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رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة قطر(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب ييييييييور اللجنيييييية المرعيييييييية لتعييييييوي المت ييييييرري نتيجيييييية العمليييييييا
العسعرية واإلرهابية(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
رئيييييييييس مجلييييييييس النييييييييواب يجيييييييير جوليييييييية ميدانييييييييية يييييييي منيييييييياط العامرييييييييية وال ييييييييراء
والشعلة(.ص(..)6موقع مجلس النواب)
رئيييييييس الو ييييييد العراقيييييي د.بشييييييير يييييييداد يبييييييي يييييي ط ييييييرا مييييييع ويييييييير ال ارجييييييية اإليرانيييييي
سبل تعييي العالقا الثنائية بي البلدي (.ص(..)6موقع مجلس النواب)
الو ييييييييد النييييييييياب العراقيييييييي يشييييييييارئ يييييييي اجتما ييييييييا اللجييييييييا االربعيييييييية الدائميييييييية للبرلمييييييييا
العرب (.ص(..)7موقع مجلس النواب)
نصيييييييييا :طبيييييييية المرجعييييييييية اال يييييييييرا بشيييييييي اليعوميييييييية عانيييييييي تييييييييو بمثابيييييييية الج يييييييياد
العفائ (.ص(..)7الع د نيوي)
نائيييييييب يعشيييييييا ييييييي ننقطييييييية ال يييييييالان لييييييي قيييييييانو الميعمييييييية االتياديييييييية(.ص(..)8بغيييييييداد
اليوم)
نائيييييييييييييييب ييميييييييييييييييل القيييييييييييييييو السياسيييييييييييييييية مسييييييييييييييي ولية يييييييييييييييدم عميييييييييييييييال العابينييييييييييييييية
الويارية(.ص(..)9اال بارية المستقلة)
نائيييييييب ييييييي سيييييييائرو  :العابينييييييية ميسيييييييومة بنسيييييييبة  %80والتصيييييييوي لي يييييييا ييييييي هييييييي ا
المو د(.ص(..)9وعالة المعلومة)
نائيييييييب :يييييييييارا الصيييييييبال لبغيييييييداد تتمييييييييور ييييييييول ملفيييييييي ال ثالييييييي ل ميييييييا(.ص(..)10ميييييييوايي
نيوي)
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رئييييييييس الجم وريييييييية ي عيييييييد يييييييالل لقائييييييي مبعيييييييو بيييييييوتي ا تمييييييياد الييييييييوار اإليجييييييياب لييييييييل
المنطقة(.ص(..)11وعالة االنباء العراقية)
األيما
بيييييييد الم يييييييد  :اسيييييييتعداد عبيييييييير لمقا ييييييياا ش صيييييييية شيييييييرط تيييييييو ر دلييييييية تشيييييييير لوجيييييييود
ساد(.ص(..)11علعامش برس)
بيييييييييد الم يييييييييد يعلييييييييي لييييييييي المعار ييييييييية ويعشيييييييييا مييييييييي ولييييييييي بيسيييييييييم المناصيييييييييب
بالوعالة(.ص(..)12الفرا نيوي)
بييييييد الم ييييييد سيييييينطب االجييييييراءا القانونييييييية بييييييي “نجييييييم الييييييدي عييييييريم” (.ص(..)12وعاليييييية
المعلومة)
مجليييييييييس اليييييييييويراء يوا ييييييييي لييييييييي مشيييييييييرو قيييييييييانو ان يييييييييمام العيييييييييرا لييييييييي اتفاقيييييييييية
ننيروب ن(.ص (..)13ي العرا نيوي)
امانييييييييييية مجليييييييييييس اليييييييييييويراء تنفييييييييييي صيييييييييييدور قيييييييييييوائم لمرشييييييييييييي الييييييييييي المناصيييييييييييب
العليا(.ص(..)13وعالة االنباء العراقية )
سييييييييائرو  :داء اليعوميييييييية ييييييييعيا واالن ييييييييمام اليييييييي المعار يييييييية مرهييييييييو بي ييييييييور بييييييييد
الم د ل البرلما (.ص(..)14المسلة)
ييييييييييييب اليييييييييييل يييييييييييي ر ميييييييييي تيوييييييييييير االنت ابييييييييييا بسييييييييييبب تميييييييييياد بطاقيييييييييية النا ييييييييييب
القديمة(.ص(..)15المسلة)
ائييييييييتالا ييييييييالو يعشييييييييا تطييييييييورا المفاو ييييييييا بشيييييييي ويارا الييييييييد ا (.ص(..)15وعاليييييييية
المعلومة)
ائييييييتالا المييييييالع لييييييننالع دن :ا طيييييياء وانيرا ييييييا بالعملييييييية السياسييييييية والسييييييبب ييييييدم وجييييييود
عتلة عبيرا(.ص(..)16الع د نيوي)
تييييييييييييييييييالا القيييييييييييييييييو  :معار ييييييييييييييييية اليعمييييييييييييييييية ييييييييييييييييياهرا صييييييييييييييييييية لتقيييييييييييييييييويم داء
اليعومة(.ص(..)16الفرا نيوي)
السيييييييييييييد مييييييييييييار اليعيييييييييييييم والعبيييييييييييياد يبيثييييييييييييا تقييييييييييييويم مييييييييييييل اليعوميييييييييييية ونبيييييييييييي
المياصصة(.ص(..)17الفرا نيوي)
االتيييييييييييياد العردسيييييييييييتان ينفييييييييييي ترشيييييييييييي “نجيييييييييييم اليييييييييييدي عيييييييييييريم” عنائيييييييييييب ليييييييييييرئيس
االقليم(.ص(..)17وعالة المعلومة)
صييييييييييييييييادقو تييييييييييييييييد و اليييييييييييييييي ابعيييييييييييييييياد مناصييييييييييييييييب الييييييييييييييييدرجا ال اصيييييييييييييييية يييييييييييييييي
المياصصة(.ص(..)18موايي نيوي)
القيييييياد ييييي تييييييار اليعمييييية لييييي الجيييييوران  :هنيييييائ هيمنييييية وا يييييية مييييي الفيييييت وسيييييائرو
ل قرار بد الم د (.ص(..)18دجلة)
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• سيييييقوط صييييياروع عاتيوشيييييا لييييي شيييييرعة يفييييير االبيييييار النفطيييييية ييييي البصيييييرا(.ص(..)19وعالييييية
االنباء العراقية)
لييييييييييي تييييييييييياجر م يييييييييييدرا بيويت ميييييييييييا  135يبييييييييييية ييييييييييي
• الدا ليييييييييييية تعلييييييييييي القيييييييييييب
نينو (.ص(..)19السومرية نيوي)

•
•
•
•

النفط يصعد  %4آلمال باستئناا ميادثا التجارا(.ص(..)20علعامش برس)
مجليييييييييس بغيييييييييداد :ت صييييييييييص  218ملييييييييييار دينيييييييييار لبنييييييييياء  200مدرسييييييييية
(.2019ص(..)20وعالة المعلومة )
مسيييييييييي ول نفطيييييييييي يييييييييي البصييييييييييرا ينفيييييييييي جييييييييييالء مييييييييييو في جانييييييييييب بعييييييييييد قصييييييييييا
البرجسية(.ص(..)21الفرا نيوي)
باألرقيييييييييييام ..تعيييييييييييرا لييييييييييي م شيييييييييييرا سيييييييييييو العيييييييييييرا لييييييييييي ورا الماليييييييييييية ل ييييييييييي ا
اليوم(.ص(..)21موايي نيوي)
يييييييييم

-3-

طييييييييية

العدد -116 :االربعاء 2019-6-19

• مصييييييييييييير تسيييييييييييييتنعر مطالبييييييييييييية األميييييييييييييم المتييييييييييييييدا جيييييييييييييراء تيقيييييييييييييي ييييييييييييييول و ييييييييييييياا
مرس (.ص(..)22رويتري)
• ريبورتييييييييييا  :اسييييييييييتمرار ييييييييييراب سييييييييييات ا الجامعيييييييييية اللبنانييييييييييية ي ييييييييييدد مسييييييييييتقبل العييييييييييام
الدراس (.ص (..)22رانس)24

• وعالييييية :ييييييرا لييييي تمييييييدد م لييييية  60يوميييييا لتت لييييي
النوو (.ص(..)23رويتري)
• ترامب يطل رسميا يملت االنت ابية لوالية رئاسية ثانية(.ص (..)24رانس)24
يييييي التياميييييا
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رئيس مجلس النواب يستقبل سفير دولة قطر
موقيييييع مجليييييس النيييييواب اسيييييتقبل رئييييييس مجليييييس النيييييواب السييييييد ميميييييد اليلبوسييييي سيييييفير دولييييية قطييييير
العرا السيد الد يمد السليط بمناسبة تسنم م ام مل .
و يييييالل اللقييييياء هنييييي سييييييادت السييييييد السيييييليط بمناسيييييبة تعيينييييي سيييييفيرا ليييييد بغيييييداد متمنييييييا لييييي النجيييييال
والعمل ل تطوير العالقا بي البلدي .
عمييييييييا د ييييييييا رئيييييييييس مجلييييييييس النييييييييواب ليييييييي توسيييييييييع التبييييييييادل االقتصيييييييياد وتشييييييييجيع الشييييييييرعا
ييييييادا اإل مييييييار والبنيييييياء
والمسييييييتثمري لالسييييييتثمار يييييي العييييييرا بجميييييييع المجيييييياال والمسيييييياهمة يييييي
ييييي الميييييد المييييييررا مييييي تن ييييييم دا يييييش اإلرهييييياب م عيييييدا اسيييييتعدا عد المجليييييس ليييييد م عيييييل التشيييييريعا
الت تس ل وتسا د ل ل بيئة صالية لالستثمار.
وبيييييييي سييييييييادت تطيييييييوير العالقيييييييا البرلمانيييييييية بيييييييي البليييييييدي موج يييييييا اليييييييد وا ليييييييرئيس مجليييييييس
الشور القطر لييارا العرا .
م
مييييي جانبييييي باييييير السيييييفير القطييييير ييييي سيييييعادت لتسيييييلم ملييييي ييييي العيييييرا معربيييييا ييييي اسيييييتعداد
بييييييالدي لتقييييييديم عييييييل الييييييد م لليعوميييييية العراقييييييية والسييييييلطة التشييييييريعية والمسيييييياهمة يييييي ملييييييية البنيييييياء
واإل مار.

رئيس مجلس النواب ييور اللجنة المرعيية لتعوي
نتيجة العمليا العسعرية واإلرهابية

المت رري

موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب يار رئييييييييس م جليييييييس النيييييييواب ميميييييييد اليلبوسييييييي الييييييييوم الثالثييييييياء اللجنييييييية
المرعييييييييية لتعييييييييوي المت ييييييييرري نتيجيييييييية العمليييييييييا العسييييييييعرية واإلرهابييييييييية يييييييي األمانيييييييية العاميييييييية
لمجلس الويراء.
واطلييييييع سيييييييادت ييييييالل الييييييييارا – بي ييييييور األمييييييي العييييييام لمجلييييييس الييييييويراء السيييييييد يميييييييد الغييييييي -
ليييييي مييييييل اللجنيييييية ونسييييييب اإلنجيييييياي والم عوقييييييا وااليتياجييييييا التيييييي ميييييي شيييييي ن ا تسيييييي يل نجيييييياي
معامال المت رري مشددا ل همية يسم ه ا الملا.
يييييرورا اإلسيييييرا ييييي نجييييياي معيييييامال المت يييييرري ييييي الميا يييييا المييييييررا
و عيييييد سييييييادت لييييي
التيييييي ير بصييييييرا مسييييييتيقات م يعيييييي مد ائقييييييا مييييييام ييييييودت م ليييييي منيييييياطق م وتيقييييييي
مشيييييييرا ليييييي
االستقرار.
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رئيس مجلس النواب يجر جولة ميدانية
وال راء والشعلة

مناط العامرية

موقييييييع مجلييييييس النييييييواب جيييييير رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب ميمييييييد اليلبوسيييييي اليييييييوم الثالثيييييياء جوليييييية
ميدانيييييييية ييييييي منييييييياط العامريييييييية وال يييييييراء والشيييييييعلة يرا قييييييي ييييييي ليييييييئ األميييييييي العيييييييام لمجليييييييس
الويراء السيد يميد الغي و مينة بغداد الدعتورا عر لوش.
اسييييييتمع
يييييييي اطلييييييع سيييييييادت ليييييي الواقييييييع ال ييييييدم ل يييييي ي المنيييييياط و بييييييري ايتياجييييييا األهييييييال
يييييرورا العميييييل
سييييييادت لييييي مطيييييالب م موج يييييا بمتابعت يييييا ميييييع الج يييييا المعنيييييية .يميييييا عيييييد لييييي
لتلبييييييية ايتياجييييييا المييييييواطني وتقييييييديم ال ييييييدما ميييييي ييييييالل متابعيييييية تنفييييييي البرنييييييام اليعييييييوم يييييي
ما ي ص ال دما المقدمة للمواطني والعمل م جل تيسين ا.

ط را مع ويير
رئيس الو د العراق د.بشير يداد يبي
ال ارجية اإليران سبل تعييي العالقا الثنائية بي البلدي
ييييييد مجلييييييس النييييييواب العراقيييييي برئاسيييييية الييييييدعتور بشييييييير اليييييييداد مقيييييير
ط ييييييرا وعييييييا يييييي اسييييييتقبال م السيييييييد ميمييييييد جييييييواد ريييييييا ويييييييير
ييييييييالل اللقيييييييياء اسييييييييتعرا مجمييييييييل األو ييييييييا السياسييييييييية واأليييييييييدا
سييييييبل تعييييييييي العالقييييييا الثنائييييييية وتفعيييييييل ليييييييا التعيييييياو المشييييييترئ

موقييييييع مجلييييييس النييييييواب يار و
ويارا ال ارجييييييية اإليرانييييييية يييييي
ال ارجيييييييية اإليرانيييييييي وجيييييييير
الجارييييييية يييييي المنطقيييييية وبييييييي
بي البلدي الجاري .
ييييي بدايييييية اللقييييياء شيييييعر الييييييداد رييييييا ليسييييي االسيييييتقبال واتايييييية الفرصييييية للتبايييييي ميييييع المسييييي ولي
اإليييييييرانيي لتعييييييييي ييييييا التعيييييياو السياسيييييي واالقتصيييييياد والثقييييييا بمييييييا يقييييييو الييييييروابط التاري ييييييية
ييييييييال يييييييي مناقشيييييييية ييييييييدد ميييييييي الق ييييييييايا والملفييييييييا ا االهتمييييييييام المشييييييييترئ
بييييييييي الشييييييييعبي
واسيييييتعرا األو يييييا لييييي السييييياية اإلقليميييييية ييييييي باتييييي التيييييوترا تليييييول ييييي سيييييماء المنطقييييية
و عيييييد الييييييداد بييييي اسيييييتقرار المنطقييييية ي منيييييا جميعيييييا م ييييييفا ”:ا موقيييييا العيييييرا هيييييو العميييييل لييييي
ت دئيييييية األو ييييييا ونييييييي تيييييييل األيميييييية واليفييييييا ليييييي سيييييييادا العييييييرا و ييييييدم السييييييمال باسييييييت دام
ارا يييييين ا لال تيييييداء لييييي اليييييدول الجيييييوار وموقييييييا العيييييرا وا ييييي وييييييد و لييييي تعثييييييا ج ييييييود دول
المنطقة وتمعي لغة اليوار والتفاهم يل المناي ا الدولية”.
يييييرب وييييييير ال ارجيييييية اإليرانييييي ييييي سيييييعادت بيييييييارا و يييييد مجليييييس النيييييواب العراقييييي
مييييي جانبييييي
و قييييييد لقيييييياءا مييييييع مجلييييييس الشييييييور اإليرانيييييي والمسيييييي ولي يييييي الجم ورييييييية اإلسييييييالمية مشيييييييرا
اليييييييي همييييييييية التعيييييييياو البرلمييييييييان بييييييييي البلييييييييدي و ا هيييييييي ي ال طييييييييوا سييييييييتعيي التعيييييييياو المثميييييييير
والعالقيييييييا بيييييييي البليييييييدي وثمييييييي مسيييييييا العيييييييرا ييييييي لعيييييييب دور يجييييييياب مييييييي جيييييييل اسيييييييتقرار
األو ييييييا يييييي المنطقيييييية وبييييييي يييييييرص الجم ورييييييية اإلسييييييالمية لمواصييييييلة الييييييد م والمسيييييياندا للشييييييعب
مريلة البناء واإل مار والتنمية وتثبي د ائم األم واالستقرار الدائم.
العراق

-6-

العدد -116 :االربعاء 2019-6-19

الو د النياب العراق يشارئ اجتما ا اللجا االربعة الدائمة
للبرلما العرب
موقييييييع مجلييييييس النييييييواب يشييييييارئ و ييييييد مجلييييييس النييييييواب العراقيييييي اليييييي ي ييييييم النييييييواب ييييييا ر العييييييان
ونبييييييييل الطر ييييييي وايميييييييد الجبيييييييور و نعييييييييم العبيييييييود الييييييييوم الثالثييييييياء  2019-6-18ييييييي اجتما يييييييا
اللجييييييا الدائميييييية للبرلمييييييا العربيييييي المنعقييييييدا اجتما اتيييييي بمقيييييير الجامعيييييية العربييييييية يييييي القيييييياهرا ميييييي
 19-17م الش ر الجار .
يييييييي يشييييييارئ النائييييييب ييييييا ر العييييييان يييييي االجتمييييييا الرابييييييع للجنيييييية الشيييييي و ال ارجييييييية والسياسييييييية
واالميييييي الييييييوطن بينمييييييا يشييييييارئ النائييييييب ايمييييييد الجبييييييور يييييي االجتمييييييا الرابييييييع للجنيييييية الشيييييي و
االقتصادية والمالية.
وسيشيييييييارئ عيييييييل مييييييي النائيييييييب نبييييييييل الطر ييييييي ييييييي االجتميييييييا الرابيييييييع للجنييييييية الشييييييي و التشيييييييريعية
والقانونيييييييية ويقيييييييو االنسيييييييا والنائيييييييب نعييييييييم العبيييييييود ييييييي االجتميييييييا الرابيييييييع للجنييييييية الشييييييي و
االجتما ية والتربوية والثقا ية والمر ا والشباب.
وسيييييييطرل ا يييييياء الو ييييييد النييييييياب العراقيييييي عييييييل يسييييييب ا تصيييييياص لجنتيييييي ر ييييييية مجلييييييس النييييييواب
العراق تجاي الق ايا المطروية االجتما ا .

نصيا :طبة المرجعية اال يرا بش
الج اد العفائ

اليعومة عان

تو بمثابة

الييييييية نصيييييييا اليييييييوم الثالثيييييياء نييييييداء
الع ييييييد نيييييييوي ييييييد النائييييييب يييييي ائييييييتالا دوليييييية القييييييانو
المرجعييييييية األ ييييييير ب صييييييوص العملييييييية السياسييييييية واألداء اليعييييييوم ن تييييييو صييييييغر ن ليييييي ييييييرار
تو الج اد العفائ .
وقاليييييي نصيييييييا ييييييالل برنييييييام نوج يييييية ن ييييييرن اليييييي يقدميييييي الييييييدعتور نبيييييييل جاسييييييم ليييييي قنيييييياا
ندجلةن نعل م اشترئ العملية السياسية هم رجاال سلطة ال دولةن.
لييييي يييييرار تيييييو الج ييييياد العفيييييائ ن مبينييييية
ننيييييداء المرجعيييييية األ يييييير تيييييو صيييييغر
و يييييا
نرئيس الويراء ادل بد الم د وم اليوم األول لم يع يرا با تيار ريق ن.
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نائب يعشا

ننقطة ال الان ل قانو الميعمة االتيادية

يييييو اللجنييييية القانونيييييية ييييي مجليييييس النيييييواب يسيييييي العقييييياب الثالثييييياء (18
بغيييييداد الييييييوم عشيييييف
ييييييييييرا  ) 2019ييييييي نقطييييييية ال يييييييالا ييييييي مشيييييييرو قيييييييانو الميعمييييييية االتياديييييييية المعطيييييييل منييييييي
سييييييييني  .وقييييييييال العقيييييييياب يييييييي يديثيييييييي ا نالنقطيييييييية االساسييييييييية لل ييييييييالا ليييييييي قييييييييانو الميعميييييييية
االتياد ييييييية هييييييو ميييييي يسييييييم او يصيييييياد ليييييي اسييييييماء ا يييييياء الميعميييييية المشييييييرو جيييييياء بيييييي
السييييييييلطا الييييييييثال رئيييييييييس الجم ورييييييييية ونوابيييييييي ورئيييييييييس الييييييييويراء ونوابيييييييي ورئيييييييييس البرلمييييييييا
ونوابييييي هيييييم مييييي يرشييييي ا ييييياء الميعمييييية ويصييييياد لي يييييا".وبيييييي العقييييياب ا نهييييي ي الفقيييييرا مييييييل
يييييالا دا يييييل مجليييييس النيييييواب و يييييي م الفييييية صيييييريية للدسيييييتور العراقييييي الج ييييية المنت بييييية بشيييييعل
مباشيييييير ميييييي الشييييييعب هييييييو مجلييييييس النييييييواب يجييييييب ا تعييييييو المصييييييادقة الن ائييييييية ليييييي ا ييييييياء
الميعمييييية االتياديييييية تيييييي قبييييية البرلميييييا ومييييي قبيييييل البرلميييييا يصيييييرا".وعيييييا النائيييييب ييييي المعيييييو
ييييييي يييييييدد نالفق ييييييياء االسيييييييالميي ن المقتيييييييرل
المسييييييييي يونيييييييادم عنيييييييا عشيييييييا السيييييييب الما ييييييي
ا يييييييا ت م الييييييي الميعمييييييية االتياديييييييية بعيييييييد التصيييييييوي لييييييي قانون يييييييا ييييييي البرلميييييييا يميييييييا بيييييييي
نم مييييية
التوجييييي العيييييام بييييي تعيييييو م مييييية الفق ييييياء االستشيييييارا قيييييط.وقيييييال عنيييييا ليييييننبغداد الييييييومن
نييييي ليييييم ييسيييييم لغايييييية
الفقيييييي هييييي تقيييييديم المشيييييورا للق ييييياا و يميييييا ي يييييص اليييييدور الييييي سييييييقدم
عييييييا ليييييي الييييييي بالتصييييييوي و طيييييياء المشييييييورا و يييييي الميييييي هب اليييييي ينتميييييي الييييييي ن مبينييييييا
اال
نالن ييييييام السياسيييييي يييييي العييييييرا ييييييير دينيييييي
نالتوجيييييي العييييييام ييييييي هب للمشييييييورا قييييييط" وبييييييي
نمييييييا ديمقراطيييييي ومييييييع لييييييئ توجييييييد مييييييادا دسييييييتورية بعييييييدم تشييييييريع قييييييواني تتنيييييياق مييييييع الشييييييريعة
البيييييية الموجيييييودي ييييي الميعمييييية االتياديييييية مسيييييلمو وميييييع هييييي ا ييييييتم
االسيييييالمية باإل يييييا ة الييييي
نتواجييييييد  4ق يييييياء يييييي التصييييييوي عييييييا طريييييييا قييييييدم
االسييييييتئناا بييييييالر ميييييي الفق يييييياء".و و يييييي
ميييييي اليعوميييييية وتييييييم التعييييييديل لييييييي ميييييي قبييييييل الميعميييييية االتيادييييييية وسيييييينعتمد ا تيييييييار قي ييييييي ميييييي
نطريقيييييية ا تيييييييار الق يييييياا لييييييم تيسييييييم وسيييييييتم
القييييييانو و قي ييييييي ميييييي الميييييي اهبن مشيييييييرا اليييييي
نوج ييييييا الن يييييير بييييييي النييييييواب م تلفيييييية ونقطيييييية
تيديييييييد يييييييوم لمناقشيييييية هيييييي ا االميييييير ".و يييييياا
نالتوجييييي الموجيييييود يالييييييا يت يييييم بييييي يعيييييو الييييييد اال لييييي
ال يييييالا هييييي مسييييي لة السييييي ن مبينيييييا
للسيييييي يقابليييييي ر ا يييييير دوليييييي يعييييييو ليييييييد انت يييييياء مدتيييييي التشييييييريعية وتوجيييييي ا يييييير بعييييييدم تغيييييييير
ا ييييياء الميعمييييية االتياديييييية بصيييييورا عاملييييية يييييالل مريلييييية واييييييدا وانميييييا بميييييريلتي ويبقييييي ال بيييييراء
ميييييين م يييييي ميل ييييييم وهنييييييائ توجيييييي بييييييا تعييييييو دورا الق يييييياا  12سيييييينة قييييييط".و شييييييار اليييييي نيييييي ن
اليمعيييييي ا تصييييييب قييييييواني الدوليييييية العراقييييييية اسييييييالمية ال الفيتييييييو سيييييييمنع الطعيييييي ب ييييييا ".وعييييييا
النائييييييب يييييي تيييييييالا الفييييييت ينييييييي قييييييدو عشييييييا الجمعيييييية ( 14يييييييييرا  )2019اسييييييتمرار ال ال ييييييا
بيييييي القيييييو السياسيييييية ييييييول تمريييييير مشيييييرو قيييييانو الميعمييييية االتياديييييية.وقيييييال القيييييدو نالقيييييانو
بياجيييييية اليييييي المييييييييد ميييييي االتفاقييييييا ميييييي اجييييييل تمريييييييري دو ا يصييييييطدم بعقبيييييية ال ال ييييييا السياسييييييية
نالعقبييييييا التيييييي و ييييييعت ا العتييييييل السياسييييييية يييييي
التيييييي مييييييا تيييييييال قائميييييية بييييييي العتييييييل ".و يييييياا
لبييييييية الثلثييييييي دا ييييييل مجلييييييس النييييييواب".واسييييييتبعد
طرييييييي القييييييانو عثيييييييرا والمشييييييرو بياجيييييية اليييييي
قييييييدو نتمرييييييير مشييييييرو القييييييانو يييييي يييييييال اسييييييتمر ال ال ييييييا السياسييييييية و ييييييدم التوا يييييي يييييييول
صيييييييغة القيييييييانو اليالييييييية".وعيييييييا مجلييييييس النيييييييواب بييييييد ال مييييييييس  2019 4 13قراءتيييييي الثانيييييييية
مجلييييييس النييييييواب بييييييد
لمشييييييرو قييييييانو الميعميييييية االتيادييييييية العليييييييا .وقييييييال مراسييييييل (بغييييييداد اليييييييوم)
بييييييالقراءا الثانييييييية لمشييييييرو قييييييانو الميعميييييية االتيادييييييية العليييييييا.وعييييييا مجلييييييس الق يييييياء األ ليييييي قييييييد
وجييييييي ال مييييييييس ( 13ييييييييييرا  )2019بييييييين نمفاتيييييييية م جليييييييس النيييييييواب لاسيييييييرا بتشيييييييريع قيييييييانو
الميعميييييية االتيادييييييية العليييييييا الجديييييييد و بديليييييي مقتييييييرل تعييييييديل القييييييانو رقييييييم ( )30لسيييييينة  2005بمييييييا
ي د ال معالجة يالة الفراغ الدستور ياليا".
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نائب ييمل القو السياسية مس ولية دم عمال العابينة الويارية
اال باريييييية المسيييييتقلة يميييييل النا ئيييييب ييييي تييييييالا الفيييييت ياميييييد الموسيييييو العتيييييل السياسيييييية مسييييي ولية
دم عمال العابينة الويارية.
وقيييييال الموسيييييو الييييييوم الثالثييييياء “ ال ليييييل ليييييد القيييييو السياسيييييية ولييييييس يييييادل بيييييد الم يييييد ييييي
عمييييييال العابينيييييية الويارييييييية” م عييييييدا ” يعوميييييية ييييييادل بييييييد الم ييييييد ناجييييييية وتيتييييييا ليييييي د ييييييم
وتعاو القو السياسية“
اء البرلما “.
التوا قا وليس ب
” ال لل اليال
واو
و يييييياا نييييييي “ جيييييييء ميييييي العملييييييية السياسييييييية ونتيمييييييل المسيييييي ولية و طبيييييية المرجعييييييية األ يييييييرا
و ع النقاط ل اليروا“.

سائرو  :العابينة ميسومة بنسبة  %80والتصوي
ه ا المو د

نائب

لي ا

وعالييييية المعلومييييية بيييييي النائيييييب ييييي تييييييالا سيييييائرو ميميييييود ادييييييب الععبييييي االربعييييياء ا العابينييييية
الويارييييييية ميسييييييومة بنسييييييبة تجيييييياوي اليييييين  % 80وسيييييييتم التصييييييوي لي ييييييا ييييييالل االسييييييبو المقبييييييل
بد الم د متروئ للعتل السياسية.
ال تا ال ا سيب الثقة
وقيييييال الععبييييي ييييي تصيييييري ا “ السييييييد مقتيييييد الصيييييدر او ييييي يييييالل بيانييييي انييييي سيسييييييب ت يييييييدي
لييييييرئيس الييييييويراء ييييييادل بييييييد الم ييييييد ” مبينييييييا ا “ العتييييييل الشيييييييعية لييييييدي ا ا لبييييييية دا ييييييل البرلمييييييا
وي م يييييييا ر المرجعيييييييية الدينيييييييية العلييييييييا ييييييي النجيييييييا االشيييييييرا ومع يييييييم تليييييييئ العتيييييييل ليييييييدي ا والء
وطا ييييية للسييييييد السيسيييييتان ا يييييا ة الييييي ا سيييييائرو تيتيييييرم قيييييرارا المرجعيييييية لييييي ا ييييي قيييييرارا
المرجعية ستطب ل ار الواقع”.
وا ييييييياا ا “ مو يييييييو العابينييييييية الويرايييييييية ميسيييييييوم يييييييالل االسيييييييبو المقبيييييييل اصييييييية ا ا ليييييييب
العتيييييل السياسيييييية ايمييييية لييييي ان ييييياء هييييي ا المليييييا وليييييم يبييييي يييييير توا قيييييا بسييييييطة وبالتيييييال ييييي
العتل يسم امر العابينة الويراية بنسبة تجاوي الن %”.80
واو يييييي الععبيييييي ا “ سيييييييب الثقيييييية يييييي اليعوميييييية ميييييي ييييييدم ا متييييييروئ للعتييييييل السياسييييييية اصيييييية
ا بعييييي القيييييو ا لنييييي ييييي هاب يييييا الييييي المعار يييييية التقويميييييية مييييي اجيييييل تعيييييديل مسيييييار العملييييييية
السياسية ”.
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نائب :ييارا الصبال لبغداد تتميور يول ملفي ال ثال ل ما
ييييييييارا مييييييير
مييييييوايي نيييييييوي عشييييييا النائييييييب يييييي البرلمييييييا يمييييييد م يييييير الجبييييييور األربعيييييياء
العوييييييييييي صييييييييييبال جييييييييييابر الصييييييييييبال ليييييييييي بغييييييييييداد تتميييييييييييور يييييييييييول ملفييييييييييي ال ثاليييييييييي ل مييييييييييا.
نالييييييييارا سييييييتعو بمثابيييييية اسييييييتعمال لمشييييييوار اليييييييرائ اإليجيييييياب بييييييي البلييييييدي
وقييييييال الجبييييييور
نالييييييييارا سييييييتتميور يييييييول ملفييييييي ال ثاليييييي ل مييييييا األول
إلن يييييياء جميييييييع ال ال ييييييا  ".و شييييييار ليييييي
مليييييا االتفاقييييييا والييييييد ود وتفعييييييل مييييي تمر الميييييانيي ييييي العويييييي إل ميييييار ميييييد العيييييرا المييييييررا
ال لييييييل يييييي تفعيليييييي يعييييييود للمسيييييي ولي يييييي اليعوميييييية السييييييابقة وتيديييييييدا
مييييييع ت عيييييييد العييييييويتيي
ييييييو التصييييييعيد بالمنطقيييييية ونييييييي نشييييييارئ
ويارا ال ارجييييييية ".و ردا الجبييييييور ن مييييييا الملييييييا الثييييييان
يييييي ا يييييييد شيييييي ء ليييييي يعييييييو يييييييدا يييييي معيييييييل منيييييي ونعتبيييييير ييييييييارا مييييييير
العييييييويتيي القليييييي
العويييييي هييييي األهيييييم سياسييييييا للعيييييرا ييييي هييييي ي الفتيييييرا اليساسييييية وستيسيييييم عثيييييير مييييي األميييييور بيييييي
البلدي "
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رئيس الجم ورية ي عد الل لقائ مبعو بوتي ا تماد اليوار
المنطقة
اإليجاب ليل األيما
همييييييية تطييييييوير العالقييييييا

وعاليييييية االنبيييييياء العراقييييييية عييييييد رئيييييييس الجم ورييييييية الييييييدعتور بييييييرهم صييييييال
بي العرا وروسيا واالرتقاء ب ا وبما ي دم المصال المشترعة.
و شييييييار رئيييييييس الجم ورييييييية ييييييالل اسييييييتقبال يييييي قصيييييير السييييييالم ببغييييييداد اليييييييوم الثالثيييييياء المبعييييييو
ييييييرورا
ال يييييياص للييييييرئيس الروسيييييي اليييييي سييييييوريا لعسييييييندر ال رينتييييييييا والو ييييييد المرا يييييي ليييييي ليييييي
تعييييييييي واصيييييير الصيييييييداقة وتوسيييييييع التعيييييياو بيييييييي البلييييييدي يييييي المجييييييياال السياسييييييية واالقتصيييييييادية
وبمييييييا ي ييييييدم مصييييييال الشييييييعبي الصييييييديقي مثمنييييييا دور روسيييييييا يييييي اليييييييرب ييييييد االرهيييييياب ود م ييييييا
للعرا .
وشيييييدد رئييييييس الجم وريييييية لييييي ان ييييياء معانييييياا الشيييييعب السيييييور وتمعينييييي مييييي ييييييل سياسييييي مبنييييي
اليياا اليرا العريمة.
ل مواج ة االرهاب وايترام ارادت
بيييييييدوري نقيييييييل ال رينتيييييييييا تيييييييييا اليييييييرئيس الروسييييييي الديميييييييير بيييييييوتي الييييييي رئييييييييس الجم وريييييييية
مجددا د م بالدي للشعب العراق ور بت ا بتطوير القا الصداقة مع .
وتيييييم ييييييالل اللقيييييياء بييييييي تطييييييورا األو ييييييا يييييي المنطقيييييية والت عيييييييد ليييييي وجييييييوب ا تميييييياد اليييييييوار
اإليجييييييياب والصيييييييري بيييييييي جمييييييييع األطيييييييراا لييييييييل األيميييييييا بميييييييا ي يييييييم اسيييييييتقرارها وايدهارهيييييييا
وييق تطلعا شعوب ا.

بد الم د  :استعداد عبير لمقا اا ش صية شرط تو ر دلة
تشير لوجود ساد
علعيييييامش بيييييرس اعيييييد رئييييييس مجليييييس اليييييويراء يييييادل بيييييد الم يييييد
لتقديم ش صية للق اء شرط تو ر دلة تشير لوجود ساد
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بد الم د يعل

ل المعار ة ويعشا م
بالوعالة

ول بيسم المناصب

لييييي

ييييييار المعار ييييية السياسيييييية بعيييييد

يييييادل بيييييد الم يييييد

الفيييييرا نييييييوي لييييي رئييييييس اليييييويراء
ا تبن تيار اليعمة الوطن لئ.
ا نالمعار يييييية السياسييييييية ميييييير صييييييي
وقييييييال بييييييد الم ييييييد يييييي الميييييي تمر الصيييييييف األسييييييبو
شييييييرط لتيام ييييييا بالثوابييييييي الوطنيييييييةن ال تيييييييا اليييييي ا نهنييييييائ يالييييييية ميييييي الن ييييييي السياسيييييي تيييييييد و
للتفيييييييا لن ال تيييييييا الييييييي ا نالمرجعيييييييية الدينيييييييية عانييييييي دقيقييييييية ييييييي التعبيييييييير ييييييي معانييييييياا الشيييييييعب
العراق ن.و يييييياا ا نالمن ييييييا الييييييويار نجييييييي وسنرسييييييل تقريييييييرا صييييييليا اليييييي مجلييييييس النييييييوابن
مبينييييييا ا نالمن ييييييا الييييييويار قييييييد بييييييي اليعوميييييية والشييييييعب نيييييييرص ليييييي نجييييييايي بدقيييييية وانيييييي
المقييييييييياس اليييييييي يييييييييتم بواسييييييييطت تقييييييييييم األداء اليعوم ن.و عييييييييد بييييييييد الم ييييييييد نما ييييييييو بتقليييييييييل
المناصييييييب بالوعيييييياال بيييييير التثبييييييي او تقليييييييص الييييييييادا ن نا يييييييا نوجييييييود توا قييييييية يييييي يسييييييم اإلدارا
بالوعالةن.وعشيييييييا ا نعتيييييييل عبييييييييرا ولييييييي رئاسييييييية اليييييييويراء بيسيييييييم مليييييييا المناصيييييييب بالوعاليييييييةن
مشييييييددا ليييييي ا نلييييييم تييييييتعم القييييييو السياسييييييية ميييييي تقييييييديم مرشيييييييي للييييييويارا المتبقييييييية سيييييينقوم
نييييييي ب لئن.و شييييييار اليييييي نتشييييييعل لجنيييييية اصيييييية لمعالجيييييي ة نعقيييييياد مجلييييييس عرعييييييوئ والمصييييييادقة ليييييي
ال طييييييية االسييييييييتثماريةن.وقال بيييييييد الم ييييييييد نيققنيييييييا تقييييييييدما عبييييييييرا يييييييي مجيييييييال نتييييييييا الع ربيييييييياء
وست يييييييييياا لييييييييييا ميعيييييييييياواط للشييييييييييبعة الوطنييييييييييية قبييييييييييل ن اييييييييييية شيييييييييي ر يييييييييييييرا الجييييييييييار ن.
ييييييل وتيييييو ير الع ربييييياء و ييييي جييييييدول
و و ييييي ناجتمعنيييييا بالمييييييا ي لييييييص الييييي تيييييو ير يييييدما
يييييييا الع ربيييييياءن.
يمنيييييي ن م عييييييدا ا نعثييييييير ميييييي التجيييييياويا ليييييي شييييييبعة الطاقيييييية تسيييييي م يييييي
وتيييييييابع نما يييييييو ييييييي تطيييييييوير العالقيييييييا الدوليييييييية لييييييي سييييييياس المصيييييييال وتفعييييييييل المشيييييييترعا
والعيييييرا الييييييوم يمثيييييل ييمييييية مييييي الفيييييرص االسيييييتثمارية العبييييييرا ولييييي نسيييييم با ميييييال تف ييييي الييييي
ي ي ييييييية مييييييي اليييييييبالد وسييييييينالي مرتعبي يييييييان .ونوي الييييييي ا نالعالقيييييييا بيييييييي بغيييييييداد والعويييييييي ييييييي
ا يييييييل ياالت يييييييا والتعييييييياو مسيييييييتمر لييييييييل المسيييييييائل العالقيييييييةن.و معا يييييييية الفسييييييياد قيييييييال نهنيييييييائ
اسييييييتعداد عبييييييير لتقييييييديم ش صييييييية للق يييييياء شييييييرط تييييييو ر دليييييية تشييييييير لوجييييييود سييييييادن مبينييييييا ا
نمعا يييييية الفسييييياد ال تقيييييل طيييييورا واهميييييية ييييي معا يييييية االرهييييياب ونيتيييييا الييييي تقيييييديم دلييييية عا يييييية
شيييييب ة سادن.و شيييييار الييييي ا نعيييييل ميييييا يثيييييار ييييي الفسييييياد مييييي دو دلييييية ال جيييييدو منييييي
لتثبيييييي
وتويييييييييد التعر يييييييية العمرعيييييييية والغييييييياء سييييييييطرا الصيييييييفرا نميييييييا لمعا يييييييية الفسيييييييادن مطالبانوسيييييييائل
شيييييب سييييياد تثارن.وقيييييال بيييييد الم يييييد نسييييينطب
اال يييييالم والقيييييادا السياسييييييي بتقيييييديم دلييييية لييييي
االجيييييييراءا القانونيييييييية بيييييييي مييييييييا عرعيييييييوئ كنجيييييييم اليييييييدي عيييييييريم المطليييييييوب للق ييييييياءن.و عد ا
ن نتشيييييييار العشيييييييوائيا سييييييي م ييييييي تفييييييياقم المشيييييييعال ال دمييييييييةن مبينيييييييا ا ند يييييييم اليرا ييييييية سييييييييعيد
المد والميا ا ن.
التواي السعان

بد الم د سنطب االجراءا القانونية بي “نجم الدي عريم”
الثالثيييييياء ا االجييييييراءا القانونييييييية

وعاليييييية المعلوميييييية اعييييييد رئيييييييس الييييييويراء ييييييادل بييييييد الم ييييييد
ستطب بي ميا عرعوئ الساب (نجم الدي عريم)
وقييييييال بييييييد الم ييييييد ردا ليييييي سيييييي وال ييييييالل ميييييي تمري الصيييييييف االسييييييبو ا “ميييييييا عرعييييييوئ
السييييييياب د يييييييل العيييييييرا الييييييي اقلييييييييم عردسيييييييتا بنييييييياء لييييييي مرسيييييييوم جم يييييييور اصيييييييدرت الرئاسييييييية
اللبنانيييييييية بشييييييي انتقالييييييي مييييييي بييييييييرو الييييييي اربييييييييل”.وا ييييييياا ا “اليعومييييييية سيييييييتت اجراءات يييييييا
القانونية بي (نجم الدي عريم) و قا االليا القانونية والدستورية المنصوص لي ا”.
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ل مشرو قانو ان مام العرا
مجلس الويراء يوا
اتفاقية ننيروب ن

ل

لييييي مشيييييرو قيييييانو ان يييييمام العيييييرا

لييييي

يييييي العيييييرا نييييييوي وا ييييي مجليييييس اليييييويراء الثالثييييياء
اتفاقية ننيروب ن اليالة يطام السف .
وقييييييال ويييييييير النقييييييل بييييييد ي لعيبيييييي ويارا النقييييييل يييييي بيييييييا ا نمجلييييييس الييييييويراء وا يييييي بجلسييييييت
المنعقييييييدا اليييييييوم الثالثيييييياء الموا يييييي  18 6 2019ليييييي مشييييييرو قييييييانو ان ييييييمام جم ورييييييية العييييييرا
الييييييي اتفاقيييييييية نيروبييييييي الدوليييييييية اليالييييييية اليطيييييييام لعيييييييام  2007تفادييييييييا لال يييييييرار الماديييييييية والعواقيييييييب
ال ارا بالبيئة وال طر ل المالية الت يشعل ا يطام السف ن.
و يييييياا لعيبيييييي ا نالقييييييرار جيييييياء ميييييي اجييييييل ا تميييييياد قوا ييييييد واجييييييراءا مويييييييدا ت ييييييم اياليييييية
اليطيييييام وتسيييييديد التعوي يييييا المتعلقييييية بييييي لئ بسييييير ة و عاليييييية اليييييية باإل يييييا ة الييييي يمايييييية الصييييييد
البير والمصال االقتصادية اال ر ن.
وتييييييابع ا نال ييييييدا الرئيسيييييي لالتفاقييييييية هييييييو التعيييييياو وتعييييييييي الج ييييييود اليجيييييياد قوا ييييييد واجييييييراءا
دوليييييية ت يييييم ايالييييية يطيييييام السيييييف وتسيييييديد تعاليفييييي وتيييييو ير ماليييييية بيريييييية امنييييية واليفيييييا لييييي
البيئة

امانة مجلس الويراء تنف صدور قوائم لمرشيي ال المناصب
العليا
وعالييييية االنبييييياء العراقيييييية نفييييي االمانييييية العامييييية لمجليييييس اليييييويراء ييييي بييييييا ل يييييا ميييييا تناقلتييييي وسيييييائل
بش صدور قوائم ت م سماء يد ترشيي ا ال المناصب العليا.
التواصل االجتما
و ما يل نص البيا :
بشيييييي صييييييدور
تنفيييييي االمانيييييية العاميييييية لمجلييييييس الييييييويراء مييييييا تناقلتيييييي وسييييييائل التواصييييييل االجتمييييييا
قيييييوائم ت يييييم سيييييماء ييييييد ترشييييييي ا الييييي المناصيييييب العلييييييا و ييييي الوقييييي الييييي ت عيييييد يييييي االمانييييية
يييييدم صيييييية ميييييا تداولتييييي تليييييئ الوسيييييائل مييييي سيييييماء عميييييا و ت عيييييد ييييييرص مجليييييس اليييييويراء لييييي
ن ييييياء مليييييا المناصيييييب العلييييييا وا تييييييار المرشييييييي لييييي و ييييي معيييييايير العفييييياءا والنياهييييية مييييي يييييالل
لجنة شعل ل ا الغر .
هيييييي ا و تييييييد و االمانيييييية بنيييييياء شييييييعبنا العييييييريم اليييييي ييييييدم تصييييييدي مثييييييل هيييييي ي اإلشييييييا ا و االنجييييييرار
وراء مثل ه ي األ بار الملفقة واستسقاء المعلومة م مصادرها الرسمية.
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سائرو  :داء اليعومة عيا واالن مام ال المعار ة مرهو
بي ور بد الم د ل البرلما
المسييييييلة رهيييييي تيييييييالا سييييييائرو الثالثيييييياء  18يييييييييرا  2019موقفيييييي ميييييي اليييييي هاب نيييييييو يييييييار
ميييييل اليعومييييية
يميييييا بيييييي
المعار ييييية السياسيييييية بي يييييور رئييييييس اليييييويراء يييييادل بيييييد الم يييييد
ليس بالمستو المطلوب تطبي البرنام اليعوم .
هيييييياب تيييييييالا سييييييائرو نيييييييو يييييييار المعار يييييية السياسييييييية
ييييييو التيييييييالا رائييييييد ميييييي
وقييييييال
لتقيييييييويم داء اليعومييييييية مرهيييييييو بي يييييييور بيييييييد الم يييييييد وعابينتييييييي الوياريييييييية باست يييييييا ة اصييييييية
جوبيييييية بييييييد الم ييييييد ويراءي دا ييييييل مجلييييييس النييييييواب سييييييتيدد
دا ييييييل مجلييييييس النييييييواب ال تييييييا ليييييي
موقا سائرو م د م عمال د م اليعومة و ال هاب للمعار ة السياسية.
ميييييل اليعومييييية ييييي معا يييييية الفسييييياد وتقيييييديم ال يييييدما للميييييواطني لييييييس ييييي المسيييييتو
و ييييياا
يييييال ييييي
المطليييييوب مبينيييييا ميييييا تيقييييي مييييي البرنيييييام اليعيييييوم لييييييس سيييييو الشييييي ء القلييييييل
بطئ ملية اإلصالل وتنفي نقاط البرنام اليعوم .
ورجييييي النائيييييب ييييي تييييييالا سيييييائرو بيييييدر الييييييياد الثالثييييياء ي يييييور رئييييييس اليييييويراء يييييادل بيييييد
الم د وبع عابينت الويارية ل مجلس النواب االسبو المقبل.
ود ييييييا ي يييييييم التيييييييار الصييييييدر مقتييييييد الصييييييدر االثنييييييي  17يييييييييرا  2019العتييييييل السياسييييييية ليييييي
تفييييييوي رئيييييييس مجلييييييس الييييييويراء ييييييادل بييييييد الم ييييييد ب تمييييييام العابينيييييية الويارييييييية ييييييالل  10يييييييام
يما طالب عتلة سائرو بمرا اا المصلية العامة.
وقيييييال الصيييييدر ييييي بييييييا ورد ليييييننالمسلةن نييييي نلييييييس مييييي المعييييييب والم جيييييل نييييير هييييي ا التعاليييييب
لييييي المناصيييييب ييييي مجليييييس النيييييواب و ييييي مجلييييي س اليييييويراء لييييي ييييييد سيييييواء بيييييل وبييييياق المناصيييييب
األ ييييير  ...بيييييل هيييييو مييييير ممنيييييو وييييييرام لميييييا يييييي د مييييي ليييييم الشيييييعب الييييي يعيييييان وييييييال انقطيييييا
الع ربييييياء وتيعيييييم بعييييي المتشيييييددي اليييييوقيي بمصييييييري ومصيييييير لقمتييييي ويياتييييي بيييييل ولميييييا يييييي مييييي
صيا ألوامر المرجعية وتوجي ات ا وتوج ات ان.
نترا يييييي المصييييييلية العاميييييية و وقييييييع لي ييييييا بعيييييي ال لييييييم
ود ييييييا الصييييييدر عتليييييية سييييييائرو ليييييي
والييييييييا ..عمييييييا ا تيييييياد سييييييابقا ...وسيعسييييييبو ر ييييييا ي وميبيييييية الشييييييعب وهيييييي ا اييييييية الف يييييير يييييي
الدنيا واآل ران.
وطالييييييب العتييييييل السياسييييييية جمييييييع بيييييينن تفييييييوي رئيييييييس مجلييييييس الييييييويراء ب تمييييييام العابينيييييية الويارييييييية
يرا ييييي مصيييييلية اليييييوط وا يعيييييو
يييييالل شيييييرا ييييييام قيييييطن مبينيييييا نييييي ن لييييي بيييييد الم يييييد
اال تيار و النياهة والعفائة والت صص و ال ل ساندين.
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ييب اليل يي ر م تيوير االنت ابا بسبب
القديمة

تماد بطاقة النا ب

المسييييييلة ييييييي ر رئيييييييس ييييييييب اليييييييل جمييييييال العربييييييول الثالثيييييياء  18يييييييييرا  2019ميييييي اليييييي ي
تمييييياد بطاقييييية النا يييييب القديمييييية بقصيييييد تغييييييير
ليييييدي م النيييييية مسيييييبقا لتيويييييير االنت ابيييييا باليييييد ع الييييي
النتائ م الل تيوير دد المشترعي باالنت ابا .
و ثنييييي اليييييدعتور جميييييال العربيييييول رئييييييس يييييييب الييييييل لييييي قيييييرار مفو يييييية االنت ابيييييا ييييي تيدييييييد
تاريخ  ٢٠نيسا  ٢٠٢٠مو دا لانت ابا الميلية .
ييييييي الوقييييييي الييييييي نشييييييييد ب ييييييي ا القيييييييرار نطاليييييييب مفو يييييييية االنت ابيييييييا ب تمييييييياد
و عيييييييد العربيييييييول
جيييييراءا ديمقراطيييييية شيييييفا ة لليفيييييا لييييي العمليييييية االنت ابيييييية مييييي يييييالل تمييييياد البطاقييييية الميدثييييية
تميييييياد بطاقيييييية
بايومتريييييييا لتفوييييييي الفرصيييييية ليييييي ميييييي يبييييييي النييييييية مسييييييبقا للتيوييييييير بالييييييد ع اليييييي
النا ب القديمة بقصد تغيير النتائ م الل تيوير دد المشترعي باالنت ابا .
وعشيييييييا رئييييييييس يييييييييب الييييييييل ا يييييييدد النيييييييا بي الميدثييييييية بيانيييييييات م بايومترييييييييا يسيييييييب ا النيييييييا
مفو يييييية االنت ابيييييا وصيييييل الييييي اعثييييير مييييي  ١٥ملييييييو نا يييييب وهييييي يييييييادا نو يييييية ييييي اال يييييداد
السابقة وهو ما ي م سالمة ونياهة االنت ابا .
ا تيقيييييييييي العدالييييييييية االنت ابيييييييييية واليفيييييييييا لييييييييي نياهييييييييية
وشيييييييييدد اليييييييييدعتور جميييييييييال العربيييييييييول
االنت ابييييييا و ييييييما شيييييير ية المجييييييالس المنت بيييييية هيييييي وليييييي ميييييي يسييييييابا ارتفييييييا او ان فييييييا
صوصييييييا ا ا مييييييا قارنييييييا ييييييدد المصييييييوتي يييييي انت ابييييييا مجلييييييس
نسييييييبة المشييييييارعة يييييي االنت ابييييييا
بلييييييم ييييييددهم  ١٠مليييييييو و  ٨٠٠الييييييا نا ييييييب ميييييي اصييييييل ٢٤
النييييييواب العراقيييييي ييييييام  ٢٠١٨واليييييي
ملييييييو نا يييييب لديييييي بطاقييييية نا يييييب ميدثييييية يييييير بايومتريييييية ييييي ييييييي ا ا يييييال المفو يييييية ب نجييييياي
مييييييا يقييييييارب  15مليييييييو نا ييييييب ميييييييد بايومتريييييييا سيييييييعو بيييييييد اتيييييي ييييييمانة إلنت ابييييييا سييييييليمة
ومشارعة واسعة .

ائتالا الو يعشا تطورا المفاو ا بش

ويارا الد ا

ييييي تطيييييورا المفاو يييييا بشييييي
وعالييييية المعلومييييية عشيييييا ائيييييتالا الوطنيييييية برئاسييييية ايييييياد يييييالو
اسيييييييماء المريشيييييييي موجيييييييود ليييييييد رئييييييييس اليييييييويراء يييييييادل بيييييييد
ويارا اليييييييد ا مشييييييييرا لييييييي
الم د .
وقييييييال القييييييياد بيييييياالئتالا ميمييييييد البييييييدير يييييي يييييييوار متلفييييييي “اسييييييماء مرشييييييي ويارا الييييييد ا
لد رئيس الويراء اجل بد الم د ياليا” را ا اال صال ن م.
“ جميييييييع االسييييييماء التيييييي تييييييم ترشيييييييي ا سييييييابقا لييييييويارا الييييييد ا تييييييم ر يييييي ا”
و يييييياا البييييييدير
واصفا نفس الوق يعومة بد الم د بنن”ال عيفة ألن ا ير معفولة”.
ال يييييا ميييييع العتيييييل السييييينية ب صيييييوص يقيبقييييية اليييييد ا عيييييد البيييييدير نييييي “ال يوجيييييد يييييالا
وبشييييي
بي الو والعتل السنية” مبينا “ الا الو هو مع بع السياسيي السنة”.
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ائتالا المالع لننالع دن :ا طاء وانيرا ا بالعملية السياسية
والسبب دم وجود عتلة عبيرا
العمليييييييية
يييييييو ائيييييييتالا دولييييييية القيييييييانو ميميييييييد الععيلييييييي الييييييييوم الثالثييييييياء
الع يييييييد نييييييييوي قيييييييال
السياسييييييية ي ييييييا ا طيييييياء وانيرا ييييييا والسييييييبب ييييييدم وجييييييود عتليييييية عبيييييييرا تتييييييول تشييييييعيل اليعوميييييية
و دارا البالد.
و يييييييياا يييييييي تصييييييييري لبرنييييييييام (سياسيييييييي االبعيييييييياد) ليييييييي قنيييييييياا الع ييييييييد ا نالتصييييييييوي ليييييييي
المرشييييييي الييييي يقيييييدم م رئييييييس اليييييويراء يييييادل بيييييد الم يييييد هيييييو طيييييو نجييييياا للعتيييييل السياسيييييية
يت هو م يتيمل مس ولية ا تيارهمن.
نالييييي هاب نييييييو المعار ييييية طييييي جدييييييد ترتعبييييي العتيييييلن م عيييييدا بيييييالقول :نليييييم
ونيييييوي الععيلييييي الييييي
نر برنام للعتل المعار ةن.
و اا نالتلوي بالمعار ة مياولة غط الن ا ير صالية ال روا الياليةن.

تيالا القو  :معار ة اليعمة اهرا صيية لتقويم داء اليعومة
الفيييييييرا نييييييييوي اعيييييييد تييييييييالا القيييييييو العراقيييييييية ا لثالثييييييياء ا لجيييييييوء تييييييييار اليعمييييييية اليييييييوطن الييييييي
المعار ة يعد اهرا صيية لتقويم داء اليعومة.
وقيييييييال المتييييييييد ب سيييييييم القيييييييو النائيييييييب يييييييال العيسييييييياو ييييييي تصيييييييري ننيييييييي ميييييييع المعار ييييييية
وجييييييد وهيييييي ي يييييياهرا
التقويمييييييية التيييييي تراقييييييب اداء اليعوميييييية ميييييي اجييييييل تصيييييييي معييييييام ال طيييييي
صيييييييييييييييةن م عيييييييييييييدا ن ا عيييييييييييييا هييييييييييييي ا ال يييييييييييييدا مييييييييييييي المعار ييييييييييييية يييييييييييييني نيييييييييييييد م ان.
ييييييدها الننييييييا عتيييييييالا القييييييو
و يييييياا العيسيييييياو نامييييييا ا ا عانيييييي هنييييييائ اهييييييداا ا يييييير سيييييينعو
العراقيييييية دا ميييييي ليعومييييية بيييييد الم يييييد بيييييالر م مييييي وجيييييود بعييييي النقييييياط ييييييول بيييييطء سيييييير بعييييي
االميييييييييييييييييور ي يييييييييييييييييا ولعييييييييييييييييي نيييييييييييييييييي نيييييييييييييييييد م ا لتيقيييييييييييييييييي برنامج يييييييييييييييييا اليعيييييييييييييييييوم ن.
قيييييييب اجتميييييييا سيييييييتثنائ لمعتبييييييي
وعيييييييا تييييييييار اليع مييييييية اليييييييوطن قيييييييد لييييييي األييييييييد الما ييييييي
السياسييييييي تبنيييييييي كالمعار ييييييية السياسيييييييية الدسيييييييتورية الوطنيييييييية البنييييييياءا وااللتييييييييام العاميييييييل ب ييييييي ا
ييييييا لييييييي الصيييييييعيد
ال ييييييييار التييييييييار وميييييييا يقت يييييييي وميييييييا يسيييييييتليم مييييييي دور وييييييييرائ و داء ومواقي ع
الوطن ن.و بليييييييم رئييييييييس العتلييييييية يييييييال السيييييييار رئاسييييييية مجليييييييس النيييييييواب ييييييي وثيقييييييية ا نعتلييييييية
اليعمييييية النيابيييييية قيييييد تيولييييي الييييي المعار ييييية السياسيييييية ويرجييييي ا تمييييياد ليييييئ قانونييييييا والتعييييياط ميييييع
العتلة ل ه ا األساس دا ل مجلس النوابن.
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السيد مار اليعيم والعباد يبيثا تقويم مل اليعومة ونب
المياصصة
الفييييييرا نيييييييوي اسييييييتقبل رئيييييييس ئييييييتالا النصيييييير ييييييييدر العبيييييياد اليييييييوم الثالثيييييياء رئيييييييس تيييييييالا
االصييييييالل واال مييييييار ي يييييييم تيييييييار اليعميييييية الييييييوطن السيييييييد مييييييار اليعيييييييم وبيثييييييا يييييير المسييييييتجدا
السياسية.
و عيييييير بيييييييا لمعتييييييب العبيييييياد انيييييي نجيييييير ييييييالل اللقيييييياء مناقشيييييية مسييييييتجدا االو ييييييا السياسييييييية
اليالييييييية التيييييي يشيييييي ده ا البلييييييد والتيالفييييييا وتقييييييويم مييييييل اليعوميييييية ييييييالل الفتييييييرا الما ييييييية والعمييييييل
ليييييي بنيييييياء الدوليييييية و يييييي سييييييس سييييييليمةن.وجدد السيييييييد مييييييار اليعيييييييم والعبيييييياد بيسييييييب البيييييييا
ن همييييييية توجي ييييييا المرجعييييييية الدينييييييية العليييييييا يييييي طبت ييييييا اال يييييييرا وااللتيييييييام ب ييييييا والن يييييير بعييييييي
اال تبييييييار لمصييييييلية البلييييييد وتقييييييديم ال ييييييد ما للمييييييواطني ومياربيييييية الفسيييييياد ونبيييييي المياصصيييييية ا ييييييا ة
ال اليفا ل المنجي المتيق الل الفترا الما يةن.

االتياد العردستان ينف ترشي “نجم الدي عريم” عنائب لرئيس
االقليم
وعاليييييية المعلوميييييية نفيييييي االتييييييياد الييييييوطن العردسييييييتان االربعيييييياء انبيييييياء ترشييييييي المطلييييييوب للق يييييياء
(نجييييييم الييييييدي عييييييريم) نائبييييييا لييييييرئس اقليييييييم عردسييييييتا العييييييرا م عييييييدا ا (عييييييريم) مطلييييييوب للق يييييياء
وبقائ م دو يساب يعد رقا للقانو .
وقيييييال القيييييياد ييييي االتيييييياد ييييييا السيييييورج ييييي تصيييييري ا “نيييييائب رئييييييس االقلييييييم تيييييم ا تييييييارهم
ميييييي االتييييييياد الييييييوطن واال يييييير ميييييي يرعيييييية التغيييييييير ولييييييم يييييييتم ترشييييييي (نجييييييم الييييييدي عييييييريم) ل يييييي ا
المنصب”.
وا يييييياا ا “ رئيييييييس يعوميييييية اقليييييييم عردسييييييتا اجتمييييييع االثنييييييي الما يييييي باالتييييييياد الييييييوطن ويرعيييييية
التغيييييييير يييييي السييييييليمانية لمطييييييالبت م بترشييييييي ش صيييييييا لمنصييييييب نائييييييب رئيييييييس االقليييييييم” مبينييييييا
“ هنييييييائ يييييير للقييييييانو ميييييي قبييييييل االنتربييييييول ا يجييييييب ا يسييييييلم (نجييييييم الييييييدي عييييييريم) بعييييييد القييييييب
بغداد”.
لي م قبل الشرطة الدولية ال الق اء العراق
واشييييييار السييييييورج ليييييي ا “ اياليييييية الييييييت م يييييي ميييييييا عرعييييييوئ السيييييياب يجييييييب ا يعييييييو بقييييييرار
ق يييييائ ييييييي يجيييييب ا ييييييتم مقا يييييات ييييي بغيييييداد وتيييييدو اقوالييييي ومييييي ثيييييم يقيييييرر الق ييييياء براءتييييي
م دم ا”.
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صادقو تد و ال ابعاد مناصب الدرجا ال اصة

المياصصة

ميييييوايي نييييييوي د ييييي عتلييييية صيييييادقو النيابيييييية الثالثييييياء الييييي ابعييييياد مناصيييييب اليييييدرجا ال اصييييية ييييي
نيرعيييييية صييييييائب هييييييل
المياصصيييييية السياسييييييية.و عيييييير رئيييييييس العتليييييية يييييي دنا ييييييييا يييييي بيييييييا
ييييييرورا ابعيييييياد مناصييييييب الييييييدرجا ال اصيييييية ميييييي
الييييييي هيييييي اول ميييييي د يييييي وبشييييييعل لنيييييي اليييييي
المييييييييييييدراء العييييييييييييامي وال يئييييييييييييا االمنييييييييييييية ور سيييييييييييياء الجامعييييييييييييا و مييييييييييييداء العليييييييييييييا يييييييييييي
المياصصييييية ".وا ييييياا يييييييا ن ن عيييييد نفينيييييا القييييياطع د ولنيييييا بيييييا مياصصييييية ييييي تعييييييي الميييييدراء
ال عيييييييامي المييييييي عوري بالقائمييييييية التييييييي نشيييييييرت ا بعييييييي وسيييييييائل اال يييييييالم والمواقيييييييع ال برييييييييةن متمنيا
م وسائل اال الم والمواقع ال برية الت عد والدقة نقل األ بار".

القياد

تيار اليعمة ل الجوران  :هنائ هيمنة وا ية م
الفت وسائرو ل قرار بد الم د
الييييييوم الثالثييييياء

دجلييييية عيييييد ا لقيييييياد ييييي تييييييار اليعمييييية لييييي الجيييييوران
م الفت وسائرو ل قرار رئيس الويراء ادل بد الم د .
م بيييييد الم يييييد قيييييدم لليعمييييية ورقتيييييي اييييييداهما للمعار يييييةم مبينيييييا
وقيييييال الجيييييوران ييييي تصيييييري
م بد الم د ير الو ع العام جيد ومستقر و لئ بسبب مستشاري م
و ييييياا م يعومييييية ال يييييل والدولييييية العميقييييية ال تييييييال قائمييييية وتيييييتيعم ييييي الدولييييية م مشييييييرا الييييي
مالدرجا ال اصة ليس ملعا أليدم.
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سقوط صاروع عاتيوشا ل شرعة يفر االبار النفطية

البصرا

اليييييييوم االربعيييييياء سييييييقوط صيييييياروع نييييييو

وعاليييييية االنبيييييياء العراقييييييية ا لنيييييي لييييييي ة اال ييييييالم االمنيييييي
عاتيوشا ل شرعة يفر االبار النفطية البصرا.
و عييييير بييييييا ل ليييييية اال يييييالم االمنييييي ا نصييييياروع نيييييو عاتيوشيييييا سيييييقط لييييي شيييييرعة يفييييير اآلبيييييار
النفطية منطقة البرجسية بميا ة البصران.
اصابة  ٣اش اص عيصيلة اوليةن.
وا اا البيا ا نسقوط الصاروع اسفر

الدا لية تعل القب

ل تاجر م درا بيويت ما  135يبة
نينو
يييييييي القييييييييب

السييييييييومرية نيييييييييوي ا لنيييييييي ويارا الدا لييييييييية الثالثيييييييياء
بيويت ما  135يبة م درا نينو .
وقيييييال المتييييييد باسيييييم اليييييويارا الليييييواء سيييييعد معييييي ييييي بييييييا ا نمعتيييييب معا يييييية اجيييييرام تلعفييييير التيييييابع
لمديريييييية معا يييييية جيييييرام قييييييادا شيييييرطة نينيييييو وبنييييياء لييييي ورود معلوميييييا دقيقييييية تمعييييي مييييي القييييياء
ليييييييي ثنييييييييي ميييييييي المت مييييييييي يقومييييييييو ببيييييييييع وتييييييييروي اليبييييييييوب الم ييييييييدرا والميييييييي ثرا
القييييييييب
لي ما ق اء تلعفر رب مدينة المدينة الموصل".
العقليةن مبينا ان نتم القب
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النفط يصعد  %4آلمال باستئناا ميادثا التجارا
علعيييييييامش بيييييييرس ارتفعييييييي سيييييييعار ا لييييييينفط نييييييييو دوالريييييييي للبرمييييييييل الييييييييوم الثالثييييييياء بعيييييييد قيييييييال
اليييييرئيس األميرعييييي دوناليييييد ترميييييب نييييي سييييييعقد اجتما يييييا معثفيييييا ميييييع ن ييييييري الصيييييين شييييي جيييييي بينيييييم
يييييالل قمييييية مجمو ييييية العشيييييري هييييي ا الشييييي ر.وتيييييد م السيييييو ي يييييا بفعيييييل تيييييوترا الشييييير األوسيييييط
بعييييييد تعيييييير نيييييياقلتي ل جمييييييا األسييييييبو الما يييييي و يييييييم الواليييييييا المتيييييييدا رسييييييال مييييييييد ميييييي
القيييييييوا لييييييي المنطقييييييية .وياد العقيييييييود اآلجلييييييية لل يييييييام األميرعييييييي يييييييرب تعسييييييياس الوسييييييييط 2.26
دوالر بمييييييييييييا يعييييييييييييادل  %4.4ليييييييييييي  54.19دوالر للبرميييييييييييييل بيلييييييييييييول السييييييييييييا ة  15:11بتوقييييييييييييي
رينتش.وارتفع قود ام برن  1.80دوالر و  %3ل  62.74دوالر للبرميل.
وقيييييال ترميييييب ييييي تغرييييييدا “ جريييييي معالمييييية هاتفيييييية جييييييدا جيييييدا ميييييع اليييييرئيس الصيييييين شييييي  .سييييينعقد
اجتما يييييا مطيييييوال األسيييييبو القيييييادم يييييالل قمييييية مجمو ييييية العشيييييري ييييي اليابيييييا  .سيشييييير ريقانيييييا ييييي
جراء ميادثا قبيل اجتما نا”.

مجلس بغداد :ت صيص  218مليار دينار لبناء  200مدرسة
طة 2019

م

لييييييي مجليييييييس ميا ييييييية بغيييييييداد الثالثييييييياء ييييييي ت صييييييييص  218ملييييييييار دينيييييييار
وعالييييييية المعلومييييييية
ييييييييو المجلييييييييس جسييييييييومة
لبنيييييييياء  200مدرسيييييييية ييييييييم طيييييييية مشيييييييياريع مواينيييييييية  .2019وقاليييييييي
االييرجيييييياو ا “ مجليييييييس ميا ييييييية بغيييييييداد اقييييييير طييييييية مشيييييييايع  2019العامييييييية بييييييي عثر مييييييي ترلييييييييو
و 100مليييييييييار دينييييييييار”.و ييييييييا ا “ المجلييييييييس صييييييييص من ييييييييا  218مليييييييييار دينييييييييار لبنييييييييياء 200
مدرسييييية موي ييييية ييييي جيييييانب العيييييرع والرصيييييا ة” مشييييييرا الييييي ا “بعييييي األرا ييييي التييييي ستشييييييد
لي ييييييا المييييييدارس تابعيييييية لمييييييديريا التربييييييية واأل يييييير لييييييويارا المالييييييية جيييييير ا يييييي الموا قيييييية ميييييي
مجلييييييس الييييييويراء لبنيييييياء مييييييدارس لي ييييييا”.و و ييييييي ا “ هنييييييائ قائميييييية مشيييييياريع يييييير تت ييييييم
طفيييييييال يييييييم طييييييية مشييييييياريع ”.2019وعيييييييا
توسيييييييعة ميييييييدارس و يييييييا ة صيييييييفوا وبنييييييياء رييييييييا
مجلييييييس ميا يييييية بغييييييداد يمييييييل يييييي وقيييييي سيييييياب ويارتيييييي الت طيييييييط و المالييييييية مسيييييي ولية ييييييدم
الميا ييييية بيجييييية لييييي بنييييياء
عميييييال المشييييياريع المتعلقييييية ببنييييياء الميييييدارس ييييي ا لعاصيييييمة يميييييا بيييييي
 3000مدرسة لفئ ايدواجية الدوام الثالث .
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مس ول نفط

البصرا ينف جالء مو في
البرجسية

جانب بعد قصا

الفيييييرا نييييييوي نفييييي مسييييي ول الميييييوارد البشيييييرية واألمنيييييية ييييي يقيييييل اليبيييييير النفطييييي يييييوي شيييييال
جييييييالء الشييييييرعا النفطييييييية لعما ل ييييييا األجانييييييب ليييييي لفييييييية سييييييقوط صيييييياروع عاتيوشييييييا جيييييير اليييييييوم
ميا ة البصرا.
االربعاء ل م يم تابع لشرعة اليفر العراقية بيقل البرجسية النفط
وتسيييييييبب باصيييييييابة  3ميييييييو في يييييييراقيي مييييييي اهيييييييال الديوانية.و عيييييييد شيييييييال ييييييي تصيييييييري صييييييييف
ن نت يييييييييام الميييييييييو في والعييييييييياملي بالشيييييييييرعا النفطيييييييييية ييييييييي ال موقيييييييييع با ميييييييييال م دو يصيييييييييول
توقان.عميييييا لفييييي الييييي انييييي ليييييم يعيييييرا بعيييييد يميييييا ا عيييييا صييييياروع العاتيوشيييييا الييييي طلييييي باتجييييياي
الشييييييرعا النفطييييييية عييييييا يسييييييت دا شييييييرعة اليفيييييير بيقييييييل البرجسييييييية او شييييييرعة اعسييييييو موبييييييييل او
يرها.واسيييييييتبعد اي يييييييا امعانيييييييية يصيييييييول اسيييييييت داا ييييييير لتليييييييئ الشيييييييرعا بيعيييييييم تييييييي مي االج ييييييييا
والج يييييا االمنيييييية العاميييييل للمنطقييييية ن مشييييييرا ييييي القيييييو اتييييي الييييي ناسيييييتمرار التيقيقيييييا لمعر ييييية
الج ييييييا التيييييي تقييييييا لييييييا طييييييال الصيييييياروعن.وعان لييييييية اإل ييييييالم األمنيييييي يييييياد اليييييييوم بسييييييقوط
صييييياروع عاتيوشيييييا لييييي شيييييرعة يفييييير اآلبيييييار النفطيييييية ييييي منطقييييية البرجسيييييية بميا ييييية البصيييييرا مميييييا
اد اليييييي اصييييييابة  ٣اشيييييي اص عيصيييييييلة ولييييييية.وقال رويتييييييري ا شييييييرعة عسييييييو موبيييييييل االمريعييييييية
تعد طة إلجالء  20مو فا ل الفوي بعد اليادثة.

باألرقام ..تعرا ل م شرا سو العرا ل ورا المالية ل ا
اليوم
ميييييييوايي نييييييييوي تعيييييييرا لييييييي م شيييييييرا سيييييييو العيييييييرا لييييييي ورا الماليييييييية ل ييييييي ا الييييييييوم الثالثييييييياء.
ن بلم دد االس م المتداولة ( ) 1,143,368,764س م
نيييييييييييييييييييييييي بلغيييييييييييييييييييييييي قيميييييييييييييييييييييييية االسيييييييييييييييييييييييي م ( )743,896,270دينييييييييييييييييييييييييار .
 ISX 60ييييي جلسييييية الييييييوم لييييي ( )495.02نقطييييية من ف يييييا بنسيييييبة
نييييي ا لييييي م شييييير االسيييييعار
( ) 0.03يييييييييييييييييي ا القيييييييييييييييييي يييييييييييييييييي الجلسيييييييييييييييييية السييييييييييييييييييابقة البييييييييييييييييييالم ( )495.17نقطيييييييييييييييييية.
نييييييييي تيييييييييداول اسييييييييي م ( )31شيييييييييرعة مييييييييي اصيييييييييل ( ) 103شيييييييييرعة مدرجييييييييية ييييييييي السيييييييييو .
 اصييييييب ييييييدد الشييييييرعا المتوقفيييييية بقييييييرار ميييييي هيئيييييية االورا المالييييييية لعييييييدم التيام ييييييا بتعليمييييييااال صال المال ( )21شرعة
نيييييي بلييييييم ييييييدد االسيييييي م المشييييييتراا ميييييي المسييييييتثمري ييييييير العييييييراقيي ( )6,511مليييييييو سيييييي م بقيميييييية
بلغيييييييي ( ) 2,474مليييييييييو دينييييييييار ميييييييي ييييييييالل تنفييييييييي ( )4صييييييييفقة ليييييييي اسيييييييي م شييييييييرعة وايييييييييدا.
نيييييي بلييييييم ييييييدد االسيييييي م المبا يييييية ميييييي المسييييييتثمري ييييييير العييييييراقيي ( )73الييييييا سيييييي م بقيميييييية بلغيييييي
( ) 117اليييييييييييا دينيييييييييييار مييييييييييي يييييييييييالل تنفيييييييييييي ( ) 2صيييييييييييفقة لييييييييييي اسييييييييييي م شيييييييييييرعة واييييييييييييدا.
نييييي بليييييم يييييدد االسييييي م المشيييييتراا مييييي المسيييييتثمري يييييير العيييييراقيي ييييي السيييييو الثيييييان ( )20ملييييييو
سييييي م بقيمييييية بلغييييي ( )54ملييييييو دينيييييار مييييي يييييالل تنفيييييي ( )20صيييييفقة لييييي اسييييي م شيييييرعة واييييييدا.
نييييي بليييييم يييييدد االسييييي م المبا ييييية مييييي المسيييييتثمري يييييير العيييييراقيي ييييي السيييييو الثيييييان ( )20ملييييييو
س م بقيمة بلغ ( )54مليو دينار م الل تنفي ( )20صفقة ل اس م شرعة وايدا.
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مصر تستنعر مطالبة األمم المتيدا جراء تيقي يول و اا مرس
رويتيييييييييري اسيييييييييتنعر ويارا ال ارجيييييييييية المصيييييييييرية ”بييييييييي قو العبيييييييييارا “ ييييييييييوم األربعييييييييياء د يييييييييوا
مفو يييييية األميييييم المتييييييدا السيييييامية ليقيييييو اإلنسيييييا لييييي جيييييراء تيقيييييي مسيييييتقل ييييييول و ييييياا اليييييرئيس
المصر الساب ميمد مرس وعل جوانب معاملت ثناء ايتجايي ل مد س سنوا .
وعيييييا روبييييير عولفيييييل المتييييييد باسيييييم المفو يييييية قيييييال ييييي بييييييا صيييييدر ييييييوم الثالثييييياء ”لقيييييد ثيييييير
ييييروا ايتجيييياي السيييييد مرسيييي بمييييا يييي لييييئ معانييييية وصييييول ليييي الر اييييية الطبيييييية
م يييياوا بشيييي
يييييالل تيييييرا ايتجيييييايي ميييييدا سييييي سييييينوا ويبيييييدو
العا يييييية ووصيييييول العيييييا لييييي مياميييييي و ائلتييييي
ن ايتجي اليبس االنفراد لفترا طويلة“.
وقيييييال يميييييد ييييييا المتييييييد باسيييييم ال ارجيييييية ييييي بييييييا صيييييدر ييييييوم األربعييييياء تصيييييرييا عولفيييييل
”تناول ينطو ل مياولة تسييس يالة و اا طبيعية بشعل متعمد“.
و ييييييياا تصيييييييرييات تفتقييييييير لييييييي المو يييييييو ية و“ مياولييييييية مغر ييييييية للنييييييييل مييييييي التييييييييام مصييييييير
دليييييية و بييييييراهي يييييييول
بالمعييييييايير ال دولييييييية بييييييل والقفييييييي ليييييي اسييييييتنتاجا واهييييييية ال تسييييييتند ليييييي
صية الم عور“.
وتييييييو مرسيييييي ول رئيييييييس مييييييدن منت ييييييب ديمقراطيييييييا يييييي تيييييياريخ مصيييييير اليييييييدي يييييييوم االثنييييييي
ييييي  67اميييييا بعيييييد سيييييقط مغشييييييا ليييييي ييييي قا ييييية ميعمييييية بالقييييياهرا ثنييييياء مياعمتييييي ييييي ق يييييية
جثمانييييي وور الثييييير ييييي السيييييا ا األولييييي مييييي صيييييبال
بت مييييية الت يييييابر .وقييييي ال اثنيييييا مييييي بنائييييي
الثالثاء جنايا اقتصر ل سرت قط.
وعيييييا مرسييييي مسيييييجونا منييييي يييييال الجييييييش يلييييي ييييي يييييام  2013ثييييير ايتجاجيييييا ياشيييييدا لييييي
يعمييييييي الييييييي دام اميييييييا واييييييييدا .وصيييييييدر ليييييييي يعيييييييام بالسيييييييج لميييييييدد تجييييييياوي  40اميييييييا ييييييي
مياع ميييييييا منفصيييييييلة وبيييييييت م مييييييي بين يييييييا قييييييييادا جما ييييييية مي يييييييورا والت يييييييابر ميييييييع دولييييييية جنبيييييييية
واإلرهاب.

ريبورتا  :استمرار

راب سات ا الجامعة اللبنانية ي دد مستقبل
العام الدراس

ييييييرانس 24يسييييييتمر ييييييراب سييييييات ا الجامعيييييية اللبنانييييييية مييييييا ي ييييييدد مسييييييتقبل العييييييام الدراسيييييي ععييييييل.
يييييييدا وتطييييييورا ييييييدا يييييي هيييييي ا الملييييييا ت ييييييدد اسييييييتقاللية الجامعيييييية التيييييي تعييييييان ميييييي تييييييد ال
سياسييييية عبيييييرا .مييييا هيييي التطييييورا يييي ملييييا ييييراب سييييات ا الجامعيييية اللبنانييييية ومييييا هييييو ثيييير لييييئ
ل السنة الدراسية للطالب
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وعالة :يرا ل تمدد م لة  60يوما لتت ل
بموجب االتفا النوو

التياما

ر

يييييييرا ليييييي تمييييييدد

رويتييييييري قييييييال متيييييييد باسييييييم من ميييييية الطاقيييييية ال رييييييية اإليرانييييييية يييييييوم األربعيييييياء
مييد م التيامات ا بموجب االتفا النوو .
م لة الستي يوما للبدء الت ل
و يييييي مييييييايو يييييييار توقفيييييي يييييييرا يييييي تنفييييييي بعيييييي التيامات ييييييا بموجييييييب االتفييييييا النييييييوو اليييييي
برمتييييي ميييييع القيييييو العالميييييية يييييام  2015بعيييييد انسييييييب الوالييييييا المتييييييدا مييييي جانيييييب واييييييد مييييي
قوبا ل ط را .
االتفا ام  2018و اد ر
لييييي ال ا قامييييي القيييييو
وقالييييي ييييييرا ييييي ميييييايو ييييييار ن يييييا سيييييتبد ت صييييييب اليورانييييييوم بمسيييييتو
العالمية بيماية اقتصادها م العقوبا األمريعية الل  60يوما.
ونقلييييي و عالييييية تسييييينيم ل نبييييياء ييييي المتييييييد باسيييييم المن مييييية اإليرانيييييية ب يييييروي عمالونيييييد قولييييي ”ال
يمعيييييي تمديييييييد م ليييييية الشيييييي ري الممنوييييييية لبقييييييية المييييييوقعي ليييييي طيييييية العمييييييل الشيييييياملة المشييييييترعة
(االتفا النوو ) والمريلة الثانية ستنف عما هو م طط“.
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ترامب يطل رسميا يملت االنت ابية لوالية رئاسية ثانية
الييييييرئيس األمريعيييييي دونالييييييد ترامييييييب الثالثيييييياء رسييييييميا يملتيييييي االنت ابييييييية ل ييييييو
الرئاسيييييية  . 2020وهييييياجم تراميييييب ميييييام يشيييييد مييييي نصييييياري ييييي ورالنيييييدو ييييي
اليييييييديمقراطيي وات م يييييييم بالسيييييييع لييييييي نتيييييييدميرن الوالييييييييا المتييييييييدا .وييييييييراه
لييييييي نتيييييييائ االقتصييييييياد األمريعييييييي ييييييي قنيييييييا مواطنيييييييي للتصيييييييوي لييييييي ييييييي

ييييييرانس 24طليييييي
ميييييار االسيييييتياقاقا
لورييييييييدا صيييييييوم
اليييييييرئيس األمريعييييييي
االنت ابا المقبلة.
اسيييييت ل اليييييرئيس األمريعييييي دوناليييييد تراميييييب ا لثالثييييياء يملتييييي االنت ابيييييا لواليييييية رئاسيييييية ثانيييييية رسيييييميا
بال جوم ل الديمقراطيي مت ما ياهم بالسع ل نتدميرن الواليا المتيدا.
و طلييييييي اليييييييرئيس األمريعييييييي يملتييييييي النت ابيييييييا  2020ثنييييييياء م رجيييييييا ياشيييييييد ييييييي ورالنيييييييدو ييييييي
لوريييييييدا واسييييييتغل المناسييييييبة السييييييتعرا انتعيييييياش االقتصيييييياد األمريعيييييي يييييييي تفيييييييد يييييير األرقييييييام
سياسيييييت االقتصيييييادية
معيييييدل البطالييييية ان فييييي منييييي وصيييييول لييييي الرئاسييييية ييييي ييييييياء منييييي لييييي
عان ناجية يما ير براء اقتصاديو ن يجن ثمار سياسة سلف بارائ وباما.
وتبييييييياه اليييييييرئيس األمريعييييييي المعيييييييروا بتغريداتييييييي المثييييييييرا للجيييييييدل بالو يييييييع االقتصييييييياد الييييييييال
للييييبالد قييييائال :ناقتصييييادنا يثيييييير يسييييد العييييالمن .وييييييراه ترامييييب عثيييييرا ليييي ايدهيييييار سييييو العمييييل ييييي
الواليييييييا المتيييييييدا إلقنييييييا األمييييييريعيي بالتصييييييوي ليييييي يييييي االنت ابييييييا اليييييير و مييييييام نيييييييو  20لفييييييا
مييييي مناصيييييري لييييي األقيييييل الييييي ي ارتيييييدوا قبعيييييا البايسيييييبول اليميييييراء التييييي تيميييييل شيييييعار ناجعليييييوا
مريعييييييا يميييييية مجييييييددان تع ييييييد ترامييييييب بييييييننيليال يييييي صيييييينادي االقتييييييرا ن وقييييييال نلقييييييد علناهييييييا
ليييييي
ميييييرا وسييييينفعل ا مجيييييددا وهيييييي ي الميييييرا سييييينن الم ميييييةن .و اطييييييب تراميييييب اليشيييييد نسييييينيا
وق م ".
مريعا يمة مرا ر ( )...و ل م
وتيييييييابع نل ييييييي ا قيييييييا ميييييييامعم الليلييييييية إلطيييييييال يملتييييييي ا النت ابيييييييية رسيييييييميا لواليييييييية ثانيييييييية عيييييييرئيس
للواليييييييا المتيييييييدان .وشييييييجع ترامييييييب اليشييييييد مييييييرارا ليييييي ال تيييييياا ييييييد الصيييييييا يي اليييييي ي يغطييييييو
الم رجا وال ي وصف م ب ن م ينشرو ن بارا م للة".
و ييييي هجيييييوم منييييي لييييي صيييييوم اليييييديمقراطيي قيييييال تراميييييب وسيييييط صيييييييا نصييييياري :نالعراهيييييية
والتعصييييييب والغ ييييييب تيييييي د م صييييييومنا الييييييديمقراطيي المتطيييييير ي  .ن ييييييم يريييييييدو تييييييدميرعم ويريييييييدو
تدمير بالدنا عما نعر ان م يفا نه ا ليس مقبوال وه ا ل ييد ".
ميييييييام تراميييييييب مواج ييييييية صيييييييعبة ييييييي
اسيييييييتطال ا الييييييير المبعيييييييرا ت ييييييير
وبيييييييالر م مييييييي
اليييييرئيس األمريعييييي ي يييييو معرعتييييي ميييييد وما ومعيييييييا بنتيييييائ اقتصيييييادية جييييييدا ليييييبالدي ممثلييييية ييييي
ارتفا النات الميل اإلجمال وان فا معدل البطالة وثقة قا دت اليمينية ب .
اسية المقبلة.
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