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  وأل يييييييي  (..) 7.)صرئييييييييال وابييييييييل ال ييييييييألال ااييييييييعربق رئييييييييال الوابييييييييل ا  بيييييييي  ا ايييييييي و  العرا يييييييي

 (وابل ال ألال

 (ألكالة اال باء العرا اة(..) 7.)صالحببألا  افصح  ن ذوعه الوالاة 

  ائييييييل رئييييييال وابييييييل ال ييييييألال ئيييييي ق  اييييييعرباله لألوييييييد ويييييين   ييييييائر الدلألاييييييه الكألردايييييية    ييييييد   أل اييييييا د 

 (وأل   وابل ال ألال(..) 8.)صلع ائر ا صابة لوواراة دألره  و   اعررار الواعو ا

 بييييييدك   الكييييييألرد كييييييا ألا ألويييييياقالألا الييييييدا   الرئاايييييي   اييييييعررار الييييييب د ألا ييييييألده  واييييييعور   ألانهد. ييييييائ 

 (وابل ال ألال وأل  (..) 8.)ص  ااح العوباة الاااااة

 9.)صالييييييرئال.. ال علااييييييق أللييييييأل لاييييييا ة ألاحييييييد  البرلوييييييان  ا ع يييييياء ااييييييععدادا  ابايييييية ا عئييييييال رئاايييييية 

 ( ال..)

 احوييييييييد االاييييييييدف   يييييييياد  االلييييييييار اعفرييييييييألا  بيييييييي  ااييييييييعورار الحييييييييألار لبألصييييييييألق اليييييييي  حبييييييييألق  ال ائييييييييل

 ( األق اارث(..) 9.)صوربأللة

 وايييييان دئايييييق  اليييييداوررال  اعبحيييييئ  بييييي  عواييييي  صيييييالح بالرئااييييية  ا ايييييحابه اييييياعقق  يييييأل  الكيييييألرد  ال ائبييييية

 (ألق ا  فئ..)( 10.)صو  بغداد

 10.)صضييييييرما  الوييييييالك      صيييييياء  ئصيييييياا  ويييييين ا لييييييار ألالربييييييألق بغارهييييييا لاايييييي   مببايييييية ال ائييييييل 

 (الوعبألوة ألكالة..)

 ييييييييييار  الحويييييييييياو   وييييييييييساور  ااييييييييييع دا  الولييييييييييار اوعييييييييييداد لواييييييييييرحاة  صيييييييييي  و ييييييييييقق  ال ائييييييييييل 

 (الوعبألوة ألكالة..)(11.)ص الكاظو 

 ألكاليييييية  11.)صلحراييييييرواييييييعربألن ا ظوييييييألن حوبيييييية لبعصييييييألا   بيييييي  ربييييييل العييييييرا  بلراييييييئ ا  ييييييألال(..)

 الوعبألوة(
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 (الصباح(..)12.)ص صالح  رئال الاو ألراة اال  ن اكألَن روقاً  لألحد  الب د ألااادع ا 

 (ألكالة اال باء العرا اة(..)13.)ص  رارا  وابل الألقراء باباة الث ثاء 

  (لصباحا(..) 16.)صالغقف  ألصب ا  ل  وراحق وعردوة لبوبا ر  بو رألع البعرألكاواألاا 

 17.)صا  راييييييي  اعبييييييين الوألاورييييييية  بييييييي  و ييييييياركة العيييييييرا  وييييييي  و صييييييية وكعيييييييل وكاوحييييييية ا رهيييييييال 

 (ألكالة اال باء العرا اة(..)

 (العرا  االئباراة(..)17.)ص العوق ععبن  ل   اال ا ة االاعوا اة ل  ر  بال  

 18) ص.وايييييييسألق بالصيييييييحة العرا اييييييية  االاعوييييييياع الوربيييييييق لبا ييييييية العبايييييييا  يييييييد اعئيييييييذ  ايييييييراءا  صييييييياروة 

 ( ال  األق(..)

  ًاعحاد الكر  اعرد ااعوا ا’ ً  (  ال  األق(..) 18.)صلو ا  ة  عائج الو عئل الألل  ’ ااعث ائاا

 (ألكالة اال باء العرا اة(.) 19.)صالعرا  ا ض ح  ل  وعاهد  الععاألن ب لن براءا  االئعراع 

  (الصباح.)(. 19.)ص سألن الع ائر و  وااان  الوراعاة   د  آلاة لو   الئ وا 

 20.)صالوفألضيييييييييياة ع عظيييييييييير ااييييييييييعئ ا  اباييييييييييا  البرلوييييييييييان لع ييييييييييرا   ييييييييييا ألن اال عئابييييييييييا  الوحبايييييييييية 

 (ألكالة الوعبألوة(..)

 (الصباح(..)20.)ص وبالغ  رداة لبداراان و  وحأل ا واة بذف  ار 

  ااييييييرث (..)21.)ص  حبييييييال وحاألليييييية ع راييييييل ألهييييييدر بالويييييياق العييييييا  ويييييي  و فييييييذ وا يييييياء     صيييييير ال ييييييوال

 ( األق

    21..)صئيييييييران ألالأل يييييي  ال يييييياع   لحواايييييية الق بيييييية ال ييييييرا  الرضيييييي  اثايييييير ح ييييييئ البغييييييداداان..هييييييد 

 (العال  الاداد(..)

  19حكألوييييييييييية   بيييييييييييا  كألردايييييييييييعان ععئيييييييييييذ  يييييييييييرارا ادايييييييييييداً  ايييييييييييعكواق  ايييييييييييراءا  الوحاوظييييييييييية الييييييييييي 

 ( فئ  األق(..) 22.)صبالعرا 

 (الصباح(..) 22.)صبغداد عحعضن ااعوا اً لبرألى الاااااة 
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 23.)صل وايييييييييع دا  و يييييييييرألع ألهوييييييييي  أل دألاييييييييية و ع اييييييييية الصييييييييي حاة وييييييييي  الوث ييييييييي ال قاهييييييييية عضيييييييييب 

 (الاألوراة  األق(..)

 

 ااييييييييرث (..)23.)ص الئق بيييييييي   ليييييييين  اييييييييك   يييييييين اال ع اكييييييييا  العركايييييييية ألايييييييي بر    الييييييييدرألل الراايييييييياة

 ( األق

 (ألكالة الوعبألوة.)( 24.)صالفعح اع    وراكا ألالئباج بو   ارعبال العرا  بو رألع الحرار 

  24.)صالحكألوييييييييية.. الابيييييييييألرف  العيييييييييرا  وربيييييييييق  بييييييييي  واا ييييييييية ئييييييييي ق  ييييييييياوان بايييييييييبل اااايييييييييا 

 (ألكالة الوعبألوة(..)

  (القألراء(..) 25.)صودن اعألداة و  العرا  10الك    ن و رألع اربل 

 رييييييياق ان اكيييييييألن رئاايييييييا لباو ألراييييييية أل  25.)صوييييييياقاق ا يييييييألى الور يييييييحان” صيييييييالح”االعحييييييياد  الاوكييييييين لوئ

 (ألكالة الوعبألوة.)

 ألكاليييييييية  26.)صالعييييييييرا  اايييييييياراً لباييييييييعألداة باييييييييبل وبيييييييي  اللا يييييييية عحييييييييذار اااايييييييي  ويييييييين اعييييييييق(..)

 الوعبألوة(
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  27.)صئبايييييية ا  يييييي   ا و يييييي  عييييييدان ع فاييييييذ ضييييييربا  األايييييية للييييييائرا  عركايييييية ويييييي   ييييييوال  العييييييرا 

 (ألكالة اال باء العرا اة(.)

 بييييييياء ألكالييييييية اال (..) 27.)صورعييييييق  ربعييييييية ويييييين دا ييييييي  برصيييييي  للايييييييران الايييييييا  ويييييي  صييييييي ح الييييييدان

 (العرا اة

 

 

  

 بيييييييدر .)( 28.)صالويييييييألارد  عيييييييلوان االحعااايييييييا  ا اااييييييياة وييييييين الوايييييييا  ئييييييي ق وألاييييييي  الصيييييييا  الوربيييييييق

 ( األق

   بعييييييييييد و ييييييييييب ا بو ييييييييييرألع الواييييييييييا ..  ييييييييييركة   ألو ييييييييييألر  عععا ييييييييييد ويييييييييي  الصييييييييييحة لب يييييييييياء واع ييييييييييف

 (العال  الاداد.) 28.)صبال لر 

  فئ  األق(29 .)صدألالراً  71األوأل  وعدق اعر ال فل الوصدر لألردن ببغ (..) 
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 30.)صالععييييييياألن ا اييييييي و  عيييييييد أل  لييييييي  الأل ييييييي  الفيييييييألرف ل  يييييييعباكا  العايييييييكراة وييييييي  ما ايييييييا بااييييييياأل 

 (الرااض(..)

  ايييييييكاف  ايييييييألق .)(30.)ص "الايييييييا  البابييييييي  افيييييييرض ا وييييييين وييييييي  الا يييييييألل..  ألايييييييب ا  عحييييييي  الايييييييالر

 ( رباة

 

 

 

 31.)ص لييييييي  حيييييييرل وييييييي   ألكرا ايييييييا و داواييييييير بيييييييألعان  الألالايييييييا  الوعحيييييييد  عحييييييياألق اايييييييعدرا  رألاييييييياا 

(..)(BBC 

 (ألكالة ا باء وارل(..) 31.)صااران الئاص بلوغا اعان ابعر   ظار  الرلرف و  الدألحة 

  الرااض( 32.)صعراباألن دألالر  ألق ور  30داألن الألالاا  الوعحد  ععااألق(.. ) 
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 رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس األعلى اإلسالمي العراقي

ااييييييعربق رئييييييال وابييييييل ال ييييييألال وحوييييييد الحببألايييييي   الاييييييأل  الث ثيييييياء  رئييييييال الوابييييييل  وابييييييل ال ييييييألال/ وأل يييييي 

أل ييييييا   البريييييياء العلييييييألرا  الاااايييييياة ويييييي  الييييييب د  ألالعلكاييييييد .ا  بيييييي  ا ايييييي و  العرا يييييي  ال ييييييا  هوييييييا  حوييييييألدف

در   بييييييي   هواييييييية اايييييييعورار الحيييييييألارا  الااااييييييياة الايييييييعكواق االايييييييعحرا ا  الدايييييييعألراة  ألع يييييييكاق حكألوييييييية  يييييييا

 بيييييي  عببايييييية وعلببييييييا  الورحبيييييية. هييييييذا أله  ييييييل ال ييييييا  حوييييييألدف ايييييياادعَه بو ااييييييبة   يييييياد  ا عئابييييييه رئااييييييا لوابييييييل 

 .ال ألال بدألرعه الئاواة

 

 الحلبوسي يفصح عن ذمته المالية

 

  ب ييييييي  هائييييييية ال قاهييييييية االعحاداييييييية  الث ثييييييياء   ييييييين اوصييييييياح رئيييييييال وابيييييييل ال يييييييألال  /ألكالييييييية اال بييييييياء العرا اييييييية

 .2022ن ذوعه الوالاة لبعا  وحود الحببألا   

ألذكيييييير باييييييان لب ائيييييية  ن دائيييييير  الأل اايييييية ويييييي  ال ائيييييية   ييييييار   ليييييي  عبرح ا ييييييا ااييييييعوار  ك يييييي  الذويييييية الوالا يييييية لبعييييييا  

يييييية بييييييرئال وابييييييل ال ييييييألال لبييييييدألر  الحالا يييييية )وحوييييييد راكييييييان حداييييييد  بيييييي  الحببألايييييي  ألكا يييييي  ."(الاييييييارف الئاص 

  2011لايييييي ة  30الععييييييداق ا ألق لرا أل  ييييييا ال اوييييييذ ر يييييي   يييييين عفاصيييييياق  2019ال ائيييييية  ييييييد  وصييييييح    اايييييية العييييييا  

ال الععيييييداق  لبرييييياً  حكيييييا  الب يييييد  ألالً وييييين الوييييياد   ) ( 73( ألالب يييييد ثالثييييياً وييييين الوييييياد   )61بعيييييد   يييييرار وابيييييل ال طيييييأل 

  ألالً( الو وأللان با وصاح  ن ذوو   الوالا  ة. /16ون الداعألر   ذ حد د  الواد   )
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مجلس النواب خالل إستقباله لوفد من عشائر الدلويه الكوردية : ندعم ونساند نائب رئيس 

 العشائر األصيلة لممارسة دورهم في إستقرار المجتمع

 بييييييدك  حوييييييد ويييييي   ألانه اييييييعربق اييييييااد   ائييييييل رئييييييال وابييييييل ال ييييييألال العرا يييييي  د. ييييييائ وأل يييييي  وابييييييل ال ييييييألال/

وييييييين   يييييييائر الدلألايييييييه الكألرداييييييية عر ايييييييه ال يييييييا   ألويييييييداً  2022/2/1وكعبيييييييه الرايييييييو  ببغيييييييداد الايييييييأل  الث ثييييييياء 

صييييي ح ورويييييان اليييييدلألف  يييييا   يييييا  لع يييييائر الدلألايييييه وييييي  بغيييييداد ألو يييييالئ الألايييييل ألالا يييييألل  ألضييييي   يييييدداً وييييين 

ألويييييي  بداايييييية البريييييياء  ييييييد  الألوييييييد الضييييييا  الع ييييييا   ألالعبراكييييييا  بو ااييييييبة عايييييي   ايييييياادعه  اا  الألا يييييياء ألال ئصيييييي

ن لييييييه دألا  ال اييييياح ألالعألوايييييئ ويييييي    وييييياق الوألكبييييية  لاييييييه و يييييا   وبيييييه كعضييييييأل وييييي  هائييييية رئاايييييية الوابيييييل وعو يييييا

ايييييييياوا ه ييييييييا   وييييييييق كبايييييييير  وييييييييا  وابييييييييل ال ييييييييألال ويييييييي  الييييييييدألر  ال اابايييييييية الئاوايييييييية أل اييييييييعحرا ا  لبورحبيييييييية 

 ييييييييد   أل ايييييييا د الع ييييييييائر ا صيييييييابة لووارايييييييية ”رئيييييييال الوابييييييييل ألئييييييي ق حداثييييييييه   يييييييار بالرألق  ائييييييييل.الرادوييييييية

ر وييييي  عرايييييا  الريييييا  ال بابييييية أل  يييييا ة رألح الععييييياألن ألالوحبييييية دألرهييييي  وييييي   ايييييعررار الواعوييييي   ألل ييييي  عيييييلثار وبا ييييي

 ”.بان  وراد الواعو 

عبدهللا : الكورد كانوا ومازالوا الداعم الرئيسي إلستقرار البالد وجهودهم  وانهد.شاخ

 مستمرة إلنجاح العملية السياسية

  حوييييييد  بيييييي   بييييييدك ألانهاييييييااد   ائييييييل رئييييييال وابييييييل ال ييييييألال العرا يييييي  د. ييييييائ  كييييييد /وأل يييييي  وابييييييل ال ييييييألال

 هواييييييية  ايييييييعورار الع ايييييييائ ألالععييييييياألن بيييييييان الريييييييألى الألل اييييييية أل ليييييييرا  العوباييييييية الااااييييييياة  ألالاييييييياوا وبيييييييادر  

اليييييييرئال وايييييييعألد بيييييييارقا   العييييييي   ألضيييييييح  الرساييييييية الألل اييييييية لبراييييييياد  الكألردايييييييعا اة لحيييييييق ا قوييييييية الااااييييييياة 

 ق  اييييييعرباله وايييييياء الاييييييأل  ال ييييييركاء لبوضيييييي  بالعوبايييييية الاااايييييياة  ألايييييياء حييييييداث ايييييياادعه ئيييييي ويييييي ألاال اييييييداد ألا

ألوييييييداً ويييييين الوكعييييييل الاااايييييي  لبوابييييييل ا  بيييييي  ا ايييييي و  برئاايييييية ا اييييييعاذ  بيييييي  الغبييييييان أل ييييييدد ويييييين   ضيييييياء 

الوكعييييييل الاااايييييي   واوييييييا  ييييييد  الألوييييييد الضييييييا  ب ايييييي  رئييييييال وابييييييل ا  بيييييي  ال ييييييا  هوييييييا  حوييييييألدف الع ييييييا   

 ايييييياع   لايييييياادعه العألواييييييئ ألالاييييييداد بو ااييييييبة عايييييي وه و ييييييا   ائييييييل رئييييييال الوابييييييل  أل  ربييييييألا  يييييين عو كييييييا ألالعبرا

ألالراييييييا  بالو ييييييا  ويييييي  الييييييدألر  ال اابايييييية الاداييييييد   ألاييييييرى بحييييييث الوألضييييييأل ا  ألالرضييييييااا ذا  ا هعوييييييا  الو ييييييعر  

ال قويييييية العيييييي    ييييييراعا ألالاييييييبق الكفابيييييية لععقاييييييق الععيييييياألن ألالع اييييييائ بييييييان الكعييييييق ال اابايييييية لعورايييييير الرييييييألا ان ألالع

 بيييييييدك ألوييييييي  اييييييياا   ألانه. يييييييائد.وييييييية الادايييييييد  لوألاا ييييييية العحيييييييداا عععبيييييييئ بالاا يييييييل الئيييييييدو  ألوايييييييا د  الحكأل

الكييييييألرد كييييييا ألا ألويييييياقالألا الييييييدا   الرئاايييييي   اييييييعررار الييييييب د ألا ييييييألده  واييييييعور    ايييييياح ”حداثييييييه  كييييييد  بيييييي   ن

العوبايييييية الاااايييييياة  أللييييييدا ا  ضيييييياق ألعييييييارا  و ييييييعر  ويييييي   ييييييركائ ا ويييييين الرييييييألى الألل ايييييية ألايييييي عوق ويييييي  الورحبيييييية 

لبوييييييألال ان الييييييذان ألضييييييعألا ثرييييييع   وا ييييييا ويييييي   دوا ا ويييييين ألا اييييييعررار ألعرييييييدا  الئيييييي الرادويييييية ويييييين  اييييييق عثبايييييي 

 ”.ا  عئابا 
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 رئاسة البرلمان: انتهاء استعدادات جلسة انتخاب الرئيس.. ال تأجيل ولو لساعة واحدة

ععدادا    بييييين ال ائييييل الثييييا   ليييييرئال البرلوييييان  ييييائألان  بيييييدك  الاييييأل  الث ثيييياء  اكعوييييياق اوايييي  االاييييي /  ييييال

الف اييييية لعريييييد اباييييية ا عئيييييال رئيييييال الاو ألراييييية  وييييي  الاييييياب  وييييين هيييييذا ال ييييي ر  و يييييدداً  بييييي   ن ا عئيييييال رئااييييية 

أل ضييييا   بييييدك   ن  رئاايييية البرلوييييان    .الاو ألرايييية  ليييين اعلاييييق  أللييييأل لاييييا ة ألاحييييد  ويييين وأل ييييد  الورييييرر

ن الوع اوايييييييان  ألهييييييي  واضييييييياة وبعقوييييييية بالعأل اعيييييييا  الدايييييييعألراة  أل   يييييييا ماييييييير ورعبلييييييية بالئ ويييييييا  الااااييييييياة بيييييييا

 و  االاعحرا  الداعألرف  بعد    ن  اواء الو اواان أل     االاععدادا  الف اة لبعوباة .   

 

 االسدي: قادة االطار اتفقوا على استمرار الحوار للوصول الى حلول مقبولةالنائب احمد 

ايييييييا  ااعوييييييياع الث ثييييييياء  ك ييييييي  الرايييييييادف وييييييي  االليييييييار الع ايييييييار    حويييييييد ا ايييييييدف   ييييييين وئر اايييييييرث  ايييييييألق/ 

و ييييييارا اليييييي  ان الواعوعييييييألن اعفرييييييألا  بيييييي  ااييييييعورار الحييييييألار ويييييي  اوايييييي  االلييييييرا  ويييييين ااييييييق الألصييييييألق اليييييي  

ااعويييييياع االلييييييار الع اييييييار  بحييييييث “أل يييييياق االاييييييدف ويييييي  حييييييداث لألكاليييييية ااييييييرث  اييييييألق   ن .حبييييييألق  وبايييييية وربييييييألق

لااااييييييي  الوب اييييييية  بييييييي  ائييييييير الوايييييييعادا  وييييييي  الحيييييييألارا  الااااييييييياة ألالعرحايييييييل بوبيييييييادرا  حيييييييق اال ايييييييداد ا

ألاكييييييييد .”الألا عاييييييية الاااايييييييياة ألعاييييييياألق الو علفييييييييا  الحييييييياد  ألوييييييييئ الييييييير ال ييييييييراكة ألالعيييييييألاقن ألالثريييييييية الوعبادلييييييية

 ييييييياد  االلييييييار ا ظيييييييرألن بعريييييييدار كبايييييير الييييييي  وبييييييادر  وايييييييعألد البيييييييارقا   ال  يييييياء الاويييييييألد الحيييييييال  “االاييييييدف ان 

اعفيييييئ الواعوعيييييألن “ألعييييياب  ا يييييه .”ل ايييييةألالألصيييييألق الييييي  حبيييييألق عاييييياه  وييييي  االايييييراع بع يييييكاق حكألوييييية الئدوييييية الأل

 ”. ب  ااعورار الحألار و  اوا  االلرا  ون ااق الألصألق ال  حبألق  وباة وربأللة
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الديمقراطي يعلّق على تمسك صالح بالرئاسة: انسحابه سيعزز قوة النائبة فيان دخيل: 

 الكورد في بغداد

ا   ويييييي  البرلويييييييان العرا يييييي   ايييييييأل  الث ثيييييياء   بييييييي   بحرييييييي  كعبيييييية الحيييييييقل الييييييداوررال  الكألردايييييييع  اييييييألق/  ييييييفئ

 أل الييييييي .ا ييييييي ن رئيييييييال الاو ألراييييييية الحيييييييال  بيييييييره  صيييييييالح  عوايييييييكه بالعر يييييييح ل يييييييغق و صيييييييبه لألالاييييييية ثا اييييييية

ور ييييييحاً آئيييييير ماييييير ور ييييييح ا )هأل يييييياار قابييييييارف(  ألهييييييذا  24الوعحدثييييية باايييييي  الكعبيييييية واييييييان دئايييييق     ن  ه ييييييا  

دئاييييييق ان   بيييييي  االعحيييييياد  ألبا يييييي ."اييييييه  ييييييرألل العر ييييييححييييييئ كفبيييييية الداييييييعألر العرا يييييي  لكييييييق  ييييييئص ع لبييييييئ  ب

اليييييييييييييألل   الكألردايييييييييييييعا    ن ااايييييييييييييل  بييييييييييييي   ايييييييييييييبال عواييييييييييييي  بيييييييييييييره  صيييييييييييييالح بالعر يييييييييييييح لرئااييييييييييييية 

ان  ا اييييييحال بييييييره  صييييييالح اييييييأل  او ييييييد اللراييييييئ لعفاهوييييييا  ويييييي  االعحيييييياد الييييييألل     أل ضيييييياو  ."الاو ألرايييييية

دئاييييييق      ييييييا ألاثرييييييألن ويييييين  ردوييييي أل ."ألهيييييأل ضييييييوان لو يييييياركة  ألايييييية لبكيييييألرد ويييييي  الحكألويييييية العرا ايييييية االعحادايييييية

ا مببايييييية البرلوا ايييييية  العيييييي  اييييييأل  عوييييييرر ور ييييييح ا لرئاايييييية الاو ألرايييييية هأل يييييياار قابييييييارف ويييييي  ابايييييية البرلوييييييان 

 الورببة  الوئصصة ال عئال الرئال الاداد .

 

 : إقصاء شخصيات من اإلطار والقبول بغيرها ليست أغلبيةضرغام المالكي  نائبال

ائييييييع   دألليييييية الرييييييا ألن ضييييييرما  الوييييييالك   الث ثيييييياء   ن   صيييييياء  ئصيييييياا  ويييييين  كييييييد  ضييييييأل  ألكاليييييية الوعبألويييييية/

روييييييض العاييييييار “أل يييييياق الوييييييالك   ن . ا لييييييار الع اييييييار  ألالربييييييألق بغارهييييييا ال ع لبييييييئ  بيييييي  حكألويييييية ا مببايييييية

الصييييييدرف ل ئصيييييياة وعا يييييية ويييييين ا لييييييار الع اييييييار  ألالربييييييألق بغارهييييييا ال ا ييييييكق حكألويييييية  مببايييييية أل  وييييييا علباييييييئ 

 رويييييض  يييييئص ألالربيييييألق بغاييييير   رابييييية وييييين العألاويييييئ ألبعايييييد   ييييين ا مبباييييية“ ييييياراً  لييييي   ن و“وبيييييد  العألاوراييييية 

وبييييييادر  الألوييييييد الايييييي   ألالكييييييردف  ليييييي  الح ا يييييية كا يييييي  عحوييييييق  اضييييييا وبييييييد  العألاورايييييية ألالو يييييياركة “أل ضييييييا   ن .“

 “.الحكألوة الورببة  رابة ون العألاوراة “وبا اً  ن “الألل اة 
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 استهداف المطار امتداد لمسرحية قصف منزل الكاظمي : مؤامرةعارف الحمامي نائبال

 كييييييد ال ائييييييل  يييييييار  الحويييييياو   الث ثيييييياء   ن وييييييساور  اايييييييع دا  الولييييييار ويييييين  بييييييق بعيييييييض  ألكاليييييية الوعبألويييييية/

وييييييساور  ااييييييع دا  ولييييييار “أل يييييياق الحويييييياو  ويييييي   ن .ال ئصيييييياا  العيييييي  عييييييد  وا  وراكييييييا ال ع لبيييييي   بيييييي  ال ييييييعل

قق الكيييييياظو  العيييييي  اييييييا ده   بيييييي  كاييييييل  هييييييدا  ئاصيييييية ل يييييي  بغييييييداد هيييييي  اوعييييييداد لواييييييرحاة ااييييييع دا  و يييييي

 وبايييييييية ااييييييييع دا  “أل ضييييييييا   ن .”ال ييييييييعل ال ع لبيييييييي   باييييييييه الئييييييييدع الألاضييييييييحة ألالوبأل يييييييية“و يييييييياراً  ليييييييي   ن “

الوليييييار ايييييراد ب يييييا عألايييييه ا  ظيييييار  لييييي   رلييييية وعا ييييية حعييييي  اعوك يييييألا وييييين عحرايييييئ وصيييييالح  ئيييييرى عئيييييد  ا يييييا  

ويييييييساور  اايييييييع دا  الوليييييييار باعييييييي  ألاضيييييييحة  ويييييييا  ال يييييييعل “أل  يييييييار  لييييييي   ن .”ئارااييييييية ألالألالايييييييا  الوعحيييييييد 

 ”.العرا   ألئصألصاً بعد  ن ا عر  الو فذ بلن  وراكا كا   اقء ون العوباة

 

 نواب مستقلون ينظمون حملة للتصويت على ربط العراق بطريق الحرير

وايييييييعربان   الث ثييييييياء  عب ايييييييه وييييييي  واوأل ييييييية  يييييييألال ال ائيييييييل الوايييييييعرق صييييييي ح العواوييييييي   بييييييين  ألكالييييييية الوعبألوييييييية/

ال ائييييييل “أل يييييياق وكعييييييل العواويييييي  ويييييي  باييييييان    ن .حوبيييييية عأل ايييييي   اابايييييية الاييييييعفاد  العييييييرا  ويييييين لراييييييئ الحرايييييير

الواييييييعرق صيييييي ح و ييييييدف قا يييييي  العواويييييي  عب يييييي  ويييييي  واوأل يييييية ويييييين ال ييييييألال الواييييييعربان حوبيييييية لاويييييي  العألا ايييييي  

لغيييييييرض عييييييياوان العصيييييييألا  وييييييي  وابيييييييل ال يييييييألال  بييييييي  ضيييييييوان ويييييييرألر لرايييييييئ الحراييييييير وييييييين الصيييييييان  بييييييير  

العصيييييييألا  دائيييييييق وابيييييييل ال يييييييألال بعيييييييد ا اييييييياق حوبييييييية العألا اييييييي  ال ااباييييييية “أل ضيييييييا    ن .”الراضييييييي  العرا ايييييييةا

ألا يييييييرار ويييييييرألر لرايييييييئ الحراييييييير  بييييييير االراضييييييي  العرا اييييييية بعحرايييييييئ و ييييييياو  ألويييييييردألدا  ا عصييييييياداة ألعااراييييييية 

اييييياعألد ويييييرألر لرايييييئ الحراييييير  بييييير االراضييييي  العرا اييييية “أل كيييييد العواوييييي   ألوريييييا لببايييييان ان .“ كباييييير   بييييي  الببيييييد

 ”. بفألائد اوة  ب  الوألال ان كوا اائد  االاعفاد  اال عصاداة ون وا اء الفاأل
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 صالح: رئيس الجمهورية يجب أن يكوَن رمزاً  لوحدة البالد وسيادتها

 ييييياق رئيييييال الاو ألراييييية  بيييييره  صيييييالح  وييييي  كبوييييية وعبفيييييق   ويييييل الث ثييييياء   ائر يييييح لو صيييييل رئيييييال  الصيييييباح/ 

ييييييدركا   يييييه  ييييير    ظييييييا  ألوايييييسأللاة  كبايييييير    الوعييييياً  ليييييي   ن  الاو ألراييييية بعيييييد  ن  بعييييييه بريييييرار ألل يييييي  وايييييعرق  وئ

 رئيييييال الاو ألرايييييية اايييييل  ن اكييييييألَن رويييييقاً لألحييييييد  اليييييب د ألايييييياادع ا ألحاواييييياً لبداييييييعألر  أل ن اكيييييألَن رئاايييييياً ل كييييييق 

 ً الوضيييييي  عحيييييي   أل ضييييييا    العقو ييييييا ب صييييييرار ألبييييييد   الييييييألل اان الئاحييييييران  ويييييي ."العييييييرا اان  رئاايييييياً ال ورسألاييييييا

ايييييير  الألل ايييييية وايييييياراً لو يييييياو   ألليييييي   اييييييوح عحيييييي   ف ظيييييير  ألرميييييي   ييييييع  الوصييييييا ل ألالضييييييغألل باوع ييييييان 

و صييييييل رئاايييييية الاو ألرايييييية   و يييييياراً  ليييييي   ن  ظييييييرأل  الببييييييد عفييييييرض  ويييييي ً ااييييييعث ائااً أل واو ييييييا عحييييييداا  مايييييير 

حيييييرا   يييييعب   يييييباب  أل يييييأل  بيييييلن  وابيييييل ال يييييألال الادايييييد اييييياء با عئابيييييا  وبكييييير  اايييييعاابة ل  . " اببييييية لبعلاايييييق

بحيييييية لحكيييييي  ااييييييع د  ليييييي   راد  العييييييرا اان بيييييي    يييييياهض ايييييياء  بيييييي  ئبفايييييية ال ييييييعألر العييييييا  بالوظييييييال  ألالحاايييييية الوئ

ألذكييييير رئيييييال الاو ألراييييية   اح يييييا وييييي  عاييييياألق . " اوألوييييية  أل ألصيييييااة  أل عيييييدئق أل ن اكيييييألن ال يييييعل اييييياحد  فايييييه  

  ييييييألان لبع يييييياقع  ليييييي    ييييييألان لع  يييييي   الكثايييييير ويييييين ا  ييييييكالاا  ألالعحييييييداا   ألااييييييعلع ا اال ليييييي   بييييييالعرا  ويييييين

دألق أل يييييعألل الو لرييييية  ألا وضييييي  وييييي  هيييييذا اللرايييييئ أللييييين  حايييييد   يييييهئ أللييييين  عرااييييي    و يييييدداً  بييييي   ضيييييرألر  

وة ايييييعحك  أل ألضيييييح  ن  رئااييييية . " ايييييراء ععيييييدا   دايييييعألراة لب يييييألدل  ثبعييييي  العاربييييية وايييييسأللاع ا  ييييين  قويييييا  وئ

ئعبييييي  الوحاوظيييييا   ألعريييييدحو ا بألر يييييةل  ييييياوبةل حيييييألق الاو ألراييييية  يييييكحب  لا ييييية وألايييييعة وييييين ور ييييياء  الدايييييعألر وييييين و

الععيييييييدا    الضيييييييرألراة ألبويييييييا اضيييييييونئ الألويييييييا  اليييييييألل     ألبا ويييييييا عع يييييييد بالعويييييييق  بييييييي   ععقاقهيييييييا أل ثرائ يييييييا 

عالايييييية وكيييييياون الئبييييييق ويييييي  و ظألويييييية   أل بيييييي    رارهييييييا بوييييييا ائييييييد  وصييييييالح ال ييييييعل العرا يييييي      كييييييد   هوايييييية وئ

كيييييي  ألاال ليييييي    حييييييأل  رييييييدل اااايييييي  ألااعوييييييا رعييييييدر  باييييييااد  كاوبيييييية الحئ    اداييييييد ائرايييييي  الحكيييييي  الر يييييياد لدألليييييية وئ

 عحو  حرأل  العرا اان  ألعضون حر ا و  ورض الرا ألن ألحصر الا ح بادها  .
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 قرارات مجلس الوزراء بجلسة الثالثاء

 صيييييييدر وابيييييييل اليييييييألقراء  الث ثييييييياء  اوبييييييية وييييييين الريييييييرارا  الادايييييييد  ئييييييي ق ابايييييييعه ألكالييييييية اال بييييييياء العرا اييييييية/ 

 . عااداة الو عرد  الاأل  برئااة رئال الألقراء وصلف  الكاظو اال

أل يييييياق الوكعييييييل ا   ويييييي  لييييييرئال وابييييييل الييييييألقراء ويييييي  باييييييان  ن  رئييييييال وابييييييل الييييييألقراء وصييييييلف  الكيييييياظو  

عييييييير ل الاباييييييية اال عااداييييييية الئاواييييييية لوابيييييييل اليييييييألقراء  ايييييييرى ئ ل يييييييا بحيييييييث  هييييييي ح الرضيييييييااا ألالوألضيييييييأل ا  

ا  يييييييع ا  أل صيييييييدار الريييييييرارا  ب يييييييل  ا   الوعيييييييا الييييييي    يييييييه  ايييييييرى ئييييييي ق الودراييييييية  بييييييي  ايييييييدألق ا  وييييييياق ألو 

الاباييييييية اايييييييععراض العرراييييييير الألبيييييييائ   ألا ايييييييراءا  الوعئيييييييذ  لوألاا ييييييية اائحييييييية كألرأل يييييييا  ألوايييييييعادا   ويييييييق 

لا يييييية ععقاييييييق ا اييييييراءا  الحكألوايييييية ويييييي  وايييييياال  الأل اايييييية  ألالاييييييالر  الصييييييحاة العأل ألايييييية  لبحييييييد ويييييين ا ع ييييييار 

اييييييية الوبذأللييييييية الحعيييييييألاء الوألاييييييية الادايييييييد  لباائحييييييية  ألعيييييييألوار الع ايييييييا  ال قوييييييية الفايييييييرألل  ألالا يييييييألد الحكألو

أل ضييييييييا    ن  وابيييييييل الييييييييألقراء ااعضييييييييا  ."ألعيييييييلوان البريييييييياح  بيييييييير الو اويييييييذ الو ع يييييييير  ويييييييي   ويييييييأل  العييييييييرا 

وحييييييياوظ ال اييييييي  ا  ييييييير  واايييييييد اليييييييألائب   حايييييييث اايييييييععرض الألا ييييييي  الئيييييييدو  لبوحاوظييييييية  أل هييييييي  احعااااع يييييييا 

ة الو يييييييك   ألالوعأل يييييييا  العييييييي  ععيييييييا   و  يييييييا الوحاوظييييييية   صيييييييدر وابيييييييل اليييييييألقراء ألوعلبباع يييييييا  ألبعيييييييد و ا  ييييييي

 ييييييدداً ويييييين الرييييييرارا  العيييييي  ويييييين  ييييييل  ا ا ايييييي ا  ويييييي  االرعريييييياء بالألضيييييي  الئييييييدو  لوحاوظيييييية ال ايييييي  ا  يييييير   

   :أله  كاآلع 

 ألالً/ علكاييييييييد ع فاييييييييذ عألاا ييييييييا  الوابييييييييل الييييييييألقارف لبئييييييييدوا  االاعوا ايييييييية ب ييييييييلن حااييييييييا  وحاوظيييييييية ال ايييييييي  

 :ر  الوععبرة بالوألضأل ا  اآلعاةاال 

 .   اء اار ثانل و   احاة العباااة و  الورعربا  -1

 .ااعكواق اار  اا حاان   ب  اللرائ الرابل بان وحاوظع  ال ا  ا  ر  ألكرب ء الورداة -2

 .لرائ الحج البرف/ الورحبة ا ألل  -3

 .2021الو رأل ا  العكواباة لعا   -4

اوعييييييداد لراييييييئ الولييييييار  الييييييرابل بييييييان لراييييييئ الكألويييييية  يييييير  الفييييييرا   -الئيييييياول    يييييياء اايييييير الكألويييييية  -5

 .أللرائ وعوق ا او  

 ."(   اء اار الوور الثا    ب    ر الفرا   واار  ا وا   ب  )ع -6

 .و رألع وحلة وعالاة الواا  الثرابة و  بحر ال ا  -7

 

 .الكألوة الوألحد -و رألع واء ال ا   -8
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 .دا  -ة    اء لرائ  قاوا -9

 .4   اء وحلا  ألق اة و  ودائق وحاوظة ال ا  اال ر  بعدد  -10

 .و رأل ا  ب اء الودارل الوعبكئة و  وحاوظة ال ا  ا  ر  -11

 .اللرائ الارا  -12

 ً  /ثا اا

 ايييييييا  الب ييييييي  الوركيييييييقف العرا ييييييي  ألالوصييييييير  العرا ييييييي  لبعايييييييار  ألألقار  االعصييييييياال  ألهائييييييية ا  ييييييي    -1

الييييييي فل الألل اييييييية  بعريييييييدا  الوييييييي ح الوالاييييييية الويييييييذكألر  وييييييي   د يييييييا   لييييييي  وحاوظييييييية ال اييييييي  ألاالعصييييييياال   أل يييييييركة 

 :ا  ر   لب  ألض بالألا   الئدو  لبوحاوظة

 .ئواة وباارا  دا ار ون ألقار  االعصاال  •

 .ئواة وباارا  دا ار ون الب   الوركقف العرا   •

 .  ر  وباارا  ون الر عة االاعك اواة •

 .ائة ا     ألاالعصاال   ر  وباارا  ون ه •

 .ئواة وباارا  ون الوصر  العرا   لبعاار  •

عييييييألل  وحيييييياوظ ال ايييييي  ا  يييييير  ااييييييعئدا  الويييييي ح الوييييييذكألر  ويييييي  ال  ييييييألض بييييييالألا   الئييييييدو  أل اييييييراء  -2

 .الععا دا  ال قوة  ااعث اء ون  االال الععا د الو صألص  با ا و  ععباوا  ع فاذ العرألد الحكألواة

( دا يييييييار  ورييييييل   ييييييير  وبايييييييارا  10000000000لييييييي فل الألل اييييييية وببغيييييياً وريييييييدار  )عئصييييييياص  ييييييركة ا -3

دا ييييييييار  ويييييييين الر يييييييي  االاعك يييييييياواة لوحاوظيييييييية ال ايييييييي  ا  يييييييير  ) أل و ييييييييعركة( لع فاييييييييذ   ويييييييياق علييييييييألار ويييييييي  

 .2022الوحاوظة بالع اائ و  الااد الوحاوظ  ألئ ق  ا  

 ً  /ثالثا

ا  دا يييييييار  ليييييييي  وحاوظييييييية ال ايييييييي  ( دا ييييييييار  وريييييييل ئواييييييية وباييييييييار5000000000عئصيييييييياص وببيييييييغ ) -1

ا  ييييييييير   عايييييييييدد وييييييييين ال يييييييييركة العاوييييييييية ل عصييييييييياال  ألالوعبألواعاييييييييية  حيييييييييدى  يييييييييركا  ألقار  االعصييييييييياال  

 .ألعحال لعاداد الداألن الاابرة لب ركة آ فاً الوعرعبة  با ا  ل  ألقار  الوالاة

رف لبئييييييدوا   ضيييييياوة رئييييييال اييييييكرعاراة ال ائيييييية العباييييييا لبع اييييييائ بييييييان الوحاوظييييييا   ليييييي  الوابييييييل الييييييألقا -2

 .االاعوا اة
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عييييييللا  وراييييييئ  وييييييق ويييييين ا وا يييييية العاويييييية لوابييييييل الييييييألقراء ألألقارعيييييي  العئلييييييال  ألا  وييييييار ألا اييييييكان  -3

 ألالببداا  ألا  غاق العاوة  ألوحاوظة ال ا  ا  ر   ألواع ار الااد رئال وابل الألقراء  ععألل  

بئييييييييدوا  االاعوا ايييييييية الئاصيييييييية وعابعيييييييية ع فاييييييييذ وئراييييييييا   ييييييييرارا  وابييييييييل الييييييييألقراء ألالوابييييييييل الييييييييألقارف ل

 ."بوحاوظة ال ا  ا  ر  حصرا

ألعيييييياب   ن  وابييييييل الييييييألقراء  ييييييا   الوألضييييييأل ا  ا ئييييييرى الودرايييييية  بيييييي  اييييييدألق ا  ويييييياق  أل صييييييدر ب ييييييل  ا 

 :الررارا  اآلعاة

(  2018لايييييييي ة  45 ألالً/   ييييييييرار عألصيييييييياا  وحضيييييييير االاعويييييييياع الرابيييييييي  ألالع ييييييييران لبا يييييييية ا ويييييييير الييييييييداألا   )

ألاآللايييييييا  ألالحبيييييييألق ال قوييييييية   اييييييياق و يييييييارا  الواع يييييييفاا  العاوييييييية بالاييييييير ة الووك ييييييية ب يييييييلن ألضييييييي  الايييييييبق 

( 1/2/19بالع اييييييييييائ ويييييييييي  ألقار  الصييييييييييحة الوراوريييييييييية ربييييييييييل كعييييييييييال ألقار  العئلييييييييييال الويييييييييير   بالعييييييييييدد )أل.ل/

 .  و  ا ئذ بالورعرح الثا   الوثب  و  رابعاً ون العألصاا 2022كا ألن الثا    16الوسرخ و  

  2021كيييييييا ألن ا ألق  12وحضييييييير ااعوييييييياع لا ييييييية وعابعييييييية عحصييييييياق الريييييييرألض الوأل ييييييي  بعيييييييلرا   ثا اييييييياً/   يييييييرار

ب ييييييلن  عييييييائج الوفاألضييييييا  العيييييي  ايييييير  ويييييي  الاا ييييييل الااوييييييااك   ألالوعضييييييون عاييييييداد الاا ييييييل الااوييييييااك  كاوييييييق 

( دألالراً  ورييييييييل ث ثيييييييية ألاييييييييبعألن وباأل يييييييياً ألثيييييييي ث وئيييييييية ألئوايييييييية 73365568.98الوببييييييييغ الوعبريييييييي  بييييييييذوع   )

 .اً ألئول وئة ألثوا اة ألاعألن دألالراً ألثوا اة ألعاعألن ا عاً  دوعة ألاحد  لباا ل العرا  ألاعألن  لف

 :( بحال اآلع 2022لا ة  3ثالثاً/   رار عألصاة الوابل الألقراف لبلا ة )

اايييييعث اء و يييييرألع هدراييييية ال فثيييييا ألعحايييييان الب يييييقان وييييي  وصيييييف  البصييييير  وييييين وبحيييييئ ععيييييداق ا ايييييعار الوبا ييييية  -

 ابييييييييألق  1( الوييييييييسرخ ويييييييي  4/7/18838العئلييييييييال  بوألاييييييييل كعاب ييييييييا الويييييييير   بالعييييييييدد ) ويييييييي  ععباوييييييييا  ألقار 

( الوييييييييسرخ 4/7/32307  ب يييييييياًء  بيييييييي  اليييييييير ف الوثبيييييييي  ويييييييي  كعييييييييال ألقار  العئلييييييييال الويييييييير   بالعييييييييدد )2016

 .2021كا ألن ا ألق  13و  

  :رابعاً/ الوألاورة  ب  وا الع 

و يييييرألع وييييي  ألقار  الوالاييييية ) صيييييل  ا يييييا  ألويييييألاقان   ايييييا  ألقار  الوالاييييية/ ال ائييييية العاوييييية لبكويييييار  بع فايييييذ -

اايييييراة أل ا يييييق  ك ييييي  ايييييأل ار(  اايييييعث اًء وييييين  ايييييالال الععا يييييد الو صيييييألص  با يييييا وييييي  ععباويييييا  ع فايييييذ العريييييألد 

 .الحكألواة

ايييييييابعاً/ الوألاورييييييية  بييييييي   ايييييييا  ألقار  اليييييييدواع بالعصييييييير  بوببيييييييغ وبايييييييار دا يييييييار ألئوايييييييوائة وبايييييييألن دا يييييييار  وييييييين 

اح ودارايييييية الحألا ايييييي  العاييييييكراة  لرويييييي  ااهقايييييية الرلعييييييا  العاييييييكراة أل داويييييية حصيييييية دائيييييير  الوايييييير  ويييييين  ربيييييي

قئييييي  الوعركييييية  ألاايييييعث اًء وييييين ععباويييييا  ع فايييييذ العريييييألد الحكألواييييية ألضيييييألابل ع فايييييذ  ريييييألد العايييييباح الصيييييادر  وييييين 

 ."واع اراة ا ون الرألو 

ر  العيييييي   ييييييدو  أل  ييييييار  ليييييي   ن  وابييييييل الييييييألقراء ااعضييييييا  رئاايييييية ال ائيييييية الألل ايييييية ل اييييييعثوار ايييييي ا ال اييييييا

  رحاً وفص ً  ن  اراءا  ال ائة واوا ائص واو  باوااة الاك    أل هواة العد ائ الوال  ب لن 
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العرييييييألد الاييييييابرة   ضيييييياوة  ليييييي  عرييييييدا  وبئييييييص واوييييييا اععبييييييئ باالاييييييعثوارا  ألالئلييييييل الكفابيييييية بألضيييييي  االاييييييعثوار 

ل ايييييييار  لييييييي  ا ايييييييراءا  وييييييي  العيييييييرا   بييييييي  اللرايييييييئ الصيييييييحاح  ألألويييييييئ الوألاصيييييييفا  العالواييييييية  ألعلر ييييييي  ا

 .الوعئذ  ون  بق ال ائة لوكاوحة الفااد ألالو ارا  الوعبكئة

 :ألو  هذا الصدد ألاوئ وابل الألقراء  ب    رار عألصاة الوابل الألقارف ل  عصاد بحال اآلع 

الوألاورييييية  بييييي  ععا يييييد ال ائييييية الألل اييييية ل ايييييعثوار وييييي   يييييركة وحاويييييا  دأللاييييية رصيييييا ة لعيييييد ائ العريييييألد الايييييابرة  -

ب ييييييلن و ييييييرألع باييييييوااة الاييييييك    أللييييييرح صيييييياغة  رييييييألد اداييييييد   ألباييييييان الوأل يييييي  الرييييييا أل   لبعرييييييألد  ألالععا ييييييد 

وييييي   ييييييركة عييييييد ائ وييييييال  دأللاييييية رصييييييا ة ال عييييييراح  وييييييألذ  وييييييال   ألعيييييد ائ ا وييييييألر الوالايييييية لبو ييييييرألع الوييييييذكألر 

ران ا ألق ع يييييي 6( الوييييييسرخ ويييييي  8506آ فيييييياً  بحاييييييل وييييييا ايييييياء ويييييي  كعييييييال ال ائيييييية الألل ايييييية ل اييييييعثوار الويييييير   )

 2  ألااييييييعث اء العرييييييدان ويييييين  اييييييالال الععا ييييييد الو صييييييألص  با ييييييا ويييييي  ععباوييييييا  ع فاييييييذ العرييييييألد الحكألوايييييية )2021

 ."(2014لا ة 

 

 الغزي: وصلنا إلى مراحل متقدمة للمباشرة بمشروع البتروكيماويات

ايييييييعألداة  - كيييييييد ا ويييييييان العيييييييا  لوابيييييييل اليييييييألقراء حوايييييييد الغيييييييقف  الث ثييييييياء  ألايييييييألد رمبييييييية  را اييييييية  الصيييييييباح/

لعرألايييييية ال ييييييراكة اال عصيييييياداة العاارايييييية  واوييييييا   ييييييار  ليييييي   ن الوبا يييييير  بو ييييييرألع البعرألكاواألاييييييا  ألصييييييب   ليييييي  

أل ييييياق الغيييييقف  ن  ه يييييا  اوبييييية وييييين الو يييييارا  العييييي  عييييي  االعفيييييا   با يييييا بيييييان الببيييييدان وييييي   يييييا  .وراحيييييق وعردوييييية

 اييييييد االاييييييراءا    وبا يييييياً  ن وييييييذكر  عفيييييياه   و  ييييييا وييييييا ويييييي ح اايييييياقا  ااييييييعثواراة ألو  ييييييا  14   ذ أل عيييييي  2019

 ليييييييييدا ا و يييييييييارا  اايييييييييعراعاااة عععبيييييييييئ وييييييييي  واييييييييياق اللا ييييييييية ألالبعرألكاواألايييييييييا  ألالييييييييي فل ألالغييييييييياق ألاليييييييييربل 

أل ضييييييييا    ن  الوبا يييييييير  بو ييييييييرألع بعرألكاواألاييييييييا  )ال بييييييييرال( ألصييييييييب   ليييييييي  وراحييييييييق وعردويييييييية  ."الك ربييييييييائ 

 يييييياواة االئييييييرى   وسكييييييدا أله ييييييا  وفاألضييييييا  حييييييألق و ييييييرألع االرليييييياألف أل كيييييياق ألكييييييذل  برايييييية الحرييييييألق االاعك

 ن  ه ييييييا  رمبييييييية حراراييييييية لعحرايييييييئ  يييييييراكا  بيييييييان الببيييييييدان ايييييييألاء كا ييييييي  ا عصييييييياداة األ عااراييييييية   ضييييييياوة  لييييييي  

الواييييييياال  االئيييييييرى وثيييييييق الايييييييااحة األ عألحايييييييد اليييييييرسى الااااييييييياة وييييييي  الوحاويييييييق الدأللاييييييية بيييييييان الببيييييييدان  ألالعييييييي  

الوألا يييييي   بيييييي  الواييييييعألاان الييييييدألل  الاييييييعألدف ألاوبيييييية ويييييين  - ثويييييير   يييييين ع ييييييكاق الوابييييييل الع اييييييار  العرا يييييي  

أللفييييي   لييييي   ن  العيييييرا  الويييييح  لييييي  روييييي  حاييييي  العبيييييادق اال عصيييييادف ألالعايييييارف بيييييان ." أل الث يييييائ  بيييييان اليييييدأللعان

الببييييييدان   وبا ييييييا  ن  بغييييييداد ألالرايييييياض لييييييدا وا الرمبيييييية ل  فعيييييياح بوئعبيييييي  الوايييييياال  ألا عويييييياد اااايييييية اال فعيييييياح 

 با  وا .
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 على مشاركة العراق في منصة مكتب مكافحة اإلرهاباألعرجي يعلن الموافقة 

  بيييييين واع ييييييار ا ويييييين الرييييييألو    اايييييي  اال رايييييي   الث ثيييييياء  الوألاوريييييية  بيييييي  و يييييياركة  ألكاليييييية اال بيييييياء العرا ايييييية/

ألذكييييير الوكعيييييل ا   وييييي  لواع يييييار ا وييييين الريييييألو  وييييي  بايييييان  ن .العيييييرا  وييييي  و صييييية وكعيييييل وكاوحييييية ا رهيييييال

رف لبا يييييييية الألل ايييييييية لوكاوحيييييييية ا رهييييييييال  ألايييييييير  ئيييييييي ق االاعويييييييياع   ا  رايييييييي   عيييييييير ل االاعويييييييياع الييييييييدأل

و ا  ييييييييييية الوألضيييييييييييأل ا  الودراييييييييييية وييييييييييي  ايييييييييييدألق ا  وييييييييييياق ألاعئييييييييييياذ الريييييييييييرارا  ألالعألصييييييييييياا  ال قوييييييييييية 

أل ألضييييييح   ييييييه  ايييييير  و ا  يييييية وألضييييييألع رئاايييييية العييييييرا  لبا يييييية ا ويييييي  الوعحييييييد  الوع ايييييية بااييييييعراعاااة ."ب ييييييل  ا

الصيييييييييااما  الرا أل اييييييييية لوكاوحييييييييية ا رهيييييييييال ألا رهييييييييياباان  ا وييييييييي  الوعحيييييييييد  ألالورعرحيييييييييا  الئاصييييييييية ب  يييييييييداد

أل كييييييد ا  رايييييي  ئيييييي ق االاعويييييياع   بيييييي   ضييييييرألر  و يييييياركة العييييييرا  ألعرساييييييه لوثييييييق هييييييذ  الباييييييان  ."ا اا ييييييل

لويييييا اوعبكيييييه وييييين ئبييييير  وييييي  واييييياق وكاوحييييية ا رهيييييال   أللكأل يييييه الوعصيييييدف ا ألق لئلييييير ا رهيييييال وييييي  العيييييال   

ا  دوه ون عضحاا    و ددا    ب    هواة د   الواعو  الدألل  لبعرا  .وض   وح

 

 لعمل تعلن إطالق االعانة االجتماعية لشهر شباطا

  بييييييييين ألقاييييييييير العويييييييييق ألال يييييييييسألن االاعوا اييييييييية اليييييييييدكعألر  يييييييييادق الركييييييييياب  الث ثيييييييييياء  العيييييييييرا  االئباراييييييييية/

(  ليييييي  اايييييير  ويييييي  بغييييييداد 400 ليييييي   اال ا يييييية االاعوا ايييييية ل يييييي ر  ييييييبال لوييييييا ارييييييارل وباييييييألن أل) 1/2/2022

( وباييييييار دا ييييييار  دا اييييييا االايييييير 296لوحاوظييييييا   ييييييدا ا بييييييا  كرداييييييعان بوببييييييغ ااوييييييال  اصييييييق اليييييي   كثيييييير ويييييين )ألا

الو ييييييوأللة اليييييي  ورااعيييييية و اوييييييذ الصيييييير  الاييييييع   اال ا يييييية ألذكيييييير رئييييييال هائيييييية الحواايييييية االاعوا ايييييية ألكالييييييية 

اويييييال  (  لييييي  ااييييير  بوببيييييغ ا965 يييييد ان كيييييرا  ايييييبوان ان  يييييدد االاييييير العييييي  اعاب يييييا رايييييق ببغييييي   كثييييير وييييين )

( 428( وبايييييار دا يييييار  واويييييا ببيييييغ  يييييدد االاييييير  العييييي  ععاب يييييا اوييييير   الييييي   كثييييير وييييين )232اصيييييق الييييي   كثييييير وييييين )

( وبايييييار دا يييييار. ألعيييييد أل هائييييية الحوااييييية االاعوا اييييية كاوييييية االاييييير 63 لييييي  ااييييير  بوببيييييغ اصيييييق الييييي   كثييييير وييييين )

أل ييييييا   ييييييد وييييييرااعع   و اوييييييذ الواييييييعفاد  اليييييي  االلعييييييقا  بال ييييييرألل الصييييييحاة لئبايييييية االقويييييية الئاصيييييية بفيييييياارألل كألر

 الصر .
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 مسؤول بالصحة العراقية: االجتماع المقبل للجنة العليا قد يتخذ إجراءات صارمة

عأل عيييييي  ألقار  الصييييييحة  الث ثيييييياء  ارعفيييييياع  ييييييدد الألواييييييا  بالاائحيييييية ئيييييي ق ا اييييييا  الورببيييييية  ألواوييييييا    اييييييألق/  ييييييال

عبعد  ويييييييرض حظييييييير عاييييييألاق  ييييييياوق بايييييييبل  كييييييد  ا ئفييييييياض  اييييييل العبرييييييياح ورار ييييييية بوعييييييدق ا صيييييييابا   اايييييي

أل يييياق الوييييدار العييييا  ويييي  ألقار  الصييييحة  اااييييل الحايييياو    ن     .ارعفيييياع ا صييييابا  بفاييييرألل كألرأل ييييا

 ه ييييييييا  ارعفا يييييييياً بعييييييييدد ا صييييييييابا   أل ععرييييييييد  ن العييييييييدد الحراريييييييي   كبيييييييير ويييييييين ذليييييييي   ألهييييييييذا اعلبييييييييل حبييييييييألالً 

ويييييية ألال بييييييد ويييييين  اايييييياد بييييييداق   الوعيييييياً  ليييييي   ن ألااييييييعراعاااة اداييييييد   ن الوييييييألالن وييييييق  ويييييين االاييييييعراعاااة الردا

أل ضييييا  الحايييياو    ن  االاعويييياع الوربييييق     ييييدد الألواييييا  قاد ألويييين الوعأل يييي  قايييياد  اكثيييير ويييي  ا اييييا  الرادويييية

لبا ييييييية العبايييييييا لبصيييييييحة ألالاييييييي وة الألل اييييييية  يييييييد اعئيييييييذ ا ايييييييراءا  الصييييييياروة   وعربييييييياً  ييييييين  وبيييييييه وييييييي   ن  ال 

 ن   ايييييل العبرييييياح ا ئفضييييي  ورار ييييية بعيييييدد الوصيييييابان العييييي  قاد    أل  يييييار  لييييي    ."ععكيييييرر  فيييييل الععباويييييا 

أللفيييي   ليييي   ن  ه ييييا  عألصيييياا  أل ييييرارا  اييييعبق  الوييييألالن بعبريييي    ."واييييعبعداً  ألاييييألد حظيييير عاييييألاق كاوييييق

 البراح أل ئذ ا اراءا  الأل ائاة و   واكن العاوعا  .  

 

ً ’اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً   لمناقشة نتائج المنتخب الوطني’ استثنائيا

 

  بييييييَن ألقاييييييرئ ال ييييييبال ألالرااضيييييية  رئييييييال االعحيييييياد العرا يييييي ح لكيييييير   الرييييييد    ييييييد ان درايييييياق      اييييييألق /  ييييييال

الث ثيييييييياء   ن االعحيييييييياد ايييييييياعردئ مييييييييداً ا ربعيييييييياء ااعوا يييييييياً ااييييييييعث ائااً لو ا  يييييييية   عييييييييائج الو عئييييييييل  الييييييييألل   ويييييييي  

سهبة ال    ائاا   كلل العال  ا    .2022لعصفاا   اآلااألاحة الوئ

فصيييييييبةل  ييييييين  داء  الو عئيييييييل   اعفاضيييييييةً  ألبصيييييييألر ل وئ أل ييييييياَق رئيييييييالئ االعحييييييياد  وييييييي  بايييييييان   ن  الو ا  ييييييية ايييييييعكألن وئ

أل  ييييياَر  لييييي  ان   ."اليييييألل   وييييي  الوبارايييييا   العييييي  لعب يييييا وييييي  العصيييييفاا   العئييييياذ  الريييييرارا   الوئ اايييييبة بحر يييييا

اد ااييييييع  ااهييييييداً  ليييييي  عصييييييحاح  َواييييييار الو عئييييييل  الييييييألل    أل  يييييياد   الثريييييية  ألعحراييييييئ اال عصييييييارا    اييييييعاد  االعحيييييي

ألائعيييييعَ  رئيييييالئ االعحييييياد   يييييد ان دراييييياق  حداثيييييه بيييييالرألق   هيييييدو ا ا اااييييي ح  ن  يييييرى   ."او ألر يييييا الكيييييرا 

بة لعألدعييييييه  ليييييي  ايييييياد   و عئب ييييييا بلوضييييييق صييييييألر ل ويييييين ال احاحيييييية الف ايييييية   ألال  عييييييألا   ويييييي  عييييييألوار ا رضيييييياة  الَئصيييييي

 اال عصارا  .  
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 العراق ينضّم إلى معاهدة التعاون بشأن براءات االختراع

  ب ييييييي  ألقار  الئارااييييييية  الايييييييأل  الث ثييييييياء  ا ضيييييييوا  العيييييييرا   لييييييي  وعاهيييييييد  الععييييييياألن ألكالييييييية اال بييييييياء العرا اييييييية/ 

 .PCT ب لن براءا  االئعراع

حا  وييييييي  بايييييييان  ن  الووثيييييييق اليييييييدائ  لاو ألراييييييية العيييييييرا  ألذكييييييير الوعحيييييييدث بااييييييي  ألقار  الئارااييييييية  حويييييييد الصييييييي

 الاييييييفار  بييييييدالكرا  ها يييييي  وصييييييلف   ألدع صيييييي  ا ضييييييوا  العييييييرا  اليييييي  وعاهييييييد  الععيييييياألن ب ييييييلن البييييييراءا 

(PCT)   أل يييييياق الووثييييييق الييييييدائ  ئيييييي ق كبويييييية لييييييهئ بحاييييييل الباييييييان   ن  اال ضييييييوا   ليييييي  ."2022/1/31بعييييييارا

عق  ظييييييا  البييييييراءا  ويييييي  العييييييرا   كثيييييير كفيييييياء  أل ن ا اييييييراءا  وعاهييييييد   الععيييييياألن ب ييييييلن بييييييراءا  االئعييييييراع ايييييياا

ايييييييعكألن   يييييييق عكبفييييييية لوريييييييدو  اللببيييييييا  اليييييييذان اايييييييعألن لبحصيييييييألق  بييييييي  حوااييييييية لبيييييييراءا  االئعيييييييراع دأللايييييييا   

و ييييييياراً  لييييييي    هواع يييييييا الكباييييييير  لعحفايييييييق الوئعييييييير ان العيييييييرا اان  بييييييي  الواييييييياهوة ب يييييييكق  كبييييييير وييييييي  العريييييييد  

أل ضييييييييا    ن  الا يييييييياق الوركييييييييقف لبعراييييييييال ألالاييييييييالر  ."ع   الفكراييييييييةالصيييييييي ا   ألالعك أللييييييييألا  ألحواايييييييية وبكايييييييي

وريييييييل  أل كثييييييير ويييييييين  2021 ييييييي اد  بييييييييراء  ائعيييييييراع ئييييييي ق  يييييييا   532ال أل اييييييية وييييييي  ألقار  العئليييييييال وييييييي ح 

  .2017  اد  براء  ائعراع و ذ  ا   2200

 

 شؤون العشائر في ميسان: المرجعية أعدت آلية لمنع الخالفات

 

 قا ييييييا   ييييييائراا  وييييييا  ايييييي    265ألن الع ييييييائر ويييييي  وحاوظيييييية وااييييييان ويييييين حييييييق عوك يييييي  ودارايييييية  ييييييس /الصييييييباح

بعا اييييييل الوييييييألال ان ألالوحاوظيييييية  عبعاع ييييييا ا لاويييييية  با وييييييا  كييييييد   ن الوراعايييييية   ييييييد  ل ييييييا آلاييييييا   وييييييق لحييييييق 

 .لبفصألق الع ائراة اوا  الئ وا  ألالحد ون العكالا  الكبار 

عفيييييير هيييييياعأل      ييييييه  عيييييي  ع ييييييكاق لا يييييية وركقايييييية أل يييييياق وييييييدار ودارايييييية  ييييييسألن الع ييييييائر ويييييي  وااييييييان العواييييييد ا

ألو الرايييييية برئاايييييية وحيييييياوظ وااييييييان  بيييييي  دألاى الق   وسكييييييدا  ايييييي او ا بحييييييق العداييييييد ويييييين الرضييييييااا ألالو ييييييك   

 قا يييييا  265أل ضيييييا    يييييه  عييييي  وييييين ئييييي ق البا ييييية الويييييذكألر   حاييييي  . "الع يييييائراة العييييي  حيييييدث  وييييي  الوحاوظييييية

ايييييييألد بعيييييييض الرضيييييييااا العالرييييييية حالايييييييا  العييييييي  عبيييييييذق    كا يييييييفا  ييييييين  أل2021أل 2020  يييييييائراا ئييييييي ق  ييييييياو  

وا يييييا البا ييييية ا يييييألدا وضييييي اة وييييين  ايييييق حب يييييا   وراعيييييا ايييييبل  يييييد  حب يييييا حعييييي  اآلن  لييييي   أل يييييألع  عبييييي  بيييييان 

 الع ارعان الوع احرعان  .  وراد
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 المفوضية تنتظر استئناف جلسات البرلمان لتشريع قانون االنتخابات المحلية

وفألضيييييا ة العباييييييا الواييييييعربة ل  عئابيييييا   الث ثيييييياء     ييييييا ععر يييييل  ييييييألد  ا عريييييياد اباييييييا    ب يييييي  ال ألكالييييية الوعبألويييييية/

وابييييييل ال ييييييألال لع ييييييرا   ييييييا ألن ا عئابييييييا  واييييييالل الوحاوظييييييا  الييييييذف  يييييي د  صيييييياامعه ا ئايييييير  ععييييييدا ً ثالثيييييياً  

 أل اليييييي .ويييييياد   ضيييييياوة  ليييييي  الئ وييييييا  ب ييييييلن بعييييييض الب ييييييألد ألئاصيييييية الب ييييييد الوععبييييييئ بالييييييدألائر الوععييييييدد  15ويييييي  

الوفألضييييييياة ع عظييييييير ع يييييييراعاً برلوا اييييييياً لب يييييييرألع باايييييييععداداع ا “ ضيييييييأل وابيييييييل الوفألضييييييياة  حييييييي   الايييييييابرف  ن 

ال عئابيييييا  وايييييالل الوحاوظيييييا   كأل يييييه احيييييدد  يييييدداً وييييين اآللايييييا  العييييي  اوكييييين لبوفألضييييياة   عايييييار  با يييييا  ألوييييين 

اة لييييي  ا عييييييه  ويييييق الوفألضييييي“أل ضييييياو  الاييييييابرف   ن .”ثييييي  ألضييييي  ايييييدألق لبألصيييييألق  ليييييي  ايييييأل   ايييييراء اال عئابيييييا 

بيييييي   ن  عييييييائج اال عئابييييييا  البرلوا ايييييية العيييييي  ايييييير  ويييييي  ع ييييييران ا ألق ويييييين العييييييا  الواضيييييي   أل  وييييييا هيييييي  ويييييي  

أل كييييييد  الاييييييابرف  .”لييييييألر  كويييييياق ااييييييعئرا  ا حصييييييائاا  ألال اييييييل ألوعالايييييية وكيييييياون ا ئفييييييا   ا وييييييا ألاييييييد 

 بيييييي  وييييييدى الايييييي عان الوساايييييية  وبيييييي  “العيييييي  ععييييييألل  رئاايييييية لا يييييية د يييييي  ألعوكييييييان الويييييير   ويييييي  الوفألضيييييياة   ن  

الواضيييييييياعان أل بييييييييق  اييييييييراء اال عئابييييييييا  ا ئايييييييير   بيييييييي    اويييييييية بييييييييراوج عثرافايييييييية ألدألرا  علألارايييييييية لب ائبييييييييا  

 ألالور حا  و  الدألر  البرلوا اة الاداد  .

 

 مبالغ نقدية للدارسين في محو األمية بذي قار

لدارايييييي  وحييييييأل ا وايييييية ك ييييييف  الحكألويييييية الوحبايييييية ويييييي  ذف  ييييييار  يييييين اييييييعا ا لعئصيييييياص وبييييييالغ  ردايييييية  الصييييييباح/

 يييييياق واع ييييييار الوحيييييياوظ حاييييييدر اييييييعدف     ن  الحكألويييييية الوحبايييييية  عاييييييع  لعئصيييييياص وبييييييالغ  .ويييييي  الوحاوظيييييية

أل  ييييييييار  ليييييييي   ن  الوبييييييييالغ ." ردايييييييية ويييييييين البعييييييييرألدألالر لبداراييييييييان الو ضييييييييوان لبييييييييراوج أل دألرا  وحييييييييأل ا وايييييييية

  عئصاصيييييا   ضييييياواة ايييييأل  عئصيييييص ليييييألاق ويييييد  االلعحيييييا  بالدرااييييية العييييي  عحيييييددها لا ييييية وحيييييأل ا واييييية  وييييي

أل كييييييد اييييييعدف   ييييييه  عويييييي  الوبا يييييير  ب  ييييييداد و ييييييرألع ."لبوعواييييييقان ألاالألائييييييق د ويييييياً ألع ييييييااعاً ل ييييييذ  ال ييييييراحة

 ئاص ب ذا ال لن لب رألع بع فاذ  بعد وفاعحة الا ا  ذا  الع  ة .
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 إحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

 يييييي  هاييييييل  الو اوييييييذ الحدألدايييييية  الث ثيييييياء   حبييييييال وحاألليييييية ع راييييييل ألهييييييدر بالويييييياق العييييييا  ويييييي  و فييييييذ ا بااييييييرث  األق/

عوكيييييين و فييييييذ وا ييييياء     صيييييير ال ييييييوال  وييييين ضييييييبل حاألايييييية “ألذكييييير باييييييان لب اييييييل    ا يييييه .وا ييييياء     صيييييير ال ييييييوال 

 ئيييييار  الحييييير  الكوركييييي  وعيييييد  لبع رايييييل عييييي    اييييياق وعاوبع يييييا وييييين  بيييييق وركيييييق كوييييير  بألابيييييه البصييييير  بلرارييييية

بعييييييد الك يييييي  ألالعييييييد ائ عبييييييان ألاييييييألد ) ا ييييييق  واييييييا  “ألاضييييييا  الباييييييان .”.وئالفيييييية ل ييييييرألل ألضييييييألابل االاييييييعاراد

ألاوبيييييألال  عاوايييييق أل   عيييييه ألايييييه أل ا يييييا   يييييرض كباييييير  ألاا يييييق  صيييييألعاة( لييييي  ايييييع  العصيييييراح ب يييييا وييييين  بيييييق 

وحضييييير عييييي  ع ظيييييا  “ألا يييييار .”الوايييييعألرد ع ربييييياً وييييين دوييييي  الرايييييأل  الكوركاييييية وويييييا  دى  لييييي  هيييييدر بالوييييياق العيييييا 

 ”.ضبل  صألل  أل حالة الكافاة  ل  الرضاء العئاذ ا اراءا  الرا أل اة بحئ الوئالفان

 

 (هدم قبة الشريف الرضي يثير حنق البغداديين.. والوقف الشيعي: لحماية الزائرين )صور

ويييييي  ئلييييييأل   ثييييييار  ردألد  وعيييييياق ماضييييييبة بييييييان  هييييييال  العاصييييييوة بغييييييداد ألالو عوييييييان بييييييالعراث   /العييييييال  الاداييييييد

د  الأل يييييي  ال يييييياع   بيييييي  هييييييد  ور ييييييد  ال ييييييرا  الرضيييييي   أل بعييييييه العارائايييييية ويييييي  و لريييييية الكاظوايييييية  ييييييوال    يييييي

العاصييييييوة بغييييييداد بييييييد ألى   يييييياد    وييييييار   وييييييا دويييييي  واييييييسألال وحباييييييا اليييييي  ا عبييييييار ا ويييييير  عايييييياألقا   وييييييذكرا 

   ن الور يييييييد بالراوييييييية العارائاييييييية ألالحضييييييياراة لبور يييييييد   ال  ن ا وا ييييييية العاوييييييية لبويييييييقارا  العابعييييييية لبأل ييييييي   با ييييييي

ألاريييييألق  ضيييييأل لا ييييية ال يييييسألن الدا اييييية وييييي  وابيييييل .كيييييان آاييييي  لبايييييرألل أل يييييد ا يييييكق ئليييييرا  بييييي  حايييييا  اليييييقألار

وحاوظيييييية بغييييييداد الاييييييابئ   بيييييي  الكر يييييياألف ئيييييي ق حييييييداث ليييييي  العال  الاداييييييد    ن  وييييييقار ال ييييييرا  الرضيييييي   لييييييه 

العايييييياألق  با ييييييا   ييييييا   ألال ااييييييألق  1000 اويييييية عارائايييييية ألحضيييييياراة كبايييييير   ألاصييييييق  ويييييير الور ييييييد  كثيييييير ويييييين 

أل يييييد ."حعييييي  أل ن كيييييان ه يييييا  عصيييييوا   أل ضييييي  ل وييييياوان  رب يييييا  وكيييييان اايييييل  ن عبرييييي  كويييييا هييييي   و ييييي  وبكبألراييييية

اييييييرى  وييييييل ا ألق  هييييييد  ور ييييييد ال ييييييرا  الرضيييييي  ويييييي  و لريييييية الكاظوايييييية  ييييييوال  العاصييييييوة بغييييييداد  ألعاييييييألاة 

عيييييييراث و لرييييييية   بعيييييييه وييييييي  ا رض  ألايييييييل اايييييييعااء كباييييييير وييييييين  هيييييييال  بغيييييييداد  ئاصييييييية أل ن الربييييييية عععبييييييير وييييييين

ألاضييييييا  الكر يييييياألف  كييييييان ااييييييل  ن اكييييييألن العييييييروا  ألالعصييييييوا  حاييييييل ال ييييييكق الرييييييدا   ووييييييا عرييييييأل  .الكاظوايييييية

لاييييييان الورا ييييييد ألالععبييييييا   هييييييأل ا عوادهييييييا  بيييييي  العصيييييياوا  ا ااايييييياة  ألعاييييييعئد  ذا  ال ييييييألع ويييييين الحايييييير ويييييي  

ن ويييييين الوفييييييرألض  ن العييييييروا   ألبال عاايييييية ال ائعبيييييي   يييييي ء  يييييين الرييييييدا   لك ييييييه عويييييي  صيييييياا عه ألعرواوييييييه  ألكييييييا

ألابفيييي   ليييي   ن  ه ييييا  باألعييييا ويييي   ييييارع الر يييياد عارائايييية ليييي  ع ييييد  ."اييييع  اعئيييياذ وثييييق هييييذا ا اييييراء أللييييال هدوييييه

 ."لغااة البحظة  ألعععبر  رثا عارائاا  وكا    دوألا  ب  هد  وقار ال را  الرض 
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 بالعراق 19ـحكومة إقليم كوردستان تتخذ قرارا جديداً إلستكمال إجراءات المحافظة ال

  بيييييين اييييييكرعار وابييييييل ألقراء   بييييييا  كألرداييييييعان آوييييييا ج رحييييييا   اييييييأل  الث ثيييييياء  عصييييييدائ حكألويييييية   ييييييفئ  اييييييألق/

ا  بيييييا   بييييي   يييييرار ارضييييي  بع يييييكاق الوابيييييل الببيييييدف لوحاوظييييية حبباييييية وييييي  ئليييييأل  ألصيييييف ا بالو وييييية وييييي  عوثايييييق 

بايييييان الايييييأل    ن وابيييييل  أل ييييياق رحيييييا  وييييي .الوحاوظييييية  ألان اكيييييألن  يييييل  ا  يييييلن بيييييا   وحاوظيييييا  ا  بيييييا  ألالعيييييرا 

الئيييييييياص بع ييييييييكاق الوابييييييييل الببييييييييدف لوحاوظيييييييية  2019( لعييييييييا  2ألقراء ا  بييييييييا  صيييييييياد   بيييييييي  الرييييييييرار ر يييييييي  )

أل ضييييييا   ن وحاوظيييييية حببايييييية ايييييياكألن  ييييييل  ا  ييييييلن الوحاوظييييييا  ا ئييييييرى ويييييي  ا  بييييييا  بع ييييييكاق الوابييييييل .حببايييييية

أل يييييرر  حكألوييييية ."الوحاوظيييييةالببيييييدف ل يييييا  ألهيييييذ  ئليييييأل  وييييين الئليييييألا  ا ئيييييرى الو وييييية وييييي  عوثايييييق  دار  هيييييذ  

   يييييياء وحاوظيييييية حببايييييية وررهييييييا ودا يييييية حببايييييية  ليييييي  وحاوظيييييية ألعبحييييييئ  2013  بييييييا  كألرداييييييعان ويييييي  حقاييييييران 

ب ييييييا   ضيييييياة  حببايييييية أل يييييي رقألر ألبا اييييييألان ألايييييياد صيييييياد   ألهيييييي    ضيييييياة كا يييييي  ورعبليييييية  داراييييييا بوحاوظيييييية 

 .الاباوا اة  أللكن لغااة اآلن ل  عععر  الحكألوة االعحاداة ب ا كوحاوظة

 

 بغداد تحتضن اجتماعاً للقوى السياسية

ععر ييييييل العاصييييييوة بغييييييداد ااعوا يييييياً و ويييييياً ااويييييي  الفر يييييياء ويييييين وئعبيييييي  الرييييييألى ألالكعييييييق الاااايييييياة ويييييين  الصييييييباح/

 اييييييق حبحبيييييية ا قويييييية ألاال غيييييي   الحييييييال   ألعصييييييا د  اآلويييييياق ب اايييييياد حبييييييألق ويييييي  ا وييييييئ  رييييييل وبييييييادر  رئييييييال 

باوييييييي   يييييييألى الوكأل يييييييا  اليييييييث ث الرئااييييييية وييييييي  اليييييييب د الحيييييييقل اليييييييداوررال  الكردايييييييعا   وايييييييعألد بيييييييارقا   

أل يييييياق وصييييييدر ويييييي  ا لييييييار الع اييييييار   .لبوضيييييي  بع ييييييكاق الحكألويييييية الاداييييييد  ألاالاييييييعحرا ا  اال عئابايييييية ا ئييييييرى

 ن  ااعوا ييييييياً ورعربييييييياً اع ييييييي د  بغيييييييداد  اضييييييي  ق يييييييا  العايييييييار الصيييييييدرف ورعيييييييدى الصيييييييدر  أل وييييييين ا يييييييألل   يييييييه  

ويييييييين ا لييييييييار الع اييييييييار   ألرئييييييييال عحييييييييال  عرييييييييد  وحوييييييييد  ألرئييييييييال عحييييييييال  الفييييييييعح هييييييييادف العيييييييياورف  أل يييييييياد 

أللفيييييي   لييييييي   ن  االاعوييييييياع ."الحببألايييييي   ألووثيييييييق رئاايييييية الحيييييييقل الييييييداوررال  الكردايييييييعا    ألاالعحيييييياد اليييييييألل  

اييييييا ا   االاييييييععدادا  لعريييييييد ابايييييية ا عئيييييييال رئييييييال الاو ألرايييييية وييييييين دألن  ف  قويييييية ااااييييييياة عو اييييييداً لعكباييييييي  

ألاييييييلع  هييييييذا الحييييييرا   ويييييي  ."ئيييييي ق الوييييييد  العيييييي  حييييييددها الداييييييعألر  ئصيييييياة و ااييييييبة لع ييييييكاق الحكألويييييية الورببيييييية

  ريييييييال وبيييييييادر   لبر يييييييا وايييييييعألد بيييييييارقا     وضييييييي  الاعوييييييياع العحيييييييال  الث ثييييييي   وييييييي  الح ا ييييييية )ورييييييير   اوييييييية 

الصييييييدر ويييييي  ال ايييييي (  الييييييذف ضيييييي   اااروييييييان بييييييارقا    رئييييييال   بييييييا  كرداييييييعان  يييييين )الييييييداوررال ( ألئوييييييال 

وييييي  الاييييياا   فايييييه   كيييييد ق يييييا  عحيييييال  الفيييييعح ألا ويييييان . (  وييييي  الصيييييدرالئ اييييير ألوحويييييد الحببألاييييي   ييييين )الايييييااد

العيييييا  لو ظوييييية  بييييييدر  هيييييادف العيييييياورف ئييييي ق ااعوييييياع  رييييييد   ويييييل الث ثيييييياء وييييي   يييييألال كعبيييييية  بيييييدر  ال اابايييييية  

 بييييي  عوااييييي  ا ليييييار الع ايييييار  أل  يييييه وييييياض باال فعييييياح  بييييي  الاواييييي  ألوايييييعور بيييييالحألارا  الااااييييياة وييييي  اواييييي  

 . اءالكعق ون دألن ااعث
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 النزاهة تضبط مستندات مشروع وهمي وأدوية منتهية الصالحية في المثنى

  ب ييييييي  دائييييييير  العحراريييييييا  وييييييي  هائييييييية ال قاهييييييية االعحادا ييييييية  ييييييين ضيييييييبل ا وايييييييع د صييييييير ل  الايييييييألوراة  ايييييييألق/

ة ويييييي  وئحاوظيييييية الوث يييييي  يييييق  ويييييين ألقار  الصييييييح  ل أل دألايييييية وئ ع ايييييية الصيييييي حاة وئا   الييييييدائر  .لو يييييرألع صيييييياا ةل ألهويييييي ح

ييييييذك رعان  ضييييييائا عان   ليييييي   ن     ييييييار   ويييييي  وعييييييرض حييييييداث ا  يييييين  وبا عيييييي  الضييييييبل البعييييييان  ئفح ييييييذَعا ب يييييياًء  بيييييي  وئ

ف  دارا يييييية الويييييياء ويييييي  الوئحاوظيييييية  عوك يييييين بعييييييد العحييييييرح  وراييييييئ  وييييييق وكعييييييل عحراييييييئ الوث يييييي   الييييييذف ا عرييييييق  ليييييي  وئ

ل( لييييي  ائ ف يييييذ    بييييي   رض الألا ييييي   الوعيييييةً  لييييي     يييييه عييييي   ألالعيييييد ائ وييييين ك ييييي  صييييير  وبيييييالغ والا يييييةل لو يييييرألعل )ألهوييييي ح

دارا ييييية الوييييياء  يييييص   وييييياق صييييياا ةل ألعلهايييييقل وييييي   اييييي  الايييييالر  ال أل اييييية )الوئعبييييير( وييييي  وئ صييييير  الوببيييييغ الوئئص 

اييييييع د الصيييييير  الئيييييياصح  بييييييالوببغ الوصييييييرأل  ل  وسكييييييد ً ضييييييبل وئ  ضيييييياو  الييييييدائر   ن  الفراييييييئ .بييييييدألن ع فاييييييذل حراريييييي ح

(  ييييييرال دألاءل عيييييي   الع  ييييييل ويييييي  عييييييارا  ا ع يييييياء صيييييي حا ع ا  وئ ييييييار ً 5600ضييييييبل ) ييييييا   ئيييييي ق  وبا ييييييةل ثا اييييييةل  ب

ة الوث ييييي  ة  لييييي  دائييييير  صيييييح   اييييي  الصيييييادلة  اليييييذف  يييييا   - لييييي   ن  عبييييي  الويييييألاد عييييي   عا اقهيييييا وييييين  بيييييق ألقار  الصيييييح 

سا اا  الصحا ة و  الوئحاوظة  بدألر  بعألقاع ا  ب  الوئ

 

 التركية وسنلقنهم الدروس القاسيةالخزعلي: لن نسكت عن االنتهاكات 

اايييييع كر رئيييييال  صيييييائل اهيييييق الحيييييئ   يييييال الئق بييييي   الرصييييي  العركييييي   بييييي  وألا ييييي   يييييوال   اايييييرث  ايييييألق/  

ألايييييييل صيييييييو  حكيييييييألو  ألااااييييييي  وساييييييي   اايييييييعور وابايييييييق “  ا يييييييه ”أل ييييييياق الئق بييييييي  وييييييي  بايييييييان .العيييييييرا 

الايييييييا  العركييييييي  “اضيييييييا  ان أل.”اال ع يييييييا  الألاضيييييييح ألالصيييييييراح لبايييييييااد  العرا اييييييية وييييييين  بيييييييق االحيييييييع ق العركييييييي 

ألبعييييييد  ن ثبيييييي   ألا ييييييد  العاييييييكراة ويييييي   ييييييواق العييييييرا   ائييييييذ اعوييييييادى اكثيييييير ويييييياكثر برصيييييي  الوييييييد اان اآلو ييييييان 

 حييييين وييييين اا ب يييييا اذ  يييييدان بل يييييد العبيييييارا  اال عيييييداء  بييييي  “ألعييييياب   .”بحايييييج ألذرائييييي  هيييييأل األايييييدها وييييي  االايييييال

ن ااييييييعورار اليييييي  ج العركيييييي  ب ييييييذ  ال واايييييية اب يييييياء  ييييييعب ا أل صيييييي  وئاوييييييا  ال يييييياقحان ألقايييييياد  وعا يييييياع     سكييييييد ا

ايييييالع  الأل ييييي  الو اايييييل “ألا يييييار الييييي  ا يييييه .”ألاالايييييعئفا  بيييييالعرا  ارضيييييا أل يييييعبا لييييين ايييييع  الايييييكأل    يييييه ابيييييدا

الييييييذف ابريييييين واييييييه وريييييياألوأل العييييييرا  االحييييييع ق العركيييييي  الييييييدرألل الراايييييياة ألاابييييييرأل     بيييييي  الئييييييرأل  ويييييين  رض 

 ”.العرا  اللاهر  كوا لر ألا االحع ق االوراك 
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 الفتح يتهم أمريكا والخليج بمنع ارتباط العراق بمشروع الحرير

ك يييييي   ضييييييأل عحييييييال  الفييييييعح  بيييييي  حاييييييان الفييييييع ألف   الث ثيييييياء    يييييين ألاييييييألد وئلليييييييا   ألكاليييييية الوعبألويييييية/

أل ييييييياق الفيييييييع ألف  ن . وراكايييييية ئباااييييييية عحيييييياألق  ر بييييييية ارعبييييييال العيييييييرا  بو يييييييرألع لراييييييئ الحراييييييير اال عصييييييادف

لوحيييييي  اوييييييا ان اكييييييألن  بيييييي  وأل ييييييد با ل  يييييية ا عصيييييياداة  يييييين لراييييييئ و ييييييرألع الفيييييياأل العييييييرا  الاييييييأل   بيييييي  ا“

ألو يييييرألع لرايييييئ الحراييييير ألالعايييييار  العالواييييية العييييي  عيييييدئق ألعئييييير  وييييين اليييييب د لاكيييييألن و  يييييئا ايييييااحاا ألعاارايييييا 

أل ضيييييا    ن .”كبايييييرا   األ اكيييييألن وييييي  وأل ييييي  ال احايييييد  بايييييه ابيييييدا ألهيييييأل الرايييييألع الييييي  الصيييييفر األ االكثييييير وريييييرا

 وراكايييييية ئبااايييييية ا باوايييييية ععوييييييق  بيييييي  عحراييييييئ ال رليييييية الثا ايييييية الوعوثبيييييية بييييييالفرر الوييييييد   ألال ه ييييييا  وئللييييييا  “

اايييييعلا  العييييييرا  ال  ييييييألض وييييين اداييييييد ويييييي  اف واييييياق ألئصألصييييييا اال عصييييييادف ألوحاأللييييية  ر بيييييية كييييييق وحيييييياألال  

ويييييد   بيييييألل العربييييية ال فلييييي  اكبييييي  العيييييرا  “أل  يييييار حايييييان  لييييي    ن .“  عويييييا  و يييييرألع لرايييييئ الحراييييير ألالفييييياأل

 50وباييييييارا  دألالر ألاييييييع  عاييييييداد  رباحييييييه ئيييييي ق  8وباييييييار دألالر ألوييييييا عيييييي  اال يييييي ن   ييييييه ورييييييل  28ن  كثيييييير ويييييي

 اوييييييا   لييييييذا اعييييييد و ييييييرأل ا وا يييييي  ألبييييييدق هييييييذ  الوبييييييالغ اللائبيييييية كييييييان ويييييين ا وضييييييق  ن عرييييييأل  الحكألويييييية ب كويييييياق 

 ً  ”.و رألع الفاأل ألالأل أل  ضد كق الوئللا  الئارااة الع  عحاألق    اء الببد ا عصاداا

 

 سياسات الحكومة.. الجبوري: العراق مقبل على مجاعة خالل عامين بسبب

حيييييييذر رئيييييييال البا ييييييية الوالاييييييية ال ااباييييييية الايييييييابئ هايييييييث  الابيييييييألرف  الث ثييييييياء  وييييييين اايييييييعورار  /ألكالييييييية الوعبألوييييييية

الحكألوييييييية وييييييي  ااااييييييياع ا اال عصييييييياداة الكارثاييييييية  وبا يييييييا ان الواا ييييييية  ادوييييييية وييييييي  العييييييياوان الورببيييييييان وييييييي  حييييييياق 

الحكألويييييية الحالايييييية وع ا ضيييييية حاييييييث “أل يييييياق الابييييييألرف ويييييي  حييييييألار وعبفييييييق ان .  وييييييا هييييييأل  باييييييهااييييييعور الحيييييياق  بيييييي

حايييييي  الواا ييييية ويييييي  “ألاضيييييا  ان .”ع يييييدد بعاييييييراح الويييييألظفان ويييييي  أل ييييي  وعحيييييي  بيييييال الععاييييييان  بييييي  وصييييييرا اه

حايييييي  العحييييييداا  اوييييييا  الحكألويييييية الرادويييييية كبايييييير “  و ييييييارا اليييييي   ن ”العييييييرا  ايييييياقداد بعييييييد  ييييييا  األ  يييييياوان ورييييييل

كيييييييق االايييييييرادا  ال فلاييييييية ألماييييييير ال فلاييييييية لييييييي  عايييييييد  ايييييييق “أللفييييييي  الابيييييييألرف الييييييي  ان .”بيييييييداألليييييييال اييييييي   ا

 ”. ص  الو ارا  االاعثواراة ل  عكعوق بابل  اق الوألاق ة“  وألضحا ان ”الوألاق ة
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 مدن سعودية مع العراق 10الكشف عن مشروع يربط 

 10الث ثييييييياء   ييييييين و يييييييرألع ايييييييربل  ك يييييييف  ألقار  ال ريييييييق لبئيييييييدوا  البألاايييييييعاة الايييييييعألداة  اويييييييل اليييييييقألراء/

أل ييييياق ألكايييييق اليييييألقار   ليييييسف بييييين .ويييييدن ايييييعألداة وييييي  العيييييرا   واويييييا حيييييدد   يييييرلاً لع فايييييذ الو يييييرألع بيييييان الببيييييدان

ه يييييا  رمبييييية كباييييير  وييييي  الععييييياألن وييييي  العيييييرا  لألايييييألد “ وييييير بييييين  يييييألض و يييييعب   وييييي  عصيييييراح صيييييحف    ن 

   يييييا وعح يييييا و فيييييذاً “  وبا ييييياً ”ألالررابييييية ألمارهيييييا رألابيييييل كباييييير  بيييييان الببيييييدان و  يييييا رألابيييييل الايييييألار ألالبغييييية ألالعيييييارا 

ادايييييداً ألهيييييأل  ر ييييير اليييييذف عأل ع يييييا  ن عكيييييألن ليييييه راويييييد كباييييير  لبحركييييية العااراييييية بيييييان الببيييييدان أللييييي  اعحريييييئ ذلييييي  

ه ييييييا  واوأل يييييية ويييييين العحييييييداا  ويييييي  الو فييييييذ عيييييي  حييييييق اييييييقء “أل ضييييييا   ن .”ألهييييييأل بعاييييييد  يييييين اللوييييييألح الوييييييلوألق

ا  العيييييي  ال عاييييييعلا  الا ييييييا  الحكألوايييييية حب ييييييا ألال بييييييد لبرليييييياع وييييييا قاليييييي  ه ييييييا  بعييييييض العحييييييدا“ألعيييييياب   .”و  ييييييا

وابييييييييل ا  ويييييييياق العرا يييييييي  الاييييييييعألدف اعوييييييييق  بيييييييي  ا  يييييييياء  ييييييييركا  “  وألضييييييييحاً  ن ”الئيييييييياص ويييييييين حب ييييييييا

وعئصصييييية بال ريييييق بيييييان الايييييعألداة ألالعيييييرا   حايييييث اايييييوح بالعبيييييادق الوبا ييييير ألليييييال  ييييين لرايييييئ و لرييييية وبادلييييية 

ن  مبيييييل البضيييييائ  وبيييييرد  ألال اوكييييين  ئراا يييييا وييييي  اييييياحة وك يييييألوة ألالعييييي  علئيييييذ أل عييييياً ليييييألا ً ألعكبفييييية  كبييييير كيييييأل

 بيييييق   ااييييية العيييييا  “أل كيييييد   يييييه .”أللااييييي  صيييييحاحة  ألباواييييي  ا حيييييألاق  حعيييييا  الييييي  دئيييييألق البضيييييائ  ب يييييكق وبا ييييير

الحييييييال  اييييييعكألن ه ييييييا  و لريييييية  اييييييداع ا عصيييييياداة دائييييييق حييييييدألد الو فييييييذ ألوا ييييييا واييييييعألد ا  وبييييييرد   حاييييييث هييييييذا 

ة الاييييييير ة وييييييي  عفرايييييييغ ال يييييييح ة ألايييييييلع  الايييييييائئ العرا ييييييي   ئيييييييذها ب يييييييكق ا وييييييير اييييييياو ح ال ييييييياح ا  الايييييييعألدا

   ييييييا وييييييا قل ييييييا  عوييييييق  بيييييي   اصيييييياق البضييييييائ  ب ييييييكق وبا يييييير أله ييييييا   ييييييدد ويييييين ال ييييييركا  “  وألضييييييحاً ” اييييييرع

 ”.الاعألداة عرمل بلن اكألن ل ا ئقن ااعراعاا  و  العرا 

 

 اقوى المرشحينمازال ” صالح”االتحاد: اليمكن لُمقال ان يكون رئيسا للجمهورية و

اكييييييد   ضييييييأل االعحيييييياد الييييييألل   الكرداييييييعا   ال ائييييييل ا اييييييبئ راييييييقان  ييييييا  دلايييييير  ان بييييييره   /ألكاليييييية الوعبألويييييية

صييييييالح ويييييياقاق ا ييييييألى الور ييييييحان لو صييييييل رئييييييال الاو ألرايييييية  راوضيييييية ويييييي  الأل يييييي  ذاعييييييه ان اعايييييي   الو صييييييل 

لو صييييييل رئييييييال بييييييره  صييييييالح ويييييياقاق ا ييييييألى الور ييييييحان “أل اليييييي  دلايييييير ان . ييييييئص وريييييياق ويييييين  بييييييق البرلوييييييان

الاو ألراييييييية   بييييييي  اليييييييرم  وييييييين  ايييييييا  الحيييييييقل اليييييييداوررال  بعريييييييدا  هأل ييييييياار قابيييييييارف كور يييييييح  اضيييييييا ل يييييييذا 

ا  بيييييا  أل بييييي  اليييييرم  وويييييا وييييير  بيييييه وييييين عحيييييداا  ألوصيييييا ل ويييييلن االعحييييياد كيييييان الييييي  “أل ضييييياو  ان .”الو صيييييل

ان العيييييي  اا ييييييل الحييييييقل الييييييداوررال   الييييييذف اريييييي  الاييييييأل  اليييييي  اا ييييييل ا حييييييقال ا ئييييييرى  بيييييي  حاييييييال كرداييييييع

االعحيييييييياد الييييييييألل   ليييييييين اكييييييييألن  ف ذ ييييييييل  قاء عضييييييييحاة الحييييييييقل “ألبا يييييييي  ان .”اييييييييعكألن ضييييييييحاة ل ييييييييذا االويييييييير

ال يييييييئص الورييييييياق وييييييين  بيييييييق “  الوعييييييية الييييييي  ان ”اليييييييداوررال  بييييييياال با  ألعر ييييييياحه لقابيييييييارف لبو صيييييييل الويييييييذكألر

ألاييييييية وييييييي  االعحييييييياد اليييييييألل   لدايييييييه    يييييييا   “أل ألضيييييييح  ان .”البرلويييييييان الاوكييييييين ان اكيييييييألن رئااييييييياً لباو ألراييييييية

 ”. وعظ  ا حقال ا ئرى  أللن اكألن اببا و  ا راا  البا  ال اع  األ ااصاله ال  الألض  الراهن
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 تحذير سياسي من جعل العراق اسيراً للسعودية بسبب ملف الطاقة

حيييييذر  ال ائيييييل الايييييابئ و يييييار  بيييييد الولبيييييل  الث ثييييياء  وييييين اليييييربل الك ربيييييائ  وييييي  الايييييعألداة  ألكالييييية الوعبألوييييية/ 

وكيييييير  “أل الييييي   بييييييد الولبييييييل ان .ااعييييييق العييييييرا  اايييييارا ل ييييييا   ضيييييياوة اليييييي  ا يييييه ااييييييع ق  ثييييييرألا  الييييييب دكأل يييييه 

ااييييييعاراد الك ربيييييياء ويييييين اف دألليييييية ألو  ييييييا الاييييييعألداة  اويييييير الاوكيييييين الربييييييألق بييييييه الن العييييييرا  ببييييييد اوبيييييي   ييييييدرا  

عاراد ألثييييييرألا  لباعايييييية كبايييييير   ييييييادر  بيييييي  االكعفيييييياء الييييييذاع  ويييييي  وبيييييي  اللا يييييية وعاييييييائ  وييييييا الاييييييدألى ويييييين اايييييي

الييييييييربل “ألاضيييييييياو   ان .”الك ربييييييياء ويييييييين االردن ألوصييييييير ألالاييييييييعألداة ألهيييييييي  ببيييييييدان العوعبيييييييي   ييييييييدرا  العيييييييرا 

الك ربييييييائ  ويييييي  الاييييييعألداة األ اف ببييييييد ائيييييير ااييييييع قا  لثييييييرألا  العييييييرا  وسكييييييد  با ييييييه  بيييييي  اييييييباق الوثيييييياق بييييييان 

د واكييييييا باييييييبل  ييييييد  ألاييييييألد ئلييييييألل  ا بيييييية ألبعيييييي25واكييييييا ويييييين الرايييييياض اعصييييييق اليييييي  بغييييييداد  100ااييييييعاراد 

اوكيييييين ويييييين ئيييييي ق االوييييييألاق “ألا ييييييار  اليييييي  ا ييييييه .”الوايييييياوة وععبيييييير  وااحييييييدث با ييييييه ااييييييع قا  لثييييييرألا  الييييييب د

الورصيييييييألد  لو يييييييارا  اليييييييربل الك ربيييييييائ  وييييييين الايييييييعألداة ألمارهيييييييا ان عويييييييألق و يييييييارا  عحايييييييان وبييييييي  اللا ييييييية 

عبييييي  ألاداوييييية ع يييييغاق الوحليييييا  ألعيييييألوار الأل يييييألد الوعييييية الييييي  ان اليييييربل ايييييااعق العيييييرا  وييييي  ألضييييي  صيييييعل ال يييييه 

 .”الدألق ععحك  و  وب  اللا ة ون  احاة االودادا  األ الرل  ألهذا وا اسدف ال  اقوا 
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 خلية اإلعالم األمني تدين تنفيذ ضربات جوية لطائرات تركية في شمالي العراق

واييييييار  وايييييياء  دا يييييي  ئبايييييية ا  يييييي   ا و يييييي   وييييييا  اويييييي  ب ييييييا اللييييييائرا  العركايييييية ال ألكاليييييية اال بيييييياء العرا ايييييية/ 

ألذكييييير  الئباييييية وييييي  بايييييان    يييييا عيييييدان ويييييا  اوييييي  ب يييييا .الث ثييييياء وييييين ئييييير  لألايييييألاء العرا اييييية وييييي   يييييوال  العيييييرا 

اللييييييائرا  العركايييييية الواييييييار  وايييييياء اييييييأل  الث ثيييييياء ويييييين ئيييييير  لألاييييييألاء العرا ايييييية ويييييي   ييييييوال  العييييييرا  بالعحداييييييد 

    ييييييا ويييييي  الأل يييييي  الييييييذف  أل ضيييييياو .ويييييي  ) ايييييي اار ألوئوييييييألر( أل فييييييذ  ضييييييربا  األايييييية ويييييي  هيييييياعان الو لرعييييييان

 ييييييدان هييييييذا العوييييييق ويييييي ن  ألاع ييييييا ا و ايييييية عييييييروض اف ئيييييير  كييييييان ألويييييين  بييييييق  ف ا يييييية كا يييييي    دا ايييييية الاا ييييييل 

العركيييييي  اليييييي   ا لعييييييقا  بحايييييين الاييييييألار ألوييييييئ االعفا اييييييا  الدأللايييييية  أل ارييييييا  هييييييذ  اال ع اكييييييا  احعراًوييييييا ألالعقاوييييييا 

 بالوصالح الو عركة بان الببدان .

 

 قصف لطيران الجيش في صالح الدينمقتل أربعة من داعش ب

وييييييين  رهيييييييابا  دا ييييييي  برصييييييي  للايييييييران  4  ب ييييييي  هائييييييية الح يييييييد ال يييييييعب   ورعيييييييق  /ألكالييييييية اال بييييييياء العرا اييييييية 

ألذكييييير  ال ائييييية وييييي  بايييييان   يييييه  ب ييييياًء  بييييي  .الايييييا  ب ييييياء  بييييي  وعبألويييييا  اايييييعئباراة وييييي  وحاوظييييية صييييي ح اليييييدان

أل  أل ييييييير  دابييييييية بالح يييييييد ال يييييييعب   عوكييييييين وعبألويييييييا  اايييييييعئباراة لبيييييييألاء العااييييييي  وييييييي   اييييييياد   وبايييييييا  كركييييييي

أل ألضييييييح   ان  لاييييييران ."ويييييي  وحاوظيييييية صيييييي ح الييييييدان” دألا يييييي “لاييييييران الاييييييا  العرا يييييي  ويييييين  عييييييق اربعيييييية 

االرهيييييييياب  ويييييييي  الوحاوظيييييييية ألذليييييييي  ب يييييييياء  بيييييييي  الوعبألوييييييييا  ” دا يييييييي “وضيييييييياوا  لفبييييييييألق  4الاييييييييا   صيييييييي  

الضييييييربة الاألايييييية ال ااحيييييية  االاييييييعئباراة الوردويييييية ويييييين الح ييييييد ال ييييييعب  ألا يييييياق االويييييين الييييييألل    أل ييييييد ااييييييفر 

 لغااة االن .” دألا  “ ن  عق اربعة 
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 لموارد: تأمين االحتياجات األساسية من المياه خالل موسم الصيف المقبلا

 

  ب ييييييي  ألقار  الويييييييألارد الوائاييييييية   ييييييين عيييييييلوان االحعااايييييييا  ا اااييييييياة وييييييين الوايييييييا  ئييييييي ق وألاييييييي   بيييييييدر  ايييييييألق/

ه اليييييي  ارعفيييييياع ألاضييييييح ويييييي  اييييييد ” ييييييألن ذاييييييال ويييييي  عصييييييراح وعبفق  أل يييييياق واع ييييييار الييييييألقار .الصييييييا  الوربييييييق

دألكيييييييان أل  ييييييير ا وايييييييه بعيييييييض القاييييييياد  ألكيييييييذل  ايييييييدألد درب يييييييدئان ألحويييييييران ألالعظيييييييا  أللكييييييين ويييييييا عيييييييقاق وا يييييييا 

 اييييييرادا  اييييييد الوألصييييييق “و ألهييييييا اليييييي  ان ” ورامييييييا  ئق ايييييية كبايييييير  ووكيييييين ااييييييعربال ا كواييييييا   كبيييييير ويييييين الواييييييا 

ايييييد حداثييييية هيييييأل  كثييييير الايييييدألد عيييييلثراً لعيييييد  هليييييألق  وليييييار “   ان أل ضيييييا.”بيييييد   ععحاييييين ئييييي ق ا ايييييا  الواضييييياة

ألبيييييان .”وييييي  الو لرييييية الغرباييييية ألباعييييي   اراداعيييييه   يييييق بكثاييييير وويييييا  لبيييييئ و  يييييا ألو ايييييألبه اييييي ئفض ب يييييكق وايييييعور

ويييييا اايييييرل وييييين ثبيييييأل  وعراكوييييية وييييي  حألضييييي    يييييرف دابييييية ألالفيييييرا  ايييييألاء وييييي  دألق الو بييييي  كا ييييي  “ذايييييال  ان 

ألهيييييييأل  وييييييير وعييييييياب  وييييييين  بب يييييييا أل حييييييين  عيييييييألق  بييييييي  الثبيييييييأل   كثييييييير وييييييين  ايييييييبع ا  الاييييييية أل كثييييييير وييييييين الوعيييييييدق 

كيييييان  بر ييييييا  الايييييا وييييي  عيييييلوان احعاااييييييا  الصيييييا  الوربيييييق لكييييين وييييييا عايييييا ل وييييين ثبيييييأل  ألويييييين “ألعييييياب  .”ا وليييييار

 وليييييييار  اييييييييباة ععلا يييييييا  لوئ ا يييييييياً وييييييي  عييييييييلوان الحااايييييييا  ألاالاييييييييعئداوا  االاااييييييياة ألرف البايييييييياعان ألقرا يييييييية 

 ”.ااوا  ل العرل أله   وألر  صبح  ولوئ ة اداً الئضر ألعلوان الألض  البائ  ال

 

 بعد فشلها بمشروع المياه.. شركة "أوفشور" تتعاقد مع الصحة لبناء مستشفى بالشطرة

بعييييييد و ييييييارا  واييييييا  ويييييي  البصيييييير    يييييياد   ييييييركة  ألهوايييييية   أل وييييييا البييييييئ  با ييييييا بييييييي  ا أل   /العييييييال  الاداييييييد

وباييييييألن دألالر  بعييييييد  ن ععا ييييييد  وع ييييييا  95ة  ييييييألر   لعحصييييييق  بيييييي  و ييييييرألع ب يييييياء واع ييييييف  ويييييي  ذف  ييييييار براويييييي

أل ييييييد حصييييييب   العييييييال  الاداييييييد   بيييييي  ألثييييييائئ عفاييييييد بععا ييييييد ألقار  .ألقار  الصييييييحة بعوألاييييييق ويييييين الرييييييرض الاابييييييا  

  Protechniqueالصييييييييحة ويييييييي   ييييييييركة العر اييييييييا  الود ألويييييييية لبو ييييييييارا  الوععييييييييدد  ا رد ايييييييية  الوعرألويييييييية بيييييييي 

ايييييييرار  ألبعوألايييييييق وييييييين الريييييييرض  200ار  بايييييييعة لا يييييية ع فايييييييذ و يييييييرألع واع يييييييف  ال يييييييلر  العيييييييا  وييييييي  ذف  ييييييي

 الاابا  .
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 دوالراً  71سومو: معدل سعر النفط المصدر لألردن بلغ 

ا ب يييييي   ييييييركة عاييييييألائ اليييييي فل العرا ايييييية  اييييييألوأل   ن وعييييييدق اييييييعر اليييييي فل الئييييييا  الوصييييييدر  ليييييي    ييييييفئ  اييييييألق/

بيييييييي  وأل ع ييييييييا ان أل اليييييييي  ال ييييييييركة ويييييييي   حصييييييييائاة  .دألالراً ئيييييييي ق كييييييييا ألن الثييييييييا   الواضيييييييي  71ا ردن ببييييييييغ 

 826آال  أل 309 واويييييييألع الصيييييييادرا  ال فلايييييييية  لييييييي  ا ردن ئيييييييي ق  ييييييي ر كيييييييا ألن الثييييييييا   الواضييييييي  ببغيييييييي  

ألاضيييييييياو  اييييييييألوأل ان  وعييييييييدق اييييييييعر ."آال  برواييييييييق األواييييييييا 10بييييييييروا ً   وبا يييييييية ان  وعييييييييدق العصييييييييدار ببييييييييغ 

  ال فلاييييييييية دألالراً   وبا ييييييييية ان   اوييييييييية اليييييييييألاردا  وييييييييين الصيييييييييادرا 71.219البروايييييييييق الوبييييييييياع ليييييييييألردن ببيييييييييغ 

ألاصييييييدر العييييييرا  اليييييي فل الئييييييا  اليييييي  ."دألالراً  497الفيييييياً أل 65وباأل يييييياً أل 22لييييييألردن ئيييييي ق  يييييي ر ألاحييييييد ببغيييييي  

آال  برواييييييييق  10دألالر  يييييييين اييييييييعر االصييييييييب  ألبورييييييييدار  14اليييييييي   12ا ردن بلاييييييييعار عفضيييييييياباة عرييييييييق بورييييييييدار 

 .األواا اع  عصدارها  بر ال اح ا  الحألضاة
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 ي تدعو إلى الوقف الفوري لالشتباكات العسكرية في غينيا بيساوالتعاون اإلسالم

ععييييييياب  ا وا ييييييية العاوييييييية لو ظوييييييية الععييييييياألن ا اييييييي و  بربيييييييئ عليييييييألرا  الألضييييييي  وييييييي  ما ايييييييا بااييييييياأل   الراييييييياض/

ألد يييييي  ا وا يييييية .ألعييييييد أل  ليييييي  الأل يييييي  الفييييييألرف ل  ييييييعباكا  العاييييييكراة الع افيييييية العيييييي  أل عيييييي  الاييييييأل  ويييييي  باايييييياأل

لغا ايييييا بااييييياأل  لييييي  وواراييييية ضيييييبل الييييي فل  ألاحعيييييرا   يييييألا ان اليييييب د ألالعحبييييي  بالكفييييياء   العاوييييية الريييييألا  الوايييييبحة

أللالبييييي  ا وا ييييية العاوييييية لو ظوييييية .الو  اييييية وييييين  ايييييق الحفييييياظ  بييييي  الايييييب  ألا وييييين ألاالايييييعررار وييييي  ما ايييييا بااييييياأل

الععيييييييياألن ا ايييييييي و  بحواايييييييية الايييييييي وة الااييييييييداة لييييييييرئال الاو ألرايييييييية  ألوييييييييارأل اااييييييييألكأل  وبييييييييالأل  ألاحعييييييييرا  

 ل ظا  الداعألرف.ا

 

 "الجيش الليبي يفرض األمن في الجنوب..  وسبها "تحت السيطرة

اييييييب ا عحييييي  الاييييييالر    ألضيييييي   و يييييي  وئعبيييييي  ألعيييييألاور لبأل ييييييألد  هكييييييذا الو يييييي د الحييييييال   ايييييكاف  اييييييألق  ربايييييية/"

وييييي  الا يييييألل البابييييي  بعيييييد ويييييا اريييييرل وييييين  ايييييبأل ان  بييييي  ا لييييي    وباييييية  ايييييكراة ألاايييييعة ال ليييييا  وييييي  ا يييييألل 

ألال يييييي  العوبايييييية العاييييييكراة د ويييييياً  ييييييعبااً ويييييين الربائييييييق ألا  اييييييان ويييييي  الا ييييييألل  لبييييييعئبص .ا ويييييين الييييييب د لفييييييرض

وييييييين وظييييييياهر الفألضييييييي  ألاال فييييييي   ا و ييييييي  ألالعدايييييييد وييييييين ا قويييييييا  العييييييي  عضيييييييرل  بيييييييل الا يييييييألل الغ ييييييي  

حالييييية وييييين االلوئ يييييان اييييياد  ايييييب ا  بحايييييل ويييييا رصيييييدعه  ايييييكاف  ايييييألق  رباييييية  وييييين دائيييييق الودا ييييية .بيييييالثرألا 

ق العييييي  عحيييييدث  ايييييكا  ا  ييييين الألضييييي  الحيييييال  وييييي  الا يييييألل اليييييذف اعيييييدح وثبثييييياً حيييييدألدااً وييييي  ع ييييياد ألالايييييألدان  ألعحيييييألح

ويييي  الايييي ألا  الع ييييير ا ئايييير   لييييي  وويييير و يييي  لع رايييييل ا اييييبحة ألعايييييار  الب يييير  كوييييا   يييييه بييييا   حيييييد  هيييي  و اويييييذ 

 كيييييد    يييييكر  يييييألا  الايييييا   بييييي  عحيييييرك    حيييييأل الا يييييألل   هكيييييذا".عألرايييييد ال اييييير  ماييييير ال ييييير اة  لييييي   ألرألبيييييا

الوييييييألالن وييييييي  ودا يييييية ايييييييب ا ايييييييال  القااييييييدف  اليييييييذف  كيييييييد  ن الألضيييييي  ا و ييييييي  الحيييييييال  ائعبيييييي   ييييييين ا ايييييييابا  

 .الاابرة ب كق كبار
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 فالديمير بوتين: الواليات المتحدة تحاول استدراج روسيا إلى حرب في أوكرانيا

BBC/ ايييييييكأل  لييييييي  حيييييييرل وييييييي  اع ييييييي  اليييييييرئال الرألاييييييي  و داواييييييير بيييييييألعان ألا ييييييي لن بوحاأللييييييية اايييييييعدرا  وأل

ألحيييييذر بيييييألعان وييييين  ن هيييييد  الألالايييييا  الوعحيييييد  اعوثيييييق وييييي  اايييييعئدا  الوألاا ييييية ذراعييييية لفيييييرض وقايييييد . ألكرا ايييييا

أل كييييييد بييييييألعان ويييييي  عصييييييراحا  صييييييحفاة  رييييييل لريييييياء رئييييييال الييييييألقراء الواييييييرف .ويييييين العرألبييييييا   بيييييي  رألايييييياا

بييييييي   يييييييواق واكعيييييييألر  ألربيييييييان وييييييي  وألايييييييكأل  ن الألالايييييييا  الوعحيييييييد  ععااهيييييييق وئييييييياأل  رألاييييييياا ب يييييييلن  يييييييألا  ح

ألايييييياء  عصييييييراحا  بييييييألعان ويييييي  عصييييييا د العييييييألعر ويييييي   يييييير   ألرألبييييييا باييييييبل .ا لبايييييي  )ال يييييياعأل( ويييييي   ألرألبييييييا

ألع فييييييي  رألاييييييياا االع اوييييييا  الغرباييييييية بل  يييييييا .ععقاييييييقا   ايييييييكراة رألايييييياة بيييييييالررل وييييييين حييييييدألدها وييييييي   ألكرا اييييييا

وايييييبحان عئليييييل لغيييييقأل  ألكرا ايييييا  بعيييييد  حيييييأل ثويييييا   اييييي ألا  وييييين ضيييييو ا ل يييييبه اقاييييير  الرييييير  ألد و يييييا وعويييييردان 

 و  الو الئ ال ر اة بلألكرا اا.

 

 ايران الخاص بأفغانستان يلتقي نظيره القطري في الدوحة

وبعييييييألث ااييييييران الئيييييياص ب ييييييسألن اوغا اييييييعان  حايييييين كيييييياظو   ويييييي   الث ثيييييياء ويييييي   العريييييي  ألكاليييييية ا بيييييياء وييييييارل/

عغراييييييد   الاييييييفار  االارا ايييييية لييييييدى  ليييييير ويييييي  ألاويييييياد ."الدألحيييييية   ظايييييير  الرلييييييرف  ولبييييييئ بيييييين وااييييييد الرحلييييييا  

 بييييييي  وأل ييييييي  عيييييييألاعر  ان  كييييييياظو   وييييييي   أل الرحليييييييا     العرايييييييا الايييييييأل  بالدألحييييييية ألعباحثيييييييا وييييييي  ايييييييبق الععييييييياألن 

ألرد ويييييي  هييييييذا العررايييييير ااضييييييا  بييييييلن البريييييياء اييييييرى بحضييييييألر  أل.الث ييييييائ  حييييييألق الألضيييييي  الييييييراهن ويييييي  اوغا اييييييعان

 اق.  الافار االارا   لدى  لر  حواد رضا دهرا     دألن ان اعلر  ال  وقاد ون العفاص
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 تريليون دوالر ألول مرة 30ديون الواليات المتحدة تتجاوز 

عرابايييييييألن دألالر لبويييييييير  ا أللييييييي  الث ثيييييييياء   30عاييييييياألق  اوييييييييال  اليييييييدان الوحبييييييي  لبألالاييييييييا  الوعحيييييييد   الراييييييياض/

ألذكيييييييير وأل ييييييييي    كايييييييياألل  ا ئبييييييييارف ا وراكييييييييي   ن .ألورييييييييا  ر ييييييييا  اداييييييييد  صيييييييييادر   يييييييين ألقار  الئقا يييييييية

د  ألصيييييب   لييييي  هيييييذا الييييير   وييييي  أل ييييي    يييييرل بكثاييييير وويييييا كيييييان وعأل عيييييا بايييييبل اائحييييية كألرأل يييييا  الألالايييييا  الوعحييييي

ألايييييلع  هيييييذا الييييير   الراااييييي  الادايييييد وييييي  الأل ييييي  اليييييذف عكييييياوح .العييييي  قاد  وييييين ا  فيييييا  االعحيييييادف  لييييي  عراباأل يييييا 

لقايييييياد  واييييييه الألالاييييييا  الوعحييييييد  لبععاوييييييق ويييييي  العضييييييئ  الوعفييييييا    ألويييييي  حييييييان  يييييياق العداييييييد ويييييين اال عصيييييياداان  ن ا

ويييييي  ا  فييييييا  ضييييييرألراة  اعييييييد ذليييييي   حييييييد ا اييييييبال العيييييي   د   ليييييي  عأل يييييي  حقويييييية ا  فييييييا  االاعوييييييا   لبييييييرئال 

اييييييأل بااييييييدن ويييييي  الكييييييأل ارل. ألااع يييييي د الاييييييا اعألر اييييييأل وا  ييييييان بيييييي   دايييييين وييييييذهق  ويييييي  باييييييان  ييييييارض واييييييه 

ا وراكايييييية ألكييييييان الييييييدان الوحبيييييي  اعقااييييييد بالفعييييييق  بييييييق الاائحيييييية. أل فييييييق  اييييييق الوألاق يييييية .الع ييييييرا  ويييييي  دااييييييوبر

  لاعقاايييييييد لبعيييييييا  الرابييييييي   بييييييي  2019%  لييييييي  ويييييييا اريييييييرل وييييييين عرابايييييييألن دألالر وييييييي   ألائييييييير  يييييييا  26ب ايييييييبة 

 العألال .

 

 


