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 (موقع مجلس النواب(.)7.)ص مجلس النواب يعقد جلسة تداولية 

 "  كشففففف  سفففففاب انشفففففقاا المنجفففففام.. الناحفففففب مثنفففففح السفففففامااح  يت فففففد   ففففف  م اجففففف   سفففففت د  اعفففففد تشفففففكي

 (وكالة اغداد اليوم(..)8.)ص  كومة األغلاية

  8.)صيفففففاااا دينفففففاا قفففففام اففففف   يافففففاا مل 4الناحفففففب  لففففف  تاكففففف ا  نفففففاق  فففففدا االمفففففا  العفففففام يقفففففدا ان فففففو 

 (وكالة انااء الاا  العام(..)

   الناحاففففففففة مدي ففففففففة المك و فففففففف ا ال ففففففففتل يعلفففففففف  دمففففففففو  العففففففففااا  الففففففففة ال ففففففففاا  الدسففففففففتوا  ويكشفففففففف

 ( اغداد اليوم(..) 9.)صالساب

  الناحفففففب مشفففففعا  الجافففففوا ا سفففففيتم اففففففتل افففففاب التاشفففففيل مجفففففددا لمن ففففففب احاسفففففة الجم وايفففففة  فففففد انت ففففففاء

 (وكالة انااء الاا  العام(..) 9.)صةالمد  الدستواي

   10.)ص’ كومفففففففة  ااقيفففففففة قويفففففففة’مفففففففا  أمفففففففا  ونشفففففففك   ’ المعاكفففففففة’الناحافففففففة ايفففففففا  دميففففففف ا سفففففففنمو 

 (ناس نيو (..)

  11.)صالناحففففففففب ا مففففففففد الموسففففففففو ا نتوجففففففففد مسفففففففففاحلة لم ففففففففاا  ميسففففففففا  ا ففففففففم الماوقففففففففاا الكايفففففففففا 

 (وكالة انااء  الاا  العام(..)

  11.)ص"مقتففففففففففاي االمففففففففففان  يمففففففففففص ملجنففففففففففة الن ا ففففففففففة الناحففففففففففب  ففففففففففاد  السففففففففففالم  يكشفففففففففف   فففففففففف 

 (السوماية نيو (..)

  وكالفففففففة (..)11.)ص ”ل ففففففف  ان ا “الناحفففففففب  فففففففاا   افففففففدالجلي ا ووفففففففع العفففففففااا ني تمففففففف  اللجفففففففوء الفففففففح

 (المعلومة

  ناحافففففا سفففففنيا وكاديفففففا مففففف  ت ال ففففف   70الناحافففففة  اليفففففة ن فففففي ا دولفففففة القفففففانو  توجففففف   لافففففا لل فففففدا اااعفففففاد

 ( اغداد اليوم(.) 12.)ص..   ه الت ا ي 

 السوماية نيو ( 12.)صالناحب م مد الشما  يت د     اولوية  م  ال كومة المقالة(.) 
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 (ال ااي(.. ) 13.)صالكا م ا االتعاو  يت قق األم  الغ اح  لشعوانا 

  (وكالة اننااء العااقية(..) 14.)صالكا م  ي ما اتشكي  قياد   ملياا ميسا 

 14.)صا ففففففة  لفففففففح سففففففاية أ   معلومففففففة  فففففف  ماتكاففففففف  جايمففففففة ا تيففففففا  م فففففففا  يففففففدا  يتع ففففففد االم ا 

 (وكالة اننااء العااقية(..)

 (ال ااي(..) 14.)صالعااا يسعح لتوايد الغا  م  ق ا 

 15.)صو يفففففففا ال اا فففففففةا ماا ثفففففففاا مفففففففع تاكيفففففففا وويفففففففاا   فففففففو  ملففففففف  الميفففففففاه مفففففففال  مففففففف تما ال فففففففاو 

 (وكالة اننااء العااقية(..)

   (ال ااا نيو (..) 15.)ص يمص   الا التماجالتعليم ت دا توجي ا 

  واشفففففففففن  ا الت فففففففففال  الفففففففففدول  لفففففففففم يفففففففففتمك  مففففففففف  القيفففففففففام اعملياتففففففففف  اال سفففففففففكة لفففففففففون د فففففففففم القفففففففففواا

 (وكالة اننااء العااقية(.) 16.)صالعااقية

 (ال ااي(..) 16.)صالعم  تداس شمو  الالجحي  اااامج ال ماية انجتما ية 

 ايففففففا  (..)17.)ص مفففففف  يسففففففتغلو  الشففففففااب لغففففففا  التعيففففففي ديففففففوا  م اا ففففففة واسفففففف  ي ففففففدا ت فففففف ياا م

 (نيو 

 الن ا ة والـ ’UNDP’ (ناس نيو (..)17.)ص يا ثا  تن ي  انت اقية األممية لمكاا ة ال ساد 

  (ايا  نيو (..) 18.)صالوق  السن ا  ناق م  يايد تشوي  انجا اتنا الكايا 

 وكالففففففة (..) 18.)ص ففففففاا التنسففففففيق  فففففف  سففففففيعود ال ففففففواا مففففففع ال ففففففدا .. ال ففففففتل يكشفففففف   فففففف  م ففففففو  اول

 (اغداد اليوم

 (السوماية نيو (..) 19.)صقياداا مالسياد م تجتمع مع الكا م  لا     ه المل اا 

 وكالففففففة (..) 19.)صدولففففففة القففففففانو ا نايففففففد ت ايففففففق شففففففاو  الدسففففففتوا  لففففففح ماشففففففل احاسففففففة الجم وايففففففة

 (انااء الاا  العام
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  وكالففففففففة (..) 20.)ص”ل يففففففف  اشفففففففيد“افففففففـ  واسفففففففتادال ” افففففففا م  فففففففالل“انت فففففففاد ين ففففففف  سففففففف ب تاشفففففففل

 (المعلومة

 وكالففففففة (..)20.)ص ناحففففففب سففففففااقا مم فففففف  اقليمفففففف  واسففففففا  وا ففففففااي  السففففففجو  السففففففواية ولففففففح العففففففااا

 (المعلومة

  (ال ااي(.) 21.)صأمام مانح أمانة اغداد..ا تداء م ي   لح مو    شاكة او الم العااق 

 (ال ااي..)(21.)ص اغداد التاسعة  اايا  ا  تكل ة المعيشة 

  ال ااي(( 22.)صتوقِع الاالما  االم   2022موا نة(.. 
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 (وكالة اننااء العااقية(.. ) 23.)ص"او الم األمن  تكش     نتاحج  ملية ماوااد  ال لاة 

   (اغداد اليوم(..) 23.)صانناااال شد الشعا  يدما ن قا وموااة لدا ش ا 

 (ايا  نيو (..) 24.)ص  مواد مت جا  ا  نينو القا   لح اا اا  ووا 

   (ايا  نيو (..) 24.)صوا اب ا  كااالء 4القا   لح م لوب واق الماد 

 

 

 

  

  (ش ق نيو (.) 25.)صاااي  ت تل جميع معااا ا أمام الوقود والغا 

  العفففففففففففااا ي فففففففففففتل مجفففففففففففا  انسفففففففففففتيااد لم  فففففففففففولي  الففففففففففف ا  ال ففففففففففف ااء وال فففففففففففويا واقفففففففففففا  لل اجفففففففففففة

 (تسايااا نيو (..) 25.)صالم لية

  (تسايااا نيو (..) 26.)صماليي     3العااا يتوقع أ  ي   ونتاج القمل الم ل  ولح 
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  العاايفففففففة (..) 27.)صال جفففففففا  يفففففففد و كاافففففففة األ فففففففاا  افففففففاليم  للعمففففففف   لفففففففح تن يففففففف  ات فففففففاا الايفففففففا

 (نا

  كالففففففففة و(..) 27.)ص"2030المغففففففففاب يعلفففففففف  د مفففففففف  ملفففففففف  تاشففففففففيل السففففففففعودية ن توففففففففا  موكسففففففففاو

 (انااء انماااا

 ا ااوجمففففففا   لففففففح مشففففففاو  ماا ففففففة  ايففففففق ِ وكالففففففة انناففففففاء (..) 28.)صمجلففففففس النففففففواب الليافففففف  ي ففففففو 

 (السعودية

 

 

 

  (وكالة اننااء السعودية(..) 29.)صالناتو يجدد د و  اوسيا لل واا مع 

  صم و ا   ا اوسيا أوكاانيا2اايد  ي دد اإ الا منواد ستايم(.29 (..)BBC) 

 اوياانفففففففف ا واشففففففففن   تعتاففففففففا التو فففففففف  ولففففففففح ات ففففففففاا مففففففففع   ففففففففاا  أمففففففففاا ممكنففففففففا و ا أنجفففففففف  النففففففففوو  

 (24(..)ااانس 30.)ص اسا ة
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 مجلس النواب يعقد جلسة تداولية

جلسففففففة تداوليففففففة ااحاسففففففة السففففففيد م مففففففد ال لاوسفففففف  احففففففيس  2022 قففففففد مجلففففففس النففففففواب  موقففففففع مجلففففففس النففففففواب/

، لمناقشفففففففة  فففففففدد مففففففف  القوفففففففايا التشفففففففايعية والاقاايفففففففة  7/2/2022ناحافففففففا اليفففففففوم انثنفففففففي   58المجلفففففففس و وفففففففوا 

واففففف  مسفففففت   الجلسفففففة أد  السفففففيد  فففففاد   اشفففففوش الاكفففففاا  اليمفففففي  الدسفففففتواية ناحافففففا اففففف  مجلفففففس . والتن يميفففففة

و اكفففففد الفففففاحيس ال لاوسففففف  الفففففح ا  المجلفففففس سيشفففففا  اعقفففففد اجتما فففففاا تداوليفففففة ااحاسفففففة الناحفففففب األو  . النفففففواب

ال املفففففف  مففففففع قففففففاد  الكتفففففف  السياسففففففية يففففففوم  ففففففد الثالثففففففاء للتشففففففاوا اشفففففف   تو يففففففع لففففففاحيس المجلففففففس السففففففيد  ففففففاكم 

و وجففففف  السففففففيد . السفففففيداا والسفففففاد  النففففففواب  لفففففح اللجففففففا  النياايفففففة للموفففففف  اافففففدء العمفففففف  التشفففففايع  والاقففففففاا 

احفففففففيس مجلفففففففس النفففففففواب ا ستوفففففففااة و يفففففففا  ال اا فففففففة والتجفففففففاا  يفففففففوم  فففففففد الثالثفففففففاء لمناقشفففففففة تففففففف ما تو يفففففففع 

  والواقفففففع ال اا ففففف   لفففففح وجففففف  العمفففففوم ، اوفففففال  ففففف  استوفففففااة مفففففديا  فففففام داحفففففا  تسفففففجي  مسفففففت قاا ال ال فففففي

وافففففف  السففففففياا ن سفففففف  وجفففففف  . الشففففففاكاا لال ففففففال   لففففففح ا ففففففداد العففففففاملي  األجانففففففب والعففففففااقيي  افففففف  الشففففففاكاا

احففففففيس مجلفففففففس النفففففففواب األمانفففففففة العفففففففام للمجلفففففففس امما افففففففة األمانفففففففة العامفففففففة لمجلفففففففس الفففففففو ااء ل ساا ا اسفففففففا  

 .انت ادية ليتسنح للمجلس الشاو  امناقشت ا والت ويا  لي االموا نة 

مففففف  نا يتففففف  اشفففففاا الناحفففففب األو  لفففففاحيس مجلفففففس النفففففواب السفففففيد  فففففاكم ال املففففف  انففففف  افففففدء مففففف  يفففففوم  فففففد الثالثفففففاء 

ا  تااا ففففففا ” اللجففففففا  النياايففففففة ” سففففففنعقد اجتما ففففففا مففففففع ا سففففففاء القففففففو  السياسففففففية للتشففففففاوا اشفففففف    سففففففم تشففففففكي  

سفففففففاس للعمففففففف  التشفففففففايع  والاقفففففففاا  لمجلفففففففس النفففففففواب ، منو فففففففا انمففففففف  اعفففففففي  او تافففففففاا الم  ففففففف  األ فففففففم واأل

انمت ففففففاص والم نيففففففة والماففففففا  والك ففففففاء  افففففف  تسففففففمية ا وففففففاء اللجففففففا  النياايففففففة ، ناتففففففا الففففففح ا  قففففففو  مجلففففففس 

النفففففواب اقففففففو   يفففففف   احاسففففففت  وا وففففففاءه ودوا ففففففم الففففففال م افففففف  ت عيفففففف  م ففففففام م النياايففففففة والاقاايففففففة ، م كففففففدا  لففففففح 

 . ا  ا  تكون  ه الدوا  اا لة وم ثا  لت قيق ان الي ال   يت لع الي  الشعبواو

مفففففف  جانافففففف  اووففففففل ناحففففففب احففففففيس مجلففففففس النففففففواب السففففففيد شففففففاموا   اففففففد  ا  المجلففففففس ماوفففففف  اممااسففففففة دواه 

الاقفففففففاا  والتشفففففففايع  وا  ماا ثفففففففاا الكتففففففف  السياسفففففففية اشففففففف   امتيفففففففاا احفففففففيس الجم وايفففففففة ، لففففففف  تففففففف ثا  لفففففففح 

كمففففففا تنففففففاو  السففففففيداا والسففففففاد  أ وففففففاء .افففففف  ممااسففففففة دواه الاقففففففاا  والتشففففففايع  المنففففففا  افففففف مجلففففففس النففففففواب 

المجلففففففس مناقشففففففة  ففففففدد مفففففف  القوففففففايا من ففففففا تشففففففكي  اللجففففففا  النياايففففففة ، مشففففففددي   لففففففح وففففففاوا  ا تمففففففاد الك ففففففاء  

وانمت فففففففاص  نفففففففد تو يفففففففع النفففففففواب  لفففففففح اللجفففففففا  ، اوفففففففال  ففففففف  مناقشفففففففة الواقفففففففع المفففففففدم  واألمنففففففف  اففففففف  

م كففففففففدي   لففففففففح وففففففففاوا  العمفففففففف  الجففففففففاد  لفففففففح تففففففففوايا المففففففففدماا للمففففففففوا ني  والتم يفففففففف  مفففففففف   الم اا فففففففاا ،

 معانات م .
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بعد  السامرائي يتحدث عن مفاجأة ستحدثالنائب مثنى كشف سبب انشقاق الخنجر".. "

 تشكيل حكومة األغلبية

انشفففففففقاا  ت ففففففد  احففففففيس ت فففففففال   فففففف م مثنففففففح السفففففففامااح ، اليففففففوم االثنففففففي ،  ففففففف  اسففففففااب وكالففففففة اغففففففداد اليفففففففوم/

المقالففففففة  المنجففففففا  فففففف  الت ففففففال ، ايمففففففا أشففففففاا الففففففح أ  اعفففففف  المنا ففففففب سففففففتتغيا اعففففففد تشففففففكي  ال كومففففففة ممففففففيس

 وقفففففا  السفففففامااح  اففففف  لقفففففاء متل ففففف  و  مممفففففيس المنجفففففا اتمففففف  قفففففااااا  يفففففا .ومففففف  وفففففمن ا اففففف   فففففالل الفففففدي 

  نا قففففففااااناحاففففففام، مووفففففف ا من فففففف  كفففففف  اا  سياسففففففية وأ فففففف اب انمفففففف 32مت ففففففق  لي ففففففا مففففففع ت ال نففففففا الفففففف   وففففففم 

وأوفففففا   ."مناسفففففاا اإقالفففففة المنجفففففا مففففف  احاسفففففة الت فففففال  ومففففف  ثفففففم تفففففم امتيفففففاا  مففففف  قاففففف   مفففففالح  احيسفففففا لعففففف م

ونجففففففا  افففففف   ا  مت ففففففال   فففففف م وففففففم مجمو ففففففة أ فففففف اب قافففففف  امتففففففال  ا لففففففااء السياسففففففية، نسففففففعح ولففففففح ت قيففففففق

ا  األمفففففففا ، وتففففففااع ملففففففم نتففففففاق شففففففعاااا  ففففففف م كمففففففا اعلففففففا األ ففففففا ."منا قنففففففا مفففففف  مالفففففف  نواانففففففا االاالمفففففففا 

 الجم وا ال    وا ل  ا الت ال م. ونتعاو  ايما ايننا كقاد  لمدمة

 

 مليارات دينار قام به زيباري 4: هناك هدر بالمال العام يقدر بنحو النائب علي تركي

ا فففففاب الناحفففففب  ففففف  كتلفففففة ال فففففادقو   لففففف  تاكففففف  ،  ففففف  ثقتففففف  اقفففففااا القوفففففاء اشففففف    وكالفففففة انافففففاء الفففففاا  العفففففام/

وقففففففا  تاكفففففف  افففففف  لقففففففاء متل فففففف  ، ا  م  نففففففاق ." وشففففففياا  ياففففففاا  لمن ففففففب احاسففففففة الجم وايففففففة ويقففففففا  تاشففففففيل

د ففففففاو  مقامفففففففة ومل ففففففاا اسفففففففاد و فففففففدا االمففففففا  العفففففففام ا ففففففق  وشفففففففياا  يافففففففاا  م، مووفففففف ا ا  م  نفففففففاق  فففففففدا 

واوففففا  ا  م  يافففففاا  لففففم ي وفففففا أيففففة جلسفففففة ." مليفففففاااا دينففففاا قفففففام افففف   يافففففاا  4االمففففا  العففففام يقفففففدا ان ففففو 

اء اشفففففف   مل ففففففاا ال سففففففاد ولكفففففف   نففففففاق دوااففففففع سياسففففففية منعففففففا  لففففففق م ، مشففففففياا الففففففح انفففففف  م مفففففف  أمففففففام القوفففففف

واشففففف   انووفففففا  اففففف  ميسفففففا  ، ." الم تمففففف  أ  يفففففدم  اننسفففففداد السياسففففف  ال فففففال  الفففففاالد اففففف  افففففاا  دسفففففتوا 

ل فففففا الفففففح ا  م الم اا فففففة مسفففففتاا ة امنيفففففا ومفففففا ي  ففففف  اي فففففا  فففففو وجفففففااء  ايعففففف  لوجفففففود قفففففانو   فففففاب اي فففففا م، 

و فففففففا الفففففففح ا  م استشففففففف اد الااحفففففففد  سفففففففام العليفففففففاو  والقاوففففففف  ا مفففففففد السفففففففا د  ومفففففففا ي  ففففففف  اففففففف  ميسفففففففا  من

 تت مل  القياداا واألج    األمنية م.
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 الفتح يعلن دخول العراق حالة الفراغ الدستوري ويكشف السببالنائبة مديحة المكصوصي: 

مك و فففففف ، االثنففففففي ،  فففففف  دمففففففو  العففففففااا افففففف  كشفففففف ا الناحففففففب  فففففف  ت ففففففال  ال ففففففتل، مدي ففففففة ال  /اغففففففداد اليففففففوم 

وقالفففففا المك و ففففف  و  مالعفففففااا دمففففف  اففففف  افففففاا   .دسفففففتوا  جفففففااء  فففففدم انعقفففففاد جلسفففففة الاالمفففففا  اليفففففوم افففففاا 

واينففففففا أنفففففف  م لففففففح  ."انعقففففففاد جلسففففففة الاالمففففففا  اليففففففوم و ففففففدم تمايففففففا احففففففيس الجم وايففففففة دسففففففتوا  جففففففااء  ففففففدم

وأووففففففجا أ   ."الدسففففففتوا  تعففففففد  فففففف  ال ففففففاا الج ففففففاا ا  تسففففففاو  األمففففففا لغففففففا  الموفففففف  ا كومففففففة قويففففففة ونا

تواافففففق الكتففففف  ايمفففففا  ماحفففففيس الاالمفففففا  دسفففففتوايا يجفففففب ا  يسفففففتلم من فففففب احفففففيس الجم وايفففففة لسفففففد ال فففففاا  ل فففففي 

و فففففف  اسففففففااب  ففففففدم  قففففففد جلسففففففة الاالمففففففا  اليففففففوم لتمايففففففا احففففففيس الجم وايففففففة  ."اين ففففففا  لففففففح من ففففففب الففففففاحيس

اة ولففففففح قففففففااااا الم كمففففففة االت اديففففففة ا ففففففق التوااففففففق  لففففففح شففففففمص الففففففاحيس ووففففففا اينففففففا المك و فففففف  أ  م ففففففدم

 اسااب  دم االنعقادم.  يااا  جميع ا كانا

 

: سيتم فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئاسة الجمهورية عد انتهاء مشعان الجبوري نائبال

 المدة الدستورية

ت ففففففاء المففففففد  اكففففففد الناحففففففب  فففففف  ت ففففففال  السففففففياد  مشففففففعا  الجاففففففوا  ، انفففففف  م اعففففففد ان  وكالففففففة اناففففففاء الففففففاا  العففففففام/

وقفففففا  الجافففففوا  اففففف  ت فففففايل .  الدسفففففتواية سفففففيتم افففففتل افففففاب التاشفففففيل مجفففففددا لمن فففففب احاسفففففة الجم وايفففففة

متل فففففف  ، ا  م الت ففففففال  الثالثفففففف  قففففففا ع الجلسففففففة اسففففففاب  ففففففدم وجففففففود ماشففففففل لاحاسففففففة الجم وايففففففة مففففففد وم مفففففف  

نففففففواب لتسففففففمية قالفففففف م ، مشففففففياا الففففففح ا  م جميففففففع الماشفففففف ي   اليففففففا لففففففم يتمكنففففففوا مفففففف  تففففففوايا  ففففففدد كففففففا  مفففففف  ال

وتفففففففااع الجافففففففوا  افففففففالقو  ا م ن ففففففف  مت قفففففففو  االت فففففففويا  لفففففففح الماشفففففففل الففففففف   يقدمففففففف  مسفففففففعود ." ا فففففففد م

الافففففففاا ان  لمن ففففففففب احاسففففففففة الجم وايففففففففة م ، مشففففففففياا الفففففففح ا  م الت ففففففففال  الثالثفففففففف  سففففففففي تام قففففففففااا الم كمففففففففة 

 انت ادية اش    وشياا  يااا  م.
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 ’حكومة عراقية قوية’مرة أخرى ونشّكل  ’المعركة’: سنخوض النائبة فيان دخيل

جففففففدد ال فففففف ب الففففففديمقاا   الكادسففففففتان  موق فففففف  مفففففف  ماألمففففففا الففففففونح م الفففففف   أ ففففففدات  الم كمففففففة نففففففاس نيففففففو / 

انت اديففففففة ا ففففففق ماشفففففف   لمن ففففففب الاحاسففففففة العااقيففففففة، ايمففففففا أكففففففد أ  ال تففففففا  المقالففففففة ستشفففففف د ت ا مففففففاا ت وفففففف  

سففففم كتلففففة الففففديمقاا   افففف  الاالمففففا  انت ففففاد  ايففففا  دميفففف  وقالففففا المت دثففففة اا  ."ولففففح تشففففكي  م كومففففة قويففففة

(، و  مال فففففففف ب الففففففففديمقاا   2022شففففففففاا   7مففففففففال  استوففففففففاات ا  اففففففففا مالشففففففففاقية نيففففففففو م وتااع ففففففففا منففففففففاسم، )

ي تففففففام قففففففااا الم كمففففففة انت اديففففففة األميففففففا، وو  األمففففففا الففففففونح  ا ففففففق  ياففففففاا   ففففففو اجففففففااء م قففففففا ن يعنفففففف  

أ  م ااء  قانونيفففففة ت يفففففد اففففف   اتفففففا  الثالثفففففي  يومفففففا لفففففم تنتفففففِ  اعفففففد، وأوفففففااا دميففففف    ." امانففففف  مففففف  التاش فففففل

سفففففففا ة مففففففف  الجلسفففففففة الم تاوفففففففة للت فففففففويا  لفففففففح ماشفففففففل من فففففففب احفففففففيس  48افففففففاألما الفففففففونح   فففففففدا قاففففففف  

وتااعفففففا دميففففف  مواثقفففففو  مففففف  ا  اسفففففتجواب  يافففففاا  ووقالتففففف  وافففففا  اسفففففتي ااه للماليفففففة كفففففا    ."الجم وايفففففة

وأكففففففدا اففففففالقو  مسففففففنمو  المعاكففففففة   ."ة قااا ففففففا ال  فففففف  افففففف لقسياسففففففيا، وسففففففيكو  للم كمففففففة انت اديفففففف

وأووفففف ا أ  م ياففففاا  مففففا  اسلسففففلة   ."اننتماايففففة مففففا  أمففففا  اعففففد الاففففا ا فففف ه القوففففايا مفففف  الم كمففففة العليففففا

مففففففف  )ال لتففففففففااا( قاففففففف  الم ففففففففادقة  لفففففففح اسففففففففم  ماشففففففف ا لاحاسففففففففة الجم وايفففففففةم، مشففففففففيا  ولفففففففح أ  مشم ففففففففية 

وموفففففا قاحلفففففة و    ."ل مفففففع وجفففففود شفففففق ة اففففف    نفففففاق شفففففاحاة  مفففففاك يافففففاا  ن يمكففففف  ل فففففا الموففففف  االتاشففففف

ممن فففففب الاحاسفففففة لفففففم ي مفففففف   قففففف   ااقيفففففا  و الميففففففا  اعفففففد وافففففا  جفففففال   الاففففففان ، وو  انسفففففت قاا اننتمفففففاا  مففففففنل 

ومتمفففففا دميففففف  مسن ففففف  مفففففال  ال تفففففا    ."ال ففففف ب الفففففديمقاا   قفففففو  الفففففداع اماشففففف   لاحاسفففففة الجم وايفففففة

لتشففففففكي   كومففففففة قويففففففة تمففففففدم م ففففففالل الشففففففعب، ون افففففف س افففففف  اب الففففففاع  ولففففففح القليلففففففة المقالففففففة الففففففح ت ا مففففففاا 

 المعااوة ا  ه  الة   يةم.  
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 الموسوي: التوجد مسائلة لمحافظ ميسان رغم الخروقات الكبيرةالنائب احمد 

ا  اكفففففد  وفففففو ت فففففال  ال فففففتل الناحفففففب ا مفففففد الموسفففففو  ،  فففففدم وجفففففود مسفففففاحلة لم فففففا وكالفففففة انافففففاء  الفففففاا  العفففففام/

وقفففففا  الموسفففففو  اففففف  لقفففففاء متل ففففف  ، ا  م  نفففففاق واقفففففع امنففففف  . ميسفففففا  ا فففففم الماوقفففففاا الكايفففففا  اففففف  الم اا فففففة

ومفففففففدم  متفففففففاد  اففففففف  م اا فففففففة ميسفففففففا  م،  ماينفففففففا ا  م كثيفففففففا مففففففف  وفففففففاا  انمففففففف  متعفففففففاوني  مفففففففع   فففففففاااا 

المالافففففاا واوفففففا  ا  م الفففففاالد ت تفففففاج الفففففح قيفففففاداا امنيفففففة مسفففففتقلة و يفففففا تااعفففففة لج فففففاا سياسفففففية و." الت ايفففففب

السياسففففففية تففففففنعكس اشففففففك  واوففففففل  لففففففح الملفففففف  انمنفففففف  افففففف  الففففففاالد م ، مشففففففياا الففففففح ا  م الكثيففففففا مفففففف  الج ففففففاا 

واووففففففل ا  اعفففففف  الم اا ففففففاا تعففففففان  كمففففففا تعففففففان  ." السياسففففففية تسففففففتمدم الملفففففف  انمنفففففف  للوففففففغ  سياسففففففيا

اء القفففففا  م اا فففففة ميسفففففا  مففففف   يففففف  انن فففففالا انمنففففف  وم فففففاا  ميسفففففا   فففففو مففففف  يعتفففففا  تن يففففف  اوامفففففا القففففف

وشففففففدد  لففففففح م و يففففففا الدامليففففففة ا  يااقففففففب سففففففاب  ففففففدم ت ايففففففق مفففففف كااا القففففففاء ." ا ففففففق الم لففففففواي  للقوففففففاء

 القفففففا  ا فففففق الم لفففففواي  م ، م كفففففدا م  لفففففح القفففففو  السياسفففففية ايفففففا  موق  فففففا مففففف  الج فففففاا المن لتففففف  اففففف  ميسفففففا 

 قانو  موتااع الموسو  ا  م المشكلة انساسية ا  ميسا     الع اااا المااجة    ال."

 

 

 "يكشف عن مقترح برلماني يخص "لجنة النزاهة هادي السالمي نائبال

كشففففففف  الناحفففففففب المسفففففففتق   فففففففاد  السفففففففالم ، انثنفففففففي ،  ففففففف  مقتفففففففاي لمفففففففنل لجنفففففففة الن ا فففففففة  /السفففففففوماية نيفففففففو 

وقففففففا  السففففففالم  افففففف   ففففففدي  لففففففـ السففففففوماية نيففففففو ، و  .الاالمانيففففففة الففففففح قففففففو  المعااوففففففة دامفففففف  قاففففففة الاالمففففففا 

 تقففففففدما افففففف   يحففففففة احاسففففففة مجلففففففس النففففففواب افففففف   تسففففففند لجنففففففة الن ا ففففففة الاالمانيففففففة الففففففح قففففففو  م نالففففففق مقتا ففففففا  

المعااوفففففففة دامففففففف  قافففففففة الاالمفففففففا م، ماينفففففففا انففففففف  ماففففففف  جميفففففففع دو  العفففففففالم تقفففففففوم المعااوفففففففة اممااسفففففففة دوا فففففففا 

 الاقاا   لح  م  واداء السل ة التن ي يةم.

 

 ”لّي االذرع“ : وضع العراق اليحتمل اللجوء الىعارف عبدالجليل نائبال

اكففففففففد الناحففففففففب  فففففففف  احففففففففتال  دولففففففففة القففففففففانو   ففففففففاا   اففففففففد الجليفففففففف ، ا  الووففففففففع العففففففففااا  /وكالففففففففة المعلومففففففففة

والت فففففدياا التففففف  يواج  فففففا الالفففففد نت تمففففف  اللجفففففوء الفففففح لففففف  ان ا ، منتقفففففدا ا فففففالا افففففاب الم اووفففففاا مففففف  قاففففف  

ي تمففففف  افففففا  الفففففاأ  والقفففففااا الووفففففع اففففف  العفففففااا ن“وقفففففا   افففففد الجليففففف ، ا  .ا فففففد ا فففففاا  العمليفففففة السياسفففففية

واللجففففففوء ن ففففففو )لفففففف  ان ا (،  يفففففف  ا  ا ففففففالا اففففففاب الم اووففففففاا مفففففف  قافففففف  ا ففففففد ان ففففففاا  لفففففف  ي ففففففب افففففف  

المواقففففففف  المتشفففففففدد  لففففففف  ت فففففففب اففففففف  م فففففففل ة الشفففففففعب العااقففففففف ، “واوفففففففا  ا  .”م فففففففل ة العمليفففففففة السياسفففففففية

اففففففف  اتمفففففففا  م و فففففففا ا   نفففففففاق ت فففففففدياا امنيفففففففة وسياسفففففففية تت لفففففففب مواقففففففف  و نيفففففففة اعيفففففففدا  ففففففف  التع فففففففب 

الم اووففففففاا السياسففففففية تتجفففففف  ن ففففففو المج فففففو ، اسففففففاب ا ففففففالا ااا ففففففا، واالتففففففال  افففففف    نففففففاق “واففففففي  ا  .”القفففففااااا

 ”. الكثيا م   الماا انست  ام  و    ا انما كون  يوا االعملية السياسية
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 تحالفه نائبا سنيا وكرديا من 70دولة القانون توجه طلبا للصدر بابعاد النائبة عالية نصيف: 

 هذه التفاصيل ..

وج ففففففا  وففففففو احتففففففال  دولففففففة القففففففانو   اليففففففة ن ففففففي ، اليففففففوم االثنففففففي ، اسففففففالة لفففففف  يم التيففففففاا   /اغففففففداد اليففففففوم 

مقتفففففد  ال فففففدا، ايمفففففا اشفففففااا ولفففففح ا  واعفففففاد  فففففا   لفففففح  سفففففاب  فففففا  امفففففا ا  ي فففففب ام فففففل ة  ال فففففدا 

ناحفففففب سفففففن   35 ولفففففح مااعفففففاد ود فففففا ن فففففي  مالففففف    فففففيم التيفففففاا ال فففففدا  مقتفففففد  ال فففففدا .السياسفففففية العمليفففففة

اإاعفففففففاد م  ففففففف   ناحفففففففب كفففففففاد  ليفففففففتم اوفففففففاات م لنفففففففواب دولفففففففة القفففففففانو  الففففففف ي  يا فففففففب او يايفففففففد ال فففففففدا 35و 

وأوففففففااا ا  مااعففففففاد  ففففففا   لففففففح  سففففففاب  ففففففا   ."المشفففففف د ال كففففففوم ، وم الاتفففففف  ل ففففففم افففففف   يكونففففففوا معااوففففففة

القففففففانو   لففففففح االقفففففف  ا    لففففففح اسففففففتعداد افففففف  دولففففففة امففففففا ا  ي ففففففب ام ففففففل ة العمليففففففة السياسففففففية ول فففففف ا اففففففن  

ناحاففففففا مفففففف   70وتااعففففففا ن ففففففي ا م لففففففح ال ففففففدا ا ا كففففففا  يايففففففد معااوففففففة انففففففاء  الياعففففففد  ."نكففففففو  معااوففففففي 

ناحاففففففا كاديففففففا يوففففففا  ل ففففففم نففففففواب دولففففففة  35ناحاففففففا سففففففنيا و  35تشففففففكي  ال كومففففففة المقالففففففة يكففففففو   المشففففففااكة افففففف 

نففففففففواب المعااوففففففففي  القيففففففففام ناحففففففففب ليسففففففففت يع ال105 ين ففففففففا ممكفففففففف  ا  يكففففففففو   ففففففففدد النففففففففواب  35ا  القففففففففانو 

الاقففففففاا  ا ففففففم  ففففففدم تففففففواا قففففففواني  نياايففففففة ت مفففففف  الكتفففففف  المعااوففففففة وتع ي ففففففا   ففففففانة افففففف  الاقااففففففة  اففففففدوا م

وأشففففففااا ن ففففففي  الففففففح ا  مقففففففانو  مجلففففففس النففففففواب والن ففففففام  ."العمليففففففة السياسففففففية ا تففففففادا  لففففففح الشففففففااكة لكفففففو 

اا   يفففففا  لفففففق افففففا  و فففففالل مففففف  ااعفففففاد  فففففا  اداء الفففففدوا الاقفففففاا  و ايففففف  يجفففففب ا  يفففففتم تعفففففديل ما امفففففا يمكننفففففا مففففف 

السياسفففففففية موجفففففففود وكففففففف  الميفففففففاااا م او فففففففة امفففففففام اول فففففففاا التنسفففففففيق   وا فففففففدم، ماينفففففففة ا  مميفففففففاا المقا عفففففففة

 ودولة القانو م

 

 يتحدث عن اولوية عمل الحكومة المقبلة النائب محمد الشمري

 ، انثنففففففي ، ا   نففففففاق العديففففففد اكففففففد الناحففففففب  فففففف  احففففففتال  دولففففففة القففففففانو  م مففففففد  سفففففف  الشففففففما السففففففوماية نيففففففو /

وقفففففففا  الشفففففففما  ، و  مالمشفففففففااكة اففففففف  .مففففففف  األولويفففففففاا التففففففف  يناغففففففف   لفففففففح ال كومفففففففة المقالفففففففة التاكيففففففف   لي فففففففا

اننتمااففففففاا انميففففففا  كانففففففا وففففففعي ة جففففففدا و ففففففو دليفففففف   لففففففح امتعففففففا  الشففففففعب العااقفففففف  مفففففف  ال اقففففففة السياسففففففية 

مشفففففااكة اففففف  اننتماافففففاا المقالفففففة قفففففد نيتجفففففاو  واففففف   فففففا    فففففو  انم فففففاا االفففففدوا  الاالمانيفففففة ال اليفففففة افففففإ  ال

واوففففففا  الشففففففما ، ا  م نففففففاق وففففففع  اففففف  الجانففففففب ال كففففففوم  مفففففف  نا يففففففة انقت ففففففاد  يفففففف  ا  ."العشفففففا  االمحففففففة

% لسففففففد العجفففففف  المففففففوا   لفففففف  لكفففففف  افففففف  22ال كومففففففة لجفففففف ا الففففففح انفففففف ا  قيمففففففة الففففففديناا مقاافففففف  الففففففدونا انسففففففاة 

ح ممسفففففي  االمحفففففة مفففففا تسفففففاب اففففف   يفففففاد  أ افففففاء المفففففوا   ال قيقفففففة افففففإ  الوفففففاا الففففف   ل فففففق افففففالموا   و ففففف  الففففف

الاسفففففففي  م و فففففففا ال اقفففففففاا ال قيفففففففا  والوسففففففف حم، ناتفففففففا الفففففففح ا  متلفففففففق انجفففففففااءاا جعلفففففففا الثقفففففففة توفففففففع  

 اال كومة و    تما  واول االسوا وتوا  ا أسعاا اع  السلع الح الوع ي م.
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 الكاظمي: بالتعاون يتحقق األمن الغذائي لشعوبنا

د ففففففا احففففففيس الففففففو ااء م فففففف  ح الكففففففا م ، ولففففففح العمفففففف   لففففففح ووففففففع سففففففتااتيجياا لمكاا ففففففة الت فففففف ا  ال فففففااي/

 .وويجاد ال لو  أل مة المياه، ماينا  أن  االتعاو  والشااكة يت قق األم  الغ اح  للشعوب

( للشففففففاا األدنفففففففح وشفففففففما  36وقففففففا ظ الكفففففففا م  مففففففال  ا ايتففففففف  أمفففففففس انثنففففففي  أ مفففففففا  المفففففف تما اوقليمففففففف  الفففففففـ)

ا االتعفففففففاو  مفففففففع من مفففففففة مافففففففاوم التااعفففففففة لهمفففففففم المت فففففففد ا و  مالعفففففففالم اليفففففففوم، يواجففففففف  ت فففففففدياا الج فففففففا  أاايقيففففففف

ا والتغي فففففا المنفففففام ، و ففففف ا النفففففو  مففففف  الت فففففدياا موفففففا   اففففف  العفففففااا، اسفففففاب  يفففففاب الت فففففدي  اففففف   والت ففففف  

اد من ومفففففففاا ال اا فففففففة ال ديثفففففففة والفففففففا  لسفففففففنواا  ويلفففففففة سفففففففااقة، اسفففففففاب ال فففففففاوب العاثيفففففففة، واسفففففففاب ال سففففففف

وسفففففوء اوداا م، م كفففففدا  مالعمففففف   لفففففح ت ويففففف   ففففف ه الت فففففدياا ولفففففح افففففاص وافففففدا ، وكففففف لق نعمففففف    لفففففح ووفففففع 

وأشفففففففاا ولففففففح أ   مالمسفففففف ولياا الملقففففففا   لفففففففح ."سففففففتااتيجياا مكاا ففففففة الت فففففف ا، وويجفففففففاد ال لففففففو  أل مففففففة الميففففففاه

اففففففاوي جما يففففففة، وأ    ففففففاتق األجيففففففا  ال اليففففففة كايففففففا ، ااأل مففففففة ت ففففففو  الجميففففففع اففففففال اسففففففتثناء، و لينففففففا العمفففففف 

فففففففة، ونتمس فففففففق افففففففاوي التعفففففففاو  والشفففففففااكة وانن فففففففالا ولفففففففح  نتاا فففففففع  ففففففف  م فففففففال نا الوفففففففي قة و سفففففففاااتنا الما  

التكامففففف ، لت قيفففففق أمففففف  مفففففاح   و ففففف اح  شفففففام ، سفففففيقود االوفففففاوا  ولفففففح ت فففففويا نمففففف   يفففففا  مجتمعاتنفففففا، وت قيفففففق 

عففففففيش افففففف   ففففففاو  معق ففففففد ، وت ففففففدياا كايففففففا ، ول ففففففا ولففففففح أ   مالمن قففففففة اليففففففوم ت."ان د ففففففاا والتنميففففففة المسففففففتدامة

و نففففففاق تفففففف ثيا للمالاففففففاا السياسففففففية افففففف  ن وففففففة  فففففف ه المن قففففففة التفففففف  تمتلففففففق كفففففف   مقومففففففاا الن ففففففو م، مشففففففددا  

 لفففففففح أ   مال ففففففف   يافففففففدأ مففففففف  ت ييفففففففد مشفففففففاايع التنميفففففففة المسفففففففتدامة، م و فففففففا   لفففففففح مسفففففففتو  األمففففففف  الغففففففف اح  

يفففففففق العمفففففففف  الوا فففففففد، ألننففففففففا أانفففففففاء  فففففففف ه األا ، والمفففففففاح  للشففففففففعوبم. وتفففففففااع ،ميجففففففففب أ  نت ل فففففففح اففففففففاوي اا

و كففففففا، أ  ملغففففففة ."واففففففاقو  اي ففففففا، والتعففففففاو  والشففففففااكة  مففففففا الميففففففاا ال ايعفففففف  لنفففففف م   مسففففففتقا  أجيالنففففففا القادمففففففة

ال ففففففواا والت كيففففففا المشففففففتاق وتجنففففففب ال لففففففو  ال اتيففففففة التفففففف  ن تاا فففففف  م ففففففالل الجففففففواا،  فففففف  ال جففففففا األسففففففاس 

ع أ  ينمفففففو  لفففففح  سفففففاب مجتمفففففع  مفففففا، والتجاافففففة اونسفففففاني ة تقودنفففففا ولفففففح للتعفففففاو  والشفففففااكة، افففففال يمكففففف  لمجتمففففف

 ففففففففف ه المال فففففففففة، وولفففففففففح  ففففففففف ه النتيجفففففففففةم، مشفففففففففياا  ولفففففففففح ممسفففففففففا   العفففففففففااا اففففففففف  ت قيفففففففففق التكامففففففففف  مفففففففففع 

وااتفففففففتل اففففففف  العا فففففففمة اغفففففففداد، أمفففففففس انثنفففففففي ، المففففففف تما اوقليمففففففف  االتعفففففففاو  مفففففففع من مفففففففة األ  يفففففففة ."الجيفففففففاا 

او(، ت فففففففا  نفففففففوا  مالتعفففففففاا  ومعفففففففاود  التشفففففففغي م امشفففففففااكة العديفففففففد مففففففف  وال اا فففففففة اففففففف  األمفففففففم المت فففففففد  )اففففففف

 الشم ياا الاسمية العالمية، ويستما ليومي .
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 الكاظمي يأمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان

 

أمفففففففا القاحففففففد العففففففام للقفففففففواا المسففففففل ة احففففففيس مجلفففففففس الففففففو ااء م فففففف  ح الكفففففففا م ،  وكالففففففة انناففففففاء العااقيففففففة/

و كففففففاا مليففففففة او ففففففالم األمنفففففف  افففففف  ايففففففا  أ  مالقاحففففففد العففففففام للقففففففواا المسففففففل ة، .سففففففا اتشففففففكي  قيففففففاد   مليففففففاا مي

أمففففففا اتشففففففكي  قيففففففاد   مليففففففاا ميسففففففا ،  لففففففح أ  تتففففففولح القيففففففاد  والسففففففي ا   لففففففح األج فففففف   األمنيففففففة كااففففففة افففففف  

 م اا ة ميسا  ، ويكل  اللواء الاك  م مد ال ايد  قاحدا  ل ام.

 

 معلومة عن مرتكبي جريمة اغتيال خصافزيدان يتعهد بالمحافظة على سرية أّي 

تع فففففففد احفففففففيس مجلفففففففس القوفففففففاء األ لفففففففح افففففففاحق  يفففففففدا ، انثنفففففففي ، االم اا فففففففة  لفففففففح  /وكالفففففففة اننافففففففاء العااقيفففففففة 

وقفففففففا  احفففففففيس مجلفففففففس .سفففففففاية أ   معلومفففففففة  ففففففف  ماتكاففففففف  جايمفففففففة ا تيفففففففا  القاوففففففف  أ مفففففففد اي ففففففف  م فففففففا 

   مالقوففففففاء يتع ففففففد االم اا ففففففة  لففففففح القوففففففاء األ لففففففح اففففففاحق  يففففففدا ، افففففف  مفففففف تما  فففففف     قففففففده افففففف  ميسففففففا ا و

وأكفففففففد ."سفففففففاية أ   ممافففففففا يفففففففدل  امعلومفففففففاا  ففففففف  ماتكاففففففف  جايمفففففففة ا تيفففففففا  القاوففففففف  أ مفففففففد اي ففففففف  م فففففففا 

ماسففففففففففتمااا القوففففففففففاء افففففففففف  ت ديففففففففففة واجافففففففففف  امكاا ففففففففففة الجايمففففففففففة والت ففففففففففد  للع ففففففففففاااا المااجففففففففففة  فففففففففف  

ة ا تيففففففا  القاوفففففف  وأ لفففففف  مجلففففففس القوففففففاء األ لففففففح،  فففففف  مكاافففففف   لمفففففف  يففففففدل  امعلومففففففاا  فففففف  جايمفففففف."القففففففانو 

 أ مد اي   م ا .

 

 العراق يسعى لتوريد الغاز من قطر

ا فففففف ظ و يففففففا الك ااففففففاء المكلفففففف   ففففففاد  كففففففايم، مففففففع و يففففففا الاتففففففاو  وال اقففففففة الق ففففففا  سففففففعد شففففففايد   ال ففففففااي/

و كفففففاظ ايفففففا  للفففففو اا ، أ  مكففففففايم ا ففففف  مفففففال   يااتفففففف  .الكعاففففف ، أمفففففس انثنفففففي ، ومكانيففففففة توايفففففد الغفففففا  للعففففففااا

ة ق ففففففا مففففففع الكعافففففف ، ومكانيففففففة توايففففففد الغففففففا  الق ففففففا  للعففففففااا لمعالجففففففة وسففففففد الففففففنقص ال ا فففففف  السففففففايعة لدولفففففف

مففففف  الغفففففا  ودامفففففة  مفففففم  مففففف  م  فففففاا اننتفففففاجم. وأوفففففا ، أنففففف  مجفففففا  مفففففال  ال يفففففاا  ا ففففف  جميفففففع القوفففففايا 

اللوجسففففففففتية الال مففففففففة لتوايففففففففد الغففففففففا  مفففففففف  مففففففففال  المففففففففوان  الق ايففففففففة لمففففففففوان  العففففففففااام، ماينففففففففا  أ  مالجانففففففففب 

  أافففففففد  اسفففففففتعداده اعفففففففد شفففففففاي م  ففففففف  قدمففففففف  و يفففففففا الك اافففففففاء  ففففففف  واقفففففففع  مففففففف  من ومفففففففة ال اقفففففففة الق فففففففا

وتفففففففااع، أ  م ففففففف ا األمفففففففا يسفففففففتل م وجفففففففااءاا سفففففففايعة وتعوفففففففيد الج فففففففود مففففففف  قاففففففف  ."الك اااحيفففففففة اففففففف  العفففففففااا

 و اااا الن   والنق  والمالية والجميع مع الك اااء ننجا    ا المشاو  ال يو  والم مم.
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 عة: مباحثات مع تركيا وإيران حول ملف المياه خالل مؤتمر الفاووزير الزرا

أكففففففد و يففففففا ال اا ففففففة م مففففففد كففففففايم الم ففففففاج ، اليففففففوم انثنففففففي ، أ  العففففففااا سففففففيتاا    وكالففففففة انناففففففاء العااقيففففففة/ 

مفففففع الجفففففاناي  التاكففففف  واوياانففففف   فففففو  ملففففف  الميفففففاه وامتداداتففففف  مفففففال  مففففف تما ال فففففاو المنعقفففففد اففففف  اغفففففداد، ايمفففففا 

وقففففففففا  الم ففففففففاج  و ماو  ت ففففففففا ا   لميففففففففة يشفففففففف د ا .مماجففففففففاا المفففففففف تما سففففففففتكو  م مففففففففة وممتففففففففا  اففففففففي  أ  

ش اعقفففففد مففففف تما الشفففففاا اندنفففففح وشفففففما  ااايقيفففففا ادواتففففف   50العفففففااا اعفففففد اكثفففففا مففففف   لمن مفففففة  36سفففففنة تفففففتم  اليفففففا

و يفففففففاا  16وأوفففففففا ، أ م  نفففففففاق  وفففففففواا اعليفففففففا ألكثفففففففا مففففففف  ."األ  يفففففففة وال اا فففففففة و ففففففف ا ن فففففففا للعفففففففااا

و يففففففففاا  مففففففف  دو   مففففففففا ، وناقشففففففففنا كثيفففففففاا مفففففففف  المواوفففففففيع المتعلقففففففففة اففففففففانم   17ااوففففففففيا  لفففففففـ و وفففففففواا اات

وأشفففففففاا ولفففففففح أ  مالمففففففف تما تشفففففففااق ."الغفففففف اح  ومشفففففففاك  الت ففففففف ا والميفففففففاه وتفففففففوايا الايحفففففففة المناسففففففاة لالسفففففففتثماا

ميففففففة ايفففففف  المن مففففففاا اننسففففففانية الما ففففففة االق ففففففا  ال اا فففففف  ومن مففففففة ان  يففففففة وال اا ففففففة الدوليففففففة ومن مففففففة التن

ال اا يففففففة اوففففففااة الففففففح الففففففو ااء المعنيففففففي  تاكيففففففا وايففففففاا  والففففففدو  المجففففففاوا  و فففففف ا تع يفففففف  للق ففففففا  ال اا فففففف  

 ا  العااا ومماجات ، ونتوقع أ  تكو  ممتا  م.  

 

 التعليم تصدر توجيهاً يخص حفالت التخرج

جيففففففف  اففففففففـمماا ا  الففففففففـ وا د ـفففففففـا و اا  الـتـعـلـيففففففففـم الـعـالففففففففـ  والـاـ فففففففـ  العلمفففففففف  ولففففففففـح التو /ال فففففففااا نيففففففففو   

وقففففففا  المت ففففففد  الاسففففففم  ااسففففففم الففففففو اا   يففففففدا "العففففففام افففففف  وقـامففففففـة   ففففففالا تمففففففاج الـعففففففـام الـدااسففففففـ  ال ففففففال 

العافففففود  اففففف  ت فففففايل  ففففف    اما  او مفففففام لفففففيس تفففففدمال مففففف  الفففففو اا  امفففففا سفففففياتدي  ال لافففففة ا ففففف ه ال  فففففالا، 

ــ ـففففففـام الـجـامـعففففففـ  اكفففففف  مـففففففـا يـ ـمـلففففففـ  الــ ـففففففـاي ونمففففففا  ففففففو توجيفففففف  لماا ففففففا  الــففففففـ وا الــعـففففففـام وا ــتـففففففـاام ال

يشففففففاا الففففففح انفففففف  ومففففففـال  الونففففففـة األمـيففففففـا  ووففففففم  ال  لففففففة ."مـففففففـ  مـ ـو ـيففففففـة  لميففففففة وثقاايففففففة وأكاديميففففففة

التنكايفففففففة التففففففف  تسفففففففاق   فففففففالا التمفففففففاج الاسفففففففمية ل لافففففففة الـجـامـعفففففففـاا الـتفففففففـ  تـقفففففففـام ن ايفففففففة شففففففف ا   اا مـفففففففـ  

ســتــعــااوـفففففففـاا الــتـفففففففـ  تـتفففففففـم اففففففف  أ لفففففففب األ يفففففففا ، امالافففففففس ن تاا ففففففف  الفففففففـ وا كـفففففففـ   ــفففففففـام، ا داداا ان

 العام، أو تكو  مادشة لل ياء، أو تقدم منا ا  يا مقاولة اجتما يا.
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 واشنطن: التحالف الدولي لم يتمكن من القيام بعملياته بالحسكة لوال دعم القوات العراقية

السفففففف يا األمايكفففففف  افففففف  اغففففففداد مففففففاثيو تففففففولا، انثنففففففي ، أ  الت ففففففال  الففففففدول  لففففففم  أكففففففد وكالففففففة انناففففففاء العااقيففففففة/

و كففففففا ايففففففا  للمكتففففففب او المفففففف  لمستشففففففاا .يففففففتمك  مفففففف  القيففففففام اعملياتفففففف  اال سففففففكة لففففففون د ففففففم القففففففواا العااقيففففففة

األمففففففف  القفففففففوم ، أ  ممستشفففففففاا األمففففففف  القفففففففوم  قاسفففففففم األ اجففففففف ، أسفففففففتقا  امكتاففففففف ، السففففففف يا األمايكففففففف  اففففففف  

يو تففففففولا،  يفففففف  ا فففففف  الجاناففففففا  مسففففففتجداا األووففففففا  السياسففففففية واألمنيففففففة افففففف  المن قففففففة وموا ففففففلة اغففففففداد، مففففففاث

ال ففففففففاب  لففففففففح دا ففففففففش اوا ففففففففاا م، ماينففففففففا ا  ماللقففففففففاء اكففففففففد  لففففففففح وففففففففاوا  اسففففففففتمااا مال قففففففففة العنا ففففففففا 

وأوفففففففا  الايفففففففا ، أ  مالسففففففف يا ."اوا اايفففففففة، مففففففف  مفففففففال  تشفففففففديد الوفففففففاااا  لفففففففح أوكفففففففاا دا فففففففش اوا فففففففاا 

وأكفففففد السففففف يا  ."يجفففففا ا  ففففف   مفففففا ت فففففوااا األووفففففا  اففففف  ممفففففيم ال فففففو  وسفففففج  ال سفففففكةاألمايكففففف  قفففففدم و

انمايكففففففف ، أ  مالت فففففففال  الفففففففدول  لفففففففم يفففففففتمك  مففففففف  القيفففففففام اعملياتففففففف  اففففففف  ال سفففففففكة لفففففففون د فففففففم الشفففففففاكاء اففففففف  

العفففففااام، مشفففففياا ولفففففح أنففففف  مافففففالا م مففففف  سفففففاية المعلومفففففاا اففففف  سفففففوايا، لكففففف  الت فففففال  يتشفففففااق وينسفففففق مفففففع 

 المشتاكة والقواا الما ة العااقيةم. قياد  العملياا

 

 العمل تدرس شمول الالجئين ببرامج الحماية االجتماعية

تفففففففففداسش و اا  العمففففففففف  والشففففففففف و  انجتما يفففففففففة، شفففففففففمو  الالجحفففففففففي  اافففففففففاامج ال مايفففففففففة انجتما يفففففففففة  ال فففففففففااي/

حفففففيس  يحفففففة وقفففففا ظ ا. والمفففففدماا التففففف  تقفففففدم ا االتنسفففففيق مفففففع مكتفففففب م ووفففففية األمفففففم المت فففففد  لشففففف و  الالجحفففففي 

ال مايفففففففة انجتما يفففففففة  فففففففدنا  كفففففففايم سفففففففلما ، ما و    ماجتما فففففففا  موسفففففففعا   قفففففففد مفففففففع مكتفففففففب م ووفففففففية األمفففففففم 

ة انجتما يفففففففة والمفففففففدماا المت فففففففد  لشففففففف و  الالجحفففففففي ، لا ففففففف  كي يفففففففة شفففففففمو  وودااج الالجحفففففففي  اافففففففاامج ال مايففففففف

األمففففففا  التفففففف  تقففففففدم ا الففففففو اا  و يحات ففففففا ودواحا ففففففا الممتل ففففففة للمسففففففت يدي  مفففففف  تلففففففق المففففففدماا لت قيففففففق ال ففففففد  

لشفففففففمو  الالجحفففففففي  جميعفففففففا  افففففففالااامج المففففففف كوا  ان القفففففففا  مففففففف   ٢٠٣٠-٢٠٢٢العفففففففالم  للم فففففففة األمميفففففففة لل تفففففففا   

والمجتمعففففففففاا الموففففففففي ة ل ففففففففمم، ناتففففففففا  ولففففففففح أ  أساسففففففففياا او ففففففففال  العففففففففالم  لشففففففففمو  الالجحففففففففي  والنففففففففا  ي  

مالفففففففو اا  قامفففففففا اااتتفففففففاي الماكففففففف  الفففففففدول  لت فففففففويا سياسفففففففاا ال جفففففففا  والففففففف   يعنفففففففح االم فففففففاجاي  المغفففففففاداي  

 المم ص لعود  الم اجاي  م  ألمانيا اق م.  gizوالمعادي  للعااا، اوال     مكتب 
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 لشباب لغرض التعيينديوان محافظة واسط يصدر تحذيرا ممن يستغلون ا

ا فففففففففدا ديفففففففففوا  م اا فففففففففة واسففففففففف ، انثنفففففففففي ، ت ففففففففف ياا ممففففففففف  يسفففففففففتغلو  الشفففففففففااب لغفففففففففا   /ايفففففففففا  نيفففففففففو 

 نففففففاق اعفففففف  وففففففعا  الن ففففففوس يسففففففتغلو  الشففففففااب ويجمعففففففو  ال لاففففففاا “و كففففففا ايففففففا  للففففففديوا  ، انفففففف  .التعيففففففي 

غ  ففففففن م ن فففففف ا مفففففف   فففففف نء ووففففففاوا  التاليفففففف“واوففففففا  .”لغففففففا  التعففففففي  افففففف  الففففففو اااا أو دواحففففففا الم اا ففففففة

لم اسفففففففات م وو فففففففالت م للقوفففففففاء وا  ملففففففف  التعيينفففففففاا واألجفففففففوا متوقففففففف   لفففففففح وقفففففففااا الموا نفففففففة، لففففففف ا اقتوفففففففح 

 ”.التنوي 

 

 

 يبحثان تنفيذ االتفاقية األممية لمكافحة الفساد ’UNDP ’النزاهة والـ

الثفففففاء، واشفففففة  قفففففدا  يحفففففة الن ا فففففة انت اديفففففة واانفففففامج األمفففففم المت فففففد  اونمفففففاح  اففففف  العفففففااا، الث نفففففاس نيفففففو /

 مفففففف  للتعايفففففف  امن جيففففففة ات اقيففففففة األمففففففم المت ففففففد  لمكاا ففففففة ال سففففففاد و ليففففففاا تن يفففففف  ا، وا فففففف   ليففففففة اسففففففتعاا  

ويففففف ت   لفففففق، وفففففم  اعاليفففففاا مشفففففاو  مد فففففم مافففففادااا العدالفففففة   .تن يففففف  الفففففدو  األ فففففاا  لانود فففففا ومواد فففففا

انت ففففففاد األواافففففف  وين فففففف ه اانففففففامج لمكاا ففففففة ال سففففففاد وتع يفففففف  تسففففففوية )المنا  ففففففاا التجاايففففففة( الفففففف   تمولفففففف  اعثففففففة 

   .(UNDP) األمم المت د  اونماح 

(، التفففففف  2022شففففففاا   8ونففففففوه احففففففيس ال يحففففففة  ففففففالء السففففففا د  مففففففال  كلمتفففففف  افففففف  الواشففففففة، تااع ففففففا منففففففاسم )

 قففففففدا افففففف  األكاديميففففففة العااقيففففففة لمكاا ففففففة ال سففففففاد، و وففففففاه احففففففيس ديففففففوا  الاقااففففففة الماليففففففة انت ففففففاد  ااافففففف  

ال يحففففففة م  ففففففا تاكفففففف   اففففففد، والمففففففدياو  العففففففامو  اي ففففففا، ووففففففااة الففففففح مسفففففف و  قسففففففم  ياسففففففي ، وناحففففففب احففففففيس

مكتففففففب العففففففااا، ومجمو ففففففة مفففففف  الماففففففااء ايفففففف ، موه ا  ميففففففة  –ال وكمففففففة افففففف  اانففففففامج األمففففففم المت ففففففد  اونمففففففاح  

الشففففففااكة افففففف  ج ففففففود مكاا ففففففة ال سففففففاد ومال قففففففة المتجففففففاو ي   لففففففح المففففففا  العففففففام، ناتففففففا ولففففففح أ  قففففففانو  ال يحففففففة 

المعففففففد ( توففففففم  مسففففففا مت ا افففففف  منففففففع ال سففففففاد ومكاا تفففففف  وا تمففففففاد الشفففففف ااية افففففف  وداا   2011لسففففففنة  30اقففففففم )

   ."ش و  ال كم  لح جميع المستوياا امشااكة األج    الاقااية األما  وت ا م لة القواء
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 الوقف السني: هناك من يريد تشويه انجازاتنا الكبيرة

 ، انثنففففففي ، ا اااففففففا لففففففم يسففففففم ا ام اولففففففة تشففففففوي  انجففففففا اا الوقفففففف  ات ففففففم ديففففففوا  الوقفففففف  السففففففن ايففففففا  نيففففففو /

ديفففففوا  الوقففففف  السفففففن  يشففففف د ت قيفففففق الكثيفففففا “، انففففف  ”و كفففففا ايفففففا  ن فففففالم الفففففديوا ،.الكايفففففا ،  لفففففح  فففففد و ففففف  

مفففففف  اونجففففففا اا وافففففف  ممتلفففففف  ال ففففففعد والمجففففففانا، يفففففف ت  افففففف  مقففففففدمت ا و مففففففاا الكثيففففففا مفففففف  المسففففففاجد ودوا 

اعفففففد أ  كانفففففا م ملفففففة وتعفففففان  األمفففففاي  اففففف  ال تفففففااا السفففففااقة اقفففففد تغيفففففا  ال فففففا  العافففففاد  اففففف  جميفففففع الم اا فففففاا

الففففففففديوا  شففففففف د ونجففففففففا ا كايفففففففاا  لففففففففح مسففففففففتو  “واوفففففففا  ا  .”اليفففففففوم وأ ففففففففا ا االمكانفففففففة التفففففففف  تليفففففففق ا ففففففففا

انسففففففتثماا افففففف  المشففففففاايع التفففففف  شففففففكلا ن عففففففا كايففففففاا ل يحففففففة وداا  واسففففففتثماا أمففففففوا  الوقفففففف  السففففففن  لففففففم تشفففففف ده 

 نفففففففاق مففففففف  يايفففففففد تشفففففففوي  “واشفففففففاا الفففففففح ا  .”اونجفففففففا اا المت ققفففففففة اففففففف   الايفففففففة الفففففففدواحاسفففففففااقا، اوفففففففال  ففففففف  

اونجفففففففا اا الكايفففففففا  و مفففففففس مسفففففففيات ا وملففففففف  األوااا اففففففف   ملفففففففة ممن جفففففففة الغفففففففا  من فففففففا التسفففففففقي  افففففففاحيس 

الففففففففديوا  يسففففففففيا اإنجا اتفففففففف  ومشففففففففاايع  او ففففففففال ية ون يموففففففففع أليففففففففة “واكففففففففد ا  .”الففففففففديوا  وكففففففففاداه اوداا 

 ”.ماا تايد الني  م    يمت  ووااد  كاداه المتقدموغو  أو مساو

 

 هل سيعود الحوار مع الصدر؟.. الفتح يكشف عن خطوة اإلطار التنسيقي

أكففففففد  وففففففو ت ففففففال  ال ففففففتل  امففففففد الموسففففففو ، اليففففففوم اولثنففففففي ، ا  اول ففففففاا التنسففففففيق  اففففففتل  /وكالففففففة اغففففففداد اليففففففوم

و  ماول فففففاا التنسففففففق  افففففتل قنففففففواا جديففففففد   و  وقفففففا  الموسفففففف .جديففففففد  لل فففففواا مففففففع كتففففف  الت ففففففال  الثففففففالث  قنفففففواا

ا ولففففففح م  ففففففو  لقففففففاءاا ااديففففففة  لل ففففففواا مففففففع ال فففففف ب الففففففديمقاا   وت ففففففال  السففففففياد  والتيففففففاا ال ففففففدا م، مشففففففيا 

ا وأوفففففا ، أ  ماأليفففففام المقالفففففة  ."افففففي  أ وفففففاء مففففف  التيفففففاا واول فففففاا ا فففففد  التو ففففف  ولفففففح قفففففااا مشفففففتاق مففففف ما 

وتففففففااع الموسففففففو ، ا   ."العمليففففففة السياسففففففية عكس ايجااي ففففففا  لففففففحستشفففففف د ت ا مففففففاا وات اقففففففاا جديففففففد  و ففففففو مففففففا يففففففن

ااو ففففففلة العمليففففففة السياسفففففففية دو   مالجميففففففع تعلففففففم مفففففف  داس الما لفففففففة السففففففااقة أنفففففف  ا  ا ففففففد يسفففففففت يع ا  يففففففت كم

 المستو  الو ن م. ا  يكو   ناق ت ال اا واسعة  لح مستو  المكوناا او  لح
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 ي لبحث هذه الملفاتقيادات "السيادة" تجتمع مع الكاظم

 قففففففدا قيففففففاداا ت ففففففال  السففففففياد ، ااحاسففففففة ممففففففيس المنجففففففا، انثنففففففي ، اجتما ففففففا  مففففففع احففففففيس  السففففففوماية نيففففففو /

وقفففففا  الت ففففففال  اففففف  ايففففففا  ، و  ماجتما فففففا   قففففففد .مجلفففففس الففففففو ااء م ففففف  ح الكففففففا م ، للا ففففف  افففففف  مل فففففاا  ففففففد 

ت فففففال ، لمناقشفففففة  فففففد  قوفففففايا افففففي  احفففففيس ت فففففال  السفففففياد  ممفففففيس المنجفففففا مفففففع الكفففففا م ، ا وفففففوا قيفففففاداا ال

مففففففع احففففففيس الففففففو ااء مفففففف  اين ففففففا الت ففففففدياا التفففففف  تواجفففففف  الم اا ففففففاا الم ففففففاا  م و ففففففا ، والعففففففااا  مومففففففا ، 

وأوفففففففا  الايفففففففا ، مماوفففففففو  لناففففففف  ."وسفففففففا  معالجفففففففة الماوقفففففففاا األمنيفففففففة، و ما فففففففا مفففففففا  فففففففد  اففففففف  األنافففففففاا

ال كومفففففففة، ونسفففففففتنكا انسفففففففت داااا  المالافففففففاا افففففففي  القفففففففو  السياسفففففففية ال فففففففاح   ااننتماافففففففاا ل سفففففففاا  اتشفففففففكي 

التففففففف  ت فففففففا  مقفففففففااا الت فففففففال  واعففففففف  نواا فففففففا وت ثيا فففففففا  لفففففففح العمليفففففففة السياسفففففففية، كمفففففففا نفففففففاا  الت اكفففففففاا 

وتفففففففااع ايفففففففا  السفففففففياد ، مقفففففففد نقلنفففففففا لفففففففاحيس ."انسفففففففت  ا ية لفففففففاع  ال  فففففففاح  المسفففففففل ة اففففففف  م اا فففففففة األنافففففففاا

ونففففففففاقش ."انففففففففح الت تيففففففففة وو ففففففففاد  نا  ي ففففففففاالففففففففو ااء معانففففففففا  الم اا ففففففففاا المففففففففدما  ومففففففففا ت تاجفففففففف  لت  يفففففففف  ال

انجتمفففففففا ، وافففففففق الايفففففففا ، مافففففففتل انسفففففففتثماااا امجفففففففانا او مفففففففاا لتفففففففوايا افففففففاص العمففففففف  اففففففف  الم اا فففففففاا 

افففففففدواه، ا فففففففب الكفففففففا م  مافففففففالم واا التففففففف  يقفففففففدم ا الت فففففففال  لمدمفففففففة أ فففففففال  المنفففففففا ق الم فففففففاا  ."الم فففففففاا 

 وت  يل مساا المش د السياس م، ا سب الايا .

 

 انون: نريد تطبيق شروط الدستور على مرشح رئاسة الجمهوريةدولة الق

اكففففففد  وففففففو احففففففتال  دولففففففة القففففففانو   يففففففدا الالمفففففف  ، ا    ففففففيم التيففففففاا ال ففففففدا   /وكالففففففة اناففففففاء الففففففاا  العففففففام

السفففففففيد مقتفففففففد  ال فففففففدا جمفففففففد الم اووفففففففاا مفففففففع جميفففففففع الكتففففففف  السياسفففففففية ، ايمفففففففا افففففففي  ا  م تاشفففففففيل  يافففففففاا  

وقفففففا  الالمففففف  اففففف  لقفففففاء متل ففففف  ا  م قفففففو  ان فففففاا التنسففففففيق  ." ال فففففدا  لاحاسفففففة الجم وايفففففة ا فففففاج التيفففففاا

تايفففففففد ت ايفففففففق شفففففففاو  الدسفففففففتوا  لفففففففح ماشفففففففل احاسفففففففة الجم وايفففففففة م ، مشفففففففياا الفففففففح ا  م افففففففاا ان  م فففففففااب 

واوفففففا  ا  م ال ففففف ب الفففففديمقاا   مفففففا  ا  م فففففاا ." كايفففففا ولففففف  مواقففففف  تجعففففف  منففففف  قاحفففففدا لالمفففففة الكاديفففففة

 وايففففففة م ، مووفففففف ا ا  م ال فففففف ب الففففففديمقاا   ن ي ففففففق لفففففف  تقففففففديم ماشففففففل  لففففففح تاشففففففيل  ياففففففاا  احيسففففففا للجم

ول فففففففا الفففففففح ا  م اااحفففففففة  يافففففففاا   ففففففف  مففففففف  سفففففففنتق  ال ففففففف ب الفففففففديمقاا   اقففففففف   ." جديفففففففد وافففففففق القفففففففانو 

وال ففففففواااا مففففففع التيففففففاا ال ففففففدا  لففففففم تثمففففففا  فففففف  نتففففففاحج ايجاايففففففة م ، ناتففففففا الففففففح ا  م ال ففففففدا اسففففففتاق قففففففااا 

 لسة م.الم كمة انت ادية امقا عة الج
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 ”لطيف رشيد“واستبداله بـ ” برهم صالح“االتحاد ينفي سحب ترشح 

أكفففففففد  وفففففففو انت فففففففاد الفففففففو ن  الكادسفففففففتان  م مفففففففود موشفففففففناو، ا    اففففففف  متمسفففففففق اتاشفففففففيل  /وكالفففففففة المعلومفففففففة

ل يفففففففف  “اففففففففا م  ففففففففالل لمن ففففففففب احففففففففيس الجم وايففففففففة، ناايففففففففا ا  يكففففففففو  انت ففففففففاد قففففففففد اسففففففففتاد   ففففففففالل اففففففففـ 

انت ففففففففاد الفففففففو ن  الكادسففففففففتان  متمسففففففففق اففففففففـ )افففففففا م  ففففففففالل( ماشفففففففف ا لاحاسففففففففة “وقففففففففا  موشففففففففناو ا  .”اشفففففففيد

انناففففففاء المتداولففففففة  فففففف  “وأوففففففا  ا  .”الجم وايففففففة للما لففففففة المقالففففففة، ولفففففف  يقففففففدم  يففففففاه كماشففففففل ل فففففف ا المن ففففففب

سففففف ب تاشفففففل ) فففففالل( وتقفففففديم ماشفففففل امفففففا،  ففففف  ان انافففففاء  اايفففففة  ففففف  ال ففففف ة،  يففففف  ن يوجفففففد ماشفففففل امفففففا 

 ”.لم كوا لالت اد  يا الشم ية ا

 

 نائب سابق: مخطط اقليمي إلرسال إرهابيي السجون السورية إلى العراق

كشففففف  الناحفففففب السفففففااق  ففففف  ت فففففال  ال فففففتل ، ااوففففف  ال فففففتالو  ، انثنفففففي  ، ففففف  وجفففففود مم ففففف   وكالفففففة المعلومفففففة/

افففففتل اعففففف  “وقفففففا  ال فففففتالو  و  . وقليمففففف  مفففففااج  لم اولفففففة واسفففففا  وا فففففااي  السفففففجو  السفففففواية ولفففففح العفففففااا

و  السففففففواية التفففففف  ت ففففففو  أ ففففففدادا كايففففففا  مفففففف   نا ففففففا دا ففففففش اوا ففففففاا  وت ففففففايا م وم اولففففففة داع ففففففم السففففففج

ممففففففيم ال ففففففو  الفففففف   تتواجففففففد “، ماينففففففا أ  ”ن ففففففو العففففففااا  ففففففو وففففففم  المم فففففف  اوقليمفففففف  المففففففااج  افففففف  العففففففااا

القفففففواا العااقيفففففة “وشفففففدد انففففف   لفففففح .”ايففففف   واحففففف   نا فففففا دا فففففش اوا فففففاا  يمثففففف  م فففففاا كايفففففاا  لفففففح العفففففااا

كاافففففة أج  ت فففففا األمنيفففففة وفففففاوا  الوقفففففو  وفففففد  ففففف ه الع فففففاااا اوا اايفففففة ومنفففففع كففففف  م فففففاونا التسفففففل  ولفففففح و

المعسفففففففففكااا “وأووفففففففففل أ  .”دامففففففففف  األااوففففففففف  العااقيفففففففففة و مايفففففففففة  فففففففففدود الفففففففففاالد مفففففففففع الجانفففففففففب السفففففففففوا 

 اوا اايفففففة الموجففففففود  افففففف  سففففففوايا تشفففففك  م ففففففاا وت ديففففففدا  لففففففح ال ففففففدود العااقيفففففة السففففففواية وتمثفففففف  أثففففففاا سففففففلاية

األج فففففف   األمنيففففففة وال شففففففد الشففففففعا  سففففففيق ا  االوففففففد مفففففف   فففففف ه الم ففففففاونا “، ماينففففففا أ  “ لفففففح المجتمففففففع العااقفففففف  

 ”.اوا ااية
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 أمام مبنى أمانة بغداد..اعتداء مهين على موظفي شبكة اإلعالم العراقي

 تفففففففداء وا ايقفففففففة ات فففففففمظ الما فففففففد العااقففففففف  لل ايففففففاا ال ففففففف  ية، أمفففففففس انثنفففففففي ، قففففففواا  كوميفففففففة اان /ال ففففففااي

وقففففففا ظ الما فففففففد افففففف  ايففففففا  لففففففف ا و  .مم ينففففففةم  لففففففح محففففففاا المفففففففو  ي  العففففففاملي  افففففف  شفففففففاكة او ففففففالم العااقفففففف 

مقفففففواا مكاا فففففة الشفففففغب  اجمفففففا  ففففف  ي  شفففففاكة او فففففالم العااقففففف  ا ايقفففففة م ينفففففة أمفففففام مانفففففح أمانفففففة اغفففففدادم، 

وداايففففففففي  تعاوففففففففوا مشففففففففياا  ولففففففففح أ  م فففففففف  ي  ومفففففففف يع  ومقففففففففدم  اففففففففاامج وممففففففففاجي  وانيففففففففي  وتقنيففففففففي  و

للوففففففاب المافففففففاي واو انفففففففة وثففففففا ا تجفففففففاج م  لفففففففح ت ويفففففف  ق عفففففففة األا  المم  فففففففة لمففففففو    الشفففففففاكة ولفففففففح 

وأوفففففففا  الما فففففففد أنففففففف  مسفففففففاق أ  تفففففففم تم فففففففيص ق عفففففففة األا  قاففففففف  مفففففففا ي يفففففففد  لفففففففح العفففففففامي  ."انسفففففففتثماا

و  لمففففففو    الشففففففاكة افففففف  من قففففففة الماسففففففالا افففففف  أاففففففو  ايففففففب  ففففففاب العا ففففففمة اغففففففداد،  تففففففح اففففففوج  المنتسففففففا

اقففففففااا ت ويفففففف  األا  ولففففففح شففففففاكة اسففففففتثمااية، ماتسففففففاب ا ففففففدمة لففففففد  العففففففاملي  افففففف  الشففففففاكة الفففففف ي  ت ففففففا اوا 

و الففففففبظ الما ففففففد احففففففيس الففففففو ااء ."أمففففففس وتعاوففففففوا ولففففففح الوففففففاب واو انففففففة والتنكيفففففف  والعدوانيففففففة الم ا ففففففة

قففففففا  م فففففف  ح الكففففففا م  اففففففـمالتدم  العاجفففففف  و سففففففم ملفففففف  األااوفففففف  الفففففف   ت ففففففو  ولففففففح مشففففففكلة تسففففففااا اا ت

وتملمففففففف  لفففففففد  العفففففففاملي  اففففففف  الشفففففففاكة وتوفففففففييع لل قفففففففوا التففففففف  وفففففففمن ا القفففففففانو  والدسفففففففتوام. وقفففففففا ظ مااسففففففف  

مال فففففاايما و  ممففففففو    شففففففاكة او ففففففالم ااعففففففوا مففففففال  الت فففففا ا  ناتففففففاا ت مفففففف   لاففففففا  اتففففففدم  احففففففيس الففففففو ااء 

الففففففف    م فففففف  ح الكفففففففا م ، واألمفففففففي  العففففففام لمجلفففففففس الفففففففو ااء  ميففففففد الغففففففف  ، ل سفففففففم ملفففففف  أا  الماسفففففففالا

  ا  انت ااه ا م أ قية مو    الشاكة لتو يع ا ق ع أاا ة أسو  اااق  المو  ي  ا  الو اااام.

 

 بغداد التاسعة عربياً في تكلفة المعيشة

اة مشففففففاكة المستشففففففااي  الميففففففدانيي م العا فففففففمة اغففففففداد ا ن ففففففا األ لففففففح اففففففي  الم اا ففففففاا األمفففففففا   ال ففففففااي/ قففففففداظ

وقفففففا ظ  وفففففو الشفففففاكة . فففففد اي فففففا، اففففف   فففففي  جفففففاءا افففففالماك  التاسفففففع  اايفففففا  مففففف  نا يفففففة تكل فففففة معيشفففففة ال فففففاد الوا

ق  ففففففا  ال سففففففو ما و  ماغففففففداد ا تلففففففا الماكفففففف  األو  اففففففي  الم اا ففففففاا األمففففففا  االنسففففففاة لكل ففففففة معيشففففففة ال ففففففاد 

ألففففف  دينفففففاا اففففف  الشففففف ا الوا فففففد الففففف   ن يعفففففيش وفففففم  األسفففففا م،  ا يفففففا   لفففففق ولفففففح  675الوا فففففد والتففففف  تالفففففغ 

وأوففففففا  أ  ."ا نوا فففففف  وتاسففففففيإل ال اقيففففففة ااووففففففااة ولففففففح  يففففففاب كايففففففا للعدالففففففة انجتما يففففففة مال سففففففاد المستشففففففا 

ألفففففف  دينففففففاا لل ففففففاد  200ولففففففح  150مالمثنففففففح تعففففففد األقفففففف  اففففففي  الم اا ففففففاا األمففففففا ، و  تقففففففدا األاقففففففام مففففففا اففففففي  

  واففففففي   أ  مكل ففففففة العففففففيش افففففف  وقلففففففيم كادسففففففتا  اشففففففك   ففففففام ن تمتلفففففف  كثيففففففاا   فففففف  نينففففففو ، و."الوا ففففففد شفففففف ايا  

ألفففففف  دينففففففاا شفففففف ايا  ام ففففففاده ولففففففيس وففففففم  األسففففففا م، مشففففففياا  ولففففففح  200اإمكففففففا  ال ففففففاد العااقفففففف  أ  يعففففففيش اففففففـ 

ألففففف  دينفففففاا تك ففففف  لل فففففاد الوا فففففد اففففف  أاايففففف ، اينمفففففا تعتافففففا السفففففليمانية  250أ  م ففففف ا الفففففاقم يات فففففع لي ففففف  ولفففففح 

المعيشفففففة اففففف  العا فففففمة وتفففففااع، أ  مكل فففففة ." ففففف  األقففففف  مففففف  نا يفففففة تكل فففففة العفففففيش اففففف  اوقلفففففيم ثفففففم تففففف ت  د فففففوق

اغفففففداد  ففففف  أ لفففففح مففففف  دمشفففففق التففففف  تعتافففففا أقففففف  كل فففففة للعفففففيش اففففف  الفففففو   العااففففف ، اينمفففففا ت تففففف  الدو فففففة األ لفففففح 

كل ففففففة للعففففففيش تلي ففففففا دافففففف  افففففف  الماكفففففف  الثففففففان   اايففففففا  ودو  الملففففففيج وايففففففاوام، م كففففففدا  أ  مالعا ففففففمة العااقيففففففة 

 ة لتكل ة ال اد الوا دم.ت ت  ا  الماك  التاسع  اايا  ك  لح مدينة للعيش االنسا
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 توقِع البرلمان بالخطأ 2022موازنة 

 

أافففففادظ مافففففااء اففففف  القفففففانو  وم للفففففو  اففففف    لفففففب احاسفففففة الاالمفففففا  أمفففففس انثنفففففي  مففففف  ال كومفففففة ال اليفففففة  ال فففففااي/

 يففففففا  فففففف يل ويتعففففففاا  مففففففع القففففففواني  كففففففو  ال كومففففففة ت ولففففففا  2022واسففففففا  قففففففانو  موا نففففففة العففففففام ال ففففففال  

  واألمفففففففوا اليوميفففففففةم ولفففففففيس مففففففف   فففففففال يت ا و فففففففداد القفففففففواني  السفففففففتااتيجية ومن فففففففا ولفففففففح مت فففففففاي  األ مفففففففا

و لفففففح الفففففا م مففففف  توجيففففف  احفففففيس مجلفففففس النفففففواب م مفففففد ال لاوسففففف  امما افففففة األمانفففففة العامفففففة .قفففففانو  الموا نفففففة

؛ ون أنفففففف  توا يففففففا  مففففففع اشفففففف  مجلففففففس النففففففواب افففففف  2022لمجلففففففس الففففففو ااء واسففففففا  الموا نففففففة انت اديففففففة لعففففففام 

وانتمفففففففاب احفففففففيس الجم وايفففففففة، اففففففف   السفففففففل ة التن ي يفففففففة )احاسفففففففة مجلفففففففس الفففففففو ااء( ووافففففففق الن فففففففام اننعقفففففففاد 

ن ففففففا اشففففففك   ففففففايل وواوففففففل افففففف  ال قففففففا   42مفففففف  المففففففاد   2019لسففففففنة  2الففففففدامل  لمجلففففففس الففففففو ااء اقففففففم 

 ."أون أ  ممجلس الو ااء سيستما ات اي  األ ما  اليومية للدولة ل ي  تشكي  ال كومة الجديد 

ا  القففففففففانو  اوداا  الففففففففدكتوا وسففففففففما ي  الاففففففففديا  و  مالن ففففففففام الففففففففدامل  لمجلففففففففس النففففففففواب  ففففففففا   وقففففففففا ظ أسففففففففت

)ت فففففففاي  األمفففففففوا اليوميفففففففة( ا نففففففف  اتمفففففففا  القفففففففااااا واوجفففففففااءاا  يفففففففا القاالفففففففة للت جيففففففف  التففففففف  مففففففف  شففففففف ن ا 

اسففففففففتمااا  مفففففففف  م سسففففففففاا الدولففففففففة والماااففففففففق العامففففففففة اانت ففففففففام، ون يففففففففدم  مفففففففف  وففففففففمن ا مففففففففثال  اقتففففففففااي 

ا القففففففواني  أو  قففففففد القففففففاو  أو التعيففففففي  افففففف  المنا ففففففب العليففففففا افففففف  الدولففففففة واو  ففففففاء من ففففففا أو و ففففففاد  مشففففففاو ا

ول ففففففا ولفففففح أنففففف  من وجففففففود ل فففففاا  دسفففففتوا ، كمفففففا يتداولفففففف  الفففففاع ، ولكففففف  ن فففففف  ." يكلفففففة الفففففو اااا والفففففدواحا

  سفففففففيا أمففففففام  كومفففففففة منت يففففففة الونيفففففففة وتقت ففففففا أ مال فففففففا  لفففففففح متااعففففففة واتمفففففففا  اوجففففففااءاا التففففففف  تسفففففف م اففففففف

م سسففففففاا الدولففففففة اانت ففففففام، واحففففففيس الجم وايففففففة سيسففففففتما افففففف  أ مالفففففف ، افففففف   ففففففي  أ  م سسففففففاا الدولففففففة تاقففففففح 

قا ففففففا   فففففف  اتمففففففا  قففففففااااا م مففففففة وسففففففتااتيجية وأساسففففففية ن سففففففيما افففففف  تشففففففايع القففففففواني  أو اتمففففففا  القففففففااااا 

  قفففففانو  يشفففففا  مففففف  السفففففتااتيجيةم، مووففففف ا  أنففففف  ماففففف   فففففا   فففففدم تشفففففكي  ال كومفففففة الجديفففففد  الففففف  نكفففففو  أمفففففام أ

قافففففف  مجلففففففس النففففففواب ن سففففففيما )قففففففانو  الموا نففففففة انت اديففففففة( و يففففففاه مفففففف  القففففففواني  الم مففففففة التفففففف  ت ففففففم م ففففففالل 

مففففففف  جاناففففففف  أشفففففففاا الاا ففففففف  اففففففف  الشففففففف   السياسففففففف  وانقت فففففففاد  نايففففففف  جافففففففاا العلففففففف  اففففففف   فففففففدي  ."الشفففففففعب

 ففففففداد الموا نففففففة وتقففففففديم ا، لففففففـمال اايم ولففففففح أ  ماتففففففااا  ويلففففففة واج ففففففا الدولففففففة والن ففففففام السياسفففففف  تفففففف ما افففففف  و

والمافففففدأ الففففف   تعمففففف   ليففففف  الدولفففففة كفففففا   لفففففح مافففففدأ   2020 تفففففح أ  العفففففااا كفففففا  مففففف  دو  موا نفففففة اففففف  العفففففام 

( و فففففففو اون فففففففاا الشففففففف ا  الفففففففدوا  لم سسفففففففاا الدولفففففففة المقت فففففففا   لفففففففح اون فففففففاا التشفففففففغيل  كاواتفففففففب 12/  1)

سفففففففيتوق  مففففففف  الموا نفففففففة  فففففففو اون فففففففاا  المفففففففو  ي  والن قفففففففاا األساسفففففففية جميع فففففففا وفففففففم   ففففففف ا المافففففففدأ، والففففففف  

انسفففففففتثماا  الففففففف   سفففففففيوق  افففففففدواه المشفففففففاايع التنمويفففففففة واون فففففففاا  لي فففففففا وتنميفففففففة األقفففففففاليم، و ففففففف ا التوقففففففف  

وأك فففففففد أ  مالموا نفففففففة ."سيسفففففففاب نو فففففففا  مففففففف  الاكفففففففود انقت فففففففاد  ما فففففففة وأ  العفففففففااقيي  ا تفففففففادوا  ففففففف ا األمفففففففا

 مففففف   كومفففففة ت فففففاي  األ مفففففا ، ويمكففففف  نقففففف  تقفففففديم انت اديفففففة يجفففففب أ  تقفففففدم مففففف  قاففففف  ال كومفففففة األ فففففيلة ن

الموا نففففففة ا فففففف ا الشففففففك  أمففففففام الم كمففففففة انت اديففففففة ما ففففففة وأ   فففففف ا النففففففو  مفففففف  مشففففففاو اا القففففففواني  لمجلففففففس 

 النواب سيملق أ ماا سياسية و ا لم تك  م  قا  ال كومة األ يلةم. ت اياا م مد األن اا 
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 ""اإلرادة الصلبة اإلعالم األمني تكشف عن نتائج عملية

كشفففففف ا مليففففففة او ففففففالم األمنفففففف ، انثنففففففي ،  فففففف  نتففففففاحج  مليففففففة ماوااد  ال ففففففلاةم التفففففف   وكالففففففة انناففففففاء العااقيففففففة/ 

وقالفففففففا المليفففففففة اففففففف  ايفففففففا  ونففففففف  ماعفففففففد انجتما فففففففاا .ن ففففففف ا اليفففففففوم امشفففففففااكة القفففففففواا انت اديفففففففة والايشفففففففماكة

الماكفففففف  وونقلففففففيم، وا ففففففد  سففففففد الثغففففففااا افففففف   والت ا مففففففاا المشففففففتاكة اففففففي  القيففففففاداا العسففففففكاية وانمنيففففففة افففففف 

المنفففففا ق الواقعفففففة  لفففففح ال فففففدود ال ا فففففلة مفففففا افففففي  ق عفففففاا المقفففففا المتقفففففدم لقيفففففاد  العمليفففففاا المشفففففتاكة/ كاكفففففوق 

وقيفففففاد   مليففففففاا نينفففففو  مفففففف  ج ففففففة وق عفففففاا الايشففففففماكة مفففففف  ج فففففة أمففففففا ، شففففففا ا الق عفففففاا المشففففففتاكة مفففففف  

عمليفففففففة )انااد  ال فففففففلاة(  لفففففففح  فففففففد  م فففففففاوا شفففففففملا العديفففففففد القفففففففواا انت اديفففففففة وقفففففففواا الايشفففففففماكة، اليفففففففوم، ا

مفففففف  المنففففففا ق والجاففففففا ، لم ففففففااد   نا ففففففا   ففففففاااا دا ففففففش اوا اايففففففة والم لففففففواي  وت  يففففففا األااوفففففف  مفففففف  

وأوففففففااا، أنفففففف  ماشففففففتاق افففففف   فففففف ه العمليففففففة قففففففواا المقففففففا المتقففففففدم افففففف  كاكففففففوق/ ال اقففففففة ."الممل ففففففاا ال اايففففففة

وقففففففواا الايشففففففماكة/ الم ففففففوا المففففففامس والم ففففففوا السففففففادس،  14المشففففففا  الثامنففففففة وقيففففففاد   مليففففففاا نينففففففو / ااقففففففة 

واإسففففففناد مفففففف  قافففففف   يففففففاا  القففففففو  الجويففففففة و يففففففاا  الجففففففيش و يففففففاا  الت ففففففال  الففففففدول م، ماينففففففة أن ففففففا مشففففففملا 

 ت تيش وت  يا من قت  )ساكاا ، والكانة(، وقد  ققا نتاحج ا المم   ل ا وو لا الح أ داا ام.

 

 ومضافة لداعش في االنبارالحشد الشعبي يدمر نفقا 

وقفففففا  و فففففالم ال شففففففد  .أ لففففف  ال شففففففد الشفففففعا ، االثنفففففي ، تفففففدميا ن قففففففا وموفففففااة لفففففدا ش اففففف  االناففففففاا اغفففففداد اليفففففوم/

“ دا فففففش”االنافففففاا تمكنفففففا مففففف  تفففففدميا ن فففففق وموفففففااة ل لفففففو   اففففف  ايفففففا  ا  مقفففففو  مففففف  ال شفففففد الشفففففعا  اففففف  م اا فففففة

ن فففففف ت ا قففففففو  مفففففف  اللففففففواء الثالفففففف  المقففففففا المسففففففي ا  مليففففففة امنيففففففة  االا ففففففاا   اافففففف  الم اا ففففففة، جففففففاء  لففففففق مالفففففف 

ال اقفففففة السفففففااعة اففففف  الجفففففيش العااقفففففف   30الشفففففعا  االتنسفففففيق مفففففع لفففففواء  الثالففففف  (افففففوج ال فففففااا االفففففو  ) اال شفففففد

ء  لفففففح توجي فففففاا قاحفففففد ال شفففففد الشفففففعا  لم اا فففففة االنافففففاا اللفففففواء وفففففياء نا فففففا   )ولفففففواء مغفففففاويا(  فففففاس  فففففدود

الشفففففففاي  ال فففففففدود  دامففففففف  األااوففففففف  العااقيفففففففةم  موفففففففي ا ا  مالعمليفففففففة الواقعفففففففة ملففففففف   انفففففففا لت تفففففففيش المنفففففففا ق

 منا ق، ( ويسا  و ااو اعيا  و سد  ومسكاا وتلو   ياا )م. شملا ت تيش
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 القبض على ارهابي وضبط مواد متفجرة في نينوى

اففففف   ا لنفففففا مليفففففة ان فففففالم انمنففففف ، انثنفففففي ، القفففففاء القفففففا   لفففففح اا فففففاا  ووفففففا  مفففففواد مت جفففففا  ايفففففا  نيفففففو /

اعمليفففففاا من  فففففلة ن ففففف ا انفففففاء   لفففففح “و كفففففاا المليفففففة اففففف  ايفففففا  تلقتففففف  وكالفففففة ايفففففا  نيفففففو ، انففففف  .م اا فففففة نينفففففو 

أ ففففففد  م ا فففففف  مديايفففففففة ونسففففففتمااااا العسففففففكاية اففففففف  و اا   ١٥معلومففففففاا دقيقففففففة لشففففففعاة اسفففففففتمااااا ال اقففففففة 

  القفففففففاء القفففففففا   لفففففففح اسففففففف اا  ففففففف ٢١و  ٧١و  ٧٣الفففففففداا  ، واالتعفففففففاو  مفففففففع انافففففففواج الثانيفففففففة نلويفففففففة المشفففففففا  

ا ففففففد انا ففففففاايي   ففففففاو  الففففففدمو  لقففففففا ع المسفففففف ولية اففففففتم ن ففففففب كمففففففي  م كففففففم لفففففف  افففففف  سففففففي ا  مففففففدم  القلعففففففة 

وا ففففففاب.  يففففف  جففففففا  تسففففففليم   ٤ ففففففو مففففف  الم لففففففواي  للقوففففففاء وافففففق ا كففففففام المفففففاد  “واوفففففا  .”والقفففففا   ليففففففة

ملفففففم  ٦٠ااا  فففففاو   يفففففاا قنففففف ٧ افففففواا ناسففففف ة و  ٨كمفففففا تمكنفففففا القفففففو  مففففف  وفففففا  “وتفففففااع الايفففففا  .”لج فففففة ال لفففففب

ايمفففففا قامفففففا م فففففاا  “واشفففففاا .”اففففف  قايفففففة السفففففايا انا يفففففة اايعفففففة ومن قفففففة ممفففففا    تفففففاد ال وفففففا  ااففففف  نينفففففو 

 ”.الج د ال ندس  الماااق للقو  اااع المواد وت جيا ا موقعيا

 

 

 إرهاب في كربالء 4القبض على مطلوب وفق المادة 

المقدسففففففة والمنشففففففاا، انثنففففففي ، القففففففا   لففففففح م لففففففوب أ لنففففففا مديايففففففة شففففففا ة م اا ففففففة كففففففااالء  /ايففففففا  نيففففففو 

تففففففم القففففففا   لففففففح مففففففت م م لففففففوب “و كففففففاا المديايففففففة افففففف  ايففففففا  ، انفففففف  .وا ففففففاب افففففف  الم اا ففففففة 4واففففففق المففففففاد  

وا اب(، يفففففف  اسففففففت ا ا م ففففففاا  و ففففففد  السففففففي ااا المااجيففففففة مفففففف  مففففففال  الت تففففففيش الففففففدقيق  4واففففففق المففففففاد  )

 ففففففدي  اسففففففماء الم لففففففواي  والمت مففففففي  مفففففف  ولقففففففاء القففففففا  لهشففففففماص والعجففففففالا وت عيفففففف  ال واسففففففيب األمنيففففففة وت

 ”.وتما و الت   لح ال وا الح ج ة ال لب نتما  انجااءاا القانونية ا ق “واوا  .” لح المت م
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 اربيل تفتح جميع معابرها أمام الوقود والغاز

جفففففاء .سفففففتيااد الوقفففففود والغفففففا ا لنفففففا م اا فففففة ااايففففف ، انثنفففففي ،  ففففف  افففففتل جميفففففع معااا فففففا اوجففففف  ا شففففف ق نيفففففو /

 لففففق اقففففااا مفففف  م ففففاا  ااايفففف  اميففففد موشففففناو اكففففد انففففف  مفففف  اجفففف  الم ففففل ة العامففففة وم فففف  اسففففعاا الوقففففود، تفففففم 

اافففففففال  جميفففففففع معفففففففااا  فففففففدود م اا فففففففة ااايففففففف  االسفففففففماي ااسفففففففتيااد الانففففففف ي  والغفففففففا  السفففففففاح  و فففففففا  القنفففففففان  

قففففففااا ا  السففففففماي اانسففففففتيااد يفففففف ت  واقففففففا كمففففففا جففففففاء افففففف  ال.(المن ليففففففة والففففففن   اناففففففي  و يففففففا الغففففففا  )الكففففففا 

 .للموا  اا والاسوماا المعمو  ا ا ا  و اا  الثاواا ال ايعية ا   كومة اقليم كوادستا 

 

 

 العراق يفتح مجال االستيراد لمحصولين الذرة الصفراء والصويا وفقاً للحاجة المحلية

يااد لم  ففففففففول  الففففففففف ا  ال ففففففففف ااء أكففففففففدا و اا  ال اا فففففففففة، انثنففففففففي ، افففففففففتل اففففففففاب انسفففففففففت تسففففففففايااا نيفففففففففو /

الا نامففففففة “وقففففففا  المت ففففففد  ااسففففففم الففففففو اا   ميففففففد النففففففاي  و  .وال ففففففويا واففففففق ال اجففففففة ل ففففففا افففففف  الوقففففففا الففففففاا  

مففففففاد   21الففففففو اا  لففففففدي ا “، ناتففففففا  ولففففففح أ  ”ال اا يففففففة للففففففو اا   فففففف  مفففففف  تففففففت كم اعمليففففففة انسففففففتيااد والت ففففففديا

المفففففواد التففففف  تفففففدم  مففففف  منااففففف   يفففففا اسففففففمية “وأوفففففا  أ  .” اا يفففففة متفففففواا  تمثففففف  السفففففلة الغ احيفففففة للمفففففوا ني 

تعففففففد ت اياففففففا واالتففففففال  اعفففففف  الم ا ففففففي  يففففففتم اسففففففتيااد ا لهسففففففواا من ففففففا اعفففففف  ال واكفففففف  التفففففف  ن يوجففففففد اي ففففففا 

 مليففففففة انسففففففتيااداا “وأشففففففاا ولففففففح أ  .”اكت فففففاء  اتفففففف  ا ففففففم وجففففففود اانففففففامج لت  يفففففف  ق ففففففا  ال واكفففففف  افففففف  العففففففااا

ايوفففففا، و اليفففففا  تفففففم افففففتل افففففاب انسفففففتيااد لم  فففففول  الففففف ا  ال ففففف ااء وال فففففويا ن تفففففتم اقففففف  للغففففف اء اففففف  لال فففففال  

 .”اساب ال اجة الم لية
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 ماليين طن 3العراق يتوقع أن يصل إنتاج القمح المحلي إلى 

قففففففا  و يففففففا ال اا ففففففة العااقفففففف  م مففففففد الم ففففففاج  لاويتففففففا  يففففففوم انثنففففففي  ونفففففف  يتوقففففففع أ  ي فففففف   تسففففففايااا نيففففففو /

وأوفففففا  أ   لفففففق .ة ماليفففففي   ففففف  اففففف  الموسفففففم ال فففففال ، و فففففو أقففففف  مففففف  الموسفففففم السفففففااقونتفففففاج القمفففففل ولفففففح ثالثففففف

والعففففففااا مسففففففتواد احيسفففففف  لل اففففففوب افففففف  .”تم ففففففي  الم ففففففة ال اا يففففففة الشففففففتوية امقففففففداا الن فففففف “ياجففففففع ولففففففح 

وممسففففففة ماليففففففي   فففففف  سففففففنويا ومففففففداد اانامجفففففف  الوففففففمم  4.5الشففففففاا األوسفففففف  وي تففففففاج ولففففففح مففففففا يتففففففااوي اففففففي  

 .لد م الغ اء
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 الحجرف يدعو كافة األطراف باليمن للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض

قففففففا  مجلففففففس التعففففففاو  المليجفففففف  انثنففففففي ، و  أمينفففففف  العففففففام نففففففاي  اففففففالي ماففففففااق ال جففففففا  د ففففففا  العاايففففففة نففففففا/

مففففففال  لقففففففاء مففففففع سفففففف يا السففففففعودية لففففففد  الففففففيم  م مففففففد    جففففففااا، جميففففففع األ ففففففاا  اليمنيففففففة للعمفففففف   لففففففح تن يفففففف  

وأشففففففففاد ال جففففففففا  اففففففففـمالج ود الكايففففففففا  لت ففففففففال  د ففففففففم الشففففففففا ية اقيففففففففاد  المملكففففففففة العاايففففففففة .اا الايففففففففا ات فففففففف

السففففففعودية لت قيففففففق الففففففد م السياسفففففف  والتنمففففففو  واو ففففففاث  افففففف  الففففففيم ، سففففففعيا  لت قيففففففق األمفففففف  وانسففففففتقااا وون ففففففاء 

تن ي يفففففففة ومماجفففففففاا األ مفففففففة اففففففف  الفففففففيم ، واقفففففففا  للماجعيفففففففاا الفففففففثال  المتمثلفففففففة االمافففففففادا  المليجيفففففففة و ليت فففففففا ال

كمفففففا ثمفففففف  مالفففففدوا الكايففففففا للمملكفففففة العاايففففففة السففففففعودية ."2216ال فففففواا الففففففو ن  الشفففففام  وقففففففااا مجلفففففس األمفففففف  

افففففف  قيففففففاد  ت ففففففال  د ففففففم الشففففففا ية والعمفففففف   لففففففح ت قيففففففق األمفففففف  وانسففففففتقااا للففففففيم  والشففففففعب اليمنفففففف  الشففففففقيق 

مجميففففففع األ فففففاا  للعمففففف   لفففففح تن يفففففف  كمفففففا د فففففا ال جفففففا  ."وون فففففاء األ مفففففة اليمنيفففففة، واقفففففا للماجعيففففففاا الفففففثال 

 ات اا الايا  والعم   لح ت قيق م ل ة اليم  وشعا  الشقيقم.

 

 "2030المغرب يعلن دعمه ملف ترشيح السعودية الحتضان "إكسبو 

أ لنففففففا المملكففففففة المغاايففففففة اليففففففوم د م ففففففا ملفففففف  تاشففففففيل المملكففففففة العاايففففففة السففففففعودية   /وكالففففففة اناففففففاء انمففففففاااا

و كففففففففاا و اا  الشفففففففف و  المااجيففففففففة .م افففففففف  مدينففففففففة الايففففففففا 2030ول  موكسففففففففاو ن توففففففففا  المعففففففففا  الففففففففد

أ   -افففففف  ايففففففا  أوادتفففففف  وكالففففففة المغففففففاب العاافففففف  لهناففففففاء  -والتعففففففاو  اناايقفففففف  والمغاااففففففة المقيمففففففي  االمففففففااج 

الففففففد م يفففففف ت  اتعليمففففففاا مفففففف  العا فففففف  المغاافففففف  الملففففففق م مففففففد السففففففادس وانسففففففجاما مففففففع العالقففففففاا المتميفففففف   التفففففف  

لكفففففففة المغاايفففففففة االمملكفففففففة العاايفففففففة السفففففففعودية وسفففففففياا  لفففففففح سفففففففنة التوفففففففام  المو فففففففو  والتعفففففففاو  تجمفففففففع المم

 ال ا   والد م الثااا والمتااد  اي  الالدي .
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 مجلس النواب الليبي يصّوِت باإلجماع على مشروع خارطة طريق

ا مجلفففففس النفففففواب اللياففففف  مفففففال  جلسفففففت  الاسفففففمية التففففف  /وكالفففففة اننافففففاء السفففففعودية  قفففففدا أمفففففس، ااحاسفففففة   فففففو 

احففففففيس المجلففففففس  قيلففففففة  ففففففالل، ااوجمففففففا   لففففففح مشففففففاو  قففففففااا لجنففففففة ماا ففففففة ال ايففففففق المشففففففكلة مفففففف   ففففففا  

،  لفففففح ا تمفففففاد ماا فففففة ال ايفففففق  -وافففففق وكالفففففة األنافففففاء الليايفففففة الاسفففففمية -ون فففففا المفففففاد  األولفففففح . الاالمفففففا 

ننتمففففففاا  افففففف  مففففففد  ن تتجففففففاو  المقدمففففففة مفففففف  اللجنففففففة المشففففففكلة مفففففف  قافففففف  الاالمففففففا ، ا يفففففف  يشجففففففا  انسففففففت قاا ا

ا مففففففف  تفففففففاايإل التعفففففففدي  الدسفففففففتوا  14 وأو فففففففا المفففففففاد  الثانيفففففففة مففففففف  مشفففففففاو  القفففففففااا لجنفففففففة ماا فففففففة .شففففففف ا 

ال ايففففففق االتشفففففففاوا مففففففع لجنفففففففة مجلففففففس الدولفففففففة لتقففففففديم ال فففففففيغة الن احيففففففة اشففففففف   التعففففففدي  الدسفففففففتوا ، متوفففففففمن ا 

اففففف  و فففففاا ن يتجفففففاو  الففففف م  الم فففففدد اففففف  المفففففاد   ت ديفففففد ا دقيق فففففا للمفففففواد الم لوافففففة لت قيفففففق انسفففففت قاا اننتمفففففاا 

 األولح م  مشاو  القااا،  لح أ  يتم  لق ا  مد  أق ا ا أساو  االت ام  مع منل الثقة لل كومة.
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 الناتو يجدد دعوة روسيا للحوار معه

أ فففففم المسفففففاح  األمنيففففففة جفففففدد النفففففاتو اليفففففوم د فففففو  اوسفففففيا و فففففالا  فففففواا معففففف   فففففو   وكالفففففة اننافففففاء السفففففعودية/

ود ففففففا األمففففففي  العففففففام ل لفففففف  النففففففاتو يففففففنس سففففففتولتنايا  اوسففففففيا لالجتمففففففا  مففففففع .والسياسففففففية التفففففف  ت ففففففم ال ففففففااي 

ال لففففففففف  مجفففففففففددا ، لمناقشفففففففففة جميفففففففففع المسفففففففففاح  الم او فففففففففة مثففففففففف  ال فففففففففد مففففففففف  األسفففففففففل ة ووجفففففففففااءاا الثقفففففففففة 

نففففففففدا  دودا افففففففف  وأووففففففففل سففففففففتولتنايا  مففففففففال  مفففففففف تما  فففففففف     قففففففففده مففففففففع الففففففففاحيس الاولنففففففففد  أ.الممتل ففففففففة

ااوكسفففففف  أنففففففف  مقااففففففف   لففففففق ن تملفففففففق أ  دولفففففففة  فففففففق الن ففففففا اففففففف  الميفففففففاااا والتاتياففففففاا األمنيفففففففة أليفففففففة دولفففففففة 

 أما .

 

 " إذا غزت روسيا أوكرانيا2بايدن يهدد بإغالق "نورد ستريم 

BBC/  م و ا 2تع فففففففد الفففففففاحيس األمايكففففففف  جفففففففو اايفففففففد  افففففففإ الا مففففففف  أناايفففففففب الغفففففففا  الاوسففففففف  منفففففففواد سفففففففتايم

واعففففففد م ادثففففففاا مففففففع المستشففففففاا األلمففففففان  أون  شففففففولت  افففففف  واشففففففن  ، قففففففا  اايففففففد  .أوكاانيففففففا  فففففف ا موسففففففكو

وت امنففففففا م ادثفففففاا اايففففففد  .و  الونيفففففاا المت فففففد  مستوففففففع  فففففدام لمففففف  أناايففففففب الغفففففا  الففففف   ي فففففف  ولفففففح ألمانيفففففا

وشففففففففولت  مففففففففع اجتمففففففففا  الففففففففاحيس ال انسفففففففف  ويمانويفففففففف  مففففففففاكاو  اففففففففالاحيس الاوسفففففففف  االديميففففففففا اففففففففوتي  افففففففف  

و فففففف  اففففففوتي  الم ادثففففففاا مففففففع مففففففاكاو  ا ن ففففففا مم يففففففد م. وقففففففا  و  اعفففففف  أاكففففففاا الففففففاحيس ال انسفففففف  و.موسففففففكو

وأووفففففل .اشففففف   األمففففف  اففففف  أواوافففففا مواقعيفففففةم، مشفففففياا ولفففففح أن فففففا قفففففد تكفففففو  أساسفففففا لم فففففواا مشفففففتاكة أمفففففا 

وقففففففا  .مفففففاكاو  أ  األيفففففام القادمففففففة سفففففتكو  اا فففففلة، مت ففففففدثا  ففففف  منقفففففا  تقففففففاابم مفففففال  ماا ثاتففففف  افففففف  موسفففففكو

افففففف  المحففففففة مفففففف  القففففففواا العسففففففكاية الال مففففففة لغفففففف و  70لو  أمايكيففففففو  يففففففوم األ ففففففد و  اوسففففففيا جمعففففففا مسفففففف و

وافففففف  األسففففففاايع األميففففففا ،  الاففففففا موسففففففكو اتع ففففففد اعففففففدم انوففففففمام أوكاانيففففففا ولففففففح  لفففففف  النففففففاتو، .واسففففففع الن ففففففاا

 مففففف  وقفففففد ااففففف  النفففففاتو كفففففال الم لافففففي . واقتفففففاي افففففدن.وأ  يم ففففف  التكتففففف  مففففف   فففففدد قواتففففف  اففففف  أواوافففففا الشفففففاقية

  لق وجااء م ادثاا اش   مجانا أما  مث  ال د م  األسل ة النووية.
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 النووي اإليراني: واشنطن تعتبر التوصل إلى اتفاق مع طهران أمرا ممكنا إذا أنجز بسرعة

أاففففففاد نففففففا ق ااسففففففم المااجيففففففة األمايكيففففففة افففففف   التو فففففف  ولففففففح ات ففففففاا مففففففع ويففففففاا  اشفففففف   اانامج ففففففا  /24اففففففاانس 

نفففففففاو  اليفففففففدم شفففففففاي ة وااامففففففف  اففففففف  األسفففففففاايع المقالفففففففة، م و فففففففا مفففففففع تسفففففففاا  النشفففففففا  النفففففففوو  النفففففففوو  مامت

أمفففففففاا مسفففففففت يال. ويففففففف ت  الت فففففففايل  2015اوياانففففففف  الففففففف   قفففففففد يجعففففففف  العفففففففود  ولفففففففح مسفففففففتو  ات فففففففاا  فففففففام 

األمايكفففففف   شففففففية اسففففففتحنا  الم اووففففففاا التفففففف  تجمففففففع الثالثففففففاء افففففف  ايينففففففا ويففففففاا  مففففففع ال ففففففي  واانسففففففا وألمانيففففففا 

اي انيففففففا والونيففففففاا المت ففففففد  و يففففففاء انت ففففففاا النففففففوو  مففففففع   ففففففاا  الفففففف    اداتفففففف  واشففففففن   أ اديففففففا واوسففففففيا وا

. و ففففففففا ا المااجيففففففففة اوياانيففففففففة اوثنففففففففي  افففففففف   المقتا ففففففففاا األمايكيففففففففة سففففففففت د د مففففففففد  ومكانيففففففففة 2018 ففففففففام 

       ."مالتو    ولح ات اا

 

 

 

 

 

 


