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 (الصباح(..) 6.)صتحذيرات من استعصاء سياسي وال مبادرات لحل األزمة 

 وكالبببببببة (..) 7.)صالنائبببببببا محمبببببببد السبببببببمرنا يوبببببببات سياسبببببببية تعبببببببد سبببببببيناريو لت ر بببببببة البيبببببببت السبببببببيعي

 (المعلومة

 ة (مببببببا وزيببببببر ومببببببدير فبببببباج بالو ببببببت ن سبببببب .. تويبببببب  نيببببببابي  ل الببببببة رئببببببي    ببببببج م سسببببببة بالدولببببببة العرا يبببببب

 (بغداد اليوج(..) 7.)ص)؟السبا

  ؟ نببببببببواا فرا يببببببببون يبببببببببدون 2022سببببببببعر الببببببببدوالر  بببببببببرز البنببببببببود السبببببببباب ة..  ببببببببل سببببببببتتكرر موازنببببببببة

 (بغداد اليوج(..)8.)ص الر ن

  النائبببببببة نببببببور  العيسببببببيا تحببببببالي الحلبوسببببببي ي سببببببر منببببببا   بببببببديالي لببببببج تحصببببببل فلببببببي اسببببببتح ا وا منببببببذ

 (صوت العراق(..) 8.)ص”كسرى“زمن 

  داخبببببببببل البرلمبببببببببانا ال نبحببببببببب  فبببببببببن ’ معركبببببببببة المناصبببببببببا’محمبببببببببد فنبببببببببوز يتحبببببببببد  فبببببببببن  النائبببببببببا

 (نا  نيوز(..) 9.)صال ّسة

 9.)صالنائبببببببا فببببببباري الحمبببببببامي يكسبببببببي فبببببببن مخ ببببببب  دولبببببببي خ يبببببببر لموايمبببببببة السبببببببيون العرا يبببببببة 

 (وكالة المعلومة(..)

 ريبببببة النائبببببا  بببببرياج المبببببالكي يويببببب  نبببببداءت للنبببببواا بسبببببدن الغببببباء   بببببر  توزيببببب  االرا بببببي لمبببببن  بببببج بد

 (السومرية نيوز(..)10.)ص وزير

 صوت العراق(10.)ص نواا مست لونا نسعي للحصول فلي رئاسة الليان المومة(..) 
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 وكالببببببببة االنببببببببباء (..)11.)ص رئبببببببي  اليمووريببببببببة يعبببببببزن بو ببببببببا  ب ريببببببببر  الكنيسبببببببة السببببببببر ية ال ديمبببببببة

 (العرا ية

 وكالبببببببة االنبببببببباء (.) 11.)صعبببببببالجالكببببببباىمي ينعبببببببي رئبببببببي  الكنيسبببببببة السبببببببر ية ال ديمبببببببة  بببببببي العبببببببراق وال

 (العرا ية

  المحكمببببببببة االتحاديببببببببة تيتمبببببببب  اليببببببببوج للمرا عببببببببة  ببببببببي دفبببببببباوى ترسببببببببي   وسببببببببيار زيبببببببببارن لرئاسببببببببة

 (الزوراء(..) 12.)صاليموورية

 (الصباح(.) 12.)صوزار  العدلا ر عنا مئات الدفاوى ال  ائية إلفاد  األموال الموربة  

 (الصباح(..) 13.)صة العراق ب ت  آ اق التعاونوزير الن ل ي كد لنىيره اللبناني ريب 

 13.)صمستسبببببببببببار األمبببببببببببن ال بببببببببببومي والسببببببببببب ير اليزائبببببببببببرن يبح بببببببببببان تعزيبببببببببببز الع  بببببببببببات ال نائيبببببببببببة 

 (الصباح(..)

  ت  (الزمان(..) 14.)صالصحة ا خ ر كورونا  ي العراق ما زال  ائما

 (  45المعود ال  ائي ي ت  باا الت ديج للدور)(تسريبات نيوز(.) 14.)ص 

 ت لسبببببببمول  فببببببداد   بببببببا ية باإلفانببببببة االيتمافيبببببببةا وكالببببببة انبببببببباء البببببببران (..) 15.)صلعمببببببل تحبببببببّدد سببببببر ا

 (العاج

 (الزمان(..) 15.)صالبارزاني ا اإل ليج فامل موج لإلست رار  ي المن  ة 

 (الصباح(.) 16.)صاليامعة العربية تنا ش ت رير العراق الخاص بح وق اإلنسان 

  (وكالة االنباء العرا ية(..) 17.)صاألرا ي األوكرانية العراق ي لا من رفاياه مغادر 

 (س   نيوز(..) 17.)صاإل ار التنسي يا الحكومة اليديد  ستحسج خ ل اليومين الم بلين 

 (بدر نيوز(..) 18.)صدولة ال انون يكسي فن مستيدات مبادر  اال ار التنسي ي 

  وكالببببببة (..)18.)ص ”يكيببببببة مببببببن العببببببراقفلببببببي البرلمببببببان الحببببببالي  خببببببرا  ال ببببببوات األمر..”ال ببببببت  يسببببببدد

 (المعلومة

 وكالة المعلومة(19.)ص االتحاد ا بوادر ات اق كردن لحسج ملي رئاسة اليموورية(..) 
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  (وكالة المعلومة(..)20.)ص دول لتعزيز  درات  الد افية 3العراق يتحر  فلي 

  (باء العرا يةوكالة االن(..)20.)ص م لوبين  ي البصر  6اللواء رسولا ال بض فلي 

 ( ت بحيبببببببببببباز  االسببببببببببببلحة واالفتببببببببببببد  والمخببببببببببببدرات  ببببببببببببي بغببببببببببببداد٢٤ال بببببببببببببض فلببببببببببببي .)ص ( متومببببببببببببا

 (السومرية نيوز(..)21

 

 

 

  

 (الصباح(..) 22.)صاستكساي الن   والغاز  ي المياه اإل ليمية 

  سببببببب   (..) 22.)صالببببببي دونبببببببج مبببببببن األرا بببببببي الزرافيببببببة  بببببببي األنببببببببار 20العببببببراق ي بببببببرر استصببببببب ح

 (نيوز

 (الصباح(..)23.)ص ألرا ي الخاصة بمسروع المدار  الصينيةتويئة ا 

  تحبببببببذير مبببببببن ارت ببببببباع  سبببببببعار البببببببديا   بببببببي   لبببببببيج كوردسبببببببتان وم الببببببببة ب بببببببت  اسبببببببتيراد سبببببببيئين مبببببببن

 (س   نيوز(..) 23.)ص يران
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 24.)صتحببببببالي دفببببببج السببببببرفية يعلببببببن بببببببدء تن يببببببذ فمليببببببة فسببببببكرية  ببببببد موا بببببب  حو يببببببة  ببببببي صببببببنعاء 

 (بحرينوكالة انباء ال(.)

 24.)صنائبببببببا رئبببببببي  ميلببببببب  السبببببببياد  السبببببببودانيا الحبببببببوار مبببببببدخل  ساسبببببببي لحبببببببل الخ  بببببببات ال ائمبببببببة 

 (اال راج(..)

 

 

 

 

 

   الكببببببرملينا بببببببوتين يسبببببببتنكر خبببببب ل حدي ببببببب  مبببببب  بايببببببدن المعلومبببببببات المزي ببببببة حبببببببول  الغببببببزو الروسبببببببي

 (وكالة سبوتني (..) 25.)ص د  وكرانيا

 "حية تبببببببدخل بببببببباري  والسبببببببر ة ت لببببببب  الغببببببباز المسبببببببيل  ا لبببببببة الحريبببببببة  المنا  بببببببة لإليبببببببراءات الصببببببب

 (24(..) ران   26.)صللدموع لت ري  المحتيين

 

 



 

  2022-2-13 االحد / 

 20العدد / 

6 
 

 

 

 تحذيرات من استعصاء سياسي وال مبادرات لحل األزمة

 بببببببال النائبببببببا م نبببببببي  مبببببببين فبببببببن اليمافبببببببة اإلسببببببب مية الكردسبببببببتانيةا  ن  الو ببببببب  الحبببببببالي ال ي سبببببببر   الصبببببببباح/

تخببببباا رئبببببي  اليمووريبببببةر ولكبببببن  نبببببا  تعبببببذرا  بببببي المرا عبببببات  مببببباج لويبببببود  ن خبببببرق دسبببببتورن  بببببي تبببببدخير ان

ال  ببببببباءر ألن  ن   بببببببية تعبببببببرض فلبببببببي المحكمبببببببة االتحاديبببببببةر وييبببببببا فلبببببببي المحكمبببببببة  ن تدخبببببببذ و توبببببببا  بببببببي 

و  ببببباي  مبببببين  ن   نبببببا  تعبببببذرا  بببببي تن يبببببذ مببببباد  دسبببببتورية تسبببببير  لبببببي مبببببد  زمنيبببببة . "المرا عبببببة والببببببت بوبببببا

ت بببببببريج  ن  نببببببا  فيببببببزا سياسببببببيا  و اخت  ببببببات معينببببببةر وكببببببان السبببببببا  ببببببي ت بيبببببب  المببببببا د  ال انونيببببببة مو ببببببوفيا

  وتنازفار ولكن فندما ت   األمور  ي السيا ات ال انونية  إننا  ماج تعذر

وبسببببببدن مو ببببببي كتلببببببة االتحبببببباد اإلسبببببب مي الكردسببببببتاني مببببببن مرسببببببحي الببببببديم را ي واالتحببببببادر  ببببببالا  ن  مو ببببببي 

صببببببال  وا بببببب  ومر ببببببون بالو بببببب  ال ببببببانوني للسببببببيد زيبببببببارن ر كتلتنببببببا مببببببن انتخبببببباا  وسببببببيار زيبببببببارن  و بببببببر ج 

ت  ن  كبببببل فمليبببببة الترسبببببي   معل بببببة  مببببباج ال  ببببباء ونحبببببن نيتوبببببد  بببببي اختيبببببار األ  بببببل للمنصبببببا وزاد . "مبينبببببا

النائبببببا ببببببال ولا  ن  رئاسببببببة ميلببببب  النبببببواا  ن م ببببببت ب بببببت  الترسببببب ر  ببببببد يبببببتج ال عبببببن بوببببببذه اإليبببببراءات  مبببببباج 

 . " ماج تدخير يديد  د يكل نا سوورات المحكمة االتحاديةر ما ييعلنا 

 ن  مو ببببببي الكتلببببببة  ببببببو احتببببببراج  ببببببرار  بينببببببت النائببببببا فببببببن الحببببببزا الببببببديم را ي  يببببببان صبببببببرنمببببببن يانبوببببببار 

 ."زيبارن المحكمة االتحاديةر و ي ن   الو ت نعتبر  ن ال رار سيصا  ي صال  مرسحنا  وسيار
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 و لتفرقة البيت الشيعي: جهات سياسية تعد سيناريالنائب محمد الشمري

 

 كبببببد النائبببببا فبببببن ائبببببت ي دولبببببة ال بببببانون محمبببببد السبببببمرن رالسببببببتر  ن يوبببببات سياسبببببية تعمبببببل  وكالبببببة المعلومبببببة/

 بببببي “و بببببال السبببببمرن  نببببب  .و ببببب  سبببببيناريو معبببببد فلبببببي ت ر بببببة البيبببببت السبببببيعي مبببببن خببببب ل  رببببببا  الو ببببب  السياسبببببي

تحببببببد  سلسببببببلة مببببببن العمليببببببات اإلر ابيببببببة كببببببل محاولببببببة ت ببببببارا بببببببين  ببببببوى اإل ببببببار التنسببببببي ي والكتلببببببة الصببببببدرية 

 نببببببا  مخ ببببب  مببببببدرو  وسبببببيناريو معببببببد “ر مبينبببببا  ن ”وتصبببببعيد امنبببببي لمحاولببببببة ت ر بببببة وانسبببببب اق ال بببببوى السببببببيعية

و  ببببببباير  ن .”تن بببببببذه بعبببببببض ال بببببببوى السياسبببببببية واألينبببببببدات الخارييبببببببة التبببببببي يوموبببببببا ت ر بببببببة المو بببببببي السبببببببيعي

ي لمحاولبببببببة ممارسبببببببة  بببببببغو  فلبببببببي العمليبببببببة  بببببببذه ال بببببببوى السياسبببببببية مبببببببن مصبببببببلحتوا ت ريببببببب  البيبببببببت السبببببببيع“

 ببببببي “و و بببببب  النائببببببا فببببببن ائببببببت ي دول ال ببببببانون انبببببب  .”السياسببببببية وتمريببببببر  ينببببببداتوا داخببببببل الحكومببببببة اليديببببببد 

حالبببببة كبببببان  نبببببا  ت بببببا ج ببببببين  بببببوى اإل بببببار والتيبببببار   عبببببا سبببببيتج تيببببباوز  بببببذا المخ ببببب  الخ يبببببر والبببببذن ىوبببببرت 

األحبببببدا  اإلر ابيبببببة األخيبببببر  التبببببي حصبببببلت  بببببي ينبببببوا نتائيببببب  بسبببببكل كبيبببببر فلبببببي السبببببارع العرا بببببي مبببببن خببببب ل 

نعببببببول فلببببببي الببببببوفي الببببببو ني الببببببذن تمتلكبببببب  ال ببببببوى السببببببيعية  ببببببي تيبببببباوز  ببببببذا المخ بببببب  “ر م ببببببي ا ”العببببببراق

 ”. الكبير

 

 

بالدولة العراقية (ما  وزير ومدير عام بالوقت نفسه.. توجه نيابي إلقالة رئيس أهم مؤسسة

 )؟السبب

ر السببببببتر فبببببن ويبببببود تويببببب  لبببببدى ك يبببببر فبببببن محا ىبببببة البصبببببر  فبببببدنان اليبببببابرنكسبببببي النائبببببا   /بغبببببداد اليبببببوج

 النببببببواا ال البببببة رئببببببي  سبببببركة الببببببن   الو نيبببببة  حسببببببان فببببببد اليبببببببار اسبببببمافيل و ببببببو يسبببببغل حاليببببببا منصببببببا مبببببن

لوبببببا  وزيبببببر البببببن   اي بببببار مبينبببببا ان ح ببببببة فببببببد اليببببببار  بببببي ا لك بببببر ايحا بببببا بحببببب  البصبببببر  لكبببببون االخيبببببر لبببببج ي بببببدج

و بببببال . االيتمافيبببببة مبببببن ك يبببببر االسبببببتح ا ات لوبببببا بينوبببببا  ي ببببباي بعبببببض موا  بببببات المنبببببا    ن سبببببيء ببببببل حرموبببببا

 دارتوبببببا ونعت بببببد اننبببببا متبببببويوين لتغييبببببر  اليبببببابرن ان  سبببببركة البببببن   الو نيبببببة  يوبببببا مخال بببببات  انونيبببببة  يوبببببا و بببببي

ر  البرلمبببببان وبتبببببالي نسبببببعي ليلبببببا سخصبببببية  ببببباد مبببببدير ا  ونالببببب  الك يبببببر مبببببن المسبببببائل حبببببول  بببببذا الملبببببي داخبببببل

المحا ىبببببات حيببببب  لبببببج يوبببببتج رئبببببي  السبببببركة وزيبببببر البببببن   للمنبببببا    فلبببببي  دار  السبببببركة خدمبببببة للبصبببببر  وببببببا ي

ك يببببببر مببببببن المنببببببا   االيتمافيببببببة ر مو ببببببحا  سنسببببببعي الببببببن يكببببببون منصببببببا  ومببببببا تعانيبببببب  وبتببببببالي  بببببباج بإي بببببباي

 نين لسخصية خدمية ك وء  تخدج ال  اع الن  ي واي ا تخدج الموا  الوزير ومنصا رئي  السركة
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 يبدون الرأي ؟ نواب عراقيون2022سعر الدوالر أبرز البنود السابقة.. هل ستتكرر موازنة 

  بببببببي افبببببببداد 2021تو ببببببب  ف بببببببو ميلببببببب  النبببببببواار يمبببببببال كبببببببويرر السببببببببتر تكبببببببرار سبببببببيناريو  بغبببببببداد اليبببببببوج/

يبببببببا لوبببببببا  انون موازنبببببببة العببببببباج الحبببببببالي ل مانيبببببببة اسبببببببورر مبينبببببببا ان حكومبببببببة الكببببببباىمي تصبببببببريي افمبببببببال واليحببببببب 

ل مانيبببببببة اسبببببببور   ببببببب  لعبببببببدج  سبببببببت ر لعببببببباج كامبببببببل اال انوببببببا 2022و بببببببال كبببببببويرر ان  الموازنبببببببة لعبببببباج  .افببببببداد ا

سببببببيتكرر  ببببببي العبببببباج  2021وا بببببباي ان  سببببببيناريو  ."اسببببببور 8ويببببببود نببببببص  ببببببانوني يمكببببببن مببببببن افببببببداد ا لبببببب 

ومببببببببة بالتسببببببببكيل الحكببببببببومي ر منو ببببببببا الببببببببي ان  حك الحببببببببالي بدفببببببببداد الموازنببببببببة لتدخر ببببببببا وانسببببببببغال البرلمببببببببان

واسببببببار الببببببي ن  الموازنببببببة  ."بافتبار ببببببا حكومببببببة تصببببببريي افمببببببال الكبببببباىمي اليمكنوببببببا افببببببداد الموازنببببببة  انونيببببببا

الكببببببباىمي والتبببببببي يتويبببببببا فلبببببببي  ستت بببببببمن تسبببببببديد ال بببببببروض الداخليبببببببة والخارييبببببببة التبببببببي ا تر بببببببتوا حكومبببببببة

 العراق د   ا سا  منوا سنويا .

 

بديالى لم تحصل على استحقاقها منذ  تحالف الحلبوسي يؤشر مناطقالنائبة نورس العيسى: 

 ”كسرى“زمن 

 الببببببت النائبببببببة فببببببن التحببببببالي  ببببببي ديببببببالير نببببببور  العيسببببببير  ن مسبببببباري  المحا ىببببببة تببببببوزع دون  صببببببوت العببببببراق/

مرافبببببببا  معبببببببايير الحايبببببببة او الك ا بببببببة السبببببببكانية وتسبببببببود ايلبوبببببببا المنا  يبببببببةر مسبببببببير  البببببببي ويبببببببود منبببببببا   لبببببببج 

وافتببببببببرت العيسبببببببير  ن ايلبببببببا المسببببببباري  .ال ارسبببببببي” كسبببببببرى“تحصبببببببل فلبببببببي اسبببببببتح ا وا الخبببببببدمي منبببببببذ زمبببببببن 

بعيبببببد  فببببببن التنسببببببي  ببببببين اليوببببببات المعنيببببببة والنببببببواا ريبببببج ليببببببوء المببببببوا نين للنبببببواا لر بببببب  الحيببببببي وانصببببببا وج 

بالمسببببببباري ر مسبببببببتدركةر  ن النائبببببببا يتحمبببببببل البببببببد اع فبببببببن االسبببببببتح ا ات الخدميبببببببة ريبببببببج  نببببببب  وايبببببببب  تسبببببببريعي 

و الببببببببت العيسبببببببير بافتمببببببباد معادلبببببببة فادلبببببببة .ء او مبببببببا سببببببباب  ذلببببببب ولبببببببي  افمبببببببال تبلبببببببي  او محبببببببوالت كورببببببببا

لتوزيبببببب  المسبببببباري  الخدميببببببة مببببببن  بببببببل اليوببببببات المسبببببب ولة وابعبببببباد  ببببببواي  التومببببببيش والغبببببببن فببببببن المببببببوا ن 

وانت بببببدت العيسبببببير ييببببباا العمبببببل ببببببروح ال ريببببب  الواحبببببد مبببببن  ببببببل . بعيبببببدات فبببببن  ن انتمببببباءات حزبيبببببة و ائ يبببببة

رق ومحسببببببوبيات منا  يببببببة فلببببببي حسبببببباا المصببببببلحة العامببببببة البنبببببباء ديببببببالي ايلببببببا نببببببواا ديببببببالير مببببببا ولببببببد  ببببببوا

 بسكل فاج.
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 داخل البرلمان: ال نبحث عن الطّشة’ معركة المناصب’عنوز يتحدث عن محمد  النائب 

تحبببببد  النائبببببا المسبببببت ل محمبببببد فنبببببوزر السببببببتر فبببببن برنبببببام  الكتبببببل المسبببببت لة تحبببببت  ببببببة البرلمبببببانر  نبببببا  نيبببببوز/

و ببببال فنببببوز  ن  التعامببببل مبببب  المسببببت لين ال يسببببتند فلببببي    .خيببببر  بعيببببد  فببببن معركببببة المناصببببام كببببدات  ن األ

ت آخبببببر  ذا لبببببج يسبببببتيا ميلببببب  النبببببواا  لبببببي م البببببا  فبببببدد ج ببببببل فلبببببي الم البببببا المسبببببروفةر وسبببببيكون لنبببببا مو  بببببا

و  ببببباير  نحبببببن امن نبببببوا  لعمليبببببة ت بببببديج م البببببا ح بببببةر ونعت بببببد  ن معركبببببة المناصبببببا  بببببي   ."المسبببببت لين

وببببببينر  ن    سبببببلحتنا الحيبببببة والم البببببا   ."كبببببة ال بببببوى الكبيبببببر  ألن مبببببن يبببببتحكج بببببباألمر  بببببي األفبببببدادمعر

و يبببباا   ."المسببببروفةر ونحببببن مبببب  السببببلمية وح ببببن الببببدماء ولسببببنا مبببب  السببببعارات ومببببن يبح ببببون فببببن ال سببببة

صببببببل فنببببببوز فلببببببي سبببببب ال  مبببببباذا تمتلكببببببون مببببببن  دوات لموايوببببببة األ ببببببراي التببببببي تمتلبببببب   صببببببائل؟   ببببببائ تا  اذا ح

ت ببببببين األ بببببراي  بببببنحن لسبببببنا مببببب   ن  بببببري مبببببن   بببببراي النبببببزاعر برنامينبببببا يبببببدفو  لبببببي  يصبببببال صبببببوت  صبببببداما

 السعا تحت  بة البرلمان .  

 

 يكشف عن مخطط دولي خطير لمهاجمة السجون العراقية عارف الحمامي نائبال

ن مخ ببببب  دولببببببي كسبببببي النائبببببا فبببببن ائبببببت ي دولببببببة ال بببببانون فببببباري الحمبببببامي ر السببببببت ر فببببب وكالبببببة المعلومبببببة/

 خ يبببببر ت بببببوده الواليبببببات المتحبببببد  االمريكيبببببة لموايمبببببة السبببببيون العرا يبببببة وتوريبببببا  يبببببادات دافبببببش اإلر ابيبببببة

محاولببببببببة موايمببببببببة السببببببببيون العرا يببببببببة وخاصببببببببة سببببببببيون محا ىببببببببة االنبببببببببار وتوريببببببببا “و ببببببببال الحمببببببببامي  ن .

ياسببببببببية  يببببببببادات دافببببببببش اإلر ابيببببببببة تببببببببدتي  ببببببببمن مخ بببببببب  دولببببببببي كبيببببببببر ت ببببببببوده  مريكببببببببا وتن ببببببببذه يوببببببببات س

 مريكببببببا وحل ائوببببببا  ببببببي الببببببداخل يعمبببببب ن فلببببببي تويببببببي  األمببببببن الببببببداخلي و ربببببببا  ال ببببببوات “و  بببببباير  ن .”داخليببببببة

األمنيبببببببة مبببببببن خبببببببب ل التعر بببببببات التببببببببي ت بببببببوج بوببببببببا الميبببببببامي  االر اربيببببببببة و سبببببببغال الحسببببببببد السبببببببعبي بوببببببببذه 

الببببببببداخلي  التعر ببببببببات ر ومحاولببببببببة توييبببببببب  الحسببببببببد للمعببببببببار  وال  افببببببببات الخارييببببببببة وفببببببببدج الت اتبببببببب  ل مببببببببن

الحسببببببد السببببببعبي واأليوببببببز  األمنيببببببة سببببببي  ان بال ببببببد ”و و بببببب  النائببببببا فببببببن ائببببببت ي دولببببببة ال ببببببانون  ن.”للببببببب د

مبببببن كبببببل  بببببذه المخ  بببببات الخبي بببببة وسبببببيعم ن فلبببببي ت بيبببببت األمبببببن واألمبببببان  بببببي داخبببببل البببببب د وفلبببببي حبببببدوده 

ا يبببببببة فامبببببببة وسبببببببيون لمنببببببب  ان اخترا بببببببات  ر ابيبببببببة  و محاولبببببببة توريبببببببا ال يبببببببادات الدافسبببببببية مبببببببن سبببببببيون العر

 ”.الرمادن خاصة
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المالكي يوجه نداًء للنواب بشأن الغاء فقرة توزيع االراضي لمن هم بدرجة النائب ضرغام 

 وزير

ويببببب  النائبببببا  بببببرياج المبببببالكير اليبببببوج السببببببتر نبببببداءت لببببببا ي النبببببواا مبببببن ايبببببل التو يببببب  فلبببببي  /السبببببومرية نيبببببوز

زيبببببرر  يمبببببا ببببببين ان التوزيببببب  حصبببببل بعبببببد انتوببببباء مبببببد  الحكومبببببة   بببببر  الغببببباء توزيببببب  االرا بببببي لمبببببن  بببببج بدريبببببة و

و بببببببال المبببببببالكي  احبببببببد المببببببو عين فلبببببببي الغببببببباء ال  بببببببر   ر ان  توزيبببببب  االرا بببببببي لمبببببببن  بببببببج بدريبببببببة .الدسببببببتورية

وزيببببببر حصببببببل بعببببببد انتوبببببباء مببببببد  الحكومببببببة الدسببببببتورية وبعببببببد االنتخابببببببات النيابيببببببة ر مبينببببببا ان  الحكومببببببة تعتبببببببر 

تصبببببببريي افمبببببببال يوميبببببببةر لبببببببذل  ال يحببببببب  لوبببببببا توزيببببببب  ارا بببببببي او التصبببببببري منتويبببببببة الصببببببب حية وحكومبببببببة 

وا بببببباي ان  توزيبببببب  االرا ببببببي لببببببج يببببببدتي و بببببب  اليببببببة معنيببببببة او  ببببببمن بيرو را يببببببة الحكومببببببة ."بالمببببببال العبببببباج

 ."العرا ية و ي المد  الدستورية التي كان يزاول الوزراء افمالوج

 

 نواب مستقلون: نسعى للحصول على رئاسة اللجان المهمة

يتحبببببببّر  النبببببببواا المسبببببببت لون داخبببببببل ميلببببببب  النبببببببواا للى بببببببر برئاسبببببببة الليبببببببان الرئيسبببببببة  بببببببي  /صبببببببوت العبببببببراق

البرلمبببببانر  بببببي   بببببار مسببببباعا لو ببببب  بصبببببمة  بببببي  بببببرار السبببببل ة التسبببببريعي ة الر ابيبببببةر بعبببببد  فببببب ن  يلببببببوج فبببببدج 

حسبببببين ف بببببو ميلببببب  النبببببواا .البببببدخول  بببببي مباح بببببات تسبببببكيل الحكومبببببة ومبببببيلوج للبببببدخول  بببببي كتلبببببة المعار بببببة

الكتببببببل المعار ببببببة والنببببببواا المسببببببت لين موتمببببببون بالوصببببببول  لببببببي رئاسببببببة الليببببببان المومببببببةر “ا  ن  السببببببعبرن  ببببببال

المسببببببت لين “و  بببببباي السببببببعبرن  ببببببي تصببببببري    ن  .«إليصببببببال صببببببوت المعار ببببببة وتغييببببببر وا بببببب  فمببببببل الميلبببببب 

وببببببببا بصبببببببببمتوج ي كببببببببرون ببببببببببعض الليبببببببببان الر ابيببببببببة فلببببببببي األداء الحكبببببببببومي أل ميتوببببببببار ولييببببببببد المسبببببببببت لون  ي

المسبببببببببببببت لين امن دخلبببببببببببببوا م او بببببببببببببات للم الببببببببببببببة برئاسبببببببببببببة الليبببببببببببببان المومبببببببببببببة “ر مبينبببببببببببببا  ن  ”الوا بببببببببببببحة

رئاسبببببببة الميلببببببب  وفبببببببدت بمبببببببن  المسبببببببت لين رئاسبببببببة لينبببببببة النزا بببببببة “وتببببببباب  النائبببببببا ببببببببال ولا  ن  .«للمعار بببببببة

ن سبببببببيعتمد معيبببببببار البرلمانيبببببببةر بينمبببببببا كبببببببان النائبببببببا األول للبببببببرئي   بببببببد  كبببببببد  ن  ت سبببببببيج النبببببببواا فلبببببببي الليبببببببا

ت  ن  ”الك بببببببباء  تر  ذ لببببببببج تسببببببببت   الليببببببببان  ببببببببي “ر مو ببببببببحا اإلدار  الحاليببببببببة لليببببببببان سببببببببتكون للنائببببببببا األكبببببببببر سببببببببنا

 «.الدورات الما ية  خذ دور ا الح ي ي  ي الر ابة
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 رئيس الجمهورية يعزي بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة

 

اليمووريببببببة بببببببر ج صببببببال ر بو ببببببا  ب ريببببببر  الكنيسببببببة السببببببر ية ال ديمببببببة  فببببببّزى رئببببببي  وكالببببببة االنببببببباء العرا يببببببة/

و بببببال صبببببال   بببببي بر يبببببة التعزيبببببة   لبببببي نيا بببببة األسببببب ي مبببببار سبببببمعون دانيبببببالر . بببببي العبببببالج  داسبببببة مبببببارادن ال ببببباني

رافببببببي  برسببببببية الكنيسببببببة السببببببر ية ال ديمببببببة  ببببببي العببببببراق والسببببببرق األوسبببببب  المحتببببببرجر تل ينببببببا بدسببببببي نبببببببد و ببببببا  

و  ببببببايا انبببببب    ببببببي  ببببببذه المناسبببببببة ."السببببببر ية ال ديمببببببة  ببببببي العببببببالج  داسببببببة مببببببارادن ال بببببباني ب ريببببببر  الكنيسببببببة

الم لمبببببة نت بببببدج  لبببببيكج وليميببببب  األخبببببو   بببببي الكنيسبببببة السبببببر ية ال ديمبببببة ببببببدحر التعبببببازنر ونت بببببرع  لبببببي   يلبببببت 

  درت   ن يتغمد ال  يد بواس  رحمت ر و ن يلومكج الصبر والسلوان .

 

 نيسة الشرقية القديمة في العراق والعالمالكاظمي ينعى رئيس الك

  

نعبببببببي رئبببببببي  ميلببببببب  البببببببوزراء مصببببببب  ي الكببببببباىمير الب ريبببببببر  مبببببببار  دن ال ببببببباني وكالبببببببة االنبببببببباء العرا يبببببببة/ 

و ببببببال الكبببببباىمي  ببببببي تغريببببببد  لبببببب  فلببببببي  تويتر  ار نببببببا .رئببببببي  الكنيسببببببة السببببببر ية ال ديمببببببة  ببببببي العببببببراق والعببببببالج

ال ببببببباني رئبببببببي  الكنيسبببببببة السبببببببر ية ال ديمبببببببة  بببببببي العببببببببراق  راحببببببب ت  لبببببببي فبببببببالج الرحمبببببببة الب ريبببببببر  مبببببببار  دن

ت للسببببب ج والتببببب خي ر  ."والعبببببالج ت للمحببببببة ورافيبببببا وتببببباب ا  وبانت الببببب   لبببببي يبببببوار الببببببارن نكبببببون  بببببد خسبببببرنا صبببببوتا

 م ي اا  ل لوا   ل  ومحبي  خالص العزاءر والمواسا  لمسيحيي الرا دين وسائر  بناء سعبنا .
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تمع اليوم للمرافعة في دعاوى ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة المحكمة االتحادية تج

 الجمهورية

تع ببببببد المحكمببببببة االتحاديببببببةر اليببببببوج االحببببببدر يلسببببببتوا االفتياديببببببة للمرا عبببببب ة  ببببببي الببببببدفاوى الم دمببببببة  ببببببد  الببببببزوراء/

 بببببببول ترسبببببببي   وسبببببببيار زيببببببببارن لمنصببببببا رئبببببببي  اليمووريبببببببةر بعبببببببد ان  ببببببررتر االسببببببببوع الما بببببببير اي ببببببباي 

ويعبببببببود اصبببببببل البببببببدفاوى . وسبببببببيار زيببببببببارن لمنصبببببببا رئاسبببببببة اليمووريبببببببة بسبببببببكل م  بببببببت ايبببببببراءات ترسبببببببي 

نبببببواار مبببببنوج النائبببببببة فبببببن كتلبببببة االتحبببببباد البببببو ني الكردسببببببتاني  5ال  بببببائية  بببببد ترسبببببب  زيببببببارنر التبببببي  ببببببدموا 

ديبببببب ن ي ببببببورر والنائببببببا فببببببن  ببببببوى اإل ببببببار التنسببببببي ي فلببببببي تركببببببير كمببببببا  ببببببّدج ال ا ببببببي المت افببببببد والمرسبببببب  

لصبببببببا ير الخمبببببببي ر دفبببببببوى   بببببببائية  خبببببببرى إلصبببببببدار  بببببببرار   بببببببائي باسبببببببتبعاد  وسبببببببيار الرئاسبببببببي حسبببببببين ا

وتعلي بببببا فلبببببي ذلببببب ر اكبببببد ف بببببو ال ريببببب  ال بببببانوني لتحبببببالي ال بببببت ر حامبببببد الموسبببببونر ان المحكمبببببة . زيببببببارن

االتحاديببببببة  ببببببي ال يصببببببل  ببببببي  ببببببمان نزا ببببببة وسبببببب مة المسببببببار ال ببببببانوني والدسببببببتورن مليببببببة انتخبببببباا منصببببببا 

الدسببببببتور العرا ببببببي يسببببببتر  فلببببببي رئببببببي  اليمووريببببببة ان يكببببببون “ ان ”ا  ببببببال الموسببببببونو. رئببببببي  اليمووريببببببة

 .“ ال ببببببول ال صببببببل سببببببيب ي لل  بببببباء الدسببببببتورن“ر مسببببببيرا الببببببي ان ”حسببببببن السببببببمعة والسببببببلو  واالسببببببت امة

ترسبببببببي  زيببببببببارن ال يلببببببببي السبببببببرو  الدسبببببببتورية لتبببببببولي منصبببببببا رئبببببببي  اليمووريبببببببةر ومنوبببببببا ان “وا ببببببباي ان 

ت امةر وتبببببببج ت بيبببببببت ذلببببببب   بببببببي اصبببببببل البببببببدفاوى ال  بببببببائيةر   ببببببب  فبببببببن  بببببببرار يكبببببببون حسبببببببن السبببببببمعة واالسببببببب

حينمببببببا كببببببان وزيببببببرا للماليببببببة لويببببببود مخال ببببببات  سبببببباد مببببببالي  2016البرلمببببببان بسببببببحا ال  ببببببة مببببببن زيبببببببارن فبببببباج 

 ”.وادارن

 

 وزارة العدل: رفعنا مئات الدعاوى القضائية إلعادة األموال المهربة

مك  بببببببة  السبببببببترداد األمبببببببوال المورببببببببة والع بببببببارات المويبببببببود  كسببببببب ت وزار  العبببببببدل فبببببببن  تحركبببببببات  الصبببببببباح/

 بببببي الخبببببار ر فببببببر ر ببببب  مئبببببات البببببدفاوى ال  بببببائيةر بينمبببببا تعمبببببل البببببوزار  فلبببببي منببببب  توريبببببا المخبببببدرات  لبببببي 

و ببببببال الوكيببببببل األ ببببببدج للببببببوزار  زيبببببباد التميمببببببي  ن  الحكومببببببة تحركببببببت بسببببببكل مك ببببببي .داخببببببل السببببببيون العرا يببببببة

اق المنووببببببةر فببببببر ر ببببب  المئبببببات مبببببن البببببدفاوى الخارييبببببة بوبببببذا السبببببدنر كمبببببا السبببببترداد  مبببببوال وممتلكبببببات العبببببر

 برمببببببت  مببببببذكرات ت ببببببا ج فببببببد  بوببببببذا اليانببببببار كاسبببببب ا فببببببن   بببببببداء بعببببببض الببببببدول اسببببببتعداد ا للتعبببببباون بوببببببذا 

الميبببببالر مببببببن خبببببب ل  فبببببباد  ف اراتوببببببا المويببببببود   ببببببي البببببب در م ابببببببل ف ببببببارات العببببببراق لببببببديوا . وبسببببببدن النببببببزالء 

 ل ببببببار  ذ تن ببببببذ لوببببببج  52لببببببدور اإلصبببببب حية التابعببببببة للببببببوزار ر  و بببببب   ن  فببببببدد ج يصببببببل  لببببببي المببببببودفين  ببببببي ا

بببببببرام   صببببببب حية ل نبببببببدما   بببببببي الميتمبببببب  تت بببببببمن ببببببببرام  لإلصببببببب ح ال كببببببرن  و ببببببببرام  إلكسببببببباا موبببببببارات 

وكسبببببي التميمبببببي فبببببن  افتمببببباد البببببوزار  لببببببرام   صببببب حية يديبببببد ر ك بببببت  مكاتبببببا ل بببببراء  الكتبببببار . "حياتيبببببة

تعلببببببيج اإلفببببببدادن واليببببببامعي  لببببببي يانببببببا الدراسببببببات العليببببببار كمببببببا  ن  نببببببا  منىمببببببات سببببببتن ذ  ريبببببببا و خببببببرى لل

بببببببرام  للت ببببببويج الن سببببببي السببببببيما للمحكببببببومين ب  ببببببايا  ر ابيببببببةر  لببببببي يانببببببا بببببببرام  اإلرسبببببباد الببببببديني والتنسببببببي  

السبببببيون وببببببين  ن  البببببوزار  وبوبببببدي  ببببب  االختنا بببببات التبببببي تعانيوبببببا  ."والسبببببني مببببب  دائرتبببببي الو بببببي السبببببيعي

ر  إنوببببببا تعتبببببببزج تن يبببببببذ  يبببببببراءت فبببببببد ر   موبببببببا 21اإلصبببببب حية التابعبببببببة للبببببببوزار  ببغبببببببداد والمحا ىبببببببات وفبببببببدد ا 

تن يبببببببذ    بببببببة سبببببببيون  صببببببب حيةر األول بمن  بببببببة خبببببببان بنبببببببي سبببببببعد  بببببببي ديبببببببالير وال ببببببباني بمحا ىبببببببة النيبببببببي 

 نزيل  . 1500 لي  1000األسرير وال ال  بمحا ىة واس ر وب ا ات استيعابية 
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 ير النقل يؤكد لنظيره اللبناني رغبة العراق بفتح آفاق التعاونوز

دفببببببا وزيببببببر الن ببببببلر ناصببببببر حسببببببين السبببببببلير خبببببب ل اسببببببت بال  نىيببببببره اللبنبببببباني فلببببببي حميبببببب ر  مبببببب   الصببببببباح/

وذكبببببببر بيبببببببان للبببببببوزار ر  ن .السبببببببتر  لبببببببي  بببببببت  آ ببببببباق التعببببببباون المسبببببببتر  ببببببببين البلببببببدين  بببببببي يميببببببب  الميببببببباالت

حميبببببب ر بح ببببببور السبببببب ير اللبنبببببباني لببببببدى العببببببراق والوكيببببببل اإلدارن لببببببوزار  الن ببببببل السبببببببلي الت ببببببي  ببببببي بغببببببدادر “

حببببببازج را ببببببي الح بببببباىير ويببببببرى خبببببب ل الل بببببباء بحبببببب  يملببببببة مببببببن ال  ببببببايا المومببببببة المتعل ببببببة بميببببببال الن ببببببل 

 ببببببت  آ بببببباق مببببببن التعبببببباون المسببببببتر  وتبببببببادل “ ودفببببببا السبببببببلير بحسببببببا البيببببببانر  لببببببي .”اليببببببون والبحببببببرن والبببببببرن

مبببببن . «الصبببببال  العببببباج  لبببببدينر البببببذن يسبببببوج ببببببدوره  بببببي ت بببببوير العمبببببل المسبببببتر  وخدمبببببةالخببببببرات ببببببين الب

التوصببببببل “ر م كببببببدات ”سببببببعادت  بوببببببذا الل بببببباء الببببببذن وصبببببب   بببببببالم مر“يانببببببب ر  فببببببرا وزيببببببر الن ببببببل اللبنببببببانير فببببببن 

 « . لي يملة من الت ا مات  ي ت وير العمل بيمي  مياالت الن ل العاج

 

 لجزائري يبحثان تعزيز العالقات الثنائيةمستشار األمن القومي والسفير ا

بحببببب  مستسبببببار األمبببببن ال بببببومي  اسبببببج األفريبببببير مببببب  السببببب ير اليزائبببببرن  بببببي بغبببببداد بل اسبببببج محمبببببدنر  الصبببببباح/

اليببببببانبين استعر ببببببا خبببببب ل “وذكببببببر بيببببببان للمستسبببببباريةر  ن  .سببببببير الع  ببببببات األخويببببببة التدريخيببببببة بببببببين البلببببببدين

ن البلببببببدين وسببببببببل تعزيز ببببببار بمبببببببا يخببببببدج مصبببببببال  البلببببببدين والسبببببببعبين الل بببببباءر الع  ببببببات األخويبببببببة التدريخيببببببة ببببببببي

السببببببب ي ينر كمبببببببا يبببببببرى بحببببببب  آخبببببببر المسبببببببتيدات السياسبببببببية واألمنيبببببببة  بببببببي المن  بببببببةر وملبببببببي مخبببببببيج الوبببببببول 

الحبببببببببدودنر و بببببببببرور  التعببببببببباون  بببببببببي ميبببببببببال مكا حبببببببببة اإلر ببببببببباا وتي يبببببببببي منابعببببببببب  البسبببببببببرية والماليبببببببببة 

حبببببرص العبببببراق فلبببببي ت بببببوير ف  اتببببب  مببببب  اليزائبببببرر مبببببن “و كبببببد األفريبببببير بحسبببببا البيبببببان . «واإلف ميبببببة

مبببببن يانبببببب ر  سبببببار السببببب ير اليزائبببببرنر  لبببببي  ن . «خببببب ل التعببببباون المسبببببتر  والبنببببباءر و بببببي يميببببب  الميببببباالت

ت بببببببدن العببببببراق  ببببببي ت ببببببور وت ببببببدج “ األمببببببة العربيببببببة تحتببببببا   لببببببي فببببببراق  ببببببونر و ن لببببببدى األسبببببب اء العببببببرا  يمانببببببا

 « . دج  كرنر فلي يمي  المستوياتمستمرر لما يملك  من فم  تدريخي وت
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 ً  الصحة : خطر كورونا في العراق ما زال قائما

 

اكبببببببدت وزار  الصبببببببحةر  ن العبببببببراق مبببببببازال  بببببببمن دائبببببببر  الخ بببببببر ا بببببببر المويبببببببة الوبائيبببببببة الرابعبببببببةر  الزمبببببببان/

  دافيببببببببة المببببببببوا نين الببببببببي االلتببببببببزاج بببببببببااليراءات الو ائيببببببببة واخببببببببذ الل احببببببببات الم بببببببباد .و الت ف ببببببببو ال ريبببببببب

االف مببببببي للببببببوزار  ربببببببي  بببببب ح  ببببببي تصببببببري  امبببببب  ان ) نخ بببببباض افببببببداد االصببببببابات اليوميببببببة ال يعنببببببي تيبببببباوز 

خ ببببببور  المويبببببببة الرابعبببببببةر والسبببببببيما ان ال بببببببايرو  اليبببببببزال مويبببببببودا وال نسبببببببتبعد حبببببببدو  او تسبببببببييل اصبببببببابات 

االيراءات يديببببببد  ووبمسبببببببتويات مرت عببببببة(ر مسبببببببدد  فلببببببي ان )الح ببببببباى فلبببببببي  ببببببذا الترايببببببب  يكمببببببن ببببببببااللتزاج بببببببب

اصببببببببابة بكورونببببببببا م ابببببببببل سبببببببب اء  2014الو ائيببببببببة واخببببببببذ الل احببببببببات الم بببببببباد (. ورصببببببببدت الببببببببوزار  امبببببببب  ر 

و ببببببا  يديببببببد . واو بببببب  المو ببببببي الوبببببببائي اليببببببومير الببببببذن ا لعببببببت فليبببببب  )الزمببببببان(   23حالببببببة وبوا بببببب    4323

 بببببببايرو  بلغبببببببت امببببببب  ان )فبببببببدد ال حوصبببببببات المختبريبببببببة التبببببببي ايرتوبببببببا البببببببوزار  لعينبببببببات مسبببببببتب  اصبببببببابتوا بال

بكورونبببببببا  بببببببي فمبببببببوج المحا ىبببببببات(ر وا ببببببباي ان   2014ال بببببببا ر حيببببببب  تبببببببج رصبببببببد اصبببببببابة   16اك بببببببر مبببببببن 

و بببببببا  يديبببببببد (ر وتببببببباب  ان )اك بببببببر مبببببببن سبببببببتة االي سبببببببخص تل بببببببي   23حالبببببببة وبوا ببببببب    4323)السببببببب اء بلببببببب  

 يرفات الل اح الم اد.

 

 (45المعهد القضائي يفتح باب التقديم للدورة )

 

( للعببببببباج الدراسبببببببي 45فلبببببببن المعوبببببببد ال  ببببببائي ر السببببببببتر فبببببببن  بببببببت  ببببببباا الت بببببببديج للبببببببدور  )  تسببببببريبات نيبببببببوز/

بنببببباءت فلبببببي مبببببا يببببباء بيلسبببببة “إلف مبببببي لميلببببب  ال  ببببباء األفلبببببي   نببببب  وذكبببببر بيبببببان للمركبببببز ا. 2023/  2022

ت ببببببرر  ببببببت  ببببببباا الت ببببببديج الببببببي المعوببببببد ال  ببببببائي للببببببدور   2022المعوببببببد ال  ببببببائي  ببببببي اليلسببببببة االولببببببي لعبببببباج 

ر ال تببببببببببببا ”  2022/ 3/ 15ولغايببببببببببببة  2022/  2/  13مببببببببببببن تبببببببببببباري   2023/ 2022( للعبببببببببببباج الدراسببببببببببببي 45)

ل الببببببدخول الببببببي مو بببببب  ميلبببببب  ال  بببببباء األفلببببببي لملببببببيء اسببببببتمار  الت ببببببديج الت ببببببديج سببببببيكون مببببببن خبببببب “الببببببي  ن 

وسبببببحبوا ومبببببن  بببببج مرايعبببببة المعوبببببد ال  بببببائي و ببببب  سبببببرو  الت بببببديج المنصبببببوص فليوبببببا  بببببي المببببباد  السبببببابعة مبببببن 

فلي المت بببببببدمين مرايعبببببببة المعوبببببببد ”و  ببببببباي البيبببببببان انببببببب .″1976( لسبببببببنة 33 بببببببانون المعوبببببببد ال  بببببببائي ر بببببببج )

ر اليوبببببا إلكمبببببال  يبببببراءات ت ديمببببب  ود ببببب  الرسبببببج ال بببببانوني وبخببببب ي ذلببببب  يسببببب   ح ببببب  خببببب ل  تبببببر  الت بببببديج المسبببببا

 ”. ي الت ديج واالفتراض
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 العمل تحّدد شرطاً لشمول أعداد إضافية باإلعانة االجتماعية

 كبببببببدت وزار  العمبببببببل والسببببببب ون االيتمافيبببببببةر السببببببببتر  ن زيببببببباد  التخصيصبببببببات  وكالبببببببة انبببببببباء البببببببران العببببببباج/

 ببببببي التببببببي تحببببببدد مددإمكانيببببببة سببببببمول  فببببببداد   ببببببا ية مببببببن األسببببببر  2022لموازنببببببة االتحاديببببببة لعبببببباج الماليببببببة  ببببببي ا

و بببببببال مبببببببدير  فببببببب ج وزار  العمبببببببلر نيبببببببج الع بببببببابير  ن  البببببببوزار   فبببببببدت  بببببببي .المسبببببببتح ة باإلفانبببببببة االيتمافيبببببببة

موازنببببببة ييببببببد ر وتببببببج التصببببببويت فليوببببببا مببببببن  بببببببل الحكومببببببةر لكببببببن بعدوصببببببولوا  لببببببي البرلمببببببان تببببببج  2021فبببببباج 

اسبببببت  اع مببببببال  كبيبببببر  مبببببن  ببببببل اللينبببببة الماليبببببةر األمبببببر البببببذن حبببببال دون التوسببببب  بسبببببمول  فبببببداد   بببببا ية  بببببمن 

و بببببببب  تخصيصببببببببات ماليببببببببة  2022و  بببببببباي ان   الببببببببوزار  تدمببببببببل خبببببببب ل العبببببببباج الحببببببببالي ."الحمايةااليتمافيببببببببة

 مناسبة من  يل زياد  وسمول األسر المستح ة باإلفانةااليتمافية .

 

 

 ليم عامل مهم لإلستقرار في المنطقةالبارزاني : اإلق

 كبببببببد رئبببببببي  حكومبببببببة ا لبببببببيج كردسبببببببتانر مسبببببببرور الببببببببارزانير  ن حكومتببببببب  ما بببببببية مبببببببن  يبببببببل بنببببببباء  الزمبببببببان/

   بببببل الع  بببببات مببببب  بغبببببدادر وحبببببل المل بببببات العال بببببة بسبببببكل يبببببذرن وفلبببببي اسبببببا  الدسبببببتور. وسبببببل  الببببببارزاني 

وببببببا تم يببببببل  ببببببي اال لببببببيج )ال ببببببوء فلببببببي الو بببببب  خبببببب ل ايتمبببببباع مبببببب  المبعببببببو ين والدبلوماسببببببيين للببببببدول التببببببي ل

الببببببداخلي  ببببببي كردسببببببتانر   بببببب ت فببببببن اإلصبببببب حات التببببببي سببببببرفت بوببببببا التسببببببكيلة الوزاريببببببة التاسببببببعة والع  ببببببات 

بببببببين اال لببببببيج والحكومببببببة االتحاديببببببةر وآخببببببر المسببببببتيدات والت ببببببورات  ببببببي العببببببراق والمن  ببببببة(ر و ببببببال ان ) نببببببا  

يميبببببب  المببببببوا نين العببببببرا يين والمكونببببببات المختل ببببببةر ويسببببببوج  ببببببي يوببببببود لتسببببببكيل الحكومببببببة اليديببببببد ر بمببببببا يخببببببدج 

تح يببببب  االسبببببت رار السبببببلمي واألمنبببببي  بببببي العبببببراق(ر و سبببببار  لبببببي  ن )اال لبببببيج مببببباضا  بببببي العمبببببل مبببببن  يبببببل بنببببباء 

   بببببببل الع  بببببببات مببببببب  الحكومبببببببة االتحاديبببببببة وحبببببببل يميببببببب  ال  بببببببايا العال بببببببة بسبببببببكل يبببببببذرن وفلبببببببي  سبببببببا  

حكومبببببببة اإل لبببببببيج يوبببببببدي لتنويببببببب  اال تصببببببباد وزيببببببباد  مصبببببببادر اإليبببببببرادات الدسبببببببتور(ر وتببببببباب  ان )برنبببببببام  فمبببببببل 

وخ ببببببببض الن  ببببببببات و فبببببببباد  تنىببببببببيج ال ببببببببرائا وتسببببببببويل فمببببببببل المسببببببببت مرين األيانببببببببا والمحليببببببببين ور منببببببببة 

الخببببببببدماتر  ببببببببي خ ببببببببو  مومببببببببة لت ببببببببوير وتعزيببببببببز التعبببببببباون بببببببببين الم سسببببببببات الحكوميببببببببة ب ري ببببببببة حدي ببببببببة 

تج خ لبببببب  معر ببببببة اإلن بببببباق الحكببببببومي اليببببببومي فلببببببي نحببببببو وفصببببببريةر والحببببببد مببببببن ال سبببببباد مببببببن خبببببب ل نىبببببباج يبببببب

 (. لكتروني وس اي ووا  
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 الجامعة العربية تناقش تقرير العراق الخاص بحقوق اإلنسان

 

مببببببن الم ببببببرر  ن ينببببببا ش العببببببراقر يببببببدات اال نببببببينر ت ريببببببره ال بببببباني الخبببببباص بالمي بببببباق العربببببببي لح ببببببوق  الصببببببباح/

 .بال ا ر ر بمساركة و د من حکومة   ليج كردستان اإلنسان  ي م ر يامعة الدول العربية

سبببببببا  الحببببببالي بو ببببببد كبيببببببر  15و 14ويسببببببار  العببببببراق  ببببببي ايتمافببببببات منا سببببببة ت ريببببببره التببببببي سببببببتن ل  يببببببومي 

متنبببببببوع االختصاصبببببببات مبببببببن مختلبببببببي البببببببوزاراتر ومم لبببببببين مبببببببن حكومبببببببة   لبببببببيج كردسبببببببتان برئاسبببببببة الوكيبببببببل 

“ و بببببال مصبببببدر  بببببي لينبببببة ح بببببوق اإلنسبببببان العربيبببببة  .مبببببداإلدارن والمبببببالي لبببببوزار  العبببببدل بر بببببان مز بببببر مح

 ن االيتمافبببببات ستسببببببود حبببببوارا ت افليبببببا يسببببببتمر يبببببومينر لمنا سبببببة مببببببا تبببببج تن يببببببذه ” الصبببببباح“لبببببب  ”  لينبببببة المي ببببباق

مبببببببن التزامبببببببات تيببببببباه   بببببببايا ح بببببببوق اإلنسبببببببان المختل بببببببة  بببببببي العبببببببراقر مسبببببببيرا  لبببببببي  ن المنا سبببببببات سبببببببتعتمد 

و  ببببببباي  ن انع ببببببباد م بببببببل  بببببببذه . را يبببببببون مبببببببن مختلبببببببي البببببببوزاراتالت ريبببببببر البببببببذن دونببببببب  المختصبببببببون الع

ر منو بببببببا ببببببببدن اللينبببببببة التبببببببي ”للمي ببببببباق العرببببببببي لح بببببببوق اإلنسبببببببان“االيتمافبببببببات يببببببباء بعبببببببد ان بببببببماج العبببببببراق 

سببببببتنا ش ت ريببببببر العببببببراق مكونببببببة مببببببن سبببببببعة خبببببببراء مببببببن مختلببببببي الببببببدول العربيببببببة برئاسببببببة المستسببببببار يببببببابر 

مبببببن الم مبببببل  ن تخبببببر  المنا سبببببات بتوصبببببيات ختاميبببببة فبببببن  و  ببببباي المصبببببدر  نببببب .مبببببن دولبببببة   بببببر  المبببببرن

وفبببببن دور   لبببببيج كردسبببببتان  بببببي م بببببل  بببببذه االيتمافببببباتر ذكبببببر منسببببب  . بببببي العبببببراق  سبببببوايل ح بببببوق اإلنسبببببان

التوصبببببيات الدوليبببببة  بببببي حكومبببببة   لبببببيج كردسبببببتان دينبببببدار زيببببببارنر  بببببي بيبببببانر  نببببب  تكمبببببن   ميبببببة  بببببذه المسببببباركة 

كردسببببببتان بالمبببببببادي الخاصببببببة للمي بببببباق العربببببببي لح ببببببوق اإلنسببببببانر مبينببببببا  بدنوببببببا تتعلبببببب  بالتزامببببببات حكومببببببة   لببببببيج

 ن حكومتببببب  خ بببببت خ بببببوات م مبببببر   بببببي  بببببذا اليانبببببار ومنوبببببا  فبببببداد خ بببببة لح بببببوق اإلنسبببببان بمسببببباركة يميببببب  

 .المدني وكاالت األمج المتحد  ومنىمات الميتم  یم سسات اإل ليجر   ا ة  ل
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 ألراضي األوكرانيةالعراق يطلب من رعاياه مغادرة ا

 البببببببببت وزار  الخارييببببببببةر السبببببببببتر مببببببببن العببببببببرا يين المتوايببببببببدين  ببببببببي  وكرانيببببببببا وكالببببببببة االنببببببببباء العرا يببببببببة/ 

ت مببببببن وزار  الخارييّببببببة فلببببببي  مببببببن  وسبببببب مة .بمغببببببادر  األرا ببببببي األوكرانيببببببة وذكببببببر بيببببببان للببببببوزار   نبببببب   حرصببببببا

نائيّة  نبببببببا  تحببببببب ل البببببببوزار  الياليبببببببة فلبببببببي  بنببببببباء الياليبببببببة  العرا يبببببببة   بببببببي  وكرانيبببببببا ونتييبببببببةت للىبببببببروي االسبببببببت 

ت للسببببببب مة ودفبببببببت البببببببوزار   مبببببببوى ي ."مغبببببببادر  األرا بببببببي األوكرانيّبببببببة وفبببببببدج سببببببب ر المبببببببوا نين  ليوبببببببا توخيّبببببببا

 الس ار  العرا ية  ي كييي التمت  باإلياز   السنوية  بسكلا يك ل س مة   راد البع ة .

 

 ليومين المقبليناإلطار التنسيقي: الحكومة الجديدة ستحسم خالل ا

 كببببببد اال ببببببار التنسببببببي ير الببببببذن ييمبببببب  ال ببببببوى السياسببببببية السببببببيعيةر السبببببببتر  ن اليببببببومين الم بلببببببين  نيببببببوز/ سبببببب  

 و ببببببال.سببببببيكونان حاسببببببمين لموا ببببببي ال ببببببوى السياسببببببية بسببببببدن تسببببببكيل الكتلببببببة األكبببببببر والحكومببببببة العرا يببببببة اليديببببببد 

حاسبببببببمة لموا بببببببي ال بببببببوى السياسبببببببية بسبببببببدن  ال يبببببببادن  بببببببي اال بببببببار فلبببببببي ال بببببببت ونر ر  ن  اليبببببببومين الم بلبببببببينر

تسبببببكيل الكتلبببببة األكببببببر والحكومبببببة اليديبببببد ر وسبببببوي تكسبببببي مو بببببي مبببببن سبببببيكون  بببببي المعار بببببة ومبببببن سبببببيكون 

ال ببببببت ون ان  حببببببوارات مومببببببة سببببببوي تن لبببببب  خبببببب ل  وبببببببين." ببببببي الحكومببببببةر او يكببببببون اليميبببببب   ببببببي الحكومببببببة

ت  ن السببببببافات الم بلببببببةر و ببببببذه الحببببببوارات والت بببببباوضر  ببببببي مببببببن ستحسببببببج م وا ببببببي ال ببببببوى السياسببببببية ر مو ببببببحا

 نتببببببائ   ببببببذه الحببببببواراتر سببببببتكون  ببببببي ال اصببببببلة  ببببببي ذ بببببباا ال ببببببوى السياسببببببية الببببببي المعار ببببببة او تكببببببون يببببببزء 

ال ببببببت ونر ان  اال ببببببار التنسببببببي ي مببببببازال مصببببببرات فلببببببي دخببببببول كببببببل  ببببببواه  ببببببي  و كببببببد."مببببببن الحكومببببببة اليديببببببد 

المعار ببببببةر و ببببببذا ال ببببببرار ال ترايبببببب  فنبببببب  الحكومببببببة الم بلببببببةر وبخبببببب ي ذلبببببب  سببببببتكون كببببببل  ببببببوى اال ببببببار  ببببببي 

ت .  م ل ا
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 دولة القانون يكشف عن مستجدات مبادرة االطار التنسيقي

كسبببببي ائبببببت ي دولببببببة ال بببببانونر السببببببتر فبببببن مسبببببتيدات مبببببببادر  اإل بببببار التنسبببببي ي بسبببببدن االنسببببببداد  ببببببدر نيبببببوز/

 ببببببي حببببببدي  متل ببببببز ر ان مبببببببادر   و ببببببال ف ببببببو ائببببببت ي دولببببببة ال ببببببانون كبببببباىج الحيببببببدرن.السياسببببببي  ببببببي الببببببب د

ودفببببببا الحيببببببدرنر .اإل ببببببار التنسببببببي ي يبببببباءت لتحريبببببب  الوا بببببب  السياسببببببي وفلببببببي ال ببببببوى التباحبببببب  حببببببول   ببببببدا وا

سبببببببافة ال ادمبببببببة  48يميببببببب  ال بببببببوى السياسبببببببية التكببببببباتي والتنبببببببازل فببببببببر الحبببببببوارر مسبببببببيرا البببببببي انببببببب  خببببببب ل الببببببب 

وا بببببباير اإل ببببببار متماسبببببب  ويعلببببببج  نبببببب  .سببببببتكون  نببببببا  نتببببببائ   ييابيببببببة بخصببببببوص مبببببببادر  اال ببببببار التنسببببببي ي

واسببببببار الحيببببببدرن  ببببببي حدي بببببب ر فلببببببي اإلخببببببو  .األيلبيببببببة الح ي يببببببة ومرحلتبببببب  ال ادمببببببة  ببببببج التيببببببار الصببببببدرن  ليبببببب 

 الكرد  يياد البديل األنسا لمنصا رئاسة اليموورية الذن ينسيج م  المرحلة الم بلة.

 

 ”ية من العراقعلى البرلمان الحالي إخراج القوات األمريك..”الفتح يشدد 

سببببببدد النائببببببا السبببببباب  فببببببن تحببببببالي ال ببببببت   ا ببببببل ال ببببببت ون رالسبببببببتر فلببببببي  ببببببرور  فمببببببل  /وكالببببببة المعلومببببببة

البرلمببببببان العرا ببببببي الحببببببالي فلببببببي  خببببببرا  كا ببببببة  ببببببوات االحببببببت ل األمريكببببببي مببببببن الببببببب در  يمببببببا  سببببببار  لببببببي  ن 

 ببببببرار  خببببببرا  كا ببببببة “ون  ن و ببببببال ال ببببببت .ويببببببود األمريكببببببان داخببببببل العببببببراق يم ببببببل خر ببببببا كبيببببببرا لسببببببياد  البلببببببد

 ببببببوات االحببببببت ل األينبببببببي مببببببن الببببببب د نوايببببببة العبببببباج الما ببببببي لببببببج تن ببببببذه الحكومببببببة الحاليببببببة برئاسببببببة مصبببببب  ي 

توايبببببببد ال بببببببوات “ر مبينبببببببا  ن ”الكبببببباىمي المنتويبببببببة واليتببببببب  وحاولبببببببت تسبببببببويي األمبببببببر مبببببببن خببببببب ل حيببببببب  وا يبببببببة

 ينببببببدات “و  بببببباير  ن .”كبيببببببرا لسببببببياد  البلببببببدال تاليببببببة للواليببببببات المتحببببببد  األمريكيببببببة داخببببببل العببببببراق يم ببببببل خر ببببببا 

ر ” مريكيبببببببة ودوليبببببببة و ينبببببببدات دول الخلبببببببي  تعمبببببببل فلبببببببي تسبببببببكيل حكومبببببببة تخبببببببدج مصبببببببالحوج داخبببببببل العبببببببراق

العمببببببل فلببببببي اييبببببباد  يببببببراءات سببببببريعة ل ت بببببباق فلببببببي  خببببببرا  كا ببببببة “مسببببببددا فلببببببي البرلمببببببان الحببببببالي ورئاسببببببت  

السبببببببعا العرا ببببببي يعبببببببول “فبببببببن تحببببببالي ال ببببببت   ن و و بببببب  النائبببببببا السبببببباب  .”ال ببببببوات األمريكيببببببة مبببببببن العببببببراق

ك يببببببببرا فلببببببببي ال ببببببببوى الو نيببببببببة واألحببببببببزاا السياسببببببببية لتسببببببببكيل حكومببببببببة و نيببببببببة بعيببببببببد  فببببببببن ال ببببببببغو ات 

 ”. والتدخ ت الخاريية
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 االتحاد : بوادر اتفاق كردي لحسم ملف رئاسة الجمهورية

زيبببببببدنر السببببببببتر  ن ايتمببببببباع البببببببرئي  ببببببببين ف بببببببو االتحببببببباد البببببببو ني الكردسبببببببتاني  بببببببائ  ي وكالبببببببة المعلومبببببببة/

المسببببببتر  للحببببببزا با ببببببل  الببببببباني مبببببب  زفببببببيج الحببببببزا الببببببديم را ي مسببببببعود بببببببارزاني تببببببج التدكيببببببد خ لبببببب  فلببببببي 

تبببببج االت ببببباق فلبببببي حسبببببج المنصبببببا “و بببببال يزيبببببدن  نببببب  .حسبببببج منصبببببا رئاسبببببة اليمووريبببببة داخبببببل البيبببببت الكبببببردن

مرسبببببب  “و  بببببباي  ن .”اره بببببببين الحببببببزبينداخببببببل البيببببببت الكببببببردن و ن يكببببببون  نببببببا  مرسببببببحا توا  يببببببا يببببببتج اختيبببببب

االتحببببباد البببببو ني مبببببا يبببببزال  بببببو ببببببر ج صبببببال ر كبببببون  بببببذا المنصبببببا مبببببن حصبببببة االتحببببباد البببببو ني داخبببببل المكبببببون 

 ”.الكردنر وال ن بل بما يملي  امخرون فلين  وي ر ون ر يوج
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 دول لتعزيز قدراته الدفاعية 3العراق يتحرك على 

يخ ببببب  العبببببراق لتعزيبببببز  دراتببببب  الد افيبببببة  بببببي الميبببببالين اليبببببون والببببببرن مبببببن خببببب ل التحبببببر   وكالبببببة المعلومبببببة/

لسبببببراء  بببببائرات م اتلبببببة رو خبببببرى مسبببببير    ببببب ت فبببببن سبببببراء البببببدبابات والمبببببدا   والحصبببببول فلبببببي فبببببد   نىمبببببة 

ون لبببببببت وكالبببببببة األنبببببببباء العرا يبببببببة الرسبببببببمية )واع(  بببببببي خببببببببر ا لعبببببببت فليببببببب  .د افيبببببببة مبببببببن مصبببببببادر مختل بببببببة

ت لزيببببببباد  فبببببببدد البببببببدبابات وزيببببببباد  ال بببببببرق ” ر فبببببببن مصبببببببدر رسبببببببمي ر يببببببب   ولببببببب ر  ن المعلومبببببببة//  نبببببببا  خ  بببببببا

ت تسببببببتخدج دبابببببببات “و  بببببباي المصببببببدرر  ن .”والكتائببببببا مببببببن  يببببببل زيبببببباد   ببببببدرات اليببببببيش العرا ببببببي ال ببببببوات حاليببببببا

العبببببراق يعتبببببزج  رسبببببال و بببببد  منبببببي ر يببببب   لبببببي “واسبببببار البببببي  ن .”الروسبببببية 90 برامبببببز األميركيبببببة ودباببببببات تبببببي 

 ”. ل من روسيا و رنسا وباكستان لسراء  ائرات مسير  ودبابات مت ور ك

 

 مطلوبين في البصرة 6اللواء رسول: القبض على 

 فلببببببن النببببببا   باسببببببج ال ائببببببد العبببببباج لل ببببببوات المسببببببلحةر اللببببببواء يحيببببببي رسببببببولر السبببببببتر وكالببببببة االنببببببباء العرا يببببببة/ 

ء رسببببببولر  ببببببي بيببببببان  ن   يبببببباد  فمليببببببات و ببببببال اللببببببوا.م لببببببوبين  ببببببي محا ىببببببة البصببببببر  6 ل بببببباء ال بببببببض فلببببببي 

املببببببببي ولبببببببواء مغببببببباوير ال يببببببباد  و  ببببببببوا   بببببببواري سبببببببر ة البصبببببببر ر وباسببببببببناد  36متم لبببببببة بببببببباللواء  البصبببببببر 

 يببببببران اليببببببيشر ن ببببببذت فمليببببببات ت تببببببيش واسببببببعة  ببببببمن منببببببا     ببببببوار الببببببدبوني والخيسببببببات والببببببدير ومنببببببا   

 16م لببببببوبينر و ببببببب   6 بببببباء ال بببببببض فلببببببي و  بببببباير  ن  العمليببببببات  سبببببب رت فببببببن  ل."و حيبببببباء   بببببباء الزبيببببببر

 بند ية ومسدسا .
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 ( متهماً بحيازة االسلحة واالعتدة والمخدرات في بغداد٢٤القبض على )

ت بحيبببببببباز  االسببببببببلحة ٢٤ فلنببببببببت  يبببببببباد  فمليببببببببات بغببببببببدادر السبببببببببتر ال بببببببببض فلببببببببي ) السببببببببومرية نيببببببببوز/ ( متومببببببببا

و الببببببت ال يبببببباد   ببببببي بيببببببان . ر ببببببة مببببببن العاصببببببمةواالفتببببببد  ييببببببر المرخصببببببة والمببببببواد المخببببببدر ر  ببببببي منببببببا   مت

ورد لببببببب  السبببببببومرية نيبببببببوزر  نببببببب   لتعزيبببببببز االمبببببببن واالسبببببببت رار  بببببببي يميببببببب  منبببببببا   العاصبببببببمة بغبببببببداد تمكنبببببببت 

الم ببببببارز المسببببببتركة  ببببببي  يبببببباد  العمليببببببات مببببببن خبببببب ل اليوببببببود المك  ببببببة لم ارز ببببببا المنتسببببببر  وبإو ببببببات وامبببببباكن 

( مببببببن ال بببببباء ال بببببببض فلببببببي ٢/١١---٢/٧خبببببب ل ال تببببببر  )م ايئببببببة وييببببببر  ابتببببببة  ببببببي يببببببانبي الكببببببر  والرصببببببا ة 

ت بحيببببببباز  االسبببببببلحة واالفتبببببببد  ييبببببببر المرخصبببببببةر  يمبببببببا ال بببببببت ال ببببببببض فلبببببببي )١٣) ت بحيببببببباز  ١١(متومبببببببا ( متومبببببببا

ر مسدسببببببات  ٧و سببببببارت  لببببببي   ببببببب  االسببببببلحة واالفتببببببد  ))بنببببببادق مختل ببببببة فببببببدد ."ومتبببببباير  المببببببواد المخببببببدر 

ا   ببببببببة(( مبببببببب  فببببببببدد مببببببببن مخببببببببازن ل فتببببببببد  مختل ببببببببة  ١١٠٥مسببببببببد  ر فتبببببببباد مختلببببببببي االنببببببببواع  ١٩فببببببببدد 

ملببببببب (( وايوبببببببز   ٢٦يبببببببراج و٦٣٤االنبببببببواع(( ر مبينبببببببة  نببببببب   تبببببببج  بببببببب  مببببببباد  الكريسبببببببتال المخبببببببدر  ت بببببببدر ))

 تعا يوا باال ا ة الي  ب  كمية من الحبوا المخدر  والحسيسة وادوية متنوفة يير مرخصة .
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 اإلقليمية استكشاف النفط والغاز في المياه

سبببببرفت سبببببركة البببببن   الو نيبببببةر  مببببب  السببببببتر و بببببي  ببببباني  كببببببر منبببببت  ومصبببببدر للبببببن   الخببببباج  بببببي  الصبببببباح/

و بببببال . خ بببببة  الستكسببببباي البببببن   والغببببباز  بببببي الميببببباه اإل ليميبببببة للعبببببراق“ وببببب ر بتبببببو ير البببببدفج اللويسبببببتي لتن يبببببذ 

لبحريببببببة  ببببببي ميا نببببببا اإل ليميببببببة مببببببدير سببببببركة ن بببببب  البصببببببر  خالببببببد حمببببببز ا نببببببدفج اليوببببببود االستكسببببببا ية بالر عببببببة ا

 بببببببمن خ بببببببة تبببببببج   رار بببببببا مببببببب خرا لتن يبببببببذ مسببببببباري  السبببببببت مار ال بببببببرو  الويدروكربونيبببببببة بالمنبببببببا   البحريبببببببةر 

و  ببببباي  نببببب  ببببببالريج مبببببن .مبينبببببا  نببببب  بحببببب  آليبببببات التن يبببببذ مببببب  سبببببركة االستكسبببببا ات الن  يبببببة و  بببببراي  خبببببرى

بالتنسببببببي  مبببببب  م بببببباولين  ببببببانويين مببببببن ذون صببببببعوبة تببببببو ير الكلببببببي الماليببببببة ومنصببببببات الح ببببببر البحببببببرنر بببببببد نا 

وفبببببببن معبببببببدل ال ا بببببببة اإلنتاييبببببببة لسبببببببركة البصبببببببر ر .الخببببببببر   بببببببي فمليبببببببات الح بببببببر البحبببببببرن للبببببببدفج اللويسبببببببتي

 3,250  م يببببببين برميببببببل يوميببببببار بينمببببببا بلبببببب  معببببببدل التصببببببدير بحببببببدود 3 و بببببب  حمببببببز   نبببببب  بلبببببب   ك ببببببر مببببببن  

كا  ن معببببببدل التصببببببدير يخ بببببب  لمببببببدى تببببببد ره م يببببببين برميببببببل يوميببببببار فبببببببر مببببببوان  البصببببببر  الن  يببببببةر مسببببببتدر

 .بالت لبات اليوية سمال الخلي  العربي

 

 الف دونم من األراضي الزراعية في األنبار 20العراق يقرر استصالح 

 فلبببببن وزيبببببر المبببببوارد المائيبببببة موبببببدن رسبببببيد الحمبببببداني يبببببوج السببببببت فبببببن خ بببببة إلستصببببب ح نحبببببو  سببببب   نيبببببوز/

يببببباء ذلببببب  خببببب ل يولبببببة ت  ديبببببة .محا ىبببببة األنببببببار يرببببببي العبببببراقالبببببي دونبببببج مبببببن األرا بببببي الزرافيبببببة  بببببي  20

 بببببمن مسبببببروع استصببببب ح  ps3  يرا ببببا البببببوزير لإل ببببب ع فلبببببي سبببببير األفمبببببال  بببببي مح بببببة ال ببببب  ال انيبببببة

و ببببببال الحمببببببداني  ببببببي تصببببببري   دلببببببي ببببببب  للصببببببح يينر  ن  ببببببذه المح ببببببة ستسببببببوج باستصبببببب ح . را ببببببي األنبببببببار

ت  ن المح ببببببة تتكببببببون مببببببن الببببببي دونببببببج مببببببن األرا ببببببي  ببببببمن يزيببببببر  الخالد 20 يببببببة  ببببببي   بببببباء الحبانيببببببةر مبينببببببا

ت كبيبببببببرات . /  بببببببا 3ج 2,68 ببببببب   م بببببببخات ويبلببببببب  التصبببببببريي الكلبببببببي  و  ببببببباي  ن البببببببوزار  تبببببببولي   تمامبببببببا

بالمسبببببباري  االروائيببببببة التببببببي تعتمببببببد اسببببببتخداج  ببببببرق الببببببرن الحدي ببببببة لت ليببببببل ال ببببببائعات والحببببببد مببببببن التيبببببباوزات 

وارد المائيبببببة موبببببدن رسبببببيد الحمبببببداني  بببببد ا تبببببت   بببببي و بببببت سببببباب  مبببببن وكبببببان وزيبببببر المببببب.فلبببببي ال نبببببوات االروائيبببببة

 اليوج البناية اليديد  لمديرية الموارد المائية  ي محا ىة االنبار.
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 تهيئة األراضي الخاصة بمشروع المدارس الصينية

 

 يبببببببدت مديريبببببببة تربيبببببببة الكبببببببر  ال انيبببببببةر  مببببببباني   ببببببب   راض مبببببببن  صبببببببل فسبببببببرر مخصصبببببببة لبنببببببباء  الصبببببببباح/

وت كببببببد .منوببببببا  ببببببي الببببببب د 1000ر  و بببببب  الر عببببببة اليغرا يببببببة لوببببببار  ببببببمن المسببببببروع الصببببببيني لتسببببببييد المببببببدا

ا مببببببن مسببببببكلة الببببببن ص الحبببببباد  ببببببي فببببببدد األبنيببببببة المدرسببببببيةر  ذ  وزار  التربيببببببة  ن الع ببببببد الصببببببينير سببببببيحل يببببببزءت

 11 لبببببببي مدرسبببببببةر السبببببببتيعاا  فبببببببداد ال ببببببب ا البببببببذين ي بببببببارا فبببببببدد ج الببببببب   12 بببببببدرت حايتوبببببببا ببببببببدك ر مبببببببن 

تمببببت تويئببببة  مببببان مببببن  صببببل “ نبببب  ”ا و ببببال مببببدير فبببباج المديريببببة  ببببي  الك بببببي .يببببون  الببببا بالمراحببببل كا ببببةمل

فسببببببر   بببببب   راضر لبنبببببباء مببببببدار   ببببببي حببببببي اليوبببببباد مببببببن  يببببببل  بببببب  ازدوا  الببببببدواج ال نببببببائي وال   ببببببي  ببببببي 

يببببببتج ويببببببود   بببببب   راض  خببببببرى  يببببببد التويئببببببة والتسببببببليج بعببببببد ر بببببب  التيبببببباوزات فليوببببببا ل“ر كاسبببببب ا فببببببن ”مدارسببببببوا

المديريبببببببة  كملبببببببت اإليبببببببراءات الروتينيبببببببة الخاصبببببببة “وببببببببين  ن . «مدرسبببببببة 1000سبببببببمولوا بمسبببببببروع الببببببب  

باألرا ببببببي خبببببب ل مببببببد  وييببببببز  للمنببببببا   التببببببي ت بببببب   ببببببمن  ببببببا   تربيببببببة الكببببببر  ال انيببببببةر  ذ تببببببج  يببببببراء حملببببببة 

ي و سببببباد الك بببببب . «للكسببببو ات فلبببببي األرا بببببي المخصصببببة للمسبببببروع  بببببي حبببببي اليوبببباد ومن  بببببة المخبببببابرات

الدفج الحكببببببومي للمسببببببروع مببببببن خبببببب ل دوائببببببر  مانببببببة بغببببببداد والبلببببببديات ومسبببببب ولي األمبببببب   واألرا ببببببير  ذ ”ببببببب 

را  بببببت  يببببببراء الكسبببببو ات حملببببببة إلزالبببببة التيبببببباوزات مبببببن فلببببببي األرا بببببي التببببببي سبببببتبني فليوببببببا المبببببدار ر مببببببن 

 . « يل تسليج األرا ي يا ز   لي اليانا الصيني

 

 إقليم كوردستان ومطالبة بفتح استيراد شيئين من إيران تحذير من ارتفاع أسعار الدجاج في

ويوبببببت يمعيبببببة ح بببببول البببببدواين  بببببي   لبببببيج كوردسبببببتان يبببببوج األحبببببد تحبببببذيرات  لبببببي وزيبببببر  الزرافبببببة  سببببب   نيبببببوز/

 ببببببي اإل لببببببيج بيكببببببرد  البببببببانير والوحببببببدات اإلداريببببببة  بببببببمن حببببببدود محا ىببببببة السببببببليمانية مببببببن احتماليببببببة ارت ببببببباع 

يببببباء فلبببببي لسبببببان رئبببببي  اليمعيبببببة نببببباىج فببببببد  اليببببباي  بببببي بيبببببان نسبببببره اليبببببوج التحبببببذير . سبببببعار البببببديا  الحبببببي

دوالرات خبببببب ل  سبببببببوع واحببببببدر ممببببببا يسببببببكل  80و ببببببال  يبببببب   ن  سببببببعر ال ببببببن الواحببببببد مببببببن العلببببببي ارت بببببب   لببببببي 

ونببببببوه  لببببببي  ن  رداء    ببببببرا  الببببببديا  فامببببببل ."خ ببببببرات كبيببببببرات فلببببببي  نتببببببا  الببببببديا ر و  بببببب    صببببببحاا المسبببببباري 

تسبببببببا ارت بببببباع  سببببببعار ال يتامينببببببات واألدويببببببة والل احببببببات ذات اليببببببود  الرديئببببببة  ببببببي  لحبببببباق  آخببببببر لمسبببببباكلنا و ببببببد

كمبببببا ذكبببببر اليببببباي  ن ."(  بببببرار كبيبببببر   بببببي   افنبببببا   بببببا ة  لبببببي ارت ببببباع  سبببببعار مببببباد  الغبببببازر و و بببببود )الكببببباز

الحببببببل الوحيببببببد لب بببببباء   بببببباع الببببببدواين  ببببببي   لببببببيج كوردسببببببتان  ببببببو  ببببببت  اسببببببتيراد العلببببببير و  ببببببرا  الببببببديا  مببببببن 

اليمووريبببببببة اإلسببببببب مية اإليرانيبببببببة بحريبببببببة تامبببببببة ألن العلبببببببي واال بببببببرا   بببببببي تلببببببب  البببببببب د  سبببببببعار ا رخيصبببببببةر 

 ويودتوا مناسبة ألصحاا مساري  الدواين.
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 تحالف دعم الشرعية يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء

صبببببباح السببببببتر ببببببدء تن يبببببذ فمليبببببة فسبببببكرية   فلبببببن تحبببببالي دفبببببج السبببببرفية  بببببي البببببيمنروكالبببببة انبببببباء البحبببببرين/  

و فلبببببن التحبببببالي  بببببي بيبببببان فبببببن  ببببببدء تن يبببببذ  . بببببد موا ببببب  تابعبببببة لمليسبببببيات الحبببببو ي المدفومبببببة مبببببن  يبببببران

فمليببببببة فسببببببكرية  ببببببد ميليسببببببيات الحببببببو ي اإلر ابيببببببة  ببببببي صببببببنعاء اسببببببتيابة للتوديببببببداتر م البتببببببا المببببببدنيين بعببببببدج 

فمليبببببة  16دفبببببج السبببببرفية  بببببد  فلبببببن  مببببب ر اليمعبببببةر تن يبببببذ وكبببببان تحبببببالي ."اال تبببببراا مبببببن الموا ببببب  المسبببببتود ة

و كببببببد التحببببببالير  ببببببي .الما ببببببية 24اسببببببتوداي  ببببببد المليسببببببيا الحو يببببببة  ببببببي حيببببببة وصببببببعد  خبببببب ل السببببببافات البببببب  

ا  لببببببببي  ن االسببببببببتودا ات تسبببببببببت  ببببببببي خسبببببببائر بسببببببببرية بصبببببببب وي  13البيبببببببانر تببببببببدمير  آليبببببببة فسببببببببكريةر مسبببببببيرت

وج بوببببببا التحببببببالير اليببببببوج السبببببببتر بعببببببد محاولببببببة يمافببببببة الحببببببو ي وتببببببدتي العمليببببببة التببببببي ي بببببب.الميليسببببببيا الحو يببببببة

 12المدفومبببببة مبببببن  يبببببرانر يبببببوج الخمبببببي  الما بببببير اسبببببتوداي م بببببار ابوبببببا البببببدولير والتبببببي تسببببببا  بببببي  صبببببابة 

 مدنيات من ينسيات مختل ة بسىايا  ائر  مسير .

 

 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الحوار مدخل أساسي لحل الخالفات القائمة

 كبببببببد نائبببببببا رئبببببببي  ميلببببببب  السبببببببياد  السبببببببوداني ال ريببببببب   ول محمبببببببد حمبببببببدان د لبببببببور   ميبببببببة الحبببببببوار  اال بببببببراج/

كمببببببببدخل  ساسببببببببي لحببببببببل الخ  ببببببببات ال ائمببببببببةر وذلبببببببب  بمسبببببببباركة يميبببببببب  السببببببببودانيينر مسببببببببيرا  لببببببببي التببببببببزاموج 

نائبببببببا  والت بببببببي.ب بببببببرور  التحبببببببول البببببببديم را ير و يبببببببراء االنتخاببببببببات بالسبببببببودان  بببببببي نوايبببببببة ال تبببببببر  االنت اليبببببببة

رئبببببي  ميلببببب  السبببببياد  ال ريببببب   ول محمبببببد حمبببببدان د لبببببور مسببببباء السببببببتر مببببب  و بببببد م و بببببية االتحببببباد اإل ري بببببي 

برئاسبببببببة موسبببببببي  كبببببببي رئبببببببي  الم و بببببببيةر وح بببببببور كبببببببل مبببببببن ببببببببانغولي  دون م بببببببوض السبببببببئون السياسبببببببية 

م ببببببل والسبببببلج واألمبببببنر ومحمبببببد الحسبببببن ولببببببد لببببببات مبببببدير ديبببببوان رئبببببي  الم و ببببببيةر والسببببب ير محمبببببد بلعبببببيش الم

الخبببببباص ل تحببببببباد اإل ري بببببببي لبببببببدى السبببببببودانر  لبببببببي يانبببببببا السببببببب ير حسبببببببن فببببببببد السببببببب ج فمبببببببر مبببببببدير السبببببببئون 

ورحببببببا نائببببببا رئببببببي  ميلبببببب  السببببببياد ر بزيببببببار  و ببببببد م و ببببببية االتحبببببباد اإل ري ببببببي .اإل ري يببببببة بببببببوزار  الخارييببببببة

ة العديببببببد مببببببن للسببببببودانر مسببببببيدا بالببببببدور الكبيببببببر والمتعبببببباىج الببببببذن ىببببببل ي بببببب ل  ببببببب  االتحبببببباد اإل ري ببببببي لمعاليبببببب

و ببببببدج د لببببببو سببببببرحا للو ببببببد اإل ري ببببببي حببببببول األو بببببباع بالسببببببودانر بببببببالتركيز .المسبببببباكل التببببببي توايبببببب  دول ال ببببببار 

فلبببببببي األزمبببببببة السياسبببببببية الرا نبببببببةر م كبببببببدا ترحيبببببببا السبببببببودان ببببببببدن دور يمكبببببببن  ن ي ديببببببب  االتحببببببباد اإل ري بببببببير 

ية االتحببببباد اإل ري بببببير  لببببببي مببببببن يانبببببب   سبببببار رئبببببي  م و ببببب.لت ريبببببا ويوبببببات النىبببببر ببببببين األ بببببراي السبببببودانية

ر ال تببببببا  لببببببي  ن ٢٠١٩الببببببدور اإلييببببببابي الببببببذن  بببببباج ببببببب  االتحبببببباد للتو يبببببب  بببببببين األ ببببببراي السببببببودانية  ببببببي العبببببباج 

و و بببببب  .زيببببببار  السببببببودان توببببببدي للو ببببببوي فببببببن ك ببببببا فلببببببي األو بببببباعر واالسببببببتماع ل  ببببببراي السببببببودانية كا ببببببة

نببببب  بعبببببد العبببببود  ربمبببببا تتبلبببببور لبببببديوج م ترحبببببات  ن الو بببببد لبببببج يبببببدت بحلبببببول مسبببببب ة ل زمبببببة السبببببودانيةر مو بببببحا  

 فملية للحل.
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الكرملين: بوتين يستنكر خالل حديثه مع بايدن المعلومات المزيفة حول "الغزو الروسي" 

 ضد أوكرانيا

 بببببببال مسبببببببافد البببببببرئي  الروسبببببببي للسببببببب ون الدوليبببببببة يبببببببورن  وسببببببباكوير اليبببببببوج السببببببببتر  ن  وكالبببببببة سببببببببوتني /

سببببببتنكر خبببببب ل االتصببببببال الوببببببات ي مبببببب  نىيببببببره األمريكببببببي يببببببو بايببببببدنر المعلومببببببات الببببببرئي    ديميببببببر بببببببوتين ا

و كببببببد  وسبببببباكوير  ببببببي تصببببببريحات صببببببح ية  ن بببببببوتين  بلبببببب  .المزي ببببببة حببببببول  الغببببببزو الروسببببببي   ببببببد  وكرانيببببببا

بايببببببدن  مببببببن ييببببببر الوا بببببب  لمبببببباذا ي ببببببوج سببببببخص مببببببا ببببببباإلب   فببببببن معلومببببببات مزي ببببببة فببببببن يببببببزو روسببببببي 

و  بببببباي ."يمببببببار   ببببببغ تا كا يتببببببا فلببببببي  وكرانيببببببا لتن يببببببذ ات ا يببببببات مينسبببببب  ألوكرانيببببببا ر م ببببببي ا  ن  الغببببببرا ال

 وسببببببباكوي  ن بايبببببببدن سبببببببدد خببببببب ل االتصبببببببال مببببببب  ببببببببوتين فلبببببببي  ن  روسبببببببيا والواليبببببببات المتحبببببببد ر و ن ىببببببب  

و سبببببار  وسببببباكوي  لبببببي ."متنا سبببببينر ييبببببا  ن ت عببببب  كبببببل مبببببا بوسبببببعوما لمنببببب   السبببببيناريو األسبببببو    بببببي  وكرانيبببببا

ت  ك بببببببر مبببببببن سبببببببافة ب ليبببببببل.. ويبببببببرت محاد بببببببة اليبببببببوج  بببببببي يبببببببو مبببببببن الوسبببببببتيريا ييبببببببر  ن  المحاد بببببببة اسبببببببتمر

المسبببببببببو ة مببببببببن  بببببببببل المسبببببببب ولين األمببببببببريكيين حببببببببول الغببببببببزو الروسببببببببي المحتمببببببببل ألوكرانيببببببببا ر منو ببببببببا بببببببببدن 

ونببببببوه مسببببببافد الببببببرئي  الروسببببببي بببببببدن  الببببببزفيمين ات  ببببببا فلببببببي مواصببببببلة ." المحاد ببببببة كانببببببت متوازنببببببة وفمليببببببة

   ايا التي تمت منا ستوا  ي المكالمة .االتصاالت حول يمي  ال
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قافلة الحرية" المناهضة لإلجراءات الصحية تدخل باريس والشرطة تطلق الغاز المسيل "

 للدموع لتفريق المحتجين

 

صبببببببباح السببببببببت ببببببببباري   بببببببي سبببببببكل  19-حبببببببل آالي المعار بببببببين لسبببببببواد  التل بببببببي   بببببببد كو يبببببببد /24 بببببببران  

مببببن فببببد  منببببا    ببببي  رنسبببببا  ببببي   ببببار حركببببة احتياييببببةر فلببببي الببببريج مببببن  بببببرار  وا ببببل مببببن العربببببات  ببببادمين 

السببببببل ات بمنعوببببببا ومسببببببافي السببببببر ة لتع يلوببببببا. ومببببببن المرت ببببببا  ن تتويبببببب  الحركببببببة  لببببببي يبببببباد  السببببببانزليزي . 

سببببببر ي ودركببببببي  سببببببيتج نسببببببر ج خبببببب ل  7200مببببببن يانبوببببببا  الببببببت م و ببببببية السببببببر ة  ببببببي ببببببباري   ن نحببببببو 

 ببببببادمين  ببببببي  وا ببببببل مببببببن كببببببل .سببببببور فلببببببي احتببببببراج منبببببب   وا ببببببل  السببببببيارات وامليبببببباتاأليبببببباج ال   ببببببة الم بلببببببة  لل

صبببببببباح السببببببببت  لبببببببي بببببببباري   19- ريببببببباء  رنسبببببببار وصبببببببل آالي المعار بببببببين لسبببببببواد  التل بببببببي   بببببببد كو يبببببببد

ببببببالريج مبببببن  بببببرار المنببببب  الصبببببادر فبببببن السبببببل ات العازمبببببة فلبببببي الحببببب ول دون  ن سبببببلل للحركبببببة  بببببي العاصبببببمة 

رون تسببببببكيل  كتلببببببة مببببببن المركبببببببات يسببببببتحيل احتوا  ببببببا مببببببن  بببببببل السببببببر ة ر و بببببب  ويعتببببببزج المتىببببببا .ال رنسببببببية

وفلبببببي السبببببافة .مبببببا كسببببب ت رسبببببائل تنا لو بببببار  بببببي الم اببببببل تسبببببعي السبببببر ة لعبببببدج تع يبببببل الحركبببببة  بببببي العاصبببببمة

ت  ( وصببببببلت فببببببد  مئببببببات مببببببن المركبببببببات  لببببببي محببببببي  العاصببببببمة ال رنسببببببية حيبببببب   00ا09العاسببببببر  صببببببباحا )

ات فلببببببي خل يببببببة  المسبببببباركة  ببببببي مىببببببا ر  ييببببببر مصببببببرح بوببببببا ر و  ببببببا لسببببببر ة كانببببببت السببببببر ة تحببببببرر مخال بببببب

و البببببببت السبببببببر ة  ن مئبببببببات السبببببببيارات وفرببببببببات التخيبببببببيج والسببببببباحنات الصبببببببغير  ال ادمبببببببة مبببببببن ليبببببببل .بببببببباري 

وستراسببببببببور  و يمبببببببي )سبببببببمال( وسببببببباتوبور )يبببببببرا( ويير بببببببا تو  بببببببت مسببببببباء اليمعبببببببة فنبببببببد  ببببببببواا بببببببباري  

 فلي ما   اد مصدر  ي السر ة.


