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وهالييييط (.) 6.)صالحلبوسييييك  أهييييد تمس ييييط الاسسييييا بييييالارت الدبلوساسيييي ط لحيييي  الاييييوارا  بيييي   البلييييدا  ❖

 (االنباء العراق ط

خييييق  ل اعييييا تنتيييياء السناخييييد العراقييييك لهييييرا قييييدو ااقييييد  ا اييييرا .. ال اسلييييك  ييييدنو ال  ييييا   ❖

سوقيييييي  (.) 7.)صالر اتييييي    الرنا ييييييط واالماسييييياو الخيييييياص سييييي سا  و  ا ناقييييييطالسعن يييييط   ييييييقء 

 (س لس النواد

الناعيييييد سحسيييييد هييييير وج  ع ييييير الجيييييدر سييييي  ا   بسيييييسعط  سر ييييي  هب ييييير  ا ا تجيييييب  رع سيييييا  ❖

 9وهالط السعلوسط(..) 7.)صللو راء

 (وهالط السعلوسط(.) 8.)ص%100الناعد را ق الجالحكج  لسط  وو غد سا ش  بنسبط  ❖

احسييييد نبدالحسيييي   ج الهيييياسسك  ابيييي  س اسيييي ط  الن ييييد  اييييك تسييييوا  تنسييييار ن نييييو  وب  ييييط  الناعييييد ❖

 (تباب   ن و  (..)8.)ص  السحااسا 

 (بدر ن و  (.) 9.)صالناعد غر د نسهر   ر   ندو انع اد  لسط االربعاء ❖

 9.)صالناعيييييد سحسيييييد الجييييي  ود  خاايييييد الاحيييييال  الاقايييييكج انيييييا لوا نييييي  سشيييييرونهو الخا ييييير  ❖

 (و  اباب   ن (...)

الناعيييييد سحاسييييي  اليييييدل سكج تاشيييييلنا سخايييييا تسر هيييييا الاييييي سر  ل ن نيييييط االسيييييا رار الس اسيييييك ايييييك  ❖

 (بدر ن و  (..) 9.)صالبقد

سجيييي ر س  ييييو   ناسيييير  لسييييط البرلسييييا  والناعييييد س ييييد  اسرلييييك  ييييرم  اناخيييياد رعيييي س ال س ور ييييط  ❖

 (سوا    ن و  (..) 10.)ص"بي"الاوااق

 10.)صال س ور ييييط ليييي   حسييييو سيييي  دو  اواا ييييا  وا امسييييا الناعييييد سحسييييد البلييييداو ج سليييي  رعاسييييط  ❖

 (وهالط السعلوسط(..)

الناعييييييد احسييييييد السوسييييييو ج حل يييييياء الجييييييدر اهييييييدوا ا  احييييييال  و سيييييي  الا ييييييار  يييييياء بتيييييي ا  ❖

 (وهالط انباء الرا  العاو(..)  10.)صخار ك
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لييييس الل نييييط السال ييييط برعاسييييط الهعبييييك اساتيييي   و  يييير  السال ييييط والا ييييارا وو  يييير الدولييييط لشييييأو  س  ❖

 (..)سوق  س لس النواد( 11.)صالنواد لبحث قانو  الدنو الاارئ وا س  ال  اعك

 

 

 

 (الجباح(...) 12.)صجال  والهاسسك  بحاا  توتاع الق ع   العراق    اك توروبا ❖

 (الجباح(..) 13.)صقرارا  س لس الو راء ب لسط الاقااء ❖

ر س  سو ط وباع ط خاسسط ❖  (الجباح(..) 14.)صالجحط اح  ِّ

وهالييييط (..) 15.)صالسييييالهك  جييييرح بشيييي    لسييييط ال ييييد و أهييييد اسسييييا االاييييار الانسيييي  ك بييييالحوار  ❖

 (السعلوسط

 15.)صالحهيييي و بل يييياء االبييييانكج ا غلب ييييط الس اسيييي ط اسيييياح ات د س رااييييك لهيييي  بلحيييياس ح ييييس الاييييوا   ❖

 اباب   ن و ((..)

 16.)ص يييييط السحااسيييييا ال ييييا ج الهييييياسسك  ابييييي  س اسييييي ط  الن يييييد  اييييك تسيييييوا  تنسيييييار ن نيييييو  وب  ❖

 (وهالط السعلوسط(..)

 16.)صآال  االييييد  يييييأدو  االساحيييييا  الا ييييو سك الا ر بيييييك لهل يييييا  الايييييد 3الاعليييي وج تهاييييير سييييي   ❖

 (سوا    ن و  (..)

 (وهالط االنباء العراق ط(..) 17.)صالعرات   دو اوج ا  ل ر ق التر بط الرقس ط ❖

 (الجباح(..) 17.)صا نقو العربكاوج ا  سرا بط لي »الل نط الداعسط« لااو ر  ❖

ال  ييييي  ال د يييييدج ال سييييياد وال تييييياع     سنييييي  حهوسيييييط هردسييييياا  سييييي  تابييييياع نسييييياو الساسيييييار هيييييارد  ❖

 (بدر ن و  (..) 18.)صللسا اند  

 (السوسر ط ن و  (..)18.)ص ناعد سابقج السعال ا  اك جقح الد   ال اخلو س  السحسوب ط ❖

 (الجباح(..) 19.)صال ووس نار و السب  الساتك  خ  و نلى  لسط   ❖

(..)الشييييرت  20.)صسخيييياو  حيييي  البرلسييييا  العراقييييك اربييييا ال يييياع    والخاسيييير   اييييك االناخابييييا  ❖

 االوسا(
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 (وهالط السعلوسط(..) 22.)صالعراق ط ادسر س ر ا إرماب ط اك هرهوا F_16 ااعرا  ❖

 (اباب   ن و  (..) 22.)صال اء ال بض نلى سبا  وساا ر   بالسخدرا  اك ب داد ❖

سيييييوا    (..) 22.)صوايييياا سا انيييييد االييييث تانييييياء اناسييييارف بايييييابور اسييييلو الرواايييييد اييييك هردسييييياا  ❖

 (ن و  

 

 

 

  

 (الجباح(.)23.)ص ال رانطج قرارا  ا  سط ساأد  إلى ان  ار قااع الدوا   ❖

  (الجباح(..) 23.)صالسواردج ال إل اء للخاط ال ران ط اك د الى ❖

طال يييياعو با نسييييا   ❖  24.)صالسأقيييي  اييييك تن ييييراج العييييرات تجييييب  سيييياحط  ا بييييط لقسييييااسارا  الخار  يييي 

 (الجباح(..)

سييييد ر السييييوانل  شييييدد نلييييى ان ييييا  س نيييياء ال يييياو واييييق السواجيييي ا  السعييييدا سيييي  قبيييي  االساشييييار   ❖

 (ا رث ن و  (..)24.)ص ا  االك
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 (الشرت االوسا(..)25.)ص اونسج دنوا  لح  البرلسا  وسحد الا ط س  رع سا ❖

دار (..) 25.)صالح ييييير   ناشيييييد الاحيييييال  وا ايييييرا  ال سن يييييط إ  يييييا  ال ايييييا   ن ييييياح السشييييياورا  ❖

 (الخل ج

 

 

 

 BBC)(..) 26.)صس ا  خسسط تشخاص اك م وو سسل  بسد نط بنك براا شرقك ا  تب د ❖

 (..)دار الخل ج(26.)ص اراسد  االد بوا   بهش  »ات حط سال ط« لن   با د  ❖
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 الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان 

ا بييييالارت  وهالييييط االنبيييياء العراق ييييط/ تهييييد رعيييي س س لييييس النييييواد سحسييييد الحلبوسييييك  الاقايييياء  تمس ييييط الاسسيييي 

 وقييييا  سهاييييد الحلبوسييييك اييييك ب ييييا  ا  "رعيييي س.الدبلوساسيييي ط لحيييي  ِّ الاييييوارا  والسشيييياه  الس اسيييي ط بيييي   البلييييدا 

س لييييس النييييواد سحسييييد الحلبوسييييك اسييييا ب   الاقايييياء  و  يييير خار  ييييط دوق ييييط اللوهسييييسبور   ييييا  إسييييلبور  

واتييييا  انييييا " يييير   خييييق  الل يييياء  بحييييث اع  يييي  العققييييا  الاناع ييييط بيييي   البلييييد    ."والواييييد السرااييييق لييييا

اتييييق  نيييي  والاعيييياو  السشييييارا بيييي   العييييرات واالاحيييياد ا وروبييييك اييييك سحاربييييط ا رميييياد والس يييياال  هااييييط  

سناقشييييط سوتييييوع الق عيييي   والنييييا ح  "  سوتييييحا ا  "الل يييياء ااييييرت إلييييى ااييييورا  ا وتيييياع نلييييى السيييياحط 

ا ."ا قل س ييييط والدول ييييط واهييييد الحلبوسييييك "تييييرورا ا ل ييييد ل ييييط الحييييوار بع ييييدا  نيييي  الحييييرود وتمس ييييط الاسسيييي 

انبييييا  تهييييد و  يييير خار  ييييط سيييي   ."بييييالارت الدبلوساسيييي طا لحيييي  ِّ الاييييوارا  والسشيييياه  الس اسيييي ط بيييي   البلييييدا 

لوهسييييسبور  االيييي ت بييييقدف لاع  يييي  العققييييا  الاناع ييييط واسيييياسرار الاعيييياو  نلييييى سخاليييي  الجييييعد  الااييييا الييييى 

"دنييييو حهوساييييا واالاحيييياد ا وروبييييك لسيييي ادا العييييرات وسييييقسط تراتيييي ا والاعيييياو  اييييك  س يييي  الس يييياال   وبسييييا 

  ح ق تسنا واسا رارف".
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أعضاء المنتخب العراقي لكرة قدم فاقدي األطراف.. الزاملي يدعو الجهات  خالل لقائه 

 المعنية إليالء الرياضيين الرعاية واالهتمام الخاص سيما ذوي اإلعاقة 

اسييييا ب  السيييي د   حيييياهو ال اسلييييك الناعييييد ا و  لييييرع س س لييييس النييييواد بسهابييييا ال ييييوو  سوقيييي  س لييييس النييييواد/

تنتييييياء السناخيييييد العراقيييييك لهيييييرا قيييييدو ااقيييييد  ا ايييييرا    ااس نيييييا لاسهييييين و    2022ا ار  -29الاقاييييياء 

وقيييا  ال اسليييكج . بو  يييود  اا يييط سييي  خيييوض اجييي  ا  هييياس العيييالو ليييدو  غيييرد اسييي ا وايييامل و لهييي س العيييالو

ا  ال س يييي   شييييعر بييييال خر واالنايييي ا  ب جييييحاد االن ييييا ا  الر اتيييي ط و ننييييدسا   ييييد اباييييا  العييييرات سيييي  

  اييييك باييييوال  دول ييييط و حجييييدو  س ييييدال ا   مب ييييط واتيييي ط رغييييو سشييييارهط دو  ااقييييد  ا اييييرا   انااسييييو

ا للر اتيييط لهييي  ال يييرت ميييو ايييك ن  سيييط الر اتيييك العراقيييك الييي    ا سييي  العيييرات   واهاييير دنسييي  اهاييير اسيييا رار 

واسييياس  ال اسليييك اليييى اميييو السعوقيييا  الايييك اوا يييا . ليييو اان يييا ا ناقيييط سييي  الا يييدو واالبيييداع ايييك س يييا  الر اتيييط

سناخييييد وانييييد ا بييييالاحرا السيييير   ل ييييرض اساحجييييا  اناييييرا  رسييييسك هااحيييياد ر اتييييك سسييييا   تنتيييياء ال

خاجيييط وان يييو سسييياوا   ل س ييي  شيييروا الاسييي    وحاجييي  نليييى انايييرا  االاحييياد اليييدولك لهيييرا قيييدو ااقييييد  

االاييييرا    وهيييي لا اييييوا ر سلعييييد ل ييييرض اييييدر ب و اسيييياعداد ا لباولييييط هيييياس العييييالو وايييي س   سسييييال سا  الن يييي  

واهييييد ال اسلييييك . هيييي لا سخججييييا  سال ييييط اييييأس  ان ييييا  انشيييياا و الر اتيييي ط السحل ييييط والدول ييييطوغ رمييييا  و

نلييييى امس ييييط ا ييييقء اماسيييياو خيييياص للر اتيييي    بجييييورا ناسييييط و و  االناقييييط بشييييه  خيييياص سيييي سا وان ييييو 

ا الييييى ا  رغييييو هيييي  الاحييييد ا  السو ييييودا  تييييحا ا ا رميييياد والحييييرود الس  اييييط الاييييك شيييي دما بلييييدنا   سشيييي ر 

 ا و ب د  را  اسو العرات اك السحاا  الدول ط سح  اخر وانا ا  له  نراقك وانك .اب ى اتح ا

 

 : جعفر الصدر سيجازف بسمعة “مرجع كبير” اذا أصبح رئيسا للوزراء محمد كريم نائبال

انابييير نتيييو س ليييس النيييواد سحسيييد هييير و  الاقاييياء  قبيييو  السرشييي  نييي  الاحيييال  الاقايييك  وهاليييط السعلوسيييط/

سحسيييد الجيييدر لسنجيييد رعاسيييط اليييو راء  ساييي  اتيييح ط بسيييسعط ناعليييط ا  الجيييدر  ا سيييا تهيييد ت  االسيييو  ع ييير 

وقييييا  هيييير و إ   ن يييياح رعيييي س الييييو راء  عاسييييد نلييييى سن ييييا  ورأ ييييا .ليييي س هاا ييييا للن يييياح اييييك ميييي ف الس سييييط

 ج وتدوا  اشييييارا سعييييا اييييك إدارا الحهوسييييط  با تييييااط إلييييى دنييييو الهايييي  الس اسيييي ط واواا  ييييا وانا ا ييييا للسيييين

وتتيييا   ت   االسيييو وحيييدف غ ييير هيييا  ايييك ن ييياح الشخجييي ط .”الجيييح   ايييك الاواجييي  سييي  الشيييعد العراقيييك

تو احد ييييد اشييييلا لسنجييييد رعاسييييط الييييو راء   سأهييييدا ت    ع يييير الجييييدر ننييييدسا سيييي  اك و اسييييلو  سيييياو تسييييور 

ط الايييك رعاسيييط اليييو راء سييي  اك سعيييا اسيييو ا  الجيييدر  وبايييالك لييي س بيييا سر السييي   الاتيييح ط باسيييو مييي ف العاعلييي 

 قدس  الاتح ا  الهب را ال   العرات .
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 %100: جلسة يوم غد ستفشل بنسبة رفيق الصالحي نائبال

تهيييد الناعيييد ونتيييو ا ايييار الانسييي  ك را يييق الجيييالحك   لسيييط البرلسيييا   يييوو غيييد ا ربعييياء  وهاليييط السعلوسيييط/

% 100ا ربعيييياء س ييييددا بال شيييي  بنسييييبط وقييييا  الجييييالحك إ    لسييييط البرلسييييا  ل ييييوو .سا شيييي  بشييييه  هاسيييي 

وال  سهيييي  ت   سييييرر ر بيييير تحسييييد رع سييييا  لل س ور ييييط تو السشييييروع الخييييار ك اليييي    ييييراد بييييا إقجيييياء الب يييي  

وتتييييا  ت   ا  يييياو السيييياب ط لييييو  سييييااسرما الاحييييال  الاقاييييك بشييييه  جييييح   .”الشيييي عك واالن ييييراد بالسييييلاط

لخيييرو  سييي  ا  سيييط ال اعسيييط سسيييا س تييي    لسيييط و  ليييس سييي  ال يييو  ا خييير  نليييى ااوليييط ا ييياوض وا يييامو ل

وبيييي   ت   سرشيييي  الاحييييال  الاقاييييك ر بيييير احسييييد ليييي   سييييرر لرعاسييييط ال س ور ييييط .”تخيييير  لس لييييس النييييواد

واشيييي  س لييييس النييييواد  اييييك وقيييي  سييييابق  .”  سب نييييا  ت   ال حهوسييييط دو  الحييييوار والا يييياوض سيييي  ا اييييار 

 نجاد ال انونك السحدد.بالاجو   نلى سنجد رعاسط ال س ور ط  لعدو اهاسا  ال

 

: الكاظمي يتبع سياسية “النهب” في أموال أعمار نينوى وبقية النائب احمد عبدالحسين 

 المحافظات 

تهييييد الناعييييد نيييي  هالييييط الجييييادقو  الن اب ييييط احسييييد نبييييد الحسيييي    الاقايييياء  ت  رعيييي س حهوسييييط  تباب يييي  ن ييييو /

اجييييير   ا نسيييييا  سجيييييا ى الهييييياسسك  سيييييارس س اسييييي ط  الن يييييد  ايييييك تسيييييوا  السخججيييييط  نسيييييار 

وقيييييا  نبيييييد الحسييييي     إ    الحهوسيييييط السنا  يييييط وال ا يييييا اراهبييييي  .السحااسيييييا  السحيييييررا والسييييي سا ن نيييييو 

هب يييرا ايييك هييي  سحااسيييا  العيييرات ح يييث تل ييي  اليييدور الرقيييابك لس يييالس السحااسيييا  خايييوا خااعيييط بجيييورا 

وتجييييبح  الجييييقح ا  ب ييييد شخجيييي ا   ااييييرت نل  ييييا الها يييير سيييي  سل ييييا  ال سيييياد اييييك اغلييييد السحااسييييا  

وتتيييييا   ت  .“ بسيييييبد الا يييييرد بالسيييييلاط واجيييييدار ال يييييرارا  والاجييييير  بييييياالسوا  بيييييدو  رقابيييييط سال يييييط

 نييييو  وغ رمييييا لسحاولييييط الحجييييو  نلييييى اهبيييير قييييدر سسهيييي  سيييي  ا سييييوا    الهيييياسسك ساسسييييا اييييك سحااسييييط ن

سيييي   س سونييييط سا سييييط بن ييييد االسييييوا  سيييي  قييييرد انا يييياء وال اييييا اييييك رعاسييييط الييييو راء   سب نييييا ت   سل ييييا  

ال سيييياد اييييك ن نييييو  اعييييد اسييييرت اب ع ييييا بانابييييار ليييي س منيييياا ا  دور رقييييابك ا سييييا  خييييص الحجييييص السال ييييط 

 سنااق الساتررا اك السحااسط .والسوا نا  السخججط  نسار ال
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 يرجح عدم انعقاد جلسة االربعاء غريب عسكر النائب 

ر يييي  نتييييو هالييييط بييييدر الن اب ييييط غر ييييد نسييييهر الارهسييييانك   الاقايييياء   نييييدو انع يييياد ال لسييييط  بييييدر ن ييييو /

الناعيييد  ييياء  ليييا خيييق  ل ييياء . السخججيييط الناخييياد رعييي س ال س ور يييط والس سييي  ن يييدما  يييوو غيييد االربعييياء

غر يييد الارهسيييانك بيييرع س هاليييط البيييدر الن اب يييط الناعيييد س يييد  ا يييك ا سرليييك والناعيييد سحسيييد هييير و البليييداو    

وقيييا  الارهسيييانك خيييق  الل ييياء   سييي  الساوقييي  نيييدو انع ييياد  لسيييط االربعييياء ايييك . وشخجييي ا  تسن يييط وانقس يييط

والاواايييق بييي   الهاييي  الس اسييي ط سييي  االنسيييداد الس اسيييك   سوتيييحا      يييد ا  ييياد الحليييو  سييي  خيييق  الحيييوار 

ا سيييا اهيييد ااسرليييك ا  الحييي  الوح يييد . ”  واالايييار الانسييي  ك  سيييعى سييي  ت ييي  الح ييياس نليييى سجيييلحط الشيييعد

لاشييييه   الحهوسييييط مييييو بييييالاوااق والشييييعد العراقييييك  ناسيييير اشييييه   الحهوسييييط لو ييييود ا سييييط ح    ييييط لييييد  

   خق  الحوار والا اوض.السواا   والها  الس اس ط ساالبط باالسراع اك ا  اد حلو  س

 

 الصيهود يخاطب التحالف الثالثي: تنازلوا عن مشروعكم الخطير النائب محمد 

دنييييا الناعييييد نيييي  اعيييياق  دولييييط ال ييييانو  سحسييييد الجيييي  ود   الاقايييياء   الاحييييال  الاقاييييك الييييى  اباب يييي  ن ييييو /

االنسيييداد الس اسيييك   سحييي را سييي  ا د ييياد الانيييا   نييي  سشيييرون و الخا ييير وال ليييوس اليييى ااوليييط الحيييوار ل يييا 

وقييييا  الجيييي  ود اييييك اجيييير   جييييح ك ا    نييييدو .واعس ييييق اال سييييط اييييك حييييا  اعنيييي  الجييييدر    وحل يييياع و

اح  ييييق النجيييياد اييييك  لسييييط السييييب   عنييييك ا  سشييييروع الاحييييال  الاقاييييك وجيييي  الييييى ار ييييق سسييييدود و 

وتتيييا   انيييا  لييي س اسييياو .” او يييد نلييي  و سيييلوا ار يييق آخييير للوجيييو  اليييى ايييا حاليييط االنسيييداد الس اسيييك

الاحييييال  الاقاييييك سييييو  الانييييا   نيييي  سشييييرون و الخا يييير وال لييييوس سيييي   د ييييد ال ييييراء ا امسييييا  للوجييييو  

اليييى حييي   ا يييق سييي  الايييرت الدسييياور ط ايييك اشيييه   الحهوسيييط والساساييي  باا يييات االايييار والا يييار باشيييه   الهاليييط 

 الش ع ط ا هار نددا واسس ط رع س الو راء الس ب  .

 : أفشلنا مخطط أمريكا التآمري لزعزعة االستقرار السياسي في البالد اسن الدليميمحنائب ال

هشييي   الناعيييد نييي  احيييال  ال يييا   الاقاييياء  سحاسييي  اليييدل سك نييي  ن يييط ا سر هيييا  بخليييق ت سييييط  بيييدر ن يييو /

س اسيييي ط  د ييييدا اييييك العييييرات  سشيييي را إلييييى ت  تسر هيييييا مييييك سيييي  ار ييييد ايييي   و ا وتيييياع الس اسيييي ط ايييييك 

وقاليييي  الييييدل سك إ   اساسييييا ا اييييار الانسيييي  ك ال ييييروت لييييدو  ال ييييرد والييييدو  اال نب ييييط هالوال ييييا  .الييييبقد

وتتيييياا  ت   السييييبد ااخيييير اليييي   .”الساحييييدا ا سر ه ييييط ليييي لا اسييييعى إلييييى  ن نييييط االسييييا رار الس اسييييك

 سهيييي  ا شييييارا إل ييييا مييييو ت  ا اييييار الانسيييي  ك وحل يييياأف ن حييييوا اييييك إاشييييا  سييييا وجيييي ا ا بسخاييييا اسر هييييا 

وتشييييار  الييييدل سك  إلييييى ت   تسر هييييا اشييييل  نيييي  تمييييداا ا اييييك العييييرات هسييييا  او ييييد نلييييى ال ييييو  .”لايييي سر ا

 الوان ط اوخك الح ر والعس  نلى ات  االساراا   ا  االسر ه ط الاخر ب ط .
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يرهن انتخاب رئيس الجمهورية   مهدي امرلي  نائبالمصير مجهول ينتظر جلسة البرلمان و

 "بـ"التوافق

قييييا  الناعييييد نيييي  احييييال  ال ييييا  س ييييد  ا ييييك آسرلييييك اييييك اجيييير   للجييييح  ط الرسييييس ط إ   /سييييوا    ن ييييو  

"االنسييييداد الس اسييييك سع ييييد  ييييدا   وليييي   سيييير ارشيييي   رعيييي س ال س ور ييييط ورعاسييييط الييييو راء إ  لييييو  هيييي  منيييياا 

وتتييييا  آسرلييييك  ت  "الالييييث التيييياس  سو ييييود  و يييي داد  ."وا اارالانسيييي  كاوااييييق بيييي   الا ييييار الجييييدر  

د ا سيييير  وليييي   سيييير  نييييددف  ومنيييياا اييييك الايييير  ااخيييير إجييييرار نلييييى اسر يييير الارشيييي   ومييييو سييييا  جييييع ِّ

السرشيييي  لرعاسييييط ال س ور ييييط سيييي  دو  اوااييييق  وب يييي ف الار  ييييط وا جييييرار سيييي اع د السشيييي د تهايييير"  سأهييييدا  

 ط ول   اح ق اهاسا  النجاد س  دو  اوااق". "تننا ساتو  بس ااعط ال لس 

 

 البلداوي: ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم من دون توافقات وتفاهمات النائب محمد 

اهيييد الناعيييد نييي  احيييال  ال يييا  سحسيييد البليييداو   ا  سلييي  رعاسيييط ال س ور يييط لييي   حسيييو سييي   وهاليييط السعلوسيييط/

الس اسيييي ط  الااييييا الييييى ا  سيييين  الس ر ييييا  س ابيييي  الحجييييو  دو  حييييدوث اواا ييييا  وا امسييييا  بيييي   ا اييييرا  

وقييييا  .نلييييى نييييدد  سييييرر سرشيييي  رعاسييييط ال س ور ييييط ليييي   خييييدو سجييييلحط العييييرات وليييي    ييييود الييييى ا جييييقح

البلييييداو  ا   الهايييي  الاييييك لييييد  ا ساالييييد ال نب ييييك ا  اتييييع ا س ابيييي  السواا ييييط نلييييى اسر يييير سرشيييي  الاحييييال  

  ميييي ف الهايييي  نلييييى ساار ييييد بعييييد اسييييقء شييييروا ا الاييييك سيييياعس  الاقاييييك لرعاسييييط ال س ور ييييط  بح ييييث ساحجيييي 

 بالس اب  نلى اقجاء وا س ش اارا  تخر  .

 : حلفاء الصدر اكدوا ان تحالفهم مع التيار جاء بضغط خارجي احمد الموسوينائب ال

ر قيييا  الناعيييد نييي  احيييال  ال يييا  احسيييد السوسيييو    ا  حل ييياء السييي د س ايييد  الجيييد وهاليييط انبييياء اليييرا  العييياو/

اهييييدوا ا  احييييال  و سيييي  الا ييييار الجييييدر   يييياء بتيييي ا خييييار ك "  ا سييييا بيييي   ا  " سيييي نار و السييييب  سيييي نعاد 

واوتيييي  السوسييييو  اييييك ل يييياء سال يييي    ا  " االاييييار ." ييييوو االربعيييياء وليييي  اهييييو  منيييياا  لسييييط للبرلسييييا 

السواقيييي  ال اليييي  الانسيييي  ك ال  سلييييا سييييو  ل ييييط الحييييوار والر ييييوع الييييى الاواا ييييا  الس اسيييي ط "   سأهييييدا ا  " 

واتيييا  ا  " ال يييو  السو يييودا ايييك االايييار ." اابايييط ننيييد  س ييي  االايييرا  وليييو  ييياو الاوجييي  اليييى ا  اا يييات

ناعبييييا سيييي هونو  سيييي   126الانسيييي  ك اعييييارض الاييييدخق  الدول ييييط اييييك العييييرات "   سشييييددا " نلييييى اقيييي  ا ييييد ر 

لا ر ييييدا  لييييبعض واشييييار السوسييييو  الييييى ا  " ستييييسو  بعييييض ا. " االاييييار الانسيييي ك وبشييييه  اابيييي 

الس اسييييي    سع يييييد ايييييك العلس يييييط الس اسييييي ط "   سب نيييييا ا  " منييييياا اهيييييرار ليييييبعض السجيييييالحا  الايييييك هيييييا  

واييياب  السوسيييو  بيييال و  ج " سييي   ر يييد ا   شيييه  الحهوسيييط ."  سييياخدس ا النسييياو البعايييك بحيييق السهيييو  االهبييير 

ث  ييييوو السييييب  سيييي  س ااعييييط سيييي  الس اييييرض ا   هييييو  مييييو السبييييادر اييييك الحييييوارا  "   الااييييا الييييى ا  " ساحييييد

 ل لسط البرلسا  اناجار ح   ك لس ادا العرات".
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للجنة المالية برئاسة الكعبي تستضيف وزيري المالية والتجارة ووزير الدولة لشؤون  ا

 مجلس النواب لبحث قانون الدعم الطارئ واألمن الغذائي

ر و الهعبييييك وحتييييور تنتيييياع ا اساتيييياا  الل نييييط السال ييييط برعاسييييط السيييي د حسيييي  هيييي  /سوقيييي  س لييييس النييييواد

و  يييير السال ييييط السيييي د نلييييك نييييقو  وو  يييير الا ييييارا السيييي د نييييقء ال بييييور   29/3/2022 ييييوو الاقايييياء 

وو  ييييرا الدولييييط لشييييأو  س لييييس النييييواد السيييي دا م يييياو نعسيييي  ووه يييي  و ارا السال ييييط سييييد ر نيييياو داعييييرا 

ا السيييي دا سييييحر ميييياد    لسناقشييييط السوا نييييط السيييي دا ا يييي  سيييياسك والسيييي دا سييييد ر نيييياو الحسييييابا  اييييك الييييو ار 

وبحييييث السييييادا  . ح ا ييييا  قييييانو  الييييدنو الاييييارئ وا سيييي  ال يييي اعك والانس ييييط   والاعييييد ق  الق سييييط بشيييي نا

نييييواد الل نييييط   الحتييييور هااييييط نلييييى سييييواد سشييييروع ال ييييانو   خيييي  سقحسيييياا و ال انون ييييط واالسييييباد الاييييك 

الاخج جيييييا  الق سيييييط للسشيييييار     والا ه يييييد نليييييى حييييي   اد  الرسيييييالا اليييييى الس ليييييس   وه   يييييط او  ييييي  

وااليييد السييي د رعييي س الل نيييط السال يييط والسيييادا االنتييياء .السيييادا الساعل يييط بييياالقاراض ايييك سييي  اليييوارا السال يييط

بإرسيييا  السل ييييا  الساعل يييط بسسيييياح ا  س ييييردا  البااقيييط الاسو ن ييييط وا سييي  ال يييي اعك بهاييييد رسيييس ط إلييييى الل نييييط 

ارهيييي   سييييداخق  انتيييياء الل نييييط السال ييييط بالهشيييي  نيييي  الحسييييابا  الخااس ييييط ونسييييد و.السال ييييط اييييك الس لييييس

االن يييييات وا  يييييرادا    اتيييييااط اليييييى تمس يييييط اعسييييي و ا  يييييرادا  غ ييييير الن ا يييييط والا اساا يييييا وح يييييوت إقلييييي و 

هردسيييياا  نييييقوا نلييييى سعراييييط تسييييباد االقاييييراض الييييداخلك والخييييار ك وه   ييييط جيييير  ا سييييوا  واسييييد د 

لتييييراعد   سشييييدد   نلييييى تييييرورا إنشيييياء جييييندوت سيييي اد  للدولييييط لسعال ييييط ا وتيييياع الييييد و  والرسييييوو وا

 الاارعط.
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 صالح والكاظمي يبحثان أوضاع الالجئين العراقيين في أوروبا

بحييييث رعيييي س ال س ور ييييط بييييرمو جييييال  ورعيييي س الييييو راء سجييييا ى الهيييياسسك  خييييق  اسييييا بال سا   الجييييباح/

خار  يييييط لوهسيييييسبور   يييييا  تسييييي لبور   توتييييياع الق عييييي   العيييييراق    ايييييك هيييييق  نليييييى حيييييدا  و  ييييير 

و هيييير ب ييييا  رعاسييييك  ت   جييييال  اسييييا ب   و  يييير خار  ييييط لوهسييييسبور   و يييير  خييييق  الل يييياء بحييييث .توروبييييا

العققيييا  الاناع يييط وسيييب  اع   ميييا ايييك سخالييي  الس ييياال   إليييى  انيييد بحيييث الاعييياو  السشيييارا بييي   العيييرات 

شييييارا إلييييى العققييييط الساس يييي ا بيييي   ال ييييانب    وسناقشييييط توتيييياع الق عيييي   والس  سيييي   واالاحيييياد ا وروبييييك وا 

وتتييييا   . «العييييراق    اييييك لوهسييييسبور  وتوروبييييا  وقتيييي ط النييييا ح   داخيييي  العييييرات وال سيييي سا ا    ييييد   

تنييييا  اييييو ت تييييا بحييييث ااييييورا  ا وتيييياع ا نسييييان ط لكحييييداث العسييييهر ط ال ار ييييط اييييك توهران ييييا وسييييا خل  اييييا 

 يييط نيييا ح   واسيييعط  إتيييااط إليييى الايييدان ا  االقاجييياد ط الخا يييرا نليييى العيييالو ت سييي  وسنيييا العيييرات   سييي  سو

سوتيييحا تنيييا  ايييو الا ه يييد نليييى تيييرورا الرهيييو  للحيييوار ورايييض اسييياخداو ال يييوا والعنييي  ايييك حييي  الن انيييا  

انيييد العيييرات سييي   انبيييا  تهيييد تسييي لبور   وقيييو  بليييدف إليييى  . «وسنييي  ا اقس يييا وا د يييد السيييلو وا سييي  اليييدول   

ودنييييو تسنييييا واسييييا رارف  والااليييي  نحييييو اع  يييي  العققييييا  الاناع ييييط بسييييا  خييييدو سجييييال  البلييييد   اييييك سخاليييي  

الجييييعد   سعربييييا نيييي   اسيييياعداد بييييقدف للعسيييي  سيييي  العييييرات نلييييى اشيييي    النشيييياا االسييييااسار  الييييدانو للانس ييييط 

ايييوا ال و يييط العراق يييط ايييك االقاجييياد ط  وايييوا ر ايييرص العسييي   سأهيييدا سيييع ا إليييى إ اليييط سعوقيييا  نسييي  الخ

ايييك غتيييو   ليييا  بحيييث رعييي س اليييو راء سجيييا ى الهييياسسك  سييي  و  ييير خار  يييط . «السايييارا  ا وروب يييط

و هيييير ب ييييا  لسهابييييا  ت   ال ييييانب   بحاييييا اع  يييي  .دوق ييييط اللوهسييييسبور   اع  يييي  العققييييا  الاناع ييييط بيييي   البلييييد  

وتوتيييي  . «دو  االاحيييياد ا وروبييييكالعققييييا  الاناع ييييط بيييي   العييييرات ولوهسييييسبور   وهيييي لا سيييي  نسييييوو 

الهيييياسسك  ت   العييييرات سيييياضل اييييك اع  يييي  الشييييراهط سيييي  لوهسييييسبور  وتوروبييييا اييييك الحييييرد نلييييى ا رميييياد  

والاعيييياو  السأسسييييااك اييييك س يييياال  سخال ييييط تمس ييييا سهااحييييط ال سيييياد  وإجييييقح ال ايييياع السجييييراك  وانس ييييط 

شييي د سناقشيييط ا وتييياع نليييى السييياحط الدول يييط  وتتيييا  الب يييا   ت   الل ييياء . «االناسييياد نليييى الااقيييط النس  يييط

وتيييرورا السيييعك إليييى إ  ييياد حليييو  سيييلس ط للجيييرانا  اليييداعرا  ووقيييو  العيييرات إليييى  انيييد هييي  سيييا سييي  

إليييى  ليييا  تهيييد و  ييير . «شييي نا ا ن يييد الشيييعود سعانييياا الن انيييا   وآايييار الحيييرود وهوارا يييا نليييى السيييدن   

ر  ييييط لوهسييييسبور  ونييييد بس ااحييييط االاحيييياد ا وروبييييك الخار  ييييط اييييأاد حسيييي    تسييييس الاقايييياء  ت  و  يييير خا

وقيييا  حسييي    خيييق  سيييأاسر جيييح ك سييي  و  ييير خار  يييط .  اليييط الع وبيييا  نليييى الخايييوا ال و يييط العراق يييط

لوهسييييسبور ج إنييييا  اباحييييث سيييي  نس ييييرف اييييك لوهسييييسبور  بشيييي   رايييي  الع وبييييا  الس روتييييط سيييي  االاحيييياد 

واييياب   ت   . «    تنسييي لبو  ونيييد براييي  مييي ف الع وبيييا ا وروبيييك نليييى الخايييوا ال و يييط العراق يييط   سب نيييا ت

ال يييانب   بحايييا ت تيييا  سوتيييوع ال  يييرا إليييى توروبيييا والحيييرد ايييك توهران يييا   سأهيييدا  ت   إ  يييا  الحيييرد ايييك 

 توهران ا  حاا  إلى   ود سها ط س  الس اس  الدولك« .
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 قرارات مجلس الوزراء بجلسة الثالثاء

 

اليييو راء  الاقايييياء   سليييط سيييي  ال يييرارا  ال د ييييدا خيييق   لسيييياا االنا اد يييط السنع ييييدا تجيييدر س لييييس  الجيييباح/

وقييييا  السهاييييد ا نقسييييك لييييرع س س لييييس الييييو راء اييييك .ال ييييوو برعاسييييط رعيييي س الييييو راء سجييييا ى الهيييياسسك

ب ييييا  إ  "رعيييي س س لييييس الييييو راء سجييييا ى الهيييياسسك  اييييرتس ال لسييييط االنا اد ييييط الاان ييييط نشييييرا لس لييييس 

ا اليييييى ت  "الهييييياسسك اسييييياعرض ايييييك سسيييييا   ال لسيييييط ا وتييييياع العاسيييييط ايييييك اليييييبقد  اليييييو راء"  الااييييي 

وسسيييييا دا  ا  سيييييط االقاجييييياد ط العالس يييييط وانعهاسييييياا ا نليييييى العيييييرات  وساابعيييييط ااب يييييق ا  يييييراءا  الايييييك 

 ."اناسدا ا الحهوسطا س  ت   سوا  ط ا  سط والاخ    س  حدا ا

ك وه يييي  و ارا الجييييحط السهليييي  بييييإدارا اليييييو ارا  وتتييييا  ت  "س لييييس الييييو راء اساتييييا  مييييانك الع ييييياب

ح يييث قيييدو نرتيييا  س جييييق  نييي  ا  يييراءا  الجييييح ط الساعل يييط بالسييي ارا نلييييى  اعحيييط هورونيييا  واالنخ يييياض 

الحاجيييي  بعييييدد ا جييييابا   وإ ييييراءا  و ارا الجييييحط اييييك ساابعييييط ااييييورا  ال اعحييييط بييييالعرات  وسييييا ااالبييييا 

   الل احييييا  بعسييييوو الييييبقد"  سب نييييا ت  "السهليييي  بييييإدارا سيييي    ييييود اييييك اييييوا ر العق ييييا  السالوبييييط وايييي س

و ارا الجييييحط ااييييرت إلييييى الواقيييي  الجييييحك اييييك العييييرات  وسناقشييييط نييييدد سيييي  السوتييييونا  الاييييك اخييييص 

  :سله ط ا راتك السش دا نل  ا السأسسا  الجح ط. وقد وااق س لس الو راء نلى اااك

شيييي د نل  ييييا سساشيييي  ا  تو سأسسييييا  جييييح ط  إلييييى ن يييي  سله ييييط ا راتييييك العاعييييدا لييييو ارا السال ييييط الس -1

و ارا الجييييحط بييييدو  بييييد   اسييييانادا  إلييييى قييييانو  اسل ييييا العرجييييا  والسبييييانك واب ييييى سساشيييي  ا   و تييييا  

 .ل ا سساش ى العااء

ق يييياو و ارا ا نسييييار وا سييييها  والبلييييد ا  العاسييييط بن يييي  سله ييييط ا راتييييك السشيييي دا نل  ييييا سساشيييي  ا  تو  -2

 .(1973لسنط  693اسانادا  إلى ال رار الاشر عك )سأسسا  جح ط 

ق يييياو الييييو ارا  وال  ييييا  غ يييير السارباييييط بييييو ارا السسولييييط سره  ييييا  والسحااسييييا  بب يييي  ا راتييييك  -3

( آن ييييا   السشيييي د نل  ييييا سساشيييي  ا  وسراهيييي  جييييح ط إلييييى 2  و1العاعييييدا ل ييييا سيييي  غ يييير السيييي هور   بييييال  را   )

لسيييينط  21/ توال( سيييي  قييييانو  ب يييي  وإ  ييييار تسييييوا  الدولييييط )25)و ارا الجييييحط نلييييى واييييق تحهيييياو السييييادا 

 6( سيييي  قييييانو  ا دارا السال ييييط االاحاد ييييط )46(  سيييي  الانييييا   نيييي  بييييد  الب يييي  اسييييانادا  إلييييى السييييادا )2013

 ."(2020لسنط  28( السعد  وقرار س لس الو راء )2019لسنط 

ااسار سييييي ا ن يييييارا لسناقشيييييط واقييييي  واييييياب  ت  "س ليييييس اليييييو راء اساتيييييا  رع سيييييط ال  عيييييط الوان يييييط لقسييييي 

االسيييااسار والعسييي  نليييى احسييي   الب عيييط االسيييااسار ط ايييك نسيييوو العيييرات  وبسيييا  سييي و ايييك  ييي د االسيييااسارا  

 ."ا  نب ط والاك ساعس  بدورما نلى   ادا سعدال  الانس ط والاسر   بع لط ا نسار اك البقد

  :السااسار  وااق س لس الو راء نلى اااكوترد  ب نا "بعد سناقشط ندد س  ال تا ا الاك اخص ا
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(  لاهيييييو  برعاسيييييط ال  عيييييط الوان يييييط لقسيييييااسار ونتيييييو ط 2019لسييييينط  51توال / اعيييييد   ا سييييير اليييييد وانك )

سسالييييي   سييييي  و ارا السال يييييط/ ن يييييارا  الدوليييييط  و ارا الاخاييييي ا/ داعيييييرا الع يييييود الحهوس يييييط/ ا سانيييييط العاسيييييط 

اقييييك  وسسايييي  نيييي  ال  ييييط السالهييييط لييييكرض  ااييييولى الل نييييط دراسييييط لس لييييس الييييو راء/ البنييييا السرهيييي   العر 

البيييييا  اعيييييد   ا  يييييا ا االسيييييااسار ط اليييييواردا ال  يييييا سييييي  م عيييييا  االسيييييااسار بتيييييسن ا ال  عيييييط الوان يييييط 

 .لقسااسار 

( بشيييييي   السشييييييرونا  2021لسيييييينط  186( سيييييي  قييييييرار س لييييييس الييييييو راء )2اان ييييييا / إل يييييياء ال  ييييييرا )

 ار بدءا  س  ا ر خ إجدارف".االسااسار ط  و ن   م ا ال ر 

 

ر من موجة وبائية خامسة   الصحة تحذ ِّ

حيييي ر  و ارا الجييييحط سيييي  اعييييرض الييييبقد لسو ييييط وباع ييييط خاسسييييط لهورونييييا اييييك سيييي  س ييييور  الجييييباح/

وحيييدد نلسييياء خيييق  ااونيييط ا خ يييرا م  نيييا   د يييدا  سييي  ا يييروس .(ساحيييور  د يييد لل  يييروس باسيييو )دلايييا هيييرو 

"دلايييياهرو "  لهونييييا  سيييي   بيييي   ساحور "دلاييييا" و"توس هييييرو "  و يييير  رجييييد هورونييييا  تال ييييوا نل ييييا اسييييو 

إجييييابا  بييييالساحور ال د ييييد اييييك الوال ييييا  الساحييييدا ونييييدد سيييي  الييييدو  ا وروب ييييط  سايييي  ارنسييييا وتلسان ييييا 

والييييدنسارا  لهيييي  نييييدد ميييي ف ا جييييابا  سحييييدود  ب نسييييا اواجيييي  الجيييي   وهور ييييا اسيييي    آال  ا جييييابا  

و ال ر يييق ا نقسيييك الابيييك ايييك اليييو ارا ربيييى ايييقح حسييي  "ج إ  "العيييرات غ ييير وقالييي  نتييي .ال د يييدا  وس يييا  

سسيييياانى سيييي  الايييي ار بييييالساحورا  ال د ييييدا لهورونييييا  وربسييييا  اعييييرض لسو ييييط وباع ييييط خاسسييييط  خجوجييييا  بعييييد 

وسييي   العيييرات سنييي  بدا يييط ال اعحيييط وحايييى ."س يييور ساحيييور آخييير باسيييو )دلايييا هيييرو ( ايييك نيييدد سييي  اليييدو 

  يييييروس وساحوراايييييا  هيييييا  آخرميييييا سو يييييط الساحيييييور توس هيييييرو   تد   س ع يييييا إليييييى اا  تربييييي  سو يييييا  لل

 وااا آال  السرتى.  
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 المالكي يصرح بشأن جلسة الغد ويؤكد تمسك االطار التنسيقي بالحوار 

اسييييابعد رعيييي س اعيييياق  دولييييط ال ييييانو  نييييور  السييييالهك  الاقايييياء  اسر يييير  لسييييط ال ييييد  وهالييييط السعلوسييييط/

وقييييا  السييييالهك  .الخاجييييط باناخيييياد رعيييي س ال س ور ييييط  سأهييييدا اسسييييا قييييو  االاييييار الانسيييي  ك بسييييدت الحييييوار 

اييييك ب ييييا  نلييييى ميييياسش اسييييا ابلا سيييي  ر إ اال ييييا ال د ييييد لييييد  العييييرات ساور اسيييي و هر هيييياناك   إ   العييييرات 

سييييي ط وبحيييييث  سسيييييا دا  االوتييييياع الس ا.”اربايييييا نققيييييا  وا  يييييط سييييي  إ اال يييييا ايييييك الس ييييياال  السخال يييييط

واالسن يييط اييييك السنا ييييط والعييييالو  وهيييي لا الحييييوارا  ال ار يييط لاشييييه   الحهوسييييط وحالييييط االنسييييداد الاييييك اراا  ييييا  

وتهييييد السييييالهك تييييرورا ا   اهييييو  سواقيييي  الييييدو  الجييييد  ط .”اتييييق نيييي  الجييييراع الروسييييك االوهرانييييك

ب  الساتييييك  ال  للعيييرات دانسيييط ليييا   سب نيييا ا    لسييييط البرلسيييا   يييوو االربعييياء لييي  اخاليييي  نييي   لسيييط السييي 

سنيييي  سهييييو  اجيييي   سيييي  سهونييييا  الشييييعد العراقييييك سيييي  اسيييياح اقااا س تيييير بعسل ييييط الاييييوا   الييييوانك  

 و عرض العسل ط الس اس ط لسخاار هب را .

 

 الحكيم بلقاء طالباني: األغلبية السياسية استحقاق ديمقراطي لكن بلحاظ حفظ التوازن 

وان يييط  السييي د نسيييار الحهييي و  سسييياء ال يييوو سييي  وايييد ا احييياد ايييداو  رعييي س احيييال  قيييو  الدوليييط ال تباب ييي  ن يييو /

و هيييير ب ييييا  .الييييوانك الهردسيييياانك برعاسييييط باايييي  االبييييانك  دور الهايييي  الس اسيييي ط اييييك ا ه ييييا ا  سييييط الحال ييييط

لسهابييييا ا  ال ييييانب   "اييييداوال ااييييورا  الوتيييي  الس اسييييك ودور الهايييي  الس اسيييي ط اييييك ا ه ييييا ا  سييييط الحال ييييط 

وتشيييييار إلييييى  ت  "ا غلب ييييط الس اسيييي ط اسييييياح ات د س رااييييك لهيييي  بلحيييياس ح يييييس ."النسيييير وا ر ييييد و  ييييا  

وبيييي   ت  "ا ا ييييات ."الاييييوا   اليييي    ييييأد  إلييييى ا سييييا رار وجييييوال لاشييييه   حهوسييييط سسييييا را خادسييييط لشييييعب ا

داخيييي  السيييياحا  الس اسيييي ط سيييي أد  بالتييييرورا إلييييى خلييييق حالييييط ا سييييا رار داخيييي  السيييياحط العراق ييييط بشييييه  

 ناو".
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 الفتح: الكاظمي يتبع سياسية “النهب” في أموال أعمار نينوى وبقية المحافظات 

تهييييد نتييييو احييييال  ال ييييا  احسييييد نبييييد الحسيييي    الاقايييياء  ت  رعيييي س حهوسييييط اجيييير    وهالييييط السعلوسييييط/

ا نسيييييا  سجيييييا ى الهييييياسسك  سيييييارس س اسييييي ط  الن يييييد  ايييييك تسيييييوا  السخججيييييط  نسيييييار السحااسيييييا  

وقييييا  نبييييد الحسييييي   إ    الحهوسييييط السنا  ييييط وال ا ييييا اراهبيييي  خاييييوا خااعيييييط .و السحييييررا والسيييي سا ن نيييي 

بجييييورا هب ييييرا اييييك هيييي  سحااسييييا  العييييرات ح ييييث تل يييي  الييييدور الرقييييابك لس ييييالس السحااسييييا  وتجييييبح  

الجييييقح ا  ب ييييد شخجيييي ا   ااييييرت نل  ييييا الها يييير سيييي  سل ييييا  ال سيييياد اييييك اغلييييد السحااسييييا  بسييييبد الا ييييرد 

وتتييييا   ت   الهيييياسسك ساسسييييا .“ والاجيييير  بيييياالسوا  بييييدو  رقابييييط سال ييييط بالسييييلاط واجييييدار ال ييييرارا 

ايييك سحااسيييط ن نيييو  وغ رميييا لسحاوليييط الحجيييو  نليييى اهبييير قيييدر سسهييي  سييي  ا سيييوا   سييي   س سونيييط سا سيييط 

بن يييد االسيييوا  سييي  قيييرد انا ييياء وال ايييا ايييك رعاسيييط اليييو راء   سب نيييا ت   سل يييا  ال سييياد ايييك ن نيييو  اعيييد اسيييرت 

لييييي س منييييياا ا  دور رقيييييابك ا سيييييا  خيييييص الحجيييييص السال يييييط والسوا نيييييا  السخججيييييط اب ع يييييا بانابيييييار 

  نسار السنااق الساتررا اك السحااسط .

 

 آالف طالب يؤدون االمتحان التقويمي التجريبي لكليات الطب  3التعليم: أكثر من 

تهايييير سيييي  اقاييييط آال  تنلنيييي  و ارا الاعليييي و العييييالك والبحييييث العلسييييك  الاقايييياء  نيييي  ا د ييييط  /سييييوا    ن ييييو  

و هيييير ب ييييا  للييييو ارا تنييييا "إدراهييييا   مس ييييط إ ييييراءا  .االييييد االساحييييا  الا ييييو سك الا ر بييييك لهل ييييا  الاييييد

ااييييو ر ا داء واحسيييي   ال ييييودا اييييك س ييييا  الاعليييي و ال يييياسعك الابييييك والا اسييييا  ببراس  ييييا وسيييي اقاا ا العلس ييييط  

ط السرحليييط السادسيييط ايييك هل يييا  الايييد ايييك ال اسعيييا  ت ييير  اليييو ارا اساحانيييا  ا و س يييا  سره  يييا  ا ر ب يييا  لالبييي 

العراق يييط بإشيييرا    يييا  ا شيييرا  والا يييو و العلسيييك وبالاعييياو  سييي  ل نيييط نسيييداء هل يييا  الايييد ايييك العيييرات 

وتتييييا  الب ييييا   ت  "االساحييييا  الا ييييو سك ا لهارونييييك الحتييييور  ."وال ر ييييق الييييو ار  للاعليييي و ا لهارونييييك

د بساابعيييط سباشيييرا سييي  و  ييير الاعلييي و العيييالك والبحيييث العلسيييك نب ييي  شيييارا ا يييا تهاييير سييي  اقايييط آال  االييي 

 هاسو نبد الجاحد".
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 العراق يقدم توصيات لفريق الضريبة الرقمية 

تنليييي  س لييييس س وتييييك م عييييط ا نييييقو واالاجيييياال   الاقايييياء  نيييي  ا ييييد و العييييرات  /وهالييييط االنبيييياء العراق ييييط

وقييييا  نتييييو الس لييييس وسسايييي   س ور ييييط .ا اسانييييا اييييك ب ييييداداوجيييي ا  ل ر ييييق التيييير بط الرقس ييييط خييييق  

العييييرات اييييك ا اسيييياع ال ر ييييق التيييير بك الرقسييييك سحسييييد االسييييد  إ  "ار ييييق التيييير بط الرقس ييييط ن ييييد ال ييييوو  

ا اسانييييا اييييك ب ييييداد"  سب نييييا ت  "العييييرات قييييدو س سونييييط سيييي  الاوجيييي ا  الييييى ال ر ييييق اييييو اناسادمييييا اييييك 

وتشييييار إلييييى ت  "الاوجيييي ا  الن اع ييييط ."الل نييييط االنقس ييييط الداعسييييط الاوجيييي ا  العاسييييط الاييييك سييييا دو الييييى ا اسيييياع

ااتييييس  العد ييييد سيييي  ال ييييرارا  الس سييييط الاييييك اخييييص التيييير بط الرقس ييييط"  سأهييييدا ت  "انع يييياد اال اسانييييا  اييييك 

العييييرات  يييينعهس ا  اب ييييا بيييي   ب ييييداد نلييييى اعيييياو  واواجيييي  سيييي  هيييي  الييييدو  العرب ييييط وسن احييييط انقس ييييا 

اد   لاح  يييق هيييي  البنيييود الساروحييييط ايييك اال اسانيييا  الاقاييييط وتيييس  اخاجيييياص واييياب   "نسييييعى  ييي ."وا اا يييا

 م عط االنقو واالاجاال ".

 

 توصيات مرتقبة لـ »اللجنة الدائمة« لتطوير اإلعالم العربي

دوليييييط   21احاتييييين  ب يييييداد  ا اسانيييييا  الل نيييييط الداعسيييييط لكنيييييقو العربيييييك  و  سيييييرا بسشيييييارهط  الجيييييباح/

وقييييا  رعيييي س الل نيييط الداعسييييط لكنييييقو العربييييك .رارا  لااييييو ر ا نييييقو العربيييكوساجيييدر نن ييييا اوجيييي ا  وقييي 

اييييك  اسعييييط الييييدو  العرب ييييط الييييدهاور نب يييي   اسييييو إ  "الل نييييط الداعسييييط لكنييييقو العربييييك اييييك  اسعييييط الييييدو  

وتتييييا   ت  ."العرب ييييط إحييييد  الل ييييا  العر  ييييط وال د سييييط واشييييه  نجييييبا  س سييييا  اييييك  سييييد ال اسعييييط العرب ييييط

 يييداد تنسيييا  الل نيييط الداعسيييط لكنيييقو العربيييك ا يييا تبعييياد و خيييو س يييو للعيييرات احييي  سسليييط ال اسعيييط "احاتيييا  ب

العرب ييييط  اتيييييق  نيييي  ت  منييييياا ا اسانيييييا  للسهاييييد الان  ييييي   لس لييييس ال اسعيييييط العرب يييييط سيييي ع د  يييييوو غيييييد 

وتشييييار إلييييى ت  "اال اسانييييا  سيييياهو  اسيييياهساال  لييييدا  سل ييييا  س سييييط وسيييي ا  سخاليييي  وإ  ييييابك ."الخسيييي س

هيييو  العيييرات  ييي ءا  سنيييا ونليييى رتسيييا"  سب نيييا  ت  "اليييدو  الحاتيييرا ايييك ا اسانيييا  الل نيييط الداعسيييط سييياهو  ل

سييييي    اييييا  قيييييا  ا سيييي   العييييياو السسيييياند ل اسعيييييط الييييدو  العرب يييييط تحسييييد رشييييي د خايييييابكج إ  ."دولييييط 21

  "اال اسانييييا  اهاسييييد تمس ييييط خاجييييط اييييك سيييي ات الوتيييي  العربييييك العيييياو وساابعييييط ال ييييرارا  والاوجيييي ا

الجيييييادرا ايييييك اليييييدورا ا خ يييييرا ليييييو راء ا نيييييقو سيييييواء بسيييييا  اعليييييق بال تييييي ط ال لسيييييا ن ط وااوراا يييييا 

بانابارمييييا سيييي  البنييييود الااباييييط  إتييييااط إلييييى بنييييود تخيييير  سخاجييييط بسيييياراا   ط ا نييييقو العربييييك تو احييييرا 

ا نييييقو لييييا  ا نييييقو العربييييك وت تييييا  سحاربييييط ا رميييياد ب س يييي  تشييييهالا ونشيييير ا ااييييط الاعييييا ش السشييييارا   

 دور اك نشر ا ااط الاساس  ".
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الجيل الجديد: الفساد والفضائيين يمنع حكومة كردستان من أتباع نظام الماستر كارد  

 للمتقاعدين 

هشييي  ال  ييياد  ايييك حيييراا ال  ييي  ال د يييد   ر بيييوار نبيييد اليييرحس   الاقاييياء  نييي  اسييياد ايييك سيييلاط  بيييدر ن يييو /

هردسيييياا  والخييييو  سيييي  هشيييي  ا رقيييياو ال تيييياع ط  سنيييي  حهوسييييط ا قليييي و سيييي  تابيييياع نسيييياو الساسييييار هييييارد 

د وقيييا  نبييييد اليييرحس  إ   اهيييرار حيييياال  الواييياا ااحسلييييا تحييي اد السيييلاط والعواعيييي  الحاهسيييط بسييييب.للسا انيييد  

وتتييييا  تنييييا  بييييد  سيييي  إ ال  السييييواا  ب يييي ف الار  ييييط ال د سييييط باو  يييي  .”اسييييادما وسييييرقاا ا  سييييوا  ا قليييي و

الرواايييد واناسيييار هبيييار السييي   اييي سه   ليييا نييي  ار يييق نسييياو الساسيييار هيييار  وميييو النسييياو السعسيييو  بيييا ليييد  

ا رقييييياو  وتوتييييي  ت   اسييييياد السيييييلاط والخيييييو  سييييي  هشييييي .”الحهوسيييييط االاحاد يييييط و س ييييي  تنحييييياء العيييييالو

 ال تاع ط  سن  حهوسط ا قل و س  تاباع م ا النساو .

 

 نائب سابق: المعالجات في صالح الدين ال تخلو من المحسوبية 

انابيييير الناعييييد السييييابق نيييي  سحااسييييط جييييقح الييييد   نسييييار  وسيييي   الاقايييياء  ت  سوتييييوع  السييييوسر ط ن ييييو /

الها ييير    ا سيييا شيييدد نليييى ا  السعال يييا  ايييك جيييقح اليييد   ال سعال يييط ال سييياد اجيييب  ا  ونيييط سسييياخدسط سييي  

وقييييا   وسيييي    إ  "سوتييييوع سعال ييييط ال سيييياد اجييييب  ا  ونييييط سسيييياخدسط سيييي  الها يييير   .اخلييييو سيييي  السحسييييوب ط

وال يييو  ا  يييا ااييير نليييى ال عييي  ونحييي  بحا يييط اليييى خايييوا  نسل يييط ايييك مييي ا السوتيييوع"  سب نيييا ا  "السعال يييا  

سحسييييوب ط وحيييي   نيييياهلو نيييي  سوا نيييط السحااسييييط واو  ع ييييا نلييييى السشييييار   ايييك جييييقح الييييد   ال اخلييييو سييي  ال

ن ييييد اشييييهال ط ا  ييييا سيييي  خييييق  الاو  يييي  لسنييييااق دو  تخيييير  ومنالييييا اهايييير سيييي  نقسييييط اسييييا  او نلييييى ميييي ا 

ا سيييير خجوجييييا انييييا ال او ييييد منيييياا سناقجييييا  نلييييى السشييييار   اييييك السحااسييييط اال سييييا نييييدر و س ع ييييا اسييييا 

را وميييي ا االسيييير بس سلييييا سييييدناا لسرا عييييط النييييا قايييي  الار ييييق نلييييى الشييييرها  بان  يييي  سباشيييير او دنييييوا سباشيييي 

 للسنااسط وا د و االات ".
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 سيناريو السبت الماضي يخي م على جلسة اليوم 

سييييانا  و بييييدت ال ييييوو ا ربعيييياء السييييارااو  الس اسييييك سييييرا تخيييير  بيييي   الهايييي  الهب ييييرا اييييك سيييياحط  الجييييباح/

ر الاحيييال  الاقايييك نليييى الستيييك ببرناس يييا ايييك السيييعك  اسييياو نسل يييط اناخييياد رعييي س  البرلسيييا   اب نسيييا  جييي 

ال س ور ييييط اييييك  لسييييط ال ييييوو الحاسييييسط  تهييييد ا اييييار الانسيييي  ك وحل يييياأف اييييك "نيييي و" و"االاحيييياد الييييوانك 

الهردسييياانك" ت  سييي نار و السيييب  سييي اهرر ايييك  لسيييط ا ربعييياء ولييي   اح يييق النجييياد سيييا ليييو  ييياو االا يييات سعيييا 

اقا  الدسيييياور ط واالناخاب ييييط  وبيييي   اجيييير حا  ميييي ا الايييير  س ابيييي  الايييير  ااخيييير  اييييك سسييييار االسيييياح 

 . ب ى سج ر  لسط ا ربعاء س  وال  حاى سانط هاابط م ا الا ر ر 

وقييييا  الناعييييد نيييي  احييييال  "ال ييييا " السنتييييو  اييييك ا اييييار الانسيييي  ك  س ييييد  ا ييييك آسرلييييك لييييي"الجباح"ج إ  

ارشيييي   رعيييي س ال س ور ييييط ورعاسييييط الييييو راء إ  لييييو  هيييي  منيييياا "االنسييييداد الس اسييييك سع ييييد  ييييدا   وليييي   سيييير 

   ."اوااق ب   الا ار الجدر  وا اارالانس  ك

وتتييييا   ت  "الالييييث التيييياس  سو ييييود  و يييي داد نييييددف  ومنيييياا اييييك الايييير  ااخيييير إجييييرار نلييييى اسر يييير 

د ا سييير  ولييي   سييير السرشييي  لرعاسيييط ال س ور يييط سييي  دو  اواايييق  وب ييي ف الار  يييط  الارشييي   وميييو سيييا  جيييع ِّ

وا جيييرار سييي اع د السشييي د تهاييير"  وتهيييد "تننيييا ساتيييو  بس ااعيييط ال لسيييط ولييي   اح يييق اهاسيييا  النجييياد سييي  

 ."دو  اوااق

سيييي   انبييييا  بيييي    السحليييي  الس اسييييك  اسييييو السوسييييو  اييييك حييييد ث لييييي"الجباح" ت  "الرمييييا  ا و  ل لسيييييط 

حيييال  الاقايييك سييي  اح  يييق النجييياد ا ربعييياء ايييك س ليييس النيييواد بييياتل ولييي   ا  ييير  وبالايييالك لييي   ييياسه  الا

السالييييود".  وتشييييار إلييييى ت  "الالييييث التيييياس  ليييي   سييييس  باهاسييييا  النجيييياد لاسر يييير سرشيييي  سنجييييد رعيييي س 

ال س ور ييييط  وبالاييييالك سييييندخ   ييييوو غييييدل اييييك خ ييييارا  جييييعبط"  سر حييييا  ت  "السييييانا  الساب  ييييط ليييي   هييييو  

االاحيييياد الييييوانك نلييييى رعيييي س سحييييدد"  سب نييييا  ا  ييييا ت  اا ييييات بيييي   الا ييييار وا اييييار  تو ت   ا ييييق الييييد س رااك و

ت  "آخيييير اجيييير حا   نيييي و الييييد س رااك الهردسيييياانك سسييييعود بييييار انك اشيييي ر إلييييى ن سييييا خييييوض السعرهييييط 

تسيييياو االاحيييياد وا اييييار  ومييييك تجييييعد اللحسييييا  الا ر خ ييييط الس اسيييي ط الاييييك اسيييير نلييييى العييييرات  وربسييييا 

 .وسو سن مد إلى تبعد س  ال را  الدساور "  بحسد اعب ر الس

سيييي   انبييييا  تهييييد ال  يييياد  اييييك اعيييياق  دولييييط ال ييييانو  ارهييييك  ييييدنا   ت  نايييياعج  لسييييط ا ربعيييياء البرلسان ييييط 

"سحسيييوسط" سييييل ا   وتتييييا  ت  "سوقيييي  ا اييييار الانسيييي  ك قيييو  ون  اييييا نايييياعج  لسييييط  ييييوو السييييب  الساتييييك 

 140حل اعيييا اقايييرد سييي  ايييك تنيييا الاليييث التييياس  للعسل يييط الس اسييي ط ايييك اليييبقد"  سأهيييدا  ت  "نيييدد نوابيييا سييي  

 ."ناعبا  وربسا  ج   وو ا ربعاء إلى )نج  + واحد( لا ط الها ر س  النواد بسواق ا

بيييدورف  تهيييد ال  ييياد  ايييك احيييال  نييي و سحسيييد نبيييد ربيييا  ت  احال يييا "سيييا  ا  سلا سيييا  با امساايييا سييي  ا ايييار 

 ."الانس  ك ول   ارا   ن  سوق ا بش    لا

الا ييييار الجيييدر  س ايييد  الجيييدر وال  ييياد  اييييك االاحييياد اليييوانك الهردسييياانك باايييي  ايييك الس ابييي   اا يييق  نييي و 

 ييييق  االبييييانك نلييييى تييييرورا اسيييياسرار السحاداييييا . وقييييا  سهاييييد االبييييانك اييييك ب ييييا ج إ  "باايييي   ييييق  

االبيييانك ال يييى ااجيييياال  ماا  يييا  سيييي   نييي و الا ييييار الجيييدر  س ايييد  الجييييدر واباحيييث ال انبييييا  بشييي   السسيييياع  

  الس اس ط
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ايييييك اخيييييص الوتييييي  العراقيييييك اليييييرام   و  يييييود اشيييييه   الحهوسيييييط ال د يييييدا وسيييييب  سعال يييييط السشيييييهق  ال

والعواعيييييق الايييييك اعايييييرض العسل يييييط الس اسييييي ط اتيييييق  نييييي  السيييييب  اله  ليييييط بيييييالخرو  سييييي  حاليييييط االنسيييييداد 

الس اسييييك". اييييك التيييي ط الهرد ييييط  تس يييير  اجييييير حا  ق ييييادا  الحيييي ب   الرع سيييي   الييييد س رااك واالاحييييياد 

الهردسيييياان     تنييييا ال اا ييييات بشيييي   السرشيييي  لرعاسييييط ال س ور ييييط.. واب ييييى السييييانا  الس بلييييط حاالييييط الييييوانك 

 بالس ا    والسا  را  الاك انااد نل  ا السش د العراقك السع د.

 

 مخاوف حل البرلمان العراقي تربك الفائزين والخاسرين في االنتخابات 

للبرلسييييا  العراقييييك ال ييييوو لسحاولييييط اناخيييياد رعيييي س ال س ور ييييط  اربييييا نشيييي ط  لسييييط  د ييييدا  الشييييرت االوسييييا/

تهاييييوبر  10سخيييياو  سيييي  حيييي  البرلسييييا  الحييييالك ال يييياع    والخاسيييير   اييييك االناخابييييا  الاييييك  يييير   ييييوو 

. واييييك الواقيييي   ال اشييييبا اناخابييييا  تهاييييوبر الساتييييك ت ييييا  سيييي  االناخابييييا  البرلسان ييييط 2021)اشيييير   ا و ( 

ااالناخابيييا  ا ربعيييط السييياب ط هل يييا ت ر ييي  ايييك سييي  سوان يييد دسييياور ط اابايييط وقيييانو   ا ربعيييط الايييك سيييب ا اا

واحيييد ميييو »سيييان  ل  يييو« الييي   اسييياوردف العراق يييو  سييي  البرا  ييي . تسيييا االناخابيييا  الخاسسيييط ا خ يييراا ا يييد 

تشيييي ر(  هسيييييا تن ييييا  يييياء  نا  ييييط حيييييراا  8هانيييي  سبهييييرا )اسييييبق السونييييد الدسييييياور    راع ييييا بنحييييو 

دد ترهييييا  النسيييياو الس اسييييك اييييك الييييبقد اليييي   جيييينعاا وجييييسساا الوال ييييا  الساحييييدا ا س ره ييييط  سييييام ر  ميييي 

 .  قب  ت   جب    را   ا سا بعد  ال د الاولى ا ا2003نند احاقل ا العرات ناو  

تهاييييوبر )اشيييير   ا و ( نيييياو  1الحييييراا ال سييييام ر  اليييي   سييييسك »انا اتييييط اشيييير  «ا  نييييا انالييييق اييييك 

 بامسيييط سييي  ت ييي  ا   ييير آل يييا  نسييي  النسييياو الس اسيييكا ح يييث  ميييد تيييح ط  ليييا تهاييير   داييي  تاسانيييا  2021

تليييي   يييير  . ولييييو ا ييير حاييييى اا  سحاهسييييط نادليييط ل الييييط الساسييييامر   رغييييو  24قا يييي  وتهايييير سييي   600سييي  

الونيييود الساهيييررا  وميييو سيييا   يييو  ناشييياو  ايييك الحيييراا إ  سيييببا و يييود »اواايييأ س اسيييك«    ها يييرا  سييي  

 .الاك اسسا باقب د السلاط ساوراط بشه  تو ب خر اك قا  الساسامر   تو خا  وال و  الس اس ط 

تسيييي ر الحييييراا ال سييييام ر  نيييي  إسيييي اا الحهوسييييط السيييياب ط )حهوسييييط نيييياد  نبييييد الس ييييد (  و يييياء بحهوسييييط 

انا ال ييييط مييييك حهوسييييط رعيييي س الييييو راء الحييييالك سجييييا ى الهيييياسسك الاييييك احوليييي  إلييييى حهوسييييط اجيييير   

  هسيييا تد  إليييى ا   ييير قيييانو  االناخابيييا   لهييي  الناييياعج الايييك خييير  ب يييا االقايييراع تشييي ر  5تنسيييا  سنييي  نحيييو 

بييييد  جييييادسط لسيييي  اييييا  ولسيييي  خسييييرا اييييبعض ال يييياع    حجيييي  نلييييى س انييييد لييييو  اوقع ييييا  ب نسييييا بعييييض 

الخاسيييير   حجييييد س انييييد تقيييي  بها يييير سسييييا هييييانوا  اوقعييييا. هييييا  سيييي  بيييي   هبييييار ال يييياع    شيييي ع ا  »الا ييييار 

  الجييييدر  و»دولييييط ال ييييانو « ب ناسييييط نييييور  السييييالهك اليييي   حيييي  اييييك السرابييييط الجييييدر « ب ناسييييط س اييييد

ن  ا   حجيييي  »احييييال   34س عييييدا   ب نسييييا حجيييي  السييييالهك نلييييى  74الاان ييييط. حجيييي  الجييييدر نلييييى  س عييييدا . سييييح

س عييييدا   وحيييي   37ا يييدو« ب ناسييييط سحسييييد الحلبوسييييك )رعييي س البرلسييييا  الحييييالك( نلييييى تنليييى ا جييييوا  بواقيييي  

س عيييدا .  18ط »احيييال  نييي و« ب ناسيييط ر ييي  ا نسيييا  خسييي س الخن ييير الييي   حجييي  نليييى ايييك السرابيييط الاان ييي 

هرد يييييا ا حجييييي  »الحييييي د اليييييد س رااك الهردسييييياانك« ب ناسيييييط سسيييييعود بيييييار انك نليييييى تنليييييى نيييييدد سييييي  

س عييييدا (  ب نسييييا حيييي  »االاحيييياد الييييوانك الهردسيييياانك« برعاسييييط باا يييي  االبييييانك اييييك السرابييييط  31الس انييييد )

 .(س عدا   18الاان ط )

تسيييا هبيييار الخاسييير  ا ا يييد هيييانوا سييي  تال يييوا نليييى تن سييي و قيييو  »ا ايييار الانسييي  ك« ساييي  »احيييال  ال يييا « 

ب ناسييييط ميييياد  العيييياسر   و»نجيييياعد تميييي  الحييييق« ب ناسييييط قيييي س الخ نلييييك  و»ا ييييار الحهسييييط« ب ناسييييط 
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. وقييييد نسييييار الحهيييي و  و»اعيييياق  النجيييير« ب ناسييييط ح ييييدر العبيييياد ... وسييييوامو سيييي  ال ييييو  الشيييي ع ط ا خيييير 

س عييييدا  اييييك الييييدورا  20س انييييد سيييي  نحييييو  7ارا عيييي  ها ييييرا  س انييييد »ال ييييا « ب ناسييييط العيييياسر  إلييييى نحييييو 

الساتيييي ط  هسييييا ارا عيييي  نسييييب ا  س انييييد »العجيييياعد«  لهيييي  الحهيييي و والعبيييياد  هانيييي  خسيييياراامسا هب ييييراا 

 عيييدا   ا سيييا س 22س انيييد ب نسيييا اسييياحو  ايييك اليييدورا الساتييي ط نليييى  3ح يييث ليييو  حجييي  الحهييي و نليييى تهاييير سييي  

 .حج  العباد  نلى س عد  ا ب نسا ها  اك الدورا السات ط   ود احال ا  حجد نشرا  الس اند

ميييي ا الا يييياو  اييييك النايييياعج باالناخابييييا  تد  إلييييى ا   يييير السعادلييييط الس اسيييي ط ننييييدسا اييييرح  نيييي و »الا ييييار 

ط وال الجيييييدر « س ايييييد  الجيييييدر »سشيييييروع ا غلب يييييط الوان يييييط« سييييي  شيييييعار س جيييييود ميييييو »ال شيييييرق 

غرب يييط«. وهيييا  الااييييا  ت  الجيييدر اسهيييي  سييي  هسييييد احيييال  سييينك هب يييير )»احيييال  السيييي ادا« ب ناسيييط سحسييييد 

الحلبوسيييييك وخسييييي س الخن ييييير بعيييييد اوح ييييييد احال   سيييييا( و»الحييييي د اليييييد س رااك الهردسييييياانك« ب ناسييييييط 

سسيييعود بيييار انك. وقيييد تجييير بيييار انك خيييق  مييي ف اليييدورا نليييى الحجيييو  نليييى سنجيييد رعييي س ال س ور يييط 

    جييير نل يييا غر سيييا الحييييالك وحل  يييا السيييابق »االاحييياد الييييوانك الهردسييياانك«. وبسيييبد الاحال يييا  الاييييك الييي 

تخليييي  بييييالاوا   اييييك الخر اييييط الس اسيييي طا اييييإ  الخقاييييا  لييييو اعييييد شيييي ع ط ي شيييي ع ط تو هرد ييييط ي هرد ييييطا بيييي  

ال اسلييييا تغلب ييييط  بيييد  خقاييييا  سرهبييييط انعهسيييي  نليييى الاره بييييط الاييييك  سال ييييا البرلسييييا  العراقيييكا بيييي   تغلب ييييط

الالايييي   لاسر يييير سرشييييح ا لرعاسييييط ال س ور ييييط  وبيييي   الييييث سعايييي   سلييييا ال ييييدرا نلييييى الاعا يييي . و    لسييييط 

تبر يييي  )ن سييييا (  6ال ييييوو ا ربعيييياء مييييك ال لسييييط سييييا قبيييي  ا خ ييييرا الناخيييياد رعيييي س  د ييييد لل س ور ييييط اييييك 

اد رعيييي س ال س ور ييييطا اييييإ  الس بيييي   اييييإ  البرلسييييا  العراقييييك سييييا لييييو  يييياسه  ال ييييوو سيييي  حسييييو نسل ييييط اناخيييي 

سخييياو  حييي  البرلسيييا  ساجيييب  ميييك ا هاييير ار  حيييا . وا سيييا ابيييدو ال يييو  الخاسيييرا اا يييا نحيييو مييي ا الخ يييار 

نليييى تسييي  ا   يييير ح وس يييا بعيييد اييييدارا سيييا ااا ييييا ايييك االناخابيييا  السبهييييرا  ايييإ  ال يييو  ال يييياع ا ابيييدو تسيييياو 

وال ار ييييد إنييييادا االناخابييييا  خشيييي ط ت   سعادلييييط جييييعبط قواس ييييا نييييدو قييييدرا ا نلييييى حسييييو النايييياعج بييييالاوااق

 اارا   س اندما وبالاالك  ارا   ن و ما نلى ه  السساو ا .
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 العراقية تدمر مفرزة إرهابية في كركوك   F_16طائرات

وقاليييي  .تنلنيييي  خل ييييط ا نييييقو ا سنييييك  الاقايييياء  اييييدس ر س يييير ا ارماب ييييط اييييك هروهييييوا وهالييييط السعلوسييييط/

العراق يييط قتييي  نليييى س ييير ا إرماب يييط تيييس  قييياا  نسل يييا  الس ييير  F_16 ب يييا  إ   اييياعرا الخل يييط  ايييك 

وتوتيييييح  ت   التيييييربط  ييييياء  وا يييييا  .”السا يييييدو ايييييك هرهيييييوا وحولوميييييا اليييييى اشيييييقء ايييييك واد  شيييييا 

لسعلوسييييا  اسيييياخبار ط دق  ييييط سيييي  سد ر ييييط االسيييياخبارا  العسييييهر ط بالاعيييياو  سد ر ييييط إالسيييياخبارا  وا سيييي  

وتشييييار  الييييى ت   الس يييير ا ا رماب ييييط الاييييك قاليييي  .”  الاابعييييط ل  ييييادا العسل ييييا  السشييييارهطوخل ييييط االسييييا دا

 اك م ف العسل ط النون ط مك السسأولط ن  اسا دا  ال وا  ا سن ط اك سحااسط هرهوا .  

 

 القاء القبض على مبتز ومتاجرين بالمخدرات في بغداد

الشيييييراط الاقاييييياء  ال يييييبض نليييييى سا سييييي   بييييياالبا ا  انلنييييي  وهاليييييط اليييييو ارا لشيييييأو  اباب ييييي  ن يييييو / 

وقالييي  الوهاليييط ايييك ب يييا  ان يييا  انا لييي  سيييا و بيييا با ا  االلهارونيييك سييياوو ااييياا بنشييير .والسخيييدرا  ايييك ب يييداد

سا سييي   وبحيييو ا و تسيييلحط غ ييير سرخجيييط واانيييي    ٣جيييورما س ابييي  سبيييالي سال يييط ايييك ب يييداد وال يييبض نليييى 

واشييييار  الييييى  ال ييييبض .”( ساسييييوال  اييييك ب ييييداد٢٣٩ سيييياا  ونليييى ) تخييير   وبحييييو ا و سييييواد سخييييدرا نييييوع هر 

سخيييدرا  وايييو تيييبا بحو ايييا حبيييود سخيييدرف ايييك واسيييا ح يييث ايييو ااخيييا   ٢٨نليييى سيييا و وايييق تحهييياو السيييادا 

 هااط اال راءا  ال انون ط بح  و تجول ا  .

 

 وفاة متقاعد ثالث أثناء انتظاره بطابور تسلم الرواتب في كردستان 

لنييي  سد ر يييط ايييوارئ السيييل سان ط  الاقاييياء  واييياا سا انيييد االيييث تانييياء اناسيييارف ايييك ايييابور ان /سيييوا    ن يييو  

وقيييا  سييياسا  نيييادر سيييد ر ايييوارئ السيييل سان ط ايييك اجييير   لوسييياع  انيييقو هرد يييط  .لاسيييلو الرواايييد بهردسييياا 

شييييباا إ  "جييييباح ميييي ا ال ييييوو اييييارت احييييد السا انييييد   ح ااييييا اييييك اييييواب ر اسييييلو الرااييييد الا انييييد  لشيييي ر 

واتيييا   ا  "السا انييييد الييي   اييييواك جييييباح ."السنجيييرو ل هييييو  ميييو االييييث سا انيييد  اييييواى خييييق  مييي ا الشيييي ر 

 ( ناسا وقد اواك اك اواب ر سجر  "باخا " اك السل سان ط".81ال وو  بلي س  العسر )
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 الزراعة: قرارات األزمة ستؤدي إلى انهيار قطاع الدواجن 

ال رانيييييط سييييي  ال يييييرارا  ا خ يييييرا لس ليييييس اليييييو راء الايييييك وجييييي ا ا بالسالسيييييط  حييييي ر  و ارا  الجيييييباح/

وسييياأد  إليييى ان  يييار قاييياع جييينانط اليييدوا   ايييك العيييرات ب هسليييا  هاشييي ط نييي  إرسيييال ا البيييا  إليييى الس ليييس 

وقييييا  الساحييييدث الرسييييسك للييييو ارا حس ييييد  . نييييادا الييييدنو واييييوا ر السسييييال سا  السدنوسييييط للسنا يييي   س ييييددا  

 "قييييرارا  ا اسيييياع س لييييس الييييو راء اليييي   ن ييييد سييييأخرا  بشيييي   ا  سييييط ال  اع ييييط  هانيييي  سالسييييط  النييييا   "ج إ   

وسيييياأد  إلييييى ان  ييييار قايييياع الييييدوا   بالهاسيييي "  ستيييي  ا  ت   "الييييو ارا ترسييييل  البييييا  إلييييى الس لييييس بإنييييادا 

لسنا يييي    الييييدنو لسنا ييييا  الييييدوا   وبيييي ض الساعييييدا  واييييوا ر ا نييييق  والل احييييا  الب ار ييييط السدنوسييييط إلييييى ا

وايييياب  ت   "الالييييد اتييييس  ت تييييا  رايييي  الاعراييييط ال سره ييييط نيييي  ."إسيييي اسا  ب  ييييادا إناييييا  ال ايييياع هسييييا  ونونييييا  

سيييدخق  ارب يييط اليييدوا    للسسيييامسط باسيييا رارما و  يييادا إناا  يييا"  سعربيييا  نييي  تسليييا بييي   " ييياو البييي  سييير عا  

د  والا ه ييييد نلييييى حسا ييييط السنيييياج اييييك الالييييد  وإنييييادا النسيييير ب س يييي  ال ييييرارا  الخاجييييط بسنيييي  االسييييا را

ال رانيييك السحليييك سييي  نس يييرف السسييياورد  السييي سا ن يييد الناييياعج السب يييرا الايييك ح   يييا ال اييياع خيييق  ا نيييواو 

وتهييييد النييييا   ت   "الييييو ارا سلا سييييط بان  يييي   س يييي  ال ييييرارا  الحهوس ييييط  ب ييييد ت   ال ايييياع ال رانييييك ."الساتيييي ط

  والسيييي ارن   والسنا يييي   والسسييييااسر   و س يييي  ا  ييييد   سايييي    ييييط قاان ييييط اسايييي  غالب ييييط سيييي  ال قحيييي 

 العاسلط بال ااع  وبالاالك اإ   ت  قرار غ ر سناسد س أد  إلى جدسط له  م ف الاب ا ".

 

 الموارد: ال إلغاء للخطة الزراعية في ديالى 

ف  وتنلنييي  ن ييي  و ارا السيييوارد الساع يييط إل ييياء خايييط ال رانيييط الجييي   ط ايييك د يييالى بسيييبد شييي  الس ييياالجيييباح/ 

ايييييوا ر الحجيييييص السالوبيييييط لان  ييييي ما. وقيييييا  سساشيييييار اليييييو ارا نيييييو    ييييياد نبيييييد   ليييييي" الجيييييباح"ج إ  

"إ ييييراءا  الييييو ارا لاييييوا ر حجييييص الس يييياف اييييك د ييييالى إ  اب ييييط  وخجوجييييا  اييييك السنييييااق الواقعييييط بيييي   

الس بيييي ". دربنييييدخا  وحسيييير   وخييييان    وهييييقر  إ  سييييااو  رانا ييييا بشييييه  سع ييييو  خييييق  السوسييييو الجيييي  ك 

وتتيييا  ت  "السنيييااق ال ران يييط السسايييدا بييي   قتييياء الخيييالص وب يييداد وسنا يييط خيييا  بنيييك سيييعد اييياو ا ييي  ا ا 

سييي  ن ييير د ليييط"  سب نيييا  ت  "اليييو ارا نسلييي  نليييى اييي س   الس ييياف بواسييياط سحايييا  التيييخ إليييى داخييي  بع وبيييط 

 لاوا ر الساء الجال  للشرد".
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 العراق أصبح ساحة جاذبة لالستثمارات الخارجيَّة القائم باألعمال المؤقت في أنقرة: 

د  اليييو  ر الس يييوض نييييا دار إحسيييا  شييي ر اد  ال ييياعو با نسييييا  السأقييي  ايييك العاجيييسط الاره ييييط  الجيييباح/  تهييي 

ط و هيييير ب ييييا  للسيييي ارا العراق ييييط .ان ييييرا  ت  العييييرات تجييييب  سيييياحط  ا بييييط للشييييرها  واالسييييااسارا  الخار  يييي 

ط العييييرات لييييد   ايييك ان ييييرا ا  "الييييو  ر الس ييييوض س ور يييي  نيييا دار إحسييييا  شيييي ر اد  ال يييياعو با نسيييا  السأقيييي  ل ح

ط و اره ييييا   ط  اسييييا بل  رعيييي س  سع ييييط ر ييييا  تنسييييا  البلييييدا  العرب يييي  ط الاره يييي  س ور يييي  اخيييير   (Turab)ال ح

ط نحييييو اع  يييي  ."هييييوش  والواييييد السرااييييق لييييا واشييييار  شيييي ر اد  بحسييييد الب ييييا  الييييى سييييعك  الحهوسييييط العراق يييي 

أهييييدا  ت   العييييرات تجييييب  اا  سيييياحط دور ا ل ايييياع الخيييياص و  ييييادا االسييييااسارا  لييييدنو االقاجيييياد العراقييييك   سح

ط ايييييك سحخاليييييِّ  ال اانيييييا  بعيييييد اح  يييييق النجييييير الن ييييياعك  نليييييى   ا بيييييط للشيييييرها  واالسيييييااسارا  الخار  ييييي 

ط  واسييييااباد ا سيييي   وان ااحييييا س اسيييي  ا  نلييييى سحح اييييا ا قل سييييك   وتنربيييي  .والييييدولك   نجييييابا  دانييييش ا رماب يييي 

ال يييياعو با نسييييا  نيييي  اسيييياعداد السيييي ارا للاعيييياو  سيييي  ال سع ييييط اييييك إن يييياح السييييأاسر االقاجيييياد   اليييي   اعايييي و 

هط ر ييييا  ا نسييييا  والسسييييااسر   اييييك  شييييارت ال سع ييييط ن ييييدف اييييك وال ييييط سرسيييي   خييييق  شيييي ر ت لييييو  السح بيييي   بسح

ط ط والاره ييي  نييي  شيييهرف وا يييد رف لح ييياوا االسيييا با  وحسييي  سييي   انبيييا تنيييرد رعييي س ال سع يييط .البليييدا  العرب ييي 

ط واالسييييييااسار والاسو يييييي   دا  ت   مييييييد  ال سع ييييييط اع  يييييي  العققييييييا  االقاجيييييياد  ط والا ار يييييي  أهيييييي  التييييي ااط  سح

ط نبييييير الاعييييياو  والانسييييي ق سييييي  السأسسيييييا  الرسيييييس  ط وال ييييير   ط والعرب ييييي  والجييييينانط بييييي   اليييييدو  الاره ييييي 

 .ل سع ا  السساالطوالبورجا  والسنسسا  والن ابا  وا

 

مدير الموانئ يشدد على انجاز ميناء الفاو وفق المواصفات المعدة من قبل االستشاري  

 اإليطالي

 ار سيييد ر نييياو سيييوانل العيييرات الس نيييدس ارحيييا  ال راوسيييك  الاقاييياء  س ييير شيييرهط دا يييو ايييك  ا يييرث ن يييو / 

وقييييا  السييييد ر العيييياو اييييك ب ييييا    ا   ال ييييد  سيييي  ال  ييييارا مييييو لقاييييقع نلييييى . س ور ييييط هور ييييا ال نوب ييييط

تحييييدث الا ن ييييا  السسيييياخدسط اييييك ا نشيييياءا    سأهييييدا  نلييييى  تييييرورا ت   يييياو العسيييي  اييييك س نيييياء ال يييياو واييييق 

سيييي   انب ييييا قييييدس  شييييرهط دا ييييو .”سواجيييي ا  ال ن ييييط وال ندسيييي ط السعييييدا سيييي  قبيييي  االساشييييار  ا  اييييالكال

 اتيييس  سلخيييص العسل يييا  الساوقعيييط ايييك س نييياء ال ييياو بعيييد إن يييا  الع يييود  presentation  نيييرض ا يييد سك

ن ييياا  واتيييا  الب يييا  انيييا  ايييرح سيييد ر نييياو السيييوانل نيييدا.”الحال يييط والا  ييي و السيييالك واالقاجييياد  للسشيييروع

 س سط اك هلسط تل اما خق  ا د و العرض .
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 تونس: دعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه

االبيييي  نب يييير سوسييييك  رع سييييط »الحييي د الدسيييياور  الحيييير«  بييييالاحرا بشييييه  نا يييي  وقبيييي   الشيييرت االوسييييا/

رعييي س البرلسيييا  الاونسيييك الس سيييد  ايييار خ ن يييد ال لسيييط البرلسان يييط العاسيييطا الايييك دنيييا إل  يييا راشيييد ال نوشيييك  

ودنييي  اليييرع س قييي س سيييع د إليييى حييي  البرلسيييا   وسيييحد الا يييط سييي  رع سيييا ال نوشيييك  نبييير دنيييوا النيييواد إليييى 

نيييواد ب يييد  إجيييدار قيييرار بحييي   109اوق ييي  نر تيييط سيييحد الا يييط سييي  ال نوشيييك  والحجيييو  نليييى سواا يييط 

 البرلسا   والدنوا الناخابا  اشر ع ط سبهرا.

 

 التحالف واألطراف اليمنية إيقاف القتال إلنجاح المشاورات الحجرف يناشد 

تالييييق ا سيييي   العيييياو لس لييييس الاعيييياو  لييييدو  الخليييي ج العرب ييييط الييييدهاور نييييا   اييييقح سبييييارا  دار الخليييي ج/

الح ييير   تسيييس الاقاييياء  نيييداء   ناشيييد ا يييا ق يييادا احيييال  دنيييو الشيييرن ط ايييك الييي س  وهاايييط ا ايييرا  ال سن يييط 

واييي اك مييي ف الخايييوا اناققيييا  سييي  حيييرص قيييادا وشيييعود دو  .العسل يييا  العسيييهر ط ايييك اليييداخ  ال سنيييكبإ  يييا  

س ليييس الاعييياو  ليييدو  الخلييي ج العرب يييط نليييى اح  يييق السيييقو واالسيييا رار ايييك الييي س   وا ه يييدا  لقماسييياو البيييالي 

ا  السشييياورا  الييي    حسيييى بيييا الييي س  وشيييعبا الشييي  ق تيييس  السنسوسيييط الخل   يييط  وا اسنيييا  سييي  انايييقت تنسييي 

ال سن يييط برنا يييط س ليييس الاعييياو  ليييدو  الخلييي ج العرب يييط الايييك انال ييي  تسيييس الاقاييياء واسييياسر حايييى  -ال سن يييط 

  وبسناسييييبط قييييرد حلييييو  شيييي ر رستييييا  الهيييير و  وحرجييييا  نلييييى ا  عييييط السييييرو  2022إبر يييي / ن سييييا   7

لرايييي  السعانيييياا نيييي   السناسييييبط  ن يييياح السشيييياورا  وخلييييق ب ع ييييط إ  اب ييييط خييييق  شيييي ر رستييييا  السبييييارا 

وا ه يييدا  لليييدنوا السو  يييط إليييى هاايييط .الشيييعد ال سنيييك الشييي  ق ولجييينانط السيييقو وا سييي  واالسيييا رار ايييك الييي س 

ا اييييرا  ال سن ييييط للسشييييارهط   ييييدد ا سيييي   العيييياو الييييدنوا للحييييوا    للحتييييور والسشييييارهط اييييك السشيييياورا  

 ن  الشعد ال سنك الش  ق.س  إخوان و ال سن     وا ل د سجلحط ال س  ورا  السعاناا 
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 مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح بمدينة بني براك شرقي تل أبيب 

BBC/  ومييي ا .قحاييي  خسسيييط تشيييخاص بالرجييياص ايييك تيييواحك اييي  تب يييد ايييك إسيييراع    حسيييبسا قيييا  سسيييع و

تهاييير وقييي  ال  يييوو ايييك بنيييك بيييراا  واحيييدا سييي  .ميييو ال  يييوو الااليييث الييي    اعيييرض ليييا إسيييراع ل و  خيييق  ت ييياو

وقيييييا  سسيييييع  ايييييك سهيييييا  الحيييييادث إ  السسيييييل  قحاييييي  .سنيييييااق اليييييبقد هااايييييط سيييييهان ط لل  يييييود ا رايييييو هس

وهانييي  قيييوا  ا سييي  ا سيييراع ل ط ايييك حاليييط ا ميييد قجيييو  بعيييد م سيييا   يييوسك الاقاييياء .برجييياص الشيييراط

 وا حد السات     خل   ساط قالى.

 

 ترامب يطالب بوتين بكشف »فضيحة مالية« لنجل بايدن

دنييييا الييييرع س ا سر هييييك السييييابق دونالييييد اراسييييد  الييييرع س الروسييييك اقد س يييير بييييوا    اليييي    الخليييي ج/ دار 

 خييييوض حربييييا  اييييك توهران ييييا  إلييييى الهشيييي  نيييي  ت  سعلوسييييا  سسيييي عط قييييد اهييييو  لد ييييا بشيييي   مييييانار ن يييي  

 عيييود اليييرع س السيييابق بييي لا إليييى اا اسيييا  هررميييا نيييدا سيييرا  خجوجيييا  خيييق  حسلايييا .اليييرع س  يييو با يييد 

هييييا  مييييانار با ييييد  مييييداا  سناسسييييا  لدونالييييد اراسييييد. انا ييييد .ون امييييا مييييانار  2020اخابييييا  الرعاسيييي ط نيييياو لقن

سعسيييهر اليييرع س السيييابق ن ييي  با يييد  اهيييرارا  بييي   ليييا سجيييال  اقاجييياد ط ايييك توهران يييا والجييي   ايييك وقييي  هيييا  

 Realى »واييييك س ابلييييط بايييي  الاقايييياء خييييق  برنيييياسج نليييي .(2017-2009والييييدف ناعبييييا  لبيييياراا توباسييييا )

America's Voice  سل ييييو  دوالر ل ييييانار  5 3«  تهييييد اراسييييد ت   و ييييط رعيييي س بلد ييييط لسوسييييهو قييييدس

 با د  و»ناعلاا«.

 


