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 (موقع مجلس النواب(..) 7.)صرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الوزراء ❖

خالالالالشا متالالالالتراتا اجتمتاالالالالت عالالالالي وزار  التعلالالالالي  العالالالالتلي .. الزاملالالالالي   يالالالال   الالالالالر    الالالالوت   ت جمالالالالت   ❖

 7.)صالالالالالح مالالالالنل توعالالالالعر لمقتاالالالالد الدراعالالالالت  العليالالالالت وااالالالالتد  المرقنالالالالر قيالالالالود   للمرا الالالالا المنت يالالالالر

 (موقع مجلس النواب.)(.

النتئالالالالب االوا لالالالالرئيس مجلالالالالس النالالالالواب العالالالاليد  الالالالتا  الزاملالالالالي  تع يالالالالا  نتخالالالالتب رئالالالاليس الجم وريالالالالر    ❖

 (الزمتن(..) 8.)صيدعع  لح  اومر  وارئ

ا الالالالدئ نتئالالالالب رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالواب ي نالالالالخ د.م مالالالالد  الالالالتلل الم نالالالالت  نتخت الالالالا نقي الالالالت   واناد.تالالالالتخ ❖

 (لنوابمجلس ا موقع(..) 8.)صللم تمين العراقيين

 9.)صم مالالالالالد ال لالالالالالداو  ي الالالالاللر مالالالالالن التالالالالالدخش  الخترجيالالالالالر .. عالالالالالتنت   اومالالالالالر  الالالالالعي ر النتئالالالالالب ❖

 (المعلومر واتلر(..)

 9.)صالالالالالي تراالالالالي  الجيالالالالا الجديالالالالد وامتالالالالداد ارتمالالالالوا  ت  الالالالتن عالالالالترقي   لخدمالالالالر م الالالالتل    النتئالالالالب ❖

 (المعلومر واتلر(..)

مع الالالت  تلاالالالتلمي  الالالوا ازمالالالر ارتالالالد ال الالالتل ي  الاتلالالالر الترامتنيالالالر تاتالالالي االالالن لقالالالتء جديالالالد يج النتئالالالب ❖

 (ان تء الرا  العت  واتلر(..) 9.)صال تقر  اراوك

م مالالالالالالد ال الالالالالالي ود  م تولالالالالالالر اعالالالالالالتق تب المعالالالالالالتقلين ن الالالالالالو الت الالالالالالتلي الثشثالالالالالالي عالالالالالالت وء  النتئالالالالالالب ❖

 (المعلومر واتلر(..) 10.)ص تل تا

 (ال  تح(..)10.)ص  اتري ال متمي  عينتريو الع   عيتارر األر عتء النتئب ❖

 10.)صل جالالالالالتر   تالالالالالر  ارعالالالالالتا الالالالالالن   الالالالالالح اردعالالالالالتتن عيالالالالالا مختل الالالالالر دعالالالالالتوريرز الالالالالر  ا النتئ الالالالالر ❖

 (ان تء الرا  العت  واتلر(..)

عالالالالتلل الخزالالالالالي   تتالالالالايا لجنالالالالر نيت يالالالالر للت قيالالالالر عالالالالي الوجالالالالود االمرياالالالالي والتراالالالالي وق الالالالي  النتئالالالالب ❖

 (نيوز ا ت يا(..) 11.)صالمقرا  االعرائيلير

تتالالالالالايا اللجنالالالالالر المتليالالالالالر  الالالالالو  يالالالالالر قالالالالالتنوني عالالالالال يلر العالالالالالل تني  ت الالالالالرد رئتعالالالالالر ال رلمالالالالالتن   النتئ الالالالالر ❖

 (نيوز  در(..) 11.)صدعتوريت
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م مالالالالالالد الزيالالالالالالتد    ا  الالالالالالتر يقالالالالالالد  م الالالالالالتدر   ن الالالالالالتء االنعالالالالالالداد العيتعالالالالالالي ق الالالالالالا جلعالالالالالالر  النتئالالالالالالب ❖

 (نيوز ا ت يا(..) 11.)صاألر عتء

 تعالالالال  ختالالالالتن  االنتخت الالالالت  الم االالالالر  عالالالالي االالالالا دوا العالالالالتل   عالالالال ا مالالالالن  تالالالالار ا  الالالالر   اال عالالالالي  النتئالالالالب ❖

 (نيوز ايرث(..) 12.)ص“ مثا  والد  متععر العراق 

انت الالالالالتر الجزائالالالالالر   ت الالالالالرك  رلمالالالالالتني  عت الالالالالتعر الاالالالالالتلمي لتو الالالالاليل م الالالالالمون اجتمالالالالالت   النتئ الالالالالر ❖

 (..)ا ت يا نيوز(12.)ص العق ر

 

 

 

 (ال  تح(..) 13.)ص«الاتلمي يتع د لإليزيديت   تلق تص من »دااش ❖

واتلالالالالر ان الالالالتء (..)13.)ص   ال نديالالالالرالاالالالالتلمي يوجالالالالا  هاالالالالتد  ت  يالالالالا م الالالالتر المو الالالالا القالالالالدي  وعالالالالد ❖

 (الرا  العت 

 (ال  تح(..) 14.)صالغز  يوجا  ت وير مدينر الاتلمير المقدعر ❖

وزيالالالالالر الزرااالالالالالر ي االالالالالد الالالالالالت  ل الالالالالالح القالالالالالرارا  الخت الالالالالر  رعالالالالالع الالالالالالدا  االالالالالن  متيالالالالالر المنالالالالالت   ❖

 (اال داء االخ ترير(..)14.)ص الم لي

 % 60 الالاليين ..م الالالتعل  غالالالداد     الالالري مدرعالالالر خالالالشا العالالالتمين المت 250 الالالالن اعتتالالالتح  اثالالالر مالالالن  ❖

 (الزوراء(..) 15.)صالح المتتريع 2021من تخ ي ت  الم تعلر  من موازنر 

 (ال  تح(.) 15.)صم تعل  ت ا  التجتوزا  تعير تقدمنت ❖

 (المترق(..) 16.)صالتعلي   اود  المرقنر قيود   وتوععر مقتاد الدراعت  العليت ❖

المعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتق ا (..) 16.)ص       آخر المعتجدا  العيتعيرالعيداني ينتقش مع  تعا  تل تني  ❖

 (العراقي

ايالالالالالرث (..) 16.)صالالالالالالديمقرا ي الاردعالالالالالتتني   الالالالالدد زيالالالالالتر  النجالالالالالي وتقالالالالالدي  االاتالالالالاللار للمرجعيالالالالالر ❖

 (نيوز

 (ال  تح(..) 17.)صتاوك  مترو  األمن الغلائي  مختلي للقتنون ❖
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واتلالالالالر (..) 18.)صر النلي الالالالرال رنالالالالتم  ا نمالالالالتئي  داالالالال  دولالالالالي و ممالالالالي لت الالالالوا العالالالالراق  لالالالالح ال تقالالالال  ❖

 (االن تء العراقير

 (ال  تح(..) 18.)ص غداد ت ت ن اجتمتات  اللجنر الدائمر لإلاش  العر ي ❖

 الالالالالدر (..) 18.)صاالن الالالالتر  ي االالالالد الالالالالح نقالالالالالا الوقالالالالتئع ال قيقيالالالالر عالالالالي جميالالالالالع الوعالالالالتئا االاشميالالالالر ❖

 (نيوز

 (العراقيرواتلر االن تء (..) 19.)ص"الديمقرا ي يت ر  من  نتيي الاردعتتني ❖

ايالالالالرث (..) 19.)ص”تتعالالالالوار ا الالالالد الوا الالالالد  قالالالالد ن الالالال ر للجلالالالالوس مالالالالع  ز الالالالي   الالالالترزاني و  تل الالالالتني ❖

 (نيوز

(..)واتلالالالالالر 20.)ص المالالالالالتء المعالالالالاللمين  لالالالالالن نق الالالالالا  مالالالالالن زار   عالالالالالرائيا  ان ياالالالالالون رئيعالالالالالت  للعالالالالالراق ❖

 المعلومر(
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واتلالالالالر (..) 21.)ص"اردعالالالالتتنيوزار  الداخليالالالالر عالالالالي ا قلالالالالي  تعلالالالالن القالالالال ل الالالالالح المالالالالداو  نالالالالتيي ال ❖

 (االن تء العراقير

 21.)صالعمليالالالالالت  المتالالالالالترار  اززنالالالالالت ال الالالالالدود مالالالالالع عالالالالالوريت  وعالالالالالتئا عنيالالالالالر تر الالالالالد المتعالالالالالللين ❖

 (..)المدى(

 (ايرث نيوز(..)22.)ص الق ل الح ثشثر مت مين  ق تيت  القتا والتزوير  عي  غداد ❖

 

 

 

  

ر عالالالي األعالالالواقتجالالالتر   غالالالداد تقالالالًد  مقتر الالالت  لتخ الالاليل  عالالالعتر المالالالواد ا ❖ واتلالالالر االن الالالتء (..)23.)صلغلائيالالالً

 (العراقير

واتلالالالالالالر (..) 23.)ص%٥مليالالالالالالون دينالالالالالالتر لالالالالالاللو  الم الالالالالالن ال الالالالالال ير  ١٥٠الراعالالالالالالدين  عتئالالالالالالد  قالالالالالالرل  ❖

 (المعلومر

واتلالالالالر ان الالالالتء (..) 23.)صالالالالالن   تعلالالالالن توقيالالالالع اقالالالالد مالالالالع تالالالالرار الر يجتنيالالالالر لل  الالالالر والخالالالالدمت  الن  يالالالالر ❖

 (الرا  العت 

 (ال  تح(.)24.)ص 2003 عر  ثرير معروقر منل  لي ق 150اعترداد  اثر من  ❖
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التالالالالالرق (.. 25.)صمجلالالالالالس التعالالالالالتون  اليمنيالالالالالون يت لعالالالالالون ل  الالالالالور الجميالالالالالع متالالالالالتورا  الريالالالالالتل ❖

 (االوع 

واتلالالالالالر االن الالالالالتء (..) 25.)صوزيالالالالالر الخترجيالالالالالر الم الالالالالر  يتلقالالالالالح ات الالالالالتال  مالالالالالن نليالالالالالر  اليت الالالالالتني ❖

 (الععودير

 

 

 

 

 26.)ص«اعالالالالالارير »عالالالالالت قر» لمواج الالالالالر »ا م ريالالالالالتليينزاالالالالالي  اوريالالالالالت التالالالالالمتلير يتع الالالالالد  نالالالالالتء قالالالالالو   ❖

 (الترق االوع (..)

.)ص  رلمالالالالالتني ايرانالالالالالي   زيالالالالالتد  م يعالالالالالت  الالالالالالن   تجعالالالالالا يالالالالالد ايالالالالالران مت وقالالالالالر عالالالالالي الم تو الالالالالت  ❖

 (..)واتلر ان تء عترس(26
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 رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الوزراء 

ل وعالالالاليي اليالالالالو  األ الالالالدي رئالالالاليس مجلالالالالس التقالالالالح رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالواب م مالالالالد ال  موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب/ 

وت ت الالالث الجتن الالالتن عالالالي اخالالالر معالالالتجدا  العالالالت ر العيتعالالاليري وعالالالير الج الالالود .الالالالوزراء العالالاليد م الالال  ح الاالالالتلمي

الراميالالالالالر  لالالالالالح ا ي الالالالالتء  تالعالالالالالت قتقت  الدعالالالالالتورير عالالالالالي مواايالالالالالد تي وتعزيالالالالالز معالالالالالتر الديمقرا يالالالالالر والعمالالالالالا 

و االالالد اللقالالالتء   ميالالالر .وا نين وت قيالالالر  مو الالالتت  الالالالو نين مالالالن  جالالالا الت الالالًرز لتقالالالدي  المزيالالالد مالالالن الخالالالدمت  للمالالال 

تعزيالالالز ثقالالالر المالالالوا ن عالالالي العمليالالالر العيتعالالالير مالالالن خالالالشا الترايالالالز الالالالح  الالالدي خدمالالالر ق تاالالالت  التالالالعبي و  ميالالالر 

تمريالالالالالر االلتزامالالالالالت  القتنونيالالالالالر المتعلقالالالالالر   يالالالالالت  النالالالالالتسي ومواج الالالالالر الت الالالالالديت  العتلميالالالالالر والتالالالالالوترا  المتزايالالالالالد  

وتالالالال د اللقالالالالتء ت الالالالتدا وج الالالالت  النلالالالالر والالالالالر ى العالالالالتاير لتجالالالالتوز .التالالالالي انعاعالالالال  الالالالالح االقت الالالالتد العراقالالالالي

العق الالالالت  واالنعالالالالداد العيتعالالالاليي و الالالاللا المزيالالالالد مالالالالن الج الالالالود عالالالالي معالالالالتاد  القالالالالوى ال رلمتنيالالالالر الو نيالالالالر لت مالالالالا 

 مع وليت  المر لري ومواج ر األزمت  الرا نرن من  جا تعزيز خ ح التنمير واالزد تر.

 

عليم العالي .. الزاملي: هيأة الرأي صوتت باإلجماع  خالل مشاركته اجتماعا في وزارة الت

 على منح توسعة لمقاعد الدراسات العليا واعادة المرقنة قيودهم للمراحل المنتهية 

 االالالالد العالالالاليد   الالالالتا  الزاملالالالالي  النتئالالالالب األوا لالالالالرئيس مجلالالالالس النالالالالوابي ان  يالالالال   الالالالالر    /موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب

 ت جمالالالالالت  الالالالالالح مالالالالالنل توعالالالالالعر    خيالالالالالر    لمقتاالالالالالد  عالالالالالي وزار  التعلالالالالالي  العالالالالالتلي وال  الالالالالث العلمالالالالالي  الالالالالوت 

ي و واقالالالالع )مقعالالالالدين للقنالالالالت  العتمالالالالري وثالالالالشث مقتاالالالالد للق الالالالوا ٢٠٢٢ -٢٠٢١الدراعالالالالت  العليالالالالت للعالالالالت  الدراعالالالالي 

ي اجتمتاالالالالالت ٢٠٢٢الار  ٢٧الخالالالالالتص ي ومقعالالالالالد وا الالالالالد لل ئالالالالالت  )ي جالالالالالتء للالالالالالك خالالالالالشا   الالالالالور  اليالالالالالو  األ الالالالالد 

عالالالالتلي وال  الالالالث العلمالالالالي ي ومتالالالالترار وزيالالالالر التعلالالالالي  العالالالالتلي العالالالاليد اعالالالالتثنتئي ت ل يالالالال   الالالالالر   عالالالالي وزار  التعلالالالالي  ال

ونالالالتقش .  ن يالالالا االالالتل  ا الالالد ال الالالت ب  ي والعالالالتد  ر عالالالتء الجتمعالالالت  ال اوميالالالر والاالالالتدر المتقالالالد  عالالالي الالالالوزار 

الزاملالالالالي مالالالالع المجتمعالالالالين االالالالددا  مالالالالن الق الالالالتيت لا  ال الالالاللر وا الالالالدار القالالالالرارا  المتعلقالالالالر  تل ل الالالالر وا الالالال تب 

 الالالا العالالاليدا  والعالالالتد  النالالالواب خالالالشا اعت الالالتعر العالالاليد الالالالوزير عالالالي مجلالالالس النالالالواب العقالالالود والتالالالي  ر الالال  مالالالن ق

ي ع الالالالش  االالالالن الت الالالالرق لاتعالالالالر ا تيتجالالالالت  الالالالالوزار  والجتمعالالالالت  و الالالالرح المعتلجالالالالت  الشزمالالالالر   الالالالدد ت ازيالالالالتد  

االالالالدد الجتمعالالالالت  ال اوميالالالالر التخ  الالالالير ي ور الالالالد التخ ي الالالالت  الشزمالالالالر لل نالالالالح الت تيالالالالر و الالالالرام  الر الالالالتنر 

وا الالالالتي النتئالالالالب االوا  ان  يالالالال   الالالالالر   . لعلمالالالالي ي وتخ الالالاليص ق الالالالع االرا الالالالي ل عالالالالتتل العلميالالالالر وال  الالالالث ا

ت الالالالح ااالالالتد  المرقنالالالر قيالالالود   مالالالن  ل الالالر العالالالت  العالالالت ر للمرا الالالا المنت يالالالر ي واعالالالتئنتي دوام الالال   واعقالالال   ي الالال 

ت االالالن  الالالرص مجلالالالس النالالالواب  تتالالالريع وتعالالالديا القالالالوانين التالالالي مالالالن تالالال ن ت  الرعالالالمي خالالالشا العالالالت  المق الالالا ي معر الالال 

  الق الالالالتاين التر الالالالو  والتعليمالالالالي ي و متالالالالترار عتالالالالالر مالالالالن الالالالالوزار  واالعالالالالتتل  المخت الالالالين ي عيمالالالالت التقالالالالح داالالالال 
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 مجمواالالالالر مالالالالن ا الالالال تب العقالالالالود المتلالالالالت رين امالالالالت  الالالالالوزار  ي م االالالالد ا عالالالالعي العالالالالل ر التتالالالالريعير لت الالالالمين 

اتالالالالتب وتث يالالالالت   الالالالالح المالالالالشك الالالالالدائ  ي  عالالالالد تزويالالالالد المجلالالالالس   2022اتعالالالالر معالالالالت قتت   عالالالالي  نالالالالود موازنالالالالر 

 رعمي من ق ا الوزار  يت من االاداد الاتملر .

 

الزاملي: تعطيل إنتخاب رئيس الجمهورية  النائب االول لرئيس مجلس النواب السيد حاكم   

 يدفع إلى حكومة طوارئ

لر نتئالالالالالب رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالواب  الالالالالتا  الزاملالالالالالي يمالالالالالن ان تع يالالالالالا جلعالالالالالر انتخالالالالالتب رئالالالالاليس  الالالالال  الزمالالالالالتن/

الر عالالالالتء المق الالالالا قالالالالد تالالالال د  الالالالالح الالالالالل تب ل اومالالالالر ال الالالالوارئ. وقالالالالتا الزاملالالالالي الجم وريالالالالر المقالالالالرر انعقتد الالالالت ا

لقنالالالت  )التالالالرقير نيالالالوز( ان )رعالالالتئا اديالالالد  و الالالل  مالالالن النالالالواب  تالالال ن ال  الالالور عالالالي الجلعالالالر الت الالالوي  الالالالح 

رئالالالاليس الجم وريالالالالر يوان  الالالالل  الرعالالالالتئا عي الالالالت م تلالالالالب متالالالالروار و الالالالي تع الالالالر االالالالن م تلالالالالب نالالالالتخ ي   ي ع الالالالش 

 ن النيت ير(ي متيرا الح ان )جلعر االر عتء عتاون ماتملر الن تب(.ان م تلب اخرى  تتن اللجت

 

عبدهللا نائب رئيس مجلس النواب يهنئ د.محمد صالح المهنا إلنتخابه نقيباً   وانهد.شاخ

 للمحامين العراقيين 

 يالالالالتن ت نئالالالالر  الالالالتدر االالالالن ماتالالالالب عالالالاليتدتاي  عالالالالث نتئالالالالب رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالواب  عالالالالي موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب/

ا الالالدئ   مالالالد  رقيالالالر ت نئالالالر  لالالالح د.م مالالالد  الالالتلل الم نالالالت  منتعالالال ر عالالالوز  نقي الالالت  للم الالالتمين  واناالعراقالالالي د.تالالالتخ

العالالالراقييني وللالالالك خالالالشا ا نتخت الالالت  التالالالي جالالالر  عالالالي مقالالالر النقت الالالر و  تالالالراي مجلالالالس الق الالالتء األالالالالح واللجنالالالر 

 الالالال  التوعيالالالالر لإلنتخت الالالالت ي امالالالالت  نالالالال  عالالالاليتدتا األا الالالالتء الجالالالالدد عالالالالي مجلالالالالس النقت الالالالري متمنيالالالالت  ل المتالالالالالرالق الالالالتئير 

والعالالالداد عالالالي الالالالدعت  االالالالن ال قالالالوق و تالالالتار ثقتعالالالالر العدالالالالر والقالالالتنون عالالالي نلتمنالالالالت الالالالديمقرا يي و تالالالتد ا الالالالدئ 

رئالالالاليس  نتئالالالالب.عالالالالي الوقالالالال  لاتالالالالا  نزا الالالالر وتالالالال تعير العمليالالالالر ا نتخت يالالالالر التالالالالي جالالالالر  ا الالالالر  الالالالنتدير ا قتالالالالرا 

عير ونقت الالالر الم الالالتمين العالالالالراقيين المجلالالالس داالالالت  لالالالح   ميالالالر  عالالالالتمرار التنعالالالير والتعالالالتون  الالالين الم ععالالالالر التتالالالري

 رعالالالالتء  عالالالالس وقالالالالي  وم الالالالتدئ دولالالالالر الموا نالالالالر وعالالالالرل عالالالالل ر القالالالالتنون  مالالالالت ينعالالالالج  مالالالالع مت ل الالالالت  وت الالالالديت  

 .المر لر المق لر
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 البلداوي يحذر من التدخالت الخارجية .. ستنتج حكومة ضعيفة النائب محمد 

داو ي مالالالن التالالالدخش  الخترجيالالالر  تلتالالال ن الالالالداخلي  الالاللر النتئالالالب االالالن ت الالالتلي ال الالالتل م مالالالد ال لالالال  واتلالالالر المعلومالالالر/

العراقالالالالي والعيتعالالالالي الالالالالح وجالالالالا الخ الالالالوصي العتالالالالت الالالالالح ان اعالالالالتمرار التالالالالدخش  عالالالالتنت   اومالالالالر  الالالالعي ر 

وقالالالتا ال لالالالداو  ان  األقالالالرب الالالالح ال امالالالر والعقالالالا جلالالالوس   نالالالتء الالالالو ن انالالالد  تولالالالر .التخالالالد  م الالالل ر التالالالعب

لخالالالالترجي لل الالالالغ  الالالالالح  عالالالالل األ الالالالراي العيتعالالالالير مالالالالن وا الالالالد  لل الالالالوار والت الالالالت   مالالالالن دون الالالالالل تب للمالالالال ثر ا

و  الالالالتي ان  اال الالالالتر التنعالالالاليقي لالالالال  .”اجالالالالا تمريالالالالر مرتالالالالل رئتعالالالالر الجم وريالالالالر مالالالالن ق الالالالا الت الالالالتلي الثشثالالالالي

ي تلالالالب  الالال   م الالالتلل او ماتعالالالب  قالالالدر متيعالالالعح اليالالالا مالالالن تواعقالالالت  وتالالالراار و نيالالالر تجمالالالع االالالا   نالالالتء الالالالو ني 

 لتتايا ال اومر الجديد  .

 

 لجيل الجديد وامتداد ارتموا باحضان سارقيهم لخدمة مصالحهم : اعلي تركينائب  ال

ااالالالالد النتئالالالالب المعالالالالتقا الالالالالي تراالالالاليي اال الالالالدي ان اتلتالالالالت الجيالالالالا الجديالالالالد وامتالالالالداد ارتمالالالالوا  الالالالين  واتلالالالالر المعلومالالالالر/

وقالالالالتا .ا  الالالتن عالالالترقي   وو الالالعوا تالالالرو ت لخدمالالالر م الالالتل   ي معالالالت عدا تمريالالالر جلعالالالر يالالالو  األر عالالالتء المق الالالا

ر عالالالتء عالالالتاون  تل الالالت  الالالتا عالالالت قتت ت وال االالالر االق الالالتئي  الالالو العالالالتئد ي العتالالالت الالالالح تراالالالي ان  م الالالير جلعالالالر اال

و  الالالالتي ان .”ان  اال الالالالتر التالالالاليعي متمتعالالالالك و الالالالو ال الالالالتمن لم تلالالالالب التالالالالتر  وان االق الالالالتء ال ي نالالالالي دولالالالالر

 اعالالالمتء اتالالالا اتملالالالر تالالال  ا الالالتعت ت عالالالي جلعالالالر االمالالالس و الالالل  مغتل الالالر يماالالالن الت االالالد من الالالت مالالالن خالالالشا الاالالالتميرا ي 

و الالالالين ان  الت الالالالتلي الثشثالالالالي مالالالالتل  تتجالالالالت  عاالالالالر  خيتليالالالالر تالالالالرقير .”نتئ الالالالت 190ور ال يتعالالالالد   يالالالالث ان ال  الالالال 

و ر يالالالالر وعالالالالي جميالالالالع االتجت الالالالت ي و تلتالالالالتلي عالالالال ن  قالالالالوق الجنالالالالوب و  الالالال  الالالالالح ماالالالالون يعالالالالرق ن الالالال  ال لالالالالد 

 واالخرون وقعوا الح من  ت .

 

مي حول ازمة  الكتلة التركمانية تكشف عن لقاء جديد يجمعها بالكاظالنائب ارشد الصالحي: 

 الطاقة بكركوك 

النتئالالالب ارتالالالد ال الالالتل ي  الالالوزير  الدولالالالر لتالالال ون مجلالالالس النالالالواب  يالالالت  نعمالالال  التقالالالح  واتلالالالر ان الالالتء الالالالرا  العالالالت /

او رلالالالالوا وم الالالالتعل اراالالالالوك رااالالالالتن عالالالالعيدالج ور  وللالالالالك عالالالالور انت الالالالتء لقالالالالتئ   مالالالالع رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزراء 

ثالالالا عالالالي االجتمالالالت   الالالوا االو الالالت  وا الالالتي ان الاالالالتلمي ا لالالالع  الالالالح مجمالالالا مالالالت تالالال    .م الالال  ح الاالالالتلمي

الرا نالالالالر عالالالالي م تعلالالالالر اراالالالالوك مالالالالن االمالالالالن والخالالالالدمت  ونقالالالالص عيتل تقالالالالر والوقالالالالود التعينالالالالت  والعقالالالالود واعتتالالالالتح 

واتالالالتر ال الالالتل ي   عالالالب ال يالالالتني الالالالح انالالالا عالالاليت  اقالالالد اجتمالالالت  ثالالالتن يالالالو  الثشثالالالتء القالالالتد  .م الالالتر اراالالالوك الالالالدولي

الن  الالالالالو وزيالالالالالر  الدولالالالالالري لو الالالالالع  لالالالالالوا اتجلالالالالالر  رئتعالالالالالر الاالالالالالتلمي و   الالالالالور وزراء المتليالالالالالر والا ر الالالالالتء و

 تع   عي  ا معتنت  ا تلي اراوك الارا .
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 الصيهود: محاولة استقطاب المستقلين نحو التحالف الثالثي ستبوء بالفشل النائب محمد 

ااالالالالد النتئالالالالب االالالالن ائالالالالتشي دولالالالالر القالالالالتنون م مالالالالد ال الالالالي ودي ان م تولالالالالر اعالالالالتق تب  عالالالالل  واتلالالالالر المعلومالالالالر/

لين مالالالن ق الالالا الت الالالتلي الثشثالالالي  الالالتء   تل تالالالاي العتالالالت الالالالح ان المعالالالتقلين ي  ثالالالون االالالن م الالالل ر النالالالواب المعالالالتق

وقالالالالتا ال الالالالي ود ان .الالالالالو ن ولالالالاليس الم الالالالتلل التخ الالالاليري  يالالالالث لالالالالن تالالالال ثر عالالالالي    عالالالالتليب التر يالالالالب والتر يالالالالب

مقعالالالالدا داخالالالالا ال رلمالالالالتن ويمثالالالالا الثلالالالالث ال الالالالتمن لعالالالالد  تمريالالالالر  130 ت الالالالتلي الث الالالالت  الالالالالو ني لديالالالالا ااثالالالالر مالالالالن 

و  الالالالتي ان  اعالالالالتخدا   عالالالالتليب التر يالالالالب والتر يالالالالب مالالالالن ق الالالالا .”الت الالالالتلي الثشثالالالالي لرئتعالالالالر الجم وريالالالالر مرتالالالالل

األ الالالالراي األخالالالالرى العالالالالتق تب النالالالالواب المعالالالالتقلين مالالالالت ي اال م الالالالتوال  الجالالالالدوى من الالالالت وعالالالالت وء  تل تالالالالا عالالالالي 

واو الالالالالالل ال الالالالالالي ودي ان  النالالالالالالواب المعالالالالالالتقلين الي االالالالالالرون  تلم الالالالالالتلل التخ الالالالالالير  قالالالالالالدر .”ن تيالالالالالالر الم الالالالالالتي

ر   الالالالالح ت قيالالالالر م الالالالل ر ال لالالالالدي و تلتالالالالتلي اليماالالالالن اعالالالالتق ت     تألعالالالاللوب المالالالاللاوري االالالالون   يت نالالالالون ا الالالالرا

 متروات و نيت ت ن   ت ن ت تلي الث ت  الو ني . 

 

 : سيناريو السبت سيتكرر األربعاءالنائب عارف الحمامي

ت مالالالالت  وال توجالالالالد قالالالالتا ا الالالالو ا  الالالالتر التنعالالالاليقي االالالالتري ال مالالالالتمي     لغتيالالالالر ا ن ال توجالالالالد  يالالالالر ت  ال الالالال تح/

 ل لالالالالر ل مالالالالورن لالالالالللك عالالالالهن ا  الالالالتر التنعالالالاليقي متمعالالالالك  موق الالالالا ولالالالالن ي  الالالالر  لالالالالح ق الالالالر ال رلمالالالالتن عالالالالي جلعالالالالر 

و  الالالتي  نالالالا  عالالالي  الالالتا اتنالالال  ."األر عالالالتء المق الالالا ي معر الالالت  االالالن  ملالالالا  ن  ياالالالون  نالالالتك ت الالالت   ق الالالا الجلعالالالر

ت عين لجلعالالالر اختيالالالتر رئالالاليس  نالالالتك ت ت مالالالت  ع ايالالالد عالالالياون  نالالالتك تغييالالالر عالالالي الموقالالالي ي م ينالالالت   ن  االالالدد المقالالال 

نتئ الالالالت    عالالالالب التواقيالالالالع التالالالالي جمعنت الالالالت   الالالالتعر  لالالالالح نالالالالواب لالالالال  ي  الالالالروا الجلعالالالالر ولالالالال   126الجم وريالالالالر  لالالالال  

نتئ الالالالت ي وعالالالالي  الالالالل  ال تلالالالالر عالالالالهن الثلالالالالث  137يوقعالالالالوا ي متوقعالالالالت   ن  ي الالالالا االالالالدد المقالالالالت عين  لالالالالح  اثالالالالر مالالالالن  

 ت  مالالالن  الالالرع   و نمالالالت مالالالن ال الالالري الثالالالتني ون الالالح ال مالالالتمي  ن  تاالالالون  نالالالتك انعالالال ت."المع الالالا ال يالالالزاا قتئمالالالت  

 لالالالح ا  الالالتري امالالالت  ن مالالالت يتالالالت  مالالالن  الالالا لل رلمالالالتن عالالالي  الالالتا االالالد  اقالالالد جلعالالالر انتخالالالتب رئالالاليس الجم وريالالالر ال 

 الالالال ر لالالالالا و نمالالالالت  نالالالالتك   الالالالراي اتخالالالالل  مالالالالن  الالالاللا المو الالالالو  لريعالالالالر لتخويالالالالي  عالالالالل المعالالالالتقلين لتغييالالالالر 

ل الالالالين التو الالالالا  لالالالالح ات الالالالتق  تالالالال ن اختيالالالالتر  مالالالالوق    ي وتالالالالت ع  ن  ال رلمالالالالتن عيعالالالالتمر عالالالالي جلعالالالالتتا االاتيتديالالالالر

 رئيس الجم ورير .

 

 البجاري: شرط ارسال النفط الى كردستان فيه مخالفة دستوريةالنائبة زهرة 

 ااالالالد  النتئالالالب ز الالالر  ال جالالالتر  ي ان جلعالالالر ال رلمالالالتن يالالالو  امالالالس عي الالالت عر الالالر و  الالالر واتلالالالر ان الالالتء الالالالرا  العالالالت /

لجيالالالالا الجديالالالالد و راالالالالر امتالالالالداد مقت الالالالا   الالالالور   جلعالالالالر وقتلالالالال  ال جالالالالتر  عالالالالي لقالالالالتء متل الالالالز ي ان   تالالالالرو  ا.

وا الالالتي ان   تالالالر  ارعالالالتا الالالالن   الالالالح اقلالالالي  ." ال رلمالالالتن يالالالو  امالالالس اتنالالال  خت الالالر ل ئالالالر معينالالالر وليعالالال  اتمالالالر

اردعالالالتتن عيالالالا مختل الالالر دعالالالتورير مالالالن اال الالالا  وتالالالرو  الجيالالالا الجديالالالد وامتالالالداد  ت الالال  ان الالالت معتنالالالت  الجنالالالوب 

واو الالالالالل ان    جلعالالالالالر ."يتعتمالالالالالا مالالالالالع الت الالالالالتلي الثشثالالالالالي اعالالالالالدو ي متالالالالاليرا الالالالالالح ان   اال الالالالالتر التنعالالالالاليقي ال 

نتئ الالالالت    ي العتالالالالت الالالالالح ان   االالالالدد نالالالالواب الت الالالالتلي  126االر عالالالالتء عالالالالي لح عي الالالالت اال الالالالتر التنعالالالاليقي  الالالالتاثر مالالالالن 

 نتئ ت وادد النواب جلعر االمس عيا تك ا ير . 202الثشثي ل  يان 
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لوجود االمريكي والتركي وقصف الخزعلي : تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في االنائب فالح 

 المقرات االسرائيلية 

اتالالالي ا الالالو مجلالالالس النالالالواب عالالالتلل الخزالالالالي اال الالالدي االالالن تتالالالايا لجنالالالر نيت يالالالر للت قيالالالر عالالالي  ا ت يالالالا نيالالالوز/

وقالالالتا الخزالالالالي عالالالي  يالالالتن انالالالا  نختالالالح .الوجالالالود )األمرياالالالي والتراالالالي( وق الالالي المقالالالرا  االعالالالرائيلير  تر يالالالا

ج   الالالوا  تعالالالالتنار للالالالك امالالالالت   الالالا مالالالالع اا عالالالعود االمالالالالتراتيين قالالالد يالالال تي يالالالالو  انالالالدمت نلعالالالالن  عالالالرائيا تخالالالالر

و  الالالالتي  جمعنالالالالت تواقيالالالالع لتتالالالالايا .”انت الالالالتر  عالالالالي العالالالالراق ٥٠٠٠الالالالاللين تالالالال مروا الالالالالح العالالالالراق وال ننعالالالالح اا 

لجنالالالالالر نيت يالالالالالر للت قيالالالالالر عالالالالالي الوجالالالالالود األجن الالالالالي عالالالالالي العالالالالالراق )األمرياالالالالالي والتراالالالالالي( والق الالالالالي للمقالالالالالرا  

 ن قرب  مو  ت ان  اللجنر م تو ا لاا القوى العيتعير .األعرائيلير عي ار يا لمعرعر ال قتئر ا

 

: تفرد رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة المالية هو غير قانوني  النائبة سهيلة السلطاني 

 دستوريا

ات مالالالال  النتئ الالالالر االالالالن اتلالالالالر ال الالالالتدقون النيت يالالالالر عالالالال يلر العالالالالل تنيي اليالالالالو  االثنالالالالين ي رئتعالالالالر مجلالالالالس   الالالالدر نيالالالالوز/

ايا اللجالالالتن النيت يالالالر ي عيمالالالت انتقالالالد  اليالالالر تتالالالايا اللجنالالالر المتليالالالر يوقتلالالال  العالالالل تني ان النالالالواب الت الالالرد  قالالالرار تتالالال 

و  الالالتع  ان عقالالالر  انتخالالالتب اللجنالالالر .ت الالالرد رئتعالالالر ال رلمالالالتن  تتالالالايا اللجنالالالر المتليالالالر  الالالو  يالالالر قالالالتنوني دعالالالتوريت

اب المتليالالالر لالالال  تاالالالن مدرجالالالر الالالالح جالالالدوا اامالالالتا جلعالالالر العالالال   المت الالالي ي متالالالير   لالالالح  ن رئتعالالالر مجلالالالس النالالالو

 ت توا عرل  رادت ت الح الير تتايا اللجتن النيت ير الدائمر.

 

 : اإلطار يقدم مبادرة إلنهاء االنسداد السياسي قبل جلسة األربعاء النائب محمد الزيادي 

اتالالالي النتئالالالب االالالن ائالالالتشي دولالالالر القالالالتنون م مالالالد الزيالالالتد ي اال الالالدي االالالن م الالالتدر  عالالاليت نت ت اال الالالتر  ا ت يالالالا نيالالالوز/

 . ين وج ت  النلر داخا ال يتين التيعي والارد   ن تء  تلر االنعداد العيتعيالتنعيقي للتقريب 

وقالالالتا الزيالالالتد  عالالالي  الالالديث  الالال  يي  ن  ا  الالالتر التنعالالاليقي ومنالالالل الل لالالالر االولالالالح التالالالي ل قالالال   االالالشن نتالالالتئ  

االنتخت الالالالت  االالالالتن  ري الالالالت  الالالالالح تقريالالالالب ال جالالالالو   الالالالين ال رقالالالالتء العيتعالالالاليين عالالالالي جميالالالالع ال يوتالالالالت   الالالالمن ر يالالالالر 

تتالالالالايا  اومالالالالر تواعقيالالالالر قويالالالالر تخالالالالد  التالالالالعب العراقالالالالي ي متالالالاليرا  الالالالالح  ن  مالالالالت و الالالالل   ليالالالالا األمالالالالور و نيالالالالر ل

و عرزتالالالالا نتالالالالتئ  جلعالالالالر العالالالال   المت الالالالي تجعلنالالالالت  مالالالالت  موقالالالالي و نالالالالي وتالالالالراي لالالالالرد  ال الالالالو  داخالالالالا ال يتالالالالين 

 التيعي والارد  و ن تء  تلر االنعداد العيتعي .
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ل دول العالم أسهل من “شكة اإلبرة” اال في  خشان: االنتخابات المبكرة في كالنائب باسم 

  “العراق مثل “والدة متعسرة

و الالالالي النتئالالالالب المعالالالالتقاي  تعالالالال  ختالالالالتني االثنالالالاليني االنتخت الالالالت  الم االالالالر  عالالالالي االالالالا دوا العالالالالتل   ايالالالالرث نيالالالالوز/  

وقالالالتا .”الالالالح ان الالالت  عالالال ا مالالالن  تالالالار ا الالالر   عيمالالالت قالالالترن الو الالالع عالالالي العالالالراق وو الالال  ت  الالالال الوالد  المتععالالالر 

ي ي  نالالالالا  وعقالالالالت للدعالالالالتور ال تتتالالالالاا ال اومالالالالر  ال  عالالالالد انتخالالالالتب رئالالالاليس للجم وريالالالالر خالالالالشا ختالالالالتن عالالالالي  يالالالالتن

ثشثالالالالين يومالالالالتي و الالالالل  مالالالالد   تميالالالالر يالالالال د  تجتوز الالالالت الالالالالح عالالالالراز ال تعالالالالد   ال انتخت الالالالت  م االالالالر ي و الالالاللا مالالالالت  راد  

المتالالالالر  ل الالالالمتن االالالالد  ت الالالالرد التالالالاليعر   االالالال  ال لالالالالد ي م ينالالالالت ان  و الالالاللا اتجالالالالت  دعالالالالتور   عالالالالني ياالالالالرس و الالالالد  

وا الالالتي ان   تميالالالر  الالالل  المالالالد  يعنالالالي  ن يالالال د  .”ق خ و الالالت عالالالي المرا الالالا األولالالالح مالالالن  نالالالتء الدولالالالرالعالالالرا

تجتوز الالالالت الالالالالح انتخت الالالالت  م االالالالر ي واالنتخت الالالالت  الم االالالالر  عالالالالي االالالالا دوا العالالالالتل   عالالالال ا مالالالالن )تالالالالار ا  الالالالر (ي ألن 

مجلالالالالس نلتم الالالالت االنتخالالالالت ي معالالالالتقري والج الالالالر التالالالالي تالالالالنل  االنتخت الالالالت  معالالالالتعد   جرائ الالالالت خالالالالشا  يالالالالت  مالالالالن  الالالالا 

النالالالالواب ي م ينالالالالالت  ع الالالالالي اعالالالالرائياي الالالالالالح عالالالالال يا المثالالالالتاي  جريالالالالال   ر عالالالالالر انتخت الالالالت  م االالالالالر  خالالالالالشا عالالالالالنتين 

وتالالالالت ع النتئالالالالب المعالالالالتقا   مالالالالت عالالالالي العالالالالراقي االنتخت الالالالت  الم االالالالر  مثالالالالا )والد  متععالالالالر ( تعالالالالتغرق وقتالالالالت .” ثنتالالالالين

اداء م متت الالالالت   الالالالويشي وقالالالالد تالالالال د  الالالالالح مالالالالو  األ  والجنالالالالين معالالالالتي ألن م و الالالالير االنتخت الالالالت  االالالالتجز  االالالالن

  ع ب الخ ر  وألن النلت  االنتخت ي عي العراق مثا المنتديا الورقيري يعتخد  لدور  وا د  عق  .

 

 : تحرك برلماني إلستضافة الكاظمي لتوضيح مضمون اجتماع العقبة انتصار الجزائرينائبة ال

 الالالراك نيالالالت ي العت الالالتعر   االالالد  النتئالالالب االالالن ت الالالتلي ال الالالتل انت الالالتر الجزائالالالر ي األ الالالدي وجالالالود ا ت يالالالا نيالالالوز/

رئالالالاليس  اومالالالالر ت الالالالريي األامالالالالتا م الالالال  ح الاالالالالتلمي لل  الالالالوا الالالالالح تو الالالالي ت   خ الالالالوص االجتمالالالالت  

وقتلالالالالال  الجزائالالالالالر   ن   الالالالالديث التالالالالالتر  .األخيالالالالالر مالالالالالع قالالالالالتد  مالالالالالن االردن وم الالالالالر والعالالالالالعودير وا مالالالالالترا 

لالالالالر العراقالالالالي االالالالن ل الالالالتب الاالالالالتلمي للت  يالالالالع مالالالالع  عالالالالرائيا  الالالالو الخالالالالوي مالالالالن  الالالالغ  الالالالالدوا المتالالالالترار والمتمث

 الالالالالتألردن وا مالالالالالترا  والعالالالالالعودير وم الالالالالر التالالالالالي لالالالالالدي ت ميالالالالالوا واشقالالالالالت  تجمع الالالالالت مالالالالالع الايالالالالالتن ال الالالالال يوني 

و تلتالالالالتلي جالالالالر العالالالالراق ن الالالالو تالالالالا   يالالالالب ي م ينالالالالر   ننالالالالت  نالالالالرعل  ن ياالالالالون  نالالالالتك    اتجالالالالت  للت  يالالالالع مالالالالع 

 ال  تينر .
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 «الكاظمي يتعهد لإليزيديات بالقصاص من »داعش

ء م الالال  ح الاالالالتلميي  مالالالس األ الالالدي عالالالي المالالالر لالالالا خالالالشا مالالال تمر اقالالالد  منتعالالال ر تع الالالد رئالالاليس الالالالوزرا ال الالال تح/

وقالالالتا الاالالالتلمي   يتالالالًرعني  ن  االالالون .مالالالرور االالالت  الالالالح تتالالالريع قالالالتنون النتجيالالالت ي  الالال ن المعتالالالد  عالالالينتا اقت الالالا

اليالالالالو   يالالالالنا ي  عالالالالد االالالالت ل الالالالالح  قالالالالرار ال رلمالالالالتن قالالالالتنون النتجيالالالالت  ا يزيالالالالديت ي مالالالالع ا تالالالالتر  وا تالالالالتد   الالالالدور 

 رلمالالالالالتن ورئتعالالالالالر الجم وريالالالالالري عالالالالالي  الالالالاللا العالالالالاليتق ي م ينالالالالالت  ن  الجريمالالالالالر التالالالالالي ارتا الالالالال    الالالالالر ال اومالالالالالر وال

ري واالالالالا الجمتاالالالت  اللشميالالالالر  ا يزيالالالديت  عالالالت قح و الالالالمر االالالتر ا الالالالرى عالالالي تالالالالتري  ا الالالت ت  دااالالالالش ا ر ت يالالالً

ح الي الالالت الزمالالالتني و الالالو دليالالالا الالالالح خ الالالور  عاالالالر   ا لغالالالتئي وتالالالدد ."التالالالي تالالالداي  ن الالالت ت االالال    عاالالالتر قالالالد ولالالالً

ي الالالالح   الالالرور  العمالالالا معالالالت الالالالح منالالالع تاالالالرار مالالالت   الالالاي و الالاللا مماالالالن عقالالال  ا الالالر ال االالال  الرتالالاليدي الاالالالتلم

و ن ت  الالالالالث ال اومالالالالالر االالالالالن عالالالالالرص ل نالالالالالتء التنميالالالالالر االالالالالي ال ياالالالالالون  نالالالالالتك مالالالالالو خ قالالالالالد  ل الالالالالل  الجمتاالالالالالت  

واالالالالًد  ن   الالالالل  الجريمالالالالر اتنالالالال  ت الالالالديت  للموقالالالالي ا نعالالالالتني العالالالالتلميي ولالالالاليس عالالالالي العالالالالراق عقالالالال ي  ل ."ا ر ت يالالالالر

ي مالالالن تالالالت ع االالالتن  نالالالتك ت عالالالت يت وت تاالالالات  نعالالالتنيع االالالتلمي مالالالع م عالالالت   الالالل  الجريمالالالر ي م الالالي ت   ال  الالالًد  ن ن يالالالً

ري واعالالالالالت ت   ن ي ًول الالالالت  لالالالالح ق الالالاليًر  نعالالالالالتنيًري ال  ر والدوليالالالالً ر وا قليميالالالالً  الالالالل  الق الالالالير عالالالالي الم تعالالالالالا الم ليالالالالً

 الالالت  الالالد االالالا مالالالن و تالالالتر  لالالالح  ن  ال اومالالالر و ج زت الالالت األمنيالالالر معالالالتمر  عالالالي امليتت ."تخالالالًص عئالالالر دون  ير الالالت

تالالالترك عالالالي  الالالل  الجريمالالالر ي العتالالالت   لالالالح  النجالالالتح عالالالي الو الالالوا  لالالالح مجمواالالالت  ا يالالالر  مالالالن  الالال الء المجالالالرميني 

وا ن  ع الالالال   عالالالالي العالالالالجون والالالالال عل ا خالالالالر  الالالالدر  اليالالالالا األ االالالالت ي و خالالالالل  ال اومالالالالر الالالالالح اتتق الالالالت 

 و خترجا .مش قر وم تع ر اا من  توا  ن يعت ين  تلد  العراقيي  ينمت اتنواي داخا العراق  

 الكاظمي يوجه بإعادة تأهيل مطار الموصل القديم وسدة الهندية 

ا رئالالاليس مجلالالالس الالالالوزراءي م الالال  ح الاالالالتلميي  ت يعالالالتز  لالالالح وزار  ا امالالالتر  واتلالالالر ان الالالتء الالالالرا  العالالالت / وجالالالً

وا عالالالالاتن واألتالالالالغتا وال لالالالالديت  العتمالالالالري  تالالالال ليي لجنالالالالر اتالالالالي عالالالالريعرن لت ديالالالالد ال الالالالر مت ل الالالالت   االالالالتد  ت  يالالالالا 

وتالالالما التوجيالالالا   عالالالب  يالالالتن لشمتنالالالر العتمالالالر لمجلالالالس .لمو الالالا القالالالدي ي لت  يلالالالا تالالال  يش  م قتالالالت  وعالالالريعت  م الالالتر ا

الالالالالوزراء  تاليالالالالي ماتالالالالب اعتتالالالالتر  االالالالتلمين لو الالالالع الدراعالالالالر والت الالالالتمي  لم الالالالتر نينالالالالوى الجديالالالالدي وت ديالالالالد 

ا الاالالالتلميي   عالالالب ال يالالالتن   تالالالولي وزار."الالالالالي ال قيقيالالالر  نتالالالتئا مالالالن القالالالرل ال رنعالالالي   المالالالوارد امالالالت وجالالالً

المتئيالالالالر/ ال يئالالالالر العتمالالالالر للعالالالالدود والخزانالالالالت ي ت  يالالالالا موقالالالالع عالالالالد  ال نديالالالالر القديمالالالالر عالالالالي م تعلالالالالر  ت الالالالاي الالالالالل  

 درج الالالالالح الئ الالالالر التالالالالراث العالالالالتلمي للالالالالر ي مالالالالن التخ ي الالالالت  المتالالالالوعر  لالالالالدي تي أل ميالالالالر   الالالالراز  الالالاللا المعلالالالال  

الالالالح مالالالت ار الالالا وزيالالالر المالالالوارد المتئيالالالر و  الالالتي ال يالالالتن  جالالالتء التوجيالالالاي  نالالالتء  ."للمجتمالالالع الالالالدولي   الالالرازا  الئقالالالت  

  .24/3/2022ار ت   ترئت ي خشا جلعر مجلس الوزراء االاتيتدير ال تدير اتر ي الُمنعقد  عي 
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 الغزي يوجه بتطوير مدينة الكاظمية المقدسة 

  الالالالدر األمالالالالين العالالالالت  لمجلالالالالس الالالالالوزراء  ميالالالالد الغالالالالز ي  مالالالالس األ الالالالدي توجي الالالالت  تخالالالالص ت الالالالوير  /ال الالالال تح

ولاالالالالر  يالالالالتن ل متنالالالالري  ن  الغالالالالز ي تالالالالر س الجلعالالالالر الرا عالالالالر لمنتقتالالالالر متت عالالالالر تن يالالالالل .ميالالالالر المقدعالالالالرمدينالالالالر الاتل

( الخالالالالالتص  ت الالالالالوير مدينالالالالالر الاتلميالالالالالر وتوعالالالالالعر 2021لعالالالالالنر  343مخرجالالالالالت  قالالالالالرار مجلالالالالالس الالالالالالوزراء )

ال  الالالالالر  الاتلميالالالالالر المقدعالالالالالر ي م ينالالالالالت  ن  االجتمالالالالالت    الالالالالر  رئالالالالاليس ديالالالالالوان الوقالالالالالي التالالالالاليعيي ومعتتالالالالالترا 

زراءي وممثلالالالالالالون االالالالالالن وزارا ي المتليالالالالالالر والثقتعالالالالالالر والعالالالالالاليت ر وا ثالالالالالالتري و متنالالالالالالر رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس الالالالالالالو

ا الغالالالالالز ي   عالالالالالب ال يالالالالالتني  الالالالالال تخ يص  مالالالالالتان خت الالالالالر  مالالالالالول ي وزار  الثقتعالالالالالر والعالالالالاليت ر ." غالالالالالداد ووجالالالالالً

وا ثالالالالترن لغالالالالرل  خالالالالل ا جالالالالراءا  المنتعالالالال ر لل  الالالالتل الالالالالح ا رث ال  الالالالتر  والتراثالالالالي للمدينالالالالري وتتالالالالايا 

ر مالالالالع الج الالالالت  الرعالالالالمير لا  العشقالالالالري ل عالالالال  تخ الالالاليص ق الالالالع األرا الالالالي الداخلالالالالر عريالالالالر للتنعالالالالير الم تتالالالال 

( ق عالالالالري لغالالالالرل 38وداالالالالت الغالالالالز    متنالالالالر  غالالالالدادي  لالالالالح  عالالالال   مالالالالر تخ الالالاليص )." الالالالمن متالالالالرو  الت الالالالوير

 الالالم ت  لالالالح المتالالالرو  و يجالالالتد ال الالالدائاي ع الالالش  االالالن منتقتالالالر المو الالالوات  المدرجالالالر  الالالمن جالالالدوا األامالالالتاي 

 ولر والج ت  لا  العشقر .ومتت عت ت مع دائر  اقترا  الد

 

 وزير الزراعة يؤكد التحفظ على القرارات الخاصة برفع الدعم عن حماية المنتج المحلي 

تالالالالر س وزيالالالالر الزرااالالالالر الم نالالالالدس م مالالالالد االالالالري  الخ الالالالتجيي اليالالالالو  اال الالالالدي اجتمتاالالالالت ل يئالالالالر  /االخ تريالالالالراال الالالالداء 

ر  ل  الالالالث االمالالالالور المتعلقالالالالر  ت الالالالوير الق الالالالت  الزرااالالالالي و   الالالالور الالالالالواشء ومعتتالالالالتر  الالالالالر   عالالالالي الالالالالوزا

الالالالالالوزار  ي والعالالالالالتد  المالالالالالدراء العالالالالالتمين لالالالالالدوائر وتالالالالالرات  الالالالالالوزار ي ع الالالالالش االالالالالن رئالالالالاليس االت الالالالالتد العالالالالالت  

ولاالالالر النالالالت ر الرعالالالمي للالالالوزار   ميالالالد النالالالتييي عالالالي  يالالالتن ي  الالال ن  الالالالوزير الخ الالالتجي  االالالد .للجمعيالالالت  ال ش يالالالر

الجتمالالالت   الالالالح  الالالرور  الم تعلالالالر الالالالح  متيالالالر المنالالالت  الم لالالالي واعالالالتدامر زيتدتالالالا عالالالواء االالالتن عالالالي عالالالي  دايالالالر ا

مجالالالالتا التالالالالر الن الالالالتتي او ال يالالالالواني ي م ينالالالالت ان   يئالالالالر الالالالالر   للالالالالوزار  وج الالالال  اتالالالالتب الالالالالح مجلالالالالس الالالالالوزراء 

ير تالالالت  ل عيالالالا الالالالح القالالالرارا  الخت الالالر  رعالالالع الالالالدا  االالالن  متيالالالر المنالالالت  الم لالالالي يوا الالال ت  الالالل  القالالالرارا   الالالتلغ

 منتع ر تزامنت مع تنتمي المنت  الم لي .
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 % 60مدرسة خالل العامين الماضيين ..محافظ بغداد ": صرف  250أعلن افتتاح أكثر من 

 على المشاريع  2021من تخصيصات المحافظة ضمن موازنة  

لمتليالالالالر % مالالالالن تخ ي الالالالتت ت ا60 الالالالالن م الالالالتعل  غالالالالدادي م مالالالالد جالالالالت ر الع الالالالتي ان الم تعلالالالالر  الالالالرع   الالالالالزوراء/

مدرعالالالالر خالالالالشا العالالالالتمين المت الالالالييني م ينالالالالت  250ي وعيمالالالالت ااالالالالد اعتتالالالالتح ااثالالالالر مالالالالن 2021الالالالالح المتالالالالتريع لعالالالالنر 

مدرعالالالالر  الالالالمن المتالالالالتريع المتوق الالالالري اتالالالالتر الالالالالح  دراج متالالالالتريع مدرعالالالالير  70اعالالالالتئنتي العمالالالالا  الالالال اثر مالالالالن 

ر مالالالن االمالالالواا المخ  الالال   %60وقالالالتا الع الالالت   انالالالا تالالال   الالالري  الالالوالي .2023جديالالالد   الالالمن خ الالالر االالالت  

ي  ولالالالالالدينت الجالالالالالداوا ال قيقيالالالالالر 2021الالالالالالح المتالالالالالتريع لعالالالالالنر  2021لم تعلالالالالالر  غالالالالالداد  الالالالالمن موازنالالالالالر االالالالالت  

وا الالالالتي  ان مالالالالت نتالالالالر عالالالالي  عالالالالل وعالالالالتئا االاالالالالش  ومواقالالالالع التوا الالالالا .ل مالالالالواا الم الالالالروعر الالالالالح المتالالالالتريع

االجتمالالالتاي  الالال ن  غالالالداد اقالالالا الم تعلالالالت  مالالالن  يالالالث ال الالالريي ع الالاللا  يالالالر  الالال يلي وال ااتقالالالد انالالالا  الالالتدر مالالالن 

 250و تالالالالال ن المتالالالالالتريع المدرعالالالالاليري او الالالالالل م الالالالالتعل  غالالالالالداد  انالالالالالا تالالالالال  اعتتالالالالالتح  اثالالالالالر مالالالالالن .ر  التخ الالالالالي وزا

مدرعالالالالالر اتنالالالالال  متوق الالالالالر وتالالالالال   70وااالالالالالتد  العمالالالالالا  هنتالالالالالتء ااثالالالالالر مالالالالالن  2021الالالالالالح  2020مدرعالالالالالر خالالالالالشا 

 .2023 نجتز ت. العتت الح  ان  نتك اددا ا يرا من المتتريع المدرعير ادرج   من خ ر ات  

 

 لتجاوزات تعيق تقدمنا محافظ بابل: ا

لاالالالالالر م الالالالالتعل  ت الالالالالا  عالالالالالن منالالالالالديا  ن التجالالالالالتوزا  تعيالالالالالر تقالالالالالد  الم تعلالالالالالر  مختلالالالالالي المتالالالالالتريعي  /ال الالالالال تح

وقالالالتا منالالالديا   ن  العديالالالد مالالالن المتالالالتريع عالالالي  ت الالالا .مو الالال ت   ن الالالت تالالالو   األ يالالالتء والتالالالوار  عالالالي الم تعلالالالر

ألن الالالالر و ثالالالالروا  تالالالالاال ا يالالالالر ي تالالالال خر  نجتز الالالالت  عالالالال ب تجالالالالتوز المنت عالالالالين الالالالالح األر الالالال ر وال رقالالالالت  العتمالالالالر وا

و ينمالالالالت  الالالاللر مالالالالن التجالالالالتوزا ي ."متالالالاليرا   لالالالالح  ن  تلالالالالك التجالالالالتوزا  تالالالالو   األ يالالالالتء والتالالالالوا  عالالالالي الم تعلالالالالر

وتالالالالدد الالالالالح   الالالالرور   تالالالالتار ثقتعالالالالر مجتمعيالالالالر ت الالالالد ."تع الالالالد  الالالالال م تع ر المتجالالالالتوزين اتعالالالالر  الالالالتل رق القتنونيالالالالر

  التجالالالالتوز الالالالالح تالالالالوار  جديالالالالد  اعتت الالالال مالالالالن التجالالالالتوزا  التالالالالي ت  الالالالا  الالالالين ال الالالالين وا خالالالالر ي اتتالالالال ت  االالالالن   

 م خرا  .
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 التعليم: عودة المرقنة قيودهم وتوسعة مقاعد الدراسات العليا 

 النالالال ز وزار  التعلالالالي  العالالالتلي وال  الالالث العلمالالالي مواعقالالالر  يئالالالر الالالالر   الالالالح توعالالالعر مقتاالالالد الدراعالالالت   المتالالالرق/

ر الالالالالالر   عالالالالالي وزار  التعلالالالالالي  العالالالالالتلي . وقتلالالالالال  الالالالالالوزار  عالالالالالي  يالالالالالتن  ن   يئالالالالال 2022 – 2021العليالالالالالت للعالالالالالت  

وال  الالالث العلمالالالالي  الالالوت   تلمواعقالالالالر الالالالح توعالالالالعر  خيالالالر   خ الالالالوص مقتاالالالد الدراعالالالالت  العليالالالت للعالالالالت  الدراعالالالالي 

 واقالالالالالع مقعالالالالالدين للقنالالالالالت  العتمالالالالالر وثالالالالالشث مقتاالالالالالد لقنالالالالالت  الق الالالالالوا الخالالالالالتص ومقعالالالالالد وا الالالالالد لقنالالالالالت   2022/2021

ود   مالالالن  ل الالالر العالالالت  المت الالالي عالالالي المرا الالالا ال ئالالالت  . امالالالت واعقالالال  ال يئالالالري الالالالح  قالالالرار االالالود  المرقنالالالر قيالالال 

 المنت ير   را  واعتئنتي دوام   عي العت  الدراعي القتد  .

 

         العيداني يناقش مع بافل طالباني آخر المستجدات السياسية 

ااالالالالد م الالالالتعل ال  الالالالر  الم نالالالالدس اعالالالالعد العيالالالالدانيي امالالالالس اال الالالالدي انالالالالا نالالالالتقش مالالالالع رئالالالاليس  المعالالالالتق ا العراقالالالالي/ 

الالالالالالو ني الاردعالالالالالتتني  تعالالالالالا  تل الالالالالتني آخالالالالالر المعالالالالالتجدا   تالالالالال ن العمليالالالالالر العيتعالالالالالير عالالالالالي   الالالالالزب االت الالالالالتد

وقالالالالتا م الالالالتعل ال  الالالالر   عالالالالعد العيالالالالداني عالالالالي ت الالالالريل  الالالال  ي  نالالالالا نالالالالتقش اخالالالالر المعالالالالتجدا  الالالالالح .العالالالالراق

ويتواجالالالالد م الالالالتعل ال  الالالالر  عالالالالي .العالالالالت ر العيتعالالالالير مالالالالع رئالالالاليس االت الالالالتد الالالالالو ني الاردعالالالالتتني  تعالالالالا  تل الالالالتني

وعالالالال ر للعيالالالالداني ان   الالالالر جلعالالالالر .لتقريالالالالب وج الالالالت  النلالالالالر  الالالالين القالالالالوى العيتعالالالالير  غالالالالدادي ويقالالالالود معالالالالت 

الت الالالالوي  الالالالالح رئالالالاليس الجم وريالالالالر العالالالال   المت الالالالي. ون الالالالح م الالالالتعل ال  الالالالر  تخليالالالالا االالالالن من الالالالب الم الالالالتعلي 

 عيمت ااد انا عيعتمر  خدمر م تعلر ال  ر  وا ل ت.

 

 عية الديمقراطي الكردستاني بصدد زيارة النجف وتقديم االعتذار للمرج

يعتالالالالز  ا الالالالو ال الالالالزب الالالالالديمقرا ي الاردعالالالالتتني امالالالالتد  الالالالتجشن اليالالالالو  االثنالالالاليني الالالالالل تب  لالالالالح  ايالالالالرث نيالالالالوز/  

وقالالالتا  الالالتجشن .النجالالالي الالالالح ر س وعالالالد مالالالن مالالالوا ني  قلالالالي  اردعالالالتتن لتقالالالدي  االاتالالاللار للمرجعيالالالر الدينيالالالر العليالالالت

يالالالتر  النجالالالي لتقالالالدي  عالالالي تغريالالالد  الالالالح تالالالويتر ي  عالالالتقو    ملالالالر تالالالع ير لتنلالالالي  وعالالالد مالالالن تالالالعب اردعالالالتتن لز

االاتالالاللار لعالالالمت ر ايالالالر ئ العلمالالالح العالالاليد الالالالي العيعالالالتتني لمالالالت  الالالدر مالالالن مالالالوا ن اردعالالالتتني تجالالالت  المرجعيالالالر 

 ولو د ال تنر ودا  نعي  مجتمعنت  اا ا يتعا ومن ئ التوعير .
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 شكوك بمشروع األمن الغذائي: مخالف للقانون 

ل رلمتنيالالالالالر  ن متالالالالالرو  قالالالالالتنون )الالالالالالدا  ال الالالالالترئ ل مالالالالالن  الالالالالالن خ الالالالالراء عالالالالالي القالالالالالتنون والتالالالالال ون ا ال الالالالال تح/

الغالالالاللائي( المقالالالالد  مالالالالن ق الالالالا ال اومالالالالر ال تليالالالالر مخالالالالتلي للنلالالالالت  الالالالالداخلي والقالالالالتنون الالالالالل  يتالالالالير  لالالالالح  ن  الالالالل  

ال اومالالالر   اومالالالر ت الالالريي  امالالالتا يوميالالالر   تتخالالالتل قالالالرارا  و جالالالراءا   يالالالر قت لالالالر للت جيالالالاي  ال يالالالدخا مالالالن 

و ن مالالالالت  الالالالدث عالالالالي جلعالالالالر العالالالال   عالالالالي ال رلمالالالالتن مالالالالن قالالالالراء    الالالالمن ت اقترا الالالالت  متالالالالروات  القالالالالوانين ي

مالالالالالالن النلالالالالالالت  الالالالالالالداخلي لمجلالالالالالالس  42متالالالالالالرو  القالالالالالالتنون المالالالالالاللاور قالالالالالالراء   ولالالالالالالح يعالالالالالالد مختل الالالالالالت  للمالالالالالالتد  

و و الالالالل مقالالالالرر اللجنالالالالر المتليالالالالر النيت يالالالالر عالالالالي الالالالالدور  الرا عالالالالري الالالالالداتور   مالالالالد ال الالالال تري عالالالالي  الالالالديث .الالالالالوزراء

قالالالالتنون )الالالالالدا  ال الالالالترئ ل مالالالالن الغالالالاللائي( مالالالالن ال اومالالالالر  لالالالالال ال  تح    ن  تعالالالالل  مجلالالالالس النالالالالواب لمتالالالالرو 

نتئ الالالالت     ن الالالالي العالالالالدد  12التالالالالي لالالالال  ي  الالالالر من الالالالت عالالالالوى  -وقراءتالالالالا قالالالالراء   ولالالالالح مالالالالن ق الالالالا اللجنالالالالر المتليالالالالر 

يعالالالالد مختل الالالالر للقالالالالتنون خت الالالالر  ن ال اومالالالالر ليعالالالال    الالالاليلر ي م ينالالالالت   نالالالالا  وعالالالالر النلالالالالت  الالالالالداخلي عالالالالهن  -الالالالالالي

تا يوميالالالالر ولالالالاليس مالالالالن  الالالالش يتت ت  رعالالالالتا متالالالالتريع قالالالالوانين قالالالالد ال ال اومالالالالر ال تليالالالالر  اومالالالالر ت الالالالريي  امالالالال 

تاالالالون منعالالالجمر مالالالع  رنالالالتم  ال اومالالالر المق لالالالري عايالالالي يالالالت  الت الالالوي  الالالالح متالالالرو  قالالالتنون قالالالتد  مالالالن  اومالالالر 

وتعالالالالالتءا   ايالالالالالي عالالالالالتع ر ال اومالالالالالر المق لالالالالالر االالالالالن  رنتمج الالالالالت ال االالالالالومي ومن تج الالالالالت ."!ت الالالالالريي  امالالالالالتا 

مالالالن ق الالالا ال اومالالالر ال تليالالالر  خت الالالر الموازنالالالر العتمالالالر التالالالي تع الالالر الالالالوزار   لا مالالالت تالالال   قالالالرار متالالالتريع قالالالوانين 

 ."تمتمت  ان من تج وخ ر ال اومر المق لر

و تالالالالتر  لالالالالح  ن  ال اومالالالالر المق لالالالالر لالالالالدي ت  رنالالالالتم  مختلالالالالي ومتالالالالتريع خدميالالالالر مختل الالالالري وقالالالالد تاالالالالون  الالالالل  

االالالالن لمجلالالالالس المتالالالالتريع والقالالالالوانين المرعالالالاللر ا ن تتعالالالالترل مالالالالع ال رنالالالالتم  الالالالالل  عت الالالالعا . وقالالالالتا   مالالالالن المم

النالالالالواب  ن يرعالالالالع  ن عالالالالا مقتر الالالالت  ومتالالالالتريع للقالالالالوانين ي متعالالالالتئش    لمالالالالتلا ترعالالالالا  اومالالالالر ت الالالالريي  امالالالالتا 

 ."متتريع مختل ر للقتنون ويعتق ل ت ال رلمتن 

مالالالن جتن الالالاي  و الالالل رئالالاليس لجنالالالر امالالالداء القالالالتنون عالالالي العالالالراق واميالالالد اليالالالر القالالالتنون  جتمعالالالر  ت الالالاي الالالالداتور 

ت ورد عالالالي جلعالالالر مجلالالالس النالالالواب مالالالن قالالالراء  متالالالرو  قالالالتنون )الالالالدا  ال الالالترئ ميالالالر  االالالتل  الخياالالالتني    ن  مالالال 

ل مالالالن الغالالاللائي( جيالالالد مالالالن  يالالالث ال الالالدي ويعالالالتل   و الالالتات اقت الالالتدير ت الالال  المجتمالالالع ي معالالالتدرات   نالالالا   الالالتلرجو  

 3/ 25المنتالالالالور عالالالالي الوقالالالالتئع العراقيالالالالر عالالالالي  2019لعالالالالنر  2 لالالالالح النلالالالالت  الالالالالداخلي لمجلالالالالس الالالالالوزراء رقالالالال  

عقالالالالالر   وال  مالالالالالن النلالالالالالت  الالالالالالداخلي  ن مجلالالالالالس الالالالالالوزراء يعالالالالالتمر عالالالالالي  42لمالالالالالتد  ي يت الالالالالل   عالالالالالب ا2019/

ت الالالريي األمالالالور اليوميالالالر للدولالالالر  لالالالح  الالالين تتالالالايا ال اومالالالر الجديالالالد  للدولالالالري وعالالالي ال قالالالر  الثتنيالالالر مالالالن  الالالل  

المالالالتد  نلالالال   و  الالالدد مالالالت يق الالالد  ت الالالريي األامالالالتا اليوميالالالر   نالالالا اتخالالالتل القالالالرارا  وا جالالالراءا   يالالالر القت لالالالر 

التالالالالي مالالالالن  ين الالالالت امالالالالا م ععالالالالت  الدولالالالالر والم ععالالالالت  العتمالالالالر وال يالالالالدخا مالالالالن  الالالالمن ت اقتالالالالراح للت جيالالالالا و

 متروات  القوانين  و اقد القرول  و التعيين عي المنت ب العليت عي الدولر وا ا تء من ت .
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 البرنامج اإلنمائي: دعم دولي وأممي لتحول العراق إلى الطاقة النظيفة 

  

 االالالالد  رنالالالالتم  األمالالالال  المت الالالالد  ا نمالالالالتئيي األ الالالالدي وجالالالالود داالالالال  دولالالالالي و ممالالالالي لت الالالالوا  واتلالالالالر االن الالالالتء العراقيالالالالر/

وقالالالتا ال رنالالالتم  عالالالي  يالالالتن  نالالالا   عالالالد داالالال   رنالالالتم  األمالالال  المت الالالد  ا نمالالالتئي للعالالالراق .العالالالراق  لالالالح ال تقالالالر النلي الالالر

تعلقالالالر عالالالي ت الالالوير وتقالالالدي  معالالالت متتا الم الالالدد  و نيالالالت  تجالالالت  ات الالالتق  الالالتريس للمنالالالت   مالالالت عالالالي للالالالك االلتزامالالالت  الم

 تل الالالد مالالالن ان عتثالالالت  الغالالالتزا  الدعيئالالالري والتالالالي تعالالالد نق الالالر ت الالالوا م مالالالر عالالالي دعالالالع ج الالالود  ن الالالو الوعالالالتء  تلتزامالالالت  

التغيالالالالر المنالالالالتخيي نلالالالال  ال رنالالالالتم  ا نمالالالالتئي عالالالالي العالالالالراق و تلتالالالالراار مالالالالع الواتلالالالالر الدوليالالالالر لل تقالالالالر المتجالالالالدد  

نميالالالالر ال ري تنيالالالالري ورتالالالالر امالالالالا )ايرينالالالالت( و الالالالدا  مالالالالن المملاالالالالر المت الالالالد  ا الالالالر ماتالالالالب التالالالال ون الخترجيالالالالر والت

 رعيعر المعتوى ت   انوان  ت وا العراق الح ال تقر النلي ر .

 

 بغداد تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة لإلعالم العربي

ي الالالالاي اليالالالالو  االثنالالالاليني  لالالالالح العت الالالالمر  غالالالالداد األمالالالالين العالالالالت  المعالالالالتاد لتالالالال ون ا االالالالش  واالت الالالالتال   ال الالالال تح/

تو ي  ينمالالالالت يتالالالالر س العالالالالراق األر عالالالالتء المق الالالالا وألوا مالالالالر  اجتمتاالالالالت  عالالالالي الجتمعالالالالر العر يالالالالر   مالالالالد الخ الالالال 

وعالالاليعقد الخ الالالتو  عالالالور و الالالولا  لالالالح  غالالالداد لقالالالتء ثنتئيالالالت  مالالالع رئالالاليس اللجنالالالر .اللجنالالالر الدائمالالالر لإلاالالالش  العر الالالي

الدائمالالالالر لإلاالالالالش  العر الالالالي رئالالالاليس تالالالال ار ا االالالالش  العراقالالالالي الالالالالداتور ن يالالالالا جتعالالالال  ي امالالالالت عالالالالتعقد لجنالالالالر عرايالالالالر 

ومالالالن المقالالالرر  ن يتالالالر س الخ الالالتو  يالالالو  ."العر يالالالر يالالالو   الالالد الثشثالالالتء اجتمتاالالالت  عالالالي  غالالالداد  ي الالالت  تت عالالالر للجتمعالالالر 

األر عالالالالتء المق الالالالا اجتمتاالالالالت  اللجنالالالالر الدائمالالالالر لإلاالالالالش  العر الالالالي ي  ينمالالالالت يتالالالال د يالالالالو  الخمالالالاليس اجتمتاالالالالت  للماتالالالالب 

لجتمعالالالر واالالالتن مجلالالالس ا.التن يالالالل  للجتمعالالالر العر يالالالر    الالالور االالالدد مالالالن الالالالوزراء العالالالرب عالالالي العت الالالمر  غالالالداد

العر يالالالري قالالالد  الالالتدق خالالالشا التالالال ر ال الالالتلي الالالالح اختيالالالتر الالالالداتور ن يالالالا جتعالالال  لرئتعالالالر اللجنالالالر الدائمالالالر لإلاالالالش  

 .1945  العر ي لياون  وا اراقي يتر س  ل  اللجنر منل ت عيس الجتمعر العر ير عي العت 

 

 االنصاري يؤكد على نقل الوقائع الحقيقية في جميع الوسائل االعالمية 

ااالالالد االمالالالين العالالالت  المعالالالتاد لمنلمالالالر  الالالدر ا الالالد الاالالالري  االن الالالتر  ي اال الالالد ي الالالالح نقالالالا الوقالالالتئع  /ز الالالدر نيالالالو

 .ال قيقير عي جميع الوعتئا االاشمير لمنلمر  در ي م ينت  ان ال قيقر  ي  دعنت الل  د  نت العما اليا

 ميالالالر و الالالد  وانعالالالجت  وقالالالتا االن الالالتر  خالالالشا لقتئالالالا  االالالوادر ماتالالالب الثقتعالالالر واالاالالالش  المراالالالز  ين االالالد الالالالح ا

ال ريالالالالر الوا الالالالد لنجالالالالتح العمالالالالا لعالالالالد  ارقلالالالالر خ الالالالوا  النجالالالالتح ي متالالالاليرا  الالالالالح ا ميالالالالر الترايالالالالز الالالالالح ال نالالالالتء 

ونالالالالتقش االن الالالالتر  جميالالالالع المتالالالالتاا والمعوقالالالالت  التالالالالي تواجالالالالا العمالالالالا وقالالالالد  . ال االالالالر  للاالالالالوادر االاشميالالالالر

تر   الالالالتلج ود التالالالالي يقالالالالدم ت امالالالالت اتالالالالتد االن الالالال . عالالالالل المش لالالالالت  وال لالالالالوا لتجتوز الالالالت عالالالالي المعالالالالتق ا القريالالالالب

مالالالن جتن الالالا قالالالد  االالالتدر . ماتالالالب الثقتعالالالر واالاالالالش  المراالالالز ي م االالالدا  ان االراد  ال الالالل ر ت قالالالر جميالالالع اال الالالداي

ماتالالالالب الثقتعالالالالر واالاالالالالش  المراالالالالز  تالالالالار  وامتنتنالالالالا الا يالالالالر لشمالالالالين العالالالالت  المعالالالالتاد ي الالالالالح راتيتالالالالا المعالالالالتمر  

 وداما المتوا ا مع جميع م ت ا الماتب .
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 "راطي يتبرأ من "نايف الكردستانيالديمق

 دان ال الالالالالزب الالالالالالديمقرا ي الاردعالالالالالتتنيي تغريالالالالالد  المالالالالالداو  نالالالالالتيي الاردعالالالالالتتني   /واتلالالالالالر االن الالالالالتء العراقيالالالالالر 

ولاالالالر  يالالالتن .الالالالل   عالالالتء عي الالالت  لالالالح المرجعيالالالت  الرتالالاليد ي عيمالالالت  االالالد  نالالالا لالالاليس لالالالا ايالالالر اشقالالالر او انتمالالالتء  الالالتل زب

ن قيالالالالتد  ال الالالالزب الالالالالديمقرا ي الاردعالالالالتتنيي تاالالالالن االالالالا اال تالالالالرا  لل الالالالزب الديمقرا ي نالالالالا  ال يخ الالالالح الالالالالح ا الالالالد  

والتقالالالالدير لجميالالالالع المرجعيالالالالت  الدينيالالالالر الرتالالالاليد  ورجالالالالتا الالالالالدين االاالالالالتر  و ين الالالالل  تالالالالاا متوا الالالالا  ا الالالالتئا 

واالالالالوادر    الالالالرور  ا تالالالالرا  جميالالالالع المرجعيالالالالت  ا عالالالالشمير والالالالالديتنت  األخالالالالرى ي وللالالالالك تمتتالالالاليت مالالالالع ن الالالال  

نعالالالالتنار ونالالالالدين و تالالالالد  تغريالالالالد   المالالالالداو الالالالالداتور نالالالالتيي الاردعالالالالتتني و  الالالالتي   لالالالالللك ."ال الالالالترزاني الختلالالالالد

الالالالل   عالالالتء عي الالالت الالالالح المرجعيالالالت  الرتالالاليد ي امالالالت نعلالالالن للجميالالالع  ن التالالالخص المالالاللاور لالالاليس لالالالا ايالالالر اشقالالالر او 

انتمالالالالتء  الالالالتل زب الالالالالديمقرا ي الاردعالالالالتتني ال مالالالالن قريالالالالب وال مالالالالن  عيالالالالد ي العتالالالالت الالالالالح ان  تغريدتالالالالا تمثالالالالا ر يالالالالا 

ايالالالالر  الالالاللر   ز نالالالالت الالالالالل  يالالالال من  يمتنالالالالت   قيقيالالالالت   تلتعالالالالتيش العالالالاللمي وا تالالالالرا  المعتقالالالالدا   التخ الالالالي ولالالالاليس لالالالالا

 الدينير و المل  ير .

 

 ”شاسوار عبد الواحد: قد نضطر للجلوس مع حزبي “بارزاني و طالباني 

التالالالالي قالالالالدم ت  17 االالالالد رئالالالاليس  الالالالراك الجيالالالالا الجديالالالالد تتعالالالالوار ا دالوا الالالالد اال الالالالدي  ن النقالالالالت  الالالالالال  ايالالالالرث نيالالالالوز/

مالالالالن  جالالالالا التالالالالعب ي اتالالالالر  لدخولالالالالا جلعالالالالر انتخالالالالتب رئالالالاليس الجم وريالالالالري قالالالالد ال تُن الالالاللي لاننالالالالت الالالالالح   ت الالالالتلي

وقالالالالتا ا الالالالد الوا الالالالدي خالالالالشا نالالالالدو  عالالالالي العت الالالالمر  .األقالالالالا قالالالالدمنت م تلالالالالب المالالالالوا نين  الالالالدا  لالالالالب المنت الالالالب

ال ري تنيالالالالر لنالالالالدني  نالالالالا  ال ين غالالالالي ال الالالالديث عالالالالي العيتعالالالالر  تالالالالاا م لالالالالرن النالالالالا مالالالالن  يالالالالر المعالالالالروي مالالالالتلا 

المعالالالالالتق اي ال يماالالالالالن ان يالالالالال تي و الالالالالع عن الالالالال ر  عالالالالال  ا للتعتمالالالالالا مالالالالالع ال الالالالالز ين الاالالالالالرديين عالالالالالي دث عالالالالالي 

وا الالالالتي ا الالالالد الوا الالالالد   لا ت الالالالدث   تالالالالاا م لالالالالر مالالالالن ق الالالالاي عقالالالالد  يالالالالر   عالالالالل .”الالالالالديمقرا ي واالت الالالالتد

التالالالي قالالالدمنت ت يماالالالن ان ال تن الالاللي لاننالالالت الالالالح األقالالالا قالالالدمنت  الالالل   17وج الالالت  نلالالالر  ي مو الالال ت   ن  النقالالالت  الالالالال 

واتالالالتر الالالالح انالالالا  الالالالح الالالالر   مالالالن  ن ال الالالز ين واالت الالالتد ”ب المالالالوا نين  الالالدا  لالالالب المنت الالالبالنقالالالت  ام تلالالال 

عالالاليئتني  ال  ن مالالالت  را متتيالالالتني  لا تالالال   ج تر مالالالت وال الالالغ  الي مالالالتي ععالالالوي ي عالالالشن  تالالاليتء  ر مالالالت عالالالي يالالالو  مالالالن 

 األيت  عن  ر الح الجلوس مع   .
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 ن رئيساً للعراق علماء المسلمين: لن نقبل بمن زار “إسرائيل” ان يكو

ااالالالالد ات الالالالتد المالالالالتء المعالالالاللميني اال الالالالدي  تنالالالالا اليماالالالالن الق الالالالوا  مرتالالالالل لرئتعالالالالر العالالالالراق زار  واتلالالالالر المعلومالالالالر/

وقالالالالالتا رئالالالالاليس االت الالالالالتد ج الالالالالتر المعمالالالالالور  ان  اعالالالالالرائيا االالالالالدو لاالالالالالا ا يالالالالالتي المجتمالالالالالع .الايالالالالالتن ال الالالالال يوني

 الالالالو ينت الالالالك منالالالالل اقالالالالود العراقالالالي واليماالالالالن الق الالالالوا  وجالالالالود ا  اشقالالالالا مالالالالع ايالالالالتن مغت الالالالب الرا الالالالي ار يالالالالر و

وا الالالالتي ان  مرتالالالالل  الالالالزب ال الالالالترزاني .”االالالالا  قالالالالوق االنعالالالالتن ويرتاالالالالب المجالالالالتزر الوا الالالالد  تلالالالالو االخالالالالرى

لمن الالالالب رئالالالاليس الجم وريالالالالر زار  عالالالالرائياي و الالالاللا االمالالالالر اليماالالالالن  الالالالل النلالالالالر انالالالالا ونعت الالالالر مالالالالن يدامالالالالا 

لاالالالا القالالالوى  ولاالالالر  رعالالالتلتنت.”متالالالترك عالالالي ععالالالا  يالالالر قالالالتنوني ولالالالا تالالالداايت  خ يالالالر  جالالالدا الالالالح معالالالتقا العالالالراق

الو نيالالالر  الالالتن  ياالالالون ل الالالت موقالالالي تالالالتريخي عالالالي رعالالالل ا  مرتالالالل لالالالا اشقالالالت  متالالال و ا مالالالع الايالالالتن ال الالال يوني 

 المغت ب .
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 "وزارة الداخلية في اإلقليم تعلن القبض على المدعو "نايف الكردستاني

قالالالالتء القالالالال ل الالالالالح المالالالالداو  نالالالالتيي  النالالالال  وزار  الداخليالالالالر عالالالالي  قلالالالالي  اردعالالالالتتني ال /واتلالالالالر االن الالالالتء العراقيالالالالر 

ولاالالالالر  يالالالالتن لالالالالوزار  داخليالالالالر االقلالالالالي   نالالالالا   عالالالالد  ن قالالالالت  تالالالالخص .الاردعالالالالتتني   عالالالالد  عالالالالتءتا للمرجعيالالالالر الدينيالالالالر

 تعالالالال  نالالالالتيي اردعالالالالتتني  نتالالالالر تغريالالالالد  الالالالالح مواقالالالالع التوا الالالالا االجتمالالالالتاي تعالالالالرل عي الالالالت لموقالالالالع المرجعيالالالالر 

 تتالالالر مالالالن وزيالالالر الداخليالالالر  تلقالالالتء القالالال ل الالالالح المقدعالالالري قتمالالال  القالالالوا  االمنيالالالر عالالالي اقلالالالي  اردعالالالتتن و الالال مر م

و  الالالالالتي ال يالالالالالتني ان ."المالالالالاللاور وتعالالالالالليما للج الالالالالت  الق الالالالالتئير لغالالالالالرل اتخالالالالالتل االجالالالالالراءا  القتنونيالالالالالر   قالالالالالا

  ريالالالالالر التع يالالالالالر ال تعنالالالالالي التجالالالالالر  الالالالالالح المعالالالالالتس  الالالالالتلرموز الدينيالالالالالر والو نيالالالالالري وان الت الالالالالتوا الالالالالالي   

اليالالالالالا  ي م االالالالالدا ان  المالالالالاللاور ال يمثالالالالالا اال  و الالالالالتالخص مقالالالالالت  المرجعيالالالالالر لالالالالاليس مق الالالالالوال واليماالالالالالن العالالالالالاو 

و تالالالالتر الالالالالح ان  موقالالالالي  اومالالالالر اقلالالالالي  اردعالالالالتتن والتالالالالعب الاردعالالالالتتني وا الالالالل و الالالالريل عالالالالي ا تالالالالرا  ."ن عالالالالا

 وتجليا دور المرجعير الرتيد  عي العراق والعتل  االعشمي وعي قح اللك .

 

 للين العمليات المشتركة: عززنا الحدود مع سوريا بوسائل فنية ترصد المتس

 االالالالد  قيالالالالتد  العمليالالالالت  المتالالالالترار وجالالالالود تعالالالالتون مالالالالع دوا الجالالالالوار الالالالالح  الالالالعيد ماتع الالالالر ا ر الالالالتبي  المالالالالدى/

عيمالالالت ت الالالدث  االالالن ت  الالالين ال الالالدود مالالالع عالالالوريت  مختلالالالي األج الالالز  ال نيالالالر لمش قالالالر المتعالالالللين ومنالالالع دخالالالول   

ا خ يالالالر  منالالالي مالالالن قالالالدرا  تنلالالالي  دااالالالش ا ر. لالالالح األرا الالالي العراقيالالالر  الالالت ي عالالالي يالالال تي للالالالك عالالالي وقالالال ي قلالالالً

الوقالالالال  ال الالالالتليي م االالالالدا   ن المن الالالالوين لالالالالا يتالالالالالون جمتاالالالالت  جوالالالالالر تاالالالالون ار الالالالر لشعالالالالت داي  مجالالالالرد 

وقالالالالتا المت الالالالدث  تعالالالال  قيالالالالتد  العمليالالالالت  المتالالالالترار اللالالالالواء ت عالالالالين .ر الالالالد ت مالالالالن ق الالالالا األج الالالالز  االعالالالالتخ ترير

يالالالالالري الخ الالالالالتجيي عالالالالالي ت الالالالالري ت  تل زيونيالالالالالر  ن  تالالالالال مين ال الالالالالدود  الالالالالين العالالالالالراق وعالالالالالوريت ت الالالالالمن  ج الالالالالز  عن

و  الالالالالتي الخ الالالالالتجيي  ن ."ومعالالالالالدا ي وا الالالالالراج مراق الالالالالر لايالالالالالري وتعزيالالالالالز  ق تاالالالالالت   منيالالالالالري وخ الالالالالو  دعتايالالالالالر

  نالالالالالتك ت الالالالالتدال للمعلومالالالالالت  وتنعالالالالاليقت اتليالالالالالت  الالالالالين العالالالالالراق وجميالالالالالع دوا الجالالالالالوار عالالالالالي مجالالالالالتا ماتع الالالالالر 

و تالالالالالتري  لالالالالالح  ن  القالالالالالوا  األمنيالالالالالر تمانالالالالال  مالالالالالن ر الالالالالد  راالالالالالر االر الالالالالت يين ا الالالالالر الاالالالالالتميرا  ."ا ر الالالالالتب

و  الالالالال  نت  درجالالالالالر اتليالالالالالر مالالالالالن القالالالالالدر  لمنالالالالالع ا  خالالالالالرق او تعالالالالاللا  تتجالالالالالت   الالالالالدودنت مالالالالالن اتعالالالالالر  ال راريالالالالالر

وم الالالالح الخ الالالالتجيي  لالالالالح  ن  الاالالالالتميرا  عالالالالي ال الالالالدود  تتالالالال  تالالالال من المعلومالالالالت  االعالالالالتخ تراتير ."االتجت الالالالت 

 للقوا  االمنير وتع ي موق ت  امنيت  دقيقت  وتعما  تاا ممتتز مع ق عتتنت .
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 ين بقضايا “القتل والتزوير” في بغداد القبض على ثالثة متهم

النالالال  قيالالالتد  التالالالر ر االت تديالالالري اال الالالدي االالالن القالالالتء القالالال ل الالالالح ثشثالالالر مت مالالالين  ق الالالتيت القتالالالا ا /ايالالالرث نيالالالوز

ولاالالالر  القيالالالتد  عالالالي  يالالالتني ي  ن  قالالالو  مالالالن اللالالالواء العالالالت ع ال رقالالالر الثتنيالالالر  تالتالالالتراك مالالالع .والتزويالالالر عالالالي  غالالالداد

 الالالرز  مالالالن ماتع الالالر اجالالالرا  ال يالالالت ي تمانالالال  مالالالن  لقالالالتء القالالال ل الالالالح اثنالالالين م الالالترز اعالالالتخ ترا  ال الالالوج الثتلالالالث وم

وا الالالالتع  ان  قالالالالو  مالالالالن .”ق.  عالالالالي من قالالالالر )ال يالالالالت  (جنالالالالوب  الالالالرب  غالالالالداد ٤٠٥مت مالالالالين وعالالالالر   االالالالت  المالالالالتد  

اللالالالواء الثالالالتني ال رقالالالر األولالالالح تالالالر ر ات تديالالالر  تالتالالالتراك مالالالع م الالالرز  مالالالن ماتع الالالر اجالالالرا  الالالالدور  تمانالالال  مالالالن 

ق.  عالالالالي من قالالالالر )رئتعالالالالر الع يالالالالد ( تالالالالرقي  غالالالالداد  ٢٩٨وعالالالالر   االالالالت  المالالالالتد   القالالالال ل الالالالالح مالالالالت   م لالالالالوب

و االالالد  انالالالا  تالالال    الالالتلت   ا الالالوليت  .”وال الالالتدر   قالالالا  مالالالر قالالال ل  عالالالب قالالالرار قت الالالي م امالالالر ت قيالالالر الالالالدور 

  لح الج ت  المخت ر  امتا ا جراءا  القتنونير والت قيقير الشزمر   ق   .
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 قترحاً لتخفيض أسعار المواد الغذائيّة في األسواق تجارة بغداد تقّدم م

 النالالالال   رعالالالالر تجالالالالتر   غالالالالدادي األ الالالالدي االالالالن تتالالالالايا لجالالالالتن رقت يالالالالر لمتت عالالالالر االعالالالالواق  واتلالالالالر االن الالالالتء العراقيالالالالر/ 

وقالالالتا رئالالاليس  رعالالالر تجالالالتر   غالالالدادي .الم ليالالالري عيمالالالت قالالالدم  مقتر الالالت  للمعالالالت مر  تخ الالاليل  عالالالعتر المالالالواد الغلائيالالالر

 رعالالالالر تجالالالالتر   غالالالالداد تالالالالال  لجتنالالالالت  رقت يالالالالر لمتت عالالالالر األعالالالالواق والوقالالالالوي الالالالالح   الالالال  عالالالالراس ال مالالالالدانيي   ن    

و  الالالالتيي  ن   نالالالالتك لجتنالالالالت  جوالالالالالر عالالالالي ."المتالالالالتاا التالالالالي مالالالالن تالالالال ن ت  ن تالالالال د  لرعالالالالع  عالالالالعتر  عالالالالل المالالالالواد

األعالالالالواقي تتالالالالت ع  يثيالالالالت  وت الالالالورا   عالالالالعتر المالالالالواد الغلائيالالالالر ي داايالالالالت   التجالالالالتر  لالالالالح  ن  ياونالالالالوا مالالالالع   ل الالالال  

مالالالالن ا نالالالالتء التالالالالعب العراقالالالاليي للخالالالالروج مالالالالن االزمالالالالر التالالالالي  ثالالالالر  عالالالالل ت  الالالالالح معيتالالالالر  عالالالالل ومالالالالوا ني   

 ."الموا نين

 %٥مليون دينار لذوي المهن الصحية  ١٥٠الرافدين: فائدة قرض 

مليالالالالون لالالالاللو  الم الالالالن ال الالالال ير  ١٥٠االالالالالن م الالالالري الراعالالالالديني االثنالالالاليني ان عتئالالالالد  قالالالالرول  /واتلالالالالر المعلومالالالالر

مليالالالون لالالاللو  الم الالالالن  150االاشمالالالي للم الالالالري عالالالي  يالالالتن ان  قالالالرول ولاالالالر الماتالالالب . تلمئالالالر ٥ت الالالا الالالالح 

 –ا الالالال تب المخت الالالالرا   –ال الالالاليتدلر  –اال  الالالالتء ال ي الالالالريين  –ا  الالالالتء االعالالالالنتن  –ال الالالال ير تتالالالالما ) اال  الالالالتء 

 المتقتاالالالالدين مالالالالن ا الالال تب الم الالالالن المالالالاللاور  –والتقنيالالالت  ال  يالالالالر  –الايميالالالالتئيين  –ا الالال تب المالالالاللاخر ال  يالالالالر 

لتقالالالالالدي  الالالالالالح القالالالالالرل االالالالالن  ريالالالالالر عالالالالالرو  الم الالالالالري المنتتالالالالالر  عالالالالالي  غالالالالالداد و  الالالالالتي ال يالالالالالتني  ن  ا.”(

 والم تعلت  . 

 النفط تعلن توقيع عقد مع شركة اذربيجانية للحفر والخدمات النفطية 

 النالالال  وزار  الالالالن  ي األ الالالدي توقيالالالع اقالالالد مالالالع تالالالرار الر يجتنيالالالر لل  الالالر والخالالالدمت   /واتلالالالر ان الالالتء الالالالرا  العالالالت 

 ) ان  تالالالرار ال  الالالر العراقيالالالر وقعالالال  اليالالالو  اقالالالد متالالالترار مالالالع تالالالرار ولاالالالر  الالالالوزار  عالالالي  يالالالتن.الن  يالالالر

SOCAR ) وقالالالتا مالالالدير االالالت  التالالالرار  تعالالال  ا الالالد الاالالالري    عالالالب ."االلر يجتنيالالالر لل  الالالر والخالالالدمت  الن  يالالالر

ال يالالالتني ان  العقالالالد يت الالالمن التعالالالتون عالالالي مجالالالتا   الالالر  واعت الالالشح اال الالالتر الن  يالالالر ي متالالاليرا ال الالالتن  مالالالد  العقالالالد 

 لتمديد .ثشث عنوا  قت لر ل
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 2003ألف قطعة أثرية مسروقة منذ  150استرداد أكثر من 

 لالالالالي ق عالالالالر  ثريالالالالر معالالالالروقر منالالالالل العالالالالت   150اعالالالالترد  ال يئالالالالر العتمالالالالر ل ثالالالالتر والتالالالالراث  اثالالالالر مالالالالن  ال الالالال تح/

و تالالالالالح ا ني و النالالالالال  مراق ت الالالالالت المالالالالالزادا  العتلميالالالالالر لمتت عالالالالالر امليالالالالالت  المتالالالالالتجر   ت ثالالالالالتر العراقيالالالالالر.   2003

 امالالالالتا التنقيالالالالب  يالالالالر القتنونيالالالالر االالالالن ا ثالالالالتر والت ريالالالالب والعالالالالرقر للق الالالالع األثريالالالالر التتريخيالالالالري تعالالالالد وال تالالالالزاا 

متالالالالر عالالالي العالالالراقي  ل يعالالالتغا تجالالالتر العالالالوق العالالالوداء والم ر الالالون  يالالالتب ال متيالالالر االالالن   لالالالب المواقالالالع التالالالي 

يع الالالت عالالالي تنتتالالالر  تالالالاا واعالالالع عالالالي الالالال شدي لالالاللا توجالالالد عالالال ولر نعالالال ير  الالالتلعثور الالالالح ق الالالع  ثريالالالر ثالالال  ت ري  الالالت و 

وقالالالالتا مالالالالدير  االالالالش  ال يئالالالالر  الالالالتا  التالالالالمر      ن  ال يئالالالالر تمانالالالال   تلتنعالالالالير مالالالالع وزارتالالالالي الخترجيالالالالر .الخالالالالترج

والداخليالالالالر مالالالالن اعالالالالترداد  الالالالل  ا ثالالالالتري و نالالالالتك ج الالالالود ا يالالالالر  ت الالالاللا  االالالالتد     ق عالالالالر  ثريالالالالر مالالالالن م تويالالالالت  

 المت ي الو ني .
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 ميع مشاورات الرياض مجلس التعاون: اليمنيون يتطلعون لحضور الج 

يمنيالالالالر  راتيالالالالر مجلالالالالس التعالالالالتون لالالالالدوا  -مالالالالن المقالالالالرر  ن تن لالالالالر  الالالالدا  متالالالالتورا  يمنيالالالالر  التالالالالرق االوعالالالال /

و االالالد .الخلالالالي  العر يالالالري  مقالالالر المجلالالالس عالالالي الريالالالتلي   الالالدي الالالالدعع ن الالالو  يجالالالتد  الالالا عيتعالالالي ل زمالالالر اليمنيالالالر

و  الخليجيالالالالر ل  الالالالراي عالالالال ير مجلالالالالس التعالالالالتون الخليجالالالالي لالالالالدى الالالالاليمن عالالالالر تن المنيخالالالالري  مالالالالسي  ن الالالالالدا

اليمنيالالالالر ال تعالالالالت دي  ز الالالالت  يمنيالالالالت   عينالالالالاي  الالالالا االالالالا اليمنيالالالالين. وقالالالالتا  » ن ال الالالالتب م تالالالالوحي ونتوقالالالالع  ن ي  الالالالر 

الجميالالالالع مالالالالن دون    اعالالالالتثنتء». و و الالالالل المنيخالالالالري عالالالالي مقت لالالالالر مالالالالع قنالالالالت  »التالالالالرق ل خ الالالالتر»  مالالالالسي  ن 

تلالالالالك اللقالالالالتءا  اتنالالالال  من الالالالرد ي ولالالالال  اليمنيالالالالين اجتمعالالالالوا مالالالالع اثيالالالالر مالالالالن الم ععالالالالت  الدوليالالالالر واألمميالالالالر »ولاالالالالن 

يجلعالالالوا مالالالع  ع الالال   الالالال عل لاالالالي يت الالالدثوا م تتالالالر  االالالن متالالالتال  ي ع الالالل  المتالالالتورا  التالالالي داالالالت  لي الالالت مجلالالالس 

التعالالالالتون الخليجالالالالي لاتعالالالالر األ يالالالالتي اليمنيالالالالر  الالالالش اعالالالالتثنتء للخالالالالروج  خري الالالالر  ريالالالالر وا الالالال ر تنقالالالالا الالالالاليمن 

 عش  وال نتء والتنمير».وتع ا من الو ع ال تلي و و ال رب والدمتر  لح مر لر ال

 

 وزير الخارجية المصري يتلقى اتصاالً من نظيره الياباني 

تلقالالالالح وزيالالالالر الخترجيالالالالر الم الالالالر  عالالالالتمل تالالالالار  ات الالالالتال  مرئيالالالالت  ا الالالالر تقنيالالالالر  واتلالالالالر االن الالالالتء العالالالالعودير/

وجالالالالرى خالالالالشا االت الالالالتا   الالالالث . ال يالالالالديواون رانس  اليالالالالو ي مالالالالن وزيالالالالر الخترجيالالالالر اليت الالالالتني يوتيمتعالالالالت  تيتتالالالالي

قالالالالت  الثنتئيالالالالر  الالالالين ال لالالالالدين عالالالالي مختلالالالالي المجالالالالتال ي   الالالالتعر  لالالالالح ت الالالالتدا الالالالالر ى ووج الالالالت  النلالالالالر  الالالالوا العش

امالالالالت تنالالالالتوال  وجالالالالا تعزيالالالالز التنعالالالالير والتعالالالالتون .االالالالدد مالالالالن الق الالالالتيت ا قليميالالالالر والدوليالالالالر لا  اال تمالالالالت  المتالالالالترك

ر األمالالالال   ي ومالالالال تمر   الالالالراي ات تقيالالالال TICADعالالالالي   الالالالتر مالالالال تمر  وايالالالالو الالالالالدولي  الالالالوا التنميالالالالر عالالالالي  عريقيالالالالت   

 الل  تعت ي ا م ر عي نوعم ر المق ا. 27المت د  ا  ترير لتغير الُمنت  الال 
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 «زعيم كوريا الشمالية يتعهد بناء قوة عسكرية »ساحقة« لمواجهة »اإلمبرياليين

تع الالالالد الالالالالزاي  الاالالالالور  التالالالالمتلي االالالالي  جونالالالال   وني  نالالالالتء قالالالالو  اعالالالالارير »عالالالالت قر وال يماالالالالن  التالالالالرق االوعالالالال /

مالالالالترس )الار(ي عالالالالي  وا  25 الالالالتي وللالالالالك  عالالالالد   الالالالشق  الالالالترو   تلعالالالالتي  ويالالالالا المالالالالدى االالالالت ر للقالالالالترا  عالالالالي وق 

وقتلالالال  واتلالالالر األن الالالتء المرازيالالالر الاوريالالالر .يجري الالالت ال لالالالد المعالالاللًل نوويالالالت 2017تجر الالالر مالالالن نوا الالالت منالالالل العالالالت  

التالالالالالت ع  17-التالالالالالمتلير  » ُجريالالالالال  تجر الالالالالر   الالالالالشق ال الالالالالترو  ال تلعالالالالالتي الجديالالالالالد العالالالالالت ر للقالالالالالترا   واعالالالالالون 

مالالالالترس )...(  توجيالالالالا م تتالالالالر مالالالالن  24للقالالالالوا  االعالالالالتراتيجير لجم وريالالالالر اوريالالالالت الديموقرا يالالالالر التالالالالع ير عالالالالي 

ونقلالالال  الواتلالالالر االالالن االالالي  قولالالالا لل ريالالالر الالالالل  تالالالترك عالالالي امليالالالر ا  الالالشق  »عقالالال  انالالالدمت .«االالالي  جونالالال   ون

للالالال شد »ا تالالالواء  ياالالالون المالالالرء مج الالالزا   قالالالدرا   جوميالالالر  تئلالالالر و قالالالو  عالالالت قر ال يماالالالن أل الالالد وق  الالالت» يماالالالن

و  الالالالتي  »عنوا الالالالا ت قيالالالالر  الالالالدي تعزيالالالالز .«االالالالا الت ديالالالالدا  واال تالالالالزاز مالالالالن ا م ريالالالالتليين والعالالالالي ر  الي الالالالت

 القدرا  الدعتاير الو نير».

 

 : زيادة مبيعات النفط تجعل يد ايران متفوقة في المفاوضات ايراني  برلماني

التالالالورى االعالالالشميي  الالالتد   ياالالالي نجالالالتد   االالالد ا الالالو لجنالالالر ال تقالالالر ال رلمتنيالالالر عالالالي مجلالالالس واتلالالالر ان الالالتء عالالالترس/

واتالالالتر .ان زيالالالتد  م يعالالالت  الالالالن   ا يرانالالالي تجعالالالا يالالالد الجم وريالالالر االعالالالشمير مت وقالالالر عالالالي الم تو الالالت  النوويالالالر

ا الالالالو لجنالالالالر ال تقالالالالر ال رلمتنيالالالالر الالالالالح تغييالالالالر وزراء الالالالالن   عالالالالي ال اومالالالالت  العالالالالت قري وقالالالالتا  ان التغييالالالالرا  

الن الالالول   نيالالالر ال االالالر الثالالالور ي و الالالو ايالالالب ا يالالالر ويجالالالب  المتش قالالالر لالالالوزير الالالالن   منعالالال   الالالل  الالالالوزار  مالالالن

وتالالالت ع  ياالالالي نجالالالتد قالالالتئش  مالالالن ال الالالعب للغتيالالالر االلت الالالتي الالالالح ال لالالالر وا  ت الالالا عالالالي . ال ناالالالرر  مالالالر   خالالالرى

ق الالالت  الالالالن   والغالالالتزي امالالالت  نالالالا مالالالن ال الالالعب  يجالالالتد ز الالالتئن عالالالي الو الالالع ال الالالتليي والينالالالت الت االالالد مالالالن  نالالالا لالالاليس 

الالالالح ال لالالالر ل االالالداءي و تالالالح المعلومالالالت  لالالالن يالالالت  تعالالالري  ت للخالالالترج ي لالالالئش  مالالالت  ش  وال يقالالالد   لالالالوال  لشلت الالالتي

واردي يقالالالالوا  اتخالالالالل  وزار  الالالالالن   وم ععالالالالت   خالالالالرى خ الالالالوا  .قالالالالًدر ئ ي تالالالال د  الالالالالح توقيالالالالي نتقلالالالالر ن الالالال 

جيالالالد  عالالالي األتالالال ر األخيالالالر  ل يالالالع المزيالالالد مالالالن الالالالن   والماث الالالت ي وال الالالت تنالالالدرج عالالالي عالالاليتق ا  الالالت  ال لالالالري وان 

 لن   تجعا يد ايران مت وقر عي الم تو ت  النووير.زيتد  م يعت  ا

 

 


