ” مازال ٌتلقى تقارٌر عن وجود معسكرات االعتقال السٌاسً التً ٌتم
إرسال الناس إلٌها دون العملٌة القانونٌة الالزمة .وتفٌد تقارٌر بؤن التعذٌب وسوء المعاملة
“.وقال إن المتابعة
مازاال موجودٌن على نطاق واسع وممنهج فً منشآت االعتقال
والمراقبة الوثٌقة لكل المواطنٌن والقٌود الشدٌدة األخرى مثل القٌود على حرٌة الحركة
مازالت كما هً .وأضاؾ أن نظام العقوبات ٌمنع تحقٌق العملٌة القانونٌة الواجبة وتوفٌر
 18كورٌا شمالٌا
.وأضاؾ أنه اتصل بالصٌن العام الماضً بشؤن
ضمان للمحاكمة النزٌهة
ؼادروا البالد واعتقلوا هناك وسط مخاوؾ من إجبارهم على العودة إلى وطنهم حٌث
أشارت مزاعم إلى تعرض منشقٌن آخرٌن لتعذٌب وعنؾ جنسً.ولكن أوجٌا كوٌنتانا دعا
أٌضا إلى تخفٌؾ العقوبات المفروضة على كورٌا الشمالٌة بسبب أنشطتها النووٌة قائال
10.3
إنها أدت إلى ”تؤخٌر وتعطٌل بشكل كبٌر“ لجهود المساعدة اإلنسانٌة .وقال إن نحو
.وفً تقرٌر تارٌخً
 41فً المئة من السكان ٌفتقرون إلى الؽذاء الكافً
ملٌون شخص أو
 80ألؾ و  120ألؾ
فً  2014قال محققو األمم المتحدة إن من المعتقد أن ما ٌتراوح بٌن
شخص محتجزون فً معسكرات بكورٌا الشمالٌة .ووثق التقرٌر عملٌات تعذٌب وانتهاكات
أخرى قائال إنها قد تكون بمثابة جرائم ضد اإلنسانٌة.
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زها حدٌد :العراقٌة التً احتفً بها ؼوؼل فً الٌوم العالمً للمرأة
 /Bbcاحتفى محرك البحث "ؼوؼل" بعدد من الشخصٌات النسائٌة الٌوم بمناسبة الٌوم
العالمً للمرأة ،ومن بٌنهن المعمارٌة زها حدٌد التً توفٌت فً شهر مارس /آذار عام
 2016عن عمر ناهز  65عاما.
وجاء على موقع ؼوؼل أن زها حدٌد كانت أول امرأة تحصل على جائزة مرموقة فً
الهندسة المعمارٌة(Pritzker Architecture Prize).
من هً زها حدٌد؟
ولدت المعمارٌة العراقٌة-البرٌطانٌة زها حدٌد فً بؽداد ،ودرست بها حتى االنتهاء من
المرحلة الثانوٌة ،ثم حصلت على شهادة اللٌسانس فً الرٌاضٌات من الجامعة األمرٌكٌة
 ،1971قبل أن تسافر للدراسة فً برٌطانٌا ،ثم فتحت مكتبا لها فً لندن فً
فً بٌروت عام
عام .1979
وتنتمً المعمارٌة ،ذات الشهرة العالمٌة ،إلى عائلة عرٌقة من الموصل فً العراق ،حٌث
كانت االبنة الوحٌدة للسٌاسً واالقتصادي العراقً المعروؾ محمد حدٌد الذي شؽل مناصب
 1960حٌن استقال من منصبه قبل أن ٌعود لمزاولة النشاط
وزارٌة رفٌعة حتى سنة
السٌاسً.
وقد كانت أول امرأة تحصل على المٌدالٌة الذهبٌة من المعهد الملكً للدراسات المعمارٌة
عن مجمل أعمالها.
كما شاركت فً تصمٌم بعض أشهر البناٌات فً العالم مثل مركز الرٌاضات المائٌة الذي
 2012فً لندن ،باإلضافة إلى بناٌات
احتضن منافسات دورة األلعاب األولمبٌة فً عام
أخرى فً مدن عدٌدة منها دار األوبرا فً كاردٌؾ ،وفً برلٌن وهونػ كونػ.
وصممت حدٌد أٌضا جسرا فً سرقسطة بإسبانٌا ومتحفا فً ؼالسكو ودار األوبرا فً
ؼوانزهو ووانجو فً الصٌن.
" " Dameوهو أرفع لقب تمنحه ملكة برٌطانٌا للنساء،
 2012على لقب
وحصلت فً عام
باإلضافة إلى العدٌد من الجوائز.
وشددت حدٌد فً عدة مقابالت تلفزٌونٌة على فخرها بكونها عربٌة عراقٌة ،معربة عن
رؼبتها فً المشاركة فً إعادة بناء العراق.
وتوفٌت حدٌد عن عمر ناهز  65عاما إثر أزمة قلبٌة فً مستشفى بالوالٌات المتحدة.
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