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  الزامل������ي ی������دعو وزارة االعم������ار لتزوی������د المجل������س بج������دول تفص������یلي یتض������من اس������باب تلك������ؤ المش������اریع
 )موقع مجلس النواب)..( 6.(صونسب المنجز منھا و المزمع اإلعالن عنھا

 وكال������ة )..( 7.(صالنائ�����ب حس������ن الع������ذاري: الن������واب المس������تقلون س������یكون لھ������م وقف������ة م������ن أج������ل الع������راق
 )اء العراقیةاالنب

  رئ��������یس كتل��������ة الف��������تح النیابی��������ة عب��������اس الزامل��������ي : نم��������د االی��������دي م��������ن اج��������ل اس��������تقرار العملی��������ة
 )بدر نیوز)..( 7.(صالسیاسیة

  النائ��������ب مش��������عان الجب��������وري: ملتزم��������ون بالتص��������ویت لمرش��������ح ال��������دیمقراطي وجلس��������ة الس��������بت س��������تعقد
 )وكالة االنباء العراقیة)..(8.(ص بنصاب مكتمل

 8.(صخل جلس������ة انتخ�������اب رئ������یس الجمھوری������ة ول�������ن نكس������ر النص�������ابالنائ������ب ع������الء الرك�������ابي: س������ند 
 )وكالة االنباء العراقیة)..(

  وكالة انباء الراي العام)..( 8.(صنائبا 135النائبة لیلى التمیمي: عدد الثلث المعطل( 

 9.(صالنائ��������ب محم��������ود الس��������المي: الحكوم��������ة تحم��������ي ارت��������ال االح��������تالل عل��������ى حس��������اب الم��������واطنین 
 )وكالة المعلومة)..(

 ائ������ب ع������ارف الحم������امي: واثق������ون م������ن ع������دم ق������درة التح������الف الثالث������ي عل������ى تمری������ر مرش������ح رئاس������ة الن
 )وكالة المعلومة)..( 9.(صالجمھوریة

 10.(صالنائ������ب محم������د الزی������ادي: أختی������ار رئ������یس الجمھوری������ة مرھ������ون بتواف������ق اإلط������ار م������ع التی������ار 
 )بدر نیوز)..(

  :10.(صاالرت������ال العس������كریة وش������قیقھ أسس������ا ش������ركة أمنی������ة لحمای������ة” ابورغی������ف“النائ������ب عل������ي ترك������ي 
 )..(بدر نیوز)
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 11.(صوزی������ر الخارجی������ة: الحكوم������ة تعم������ل عل������ى بن������اء عالق������ات جی������دة ومتوازن������ة م������ع دول الع������الم 

 )وكالة االنباء العراقیة)..(

 الصباح)..( 11.(صوزیر النفط: ملتزمون ببرنامج الطاقة النظیفة والمتجددة( 

 وكال�������ة االنب�������اء )..( 12.(صوني لح�������ل البرلم�������انالقض�������اء األعل�������ى: ال یوج�������د س�������ند دس�������توري أو ق�������ان
 )العراقیة

 وكال������ة االنب������اء )..( 12.(صالع������راق یواف������ق عل������ى إب������رام م������ذكرة تف������اھم للتع������اون األمن������ي م������ع األردن
 )العراقیة

  النزاھ�������ـة: اس�������تقدام رئ�������یس مجل�������س محافظ�������ـة باب�������ل الس�������ابق لمخالفت�������ھ الض�������وابط بترش�������یح المح�������افظ
 )ایرث نیوز)..( 13.(صاألسبق

  وكالة االنباء العراقیة)..(13.(ص الصدر یوجھ الشكر إلى النواب المستقلینالسید( 

 وكال������ة )..(14.(ص الع������امري: المرجعی������ة مس������تھدفة الی������وم النھ������ا الس������د الحص������ین أم������ام ك������ل الم������ؤامرات
 )انباء الراي العام

 المسلة)..(14.(ص الخزعلي یكشف عن عمق األزمة: ال توافقات بل كسر إرادات( 

  شفق نیوز)..( 14(ص"عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم یغلق.. المالكي یبلغ( 

 بدر نیوز)..( 15.(صحركة حقوق تدعو المستقلین بأن ال یرضخوا ألي ترھیب أو ترغیب( 

  االتح��������اد  ال��������وطني یعتب��������ر دع��������وة المس��������تقلین للمش��������اركة بجلس��������ة الس��������بت دلی��������ل فش��������ل التح��������الف
 )المسلة)..( 15.(صالثالثي

 ب�������در )..( 15.(صك�������ون م�������ع االط�������ار التنس�������یقي بمقاطع�������ة جلس�������ة ی�������وم الس�������بتالس�������ورجي : س�������وف ن
 )نیوز

 وكالة االنباء العراقیة).( 16.(صنینوى تغلق ملف ضحایا العبارة( 

 (ایرث نیوز) 16.(صاالثار توضح حقیقة التجاوز على المدرسة المستنصریة..( 
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 وكال�������ة )..( 17.(صم�������ع العراق�������يالداخلی�������ة: دراس�������ات لتحدی�������د أھ�������م التھدی�������دات الت�������ي تواج�������ھ المجت
 )االنباء العراقیة

 ایرث نیوز)..(17.(ص بینھا القتل.. القبض على مطلوبین بجرائم مختلفة في ذي قار( 

 

 

  

 الصباح)..( 18.(صالتجارة تباشر تجھیز السلة الرمضانیة( 

 الصباح)..( 18.(صمقترحات مصریة لمعالجة تملُّح میاه األھوار( 

  الصباح)..(19.(ص تشغیل جدیدة للمولداتبغداد تصدر تعلیمات( 
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  رئیس�������ة مجل�������س الن�������واب البحرین�������ي: حریص�������ون عل�������ى ترس�������یخ مس�������ارات التع�������اون ب�������ین البح�������رین

   )وكالة انباء البحرین)..( 20.(صوإندونیسیا

 ك العقارات  )القبس)..( 20.(صمجلس االمة الكویتي: قانون جدید للتخفیف عن مالَّ

 

 

 

 

 

 ��������21.(صود لطھ��������ران التخ��������اذ ق��������رارات "ص��������عبة" للتوص��������ل التف��������اق ن��������وويواش��������نطن: األم��������ر یع 
 )االھرام)..(

 وكال������ة انب������اء 21.(ص أمی������ر عب������داللھیان: ج������اھزون للتوص������ل إل������ى اتف������اق جی������د وق������وي ومس������تدام)..(
 فارس)
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لزاملي یدعو وزارة االعمار لتزوید المجلس بجدول تفصیلي یتضمن اسباب تلكؤ المشاریع ا
 ھا و المزمع اإلعالن عنھاونسب المنجز من

النائ�������ب األول ل�������رئیس مجل�������س الن�������واب، الحكوم�������ة ” ح�������اكم الزامل�������ي“طال�������ب الس�������ید  موق�������ع مجل�������س الن�������واب/
ومؤسس�����اتھا بتحدی�����د س�����قف زمن�����ي إلنج�����از المش�����اریع الخدمی�����ة المتلكئ�����ة س�����یما الت�����ي وص�����لت منھ�����ا إل�����ى مراح�����ل 

س الن�����واب بدورت�����ھ الحالی�����ة ش�����خص تلك�����ؤ متقدم�����ة ف�����ي االنج�����از م�����ن قب�����ل ال�����وزارات المعنی�����ة ، مبین�����ا ً ان مجل�����
واض�����ح ف�����ي انج�����از المش�����اریع وع�����دم اس�����تفادة التخصیص�����ات الت�����ي ص�����وت علیھ�����ا المجل�����س , وھ�����ذا م�����ا یج�����ب ان 

 2022اذار  22ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ترؤس�����ھ الی�����وم الثالث�����اء . یع�����اد النظ�����ر ب�����ِھ ف�����ي الموازن�����ات االتحادی�����ة المقبل�����ة
ل������وزارة االعم������ار واالس������كان ، بحض������ور الس������ادة ن������واب  اجتماًع������ا موس������عًا، استض������اف خالل������ھ الك������ادر المتق������دم

محافظ������ة دی������الى ، بش������ان تلك������ؤ انج������از المش������اریع الخدمی������ة ف������ي المحافظ������ة، والمحافظ������ات االخ������رى والمتعلق������ة 
وق������ال الزامل������ي : ان . ” الم������اء ، ش������بكات الص������رف الص������حي ، الط������رق والجس������ور ، الم������دارس” بعم������ل 

زارات والمؤسس������ات الحكومی������ة النع������اش المش������اریع تخص������یص موازن������ات كبی������رة م������ن قب������ل مجل������س الن������واب لل������و
الخدمی�����ة ، دون ان تقابلھ�����ا نس�����ب انج�����از عالی�����ة ، یؤش�����ر خل�����الً جلی�����اً ف�����ي ادائھ�����ا ، ومم�����ا یتطل�����ب اع�����ادة النظ�����ر 
ب�����ذلك خ�����الل مناقش�����ة بن�����ود الموازن�����ة المقبل�����ة وم�����نح ك�����ل وزارة تخصیص�����ات تتناس�����ب وق�����دراتھا عل�����ى االنج�����از 

عم�������ار لتزوی�������د مجل�������س الن������واب بج�������دول تفص�������یلي یتض�������من اس�������باب تلك�������ؤ الفعل������ي العاج�������ل ، داعیً�������ا وزارة اال
المش������اریع الخدمی������ة ونس������ب المنج������زة فیھ������ا ، والخط������ط الموض������وعة ف������ي ال������وزارة للمش������اریع المزم������ع االع������الن 

 عنھا والمبالغ المخصصة لھا .
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 العذاري: النواب المستقلون سیكون لھم وقفة من أجل العراقالنائب حسن 
أك�������د رئ�������یس الكتل�������ة الص�������دریة النیابی�������ة حس�������ن الع�������ذاري، أن الن�������واب المس�������تقلین  /النب�������اء العراقی�������ةوكال�������ة ا 

وق�����ال الع�����ذاري ف�����ي تغری�����دة ل�����ھ "بع�����د مجموع�����ة م�����ن اللق�����اءات ب�����االخوة .س�����یكون لھ�����م وقف�����ة م�����ن أج�����ل الع�����راق
دم الن������واب المس������تقلین أقولھ������ا بص������راحة كلھ������م م������ع (حكوم������ة االغلبی������ة الوطنی������ة) ل������ذلك ان ی������وم الس������بت الق������ا

واض������اف: ل������ن "یغ������ریھم .") س�����وف یك������ون للن������واب المس������تقلین وقف������ة م������ن اج������ل الع������راق والش������عب26/3/2022(
 المال السیاسي او الترھیب فھم (المستقلون) االمل المتبقي لتغییر نظام المحاصصة".

 

 : نمد االیدي من اجل استقرار العملیة السیاسیةعباس الزاملي  رئیس كتلة الفتح النیابیة
ق������ال رئ������یس كتل������ة الف������تح النیابی������ة، عب������اس الزامل������ي، نم������د االی������دي م������ن اج������ل اس������تقرار العملی������ة  ز/ب������در نی������و 

وق�����ال الزامل�����ي ف�����ي ح�����دیث متلف�����ز .السیاس�����یة، ول�����م نق�����اطع االتص�����ال م�����ع ن�����واب التی�����ار الص�����دري حت�����ى اللحظ�����ة
بنت������ائج االط������ار التنس������یقي طیل������ة الفت������رة الس������ابقة من������ذ ق������رار المحكم������ة االتحادی������ة ب������رد الطع������ن :”لثالث������اء، ان 

االط������ار ع������ددھم “واض������اف .”االنتخاب������ات م������اض ب������نفس االس������تراتیجیة بالض������غط عل������ى ش������راكة جمی������ع المكون������ات
نائب�����ا متمس�����ك ب�����الحوار وبالرس�����الة االیجابی�����ة الت�����ي تؤك�����د ادارة البل�����د ال یمك�����ن ان یك�����ون  120یف�����وق اكث�����ر م�����ن 

ی������ار الص������دري الس������ید عب������ر ل������ي االذرع وكس������ر االرادات، والی������وم نع������ول بھك������ذا تح������دي بع������د دع������وة زع������یم الت
نعتق�����د “واش�����ار الزامل�����ي، ال�����ى .”مقت�����دى الص�����در للمس�����تقلین لحض�����ور جلس�����ة الس�����بت م�����ن اج�����ل تحقی�����ق النص�����اب

ان������ھ م������ن مس������تقلین وغی������ر المس������تقلین سیكس������رون نص������اب ھ������ذه الجلس������ة وال������ذھاب بعق������دھا س������تكون مجازف������ة 
 .”سیاسیة وازمة حقیقیة مابعد الجلسة
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ون بالتصویت لمرشح الدیمقراطي وجلسة السبت ستعقد الجبوري: ملتزمالنائب مشعان 
 بنصاب مكتمل

أك�����د النائ�����ب ع�����ن تح�����الف الس�����یادة مش�����عان الجب�����وري، الی�����وم الثالث�����اء، الت�����زام التح�����الف  /وكال�����ة االنب�����اء العراقی�����ة
الثالث��������ي بالتص��������ویت لص��������الح مرش��������ح الح��������زب ال��������دیمقراطي الكردس��������تاني ریب��������ر احم��������د لمنص��������ب رئ��������یس 

وق�����ال الجب�����وري إن "جلس�����ة الس�����بت المقب�����ل .الجلس�����ة س�����تعقد بنص�����اب ق�����انوني مكتم�����ل الجمھوری�����ة، فیم�����ا ب�����ین أن
المخصص������ة النتخ������اب رئ������یس الجمھوری������ة س������تعقد بنص������اب ق������انوني مكتم������ل وال������ذي س������یوفره حض������ور الن������واب 
المس�����تقلین وبع�����ض الن�����واب م�����ن الكت�����ل االخ�����رى ال�����ذین ال یتفق�����ون م�����ع ك�����تلھم ف�����ي تعطی�����ل العملی�����ة السیاس�����یة"، 

تح�����الف الثالث�����ي لدی�����ھ مرش�����ح واح�����د ھ�����و ریب�����ر احم�����د وجیم�����ع اعض�����ائھ ملتزم�����ون بالتص�����ویت الفت�����ا ال�����ى أن "ال
وأض������اف، أن "م������ن یعم������ل عل������ى كس������ر النص������اب ھدف������ھ تعطی������ل االس������تحقاقات الدس������توریة"، مبین������ا أن ."لالخی������ر

"التح�����الف الثالث�����ي ال یس�����عى لعق�����د الجلس�����ة لتمری�����ر ش�����يء یتعل�����ق ب�����ھ وإنم�����ا یتعل�����ق بالعملی�����ة االنتخابی�����ة وأن اي 
 طیل سیحدث یمثل فرض شروط بما ال یتوافق مع الدستور والمسار السیاسي".تع

 

 الركابي: سندخل جلسة انتخاب رئیس الجمھوریة ولن نكسر النصابالنائب عالء 
أعل�����ن رئ�����یس تح�����الف "م�����ن اج�����ل الش�����عب" النائ�����ب ع�����الء الرك�����ابي، أن ن�����واب كتلت�����ھ  وكال�����ة االنب�����اء العراقی�����ة/

وق�������ال الرك�������ابي لبرن�������امج "العاش�������رة" ال�������ذي .مھوری�������ة الس�������بت المقب�������لس�������یدخلون جلس�������ة انتخ�������اب رئ�������یس الج
یع�������رض عل�������ى العراقی�������ة اإلخباری�������ة إن "م�������ن دون الن�������واب المس�������تقلین ل�������ن یك�������ون ھن�������اك ثل�������ث معط�������ل ف�������ي 
البرلم�����ان وم�����ن دونھ�����م أی������ًض ل�����ن یكتم�����ل النص������اب الق�����انوني"، الفت�����اً إل�����ى أن "جمی������ع األط�����راف بحاج�����ة إل������ى 

ض�������اف: "علین�������ا واج�������ب دس�������توري وال ب�������د م�������ن االلت�������زام بالتوقیت�������ات وأ."موق�������ف الن�������واب المس�������تقلین معھ�������م
وت�������ابع: "ل�������دینا ."الدس�������توریة"، مؤك�������داً: "س�������ندخل جلس�������ة انتخ�������اب رئ�������یس الجمھوری�������ة ول�������ن نكس�������ر النص�������اب

مرش�����ح م�����ن حرك�����ة الجی�����ل الجدی�����د لمنص�����ب رئاس�����ة الجمھوری�����ة، وسنمض�����ي باتج�����اه ع�����دم كس�����ر النص�����اب ف�����ي 
ركت�����ھ بتش�����كیل معارض�����ة إیجابی�����ة داخ�����ل مجل�����س الن�����واب"، مؤك�����داً ولف�����ت إلى"الت�����زام ح."جلس�����ة الس�����بت المقب�����ل

 نقطة على القوى السیاسیة تتضمن مطالب الشعب العراقي". 13أن "حركتھ طرحت مبادرة من 

 نائبا 135التمیمي: عدد الثلث المعطل النائبة لیلى 
ان ع�����دد الثل�����ث المعط�����ل  قال�����ت النائب�����ة ع�����ن ائ�����تالف دول�����ة الق�����انون لیل�����ى التمیم�����ي، وكال�����ة انب�����اء ال�����راي الع�����ام/

التمیم�����ي ف�����ي لق�����اء متلف�����ز اوض�����حت ان " ع�����دد .نائ�����ب و جلس�����ة الس�����بت س�����تثبت ذل�����ك 135لح�����د االن اكث�����ر م�����ن 
نائب�����ا س�����نیا اش������نقوا  13نائب�����ا لالط������ار التنس�����یقي و 87نائ�����ب، م�����نھم  135الثل�����ث المعط�����ل لح�����د االن اكث�����ر م������ن 

االتح�����اد الكردس�����تاني اض�����افة ال�����ى م�����ن تح�����الف الحلبوس�����ي بس�����بب خالف�����ات كان�����ت بی�����نھم، واع�����داد اخ�����رى م�����ن 
نائب�����ا"، الفت�����ة ال�����ى ان " جلس�����ة ی�����وم الس�����بت س�����تثبت وج�����ود ھ�����ذا  135الن�����واب المس�����تقلین لیص�����ل الع�����دد ال�����ى 

واض������افت التمیم������ي ان " التغری������دات والتص������ریحات دلی������ل عل������ى ان االخ������ر مس������یطر وموج������ود وس������یكون ."الع������دد
 ھو الثلث المعطل".
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 حمي ارتال االحتالل على حساب المواطنین: الحكومة تمحمود السالمي نائبال
أك������د النائ������ب ع������ن ائ������تالف دول������ة الق������انون محم������ود الس������المي، الثالث������اء، أن حكوم������ة تص������ریف  وكال������ة المعلوم������ة/

اإلعم�����ال الحالی�����ة فتح�����ت المج�����ال أم�����ام انتش�����ار الظ�����واھر الس�����لبیة ف�����ي المحافظ�����ات الجنوبی�����ة م�����ن خ�����الل رك�����ن 
الحكوم��������ة المركزی��������ة بقی��������ادة “وق��������ال الس��������المي إن .ألجنبی��������ةجھ��������از االس��������تخبارات لحمای��������ة ارت��������ال الق��������وات ا

مص������طفى الك�������اظمي المنتھی�������ة والیت�������ھ تناقض�������ت ف�������ي تص������ریحاتھا ح�������ول جدول�������ة انس�������حاب الق�������وات األجنبی�������ة 
الحكوم������ة تتعام�������ل م�������ع جھ�������از “وأض�������اف، أن .”المحتل������ة م�������ن ال�������بالد ول������م یب�������ق اال القلی�������ل بعن������وان الت�������دریب

ات المحتل������ة ل������یال ونھ������ارا عل������ى ط������ول طری������ق م������ن محافظ������ة االس������تخبارات ك������أنھم م������أجورین لحمای������ة الق������و
الحكوم�������ة مس�������تمرة ف�������ي تق�������دیمھا الع�������دم اللوجس�������تي للق�������وات “، مبین�������ا أن ”البص�������رة إل�������ى العاص�������مة بغ�������داد

 ”.األجنبیة

 

: واثقون من عدم قدرة التحالف الثالثي على تمریر مرشح رئاسة عارف الحمامي نائبال
 الجمھوریة

ع�����ن تح�����الف الف�����تح ع�����ارف الحم�����امي، ان االط�����ار التنس�����یقي الش�����یعي واث�����ق م�����ن  اك�����د النائ�����ب وكال�����ة المعلوم�����ة/
وق�����ال .ع�����دم ق�����درة التح�����الف الثالث�����ي عل�����ى تمری�����ر مرش�����ح رئاس�����ة الجمھوری�����ة خ�����الل جلس�����ة البرلم�����ان المقبل�����ة

االط�����ار التنس�����یقي یمتل�����ك ع�����دد كبی�����ر م�����ن الن�����واب وبأمكان�����ھ تش�����كیل اكث�����ر م�����ن الثل�����ث الض�����امن “الحم�����امي ان 
التح�����الف الثالث�����ي ل�����ن ی�����تمكن م�����ن عق�����د جلس�����ة البرلم�����ان اذا ل�����م یتف�����اھم م�����ع االط�����ار “مبین�����ا ان  ،”داخ�����ل البرلم�����ان

االط�����ار التنس�����یقي لدی�����ھ ثق�����ة كبی�����رة بع�����دم ق�����درة التح�����الف الثالث�����ي عل�����ى عق�����د “واض�����اف ان .”التنس�����یقي الش�����یعي
ب ط�����رح المغری�����ات ام�����ام بع�����ض االح�����زا“ولف�����ت ال�����ى ان .”جلس�����ة اختی�����ار مرش�����ح رئاس�����ة الجمھوری�����ة وتمری�����ره

، ”لالنض�����مام للتح�����الف الثالث�����ي یؤك�����د عل�����ى مب�����دأ المحاصص�����ة، اذ یج�����ب ان ی�����تم اتخ�����اذ موق�����ف ازاء ھ�����ذا االم�����ر
 ”. التحالف الثالثي قد یتجھ نحو التفاوض في حال عدم القدرة على عقد جلسة البرلمان“مشیرا الى ان 
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 مع التیار : أختیار رئیس الجمھوریة مرھون بتوافق اإلطارالنائب محمد الزیادي
ب����ین النائ�����ب ع�����ن ائ����تالف دول�����ة الق����انون محم�����د الزی�����ادي، الثالث����اء، أن نج�����اح جلس����ة مجل�����س الن�����واب  ب����در نی�����وز/

وق������ال الزی������ادي ، .القادم������ة الختی������ار رئ������یس الجمھوری������ة مرھ������ون بتواف������ق اإلط������ار التنس������یقي والتی������ار الص������دري
لجمھوری�����ة ف�����ي الس�����ادس والعش�����رین الخط�����وة األھ�����م الت�����ي یج�����ب أن ت�����تم قب�����ل انعق�����اد جلس�����ة انتخ�����اب رئ�����یس ا“إن 

مش������اركة اإلط������ار بجلس������ة “وأض������اف، أن .”م������ن آذار الج������اري ھ������و تش������كیل الكتل������ة األكب������ر ب������ین االط������ار والتی������ار
انتخ�����اب رئ�����یس الجمھوری�����ة مرھون�����ة بتوافق�����ھ م�����ع التی�����ار اال أن ع�����دم مش�����اركة اإلط�����ار بالجلس�����ة س�����یعقد عملی�����ة 

وی�����ة وحكوم�����ة توافقی�����ة دون إقص�����اء أي ط�����رف عل�����ى المض�����ي ببن�����اء دول�����ة ق“وأش�����ار إل�����ى أن .”انتخ�����اب ال�����رئیس
 ”.حساب آخر لمواجھة تحدیات المرحلة المقبلة االي تتطلب العمل المشترك

 وشقیقھ أسسا شركة أمنیة لحمایة االرتال العسكریة” ابورغیف“: علي تركينائب ال
ی������ة، الفری������ق اول اك������د النائ������ب المس������تقل عل������ي ترك������ي، الثالث������اء، ع������ن ام������تالك وكی������ل وزی������ر الداخل ب������در نی������وز/

وق������ال ترك������ي ف������ي تص������ریح، ، اب������و .احم������د ط������ھ ابورغی������ف وش������قیقھ ش������ركة أمنی������ة لحمای������ة االرت������ال العس������كریة
” ابورغی�������ف“اس�������تغالل “واش�������ار ال�������ى ، .”رغی�������ف وش�������قیقھ أسس�������ا ش�������ركة أمنی�������ة لحمای�������ة االرت�������ال العس�������كریة

 ”.عناصر جھاز االستخبارات لتنفیذ مشروعھما
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 حكومة تعمل على بناء عالقات جیدة ومتوازنة مع دول العالموزیر الخارجیة: ال
أك������د وزی������ر الخارجی������ة ف������ؤاد حس������ین، الثالث������اء، أن الحكوم������ة وض������عت ف������ي قم������ة  وكال������ة االنب������اء العراقی������ة/ 

أولویاتھ�����ا إع�����ادة بن�����اء الم�����دن المح�����ررة، فیم�����ا أش�����ار ال�����ى أنھ�����ا تعم�����ل عل�����ى بن�����اء عالق�����ات جی�����دة ومتوازن�����ة م�����ع 
لمجل��������س وزراء خارجی��������ة منظم��������ة التع��������اون  48ف��������ي كلم��������ة الع��������راق بال��������دورة وق��������ال حس��������ین .دول الع��������الم

االس������المي المنعق������د ف������ي العاص������مة الباكس������تانیة إس������الم آب������اد،: "نش������ید بجھ������ود األمان������ة العام������ة لمنظم������ة التع������اون 
اإلس������المي عل������ى تحض������یراتھا لغ������رض إنج������اح عق������د ھ������ذه ال������دورة، ونوج������ھ ش������كرنا إل������ى جمھوری������ة النیج������ر 

ي رئاس������تھا لل������دورة الس������ابقة، مبین������ا: "انن������ي اغت������نم ھ������ذه الفرص������ة للتأكی������د عل������ى أن لجھودھ������ا الت������ي ب������ذلتھا ف������
االنتص�������ارات الت�������ي حققھ�������ا الش�������عب العراق�������ي عل�������ى عص�������ابات داع�������ش اإلرھابی�������ة أثبت�������ت الھوی�������ة التعددی�������ة 
الدیمقراطی�����ة للع�����راق االتح�����ادي م�����ن خ�����الل تالح�����م أبن�����اء الش�����عب بجمی�����ع طوائف�����ھ وقومیات�����ھ وأدیان�����ھ م�����ع الق�����وى 

بش�������تى ص�������نوفھا، وبمس�������اعدة وتض�������امن األش�������قاء والمجتم�������ع ال�������دولي، فاالنتص�������ار عل�������ى عص�������ابات األمنی�������ة 
داع������ش ھ������و انتص������ار لش������عوب الع������الم ولإلنس������انیة جمع������اء، حی������ث خ������اض العراقی������ون ح������ربھم العادل������ة ض������د 
اإلرھ�����اب، دفاع�����اً ع�����ن ال�����وطن وأیض�����اً بالنیاب�����ة ع�����ن الع�����الم، ودفاع�����اً ع�����ن الق�����یم والمع�����اني اإلنس�����انیة، ب�����إرادة 

 ا المحب للسالم والرافض لكل أشكال التطرف والعنف".شعبن

 

 وزیر النفط: ملتزمون ببرنامج الطاقة النظیفة والمتجددة
ش�����دد وزی�����ر ال�����نفط أحس�����ان عب�����د الجب�����ار، أم�����س الثالث�����اء، عل�����ى أن الع�����راق ملت�����زم ببرن�����امج الطاق�����ة  الص�����باح/

التخصص�������ي ال�������ذي نظمت�������ھ  وذك�������ر بی�������ان لل�������وزارة، أن "وزی�������ر ال�������نفط رع�������ى الم�������ؤتمر.النظیف�������ة والمتج�������ددة
ال����ذي انطلق����ت أعمال����ھ أم����س  الثالث����اء تح����ت  GE ال����وزارة بالتع����اون م����ع ش����ركة جن����رال الكت����رك لطاق����ة الغ����از

وأك�����د عب�����د الجب�����ار، بحس�����ب .(عن�����وان ( نح�����و اإلس�����راع بتحقی�����ق خط�����ط التط�����ویر والتنمی�����ة لطاق�����ة أكث�����ر اس�����تدامة
الطاق�������ة النظیف�������ة والمتج�������ددة واالس�������تمرار  البی������ان "الت�������زام الع�������راق بتنفی�������ذ خطط�������ھ الرامی�������ة العتم������اد برن�������امج

بمش������اریع االس������تثماراألمثل للغ������از المص������احب لعملی������ات االنت������اج النفط������ي وتط������ویر الحق������ول الغازی������ة م������ن أج������ل 
وأش�����ار، إل�����ى أن "الع�����راق وف�����ي أكث�����ر م�����ن م�����ؤتمر ومحف�����ل دول�����ي ."تقلی�����ل االنبعاث�����ات وحمای�����ة البیئ�����ة والمن�����اخ

عاث�����ات الكاربونی�����ة م�����ن خ�����الل تنفی�����ذ ع�����دد م�����ن المش�����اریع ف�����ي مج�����ال أك����د التزام�����ھ بمح�����ددات تقل�����یص وتقلی�����ل االنب
اس�����تثمار الغ�����از وتط�����ویر الحق�����ول الغازی�����ة، فض�����الً ع�����ن مش�����اریع اعتم�����اد الطاق�����ة الشمس�����یة ف�����ي انت�����اج الطاق�����ة 
الكھربائی�����ة" ، مش�����یراً إل�����ى "توقی�����ع أكث�����ر م�����ن عق�����د لتنفی�����ذ ھ�����ذه المش�����اریع م�����ع ش�����ركات عالمی�����ة متخصص�����ة ف�����ي 

منھ������ا ش������ركات (توت������ال الفرنس������یة ومجموع������ة ائ������تالف م������ع ش������ركة اس������كاتك النرویجی������ة مج������ال الطاق������ة النظیف������ة 
 ومصدر اإلماراتیة".
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 القضاء األعلى: ال یوجد سند دستوري أو قانوني لحل البرلمان
أص������در مجل������س القض������اء األعل������ى، الی������وم الثالث������اء، توض������یحاً بش������أن ح������ل مجل������س  وكال������ة االنب������اء العراقی������ة/

ن إن "الع�����راق بل�����د دس�����توري ونظام�����ھ السیاس�����ي وآلی�����ات تش�����كیل الس�����لطات فی�����ھ وق�����ال المجل�����س ف�����ي بی�����ا.الن�����واب
، المنبث������ق ع������ن 2005قائم������ة عل������ى أس������اس المب������ادئ واالحك������ام الت������ي ح������ددھا دس������تور جمھوری������ة الع������راق لس������نة 

ارادة الش����������عب العراق����������ي، ال����������ذي اخت����������ار نظام����������ھ السیاس����������ي وف����������ق الش����������كل المنص����������وص علی����������ھ ف����������ي 
یات السیاس�����یة ت�����تم عل�����ى وف�����ق االحك�����ام الدس�����توریة فق�����ط، وال یج�����وز وأض�����اف، أن "معالج�����ة االش�����كال."الدس�����تور

الي جھ�������ة س�������واء كان�������ت قض�������ائیة او غیرھ�������ا، أن تف�������رض ح�������ال لحال�������ة االنس�������داد السیاس�������ي، إال وف�������ق احك�������ام 
م�����ن الدس�����تور، وملخص�����ھا أن  64الدس�����تور"، مش�����یرا ال�����ى أن "الی�����ات ح�����ل مجل�����س الن�����واب مقی�����دة ب�����نص الم�����ادة 

ق�����ة لع�����دد اعض�����ائھ بخی�����ارین ال ثال�����ث لھم�����ا، االول بن�����اء عل�����ى طل�����ب م�����ن ثل�����ث المجل�����س یح�����ل باالغلبی�����ة المطل
وت�����ابع، "م�����ن ھ�����ذا ال�����نص ."اعض�����ائھ والث�����اني طل�����ب م�����ن رئ�����یس مجل�����س ال�����وزراء وبموافق�����ة رئ�����یس الجمھوری�����ة

یتض������ح جلی������ا ع������دم ام������تالك اي جھ������ة اخ������رى بم������ا فیھ������ا القض������اء بش������قیھ الع������ادي والدس������توري ص������الحیة ح������ل 
 دستوري او قانوني لھذا االجراء".مجلس النواب لعدم وجود سند 

 

 العراق یوافق على إبرام مذكرة تفاھم للتعاون األمني مع األردن
واف�����ق الع�����راق، الثالث�����اء، عل�����ى إب�����رام م�����ذكرة تف�����اھم للتع�����اون األمن�����ي م�����ع المملك�����ة   /وكال�����ة االنب�����اء العراقی�����ة

ی����ان أن "مجل����س وك����الء األم����ن وذك����ر المكت����ب اإلعالم����ي لمستش����ار األم����ن الق����ومي ف����ي ب   .األردنی����ة الھاش����میة
، برئاس��������ة مستش��������ار األم��������ن الق��������ومي، قاس��������م  األعرج��������ي، 2022ال��������وطني، عق��������د جلس��������تھ السادس��������ة لع��������ام 

وأض�������اف، البی�������ان أن "المجل�������س ن�������اقش الموض�������وعات المدرج�������ة ف�������ي ج�������دول ."وبحض�������ور أعض�������اء المجل�������س
س�����ة، عل�����ى ض�����رورة وأك�����د األعرج�����ي، خ�����الل الجل ."األعم�����ال، واتخ�����ذ الق�����رارات والتوص�����یات الالزم�����ة بش�����أنھا

وت��������ابع البی��������ان أن ."التع��������اون والتنس��������یق ب��������ین الجھ��������ات األمنی��������ة واالس��������تخباریة، لتحقی��������ق األم��������ن المس��������تدام
"الجلس������ة، ش������ھدت الموافق������ة عل������ى إب������رام م������ذكرة تف������اھم للتع������اون األمن������ي ب������ین وزارت������ي الداخلی������ة العراقی������ة 

 والمملكة األردنیة الھاشمیة".
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النزاھـة: استقدام رئیس مجلس محافظـة بابل السابق لمخالفتھ الضوابط بترشیح المحافظ 
 األسبق

   

كش������فت ھیئ������ة النزاھ������ة االتحادیَّ������ة، الی������وم األربع������اء، ع������ن ص������دور أم������ر اس������تقداٍم بح������ّقِ رئ������یس  ای������رث نی������وز/
اء ُمخالف��������اٍت ارتكبھ��������ا ف��������ي عملیَّ��������ة ترش��������یح وانتخ��������اب ا لُمح��������افظ مجل��������س محافظ��������ة باب��������ل الس��������ابق، ج��������رَّ

�������ة ب�������النظر ف�������ي قض�������ایا النزاھ�������ة “وذك�������رت الھیئ�������ة ف�������ي بی�������ان ، ان .األس�������بق محكم�������ة تحقی�������ق الحلَّ�������ة الُمختصَّ
أم����ر االس�����تقدام ج����اء عل�����ى “، الفت����ةً إل�����ى أنَّ ”اص����درت أم����ر اس�����تقداٍم بح����ّقِ رئ�����یس مجل����س ُمحافظ�����ة باب����ل الس�����ابق

األم������ر ص������در “وأض������افت أنَّ .”ألس������بقخلفیَّ������ة الُمخالف������ات الُمرتكب������ة ف������ي قض������یَّة قب������ول ترش������یح ُمح������افظ باب������ل ا
������ة بت������دقیق 331اس������تناداً إل������ى أحك������ام الم������ادَّة ( ) م������ن ق������انون العقوب������ات، لع������دم األخ������ذ بتوص������یات اللجن������ة الُمختصَّ

�����حین لمنص�����ب المح�����افظ اللجن�����ة أوص�����ت بع�����دم قب�����ول ترش�����یح الُمح�����افظ “، مش�����یرة إل�����ى أنَّ ”الس�����یر الذاتیَّ�����ة للُمرشَّ
����ح م�����ن س�����كنة األس����بق للمنص�����ب؛ وذل�����ك بس����بب تخلُّ�����ف  ش�����رٍط م����ن ش�����روط الترش�����یح، القاض����ي ب�����أن یك�����ون الُمرشَّ

س������بق أْن أعلن������ت ع������ن ص������دور أوام������ر ق������بٍض واس������تقداٍم بح������ّقِ ُمح������افظین س������ابقین “وتابع������ت انھ������ا .”الُمحافظ������ة
ومس�����ؤولین محلیِّ�����ین ف�����ي ُمحافظ�����ة باب�����ل، ك�����ان منھ�����ا: ص�����دور أم�����ر اس�����تقداٍم بح�����ّقِ الُمح�����افظ الح�����الي؛ الرتكاب�����ھ 

 ”.اجباتھ الوظیفیَّةعمداً ما یخالف و

 

 السید الصدر یوجھ الشكر إلى النواب المستقلین
أع�������رب زع�������یم التی�������ار الص�������دري الس�������ید مقت�������دى الص�������در، ع�������ن ش�������كره للن�������واب  وكال�������ة االنب�������اء العراقی�������ة/ 

وق�����ال الس�����ید الص�����در ف�����ي تغری�����دة ل�����ھ عل�����ى "ت�����ویتر" "ل�����م یتن�����اه إل�����ى .المس�����تقلین لتج�����اوبھم م�����ع تغریدت�����ھ األخی�����رة
إل������ى قلب������ي أن ھن������اك تجاوب������ا ملموس������ا م������ن اإلخ������وة البرلم������انیین المس������تقلین بع������د التغری������دة مس������امعي ب������ل ول������ج 

وأض�����اف: "ف�����إنني إذ اوج�����ھ لھ�����م الش�����كر إذ ق�����دموا مص�����لحة ال�����وطن عل�����ى المص�����الح الخاص�����ة ومتمنی�����ا ."األخی�����رة
أن ی�����تم ھ�����ذا اإلحس�����اس القلب�����ي عل�����ى أت�����م وج�����ھ حب�����ا ب�����العراق، ف�����إنني س�����أكون ملزم�����ا ب�����رد الجمی�����ل لھ�����م ب�����أقرب 

 رصة ال من خالل تقاسم الكعكة فھذا ما ال یرتضونھ وال نرتضیھ فإننا وإیاھم (دعاة وطن)".ف
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 العامري: المرجعیة مستھدفة الیوم النھا السد الحصین أمام كل المؤامرات
ق������ال رئ������یس تح������الف ف������تح ھ������ادي الع������امري، ان "االس������تھداف الی������وم للمرجعی������ة الن  /وكال������ة انب������اء ال������راي الع������ام

وذك�����ر الع�����امري ف�����ي كلم�����ة الی�����وم :"االس�����تھداف الی�����وم ."ی�����ة ھ�����ي الس�����د الحص�����ین أم�����ام ك�����ل الم�����ؤامراتالمرجع
وب������ین ان "المج������امیع االرھابی������ة كان������ت تس������تھدف الع������راق ."للھوی������ة االس������المیة م������ن خ������الل الظ������اھرة االلحادی������ة

 بحاض�������ره ومس�������تقبلھ وماض�������یھ" مش�������یراً ال�������ى ان�������ھ "وبفض�������ل الفت�������وى والش�������عب العراق�������ي وفص�������ائل المقاوم�������ة
وت�����ابع الع�����امري "ال ننس�����ى ال�����دور الكبی�����ر ال�����ذي بذل�����ھ الح�����اج المھن�����دس ."اس�����تطعنا ان نتج�����اوز المحن�����ة الكبی�����رة

وأك�������د ان "التھدی�������دات ."وس�������لیماني ف�������ي بن�������اء اواص�������ر المحب�������ة والتع�������اون ب�������ین الحش�������د والمؤسس�������ات االمنی�������ة
 العسكریة االن قد التؤثر فالتھدیدات الحقیقیة ھي الحرب الناعمة".

 

 شف عن عمق األزمة: ال توافقات بل كسر إراداتالخزعلي یك
،ع������ن  2021اذار  22كش������ف االم������ین الع������ام لحرك������ة عص������ائب اھ������ل الح������ق ق������یس الخزعل������ي، الثالث������اء   /المس������لة

الكت�����ل السیاس�����یة، مش�����یر ال�����ى ان�����ھ ل�����م تحص�����ل التوافق�����ات المطلوب�����ة لتمض�����ي جلس�����ة اختی�����ار  عم�����ق األزم�����ة ب�����ین
 اإلرادات رئیس الجمھوریة الن الطریق سائر على كسر

 

 المالكي یبلغ "عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم یغلق.. فیدیو
ابل�����غ رئ�����یس ائ�����تالف دول�����ة الق�����انون ن�����وري الم�����الكي، الثالث�����اء،  تح�����الف "ع�����زم" ب�����أن ب�����اب الح�����وار  نی�����وز/ ش�����فق

 ج�����اء.ل����م یغل�����ق، ف�����ي وق�����ت أك����د رئ�����یس تح�����الف الف�����تح ھ����ادي الع�����امري س�����عیھ ال�����ى "حلحل����ة" االنغ�����الق السیاس�����ي
ل�����ك بحس�����ب بی�����ان لتح�����الف ع�����زم ورد لوكال�����ة ش�����فق نی�����وز، ق�����ال فی�����ھ إن "رئ�����یس تح�����الف ع�����زم النائ�����ب مثن�����ى ذ

عب������د الص������مد الس������امرائي اس������تقبل ف������ي بغ������داد ق������ادة اإلط������ار التنس������یقي، ك������ل م������ن ن������وري الم������الكي وھ������ادي 
البی�������ان إل�������ى أن "اللق�������اء ن�������اقش آخ�������ر  ولف�������ت."الع�������امري، وممث�������ل ح�������زب الفض�������یلة عب�������د الس�������ادة الفریج�������ي

دات واالوض�������اع السیاس�������یة ف�������ي ال�������بالد، باإلض�������افة ال�������ى الح�������دیث ع�������ن الح�������وارات الت�������ي تجریھ�������ا المس�������تج
االط������راف السیاس������یة م������ع الكت������ل االخ������رى للوص������ول ال������ى انف������راج سیاس������ي یس������ھل تش������كیل الحكوم������ة بأس������رع 

الس������امرائي خ������الل حدیث������ھ، "ح������رص تح������الف ع������زم عل������ى ادام������ة التواص������ل م������ع ك������ل االط������راف  وأك������د."وق������ت
لحالی������ة، مؤك������داً عل������ى ان "تك������ون الحكوم������ة القادم������ة بالمواص������فات المطلوب������ة، لتك������ون للخ������روج م������ن االزم������ة ا

مش�����روع خ�����الص للش�����عب العراق�����ي ال�����ذي یع�����اني م�����ن غی�����اب ابس�����ط حقوق�����ھ، ویض�����ع آمال�����ھ ف�����ي نج�����اح حرك�����ة 
جانب����ھ اوض����ح الم����الكي أن "ب����اب الح����وارات ل����م یغل����ق ف����ي س����بیل تج����اوز االزم����ة ودع����م م����ا یطم����ح  م����ن."التغیی����ر

 وأض������اف،."ارج������اع س������عر ص������رف ال������دوالر، وتق������دیم الخ������دمات الت������ي ینتظرھ������ا الم������واطن الی������ھ الم������واطن م������ن
جانب������ھ دع������ا الع������امري ال������ى  م������ن.""س������نبقى عل������ى ذل������ك للحص������ول عل������ى االس������تحقاق الدس������توري للكت������ل الف������ائزة

"الوق�����وف عل�����ى حج�����م التح�����دیات الت�����ي تواج�����ھ الحكوم�����ة القادم�����ة، مؤك�����داً س�����عیھ ال�����ى حلحل�����ة االنغ�����الق السیاس�����ي 
 ى للوصول الى تشكیل حكومة قادر على انھاء معاناة المواطن".وتوحید الرؤ
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 حركة حقوق تدعو المستقلین بأن ال یرضخوا ألي ترھیب أو ترغیب
دع�����ت حرك�����ة حق�����وق، الثالث�����اء الن�����واب المس�����تقلین ب�����ان ال یرض�����خوا ألي ترھی�����ب أو ترغی�����ب فیم�����ا  /ب�����در نی�����وز

” وذك����رت الحرك����ة ف����ي بی����ان ان����ھ . أعی����نھم اش����ارت ال����ى أن یجعل����وا مص����لحة الش����عب ومطال����ب ن����اخبیھم نص����ب
م�������ن الواض�������ح للجمی�������ع أن حرك�������ة (حق�������وق) ھ�������ي باألص�������ل حرك�������ة مس�������تقلة، دخل�������ت المعت�������رك االنتخ�������ابي 
بمفردھا،واعتم������دت مب������ادئ متوافق������ة م������ع عقی������دتھا الدینی������ة والوطنی������ة، وجعلتھ������ا معی������ارا للتح������الف م������ع الكت������ل 

ولیس س�����را إن قلن�����ا انن�����ا ن�����رى ف������ي ”ان������ھ ، مبین�����ة”األخ�����رى  وھ�����ي م�����ا یح�����دد اقترابن������ا م�����ن ط�����رف دون آخ�����ر
واض������اف .”اإلط�����ار التنس������یقي م�����ا یتواف������ق م�����ع ھ������ذه الثواب�����ت، ونج������د ان التح�����الف الثالث������ي انتھ�����ك بعض������ا منھ�����ا

نح�����ن م�����ع إخ�����راج جمی�����ع الق�����وات األجنبی�����ة م�����ن أرض ال�����وطن ونق�����ف م�����ع م�����ن یق�����ف بوج�����ھ أي “البی�����ان ان�����ھ 
ھا ركن��������ا أساس��������ا ألي ممارس��������ة محت��������ل، كم��������ا نق��������ف م��������ع م��������ن یحف��������ظ حاكمی��������ة المك��������ون األكب��������ر، بوص��������ف

نح������ن ض������د أي محاول������ة تطبی������ع م������ع الكی������ان الص������ھیوني المؤق������ت، ب������ل ض������د م������ن ” واوض������ح ان������ھ.”دیمقراطی������ة
 .”یتماھى مع تلك المحاوالت سر او عالنیة، وحتى من یروج لذلك، ونعده خیانة لألمة

 

 لف الثالثيدلیل فشل التحا الوطني یعتبر دعوة المستقلین للمشاركة بجلسة السبت االتحاد 
،دع��������وة  2022اذار  22اعتب��������ر عض��������و االتح��������اد ال��������وطني الكردس��������تاني برھ��������ان الش��������یخ، الثالث��������اء   /المس��������لة

وق�����ال الش�����یخ ف�����ي تص�����ریح  .بجلس�����ة الس�����بت المقب�����ل ھ�����ي فش�����ل للتح�����الف الث�����الثي الن�����واب المس�����تقلین للمش�����اركة
 مان الثلث����ین الت����ي تت����یح ل����ھتابعت����ھ المس����لة إن التح����الف الث����الثي فش����ل ف����ي تش����كیل األغلبی����ة وجمعھ����ا م����ن آج����ل ض����

وأض�����اف أن�����ھ م�����ن الناحی�����ة السیاس�����یة ف�����ان محاول�����ة إش�����راك ق�����وى ص�����غیرة لتع�����ویض  .عق�����د جلس�����ة الس�����بت المقب�����ل
ل������ن تنف������ع وستض������ر بالعملی������ة السیاس������یة ووض������ع  دور الق������وى الكبی������رة م������ن اإلط������ار التنس������یقي واالتح������اد ال������وطني

ج البل������د م������ن أزمات������ھ المختلف������ة أمنی������ا وأش������ار إل������ى أن التواف������ق ھ������و الح������ل لض������مان خ������رو .البل������د بش������كل ع������ام
 .الوطني من التشكیلة المقبلةاالتحاد و االطارواقتصادیا وسیاسیا، وال یمكن استثناء 

 

 السورجي : سوف نكون مع االطار التنسیقي بمقاطعة جلسة یوم السبت
ي اعل������ن غی������اث الس������ورجي عض������و الح������زب االتح������اد ال������وطني الكردس������تاني ب������ان االتح������اد ال������وطن ب������در نی������وز/

 الكردس����تاني موقف����ھ م����ع موق����ف االخ����وة ف����ي االط����ار التنس����یقي مقاطع����ة جلس����ة البرلم����ان المق����رر لی����وم الس����بت
وق�����ال الس�����ورجي, ب�����ان االتح�����اد ال�����وطني موقف�����ھ م�����ع موق�����ف االخ�����وة ف�����ي االط�����ار التنس�����یقي بمقاطع�����ة جلس�����ة .

ب وال تواص�����ل واض�����اف بان�����ھ ال یوج�����د أي تق�����ار. البرلم�����ان لی�����وم الس�����بت المق�����رر الختی�����ار رئ�����یس الجمھوری�����ة
 ب������ین االتح������اد ال������وطني و ال������دیمقراطي الكردس������تاني بخص������وص ال������ذھاب بمرش������ح واح������د لقب������ة البرلم������ان

واوض������ح ب������ان االح������زاب الكردی������ة منھ������ا حرك������ة جی������ل الجدی������د سیش������ارك ف������ي جلس������ة البرلم������ان لك������ون ل������دیھم .
 .مرشح لرئاسة الجھوریة اما االحزاب االسالمیة فقط اعلنوا المقاطعة في تشكیل الحكومة 
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 نینوى تغلق ملف ضحایا العبارة
أعل�����ن م�����دیر الط�����ب الع�����دلي ف�����ي محافظ�����ة نین�����وى حس�����ن واث�����ق، إغ�����الق مل�����ف حادث�����ة  /وكال�����ة االنب�����اء العراقی�����ة

وق�����ال واث�����ق ": إن "مل�����ف ض�����حایا فاجع�����ة .العب�����ارة، تزامن�����ا م�����ع ال�����ذكرى الثالث�����ة لوقوعھ�����ا ف�����ي مدین�����ة الموص�����ل
د أن تس�����لم الط�����ب الع�����دلي الش�����رعي خ�����الل األع�����وام الثالث�����ة العب�����ارة ت�����م إغالق�����ھ م�����ن قب�����ل الحكوم�����ة المحلی�����ة، بع�����

ش�����خص م�����ا زال مص�����یرھم  200جث�����ة فق�����ط انتش�����لت م�����ن وس�����ط نھ�����ر دجل�����ة م�����ن مجم�����وع  142األخی�����رة، نح�����و 
وعث�����رت الش�����رطة النھری�����ة بدای�����ة الع�����ام الماض�����ي عل�����ى خم�����س جث�����ث تح�����ت جس�����ور . "مجھ�����وال حت�����ى الی�����وم

 یاه نھر دجلة.الموصل الخامس والرابع واألول، ظھرت بعد انخفاض م

 

 االثار توضح حقیقة التجاوز على المدرسة المستنصریة
اوض��������حت الھیئ��������ة العام��������ة لالث��������ار الی��������وم االربع��������اء، حقیق��������ة التج��������اوز عل��������ى المدرس��������ة  ای��������رث نی��������وز/  

م����ا ت����م تداول����ھ ف����ي مواق�����ع ” “ونف����ى م����دیر ع����ام دائ����رة التحری����ات والتنقیب����ات عل����ي ش����لغم ف����ي بی����ان.المستنص����ریة
ووس������ائل االع������الم بع������دم وج������ود اي خ������رق او تج������اوز عل������ى الموق������ع االث������ري (المدرس������ة التواص������ل االجتم������اعي 

م����ا ت����م تداول����ھ یع����ود لفت����رة مض����ى علیھ����ا اكث����ر م����ن س����نتین ت����م “واض����اف ان .”المستنص����ریة) ف����ي الوق����ت الح����الي
عل������ى اثرھ������ا محاس������بة ح������راس المبن������ى عل������ى خلفی������ة الس������ماح ب������دخول زوار ألمراق������د الدینی������ة وط������بخ وتوزی������ع 

 ر.االطعمة للزوا
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 الداخلیة: دراسات لتحدید أھم التھدیدات التي تواجھ المجتمع العراقي
أعلن�������ت وزارة الداخلی������ة، الثالث�������اء، أن اإلطاح�������ة بس�������فاح بغ������داد ج�������زء م�������ن سیاس�������ة  وكال������ة االنب�������اء العراقی�������ة/

وق�����ال .س�����ینوتخط�����یط األجھ�����زة األمنی�����ة، فیم�����ا أش�����ارت إل�����ى نجاحھ�����ا ب�����القبض عل�����ى كب�����ار تج�����ار المخ�����درات الرئی
المتح�������دث باس�������م وزارة الداخلی�������ة، الل�������واء خال�������د المحن�������ا، ف�������ي تص�������ریح إن "عملی�������ة اإلطاح�������ة بس�������فاح بغ�������داد 
وغیرھ������ا م������ن العملی������ات األمنی������ة ھ������ي ج������زء م������ن سیاس������ة وتخط������یط األجھ������زة األمنی������ة"، الفت������اً إل������ى أن "ھن������اك 

ة المنظم������ة شاخص������ة دراس������ة كان������ت لتحدی������د أھ������م التھدی������دات الت������ي تواج������ھ المجتم������ع العراق������ي وكان������ت الجریم������
ولھ������ا تھدی������د خطی������ر ج������داً س������واء تج������ارة المخ������درات أو ج������رائم الس������طو والس������رقة وغیرھ������ا، ل������ذلك انطلق������ت 

وأض�����اف الل������واء ."الواجب�����ات واس�����تمرت وتمكن�����ت األجھ�����زة م������ن خاللھ�����ا م�����ن االطاح�����ة بكب������ار ھ�����ذه العص�����ابات
كمدیری�������ة مكافح�������ة  المحن�������ا، "بع�������د ورود المعلوم�������ات إل�������ى األجھ�������زة األمنی�������ة وخاص�������ة األجھ�������زة المتخصص�������ة

المخ�����درات وغیرھ�����ا، ت�����تم االس�����تعانة ب�����القوة الماس�����كة ل�����ألرض وھ�����ي ف�����ي بع�����ض األحی�����ان تك�����ون م�����ن الج�����یش أو 
 الشرطة االتحادیة أو أي قوة أخرى تمسك األرض، حیث یتم التنسیق معھا وینفذ الواجب".

 

 بینھا القتل.. القبض على مطلوبین بجرائم مختلفة في ذي قار
ت مدیری������ة ش������رطة ذي ق������ار االربع������اء، ع������ن الق������بض عل������ى ع������دد م������ن المطل������وبین بقض������ایا اعلن������ ای������رث نی������وز/

تمكن�����ت مف�����ارز مدیری�����ة ش�����رطة محافظ�����ة ذي ق�����ار م�����ن “ان�����ھ ” وقال�����ت المدیری�����ة ف�����ي بی�����ان.مختلق�����ة ف�����ي المحافظ�����ة
إلق������اء الق������بض عل������ى ع������دد م������ن المتھم������ین بقض������ایا جنائی������ة مختلف������ة أبرزھ������ا القت������ل، حی������ث اتخ������ذت بحقھ������م 

مفارزھ�������ا المتمثل�������ة بقس�������م حمای�������ة اآلث�������ار أمن�������ت الحمای�������ة “وبین�������ت المدیری�������ة أن .نی�������ة كاف�������ةاالج�������راءات القانو
 .الالزمة للبعثة التنقبیة من المتحف البریطاني التي ما زالت مستمرة بزیارة المواقع األثریة
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 التجارة تباشر تجھیز السلة الرمضانیة
لس�������لة الرمض�������انیة ب�������ین ال�������وكالء ف�������ي بغ�������داد ش�������رعت وزارة التج�������ارة بتوزی�������ع الحص�������ة األول�������ى ل الص�������باح/

ووج�����ھ رئ�����یس مجل�����س ال�����وزراء مص�����طفى الك�����اظمي، .والمحافظ�����ات، تزامن�����ا م�����ع ق�����رب حل�����ول الش�����ھر الفض�����یل
م������ؤخرا وزارة التج������ارة، بتوزی������ع وجبت������ین م������ن مف������ردات الس������لة الغذائی������ة ف������ي ش������ھر رمض������ان، والتأكی������د عل������ى 

رة الرقاب�����ة المالی�����ة والتجاری�����ة ف�����ي ال�����وزارة محم�����د وق�����ال م�����دیر دائ�����.مراقب�����ة توزیعھ�����ا وإیص�����الھا إل�����ى الم�����واطنین
حن������ون: إن "مالك������ات الش������ركة العام������ة لتج������ارة الم������واد الغذائی������ة ف������ي بغ������داد والمحافظ������ات، اس������تنفرت جھودھ������ا 

ودع�����ا حن�����ون "الم�����واطنین إل�����ى . "لتجھی�����ز ال�����وكالء بالحص�����ة األول�����ى م�����ن الس�����لة الرمض�����انیة بانس�����یابیة عالی�����ة
ي من�����اطقھم لغ�����رض تس�����لم مف�����ردات الحص�����ة األول�����ى، وك�����ذلك التبلی�����غ ع�����ن مراجع�����ة وك�����الء الم�����واد الغذائی�����ة ف�����

 المخالفات عبر الخطوط الساخنة لدوائر الرقابة والتخطیط أو شركة تجارة المواد الغذائیة" .

 

 مقترحات مصریة لمعالجة تملُّح میاه األھوار
والخمیس������یة اللت������ین ق������دم خب������راء مص������ریون، مقترح������ات لمعالج������ة الملوح������ة بقن������اتي المص������ب الع������ام  الص������باح/

تص������بان ف������ي أھ������وار محافظ������ة ذي ق������ار، باس������تخدام تقان������ات حدیث������ة لتحس������ین نوعی������ة المی������اه، م������ن دون إلح������اق 
وق������ال م������دیر زراع������ة ذي ق������ار ص������الح ھ������ادي إن "الخب������راء اجتمع������وا م������ع نظ������رائھم الع������راقیین .أض������رار بالبیئ������ة

مج�������ال معالج�������ة المی�������اه األس�������بوع الماض�������ي بمحافظ�������ة البص�������رة لبح�������ث االس�������تفادة م�������ن الخب�������رات المص�������ریة ب
وأض�����اف أن "الفری�����ق المص�����ري ق�����دم خ�����الل االجتم�����اع، ."المالح�����ة ف�����ي ع�����دد م�����ن المحافظ�����ات بض�����منھا ذي ق�����ار

آلی�����ة معالج�����ة تص�����ریف مج�����رى المص�����ب الع�����ام وقن�����اة الخمیس�����یة وتحس�����ین نوعی�����ة المی�����اه الت�����ي تغ�����ذي من�����اطق 
الفی�����وم ف�����ي مص�����ر الت�����ي كان�����ت  األھ�����وار"، منوھ�����اً ب�����أن "بیئ�����ة من�����اطق األھ�����وار مش�����ابھة لمن�����اخ بیئ�����ة محافظ�����ة

 ."تعاني من مشكلة الملوحة، وتمت معالجتھا بطرق علمیة حدیثة
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 بغداد تصدر تعلیمات تشغیل جدیدة للمولدات
تص�����در محافظ�����ة بغ�����داد نھای�����ة الش�����ھر الح�����الي، تعلیم�����ات جدی�����دة بش�����أن س�����عر األمبی�����ر وآلی�����ة تش�����غیل  الص�����باح/

تخ������ص ش������ھر نیس������ان المقب������ل ب������التزامن م������ع ق������رب حل������ول ش������ھر  المول������دات الكھربائی������ة الحكومی������ة واألھلی������ة،
وق�����ال مع�����اون مح�����افظ بغ�����داد لش�����ؤون الص�����حة والطاق�����ة ق�����یس الكالب�����ي: إن "التعلیم�����ات  .رمض�����ان المب�����ارك

س������تعد عل������ى أس������اس س������اعات تجھی������ز الكھرب������اء الوطنی������ة، وباعتم������اد تقی������یم ش������ھري وف������ق الت������درج: جی������د ج������داً، 
الت������ي س������تزودھا وزارة ال������نفط ألص������حاب المول������دات مم������ن جی������د، متوس������ط، رديء، فض������الً ع������ن كمی������ة الك������از 

ل�����دیھم حص�����ة رسمیة".وأش�����ار ف�����ي الس�����یاق ذات�����ھ إل�����ى "إمكانی�����ة التوجی�����ھ بتقلی�����ل س�����عر األمبی�����ر، ف�����ي ح�����ال وج�����ود 
زی�����ادة ف�����ي م�����ادة الك�����از الت�����ي تزودھ�����ا وزارة ال�����نفط ألص�����حاب المول�����دات، أو زی�����ادة س�����عر األمبی�����ر ف�����ي ح�����ال 

 ."العكس من ذلك
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: حریصون على ترسیخ مسارات التعاون بین البحرین البحریني رئیسة مجلس النواب
 وإندونیسیا

/ أك�����دت مع�����الي الس�����یدة فوزی�����ة بن�����ت عب�����دهللا زین�����ل، رئیس�����ة مجل�����س الن�����واب، الح�����رص   وكال�����ة انب�����اء البح�����رین 
وال�����دفع بھ�����ا عل�����ى ترس�����یخ مس�����ارات التع�����اون والتنس�����یق ب�����ین مملك�����ة البح�����رین وجمھوری�����ة إندونیس�����یا الص�����دیقة، 

نح�����و آف�����اٍق أرح�����ب، معرب�����ة ع�����ن الفخ�����ر واالعت�����زاز بم�����ا تش�����ھده العالق�����ات البحرینی�����ة اإلندونیس�����یة م�����ن تط�����ور 
ونم������اء بفض������ل اھتم������ام ودع������م حض������رة ص������احب الجالل������ة المل������ك حم������د ب������ن عیس������ى آل خلیف������ة، عاھ������ل ال������بالد 

س�����یا، وبم�����ا یؤك�����د المف�����دى حفظ�����ھ هللا ورع�����اه، وأخی�����ھ فخام�����ة ال�����رئیس جوك�����و وی�����دودو رئ�����یس جمھوری�����ة إندونی
وثّمن������ت .مس������اندة قی������ادتي البل������دین لك������ل م������ا یحق������ق النف������ع والمص������الح المش������تركة للبل������دین والش������عبین الص������دیقین

زین�����ل الجھ�����ود الت�����ي تق�����وم بھ�����ا الحكوم�����ة الم�����وقرة برئاس�����ة ص�����احب الس�����مو الملك�����ي األمی�����ر س�����لمان ب�����ن حم�����د آل 
ع جمھوری�����ة إندونیس�����یا، واالرتق�����اء خلیف�����ة، ول�����ي العھ�����د رئ�����یس مجل�����س ال�����وزراء لتعزی�����ز الش�����راكة والتع�����اون م�����

ج�����اء ذل������ك خ������الل جلس������ة مباحث������ات عق�����دتھا رئیس������ة المجل������س الن������واب، م������ع .بالعالق�����ات الثنائی������ة الممت������دة لعق������ود
مع�����الي الس�����یدة ب�����وان مھران�����ي رئیس�����ة مجل�����س الن�����واب بجمھوری�����ة إندونیس�����یا الص�����دیقة، عل�����ى ھ�����امش مش�����اركة 

لالتح�����اد البرلم�����اني ال�����دولي، ال�����ذي  144ة العام�����ة ال�����ـ الش�����عبة البرلمانی�����ة لمملك�����ة البح�����رین ف�����ي أعم�����ال الجمعی�����
 .ینعقد في جزیرة بالي اإلندونیسیة

 

ك العقاراتمجلس االمة الكویتي:   قانون جدید للتخفیف عن مالَّ
س������عیاً إل������ى التخفی������ف ع������ن م������الك العق������ارات، وتفادی������اً إلطال������ة أم������د التقاض������ي، أحال������ت الحكوم������ة إل������ى  الق������بس/

بش������أن  1978لس������نة  35بإض������افة م������ادة جدی������دة إل������ى المرس������وم بق������انون رق������م مجل������س األم������ة مش������روعاً بق������انون 
للم������ؤجر والمس������تأجر االتف������اق عل������ى التص������دیق عل������ى عق������د «ون������ص المش������روع عل������ى أن������ھ .إیج������ار العق������ارات

اإلیج�����ار وتذییل�����ھ بالص�����یغة التنفیذی�����ة، وجعل�����ھ ف�����ي ق�����وة الس�����ند التنفی�����ذي القتض�����اء األج�����رة المت�����أخرة بع�����د إع�����ذار 
 .«دة تفید بعدم إیداع األجرةالمستأجر وتقدیم شھا
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 واشنطن: األمر یعود لطھران التخاذ قرارات "صعبة" للتوصل التفاق نووي
أعلن�����ت الوالی�����ات المتح�����دة أّن األم�����ر یع�����ود إلی�����ران اآلن التّخ�����اذ ق�����رارات "ص�����عبة" م�����ن أج�����ل إحی�����اء  االھ�����رام/

رف�������ع العقوب�������ات المفروض�������ة  المتعل�������ق بالح�������ّد م�������ن البرن�������امج الن�������ووي لطھ�������ران مقاب�������ل 2015اتف�������اق ع�������ام 
وق�������ال المتح�������ّدث باس�������م الخارجی�������ة األمریكی�������ة نی�������د ب�������رایس إنّ�������ھ بع�������د نح�������و س�������نة م�������ن المفاوض�������ات .علیھ�������ا

"المس������ؤولیة تق������ع عل������ى طھ������ران التخ������اذ ق������رارات ق������د تعتبرھ������ا ص������عبة"، مض������یفاً "ھن������اك ع������دد م������ن المس������ائل 
ھ�����ذا الن������وع ل������یس وش������یكاً وال  ولف������ت ب�����رایس إل������ى أّن "اتفاق������اً م������ن."الص�����عبة الت������ي نح������اول إیج�����اد حل������ول لھ������ا

وأض�����اف: "ھن�����اك ع�����دد م�����ن ."مؤّك�����داً، ولھ�����ذا الس�����بب بالتحدی�����د نح�����ن نتحّض�����ر خ�����الل الع�����ام ألّي احتم�����ال ط�����ارئ
وق������ال ب������رایس دون إعط������اء مزی������د م������ن التفاص������یل إّن ."الموض������وعات الص������عبة الت������ي م������ا زلن������ا نح������اول حلّھ������ا

األوس������ط وأوروب������ا، مؤّك������داً الت������زام  واش������نطن تن������اقش من������ذ فت������رة طویل������ة "ب������دائل" م������ع ش������ركائھا ف������ي الش������رق
 .الرئیس األمریكي جو بایدن بمنع إیران من امتالك قنبلة نوویة، سواء باتفاق مع طھران أو من دونھ

 

 أمیر عبداللھیان: جاھزون للتوصل إلى اتفاق جید وقوي ومستدام
تعداد طھ�����ران الت�����ام ش�����دد وزی�����ر الخارجی�����ة االیران�����ي حس�����ین أمی�����ر عب�����داللھیان، عل�����ى اس����� وكال�����ة انب�����اء ف�����ارس/

وأج�����رى "الش�����یخ محم�����د ب�����ن عب�����د ال�����رحمن آل ث�����اني" ، نائ�����ب .للتوص�����ل إل�����ى اتف�����اق جی�����د وق�����وي ومس�����تدام بفیین�����ا
رئ������یس مجل�������س ال������وزراء وزی�������ر خارجی�������ة دول������ة قط�������ر ، اتص������االً ھاتفی�������اً م�������ع وزی������ر خارجی�������ة الجمھوری�������ة 

زی�����ر الخارجی�����ة القط�����ري آخ�����ر ون�����اقش و .اإلس�����المیة االیرانی�����ة، حس�����ین أمی�����ر عب�����د اللھی�����ان ، مس�����اء الثالث�����اء
وأك������د وزی������را .مس������تجدات العالق������ات الثنائی������ة ، واألوض������اع اإلقلیمی������ة والدولی������ة ، إل������ى جان������ب محادث������ات فیین������ا

الخارجی������ة عل������ى أھمی������ة اس������تمرار المش������اورات ب������ین البل������دین ومتابع������ة تط������ور العالق������ات الثنائی������ة ، فض������ال ع������ن 
وش�������دد .عل�������ى الس������احتین اإلقلیمی�������ة والدولی������ة تب������ادل وجھ������ات النظ�������ر ح������ول القض�������ایا ذات االھتم������ام المش������ترك

حس������ین أمی������ر عب������د اللھی������ان، ف�������ي االتص������ال الھ������اتفي عل������ى ض�������رورة االھتم������ام بمص������الح الش������عب اإلیران�������ي 
والخط�������وط الحم�������راء للجمھوری�������ة اإلس�������المیة اإلیرانی�������ة ح�������ول محادث�������ات فیین�������ا ، وق�������ال: إن إی�������ران مس�������تعدة 

 .تماًما للتوصل الى اتفاق جید وقوي ومستدام

 


