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 (وكالة االنباء العراقية(..) 6.)صالحلبوسي يهنئ بيوم المرأة العالمي ❖

 (وكالة االنباء العراقية(..) 6.)صالزاملي: مجلس النواب داعم إلقرار قوانين تهم المرأة ❖

عباااادك يلكااااد لواااااد ماااان وزارة الشااااهداء والماااالنسلين اااااي حكومااااة أقلاااايم كوردسااااتان علاااا   وانەد.شااااا  ❖

 6.)صأن مجلاااااس الناااااواب سااااايعمل إلناااااااو عوا ااااال الشاااااهداء باااااال وانين والتشاااااريعا  ال زماااااة

 (مجلس النواب موقع(..)

 عباااادك اااااي اليااااوم العااااالمي للماااارأة : علينااااا مساااااندة الماااارأة ونعااااازز ماااان مكانتهااااا اااااي وانە.شااااا د ❖

المجتماااااعت والتمكاااااين مااااان أجااااال توسااااايع مشااااااركتها ااااااي العملياااااة السياساااااية ودا ااااال ملسساااااا  

 (مجلس النواب موقع(..) 7.)صالدولة

 (المدى(..) 7.)صالحلبوسي وال نجر يبدآن حملة لتعديل قانون العسو العام تحالو ❖

محماااااد الاااااايهود : البرلماااااان يشاااااير لجنتاااااين ا اااااي والتااااااوي  علااااا  المتب ياااااة ا سااااابو   النا اااااب ❖

 (المعلومة وكالة(..) 8.)صالم بل

 8.)صعااااارو الحمااااامي: اإلقلاااايم ساااامت بتهريااااب المشاااات ا  النسييااااة ماااان مناااااا   الحدوديااااة النا ااااب ❖

  )المعلومة  وكالة(..)

 وكالاااااة(.) 8.)صبرلمانياااااةلجاااااان  3حساااااين عااااارب : المسااااات لون سيحاااااالون علااااا  ر اساااااة  النا اااااب ❖

 (االنباء العراقية

هااااادس الساااا مي  يحاااا ر ماااان ارتااااب شااااعبيا بساااابب ارتسااااا  االسااااعار ويتحااااد  عاااان قاااارار  النا ااااب ❖

 (اليوم  بغداد(..) 9.)صمرت ب اللتحادية ي ص سعر الدوالر 

وعاااااد ال ااااادو: يااااارم ملاااااو الوجاااااود ا مريكاااااي ااااااي العااااارا  علااااا  ياولاااااة البرلماااااان  النا اااااب ❖

 (االنباء العراقية وكالة(..)  9.)صمجددا

 (نيوز   موازين(..)  9.)صجاسم عيوان يح ر: ابراج الكهرباء ستكون هدااً ل رهاب  النا ب ❖

 علاااااي تركاااااي : لجناااااة أباااااو ررياااااو سااااااوم  احاااااد المااااادراء ااااااي بابااااال ويالبتاااااە بسااااايارة النا اااااب ❖

 (انباء الراس العام وكالة(..)  10.)ص"الكزز 

(..)وكالاااااة  10.)صمسااااات لون يياااااالبون بااااا جراء تعاااااديل علااااا  بعااااا  ا ااااارا  الدساااااتور  ناااااواب ❖

 الاحااة المست لة(
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موقاااااع (..) 11.)صا ماااااين العاااااام لمجلاااااس الناااااواب يسااااات بل ماااااديرعام دا ااااارة قاااااار المااااالتمرا  ❖

 (مجلس النواب

 (..)موقع مجلس النواب( 11.)صباكستانيمجلس النواب يست بل واد نيابي  ❖

 

 

 

 (وكالة االنباء العراقية(..)12.)ص الكاظمي يتس د معمل السجاد اليدوس اي بغداد ❖

 (موقع مجلس النواب(..) 12.)صال رارا  الكاملة لمجلس الوزراء بجلسة الث ثاء ❖

 (السومرية نيوز (..) 14.)صبيان من المحكمة االتحادية بش ن جلسة النظر بسعر الارو ❖

 14.)صمليااااارا  دينااااار اااااي البااااارة 4النازاهاااااة توقاااااو ت عاااااباً بعا اااااار عا اااااد للادولاااااة قيمتااااە  ❖

 (وكالة انباء الراس العام(..)

 15.)صوزيااااار التجاااااارة: الماااااواد الغ ا ياااااة سااااايتم تجهيزهاااااا للماااااواينين  ااااا ل الياااااومين الم بلاااااين ❖

 (وكالة االنباء العراقية(.)

.)ص والااااااة اااااااي بغااااااداد والمحااظااااااا  لمراقبااااااة ا سااااااعار بالسااااااو الغااااااانمي: تشااااااكيل ااااااار  ج ❖

 (وكالة االنباء العراقية(..)15

وكالااااة (..) 15.)صوزارة التربيااااة توااااااد علاااا  عااااودة  الناجيااااا  االيزيااااديا   لاااا  م اعااااد الدراسااااة ❖

 (الاحااة المست لة

 (العراقيةوكالة االنباء (..) 16.)صالعرا  وسوريا يبحثان ملو الميا  والتغيرا  المنا ية ❖

 16.)صعراقياااااااً ماااااان سااااااومي و اااااااركيو اااااااي أوكرانيااااااا 65وزارة ال ارجيااااااة تعلاااااان  جاااااا ء  ❖

 (موازين نيوز (..)

 17.)صالعاااارا  يساااامت بااااد ول ا دويااااة والمسااااتلزما  الييبااااة عباااار منساااا  حاااادودس مااااع السااااعودية ❖

 (موازين نيوز (..)

 (الابام(..) 17.)صم كا  احة الديوانية تيالب با راتي والترايعا  ❖

 (الابام(..) 18.)صالبرلماني{ بين الت ييد والرا   -النظام }الر اسي   ❖
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.)ص  الحكااااايم يوجاااااە دعاااااوة للتياااااار الاااااادرس واإلياااااار التنساااااي ي بشااااا ن تشاااااكيل الحكوماااااة ❖

 (السومرية نيوز (..)19

 (وكالة المعلومة(.) 20ص.)الستت: التحالو الث ثي ينظر لتح يد مالحتە ال ااة ا ي ❖

(..)وكالاااااة  20.)صكاااااردس يحمااااال حكوماااااة االقلااااايم مسااااالولية موجاااااة الغااااا ء الكبيااااارةبرلمااااااني  ❖

 المعلومة(

 

 

 

 (وكالة المعلومة(..) 21.)ص”استشهاد ش ي ين باعتداء ارهابي شنە داعش اي “قر  تبە ديال  ❖

 (وكالة االنباء العراقية(..) 21.)صش ااً بتهمة راع أسعار المواد الغ ا ية 31ال ب  عل   ❖

وكالااااة انباااااء الااااراس (..) 22.)صييااااران الجاااايش ي تاااال  رهااااابيين اثنااااين ماااان داعااااش اااااي سااااامراء ❖

 (العام

 

 

  

ً  150الراادين يشمل ا ة جديدة ب ر  الا  ❖  (تلسزيون الرابعة(..)23.)ص مليونا

 23.)صالزراعااااة تعلاااان االكتساااااء الاااا اتي وتسااااتت باااااب التااااادير لث ثااااة محاااااايل وبااااي  الما اااادة ❖

 (االنباء العراقيةوكالة  (..)

الااااااينية لل ااااادما   (BPM) شاااااركة الحسااااار العراقياااااة توقاااااع ع اااااد مشااااااركة ماااااع شاااااركة ❖

 (العرا  اال بارية(..) 24.)صالنسيية

 24.)صاااااااحة الكاااااارى تجهااااااز مستشااااااس  اليارميااااااة العااااااام باااااا جهزة يبيااااااة حديثااااااة ومتكاملااااااة ❖

  (الزمان(.)
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البحريناااااي  لاااا  الكويااااا  وتع ااااد جلساااااة مباحثاااااا  ر يسااااة مجلاااااس النااااواب تتااااارأس الواااااد النياااااابي  ❖

 (وكالة انباء البحرين(..) 25.)صمشتركة

 26.)صماااااار والساااااعودية تلكااااادان دور الجامعاااااة العربياااااة ااااااي دعااااام العمااااال العرباااااي المشاااااتر  ❖

 (وكالة االنباء االردنية(..)

 

 

 

مهااااار  وكالاااااة(..) 27.)صتنشااااائ أكبااااار ماااااانع النتااااااج ل اااااام كوروناااااا ااااااي رااااارب اسااااايا رانيااااا ا ❖

 (االيرانية

 (..)االهرام( 27.)ص: لن نلبي أس ميالب روسية تتعلد باالتسا  النووس اإليرانيأمريكا ❖
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 الحلبوسي يهنئ بيوم المرأة العالمي 

الحلبوسااااايت الياااااوم الث ثااااااءت بياااااوم المااااارأة هنااااا  ر ااااايس مجلاااااس الناااااواب محماااااد  وكالاااااة االنبااااااء العراقياااااة/

وقااااال الحلبوسااااي اااااي تغرياااادة علاااا  حسااااابە بتااااويتر اتحيااااة ا اااار وت اااادير واعتزازللماااارأة العراقيااااة .العااااالمي

وأتااااااو أن االمااااارأة العراقياااااة تلكاااااد حتاااااورها وتميزهاااااا بعملهاااااا ."الشاااااجاعة ااااااي ياااااوم المااااارأة العاااااالمي

 الحاالة بالعياءت ررم كل التحديا  والمااعبا.و نجازها وابرها وتتحياتها ومسيرتها 

 

 الزاملي: مجلس النواب داعم إلقرار قوانين تهم المرأة 

أكااااد النا ااااب ا ول لاااار يس مجلااااس النااااواب حاااااكم الزاملاااايت الث ثاااااءت أن مجلااااس  /وكالااااة االنباااااء العراقيااااة

لاااا  حسااااابە اااااي تااااويترت و كاااار الزاملااااي اااااي تغرياااادة لااااە ع.النااااواب داعاااام القاااارار قااااوانين التااااي تهاااام الماااارأة

التهااااااني والتبريكاااااا  لكااااال امهاتناااااا وزوجاتناااااا وبناتنااااا وا واتناااااا ااااااي بلااااادنا العااااارا  وكااااال ا ماااااة  یاازکاااا 

وأكاااااد الزاملاااااي أن امجلاااااس الناااااواب بدورتاااااە الحالياااااة داعااااام بشاااااكل اسااااااس إلقااااارار ال اااااوانين  ."االسااااا مية

مشاااااركة اااااي المساااااال السياساااايةت و ااااادار ال اااارارا  التااااي تمكاااان الماااارأة اااااي بناااااء ا ساااارة والمجتمااااعت وال

 وجدارتها بم تلو المبادرا  المجتمعية ومجاال  اإلدارة وال يادةا. تهايويعزز مسلول

 

عبدهللا يؤكد لوفد من وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة أقليم كوردستان   وانەد.شاخ

 على أن مجلس النواب سيعمل إلنصاف عوائل الشهداء بالقوانين والتشريعات الالزمة 

عباااادك أحمااااد اااااي مكتبااااە  وانەنا ااااب ر اااايس مجلااااس النااااواب العراقااااي د.شااااا   ساااات بل /موقااااع مجلااااس النااااواب

وكياااال وزارة الشااااهداء والماااالنسلين اااااي حكومااااة أقلاااايم كوردسااااتان  2022/3/8ال اااااص ببغااااداد اليااااوم الث ثاااااء 

الساااايد براااااان حماااادس مااااع واااااداً ماااان الكااااادر المت اااادم اااااي الااااوزارةت وجاااارى  اااا ل الل اااااء بحاااا  ومناقشااااة 

لين وماي اااادمر  ماااان  اااادما  ورعايااااة التااااي تتعلااااد بجهااااود وزارة الشااااهداء والماااالنس ال تاااااياالموتااااوعا  و

لعوا اااال و وس الشااااهداء الم ااااابر الجماعيااااة والسااااجناء السياساااايين وتااااحايا ال اااااو الكيماااااوس والمتتااااررين 

ر اااايس المجلااااس أكااااد ماااان جانبااااە علاااا  أن مجلااااس النااااواب ساااايعمل  نا ااااب.جااااراء سياسااااا  النظااااام البا ااااد

يعا  وال اااااوانين النااااااا ةت مشااااايراً إلناااااااو عوا ااااال و وس الشاااااهداء وتاااااحايا الم اااااابر الجماعياااااة بالتشااااار 

ب ولە”هاااا   الشااااريحة تتاااارر  كثيااااراً وقاااادموا تتااااحيا  كبياااارة ماااان أجاااال الحريااااة والديم راييااااةت وعلاااا  

ماااان معاناااااتهم وتاااامان ح ااااوقهم المشااااروعة”ت ايمااااا دعااااا  لت سيااااوالملسسااااا  الحكوميااااة راااااع التاااارر وا

الماااالنسلين اااااي ا قلاااايم مااااع ملسسااااة ساااايادتە  لاااا  تاااارورة  سااااتمرار تعاااااون والتنساااايد بااااين وزارة الشااااهداء و
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الشااااهداء اااااي الحكومااااة اإلتحاديااااة والعماااال المشااااتر  لتثبياااا  ح ااااو   وس الشااااهداء والماااالنسلين اااااي جميااااع 

 محااظا  العرا .

 

عبدهللا في اليوم العالمي للمرأة : علينا مساندة المرأة ونعـزز من مكانتها في   وانەد.شاخ

 المجتمع، والتمكين من أجل توسيع مشاركتها في العملية السياسية وداخل مؤسسات الدولة 

ماااارس/آ ار بعااا  نا اااب ر ااايس مجلاااس الناااواب  8الياااوم العاااالمي للمااارأة ااااي  بمناسااابة موقاااع مجلاااس الناااواب/

عباااادك أحمااااد برقيااااة تهن ااااة معيااارة ب سااااام  آيااااااا  التهاااااني والتبريكااااا  ملي ااااة بالمحبااااة  وانەالعراقاااي د.شااااا 

 اةواإلحتاااارام للماااارأة العراقيااااة والكنوردسااااتانية ماااان )ا م والزوجااااةت وا  اااا  والبناااا (ت التااااي أتاااااا  للحياااا 

مومااااة والتااااوازن وعمااااد آ اااار لل يمااااة الجماليااااة واإلنسااااانيةت مثمناااااً ساااايادتە دور الماااارأة العراقيااااة ووقواهااااا الدي

ماااع الرجاااال اااااي المحااان وا وقااااا  الاااااعبة وتحملاااا  الكثيااار اااااي ساااااابيل الحساااااظ علااا  ا ساااارةت كمااااا أشااااااد 

شاااامركة اااااي البي د نا ااااب ر اااايس المجلااااس باااادور الماااارأة الكوردسااااتانية التااااي قاااادم  تتااااحيا  كبياااارة وسااااان

عبااادك أشاااااار  لااا  أهمياااة دعااام المااارأة  وانە.شاااا د.أياااام النتاااال والكساااام المسااالت ااااي قمااام جباااال كوردسااااتان

وتااااواير الحماياااااة اإلجتماعيااااة الكاملاااااة ماااان  ااااا ل ال اااااوانين والتشااااريعا ت متااااايساً” علينااااا مسااااااندة المااااارأة 

اااااي العمليااااة السياسااااية ودا اااال ونعااااازز ماااان مكانتهااااا اااااي المجتمااااعت والتمكااااين ماااان أجاااال توساااايع مشاااااركتها 

ملسسااااا  الدولااااة”ت ملكااااداً علاااا  تاااارورة  ساااااناد الماااارأة بالمنااااااب الحكوميااااة والااااوزارا  ال دميااااةت ساااايما 

للمااارأة أينمااااا كانااا ت وكاااال عااااام  تحيااااة.وهاااي أثبتاااا  الجاااادارة والكساااااءة وال ااااادرة العالياااة اااااي مياااادين العااااامل

 وهي ب لو  اير وت دم و زدهار…

 خنجر يبدآن حملة لتعديل قانون العفو العام تحالف الحلبوسي وال

ي اااود تحاااالو السااايادة بزعاماااة  مااايس ال نجااار ومحماااد الحلبوساااي حملاااة لتعاااديل قاااانون العساااو العاااامت  المااادى/

وبااادآ بجماااع تواقياااع بلغااا  الحاااد الميلاااوب ورااااع الم تااارم  لااا  ر اساااة البرلماااان مااان أجااال المتاااي بتشاااريعە. 

العسااااو العااااام واحااااد ماااان الملسااااا   ا  ا ولويااااةت وعاااادوها رياااار قابلااااة ويلكااااد أعتاااااء اااااي التحااااالو أن 

للت جيااالت وتحااادثوا عااان ظاااروو مناسااابة أاااابح  الياااوم يمكااان اساااتثمارها ااااي تمريااار التعاااديل بالتعااااون ماااع 

ت  ن وقااااال ر اااايس الكتلااااة شااااع ن الكااااريم.الشااااركاء اااااي التيااااار الااااادرس والحاااازب الااااديم رايي الكردسااااتاني

وتااااابع الكااااريمت أن ."عااااام هااااو ميلااااب شااااعبي جماااااهيرس اااااي المحااظااااا  المحااااررةاتعااااديل قااااانون العسااااو ال

اي يناااااً أااااابت لاااادينا بوجااااود الكثياااار ماااان السااااجناء المظلااااومين نتيجااااة الوشاااااية والم باااار الساااارس والاااادعاوى 

ولساااا ت  لاااا  أن اتحااااالو الساااايادة باشاااار بجمااااع تواقيااااع أعتاااااء مجلااااس النااااوابت وأن هاااا   الحملااااة ."الكيديااااة

وانتهااا  الكاااريمت  لااا  أن االهااادو هاااو ."عباااد الكاااريم عبياااان ومعاااە آ ااارون مااان أعتااااء الكتلاااةي ودهاااا النا اااب 

ماااان جانبااااەت ."تعااااديل ال ااااانون بتتاااامينە مااااواد تناااااو ا برياااااء والمظلااااومين ماااان المحكااااومين اااااي السااااجون

ت أن اواحااادا ماااان ا هاااداو ا ساسااااية التاااي تشااااكل بموجبهااااا يااارى النا ااااب عااان الكتلااااة أحماااد مظهاااار الجبااااورس

و كااار الجباااورست أن االكتلاااة ساااوو تتساااد ماااع التحاااالو الث ثاااي مااان ."السااايادة هاااو  قااارار العساااو العاااام تحاااالو

أجاااال تمرياااار التعااااديل ب ساااار  وقاااا  ممكاااان بعااااد اسااااتكمال كاماااال اإلجااااراءا  الدسااااتورية وال انونيااااة المتعل ااااة 

 بتشريعەا.
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 ية األسبوع المقبل : البرلمان يشطر لجنتين فقط والتصويت على المتبقمحمد الصيهود  نائبال

كشااااو النا ااااب عاااان ا اااات و دولااااة ال ااااانون محمااااد الااااايهود  الث ثاااااء   عاااان شااااير لجنتااااين  وكالااااة المعلومااااة/

نياااابيتن ا اااي هماااا لجناااة الياقاااة ولجناااة االقتاااااد واالساااتثمار ماااع تحدياااد مهاااام لكااال لجناااة   نااياااا شاااير لجناااة 

الكتاااال النيابيااااة بشااااان توزيااااع اللجااااان النيابيااااة قاااارر وقااااال الااااايهود ان ” اجتمااااا  رلساااااء . االماااان والااااداا 

شاااير لجنتاااين ا اااي هنااال لجناااة الياقاااة ولجناااة االقتاااااد واالساااتثمار حيااا  تااام تحدياااد مهاااام كااال لجناااة   ايماااا 

نساااا  شااااير لجنااااة االماااان والااااداا  ”   ملكاااادا ان ” قتااااية حساااام اللجااااان وعرتااااها للتاااااوي  يحتاااااج بعاااا  

ن ريااار محساااوم بسااابب ميالباااا  الكتااال السياساااية لر اساااة وأتااااو ان ” موتاااو  ر اساااة اللجاااا. ” الوقااا 

هااا   اللجناااة او تلااا    اال انناااا الباااد وان ناااال الااا  ن ياااة مشاااتركة ايماااا لاااو قااادمنا ماااالحة البلاااد قبااال المااااالت 

السياسااااية   اتاااا  عاااان االسااااتح اقا  االنت ابيااااة ”   مشاااايرا الاااا  ان ” التاااااوي  علاااا  اللجااااان النيابيااااة ساااايتم 

 ا سبو  الم بل ” . 

 : اإلقليم سمح بتهريب المشتقات النفطية من منافذه الحدودية النائب عارف الحمامي

أكاااد النا اااب عااان ا ااات و دولاااة ال اااانون عاااارو الحمااااميت الث ثااااءت أن  قلااايم كردساااتان ااااتت  وكالاااة المعلوماااة/

الحمااااامي  ن “ قلاااايم وقااااال .المجااااال أمااااام مهربااااي المشاااات ا  النسييااااة لتهريااااب الاااانسي عباااار مناااااا   الحدوديااااة

كردسااااااتان لاااااام يلتاااااازم بتااااااادير المشاااااات ا  النسييااااااة أو محاولااااااة السااااااييرة علاااااا  المناااااااا  الحدوديااااااة أو 

الميااااااارا ”ت مبينااااااا أن “اإلقلاااااايم اااااااتت اليريااااااد أمااااااام مهربااااااي المشاااااات ا  النسييااااااة عباااااار مناااااااا هم 

سييااااة اااااوب  قلاااايم وأتاااااوت أن “ارتسااااا  أسااااعار الاااانسي عالمياااااً يزيااااد حاااادة تهريااااب المشاااات ا  الن.”الحدوديااااة

كردساااااتان  مساااااتسيدين مااااان ااااااار  الااااادعم الحكاااااومي لسساااااعار”ت عازياااااا السااااابب اي”ريااااااب الساااااييرا  و 

وأوتااات النا اااب عااان ا ااات و دولاااة ال اااانون أن “ قلااايم .“ شااارية الااانسي علااا  اليااار  ال ارجياااة ماااع اإلقلااايم

ساااو  ماااوازس تااااري كردساااتان يغااار  ااااي اوتااا  المنااااا  ريااار الرسااامية”ت الاتاااا  لااا  أن ” التهرياااب ي لاااد 

 عل  اإلنتاج الويني و المستورد من المشت ا  النسيية”.

 

 لجان برلمانية 3: المستقلون سيحصلون على رئاسة النائب حسين عرب 

حساااام النااااواب المساااات لونت الث ثاااااءت مااااوقسهم ماااان عتااااوية اللجااااان النيابيااااةت ايمااااا   وكالااااة االنباااااء العراقيااااة/

وقااااال عتاااو تجمااااع الناااواب المساااات لين حسااااين .ن علاااا  أقااال ت اااادير أكااادوا حاااااولهم علااا  ر اسااااة ثاااا   لجاااا

عاااارب:  ن االنااااواب المساااات لين اجتمعااااوا عاااادة اجتماعااااا  اااااي مااااا بياااانهم واتس ااااوا علاااا  أن يكونااااوا اااااي تجمااااع 

وأشاااار  لاااا  أن اتوزيااااع اللجاااان علاااا  المساااات لين ساااار بشااااكل سااااهل  ن ."واحاااد بملااااو ت سااايم اللجااااان النيابيااااة

وأتاااااو أن ."ويعتباااارون جميااااع اللجااااان مهمااااة وتاااام اال تيااااار بحسااااب الت اااااص والرربااااةرااااالبيتهم متس ااااونت 

االتجمااااع وتااااع ورقااااة كاملااااة ووقااااع عليهااااا الجميااااع وتاااام توزيااااع ا عتاااااء بالشااااكل الاااااحيتات موتااااحاً أن 

 لجان عل  أقل ت ديرا. 3نا باً وستكون لنا ر اسة  27االتجمع شمل  
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  ويتحدث عن قرار االسعاريحذر من "غضب شعبي" بسبب ارتفاع  هادي السالمي   نائبال

 مرتقب اللتحادية يخص سعر الدوالر 

ت ماااان  ااااروج مظاااااهرا  عارمااااة الث ثاااااء حاااا ر عتااااو مجلااااس النااااواب هااااادس السااااالميت  بغااااداد اليااااوم/

حلااااول الس ياااارة بساااابب ارتسااااا  األسااااعار وتااااااعد معاااادال  البيالااااةت ايمااااا يالااااب الحكومااااة ب يجاااااد  لليب ااااا 

 ن االمحكمااااة االتحاديااااة احساااان  اااااي التااااد ل  وقااااال السااااالمي  .لهاااا ا الغااااالء وتااااواير ااااارص العماااال عاجلااااة

 قتااااية راااااع سااااعر الاااادوالر الاااا س ادى الاااا  ارتسااااا  اسااااعار المااااواد الغ ا يااااة واألدويااااةات مشاااايًرا  لاااا  أن بشاااا ن

وأتااااوت  ."ساااعر الساااابدهنالااا  امااال ااااي ان تت ااا  المحكماااة االتحادياااة قاااراًرا ب عاااادة ساااعر الاااارو الااا  ال"

األماااارا   أن اهنالاااا  ا ااااة ماااان الشااااعب تعاااااني بشااااكل كبياااار بساااابب ارتسااااا  اسااااعار األدويااااة وهاااام ااااااحاب

 ."الس ة المزمنة وتحديًدا الماابون باألمرا  السريانية وال يوجد اس دعم حكومي له  

 ددا : طرح ملف الوجود األمريكي في العراق على طاولة البرلمان مجوعد القدونائب ال

أكااااد النا ااااب عاااان اإليااااار التنسااااي ي وعااااد ال اااادو ت الث ثاااااءت وجااااود تحركااااا  نيابيااااة  وكالااااة االنباااااء العراقيااااة/

وقاااال ال ااادو  ن “ال اااوى . ليااارم ملاااو ا اااراج ال اااوا  العساااكرية ا جنبياااة مااان العااارا   دا ااال قباااة البرلماااان

ال ااااوا  االجنبيااااة”ت ملكاااادا أن “احااااد اهاااام السياسااااية أمااااام مهمااااة كبياااارة وعليهااااا التكاااااتو لحساااام ملااااو ا ااااراج 

شااااروي اإليااااار التنسااااي ي لتشااااكيل الحكومااااة الم بلااااة هااااو ا ااااراج ال ااااوا  ا جنبيااااة وعلاااا  رأسااااها ال ااااوا  

وأتااااو أن “الملاااو ساااييرم ب اااوة علااا  ياولاااة البرلماااان مااان جدياااد”ت داعياااا الااا  “وقساااة ح ي ياااة .”ا مريكياااة

 .بحسم قتية ا راج ال وا  االمريكية من الب د”

 يحذر: ابراج الكهرباء ستكون هدفاً لالرهاب جاسم عطوان  نائب ال

حاااا ر عتااااو مجلااااس النااااواب عاااان ا اااات و دولااااة ال ااااانون جاساااام عيااااوان الموسااااوست ماااان ان  /مااااوازين نيااااوز 

اباااااراج الكهربااااااء ساااااتكون هااااادااً ساااااه ً للمجااااااميع االرهابياااااة ماااااالم تت ااااا  اجاااااراءا  للحاااااد مااااان هجمااااااتهم 

بياااان ت اناااەااليمكن االدعااااء بااا ن الوتاااع االمناااي مسااات ر لدرجاااة مرتااايةت يالماااا وقاااال الموساااوس ااااي .عليهاااا

واتاااااو ان البناااا  ."هنالاااا  م ااااربين يسااااتهداون االهااااداو الماديااااة السااااهلة سااااواء كاناااا  ماديااااة او بشاااارية

التحتيااااة و ااااااة تلاااا  التااااي تتعلااااد بتجهيااااز المااااواين بالكهرباااااء سااااتكون هاااادااً دسااااماً للمجاااااميع االرهابيااااة 

التزامن مااااااع ارتسااااااا  درجااااااا  الحاااااارارة وحلااااااول اااااااال الااااااايوتميالباً بتسعياااااال الجهااااااد والم ربينتباااااا 

االساااات بارس والتح ي ااااا  للوقااااوو علاااا  الجهااااة التااااي ت ااااوم بمثاااال هاااا   االعمااااال وات ااااا  الاااا زم باااااددها 

 حساظاً عل  م درا  البلد ومالە الة وثي ة بالمواين.
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 "المدراء في بابل وطالبتە بسيارة "لكزز: لجنة أبو رغيف ساومت احد علي تركي  نائبال

اتهااام النا اااب المسااات ل علاااي تركاااي ت لجناااة مكااحاااة السسااااد التاااي يترأساااها احماااد أباااو  وكالاااة انبااااء الاااراس العاااام/

وقاااال تركاااي ااااي ل ااااء متلساااز ت ان لجناااة ."ررياااو بمسااااومة احاااد المااادراء ااااي بابااال ويالبتاااە بسااايارة الكااازز 

ء ا ساساااايين اااااي محااظااااة باباااال ات ملكاااادا ان ا حكومااااة الكاااااظمي أبااااو رريااااو حاولاااا  ابتاااازاز احااااد الماااادرا

وتاااابع تركاااي باااال ول : ا نعتاااب علااا  ال تااااء إلرساااالە ال تااااة الااا  ." اعتااااد  علااا  عااادم احتااارام الدساااتور 

لجناااة أباااو ررياااو ساااي ة الااااي  ات مشااايرا الااا  انناااا ا تل يناااا نباااا واااااة مااادير عاااام ااااي وزارة التجاااارة بسااابب 

ا  ماااا قامااا  باااە لجناااة اباااو ررياااو هاااي اوامااار حكومياااة ل لاااد ساااييرة بوليساااية ا ت واعتبااار ان ." التعااا يب

ولساااا  الاااا  ان ا لجنااااة ابااااو رريااااو رياااار ." موتااااحا ان ا لجنااااة ابااااو رريااااو عبااااارة عاااان لجنااااة ل بتاااازاز 

منتاااابية وتهاااادو الاااا  باااا  الرعااااب ا ت مبينااااا ان ا ش اااااية ابااااو رريااااو جدليااااة وتعماااال علاااا  تاااااسية 

ا البرلماااان ميالاااب بمحاسااابة ومعاقباااة مااان شاااكل لجناااة اباااو ررياااو ات  ويالاااب تركاااي." ال ااااوم السياسااايين

 الاتا ال  ان ا الكاظمي كلو ابو رريو بلجنة ثانية لت ييم قادة االجهزة االمنية اي العرا  ا.

 

 نواب مستقلون يطالبون بأجراء تعديل على بعض فقرات الدستور 

:  ن “النظااااام الاااادا لي لمجلااااس المساااات لين حسااااين السااااعبرسالنا ااااب عاااان كتلااااة قااااال  /وكالااااة الاااااحااة المساااات لة

الناااواب يحتااااج  لااا  تغييااار بعااا  ا راتاااە حتااا  ال ناااد ل ااااي مشاااك   مااار  بهاااا بعااا  البلااادان مثااال لبناااان”ت 

وأتاااااوت أن .”الاتاااااً  لاااا  “اقتااااراب التوقيتااااا  الدسااااتورية ماااان االنتهاااااء وباااادء تاااا زم ا وتااااا  اااااي العاااارا 

دراساااة وتغيياااار هاااي )التااااوي  علاااا  ر ااايس الجمهوريااااة باااالثلثين( والبااااد “أولااا  الس ااارا  التااااي تحتااااج  لاااا  

أن يكااااون هنااااا  حاااال للموتااااو ”ت مبيناااااً أن “ماااان تاااامن برنااااامت المساااات لين تغيياااار بعاااا  ا اااارا  الدسااااتور 

وأشااااار  لاااا  أن “ماااان المهاااام أن يجاااارس تغيياااار ا اااارا   التااااي تحتاااااج  لاااا  تعااااديل لتواكااااب مراحاااال التيااااور 

نت  ن الدسااااتور ايااااە الكثياااار ماااان الس اااارا  التااااي أثبتاااا  أنهااااا معيلااااة أو الدسااااتور علاااا  يااااد  بااااراء وم تاااااي

معرقلااااة للمساااايرة التشااااريعية”ت موتااااحاً أن “المرحلااااة الحاليااااة ت تلااااو عمااااا جاااارى اااااي الساااانوا  الماتاااايةت 

 حين مرر انت اب ر يس الجمهورية من دون أية عوا د ومعرق  ”. 2018 ال اي العام 
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 النواب يستقبل مديرعام دائرة قصر المؤتمرات ألمين العام لمجلس  ا

أساااات بل االمااااين العااااام لمجلااااس النااااواب الاااادكتور ساااايروان عباااادك ساااايريني اااااي مكتبااااە  /موقااااع مجلااااس النااااواب

اااااابام الياااااوم ت ماااااديرعام دا ااااارة قاااااار المااااالتمرا  التابعاااااة لاااااوزارة الث اااااااة الااااادكتور منتاااااار اااااابام 

 مااااين العااااام ت الاااادكتور منتارالحسااااناوس بمناساااابة تساااانمە وبعااااد تبااااادل كلمااااا  الترحيااااب ت هناااا  ا.الحسااااناوس

مناااااب مااااديرعام دا اااارة قااااار الماااالتمرا  ت متمنيااااا لااااە الموا يااااة والنجااااام اااااي اداء مهامااااە ال ادمااااة وزيااااادة 

أيرالتعاااااون والتنساااايد المتبااااادل مااااع االمانااااة العامااااة لمجلااااس النااااواب اااااي المواتاااايع  ا  الشاااا ن المشااااتر  

بااااادور  اعااااارب الااااادكتور الحساااااناوس عااااان شاااااكر  .ة والسنياااااة واللوجساااااتيةو اااااااة ااااااي المجااااااال  االداريااااا 

وت اااادير  لسمااااين العااااام علاااا  تهن تااااە وحساااان اساااات بالە وكاااارم التاااايااة ت ملكاااادا علاااا  التعاااااون المشااااتر  

والتنسااايد المتباااادل ماااع االماناااة العاماااة لمجلاااس الناااواب ااااي محتلاااو االماااور التاااي تتعلاااد بعمااال الجاااانبين ااااي 

تمرا  والمرااااااد التابعااااة لهااااا وتاااا ليل جميااااع الاااااعوبا  والمشااااك   التااااي تواجااااە ادارة مبناااا  قااااار الماااال

 الجانبين.

 

 مجلس النواب يستقبل وفد نيابي باكستاني 

اسااات بل السااايد محماااد هااااني نا اااب ا ماااين العاااام لمجلاااس الناااواب مماااث  عااان المجلاااس  /موقاااع مجلاااس الناااواب

الواااااد النيااااابي الباكسااااتاني بر اسااااة الساااايدة بيبااااي بروانااااة  ٢٠٢٢/٣/٨اااااي ميااااار بغااااداد الاااادولي يااااوم الث ثاااااء 

ورحااااب الساااايد نا ااااب ا مااااين العااااام بالواااااد الزا اااار .ر يسااااة لجنااااة الاااااداقة الباكسااااتانية العراقيااااة البرلمانيااااة

بحتااااور سااااعادة السااااسير الباكسااااتاني الساااايد أحمااااد أمجااااد علااااي وال نااااال الباكسااااتاني الشااااي  مظهاااار شااااامي 

باااادورها .ل اتااارة زياااارتهم للعاااارا ت ن ااا  تحيااااا  ر اساااة مجلاااس النااااواب لهاااممتمنياااا لهااام ييااااب اإلقاماااة  اااا 

عباااار  الساااايدة بيبااااي بروانااااة عاااان ساااارورها التااااام بزيارتهااااا للعاااارا  ناقلااااة تحيااااا  ر اااايس واعتاااااء مجلااااس 

 الشيوى الباكستانيت ملكدة عزم ب دها عن تمتين الع قا  الثنا ية بين البلدين.
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 معمل السجاد اليدوي في بغداد الكاظمي يتفقد  

تس ااااد ر اااايس مجلااااس الااااوزراء مااااايس  الكاااااظميت الث ثاااااءت معماااال السااااجاد الياااادوس  وكالاااة االنباااااء العراقيااااة/ 

وقاااال المكتاااب اإلع ماااي لااار يس الاااوزراء ااااي بياااان ت  ن ار ااايس .ااااي الكاظمياااة بمناسااابة ياااوم المااارأة العاااالمي

الياااادوس اااااي الكاظميااااة بمناساااابة يااااوم المااااارأة  مجلااااس الااااوزراء مااااايس  الكاااااظمي تس ااااد معماااال السااااجاد

 وأتاو أن االكاظمي الت   بالنساء العام   اي المعمل وهن هن بالمناسبةا.."العالمي

 

 القرارات الكاملة لمجلس الوزراء بجلسة الثالثاء

االعتياديااااة أااااادر مجلااااس الااااوزراءت اليااااوم الث ثاااااءت قاااارارا  جدياااادة  اااا ل جلسااااتە  موقااااع مجلااااس النااااواب/

 .التي ع د  بر اسة ر يس الوزراء مايس  الكاظمي

و كااااار المكتاااااب اإلع ماااااي لااااار يس مجلاااااس الاااااوزراء ااااااي بياااااان تل تاااااە وكالاااااة ا نبااااااء العراقياااااة )وا (ت أن 

ار اااايس مجلااااس الااااوزراء مااااايس  الكاااااظميت تاااارأس الجلسااااة االعتياديااااة التاسااااعة لمجلااااس الااااوزراءت والتااااي 

ساااااعار العالمياااااة وت ثيرهاااااا علااااا  الساااااو  العراقياااااةت واإلجاااااراءا   ااااااا  لمناقشاااااة أزماااااة ارتساااااا  ا 

 ."الميلوبة لدعم ا من الغ ا يت و ادار ال رارا  ال زمة باددها

وأتاااااوت أن االجلسااااة شااااهد  حتااااور عاااادد ماااان قااااادة ا جهاااازة ا منيااااة و لاااا  بتوجيااااە ماااان ال ا ااااد العااااام 

 ." سعار اي السو  المحليةلل وا  المسلحة؛ بهدو مناقشة اإلجراءا  المت  ة لمراقبة ا

وتااااابع أن االمجلااااس وجااااە المجلااااس الااااوزارس ل قتااااااد باااا ن يكااااون اااااي حالااااة انع اااااد دا اااام لمعالجااااة ا ماااان 

 ."الغ ا ي وال زين االستراتيجي

وتاااابع ابعاااد مناقشاااا  مستسيتاااة  زماااة ارتساااا  ا ساااعار العالمياااةت وسااابل تاااداركها ودعااام ا مااان الغااا ا ي ااااي 

 :لوزراء الم ررا  اآلتيةالب دت أقّر مجلس ا

أوالً/ المواا اااااة علااااا  اسااااات م محااااااول الحنياااااة المحلياااااة بشاااااكل كامااااال )دا ااااال و اااااارج ال ياااااة الم ااااارة( 

 .للموسم الحالي حاراً 

ثانياااااً/ يكااااون سااااعر شااااراء محاااااول الحنيااااة لهاااا ا الموساااام والمواساااام ال ح ااااة واااااد ملشاااار السااااعر العااااالمي 

ويحااادد سااانوياً ااااي شاااهر تشااارين ا ولت ويراجاااع ااااي نيساااان المعتماااد مااان قبااال المجلاااس الاااوزارس ل قتااااادت 

 .% اعوداً أو نزوالً 20  ا تغير  ا سعار العالمية ب كثر من 
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ألااااو دينااااار  750أعاااا   هااااو  1ثالثاااااً/ يكااااون سااااعر اساااات م محاااااول الحنيااااة للموساااام الحااااالي وا اااااً للس اااارة 

 .للين الواحد

أياااااامت ودااااااع مساااااتح ا   10عاااااي الساااااابد  ااااا ل رابعااااااً/  كماااااال دااااااع مساااااتح ا  الس حاااااين للموسااااام الزرا

 .2022حزيران  30  ل موعد أقاا   2022الس حين للموسم الحالي 

 امسااااااً/  قااااارار محتااااار االجتماااااا  حاااااول ال ياااااة الزراعياااااةت وتشاااااجيع اسااااات دام ت نياااااا  الااااارس الحديثاااااةت 

 .الستراتيجيةالموقّع من قبل وزيرس الزراعة والموارد الما ية ومستشار ر يس الوزراء للشلون ا

سادساااااً/ ت ااااوم وزارة الماليااااة بالتنساااايد مااااع البناااا  المركاااازس العراقااااي بتااااواير الساااايولة الكاايااااة ماااان  اااا ل 

مبااااادرة البناااا  المركاااازس العراقااااي لاااادعم ال يااااا  الزراعااااي إلقاااارا  الماااازارعين ماااان الماااااارو الحكوميااااة 

الرش )المحاااااورس % تسااااات يع لمااااارة واحااااادة لغااااار  اساااااتيرادهم منظوماااااا  الااااارس بااااا 5وال اااااااة بسا ااااادة 

 .والثاب ( من شركا  عالمية راينة

م يااااين ياااان ماااان الحنيااااة المسااااتوردة وحسااااب مااااا  3سااااابعاً/ يكااااون ساااا و اسااااتيراد وزارة التجااااارة بحاااادود 

يساااو  ماااان المحاااااول المحلااااي لتااا مين مسااااردا  البياقااااة التموينيااااةت وتح ياااد ا ماااان الغاااا ا يت ويكااااون التعاقااااد 

 .ناشئ كااة واد الموااسة ال ياسية العراقيةمع شركا  راينة وبدون وسياء من الم

كمااااا أقااااّر مجلااااس الااااوزراء حزمااااة  تااااااية ماااان ال اااارارا  التااااي ماااان شاااا نها أن تاااادعم الس ااااا  الهشااااة اااااي 

المجتمااااعت اااااي مواجهااااة تااااداعيا  ارتسااااا  ا سااااعار العالميااااة وت ثيراتهااااا اااااي السااااو  المحليااااةت حياااا  أااااادر 

 :ال رارا  اآلتية

ألااااو دينااااار لماااارة واحاااادة باساااام )منحااااة راااا ء معيشااااة( ت اااادم  لاااا  الس ااااا   100 أوالً/ منحااااة حكوميااااة ب يمااااة

 :التالية

-  ً  .(المت اعدون )ممن يت اتون راتباً أقل من مليون دينار شهريا

-  ً  .(الموظسون )ممن يت اتون راتباً أقل من  مسما ة ألو دينار شهريا

 .الرعاية االجتماعية -

 .معدومو الد ل -

الرساااام الجمركااااي علاااا  البتااااا ع ا ساسااااية ماااان مااااواد ر ا يااااة ومااااواد بناااااء ومااااواد اسااااته كية ثانياااااً/ تاااااسير 

 .ترورية لمدة شهرين و عادة النظر بال رار بعد معاينة ا زمة

ثالثاااااً/  لغاااااء المااااواد المحظااااور اسااااتيرادها  راااارا  حمايااااة المنااااتت ماااان المااااواد الغ ا يااااةت واالسااااته كيةت 

 .النظر بعد معاينة تيورا  ا زمةوا دوية لمدة شهرينت و عادة 

رابعااااً/  يااا   حااااتين للمااااواد الغ ا ياااة ااااي البياقااااة التموينياااة ااااوراً والبااادء باااا جراءا  تاااواير حااااة شااااهر 

 .رمتانت و عادة النظر بموازنة البياقة التموينية

 . امساً/ ت جيل استيساء الترا ب عل  التجار من مستوردس المواد الغ ا ية
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 .سعار اي االسوا  وأ   اإلجراءا  ال انونية بحد الم السينسادساً/ تبي ا 

لسااااانة  15مااااان وزارة المالياااااةت وبحساااااب قااااارار مجلاااااس الاااااوزراء ) 12/1ساااااابعاً/ تمويااااال المباااااال  بنسااااابة 

2022). 

 .2022آ ار  15ثامناً/ تنسّ  ه   ال رارا  بدءاً من  

العااارا ت واااااد مجلاااس الاااوزراء علااا   وتاااابع المكتاااب أناااە ابهااادو العمااال أيتااااً علااا  دعااام ا مااان الغااا ا ي ااااي

مشاااارو  قااااانون الاااادعم اليااااارا لسماااان الغاااا ا ي والتنميااااة وأحالااااە  لاااا  مجلااااس النااااواب اسااااتناداً  لاااا  أحكااااام 

/ البنااااد ثانياااااً( ماااان الدسااااتورت مااااع ا  اااا  بعااااين االهتمااااام ملحوظااااا  مجلااااس 80/ البنااااد أوالً(ت و)61المااااادتين )

 الوزراء التي عرت    ل جلسة اليوما.

 

 ان من المحكمة االتحادية بشأن جلسة النظر بسعر الصرف بي

أعلناااا  المحكمااااة االتحاديااااة العليااااات الث ثاااااءت ت جياااال النظاااار بالاااادعوى ال ااااااة باعااااادة  /الســــومرية نيــــوز

وقااااال مجلااااس ال تاااااء ا علاااا  اااااي بيااااان ت  ن االمحكمااااة االتحاديااااة العليااااا .سااااعر ااااارو الاااادوالر لساااااب ە

( وال ااااااة باعااااادة ااااارو الاااادوالر ا مريكااااي ٢٠٢٢/اتحاديااااة/ ٣٢المرقمااااة )قاااارر  ت جياااال نظاااار الاااادعوى 

دوالر أمريكااااي الاااا  يااااوم  ١٠٠( الااااو دينااااار عراقااااي لكاااال ١٢٠بالنساااابة للاااادينار العراقااااي الاااا  ساااااب ە بم اااادار)

واوتاااات البيااااانت أن االمحكمااااة قاااارر  التاجياااال لغاااار  تبلياااا  وزياااار الماليااااة ومحااااااظ البناااا  ."٢٠٢٢/٣/١٤

 بالحتور اي الجلسة الم بلةا. المركزس العراقي

 

 مليارات دينار في البصرة 4النـزاهـة توقـف تالعـباً بعـقـار عائـد للـدولـة قيمتە 

ا   وكالاااة انبااااء الاااراس العاااام/ ة عااادداً مااان عمليااا  نسااا    م كاااا  دا ااارة التح ي اااا  ااااي هي اااة النزاهاااة االتحاديااا 

بيناااااةً أن العم ة والتاااااريبة والرعاياااااة التااااابي ااااااي دوا ااااار محااظاااااة الباااااارةت م  ا  شااااامل  دوا ااااار البلديااااا  ليااااا 

اة والت اعااااد ن ماااان  ي اااااو .االجتماعياااا  ة تح يااااد البااااارة تمكاااا  وأشااااار  الاااادا رة  لاااا  أن  اريااااد عماااال مديرياااا 

ا  السرياااد والبحااا  ااااي ساااج    ت عااابع بع اااارع تعاااود ملكي تاااە للدولاااة ااااي وساااي الباااارةت الاتاااةً  لااا  أن  تحريااا 

اة الع اااار تعاااود  لااا  أحاااد الماااواينين؛ باااالررم مااان اساااتم كە ال ياااود  والتساااجيل الع اااارس تشاااير  لااا  أن  عا ديااا 

اة الباااارة منااا  العاااام  ة بلديااا  ديريااا  و بالع اااار .1980مااان قبااال م  ە تااام  وتاااع  شاااارة عااادم التاااار  وأتااااا   نااا 

ة  لاااا   12دوناااام و2البالغااااة مساااااحتە ) دينااااارت لحااااين االنتهاااااء ماااان  مليااااارا  4اولاااا ( وتااااال قيمتااااە الت ديرياااا 

  جراءا  التح يد اي ال تي اة.
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 وزير التجارة: المواد الغذائية سيتم تجهيزها للمواطنين خالل اليومين المقبلين 

أكااااد وزياااار التجااااارة عاااا ء الجبااااورست الث ثاااااءت أن المااااواد الغ ا يااااة ساااايتم تجهيزهااااا  وكالااااة االنباااااء العراقيااااة/ 

وقااااال الجبااااورس اااااي الماااالتمر الاااااحسي االساااابوعي لمجلااااس الااااوزراء ت .اليااااومين الم بلااااينللمااااواينين  اااا ل 

وأتاااااو: اساااانعمل علاااا  وتااااع ." ن االمااااواد الغ ا يااااة ساااايتم تجهيزهااااا للمااااواينين  اااا ل اليااااومين الم بلااااين

 ياااااة تمناااااع المت عباااااين با ساااااعار اإلتااااارار باااااالمواينين ات موتاااااحا أن اجهاااااود الحكوماااااة والبرلماااااان 

  رار ا سعار بالسو ا.ستاب اي است

 

 الغانمي: تشكيل فرق جوالة في بغداد والمحافظات لمراقبة األسعار بالسوق 

أكااااد وزياااار الدا ليااااة عثمااااان الغااااانميت الث ثاااااءت تشااااكيل ااااار  جوالااااة اااااي بغااااداد  وكالااااة االنباااااء العراقيااااة/ 

ا ساااابوعي لمجلااااس الااااوزراء وقااااال الغااااانمي اااااي الماااالتمر الاااااحسي .والمحااظااااا  لمراقبااااة ا سااااعار بالسااااو 

وأتاااااو: اساااانت   ."ت  نااااە اتاااام تشااااكيل ااااار  جوالااااة اااااي بغااااداد والمحااظااااا  لمراقبااااة ا سااااعار بالسااااو 

اإلجااااراءا  ال انونيااااة كااااااة بحااااد الم ااااالسين الاااا ين يحاااااولون راااااع ا سااااعارات موتااااحا أن اأجهزتنااااا الرقابيااااة 

 ستعمل بكل قوة للحساظ عل  است رار السو ا.

 توافق على عودة  الناجيات االيزيديات إلى مقاعد الدراسة وزارة التربية 

كشااااس  دا اااارة شاااالون الناجيااااا  اااااي وزارة العماااال والشاااالون االجتماعيااااة عاااان   وكالااااة الاااااحااة المساااات لة/

وقالاااا  ماااادير عااااام الاااادا رة .مواا ااااة وزارة التربيااااة علاااا  عااااودة  الناجيااااا  االيزيااااديا   لاااا  م اعااااد الدراسااااة

سااااراب الياااااس:  ن وزارة التربيااااة واا اااا  علاااا  يلااااب قدمتااااە دا رتهااااا بشاااا ن اسااااتثناء الناجيااااا  االيزيااااديا  

ر إلكماااااال دراساااااتهن بعاااااد أن اتاااايررن  لااااا  تركهاااااا أثنااااااء ساااااييرة عااااااابا  داعاااااش ماااان شاااااري العمااااا 

ت وارتكاااااااب أبشااااااع المجااااااازر واالنتهاكااااااا  بح هاااااان وبحااااااد 2014اإلرهابيااااااة علاااااا  مناااااااي هن عااااااام 

وأتااااا  اليااااس أن “دا رتهاااا باااادد ااااتت اااارو  ااااي كااال مااان سااانجار وتلعسااارت و لااا  تيبي ااااً لل اااانون . ويهااان

الاااا س ياااانص علاااا  اااااتت ااااارو  اااااي أماااااكن تواجاااادهنت مشاااايرة  لاااا  وجااااود  ال اااااص بالناجيااااا  االيزيااااديا 

مسااااااا ع لباااااادء  جااااااراءا  التسااااااجيل بالنساااااابة للناجيااااااا  ماااااان  اااااا ل الناااااااا ة االلكترونيااااااةتو كمال باااااااقي 

وكشااااس  الياااااس عاااان مساتحااااة وزارة الماليااااة لت ااااايص موازنااااة كاملااااة ل ااااانون الناجيااااا  الاااا س .اإلجااااراءا 

ت منوهااااةً   بوجاااااود عماااال مااااع المنظماااااا  الدوليااااة والمجتماااااع الماااادني لنشااااار يتتاااامن رواتااااب وقياااااع أرا ع

التوعيااااة بشاااا ن هاااا ا ال ااااانون ماااان  اااا ل ع ااااد جلسااااا  عباااار االنترناااا  مااااع الناجيااااا  وباااااقي المكونااااا  اااااي 

سااانجار ودهااااو  وتلعساااارت اتاااا ً عاااان المتواجاااادا   ااااارج العاااارا  إلعيااااا هن نباااا ة عاااان كيسيااااة الت ااااديم الاااا س 

 امتيازاتهن.سيتمن لهن الحاول عل  ح وقهن و
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 العراق وسوريا يبحثان ملف المياه والتغيرات المناخية 

بحااا  وزيااار الماااوارد الما ياااة مهااادس رشااايد الحمااادانيت ماااع نظيااار  الساااورس تماااام  وكالاااة االنبااااء العراقياااة/ 

رعاااادت اليااااوم الث ثاااااءت آاااااا  التعاااااون المشااااتر  بااااين البلاااادين وتوحيااااد الااااروا والمواقااااو ايمااااا ي ااااص الميااااا  

و كااار بياااان للاااوزارة أناااە اع اااد ااااي مركاااز وزارة الماااوارد الما ياااة   .ة ااااي ظااال التغيااارا  المنا ياااةالمشاااترك

االجتمااااا  الااااوزارس الثنااااا يت بحتااااور وزياااار المااااوارد الما يااااة المهناااادس مهاااادس رشاااايد الحمااااداني ونظياااار  

وتوحيااااد الااااروا السااااورس تمااااام رعااااد والواااااد المرااااااد لااااە  لبحاااا  ااااااا  التعاااااون المشااااتر  بااااين البلاااادين 

والمواقاااو ايمااااا ي اااص الميااااا  المشااااتركة ااااي ظاااال التغياااارا  المنا ياااة التااااي تهاااادد المني اااة عمومااااا والعاااارا  

 اواااااات وأن  يتعاماااال الجميااااع مااااع هاااا ة التغياااارا  بجديااااة اتااااااة الاااا  توحيااااد المواقااااو والبيانااااا  السنيااااةات 

ورية واالتسااااا  علاااا  اإلدارة داعيااااا الجانااااب السااااورس لزيااااارة محيااااا  الراااااد عنااااد الحاااادود العراقيااااة الساااا 

المتكاملااااة لنهاااار الساااارا  والتااااي تنبااااع عاااان عمااااد التعاااااون المشااااتر  بااااين البلاااادينت واسااااتعداد العاااارا  لاااادعم 

وأشاااااد رعااااد بااااالجهود  ."الجانااااب السااااورس عاااان يريااااد تبااااادل المعلومااااا  والبيانااااا  التااااي ت اااادم البلاااادين

ملكااادا االساااتمرار بتياااوير الع قاااا  واوااااار المب ولاااة ااااي تنظااايم مااالتمر بغااادادت والنتاااا ت التاااي  ااارج بهاااات 

التعاااااون المشااااتر  بااااين البلاااادين ماااان  اااا ل تنظاااايم واقامااااة الاااادورا  المتبادلااااة حااااول دراسااااا  التغياااارا  

المنا يااااة وت ثيرهااااا علاااا  البلاااادينت لمااااا يربيهمااااا ماااان ماااااير واحااااد اااااي مواجهااااة الشاااات المااااا ي وتحااااديا  

 ."الظروو المنا ية

 

 عراقياً من سومي وخاركيف في أوكرانيا  65  وزارة الخارجية تعلن إجالء

عراقياااااً ماااان ماااادينتي سااااومي و اااااركيو اااااي  65اعلناااا  وزارة ال ارجيااااةت االربعاااااءت اجاااا ء  /مااااوازين نيااااوز 

ة العاااارا  وبالتنساااايد .أوكرانياااا مهورياااا  وقااااال المتحااااد  باساااام الااااوزارة أحمااااد الاااااحاو اااااي بيااااانت أناسااااسارة ج 

ة وا ة ا وكرانيااااا  ة ااااااي مديناااااة ساااااومّيت اساااااتياع  اجااااا ء حاااااوالي ماااااع وزارة ال ارجيااااا   60إلدارة المحلياااااّ

ة ماااان مدينااااة )سااااومي( المحاااااارةت بياااانهم أيسااااال ونساااااء ورجااااال كبااااار  ة العراقياااا  ش ااااااً ماااان أبناااااء الجالياااا 

واتااااوت أنااااەا كماااا أساااتياع  السااااسارة مااان اجااا ء عا لااااة ."(السااان وزوجاااا  عاااراقيين )أوكرانيااااا  الجنساااية

ة أ اااارى تتكااااون ماااان ( يوماااااًت ماااان مدينااااة  اااااركيو 20( أاااااراد بياااانهم نساااااء ويساااال يبلاااا  عماااار  )5) عراقياااا 

 التي تشهد اشتباكا  واعمال عسكريّة لم تتوقو حت  اآلنا.
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 العراق يسمح بدخول األدوية والمستلزمات الطيبة عبر منفذ حدودي مع السعودية 

بالساااامام بااااد ول ا دويااااة والمسااااتلزما  اعلناااا  هي ااااة المناااااا  الحدوديااااةت ااااادور قاااارارا  /مااااوازين نيااااوز 

و كاااار  الهي ااااة اااااي بيااااان ت انار يسااااها عماااار الااااوا لي .اليبيااااة عباااار منساااا  عرعاااار الحاااادودس مااااع السااااعودية

وتاااام أت اااا  العدياااد مااان ال ااارارا  وكاااان أهمهاااا هااااو  2019( لسااانة 6حتااار  جتماااا  لجناااة االمااار الاااديواني )

بااااااد ول ا دويااااااة والمسااااااتلزما   أعتماااااااد منساااااا  عرعاااااار الحاااااادودس ماااااان تاااااامن المناااااااا  المشاااااامولة

واتااااا ت اناااەاتم  تاااااة مديرياااة الجريماااة المنظماااة أحاااد أعتااااء اللجناااة  همياااة هااا   المديرياااة ااااي ."اليبياااة

 متابعة ملو ا دويةا.

 

 مالكات صحة الديوانية تطالب باألراضي والترفيعات

الديوانيااااة بح ااااوقهم المشااااروعة اااااي يالااااب العشاااارا  ماااان منتساااابي الاااااحة  اااا ل تظاااااهرهم اااااي  الااااابام/

 2020ت اااااايص قياااااع ا راتاااااي الساااااكنية و يااااا   الترايعاااااا . وأعلنااااا  وزارة الااااااحة منااااا  العاااااام 

استحااااااال المواا اااااا  لت اااااايص قياااااع أرا ع  بياااااال الجااااايش ا باااااي  و يااااا   العااااا وا  والترايعاااااا  

رج اليبي.وقااااال عتااااو والتسااااكين واعتبااااار اتاااارة العماااال اااااي مراكااااز كورونااااا والمستشااااسيا  مجزيااااة للتااااد

اللجناااااة التنظيمياااااة للتظااااااهرة جساااااام رزا  لاااااااالاباما:  ن االمتظااااااهرين يياااااالبون بمااااانحهم ح اااااوقهم أساااااوة 

بب يااااة مااااوظسي الاااادوا ر الحكوميااااة المتمثلااااة بت ااااايص قيعااااة أر  سااااكنية و ياااا   الترايعااااا ا. وأشااااار 

ن ممثلااااي المحااظااااة اااااي  لاااا  أن االم كااااا  الاااااحية الاااا ين شااااهد  لهاااام ميااااادين أزمااااة كورونااااات ياااادعو

البرلماااااان للتاااااد ل الساااااريع و نااااااااهم  اواااااااً أنهااااام أااااااحاب أسااااار وأنهكهااااام دااااااع اإليجاااااارا  ولهااااام 

أح مهاااام التااااي ييمحااااون لتح ي هاااااا. وانيل اااا  التظاااااهرة ماااان دا اااارة الاااااحة وانتهاااا  عنااااد مبناااا  محااظااااة 

 الديوانية.
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 والرفض البرلماني{ بين التأييد  -النظام }الرئاسي 

 

وسااااي اعتااااراو أقياااااب العمليااااة السياسااااية بعجااااز السااااليا  التنسي يااااة والتشااااريعية عاااان التااااادس  الااااابام/

لظاااااهرة السساااااد المستشاااارس اااااي جميااااع مساااااال الدولااااةت قاااادم سياساااايون ومراقبااااون م ترحاااااً ي تااااي بااااالتحول 

تاااا ثير التحااااول اااااي  البرلمااااانيات بينمااااا قلاااال آ اااارون ماااان  مكانيااااة-مااان النظااااام الحااااالي  لاااا  النظااااام االر اسااااي

 .مكااحة السساد كون ال لل وا سباب أعمد من شكل النظام

وقااااال النا ااااب السااااابد عاااان ا اااات و دولااااة ال ااااانونت عبااااد الهااااادس السااااعداوست اااااي حاااادي  لااااااالاباما:  ن 

اجمياااع الحكوماااا  ساااواء السااااب ة أو الحالياااة ال يمكنهاااا مكااحاااة السسااااد ااااي ظااال هااا ا النظاااامات الاتااااً  لااا  أن 

نظااااام البرلماااااني الحااااالي تحااااول  لاااا  نظااااام أحاااازاب وهنااااا  تواياااال ودوياااا   اااااغيرة دا اااال الدولااااة اال

العراقياااةت لااا ا ال تساااتييع الحكومياااة الحالياااة أو حتااا  الم بلاااة مااان مكااحاااة السسااااد  ال بتغييااار نظاااام الحكااام ااااي 

 ."العرا 

ا بااا ن وأشاااار  لااا  أن انظاااام الحكااام ااااي العااارا  بحاجاااة  لااا   رادة مااان جمياااع الكتااال السي اساااية ااااي تغييااار ت  ماااّ

يكااااون هنااااا  نظااااام مشااااتر  أو دماااات بااااين النظااااام الر اسااااي والبرلماااااني باااا ن يااااتم انت اااااب ر اااايس الجمهوريااااة 

مباشاااارة ماااان الجمهااااور وانت اااااب ر اااايس الااااوزراء ماااان قباااال مجلااااس النااااوابت وكاااا ل  االنت اااااب المباشاااار ماااان 

كال ا مم اااااام ومااااديرس الناااااواحيت الجمهااااور للمنااااااب ا  ااااارى ماااان المحاااااااظ ورلساااااء الوحااااادا  اإلداريااااة 

 ."و ل  يستدعي تغيير المادة ا ول  من الدستور ودمت النظامين الر اسي والبرلماني

وأشااااار  لاااا  أنااااە اعلاااا  الااااررم ماااان وجااااود قااااانون الع وبااااا  الناااااا  مناااا  عشاااارا  الساااانين ووجااااود الجهاااااز 

ا  الاااااادرة عاااان ال تاااااء تااااد التنسياااا س وا جهاااازة الساااااندةت  ال أن قااااوة التنسياااا  تااااعيسةت ا رلااااب ال اااارار 

السساااااد لاااام تنساااا   لاااا  اآلنت والجهاااااز التنسياااا س يباااادو عاااااجزاً عاااان م ح ااااة الساساااادينت وساااايب   عاااااجزاً ولااااو 

 ."يال  المدة لم ة عامت ولن يتح د شيء  ال بالتحول للنظام الر اسي

باما: أن اااااي الم ابااااالت رأى ر ااااايس كتلااااة العااااادل الكردساااااتانية النا ااااب ساااااوران عمااااارت اااااي حااااادي  لاااااااالا

االنظاااااام ااااااي العااااارا  م اااااتليت االبرلماااااان لاااااە اااااا حيا  للرقاباااااة  ال أن تركيباااااة المحااااااااا  الحكومياااااة 

 ."تعرقل عمل البرلمان اي الرقابة ومحاسبة الساسدين

وبااااين أن االنظااااام البرلماااااني أاتاااال ماااان النظااااام الر اسااااي لرقابااااة ومحاساااابة الساساااادينت  ال أننااااا بحاجااااة  لاااا  

عااان المااااالت مااان أجااال ال تااااء علااا  مااياااا  السساااادات موتاااحاً أن امكااحاااة السسااااد ال تكااااتو ودعااام بعياااداً 

تتعلااااد بنظااااام الحكاااام البرلماااااني أو الر اساااايات وتساااااءل: ا  ا تحولنااااا  لاااا  النظااااام الر اسااااي البرلماااااني وكااااان 

  ."الرلساء أو بع  النواب ااسدين امن  ا سيحاسب اآل رين؟

الشاااا ن السياسااااي الاااادكتور حياااادر ساااالمانت لااااااالاباما:  ن اأاتاااال نمااااو ج ماااان جانبااااەت قااااال الباحاااا  اااااي 

البرلماااااني(ات وأتااااااوت أن اممياااازا  هاااا ا النظاااااام أنااااە ساااايكون هناااااا   –للعاااارا  هااااو النظاااااام )الر اسااااي 

ساااانوا  ويكااااون انت ابااااە اااااي منتاااااو الاااادورة البرلمانيااااةت  6ر اااايس ينت ااااب تاااامن دورة كاملااااة باااا ربع أو 

ااااايا  ينت بهااااا الشااااعب لتكااااون ش اااااية ناااااا ةت وباااا ل  نااااربت أن يكااااون وهنااااا يحااااد لسحاااازاب ترشاااايت ش 
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لاااادينا ر اااايس منت ااااب والاااااندو  وا رلبيااااة تعييااااە أاااااواتها وباااا ل  يكااااون أقااااوى ماااان الكتاااال وا حاااازاب 

باعتبااااار  منت باااااً مباشاااارة ماااان الشااااعبت وهاااا ا شااااكل ا نظمااااة اااااي أميركااااا وارنسااااا و يااااران وتركيااااات وثانياااااً 

 ."  تب   التعددية لمن يريدها ولن ت اادر حرية الرأسيب   نظاماً برلمانياً حي

البرلماااااني( يكااااون ايااااە جهااااازان أحاااادهما يشاااارو علاااا  عماااال الثااااانيت –ونااااو  باااا ن اهاااا ا النمااااو ج )الر اسااااي 

 وأن أس يرم لب اء منظومة الحكم الحالية معنا  ب اء التسر  والمحاااة والسسادا.

 

 تنسيقي بشأن تشكيل الحكومة  الحكيم يوجە دعوة للتيار الصدري واإلطار ال

دعااااا ر اااايس تيااااار الحكمااااة الااااوينيت عمااااار الحكاااايمت الث ثاااااءت التيااااار الااااادرس واإليااااار  السااااومرية نيااااوز/

 .التنسي ي  ل  است المجال أمام جميع الراربين بالمشاركة اي الحكومة الم بلة

شاااايوى البااااارة ووجها هااااات و كاااار المكتااااب اإلع مااااي للحكاااايم اااااي بيااااان ت أن الحكاااايم االت اااا  جمعاااااً ماااان 

واساااات كر معهاااام التاااااري  النااااااع للعشاااايرة العراقيااااة ودورهااااا الساعاااال اااااي ا زمااااا  والملمااااا ات مشاااايراً  لاااا  

أنهااااا ادعامااااة ماااان دعامااااا  المجتمااااع وواحاااادة ماااان دعامااااا  حسااااظ المشاااارو   تااااااة  لاااا  الشااااعا ر الحسااااينية 

يااااار الااااادرس واإليااااار التنسااااي ي  لاااا  اساااات ودعااااا الحكاااايم  اااا ل التجمااااع العشااااا رس االت."والمرجعيااااة الدينيااااة

المجاااااال لكااااال الاااااراربين بالمشااااااركة ااااااي الحكوماااااة واعتمااااااد ا رلبياااااة الواساااااعةت  ن المعارتاااااة متح  اااااة 

بااااا يراو التااااي أبااااد  عاااادم رربتهااااا بالمشاااااركةات مشاااايرا  لاااا  اموقااااو الحكمااااة بعاااادم المشاااااركة وعاااادم 

احكومااااة ا رلبيااااة مااااد ل مهاااام للنجااااام لكاااان  ولساااا   لاااا  أن."المعارتااااة وات ااااا  موقااااو الحياااااد اإليجااااابي

بشااااري حسااااظ التااااوازن ومكانااااة المكااااون ا كباااار ايهااااات مااااع تاااارورة أن تلحااااظ ا هااااداو يبيعااااة الواقااااع 

 ."السياسي و شتراياتە دون ال سز عليها
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 الفتح: التحالف الثالثي ينظر لتحقيق مصلحتە الخاصة فقط 

الساااتت علااااي السااات وست الث ثاااااءت أن التحاااالو الث ثااااي ال ينظااار باااااورة بااااين عتاااو تحااااالو  وكالاااة المعلوماااة/

ح ي ياااة للمااااالحة العاماااة باااال يستااال مااااالحة كتلااااە الاااث   ومنهجااااە السياسااايت ايمااااا أشاااار  لاااا  أن قاااارارا  

وقااااال الساااات وس  ن .المحكمااااة االتحاديااااة ملاااازم بتنسياااا ها ر اااايس الااااوزراء المنتهيااااة واليتااااە مااااايس  الكاااااظمي

“التحااااالو الث ثااااي المكااااون ماااان الكتلااااة الااااادرية وتحااااالو الساااايادة والحاااازب الااااديم رايي الكردسااااتاني كااااان 

ا جاااادر بااااە الظهاااااور بموقااااو راد  أماااااام تاااااريحا  ر اااايس حكوماااااة  قلاااايم كردساااااتان مساااارور باااااارزاني 

بتنسياااا   وأوتاااات أن ” الكاااااظمي ملاااازم.”وتجاااااوز  علاااا  المحكمااااة االتحاديااااة والميالبااااة ب لغا هااااا ورد قراراتهااااا

وأتاااااو عتااااو تحااااالو .”قاااارارا  المحكمااااة االتحاديااااة واال ساااايكون علاااا  المحاااا  أمااااام الشااااعب العراقااااي

السااااتتت أن ” التحااااالو الث ثااااي ينظاااار  لاااا  الوتااااع ال ااااا م وا ااااا لمااااالحتە ال ااااااة ا ااااي بعياااادا عاااان الاااااورة 

تكاااون ااااي اآلوناااة  الح ي ياااة للماااالحة العاماااة بااال يستااال ماااالحة التكااات   الث ثياااة والنظاااام السياساااي الااا س

 ا  يرة”.

 

 برلماني كردي يحمل حكومة االقليم مسؤولية موجة الغالء الكبيرة 

حماااال عتااااو برلمااااان  قلاااايم كردسااااتان مساااالم عبااااد كت الث ثاااااءت حكومااااة  قلاااايم كردسااااتان  /وكالااااة المعلومااااة

ء كبيااارةت بسااابب وقاااال عباااد ك  ن “مااادن اإلقلااايم تعااايش موجاااة رااا .مسااالولية رااا ء ا ساااعار ااااي مااادن اإلقلااايم

وأتااااو أنااااە .”انشاااغال أحااازاب السااالية بالساااارقا  والسسااااد علااا  حساااااب هماااوم ومشااااكل ومعاناااااة الماااواينين

ت تشااااهد أسااااعار الاااانسي اااااعودا رياااار مساااابو ت ورراااام  لاااا  لاااام ت اااام الحكومااااة بتوزيااااع 2021“مناااا  نهايااااة 

 الرواتبت ومعدال  الس ر زاد  بشكل كبير جدا”.
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 ”شقيقين باعتداء ارهابي شنە داعش في “قره تبە ديالى استشهاد 

اكاااد مسااالول حكاااومي ت الث ثااااءت باااان شااا ي ا  استشاااهدا باعتاااداء ارهاااابي شااانە داعاااش ااااي  وكالاااة المعلوماااة/

كااام شااامال شااار  بع وباااة( وااااسي التميماااي ااااي حااادي  لاااا/ 100وقاااال مااادير ناحياااة قااار  تباااە).قااار  تباااە دياااال 

واتاااااو .”استشااااهدا اااااي هجااااوم شاااانە داعااااش اااااي قريااااة اوج تبااااە شاااارقي قاااار  تبااااەالمعلومااااة/ت ان” شاااا ي ان 

 التميميتان” االجهزة االمنية ارت  اجراءا  مشددة لتع ب االرهابيين”.

 

 شخصاً بتهمة رفع أسعار المواد الغذائية 31القبض على 

متهمااااً مااان الااا ين  31 أعلنااا   لياااة اإلعااا م ا منااايت الياااوم الث ثااااءت ال اااب  علااا   وكالاااة االنبااااء العراقياااة/

قااااموا برااااع أساااعار الماااواد الغ ا ياااةت ااااي م تلاااو المحااظاااا ت ايماااا حااا ر  كااال مااان يحااااول العبااا  باااا من 

و كااار بياااان لل لياااة أناااە ابعاااد المحاولاااة الساشااالة التاااي قاااام بهاااا بعااا  تاااعاو النساااوس لرااااع  .االقتااااادس

بالمراااااااد مااااان قبااااال وكالاااااة  أساااااعار الماااااواد الغ ا ياااااة ااااااي ا ساااااوا  والمتااااااجرت وبهااااادو الوقاااااوو لهااااام

االساااات بارا  والتح ي ااااا  االتحاديااااة اااااي وزارة الدا ليااااةت ا ااااد شاااارع  مسااااارز الوكالااااة بحملااااة كباااارى  اااا ل 

وأتاااااو البيااااان أن االوكالااااة اسااااتنسر  جهودهااااا لل تاااااء ."اليااااومين الماتاااايين اااااي م تلااااو محااظااااا  الااااب د

م الساااااً ماااان الاااا ين قاااااموا براااااع أسااااعار متهماااااً  31علاااا  هاااا   الحاااااال ت وتمكناااا  ماااان  ل اااااء ال ااااب  علاااا  

 .المواد الغ ا ية واستغ ل المواينين
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 طيران الجيش يقتل إرهابيين اثنين من داعش في سامراء 

تمكااان يياااران الجااايش ت الث ثااااءت مااان قتااال  رهاااابيين  ثناااين مااان عنااااار داعاااش  وكالاااة انبااااء الاااراس العاااام/

 لياااااة االعااااا م ا مناااااي ااااااي بياااااان ت  ناااااە اوا ااااااً لمعلوماااااا  و كااااار  .االرهابياااااة ررباااااي جزيااااارة ساااااامراء

حشاااد شاااعبي ساااامراء و ااا ل عملياااة اساااتباقية وب ساااناد مااان  ٣١٥اسااات بارية دقي اااةت تمكااان ا بياااال ااااي لاااواء 

قباااال ييااااران الجاااايش ماااان قتاااال  رهااااابيين  ثنااااين ماااان عناااااار عاااااابا  داعااااش اااااي مني ااااة راااارب جزياااارة 

جا اااا  بعااااد تكثيااااو الجهااااود الميدانيااااة والعماااال االساااات بارس وأتاااااو البيااااانت ان اهاااا   العمليااااة ."سااااامراء

 المكثو لتعزيز ا من واالست رار تمن قايع المسلوليةا.
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ً  150الرافدين يشمل فئة جديدة بقرض الـ    مليونا

اعلاااان مااااارو الراااااادينت ا ربعاااااءت عاااان  ياااا   قاااارو  تموياااال  وس المهاااان الاااااحية  تلسزيااااون الرابعااااة/

وأوتاااات المكتااااب اإلع مااااي للمااااارو .مليااااون دينااااار لتموياااال انشاااايتهم وتيااااوير مشاااااريعهم 150البالغااااة 

أيبااااء  –مليونااااً كحاااد أعلااا  لااا وس المهااان الااااحية مااان )ا يبااااء  150ااااي بياااان أناااە ات ااارر مااانت قااارو  

 –أاااااااحاب الماااااا ا ر اليبيااااااة  –أاااااااحاب الم تباااااارا   –الااااااايادلة –ا يباااااااء البييااااااريين –ا ساااااانان

وأشاااااار  لااااا  أن  ."(المت اعااااادين مااااان أااااااحاب المهااااان المااااا كورة –والت نياااااا  اليبياااااة  – يين الكيمياااااا

مليوناااااً ولغايااااة  25االمااااارو أااااادر تااااوابي وتعليمااااا  ال اااار  واااااد الت ساااايما  الماليااااة والتااااي تباااادأ ماااان 

سااانوا  وبتااامان الماساااتر كاااارد  تاااااة  لااا  كسيااال موظاااو مااادني  5مليونااااً ليكاااون مااادة تساااديد ال ااار   50

بالم اااة مااان  50ا ااار الدولاااة ماااوين لااادى الماااارو حااااراً علااا  أن يغياااي ال ساااي الشاااهرس والسا ااادة مااان دو

وتاااابع أن اماااا ."ااااااي راتباااە  تاااااة  لااا  تااامان رهااان الع اااار الم ااادم مااان قبااال الم تااار  لااااالت الماااارو

 لااا  سااانوا  وبكسالاااة الماساااتر كاااارد  تاااااة  8مليونااااً ايكاااون مااادة التساااديد  150مليونااااً ولغاياااة  50زاد عااان 

كسياااال موظااااو ماااادني ماااان مااااوظسي دوا اااار الدولااااة مااااوين لاااادى المااااارو حاااااراً علاااا  أن يغيااااي ال سااااي 

بالم اااة مااان ااااااي راتباااە  تاااااة  لااا  رهااان الع اااار الم ااادم مااان قبااال الم تااار  لااااالت  50الشاااهرس والسا ااادة 

بالم ااااةات مبيناااااً أنااااە ااااااي حالااااة قيااااام الم تاااار  بتسااااديد  5ولساااا  البيااااان  لاااا  أن انساااابة السا اااادة  ."المااااارو

كاماااال مبلاااا  ال اااار  السااااابد وال يوجااااد عليااااە أس ملشاااارا  ماااان ناحيااااة التلكاااال بالتسااااديد يماااانت ال اااار  ماااارة 

 ثانية ولنسس الغر ا.

 

 محاصيل وبيض المائدة الزراعة تعلن االكتفاء الذاتي وتفتح باب التصدير لثالثة 

أعلناااا  وزارة الزراعااااةت الث ثاااااءت تح يااااد االكتساااااء الاااا اتي ماااان ث ثااااة محاااااايل  وكالااااة االنباااااء العراقيااااة/

وقااااال الوكياااال السنااااي لااااوزارة الزراعااااةت ميثااااا  عبااااد الحسااااينت:  ن اهنالاااا  ث ثااااة محاااااايل ح  اااا  .زراعيااااة

نا أن نااااادر بعتااااا ماااان هاااا   الكميااااا  االكتساااااء الاااا اتي وهااااي التمااااور واليمااااايم والبيايااااات حياااا  اسااااتيع

واتحناااا بااااب التاااادير لهااا   السااالعت أتاااااة  لااا  ااااتت بااااب التاااادير للباااي  بحساااب تااااريت وزيااار الزراعاااة 

محمااااد ال ساااااجيات مبيناااااً أن االااااوزارة دعاااا  المااااادرين لحمايااااة هاااا ا المنااااتت ماااان سياسااااة االراااارا ت التااااي 

لتاااارب البناااا  التحتيااااة لل ياعااااا  الزراعيااااة  وأوتااااتت أن اهنااااا  محاولااااة ."يتساااابب بهااااا التهريااااب المتعمااااد

 ."االنتاجية ولترب االقتاادات ملكداً أن اوزارة الزراعة مارة عل  التادس له   المحاوال 
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 الصينية للخدمات النفطية   (BPM)شركة الحفر العراقية توقع عقد مشاركة مع شركة 

الااااينية لل اااادما   (BPM) مشااااركة مااااع شاااركةوقعااا  شاااركة الحساااار العراقياااة ع اااد  العااارا  اال بارياااة/

ويتتاااامن . النسيياااة لستاااارة ثااا   ساااانوا  قابلاااة للتمديااااد وجااارى توقيااااع الع اااد اااااي م ااار الشااااركة بالبرجسااااية

( وتاااااانيع ماااااواد ساااااوا ل الحسااااار TDSالع اااااد التعااااااون ااااااي مجااااااال  تاااااانيع منظوماااااة الحسااااار الساااااوقي )

 انعا  االنسجار .باإلتااة ال  ت ديم  دما  سوا ل الحسر وتانيع معدا  م

 

 

 صحة الكرخ تجهز مستشفى الطارمية العام بأجهزة طبية حديثة ومتكاملة 

جهااااز  دا اااارة اااااحة بغااااداد/ الكاااارى مستشااااس  اليارميااااة العااااام بوجبااااة جدياااادة ماااان ا جهاااازة  الزمااااان/  

ماااادير والمسااااتلزما  اليبيااااة الحديثااااة ومتكاملااااة بغيااااة ت ااااديم ااتاااال ال اااادما   هااااالي المني ااااة.  كشااااو  لاااا  

مستشاااس  اليارمياااة العاااام الااادكتور عباااد الجباااار اااابار جاااواد اناااە وحساااب التوجيهاااا  والااادعم المتوااااال مااان 

قبااال مااادير عاااام دا ااارة ااااحة بغاااداد/ الكااارى الااادكتور ساااعد كامااال ال ماااي ا اااد تااام رااااد مستشاااسانا بوجباااة جديااادة 

  مااااا بااااين )  اجهاااازة ماااان ا جهاااازة والمسااااتلزما  اليبيااااة الحديثااااة حياااا  تنوعاااا  هاااا   ا جهاااازة والمسااااتلزما

لساااااحب الساااااوا ل ت اجهااااازة ماااااونتر ماااااع كاااااااة ملح اتهاااااات مجااااااهر م تبرياااااة ت مااااانظم اوكساااااجين ت اسااااارة 

( ٥٠( ساااااريرا  ت اسااااارة ميكاااااانيكي ماااااع ملح اتهاااااا عااااادد )٥٠كهربا ياااااة  اااااااة باالنعااااااش والكساااااور عااااادد )

ستشاااااس  (  لوكر.وأتااااااو جاااااواد ان الم ٥٠سااااريرا  اتااااا  عااااان لاااااوكرا  حساااااي بجاناااااب الماااااري  عااااادد ) 

بحاجاااة ماساااة لهااا   االجهااازة والمساااتلزما  اليبياااة ااااي الوقاااا  الحاتااار و لااا  لماااا لهاااا مااان دور كبيااار اااااي 

 .راع مستوى ال دمة اليبية الم دمة للمرت 
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رئيسة مجلس النواب تترأس الوفد النيابي البحريني إلى الكويت وتعقد جلسة مباحثات  

 مشتركة 

وااااال الواااااد النيااااابي البحريناااايت بر اسااااة معااااالي الساااايدة اوزيااااة بناااا  عبااااد ك زيناااال   /وكالااااة انباااااء البحاااارين

ر يسااااة مجلااااس النااااوابت اليااااوم الث ثاااااءت  لاااا  دولااااة الكوياااا  الشاااا ي ة اااااي زيااااارة رسااااميةت حياااا  كااااان اااااي 

اساااات بال معاليهااااا معااااالي الساااايد ماااارزو  باااان علااااي الغااااانم ر اااايس مجلااااس ا مااااة الكااااويتيت والسااااسير ااااا م 

وأعرباااا  معااااالي ر يسااااة مجلااااس النااااواب عاااان .ت سااااسير مملكااااة البحاااارين لاااادى دولااااة الكوياااا علااااي المااااالكي

اعتزازهااااا بالع قااااا  البحرينيااااة الكويتيااااةت التاري يااااة الويياااادةت اااااي ظاااال ال يااااادة الحكيمااااة لحتاااارة ااااااحب 

الج لاااة الملااا  حمااااد بااان عيساااا  آل  ليساااةت عاهاااال الاااب د المسااادى حسظااااە ك ورعاااا ت وأ يااااە اااااحب الساااامو 

ناااواو ا حماااد الجاااابر الاااابامت أميااار دولاااة الكويااا  حسظاااە ك ورعاااا ت وماااا يجماااع البلااادين والشاااعبين  الشاااي 

 .الش ي ين ومن أواار ا  وة والمحبة وا هداو والماير المشتر 
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 مصر والسعودية تؤكدان دور الجامعة العربية في دعم العمل العربي المشترك 

ا تتماااا  المباحثاااا  المااااارية السااااعودية اليااااوم الث ثااااءت اااااي الريااااا ت والتااااي تماااا   /االردنيااااةوكالاااة االنباااااء 

ااااي اياااار زياااارة الااار يس عبااااد الستاااام السيساااي الاااي المملكاااة العربيااااة الساااعودية والتاااي الت ااا    لهاااا  ااااادم 

 تاااام  ااااي.الحااارميين الشاااريسيين وولاااي العهاااد االميااار محماااد بااان سااالمان ر ااايس مجلاااس الاااوزراء وزيااار الاااداا 

المباحثااااا  أااااادر الجانبااااان بيانااااات أكاااادا   لااااە أهميااااة العماااال العربااااي المشااااتر  والتتااااامن العربااااي الكاماااال 

للحسااااظ علااا  ا ماااان ال اااومي العربااااي بماااا لاااادى دولاااە ماااان قااادرا  و مكانااااا ت كماااا أكااااد  الساااعودية دعمهااااا 

وااااي الشااا ن السياسااايت .بااايالكامااال لسمااان الماااا ي الماااارس باعتباااار  جااازءاً ال يتجااازأ مااان ا مااان الماااا ي العر 

أكااااد الجانبااااان عزمهمااااا علاااا  تعزيااااز التعاااااون تجااااا  جميااااع ال تااااايا السياسااااية والسااااعي لبلااااورة مواقااااو 

مشااااااتركة تحسااااااظ للبلاااااادين الشاااااا ي ين أمنهمااااااا واساااااات رارهمات وأهميااااااة اسااااااتمرار التنساااااايد والتشاااااااور  زاء 

ر ااااااي البلااااادين الشااااا ي ين التياااااورا  والمساااااتجدا  بماااااا يساااااهم ااااااي تح ياااااد ا مااااان واالسااااات رار واالزدهاااااا

وتبااااادل الجانبااااان وجهااااا  النظاااار حااااول المسااااا ل وال تااااايا التااااي تهاااام البلاااادين علاااا  الساااااحتين .والمني ااااة

دا العماااال علاااا  تنساااايد مواقسهمااااا بمااااا ي اااادم ماااااالحهما ويعاااازز ا ماااان واالساااات رار  اإلقليميااااة والدوليااااةت وأكااااّ

أهمياااة دور الجامعاااة العربياااة ااااي  ياااار تااادعيم ااااي المني اااة والعاااالم. كماااا أكاااد الجانباااان الماااارس والساااعودس 

آليااااا  العماااال العربااااي المشااااتر  واااااي حاااال أزمااااا  المني ااااة واااااد ال اااارارا  الدوليااااة  ا  الااااالة وواااااد 

 .مبادا ال انون الدولي

وشااادد الجانباااان موااااالة دعمهماااا لتح ياااد السااا م ااااي مني اااة الشااار  ا وسااايت وأهمياااة التواااال  لااا  تساااوية 

ي اإلسااااارا يلي وا ااااااً لحااااال الااااادولتينت وقااااارارا  الشااااارعية الدولياااااة  ا  الاااااالةت شااااااملة للنااااازا  السلسااااايين

 1967ومباااادرة السااا م العربياااةت بماااا يكسااال حاااد الشاااعب السلساااييني ااااي  قاماااة دولتاااە المسااات لة علااا  حااادود 

 وعاامتها ال دس الشرقية.  
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 تنشئ أكبر مصنع النتاج لقاح كورونا في غرب اسيا  رانيا

الث ثااااءت المرحلاااة ا  يااارة مااان  نشااااء أكبااار ماااانع إلنتااااج الل اااام بغااارب آسااايا  بااادأ  وكالاااة مهااار االيرانياااة/

ملياااون جرعاااة مااان ل اااام بركااا  اإليراناااي ااااي محااظاااة ألبااارز رااارب العااااامة  60والااا س اناااتت حتااا  الياااوم 

وكالااااة مهاااار لسنباااااءت ان ر اااايس مجلااااس  دارة  وأااااااد .اللهااااييهاااران بحتااااور وزياااار الاااااحةت بهاااارام عااااين 

ام كاااوو بركاااا ت الااادكتور حمياااد رتاااا جمشااايدست باااايّن الياااوم الث ثااااء أن مسااااحة المااااانع ماااانع  نتااااج الل ااا 

لتاااار ماااان العواماااال الحيويااااةت مشاااايراً  6300 يااااوي  نتاااااج بسااااعة  6آالو متاااار مربااااع ويتتاااامن  10تبلاااا  

مليااااون جرعااااة ماااان ل ااااام كووبركاااا  المحلااااي  350و 300 ين لاااا  أن المااااانع بعااااد تكمياااال  نشااااا ەت سااااينتت باااا 

مليااااون جرعااااة ماااان ل ااااام كووبركاااا  حتاااا  اآلن اااااي هاااا ا  60يدس  لاااا  أنااااە تاااام  نتاااااج جمشاااا  ولساااا .ساااانويا

ملياااون جرعاااة  35ملياااون جرعاااة تااام تساااليمها  لااا  وزارة الااااحة وهناااا  ماااا ي اااارب الاااا  15الماااانعت منهاااا 

 متوارة اي المستودعا .

 

 أمريكا: لن نلبي أي مطالب روسية تتعلق باالتفاق النووي اإليراني

مساااااعدة وزياااار ال ارجيااااة ا مريكااااي للشاااالون السياسااااية ايكتوريااااا نوالنااااد اااااي جلسااااة اسااااتما  أكااااد   االهاااارام/

اااااي الكااااونجرست أن الواليااااا  المتحاااادة لاااام ت اااادم أس تاااامانا  مكتوبااااة لروساااايا بشاااا ن تعاااااون موسااااكو مااااع 

اإليراناااي بااااتوا ويبااادو أن أياااراو مساوتاااا  اييناااا إلن اااا  االتساااا  الناااووس . ياااران علااا  الاااررم مااان الع وباااا 

علاااا  وشاااا  التوااااال  لاااا  تساااااهم. ومااااع تزايااااد التاااااريحا  المتسا لااااةت يلباااا  روساااايا التااااي ارتاااا  عليهااااا 

ع وباااااا  بعاااااد رزوهاااااا  وكرانياااااات تااااامانا  أميركياااااة بااااا ال تااااالثر هااااا   اإلجاااااراءا  علااااا  تعاونهاااااا ماااااع 

تاااام  حياااااء االتسااااا   وقالاااا  روساااايا ت  ن جميااااع ال ااااوى العالميااااة يجااااب أن تتمتااااع ابح ااااو  متساااااويةا   ا. يااااران

 النووس المعروو رسميا باسم ا ية العمل الشاملة المشتركةا.

 


