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 خلية أزمة لمكافحة المخدرات النائبة عالية نصيف: 

أعلناااات النائبااااة عاليااااة نصاااايف  أن مجلااااا النااااواب وافااااق علااااى ت ااااكيل خليااااة أزمااااة لمكافحااااة  الصااااباح 

حاااااكم و كاااار بيااااان لمكتب ااااا  أن  النائااااب األول لاااارئيا مجلااااا النااااواب .المخاااادرات فااااا العاصاااامة ب ااااداد

الزاملااااا  وافااااق علااااى الطلااااب الاااا ي ادمتاااات النائبااااة نصاااايف  بت ااااكيل خليااااة أزمااااة ب  اااارافت فااااا مناااااطق 

العاصااااامة ب اااااداد لمكافحاااااة المخااااادرات والمااااا ثرات العقلياااااة و)الكريساااااتال( بسااااابب ت  اااااا ال اااااامري ب اااااكل 

لمخااادرات ي اااار  لاااى أنااات علاااى الااارزم مااان  عاااالن األج ااازي األمنياااة يومياااا   لقااااء القاااب  علاااى تجاااار ا."كبيااار

 وضاااابط كميااااات كبيااااري من ااااا   ال أن  ااااامري تعاااااطا المخاااادرات تنت اااار ب ااااكل واساااا  وخصوصااااا  بااااين

 ال باب.

 

 أزمة الثقة تخيّم على أجواء الكتل الحزبية 

 :  ن  اجتماعاااااات النائاااااب عااااان كتلاااااة االتحااااااد الاااااوطنا الكردساااااتانا  ساااااوزان منصاااااوراالااااات  الصاااااباح 

ك م اااام جاااادا  ماااان أجاااال حلحلااااة الوضاااا  السياسااااا العااااام فااااا الحاااازبين الكاااارديين خطااااوي  لااااى األمااااام  و لاااا 

 . "الاااابالد  وفااااا حااااال عااااودي الميااااال  لااااى مجاري ااااا )بااااين الحاااازبين الكاااارديين(  فساااايقل التااااوتر الحاصاااال

وأضااااافت  أن  المبااااادري الكرديااااة مااااا زالاااات مجاااارد ت اممااااات و يجاااااد أرضااااية مناساااابة إلن اااااء االنسااااداد 

أن  المباااااادري لااااام تكتاااااب علاااااى أر  الوااااااا  بعاااااد  ولكن اااااا السياساااااا وبواباااااة لحااااال الم اااااكالت   مبيناااااة 

  . "ستتضمن ما يخدم تقارب وج ات الن ر

وبيناااات أن  حاااازب االتحاااااد الااااوطنا الكردسااااتانا مناااا  البدايااااة كااااان رأياااات واضااااحا فااااا التواصاااال والتااااوازن 

السياساااااا  وال نقصاااااد بااااا لك )المحاصصااااااة( و نماااااا االلتااااازام بمباااااادع الدسااااااتور فاااااا وضااااا  الخارطااااااة 

  . "سية واالجتماعية فا العراقالسيا

وتواعااااات أن تتضااااامن المباااااادري الكردياااااة مضاااااامين تم اااااد األرضاااااية المناسااااابة للتواصااااال والخااااارو  مااااان 

 . "األزمة السياسية  وتعد بوابة للحل وت كيل الحكومة

   :  ن  أزمااااة الثقااااة بااااين الكتاااال اااااال النائااااب عاااان كتلااااة الاااان ج الااااوطنا  أحمااااد الربيعاااااماااان جانباااات  

مااااا زالاااات اائمااااة حتااااى اان  باااارزم المبااااادرات والساااايما أن المبااااادري األخيااااري للمسااااتقلين مثلاااات السياسااااية 

وأضااااف  أنناااا بانت اااار موااااف  . ")الحااال الوساااطا( وااااد تااار  الناااور بعاااد ترحياااب اإلطاااار التنسااايقا ب اااا

)التحااااالف الثالثااااا( ب ااااان المبااااادري ونطمااااح  لااااى أن تسااااتثمر الج ااااود فااااا تقريااااب وج ااااات الن اااار ل ااااك 

  . "مة السياسية والوصول  لى ر ية م تركة لخدمة العراقاألز
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ول اااااات  لااااااى أن  التقااااااارب بااااااين المكونااااااات الرئيسااااااية  والساااااايما داخاااااال المكااااااون الكااااااردي والحاااااازبين 

الرئيساااايين  ي ااااكل خطااااوي باالتجااااال الصااااحيح  وفااااا حااااال حساااام موضااااو  مر ااااح رئاسااااة الجم وريااااة ف اااا ا 

بالكتلااااة األكباااار وبمر ااااح منصااااب رئاااايا الااااوزراء والكابينااااة  ساااايمثل م تاحااااا  لبقيااااة اإل ااااكاليات  بمااااا يتعلااااق

 ."الحكومية وزيرمما

وأ ااااار  لااااى أن  جمياااا  الحلااااول مطروحااااة ولكاااان تحتااااا   لااااى حااااوارات  وباااارزم جلسااااات الحااااوار المتعااااددي 

 ال أن وج اااات الن ااار ماااا زالااات لااام تصااال  لاااى التوافاااق باااين الكتااال الكبياااري   داعياااا   لاااى  اساااتثمار الواااات 

 للخرو  ب كل ن ائا من األزمة وتحويل ا  لى ان را   يسر  ت كيل الحكومة . والمبادرات

 

 الدلوي: ال توجد مبادرات بين الحزبين الكرديينالنائب سوزان 

أكاااادت النائااااب عاااان اإلتحاااااد الااااوطنا الكردسااااتانا سااااوزان الاااادلوي  الساااابت  عاااادم وجااااود  وكالااااة المعلومااااة 

األطاااراف الكردياااة  لاااى الجلاااوا علاااى طاولاااة حاااوار لحلحلاااة مباااادرات باااين الحااازبين الكااارديين  فيماااا دعااات 

واالاااااات الاااااادلوي أ ن حالااااااة اإلنسااااااداد السياسااااااا مااااااا زالاااااات اائمااااااة بااااااين الحاااااازبين .األزمااااااة الرامنااااااة

واضااااافت الاااادلوي  اناااات أماااان .”الكرديين  الفتااااة  لااااى عاااادم وجااااود أي مباحثااااات لحاااال األزمااااة السياسااااية

فااااات العالقااااة   م اااايري  لااااى  ن أالم ااااكالت العالقااااة الم ماااال ان يااااتم التوصاااال  لااااى  ت اااااق يضاااامن حاااال الخال

بااااين الحاااازبين الكاااارديين ال تنحصاااار فقااااط ب ختيااااار مر ااااح لاااارئيا الجم وريااااة باااال تاااادور أيضااااا حااااول  ليااااة 

تصاااادير الاااان ط وال اااااز وكاااا لك انتخابااااات  الاااايم كردسااااتان التااااا ماااان المقاااارر أن يااااتم  جرا مااااا بعااااد أربعااااة 

 أ  ر .

 

 

 تطورات االخيري للم  د السياسا السامرائا والمالكا يبحثان ال

بحااااي رئاااايا تحااااالف عاااازم مثنااااى السااااامرائا ورئاااايا ائااااتالف دولااااة القااااانون نااااوري   السااااومرية نيااااوز

واااااال السااااامرائا فااااا بيااااان   بحثنااااا ماااا  رئاااايا .المااااالكا  الساااابت  التطااااورات االخيااااري للم اااا د السياسااااا

لسياسااااا وساااابل ايجاااااد الحلااااول التااااا ائااااتالف دولااااة القااااانون  نااااوري المااااالكا التطااااورات االخيااااري للم اااا د ا

وأضاااااف   ااااددنا علااااى امميااااة االن تاااااح ماااا  كاااال األطااااراف ."تساااا م فااااا ان اااااء كاااال الخالفااااات السياسااااية

 كافة .
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 : اانون الدعم الطارع سيمرر ابل ن اية ال صل الت ريعا األول  ريف سليمان   نائبال

السااااابت  أن المجلاااااا سااااايتجت  أكاااااد عضاااااو مجلاااااا الناااااواب  اااااريف ساااااليمان  وكالاااااة االنبااااااء العرااياااااة 

لت اااااري  ااااااانون الااااادعم الطاااااارع لألمااااان ال ااااا ائا ابااااال ن اياااااة فصااااالت الت اااااريعا األول لوجاااااود ضااااارورات 

ملحااااة  ساااايما وأن عاااادم  ااااارارل ساااايعنا حاااادوي انعكاسااااات وعلااااى رأساااا ا تعاااا ر تااااوفير المااااواد ال  ائيااااة 

اااااانون األماااان  واااااال عضااااو مجلااااا النااااواب  ااااريف سااااليمان  ن  ت ااااري .ورفاااا  أسااااعارما ب ااااكل كبياااار

ال ااااا ائا م ااااام جااااادا  لتاااااوفير االحتياجاااااات األساساااااية خاصاااااة مااااا  عااااادم وجاااااود موازناااااة حتاااااى اان للعاااااام 

األوكرانيااااة تسااااببت بازمااااة عالميااااة فااااا تااااوفير ال اااا اء وماااان  –وأضاااااف  أن  الحاااارب الروسااااية ."2022

ل  ااا رين بينااات ماااادي الحنطاااة  وال اااعب العراااااا يحتاااا  ماااا ال يقااال عااان ملياااون طااان مااان ماااادي الطحاااين كااا 

وبخصاااوص موعاااد ت اااري  ااااانون الااادعم الطاااارع ."فضاااال  عااان باااااا الماااواد األساساااية التاااا تتطلاااب أماااواال  

 توا  سليمان أن يتم تمريرل ابل اتمام ال صل الت ريعا األول فضال  عن اوانين أخر  م مة.

 

 

 العرااا : البيان األميركا ب ان أتجريم التطبي   تدخل سافر بال انمحمد البلداوينائب  ال

اعتباااار النائاااااب عااااان تحااااالف ال اااااتح محمااااد البلاااااداوي  السااااابت   التصااااويت باجماااااا  ال اااااعب  باااادر نياااااوز 

العراااااا علاااى ااااانون تجاااريم التطبيااا  مااا  الكياااان الصااا يونا كاااان اااااو  صااا عة تلقاماااا الكياااان بعاااد مزيمتااات 

رجيااااة األميركيااااة   فيمااااا دان بيااااان الخا2006امااااام المقاومااااة اإلسااااالمية فااااا الجنااااوب اللبنااااانا فااااا تمااااوز 

واااااال البلااااداوي ان أالتصااااويت باجمااااا  بااااااة ال سي ساااااء العرااااااا وبكاااال .الاااا ي ابااااد  انزعاجاااات ماااان القااااانون

اطيافاااات واعراااااات اااااد ازااااا  االمريكااااان والكيااااان الصاااا يونا وماااان يحااااال  م ماااان عمااااالء المنطقااااة ممااااا 

نون     معتباااارا بيااااان سااااارعت الخارجيااااة االمريكيااااة بابااااداء انزاعج ااااا علااااى تصااااويت البرلمااااان علااااى القااااا

وأضااااف ان   التصاااويت علاااى القاااانون ااااد . ”الخارجياااة االمريكياااة بانااات أتااادخل ساااافر فاااا ال اااان العراااااا

اف ااااال جميااااا  المخططاااااات والمرامناااااات الساااااتمرار حالاااااة االنقساااااام داخااااال العملياااااة السياساااااية   م كاااااد ان 

الصاااا يونا كااااان ااااااو   أالتصااااويت باجمااااا  ال ااااعب العرااااااا علااااى اااااانون تجااااريم التطبياااا  ماااا  الكيااااان

   .2006ص عة تلقاما الكيان بعد مزيمتت امام المقاومة اإلسالمية فا الجنوب اللبنانا فا تموز 
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 المعموري: ديالى اصبحت مرتعا الرمابا داع  وعلى الحكومة التدخل النائب برمان 

مااان ت ااااام الوضااا  االمناااا  حااا ر النائاااب عااان محاف اااة دياااالى برماااان المعماااوري  وكالاااة انبااااء الاااراي العاااام 

المعماااوري فاااا لقااااء متل اااز(  ااااال ان   دياااالى اصااابحت مرتعاااا الرماااابا داعااا  ونحااا ر مااان .فاااا المحاف اااة

ت اااااام الوضااااا  االمناااااا اكثااااار في اااااا   مطالباااااا الحكومااااة العرااياااااة باااااا   ضاااااروري التااااادخل ووضااااا  خطاااااط 

ان   الملااااف االمنااااا  واضاااااف المعمااااوري."اسااااتراتيجية لتااااامين المحاف ااااة وتط يرمااااا ماااان خاليااااا داعاااا 

للمحاف اااة بااادأ بالتناااازل فاااا االوناااة االخياااري و خصااانا الخلااال فاااا بعااا  المنااااطق منالاااك لكااان ومااا   اااديد 

 االسف ال يوجد تعامل حقيقا م  م ا الملف مناك .

 

 : اانون فخدمة العلم  سير  النور فا الدوري الحاليةالنائب وعد القدو 

ن االجتمااااا  األول للجنااااة  اااا د نقا ااااا  مست يضااااا بمااااا يتعلااااق     عضااااو اللجنااااة وعااااد القاااادواااااال   الصااااباح

بموضااااو  القااااوانين الم مااااة التااااا يجااااب العماااال علي ااااا خااااالل المرحلااااة المقبلااااة وتقااااديم ا  لااااى اللجنااااة 

ويااار  القااادو أن ."القانونياااة  ثااام وضاااع ا علاااى جااادول أعماااال مجلاااا الناااواب  ومااان أبرزماااا  خدماااة العلااام

عاااراايين وتوحياااد صااا وف م و دخاااال أجياااال فاااا مااا ل الم سساااة لكاااا  أممياااة القاااانون تكمااان فاااا لاااّم  ااامل ال

يكااااون ل اااام انتماااااء للعلاااام والااااوطن   م اااايرا   لااااى أن  القااااانون ساااايزيد ماااان ال ااااباب الااااواعا الاااا ي يتحماااال 

مسااا وليتت تجاااال الاااوطن  فضاااال  عااان أنااات سااايعمل علاااى رفااا  المعانااااي عااان كامااال ال اااباب  ويعاااالج موضاااو  

 لكثير من المواضي  األخر  .الخريجين وال  ادات العليا وا

 

 األمن النيابية ت كد ارب  ارار اانونا المخابرات واالمن الوطنا النائب علا الساعدي: 

أكاااد عضاااو لجناااة األمااان والااادفا  النيابياااة النائاااب المساااتقل علاااا السااااعدي  السااابت  عااان الساااومرية نياااوز  

يااااان   اااااانون ج اااااز المخااااابرات واااااال الساااااعدي فااااا ب.ااااارب  ااااارار اااااانونا المخااااابرات واالماااان الااااوطنا

وااااانون ج ااااز االمااان الاااوطنا مااان اولاااى م اااام اعماااال لجناااة االمااان والااادفا  النيابياااة وساااير  الناااور اريباااا  

وأضاااااف  ساااانعمل علااااى ان يكااااون باااااثر رجعااااا ضاااامانة ."بعااااد تعثاااار اااااارارل علااااى مااااد  الاااادورات السااااابقة

 طولية .لحقوق ال  داء والجرحى وانصافا  ل م وتكريما  لمواا  م الب
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 يستبعد تمرير اانون األمن ال  ائا ويحدد األسباب طت الربيعا نائبال

اسااااتبعد النائااااب احمااااد طاااات الربيعااااا  الساااابت  تمرياااار م اااارو  اااااانون الاااادعم الطااااارع  السااااومرية نيااااوز 

وااااال الربيعاااا   ان  م ااارو  ااااانون األمااان ال ااا ائا المثيااار للجااادل مااان حياااي .لألمااان ال ااا ائا لعااادي أساااباب

لجاناااب القاااانونا والمضاااامين فيااات ال زال اياااد النقا اااات وفاااا حاااال تمريااارل ف نااات سااايكون باااديال عااان ااااانون ا

وأضااااف  ان  الجااادل حاااول القاااانون ."الموازناااة ل ااا ا العاااام ولااان تمااارر الموازناااة مااا ا فاااا حاااال تااام تمريااارل

ت ييااار فقاااط  مساااتمر والمحكماااة االتحادياااة ااااد يكاااون ل اااا موااااف مااا  تجااادد ال اااكاو  علاااى اعتباااار انااات يوجاااد

باااالعنوان عااان ساااابقت الااا ي أرسااال مااان الحكوماااة وتااام  عادتااات بعاااد اااارار المحكماااة االتحادياااة بعااادم صاااالحية 

 ت ري  القوانين من ابل حكومة تصريف االعمال .

 

 عن ديالى يح ر من  خطر كبير  يدامم المحاف ة  ممام التميما  نائبال

لتميمااااا  الساااابت  ماااان خطاااار كبياااار تعي اااات حاااا ر النائااااب عاااان محاف ااااة ديااااالى ممااااام ا السااااومرية نيااااوز 

المحاف ااااة نتيجااااة  ااااحة الميااااال  م اااايرا الااااى ان مناااااك اضااااائين م ااااددين بااااالت جير بساااابب  ااااحة الميااااال 

وااااااال التميماااااا   ان  منااااااك تقصاااااير واضاااااح مااااان .خصوصاااااا انناااااا نقتااااارب مااااان فصااااال الصااااايف الالماااااب

لخارجيااااة فااااا معالجااااة ملااااف الحكومااااة ووزارتااااا الزراعااااة والمااااوارد المائيااااة اضااااافة الااااى تقصااااير وزاري ا

حصااااة العااااراق المائيااااة   مبينااااا ان  منالااااك  ااااحة واضااااحة والكثياااار ماااان الثااااروات الزراعيااااة والحيوانيااااة 

باااادأت تن ااااار ب ااااكل كاماااال ناميااااك عاااان وجااااود خطااااوري كبيااااري تتعاااار  ل ااااا الثااااروات الزراعيااااة والحيوانيااااة 

 تسببت بحالة مجري من الريف الى المدينة .
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 ان نية رف  ايود كوروناالصحة تعلق ب 

ردت وزاري الصاااااحة ب اااااان  مكانياااااة التوصاااااية برفااااا  القياااااود االجتماعياااااة التاااااا فرضااااات    ال ااااارات نياااااوز 

واااااال ماااادير تاعازياااااز الاصاحاااااة فااااااا الااااااااوزاري ميااااثم العبياااادي :  ناااات ال .بساااابب انت ااااار وباااااء كورونااااا

بوبااااااء كوروناااااا   م كاااااادا أن  توجاااااد أي دراساااااااة أو توصاااااية مااااان الااااااااوزاري لرفااااا  القياااااود الخاصاااااة

 ال ياااااروا ماااااا زال موجاااااودا وبالتاااااالا ال يمكااااان االسااااات انة بخطورتااااات  لااااا لك يجاااااب الوااياااااة وتجناااااب 

وأضاااااف أن  دول العااااالم مااااا زالاااات فااااا طااااور التصاااادي للوباااااء الماااا كور  حتااااى أن من مااااة  ."اإلصااااابة باااات

وجااااود باااا ر عالميااااة  كمااااا الصااااحة العالميااااة مسااااتمري بتوجياااات تحاااا يرات ا ماااان موجااااات جدياااادي محتملااااة أو 

حااااادي مااااا خرا فاااااا الصاااااين وأد   لاااااااى  زاالاااااااات جااديااااااادي   الفتاااااا  لااااااى أن    اااااور متحاااااورات أو 

ويااااار  باااااان   لاااااك عمليااااة طبيعيااااة     ."سااااالالت جدياااادي ماااان الوباااااء أعااااالل ال يعااااد م اجئااااا  للمااااواطنين

ز المناعااااة فااااا م اجمااااة يكتسااااب ال يااااروا ط اااارات بامااااارور الاواااااات لضاااامان بقائاااات  فيمااااا يساااااعد ج ااااا

ودعااااا العبيااادي  جميااا  الماااواطنين  ."أجااازاء مختل اااة مااان ال ياااروا حتاااى لاااو طااارأت عليااات ط ااارات جينياااة

ساااانة فمااااا فااااوق   لااااى التوجاااات للمنافاااا  التلقيحيااااة ألخاااا  اللقاااااح ااماااان وال عااااال   12مماااان تبلاااام أعمااااارمم 

عااااادد اإلصااباااااات وتحقيااااق المناعااااة المجتمعيااااة   م ياااادا بااااان  مناااااك ج ااااودا كبيااااري تباااا ل ماااان  ب يااااة تقلياااال

 ابل المالكات الصحية لتقليل عدد اإلصابات .

 

 مويات لأليتام ومج ولا النسب فا مخيمات النازحين

 اااااكلت وزاري العمااااال وال ااااا ون االجتماعياااااة لجناااااة بالتنسااااايق مااااا  بعااااا  الاااااوزارات لتساااااجيل  الصاااااباح 

مى ومج اااااولا النساااااب فاااااا مخيماااااات الناااااازحين واألط اااااال القااااااطنين فاااااا دور الدولاااااة  و صاااااادار اليتاااااا

 .لا ام  ال ويات التعري ياة

واالااااات وكيااااال الاااااوزاري عبياااااار الجلبااااااا  :  ن  الاااااوزاري  اااااكلت لجناااااة مااااا  وزارات الداخلياااااة وال جاااااري 

اليتاااااامى و صاااااادار والم جااااارين والصاااااحة مااااان أجااااال  جااااااراء زيااااااارات للعدياااااد ماااااان المخيمااااااات وتساااااجيل 

ال وياااااات التعري يااااااة لا اااااام  فضاااااال عااااان األط ااااااال القاااااااطنين فاااااا دور الدولاااااة اإليوائياااااة   مضاااااي ة أن 

 اللجناااااة وصاااااالت أيضاااااا  لااااااى العدياااااد ماااان األسااااار ال قيااااري التاااااا ال تساااااتطي  حتاااااى اساااااتخرا  موياااااات 

األط ااااال وحقااااوا م وأضااااافت أن  الااااوزاري وميئااااة رعايااااة الط ولااااة م تمتااااان ب . "تعري يااااة ألوالدمااااا

السااااايما مااااان اليتاااااامى ومج اااااولا النساااااب  مااااان خاااااالل مصااااااداة العاااااراق علاااااى ات ااياااااة حقاااااوق األط اااااال 

واإليمااااان بمباااادأ ماااا ل االت اايااااة فااااا حمايااااة مصاااالحة األط ااااال وتحدياااادا موضااااو  التوثيااااق الماااادنا لليتااااامى 

 ومج ولا النسب وأممية تعزيز  عور االنتماء داخل م  .
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 لعراق أمام ن ضة  املة مست ار الكا ما: ا

أ اااار المست ااااار المااااالا لاااارئيا مجلااااا الااااوزراء  م  اااار محمااااد صااااالح  اليااااوم   وكالااااة االنباااااء العراايااااة

السااابت  مت يااارين ااتصااااديين م ماااين يمااار ب ماااا العااااراق وفيماااا أكاااد أن البلاااد أماااام ن ضاااة  ااااملة واضااااحة 

وااااااال صاااااالح : .ال اتياااااة الطرياااااق  باااااين أن االاتصااااااد دخااااال مرحلاااااة التكياااااف والتطاااااور و طاااااالق ااااااوال

 ن االاتصاااااد العرااااااا دخاااال حاليااااا  مرحلااااة تكيااااف وتطااااور و طااااالق لقااااوال ال اتيااااة واسااااتعداداتت الكامنااااة 

الم ماااة بصاااوري  يجابياااة واعااادي لااام يسااابق ل اااا مثيااال بعاااد مرحلاااة الركاااود الخطياااري التاااا عا ااات ا الااابالد فاااا 

 العاااااراق حالياااااا  باااااين مت يااااارين  وأضااااااف أن."واأل ااااا ر الالحقاااااة الماضاااااية 2020عاااااام جائحاااااة كوروناااااا 

م مااااين  أول مااااا تااااوافر عنصاااار التكيااااف السااااري  داخاااال المجتماااا  السااااتقبال باااارامج التنميااااة والسااااير صااااوب 

االساااتثمار المناااتج والمحاف اااة علاااى نماااو مرت ااا  فاااا النااااتج المحلاااا اإلجماااالا  وااخااار ماااو ماااا متااااح مااان 

تجديااااد متسااااار  السااااتثماراتت وعملياتاااات ااااادرات كبيااااري فااااا اطااااا  الطااااااة الن طيااااة الاااا ي مااااو بحاجااااة  لااااى 

ول اااات  لااااى أن  المت ياااار ."بصااااوري متكاملااااة بااااين فعاليااااات االسااااتخرا  وتطااااوير البنيااااة التحتيااااة التسااااويقية

الثااااانا يسااااار  ماااان تع اااايم دور اطااااا  الطااااااة ورفاااا  ااااادرات الاااابالد اإلنتاجيااااة ماااان الاااان ط الخااااام المصاااادر 

مياااال أي ارابااااة ضااااعف التصاااادير الحااااالا لت  يااااة ماليااااين بر 6ليبلاااام فااااا زضااااون األ اااا ر القادمااااة  لااااى 

تموياااال حالااااة النمااااو المتسااااار  والمتنااااو  فااااا االاتصاااااد الااااوطنا فااااا مجاالتاااات الم مااااة األخاااار  المرتبطااااة 

 بالت  يل والنمو المرت   فا  ن واحد .

 

 السيد الصدر يدعو مجلا النواب  لى  ارار اانون األمن ال  ائا 

التيااااار الصاااادري الساااايد مقتااااد  الصاااادر  الساااابت  مجلااااا النااااواب  لااااى  دعااااا زعاااايم  وكالااااة االنباااااء العراايااااة

وااااال السااايد الصااادر فاااا بياااان:  بعاااد أن مااانن ) عليناااا بااا ارار ااااانون )تجاااريم  . اااارار ااااانون األمااان ال ااا ائا

التطبياااا ( صااااار لزامااااا  علااااى مجلااااا النااااواب المحتاااارم  ااااارار اااااانون خاااادما ين اااا  ال ااااعب بصااااوري مبا ااااري 

ألماااان ال اااا ائا( وماااان دون مزاياااادات حزبيااااة وطائ يااااة أو اوميااااة وابعااااادل عاااان  اااابح   ال ومااااو )اااااانون ا

ال اساااادين  فاملنااااا بااااار وبكاااام وبالبرلمااااان العرااااااا الاااا ي أثباااات ادرتاااات علااااى اإلااااارار بااااالرزم ماااان عقبااااات 

األحااااازاب وعاااااراالت الااااادعاو  القضاااااائية لقاااااوانين نافعاااااة  وأخاااااص مااااان م تحاااااالف  نقاااااا  وطااااان والكتااااال 

وأضاااااف:  فاااااليوم جماااايعكم يجااااب أن يكااااون مطلعااااا  علااااى معاناااااي ال ااااعب ومتطلباتاااات ."الوطنيااااة األخاااار 

  فتوكلوا على ) ومن توكل عليت لم يخب .
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  يخ األزمر ي يد بدور العراق ومكانتت الدينية فا المنطقة 

نياااة ااااالي  ااايخ األزمااار أحماااد الطياااب:  ن التااااريخ ي ااا د بماااا يمتلاااك العاااراق مااان تااااثير ومكاناااة دي الصاااباح 

وأضاااااف الطيااااب خااااالل اسااااتقبالت وفاااادا  عراايااااا  برئاسااااة رئاااايا جمعيااااة رابطااااة .وتعليميااااة فااااا المنطقااااة

العلماااااء فااااا العااااراق حامااااد عبااااد العزيااااز ال اااايخ حمااااد  أن  األزماااار يرحااااب دائمااااا بجمياااا  علماااااء العااااراق 

يااادخر  وأملااات ومسااا وليت  ويساااعد باساااتقبال أبنااااء العاااراق فاااا جامعاااة األزمااار  موضاااحا  باااان  األزمااار لااان

ج اااادا فااااا خدمااااة العلاااام واضااااايا األمااااة وفااااتح باااااب التعاااااون والتنساااايق ماااا  مختلااااف الم سسااااات وال يئااااات 

العلميااااة والدينيااااة فااااا العااااراق  لمااااا لعلماااااء الاااادين ماااان أمميااااة ودور بااااارز فااااا خدمااااة المجتمعااااات وأماااان 

األكبااار مااان  مااان جانبااات  عبااار ال ااايخ حماااد عااان تقاااديرل   لماااا يقاااوم بااات فضااايلة اإلماااام."الااادول واساااتقرارما

ج اااااود علاااااى رأا الم سساااااة األزمرياااااة التاااااا ماااااا م سساااااة لجميااااا  المسااااالمين فاااااا العاااااالم   مبيناااااا  ان 

لألزماااار  دورل الرائااااد فااااا خدمااااة اضااااايا الاااادين والسااااالم . و اااادد ال اااايخ حمااااد على حاااارص العااااراق علااااى 

 التعاااااون ماااا  م اااايخة األزماااار وحاااارص علماااااء العااااراق علااااى افتتاااااح فاااار  للمن مااااة العالميااااة لخريجااااا

 األزمر فا العراق  وتس يل م مة طالب العراق الدارسين والرازبين فا الدراسة باألزمر .

 

 المطيري ي كد أممية تطوير عمل الم سسات التن ي ية 

أكااااد رئاااايا ال يئااااة السياسااااية للتيااااار الصاااادري أحمااااد المطيااااري  الساااابت  أمميااااة   وكالااااة االنباااااء العراايااااة

ال يئااااة السياسااااية للتيااااار الصاااادري فااااا بيااااان  ن  المطيااااري  واالاااات.تطااااوير عماااال الم سسااااات التن ي يااااة

وأكااااد المطيااااري بحسااااب البيااااان  ."اجتماااا  باعضاااااء الساااالطتين الت ااااريعية والتن ي يااااة عاااان التيااااار الصاااادري

 ضااااروري أن تتميااااز ماااا ل المرحلااااة بالعماااال الجاااااد والسااااعا الحثيااااي لت ااااري  القااااوانين التااااا تصااااب فااااا 

يااااة تطااااوير عماااال الم سسااااات التن ي يااااة وبمااااا يلبااااا تطلعااااات مصاااالحة العااااراق و ااااعبت   م ااااددا علااااى  أمم

وأضااااف البياااان  أنااات  جااار  خاااالل االجتماااا  تباااادل ."الجماااامير ويسااا م فاااا تقاااديم الخااادمات المالئماااة ل ااام

أطااااراف الحااااديي حااااول مجماااال الموضااااوعات المتعلقااااة بالعماااال الت ااااريعا والتن ياااا ي خااااالل ماااا ل المرحلااااة 

 الم مة .
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 ناصر أداع   فا الموصلالح د يطيح باحد ع

أعلناااات ميئااااة الح ااااد ال ااااعبا  الساااابت  اعتقااااال أحااااد عناصاااار تن اااايم داعاااا  فااااا مدينااااة   السااااومرية نيااااوز

واالاااات ال يئااااة فااااا بيااااان    ناااات  ماااان خااااالل الج ااااد االسااااتخباري الحثيااااي .الموصاااال مركااااز محاف ااااة نينااااو 

د ال ااااعبا للقضاااااء علااااى والمباااا ول ماااان اباااال م ااااارز معاونيااااة االسااااتخبارات والمعلومااااات فااااا ميئااااة الح اااا 

العصااااابات اإلرمابيااااة وبعمليااااة اسااااتبااية خاط ااااة  اساااا رت عاااان القاااااء القااااب  علااااى احااااد عناصاااار فلااااول 

وبيناااات  أن العمليااااة تماااات  بناااااء  ."أداعاااا   اإلرمااااابا الماااادعو )  . ا. ر( فااااا مركااااز مدينااااة الموصاااال

 فحة اإلرماب .على معلومات استخباريت دايقة ووفقا ألحكام المادل الرابعة من اانون مكا

 

 

 

 كبريت الم راق توضح ادرات ا االنتاجية وتح ر من خسائر فادحة

ك اااا ت ال ااااركة العامااااة لكبرياااات الم ااااراق  التابعااااة لااااوزاري الصااااناعة  الساااابت   وكالااااة االنباااااء العراايااااة 

عاااان كميااااة انتاج ااااا وخطط ااااا والمعواااااات التااااا تعااااانا من ااااا  فيمااااا أ ااااارت  لااااى أن ااااا فاتحاااات مجلسااااا 

والنااااواب لرفاااا  التريااااي عاااان االسااااتثمار المعاااادنا وااليعاااااز باسااااتئناف العماااال فااااا اطااااا  الثااااروي الااااوزراء 

واااااال المركااااز .المعدنيااااة دعمااااا  لموازنااااة الاااابالد  مسااااتدركة بااااان  يقاااااف االسااااتثمار ساااابب خسااااائر فادحااااة

االعالماااااا وزاري الصاااااناعة   ن  ال اااااركة العاماااااة لكبريااااات الم اااااراق تناااااتج الكبريااااات المصااااا ى بالدرجاااااة 

اا  باإلضااااافة  لااااى مااااادي ال ااااب والكبرياااات الزراعااااا بنوعياااات )فااااائق ومتوسااااط النعومااااة(  فضااااال  عاااان األساااا 

 320وأضاااااف  أناااات  ن اااارا  لتااااوفر خامااااات الكبرياااات بكميااااات كبيااااري تقاااادر بااااا ."أنتااااا  حااااام  الكبريتيااااك

مليااااون طاااان ماااان الكبرياااات الحاااار  فااااان ال ااااركة كاناااات ت طااااا السااااوق المحليااااة بمنتجات ااااا  باإلضااااافة الااااى 

فقاااااد تااااام تااااادمير  2014صااااادير  ولكااااان بسااااابب احاااااتالل عصاااااابات داعااااا  االرمابياااااة للمنطقاااااة عاااااام الت

وأ اااااار  لاااااى  أن  عااااادم تاااااوفر التخصيصاااااات المالياااااة إلعاااااادي تاميااااال وت ااااا يل ال اااااركة مااااان ."ال اااااركة

تخصيصاااااات الموازناااااة االساااااتثمارية  فقاااااد با ااااارت ال اااااركة ب عاااااداد ملاااااف اساااااتثماري ل ااااار   عالن اااااا 

 ."ك رصة استثمارية
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 إلعمار: تعديالت على مسودي اانون استثمار الطرقا

ك ااااا تر وزاري اإلعماااااار واإلساااااكان والبلاااااديات واأل ااااا ال العاماااااة عااااان  جاااااراء تعاااااديالت علاااااى  الصاااااباح 

مساااودي ااااانون اساااتثمار الطااارق  فيماااا تنت ااار  اااارارل فاااا مجلاااا الناااواب. وااااال مااادير عاااام دائاااري الطااارق 

لااااوزاري أباااادت امتمام ااااا إلدخااااال االسااااتثمار فااااا اطااااا  والجسااااور فااااا الااااوزاري حسااااين جاساااام كااااا م  ن  ا

الطاااارق والجسااااور  لمااااا  اااا دتت ماااا ل التجربااااة ماااان نجاااااح فااااا دول المنطقااااة وبااااااا دول العالم .وأضاااااف 

أناااات  تاااام بال عاااال  عااااداد مسااااودي اااااانون ورفع ااااا  لااااى مجلااااا الااااوزراء وبعاااادما  لااااى لجنااااة الخاااادمات فااااا 

الم اااارو  لاااام تكاااان مكتملااااة ماااان وجااااة ن اااار األخياااار فحااااال  مجلااااا النااااواب    ال أن البيئااااة القانونيااااة ل اااا ا

دون اكتماااااال عااااادد القاااااراءات وانت ااااااء الااااادوري النيابياااااة الساااااابقة.وتاب  كاااااا م أنااااات  تااااام بال عااااال تعاااااديل 

المالح ااااات التااااا حااااددما مجلااااا النااااواب علااااى مسااااودي القااااانون  والتااااا تمحااااورت عاااان العائاااادات الماليااااة 

عااان أملااات باااان  تاااتم المصااااداة علاااى القاااانون فاااا الااادوري  وطريقاااة توزيع اااا وأماااور أخر  .وأعااارب كاااا م

 ."النيابية الحالية لما للقطا  الخاص من دور م م فا  ن اء وت  يل  بكة الطرق

 

 موانئ العراق: رسو سب  نااالت ن طية فا ميناء خور الزبير

جميع ااااا اسااااتقبل ميناااااء خااااور الزبياااار التخصصااااا  الساااابت  سااااب  نااااااالت ن طيااااة رساااات    ال اااارات نيااااوز  

و كااار مااادير عاااام ال اااركة  فرحاااان ال رطوساااا  فاااا بياااان   ان : مينااااء خاااور .بصاااوري  مناااة علاااى ارصااا تت

واضاااااف ."الزبياااار يعماااال بطااااااة انتاجيااااة مرت عااااة لتصاااادير واسااااتيراد الم ااااتقات الن طيااااة بمختلااااف انواع ااااا

ت اربااا   حياااي اساااتقبل ساااب  ناااااالت ن طياااة رسااات علاااى ارصااا تت بصاااوري  مناااة وانااات سااايتم ت ريااام حماااوال

من ااااا محمااااالت بالم ااااتقات الن طيااااة فيمااااا ساااايتم  ااااحن ثااااالي نااااااالت بااااالمواد المحليااااة ماااان الم ااااتقات 

 ."الن طية المج زي للتصدير
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  رطة االحتالل تعلن حالة فالتامب القصو   فا القدا

القاااادا  أعلناااات  اااارطة االحااااتالل اإلساااارائيلا  أمااااا الساااابت  حالااااة التامااااب القصااااو  فااااا مدينااااة  الدسااااتور 

المحتلااااة  اباااال يااااوم واحااااد ماااان مساااايري األعااااالم االساااات زازية  التااااا ين م ااااا مسااااتوطنون ومتطرفااااون ي ااااود. 

وأعلاااان الناااااطق باساااام  اااارطة االحااااتالل   يلااااا لي ااااا  فن اااار أكثاااار ماااان ثالثااااة  الف  اااارطا وجناااادي ماااان 

ماااارور وكاناااات الحكومااااة اإلساااارائيلية  اااااد وافقاااات علااااى .«حاااارا الحاااادود اإلساااارائيلا  لتااااامين المساااايري

المساااايري االساااات زازية ماااان منطقااااة فباااااب العااااامود  و البلاااادي القديمااااة  بالقاااادا المحتلااااة  انت اااااء بساااااحة 

أيااااار )اليااااوم األحااااد(   29ي ااااار  لااااى أن جماعااااات ي وديااااة سااااتن م فمساااايري األعااااالم  بالقاااادا فااااا .البااااراق

ال ااااراا ماااان  إلحياااااء مااااا يساااامى يااااوم فتوحيااااد القاااادا   ومااااو  كاااار  ضااااّم االحااااتالل اإلساااارائيلا الجاااازءي 

  وساااااط تحااااا يرات فلساااااطينية وعربياااااة  مااااان تسااااابّب 1967المديناااااة  بعاااااد احتاللااااات فاااااا حااااارب حزياااااران 

وااتحماااات  اااارطة االحااااتالل  أمااااا بلاااادي جباااال المكباااار  جنااااوب  اااارق .المساااايري باناااادال  مواج ااااة عسااااكرية

ا مدينااااة القاااادا المحتلااااة. وأفااااادت مصااااادر محليااااة  أن ف اااارطة االحااااتالل ااتحماااات البلاااادي  وانت اااارت فاااا 

 ااااوارع ا  فيمااااا سااااار  ال اااابان برفاااا  العلاااام ال لسااااطينا في ااااا  وسااااط دعااااوات لرفعاااات فااااا الميااااادين كافااااة  

 .رد ا على مسيري األعالم االست زازية

 

 ليبيا تدعو الدول األفريقية لالمتمام بالتنسيق األمنا فيما بين ا 

ا لاااارئيا االتحاااااد األفريقااااا دعااااا رئاااايا المجلااااا الرئاسااااا الليبااااا النائااااب الثااااان وكالااااة االنباااااء السااااعودية 

محماااااد المن اااااا الااااادول األفريقياااااة  لاااااى التنسااااايق والتعااااااون لمكافحاااااة الجريماااااة العاااااابري للحااااادود  واافاااااات 

المرتبطاااااة ب اااااا كاإلرمااااااب واالتجاااااار بالب ااااار والمخااااادرات وزسااااايل األماااااوال علاااااى المساااااتويين اإلاليماااااا أو 

القمااااة االسااااتثنائية السادسااااة ع ااااري وطالااااب المن ااااا فااااا كلمااااة لاااات مساااااء الساااابت خااااالل أعمااااال .الثنااااائا

لماااا تمر ر ساااااء الاااادول والحكومااااات األفريقيااااة  حااااول اإلرماااااب والت يياااارات زياااار الدسااااتورية للحكومااااات 

فااااا أفريقيااااا  التااااا تعقااااد بماااااالبو ب ينيااااا االسااااتوائية حاليااااا  بضااااروري تعزيااااز الحااااوار السياسااااا فااااا الاااادول 

ماااان أجاااال مسااااتقبل أفضاااال للقاااااري الساااامراء  ولتجنيااااب األفريقيااااة  واالمتمااااام بالتنساااايق األمنااااا بااااين الاااادول 

و ااااادد رئااااايا .حكومات اااااا الت ييااااارات زيااااار الدساااااتورية واالنقالباااااات  التاااااا زادت خاااااالل السااااانوات األخياااااري

المجلااااا الرئاسااااا علااااى أمميااااة دعاااام مكونااااات القااااوي األفريقيااااة الجااااامزي لوجسااااتيا  وفنيااااا   وت ااااجي  دعاااام 

صااااندوق الساااالم واألماااان األفريقااااا  ودعاااام المواااااف األفريقااااا ج ااااود االتحاااااد األفريقااااا فااااا ت عياااال وتموياااال 

 .الموحد فيما يتعلق ب صالح من مة األمم المتحدي  خاصة مجلا األمن
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 بلينكن: وا نطن ال تزال القة حيال زياري الم وضة األممية لحقوق اإلنسان  لى  ينجيانج 

الاااق بااااالدل المساااتمر حياااال الج اااود التااااا أعااارب وزيااار الخارجياااة األمريكااااا أنتاااونا بليااانكن  عااان  االمااارام 

باااا لت ا الصااااين لتقييااااد زياااااري م وضااااة األماااام المتحاااادي لحقااااوق اإلنسااااان  لااااى منطقااااة  ااااينجيانج و التالعااااب 

واااااال بلياااانكن فااااا بيااااان  ن  الواليااااات المتحاااادي ال تاااازال القااااة حيااااال زياااااري الم وضااااة السااااامية لألماااام ."ب ااااا

 ااااا  لااااى جم وريااااة الصااااين ال ااااعبية  وج ااااود جم وريااااة المتحاااادي لحقااااوق اإلنسااااان مي اااايل با ااااليت وفريق

وكااارر بليااانكن مااا ا الموااااف ااااائال  نااات  منااازعج مااان التقاااارير التاااا ."الصاااين لتقيياااد زيارت اااا والتالعاااب ب اااا

ت يااااد بااااان سااااكان  ااااينجيانج اااااد تاااام تحاااا يرمم ماااان ال ااااكو  أو التحاااادي بصااااراحة عاااان األوضااااا  فااااا 

 "المنطقة

 

 ر  يجة ..  توتر بين تركيا واليونان بسبب  جز

تجااادد التاااوتر باااين تركياااا واليوناااان  علاااى خل ياااة الخطااااب الااا ي أدلاااى بااات رئااايا وزراء اليوناااان   21عرباااا

  16كيريااااااكوا ميتساااااوتاكيا فاااااا الكاااااون را األمريكاااااا ب اااااان مااااانح الوالياااااات المتحااااادي المقااااااتالت  أف

للجاااازر فااااا بحاااار  يجااااة  وتعااااد مسااااالة تسااااليح اليونااااان .لتركيااااا  واالت امااااات التركيااااة ألثينااااا بتسااااليح الجاااازر

ليساااات بالجدياااادي  لكن ااااا أثياااارت فااااا الوااااات الاااا ي تتزايااااد فياااات القواعااااد األمريكيااااة فااااا اليونااااان وتصااااريحات 

وخااااالل خطاباااات فااااا الكااااون را األمريكااااا  طالااااب ميتسااااوتاكيا  أن .ميتسااااوتاكيا فااااا الكااااون را ماااا خرا

فيماااا يتعلاااق بمبيعاااات األسااالحة تاخااا  الوالياااات المتحااادي بعاااين االعتباااار الوضااا  فاااا  ااارق البحااار المتوساااط  

واااااال الاااارئيا التركااااا رجااااب طيااااب أردوزااااان  ناااات لاااام يعااااد يعتاااارف باااازعيم اليونااااان .المحتملااااة لتركيااااا

وات ااااام أردوزاااااان رئااااايا الاااااوزراء اليوناااااانا  .المجااااااوري  وسااااايرف  مقابلتااااات فاااااا اماااااة مقااااارري اريباااااا

تركيااااا خااااالل زيارتاااات    لااااى 16بالسااااعا  لااااى مناااا  بياااا  طااااائرات مقاتلااااة أمريكيااااة الصاااان  ماااان طااااراز  أف

 .للواليات المتحدي

 

  

 


