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خالالالالست افتهالالالالر تل عليالالالالل التعاالالالاليم عالاالالالالردل المتزالالالالدم  الالالالا الالالالالعلال     اللاماالالالالا ي االالالالد م الالالالرلاتل ا تمالالالالر   ❖

 6 )صهيالالالالل  الالالالاللار  الالالالا علال  التعاالالالاليم لافالالالالم تعفالالالالع” مزردالالالالد الدلافالالالالر  العايالالالالر   ا االالالالد   المز الالالالت

 (معقع م اس النعاب(  )

 (ص رحال(  )7 )ص األنظرل تتلقب مآ    اف” الف   ❖

لئالالاليس تاالالالرلا دالالاللم النرئالالالب مينالالالت الفالالالرملائا  يفالالالتز ت ع الالالدحا مالالالي الالالالديمزلا ا عيالالالددع لاالالالعال ازيزالالالا  ❖

 (عارل”  غداد اليعم(  ) 7 )صعتفرهمر  م تلا”

 (الص رح(  ) 8 )صالنرئب  مرت اع ل: ا عاب ال عالئ غ رء قرنعنا لصلا األمعات ❖

عنالالالالالا  زالالالالالداي الفالالالالالا ” الت الالالالالليعي” النرئ الالالالال” درليالالالالال” نصالالالالاليا: دالالالالالدم الاهالالالالالعل الالالالالالت ال افالالالالال” المز االالالالال” ي ❖

 (عارل” ان رء اللار العرم(  ) 8 )صل لديتهر

 9 )صالنرئالالالالب  الالالالليا فالالالالايمري: تاالالالالرلا منزالالالالرف الالالالالع ي   يالالالال مي  الالالالرلخسا عيالالالالد  ممالالالالدعد  لا ميالالالالع ❖

 (عارل” ا ن رء العلاقي”(  )

(  )الفالالالاللا  9 )ص النرئالالالالب دالالالالدنري ال الالالالر لر: اغاالالالالب النالالالالعاب المفالالالالتزايي فالالالاليزر ععي  افالالالال” الفالالالال   ❖

 ل(نيع
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امرنالالالالال” م االالالالالس الالالالالالعللاء ت الالالالاليي ا  الالالالاللاءا  االالالالالعت تفالالالالالليب العيالالالالالرئ  اللفالالالالالمي”  الالالالالا م ففالالالالالر   ❖

 ( دل نيعل(  ) 10 )صالدعل”

”  منالالالالالال” مالالالالالالي ا الالالالالالت تازيالالالالالال  النمالالالالالالع  ❖ ” خاالالالالالال   يئالالالالالال” دعليالالالالالالم العالالالالالاللاس ع رافالالالالالالتري ي االالالالالالداي اهميالالالالالالم

 (عارل” ا ن رء العلاقي”(  ) 10 )صا قتصردر  

 11 )صللانا عالاا عفالالالالا عالخن الالالالل  الالالالادسي الاتاالالالال” األا الالالاللالفالالالاليد الصالالالالدل يت الالالالردت التهالالالالرنا مالالالالع  الالالالر ❖

 (عارل” ا ن رء العلاقي”(  )

 (عارل” السن رء العلاقي”(  ) 11 )صالفيد الصدل : لي اايد دي اإلصسح عهي ” الع ي ❖

ر 220المالالالرلاا ي عالالالي  الالاللدسي الصالالالدل الاتاالالال” ا ا الالالل: مالالالي المفالالالتايت  مالالالع  ❖ عارلالالال” (  )12 )ص نرئ الالالح

 ( غداد اليعم

عارلالالالالال” ا ن الالالالالرء ( ) 12 )صل اامالالالالالد: ت الالالالالل    تفالالالالالميتا مل الالالالالار لمنصالالالالالب لئالالالالاليس ال مهعليالالالالال”لي الالالالال  ❖

 (العلاقي”

 (عارل” ا ن رء العلاقي”(  )12 )ص  عفل الصدل يلاب  تل يال للئرف” العللاء ❖

 13 )صاليزر الالالالال” عاليعنفالالالالالاع ت ايالالالالالري من الالالالالرل الم الالالالالرليع الخرصالالالالال”  امريالالالالال” التالالالالاللا  اليزالالالالالر ا  الالالالالرلعلاس ❖

 (لاقي”عارل” ا ن رء الع(  )

 13 )صااالالالالالد  ملاق الالالالال” متاالالالالالعل لدلتالالالالالر االالالالاللعي    الصالالالالالا” ا: دخعلنالالالالالر المع الالالالال” الخرمفالالالالال” امالالالالالل عالد ❖

 (اللعلاء(  )

عارلالالالالال” ا ن الالالالالرء (  )14 )ص ليالالالالالداي ي االالالالال  مالالالالالع الفالالالالالفيل ال لي الالالالالرنا متر عالالالالال” تنفيالالالالالف مالالالالالفال  التفالالالالالرهم ❖

 (العلاقي”

 (رحالص (  ) 14 )صاله ل : اختصرل الاازر  األمنيم” الخرص”  ععد  النرلايي ❖

 (الص رح(  ) 14 )صالتصنيع الال ا: مفر  إلنترج انظم” الد ر  ال عر ❖

ح لالالالالالاللئيس الالالالالالالدعل  اللا عالالالالالال” لمالالالالالال تمل الالالالالالالدعت األ الالالالالاللاا ❖  )ص اختيالالالالالالرل الزرهالالالالالالا الفالالالالالالرددر نرئ الالالالالالر

 (عارل” ا ن رء العلاقي”(  )15

ماالالالالالالر ظ فر قالالالالالالرل يعاالالالالالالي معا زالالالالالال” الاالالالالالالرظما داالالالالالالت ملفالالالالالالرت ل نالالالالالال”   الالالالالاللي دالالالالالالسج  لاالالالالالالت  ❖

 (ل” ا ن رء العلاقي”عار( ) 15 )صالتظرهلا 
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 (الفعملي” نيعل(  ) 15 )صلئيس األمي الع نا  ا الن ا لت رعل التادير  األمني” ❖

عارلالالالالال” (  )16 )ص ازالالالالالعس تالالالالاللد داالالالالالت لي الالالالالرلر: مالالالالالعاقفام فالالالالالتفهب  الالالالالرلعلاس ناالالالالالع األلمالالالالالر  ❖

 (المعاعم”

 16 )صاتاالالالال” لامتالالالالداد  ال للمرنيالالالال” ت االالالالد   االالالالت الخيالالالالرلا  مفتعاالالالال”  خصالالالالعص  افالالالال” يالالالالعم الفالالالال   ❖

 )عارل” الصار ” المفتزا”((  

 

 

 

 

ح ادتالالالالدة داالالالالت مساالالالالر  امرنالالالال”  غالالالالداد  الالالالا الالالالالدعل  ❖ عارلالالالال” ا ن الالالالرء (  ) 17 )صالداخايالالالال” تعقالالالالا هالالالالر  ر

 (العلاقي”

 (الص رح(  ) 17 )صالملعل: يسي” خ ع  إلنترج الاعار  ا ناايليم” ❖

 (ايل  نيعل(  ) 17 )صالز ض دات ااد المتهميي  زهرير المخدلا   ا عاف  ❖
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 (الص رح(  ) 18 )صمعقع  ديد لمدين” اعل الفيرايم” ❖

 (المدة(  ) 18 )ص% دي العرم المرها 21التفر  افعرل المعاد الغفائي”  ا العلاس  ناع  ❖

 )ص المالالالالالعالد المرئيالالالالالال” تتالالالالالر ع تالالالالالاللميي عصالالالالالعت الميالالالالالالر  الالالالالالت قهالالالالالالرئا ا صالالالالالسح عفالالالالالاليد دخيالالالالالالت ❖

 (ايل  نيعل(  )19

 

 

 (دال الخايج(  ) 20 )صر العل ي”  معرييل متفرعي”اإلمرلا  ت رلب  ات الزهري ❖

لئالالالاليس الالالالالعللاء الفافالالالال ينا يع رلالالالالب المت مالالالالع الالالالالدعلا  رلهالالالالغ  داالالالالت مفالالالاللائيت لسلتالالالاللام  ر تفرقيالالالالر   ❖

 (عارل” ا ن رء الفععدي”(  )20 )ص المعقع”

 

 

الزالالالالدس (  )21 )ص لئالالالاليس الالالالالعللاء اإلفالالالال رنا يتعهالالالالد  اقرمالالالال” دسقالالالالر  لاايالالالالل مترنالالالال”  مالالالالع الل الالالالر  ❖

 (العل ا

 ( )ال لس ا عف ( 21 )ص«ميلاي تاف ل مفلائيت مي »دماير  انتزرمي” ❖
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خالل استضافته وزير التعليم والكادر المتقدم في الوزارة .. الزاملي يؤكد مشاركته اجتماع  

 هيأة الرأي في وزارة التعليم لحسم توسعة مقاعد الدراسات العليا ” االحد ” المقبل 

ااالالالالد الفالالالاليد   االالالالرام اللاماالالالالا   النرئالالالالب ا عت لالالالاللئيس م االالالالس النالالالالعاب   م الالالالرلاتل  معقالالالالع م االالالالس النالالالالعاب/

ا تمالالالالر  هيالالالالل  الالالالاللار  الالالالا علال  التعاالالالاليم العالالالالرلا الافالالالالم تعفالالالالع” المزردالالالالد الدلافالالالالي” ل ا الالالال” الدلافالالالالر  العايالالالالر 

ا  عالالالالد اي  الالالاللة التعصالالالالت مالالالالع عليالالالالل التعاالالالاليم العالالالالرلا  2022افال  27عفلالالالالم يالالالالعم ا االالالالد المز الالالالت المعا الالالال  

 . ليعمدات فلم ا

ح مالالالالالع عليالالالالالل التعاالالالالاليم العالالالالالرلا  2022افال  23 الالالالالرء فلالالالالالم خالالالالالست تل فالالالالالل اليالالالالالعم ا ل عالالالالالرء  ح معفالالالالالعر ا تمردالالالالالر

عال االالالال  العامالالالالا الفالالالاليد لن يالالالالت االالالالرظم د الالالالد الصالالالالراب    عالاالالالالردل المتزالالالالدم  الالالالا الالالالالعلال  ا  نالالالالرءح داالالالالت  االالالالب 

النالالالالعاب ع  نرئالالالالب الالالالالت هيالالالالل  لئرفالالالال” الم االالالالسا عاهالالالالل  دالالالالدد مالالالالي الفالالالاليدا  عالفالالالالرد  25افتهالالالالر ” تزالالالالدم  الالالالل 

ممياالالاليي دالالالي ال ا الالال” الخالالاللي يي المتظالالالرهليي لهالالالفا اليالالالعما ل االالال  دالالالدد مالالالي الم الالالرات التالالالا يعالالالرنا منهالالالر ال ا الالال” 

ال الالالالرمعييي عمنهالالالالر: تعفالالالاليع خ الالالال” الز الالالالعت لادلافالالالالر  العايالالالالر  عامارنيالالالال” ا الالالاللاء دعل يرلالالالال    تامياالالالالا   ل ا الالالال” 

ال  ا اهالالالالر ” الالالالالت تعيالالالاليي ال ا الالالال” الدلافالالالالر  ا عليالالالال” عالعايالالالالر ا عتي يالالالال  ا  الالالالعل عالعزالالالالعد مالالالالي مالالالالعظفا الالالالالعل

 . ا عائت  ا ال رمعر  ا عتخفيض ا عل ال رمعر  عالااير  ا هاي”

عنالالالع  النرئالالالب األعت الالالالت ع الالالعد م الالالرات ا يالالالل  تعا الالالل ال ا الالال” ا عال رمعالالالر  العلاقيالالال”  الالالا الالالالداخت مالالالي ايالالال  

داالالالالت معرل تهالالالالر   نرهالالالالر التاتيالالالال” ع رقتهالالالالر ا فالالالالتيعر ي” ا ممالالالالر يفالالالالتددا العمالالالالت  رل الالالالات المالالالالدلعس عالعر الالالالت

ر داالالالالت اللصالالالالرن” العاميالالالال” لهالالالالف  ال رمعالالالالر  ا مهالالالالر ”ح الالالالالت هالالالاللعل  العمالالالالت داالالالالت االالالالت    الالالالات يالالالالنعاس مي ر الالالالح

الم الالالرات التالالالا تعا الالالل ال ا الالال” العالالاللاقييي  الالالا الخالالالرلج مالالالع ال رمعالالالر  عمالالالدد  ا قرمالالال” ع ليالالال” معردلالالال” ال الالالهردا  

 .الدلافي”

” الم لعاالالالال” مالالالالي ق الالالالت الفالالالالرد  النالالالالعاب االالالالعت عافالالالالتمع الالالالالعليل عالاالالالالردل المتزالالالالدم  الالالالا علال  التعاالالالاليم ل فالالالالئا

ح  اهالالالالعل الفالالالاليد النرئالالالالب ا عت  معهالالالالع  ا فتهالالالالر ” ا متعهالالالالدحا   لاهالالالالر داالالالالت هيئالالالال” الالالالاللار عافالالالالمهر اي ر الالالالر

 م اع ا ف ع  المز ت  
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 األنظار تترقب مآالت جلسة السبت 

ل صالالالالافا: ميم خالالالالست مالالالال تم لئالالالاليس الاتاالالالال” الصالالالالدلي” المنهالالالالعي”  الالالالا التاالالالالرلا افالالالالي العالالالالفالرقالالالالرت  الصالالالال رح/

اتاالالالرلا منزالالالرف ع الالالي األايالالالل دالالالدداح يعاالالالي تل الالاليج لي الالالل اامالالالد للئرفالالال” ال مهعليالالال” عمامالالالد  عفالالالل مامالالالد  الالالرقل 

عاهالالالالرا ايم االتاالالالالرلا مالالالالرضم  ت الالالالايت ااعمالالالال” األغا يالالالال” الع نيالالالال” ."الصالالالالدل لمنصالالالالب لئالالالاليس م االالالالس الالالالالعللاء

فرا ع مالالالالر يهالالالالمي عيتعهالالالالد  اامالالالالرت المفالالالاليل  اإلصالالالالساي” عخدمالالالال” ال الالالالعب د الالالالل  لنالالالالرمج ااالالالالعما عاهالالالالج ع الالالال 

دل الزالالالرنعي  عيالالالداح دالالالي العنالالالا عتاالالال  لايالالال” الالالالع ي  ."هي تالالالل عالامتالالالل عافالالالتزسلل  الالالدعي تالالالدخس  خرل يالالال” عليافالالالع

   الالالا غهالالالعي فلالالالما يفالالالعت دالالالدد مالالالي النالالالعاب المفالالالتزايي ل االالالعل  معقالالالا معاالالالد مالالالي  افالالال” ال للمالالالري المز االالال”ا 

ح ايم النرئالالالب المفالالالتزت ايالالالدل ال الالالمخاامالالالر فاالالالل فلالالالم لالالالالاالص رحا   اهنالالالرم معاقالالالا  خصالالالي” ظهالالالل  مالالالي ا م ينالالالر

 عالالالض اإلخالالالع  تع الالالل دالالالي ع هالالال” نظالالاللهما  ينمالالالر ناالالالي امفالالالتزايي   نت نالالالت ار مل الالالج للئرفالالال” ال مهعليالالال” مالالالي 

ار اتاالالالال”اا م االالالالداح ادالالالالالدم ع الالالالعد اتفرقيالالالالالر  اع صالالالالفزر  مالالالالع الاتالالالالالت الا يالالالالل   ختيالالالالالرل مل الالالالج دعي ا خالالالالاللا 

 عاألمل متلعم لزنردر  النعابا 

 

يستقبل وفًدا من الديمقراطي ويدعو لحوار  نى السامرائي النائب مث رئيس تحالف عزم

 وتفاهمات مشتركة حقيقي

ا الالالالت االالالعال ازيزالالالا ا ل عالالالرءددالالالر لئالالاليس تاالالالرلا دالالاللم مينالالالت د الالالد الصالالالمد الفالالالرملائاا  عارلالالال”  غالالالداد اليالالالعم/

دا  للمالالال” الفيرفالالالي” الزرئمالالال”  الالاليي عقالالالرت تاالالالرلا دالالاللم  .اال الالاللاا الفيرفالالالي” عر غ االالالب مصالالالاا” ال االالالد عيهالالالع االالالح

 غالالالالداد ع الالالالد الاالالالاللب الالالالالديمزلا ا  ا  يالالالالريا مي افلالالالالم  الالالالرء خرلالالالالت افالالالالتز رت لئالالالاليس التاالالالالرلا  مات الالالالل  الالالالا الالالال 

عاهالالالراا انالالالل ا الالاللة  ."عنالالالعاب تاالالالرلا دالالاللم الالدفالالالترنا  لئرفالالال” لي الالالل اامالالالد ع اهالالالعل دالالالدد مالالالي قيالالالردا 

دا  خرلالالالالت الازالالالالرء  االالالال  مفالالالالت دا  الم الالالالهد الفيرفالالالالا عاالايالالالالر  الافياالالالال”  رلعصالالالالعت الالالالالت تفرهمالالالالر  م الالالالتلا”  عيالالالالح

عا الالالرل الالالالت اي االازالالالرء  االالال  ايهالالالر  ماالالال” مافالالالرم  تتعاالالال   تعليالالالل دمالالالت  ."دالالالي تهمالالاليق اع اقصالالالرء ار  الالاللا

 ممرلف” دعل  الت ليعا عاللقر ا  صعل   ردا”ا  م اس النعاب عف ت
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 أبواب الطوارئ غطاء قانوني لصرف األموالالنائب جمال كوجر: 

 االااعمالالالال” الارليالالالال” ااعمالالالال” تصالالالالليا ادمالالالالرت ع  قالالالالرت دهالالالالع م االالالالس النالالالالعاب  مالالالالرت االالالالع ل ا: ميم  الصالالالال رح/ 

ح انالالالل اتاالالال  غ الالالرء )ا الالالعاب ال الالالعالئ( تفالالالت يع  يماالالالي لهالالالر التصالالاللا  الالالدعي غ الالالرء مالالالرلا قالالالرنعنااا مفالالالتدلار

ح  الالالالا المعالنالالالال” دلج  ازالالالالر عاهالالالالرا ايم اار  تخصالالالاليص مالالالالرلا ياتالالالالرج ملالالالالت غ الالالالرء قالالالالرنعنااا ."الصالالالاللا يالالالالم تالالالالع

ح ايم داالالالت االلقر الالال” المرليالالالال” التالالالدقي   الالال  ا ايفيالالال” صالالالاللا هالالالف  الم الالالرلنا  الالالافا لالالالالم ياالالالي لالالالديهر نصالالالالعص معهالالالار

عتالالالالر ع: ا الالالالا االالالالرت ع الالالالعد المالالالال” ."لايفيالالالال” الصالالالاللا لالالالالي تفالالالالت يع التالالالالدقي  ع  ممرلفالالالال” دعلهالالالالر اللقالالالالر ا

تفالالالالتددا الصالالالاللا  الالالالايم هنالالالالرم )ا الالالالعاب ال الالالالعالئ( عدالالالالي  ليزهالالالالر يماالالالالي تخصالالالاليص الم الالالالرلن تاالالالال  غ الالالالرء 

عالنالالال” تالالالدلج  يهالالالر تاالالالم الم الالالرلن عيصالالالع   دايهالالالرا ال الالالعالئ عي الالاللر صالالالل هرا عدنالالالدمر يالالالتم تزالالالديم م الالاللع  الم

ح ايم  حا امالالالر ار  الالالاء خالالالرلج )ا الالالعاب ال الالالعالئ(  الالالس ي الالالعل م   غ الالالرء قالالالرنعنااا م ينالالالر عهالالالفا  زالالال  ال الالالرئل قرنعنالالالر

 -عهالالالف  الاالالالر     يفالالالت يع ااالالالد تل ياهالالالر لاالالاليي ت الالالليع الزالالالعانيي -اار  االالالد يماالالالي اي يعا الالالل االالالر    الالالعالئ

 ا علالالالاليس لتاالالالالم الم الالالالرلن فالالالالزا ماالالالالددا عي الالالالب اي تالالالالدلج  الالالالا المعالنالالالال”ا لالالالالفلم يالالالالتم صالالالاللا الم الالالالرلن م ر الالالالل

 عاأللم” العرلمي” الارلي” خيل ميرت دات فلما 

 

نصيف: عدم الحضور الى الجلسة المقبلة يعني فقدان السلطة التشريعية  النائبة عالية 

 لشرعيتها 

صالالالالياا ا ل عالالالالرءا اي دالالالالدم قرلالالالال  النرئالالالالب دالالالالي ائالالالالتسا دعلالالالال” الزالالالالرنعي درليالالالال” ن عارلالالالال” ان الالالالرء الالالالاللار العالالالالرم/

نصالالالاليا  الالالالا .ا لتالالالاللام  رلاهالالالالعل الالالالالت ال افالالالال” المز االالالال” يعنالالالالا  زالالالالداي الفالالالالا ” الت الالالالليعي” ل الالالاللديتهر دفالالالالتعلير

تصالالالالليج خالالالالرص اعهالالالالا  اي ا الزالالالاللالا  التالالالالا صالالالالدل  مالالالالي الماامالالالال” ا تارديالالالال” خالالالالست ا يالالالالرم الزاياالالالالال” 

ففالالالالر  الدعلالالالال” لادفالالالالتعل عاي المرهالالالالي” عالتالالالالا ااالالالالداهر الزالالالاللال الالالالالفر فاالالالالل  الالالالا ايييرتالالالالل  هالالالاللعل  ااتالالالاللام م 

ار م ففالالال”   تاتالالاللم الدفالالالتعل تعت الالالل  رقالالالد  ل الالاللديتهرا عهالالالفا الفالالالت لفالالالرل” ل ميالالالع ادهالالالرء م االالالس النالالالعاب 

 رنالالالل مالالالي المماالالالي لاماامالالال” ا تارديالالال” اي تاالالالت ال للمالالالريا ع رلتالالالرلا ع فالالال ب ع الالالعد المالالالدد اللمنيالالال” التالالالا ي الالالب 

اي االالالري  هعالالالر  لصالالالال” اخالالاللة  الالالري دالالالدم ا لتالالالاللام اي ياتالالاللم  هالالالر الم االالالس عداالالالت ادت الالالالرل اي ال افالالال” المز االالال” ع

 هالالالر فالالالي در الالالالت  زالالالداي الفالالالا ” الت الالالليعي” ل الالاللديتهر  عالالالدم تنفيالالالفهر لادفالالالتعل المتعاالالال   رلمالالالدد اللمنيالالال”ا علالالالفلم 

علفتالالال  نصالالاليا الالالالت اي ا تاديالالالد لمالالالي انعزالالالرد ال افالالال” المز االالال” فالالال زل اصالالالعت تعا الالال  ."تالالالم تاديالالالد هالالالف  ال افالالال”

 هرا  يي ال ميع دات امارني” الز عت  
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 : تحالف إنقاذ الوطن ال يؤمن بالخالف ويده ممدودة للجميع النائب شريف سليمان

د الالالالل النرئالالالالب دالالالالي  الاالالالاللب الالالالالديمزلا ا الالدفالالالالترنا  الالالالليا فالالالالايمريا دالالالالي يزالالالال”  عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”/

تاالالالالرلا منزالالالالرف الالالالالع ي الالالالالفر يهالالالالم ال الالالالل مالالالالع الاتاالالالال” الصالالالالدلي” عتاالالالالرلا الفالالالاليرد  داالالالالت العصالالالالعت ل غا يالالالال” 

لسلمالالالال” لتمليالالالالل مل الالالالال للئرفالالالال” ال مهعليالالالال”   افالالالال” م االالالالس النالالالالعاب الفالالالال  ا  يمالالالالر ااالالالالد اي التاالالالالرلا   ا

عقالالالرت فالالالايمري لاعلاقيالالال” اإلخ رليالالال” مي اتاالالالرلا منزالالالرف ع الالالي هالالالع الاتاالالال” .يالالال مي  الالالرلخسا عيالالالد  ممالالالدعد  لا ميالالالع

ح األايالالالل دالالالدداح منالالالف انعزالالالرد ال افالالال” األعلالالالت لم االالالس النالالالعاب عالمالالال تمل الصالالالافا الالالالفر دزالالالد ال يالالالعم ميالالالت مدسنالالالر

عاهالالالالراا اي االتاالالالالرلا دالالالالرلم داالالالالت  نالالالالرء الدعلالالالال” العلاقيالالالال” داالالالالت افالالالالس فالالالالايم” عمتينالالالال” خدمالالالال” ."لاتلفالالالاليس

عااالالالالد اي ."لا الالالالعب العلاقالالالالا علتالالالالع يل األمالالالالري عا فالالالالتزلال ع نالالالالرء م ففالالالالر  الدعلالالالال” داالالالالت افالالالالس دفالالالالتعلي”

لا ميالالالالع عي الالالالب اي اناالالالالي  الالالالا تاالالالالرلا انزالالالالرف ع الالالالي   نالالالال مي  الالالالرلخسا عا عا نالالالالر مفتعاالالالال” عايالالالالدينر ممالالالالدعد  

 تتعرعي  ميع الاتت  ا  نرء الدعل”ا 

 

 : أغلب النواب المستقلين سيقاطعون جلسة السبت عدنان الجابرينائب  ال

اداالالالالي النرئالالالالب المفالالالالتزتا دالالالالدنري ال الالالالر لرا مزر عالالالال” اغاالالالالب النالالالالعاب المفالالالالتزايي  افالالالال” الفالالالال     /الفالالالاللا  نيالالالالعل 

مج }درلمفالالالالال ل ه  يتالالالالالل قنالالالالالر  الفالالالالاللا  عقالالالالالرت ال الالالالالر لر  ل لنالالالالالر.المخصصالالالالال”  نتخالالالالالرب لئالالالالاليس ال مهعليالالالالال”

الفهالالالالرئي” الاياالالالال”ا انالالالالل :الاالالالالت مفالالالالتزت لالالالالل لار خالالالالرص مالالالالي اهالالالالعل  افالالالال” الفالالالال   المز االالالال”  الالالالس نفالالالالت يع اي 

ح لادفالالالالتعل  نخمالالالالي  الالالالرنهم داالالالالت لار عمعقالالالالا عااالالالالد عالالالالال عض اداالالالالي المزر عالالالال”ا عاي ارنالالالال  المزر عالالالال” مخرلفالالالالر

عاهالالالرا ادنالالالالدمر خهالالالالنر  ."” الفيرفالالالي” هالالالم مالالالالي فالالالي هالالالالفا ا مالالالالل عالمفالالالتزايي اهالالالالر ” مهمالالال”  ديالالالالد  لاعمايالالالال 

الت ل الالال” ا نتخر يالالال” ارنالالال  اهالالالدا نر اي ن الالالات اتاالالال”   الالالات مغالالالريل لاالالالي مراالالالد  اليالالالعم قاالالالب المالالالعالييا عالعالالاللاس 

لالالالالم يغالالالالردل ا دالالالاللاا الفيرفالالالالي” لغالالالالم ال الالالالعرلا  المل عدالالالال” عاغاالالالالب المفالالالالتزايي غيالالالالل لاهالالالاليي دالالالالي التعا زيالالالال” 

عي لالالاليس لالالالديهم ا الالالع  فيرفالالالي” عا االالاللاب افالالالل  ال افالالال” عتالالالر ع ال الالالر لر االمفالالالتزا."  الالالري اللئرفالالالر  الالالاليس 

ا علالالالتا عي الالالب اي تتالالالع ل لالالالدينر مع يالالالر  ار يالالال”  رتخالالالرف الزالالاللال المنرفالالالب ع رل نالالالر التاالالالرلا اليسيالالالا  تعهالالاليج 

ال لنالالالرمج الااالالالعما  مالالالالر يتعاالالال   الالالالنف  اقاالالاليم الدفالالالالتري عتنفيالالالف قالالالاللالا  الماامالالال” ا تارديالالالال” عتفالالالايم الم االالالالع يي 

لاتي ي” ام الالالاللع  الفالالالالرع ع ليالالالال  الاليالالالالل عهالالالالا مرلالالالالال  م هالالالال”  ايالالالالا ناهالالالالل لازهالالالالرء عالم الالالالرليع الفالالالالت

 عنملل لئيس ال مهعلي”   دام لنر  م لعدل؟ا 
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 أمانة مجلس الوزراء تبين االجراءات حول تسريب الوثائق الرسمية في مؤسسات الدولة 

 الالالاللاءا  المتخالالالالف    الالالاللي ادانالالالال  األمرنالالالال” العرمالالالال” لم االالالالس الالالالالعللاءا األل عالالالالرءا دالالالالي   يعالالالال” اإل  الالالالدل نيالالالالعل/

عقالالالرت المتاالالالد   افالالالم األمرنالالال” العرمالالال” لم االالالس الالالالعللاء ايالالالدل م يالالالدا  الالالا  يالالالري ميم .تفالالالليب العيالالالرئ  اللفالالالمي”

لالعيالالالالرئ  اللفالالالالمي” المتداعلالالالال”  الالالاليي األمرنالالالال” العرمالالالال” لم االالالالس الالالالالعللاء عالالالالالعلالا  اع ال هالالالالر  غيالالالالل ملت  الالالال” 

الم ففالالالالالر  اللفالالالالالمي”ا  ميعهالالالالالر تامالالالالالت   الالالالالعلال  عالمار ظالالالالالر  عاالالالالالفلم العيالالالالالرئ  التالالالالالا يالالالالالتم دنعنتهالالالالالر ملالالالالالت

عاعهالالالالالجا ايم لالعيالالالالالرئ  المتداعلالالالالال”  الالالالاليي األمرنالالالالال” عالم ففالالالالالر  غيالالالالالل .”تع يهالالالالالر  اع تعصالالالالالير  اع قالالالالاللالا 

صالالالرلا” لان الالاللا عمفالالاللل” ن الالاللهر تعالالالد مخرلفالالال”ا خرصالالال” عانهالالالر تامالالالت معاعمالالالر  خرصالالال” لاتالالالداعت مالالالر يي الالالالدعائل 

ح  هالالالر الالالالت اي لهنالالالرم  عالالالض العيالالالرئ  التالالالا يالالالتم تالالالداعلهر  عا الالالرل ال يالالالريا.”اللفالالالمي”  زالالال ا عالمالالالع ي لالالاليس معنيالالالر

ح ملالالالت اي لن الالالل العيالالالرئ   ح ا   تالالالر لاح عمف لاالالالر د الالالل معاقالالالع التعاصالالالت ا  تمالالالرداا قالالالد ياالالالعي الالالال عض منهالالالر مالالاللعم

عاهالالالالراا اي لالم ففالالالالر  عالالالالالعلالا  تلخالالالالف داالالالالت درتزهالالالالر مارفالالالال ” .”اللفالالالالمي” غيالالالالل المالالالاللعل  تعالالالالد مخرلفالالالال”

 ا م االالالالداح اي لا مرنالالالال” العرمالالالال” لم االالالالس الالالالالعللاءا ع هالالالال  مدمرمالالالالر   معظفيهالالالالر ممالالالالي ياالالالالرعلعي تفالالالالليب العيالالالالرئ 

 متالل  لام ففر   هلعل  الافرظ دات هف  العيرئ  عددم الفمرح  تداعلهر  

 

 العراق وباكستان يؤكدان أهميَّة خلق بيئة دوليَّة آمنة من أجل تحقيق النمو االقتصادي  

”  /عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”  ”  رافالالالالتري دالالالالرلا داالالالالعرا ااالالالالد عليالالالالل الخرل يالالالالم مهعليالالالالم  الالالال اد افالالالاليي علئالالالاليس  ع

”  منالالالال” مالالالالي ا الالالالت تازيالالالال  النمالالالالع ا قتصالالالالردر   ” خاالالالال   يئالالالال” دعليالالالالم عفاالالالالل  يالالالالري لالالالالعلال  .اليالالالالعم األل عالالالالرءا اهميالالالالم

”  الالالالال اد  ”  رافالالالالالتري اإلفالالالالالسميم” دالالالالالرلا داالالالالالعر افالالالالالتز ت عليالالالالالل الخرل يالالالالالم مهعليالالالالالم الخرل يالالالالال” ا ايم الئالالالالاليس  ع

” دعت منظمالالالال” افالالالالييا عالع الالالالد الملا الالالال  لالالالاللا د اتل  الالالالا ا تمالالالالر  م االالالالس عللاء خرل يالالالالم االالالالت هالالالالرمق مع الالالالرلا

حا ايم  48التعالالالرعي اإلفالالالسما   الالالا دعلتالالالل الالالالال  عالالالالفر تعزالالالد ادمرلالالالل  الالالا العرصالالالم” ال رافالالالترني ” مفالالالسم   الالالرداا م ينالالالر

” ال رافالالالالترنا   مهعليالالالالم ”  الالالاللهم صالالالالرلج ملالالالالت لئالالالاليس ال ع مهعليالالالالم ع الالالالدد الالالالالعليل ."االالالالالعليل نزالالالالت تايالالالالر  لئالالالاليس ال ع

”  الالاليي الالالالدعلتي ي خالالالست الملااالالال” المرهالالالي ”ا  داالالالت ” الافالالالرظ داالالالت الالالاللخم الالالالفر  الالالهدتل العسقالالالر  الينرئيالالالم ااهميالالالم

 هالالالالسح دالالالالي معاصالالالالا” تاييالالالالا الت الالالالرعل الفيرفالالالالا  عالتنفالالالالي  المفالالالالتمل  ينهمالالالالر فالالالالعاء داالالالالت الصالالالالعيد الينالالالالرئا  اع 

ح دالالالالي  عل  الالالالر ماا مع ” االالالالعت الزهالالالالرير فا  ا هتمالالالالرم المع الالالالتلا لغ الالالال”  غالالالالداد  الالالالا اا لتزالالالالرء  الالالالا المار الالالالت الدعليالالالالم

فالالالتعة  مالالالعح ال الالالع يي الصالالالديزيي ”  الالاليي ال االالالديي ملالالالت مع ” ." رلعسقالالالر  الينرئيالالالم مهعليالالالم د لئالالاليس  ع مالالالي  رن الالاللا ااالالال 

ا الم الالالالر   ع مالالالالر  ختاالالالال  ”  الالالاليي ال االالالالديي عفالالالالع عت ا لتزالالالالرء  هالالالالر  الالالالا مع ” تعليالالالالل العسقالالالالر  الينرئيالالالالم  رافالالالالتري ااهميالالالالم

” ت الالالالالردت الليالالالالالرلا   الالالالاليي مفالالالالال علا ال االالالالالديي عداالالالالالت  ميالالالالالع يخالالالالالدم مصالالالالالرلج ال االالالالالديي الصالالالالالديزييا عاهميالالالالالم 

 المفتعير ا 
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 السيد الصدر يتبادل التهاني مع بارزاني والحلبوسي والخنجر بإعالن الكتلة األكبر 

ت الالالالردت لدالالالاليم التيالالالالرل الصالالالالدلر الفالالالاليد مزتالالالالدة الصالالالالدلا اليالالالالعم األل عالالالالرءا التهالالالالرنا  عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”/

دالالالاليم الاالالالاللب الالالالالديمزلا ا مفالالالالععد  الالالالرللانا علئالالالاليس م االالالالس النالالالالعاب مامالالالالد  الالالالادسي الاتاالالالال” األا الالالالل مالالالالع ل

عقالالالالرت الماتالالالالب الخالالالالرص  الالالالا  يالالالالري مي افالالالالمرا” الزرئالالالالد .الاا عفالالالالا علئالالالاليس تاالالالالرلا الفالالالاليرد  خمالالالاليس الخن الالالالل

ح مالالالي مفالالالععد  الالالرللانا ت الالالرد   يالالالل التهالالالرنا االالالعت مدالالالسي  الفالالاليد مزتالالالدة الصالالالدل )ادالالالل   ال( تازالالالت اتصالالالر ح هرتفيالالالر

اا لئرفالالالالالال” ال مهعليالالالالالال” علئرفالالالالالال” م االالالالالالس الاتاالالالالالال” األايالالالالالالل دالالالالالالد داح )منزالالالالالالرف ع الالالالالالي( عمدالالالالالالسي مل الالالالالال 

ح مالالالع االالالت مالالالي مامالالالد الاا عفالالالا لئالالاليس م االالالس النالالالعاب ."الالالالعللاء عاهالالالراا اي االفالالاليد الصالالالدل تاالالالد   هرتفيالالالر

ح لهمر هفا اإلن رل الع ناا   عخميس الخن ل لئيس تارلا الفيرد  م رلار

 

 السيد الصدر : لن أحيد عن اإلصالح وهيبة الوطن

ادت الالالالل لدالالالاليم التيالالالالرل الصالالالالدلر الفالالالاليد مزتالالالالدة الصالالالالدلا اليالالالالعم األل عالالالالرءا مدالالالالسي  /عارلالالالال” السن الالالالرء العلاقيالالالال” 

ح إلنزالالالالرف الالالالالع يا  الاتاالالال” األايالالالالل دالالالالدداح عمل الالالاا لئرفالالالالتا ال مهعليالالالال” عم االالالس الالالالالعللاء من الالالالرلاح  ليالالالداح عمهمالالالالر

فالالالر ل  تالالالعيتل اا الالالرلم عقالالالرت الصالالالدل  الالالا تغليالالالد  د الالالل ا. يمالالالر ااالالالد انالالالل لالالالي يايالالالد دالالالي اإلصالالالسح عهي الالال” الالالالع ي

لا الالالالعب العلاقالالالالا مدالالالالسي الاتاالالالال” ا ايالالالالل دالالالالددا عاإلدالالالالسي دالالالالي مل الالالالاا لئرفالالالال” ال مهعليالالالال” علئرفالالالال” م االالالالس 

عادالالالاللب الفالالالاليد ."الالالالالعللاء مالالالالي خالالالالست الفهالالالالرء الالالالالع نااا دالالالالردا افلالالالالم من الالالالرلا  ليالالالالدا عمهمالالالالر إلنزالالالالرف الالالالالع ي

م الالاليلا الالالالت انالالالل ااالالالت اماالالالا الصالالالدل دالالالي اماالالالل امتمالالالرم ت الالالايت ااعمالالال” اغا يالالال” ع نيالالال”  الالالس تفالالالعيا عتالالاللخيلاا 

اي تاالالالالالعي ااعمالالالالال” قالالالالالردل  داالالالالالت النهالالالالالعض  الالالالالرلعاقع المليالالالالالل ع  لنالالالالالرمج ااالالالالالعما عاهالالالالالج ع فالالالالالزعا لمنيالالالالال” 

عتالالالر ع الالالالي ا زالالالت ماتالالالعا األيالالالدر مفا مالالالر تاالالاللل  الملفالالالر  الفالالالر ز”ا عمي االالالري فلالالالم ممالالالي ."..يلتهالالاليهر ال الالالعب

لالالالي اايالالالد دالالالي اإلصالالالسح ينتمالالالا لالالالاا  هالالالس دالالالي غيالالاللهما  الالالاننا مالالالع ال الالالعب  زالالال ا  لهالالالا ل الالالا عهالالالميلر ع

 عهي ” الع يا 
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 نائبًا  220: من المستحيل جمع االكبرالصدر الكتلة  بأعالنالمالكي يطعن  
 

االل عالالالالرءا  ادالالالالرلي لدالالالاليم التيالالالالرل   عالالالالي لئالالالاليس ائتالالالالرلا دعلالالالال” الزالالالالرنعي نالالالالعلر المالالالالرلااا  /عارلالالالال”  غالالالالداد اليالالالالعم

مالالالي  ي المفالالالتايت اي يالالالتماي ال الالاللا ا لخالالاللعقالالالرت المالالالرلاا ) منالالالل امالالال  .مزتالالالدة الصالالالدل الاتاالالال” االا الالالل الصالالالدلر

ر  الالالالا  افالالالال” انتخالالالالرب لئالالالاليس ال مهعليالالالال” 220 مالالالالع  عاهالالالالرا المالالالالرلاا ااف لالالالالم تعزالالالالد  افالالالال” الفالالالال    ."نرئ الالالالح

عااالالالالد المالالالالالرلاا اي  ."التفالالالالرهم مالالالالالع اال الالالالرل التنفالالالالاليزا فيهالالالال ل التاالالالالالرلا اليالالالالرليا لعزالالالالالد مفرعهالالالالر  لغالالالالاللض

ااعمالالالال” دعي ال الالالاللا  ااال الالالالرل التنفالالالاليزا هالالالالع الاتاالالالال” االا الالالاللاا معهالالالالار اي ااال الالالالرل لالالالالي يالالالالفهب الالالالالت ت الالالالايت

عقالالالرت  ."هالالالفا عاداالالاليا اليالالالعم االل عالالالرءا دالالالي ت الالالايت تاالالالرلا فيرفالالالا  ديالالالد تاالالال  افالالالم اانزالالالرف الالالالع ي ."االخالالالل

تاالالالرلا انزالالالرف  اتالالالم ت الالالايت المزالالاللب مالالالي الصالالالدل االالالرظم العيفالالالرعر  الالالا مالالال تمل صالالالافا اهالالاللتل ( غالالالداد اليالالالعم):

عاهالالالالرا اي االتاالالالالرلا يهالالالالم الاتاالالالال” الصالالالالدلي” عتاالالالالرلا الفالالالاليرد  عالاالالالاللب الالالالالديمزلا ا  ."الالالالالع ي النيالالالالر ا

 الالدفترناا 

 

 

 ريبر أحمد: تشرفت بتسميتي مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية 

اامالالالالدا تعهالالالالد مل الالالالج تاالالالالرلا اانزالالالالرف الالالالالع يا لمنصالالالالب لئالالالاليس ال مهعليالالالال” لي الالالالل  عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”/

عقالالالرت اامالالالد  الالالا تغليالالالد  . رلعمالالالت مالالالي ا الالالت تي يالالال  ددالالالرئم دعلالالال” م ففالالالرتي” دصالالاللي” تا الالالا ت اعالالالر  المالالالعا نيي

لالالالالل داالالالالت اتالالالالعيتلا ات الالالالل   اليالالالالعم  نيالالالالت يزالالالال” تاالالالالرلا اانزالالالالرف الالالالالع يا  تفالالالالميتا مل الالالالار لمنصالالالالب لئالالالاليس 

ال مهعليالالالالال”ا متعهالالالالالالدا  رلعمالالالالالت مالالالالالالي ا الالالالالت تي يالالالالالال  ددالالالالالرئم دعلالالالالالال” م ففالالالالالرتي” دصالالالالالاللي” تا الالالالالا ت اعالالالالالالر  

ع الالالالا عقالالالال  فالالالالر   مالالالالي اليالالالالعما اداالالالالي تاالالالالرلا منزالالالالرف الالالالالع يا تل الالالاليج لي الالالالل اامالالالالد للئرفالالالال” ."ا نييالمالالالالع

 ال مهعلي” عمامد  عفل مامد  رقل الصدل لمنصب لئيس م اس العللاء 

 

 جعفر الصدر يرحب بترشيحه لرئاسة الوزراء 

 الالالرقل الصالالالدلا لاالالالب المل الالالج للئرفالالال” م االالالس الالالالعللاء الفالالاليد مامالالالد  عفالالالل مامالالالد  /عارلالالال” ا ن الالالرء العلاقيالالال” 

اليالالالعم األل عالالالرءا  تل الالاليال مالالالي ق الالالت تاالالالرلا منزالالالرف الالالالع ي لامنصالالالبا  يمالالالر ددالالالر لاعمالالالت داالالالت افالالالتعرد  الدعلالالال” 

عقالالالرت  عفالالالل الصالالالدل  الالالا تغليالالالد  داالالالت افالالالر ل  تالالالعيتل: اي الالالل نا اي .التالالالا ي مالالالج لهالالالر  ميالالالع ا نالالالرء العالالاللاس

 ."ااعي مل ار لتارلا يميت الع ي  ات ا ير ل
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 تبحثان إنجاز المشاريع الخاصة بحماية التراث الثقافي بالعراق الثقافة واليونسكو 

  

 ايالالالال  علال  اليزر الالالال” عمنظمالالالال” اليعنفالالالالاع  الالالالا العالالالاللاسا األل عالالالالرءا من الالالالرل الم الالالالرليع  /عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”

عقرلالالالال  علال  اليزر الالالال”  الالالالا  يالالالالري مي اعليالالالالل اليزر الالالال” عالفالالالاليرا” .الخرصالالالال”  امريالالالال” التالالالاللا  اليزالالالالر ا  الالالالا العالالالاللاس

افالالالي نالالالرظم افالالالتز ت مميالالالت اليعنفالالالاع  الالالا العالالاللاس  الالالرعلع  عنتالالالرنااا م ينالالال” انالالالل اتالالالم  االالال  تعليالالالل   الالالرس  عا يالالالرل

عاهالالالالر  ا اي اال الالالالرن يي  ايالالالالر ايهالالالالر ."التعالالالالرعي  الالالاليي المنظمالالالال” عالعالالالاللاس  الالالالا الم الالالالر   اليزر يالالالال” عا يرليالالالال”

هالالالديم خالالالست ممارنيالالال” من الالالرل العديالالالد مالالالي الم الالالرليع  الالالددم مالالالي اليعنفالالالاعا عخرصالالال” األمالالالراي التالالالا تعلهالالال  لات

مالالالي  رن الالاللا ."الاالالاللب مالالالع دادالالالقا  هالالالسح دالالالي الم الالالرليع التالالالا تفالالالرهم  الالالا امريالالال” التالالاللا  اليزالالالر ا  الالالا العالالاللاس

ااالالالالد مميالالالالت اليعنفالالالالاع  الالالالا العالالالاللاس  الالالالرعلع  عنتالالالالرنا االعمالالالالت داالالالالت مفالالالالردد  العالالالاللاس لتلهيالالالالت األمالالالالراي المالالالالدمل  

لمعصالالالتاا م الالاليلا الالالالت اي  يالالاللا مالالالي ا الالالت ا فالالالتزلال عالعالالالعد  الالالالت األعهالالالر  ال  يعالالال”ا عخرصالالال”  الالالا مدينالالال” ا

 اهف  األدمرت تعد مي العنرصل األفرفي” لامري” التلا  عالتنع  اليزر ا المفتداما 

 

 اكدت مراقبة متحور “دلتا كرون” ..الصحة ": دخولنا الموجة الخامسة أمر وارد 

ا الالالالف ل علال  الصالالالالا” اي دخالالالالعت العالالالاللاس  الالالالا مع الالالال” خرمفالالالال” امالالالالل عالد  الالالالا ظالالالالت تلا الالالالع نفالالالالب  الالالالاللعلاء/

ازاالالالالاليي   يمالالالالالر ا الالالالالرل  الالالالالالت اي خ الالالالاللاء علال  الصالالالالالا” العلاقيالالالالال” عالعرلميالالالالال” يلاق الالالالالعي المتاالالالالالعل ال ديالالالالالد  الم

عقرلالالالال  دهالالالالع الفليالالالال  ا دسمالالالالا  الالالالا علال  الصالالالالا”ا ل الالالالت  الالالالسح افالالالاليا ا اي لظهالالالالعل مع الالالال”  ديالالالالد  امالالالالل 

متعقالالالع  الالالت اتالالالت مع الالالر  اخالالاللة  الالالدليت اننالالالر دخانالالالر مع الالالر  ال الالالع  الالالرلتغيلا  التالالالا تاالالالد  داالالالت الفالالالريلعس  

ي  تالالالالل  عاخالالالاللة مالالالالع دالالالالدم ا لتالالالاللام عتالالالالدنا ادالالالالداد المازاالالالاليي ااهالالالالر دعامالالالالت تالالالال در الالالالالت فلالالالالم ا مفالالالالتدلا”  الالالالي

لعلاالالالالي مهمالالالالر ارنالالالال  المع الالالالر  التالالالالا مالالالالي المماالالالالي اي تظهالالالالل مفالالالالتز س  نفالالالالت يع التزايالالالالت مالالالالي تلييلهالالالالر دالالالالي 

 ليالالالال  ليالالالالرد  ادالالالالداد المازاالالالاليي امالالالالر االالالالد   الالالالا  عالالالالض الالالالالدعت عهالالالالفا فالالالاليماننر مالالالالي العصالالالالعت الالالالالت المنردالالالال” 

 معي” التا ت عت مي ادلاض المع ” اقت مي ادلاض ا نفسعنلا  الم ت
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 زيدان يبحث مع السفير البريطاني متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم 

 االالال  لئالالاليس م االالالس الزهالالالرء األداالالالت  الالالرئ  ليالالالداي عالفالالالفيل ال لي الالالرنا  الالالا العالالاللاس  عارلالالال” ا ن الالالرء العلاقيالالال”/ 

عفاالالالل .التفالالالرهم التالالالا تالالالم تعقيعهالالالر  الالالا لنالالالدي ال الالالهل المرهالالالا مالالالرلم  لايفالالالعيا األل عالالالرءا متر عالالال” تنفيالالالف مالالالفال 

 يالالالالالريا لم االالالالالس الزهالالالالالرء األداالالالالالتا اي الئالالالالاليس م االالالالالس الزهالالالالالرء األداالالالالالت  الالالالالرئ  ليالالالالالداي افالالالالالتز تا الفالالالالالفيل 

عاهالالالالالرا ال يالالالالالريا اي االزرهالالالالالا ليالالالالالداي  االالالالال  مالالالالالع الفالالالالالفيل ."ال لي الالالالالرنا  الالالالالا العالالالالاللاس مالالالالالرلم  لايفالالالالالعي

عقيعهالالالر  الالالا لنالالالدي خالالالست ليرلتالالالل العرصالالالم” لنالالالدي  تالالالرلي   لايفالالالعيا متر عالالال” تنفيالالالف مالالالفال  التفالالالرهم التالالالا تالالالم ت

 ا  2022/   ر  /20

 

 الهجرة: اختصار الحلقات األمنيَّة الخاصة بعودة النازحين

”  الصالالالالال رح/ ادانالالالالال  علال  اله الالالالالل  عالمه الالالالالليي ايم المالالالالالد  المز االالالالال” فت الالالالالهد اختصالالالالالرل اإل الالالالاللاءا  األمنيالالالالالم

نيي  الالالالا مخيمالالالالر  مقاالالالاليم الدفالالالالتري   عتالالالالعلت عليالالالالل الخرصالالالال”  عالالالالعد  النالالالالرلايي ملالالالالت منالالالالر زهم  فالالالاليمر الزالالالالر 

الداخايالالالال” ديمالالالالري الغالالالالرنما امالالالالس األعت اليسيالالالالرء مدال  مهالالالالرم علال  اله الالالالل  عالمه الالالالليي ملالالالالت  رنالالالالب مهرمالالالالل 

الارليالالالال”   عقالالالالرت العايالالالالت اإلدالر لاالالالالعلال  االالالالليم النالالالالعلر ا: ميم االالالالالعلال  فالالالالتتخف م الالالاللاءا  فالالالالليع” إلامالالالالرت 

 النرلايي ملت منر   فانرهم األصاي”ا   التصرليج األمني” الخرص”  ععد  

 

 

 التصنيع الحربي: مساع إلنتاج أنظمة الدفاع الجوي

ا الالالالا لئالالالاليس هيئالالالال” التصالالالالنيع الال الالالالا المهنالالالالدس مامالالالالد صالالالالراب الالالالالدلا ا دالالالالي ايم التلايالالالالل خالالالالست  الصالالالال رح/

” ملالالالت ح الد اعمرفالالالي ” العلاقيالالال  م لل الالالع  الملااالالال” المز االالال” فالالالياعي داالالالت منتالالالرج انظمالالال” الالالالد ر  ال الالالعرا داديالالالر التاالالالل 

الزالالاللالا  الدعليالالال” المزيالالالد  التالالالا منعالالال  العالالاللاس منالالالف ايالالالرم النظالالالرم الفالالالر   مالالالي منتالالالرج صالالالعالي   مالالالدير  اايالالالل 

ح  الالالالا العقالالالال  نففالالالالل الم ر الالالالل   انتالالالالرج مفالالالالدس ا ر الالالالتا ع ندقيالالالال” االلا الالالالدييا  الالالالا الفتالالالالل   148مالالالالي  االالالالما معانالالالالر

ح عقالالالرت الالالالدلا ا  الالالا لزالالالرء ا لتالالالل معالالالل االصالالال رحا: ميم .الزصالالاليل  المز االالال”  ااغاالالالب األفالالالاا” التالالالا فالالالتنتج ماايالالالر

اتالالالال  مالالالالي تزنيالالالال” نزالالالالت التانعلع يالالالالرا ع ا الالالال  ال هالالالالر  المعنيالالالال” التالالالالا تلغالالالالب   الالالاللاء منت الالالالر  الهيئالالالال” ملا زالالالال” 

 ميالالالالع ملااالالالالت اإلنتالالالالرج مالالالاللعلاح  الالالالرلفاص عالز الالالالعت عتفالالالال يت ار مساظالالالال” دايهالالالالر خالالالالست هالالالالف  الملااالالالالت علالالالاليس 

فليعالالال” لاتاريالالالت داالالالت الزالالالرنعي عالعالالالعد  ملالالالت التعرقالالالد   عالالالد منتر هالالالر ممالالالر يمنالالالع  الالاللاءهر مالالالي ق اهالالالرا لتاالالالعي هنالالالرم

 مع  اداي عت رل  ا الخرلج عمهمرت المنتج الماااا 
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 اختيار القاضي الساعدي نائباً لرئيس الدورة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف

”ا األل عالالالالرءا دالالالالي اختيالالالالرل لئيفالالالالهر الزر عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”/ هالالالالا دالالالالسء ادانالالالال  هيئالالالال” النلاهالالالال” ا تارديالالالالم

ح لالالالاللئيس الالالالالدعل  اللا عالالالال” لمالالالال تمل الالالالالدعت األ الالالاللاا  الالالالا ا تفرقيالالالال” العل يالالالال” لمار االالالال”   الالالالعاد الفالالالالرددرا نرئ الالالالر

عقرلالالال  الهيئالالال”  الالالا  يالالالري اي امالالال تمل الالالالدعت .الففالالالرد الالالالفر تتالالاللاس الممااالالال” العل يالالال” الفالالالععدي” دعلتالالالل الارليالالال”

دع  الالالالا العرصالالالالم” الفالالالالععدي” الليالالالالرض مالالالالي  ا يهالالالالدا الالالالالت تعليالالالالل 2022ال  ف 23 - 22األ الالالاللاا الالالالالفر يععلزالالالالا

 ” التعالالالرعي الالالالدعلا  الالالا م الالالرت مار االالال” الففالالالرداا م ينالالال” اي اع الالالد العالالاللاس تلافالالالل لئالالاليس هيئالالال” النلاهالالال” ا تارديالالالم

عاهالالالالرا اي االمالالالال تمل ي الالالالرلم  يالالالالل دالالالالدد مالالالالي الالالالالعللاء المعنيالالالاليي  مار االالالال” ."الزرهالالالالا دالالالالسء  الالالالعاد الفالالالالرددر

( دعلالالالال” دل يالالالال”ا  اهالالالالعل دالالالالدد مالالالالي 14)الففالالالالرد  الالالالا الالالالالدعت األدهالالالالرء  الالالالا  رمعالالالال” الالالالالدعت العل يالالالال” مالالالالي 

 المنظمر  الدعلي” عاإلقايمي”ا 

 

 محافظ ذي قار يعلن موافقة الكاظمي على إرسال لجنة بشأن عالج جرحى التظاهرات 

اداالالالالي ماالالالالر ظ فر قالالالالرل مامالالالالد هالالالالردر الغالالالاللرا األل عالالالالرءا معا زالالالال” لئالالالاليس الالالالالعللاء  عارلالالالال” ا ن الالالالرء العلاقيالالالال”/ 

هالالالالرء معرنالالالالر   لاالالالالت التظالالالالرهلا  عدس هالالالالما  نالالالالرءح داالالالالت  االالالالب مصالالالال فت الاالالالالرظما داالالالالت ملفالالالالرت ل نالالالال” إلن

عقالالالرت الغالالاللر  الالالا  يالالالري مي الئالالاليس الالالالعللاء ع الالالل  تخصالالاليص  .المار ظالالال” لعهالالالع الااالالالعت العر االالال” لعس هالالالم

ل نالالالال”   يالالالالال” مالالالالي علال  الصالالالالالا” عايفردهالالالالالر الالالالالت المار ظالالالالال” علمالالالالد  افالالالالال ع ا لتتالالالالالعلت مهرمهالالالالر  الالالالالا  االالالالالص 

 ."” عممارنيالالالال” دس هالالالالم داخالالالالت اع خالالالالرلج العالالالاللاسعت الالالالخيص الاالالالالر   الال الالالال” عتزليالالالالل االالالالرلتهم الصالالالالاي

عاهالالالالالراا اي اا دال  الماايالالالالال” تالالالالالعلا اهتمرمالالالالالر ا يالالالالاللا  ماالالالالالا ال لاالالالالالت عقالالالالالد تع هالالالالال   ر يعالالالالالرل لا هالالالالالر  

المعنيالالالالال”  رتخالالالالالرف الالالالالالسلما عافالالالالالتينرء ال لاالالالالالت مالالالالالي الهالالالالالعا   عا  الالالالاللاءا  اللعتينيالالالالال”ا عالتالالالالالا   يماالالالالالي اي 

   المفتمل ا يتاماهر ال ليج نظلاح لارلتل الصاي” عالمعرنر

 

 رئيس األمن الوطني في النجف لتجاوز التحديات األمنية 

عصالالالالت لئالالالاليس  هالالالالرل األمالالالالي الالالالالع ناا اميالالالالد ال الالالال لرا األل عالالالالرءا ملالالالالت مار ظالالالال” الن الالالالا  الفالالالالعملي” نيالالالالعل/

عقالالالالرت ماتالالالالب ال الالالال لر  الالالالا  يالالالالري ا منالالالالل اعصالالالالت لئالالالاليس  هالالالالرل األمالالالالي الالالالالع نا .لمعا هالالالال” التاالالالالدير  األمنيالالالال”

 الالالال  لالالالالل اليالالالالعم األل عالالالالرءا ملالالالالت مار ظالالالال” الن الالالالا األ الالالاللا ل االالالال  تعليالالالالل ال هالالالالد اميالالالالد ال الالالال لر عالع الالالالد الملا

 األمنا عددم الااعم” المااي” لت رعل التادير  األمني”ا 
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 حقوق ترد على زيباري: مواقفكم ستذهب بالعراق نحو األزمات 

لدر ااالالالالالد المتاالالالالالد   رفالالالالالم الاالالالالال” ازالالالالالعس داالالالالالا  هالالالالالت الا األل عالالالالالرءا اي ال رنالالالالالب الاالالالالال  عارلالالالالال” المعاعمالالالالال”/

عقيالالالالرداتهم الفيرفالالالالي” تالالالالعالا الع يالالالالر  المتاالالالالد  األمليايالالالال” داالالالالت افالالالالرب ا نالالالالرء الالالالالع ي العااالالالالد عتاديالالالالدا قالالالالعة 

 لاإل رل التنفيزا  ا  يمر ا رل ملت اي تصليار  الالد تميت نلد” ددائي” هد ا  رل 

 

 كتلة “امتداد” البرلمانية تؤكد.. كل الخيارات مفتوحة بخصوص جلسة يوم السبت 

عهالالالالع  اتاالالالال” لامتالالالالداد  ال للمرنيالالالال”ا اليالالالالعم الخمالالالاليسا خيالالالالرلا  لمفتعاالالالال”  ل افالالالال”   صالالالالار ” المفالالالالتزا”/عارلالالالال” ال

عقرلالالالال  الالاالالالال”ا  الالالالا .ال للمالالالالري المزالالالاللل  الفالالالال   المز الالالالت عالمخصصالالالال”  ختيالالالالرل لئالالالاليس  مهعليالالالال” العالالالاللاس

 يالالالالري مزتهالالالالبا تازالالالال  المفالالالالتزا” ا ل  تالالالاللات االالالالت الخيالالالالرلا  مفتعاالالالال”  رلنفالالالال ” ل افالالالال” يالالالالعم الفالالالال   ا م الالالالدد  

 دات اي لمصرلج  مرهيلنر ها الهدا األفمت  
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 الداخلية توقف ضابطاً اعتدى على مالكات أمانة بغداد في الدورة 

ادانالالال  علال  الداخايالالال”ا األل عالالالرءا دالالالي ميزالالالرا هالالالر   ادتالالالدة داالالالت مساالالالر  امرنالالال”  عارلالالال” ا ن الالالرء العلاقيالالال”/ 

ايالالالالت علال  الداخايالالالال” ل الالالال عي ا فالالالالتخ رلا  عالتازيزالالالالر  عقرلالالالال  الالالالالعلال   الالالالا  يالالالالري مي اع. غالالالالداد  الالالالا الالالالالدعل 

ا تارديالالال” ع الالالل  رتخالالالرف اإل الالاللاءا  الزرنعنيالالال” السلمالالال”  االالال  هالالالر    لت الالال” نزيالالالب ت الالالرعل داالالالت االالالعادل امرنالالال” 

 غالالالداد عم الالالسس النالالالرل داالالاليهم عداالالالت اليالالالرتهم خالالالست ادائهالالالم العا الالالب  الالالا ملالالالال” الت الالالرعلا   الالالا من زالالال” الالالالدعل  

  ا اي االعايالالالالت ع الالالالل  رلزالالالالرء الزالالالال ض داالالالالت هالالالالفا الهالالالالر   الالالالالفر   تمالالالال  عاهالالالالر." نالالالالع ا العرصالالالالم”  غالالالالداد

ح لاالالالاليي مامالالالالرت اإل الالالاللاءا   تصالالالالل رتل  الالالالرر صالالالالا” ل  هالالالالل  األمنيالالالال”ا امالالالالر امالالالالل  ا الالالالل امالالالالل  الم ر الالالالل ايهالالالالر

 الزرنعني” عمعل ” مس فر  هفا ا دتداءا 

 

 المرور: ثالثة خطوط إلنتاج اللوحات االنكليزيَّة 

”  الصالالال رح/ المالالالاللعل العرمالالال” مالالالالي ا تتالالالرح يسيالالالال” خ الالالع  إلنتالالالالرج الالالالعاح لقميالالالال” لاملا الالالر   رلاغالالالال” تزتالالالاللب مديليالالالم

عقالالالالرت مالالالالديل قفالالالالم .ا ناايليالالال”  عالالالالد ا تفالالالالرس داالالالت  الالالالااهر عا عردهالالالالر مالالالالع ال هالالالر  المعنيالالالال”  الالالالا مقاالالالاليم الدفالالالتري

التخ الالالي   الالالا المديليالالال” العميالالالد نهالالالرد اميالالالد عهيالالالب: ميم االملااالالال” األعلالالالت مالالالي هالالالفا الم الالاللع  ت الالالمت  الالالتج يسيالالال” 

عا الالالرل ملالالالت ايم االاعاالالالر  فالالالتاعي معاالالالد   الالالا دمالالالعم الالالال سد عفلالالالم  عالالالد ." الالالع  منتر يالالال” لاعاالالالر   الالالا  غالالالدادخ

   ."ا تفرس مع ال هر  المعني”  ا مقايم الدفتري

 

 القبض على احد المتهمين بقضايا المخدرات في واسط

همالالالاليي  زهالالالالرير ادانالالالال  مديليالالالال”  الالالالل ” عافالالالال ا الخمالالالاليسا دالالالالي الزالالالالرء الزالالالال ض داالالالالت ااالالالالد المت /ايالالالالل  نيالالالالعل  

عفاالالالالل  المديليالالالال”  الالالالا  يالالالالريا ا اي لمفرللهالالالالر الزالالالال  الزالالالال ض .المخالالالالدلا  عهالالالال   اميالالالال” منهالالالالر  الالالالا المار ظالالالال”

عاهالالالالر   انالالالالل لتالالالالم .”( مالالالالي قالالالالرنعي المخالالالالدلا  عالمالالالال يلا  العزايالالالال”28داالالالالت م االالالالعب ع الالالال  اااالالالالرم المالالالالرد  )

غالالالاللام عاالالالاليس ٣هالالالال    اعلتالالالالل داالالالال  يسيالالالال” اايالالالالرس  الالالالفر ” الاالالالالعي  الالالالداخاهر مالالالالرد  الاليفالالالالترت المخالالالالدل  عتالالالاللي 

 الالالفرا صالالالغيل  داخاالالالل مالالالرد  الهالالاللعيي المخالالالدل  عتالالاللي غالالاللام عااالالالد عاالالالفالم تالالالم هالالال   ا الالالعب مخالالالدل  مختافالالال” 

ا الالالال” مخالالالالدل  عفالالالالايفعي ماالالالالع  يفالالالالتخدم لتعالالالالر ا الاليفالالالالترت ا م ينالالالال” انالالالالل لتالالالالم اتخالالالالرف  ٤٧٤األنالالالالعا  عدالالالالددهر 

 ا  لاءا  الزرنعني”  ازل  
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 موقع جديد لمدينة أور السياحيَّة 

اختالالالالرل  الا نالالالال” الماافالالالال”  ان الالالالرء مدينالالالال” اعل الفالالالاليرايم” معقعالالالالرح  ديالالالالداح لهالالالالر  عالالالالد تعالالالالفل مقرمتهالالالالر داالالالالت  الصالالالال رح/

عقرلالالالال  مالالالالديل دائالالالالل  التخ الالالالي   الالالالا مار ظالالالال” فر قالالالالرل المهندفالالالال” يزالالالاليي االالالالليم ا: ميم االا نالالالال” .المعقالالالالع الزالالالالديم

م الهندفالالالالي”اا اختالالالالرل  المعقالالالالع الخالالالالرمس  الالالالا مدينالالالال” اعل لغالالالاللض مقرمالالالال” الم الالالاللع  دايالالالالل  عالالالالد مامالالالالرت التصالالالالرمي

م الالالاليل  ملالالالالت ايم اخالالالاللائ  الم الالالاللع  ال ديالالالالد  تهالالالالمن  ا نيالالالال”   يت الالالالرعل التفردهالالالالر ال  زتالالالاليي اتالالالالت   تا الالالالب 

عاهالالالالر   ايم ام الالالاللع  ت الالالالعيل عتلهيالالالالت مدينالالالال” اعل األيليالالالال” ي الالالالمت من الالالالرء ."الل يالالالال” دالالالالي لقعلتهالالالالر ال الالالالهيل 

 الالالالال  الخرصالالالالال”  رلخالالالالالدمر  ملاالالالالالل لاالالالالالعال األديالالالالالري عت الالالالالردت اليزر الالالالالر ا عمفالالالالال د عانيفالالالالال”ا مهالالالالالر ” ملالالالالالت الملا

 ."األفرفي” التا فتزدم ملت اللائليي

 

 % عن العام الماضي  21ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق بنحو 

% 21ا الالالالف  منظمالالالال” دعليالالالال” دالالالالي التفالالالالر  افالالالالعرل المالالالالعاد الغفائيالالالال”  الالالالا العالالالاللاس  نفالالالال ” عصالالالالا  ملالالالالت  المالالالالدة/

ح ملالالالالت اي تاالالالالم التغييالالالاللا   دالالالالي العالالالالرم المرهالالالالا  الالالالرلتلامي مالالالالع النالالالاللا  المفالالالالاج  الالالاليي لعفالالالالير عاعالانيالالالالرا   تالالالالر

عفاالالالل تزليالالالل ل لنالالالرمج الغالالالفاء العالالالرلماا تل متالالالل .ايالالالل   ناالالالع عاهالالالج داالالالت الزالالالدل  ال الالاللائي” لا  زالالال” العرماالالال”

ح  فالالال ب دعاقالالالب الاالالاللب اللعفالالالي” األعالانيالالالال”  )المالالالدة(ا اي اعهالالالع ا مالالالي الغالالالفائا  الالالا العالالاللاس يالالالاللداد تفرقمالالالر

عاهالالالرا التزليالالاللا اي ."د داالالالت ا فالالالتيلاد  الالالا تالالاللميي معادهالالالر الغفائيالالال” الالالا عقالالال  يعت الالالل  يالالالل العالالاللاس دعلالالال” تعتمالالال 

عا الالالرلا ملالالالالت ."% دالالالالي معالالالد تهر  الالالالا العالالالرم المرهالالالالا7 20امعالالالد   افالالالعرل المالالالالعاد الغفائيالالال” التفعالالالال   نفالالال ” 

اي اايالالالالرل  رئاالالالال” اعلعنالالالالر  ينمالالالالر  الالالالدا   الالالالرلتلا ع داالالالالت مفالالالالتعة العالالالالرلم عتعالالالالر ا ا قتصالالالالرد العلاقالالالالا مالالالالي  يالالالالرل 

ع  الالالالالت للادالالالالال” المارصالالالالاليت  الالالالالا  2021-2020انافالالالالالرل ه الالالالالعت ا م الالالالالرل لامعفالالالالالم هالالالالالفا الع الالالالالرءا  الالالالالري 

ع الالالدد التزليالالاللا داالالالت ."المنالالالر   المعتمالالالد  داالالالت األم الالالرل االالالري لالالالل تالالاللييل فالالالا ا داالالالت اقتصالالالرد المنالالالر   الليفيالالال”

اي اااتير يالالالر  ال االالالد المرئيالالال”  الالالا اعهالالالا د االالال” عالفالالاللا  قالالالد تلا عالالال  اييالالاللا  الالاللاء معفالالالم  فالالالرا لالالالم ي الالالهد  

عنالالالالالع  التزليالالالالاللا ملالالالالالت اي االااعمالالالالال” اهالالالالال ل  لتزييالالالالالد للادالالالالال” مارصالالالالاليت الا الالالالالعب ."رمالالالالالرح د 40ال االالالالالد منالالالالالف 

 ."% دي معد   العرم المرها لغلض تلميي مير  ال لب العلعي”50عخفههر  نف ”  
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 الموارد المائية تتابع تأمين وصول المياه الى قضائي االصالح وسيد دخيل

ل عالالالالرءا ادمالالالالرت تالالالالرميي عصالالالالعت الميالالالالر  الالالالالت قهالالالالرء تر عالالالال  مديليالالالال” المالالالالعالد المرئيالالالال”ا ا  ايالالالالل  نيالالالالعل/  

عفاالالالل مالالالديل المالالالعالد المرئيالالال”  الالالا فر قالالالرل المهنالالالدس غالالاللعاي .ا صالالالسح عهالالالعل ا الالالع للم عقهالالالرء فالالاليد دخيالالالت

د الالالد ا ميالالاللا  الالالا  يالالالري تازتالالالل عارلالالال” ايالالالل  نيالالالعلا منالالالل لا الالاللة  علالالال” ميدانيالالال”  ل زالالال” معالالالرعي مالالالديل الهيالالالل  

ديل دالالالرم دائالالالل  االالاللر ا نهالالالل  الالالما  قهالالالرء ال الالال ل   الالالا العرمالالال” لت الالالغيت عصالالاليرن” االالالعض الفالالاللا  عمعالالالرعي مالالال 

ع الالالاليي اي لال علالالالال” تهالالالالدا ا  الالالالس  داالالالالت تصالالالالرليا الميالالالالر  .”مالالالال خل ال ددالالالال” عصالالالالع  الالالالالت قهالالالالرء ا صالالالالسح

عا دمالالالرت ال رليالالال”  الالالا ت هيالالالل عاالالاللر مالالال خل ال ددالالال” ع الالال  ا الالالع لايالالال” ع الالالدعت ا الالالع الفالالالميج عمالالال خل ال ددالالال” 

  عللم عقهرء فيد دخيت  لتلميي عصعت المير  الت قهرء ا صسح عهعل ا
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 اإلمارات تطالب بحل القضايا العربية بمعايير متساوية 

تلافالالالالال  دعلالالالالال” اإلمالالالالالرلا ا األل عالالالالالرءا  افالالالالال” ل يعالالالالال” المفالالالالالتعة لم االالالالالس األمالالالالالي الالالالالالدعلا  الالالالالا  دال الخاالالالالاليج/

لمالالالالللا نيعيالالالالعلم االالالالعت التعالالالالرعي  الالالاليي  رمعالالالال” الالالالالدعت العل يالالالال” عالم االالالالس  عتالالالاللاس ا  تمالالالالر  خايفالالالال”  الالالالرهيي ا

عليالالالالل دعلالالالال”ا  م الالالالرلا” األمالالالاليي العالالالالرم ل مالالالالم المتاالالالالد  ان عنيالالالالع غالالالالعتيليسا عاألمالالالاليي العالالالالرم لا رمعالالالال” العل يالالالال” 

ع الالالدد  يالالالري اإلمالالالرلا   الالالا ا  تمالالالر ا داالالالت هالالاللعل  اي تعالالاللل ال رمعالالال” العل يالالال” عم االالالس .اامالالالد ا الالالع الغالالالي 

ا مالالالالي خالالالال  ست  الالالالفت ار الالالال” األمالالالالي تعرعنهمالالالالر لاالالالالت الزهالالالالرير العل يالالالال” هالالالالمي معالالالالرييل عاهالالالالا” ع  الالالالات متفالالالالرعم

رء إلنهالالالالالرء المالالالالالر  المن زالالالالال”ا مالالالالالع تغايالالالالالب الاامالالالالال”  العفالالالالالرئت الد اعمرفالالالالالي” المتالالالالالع ل ا عا نخالالالالاللا    الالالالالات  نالالالالال 

ح  عا فالالالالتفرد  مالالالالي الخ الالالاللا  عالت الالالالرلب الفالالالالر ز” لاتعرمالالالالت   الالالالات ا هالالالالت مالالالالع التاالالالالدير  الارليالالالال” عالمهالالالالا قالالالالدمر

 ناع تازي  ا فتزلال عاألمي  ا المن ز” 

 

طالب المتجمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاللتزام باالتفاقيات  رئيس الوزراء الفلسطيني ي  

 الموقعة 

 رلالالالالب لئالالالاليس الالالالالعللاء الفافالالالال ينا مامالالالالد ا الالالالتيل الم تمالالالالع الالالالالدعلا  رلهالالالالغ  داالالالالت  عارلالالالال” ا ن الالالالرء الفالالالالععدي”/

مفالالالاللائيت لسلتالالالاللام  ر تفرقيالالالالر  المعقعالالالال”ا ععقالالالالا ا قت ردالالالالر  ال الالالالرئل  مالالالالي األمالالالالعات عاإل الالالاللاج دالالالالي األمالالالالعات 

 الالالالرء فلالالالالم خالالالالست لزالالالالرء ا الالالالتي” مفالالالالرء األل عالالالالرء  الالالالا لام ال عليالالالالل  خرل يالالالال” النالالالاللعيج انياالالالاليي . الالالالل المات

هعيتفياالالالالد   اهالالالالعل الم عالالالالع  النلعي الالالالا الخالالالالرص لعمايالالالال” الفالالالالسم  الالالالعي هينفالالالالييا عممياالالالال” النالالالاللعيج لالالالالدة 

عقالالالالرت ا الالالالتيل اداالالالالت الم تمالالالالع . افالالالال يي تالالالالعلي  يفالالالالتاا ععايالالالالت علال  الخرل يالالالال” عالمغتالالالالل يي امالالالالت  الالالالردع

دالالالالدم افالالالالتخدام المعالالالالرييل الملدع الالالال” دنالالالالد التعرمالالالالت مالالالالع الزهالالالالي” الفافالالالال يني”ا عاي يالالالالتم ت  يالالالال  الزالالالالرنعي  الالالالالدعلا

ع الالالدد لئالالاليس الالالالعللاء داالالالت اهميالالال” ."الالالالدعلا عقالالاللالا  األمالالالم المتاالالالد  عم االالالس األمالالالي  يمالالالر يتعاالالال   فافالالال يي

الفافالالال يني”  العمالالالت مالالالي ا الالالت خاالالال  مفالالالرل فيرفالالالا  الالالرد إلنزالالالرف االالالت الالالالدعلتيي عمنهالالالرء ا االالالتست عمقرمالالال” الدعلالالال”

 .المفتزا”
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 رئيس الوزراء اإلسباني يتعهد بإقامة عالقات “أكثر متانة” مع الرباط 

دا الالالالع لئالالالاليس الالالالالعللاء اإلفالالالال رنا  يالالالالدلع فرن الالالاليلا األل عالالالالرءا دالالالالي معقفالالالالل   الالالاللي الصالالالالالاء   الزالالالالدس العل الالالالا/

هالالالل له الالالعم االالالرد  الالالا  الالالسد ا معت الالاللاح انالالالل هالالاللعلر إللفالالالرء دسقالالالر  ل اايالالالل مترنالالال”  مالالالع الغل يالالال” الالالالفر دل 

عاختالالالالالرل الالالالالاللديم اليفالالالالالرلر ال يالالالالالب .المغالالالالاللبا الاايالالالالالا لا فالالالالالتلاتي ا  لمعا هالالالالال” اله الالالالالل  غيالالالالالل ال الالالالاللدي”

ر دالالالالي هالالالالفا  اإلفالالالال رنا فالالالال ت”ا العاقالالالالع داالالالالت الفالالالالرات ال الالالالمرلا لامغالالالاللب مالالالالي ا الالالالت التاالالالالد  لامالالالالل  األعلالالالالت دانالالالالح

فالالالالتعمل  اإلفالالالال رني” المعهالالالالع  منالالالالف مدالالالالسي ااعمتالالالاللا ال معالالالال” اددمهالالالالر معقالالالالا الل الالالالر   مالالالالنج ااالالالالم فاتالالالالا لام

عقالالالرت لاصالالالار ييي لمننالالالر ننهالالالا المالالال”  د اعمرفالالالي” مالالالع الل الالالر ا لاالالالي لاألهالالالم هالالالع اننالالالر نلفالالالا األفالالالس .الفالالالر ز”

عااالالالد فرن الالاليل الالالالفر مالالالي المزالالاللل اي يالالاللعل المغالالاللب  الالالا معدالالالد .”لعسقالالالر  اايالالالل مترنالالال” مالالالع الممااالالال” المغل يالالال”

رنير مز عدالالالال”  مالالالالع لدعلالالالال”  االالالال  لالالالالم يا الالالالا دنالالالاللا انالالالالل للالالالالم ياالالالالي مالالالالي المماالالالالي اي تاالالالالعي دسقالالالالر  مفالالالال 

 افتلاتي ي” ميت المغلب  

 

 «إيران تحذ ر إسرائيل من »عمليات انتقامية

االالالالالفل »الاالالالالاللس اليالالالالالعلر« اإليلانالالالالالاا مفالالالالاللائيت مالالالالالي دمايالالالالالر  انتزرميالالالالال” »فالالالالالليع”« مفا  ال الالالالاللس ا عفالالالالال /

عقالالالالرت قرئالالالالد »الاالالالاللس اليالالالالعلر« افالالالاليي فالالالالسما مي قعاتالالالالل ت الالالالرلم .عاصالالالالا  افالالالالتهداا ا الالالاللاد   الالالالا المن زالالالال”

 الالالا  نالالالرئل الزتاالالالت اإليالالاللانييي »عفالالالتنتزم لهالالالم داالالالت الفالالالعل    هالالالف  لفالالالرل” ازيزيالالال” ع الالالرد   مفا تاالالاللل األفة   زالالال 

ع الالالالرء تاالالالالفيل فالالالالسما .« فت الالالالهدعي مالالالالل  اخالالالاللة ه مرتنالالالالرا عتعالالالالرنعي المالالالالفاس المالالالالل لهالالالالل رتنر الصالالالالرلعخي”

ل ايالالالالرم داالالالالت م الالالالسس »الاالالالاللس اليالالالالعلر« صالالالالعالي   رليفالالالالتي” داالالالالت مالالالالر عصالالالالفل  لنالالالالل »ملااالالالال  10 عالالالالد ناالالالالع 

 افتلاتي ي” مفلائياي”«  ا ال يت درصم” الدفتري العلاس 


