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 (وكالة االنباء العراقية(..) 6.)صالحلبوسي يهنئ بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية ❖

 (موقع مجلس النواب(..) 6.)صالزاملي يهنئ بعيد نوروز ورأس السنة الكردية ❖

عبااااادئ يهنااااائ شاااااعب كوردساااااسان بنعيااااااد ناااااوروز ورأس السااااانة الكوردياااااة  ويباااااار   وانەد.شاااااا  ❖

مجلاااااس  موقاااااع(..) 6.)ص1991ألهلناااااا كاااااي كركاااااو  بمناسااااابة سحريااااار المحاك اااااة كاااااي  نس ا اااااة 

 (النواب

عاااادل الركاااابيف الكشاااع عااان مشاااروص قاااانون جدياااد ي اااص السوساااعة بشااابكة الحماياااة وزيااااد   النائاااب ❖

 (االنباء العراقية وكالة(..)7.)ص رواسب المسقاعدين

 ااان ون لعااادك اشااارا  العااارا  بمشاااروص عاااارع الحماااامي ف  باااراء كاااي حكوماااة الكاااا مي ي النائاااب ❖

 (المعلومة وكالة(..) 7.)صالحرير

كاااااا ك الحيااااادريف ا  اااااار سااااايعلن م اجئاااااة ياااااوك ال مااااايس سقلاااااب الماااااوازين رأساااااا  علااااا   النائاااااب ❖

 (نيوز بدر(..) 7.)صعقب

 8.)ص للمسااااسقلينعلااااي الساااااعديف بعااااد سنريااااد  الداااادر.. الكسلااااة الداااادرية سوجااااە رسااااالة  النائااااب ❖

 (زنيو السومرية(..)

 وكالاااااة(..)8.)ص هاااااادي الساااااالميف السحاااااالع الثالثاااااي ثيااااار قاااااادر علااااا   ااااامان الثلثاااااين النائاااااب ❖

 (المعلومة

 وكالاااااة(..) 8.)صاحماااااد الموساااااويف الحكوماااااة لااااان سسشاااااكل مااااان دون اال اااااار السنسااااايقي النائاااااب ❖

 (المعلومة

 9.)صحااااال البرلماااااان.. سااااايناريوهاس كشااااال سمريااااار رئااااايس الجمهورياااااة األسااااابوص المقبااااال بينهاااااا ❖

 (نيوز قش (..)

ياسااار اساااكندرف سحاااالع نياااابي مساااسقل يعلااان سلبياااة مباااادر  الدااادر بالح اااور لجلساااة انس ااااب  النائاااب ❖

 (..)ش ق نيوز( 9.)صالرئيس
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 (وكالة االنباء العراقية(..) 10ص.)وزير ال ارجية يدل العادمة الباكسسانيّة  سالك آباد ❖

 (الدباح(..) 10.)صال سقليص كي دواك المدارس  الل رم ان ❖

 11.)صالساااايد الداااادر ياااادعو النااااواب المسااااسقلين  سااااناد جلسااااة السدااااويس علاااا  رئاااايس الجمهوريااااة ❖

 (وكالة االنباء العراقية(..)

 (ال راس نيوز(..) 11.)صالسيد الحكيك يدل ال  الديوانية ويلسقي محاك ها ❖

الاااااو ني الكردساااااسانيف حااااازب الباااااارزاني يسحمااااال مساااااعولية ا  اااااا  سساااااليك رواساااااب المسقاعااااادين  ❖

 (بدر نيوز(..) 11.)صرامسهكودون ك

ايااااار  (..) 12.)صحركاااااة امساااااداد سعلااااان شااااارو ها مقابااااال السداااااويس لمرشااااا  رئاساااااة الجمهورياااااة ❖

 (نيوز

 (وكالة المعلومة(..)12.)صع و بال س ف المنرياس لن سعثر عل  سماس  اال ار السنسيقي ❖

 (الزمان(..) 12.)صالس ير الهندي  يبح  السعاون المشسر  بين ميسان والهند ❖

ألماااااك المسحاااااد  سااااادعو جياااااران العااااارا   لااااا  االن ااااارا  كاااااي مناقشااااااس هادكاااااة حاااااول سقاساااااك ا ❖

 (..)ش ق نيوز( 13.)صالمياه
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 (وكالة االنباء العراقية(..) 14.)صالقواس األمنية سقسل س اح المدينة الهارب ❖

 (نيوزال راس (..) 14.)ص جراك بنداد سقبض عل  مسهك بالقسل وآ رين بالسرقة والسزوير ❖

 (وكالة المعلومة(..) 14.)صشبكة   ر  للمساجر  بالم دراس 13األمن الو ني ي ك    ❖

 

 

 

  

 (الدباح(..) 15.)صسركيا سعلن دعمها للرب  السككي بين ال او وأوروبا ❖

 (ال راس نيوز(..) 16.)صاالسداالس سكشع سبب  عع  دمة االنسرنس كي الرداكة ❖

 (السومرية نيوز(..)16.)ص مليونا   150الا الراكدين يحدد موعد اسسئناع من  قرض ❖

 (الزوراء(..) 16.)صوزار  الكهرباءف الناز الق ري لن يننينا عن ن يره ا يراني ❖
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وكالاااااة االنبااااااء (..) 17.)صقاااااواس االحاااااسالل سعسقااااال  مساااااة كلسااااا ينيين بيااااانهك أسااااايران محااااارران ❖

 (السعودية

بل سع ❖  17.)صزياااااز السعااااااون المشاااااسر الااااارئيس المداااااري وولاااااي عهاااااد أباااااو  باااااي يبحثاااااان سااااا 

 (وكالة االنباء السعودية(..)

 

 

 

 

 (االهراك(..) 18.)صال ناجين بعد العثور عل  ح اك  ائر  سح مس جنوبي الدين ❖

وول ساااسريس جورناااال ف عااادك ركاااع الحااارس الثاااوري مااان قاااوائك ا رهااااب قاااد ينساااع الم او ااااس » ❖

 (..)القبس( 18.)صالنووية
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 بة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية الحلبوسي يهنئ بمناس 

هنااان رئااايس مجلاااس الناااواب محماااد الحلبوساااي  الياااوك االثناااين  بمناسااابة أعيااااد ناااوروز  وكالاااة االنبااااء العراقياااة/

وقااااال الحلبوسااااي  كااااي سنريااااد    ع ااااالص السهاااااني لشااااعبنا الكااااردي وعمااااوك العااااراقيين .ورأس الساااانة الكرديااااة

 وا اع عأعادها ئ عل  بالدنا باألمن والسالكع.."ةبمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردي

 الزاملي يهنئ بعيد نوروز ورأس السنة الكردية

 ٢١هنااان الساااايد لحااااكك الزاملاااي  النائاااب األول لاااارئيس مجلاااس الناااواب  الياااوك االثنااااين موقاااع مجلاااس الناااواب/ 

القااااادير علااااا  الشاااااعب   بحلاااااول عياااااد ناااااوروز ورأس السااااانة الكردياااااة   مسمنياااااا  ان يعياااااده العلاااااي ٢٠٢٢آذار 

وقاااال الزاملاااي كاااي بياااانف نسقااادك بنسااام  آيااااس السهااااني .الكاااردي وجمياااع العاااراقيين باااال ير والساااالك واالزدهاااار

والسبريكاااااس لشااااعبنا الكااااردي وجميااااع العااااراقيين بحلااااول عيااااد نااااوروز ورأس الساااانة الكرديااااة  مسمنيااااا  ان ياااانعك 

ون هااااذه المناساااابة ال يبااااة ناكااااذ  اماااال لسحقيااااق بلاااادنا وكاااال أهلنااااا بااااال ير والركاهيااااة واالسااااسقرار  وان سكاااا 

وأكاااااد النائاااااب األول علااااا  أهمياااااة اساااااسثمار هاااااذه المناساااااباس .س لعااااااس العاااااراقيين بحياااااا  كريماااااة وم مئناااااة

واالعياااااد لسعزيااااز اواداااار العاااايا المشااااسر   ونبااااذ الس اااارع وسرساااايج قاااايك السسااااام  والمحبااااة  والعماااال الجاااااد 

   واس االدالح السي ينس رها الشعب.الكمال االسسحقاقاس الدسسورية للشروص كي 

عبدهللا يهنئ شعب كوردستان بأعياد نوروز ورأس السنة الكوردية، ويبارك   وانەد.شاخ

 1991ألهلنا في كركوك بمناسبة تحرير المحافظة في إنتفاضة 

كبياااار وبسااااعاد  يماهااااا الس اااااعل واألماااال  قاااادك نائااااب رئاااايس مجلااااس النااااواب  باااااعسزاز /موقااااع مجلااااس النااااواب

عباااادئ أحماااد آزكااا  آياااااس السهااااني وع اااايك السبريكااااس  لااا  شااااعب كوردساااسان بمناساااابة  وانەعراقاااي د.شاااا ال

أعياااااد نااااوروز ال الااااد  ورأس الساااانة الكورديااااة  معسباااارا  ساااايادسە باااانن هااااذا العيااااد القااااومي ياااارسب  بساااااريج 

د وحكاياااة الكاااورد وق اااية سحااارره و الداااە مااان ال لاااك وا ساااسبداد و يقااااد شاااعلة ناااوروز  عاااالن كجااار جديااا 

 1991شاااعب عشاااق الحرياااة  كيماااا باااار  عبااادئ أهلناااا كاااي كركاااو  بمناسااابة سحريااار المحاك اااة كاااي  نس ا اااة 

وكانااااس ملحمااااة ب وليااااة ساااا رها أبناااااء شااااعب كوردسااااسان والبيشاااامركة األب ااااال وسحقيااااق النداااار علاااا  قااااواس 

ون هاااذه األيااااك رئااايس المجلاااس  أعااارب عااان أملاااە كاااي أعيااااد ناااوروز أن سكااا  نائاااب.الشاااوكيني البائاااد ن ااااكال

السااااعيد  والمباركااااة وأكااااراح الربيااااع بااااادر   ياااار و سااااسقرار ووئاااااك  وسرساااايج القاااايك الو نيااااة األداااايلة ونشاااار 

ثقاكاااة السساااام  والسعاااايا والسااا  ي باااين جمياااع مكونااااس الشاااعب  وسوحياااد الااارع  والدااا وع لسجااااوز المحااان 

ميااااع باااانلع  ياااار وبركااااة وسااااعاد  عاااااك والج كاااال.والسعاااااون وا نسماااااء لبلاااادنا العزيااااز لسكاااااسعواألزماااااس با

 دائمة…
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الكشف عن مشروع قانون جديد يخص التوسعة بشبكة الحماية وزيادة  النائب عادل الركابي: 

 رواتب المتقاعدين 

كشاااع ع اااو مجلاااس الناااواب وزيااار العمااال الساااابق عاااادل الركاااابي  االثناااين  عااان  وكالاااة االنبااااء العراقياااة/

ن السوسااااع بشاااامول عااااائالس جديااااد  كااااي شاااابكة الحمايااااة مشااااروص قااااانون مرسقااااب يقاااادك للبرلمااااان  يس اااام

وقاااال الركاااابي     ّن عموازناااة العااااك الما اااي شاااهدس  .االجسماعياااة ماااع احسمالياااة زيااااد  رواساااب المسقاعااادين

س داااايص مبااااالع لشاااامول عااااائالس عديمااااة الااااد ل كااااي  اااادماس الحمايااااة االجسماعيااااة  ك ااااال  عاااان ال اااادماس 

ە عسااااّك ركاااع هاااذه الس ديدااااس و  اااااكسها المسعلقاااة باااذوي االعاقاااة وبحساااب القااااانون  الناكاااذع  مشااايرا  الااا  أناااّ

الااااا  أباااااواب دااااارع أ ااااار   اااااار  موازناااااة وزار  العمااااال   ماااااا أثااااار كاااااي برناااااام  شااااامول العاااااائالس 

وأو ااا   أن عالعااااك الحاااالي وكاااي حاااال ساااان ر مسااانلة سشاااكيل الحكوماااة  سسباشااار حكوماااة سدااااريع ."الجدياااد 

وآنيااااة بدااااينة مشااااروص قااااانون وسقديمااااە الاااا  مجلااااس النااااواب األعمااااال الحاليااااة بسقااااديك معالجاااااس كوريااااة 

 يس من س ديص مبالع كاكية للسوسع بشمول عائالس ال  شبكة الحماية االجسماعيةع.

 

: خبراء في حكومة الكاظمي يضغطون لعدم اشراك العراق بمشروع  النائب عارف الحمامي 

 الحرير

االثناااااين  أن الش داااااياس والجهااااااس  أكاااااد ع اااااو مجلاااااس الناااااواب عاااااارع الحماااااامي  /وكالاااااة المعلوماااااة

الحكومياااة الساااي س الاااب بعااادك االس اااا  علااا  د اااول العااارا  لمشاااروص  رياااق الحريااار سحااااول ساااازيك الو اااع 

وقااااال الحمااااامي  ن لمشااااروص  ريااااق الحرياااار يعسباااار احااااد المشاااااريع السااااي سدااااب كااااي .االقسدااااادي كااااي البلااااد

ماااان العاااارا    مبينااااا أن ل ريااااق  مداااالحة الشااااعب العراقااااي و ادااااة كااااي المحاك اااااس الوساااا   والجنوبيااااة

الحرياااار ساااايعمل علاااا   نعاااااا الو ااااع االقسدااااادي وسحسااااين المسااااسو  المعيشااااي لكاااال أ ااااراع الشاااااعب 

وأ اااااع  أن لالجهاااااس الحكوميااااة وال بااااراء السااااابعين للحكومااااة الحاليااااة والسااااي س الااااب وسداااارح .”العراقااااي

ي اااە ساااسكون اكبااار مااان كوائاااده باااان مشاااروص  رياااق الحريااار هاااو مجااارد ساااكة حديدياااة ولااان ين اااع العااارا  وسكال

 المالية للعرا  يعسبرون  شركاء كي س ييع المسسقبل االقسدادي للبلد .

 

 : اإلطار سيعلن مفاجئة يوم الخميس تقلب الموازين رأساً على عقب النائب كاظم الحيدري

قي كشاااع ع اااو كاااي ائاااسالع دولاااة القاااانون  كاااا ك الحيااادري  عااان اعاااالن م ااااجئ لال اااار السنساااي بااادر نياااوز/

وقااااال الحياااادري ان ف سحااااالع .يااااوك ال ماااايس المقباااال لسااااسقلب المااااوزاين رأسااااا  علاااا  عقااااب  حسااااب سعبيااااره

نائبااااا  وسيدااااب  الثلاااا  المع اااال لجلسااااة انس اااااب رئاااايس الجمهوريااااة  132الثباااااس الااااو ني سجاااااوز عاااادده 

ة وهناااا  كسااال دااانير  سرثاااب باالن اااماك  لكااان هناااا  اثاااراءاس مكشاااوكة بمااان  وزاراس ومباااالع مالياااة عاليااا 

لاااااابعض الش دااااااياس المسااااااسقلة وسنريااااااد  زعاااااايك السيااااااار الداااااادري الساااااايد مقسااااااد  الداااااادر كانااااااس 

واشاااار الااا  اناااە لكاااي كااال االحاااوال اال اااار سااايكون لاااە موق اااا  ا ااار كاااي حاااال ماااررس الحكوماااة  .”وا اااحة

واو اااا  الحياااادري  ان لسنريااااد  .”وسااااي اجئ يااااوك ال ماااايس بانع اكاااااس سقلااااب المااااوازين راسااااا علاااا  عقااااب

 .”ياااوك لربماااا انهاااس النقااااا ماااع اال اااار كوناااە لجااان الااا  جمياااع اال اااراع اال بااااب السنسااايقيالسااايد الدااادر ال
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وم ااا  باااالقول لاليااازال لااادينا ايااااك معااادود  للس ااااوض والمباحثاااة ماااع السياااار الدااادري حاااول ح اااور جلساااة 

 السااابس ونامااال حااال اللح ااااس اال يااار   وال زلناااا نعكاااد بعااادك اكسماااال الندااااب بالساااالي نحااان امااااك  ياااارين اماااا

 عود  السحالع الثالثي ال  الم او اس مع اال ار بشكل جدي او الذهاب ال  انس اباس ا ر  .

 بعد تغريدة الصدر.. الكتلة الصدرية توجە رسالة للمستقلين  النائب علي الساعدي: 

وقاااال .وجهاااس الكسلاااة الدااادرية  األثناااين  رساااالة  لااا  الناااواب المساااسقلين كاااي مجلاااس الناااواب الساااومرية نياااوز/

ائااااب عاااان الكسلااااة علااااي الساااااعدي كااااي بيااااان    ن عالداااادر يريااااد حكومااااة أثلبيااااة و نيااااة للنهااااوض بااااالواقع الن

المريااار الاااذي يمااار بااااە العااارا  والح اااا  علاااا  العملياااة الديمقرا ياااة النزيهاااةع  معكاااادا ان عالدااادر دعاااا كااااي 

ليداااە مااان سنريدساااە الناااواب المساااسقلين لالن اااماك  لااا  كدااا ا  ا داااالح ك رداااة أ يااار   نقااااذ الاااو ن وس 

وأ اااااع الساااااعدي م ا بااااا النااااواب المسااااسقلين  عيااااا أيهااااا ."بقايااااا ال ساااااد وا رهاااااب والس بيااااع واالنحااااالل

األ اااو  الااازمالء الناااواب المساااسقلين هلماااوا لن ااار  مااان عناااق ال ائ ياااة  لااا  ك ااااء الو نياااة ولنبسعاااد عااان مااان 

ع يااال جلساااة   سياااار رئااايس يرياااد جرناااا الساااون الحااارب والداااداماس  وكلناااا أمااال بمشااااركسكك ال اعلاااة وعااادك س

 الجمهورية ل س  المجال أماك مرحلة جديد  نعيا بها بعز وكرامة ور اءع.

 

 السالمي: التحالف الثالثي غير قادر على ضمان الثلثين النائب هادي 

أكااااد ع ااااو مجلااااس النااااواب المسااااسقل هااااادي السااااالمي  الثالثاااااء  عاااادك قاااادر  السحااااالع  وكالااااة المعلومااااة/

وقاااالل الساااالمي  ناااە للاااك سدااال االس اقااااس  لااا  .الثلثاااين كاااي  ااال وجاااود الثلااا  المع ااال الثالثاااي الحداااول علااا 

الدرجااااة الق عيااااة أو الحسااااك السااااي بامكانهااااا سحقيااااق الكسلااااة األكباااار والااااذهاب بااااالسواكق علاااا  شاااا ص رئاااايس 

وأ اااااع  أن لاألياااااك القليلااااة المسبقيااااة قباااال جلسااااة الساااابس سسشااااهد حااااواراس مكث ااااة  وننماااال أن .”الااااوزراء

وأو اااا ل السااااالمي  أن لالسحااااالع الثالثااااي  ن .”ن حلااااول نهائيااااة لازمااااة أو االنسااااداد السياساااايسااااسم ض عاااا 

اسااااس اص الحدااااول علاااا  الثلثااااين كساااايسمكن ماااان السدااااويس علاااا  مندااااب رئاااايس الجمهوريااااة وسساااامية رئاااايس 

 الوزراء  وباعسقادي أن السحالع لن يسس يع سحقيق ذل  كي  ل وجود الثل  المع ل . 

 وي: الحكومة لن تتشكل من دون االطار التنسيقي الموسالنائب احمد 

اكااااد ع ااااو كسلااااة ال ااااس  النائااااب احمااااد الموسااااوي  االثنااااين  اليمكاااان سشااااكيل حكومااااة باااادون  وكالااااة المعلومااااة/

وقااااال الموسااااوي  ان  االسااااسقرار السياسااااي  اااارور  و نيااااة كاليمكاااان ان سسشااااكل .وجااااود اال ااااار السنسااااقي

نهاااا لااان يكاااون بمقااادورها حااال اي مشاااكلة والعملياااة السياساااية حكوماااة كاااي  ااال اجااازاء مرسكباااة وثيااار هادئاااە ال

وا ااااااع .”سحساااااا  الااااا  سواكقااااااس واجاااااواء هادئاااااە مااااان اجااااال الم اااااي كاااااي مشاااااروص  دماااااة الماااااوا نين

الموساااااوي ان  ال الكااااااس والمناك ااااااس السياساااااية ساااااسنعكس علااااا  االداء ونحااااان النرثاااااب بوجودهاااااا والشاااااعب 

حكومااااة سركااااع شااااعار االثلبيااااة دون اداء مااااا عليهااااا العراقااااي ينس اااار حكومااااة عمليااااة سحقااااق منجاااازاس وليسااااس 

ماااااان واجباااااااس  الكسااااااا الاااااا  ان وجااااااود اال ااااااار كااااااي الحكومااااااة مهااااااك و ااااااروري ل لااااااق االسااااااسقرار 

ماااان اذار الجاااااري لحسااااك مندااااب رئاااايس  26وسنس اااار القااااو  السياسااااية عقااااد جلسااااة نيابيااااة يااااوك .”السياسااااي

 الجمهورية وس   الكاس حاد  وعدك وجود سواكقاس حس  االن .
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 بينها حل البرلمان.. سيناريوهات فشل تمرير رئيس الجمهورية األسبوع المقبل 

 رحاااس كسلاااة الحااازب الاااديمقرا ي الكوردساااساني  ياااوك االثناااين  سااايناريوهاس عاااد   عااان جلساااة  نياااوز/ شااا ق

البرلمااااان المقاااارر  الساااابس المقباااال  النس اااااب رئاااايس جديااااد للجمهوريااااة  كيمااااا أشااااارس  لاااا  أن أعقااااد هااااذه 

     ن عقااارار النائاااب عااان الكسلاااة  ماجاااد شااانكالي وقاااال.س هاااو أن ياااذهب البرلماااان  لااا  حااال ن ساااەالسااايناريوها

المحكمااااة االسحاديااااة يقااااول كساااار  وجيااااز   وال أحااااد يسااااس يع سحديااااد سلاااا  ال ساااار ع  مبينااااا  أن عماااان الناحيااااة 

وريااااة السياسااااية واأل القيااااة علاااا  مجلااااس النااااواب  الم ااااي بالسوقيساااااس الدسااااسورية كااااي ا سيااااار رئاااايس الجمه

 ."ورئيس الحكومة

شاااانكالي  أن عانس اااااب رئاااايس الجمهوريااااة وسشااااكيل الحكومااااة ساااايكون بوقااااس قريااااب جاااادا   ااااالل  وأ اااااع

األساااابوعين المقبلااااين  و ن لااااك ي حسااااك مندااااب رئاااايس الجمهوريااااة  كلاااان يكااااون هنااااا  حااااال  آ اااار  ال بحاااال 

 ."مجلس النواب حدرا   وال شيء آ ر بيد المحكمة االسحادية وال أي سل ة أ ر 

ف ع ذا مجلاااس الناااواب لاااك يس اااق ويحقاااق الندااااب كاااي جلساااة السااابس المقبااال  قاااد سعجااال  لااا  ياااومين أو وساااابع

 ثالثة   ال أن انس اب رئيس الجمهورية لن ي ول أكثر من أسبوصع.

 

تحالف نيابي مستقل يعلن تلبية مبادرة الصدر بالحضور لجلسة انتخاب  النائب ياسر اسكندر: 

 الرئيس

حااااالع ععاااارا  مسااااسقلع  االثنااااين  علاااا  رسااااالة زعاااايك السيااااار الداااادري مقسااااد  الداااادر رد س نيااااوز/ شاااا ق

الموجهااااة الاااا  عالنااااواب المسااااسقلينع ماااان أجاااال ح ااااور جلسااااة البرلمااااان الم ددااااة للسدااااويس علاااا  رئاااايس 

النائاااب عااان السحاااالع ياسااار  ساااكندر  لوكالاااة شااا ق نياااوز  ع نناااا كاااي سحاااالع عااارا   وقاااال.الجمهورياااة الجدياااد

جلسااااة البرلمااااان الم ددااااة للسدااااويس علاااا  رئاااايس الجمهوريااااة الجديااااد  وسااااوع مسااااسقل سااااوع نح اااار 

نلباااي دعاااو  زعااايك السياااار الدااادري مقساااد  الدااادر  كاااال يمكااان بقااااء عملياااة سشاااكيل الحكوماااة الجدياااد  مع لاااة 

 سااااكندر أن عيكااااون لنالبيااااة النااااواب المسااااسقلين  وسوقااااع."سياسااااي بااااين جهسااااين  ااااالعل ساااار  أ ااااول بساااابب 

  مسااااسقل كقاااا   مشاااااركة قويااااة وكاعلااااة كااااي جلسااااة انس اااااب رئاااايس الجمهوريااااة ولاااايس نااااواب سحااااالع عاااارا

الجدياااادع  معكاااادا  أنهااااك علاااان يكونااااوا  اااامن النااااواب الااااذي يسااااعون الاااا  سع ياااال الجلسااااة ماااان  ااااالل كساااار 

 لااااا  أن عالو اااااع كااااي العااااارا  ال يسحمااااال اساااااسمرار الدااااراص وال اااااالع علااااا  سشاااااكيل  وأشاااااار."النداااااب

شااااكل سااااريع لمواجهااااة االزماااااس السااااي يعاااااني منهااااا العااااراقيين  يلااااة الحكومااااة  باااال يس لااااب سشااااكيل حكومااااة ب

 ."السنواس الما ية
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 وزير الخارجية يصل العاصمة الباكستانيّة إسالم آباد

أعلناااااس وزار  ال ارجياااااة  االثناااااين  عااااان وداااااول وزيرهاااااا كاااااعاد حساااااين  لااااا   /وكالاااااة االنبااااااء العراقياااااة

سحااااد  باسااااك الااااوزار  احمااااد الدااااحاع كااااي بيااااان ان عوزياااار وقااااال الم.العاداااامة الباكسااااسانيّة  سااااالك آباااااد

كة كاااي  جسمااااص من ماااة السعااااون  شاااارل ة كاااعاد حساااين ودااال  لااا  العادااامة الباكساااسانيّة  ساااالك آبااااد  للم  ال ارجياااف

ة الاااادول األع اااااء كااااي المن مااااة  السااااي 48ا سااااالمّي كااااي دورسهااااا العاديااااة الااااا ) ( لمجلااااس وزراء  ارجيااااف

ة باك مهوريااااف ل أنف ."آذار الحااااالي 23-22سااااسان ا سااااالميفة لل ساااار  ماااان سسس ااااي ها ج  عمااااف وا اااااع انااااە عماااان الم 

ة بااااين  دف  لقاااااءاس مااااع كبااااار المسااااعولين الباكسااااسانيين  كااااي   ااااار سعزيااااز العالقاااااس الثنائيااااف ي جااااري الااااوزير عاااام

 بنداد و سالك آباد  وكذل  مع العديد من المشاركين كي االجسماصع.

 

 ارس خالل رمضانال تقليص في دوام المد

س وزار  السربياااة وجاااود أي  جاااراء لسنييااار الااادواك الح اااوري كاااي شاااهر رم اااان  مااان سقلااايص  الداااباح/ ن ااال

أو سقلياااال ساااااعاس الاااادواك سااااواء كااااان لل لبااااة والسالميااااذ أو للمالكاااااس السربويااااة ببنااااداد والمحاك اااااس.  وقااااالل 

عف  ن عالااااوزار  ما ااااية كااااي  كمااااال ال  ااااة المسحااااد  الرساااامي باسااااك الااااوزار  حياااادر كااااارو  السااااعدون 

ماااان أجاااال  كمااااال المنهااااا  الدراسااااي ال اااااص بال داااال الثاااااني وبحسااااب  2022  -  2021الدراسااااية للعاااااك 

وأكااااد عاسااااسمرار الاااادواك الح ااااوري ألربعااااة أياااااك   لاااا  جانااااب يااااوك أو يااااومين ."المراحاااال الدراسااااية كاكااااة

أساااابوص وبحسااااب الدااااالحياس الممنوحااااة  للسعلاااايك االلكسرونااااي بعااااد سعليااااق ع لااااة يااااوك الساااابس ماااان كاااال

 للمديرياس العامة للسربياس ببنداد والمحاك اسع.
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 السيد الصدر يدعو النواب المستقلين إلسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية 

شاااادد زعاااايك السيااااار الداااادري الساااايد مقسااااد  الداااادر  االثنااااين  علاااا   اااارور   /وكالااااة االنباااااء العراقيااااة

السواكاااق  لااا  ك ااااء األثلبياااة  كيماااا دعاااا الناااواب المساااسقلين  ساااناد جلساااة السداااويس علااا   ال ااارو  مااان عناااق

 رئيس الجمهورية.

 

 السيد الحكيم يصل الى الديوانية ويلتقي محافظها

وداااال رئاااايس سحااااالع قااااو  الدولااااة الو نيااااة  الساااايد الحكاااايك  دااااباح اليااااوك الثالثاااااء الاااا    /ال ااااراس نيااااوز  

سااايد الحكااايك بمحااااك  الديوانياااة زهيااار الشاااعالن ورعسااااء الوحاااداس ا دارياااة كاااي وألسقااا  ال.محاك اااة الديوانياااة

 المحاك ة.

 

الوطني الكردستاني: حزب البارزاني يتحمل مسؤولية اخفاق تسليم رواتب المتقاعدين  

 وصون كرامتهم 

ة حماااال االسحاااااد الااااو ني الكردسااااساني  االحااااد  ثريمااااە الحاااازب الااااديمقرا ي الكردسااااساني مسااااعولي باااادر نيااااوز/

اال  ااااا  كااااي ادار  ملااااع رواسااااب مااااو  ي كردسااااسان  مبينااااا ان  اااامان حقااااو  المسقاعااااد وكرامسااااە يجااااب ان 

وقاااال ع اااو االسحااااد  اااار  جاااواهر ان   ماااا جااار  اماااس مااان وكاااا  .سكاااون  ااامن اساساااياس العمااال الحكاااومي

 مسقاعاااادين اثنااااين جااااراء وقوكهمااااا ب ااااوابير  ويلااااة ماااان اجاااال اسااااسالك الرواسااااب اماااااك احااااد المدااااارع كارثااااة

وا ااااااع ان لالحااااازب الاااااديمقرا ي الكردساااااساني باعسبااااااره .”يجاااااب ان يعاقاااااب عليهاااااا جمياااااع المساااااعولين

المساااعول عااان الحكوماااة والمسن اااذ كيهاااا هاااو الاااذي يسحمااال كامااال المساااعولية وعلياااە ايجااااد حلاااول جذرياااة الزماااة 

 وأشااااار جااااوهر الاااا  ان لاالزمااااة بااااين بنااااداد وكردسااااسان بشاااانن سجااااار  الاااان  .”رواسااااب مااااو  ي االقلاااايك

والموازنااااة وحدااااة المااااو  ين كااااي كردسااااسان يجااااب ان سعااااال  دون اي ساااان ير  ك ااااال عاااان و ااااع آلياااااس 

 جديد  لسوزيع رواسب مو  ي االقليك وسحويلها ال  الكسروني ل مان كرامة المسقاعد .
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 حركة امتداد تعلن شروطها مقابل التصويت لمرشح رئاسة الجمهورية 

  االثناااااين  عاااااد  شااااارو  مقابااااال السداااااويس علااااا  مرشااااا  رئااااايس أعلناااااس حركاااااة امساااااداد ايااااار  نياااااوز/  

يومااااا  وال ياااازال موق نااااا الثابااااس سجاااااه  ٤٤وقالااااس الحركااااة كااااي بيااااان   لمنااااذ .الجمهوريااااة كااااي الجولااااة الثانيااااة

وأ ااااكس  لأبنااااء بلااادنا الناااالي   نناااا ومااان من لاااق .”السداااويس لمرشااا  رئاساااة الجمهورياااة كاااي الجولاااة الثانياااة

قااااا  علاااا  عاسقنااااا ولكوننااااا جميعااااا  شااااركاء كااااي هااااذه المسااااعولية  كاننااااا نعاااارض علاااا  المسااااعولية الكبياااار  المل

ح ااااراسكك االسااااس ساء علاااا  عااااد  م الااااب مهمااااة وسمااااس حيااااا  المااااوا ن وسناااااثك س لعاسااااە لسكااااون شاااارو نا 

للسداااويس كاااي الجولاااة الثانياااة النس ااااب رئااايس الجمهورياااة بعاااد ان نكاااون قاااد قااادمنا مرشااا  سحاااالع مااان أجااال 

االولااا  وسكاااون هاااذه الم الاااب موجهاااة الااا  الكسلاااة او الكسااال الساااي سسبنااا  مرشااا  رئاساااة الشاااعب كاااي الجولاااة 

وسساااانلس الحركااااة  لكهاااال س  اااالون عاااادك السدااااويس ألي  اااارع كااااي الجولااااة .”الجمهوريااااة كااااي الجولااااة الثانيااااة

 الثانية  اك السدويس ألحد اال راع بشر  القبول والسعهد بسن يذ الم الب أدناه .

 لن تؤثر على تماسك االطار التنسيقي عضو بالفتح: المغريات  

اكااااد ع ااااو سحااااالع ال ااااس  محمااااود الحياااااني  ان المنرياااااس السااااي سقاااادمها بعااااض السحال اااااس  /وكالااااة المعلومااااة

لااابعض الناااواب لااان ساااعثر كاااي سماسااا  اال اااار السنسااايقي  الكساااا الااا  ان موقاااع اال اااار وا ااا  بشااانن مرشاااحي 

ساااايقي اكااااد مساااابقا انااااە داعااااك لمرشاااا  االسحاااااد الااااو ني وقااااال الحياااااني   ان لاال ااااار السن.رئاسااااة الجمهوريااااة

وا اااااع ان لاال ااااار والسيااااار .”الكردسااااساني لرئاسااااة الجمهوريااااة  بعياااادا عاااان اسااااك المرشاااا  الااااذي ساااايقدمە

اليوجااااد بينهمااااا اس ااااا  علاااا  دعااااك السحااااالع الثالثااااي لمرشاااا  االسحاااااد الااااو ني علاااا  ان يقااااوك اال ااااار باااادعك 

 ار .مرش  رئاسة الحكومة الذي سيقدمە السي

 السفير الهندي  يبحث التعاون المشترك بين ميسان والهند 

بحاااا  محاااااك   ميسااااان علااااي دواي مااااع الساااا ير الهناااادي كااااي العاااارا  بريشااااانس بيساااااي والوكااااد  الزمااااان/

المراكااااق لااااة السعاااااون المشااااسر  بااااين محاك ااااة ميسااااان وجمهوريااااة الهنااااد وقااااال مكسااااب دواي كااااي بيااااان ان 

ع المحاااااك   السعاااااون المشااااسر  بااااين محاك ااااة ميسااااان وجمهوريااااة )الساااا ير الهناااادي وداااال ميسااااان وبحاااا  ماااا 

الهناااااد كاااااي مجاااااال المشااااااريع االساااااسثمارية بالمديناااااة الداااااناعية وس اااااوير العالقااااااس كاااااي الجاناااااب السعليماااااي 

مشااايرا  لااا  اناااە )ساااك الس ااار  الااا  .(و اداااة كاااي ماااا ي اااص س دااايص زمااااالس دراساااية البنااااء المحاك اااة

جمهوريااااة الهنااااد ومحاك ااااة ميسااااان ماااان  ااااالل اسااااسقداك ا باااااء  الجانااااب الدااااحي وامكانيااااة السعاااااون بااااين

ا سدااااااص دقياااااق وكاااااذل   مكانياااااة س اااااوير قااااادراس الماااااو  ين والشاااااباب العاااااا لين عااااان العمااااال السااااايما 

ال ااااريجين لكااااي يحداااالوا علاااا  المهاااااراس السااااي سااااعهلهك للحدااااول علاااا  العماااال   كااااذل  دعااااو  الشااااركاس 

أكاااااد باااااان  المحااااااك  اساااااسعرض لل ااااايع   مكانيااااااس الهندياااااة لالساااااسثمار كاااااي محاك اااااە ميساااااان . البياااااان 

المحاك ااااة ماااان الثاااارواس ال بيعيااااة والمااااواد األوليااااة والمااااوارد البشاااارية وال بااااراس كااااي كاكااااة المجاااااالس . 

با  ااااااكة  لااااا   داااااائص المحاك اااااة مااااان الناحياااااة الداااااناعية والزراعياااااة و دودااااايسها كاااااي مجااااااااالس 

 عديد ( . 
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 إلى االنخراط في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه األمم المتحدة تدعو جيران العراق 

حاااذرس الممثلاااة ال اداااة لاماااك المسحاااد  كاااي العااارا  جاااانين هينااايس بالسااا ارس  ياااوك الثالثااااء   نياااوز/ شااا ق

ماااان السحاااادياس السااااي سواجااااە الاااابالد جااااراء الاااانقص الحاداااال كااااي المياااااه  داعيااااة كااااي الوقااااس ذاسااااە الاااادول 

ذلااا  كاااي رساااالة  جااااء.س هادكاااة حاااول سقاساااك الميااااه و دار  الماااواردالمجااااور  لاااە  لااا  االن ااارا  كاااي مناقشاااا

 2022لبالس ارس كي اليوك العالمي للمياه 

كاااي الرساااالة  ناااە عكاااي العااارا   يكسساااي ساااواكر الماااوارد المائياااة و دارسهاااا الساااليمة أهمياااة  اداااة. كاااي  وقالاااس

اشاااار  السحاااادياس العديااااد  الشااااهر الما ااااي  قمااااس بزيااااار  مسااااسنقعاس بااااالد الراكاااادين كااااي الجنااااوب  وشااااهدس مب

أن عان  اااااض ه ااااول األم ااااار  ونقااااص المياااااه  وسملاااا  السربااااة والمياااااه   وأ اااااكس."السااااي يواجههااااا العاااارا 

وا دار  ثياااار ال عالااااة للمااااوارد  والنمااااو السااااكاني  كاااال ذلاااا  سساااابب كااااي  سااااائرها كااااي جميااااع أنحاااااء الاااابالد. 

الميااااه مااان البلااادان المجااااور  سهديااادا   يااارا وبا  ااااكة  لااا  سنيااار المنااااف  يمثااال االن  ااااض النشااا  لسااادكقاس 

أشاااارس بالسااا ارس  لااا  الواقاااع القاساااي هاااو أن نااادر  الميااااه ليساااس كقااا    ااارا  قائماااا  بااال  نهاااا  كماااا."آ ااار

أي ااااا  م اااااع ا  للم ااااا رف سنثيرهااااا المحسماااال علاااا  ال قاااار والسشاااارد والدااااراعاس لااااە آثااااار   ياااار  علاااا  

 .اسسقرار العرا  وازدهاره عل  المد  ال ويلع 
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 القوات األمنية تقتل سفاح المدينة الهارب 

أعلنااااس قياااااد  عملياااااس بنااااداد  مقساااال ساااا اح المدينااااة الهااااارب شاااارقي العاداااامة.وذكر  وكالااااة االنباااااء العراقيااااة/

اعاااالك القيااااد  كاااي بياااان   أن ع قاااو  مااان كرقاااة المشاااا  الحادياااة عشااار  أنهاااس واجاااب  لقااااء القااابض علااا  ماااسهك 

/ القسااال العماااد( والماااسهك بجااارائك قسااال لعااادد مااان أبنااااء مديناااة الدااادر  بعاااد 406المااااد  ) هاااارب م لاااوب وكاااق

( سوجهاااس قاااو  مشاااسركة لسن ياااذ واجاااب  لقااااء القااابض 61أن ردااادس اساااس باراس ال رقاااة سواجاااده كاااي ق ااااص )

 عليە وحال ودولها سك كرض  و  امني عل  الدار الم سبئ كيە المجركع.

 

 لقتل وآخرين بالسرقة والتزويرإجرام بغداد تقبض على متهم با 

سمكناااس م اااارز مديرياااة مكاكحاااة  جاااراك بناااداد مااان  لقااااء القااابض علااا  ماااسهك الرسكاباااە جريماااة  ال اااراس نياااوز/ 

 قسل وآ رين بق ايا السرقة والسزوير  حي  سك اس اذ ا جراءاس القانونية بحقهك أدوليا.

 

 

 شبكة خطرة للمتاجرة بالمخدرات  13األمن الوطني يفكك 

شاااابكة   اااار  للمساااااجر  بالم اااادراس   13أعلاااان جهاااااز األماااان الااااو ني  االثنااااين  س كياااا   الااااة المعلومااااة/وك

وقااااال ماااادير العالقاااااس وا عااااالك .كيمااااا أحداااا  نسااااائ  عملياااااس األجهااااز  األمنيااااة  ااااد المسعااااا ين والمساااااجرين

س سمثااال سحاااديا  كاااي جهااااز االمااان الاااو ني أرشاااد الحااااكك  كاااي حااادي  للقناااا  الرسااامية  ن لمكاكحاااة آكاااة الم ااادرا

كبيااارا  أمااااك األجهاااز  األمنياااة والساااي سمكناااس مااان ق اااع أشاااوا  كبيااار  كاااي هاااذا الجهاااد  وسمكناااس م اااارز األمااان 

مسهمااااا بالسعااااا ي والمساااااجر  بالم اااادراس منااااذ األول ماااان كااااانون  258الااااو ني ماااان  لقاااااء القاااابض علاااا  

كنااااك ماااان  43 ااااب  وأ اااااع  أنااااە لسااااك .”الثاااااني الما ااااي وحساااا  الحااااادي والعشاااارين ماااان آذار الجاااااري

 ألع حبة والعملياس مسسمر  لمكاكحة هذه اآلكة وبوسير  مسداعد  . 24المواد الم در  و

 

 



 

   2022-3-22   /الثالثاء  

 42العدد / 

15 
 

 

 

 

 

 تركيا تعلن دعمها للربط السككي بين الفاو وأوروبا 

كشااااعل القنداااال العاااااك السركااااي كااااي البداااار  محمااااد أوزكااااون أرمااااان عاااان أن  جمااااالي اسااااسثمار  الدااااباح/

 ااااة يربااااو علاااا  ملياااااري دوالر  مبينااااا  أن هنااااا  سوجهااااا  لااااد  بااااالده  قامااااة الشااااركاس السركيااااة كااااي المحاك

مشااااريع  اااا مة كاااي البداااار  وعماااوك منااااا ق جناااوب العاااارا   م الباااا  بسسااااهيل  جاااراءاس ماااان  المسااااسثمرين 

وقاااال أرماااان  ن باااالده سااادعك مشاااروص الااارب  الساااككي باااين مينااااء ال ااااو .األسااارا  ساااماس الاااد ول  لااا  الااابالد

ياااااا  مو اااااحا  أن عالمشاااااروص ماااااازال كاااااي  اااااور النقاشااااااس باااااين الحكاااااومسين العراقياااااة وأوروباااااا عبااااار سرك

 ."والسركية والحكومة السركية سهسك بهذا المشروص  ألنە كي دال  البلدين

وأ اااااع  أن عالمشااااروص عراقااااي  والحكومااااة العراقيااااة داااااحبة القاااارار بشااااننەع  مبينااااا  أن عالعاااارا  ياااادرس 

 ."حاليا  جدو  المشروص

ك سركياااا كاااي سنمياااة االقسدااااد كاااي البدااار  والمحاك ااااس الجنوبياااة  قاااال أرماااانف  ن عهاااذا األمااار وبشااانن  ساااها

يسكاااون مااان شاااقين  األول حجاااك مسااااهمة الشاااركاس ا نشاااائية السركياااة واساااسثماراسها كاااي سن ياااذ مشااااريع البنااا  

سركيااااة السحسيااااة وسنهيلهااااا كااااي البداااار   والشااااق الثاااااني ماااان  ااااالل مشاااااركة عشااااراس الشااااركاس الدااااناعية ال

كاااااي سشاااااييد وسنهيااااال كبريااااااس المشااااااريع الداااااناعية كاااااي  اااااور الزبيااااار والمحاك ااااااس الجنوبياااااة بم سلاااااع 

 ."المجاالس
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 االتصاالت تكشف سبب ضعف خدمة االنترنت في الرصافة

   

عاااااازس وزار  االسداااااالس  ااااعع  دمااااة االنسرنااااس كااااي منااااا ق عااااد  ماااان جانااااب الرداااااكة  /ال ااااراس نيااااوز

ما يااااااين   لاااا  أعمااااااال داااايانة سجريهااااا الشااااااركاس المن ااااذ  لمشااااااروص الكيباااال ال ااااوئي  ااااااالل اليااااومين ال

وقااااال المسحااااد  الرساااامي باسااااك الااااوزار  رعااااد المشااااهداني كااااي سدااااري  دااااح ي   ن .بهاااادع سقويااااة ال دمااااة

عال عاااااع الاااذي حداااال كاااااي  دماااة االنسرنااااس بااابعض مناااا ق بنااااااداد  عائاااد  لااا  أعمااااال دااايانة سجريهااااا 

من ااااذ  لمشااااااروص الكيباااال ال ااااوئي  ماااان أجاااال سقويااااة ال دمااااة عباااار المناكااااذ الرئيسااااااة للشااااركاس الشااااااركاس ال

 ."ون   عوجود ق ع أو سوقع لل دمة كي أي من منا ق بنداد."المسوقة

كااااي الساااايا  ن سااااە بااااين ماااادير قسااااك العالقاااااس وا عااااالك كااااي الشااااركة العامااااااة لالسداااااااالس والمعلوماسيااااااة 

ابراهيااااااك  أن عالشااااااركة سعماااال علاااا  س عياااال دور مسااااااعولي شااااااعب الس ساااايا كااااي  بالااااااوزار  نااااا ق احمااااااد

المديرياااااااس السابعااااة لهااااا  اااامن بنااااااداد ومحاك اااااس الاااابالد كاكااااة  بمااااا يسااااااهك كااااي سشاااااا يص األ  اااااء 

وسحديااااد موا اااااان ال لاااااال كااااي عماااااال المااااديرياس  بهاااااادع االرسقاااااااء بالعماااال ومسااااااسو  ال اااادماس المقدمااااة 

  نين والم ي بنعمال س ويرها وسحسينها سباعا ع.للموا

 

 مليوناً  150الرافدين يحدد موعد استئناف منح قرض الـ

مليااااون دينااااار   25حاااادد مداااارع الراكاااادين  االثنااااين  موعااااد اسااااسئناع ماااان  ساااالع الاااااالسااااومرية نيااااوز/ 

 150مليااااون وقاااارض  25وقااااال المداااارع كااااي بيااااان  نااااە عيسااااسننع ماااان  ساااال ة .مليونااااا   150وقااااروض الااااا

 ."بنداد والمحاك اسمليونا  لشراء دار سكن ثدا الثالثاء كي كروعە المنسشر  ب

 وزارة الكهرباء: الغاز القطري لن يغنينا عن نظيره اإليراني 

اكااادس وزار  الكهربااااء عااادك امكانيسهاااا االساااسنناء عااان النااااز االيراناااي بعاااد كاااي حاااال االنسهااااء مااان  الااازوراء/

از الق ااااري يهاااادع الاااا  سااااد الاااانقص الحاداااال كااااي الكميااااة المسدكقااااة ماااان المشااااروص الق ااااري  مبينااااة ان الناااا 

 هران.وقااااال المسحااااد  باسااااك الااااوزار   احمااااد موساااا   كااااي سدااااري  دااااح يف  ن لمااااا يااااسك اسااااسهالكە يوميااااا 

ملياااون مسااار مكعاااب  وهاااو رقاااك هائااال ال يمكااان االساااسنناء  47مااان النااااز االيراناااي المسااادكق الااا  العااارا  نحاااو 

هن .وا ااااع موسااا  ان لالحاجاااة للنااااز االيراناااي حاكماااة كاااي وقاااس ساااك السعاقاااد عناااە م لقاااا كاااي الوقاااس الرا

الاااع مسااار مكعاااب مااان النااااز وهاااو رقاااك قليااال . مبيناااا ان  500ماااع ق ااار علااا  شاااراء ماااا يقاااارب ملياااون و

لالناااااز الق ااااري ساااايسك االعسماااااد عليااااە لسااااد الاااانقض كااااي كمياااااس الناااااز المسااااال ماااان ايران .واشااااار الاااا  ان 

بحاجاااة الااا  ماااوانئ  اداااة الساااسقبالە وس زيناااە  ك اااال عااان وجاااود مشاااكلة ا ااار   لاساااسيراد النااااز مااان ق ااار

وهاااي الاااانقص العااااالمي كااااي الناااااز . مشاااايرا الاااا  أن لق ااار سبيااااع بشااااكل مساااابق جميااااع كمياااااس الناااااز وثياااار 

 .”قادر  عل  زياد  الكمية للعرا  م لقا ب الع الناز االيراني المكسمل بناه السحسية
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 سة فلسطينيين بينهم أسيران محررانقوات االحتالل تعتقل خم 

اعسقلااااس قااااواس االحااااسالل ا ساااارائيلي اليااااوك  مسااااة كلساااا ينيين بياااانهك أساااايران  وكالااااة االنباااااء السااااعودية/

وأكاااااادس مداااااادر كلسااااا ينية كاااااي راك ئ  بااااانن قاااااواس االحاااااسالل .محااااارران مااااان محاك اااااة راك ئ والبيااااار 

الشاااريع مااان قرياااة أباااو شااا يدك شااامال ثااارب  اعسقلاااس األسااايرين المحاااررين محماااد ناااادي الداااوص  وليااا 

آ اااارين ماااان م اااايك الجلاااازون شاااامال مدينااااة راك ئ بعااااد مداهمااااة منااااازلهك  3المحاك ااااة  مشااااير    لاااا  اعسقااااال 

 وس سيشها.

 

 الرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي يبحثان ُسبل تعزيز التعاون المشترك

سيسااااي  بمدينااااة شاااارك الشاااايج اليااااوك  جلسااااة عقااااد الاااارئيس المدااااري عباااادال ساح ال وكالااااة االنباااااء السااااعودية/

مباحثااااس ماااع الشاااايج محماااد باااان زاياااد آل نهياااان ولااااي عهاااد أبااااو بي نائاااب القائاااد األعلاااا  للقاااواس المساااالحة 

بل دعااااك وسعزيااااز السعاااااون .ا ماراسيااااة المسحااااد  وسناولااااس المباحثاااااس  العالقاااااس الثنائيااااة بااااين البلاااادين  وساااا 

االساااااسثمارية  ك اااااال  عااااان اساااااسعراض أبااااارز المل ااااااس المشاااااسر    اداااااة  كاااااي المجااااااالس االقسداااااادية و

 الم روحة عل  الساحسين ا قليمية والدولية.
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 ال ناجين بعد العثور على حطام طائرة تحطمت جنوبي الصين 

ذكااارس وساااائل  عاااالك رسااامية داااينية الياااوك الثالثااااء أناااە لاااك ياااسك العثاااور علااا  نااااجين مااان  اااائر   االهاااراك/

وع ثاااار .ش دااااا كااااي جنااااوبي الدااااين 132نية الشاااارقية السااااي سح مااااس وعلاااا  مسنهااااا ال  ااااو  الجويااااة الدااااي

علااا  ح ااااك ال اااائر   ولكااان لاااك ياااسك العثاااور علااا  أحاااد علااا  قياااد الحياااا   حسااابما ذكااار السل زياااون المركااازي 

وشاااار  عااااد  مئاااااس ماااان عماااال ا   اااااء وا نقاااااذ كااااي .سااااعة ماااان سح ااااك ال ااااائر  18الدااايني  بعااااد نحااااو 

وسعمااال مناااذ سااابع سااانواس كجااان  مااان ارس ااااص  737ائر  وهاااي مااان  اااراز باااوين  وساااق س ال ااا .جهاااود البحااا 

 أكثر من ثمانية آالع مسر يوك ا ثنين  حسبما ذكرس مراقبة الحركة الجوية.

 

وول ستريت جورنال«: عدم رفع الحرس الثوري من قوائم اإلرهاب قد ينسف المفاوضات  »

 النووية 

مااااع  يااااران  2015المبااااذول  حياااااء االس ااااا  النااااووي لعاااااك  قااااال دبلوماساااايون أميركيااااون  ن الجهااااد القاااابس/

يسوقاااع اآلن ربمااااا علاااا  أكثاااار الق ااااايا حساسااااية ماااان الناحياااة السياسااااية كااااي الم او اااااسف مااااا  ذا كااااان ساااايسك 

 زالاااااة سدااااانيع الحااااارس الثاااااوري ا يراناااااي  القاااااو  األمنياااااة القوياااااة كاااااي الااااابالد  مااااان القائماااااة الساااااوداء 

ة كاااااي واشااااان ن وباااااين حل ااااااء الشااااار  األوسااااا  مثااااال الكياااااان وسثيااااار هاااااذه الق اااااية معار ااااا .لإلرهااااااب

يقااااول كبااااار المسااااعولين األميااااركيين  ن ال شاااال كااااي  يجاااااد حاااال وساااا  مااااع  يااااران بشاااانن هااااذه .الدااااهيوني

حلاااس كااال ال الكااااس  -علااا  مااادار عااااك سقريباااا   -الق اااية بسااارعة قاااد يسسااابب كاااي انهياااار الم او ااااس الساااي 

لثااااوري بقساااال مئاااااس األميااااركيين  كااااي حااااين أن كيلااااق القاااادس واسهمااااس الوالياااااس المسحااااد  الحاااارس ا.األ اااار 

الساااابع لهاااا أرسااال أسااالحة ودعماااا  مالياااا  ولوجساااسيا  للميليشاااياس واألذرص الساااي سعمااال بالوكالاااة عناااە كاااي جمياااع 

أنحااااء المن قاااة. وقاااد واجاااە الحااارس الثاااوري مناااذ كسااار   ويلاااة عقوبااااس أميركياااة بسااابب برامجاااە للداااواريج 

و  ا نسااااان  وساااااك  دراجااااە كاااااي قائمااااة عقوبااااااس مكاكحااااة ا رهااااااب كااااي عااااااك الباليسااااسية وانسهاكاااااس حقااااا 

ويقااااول معياااادو السسااااوية  ن سداااانيع ا رهاااااب وحااااده ساااايبقي الشااااركاس األجنبيااااة بعيااااد  عاااان السعاماااال .2017

مااااع الشااااركاس ا يرانيااااة المرسب ااااة بااااالحرس الثااااوري  ممااااا يحااااد ماااان ال وائااااد االقسدااااادية ألي اس ااااا  نااااووي 

دل المعار اااااون بااااانن  درا  المن مااااااس ا رهابياااااة األجنبياااااة يعاااااد رادعاااااا  عقابياااااا   ياااااران. كاااااي حاااااين يجاااااا

 . روريا  

 

 

 


