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 موقع مجلس النواب((..)6ص.)مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين 

 ((..)وكالة األنباء العراقية7ص.)الحلبوسي يصدر توجيها يتعلق بمدخل بغداد الشمالي 

  يبحثدددددددان لليدددددددال المةددددددداء علدددددددو الجريمدددددددة المن مدددددددة والمخددددددددرال وا سدددددددرا  المنددددددددألور و األعرجدددددددي

 موقع مجلس النواب((..)7ص.) بتعديل الموانين ذال الصلة

 وكالددددددة األنبدددددداء 8ص.)المندددددددألور: البعددددددد الخدددددددمي يجددددددب ان يكددددددون  سدددددداس عمددددددل الدددددددورة الحاليددددددة(..)

 (العراقية

 ملدددددددو المقسدددددددوخة عمدددددددود و األمدددددددن النيابيدددددددة تجتمدددددددع اليدددددددوو مدددددددع السدددددددوداني بشددددددد ن تسدددددددع نمدددددددا  و

 ((..)وكالة األنباء العراقية8ص.)

 ((..)وكالة األنباء العراقية9ص.)توجه برلماني لدعو الصناعيين العراقيين 

  ((..)وكالة األنباء العراقية9ص.)األمن النيابية تحدد القئال المستثناة من خدمة العلو 

  (األنباء العراقية (..)وكالة10ص.)ممترح نيابي باعداد موازنة لثالث سنوال 

    الصدددددددددددددديهود: حمددددددددددددددالل كبيددددددددددددددرة ستشددددددددددددددن علددددددددددددددو القسدددددددددددددداد  ددددددددددددددي جميددددددددددددددع النائددددددددددددددب

 ((..)القرال نيوز10ص.)المؤسسال

 يتوعدددددددددددددد انتهاكدددددددددددددال الميدددددددددددددا  األقليميدددددددددددددة بموقدددددددددددددو نيدددددددددددددابي  ةدددددددددددددر او المدددددددددددددالكينائدددددددددددددب ال

 ((..)القرال نيوز11ص.)صارو

  (المعلومةوكالة (..)11ص.)يكشو عن خروقال جديدة  ي قانون األمن الغذائي الموسور 

  ..وكالدددددددة (..)12ص.)يدددددددرج  تع يدددددددل قدددددددانون الخدمدددددددة ا لزاميدددددددةالجبدددددددورر يحمدددددددل  خ ددددددداء جسددددددديمة

 (المعلومة 

  عدددددددددن مسدددددددددا  برلمانيدددددددددة ألسدددددددددتجواب اول وزيدددددددددر بحكومدددددددددة النائدددددددددب  دددددددددادر السدددددددددالمي يكشدددددددددو

 (المعلومة وكالة (..)12ص.)السوداني

  رئيسددددددددددددة  يئددددددددددددة إع دددددددددددداء  راةددددددددددددي بشددددددددددددكل عبثددددددددددددي.. عددددددددددددرب يعلددددددددددددق علددددددددددددو اسددددددددددددتمالة

 ((..)موازين نيوز13ص.)األستثمار
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  وكالددددددة 14ص.)رئدددددديس الجمهوريددددددة يتوجدددددده لمصددددددر للمشدددددداركة  ددددددي مددددددؤتمر قمددددددة المنددددددا  العددددددالمي(..)

 (األنباء العراقية

  ((..)وكالة األنباء العراقية14ص.)السوداني يوا ق علو  لب استمالة النجار 

 السددددددددومرية (..)15ص.) علددددددددو التماعدددددددددوزيددددددددرا مددددددددن حكومتدددددددده  17السددددددددوداني يحيددددددددل الكددددددددا مي و

 ( نيوز

 12 (المعلومةوكالة (..)15ص.)عةوا  ي برلمان كردستان يستميلون من مناصبهو 

  وكالدددددددة (..)16ص.)يهددددددددد الخدددددددروم بت دددددددا رال عارمدددددددة امددددددداو السدددددددقارة الكويتيدددددددةالحدددددددراي الشدددددددعبي

 (المعلومة 

 (المعلومة وكالة (..)16ص.)الحبوبي : إقرار المانون الخدمة ا لزامية سيواجه صعوبة 

  الهجدددددددددرة تصددددددددددر توجيهدددددددددال بشددددددددد ن تنقيدددددددددذ المنهدددددددددام الدددددددددوزارر والمحا  دددددددددال المتةدددددددددررة مدددددددددن

 ((..)موازين نيوز17ص.)التصحر

 وكالددددددة األنبدددددداء 17ص.)الماليددددددة تحمددددددق بخروقددددددال إداريددددددة بالمصددددددرو العمددددددارر وعمددددددارال الدولددددددة(..)

 (العراقية

  ((..)وكالة األنباء العراقية18ص.)١١١الد ا  توجه دعوة ل الب الدورة 

 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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 ((..)القرال نيوز19ص.)وزير الداخلية يعلن "األستنقار" للسي رة علو حريق الوزيرية 

  للقدددددددرال نيدددددددوز: نمدددددددل مددددددددير الدددددددد ا  المددددددددني وعددددددددد مدددددددن رجدددددددال األكقددددددداء الدددددددو مديندددددددة مصددددددددر

 ((..)القرال نيوز19ص.)ال ب

 

 

 

 

 

  البنددددددددددددي المركددددددددددددزر العراقددددددددددددي: المددددددددددددرو  المصددددددددددددر ية تشددددددددددددمل  يةددددددددددددا مددددددددددددوا ني اقلدددددددددددديو

 ((..)شقق نيوز20ص.)كوردستان

 (نيوز(..)موازين 20ص.)الرا دين يصدر توةيحاً بش ن نسبة القوائد بمن  السلو 
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   البابدددددددددددا  رنسددددددددددديس يددددددددددددعو الساسدددددددددددة اللبندددددددددددانيين إلدددددددددددو تنحيدددددددددددة مصدددددددددددالحهو ومدددددددددددلء  دددددددددددرا

 (٤٢ رانس (..)21ص.)السل ة

 روسيا اليوو((..)21ص.)النازحون السوريون بلبنان.. عودة القوم الثاني 

 

 

 

 

 سكار نيوز((..)22ص.)التنصل علو السياسيين.. قةية تهز اليونان والمحكمة تتحري 

  زاخارو دددددددددددا تنشدددددددددددر  يدددددددددددديو يقةددددددددددد  تحّكدددددددددددو واشدددددددددددن ن بحلقائهدددددددددددا  دددددددددددي التصدددددددددددويل بددددددددددداألمو

 روسيا اليوو((..)22ص.)المتحدة
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 مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين

انهو مجلس النواب  ي جلسته الثامنة التي عمدل اليوو األحد برئاسة السيد   الحلبوسي رئيس موقع مجلس النواب/ 

و ي مستهل الجلسة، تال السيد الحلبوسي .قراءة مشروعي قانونين، وارجا المراءة األولو لمانون خدمة العلوالمجلس 

 لبال خصل تمديو اعتذار من اداء اليمينالدستورية لثالثة بدألء عن الكتلة الصدرية،  يما  دى السيدال والسادة سعاد عبد 

بد الكريو المعمارر و بة جرجيس عبد األحد المس وعلي سعدون  الو الحسين المالكي وسا رة عبدهللا الجبورر و الب ع

وجواد ك وو م لي وكريو عليور اليمين الدستورية لشغل عةوية مجلس النواب بدأل عن النواب الذين تسنموا مناصب 

مي الذر وا ته وتال النائب ع وان الع واني بيانا استذكر  يه النائب محمود شاكر السال.وزارية و ير و من المعتذرين

المنية قبل اياو  ي مجلس النواب، معزيا اسرة القميد وزمالء  برحيله، وداعيا له بالرحمة والغقران والصبر والسلوان 

من جانب اخر،  نهو المجلس المراءة .لذويهبعد ا قرا المجلس سورة القاتحة علو روح المغقور له النائب محمود السالمي

مة المدنية األتحادر والممدو من اللجنتين المالية والمانونية والذر يهدو الو تحديث الن او األولو لمشرو  قانون الخد

األدارر للدولة من خالل اصالح ركيني الخدمة المدنية المو و والو يقة وتوحيد احكامهما  ي قانون واحد جامع يسهل 

ن المندألور النائب األول لرئيس المجلس، المراءة وارجا المجلس اثناء الجلسة التي تر س جانبا منها السيد محس.ت بيمه

األولو لمشرو  قانون خدمة العلو والممدو من لجنة األمن والد ا  الو الجلسة الممبلة لدراسته وانةام المشرو  بشكل 

ة و نجز مجلس النواب المراءة األولو لمشرو  قانون حماية ال قل والممدو من لجان المر ة واألسرة وال قول.دقيق

والمانونية واألوقاو والعشائر والعمل ومن مال المجتمع المدني ولةمان حموق ال قل واألرتماء بواقع ال قولة  ي البلد 

ولتحديد وسائل حماية تلي الحموق والعموبال المناسبة  ي حالة انتهاكها ولتو ير الرعاية البديلة له وت مين احتياجاته 

و ي ش ن المداخالل،  الب  .1994( لسنة 3لتي صادق عليها العراق بالمانون رقو )ولةمان ت بيق اتقاقية حموق ال قل ا

السيدال والسادة النواب بمناقشة وايجاد الحلول المناسبة لمعالجة شحة الميا  والجقاو  ي البالد من خالل استةا ة وزير 

و دوألر، وتزويد مجلس النواب بالمرارال الموارد المائية، والم البة بتسليو مستحمال محا  ة بابل من تخصيصال البتر

الصادرة من مجلس الوزراء والم البة بايماو التجاوز علو ملكية األر  المشيد عليها ثانوية كلية بغداد النموذجية  ي 

من مة األع مية، ومتابعة تنقيذ مشرو  ت وير مدخل بغداد الشمالي والتحري نحو تقعيل األموال المخصصة لصيانة ال رق 

 .الجسور، والدعوة الو ا الق الخ ة الزراعية وتزويد المزارعين باألسمدةو

 بعد ا تمرر ر ع الجلسة الو يوو الثالثاء الممبل
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 الحلبوسي يصدر توجيها يتعلق بمدخل بغداد الشمالي

 بمدخل بغداد الشمالي.اصدر رئيس مجلس النواب   الحلبوسي، اليوو األحد، توجيهاً يتعلق  /وكالة األنباء العراقية

وقالل الدائرة األعالمية للمجلس  ي بيان تلمته )وا (، ان "رئيس مجلس النواب   الحلبوسي وجه لجنة الخدمال لمتابعة 

 مشرو  ت وير مدخل بغداد الشمالي وتمديو تمرير ا للمجلس".

 

 

 

والمخدرال وا سرا  المندألور و األعرجي يبحثان لليال المةاء علو الجريمة المن مة 

  بتعديل الموانين ذال الصلة

 

المندألور يشدد علو ةرورة التنسيق القاعل بين مستشارية األمن و الوزارال األمنية والجهال موقع مجلس النواب/ 

  األستخبارية بما يحق   من البالد

( ,  2022تشرين الثاني  -6و األحد ) استمبل السيد محسن المندألور النائب األول لرئيس مجلس النواب , بمكتبه اليو

 والو د المرا ق له.” قاسو األعرجي“مستشار األمن المومي السيد 

و بحث اللماء عدد من الملقال األمنية المتعلمة باألمن الداخلي والحدود والمنا ذ والصحة وكل ما له عالقة بحماية الموا ن 

 رال وانتشار ا بين  ئة الشباب.العراقي ,  ةالً عن بحث مشكلة تنامي  ا رة المخد

ونّو  المندألور إلو  ّن الجريمة المن مة تعد األخ ر علو المجتمعال مّما يت لب من ومة تشريعية متكاملة وسياسة  منية 

 اعلة لكب  جماحها ، مشدداً علو ةرورة التنسيق القاعل بين مستشارية األمن المومي و الوزارال األمنية والجهال 

ية بما يُحمق وحدة العمل ويحق   من البالد ، وصوألً إلو تنقيذ األستراتيجية األمنية الشاملة التي ينعو بها العراق األستخبار

 وشعبه باألستمرار واألزد ار.
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 يكون  ساس عمل الدورة الحاليةالمندألور: البعد الخدمي يجب ان 

مجلس النواب محسن المندألور، اليوو األحد،  ن تقعيل التشريعال ذال البعد  كد النائب األول لرئيس  /وكالة األنباء العراقية

 الخدمي يجب  ن يكون المحور األساسي لعمل مجلس النواب  ي الدورة الحالية.

وذكر المكتب ا عالمي للنائب األول لرئيس مجلس النواب  ي بيان تلمته )وا (:  ن "المندألور تر س اليوو، اجتماعاً للجنة 

 عمل ومن مال المجتمع المدني النيابية".ال

وقال المندألور، بحسب البيان، إنه "يمع علو عاتق لجنة العمل ومن مال المجتمع المدني، الكثير من المهاو والمسؤوليال 

علو المستوى التشريعي والرقابي لةمان قياو المؤسسال التنقيذية بواجباتها بخدمة الموا نين، والتركيز علو ملقي 

رعاية األجتماعية والب الة ومتابعة المشاريع المتلكئة بهذا الصدد"، مؤكداً  ن "تقعيل التشريعال ذال البعد الخدمي يجب ال

 ان تكون المحور األساسي لعمل مجلس النواب  ي الدورة الحالية".

يعي والرقابي وانةام ودعا النائب األول إلو "وةع رؤية وخ ة عمل متكاملة لتحديد األولويال علو المستوى التشر

الموانين التي تلبي ت لعال الموا نين، والتنسيق مع الجهال التنقيذية ذال العالقة لتحميق إنجاز يلمسه الشعب وينعكس 

 علو مستمبل  بنائه".

 

 وملو المقسوخة عمود و مع السوداني بش ن تسع نما  األمن النيابية تجتمع اليوو 

لجنة األمن والد ا  النيابية، اليوو األحد، عن اجتما  مرتمب مع المائد العاو للموال المسلحة  علنل  /وكالة األنباء العراقية

   شيا  السوداني لبحث عدة ملقال  برز ا المقسوخة عمود و.

ائد العاو )وا (: إن "لجنة األمن والد ا  النيابية ستعمد مساء اليوو األحد اجتماعاً مع المـ وقال عةو اللجنة   الرميثي ل

للموال المسلحة   شيا  السوداني"، مبيناً،  ن "األجتما  سيتةمن مناقشة النما  األمنية التسع التي قدمل ةمن 

 المنهام الحكومي".

و ةاو الرميثي  ن "اللجنة لديها دراسة حول النما  التسعة لمناقشتها مع المائد العاو للموال المسلحة وبع  األمور 

 المقسوخة عمود و". األمنية  برز ا

 

 

 

 



 

 2222-11-7/ االثنين

 128العدد / 

9 
 

 

 

 

 توجه برلماني لدعو الصناعيين العراقيين

 كدل لجنة األستثمار النيابية، اليوو األحد، العمل علو النهو  بالصناعة الو نية وتذليل العمبال  /وكالة األنباء العراقية 

  ماو الصناعيين،  يما  علنل عن ورشة عمل برلمانية حكومية مع الصناعيين.

)وا (: إن "حةور اللجنة إلو معر  بغداد الدولي ي تي لدعو الصناعيين ـ عةو اللجنة، النائب حسن الخقاجي، لوقال 

واتحاد الصناعال العراقية"، أل تاً إلو "وجود عمبال  ماو الصناعيين سوو تذلل".و ةاو الخقاجي  نه  ي "األياو الممبلة 

ء مجلس النواب ولجنتي العمل واألستثمار ووزارة الصناعة، ستكون  نالي ورشة عمل مع الصناعيين بحةور  عةا

 وسيتو العمل علو النهو  بالصناعة الو نية".

و كد "الر بة بإقامة شراكة مع الشركال الحاةرة  ي المعر ، إةا ة إلو األ تماو بتو ير  رص عمل شبابية للتمليل من 

دولة عربية  13لمعر  بغداد الدولي، بمشاركة  46ل الدورة الب الة والحد منها".وان لمل، الثالثاء الماةي،  عاليا

 شركة. 363و جنبية و كثر من 

 

 تحدد القئال المستثناة من خدمة العلو األمن النيابية 

 حددل لجنة األمن والد ا  النيابية، اليوو األحد، القئال التي سيتو استثنائها من قانون خدمة العلو. /وكالة األنباء العراقية

)وا (: إن "قانون خدمة العلو جاء من الحكومال السابمة وموجود  ي المجلس ـ وقال عةو اللجنة   رسول  ي تصري  ل

منذ الدورال السابمة"، مبيناً  ن "من مهاو اللجان قراءة جميع الموانين التي ت تي من الحكومة كما جاءل وبعد ا يمكن 

 س".تعديلها  ي المراءة الثانية من قبل المجل

و ةاو  ن "ا لب الدول  ي العالو لديها قانون خدمة العلو"، مشيراً الو  ن "األعتراةال حالة  بيعية وجميع النما  

 المختلو عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي".

شهراً، ومن  18ة المتوس ة يخدو و شار الو  ن "المانون يشمل جميع  ير الحاصلين علو الشهادة وكذلي من لديه شهاد

لديه شهادة األعدادية يخدو لمدة سنة، وشهادة البكالوريوس تسعة اشهر، وشهادة الماجستير ستة اشهر، والدكتورا  ثالثة 

 اشهر" ،أل تاً الو  ن " ناي ر يا لخدمة الدكتورا  وممكن الغاؤ ا".

الو دينار و ذا يحتام الو دراسته مع  500الو حتو  300 وتابع  ن "الراتب لو يذكر ةمن المانون ولكن األراء بين

سنة  45حتو عمر  18الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية"، موةحاً  ن "المانون ي بق حين اقرار  ويشمل اعمار 

 و ناي استثناءال لمن  و وحيد لعائلته وللمستمر  ي الدراسة". 40و ناي اراء لتمليلها حتو عمر 

لمو و يستمر باستالو الراتب من دائرته ويساق الو خدمة العلو ليمةي المدة وبعد ا يعود الو عمله ولقل الو،  ن "ا

 السابق  ي دائرته".
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 ممترح نيابي باعداد موازنة لثالث سنوال 

موازنة متوس ة كشو النائب المستمل رائد حمدان المالكي، اليوو األحد، عن ممترح نيابي بإعداد  /وكالة األنباء العراقية

األجل لمدة ثالث سنوال.وقال المالكي  ي مؤتمر صحقي عمد   ي مجلس النواب وحةر  مراسل )وا (: إن " ناي ممترحاً 

نيابياً قدو الو وزارة التخ ي  واللجنة المالية النيابية بإعداد موازنة متوس ة األجل لمدة ثالث سنوال اسناداً الو  حكاو 

 ".2019لسنة  6نون ا دارة المالية رقو ثانياً من قا 4المادة 

و ةاو،  ن "الممترح ينص علو وزارة المالية األتحادية إعداد موازنة متوس ة األجل لمدة ثالث سنوال تمدو مرة واحدة 

وتشر  وتكون السنة األولو وجوبية ولمجلس الوزراء، بناًء علو اقتراح من وزارتي المالية والتخ ي  تعديلها للسنتين 

ثانية والثالثة وبموا مة مجلس النواب".وتابع: " لبنا من الجهال اعال  الن ر بهذا الممترح الذر يستند الو مبررال ال

واقعية وبهدو وةع خ ة مالية للدولة بسمو زمني متوس "، مشدداً علو ةرورة "المياو ببرامج ومشاريع وتمدير 

 األيرادال والنقمال الجارية واألستثمارية".

 

 

 الصيهود: حمالل كبيرة ستشن علو القساد  ي جميع المؤسسالب   النائ

وقال الصيهود:" نالي  كشو النائب عن كتلة دولة المانون،   الصيهود عن"حمالل كبيرة"   القساد. /القرال نيوز

 حمالل كبيرة ستشن علو القساد  ي جميع المؤسسال كونه ليس  قل خ ورة من األر اب".

الحملة ألستمرار البلد وتحسين مستوا  المعاشي والخدمي والمةاء علو جميع المعاناة".وشدد الصيهود و ةاو " ذ  

"يجب البدء ةد القساد واألنتهاء منه، حيث ان جميع المؤسسال بد ل بعملها بمكا حة القساد".يشار الو ان رئيس 

قساد المستشرر  ي مقاصل لدولة ت بيماً لمنهاجه الوزراء   شيا  السوداني  علن بدء حكومته بشن عملية محاربة ال

الوزارر.ووصو السوداني القساد بـ"الجائحة" وعد ا "تهديد خ ير للدولة العراقية"، موةحا  ن إجراءال استرداد 

المبالغ المسروقة من األمانال الةريبية ماةية وتتابع يوميا".و كد السوداني  ن حكومته "لن تسكل عن األموال 

ة، ولن تكرر سياقال الحكومال السابمة بش ن محاربة القساد،" مشيرا إلو  ن الموا نين العراقيين يريدون محاسبة المنهوب

مرتكبي القساد، واسترداد األموال المسروقة".وقرر السوداني اليوو "نمل مدير عاو التحميمال  ي  يئة النزا ة إلو خارم 

متعلمة بملو األمانال الةريبية، و ما لنتائج لجنة التحميق المختصة، مع إحالة الهيئة، لثبول تمصير   ي إجراءال الهيئة ال

 محةر التحميق  ي  ذ  المةية الو المحاكو المختصة ألتخاذ ا جراءال المانونية الم لوبة".
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 يتوعد انتهاكال الميا  األقليمية بموقو نيابي صارو ةر او المالكينائب ال

النائب عن محا  ة البصرة، ةر او المالكي، اليوو األحد، األنتهاكال بحق الميا  األقليمية بموقو نيابي توعد  /القرال نيوز

  صارو.

ان :"نواب البصرة سيتوجهون الو الوزارال المعنية والحكومة بش ن األنتهاكال التي تحصل  ي الميا   :وقال المالكي 

 األقليمية مع الكويل".

تنا ستكون جادة وسنتوجه الو الجهال التنقيذية من وزارة الخا جية ووزارة النمل والحكومة واوة  المالكي، ان "وقق 

 ألتخاذ موققا صارما وابال  المجتمع الدولي بار خرق  اليمكن اليوو السكول علو مصلحة البلد".

 بل دولة الكويل.عن التحري رسمياً لتدويل التجاوز علو ميناء القاو الكبير من ق وكشو مصدر بوزارة النمل ،

يشار الو ان النائب السابق كا و  نجان الحمامي، اعلن  ي تصري  صحقي، ان الكويل تستغل الموقو و تغلق مدخل ميناء 

 القاو الكبير، وتود  خار ة جديدة لدى األمو المتحدة، وتعلن عن سي رتها الكاملة علو ميا  خور عبدهللا.

 

 يكشو عن خروقال جديدة  ي قانون األمن الغذائي الموسور 

 كد النائب عن ائتالو دولة المانون جاسو الموسور، اليوو األحد،  ن األموال التي خصصل للسلة الغذائية / المعلومة وكالة 

سلة الغذائية تريليونال دينار عراقي من  جل ر د ال 6 ي قانون األمن الغذائي تكقي ألربع سنوال، مةيقا  نه تو تخصيص 

 لوزارة التجارة.

تريليونال دينار عراقي لوزارة التجارة من اجل ا ةا ة علو السلة  6وقال الموسور  ي حديث إنه "تو تخصيص 

 الغذائية"، مةيقا  ن "قانون األمن الغذائي قد شر  ليستولي عليه القاسدين".

تكقي ألربع سنوال حسب ما يتو توزيعه من وزارة التجارة وتابع،  ن "األموال التي وةعل لإلةا ة علو السلة الغذائية 

  األن".

و شار إلو  نه "بالر و من المبالغ الكبيرة التي خصصل للسلة الغذائية إأل انه لو نشا د  ر تغيير  و إةا ة عليها  وال 

 األشهر التي مةل".

ابق، عن وجود  مرال زجل  ي قانون األمن وكان النائب المستمل باسو خشان، قد تحدث لوكالة /المعلومة/،  ي وقل س

  الغذائي كان الهدو منها  و سرقة مبالغ كبيرة من  موال العراق.
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 يرج  تع يل قانون الخدمة ا لزاميةالجبورر يحمل  خ اء جسيمة.. 

الخدمة ا لزامية وعدو رج  النائب عن ائتالو دولة المانون ثائر الجبورر، اليوو األحد، رد قانون  المعلومة /وكالة 

 تشريعه، مةيقا  نه "يحمل  خ اء جسيمة  ي  مراته التي تحتام إلو تعديل كبير جدا".

وقال الجبورر  ي حديث لـ/ المعلومة/،  ن "قانون الخدمة ا لزامية سيرد ولن يتو تشريعه علو ما  و عليه األن"، مؤكدا 

 و تعديل كبير جدا". نه "يحمل  خ اء جسيمة  ي  مراته التي تحتام إل

وتابع  ن "  البية مو قي الدولة األن  و من الموال األمنية،  هل سنةيو علو الموازنة ثمال  خر أل توجد حاجة ماسه  

 له؟".

و ةاو، ان "األموال التي يمكن  ن تصرو علو قانون الخدمة ا لزامية يجب  ن تستثمر  ي مجاألل التعليو والصحة 

 لتي يقتمر اليها الواقع العراقي األن".والمشاريع الخدمية ا

  شار إلو  ن "الصورة  ير واةحة األن للمكونال األخرى حول المانون، و ل سيؤيدون المانون او يكونوا ةد ".

 

 عن مسا  برلمانية ألستجواب اول وزير بحكومة السودانيالسالمي يكشو النائب  ادر 

عن تمديمه  لب لرئيس مجلس النواب    األحد،  النيابية  ادر السالمي، كشو عةو لجنة النزا ة المعلومة / وكالة 

  الحلبوسي معززا بتواقيع ألستجواب وزير التجارة اثير داود الغريرر.

"، 121وقال السالمي  ي حديث إن "المحكمة األتحادية العليا  رج ل استجواب وزير التجارة السابق حسب قرار ا المرقو 

  بصدد استجواب وزير التجارة الحالي اثير داود ألسباب تتعلق بقساد وزارة التجارة". مبينا "اننا 

و ةاو  ن "األسبو  المادو سيشهد تمدو اول استجواب  ي حكومة   شيا  السوداني"، مشيرا إلو  ن "األستجواب 

  يتعلق بعمل و داء وزارة التجارة".

وكبيرة تتعلق بعمل وزارة التجارة"، منو ا ب ن "ذلي جاء بعد وجود  واوة  السالمي،  ن " ناي ملقال  ساد خ يرة

  شبهال  ساد مالي وإدارر  ي الوزارة وحصولنا علو وثائق تثبل ذلي".

  مليار دينار شهريا . 200وكان السالمي  كد  ي حديث سابق  ن  ساد مشرو  السلة الغذائية الشهرية بلغ  كثر من 
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 عبثي.. عرب يعلق علو استمالة رئيسة  يئة األستثمار إع اء  راةي بشكل

 علق النائب حسين عرب، األحد، علو استمالة رئيسة  يئة األستثمار سها النجار./ موازين نيوز 

وقال عرب  ي تغريدة عبر تويتر وتابعتها/موازين نيوز/، إن"استمالة رئيس  يئة األستثمار الو نية أليعني انها خارم 

 المانونية لًما قامل به من اع اء اراةي الدولة بشكل عبثي و ير مدروس و ير قانوني".المساءلة 

 و ةاو: "لذلي ادعو رئيس الوزراء ب تخاذ ا جراءال المانونية بحمها".
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 للمشاركة  ي مؤتمر قمة المنا  العالمي  رئيس الجمهورية يتوجه لمصر

توجه رئيس الجمهورية عبد الل يو جمال رشيد، اليوو األحد، إلو جمهورية مصر للمشاركة  ي  /وكالة األنباء العراقية

 مؤتمر قمة المنا  العالمي.

وقال المكتب ا عالمي لرئيس الجمهورية  ي بيان تلمته )وا (، إن "رئيس الجمهورية عبد الل يو جمال رشيد،  ادر 

جمهورية مصر العربية للمشاركة  ي مؤتمر قمة المنا  العالمي كوب ار  الو ن، متوجهاً إلو مدينة شرو الشيخ  ي 

 ، علو ر س و د رسمي".27

و ةاو  ن "الرئيس سيُلمي كلمة خالل المؤتمر تتناول المشكالل البيئية والتغيرال المناخية  ي البالد، إلو جانب  موحال 

 وخ   العراق الموةوعة  ي مواجهة  ا رة التغير المناخي".

 

 استمالة النجار  السوداني يوا ق علو  لب

وا ق رئيس مجلس الوزراء   شيا  السوداني، اليوو األحد، علو  لب استمالة رئيسة الهيئة  /وكالة األنباء العراقية

  الو نية لالستثمار سها داود النجار.

"السوداني وا ق علو  لب األستمالة الذر تمّدمل وذكر المكتب ا عالمي لرئيس مجلس الوزراء  ي بيان تلمته )وا (:  ن 

 به النجار، ووّجه األجهزة المعنية باتخاذ ما يلزو، وخول نائب رئيس الهيئة ساألر    مين بتسيير  مور الهيئة مؤقتاً".

 التمصير بملو األمانال الةريبية".. السوداني ينمل مدير تحميمال النزا ة

مجلس الوزراء،   شيا  السوداني، اليوو األحد، نمل مدير عاو التحميمال  ي  يئة النزا ة قرر رئيس السومرية نيوز /

 إلو خارم الهيئة؛ بسبب التمصير بملو األمانال الةريبية.

وذكر بيان للمكتب األعالمي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز،  ن "السوداني، قرر نمل مدير عاو التحميمال 

 النزا ة إلو خارم الهيئة، لثبول تمصير   ي إجراءال الهيئة المتعلمة بملو األمانال الةريبية".  ي  يئة

وبين،  ن ذلي المرار جاء "و ما لنتائج لجنة التحميق المختصة، مع إحالة محةر التحميق  ي  ذ  المةية الو المحاكو 

 المختصة ألتخاذ ا جراءال المانونية الم لوبة".
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  وزيرا من حكومته علو التماعد 17اني يحيل الكا مي والسود

ديوانياً بإحالة رئيس الوزراء السابق اصدر رئيس الوزراء   شيا  السوداني، اليوو األحد،  مراً /  السومرية نيوز

 وزيرا من حكومته علو التماعد. 17مص قو الكا مي و

(   نه "بالن ر الو من  مجلس النواب الثمة للحكومة العراقية الجديدة واداء ا اليمين 22305وبحسب األمر المرقو )

 رئيس واعةاء مجلس الوزراء الو التماعد". الدستورية واستنادا للصالحيال الممنوحة لنا و ماً للدستور، تمرر احالة

يذكر إن الوثيمة تةمنل وزيرين ةمن كابينة رئيس الوزراء الحالي   شيا  السوداني، و و كل من وزير الخارجية  ؤاد 

 حسين ووزير الصناعة خال بتال نجو.

 

 

 عةوا  ي برلمان كردستان يستميلون من مناصبهو 12

عةوا  ي برلمان إقليو كردستان العراق، األحد، عن استمالتهو احتجاجاً علو تمديد العمر  12 علن  المعلومة/وكالة 

 التشريعي للدورة البرلمانية الحالية.

وقال رئيس كتلة جماعة العدل الكردستانية عبد الستار مجيد  ي مؤتمر صحقي عمد  مع  ولئي األعةاء المستملين، إن 

 ما ب نهو ةد التمديد  ير المانوني لعمر برلمان كردستان. ؤألء النواب  عربوا عن موققهو ساب

األستمالة ومما عة  ذا العمل  ير المانوني الذر تمارسه السل ة  ي ا قليو"،  12و ةاو انه "قررنا نحن البرلمانيين الـ

 مؤكدا "اننا سنعمل سوية  ي مواصلة الةغ   جراء األنتخابال البرلمانية  ي  سر  وقل ممكن".

برلمانيون المستميلون  و من: كتلة جماعة العدل الكوردستانية )الجماعة األسالمية الكوردستانية سابما(، و عةاء من وال

 كتلة التغيير، ومن كتلة حراي الجيل الجديد إةا ة إلو برلمانيين مستملين.

 برلمان كردستان.ويُصادو اليوو السادس من شهر تشرين الثاني انتهاء عمر الدورة التشريعية الخامسة ل
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 الحراي الشعبي يهدد الخروم بت ا رال عارمة اماو السقارة الكويتية

 دد الحراي الشعبي من  جل الحزاو وال ريق ، األحد ، الخروم بت ا رال عارمة األسبو  الحالي للتنديد المعلومة / وكالة 

  الميا  المشتركة .بسياسة الكويل بالتجاوزال علو موانئ النق  العراقية  ي 

وقال عةو الهيئة التنسيمية حسين علي الكرعاور  ي حديث لوكالة / المعلومة/، إن " ناي إجماعا علو الخروم بت ا رة 

  عارمة اماو مبنو السقارة الكويتية  ي العاصمة بغداد األسبو  الحالي".

مذكرة احتجام وتمديو شكوى لمجلس األمن الدولي و ةاو  ن "  و م الب المت ا رين استدعاء السقير الكويتي وتسليمه 

  علو خلقية التجاوزال الكويتية علو الحدود البحرية العراقية  ي الميا  المشتركة".

و شار الكرعاور إلو  ن "ت اول الكويل علو موانئ العراق يجب  ن يكون الرد اقوى من  علتها حتو أل تتكرر  ذ  

  اتخاذ قرارال حاسمة وسريعة  يماو التجاوزال الكويتية علو العراق".التجاوزال "، م البا الحكومة بـ"

،  ن التجاوز علو العراق وشعبه يتكرر بشكل   وكانل النائبة عن ا  ار التنسيمي ابتساو الهاللي  كدل  ي حديث سابق 

  مثير من قبل الجارة الكويل .

 

 

 صعوبةالحبوبي : إقرار المانون الخدمة ا لزامية سيواجه 

اكد الميادر  ي حركة الو اق الو ني  اشو الحبوبي , األحد , ان مشرو  قانون خدمة العلو من الصعوبة المعلومة / وكالة 

اقرار  بالوقل الحاةر بسبب وجود انمسامال كبيرة حول المانون من قبل شرائ  المجتمع العراقي، داعيا الو التريث 

  كل يرةي الجميع.بإقرار  بالوقل الحاةر او صيا ته بش

وقال الحبوبي  ي تصري  لـ / المعلومة/، إن "إعادة ت بيق خدمة العلو امر جيد األ انه بحاجة الو تهيئة ال روو المالئمة 

  ليتسنو ت بيمه يشكل جيد وعادل وبما ان العراق يعيش حالو استثنائية  من  ير الممكن ت بيمه خالل عاو او عامين".

ون خدمة العلو من الصعوبة اقرار  بالوقل الحاةر بسبب وجود انمسامال كبيرة حول المانون من و ةاو ان "مشرو  قان

قبل شرائ  المجتمع العراقي"، داعيا الو "التريث باقرار  بالوقل الحاةر او صيا ته صيا ة ترةي الجميع وان تتساوى 

 قساد " . يه جميع  بمال وشرائ  المجتمع العراقي ,  ةال عن  لق كل  بواب ال

ومن الممرر ان يمر  مجلس النواب خالل جلسته التي ستعمد، اليوو األحد، قانون خدمة العلو قراءة  ولو،  يما واجه  رح 

  مشرو  المانون جدأل شعبيا وسياسيا بين مؤيد ومعار .
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 الهجرة تصدر توجيهال بش ن تنقيذ المنهام الوزارر والمحا  ال المتةررة من التصحر

 صدرل وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان  ائق جابرو، األحد، توجيهال بش ن تنقيذ المنهام الوزارر / موازين نيوز

 والمحا  ال المتةررة من التصحر.

وذكرل الوزارة  ي بيان تلمل/موازين نيوز/نسخة منه،  ن"جابرو تر سل، اليوو األحد، اجتما   يئة الر ر الموسع  ي 

لعاصة بغداد، بحةور كا ة اعةائها من المالي المتمدو والمدراء العامين، لمناقشة عدد من المةايا ممر الوزارة وس  ا

المدرجة علو جدول  عمال اجتما  الهيئة،   مها دولة رئيس مجلس الوزراء   شيا  السوداني بش ن ا سرا   ي تنقيذ 

 المنهام الوزارر".

، بـ"وةع البرامج والمشاريع والخ   الخاصة بمعالجة  وةا  النازحين ووجهل جابرو بحسب البيان، الكادر المتمدو

 والعائدين بحسب المنهام الوزارر الموةو  لذلي،  رسالها ب سر  وقل إلو مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وزيرة كما ناقش المجتمعون  زمة التصحر التي تعاني منها بع  المحا  ال بسبب انخقا  مناسيب الميا ، حيث وجهل ال

بـ"ةرورة إجراء دراسة كاملة عن تلي المحا  ال،  ةال عن إرسال لجان خاصة لتمييو األوةا  ا نسانية للعوائل 

 المتةررة وإدخالها ةمن برامج وخ   الوزارة وبحسب ا مكانيال المتاحة لذلي".

 

 

 تحمق بخروقال إدارية بالمصرو العمارر وعمارال الدولةالمالية 

وجهل وزير المالية  يو سامي، اليوو األحد، بتشكيل لجنة تحميمية بش ن حدوث خروقال إدارية  / العراقيةوكالة األنباء 

 بالمصرو العمارر و ر  عمارال الدولة  ي محا  ة الديوانية.

ن وقالل الوزارة  ي بيان تلمته )وا (، إن "وزير المالية  يو سامي وجهل بتشكيل لجنة تحميمية بعد ورود معلومال ع

قياو  يئة النزا ة بةب  مجموعة من تمارير الكشو مخالقة للةواب  والتعليمال الخاصة بقر  المصرو العمارر و ر  

 عمارال الدولة  ي محا  ة الديوانية".

و ةا ل،  نه "بهذا الصدد ستموو اللجنة الوزارية المكلقة بإجراء كا ة التحميمال ا دارية العاجلة الخاصة بهذ  المةية، 

التنسيق المشتري مع  يئة النزا ة للوصول الو حميمة و بيعة المخالقال المرصودة ، ومحاسبة الجهال او األشخاص و

المتور ين بها ، وتمديو من يثبل ةلوعهو بالمخالقال الو المةاء لينالوا جزاء و و ق ما تمر  اللوائ  والموانين العراقية 

 النا ذة".
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 ١١١الدورة الد ا  توجه دعوة ل الب 

، 113دعل وزارة الد ا ، اليوو األحد، ال الب المتمدمين إلو الكلية العسكرية األولو الدورة  / وكالة األنباء العراقية

 للحةور إلو ممر الكلية العسكرية.

األولو الدورة وذكرل الوزارة  ي بيان تلمته )وا (:  ن "األكاديمية العسكرية تدعو ال الب المتمدمين الو الكلية العسكرية 

والذين قدموا  لباتهو من خالل الموقع األلكتروني بالحةور الو ممر الكلية العسكرية األولو  ي الرستمية بالساعة  113

  جراء األختبارال ال بية والبدنية و ق المواعيد المثبتة". 0700

مينها معه، وتمنياتنا بالتو يق لجميع ونو ل ب نه "علو  ن يتو استصحاب المستمسكال الرسمية والتي تو التبليغ بت 

 المتمدمين".
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 وزير الداخلية يعلن "األستنقار" للسي رة علو حريق الوزيرية

  "األستنقار" للسي رة علو حريق الوزيرية ببغداد. اعلن وزير الداخلية عبد األمير الشمرر، مساء األحد، /القرال نيوز

 باستنقار الجهود للسي رة علو حريق المجمع التجارر  ي الوزيرية". :"وزير الداخلية وجه وذكر مصدر  مني ان

 ي وزارة الداخلية والتي شدد خاللها علو ةرورة تةا ر جهود  واشار الو "ترؤس الشمرر  ر ة العمليال التي شكلها

 عموو البالد". الجميع مع مديرية الد ا  المدني التي ت خذ علو عاتمها مكا حة الحرائق  ي

بجهود العاملين  ي مديرية الد ا  المدني، و وصو بةرورة إعماو إجراءال السالمة و  واكد المصدر "اشادة الشمرر

 الوقاية علو المباني التجارية لمنع تكرار حوادث الحرائق التي تتسبب خسائر باألرواح و األموال".

 

 من رجال األكقاء الو مدينة ال ب مصدر للقرال نيوز: نمل مدير الد ا  المدني وعدد

كشقل مديرية الد ا  المدني، مساء األحد، عن نمل مدير ا وعدد من رجال األ قاء الو مستشقو مدينة  /القرال نيوز

  ال ب.

عن :"نمل مدير الد ا  المدني وعدد من رجال األكقاء الو مدينة ال ب  ثر انهيار البنارية  المديرية وذكر مصدر من داخل 

 لتجارية  ي من مة الوزيرية ببغداد".ا

 من رجال ا  قاء وةاب ين اثنين". 10واةاو ان "عدد ا صابال إثر انهيار البناية التجارية  ي الوزيرية بلغ 
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 البني المركزر العراقي: المرو  المصر ية تشمل  يةا موا ني اقليو كوردستان

يوو األحد، ان مبادرال المرو  التي   لمها تشمل  يةا موا ني اقليو   علن البني المركزر العراقي،شقق نيوز/ 

 كوردستان.

وقال البني  ي بيان ورد لوكالة شقق نيوز، ان مبادراته بمختلو  نواعها واّخر ا مبادرة المرو  الصحية تشمل جميع 

األلتزاو بالشرو  والتعليمال الخاصة بكل شرائ  المجتمع العراقي  ي محا  ال العراق كا ة، بما  يها إقليو كوردستان مع 

 مبادرة.

، شمول ذور األمرا  السر انية والحاألل المستعصية 2022تشرين األول/ اكتوبر  7وقرر البني المركزر العراقي،  ي 

س باأللو وبمدة تسديد أل تتجاوز خم 5بمروٍ  ةمن مبادرته التنموية تمن  ِعبر المصارو المجازة  ي العراق وبواقع 

 سنوال.

 

 الرا دين يصدر توةيحاً بش ن نسبة القوائد بمن  السلو

 صدر مصرو الرا دين، اليوو األحد، توةيحاً بش ن نسبة القوائد علو سلو المو قين ومنتسبي الد ا  / موازين نيوز

 والداخلية والمتماعدين.

 

و ي ثابتة علو اصل مبلغ السلقة وتكاد تكون  بالمئة 5وذكر المكتب األعالمي للمصرو  ي بيان ، ان " وائد السلو تبلغ 

 مشابه ومعمول بها لدى العديد من المصارو".

و ةاو البيان، " ما المعلومال التي تحدثل عن نسب مئوية مرتقعة علو السلو  هي معلومال  ير صحيحة وليسل دقيمة 

غ السلقة و ي مغايرة عما ت رحه البع   ي وان المصرو لديه قراءة لحساباته المالية التي اعتمدل  ي تحديد  وائد مبل

وسائل األعالو وبإمكان من لديه الر بة لمعر ة  ذ  النسب زيارة  رو  المصرو لال ال  علو التعليمال والشرو  الخاصة 

 بذلي".
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 البابا  رنسيس يدعو الساسة اللبنانيين إلو تنحية مصالحهو وملء  را  السل ة

 رنسيس السياسيين اللبنانيين إلو تنحية مصالحهو الشخصية، والتوصل إلو اتقاق لملء  را  دعا البابا / ٤٢ رانس 

 السل ة  ي بالد و.

وقال البابا  ي مؤتمر صحقي يوو األحد علو متن ال ائرة خالل عودته من رحلته إلو البحرين: " دعو السياسيين اللبنانيين 

 بلد والتوصل إلو اتقاق".إلو تنحية مصالحهو الشخصية، واأللتقال إلو ال

 و ةاو "هللا  وأل، ثو الو ن، وبعد ا ت تي المصال ".

 وتابع قائال: "رجاء ادعموا لبنان وساعدو  حتو يخرم من  ذا المنحدر السيئ.. عسو  ن يستعيد لبنان ع مته".

٪ من السكان اآلن تحل خ  80وصرح البابا ب ن لبنان "كريو جدا ويعاني"، معربا عن " لمه" لما يعيشه البلد حيث يعيش 

 القمر.

 

 

 النازحون السوريون بلبنان.. عودة القوم الثاني

 علنل السل ال اللبنانية انتهاء جميع ا جراءال المتعلمة بعودة الد عة الثانية من الالجئين السوريين إلو روسيا اليوو/ 

 بالد و.

الزمراني شرقي البالد بالتنسيق بين األجهزة األمنية والمةائية وان لمل حا الل تةو مئال العائالل إلو سوريا عبر معبر 

  ي البلدين.
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 التنصل علو السياسيين.. قةية تهز اليونان والمحكمة تتحري

 

دعل المحكمة العليا  ي اليونان إلو  ت  تحميق  ي قةية التنصل علو مكالمال  اتقية التي تهز البالد منذ سكار نيوز/ 

بعد كشو صحيقة "دوكومنتو" األسبوعية عن عمليال تنصل علو رئيس وزراء سابق ووزراء ما زالوا  ي  شهر، 

 مناصبهو، قال مصدر قةائي األحد.

 و علن رئيس تحرير  ذ  الصحيقة ذال الميول اليسارية، كوستاس  اكسيقانيس،  نه سيدلي بشهادته األثنين.

لوزراء السابق  نتونيس ساماراس إةا ة إلو وزراء الخارجية والمال و  ادل الصحيقة ب ن من بين الةحايا رئيس ا

والتنمية والعمل والسياحة الحاليين، وكذلي رجل األعمال  انجليس ماريناكيس مالي ناديي كرة المدو  وليمبياكوس اليوناني 

 ونوتنغهاو  ورسل ا نجليزر.

اليسارر المعار   نها حصلل علو  ذ  المعلومال "من و وةحل الصحيقة األسبوعية التي لها صالل بحزب سيريزا 

 شخصين اة لعا بدور رئيسي  ي التنصل".

 المستهد ين بل وكذلي بع   قاربهو.  واتو ولقتل إلو  ن البرمجية الخبيثة "بريديتور" لو تستخدو  م   ي اختراق

ورد النا ق باسو الحكومة يوانيس  ويكونومو قائال إنه "أل يوجد دليل" علو األتهاو، لكنه  الب المةاء بقت  تحميق  يما 

  وردته الصحيقة.

 

 زاخارو ا تنشر  يديو يقة  تحّكو واشن ن بحلقائها  ي التصويل باألمو المتحدة

 شارل متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخارو ا، إلو  ن واشن ن تتحكو بالدول  ي التصويل باألمو  روسيا اليوو/

 المتحدة، ونشرل  يديو يقة  تقمّد المندوب األمريكي حلقاء  قبل التصويل علو مشرو  قرار روسي.

د اللجنة الثالثة للتصويل علو مشرو  قرار ونشرل زاخارو ا  يديو علو "تيلغراو"، ي هر مندوب واشن ن قبل انعما

 روسي لمكا حة تمجيد النازية، يتقمد مندوبي بع  الدول ويتحمق من حةور مندوبي دول حليقة.

 وعلمل زاخارو ا علو القيديو: " ذا بهدو توةي  كيقية إرساء الديممرا ية...  ذا  و ن او العصا للتصويل الحر".

 ليس تقمدا حزبيا، بل دولة واحدة تتحكو  ي تصويل الدول األخرى  ي األمو المتحدة". وقالل: " ارق بسي  مهو...  ذا
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