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 (نوابموقع مجلس ال(..)5.)صالحلبوسي يتلقى اتصاالً من رئيس الوزراء األردني 

 5.)صنرئييييييييس المجليييييييس اليييييييولني ا مييييييياراتي يلنييييييي  الحلبوسيييييييي النت ابييييييي  رئيسييييييياً للبرلميييييييا 
 (وكالة االنباء العراقية(..)

 6.)صاقبالسييييييي ارو للحلبوسيييييييي: نتلليييييييع السيييييييتمرار التعييييييياون بالق يييييييايا التيييييييي تواجييييييي  العييييييير 
 (الة االنباء العراقيةوك(..)

 س رئييييييس مجلييييييس النيييييواب السيييييييد محميييييد الحلبوسييييييي يتلقيييييى برقييييييية تلنئييييية ميييييين رئييييييس مجليييييي

 (موقع مجلس النواب(.) 6.)صالشورى ا سالمي ا يراني

  نائيييييييييب رئييييييييييس مجليييييييييس النيييييييييواب السييييييييييد شيييييييييا وان  بيييييييييد  .. تحدييييييييييد  قيييييييييرب جلسييييييييية

 (بغداد اليوم(..) 7.)صللبرلمان

 7.)صميييييانمييييية االتحاديييييية كلمييييية اللصييييي  بميييييا جيييييرى دا ييييي  البرلالنائيييييب حسيييييين نعمييييية : للمحك 
 (وكالة المعلومة(..)

 لمييييييان النائبيييييية  الييييييية نصييييييير: توقعيييييياو بصييييييدور  ميييييير والئييييييي ب لغيييييياء مجرييييييياو جلسيييييية البر

 (وكالة المعلومة(..)8.)ص األولى

 ل يييييرو  سياسييييييون: شيييييركاء اليييييولن احيييييداوا شييييير ا بيييييين االليييييار والتييييييار وتحركييييياو تجييييير  ل

 (وكالة المعلومة(..) 8.)صمن االزمة

 سيييييييتبعاد النائييييييب محمييييييود شيييييياكر : االلييييييار متماسييييييل والصيييييييحة لتحالليييييي  مييييييع التيييييييار مقابيييييي  ا

 (وكالة المعلومة(..) 9.)صالمالكي

  صيييييير  لييييييى ترشييييييي  صييييييال  والييييييديمقرالي دييييييي  لالنائييييييب جمييييييا  كييييييوجر : ا تحيييييياد الييييييولني م 

 (اللراو نيوز(..) 9.)صإ ترا او

   الجلسيييييييييية االولييييييييييى توسييييييييييع اللجييييييييييو  بييييييييييين القييييييييييوى بعييييييييييد  زميييييييييية االنت ابيييييييييياو.. احييييييييييدا

 (السومرية نيوز(..) 10.)صالسياسية

 10.)صالموازنييييييييية  ميييييييييام االاييييييييية سييييييييييناريوااو.. األكاييييييييير احتمييييييييياالً  يييييييييدم إقيييييييييرار قانونليييييييييا 
 (المدى(..)

 ل رئاسييييييية مجليييييييس النيييييييواب تقيييييييرر إحالييييييية النائيييييييب محميييييييود المشيييييييلداني  ليييييييى لجنييييييية السيييييييلو

 (يةوكالة االنباء العراق(.) 11.)صالنيابي
 عريليييييييية بح يييييييور االميييييييين العيييييييام لمجليييييييس النيييييييواب ..معليييييييد التليييييييوير النييييييييابي يييييييين م دور  ت

 (..)موقييييييييع مجليييييييييس 11.)صنائبييييييييا 60للدفعيييييييية االولييييييييى مييييييييين النييييييييواب الجييييييييدد بمشييييييييياركة 
 النواب(

 موقع مجلس النواب( 12.)صا الن(.) 
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  ليييييييييييير قلعيييييييييييية  ر   ييييييييييييمن مشييييييييييييرو   300الكييييييييييييا مي: قريبيييييييييييياً سيييييييييييييجر  توزيييييييييييييع 

 (الصباح(..) 13.)ص{}دار 

 ألمنيييييييية العيييييييراق والسيييييييعودية يتلقيييييييان  ليييييييى اسيييييييتمرار التعييييييياون فيييييييي الق يييييييايا السياسيييييييية وا

 (الزوراء(..) 14.)صوالعسكرية

 15.)صالصييييييييحة تييييييييران فيييييييير  الح يييييييير وإلغيييييييياء الييييييييدوام الح ييييييييور  بارتلييييييييا  االصيييييييياباو 
 (المشرق(..)

 (الصباح(..)15.)ص جد  الكتلة األكبر يعود إلى الواجلة 

  لييييييية  وكا(..) 16.)صليييييييار التنسييييييييقي بعيييييييد االجتميييييييا  المليييييييو  فيييييييي مكتيييييييب حميييييييود بييييييييان ا

  )ناس

 ء وكاليييييييية االنبييييييييا(..) 17.)صالسيييييييييد الصييييييييدر: ما ييييييييون بتشييييييييكي  حكوميييييييية   لبييييييييية ولنييييييييية

 (العراقية

  ً  17.)صالييييييييييديمقرالي يييييييييييرف  التجديييييييييييد ليييييييييي  برام صييييييييييال   ويلييييييييييرح  سييييييييييماً مشييييييييييرولا
 (السومرية نيوز(..)

 17.)ص!تصييييييي  الصيييييييحة قريبييييييية مييييييين انتلييييييياء صيييييييالحيتلا النزااييييييية: بعييييييي  اللقاحييييييياو التيييييييي 
 ( المدى(..)

 (الصباح(..) 18.)صسياسيون: اويَّة الحكومة المقبلة لم ت حسم حتى اآلن 

 ص م يييييييييياور ميييييييييين تجيييييييييياوز المييييييييييد  الدسييييييييييتوريَّة فييييييييييي ا تيييييييييييار رئيييييييييييس الجملوريَّيييييييييية(.

 (الصباح(..)19

   وكاليييييية .)( 19.)صقا ييييييدالبرلمانييييييية الرابعيييييية  لييييييى التإحاليييييية    يييييياء مجلييييييس النييييييواب للييييييدور
 (االنباء العراقية

 20.)صمستشييييييييار األميييييييين القييييييييومي والسييييييييلير األميركييييييييي يبحاييييييييان تعزيييييييييز شييييييييراكة البلييييييييدين 
 (الصباح(..)

  (الصباح)(..20)ص .2021مليار دينار  ال   40النزااة: استرداد  كار من 

   وكاليييييية .)( 21.)صالبرلمانييييييية الرابعيييييية  لييييييى التقا ييييييدإحاليييييية    يييييياء مجلييييييس النييييييواب للييييييدور
 (بغداد اليوم

  زيبيييييييار  ييييييييرد  ليييييييى اإلعيييييييالم: ليييييييم يصييييييييدر منيييييييا اييييييي ا التصيييييييري  بشييييييي ن منصيييييييب رئيييييييييس

 (وكالة بغداد اليوم(..)21.)ص الجملورية

  االنقليييييييييييا  “تتحيييييييييييرل  ليييييييييييى االليييييييييييار والتييييييييييييار بعيييييييييييد ” مييييييييييي ار “ش صيييييييييييياو شييييييييييييعية

 ( وكالة المعلومة(..) 21.)ص”الغام 
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 وكاليييييية (.) 22.)صتلييييييار  لييييييى الدسييييييتورالشييييييبكي: ا لييييييار اييييييو الكتليييييية األكبيييييير ومييييييايجر  ال
 (المعلومة

 22.)صمت ييييييييياارون يقلعيييييييييون تقيييييييييالع البلييييييييييو وسيييييييييل الناصيييييييييرية بااللييييييييياراو المحترقيييييييييية 
 (اير  نيوز(.)

 الليييييييراو  (.)22.)ص النجييييييير تسيييييييج    ليييييييى حييييييياالو انتحيييييييار منييييييي  سييييييينواو فيييييييي المحاف ييييييية

 (نيوز
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  (اير  نيوز.)(. 23.)صمتلمين بق ايا م تللة في الديوانية 3القب   لى 

  (الصباح(..)23.)ص 2021شائعة  ال   7800الدا لية ترصد  كار من 

 (وزشلق ني(..) 24.)صافشا  محاولة ال تيا   حد  برز شيوخ  شائر  رب العراق 

  (اللراو نيوز(..) 24.)صمتلمين بالم دراو في باب  9القب   لى 

 
 

 
 

 

   150كركول تلم  لتنلي  ً  (لصباحا(..)25.)ص مشرو اً  دميا

 حييييييين توجييييييي  ميييييين الزرا يييييية بتوزيييييييع كافيييييية مسييييييتحقاو محصييييييو  الشييييييعير العللييييييي  لييييييى اللال

 (اير  نيوز(..) 25.)صوالمزار ين

 26.)صالكلربيييييياء: مسييييييتحقاو الجانييييييب ا يرانييييييي للغيييييياز متييييييوفر  لكيييييين ميييييين الصييييييعب وصييييييوللا 
 (..)اللراو نيوز(
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 دار(..) 27.)صة حقييييييييوق ا نسييييييييانالسيسييييييييي يحيييييييي ر ميييييييين التيييييييي مر لت ريييييييييب الييييييييدو  ب ريعيييييييي 

 (ال ليج

 (ابعاليوم الس(..) 27.)صليبيا وإيلاليا تبحاان مستجداو العملية االنت ابية 

 
 

 

 

 

 
   بلييييييييييينكن ي كييييييييييد  امييييييييييية الييييييييييروابل  بيييييييييير األللسييييييييييي فييييييييييي اتصييييييييييا  بن ييييييييييير  اللولنييييييييييد

  )االارام(..) 28.)صالجديد

 (ليجدار ال (..)28ص .)االاة قتلى في اشتباكاو مسلحة بين   ربيجان و رمينيا 

   ر ة سيييييكورييييييا الشيييييمالية: بيونيييييب ييييييانب تجييييير  تجربييييية إليييييالق صييييياروخ جدييييييد تليييييوق سييييير ت

 (Bbc (..) 29.)صالصوو ب شرار كيم جونب  ون
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 الحلبوسي يتلقى اتصاالً من رئيس الوزراء األردني
 

   اتصيييييياالاالايييييياءتلقَّييييييى رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محمييييييد الحلبوسييييييي  اليييييييوم ال موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 
ئيسييييييا ت ابيييييي  رميييييين رئيييييييس الييييييوزراء األردنييييييي الييييييدكتور بشيييييير ال صيييييياونة  لتلنئتيييييي  بمناسييييييبة إ يييييياد  ان

صييييييا     االتلمجلييييييس النييييييواب بدورتيييييي  ال امسيييييية  متمنيييييييا لسيييييييادت  التوفيييييييق. و كييييييد ال صيييييياونة   ييييييال
لتنميييييية دا مييييين ا ليييييى  ميييييق العالقييييياو األ ويييييية بيييييين البليييييدين الشيييييقيقين  راجيييييياً للعيييييراق وشيييييعب  مزيييييي

 واالستقرار.
 
 
 

اً ئيسرئيس المجلس الولني ا ماراتي يلن  الحلبوسي النت اب  ر
 للبرلمان

 
وم بييييييا   الييييييي انيييييي  رئيييييييس المجلييييييس الييييييولني االتحيييييياد  ا ميييييياراتي صييييييقر  وكاليييييية االنبيييييياء العراقييييييية 

لنيييييييواب الاالاييييييياء  رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب محميييييييد الحلبوسيييييييي  ب  ييييييياد  انت ابييييييي  رئيسيييييييا لمجليييييييس ا

 .ال امسةبدورت  
و كيييييييير بيييييييييان للمكتييييييييب اال المييييييييي لييييييييرئيس مجلييييييييس النييييييييواب  ن  رئيييييييييس مجلييييييييس النييييييييواب محمييييييييد 

بيييييييا   الحلبوسيييييييي  تلقَّيييييييى اتصييييييياال مييييييين رئييييييييس المجليييييييس اليييييييولني االتحييييييياد  ا مييييييياراتي صيييييييقر  

 ."لتلنئت  بمناسبة إ اد  انت اب  رئيسا لمجلس النواب بدورت  ال امسة
ت يييييياب  يييييياد  انيلييييييا:  تلقينييييييا بكيييييي  سييييييعاد  وسييييييرور نبيييييي  إو  ييييييار البيييييييان   ن برقييييييية التلنئيييييية جيييييياء ف

سيييييييم سيييييييمي وبامعيييييياليكم رئيسييييييياً لمجلييييييس النيييييييواب العراقييييييي  وبلييييييي   المناسييييييبة يسيييييييعدني  ن  توجيييييي  با
عييييييياليكم جمييييييييع    ييييييياء المجليييييييس اليييييييولني االتحييييييياد  ب صيييييييدق مشيييييييا ر التلنئييييييية والتبريكييييييياو إليييييييى م

 ." لى اقة شعب العراق الشقيق  والتي  نتم  ا  للا
ا ن بليييييييدينغتييييييينم اييييييي   اللرصييييييية لن كيييييييد  ليييييييى متانييييييية  واصييييييير العالقييييييياو األ ويييييييية الممتيييييييد  بييييييييوإ  ن

شييييي ن   الشيييييقيقين  وحرصييييينا فيييييي المجليييييس اليييييولني االتحييييياد   ليييييى الم يييييي قيييييدماً فيييييي كييييي  ميييييا مييييين
 رحيييييب  ليييييى  فييييياقتقويييييية الصيييييالو الوايقييييية وتعزييييييز التعييييياون الصيييييادق القيييييائم بيييييين مجلسيييييينا  ودفعييييي  إ

ربيييييية ألمييييية الع ليييييى الشيييييعبين الشيييييقيقين  وبميييييا يسيييييلم فيييييي  دمييييية ق يييييايا او وسيييييع  لميييييا يعيييييود بيييييال ير 

  .وا سالمية
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لين ليييييييية  سييييييييائمتمنييييييييين لمعيييييييياليكم كيييييييي  التوفيييييييييق والنجيييييييياح باالسييييييييتمرار فييييييييي  داء مسيييييييي ولياتكم الجلي
 المولى  زَّ وج َّ  ن يسدد  لاكم ويمدكم بالصحة والعافية .

 
 

واج  تي الق ايا التبالس ارو للحلبوسي: نتللع الستمرار التعاون ب
 العراق

  
  جينيييييين ي العيييييراق كيييييدو المماييييي  ال ييييياص ل ميييييين العيييييام ل ميييييم المتحيييييد  فييييي وكالييييية االنبييييياء العراقيييييية 

ا اينييييييييييس بالسييييييييي ارو  ليييييييييرئيس مجليييييييييس النيييييييييواب محميييييييييد الحلبوسيييييييييي  الييييييييييوم الاالاييييييييياء  تللعلييييييييي

رئيس مجلييييييس لييييييو كيييييير بيييييييان للمكتييييييب ا  المييييييي .السييييييتمرار التعيييييياون بالق ييييييايا التييييييي تواجيييييي  العييييييراق
   ال يييييياصالنييييييواب  ن  رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محمييييييد الحلبوسييييييي  تلقَّييييييى برقييييييية تلنئيييييية ميييييين الممايييييي
ابيييييي  د  انت ل مييييييين العييييييام ل مييييييم المتحييييييد  فييييييي العييييييراق جينييييييين اينيييييييس بالسيييييي ارو  بمناسييييييبة إ ييييييا

 المييييييي: وجيييييياء فييييييي نييييييص البرقيييييية وفقييييييا للمكتييييييب ا  ."رئيسييييياً لمجلييييييس النييييييواب بدورتييييي  ال امسيييييية
ابكم د  انت ييييييييبعايييييييية األمييييييييم المتحييييييييد  لمسييييييييا د  العييييييييراق   ود  ن  تقييييييييدم بالتلنئيييييييية   ييييييييا نيابيييييييية  يييييييين

عالقيييييية بلقييييييد تمتعييييييو األمييييييم المتحييييييد  منيييييي  فتيييييير  لويليييييية .لمنصييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب العراقييييييي
ق ييييييايا د ميييييين الإيجابييييييية وبنيييييياء  مييييييع مكتييييييبكم  و تللييييييع السييييييتمرار التعيييييياون فيمييييييا بيننييييييا حييييييو  العدييييييي

ة العيييييام الجدييييييد ميييييع  لييييييب تمنيييييياتي بمناسيييييب.اق فيييييي اييييي   المرحلييييية الدقيقيييييةالملحييييية التيييييي تواجييييي  العييييير
 وبوالية تشريعية مامر  في  دمة جميع العراقيين.

 
 

 ة منالحلبوسي يتلقى برقية تلنئرئيس مجلس النواب السيد محمد 
 رئيس مجلس الشورى ا سالمي ا يراني

 
رئيييييييس  بوسييييييي برقييييييية تلنئيييييية ميييييينتلقَّييييييى رئيييييييس مجلييييييس النيييييواب محمييييييد الحل موقيييييع مجلييييييس النييييييواب 

ً  مجليييييييس الشيييييييورى ا سيييييييالمي ا يرانييييييييي السييييييييد محميييييييد بييييييياقر قاليبييييييييار  بمناسيييييييبة انت ابييييييي   رئيسييييييييا

 .لمجلس النواب بدورت  ال امسة
نيييييييواب مجليييييييس اللوفيييييييي البرقيييييييية  قيييييييدَّم قاليبيييييييار  حييييييير التلييييييياني لسييييييييادت  بمناسيييييييبة انت ابييييييي  رئيسييييييياً 

د مييييين النميييييو لد المزييييييالعالقييييياو األ ويييييية الانائيييييية ستشيييييالعراقيييييي الجدييييييد  قيييييائالً: إننيييييي  ليييييى اقييييية بييييي ن 

التعييييييياون  و  يييييييار قاليبيييييييار  ن.والتليييييييور فيييييييي م تلييييييير المجييييييياالو بيييييييد م وإسيييييييناد برلمييييييياني البليييييييدين
سيييييي  د مييييين ترالبرلمييييياني كجيييييزء مليييييم مييييين العالقييييياو الوديييييية بيييييين لليييييران وبغيييييداد سيييييي د  إليييييى المزيييييي

 العالقاو وتعزيزاا بين البلدين  لى م تلر األصعد .
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رب .. تحديد  قنائب رئيس مجلس النواب السيد شا وان  بد  
 جلسة للبرلمان

 
مجلييييييس لاانييييييية للرانييييييو رئاسيييييية البرلمييييييان  اليييييييوم الاالايييييياء  تحديييييييد مو ييييييد الجلسيييييية ا   بغييييييداد اليييييييوم
 ليييييييولى الكيييييييرد   ليييييييى منصيييييييب رئييييييييس الجملوريييييييية  مليييييييدد  بتكيييييييرار سييييييييناريو الجلسييييييية ا بيييييييالتوافق

  اقييييييرب جلسيييييية )  ان   بييييييد النائييييييب الايييييياني لييييييرئيس البرلمييييييان شييييييا وان وقييييييا   .الحكوميييييية لتمرييييييير

او ييييييياو و  يييييييار ان  المل ."للبرلميييييييان سيييييييتعقد بعيييييييد التوافيييييييق الكيييييييرد   ليييييييى رئاسييييييية الجملوريييييييية
   بمرحلييييييية جدييييييييد  الزاليييييييو جاريييييييية حيييييييو  منصيييييييب رئييييييييس الجملوريييييييية وان العيييييييراق يمييييييير الييييييييوم

ان  و فييييييييياد شيييييييييا وان ."دايييييييييية لتصيييييييييحي  المسيييييييييارمعتبيييييييييرا احيييييييييدا  الجلسييييييييية ا ليييييييييولى للبرلميييييييييان  ب
يلج  سيييييبشييييي نلا   المجليييييس ميييييا  بتشيييييكي  الحكومييييية   مبينيييييا انييييي   فيييييي حيييييا   يييييدم حصيييييو  التوافيييييق

 البرلمان الى تمريراا  لى  رار رئاسة البرلمان بجلسة االحد .
 
 
 

ا   رى د: للمحكمة االتحادية كلمة اللص  بما جحسين نعمة  نائبال
 البرلمان

 
ولييييييى لميييييان اال  تبييييير   يييييو مجليييييس النييييييواب حسيييييين نعمييييية   الاالاييييياء   جلسييييية البر علومييييية وكالييييية الم

رى  ييييييال  جييييييمشيييييييراً الييييييى  ن المحكميييييية االتحادييييييية سيييييييكون للييييييا كلميييييية اللصيييييي  بمييييييا ”  ييييييير موفقيييييية “

 .الجلسة
  ييييييادو جلسيييييية البرلمييييييان االولييييييى لييييييم ت يييييير  بشيييييييء جديييييييد و“وقييييييا  نعميييييية فييييييي تصييييييري  لوكاليييييية إن 

ة للمحكميييييي ى الواجليييييية  ونحيييييين فيييييي االلييييييار سيييييين اب لتقييييييديم د ييييييوى ق ييييييائيةالمشيييييلد منيييييي  بدايتيييييي  إليييييي

للعيييييين بجلسيييييية لا لييييييار التنسيييييييقي سيييييييقدم د ييييييوى الييييييى المحكميييييية االتحادييييييية “و  ييييييار  ن .”االتحادييييييية

  فيييييي جلسييييية مييييا حيييييد“ولليييييو اليييييى  ن .”البرلمييييان والقيييييانون ايييييو ميييين سييييييقو  كلمتييييي  فيييييي نلاييييية االمييييير
 كليييييييالً  ع الجلسيييييية للتييييييداو   فيمييييييا كييييييان اال تييييييرا البرلمييييييان اييييييو ا تييييييرا  احييييييد الكتيييييي   لييييييى رفيييييي

 بتعيييييير  رئيييييييس السيييييين لو كيييييية صييييييحية بسييييييبب العنيييييير اليييييي   تعيييييير  ليييييي  و نقيييييي  إلييييييى المستشييييييلى 

نيييييييو وكا.”االمييييييير الييييييي   جعييييييي  مييييييين الحا يييييييرين اسيييييييتئنار جلسييييييية البرلميييييييان والتصيييييييويو للحلبوسيييييييي
 تيييييييار اييييييية النائييييييب  يييييين ائييييييتالر دوليييييية القييييييانون  الييييييية نصييييييير قييييييد  كييييييدو  فييييييي وقييييييو سييييييابق  ان  ل

ي ب لغييييياء والييييي ااب للمعار ييييية  متوقعييييية صيييييدور  مييييير والئييييي” ا قصييييياء“رئييييييس الحكومييييية متجييييي  نحيييييو 
 مجرياو جلسة البرلمان األولى.
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ياو توقعاو بصدور  مر والئي ب لغاء مجرالنائبة  الية نصير: 
 جلسة البرلمان األولى

 
 

يييييييية ن  ان  لنون  الييييييية نصيييييييير   االانييييييياكيييييييدو النائييييييب  ييييييين ائييييييتالر دوليييييية القيييييييا وكاليييييية المعلوميييييية 
مييييييير والييييييي ااب للمعار ييييييية  متوقعييييييية صيييييييدور  ” ا قصييييييياء“ا تييييييييار رئييييييييس الحكومييييييية متجييييييي  نحيييييييو 

 ليييييية ا تييييييار  ”وقاليييييو نصيييييير فيييييي حيييييوار متلليييييز ان .والئيييييي ب لغييييياء مجريييييياو جلسييييية البرلميييييان األوليييييى
وء اللجيييييييي واليييييييي ااب للمعار يييييييية وان ال يييييييييار االف يييييييي ” ا قصيييييييياء“رئيييييييييس الحكوميييييييية متجيييييييي  نحييييييييو 

ع البليييييييد المحكمييييييية االتحادييييييية يجييييييب  ن ترا ييييييي و يييييي“و  ييييييافو  ن .”للمعار يييييية ومحاسييييييبة الحكوميييييية
ان صييييييييدور  ميييييييير والئييييييييي ب لغيييييييياء مجرييييييييياو جلسيييييييية البرلميييييييي“  متوقعيييييييية ”وتحقيييييييين دميييييييياء المسييييييييلمين

نلييييييا  ييييييير  حييييييد الر سيييييياء المنت بييييييين  دار  الجلسيييييية امييييييس ب “و شييييييارو نصييييييير الييييييى ان .”األولييييييى
 ”. برلمان ونائبي  ملمتلم تن يم الجلساو فقلدستورية وان رئيس ال

 
 
 

كاو تحرسياسيون: شركاء الولن احداوا شر ا بين االلار والتيار و
 تجر  لل رو  من االزمة

 
ا وراء اكييييييييدو الييييييييرار سياسييييييييية م تلليييييييية االنتميييييييياء  ان شييييييييركاء الييييييييولن كييييييييانو وكاليييييييية المعلوميييييييية 

ياسيييييييية  يييييييحة ان انيييييييال تحركييييييياو ساحيييييييدا  الشيييييييرخ بيييييييين االليييييييار التنسييييييييقي والتييييييييار الصيييييييدر   مو

اللييييييار االنائييييييب  يييييين وقييييييا  .تجيييييير  ميييييين اجيييييي  حلحليييييية االزميييييية ور ب الصييييييد  الحاصيييييي  بييييييين الكتلتييييييين
لبييييييييو ااالليييييييار التنسييييييييقي تعييييييير  اليييييييى مييييييي امر  ايييييييدفلا تقسييييييييم “ان  التنسييييييييقي  يييييييارر الحميييييييامي

  راد  يييييزفيييييي حيييييدي  متلليييييز ان مسيييييعود بيييييارزاني    و ييييي  النائيييييب مشيييييعان الجبيييييور الشييييييعي  حيييييي  

قييييييانون النائييييييب  يييييين ائييييييتالر دوليييييية الميييييين جليييييية   ييييييرى   و يييييي  .”االلييييييار  يييييين العملييييييية السياسييييييية
كاء بعيييييي  األلييييييرار راانييييييو  لييييييى انقسييييييام البيييييييو الشيييييييعي  حييييييي  وقيييييير شيييييير“ان  محمييييييد الصيييييييلود

م  ليييييييى الييييييولن وسيييييييااموا فيييييييي احيييييييدا  الشييييييرخ بيييييييين االليييييييار التنسييييييييقي والتيييييييار الصيييييييدر   ميييييييايحت

ب ا ييييير  بيييييين مييييين جانييييي.”األميييييور اليييييى لبيعتليييييا واحبيييييال اكييييي ا م ليييييلالعقيييييالء تجييييياوز االزمييييية وإ ييييياد  
حليييييية انييييييال تحييييييرل ميييييين قبيييييي  ش صييييييياو ميييييي ار  ميييييين اجيييييي  حل“النائييييييب السييييييابق جاسييييييم البييييييياتي ان 

 ”.األمور بين االلار التنسيقي والتيار الصدر  قب  ال ااب نحو تشكي  الحكومة
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ر تيا  مع ال: االلار متماسل والصحة لتحاللالنائب محمود شاكر 
 مقاب  استبعاد المالكي

 
تماسيييييل تنسييييييقي ماكيييييد النائيييييب  ييييين االليييييار التنسييييييقي محميييييود شييييياكر  ان االليييييار ال  وكالييييية المعلومييييية

رئييييييييس  بجمييييييييع قياداتييييييي  ونوابييييييي   نافييييييييا صيييييييحة تحيييييييالر االليييييييار والتييييييييار الصيييييييدر  مقابييييييي   يييييييرو 

  اليييييى الليييييرق لتنسييييييقي لجييييياالليييييار ا“وقيييييا  شييييياكر ان .ائيييييتالر دولييييية القيييييانون مييييين االليييييار التنسييييييقي
ب وانت ييييييا الدسييييييتورية لللعيييييين بجلسيييييية البرلمييييييان األولييييييى  بعييييييد ماحصيييييي  فيلييييييا ميييييين احييييييدا  وتلييييييوراو

لسياسيييييييية الحيييييييواراو بيييييييين االليييييييار التنسييييييييقي وبييييييياقي األليييييييرار ا“و  يييييييار ان .”ليييييييرئيس البرلميييييييان
نليييييياء مازالييييييو مسييييييتمر  ولييييييم تتوقيييييير  نييييييد موقيييييير او مسييييييتوى معييييييين  ميييييين اجيييييي  حلحليييييية األمييييييور وا

 ر دوليييييية القييييييانونااللييييييار التنسيييييييقي متماسييييييل بقياداتيييييي  ونوابيييييي  وائييييييتال“وبييييييين ان .”زميييييية الراانييييييةاال
اللييييييا  بقييييييياد  نييييييور  المييييييالكي لدييييييي   ييييييدد ميييييين النييييييواب يمالييييييون اكايييييير ميييييين نصيييييير ميييييياموجود فييييييي ا
 ي مقابيييييي وبالتييييييالي فيييييي ن الصييييييحة لمييييييا اشيييييييع بشيييييي ن تحييييييالر التيييييييار الصييييييدر  مييييييع االلييييييار التنسيييييييق

 ”. لار رو  المالكي من اال
 
 
 

 : ا تحاد الولني م صر  لى ترشي  صال جما  كوجر نائب ال
 والديمقرالي لدي  إ ترا او

  
االتحيييييييياد  قييييييييا  النائيييييييب  يييييييين االتحيييييييياد الييييييييولني الكردسيييييييتاني  جمييييييييا  كييييييييوجر ان   الليييييييراو نيييييييييوز   

صييييييير  ليييييييى بيييييييرام صيييييييال  كمرشييييييي  وحييييييييد وبالمقابييييييي  الحيييييييزب اليييييييديمقرالي الكردسييييييي تاني اليييييييولني م 

ة ولييييييس و  يييييار  الملييييير ليييييم يحسيييييم اليييييى اللح ييييي." ييييياو لكنييييي  ليييييم يليييييرح    مرشييييي    يييييرلديييييي  ا ترا

وتيييييييييابع  الحيييييييييزب ."انيييييييييال    تصيييييييييري  مييييييييين اليييييييييديمقرالي  ييييييييين مرشيييييييييح  لرئاسييييييييية الجملوريييييييييية
 ا تليييييياقالييييييديمقرالي سيييييييعقد جلسيييييية لحسييييييم  ميييييير  بشيييييي ن منصييييييب رئاسيييييية الجملورييييييية وايييييي ا مييييييرتبل ب

با تقيييييياد  وبييييييين كييييييوجر  ."تكشيييييير مييييييدى تلبيقيييييي االسييييييتراتيجي بييييييين الحييييييزبين الكبيييييييرين  واأليييييييام س
مسييييييبقا  كيييييي  الملليييييياو ستحسييييييم ب سيييييير  وقييييييو  منواييييييا الييييييى ان  جميييييييع الحكوميييييياو التوافقييييييية فشييييييلو

ائز  واييييييي موجييييييود  فييييييي دو  قليليييييية و  لييييييب حكوميييييياو الييييييدو  امييييييا مركزييييييية او حكوميييييية  حييييييزاب فيييييي

د  لكيييييين واحيييييي ونييييييو  الييييييى ان  الكييييييرد كييييييانوا  لييييييى مسييييييافة."والبقييييييية تتحييييييو  الييييييى معار يييييية حقيقييييييية
ال بعيييييد ادا ييييي  الجلسييييية حصييييي  انشيييييقاق فيييييي البييييييو الشييييييعي وكيييييان مييييين الملتييييير   يييييدم  قيييييد الجلسييييية 

نقسيييييييام او كيييييييد كيييييييوجر ان  إنقسيييييييام البييييييييو الشييييييييعي الييييييى محيييييييورين  لقيييييييى ب يييييييالل   ليييييييى ."تييييييوافقلم
 البيتين الكرد  والسني .
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 نبي بعد  زمة االنت اباو.. احدا  الجلسة االولى توسع اللجو 
 القوى السياسية

 
 ن لعونيييييياومييييييبعييييييد ان تجيييييياوزو الكتيييييي  السياسييييييية م ييييييا  االنت ابيييييياو ومييييييا تبعلييييييا   السييييييومرية نيييييييوز

سيييييية عييييييد الجلق ييييييائية و الفيييييياو الكايييييير ميييييين شييييييلرين   يييييياد االنسييييييداد السياسييييييي الييييييى المربييييييع االو  ب
ة المحكميييييي االولييييييى للبرلمييييييان الجديييييييد بدورتيييييي  ال امسيييييية  و يييييياد الحييييييدي   يييييين تقييييييديم لعونيييييياو الييييييى
ميييييان ة البرلاالتحاديييييية مييييين جدييييييد  فليييييي الوقيييييو الييييي   اشيييييارو فيييييي  نائبييييية اليييييى ان ميييييا حصييييي  فيييييي جلسييييي
 ئييييييب رئيييييييساالولييييييى كييييييان امييييييرا  ليييييييرا جييييييدا وسيييييييتم اللعيييييين فييييييي  لييييييدى المحكميييييية االتحادييييييية حميييييي  نا

 يييييييام السييييييين محميييييييود المشيييييييلداني مسييييييي ولية ميييييييا جيييييييرى مييييييين  الفييييييياو نتيجييييييية ل رقييييييي  الدسيييييييتور والن

  حميييييي  رئيييييييس السيييييين محمييييييود النييييييواب احمييييييد م ليييييير الجبييييييور    ييييييو مجلييييييس.الييييييدا لي للمجلييييييس

وقيييييا  .الوليييييىاالمشيييييلداني المسييييي ولية فيييييي  يييييرق الدسيييييتور والن يييييام اليييييدا لي  يييييال  جلسييييية البرلميييييان 
نييييييييا ون إيماالجبيييييييور  فييييييييي حييييييييدي  للسييييييييومرية نيييييييييوز  إن  ا يميييييييان بالديمقرالييييييييية ينبغييييييييي ان ال يكيييييييي

ور لسييييييين ا تقيييييييد انييييييي   يييييييرق الدسيييييييتشيييييييكليا و ن يكيييييييون مو يييييييو ي وحقيقيييييييي   مبينيييييييا ان  رئييييييييس ا
  الترشيييييييي العراقيييييييي والن يييييييام اليييييييدا لي للبرلميييييييان الن رئييييييييس السييييييين تنتليييييييي صيييييييالحيات  بليييييييت  بييييييياب

 النت اب رئيس البرلمان فقل .
 
 

 ونلار قانقراإالموازنة  مام االاة سيناريوااو.. األكار احتماالً  دم 
 
 

 لحييييييالي  لييييييىايللييييييع لغاييييييية الوقييييييو    إن  البرلمييييييان لييييييمالنائييييييب الحييييييالي جمييييييا  كييييييوجرقييييييا   المييييييدى  

ي اللجنييييية و  يييييار كيييييوجر  الييييي   كيييييان   يييييواً فييييي."مسيييييود  قيييييانون الموازنييييية  والحكومييييية ليييييم تسيييييربلا
من  ييييييينييييييدر   المالييييييية للبرلمييييييان المنحيييييي    ن  الحييييييدي  اليييييي   يييييييدور بشيييييي ن موازنيييييية العييييييام الحييييييالي

ى  ن  سيييييعر   إليييييو شيييييار."بييييياب التحلييييييالو والتكلنييييياو وال يوجيييييد شييييييء رسيييييمي لغايييييية الوقيييييو الحيييييالي

مشييييييدداً  لييييييى  دوالراً   60إلييييييى  50برمييييييي  اليييييينلل المابييييييو فييييييي الموازنيييييية سيييييييكون تقييييييدير  مييييييا بييييييين 

 13لييييييى إ 12 ن  مصييييييارير القلييييييا  النللييييييي فييييييي العييييييراق مرتلعيييييية  ولكيييييي  برمييييييي  نحتييييييا  إلييييييى ميييييين 
 صييييي  ان ليييييا  فييييييوبييييييجن كيييييوجر   ن  العيييييراق ينبغيييييي لييييي   ن ي  ييييي  كامييييي  احتيالاتييييي  فقيييييد يح."دوالراً 

 العامييييييية اسيييييييعار الييييييينلل  و كمياتييييييي  المبا ييييييية  وبالتيييييييالي فييييييي ن  ليييييييل سيييييييور يييييييي ار  ليييييييى ا ييييييييراداو

إلييييييى  و و يييييي    ن  القييييييانون سييييييور يت ييييييمن  جييييييزاً ولكيييييين سيييييييكون م لليييييياً وقييييييد يتحييييييو ."للدوليييييية
قيييييييد ال تيسييييييير  فمفعلييييييي إ ا كانيييييييو التييييييدا ياو العالميييييييية صيييييييعبة   مييييييا إ ا كانيييييييو ال يييييييرور االقتصييييييادية 

انون كيييييييوجر  ان  الم شيييييييراو الحاليييييييية ال تيييييييد   ليييييييى ت يييييييمين مشيييييييرو  قيييييييو ورد ."نشيييييييلد     جيييييييز
الو  ألميييييير  يييييالموازنييييية و يييييائر جدييييييد  ال سييييييما بعيييييد تحييييي يراو  للقليييييا وزيييييير الماليييييية  ليييييي  بيييييد ا

 جر  إليييييىبييييي ن العيييييراق  يييييال  السييييينواو العشييييير القادمييييية سيييييور يلجييييي  إليييييى تسيييييري  مو ليلوم يييييى كيييييو
العييييييام   نيييييية للييييي الحكومييييية  وحينليييييا قييييييد ال نشيييييلد مواز ن  السييييييناريو الاالييييي  اييييييو  ن يتييييي  ر تشييييييكي  ا

 دار  افيييييي  يييييوء الموازنييييية السيييييابقة وفيييييق قييييييانون  12  1وحينليييييا سيييييور نتحيييييو  إليييييى  ليييييية صييييييرر 
 المالية االتحادية .
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لى رئاسة مجلس النواب تقرر إحالة النائب محمود المشلداني  
 لجنة السلول النيابي

 
  

مييييييود لنائييييييب محائاسيييييية مجلييييييس النييييييواب  اليييييييوم الاالايييييياء  إحاليييييية قييييييررو ر  وكاليييييية االنبيييييياء العراقييييييية

فييييييي بيييييييان إن  وقالييييييو الييييييدائر  ا  المييييييية لمجلييييييس النييييييواب.المشييييييلداني  لييييييى لجنيييييية السييييييلول النيييييييابي
 رئاسيييييييية مجلييييييييس النيييييييييواب قييييييييررو إحاليييييييية النائيييييييييب محمييييييييود المشييييييييلداني  ليييييييييى لجنيييييييية السيييييييييلول 

 الدا لي للمجلس .و  ار  ن   لل جاء لم اللت  الدستور والن ام ."النيابي
 
 
 

ن م ي يح ور االمين العام لمجلس النواب ..معلد التلوير النيابب

 نائبا 60دور  تعريلية للدفعة االولى من النواب الجدد بمشاركة 
 
 

الميييييييين بر ايييييييية وح يييييييور معيييييييالي اليييييييدكتور سييييييييروان  بيييييييد   اسيييييييما ي  ا موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب 
النيييييييييييابي فييييييييييي مجلييييييييييس النييييييييييواب اليييييييييييوم العييييييييييام لمجلييييييييييس النييييييييييواب   ن ييييييييييم معلييييييييييد التلييييييييييوير 

الولييييييييييى   الييييييييييدور  التعريلييييييييييية ال اصيييييييييية بييييييييييالنواب الجييييييييييدد  ييييييييييمن الدفعيييييييييية ا 2022 1 11الاالايييييييييياء

 .نائبا وتستمر ليومين 60بمشاركة 
ن  بييييييد وفييييييي مسييييييتل  الجلسيييييية الحوارييييييية التييييييي  قييييييدو فييييييي قا يييييية الشييييييبيبي  رحييييييب الييييييدكتور سيييييييروا

ن فييييييي لمشيييييياركياسيييييييداو والسيييييياد  النييييييواب الجييييييدد   االمييييييين العييييييام لمجلييييييس النييييييواب فييييييي كلمتيييييي  بال
لييييييس   فييييييي مجاليييييدور  م كييييييدا  لييييييى اامييييييية تبييييياد  ال بييييييراو والمعلوميييييياو واالنييييييدما  ميييييع بيئيييييية العميييييي

 .النواب من  ال  اقامة ما  ا   الدوراو
دا يييييييا الييييييى   واميييييين السيييييييد االمييييييين العييييييام جلييييييود معلييييييد التلييييييوير النيييييييابي فييييييي تن يييييييم ايييييي   الييييييدور  

اري ييييييا تو مسييييييتقبال  ييييييمن دوراو ت صصييييييية   معتبييييييرا تاسيييييييس المعلييييييد حييييييداا المزيييييييد ميييييين الييييييدورا

 .ملما في تاري  مجلس النواب
د  المعتميييييي بييييييدور  شييييييدد السيييييييد سييييييعد فيييييييا  مييييييدير  ييييييام معلييييييد التلييييييوير النيييييييابي  لييييييى ان المنلجييييييية
ومييييياو ن المعلفيييييي اييييي   اليييييدور  تعتميييييد  ليييييى ربيييييل الميييييواد التدريبيييييية بواقيييييع واحتياجييييياو اال  ييييياء مييييي

لنائييييييييب ا يييييييين التن يييييييييم الدسييييييييتور  والقييييييييانوني الفتييييييييا الييييييييى ان ايييييييي   المعلوميييييييياو ستكسييييييييب  العاميييييييية
حلييييييييز معلومييييييياو قيمييييييية وتتيييييييي  لييييييي  فرصييييييية المناقشييييييية والمعيييييييارر واالنيييييييدما  وي ليييييييق جيييييييو مييييييين الت

 .وروح العم  الجما ي
ء اال  ييييييا ونييييييو  السيييييييد المييييييدير العييييييام الييييييى ا ييييييداد المعلييييييد لييييييدوراو ت صصييييييية للسيييييييداو والسيييييياد 

قييييييد   ييييييال  يييييين فلعلييييييوم والمعييييييارر البرلمانييييييية الييييييى جانييييييب اللجييييييان النيابييييييية الدائميييييية تشييييييم  كافيييييية ا
ال  ييييييييياء المنتيييييييييدياو والجلسييييييييياو الحواريييييييييية والنيييييييييدواو والمييييييييي تمراو وتنليييييييييي  ا  نشيييييييييال يللبييييييييي  ا

 .لزياد  الاق  بين الموالنين ومجلس النواب
الييييييي   قدمييييييي  وشيييييييلدو اليييييييدور  اربعييييييية م ييييييياور ركيييييييز المحيييييييور االو  ال ييييييياص با ليييييييار الملييييييياايمي و

المحا ييييييير السييييييييد محميييييييد قاسيييييييم ميييييييدير  يييييييام دائييييييير  التشيييييييريع النيابيييييييية  ليييييييى ا تصاصييييييياو مجليييييييس 
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 ٢٠١٨لسيييييينة ١٣و قييييييانون مجلييييييس النييييييواب وتشييييييكيالت  رقييييييم  ٢٠٠٥النييييييواب فييييييي  يييييي  دسييييييتور  ييييييام 

 .والن ام الدا لي لمجلس النواب
و يييييو  ح موتنييييياو  محيييييور ملييييياايم برلمانيييييية الييييي   قدمييييي  المحا ييييير السييييييد  ليييييي  مييييير مسييييي لة لييييير
ر التقييييييييياري ييييييييام للمناقشييييييييية والسيييييييي ا  واالسيييييييييتجواب والتقصييييييييي البرلمييييييييياني والتحقيييييييييق البرلمييييييييياني و

 .البرلمانية وقياس اار التشر
ب س النييييييواوفييييييي المحييييييور الااليييييي  اسييييييتعر  المحا يييييير السيييييييد  ييييييامر بوتيييييياني الييييييدور التمايلييييييي لمجليييييي

 . والتواص  مع الجمااير
وني حييييييور  الييييييى ا لييييييار الدسييييييتور  والقييييييانامييييييا المحا يييييير السيييييييد  لييييييي ب ييييييو فقييييييد تلييييييرق فييييييي م

 لحقوق االنسان والم سساو الولنية لحقوق االنسان
 الى جانب دور النائب الرقابي والتشريعي في معالجة نتلاكاو حقوق االنسان.

 
 
 
 
 

 ا الن
 

م مييييين دم تمكييييينلن يييييراً لتلقيييييي العدييييييد مييييين شيييييكاوى الميييييوالنين الكيييييرام نتيجييييية  ييييي موقيييييع مجليييييس النيييييواب 
اتييييي   الوقيييييو  اليييييدائر  القانونيييييية فيييييي مجليييييس النيييييواب بسيييييبب االتصييييياالو المسيييييتمر  فيييييي التواصييييي  ميييييع

ي ممييييييا يييييييي د  اليييييييى انشييييييغا  ال ليييييييول ولتيييييييدا   االتصيييييياالو ميييييييع  ليييييييول ا ييييييرى  يييييييير معتميييييييد  فييييييي

 pilot number اال يييييالن الرسييييييمي وتعييييي ر سيييييير ة ت صيييييييص  يييييل بسييييييعة اتصييييياالو متعييييييدد 
  ميييييييع للتواصييييييي لكترونيييييييي لليييييييدائر  القانونييييييييةل ييييييييق الميييييييد  المحيييييييدد  فقيييييييد تقيييييييرر ا تمييييييياد البرييييييييد اال

حكيييييييام الالسييييييييداو والسييييييياد  اليييييييرا بين فيييييييي الترشييييييي  لمنصيييييييب رئييييييييس جملوريييييييية العيييييييراق اسيييييييتناداً 
 ٢٠١٢سييييييينة ( ل٨اوالً( ميييييين قييييييانون احكييييييام الترشيييييييي  لمنصييييييب رئيييييييس الجملورييييييية رقييييييم ) ٢الميييييياد  )

يييييييوم  عييييييد  لييييييرباالايييييية ميييييين  لميييييياً ان تلقييييييي الرسييييييائ  االلكترونييييييية سيييييييكون متاحيييييياً لغاييييييية السييييييا ة ال
 ٢٠٢٢كانون الااني  ١٣ال ميس الموافق 

 البريد االلكتروني للدائر  القانونية

legal.directorate@outlook.com 
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   لر قلعة  ر   من مشرو 300الكا مي: قريباً سيجر  توزيع 

 {}دار 
 

لسيييييييية مجليييييييس الييييييييوزراء قيييييييا  رئيييييييييس اليييييييوزراء  مصييييييييللى الكيييييييا مي   ييييييييال  تر سييييييي  ج الصيييييييباح 
ن  يييييييمن اال تياديييييييية التيييييييي  قيييييييدو   ميييييييس الاالاييييييياء  إن مجميييييييو  ميييييييا تيييييييم توزيعييييييي  بيييييييين الميييييييوالني

ة (  لييييييير قلعييييييي300(  لييييييير قلعييييييية  ر   وبقيييييييي نحيييييييو )186مشيييييييرو  )دار ( السيييييييكني بليييييييب نحيييييييو )
  ر   سييييييييييتوز  بييييييييييين المييييييييييوالنين وفييييييييييق االسييييييييييتحقاقاو المو ييييييييييو ة وا تميييييييييياد مبييييييييييد  العداليييييييييية

يييييي  الكيييييي ي تقييييييديم تمرار فييييييا مي  فييييييي بيييييييان لمكتبيييييي   وزار  ا  مييييييار وا سييييييكان باالسييييييوالشييييييلافية  ووجج

 .السنداو  وإيصا  رسالة ملاداا  ن الحكومة تتعالى بعدالة مع الموالنين
الاييييية و و ييييي   ن الحكومييييية  صصيييييو  كاييييير مييييين نصييييير ملييييييون قلعييييية  ر   تقيييييدم  ليليييييا  كاييييير مييييين ا

ن مييييياو لليييييا ة متكاملييييية لتقيييييديم ال يييييدممالييييييين ميييييوالن  مبينييييياً  نييييي  تيييييم فيييييرز األرا يييييي وو يييييعو  لييييي

 .ميا  صالحة للشرب  وشبكة للصرر الصحي  والكلرباء  وا نترنو  واللرق
واجلييييييية وشيييييييلدو جلسييييييية مجليييييييس اليييييييوزراء اسيييييييتعرا  التقريييييييير الوبيييييييائي  وا جيييييييراءاو المت ييييييي   لم
قايييييييية  جائحييييييية كورونيييييييا  ومسيييييييتجداو  مييييييي  لجنييييييية تعزييييييييز ا جيييييييراءاو الحكوميييييييية فيييييييي مجييييييياالو الو

حة لر  الصيييييييييحية التو ويييييييييية  للحيييييييييد مييييييييين انتشيييييييييار اللييييييييييروس  واسيييييييييتعداداو وزار  الصيييييييييوالسيييييييييي
ييييييي  مجليييييييس اليييييييوزرا  ء وزار لمواجلييييييية الموجييييييية الجدييييييييد  مييييييين الجائحييييييية وإجيييييييراءاو احتوائليييييييا  ووجج
و مسيييييييتلزماالصيييييييحة ببييييييي    قصيييييييى الجليييييييود فيييييييي ات يييييييا  التيييييييدابير الوقائيييييييية  وتييييييي مين العالجييييييياو وال

ر  فييييييي المنتشييييي الميييييوالنين  لييييييى   ييييي اا  بييييير المنافييييي  الصيييييحية المللوبييييية  وتيييييوفير اللقاحييييياو  وحييييي ج 

 . موم العراق
حلييييييية وقييييييرر المجلييييييس  بحسييييييب البيييييييان  تييييييولي محاف يييييية البصيييييير  تموييييييي  مشييييييرو  ت اييييييي  محليييييياو ت

 رامجالماء في المحاف ة   من حصة إيراداو المناف  الحدودية لمحاف ة البصر  للب
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 2022-1-12 االربعاء -1العدد: 

 

- 14 - 

 

ا ر التعاون في الق ايالعراق والسعودية يتلقان  لى استمرا
 السياسية واألمنية والعسكرية

 
ية ا السياسييييييياتليييييييقق العيييييييراق والسيييييييعودية  ليييييييى اسيييييييتمرار التعييييييياون والتنسييييييييق فيييييييي الق ييييييياي اليييييييزوراء 

ة واألمنيجيييييييييي اللجنييييييييية السياسيييييييييييجة»واألمنيييييييييية والعسييييييييييكرية.و كرو وزار  ال ارجيييييييييية فييييييييييي بيييييييييييان :  ن 
تيييييير س االيييييي   والسييييييعود ج  قييييييدو اجتما لييييييا ال والعسييييييكريجة المنباقيييييية  يييييين مجلييييييس التنسيييييييق العراقيييييييج 

لمملكيييييية ارجيَّيييييية الجانييييييب العراقيييييييج وزييييييير ال ارجيَّيييييية فيييييي اد حسييييييين  و يييييين الجانييييييب السييييييعود ج وزييييييير  ا
 المرئييييييييي العربيَّيييييييية السييييييييعوديجة األمييييييييير فيصيييييييي  بيييييييين فرحييييييييان  و قييييييييد االجتمييييييييا  بواسييييييييلة االتصييييييييا 

 لييييييييى  لق ييييييييايا الملروحيييييييةالجييييييييانبين ناقشيييييييا ا»و  ييييييييار البييييييييان   ن «.وبح يييييييور    يييييييياء اللجنييييييية
ل بيييييييين البلييييييييدين وفييييييييي م    تليييييييير جيييييييدو    مييييييييا  اللجنيييييييية  وبمييييييييا يعيييييييزز تلييييييييوير التعيييييييياون الم شييييييييترق

ياسيييييييييجة اسييييييييتمرار التعيييييييياون والتنسيييييييييق فييييييييي الق ييييييييايا الس»واتلييييييييق الجانبييييييييان   لييييييييى «.المجيييييييياالو
كة ألايييييم الق يييييايا التيييييي ت ي دين وفيييييليييييم البليييييواألمنيجييييية والعسيييييكريجة  والعمييييي   ليييييى و يييييع ر يييييية م شيييييترق

 لبلييييييدين م  تليييييير المجيييييياالو  وتسييييييلي  إجييييييراءاو ميييييين  سييييييماو الييييييد و  لرجييييييا  األ مييييييا  فييييييي كييييييال ا
اون األمنييييييج ييييييز التعيييييوالتشييييياور والتنسييييييق فيميييييا يتعلجيييييق باليييييد م المتبييييياد  فيييييي المحافييييي  الدوليييييية  وتعز

را  لييييييى االسييييييواتلقييييييو اللجنيييييية كيييييي لل  «.واالسييييييت بار ج فيمييييييا يتعلييييييق بمكافحيييييية الجريميييييية والتلريييييييب
ييييييي كر  تلييييييياام  منيجييييييية بيييييييين وزارتييييييييج الدا ليجييييييية فيييييييي كيييييييال البليييييييدين بيييييييالتوق  والتعييييييياون فيييييييي يع  ليييييييى م 

ييييي كر  تلييييياام  كة فيييييي إليييييار م  البليييييدين  بيييييرم بيييييينتالمجييييياالو العسيييييكريجة مييييين  يييييال  إقامييييية تميييييارين م شيييييترق
يل والت لييييييي فيييييييي المجيييييييا  العسيييييييكر ج  وتبييييييياد  اليييييييدوراو التدريبيييييييية وال بيييييييراو فيييييييي مجيييييييا  الدراسييييييياو

يييييييود العيييييييراق بالتعييييييياون ميييييييع التحيييييييالر اليييييييدوليج لاالسيييييييتراتيجيج  ل  كافحييييييية  واسيييييييتمرار د يييييييم ج  تن ييييييييم  م 
.وتييييييييابع البيييييييييان:  مرار فييييييييي فييييييييي  تييييييييام االجتمييييييييا  اتلييييييييق الجانبييييييييان  لييييييييى االسييييييييت»دا يييييييي  ا راابيج

منباقييييييية لجنييييييية الالتعيييييياون والتنسييييييييق فييييييي م  تلييييييير المجيييييياالو وتبييييييياد  الزييييييياراو واسيييييييتمرار انعقيييييياد ال
 «.ينتعاون الانائيج ويحقق لموحاو قيادتيج وشعبيج البلد ن المجلس وبما يعزز ال
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الصحة تران فر  الح ر وإلغاء الدوام الح ور  بارتلا  
 االصاباو

 
 

ميكيييييييرون  حييييييي رو  وزار  الصيييييييحة مييييييين زيييييييياد  ا صييييييياباو المسيييييييجلة بيييييييالمتحور الجدييييييييد  و المشيييييييرق 
و ي. وقالييييييير  مراونيييييييان بيييييييالموقر الوبيييييييائالفتييييييية إليييييييى  ن العيييييييود  للح ييييييير وإلغييييييياء اليييييييدوام الح يييييييو
دوام فيييييير  ح يييييير التجييييييوا  وإلغيييييياء اليييييي“  ييييييو اللريييييييق ا  المييييييي اللبييييييي  ربييييييى فييييييالح حسيييييين  إن 

لصيييييييحة لالح ييييييور  مرتبليييييييان بمسيييييييتجداو الموقييييييير الوبيييييييائي  وامييييييا مييييييين صيييييييالحية اللجنييييييية العلييييييييا 
ن ن شييييييى كيييييي  ييييييداد ا صيييييياباو المسييييييجلة مييييييا زالييييييو قليليييييية  ول“و و ييييييحو  ن ”. والسييييييالمة الولنييييييية

ييييييد  ييييي  ليييييوق كوفمييييين ارتلا ليييييا  ألن المتحيييييور الجدييييييد تكمييييين  لورتييييي  بقدرتييييي   ليييييى االنتشيييييار بشيييييك  ي

 و حرجيييييية ب  يييييعار  مميييييا يوجييييييب  ليييييى المييييييوالنين تلقيييييي اللقاحييييياو لتليييييياد  الوصيييييو  الييييييى حييييياال 19
حيييييييين و يييييييير  وميكيييييييرون يصييييييييب الملق“و شيييييييارو حسييييييين إليييييييى  ن ”. وااللتيييييييزام بيييييييا جراءاو الوقائيييييييية

لتلقييييييييي  نسييييييييبة ا“وبينييييييييو  ن ”. اليييييييي ين تييييييييزداد بييييييييينلم م ييييييييا لاو ا صييييييييابة والوفييييييييياوالملقحييييييييين 

ميييييييع  بالمئييييييية  20بالمئييييييية  بينميييييييا بلغيييييييو بيييييييالجر تين  29كجر ييييييية  وليييييييى وصيييييييلو إليييييييى  كاييييييير مييييييين 
مزمنيييييييية االسييييييييتمرار ب  ليييييييياء الجر يييييييية التعزيزييييييييية الاالايييييييية لكبييييييييار السيييييييين و صييييييييحاب األمييييييييرا  ال

 ”. ة الاانيةواألمرا  المنا ية بعد ستة  شلر من الجر
 
 
 

 جد  الكتلة األكبر يعود إلى الواجلة
 

ي ن جدييييييييد فييييييييبيييييييدو  نَّ االنغيييييييالق واالنسيييييييداد السياسيييييييي سييييييييرافقان المشيييييييلد العراقيييييييي مييييييي الصيييييييباح 
دليَّيييييية جد  ييييييادو   قيييييياب االنقسيييييياماو وال الفيييييياو الكبييييييير  التييييييي رافقييييييو جلسيييييية البرلمييييييان األولييييييى  فقيييييي

 ابقة  فبينميييييااو السيييييواييييي   الميييييرَّ   كاييييير صييييي باً مييييين الميييييرَّ  الكتلييييية األكبييييير  لت لييييي َّ بر سيييييلا مييييين جدييييييد 
حييييييييو كتليييييييية  ا لييييييييار التنسيييييييييقي  باليييييييي ااب إلييييييييى المحكميييييييية االتحادييييييييية لللصيييييييي  فييييييييي د سييييييييتورية لوَّ

 سيييييماء  و قائميييييةإجيييييراءاو انت ييييياب رئييييييس البرلميييييان ونائبيييييي  و حقيتليييييا بتشيييييكي  الحكومييييية حيييييين قيييييدَّم

 ."وراءإلى ال لا ب جراءاتلا و ن  ال  ود  الكتلة األكبر   بيَّنو األلرار األ رى م يَّ 
ورئييييييييس تحيييييييالر الليييييييت  اييييييياد   بحييييييي  رئييييييييس اليييييييوزراء مصيييييييللى الكيييييييا ميفيييييييي   يييييييون  ليييييييل  

ر  ب األ ييييييييالعييييييامر    ميييييييس االانيييييييين  األزمييييييية السياسيييييييية فيييييييي اليييييييبالد  ونييييييياق  الجانبيييييييان فيييييييي مكتييييييي

 ."حاليةال  م رجاو العملية السياسية وإيجاد الحلو  المناسبة للا في   جِّ ال الفاو
ءاو ق بييييييي جرابييييييدوراا  نلييييييو المحكميييييية االتحادييييييية العليييييييا   مييييييس االانييييييين  إ ليييييياء ر   مسييييييبق يتعليييييي

ي الدقيييييية بعييييييدم نسييييييب ِّ ر جلسيييييية انت يييييياب رئاسيييييية البرلمييييييان  دا ييييييية الجليييييياو كافيييييية إلييييييى تييييييو ج     و   ج

 .تصري  إلى المحكمة االتحادية العليا
إلييييييى  ر( سيييييييتج : إنَّ  )ا ليييييياال  ال ز ليييييييقييييييا  القييييييياد  فييييييي  ا لييييييار التنسيييييييقي  فييييييفييييييي المقابيييييي  

 ."ةلقانونيالمحكمة االتحادية للن ر بما حص  في الجلسة األولى وشر يتلا الدستورية وا
للاللييييييي ار فييييييي جلسيييييية األحييييييد البرلمانييييييية  قييييييا    ييييييو كتليييييية  ا لييييييار   ائييييييد وفييييييي تبعيييييياو مييييييا دا

لغييييييي تجييييييراءاو ليييييي  الصباح : إنَّ   روقيييييياوف قانونييييييية رافقييييييو الجلسيييييية  وكييييييان يجييييييب  لينييييييا ات ييييييا  إ

 ."ك َّ ما حص  فيلا
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عيييييد سيييييدود  بمو  يييييار  نَّ  النقاشييييياو بيييييين تليييييل األليييييرار و)ا ليييييار التنسييييييقي( وصيييييلو إليييييى لرييييييق 
اييييييم  إلييييييى مشيييييتركاو لييييييردم اللجييييييو  والوصيييييو  إلييييييى صيييييينا ة مشيييييتركاو جديييييييد  وميييييينفشييييي  الوصييييييو  

 ."(إ الن )الكتلة األكبر
لجلسييييييية ا نَّ ميييييييا جييييييرى فيييييييي  ر ى الكاتييييييب والباحييييييي  بالشيييييي ن السياسيييييييي كلييييييياح محمييييييودميييييين جانبييييييي   

احييييييد   ي  نف واألولييييييى لمجلييييييس النييييييواب  ن ييييييجو بالممارسيييييية الديمقرالييييييية واالسييييييتحقاق االنت ييييييابي فيييييي
صيييييي  فييييييي وصييييييل   م كييييييداً فييييييي حييييييدي  ليييييي  الصباح    ن  ال  ييييييود  للييييييوراء بشيييييي ن مييييييا ح لييييييى حييييييدجِّ 

 ."جلسة مجلس النواب
احو ميييييين  مييييييرو متيييييي فقييييييد  كييييييد  نَّ اللجييييييوء للمحكميييييية االتحادييييييية   مييييييا ال بييييييير القييييييانوني  لييييييي التميمييييييي

( 3للقيييييير  )االناحييييييية القانونييييييية  بالنسييييييبة للمت ييييييررين ميييييين جلسيييييية مجلييييييس النييييييواب األ ييييييير   وفييييييق 
 .( الدستورية93لماد  )من ا

لييييييا ميييييين اقييييييب  ليوبيييييييَّن  نَّ  اال تييييييداء  لييييييى رئيييييييس السيييييينجِّ فييييييي جلسيييييية البرلمييييييان ي شييييييك  جريميييييية ي ع

قوبيييييياو ( ميييييين قييييييانون الع229ا تييييييدى  لييييييى مو يييييير  انيييييياء ت دييييييية واجبيييييي  الرسييييييمي بحسييييييب الميييييياد  )

 ."سنواو 3بالحبس 
نسييييييقي  ليييييار التيييييية للليييييب  ا فيييييي المقابييييي    كيييييد ال بيييييير القيييييانوني ليييييارق حيييييرب  نييييي  ال قيمييييية قانون

 بش ن  الكتلة األكبر  التي قدمو تواقيع لرئيس السنجِّ ب صوصلا.
 
 
 

  بيان ا لار التنسيقي بعد االجتما  الملو  في مكتب حمود
 
   

و  ال ييييييييار  كييييييد االليييييييار التنسيييييييقي  الاالاييييييياء   ن الحييييييوار الصييييييري  المباشييييييير ايييييي   نيييييياسوكاليييييية  

(  2022اييييياني كيييييانون ال 11و كييييير االليييييار فيييييي بييييييان   )  .الفييييياواالسييييير  واألسيييييلم  فيييييي تجييييياوز ال 
تلييييييا تييييييي رافق نيييييي   تييييييدارس مجرييييييياو جلسيييييية االحييييييد وال روقيييييياو القانونييييييية والدسييييييتورية الصييييييريحة ال

 ترا  ونييييييتج  نلييييييا م رجيييييياو لييييييم تسييييييتند لتلييييييل االسييييييس الدسييييييتورية والقانونييييييية   وسيم ييييييي بيييييياال

  ييييار و  ." ابي الجلسيييية االولييييى لمجلييييس النييييولييييدى المحكميييية االتحادييييية لمعالجيييية ال ليييي  الكبييييير فيييي
 ياو البييييييييان  ن  مسييييييياراو انجييييييياز االسيييييييتحقاقاو الدسيييييييتورية ليسيييييييو صيييييييحيحة وتنليييييييو   ليييييييى مغييييييي
ليييييييب  زمييييييية سياسيييييييية ومجتمعيييييييية قيييييييد تمنيييييييع نجييييييياح ا  جليييييييد حكيييييييومي او برلمييييييياني فيييييييي تحقييييييييق ملا

كميييييا   ." وتللعييييياو الشيييييعب الملمييييية وت ليييييير معاناتييييي  وتحسيييييين واقعييييي  ال يييييدمي واالقتصييييياد 
ليليييييييية  و يييييييي   ن  وحييييييييد  المعييييييييايير سييييييييواء كانييييييييو تلبيقييييييييا للدسييييييييتور او موقلييييييييا سياسيييييييييا اييييييييي الك
ويوحييييييد  بتاسيييييييس واقييييييع سياسييييييي متييييييوازن ومسييييييتقر يقييييييو  اواصيييييير الاقيييييية بييييييين الشييييييركاء السياسيييييييين

 عراقدقييييية بيييييالالجليييييود فيييييي انجييييياز االايييييدار الولنيييييية المشيييييتركة وييييييدفع التلدييييييداو والم يييييالر المح
ايييييييدار زم باال نليييييييم  اليزاليييييييوا يعتقيييييييدون ان الحيييييييوار الصيييييييري  المباشييييييير الملتييييييي و شيييييييار البييييييييان إليييييييى

صييييييييا ة الجامعييييييية والمشيييييييتركاو الولنيييييييية ايييييييو ال ييييييييار االسيييييييل  واالسييييييير  فيييييييي تجييييييياوز االزمييييييياو و
 الحلو  لويلة االمد  .  
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 السيد الصدر: ما ون بتشكي  حكومة   لبية ولنية
  

اء  م الاالايييييييار الصيييييييدر  السييييييييد مقتيييييييدى الصيييييييدر  الييييييييو كيييييييد ز ييييييييم التيييييييي  وكالييييييية االنبييييييياء العراقيييييييية

تشيييييكي  بوقيييييا  السييييييد الصيييييدر فيييييي تغرييييييد   نحييييين ما يييييون .الم يييييي بتشيييييكي  حكومييييية   لبيييييية ولنيييييية

مييييين  و  يييييار: ."حكومييييية   لبيييييية ولنيييييية  وبابنيييييا ملتيييييوح ليييييبع  مييييين ميييييا زلنيييييا نحسييييين ال ييييين بليييييم
اليييييي.. لم األ و يليييييدد السييييي ناحيييييية   يييييرى  ف ننيييييا لييييين نسيييييم  ألحيييييد كائنيييييا مييييين كيييييان  ن يليييييدد شيييييركاءنا

وتيييييابع:  فييييييال ."فالحكومييييية القادمييييية حكومييييية قيييييانون  ال مجيييييا  فيليييييا للم اللييييية  ييييييا كانيييييو وممييييين كيييييان
  ود  لالقتتا  اللائلي  و للعنر  ف ن القانون سيكون او الحاكم .

 
 

 ولاً الديمقرالي يرف  التجديد ل  برام صال   ويلرح  سماً مشر
 

  
بييييييرام لتجديييييييد لالييييييديمقرالي الكردسييييييتاني  اليييييييوم الاالايييييياء  رف يييييي  ا  كييييييد الحييييييزب  السييييييومرية نيييييييوز

بشييييييرل  صييييييال  بمنصييييييب رئاسيييييية الجملورييييييية العراقييييييية  فيمييييييا  شييييييار إلييييييى ترشييييييي  اوشيييييييار زيبييييييار 

ييييييية ا ا وقييييييا    ييييييو الحييييييزب  ملييييييد   بييييييد الكييييييريم    إن  المرشيييييي  لمنصييييييب رئاسيييييية الجملور.واحييييييد
جييييييية اني بدرة الحيييييييزب اليييييييديمقرالي الكردسيييييييتليييييييم يكييييييين بيييييييالتوافق بيييييييين الحيييييييزبين الكيييييييرديين  وموافقييييييي

 اني واالتحييييييادو شييييييار إلييييييى  ن  انييييييال اتلاقيييييياً بييييييين الحييييييزب الييييييديمقرالي الكردسييييييت." سيييييياس  فليييييين يميييييير

فييييييي  الييييييولني  لييييييى ترشييييييي  ش صييييييية مقبوليييييية ميييييين اللييييييرفين  والمجيييييييء بيييييي  إلييييييى بغييييييداد وتمرييييييير 
 مجلس النواب .

 
 

 
انتلاء النزااة: بع  اللقاحاو التي تص  الصحة قريبة من 

 !صالحيتلا
 

ِّ ليييييي و  الييييييد     المييييييدى  د ييييييو ايئيييييية النزاايييييية   مييييييس الاالايييييياء  إلييييييى فييييييت  منافيييييي  العييييييال  المجييييييانيج
صييييييييابين بلييييييييايروس كورونييييييييا  ن ييييييييراً الرتلييييييييا   سييييييييعار األدوييييييييية والعالجيييييييياو ال اصيييييييية  المحييييييييدود الم 

مييييييييين ال يييييييييرور  إليييييييييزام جمييييييييييع الم  سَّسييييييييياو الصيييييييييحيَّة »و كيييييييييرو دائييييييييير  الوقايييييييييية .بالليييييييييايروس
ة العالميَّيييييييية فيمييييييييا وال ن َّميييييييية الصييييييييحَّ م ستشييييييييلياو والعييييييييياداو باالسييييييييتمرار فييييييييي تلبيييييييييق بروتوكييييييييو  م 

ييييييية .«يتعلَّيييييييق بلقييييييياح فيييييييايروس كورونيييييييا رسييييييي  إليييييييى األمانييييييية العامَّ وبيَّنيييييييو اليييييييدائر  فيييييييي تقريرايييييييا  الم 
ة والسييييييالمة الولنيَّييييييية   ة واللجنييييييية العليييييييا للصيييييييحَّ  اميَّيييييية تو يييييييية »لمجلييييييس الييييييوزراء ووزيييييييير الصييييييحَّ

تابعيييييية الميدانيَّيييييية اليوميَّيييييية لمنافيييييي  التلقييييييي   ف ييييييالً  يييييين ات ييييييا  ال ييييييوالنين حييييييو  تلقجِّييييييي اللقيييييياح  والم  م 

ِّجين لالمتنييييييييا   يييييييين   يييييييي   ييييييييروج ِّ الم  تحديييييييييد «و وصييييييييى التقرييييييييير  بيييييييي .«ا جييييييييراءاو القانونيَّيييييييية بحييييييييقج
م ستشيييييييييلياوف السيييييييييتقبا  الحييييييييياالو الحرجييييييييية مييييييييين المصيييييييييابين بالليييييييييايروس  ل يييييييييمان قييييييييييام بقيَّييييييييية 

شييييييييييلياو والم  سَّسيييييييييياو الصيييييييييييحيَّة بممارسيييييييييية   ماللييييييييييا اال تياديَّييييييييييية  واسييييييييييتمراراا بتقيييييييييييديم الم ست
ييييييوالنين  كمييييييا د ييييييا لتوجييييييي  المنافيييييي  الحدوديَّيييييية والمليييييياراو بلحييييييص الوافييييييدين  وات ييييييا   ال ييييييدماو للم 

صييييييابين ميييييين بييييييينلم ناسييييييبة بالتعاميييييي  مييييييع الم  قييييييرب انتليييييياء صييييييالحيَّة »ونبَّيييييي  إلييييييى .«ا جييييييراءاو الم 
ييييييدَّ ف ال تتجيييييياوز االايييييية  شييييييلرف ميييييين بعيييييي  اللقاحيييييي ة قبيييييي  م  او التييييييي تصيييييي   إلييييييى م ييييييازن وزار  الصييييييحَّ
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انتلييييياء صالحيَّييييي تلا  والتلييييياوو فيييييي سييييير ة صيييييرر اللقاحييييياو بيييييين دوائييييير اليييييوزار   إ يييييافة إليييييى  يييييدم 
يييييية باالحتياجيييييياو الدقيقيييييية  ة العامَّ ة فييييييي بغييييييداد والم حاف يييييياو بتزويييييييد دائيييييير  الصييييييحَّ قيييييييام دوائيييييير الصييييييحَّ

ِّ للتحصيييييييين الييييييي   ي يييييييص  لقاحييييييياو األلليييييييا  دون مييييييين اللقاحييييييي او  و يييييييدم فصييييييي  البرنيييييييامج الييييييييوميج

قييييييرار اللجنيييييية »و شييييييار التقرييييييير إلييييييى .«ال امسيييييية ميييييين العميييييير  يييييين برنييييييامج لقيييييياح فييييييايروس كورونييييييا

ة والسييييييييالمة الولنيَّيييييييية رقييييييييم ) ( ال يييييييياصج بان ييييييييمام العييييييييراق إلييييييييى 2020لسيييييييينة  103العليييييييييا للصييييييييحَّ
ِّ للقاحييييييياو  والتحصيييييييين الييييييي   ي يييييييم   كاييييييير مييييييين مرفيييييييق ) كوفييييييياكس( التيييييييابع إليييييييى الت حيييييييالر اليييييييدوليج

% ميييييييين  ييييييييدد 20( دوليييييييية  اليييييييي   ي ييييييييمن  تجليييييييييز العييييييييراق بكميَّيييييييية لقاحيييييييياوف تكلييييييييي لتغلييييييييية 150)

ييييييييرقَّم ) ييييييي ِّن اليييييييي تعام  ميييييييع الييييييييدو  2021لسييييييينة  88السيييييييكان  وقيييييييرار مجلييييييييس اليييييييوزراء الم  ت مج ( ال م 
باشر  «. ً  ومنع التعام  مع الشرك او الوسيلةوال شرك او ال م  صنجِّع ة  لشراء اللقاحاو م 

 
 
 

 سياسيون: اويَّة الحكومة المقبلة لم ت حسم حتى اآلن
 

د دم فييييييي  حييييييتكايييييير الكتيييييي  الكرديَّيييييية الكبييييييير  ميييييين جلوداييييييا التلاو ييييييية  يجيييييياد مييييييول  قيييييي الصييييييباح 
وازن  المعسيييييييكرين السييييييييا يين لتشييييييييكي  الحكومييييييية   بيييييييير معادليييييييية تمييييييين  المليييييييياو  الكييييييييرد   التيييييييي

 .المللوب
 بقييييياء اكة  مييييع ودائميييياً مييييا كانيييييو وفييييود  ربيييييي  فييييي بغييييداد تحمييييي  شييييعار العمييييي  بالدسييييتور وفييييق الشيييييرا

  ." لى  لاب  الوقور  لى مسافةف واحد ف من جميع اللرقاء
  ميييييين جليييييية وشييييييلدو  ربييييييي  وبغييييييداد حراكيييييياً تلاو ييييييياً كردييييييياً مييييييع كتلتييييييي اللييييييت  ودوليييييية القييييييانون

 .وتحاللي تقدم و زم من جلة   رى
للييييييية ميييييييع  يييييييدَّ الحيييييييواراو السياسيييييييية الم ت لحيييييييزب اليييييييديمقرالي الكردسيييييييتاني بشيييييييير حيييييييداد  يييييييو ا

ي فييييييي السياسيييييي  ربييييييي    دلييييييي  حكميييييية القييييييياد  الكردييييييية  ودوراييييييا ا يجييييييابي باتجييييييا  انلتيييييياح الو ييييييع
ى تحمييييي  ادر   ليييييقيييييالعيييييراق واسيييييتقرار اليييييبالد  فيييييا قليم دائمييييياً ميييييا  كيييييد  اميييييية تشيييييكي  حكومييييية قويييييية 

ن االستقرارالمس ولية وبناء ا  ."لدولة  لى  سس متينة ت مج
لن ييييييام او  ييييييار حييييييداد فييييييي حديايييييي  ليييييي  الصباح   نَّ  كيييييي َّ مييييييا تللبيييييي   ربييييييي  اييييييو ترسييييييي   سييييييس 

 ."الليدرالي وتعزيز مبادئ الشراكة الحقيقية
لوجيييييييود    َّ  يييييييماناو   يييييييو الحيييييييزب اليييييييديمقرالي الكردسيييييييتاني محميييييييد زنكنيييييييةمييييييين جانبييييييي  ال ييييييييرى 

 .ر حكومة نزيلة  بحسب تعبي
ن فييييييي لعيييييراقيياوقيييييا  زنكنييييية  : إنَّ  الجانييييييب الكردسيييييتاني يعمييييي   لييييييى قيييييدم وسييييياق لتلبييييييية لموحييييياو 

سيييييييتورية تيييييييمَّ دميييييياد   55تشييييييكي  حكومييييييية ينت راييييييا حييييييي ج الكاييييييير مييييييين المللييييييياو   مبينيييييياً  نَّ  انيييييييال 

 ."التجاوز  ليلا
 لبيعتييييييي  وقيييييييا   : إنَّ  العمييييييي  السياسيييييييي الحيييييييالي  الباحييييييي  فيييييييي الشييييييي ن السياسيييييييي حيييييييازم البييييييياو 

ومييييييا  نت ابيييييياوي تللييييييان تماميييييياً  مييييييا كييييييان  ليلمييييييا سييييييابقاً  بسييييييبب التبيييييياين الوا يييييي  فييييييي نتييييييائج اال
بسيييييبب  ال ينليييييلو حداتييييي  مييييين واقيييييع جدييييييد  لييييي لل فييييي نَّ الحيييييرال بيييييين  ربيييييي   النجييييير  بغيييييداد متيييييرابل 

 ."سياسة التوازناو
ييييي  البييييياو  اتلييييياق الكتييييي  السياسيييييية  ليييييى تشيييييكي  حكومييييية تعبجييييير  ييييين ر   و الجمييييييع  ا  وموقييييير ورجَّ

 .ما تسمى بالحكومة االئتالفية التوافقية   لى حدجِّ وصل 
لتجربيييييييية الباحيييييييي  فييييييييي الشيييييييي ن السياسييييييييي  مييييييييار البغييييييييداد  ر ى  فييييييييي حييييييييدي  ليييييييي  الصباح    نَّ  ا

 ."الكردية في العم  السياسي تتعام  مع بغداد وفقاً لمصال  ا قليم العليا
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ئيييييييس رد ي لييييييرز الحييييييالي مييييييع بقييييييية األلييييييرار فييييييي بغييييييداد   قييييييويعتقييييييد البغييييييداد   نَّ الحييييييوار الكييييييرد  
كس مييييييا ييييييينع وزراء متزنيييييياً بصييييييالحياو كامليييييية بمعييييييز   يييييين تيييييي اير القييييييوى السياسييييييية المحيليييييية  واييييييو

  ي اً  لى  القة الحكومة االتحادية بحكومة ا قليم .
 
 
 
 

 ةوريَّ م اور من تجاوز المد  الدستوريَّة في ا تيار رئيس الجمل
 
 

 ن فيييييييييت  رئييييييييييس مجليييييييييس النيييييييييواب محميييييييييد الحلبوسيييييييييي بييييييييياب الترشجييييييييي  لرئاسييييييييية  بعيييييييييد الصيييييييييباح 
 ً بيييييين  باألصييييي  الجملوريَّييييية  بيييييد  سيييييباق الكتييييي  بشييييي ن منصيييييب رئاسييييية الجملوريييييية الييييي   يشيييييلد  الفيييييا
ن رشيييييي  معيييييييج الحييييييزبين الكييييييرديين الكبيييييييرين بانت ييييييار مييييييا يييييييتم    يييييين الحييييييواراو لالسييييييتقرار  لييييييى م

قيييييدم لحيييييزب االتحيييييياد وي قييييييرج القيييييياد  فيييييي الكييييييادر المت .ريةيومييييياً وفقييييياً للتوقيتيييييياو الدسيييييتو 15 يييييال  

اليييييييييييولني الكردسيييييييييييتاني محميييييييييييود  وشيييييييييييناو بييييييييييي  وجود ا يييييييييييتالر بيييييييييييين حزبييييييييييي  واليييييييييييديمقرالي 
ي إلييييييى كردسييييييتانالكردسييييييتاني   مرجعيييييياً سييييييبب  إلييييييى  جلسيييييية البرلمييييييان األولييييييى و ايييييياب الييييييديمقرالي ال

ليليييييا تلقنيييييا  ردسيييييتانية التيييييي اجلسييييية التصيييييويو  ليييييى اليييييرئيس ونائبيييييي  وايييييو  يييييار  ورقييييية العمييييي  الك
لجلسيييييية قرالي لميييييع اليييييديمقرالي لييييي لل  صيييييب  انيييييال ا يييييتالر فيييييي الييييير ى   مبينييييياً  نَّ   اييييياب اليييييديم

و كجيييييييد  وشيييييييناو     يييييييرور   ن  ي حسيييييييم منصيييييييب رئييييييييس  ."األوليييييييى كيييييييان  ليييييييو   يييييييير موفقييييييية

الايييييياني  يارنيييييا وايييييو  2018يومييييياً المقبلييييية وال نريييييييد  ن نعيييييود إليييييى مسلسييييي   15الجملوريييييية فيييييي الييييي  
ماء حييييييييد األسييييييييوال يييييييييار األو   ن نييييييييد   باتليييييييياق   الفتيييييييياً إلييييييييى  نَّ  الييييييييدكتور بييييييييرام صييييييييال  اييييييييو  

الوفييييييييد المرشييييييييحة لمنصييييييييب رئيييييييييس الجملورييييييييية وال يوجييييييييد   ج اسييييييييم معليييييييين   مشيييييييييراً إلييييييييى  نَّ  
الً بييييي  الن اسييييييم المرشيييييي  لمنصيييييب الييييييرئيس   مسييييييتدركاً  الكيييييرد  اليييييي    ايييييب إلييييييى بغييييييداد كيييييان م ييييييوج

ب  نييييييد  ميييييير صيييييع اد الكردسيييييتاني يييييييرى  نَّ البيييييوَّ باسييييييم منصيييييب رئيييييييس الجملوريييييية اآلن لكييييينج االتحيييييي
 قاد  ال ل األو  والوسل من الحزب واو من صالحية القياداو العليا .

 
 
 

 قا دالت البرلمانية الرابعة  لىإحالة    اء مجلس النواب للدور  
 
  

ل يييييياص لجملييييييور  ااة  الاالااء المرسييييييوم الوقييييييائع العراقييييييينشييييييرو جريييييييد    وكاليييييية االنبيييييياء العراقييييييية

ن ليييييييوزار  و كييييييير بيييييييا.البرلمانييييييية الرابعيييييية  ليييييييى التقا ييييييدب حاليييييية    يييييياء مجليييييييس النييييييواب لليييييييدور  

سييييييينة ( ل65( يت يييييييمن صيييييييدور مرسيييييييوم جمليييييييور  رقيييييييم )4663العيييييييد   ن العيييييييدد الجدييييييييد بيييييييالرقم )

و  يييييييار  ن  ."دب حالييييييية    ييييييياء مجليييييييس النيييييييواب لليييييييدور  البرلمانيييييييية الرابعييييييية اليييييييى التقا ييييييي 2021

نيييييواب الييييي   د يييييا مجليييييس ال 2021( لسييييينة 66العيييييدد ت يييييمن  ي ييييياً صيييييدور مرسيييييوم جمليييييور  رقيييييم )

  .9 1 2022المنت ب بدورت  ال امسة لالنعقاد يوم األحد الموافق 
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كة مستشار األمن القومي والسلير األميركي يبحاان تعزيز شرا
 البلدين

 
ألميركييييييي اسييييييم األ رجييييييي   مييييييس االانييييييين  مييييييع السييييييلير بحيييييي  مستشييييييار األميييييين القييييييومي قا  الصييييييباح 

  في بغداد ماايو تولر  األو ا  السياسيَّة واألمنية  لى الصعيدين ا قليمي
األميركيييييييي  و كييييييير بييييييييان للمستشيييييييارية  نَّ  األ رجيييييييي  اسيييييييتقب  تيييييييولر  وقيييييييدجم السيييييييلير .واليييييييدولي

حسييييييب البيييييييان  األميركييييييي  بو  ييييييرب السييييييلير ."التلنئيييييية بانت يييييياب رئيييييييس البرلمييييييان العراقييييييي ونائبييييييي 
ع ميييييلشيييييراكة ا ييييين   ملييييي  بييييي ن تتشيييييك  الحكومييييية العراقيييييية الجدييييييد  ب سييييير  وقيييييو   م كيييييداً   اميييييية 

  اقييييية والصيييييحةو شيييييار إليييييى  نَّ  بيييييالد  ت مييييي  بتوسييييييع اييييي   الشيييييراكة لتشيييييم  مجييييياالو الل."العيييييراق
 والتعليم .

 
 

 2021مليار دينار  ال   40النزااة: استرداد  كار من 
 

اييييييا لمحكييييييوم بكشييييييلو ايئيييييية النزاايييييية االتحاديَّيييييية   مييييييس الاالايييييياء   يييييين مجميييييي  األمييييييوا  ا  الصييييييباح ردجِّ

( 2011لسيييييييينة  30  اسييييييييتناداً لقانونلييييييييا رقييييييييم )2021 يييييييين ق ييييييييايا الكسييييييييب  ييييييييير المشييييييييرو  لسيييييييينة 
عييييييدَّ .و كر بييييييييان للليئيييييية   نَّ مجميييييييو  مبييييييالب الكسيييييييب  ييييييير المشيييييييرو  الصييييييادر   حكيييييييام  بشييييييي نلا الم 

نو  ائيييييييد  قولييييييية العردَّ الكسيييييييب  يييييييير المشيييييييرو  مييييييين األميييييييوا  المنقولييييييية و يييييييير المنق يييييييائيَّة  ت يييييييمَّ

ييييييييييييدانين  اليييييييييييي   بلغييييييييييييو قيمتيييييييييييي  ) مليييييييييييييار  (2,716,000,000( مليييييييييييييون دوالرف  و)26,215,000للم 

 .دينار
تميجيييييييز  بييييييي لتلا اليييييييدائر  بالتعييييييياون ميييييييع دا تحقيقييييييياو ئرتيييييييي الو  يييييييافو اليييييييدائر   ن جليييييييوداً حاياييييييية وم 

رابعيييييياً( ميييييين   19د  )ي يييييي كقر   نَّ المييييييا.رو  يييييين اسييييييترداد المبييييييالب الميييييي كور والوقاييييييية فييييييي الليئيييييية  اميييييي

عيييييييدَّ   ن2011لسييييييينة  30قيييييييانون ايئييييييية النزااييييييية والكسيييييييب  يييييييير المشيييييييرو  رقيييييييم )  يييييييو  ليييييييى ( الم  صَّ
لبنييييييدين تحكييييييم المحكميييييية بييييييرد قيميييييية الكسييييييب  ييييييير المشييييييرو  وال يللييييييق سييييييراح المحكييييييومين وفييييييق ا“

لمشيييييرو   اكسيييييب  يييييير إال بعيييييد سيييييداد مبليييييب الغرامييييية ورد قيمييييية ال)اانيييييياً( و)االاييييياً( مييييين اييييي   المييييياد  
سييييييييب  ييييييييير وال يحييييييييو  انق يييييييياء الييييييييد وى الجزائيَّيييييييية بالوفييييييييا  دون تنلييييييييي  الحكييييييييم بييييييييرد قيميييييييية الك

يييييية بق ييييييايا النزاايييييي. «المشييييييرو  ة فييييييي و لييييييى صييييييعيد متصيييييي    صييييييدرو محكميييييية التحقيييييييق الم  تصَّ
ِّ  يييييددف مييييين المسييييي ولي سيييييتناداً إليييييى اف ييييية  ان المحليجيييييين فيييييي الم حم حاف ييييية ميسيييييان   مييييير اسيييييتقدامف بحيييييقج

لتحقييييييق فيييييي ق ييييييَّة اوجييييياء  مييييير االسيييييتقدام  ليييييى  لليَّييييية .( مييييين قيييييانون العقوبييييياو340 حكيييييام الميييييادَّ  )
رتكبييييييييية بالتعاقيييييييييداو ميييييييييع إحيييييييييدى الشيييييييييركاو الحكوميَّييييييييية  لتجلييييييييييز ونصييييييييي  ب  لعيييييييييابف الم  اللييييييييياو الم 

 ميكانيكيَّةف ومحلاو استراحةف في الم حاف ة.
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 قا دالت البرلمانية الرابعة  لىحالة    اء مجلس النواب للدور  إ
 
  

 ور  ال يييييييياصالوقيييييييائع العراقييييييييية  الاالااء المرسيييييييوم الجمليييييييينشييييييييرو جريييييييييد    وكالييييييية بغييييييييداد الييييييييوم

ن ليييييييوزار  و كييييييير بيييييييا.البرلمانييييييية الرابعيييييية  ليييييييى التقا ييييييدب حاليييييية    يييييياء مجليييييييس النييييييواب لليييييييدور  

سييييييينة ( ل65( يت يييييييمن صيييييييدور مرسيييييييوم جمليييييييور  رقيييييييم )4663)العيييييييد   ن العيييييييدد الجدييييييييد بيييييييالرقم 

و  يييييييار  ن  ."ب حالييييييية    ييييييياء مجليييييييس النيييييييواب لليييييييدور  البرلمانيييييييية الرابعييييييية اليييييييى التقا يييييييد 2021

نيييييواب الييييي   د يييييا مجليييييس ال 2021( لسييييينة 66العيييييدد ت يييييمن  ي ييييياً صيييييدور مرسيييييوم جمليييييور  رقيييييم )

  .9 1 2022المنت ب بدورت  ال امسة لالنعقاد يوم األحد الموافق 
 
 

 نصبمزيبار  يرد  لى اإلعالم: لم يصدر منا ا ا التصري  بش ن 
 الجملورية رئيس

 
وشيييييييييار ارد   ييييييييو المكتييييييييب السياسييييييييي للحييييييييزب الييييييييديمقرالي الكردسييييييييتاني   وكاليييييييية بغييييييييداد اليييييييييوم 

م كييييييدا  الاالايييييياء   لييييييى تصييييييريحاو نسييييييبو الييييييي  حييييييو  منصييييييب رئيييييييس الجملورييييييية  زيبييييييار   اليييييييوم

 نشييييييرو بعيييييي  مواقييييييع  وقييييييا  زيبييييييار  فييييييي بيييييييان  .ليييييي ا الشيييييي نتصييييييري   نيييييي  ب  ييييييدم صييييييور   
ولة المنصييييييييياو اإلعالميييييييييية والجييييييييييو  اإللكترونيييييييييية  يييييييييير المسييييييييي  التواصييييييييي  االجتميييييييييا ي وبعييييييييي 

ئيييييييييس ديمقرالييييييييي كردسييييييييتاني تنازلنييييييييا  يييييييين منصييييييييب ر تصييييييييريًحا ملبرًكييييييييا باسييييييييمنًا باننييييييييا كحييييييييزب

جمليييييية  و ييييييير صييييييحيحة و  ييييييار  ن  ايييييي   التقييييييارير بعيييييييد  كيييييي  البعييييييد  يييييين الحقيقيييييية ".الجملورييييييية
ق دا للعييييييرا نييييييا اكيييييي ا تصييييييري    مبينًييييييا  ن  ايييييي ا الموقييييييع السييييييياد  ملييييييم جيييييي وتلصيييييييًا  ولييييييم يصييييييدر
  وا  و  يًرا  ويحتا  إلى توافق كرد 

 
 
 

 نقلا اال“تتحرل  لى االلار والتيار بعد ” م ار “ش صياو شيعية 

 ”الغام 
 

ن  يييييييالاييييييياء   جاسيييييييم البيييييييياتي   الا كشييييييير القيييييييياد  فيييييييي ائيييييييتالر دولييييييية القيييييييانون   وكاليييييية المعلومييييييية
لييييييار وجييييييود تحييييييرل لش صييييييياو شيييييييعية ميييييي ار  ميييييين  ييييييير الكتيييييي  السياسييييييية ليييييير ب الصييييييد  بييييييين اال

ن ميييييية تشييييييك  والتيييييييار قبيييييي  تشييييييكي  الحكوميييييية وإ يييييياد  لحميييييية البيييييييو الشيييييييعي  م كييييييدا   ان    حكوميييييي

ن  يييييي ش صييييييياو شيييييييعية ميييييي ار  )لييييييم يكشيييييير“وقييييييا  البييييييياتي  ان .نصيييييير البيييييييو الشيييييييعي ليييييين تييييييدوم
  بييييي  تشييييييكياويتليييييا( تقيييييوم بتحيييييرل جيييييد  ليييييير ب الصيييييد  بيييييين االليييييار التنسيييييييقي والتييييييار الصيييييدر  ق

مازاليييييييييو  التلااميييييييياو السيييييييييابقة بيييييييييين التيييييييييار واالليييييييييار انقلعييييييييو السيييييييييباب“مبينيييييييييا ان ”  الحكوميييييييية

 . ” ام ة
محيييييي را  ”  الحكوميييييية المقبليييييية يجييييييب ان تكييييييون المشيييييياركة فيلييييييا ميييييين اللييييييير الشيييييييعي“و  ييييييار ان 

 ”.ايراكصر الشيعة من المشاركة في الحكومة المقبلة ألنلا سور لن تدوم ابعاد ن“من 
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 وردستالشبكي: ا لار او الكتلة األكبر ومايجر  التلار  لى ال
 

ر وى ا لييييييار ى   ييييييو مجلييييييس النييييييواب السييييييابق محمييييييد الشييييييبكي  الاالايييييياء   ن قيييييي وكاليييييية المعلوميييييية 
لتلييييييار اجيييييير  اييييييو تحادييييييية  معتبييييييرا ان مييييييا يالتنسييييييقي اييييييي الكتليييييية األكبيييييير وفقييييييا لقييييييرار المحكميييييية اال

 . لى الدستور
بيييييير  ييييييال  تلييييية األكا ليييييار التنسيييييييقي التيييييزم بالقييييييانون وقييييييدم تواقيعيييييا صييييييحيحة بالك“وقيييييا  الشييييييبكي إن 

تلييييييار  لييييييى ايييييي ا األمييييير   ييييييا  الكتيييييي  األ ييييييرى التيييييي حاولييييييو االل“و  ييييييار  ن .”إدار  رئييييييس السيييييين
قيتيييييي  م ميييييين  حتشييييييكي  الحكوميييييية المقبليييييية  بييييييالر  القييييييانون والدسييييييتور  لمنييييييع ا لييييييار التنسيييييييقي ميييييين

 ”.في  لل
 
 
 

 رقةمحتمت اارون يقلعون تقالع البلو وسل الناصرية بااللاراو ال
 
   

نييييييية اقيييييييدم مت ييييييياارون  ا يييييييبون  الاالاييييييياء   ليييييييى قليييييييع تقيييييييالع البليييييييو وسيييييييل مدي ايييييييير  نييييييييوز 

وا تقييييييالع ن قلعييييييمت ييييييااري“  بييييييان ”وافيييييياد مصييييييدر امنييييييي.الناصييييييرية باسييييييت دام االليييييياراو المحترقيييييية

لتقيييييالع جييييياء اقليييييع “واشيييييار المصيييييدر اليييييى ان .”البليييييو وسيييييل مدينييييية الناصيييييرية بااللييييياراو المحترقييييية
ايييييو  ليييييى  لليييييية ا تقيييييا   ييييير ام ماجيييييد مييييين قبييييي  قيييييو   منيييييية بعيييييد صيييييدور مييييي كر  قيييييب  بحقييييي  و

 ”.ي  ع حاليا للتحقيق في احد المراكز االمنية
 
 
 

 ي المحاف ةالنجر تسج    لى حاالو انتحار من  سنواو ف
  

   
الايييييييياء  ا لنييييييييو الملو ييييييييية العليييييييييا لحقييييييييوق االنسييييييييان فييييييييي النجيييييييير االشييييييييرر  الا   اللييييييييراو نيييييييييوز

 .2021تسجيللا ا لى حاالو ا نتحار في المحاف ة لعام 
 

ميييييييع  و كيييييييرو الملو يييييييية  فيييييييي بييييييييان   : حيييييييي  كانيييييييو الحصييييييييلة اال ليييييييى فيييييييي المحاف ييييييية مقارنييييييية

{ حاليييييية 22حاليييييية ومقسييييييمة } 38ارو الييييييى  تسييييييجي  واشيييييي ."اال ييييييداد المواقيييييية ل  ييييييوام الما ييييييية

 :وفصلو الملو ية  االسباب التي ت د  الى ا   الحاالو."{ للنساء16للرجا  و}
 الو ع االقتصاد  السي  -١

 المشاك  العائلية والنلسية -٢

  عر الوا ز الديني والاقافي -٣

متين لالبيييييية الحكييييييوسيييييينة لكييييييال الجنسييييييين   م 16سيييييينة و  11وبينييييييو  حييييييي  سييييييجلو حييييييالتين بعميييييير 
ع ر  و و ييييييالمركزييييييية والمحلييييييية ومراكييييييز الدراسيييييياو بيييييي  تشكي  لجييييييان  اجليييييية لدراسيييييية ايييييي   ال يييييياا

 الحلو  المناسبة للحد منلا .
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 متلمين بق ايا م تللة في الديوانية 3القب   لى 
 
   

ة االاييييييلييييييى    لنييييييو قييييييياد  شييييييرلة الديوانييييييية  اليييييييوم االربعيييييياء   يييييين إلقيييييياء القييييييب   اييييييير  نيييييييوز 

و  مييييين مركيييييز قيييييبحملييييية  منيييييية نلييييي تلا “وقاليييييو القيييييياد  فيييييي بييييييان    إنييييي  .متلميييييين بق يييييايا م تللييييية
ن شييييييرلة الييييييزوراء للبحيييييي   يييييين مللييييييوبين اسييييييلرو  يييييين إلقيييييياء القييييييب   لييييييى  لييييييى االايييييية متلمييييييي

بحقلييييييييم  تييييييييم ات ييييييييا  ا جييييييييراءاو القانونييييييييية الالزميييييييية“و  ييييييييافو  نيييييييي  .”بمييييييييواد قانونييييييييية م تلليييييييية
 ”.ق ايا الموجلة إليلموالتحقيق معلم في ال

 
 

 2021شائعة  ال   7800الدا لية ترصد  كار من 
 

 7825 ليييييييية رصيييييييد قسييييييم محاربييييييية الشيييييييائعاو فييييييي دائييييييير  العالقييييييياو وا  ييييييالم بيييييييوزار  الدا الصييييييباح 

فيييييي إلييييييار “ و كيييييير بييييييان ليييييوزار  الدا ليييييية   ن  ملييييييية الرصيييييد جييييياءو.شيييييائعة  يييييال  العيييييام الما يييييي
لصيييييييييحية اتلييييييييا  ليييييييييى م تلييييييييير األصييييييييعد  األمنيييييييييية وال دميييييييييية وامتابعيييييييية الشيييييييييائعاو وتحدييييييييييد ت اير

الد  ليييييى فيييييي اليييييب واالقتصيييييادية و يرايييييا  مشييييييرا إليييييى  ن اييييي ا ا جيييييراء يسيييييلم فيييييي إليييييال  الييييير   العيييييام
جييييييرار دم االن ييييييالحقييييييائق المجييييييرد  وتعزيييييييز السييييييلم األالييييييي والمجتمعييييييي وتنييييييوير المتييييييابعين ب امييييييية 

لشيييييائعاو اييييي   ا“ية ال حصييييير لليييييا. و  يييييار  ن  لييييير األكا ييييييب وميييييا ينيييييتج  ييييين  ليييييل مييييين  ايييييار سيييييلب
قسييييييييم ملييييييييارز ال“.وتييييييييابع  ن « تنو ييييييييو بييييييييين  منييييييييية وسياسييييييييية وانت ابييييييييية وصييييييييحية واقتصييييييييادية

او الشييييييائع الم تصيييييية ميييييين ال ييييييبال والمنتسييييييبين المعنيييييييين تواصيييييي  العميييييي  الجيييييياد  لييييييى معالجيييييية ايييييي  
يقييييياو ال ب وتللن  كا ييييييوالتعامييييي  معليييييا بمبيييييد  إي ييييياح الحقيييييائق للييييير   العيييييام وتلنييييييد ميييييا ت يييييمنت  مييييي

 % » . 80 ساس للا من الصحة  وبلغو نسبة المعالجة لل   الشائعاو نحو 
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 افشا  محاولة ال تيا   حد  برز شيوخ  شائر  رب العراق
 

ق  كشيييييير مصييييييدر  منييييييي مسيييييي و  فييييييي مديرييييييية شييييييرلة محاف يييييية األنبييييييار  ربييييييي العييييييرا شييييييلق نيييييييوز 
جلييييييولين  ألحييييييد شيييييييوخ  شييييييائر المحاف يييييية ميييييين قبيييييي  ميييييييوم األربعيييييياء   يييييين إحبييييييال محاوليييييية إ تيييييييا  

ابل برتبييييية  يييييو بليييييب المصيييييدر    وايييييو .و ليييييل بعيييييد اشيييييتباكاو  نيلييييية  دو إليييييى إصيييييابة احيييييد مرافقيييييي 
شييييييير    مييييييد   ن   ربعييييية مسيييييلحين مجلييييييولين كيييييانوا قيييييد تمكنييييييوا مييييين التسيييييل  إلييييييى م يييييير شيييييي  

ربيييييي  اء اييييييو التابعييييية لق ييييي البيييييو نمييييير  حييييياتم  بيييييد اليييييرزاق الكعيييييود  الواقيييييع  ليييييى بناحيييييية الليييييراو
 نيلييييييية ميييييييع األنبيييييييار  بليييييييدر ا تيالييييييي   إال  ن مرافقينييييييي  تمكنيييييييوا مييييييين رصيييييييدام ووقعيييييييو اشيييييييتباكاو 

سييييييلر  يييييين و  ييييييار  ن اللجييييييوم ا."المسييييييلحين  و لييييييل  ييييييال  السييييييا او األ ييييييير  ميييييين  مييييييس الاالايييييياء
اييييييو  اصيييييابة احيييييد ابنييييياء  مومييييية شيييييي  العشيييييير   بجيييييروح  لييييير  نقييييي   ليييييى إارايييييا إليييييى مستشيييييلى

 دام .صو شار المصدر  إلى  ن  المسلحين ال وا باللرار  بعد ."لعام لتلقي العال ا
 
 
 

 متلمين بالم دراو في باب  9القب   لى 
  

   
تلمييييييين  فيمييييييا م 9ا لنييييييو وكاليييييية الييييييوزار  لشيييييي ون الشييييييرلة األربعاء  القييييييب   لييييييى    اللييييييراو نيييييييوز

  بلو بحوزتلم مواد م در  في محاف ة باب 
كاليييييية تابعيييييية لوفييييييي بيييييييان   ان مديرييييييية مكافحيييييية الم ييييييدراو والميييييي اراو العقلييييييية الو كييييييرو الوكاليييييية 

متلميييييييين و يييييييبل  9اليييييييوزار  لشييييييي ون الشيييييييرلة قسيييييييم م يييييييدراو بابييييييي  تمكنيييييييو مييييييين القيييييييب   ليييييييى 
عيييييييالي بحيييييييوزتلم  ليييييييى ميييييييواد م يييييييدر  مييييييين نيييييييو  كبتييييييياجون و مييييييياد  الكرسيييييييتا  الم يييييييدر  وادواو ت

الميييييياد   احييييييالتلم الييييييى الق يييييياء وفييييييق احكيييييياموا ييييييافو  انيييييي    تييييييم ." م تلليييييية االنييييييوا  فييييييي بابيييييي 

 ( م دراو لينالوا جزائلم العاد  .28القانونية )
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 مشرو اً  دمياً  150كركول تلم  لتنلي  
 

نمييييييا توقعييييييو مشييييييرو ا بالقلا يييييياو ال دمييييييية كافيييييية  بي 150تعتييييييزم محاف يييييية كركييييييول تنلييييييي   الصييييييباح 

  الحكييييييومي وقييييييا  مسيييييي و  ا  ييييييالم واالتصييييييا.حييييييرر  ن تسييييييلم ب  يييييياد  االسييييييتقرار فييييييي المنييييييالق الم

ق والصييييييحة سييييييتتوز  بييييييين قلا يييييياو الليييييير 150بالمحاف يييييية مييييييروان العيييييياني   : إن  المشيييييياريع اليييييي  
 اء   ييييييرىوالتعليييييييم وت اييييييي  مشيييييياريع اللييييييرق التييييييي تييييييربل كركييييييول مييييييع المحاف يييييياو األ ييييييرى  وإنشيييييي
ة ت صصيييييييييية حدياييييييييية  إ يييييييييافة إليييييييييى تشيييييييييييد  بنيييييييييية ميييييييييدارس جدييييييييييد   وإنشييييييييياء مراكيييييييييز صيييييييييحي

ملو جمييييييع مييييين مشييييياريع العيييييام الما يييييي وشييييي  90و  يييييار   نجزنيييييا منليييييا ميييييا يقيييييارب الييييي  ."نمو جيييييية
ميييييييياو القلا يييييييياو ال دمييييييييية وبييييييييد م ميييييييين صييييييييندوق ا  مييييييييار ومشيييييييياريع إ يييييييياد  االسييييييييتقرار والمن 

 الدولية .
 
 
 

 لليوجي  من الزرا ة بتوزيع كافة مستحقاو محصو  الشعير العت
  لى اللالحين والمزار ين

 
   

يييييييية العراق وجيييييي  وزيييييييير الزرا يييييية  محميييييييد كييييييريم ال لييييييياجي  اليييييييوم الاالاييييييياء  الشييييييركة  اييييييير  نييييييييوز
را يييييييي النتييييييا  البييييييي ور )قليييييييا  م يييييييتلل( بصيييييييرر مسييييييتحقاو محصيييييييو  الشيييييييعير العلليييييييي للموسيييييييم الز

لشييييييييركة العراقييييييييية النتييييييييا  البيييييييي ور الييييييييوزير وجيييييييي  ا“و كيييييييير بيييييييييان للييييييييوزار    ان .٢٠٢٠ – ٢٠١٩
ير قييييييييية بيييييييي متلا لللالحييييييييين والمييييييييزار ين ميييييييين مسييييييييوقي محصييييييييو  الشييييييييعبصييييييييرر المسييييييييتحقاو المتب

  وبييييييييييييدوراا قامييييييييييييو الشييييييييييييركة بتنلييييييييييييي  اييييييييييييي ا ٢٠٢٠ – ٢٠١٩العللييييييييييييي للموسييييييييييييم الزرا ييييييييييييي 

ليييييييى ان اواشيييييييار ايييييييائر  يييييييانم الشيييييييبكي رئييييييييس مجليييييييس االدار  للشيييييييركة  بحسيييييييب البييييييييان .”التوجيييييييي 
راجعيييييية مالعللييييييي الييييييى شييييييركت  تييييييد و كافيييييية اال ييييييو  اللالحييييييين والمييييييزار ين ميييييين مسييييييوقي الشييييييعير “

ر لييييييية الصيييييير م“  م كييييييدا ان ”مواقييييييع الشييييييركة فييييييي المحاف يييييياو بغييييييية اسييييييتالم مسييييييتحقاتلم المالييييييية

لشيييييييبكي اود يييييييا .”سييييييتتم حسيييييييب اسيييييييبقية التسييييييويق وبيييييييالتواري  للمعيييييييامالو الموجيييييييود  فييييييي المواقيييييييع
 لييييياوقوا اليالتوجييييي  اليييييى المواقيييييع التيييييي سييييي“اللالحيييييين ممييييين ليييييديلم مسيييييتحقاو ماليييييية  يييييير مصيييييروفة 

 .”يةالج  استالم مستحقاتلم المالية مستصحبين معلم المستمسكاو القانونية االصل
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صعب ال الكلرباء: مستحقاو الجانب ا يراني للغاز متوفر  لكن من
 وصوللا

  
   

 .لغيييييييازي بشييييييي ن اا لنيييييييو وزار  الكلربييييييياء  الاالاييييييياء  تيييييييوفر دييييييييون الجانيييييييب االيرانييييييي   الليييييييراو نييييييييوز
ة مييييييع او جارييييييير    حمييييييد العبيييييياد  انيييييي  : حتييييييى االن ال تييييييزا  الم البييييييوقييييييا  المتحييييييد  باسييييييم الييييييوزا

واكيييييييد ."الجانييييييب االيرانيييييييي بشييييييان تجلييييييييز الغيييييياز وبيييييييدور  ينت ييييييير صييييييرر مسيييييييتحقاو واجبيييييية اليييييييدفع
  اشييييييييييعار الحكوميييييييييية ورئيييييييييييس الييييييييييوزراء ب ييييييييييرور  تييييييييييوفير وزار  المالييييييييييية لليييييييييي   المسييييييييييتحقاو

حقاتنا ميييييين شييييييك  كبييييييير  لييييييى دفييييييع مسييييييتواشييييييار العبيييييياد   الييييييى  تيييييي اير مسييييييالة العقوبيييييياو ب."لييييييدفعلا
 ني .االيرا االموا  كونلا متواجد  بصناديق اال تماد اال انلا صعبة الوصو  الى الجانب
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 نالسيسي يح ر من الت مر لت ريب الدو  ب ريعة حقوق ا نسا
 

قيييييييوق التعامييييييي  ميييييييع ق يييييييية ح د يييييييا اليييييييرئيس المصييييييير   بيييييييد اللتييييييياح السيسيييييييي  إليييييييى دار ال لييييييييج 

 .دو ا نسان من المن ور الشام    اصة في    العديد من التحدياو التي تحيل بال
 بمدينيييييية و شيييييار السيسييييييي   ييييييال  مشيييييياركت  فييييييي جلسيييييياو منتيييييدى شييييييباب العييييييالم  اليييييي    قييييييد   ماليييييي 

اييييييي الء مالييييييييين الجييييييي   و 6شييييييرم الشيييييييي   للييييييييوم الاييييييياني  ليييييييى التيييييييوالي  إلييييييى  ن مصييييييير تحت ييييييين 

الجئيييييييين و كيييييييد  ن اييييييي الء ال.ا إليييييييى اييييييي ا الو يييييييع بسيييييييبب التحيييييييدياو  التيييييييي  انتليييييييا دولليييييييمتحوليييييييو
  يعيشييييييون فييييييي مصيييييير بكاميييييي  حقييييييوقلم  حييييييي  التوجييييييد فييييييي مصيييييير معسييييييكراو لالجئييييييين  كمييييييا تلعيييييي

تجيييييا  لبحييييير باابعييييي  اليييييدو  األ يييييرى  فليييييم نسيييييم  ألنلسييييينا بييييي ن نتيييييرل اييييي الء الالجئيييييين لل يييييرو  إليييييى 

التييييي مر   سيييييي مييييين الت رييييييب الييييي   تتعييييير  لييييي  اليييييدو  مييييين  يييييال وحييييي ر السي. وروبيييييا  حيييييي  المجليييييو 
صيييييير مداً  ن ملالبيييييياً بعييييييدم التييييييد   ال ييييييارجي فييييييي الشيييييي ون الدا لييييييية للييييييدو  بلييييييدر ت ريبلييييييا  م كيييييي

لو فيييييي نجيييييو مييييين اييييي ا الت رييييييب  الييييي   كيييييان يسيييييتلدفلا  لكييييين دوالً   يييييرى لحيييييق بليييييا  يييييرر  وسيييييق
 ال راب والدمار  ال   لا  ك  حقوق ا نسان.

 
 
 

 ا وإيلاليا تبحاان مستجداو العملية االنت ابيةليبي
 

ليرق سييييياييييياء ميييييع بحييييي  رئييييييس المجليييييس األ ليييييى للدولييييية فيييييي ليبييييييا  اليييييد المشييييير   الاال الييييييوم السيييييابع 
ابيييييييية  االنت  إيلالييييييييا ليييييييدى ليبييييييييا جيييييييوزيبي بوتشييييييييني  ريماليييييييد   المسيييييييتجداو المتعلقييييييية بالعمليييييييية

و كييييييد .ةمنشييييييود   لييييييى  سييييييس دسييييييتورية سييييييليموتحقييييييق تللعيييييياو الشييييييعب الليبييييييي فييييييي بنيييييياء دولتييييي  ال
الد   لييييييى تعزيييييييز التعيييييياون   حييييييرص حكوميييييية بيييييي -ألنبيييييياء الليبيييييييةاوفقييييييا لوكاليييييية -السييييييلير ا يلييييييالي 

 ود م ال لواو المت     نجاح المسار السياسي.
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 بلينكن ي كد  امية الروابل  بر األللسي في اتصا  بن ير 
 اللولند  الجديد

 
ييييييا بن يييييير  اال ااتلى وزيييييير ال ارجيييييية األمريكيييييي  نليييييوني بلينكيييييين الييييييوم الاالاييييياء اتصييييي جييييير االايييييرام 

ة للولنديييييييياللولنيييييييد  فوبكييييييي  اوكسيييييييترا  لتلنئتييييييي   ليييييييى تعيينييييييي  وزييييييييرا لل ارجيييييييية فيييييييي الحكومييييييية ا
بل  بييييييير األللسيييييييي بالنسيييييييبة ل مييييييين واالزدايييييييار  اميييييييية اليييييييروا -   يييييييال  االتصيييييييا -الجدييييييييد   و كيييييييد 

يس  تعلييييييد اء فييييييي بيييييييان للمتحييييييد  باسييييييم ال ارجييييييية األمريكييييييية نيييييييد بييييييراوبحسييييييب مييييييا جيييييي.العييييييالميين
والبحيييييي   يييييين  بلييييييينكن  بمواصييييييلة تعزيييييييز اتسييييييا  و مييييييق العالقيييييية بييييييين الوالييييييياو المتحييييييد  واولنييييييدا 

و  ييييييار البيييييييان ."مجيييييياالو إ ييييييافية للتعيييييياون العملييييييي فييييييي األبعيييييياد السياسييييييية واالقتصييييييادية واألمنييييييية
سييييييييالمة و ميييييييي  الراسيييييييي  السييييييييتقال   وكرانيييييييييا وسيييييييييادتلا  ن وزييييييييير ال ارجييييييييية األمريكييييييييي  جييييييييدد د

اليييييييياو  را يييييييلا فيييييييي مواجلييييييية مزيييييييد مييييييين العيييييييدوان الروسييييييي المحتمييييييي    وشيييييييدد  لييييييى التيييييييزام الو

 كمييييييا."نييييييياالمتحييييييد  بليييييير  تكييييييالير كبييييييير  فييييييي حاليييييية قيييييييام روسيييييييا بتصييييييعيد ا جييييييراءاو  ييييييد  وكرا
ة مييييييين جانيييييييب جملورييييييييرفييييييي  بليييييييينكن ميييييييا وصيييييييل  بييييييي   ال يييييييغل السياسيييييييي وا كيييييييرا  االقتصييييييياد  

 .الصين الشعبية  وشدد  لى الت امن مع ليتوانيا   وفقا للبيان

 

 

 االاة قتلى في اشتباكاو مسلحة بين   ربيجان و رمينيا
 

 نييييييد  قواتلمييييييا   لنييييييو  رمينيييييييا و  ربيجييييييان  الاالايييييياء  وقييييييو  اشييييييتباكاو مسييييييلحة بييييييين  دار ال ليييييييج
وقتيليييييين فيييييي  الجانيييييب الجانيييييب األ ربيجييييياني الحيييييدود بيييييين البليييييدين  ميييييا  سيييييلر  ييييين سيييييقول قتيييييي  فيييييي 

  ر ييييييم توقيييييييع وتعليييييين  رمينيييييييا و  ربيجييييييان تكييييييراراً  يييييين اشييييييتباكاو مسييييييلحة دامييييييية.الجانييييييب األرمنييييييي

 6و و يييييييع حيييييييداً لحيييييييرب اسيييييييتمر 2020اتلييييييياق لوقييييييير إليييييييالق النيييييييار فيييييييي نوفمبر تشيييييييرين الاييييييياني 
ربيجانيييييييية دفا  األ و  لنيييييييو وزار  الييييييي. سيييييييابيع  بليييييييدر السييييييييلر   ليييييييى إقلييييييييم نيييييييا ورني قييييييير  بيييييييا 

لييييييى  ن إو شييييييارو «.مقتيييييي  جنييييييد  بعييييييد اسييييييتلزاز ميييييين القييييييواو المسييييييلحة األرمينييييييية  نييييييد الحييييييدود»

ايييييييا  و كيييييييدو  رمينييييييييا مقتييييييي  اانيييييييين مييييييين جنود.الحييييييياد  حصييييييي  فيييييييي منلقييييييية كلبادجيييييييار الحدوديييييييية

فييييييي وقييييييو  وقالييييييو يريلييييييان.للجييييييي  األ ربيجيييييياني« األ مييييييا  االسييييييتلزازية»مسييييييتنكر  مييييييا وصييييييلت  ب 
لييييييا لييييييا تعر ييييييو لقصيييييير مييييييدفعي واجميييييياو بلييييييائراو مسييييييير  ميييييين   ربيجييييييان  لييييييى مواقعسييييييابق  إن
 الحدودية.
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لوق د تكوريا الشمالية: بيونب يانب تجر  تجربة إلالق صاروخ جدي
 سر ت  سر ة الصوو ب شرار كيم جونب  ون

 

Bbc  و قالييييييو كوريييييييا الشييييييمالية إنلييييييا  للقييييييو صييييييارو ا تلييييييوق سيييييير ت  سيييييير ة الصييييييوو فييييييي وقيييييي
سييييير ت   قاليييييو كورييييييا الشيييييمالية إنليييييا  جيييييرو تجربييييية   يييييرى لصييييياروخ تليييييوق اييييي ا الشيييييلرسيييييابق مييييين 

الكورييييييية  وقاليييييو وكالييييية األنبييييياء المركزيييييية.سييييير ة الصيييييوو  تحيييييو إشيييييرار ز يمليييييا كييييييم جونيييييب  ون
ووصييييييلت   إن الصيييييياروخ اليييييي    للييييييق يييييييوم الاالايييييياء   صيييييياب بدقيييييية اييييييدفا  لييييييى بعييييييد  ليييييير كيلييييييومتر 

م ا بييييييال   نيييييي  ويمايييييي  ايييييي ا اال تبييييييار الااليييييي  اليييييي   تيييييي."منيييييياور ب نييييي  يتمتييييييع  بقييييييدر  فائقيييييية  لييييييى ال
ر لكورييييييييا الشيييييييمالية لصييييييياروخ تليييييييوق سييييييير ت  سييييييير ة الصيييييييوو  والييييييي   يمكييييييين  ن يتجنيييييييب الكشييييييي

فيييييي   يييييون  وتيييييم إجيييييراء ا تبيييييارين مييييين اال تبييييياراو. نييييي  للتييييير   ليييييو  مييييين الصيييييواري  الباليسيييييتية
و بيونيييييييب الجدييييييييد بتعزييييييييز دفا يييييييا سييييييبو   بعيييييييد  ن تعليييييييد كييييييييم فيييييييي  لييييييياب  لقيييييييا  بمناسيييييييبة العيييييييام 

  ا  لليييييق مييييينورصيييييدو كييييي  مييييين كورييييييا الجنوبيييييية واليابيييييان  مليييييية ا ليييييالق  وقالتيييييا إن صيييييارو.ييييييانب
 كوريا الشمالية باتجا  البحر.


