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رئيس مجلس النواب يستقبل وزير العدل(.ص(..) 5موقع مجلس النواب)
خالالالالرل تراسالالالالا اجتمة الالالالة للجنالالالالو التعالالالالديري الدسالالالالتوريو  ..ال عبالال ال يالالالالد و ل سالالالالرا الال ال سالال ال
النقالالالالالةال الخر يالالالالالو و اجالالالالالرات التعالالالالالديري الدسالالالالالتوريو التالالالالال تلبالالالالال تاللعالالالالالةي ال الالالالالعب(.ص
(..)5موقع مجلس النواب)
النةئالالالالالب سالالالالالن خرالالالال ال  :انخ الالال الةض اإلصالالالالالةبةي ب ورونالالالالالة ما الالالالالر يجالالالالالةب (.ص(..) 6و ةلالالالالالو
االنبةت العراقيو)
بتصالالالريت متل الالالز ..النةئالالالب صالالالةدك السالالالليال يا الالالد  :مالالالة ي الالالد الالالول قالالالةنون االنتخةبالالالةي الالالو
صرا سيةس (.ص(..) 6نينة)
النةئالالالالب رامالال ال السالال ال ين  :جوالالالالةي دوليالالالالو متورالالالالالو بمقتالالالالل المالالالالدير ال الالالالور ونتالالالالةئ الت قيالال ال
ستسوف(.ص(..) 7و ةلو المعلومو)
النةئالالالالالب لالالال ال الرمالالال ال  :قالالالالالدان التخالالالالالاليال واالدارة ال ة الالالالاللو لل ومالالالالالةي السالالالالالةبقو ادي الالالال ال
ضية المبةلغ المخصصو لرستثمةر الموازنةي السةبقو(.ص(..) 7نينة)
النةئالالالالب جالالالالواد الموسالالالالو  :سالالالالةئرون ت الالال ر ال الالالالةام مالالالالن مالالالالور ال ي مالالالالد قبة الالالالة وتصالالالالف
قراراتا بغير المدروسو(.ص(..) 8و ةلو المعلومو)
النةئالالالالب م مالالالالد الخةلالالالالد  :اجالالالالرات انتخةبالالالالةي بالالالالةبدواي ال ةليالالالالو ينالالالالت نوالالالالة برلمالالالالةن يتاالالالالة ر
ال عب ضده بعد ور(.ص(..) 8و ةلو المعلومو)
النةئالالالالب ا مالالالالد الصالالالال ةر  :مجلالالالالس النالالالالواب بةنتاالالالالةر تقالالالالدي ال ومالالالالو مقتر ةتوالالالالة ل الالالالل ازمالالالالو
الرواتب(.ص(..) 9السومريو نيوز)
النةئبالالالالالالالو يسالالالالالالالر رجالالالالالالالب تالالالالالالالتو بالالالالالالالةرزان بت ويالالالالالالالل ومالالالالالالالو ردسالالالالالالالتةن لمنامالالالالالالالو
بوليسيو (.ص(..) 9و ةلو المعلومو)
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ال الالالةام  :سالالالالوت التخالالالاليال السالالالالةب قالالالد تالالالالرا بمالالالالة ثقالالالل جوالالالالةز الدولالالالو بم الالالالة ل بيالالالالرة(.ص
(.)10السومريو نيوز)
وزيالالالالالالر الخةرجيالالالالالالو يب الالالالالال مالالالالالالع السالالالالالال ير البريالالالالالالالةن زيالالالالالالةرة رئالالالالالاليس الالالالالالالوزرات الالالالالالال
بريالةنية(.ص(..) 11و ةلو نينة)
وزيالالالالالالر الخةرجيالالالالالالو الالالال ال القالالالالالالة رة لمتةبعالالالالالالو ات ةقيالالالالالالو مالالالالالالةن الثرثيالالالالالالو(.ص(..) 11و ةلالالالالالالو
المعلومو)
مبة ثالالالالالةي راقيالالالالالو صالالالالالينيو لتة يالالالالالل مالالالالالالةر وبنالالالالالةت الالالالالالف مدرسالالالالالو(.ص(..) 11السالالالالالومريو
نيوز)
الالالالالل تالالالالالاثر ابزمالالالالالو المةليالالالالالو لالالالالال اجالالالالالرات االنتخةبالالالالالةي المب الالالالالرة ..مست الالالالالةر ال الالالالالةام
ي ف!(.ص  (..)12ين العراك نيوز)
االت ةديو تنع ا د ا ضةئوة(.ص(..) 12السومريو نيوز)
ت الالالالالةلف راقيالالالالالون ينالالالالالةقت الالالالالدة مل الالالالالةي وي الالالالالتت ابوابالالالالالا مالالالالالة المالالالالالامنين بةلدولالالالالالو(.ص13
)(...ال راي نيوز)
تةئالالالب الالالالزب خ :سنسالالالتخد الالالالل ابسالالالالل و المتة الالالو ا بقيالالالالي القالالالالواي ابمير يالالالو بجالالالالل يالالالالر
مسم (.ص(..) 13و ةلو المعلومو)
الالالالالالالب  :قالالالالالالالدمنة  1700ضالالالالال ال يو خالالالالالالالرل سالالالالالالاليالرة البي الالالالالالالمر و لالالالالال ال سالالالالالالالول
قيالالالالالالالةد
نينو (.ص(..) 14و ةلو المعلومو)
ال ر الالالالالو االيزيديالالالالالو تالةلالالالالالب بالغالالالالالةت ات الالالالالةك سالالالالالنجةر وتوالالالالالدد بةلتصالالالالالعيد خالالالالالرف لالالالال (.ص14
)(..و ةلو المعلومو)
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• قواي امنيو تنت ر سة ةي ةر و ببغداد(.ص(..) 15السومريو نيوز)
• االالة الالالالالو بعصالالالالالةبو للسالالالالالرقو وتالالالالالروي المخالالالالالدراي الالال ال الالال ال الموندسالالالالالين بةلبصالالالالالرة(.ص15
)(..نينة)
• ديالالالالالالةل  :ضالالالالالال ةية الالالالالالواد الالالالالالالالرك بلغالالالالالالي ن الالالالالالو  3االف تالالالالالال االن(.ص(..) 16و ةلالالالالالالو
المعلومو)

• وزارة الن ال تعتز خ ض سعر البنزين الم سن(.ص(..) 17نينة)
• االنبالالالالةر :الالالالر ةي اسالالالالتثمةريو اسالالالالتراليو و نديالالالالو تبالالالالد اسالالالالتعداد ة السالالالالتثمةر قالالالالول الالالالالن ال
والغةز(.ص(..) 17و ةلو المعلومو)
• وزير الزرا و يا د رات ل منتجةي وزارة الصنة و(.ص (..)18السومريو نيوز)
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• ملالال ال الب الالالالرين :تثبيالالالالي ر الالالالةن السالالالالر الال ال ال الالالالرك ابوسالالالالال يعتمالالالالد لالال ال ت عيالالالالل المبالالالالةدرة
العربيو(.ص(..) 19اال را )
• ال ويالالالالي لامالالالال المت الالالالدة مجالالالالدداش :د الالالال خيالالالالةراي ال الالالالعب ال لسالالالالالين لنيالالالالل قوقالالالالا(.ص20
)(..القبس)

لوريدا «المتأرج و »(.ص(..) 21القبس)
• ترامب يز ّخ ملتا
• يالالالالالران تسالالالالالجل صالالالالاليلو يوميالالالالالو قيةسالالالالاليو لو يالالالالالةي ورونالالالالالة ..و جمالالالالالةل اإلصالالالالالةبةي يتجالالالالالةوز
النصف مليون(.ص(..) 22اال را )
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رئيس مجلس النواب يستقبل وزير العدل
موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب اسالالالالتقبل رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالواب م مالالالالد ال لبوسالالالال اليالالالالو اب الالالالد وزيالالالالر
العالالالالدل القةضالال ال سالالالالةالر بالالالالد السالالالالتةر م مالالالالد.ونالالالالةقت اللقالالالالةت جوالالالالود وزارة العالالالالدل وخالالوالالالالة لررتقالالالالةت
بعمالالالالل الماسسالالالالةي العدليالالالالو والالالالالدوائر التةبعالالالالو لوالالالالة و ميالالالالو تالالالال ليل العقبالالالالةي التالالالال تواجالالالالا ملوالالالالة
مالالالالل الالالالالوزارة مالالالالن خالالالالرل الت الالالالريعةي الرزمالالالالو
ما الالالالدا سالالالاليةدتا اسالالالالتعداد مجلالالالالس النالالالالواب لالالالالد
تالوير دائوة.
والت تسو

خرل تراسا اجتمة ة للجنو التعديري الدستوريو  ..ال عب يد و
س النقةال الخر يو و اجرات التعديري الدستوريو الت
ل سرا
تلب تاللعةي ال عب
موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب تالالالالر س السالالالاليد سالالالالن الالالالري ال عبالال ال النةئالالالالب ابول لالالالالرئيس مجلالالالالس النالالالالواب
اليالالالالالو اب الالالالالد  11ت الالالالالرين ابول  2020اجتمة الالالالالة ةمالالالالالة للجنالالالالالو التعالالالالالديري الدسالالالالالتوريو الالال ال مجلالالالالالس
النالالالالالالواب لمنةق الالالالالالو الرو الالالالالالةي القالالالالالالو السيةسالالالالالاليو والمرسالالالالالاللو مالالالالالالن المالالالالالالواالنين بالالالالالالر الموقالالالالالالع
االل ترون للجنو وابرز النقةال الخر يو لمواد الدستور.
ود الالالة ال عبالالال الالالال اإلسالالالرا الالال سالالال النقالالالةال الخر يالالالو للجنالالالو و اجالالالرات التعالالالديري الدسالالالتوريو التالالال
تلبالالال ال تاللعالالالالالةي ال الالالالالعب منو الالالالالة الالالال ال ا ميالالالالالو تالالالالالوخ الدقالالالالالو الالال ال دراسالالالالالو المقتر الالالالالةي المتعلقالالالالالو
بةلتعالالالالديري الدسالالالالتوريو ال مقدمالالالالو مالالالالن قبالالالالل ال تالالالالل السيةسالالالاليو او المسالالالالتلمو مالالالالن قبالالالالل المالالالالواالنين بالالالالر
الموقالالالالع والبريالالالالد االل ترونالال ال ما الالالالدا ان الال ال ه النقالالالالةال م الالالالل سةسالالالاليو وتالالالالأثير بيالالالالر لالالالالد ال الالالالةر
ويجالالالالب سالالالالموة و قالالالالة لمالالالالة يلبالال ال مةلالالالالا ضالالالالر الالالالن ونوالالالالة تتعلالال ال بمسالالالالتقبل العمليالالالالو الديمقرااليالالالالو
البرد.
ضالالالالالره ا ضالالالالالةت لجنالالالالالو التعالالالالالديري الدسالالالالالتوريو ان
وقالالالالالةل سالالالالاليةدتا خالالالالالرل تراسالالالالالا لرجتمالالالالالة الالالالال
نالالالالة جملالالالالو مالالالالن االمالالالالور يجالالالالب االت الالالالةك ليوالالالالة منوالالالالة مسالالالالألو تسالالالالويل مومالالالالو ت الال ال يل ال ومالالالالةي
وقضالالالاليو التر الالالاليت والت ليالالالالف لرئةسالالالالو الجمووريالالالالو و الالالال ل ت الالالال يل مجالالالالةلس الم ة االالالالةي وتقلالالالاليص
ا ضةئوة و دد من القضةية الت ال زالي م ل نقةت داخل اللجنو .
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النةئب سن خرال  :انخ ةض اإلصةبةي ب ورونة ما ر يجةب
و ةلالالالالو االنبالالالالةت العراقيالالالالو الالالالدي لجنالالالالو الصالالالال و والبيئالالالالو النيةبيالالالالو اليالالالالو اب الالالالد ن انخ الالالالةض الالالالدد
اإلصالالالالةبةي ب يالالالالروس ورونالالالالة يعالالالالد ما الالالالرا ش جيالالالالدا ش مسالالالالتبعدة وجالالالالود موجالالالالو ثةنيالالالالو ل ورونالالالالة بسالالالالبةب
ديالالالالدة.وقالالالالةل ضالالالالو اللجنالالالالو النةئالالالالب سالالالالن خرالالالالال  :ن بانخ الالالالةض الالالالدد اإلصالالالالةبةي يعالالالالد ما الالالالرا
يجةبيالالالة بيالالالرا ل الالالن قالالالد ال نعتمالالالد لال ال تلال ال ابرقالالالة بالالالل نعالالالول لال ال ةلالالالو التالالالوازن منال ال الالالورين بالالالين
اإلصالالالالةبةي وال الالالال ةت الالالالال يعالينالالالالة مخرجالالالالةي جيالالالالدة وسالالالاليالرة للماسسالالالالةي الصالالالال يو للتعةمالالالالل مالالالالع
ال ةالي".
و ضالالالةف ن بالعالالالالراك مالالالةزال لالالال امن ضالالالمن الموجالالالالو ابولالالال ولديالالالالا خالالالال بيالالالالةن ابتالالالدات مالالالالن الالالالدد
اإلصالالالالةبةي بةلع الالالالراي ومالالالالالن ثالالالال المئالالالالالةي وبعالالالالد ة امالف ل الالالالن بخالالالالالال قالالالال ولالالالال نرجالالالالع لل ةلالالالالالو
الص ريو و بةلع راي ل ل ن ن المر لو الثةلثو من الموجو ابول ".
واسالالالالتبعد ن بت الالالالون نةلالال ال موجالالالالو ثةنيالالالالو بسالالالالبب ن العالالالالراك لالالالاليس بالالالالةق الالالالالدولب ال تالالالالة الالال ال ن
بالعالالالالراك ت الالالالد يالالالالا متغيالالالالراي مالالالالن ضالالالالمنوة الزيالالالالةرة ابربعينيالالالالو يالالالال مضالالالال ثالالالالر مالالالالن ثرثالالالالو
ل نسجل ةالي صةبةي قل و ةت بر".
سةبيع وبةلر
و الالالالالةر لالالالال ن بالمتغيالالالالالر ابول لالالالال يتالالالالالر سالالالالاللبيةي مالالالالالة المتغيالالالالالر الثالالالالالةن والالالالالو قضالالالالاليو الموسالالالال
ال الالالالتةئ ول الالالالن الةلمالالالالة ن الالالالن الال ال الخالالالالال التصالالالالة د ابول لالالالالن ت الالالالون نالالالالة متغيالالالالراي بيالالالالرة الال ال
داد اإلصةبةي بةلوبةتب.

بتصريت متل ز ..النةئب صةدك السليال يا د  :مة ي د
قةنون االنتخةبةي و صرا سيةس

ول

نينالالالالة ا الالالالد ضالالالالو ت الالالالةلف سالالالالةئرون النةئالالالالب صالالالالةدك السالالالالليال ان مالالالالة ي الالالالد الالالالول قالالالالةنون االنتخةبالالالالةي
الالالالو صالالالالرا سيةسالالالال .وقالالالالةل الالالال تصالالالالريت متل الالالالز ان ت الالالالةلف سالالالالةئرون سالالالالي ب بةتجالالالالةه التر الالالاليت
ال الالالالرد الالال االنتخةبالالالالةي مضالالالالي ة اننالالالالة نوالالالالدف لالالال ت قيالالال تمثيالالالالل قيقالالال للنالالالالةخبين.وبالالالالين السالالالالليال :
ان سةئرون ال تلو الو يدة الت قدمي م رو ة ش ل ل مر ت دائرة انتخةبيو من ردة.
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النةئب رام الس ين  :جوةي دوليو متورالو بمقتل المدير ال ور
ونتةئ الت قي ستسوف
الالالال ي لجنالالالالو العرقالالالالةي الخةرجيالالالالو النيةبيالالالالو اال الالالالد الالالالن وجالالالالود جوالالالالةي دوليالالالالو
و ةلالالالالو المعلومالالالالو
خةرجيالالالالو متواالئالالالالو ومتورالالالالالو بمقتالالالالل مالالالالدير ال الالالالر و ال وريالالالالو مبينالالالالو ان الت قيقالالالالةي ربمالالالالة ستسالالالالوف
بنالالالةت لالالال تلالالال الضالالالالغوال.وقالالالالةل ضالالالالو لجنالالالالو العرقالالالالةي رامالالال السالالال ين ان الالالالل االدلالالالالو تا الالالالد بالالالالةن
ال الالالالةد لالالالاليس انت الالالالةرا وانمالالالالة اي الالالالالةبع جنالالالالةئ وما الالالالد”.واضالالالالةف ان ال ومالالالالو مالةلبالالالالو بالالالالا رن
نتالالالالالةئ الت قيقالالالالالةي خالالالالالرل  48سالالالالالة و وان ال تمةالالالالالالل بةلقضالالالالاليو بن ا تالالالالالةخير ال يصالالالالالب بمصالالالالالل و
العراك”.
واوضالالالالت السالالالال ين ان نالالالالة جوالالالالةي خةرجيالالالالو ودوليالالالالو متورالالالالالو بمقتالالالالل مالالالالد ال الالالالر و ال وريالالالالو
المن الالالالال ة لمينالالالالالةت ال الالالالالةو م الالالالاليرا الالالالالال ان الغالالالالالرض منوالالالالالة تعاليالالالالالل ان الالالالالةت المينالالالالالةت وز ز الالالالالو
االسالالالالتقرار االمنالالالال الالالال العالالالالراك”.وا الالالالد ان نتالالالالةئ الت قيالالالال ستسالالالالوف ولالالالالن تعلالالالالن بضالالالالغال دولالالالال
وخةرج ولن ياللع الرا العة ل النتةئ ال قيقيو لمقتل مدير ال ر و ال وريو .

النةئب ل الرم  :قدان التخاليال واالدارة ال ة لو لل ومةي
السةبقو ادي ال ضية المبةلغ المخصصو لرستثمةر الموازنةي
السةبقو
نينالالالالة ا الالالالد لالالالال سالالالالعدون الرمالالالال ضالالالالو لجنالالالالو االسالالالالتثمةر البرلمةنيالالالالو الالالالد اسالالالالتغرل الموازنالالالالةي
االن جةريالالالالو لتالالالالالوير البلالالالالد بسالالالالبب ال سالالالالةد.وقالالالالةل الرمالالالال الالالال تصالالالالريت متل الالالالز ان قالالالالدان التخالالالالاليال
واالدارة ال ة الالالالالاللو لل ومالالالالالالةي السالالالالالالةبقو ادي الالالالال ال ضالالالالالالية المبالالالالالالةلغ المخصصالالالالالالو لرسالالالالالالتثمةر الالالالالال
الموازنةي السةبقو .
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النةئب جواد الموسو  :سةئرون ت ر ال ةام من مور ال ي مد
قبة ة وتصف قراراتا بغير المدروسو
اال الالالالد رئالالالاليس ال ومالالالالو

و ةلالالالالو المعلومالالالالو الال ال ر النةئالالالالب الالالالن ت الالالالةلف سالالالالةئرون جالالالالواد الموسالالالالو
من جر البرد ال امور ال ي مد قبة ة بعد ات ةقيو سنجةر.
الالال بيالالالةن ن رئالالاليس الالالالوزرات مصالالالال ال الالالةام وقالالالع مالالالرة اخالالالر الالال قالالالراراي
وقالالالةل الموسالالالو
متسالالالالر و و يالالالالر المدروسالالالالو واخر الالالالة ات ةقيالالالالو سالالالالنجةر التالالالال قالالالالد تجالالالالر الالالالالبرد الالالالال امالالالالور ال ي مالالالالد
قبة الالالالة يت ملوالالالالة ال الالالالةام الالال ال ابالالالالر الال ال ه االت ةقيالالالالو الغةمضالالالالو دون الرجالالالالو الالال ال مجلالالالالس النالالالالواب
او ممثلالالالالال سالالالالالنجةر الالالالال البرلمالالالالالةن مالالالالالن النالالالالالواب العالالالالالرب الالالالالال ر ضالالالالالوا الالالالال ه االت ةقيالالالالالو جملالالالالالو
وت صير”.
الالالرد ا لالالالب مواالنيالالالا نتيجالالالو
و ضالالالةف ن الالال ه الخالالالالوة سالالالتأز االوضالالالة الالال الالال ا القضالالالةت الالالال
دخالالالالول دا الالالالت االر الالالالةب الالال وقالالالالي سالالالالةب الالال م ة االالالالو نينالالالالو و الالالالةن االجالالالالدر بةل الالالالةام ان يب الالال
الالالالن الالالالل يرضالالالال جميالالالالع االالالالالالراف ويعيالالالالد النالالالالةز ين الالال ال منالالالالةال سالالالال نة وان ال يقتصالالالالر االت الالالالةك
بينالالالا وبالالالين ال الالالرد الالالون الالال ا القضالالالةت يضالالال العديالالالد مالالالن القوميالالالةي والالالالديةنةي التالالال لوالالالة ال الالال الالال
اختيةر مصير ة”.
و الالالالةر الالالال ان مسالالال االرض نالالالالة يجالالالالب ان يقتصالالالالر لالالال الجالالالاليت العراقالالال ال يالالالالر و لالالال البعالالالالةد
الال ال ه المدنيالالالالو الالالالن التخنالالالالدك القالالالالوم والالالالالالةئ  .مسالالالالتغربة بنالالالالود الال ال ه االت ةقيالالالالو الغةمضالالالالو التالال ال
لالالال تعالالالرض لالالال مجلالالالس النالالالواب لمعر الالالو وا الالالة و الالال ا مالالالة اثالالالةر مخالالالةوف اوسالالالةال نيةبيالالالو الالالدة ممالالالة
سالالالاليجر بعالالالالد الال ال ا االت الالالالةك وربمالالالالة سالالالالي ون مبالالالالرر لم الالالالة ل اخالالالالر تخالالالالص منالالالالةال متنالالالالةز ليوالالالالة
ثيرة .

النةئب م مد الخةلد  :اجرات انتخةبةي بةبدواي ال ةليو ينت
برلمةن يتاة ر ال عب ضده بعد ور

نوة

و ةلالالالو المعلومالالالالو ا الالالد النةئالالالالب الالالالن ت الالالةلف بيالالالالةرك الخيالالالر م مالالالالد الخةلالالالالد اال الالالد اجالالالالرات انتخةبالالالالةي
بالالالالةبدواي ال ةليالالالالو سالالالالتنت برلمةنالالالالة يتاالالالالة ر ال الالالالعب ضالالالالده بعالالالالد الالالالور مبينالالالالة ان التوجالالالالا يجالالالالب ان
ي ون ن و انتخةبةي نزيوو وليس بتغيير الوجوه.
وقالالالالةل الخةلالالالالد ان الالالالالدورة البرلمةنيالالالالو ال ةليالالالالو الالالالودي تغييالالالالر  %75مالالالالن وجالالالالوه ا ضالالالالةت البرلمالالالالةن
السةبقين مع بقةت اي السيةسةي ممة يا د ان العبرة والنجةح ليس بتغيير الوجوه”.
واضالالالالةف ان التر يالالالالز يجالالالالب ان ي الالالالون ن الالالالو اجالالالالرات انتخةبالالالالةي نزيوالالالالو خةليالالالالو مالالالالن التزويالالالالر م الالالاليرا
الالال ال ان اجالالالالرات االنتخةبالالالالةي بالالالالةالدواي ال ةليالالالالو سالالالالينت نوالالالالة برلمالالالالةن يخالالالالر ال الالالالعب ضالالالالده مالةلبالالالالة
بالالالالةلتغيير بعالالالالد الالالالور مالالالالن ا الالالالرن النتالالالالةئ ”.واوضالالالالت الخةلالالالالد ان ال الالالالل ي مالالالالن بالغالالالالةت انتخةبالالالالةي
الخالالالالةر والموجالالالالرين وا تمالالالالةد البالةقالالالالو البةيومتريالالالالو قالالالالال الال ال ا الالالالترا النةخالالالالب التالال ال يم نوالالالالة ال الالالالد
من مليةي التزوير .
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النةئب ا مد الص ةر  :مجلس النواب بةنتاةر تقدي ال ومو
مقتر ةتوة ل ل ازمو الرواتب
السالالالالومريو نيالالالالوز ا الالالالد مقالالالالرر اللجنالالالالو المةليالالالالو النيةبيالالالالو ا مالالالالد الصالالالال ةر اال الالالالد ن لجنتالالالالا ومجلالالالالس
النواب بةنتاةر تقدي ال ومو مقتر ةتوة ل ل ازمو الرواتب.
وقالالالالةل الصالالالال ةر ان بتضالالالالةرب التصالالالالري ةي بالالالالين وزيالالالالر المةليالالالالو ورئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرات ب الالالالأن
السالالالاليولو المةليالالالالو وام ةنيالالالالو د الالالالع رواتالالالالب المالالالالوا ين مالالالالن الالالالدموة الالالالو امالالالالر يثيالالالالر االسالالالالتغرابب مبينالالالالة
ان بوزير المةليو ربال بين تصويي البرلمةن ل قةنون االقتراض وصرف الرواتب".
واضالالالالةف الصالال ال ةر ان باللجنالالالالو المةليالالالالو ومجلالالالالس النالالالالواب بةنتاالالالالةر تقالالالالدي ال ومالالالالو مقتر ةتوالالالالة ل الالالالل
االزمالالالو خةصالالالو ان رئالالاليس مجلالالالس الالالالوزرات قالالالد صالالالرح بالالالةن الم الالال لو قالالالد انتوالالالي وخالالالرل  24سالالالة و
االلقالالالالي الرواتالالالالب مالالالالة يجعلنالالالالة ب ةجالالالالو الالال ال الجلالالالالوس مالالالالع الالالال الرف ال الالالالوم لمعر الالالالو واقالالالالع المر الالالالز
المالالالةل لل ومالالالو و الالالل توجالالالد عالالالر ازمالالالو سالالاليولو نقديالالالو لالالالديوة و الالالل عالالالر ال توجالالالد لالالالديوة مالالالوال لالالالد ع
الرواتالالالالالالب مسالالالالالالتقبر ".وا الالالالالالد الصالالالالال ةر باننالالالالالالة سالالالالالالنتعةمل مالالالالالالع ا مقتر الالالالالالةي وميالالالالالالو لدراسالالالالالالتوة
والخرو ب لول وتأمين ابموال والرواتب ال نوةيو السنو ل قل تقديرب.

النةئبو يسر رجب تتو بةرزان بت ويل
بوليسيو”

ومو ردستةن لمنامو

و ةلالالالالالو المعلومالالالالالو اتومالالالالالي النةئبالالالالالو الالالالالن الالالالالرا الجيالالالالالل الجديالالالالالد يسالالالالالر رجالالالالالب اب الالالالالد ال الالالالالزب
الديمقراال ال ردستةن بت ويل ومو اإلقلي ال منامو بوليسيو”.
وقةلالالالالي رجالالالالب نالالالالا قالالالالواي االسالالالالةيت ال رديالالالالو اختال الالالالي الالالالد الالالالراد ميالالالالةت و تالالالال امن اليعالالالالرف
مصالالالاليره واليسالالالالمت لعةئلتالالالالا بزيةرتالالالالا متومالالالالو ومالالالالو قلالالالالي ردسالالالالتةن وت ديالالالالداش جنالالالالةح رئالالالاليس
ال ومو مسرور بةرزان بةلسع ال ت ويل اإلقلي ل منامو بوليسيو”.
و ضالالالالالة ي ن قالالالالالوك اإلنسالالالالالةن الالال ال اإلقلالالالالالي بالالالالالأدن مسالالالالالتويةتوة ةال تقالالالالالةالي تالالالالالالةل مجمو الالالالالةي
بيالالالالرة مالالالالن النة الالالالالين والصالالالال يين و لالالالال المنامالالالالةي الدوليالالالالو وابمالالالال المت الالالالدة الت الالالالر إليقالالالالةف
اإلجالالالالالراتاي التعسالالال ال يو ضالالالالالد المالالالالالواالنين”.و الالالالالةري لالالال ال نالالالالالا الالال ال ربيالالالالالل ود الالالالالو اليسالالالالالمت ب
صالالالالوي معالالالالةرض ويالالالالت تصالالالال يو النة الالالالالين بالالالالالرك متعالالالالددة و مالالالالواالن ينتقالالالالد ال ومالالالالو ويالةلالالالالب
بت سالالالالين ال ةلالالالالو المعي الالالاليو تالال ال لالالالالو الالالالةن بالالالالر مواقالالالالع التواصالالالالل االجتمالالالالة يالالالالت ا تقةلالالالالا ب الال ال ل
ور .
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ال ةام  :سوت التخاليال السةب قد ترا بمة ثقل جوةز الدولو
بم ة ل بيرة
ال الالالالةام

السالالالالومريو نيالالالالوز ا الالالالد رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرات مصالالالالال
لل ومةي السةبقو قد اثقل جوةز الدولو بم ة ل بيرة.
وقالالالةل الم تالالالب اال رمالالال لالالالرئيس الالالالوزرات الالال بيالالالةن ان بال الالالةام تالالالر س جتمة الالالة ش ضالالال الالالدداش مالالالن
الالالالالوزرات والمسالالالالاولين ال الالالالوميين االالالال ّرس لب الالالال امعةلجالالالالةي البالةلالالالالو وتالالالالأمين الالالالرص العمالالالالل ل ئالالالالو
ال بةب ضرش ن مستجداي ابوضة العةمو ".
و الالالالد ال الالالالةام ب سالالالالب البيالالالالةن ب الالالالز ال ومالالالالو لالالالال يجالالالالةد معةلجالالالالةي نةجعالالالالو لازمالالالالةي الرا نالالالالو
ميالالالالو مواجوالالالالو الالالالل الت الالالالديةي المةليالالالالو واإلقتصالالالالةديو والوبةئيالالالالو بمالالالالة يالالالالامن تخالالال ال
وت الالالالديد ة لالال ال
العراك لو ه ابزمةي وت ويلوة نقةال ارت ةز لرصرح والتنميو ".
و ضالالالالةف رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرات ان بال لالالالالول يجالالالالب ان ت الالالالون واقعيالالالالو و مليالالالالو وقةبلالالالالو للتالبيالالالال
ن سالالالالوت التخالالالالاليال السالالالالةب قالالالالد تالالالالرا بمالالالالة ثقالالالالل جوالالالالةز الدولالالالالو بم الالالالة ل بيالالالالرة ت تالالالالة الالالالال
معةلجةي و مل مستمر لتغيير الوضع الخةال ت ال تسير ليا الدولو ةلية ش ".
و الالالالود اإلجتمالالالالة و قالالالالة للبيالالالالةن بالالالالالرح الالالالدد مالالالالن المقتر الالالالةي المتعلقالالالالو بالالالالةلقروض و تالالالالو ير الالالالرص
وسالال البل تالالالالو ير الالالالالد
العمالالالالل الال ال القالالالالالة الخالال الةص .مالالالالة جالالالالري منةق الالالالو م الالالالرو ت الالالالغيل ال الالالالبةب ا
لو ه ال ري و ال يويو اضة و ال االصر ةي الورقو البيضةتب.
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وزير الخةرجيو يب

مع الس ير البريالةن زيةرة رئيس الوزرات
ال بريالةنية

و ةلالالالالو نينالالالالة ب الالالال وزيالالالالر الخةرجيالالالالو الالالالااد سالالالالين مالالالالع السالالالال ير البريالالالالالةن سالالالالتي ن ي الالالال زيالالالالةرة
رئيس مجلس الوزرات مال ال ةام المرتقبو ال بريالةنية.
و الالالالالر بيالالالالالةن لالالالالالوزارة الخةرجيالالالالالو ن ي الالالالالالوزير اسالالالالالتقبل السالالالال ير البريالالالالالالةن وب الالالال معالالالالالا موضالالالالالو
زيالالالالةرة رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرات المرتقبالالالالو الالالال بريالةنيالالالالة بوتالالالال ّالوراي ابوضالالالالة الالال المنالقالالالالو والعالالالالةل
تر "..
الت ت ا بةال تمة ال ام َ
نّ
ابمنيالالالالو
الراتاي
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الن
ال
مالال
الدد
ال
الال
الة
ال
اتخالال
ال
ال
الال
ي
الر
ال
الال
الو
ال
اومالال
يال
الو
ال
المقةبلالال
و ّالالالالد الالالالالوزير خالالالالرل
ّ
ا
وال نّيو والتنايميّو إليجةد بيئو امرئِمو لعمل جميع البعثةي لد بغدادب.

وزير الخةرجيو

القة رة لمتةبعو ات ةقيو مةن الثرثيو
اسالالالالالت مةل ات ةقيالالالالالةي

الخةرجيالالالالو اال الالالالالد ن الالالالالااد سالالالالالين سالالالالاليب
و ةلالالالالالو المعلومالالالالالو لنالالالالالي وزارة
ّ
مةن بعد ن وصل ال العةصمو المصريو القة رة.
الخةرجيالالالالو الالالالااد سالالالالين وصالالالالل الالالالال العةصالالالالمو المصالالالالر ّيو
وقةلالالالالي الالالالالوزارة الالالال بيالالالالةن ن وزيالالالالر
ّ
القة رة وياز َمع ن يلتق مع رئيس جمووريو مصر العربيو بدال تةح السيس ”.
و وضالالالال ي ن الالالالالوزير سالالالاليعقد اجتمة الالالالة ش مالالالالع نايريالالالالا المصالالالالر ّ سالالالالةمت الالالال ر وابردنالالالال ّ يمالالالالن
ةقيالالالالةي التالالالال و ّقالالالالع ليوالالالالة قالالالالةدة الالالالالدول الالالالالثر الالالال
الصالالالال د ّ بعالالالالد الالالالد الثرثالالالالةتي السالالالالت مةل االت ّ
ب المةض .
اجتمة و ابخير العةصمو ابردنيّو ّمةن

مبة ثةي راقيو صينيو لتة يل مالةر وبنةت الف مدرسو
السالالالالومريو نيالالالالوز ا لنالالالالي امةنالالالالو مجلالالالالس الالالالالوزرات اال الالالالد الالالالن قالالالالد مبة ثالالالالةي راقيالالالالو صالالالالينيو
ب الالالالأن م الالالالرو تأ يالالالالل وتالالالالالوير مالالالالالةر النةصالالالالريو الالالالالدول وبنالالالالةت ( )1000مدرسالالالالو موز الالالالو لالالالال
الالالالداد التصالالالالةمي
م ة االالالالةي العالالالالراك.وقالالالالةل م تالالالالب الغالالالالز الالالال بيالالالالةن ن بالجةنالالالالب العراقالالالال نوالالالال
والمخالالالالالالالةي ابسةسالالالالاليو بمالالالالالالةر النةصالالالالالريو الالالال ال يعالالالالالد مالالالالالن الم الالالالالةريع ال يويالالالالالو والمومالالالالالو الالال ال
قالالالالةر لمالالالالة ت تويالالالالا مالالالالن م الالالالةريع ن اليالالالالو و ثريالالالالو وسالالالالية يو وتسالالالالتقالب الزائالالالالرين مالالالالن
م ة االالالالو
ة الالالالو دول العالالالالةل ب ال تالالالالة الالالالال ان بالجةنالالالالب العراقالالالال مسالالالالتعد للمبة الالالالرة بعمليالالالالو التالالالالالوير مالالالالن قبالالالالل
ال الالالالر و الصالالالالينيو المعنيالالالالو بالالالالأقرب وقالالالالي مم الال الن".و الالالالةر لالالال بر بالالالالو ال ومالالالالو العراقيالالالالو با الالالالرا
ال الالالالالر ةي الصالالالالالينيو الرصالالالالالينو المتخصصالالالالالو لبنالالالالالةت ( )1000مدرسالالالالالو نمو جيالالالالالو موز الالالالالو موز الالالالالو
لالال ال م ة االالالالةي العالالالالراك ب سالالالالب ابولويالالالالو واال تيالالالالة بةل الالالالرا و مالالالالع ال الالالالر ةي الم ليالالالالو بعالالالالد ن
نوالالال ال مر الالالالالز الدراسالالالالالةي الوندسالالالالاليو الالال ال وزارة اال مالالالالالةر واإلسالالال ال ةن والبلالالالالالديةي واب الالالالالغةل العةمالالالالالو
داد التصةمي الوندسيو الخةصو بوة".
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و بالالالر السالالال ير الصالالالين و قالالالة للبيالالالةن الالالن بمالالالد الالالرص ال ومالالالو الصالالالينيو لالالال مالالالد يالالالد العالالالون
الالال قةمالالالالو الم الالالالةريع ال يويالالالالو داخالالالالل العالالالالراك الالال المجالالالالةالي ة الالالالو ور بالالالالو ال الالالالر ةي الصالالالالينيو لالالال
تقالالالالالدي الالالالالالد واإلسالالالالالنةد الرزمالالالالالين إلنجالالالالالةح التعالالالالالةون الثنالالالالالةئ بالالالالالين البلالالالالالدين والمبة الالالالالرة بتن يالالال ال
الم ةريعب.

ل تاثر ابزمو المةليو ل اجرات االنتخةبةي المب رة ..مست ةر
ال ةام ي ف!
الالالالالالين العالالالالالالراك نيالالالالالالوز اسالالالالالالتبعد مست الالالالالالةر رئالالالالالاليس الالالالالالالوزرات ل الالالالالالاون االنتخةبالالالالالالةي بدال سالالالالالالين
الونالالالداو يالالالو اب الالالد م ةنيالالالو تالالالأثير ابزمالالالو المةليالالالو التالالال ت الالالود ة الالالالبرد لالالال جالالالرات االنتخةبالالالةي
المب الالالالرة الالالال مو الالالالد ة الم الالالالدد.و يواجالالالالا العالالالالراك صالالالالة ب االقتصالالالالةد الريعالالالال جالالالالزا مةليالالالالة جالالالالرات
انخ الالالالةض اسالالالالعةر الالالالالن ال الخالالالالة بةالسالالالالواك العةلميالالالالو بسالالالالبب ت الال ال يالالالالروس ورونالالالالة وقالالالالد انع سالالالالي
االزمالالالالو لالال ال الرواتالالالالب والمسالالالالت قةي للعالالالالةملين الال ال القالالالالالة العالالالالة والالال ال ين ياقالالالالدر ا الالالالداد بالالالالةلمريين
ليتالالالالالأخر الالالالالالد ع الالالالالن موا يالالالالالده المعتالالالالالةدة.وقالالالالالةل الونالالالالالداو ان بالمو الالالالالد الم الالالالالددة ب الالال ال ل مبالالالالالدئ
لرنتخةبالالالالالةي المب الالالالالرة الالالالالو  2021 6 6و نالالالالالة مخصصالالالالالةي وتخصيصالالالالالةي مةليالالالالالو خةصالالالالالو لوالالالالال ه
االنتخةبالالالالالالةيب مبينالالالالالالة ان ب الالالالالال ه التخصيصالالالالالالةي مجدولالالالالالالو سالالالالالالل ة وال ومالالالالالالو العراقيالالالالالالو سالالالالالالتو ر
اال تيةجالالالالةي ة الالالالو وخةصالالالالو المةليالالالالو وا الالالالالي ايعالالالالةزا لالالالالوزارة المةليالالالالو لتالالالالو ير تلالال ال االمالالالالوال".واردف
بالالالالةلقول ان ب نالالالالة رصالالالاليدا مةليالالالالة مسالالالالبقة لغالالالالرض اجالالالالرات االنتخةبالالالالةيب م الالالاليرا الالالالال ان بابزمالالالالو
المةليالالالالو لالالالالن ت الالالالون الالالالةئ امالالالالة اجالالالالرات االنتخةبالالالالةي المب الالالالرة الالالال العالالالالراك و الالالال سالالالالتجر الالالال
مو د ة الم ددب.

االت ةديو تنع ا د ا ضةئوة
تالالالالالو

السالالالالالومريو نيالالالالالوز نعالالالالالي الم مالالالالالو االت ةديالالالالالو اال الالالالالد ا الالالالالد ا ضالالالالالةئوة الالالالال
ضةل.
وقةلالالالي الم مالالالو الالال بيالالالةن بننعالالال ا الالالد اال ضالالالةت المغ الالالور لالالالا القةضالالال بالالالود التميمالالال الالالال وا الالالةه
االجالالالل اثالالالر مالالالرض ضالالالةل".واضالالالةف ب الالالةن لل قيالالالد تالالالةريع مجيالالالد الالال العمالالالل القضالالالةي يالالال ا الالالغل
منصالالالالب ريالال اليس اسالالالالتينةف منالقالالالالو بغالالالالداد وريالال اليس يالالالالةة اال الالالالراف القضالالالالةي ثالال ال الالالالين الال ال الم مالالالالو
االت ةديالالالالالو العليالالالالالة بمرسالالالالالو جموالالالالالور و الالال ال قالالالالالةنون الم مالالالالالو االت ةديالالالالالو العليالالالالالة الالالال ال اصالالالالالدرتا
السلالو الوالنيو برق ( )٣٠لسنو ٢٠٠٥ب.
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ت ةلف راقيون ينةقت دة مل ةي وي تت ابوابا مة المامنين
بةلدولو
ال الالالالراي نيالالالالوز قالالالالدي الويالالالالأة السيةسالالالاليو لت الالالالةلف راقيالالالالون اجتمة والالالالة الالالالالدور برئةسالالالالو السالالالاليد
مالالالالةر ال الالالالي رئالالالاليس الت الالالالةلف ونةق الالالالي المل الالالالةي المدرجالالالالو لالالالال جالالالالدول مالالالالةل اإلجتمالالالالة ضالالالالر
الالالالالن منةق الالالالالو مسالالالالالتجداي ابوضالالالالالة السيةسالالالالاليو واالقتصالالالالالةديو الالالالال العالالالالالراك.المجتمعالالالالالون ا الالالالالدوا
وب سالالالالب بيالالالالةن ب ميالالالالالو مالالالالةل المل الالالالةي المتعلقالالالالالو بالالالالاجرات االنتخةبالالالالةي المب الالالالالرة السالالالاليمة مالالالالالةيتعل
بةلم مالالالالو االت ةديالالالالو و سالال ال ليالالالالو تعالالالالويض اب ضالالالالةت م الالالالددين لالالالال ضالالالالرورة اجرائوالالالالة بمنةخالالالالةي
يجةبيو و منو بعيدا ن سالوة السرح و مري التسقيال والت وير" .
وا الالالالالدي الويالالالالالأة السيةسالالالالاليو الالال ال ل ب ميالالالالالو يجالالالالالةد المعةلجالالالالالةي اإلقتصالالالالالةديو لرزمالالالالالو المترتبالالالالالو الالالالالن
انخ الالالالالةض اسالالالالالعةر الالالالالالن ال وتبعالالالالالةي جةئ الالالالالو ورونالالالالالة م الالالالالددين لالالال ال ضالالالالالرورة م ة الالالالالو ال سالالالالالةد
ومعةلجو الودر المةل وت عيل القالة ةي االخر وتو ير رص العمل".
مالالالالة بالالالالين المجتمعالالالالون ن ب بالالالالواب الت الالالالةلف م تو الالالالو مالالالالة القالالالالو المامنالالالالو بةلدولالالالالو م الالالاليرين الالال ال
ميو تقويو مسةر الدولو واستعةدة يبتوة والتصد ل ل م ةوالي النيل منوةب.

تةئب زب خ :سنستخد ل ابسل و المتة و ا بقيي القواي
ابمير يو بجل ير مسم
دنالالالالالو

و ةلالالالالالو المعلومالالالالالو لنالالالالالي تةئالالالالالب الالالالالزب خ اال الالالالالد ن صالالالالالةئل المقةومالالالالالو وا قالالالالالي لالالال ال
م روالو الوجمةي ل القواي ابمري يو البرد.
ن صالالالالالةئل
وقالالالالالةل المت الالالالالد بةسالالال ال ال تةئالالالالالب م مالالالالالد م يالالال ال الالال ال الالالالالدي لو ةلالالالالالو رويتالالالالالرز
الالالالداف مري يالالالالو بوالالالالدف مالالالالنت ومالالالالو بغالالالالداد الوقالالالالي
المقةومالالالالو سالالالالتعل الوجمالالالالةي الصالالالالةروخيو لالال ال
لالرح جدول زمن النس ةب قواي الواليةي المت دة من البرد”.
و الالالالدد المت الالالالد بالالالالأن ال صالالالالةئل ستسالالالالتخد الالالالل ابسالالالالل و المتة الالالالو لوالالالالة ا بقيالالالالي القالالالالواي ابمري يالالالالو
البرد”.
بجل ير مسم
ونالالالالدد م يالالالال بالالالالال توديالالالالداي وا الالالالنالن بالالالالا رك سالالالال ةرتوة الالالال بغالالالالداد قالالالالةئر نوالالالالة زادي ابمالالالالور
تعقيدا واستد ي تودئو التوتراي.
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قيةد

ب  :قدمنة  1700ض يو خرل سيالرة البي مر و ل
سول نينو

و ةلالالالالو المعلومالالالالو الالالالد القيالالالالةد الالالال التجمالالالالع ال الالالالب الالالالالديمقراال الالالالةن اب رجالالالال اب الالالالد بالالالالان
الم الالالالون الالال سالالالالول نينالالالالو لديالالالالا ثالالالالر مالالالالن  1700مواالنالال الة ش بالالالالين الالالالويد ومختالالالالالف اليعالالالالرف مصالالالاليره
ت الل او.
وقالالالالةل اب رجالال ال ا ن ا ثالالالالر مالالالالن  1700مالالالالواالن الالالالب سالالالالقالوا بالالالالين جالالالالريت و الالالالويد بالالالالةن سالالالاليالرة
البي الالالالمر و واب الالالالزاب ال رديالالالالو لالالالال منالالالالةال سالالالالول نينالالالالو و ةنالالالالي م خخالالالالةي اإلر الالالالةب تسالالالالتودف
منةالقنالالالالة ب الالالال ل يالالالالوم ”.و ضالالالالةف ن جميالالالالع م ونالالالالةي سالالالالول نينالالالالو ير ضالالالالون الالالالودة البي الالالالمر و
الالالالد الالالال قضالالالالةت سالالالالنجةر من الوضالالالالع ابمنالالالال
لالالالال منالالالالةالقو و جالالالالرات ات الالالالةك الالالالبيا بةلالالالال
مستقر ومن مدة الويلو ل ت ود المنالقو تعرض و ا تدات ر ةب ”.
وبالالالين ن وجالالالود ال الالالد ال الالالعب الالال سالالالول نينالالالو الالالو ضالالالمةنو السالالالتقرار و مالالالن مدينالالالو الموصالالالل
بةل ةمالالالالالل ولالالالالالن نقبالالالالالل بالالالالالأ ات ةقيالالالالالو سيةسالالالالاليو لالالالال سالالالالالةب ال الالالالالب والم ونالالالالالةي ابخالالالالالر الالالالال ين
تعرضالالالالالوا للقتالالالالالل واالختالالالالالالةف والالالالالالال الالالالالالوال  14ةمالالالالالة ش مالالالالالن سالالالالاليالرة اب الالالالالزاب ال رديالالالالالو لالالالالال
منالالالالةالقو ”.و الالالالةر لالالالال نالالالالا بعالالالالد ات الالالالةك سالالالالنجةر بالالالالد ي بعالالالالض القيالالالالةداي ال رديالالالالو التلالالالالويت بالالالالأن
المنالقالالالالو القةدمالالالالو الالالال سالالالالول نينالالالالو ون الالالالن نا الالالالد بالالالالأن الالالال ا ابمالالالالر مسالالالالت يل و الالالالةل المنالقالالالالو
سيخرجون ن ب رة بيو لر ض بيع منةالقنة مجددا ش .

ال ر و االيزيديو تالةلب بالغةت ات ةك سنجةر وتودد بةلتصعيد خرف
ل
و ةلالالالالو المعلومالالالالو الةلبالالالالي ال ر الالالالو االيزيديالالالالو مالالالالن اجالالالالل االصالالالالرح والتقالالالالد اال الالالالد ال ومالالالالو بالغالالالالةت
ات الالالةك مالالالة يسالالالم بتالبيالالالع االوضالالالة ال ال سالالالنجةر يمالالالة الالالددي بةلتصالالالعيد ال ال الالالةل لالالال يالالالت الغالالالةت الالال ا
االت الالالالةك .وقةلالالالالي ال ر الالالالو الال ال بيالالالالةن ن ال ومالالالالو المر زيالالالالو قالالالالدمي سالالالالنجةر لالال ال البالال ال مالالالالن الالالالب
الالال ال قالالالالواي البي الالالالمر و التالال ال انسالال ال بي الال ال السالالالالةب مالالالالن القضالالالالةت اثنالالالالةت دخالالالالول صالالالالةبةي دا الالالالت
اإلر ةبيالالالالو”.والةلبالالالالي ال ر الالالالو بالالالالال لغةت ات الالالالةك مالالالالة يسالالالالم بتالبيالالالالع االوضالالالالة الالالال سالالالالنجةر.و الالالالددي
ال ر الالالو بالالالال التصعيد الالال الالالةل لالالال يالالالت التنسالالالي مالالالع ا الالالةل سالالالنجةر والغالالالةت الالال ا االت الالالةك م ملالالالو
ال و و مة ستاول اليا ابمور .
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قواي امنيو تنت ر

سة ةي ةر و ببغداد

اال الالالد بالالالأن قالالالواي امنيالالالو انت الالالري الالال السالالالة ةي ال ةر الالالو الالال

السالالالومريو نيالالالوز ا الالالةد مصالالالدر امنالالال
العةصمو بغداد.
وقالالالالةل المصالالالالدر ان بالقالالالالواي االمنيالالالالو انت الالالالري الال ال جميالالالالع السالالالالة ةي ال ةر الالالالو والتالال ال تناللالال ال منوالالالالة
مو العةصمو واالرا وة".
الصواريع الت تستودف الخضرات ومالةر بغداد
واضالالالالالالةف المصالالالالالالدر ان با اسالالالالالالتوداف لالالالال ال الخضالالالالالالرات او المالالالالالالالةر ست ةسالالالالالالب القالالالالالالوة المةسالالالال ال و
للمنالقو الت تنالل منوة الصواريعب.

االالة و بعصةبو للسرقو وتروي المخدراي
بةلبصرة

الموندسين

صالالالالالةبو للسالالالالالرقو وتالالالالالروي المخالالالالالدراي الالال ال

نينالالالالالة لقالالالالالي الالالالالرالو البصالالالالالرة القالالالالالبض لالالال ال
الموندسين.
و الالالري قيالالالةدة الالالرالو البصالالالرة ب سالالالب بيالالالةن ب انالالالا بعالالالد ورود معلومالالالةي الالالن وجالالالود صالالالةبو تقالالالو
بسالالالرقو الالالالدراجةي النةريالالالو نالالالو (سالالالتوتا) وتالالالروي المخالالالدرايي تالالال ت الالال يل ريالالال مالالالل بالالالامرة مالالالدير
قسالالالال م ة الالالالو ابجالالالالالرا بةلبصالالالالرة للت الالالالالر وجمالالالالع المعلومالالالالةي وتالالالال التعالالالالرف لالالالال م الالالالةن ا الالالالالراد
العصالالالالةبو الالالال منالقالالالالو الالالال الموندسالالالالين و بعمليالالالالو نو يالالالالو تمالالالالي مدا مالالالالو و الالالالر و لقالالالالةت القالالالالبض
لالالالاليو  .و وضالالالال يبانا ضالالالالبال ب الالالالوزتو  ٤دراجالالالالةي نةريالالالالو نالالالالو (سالالالالتوتا) مسالالالالروقو و بندقيالالالالو
ر الالالالن وف و مالالالالةدة مخالالالالدرة و دواي تعالالالالةال المخالالالالدراي وبعالالالالد التعمالالالال بالالالالةلت قي معوالالالال ا تر الالالالوا
ل مليةي سرقو دور س نيو و دراجةي نةريو ضة و ال تروي المخدراي .

- 15 -

الالال ال

العدد -343 :االثنين 2020-10-12

ديةل  :ض ةية واد الالرك بلغي ن و  3االف ت االن
اال الالالالد

الالالالف دائالالالالرة صالال ال و ديالالالالةل
و ةلالالالالو المعلومالالالالو
ب واد الالرك خرل العة الجةر .
وقالالالالةل مالالالالدير ا الالالالر صالالالال و ديالالالالةل الالالالةرس العالالالالزاو ن الالالالواد الالالالالالرك الالالال ديالالالالةل خالالالالرل العالالالالة
الجالالالالةر ةنالالالالي مرت عالالالالو مالالالالن خالالالالرل االرقالالالالة المسالالالالجلو رسالالالالمية ال تالالالالة الالالالال مصالالالالر  83مالالالالدن
واصالالالالالةبو  2900تالالال ال االن ”.واضالالالالالةف ان العديالالالالالد مالالالالالن المصالالالالالةبين خرجالالالالالوا بعة الالالالالةي مسالالالالالتديمو
مبينالالالة ان العديالالالد مالالالن الالالالالرك ةنالالالي معالالالدالي ال الالالواد يوالالالة مرت عالالالو جالالالدا وخةصالالالو الريالالال ر الالالو -
بغالالالداد المالالالةر بةلم ة االالالو”.مالالالن جةنبالالالا ا الالالةر مالالالدير م تالالالب قالالالوك االنسالالالةن الالال ديالالالةل صالالالرح موالالالد
الالالال ان قالالالراتة مبسالالالالو لضالالال ةية الالالواد الالالالالرك الالال ديالالالةل خالالالرل العالالالة الجالالالةر تاوالالالر بمالالالة اليقبالالالل
ال الالال ال بالالالالالةن سالالالالالبب المالالالالالوي االول الالال ال الم ة االالالالالو وتخالالالالالالي ارقالالالالالة ضالالال ال ةية ة مالالالالالة يسالالالالالقال بسالالالالالبب
رصةصالالالالالةي و بالالالالالواي االر الالالالالةب بةالضالالالالالة و الالالالالال الجالالالالالرائ الجنةئيالالالالالو بمختلالالالالالف دوا عوالالالالالة”.واضالالالالالةف
موالالالالد ان معالالالالدالي ضالال ال ةية ال الالالالواد مر بالالالالو سالالالالنوية الال ال ديالالالالةل خةصالالالالو الال ال االالالالل وجالالالالود الالالالالرك
للمالالالوي ناالالالرا ل ثالالالرة ال الالالواد التالالال اصالالالب ي لعنالالالو تالالالالةرد المسالالالة رين ال تالالالة الالالال ان الالالالالرك الالال
الم ة او ت تة ال خةرالو انقة قيقو من خرل الصيةنو والتة يل اليقةف نزيف الدمةت .
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وزارة الن ال تعتز خ ض سعر البنزين الم سن
لني وزارة الن ال اال د ن زموة تخ يض سعةر البنزين ةل ابو تةن.
نينة
وقالالالالالةل و يالالالالالل الالالالالالوزارة ل الالالالالاون التوزيالالالالالع ةمالالالالالد يالالالالالونس الالالال بيالالالالالةن ن بقالالالالالرار مراجعالالالالالو اسالالالالالعةر
البنالالالالزين الالالالةل االو تالالالالةين ( الممتالالالالةز) يالالالالأت الال ال الالالالالةر تالالالالو يره للمالالالالواالنين بةسالالالالعةر منةسالالالالبو بوالالالالدف
التخ يالالالالف الالالالن الالالالة لو الال ال االالالالل الاالالالالروف االقتصالالالالةديو والمةليالالالالو المتزامنالالالالو مالالالالع الاالالالالروف الصالال ال يو
المتمثلالالالالو بالال الال( و يد )19 -ب .ل نالالالالا لالال ال يالال ال ر نسالالالالبو تخ الالالاليض االسالالالالعةر ...لمة ان سالالالالعر اللتالالالالر الوا الالالالد
مالالالالن البنالالالالزين الم سالالالالن ةليالالالالة  850دينالالالالةرا.و ا الالالالد الو يالالالالل و قالالالالة للبيالالالالةن ب الالالالرص الالالالالوزارة لالالالال
تناالالالالي سالالالالعةر المنتجالالالالةي الن اليالالالالو و الالال سالالالالةبةي اقتصالالالالةديو تضالالالالمن يوالالالالة تالالالالالوير صالالالالنة و المنتجالالالالةي
الن اليو ضر ن تقدي ا ضل الخدمةي للمواالنين والتخ يف من معةنةتو ب.

االنبةر :ر ةي استثمةريو استراليو و نديو تبد استعداد ة
الستثمةر قول الن ال والغةز
و ةلالالالالو المعلومالالالالو ا لالالالالن مست الالالالةر م الالالالة ا االنبالالالالةر لل الالالالاون الالةقالالالالو زيالالالالز خلالالالالف الالرمالالالالوز اال الالالالد
ر بالالالالو ال الالالالر ةي االسالالالالتثمةريو العةلميالالالالو المختصالالالالو الالالال مجالالالالةل الالةقالالالالو الالالال ال صالالالالول لالالالال الالالالرص
استثمةريو المنةال الغربيو.
وقالالالالةل الالرمالالالالوز ن و الالالالودا مالالالالن الالالالر ةي اسالالالالتثمةريو مختصالالالالو الالالال مجالالالالةل الالةقالالالالو مالالالالن اسالالالالترالية
و نالالالالدا ابالالالالدي اسالالالالتعداد ة لل صالالالالول لالالالال الالالالرص اسالالالالتثمةريو للعمالالالالل الالالال المنالالالالةال الغربيالالالالو لغالالالالرض
استثمةر قول الن ال والغةز بعد االالر ل مواقع العمل“.
واضالالالالةف ان ال ومالالالالو الم ليالالالالو الالالال االنبالالالالةر ابلغالالالالي ال الالالالر ةي المتقدمالالالالو لل صالالالالول لالالالال الالالالرص
اسالالالالتثمةريو الالالال مجالالالالةل الالةقالالالالو الالالالال الالالالتت قنالالالالواي اتصالالالالةل مالالالالع ال ومالالالالو المر زيالالالالو الالالالون ان وزارة
الالالالالالن ال سالالالالاليةديو وال يسالالالالالمت لل ومالالالالالو الم ليالالالالالو قالالالالالد ا ات الالالالالةك مالالالالالع ال الالالالالر ةي االسالالالالالتثمةريو مالالالالالةل
ت صل ال ر ةي المتقدمو ل موا قو ال ومو المر زيو”.
و وضالالالالالت الالرمالالالالالوز ان ر بالالالالالو ال الالالالالر ةي االسالالالالالتثمةريو العربيالالالالالو واالجنبيالالالالالو الالال ال ال صالالالالالول لالالال ال
الالالالرص اسالالالالتثمةريو الالالال االنبالالالالةر تالالالالأت لالالالال خل يالالالالو اسالالالالتقرار االوضالالالالة االمنيالالالالو الالالال مالالالالو مالالالالدن
الم ة او .
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وزير الزرا و يا د رات ل منتجةي وزارة الصنة و
السالالالالالومريو نيالالالالالوز ا الالالالالدي وزارة الزرا الالالالالو اال الالالالالد انوالالالالالة تقالالالالالو ب الالالالالرات جميالالالالالع منتجالالالالالةي وزارة
الصالالالالنة و د مالالالالة للمنالالالالت الم لالال ال يمالالالالة ا الالالالةري الالال ال ان لالالالالديوة خالالالالالال مسالالالالتقبليو وسيةسالالالالةي وا الالالالدة
لتعضالالالالي المالالالالوارد.وقةلالالالالي الالالالالوزارة الالالال بيالالالالةن ان بوزيالالالالر الزرا الالالالو م مالالالالد الالالالري الخ الالالالةج قالالالالد
اجتمة الالالالة م الالالالتر ة مالالالالع وزيالالالالر الصالالالالنة و والمعالالالالةدن منوالالالالل زيالالالالز الخبالالالالةز ب ضالالالالور المختصالالالالين مالالالالن
الجالالالالةنبين وتالالالال اإل الالالالرن الالالالن الالالالرات الالالالل منتجالالالالةي وزارة الصالالالالنة و التالالالال تخالالالالد العمالالالالل الزرا الالالال
وب الالالالقيا النبالالالالةت وال يالالالالوان مالالالالن وزارة الصالالالالنة و لالالالال ن تالالالالت لقالالالالةتاي وليالالالالو و قالالالالد اجتمة الالالالةي
م تو الالالالو لديمومالالالالو التعالالالالةون و الالالالتت الالالالل الالالالةك العمالالالالل الم الالالالتر ".و الالالالد الخ الالالالةج خالالالالرل االجتمالالالالة
ب لالال ال ضالالالالرورة ر الالالالد العمليالالالالو الزرا يالالالالو بةلمنتجالالالالةي الم ليالالالالو لالالالالد وارداي ال ومالالالالو وتم ينوالالالالة مالالالالن
اإلي الالالالالةت بةلتزامةتوالالالالالة المةديالالالالالو وت الالالالالغيل المصالالالالالةنع المعاللالالالالالو بمالالالالالة يالالالالالنع س لالالالال امتصالالالالالةص البالةلالالالالالو
وتالالالالو ير العملالالالالو الصالالالالعبو للالالالالبردب موجوالالالالة بب الالالالرات ابسالالالالمدة الم ليالالالالو وتوزيعوالالالالة لالالالال ال ر الالالالين
والمزار ين لتالوير اإلنتة الزرا ب.
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ال رك ابوسال يعتمد ل
مل الب رين :تثبيي ر ةن السر
ت عيل المبةدرة العربيو
اال الالالالرا ا تالالالالتت العة الالالالل الب رينالالالال الملالالالال مالالالالد بالالالالن يسالالالال ل خلي الالالالو دور االنعقالالالالةد الثةلالالالال مالالالالن
ال صالالالالالل الت الالالالالريع الخالالالالالةمس لمجلسالالال ال ال الالالالالور والنالالالالالواب والالالال ال قالالالالالي بقصالالالالالر الصالالالالالخير بالالالالالر
االتصالالالالةل المرئالالالال ب ضالالالالور وبالالالالن س الريقالالالالو التواصالالالالل ابميالالالالر سالالالاللمةن بالالالالن مالالالالد ل خلي الالالالو ولالالالال
العوالالالالد نةئالالالالب القةئالالالالد اب لالالال النةئالالالالب ابول لالالالالرئيس مجلالالالالس الالالالالوزرات.ونقلالالالالي و ةلالالالالو ابنبالالالالةت الب رينيالالالالو
الالالالن ملالالال الالالالالبرد قولالالالالا :بنا الالالالد مجالالالالددا ش بالالالالأن تثبيالالالالي ر الالالالةن السالالالالر ال الالالالةمل والعالالالالةدل الالال المنالقالالالالو
يعتمالالالد لالالال ت عيالالالل المبالالالةدرة العربيالالالو التالالال نعمالالالل لالالال د موالالالة ب الالالل السالالالبل مالالالع الالالقةئنة و ل ةئنالالالة
و الال ال ا موقالالالالف معلالالالالن وصالالالالريت لنالالالالة الال ال ممل الالالالو الب الالالالرين تجالالالالةه القضالالالاليو ال لسالالالالالينيو للوصالالالالول ل الالالالل
الدولتين تعزيزا ش لامن والسر العةلم ".
و ضالالالةف :بنقالالالالدر لالالال الالال ا الصالالالالعيد مالالالالة تتالالالواله قواتنالالالالة المسالالالالل و البةسالالالاللو الد ة يالالالالو وابمنيالالالالو مالالالالن
مسالالالالئوليةي والنيالالالالو بةلغالالالالو اب ميالالالالو تمتالالالالةز بةل ر يالالالالو وال الالالالةتة العةليالالالالو ونخصالالالالوة مالالالالن الال ال ا المنبالالالالر
بةلت يالالالالالالو الخةلصالالالالالالو والتقالالالالالالدير ال بيالالالالالالر و الالالالال ت مالالالالال سالالالالالالية الالالالالالالوالن وت الالالالالالة ا لالالالال ال و دتالالالالالالا
واستقرارهب.
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ال ويي لام المت دة مجدداش :د خيةراي ال عب ال لسالين لنيل
قوقا
القالالالالبس تسالالالالل وزيالالالالر الخةرجيالالالالو وزيالالالالر الالالالالد ة بةإلنةبالالالالو ال الالالاليع د .مالالالالد النةصالالالالر مالالالالس نسالالالالخو مالالالالن
وراك ا تمالالالالالالةد السالالالال ال يرة ال رنسالالالالالاليو لالالالالالالد الالالالالالالبرد ن ليرلوجونالالالالالالدر .وتمنالالالال ال النةصالالالالالالر للسالالالال ال يرة
الجديالالالالدة التو يالالالال الالالال موالالالالة ملوالالالالة وللعرقالالالالةي الثنةئيالالالالو المتينالالالالو والوثيقالالالالو التالالالال تجمالالالالع البلالالالالدين
الصالالالالديقين المزيالالالالد مالالالالن التقالالالالد واالزد الالالالةر .مالالالالن جةنالالالالب خالالالالر جالالالالددي ال ويالالالالي تأ يالالالالد ة لالال ال د الالالال
خيالالالالالةراي ال الالالالالعب ال لسالالالالالالين لنيالالالالالل قوقالالالالالا الم الالالالالرو و .وقالالالالالةل النةصالالالالالر الالال ال لمالالالالالو الالالالالالبرد مالالالالالة
االجتمالالالالة الالالالالوزار ل ر الالالالو الالالالد االن يالالالالةز لالالالال الالالالةمت مالالالالةل الالالالالدورة الالالالالال 75للجمعيالالالالو العةمالالالالو
لامالالال المت الالالالدة امالالالالس ن الصالالالالرا ةي وال الالالالروب ت تالالال بةلعالالالالةل و صالالالالبت الواقالالالالع مريالالالالراش ثالالالالر مالالالالن
وقالالالي مضالالال  .و ضالالالةف :ي الالالد الالال ا التالالالالة ن الالال العالالالةل لالالالا مالالالرورا بمنالقتنالالالة العربيالالالو ومالالالة تعي الالالا
بسالالالالبب صالالالالرا ةي معقالالالالدة و الالالالروب الة نالالالالو نو الالالالي مقالالالالدراي وثالالالالرواي الالالالعوبوة وصالالالالوال لالال ال ةلالالالالو
الجمالالالالالود التالالال ال الةلالالالالالي القضالالالالاليو ال لسالالالالالالينيو مجالالالالالددين موق نالالالالالة تجالالالالالةه د الالال ال ال الالالالالعب ال لسالالالالالالين
وصالالالوال لالالال ابزمالالالالو السالالالالوريو التالالال دخلالالالالي ةموالالالة العة الالالالر و الالال مثقلالالالالو ب الالالالوار ومعةنالالالالةة انسالالالالةنيو
خل الالالالي ورات الالالالة مالالالالة ال يعالالالالد وال ي صالال ال مالالالالن القتلالال ال والجر الال ال مجالالالالددين موق نالالالالة المبالالالالدئ القةضالال ال
ب ل ابزمو سيةسية و المرجعيةي الدوليو اي الصلو.
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ترامب يز ّخ

ملتا

لوريدا «المتأرج و»

القالالالالبس الالالالد البيالالالالي اببالالالاليض السالالالالبي ن الالالالالرئيس دونةلالالالالد ترامالالالالب لالالالال يعالالالالد ّ
يمثالالالالل مصالالالالدراش لنقالالالالل
الالالدو مالالالرض « ورونالالالة» ال يروسالالال الالالال صالالاليب بالالالا خيالالالرا ش ونقالالالل لالالال ثالالالره لالالال المست الالال
تالالالب يوالالالة ن
يالالالي تلقالالال العالالالر  .ون الالالر البيالالالي اببالالاليض مالالال رة مالالالن البيالالالب ترامالالالب الالالون الالالونل
ترامالالالالب «لالالالال يعالالالالد يعتبالالالالر مصالالالالدر الالالالدو ل خالالالالرين» .و ضالالالالةف الالالال المالالالال رة الموجوالالالالو للسالالالال رتيرة
الصالالالال ة يو للبيالالالالي اببالالالاليض الالالالةيل مة ينالالالالةن « :بةإلضالالالالة و لالالالال اسالالالالتي ةت الالالالالرئيس لمعالالالالةيير مرا الالالالز
م ة الالالو ابمالالالراض والوقةيالالالو منوالالالة للوقالالالف اممالالالن للعالالالزل توضالالالت ينالالالو  PCRالتالالال خالالال ي منالالالا
الالالال ا الصالالالالبةح نالالالالا لالالالال يعالالالالد يمثالالالالل خالالالالالرا ش لنقالالالالل العالالالالدو و قالالالالة للمعالالالالةيير المعتالالالالرف بوالالالالة ةليالالالالةش».
دليالالالالل لالالالال ت الالالالةثر ن الالالالال لل يالالالالروس و ن
و ضالالالالةف ن االختبالالالالةراي اوالالالالري نالالالالا لالالالال يعالالالالد نالالالالة
ال ِ مالالالالالل ال يروسالالالالال لالالالالالد ترامالالالالالب «يتنالالالالالةقص» ما الالالالالدا ش ن الالالالالالرئيس ال يعالالالالالةن مالالالالالن مالالالالال و ن
سالال الني» .خالالالالالةب الالالالالرئيس مالالالالن نة يتالالالالا الالالالد ترامالالالالب نالالالالا يمتلالال ال
اب الالالالراض التالال ال الالالالةن يعةنيوالالالالة «ت ّ
منة الالالو ضالالالد ال يالالالروس .و الالال وقالالالي سالالالةب الالالالل ترامالالالب لالالال مئالالالةي مالالالن نصالالالةره الالال ول منةسالالالبو
ةمالالالالو ي ضالالالالر ة منالالالال صالالالاليب بالالالالال « و يالالالالد  »19 -معلنالالالالة ش مالالالالن الالالالر و البيالالالالي اببالالالاليض مالالالالن دون
ارتالالالدات مةمالالالالو « :الالالعر بالالالالأنن الالال ةلالالالالو رائعالالالو» .وقالالالالةل « :ريالالالد ن تعر الالالالوا ن بلالالالدنة سالالاليوز الالال ا
ال يالالالالروس الصالالالالين ال ايالالالالع» بينمالالالالة تالالالالف لالالالالا مئالالالالةي المايالالالالدين الالال ال ين وضالالالالع معاموالال ال ال مةمالالالالةي
الووات الالل .
ل ن من دون االلتزا ثيرا ش بةلتبة د االجتمة خرل ال د ال جر
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يران تسجل صيلو يوميو قيةسيو لو يةي ورونة ..و جمةل
اإلصةبةي يتجةوز النصف مليون
لنالالالالي وزارة الصالالالال و ال يالالالالران يالالالالو اليالالالالو اب الالالالد تسالالالالجيل  251و الالالالةة و  3822صالالالالةبو
اال الالالالرا
جديالالالالدة ب ورونالالالالة خالالالالرل السالالالالة ةي ابربالالالالع والع الالالالرين المةضالالالاليو.وو قالالالالة لبيةنالالالالةي و ةلالالالالو ببلالالالالومبر ب
لالالال صالالالاليلو يوميالالالالو للو يالالالالةي تسالالالالجلوة الجمووريالالالالو اإلسالالالالرميو مالالالالن جالالالالرات
لانبالالالالةت الالالالان الال ال ه الال ال
اإلصالالالالةبو ب ورونالالالالة .و لنالالالالي الالالالالوزارة ن جمالالالالةل الالالالدد صالالالالةبةي ورونالالالالة الالالال الالالالالبرد ارت الالالالع
ليتجالالالالةوز النصالالالالف مليالالالالون ةلالالالالو.وصالالالالر ي المت دثالالالالو بةسالال ال وزارة الصالال ال و والعالالالالر والتعلالالالالي الالبالال ال
ال يالالالالران يالالالالو سالالالاليمة سالالالالةداي الر بالالالالأن جمالالالالةل الو يالالالالةي النةجمالالالالو الالالالن اإلصالالالالةبو ب يالالالالروس ورونالالالالة
الال ال الالالالالبرد ارت الالالالع لالال ال  28ل الالالالة و 544ةلالالالالو.و ضالالالالة ي ن  30م ة االالالالو يالالالالران يالال الو مالالالالن جمالالالالةل
 31م ة االالالالو تصالالالالنف ضالالالالمن المنالالالالةال ال مالالالالرات و الالالالو مالالالالة يعنالالالال ال الالالال ر ال الالالالديد.ول تالالالالي لالالالال ن
 4482مالالالالن المصالالالالةبين ب ورونالالالالة الالالال وضالالالالع الالالالر ويخضالالالالعون للعنةيالالالالو المر الالالالزة يمالالالالة تجالالالالةوز
الالالالدد المتعالالالالة ين  406الف و قالالالالة لمالالالالة وردتالالالالا و ةلالالالالو نبالالالالةت الجمووريالالالالو اإلسالالالالرميو ال يالالالالران يالالالالو
( رنالالالة).وو قالالالة للبيةنالالالةي التالالال تجمعوالالالة جةمعالالالو جالالالونز الالالوب نز الالالان يالالالران تالالالأت الالال المرتبالالالو الالالالال13
ةلمية من ي جمةل دد اإلصةبةي المسجلو ب ورونة .
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