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الزامليييير س يييياعا ال ماةييييا  لللاييييأ  هديييير ال هيييياف  لمعيييي بداا االسيييي   سع  ييييسا المعاسييييس  ليييي زاا   ❖

 (م قع مللا الا اب(..)6.)ص الخاالسأ  لباز المخالاات

ةليييييدج ة للايييييأ  هدييييير ال هييييياف  الاسالسيييييأ ععييييي بداا عالسييييي  معييييي ما   ييييير عةمالبيييييا    ا ەد.شييييياخ ❖

 7.)صهاساهيييييا الملدييييي  لليييييت ملليييييا الاييييي اب ع خيييييا  الم قيييييا الاعيييييمر عييييي هدو ال  ديييييسات   

 (مللا الا اب  م قع(.)

 (االالاء العااقسأ  كالأ(.) 7.)صع زا  ماد ا ة االاعداد العساعر ما زا  قافما   الاافلأ ❖

 م قييييع(..)8.)ص الايييي اب سابيييير مااقشييييأ قيييياا   الييييدةو الليييياا  ل ميييي  ال يييي افر  ال امسييييأ مللييييا ❖

 (مللا الا اب

مبييييييدل االمالييييييرة الشييييييعب سا وييييييا  شييييييكس  ال ك مييييييأ ل ليييييي د ازمييييييأ  هسهسييييييأ لييييييد   فييييييبالاا ❖

 (اس ز لدا(..) 9.)صالم ال 

 (المعل مأ  كالأ(..)9.)ص لالمخاللات..   اك اسالر ل عدس  قاا   االم  ال  افر ملرء ❖

  كالييييأ(..) 9.)صساعييييا ال عييييسارة كسييييا ا ليييي  مييييع  ال  ييييالا الثالثيييير   هيييي  س بماييييا لال لعسييييأ الاافييييب ❖

 (االاء الاال العاو

 10.)صا سيييي  الدييييال رة ال شييييد الشييييعلر خييييل ع مييييا  ليييي  اعييييم  الل لبييييأ المعيييياا لييييە الاافييييب ❖

 اس ز لدا(..)

ةالسييييييأ ادييييييسا ة  شيييييي  للعييييييأ ارالعيييييياء سابيييييير المييييييد  الدعيييييي  اسأ الا خيييييياب افييييييسا  الاافلييييييأ ❖

 (االاء الاال العاو  كالأ(.) 10.)صاللمب اسأ

الت الخاالسيييييييأ لالشيييييييم  اليييييييداخلر العااقييييييير م ميييييييد اللليييييييدا ل س ييييييي ا مييييييي  ال يييييييدخ الاافيييييييب ❖

 (اس ز الالس (..) 11.)ص العساعر

 شيييل (..) 11.)صس ييي ا   مييي  لقيييااا قييياا   اليييدةو ال ييي افرة عيييسلع  خزسايييأ الد ليييأ خا سيييأ اييي اب ❖

 (اس ز

االيييياء اليييياال   كالييييأ(..) 12.)صمالييييد شيييياكالرة الخييييالا ال ييييالر س عليييي  لالك لييييأ اركلييييا الاافييييب ❖

 (العاو
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دييييييييسب د س يييييييي اة قيييييييياا   االميييييييي  ال يييييييي افر ليييييييياب لللعيييييييياد.. عيييييييياها م مييييييييد ال الاافييييييييب ❖

 (اس ز الالس (..)12.)ص ده

الاسالسييييييأ  عهييييييد ال ماةبييييييا اال   لمااقشييييييأ مشييييييا   قيييييياا   الييييييدةو الليييييياا   ارميييييي   المالسييييييأ ❖

 (مللا الا اب م قع(.) 12.)صال  افر

 

 

 (المشاق(..) 13.)صععا     م ول  لامعأ العلسمااسأ س له   عل البا لعلب  مخا الا ا ب ❖

 عييييياسلات (..) 13.)ص زاا  ال خليييييسل    ييييي  ماا ييييي   م للليييييات  السييييي  ال عيييييداد العييييياو للعيييييكا  ❖

 (اس ز

 كاليييييأ االالييييياء (.) 14.)صالعيييييااق  ع سعييييياا سعهيييييدا  الل ليييييأ ار ليييييت مييييي  المشيييييا اات العساعيييييسأ ❖

 (العااقسأ

 (الع ماسأ اس ز(..) 14.)صالددا  لاللاار س لها  ةلت اع مااا الم ادثات ❖

ال كيييييسوة ةليييييت الهييييي   العساعيييييسأ ل لمسيييييد  الخال يييييات ال السيييييأ  اال لييييياق ةليييييت لاايييييام   كييييي مر  ❖

 (لدا اس ز(..) 15.)ص لار

االلييييياا ال اعيييييسهر ة لبيييييات اةالمسيييييأ معا  يييييأ  ملب ليييييأ االا مييييياء العساعييييير   ليييييە ال بدسيييييدات  ❖

 (الالس  اس ز(..) 15.)صللمع هلس 

ليييييدا (.) 15.)صعييييياء ميييييع اعلييييياا ال اعيييييسهراال  ييييياد الييييي لار الكادعييييي اارة عييييياهالع للعيييييأ االال ❖

 (اس ز

 كاليييييأ (..)16.)ص الملسيييييال  العيييييلسا السالييييياار سل ثيييييا  العالقيييييات الثاافسيييييأ ليييييس  ل يييييداد  ل كسييييي  ❖

 (االالاء العااقسأ

 ( كالأ المعل مأ(..) 16.)صلالماار كادل سكشا ة  لساادات اعقلسو الاللسأ لشبا  ا د ❖

اسس  ..الالميييرة اهالييييأ الدييي لسس  العيييااقسس     ييي  مكااييييأ خيييال  لهافيييە افيييسا ا  يييياد الدييي لسس  العييي  ❖

 (الز ااء(..) 17.)صم مسز  م لسا  ةالسا  د لسا

 (..)شل  اس ز( 17.)صالكاومر س لز ال لال المهّداس   ر  اللبو  ةزلبو ة  مبامبو ❖
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 18.)صةملسييييات ل ييييداد  عليييي  ةيييي  خلييييأ الابيييياء ملييييا لالدييييلات    يييي   لمسييييع شيييي اا  العادييييمأ ❖

 ( كالأ المعل مأ(..)

 ( كالأ االالاء العااقسأ(..) 18.)صاالالق ةملسأ عماسأ  اععأ  ر ثالث م ا وات ❖

 

 

 كالييييأ (..) 19.)صاالييييالق  عالسييييات الما ييييد  العااقيييير ال اكيييير االق دييييادل  يييير كاكيييي ك  ❖

 (المعل مأ

كبالييييياء الكييييياسة مالكيييييات قعيييييو االاييييياا   كثيييييا لب دهيييييا ل  عيييييس  الشيييييلكأ الخاديييييأ لمةميييييد   ❖

 (المشاق(..) 19.)صاالااا 

 (اساث اس ز(..) 20.)صالم اائ العااقسأ    لە الت اواو اال م أ ال دسثأ ❖
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 ( كالأ االاء الل اس (..) 21.)صمللا ارمأ الك س ر سلدع مااقشأ اع ل اب افسا ال زااء ❖

 (الهلا(..)21.)ص مدا  قلا  ثماا  ة د  العالقات لللسع با  عدلبا الم س  ❖

 

 

 اسلسيييييي   د الا مييييييع زسيييييياد  قساعييييييسأ  يييييير  5ا8ارماسكيييييير سكشييييييا م ازاييييييأ لهسمييييييأ الييييييافسا  ❖

 (   كالأ االاء الل اس  (..) 22.)صال اافب

 (..)الهلا( 22.)صملس   د الا 130ع ا لا  لمد عد ال  للاااسأ لهسمأ   ❖
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بوزارة الزاملي يترأس اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق بأستهداف اربيل ويستضيف المعنيين  

 الخارجية وجهاز المخابرات

 يييياعا العييييسد    يييياكو الزامليييير   الاافييييب ار   لييييافسا مللييييا الايييي اب   السيييي و  م قييييع مللييييا الايييي اب/ 

كلليييييأ  ييييير ال  هسييييي  لاالعييييي بداا  2022ا اا  28االثايييييس   ال ماةيييييا  لللايييييأ  هدييييير ال هييييياف  الاسالسيييييأ  المف

سا المللييييا العييييسد شيييياخ ا  ةلييييد ج   الديييياا خر االخسييييا ةلييييت م ا وييييأ االسيييي    ل  يييي ا اافييييب افيييي 

 كاميييي  اة يييياء الللاييييأ    اع  يييياا خاللييييە العيييياد  ة  كسيييي   زاا  الخاالسييييأ     كسيييي  لبيييياز المخييييالاات 

 .   ةدد م  الهسادات  الشخدسات االماسأ   المخالاا سأ

لدييييا ب  قييييا  الزاملييييرة ا  الللاييييأ الاسالسييييأ  لعييييد ال ديييي ست ةلسبييييا قامييييت لزسيييياا  م قييييع ال ييييادث  ال هييييت 

الماييييز  المعيييي بدا  المليييياار الملييييا ا   يييير االسيييي     ةهييييدت ال ميييياةس  مييييع  زسييييا داخلسييييأ االقلييييسو العييييسد 

لاسلسييييا ا مييييد     المعييييع لس   ات العالقييييأ  يييير ل ييييداد  االقلييييسو   لبييييدا لمييييع اللسااييييات الدقسهييييأ  الالزمييييأ 

للييييا الايييي اب  ا خييييا   ال يييير ميييي  شييييمابا االعيييياا   يييير ادااو ال  دييييسات الابافسييييأ  ةا ييييبا خييييال  للعييييأ م

 ايييي ه الاافييييب ار   للييييت ا  ةالقييييأ العييييااق لالييييد   الملييييا ا  .الم قييييا الاعييييمر المااعييييب  ااعييييالە لل ك مييييأ

لسلييييأ  قافمييييأ ةلييييت ق اةييييد  عيييي  الليييي اا  ال عييييا    اال  ييييااو الم ليييياد    كمييييا لييييدساا ملم ةييييأ ا لاقييييات 

لمخاللييييات  االلييييااءات ال  اساسييييأ  ةالقييييات اماسييييأ  ثسهييييأ معبييييا   معكييييد ا ةلييييت  ييييا ا  اال  كيييياو للييييت ا

 ييير  يييا   ييي  ا اسيييأ ملليييات  معل ميييات اعييي خلااسأ اماسيييأ مبميييأ ليييس  لمسيييع اليييد   المعاسيييأ    ةيييدو الللييي ء 

 الت اله   الععكاسأ  اا باك عساد  الللدا    ت ال ةا ا  ا  معمت ا  واا.
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يل مستمرة في أعمالها،  عبدهللا : لجنة تقصي الحقائق النيابية إلستهداف أرب وانەد.شاخ

 وستقدم التوصيات وتقريرها المفصل إلى مجلس النواب إلتخاذ الموقف الرسمي

افاعيييأ ملليييا الاييي اب لل ماةيييا  م عيييعا   ييير الهاةيييأ الدعييي  اسأ السييي و اعثايييس   ةهيييدت م قيييع ملليييا الاييي اب/

 ل  ييييي ا  ميييييع عة ييييياء الللايييييأ الاسالسيييييأ المكلليييييأ  ييييير  ادثيييييأ لعييييي بداا عالسييييي  لدييييي ااس   2022/3/28

 كسيييي   زاا  الخاالسييييأ  يييير ال ك مييييأ اع  ادسييييأ   كسيييي  لبيييياز المخييييالاات العااقيييير  ةييييدد ميييي  المعييييع لس  

خيييال  اعل ميييا  ل يييث  مااقشيييأ  يييداةسات الهديييا اعساااييير ارخسيييا لدييي ااس  لالعييي سأ  ا  ييير الد ليييأ   لييي 

مييييع المعل مييييات ةلييييت م ا وييييأ عالسيييي    عهمسييييأ ةميييي  الللاييييأ  يييير الزسييييااات المسدااسييييأ لم قييييع الهدييييا  ل

اععييييي خلااا سأ  ارماسيييييأ   ةهيييييد اللهييييياءات  اعل ماةيييييات ميييييع المعيييييع لس   اللبيييييات المعاسيييييأ لاله يييييسأ  ييييير 

افييييسا المللييييا عكييييد ةلييييت ع  للاييييأ  هديييير ال هيييياف  الاسالسييييأ  اافييييب.  ال ك مييييأ اع  ادسييييأ ك ادعيييي ا عقلييييسو 

دييي  لليييت ملليييا الاييي اب ع خيييا  ععييي بداا عالسييي  معييي ما   ييير عةمالبيييا   عييي هدو ال  ديييسات   هاساهيييا المل

الم قييييا الاعييييمر  الم  ييييد  ليييياه ما ديييي  ميييي  خيييياق ل ليييي اء العااقسييييأ  ال لييييا ز ةلييييت العييييساد  ال لاسييييأ  

  ه  عما ما  ض ةلت المع    العساعر  الشعلر .

 

ً النائبة سوزان منصور   : االنسداد السياسي ما زال قائما

  يييياد اليييي لار الكادعيييي اار الاافييييب عيييي زا  ماديييي ا   ل  قالييييت الم  دثييييأ لاعييييو اال  كالييييأ االاليييياء العااقسييييأ/

 االاعيييييداد العساعييييير ليييييس   زلييييير اال  ييييياد  اليييييدسمهاالر الكادعييييي ااسس  لخدييييي ص مليييييا  عيييييمسأ افيييييسا 

اللمب اسييييييأ مييييييا زا  معيييييي ماا    اال  يييييياد  ييييييا   مايييييي  اللداسييييييأ ةييييييدو االدييييييللاا مييييييع لبييييييأ د   

ا خييياب افيييسا اللمب اسيييأ   ىاايييا ا مايييت ع   ع يييا ت   عميييا  سميييا سخيييص للعيييأ لعيييد  يييد ارالعييياء ال."عخيييا 

 لييييادا الك يييي  العساعييييسأ للييييت  خلييييسض عييييها ملاللبييييا لبييييدا  يييي  العهييييد الم ليييي د   الم يييير قييييدما  ل شييييكس  

  العييييت  ع     ييييالا )لاهييييا  اليييي ل ( الثالثيييير لييييو سعيييي لع لالللعييييأ العييييالهأ ." ك مييييأ  خييييدو الشيييياا  العااقيييير

للمب اسييييأ  ل ا اعيييي ما ال ييييا  ةلييييت مييييا هيييي  ةلسييييە د   ع  سكميييي  اديييياب الثلثييييس   سميييياا ماشيييي ە لافاعييييأ ا

   ا هات   هاالات   لاهمات  ل  س و الم ر قدما  لب ه الخل   .
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 مجلس النواب ينهي مناقشة قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية

اعيييأ العيييسد عابيييت ملليييا الاييي اب  ييير للعييي ە الخامعيييأ ال ييير ةهيييدت السييي و االثايييس  لاف م قيييع ملليييا الاييي اب/

اافلييييا  قييييااء   هاسييييا  مااقشييييأ مشييييا   قيييياا   الييييدةو  258م مييييد ال لل عيييير افييييسا المللييييا    يييي ا 

 .اللاا  ل م  ال  افر  ال امسأ

  يييير معيييي ب  الللعييييأ   لييييە الييييافسا ال لل عيييير اععيييياء الك يييي  الاسالسييييأ  ممثليييير المك اييييات ل هييييدسو ععييييماء 

 .للاوا لال عدسالت الدع  اسأممثلسبو م  الا اب ل قت قاسب ل شكس  للاأ معاسأ 

 اييي ه العيييسد افيييسا الملليييا اليييت اايييە عيييس و السييي و  عيييو  اةيييال  ععيييماء عة ييياء اللليييا  الاسالسيييأ  ييير ال ميييا  

 .لافاعأ الاافب ار   العسد  اكو الزاملر  م  ثو ةا با لل د ست ةلسبا

ر  ال امسيييأ  المهيييدو مييي   عابيييت الملليييا قيييااء   هاسيييا  مااقشيييأ مشيييا   قييياا   اليييدةو اللييياا  ل مييي  ال ييي اف

 .الللاأ المالسأ

 ااديييلت ميييداخالت العيييسدات  العييياد  الاييي اب خيييال  الللعيييأ ةليييت الملالليييأ لىةييياد  الاويييا  ييير لعيييض مييي اد 

مشيييا   الهييياا      دسيييده ليييارم  ال ييي افر  الدييي ر  هيييل  اليييداء مال ويييات ةليييت  هيييا  االق يييااض اليييداخلر 

  ملاللييييأ ال ك مييييأ لاععيييياا   يييير ااعييييا  قيييياا    الخيييياالر   هسسييييد الهيييياا   لعييييها زمايييير    ييييال ةيييي 

الم ازايييأ العاميييأ ليييدال ةييي  مشيييا   قييياا   اليييدةو اللييياا  لل ييي اء ا   ملسييي   شييياسعە  ل يييا أ اليييت اليييداء ةيييدد 

 .م  االة اا ات الاسالسأ ةلت المشا   لمخالل ە م اد دع  اسأ

االة ليييياا لمسييييع ا ااء    يييير ادهييييا ةلييييت المييييداخالت  عكييييدت الللاييييأ المعاسييييأ  ادييييبا ةلييييت االخيييي  لاوييييا

 المه ا ييييات المهدمييييأ لشييييم  مشييييا   الهيييياا    ما هييييأ الييييت اع  ييييا أ الللاييييأ للعييييسد  زسييييا المالسييييأ  ييييدا 

 .الثالثاء لل ث الم    

  يييير شييييم  اخييييا  اعيييي  كا الاافييييب ااشييييد الدييييال ر  يييير لسييييا   يييياله خييييال  الللعييييأ ملييييزا  ال يييي   كيييي لال 

افيييد ملالليييا لال ييياء قييياااات ملليييا قسييياد  الثييي ا  الما ييي  ةاميييا ةليييت سيييد علبيييز  الاوييياو الل 31  ييياز  قلييي  

 .لخد ص اراا ر الزااةسأ  اةاد با الت عد البا الشاةسس 

مييي  لاايييب اخيييا  اييي ه العيييسد افيييسا الملليييا اليييت  ا د للليييس  اليييت افاعيييأ الملليييا لشيييم  اعييي ل اب  زسيييا 

الا بيييياء ميييي  اعلييييااءات  افييييسا هسفييييأ معيييي هلأ  ملساييييا ااييييە عييييس و اعةييييال  ةابمييييا  يييير للعييييأ ال هييييأ  ييييا  ا

 لعدها  هاا ا ع الللعأ الت س و ارالعاء المهل   المخددأ الا خاب افسا اللمب اسأ..الهاا اسأ
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 : الشعب ينتظر تشكيل الحكومة لوجود ازمة حقيقية لدى المواطن النائب مهدي االمرلي

ثاييييس   الشييييعب العااقيييير سا وييييا اكييييد افييييسا ك لييييأ لييييدا الاسالسييييأ مبييييدل  هيييير ا ماليييير  معيييياء اال لييييدا اسيييي ز/

 شييييكس  ال ك مييييأ ل ليييي د ازمييييأ  هسهسييييأ لييييد  الميييي ال    الك يييي  العساعييييسأ ملاللييييأ لاالعيييياا   يييير اسليييياد 

 قييييا  ا ماليييير  يييير  ييييدسث م للييييز ل ة    شييييكس  ال ك مييييأ ال السييييأ اةهييييد ميييي  ال ك مييييات العييييالهأ  ال . ليييي  

ب العااقيييير سا وييييا  شييييكس  ال ك مييييأ ل ليييي د  اكييييد افييييسا ك لييييأ لييييدا الاسالسييييأ  ل ة   الشييييع. يييي  اال لييييال  ا  

ازمييييأ  هسهسييييأ لييييد  الميييي ال    الك يييي  العساعييييسأ ملاللييييأ لاالعيييياا   يييير اسليييياد  ليييي   ميييي  خييييال  ال يييي اا 

 ا  يييي  ا ماليييير  ل ة   ميييي  الدييييعب ااعهيييياد للعييييأ سيييي و االالعيييياء   االليييياا ال اعييييسهر مييييع .” ال لييييا ض

ا  ةيييدو ااعهييياد للعيييأ االالعييياء ا  ايييدخ   ييير  ييياا  ال لييياو ةليييت مديييال  اللليييد    العيييساااس  الم  قيييع  ييير  ييي 

 دع  ال .

 

 مليء بالمخالفات.. تحرك نيابي لتعديل قانون االمن الغذائي

  االثايييس   ةييي    ييياك اسيييالر ل عيييدس  قييياا   ة ييي  ملليييا الاييي اب ةيييااا ال ميييامرعةلييي    كاليييأ المعل ميييأ/

 قيييا  . ييي  مديييل أ الشيييعب العااقيييراالمييي  ال ييي افر  الكشيييا ةييي  شيييلبات اللعييياد الييي ل  ال هيييە   لقييياااه  

ال مييييامر ل    قيييياا   الييييدةو الليييياا  ل ميييي  ال يييي افر  اليييي ل ع ييييا ت لييييە  هييييا  ال امسييييأ  المشييييااسع  الكثسييييا 

 ع يييياا  ع  .”ميييي  الاهييييال الخالفييييأ  ال يييير ميييي  الم  ميييي  ا   ميييياا خاللبييييا شييييلبات  عيييياد  مخاللييييات قاا اسييييأ

 المخاللييييات الدعيييي  اسأ  يييير الهيييياا     ملييييدسا  لعة يييياء مللييييا الايييي اب قييييد علييييد ا الكثسييييا ميييي  المال وييييات

اعيييي  االە ميييي  لقسيييياو  ك مييييأ  ديييياسا االةمييييا  ال السييييأ لاعييييا  قيييياا   ارميييي  ال يييي افر لييييدال ميييي  لاعييييا  

 ع  ييي  الاافيييب ع  لاعشيييكا  ال هسهييير كيييا  ةليييت لاعيييا  ال ك ميييأ ال السيييأ لبييي ا الهييياا    الييي ل .“ الم ازايييأ

عااييييا  عيييياعم  ةلييييت  عدسلييييە   يييي ا كيييي  المخاللييييات  لاوييييا ةلسييييە سم لييييئ لالمال وييييات  المخاللييييات   معكييييدا 

 م  شلبات اللعاد  لقاااه     المدل أ العامأ  لخدمأ الشعب العااقر .

 

 : كيف نتفق مع "التحالف الثالثي" وهو يتهمنا بالتبعية ياسر الحسيني نائب  ال

 هلس  اديييل  ا هيييد ا لللمسيييع  يييير اكييييد الاافيييب المعييي ه  ساعيييا ال عيييسار   ا  المعيييي  كاليييأ االييياء الييياال العييياو/ 

 قيييا  ال عيييسار .ال قيييت ال يييالر    سميييا  عييياف    كسيييا ا لييي  ميييع  ال  يييالا الثالثييير   هييي  س بمايييا لال لعسيييأ   

 ييير لهييياء م لليييز ا    العدسيييد مييي  المعييي هلس   هلييي ا لا لييياه المديييال   ةميييا ال ييي دد للمعييي هلس  عيييسا بر لاا بييياء 

 ا يييياا  ر مييييع االليييياا الشييييسعر السميييياار لال اسييييأ المللهييييأ شييييكس  ال ك مييييأ    مشييييساا الييييت ا      هييييال

ال عيييييسار ا    ا يييييد اة ييييياء ال  يييييالا الثالثييييير اقيييييا لمشيييييا ةبو ال اكييييير االميييييااا ر     ال  يييييا اليييييت ا    

 شا ل   الا  م  ال  الشعب   دب  ر دال  اقلسو كادع ا    .
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 لمساس بە : الحشد الشعبي خط أحمر ولن نسمح الي جهة ارفيق الصالحينائب ال

 ييي ا الاافيييب ةييي    يييالا اللييي   ا سييي  هاشيييو الديييال ر  االثايييس   مييي  م يييا الت لدسيييد   عييي بداا  ليييدا اسييي ز/

 قييييا  الدييييال ر ل  لهايييياك .ال شييييد الشييييعلر اةالمسييييا  عساعييييسا  مشييييساا الييييت ع  ال شييييد الشييييعلر خييييل ع مييييا

مييييا  اافييييە خلييييل  ع يييياا  ع  لهيييي ا ار.”م ييييا الت لدسييييد  ميييي  شييييمابا اعيييي بداا ال شييييد اةالمسييييا  عساعييييسا

عماسكسيييأ مدا عيييأ  اس بيييا اععييياء  لل شيييد الشيييعلر    سميييا اة ليييا ال شيييد خيييل ع ميييا   لييي  اعيييم  الل لبيييأ 

 المعاا لە   م  اا  م  عل م ا الت لعاء  لل شد  لثاا  الاعل العاو  ده .

 : فشل جلسة األربعاء ينهي المدة الدستورية النتخاب رئيس الجمهورية النائبة عالية نصيف 

اكيييد الاافيييب ةييي  افييي الا د ليييأ الهييياا   ةالسيييأ اديييسا    ييياص قييي   االلييياا   /اليييأ االييياء الييياال العييياو ك

ال اعيييسهر ةليييت  اشيييس  افيييسا  زااء مييي  المكييي   الشيييسعر    سميييا ليييس  ا    قيييااا  ييي  اللالميييا  س  ييياو لليييت 

  ييييماسخر    قالييييت ادييييسا  يييير لهيييياء م للييييز   ا    االعيييي  هاق الشييييسعر لافاعييييأ اليييي زااء." ع للسييييأ الثلثييييس 

 عساعييييأ ليييير ار ا  ما   ييييأ لييييس  الهيييي   الشييييسعسأ     ملساييييأ ا    الهيييي   العساعييييسأ ملاللييييأ لييييال  اا   يييياك 

 ا ييييا ت ا     شيييي  للعييييأ ارالعيييياء سابيييير المييييد  الدعيييي  اسأ الا خيييياب افييييسا ." عساعييييأ كعييييا العوييييو

 "   لقديييييافسأاللمب اسيييييأ     مشيييييسا  اليييييت ا    المعاا يييييأ لسعيييييت  يييييملس  الشييييياا   الثها يييييأ الم لييييي د

 لل ييييت ادييييسا الييييت ا   علييييااا   ييييدخلت لسلالسييييا ل هاسييييب  لبييييات الاوييييا لييييس  اعليييياا ال اعييييسهر  ال سيييياا ."

الدييييدال    م  يييي أ ا    ثها ييييأ  عد ات المعاا ييييأ  سييييا م يييي  ا     ليييي و الهيييي    ييييددت  ال خاعييييا ع  

 اال  م  ال  ع الااه   .
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 ت الخارجية بالشأن الداخلي العراقي والسياسيالبلداوي يحذر من التدخالالنائب محمد 

 يييي ا الاافييييب ةيييي    ييييالا الليييي   م مييييد الللييييدا ل  االثاييييس   ميييي  ال ييييدخالت الخاالسييييأ لالشييييم   الالسيييي  اسيييي ز/

الييييداخلر العااقيييير  العساعيييير ةلييييت  لييييە الخديييي ص  مشييييساا  الييييت ا  اعيييي مااا ال ييييدخالت عيييي ا    ك مييييأ 

 ل  يييير  ديييياس  ديييي لر ا   ارقيييياب الييييت ال كمييييأ  العهيييي   قييييا  الللييييدا. ييييعسلأ ال  خييييدو مدييييل أ الشييييعب

للييي ا علاييياء الييي ل  ةايييد لا ليييأ  ا يييد  لل ييي اا  ال لييياهو مييي  د   الييي هاب للميييعثا الخييياالر لل ييي ل ةليييت 

 لعض ارلااا العساعسأ م  ال   ماسا ماش  افاعأ اللمب اسأ م  قل  ال  الا الثالثر .

 

 سيجعل خزينة الدولة خاوية   نواب يحذرون من إقرار قانون الدعم الغذائي:

  االثاييييس   ميييي  ع  قيييياا   الييييدةو الاافييييب ةيييي  اعليييياا ال اعييييسهر  ةلييييد ارمسييييا المسييييا ر يييي ا  اسيييي ز/ شييييل 

الليييياا  ل ميييي  ال يييي افر  ال امسييييأ عييييسعدل للييييت ل يييياا  خزساييييأ الد لييييأ  ليييي   لييييد ال ك مييييأ المهللييييأ عييييس لأ 

المسييييا ر خييييال  مييييع ما   قييييا .اقشييييأ الهيييياا  مالسييييأ    لييييك لييييال زام  مييييع ةهييييد اللالمييييا  العااقيييير للعييييأ لما

دييي لر مشييي اك ميييع اييي اب مييي  اعلييياا ةهيييده  ييير ملايييت اللالميييا     يييا ە  كاليييأ شيييل  اسييي ز  اايييە   ييير 

للعييييأ مللييييا الايييي اب سيييي و عمييييا العييييلت  مييييت الهييييااء  اال لييييت لمشييييا   قيييياا   الييييدةو الليييياا  ل ميييي  

لثاليييث مييي  ل اا اللييياال  خال يييا للاوييياو ال ييي افر  ال امسيييأ الماعييي  مييي  قلييي   ك ميييأ  دييياسا اعةميييا   ييير ا

 اسلسييييي    35ع   ال لعيييييات المالسيييييأ لبييييي ا الهييييياا   قيييييد  دييييي  اليييييت   ع ييييياا."اليييييداخلر لملليييييا الييييي زااء

الييييت ا   الهيييياا   س  ييييم   خدسدييييات مالسييييأ  يييي ازل  خدسدييييات الم ازاييييأ ا ا مييييا  يييي  اا   اشيييياا."دسايييياا

لعيييييسادسأ  ال اكميييييأ  معييييي  هات اليييييدس   مابيييييا الا ا يييييب  ال خدسديييييات االعييييي بالكسأ  س  يييييم  الالهيييييات ا

 الل افيييييد  دةيييييو الدييييي أ  ال عليييييسو  كليييييا الكبالييييياء  ال امسيييييأ  دةيييييو الميييييزااةس   اعييييياا الهييييياا   هييييي  

االعيييي لاد  ميييي  اليييي  ا  المالسييييأ لييييالالل اال ا  الهيييياا   سخيييي    زسييييا المالسييييأ دييييال سأ االق ييييااض الخيييياالر 

 ."ل اافب  الاع و الداخلر  اةلاء المشااسع المشم لأ لال م س  م  ا
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 : الخالف الحالي يتعلق بالكتلة األكبر النائب ماجد شنكالي 

قييييا  الاافييييب ةيييي  ال ييييزب الييييدسمهاالر الكادعيييي اار مالييييد شيييياكالر   ا  الخييييالا  كالييييأ االيييياء اليييياال العيييياو/ 

لهييياء  ا  ييي  شييياكالر  ييير ." ال يييالر س علييي  لالك ليييأ اركليييا    سميييا   قيييع    ليييدد ال وييياهاات  ييير العيييااق

م لليييييز ا    ال سييييياا الديييييدال  اعلييييياا ال اعيييييسهر ةلسبميييييا  هيييييدسو  ايييييازالت للم ييييير لالعملسيييييأ العساعيييييسأ     

 ا ييياا ا    اعلييياا ال اعيييسهر عسشيييااك  ييير ." ملسايييا اايييە   سليييب ال  دييي  لليييت   ا ييي  ليييس  اعلييياا  ال سييياا

 اا مييييع اعلااال اعييييسهر ال ك مييييأ المهللييييأ  ال سمكيييي  ةزلييييە     مشييييساا الييييت   امكااسييييأ ا  سكيييي   لييييدساا  يييي 

 لليييت شييياكالر اليييت ا    كييي  الهييي   العساعيييسأ معيييع لسأ اللشييي   ييير العيييااق    ما هيييا ." ل  هسييي  الادييياب

 الت ا    ةدو  ل د مشكلأ  ر ال هاب ا   الل اء ال لار  .

 

 الصيهود يحذر: قانون االمن الغذائي باب للفساد.. سنقف ضده النائب محمد 

ب ةييي  افييي الا د ليييأ الهييياا   م ميييد الديييسب د   االثايييس   ا  قييياا   االمييي  ال ييي افر  عكيييد الاافييي  الالسييي  اسييي ز/

 قيييا  الاافيييب  الديييسب د   ييير .الييي ل سيييااد  ماسييياه  ييير اللالميييا  مييي  قلييي  لعيييض ارليييااا  هييي  لييياب لللعييياد

 ييييدسث ديييي لر ل    قيييياا   االميييي  ال يييي افر لييييسا  سييييە شييييلبات  عيييياد  ليييي  هيييي  ليييياب لللعيييياد  لشييييك  كلسييييا 

  هيييي ا الهيييياا    سييييا دعيييي  ال  ك اييييە قييييدو ميييي  قليييي   ك مييييأ  ديييياسا االةمييييا   ال يييير ال  خلسييييا  كمييييا ا

 دال سات لبا لىاعا  اله ااس  لللالما  .

 المالية النيابية تعقد اجتماعها االول لمناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ واألمن الغذائي

ليييا الاييي اب العيييسد م ميييد ال لل عييير  ةهيييدت الللايييأ المالسيييأ الاسالسيييأ لافاعيييأ افيييسا مل م قيييع ملليييا الاييي اب/

  ا لييييت ال ماةا بييييا خييييال  الييييد ا  ال السييييأ   ل  يييي ا افييييسا الللاييييأ العييييسد  28/3/2022السيييي و االثاييييس  

 عيييي  كيييياسو الكعليييير  اة ييييافبا   لل ييييث قيييياا   الييييدةو الليييياا   ارميييي  ال يييي افر  اللييييدء لييييالهااء  الثااسييييأ 

عييير خيييال  االل ميييا  الييي ل ةهيييد  ييير مهيييا الللايييأ المالسيييأ  اكيييد ال لل .للمشيييا   لعيييد ا   ميييت الهيييااء  اال ليييت

ةليييت  يييا ا  الم ييير ل شيييياسع الهييياا   ك ايييە سعييييال  المشييياك  ال ييير   اليييە الللييييد    ييير الوييياا الييييااه    

عييييسما مييييع اا لييييا  االعييييعاا  ال  يييياا ال اديييي  للشييييااف  البشييييأ   اللهسييييا    م ييييسلا اهمسييييأ  يييي  سا ال ليييياء 

لمبمييييأ  مشييييساا ا  البييييدا ميييي  مشييييا   الهيييياا   هيييي  مييييا  فكييييا  يييير الهيييياا ار ل شيييياسعە   عييييدس  الاديييي ص ا

االعييييييلاب الم لليييييييأ م لبيييييييا لاع  يييييييا أ م يييييييا و اللايييييييك الماكيييييييزل  المعاسيييييييس  لل يييييييث االليييييييااءات 

 شييياةت المالسيييأ الاسالسيييأ لافاعيييأ الكعلييير لهيييااء  ال هاسيييا الييي ل  يييو اةيييداده لمااقشيييأ معييي د  مشيييا   .الالزميييأ

ع اع  يييييا أ المعاسيييييس   ييييير  زاا ييييير المالسيييييأ  العمييييي  ل  يييييمس  الهييييياا    اليييييااء دااعيييييأ مع لس يييييأ   مييييي 

المال وييييات  االخيييي  لبييييا خادييييأ  يييير ويييي  اليييي  ا  المالسييييأ  يييير الللييييد   ك الييييأ الللاييييأ  هاساهييييا الابييييافر 

 ا يييييا ت المالسيييييأ الاسالسيييييأ ا  مشيييييا   الهييييياا   عيييييسدةو لاشييييياء  عييييياب خييييياص . ةا يييييە ةليييييت الملليييييا

سليييي ض ال ك مييييأ  يييير ةملسييييأ دةييييو ارميييي  ال يييي افر  ال امسييييأ ةيييي  لاسيييي  االميييي ا  الزافييييد  ل  هسيييي  ارميييي  

ال يييي افر   مشييييسا  الييييت  ييييا ا  اا ييييالە  االخيييي  لعييييدد ميييي  المال وييييات  ال عييييدسالت قليييي  ةا ييييە ةلييييت 

الللايييييأ اع  يييييا أ  زسيييييال المالسيييييأ   ال لييييياا  سييييي و االالعييييياء المهلييييي   قييييياات .الملليييييا لل دييييي ست ةلسيييييە

لمااقشييييأ اليييي  ا  المالسييييأ  الللاقييييأ ال م ساسييييأ  ةلييييت ا   يييي و  خييييال  االعييييل   المهليييي  اع  ييييا أ العيييياد   زااء 

المالسييييأ  الكباليييياء  ال خلييييسل  الزااةييييأ  العميييي   ال ليييياا   ةييييدد ميييي  المعييييع لس  المعاسييييس   م ييييا و اللايييي  

 .ل ث المللات الم علهأالماكزل ل
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 الكاظمي يحجز الضباط المقّصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم 

 يييياعا افييييسا  ك مييييأ  ديييياسا االةمييييا  مدييييللت الكيييياومر ال ماةييييا للمللييييا اليييي زاال ل ميييي   المشيييياق/

الييي لار   ليييك لعيييد  وييياهاات شيييعلسأ مايييدد  لاععييياء  لمهييياو المالعسيييأ الدساسيييأ مييي  قلييي  ا يييد عة ييياء  يييزب 

ازاار.   كييييا لسييييا  لمك ييييب الكيييياومر ل  لالمللييييا اللييييع ةلييييت اعيييي عااض شييييام  ل   ييييا  ارماسييييأ اللييييا

 لب زسيييييأ الهييييي ات المعيييييل أ    يييييال  ةييييي  م العيييييأ عيييييسا العملسيييييات ارماسيييييأ  ييييير مليييييااد   لييييي   داةييييي  

الماييييد ا  .  اكييييد المللييييا لال قيييي ا ل ييييزو اميييياو الممااعييييات ال يييير  عميييي  ةلييييت  يييياب العييييلو المل معيييير ا  

الييييت الاميييي ز الدساسييييأ   ا  مبالمييييأ المهيييياا ال زلسييييأ  االمييييالك العامييييأ  الخادييييأ .  اهيييي  اللسييييا  ةيييي  االعيييياء  

الكييياومر  مكسييييده ةلييييت ل ييييا ا  ماييييع ال ااعكيييياا عييييللر لالزمييييات العساعييييسأ ةلييييت الشيييياا  العااقيييير   لييييە 

 مهيييياا الهيييي ات ارماسييييأ لا خييييا  ال سلييييأ  ال يييي ا  االعيييي عداد رداء ال الييييب  يييير  ماسييييأ عميييي  الميييي الاس  

اللعالسييييات العساعييييسأ  االل ماةسييييأ   لمييييا سعكييييد عييييالمأ الميييي الاس   مم لكييييا بو .   لييييە الكيييياومر لييييي  لز 

اس   ييييير  اليييييلبو  ةيييييزلبو ةييييي  مبيييييامبو  مييييي  علييييي   عزسيييييز ا   االل يييييزاو لال اليييييب .  ال يييييلّال المهديييييّ

معكييييدا  ع   ا ييييض المللييييا    هييييا لللسييييا   لعل  بدسييييد للعييييلو ارهليييير   عكسييييا دييييل   سييييا  الميييي الاس    

الهيييي ات ارماسييييأ عيييي  عام  لمباسييييأ  لمييييا سملسييييە ال الييييب  الهيييياا    ليييياه عميييي  اليييي ل   الميييي ال  ل لييييە عل 

 اة داء ع   لا ز .

 

 وزارة التخطيط توضح مراحل ومتطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان 

ال عييييداد العيييياو ع  يييي ت  زاا  ال خلييييسل  السيييي و اعثاييييس   ماا يييي   م لللييييات  السيييي  ةملسييييأ   عيييياسلات اسيييي ز/

علييييا ةيييييداد عسشييييااك    يييير  السييييي ه.  قييييا  الم  ييييدث لاعيييييو  زاا   125للعييييكا    سمييييا عشييييياات للييييت ع  

ال خلييييسل  ةلييييد الزهييييا  الباييييدا ل  ل  لاعيييي عدادات اليييي زاا     اديييي  ل السيييي  ال عييييداد العيييياو للعييييكا    معكييييدا  

  م ةييييد ال السيييي  .  ع يييياا عاييييە ل ييييا   يييي ا ا الوييييا ا  الم لللييييات علييييااء ال عييييداد عيييي عل  اليييي زاا  ةيييي 

البايييييدا ل  ع  لالييييي زاا  ليييييدعت اعييييي عدادا با ليييييىلااء  ليييييااب مسدااسيييييأ  ييييير ةيييييدد مييييي  الم ا ويييييات ل اقيييييع 

 لييييااب  يييير م ا وييييات اللدييييا   اراليييياا  كييييالالء المهدعييييأ  عالسيييي   5 لييييال س   يييير العادييييمأ ل ييييداد  

  ده ك  لبدا ال ق ا ةلت ال  دسات اعلك ا اسأ ل الس  ال عداد .
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 العراق وسويسرا يعقدان الجولة األولى من المشاورات السياسية 

عةلاييييت  زاا  الخاالسييييأ  اعثاييييس   ااعهيييياد ل لييييأ المشييييا اات العساعييييسأ ار لييييت لييييس    كالييييأ االاليييياء العااقسييييأ/

 قييييا  الم  ييييدث لاعييييو الخاالسييييأ  ع مييييد الديييي اا  .لمب اسييييأ العييييااق  اع  يييياد الك الييييداالر الع سعييييال

شيييا اات العساعيييس أ  ييير لسيييا ة  ااع هيييدت  ييير مهيييا الملايييت اللسيييداالّر ال كييي مّر الع سعييياّل  ييير لسيييا  ل ليييأ المف

أ العيييييااق  اع  ييييياد الك اليييييداالّر الع سعييييياّل    ييييياعا اللاايييييب العااقيييييّر  كسييييي   مب اسييييي  ار ليييييت ليييييس  لف

أ ل عييياةد   زسيييا الخاالسييي  شيييع   الشييياق الييي زاا  ارقيييدو ايييزاا الخسييياج  لساميييا  ييياعا اللاايييب الع سعييياّل مف

كأ الهييييافو لارةمييييا  المعقييييت هاييييداس  ةليييير مدييييللت  ال  ييييد  شيييياات ار عييييل  شييييما  ع اسهسييييا ماسييييا  عييييا ر   لمف

 ع يييياا الديييي اا  ع   الليييياالس  اع عا ييييا عهييييو الخليييي ات ال يييير ل خيييي ها الللييييدا   يييير ."الماا يييي  لل كسيييي 

ااق ا الملييياالت   مف خ لييي  لف   عزسزهيييا  ييير مف أ  عيييف كأ لشيييم   عزسيييز  لييي سا العالقيييات الثاافسييي  شييي ات شيييأ الييياع  المف

عييييياةدات اعاعييييااس أ    يييييال  ةييييي  ال ليييياق لليييييت اله ييييياسا  ال يييي اا   هييييي ق اعاعيييييا   ق يييياسا البليييييا   المف

 اعقلسمس أ  الد لس أ الااهاأ .

 

 الصدر وطالباني يتفقان على استمرار المحادثات 

 يييير اال  يييياد اليييي لار الكادعيييي اار  ا ليييي  زةييييسو ال سيييياا الدييييدال مه ييييد  الدييييدا  الهسييييادل العيييي ماسأ اسيييي ز/

 قيييا  مك يييب لاللييياار  ييير لسيييا     لهيييت لا ييي  ليييال  .لا ييي  ليييال  لاللييياار ةليييت  يييا ا  اعييي مااا الم ادثيييات

لالليييياار ا ديييياال ها لسييييا ميييي  زةييييسو ال سيييياا الدييييدال مه ييييد  الدييييدا   لا ييييث اللاالييييا   يييي   المعيييياف  

ل ك ميييييأ اللدسيييييد   عيييييل  معالليييييأ العساعيييييسأ ال ييييير  خيييييص ال  يييييع العااقييييير اليييييااه    لبييييي د  شيييييكس  ا

المشييييكالت  الع افيييي  ال يييير  ع يييياض العملسييييأ العساعييييسأ   ييييال ةيييي  العييييل  الكلسلييييأ لييييالخا و ميييي   الييييأ 

 قيييد ا لييي  اللااليييا  ةليييت   يييا ا  اعييي مااا الم ادثيييات لبيييدا  ليييا ز الويييا ا ال يييير ."االاعيييداد العساعييير

 سما لبا الللد .
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الخالفات الحالية واالتفاق على برنامج حكومي   الحكيم: على القوى السياسية “تجميد”

 وطني

دةييييا افييييسا  سيييياا ال كمييييأ ةميييياا ال كييييسو  اعثاييييس   الهيييي   العساعييييسأ للييييت ل لمسييييد  الخال ييييات  لييييدا اسيييي ز/

 قيييا  ال كيييسو  ييير   اسيييد  ةليييت  ييي س ا  ل  ل اليييأ اعاعيييداد .ال السيييأ  اال لييياق ةليييت لاايييام   كييي مر  لاييير

لعيييااق عييي اعكا عيييللا  ةليييت المييي ال   ليييدءا  مييي  ةيييدو لمكااسيييأ ال ك ميييأ ةليييت العساعييير الخييياا  ال ييير سعسشيييبا ا

 لاليييب ال كيييسو  المخلديييس  مييي  الهييي   العساعيييسأ كا يييأ ليييي ل كثسيييا لهييياءا بو ل  لييياق .” هيييدسو قييياا   الم ازايييأ

ةلييييت لااييييام   كيييي مر  ا يييي  المعييييالو   دييييسا أ ع ل سييييات الما لييييأ المهللييييأ   كسلسييييأ معاللييييأ ارزمييييات 

عيييييسما اعق ديييييادسأ  اعل ماةسيييييأ  اللسفسيييييأ    لمسيييييد الخال يييييات ال السيييييأ  اسثميييييا ساييييي   لاايييييام  الكليييييا   ال 

 كيييي مر  لايييير   كيييي   المشييييااكأ  يييير ال ك مييييأ الهادمييييأ ةلييييت ععاعييييە مييييع  مكسييييداا ةلييييت ةييييدو المشييييااكأ 

  سبا .

 

االطار التنسيقي : جهات اعالمية معروفة ومجهولة االنتماء السياسي توجە التهديدات  

 لين للمستق 

اكييييد االليييياا ال اعييييسهر ا  ييييە العييييالسب ال اهسييييب  ال بدسييييد ال يييير   لييييە للمعيييي هلس  ميييي  قليييي   الالسيييي  اسيييي ز/

 مادات اةالمسأ معا  أ  ملب لأ االا ماء العساعر .

 

 االتحاد الوطني الكردستاني: سنقاطع جلسة االربعاء مع اإلطار التنسيقي 

ر  كيييا ا     ييير  االثايييس   ليييى  ال  لاهميييات لدسيييد  اةلييي  ة ييي   ييير اال  ييياد الييي لار الكادعييي اا ليييدا اسييي ز/

 قييييا     يييير ا  ة مدييييسا للعييييأ .مييييع ال ييييزب الييييدسمهاالر  مهالعييييأ للعييييأ االالعيييياء مييييع اعليييياا ال اعييييسهر

االالعيييياء عييييسك   الييييا العييييلت الما يييير ا ا لييييو سكيييي  هايييياك اعيييي دااك ا  ملا  ييييات ميييي  قليييي  ال  ييييالا 

 ا ييياا للبييي ه ال اليييأ عيييي عم  .”شييي  افاعيييأ اللمب اسييييأالثالثييير ميييع اال  ييياد الييي لار الكادعيييي اار  ييي   ما

قيييي   االليييياا  اليييي لار  المعيييي هلس  ةلييييت مهالعييييأ الللعييييأ كمييييا  ييييدث  يييير للعييييأ العييييلت كثلييييث  ييييام  

 اشييياا    ييير اليييت ل لييي د قييي   عساعيييسأ  ل يييث مييي  المهيييالعس  ل  ييي ا الللعيييأ  لكييي  .”للعملسيييأ العساعيييسأ

ل معييييك الليييياالس  الييييدسمهاالر  اليييي لار لم قلبييييا   اكييييد.”ليييياقر ميييي  ال قييييت الهلسيييي   امميييي   ليييي د  لاهمييييات

داخيييي  اللسييييت الكييييادل   المييييا اللييييم الييييت قييييااا الم كمييييأ اال  ادسييييأ الم  ييييم   يييي  اللالمييييا   ال  لييييە 

 لييييس     يييير لهايييياك خال ييييات لييييس  ال ييييزلس  الكييييادسس  كلسييييا  مايييي  عييييا ات  لكيييي  مشييييكلأ .”الا خالييييات لدسييييد 

 كلا  ل  ا ااز  ة  المادب .االع   ا  ةلت مادب افسا اللمب اسأ هر اال
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 المطيري والسفير الياباني يبحثان العالقات الثنائية بين بغداد وطوكيو 

ل يييث افيييسا البسفيييأ العساعيييسأ لل سييياا الديييدال ع ميييد الملسيييال  عيييلسا الساليييا  ليييد   / كاليييأ االالييياء العااقسيييأ

بسفيييأ العساعيييسأ لل سييياا الدييييدال  قاليييت ال.العيييااق ك  ييياا  عييي ز كر  العالقيييات الثاافسيييأ ليييس  ل يييداد  ل كسييي 

 ييير لسيييا    ل   افيييسا البسفيييأ العساعيييسأ لل سييياا الديييدال ع ميييد الملسيييال اعييي هل  السييي و  عيييلسا الساليييا  ليييد  

ب لزسيييياا  عييييلسا السالييييا  للييييت مهييييا البسفييييأ   عكييييدت  العييييااق ك  يييياا  عيييي ز كر   ملساييييأ  ع   الملسييييال ا ييييّ

 ع ييييا ت  ع   الليييياالس   لييييادال  لبييييات ."    ل ساهييييا عهمسييييأ  عزسييييز العالقييييات الثاافسييييأ لييييس  ل ييييداد  ل كسيييي 

الاويييا لشيييم  مخ لييييا اله ييياسا ال ييير  ييييدخ   يييم  اه ماميييات الللييييدس  الديييدسهس      يييال  ةيييي  مااقشيييأ ةييييدد  

ا عيييلسا الساليييا  ةييي  عيييعاد ە لزسييياا  البسفيييأ العساعيييسأ لل سييياا الديييدال ."مييي  الملليييات المشييي اكأ مييي  لااليييە ةليييّ

  اع عداد لالده ل هدسو الدةو للعااق لالملاالت كا أ . لهافە الملسال   معالا  ة  

 

 برلماني كردي يكشف عن إيرادات اإلقليم النفطية لشهر واحد

عكييييد ة يييي  للاييييأ الثييييا ات الللسعسييييأ  يييير لالمييييا  لقلييييسو كادعيييي ا  ةليييير  مييييە دييييال     كالييييأ المعل مييييأ/

 قييييا   مييييە دييييال   يييير . الاملسيييي   د 200االثاييييس   ع  لسيييياادات اعقلييييسو ميييي  الييييالل  هييييل لل ييييت ملسيييياا  

 895ماشيييي ا لييييە ةلييييت  ييييسا ليييي ك   الم ييييە لالمعل مييييأ  ع  لا ا ييييب ميييي ولر اعقلييييسو  اللسشييييماكأ  لليييي  

 ع ييياا ع  لالزسييياد  ال اديييلأ مييي  ليييااء لسيييع اليييالل  هيييل  كلييير ل  زسيييع الا ا يييب ميييع .”ملسييياا دساييياا ةااقييير

ملسيييياا  200 سييييا ا  عيييياب ملليييي  ملسيييي   د الا   هيييي ا ميييي   400زسيييياد   يييير العافييييدات المالسييييأ لييييمكثا ميييي  

 لشييييك  دافييييو   ييييمخا ةملسييييأ ديييياا ا ا ييييب ميييي ولر لقلييييسو كادعيييي ا   مييييا س عييييلب .”ال يييير  ييييم ر ميييي  ل ييييداد

 ل واهاات  ا  لالات م كاا .
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خالل لقائە رئيس اتحاد الصحفيين السوريين ..الالمي: نقابة الصحفيين العراقيين تحتل 

 يا مكانة متميزة محليا وعربيا ودول

عكييييد اهسييييب الديييي لسس  العييييااقسس  افييييسا ا  يييياد الديييي لسس  العيييياب  معسييييد الالميييير  خييييال  لهافييييە  الييييز ااء/

افيييييسا ا  ييييياد الدييييي لسس  العييييي اسس  م عيييييت ةليييييد الاييييي ا     ييييي د اةالمسيييييأ مييييي  ثيييييالث د    ع  اهاليييييأ 

هالييييأ الديييي لسس  العييييااقسس     يييي  مكااييييأ م مسييييز   مييييعثا  ةلييييت الدييييعسد الم ليييير العاليييير  الييييد لر.  كات ا

الديييي لسس  العييييااقسس   يييير لسييييا   له ييييە لالييييز ااءاة ا  اهسييييب الديييي لسس  العييييااقسس   معسييييد الالميييير  اعيييي هل  

 يييير مهييييا الاهالييييأ افييييسا ا  يييياد الديييي لسس  العيييي اسس  م عييييت ةلييييد الايييي ا  ال  يييي د اعةالمسييييأ ميييي  للاييييا  

ا وييييأ الالييييا  عيييي اسا  اسيييياا  ال يييير شييييااكت  يييير ا  ليييياالت ةسييييد الديييي ا أ الاللسييييأ ال يييير ا   ييييا با م 

االشيييياا   قييييّدو اهسييييب الديييي لسس  العييييااقسس  شييييا ا ملدييييال ةيييي   معييييسا الاهالييييأ  للسعييييأ ةملبييييا   ا ةبييييا 

 يييير الم ا وييييات  المعععييييات اعةالمسييييأ ال العييييأ للاهالييييأ. قا  الالميييير  ل عييييب اللسييييا ة ل  اهالييييأ الديييي لسس  

لر    وييييت لييييا  ااو   هييييدسا العييييااقسس     يييي  مكااييييأ م مسييييز   مييييعثا  ةلييييت الدييييعسد الم ليييير العاليييير  الييييد 

المعععييييات الاعييييمسأ  ال ك مسييييأ   عالسييييات المل مييييع العااقيييير. ميييي  لب بييييا  ةلييييات ال  يييي د اعةالمسييييأ ال يييير 

زاات مكا ييييب الاهالييييأ اعدااسييييأ  اللعييييت ةلييييت عييييسا العميييي   سبييييا ةيييي  لةلالبييييا لالعميييي  الميييياوو  الم مسييييز 

لييييأ الديييي لسس  العييييااقسس   ارعييييا  الديييي لسأ اليييي ل  هيييي و لييييە الاهالييييأ  مشييييسد  لالييييد ا اللييييااز  اللاةيييي  لاها

 العااقسأ .

 

 أساتذة وموظفو جامعة السليمانية يغلقون أبوابها بسبب تأخر الرواتب 

عقييييدو م وليييي   ععييييا    لامعييييأ العييييلسمااسأ  السيييي و الثالثيييياء  ةلييييت ا ييييالق عليييي اب اللامعييييأ  شييييل  اسيييي ز /

عييييلسمااسأ ل  ةييييددا  ميييي  ميييي ولر  قييييا  مااعيييي  شييييل  اسيييي ز  يييير ال.ا  لالييييا ةلييييت  ييييمخا ديييياا ا ا ييييلبو

 ععييييا    لامعييييأ العييييلسمااسأ  لمعيييي ا  دييييلا  السيييي و  عميييياو ملاييييت افاعييييأ لامعييييأ العييييلسمااسأ   قييييام ا ل ليييي  

 ا يييياا المااعيييي  ع  الم  لييييس  لييييالل ا لديييياا .عليييي اب اللامعييييأ ا  لالييييا  ةلييييت  ييييمخسا ديييياا الا ا ييييب

  ال ا سعات الشباسأ.ا ا لبو الشباسأ  المع لزمات المالسأ الم علهأ لالعال ات 
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 عمليات بغداد تعلن عن خطة النهاء ملف “الصبات” وفتح جميع شوارع العاصمة 

عةلاييييت قسيييياد  ةملسييييات ل ييييداد  االثاييييس   ع  للاييييأ  يييي   الليييياق  االزقييييأ  ا ييييع ال لييييا زات   كالييييأ المعل مييييأ/

ل ماةييييا ل ييييث لافاعييييأ الليييي اء  قالييييت الهسيييياد    يييير لسييييا  ل  لا.لاشييييات اةمالبييييا المكللييييأ لبييييا  يييير العادييييمأ

الييياك  اافيييب قافيييد ةملسيييات ل يييداد ) لبيييات عخيييا ( الخليييأ الماعييي مأ للييي   لمسيييع اللييياق  االزقيييأ الم لهيييأ 

 ل ييييث االل مييييا  .” ا ييييع الييييدةامات الك اكاس سييييأ )الدييييلات( ميييي  لمسييييع ماييييال   شيييي اا  العادييييمأ ل ييييداد

سيييي   يييير ال خلسييييا ةيييي  الييييزخو  يييي   الليييياق ل  يييي  لييييد   زمايييير مييييع   دسييييد اال لسييييات  عييييب اهمسييييأ اللا

المييييا ال   عييييبس   اكييييأ الميييي الاس   اوبيييياا ماييييال  العادييييمأ خالسييييأ ميييي  ال دةامييييأ ك اكاس سييييأ   ييييال  

   هيييا لللسيييا   يييم  .”ةييي   هيييدسو اليييدةو  االعيييااد ليييد افا الللدسيييأ  ييير  السييي  ال الليييات  المبييياو الم كليييأ اليييسبو

السيييأ مييي  الخيييل العييياسع للشيييعلأ لى لييياه لاسييي   لاللبيييد البادعييير للهسييياد  لاشيييا للييي   لاسييي   ييير مالهيييأ ال ز

ال زالسييييأ مييييا اا  لييييدس ا  ال قييييا العييييار لعييييد  ا د الكثسييييا ميييي  المااشييييدات ميييي  اهييييالر المالهييييأ لخديييي ص 

  ل  ه ا اللاس  .

 

 نطالق عملية أمنية واسعة في ثالث محافظات ا

 ا ويييات اساييي    ديييال  اليييدس  االلهيييت ةملسيييأ عماسيييأ  اعيييعأ  السييي و الثالثييياء   ييير م  كاليييأ االالييياء العااقسيييأ/

  كييييا لسييييا  لم قييييع ال شييييد الشييييعلر ع   الهيييي ات ارماسييييأ  ال شييييد الشييييعلر  لىعييييااد قسيييياد  الهيييي   . االاليييياا

الل سييييأ  لسيييياا  اللييييس  ل الييييب ال لبسييييا  ال ل ييييس  لله يييياء ةلييييت الملييييامسع اعاهالسييييأ   ييييدمسا ع كييييااهو 

هييييالسس   يييير اللزسييييا   الماييييال  المشيييي اكأ لييييس  ل ييييممس  ارميييي   االعيييي هااا  يييير ماييييال  ال بدسييييد    الييييد اعا

 م ا وات اسا    دال  الدس   ارالاا .
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 انطالق فعاليات المنتدى العراقي التركي االقتصادي في كركوك 

ال اكيييير ل عزسييييز  -ا اللهييييت  يييير م ا وييييأ كاكيييي ك  االثاييييس    عالسييييات الما ييييد  العااقيييير   كالييييأ المعل مييييأ/

 قييييا  الاافييييب ار   ل ا ييييأ  ليييياا  كاكيييي ك ايييي ال الدييييال ر    لعييييد اا شيييياا .لييييدس الشييييااكأ لييييس  شيييياكات الل

لاف يييأ ك ا ايييا اة ميييدت ع ليييب الشييياكات  المعييي ثماس  ةلييييت  عييياف   عيييالأ  ييير العمييي    ميييا  عيييلب  يييير 

اا ليييا  الكثسيييا ميييي  الل يييافع ال ييير عثهلييييت كاهييي  المييي ال  الكاكيييي كر   ملسايييا   عاايييا اعميييي  مييي  علييي  اللهيييياء 

 ا يييياا ع   البييييدا ميييي  هيييي ا الما ييييد  هيييي  ."اللمسييييع  الشييييااكأ  يييير العميييي  لعسييييدا ال عييييالەالملاشييييا  لييييس  

 عزسيييز ع اديييا ال عيييا   ليييس  الشييياكات العااقسيييأ  ال اكسيييأ لميييا سخيييدو المييي ال   ييير الم ا ويييأ  ييير ال دييي   

  يييالع ع   الشييياكات ال اكسيييأ ا ليييت لييياللكا  ال ييير  خيييدو اللمسيييع  ييير  ."ةليييت الل يييافع لاقييي  عيييعا ممكييي 

 ."العم  ال لاال لس  الللدس   ال اء ال لهات الزافد   سما سعزز م  االق داد العااقر عبس   

 كهرباء الكرخ: مالكات قسم االنارة تكثف جهودها لتحسين الشبكة الخاصة بأعمدة االنارة

لايييياء  ةلييييت   لسبييييات مييييدسا ةيييياو الشيييياكأ العامييييأ ل  زسييييع كباليييياء  ل ييييداد المباييييدا  عييييس  ةلييييا  المشيييياق/

زلسيييدل  لىشيييااا ميييدسا  يييا     زسيييع كبالييياء الكييياس المبايييدا ةلييير ةليييد اليييا م  للسيييا  م العيييە دهييي  ال

 اشيييااا ميييدسا قعيييو ااييياا  الكييياس المبايييدا ةميييا ا ميييد  ا يييا .   ادييي  مالكا ايييا  ييير قعيييو االاييياا  اةمالبيييا 

لااييييياا  شييييي اا  ةاديييييم اا ل يييييداد ال لسليييييأ لشييييي ااةبا  ازق بيييييا  لعلبيييييا قلليييييأ  عيييييا الاييييياواس    يييييمات 

ما . ملييييأ  مهسيييي  شيييياا  العليييي ه مالهييييأ العييييسدسأ  سييييث   ييييم  العميييي  ادييييب ا ا    ااكسييييب لدسييييده االة

. ملييييأ ادامييييأ اايييياا   هييييالع دا سيييي   سييييث   ييييم  العميييي  معاللييييأ MK ادييييب عيييي س  اايييياا   مييييد اعييييالك 

مديييييادا ال   سيييييأ  اداميييييأ ال ااكسب. مليييييأ اداميييييأ شييييياا   ييييير اللبييييياد ال لييييياال   يييييم  العمييييي  ديييييسااأ 

دييييادا ال   سييييأ  ادامييييأ ال ااكسب. ملييييأ ادامييييأ شيييياا  مليييياا ل ييييداد الييييد لر   ييييم  عيييي سلات  معاللييييأ م

 العم  معاللأ مدادا ال   سأ  دسااأ للا  الع س  االا ر   لدس  خلسأ   فسأ.
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 الموانئ العراقية تتوجە الى نظام االتمتة الحديثة 

اق  االثاييييس   ال ماةييييا م عييييعا ةهييييدت  زاا  الاهيييي  م مثلييييأ لالشيييياكأ العامييييأ لميييي اائ العييييا اسيييياث اسيييي ز/  

 قييييا  مييييدسا ةيييياو الشيييياكأ   ا ييييا  اللال عيييير  يييير لسييييا    ل  .لمااقشييييأ اويييياو مااقلييييأ الديييياا الماكييييزل

لميييي اائ العييييااق  عميييي    يييي   هاسييييأ  كا ل لسييييا المعل مييييات  هيييير م  لبييييە الييييت اويييياو اال م ييييأ ال دسثييييأ ل  

ال  ييي   اليييت االاوميييأ االلك ا اسيييأ  ييير مشيييساا اليييت ل  لسبيييات  زسيييا الاهييي  الكيييال   ااديييا الشيييللر ل يييا ا  

  ليييييدا اعشييييياا  ا  االل ميييييا   يييييو قعيييييو ال خليييييسل  الم العيييييأ  قعيييييو الشيييييع   المالسيييييأ  قعيييييو .”العمييييي 

 كا ل لسيييييا المعل ميييييات   ا   ميييييت المااقشيييييأ  ييييي   اوييييياو مااقليييييأ الدييييياا الماكيييييزل  لليييييداء المال ويييييات 

 . ”  قل  قعو  كا ل لسا المعل ماتل  عس  ةم  الاواو الم لع لالشاكأ  ةم  ال  دسثات ةلسە م
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 يبدأ مناقشة استجواب رئيس الوزراء الكويتي مجلس األمة

ليييدع ملليييا ارميييأ  ييير للعييي ە العادسيييأ السييي و الثالثييياء مااقشيييأ االعييي ل اب الم ليييە لليييت    كاليييأ االييياء الل ييياس /

 المهيييدو مييي  الاييي اب مبايييد العييياسا عيييم  الشيييس  ديييلا  خاليييد ال ميييد الديييلا  افيييسا ملليييا الييي زااء لديييل ە 

 اة ليييييت الاييييي اب . خاليييييد الع سلييييير  اليييييدك  ا  عييييي  لييييي ها لعيييييد ع  عليييييد  عيييييم ه اعييييي عداده للمااقشيييييأ

المعييي ل ل   سميييس  ماديييأ الافاعيييأ  سميييا اة ليييت عيييم  افيييسا ملليييا الييي زااء سعييياا ماديييأ الافاعيييأ  لعييييد 

ال يييييااو لليييييت ع  ميييييد  مااقشيييييأ لليييييت  ليييييك  عشييييياا اليييييافسا .ع  عكيييييد لاهزس يييييە لمااقشيييييأ االعييييي ل اب السييييي و

عييياةات   ا يييض الملليييا للليييا  ل  يييدث ايييافلس  اثايييس  معسيييدس  لالعييي ل اب   10االعييي ل اب قيييد  دييي  لليييت 

 . مثلبما معاا س   عقا  دسث اافب  ا د  هل

 

 مصر وقطر تثمنان عودة العالقات لطبيعتها وأصلها المتين 

العالقييييات الثاافسييييأ لييييس  الللييييدس    ة د بييييا  ثّماييييت مدييييا  قلييييا السيييي و المعيييي    اليييي ل  دييييلت للسييييە الهييييلا/

  ييير لسيييا  مشييي اك  ييير خ ييياو االل ميييا  الييي ل ةهيييد السييي و ليييس   زسيييا .لليييت   يييعبا الللسعييير  عديييلبا الم يييس 

الخاالسيييأ المديييال عيييام  شيييكال  اافيييب افيييسا ملليييا الييي زااء  زسيييا الخاالسيييأ الهليييال الشيييس  م ميييد 

أ  عهمسييييأ  عزسييييز ال عييييا    ال اعييييس   عشيييياد اللاالييييا  ليييي  ةلييييد الييييا م  ل  ثيييياار    اييييا   العالقييييات الثاافسيييي 

ال   اعيييي كمالبا رةمالبييييا   يييير عليييي اء  لعميييي  عة يييياء الللييييا  الثاافسييييأ المشيييي اكأ المالثهييييأ ةيييي  لسييييا  قمييييأ العييييف

عيييياد با المباسييييأ  الييييا   ارخ سييييأ   ال يييير  ييييو ميييي  خاللبييييا ال  قسييييع ةلييييت ةييييدد ميييي  اال لاقسييييات  ميييي كاات 

شيييم  الم  ييي ةات المداليييأ ةليييت ليييدا   عةمالبيييا  لميييا سخيييدو مديييال  اللليييدس  ال لييياهو   ال  دييي  لل  ا ييي  ل

 . الشعلس  الشهسهس 
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 تريليون دوالر مع زيادة قياسية في الضرائب  5ر8الرئيس األمريكي يكشف موازنة بقيمة 

الا مييييع  اسلسييي   د  5ا8/ عةلييي  الييييافسا ارماسكييير ليييي  لاسيييد  ةيييي  م ازايييأ لهسمييييأ    كاليييأ االييياء الل يييياس  

  ل عييييب  كالييييأ اراليييياء ارلمااسييييأ )د ب ع(  يييياص م ازاييييأ  ."زسيييياد  قساعييييسأ  يييير ال يييياافب السيييي و  اعثاييييس 

 اسلسييييي   د الا لميييييا سعيييييمت لاالالييييياق ال هيييييدسال   ييييير ملييييياالت لسعيييييت  1ا598ةليييييت  خديييييسص  2023

لليييييأ ملسييييياا د الا لللييييياام  الما  813ما لليييييأ للييييياام  للزامسيييييأ مثييييي  ال يييييما  االل مييييياةر    خديييييسص 

  عيييييد هيييي ه زسيييياد  لاعيييييلأ .ملسيييياا د الا لالالييييياق الييييداخلر    هييييا ل كاليييييأ لليييي ملاو ل اليييياء 769لالييييد ا   

اليييي ل  قعييييە لاسييييد   يييير  قييييت عييييال  ميييي  الشييييبا  2022% ةيييي  قيييياا   االاليييياق الشييييام  للعيييياو المييييالر 5ا7

 ال الر.

 

 مليون دوالر  130أوروبا تجمد أصوالً لبنانية بقيمة 

المدييييا سأ  يييير للاييييا    س يييياك  -خلسييييا ميييي  شييييماە ع  سعييييزز الم البييييأ اله ييييافسأ   يييير  ليييي ا مييييالر الهييييلا/

 داةسا يييييە ةليييييت كييييي  الملليييييات العساعيييييسأ  المالسيييييأ  عةلايييييت  كاليييييأ اال  ييييياد ار ا لييييير للعيييييد  اليييييد لر 

دت عدييييي ال  للاااسيييييأ لهسميييييأ   130ملسييييي   سييييي ا  ) 120)س ا لعيييييت( ع   ااعيييييا  علمااسيييييا  ل كعيييييمل ا  لميييييّ

 لييييو س ييييدد اللسييييا  . هسيييي   يييير ق ييييسأ  لسييييسض عميييي ا   مشييييسا   للييييت خمعييييأ مشيييي لە لبييييوملسيييي   د الا( لثييييا  

 330ار ا لييير ه سيييأ االشيييخاص م  ييي   ال  هسييي   لكايييە اشييياا اليييت شخديييسأ ةاميييأ مشييي لە لبيييا لييياخ الا 

   هيييي  مييييا س لييييال  مييييع 2021 - 2002ملسيييي   د الا  خمعييييأ مالسييييس  سيييي ا  ميييي  المييييا  العيييياو  يييير الل ييييا  

لأ لل  يييا ا الع سعييياسأ ليييم  اله ييياء اال ا لييير س هييي   ييير   ييي سالت مالسيييأ ليييمكثا ميييا ا اد يييە عيييالها دييي س

ملسييييي   د الا علااهيييييا  ييييياكو مدييييياا للايييييا  اسييييياض عيييييالمأ  شيييييهسهە اليييييا ليييييس  للايييييا   300مييييي  

 ل عيييب اللسيييا   ديييادات العيييللات اله يييافسأ  ييير علمااسيييا ثالثيييأ ةهيييااات كميييا  يييو  ليييز ععيييبو  ييير . ع سعييياا

 28د اا  لاع يييا أ لليييت المم لكيييات  ال ييير  هيييدا قسم بيييا ال السيييأ ل ييي الر شييياكأ ةهيييااات مهاهيييا  ييير د عيييل

 .مالسس  س ا   ر لمسع عا اء علمااسا 7ملس   س ا     مت مدادا  عد   عخا  ل  الر 

 

 


