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 موقع مجلس النواب(6.)صرئيس مجلس النواب يستقبل السفير البريطاني(..) 

 كييييييل الزاملييييييي يفييييييتة مليييييين الرلايييييييع وياييييييدد ا نسييييييب الفقيييييير تت ييييييالد والت  ي ييييييا  الماليييييييع   ت ييييييل ل

 (..)موقع مجلس النواب(6.)صمستحقيها

 مييييييع لتيييييي تقييييين ميييييع المييييييواط   يييييي  يييييل ازالزامليييييي ا مجليييييس النيييييواب داليييييية لكيييييل الايييييركا  ا نتاجيييييييع ا

 (..)موقع مجلس النواب(7.)صارتفاع ا سعار

  لبييييييد  يعييييييزي بو يييييياح الاييييييرين للييييييي بيييييي  الحسييييييي  رالييييييي  وا ەنائييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب د.اييييييا

 (..)موقع مجلس النواب(7.)صالحركع الملكيع الدستوريع

  بمتابعييييييع مليييييين الكيييييييوردلبيييييييد  يوجييييييە م سسييييييا  الدولييييييع  وا ەنائييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب د.اييييييا 

وائيييييييل الفيلييييييييي  وسيييييييرورح  سيييييييترجاع حقيييييييوقهة المسيييييييلوبعع مطالبيييييييا  بتيييييييو ير المييييييي و  والسيييييييك  لجمييييييييع ل

 (..)موقع مجلس النواب(8.)صاهداء العراق

 72 ال باح(8.)صسالع مرتقبع قبل حسة الكتلع األكبر(..) 

 ثيييييييروا  للييييييي  يحيييييييدد الفئيييييييا  المايييييييمولع بقيييييييانو  توزييييييييع جيييييييزء مييييييي  ال النائيييييييب برعيييييييا  المعميييييييوري

 (..)وكالع ا نباء العراقيع(9.)صالاعب

 ا السيييييييييييادح واحييييييييييدح و ي اييييييييييبر ميييييييييي  ا ر  العراقيييييييييييع محييييييييييرة لليييييييييي  جييييييييييواد البييييييييييو ني  نائييييييييييبال

 (..)السومريع نيوز(9.)صالغير

 ا حكوميييييييييييييع لييييييييييييياجزح لييييييييييييي  ا يييييييييييييرا  القيييييييييييييوا  ا مريكييييييييييييييع مييييييييييييي  النائيييييييييييييب لليييييييييييييي الجميييييييييييييالي

 (..)وكالع بدر نيوز(10.)صالعراق

 يكاييييييييييين تعيينيييييييييييا   يييييييييييار  السيييييييييييوابط القانونييييييييييييع دا يييييييييييل تربييييييييييييع  وسيييييييييييويانت يييييييييييار المنائيييييييييييب ال

 (..)وكالع بدر نيوز(10.)صالب رح

  ..لليييييي   يكايييييين وليييييييع توزيييييييع اللجييييييا  النيابيييييييع لييييييارن الحمييييييامي نائييييييبالعيييييي ا ح ييييييع ا طييييييار التنسيييييييقي

 (..)وكالع المعلومع(11.)صالكتل السياسيع

 المد (11.)صعارطلب نيابي بتاكيل غر ع لمليا  للسيطرح لل  ارتفاع األس(..) 
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 ((..)ال باح13.)صالكا ميا رسالتنا للجميع بسرورح احتراة سيادح العراق 

 وكالييييييع 13.)صالمحكمييييييع ا تحاديييييييع تقييييييرر ت جيييييييل الييييييدلو  ال ا ييييييع بر ييييييع سييييييعر  ييييييرن الييييييدو ر(..)

 (ا نباء العراقيع

 ء ا نبيييييييا(..)وكاليييييييع 14ص.)زييييييييدا  يوجيييييييە بمعالجيييييييع وايييييييكاليا  تواجيييييييە لميييييييل الحقيييييييوقيي   يييييييي  ي قيييييييار

 (العراقيع

  ((..)وكالع ا نباء العراقيع14.)صلراقيا  م   وكرانيا 22ال حان يعل  وجالء 

 ((..)وكالع ا نباء العراقيع15.)صالنزاععا الحكة بحبس محا   نينو  األسبق 

  20وليييييي   دليييييي  لالتجيييييياا وليييييي  ن يييييياة المييييييدارس المركزيييييييع  سييييييوح ب وروبييييييا و مريكييييييا ..التربيييييييع  ا نحتييييييا 

 ((..)الزوراء15.)ص الل  مس سنوا  لحل ماكلع الدواة المزدو   و الثالثي  لن مدرسع

 ((..)المد 16.)صال حع تح ر م  الترا ي بسبب تراجع و ابا  كورونا 

  مستايييييييييييييييفيا   يييييييييييييييي  4محييييييييييييييا   بغيييييييييييييييدادا ارتفييييييييييييييياع األسييييييييييييييعار تسيييييييييييييييبب بعرقليييييييييييييييع تجهيييييييييييييييز

 (الزوراء(..)16.)صالعا مع

  (السومريع نيوز(..)17.)صتاكيل الحكومعالتنسيقي وا تحاد الكردستاني يبحثا  ملن 

 (السومريع نيوز(..)17.)صو د م  لزة يبحث مع العبادي سبل ا نفرا  لتاكيل الحكومع 

  لكييييييل  دولييييييع القييييييانو ا ثييييييالث محا  ييييييا  كرديييييييع تتسييييييلة امييييييوال ميييييي  بغييييييداد تعييييييادل قيمتهييييييا مايسييييييلة اليييييي

 (وكالع بدر نيوز(..)18.)صالمحا  ا 

 (ابكع   بار العراق(..)18.)صمازال قائما تحالن الفتةا يار المعارسع 

 وكالييييييع (..)19.)صا تحييييييادا من ييييييب محييييييا   كركييييييود ميييييي  ح ييييييتنا والييييييديمقراطي قييييييد ي ييييييالن ا تفيييييياق

 (المعلومع

 ر السيييييييفير افيرانيييييييي  يييييييي بغيييييييدادا طهيييييييرا  تيييييييدلة الحيييييييوار والتوا يييييييق بيييييييي  التييييييييار ال يييييييدري وا طيييييييا

 (ميدل ايس  نيوز(..)19.)صالتنسيقي
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 السيييييييومريع 20.)صدريع تعلييييييي  تعييييييير  منيييييييزل نائيييييييب فطيييييييالق نيييييييار ايييييييمالي بغيييييييدادالكتليييييييع ال ييييييي(..)

 نيوز(

   7الحكييييييييييييييية للييييييييييييييي  ميييييييييييييييدير اليييييييييييييييدائرح القانونييييييييييييييييع لسيييييييييييييييلطع الطييييييييييييييييرا  الميييييييييييييييدني بالسيييييييييييييييج 

 (..)السومريع نيوز(20.)صسنوا 

 ء (..)وكالييييييييع ا نبييييييييا21.)صالحاييييييييد يطييييييييية ب حييييييييد افرعييييييييابيي  المتييييييييورطي  بقتييييييييل الاييييييييهيد العيييييييي اري

 العراقيع(

 وكالع المعلومع(21.)صاحع بتاجر م درا  بارز  ي الفلوجعا ط(..) 

   ييييييييييييييييي بغييييييييييييييييداد.. و ييييييييييييييييابع سييييييييييييييييابط ومنتسييييييييييييييييب  ييييييييييييييييالل كمييييييييييييييييي   لتقييييييييييييييييال  مييييييييييييييييرو 

 (..)السومريع نيوز(22.)ص"للم درا 

 

 

  

  اقيع((..)وكالع ا نباء العر23.)صاركا  للمقاو   ول  الدرجع الممتازح 8الت طيط ترحل 

   ليييييييع (..)وكا23.)صالتبيييييييادل التجييييييياري  يييييييي ثالثيييييييع منا ييييييي  ولييييييي  العيييييييراقاليييييييوائليا توجيييييييە لنقيييييييل سييييييياحا

 ا نباء العراقيع(

 ال باح(24.)صقريبا .. وقرار تاغيل العدادا   ي مركبا  التكسي(..) 
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 دار ال ليج(25.)صتادد لل  استقرار لبنا « الجامعع»ميقاتي يعزن ل  التراة.. و(..) 

 

 

 

 

 مييييييييييييييا  وجيييييييييييييييراء تيييييييييييييييدريبا  لسييييييييييييييكريع  يييييييييييييييي القطيييييييييييييييب الو يييييييييييييييا  المتحيييييييييييييييدح وكنيييييييييييييييدا تعتز

 (..)ا عراة(26.)صالامالي

 ((..)القبس26.)صعجوة سيبراني يسرب المواقع افلكترونيع الرسميع  ي الكيا  ال هيوني 
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 رئيس مجلس النواب يستقبل السفير البريطاني

ريطيييييياني نييييييي ع السييييييفير الباسييييييتقبل رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محمييييييد الحلبوسيييييييع اليييييييوة ا ث موقييييييع مجلييييييس النييييييواب/

ع وتطييييييورا  وبحييييييث اللقيييييياء العالقييييييا  الثنائيييييييع بييييييي  البلييييييدي .لييييييد  العييييييراق السيييييييد مييييييارد برايسييييييو  ريتااردسييييييو 

كييييييد  ميييييي  جهتيييييەع .األوسييييياع  يييييي العييييييراق والمنطقيييييعع  سيييييال  ليييييي  ليييييدد مييييي  المواسيييييييع  ا  ا عتمييييياة المايييييترد

ييييييييع وكيييييييل ميييييييا يسيييييييهة  يييييييي تحقييييييييق التنم السيييييييفير البريطييييييياني اسيييييييتمرار  دلييييييية بيييييييالدا ألمييييييي  العيييييييراق وسييييييييادتە

 وا ستقرار.

 صل لكلتة ال الزاملي يفتح ملف الرعاية ويشدد : نسب الفقر تتصاعد والتخصيصات المالي

 مستحقيها

اق ميييييييع النائيييييييب األول لييييييرئيس مجليييييييس النييييييوابع ا تفييييييي” حييييييياكة الزاملييييييي ”  كيييييييد السيييييييد  موقييييييع مجليييييييس النييييييواب/

  مسيييييييتفيد ممييييييي  قامييييييي 2000ادح  طيييييييالق رواتيييييييب قرابيييييييع الييييييي  وزارح العميييييييل والاييييييي و  ا جتمالييييييييع للييييييي  ولييييييي

ا مييييييي  الايييييييهر الحييييييياليع وارسيييييييال  ريييييييي ق مييييييي  اليييييييوزارح بسيقيييييييان مسيييييييتحقاتهة  يييييييالل الفتيييييييرح الماسييييييييعع التبيييييييار 

اليييييييوزارح فجيييييييراء لملييييييييع بحيييييييث ومسييييييية مييييييييداني لمليييييييي ودقييييييييق لمحا  يييييييع المثنييييييي  بالتنسييييييييق ميييييييع ممثليييييييي 

ثنيييييي  عييييييي اييييييمولي  براتييييييب الرلايييييييع ا جتماليييييييعع لكييييييو  المالمحا  ييييييع  ييييييي مجلييييييس النييييييوابع لزيييييييادح الييييييداد الم

ا مييييي  بيييييي  المحا  يييييا  العراقييييييع ل سييييين  14ثنيييييي  جييييياء  ليييييد  يييييالل اجتمييييياع موسيييييع لقيييييد الييييييوة ا .ا كثييييير  قييييير 

بمبنييييييييي  مجليييييييييس النيييييييييوابع ميييييييييع الكيييييييييادر المتقيييييييييدة  يييييييييي وزارح العميييييييييل والاييييييييي و  ا جتمالييييييييييعع  2022ا ار 

لييييييع وجهيييييياء وايييييييوا لاييييييائر المحا  ييييييع ع للتباحييييييث حييييييول المقطووبحسييييييور السييييييادح نييييييواب محا  ييييييع المثنيييييي ع و

ائييييييب ودلييييييا الن. رواتييييييبهة ع وزيييييييادح الماييييييمولي ع ووسييييييع الحلييييييول وا ليييييييا  الفاللييييييع ب ييييييدد عيييييي ا الموسييييييوع

 األول لييييييييرئيس المجلييييييييس ع وزارح العمييييييييل اليييييييي  تقييييييييدية ر يييييييييع واسييييييييحع ومحييييييييددح تاييييييييمل احتياجييييييييا  الييييييييوزارح

اب جليييييس النيييييومومييييي  سييييييتة بحيييييثهة  يييييالل ا يييييياة القادميييييعع مبينيييييا ا   لتغطييييييع المبحيييييوثي  مييييي  قبيييييل  رييييييق الرلاييييييع

تت يييييييالد  سُيييييييلزة الحكومييييييع بتييييييو ير الت  ي يييييييا  الماليييييييع الكا يييييييع لايييييييمولهةع  يمييييييا نييييييوا الييييييي  ا  نسييييييب الفقيييييير

والت  ي يييييييا  المالييييييييع   ت يييييييل لكييييييييل مسيييييييتحقيها ع وا يييييييفا  ليييييييد بعمليييييييييع  سييييييياد كبييييييير  سييييييييحقق المجلييييييييس 

يييييييع  ييييييي كا ييييييع للتعامييييييل باييييييفا يع  ييييييي ناييييير اسييييييماء المسييييييتحقي  للرلايييييييع ا جتمالوطالييييييب الزاملييييييي الييييييوزارح . يهيييييا

ل يييييرالا  المحا  يييييا  ك طيييييوح اولييييي  للقسييييياء للييييي  الفسييييياد  يييييي عييييي ا الملييييينع وابعييييياد القسيييييايا ا نسيييييانيع لييييي  ا

ا الييييييي  ا  المجليييييييس ليييييييازة  يييييييالل المر حليييييييع وال ال يييييييا  السياسييييييييع لو يييييييول الت  ي يييييييا  لمسيييييييتحقيها ع مايييييييير 

ع ميييييييمايييييييمولي ع قيييييييانو  الرلاييييييييع ا جتمالييييييييعع وتيييييييو ير الت  ي يييييييا  المالييييييييع الكا ييييييييع لزييييييييادح الالمقبليييييييع تعيييييييديل 

 سما  و ولها للارائة المستحقع.
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 ل ازمةظن في الزاملي : مجلس النواب داعم لكل الشركات االنتاجية التي تقف مع المواط

 ارتفاع االسعار

حقيييييييع نائيييييييب األول ليييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب بمالال” حييييييياكة الزامليييييييي ” تعهيييييييد السييييييييد  موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب/ 

ومحاسيييييييبع كيييييييل الجهيييييييا  التيييييييي تميييييييارس جريميييييييع السيييييييغط للييييييي  المسيييييييتثمري  العييييييياملي   يييييييي العيييييييراق بهيييييييدن 

سييييييييتيفاء اابتيييييييزازعة او مييييييينعهة مييييييي  العميييييييل ل واحيييييييالتهة للقسييييييياء ل دالييييييييا  الحكوميييييييع ل سيييييييراع بتفعييييييييل قيييييييرار 

سيييييييكر ل ميييييييواد الغ ائييييييييع ) اليييييييرز ل القمييييييية ل الالسيييييييرائب والرسيييييييوة المفروسيييييييع للييييييي  التجيييييييار مييييييي  مسيييييييتوردي ال

 .( الزيو  النباتيع

لقطيييييييياع ا سييييييييتثماري ممثلييييييييي  ليييييييي  ا ل 2022ا ار  -14جيييييييياء  لييييييييد  ييييييييالل اسييييييييتقبالە بمكتبييييييييە اليييييييييوة ا ثنييييييييي  

لسيييييييكر الميييييييدير التنفيييييييي ي لايييييييركع افتحييييييياد فنتيييييييا  ا” محميييييييد حسيييييييي “ا نتييييييياجي  يييييييي العيييييييراق برئاسيييييييع السييييييييد 

تزويييييييد ميييييي  الزاملييييييي دور عيييييي ا الاييييييركع والتييييييي حر يييييي  لليييييي  اسييييييتمرار انتاجهييييييا ووالزيييييييو  النباتيييييييع ل حيييييييث ث

ي  يييييييالسيييييييوق ومفيييييييردا  الح يييييييع التموينييييييييع ل يييييييالة وزارح التجيييييييارح بييييييينفس األسيييييييعار السيييييييابقع وبايييييييكل سييييييياعة 

كا  وقييييييييال النائييييييييب األول ل ا  مجلييييييييس النييييييييواب داليييييييية لكييييييييل الايييييييير.تيييييييي مي  السييييييييلع ا سييييييييتهالكيع للمييييييييواطني 

عيع للييييي  الميييييواط   يييييي  يييييل ازميييييع ارتفييييياع ا سيييييعار ل مبيييييديا  حيييييرص السيييييلطع التايييييري ا نتاجييييييع التيييييي تقييييين ميييييع

عميييييييل تيييييييو ير البيئيييييييع والمنييييييياا المناسيييييييبي  لعميييييييل ايييييييركا  القطييييييياع ال ييييييياص والمسيييييييتثمري  وتايييييييجيعهة للييييييي  ال

 وا نتا .

اعي رحسين عبدهللا يعزي بوفاة الشريف علي بن ال وانەنائب رئيس مجلس النواب د.شاخ

 الدستورية الحركة الملكية

ليييييييوة لبييييييد   حمييييييد مسيييييياء ا وا ەنائييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب العراقييييييي د.اييييييا  تلقيييييي  موقييييييع مجلييييييس النييييييواب/

ح وببييييييييالو الحييييييييز  واألسيييييييي  وبقلييييييييوب  ييييييييابرح وم منييييييييع بقسيييييييياء   وقييييييييدرا نبيييييييي  و ييييييييا 2022/3/14افثنييييييييي  

ن ع اليييييي ي لييييييرالا  يييييييع العراقيييييييع البييييييارزح الاييييييرين للييييييي بيييييي  الحسييييييي  رالييييييي الحركييييييع الملكيييييييع الدسييييييتوري

تعيييييازي  يييييالص ال  يييييالل  تيييييرح لمليييييە السياسييييييع وبهييييي ا المناسيييييبع األليميييييع قيييييدة سييييييادتە لوطنييييييعبمواقفيييييە الثابتيييييع وا

   الفقيييييييدو ييييييادق المواسيييييياح وليييييي  العائلييييييع الهااييييييميع والاييييييعب العراقيييييييع سييييييائال  المييييييول  لييييييز وجييييييل    يميييييي  لليييييي

 .يل ال بر والسلوا بواسع رحمتە ويسكنە  سية جناتە ويلهة لائلتە و ويە ومحبيە جم

 …هلل وونا وليە راجعو  ونا
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كورد لف المعبدهللا يوجە مؤسسات الدولة بمتابعة  وانەنائب رئيس مجلس النواب د.شاخ

ائل ميع عوكن لجالفيليين وضرورة أسترجاع حقوقهم المسلوبة، مطالباً بتوفير المأوى والس

 شهداء العراق

لبييييييد   حمييييييد م سسيييييييا   وا ەجليييييييس النييييييواب العراقييييييي د.اييييييا نائييييييب رئيييييييس م وجييييييە موقييييييع مجلييييييس النييييييواب/

لتهجييييييير الدولييييييع بمتابعييييييع مليييييين الكييييييورد الفيليييييييي ع ألنهيييييية اييييييريحع تسييييييرر  كثيييييييرا  وتعرسييييييوا وليييييي  اسييييييطهاد وا

ث القسييييييري وم ييييييادرح ممتلكيييييياتهة وز  اييييييبابهة  ييييييي غياعييييييب السييييييجو   ييييييي زميييييي  البعييييييث المقبييييييورع وجيييييياء حييييييدي

هداء  يييييييي مكتبيييييييە الرسيييييييمي ببغيييييييداد رئييييييييس م سسيييييييع الاييييييي 2022/3/14 الييييييييوة افثنيييييييي  ەسيييييييادتە  يييييييالل وسيييييييتقبال

  ور ليييييدد مييييي يييييي الحكوميييييع افتحادييييييع السييييييد لبيييييد افليييييە النيييييائلي وو يييييدا  مييييي  الكيييييادر المتقيييييدة للم سسيييييع وبحسييييي

ييييييي   يييييي الا  ييييييا  ممثليييييي لييييي  الكيييييورد الفيلييييييي ع وجييييير   يييييالل اللقييييياء بحيييييث ومناقايييييع  وسييييياع الكيييييورد الفيل

س ليييييي ي  قييييييدموا تسييييييحيا  كبيييييييرح واييييييهداء  ييييييي سييييييبيل الحريييييييعع ودلييييييا نائييييييب رئيييييييوالجنييييييوب ا الوسييييييطبغييييييداد و

المجليييييييييس م سسيييييييييع الايييييييييهداء بسيييييييييرورح ون يييييييييان لوائيييييييييل و وي الايييييييييهداء الفيلييييييييييي  و سيييييييييترجاع حقيييييييييوقهة 

لحكوميييييييع االمسيييييييلوبع وافسيييييييراع بيييييييسجراءا  تثبيييييييي  حقيييييييوقهة المادييييييييع  سيييييييوح ببييييييياقي لوائيييييييل الايييييييهداءع مطالبيييييييا  

ع لسييييييييك  لجمييييييييييع لوائيييييييييل ايييييييييهداء العييييييييراقع وتهيييييييييي ح ا حتياجيييييييييا  السيييييييييروريالمييييييييي و  وا تيييييييييو يرافتحاديييييييييع ب

ليييييرئيس اجانيييييب س ييييير وسيييييتقبل نائيييييب  ومييييي .وتحسيييييي   يييييرو هة المعياييييييع وتقيييييدية ال يييييدما  والرلاييييييع كامليييييع لهييييية

للييييييواء تحاديييييييع ا ييييييي مكتبييييييە مييييييدير ليييييياة األحييييييوال المدنيييييييع والجييييييوازا  وافقامييييييع  ييييييي وزارح الدا ليييييييع للحكومييييييع اف

  مييييييعبييييييي والو يييييد المرا ييييييق ليييييەع و ييييييالل الحيييييديث  اييييييار سييييييادتە وليييييي  سيييييرورح بيييييي ل المزييييييد رييييييا  جنيييييدي الك

ع ع ميييييي  غر ييييييملفيييييياتهة و سييييييابيرعة  ييييييي األحييييييوال المدنييييييي ويييييييلالمسييييييالي والجهييييييود لمسييييييالدح الكييييييورد الفيليييييييي  وتح

لييييييييق األجانييييييييب وليييييييي  الاييييييييعبع الوطنيييييييييع ألنهيييييييية لراقيييييييييو    ييييييييالءع ومعالجييييييييع المايييييييياكل والمعوقييييييييا  التييييييييي تتع

    للييييييي  اليييييييرقة اليييييييوطني وو يييييييدار البطاقيييييييع الوطنييييييييع لهييييييية مثيييييييل بييييييياقي الميييييييواطني ع م كيييييييدا  للييييييي  بح يييييييولهة

قهة المتسيييييررح  يييييي زمييييي  الن ييييياة البائيييييد ونييييييل حقيييييو الايييييرائةمجليييييس النيييييواب حيييييريص للييييي  دلييييية ومسيييييالدح كيييييل 

األحييييييوال  جييييييانبهة  بييييييد  رئيييييييس م سسيييييع الاييييييهداء ومييييييدير ليييييياة ومييييي .المايييييرولع بالتاييييييريعا  والقييييييواني  النا يييييي ح

 ييييييييي  لر يييييييعالمدنييييييييع والجيييييييوازا   سيييييييتعدادعة  يييييييي التعييييييياو  وحيييييييل الملفيييييييا  والقسيييييييايا المتعلقيييييييع بيييييييالكورد الفيل

ليييييين الحيييييين والت فييييييين ميييييي  معانيييييياتهةع و كييييييدا لليييييي     توجيهييييييا  سيييييييادح نائييييييب رئيييييييس المجلييييييس  يمييييييا ي ييييييص م

 والمتابعع. ماةالفيليي  سيكو   ي محل افعت

 ساعة مرتقبة قبل حسم الكتلة األكبر72 

ل و   ال طييييييوح األعيييييية التييييييي يجييييييب    تييييييتة قبيييييي لسييييييو مجلييييييس النييييييواب جاسيييييية لطييييييوا  الموسييييييويقييييييال  ل ييييييباح/ا

 نها    ايييييو سيييييان     تليييييد الكتليييييع مييييي  ."انعقييييياد جلسيييييع انت ييييياب رئييييييس الجمهورييييييع عيييييو تايييييكيل الكتليييييع األكبييييير

 يييييي  تراييييية مييييي  دا لهيييييا رئييييييس اليييييوزراء المقبيييييل لتكيييييو  عيييييي مييييي  تسيييييع البرنيييييامج الحكيييييومي ليييييە وتدلميييييە سيييييواء

تكييييييييو  ميييييييي   و كييييييييد الموسيييييييوي     الكتلييييييييع األكبيييييييرع وكالمعتييييييييادع يجيييييييب   ."السيييييييلطتي  التنفي يييييييييع  و التايييييييريعيع

رن المكييييييو  الايييييييعي ع موسييييييحا  ب نييييييە    يمكيييييي  ألي مكييييييو  س يييييير الييييييد ول سييييييم  عيييييي ا التحييييييالن لي ييييييرق العيييييي

 ."ولغايع ا   2004السائد من  



 

  2022-3-15 الثالثاء/ 

 39العدد / 

9 
 

جييييييري ا و   عنيييييياد انفراجييييييا  سياسيييييييا  ي لجبييييييوريقييييييال لسييييييو مجلييييييس النييييييواب حيييييييدر للييييييي اييييييي ا  اميييييي  جانبييييييەع 

ا وبييييييي  الجبييييييوري  ع     الحكومييييييع ستتاييييييكل و ييييييق مييييييا مرسييييييوة لهيييييياع وسيسييييييير الوسييييييع كميييييي." ليييييين الكييييييواليس

عييييييييو مطلييييييييوب ميييييييي  ناحيييييييييع ا تيييييييييار رئيييييييييس وزراء قييييييييوي يمكنييييييييە حييييييييل جميييييييييع الماييييييييكال  العالقييييييييع منيييييييي  

يس ع والييييييي ي يمكنيييييييە    ي تيييييييار رئيييييييو سيييييييان     عنييييييياد انفراجيييييييا   لييييييين كيييييييواليس األروقيييييييع السياسيييييييي."سييييييينوا 

الق وزراء ليايييييييكل الحكوميييييييع ويسيييييييير بالبليييييييد ولييييييي  بييييييير األميييييييا ع و     بعييييييي  وسيييييييائل افليييييييالة تحييييييياول ا يييييييت

 ال ال ا  بي  الكتل وت ور ب نها   يمك     تلتقي مهما كلن األمر .

 عبشلى الوات عيحدد الفئات المشمولة بقانون توزيع جزء من الثر النائب برهان المعموري

 انو  توزيييييييعقيييييي كييييييد النائييييييب ليييييي  الكتلييييييع ال ييييييدريع برعييييييا  المعمييييييوريع ا ثنييييييي ع     وكالييييييع ا نبيييييياء العراقيييييييع/ 

 وقيييييييال.جيييييييزء مييييييي  الثيييييييروا  النفطييييييييع سييييييييركز للييييييي  ثيييييييالث نقييييييياطع  يميييييييا حيييييييدد  الفئيييييييا  المايييييييمولع بالقيييييييانو 

ليييييييس ولييييييييد المعمييييييوريع و   ماييييييروع قيييييييانو  توزيييييييع جيييييييزء ميييييي  اليييييييواردا  النفطيييييييع للييييييي  الاييييييعب العراقيييييييي 

لفقييييييييرح االيييييييوة وونمييييييا منيييييي  الييييييدورح السييييييابقع ع مبينييييييا      عييييييي ا المطلييييييب يييييييرتبط باييييييريحع واسييييييععع و  و ييييييا 

وع و سييييييانع     مجلييييييس النيييييواب سيييييييكو  لييييييە دور  ييييييي متابعيييييع عيييييي ا النقيييييياط ومييييي  سييييييمنها تقييييييدية مايييييير."منهيييييا

تقدة سيييييليييييع ال يييييدريع القيييييانو  وعيييييو مقيييييدة  يييييي اليييييدورا  السيييييابقع مييييي  قبيييييل تحيييييالن سيييييائرو  ع موسيييييحا     الكت

 و اييييييييار وليييييييي      القييييييييواني ."مقترحييييييييا  لتاييييييييريع قييييييييواني  عييييييييد ها توزيييييييييع الثييييييييروح لليييييييي  الاييييييييعب العراقييييييييي

ع ع الحكوميييييميييييوالمقترحيييييا  التيييييي  يهيييييا جنبيييييع مالييييييع   يمكييييي  لمجليييييس النيييييواب تايييييريعها ميييييا لييييية يكييييي  عنييييياد اتفييييياق 

   لتوزيييييييعليييييي  ارسييييييال ماييييييروع قييييييانوألنهييييييا ممكيييييي  الطعيييييي  بهييييييا اميييييياة المحكمييييييع ا تحاديييييييع ع داليييييييا   الحكومييييييع ا

 ."جزء م  الواردا  النفطيع لل  الاعب العراقي

و وسيييييييييةع     القيييييييييانو  سييييييييييركز للييييييييي  الايييييييييرائة الفقييييييييييرحع وعنييييييييياد ا ن العييييييييياطلي  لييييييييي  العميييييييييل و يييييييييق 

  ييييييييا  ا سيييييييتبيانا  الموجييييييييودح  يييييييي وزارح العمييييييييل والت طييييييييطع اسييييييييا ع الييييييي  التركيييييييييز للييييييي  المنيييييييياطق والمحا

 ا كثر  قرا  .

 لغيرعلى ا : السيادة واحدة وأي شبر من االرض العراقية محرمجواد البوالني  ائبنال

ع   يتجيييييييز   كييييييد النائييييييب جييييييواد البييييييو نيع ا ثنيييييييي ع    السيييييييادح العراقيييييييع واحييييييدح وعييييييي كييييييل السييييييومريع نيييييييوز/

سيييييييييادح وقييييييييال البييييييييو ني  يييييييي بيييييييييا ع و   ال.معتبيييييييرا      ي اييييييييبر ميييييييي  ا ر  العراقييييييييع محرمييييييييا  لليييييييي  الغيييييييير

 العراقيييييييع واحييييييدحع وعييييييي كييييييل   يتجييييييز ع ومفهييييييوة السيييييييادح واسيييييية و ييييييريةع ع ييييييينص لليييييي  ا  اي اييييييبر ميييييي 

اد  لبلييييييد او ا راسييييييي العراقيييييييع محييييييرة لليييييي  الغييييييير ع موسييييييحا      السيييييييادح لنييييييوا    يقبييييييل ا نحييييييياز لهيييييي ا ا

 تلييييييين   نو  يفسييييييير للييييييي  اسييييييياس الميييييييزا   نهيييييييا  يييييييط احمييييييير لكييييييي  للينيييييييا ا  نوحيييييييد جبهتنيييييييا الدا لييييييييع او  و

 ." يتفرق املنا

يمكيييييي   و سييييييان     السيييييييادح موقيييييين وسييييييلود ولمييييييل تلتييييييزة بييييييە الحكومييييييعع ومييييييع حاكميييييييع عيييييي ا المبييييييد  العيييييياة  

ا  يتبنيييييي  باييييييكل منفييييييرد ميييييي  طييييييرن اوحركييييييع اوحييييييزب سياسييييييي دو  ا يييييير بييييييل عييييييي عويييييييع لراقيييييييع بامتيييييييازع 

د مبييييييييررا  لغيرنييييييييا لينتهييييييييومثلمييييييييا نيييييييير   الو ييييييييايع وماييييييييروليع التييييييييد ال  بايييييييي وننا للينييييييييا ا    نقييييييييدة 

 سيادتنا .
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 : حكومة عاجزة عن اخراج القوات االمريكية من العراقالنائب علي الجمالي

لحكوميييييييع اتهييييييية النائيييييييب ليييييي  كتليييييييع ال يييييييادقو  النيابيييييييع لليييييييي تركيييييييي الجميييييياليع ا ثنيييييييي ع ا /وكالييييييع بيييييييدر نيييييييوز

  ا يييييييرا  ليييييييا    الحكوميييييييع لييييييياجزح المنتهييييييييع و يتهيييييييا بالمماطليييييييع  يييييييي الحفيييييييا  للييييييي  السييييييييادح العراقييييييييعع مبينييييييي

  رئيييييييس الحكومييييييع م ييييييطف  الكييييييا مي يغيييييي  الن يييييير ليييييي“وقييييييال الجمييييييالي و  .القييييييوا  ا مريكيييييييع ميييييي  العييييييراق

لنيييييييواب الحكوميييييييع المنتهييييييييع و يتهيييييييا ليييييية تلتيييييييزة بقيييييييرار مجليييييييس ا“و سييييييان    .”الوجييييييود األجنبيييييييي  يييييييي العيييييييراق

ليع وليييييي  و اييييييار الجمييييييا.”راسيييييي العراقيييييييعالسيييييابق بالعمييييييل لليييييي  ونهيييييياء تواجيييييد قييييييوا  التحييييييالن الييييييدولي لليييييي  األ

كومييييييييع الح“ع   تييييييييا وليييييييي     ” مريكييييييييا تنتهييييييييد سيييييييييادح العييييييييراق باييييييييكل مباايييييييير دو   ي رادع حكييييييييومي لهييييييييا“   

 ”.لاجزح ل  ا را  القوا  ا مريكيع م  العراق

 

 رةة البصيكشف تعيينات خارج الضوابط القانونية داخل تربي انتصار الموسوينائب ال

دا يييييييل  كاييييييف  النائييييييب ليييييي  كتليييييييع بييييييدر النيابيييييييع انت ييييييار الموسييييييوي ع ا ثنييييييي ع تعيينييييييا  /زوكالييييييع بييييييدر نيييييييو

سييييييوي  ييييييي و كيييييير المكتييييييب افلالمييييييي للنائييييييب انت ييييييار المو.مديريييييييع تربيييييييع الب ييييييرح  ييييييار  السييييييوابط القانونيييييييع

ي تييييييية وجهييييييي  طلبيييييييي  ا ول الييييييي  المديرييييييييع العاميييييييع للتربييييييييع  يييييييي الب يييييييرح بايييييييا  السيييييييوابط التييييييي” بييييييييا  ونهيييييييا

لوثيقييييييع اهييييييا تعيييييييي  )مييييييدير قسيييييية تربيييييييع الهارثييييييع( وا ميييييير الييييييوزاري ال يييييياص باسييييييتمرار لمييييييل القسيييييية مييييييع بموجب

ادح الدراسيييييييع للمييييييدير اليييييي ي يمتلييييييد اييييييهادح دبلييييييوة تربيييييييع  ييييييي حييييييي  تقتسييييييي سييييييوابط تسيييييينة عيييييي ا الموقييييييع اييييييه

ا  باييييييي الكتييييييياب الثييييييياني وجيييييييە الييييييي  عيئيييييييع المسييييييياءلع والعداليييييييع” و سيييييييانع البييييييييا    .”بكيييييييالوريوس كحيييييييد ادنييييييي 

اءا  معلوميييييا  ليييييي  والييييييد المييييييدير الفنييييييي  ييييييي قسيييييية مديرييييييع التربيييييييع  ييييييي قسيييييياء الهارثييييييع كونييييييە ماييييييمول بييييييسجر

لم الفييييييا  اعيييييي ا ” و اييييييار البيييييييا  اليييييي    .”الهيئييييييع و  يحييييييق  بنييييييە تسيييييينة عكيييييي ا درجييييييع و يفيييييييع بحسييييييب القييييييانو 

ابيييييا مييييي  بنهيييييا تمثيييييل ترتيييييب لليهيييييا حرميييييا  مييييي  عييييية احيييييق قانونييييييا  ومهنييييييا   يييييي ادارح تليييييد المواقيييييع  سيييييال لييييي  ا

 ابواب الفساد ا داري والمالي.

 

 

 

 

 

 



 

  2022-3-15 الثالثاء/ 

 39العدد / 

11 
 

 

 

 

لى ابية عن النييكشف إلية توزيع اللجا عارف الحمامي نائبالهذه حصة االطار التنسيقي.. 

 الكتل السياسية

ع لييييي  كاييييين لسيييييو مجليييييس النيييييوابع لييييي  ائيييييتالن دوليييييع القيييييانو ع ليييييارن الحمييييياميع ا ثنيييييي  وكاليييييع المعلوميييييع/

لمانييييييييع للييييييي  توزييييييييع اللجيييييييا  البر“وقيييييييال الحميييييييامي و  .  البرلمانييييييييع للييييييي  الكتيييييييل السياسييييييييعوليييييييع توزييييييييع اللجيييييييا

نع    و سييييييا.”الكتييييييل السياسيييييييع المتواجييييييدح دا ييييييل قبييييييع البرلمييييييا  يعتمييييييد لليييييي  نقطييييييع  ساسيييييييع وعييييييي المكونييييييا 

ع مبينييييييا ”لجنييييييع 25ا طييييييران الايييييييعيع ستح ييييييل لليييييي  ن يييييين لييييييدد اللجييييييا  البرلمانيييييييع والتييييييي تبلييييييو قرابييييييع اليييييي  “

اللجيييييييييا  الم   يييييييييع للبيييييييييي  الاييييييييييعي سيييييييييتوزع كييييييييي لد بالتسييييييييياوي ميييييييييابي  افطيييييييييار التنسييييييييييقي والكتليييييييييع “   

 ”.ال دريع

 

 طلب نيابي بتشكيل غرفة عمليات للسيطرة على ارتفاع األسعار

 ييييييفها ع و   السيييييييطرح لليييييي   سييييييعار السييييييوق تتحملييييييە الجهييييييا  الحكوميييييييع بوالنائييييييب جمييييييال كييييييوجرقييييييال  المييييييد /

رلميييييييا  وتيييييييابع كيييييييوجرع لسيييييييو اللجنيييييييع المالييييييييع  يييييييي الب."اسيييييييع المالييييييييع وا قت ييييييياديعالمسييييييي ولع لييييييي  رسييييييية السي

وينييييييييع السيييييييابقع     حيييييييديث وزارح التجيييييييارح لييييييي  معالجيييييييع األسيييييييعار مييييييي   يييييييالل توزييييييييع مفيييييييردا  البطاقيييييييع التم

 يييييي  ينييييييدر  سييييييم  بيييييياب الحلييييييول ا نيييييييع ق يييييييرح المييييييد ع  ييييييي وقيييييي  ينبغييييييي منييييييا    نفك يييييير بحلييييييول ج ريييييييع وت 

رتفيييييياع األ ييييييير و اييييييارع وليييييي      األزمييييييع بييييييي   وكرانيييييييا وروسيييييييا التييييييي كانيييييي  سييييييببا   ييييييي ا ."ا  طابعييييييا  سييييييتراتيجي

توزييييييع وبيييييي   كيييييوجرع ا   ."ل سيييييعار عنييييياد حيييييديث لييييي  اسيييييتمرارعا ألكثييييير مييييي  سييييينع ولعلهيييييا ت يييييل ولييييي  سييييينتي 

فك ييييير وجبتيييييي   يييييي رمسيييييا  كفييييييل بمعالجيييييع الموسيييييوع لميييييدح ايييييهري  للييييي   كثييييير حيييييدع  يييييي وقييييي  ينبغيييييي منيييييا    ن

ليييييي  بحلييييييول بييييييالتزام  مييييييع وجييييييود و ييييييرح ماليييييييع م ييييييدرعا ا رتفيييييياع العييييييالمي  ييييييي  سييييييعار اليييييينفط . واييييييددع ل

ولييييييع  سيييييرورح تاييييييكيل غر ييييييع لمليييييييا  تاييييييارد  يهييييييا لجييييييا  نيابيييييييع ووزارا  معنيييييييع مييييييع غر ييييييع التجييييييارح ومجم

 ع وريمييييي  التجيييييار والمسيييييتثمري   يييييي القطييييياع ا قت ييييياديل لن ف ييييين مييييي  حيييييدح األزميييييع ويكيييييو  لملنيييييا للييييي  محييييي

رع    وييييييير  كييييييوج."األول السيييييييطرح لليييييي  األسييييييعار ميييييي  جهييييييعع ونييييييو  ر البسييييييائع ا سييييييتهالكيع ميييييي  جهييييييع ثانيييييييع

ة ار مييييييوادع  ليييييد يعييييييد السييييييبيل الوحييييييد لمواجهييييييع األزمييييييع وتحقييييييق منا سييييييع بييييييي  األسيييييعار التييييييي يبيييييييع بهيييييا التجيييييي

فييييي ع كل لييييياة . ولالغ ائييييييعع وميييييا تعرسيييييە الحكوميييييعع وعييييي ا مييييي  اييييي نە    ي فييييي  مييييي  األسيييييعار  يييييي السيييييوق باييييي

الثيييييييع ثولييييييي      جيييييييزءا مييييييي  قسييييييييع ارتفييييييياع األسيييييييعار يحميييييييل طابعيييييييا  لالمييييييييا ع  النقيييييييل للبسيييييييائع ارتفيييييييع ولييييييي  

د % مييييييي  األميييييي  الغيييييي ائي العييييييالمي كونيييييييە مرتبطييييييا بالمنيييييياطق التييييييي تايييييييه20 سييييييعان ع وتحييييييدث ليييييي   تيييييي ث ر 

 ."حاليا  نزالا  بي  روسيا و وكرانيا

ع ا   العيييييييراق يعييييييياني مييييييي  مايييييييكال  لدييييييييدح للييييييي  ال يييييييعيد ري كييييييير النائيييييييب برعيييييييا  المعميييييييومييييييي  جانبيييييييەع 

 ."ا قت ادي  اقمتها  زمع ارتفاع األسعارع وبالتالي ازداد  لدينا معد   الفقر والبطالع
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 وتيييييييابع المعميييييييوريع ا   الميييييييواط  الييييييييوة يعييييييياني مييييييي  سيييييييرر واسييييييية  يييييييي قوتيييييييە الييييييييومي ع مايييييييددا  للييييييي    

. ل ارتفييييييياع األسييييييعار بحاجيييييييع وليييييي  متابعيييييييع حكومييييييييع  الجاييييييع الييييييي ي يح ييييييل حالييييييييا   ييييييي األسيييييييواق مييييييي   ييييييال

لييييييد  وطالييييييبع بيييييي   تفعيييييييل لمييييييل اللجييييييا  المعنيييييييع بمتابعييييييع المليييييين ا قت ييييييادي وااييييييراد مجلييييييس النييييييواب  ييييييي 

 ."بو فە الل  سلطع تاريعيع ويمارس مهاما دستوريع تتمثل بالرقابع والتاريع

لليييييي   ع لكيييييي  تفاقهمييييييا  ييييييي العييييييراق جيييييياءويجييييييد المعمييييييوريع ا   قسيييييييع ارتفيييييياع األسييييييعار لهييييييا  سييييييباب لالميييييييع

نحيييييو مبيييييالو  ييييييەع وا زميييييع مد وليييييع مييييي  تجيييييار مييييي   جيييييل تحقييييييق مكاسيييييب للييييي  حسييييياب الايييييعبع وقيييييد تكيييييو  

ر األكبيييييير مييييييي  عيييييي ا السياسيييييييا ع  ليييييييدة و لفهييييييا دوا يييييييع سياسيييييييع . و كيييييييدع ا   المييييييواط  البسييييييييط عييييييو المتسييييييير 

 ."الجديع  ي التعامل مع المتسببي   ي ر ع األسعار

 

ا  المعمييييييوريع وليييييي      مجلييييييس النييييييواب مسييييييتمر  ييييييي مهامييييييە الرقابيييييييعع ميييييي   ييييييالل سلسييييييلع استسييييييا  وانتهيييييي 

   لليييييييوزراء المعنييييييييي  بيييييييالملن الميييييييالي وا قت يييييييادي  سيييييييييما و   ايييييييهر رمسيييييييا  للييييييي  األبيييييييواب ويقتسييييييييي 

 ."تفر  الجها  الرسميع سيطرتها لل  األسواق

ب ميييييي  بعيييييع األسيييييعار قييييييد بيييييد  بيييييە مجلييييييس النيييييواع بييييي    موسييييييوع متاا يييييياد النائيييييب حمييييييد الاييييييبالويولييييي   ليييييدع 

زيييييير و يييييالل استسيييييا ع وزيييييير المالييييييع لليييييي لبيييييد األميييييير ليييييالوي للتباحيييييث معيييييە باييييي   الموسيييييوعع ومييييي  بعيييييدا 

ث ليييييي  وتييييييابع الاييييييبالويع     ا كييييييارا  تيييييية طرحهييييييا  ييييييي البرلمييييييا  بسييييييرورح البحيييييي."التجييييييارح لييييييالء الجبييييييوري

لسيييييييطرح اوزارا  المعنيييييييع تعهييييييداتها وواجباتهييييييا  ييييييي سليييييييع ت فيييييين ليييييي  المييييييواط  العراقييييييي ميييييي   ييييييالل تنفييييييي  اليييييي

سييييييائع لليييييي  الوسييييييع ا قت ييييييادي . و عييييييب وليييييي      الحكومييييييع لييييييديها واجبييييييا  لييييييدح  برزعييييييا متابعييييييع تييييييد ق الب

لقيييييو  اواسيييييعارعا ومييييي  يسيييييع  ولييييي   زنهيييييا مييييي   جيييييل التييييي ثير السيييييلبي  يييييي السيييييوق . وييييييتهة الايييييبالويع  بعييييي  

رباحييييييا  الغييييييالءع  سيييييييما و   الييييييبع  منهييييييا يمتلييييييد م ييييييارن حققيييييي  السياسيييييييع الكبيييييييرح با سييييييتفادح ميييييي  عيييييي ا ا

عييييييد ها  وتحييييييدثع لييييي   وليييييود  طلقهييييييا وزيييييير الماليييييييع بييييي   يقيييييدة  طييييييع حقيقييييييع."نتيجيييييع ا رتفييييياع  ييييييي األسيييييعار

تغيييييييير  دليييييية الطبقييييييا  الفقيييييييرحع وفيجيييييياد حلييييييول لغييييييالء األسييييييعارع  سييييييال  ليييييي  الماييييييكال  التييييييي  لفهييييييا قييييييرار

قع ي بييييييالقولع و   المييييييواط  عيييييو المتسييييييرر الوحيييييييد ممييييييا يح ييييييل  ييييييي األسييييييواو كمييييييل الاييييييبالو."سيييييعر ال ييييييرن

  وكانيييييي  وزارح الدا ليييييييع قييييييد  للنيييييي  ليييييي."والحيييييديث ليييييي  وجييييييود ان فييييييا   ييييييي األسييييييعار غييييييير  يييييحية بييييييالمرح

بي وطييييييالق  ييييييرق جولييييييع تعمييييييل لليييييي  متابعييييييع األسييييييواقع  ييييييي حييييييي    يييييياد  وزارح التجييييييارح بوجييييييود ان فييييييا  نسيييييي

 دء  ي توزيع مفردا  البطاقع التموينيع لل  المواطني . ي األسعار بالتزام  مع الب
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 الكاظمي: رسالتنا للجميع بضرورة احترام سيادة العراق

 يييييييعع رتفقييييييد رئيييييييس الييييييوزراء القائييييييد العيييييياة للقييييييوا  المسييييييلحع م ييييييطف  الكييييييا مي ر قييييييع و ييييييد  منييييييي  ال ييييييباح/

د ربييييييييل  يييييييي وقليييييييية كردسيييييييتا ع و كييييييي ميييييييس ا ثنيييييييي ع موقيييييييع ا لتيييييييداء ال يييييييارو ي الييييييي ي اسيييييييتهدن محا  يييييييع  

ئيس و كييييير بييييييا  للمكتيييييب افلالميييييي لييييير.الكيييييا مي للييييي  سيييييرورح احتيييييراة سييييييادح العيييييراق مييييي  م تلييييين الجهيييييا 

 قيييييە وزييييييرااليييييوزراءع    الكيييييا مي  جييييير   ميييييس ا ثنيييييي ع زييييييارح ولييييي  محا  يييييع  ربييييييل  يييييي وقليييييية كردسيييييتا  يرا 

 ليييييي ي طالييييييەاكردسييييييتا  العييييييراقع وتفق ييييييد الموقييييييع  الييييييد اع والدا ليييييييعع والتقيييييي  بعييييييدد ميييييي  المسيييييي ولي   ييييييي وقلييييييية

رئييييييييييس الحيييييييييزب اليييييييييديمقراطي الكردسيييييييييتاني مسيييييييييعود  والتقييييييييي  الكيييييييييا مي كيييييييييال  مييييييييي .ا لتيييييييييداء ال يييييييييارو ي

جييييييير  وبيييييييارزانيع ورئييييييييس وقليييييييية كردسيييييييتا  نيجير يييييييا  بيييييييارزانيع ورئييييييييس وزراء افقليييييييية مسيييييييرور بيييييييارزانيع 

 يييييييالل اللقييييييياء بحيييييييث مجميييييييل األوسييييييياع  يييييييي البليييييييدع و عييييييية تيييييييداليا  الق ييييييين ال يييييييارو ي الييييييي ي اسيييييييتهدن 

ا  حييييييدود ليييييي ي تسييييييب ب بترويييييييع المييييييدنيي ع مت طيييييييوتيييييية الت كيييييييدع بحسييييييب البيييييييا ع لليييييي  ر يييييي  ا لتييييييداء ا. ربيييييييل

لقيييييييادا  القييييييواني  واأللييييييران الدوليييييييعع والتوجيييييييە بتاييييييكيل لجنييييييع ميييييي  مستايييييياريع األميييييي  القييييييومي ولييييييدد ميييييي  ا

لييييي ي تعييييير  اوتفق يييييد الكيييييا مي الموقيييييع .األمنييييييعع لتقيييييدية تقريييييير لييييي  تيييييداليا  الق ييييين وجميييييع الحقيييييائق واألدليييييع

 الييييييي ي  يييييييي ول لهييييييية الموقيييييييعع واسيييييييتمع لايييييييرح مف يييييييل قيييييييدموا لييييييي لاللتيييييييداء ال يييييييارو ي والتقييييييي  باألعيييييييالي 

 ييييييير    الفسييييييائيعع التيييييييي تعرسيييييي  عييييييي األ24المكييييييا  ومييييييا يحتويييييييە ولائديتيييييييەع كمييييييا تفقييييييد قنييييييياح  كردسييييييتا  

مييييييا وقييييييال الكييييييا ميا  وننييييييا ن كييييييد    بغييييييداد حاسييييييرح عنييييييا  ييييييي  ربيييييييلع ك.ألسييييييرار بسييييييبب الق يييييين ال ييييييارو ي

ە قيييييد سيييييرورح احتيييييراة سييييييادح العيييييراق مييييي  م تلييييين الجهيييييا ع و نييييي    ربييييييل حاسيييييرح  يييييي بغيييييداد ع و كيييييد  للييييي  

يكتفييييييي   تييييييية وبيييييييالي عييييييي ا األمييييييير رسيييييييميا  لبييييييير الطيييييييرق الدبلوماسييييييييع ع وبيييييييي   سيييييييرورح التمييييييياد األدليييييييعع و    

 ."بالاكودع و   يكو  عناد تعاو   مني بي  م تلن دول المنطقعل لمواجهع التحديا  الماتركع

ا مييييي   يكيييييو  وياسييييييع العراقييييييع ولييييي  توحييييييد الكلميييييع وزاء سييييييادح العيييييراقع كميييييا دليييييا رئييييييس اليييييوزراءع القيييييو  الس

 ح ل حا زا  لحل  افاكا   وتوحيد ال ن  ماة التحديا  التي تواجە البلد.

 

 المحكمة االتحادية تقرر تأجيل الدعوى الخاصة برفع سعر صرف الدوالر

رن  ييييييينيييييييي ع ت جييييييييل دليييييييو  ر يييييييع سيييييييعر قيييييييرر  المحكميييييييع ا تحادييييييييعع الييييييييوة ا ث وكاليييييييع ا نبييييييياء العراقييييييييع/

اتحادييييييييع )ر يييييييع سيييييييعر  ييييييييرن  32وقيييييييال ا   المحكميييييييع ا تحادييييييييع العلييييييييا قيييييييرر  ت جييييييييل دليييييييو  .اليييييييدو ر

 الدو ر(  ال  الرابع م  نيسا  المقبل .
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 زيدان يوجە بمعالجة إشكاليات تواجە عمل الحقوقيين في ذي قار

نيييييييي ع ء األللييييييي  القاسيييييييي  يييييييائق زييييييييدا ع الييييييييوة ا ثا يييييييدر رئييييييييس مجليييييييس القسييييييياوكاليييييييع ا نبييييييياء العراقييييييييع/ 

للييييييي  و كييييييير بييييييييا  لمجليييييييس القسييييييياء ع ا   رئييييييييس مجليييييييس القسييييييياء األ.توجيهيييييييا لمعالجيييييييع وايييييييكاليا  الحقيييييييوقيي 

تعييييياو  بيييييي  واسيييييان     الجيييييانبي  بحثيييييا ال." يييييائق زييييييدا  اسيييييتقبل و يييييد اتحييييياد الحقيييييوقيي  مييييي  محا  يييييع  ي قيييييار

را كة ع مايييييييفاييييييكاليا  التييييييي تواجييييييە الحقييييييوقي  ثنيييييياء لملييييييە  ييييييي المحيييييياالقسيييييياء واتحيييييياد الحقييييييوقيي   لمعالجييييييع ا

 ال  ا   رئيس المجلس  ولز بمعالجتها .

 

 

 

 عراقياً من أوكرانيا 22الصحاف يعلن إجالء 

 22ء  لليييييييي  المتحييييييييدث باسيييييييية وزارح ال ارجيييييييييع  حمييييييييد ال ييييييييحانع ا ثنييييييييي ع وجييييييييال وكالييييييييع ا نبيييييييياء العراقيييييييييع/

ارح وتيييييية حان  ييييييي بيييييييا  ع و   القسيييييية القن ييييييلي باايييييير بعملييييييە  ييييييي مقيييييير السييييييفوقييييييال ال يييييي.لراقييييييا  ميييييي   وكرانيييييييا

يييييييينهة ( ا  ييييييا ب22( ع   تييييييا الييييييي   نييييييە  بالتنسييييييييق مييييييع ابنيييييياء الجالييييييييع تيييييية اجيييييييالء )5ميييييينة جييييييوازا  ليييييييدد )

 و سييييييييانع  نييييييييە  تميييييييي  مفاتحييييييييع ال ييييييييليب ا حميييييييير  ييييييييي اوكرانيييييييييا وتزويييييييييدعة بتفا يييييييييل المييييييييواطني ."لائليييييييع

 المفقييييييود ليييييي  مفاتحييييييع وزارح ال ارجيييييييع ا وكرانيييييييع يييييييوة امييييييسع بايييييي   المييييييواط  العييييييراقيي  المفقييييييودي   سييييييال

 )ق ي( ع مبينا  نە    تزال السفارح توا ل جهودعا به ا ال دد .
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 النزاهة: الحكم بحبس محافظ نينوى األسبق

ي رار ح للنييييييي  عيئييييييع النزاعييييييع ا تحاديديييييييعع اليييييييوة افثنييييييي ع  يييييييدور قيييييي وكالييييييع ا نبيييييياء العراقيييييييع/   كييييييةي حسيييييييوري 

ق محييييييا   نينييييييو  األسييييييبقل  رتكابييييييە لمييييييدا  مييييييا ي ييييييالن واجبييييييا  و يفتييييييە ا  و كيييييير بييييييي.يقسييييييي بييييييالحبس بحييييييق 

دانييييييع يقسييييييي بس لييييييدائرح التحقيقييييييا   ييييييي الهيئييييييعع     محكمييييييع جنايييييييا  ُمكا حييييييع الفسيييييياد المركزيدييييييع   ييييييدر  حكمييييييا  

تة وحيييييييد   يييييييفيييييييعع تمثلييييييي  بقياميييييييە بسليييييييادح محيييييييا   نينيييييييو  األسيييييييبقع  رتكابيييييييە ُم الفيييييييع لمديديييييييع لواجبيييييييا  الو ي

لبييييييييا ع    او سيييييييان ."القنيييييييوا  الفسيييييييائيدعل لغييييييير  التيييييييرويج والدلاييييييييع أللماليييييييە الا  ييييييييدعع  ال يييييييا  للقيييييييانو 

يييييلع  يييييي عييييي ا القسييييييدعع و يييييل  ولييييي  القناليييييع ال يييييع ب المحكميييييعع وبعيييييد اطاللهيييييا للييييي  األدليييييع الُمتح د مق يييييريدع تامد

ر  الحكة لليە   م  قانو  العقوبا  . (331بالحبس لُمددح سنتي ل استنادا  ألحكاة الماددح )الُمتدهةع  قرد

 

 20لى حتاج إنة ": دعت لالتجاه إلى نظام المدارس المركزية أسوة بأوروبا وأمريكا ..التربي

 ألف مدرسة خالل خمس سنوات لحل مشكلة الدوام المزدوج أو الثالثي

الثييييييي  ييييييي اليييييين مدرسييييييع سيييييييحل ماييييييكلع الييييييدواة المييييييزدو  او الث 20  كييييييد  وزارح التربيييييييع ا  ونايييييياء الييييييزوراء/

العييييييراقع و ييييييي حييييييي  كاييييييف  ليييييي   طييييييع وحاجييييييع اليييييي  دليييييية حكييييييومي مييييييالي كبييييييير للعمليييييييع التربويييييييعع دليييييي  

 .لالتجاا ال  ن اة المدارس المركزيع اسوح ب وروبا وامريكا

و  الييييييدواة ع تطميييييية اليييييي  ا  يكييييييوزارح التربييييييي” ا ”ا وقييييييال مييييييدير ليييييياة تربيييييييع الكييييييرا الثانيييييييعع قيييييييس الكالبيييييييع

وسيييييعنا  احادييييييا كميييييا عيييييو موجيييييود  يييييي الدوليييييع ا  ييييير  لكييييي  واقيييييع الحيييييال وميييييا ورثنييييياا مييييي  الحكوميييييا  السيييييابقع

ور اميييييياة عيييييي ا الواقييييييعع  مدارسيييييينا مزدوجييييييع وبعيييييي  ا حيييييييا  الييييييدواة ثالثييييييي لنييييييدما تكييييييو  المدرسييييييع  ييييييي طيييييي

ومي  هييييي  طييييع لكنهييييا تحتييييا  اليييي  دليييية حكييييوزارح التربيييييع لييييديها “وكايييين ليييي  ا     .“ التييييرمية او ا زالييييع

تحتيييييييا  الييييييي  تسيييييييمي  ت  ي يييييييا  اسيييييييا يع لبنييييييياء ميييييييدارس ا ييييييير  سيييييييم  موازنيييييييع عييييييي ا العييييييياةع واي قطعيييييييع 

 500الييييييي   400ار  تابعيييييييع ليييييييوزارح التربييييييييع او ميييييييديرياتها يجيييييييب ا  تبنييييييي     كيييييييل مديرييييييييع تحتيييييييا  مييييييي  

فتهيييييييا   تقيييييييل لييييييي  الملييييييييار الييييييين مدرسيييييييع وكيييييييل مدرسيييييييع تكل 20مدرسيييييييع و يييييييي لميييييييوة العيييييييراق نحتيييييييا  الييييييي  

ارسع الحكومييييييع بييييييد   بماييييييروع مييييييع الجانييييييب ال يييييييني لبنيييييياء المييييييد“ع مسيييييييفا ا  ”ون يييييين اليييييي  ملييييييياري  دينييييييار

  .”وو ا اسييييييتمر ا ميييييير   ييييييالل  مييييييس سيييييينوا  سييييييتنتهي ماييييييكلع مزمنييييييع اسييييييمها ماييييييكلع ا بنيييييييع المدرسيييييييع

عيييييييو ندوق بطريقيييييييع م تلفيييييييع وا راسيييييييي الموجيييييييودح   تكفيييييييي ونحتييييييا  الييييييي  التفكيييييييير  يييييييار  ال يييييي“واوسيييييية ا  

لمدرسييييييع ا تجيييييياا اليييييي  ن يييييياة المييييييدارس المركزيييييييع مثييييييل مييييييا موجييييييود  ييييييي  رنسييييييا وبريطانيييييييا وامريكيييييياع  هنيييييياد ا

حييييييدح ا ن طالييييييب لليييييي  رقعييييييع جغرا يييييييع واحييييييدحع  ييييييي حييييييي  لنييييييدنا  ييييييي المسيييييياحع الوا 5الواحييييييدح يوجييييييد  يهييييييا 

 ”.طالب وع ا غير  حية 600ا ن متر تبني لليها مدرسع ل  7ال   6يحدث عدر للموارد   

 



 

  2022-3-15 الثالثاء/ 

 39العدد / 

16 
 

 

 

 

 

 الصحة تحذر من التراخي بسبب تراجع إصابات كورونا

 كييييييير  وزارح ال ييييييييحع    ا ن فيييييييا   يييييييي و ييييييييابا   يييييييايروس كورونيييييييا   يسييييييييتدلي الترا يييييييي  ييييييييي  الميييييييد /

  ا  تلقييييييي اللقاحييييييا ع ماييييييددح لليييييي      طيييييير  هييييييور موجييييييا  جديييييييدح اييييييديدح مييييييا زال قائمييييييا ع  يمييييييا تحييييييدث  ليييييي

باسيييييية وزارح  وقييييييال المتحييييييدث.ميييييياد البطاقييييييا  الدوليييييييع للمسييييييا ري  سيييييييكو  سيييييياريا  الاييييييهر المقبييييييلتنفييييييي  قييييييرار الت

ال يييييييحع سيييييييين البيييييييدرع و   العيييييييراق تجييييييياوز وبايييييييكل رسيييييييمي موجيييييييع  روح الموجيييييييع الرابعيييييييع مييييييي   يييييييايروس 

وزارح و سيييييان البيييييدرع     الييييي."كورونيييييا التيييييي كانييييي  تايييييك ل مرحليييييع  طيييييرح للييييي  الموقييييين الوبيييييائي بنحيييييو لييييياة

مييييييع     كثييييير مييييي  مناسيييييبع بايييييكل رسيييييمي والجهيييييا  الدولييييييع الدالميييييعع و عمهيييييا من ميييييع ال يييييحع العال ت كيييييد  يييييي

 لتزاة و اييييييارع ولييييييي      رسييييييالتنا منييييييي  البدايييييييع عيييييييي سييييييرورح ا سيييييييتمرار بيييييييا." طيييييير كورونيييييييا مييييييا زال قائميييييييا  

بع ومحاسيييييي قيييييييبييييييافجراءا  الوقائيييييييع المتمثلييييييع بارتييييييداء الكمامييييييا  وتطبيييييييق التبالييييييد الجسييييييدي وباييييييكل جيييييياد وحقي

 الم يييييييييالفي  وتلقيييييييييي اللقاحيييييييييا  بجمييييييييييع جرلهيييييييييا المحيييييييييددح رسيييييييييميا  لكيييييييييي نحقيييييييييق نسيييييييييبع الوقاييييييييييع المطلوبيييييييييع

و وسيييييييية البييييييييدرع     احتمييييييييال حييييييييدوث موجييييييييا  وبائيييييييييع  و  هييييييييور سييييييييال     يييييييير  ميييييييي  عيييييييي ا ."للمجتمييييييييع

 سب .الفايروس ال طير ما يزال قائما  كما ت كد المراجع الدوليع وليس المعنيي   ي العراق  ح

 

 مستشفيات في العاصمة 4محافظ بغداد: ارتفاع األسعار تسبب بعرقلة تجهيز 

 قليييييع تجهييييييز كيييييد محيييييا   بغيييييدادع محميييييد جيييييابر العطييييياع اميييييس ا ثنيييييي ع    ارتفييييياع األسيييييعار تسيييييبب بعر اليييييزوراء/

 لعطيييييياع  يييييييمستاييييييفيا   ييييييي العا ييييييمع بغييييييدادع  يمييييييا  اييييييار وليييييي  اسييييييتئنان العمييييييل بالمايييييياريع المتلكئييييييع.وقال ا 4

ع ا  مستاييييييفيا   ييييييي بغييييييداد تعرقليييييي  لمليييييييع تجهيزعييييييا نتيجييييييع ارتفيييييياع ا سييييييعار 4عنيييييياد “ية  ييييييحفيا و  ت يييييير

 و  لقييييييد تجهيييييييز المستاييييييف  يكييييييو  سييييييم  سيييييينع التسييييييليةع وعيييييي ا تعييييييد ماييييييكلع اسييييييا يع حيييييييث و  جهيييييياز رنييييييي 

وزارتييييييييي ال ييييييييحع والت طيييييييييط “سييييييييعرا  ييييييييي السييييييييابق مليييييييييو  دو ر   ييييييييبة ا   مليييييييييوني . مايييييييييرا اليييييييي     

 ”. رق سعر  رن الدو ر م  اجل اكمال تجهيز ع ا المستافيا  ا ربععتبحثا  
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 التنسيقي واالتحاد الكردستاني يبحثان ملف تشكيل الحكومة

ع لكردسييييييتانيبحييييييث قييييييادح ا طييييييار التنسيييييييقيع ا ثنييييييي ع مييييييع و ييييييد ميييييي  قيييييييادح ا تحيييييياد الييييييوطني ا السييييييومريع نيييييييوز/

بمكتيييييييب  ر  يييييييي بييييييييا  ع و   قيييييييادح ا طيييييييار التنسييييييييقي اسيييييييتقبلواوقيييييييال افطيييييييا.ملييييييين تايييييييكيل الحكوميييييييع العراقييييييييع

ث نيع لبحيييييطالبيييييا لڤيييييرئييييييس ائيييييتالن دوليييييع القيييييانو ع الييييييوة و يييييد حيييييزب ا تحييييياد اليييييوطني الكردسيييييتاني برئاسيييييع با

 مسييييييتجدا مجمييييييل ا وسيييييياع السياسيييييييع وا منيييييييع والتحييييييديا  التييييييي تواجييييييە الييييييبالد ع كمييييييا تيييييية اسييييييتعرا  ا يييييير ال

 ع المجتمعييييييييو ع و ييييييييق البيييييييييا واكييييييييد."بييييييييي  القييييييييو  السياسيييييييييع لتاييييييييكيل الحكومييييييييعبايييييييي   الحييييييييوارا  الييييييييدائرح 

 حر ييييييهة لليييييي  التعيييييياو  ميييييييع جميييييييع الاييييييركاء للو يييييييول اليييييي  اتفيييييياق ينهييييييي ا زميييييييع الراعنييييييع ويسيييييياعة  يييييييي 

ار  يييييي ا سيييييراع بتايييييكيل حكوميييييع  يييييدما  قيييييادرح للييييي  تلبييييييع مطاليييييب الايييييعب العراقيييييي وحفييييي  ا مييييي  وا سيييييتقر

 البالد .

 

 

 بحث مع العبادي سبل االنفراج لتشكيل الحكومةوفد من عزم ي

بل سيييييبحيييييث و يييييد مييييي  تحيييييالن ليييييزةع ا ثنيييييي ع ميييييع رئييييييس اليييييوزراء ا سيييييبق حييييييدر العبيييييادي  السيييييومريع نييييييوز/

لييييييوة ا ثنييييييي  وقييييييال التحيييييالن  ييييييي بييييييا ع و   و يييييدا  ميييييي  تحيييييالن لييييييزة زار ا.ا نفيييييرا  لتايييييكيل الحكومييييييع المقبليييييع

الن الن يييييير حيييييييدر العبييييييادي ع موسييييييحا      الو ييييييد سيييييية رئيييييييس التحييييييرئيييييييس الييييييوزراء األسييييييبق ورئيييييييس تحييييييالن 

 النائيييييييب مثنييييييي  لبيييييييد ال يييييييمد السيييييييامرائي وليييييييدد مييييييي  قييييييييادا  التحيييييييالن ونييييييياق  ا وسييييييياع السياسييييييييع وسيييييييبل

وسييييييية او سييييييان البيييييييا      الو ييييييد ."ا نفييييييرا  التييييييي تمهييييييد الطريييييييق لتاييييييكيل الحكومييييييع  ييييييي القريييييييب العاجييييييل

 ييييييياديع قيييييييادرح للييييييي  مواجهيييييييع التحيييييييديا  السياسييييييييع وا منييييييييع وا قتموقفيييييييە اليييييييدالة لتايييييييكيل حكوميييييييع وطنييييييييع 

فتييييييرح والحفييييييا  لليييييي  تمثيييييييل المكونييييييا  لمييييييا ليييييي لد ميييييي  دور كبييييييير  ييييييي تحقيييييييق ا سييييييتقرارع  ا ييييييع  ييييييي عيييييي ا ال

 العراق .الحرجع التي تمر ب
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كل ل الى ايسلممدولة القانون: ثالث محافظات كردية تتسلم اموال من بغداد تعادل قيمتها 

 المحافظات

ة مە افقلييييييكاييييين ائيييييتالن دوليييييع القيييييانو  بزلاميييييع نيييييوري الميييييالكيع ا ثنيييييي ع نسيييييبع ميييييا يتسيييييل وكاليييييع بيييييدر نييييييوز/

وا  وقيييييال لسيييييو ا ئيييييتالن  اسيييييل مييييي.ايييييهريا  مييييي  واردا  نفطييييييع وغيييييير نفطييييييع مييييي  قبيييييل الحكوميييييع المركزييييييع

اليييييييين  800ع وي ييييييييدر % ميييييييي  نفييييييييط محييييييييا  تي الب ييييييييرح وكركييييييييود17وقلييييييييية كردسييييييييتا  ي  يييييييي  نسييييييييبع “ع و  

ملييييييار  200برمييييييل يومييييييا   يييييار  العيييييراقع ويسيييييتلة رواتيييييب الميييييو في  مييييي  الحكوميييييع المركزييييييع والتيييييي تقيييييدر بييييي 

  ل كييييييييراد ثييييييييالث محا  ييييييييا  تسييييييييتلة ميييييييي  الحكومييييييييع المركزيييييييييع واردا“و سييييييييان    .”دينيييييييار لراقييييييييي اييييييييهريا  

% 55ق تسيييييييتلة محا  يييييييع  يييييييي وسيييييييط وجنيييييييوب وغيييييييرب العيييييييرا 15% ايييييييهريا ع وعنييييييياد  كثييييييير مييييييي  45بنسيييييييبع 

حكومييييييع افقلييييييية “وتييييييابع مييييييوا     .”افقلييييييية سيييييييطر لليييييي  واردا  البلييييييد بنسييييييبع كبيييييييرح“ع مبينييييييا     ” قييييييط اييييييهريا  

ثمارا  والمسيييييي ولي  والمتنفيييييي ي   ييييييي األحييييييزاب الكرديييييييع اسييييييتحو وا لليييييي  نسييييييبع كبيييييييرح ميييييي  الاييييييركا  وا سييييييت

 ”. ي محا  ا  الوسط والجنوب

 

 

 ل قائماتحالف الفتح:خيار المعارضة مازا

اسييييييييع  كييييييد لسيييييييو تحييييييالن الفييييييتة للييييييي الفيييييييتالويع ا حييييييدع ا   يييييييار المعارسييييييع السي  /اييييييبكع   بييييييار العييييييراق

يع ع السياسييييييمييييييازال قائمييييييا ميييييي  قبييييييل ا طييييييار التنسييييييقي بايييييي   المرحلييييييع المقبلييييييعع   تييييييا اليييييي  ا  م رجييييييا  العملييييييي

ي الفييييييتالو ر والتيار.وقييييييالتقييييييود اليييييي  حلحلييييييع لالزمييييييع الراعنييييييع وانهيييييياء حالييييييع ا نسييييييداد   و ييييييا مييييييابي  ا طييييييا

التيييييييييار ال يييييييدري بييييييييدا واسييييييييحا انييييييييە يحييييييياول ا نسييييييييجاة مييييييييع افطييييييييار التنسيييييييييقي “ يييييييي حييييييييديث  ييييييييحفيع ا  

تييييييار   و يييييا بعيييييد بييييييا  ال يييييدر حيييييول تايييييكيل لجيييييا  لحلحليييييع األزميييييع القائميييييع  يييييي محا  يييييع ميسيييييا  ميييييابي  ال

ييييييييتة ور الم فييييييييع التيييييييي  م رجيييييييا  العملييييييييع السياسييييييييع ت كيييييييد    عنييييييياد بعييييييي  األمييييييي“و سيييييييان ا  ”.والع ائب

ر  ييييييييا“ا   وبي ”.افليييييييال  لنهيييييييا مطلقيييييييا  ويعميييييييل بهيييييييا طر يييييييا التحيييييييالفي  افطيييييييار التنسييييييييقي والكتليييييييع ال يييييييدريع

الكتليييييع  المعارسيييييع افطيييييار التنسييييييقي ميييييازال مطروحيييييا  يييييي حيييييال لييييية ييييييتة التو يييييل الييييي  توا يييييق او تفاعميييييا  ميييييع

 ”.ال دريع حول تاكيل الحكومع والمرحلع المقبلع
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 االتحاد: منصب محافظ كركوك من حصتنا والديمقراطي قد يخالف االتفاق

د اكييييييد لسييييييو ا تحيييييياد الييييييوطني الكردسييييييتاني غييييييياث السييييييورجيع ا  من ييييييب محييييييا   كركييييييو /وكالييييييع المعلومييييييع

ريو ميييييي  ن يييييييب حزبييييييە و قييييييا  تفيييييياق سييييييابق مييييييع الييييييديمقراطيع   تييييييا اليييييي  ا  حييييييزب بييييييارزاني قييييييد يعيييييييد سييييييينا

سييييييتاني ا تحيييييياد الييييييوطني الكرد“وقييييييال السييييييورجي ا  .لنييييييد ا تيييييييار محييييييا   كركييييييودا تيييييييار رئيييييييس الجمهوريييييييع 

  ايييييارد  ييييييي حكومييييييع افقليييييية باتفيييييياق مييييييع الحييييييزب اليييييديمقراطي لليييييي  ا  يح ييييييل ا تحييييياد لليييييي  من ييييييب محييييييا 

ا تحييييييياد اليييييييوطني كيييييييا  مييييييي  المفتييييييير  ا  يح يييييييل للييييييي  من يييييييب محيييييييا   كركيييييييودع “و سيييييييان ا  .”كركيييييييود

فيييييياق ا ت“وبييييييي  ا  .”ابقيييييي  لليييييي  راكييييييا  الجبييييييوري  ييييييي من ييييييب المحييييييا  لكيييييي  الغيييييياء مجييييييالس المحا  ييييييا  قييييييد 

 للييييي  ح يييييول ا تحييييياد للييييي  من يييييب محيييييا   كركيييييودع  ييييييرتبط بايييييكل او بييييي  ر بطبيعيييييع مايح يييييل  يييييي بغيييييداد

  اولفيييييي  اليييييي  .”ميييييي  منا سييييييع و ال ييييييا  لليييييي  منا ييييييب رئيييييييس الجمهوريييييييع بييييييي  ا تحيييييياد والحييييييزب الييييييديمقراطي

  للييييييييي  ح يييييييييول ا تحييييييييياد للييييييييي  افدارح المحلييييييييييع  يييييييييي كركيييييييييودع ا  اا تحييييييييياد واليييييييييديمقراطي قيييييييييد اتفقيييييييييا “

 ”. ا  تالن مع حزب بارزاني حول الرئاسع قد يطال  يسا ا تفاق حول كركود

 

 االطاردري والسفير اإليراني في بغداد: طهران تدعم الحوار والتوافق بين التيار الص

 التنسيقي

لييييييوتيرح اميع ا يرانيييييييع لييييييد  بغييييييداد اييييييير  مسييييييجدي اليييييي  ااييييييار سييييييفير الجمهوريييييييع ا سييييييال  /ميييييييدل ايسيييييي  نيييييييوز

ع ة النتيجييييييا يجابيييييييع للحييييييوارا  ا  يييييييرح بييييييي  التيييييييار ال ييييييدري وا طييييييار التنسيييييييقيع معلنييييييا بييييييا  طهييييييرا  تييييييدل

ال وقييييييي.الحا يييييييلع والتوا يييييييق بيييييييي  الطييييييير ي  وكييييييي لد التوا قيييييييا  ميييييييع سيييييييائر التييييييييارا  السياسييييييييع  يييييييي العيييييييراق

والاييييييرا  افيرانيييييييع الرسييييييميع ا ثنييييييي ا ا  عيييييي ا البييييييو ” ارنييييييا“كالييييييع مسييييييجدي  ييييييي ت ييييييرية ادليييييي  بييييييە لمراسييييييل و

  كبييييير اوبيييييي  القيييييو  الاييييييعيع   ينبغيييييي ا  يسيييييتمر وناميييييل بالو يييييول الييييي  توا يييييق سيييييواء  يييييي موسيييييوع الكتليييييع ا

   تعييييييال ا تييييييار رئيييييييس الييييييوزراء وكيييييي لد التوا ييييييق مييييييع ا طييييييران الكرديييييييع والسيييييينيعع لي يييييير  العييييييراق ا  ايييييياء 

نيييييي واليييييرب لييييي  تفا ليييييە بحيييييل لقيييييد تايييييكيل الحكوميييييع  يييييي العيييييراق واسيييييانا ان.ياسيييييي المغليييييقمييييي  الطرييييييق الس

ييييييع اتوقيييييع بيييييا  تتجيييييە األميييييور نحيييييو مسيييييار ايجيييييابي ومييييي  المحتميييييل الو يييييول الييييي  توا يييييق  يييييي سيييييوء ادراد جم

ا طيييييييران بيييييييا  ال يييييييرون المغلقيييييييع الراعنيييييييع   ت يييييييب  يييييييي م يييييييلحع اليييييييبالد. عناليييييييد م ايييييييرا  لييييييي  رغبيييييييع 

 توا ق.ا طران للو ول ال  
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 الكتلة الصدرية تعلن تعرض منزل نائب إلطالق نار شمالي بغداد

قالييييييي  الكتليييييييع  يييييييي بييييييييا ع  تعييييييير  منيييييييزل النائيييييييب لييييييي  الكتليييييييع ال يييييييدريع لليييييييي حسيييييييي   السيييييييومريع نييييييييوز/

السييييييالدي  ييييييي منطقييييييع بييييييوب الايييييياة  طييييييالق ليييييييارا  ناريييييييع ميييييي  قبييييييل مجمولييييييع مسييييييلحع تييييييدلي ارتباطهييييييا 

 .بالنائبع لائاع المساري 

 

 

 

 تسنوا 7الحكم على مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن 

انونييييييييع   يييييييدر  محكميييييييع جناييييييييا  الكيييييييراع الييييييييوة ا ثنيييييييي ع حكميييييييا  بحيييييييق ميييييييدير اليييييييدائرح الق السيييييييومريع نييييييييوز/

لسييييييييلطع الطيييييييييرا  المييييييييدني  قي يييييييير لبييييييييود كييييييييا ة  ييييييييتالوي الياسييييييييري  بالسييييييييج  سييييييييبع سيييييييينوا  وغرامييييييييع 

  وقييييييال م ييييييدر قسييييييائي ع و   محكمييييييع جنايييييييا  الكييييييرا //محكمييييييع الفسييييييادع   ييييييدر.راقيييييييماليييييييي  دينييييييار ل10

ني را  الميييييدحكميييييا  بحيييييق الميييييتهة  قي ييييير لبيييييود كيييييا ة  يييييتالوي الياسيييييري  ميييييدير اليييييدائرح القانونييييييع لسيييييلطع الطيييييي

و سيييييييان الم يييييييدرع    الحكييييييية اتُ ييييييي   و يييييييق ."مالييييييييي  دينيييييييار لراقيييييييي10بالسيييييييج  سيييييييبع سييييييينوا  وغراميييييييع 

 ع ل  تقاسيە راوح لقاء وحالع مااريع سم  مطار بغداد الدولي .1983 لسنع 160القرار 
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 الحشد يطيح بأحد اإلرهابيين المتورطين بقتل الشهيد العذاري

داليييييي    لليييييي  الحاييييييد الاييييييعبيع ا ثنييييييي ع ولقيييييياء القييييييب  لليييييي  لن يييييير ميييييي  تن يييييييةوكالييييييع ا نبيييييياء العراقيييييييع/  

مسييييييييي ولي  والم ططيييييييييي  لقتيييييييييل الايييييييييهيد م يييييييييطف  افرعيييييييييابي  يييييييييي قسييييييييياء  بيييييييييو غرييييييييييبع كيييييييييا   حيييييييييد ال

ئييييييع الحاييييييد و كيييييير ولييييييالة الحاييييييد  ييييييي بيييييييا      المديريييييييع العامييييييع ل ميييييي  )دائييييييرح التحقيقييييييا (  ييييييي عي.العيييييي اري

 الايييييعبيع تمكنييييي  مييييي  ولقييييياء القيييييب  للييييي  لن ييييير مييييي  تن يييييية دالييييي  ا رعيييييابي  يييييي قسييييياء ابيييييو غرييييييب غربيييييي

قييييييب    باري لييييييالي الدقييييييعع اسييييييتنادا  وليييييي  ميييييي كرحالعا ييييييمع بغييييييدادع  ييييييالل لمليييييييع نوليييييييع  ا ييييييع وبجهييييييد اسييييييت

و سيييييييا    نيييييييە  جييييييير  تيييييييدوي  و يييييييادا  افرعيييييييابيع حييييييييث ." يييييييادرح و يييييييق  حكييييييياة قيييييييانو  مكا حيييييييع افرعييييييياب

هيد التييييييرن بانتمائييييييە لع ييييييابا  داليييييي  افرعابيييييييع وكييييييا  ميييييي  الم ططييييييي  والمسيييييي ولي  ليييييي  لمليييييييع قتييييييل الايييييي

 كمييييييا التييييييرن  نييييييە اييييييارد بمواجهييييييا  لديييييييدح م ييييييطف  العيييييي اري  ييييييي قسيييييياء الفلوجييييييع  ييييييي محا  ييييييع ا نبييييييارع

 وتعرسا  لل  القوا  األمنيع والحاد الاعبي  الل لمليا  التحرير .

 

 

 االطاحة بتاجر مخدرات بارز في الفلوجة

قييييييد ليييييادل اللييييي  امييييير  يييييو  طيييييواري ا نبيييييار السيييييادس  يييييي قييييييادح ايييييرطع محا  يييييع ا نبيييييار الع /وكاليييييع المعلوميييييع

وقييييييال . جييييييعبتيييييياجر م يييييدرا  بيييييارز بعملييييييع امنيييييييع اسيييييتباقيع  يييييي مدينيييييع الفلوالتبيييييا  عا ثنيييييي ع لييييي  ا طاحيييييع 

بيييييرز تييييياجر قيييييوح امنييييييع مييييي  الفيييييو  السيييييادس احيييييد  تايييييكيال  قييييييادح ايييييرطع ا نبيييييار ن يييييب  كمينيييييا أل” التبيييييا  ا 

قيييييە ا  انطالم يييييدرا  اثنييييياء تنقليييييە مييييي  قسييييياء الرميييييادي الييييي  مدينيييييع الفلوجيييييع وتييييية التقاليييييە بعيييييد مراقبتيييييە مييييي  مكييييي

القييييييييوا  ا منيييييييييع ” واسييييييييان ا .”ع اليييييييي  قيييييييياطع المسيييييييي وليع ع دو  وقييييييييوع اي مقاومييييييييع تيييييييي كرلحييييييييي  و ييييييييول

سيييييييبط  بحيييييييوزح المعتقيييييييل كمييييييييا  كبييييييييرح مييييييي  الحبيييييييوب الم يييييييدرح والتيييييييرن اثنييييييياء التحقييييييييق بوجيييييييود تجيييييييار 

  معلومييييييا” ا ييييييري  معييييييە وا  لمليييييييع مالحقييييييتهة ميييييي  قبييييييل القييييييوا  ا منيييييييع مسييييييتمرح لحييييييي  التقييييييالهة ع مبينييييييا ا 

لقييييييوا  ا“و وسيييييية التبييييييا ع    .”ع مكنيييييي  القييييييوا  ا منيييييييع ميييييي  التقييييييال المسييييييتهدن ور ييييييد حركتييييييەاسييييييت باراتي

معر ييييييع وا منيييييييع نقليييييي  المعتقييييييل وسييييييط اجييييييراءا  امنيييييييع ماييييييددح اليييييي  احييييييد  المراكييييييز ا منيييييييع للتحقيييييييق معييييييە 

د والم  المييييييالقييييييوا  ا منيييييييع سيييييي“ع م كييييييدا ا  ”المزيييييييد ميييييي  التفا يييييييل ليييييي  بقيييييييع المتيييييياجري  بييييييالمواد الممنولييييييع

 “. المسبوطع ال  الجها  المعنيع 
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 "في بغداد.. إصابة ضابط ومنتسب خالل كمين العتقال "مروج للمخدرات

و    ييييييياد م يييييييدر  منييييييييع الثالثييييييياءع بس يييييييابع سيييييييابط ومنتسيييييييب اثنييييييياء لملييييييييع التقيييييييال  مييييييير السيييييييومريع نييييييييوز/

 وجييييييي الم ييييييدرا  سيييييييم وقييييييال الم ييييييدر ع و   قييييييوح امنييييييييع تن ييييييب كمينييييييا   حييييييد مر.للم ييييييدرا    ييييييي بغييييييداد

 ."منطقع الماتل
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 شركات للمقاوالت إلى الدرجة الممتازة 8التخطيط ترحل 

  وليييييييي  اييييييييركا  للمقيييييييياو  8اللنيييييييي  وزارح الييييييييت ططع اليييييييييوة الثالثيييييييياءع ترحيييييييييل  /وكالييييييييع ا نبيييييييياء العراقيييييييييع

لت طييييييييط مقييييييياولي   يييييييي وزارح ا( للجنيييييييع ت ييييييينين ال91و كييييييير بييييييييا  لليييييييوزارح     الجلسيييييييع ).الدرجيييييييع الممتيييييييازح

اييييييركا  ا يييييير  ميييييي   8اييييييركا  ت يييييينيفا  لليييييي ع وترحيييييييل  8والتييييييي لُقييييييد   ييييييي مقيييييير الييييييوزارحع اييييييهد  ميييييينة 

عع الييييييدكتورح واوسييييييح  رئيسييييييع اللجنييييييع مييييييدير ليييييياة الييييييدائرح القانونييييييي."الدرجييييييع األوليييييي  وليييييي    الدرجييييييع الممتييييييازح

ع ايييييييركع مييييييي  القائميييييييع السيييييييوداء عنييييييياء اسيييييييماليل ابيييييييراعية حسيييييييب البييييييييا  ا   الجلسيييييييع ايييييييهد  ايسيييييييا  ر ييييييي

 قيييييە وزييييييروايييييركا  ا ييييير  مييييي   الدرجيييييع الثالثيييييع ولييييي  الدرجيييييع الثانييييييع و يييييق الن ييييياة الجدييييييدع الييييي ي وجيييييە بسطال

فدرا  االت طيييييييط الييييييدكتور  الييييييد بتييييييال اليييييينجة ع مبينييييييع ا   اللجنييييييع ناقايييييي   ييييييي عيييييي ا الجلسييييييع محاسيييييير لجييييييا  

فجيييييراءا  وافجيييييراءا  الواجيييييب القيييييياة بهيييييا لييييي  ا يييييي القائميييييع السيييييوداء وموسيييييوع التييييي  ير  يييييي ر يييييع الطلبيييييا  

 التي تلي سحب العمل وما يترتب لليها م  وندثارا  .

 

 

 الوائلي: توجە لنقل ساحات التبادل التجاري في ثالثة منافذ إلى العراق

وجييييييە لنقييييييل تكايييييين رئيييييييس عيئييييييع المنا يييييي  الحدوديييييييعع لميييييير الييييييوائليع األثنييييييي ع ليييييي   /وكالييييييع ا نبيييييياء العراقيييييييع 

نيييييياد ثالثييييييع وقييييييال الييييييوائلي  ييييييي كلمييييييع  يديويييييييع و   ع.  التبييييييادل التجيييييياري  ييييييي ثالثييييييع منا يييييي  وليييييي  العييييييراقسيييييياحا

  ع مبينييييييا  منا ييييي  وعييييييي زرباطيييييييع والايييييييب والاييييييالمجعع سيييييييتة  يهييييييا نقييييييل سيييييياحا  التبييييييادل التجيييييياري وليييييي  العييييييراق

  حيييييال ر ييييي وبيييييي   نيييييە   يييييي." نيييييە  ات ييييي  قيييييرارا بهييييي ا ال يييييدد و اطيييييب الجهيييييا  العلييييييا وعييييية مهتميييييو  بييييي لد

ع  بالسييييييماح ووجييييييە الييييييوائلي."دول الجييييييوار لهيييييي ا القييييييرارع سيييييييتة وغييييييالق المنا يييييي ع بعييييييد   يييييي  الموا قييييييا  الرسييييييميع

 سالع لمنع ارتفاع ا سعار . 24بد ول المواد الغ ائيع لبر المنا   لل  مدار 
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 قريباً.. إقرار تشغيل العدادات في مركبات التكسي

تعكييييييين  العاميييييييع فدارح النقيييييييل ال ييييييياص لبيييييييد الع يييييييية السيييييييالدي  ا و   الايييييييركعقيييييييال ميييييييدير الايييييييركع  ال يييييييباح/

داد حالييييييييا  للييييييي  وسيييييييع التعليميييييييا  ال ا يييييييع بتطبييييييييق قيييييييانو  نقيييييييل الركييييييياب بمركبيييييييا  األجيييييييرح واسيييييييت داة )لييييييي

التكسيييييييي(ع وليييييييي  جانييييييييب تن ييييييييية لميييييييل مركبييييييييا  النقييييييييل ال يييييييياص بميييييييا يتناسييييييييب مييييييييع ال ييييييييرون ا قت يييييييياديع 

غيييييييداد    لقيييييييد اجتمييييييياع موسيييييييع ميييييييع وزارتيييييييي الدا لييييييييع والتجيييييييارح و مانيييييييع بو ايييييييار ولييييييي."والمعياييييييييع للميييييييواط 

واعر لدراسييييييع وقييييييرار تاييييييغيل العييييييداد  ييييييي المركبييييييا  دا ييييييل المحا  ييييييا  و ارجهييييييا للحييييييد ميييييي  ال ال ييييييا  وال يييييي

لتطيييييييوير  السيييييييلبيع بيييييييي  السيييييييائق والميييييييواط  ع موسيييييييحا      السيييييييياقا  وافجيييييييراءا  التيييييييي ييييييييتة تنفيييييييي عا تهيييييييدن

 ."واكبع لجلع التطورقطاع النقل ال اص وم
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 تشدد على استقرار لبنان« الجامعة»ميقاتي يعزف عن الترشح.. و

  حمييييييد  بييييييو اك ييييييد الييييييرئيس اللبنيييييياني مياييييييال لييييييو ع  ييييييالل اسييييييتقبالە  مييييييي  ليييييياة الجامعييييييع العربيييييييع دار ال ليييييييج/

لع  يميييييا  ايييييار ر/ ميييييايو المقبييييي ي يييييا 15الغييييييطع  ميييييس ا ثنيييييي ع    ا نت ابيييييا  النيابييييييع سيييييتجر   يييييي موليييييدعا  يييييي 

  وقيييييي   لليييييي  بييييييو الغيييييييط وليييييي     الجامعييييييع العربيييييييع مسييييييتعدح فيفيييييياد  ريييييييق لمراقبييييييع ا نت ابييييييا  المقبلييييييعع  ييييييي

هييييييياع رئييييييييس الحكوميييييييع نجييييييييب ميقييييييياتي لزو يييييييە لييييييي  التراييييييية لالنت ابيييييييا ع دالييييييييا  الجمييييييييع ولييييييي  الماييييييياركع  ي

ول تجمييييييد   يييييببنيييييا  القاسييييييع غيييييادح ليييييو ع قيييييرارا  بيييييالتزام  ميييييع و يييييدار الن ائيييييب العيييييالة ا سيييييتئنا ي  يييييي جبيييييل ل

قيييييب لوقيييييال  بيييييو الغييييييطع .ليييييدد مييييي    يييييحاب الم يييييارن ومييييينعهة مييييي  الت يييييرن بييييي مالكهة العقارييييييع والمنقوليييييع

اسييييييتعادح اللقييييياءع ونيييييە وجيييييد الكثيييييير مييييي  الت يييييمية ليييييد  ليييييو  للييييي  المسيييييي  يييييي ا نت ابيييييا   سيييييتقرار لبنيييييا  و

لمقبليييييييعع ا  نت ابيييييييا  النيابييييييييعامسيييييييتعدح فيفييييييياد  رييييييييق لمراقبيييييييع  وسيييييييالەع ماييييييييرا  ولييييييي     الجامعيييييييع العربييييييييع 

لتقيييييي  ميقيييييياتي وبحييييييث معييييييە الوسييييييع اللبنيييييياني ا وكييييييا   بييييييو الغيييييييط«.  لتقييييييد  ننييييييا سييييييننف   عيييييي ا األميييييير»وقييييييالا 

ولليييييي   وا نت ابييييييا  المقبلييييييعع وتطرقييييييا وليييييي  الوسييييييع الييييييدولي وت ثيراتييييييە لليييييي  األوسيييييياع  ييييييي الاييييييرق األوسييييييط

بل مييييييل بمسييييييتقع وقييييييالا ناقايييييي  مييييييع ميقيييييياتي المبييييييادرح الكويتيييييييع ال ليجيييييييعع و اييييييعر باأللبنييييييا  والييييييدول العربيييييييع

    ننييييييا ن مييييييل  سييييييل لهيييييي ا البلييييييد العريييييييقع م كييييييدا     المبييييييادرح العربيييييييع موجييييييودح ب ييييييفع لامييييييعع ويمكيييييي  القييييييول و

ي ميييييي تمر  ييييييحفي لزو ييييييە ليييييي  الترايييييية لالنت ابييييييا  النيابيييييييعع  يييييي ميييييي  جهييييييع   يييييير ع  لليييييي  ميقيييييياتي.تتحييييييرد

ور    «.سيييييييدلة جهييييييود ميييييي  ي تييييييارعة النيييييياس ويتعيييييياو  مييييييع الجميييييييع لمييييييا  يييييييە الم ييييييلحع العامييييييع» نييييييە  م كييييييدا  

جميييييييع وليييييي  كييييييل ورقييييييع  ييييييي ال ييييييناديق ا نت ابيييييييع قييييييادرح لليييييي  تحقيييييييق التغيييييييير المناييييييودع ودلييييييا ال»ميقيييييياتي    

 رالتغييييييييير يبيييييييد   يييييييي  يييييييناديق ا قتيييييييراع ولييييييييس  قيييييييط لبييييييي»ع مايييييييددا للييييييي     «الماييييييياركع  يييييييي ا نت ابيييييييا 

 «.افلالة ومواقع التوا ل و ي الساحا 
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 يالواليات المتحدة وكندا تعتزمان إجراء تدريبات عسكرية في القطب الشمال

سييييييتمرار ت طييييييط الو يييييييا  المتحييييييدح وكنييييييدا فجييييييراء تييييييدريبا  لسييييييكريع  ييييييي القطييييييب الاييييييماليع وسييييييط ا ا عييييييراة/

دلة ميييييي   نوبييييييل ديفنييييييدر  يييييييوة غييييييد األربعيييييياء بييييييوميييييي  المقييييييرر    تبييييييد  لمليييييييع .الحييييييرب الروسيييييييع  ييييييي  وكرانيييييييا

 ويسيييييييتهدن.اليييييييدنماردع حسيييييييبما قيييييييال المتحيييييييدث باسييييييية وزارح اليييييييد اع األمريكييييييييع جيييييييو  كيربيييييييي  يييييييي وااييييييينط 

ليييييي  الجييييييوي ل الحلفيييييياء التعيييييياو   ييييييي الييييييد اع ليييييي  المييييييدا ل الاييييييماليع ألمريكييييييا الاييييييماليع. وتركييييييز لمليييييييع الييييييد اع

س  وبالنسيييييييبع لوااييييييينط ع  ييييييي.  سيييييييكا وحتييييييي  جرينالنيييييييد  يييييييد  ي   طيييييييار محتمليييييييع للييييييي  المنطقيييييييع الممتيييييييدح مييييييي 

ريع القطيييييييب الايييييييمالي ليييييييە  عمييييييييع وسيييييييتراتيجيع كبييييييييرحع حييييييييث تراقيييييييب الحكوميييييييع األمريكييييييييع األنايييييييطع العسيييييييك

 الروسيع عناد ل  كثب.

 

 هجوم سيبراني يضرب المواقع اإللكترونية الرسمية في الكيان الصهيوني

نيع  ييييييهيوني افلكترونيييييييعع وسييييييط  نبيييييياء ليييييي  عجييييييوة سيييييييبراتعطليييييي  مع يييييية مواقييييييع حكومييييييع الكيييييييا  ال القييييييبس/

ي وقاليييييي   ييييييحيفع عيييييي رتسع نقييييييال ليييييي  م ييييييدر ميييييي  وزارح الييييييد اع  يييييي.و قييييييا لمييييييا نقلتييييييە وسييييييائل ولييييييالة لبريييييييع

و سييييييا   .حكومييييييع ا حييييييتاللع و  عيييييي ا عييييييو  كبيييييير عجييييييوة ولكترونييييييي سييييييد الكيييييييا  ال ييييييهيوني لليييييي  افطييييييالق

 مييييييييع كبيييييييييرح عييييييييي التييييييييي نفيييييييي   الهجييييييييوةع لكيييييييينهة   ال ييييييييحيفع  نييييييييە يعتقييييييييد    تكييييييييو  جهييييييييع حكوميييييييييع  و من

 يستطيعو  تحديد م  يقن وراءا

 

 


