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 (موقع مجلس النواب(..)6.)صفتح باب الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية 

 (وكالة األنباء العراقية(..)7.)صالزاملي يطالب بسحب يد أمين بغداد 

 د الدوليببببببة لمحاربببببببة ا ر بببببباب  نائببببببب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب يبحبببببب  مببببببع السبببببب ير الباكسببببببتاني الجهببببببو

 (..)موقع مجلس النواب(7.)صوسبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين

  د.شبببببا عوان لببببببدل للسببببب ير الهنبببببد  لبببببدل العببببببراق ه الهنبببببد مبببببن دول التبببببي تمتببببباز بتنولهبببببا القببببببومي

والبببببببببببديني  ولببببببببببببديها تجربببببببببببببة كبيببببببببببببر  فببببببببببببي ا نت اببببببببببببا  ونتطلببببببببببببع  لبببببببببببب  توسببببببببببببيع التعبببببببببببباون 

 (..)موقع مجلس النواب(8)ص.المشترك

  البرلمببببببببببببببان يحببببببببببببببدد معببببببببببببببايير ا تيببببببببببببببار أل بببببببببببببباء اللجببببببببببببببان و جراءاتببببببببببببببع بحبببببببببببببب  النببببببببببببببواب

 (وكالة األنباء العراقية(..)8.)صالمتغيبين

 (المستقلة(..)9.)صنواب يتوقعون.. الحكومة الجديد  ستشكل بعد ليد ال طر المبارك 

 (بغداد اليوم(..)9ص.)ب تحدد اسباب ارت اع اسعار المواد الغذائية في العراقنائ 

  الجببببببببببببور ه ن مبببببببببببل مبببببببببببن  طببببببببببباب ا لتبببببببببببدال للسبببببببببببيد الحكبببببببببببيم تجببببببببببباوز مع ببببببببببب   المشبببببببببببهد

 (ال را  نيوز(..)10.)صالسياسي

  وكالبببببببة 10.)ص%50نائبببببببب مسبببببببتقله تحبببببببالس ال ببببببببا  يقلبببببببص حجبببببببم ا نسبببببببداد السياسبببببببي بنسببببببببة(..)

 (المعلومة

 لجنببببببببببببة األمببببببببببببن ’ فصل’ي يكشببببببببببببس م ببببببببببببمون مقتببببببببببببر  تحبببببببببببب  قبببببببببببببة البرلمببببببببببببان لبببببببببببب برلمببببببببببببان

 (ناس(..)وكالة 11.)صوالدفاع

  (المعلومة(..)وكالة 12.)صامني واقتصاد  في العراق” انهيار“نائب يتحد  لن 

 (المعلومة(..)وكالة 12.)صنائب كرد  يكشس ت اصيل  طير  بش ن  دار  الملس الن طي 

 لبببببب   لبببببباد  فببببببتح الترشببببببيح للرئاسببببببة   يعنببببببي سببببببهولة تمريببببببر نائببببببب لببببببن فببببببتحه تصببببببوي  ا طببببببار ل

 (ال را  نيوز(..)13.)صالمرشح

 وكالببببببة 14.)صنائببببببب يطالببببببب ال ارجيببببببة ب ببببببتح ملببببببس تعوي ببببببا  الحببببببرب ا مريكيببببببة للبببببب  العببببببراق(..)

 (المعلومة

 

https://www.ina.iq/150559--.html
https://www.ina.iq/150583--.html
https://www.ina.iq/150583--.html


 

  2022-3-7/  االثنين

 34العدد / 

3 
 

 

 

 

  الدسببببببببببببببتورية بتشببببببببببببببكيل الحكومبببببببببببببببة صببببببببببببببالحه  ببببببببببببببرور  تلبيببببببببببببببة ا سبببببببببببببببتحقاقا  الوطنيببببببببببببببة

 (وكالة األنباء العراقية(..)15.)صالجديد 

  الكببببببببببببببا مي يلكببببببببببببببد  ببببببببببببببرور  حببببببببببببببل المشببببببببببببببك   بببببببببببببببالطرق السببببببببببببببلمية ل ببببببببببببببمان أمببببببببببببببن

 (وكالة األنباء العراقية(..)16.)صالمنطقة

  (بغداد اليوم(..)16.)صتحاديةا  2022الحكومة تطمئن الشعب بش ن موازنة العام 

  وزار  الماليبببببببببببببة تو بببببببببببببح حقيقبببببببببببببة كتابهبببببببببببببا المرسبببببببببببببل  لببببببببببببب  التربيبببببببببببببة بشببببببببببببب ن الو بببببببببببببائس

 (ال را  نيوز(..)17.)صالشاغر 

  (بغداد اليوم(..)17.)صالمحكمة ا تحادية العليا تقرر تاجيل دلول محاف  نينول الساب 

 وكالببببببة (..)18ص.)يبحبببببب  مببببببع السبببببب ير الكنببببببد  متابعببببببة شببببببلون المطلببببببوبين للق بببببباء العراقببببببي زيببببببدان

 (ا نباء العراقية

  البيببببببببببببان ال تببببببببببببامي لمببببببببببببلتمر بغببببببببببببداد الببببببببببببدولي ال بببببببببببباني للميببببببببببببا  والحصببببببببببببول للبببببببببببب  ت ييببببببببببببد

 (ال را  نيوز(..)18.)صللعراق

 ابببببببببببببا  لبببببببببببب  العببببببببببببراق لنببببببببببببوان  للقببببببببببببدر  للبببببببببببب  الم ببببببببببببّي  لمواجهببببببببببببة ال ارجيّببببببببببببةه زيببببببببببببار  الب

 (وكالة األنباء العراقية(..)19.)صالتحديّا 

 (غداد اليوم(..)ب19.)ص ! بير قانوني يكشس م اج  ه  ذا القرار سيلغي ا نت ابا  برمتها 

  وكالبببببببة 20.)صالنصبببببببره   حلبببببببول دون طاولبببببببة الت ا مبببببببا  ونجاحهبببببببا ي بببببببمن الحكومبببببببة الجديبببببببد(..)

 (علومةالم

  مسبببببببببببرور بببببببببببببارزانيه نرغببببببببببببب ببنبببببببببببباء أف ببببببببببببل الع قببببببببببببا  مببببببببببببع الحكومببببببببببببة ا تحاديببببببببببببة فببببببببببببي

 (..)دجلة(20.)صبغداد

  (ناس(..)وكالة 21.)صفي العراق’ حملة أمن غذائي لاجلة’لمار الحكيم يطالب بإط ق 

 تببببببببببباجر   البببببببببببديمقراطيه ببببببببببببر م صبببببببببببالح لبببببببببببن يعبببببببببببود لكرسبببببببببببي الرئاسبببببببببببة بعبببببببببببد الع بببببببببببو لبببببببببببن

 (لومةالمع(..)وكالة 21.)صم درا 

https://www.ina.iq/150580--.html
https://www.ina.iq/150580--.html
https://www.ina.iq/150577--.html
https://www.ina.iq/150577--.html
https://www.ina.iq/150551--.html
https://www.ina.iq/150546--.html
https://www.ina.iq/150546--.html
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  دجلة(22.)صشرطة ديال  تن ذ لملية أمنية لم حقة   يا دالش ا ر ابية في العبار(..) 

 (بغداد اليوم(..)23ص.)حري  في م يم للنازحين بد وك 

 ف مبببببببببن النجبببببببببس.. القبببببببببب  للببببببببب  مبببببببببتهم يحمبببببببببل مبببببببببن مببببببببباد  الكريسبببببببببتال فبببببببببي  اكيببببببببباس 5 قادمبببببببببا

 (ال را  نيوز(..)23.)صالديوانية

 

 

 

 

 

 وكالببببببة (..)24.)صالحكومببببببة تت ببببببذ قببببببرارا  لاجلببببببة لتعزيببببببز األمببببببن الغببببببذائي وكبببببببح ارت بببببباع األسببببببعار

 (األنباء العراقية

  السومرية نيوز(25.)صدو ر 2000الذ ب يكسر حاجز ال(..) 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/150590--.html
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  (24(..)فرانس26.)صألول مر  في مصر... قا ية تجلس لل  منصة الق اء ا دار 

 

 

 

 

 

  (رويترز(..)27ص.)بوتين وبيني  تحد ا  ات يا وسط مسع  للوساطة 
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 فتح باب الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية

المت ببببببذ فببببببي جلسببببببة  ٢٠٢٢( لسببببببنة ٧اسببببببتناداف البببببب  قببببببرار مجلببببببس النببببببواب المببببببرقم )موقببببببع مجلببببببس النببببببواب  

علبببببببن المجلبببببببس لبببببببن فبببببببتح بببببببباب الترش بببببببح لتبببببببولي منصبببببببب   ي٢٠٢٢اذار  ٥( بتببببببباري  ٣المجلبببببببس المرقمبببببببة )

رئبببببيس الجمهوريببببببة  فعلببببب  الببببببراغبين بالترش ببببببح ممبببببن تتببببببوافر فبببببيهم الشببببببروط المنصببببببوص لليهبببببا فببببببي المبببببباد  

والمشببببببار اليهببببببا فببببببي  ٢٠١٢( لسببببببنة ٨( مببببببن قببببببانون احكببببببام الترشببببببيح لمنصببببببب رئببببببيس الجمهوريببببببة رقببببببم )1)

ئ  الرسبببببببمية التبببببببي ت بببببببب  تبببببببوافر الشبببببببروط فبببببببيهم مبببببببع ادنبببببببا  تقبببببببديم طلبببببببباتهم التحريريببببببب ة مشببببببب ولة بالو بببببببا

سبببببببير م الذاتيبببببببة  لببببببب  رئاسبببببببة مجلبببببببس النبببببببواب وتسبببببببليمها ا نببببببباء اوقبببببببا  البببببببدوام الرسبببببببمي الببببببب  )البببببببدائر  

القانونيببببببة فببببببي مجلببببببس النببببببواب( الكائنببببببة فببببببي مقببببببر قصببببببر المببببببلتمرا  التببببببباراف مببببببن يببببببوم ا  نببببببين الموافبببببب  

 .ولمد     ة أيام ٢٠٢٢اذار  ٧

 توافر ا في المرشح الشروط الواجب

ف بالو د  ومن أبوين لراقيين -1  .ان يكون لراقيا

ف م ن العمر -2  .ان يكون كامل األ لية وأتم األربعين لاما

 .ان يكون ذا سمعة حسنة و بر  سياسية ومن المشهود لهم بالنزا ة وا ستقامة والعدالة وا   ص للوطن -3

  الجامعية األولية المعترس بها من قبل وزار  التعليم العالي والبح  العلمي في أن   يقل تحصيلع الدراسي لن الشهاد -4

 .العراق

 .غير محكوم بجريمة م لة بالشرس -5

 .أن   يكون من المشمولين ب حكام  جراءا  قانون المساءلة والعدالة أو أ   جراءا  تحل محلها -6

 الو ائ  الرسمية المطلوبة

 .مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية طلب تحرير  ال  رئاسة -1

ف بالو د  وكون والديع لراقيين وذلك بتقديم  وية ا حوال  -2 مستمسكا  ش صية ت ب  كون الراغب بالترشح لراقيا

 .المدنية وشهاد  الجنسية العراقية للمرشح ووالديع

لة تت من ما ي ب  توافر المر -3  .شح لل   بر  سياسيةسير  ذاتية م صَّ

 .و يقة ت رج ت ب  حصول المرشح لل  شهاد  جامعية من وزار  التعليم العالي والبح  العلمي -4
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ف لببببببر البريبببببد  للببببب  البببببراغبين بالترشبببببح ارسبببببال صبببببور   بببببوئية مبببببن كافبببببة الو بببببائ  الرسبببببمية المطلوببببببة ان بببببا

 :ا لكتروني الرسمي للدائر  القانونية ادنا 

legal.directorate@parliament.iq 

ف ان المسببببببتوفين للشببببببروط القانونيببببببة والببببببذين يرسببببببلون صببببببور   ببببببوئية مببببببن كافببببببة الو ببببببائ  المطلوبببببببة  للمببببببا

سبببببيتم تحديببببببد مولبببببد لمقببببببابلتهم فبببببي مقببببببر الببببببدائر  القانونيبببببة فببببببي مجلبببببس النببببببواب  سبببببت م الو ببببببائ  ا صببببببلية 

 .المطلوبة منهم

 

 لزاملي يطالب بسحب يد أمين بغدادا

طلبببببببب النائبببببببب األول لبببببببرئيس البرلمبببببببان حببببببباكم الزاملبببببببي  اليبببببببوم األحبببببببد  رئبببببببيس   وكالبببببببة األنبببببببباء العراقيبببببببة

 الوزراء مصط   الكا مي بسحب يد أمين بغداد ل ء معن.

وبحسببببببب و يقببببببة حصببببببل  لليهببببببا )واع(  فبببببب ن  مطالبببببببة سببببببحب يببببببد أمببببببين بغببببببداد جبببببباء  لعببببببدم بببببببذل الجهببببببود 

زمببببببة لتقببببببديم ال ببببببدما  ا ساسببببببية لمدينببببببة الصببببببدر التببببببي تعبببببباني مببببببن  ببببببعس فببببببي تقببببببديم ال ببببببدما  مقارنببببببة ال 

 بما تشهد  من ك افة سكانية  ائلة .

 

نائب رئيس مجلس النواب يبح  مع الس ير الباكستاني الجهود الدولية لمحاربة ا ر اب  

 وسبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين

 

 سبببببببتقبل نائببببببب رئبببببببيس مجلبببببببس النبببببببواب العراقببببببي د.شبببببببا عوان لببببببببدل أحمبببببببد فبببببببي  لنبببببببواب موقببببببع مجلبببببببس ا

السببببببب ير الباكسبببببببتاني لبببببببدل العبببببببراق السبببببببيد أحمبببببببد أمجبببببببد  6 3 2022مكتببببببببع الرسبببببببمي ببغبببببببداد اليبببببببوم األحبببببببد 

للببببببببي  وجببببببببرل  بببببببب ل اللقبببببببباء مناقشببببببببة المو ببببببببولا  والق ببببببببايا ذا  ا  تمببببببببام المشببببببببترك وفببببببببي مقببببببببدمتها 

رببببببة ا ر ببببباب والق ببببباء للببببب  جبببببذور   ف ببببب ف لبببببن بحببببب  السببببببل الك يلبببببة لتعزيبببببز آفببببباق الجهبببببود الدوليبببببة لمحا

نائبببببب رئبببببيس المجلبببببس  قبببببدم تعازيبببببع لشبببببعب وحكومبببببة .التعببببباون فبببببي كافبببببة المجبببببا   ببببببين البلبببببدين الصبببببديقين

باكسبببببتان أ ببببببر الت جيبببببر ا ر ببببببابي الببببببذ   سبببببتهدس مسببببببجداف فببببببي مدينبببببة بيشبببببباور غببببببرب باكسبببببتان قبببببببل يببببببومين 

 بببببحايا مبببببن المبببببدنيين  فيمبببببا أكبببببد سبببببيادتع للببببب   سبببببتمرار دلبببببم الملسسبببببة التشبببببريعية لعمبببببل  وأدل  لببببب  وقبببببوع

السبببببب راء وبع ببببببا  الببببببدول  وت عيببببببل لمببببببل لجببببببان الصببببببداقة النيابيببببببة بعببببببد تشببببببكيل اللجببببببان الدائمبببببب ة فببببببي األيببببببام 

 مبببببن جانببببببع ألبببببرب السببببب ير الباكسبببببتاني لبببببن رغببببببة بببببب د  بتطبببببوير الع قبببببا  ال نائيبببببة ببببببين الشبببببعبين.القادمبببببة

الصببببببببديقين  و سبببببببببيما فبببببببببي المجبببببببببال ا قتصببببببببباد  وال قبببببببببافي والتجبببببببببار   وتوسبببببببببيع حجبببببببببم التعببببببببباون ببببببببببين 

 .”ونحن بصدد  جراءا  فتح قنصلية بمحاف ة أربيل في أقليم كوردستان”البلدين
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د.شا عوان لبدل للس ير الهند  لدل العراق ه الهند من دول التي تمتاز بتنولها القومي 

 تجربة كبير  في ا نت ابا  ونتطلع  ل  توسيع التعاون المشتركوالديني  ولديها 

بحببببب  نائبببببب رئبببببيس مجلبببببس النبببببواب العراقبببببي د.شبببببا عوان لببببببدل أحمبببببد فبببببي مكتببببببع  موقبببببع مجلبببببس النبببببواب 

مبببببببع السببببببب ير الهنبببببببد  لبببببببدل العبببببببراق السبببببببيد براشبببببببان  بيسبببببببا    6 3 2022الرسبببببببمي ببغبببببببداد اليبببببببوم األحبببببببد 

تتعلبببببببب  بالسببببببببل الك يلببببببببة لتعزيبببببببز الع قبببببببا  ال نائيببببببببة ببببببببين البلببببببببدين لبببببببدد مبببببببن المل ببببببببا  والق بببببببايا التبببببببي 

الصببببببببديقين  وفببببببببي المجببببببببا   ال قافيببببببببة وا قتصببببببببادية والتجاريببببببببة بمببببببببا ت ببببببببدم المصببببببببالح المشببببببببتركة بببببببببين 

نائببببببب الببببببرئيس فببببببي سببببببياق حدي ببببببع  أكببببببد للبببببب  أن الهنببببببد مببببببن دول المهمببببببة فببببببي العببببببالم وتمتبببببباز .الجببببببانبين

أكببببببببر تجرببببببببة ديمقراطيبببببببة فبببببببي ا نت اببببببببا   مشبببببببيداف سبببببببيادتع ببببببببدور  بتنولهبببببببا القبببببببومي والبببببببديني  ولبببببببديها

الحكومبببببة والشبببببعب الهنبببببد  فبببببي تجببببباوز المشببببباكل الدا ليبببببة واسبببببتيعاب التعدديبببببة و لببببب  أجبببببواء مبببببن التسبببببامح 

نتطلع  لبببببب  توسببببببيع آفبببببباق التعبببببباون والعمببببببل المشببببببترك وتمكببببببين العببببببراق ”والتعببببببايش السببببببلمي بببببببين المكونببببببا  

  فيمبببببا أسبببببتعر  لببببببدل مبببببع السببببب ير لمبببببل مجلبببببس النبببببواب فبببببي ”ز األزمبببببا مبببببن مواجهبببببة التحبببببديا  وتجببببباو

ال تببببببببببر  الحاليببببببببببة وتشببببببببببكيل اللجببببببببببان النيابيبببببببببب ة الدائمبببببببببب ة  والم ببببببببببي بالعمليببببببببببة السياسببببببببببية و سببببببببببتحقاقا  

مبببببببن جانببببببببع ببببببببين السببببببب ير الهنبببببببد  حبببببببرص بببببببب د  للببببببب  دلبببببببم العبببببببراق وزيببببببباد  حجبببببببم التعببببببباون .المرحلبببببببة

ف لنائببببببب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب النجببببببا  و سببببببتمرار التنسببببببي  بببببببين السبببببب ار  وا لملسسببببببة التشببببببريعية  متمنيببببببا

 .والتوفي  في ممارسة مهامع

 البرلمان يحدد معايير ا تيار أل اء اللجان و جراءاتع بح  النواب المتغيبين

يببببببار أل بببببباء اللجببببببان النيابيببببببة  وفيمببببببا كشببببببس معببببببايير   ت 3حببببببدد مجلببببببس النببببببواب   وكالببببببة األنببببببباء العراقيببببببة

لببببببن ألببببببداد المن ببببببوين فببببببي السببببببيادية منهببببببا  أكببببببد أن  دار  الجلسببببببا  للببببببدور  الحاليببببببة سببببببتكون م تل ببببببة لببببببن 

)واع(   ن  ا تيبببببببار أل ببببببباء اللجبببببببان   وقالببببببب  مقبببببببرر  المجلبببببببس بيبببببببداء   بببببببر فبببببببي تصبببببببريح لببببببب.سبببببببابقتها

 ا جتمالببببببببا  مسببببببببتمر  مببببببببع  يئببببببببة  سببببببببيكون وفبببببببب  مبببببببببدأ المهنيببببببببة وا  تصبببببببباص وال بببببببببر    مبينببببببببة أن

وحبببببببول لبببببببدد األل ببببببباء فبببببببي اللجبببببببان أ ببببببباف   أن  اللجبببببببان السبببببببيادية ."الرئاسبببببببة لتقبببببببديم اسبببببببماء ا ل ببببببباء

 6  فبببببي حببببين أن بببببباقي اللجبببببان يصببببل العبببببدد فيهبببببا الببببب  24دائمببببا مبببببا يكبببببون لببببدد ال بببببائها كبيبببببرا ويصببببل الببببب  

ا لرئاسببببببة اللجببببببان وال بببببببائها  ال بببببباء   مو ببببببحة أن  بعبببببب  الكتببببببل السياسببببببية تقببببببدم  باسببببببماء مرشببببببحيه

وفيمبببببببا يتعلببببببب  بملبببببببس الغياببببببببا  بينببببببب   أن  مقرريبببببببة ."ا  أن  نببببببباك كبببببببت  لبببببببم تحسبببببببم ا  تيبببببببار حتببببببب  ا ن

البرلمبببببان تسبببببجل الغياببببببا  وترسبببببلها الببببب   يئبببببة رئاسبببببة المجلبببببس  ت ببببباذ ا جبببببراءا  القانونيبببببة بحببببب  النبببببواب 

ها مببببببن ناحيبببببببة الح ببببببور والغياببببببببا  وادار  المتغيبببببببين   ملكببببببد  أن  البببببببدور  سببببببتكون م تل بببببببة بكببببببل ت اصبببببببيل

لجنبببببببة دائمببببببة  بببببب ل البببببببدور   25وفببببببي وقببببببب  سبببببباب   أللببببببن مجلبببببببس النببببببواب تشببببببكيل ."الجلسببببببا  واللجببببببان

وقالبببببب  الببببببدائر  ا ل ميببببببة للمجلببببببس فببببببي بيببببببان تلقتببببببع وكالببببببة األنببببببباء العراقيببببببة )واع(   ن .التشببببببريعية الجديببببببد 

بتببببببة  ببببببيه القانونيببببببة  الماليببببببة  األمببببببن والببببببدفاع  لجنببببببة  ا 25 مجلببببببس النببببببواب قببببببرر  بببببب ل جلسببببببتع تشببببببكيل 

النزا بببببببببة  البببببببببن ط والغببببببببباز وال بببببببببروا  الطبيعيبببببببببة  الع قبببببببببا  ال ارجيبببببببببة  ال بببببببببدما  وا لمبببببببببار  الكهربببببببببباء 

والطاقببببببببببة  ا قتصبببببببببباد والصببببببببببنالة والتجببببببببببار   ا سببببببببببت مار والتنميببببببببببة  الت طببببببببببيط ا سببببببببببتراتيجي وال دمببببببببببة 

شببببببكل كببببببذلك لجببببببان  األقبببببباليم والمحاف ببببببا  غيببببببر المنت مببببببة  وتببببببابع أن المجلببببببس."ا تحاديببببببة  الصببببببحة والبيئببببببة

https://www.ina.iq/150583--.html
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ببببببببإقليم  النقبببببببل وا تصبببببببا    ال قافبببببببة والسبببببببياحة واي بببببببار وا لببببببب م  التربيبببببببة  التعلبببببببيم العبببببببالي  الزرالبببببببة  

الشبببببببباب والريا بببببببة  العمبببببببل ومن مبببببببا  المجتمبببببببع المبببببببدني  الهجبببببببر  والمهجبببببببرون والمصبببببببالحة المجتمعيبببببببة  

مبببببببن ."حقبببببببوق ا نسبببببببان  األوقببببببباس والعشبببببببائر  المبببببببرأ  واألسبببببببر  والط ولبببببببةالشبببببببهداء وال بببببببحايا والسبببببببجناء  

جانببببببببع  أكبببببببد النائبببببببب نبببببببايس الشبببببببمر  لوكالبببببببة األنبببببببباء العراقيبببببببة )واع(  أن  األل ببببببباء سبببببببيتوزلون للببببببب  

 21وأو بببببببح أن  الحبببببببد األللببببببب  لعبببببببدد أل ببببببباء اللجنبببببببة سبببببببيكون ."اللجببببببان النيابيبببببببة كببببببب  حسبببببببب ا تصاصبببببببع

ف سببببببيتول  رئاسببببببة اللجنببببببة لحببببببين تشببببببكيل نببببببواب فقببببببط    3نائبببببببا  واألدنبببببب   مبينببببببا أن  أكبببببببر األل بببببباء سببببببنا

 ."الحكومة وبعد ا يتم التصوي  لل  رئيس ونائب ومقرر اللجنة من دا لها

 نواب يتوقعون.. الحكومة الجديد  ستشكل بعد ليد ال طر المبارك

ببببببل  فيمبببببا   يبببببزال ملبببببس توقبببببع لبببببدد مبببببن النبببببواب  األحبببببد  تشبببببكيل الحكومبببببة الجديبببببد  فبببببي أيبببببار المق المسبببببتقلة 

وقببببب ال النائببببببب ياسبببببر وتببببببو  فبببببي تصببببببريح للصبببببحي ة الرسببببببمية .رئبببببيس للجمهوريبببببة غيببببببر محسبببببوم لغايببببببة اين

  مشببببببيرا ”المعلومببببببا  تلكببببببد للبببببب  أن الحكومببببببة ستشببببببكل بعببببببد ليببببببد ال طببببببر المبببببببارك“تابعتببببببع المسببببببتقلة   ن 

ف أمبببببببام تشبببببببكيل الحكومبببببببة  بببببببي ا تيبببببببار رئبببببببيس“ لببببببب  أن  وأ ببببببباس .”للجمهوريبببببببة العقبببببببد  التبببببببي تقبببببببس حاليبببببببا

الكتبببببببل السياسبببببببية لازمبببببببة للببببببب  بنببببببباء البلبببببببد رغبببببببم صبببببببعوبة المرحلبببببببة المقبلبببببببة والتراكمبببببببا  “وتبببببببو   أن 

الم بببببي بطريبببببب  البنببببباء  بببببو ل مبببببام ومببببببن “  ملكبببببداف أن ”الحاصبببببلة فيهبببببا جبببببراء سبببببلبيا  الم راحبببببب ل الما بببببية

تشببببببكيل الحكومببببببة لببببببن “مببببببن جانبببببببع  توقببببببع النائببببببب  ببببببائر م يببببببس الكتبببببباب وفبببببب  الصببببببحي ة  أن .”دون لببببببود 

يطبببببببول أك بببببببر مبببببببن ذلبببببببك  بسببببببببب قبببببببرارا  المحكمبببببببة ا تحاديبببببببة التبببببببي حسبببببببم  وتحسبببببببم جميبببببببع ال  فبببببببا  

ف فببببببي قراراتهبببببببا “وذكببببببر الكتببببببباب   ن .”السياسببببببية الجببببببرأ  التببببببي تحلببببببب  بهببببببا المحكمببببببة ا تحاديبببببببة  و صوصببببببا

الكبببببل لنبببببد حبببببد   لبببببدل المحكمبببببة القبببببدر  للببببب   يقببببباس“   فتبببببا  لببببب  أن ”التبببببي صبببببدر  مبببببل راف    م يبببببل لهبببببا

و بببببببز لبببببببروش األح ببببببب زاب المتن بببببببذ   وكببببببب ل  ببببببب ذا مبببببببن أجبببببببل تحديبببببببد بعببببببب  المسبببببببارا  الحقيقيبببببببة للعمليبببببببة 

 .”السياسية

 

 نائب تحدد اسباب ارت اع اسعار المواد الغذائية في العراق

دد  ل بببببو مجلبببببس النبببببواب سبببببهيلة السبببببلطاني  اليبببببوم األحبببببد  اسبببببباب ارت ببببباع اسبببببعار المبببببواد حببببب  بغبببببداد اليبببببوم

ائيببببببة فببببببي األسببببببواق العراقيببببببة.وقال  السببببببلطاني فببببببي تصببببببريح  بببببباص  ن  لببببببد  اسببببببباب اد  البببببب  ارت بببببباع الغذ

اسبببببعار المبببببواد الغذائيبببببة فبببببي العبببببراق منهبببببا رفبببببع سبببببعر البببببدو ر البببببذ   زالببببب  الحكومبببببة العراقيبببببة مصبببببر  للببببب  

سببببببعار ابقائببببببع مرت عببببببا والسبببببببب ال بببببباني  ببببببو الحببببببرب بببببببين روسببببببيا واوكرانيببببببا البببببب  التببببببي تسبببببببب  بارت بببببباع ا 

ف والسببببببببب ال الببببببب   بببببببو لبببببببدم وجبببببببود حكومبببببببة دسبببببببتورية فبببببببي العبببببببراق واسبببببببتمرار حكومبببببببة تصبببببببريس  لالميبببببببا

األلمببببببال فببببببي ادار  البلببببببد والتببببببي تجبببببباوز  صبببببب حياتها لببببببد  مرا  .وا بببببباف  أنببببببع  مببببببن واجببببببب البرلمببببببان ان 

تكببببببون لببببببع وق ببببببع جبببببباد  لل ببببببغط للبببببب  الحكومببببببة  يجبببببباد حببببببل لمشببببببكلة ارت بببببباع األسببببببعار وبمببببببا انهببببببا حكومببببببة 

تصببببببريس المببببببال فلبببببببن يسببببببتطيع البرلمببببببان المطالببببببببة بإقالتهببببببا  ن مهامهببببببا انتهببببببب  ومببببببن الم تببببببر  تشبببببببكيل 

 حكومة جديد  .
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 الجبور ه ن مل من  طاب ا لتدال للسيد الحكيم تجاوز مع    المشهد السياسي

ة  لبببببباد  رئببببببيس حببببببزب الجمببببببا ير الوطنيببببببة  أحمببببببد الجبببببببور   السببببببيد الحكببببببيم  بمناسببببببب  نبببببب   ال ببببببرا  نيببببببوز

ف لتيار الحكمة الوطني  .انت ابع رئيسا

وقبببببببال الجببببببببور  فبببببببي تغريبببببببد  بتويتره أتقبببببببدم بالتهببببببباني والتبريكبببببببا  الببببببب  سبببببببماحة السبببببببيد لمبببببببار الحكبببببببيم 

ف لتيار الحكمة الوطني  ."بمناسبة  لاد  انت ابع رئيسا

لتببببببدال وأ بببببباس  أتمنبببببب  لببببببع الموفقيببببببة والسببببببداد فببببببي مهمتببببببع  دمببببببة للعببببببراق وأ لببببببع  مببببببن  بببببب ل  طبببببباب ا 

 ."الذ  لرس لنع للمسا مة في تجاوز المع    التي تواجع المشهد السياسي في الب د

 

 

 %50نائب مستقله تحالس ال با  يقلص حجم ا نسداد السياسي بنسبة 

أكببببببد النائببببببب المسببببببتقل ياسببببببر وتببببببو   ا حببببببد  للبببببب  أ ميببببببة تحببببببالس ال بببببببا  الببببببوطني فببببببي  المعلومببببببة وكالببببببة 

ف   .%50 أن  ال با  سيقلص حجم ا نسداد بنسبة المرحلة القادمة  مو حا

ا نسبببببببداد الحاصبببببببل فبببببببي العمليبببببببة السياسبببببببية يتعقبببببببد مبببببببع مبببببببرور الوقببببببب  “ ن   وقبببببببال وتبببببببو  فبببببببي تصبببببببريح 

ف أن ”ويرت ببببببع بصببببببور  كبيببببببر  % فببببببي لمليببببببة ا ن راجببببببة 50تحببببببالس ال بببببببا  الببببببوطني يسببببببا م بنسبببببببة “  مبينببببببا

 .”السياسية

 ب بالعمليببببببة السياسببببببية  لبببببب  ن بببببب  مغلبببببب  وم لببببببم يومببببببا بعببببببد معركببببببة رئاسببببببة الجمهوريببببببة تببببببذ“وأ بببببباس أن 

 .”أ ر  وتحالس ال با  الوطني  و من ي ك لقد  ا نسداد الحاصل

 ببببببرور  فببببببتح طريبببببب  للم او ببببببا  بببببببين جميببببببع الكتببببببل وا حببببببزاب السياسببببببية كببببببي نسببببببتطيع أن “وأشببببببار  لبببببب  

 .”هد السياسينذ ب بتشكيل حكومة مشتركة توافقية وننهي  ذ  المرحلة السوداء في المش

وكببببببان النائببببببب لببببببن ائبببببببت س دولببببببة القببببببانون  بببببببائر الكتبببببباب  كشببببببس لببببببب  المعلومة   ان تحببببببالس ال بببببببا  البببببببذ  

ف  مببببببن م تلببببببس الكتببببببل والمكونببببببا   130سببببببيعلن لنببببببع رسببببببميا فببببببي األيببببببام القليلببببببة المقبببببببل سي ببببببم نحببببببو  نائبببببببا

 .وا طياس
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 ألمن والدفاعلجنة ا’ فصل’برلماني يكشس م مون مقتر  تح  قبة البرلمان ل 

مببببببببن المق بببببببب رر أن يببببببببتم تحديببببببببد الجلس بببببببب ة المقبلببببببببةللبرلمان للتصببببببببويتعل  اللج بببببببب ان النيابيببببببببة   نبببببببباسوكالببببببببة 

وتقس بببببب يمها والن امالدا ل بببببب ي لمجل بببببب س النببببببواب  فببببببي وقبببببب  يحببببببذر فيببببببع نببببببواب مس بببببب تقلون مببببببن مببببببا وصبببببب و  

ل ل ببببببببو مجلببببببببس النببببببببواب جمببببببببال وقببببببببا  ."ب  مس  اليالكت بببببببب ل الكبي بببببببب ر  للهيمن بببببببب ة لل بببببببب   اللج بببببببب انالرئيسة

(   نببببببع  تببببببم تحديببببببد اللجببببببان التببببببي 2022آذار  7للصببببببحي ة الرسببببببمية تابعببببببع  نبببببباس   )  كببببببوجر فببببببي تصببببببريح

سبببببوس يبببببتم تقسبببببيمها و بببببي لجنبببببة ا قتصببببباد وا سبببببت مار  لببببب  لجنتبببببين وكبببببذلك لجنبببببة ا لمبببببار واألقببببباليم ولجنبببببة 

دفاع  لببببببب  لجنتبببببببين بسببببببببب مسببببببباحة البببببببن ط والطاقبببببببة   مبينبببببببا أن   نببببببباك مقترحبببببببا ل صبببببببل لجنبببببببة األمبببببببن والببببببب

وأك ر بببببا  7وأ ببببباس أنبببببع  تبببببم تحديبببببد لبببببدد أل ببببباء كبببببل لجنبببببة وأقلهبببببا سبببببيكون بعبببببدد      ."لملهبببببا الواسبببببعة

ل بببببوا   مبينبببببا أن  الجلسبببببة المقبلبببببة ستشبببببهد تصبببببويتا للببببب   بببببذ  اللجبببببان وللببببب  الن بببببام  19لبببببددا تحتبببببو  

وببببببببين كببببببوجر أن  اللجنبببببببة      ."دا ليالببببببدا لي للبرلمببببببان بسببببببببب تغييببببببر اللجبببببببان وتغيببببببر  يكليببببببة الن بببببببام البببببب

ال رليبببببة التبببببي و بببببع  لرسبببببم مهبببببام اللجبببببان الجديبببببد  أكملببببب  مقترحاتهبببببا وسبببببوس يبببببتم التصبببببوي  لليهبببببا مبببببع 

ببببببببدور   اتهبببببببم النائبببببببب المسبببببببتقل باسبببببببم  شبببببببان  القبببببببول السياسبببببببية      ."األ بببببببذ بمقترحبببببببا  بببببببباقي النبببببببواب

وقببببببال  شببببببان فببببببي     ."ة مببببببن  بببببب ل انشببببببطار االكبيببببببر  ببببببب  محاولة الهيمنببببببة للبببببب  اللجببببببان النيابيببببببة الرئيسبببببب

تصببببببريحا  نقلتهببببببا الصببببببحي ة   ن  القببببببول السياسببببببية الكبيببببببر  تحبببببباول ا بتعبببببباد نولببببببا مببببببا لببببببن مبببببببدأ الك بببببباء  

وا  تصبببببباص فببببببي توزيببببببع نوابهببببببا للبببببب  اللجببببببان الرئيسببببببة صببببببنس )أ( متجببببببا لين النببببببواب المسببببببتقلين   مبينببببببا 

لبببببب  حببببببل تلببببببك ال  فببببببا  مببببببن  بببببب ل شببببببطر اللجببببببان بحجببببببة أن    فببببببا  القببببببول السياسببببببية الكبيببببببر  تببببببدفعها  

وأ بببببباس أن  النببببببواب المسببببببتقلين مجمعببببببون للبببببب  ال ببببببغط بقببببببو  للبببببب  القببببببول      ."تسببببببهيل الببببببدور الرقببببببابي

السياسبببببية الكبيبببببر  بتطبيببببب  مببببببدأ الك ببببباء  وا  تصببببباص فبببببي توزيبببببع النبببببواب البببببذ  تبببببم  قبببببرار  فبببببي ا جتمببببباع 

وأشبببببببار  شبببببببان  لببببببب  أن      ."ب و بببببببب  ذلبببببببك فبببببببي المح بببببببراألول مبببببببع النائبببببببب األول لبببببببرئيس مجلبببببببس النبببببببوا

 النبببببببواب المسبببببببتقلين سبببببببينجحون وسبببببببيتم فبببببببر  المببببببببدأ ألجبببببببل المصبببببببلحة العامبببببببة وتطبببببببوير العمبببببببل الرقبببببببابي 

حبببببببدد مجلبببببببس النبببببببواب العراقبببببببي مبببببببل راف اللجبببببببان البرلمانيبببببببة  ببببببب ل     ."والتشبببببببريعي فبببببببي البببببببدور  الحاليبببببببة

وأل ببببباء تلبببببك اللجبببببان  فبببببي وقببببب  تلت ببببب  فيبببببع األن بببببار  دورتبببببع ال امسبببببة  فيمبببببا لبببببم يجبببببر  ا تيبببببار رلسببببباء

كنبببببب  للبببببب  رفوفببببببع  بببببب ل الببببببدورا   ف لتشببببببريع قببببببوانين لديببببببد  وت عيببببببل أ ببببببرل ر  صببببببوب قبببببببة البرلمببببببان ترقبببببببا

النائببببببة لبببببن حركبببببة امتبببببداد نيسبببببان الصبببببالحي  أكبببببد  أنبببببع لبببببم يبببببتم ا تيبببببار أل ببببباء ورلسببببباء اللجبببببان   .السبببببابقة

ا توقعبببببب  اسببببببت م الطلبببببببا  مببببببن قبببببببل مجلببببببس النببببببواب  بببببب ل التببببببي حببببببدد ا مجلببببببس النببببببواب يببببببوم أمببببببس  فيمبببببب

(  بشببببببببب ن آليبببببببببة 2022آذار  1وتحبببببببببد   الصبببببببببالحي فبببببببببي تصبببببببببريح لببببببببب  ناس   )      .اليبببببببببومين المقبلبببببببببين

ا تيبببببار أل ببببباء ورلسببببباء اللجبببببان قائلبببببةه  لكبببببل ل بببببو أو رئبببببيس كتلبببببة الحببببب  فبببببي تقبببببديم طلبببببب  لببببب  رئاسبببببة 

كمبببببببا بينببببببب  أن  ال ببببببببر        ."ا ن بببببببمام  ليهببببببباالبرلمبببببببان للببببببب  أسببببببباس ا تصاصبببببببع باللجنبببببببة التبببببببي يرغبببببببب 

وأشبببببار        ."والك ببببباء  سبببببتكون حا بببببر     فتبببببة  لببببب  أن  ذلبببببك سبببببوس لبببببن ي لبببببو مبببببن نهببببب  المحاصصبببببة

الصببببببالحي  لبببببب   أن  األحببببببزاب المعار ببببببة تحبببببب  قبببببببة البرلمببببببان سببببببتتابع لمببببببل اللجببببببان  ألنهببببببا تمتلببببببك الحبببببب  

د  أنهببببببم  سببببببيكونون فبببببباللين فببببببي دا ببببببل لجببببببانهم فببببببي ح ببببببور اجتمالببببببا  ا  لجنببببببة دا ببببببل البرلمببببببان   ملكبببببب

     ."ومراقبين لعمل اللجان األ رل
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 امني واقتصاد  في العراق” انهيار“نائب يتحد  لن 

أكببببببد ل ببببببو مجلببببببس النببببببواب جاسببببببم لطببببببوان الموسببببببو   ا حببببببد  حصببببببول تببببببد ور وا ببببببح  المعلومببببببة وكالببببببة 

سياسببببببية مبببببباتزال أقببببببل مببببببن مسببببببتول الحببببببد   فببببببي أمببببببن البلببببببد الببببببدا لي واقتصبببببباد   مشببببببيرا البببببب  ان الكتببببببل ال

 .الببببببببببببببببببببببببببببببببببببذ  يوجببببببببببببببببببببببببببببببببببببب لليهببببببببببببببببببببببببببببببببببببا أن ت ببببببببببببببببببببببببببببببببببببع  دمببببببببببببببببببببببببببببببببببببة المببببببببببببببببببببببببببببببببببببواطن

مبببببن الم حببببب  ارت ببببباع األسبببببعار فبببببي السبببببوق مبببببن “وقبببببال الموسبببببو  فبببببي حبببببوار اطلعببببب  لليبببببع  المعلومبببببة    نبببببع 

دون رقاببببببة ممبببببا أ بببببر ك يبببببراف بالطبقبببببة المتوسبببببطة والكادحبببببة فبببببي المجتمبببببع    بببببافة  لببببب  انهيبببببار الزرالبببببة فبببببي 

ف تعبببببد المبببببواطن البلبببببد   وكبببببل  بببببذا يجبببببر  أمبببببام مبببببرأل ومسبببببمع الكتبببببل السياسبببببية التبببببي كانببببب  برامجهبببببا جميعبببببا

 .”بال دمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة وتغييببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر الحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال

تحمل مسببببببلوليتها تجببببببا  مببببببا يجببببببر  فببببببي البلببببببد مببببببن تببببببد ور أمنببببببي ”وطالببببببب الموسببببببو  الكتببببببل السياسببببببية ببببببب 

لببببببدلم اقتصبببببباد البلببببببد  واقتصبببببباد  وتغليببببببب مصببببببلحة المببببببواطن للبببببب  مصببببببالحها الحزبيببببببة  وا  تمببببببام بالزرالببببببة

 .”وح بببببببببببببببببببببببببببب  األمببببببببببببببببببببببببببببن ا قتصبببببببببببببببببببببببببببباد  للمببببببببببببببببببببببببببببواطن فببببببببببببببببببببببببببببي جانببببببببببببببببببببببببببببب كبيببببببببببببببببببببببببببببر

ات ببببباق الكتبببببل السياسبببببية المتنببببباحر   طبببببو  باتجبببببا  ح ببببب  األمبببببن البببببدا لي وتحسبببببين واقبببببع المبببببواطن “وأكبببببد أن 

  .”المعيشي  وتقديم ال دما  األساسية التي ولدتع بها من   ل برامجها ا نت ابية

 

 

 طير  بش ن  دار  الملس الن طينائب كرد  يكشس ت اصيل  

أكبببببد النائببببببب لبببببن حببببببزب العبببببدل الكردسببببببتاني سبببببوران لمببببببر األحبببببد  أن  نبببببباك آبببببباراف ن طيببببببة  المعلومببببببة وكالبببببة 

 .في ا قليم تم بيعها  ل  شركا  لالمية بشكل كامل

السبببببببب “وقببببببال لمببببببر فببببببي منشببببببور لببببببع للبببببب  مواقببببببع التواصببببببل ا جتمببببببالي وترجمتببببببع وكالببببببة  المعلومببببببة    ن 

  العقبببببود يعبببببود الببببب  وجبببببود حصبببببص لمسبببببلولين كببببببار فبببببي السبببببلطة دا بببببل ا قلبببببيم فبببببي  بببببذ  ايببببببار  فبببببي  بببببذ

 .”وبالتالي يقومون ببيع ا بار لكسب ر ا بع  الدول

 نببببباك دو  وسبببببيطة اي بببببا تسبببببت اد مبببببن  بببببذ  العقبببببود  و نببببباك شبببببركا  محليبببببة كبيبببببر  مبببببن النقبببببل “وأ ببببباس أن 

 .”عمليا  تنت  مبالغ طائلة توزع لل  المتن ذينوالحراسة وال دما  تست يد من  ذ  العقود وال

البببببن ط يبببببباع بشبببببكل مباشبببببر  وبالتبببببالي نجبببببد أكببببببر لمليبببببة بيبببببع ولقبببببود ألكببببببر  بببببرو  وطنيبببببة “وأشبببببار  لببببب  أن 

 .”تتم بطريقة غير ش افة نهائيا

وي ببببببار اللغببببببط بشببببببكل كبيببببببر للبببببب  ن ببببببط كردسببببببتان  حيبببببب  قببببببرر  المحكمببببببة ا تحاديببببببة مببببببل را لببببببدم دسببببببتورية 

 . قليمبيع ن ط ا
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نائب لن فتحه تصوي  ا طار لل   لاد  فتح الترشيح للرئاسة   يعني سهولة تمرير 

 المرشح

لببببببد النائببببببب لببببببن تحببببببالس ال ببببببتح  أحمببببببد الموسببببببو   تصببببببوي  ا طببببببار التنسببببببيقي للبببببب   لبببببباد    ال ببببببرا  نيببببببوز

سبببببببطر   وقبببببببال الموسبببببببو م لبرنبببببببام   لالم.فبببببببتح الترشبببببببيح للرئاسبببببببة    يعنبببببببي سبببببببهولة  تمريبببببببر المرشبببببببح

ب تبببببع قنبببببا  ال بببببرا  ال  بببببائية مسببببباء ا حبببببد  ان ه البيببببب  الكبببببرد  مبببببازال غيبببببر متوافببببب  للببببب  تسبببببمية مرشبببببح 

رئاسببببببة الجمهوريببببببة ونامببببببل وصببببببولهم البببببب  حببببببل ير ببببببي الطببببببرفين واذا حلبببببب   ببببببذ  الق ببببببية سببببببتكون اك ببببببر 

وا بببببباس  ا تحبببببباد الببببببوطني الكردسببببببتاني يببببببرل ان منصببببببب رئاسببببببة الجمهوريببببببة مببببببن حصببببببتع حسببببببب ."س سببببببة

ت اقببببببا  المبرمببببببة مببببببع غريمببببببع الحببببببزب الببببببديمقراطي الببببببذ  دائمببببببا مايقببببببدم ش صببببببيا  محببببببل جببببببدل و بببببب س  ا 

  ."مبببببببن  ببببببو ريببببببببار احمبببببببد و بببببببذا سبببببببيعقد جلسبببببببة التصبببببببوي  واغلببببببب ال ببببببباء مجلبببببببس النبببببببواب   يعرفبببببببون 

واشبببببببار الموسبببببببو  الببببببب   جهبببببببود ا طبببببببار التنسبببببببيقي لملمبببببببة ا وراق دا بببببببل البيببببببب  الكبببببببرد  ولبببببببدم تعميببببببب  

دا لبببببببع للوصببببببببول الببببببب  حبببببببل ا يببببببببر وا ت ببببببباق للبببببببب  مرشبببببببح يم بببببببل جميببببببببع اطيببببببباس الشببببببببعب ا نشبببببببقاقا  ب

وبببببببين ان  الرسبببببببالة التببببببي انطبببببببو  لليببببببع الجلسبببببببة ا ولبببببب  للبرلمبببببببان لببببببم تكبببببببن مطمئنببببببة للبيببببببب  .."العراقببببببي

الشببببببيعي  وحليببببببس ا طببببببار التنسببببببيقي مصببببببر للبببببب  مرشببببببحع بببببببر م صببببببالح  وللبببببب  جميببببببع المكونببببببا  احتببببببواء 

ف فبببببببي البيببببببب  وا طبببببببار يحتبببببببرم ا ."ا زمبببببببة  تيبببببببار البببببببوطني الكردسبببببببتانيم لكبببببببن  ببببببببد ان يكبببببببون  نببببببباك توافقبببببببا

وم بببببببب  الموسببببببببو   بببببببببالقول  اغلببببببببب ال بببببببباء ا طببببببببار ."الكببببببببرد  للبببببببب  ا تيببببببببار الش صببببببببية المرشببببببببحة

التنسبببببببيقي صبببببببو  للببببببب  فبببببببتح بببببببباب الترشبببببببيح لرئاسبببببببة الجمهوريبببببببةم لكبببببببن  بببببببذا   يعنبببببببي سبببببببهولة تمريبببببببر 

رشببببببح دون التوافبببببب  التببببببام لتجنببببببب  طببببببور  الموقببببببس الببببببذ  التصببببببوي  للبببببب  المرشببببببح  و  يمكببببببن تمريببببببر الم

واللبببببببن  لبببببببن تتحقببببببب  ا غلبيبببببببة فبببببببي تمريبببببببر مرشبببببببح رئاسبببببببة الجمهوريبببببببة ."سبببببببيحد  فبببببببي اقلبببببببيم كردسبببببببتان

بوجبببببود ال لببببب  ال بببببامن فبببببي البرلمبببببان ولبببببن نقببببببل ب بببببر  ا رادا  وللببببب  البببببديمقراطي الجلبببببوس الببببب  طاولبببببة 

بمبببببا ي بببببص المرحلببببببة الرا نبببببة  او بببببح الموسبببببو   فببببببي و."الحبببببوار مبببببع ا تحببببباد البببببوطني وا طببببببار التنسبببببيقي

 ببببببذ  المرحلببببببة   يمكببببببن تشببببببكيل حكومببببببة باغلبيببببببة وطنيببببببة والحببببببل الوحيببببببد ا ت بببببباق للبببببب  اليببببببة ادار  الدولببببببة 

يت بببببب  لليهبببببببا الجميببببببع  فالشبببببببعب العراقببببببي يريبببببببد حكومببببببة تشبببببببعر بمشبببببباكلع وتقبببببببدم الحلببببببول ومعالجبببببببة فشبببببببل 

شببببببببكلة ليسبببببببب  فببببببببي التوافببببببب  او ا غلبيببببببببة بببببببببل با تيببببببببار و ببببببببتم الموسبببببببو   الم     ."الحكومبببببببا  المتعاقبببببببببة

الش صببببببيا  الوزاريببببببة الك ببببببوء    نبببببباك ازمببببببة  قببببببة بببببببين ا طببببببراس السياسببببببية فاغلببببببب ا طببببببراس تببببببرل انهببببببا 

وكبببببان مجلبببببس النبببببواب صبببببو  أمبببببس السبببببب  للببببب  فبببببتح بببببباب الترشبببببيح لمنصبببببب   ."لراببببببة العمليبببببة السياسبببببية

العليببببببا بعببببببدم دسببببببتورية  لبببببباد  رئاسببببببة المجلببببببس فببببببتح رئببببببيس الجمهوريببببببة بعببببببد ان ق بببببب  المحكمببببببة ا تحاديببببببة 

 .بببببببباب الترشببببببببيح مببببببببر   انيببببببببة بعببببببببد ا   بببببببباق فببببببببي التصبببببببوي  للبببببببب   ببببببببذا المنصببببببببب فببببببببي المببببببببر  األولبببببببب 

وقبببببرر مجلبببببس النبببببواب فبببببتح بببببباب الترشبببببيح لمنصبببببب رئبببببيس الجمهوريبببببة لمبببببر  واحبببببد  فقبببببط ولبببببدم تجديبببببد ا  

ب الترشبببببيح مجبببببدداف لمنصبببببب رئبببببيس الجمهوريبببببة بنببببباءف للببببب  قبببببرار المحكمبببببة ا تحاديبببببة العليبببببا بإلببببباد  فبببببتح ببببببا

 .لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس
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 نائب يطالب ال ارجية ب تح ملس تعوي ا  الحرب ا مريكية لل  العراق

دلببببببا النائببببببب لببببببن محاف ببببببة البصببببببر   ببببببرغام المببببببالكي  ا حببببببد  وزار  ال ارجيببببببة العراقيببببببة  المعلومببببببة وكالببببببة 

 .  العراق نتيجة ا حت ل األمريكيب تح ملس تعوي

أمريكببببببا احتلبببببب  العببببببراق ودمرتببببببع بشببببببكل وحشببببببي و ل بببببب  م يببببببين ال ببببببحايا “وقببببببال المببببببالكي فببببببي تصببببببريح  ن 

والشببببببهداء  لبببببب  يومنببببببا  ببببببذا  لببببببذلك نببببببدلو وزار  ال ارجيببببببة أن تقببببببوم بببببببدور ا وت ببببببتح ملببببببس التعوي ببببببا  مببببببع 

 .”الو يا  المتحد  األمريكية

  ازاء الحببببببروب او ا حببببببت ل حبببببب  كببببببل بلببببببد  كمببببببا فعببببببل العببببببراق مببببببع الكويبببببب   طلببببببب التعوي ببببببا“وأ بببببباس أن 

 .”لذلك يجب أن ي تي الدور اليوم لل  واشنطن

بشبببببببهادا  أمريكيبببببببة فبببببببان العبببببببراق ت بببببببرر بشبببببببكل مببببببببالغ وكبيبببببببر  و نببببببباك ممارسبببببببا  وحشبببببببية “وبببببببين أنبببببببع 

 بببببب  جميبببببع ا دلببببباءا  حبببببد   فبببببي العبببببراق مبببببن قببببببل القبببببوا  العسبببببكرية ا مريكيبببببة كمبببببا  نببببباك ادلبببببة وببببببرا ين ت

 .”لل  مواقع التواصل والقنوا 

صببببببس ب سبببببلحة الببببببدمار الشببببببامل التبببببي لبببببباد  وكالببببببة  يبببببذكر أّن أمريكببببببا د لببببب  العببببببراق  بذريعببببببة امت كبببببع مببببببا و 

الطاقبببببة الذريّببببببة ون بببببب  ل ور ببببببا للبببببب  أّ  دليببببببل يببببببوحي بببببب ّن العببببببراق ألبببببباد  حيبببببباء برنببببببام  أسببببببلحتع النوويببببببة 

  م لّ ببببببباف وراء   هبببببببور 2011سبببببببنوا  حتببببببب  العبببببببام  8أّن الغبببببببزو اسبببببببتمّر  منبببببببذ  لغائبببببببع فبببببببي التسبببببببعينيا     

 .جمالا   ر ابية   من بينها تن يم دالش ا ر ابي
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 صالحه  رور  تلبية ا ستحقاقا  الوطنية الدستورية بتشكيل الحكومة الجديد 

أكبببببببد رئبببببببيس الجمهوريبببببببة ببببببببر م صبببببببالح  اليبببببببوم األحبببببببد  للببببببب   بببببببرور  تلبيبببببببة   عراقيبببببببةوكالبببببببة األنبببببببباء ال

 .ا سبببببببببببببببببببببببببببببتحقاقا  الوطنيبببببببببببببببببببببببببببببة الدسبببببببببببببببببببببببببببببتورية بتشبببببببببببببببببببببببببببببكيل الحكومبببببببببببببببببببببببببببببة الجديبببببببببببببببببببببببببببببد 

وقبببببببال المكتببببببببب ا ل مببببببببي لرئاسببببببببة الجمهوريببببببببة فببببببببي بيببببببببان تلقتببببببببع )واع(   ن  رئببببببببيس الجمهوريببببببببة بببببببببر م 

داء وأسبببببباتذ  الجامعببببببا  العراقيببببببة مببببببن صبببببالح  اسببببببتقبل فببببببي قصببببببر السبببببب م ببغببببببداد  ن بببببببة مببببببن رلسبببببباء ولمبببببب

م تلبببببس المحاف بببببا   حيببببب  جبببببرل بحببببب  سبببببير لمبببببل التعلبببببيم العبببببالي  لببببب  جانبببببب األو ببببباع السياسبببببية العامبببببة 

 ."فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي البلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد

وأ ببببباس صبببببالح   ببببب ل اللقببببباء  أن  الجامعبببببا  العراقيبببببة طالمبببببا اكتسبببببب  سبببببمعة طيببببببة فبببببي المحافبببببل الدوليبببببة 

سببببببابقة  وأن الك بببببباءا  العلميببببببة واألكاديميببببببة العراقيببببببة أ بتبببببب  رغببببببم المصببببببالب التببببببي واجهتهببببببا فببببببي ال تببببببرا  ال

جبببببدارتها فبببببي المحافبببببل الدوليبببببة   مشبببببيراف  لببببب    بببببرور  الح بببببا  للببببب  رصبببببانة التعلبببببيم األكببببباديمي  و بببببمان 

 ."حمايبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة ا سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتق لية العلميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة للجامعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا 

وع فببببببي وبشبببببب ن األو بببببباع السياسببببببية العامببببببة فببببببي البلببببببد  شببببببّدد رئببببببيس الجمهوريببببببة للبببببب    ببببببرور  الشببببببر

تلبيببببببببة ا سببببببببتحقاقا  الوطنيببببببببة والدسببببببببتورية ولببببببببدم تعطيلهببببببببا   مشببببببببيراف  لبببببببب  أن  مهببببببببام مجلببببببببس النببببببببواب 

الجديبببببد والحكومبببببة التبببببي سبببببتنب   لنبببببع سبببببتكون جسبببببيمة ومببببب مو  منهبببببا الك يبببببر  كونهبببببا جببببباء  بعبببببد انت اببببببا  

بكبببببببر   اسبببببببتجابة لحبببببببراك ورأ  لبببببببام شبببببببعبي واسبببببببع ي قبببببببّر باسبببببببتحالة اسبببببببتمرار الو بببببببع البببببببرا ن  وأ ميبببببببة م 

 ."تصببببببببببببببببببحيح المسببببببببببببببببببارا   والتركيببببببببببببببببببز للبببببببببببببببببب  ا صبببببببببببببببببب   الجببببببببببببببببببد  ومكافحببببببببببببببببببة ال سبببببببببببببببببباد

ف بببببببل  لحببببببة للحكببببببم الرشببببببيد لبببببببر لقببببببد سياسببببببي واجتمببببببالي جديببببببد لببببببيس مطلبببببببا ترفيببببببا وتببببببابع أن  الحاجببببببة الم 

ة وا قتصببببببببادية الدا ليببببببببة والتطببببببببورا  ا قليميببببببببة والدوليببببببببة  ببببببببرور  حتميببببببببة ت ر ببببببببها ال ببببببببروس السياسببببببببي

ف  لببببببب  أن  صبببببببياغة  بببببببذا العقبببببببد يكبببببببون بمشببببببباركة البببببببرأ  العبببببببام البببببببوطني ب عالياتبببببببع  تسبببببببارلة   منّو بببببببا الم 

 ."السياسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببية واألكاديميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة وا جتماليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

ا ببببببية ول ببببب  البببببرئيس  لببببب  أن  غيببببباب العبببببراق لبببببن دور  المحببببببور  فبببببي المنطقبببببة  ببببب ل العقبببببود األربعبببببة الم

بسببببببب أزماتبببببع الدا ليبببببة انعكبببببس للببببب  لبببببدم اسبببببتقرار  البببببدا لي وانسبببببحب  لببببب  كبببببل المنطقبببببة   مشبببببيراف  لببببب  

أن  الجهبببببود المبذولبببببة حققببببب  تطبببببوراف كبيبببببرا فبببببي  لببببباد  العبببببراق لبببببدور  الريببببباد  الطبيعبببببي فبببببي المنطقبببببة لببببببر 

صببببببالح مسببببببار وطنببببببي يقببببببوم للبببببب  رفبببببب  كببببببون البلببببببد العببببببراق سبببببباحة صببببببرالا   بببببببل  ببببببو ملتقبببببب  لت قببببببي م

 ."شببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعوب ودول المنطقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

واسببببببببتمع با تمببببببببام  لبببببببب   شببببببببر  م صببببببببل مببببببببن أل بببببببباء الوفببببببببد لعمببببببببل الجامعببببببببا  والقطالببببببببا  األكاديميببببببببة 

الم تل بببببة  والتحبببببديا  التبببببي تواجبببببع قطببببباع التعلبببببيم فبببببي البلبببببد   ملكبببببداف  دلمبببببع لكبببببل مبببببا مبببببن شببببب نع ا رتقببببباء 

 ."بعمل الجامعا  وتذليل المصالب التي تواجع األكاديميين والطلبة
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 الكا مي يلكد  رور  حل المشك   بالطرق السلمية ل مان أمن المنطقة

أكبببببد رئبببببيس مجلبببببس البببببوزراء مصبببببط   الكبببببا مي  اليبببببوم األحبببببد  للببببب   بببببرور  حبببببّل   وكالبببببة األنبببببباء العراقيبببببة

 .أمبببببببببببببببببببن المنطقبببببببببببببببببببةالمشبببببببببببببببببببك   ببببببببببببببببببببالطرق السبببببببببببببببببببلمية والحبببببببببببببببببببوار المتببببببببببببببببببببادلم ل بببببببببببببببببببمان 

وذكببببببر المكتببببببب ا ل مببببببي لببببببرئيس مجلببببببس الببببببوزراء فببببببي بيببببببان تلقتببببببع )واع(  أن  الكببببببا مي اسببببببتقبل اليببببببوم  

مسببببببالد  وزيببببببر  ارجيببببببة الو يببببببا  المتحببببببد  األمريكيببببببة لشببببببلون العببببببراق و يببببببران جيني ببببببر غي يتببببببو  بح ببببببور 

ل نائيببببببة بببببببين البلببببببدين  السبببببب ير األمريكببببببي فببببببي العببببببراق مببببببا يو تببببببولر  وجببببببرل  بببببب ل اللقبببببباء بحبببببب  الع قببببببا  ا

وسببببببببل تنميبببببببة التعبببببببباون المشبببببببترك بينهمبببببببا فببببببببي  بببببببوء م رجبببببببا  الحببببببببوار ا سبببببببتراتيجي  وفبببببببي م تلببببببببس 

 ."المجبببببببببا   و سبببببببببيما ا سببببببببببت مار  والطاقبببببببببة  والطاقببببببببببة المتجبببببببببدد   ومعالجبببببببببة آ ببببببببببار التغيبببببببببر المنببببببببببا ي

ذا  ا  تمببببببببام  وأ بببببببباس  أن  اللقبببببببباء شببببببببهد مناقشببببببببة لببببببببدد مببببببببن الق ببببببببايا الدوليببببببببة وا قليميببببببببة  والمل ببببببببا 

المشبببببترك  حيببببب  أكببببببد رئبببببيس الببببببوزراء للببببب   ببببببرور  حبببببّل المشببببببك   ببببببالطرق السببببببلمية والحبببببوار المتبببببببادلم 

 ."ل مان أمن المنطقة  وتحقي  ا ستقرار وا زد ار لشعوبها

 

 ا تحادية 2022الحكومة تطمئن الشعب بش ن موازنة العام 

ماليبببببة م هببببببر محمبببببد صبببببالح  اليببببببوم األحبببببد  لببببببن كشببببببس مستشبببببار رئبببببيس الببببببوزراء للشبببببلون ال  بغبببببداد اليبببببوم

ت اصبببببيل جديبببببد  تتعلببببب  بشببببب ن موازنبببببة العبببببام الحبببببالي وتوقعاتبببببع  رقامهبببببا ال عليبببببة ومبببببا و سبببببعر برميبببببل البببببن ط 

 . فيها

 129وقببببببال صببببببالح  لنببببببدما ن  ببببببذ بسببببببقس ا ن بببببباق الببببببذ  سببببببار لليببببببع العببببببراق العببببببام الما ببببببي الببببببذ  بلببببببغ 

اق بموازنبببببببة العبببببببام الحبببببببالي فممكبببببببن حينهبببببببا و بببببببع سبببببببعر تريليبببببببون ونحسبببببببب حسبببببببابنا  كبببببببذا مجمبببببببوع ا ن ببببببب

دو ر او مايزيبببببد لبببببن ذلبببببك بقليبببببل و نبببببا سبببببيكون العبببببراق مسبببببتقر ماليبببببا و ت بببببوس  70برميبببببل البببببن ط بحبببببوالي 

  ."اذا اصبح  ناك تقلب ب سعار الن ط

دو ر   ببببببافة ل يببببببرادا  غيببببببر الن طيببببببة مببببببع  70وتببببببابع صببببببالح ان  الموازنببببببة اذا حسببببببب سببببببعر الببببببن ط فيهببببببا 

حديبببببد سببببببعر ا كموازنببببببة شببببببقيقتها فبببببي العببببببام الما ببببببي مببببببع  مكانيببببببة الزيببببباد  فببببببي مجمولهببببببا لعشببببببر  بالمئببببببة ت

حينهبببببا سبببببيكون العبببببراق بو بببببع مبببببالي جيبببببد وموازنبببببة جيبببببد  تسبببببير ببببببالعراق لهبببببذ  السبببببنة دون الشبببببعور بببببب   

 . "م اطر مالية كون سعر برميل الن ط سيكون معتدل مقارنة ب سعار السوق الحالية

رسبببببببال تلبببببببك الموازنبببببببة ببببببببين مستشبببببببار رئبببببببيس البببببببوزراء ان  البرلمبببببببان طلبهبببببببا لكبببببببن وزار  ولبببببببن مولبببببببد  

الماليبببببة قبببببد تعيبببببد التقبببببديرا  لمبالغهبببببا حينهبببببا ممكبببببن ان يبببببتم تمرير بببببا بمجلبببببس البببببوزراء بعبببببد ا ت  بببببذ طريببببب  

  ."تشريع لمجلس النواب
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الحبببببببرب   بببببببذا ويشبببببببهد السبببببببوق الن طبببببببي  سبببببببعار البببببببن ط ارت البببببببا غيبببببببر مسببببببببوق كانببببببب  احبببببببد أسببببببببابع  بببببببي

 .الروسية ا وكرانية

 

 

 وزار  المالية تو ح حقيقة كتابها المرسل  ل  التربية بش ن الو ائس الشاغر 

او بببببببح  وزار  الماليبببببببة  ا حبببببببد  حقيقبببببببة الكتببببببباب المرسبببببببل الببببببب  التربيبببببببة بشببببببب ن الو بببببببائس   ال بببببببرا  نيبببببببوز

 .الشاغر 

ف  ل  وزار  ال واكد  الوزار  في بيانه انها تن ي  ."تربية يتعل  بالدرجا  الشاغر  رسالها كتابا

ف بالببببببدرجا  الشبببببباغر  لمعالجببببببة  ونسببببببب كتاببببببباف مرسببببببل مببببببن وزار  الماليببببببة البببببب  وزار  التربيببببببة يت ببببببمن اب غببببببا

 .مشكلة الت  ير في ت بي  ا جراء والعقود العاملة في الوزار 

 

 

 

 

 المحكمة ا تحادية العليا تقرر تاجيل دلول محاف  نينول الساب 

قبببببرر  المحكمبببببة ا تحاديبببببة العليبببببا  اليبببببوم ا حبببببد  تاجيبببببل دلبببببول محببببباف  نينبببببول السببببباب  نوفبببببل   بغبببببداد اليبببببوم

وقببببببال المحكمببببببة فببببببي بيببببببان مقت ببببببب انببببببع  تقببببببرر تاجيببببببل دلببببببول محبببببباف  نينببببببول .29العبببببباكوب  ببببببد لجنببببببة 

 ."3_15ال   29الساب  نوفل العاكوب  د لجنة 
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 زيدان يبح  مع الس ير الكند  متابعة شلون المطلوبين للق اء العراقي

بحبببببب  رئببببببيس مجلببببببس الق بببببباء األللبببببب  فببببببائ  زيببببببدان  اليببببببوم األحببببببد  مببببببع السبببببب ير   وكالببببببة ا نببببببباء العراقيببببببة

الكنببببببد  كريكببببببور  كاليكببببببان  بمتابعببببببة شببببببلون المببببببواطنين مببببببن حملببببببة الجنسببببببية الكنديببببببة المطلببببببوبين للق بببببباء 

كببببببر بيببببببان للمجلببببببس  تلقتببببببع )واع(  أن  رئببببببيس مجلببببببس الق بببببباء األللبببببب  فببببببائ  زيببببببدان  أسببببببتقبل وذ العراقببببببي.

السبببببب ير الكنببببببد  فببببببي العببببببراق كريكببببببور  كاليكان .وأ بببببباس  أن  الجببببببانبين بح ببببببا متابعببببببة شببببببلون المببببببواطنين 

 من حملة الجنسية الكندية المطلوبين للق اء العراقي .

 للميا  والحصول لل  ت ييد للعراق البيان ال تامي لملتمر بغداد الدولي ال اني

مهببببببد  رشببببببيد الحمببببببداني  البيببببببان ال تببببببامي لمببببببلتمر بغببببببداد   أللببببببن وزيببببببر المببببببوارد المائيببببببة   ال ببببببرا  نيببببببوز

البببببببدولي ال ببببببباني للميبببببببا   البببببببذ  لقبببببببد برلايبببببببة رئبببببببيس مجلبببببببس البببببببوزراء  مصبببببببط   الكبببببببا مي تحببببببب  شبببببببعار 

فببببببببي كلمببببببببة البيببببببببان ال تببببببببامي  أن المببببببببلتمر وذكر وزيببببببببر المببببببببوارد المائيببببببببة (.)الميببببببببا  والتغيببببببببرا  المنا يببببببببة

أوصبببببب  للبببببب  دلببببببم دول المصببببببب العببببببراق ومسببببببالدتع لمواجهببببببع أزمببببببة الميببببببا  والتغيببببببرا  المنا يببببببة  والت كيببببببد 

للببببب   ببببببرور  مبببببببدأ تقاسبببببم ال ببببببرر  ولببببببدم رمببببببي الملو بببببا  فببببببي األنهببببببار  وت سبببببيس بنببببببك  قليمببببببي للمببببببوارد 

ر  المغلببببب   و نببببباك ت ييبببببد مبببببن العديبببببد مبببببن البببببدول المائيبببببة  والتحبببببول مبببببن ن بببببام البببببر  الم تبببببو   لببببب  ن بببببام الببببب

والمن مبببببا  الدوليبببببة لمسبببببالد  العبببببراق فبببببي الم بببببي فبببببي  بببببذا المشبببببروع البببببذ  مبببببن الملمبببببل أن يكبببببون ك بببببي  

وأكببببببد وزيببببببر المببببببوارد المائيببببببة  أن الحكومببببببة العراقيببببببة حريصببببببة للبببببب  .لمواجهببببببع أزمببببببة الميببببببا  فببببببي العببببببراق

  ولقبببببد المبببببلتمرا  الدوليبببببة  قبببببائ ه اليبببببوم نجحنبببببا فبببببي مواجهبببببة ازمبببببة الميبببببا  مبببببن  ببببب ل الورقبببببة ال  بببببراء

 بببببذا المبببببلتمر مبببببن  ببببب ل  يصبببببال رسبببببالة  لببببب  العبببببالم ب  ميبببببة التعببببباون ببببببين الجميبببببع  ومسبببببالد  ودلبببببم العبببببراق 

  لببببببان  ك يبببببببرا 2014فببببببي مواجهببببببة أزمببببببة الميببببببا  والتغيبببببببرا  المنا يببببببة   فتببببببا  لبببببب  أن العبببببببراق فببببببي لببببببام 

دد مبببببن السبببببيطرا  المركزيبببببة للميببببببا  والسبببببدود وتمكنببببب  البببببوزار  مببببببن بسببببببب تبببببدمير العصبببببابا  ا ر ابيبببببة لعبببببب

 لبببببباد  ت  يلهببببببا فببببببي حببببببين كانبببببب  دول العببببببالم تسببببببتعد لمواجهببببببع التغيببببببرا  المنا يببببببةم ولهببببببذا للبببببب  المجتمببببببع 

الحمببببببداني   لبببببب    وأشببببببار.الببببببدولي مسبببببباند  العببببببراق مببببببن دون شببببببروط لمواجهببببببة تحببببببديا  التغيببببببرا  المنا يببببببة

ا م مبببببع لبببببد  دول لتطبببببوير القطببببباع ا روائبببببي وقبببببدرا  المبببببوارد المائيبببببة  حيببببب  توقيبببببع لبببببدد مبببببن مبببببذكرا  الت ببببب

وقبببببدم وزيببببببر .ستسبببببهم  بببببذ  المبببببذكرا  فبببببي دلبببببم العبببببراق دوليببببببا لمواجهبببببة أزمبببببة الميبببببا  والتغيبببببرا  المنا يبببببة

المببببببوارد المائيبببببببة شببببببكر  العبببببببالي لكبببببببل مببببببن سبببببببا م وشببببببارك وح بببببببر فعاليبببببببا  المببببببلتمر  و سبببببببيما الجهبببببببا  

من مبببببببا  دوليبببببببة وشبببببببركا  القطببببببباع ال ببببببباص   حساسبببببببا مبببببببنهم ب  ميبببببببة التغييبببببببرا  الدالمبببببببة للمبببببببلتمر مبببببببن 

كمببببببا قببببببدم .المنا يببببببة و ببببببرور   طبببببب ع الجميببببببع للبببببب  ت  يراتهببببببا التببببببي بببببببدأ  ت هببببببر بو ببببببو  للبببببب  العببببببراق

وزيببببببر المبببببببوارد المائيببببببة شبببببببكر  ل مببببببين العبببببببام لمجلببببببس البببببببوزراء  حميببببببد نعبببببببيم الغببببببز   وم كبببببببا  األمانبببببببة 

 نجبببببببا  المبببببببلتمر  كمببببببببا أ نببببببب  للببببببب  جهبببببببود وزارا  ال ارجيبببببببة  والدا ليببببببببة   العامبببببببة   دارتهبببببببم ودلمهبببببببم

ونببببببو  الببببببوزير للبببببب  أن يببببببوم غببببببدض ا  نببببببين سببببببتكون  نبببببباك جولببببببة مببببببع ال ببببببيوس .والببببببدفاع والجهببببببا  السبببببباند 

والمن مببببببا  الدوليببببببة لزيببببببار  سببببببد  الهنديببببببة المدرجببببببة للبببببب   ئحببببببة التببببببرا  العببببببالمي   ي ببببببا  دور الببببببوزار  

 .ئيةفي المشاريع ا روا
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 ال ارجيّةه زيار  البابا  ل  العراق لنوان  للقدر  لل  الم ّي  لمواجهة التحديّا 

اكبببببببد وزيبببببببر ال ارجيبببببببة فبببببببلاد حسبببببببين  اليبببببببوم األحبببببببد  أن زيبببببببار  قداسبببببببة الباببببببببا   وكالبببببببة األنبببببببباء العراقيبببببببة

 .منبببببع القبببببدر  للببببب  الم بببببي مجتمعبببببين موحبببببدين لمواجهبببببة التحبببببديا فرنسبببببيس الببببب  العبببببراق لنبببببوان نسبببببتلهم 

وقببببببال حسببببببين فببببببي كلمتببببببع  بببببب ل الببببببذكرل السببببببنوية لزيببببببار  البابببببببا البببببب  العببببببراق  فببببببي بيببببببان تلقتببببببع )واع(   نَّ 

 زيببببببببار  قداسببببببببة البابببببببببا فرنسببببببببيس ألر  الح ببببببببارا  ومهببببببببد التنببببببببّوع والتسببببببببامح  وح ببببببببور  فببببببببي بغببببببببداد 

ول  َلَكَسببببببببب   شبببببببببراقةَ  بببببببببذ  األر  وحيويبببببببببةَ بقائهبببببببببا ب ديانهبببببببببا والنجبببببببببس األشبببببببببرس وأ ور وأربيبببببببببل ونينببببببببب

 ."وطوائ هببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا و  نيّاتهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا التعدديّببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة الوطنيّببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

ف نسبببببببتلهم  منبببببببع القبببببببدر َ للببببببب  الم  بببببببّي  مجتمعبببببببيَن موّحبببببببدين لمواجهبببببببة   وا ببببببباس  أن  الزيبببببببار  ت عَبببببببد  لنوانبببببببا

ي ت بيببببب  األمبببببن وا سببببببتقرار التحبببببديّا   م سبببببتنديَن  لببببب  ت ببببببحيا  أبنببببباء الشبببببعب للبببببب  ا بببببت س انتمببببباءاتهم فبببببب

 ."واستعاد  الدور  الم مول للعراق  من نس  الت ال   ا قليميّة والدوليّة

 ! بير قانوني يكشس م اج  ه  ذا القرار سيلغي ا نت ابا  برمتها

لببببببببّد  ال بيبببببببر القبببببببانوني المستشببببببببار سبببببببالم حبببببببواس  ان الطعببببببببن بعبببببببدم دسبببببببتورية المحكمببببببببة   غبببببببداد اليبببببببومب

وقببببببال فببببببي بيببببببان ان  الببببببذ اب البببببب   يببببببا  يعنببببببي بطبببببب ن ا نت ابببببببا  والعمليببببببة السياسببببببية برمتهببببببا.ا تحاديببببببة العل

الصببببببادر سبببببببنة   بطبببببب ن المحكمببببببة ا تحاديببببببة العليببببببا  بحجبببببببة ان قانونهببببببا قببببببد صببببببدر قببببببببل الدسببببببتور العراقببببببي

فببببببي زمببببببن الحبببببباكم المببببببدني بريمببببببر دون وجببببببود  بببببببراء فببببببي ال قببببببع   2005لسببببببنة  30بببببببا مر المببببببرقم  2005

وأ ببببببباس  ان  الحببببببباكم المبببببببدني  ء فبببببببي القبببببببانون  غيبببببببر صبببببببحيح وغيبببببببر موافببببببب  للدسبببببببتور العراقبببببببي .وفقهبببببببا

اسببببببتمد سببببببلطاتع مببببببن قببببببرارا  ا مببببببم المتحببببببد  وجامعببببببة الببببببدول العربيببببببة فببببببي حينهببببببا  ف بببببب  لببببببن ان رئببببببيس 

الببببببوزراء ايبببببباد لبببببب و  كببببببان يملببببببك صبببببب حية السببببببلطتين التشببببببريعية والتن يذيببببببة للحكومببببببة ملقتببببببة التببببببي كببببببان 

والتبببببي صبببببو  لليهبببببا مجلبببببس الحكبببببم آنبببببذاك قببببببل تشبببببكيل الحكومبببببة العراقيبببببة الدائمبببببة  مشبببببيرا الببببب   يرأسبببببها 

واسببببببببتغرب حببببببببواس  مببببببببن تصببببببببريحا  بعبببببببب    .2021لسببببببببنة  25 صببببببببدور التعببببببببديل ا ول لقانونهببببببببا رقببببببببم 

 ببببببببراء القبببببببانون وبعببببببب  السياسبببببببيين مبببببببن الطعبببببببن بعبببببببدم دسبببببببتورية المحكمبببببببة ا تحاديبببببببة العليبببببببا  وطعبببببببنهم 

مبببببببن الدستور .وأو بببببببح  ان  130انهبببببببا لبببببببم تكبببببببن دسبببببببتورية واغ بببببببالهم لبببببببنص المببببببباد   بقراراتهبببببببا  بحجبببببببة

ف   مببببببن الدسببببببتور وان وجببببببدوا  92فببببببي المبببببباد     فقهبببببباء القببببببانون و بببببببراء ال قببببببع الببببببذين ورد ذكببببببر م    انيببببببا

ف  انمبببببا كانببببب   فبببببي التشبببببكيلة فببببب نهم لبببببن ولبببببم يشبببببتركوا فبببببي ات ببببباذ القبببببرارا  الق بببببائية والتصبببببوي  لليهبببببا مطلقبببببا

ومشببببببورتهم و بببببببرتهم وفقههببببببم للبببببب  سبببببببيل ا سببببببتئناس  ن المحكمببببببة ا تحاديببببببة بموجببببببب الدسببببببتور  آرائهببببببم

 بببببي  يئبببببة ق بببببائية لليبببببا ت صبببببل فبببببي اصبببببل النبببببزاع المعبببببرو  لليهبببببا  لبببببذا يجبببببب ان يكبببببون القبببببرار الق بببببائي 

وببببببببين حبببببببواس  ان  ال ببببببببراء وال قهببببببباء    صبببببببادراف لبببببببن ق بببببببا    لبببببببن  ببببببببراء بموجبببببببب قبببببببانون ا  ببببببببا  .

سببببببلطة الق بببببباء بببببببل يتعببببببار  وجببببببود م مببببببع مبببببببدأ اسببببببتق ل الق بببببباء طالمببببببا انهببببببم غيببببببر م ببببببولين يم لببببببون 

https://www.ina.iq/150546--.html
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بالتصببببببوي  للبببببب  القببببببرارا  سببببببول ابببببببداء المشببببببور  وال بببببببر   لببببببذا فبببببب ن وجببببببود م ولببببببدم وجببببببود م   يم ببببببل 

ف بالتبار ان ذلك سالب المو وع .   رقاف دستوريا

 

 

 كومة الجديد النصره   حلول دون طاولة الت ا ما  ونجاحها ي من الح

ببببببببين ائبببببببت س النصبببببببر  ا حبببببببد  أن نجبببببببا  الت ا مبببببببا  والتوافقبببببببا  ببببببببين الكتبببببببل السياسبببببببية  المعلومبببببببة وكالبببببببة 

وقبببببال .ي بببببمن نجبببببا  الحكومبببببة الجديبببببد   ملكبببببداف انبببببع   يوجبببببد حبببببل ل نسبببببداد السياسبببببي ا  مبببببن  ببببب ل التقبببببارب

فبببببب  ا طببببببار التنسببببببيقي والتيببببببار توا“ل ببببببو ا ئببببببت س لقيببببببل الردينببببببي فببببببي تصببببببريح لوكالببببببة   المعلومببببببة     ن 

الصبببببدر  ي بببببمن وجبببببود قبببببو  شبببببيعية كبيبببببر  تقبببببود المرحلبببببة القادمبببببة مبببببن  ببببب ل دلبببببم الحكومبببببة الجديبببببد  مبببببن 

بقبببببباء التببببببوترا  بببببببين “  مشببببببيراف  لبببببب  أن ”دا ببببببل البرلمببببببان كنببببببواب ومببببببن ال ببببببارج كقيببببببادا  سياسببببببية كبيببببببر 

 ببببببروج العمليببببببة السياسبببببببية “أن وأ بببببباس .”ا طببببببراس ينببببببت  حكومببببببة  بببببببعي ة   تقببببببول للبببببب  ات بببببباذ القبببببببرار

نجبببببببا  “وأو بببببببح أن .”مببببببن أزمبببببببة ا نسبببببببداد يعتمبببببببد للبببببب  نجبببببببا  التوافقبببببببا  ببببببببين جميببببببع األطبببببببراس والكتبببببببل

الت ا مببببببا  السياسببببببية بببببببين الكتببببببل سببببببينت  رليببببببة مشببببببتركة نسببببببتطيع مببببببن   لهببببببا تحقيبببببب  جميببببببع متطلبببببببا  

سبببببببببين البنببببببببب  المبببببببببواطن وت  يبببببببببس األلبببببببببباء لنبببببببببع مبببببببببن ارت ببببببببباع األسبببببببببعار وتبببببببببوفير فبببببببببرص العمبببببببببل وتح

وكببببببان ا طببببببار التنسببببببيقي قببببببد أللببببببن فببببببي وقبببببب  سبببببباب   لببببببن مبببببببادر   نهبببببباء ا نسببببببداد السياسببببببي .”التحتيببببببة

 .الرا ن  وتشكيل الحكومة المقبلة لل  اساس الشراكة الوطنية

 مسرور بارزانيه نرغب ببناء أف ل الع قا  مع الحكومة ا تحادية في بغداد

  مسبببببرور ببببببارزاني  اليبببببوم األحبببببد  رغببببببة ا قلبببببيم ببنببببباء  أف بببببل أكبببببد رئبببببيس حكومبببببة  قلبببببيم كردسبببببتان دجلبببببة 

الع قببببببا   مببببببع الحكومببببببة ا تحاديببببببة  مشببببببيراف  لبببببب  أن بعبببببب  األطببببببراس تعمببببببل للبببببب  لرقلببببببة مسببببببير   قلببببببيم 

وانطلببببببب  بعبببببببد  هبببببببر اليبببببببوم  المنتبببببببدل الصبببببببنالي حبببببببول األسبببببببواق واأللمبببببببال برلايبببببببة .كوردسبببببببتان ومعاقبتبببببببع

مسبببببببرور ببببببببارزاني  وبالتنسبببببببي  ببببببببين وزار  الصبببببببنالة و يئبببببببة  وح بببببببور رئبببببببيس حكومبببببببة  قلبببببببيم كوردسبببببببتان 

وأشببببببار مسببببببرور بببببببارزاني .ا سببببببت مار  بهببببببدس ا رتقبببببباء بالقطبببببباع الصببببببنالي و لبببببب  مزيببببببد مببببببن فببببببرص العمببببببل

فبببببي كلمتبببببع  لببببب  لبببببزم الحكومبببببة للببببب  تنويبببببع مصبببببادر ا يبببببرادا  وتعزيبببببز البنيبببببة التحتيبببببة وتطبببببوير ا قتصببببباد 

طببببببببع حصببببببببة  قلببببببببيم كوردسببببببببتان ألقبببببببب  ب  لهببببببببا للبببببببب  جميببببببببع  لكببببببببن األزمببببببببة الصببببببببحية وا قتصببببببببادية وق

وأ بببببببباس أنببببببببع  رغببببببببم األزمببببببببا  لببببببببم نتوقببببببببس لببببببببن العمببببببببل وتقببببببببديم المزيببببببببد مببببببببن المشبببببببباريع ."الم اصببببببببل

ا سبببببتراتيجية والمهمببببببة فببببببي كببببببل أرجبببببباء  قلببببببيم كوردسببببببتان فببببببي م تلببببببس القطالببببببا  بالتعبببببباون بببببببين القطببببببالين 

وتببببببابع أن  حكومببببببة ." ببببببها اي ببببببر قيببببببد ا نجببببببازالعببببببام وال بببببباص  وقببببببد تببببببم  نجبببببباز بع ببببببها فيمببببببا   يببببببزال بع

ف الجهببببببا  المعنيببببببة بإزالببببببة   قلببببببيم كوردسببببببتان تلكببببببد دلمهببببببا للشببببببباب وأصببببببحاب المشبببببباريع الصببببببغير    موجهببببببا

وأكببببببد لمببببببل حكومببببببة ا قلببببببيم .العراقيببببببل التببببببي تقببببببس بوجببببببع المشبببببباريع الصببببببنالية وتقببببببديم التسببببببهي   ال زمببببببة

تعزيببببببز التجببببببار  والصببببببنالة وا سببببببت اد  مببببببن  بببببببرا  للبببببب   يجبببببباد أسببببببواق جديببببببد  وتببببببوفير فببببببرص العمببببببل و

ف  لببببببب  ا  تمبببببببام بالصبببببببنالا  الغذائيبببببببة والبتروكيمياويبببببببة  البببببببدول المتقدمبببببببة لتحقيببببببب  النمبببببببو ا قتصببببببباد    فتبببببببا

ور ببببببن تحقيبببببب  التقببببببدم الصببببببنالي وا قتصبببببباد  بوجببببببود ا سببببببتقرار السياسببببببي .و نشبببببباء لببببببد  منبببببباط  صببببببنالية

ف  لببببببب  الن بببببببر لتقبببببببدم  قلبببببببيم و قامبببببببة ل قبببببببا  جيبببببببد  ببببببببين  قلبببببببيم كوردسببببببب تان والحكومبببببببة ا تحاديبببببببة  داليبببببببا

وتببببببابع أنببببببع رغببببببم ا مكانيببببببا  .كوردسببببببتان للبببببب  أنببببببع يصببببببب فببببببي مصببببببلحة جميببببببع العببببببراقيين ولببببببيس العكببببببس
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ا قتصببببببببادية المحببببببببدود   قلببببببببيم كوردسببببببببتان  لكببببببببن ال ببببببببارق وا ببببببببح بببببببببين حركببببببببة ا لمببببببببار والنمببببببببو بببببببببين 

ف  لبببببب  أ ن  البببببببع  يعمببببببل للبببببب  لرقلببببببة مسببببببير   قلببببببيم كوردسببببببتان كوردسببببببتان وبقيببببببة أرجبببببباء العببببببراق   فتببببببا

وبحسبببببببب مسبببببببرور ببببببببارزاني فبببببببإن ا مكانيبببببببا  التبببببببي   بببببببدر  فبببببببي الحبببببببروب والبببببببدمار والصبببببببرالا  .ومعاداتببببببع

السياسبببببببية  لبببببببو كرسببببببب  فبببببببي مجبببببببال التنميبببببببة والتطبببببببوير  لكبببببببان العبببببببراق أحبببببببد أ بببببببم البببببببدول المتقدمبببببببة فبببببببي 

قببببببا  مببببببع الحكومببببببة ا تحاديببببببة  وسببببببندافع لببببببن حقوقنببببببا وا تببببببتم قببببببائ فه  نرغببببببب ببنبببببباء أف ببببببل الع ."المنطقببببببة

ون ببببببم فببببببي مدينببببببة أربيببببببل  ."الدسببببببتورية ونواصببببببل العمببببببل للبببببب   رسبببببباء األمببببببن وا سببببببتقرار فببببببي كببببببل العببببببراق

اليببببببببوم  المنتببببببببدل الصببببببببنالي لتهيئببببببببة السببببببببوق وتببببببببوفير فببببببببرص العمببببببببل برلايببببببببة رئببببببببيس حكومببببببببة  قلببببببببيم 

حكومببببببة ا قلببببببيم  بببببب ل ال تببببببر  الما ببببببية   كوردسببببببتان  مسببببببرور بببببببارزاني لبحبببببب  ال طببببببوا  التببببببي قامبببببب  بهببببببا

 .ومتطلبا  المرحلة القادمة في مجال الصنالة لتوفير األسواق وفرص العمل

 

 في العراق’ حملة أمن غذائي لاجلة’لمار الحكيم يطالب بإط ق 

للببببب  زلبببببيم تيبببببار الحكمبببببة  لمبببببار الحكبببببيم  األحبببببد  للببببب  ا رت ببببباع الحاصبببببل فبببببي أسبببببعار المبببببواد    نببببباسوكالبببببة 

ف الحكومة ل ست اد  من ارت اع سعر الن ط ودلم المواطنينالغ    .ذائية  داليا

(   ن  ا رت ببببببباع الم ببببببباج  والحببببببباد 2022آذار  6وقبببببببال الحكبببببببيم فبببببببي بيبببببببان  تلقببببببب   نببببببباس  نسببببببب ة منبببببببع  ) 

فبببببي أسبببببعار المبببببواد الغذائيبببببة   سبببببيما مبببببادتي الزيببببب  والطحبببببين وغير مبببببا مبببببن متطلببببببا  الحيبببببا  مبببببدلا  لوق بببببة 

   بن ر ا لتبار معانا  الشعب  اصة ذو  الد ل المحدود . جاد  ت  ذ

وأ بببببباس أن  الحكومببببببة وأجهزتهببببببا الرقابيببببببة مطالبببببببة بببببببإط ق حملببببببة أمببببببن غببببببذائي لاجلببببببة وواسببببببعة  حتببببببواء 

األزمببببببة قبببببببل اسببببببت حالها وفببببببر  الرقابببببببة للبببببب  األسببببببعار  وا سببببببت اد  مببببببن الببببببوفر  الماليببببببة نتيجببببببة  رت بببببباع 

الميببببببة لببببببدلم السببببببلة الغذائيببببببة وحبببببب  وزار  التجببببببار  للبببببب   طبببببب ق الحصببببببص أسببببببعار الببببببن ط فببببببي األسببببببواق الع

   التموينية المت  ر  لشهور   سيما ونحن لل  ألتاب شهر رم ان ال  يل .

 تاجر م درا   الديمقراطيه بر م صالح لن يعود لكرسي الرئاسة بعد الع و لن

حي المنبببببببد و   ا حبببببببد  حصبببببببول اسبببببببتبعد ل بببببببو الحبببببببزب البببببببديمقراطي الكردسبببببببتاني صبببببببب المعلومبببببببة وكالبببببببة 

رئببببببيس الجمهوريببببببة بببببببر م صببببببالح للبببببب  و يببببببة  انيببببببة   مبينببببببا ان صببببببالح فقببببببد جميببببببع المسبببببباندين بعببببببد الع ببببببو 

 .لن تاجر الم درا  وا فراج لنع

ببببببر م صبببببالح فقبببببد كبببببل فبببببرص ال بببببوز بعبببببد الع بببببو “وقبببببال المنبببببد و  فبببببي حبببببوار متل بببببز تابعتبببببع  المعلومبببببة    ن 

 .”ر ا تحاد الوطني لبر م صالح جاء بسبب ا زما  الدا ليةلن تاجر م درا  وان ا تيا

ف ببببب  لبببببن توافقبببببا  سياسبببببية   حبببببدو  مببببببادرا  ببببببين ا طبببببراس الكرديبببببة لحبببببل ال  فبببببا “ورجبببببح المنبببببد و  

 .”يمكن ان تحد  في قادم ا يام لحل ال  فا 

ونعتمببببببد للبببببب   ريبببببببر احمببببببد  ببببببو مرشببببببح تحببببببالس ا غلبيببببببة الوحيببببببد لرئاسببببببة الجمهوريببببببة” واشببببببار البببببب  ان 

 .”التحالس ال   ي بين الديمقراطي والقوىة السنية والتيار الصدر  لتمرير 
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 شرطة ديال  تن ذ لملية أمنية لم حقة   يا دالش ا ر ابية في العبار 

اطلقبببببب  قيبببببباد  شببببببرطة ديببببببال  لمليببببببة أمنيببببببة واسببببببعة لم حقببببببة   يببببببا دالببببببش ا ر ابيببببببة  ببببببمن قبببببباطع  دجلببببببة 

 .ار ناحيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة العبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

وقبببببال بيبببببان  لببببب م القيببببباد     انبببببع تن يبببببذاف لتوجيهبببببا  السبببببيد قائبببببد شبببببرطة ديبببببال  اللبببببواء لبببببباس محمبببببد حسبببببين 

شبببببرل  قطعبببببا  مبببببن افبببببواج طبببببوار ء ديبببببال  وقو  مبببببن لبببببواء البببببرد السبببببريع ودوريبببببا  وم بببببارز قسبببببم شبببببرطة 

ولمليببببببا  العبببببببار   بإشببببببراس مباشببببببر مببببببن قبببببببل معبببببباون قائببببببد الشببببببرطة العميببببببد الببببببركن ابببببببرا يم حسببببببن حمببببببد 

الشبببببرطة لبببببد م وت تببببببيش القبببببرل  والبسببببباتين المنبببببباط  المحاذيبببببة لنهببببببر ديبببببال    بببببمن قبببببباطع ناحيبببببة العبببببببار   

لم حقبببببة العصببببببابا  ا ر ابيببببببة وتن يببببببذ أوامببببببر القببببببب  بحبببببب  المطلببببببوبين  ومنببببببع ا ر ببببببابيين مببببببن ات بببببباذ  ببببببذ  

 .المناط  م ول لهم وتدمير أوكار م
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 وكحري  في م يم للنازحين بد 

 

 .أفاد مصدر أمني  اليوم ا حد  باند ع حري  في م يم للنازحين بمحاف ة د وك  بغداد اليوم 

 ."وقال المصدر في حدي  ل )بغداد اليوم(  ن  حريقا اندلع دا ل م يم للنازحين في محاف و د وك

 ."وا اس  أن فرق الدفاع المدني توجه  ال  مكان الحري    ماد 

 

 

 من ماد  الكريستال في الديوانية اكياس 5 .. القب  لل  متهم يحملقادماف من النجس

القببببب  م بببببارز شبببببرطة الديوانيبببببة  اليبببببوم ا حبببببد  القبببببب  للببببب  مبببببتهم بحيببببباز  الم بببببدرا  قادمبببببا   ال بببببرا  نيبببببوز

 .من محاف ة النجس ا شرس

نيبببببة القبببببب  وذكبببببر  المديريبببببة فبببببي بيبببببان   انبببببع ه ألقببببب  سبببببيطر  الشبببببامية التابعبببببة  لببببب  مديريبببببة شبببببرطة الديوا

 ."لل  أحد األش اص القادمين من محاف ة النجس ا شرس

( اكيبببببباس مببببببن مبببببباد  الكريسببببببتال الم ببببببدر   وتببببببم  رسببببببالع  لبببببب  قسببببببم شببببببلون ٥وا بببببباف    بببببببط  بحوزتببببببع )

 ."الم درا  والمل را  العقلية للتحقي  معع و حالتع  ل  الق اء
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 الحكومة تت ذ قرارا  لاجلة لتعزيز األمن الغذائي وكبح ارت اع األسعار

كشبببببببب   وزار  التجببببببببار   اليببببببببوم األحببببببببد  لببببببببن أبببببببببرز القببببببببرارا  التببببببببي التمببببببببد ا   وكالببببببببة األنببببببببباء العراقيببببببببة

ا جتمبببببببباع الببببببببوزار  ال بببببببباص بمناقشببببببببة األمببببببببن الغببببببببذائي وتبببببببب مين مببببببببواد السببببببببلة الغذائيببببببببة وكبببببببببح ارت بببببببباع 

 .  لقبببببببببببببببد اليبببببببببببببببوم  فيمبببببببببببببببا اقترحببببببببببببببب  جملبببببببببببببببة مبببببببببببببببن ا جبببببببببببببببراءا  الجديبببببببببببببببد األسبببببببببببببببعار  البببببببببببببببذ

وقببببببببال المتحببببببببد  باسببببببببم وزار  التجببببببببار  محمببببببببد حنببببببببون للعراقيببببببببة ا  باريببببببببة وتابعتببببببببع )واع(   ن  السبببببببببب 

البببببرئيس  رت بببببباع أسبببببعار المببببببواد الغذائيببببببة  بببببو الحببببببرب بببببببين روسبببببيا وأوكرانيببببببا  و مببببببا مبببببن أكبببببببر المنتجببببببين 

% مببببببن انتبببببباج الحنطببببببة 30العببببببالم و مببببببا تسببببببيطران للبببببب  مببببببا نسبببببببتع  للحنطببببببة ومببببببواد غذائيببببببة أساسببببببية فببببببي

 ."والمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواد الغذائيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة العببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالمي

وأ بببببباس  أن  بعبببببب  الببببببدول ونتيجببببببة الت ببببببوس مببببببن اسببببببتمرار الحببببببرب ل تببببببر  طويلببببببة منعبببببب  تصببببببدير المببببببواد 

األساسبببببية رغبببببم توفر بببببا فيهبببببا وفببببببي  بببببل الطلبببببب العبببببالمي المتزايبببببد وقلببببببة المعبببببرو  ارت ببببب  األسبببببعار و ببببببذا 

 ."أ ببببببببببببببببببر للبببببببببببببببببب  العببببببببببببببببببراق ومببببببببببببببببببن المتوقببببببببببببببببببع اسببببببببببببببببببتمرار ا رت بببببببببببببببببباع لالميببببببببببببببببببااألمببببببببببببببببببر 

وتببببببابع أن  مواجهببببببة ا رت بببببباع فببببببي العببببببراق يتطلببببببب  جببببببراءا  حكوميببببببة فاللببببببة لببببببدلم مببببببواد السببببببلة الغذائيببببببة  

الطحببببببين والزيبببببب  والسببببببكر والببببببرز والبقوليببببببا  وبقيببببببة المببببببواد  ذ  نهببببببا صببببببمام أمببببببان األمببببببن الغببببببذائي العراقببببببي 

 ."واطنمليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببون مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 40و بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوفر  لببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  

وب صبببببوص اجتمببببباع اليبببببوم البببببذ  ترأسببببببع رئبببببيس البببببوزراء لمناقشبببببة ملببببببس ارت ببببباع األسبببببعار واألمبببببن الغببببببذائي 

أكبببببببد حنبببببببون أن  ا جتمببببببباع كبببببببان م صبببببببلياف وشبببببببهد ات ببببببباذ قبببببببرارا  مهمبببببببة  ذ وجبببببببع وزار  الماليبببببببة بتقبببببببديم 

لحنطببببببة وزيببببببباد  الت صيصببببببا  الماليببببببة لبرنببببببام  السببببببلة الغذائيببببببة لببببببوزار  التجببببببار  وأي بببببباف  سببببببتيراد مبببببباد  ا

ف بهببببببدس تبببببب مين  مليببببببون  2.5-2أسببببببعار الحنطببببببة المسببببببوقة مببببببن ال  حببببببين العببببببراقيين لتببببببواز  أسببببببعار ا لالميببببببا

 ."طبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن الحنطبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة المحليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذا العبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببام

وتبببببابع أن  وزار  التجبببببار  لر ببببب   ببببب ل ا جتمببببباع ورقبببببة لمبببببل لشبببببراء أك بببببر مبببببن مليبببببون طبببببن مبببببن الحنطبببببة 

مليبببببببببون دو ر وأي ببببببببباف طموحنبببببببببا تبببببببببوفير ت صيصبببببببببا   160ودلبببببببببم السبببببببببلة الغذائيبببببببببة بم صصبببببببببا  تبلبببببببببغ 

 ."م يبببببببببببببببببين طبببببببببببببببببن حنطبببببببببببببببببة لتببببببببببببببببب مين الحاجبببببببببببببببببة المحليبببببببببببببببببة كاملبببببببببببببببببةف  3-2 سبببببببببببببببببتيراد مبببببببببببببببببن 

ف تببببببب مين مبببببببواد السببببببلة الغذائيبببببببة لببببببب   ف أي ببببببا أشبببببببهر  6وأكببببببد أن  المجلبببببببس البببببببوزار  ل قتصبببببباد يبببببببدرس حاليبببببببا

تجبببببار  نشبببببدد للببببب  وجبببببوب بهبببببدس الحيلولبببببة دون ارت ببببباع األسبببببعار فبببببي السبببببوق المحليبببببة ونحبببببن فبببببي وزار  ال

دلبببببم المنببببببت  الببببببوطني وتببببب مين ال ببببببزين ا سببببببتراتيجي مبببببن المببببببواد الغذائيببببببة للتعامبببببل مببببببع احتمببببببا   اسببببببتمرار 

 ."الحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرب وزيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباد  ا سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعار بشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببكل أكببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر

https://www.ina.iq/150590--.html
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ولبببببن الم ببببباوس مبببببن حصبببببول ارت ببببباع أكببببببر فبببببي أسبببببعار المبببببواد الغذائيبببببة مبببببع قبببببرب حلبببببول شبببببهر رم بببببان أكبببببد 

التجببببببار  وجهبببببباز   ل جهبببببباز األمببببببن الببببببوطني وجهبببببباز الرقابببببببة فببببببي وزار أن   جببببببراءا  الرقابببببببة تببببببتم مببببببن قببببببب

الجريمبببببببة المن مبببببببة لكببببببببح محببببببباو   الرفبببببببع  لكبببببببن بالمقاببببببببل  نببببببباك ارت البببببببا لالميبببببببا فبببببببي األسبببببببعار مرتبطبببببببا 

 ."بالبورصببببببة العالميببببببة نتيجببببببة مببببببا أشببببببرنا  ليببببببع ونحببببببن مسببببببتمرون بمكافحببببببة أيببببببة محبببببباو   رفببببببع ل سببببببعار

س البببببببوزراء مصبببببببط   الكبببببببا مي  اليبببببببوم األحبببببببد  بتببببببب مين ال بببببببزين وفبببببببي وقببببببب  سببببببباب   وجبببببببع رئبببببببيس مجلببببببب

  .ا سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتراتيجي للمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواد الغذائيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة األساسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببية

وذكبببببببر المكتبببببببب ا ل مبببببببي لبببببببرئيس مجلبببببببس البببببببوزراء فبببببببي بيبببببببان تلقتبببببببع وكالبببببببة األنبببببببباء العراقيبببببببة )واع(  أن 

ار السببببببلع  الكببببببا مي  تببببببرأس اجتمالبببببباف طارئبببببباف  صببببببص لمناقشببببببة األمببببببن الغببببببذائي فببببببي الببببببب د وارت بببببباع أسببببببع

والمبببببببببببواد الغذائيبببببببببببة فبببببببببببي األسبببببببببببواق  بح بببببببببببور وزراء الماليبببببببببببة  وال ارجيبببببببببببة  والت طبببببببببببيط  والتجبببببببببببار   

 ."والزرالببببببة  والمببببببوارد المائيببببببة  والصبببببببنالة  واألمببببببين العببببببام لمجلببببببس البببببببوزراء  ولببببببدد مببببببن المستشبببببببارين

قيبببببب  ذلببببببك وأ بببببباس البيببببببان  أن  ا جتمبببببباع نبببببباقش  ببببببمان تحقيبببببب  األمببببببن الغببببببذائي وجهوزيببببببة الببببببوزارا م لتح

األوكرانيببببببة  ووجبببببع السببببببيد الكبببببا مي ب  ميبببببة تبببببب مين ال بببببزين ا سببببببتراتيجي -فبببببي  بببببل أزمببببببة الحبببببرب الروسبببببية

 ."للمبببببببببببببببببببببببببواد الغذائيبببببببببببببببببببببببببة األساسبببببببببببببببببببببببببية  وتبببببببببببببببببببببببببذليل العقببببببببببببببببببببببببببا  التبببببببببببببببببببببببببي تواجههبببببببببببببببببببببببببا

ووجببببببع الكببببببا مي وزارا  الماليببببببة والتجببببببار  والزرالببببببة بات بببببباذ ا جببببببراءا  ال زمببببببة بشبببببب ن النقبببببباط األساسببببببية 

ي ا جتمبببببباع  وو ببببببع ق ببببببية األمببببببن الغببببببذائي وتبببببب مين ال ببببببزين ا سببببببتراتيجي للبببببب  جببببببدول التببببببي نوقشبببببب  فبببببب

ألمببببببببال المجلببببببببس الببببببببوزار  ا قتصبببببببباد  ومجلببببببببس الببببببببوزراء لهببببببببذا األسبببببببببوع  وات بببببببباذ القببببببببرارا  ال زمببببببببة 

 ."بشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببانها

وتبببببببابع البيبببببببان أن  ا جتمببببببباع نببببببباقش و بببببببع الميبببببببا  فبببببببي العبببببببراق  والتوجيبببببببع بتببببببب مين الحصبببببببص المائيبببببببة  

 ."لزرالة المحاصيل الزرالية و سيما األساسية منهاالمطلوبة 

 دو ر 2000الذ ب يكسر حاجز ال 

ت طببببب  أسبببببعار البببببذ ب  اليبببببوم ا  نبببببين  حبببببد أل بببببي دو ر ألول مبببببر  منبببببذ لبببببام ونصبببببس مبببببع  السبببببومرية نيبببببوز 

 قبببببببال المسبببببببت مرين للببببببب  ذلبببببببك المبببببب ذ ايمبببببببن فبببببببي ألقببببببباب األزمببببببة الروسبببببببية األوكرانيبببببببة المتصبببببببالد  فبببببببي 

 .  الذ  دفع  فيع م اوس من توقس ا مدادا  الب ديوم  ل  ألل  مستوياتع لل  ا ط قالوق

دو ر ل وقيبببببببة )األونصبببببببة( بحلبببببببول  1986.83بالمئبببببببة  لببببببب   0.9وارت بببببببع البببببببذ ب فبببببببي المعبببببببام   ال وريبببببببة 

  2020أغسبببببببطس  19بتوقيببببببب  غبببببببرينتش  بعبببببببد أن ارت بببببببع  لببببببب  أللببببببب  مسبببببببتول لبببببببع منبببببببذ  0330السبببببببالة 

 .دو ر في وق  ساب  من اليوم 2000.69مسج  

 .دو ر 1992.00بالمئة  ل   1.3وارت ع  العقود األميركية ايجلة للذ ب 

دو ر ل وقيبببببببة بعبببببببد أن سبببببببجل أللببببببب  مسبببببببتول لبببببببع للببببببب   3130.16بالمئبببببببة  لببببببب   4.3وارت بببببببع الب ديبببببببوم 

 .دو ر فبببببببببببببببببببببببببي وقببببببببببببببببببببببببب  سببببببببببببببببببببببببباب  مبببببببببببببببببببببببببن الجلسبببببببببببببببببببببببببة 3172.22ا طببببببببببببببببببببببببب ق لنبببببببببببببببببببببببببد 

 

دو ر ل وقيبببببببة  بينمبببببببا ق بببببببز الب تبببببببين  25.76بالمئبببببببة  لببببببب   0.4  ال وريبببببببة وارت عببببببب  ال  بببببببة فبببببببي المعبببببببام 

 .دو ر 1143.47بالمئة  ل   2
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 ألول مر  في مصر... قا ية تجلس لل  منصة الق اء ا دار 

جلسبببببب  السببببببب  القا ببببببية ر ببببببول حلمببببببي أحمببببببد للبببببب  منصببببببة المحكمببببببة ا داريببببببة المصببببببرية ألول   24فببببببرانس

ن كببببببان يقتصببببببر ذلببببببك للبببببب  الق ببببببا  الرجببببببال  وفبببببب  مصببببببور مببببببن وكالببببببة األنببببببباء مببببببر  فببببببي تاري هببببببا بعببببببد أ

لكبببببن العببببببرس الجبببببار  جعلبببببع حكببببببرا  المبببببرأ  المصببببببرية منصبببببا  الق ببببباء   يمنعببببببع القبببببانون وتبببببولي ال رنسبببببية.

للبببببب  الرجببببببال. والتبببببببر  مايببببببا مرسببببببي رئيسببببببة المجلببببببس القببببببومي للمببببببرأ   و ببببببو  يئببببببة حكوميببببببة  أن  يببببببوم 

 ."بح يوما تاري يا جديدا في حيا  المرأ  المصريةال امس من )آذار( مارس أص

وكالبببببة األنبببببباء ال رنسبببببية أن القا بببببية ر بببببول حلمبببببي أحمبببببد جلسببببب  للببببب  منصبببببة المحكمبببببة  أكبببببد مصبببببور مبببببن

 .ألول مر  في تاري ها بعد أن كان يقتصر ذلك لل  الق ا  الرجال المصرية ا دارية

للبببببب   1946ويبببببب تي جلببببببوس أول قا ببببببية للبببببب  منصببببببة مجلببببببس الدولببببببة المصببببببر   ألببببببذ  أسببببببس فببببببي العببببببام 

تبببببببا  السيسبببببببي فبببببببي تشبببببببرين غبببببببرار مجلبببببببس الدولبببببببة ال رنسبببببببي  تن يبببببببذا لقبببببببرار أصبببببببدر  البببببببرئيس لببببببببد ال 

 .قا ية في مجلس الدولة 98األول أكتوبر بتعيين 

لكببببببن مببببببا زالبببببب  المببببببرأ  المصببببببرية غائبببببببة لببببببن منصببببببا  الق بببببباء المببببببدني والجنببببببائي رغببببببم أنهببببببا تكببببببافح منببببببذ 

و لبببببب  المببببببرأ  محرومببببببة مببببببن العمببببببل بالق بببببباء منببببببذ ت سببببببيس الن ببببببام الق بببببباء  لقببببببود طويلببببببة لتحقيبببببب  ذلببببببك.

 .لقرن التاسع لشرالمصر  الحدي  في نهاية ا

فببببببي المحكمببببببة الدسببببببتورية و لبببببب   2003وكانبببببب  قا ببببببية مصببببببرية وحيببببببد   ببببببي تهبببببباني الجبببببببالي لينبببببب  لببببببام 

فبببببي  بببببذا الموقبببببع قراببببببة لشبببببر سبببببنوا  قببببببل أن ت قبببببال لقبببببب تبببببولي البببببرئيس ا سببببب مي الراحبببببل محمبببببد مرسبببببي 

 .اء. ومنذ ذلك الحين لم تجلس أ  قا ية مصرية لل  منصة الق 2012السلطة في منتصس 

أن  يبببببوم ال بببببامس مبببببن )آذار( مبببببارس أصببببببح يومببببببا  وأكبببببد  مايبببببا مرسبببببي رئيسبببببة المجلبببببس القبببببومي للمبببببرأ  

 ."تاري يا جديدا في حيا  المرأ  المصرية

ووجهببببببب  التحيبببببببة  لببببببب  رو  أسبببببببتاذ  القبببببببانون المصبببببببرية الراحلبببببببة لائشبببببببة راتبببببببب  التبببببببي نا بببببببل  لوصبببببببول 

 ."لما يالمرأ  المصرية لمنصة الق اء منذ  مسينيا  القرن ا

و  يمنبببببع القبببببانون المبببببرأ  المصبببببرية مبببببن تبببببولي منصبببببا  الق ببببباء لكبببببن العبببببرس جبببببرل للببببب  أن تكبببببون حكبببببرا 

 .1956وحصل  المرأ  المصرية لل  حقوقها السياسية كافة منذ العام  لل  الرجال.

 

https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/20210409-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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 بوتين وبيني  تحد ا  ات يا وسط مسع  للوساطة

يميبببببببر ببببببببوتين تحببببببببد   ات يبببببببا  لبببببببب  رئبببببببيس الببببببببوزراء قبببببببال الكببببببببرملين  ن البببببببرئيس الروسببببببببي ف د  رويتبببببببرز

 .ا سرائيلي ن تالي بيني  يوم األحد وناقشا  العملية العسكرية ال اصة  الروسية في أوكرانيا

وأ ببببباس الكبببببرملين فبببببي  يببببببراد لمبببببا جببببباء فببببببي ا تصبببببال أن المناقشبببببة أ بببببذ  فببببببي الحسببببببان  أحبببببد  اتصببببببا   

 ."بيني  مع زلماء لدد من الدول

 .م األحد  ن  سرائيل ستواصل محاولة الوساطة بين روسيا وأوكرانياوقال بيني  يو

 


