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رئيس مجلس النواب يستقبل السفير البريطاني(.ص(..) 4موقع مجلس النواب)
النائبببببب ببببببدر الويبببببادم :قبببببانوة الجبببببرائت المعلوماتيببببب جبببببا و للت بببببوي وسيق بببببي لببببب مئبببببا
حاال االبتواو(.ص((.) 4السومري نيوو)
النائببببببب لا ببببببل الفببببببتحوم :ملببببببؾ السببببببيادل يح بببببب ب ميبببببب بالؽبببببب والح ومبببببب ملومبببببب ببببببب راج
القوا االجنبي (.ص(..) 5و ال المعلوم )
النائبببببببب بببببببباس العطبببببببالي :ح ومببببببب ال بببببببا مي منحببببببب ردسبببببببتاة تريليبببببببونية دوة الح بببببببول
ل ام واردا (.ص(..) 5و ال المعلوم )
ببببببيا
النائببببببب بببببببداالمير الميبببببباحي :تحر ببببببا لفببببببت الملفببببببا المؽلقبببببب ال ا بببببب بفسبببببباد ال
ال بيرل(.ص(..) 6و ال المعلوم )
النائبببببببب ببببببببدال الن العبببببببواوم :االمبببببببة النيابيببببببب ت بببببببد ببببببببد لبببببببر القبببببببانوة لبببببببي اببببببببي
يدا(.ص(..) 6و ال المعلوم )
النائبببببببب ليببببببباة ببببببببرم  :موقبببببببؾ اال بببببببراد مبببببببة جلسببببببب ال مبببببببيس سيت ببببببب االحبببببببد(.صً 7
)(..نينا)
النائبببببببب ريبببببببواة بببببببيل دليبببببببر :م بببببببروو قبببببببانوة الناجيبببببببا ا يويبببببببديا يت بببببببمة تعوي بببببببا
مالي لل حايا(.ص(..) 7و ال االنبا العراقي )
النائبببببببب يوسبببببببؾ ر :تلببببببب التؽييبببببببر تقببببببباطع اجتمببببببباو رئاسبببببببا االقلبببببببيت الببببببب ح يبببببببوت ؼبببببببد
االحد(.ص(..) 8نينا)
بياة(.ص(..) 8موقع مجلس النواب)
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ببببببببببرورل تببببببببببولير متطلبببببببببببا االنت ابببببببببببا النوي بببببببببب (.ص9

رئببببببببببيس الجم وريبببببببببب ي ببببببببببد
)(..السومري نيوو)
األمانببببببب العامببببببب  :و بببببببع ت ببببببباميت لبنبببببببا  5222مدرسببببببب لبببببببي مبببببببوت المحال بببببببا (.ص52
)(..و ال االنبا العراقي )
العبببببببراا ينفبببببببي التو بببببببل الببببببب اتفببببببباا مبببببببع السبببببببعودي ب ببببببب ة االسبببببببت مار الورا بببببببي(.ص52
)(..و ال المعلوم )
األ رجبببببببببي :ديبببببببببال تح ببببببببب با تمبببببببببات بيبببببببببر مبببببببببة ال بببببببببا مي(.ص(..) 55و الببببببببب االنببببببببببا
العراقي )
الح ببببببيت يحببببببكر مببببببة :لو بببببب بيببببببرل :وي ببببببد :الم ببببببار الواسببببببع لببببببي االنت ابببببببا تحقببببببن
التؽيير (.ص (..)55السومري نيوو)
الحبببببببببببوب االسبببببببببببحمي :ا تمببببببببببباد البطاقببببببببببب البايومتريببببببببببب ال بببببببببببماة الحقيقبببببببببببي لنوا ببببببببببب
االنت ابا (.ص (..)50نينا)

 إبطببببببال مفعببببببول اجسببببببات مف
)(..و ال المعلوم )
 انفجار بول ناسف وسط بؽداد(.ص (..)53السومري نيوو)
بببببب واالسببببببتيح
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 وويببببببر التجببببببارل :تو عجببببببع طببببببحا م ببببببروو يببببببن ت مببببببل البطاقبببببب التموينيبببببب (.ص(..) 54و البببببب
االنبا العراقي )
 النجبببببؾ :تسبببببوين البببببؾ طبببببة مبببببة ال بببببلب ومديريببببب الورا ببببب تتوقبببببع و بببببول ا الببببب  ٠٣٣البببببؾ
طة(.ص(..) 55و ال المعلوم )
 تنفيبببببك  582م بببببرو ي حيويبببببا جديبببببدا  ..وال بببببروو بان بببببا جسبببببر لبببببي ناحيببببب النمبببببرود جنبببببوب
را المو ل(.ص(..) 55نينا)

 السبببببببوداة :او بببببببباو
)(..اال رات)

ببببببببعب لببببببببي معسبببببببب ر اسببببببببتقبال الحجئببببببببية ا يببببببببوبيية ب سببببببببح(.ص56

 دول آسببببببيا والمحببببببيط ال بببببباد توقببببببع لبببببب ا بببببببر اتفاقيبببببب للتجببببببارل الحببببببرل لببببببي العببببببالت(.ص57
)(..اال رات)
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رئيس مجلس النواب يستقبل السفير البريطاني
موقببببببع مجلببببببس النببببببواب /اسببببببتقبل رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب ر الحلبوسببببببي اليببببببوت السببببببب السببببببفير
البريطبببببباني لبببببببدد العبببببببراا السبببببببيد سببببببتيفة ي بببببببي لبحببببببب العحقبببببببا ال نائيبببببب ببببببببية البلبببببببدية وآ بببببببر
تطورا األو او لي العراا والمنطق .
ببببر ب بببببا الببببببحد وا ميببببب تنسبببببين الج بببببود مبببببع المن مبببببا
ونببببباقق اللقبببببا األومببببب االقت بببببادي التبببببي تمب و
الدوليببببببب لبببببببد ت االقت ببببببباد العراقبببببببي وملبببببببؾ النببببببباوحية والعبببببببودل الطو يببببببب إلببببببب ديبببببببار ت وج بببببببود
المجتمبببببببع البببببببدولي لذسبببببببراو ب ن بببببببا بببببببكا الملبببببببؾ ل بببببببح بببببببة بببببببدد مبببببببة الق بببببببايا كا اال تمبببببببات
الم بببببتر .مبببببة جانببببببع ا بببببد السبببببفير البريطببببباني د ببببب ةت ببببببحد السبببببتقرار العمليببببب السياسبببببي والم سسببببب
الت بببببببريعي والتنفيكيببببببب لبببببببي العبببببببراا و بببببببرورل توحيبببببببد البببببببر د والحبببببببوار ببببببببية القبببببببود السياسبببببببي
لمواج التحديا وت يئ األجوا المناسب للو ول إل مو د االنت ابا المب رل.

النائب بدر الويادم :قانوة الجرائت المعلوماتي جا و للت وي
وسيق ي ل مئا حاال االبتواو
ببببببو لجنبببببب األمببببببة والببببببدلاو النيابيبببببب بببببببدر الويببببببادم السببببببب اة قببببببانوة
السببببببومري نيببببببوو /ا لببببببة
الجببببببرائت المعلوماتيبببببب جببببببا و للت ببببببوي لببببببي الجلسببببببا المقبلبببببب مو ببببببحا اة القببببببانوة سيق ببببببي لبببببب
المئبببببا مبببببة حببببباال االبتبببببواو االل ترونبببببي .وقبببببال الويبببببادم لبببببي بيببببباة إة :اللجببببباة المعينببببب بالتعببببباوة
مبببببببع األمبببببببة النيابيببببببب و بببببببع اللمسبببببببا األ يبببببببرل لببببببب قبببببببانوة الجبببببببرائت المعلوماتيببببببب  :مبينبببببببا اة
:اللجنبببببب اتفقبببببب مببببببع رئاسبببببب مجلببببببس النببببببواب لبببببب إدراج القببببببانوة للت ببببببوي لبببببب جببببببدول ا مببببببال
الجلسا المقبل ".
وتببببببابع اة :الؽببببببر مببببببة ت ببببببريع قببببببانوة الجببببببرائت المعلوماتيبببببب ببببببو الق ببببببا لبببببب المئببببببا مببببببة
حبببببببباال االبتببببببببواو االل ترونببببببببي التببببببببي تسببببببببجل يوميببببببببا :مو ببببببببحا اة :القببببببببانوة سيت ببببببببمة ت بببببببب يل
مح مببببب ا ببببب ببببببالجرائت المعلوماتيببببب يحبببببدد مبببببة حل بببببا العقوببببببا التبببببي و بببببع لببببب المبتبببببو دوة
ام مساس بالحريا العام .:

-4-

العدد -363 :االحد 0202-55-55

النائب لا ل الفتحوم :ملؾ السيادل يح ب مي بالؽ والح وم
ملوم ب راج القوا االجنبي
و البببببب المعلومبببببب  /ا ببببببد النائببببببب ببببببة تحببببببالؾ الفببببببت لا ببببببل الفببببببتحوم اة ملببببببؾ تحقيببببببن السببببببيادل
ال املببببب يح بببببب ب ميبببببب بالؽببببب لببببببي مجلببببببس النبببببواب ال لتببببببا البببببب اة نبببببا إ ببببببرار اللببببببوات الح ومبببببب
بتنفيك قرار البرلماة ال راج القوا االجنبي مة العراا.
وقبببببببال الفبببببببتحوم اة “ ملبببببببؾ السبببببببيادل العراقيببببببب يم بببببببل اولويببببببب بالنسبببببببب لتحبببببببالؾ الفبببببببت و ا ببببببب
مبببببايتعلن بببببببال روج األمير ببببببي مبببببة العببببببراا حيبببببب يح ببببب ب ميبببببب بالؽبببببب دا بببببل البرلمبببببباة”.وا بببببباؾ
اة “الح ومببببب ينبؽبببببي اة تتفبببببباو مبببببع الببببببدول االجنبيببببب ال بببببراج قوات ببببببا مبببببة العببببببراا تنفيبببببكا لقببببببرار
البرلماة ب راج جميع القوا مة البحد والراغ القوا د العس ري مة وجود ا”.
وببببببية اة “ بعببببب القوا بببببد تبببببت تسبببببليم ا الببببب القبببببوا األمنيببببب العراقيببببب وبانت بببببار حسبببببت امبببببر بببببباقي
القوا بببببببد مبببببببة اجبببببببل تنفيبببببببك قببببببب رار البرلمببببببباة وتحقيبببببببن السبببببببيادل ال املببببببب للعبببببببراا والبببببببوات الح ومببببببب
بااللتوات بالقرار البرلماني”.

النائب باس العطالي :ح وم ال ا مي منح
دوة الح ول ل ام واردا

ردستاة تريليونية

بببببة قيبببببات ح ومببببب
و الببببب المعلومببببب  /بببببؾ النائبببببب بببببة تحبببببالؾ الفبببببت بببببباس العببببباطفي السبببببب
ر ئببببببيس الببببببوورا م ببببببطف ال ببببببا مي بمببببببن اقلببببببيت ردسببببببتاة تريليببببببوني دينببببببار راقببببببي دوة الح ببببببول
لبببببببب ام واردا مببببببببة ح ومبببببببب االقلببببببببيت.وقببببببببال العبببببببباطفي اة “ ح ومبببببببب ال ببببببببا مي تجامببببببببل القببببببببود
ال رديببببببب وح ومببببببب االقلبببببببيت لببببببب حسببببببباب قبببببببو المبببببببواطنية” اللتبببببببا الببببببب اة “ح ومببببببب ال بببببببا مي
منحبببببب ردسببببببتاة  ٢ترليببببببوة دينببببببار راقببببببي دوة الح ببببببول لبببببب ام واردا مببببببة الببببببنفط او المنالببببببك
الحدوديبببببب ”.وا بببببباؾ اة “ الح ومبببببب لببببببدي ا امببببببوال اليبببببب لسببببببد الرواتببببببب اال ان ببببببا تتعمببببببد ت ير ببببببا”
مبينا اة “مجلس النواب طالب الح وم بتقديت مواون .”٢٣٢٢
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النائب بداالمير المياحي :تحر ا لفت الملفا المؽلق ال ا
يا ال بيرل
بفساد ال
وم بببببببا لبببببببت جميبببببببع ملفبببببببا لسببببببباد
و الببببببب المعلومببببببب  /ا لنببببببب لجنببببببب النوا ببببببب النيابيببببببب السبببببببب
بببببيا ال بيبببببرل التبببببي احيلببببب الببببب يئببببب النوا ببببب واالد بببببا العبببببات واؼلقببببب مبينبببببا انبببببع مبببببع لبببببت
ال
ام ملؾ يفت تن ال االت اما ل الجن وال ؽط بانع ابتواو سياسي.
ببببببو لجنببببب النوا بببببب بببببببد االميبببببر الميبببببباحي اة “ الفسبببببباد ا دارم موجبببببود ومست ببببببرم بجميببببببع
وقبببببال
دوائببببببر الدولبببببب ولببببببت يقت ببببببر لبببببب الببببببدوائر الماليبببببب ”.وا بببببباؾ اة “اللجنبببببب لببببببدي ا تحببببببر االة لبببببب
بببببببيا الحوبيبببببب ال بيبببببببرل والببببببوورا ” م بببببببيرا الببببببب اة
لببببببت جميبببببببع الملفببببببا ا ببببببب ملفببببببا ال
“التوالقا السياسي ي العائن األ بر امات لجن النوا ولت تل الملفا ”.
واو بببببب بببببببد االميببببببر اة “ ام ملببببببؾ يفببببببت تن ببببببال االت امببببببا للجنبببببب بانببببببع ابتببببببواو سياسببببببي وت ببببببؽل
بببببببيا جيو ببببببب ا االل ترونيببببببب للتسبببببببقيط” اللتبببببببا الببببببب اة “ االيبببببببات المقبلببببببب سبببببببيعاد لبببببببت
تلببببببب ال
بببببببيا ال بيبببببببرل التبببببببي احيلببببببب الببببببب االد بببببببا العبببببببات و يئببببببب النوا ببببببب
جميبببببببع ملفبببببببا الفسببببببباد لل
واؼلق وار ن ”.
وا د اة “الجن اوم ل لتح ا ومتابع ا ال حية و ول ا للق ا للب ب ا”.

النائب بدال الن العواوم :االمة النيابي ت د بد لر
لي ابي يدا

القانوة

بببببو لجنببببب االمبببببة والبببببدلاو النيابيببببب النائبببببب ببببببد ال بببببالن العبببببواوم السبببببب
و الببببب المعلومببببب  /ا بببببد
و ا ر للقيادا االمني الن ا نوا ا ابي يدا لي ديال .
ة ا طا
وقبببببال العبببببواوم اة” ولبببببد امنبببببي رليبببببع برئاسببببب مست بببببار االمبببببة البببببوطني قاسبببببت اال رجبببببي و بببببل الببببب
مر بببببو ناحيببببب اببببببي بببببيدا( 32بببببت بببببمال بببببرا بعقوبببببب ) لحطبببببحو ميبببببدانيا لببببب مسبببببتجدا االو ببببباو
االمنيبببب ا بببب بعببببد النوا ببببا الداميببببب التببببي مببببر ب ببببا الناحيبببب لببببب مببببدار ا بببب ر بببباة ا ر ببببا قببببببل
 3ايببببببببات”.وا بببببببباؾ اة “ ببببببببو ا ببببببببر ا طببببببببي للقيببببببببادا االمنيبببببببب بان ببببببببا م بببببببب ل النوا ببببببببا
الع بببببائري لبببببي اببببببي بببببيدا ب ببببب ل جبببببكرم وتعقبببببب وا تقبببببال بببببل المطلبببببوبية للق بببببا ولبببببر سبببببلط
القبببببببانوة ومعالجببببببب بببببببل ال وا رالسبببببببلبي التبببببببي تسببببببببب لبببببببي بببببببرر ببببببببالػ الالؾ العوائبببببببل ودلعببببببب
بع ا للنووح ال مناطن ا رد”.
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النائب لياة

برم  :موقؾ اال راد مة جلس ال ميس سيت
االحد
بببببببرم  ::اة موقببببببؾ

نينببببببا  /ا ببببببد رئيسبببببب تلبببببب الحببببببوب الببببببديمقراطي ال ردسببببببتاني النيابيبببببب ليبببببباة
..االحد ".
اال راد مة جلس ال ميس سيت
وقالببببببب  ::اة رئاسبببببببا االقلبببببببيت الببببببب ح سبببببببتجتمع ؼبببببببدا ببببببببالنواب اال بببببببراد لبببببببي البرلمببببببباة العراقبببببببي
وا بببببا الح ومببببب االتحاديببببب مبببببة اجبببببل الو بببببول لموقبببببؾ بببببردم وا ببببب ممبببببا جبببببرد لبببببي جلسببببب
ال ميس الما ي".
بببببببرم  ::اة مبببببباجرد يسببببببتوجب موقفببببببا رديببببببا وا ببببببحا بحرمبببببباة مببببببو في االقلببببببيت مببببببة
وا ببببببال
رواتب ت الم رو ولن القانوة .:

النائب ريواة يل دلير :م روو قانوة الناجيا ا يويديا يت مة
تعوي ا مالي لل حايا
و الببببببب االنببببببببا العراقيببببببب  /ا بببببببد لجنببببببب المبببببببرال واألسبببببببرل والطفولببببببب النيابيببببببب اليبببببببوت السبببببببب اة
م ببببببروو قببببببانوة الناجيببببببا ا يويببببببديا يت ببببببمة تعوي ببببببا ماليبببببب لل ببببببحايا ليمببببببا ا ببببببار إلبببببب اة
العنؾ األسرم لت ي ل إل اللجاة الم ت لي البرلماة .
قانوة منا
بببببو اللجنبببببب النائبببببب ريبببببواة ببببببيل دليبببببر إة :قببببببانوة منا ببببب العنبببببؾ األسببببببرم لبببببت ي ببببببل
وقالببببب
إل اللجاة الم ت لي البرلماة".
وا بببببال اة :رئاسببببب البرلمببببباة ا بببببد وجبببببود م بببببا ل لبببببي دا بببببل القبببببانوة ويحتببببباج إلببببب تقبببببارب لبببببي
وج ببببببببا الن ببببببببر لت ببببببببريعع ".وا ببببببببار إلبببببببب اة :م ببببببببروو الناجيببببببببا ا يويببببببببديا تمبببببببب قرا تببببببببع
القرا ل ال اني لي البرلماة وننت ر الت وي ليع لي ؼ وة األسبو ية المقبلية".
وتابعبببببب اة :م ببببببامية الم ببببببروو م ت بببببب بتعببببببوي الناجيببببببا ا يويببببببديا وجميببببببع ال ببببببحايا مببببببة
الم ونا األ رد بتحديد تعوي مالي مة الم روو.:
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النائب يوسؾ ر :تل التؽيير تقاطع اجتماو رئاسا االقليت ال ح
يوت ؼد االحد
نينبببببببا /ا لنببببببب تلببببببب التؽييبببببببر ال ردسبببببببتاني مقاطعت بببببببا اجتمببببببباو الرئاسبببببببا الببببببب ح القلبببببببيت ردسبببببببتاة
الكم سيعقد يوت ؼد االحد.
وقببببببا ل رئببببببيس تلبببببب التؽييببببببر يوسببببببؾ ر لببببببي بيبببببباة ::اة تلبببببب التؽييببببببر سببببببتقاطع إجتمبببببباو الرئاسببببببا
الببببب ح القلبببببيت ردسبببببتاة يبببببوت ؼبببببد مبببببع مم لبببببي االقلبببببيت لبببببي البرلمببببباة ".وا بببببار ر الببببب اة بببببدت
الم بببببار ال تلببببب لبببببي م بببببل بببببك االجتما بببببا سبببببببع بببببدت تؽييبببببر سبببببلو السبببببلطا لبببببي االقلبببببيت لبببببي
الملفببببببببا المتعلقبببببببب ببببببببببالنفط والؽبببببببباو والمواونبببببببب وؼياب ال بببببببببفالي لببببببببي ببببببببك الملفا واسبببببببببتمرار
حمبببببببح اال تقبببببببال بببببببد النا بببببببطية المبببببببدنيية والحقبببببببوقيية وال بببببببحفيية بسببببببببب ا ترا ببببببب ت لببببببب
سياسا االقليت التعسفي .

بياة
موقببببببع مجلببببببس النببببببواب /لببببببي إطببببببار متابعت ببببببا للت ببببببريحا المتعلقبببببب بمجلببببببس النببببببواب لقببببببد تبببببببية
للببببببدائرل اال حميبببببب لببببببي المجلببببببس قيببببببات النائببببببب ( لببببببي بببببببد حمببببببود ال ببببببجرم) بن ببببببر طابببببببا
ات اميبببببب تسببببببقيطي بببببببر وسببببببائل التوا ببببببل اال حمببببببي الم تلفبببببب يببببببت ت لي ببببببا رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب
بات امبببببا باطلببببب ال اسببببباس ل بببببا مبببببة ال بببببح وال دليبببببل لي بببببا وحيببببب اة كلببببب ي ببببب ل جريمببببب قبببببكؾ
وسببببببب وت بببببب ير وا انبببببب لببببببرئيس السببببببلط الت ببببببريعي لقببببببد تولبببببب الببببببدائرل القانونيبببببب لببببببي مجلببببببس
ببببببرل بببببب ود جوائيبببببب بحببببببن المومبببببب اليببببببع حتبببببب االة بعببببببد اة جببببببو ببببببة
النببببببواب تحريبببببب ببببببح
ا با ات اماتع الم ووم والترا اتع المجردل ة ام دليل او بين .
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رئيس الجم وري ي د

رورل تولير متطلبا االنت ابا النوي

ببببببرورل تببببببولير متطلبببببببا
لبببببب
السببببببومري نيببببببوو /ا ببببببد رئببببببيس الجم وريبببببب بببببببر ت ببببببال السببببببب
االنت ابببببببا النوي بببببب ليمببببببا ببببببدد لبببببب ا ميبببببب ت ببببببالر الج ببببببود الوطنيبببببب مببببببة اجببببببل ترسببببببيل سببببببلط
الدول وسيادت ا لي لر القانوة وحماي المواطنية.
وقببببببال م تبببببببب بببببببال لببببببي بيببببببباة اة :رئبببببببيس الجم و ريبببببب ببببببببر ت بببببببال اسببببببتقبل اليبببببببوت السبببببببب
المم لببببب ال ا ببببب ل مبببببية العبببببات ل مبببببت المتحبببببدل لبببببي العبببببراا جينبببببية ينبببببيس بحسببببب ار  :مبينبببببا انبببببع
ببببببرورل ال ببببببروو لببببببي االسببببببتعدادا لحنت ابببببببا المقبلبببببب بببببببر
:جببببببرد ببببببحل اللقببببببا الت يببببببد لبببببب
تبببببولير اق ببببب درجبببببا النوا ببببب وال بببببفالي وتنسبببببين األمبببببت المتحبببببدل مبببببع مفو بببببي االنت اببببببا لبببببي
الرقابببببببب لي بببببببا لبببببببتع س يبببببببارا النبببببببا بية الحقيقيببببببب لبببببببي ا تيبببببببار مم لبببببببي ت بعيبببببببدا بببببببة سبببببببطول
السحح والتووير والتح ب".
و ببببببدد اللقببببببا اي ببببببا  :لبببببب ا ميبببببب ت ببببببالر الج ببببببود الوطنيبببببب مببببببة اجببببببل ترسببببببيل سببببببلط الدولبببببب
وسببببببيادت ا لببببببي لببببببر القببببببانوة وحمايبببببب المببببببواطنية وموا ببببببل الحببببببرب لبببببب ا ر بببببباب وم الحبببببب
حيا دا ق التي تسع لتع ير األمة واالستقرار لي دد مة المناطن.:
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األمان العام  :و ع ت اميت لبنا 5222مدرس لي موت
المحال ا
حيبببببدر مجيبببببد اليبببببوت

و الببببب االنببببببا العراقيببببب  /ا بببببد المتحبببببد باسبببببت األمانببببب العامببببب لمجلبببببس البببببوورا
ل دلعا .
السب و ع ت اميت لبنا  5222مدرس لي موت المحال ا ل
وقببببببببال مجيبببببببببد  :إة :المر بببببببببو الببببببببوطني لحست بببببببببارا ال ندسبببببببببي لببببببببي ووارل ا مبببببببببار وا سببببببببب اة
والبلببببببببديا العامبببببببب و ببببببببمة الم ببببببببروو الببببببببوطني لبنببببببببا المببببببببد ارس وبتوجيببببببببع رئببببببببيس مجلببببببببس
البببببببوورا وإ بببببببراؾ األمانببببببب العامببببببب لمجلبببببببس البببببببوورا ان ببببببب ح ببببببب ت ببببببباميت مبببببببة ا بببببببل 52
ت ببببباميت الميببببب لبنبببببا 5222مدرسببببب لبببببي مبببببوت المحال بببببا ".وا ببببباؾ انبببببع :وبعبببببد االنت بببببا مبببببة
مليبببببب لببببببرو وإح بببببببا قطببببببع األرا بببببببي التببببببي ست ببببببص سبببببببتتت إحالبببببب تلببببببب الت بببببباميت ل بببببببر
ببببببيني ر بببببببين  :مبينببببببا اة :األمانببببببب العامببببببب اطببببببب المحال بببببببا رسببببببال الم ططبببببببا الرئيسببببببب
ولرو قطع األرا ي لؽر المبا رل".
وتبببببببابع المتحبببببببد باسبببببببت األمانببببببب العامببببببب لمجلبببببببس البببببببوورا انبببببببع :سبببببببيتت توويبببببببع المبببببببدارس لببببببب
المحال ا بحسب ال ال الس اني والحاج إلي ا.:

العراا ينفي التو ل ال اتفاا مع السعودي ب ة االست مار
الورا ي
و البببببب المعلومبببببب  /نفبببببب وويببببببر الورا بببببب ر ببببببريت ال فبببببباجي التو ببببببل البببببب اتفبببببباا مببببببع السببببببعودي
ب ة است مار ال حرا الؽربي لحنبار والم ن والنجؾ اال رؾ.
وقببببببال ال فبببببباجي لببببببي حببببببوار إة “ السببببببعوديية انببببببب لببببببدي ت النيبببببب لحسببببببت مار لببببببي ال ببببببحرا لبببببببي
الؽربيببببب والم نببببب والنجبببببؾ” مبينبببببا اة “ نبببببا  422البببببؾ دونبببببت لبببببي الم نببببب و 622البببببؾ دونبببببت لبببببي
النجؾ و 722الؾ دونت لي االنبار”.
وا ببببببباؾ اة “ السبببببببعوديية ارادوا ان بببببببا محطببببببب ابقبببببببار لببببببب مسببببببباح  52الببببببب  62البببببببؾ دونبببببببت
و بببببكا يحتببببباج الببببب ديمومببببب ميبببببا ال تقبببببل بببببة  52سبببببن ألن بببببت سي بببببعوة راس مبببببال بيبببببر ي بببببل الببببب
ا ببببببر مببببببة مليببببببار دوالر لببببببي ببببببل محطبببببب ” م ببببببيرا إلبببببب اة “ووارل المببببببوارد المائيبببببب ا ببببببد ببببببدت
إم انيببببب تبببببولر كلببببب ”.وا بببببد وويبببببر الورا ببببب انبببببع “ بنبببببا لببببب كلببببب لبببببت يت بببببل التو بببببل الببببب اتفببببباا
ب وص االست مار السعودم
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األ رجي :ديال تح

با تمات بير مة ال ا مي

و الببببببب االنببببببببا العراقيببببببب  /ا بببببببد مست بببببببار االمبببببببة البببببببوطني قاسبببببببت األ رجبببببببي اليبببببببوت السبببببببب اة
محال ببببب ديبببببال تح ببببب با تمبببببات بيبببببر مبببببة قببببببل القائبببببد العبببببات للقبببببوا المسبببببلح ليمبببببا ا بببببار الببببب اة
التعويوا األمني ست ل ال ديال قريبا لمنع ت رار ال جما األر ابي .
وقببببببببال األ رجببببببببي لببببببببي ت ببببببببري للعراقيبببببببب ا باريبببببببب إة :اسببببببببت بارا الدا ليبببببببب وووارل الببببببببدلاو
واالمبببببة البببببوطني اجتمعببببب مبببببع قائبببببد مليبببببا ديبببببال بعبببببد الو بببببول الببببب ناحيببببب اببببببي بببببيدا لحطبببببحو
ل االو او األمني لي الناحي ".
وا بببببد اة :ديبببببال تح ببببب با تمبببببات بيبببببر مبببببة قببببببل القائبببببد العبببببات للقبببببوا المسبببببلح م بببببطف ال بببببا مي
حيببببب وجبببببع بتعويبببببو القبببببوا األمنيببببب المتواجبببببدل لبببببي المحال ببببب وست بببببل بببببك القبببببوا قريببببببا الببببب
لتقوت با تقال الكية يحاولوة العب بحيال المواطنية".
المحال
ولفببببب الببببب انبببببع :تبببببت ت ليبببببؾ محبببببال ديبببببال بتبببببولير ال بببببدما الببببب لناحيببببب اببببببي بببببيدا :م بببببدا اة
:القوا األمني ستتم ة مة الت لص مة جميع الجما ا ال ارج ة القانوة.:

بيرل :وي د :الم ار
الح يت يحكر مة :لو
االنت ابا تحقن التؽيير

الواسع لي

السبببببومري نيبببببوو /د بببببا رئببببببيس تحبببببالؾ راقيبببببوة مبببببار الح ببببببيت السبببببب إلببببب الم بببببار الواسببببببع
لببببببي االنت ابببببببا قببببببائح إن ببببببا :تحقببببببن التؽييببببببر وقببببببادرل لبببببب تحريبببببب المعادلبببببب  :ليمببببببا ا ببببببد اة إدارل
المببببببوارد الماليبببببب :حببببببن ح ببببببرم :للح ومبببببب االتحاديبببببب وال يم ببببببة ألم ج بببببب :اة ت تببببببول مببببببا تملبببببب
وتطالب الدول بما تبق ".
وقبببببال م تبببببب الح بببببيت لبببببي بيببببباة إة :رئبببببيس تحبببببالؾ راقيبببببوة مبببببار الح بببببيت اسبببببتقبل بم تببببببع لبببببي
بؽببببببداد اليببببببوت السببببببب جمعببببببا مببببببة الن ببببببب السياسببببببي واأل اديميبببببب وا حميبببببب وتنبببببباول مع ببببببت ال ببببببت
البببببوطني بم تلبببببؾ ناوينبببببع ".ونقبببببل البيببببباة بببببة الح بببببيت قولبببببع إنبببببع :ال ببببببد اة ت بببببوة االنت اببببببا ولبببببن
معادلبببببب قببببببادرل لبببببب اة ت ببببببرج العببببببراا مببببببة اوماتببببببع السياسببببببي و رولببببببع االسببببببت نائي ونببببببد و إلبببببب
ت ييبببببؾ الواقبببببع لتببببب تي االنت اببببببا ب بببببك النتبببببائ  :م بببببدا :ا ميببببب اة تسببببب ت االنت اببببببا لبببببي تحبببببدي
الن بببببات السياسبببببي لبببببي العبببببراا وا ميببببب التحبببببدي الببببببايومترم وإلبببببوات النبببببا بية لببببب اسبببببتحت البطاقببببب
للحد مة مليا التح ب والتووير.:
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الحوب االسحمي :ا تماد البطاق البايومتري ال ماة الحقيقي
لنوا االنت ابا
نينببببببا  /ا ببببببد الحببببببوب ا سببببببحمي العراقببببببي  ::اة االنت ابببببببا المب ببببببرل ال يم ببببببة اة تحقببببببن ا ببببببدال ا دوة
ماة نوا ت ا و فاليت ا".
وا ببببببار الحببببببوب لببببببي بيبببببباة البببببب  ::اة المطالببببببب با تمبببببباد البطاقبببببب البايومتريبببببب وسببببببيل وحيببببببدل لببببببي
االنت ابببببببببا تم ببببببببل ال ببببببببماة الحقيقببببببببي لنوا ت ببببببببا وقطببببببببع الطريببببببببن امببببببببات مببببببببة يببببببببروت التح ببببببببب
بنتائج ببببببا".وتببببببا بع  ::اة مببببببا ا لنبببببب نببببببع مفو ببببببي االنت ابببببببا ب بببببب ة البطاقببببببا ؼيببببببر المسببببببتلم او
المفقبببببودل يم بببببل طبببببوا ؼيبببببر اليببببب ولي بببببا ج بببببد ا بببببالي و بيبببببر قبببببد ال تبببببتم ة مبببببة انجببببباو و ببببباة
يؽني ن ا الؽا البطاق االل تروني ق يرل األمد وا تماد البطاق البايومتري ".
ونببببببببو البببببببب  ::اة االنت ابببببببببا المقبلبببببببب يم ببببببببة اة ت ببببببببوة بدايبببببببب ت ببببببببحي العمليبببببببب السياسببببببببي
وت سبببببببيس المرحلببببببب الجديبببببببدل التبببببببي تلببببببببي طمبببببببوح العبببببببراقيية وكلببببببب لبببببببة يبببببببتت إال بت ببببببباتؾ جميبببببببع
االطبببببببراؾ النجاح بببببببا وتبببببببولير البيئببببببب المحئمببببببب الإجرائ بببببببا ب ببببببب ل م نبببببببي يمبببببببن ال قببببببب بالعمليببببببب
االنت ابي ويس ت لي تحفيو المواطنية ل اال ترا لي ا.:
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إبطال مفعول اجسات مف

واالستيح
الفلوج

ل اسلح متنو

رقي

و الببببببب المعلومببببببب  /ا لبببببببة م بببببببدر امنبببببببي لبببببببي مديريببببببب االسبببببببت بارا العسببببببب ري السبببببببب ابطبببببببال
مفعبببببول اجسبببببات مف ببببب بببببديدل االنفجبببببار واالسبببببتيح لببببب اسبببببلح متنو ببببب االنفجبببببار بحملببببب د بببببت
وتفتيق رقي مدين الفلوج .
وقببببببال الم ببببببدر اة “ قببببببول امنيبببببب مببببببة مفببببببارو ببببببعب االسببببببت بارا العسبببببب ري لببببببي الفببببببرا العا ببببببرل
وبالتنسببببببين مببببببع بقيبببببب القطعببببببا العسبببببب ري نفببببببك حملبببببب تفتببببببيق اسببببببت دل منبببببباطن م تلفبببببب مببببببة
ق بببببا ال رمببببب بببببرقي مدينببببب الفلوجببببب تم نببببب مبببببة حل بببببا مبببببة ابطبببببال مفعبببببول  03ببببببول ناسبببببف
لببببببب ببببببب ل بببببببفيح ”.وا ببببببباؾ الم بببببببدر اة “ القبببببببوا االمنيببببببب تم نببببببب مبببببببة االسبببببببتيح لببببببب 52
ؼالونبببببببا سبببببببع  02لتبببببببر تحبببببببوم لببببببب مبببببببادل السبببببببيفور بببببببديدل االنفجبببببببار با بببببببال الببببببب قنينببببببب
او سببببببببجية و ببببببببارو ” مبينببببببببا اة “ لرقبببببببب معالجبببببببب المتفجببببببببرا قامبببببببب ب بطببببببببال مفعببببببببول المببببببببواد
الم بوط دوة وقوو ام ا ابا لي فوؾ القوا المدا م ”.

انفجار بول ناسف وسط بؽداد
السبببببببومري نيبببببببوو /الببببببباد م بببببببدر امنبببببببي االحبببببببد بانفجبببببببار ببببببببول ناسبببببببف اسبببببببت دل محبببببببل لبيبببببببع
الم بببببروبا ال حوليببببب لبببببي منطقببببب بببببباب المع بببببت وسبببببط بؽبببببداد.وقبببببال الم بببببدر إة  :ببببببول ناناسبببببف
ببببببببباح اليببببببببوت اسببببببببت دل محببببببببل لبيببببببببع الم ببببببببروبا ال حوليبببببببب ببببببببمة منطقبببببببب ببببببببباب
انفجببببببببر
المع بببببت ".وا ببببباؾ الم بببببدر البببببكم ل بببببل بببببدت ال بببببؾ بببببة اسبببببمع اة :االنفجبببببار اسبببببفر بببببة ن بببببوب
حريبببببببن دا بببببببل المحبببببببل لببببببب الفبببببببور :م بببببببدا اة :لبببببببرا البببببببدلاو المبببببببدني و بببببببل م ببببببباة الحببببببباد
وتم ن مة ا ماد النيراة دوة ا ابا تك ر.:
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ووير التجارل :تو عجع طحا م روو ين ت مل البطاق التمويني
بببببة وجبببببود تو عجبببببع

و الببببب االنببببببا العراقيببببب  /بببببؾ وويبببببر التجبببببارل بببببح الجببببببورم اليبببببوت السبببببب
طحا م روو ين ت مل البطاق التمويني .
وقببببببببال الجبببببببببورم :إة :الببببببببووارل سببببببببتطلن م ببببببببرو ا تموينيببببببببا مببببببببة بببببببب نع اة يجنببببببببب المببببببببواطة
المراجعبببببا إلببببب لبببببروو التمبببببوية :اللتبببببا إلببببب انبببببع :يوجبببببد حاليبببببا تعببببباوة مبببببع ووارل الدا ليببببب بؽيببببب
االسبببببببتفادل مبببببببة معلومبببببببا البطاقببببببب الموحبببببببدل نجببببببباو الجبببببببو األ ببببببببر مبببببببة البطاقبببببببا التموينيببببببب
ا ل ترونيببببببب التبببببببي سبببببببيتت اسبببببببت دام ا ل بببببببماة ح بببببببول المبببببببواطة لببببببب المفبببببببردا و بببببببكل سبببببببيتت
الربط مع الووارل المك ورل لحستفادل مة بيانا المسالرية".
وا بببببباؾ اة :الببببببووارل ملبببببب لبببببب حجببببببب البطاقبببببب التموينيبببببب مببببببة كوم الببببببد ول العاليبببببب و ببببببكل
قامببببب بالتعببببباوة مبببببع ووارل ال بببببح لؽبببببر حجبببببب المتبببببولية و ملببببب لببببب إيجببببباد ببببببرام ر بببببين
ال ت ببببببباؾ الم بببببببررية ومطبببببببالبت ت بتسبببببببديد المبببببببببالػ الم بببببببرول بببببببة الح بببببببص مبببببببة دوة وجببببببببع
حبببببببن :مبينبببببببا اة  :نبببببببا تعاونبببببببا مبببببببع ووارل الدا ليببببببب ب بببببببوص المسبببببببالرية ومبببببببع ووارل العمبببببببل
بؽي إي ال المفردا للمستحقية لعح".
وا ببببببببد الجبببببببببورم اة :الببببببببووارل ملبببببببب وب طببببببببوا جببببببببادل ي ببببببببال المفببببببببردا إلبببببببب المسببببببببت دؾ
الحقيقبببببي والق بببببا لببببب ال بببببدر لبببببي المبببببال العبببببات و نبببببا تعببببباوة اي بببببا مبببببع برنبببببام الؽبببببكا حيببببب
تبببببت التطبيبببببن لبببببي ا بببببر مبببببة محال ببببب  :م بببببيرا إلببببب اة :البببببووارل وا نبببببا توويبببببع البطاقببببب التموينيببببب
ا ت ببببببف ا ببببببدادا بيببببببرل جببببببدا مببببببة المتببببببولية مببببببة ببببببحل حبببببب المببببببواطة لبببببب ا بببببببحغ ببببببة تلبببببب
بببببب ت لببببببورا حيبببببب إة لتببببببرل توويببببببع البطاقبببببب حاليببببببا ببببببي لتببببببرل إ فببببببا
الحبببببباال وتببببببت ببببببطب ح
قانوني لكل اة نا إقبال مة المواطنية با بحغ".
وتبببببببابع اة :البببببببووارل ات بببببببك طبببببببوا للن بببببببو بالبطاقببببببب التموينيببببببب مبببببببة بببببببحل اال تمببببببباد لببببببب
المنت المحلي بالنسب لمح ول الحنط و كل بالنسب إل الس ر ووي الطعات.:
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النجؾ :تسوين الؾ طة مة ال لب ومديري الورا
و ول ا ال  ٠٣٣الؾ طة

تتوقع

بببببة تسبببببوين ا بببببر مبببببة البببببؾ
و الببببب المعلومببببب  /ا لنببببب مديريببببب ورا ببببب النجبببببؾ اال بببببرؾ السبببببب
طببببببببة مببببببببة مح ببببببببول ال ببببببببلب لم بببببببباوة ووارل التجببببببببارل متوقعبببببببب إنتبببببببباج  ٠٣٣الببببببببؾ طببببببببة ل ببببببببكا
الموسببببببت .وقببببببال مببببببدير الورا بببببب لببببببي المحال بببببب مببببببنعت الفتحويبببببب ة “المببببببوار ية سببببببوقوا بعببببببد لتببببببرل
وجيبببببول مبببببة مليببببب الح ببببباد البببببؾ و ٢١طبببببة مبببببة مح بببببول ال بببببلب ليمبببببا سبببببتبدا مليببببب التسبببببوين
بالت بببببببا د ب ببببببب ل تبببببببدريجي األسببببببببوو المقببببببببل حتببببببب ي بببببببل الببببببب كروتبببببببع”.وا ببببببباؾ اة “المسببببببباح
المورو ببببب بمح بببببول ال بببببلب بلؽببببب بببببكا العبببببات  ٢٢٢البببببؾ دونبببببت ليمبببببا نتوقبببببع تسبببببوين  ٠٣٣البببببؾ
طة حت ن اي الموست”.

تنفيك  582م رو ي حيويا جديدا  ..وال روو بان ا جسر لي
ناحي النمرود جنوب را المو ل
نينببببببا /ا لة مببببببدير ناحيبببببب النمببببببرود احمببببببد بببببببد المحسببببببة ببببببة انجبببببباو  582م ببببببرو ا ببببببدميا وحيويببببببا
لبببببي ناحيببببب النمبببببرود  62بببببت جنبببببوب بببببرا المو بببببل ليمبببببا بببببر الفبببببرا ال ندسبببببي بان بببببا جسبببببر
جديد يريط الناحي مع االق ي والنواحي لي محال نينود.
وقببببببال بببببببد المحسببببببة اة:ال ببببببوادر ال ندسببببببي والفنيبببببب لببببببي مديبببببب بلببببببديا نينببببببود وبالتعبببببباوة مببببببع
ببببببر ا اال مببببببار المسببببببا م والقادمبببببب مببببببة العا ببببببم بؽببببببداد انجببببببو نحببببببو  582م ببببببرو ا موو ببببببا
لبببببي مجبببببال ال رببببببا والمبببببا والبلبببببديا وال بببببح وبنبببببا مجمعبببببا سببببب ني وا بببببادل ا مبببببار مجسبببببرا
بببببابا دا بببببق دا بببببل الناحيببببب  ".وا ببببباؾ اة :مبببببوت الم ببببباريع
انببببب قبببببد دمببببب ر آبببببباة سبببببيطرل
التببببببي انجببببببو تببببببت اسببببببتئنال ا بالحببببببال مببببببع ببببببودل البببببب النبببببباوحية البببببب الناحيبببببب :مبينببببببا اة:ال ببببببوادر
ال ندسبببببي والفنيببببب لبببببي مديريببببب طبببببرا وجسبببببور نينبببببود بببببر با مبببببار جسبببببر جديبببببد يبببببربط الناحيببببب
بالنواحي اال رد لت فيؾ الو ت المرورم الحا ل دا ل الناحي :
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السوداة :او او

عب لي معس ر استقبال الحجئية ا يوبيية
ب سح

اال ببببببرات /قببببببال مسببببببا د المفببببببو السببببببامي ل ببببببئوة الحجئببببببية ب السببببببوداة يسببببببي مبببببباة إة موقببببببؾ
الحجئببببببية ا يببببببوبيية لببببببي منطقبببببب حمببببببدايي بواليبببببب سببببببح ( ببببببرا السببببببوداة ) ببببببعب لببببببي ببببببل
وجببببببببو د ا ببببببببداد بيببببببببرل لحجئببببببببية ا يببببببببوبيية الفببببببببارية مببببببببة المواج ببببببببا العسبببببببب ري لببببببببي إقلببببببببيت
:تيجرام".
وك بببببببر و الببببببب السبببببببوداة ل نببببببببا (سبببببببونا) اة مسبببببببا د المفبببببببو السبببببببامي ل بببببببئوة الحجئبببببببية ب
السبببببببوداة تفقبببببببد او ببببببباو الحجئبببببببية بمنطقببببببب حمبببببببدايي برلقببببببب مم بببببببل ح ومببببببب واليببببببب سبببببببح ر
موسبببببي بببببببد الببببببرحمة.وقبببببا ل يسببببببي مبببببباة إة الويبببببارل لمعسبببببب ر االسببببببتقبال تببببب تي بؽببببببر االسببببببتجاب
واسبببببتجح الو بببببع حتبببببي يم ببببببة تقبببببديت مبببببا يم ببببببة تقديمبببببع لحجئبببببية إلبببببب جانبببببب الترتيبببببب الم انيبببببب
نقبببببببل الحجئبببببببية إلببببببب معسببببببب ر :ات را وبببببببب  :بواليببببببب سبببببببح .ونا بببببببد المن مبببببببا والج بببببببا الدا مببببببب
االسببببببببتمرار لببببببببي تقببببببببديت الببببببببد ت للحجئببببببببية واالسبببببببب تجاب لمتطلبببببببببا األ ببببببببداد المتوقعبببببببب م ببببببببيدا
ببببببال طوا التبببببي قبببببات ب بببببا مجتمبببببع المنطقببببب و بببببدد مبببببة الج بببببا للت بببببدم الحتياجبببببا الحجئبببببية لبببببي
المرحلبببببب األولبببببب  .مببببببة جانبببببببع او بببببب مم ببببببل والببببببي سببببببح اة الو ببببببع ا نسبببببباني حببببببرج بدرجبببببب
بيرل األمر الكم يتطلب وقوؾ ل المن ما والمجتمعا للت الر لي ك المحن .
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دول آسيا والمحيط ال اد توقع ل ا بر اتفاقي للتجارل الحرل لي
العالت
اال ببببببرات /بعببببببد مبببببباني سببببببنوا مببببببة المفاو ببببببا وقعبببببب دول آسببببببيا والمحببببببيط ال بببببباد ا يببببببرا اليببببببوت
األحبببببد لببببب ا ببببببر اتفاقيببببب للتجبببببارل الحبببببرل لبببببي العبببببالت بببببحل قمببببب الترا بببببي است بببببالت ا بببببانوم
حسببببببما ا لبببببة رئبببببيس البببببوورا الفيتنبببببامي نجبببببوية بببببواة لبببببو .وقبببببال لبببببو لبببببي قمببببب ا سبببببياة اليبببببوت
:إننببببببي سببببببعيد للؽايبببببب بعببببببد مبببببباني سببببببنوا مببببببة المفاو ببببببا المليئبببببب بال ببببببعوبا ان ينببببببا اليببببببوت
المفاو بببببببا حبببببببول ال بببببببرا االقت بببببببادي ا قليميببببببب ال بببببببامل (ار سبببببببي إم ببببببببي ) ووقعنبببببببا لي بببببببا
رسببببببميا ببببببحل قمبببببب ا سببببببياة السببببببابع وال ح ببببببية ".وتؽطببببببي ال ببببببرا االقت ببببببادي ا قليميبببببب ال ببببببامل
0ر 0مليببببببار بببببب ص و  09بالمئبببببب مببببببة النببببببات االقت ببببببادم العببببببالمي.وست ببببببت ا بببببببر اتفاقيبببببب تجاريبببببب
لببببببببي العببببببببالت  52دول ا ببببببببا لببببببببي ا سببببببببياة ببببببببي -ليتنببببببببات وتايحنببببببببد والفلبببببببببية والوس و مبوديببببببببا
وميانمبببببببار وماليويبببببببا وسبببببببنؽالورل وإندونيسبببببببيا وبرونبببببببام  -إلببببببب جانبببببببب اسبببببببتراليا وال بببببببية واليابببببببباة
ونيوويلندا و وريا الجنوبي .
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