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 7.)صالحلبوسييييييييع مبحييييييييك ةيييييييي  ةسيييييييي ولح اةمرالمييييييييح ال عيييييييياو  و يييييييي  ة ب مييييييييا  الحييييييييوار االسيييييييي را م ع 

 (والالح اال باء العراقمح(..)

  السيييييييوةرمح (..) 7.)صدول اوروبميييييييح الوويييييييال الدولميييييييح وا قلمةميييييييح 3الحلبوسيييييييع م ييييييياق  ةييييييي  سييييييي راء

 ( موز

 ة مييييييح الةع ميييييييح .. الزاةليييييييع  س  ييييييير   لييييييي  حةيييييييض  خييييييضل اس ويييييييا  ة وزمييييييير ال  يييييييار  واال  يييييييز  اال

ةوقيييييييي  (..) 8.)ص.لةراقبيييييييح السييييييييور وةحاسييييييييبح ال  ييييييييار الة ض بييييييييم  بالسييييييييعار و  ييييييييا  لبما ييييييييا  دقم ييييييييح

 (ة لس ال واب

   ال ائييييييييييب ر ييييييييييد الييييييييييدىلالع  محييييييييييدد السيييييييييي  م  ال ليييييييييي  والد يييييييييي  لعييييييييييدد ال ويييييييييياء  ييييييييييع الل ييييييييييا

 (والالح اال باء العراقمح(..) 9.)صالبرلةا مح

 9.)ص2222ب  يييييييار  الحةييييييياةع  ا  ييييييار برلةيييييييا ع  لييييييي  ر ييييييي  سييييييعر برةميييييييل الييييييي    بةواز يييييييح ال ائيييييي 

 (بغداد الموم(..)

 ص ال ائيييييييييب ةحةيييييييييد البليييييييييداوا  ةوقييييييييي  حالوةيييييييييح الاليييييييييا ةع   يييييييييا  اال   االيييييييييا  ال رالميييييييييح خ يييييييييول(.

 (والالح بدر  موز(..)9

 (باء العراقمحوالالح اال (..)02.)ص ال ائب داخل راوع  العةالح ال  بمح   دد ال ب ح الالادحح 

 02.)صال ائيييييييب ةحةيييييييد الزميييييييادا  ال يييييييل سماسيييييييمح   حييييييير  السييييييي  واب وزراء  يييييييع حالوةيييييييح الاليييييييا ةع 

 (والالح الةعلوةح(..)

 02.)صال ائيييييييييب ةحةيييييييييد ال يييييييييةرا  البرلةيييييييييا  با   يييييييييار حليييييييييول الةالميييييييييح ليييييييييد م الووييييييييي  الةعم يييييييييع 

 (الصباح(..)

 ال اسييييييييعار الةييييييييواد ال ائيييييييب  لييييييييع  بدالسيييييييي ار الة ييييييييالور   حييييييييال   صيييييييةمم محةييييييييل الةسيييييييي ولم  ار  يييييييي

 (والالح ا باء الراا العام(.) 00.)صالغذائمح

  والالييييييييح (..)00.)ص سيييييييم الرر 2208ال ائبيييييييح سيييييييوزا  ة صيييييييور   بيييييييرىم صيييييييال  ةر يييييييح ا وسيييييييم ارمو

 (اال باء العراقمح
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   ال ائييييييب احةييييييد رحييييييمم  م يييييي   ال ييييييار  ليييييي  الالييييييا ةع وابييييييو ر ميييييي  ومحييييييذر ةيييييي   ةييييييرد الحالوةييييييح  ليييييي

 (ةحوالالح الةعلو(..) 02.)صال واء

  ال ائييييييييب  ييييييييضء الحميييييييييدرا  ى ييييييييا  حا ييييييييح ل يييييييييرار  مييييييييابع لر يييييييي  حصيييييييييح الةييييييييوا    ييييييييع الب اقيييييييييح

 (والالح ا باء الراا العام(..) 02.)صال ةوم مح

    ال ائبييييييح سييييييرو   بدالواحييييييد    و يييييية سيييييي اال برلةا مييييييا للحالوةييييييح ب يييييي    ييييييضء االسييييييعار  قييييييو  الةييييييوا

 ( ور ال  موز(..) 03.)صخ  احةر

  ص الةييييييييدلل وليييييييي    البيييييييية بييييييييواردا  اليييييييي   ”   ييييييييل الحالوةييييييييح“ا قلييييييييمم  ال ائبييييييييح سيييييييي ملح السييييييييل ا ع(.

 (والالح الةعلوةح(..)03

 السييييييييوةرمح  01.)صالل يييييييا  ال مابمييييييييح ةييييييييا بيييييييم  الةحاصصييييييييح والة  مييييييييح.. حسيييييييم ة  ييييييييل وصييييييييرال(..)

  موز(

 

 

 

 

 (والالح ا باء الراا العام(..) 01.)صرئمس ة لس ال واء اال ل  مس  بل رئمس الوزراء 

 ص ةمييييييييييح  ال يييييييييي  سييييييييييبب اخ مييييييييييار العييييييييييرار لبر يييييييييياة  ةرا عييييييييييح اليييييييييي  م الصييييييييييحمحالصيييييييييحح العال(.

 (السوةرمح  موز(..)01

  01.)صالوالرا مييييييح وار  يييييييال اسيييييييعار الييييييي    -بغييييييداد ووا ييييييي     بححيييييييا    ييييييورا  الحيييييييرب الروسيييييييمح 

 (والالح اال باء العراقمح(..)

 (الةدى..)( 01.)صوزمر ال  ار  مص  ار  ال السعار  ع السوار بـ العةلمح الةص  عح 

 07.)صالةحالةيييييييح اال حادميييييييح  ووييييييي  ب يييييييي   قيييييييرار الغييييييياء   يييييييالمل ل  ييييييييح ال ح مييييييي  ب وييييييياما ال سيييييييياد 

 (والالح ا باء الراا العام(..)

 (الزةا (..)08.)ص الغاء ةسحح الورو ا وا ال  اء بالب اقح الدولمح   د الس ر 

 ( اس  موز(..) 08.)صوزار  الصحح  حدد ةو د   بم  قا و  الوةا  الصحع 
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 قييييييح   يييييع  م ييييييوىال  09.)ص زاىيييييح  ال ييييي   يييييي     ميييييذىا خةييييييس  ةلمُيييييا  وييييييب    و مُيييييح   ييييييع اةييييياال  ة   ر  

 (والالح الصحا ح الةس  لح(..)

    (الزةا (..) 09.)صالعةل موصع بزماد  الرا ب ال  ا دا للةوةو م 

  22.)صسييييييمحل االزةييييييح السماسييييييمح” وسييييييم  قييييييوا“ ويييييو  يييييي  اال ييييييار ال  سييييييم ع مال يييييي   يييييي  و ييييييود 

 (موزبدر  (..)

  والاليييييح ا بيييييياء (..) 22.)ص ائيييييب سييييياب   ال مو يييييد  يييييعء  يييييع العيييييرار اسييييييةة دوليييييح بيييييل دوميييييض  ة عيييييدد

 (الراا العام

  ميييييييييييد لعيييييييييييدد ال يييييييييييواب.. الييييييييييييدمة را ع الالردسييييييييييي ا ع معلييييييييييي   ليييييييييييي  حيييييييييييدمك الحليييييييييييك الةع ييييييييييييل   

 (بغداد الموم(.) 22.)صبالبرلةا 

  (الةدى(..) 20.)صد وقعا  بحالوةح  دمد   ع  مسا  الة بل واس م الالا ةع  ع  صا 

  (السوةرمح  موز(..)22.)ص العرار موو  ب       مر  الدخول للب ا مم 

  (الصباح(..) 22.)صالعةل  درس  دم ام ا  ازدوا مح الروا ب للةس  مدم 

   والاليييييييح (..)23.)ص للةحالةيييييييح اال حادميييييييح” اب يييييييزاز“ال ييييييي   مع بييييييير زميييييييار  الاليييييييا ةع الييييييي   يييييييائ  زميييييييدا

 (الةعلوةح

 (الصباح(..)23.)ص ةمزا مح ل   مذ قا و  ال ا ما  المزمدما  ة البا  ب خصمص 

   الصباح( 21.)صق عح ارض سال مُح ٠٢٢٢بابل  ع زم  وزم(..) 
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 (والالح اال باء العراقمح(..) 21.)صسراما السضم  صد  عروا لدا    ع ساةراء 

  (وةرمح  موزالس(..) 21.)صا   ال  خص ة  م ب  ل "ام زو  ة"  ع ةمسا 

 21.)صا   يييييييال ة ةو يييييييح "خار يييييييح  ييييييي  ال يييييييا و "  ييييييييد ع ا  ةائ يييييييا للح يييييييد ال يييييييعبع  يييييييع اال بييييييييار 

 (والالح ا باء الراا العام(..)

  بيييييييدر (..) 21.)ص حرمييييييير   يييييييل اخ  ييييييي  اةيييييييام ةدرسييييييي ة وال يييييييبض  لييييييي  الخيييييييا  م  خيييييييضل سيييييييا ا

 ( موز

 

 

  

 (صباحال(..) 27.)صالعرار الول بالحا ح الحرالح ال ومح  ع الة   ح 

 (السوةرمح  موز(..) 27.)ص" رالح     ةمسا   صدر  وومحا  ب    ال   "حالح  ساد 

  والالييييييييييح اال بيييييييييياء (.) 28.)صبالةئييييييييييح 1ةلمييييييييييو  للة  ا ييييييييييدم  وب ائييييييييييد   21الرا ييييييييييدم  م ليييييييييي  سييييييييييل ح

 (العراقمح
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 ( ال بس الالوم مح(..) 29.)صة لس الةح الالوم ع مبدا ة اق ح اس  واب وزمر ال غال 

 ( البما  االةارا مح(..) 29.)صئمس ال و سع معم   ة لسا  ا ل  ة ق ا  لل واءالر 

 

 

 

 

 البمييييييا  (..)32.)ص ق مييييييل و رمحييييييا  بيييييية ضر  ييييييار اةييييييام ةدرسييييييح حا ومييييييح  ييييييع والمييييييح  مييييييوا الةرمالمييييييح

 (االةارا مح

   والاليييييييح 32.)ص ا  اقمييييييح    ميييييييح    ييييييياض الح ييييييير 11 ائييييييب اليييييييرئمس االمرا يييييييع  الحالوةيييييييح وقعييييييي(..)

 ء  ارس(|ا با
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 الحلبوسي يبحث مع مسؤولة أميركية التعاون وفق متبنيات الحوار االستراتيجي

  

بحييييييك رئييييييمس ة لييييييس ال ييييييواب ةحةييييييد الحلبوسييييييع وةسييييييا د  وزميييييير خار مييييييح الوالمييييييا   والالييييييح اال بيييييياء العراقمييييييح/

  ة ب مييييييا  الحييييييوار الة حييييييد  الةمرالمييييييح ل يييييي و  العييييييرار وامييييييرا   م م يييييير  م م ييييييو  المييييييوم االح ييييييم   ال عيييييياو  و يييييي

وقييييييال الةال ييييييب اال ضةييييييع لييييييرئمس ة لييييييس ال ييييييواب  ييييييع بمييييييا  ا  "رئييييييمس ة لييييييس ال ييييييواب ةحةييييييد .االسيييييي را م ع

الحلبوسييييييع اسيييييي  بل  االح ييييييم   ةسييييييا د  وزميييييير خار مييييييح الوالمييييييا  الة حييييييد  الةمرالمييييييح ل يييييي و  العييييييرار وامييييييرا  

ا   ا ييييية " يييييرى  خيييييضل الل ييييياء  واوييييي." م م ييييير  م م يييييو  بحويييييور السييييي مر الةمراليييييع  يييييع العيييييرار ةييييياحمو  يييييولر

بحييييييك العضقييييييا  الح ائمييييييح بييييييم  البلييييييدم   واسيييييي ةرار ال عيييييياو  و يييييي  ة ب مييييييا  الحييييييوار االسيييييي را م ع   وييييييض   يييييي  

 ة اق ح  دد ة  ال واما الدولمح وا قلمةمح والةل ا  ذا  االى ةام الة  ر ".

 

 يةدول أوروبية األوضاع الدولية واإلقليم 3الحلبوسي يناقش مع سفراء 

 ييييييياق  رئيييييييمس ة لييييييس ال يييييييواب  ةحةيييييييد الحلبوسيييييييع  المييييييوم االح يييييييم   ةييييييي  سييييييي راء اسييييييي رالما  السييييييوةرمح  ميييييييوز/

وقيييييييال ةال ييييييب الحلبوسيييييييع   يييييييع بميييييييا  ا  الخمييييييير "اسييييييي  بل .واسييييييبا ما وال  يييييييم   الوويييييييال الدولميييييييح وا قلمةميييييييح

مر ا سيييييبا ع بميييييدرو رئيييييمس  يييييع ل ييييياءا  ة  صيييييلح  اليييييض  ةييييي  السييييي مر  السييييي رالمح بيييييوال المزابميييييك  يييييا لع  والسييييي 

و  اوليييييي  الل يييييياءا   و يييييي  البمييييييا   "العضقييييييا  الح ائمييييييح و عزمييييييز ."ةييييييار م مز  والسيييييي مر ال  ييييييمالع بم يييييير  يييييي مبا م 

ال عييييياو  بييييييم  العييييييرار واصيييييدقائة  ييييييع العييييييالم بالة يييييياال  ال يييييع  ح ا  ييييييا الييييييبضد و ييييي عالس ام ابييييييا   ليييييي  ال ييييييعب  

الةييييييا  اق ييييييي   ."د وال  ةميييييييح والة ييييييارم  الخدةميييييييح وييييييض   يييييي  د يييييييم الحالوةييييييح العراقميييييييح  ييييييع ة ييييييياال  االق صييييييا

ةيييييييي    يييييييي  م  .""  يييييييورا  الووييييييييال الدولميييييييح وا قلمةمييييييييح  و ييييييييددا  ةييييييي  الةواوييييييييم  ذا  االى ةييييييييام الة ييييييي ر 

 االدوا الس راء  "د ة م للعةلمح الدمة را مح  ع العرار والل  ةا مس م  ع   ةم ة واس  رار ".
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االمنية المعنية .. الزاملي: سأشرف على حمالت خالل استضافته وزير التجارة واالجهزة 

 .لمراقبة السوق ومحاسبة التجار المتالعبين باألسعار وفقاً لبيانات دقيقة

  

ال ائييييييب الول لييييييرئمس ة لييييييس ال ييييييواب بةال بيييييية المييييييوم ” حيييييياالم الزاةلييييييع ”  ييييييراس السييييييمد  ةوقيييييي  ة لييييييس ال ييييييواب/

ل  ييييييار   ووالمييييييل   يييييياز الةيييييي  الييييييو  ع  وةييييييدمرا ا  ةا ييييييا  ارئييييييا  وة ةييييييا  ةيييييي  السيييييياد  وزميييييير ا 2222اذار  7

الةيييييي  االق صييييييادا  ييييييع الداخلمييييييح واالةيييييي  الييييييو  ع   لبحييييييك  ييييييدا ما  ازةييييييح ار  ييييييال اسييييييعار الةييييييواد الغذائمييييييح   

وابييييدى الزاةلييييع خيييييضل ةيييي  ةر صييييح ع   ييييد   يييييع . وسييييبل السييييم ر   لم ييييا  بيييير  يييييدد ةيييي  الةعال ييييا  السييييرمعح

 علييييييييح والةة   ييييييييح ال ييييييييع م ييييييييوم ب ييييييييا بعييييييييض ال  ييييييييار ال  ييييييييعم  ةب ييييييي  ة لييييييييس ال ييييييييواب   اسيييييييي ة للعةلمييييييييح الة 

وةسيييييي حةرا االزةييييييا  ل  ييييييل الةييييييوا    بيييييير ر يييييي  االسييييييعار وخييييييز  الةييييييواد   وىييييييذا ةييييييا ال مسيييييية  بيييييية ة ل ييييييا   

ة الييييييد ا ا يييييييرا ة الةبا ييييييير  لييييييي  حةيييييييض  واسيييييييعح و ا لييييييح ل   يييييييم  ةخييييييياز  ال  يييييييار والةسييييييي وردم  واالسيييييييوار 

ا اليييييي  ا  اا  ةلمييييييح اح الييييييار او  ض ييييييب العاةييييييح لةراقبييييييح االسييييييعار   و  ييييييا لبما يييييي ا  واحصيييييياءا  دقم ييييييح   ة ييييييمر 

ود يييييييا ال ائيييييييب الول ليييييييرئمس .ب سيييييييعار السيييييييل  والةيييييييواد االساسيييييييمح للةيييييييوا   سيييييييم عل م  حييييييي   ائليييييييح ال يييييييا و 

ة لييييييييس ال ييييييييواب  الحالوةييييييييح ل يييييييي ةم  الخييييييييزم  االسيييييييي را م ع للةييييييييواد الغذائمييييييييح و ةيييييييي   ال خصمصييييييييا  الةالمييييييييح 

لغييييييرض  يييييي ةم  وزميييييياد  ة ييييييردا  الحصييييييح ال ةوم مييييييح  ليييييي  ةييييييدار  ييييييام الاةييييييل    مةييييييا  الالا مييييييح لييييييوزار  ال  ييييييار 

ا ليييييي  ا  وزميييييير ال  ييييييار   ع ييييييد ب   مييييييز الييييييوالضء لحصيييييي م   ييييييذائم م  الييييييا م م  قبييييييل  يييييي ر رةوييييييا  الةبييييييار  

ا ةيييييي  المييييييوم   واسيييييي ةرار ذليييييي   يييييي رما  ب ييييييالل ة يييييي  م   ة الييييييد ا ا  دور الةييييييوا  م  ة ييييييم  ييييييدا لل صييييييدا  ا  بييييييار 

ح ةييييي  خيييييضل  عييييياو  م ةييييي  اال  يييييز  الة ميييييح لوبيييييضم  ييييي  حييييياال  ال ض يييييب ب سيييييعار الةيييييواد    مةيييييا ل يييييذ  االزةييييي

بييييييم  ا  ة لييييييس ال ييييييواب سمويييييي  الحلييييييول الح م مييييييح وا خيييييياذ ال ييييييرارا  والخ ييييييوا  وال ييييييوا م  الضزةييييييح والعةلمييييييح 

 ةوا  م  .لد م ال ئا  الة ورر  وال  مر  و  ةم  ة ردا  الب اقح ال ةوم مح  وة ابعح   دمة ا لل
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 يحدد السقفين األعلى واألدنى لعدد األعضاء في اللجان البرلمانية رعد الدهلكي  نائبال

االييييييد  ويييييييو ة لييييييس ال ييييييواب  يييييي  ال لييييييح   يييييييدم ال مابمييييييح ر ييييييد الييييييدىلالع  االح يييييييم   ا   والالييييييح اال بيييييياء العراقمييييييح/

 م  ال ليييييي  والد يييييي  لعيييييييدد ال صييييييوم   ليييييي  الل ييييييا  سييييييمالو   ييييييع ال لسييييييح الة بلييييييح للة لييييييس   مةييييييا حييييييدد السيييييي 

وقييييييال الييييييدىلالع ا  "ةييييييارحو    ييييييالمل الل ييييييا  ال مابمييييييح  ليييييي  ابييييييواب ال  امييييييح والمييييييوم .ال ويييييياء  ييييييع الييييييل ل  ييييييح

وا ييييييار الييييييدىلالع اليييييي  ا  "اىييييييم ."ى يييييا  ا  ةييييييال بييييييم  ىمئييييييح الرئاسييييييح ور سيييييياء الال ييييييل لحسيييييم ةووييييييول الل ييييييا 

بحيييييك  ييييع  ةحمل يييييا  ييييع ل يييييا  ةعم ييييح   ييييي "  ةحييييددا  حسييييم الل يييييا  ىييييو  ةحميييييل الال ييييل  م يييييا وى ييييا  بعيييييض الال ييييل  

واوييييييا   ا  ."ةبم ييييييا ا  "رئييييييمس ة لييييييس ال ييييييواب او ييييييز للال ييييييل السماسييييييمح ب ةحمييييييل ا وييييييائ ا  ييييييع  ةميييييي  الل ييييييا 

واوويييييي  ا  "السيييييي   اال ليييييي  ال ويييييياء الل ييييييا  سييييييمالو  ."" ةميييييي  الل ييييييا  ة ةييييييح و ح ييييييا  اليييييي  ة ابعييييييح ورقابييييييح

وسييييييمالو  ال صييييييوم   ليييييي  الل ييييييا   ييييييع ال لسييييييح   7 وييييييوا   واقييييييل سيييييي   لعييييييدد ا ويييييياء الل  ييييييح سييييييمالو   09

 الة بلح".

 

 2222اتفاق برلماني على رفع سعر برميل النفط بموازنة النائب عارف الحمامي: 

اليييييي     ييييييع السييييييور  قييييييال ال ائييييييب  يييييي  دولييييييح ال ييييييا و   ييييييار  الحةيييييياةع ا  "ار  ييييييال اسييييييعار بميييييي  بغييييييداد المييييييوم/

 واليييييمةال  االب ييييياء  لييييي   2022 ا و  ةواز يييييح سييييي حالعيييييالةع  ميييييد ع ا الييييي  ر ييييي  سيييييعر بمييييي  الييييي     يييييع ة يييييرول قييييي

واوييييييا  الحةييييياةع ا  "ر يييييي  سيييييعر اليييييي     ييييييع  ."السيييييعر ال ييييييدمم  ال رميييييب ةيييييي   صييييي  السييييييعر اليييييذا مبييييييال  مييييية

يييييا  الةواز يييييح  وقربييييية ةييييي  السيييييعر الح م يييييع  سيييييمالو  لييييية احييييير البمييييير  يييييع   لميييييل الع يييييز بالةواز يييييح العاةيييييح  خصوص 

 العرار لل   " بم  ة  ا  ةاد الةواز ح  ل % 92ا  االحر ة  

 

 : موقف حكومة الكاظمي تجاه االنتهاكات التركية خجولالنائب محمد البلداوي

 يييييزا  ويييييو ال ليييييح الصيييييادقو  ةحةيييييد اليييييرمم البليييييداوا  االح يييييم   اسييييي ةرار الخروقيييييا  لسيييييماد   والاليييييح بيييييدر  ميييييوز/

سييييييوى اصييييييدار  العييييييرار اليييييي  وييييييع  حالوةييييييح الالييييييا ةع الة   مييييييح والم  ييييييا   ة ييييييمرا اليييييي  الحالوةييييييح ال  سيييييي  م 

الحالوةيييييييح الحالميييييييح ةوق  يييييييا   يييييييا  الخروقيييييييا  ال رالميييييييح ال مر  يييييييع الييييييي  “وقيييييييال البليييييييداوا   ا  .بما يييييييا  اسييييييي  الار

 ةميييييي  الة يييييياالل بييييييدا  بعييييييد دخييييييول ال ييييييوا  الةرمالمييييييح اليييييي  العييييييرار  ييييييام “واوييييييا   ا  .”ةسيييييي وى الةسيييييي ولمح

اال   االيييييييا  ال رالميييييييح  ةوقييييييي  حالوةييييييح رئيييييييمس اليييييييوزراء ةصيييييي    الاليييييييا ةع ةييييييي  اسيييييي ةرار“  ةبم ييييييا ا  2223″

 ”.لسماد  العرار خ ول
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 : العمالة األجنبية تهدد الطبقة الكادحةداخل راضي نائبال

االيييييد  ويييييو ة ليييييس ال ييييييواب  ييييي  ائييييي ض  دوليييييح ال يييييا و   داخيييييل راويييييع  ا ح ييييييم   ا   والاليييييح اال بييييياء العراقميييييح/ 

وقييييييال .البرلةيييييا  سيييييمبحك ىيييييذا الةلييييي العةاليييييح ال  بميييييح   يييييدد ال ب يييييح الالادحيييييح  يييييع العيييييرار   مةييييييا  يييييدد  لييييي  ا  

راوييييييع    ا  "العةاليييييييح ال  بمييييييح  يييييييع العييييييرار اصيييييييبح  الال ييييييار بال  يييييييمم بحمييييييك قوييييييي   ليييييي   ةيييييييال ال ب يييييييح 

الالادحيييييح بالحصييييييول  لييييي  ابسيييييي   يييييرص العةييييييل"  ال  ييييييا  الييييي  ا  "ى ييييييا  ةا ميييييا وامييييييادا خبمحيييييح ا رقيييييي  العييييييرار 

ال يييييواب ةييييييازال للسييييي  ال يييييدمد لييييييم م يييييالل ل ا يييييية واويييييا   ا  "ة لييييييس ."بالعةاليييييح ال  بميييييح والة ييييييا ر  بالب ييييير

الدائةميييييييح الييييييي  اال   ويييييييض   ييييييي  الخض يييييييا  السماسيييييييمح"  ةعربيييييييا   ييييييي  اةلييييييية  يييييييع ا  "  يييييييرح ةسيييييييالح العةاليييييييح 

واالييييييد  ا يييييية "سييييييم م العةييييييل  ليييييي  ة ابعييييييح الةووييييييول واس وييييييا ح الةع مييييييم  ب ييييييذا ."ال  بمييييييح قرمبييييييا   ييييييع الة لييييييس

 ال   ".

 

 سية تتحرك الستجواب وزراء في حكومة الكاظميكتل سياالنائب محمد الزيادي: 

االييييييد ال ائييييييب  يييييي  دولييييييح ال ييييييا و  ةحةييييييد الزمييييييادا  االح ييييييم   ا  بعييييييض الال ييييييل السماسييييييمح بييييييدا  / والاليييييح الةعلوةييييييح

  عمييييييييل االسييييييي  وابا  وييييييييد اا “وقيييييييال الزميييييييادا ا  .باال يييييييداد السييييييي  واب الة صييييييييرم   يييييييع الحالوةيييييييح الحالمييييييييح

د  للوصييييييول اليييييي  م ييييييم  و يييييود ةخال ييييييا  قا و مييييييح وىييييييدر للةييييييال ة صييييير بحا ييييييح اليييييي   ةيييييي  ةل ييييييا  وادليييييح  ييييييدم

االسييييييي  وابا  سييييييي  ال  يييييييددا ةييييييي  وزراء حالوةيييييييح الاليييييييا ةع و ييييييي  السيييييييماقا  الدسييييييي ورمح “واويييييييا  ا  .”العيييييييام

  ”ةلييييييي  االسييييييي  وابا  و  عميييييييل الدوا  الرقابميييييييح ال مليييييييح بة  يييييييار الة صيييييييرم “وا يييييييار الييييييي  ا  .”الةعةيييييييول ب يييييييا

 ”.  بة داد ةحاور اس  واب بعض الة صرم   ع اداء  ةل م الوزارا بعض الال ل بدا “ال  ا ال  ا  

 

 البرلمان بانتظار حلول المالية لدعم الوضع المعيشيالنائب محمد الشمري: 

 

ال يييييي  ال ائييييييب  يييييي  دولييييييح ال ييييييا و  ةحةييييييد ال ييييييةرا  اليييييي  ا  ال ائييييييب الول لييييييرئمس ة لييييييس ال ييييييواب  الصييييييباح/

اووييييي  ال يييييةرا ا   ةيييييل ال يييييا و  سيييييمالو  ةر ب يييييا  بيييييوزمر و .حييييياالم الزاةليييييع   يييييرض قيييييا و  د يييييم ال  يييييراء

الةالمييييح خيييييضل الميييييام الة بليييييح و ييييي  ةييييا سيييييم دةة للبرلةيييييا  ةييييي  حليييييول  ة وىييييا  بييييي   ىيييييذ  ا  يييييراءا  ةييييي  اولوميييييا  

وا يييييي ر   الييييييدال ور  سيييييييضم .الحالوةييييييح الة بلييييييح والبيييييييد ا  م حسيييييي  الوويييييي  الةعم يييييييع والخييييييدةع لالييييييل العيييييييراقمم 

ح  يييييع قييييييا و  ال  ييييييراء   يييييد م الب اقييييييح ال ةوم ميييييح و وييييييا  ل يييييا ب اقييييييح  ض مييييييح سةمسيييييم  ا   وويييييي  ةعيييييالم ة ةيييييي

لالييييييييل ا ييييييييراد السيييييييير    ييييييييم  ل ييييييييم ةرا عييييييييح الةراالييييييييز الصييييييييحمح ةيييييييي   ييييييييو مر الييييييييدواء للةييييييييراض الةزة ييييييييح 

 والةس عصمح.
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تحالف تصميم يحمل المسؤولين ارتفاع اسعار المواد النائب علي عبدالستار المشكور: 

 الغذائية

حةيييييل ال ائيييييب  ييييي   حيييييال   صيييييةمم  ليييييع  بيييييد السييييي ار الة يييييالور    ةمييييي  الةسييييي ولم   اء اليييييراا العيييييام/والاليييييح ا بييييي

وقييييييال الة يييييالور  ييييييع ل يييييياء ة ل ييييييز   ا  " ةسيييييي ولمح ار  ييييييال اسييييييعار الةييييييواد . ار  يييييال اسييييييعار الةييييييواد الغذائمييييييح

وييييييي  الغذائمييييييح م حةل ييييييا  ةميييييي  الةسيييييي ولم  وىييييييو اةيييييير  ييييييور  اقييييييح الةييييييوا  م  "   ة ييييييددا "  ليييييي  وييييييرور  و

وب ييييي   الةلييييي  السماسيييييع   اويييييا  الة يييييالور ا ييييية " ."خ يييييح سيييييرمعح لحيييييل ازةيييييح ار  يييييال اسيييييعار الةيييييواد الغذائميييييح

م ييييييب حسييييييم ةليييييي  ة صييييييب رئاسييييييح ال ة ورمييييييح سييييييواء بة يييييياد   يييييي   بيييييياب ال ر ييييييم  او  دةيييييية "   ة سيييييييائض " 

ور ا  لةييييياذا  يييييم   يييييالمل ل  يييييح ابييييييو ر مييييي  ولا  يييييرض والبيييييد ةييييي  ةحاسييييييبح الةسييييي ول    يييييا " و ييييياب  الة ييييييال

 " الةالو  ال معع ة  سم وىذا ة س  ول  مالو  ى ا    المل للحالوةح ال دمد  ةالم م    الةالو ".

 

 سيتكرر 2202: برهم صالح مرشحنا وسيناريو النائبة سوزان منصور 

قاليييييييي  ال ائبييييييييح  يييييييي  اال حيييييييياد الييييييييو  ع الالردسيييييييي ا ع سييييييييوزا  ة صييييييييور للعراقمييييييييح والالييييييييح اال بيييييييياء العراقمييييييييح/ 

 يييييييييدمم اال حييييييييياد والحيييييييييزب اليييييييييدمة را ع الالردسييييييييي ا ع ةر يييييييييحم  ةخ ل يييييييييم  لة صيييييييييب رئيييييييييمس ا خبارميييييييييح ا  " 

ال ة ورميييييييح ال مع يييييييع ا  ى يييييييا  خض يييييييا  بيييييييل ىيييييييو ة ا سيييييييح  مةيييييييا بم  ةيييييييا  لييييييي  ا  بيييييييار ا  الة صيييييييب للةاليييييييو  

واوييييييا   ا  "بيييييياب الحييييييوار ة  ييييييوح ودائييييييم ولل ر ييييييا  الحيييييي   ييييييع   ييييييدمم اسييييييةاء ة عييييييدد  للة صييييييب"  ."الالييييييردا

لة صييييييييب ة يييييييم ورئيييييييمس ال ة ورمييييييييح حيييييييام  للدسيييييييي ور لالييييييي   يييييييع الة ابييييييييل   يييييييعر ا  ى ييييييييا  ال  يييييييح الييييييي  ا  "ا

واالييييييد  ا  "اال حيييييياد لييييييم مسيييييي بدل ةر ييييييحة بييييييرىم صييييييال  ."ةحيييييياوال  ل  ييييييزمم دور  ةيييييي  قبييييييل   ييييييا  سماسييييييمح

ح يييييي  اال  وال صييييييحح ل واميييييييا ل غمميييييير   وال ةعلوةيييييييا  لييييييدم ا ب يييييي    واميييييييا الحييييييزب اليييييييدمة را ع ب  ييييييدمم ةر ييييييي  

 ا  ال  رمبر احةد الةر   الحالع".حا   للة صب مو
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يفتح النار على الكاظمي وأبو رغيف ويحذر من تمرد الحكومة على  احمد رحيم  نائبال

 القضاء

حيييييذر ال ائيييييب  ييييي  ال ليييييح صيييييادقو  ال مابميييييح  احةيييييد رحيييييمم  ةييييي   ةيييييرد الحالوةيييييح  لييييي  قيييييرارا   والاليييييح الةعلوةيييييح/

الحالوةييييييح ة ةييييييرد   ليييييي  “وقييييييال رحيييييمم ا  .ل  ييييييح ابيييييو ر ميييييي  ال وييييياء خصوصييييييا ةييييييام عل  ب يييييرار الةحالةييييييح ازاء

قيييييرارا  ال وييييياء  اذ ال و يييييد ة سسييييييح  يييييع العيييييرار االحيييييير اىةميييييح ةييييي  الة سسيييييح ال وييييييائمح  اذ م بغيييييع  لييييي  الييييييل 

رئيييييمس الييييييوزراء ىيييييو ةيييييي  الييييييا  وراء   يييييالمل ل  ييييييح ابييييييو “واوييييييا  ا  .”السيييييل ا  الخوييييييول لل  يييييا  ال وييييييائمح

الةحالةيييييييح اال حادميييييييح  ليييييييذا م و يييييييب  لييييييي  رئيييييييمس حالوةيييييييح ر مييييييي   وىيييييييو اليييييييذا محييييييياول ا  مسيييييييو  قيييييييرار 

رئيييييمس اليييييوزراء و يييييع حيييييال  ةيييييرد   لييييي  “وبيييييم  ا  .” صيييييرم  اال ةيييييال   بمييييي  قيييييرار ال وييييياء و يييييدم  سيييييوم ة

ال ييييييرارا  ال وييييييائمح  الميييييي  بيييييياالخرم   وبال ييييييالع  يييييي     ييييييالمل ىييييييذ  الل  ييييييح ةخييييييال  لل ييييييا و   خصوصييييييا ا  ييييييا 

وبييييييم  ةوق يييييية ة  يييييا  و ليييييي  الحالوةييييييح   بمييييي  ال ييييييرار وال يييييياء ار البييييي  الالحميييييير ةييييي  الخييييييرور  وال ويييييياء اووييييي  

ال يييييبض  لييييي  اليييييذم  صييييييدر  بح  يييييم ةيييييذالرا  قيييييبض لمالييييييو  ال يييييرار بميييييد ال وييييياء ب يييييي   ابيييييو ر مييييي  و ميييييير  

 ”.  ة  ال ائةم   ل  ىذ  الل  ح

 

 : هناك حاجة لقرار نيابي لرفع حصة المواطن في البطاقة التموينيةعالء الحيدرينائب ال

االييييييد ال ائييييييب الةسيييييي  ل  ييييييضء الحمييييييدرا   ا  حالوةييييييح  صييييييرم  اال ةييييييال ال  ة ليييييي   الييييييراا العييييييام/والالييييييح ا بيييييياء 

 رلميييييييييو  ةييييييييي  اةيييييييييوال  01اا حليييييييييول لضزةيييييييييح االق صيييييييييادمح    مةيييييييييا بيييييييييم  ا  " البصييييييييير    ليييييييييب الحالوةيييييييييح 

وقيييييال الحمييييييدرا  ييييييع ل يييييياء ة ل يييييز   ا  " ال ييييييرارا  ال ييييييع   خيييييذىا حالوةييييييح  صييييييرم  اال ةييييييال ." الب يييييرودوالر

 مييييييير قا و ميييييييح "  ةبم يييييييا ا ييييييية " م يييييييب  عوموييييييي ا الةيييييييا  ووييييييي  بعيييييييض الةحا  يييييييا  ةييييييي  اال ةيييييييال  رمبيييييييح و

 008واوييييييا  الحمييييييدرا ا  " ى ييييييا  و يييييير  ةالمييييييح خصوصييييييا ةيييييي  وصييييييول سييييييعر اليييييي    اليييييي  ." ا رىابمييييييح

 دوالر "   ة يييييمرا اليييييي  ا  " ى ييييييا  حا يييييح اليييييي  قييييييرار  ميييييابع لر يييييي  حصييييييح الةيييييوا    ييييييع الب اقييييييح ال ةوم ميييييح

لييييي  ا ييييية " سييييي  اق  قيييييرارا  مابميييييا لزمييييياد  ة يييييردا  الب اقيييييح ال ةوم ميييييح و  ا يييييد االخيييييو  ال يييييواب و يييييو  الحميييييدرا ا."

  صدار قرار لزماد  ة ردا  الب اقح ال ةوم مح ".
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توجه سؤاال برلمانيا للحكومة بشأن غالء االسعار: قوت المواطن  ة سروة عبدالواحد  نائبال

 خط أحمر

حييييييرا  ال مييييييل ال دميييييد  سييييييرو   بييييييد الواحييييييد  االح ييييييم   سيييييي اال برلةا مييييييا و  يييييي  رئييييييمس ال لييييييح   ور يييييال  مييييييوز/ 

وال بيييييي   بييييييد الواحيييييد   ييييييع  دوم ييييييح .للحالوةيييييح  حييييييول السيييييباب ال ييييييع  حييييييول دو  السيييييم ر   ليييييي  الةيييييي  الغيييييذائع

سيييييي ال برلةييييييا ع اليييييي  رئيييييييمس الحالوةييييييح بخصييييييوص ار  ييييييال اسيييييييعار “ زز  ييييييا بوحم ييييييح صييييييادر   يييييي  ال ل  يييييييا  

حالوةيييييييح  ميييييير قيييييييادر   ليييييي  حةاميييييييح االةيييييي  الغيييييييذائع   وةيييييياىو  ةيييييييل الةس  يييييييارمم  الةييييييواد الغذائميييييييح  ولةيييييياذا ال

 ليييييي  الحالوةييييييح ال ييييييدخل ال  يييييياء  ييييييضء االسييييييعار  “و البيييييي   بييييييد الواحييييييد  ا يييييية .”االق صييييييادمم  واميييييي  ر ميييييي  م 

 ”.م  رض قو  الةوا   خ  احةر   دىا وال   بل الةساس بة

 

 مدلل ولن تطالبه بواردات النفطال” طفل الحكومة“السلطاني: اإلقليم النائبة سهيلة 

 ل ييييييي  ال ائبيييييييح  ييييييي  ةحا  يييييييح بغيييييييداد سييييييي ملح السيييييييل ا ع  االح يييييييم    لييييييي    اىيييييييل الحالوةيييييييح  والاليييييييح الةعلوةيييييييح/

الةرالزميييييييح ل يييييييرارا  الةحالةيييييييح اال حادميييييييح و يييييييدم اليييييييزام االقليييييييمم ب سيييييييلمم واردا  الييييييي    و  بمييييييي  قيييييييا و  الييييييي    

الحالوةييييييييح “وقاليييييييي  السييييييييل ا ع ا  .والبصيييييييير   عييييييييا عوالغيييييييياز  ةووييييييييحح  ا  ا قلييييييييمم   ييييييييل الحالوةييييييييح الةييييييييدلل 

الةرالزميييييح بعمييييييد   ييييي  ةرا ييييييا  ةحا  يييييا  الوسيييييي  وال  يييييوب لييييييذل   ع بييييير ا قلييييييمم ال  يييييل الةييييييدلل ل يييييا والبصيييييير  

 الحالوةيييييح لييييي    ليييييب ةييييي  ا قليييييمم واردا  الييييي    بسيييييبب اال  اقيييييا “  ةبم يييييح  ا  ”وال  يييييوب معيييييا ع ة يييييذ سييييي وا 

م  لييييييب الحالوةييييييح الةرالزمييييييح ةيييييي  ا قلييييييمم   بميييييي  قييييييرارا  الةحالةييييييح ى ييييييا  اسييييييباب الحميييييير  لعييييييد“واوييييييا  ا  .“

اال حادمييييييح ب يييييي   قييييييا و  اليييييي    والغيييييياز ابرزىييييييا ال وا  ييييييا  ال ييييييع  سييييييا د رئييييييمس الحالوةييييييح الحالمييييييح  ييييييع  سييييييل  

 ليييييي  الحالوةييييييح الةرالزمييييييح ا    ييييييوم بوا ب ييييييا   ييييييا  ةحا  ييييييا  الوسيييييي  وال  ييييييوب “وبم يييييي  ا يييييية .”الوالمييييييح الحا مييييييح

 ”.م ر  ل  حدودىا و ة    صدمر ال    بصور   مر  ر محالةا ا قلمم وا   س
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 اللجان النيابية ما بين المحاصصة والمهنية.. حسم مؤجل وصراع

الل ييييييا  ال مابميييييييح ةييييييا بييييييم  الةحاصصيييييييح والة  مييييييح حسييييييم ة  يييييييل وصييييييرال   ييييييوبة خض يييييييا   السييييييوةرمح  مييييييوز/

ائييييييح و سييييييعح و  ييييييرو   ائبييييييا م  ا سييييييو  ب ييييييو  حضحة.سماسييييييمح وسيييييي  ة ا سييييييح   وا  ييييييا االسيييييي ح اقا  اال  خابمييييييح

 ليييييي  ةع يييييير  الل ييييييا  ال مابمييييييح ال ييييييع ةازاليييييي  وبحسييييييب  ييييييواب  حيييييي  ة رقييييييح الةحاصصييييييح البرلةا مييييييح ر ييييييم ا  

و يييييي  الةحاصصييييييح ام و يييييي  الال يييييياء  والة  مييييييح .الييييييبعض االييييييد ا  المييييييح ال وزميييييي  سيييييي الو  و يييييي  الال يييييياء  والة  مييييييح

ة رقييييييييح ةييييييييا مسيييييييية  حسييييييييب العيييييييير  السماسيييييييييع  المييييييييح  وزميييييييي  ال ييييييييواب  ليييييييي  الل ييييييييا  البرلةا مييييييييح  حيييييييي 

والالعيييييياد  ال حاصييييييص ال مييييييابع  ليييييي  اىييييييم الل ييييييا  وابرزىييييييا بييييييدا واوييييييحا وب ييييييالل  لييييييع السييييييمةا .باالسيييييي ح اقا 

بعيييييد    مييييييل ال صييييييوم  لاليييييي  البرلةييييييا  وبعيييييد ا  ةييييييال ةوسيييييي  ا  يييييي   ليييييي  ا  ماليييييو  لالييييييل  ائييييييب حيييييي  ال ر ييييييم  

ليييييي  خييييييي  الة ا سييييييح لل  ييييييير بيييييي ىم الل يييييييا  و .لييييييحضك ل ييييييا  والخميييييييار م يييييير  لل  يييييييح الةخ صييييييح بحسيييييييب  ييييييواب

وابرزىييييييا مييييييدخل   ييييييواب الةعاروييييييح البرلةا مييييييح ة الييييييدم  اىةمييييييح  ةييييييل ىييييييذ  الل ييييييا   ييييييع ةراقبييييييح اداء الحالوةييييييح 

وال  ييييييا  ال   مذمييييييح لاليييييي  م  ييييييع الوقيييييي  ذا يييييية لييييييم مسيييييي بعدوا ةع يييييير  الةحاصصييييييح  ييييييع الحصييييييول  ليييييي  بعييييييض 

و ليييييي  اليييييير م ةيييييي  ال  المييييييدا   ليييييي  اىةمييييييح حسييييييم . الالل ييييييا  الة ةييييييح الال زاىييييييح واليييييي    والةالمييييييح واالةيييييي  والييييييد

الل ييييييا  ال مابمييييييح  ييييييع اسييييييرل وقيييييي  اال ا  الةع مييييييا    ييييييمر  الييييييس ذليييييي  حمييييييك اسيييييي بعد بعييييييض ال ييييييواب حسييييييم 

 ةل  الل ا  قبل ال صوم   ل  ةر   رئاسح ال ة ورمح.
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 رئيس مجلس القضاء االعلى يستقبل رئيس الوزراء

اسيييييي  بل رئييييييمس ة لييييييس ال ويييييياء اال ليييييي  ال اوييييييع   ييييييائ  زمييييييدا  االح ييييييم  رئييييييمس  عييييييام/والالييييييح ا بيييييياء الييييييراا ال

ة لييييييس الييييييوزراء ةصيييييي    الالييييييا ةع  وبحييييييك ةعيييييية ال عيييييياو  بييييييم  السييييييل  م  ال   مذمييييييح وال وييييييائمح  ييييييع ةالا حييييييح 

االرىييييييياب و يييييييرائم ال سييييييياد االدارا و ييييييي ةم  الحةاميييييييح الضزةيييييييح للسييييييياد  ال وا  وحوييييييير الل ييييييياء السييييييياد   ائيييييييب 

ح ال ةممييييييز اال حادمييييييح زمييييييدو  سييييييعدو  ورئيييييييمس االد يييييياء العييييييام   ييييييم  بييييييد الليييييية ورئييييييمس ىمئيييييييح رئييييييمس ةحالةيييييي

 اال را  ال وائع ةسلم ة عب.

 

 الصحة العالمية تكشف سبب اختيار العراق لبرنامج مراجعة النظم الصحية

ال ييييييي   ة  ةيييييييح الصيييييييحح العالةميييييييح  االح يييييييم   سيييييييبب اخ ميييييييار العيييييييرار لبر ييييييياة  الةرا عيييييييح / السيييييييوةرمح  ميييييييوز

ال يييييياةلح للييييييي  م الصيييييييحمح   مةييييييا االيييييييد رئيييييييمس ة لييييييس اليييييييوزراء ةصييييييي    الالييييييا ةع  حيييييييرص الحالوةيييييييح  لييييييي  

وقيييييييال ةال يييييييب الاليييييييا ةع  يييييييع بميييييييا  ا  الخمييييييير "اسييييييي  بل الميييييييوم ا ح يييييييم   الةيييييييدمر .االر  ييييييياء بيييييييالواق  الصيييييييحع

 وبيييييييم   رئييييييمس ة ليييييييس اليييييييوزراء ."ا قلمةييييييع لة  ةيييييييح الصييييييحح العالةميييييييح احةيييييييد الة  ييييييرا والو يييييييد الةرا يييييي  لييييييية

خيييييييضل الل ييييييياء  "حيييييييرص الحالوةيييييييح  لييييييي  االر  ييييييياء بيييييييالواق  الصيييييييحع  و  يييييييومر ةسييييييي وى الخيييييييدةا  الة دةيييييييح  

 لييييي  الييييير م ةييييي  ال حيييييدما  والع بيييييا  ال يييييع   ييييي  العيييييرار  يييييع   ييييياوز العدميييييد ة  يييييا  ةعربيييييا   ييييي   يييييالر  لة  ةيييييح 

الورو ييييييا  ةييييي   ا بييييية  اح يييييي  الة  يييييرا  لييييي  "  ييييياح العيييييرار  ييييييع ا يييييراءا  ةوا  يييييح  ائحيييييح ."الصيييييحح العالةميييييح

وىيييييو الةييييير اليييييذا د ييييي  بالة  ةيييييح الييييي  اخ ميييييار العيييييرارإل لماليييييو  احيييييد خةسيييييح بليييييدا   لييييي  ةسييييي وى العيييييالم   يييييراء 

بر يييييياة  الةرا عييييييح ال يييييياةلح لليييييي  م الصييييييحمح و  ومرىييييييا الييييييذا  ب  يييييية الة  ةييييييح  و  المييييييدا  ل  يييييياح الالييييييوادر ال بمييييييح 

ل عيييييياو  ةيييييي  وزار  الصييييييحح ووزار  العراقمييييييح  ييييييع خييييييوض ال حييييييدا ازاء ال ائحييييييح   يييييية  البر يييييياة  سييييييم م  بيييييير ا

 الزرا ح و اةعح بغداد باالوا ح ال  ال  ا  االخرى".
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بحييييييك وزميييييير الخار مييييييح  يييييي اد حسييييييم   المييييييوم االح ييييييم   ةيييييي  ةسييييييا د وزميييييير خار مُييييييح  والالييييييح اال بيييييياء العراقمييييييح/

 -گيييييييييا م و   ييييييييورا  الحييييييييرب الروسيييييييييمح  رڤييييييييا  الة حييييييييد  الةرمالم ييييييييح ل ييييييييي و  العييييييييرار وامييييييييرا   م مالوالميييييييي

الييييييوزار   يييييييع بمييييييا  ا  "وزميييييير الخار مُييييييح  يييييي اد حسييييييم   اسييييييي  بل  وقاليييييي .الوالرا مييييييح وار  ييييييال اسييييييعار اليييييي   

  گييييييييا م و رڤييييييي ائيييييييب ةسييييييييا د وزمييييييير خار مُييييييييح الوالميييييييا  الة حييييييييد  الةرمالم يييييييح ل يييييييي و  العيييييييرار وامييييييييرا   م م

وسيييييييورما السيييييييم د   ربحوييييييور السييييييي مر الةمرالييييييع  ليييييييدى العيييييييرار ةيييييياحمو  يييييييولر  وةييييييدمر  الةييييييي  ال يييييييوةع  للعييييييرا

زىيييير  بميييييل"  ال  يييييح الييييي  ا ييييية " يييييرى خيييييضل الل ييييياء بحييييك العضقيييييا  الح ائمُيييييح بيييييم  البليييييدم   وس يييييب ل   ةميييييح ال عييييياو  

العراقيييييييع  وةسييييييي لح   يييييييالمل البميييييييا   "ال ا بيييييييا   اق يييييييا الووييييييي   واويييييييا ."الة  ييييييي رب  بيييييييم  بغيييييييداد ووا ييييييي   

الحالوةييييييح العراقمُييييييح ال دمييييييد  والع بييييييا  ال ييييييع  وا   ييييييا"  ةبم ييييييا ا يييييية " ييييييم ال  ييييييرر اليييييي  الة يييييياالل العال ييييييح بييييييم  

 الحالوةح اال حادمح وحالوةح ا قلمم والم مح ام اد حلول  ةلمح لحل ىذ  الة االل".

 

 وزير التجارة يصف ارتفاع األسعار في األسواق بـ العملية المصطنعة

وصيييييي  وزميييييير ال  ييييييار   ييييييضء ال بييييييورا  ار  ييييييال السييييييعار  ييييييع السييييييوار العراقمييييييح بيييييـي "الةصيييييي   "   الةييييييدى/

ة اليييييدا  البييييييدء ب وزميييييي  ة يييييردا  الب اقييييييح ال ةوم مييييييح بدامييييييح ةييييي  المييييييوم الحضحيييييياء   مةييييييا ا يييييار اليييييي  حصييييييولة  ليييييي  

ال بيييييورا  يييييع ةيييييي  ةر وقيييييال .و يييييود ةييييي  البرلةيييييا  بزمييييياد  ال خصييييييمص الةيييييالع ل يييييو مر السيييييلح الغذائميييييح للةييييييوا  

صييييييي   ةليييييييح الةعوقيييييييا  الة عل ييييييح بار  يييييييال السيييييييعار  وو يييييييد ا  صييييييح ع  يييييييع ة ليييييييس ال يييييييواب ا  "الييييييوزار   خ 

واوييييييا  ال بييييييورا  ا  "رسيييييييالح ا ةئ ييييييا   بعح ييييييا الييييييي  ."د ةييييييا   مابمييييييا  البمييييييرا   يييييييع  وزميييييي  الب اقييييييح ال ةوم ميييييييح

و يييييييدد  ."م الةيييييييواد الغذائميييييييح و وزمع ييييييياالةيييييييوا   العراقيييييييع بييييييي   وزار  ال  يييييييار  سييييييي بدا الميييييييوم الحضحييييييياء باسييييييي ض

 ليييييي  "وييييييرور  ا  معةييييييل ال  ييييييال الخيييييياص ب ييييييالل ةسيييييياىم  ييييييع ىييييييذ  ال ييييييرو  وا  مالييييييو  ةسييييييا دا لويييييييةا  

ا خ يييياض السيييييعار    يييييا  ةسييييي ولمح البمييييير    يييي   لييييي  ال ةمييييي  بييييي   قيييييو  الةييييوا   ىيييييو خييييي  احةييييير مييييي م ال عاةيييييل 

الييييييوزار   ييييييع  وزميييييي  الةييييييواد الغذائمييييييح  ومواصييييييل  ا  "اسيييييي ةرار."ةعيييييية  يييييي   رميييييي  ال عيييييياو  و غلمييييييب الحييييييوار

ول ييييي   ."ةييييي   ييييي  ة ا  مسييييي م  يييييع اسييييي  رار السيييييعار  وبال يييييالع لييييي   اليييييو  ى يييييا  حا يييييح لليييييذىاب الييييي  السيييييوار

اليييييي  ا  "وزار  ال  ييييييار   و ييييييية ال ييييييالر الييييييي  ة لييييييس ال يييييييواب  ليييييي  الييييييد م الالبمييييييير الييييييذا لةسييييييي ا   ييييييع الميييييييام 

"الة  يييييرا  الحالميييييح   ميييييد بييييي   ار  يييييال السيييييعار ةصيييييي    وا ييييياد  بيييييي   ."الةاويييييمح  يييييع ةلييييي  الب اقيييييح ال ةوم ميييييح

و  يييييع  ميييييي  ع ذليييييي  بييييييال زاة  ةيييييي  و يييييود بعييييييض ار  ييييييال  ييييييع البورصييييييح العالةميييييح   م ييييييح الحييييييرب الييييييدائر  بييييييم  

 روسما اوالرا ما"
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در  الةحالةيييييح اال حادمييييييح العلميييييا  االح يييييم    وويييييمحا ب ييييي   قيييييرار الغييييياء   ييييييالمل اصييييي والاليييييح ا بييييياء اليييييراا العيييييام/

وذاليييييير ة ليييييييس ال ويييييياء اال لييييييي   ييييييع بميييييييا    ا  "الةحالةييييييح اال حادميييييييح العلميييييييا  .ل  ييييييح ال ح مييييييي  ب ويييييياما ال سييييييياد

الة وييييييييية   يييييييييدم صيييييييييحح الةيييييييييير  2222/ 3/ 2(  ييييييييييع 2220/ ا حادميييييييييح/ 019اصيييييييييدر  قرارىيييييييييا بالعيييييييييدد )

والغييييييياء  ا  بيييييييارا  ةييييييي   2222/ 8/ 27صيييييييادر ةييييييي  ةال يييييييب رئيييييييمس اليييييييوزراء ب يييييييارم  ( ال29اليييييييدموا ع رقيييييييم )

 ." ارم  صدور قرار ىذ  الةحالةح

 :واوو   ا  "قرارىا  اء لعدد ة  االسباب ة  ا

( ةيييييييييييي  دسيييييييييييي ور 88و 87و 82و 17و 38و 37و 09اوال  ةخال ييييييييييييح الةيييييييييييير الييييييييييييدموا ع لحالييييييييييييام الةييييييييييييواد )

  السييييييل ا   وةساسييييييية بحرمييييييح ال سييييييا  والراة يييييية  وباسييييييي  ضل  ة ورمييييييح العييييييرار  خضليييييية بةبيييييييدا ال صييييييل بييييييم

 .السل ح ال وائمح

( ةيييييييي  دسيييييييي ور 022حا مييييييييا   ا  ىمئييييييييح ال زاىييييييييح ةيييييييي  ال مئييييييييا  الةسيييييييي  لح دسيييييييي ورما  بةو ييييييييب احالييييييييام الةيييييييياد  )

 ة ورمييييييييح العييييييييرار  وا  الغامييييييييح ةييييييييي  و ودىييييييييا ىييييييييو ةالا حييييييييح ال سييييييييياد والوقامييييييييح ة يييييييية  وال م ييييييييوز  يييييييييزل 

 ع  ل  ذليييييي  معييييييد بةحابييييييح  عييييييدمل ل ييييييا و  ىمئييييييح ال زاىييييييح والالسييييييب  ميييييير الة ييييييرول اخ صاصييييييا  ا بيييييي ةر دمييييييوا

 .الةعدل 2200( لس ح 32رقم )

حالحيييييييا   ا  العاةيييييييل الرئمسيييييييع لةالا حيييييييح ال سييييييياد م ةحيييييييل بويييييييرور  و يييييييود اراد  سماسيييييييمح لةوا   ييييييية ةييييييي  خيييييييضل 

ة  ذلييييي  مييييييدل  ليييييي  و ييييييود اس ئصيييييال اسييييييبابة و صيييييي مح االحيييييار الة ر بييييييح  لميييييية  وا  ال سيييييياد اذا اليييييا  ىاة ييييييما   يييييي

اراد  سماسيييييمح قوميييييح  ييييي ة  بر عيييييح اليييييو   وخمييييير الةيييييوا    اةيييييا ا   يييييار ال سييييياد  ة ييييية ميييييدل  لييييي  ويييييع   ليييييي  

 .ا راد  و دم اة ضال ا ال در   ل  ب اء الو   ب الل صحم 

رابعيييييييا   ا  ةالا حيييييييح ال سيييييييياد    ويييييييع اسييييييي اد الةراالييييييييز ا دارميييييييح الر معيييييييح اليييييييي  ا يييييييخاص م ة عيييييييو  بالال يييييييياء  

وال زاىييييييح والعلةمييييييح والخبيييييير   بعمييييييدا   يييييي  الةصييييييال  السماسييييييمح ال ئومييييييح الوييييييم ح  حمييييييك   حييييييول الو م ييييييح العاةييييييح 

مييييييا  واةا ييييييح و  مييييييح ة دسييييييح بو يييييود ال سيييييياد ةيييييي  وسييييييملح  دار  ال يييييي   العييييييام وخدة يييييية  وةيييييي  الو  ييييييا  اللم ييييييا  قا و 

 .ال  سلعح م م الة ا ر  ب ا ل ح م  الةصلحح الخاصح  ل  حساب لةصلحح العاةح

خاةسييييييييا   ا  ال دمييييييييح  ييييييييع ال صييييييييدا لل سيييييييياد وةحارب يييييييية  سيييييييي لزم االل ييييييييزام بال وا ييييييييد الدسيييييييي ورمح وال ا و ميييييييييح 

ا حيييييح ال سييييياد وة ييييي  وقيييييول واح يييييرام سيييييماد  ال يييييا و  ود يييييم الا يييييح الة سسيييييا  ال يييييع خول يييييا الدسييييي ور وال يييييا و  ةال

 اسبابة.
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 إلغاء مسحة كورونا واإلكتفاء بالبطاقة الدولية عند السفر

قيييييرر  الل  يييييح العلميييييا للصيييييحح والسيييييضةح الو  ميييييح ةييييي   ائحيييييح الورو يييييا اةيييييس  الغييييياء ةسيييييحح بيييييع سيييييع  الزةيييييا /

لسيييييي ر    مةييييييا و  يييييي  ار  للوا ييييييدم  والةغييييييادرم  ةيييييي  واليييييي  العييييييرار  واالال  يييييياء بييييييابراز الب اقييييييح الدولمييييييح   ييييييد ا

با  ةييييييياد اليييييييدوام الحويييييييورا ل لبيييييييح الدراسيييييييا  االولميييييييح  يييييييع ال اةعيييييييا  الحالوةميييييييح والىلميييييييح للعيييييييام الدراسيييييييع 

الة بييييييل.وذالر بمييييييا  اةييييييس ا  )الل  ييييييح قييييييرر  خييييييضل ا  ةا  يييييييا  ليييييي  االال  يييييياء بييييييةبراز  يييييي اد   ل ييييييم  الدولميييييييح 

ر ييييييح واحييييييد  ةيييييي  ل يييييياح  و سييييييو    ييييييد ال يييييع  حبيييييي   ل ييييييع الوا ييييييد والةغييييييادر ةيييييي  العييييييرار والميييييية  ليييييي  القييييييل  

 و سييييييو  او  يييييير  م  لب مييييييح ال ييييييوال و ييييييدم الة البييييييح ب حييييييص سييييييالب بييييييع سييييييع ار   ييييييد الةغييييييادر  او الييييييدخول 

 بدءا ة  الول ة   مسا  الة بل(

 

 وزارة الصحة تحدد موعد تطبيق قانون الضمان الصحي

م   بم يييييية بعييييييد   ييييييالمل الحالوةييييييح ا ل يييييي  وزار  الصييييييحح  الحضحيييييياء  قييييييا و  الوييييييةا  الصييييييحع سييييييم   يييييياس  مييييييوز/

وقيييييال ةييييدمر الصييييحح العاةييييح رميييياض الحل يييييع  ييييع  صييييرم  للصييييحم ح الرسيييييةمح      .2222واقييييرار ةواز ييييح 

ا  "قيييييييا و  الويييييييةا  الصيييييييحع معيييييييد ةييييييي  اىيييييييم ال يييييييوا م  ال يييييييع صيييييييو   لم يييييييا ة ليييييييس ال يييييييواب خيييييييضل الةيييييييد  

سييييييم  ةيييييي  الةحا  ييييييا  ل  بميييييي  واوييييييا  الحل ييييييع  ا  "الييييييوزار  ةييييييا زاليييييي  ةسيييييي ةر  بال واصييييييل وال  ."الةاوييييييمح

ال ييييييا و  بعييييييد ا ييييييداد الب يييييي  ال ح مييييييح و  ييييييالمل ال ماالييييييل ا دارمييييييح لييييييدوائر الوييييييةا   والييييييذل  ال  سييييييم  ةيييييي  وزار  

الةالميييييح ب يييييذا الصيييييدد   ويييييض  ييييي  ووييييي  العدميييييد ةييييي  الويييييواب  الة عل يييييح بال يييييا و  للبيييييدء بعةلميييييح   بم  يييييا ب يييييالل 

م ييييية خيييييضل  ييييبا  الةاويييييع  لال ييييية  ييييي خر بسيييييبب  يييييدم و ييييياب   ا  "ال ييييا و  اليييييا  ةييييي  الة يييييرر   ب  ."صييييحم 

  ييييييالمل الحالوةييييييح ال دمييييييد  واقييييييرار ةواز ييييييح العييييييام الحييييييالع  اذ ةيييييي  الة ةييييييل الةبا يييييير  بيييييية ب ييييييالل  ييييييدرم ع بعييييييد 

واالييييييد  ا  "العييييييرار بحا ييييييح اليييييي   حييييييدمك وةرا عييييييح ال ييييييوا م  والوييييييواب  الصييييييحمح   ."حسييييييم ىييييييذا الةيييييير

خييييييييضل حيييييييياال  ال يييييييوار  وال  ىييييييييب واالسيييييييي  ابح وييييييييد بال عييييييياو  ةيييييييي  ة  ةييييييييح الصييييييييحح العالةميييييييح  السييييييييمةا 

 الحوادك الصحمح و درمب الةضالا ".  
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قٍة في نينوى  النزاهة تكشف عن تنفيذها خمس عمليَّات ضبٍط نوعيٍَّة في أماكن ُمتفر ِّ

 ال يييييي   ىمئييييييح ال زاىييييييح اال حادمُييييييح الحضحيييييياء   يييييي     مييييييذىا خةييييييس  ةلمُييييييا  وييييييب     والالييييييح الصييييييحا ح الةسيييييي  لح/

قييييييح   ييييييع الةحا  ييييييح  ييييييرر  ةييييييل “وذاليييييير  دائيييييير  ال ح م ييييييا   ييييييع ال مئييييييح  ييييييع بمييييييا  اُ  . و مُييييييح   ييييييع اةيييييياال  ة   ر  

يييييذالُرا   قويييييائمُح   ةالُ ييييي  ةيييييي  1ة دمرمُيييييح  ح مييييي   م يييييوى ال يييييع   ُييييييذ  ) إل اسييييي  ادا  اليييييي  ة  (  ةلمُيييييا  ويييييب   ة   صيييييلح 

إل  قيييييييد1( ة   ةيييييييا   ةييييييي  بمييييييي  م )07وييييييب  ) اة م  لييييييي  بمييييييي  اراض  ةةلواليييييييح  للدوليييييييح خض يييييييا  ( ر سييييييياء  ةعمُيييييييا  

ح   واوييييييا   الييييييدائر  .”لل ييييييا و   يييييي   رميييييي     ميييييي  الراوييييييع الزرا مُييييييح وبمع ييييييا للةييييييوا  م إل ل يييييياء ةبييييييال  ةالمُيييييـي

اُ   رق يييييييا  ال يييييييع ا   لييييييي  الييييييي  اليييييييل   ةييييييي  ال ةعمُيييييييا  ال عاو مُيييييييح  سيييييييالا  ة   سيييييييبع )وزار  البليييييييدمُا  وال يييييييغال 

الةوصيييييييل والةع يييييييد ال   يييييييع  يييييييع الةوصيييييييل و  ُةيييييييال ال  يييييييل والةواصيييييييض   يييييييع الةحا  يييييييح  والةسييييييياحم  وبلدمُيييييييح

وال ربييييياء  م يييييوى(  ةالُ ييييي  ةييييي  ويييييب  اصيييييل صيييييور قميييييود الراويييييع وال ييييي  حسيييييابا   لييييي  ال ةعمُيييييا  وقيييييوائم 

واووييييييح  اُ  ة ةييييييول ةسيييييياحا  الراوييييييع ال ييييييع  ييييييُم ال  يييييياوز  لم ييييييا بليييييي  .ب سييييييةاء الة  يييييي رم  و  ييييييود البميييييي 

ييييييوا  م   ال  يييييح  اليييييي  2322( دو ةييييييا   يييييُم    مع يييييا اليييييي  االحييييير ةييييي  )312االحييييير ةييييي  ) ( ق عييييييحإل لغيييييرض بمع يييييا للة 

( ق ييييي  اراض   ييييييُم    مع يييييا ةيييييي  قبيييييل  ةعمُيييييح اسييييييالا  ة   سيييييبع الةع ييييييد ال   يييييع    ييييييع 129اُ  ال مةيييييح ال  دمرمُيييييح ليييييـي )

وبمُييييييـي   ا ييييييية  يييييييُم .ار( ةلميييييييار دم ييييييي01619062226222( دو ةيييييييا   صيييييييل الييييييي  )18الةوصيييييييل البالغيييييييح ةسييييييياح  ا )

   ييييييمم خةسيييييييح ةحاويييييير ويييييييب   قوييييييائمُح   و روييييييي ا ر  ييييييح الة  ُ ةيييييييم   ليييييي  قاويييييييع ةحالةييييييح  ح مييييييي   م يييييييوى 

 ( ة  قا و  الع وبا .312الة خ ُصح ب واما ال زاىحإل الذا قُرر  وقم  الة  ُ ةم  و   احالام الةادُ  )

 

 العمل يوصي بزيادة الراتب التقاعدي للمضمونين  

 112قيييييييدة  وزار  العةيييييييل وال ييييييي و  اال  ةا ميييييييح  ة  رحيييييييا  لزمييييييياد  را يييييييب العةيييييييال الة  ا يييييييدم  الييييييي   ا /الزةييييييي

اليييييي  دم ييييييار اح يييييياء العةييييييل. وقاليييييي  ةييييييدمر  ييييييام دائيييييير  ال  ا ييييييد والوييييييةا  اال  ةييييييا ع للعةييييييال بييييييالوزار  خلييييييود 

از  وال ال ييييييابرا  ييييييع  صييييييرم  اةييييييس ا  )ى يييييييا  وييييييةا ح قا و مييييييح لح ييييييور العةيييييييال و قييييييا و   خيييييير قمييييييد ا   ييييييي

م  صييييييييير ذلييييييييي   لييييييييي  روا يييييييييب الة  ا يييييييييدم    ال  ى يييييييييا  ح يييييييييور خاصيييييييييح بالعةيييييييييال الةسييييييييي لم  بالويييييييييةا  

اال  ةا ع( ة الييييييد  ا  )العةيييييييال  مييييييير الةسييييييي لم  بالويييييييةا    ييييييد  عروييييييي م الا حيييييييادك سمويييييييم  ح  يييييييم وحييييييي  

اسييييييير  م(  وا يييييييار  الييييييي  ا  )العاةيييييييل اذا  عيييييييرض لحيييييييادك وىيييييييو ةسييييييي ل  يييييييع دائييييييير  الويييييييةا  اال  ةيييييييا ع 

وا  اليييييا  لةيييييد  ميييييوم واحيييييد  ا ييييية م خيييييذ ح وقييييية حسيييييب  سيييييبح الع يييييز ا  اليييييا  دائةميييييا  او وق ميييييا   وىيييييذا ةيييييا  للعةيييييال

  يييييرر  الل  يييييح ال بميييييح وال حييييييص ال بيييييع(  وةوييييي  اليييييي  ال يييييول ا  )الحيييييد الد ييييي  للرا ييييييب اح ييييياء الخدةيييييح محالةيييييية 

  ىيييييييو   الرا ييييييب ال  ا يييييييدا وىييييييذا ةييييييي  وييييييية  قييييييرار ة ليييييييس العةييييييل (  واوويييييييح  ال يييييييابرا ا  )الحييييييد الد ييييييي

اليييييي  ور يييييي  ىييييييذا  112او  122اليييييي  دم ييييييار  و ييييييم ا  ةيييييياد  لمييييييح  دمييييييد  الح سيييييياب ال  ا ييييييد االد يييييي  ةيييييي   312

 .الوزراء وبا   ار الةصادقح  لمة(ال رار لة لس 
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 سيحل االزمة السياسية” وسيط قوي“عضو عن االطار التنسيقي يكشف عن وجود 

سييييييم بر ” وسييييييم  قييييييوا“لييييييع   االح ييييييم    يييييي  قييييييدوم ال يييييي   وييييييو ا  ييييييار ال  سييييييم ع  ائييييييد ال ض بييييييدر  مييييييوز/

ى يييييا  وسيييييم ا قادةيييييا ب يييييو    بيييييار ال يييييوى “وقيييييال ال ضليييييع   ا  .ال يييييوى السماسيييييمح  لييييي  حيييييل الزةيييييح  يييييع العيييييرار

السماسييييييمح لل لييييييوس  ليييييي   اولييييييح الحييييييوار وال  يييييياوض  خييييييضل المييييييام ال رمبييييييح ال ادةييييييح  ةيييييي  ا ييييييل حييييييل ازةييييييح 

ىييييييذا الوسييييييم  ىييييييو  صييييييل الصييييييم  الضىييييييب “وبييييييم  ال ضلييييييع ا  .”اقمييييييحالسماسييييييمح الة عل ييييييح ب  ييييييالمل الحالوةييييييح العر

ال ييييييادم ةيييييي  ا   ييييييال ال مييييييار الال ربييييييائع واالر  ييييييال الالبميييييير  ييييييع اسييييييعار الةييييييواد الغذائمييييييح  ييييييع السييييييور العراقيييييييع 

ىييييييذ  العواةييييييل سيييييي الو  ىييييييع “واوييييييا  ا  .”و ييييييدم و ييييييود  ييييييرص  ةييييييل وةيييييي  قييييييرب  يييييي ر رةوييييييا  الةبييييييار 

ض  ذليييييي  سيييييييو  مييييييذىب العيييييييرار اليييييي  ة زلييييييي  خ ميييييير  ول يييييييذا اقييييييوى وسيييييييم  لحييييييل الزةيييييييح السماسييييييمح وبخييييييي

 ”.الوسم  سمالو  وغ  و وب ال ارل العراقع  ع قادم المام

 نائب سابق: ال يوجد شيء في العراق اسمه دولة بل دويالت متعددة

 ليييييي  ال ائييييييب السييييياب   يييييي  ائيييييي ض  دوليييييح ال ييييييا و   بييييييد ال يييييادا السييييييعداوا    ليييييي   والاليييييح ا بيييييياء الييييييراا العيييييام/

وقييييييال السييييييعداوا  ييييييع ل يييييياء ة ل ييييييز ا  " ال  ييييييام البرلةييييييا ع  ييييييع . وييييييال السماسييييييمح واالة مييييييح  ييييييع الييييييبضداالو

العيييييرار  ا يييييل بسيييييبب و يييييود دوميييييض  ة عيييييدد  بيييييالبضد "   ةبم يييييا ا ييييية " ال مو يييييد  يييييعء  يييييع العيييييرار اسيييييةة دوليييييح 

برلةيييييا  ةييييي  واويييييا  ا  " ى يييييا  ةحابيييييا  البمييييير  خيييييضل اسييييي  وابا  الةسييييي ولم   يييييع ال." بيييييل دوميييييض  ة عيييييدد 

بييييييياب "سييييييييدلع واسيييييييدل "   ة ييييييييمرا الييييييي  ا  " ى ييييييييا  ة لوبيييييييو  لل ويييييييياء م بعيييييييو   ييييييييع اقليييييييمم الردسيييييييي ا  وال 

 مس  م  اا احد ةحاسب  م ".

 

 المعطل بالبرلمان تفنيد لعدد النواب.. الديمقراطي الكردستاني يعلق على حديث الثلث

معليييييي   يييييي  ارقييييييام لحلحيييييية  ل ييييييار ال  سييييييم عقييييييال ال مييييييادا  ييييييع الحييييييزب  و يييييياء ةحةييييييد الييييييرمم  ا  "اا بغييييييداد المييييييوم/

وىييييييذا  مييييير صيييييحم    لسييييييح   ائبيييييا او ح ييييي  االحيييييير ةييييي  ىيييييذا اليييييرقم 032الةع يييييل وا وييييياء مصيييييل  ييييييددىم الييييي  

الحيييييييالحع وحيييييييدىم معر يييييييو    يييييييواب  و ىيييييييذا مع يييييييع ا  ال حيييييييال  223 ييييييي   بييييييياب ال ر يييييييم   وييييييية   حويييييييور 

ا  ال مييييييار الصيييييييدرا المخ ييييييو خ يييييييو  وبيييييييم  ا  "ذليييييي  السيييييييباب اىة ييييييا  ."ح م ييييييح  ييييييدد االعوييييييياء الة  ةييييييم  ل ييييييم

الصيييييييدر واليييييييدمة را ع الييييييذل  واالةييييييير م  بيييييي   لييييييي  سيييييييماد  و  ييييييدم لالييييييي  اال يييييييار  دو  ةوا  ييييييح ز مةييييييية ة  ييييييدى

واووييييي  ا ييييية "ر يييييم ىيييييذا  ييييي ح    يييييال  ح ييييي  بيييييالرقم اليييييذا م ولييييية  ."بيييييال رار  لييييي  ا ويييييائة المسييييي  م  السيييييم ر 

ة و لميييييية  يييييييةذا الييييييا وا مة لالييييييو  اا  ييييييدد ةييييييي  ةييييييي   ميييييير الة حييييييال م  ةعيييييي  ائبييييييا 88اال ييييييار ا  ا ييييييدادىم بلغيييييي  

 ييييييواب سييييييمعةل  ليييييي   223و يييييياب   "ال حييييييال  الحييييييالحع وبعييييييد ا  وصييييييل اليييييي   ." ييييييواقمع م االعويييييياء  علييييييم م   ييييييدمم

 مةال و ة ة  االةال ال صاب ب لسح ا  خاب رئمس ال ة ورمح". اس   اب ال واب الذم 
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 في تصاعدتوقعات بحكومة جديدة في نيسان المقبل وأسهم الكاظمي 

 

م  وقييييي  ا   اليييييو  لليييييبضد حالوةيييييح  دميييييد   يييييع  مسيييييا  الة بيييييل  حميييييك ةييييي  الة ةيييييل ا  معلييييي  البرلةيييييا    يييييد  الةيييييدى/

 لسييييييح  دميييييييد  ال  خيييييياب رئيييييييمس ال ة ورميييييييح بعييييييد ة  صييييييي   يييييي ر اذار الحيييييييالع. و ييييييي   البرلةييييييا  ميييييييوم االحيييييييد 

 3ادمييييييح االخميييييير  ولةيييييييد  الةاوييييييع  بيييييياب ال ر ييييييم  للةييييييير  الحالحييييييح ل ييييييغل الة صيييييييب بعييييييد قييييييرار الةحالةيييييييح اال ح

و   ييييييير ة  ييييييرا   لييييييي  ح ييييييو  البمييييييير  لييييييرئمس اليييييييوزراء الحييييييالع ةصييييييي    الالييييييا ةع  يييييييع الحصيييييييول .امييييييام

بالة ابيييييل  يييييا  ا را يييييا ةييييي  "اال يييييار ال  سيييييم ع" ال يييييمعع    الييييير ب يييييرح اسيييييم رئيييييمس اليييييوزراء . لييييي  والميييييح حا ميييييح

)الةدى(  وم يييييييول  بييييييد السيييييييضم بييييييروارا   ويييييييو الحييييييزب اليييييييدمة را ع.االسييييييب  حميييييييدر العبييييييادا الالردسيييييي ا ع لييييييـي

ا ييييية " يييييع المييييييوم العا ييييير ةييييي  مييييييوم  ييييي   البرلةيييييا  بيييييياب ال ر يييييم  لة صيييييب رئييييييمس ال ة ورميييييح  مةالييييي  للة لييييييس 

ةييييييي  الدسيييييي ور  ييييييا    ييييييالمل الحالوةييييييح ال دمييييييد  ماليييييييو   71وويييييية  الةيييييياد  ."ا  مع ييييييد  لسييييييح الخ مييييييار الييييييرئمس

وىييييييو  ائييييييب سيييييياب   يييييييع وموييييييم  بيييييييروارا  ."موةييييييا ةيييييي   ييييييارم  ا  خابيييييييا  رئييييييمس ال ة ورمييييييح 01ويييييية  "

اميييييييام اخيييييييرى  3برلةيييييييا  الردسييييييي ا   ا ييييييية "بعيييييييد االميييييييام الحضحيييييييح ل ل يييييييع اسيييييييةاء الةر يييييييحم   سيييييييم خذ البرلةيييييييا  

اخييييييرى لل  ييييييا  الرسييييييةمح وال وييييييائمح ل حييييييص االسييييييةاء  و ييييييع المييييييوم الييييييذا ملميييييية مةاليييييي  ا  معليييييي   3لل ييييييدقم   و

 ."البرلةا  موم  لسح ال صوم 

  ال ييييييع صييييييدر   يييييي  الةحالةييييييح اال حادمييييييح  ا ليييييي  سييييييل ح قوييييييائمح و  ليييييي  سلسييييييلح ةيييييي  ال ييييييرارا  وال  سييييييمرا

 يييييع اليييييبضد    يييييالمل الحالوةيييييح  لييييي  االقيييييل  ييييي رم   ييييي  ةواقم  يييييا السييييياب ح  ابرزىيييييا اسييييي بعاد ىو يييييمار زمبيييييارا  

 .ابرز ةر حع الرئاسح    ال  ا س

للحصييييييول  وم يييييمر بيييييروارا الييييي  ا  "ال حيييييال  الحضحييييييع  يييييع حراليييييح دائةيييييح حيييييول ال ئييييييا  الةسييييي  لح  يييييع البرلةيييييا 

 12 ليييييي  ا لبميييييييح الحلحيييييييم  الضزةيييييييح ل ةرمييييييير رئيييييييمس ال ة ورمييييييح"  وم يييييييدر  يييييييدد ىيييييييذ  الة ةو يييييييح بييييييياالحر ةييييييي  

وم اليييييييد البرلةيييييييا ع السييييييياب  ا  الاليييييييا ةع  رئيييييييمس اليييييييوزراء الحيييييييالع "واحيييييييد ةييييييي  االسيييييييةاء الة روحيييييييح .ة عيييييييدا

  الالييييييا ةع و ييييييول."ب ييييييو  ل ييييييغل ة صييييييب رئييييييمس الحالوةييييييح ة ييييييددا"  ةبم ييييييا ا  االخميييييير "مسيييييي ح   رصييييييح حا مييييييح

رئاسيييييح اليييييوزراء  يييييع   يييييير  حساسيييييح ةييييي   يييييارم  الييييييبضد ال يييييع ا  بييييي  اسييييي  الح رئييييييمس اليييييوزراء السييييياب   ييييييادل 

و ييييييع ال ا ييييييب االخيييييير    ييييييم  بعييييييض .2209 بييييييد الة ييييييدا  ليييييي  احيييييير   يييييياىرا    ييييييرم  ال ييييييع ا  ل يييييي   ييييييع 

 ."حلك الةع لا را  "اال ار ال  سم ع"  با  ا ةازال  قادر   ل   ع مل  لسح اخ مار الرئمس بـ"ال

)الةدى( ا  "الحبيييييييا  اليييييييو  ع  وىيييييييع ال ليييييييح  دميييييييد  م  يييييييرض ا   و  يييييييول ةصيييييييادر ةييييييي  داخيييييييل "ال  سيييييييم ع" لييييييـي

 ."سا ح الة بلح 72م ز ة ا رئمس الوزراء االسب   ورا الةالالع  س عل   ع  وو  

 ع و  ييييييول الةصييييييادر ال ييييييع  لبيييييي   ييييييدم   يييييير ىوم  ييييييا ا  "الحبييييييا  الييييييو  ع س وييييييم اال حيييييياد الييييييو  ع الالردسيييييي ا

وبحسيييييب  ليييييي  الةصيييييادر  ا  الال ليييييح ال يييييع سييييييمعل     يييييا قرمبيييييا  سييييييمالو  ."باالويييييا ح الييييي  بعيييييض ال ييييييوى السييييي مح

 .ة عدا  ةامع ع وةا  الحلك الةع ل 032 ددىا االحر ة  

 ائبييييييا   يييييي   12و  ييييير "ال  سييييييم ع"  يييييع ةوقيييييي  ال محسييييييد  لمييييية  ييييييع  لسييييييح السيييييب  الةاوييييييع  بعييييييدةا ا  يييييرض 

 .لصال  ال رار 223لرئاسح ال ة ورمح  ة ابل  ل      باب ال ر م  ةر  اخرى 

لاليييييي  الةصييييييادر   الييييييد ا  ةييييييا  ييييييرى ىييييييو " ال ميييييي  سماسييييييع ح يييييي  ال  ال يييييي   ةميييييي  ة ا ييييييد اال ييييييار ال  سييييييم ع"  

 ."ةبم ح ا ة بعد ا ض  الال لح "س  وم ب وال    اوض  دمد  ل  المل حالوةح  وا  مح
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ح ييييييييم  )اةييييييييس( بعييييييييدد ة ا ييييييييد  وىومييييييييح وم  ييييييييرض ا  ال ال ييييييييل ال دمييييييييد "سييييييييم ا   ال مييييييييار الصييييييييدرا ةسيييييييياء اال

 .اال را  الة  ل ح داخلة"  بحسب ةا   ولة الةصادر

وم ييييي   ا ليييييب ا يييييرا  "الحبيييييا  الييييييو  ع"  لييييي   يييييرح حميييييدر العبيييييادا  رئييييييمس اليييييوزراء االسيييييب   الةيييييا م ييييييول 

 الةصدر ا  "ى ا  ا را ا اخرى داخل ال ال ل ال دمد قد  رو  بالالا ةع".

 

 خول للبنانيينالعراق يوضح بشأن تأشيرة الد

اوويييييح  السييييي ار  العراقميييييح  يييييع بميييييرو   االح يييييم   ةيييييا  يييييم  داولييييية  ييييي  ةييييي      يييييمر  دخيييييول  السيييييوةرمح  ميييييوز/

وقالييييي  السييييي ار   يييييع بميييييا    ا  "بعيييييض وسيييييائل اال يييييضم االلال رو ميييييح  يييييداول  خبيييييرا .للب يييييا مم  لةيييييد  سييييي ح ا ييييي ر

وذليييي  ةيييي  خيييييضل الل يييياء الييييذا  ييييرى الميييييوم  ة يييياد  قمييييام العييييرار بةيييي   اللب يييييا مم     ييييمر  دخييييول لةييييد  سييييي ح ا يييي ر

بيييييم  وزميييييير الصييييي ا ح ة  يييييل  زمييييييز الخبييييياز الييييييذا ميييييزور بميييييرو  حالمييييييا و  مييييير  اللب ييييييا ع  7/3/2222االح يييييم  

و وىيييييييي  السييييييي ار  اليييييييي  ا  "سيييييييةح الييييييييدخول الة عيييييييدد    ييييييييةل  ئيييييييح ر ييييييييال اال ةييييييييال ." يييييييور  بييييييييو  يييييييالما 

 د  س ح ا  ر".والةس حةرم       ولمس ة   ال ا مر  للب ا مم  الا ح لة

 

 العمل تدرس عدم إيقاف ازدواجية الرواتب للمستفيدين

بييييييييدرس وزار  العةييييييييل وال يييييييي و  اال  ةا مييييييييح  ييييييييدم ام ييييييييا  ازدوا مييييييييح الروا ييييييييب ال ييييييييع م  ويييييييياىا  الصييييييييباح/  

وقييييييال والمييييييل الييييييوزار   ييييييضء السييييييالم ع  ا  "الييييييوزار   عةييييييل .الةسيييييي  مد ةيييييي  ةبييييييال  ا  ا ييييييا  والةعييييييم  الة  ييييييرم

دوا مييييييح الروا ييييييب لييييييبعض الةسيييييي  مدم  ةيييييي  الةعييييييم  الة  ييييييرم الييييييذم  لييييييدم م را ييييييب ا ا ييييييح  ليييييي  حييييييل ة يييييياللح از

ا  ةا مييييييح ةييييييي  خييييييضل  ةليييييييح  وصييييييما   ييييييي م دراسيييييي  ا حالميييييييا للبيييييي  ب ةرىيييييييا  اىة ييييييا ال رميييييييك بةوويييييييول رب 

السييييير  اليييييذا م  اوييييي  را بيييييا ةييييي  الحةاميييييح اال  ةا ميييييح والةعيييييم  الة  يييييرم  يييييع الوقييييي  ذا ييييية  اويييييا ح الييييي   يييييدم 

ب الةعييييييم  الة  ييييييرم وال رمييييييك باسيييييي رداد الةبييييييال  و ييييييدم الة البييييييح ب ييييييا بيييييي حر ر عييييييع". واوييييييا  ا  ام ييييييا  را يييييي

"اليييييييوزار  سييييييي خا ب الةا يييييييح العاةيييييييح لة ليييييييس اليييييييوزراء بخصيييييييوص اسييييييي رداد الةيييييييوال للةسييييييي  مدم  ةييييييي  ذوا 

ا  اقييييييح الييييييذم  لييييييدم م ا ا ييييييح ا  ةا مييييييح  و  ييييييدمم ة  ييييييرح    يييييياء الييييييدمو  ال ييييييع بييييييذة  م ةيييييي  ا ييييييل اس حصييييييال 

قيييييييرار ب يييييييذا ال ييييييي   خيييييييضل الةيييييييد  الة بليييييييح". وبيييييييم  السيييييييالم ع ا  "قيييييييا و  الحةاميييييييح اال  ةا ميييييييح م ييييييي ر   يييييييع 

 الحصول  ل  ا  ا ا  ال  دمح سواء لل راد او السر  ا  ال م  او  را با ة  الدولح"
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 للمحكمة االتحادية” ابتزاز“الفتح يعتبر زيارة الكاظمي إلى فائق زيدان 

ا  بييييير  ويييييو  حييييييال  ال ييييي   احةيييييد  بيييييد الحسيييييم   االح ييييييم   زميييييار  رئيييييمس اليييييوزراء الة   مييييييح  ح/والاليييييح الةعلوةييييي

والم ييييييية ةصييييييي    الالييييييييا ةع الييييييي  رئييييييييمس ة ليييييييس ال ويييييييياء ال لييييييي   ييييييييائ  زميييييييدا  ب  يييييييية اب يييييييزاز للةحالةييييييييح 

قييييييرارا  الةحالةييييييح اال حادمييييييح ال ييييييع اصييييييدر  ا  ييييييع االو ييييييح الخميييييير   بييييييم  ” وقييييييال  بييييييد الحسييييييم  ا  .اال حادمييييييح

زميييييييييار  “واويييييييييا   ا  .”لةحالةيييييييييح الحميييييييييادا ورصيييييييييا   ا والحاةميييييييييح والحا  يييييييييح الول لل يييييييييعب العراقيييييييييعدور ا

الالييييييا ةع اليييييي   ييييييائ  زميييييييدا   يييييي  ع لغييييييرض اب يييييييزاز الةحالةييييييح اال حادمييييييح وىييييييذ  العةلميييييييح ليييييي     يييييي  ال  قيييييييرار 

 ال ييييييعب العراقييييييع”   ةبم ييييييا ا  ”الةحالةيييييح ب يييييي   الغيييييياء   ييييييالمل ل  يييييح ابييييييو ر ميييييي  اصييييييب  بييييييا  وةليييييزم ب  بم يييييية

واالييييييد  بيييييييد .”سييييييمالو  االحيييييير ح ييييييح بال ويييييياء   ييييييدةا مصييييييدر قيييييييرارا   ح يييييي  ىمبييييييح الدولييييييح والةييييييوا   العراقييييييع

ةحيييييييياوال  الالييييييييا ةع  ا ييييييييلح وواىةييييييييح وال   ييييييييدا   عييييييييا ومةاليييييييي  ا  بارىييييييييا اب ييييييييزاز للةحالةييييييييح “الحسييييييييم   ا  

 ”.اال حادمح وةةارسح الوغ   لم ا

 

 ياتمطالبات بتخصيص ميزانية لتنفيذ قانون الناجيات األيزيد

 ا يييييييد   ةعميييييييح ا  ييييييياذ ال رالةيييييييا  ال  يييييييا  الةع ميييييييح بخلييييييي   يييييييراالح دولميييييييح ل   ميييييييذ قيييييييا و  ال ا ميييييييا   الصيييييييباح/

المزميييييدما  اوييييييا ح اليييييي   خصييييييمص ةمزا مييييييح الا مييييييح ل   مييييييذ   الا يييييي ح  يييييي  و ييييييود ةييييييا م ييييييرب ةيييييي  حةا مييييييح  ال  

"الصباح" ة  ييييييود وةخ  يييييي  ةيييييي  الةالييييييو مم  المزمييييييدا وال رالةييييييا ع .  وقييييييال رئييييييمس ال ةعمييييييح  لييييييع البمييييييا  ع لييييييـي

  ا  "قييييييا و  ال ا مييييييا  المزمييييييدما  معييييييد ةيييييي  اىييييييم الخ ييييييوا  ال ييييييع ا خييييييذ  ا الحالوةييييييح   صييييييا     الو يييييية مة ييييييد 

لل  يييييييا  الدولمييييييييح والة  ةييييييي  الةييييييييد ع وال  يييييييا  الةخ صييييييييح  رسييييييييم خار يييييييح  رميييييييي     ييييييياء ة سييييييييا  الع يييييييي  

"ورور  خليييييي   يييييييراالح دولمييييييح ةييييييي  ا ييييييل    ميييييييذ  ال  سييييييع الييييييذا  عروييييييي  ليييييية". و ا يييييييد ال  ييييييا  الةع ميييييييح بيييييـي

ال ييييييا و   ليييييي  ارض الواقييييييي  و ييييييو مر الب ييييييي  ال ح مييييييح والةيييييييوارد الب ييييييرمح وا ةالا يييييييا  الخييييييرى لييييييية  ليييييي  ا يييييييم 

و ييييية"  دا ميييييا ة ليييييس ال يييييواب  يييييع السيييييمار ذا ييييية الييييي  " خصيييييمص ةمزا ميييييح الا ميييييح ل   ميييييذ  خيييييضل الةيييييد  الة بليييييح".  

مع دا يييييي  ةييييي  الةالييييييو  ال رالةيييييا ع بليييييي  وبيييييم  البميييييا ع ا  " ييييييدد اليييييذم  ةييييييا زاليييييوا ةخ   ييييييم   لييييي  امييييييدا ارىييييياب

 رالةا ميييييا   يييييي  بمييييي  م  يييييباب و سييييياء ا ةييييييارىم دو   18  بمييييي  م  سييييياء وا  يييييال   مةيييييا  ييييييم  سييييي مل  يييييود  0173

ةخ   ييييييييا امزميييييييدما  ةيييييييي  م  107سيييييييي ح  اةيييييييا ال  ييييييييدمرا  المزمدميييييييح    ييييييييمر الييييييي  و ييييييييود سييييييي ح  ال  و 21الييييييـي 

 ض".ر  0172اةرا   و 0298 ع  داد الة  ودم  بواق   2178
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 قطعة أرض سكنيَّة ٠٢٢٢بابل تعتزم توزيع 

 

 ع يييييزم  ةدمرميييييح بليييييدما  بابيييييل ىيييييذا العيييييام  وزمييييي  االحييييير ةييييي  ال يييييع ق عيييييح ارض لةخ لييييي  ال يييييرائ   يييييع  الصيييييباح/

وقييييييالب ةسيييييي ول قسييييييم الةييييييض   ييييييع الةدمرمييييييح  يييييياةر  عةييييييح  ييييييابر "  " حيييييي  اال  ب ييييييور ال واصييييييل .الةحا  ييييييح

 يييييع اقوييييييمح و يييييواحع الةحا  ييييييح ل يييييرز ةسيييييياحا  البمييييير  ال سييييييمةا وا  بعييييييض  وال  سيييييم  ةيييييي  الة سسيييييا  البلدمييييييح

ق عيييييييح ارض لةخ ليييييي  ال ييييييرائ  الةسييييييي ح ح  2222الةييييييدمرما  االةليييييي   يييييييرز ال  يييييي  ب ييييييد   وزمييييييي  االحيييييير ةيييييي  

و ييييييع ة يييييييدة  م ة  سييييييبو ال يييييييم  البمض".واوييييييا  ا  العةيييييييل مسييييييمر بيييييييو مر   المييييييح ةييييييي  ا ييييييل االةيييييييال  يييييييرز 

الةسييييييي ح م  حميييييييك سم حصيييييييل الةسييييييي  مدو   يييييييع  يييييييواحع الةحا  يييييييح  لييييييي  الراويييييييع و  مئ  يييييييا ل وزمع يييييييا بيييييييم  

 ة را  ةربعا ". 212ة ر ةرب  و ع القومح  ل   322
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 سرايا السالم تصد تعرضا لداعش في سامراء

 صييييييد  قيييييييوا  سييييييراما السيييييييضم   عروييييييا لعصيييييييابا  دا يييييي  االرىابميييييييح  ييييييع ةدم يييييييح  والالييييييح اال بيييييياء العراقميييييييح/

وذاليييييير اال يييييييضم العسييييييالرا لسيييييييراما السييييييضم  يييييييع بمييييييا  ة  ويييييييب ا  "اب يييييييال .ع صييييييضح اليييييييدم سيييييياةراء   يييييييوب

سييييييراما السييييييضم  ييييييع قييييييا    ةلمييييييا  سيييييياةراء الة دسييييييح م صييييييدو  ل عييييييرض دا ـيييييـي ع  ييييييع  زمر  ييييييا ومالبييييييدو  

دو خسيييييائر البمييييير  ابمم   ."العـييييـي واويييييا   ا ييييية "بعةلميييييح  و ميييييح  ةال ييييي  قيييييوا  سيييييراما السيييييضم ةييييي  ق يييييل ارىييييـي

 ضك  وائل الا   ةح  ز   ع  زمر  ساةراء الة دسح".اح م  وحرر  ح

 

 اعتقال شخص متهم بقتل "أم زوجته" في ميسان

ا ل ييييي  ةدمرميييييح  ييييير ح ةمسيييييا   االح يييييم    ييييي  ا   يييييال  يييييخص ةييييي  م ب  يييييل "ام زو  ييييية"  يييييع  السيييييوةرمح  ميييييوز/

الحالييييييك   وقاليييييي  الةدمرميييييح  ييييييع بميييييا   ا  "ة ييييييارز قسيييييم  ييييير ح البلييييييد  و يييييو   ييييييوار  ةمسيييييا .ةحا  يييييح ةمسيييييا 

وباال  ةيييييياد  ليييييي  ةعلوةييييييا  اسيييييي خبارمح دقم ييييييح   يييييير   ب   مييييييذ  ةلمييييييح اة مييييييح  احةيييييير  ال ييييييبض  ليييييي  ةيييييي  م )ا 

واوييييييييا   ا  الةع  يييييييل "ار اليييييييب  يييييييرمم ال  يييييييل بحيييييييي  ام ."( ال  يييييييل العةيييييييد121ل  ( والة ليييييييوب و ييييييي  الةييييييياد  )

ة ييييييمر  الييييييي    وذلييييييي  بسييييييبب خض ييييييا  وة ييييييياالل  ائلمييييييح"  2220-02-3زو  يييييية  ييييييع حادحيييييييح وقعيييييي  ب ييييييارم  

 "ا خاذ اال راءا  ال ا و مح الضزةح بح ة اصولما ".
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 اعتقال مجموعة "خارجة عن القانون" تدعي انتمائها للحشد الشعبي في االنبار

ا ل ييييي  قميييييياد   ةلميييييا   ييييييرر ةحا  يييييح ال بييييييار للح يييييد ال ييييييعبع  االح يييييم   ا   ييييييال   والاليييييح ا بيييييياء اليييييراا العييييييام/ 

وقاليييييي  قميييييياد   ةلميييييا  اال بييييييار للح ييييييد ال ييييييعبع  .ا و   ييييييد ع ا  ةائ ييييييا ل مئييييييح الح يييييدة ةو يييييح خار ييييييح  يييييي  ال ييييي

 يييييع بميييييا    ا  "اللييييييواء الحيييييا ع ال يييييياب  الييييي   رقييييييح االةيييييام  لييييييع  احيييييد   ييييييالمض  قمييييياد   ةلمييييييا   يييييرر اال بييييييار  

وبةعلوةييييييا  دقم ييييييح وة ابعييييييح و  بيييييي    ةاليييييي  بعييييييد  صيييييييب الةييييييم  ةحالييييييم  ةيييييي  ا   ييييييال ة ةو ييييييح خار ييييييح  ييييييي  

واويييييييا  البمييييييييا   ا  "الة ةو يييييييح   ييييييييوم ."الو يييييييح ةيييييييي  اربعيييييييح ا ييييييييخاص ميييييييد و  ا  ةيييييييائ م للح ييييييييدال يييييييا و  ة

ب يييييييرض ا ييييييياوا   لييييييي  الةيييييييوا  م "  ة اليييييييدا  " يييييييم ةسيييييييال م بيييييييال رم الة ييييييي ود ةييييييي  الا يييييييح الةس ةسيييييييالا  ال يييييييع 

وا يييييييار البميييييييا   الييييييي  ا  "ق عيييييييا  الح يييييييد الة وا يييييييد   يييييييع  يييييييرر اال بيييييييار  ."بحيييييييوز  م وال يييييييع  حبييييييي  ادا ييييييي  م

وقيييييا  سييييياب ح ةييييي  ال ييييياء ال يييييبض  لييييي  ارىيييييابمم  وة يييييابع  م و   مييييي  الةيييييد  ةييييي  ةخل يييييا  دا ييييي    ةال ييييي   يييييع ا

 وة  العبوا  والصوارم   و خلمص السالا  ة   رورىم".

 

 

 

 

 حرير طفل اختطف امام مدرسته والقبض على الخاطفين خالل ساعاتت

بض  لييييي  الخييييييا  م   ييييييع ا ييييياد ةصييييييدر اة يييييع  ييييييع بغيييييداد  االح ييييييم   ب حرمييييير   ييييييل ةخ  ييييي   وال يييييي بيييييدر  مييييييوز/

اقييييييدم  خصييييييم  ةلحةييييييم  مسيييييي  لو  درا ييييييح ) يييييي   يييييي ( “وقييييييال الةصييييييدر   ا يييييية .ة   ييييييح الحبمبمييييييح  ييييييرقع بغييييييداد

حةيييييراء الليييييو   لييييي  خ ييييي    يييييل مبلييييي  ةييييي  العةييييير حةا ميييييح سييييي وا  ةييييي  اةيييييام ةدرسييييي ة وييييية  ة   يييييح الحبمبميييييح 

  ة الييييييدا ”مرا  الةراقبييييييحال ييييييوا  االة مييييييح  وقيييييي  الة   ييييييح وقاةيييييي  بةرا عييييييح اليييييياة“واوييييييا  ا  .” ييييييرقع بغييييييداد

 ”. ةال   بال  امح ة  ال بض  ل  الخا  م  و حرمر ال  ل الةخ و “ا  ا 
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 العراق األول بكثافة الحركة الجوية في المنطقة

قييييييالب ةييييييدمر  ييييييام ال ييييييرالح العاةييييييح لخييييييدةا  الةضحييييييح ال ومييييييح احييييييد   ييييييالمض  الييييييوزار   ييييييزار ابييييييراىمم  الصييييييباح/

ادار  الحرالييييييح ال ومييييييح  ةاليييييي  ةيييييي  اسيييييي   اب الحرالييييييح ال ومييييييح لل ييييييواء العراقمييييييح  الزمييييييادا   ييييييع بمييييييا   ا  "قسييييييم

بسيييييييبب  يييييييرو  ال ائحيييييييح"  ةبم يييييييا  ا   2222بةعيييييييدال   ميييييييد   يييييييدا  ة ار يييييييح بةعيييييييدل اليييييييرحض  ال وميييييييح للعيييييييام 

 ليييييييي  ال  سييييييييم  ةيييييييي   ةميييييييي  ال  ييييييييا  ذا  العضقييييييييح و ييييييييرالا    2220"ال ييييييييرالح دابيييييييي  ة ييييييييذ ة ليييييييي  العييييييييام 

ح ال مييييييرا  الةيييييييد ع وا حييييييياد ال  ييييييل ال يييييييوا  با ويييييييا ح اليييييي  ادار  ال ميييييييرا  ال يييييييدرالع ال مييييييرا  الدولميييييييح وة  ةييييييي

الةيييييييد ع الةمرالييييييييع وقميييييييياد  العةلمييييييييا  الة ييييييي رالح و  ييييييييا  اخييييييييرى ةع مييييييييح بة يييييييال ال مييييييييرا  ال خيييييييياذ  ةميييييييي  

 07الخ يييييوا    عيييييا  حراليييييح الةضحيييييح ال وميييييح  يييييع سيييييةاء بضد يييييا". وااليييييد الزميييييادا  ا  "ةخر يييييا  ةييييي  ةر  

MIDRMA (ح الرقابيييييييح ا قلمةميييييييح لل يييييييرر الوسييييييي  ال ابعييييييح للة  ةيييييييح الدولميييييييح لل ميييييييرا  الةيييييييد عوالالييييييي 

ICAO)  االييييييد  باالحصييييييائما  ا  العييييييرار اح ييييييل االحيييييير اربيييييي    ييييييا  ازدحاةييييييا  بالحرالييييييح ال ومييييييح  ييييييع ة   ييييييح

ال ييييييرر الوسيييييي  ةيييييي  اصييييييل اول خةييييييس   ييييييا  ىييييييع  راقمييييييح و ع بيييييير الالحيييييير زخةييييييا  واسيييييي خداةا   ييييييع ةييييييرور 

 ."2220ال رر الوس  للعام  الحرالح ال ومح  ع

 

 "شركة نفط ميسان تصدر توضيحاً بشأن كشف "حالة فساد

اصيييييدر   يييييرالح   ييييي  ةمسيييييا   االح يييييم    وويييييمحا  ب ييييي   ال ييييي  "حاليييييح  سييييياد" ةييييي  قبيييييل ىمئيييييح  السيييييوةرمح  ميييييوز/

وقاليييييي  ال يييييرالح  ييييييع بمييييييا   ا ييييية " ع مبييييييا   ليييييي  ةيييييا   اقل يييييية بعيييييض وسييييييائل اال ييييييضم  ييييي  بمييييييا  ل مئييييييح .ال زاىيييييح

 زاىيييييح بخصيييييوص ال ييييي  حاليييييح  سييييياد  يييييع ال يييييرالح   اليييييد ادار   يييييرالح   ييييي  ةمسيييييا  حرصييييي ا  لييييي  د يييييم الا يييييح ال

واوييييييييا   ا  ."ا  يييييييراءا  ال ح م ميييييييح وال ويييييييائمح ال يييييييع   يييييييد  الييييييي  حةاميييييييح الةيييييييال العيييييييام وةحاربيييييييح ال سييييييياد

"ال ييييييرالح قييييييد اسيييييي الةل   ةميييييي  ا  ييييييراءا  االدارمييييييح وال ح م مييييييح الخاصييييييح بةووييييييول ال وييييييمح وويييييية  ا  ييييييار 

ال يييييييا و ع والسييييييييماقا  االدارميييييييح الة بعييييييييح و سيييييييلمم واحالييييييييح   ييييييييائ  ال ح مييييييي  ال  ائمييييييييح الييييييي  ال  ييييييييا  ال وييييييييائمح 

واالييييييد  ال ييييييرالح "حرصيييييي ا  ليييييي  حةامييييييح الةة لالييييييا  العاةييييييح والخاصييييييح والح ييييييا   ليييييي  ."الةخ صييييييح بالةووييييييول

)لسييييييي وا  الةييييييال العيييييييام والا ييييييي  السيييييييباقح  يييييييع ابيييييييضم ال  ييييييا  ال ويييييييائمح الةخ صيييييييح بالةوويييييييول اليييييييذا معيييييييود 

ةاويييييمح( و يييييد م الا ييييييح ا  يييييراءا  ال ا و ميييييح الة خييييييذ  ةييييي  قبيييييل السييييييل ح ال ويييييائمح بةيييييا مويييييية    بمييييي  ال ييييييا و  

 و بما  الا ح الح ائ ".
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 بالمئة 2مليون للمتقاعدين وبفائدة  22الرافدين يطلق سلفة 

و  دم ييييييييار ةلميييييييي 21ا ليييييييي  ةصيييييييير  الرا ييييييييدم   الحضحيييييييياء   يييييييي  ا ييييييييضر سييييييييل ح  والالييييييييح اال بيييييييياء العراقمييييييييح/ 

وذاليييييير الةال ييييييب .للة  ا ييييييدم  الةو  ييييييح روا ييييييب م  ليييييي  الةصيييييير  حصييييييرا وةيييييي  حيييييياةلع ب اقييييييح الةاسيييييي ر الييييييارد

ةلميييييو  وب ائييييييد   21ةضميييييم  وح يييييي   1اال ضةيييييع للةصييييير   ييييييع بميييييا  ا ييييية "  ييييييرر ةييييي   الة  ا يييييدم  سييييييل ح ةييييي  

ال ييييييي را ال سييييييي  سييييييي وا   ييييييير  اال م  ييييييياوز االسييييييي   ال  1بالةئيييييييح  ة يييييييمرا  الييييييي  ا  "ةيييييييد   سيييييييدمد السيييييييل ح  1

واوييييييا  ا  "ةييييي   السيييييل ح للة  ا ييييييد ماليييييو  بويييييةا ح ال مييييييل  . "بالةئيييييح ةييييي  الرا ييييييب ال  ا يييييدا 12وال ائيييييد  

ةو يييييي  ةيييييييد ع ةييييييو   را بييييييية  لييييييي  الةصيييييير  حصيييييييرا  واال م  يييييياوز  ةييييييير الة  ا يييييييد  الييييييب السيييييييل ح العةييييييير 

لييييييي  زميييييييار   يييييييرول ال ييييييي ةم ع وذلييييييي  ل غ ميييييييح ةبلييييييي  السيييييييل ح و  ييييييير  سيييييييدادىا" . ود يييييييا البميييييييا  "الة  ا يييييييدم  ا

 الةصر  الا ح الة   ر   ع بغداد والةحا  ا  لغرض ال  دمم والحصول  ل  السل ح" .
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 يبدأ مناقشة استجواب وزير األشغال الكويتي مجلس األمة

داللة  اسييييييم الةويييييي   /الالوم مييييييح  ال ييييييبس ا   ييييييل ة لييييييس االةييييييح اليييييي  ب ييييييد االسيييييي  واب الةو يييييية ةيييييـي  ال ائييييييب  بيييييـي

وابييييييدى الييييييوزمر  لييييييع الةوسيييييي  .ميييييير ال ييييييغال العاةييييييح ووزميييييير الدولييييييح ل يييييي و  ال ييييييباب  لييييييع الةوسيييييي اليييييـي  وز

م الةوييييي  للييييييوزمر . اىزم ييييية للة اق يييييح  و ليييييب دخيييييول ال رمييييي  الةسيييييا د ةييييي   ا بييييية  قيييييال ال ائيييييب  بداللييييية  اسييييـي

ا يييييي   ييييييع اةييييييا  ع والراة يييييي  ةح و ييييييح  وليييييي  اخ يييييي ء  ييييييع ح يييييي   لاليييييي   ييييييذالر ا  الراةييييييح ال ييييييعب »الةوسيييييي   

  مئييييييح  2220 ييييييدر    ييييييع ادوا ييييييع الرقابمييييييح ة ييييييذ ةييييييارس »واوييييييا  الةويييييي   .« ع اىييييييم ة ييييييع وة يييييي الالييييييوم

سيييييييلة  وزراء الةالميييييييح وال  يييييييار  »  ةويييييييم ا  «الزرا يييييييح ال  يييييييدار ب يييييييالل سيييييييلمم  وليييييييم  ح ييييييي  االةييييييي  الغيييييييذائع

لسييييييي  »و يييييياب    .«ةل ييييييا     يييييييةل الراوييييييع ال  ارميييييييح وال سييييييائم الصييييييي ا مح وال سييييييائم الزرا ميييييييح 3وال ييييييغال 

  بيييييل ةييييي  ةدرسيييييح ةييييياذا ح  ييييي  لل يييييعب الاليييييوم ع  « محييييي »الةدرسيييييح السماسيييييمح ال يييييع  حسيييييب اليييييم وزميييييرا   ةييييي 

 02و  رمييييير ل  يييييح حةاميييييح الةيييييوال العاةيييييح حيييييول ىمئيييييح الزرا يييييح صيييييادم   يييييخص واحيييييد اخيييييذ  يييييع  ييييي ر واحيييييد 

 يييييرالح وةيييييا حيييييدك ةعييييية ليييييم محيييييدك  022ةيييييوا   اسيييييس »ةويييييم ا    «حمييييياز  زرا ميييييح ب سيييييةاء  يييييرالا  ةخ ل يييييح

حمييييييازا  اخييييييرى  ييييييع مييييييوم  3حميييييياز  خييييييضل  يييييي ر واحييييييد  وحصييييييل  ليييييي   02الالوالييييييب الليييييية  اخييييييذ  لحييييييد  ييييييع

 .«واحد

 الرئيس التونسي يعي ن مجلساً أعلى مؤقتاً للقضاء

ادى ا ويييييييياء الة ليييييييس ال ليييييييي  الةوقييييييي  لل وييييييياء  ييييييييع  يييييييو س "االح ييييييييم " المةيييييييم  اةييييييييام  /االةارا ميييييييح  البميييييييا 

الة ليييييس السييييياب   ةيييييا  روييييية ال   يييييادا   يييييدمد  وا  اةيييييا   اليييييرئمس قيييييمس سيييييعم د اليييييذا  مييييي  م بعيييييد ا  قيييييام بحيييييل  

وقييييييال سييييييعم د  ييييييع خ يييييياب قصييييييمر   يييييير ة الرئاسييييييح ا  ييييييا "لح ييييييح .بال مة ييييييح  ليييييي  ال ويييييياء واح الييييييار السييييييل ا 

 ارمخميييييح بالييييييل الة ييييياممس" و يييييياب  " خيييييوض ةعييييييا حربيييييا  بييييييض ىيييييواد  وييييييد ال اسيييييدم  والة سييييييدم  والييييييذم  ارادوا ا  

ال قييييييمس سييييييعم د رئييييييمس الحالوةييييييح السيييييياب  و  ةمييييييد ا ةييييييال البرلةييييييا   بحييييييل  واقيييييي."م سييييييللوا اليييييي  قصييييييور العدالييييييح

الة لييييييس ال ليييييي  لل ويييييياء  ييييييع  براميييييير الةاوييييييع  ال مئييييييح الدسيييييي ورمح الةسيييييي  لح ال ييييييع  ييييييم   سمسيييييي ا  ييييييع العييييييام 

 و عةل  ل  وةا  اس  ضلمح ال واء  ع البضد. 2201
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 آيوا األمريكيةقتيل وجريحان بإطالق نار أمام مدرسة ثانوية في والية 

ق  يييييل   ييييي  واصيييييمب  خيييييرا  ب يييييروح خ مييييير   يييييع ا يييييضر  يييييار وقييييي  اةيييييام ةدرسيييييح حا وميييييح  يييييع  البمييييا  االةارا ميييييح/

والميييييييح  ميييييييوا الةرمالميييييييح ا ح يييييييم   بحسيييييييب ةيييييييا ا ل ييييييي  ال ييييييير ح  ة يييييييمر  الييييييي  ا   يييييييا اوق ييييييي  "ة ييييييي ب ا  ب يييييييم 

صييييييةح الوالمييييييح الواقعييييييح  ييييييع وقييييييال السيييييير    بييييييول بارمزميييييي  الة حييييييد ك باسييييييم  يييييير ح دا ةييييييوم    ا."ةح ةلييييييم 

  م( اةييييييييام حا ومييييييييح "امسيييييييي  ىيييييييياا  18 22) 18 01وسيييييييي  الييييييييبضد  ا   ا ييييييييضر ال ييييييييار وقيييييييي   ييييييييع السييييييييا ح 

واويييييا   يييييع بميييييا   ل   ييييية والاليييييح  يييييرا س بيييييرس ا  ييييية  يييييور وصيييييول قيييييوا  ال ييييير ح الييييي  الةاليييييا   حييييير  "سيييييالول

ك احيييييدىم ا   يييييو ع ة ييييي حرا   لييييي  حضحيييييح   ميييييح وقيييييد اصيييييمبوا بالرصييييياص  ييييي م    ل يييييم الييييي  الةس  ييييي   حميييييك ةيييييا لبييييي

واوويييييي  ا   "ال ميييييير  ال ارمييييييح ا  ل يييييي   ليييييي  ةييييييا مبييييييدو ةيييييي  .ب راحيييييية   مةييييييا مواصييييييل االخييييييرا   ل  ييييييع العييييييض 

ييييية الييييي  اا  ةيييييي  م  سيييييمار  ةيييييار  "  ة يييييمرا  الييييي  ا   يييييا ال ييييي  ال يييييبض  لييييي  "ة ييييي بة ب يييييم ةح ةليييييم " لال   يييييا ليييييم  و  

 ا   اةا  بعد.

 

 اتفاقية نفطية إلجهاض الحظر 52ت نائب الرئيس االيراني: الحكومة وقع

قييييييال  ائييييييب الييييييرئمس االمرا ييييييع لل يييييي و  البرلةا مييييييح "سييييييمد ةحةييييييد حسييييييم ع"   ا  الحالوةييييييح  والالييييييح ا بيييييياء  ييييييارس/

ةلمييييييار دوالر   ييييييع سييييييمار ا  ييييييياض  01.1ا  اقمييييييح ب مةييييييح  11وقعيييييي   ييييييع  وييييييو  اال يييييي ر السيييييي ح الةاويييييييمح  

بةراسيييييم  اليييييرمم  وائيييييل ال ييييي داء والةصيييييابم    ييييياء ذلييييي  خيييييضل  صيييييرمحا  ادلييييي  ب يييييا "حسيييييم ع".  يييييائ  الح ييييير

ةيييييي  ا بيييييييال الييييييدما ا  السيييييييةاومح ليييييييدى ال ييييييرالح الو  ميييييييح ل الرميييييير و وزمييييييي  الة   يييييييا  ال   مييييييح  وال يييييييع اقمةييييييي  

وا ييييياد  ائيييييب رئيييييمس ال ة ورميييييح  باليييييدور البيييييارز اليييييذا قيييييام ب يييييا العييييياةلو  .بحويييييور وزمييييير الييييي    ميييييوم االح يييييم 

ح االمرا ميييييييح  ال  صيييييييار الحيييييييور  االسيييييييضةمح وةوا  يييييييح ال  يييييييام  يييييييع  يييييييرالح  الرمييييييير و وزمييييييي  الة   يييييييا  ال   مييييييي

واويييييا   ا  ا يييييراد ىيييييذ  االسييييير  الو  ميييييح  سييييي  روا ةضحيييييم خاليييييد   يييييع ح بيييييح اليييييد ال الة يييييدس  .الب ليييييوا البائيييييد

 اموا  والسمةا خضل "حرب ال اقض ".

 


