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الزاملييييت يلييييس أم مءليييي  إلمنييييؤك  ييييأ و ا خييييصال يي  ييييد  يييي ي   ي يييي    ييييو   ييييص يو  ييييؤملو  ❖

 (ميق  مءل  النياب(..) 7.)صلس يي  المنظيمو ا خصميو ال لميو

 يييييصم اليييييس أؤلأل ملس يييييؤ  ازمييييين ال ييييييمت.. الزامليييييتق  يييييياد  اال سييييييؤال  ياليييييس دا    ال  يييييؤ     ❖

 7.)صا  امنييييييو  يييييءؤخو قيييييؤد   خلييييية الم ؤليييييأو ي  ييييي   ليييييل و ال يييييؤنينسس ليييييب يءييييييد قييييييؤد

 (ميق  مءل  النياب(..)

   (ال أؤح(..)8.)ص  النؤئب  لن العذا يق ا سيؤم قؤٍ  أمن  و آمنو يعدّ م   اً   ي اً  ❖

ي ؤليييييو (..) 8.)صالنؤئيييييب ليييييؤلال العنأ يييييتق الليييييؤخؤ  الم أليييييو لس ييييي د م ؤءييييي   س  يييييت الءميييييي  ❖

 (المعليمو

 (ال أؤح(..)  9.)صم  ينسظ  م ؤء   الل ظؤ  از ي   ال ئي  ال ؤ ❖

اللييييييم يو (.) 9.)صائيييييسص  ديليييييو ال يييييؤنين يءسمييييي .. النؤئيييييب م ميييييد ال يييييم ي ي  ييييي  الس ؤ ييييييم ❖

 (نييز

 10.)صالنؤئييييب خلييييت لييييعدينق الي يييي  االمنييييت  ييييت الم ؤ ظييييو مسيييي دي يخليييية ال  يمييييو السييييد م ❖

   (ي ؤلو انأؤك ال اي العؤال(..)

منيييييؤ ه ا  شيييييؤب م   يييييو  يييييت دييييييؤلة يال  يميييييو سس ميييييم ملييييي يليو النؤئيييييب ا ميييييد الميليييييييق  ❖

 (ي ؤلو المعليمو(..) 10.)صالسيا   مع ؤ

النؤئييييييب مثنييييييية اللييييييؤم ائتق خيييييييزال ي ؤليييييييب أس ثييييييي  الء يييييييد االلييييييس أؤ ي لسص يييييييت ءييييييي ائال  ❖

 (الليم يو نييز(..)  11.)صاال سيؤم

ي ؤلييييو .)ص (..)يديوالنؤئييييب يخييييد ال ييييدي ق اليييي أ  ال   أييييؤئت يءعييييم العيييي ا  س يييي  الي ييييؤيو اللييييع ❖

 (المعليمو

 (ميق  مءل  النياب(..)11.)ص أيؤن   ❖
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ال يييييييؤظمتق يء نيييييييؤ أ يييييييست س  ييييييييه  يييييييي ي  يييييييت خملييييييييؤ  اال سييييييييؤم از يييييييي   يم ؤليييييييأو  ❖

 (ي ؤلو االنأؤك الع اقيو(..) 13.)صالم   ين

و يأ يييي  ميييي  نظييييي ث اللييييعيدي مليييي  المأؤ ثييييؤ  أييييين ال يييييؤ  ي  يييي ان ❖  14.)صيزييييي  ال ؤ ءيييييم

 (ؤلو االنأؤك الع اقيوي (..)

قؤليييييال ازخ ءيييييتق ليييييي  شنيييييؤا قييييييا  ا يييييسصم  يييييت العييييي ا .. يمءيييييؤمي  أيييييي ازء    س  ييييي   ❖

 (نؤ  نييز(..)  14.)صالأعثؤ 

 (اي   نييز(..)15.)ص  ملؤ ا  ل   أل 3الس  ي  أ  ن ا س ؤع ال     ت الع ا ق اخسمدنؤ   ❖

 (ال أؤح(..)  15.)صالدا ليوق إل  ؤال  ادخو  د منس  ت   ي  الم إل  يال  م ❖

 (ال أؤح(..)16.)ص  اس ؤ  م  لي يؤ لسم ي    و ثؤأسو من ميؤث ال  ا   لة الع ا  ❖

 17.)صإللييييي  مس ؤخييييييد أؤل ييييييؤش   يييييييد   ءييييييدي  ا سسييييييؤح   خييييييأل 80ال ا يييييدين ين ييييييت يءيييييييد  ❖

 (ال أؤح(.)

 (أغداد الييال(..)17.)ص  ال  ؤك االدا ي ي د سظلًمؤ ليزي  العمم ❖

أغييييداد (..) 17.)صيييييو مس ييييي   لييييال ي يييي دشؤ العيييي ا  لييييؤأ ؤال  يييي  خيييين م يييي يع لللييييي  ا  أس ن ❖

 (الييال

 (ال أؤح(..)  18.)ص صح الدين سعيد المسل أين لم ؤخد الد الو ❖

 (  ه نييز(..)  18.)ص..  و اللليمؤنيّو س س   الل ؤح م ؤأم ال اسب ال   ي ❖

 (الليم يو نييز(..)19.)ص  العؤم ي ييءأل دخي  لل ؤظمت س ص ميلؤن ❖

 ت ي  يييييد  ييييي ي   خيييييدال انع يييييؤد ءلليييييو انس يييييؤب  ئيييييي  الءم ي ييييييو قأيييييم   ميييييؤم ا  يييييؤ  السنليييييي ❖

 (ي ؤلو االنأؤك الع اقيو(..)19.)ص  الس ؤشمؤ 

 (ي ؤلو االنأؤك الع اقيو(..)20.)ص  الديم  ا ت ال  دلسؤنتق لن ن ؤ ا أءللو الغد ❖

 (ك الع اقيوي ؤلو االنأؤ(.)20.)ص  س ؤل  الليؤد  ي    خدال الم ؤ  و أءللو الأ لمؤن االثنين ❖



 

   2022-2-7 االثنين/  

 17العدد / 

4 
 

 ئييييي  المءليييي  االخليييية االلييييصمت الع اقييييت شمييييؤال  ميييييدي يييييدخي ل يييي ب إلي ييييؤ   داخيييي  الثييييؤنت   ❖

 (الليم يو نييز(..) 20.)صأص شياد  

اللييييييم يو (..) 21.)صملس يييييؤ  ال لأيليييييت يعليييييه خلييييية أييييييؤن ا خيييييصال ازمنيييييتق ينيييييؤ ت ال  ي يييييو ❖

  (نييز

 (ي ؤلو االنأؤك الع اقيو(..)  21.)صزيأؤ ي ي  د ا س امأل ل  ا  الم  مو االس ؤديو ❖

 21.)صديليييييو ال يييييؤنينق ال ي يييييه لل يييييزب اليييييديم  ا ت س يييييديال م  يييييت ءدييييييد أيييييديص خييييين زيأيييييؤ ي ❖

 (أد  نييز(..)

اللييييييم يو (..)22.)ص مءليييي   يييييي  ازنأيييييؤ  يييييدخي ال يييييؤ  الييييية   ييييأ   الء ييييؤ  السؤأعيييييو لييييأل ❖

 (نييز

.)ص  أ يييي ا  ميييين االس ؤديييييو أييييي  قييييؤنينتق اليءيييييز س ييييديال م  يييي ين ءييييدد ل ئؤلييييو الءم ي يييييو اال ❖

 (أغداد الييال(..)22

ديلييييو ال ييييؤنينق س لييييي  الم  مييييو االس ؤديييييو  يييييّ  م  يييييال ال سلييييو از أيييي  يليييييعيد  ؤ  ييييو الس ؤل ييييؤ   ❖

..االس ييييؤد الييييي نتق أيييي شال  ييييؤلت ازقيييي ب لسيييييلت من ييييب  ئييييي  الءم ي يييييو يءللييييو الييييييال قييييد 

 (الزي اك(..) 23.)صس ءم

 شال  المسييييييي ن ميييييين  لييييييؤ سأل ي اك سع يييييييم ءللييييييو خ  ييييييؤ   يييييي الق زيأييييييؤ ي م  يييييي نؤ ي أيييييي ❖

 (..)  ه نييز( 24.)صالأ لمؤن
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ي ؤلييييو (..) 25.)صا خييييصال ازمنييييت س ييييد  سي ييييي ؤً  يييييم  سييييم العءييييص  العليييي  يو  ييييت ازنأييييؤ  ❖

 (االنأؤك الع اقيو

 (الليم يو نييز(..) 25.)ص  ن ص  خمليو إلمنيو  ت قؤ   خمليؤ   صح الدين ❖

.)ص أيييييين ال خمييييييد 5  ييييييلو ء  ييييية االخسيييييداك اال شيييييؤأت  يييييت  يقييييي  دييييييؤلة  الييييية ا س يييييؤع  ❖

 (ي ؤلو المعليمو(..)26

 (اي   نييز(..)26.)ص  ال أ  خلة   ص أ يزسأل  ميو من الم د ا   ت أؤأم ❖

 

 

 

 

  

 (ال أؤح(..)27.)ص  آال   ن من ال أ ي   لة ال ند 4الع ا  ي د    ❖

ي ؤليييييو االنأيييييؤك (..) 28.)ص يييييت أ  يييييم إل ييييييديذي قيييييؤ  س يييييدد ميخيييييد  خيييييصن االلس  يييييؤ  الن  ❖

 (الع اقيو

اييييي   (..)28.)ص ”الم يييي   الز اخييييت ي ييييذ  ميييين السعؤمييييم ميييي  م ؤسييييب ال ييييي  و أ يييي ن  اللييييل  ❖

 (نييز
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.)ص "  يمييييييو اال ييييييسصم ا ليييييي ائيليو س يييييي  قييييييؤنين  منيييييي  لييييييال  ييييييمم العييييييؤئص  ال لليييييي ينيو ❖

 (االش اال(..)29

ق الءؤئ ييييييو إلد  لظ ييييييي   يييييي   شءيييييي   ءديييييييد  إل ثيييييي  العؤشييييييم المغ أييييييت لصس ييييييؤد ا   ي ييييييت ❖

 (االش اال). 30.)ص  ي   

 

 

 

 (ال يؤ (..) 31.)صمؤ  ين يس د  شؤس يؤ م  أؤيدن قأم ل ؤئأل م  ال ئي  ال يلت ❖

زا ؤ ي يييييؤ س  ييييي  لميييييؤذا  أ  ييييي  اليالييييييؤ  المس يييييد  يأ ي ؤنييييييؤ ق يييييو  ال ءييييييال ال يليييييت  خلييييية  ❖

 (..) يليؤ الييال( 31.)صإلي  انيؤ
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لزاملي يستقبل مجلس أمناء شبكة اإلعالم ويؤكد ضرورة وضع خطة إصالحية شاملة ا

 لتطوير المنظومة اإلعالمية الرسمية 

  

الييييس أم الليييييد  ييييؤ ال الزاملييييت النؤئييييب ازيم ليييي ئي  مءليييي  النييييياب   أم سأييييأل الييييييال  ميقيييي  مءليييي  النييييياب/

للييييييد ءع يييي  الينيييييؤن   يالليييييؤد  ،  ئييييي  مءلييييي  امنييييؤك  يييييأ و االخيييييصال الع اقييييت ا 2022 يييييأؤ   6اال ييييد 

ي إل  الزامليييييت ، انيييييأل يءيييييب ان ي يييييين دي  الم لليييييو االخصمييييييو أ يييييد  دخم يييييؤ الميييييؤدي .اخ يييييؤك المءلييييي 

يالأ يييي ي الميءيييييد  ييييت معؤلءييييو الظييييياش  المءسمعيييييو اللييييلأيو يا  لييييؤ  أ يءييييؤع ي شميييييال ال ييييعب ،   ييييص 

ا اظ ييييؤ  الييييدي  اللييييلأت اي المسيييي دي خيييين اأيييي از الييييدي  االيءييييؤأت لم للييييؤ  الديلييييو دين   س يييي يال   ي ييييذل

ل ييييذث الم للييييؤ  يايءييييؤد ال ليييييم ل ييييؤ ، يالس  يييييد خليييية ميا أييييو دي  اال ييييصح يالسغيييييي  الييييذي ين ييييدث ال يييي د 

يسيييييؤأ  النؤئيييييب االيم لييييي ئي  المءلييييي  ان قييييييؤ  نءيييييؤح اي .الع اقيييييت ي س ثيييييي  انسيييييؤو الأييييي ام  السيخيييييييو

 أييي  قيييد  مييين المسيييؤأعين   ي يييذلا ميييد  السييي ثي  أ يييال يلييييلو اخصمييييو يعسميييد خلييية م يييدا  نءؤ  يييؤ  يييت  ليييب ا

ي ييييد انسأييييؤش ال أأيييي ام  يءييييدين ؤ ملأيييييو لمس لأييييؤس ال ي ؤءييييؤس ال ، داخيييييؤ المعنيييييين للعمييييم أيييي يح ال  يييييه اليا ييييد 

 لي     و ا ص يو  ؤملو لس يي  المنظيمو االخصميو ال لميو.

 

ياالت واستهداف ” القضاة ” خالل استقباله مستشار األمن القومي.. الزاملي: حوادث االغت

 تتطلب وجود قيادات امنية شجاعة قادرة على المحاسبة و فرض سلطة القانون 

الييييس أم الليييييد  ييييؤ ال الزاملييييت النؤئييييب ازيم ليييي ئي  مءليييي  النييييياب   أم سأييييأل الييييييال  ميقيييي  مءليييي  النييييياب/ 

يا ييييد الليييييد .م ا ييييه لييييأل  ملس ييييؤ  االميييين ال يييييمت الليييييد قؤلييييال االخ ءييييت ، يالي ييييد ال 2022 ييييأؤ   -6اال يييد 

الزامليييت  ييييصم الل يييؤك   خليييية  يييي ي   الس  ييييز خليييية سيييي مين ال يييديد الع اقيييييو يأ ؤ ييييو مييي  الءييييؤ   لييييي يؤ 

يزيييييؤد  ال لعييييؤ  الءييييييو ل يييي ب  صيييييؤ داخيييي  يمص  ييييس ال يالس عيييييم الييييصزال للء ييييد االلييييس أؤ ي يالسنليييييه 

نؤ ييييذ لييييينع   ايءؤأييييؤ خليييية سعزيييييز ميييي  ء ييييؤز الم ييييؤأ ا  الييييي نت   مأينييييؤ ان سيييي مين ال ييييديد ي ييييأ  الم

ي يمييييؤ يسعلييييه .الياقيييي  االمنييييت يال ييييد ميييين اال شييييؤب يالم ييييد ا  يس  يييييب اللييييل   ييييي  ال ؤنينيييييو ي ي شييييؤ
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أؤلي يييي  االمنييييت لييييأع  الم ؤ ظييييؤ  يالييييس دا  ال  ييييؤ  يالييييسم ا  ميءييييو اال سيييييؤال  اي ييييت خ ييييي شييييي   

  خليييية م ؤلييييأو الم  يييي ين ي  يييي   ال ئؤلييييو   ان مثييييم ش ييييذا ا ييييدا  سس لييييب يءيييييد قيييييؤدا   ييييءؤخو قييييؤد 

لييييل و ال ييييؤنين ، يالسعؤمييييم ميييي  ال ييييياد  يالءيييي ائال أ يييي م قييييؤنينت يا ليييي اع  ييييت م ؤلييييأو اي ء ييييو س ييييؤيم 

زخزخييييو االميييين المءسمعييييت يس يييييي  العيائييييم اةمنييييو ، م ؤلأييييؤ ال  يمييييو يالء ييييؤ  المعنيييييو أيءيييييب سعزيييييز 

 ؤنين ي مؤيو المدنيين.امن الء ؤز ال  ؤئت الذي يعد النيا  االلؤليو ل  ظ ال 

 

 : اغتيال قاٍض بمنطقة آمنة يعّد مؤشراً خطيراً النائب حسن العذاري

  

دخييييي  ال سليييييو ال يييييد يو، از يييييد، الييييية سيييييي ي  ال مؤييييييو لل  يييييؤ  يااللييييي اع أم ؤليييييأو الم  ييييي ين  ال ييييأؤح/

 .أ  دا  اال سيؤال ،  يوا ا ؤ   الة ان ا سيؤم قؤٍ  أمن  و آمنو يعدّ م   اً   ي اً 

قيييؤم  ئيييي  ال سليييو ال يييد يو  لييين العيييذا ي  يييت أييييؤن  أمزييييد مييين ال يييزن ياةلييية سل ينيييؤ يييييال امييي  نأييي  ي

الس ييييي ؤد ال ؤ يييييت ال يييييءؤع الم يييييسص أ  يييييؤيؤ الم يييييد ا   يييييت م  ميييييو س  ييييييه ميليييييؤن ا ميييييد  ي يييييم 

يا ييييؤ   ن ييييدال أ ييييؤلص السعييييؤزي لذييييييأل يم أيييييأل يزمييييصك الم نييييو ، داخيييييؤ  ال يييييؤدا  يالء ييييؤ   ."اللييييؤخدي

يييييو  ليييية سييييي ي   ؤمييييم ال مؤيييييو ال عؤلييييو لل  ييييؤ  يال ييييؤنينين يس يئييييو أيئييييو آمنييييو م منييييو ل ييييال، ياالليييي اع المعن

يسييييؤأ  ان  ا سيييييؤم خن يييي  ."أم ؤلييييأو  ييييم الم  يييي ين أ  ييييدا  اال سيييييؤال  السييييت أييييدإل  أؤالنس ييييؤ   ييييت الألييييد

نييييدث قييييؤنينت م ييييسص أم ؤ  ييييو الم ييييد ا   ييييت من  ييييو سعييييد آمنييييو انمييييؤ شييييي م  يييي    ييييي  يءييييب ان س يييي  خ

 ال  يمو يس    ؤ و ام ؤنيؤس ؤ للس  يد االمنت أؤل أ  خلة الءنؤ  يأ ق ة ل خو مم نو .

 

 : الساعات المقبلة ستشهد مفاجأة ترضي الجميعسالم العنبكينائب ال

 ءييييت النؤئييييب خيييين س ييييؤل  ال ييييست لييييؤلال العنأ ييييت، االثنييييين،  ييييدي  م ؤءيييي   أ ييييم ي  ييييت  ي ؤلييييو المعليمييييو/

يقييييؤم العنأ يييييت  ن  ا ييييص  سلييييميو از لأيييييو الي نييييييو . يييييصم اللييييؤخؤ  الم ألييييو ءمييييي  از يييي ا  الليؤليييييو

يإل ييييؤ ، .”خليييية ال  يمييييو الم ألييييو  ييييي   يييي يت سمؤمييييؤً،  ذ  ن ظيييي ي  الألييييد ال سلييييمت أييييذلا خليييية ا  ييييص 

إلن  از لأيييييو يءييييب إلن س ؤأل ييييؤ معؤ  ييييو ي نيييييو أؤال سيييييؤ  يلييييي  أؤ ءأييييؤ ، يالظيييي ي   ييييي  م ييييي   لييييذلا 

ي يييؤن النؤئيييب خييين .”قعيييؤً   يييدي  م ؤءييي   أ يييم ي  يييت ءميييي  از ييي ا   يييصم الليييؤخؤ  الم أليييوسمؤميييؤً ، مسي

ائيييسص  ديليييو ال يييؤنين  ييي  ؤال الميييؤل ت  يييذ   يييت س ييي يت ليييؤأه، مييين د ييييم العييي ا   يييت  ييي ا  دليييسي ي 

اذا ليييال ييييسال انس يييؤب  ئيييي  اليييأصد،  يميييؤ إل يييد قييي ب انع يييؤد اءسمؤخيييؤ  م ث يييو للسي يييم الييية اس يييؤ  أ ييي ن س ييي يم 

   يمو يا سيؤ   ئي  الءم ي يو.ال
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 الرئيس الخامس ينتظر مفاجأة اللحظات األخيرة 

 

لييييي ال أؤح ق  ن  ا ييييص  سلييييميو  خ ييييي مءليييي  النييييياب خيييين س ييييؤل  ال ييييست لييييؤلال العنأ ييييتقييييؤم  ال ييييأؤح/

از لأيييييو الي نيييييو خليييية ال  يمييييو الم ألييييو  ييييي   يييي يت سمؤمييييؤً،  ذ  ن ظيييي ي  الألييييد ال سلييييمت أييييذلا خليييية 

 ييييص ،  ؤز لأيييييو يءييييب إلن س ؤأل ييييؤ معؤ  ييييو ي نيييييو أؤال سيييييؤ  يلييييي  أؤ ءأييييؤ ، يالظيييي ي   ييييي  م ييييي   ا 

 . "لذلا سمؤمؤً ، مسيقعؤً   دي  م ؤء   أ م ي  ت ءمي  از  ا   صم اللؤخؤ  الم ألو

 ق  ن  قيييؤم النؤئييييب خيييين ديلييييو ال يييؤنين المن ييييييو  ييييت ا  يييؤ  السنلييييي ة م ميييييد اللييييصمت يييت   ييييين ذلييييا، 

 ا  يييؤ  السنلييييي ة أ ييييم إلذ خييييأل لييييي ين  ؤ ييي اً الييييييال  ييييت الأ لمييييؤن، يل يييين ليييال ي يييي   د يييييم الءللييييو ميييين 

خدميييأل، ي ذا ليييال ن يييم  لييية سيا  يييؤ   يييإن الس ءي يييؤ  س يييي   لييية خيييدال  قؤميييو الءلليييو  . أيييدي ث، أيييين الم ليييم 

خ ييييد الءللييييو، الليؤلييييت ألييييؤال ال زيينييييت  ييييت  ييييدي  لييييي ال أؤح ،  إلنييييأل   سيييية اةن الأي ييييلو مؤ يييييو أؤسءييييؤث 

يقيييد ي ييي إل سغييييي  ي يييي    ئؤليييو مءلييي  النيييياب لس ءيل ييييؤ  لييية يييييال  يييٍد الثصثييييؤك الثيييؤمن مييين  يييأؤ ، يشييييي 

 دلسي يؤً الييال از ي   ت انس ؤب  ئي  الءم ي يو يمؤ أعدث لند م  ت ال  ا  الدلسي ي  .

 

 يكشف التفاصيل محمد الشمرينائب الائتالف دولة القانون يجتمع.. 

خ يييد ائيييسص  ديليييو ال يييؤنين، از يييد، اءسمؤخيييؤً للمنؤق يييو  ييييم ءلليييو مءلييي  النيييياب الم ييي    يييييز/اللييييم يو ن

يقييييؤم النؤئييييب خيييين االئييييسص ، م مييييد .خ ييييدشؤ ييييييال  ييييد االثنييييين، يالم   ييييو ال سيييييؤ   ئييييي  الءم ي يييييو

ال ييييم ي ،  ن  إلخ ييييؤك ديلييييو ال ييييؤنين، اءسمعيييييا الييييييالم للمنؤق ييييو  يييييم الءللييييو الم   ييييو ال سيييييؤ   ئييييي  

يأييييين، إلن   ييييأؤح ييييييال ."الءم ي يييييو، يل يييي اك  المياقيييي  الليؤليييييو أ يييي م ءيييييد، يالسيءيييييأل أؤسءؤشييييؤ  معينييييو

 يييييد لي ييييي د اءسمؤخيييييؤً ءدييييييداً زخ يييييؤك االئيييييسص  لي ييييي    صليييييأل الم يييييؤ  و  يييييت الءلليييييو الأ لمؤنييييييو مييييين 

 ييييؤ  ي يمييييؤ  ءييييت ال ييييم ي،  س ءيييييم ءللييييو الغييييد ألييييأب قيييي ا  الم  مييييو االس ؤديييييو ال ؤ ييييت أإي."خييييدم ؤ

 ءيييي اكا  انس ييييؤب شي يييييؤ  زيأييييؤ ي ل ئؤلييييو الءم ي يييييو ، إل ييييد إلن  نييييياب  سلييييو ديلييييو ال ييييؤنين ليييييسياءدين 

 ييييت ال  يييي اك، قيييي ب الأ لمييييؤن، ثييييال يس يييي   ال  ييييؤً الم ييييؤ  و  ييييت الءللييييو إلال خييييدال الم ييييؤ  و،  ييييؤم سييييال 

 خ دشؤ .
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 تدخل: الوضع االمني في المحافظة متردي وعلى الحكومة العلي سعدوننائب ال

ا ييييد النؤئييييب خيييين م ؤ ظييييو ميلييييؤن خلييييت لييييعدين، اال ييييد، ان الم ؤ ظييييو  يييي د   ي ؤلييييو انأييييؤك اليييي اي العييييؤال/ 

لييييعدين  ييييت س يييي يت  ييييؤص قييييؤم ان   ميلييييؤن .ي ييييصم االينييييو اال ييييي   سيييي دي  أييييي   ييييت الي يييي  االمنييييت

  يييي د  ي ييييت ال سيييي   اال ييييي   ا سيييييؤال  مسعييييدد  يم ييييؤ م خ ييييؤئ يو  أييييي   يسيييي دي  ييييت الي يييي  االمنييييت

يالعليييي  ي أ يييي م  أييييي  ، مأينييييؤ ان ييييال    ييييؤلأيا أ  ييييي   ئييييي  اليييييز اك ييزييييي  الدا ليييييو يااللييييس أؤ ا  

يال يييييؤدا  االمنيييييو اليييية الم ؤ ظييييو الخييييؤد  النظيييي  أييييؤل    االمنيييييو للم ؤ ظييييو يسغيييييي  أعيييي  ال يييييؤدا  االمنيييييو 

ديلييييو ي يييي   يا ييييؤ  لييييعدين اليييية ان   مييييؤ يءيييي ي  ييييت ميلييييؤن لييييي  أليييي م يي سييييؤو اليييية سييييد م ال."شنيييؤا

ل يس يييؤ ييءيييب ان يلييي ي ال يييؤنين خلييية الءميييي  يان ييييسال سن ييييذ شيييذث ال  ييي  أؤلييي ع يقييي  مم ييين ، داخييييؤ الييية 

   س ثي  الء د االلس أؤ ي ل    ال ياد  قأم يقيخ ؤ .

 

الموسوي: مناطق اإلرهاب مشخصة في ديالى والحكومة تتحمل مسؤولية النائب احمد 

 التواطؤ معها

د النؤئيييييب خييييين م ؤ ظيييييو دييييييؤلة، ا ميييييد الميلييييييي، ان المنيييييؤ ه السيييييت يسياءيييييد  ي يييييؤ ا ييييي ي ؤليييييو المعليميييييو/

ا  شييييؤب أؤلم ؤ ظييييو معليمييييو يم   ييييو، م مييييص ال  يمييييو الم  زيييييو مليييي يليو السيا يييي   ييييت شييييذا المليييي  

يقيييييؤم الميلييييييي ان  شنيييييؤا   اد  .يخيييييدال ال  يييييؤك خلييييية المءيييييؤمي  ا  شؤأييييييو أؤل ؤميييييم  يييييت سليييييا المنيييييؤ ه

سعييييؤنت ميييين المليييي  ازمنييييت يشييييذث ا  اد  سسمثييييم أؤل  يمييييو الم  زيييييو،   ي ييييؤ ان  س ييييؤيم  أ ييييؤك ديييييؤلة

شنيييؤا منيييؤ ه سيييال س دييييدشؤ قأيييم لييينيا   يييي  ان المءيييؤمي  ا  شؤأييييو سليييس دم ؤ  ميييصذا  امنييييو ل يييؤ ي ييي   

يإل ييييؤ  ان  أعيييي  المنييييؤ ه  ييييت ديييييؤلة م ملييييو ميييين قأييييم .”سميييي  ميييين  صل ييييؤ للييييد يم اليييية منييييؤ ه ديييييؤلة

ال ييييسال ملييي  ؤ مييين قأيييم ال  عيييؤ  ازمنييييو، يمؤزالييي  الييية ييمنيييؤ شيييذا سعسأييي  ميييصذا  آمنيييو ال  يميييو،  يييي  لييي

يأيييين ان   يييي ان ال يييي  الءيييييو سم ييين مييين س  ييييه نءيييؤح  يييت  ييي ب اي يييؤ  ا  شيييؤب، ل ييين ذليييا .”لص شيييؤب

يس لييييب الييييسم ا  شييييذا العمييييم أ يييي م ييييييمت ميييين اءييييم ال  ييييؤك خليييية شييييذث المءييييؤمي  السييييت اليسعييييد  خييييددشؤ 

يل ييييي  الييييية ان  المءيييييؤمي  ا  شؤأييييييو يأ ليييييب المعليميييييؤ   ييييي ن خيييييدد المءميخيييييو اليا يييييد  .”إل يييييؤأ  الييييييد

ا يييي اد،  ييييي  س يييييال أعمليييييؤ   ء اميييييو أييييين ال ييييين ياز يييي  يسلييييس د  المييييدنيين يال يييييا   7اليسءييييؤيز الييييي 

 ازمنيو  ت م سل  منؤ ه ديؤلة .  
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 اري لتالفي جرائم االغتيالعزم يطالب بتكثيف الجهد االستخبالنائب مثنى السامرائي: 

 ؤليييييب  ئيييييي  س يييييؤل  خيييييزال، مثنييييية الليييييؤم ائت، از يييييد، أس ثيييييي  العميييييم االليييييس أؤ ي  /اللييييييم يو نيييييييز

يقييييؤم الليييؤم ائت  يييت أييييؤن ،  نس يييدال أ ييييؤلص السعزييييو يالمياليييؤ   لييية  ئؤلييييو .لسص يييت يقييييع ءييي ائال اال سييييؤم

الم يييييسص أ  يييييؤيؤ الم يييييد ا   مءلييييي  ال  يييييؤك ازخلييييية يذيي ال ؤ يييييت الم  ييييييال إل ميييييد  ي يييييم   يييييؤ ،

 ."أم  مو السئنؤ  ميلؤن يالذي  ؤلسأل يد الغد  أؤال سيؤم إلم 

 

 : الربط الكهربائي يجعل العراق تحت الوصاية السعودية وعد القدو  نائبال

 ييييذ  خ ييييي مءليييي  النييييياب خيييين ا  ييييؤ  السنلييييي ت يخييييد ال ييييدي ، االثنييييين ، ميييين اليييي أ   ي ؤلييييو المعليمييييو/

اللييييعيدي  ينييييأل يءعييييم العيييي ا  س يييي  الي ييييؤيو اللييييعيديو ، يا يييي ؤ  يييييؤث أؤل ييييم  ال   أييييؤئت ميييي  الءؤنييييب

يقييييؤم ال ييييدي  ن  اليييي أ  ال   أييييؤئت ميييي  اللييييعيدي شد ييييأل ءعييييم العيييي ا  س يييي  الي ييييؤيو اللييييعيديو ، .الس قيعييييت

يإل ييييؤ ، إلن  اليييي أ  .”مأينييييؤ إلن  ال ييييعب الع اقييييت أ ؤءييييو ل ليييييم ءذ يييييو أمليييي  ال   أييييؤك يلييييي  س قيعيييييو

ل  ال ييييعب الع اقييييت مليييييؤ ا  الييييديال ا  ، م ييييي ا اليييية إلن  اللييييعيديو ليييين سع ييييت ال   أييييؤك ال   أييييؤئت لييييي 

ي ييييذ  ال ييييدي ميييين  مغأييييو اليييي أ  ال   أييييؤئت ميييي  اللييييعيديو .”مءؤنييييؤ للعيييي ا  دين الييييد م أ يييي ينأل الدا ليييييو

ي ييييؤن النؤئييييب اللييييؤأه  يييي يال الم مييييدايي إل ييييد  ييييت س يييي يت .” ينييييأل يءعييييم العيييي ا  س يييي  الي ييييؤيو اللييييعيديو

إلن شنيييؤا سيييد ص   ؤ ءييييو أملييي  ال ؤقيييو الع اقيييت مييين اءيييم س  ييييه  ؤييييؤ  إلم ي ييييو يآ  شيييؤ الييي أ   ليييؤأه،

 ال   أؤئت م  اللعيديو الذي يعد م  يخؤ ليؤليؤ ال ي دال م ل و الع ا .  
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 بيان

سن يييت اليييدائ   ال ؤنينييييو  يييت مءلييي  النيييياب  يييدي  أييييؤن اي س ييي يت من يييؤ م يييؤدث خيييدال  ميقييي  مءلييي  النيييياب/

سيييؤثي  االميييي  الييييالئت الييييذي  يييد  خيييين الم  ميييو االس ؤديييييو العلييييؤ الييييييال خلييية ءييييديم اخميييؤم ءللييييو مءليييي  

النيييييياب ال ؤ يييييو أؤنس يييييؤب  ئيييييي  الءم ي ييييييو، ينيييييدخي يليييييؤئم االخيييييصال الييييية س ييييي ي الدقيييييو ياليييييس ؤك 

 المعليمؤ  يالأيؤنؤ  من م ؤد شؤ ال لميو الم يلو  ت مءل  النياب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2022-2-7 االثنين/  

 17العدد / 

13 
 

 

 

 

 

 

 ي: وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات االغتيال األخيرة ومحاسبة المقصرينالكاظم

أل  ئيييي  الييييز اك م ييي  ة ال يييؤظمت، از يييد، أ يييست س  ييييٍه  يييي ّيٍ  يييت خملييييؤ   ي ؤليييو االنأيييؤك الع اقييييو/ يءيييم

اال سييييييؤم از يييييي    يييييت ميليييييؤن يم ؤليييييأو الم  ييييي ين، أينميييييؤ إل يييييؤ   لييييية   ليييييؤم ي يييييٍد إلمنيييييّتٍ للم ؤ ظيييييو 

يقيييؤم ال يييؤظمت  يييت أييييؤن  نم  م ؤ ظيييو .المأؤ ييي  خلييية الس  ييييه يس يييديال س  يييي  خييين الي ييي  ازمنيييت لإل ييي ا 

ميليييييؤن  ييييي د   يييييت اةينيييييو از يييييي   س ييييي ا اً للعملييييييؤ  ا ء امييييييو المنظميييييو، يآ  شيييييؤ ء يمسيييييؤ ا سييييييؤم 

خيييين ال ؤ ييييت ال يييي يد إل مييييد  ي ييييم، يا سيييييؤم ال ييييؤأ   ييييت يزا   الدا ليييييو ال يييي يد  لييييؤال العليييييؤيي،   ييييصً 

يإل يييييؤ ، إلنم  ليييييل و الديليييييو يلييييييؤد  ."ءييييي ائال سءيييييؤ   الم يييييد ا  يأعييييي  النزاخيييييؤ  الع يييييؤئ يو المليييييل و

ال ييييؤنين ليييين س يييي  لييييؤ نو  زاك شييييذث الءيييي ائال الن يييي اك السييييت س ييييدد اللييييلال يااللييييس  ا ، يليييين سييييذ   ال يييييا  

 ، ميء يييؤً  أ يييست ازمنييييو أ يييم  يييني  ؤ ء يييداً  يييت ليييأيم  ييي    لميييو ال يييؤنين يس يييديال المءييي مين  لييية العداليييو

س  ييييه  ييييي ي  ييييت خملييييؤ  اال سيييييؤم از ييييي  ، يم ؤليييأو الم  يييي ين يميييين يثأييي  سمييييؤشل ال  ييييت إلداك ياءأييييؤس ال 

إلي س ؤخلييييي ال خييييين سن ييييييذ إليامييييي  ال يييييأ ، يم اءعيييييو ا ءييييي اكا  ازمنييييييو ياللييييييؤقؤ  السيييييت سسيييييؤأ     يييييو 

 ييييال يزيييي  الدا ليييييو ي ئيييي  إل  ييييؤن يسييييؤأ  ال يييؤظمت ي  ييييؤً للأييييؤن  إل لييييلنؤ ي يييداً ي."المءييي مين يالم ييييسأأل أ يييال

الءيييييي  ينؤئيييييب قؤئيييييد العملييييييؤ  الم يييييس  و لغييييي   المسؤأعيييييو يا  ييييي ا  المأؤ ييييي  خلييييية الس  ييييييه، يس يييييديال 

س  يييييي  خييييين الي ييييي  ازمنيييييت  يييييت م ؤ ظيييييو ميليييييؤن، يس يييييييال ا ءييييي اكا  يإلداك ال ييييييؤدا  ازمنييييييو أ لييييي ع 

ياس ييييؤ ازمنيييييو  ييييت خمل ييييؤ لأليييي  ازميييين يقيييي  ، داخيييييؤً  الميييييا نين اليييية إلن ي ينيييييا خ ييييد الديلييييو، يلييييند ق

 يس لخ الللال ازشلت ي    ليؤد  ال ؤنينم من إلءم س ديال  م مء ال للعدالو يم ؤلأو الم   ين .
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 وزير الخارجيَّة يبحث مع نظيره السعودي ملف المباحثات بين الرياض وطهران

و  يييي اد  لييييين  ي ؤلييييو االنأييييؤك الع اقيييييو/  ميييي  نظييييي ث اللييييعيدّي ازمييييي   ي ييييم أيييين أ يييي  يزييييي  ال ؤ ءيييييم

   ييييؤن، از ييييد، مليييي  الءيلييييو ال ؤملييييو ميييين المأؤ ثييييؤ  أييييين ال يييييؤ  ي  يييي ان يازي ييييؤع  ييييت من  ييييو 

و  ييي اد  لييييين أ يييي   ييييت اس ييييؤم شييييؤس ت ميييي  نظييييي ث .ال ليييي  يقؤليييي  اليييييزا    ييييت أيييييؤن  ن  يزييييي  ال ؤ ءيييييم

 - ؤملييييو ميييين المأؤ ثييييؤ  اللييييعيديّو اللييييعيدّي ازمييييي   ي ييييم أيييين    ييييؤن إللييييأؤب سيييي    خ ييييد الءيلييييو ال

و، يسييييال سأييييؤدم يء ييييؤ  النظيييي  أ ييييذا ال  يييييص ، يإل ييييؤ  الأيييييؤن، إلن   لييييين إل ييييد إلنم ال  يمييييو  ا ي انيييييّ

نؤلييييأو للس ؤشمييييؤ  أييييين  دشؤ يسلييييسثم  ءمييييي  خصقؤس ييييؤ ميييين إلءييييم  لييييه    ييييو مم و لييييسعمم أ ييييم ءم ييييم الع اقيييييم

ا  ييييت يأ لييييب الأيييييؤنق  نييييؤق  الءؤنأييييؤن العص."  يييي ان يال يييييؤ  و يالسعييييؤين يالسنليييييه المم ييييس   قييييؤ  الثنؤئيييييم

و ، مأينييييو إلنييييأل   ييييت   ييييؤ  آ يييي  سييييال أ يييي  الي يييي   مءييييؤم دخييييال م  يييي ت الءييييؤنأين  ييييت المنظمييييؤ  الديليييييم

أمم  أعيييؤد ال  ييي  خييين المن  يييو ي ليييه  ؤليييو اليييس  ا  يإلميييؤن، يإل يييد  المسييييس   يييت ال ليييي  ي ييي ي    يءيييؤد ليييم

و ز يأينيييي  إلنييييأل   ييييت  سييييؤال ."نم سلعييييب دي اً م ي يييييؤً  ييييت شييييذا المءييييؤم لييييين الييييسعداد ال  يمييييو الع اقيييييم

 المأؤ ثؤ ، إل ّد اليزي ان   ي   السم ا  السيا م  صم شذث ال س   ال لؤلو من س  يخ المن  و .

 

 قاسم األعرجي: ليس هناك قوات احتالل في العراق.. ومجاميع بـ’األجرة’ تقصف البعثات 

ل يييييمت قؤلييييال ازخ ءييييت، از ييييد، إلن ق يييي  م ييييؤ  الأعثييييؤ  الدأليمؤليييييو إل ييييد ملس ييييؤ  ازميييين ا نييييؤ  نييييييز/ 

يقيييؤم    . يييت أغيييداد، إلمييي   يييي  م أييييم، يميييدان،  يميييؤ إل يييد سيا يييلأل مييي  أعييي  ال  يييؤئم، أ ييي ن ذليييا

ازخ ءييييت  ييييت  يييييا  إلءيييي اث معييييأل الزميييييم  يييي يال  مييييؤديق  ن   يييي ب الليييي ؤ ا  إلميييي  مييييدان ي ييييي  م أيييييم 

يإل يييؤ ،  سيا يييل  مييي  مييين ليييدي خصقيييؤ  مع يييال، يال ثيييي  إل يييد   ."ي مؤيس يييؤ مييين ياءيييب ال  يميييو الع اقييييو

إلن ييييال مسيق ييييين خيييين ذلييييا، يشنييييؤا   ييييؤئم خ اقيييييو س يييييم  ن ييييؤ سسأنيييية م ؤيمييييو اال ييييسصم ازمي  ييييت، يقلنييييؤ 

للءمييييي  ال سيءييييد قيييييا  قسؤليييييو إلءنأيييييو يال يييييا  الميءيييييد  أ لييييب خ اقييييت يسلييييميس ؤ أ يييييا  ا ييييسصم لييييي  

  ."إلنيييأل ليييي  أ ؤءيييو  لييية إلي دخيييال مييين سليييا ال ييييا  ن ييييم ل يييال انلييي أيا ييي ي ؤً، يمسييية ميييؤ يييي   العييي ا  

يأؤ ءؤأييييو خيييين ليييي ام أ يييي ن از يييي ا  السييييت سلييييس د  الأعثييييؤ  الدأليمؤليييييو  ييييت العيييي ا ، قييييؤم ازخ ءييييتق 

 خلييية مييييؤ يأيييدي شنييييؤا مءيييؤمي  ء يمييييو يسعميييم أييييؤزء  ، يليييدينؤ معس ييييم ميييس ال أ ييييذث از عيييؤم، يس ديييييداً لييييد  

يخيييين  ق ييي  ديم خأييي  از ا ييييت الع اقييييو  أيييين ازخ ءييييت،   ."أؤخس ا يييؤ  م مييييواالليييس أؤ ا ، يإلدلييية 

 لييييال يثأيييي  لييييدينؤ خأيييي   ادا ا  الييييد ؤع الءيييييي الع اقييييت   ييييص  إليييييو  يييييا يخ سءييييؤث ديلييييو إل يييي  ، ياذا 

 سي    لدينؤ معليمؤ  لن يال أؤخس ؤم من ي يال أ  ذا إلخمؤم .  
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 مسارات لخفضه 3دنا التخطيط بشأن ارتفاع الفقر في العراق: اعتم

  يييي   يزا   الس  ييييي ، اال ييييد، خيييين     ييييؤ لمعؤلءييييو ال  يييي   ييييت العيييي ا ، م ييييي    ليييية  اييييي   نييييييز/ 

يقيييييؤم المس يييييد  أ ليييييال يزا   الس  يييييي ، خأيييييد الزشييييي   .مليييييؤ ا  ل يييييم شيييييذث االزميييييو 3االخسميييييؤد خلييييية 

م  يييي ا  ال  يييي  ال نيييدايي،  ييييت  ييييدي  لي ؤلييييو اييييي   نييييييز،  ن  شنييييؤا ء ييييداً   يميييييو سأييييذم  ييييمن ا ييييؤ  

ياي ييييؤ  ٢٠٢٢ ليييية  ٢٠١٨ميييين  ييييصم العمييييم خليييية سن يييييذ  لييييس اسيءيو   يييي  ال  يييي  يالسييييت أييييدإل  ميييين خييييؤال 

يإل يييييؤ  إلن  الييييييزا   ليييييأه يان ا ل ييييي    يييييو اال يييييصح .”٢٠٢٢ لييييية  ٢٠١٨  يييييو السنمييييييو ال ملييييييو 

ال مليييييو  ، مأينييييؤً إلن  شييييذث ال  ييييو سعييييد م ملييييو ل  ييييو السنميييييو ١٩يالسعييييؤ ت ميييين سييييداخيؤ  ءؤئ ييييو  ي يييييد 

يإل ييييؤ  .”، يالسييييت سليييي ال  ييييت دخييييال ال يييي ائت ال  ييييو  ييييت المءسميييي  ميييين  ييييصم ثصثييييو ملييييؤ ا ٢٠٢٢ – ٢٠١٨

ال نيييييدايي،  لييييية إلن  المليييييؤ  االيم شيييييي المليييييؤ  االقس يييييؤدي يالم يييييي  االقس يييييؤدي ي ييييييأل مءميخيييييو مييييين 

الليؤليييييؤ   يميييييؤ يسعلييييييه أيييييدخال ال  ييييييؤع ال يييييؤص يسيييييي ي  أيئييييييو ا  يييييم لصلييييييسثمؤ  يدخيييييال االقس ييييييؤد 

يإلي ييييت إلن  الملييييؤ  الثييييؤنت شييييي الم ييييي  االءسمييييؤخت الييييذي يس ييييمن دخييييال الليؤلييييؤ  االءسمؤخيييييو، .”ل ملييييتا

 يمييييؤ يسعلييييه أؤل يييي و يالسعليييييال،   ييييصً خيييين دخييييال ال يييي ائت ال  ييييو يس  يييييه السمؤلييييا االءسمييييؤخت يسم ييييين 

س ييييز أؤلعمييييم يسييييؤأ  ال نييييدايي، إلن  الملييييؤ  الثؤليييي  شييييي الم ييييي  الم ييييؤنت الييييذي ي .”الميييي إل  يخيييييد  النييييؤز ين

خليييية معؤلءييييو ال ءيييييا  السنمييييييو  ييييمن ال  ي ييييو الييييت اخييييدس ؤ يزا   الس  ييييي  ال ؤ ييييو أس  ييييي  ال ءيييييا  

 السنمييو  ت الم ؤ ظؤ  .

 

 الداخلية: أحكام رادعة ضد منتهكي حقوق المرأة والطفل 

ل  يييييم دخييييي  يزا   الدا لييييييو مءلييييي  النيييييياب  لييييية ا لييييي اع أس ييييي ي  ال يييييؤنين الءدييييييد للمييييي إل  يا ال يييييأؤح/

يءعليييأل ميييين إليلييييييؤ  خملييييأل الليييييمؤ أعيييد   ييييؤ و إل  ييييؤال ي  يييي ا  قؤنينيييييو  ادخيييو  ييييد منس  ييييت   ييييي  سلييييا 

يقيييؤم ميييدي  خييييؤال ال ييي  و المءسمعييييو العمييييد  ؤليييب الع يييييو  ق  ن  المدي ييييو ليييءل   يييصم العييييؤال  .ال ييي ائت

يأييييين إلن  ." ؤلييييو  ييييد از  يييؤم 87 ؤلييييو  ييييد الميييي إل  ي 786 ؤلييييو خن يييييو، سيزخيييي  أياقيييي   873المؤ يييت 

 ا س يييؤع يسيييي   سلييييا ال يييؤال ، خييييزز ال ؤءيييو أ يييي م مليييت  لييية س يييييي  ال ييييانين الم يييي خو إلي س ييي ي  قيييييانين 

ءديييييد  الليييييمؤ إلن شنييييؤا ءيييي ائال ال ييءييييد أ يييي ن ؤ نييييص قييييؤنينت، من ييييؤ ء يمييييو سعنييييي  ال  ييييم إلي ء يمييييو 

مءلييي  النيييياب الليييؤأه االأسيييزاز ا ل س ينيييت، يخلييييأل سيييال   يييدا  سليييا الملييييد  السيييت سمييي  ق اكس يييؤ مييين قأيييم 

يإلي يييت الع ييييو إلن . "قييي اكسين، يأؤنسظيييؤ  ال ييي اك  الثؤلثيييو للس ييييي  خلي يييؤ مييين قأيييم مءلييي  النيييياب ال يييؤلت

 إلأيييي ز ال  يييي ا  الم مييييو السييييت س ييييمنس ؤ مليييييد  ال ييييؤنين، معؤقأييييو از يييي ؤص  ييييي  المألغييييين خيييين  ييييؤال  

معن يييين يال ييييؤئمين أيييؤلعن  ميييين العنييي ،   ييييص خييين يءيييييد   ييي   سيييينص خلييية  ن ييييؤك دي   ييييياك ل  يييي ؤص ال

 إلءم  خؤد  س شيل ال .
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 اتفاق مع سوريا لتمرير حصة ثابتة من مياه الفرات إلى العراق

اس ييييه العيييي ا  ميييي  لييييي يؤ خليييية  ميييي ا    ييييو ثؤأسييييو ميييين يا دا  ن يييي  ال يييي ا  اليا ييييلو ميييين  ال ييييأؤح/

ن  االس ييييؤ  ءييييؤك  ييييصم يقييييؤم المس ييييد  ال لييييمت أؤلييييال اليييييزا   الملس ييييؤ  خييييين ذيييييؤب خأييييد    .س  يييييؤ

زيييييؤ   يزييييي  الميييييا د م ييييدي   يييييد ال مييييدانت  ليييية دم ييييه ميييي   ا أييييدخي  ميييين الم  ييييز الع أييييت لد الييييؤ  

المنييييؤ ه الءؤ ييييو ياز ا ييييت ال ؤ لييييو )ا لييييؤد( يم يييي ث لييييي يؤ ، منيشييييؤ أيييي ن  ال ييييد  ميييين االءسمييييؤع أييييين 

يإل يييؤ   . "لمييييؤث ن ييي  ال ييي ا الءيييؤنأين شيييي السأؤ ييي   ييييم ملييي  المييييؤث، ل يييين ليييي يؤ سعيييد الممييي  ال أيعيييت 

إلنيييأل  ءييي   االس يييؤ  أييي ن سمييي   ليييي يؤ   يييو مؤئييييو ثؤأسيييو للعييي ا  مييين ن ييي  ال ييي ا  اليا يييلو مييين س  ييييؤ  لييية 

لييييي يؤ، يالسييييت  ؤنيييي  قييييد إلقيييي    ييييت اس ؤقيييييؤ  لييييؤأ و إليا يييي  ال يييي ن المؤ ييييت ، م ييييي ا  ليييية إلن  االس ييييؤ  

اليييسم ا  الس يييؤي  مييي  س  ييييؤ  ييييم  ي يييد  إلي يييؤ  لييية سي ييييد ميقييي  م يييس ا أيييين العييي ا  يليييي يؤ أ ييي ن

يي  يييؤ لصس ؤقيييييو الميقعييييو لييييؤأ ؤ أييييين الييييديم المس ييييؤ ئو الييييثص   ييييصم ثمؤنينيييييؤ  ال يييي ن . "ازن ييي  الم ييييس  و

 42أؤلمئيييو ميييين  مييييؤ  مييييؤث ال يييي ا ، أينميييؤ س  ييييم ليييي يؤ خليييية  58المؤ يييت،  يييإن العيييي ا  ي  يييم خليييية 

 580مسييي  م عيييب لي يييم  لييية اليييأصد  1000م خييين أؤلمئيييو منيييأل، يشيييي ميييؤ ييءيييب إلن س ليييه س  ييييؤ ميييؤ ال ي ييي

يإل يييد خأيييد   إلن  ال  يييص المؤئييييو اليا يييلو  لييية .مسييي ا م عأيييؤ، يشيييي ال يييد ازدنييية مييين  ؤءيييو اليييأصد المؤئييييو

مسييي  م عيييب أؤلثؤنييييو، من يييؤ  500ال يييديد الليييي يو  ؤلييييؤ مييين س  ييييؤ ي  يييؤ لصس ؤقييييو الميييذ ي  ، ال سسءيييؤيز اليييي 

مسييي  م عييييب  200سييي ا م عأييييؤ/ ثؤنييييو، أيييييد إلن ميييؤ ي ييييم  علييييؤ للييييأصد إلقيييم ميييين م 290أؤلمئيييو للعيييي ا  إلي  58

  ت الثؤنيو ، م ءعؤ ذلا  لة  سدنت ال زين المؤئت الميءيد  ت لد  أ و اللي ي  .
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 ألف متقاعد بالقاهرة ويدرس جدوى افتتاح فرعه 80الرافدين ينفي وجود 

يإلي ييييت .  مس ؤخييييد خ اقيييت يسلييييلمين  ياسييييأ ال  يييت ال ييييؤش   إللييي 80ن يييية م ييي   ال ا ييييدين، يءيييييد  ال يييأؤح/

 ميييؤ سيييال سنؤقليييأل أيءييييد ش يييذا  قيييال للمس ؤخيييدين شيييت معليميييؤ   يييي   الم سيييب ا خصميييت للم ييي    يييت أييييؤن، إلن

دقي يييو ي يييي   ييي ي و، م يييي اً  لييية إلن  الم ييي   ال خصقيييو ليييأل يلييين يسيييد م أييي مي   يييؤ و لييييؤ  خمليييأل  يييت 

مييييؤ يسعلييييه أؤلمس ؤخييييدين . يإل ييييؤ  الأيييييؤن إلن  السعييييؤمص  الأن يييييو ل يييي ع ال ا ييييدين  ييييت ال ييييؤش   مسيق ييييو ألييييأب 

نين الأنييييا الم  ييييزي الم يييي ي ، ال سييييؤً  ليييية إلن  از ييييي   ؤلييييب أزيييييؤد   إل  ليييي ب ال   ييييو أميءييييب قييييؤ

ملييييييين ديال  م ؤأيييييم ا سسؤ يييييأل . ي يييييسال الأييييييؤن أيييييؤل يمق  ن  150ميييييؤم  ييييي ع ال ا يييييدين  يييييت ال يييييؤش    لييييية 

  ا دا   العؤمو للم    سد   الم س ح الم  ي م  الء ؤ  المعنيو للميا  و خليأل من خدمأل .

 

 تظلًما لوزير العمل يرد االداريالقضاء 

 

ؤ ليييييزي  العمييييمأغييييداد الييييييال/  يقؤليييي   ئييييي  شيئييييو ال مؤيييييو . د  م  مييييو ال  ييييؤك االييييدا ي، اللييييأ ، سظلمييييً

الييييسظلال اليييييذي قدميييييأل  ا لءسمؤخيييييو، شيييييد  ليييييءؤد،  ييييت من يييييي  خأييييي   ال يلييييأيا ،  ن  ال  يييييؤك االيييييدا ي  د

ل يئييييو  ست اليييية خملييييت  ئييييي يزييييي  العمييييم يال يييي ين االءسمؤخيييييو  ييييد االميييي  اليييييالئت الييييذي  ييييد  لعيييييد

يا ييييؤ  ق  م ييييم ال يييي   لل  ييييؤك العييييؤدم خليييية ا  ييييؤ  ال ييييه يي يييي  االمييييي   ييييت  ." ال مؤيييييو ا لءسمؤخيييييو

 ن ؤأ ؤ ال  يت 

 

 الكشف عن مشروع للسيطرات بتقنية متطورة لم يشهدها العراق سابقا 

، خييييين م ييييي يع  االثنيييييين  ييييي  النؤئيييييب االيييييم لم يييييؤ ظ الأ ييييي  ، م ميييييد  ييييؤش  السميميييييت،  /أغييييداد اليييييييال

يقييييؤم  .الم قسييييو المس ييييي   لل ييييد ميييين الءيييي ائال، يلمنيييي  إلي خمييييم   شييييؤأت قييييد يلييييس د  الم ؤ ظييييو ال ييييؤمي ا 

سأنسييييأل ال  يمييييو  نؤئييييب الم ييييؤ ظ، م مييييد السميمييييت،  ييييت أيييييؤن سل سييييأل (أغييييداد الييييييال)،  ن  شييييذا الم يييي يع الييييذي

 10يأييييين إلنييييأل  يس ييييمن  ."الم ليييييو يأؤ يييي ا  النؤئييييب االيييييم للم ييييؤ ظ، لييييلال اليييية قيييييؤد   يييي  و الأ يييي   

 ."الأ يييي   يالم ؤ ظييييؤ  لييييؤأ ؤ  ييييؤمي ا  مسن لييييو يمس ييييي   قؤألييييو للزيييييؤد  سعمييييم أ ليييييو  ديثييييو لييييال س يييي دشؤ

يشييييت  يإلي ييييت إلنييييأل  أ م ييييؤن شييييذث ال ييييؤمي ا  قيييي اك  اليءيييييث لل  يييي  خيييين الم ليييييأين، يا قييييؤال الليييييؤ ا 

 ."لل  يييييؤك ي يييييي  الم لييييييأين ييييؤمي ا  ذ ييييييو يس يييييال معليميييييؤ   ؤملييييو خييييين ا قيييييؤال اللييييييؤ ا  الم ليأييييو 

 يإل ييييؤ   ليييية إلن  ال ييييؤمي ا  ليييييسال ن ييييأ ؤ أ يييي م م قيييي   ييييت  ؤلييييو ال يييي ي   ال  ييييي  لسسأيييي  الليييييؤ ا 
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 ليييييد ؤم  الم ليأييييو يالسعييييي   خلي يييييؤ أيالييييي و الس نيليءيييييؤ ال ديثيييييو أؤلسنلييييييه مييييي  مدي يييييو المييييي ي  العؤميييييو

 مس دمو .  ن الة ملسييؤ أيؤنؤ  العءؤل  الم ليأو من اءم العمم خلة السسأؤب الي   االم

 

 

 

 

 صالح الدين تعيد المتسربين لمقاعد الدراسة 

سعيييد  يييصح اليييدين مييين الم ؤ ظيييؤ  السيييت دنلييي ؤ   شيييؤأيي داخييي  يدمييي يا نظم يييؤ السعليمييييو، ميييؤ  يييدا  ال يييأؤح/

أ  يمس يييؤ الم لييييو خ يييب س  ي شيييؤ يالعييييد  ال يخييييو لنؤز ي ييييؤ،  يءيييؤد نظيييال ءدييييد  خيييد  س يييد   لييية  خييييؤد  

السصميييييذ يال لأييييو أم سليييي  إلخمييييؤ شال  ليييية مدا ليييي ال أعييييد إلخييييياال ميييين شء شييييؤ، أ لييييب مييييؤ إل ييييؤد أييييأل  الس ييييؤ 

يأييييين  ليييي  إلن  المييييدا   االأسدائيييييو .معييييؤين مييييدي  قلييييال السعليييييال العييييؤال أس أيييييو  ييييصح الييييدين نييييؤظال  ليييي 

إلخييييياال، أيييييد إلنييييأل يألييييأب يءيييييد إلخييييداد  أييييي   ميييين  ييييي   10 ليييية  6ال لييييميو س أييييم ال لأييييو ميييين خميييي  

خؤميييؤ يلميييد  إل أعيييو إلخيييياال  15 لييية  10 يييين،   يييد اخسميييد  المدي ييييو نظيييؤال الييييؤ عين ل أييييل ال مييين خمييي  الملس 

يس ييييين معؤدليييييو للم  لييييو االأسدائييييييو  . يإل ييييؤ  إلن  مدي ييييييو الس أييييييو اخسمييييد   يييييت الليييييؤ  ذاسيييييأل، السعلييييييال 

ال  مد لييييو منس يييي    ييييت الم ؤ ظييييو، السييييت نءييييت نظؤم ييييؤ  ييييت الييييس  ؤب إل أعييييو آ 50المليييي ع ميييين  ييييصم 

خؤمييييؤ يلثصثييييو ملييييسييؤ  د اليييييو يس ييييين 18 ليييية  12دا   ، مي يييي ؤ إلن  النظييييؤال ي أييييم ال لأييييو ميييين خميييي  

معؤدليييو لصأسدائيييييو، لينس ييييم أعييييدشؤ  ليييية المييييدا   ال ييييأؤ يو  ذا  ييييؤن خميييي ث يلييييمت، إلي  ليييية المييييدا   الملييييؤئيو 

 . " ذا لال يلمت خم ث أذلا

 

 

 لشهري.. وثيقةصحة السليمانيّة تشترط اللقاح مقابل الراتب ا

ا ييييس    المدي يييييو العؤمييييو لل يييي و  ييييت اللييييليمؤنيو، خليييية ميظ ي ييييؤ سل ييييت ء خييييؤ  الل ييييؤح   يييي ه نييييييز/

يأينيييي  يثي ييييو  لييييميو  ييييؤد   خيييين  يييي و .الم ييييؤد ل ييييي ي   ي ينييييؤ م ؤأييييم سلييييليم ال  ياسييييأ ال ال يييي  يو

أل ل يييييؤ، إلنييييأل خلييييية اللييييليمؤنيو، ، سيييييال سيءي  ييييؤ لءميييييي  الملس يييي يؤ  يالم ا يييييز ال يييي يو ي الميييييدي يؤ  السؤأعيييي

 دا   سليييا الم لليييؤ  إلن سمنييي   ييي    ياسيييب  ييي    يييأؤ  ال يييؤلت خلييية المييييظ ين اليييذين ليييال ي  يييذيا الل يييؤح 

يإلي ييييي   اليثي يييييو إلن ال يييييد  مييييين شيييييذا ا ءييييي اك شيييييي ال  يييييؤظ خلييييية إل ياح .الم يييييؤد ل يييييي ي   ي ينيييييؤ

ايمي يييي ين إلي  الميييييا نين  ييييين العييييؤملين  ييييت الم للييييو ال يييي يو ي ينييييين إل ثيييي  خ  ييييو لإل ييييؤأو أ ييييي ي 

  ي ينؤ يشال از ث  ا سص ؤً أؤلميا نين.
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 العامري يوجه دعوة للكاظمي تخص ميسان

دخييييؤ زخيييييال س ييييؤل  ال ييييست، شييييؤدي العييييؤم ي، از ييييد، ال ؤئييييد العييييؤال لل يييييا  الملييييل و،  ليييية  /الليييييم يو نييييييز

يقييييؤم العييييؤم ي  ييييت .س  ييييي  م ؤ ظييييو ميلييييؤن ميييين الع ييييؤأؤ  ا  شؤأيييييو ا ء اميييييو ال ؤ ءييييو خليييية ال ييييؤنين

أيييييؤن ،  سل ينييييؤ أأييييؤلى ال ييييزن يازليييية نأيييي  الس يييي ؤد ال ؤ ييييت ال ييييءؤع ا مييييد  ي ييييم اللييييؤخدي خليييية ازيييييؤدي 

ليييييؤخو مييييين   سييييييؤم ال ييييي يد ال يييييؤأ   ليييييؤال العلييييييؤيي ال ييييي يد الثؤلييييي  ل يييييذث العؤئليييييو  ٤٨ا ء امييييييو أعيييييد 

 شيييؤأت الءأيييؤن اليييذي اليييس د  إل يييد يإل يييؤ ،    يييت اليقييي  اليييذي نيييدين أيييأل شيييذا ال يييؤد  ا ."المءؤشيييد  الأ ليييو

ال  ييييؤ  ازأ ييييؤم ال ييييءعؤن ال يييي  ؤك الييييذي  ييييؤن يعميييييم أ ييييم ءييييد يا ييييصص لمسؤأعييييو ء يمييييو الم يييييد ا  

الأ ييييعو، ن  ييييد خليييية ال ؤئييييد العييييؤال لل يييييا  الملييييل و العمييييم أءييييد يالمسؤأعييييو ال ثيثييييو لس  ييييي  م ؤ ظييييو ميلييييؤن 

ءييييو خليييية ال ييييؤنين يأليييي  االميييين يااللييييس  ا  العزيييييز  ميييين  يييي  شييييذث الع ييييؤأؤ  ا  شؤأيييييو ا ء اميييييو ال ؤ 

 ييييت  أيييييع ميلييييؤن العزيييييز  ياالقس ييييؤص العييييؤدم ميييين شيييي الك المءيييي مين ي يييي   ال ييييؤنين ي خييييؤد  شيأييييو 

 الديلو .

 

اإلطار التنسيقي يؤكد ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال 

 التفاهمات

 

 ت، ملييييؤك از ييييد،  يييي ي   خييييدال انع ييييؤد ءللييييو انس ييييؤب  ئييييي  إل ييييد ا  ييييؤ  السنلييييي ي ؤلييييو االنأييييؤك الع اقيييييو/

يقييييؤم ا  يييؤ   يييت أييييؤن  ان صقيييؤ مييين   ييييو يا يييي و .الءم ي ييييو يييييال  يييد قأيييم   ميييؤم الس ؤشميييؤ  الليؤلييييو

يدقي يييو لميييؤ يمييي  أيييأل الياقييي  الليؤليييت مييين انليييداد نيييؤس  خييين ال ي ييية السيييت انسءس يييؤ االنس ؤأيييؤ  المؤ ييييو  يييؤن 

 ؤً أ يييي ي   خييييدال انع ييييؤد ءللييييو انس ييييؤب  ئييييي  الءم ي يييييو قأييييم   مييييؤم ميقيييي  ا  ييييؤ  ي ل ييييؤ ث يا يييي

يإل يييؤ   يليييذلا  يييؤن ميق نيييؤ الزام  ميييؤ شيييي ين  يييب أمياقييي  ال يييي  السيييت .الس ؤشميييؤ    ليييب نيييص الأييييؤن

اس يييذ  ن ييي  ق ا نيييؤ سءيييؤث ءلليييو يييييال االثنيييين ينيييدخي الييية مزييييد مييين الس يييؤي  للي ييييم الييية  لييييم ياقعييييو 

 ."لس  ؤقؤ  الدلسي يويم أيلو ي  مؤم  ؤ و اال
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 الديمقراطي الكردستاني: لن نشارك بجلسة الغد 

إلخلنيييي   سلييييو ال ييييزب الييييديم  ا ت ال  دلييييسؤنت النيؤأيييييو، از ييييد، خييييدال م ييييؤ  س ؤ  ي ؤلييييو االنأييييؤك الع اقيييييو/ 

يقؤليييي  ال سلييييو  ييييت أيييييؤن  ق  نييييؤ خييييدال .أءللييييو الأ لمييييؤن لييييييال  ييييد يالم   ييييو النس ييييؤب  ئييييي  الءم ي يييييو

يإل يييؤ   ان  ذلييييا لم س يييييؤ  ."ءللييييو مءلييي  النييييياب ليييييال  ييييد االثنييييين الليييؤأ  ميييين  يييأؤ  ال ييييؤلت  يييي  

يإلخلنيييي  ال سلييييو ."الم ييييل و العؤمييييو يأ ييييد  الييييس مؤم الم ييييؤي ا  يال يييييا ا  الءؤ يييييو أييييين ال سييييم الليؤليييييو

 .ال د يو، إلم  اللأ ، م ؤ عو ءللو ييال  د االثنين الم   و النس ؤب  ئي  الءم ي يو

 

 

 االثنينف السيادة يقرر عدم المشاركة بجلسة البرلمان تحال

يقييييؤم .إلخليييين س ييييؤل  الليييييؤد ، از ييييد، خييييدال م ييييؤ  سأل أءللييييو الأ لمييييؤن لييييييال  ييييد ي ؤلييييو االنأييييؤك الع اقيييييو/ 

الس يييؤل   يييت أييييؤن ،  نيييأل  دخمييييؤ لء ييييد ال ييييا  الليؤليييت السيييت سأييييذل ؤ ال يييي  الليؤلييييو مييين إلءيييم الي يييييم 

ا ه ميييي   يييي  ؤئنؤ  ييييت از لأيييييو الي نيييييو، ق  نييييؤ خييييدال م ييييؤ  سنؤ  ييييت ءللييييو اليييية  ليييييم م ييييس  و، يأييييؤلسي

يإل ييييؤ ،  ليييينأ ة خليييية سيا ييييم ." ييييأؤ  ال ييييؤلت 7مءليييي  النييييياب الع اقييييت لييييييال  ييييد االثنييييين الميا ييييه 

 ملسم  م   ؤ و ال ي  الي نيو للي يم الة  ليم سءنب الأصد المزيد من اززمؤ  .

 

قي همام حمودي يدعو لضرب أوكار "داعش الثاني" رئيس المجلس االعلى االسالمي العرا

 بال هوادة 

دخييييؤ  ئييييي  المءليييي  االخليييية االلييييصمت الع اقييييت شمييييؤال  ميييييدي، از ييييد، اليييية  يييي    الليييييم يو نييييييز/

يقييييؤم .ال ييييؤنين يدخييييال ال  ييييؤك يإلء ييييز  م ؤ  ييييو الم ييييد ا  ي يييي ب إلي ييييؤ   داخيييي  الثييييؤنت  أييييص شييييياد  

و ميلييييؤن ميييين ا سيييييؤال   ؤليييي     يييييؤ  أمياقيييي   لييييميو  ميييييدي  ييييت أيييييؤن،  ي ليييي نؤ مييييؤ س يييي دث م ؤ ظيييي

يا سييييي اب إلشليييييت، ي ؤليييييو  -آ  شيييييؤ ا سييييييؤم ال ؤ يييييت إل ميييييد  ي يييييم، الم يييييسص أملييييي  الم يييييد ا  -م ميييييو

يإل ييييؤ    ننييييؤ  ذ نعييييزي ."ان ييييص  إلمنييييت، سسييييزامن ميييي  سزايييييد ن ييييؤ  خ ييييؤأؤ  س  يييييب يسءييييؤ   الم ييييد ا 

أل، ييسغميييد  ي يييأل أيالييي  ءنؤسيييأل، نيييدخي الديليييو اليييية خؤئليييو ال ييي يد إل ميييد  ي يييم، ينلييي م   سعيييؤلة إلن ي  ميييي

س ميييييم ياءأؤس يييييؤ الدليييييسي يو، ي خيييييؤد   ييييي   ال يييييؤنين، يدخيييييال م لليييييؤ  ال  يييييؤك ياالء يييييز  الم س يييييو 

أم ؤ  ييييو الم ييييد ا  يسيييي مين  مؤيييييو ال  ييييؤ ، يمعؤقأييييو ال سلييييو يال ييييؤ ءين خيييين ال ييييؤنين، ي يييي ب إلي ييييؤ  
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اً أييييؤل يم  ال مءؤملييييو اي ملييييؤيمو  ييييت إلميييين العيييي ا  داخيييي  الثييييؤنت ميييين سءييييؤ  الم ييييد ا  أييييص شييييياد  ، م ييييدد

 يالللال االءسمؤخت الأنؤئأل .

 

 

 

 مستشار الحلبوسي يعلق على بيان اإلعالم األمني: ينافي الحقيقة

اخسأيييي  الملس ييييؤ  ازمنييييت ليييي ئي  مءليييي  النييييياب م مييييد ال لأيلييييت، اال ييييد، أيييييؤن  ليييييو الليييييم يو نييييييز/ 

يقييييؤم الملس ييييؤ  ازمنييييت  ييييت أيييييؤن  نييييأل  ميييين .و يش يأييييؤً ميييين الياقيييي ا خييييصال ازمنييييت از ييييي  ينييييؤ ت ال  ي يييي

الم لييي   يييدي  أييييؤن ل لييييو ا خيييصال ازمنيييت ينيييؤ ت ال  ي يييو ييمثيييم ش يأيييؤً مييين الياقييي ، ي يييؤن ازءيييد  أ يييال 

م ؤلييييأو الء ييييؤ  السييييت سس يييي ا  ييييؤ و لييييل و الديلييييو يميييين دين ميا  ييييو العمليييييؤ  الم ييييس  و يسيءي ييييؤ  

 لل و .ال ؤئد العؤال لل يا  الم

 

 زيباري يؤكد احترامه لقرار المحكمة االتحادية 

  

إل يييييد الم  ييييت لمن يييييب  ئييييي  الءم ي ييييييو شي يييييؤ  زيأيييييؤ ي، از ييييد، ا س اميييييأل  ي ؤلييييو االنأيييييؤك الع اقيييييو/

يقيييييؤم زيأيييييؤ ي أمن يييييي  خلييييية  ييييي  سأل .ل ييييي ا  الم  ميييييو االس ؤدييييييو أإي يييييؤ   ءييييي اكا  انس ؤأيييييأل للمن يييييب

 ا  الم  مييييو االس ؤديييييو أؤالي ييييؤ  الم قيييي  لس  ييييي نؤ ل ييييين  لييييال ال لييييميو أميقيييي  ) ييييي  أيييييا(ق  ن سيييي ال قيييي

يإل يييؤ ق  نثيييه أييي ن .اليييدخي  الم ؤميييو مييين قأيييم أعييي  المس يييأثين  أ ييييؤال ميييؤ قأيييم اال يييصح ،  ليييب سعأيييي ث 

ي  ييييد ال  ييييؤك مييييؤ إل دسييييأل م للييييؤ  الديلييييو لييييل ؤ ميييين الييييسي ؤئنؤ ل يييي ي  الس  ييييت يإلن مييييؤ ي ييييؤع ال يعييييدي إلن 

 ن الس أ  أؤللل و .ي ين إلنينؤ من اءم مزيد م

 

 دولة القانون: ال يحق للحزب الديمقراطي تقديم مرشح جديد بديال عن زيباري

ا يييد ائييييسص  ديليييو ال يييؤنين اال يييد، أؤنييييأل ال ي يييه لل يييزب اليييديم  ا ت س ييييديال م  يييت ءدييييد أييييديص  /أيييد  نيييييز

، ان  ال يييزب يقيييؤم خ يييي االئيييسص   ييييد  الصميييت  يييت  يييدي  مسل يييز  .خييين شي ييييؤ  زيأيييؤ ي ي يييه ال يييؤنين

يا ييييؤ    ييييزب أييييؤ زانت ا يييي و .”الييييديم  ا ت مييييؤ زام م يييي ا خليييية س  يييييت زيأييييؤ ي  ئيلييييؤ للءم ي يييييو

    ؤئأل يد م  ت م ب قؤنينت  أي  .
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 مجلس شيوخ األنبار يدعو الفياض الى "ضبط" الجهات التابعة له 

ت  ييييؤلت ال يييييؤ  اليييية دخييييؤ مءليييي   يييييي  ازنأييييؤ ، اال ييييد،  ئييييي  شيئييييو ال  ييييد ال ييييعأ الليييييم يو نييييييز/

يقييييؤم المءليييي   ييييت أيييييؤن  ن اقييييب أؤمسعييييؤ  أعيييي  الس   ييييؤ  الم ييييأيشو خييييد .  ييييأ   الء ييييؤ  السؤأعييييو لييييأل

مييييد م م ؤ ظسنييييؤ ال يييي قيو ميييين أعيييي  ال  ييييؤئم الملييييل و أي يييي  ؤ س   ييييؤ   ييييي  م أيلييييو سييييدخي لل ييييا 

اليييييأؤب سليييييا يدخيييييؤ المءلييييي  ال ييييييؤد  العؤميييييو لل ييييييا  المليييييل و الييييية  الس  ييييييه العؤءيييييم خييييين ."يال يأيييييو

الس   ييييؤ  ، داخيييييؤً إلي ييييؤً  ئييييي  شيئييييو ال  ييييد ال ييييعأت  ييييؤلت ال يييييؤ  اليييية  س مييييم مليييي يليؤسأل ال ؤنينيييييو 

 أ أ  س   ؤ  الء ؤ  السؤأعو لأل ي من مل يليؤسأل .

 

 خبير قانوني: اليجوز تقديم مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية اال بقرار من االتحادية 

خلييييت السميمييييت، ان أييييؤب الس  ييييت ل ئؤلييييو الءم ي يييييو مغلييييه ياليءيييييز  ا ييييد ال أييييي  ال ييييؤنينت أغييييداد الييييييال/

س  يييييت إلي  ييييي ص ل يييييذا المن يييييب، اال  يييييت  يييييؤم قييييي    الم  ميييييو االس ؤدييييييو  يييييست أيييييؤب الس  يييييت مييييين 

يقييييؤم السميمييييت ان  أييييؤب الس  ييييت ل ئؤلييييو الءم ي يييييو ا لييييه سمؤمييييؤ، ياليءيييييز  س ييييأل ميييين ءديييييد اال .ءديييييد

يإل ييييؤ  ان  الم  مييييو االس ؤديييييو قيييي    .” ييييي  يعييييد ق ا شييييؤ أؤسييييؤً أ يييي ا  ميييين الم  مييييو االس ؤديييييو العليييييؤ 

سييي  ي  الس ييييي  خلييية س  ييييت زيأيييؤ ي لغؤييييو الأييي   يييت اليييدخي  السيييت إلقيمييي   يييدث لغييي   اأ يييؤم س  ييي أل 

يإل يييييؤ  ان  قييييي ا  الم  ميييييو يعنيييييت ان ءلليييييو اليييييييال .”ل ئؤليييييو الءم ي ييييييو لم ؤل سيييييأل لل ياخيييييد الدليييييسي يو

لييييس ين شييييت اي ييييؤ معل ييييو ل ييييين الأيييي   ييييت شييييذث الييييدخي  ي ييييه شييييذا ال ؤ ييييو أؤنس ييييؤب  ئييييي  الءم ي يييييو 

ال يييي ا ، اي ان شييييذا ال يييي ا   ييييي   ييييت الليييي ي  الزمنيييييو الدلييييسي يو، لمييييؤ للم  مييييو االس ؤديييييو ميييين  يقيييييو 

يأيييين ان  الييي ئي  ال يييؤلت أييي شال  يييؤلت ليليييسم   يييت خمليييأل .”يخليييييو يأسيييؤ  يالزامييييو خلييية الليييل ؤ   ؤ يييو

  . ٢٠١٠للنو   ٥١  يم  داً ال  ا  اللؤأه للم  مو االس ؤديو  يإلداك م ؤمأل ي  ؤ ل ذا ال  ا
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دولة القانون: تفسير المحكمة االتحادية غيّر مفهوم الكتلة األكبر وسيعيد خارطة التحالفات  

..االتحاد الوطني: برهم صالح األقرب لتولي منصب رئيس الجمهورية وجلسة اليوم قد  

 تؤجل

لييييي نت ال  دلييييسؤنت سمليييي أل أس  يييييت، أيييي شال  ييييؤلت، لمن ييييب  ئييييي  الءم ي يييييو، ا ييييد االس ييييؤد ا الييييزي اك/

م  ييييدا انييييأل االقيييي ب لسيييييلت المن ييييب، ي يمييييؤ  ءييييت خييييدال انع ييييؤد ءللييييو الييييييال النس ييييؤب  ئييييي  الءم ي يييييو، 

 إل  ائييييسص  ديلييييو ال ييييؤنين إلن س لييييي  الم  مييييو االس ؤديييييو اال ييييي   يييييّ  م  يييييال ال سلييييو اال أيييي  يليييييعيد النظيييي  

 .س ؤل ؤ  الليؤليوأ ؤ  و ال

يقييييؤم خ ييييي االس ييييؤد الييييي نت ال  دلييييسؤنت،  ييييؤ   ءيييييش ،  ييييت  ييييدي  لييييي الزي اك ق ان م  لييييو االنلييييداد 

الليؤلييييت السييييت يميييي  أ ييييؤ الألييييد ليييين سييييسال معؤلءس ييييؤ ميييين دين الم ؤي ييييؤ  يال يييييا ا  ال ليييييمؤ أعييييد قيييي ا  

ان مي يييييع سلييييميو المنؤ ييييب ال  الم  مييييو االس ؤديييييو أ يييي ن ال سلييييو اال أيييي  خييييددا  ييييت الأ لمييييؤن. ال سييييؤ الييييةق

يسعليييه   يييي  أؤالس ييييؤد ي نمييييؤ شييييي ءييييزك ميييين العمليييييو الليؤليييييو السييييت ميييين الم سيييي   إلن يييييسال السيا ييييه ياالس ييييؤ  

خلييية  لييييال  ؤ  س ييييؤ أييييين ال ييييي  الليؤليييييو الممثلييييو للم ينييييؤ ،   ديييييو ي يييييعيو يلنيو.يا ييييؤ  الييييةق ان شنييييؤا 

ي ال يييي دي، يأييييدإل  العمليييييو أؤنس ييييؤب  ئييييي  مءليييي  سعم ييييؤً  ييييت ال ص ييييؤ  لييييياك  ؤنيييي   ييييت الأييييي  ال يييييعت إل

النييييياب ينؤئأيييييأل، يي سيييي   إلن ينس ييييب  ئييييي  الءم ي يييييو  ييييت اللييييؤأ  إلي الثييييؤمن ميييين  ييييأؤ  الءييييؤ ي قأييييم 

ييمؤً.يسيييييؤأ ق إلن الم  ميييييو االس ؤدييييييو  30س لي يييييأل لم  يييييت  ئؤليييييو الييييييز اك لس ييييي يم   يميييييو ءدييييييد   يييييصم 

س ييييؤب  ئييييي  الءم ي يييييو أيءيييييد ن ييييؤب ثلثييييت  ييييدد  خليييية يءيييييب ان ي ظيييية الس يييييي   ييييت ءللييييو ان

العييييدد ال لييييت زخ ييييؤك مءليييي  النييييياب، يشييييذا  لييييه ءييييياً ءديييييداً للعمليييييو الليؤليييييو، ي ييييت  ييييؤم قي عيييي  

الءلليييو ميييين ءيييزك إل أيييي  مييين الثليييي   إن يييؤ ليييين سع د.ياليييسعأد ءيييييش    ييييم ن ييييؤب قيييؤنينت أءللييييو الييييييال، 

نيييي ءت إلن ي يييييز م  يييي نؤ  ييييت الءيلييييو الثؤنيييييو م  ييييداق ان االس ييييؤد الييييي نت مسملييييا أم  يييي أل أيييي شال  ييييؤلت، ي

السيييييت سس ليييييب إل ييييييا  ن ييييي  ال ؤ ييييي ين للءلليييييو، يليييييي  ثلثيييييت إلخ يييييؤك الأ لميييييؤن  ميييييؤ  يييييت الءيليييييو 

ازيليييية.من ء سييييأل، قييييؤم خ ييييي ائييييسص  ديلييييو ال ييييؤنين، يائييييم ال  ييييؤأت،  ييييت  ييييدي  لييييي الزي اك ق ان س لييييي  

ي  الءم ي يييييو  يييييّ  ال ثييييي  ميييين الم ييييؤشيال الم  مييييو االس ؤديييييو أ يييي ن ال سلييييو اال أيييي  يءللييييو انس ييييؤب  ئيييي

يالس ؤل يييييؤ . مأينيييييؤق ان شيييييذا الس ليييييي  ليييييي  يءعيييييم الس يييييؤل  الثصثيييييت اليييييذي اليييييس ؤع ان يمييييي    ئيييييي  

الأ لميييؤن م ميييد ال لأيليييت  يييت الءلليييو االيلييية ال يليييس ي   يييت الءلليييو الثؤنييييو زنيييأل اةن ال سيءيييد  سليييو إل أييي  

ان خمليييييو الس ؤل ييييؤ  شييييت السييييت لييييس دد  ي يييييو السيا ييييه  يمي يييييخ ؤ اةن مسيقيييي  خليييية ال يا ا .يا ييييؤ ق

خليييية  ئييييي  الءم ي يييييو ي ئييييي  اليييييز اك ال ييييؤدال. م  ييييداق ان العمليييييو الليؤليييييو قييييد إلخيييييد  اليييية السيا  يييييو 

مييييي   ا ييييي   أعيييييد س ليييييي  الم  ميييييو االس ؤديو.يا يييييؤ  اليييييةق ان ال ييييييا ا  قؤئميييييو يلسس يييييت معيييييؤلال شيييييذث 

ييييييال االثنييييين، يشيييال مس  ييييين خليييية  يييم االمييييي  ال سمييييؤم الن ييييؤب ال ييييا ا  أ يييي م اد  ياي ييييت  يييت ءللييييو ال

يالس يييييي  ليييي ئي  الءم ي يييييو. مسيقعييييؤق إلنييييأل لييييي  ليييين يم ييييت النس ييييؤب  ئييييي  الءم ي يييييو  ييييت ءللييييو 

اليييييال ل أميييؤ ي ءييييم للءلليييو السييييت سلي ؤ.يا يييدق ان ال يييييا ا    يليييو  يييت س ديييييد شيييذا المي يييييع. ال سيييؤ الييييةق ان 

 ؤلسيا ه م  السيؤ  ال د ي لس  يم ال  يمو ال ؤدمو .اال ؤ  السنلي ت شي االق ب أ
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 عرفات كرم: زيباري مرشحنا و"برهم" المتيقن من خسارته وراء تعطيل جلسة البرلمان 

ا ييييد خ  ييييؤ   ييييي ال، مليييي يم مليييي  العيييي ا   ييييت م ييييي  أييييؤ زانت، از ييييد، سملييييا ال يييييزب  نييييييز/  يييي ه

 يييي ال  ييييت سغ يييييد  لييييأل،  قيييي ا   يقييييؤم. يييييوالييييديم  ا ت أس  يييييت شي يييييؤ  زيأييييؤ ي لمن ييييب  ئؤلييييو الءم ي

الم  مييييو االس ؤديييييو ال يعنييييت الييييسأعؤد زيأييييؤ ي،   ييييي م  يييي نؤ، يليييينثأ  لل ييييعب أ اكسييييأل ممييييؤ اس ييييال أييييأل ميييين 

شييييي سع يييييم الءلليييو الأ لمؤنيييييو زنييييأل مسييييي ن ال  - ييييؤلت -  يييم مييييؤ ي يييييال أييييأل أييي شال يإل ييييؤ ."اس ؤميييؤ  أؤ لييييو

 م ؤلو أ لؤ سأل المدييو .
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 اإلعالم األمني تصدر توضيحاً حول رتل العجالت العسكرية في األنبار 

  

إل ييييد    ليييييو ا خييييصال ازمنييييت، از ييييد، سي ييييي ؤً  يييييم  سييييم العءييييص  العليييي  يو  ي ؤلييييو االنأييييؤك الع اقيييييو/

يقؤليييي  ال لييييو  ييييت أييييؤن  ن  أعيييي  مياقييي  السيا يييم االءسمييييؤخت ييليييؤئم ا خييييصال سنؤقلييي  إلنأييييؤًك . يييت ازنأيييؤ 

يإل ييييؤ  ، ."(ال )  يييييم مليييلت يلييييس دال خءييييص  مدءءيييو أؤلم ييييؤسلين  ليييية ازنأيييؤ  دين إلياميييي  خليييي  يوخييين قيييييؤ

إلن  شييييذا ال سييييم سييييؤأ  ل أ ييييؤم  ييييت ال  ييييد ال ييييعأت ميييين الملس  ييييين زداك الياءييييب  ييييت م يييي اس ال أعييييد انس ييييؤك 

 ءييييؤزاس ال الدي يييييو ي ييييت  يييي ي  ال  ليييية ق ييييؤك ال ييييؤئال ، م ييييي ا اليييية إلن  ال  ييييد ال ييييعأت شييييي ءييييزك ميييين 

يدخيييي  ال ليييييو  ميييين ."الم للييييو ازمنيييييو يالعليييي  يو يإلن سياءييييدشال أ يييي م  لييييمت ي ييييه إلياميييي  خليييي  يو

سييييدايم شييييذث ازنأييييؤك  ليييية سييييي ت الدقييييو  ييييت ن ييييم المعليمييييؤ  يخييييدال أيييي  ال ييييؤئعؤ  يمع  ييييو ال  ييييؤئه ميييين 

 م ؤد شؤ ال لميو    ا .

 

 إنطالق عملية أمنية في قاطع عمليات صالح الدين  

  شيئييييو ال  ييييد ال ييييعأت، االثنييييين،  ن ييييص  خمليييييو إلمنيييييو  ييييت قييييؤ   خمليييييؤ   ييييصح إلخلنيييي الليييييم يو نييييييز/

يذ يييي   ال يئييييو  ييييت أيييييؤن ، ان  قييييي  م ييييس  و ميييين قيييييؤدست خمليييييؤ   ييييصح الييييدين لل  ييييد يالءييييي ، .الييييدين

يإل ييييؤ   إلن  العمليييييو إلن ل يييي  أم ييييؤ  و قييييي  ميييين ."ن ييييذ  خمليييييو إلمنيييييو  ييييت قييييؤ   خمليييييؤ   ييييصح الييييدين

أؤل  يييييد السيييييت ن يييييذ   يييييت ءزيييييي   الأيييييي م مييييييص  يييييمن قيييييؤ   الملييييي يليو  35لليييييياك الليييييياك السؤلييييي  يا

 أم ؤ ظو  صح الدين  .
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 بينهم عميد 5ارتفاع حصيلة جرحى االعتداء االرهابي في “وقف ديالى” الى 

اخلييين ملييي يم   ييييمت، اال يييد، ا س يييؤع   ييييلو االخسيييداك اال شيييؤأت  يييت يقييي  دييييؤلة الييية  ي ؤليييو المعليميييو/

 يييال  يييمؤم  ييي   أع يأيييو(  يييؤ   السميميييت 18يقيييؤم ميييدي  نؤ ييييو العأيييؤ  ).  ييية يييين ال  يييؤأ  أ سأيييو خمييييدء 5

ان    يييييلو االخسييييداك اال شييييؤأت خليييية ن  ييييو م اأ ييييو امنيييييو  ييييت خمييييه ألييييؤسين  يييي قت نؤ يييييو العأييييؤ   ألغيييي  

   يا ييييؤ  ان  الي يييي  س يييي  اللييييي .”ء  يييية أييييين ال مييييدي  قلييييال  يييي  و العأييييؤ   العميييييد  ييييي   السميمييييت 5

االمنييييو نؤ ييييؤ الس ييي ؤد اييييؤ مييين الم يييؤأين  يييت االخسيييداك اال شيييؤأت اليييذين ن لييييا الييية ملس ييي ة أع يأيييو السعليميييت 

 لسل ت العصو .

 

 القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات في بابل 

إلخلنيييي  قيييييؤد   يييي  و أؤأييييم، االثنييييين، خيييين  ل ييييؤك ال ييييأ  خليييية  يييي ص أ يزسييييأل  ميييييو ميييين  اييييي   نييييييز/

 يييي أصك، ي ييييت  –يقؤليييي  ال يييييؤد   ييييت أيييييؤن، ،  ن  م ييييؤ ز لييييي     لييييو .ت مدينييييو ال لييييوالم ييييد ا    أيييي

 ءيييي اكا  الس سييييي  يسييييدقيه إللييييمؤك اليا ييييدين  يييي ب مدينييييو ال لييييو، سم نيييييا ميييين  ل ييييؤك ال ييييأ  خليييية م ييييؤل  

  اميييؤ( مييين الم يييد ا  نييييع   يليييسؤم ميييي   78يليييس م د اءيييو نؤ ييييو  يييأ  أ يزسيييأل خلييية ميييؤ ي يييؤ ب اليييي)

يإل ييييؤ   انييييأل  سييييال  س ييييؤذ ا ءيييي اكا  از يييييليو أ ييييه المييييس ال ي ييييه الليييييؤقؤ  .”ليييي ين ميييي  آلييييو ءؤ  ييييو

 .”ال ؤنينيو
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 آالف طن من الكبريت إلى الهند 4العراق يصدر 

 

آال   يييين ميييين  4  يييي   ال يئييييو العؤمييييو للءمييييؤ ا، إلميييي  از ييييد، خيييين س ييييدي  العيييي ا  إل ثيييي  ميييين  ال ييييأؤح/

ن لل يئيييو، إلن  م  يييز ءمييي ا مينيييؤك  يييي  الزأيييي ، قيييؤال أس يييديال  يييم الء يييد يذ ييي  أييييؤ.ميييؤد  ال أ يييي   لييية ال نيييد

 . ART   نيييؤ مييين ميييؤد  ال أ يييي   لييية ال نيييد، خلييية ميييسن الأيييؤ     4540يسلييي يم  ءييي اكا  خملييييو س يييدي  

 3ي 2ي 1ي ييييؤ   ليييية إلن ا سيييييؤ ت   يييييم الم يييي ا  ."يسييييؤأ ، إلن  شييييذث سعييييد إليم أييييؤ    س ييييدي  ل ييييذث المييييؤد  "

مليييييين  يييين ميييين  600مليييييين  يييين ميييين مءميييييع ا سيييييؤ ت العييييؤلال الأييييؤلى  354أييييي أم ؤ ظييييو نينييييي  ي ييييد 

 .ال أ ي  ال ليأت
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 ذي قار تحدد موعد إعالن االستكشاف النفطي بحقل أريدو

 

  ييي    ييي  و ن ييي  ذي قيييؤ ، از يييد، خييين مليييسءدا  ملييي  اليييسثمؤ  الغيييؤز  يييت   ليييت  ي ؤليييو االنأيييؤك الع اقييييو/

ؤ  يييدد  ميخيييد االخيييصن السءيييؤ ي خييين االل س يييؤ  الن  يييت  يييت   يييم إل ييييدي اليييذي الغييي ا  يالنؤ ييي يو،  يمييي

يقييييؤم مييييدي  خييييؤال ال يييي  و خلييييت   ييييي ،  ن   يييي  و ن يييي  الءنيييييب .ي يييي  أييييين م ييييؤ ظست ذي قييييؤ  يالمثنيييية

لصل س يييؤ ؤ  يسيييال االنس يييؤك مييين  سييي   االلس  يييؤ ؤ   يييت  2012إلأ مييي  خ يييداً مييي   ييي  و لييييا ايييييم  يييت خيييؤال 

إل يييؤ ، إلنيييأل   يييصم شيييذا ال ييي   اي ال ييي   اليييذي يلييييأل لييييسال االخيييصن السءيييؤ ي خييين ي."آأيييؤ  ن  ييييو 9  ييي  

يإل يييؤ   ليييية ."يشييييي   يييم ا يييييدي الياقييي  أيييين م ييييؤ ظست ذي قيييؤ  يالمثنيييية 10اال س يييؤ  الن  يييت  ييييت ال قعيييو 

إلن  شنييييؤا م ؤي ييييؤ  ميييي   يييي  و  يييي  ين خليييية االلس  ييييؤ ؤ  الن  يييييو  ييييت  ييييمؤم يءنيييييب م ؤ ظييييو ذي 

س لييييي  ال  يمييييو الءديييييد   ييييت العيييي ا  ، م  ييييداً إلن  خمليييييو الس ييييؤي  ملييييسم  ، قييييؤ ، ل يييين سيق يييي  ل ييييين 

  يييص خييين يءييييد مس لأيييؤ  إل ييي   لسيليييعو ال قعيييو العؤ ييي   مييين قأيييم الم يييغم، ز ثييي  مييين المليييؤ و السيييت سيييال 

ي يميييؤ ي يييص اليييسثمؤ  الغيييؤز، إلي يييت، إلنيييأل  سيييال السعؤقيييد مييي   ييي  و أي ييي  اشيييييز الن يييؤك  ."السعؤقيييد خلي يييؤ

ملييييين قيييدال م عيييب قيؤلييييت  200الغيييؤز مييين   ليييت الغييي ا  ي  يييم النؤ ييي يو أ ؤقيييو انسؤءييييو  معميييم لمعؤلءيييو

 ."أؤلييال اليا د

يسييييؤأ ، إلن  ال يييي  و أييييدإل  العمييييم خليييية ياقيييي  اال    ييييت   ييييم النؤ يييي يو لأنييييؤك المعمييييم منييييذ مييييؤ ي ييييؤ ب 

ن  ييييت  ييييي  ثصثييييو اليييية إل أعييييو ا يييي   م يييي ، أعييييدمؤ انس يييي  ميييين خمليييييو الس ييييميال ، م  ييييداً إلن  المعييييدا  اة

 ."خمليو الس ني 

 

 ”المصرف الزراعي يحذر من التعامل مع مكاتب الصيرفة بشأن “السلف

 يييييذ  الم ييييي   الز اخيييييت، اليييييييال اال يييييد، مييييين السعؤميييييم مييييي  م ؤسيييييب ال يييييي  و أ ييييي ن  ايييييي   نيييييييز/

يذ يييي  اخييييصال الم يييي   الز اخييييت،  ييييت أيييييؤن ، إلن  الم يييي   ي ييييذ  ميييين ءديييييد الءم ييييي  ميييين .” اللييييل 

 ؤسيييييب ال يييييي  و إلي از ييييي ؤص اليييييذين ييييييدّخين سييييي يي  الليييييل  يال ييييي ي  مييييين الم ييييي   السعؤميييييم مييييي  م

 .”يإل ؤ  الأيؤن،  لة إلن  الم    لي  لأل خصقو أ ذث الم ؤسب إلي از  ؤص.”الز اخت
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 "حكومة االحتالل اإلسرائيلية تقر قانون "منع لم شمل العائالت الفلسطينية

 

ليييي ائيليو  يليييييي   يييييؤ يد إلن ال  يميييييو إلقيييي   قيييييؤنين منييييي  ليييييال  يييييمم إلخلنييييي  يزيييييي   الدا لييييييو ا  االشيييي اال/

يإل ييييؤد  .العييييؤئص  ال لليييي ينيو، يأميءأييييأل لييييسمن  العييييؤئص  ميييين ال  يييييم خليييية ا قؤمييييو الدائمييييو إلي الءنليييييو

 يييأ و   يلييييؤ اليييييال  يإل يييؤ    يييؤ يد  يييت س ييي يت إلن ال يييؤنين ليييي  ح للس ييييي  خلييييأل  يييت ال نيلييي  يييييال 

قؤليييي  اليييييزي   سمييييؤ  زنييييدأ   ميييين  ييييزب  مييييي س  ،  ن  زأ ييييؤ لي ييييي   ييييد  أييييدي شؤ،.از أعييييؤك الم أييييم

يقيييؤنين منييي  ليييال  يييمم العيييؤئص  ال للييي ينيو يءيييدد  يييم خيييؤال، ل ييين االئيييسص  ال  ييييمت .شيييذا ال يييؤنين العن ييي ي

  يييم  يييت  قييي ا  ال يييؤنين مييين ءدييييد أعيييد   ييي  المعؤ  يييو الس ييييي  ل يييؤلت ال يييؤنين،  يميييؤ السزمييي   يييؤ يد 

إلألغيييي  الم  مييييو العليييييؤ السييييت  ؤلأس ييييؤ أيييي د  يييييم  لأييييؤ  لييييال ال ييييمم، السييييت    يييي  أس ديمييييأل ميييين ءديييييد ي

ييليييييي  ييييت  6ي ييييؤ  اليييية إلن االئييييسص  ال  ييييمت أ يييييؤد  ن سييييؤلت أينييييي ،   ييييم  ييييت .الييييزي    سيييية النظيييي  أ ييييؤ

 سءديد
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ل مييييو  35 يييذ  العؤشيييم المغ أيييت، المليييا م ميييد الليييؤد ،  ييييت س  يييي  سيييال س ديميييأل  يييصم اليييدي   اليييي اال/االشييي 

االس يييييؤد ا   ي يييييت المنع يييييد  أييييي دي  إلأؤأيييييؤ، مييييين ظ يييييي   ييييي   شءييييي   ءدييييييد  إل ثييييي    يييييي   أليييييأب 

يإل يييؤد   يييأ و   يلييييؤ اليييييال  قيييؤم المليييا م ميييد الليييؤد   يييت الس  يييي  اليييذي سيييصث يزيييي  ال ؤ ءييييو .الءؤئ يييو

ل ييييين ال ءييييي    – ييييت إلقييييي ب يقيييي  مم ييييين  ميييييؤ ن مييييم  –مغ أييييت، نؤ ييييي  أي ي ييييوق  الءؤئ يييييو ليييييسنس ت ال

يإل يييؤ  العؤشيييم المغ أييييت إلن الءؤئ يييو ل يييؤ  سيييي ثي   أيييي  خلييية ال ءييي    ييييت ءميييي  ال يييؤ ا ، ي ييييت ."لسليييسم 

   ي يييييؤ خليييية يءييييأل ال  يييييص،  ييييي   ييييؤن   ييييص  ال ييييديد يا ءيييي اكا  الس ييديييييو ال ؤد ييييو  ليييية يقيييي  

سيييي ثي  خليييية سن ييييم الم ييييؤء ين، أينمييييؤ لييييؤشال س ييييييد الس   ييييؤ  خأيييي  ال ييييديد  ييييت س ييييؤقال سعيييي    انس ييييؤ شؤ

الم ييييييؤء ين لصسءييييييؤ  أؤلأ يييييي ، ممييييييؤ يع  يييييي ال ل  يييييي  االلييييييسغصم ميييييين قأييييييم المءيييييي مين يالم يييييي أين 

يإلي ييييت الس  ييييي  إلن  ال ييييييد الم  ي ييييو خليييية ال ييييديد لييييال سيقيييي  خمليييييؤ  العأييييي ، أييييم  ؤنيييي  ."يالمسييييؤء ين

 خلة     ال ء  . م  ظ ي      إل    إل ث    ي   .ل ؤ سداخيؤ   
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س يييد  اليييي ئي  ال  نليييت  يمؤنييييييم ميييؤ  ين ميييي   إل ييي   از يييد ميييي  نظيييي ث ازمي  ييييت ءيييي أؤيييييدن  ال ييييؤ /

لييييت  صديمييييي  أيييييسين أ يييي ن اززمييييو ال يليييييو  ييييت   ييييؤ  م ييييؤي اسأل خ يييييو ل ؤئييييأل ا ثنييييين ميييي  اليييي ئي  ال ي

يإلي يييي   ال ئؤلييييو ال  نليييييو إلن االس ييييؤم ال ييييؤس ت الييييذي الييييسم  .ازي  انيييييو، ي ييييه مييييؤ إل ييييؤد ق يييي  ا ليزيييييأل

دقي يييو ءيييزك مييين  من يييه السنلييييه  قأيييم زييييؤ   الييي ئي  ال  نليييت  لييية ميلييي ي ثيييال السيءيييأل الثصثيييؤك  ليييية  40

يإل ييييؤ  مييييؤ  ين  ليييية إلنييييأل  لييييينؤق   يييي ي  .يمي  زيلينليييي ت يييييي   ييييي  ليييييلس ت اليييي ئي  ازي  انييييت  يليييييد

  يييي  الس ييييعيد  خليييية ال ييييديد ميييي  إلي  انيييييؤ  ييييي  يييييس ال الغ أيييييين ميليييي ي أ  ييييد خ يييي ا  اةال  ميييين 

ي ييييؤن اليييي ئي  .الءنيييييد لغييييزي م سمييييم، يشييييي مييييؤ سن يييييأل  يليييييؤ السييييت س  ييييد إلن ييييؤ س يييييد   يييي   ييييمؤن إلمن ييييؤ

ليييييز اك الأ ي ييييؤنت أييييي ي  ءينلييييين يازمييييين العييييؤال ال  نلييييت قييييد س ييييد   ييييت ن ؤيييييو ازلييييأيع ميييي   ئييييي  ا

ل لييييي   يييييمؤم از لليييييت يييييين  ليييييسيلسنأ   يزخميييييؤك ديم الأل ييييييه اليييييثص  الييييي ئي  الليسييييييانت  يسؤنيييييؤ  

 نؤيليدا ي ئيلؤ يز اك الس يؤ   يلءؤني   ؤ ينز يالسينيؤ  ؤيؤ  ص .

 

 

وم الروسي" على زاخاروفا تكشف لماذا فبركت الواليات المتحدة وبريطانيا قصة "الهج

 أوكرانيا

قؤلييييي  المس دثيييييو أؤليييييال يزا   ال ؤ ءييييييو ال يلييييييو، مؤ ييييييؤ زا ؤ ي يييييؤ،  ن اليالييييييؤ  المس يييييد    يلييييييؤ اليييييييال/

يأ ي ؤنييييييؤ ا س خسيييييؤ  ال ءييييييال ال يليييييت  خلييييية إلي  انييييييؤ مييييين إلءيييييم ال ييييي اع  الأ ييييييلت   يييييدث يل ليييييه 

يقييييي  يمييييي ، ي يلييييييؤ ال س يييييؤءال ي سأييييي  زا ؤ ي يييييؤ خلييييية قنؤس يييييؤ  يييييت  سيليغييييي اال   ن  ال.انس يييييؤ  مزخييييييال

إلي  انييييييؤ ، م يييييي و إلن  ليييييؤأؤ  اليالييييييؤ  المس يييييد  السيييييت  لأييييي  شيييييذث  الميليييييي ة ، يالأ ي يييييؤنيين اليييييذين 

ان ييييميا  لي يييييؤ م  يميييييو، ل يييييد ا س خيييييا شيييييال إلن لييييي ال  ال ءييييييال ال يلييييت ، ياءسمعييييييا مييييين إلءيييييم مع  يييييو 

يقؤلييييي  ." انس ييييؤ شال  أ يليييييو   ييييدث ميييين  يييييصم ال يييييؤال أعمييييم اليييييس زازي ي خييييصن أ ييييي  خيييييؤم خيييين

المس دثييييو أؤلييييال ال ؤ ءيييييو ال يليييييو،  ن ذلييييا ليييييمثم    ييييو أؤلنلييييأو ل ييييال لس ييييييم االنسأييييؤث خيييين إلزمييييؤس ال 

الليؤليييييو، ي   ييييو اللييييسنزا  المليييييؤ ا  لسلييييليت  الييييديم  ا يؤ  ال  ييييو ، ي  ي ييييو   يييييؤك  ييييي    الييييذي 

ؤد ازي يأييييت لييييي     ييييؤ م ؤيييييدا  ييييت  مييييؤ إل ييييؤ   زا ؤ ي ييييؤ  ليييية إلن االس يييي.ال يم ييييزال  أعييييد ال  ييييم از غييييؤنت

 ال  اع ازي  انت، يشي يعسأ  إلي  انيؤ مءؤم ن يذث.


