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  وك لييييييي  (..) 7.)صالحلبوسيييييييل ييييييييدسو لجسيييييييوال حيييييييل حسييييييي    يييييييوا ا   حويييييييي  حلب ييييييي   لييييييي  مح ح ييييييي

 (االنب   العواقي 

   الزاملييييييييل يييييييييدسو اذدسيييييييي   العيييييييي   ال خيييييييي ر اال ييييييييوا ا  ال  نونييييييييي  للح يييييييي   سليييييييي  اميييييييي   العييييييييواقيي

 (موقع م لس النواب(.) 7.)صالمهدووة م  الن    الب ئد

 يسييييييي  ب  السييييييي يو الهنيييييييدب وييييييييدسو ل ييييييي ل مضييييييي ويع  بيييييييي  وازالييييييي  الع بييييييي   امييييييي   المو ييييييي   الزامليييييييل

 (موقع م لس النواب(..) 8.)صالعواقيي  حل الهند

  لم يييييزوة حلب ييييي .. ال  يييييوة ال  ميييييي  ال يييييل س ضيييييه  العيييييوا  حيييييل  ييييي  البعييييي  اليييييدموب  34حيييييل اليييييركو  الييييي

 (موقع م لس النواب (..) 8.)صي ب ا   دحعه ل عزيز   وب ه الديم وا ي  الح لي 

 سبيييييييدق خييييييي   ل  ئيييييييه بوحيييييييد مييييييي  الضييييييييو  وو هييييييي   العضييييييي ئو حيييييييل ب يييييييداد والمح ح ييييييي    وا هد.ضييييييي خ

ب دووكيييييي  الكبيييييييو حييييييل بنيييييي   الم  مييييييع و وسييييييي  ال ييييييي  ا  يييييييل   موقييييييع(..) 9.)صال نوبييييييي    نييييييوم  س لييييييي 

 (م لس النواب

 أميييييييي   الحكوميييييييي  اذ ح دييييييييي  سبييييييييدق   وا هالييييييييركو  السيييييييينوي  ل   عيييييييي  حلب يييييييي  الضييييييييهيدة  د.ضيييييييي خ حييييييييل

ب  و سيييييييي كم   اذ ييييييييوا ا   ب ومعنوييييييييي  مسيييييييينولي  ق نونييييييييي  وأخ قييييييييي  ل عييييييييوي  سوائيييييييي  ال ييييييييح ي  م دييييييييي 

 (م لس النواب موقع(..) 9.)ص وبي  حلب    ل  مح ح  

 (م لس النواب موقع(.) 10.)صالنواب يحيل الركو  السنوي  لم زوة حلب   م لس 

 بييييييييدو(..) 10.)صال   حميييييييي  أخ  قيييييييي    ديييييييييدة” حس سيييييييي “بليييييييي  ويييييييي ئو مخييييييييي    الموحليييييييي  الم  الن ئييييييييب 

 (نيوز

 ص "سيييييي   الوكيييييي بل يييييييود سليييييي  طالعييييييوو  الم وييييييي ط ويكضيييييي    ييييييووا  ق ييييييي  ط ييييييو    الن ئييييييب(.

 (نيوز السوموي (..)11

   11.)صب لمئيييييي  حييييييل موازنيييييي  العيييييي   ال يييييي وب 17سليييييي   سيييييي دة ح يييييي   قلييييييي  كودسيييييي     ليييييي      هميييييي 

 (االنب   العواقي  وك ل (..)

 ص م  ييييييييد ضيييييييينك لل  ا ييييييييي   الم بليييييييي  سيييييييي كو  حبليييييييي  ب لم   ئيييييييي   وقييييييييد  يييييييي  ل ال واح يييييييي   لن ئييييييييبا(.

 (انب   الواب الع   وك ل (..)12

  المضيييييي     الن  ييييييي .. الن ئييييييب نيييييي ي  الضييييييموب  ي  لييييييب الكيييييي  مل ب ل ييييييدخ  لحيييييي  طمضييييييك  ط حييييييل  بينهيييييي

 (نيوز السوموي (.)12.)ص نينو 
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 ليييييييو نل لحييييييي   ضيييييييك لي  وئ سييييييي  ال مهوويييييييي  بينهييييييي  وزاوة م  وحييييييي   ل 3وحييييييي   كيييييييوي   قيييييييدمن   الن ئيييييييب

 (نيوز ال وا (..)13.)ص سي دي 

 انبيييييي    وك لييييي (..) 13.)صمحميييييد العبدوبييييييه   م يييييود نه ييييييي  ا زمييييي  السي سيييييي  بيييييييد البيييييي  الضيييييييعل الن ئيييييب

 (الواب الع  

  14.)ص”السيييييييل ”ان  ييييييي و الموسيييييييوب    ليييييييب وزييييييييو الم ليييييييي  بضيييييييمو  من سيييييييبل الحضيييييييد بن    الن ئبييييييي 

 (نيوز بدو..)(

  سييييييوزا  من ييييييوو   ليييييي  ن يييييي  اليييييي  كسييييييو الع يييييي  مييييييع الييييييديم وا ل وبييييييوه   يييييي لل سيييييييموو  الن ئبيييييي

 (نيوز ال وا (..) 14.)صب لنه ي 

 هييييييييي دب السييييييييي مل   حسييييييييي د حيييييييييل وزاوة ال  ييييييييي وة  سيييييييييبب بعيييييييييد   يييييييييوحيو م يييييييييودا  الب  قييييييييي   الن ئيييييييييب

 (انب   الواب الع   وك ل (..) 15.)صال مويني 

 وك ليييييي  انبيييييي    15.)صب  ال نييييييدس   ييييييولل  ع ييييييو ال ييييييدو وئ سيييييي  الحكوميييييي سييييييدن   ال يييييي بو الن ئييييييب(..)

 الواب الع  (
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  (ال ب ح(..) 16.)ص  لل يل  ل الس يو البل يكل لد  العوا 

   (ال ب ح(..)16.)ص الك  مل  حلب    س حق  كم    حويله   ل  مح ح 

 17.)صلييييييييد  ب ييييييييداد ميييييييي ويو  ييييييييولو ال  يييييييي وة  عليييييييي  مخو يييييييي   ل يييييييي   وزيوهيييييييي  ب لسيييييييي يو ا ميوكييييييييل 

 ( سويب   نيوز(..)

   وك ليييييي  االنبييييييي   (..) 17.)صال ييييييح    وزيييييييو الخ و ييييييي  و ييييييه ب سيييييي  دا  السييييييي يو العواقييييييل حييييييل لبنيييييي

 (العواقي 

 (الزووا (..) 18.)صالنزاه   الم  دق  سل  قواو س   مديو مين   أ  ق و الضم لل 

 (ل ب حا(..)18.)ص مواقبو  يحروو  م  خو  دس ووب  ديد 

  19.)صالسييييييييد سمييييييي و الحكيييييييي  يبحييييييي  ميييييييع مموييييييي  السييييييييد الخييييييي منئل الع قييييييي   الون ئيييييييي  بيييييييي  البليييييييدي 

 (بدو نيوز(..)

  (ال ب ح(..)20.)ص مديوي  ضهدا  نينو   بلديَّ  المح ح    نخو  وزيع أوا ل المس ح ي 

   (ال ب ح(..) 20.)ص« ض يو العوا  ا خ و المس دا »ان    حمل 

  (المد (..) 21.)صللح    سل  و  ح  و وا  ا هواو م  الزوا مضوول أوووبل 

  21.)صاالسييييييي   الوقميييييييل يو يييييييل     يييييييي   سيييييييويب بي نييييييي   سيييييييدد مييييييي  المواقيييييييع الحكوميييييييي  العواقيييييييي 

 (وك ل  االنب   العواقي (..)

  (21(..)سوبل 22.)ص ؟ال دو يض و  لل ح ل  مع طاذ  و الضيعلط.. ه   ن هل ا زم 
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 وك ليييييي  (..)25.)ص   س ييييي ب  ل ن ييييييير طالدكييييي  العضيييييي ئوي ط م  بيييييي  مبلييييي  ميييييي لل ضيييييوقل ب ييييييدادال يييييب  سليييييي

 (االنب   العواقي 

 ( سويب   نيوز(..)25.)ص سملي   ب داد   ب  سل  س  ب  مخدوا  ب لمن وو 

 (  م  االدوي  المهوب  حل ب داد٩االس خب وا    ب    )(السوموي  نيوز(..) 26.)ص 

 

 

 

 

  

 عييييييزو ضييييييح  البنييييييزي  حييييييل نينييييييو  اليييييي  حييييييو  السييييييعو مييييييع االقلييييييي  و و ييييييه بعميييييي  من  يييييي   الن  ييييييي   

 (ال وا  نيوز(..)27.)ص س س  24المح    

   (وك ل  انب   الواب الع  (..) 27.)صالعوا  و نل اكبو م دو للن   الخ   ال  اليون 
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  البي  (..) 28.)صاذم وا     لّع لح  سلمل ي وده ويم لكه اليمنيو(  

   (21سوبل (..) 28.)صحكوم  االح     س ند اق ح   نواب كنيس  ومس و ني  لألق 

 

 

 

 

 

    وزييييييييو الخ و يييييييي  االيوانيييييييل  سلييييييي  اميوكييييييي  اليييييييود بضييييييي   ال  ييييييي ي  المهمييييييي  الم ب يييييييي  حيييييييل م  و ييييييي

 (وك ل  انب   ح وس(..) 29.)صحيين 

   30.)صلي بيييييي  حييييييل زلييييييزا  قييييييوب هييييييز السيييييي ح  الضييييييوقل ل 100أضييييييخ ص و  يييييي ب  أكوييييييو ميييييي   4م  يييييي 

 (.)االهوا (
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 الحلبوسي يدعو لإلسراع في حسم إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة

دسييييييي  وئييييييييس م ليييييييس النيييييييواب محميييييييد الحلبوسيييييييل  ا وبعييييييي    لجسيييييييوال حيييييييل حسييييييي   /وك لييييييي  االنبييييييي   العواقيييييييي 

  ييييي الب  وقييييي   الحلبوسيييييل حيييييل   وييييييدة ليييييه سبيييييو حسييييي به حيييييل  يييييوي و طن ييييي .  يييييوا ا   حويييييي  حلب ييييي   لييييي  مح ح ييييي 

لييييييييألوواح البويئيييييييي  ال ييييييييل واحيييييييي   ييييييييحي  م ييييييييزوة حلب يييييييي   مسيييييييي ركوي  ن يييييييي   ضييييييييعبن  الكييييييييودب و ييييييييبوه 

ب ."و  ييييييحي  ه ودسيييييي  الحلبوسييييييل  ليييييي  طاذسييييييوال حييييييل حسيييييي  اذ ييييييوا ا  ال زميييييي  ل حويلهيييييي   ليييييي  مح ح يييييي   كواميييييي 

 لضهدائه  وأهله ط.

 

على امالك العراقيين الزاملي يدعو اإلدعاء العام التخاذ االجراءات القانونية للحفاظ 

 المهدورة من النظام البائد

الن ئييييييب ا و  لييييييوئيس م لييييييس النييييييواب  السيييييييد وئيييييييس ” حيييييي ك  الزاملييييييل“خ  ييييييب السيييييييد  /موقييييييع م لييييييس النييييييواب

االدسيييييي   العيييييي     ب  خيييييي ر اال ييييييوا ا  ال  نونييييييي  للح يييييي   سليييييي  امييييييوا  وأميييييي   العييييييواقيي  المهييييييدووة ميييييي  قبيييييي  

ي ييييييو  بميييييينل اوا   ضييييييخ ص سييييييوب وا  نييييييب دو  و ييييييه حييييييق او اسيييييي ن د الن يييييي   الب ئييييييد  حييييييي  كيييييي   ا خيييييييو 

و  لييييييب الزاملييييييل بك يييييي ب وسييييييمل   بيييييي ل ح   سليييييي  ا ييييييب وة الع يييييي و .اليييييي  ال ييييييواني  ال ييييييل  بيييييييل هييييييرا اال ييييييوا 

دونيييييييي ( حييييييييل  34( ضييييييييوا ا ال   ييييييييي    والبيييييييي ل  مسيييييييي ح ه  أكوييييييييو ميييييييي  ) 32/    9/  3لل  عيييييييي  الموقميييييييي  )  / 

ل ييييييل اهييييييداه  ن يييييي   البعيييييي  بييييييدو  و ييييييه حييييييق او اسيييييي ن د قيييييي نونل لضييييييخص أ نبييييييل مدينيييييي  الك  مييييييي  الم دسيييييي   وا

  و  يييييييوب 18/11/2000يحمييييييي  ال نسيييييييي  ال  ويييييييي  وييييييييدس  )حميييييييد بييييييي  سليييييييل بييييييي   بيييييييو ا  وييييييي نل( ب ييييييي وي  

ل سييييييي وم وا  الع  ويييييييي  اسييييييي ن دا ل يييييييواو ” ضيييييييوك  ابهييييييي  ” سليهييييييي  حيييييييل الوقييييييي  الحييييييي لل مع ملييييييي  بييييييييع ل ييييييي لل 

وحسييييييييب الك يييييييي ب حيييييييي   قييييييييواو . 13/6/2004( حييييييييل 2004ب  740  )محكميييييييي  بييييييييدا ة الك  مييييييييي  المييييييييوق

ب ح قييييييد ل و ييييييه ال ن يرييييييي  اسيييييي ن داب الحكيييييي   الميييييي دة ) ( 45( ميييييي  قيييييي نو  ال ن ييييييير وقيييييي  )112المحكميييييي  المييييييركوو قن يييييي 

ارا  ييييييو  الحكيييييي  او المحييييييوو المييييييودل لل ن ييييييير وليييييي  يوا ييييييع  يييييي حبه بضيييييي نه ”   وال ييييييل  يييييينص سليييييي  1980لسيييييين  

  وا  ميييييي  يويييييييو االسيييييي  واب قييييييي   مييييييديو ” وي  اخييييييو مع مليييييي  ) سيييييي   قو ييييييه ال ن يرييييييي (سيييييينوا  اس بيييييي وا ميييييي   يييييي 7

سيييييي   دائيييييييوة ال سيييييي ي  الع ييييييي وب وك ليييييي  حيييييييل وزاوة العييييييد  ب  يييييييداو ك يييييي بي  حيييييييل العيييييي   الحييييييي لل يو ييييييه حيهمييييييي  

( سيييييييي   سليييييييي  15مديوييييييييي  ال سيييييييي ي  الع يييييييي وب ب لك  مييييييييي  ل سيييييييي ي  الع يييييييي و ل يييييييي لل الضييييييييوك  و يييييييي  مييييييييووو )

ب المييييي دة )  يييييدوو الحكييييي    و ودسييييي  الزامليييييل   سيييييد  ا يييييوا  اب . ( مييييي  قييييي نو  ال ن يييييير 114هيييييرا يخييييي ل  اي ييييي 

 مع مل    وحي  سل  الع  و المركوو لحي  اس كم   ال ح يق حل المو ول .

 



 

  2022-3-17  /الخميس 

 41العدد / 

8 
 

الزاملي يستقبل السفير الهندي ويدعو لفتح مشاريع طبية وازالة العقبات امام المرضى 

 العراقيين في الهند

الن ئييييييب ا و  لييييييوئيس م لييييييس النييييييواب  بمك بييييييه اليييييييو  ” حيييييي ك  الزاملييييييل“أسيييييي  ب  السيييييييد  /وابموقييييييع م لييييييس النيييييي

  لبحيييييييي  سييييييييدد ميييييييي  ” بواضيييييييي ن  بيسيييييييي ب“  السيييييييي يو الهنييييييييدب حييييييييل العييييييييوا  السيييييييييد 2022اراو  16االوبعيييييييي   

ودسيييييي  الزاملييييييل  اليييييي   وسيييييييع .ال  يييييي ي  را  االه ميييييي   المضيييييي و   وسييييييب   عزيييييييز ال عيييييي و  ال بييييييل بييييييي  البلييييييدي 

  االسيييييي وم وب السيييييييم  حييييييل م يييييي لل اليييييين   وال ييييييح    وزييييييي دة ال عيييييي و  وال بيييييي د  ال  يييييي وب بييييييي  البلييييييدي   العميييييي

وحيييييي ل مضيييييي ويع  بييييييي  مضيييييي وك  واالسيييييي   دة ميييييي  الكييييييوادو ال بييييييي  الهندييييييي  حييييييل الم يييييي ال  ال خ  ييييييي  الدقي يييييي  

و  وال نسيييييييق وأكييييييد الن ئييييييب ا و  لييييييوئيس الم لييييييس   سليييييي   ييييييوووة  عزيييييييز ال عيييييي . يييييييو الم ييييييوحوة حييييييل العييييييوا 

بيييييييي  وزاو يييييييل ال يييييييح  بيييييييي  البليييييييدي  ال يييييييدي ي    الزالييييييي  الع بييييييي   امييييييي   المو ييييييي  والميييييييوا عي  العيييييييواقيي  

المسييييييي حوي  الييييييي  الهنيييييييد   وو يييييييع قليييييييي   وا يييييييوا ا   دييييييييدة   عليييييييق ب وا يييييييده  حيييييييل المس ضييييييي ي   الهنديييييييي    

ب اليييييي  اهمييييييي    ييييييدي  ال سييييييهي   ا لممكنيييييي  لن يييييي  وحيييييي   الم ييييييوحي  و ع ميييييي  الييييييدلي  السييييييي حل ال بييييييل معهيييييي    الح يييييي 

 بوب   كووون  م  العواقيي  حل الهند ال  الب د .

 

لمجزرة حلبجة.. الفترة الظالمية التي عاشها العراق في ظل البعث الدموي  34في الذكرى الـ

 يجب ان تدفعه لتعزيز تجربته الديمقراطية الحالية

لن ئيييييييب ا و  ليييييييوئيس م ليييييييس النيييييييواب  اليييييييركو  ا” حييييييي ك  الزامليييييييل ” اسييييييي ركو السييييييييد  /موقيييييييع م ليييييييس النيييييييواب 

الوابعييييي  والو ويييييو  للم يييييزوة ال يييييل قييييي   بهييييي  ن ييييي   البعييييي  الكييييي حو بحيييييق اهييييي لل مدينييييي  حلب ييييي  ضيييييم   العيييييوا  سييييي   

ب ب يييييوب السيييييك   العيييييز  الميييييدنيي 1988 وقييييي   الزامليييييل حيييييل بيييييي   ليييييه .   واسييييي خدامه االسيييييلح  المحومييييي  دوليييييي 

  العيييييييواقيي  والعيييييييي ل  وح ييييييي  ال ييييييي وي  لييييييي  ينسيييييييي  هيييييييره ال ويمييييييي  ال ييييييييل   ا 2022اراو  -16الييييييييو  االوبعييييييي   

 وقييييي  ل سيييييمي  ابضيييييع  ويمييييي  ضيييييهده  ال ييييي وي  الحيييييدي    حيييييي  اقيييييد  البعييييي  الم بيييييوو سلييييي   يييييوب مدينييييي  ك ملييييي  

ليييييييس حيهيييييي   ال المييييييدنيي  العييييييز  ميييييي  نسيييييي   وا  يييييي   وضيييييييو    ب سييييييلح  محييييييو  اسيييييي خدامه  دوليبيييييي  ح يييييي  اونيييييي   

وضييييي و  الزامليييييل  .   وبضيييييك  اوبييييي  حييييييه ن ييييي   البعييييي  ا  هدحيييييه كييييي    يييييدميو العيييييوا الحيييييووب و يييييد االسيييييدا  

حييييييل وق يييييي  اسيييييي رك و لم ييييييزوة حلب ييييييه داخيييييي  مبنيييييي  م لييييييس النييييييواب  وأح  يييييي ح معييييييو  ي يييييي   ييييييوو ووويييييي ئق 

سواقييييييل ميييييي  أهيييييي لل حلب ييييييه  مخ  ميييييي  مضيييييي وك ه بك  بيييييي   5000ل ييييييح ي  ال ويميييييي  المووسيييييي  ال ييييييل اود  بحييييييي ة 

ودسييييي  .عبيييييو سييييي  ح لييييي  ا لييييي  ال يييييل  ع  يييييو ال ليييييوب سنيييييد اسييييي رك و ال يييييح ي  والم  يييييودي وسييييي ل  حيييييو  ال   عييييي   

الزامليييييييل الييييييي  و يييييييوب  يييييييدوي   يييييييوائ  البعييييييي  ب س ب وهييييييي   يييييييوائ   يييييييد االنسييييييي ني  وال يييييييل ال يمكييييييي  اسييييييي   ه  

ب ل  يييييي د    وا  ال  ييييييوة ال  مييييييي  ال ييييييل س ضييييييه  العواقيييييييو  حييييييل  يييييي  هييييييرا الن يييييي   الييييييدموب ي ييييييب ا   دحعييييييه نحييييييو 

  ببنييييييي   العيييييييوا  و ييييييي مي  الحيييييييي ة الكويمييييييي  لأل يييييييي   ال  دمييييييي  و عزييييييييز ال  وبييييييي  الديم وا يييييييي  الح ليييييييي  ال مسييييييي

المبنييييييي  سلييييييي  اسيييييي س المسييييييي واة حييييييل الح يييييييو  بييييييي  ال مييييييييع وحوييييييي  ال عبييييييييو ونبيييييير ال  يييييييو  والعنيييييي  وبنييييييي   

 س ق    يب  مع  ميع بلدا  الع ل  .
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ووجهاء العشائر في بغداد والمحافظات  عبدهللا خالل لقائه بوفد من الشيوخ وانهد.شاخ

 الجنوبية : نثمن عالياً دوركم الكبير في بناء المجتمع وترسيخ القيم األصيلة

سبييييييدق أحمييييييد حييييييل مك بييييييه  وا هن ئييييييب وئيييييييس م لييييييس النييييييواب العواقييييييل د.ضيييييي خ  سيييييي  ب  /موقييييييع م لييييييس النييييييواب

  العضيييييي ئو حييييييل ب ييييييداد والمح ح يييييي   وحييييييداب ميييييي  الضيييييييو  وو هيييييي  2022/3/16الوسييييييمل بب ييييييداد اليييييييو  ا وبعيييييي   

ال نوبييييييي   و ييييييو  خيييييي   الل يييييي   الحييييييدي  سيييييي  أ يييييي ل  و ييييييوا  العضيييييي ئو وال ب ئيييييي  العواقييييييي  وسم هيييييي  ال يييييي ويخل 

المسيييييي موة حييييييل دسيييييي  الن يييييي   اذ  ميييييي سل وحيييييي  النزاسيييييي   والمضيييييي ك  بييييييي  أحييييييواد الم  مييييييع بيييييي ل و    و هييييييوده

 .ال وو  ال عب  السلمي   ح  ب س   وحيو الدس  لمنسس   الدول  حل

وئييييييس الم ليييييس وحيييييل سيييييي   حديويييييه أضييييي و  لييييي  أهميييييي  دوو العضييييي ئو و ييييي ويوه  اذي ييييي بل سلييييي  المسييييي و   ن ئيييييب

ب بييييييي ل و  ب دووكييييييي  الكبييييييييو ”اذ  مييييييي سل والسي سيييييييل واذق  ييييييي دب و وبيييييييي  دسييييييي ئ  اذسييييييي  واو  م يييييييي   نوم  س ليييييييي 

ومييييييواق ه  المضييييييوح   نلب ييييييوا والئهيييييي  الييييييو حييييييل بنيييييي   الم  مييييييع و وسييييييي  ال ييييييي  ا  يييييييل   والعضيييييي ئو العواقييييييي  أو

حيييييييل ودل ال ييييييي   وميييييييد  يييييييروو المحبييييييي  وال عييييييي و  بيييييييي  مكونييييييي   الضيييييييعب والح ييييييي   سلييييييي  ال نيييييييول والنسيييييييي  

 ”.اذ  م سل حل أوق   المح  وا زم  

 

عبدهللا: أمام الحكومة اإلتحادية  وانهفي الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة الشهيدة، د.شاخ

القية لتعويض عوائل الضحايا مادياً ومعنوياً، وإستكمال اإلجراءات مسؤولية قانونية وأخ

 تثبيت حلبجة إلى محافظة

( سلييييي  ح  عييييي  أهلنييييي  حيييييل مح ح ييييي  حلب ييييي  الضيييييهيدة سييييي   34اليييييركو  السييييينوي  ) بمن سيييييب  /موقيييييع م ليييييس النيييييواب

العواقييييييل اليييييرب واح  ييييييحي ه أكوييييييو ميييييي  خمسيييييي  قال  ميييييي  الميييييدنيي  ا بوييييييي    أقييييييي  حييييييل م لييييييس النييييييواب  1988

وق ييييييي    بينيييييييي    ييييييي مني  ميييييييع سوائييييييي  وروب الضيييييييهدا  حيييييييل بوابييييييي  الم ليييييييس بح يييييييوو هيئييييييي  وئ سييييييي  الم ليييييييس 

والسييييييدا  والسيييييي دة النيييييواب والسيييييييد ا ميييييي  العيييييي   لم ليييييس النييييييواب  وبمضييييي وك  سييييييدد  السي سييييييي وونسييييي   الك ييييي  

الم لييييييس  وأح يييييي ل بعييييييد  ميييييي  الضخ ييييييي   الدينييييييي  والو  حييييييي  والسيييييي دة المس ضيييييي وو  والمييييييدوا  العيييييي مو  ومييييييو  ل

ب لل يييييييوو ال و و واحيييييييي   سيييييييد  حيهييييييي  ح ييييييي  ال ويمييييييي  النكيييييييوا   وأحييييييي د ن ئيييييييب وئييييييييس م ليييييييس  رلييييييي  معو ييييييي 

سبييييييدق بهييييييره المن سييييييب  بيييييي   م لييييييس النييييييواب لديييييييه مسيييييينولي  كبيييييييوة حييييييل موا ييييييل  مه مييييييه  وا هد.ضيييييي خ نييييييوابال

لضيييييييعب  وسييييييي  ال يييييييواني  الو نيييييييي  مييييييي  أ ييييييي   ح ييييييييق المسييييييي واة والعدالييييييي  و وبيييييييي  ح يييييييو   مييييييييع مكونييييييي   ا

 .وال ضويع   ال زم  ال ل  نم  الحي ة الكويم  للموا ني  و منع  كواو مو  هره ال وائ 

أميييييي   الحكوميييييي  اذ ح دييييييي  مسيييييينولي  ق نونييييييي  وأخ قييييييي  ل عييييييوي  سوائيييييي  “وئيييييييس الم لييييييس أكييييييد سليييييي  أ   ن ئييييييب

ب  بييييييي لو   مييييييي  ال خ ي ييييييي   الم لييييييي  السييييييينوي  ب ومعنوييييييي  لكييييييي  ليييييي    ييييييي  لألسييييييي  أيييييييي   ضييييييهدا  حلب ييييييي  م ديييييييي 

  وضييييييييدد سليييييييي   ييييييييوووة  سيييييييي كم   اذ ييييييييوا ا  ميييييييي  قبيييييييي  الحكوميييييييي  ”مسيييييييي سدا  م دييييييييي  لعوائيييييييي  الضييييييييهدا 

بخ ييييييوص  وبيييييييي  حلب يييييي   لييييييي  مح ح يييييي  سواقييييييي   يييييييم  ا قلييييييي   وحكومييييييي  أقلييييييي  كوودسييييييي    أد   ذ ح دييييييي ا

اذن  ييييي   مييييي  موحلييييي  م سليهييييي  مييييي  وا بييييي   و  يييييوا ا    ييييي ه  حويييييي  مدينييييي  حلب ييييي   لييييي  مح ح ييييي   ليييييرا ي يييييب 



 

  2022-3-17  /الخميس 

 41العدد / 

10 
 

 ل هييييييود  ييييييداو بي نيييييي   اذدانيييييي  واذسيييييي نك و  ليييييي  موحليييييي  العميييييي  ال يييييي د وال خ ييييييي  ميييييي  مع نيييييي ة حلب يييييي  وحيييييي  ا

 ل  ويو البن  ال ح ي  و  دي  الخدم    ه لل حلب   الكوا .

 

 مجلس النواب يحيي الذكرى السنوية لمجزرة حلبجة

اليييييييركو  السييييييينوي  ا   ٢٠٢٢/٣/١٦ييييييييو  االوبعييييييي   احيييييييي  م ليييييييس النيييييييواب العواقيييييييل ال موقيييييييع م ليييييييس النيييييييواب/

لم يييييييزوة ضيييييييهدا  مدينييييييي  حلب ييييييي  بح يييييييوو الن ئيييييييب االو  لم ليييييييس النيييييييواب السييييييييد حييييييي ك  الزامليييييييل ون ئيييييييب  ٣٤

وئييييييييس الم ليييييييس اليييييييدك وو ضييييييي خه وا  سبيييييييد ق ووئيسييييييي  ك لييييييي  الحيييييييزب اليييييييديم وا ل الكوودسييييييي  نل اليييييييدك ووة 

 . مخ ل  الك   الني بي حي    بوب ال   ل وسدد م  الس دة النواب م  

و  ييييييمن  الييييييركو  وق يييييي    يييييي مني  ل ميييييييع الح  ييييييوي  ضيييييي و  حيهيييييي  وئيييييييس م لييييييس العلميييييي   الوبيييييي   المحمييييييدب 

واالمييييييي  العيييييي   لم لييييييس النييييييواب د. سيييييييووا  سبييييييد ق اسييييييم سي  وسييييييدد ميييييي  السيييييي دة المييييييدوا  العيييييي مي  ومييييييو  ل 

ح  ييييييييحي ه  العديييييييييد ميييييييي  الضييييييييهدا  الم لييييييييس اسيييييييي ركو حيهيييييييي  الح  ييييييييوي  هييييييييره الم ييييييييزوة االليميييييييي  وال ييييييييل وا

 ييييييييووة لل ييييييييح ي  والم  ييييييييودي   ٣٣والم  ييييييييودي  كميييييييي    ييييييييمن  ال ع لييييييييي  اح  يييييييي ح معييييييييو  ال ييييييييوو   ييييييييم  

 لييييييب م دميييييي  ميييييي  اهيييييي لل الم  ييييييودي  حيهيييييي  ضييييييوح ك ميييييي  للم سيييييي ة  ٣٥وكييييييرال  سييييييدد ميييييي  ال لبيييييي   ميييييي  ي يييييي وب 

يييييي   العويييييوو سلييييييه  لحيييييد اال   و ليييييب البحييييي  سييييينه  واليييييري  ا ليييييبه  كييييي نوا م موسييييي  مييييي  اال  ييييي   والنسييييي   لييييي 

وال يييييييل قيييييييدم ه  من مييييييي  اال  ييييييي   الم  يييييييودي  للسيييييييعل الي ييييييي ده  او العويييييييوو سلييييييي   ويييييييوه  و سيييييييليمه  لعيييييييوائله  

 المنكوب  .

 

 ال تتحمل أخفاقات جديدة” حساسة“: المرحلة المقبلة ثائر مخيف نائب ال

  موسييييييد اال  ميييييي ل الم بيييييي  بييييييي  كضيييييي  الن ئييييييب وس ييييييو اذ يييييي و ال نسييييييي ل ويييييي ئو مخييييييي   ا وبعيييييي   بييييييدو نيييييييوز/

اال  مييييييي ل الم بييييييي  بيييييييي  اذ ييييييي و ال نسيييييييي ل وال يييييييي و “وقييييييي   مخيييييييي     .ال يييييييي و ال يييييييدوب واذ ييييييي و ال نسيييييييي ل

ال ييييييييدوب سيييييييييكو  قبيييييييي   لسيييييييي  البولميييييييي   الم بليييييييي  لمن قضيييييييي   ضييييييييكي  الك ليييييييي  ا كبييييييييو وموا يييييييي    وئيييييييييس 

  ملييييييي  وئ سييييييي  ال مهوويييييييي  ييييييييو   لسييييييي  البولمييييييي   المعنيييييييي  ب ضيييييييكي  الحكومييييييي  وحسييييييي“وأ ييييييي   أ  .”اليييييييوزوا 

ميييييي  الضييييييهو الحيييييي لل وميييييي  المسيييييي بعد أ   كييييييو  بييييييدو  ا   قيييييي   مسييييييب   او    هميييييي   بييييييي  اذ يييييي و ال نسييييييي ل  26

 أهمي  و وووة  وحيد ال واو الضيعل و ضكي  الك ل  ا كبو “ول    ل  .”وال ي و ال دوب
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 "رات قضية "ضرغامالركابي يرد على "العروض المغرية" ويكشف تطوالنائب عالء 

اس بييييييو أمييييييي  سيييييي   حوكيييييي  ام ييييييداد الن ئييييييب سيييييي   الوكيييييي بل  ا وبعيييييي    أ  ال ييييييواس   هييييييل  السييييييوموي  نيييييييوز/

ال يييييييل أد  الييييييي    ييييييي وز الميييييييدد الدسييييييي ووي   حيمييييييي  سليييييييق سلييييييي  الحيييييييدي  بضييييييي   و يييييييود طسيييييييوو  م ويييييييي ط 

حييييييل ب بيييييي  بضيييييي   للمسيييييي  لي  بيييييي ل و  طرممنيييييي   يييييييو معوو يييييي  للبيييييييعط  كميييييي  كضيييييي  سيييييي   مهيييييي   ق ئييييييد الضييييييو   

بط الييييييرب  بوييييييه السيييييييوموي   ."مو ييييييول الن ضيييييي  ط ييييييو    م  يييييييد وقيييييي   الوكيييييي بل خييييييي   حديوييييييه لبونيييييي م  طسلنييييييي 

طمييييييي  ي حمييييييي  المسييييييينولي  حيييييييل أب  ييييييي خيو بعيييييييد  االل يييييييزا  ب لميييييييدد الدسييييييي ووي  هيييييييل الك ييييييي  الني بيييييييي  الكبييييييييوةط  

أنيييييه طلييييي  يييييي   حسييييي  من يييييب وأ ييييي   ."مع بيييييواب أ  طال يييييواس   هيييييل ال يييييل أد  الييييي    ييييي وز الميييييدد الدسييييي ووي 

وئيييييييس الييييييوزوا  قبيييييي  نه ييييييي  نيسيييييي   أو م لييييييع أييييييي وط  مضيييييييواب اليييييي  أ  طالمع و يييييي  ينب ييييييل أ   كييييييو  وا ييييييح  

وبضييييييي   الحيييييييدي  سييييييي  طسيييييييوو  م ويييييييي ط مييييييي  الك ييييييي  ."والمع و ييييييي  السي سيييييييي  هيييييييل اي  بيييييييي  ال يييييييل ن بن هييييييي 

ب طليييييي  نسييييييمع بهييييييرا  للمسيييييي  لي   قيييييي   الوكيييييي بل  طنحيييييي  أ ييييييح ب مبيييييي د  رممنيييييي   يييييييو معوو يييييي  للبيييييييعط  م ييييييي  

 ال و ط.

 

 بالمئة في موازنة العام الجاري 17تفاهمات على إعادة حصة إقليم كردستان إلى 

  

     نييييييه ط يييييي  اال  يييييي   سليييييي  الن ئييييييب سيييييي  الحييييييزب الييييييديم وا ل سييييييليم   ضييييييوي قيييييي    /وك ليييييي  االنبيييييي   العواقييييييي 

م ن سييييييب  مييييييع الكو حيييييي  السييييييك ني   الخ ييييييو  العوي يييييي  للموازنيييييي  الع ميييييي  بضييييييك  سيييييي   بيييييي    كييييييو  ح يييييي  االقلييييييي 

  ."ب لمئ  12.67% كم  ك ن  حل الس بق بدال م  17وهل 

وأ يييييي    أ  طاالقلييييييي  ال ي  لييييييب بيييييي كوو ميييييي  النسييييييب  الح ي ييييييي  ال ييييييل يسيييييي ح ه  ميييييي  الموازنيييييي  الع ميييييي ط  مضييييييدداب  

كويييييييو ميييييي  سليييييي  ط ييييييوووة االس ميييييي د سليييييي  اال   قيييييي   السي سييييييي  واالب عيييييي د سيييييي  المهيييييي  وا  ال ييييييل أد  اليييييي  ال

  ."المض ك  بي  الموكز واالقلي  حل الس بق

وأضيييييي و  ليييييي  أ  طالبولميييييي   سيييييييكو  مسيييييينوال حييييييل الموحليييييي  الم بليييييي  بيييييي   ي ييييييو قيييييي نو  الموازنيييييي  بضييييييك  خيييييي ص 

  ."وس د  وأ   كو  ح   االقلي  س دل 

   حييييييل وقيييييي  سيييييي بق  البولميييييي   الق ييييييواح مضييييييوول موازنيييييي ودسيييييي  ن ئييييييب وئيييييييس الك ليييييي  ال ييييييدوي  حسيييييي  الكعبييييييل

  .للع   ال  وب ب ل نسيق مع الحكوم  ل سويع  قواوه 

مهييييييي  لل  يييييييي  ب لنسيييييييب  ذداوة الدولييييييي  وسميييييييو   2022وقييييييي   الكعبيييييييل للعواقيييييييي  اذخب ويييييييي     طمضيييييييوول موازنييييييي  

المح ح يييييي   وحوائييييييد  قواوهيييييي  ال     ييييييو سليييييي  المنسسييييييي   الوسييييييمي  و يييييينعكس سليييييي  م ميييييي  سميييييي  ال  ييييييي سي  

 ."الع   والخ ص

 يييييي   الييييييداخلل للسييييييل   ال ن يرييييييي  يمنييييييع  ع ييييييي  ال ييييييواني  المهميييييي  ك يييييي نو  الموازنيييييي  وي ييييييب أ  وأ يييييي    أ  طالن

يكيييييو  هنيييييي    عييييي و  و نسيييييييق بييييييي  السيييييل   ال ضييييييويعي  والحكوميييييي  بييييي   ن  ييييييوح مضييييييوول الموازنييييي  ميييييي  م لييييييس 

النييييييواب وسيييييي   ويييييييق ال نسيييييييق الك ميييييي  مييييييع وزاوة الم لييييييي  والحكوميييييي  وهييييييرا الييييييرب ي ييييييب أ  يح يييييي  ح يييييي  ال 

 ."ال ع  ببنود الموازن  أم   الحكوم  اال ح دي ي   
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وضيييييييدد سلييييييي  طو يييييييوب أ   ضييييييي و  السيييييييل     ال ن يريييييييي  وال ضيييييييويعي  حيييييييل  يييييييوووة االه مييييييي   واالس بييييييي و بييييييي   

قيييييييي نو  الموازنيييييييي  مهيييييييي  للدوليييييييي  العواقييييييييي  وخ و يييييييي  بهييييييييره ال  ييييييييوة حييييييييي   و  ييييييييع ا سييييييييع و    الموازنيييييييي  

 يييييييييو مب ضييييييييو سليييييييي  ال   سيييييييي   الخيييييييي ص والزواسييييييييل سيييييييي نعكس سليييييييي  المسيييييييي  يدي  منهيييييييي  بضييييييييك  مب ضييييييييو و

ب وأ  اليييييييوحوة الم ليييييييي  ا   ليسييييييي   خمينيييييييي  بييييييي  هيييييييل  وال ييييييين سل والن  يييييييل والضيييييييوك   المسييييييي هم   خ و ييييييي 

 ."ح ي ي 

 

 : األيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجئات وقد تأتي التوافقاتالنائب ماجد شنكالي

لييييييديم وا ل الكودسيييييي  نل م  ييييييد ضيييييينك لل   ا   ال حيييييي ل  اكييييييد الن ئييييييب سيييييي  الحييييييزب ا /وك ليييييي  انبيييييي   الييييييواب العيييييي  

الو ويييييييل مييييييي  زا  م مسيييييييك  بحكومييييييي  اال لبيييييييي    حيمييييييي  بيييييييي  ا  ط ال حييييييي ل  الو ويييييييل هيييييييو الك لييييييي  ا كبيييييييو داخييييييي  

وقييييي   ضييييينك لل حيييييل ل ييييي   م ل يييييز   ا  ط ال حييييي ل  الو ويييييل يوييييييد ح يييييوو المسييييي  لي  ل لسييييي  ان خييييي ب ." البولمييييي  

   سييييييي د  الييييييي  ن  ييييييي  ال ييييييي و بيييييييي  اال ييييييي و ال نسيييييييي ل وال يييييييي و ال يييييييدوبوئييييييييس ال مهوويييييييي  وال   همييييييي 

الم بليييييي  سييييي كو  ح سييييييم  وسيييييي   العميييييي  سلييييي  الوليييييي  المع ييييي  ط   مو ييييييح  انييييييه  10وا ييييي   ا  ط االييييييي   ال ييييي  ."

ول ييييي  ضييييينك لل الييييي  انيييييه ط ال يمكييييي  ا   كيييييو  الك لييييي  االكبيييييو ." ط ال  واحيييييق بيييييي  الضييييييع  وال  واحيييييق بيييييي  الكيييييود

 ق الدسييييي وو ط   مبينييييي  ا  ط ا يييييي   الم بلييييي  سييييي كو  حبلييييي  ب لم   ئييييي   وقيييييد  ييييي  ل ال واح ييييي  ضييييييعي  ح ييييي  وحييييي

وضييييييدد سليييييي  ط االسييييييوال ب ضييييييكي  حكوميييييي  قيييييي دوة سليييييي  النهييييييو  بيييييي لواقع الحيييييي لل ط   الح يييييي  اليييييي  ا  ط ا لييييييب ."

 المس  لي  سيح وو   لس  ان خ ب وئيس ال مهووي  ط.

 

يطالب الكاظمي بالتدخل لحل "مشكالت" في  الشمري  نايف النائببينها المشتقات النفطية.. 

 نينوى

أكييييييد الن ئييييييب سيييييي  نينييييييو  نيييييي ي  الضييييييموب  ا وبعيييييي    أ  المييييييوا ني  حييييييل المح ح يييييي  ي  ييييييو   السييييييوموي  نيييييييوز/

ب يييييييوابيو  ويلييييييي  للح يييييييو  سلييييييي  الوقيييييييود  مييييييي  دو  أ    يييييييد  وزاوة الييييييين   أب حليييييييو   حيمييييييي  دسييييييي  الضيييييييموب  

 مل  ليييييي  اذضييييييوا  بضييييييك  ضخ ييييييل ومب ضييييييو سليييييي  و ييييييع المح ح يييييي  وئيييييييس م لييييييس الييييييوزوا  م يييييي    الكيييييي 

وقيييييي   الضييييييموب      طمح ح يييييي  نينييييييو  وو يييييي  كيييييي  ال ييييييوو  ال ييييييل مييييييو  بهيييييي  وح يييييي  .بعييييييدد ميييييي  المل يييييي  

ال  يييييحي   ال يييييل قييييييدم ه  لكنهييييي  ولألسيييييي  الضيييييديد ميييييي  زالييييي    بييييييع  حييييي  وكيييييي   النسيييييي   واالهميييييي   مييييي   ميييييييع 

  طسييييييبق وا   وا ييييييلن  مييييييع ال هيييييي   را  الع قيييييي  وأوسييييييلن  وأ يييييي  ."اال ييييييوا  منيييييير  حويوهيييييي  وح يييييي  اللح يييييي 

سضيييييوا  الك يييييب الييييي  مييييي  يهميييييه ا ميييييو حيييييل ق يييييي  مع ل ييييي  العدييييييد مييييي  المل ييييي   ال  وئييييي  حيييييل نينيييييو  وكييييي  مييييي  

 ح لن  سليه هو الوسود ب   ن يرط.
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مقترحات للوطني لحل إشكالية رئاسة الجمهورية بينها وزارة  3: قدمنا النائب وفاء كريم

 ياديةس

م  وحييييييي   ل  حييييييي د  3كضيييييي  الن ئيييييييب سيييييي  ال حييييييي ل  الييييييديم وا ل  وحييييييي   كييييييوي   سييييييي    ييييييدي   /ال ييييييوا  نييييييييوز 

وقييييييي   كيييييييوي م لبونييييييي م   س لمسييييييي وة  بو يييييييه .اليييييييو نل لحييييييي   ضيييييييك لي  وئ سييييييي  ال مهوويييييييي  بينهييييييي  وزاوة سيييييييي دي 

وليييييي  المع يييييي   ييييييب بي  قنيييييي ة ال ييييييوا  ال  يييييي ئي  مسيييييي   االوبعيييييي    ا   طاوقيييييي   ال حيييييي ل  الو وييييييل وا ييييييح  اميييييي  ال

وكضييييي  كيييييوي    ."و بيييييي  رلييييي  حيييييل  لسييييي  حييييي ل بييييي ب ال وضييييييل لوئ سييييي  ال مهوويييييي  وكييييي   ل ييييي لل ال حييييي ل 

م  وحيييييييي   اليييييييي  اال حيييييييي د الييييييييو نل الكودسيييييييي  نل لحيييييييي  اضييييييييك لي  وئ سيييييييي  ال مهووييييييييي   أبوزهيييييييي   3س ط  ييييييييدي  

ووزاوة سييييييي دي م المواح يييييي  سليييييي  موضييييييل الييييييديم وا ل م  بيييييي  ح ييييييوله سليييييي  من ييييييب ن ئييييييب وئيييييييس ال مهووييييييي  

واضييييييي و الييييييي  طاننييييييي  ن مييييييي  ا  ."لكييييييي  كويييييييوة قيييييييووا  المحكمييييييي  اال ح ديييييييي  قع ييييييي  حبييييييي   اليييييييود بيييييييي  ال يييييييوحي 

نيييييي مخ  حييييييل االييييييي   الم بليييييي  اليييييي  حيييييي  يو ييييييل ال ييييييوحي   وحييييييل حيييييي   اخ يييييي    لسيييييي  الييييييوئيس سيييييي حدد  لسيييييي  

 ط.اخو  وسيكو  لل ح ل  الو ول و ووة اح وا  اوادة الضعب حل سبوو موحل  ال واحق

 

 

 : مقود نهاية األزمة السياسية بيد البيت الشيعيالنائب محمد العبدربه 

اكيييييد الن ئيييييب سييييي   حييييي ل  السيييييي دة محميييييد نيييييووب العبيييييد وبيييييه   ا  م يييييود نه يييييي  ا زمييييي   /وك لييييي  انبييييي   اليييييواب العييييي  

كييييود ب ل يييي ويو وقيييي   العبييييد وبييييه حييييل ل يييي   م ل ييييز   انييييه ط ال قيميييي  ل واحييييق السيييين  وال. السي سييييي  بيييييد البييييي  الضيييييعل

وا يييييي   ا  ."سليييييي  العملييييييي  السي سييييييي  ون ميييييي  ب ل و يييييي   ليييييي   واحييييييق بييييييي  اذ يييييي و ال نسييييييي ل وال ييييييي و ال ييييييدوب

ط الحكوميييييي  الم بليييييي  ليييييي   م ييييييل بييييييدو  اذ يييييي و ال نسييييييي ل أو ال ييييييي و ال ييييييدوب ط  مضيييييييوا اليييييي  ا  ط الوسيييييي     

ليييييي  السي سيييييي  م ييييي  بييييي ل واحق منييييير ول ييييي  الييييي  ا  ط العم." السي سيييييي  الح ليييييي  وبمييييي   ح ييييي    لييييي   يييييدخ  دوليييييل

 و طال هميشط السي سل خي و  يو ممك  ط. 2006
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 ”السلف”تطالب وزير المالية بشمول منتسبي الحشد بنظام انتصار الموسوي نائبةال

    وزيييييييو الم لييييييي  بضييييييمو  عيييييي  لبيييييي  الن ئبيييييي  سيييييي   حيييييي ل  ال يييييي ل  ان  يييييي و حسيييييي  الموسييييييوب  االوب /بييييييدو نيييييييوز

حضييييييد الضييييييعبل بن يييييي   السييييييل  ميييييي  الم يييييي و  الحكوميييييي وخ  ب الموسييييييوب  بك يييييي ب وسييييييمل  من سييييييبل هيئيييييي  ال

  ن يييييواب الييييي  مييييي  قدم يييييه ضيييييويح  الحضيييييد الضيييييعبل مييييي    يييييحي   حيييييل سيييييبي  الن يييييو ودحيييييو االوهييييي ب ول يييييو  /

نيييييييي  اسييييييي ح  قه   ب لمواح ييييييي  سلييييييي  ضيييييييموله  بن ييييييي   السيييييييل  مييييييي  الم ييييييي و  الحكومييييييي  وبحسيييييييب اال يييييييوا ا  

الم ييييي و  ” سيييييل “ا  من سيييييبل هيئييييي  الحضيييييد الضيييييعبل يعييييي نو  مييييي  سيييييد  ضيييييموله  حيييييل وييييييركو .”الم بعييييي  ليييييديك 

الن ئيييييييب ان  ييييييي و حسييييييي  الموسيييييييوب    ليييييييب .الحكوميييييييي  بييييييي لو   مييييييي   يييييييو ي  ووا يييييييبه  حيييييييل الم ييييييي و  را هييييييي 

وزييييييو الم ليييييي  بضيييييمو  من سيييييبل هيئييييي  الحييييي    ضييييي   ييييي د الضييييي   عبييييي   ل ب ا ب ييييي   بن ييييي   السيييييل  مييييي  الم ييييي و  

 الحكوم .

 

: لم نصل الى كسر العظم مع الديمقراطي وبرهم صالح سيمرر سوزان منصور  النائبة

 بالنهاية

اكيييييد  الن ئيييييب سييييي  اال حييييي د اليييييو نل الكودسييييي  نل  سيييييوزا  من يييييوو  بييييي   اال حييييي د لييييي  ي ييييي    /ال يييييوا  نييييييوز  

ب  الييييييي  كسيييييييو الع ييييييي  ميييييييع  ويميييييييه اليييييييديم وا ل  حيمييييييي  أبيييييييد  قن سييييييي  ك ملييييييي  ب موييييييييو بيييييييوه   ييييييي لل وئيسييييييي 

وق لييييييي  من يييييييووم لبونييييييي م   س لمسييييييي وة  بو يييييييه قنييييييي ة ال  ييييييي ئي  الليلييييييي   انيييييييه  طي  يييييييو  ا  يكيييييييو  .لل مهوويييييييي 

ب لل مهييييييوو وأب للضييييييعب وبعيييييييدا سيييييي  اال يييييي   ح   السي سييييييي  وليييييييس مييييييع  هيييييي  معينيييييي  والعييييييوا   وئيييييييس ح مييييييي 

وا ييييي ح  طمنييييير ضيييييهوو ونحييييي  ننييييي قش لمييييي  سييييييكو  من يييييب اليييييوئيس ووضيييييحن  بيييييوه   ."سبييييي وة سييييي  مكونييييي  

سييييي س حيييييي مل الدسييييي وو ولييييي  يخيييييي ل  اب مييييي دة منيييييهط  مو حييييي  طامك نييييييي   موييييييوه ب لنه يييييي  ب ن سيييييي   ييييي لل سلييييي  ا

وميييييي  ي ييييييوز ب  ييييييوي  اال لبييييييي  نبيييييي و   133اس يييييي   م لييييييس النييييييواب  والوليييييي  المع يييييي  ليييييييس بيييييي لهي  وسييييييدده 

ب  ."لييييييه و  بعيييييي  من ييييييوو طلييييييدين  موضييييييحن  سليييييي  أسيييييي س ال  يييييي   الييييييو نل و يييييي  اخ ييييييي وه وئيسيييييي  وليييييييس مونسيييييي 

من حسييييييي  سلييييييي  وئ سييييييي  ال مهوويييييييي م لكننييييييي  لييييييي  ن ييييييي  الييييييي  كسيييييييو الع ييييييي  ميييييييع الحيييييييزب اليييييييديم وا ل وليييييييدين  

 الكودس  نل  وكن  ن م  م  مسعود ب وزانل ا  ي  و  ك ب كودب وليس كوئيس حزبط.
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 : فساد في وزارة التجارة تسبب بعدم توفير مفردات البطاقة التموينيةهادي السالمي  نائبال

اكيييييد س يييييو م ليييييس النيييييواب هييييي دب السييييي مل   ا  العيييييوا  يعييييي نل مييييي  مضييييي ك  سيييييدة  /واب العييييي  وك لييييي  انبييييي   الييييي

وقييييي   السييييي مل حيييييل ل ييييي   م ل يييييز   ا  ط حسييييي د حيييييل . منهييييي  االمييييي  ال يييييرائل ممييييي  أد  الييييي  او  ييييي ل نسيييييب  ال  يييييو

حييييييوة وزاوة ال  يييييي وة كيييييي   سييييييبب  وئيسييييييي  حييييييل سييييييد   ييييييوحيو م ييييييودا  الب  قيييييي  ال موينييييييي  ط   مبينيييييي  ا  ط هنيييييي   و

 وميييييدوو مييييي لل ن ي ييييي  او  ييييي ل اسيييييع و الييييين   ومع ل ييييي   ييييي   المعيضييييي   ح ييييي   قيييييواوا مييييي  الحكومييييي  والبولمييييي  

وا ييييييي   ا  ط ال ييييييييوال بييييييييي  االحييييييييزاب الح كمييييييي  سليييييييي  السييييييييل   والميييييييي   سيييييييبب  يييييييي   المعيضيييييييي  وليييييييييس ."

كميييييي و  واضيييييي و السيييييي مل اليييييي  ا  ط سييييييو  اذداوة وال سيييييي د حييييييل البنيييييي  الموكييييييزب وال." للمييييييوا   رنييييييب بييييييرل 

اوييييييو  سييييييلب  سليييييي  حييييييي ة المييييييوا   البسييييييي  ط   مو ييييييح  ا  ط االدسيييييي   العيييييي   حييييييو  دسيييييي و  وسييييييمي  ال خيييييي ر 

 ا وا ا  ق نوني   د وزيوب الم لي  وال   وة ط.

 

 : ال ندعم تولي جعفر الصدر رئاسة الحكومةعدنان الجابرينائب ال

  ا  المسيييييي  لي  يحيييييي ولو  لململيييييي  اال ييييييوا  قيييييي   الن ئييييييب المسيييييي    سييييييدن   ال يييييي بوب  /وك ليييييي  انبيييييي   الييييييواب العيييييي  

 العواقيييييي  النهيييييي   االنسييييييداد   حيميييييي  بييييييي  ا  ط المسيييييي  لي  ال ييييييدسمو   ييييييولل  ع ييييييو ال ييييييدو لوئ سيييييي  الحكوميييييي 

واو ييييييل ال يييييي بوب حييييييل ل يييييي   م ل ييييييز   ا  ط اال ييييييوا  السي سييييييي  ال  ليدييييييي  ميييييي   ييييييزا  م ييييييوة سليييييي  ال ضييييييب  ."

وا ييييي   اننييييي  ط لييييي  نضيييييهد بييييي دوة ."  ووة الموقييييي  الحييييي للب لسيييييل   ون مييييي  ا   عيييييل الك ييييي  السي سيييييي  خ ييييي

ح ي ييييييي  ل يييييي  االنسييييييداد و يييييي  الم  و يييييي   بييييييي  ال ييييييو  السي سييييييي  ط   مضيييييييوا اليييييي  ا  ط المسيييييي  لي  يحيييييي ولو  ا  

واضييييي و ال ييييي بوب الييييي  ا  ط ال يييييو  السي سيييييي  ." ال يكونيييييوا ميييييع  يييييو  سلييييي  حسييييي ب اخيييييو و ييييي   يييييعوب  االميييييو

بضيييييييي   اسيييييييي  وئيييييييييس الييييييييوزوا  الم بيييييييي  ط   مو ييييييييح  ا  ط المسيييييييي  لي  ليييييييي    ييييييييوب مب حويييييييي   مييييييييع المسيييييييي  لي  

ول ييييي  الييييي  اننييييي  ط اضييييي و ن  ا  يكيييييو  موضيييييل وئ سييييي  ."  سييييييرهبو  ميييييع الك ييييي  ال يييييل ليييييديه  م يييييداقي  معهييييي 

الييييييوزوا  ميييييي  قبيييييي  المسيييييي  لي  والكويييييييو ميييييي  المسيييييي  لي   و هييييييوا نحييييييو المع و يييييي  ط   موحبيييييي  ط ب  يييييي وب اال يييييي و 

 ." الضيعل والك ل  ال دوي 
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 صالح يلتقي السفير البلجيكي لدى العراق

ضيييييييدَّد وئييييييييس ال مهوويييييييي  بيييييييوه   ييييييي لل  أميييييييس ا وبعييييييي    سلييييييي  أهميييييييي   خ يييييييي  ال يييييييو وا  حيييييييل  /ال يييييييب ح 

وركييييييو بييييييي   وئ سييييييل أ َّ ط يييييي لل اسيييييي  ب  السيييييي يو .المن  يييييي  والوكييييييو   ليييييي  الحييييييواو حييييييل حسيييييي  المسيييييي ئ  الع ل يييييي 

ييييييييب ح نيييييييدي  بولييييييي   و يييييييو  خييييييي   الل ييييييي    بحييييييي  س قييييييي   ال يييييييداق  البل يكيييييييل المع ميييييييد ليييييييد  العيييييييوا  حيل

وال عيييييي و  بييييييي  البلييييييدي  وسييييييب    ويوهيييييي  حييييييل مخ ليييييي  الم يييييي ال   وأهمييييييي  اسيييييي مواو ال عيييييي و  المضيييييي و  بييييييي  

العييييييوا  وبل يكيييييي  بميييييي  يخييييييد  م ييييييلح  الضييييييعبي  ال ييييييدي ي   وكييييييرل  ال عيييييي و  بييييييي  العييييييوا  واال حيييييي د ا وووبييييييل 

 و عزيزهط.

 

 ة تستحق إكمال تحويلها إلى محافظةالكاظمي: حلبج

أكييييييد وئيييييييس الييييييوزوا  م يييييي    الكيييييي  مل  اليييييييو  االوبعيييييي    ا  حلب يييييي   سيييييي حق  كميييييي    حويلهيييييي   ليييييي   /ال ييييييب ح

وقيييييي   الكيييييي  مل حييييييل   ويييييييدة سبييييييو  ييييييوي و     طحلب يييييي  ضييييييهيدة ال  ييييييي   الضيييييي هد سليييييي  ن يييييي   ضييييييعبن  .مح ح يييييي 

وأملهيييييي  حييييييل سييييييوا  ديم وا ييييييل   واسيييييي  حيييييييه  وادة ميييييي  أ يييييي  قييييييي  العداليييييي  وومييييييز  يييييي خل العييييييواقيي  ووحييييييد ه  

وأ يييييي    أ  طحلب يييييي   سيييييي حق  كميييييي    حويلهيييييي   ليييييي  مح ح يييييي  ."الضييييييعب وم يييييي لحه و  يييييي   كوام ييييييه وح وقييييييه

ب ل  حي  ه  وسنبر  ال هود ل ح يق رل ط.   كويم 
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 التجارة تعلن مخرجات لقاء وزيرها بالسفير األميركي لدى بغداد ماثيو تولر

حييييي  وزييييييو ال  ييييي وة سييييي   ال بيييييووب  ا وبعييييي    ميييييع السييييي يو االميوكيييييل ليييييد  العيييييوا  مييييي ويو  نييييييوز/  سيييييويب  

وركييييييو  وزاوة ال  يييييي وة حييييييل . ييييييولو والوحييييييد المواحييييييق لييييييه   ييييييداسي   ا زميييييي  ا وكوانييييييي  سليييييي  السييييييو  العيييييي لمل

الووسييييييي   نيييييي قش ال  نبيييييي   خيييييي   الل يييييي   سييييييدة مل يييييي   اهمهيييييي   ييييييداسي   الحييييييوب“(  انييييييه 2022قراو  16بييييييي    )

االوكوانييييييي  سليييييي  أسييييييع و الميييييييواد ال رائييييييي  واو   سهيييييي  س لميييييييي  و ييييييوحيو االميييييي  ال يييييييرائل العيييييي لمل  ح يييييي  سييييييي  

من قضيييييي  أسييييييب ب  يييييي خو زواسيييييي  ال مييييييل حييييييل بعيييييي  المنيييييي  ق بسييييييبب المنيييييي   وال ييييييواس   اذقليمييييييي  و يوهييييييي  

  ال هيييييود ل سيييييهي  حوكييييي  والوقيييييو  سلييييي  اليييييون  المسييييي  بلي  بيييييي  البليييييدي  والعمييييي  سلييييي  ازالييييي  الع بييييي   و كييييي  

  ييييييوا ا  وزاوة ال  يييييي وة المسيييييي  بلي  ل يييييي مي  “وأضيييييي و ال بييييييووب خيييييي   الل يييييي    ليييييي  .”ال بيييييي د  ال  يييييي وب بينهميييييي 

الخييييييزي  االسيييييي  وا ي ل لميييييي دة ال مييييييل و يييييي ويو   هيييييييز السييييييل  ال رائييييييي  وانسييييييي بي ه  وسييييييوس    هيزهيييييي  اسييييييه  حييييييل 

أهميييييي    ييييييويو “مييييي    نبييييييه أكيييييد السيييييي يو االميوكيييييل سليييييي  .”الحيييييد مييييي  او  يييييي ل االسيييييع و داخيييييي  اسيييييوا  العييييييوا 

الع قيييييي   و  عيلهيييييي  حييييييل ال  نييييييب االق  يييييي دب وال  يييييي وب وال عيييييي و  حييييييل م يييييي    يييييي مي  االميييييي  ال ييييييرائل للعييييييوا  

 ”.واس عداد الضوك   االمويكي  للدخو  للسو  العواقي 

 

 الصحاف: وزير الخارجية وجه باستقدام السفير العراقي في لبنان

أسليييييييي  الم حييييييييّدخ  ب سيييييييي  وزاوة الخ و ييييييييي  أحمييييييييد ال ييييييييّح    ا وبعيييييييي    أّ  وزيييييييييو  /االنبيييييييي   العواقييييييييي وك ليييييييي  

ييييييه ب سيييييي  دا  السيييييي يو العواقييييييل حييييييل لبنيييييي   وركييييييو ال ييييييّح   حييييييل بييييييي   أ  طوزيييييييو .الخ و ييييييي  حييييييناد حسييييييي  و َّ

يييييه ب سييييي  دا  سييييي يو  مهوويّييييي  العيييييوا  حيييييل لبنييييي   حييييييدو البيييييّوا   لييييي   ب  الخ و يّييييي  حيييييناد حسيييييي  وّ خ ب يييييدادط  مبينييييي 

أ  طهيييييرا ال و ييييييه  ييييي   لخمييييي   ئييييي َّ  داوليييييه  سبيييييوئ وسييييي ئ  اذسييييي   ومواقيييييع ال وا ييييي  اال  مييييي سل مييييي  منيييييع السييييي يو 

واب ذ يييييييوا  مب حوييييييي   ون ئيّييييييي   مييييييي  اذدال  ب  يييييييويل   حيييييييد أس ييييييي   الوحيييييييد العواقيييييييّل اليييييييرب زاو لبنييييييي   مييييييينخَّ

ويّييييييييي   المو يييييييييول وا خييييييييي ر اذ يييييييييوا  وأ ييييييييي    أ  طاسييييييييي  دا  السييييييييي يو  ييييييييي   للوقيييييييييو  سلييييييييي  حي." س ميييييييييل

 المن سبط.
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 النزاهة: المصادقة على قرار سجن مدير ميناء أم قصر الشمالي

أسلنيييييي   هيئيييييي  النزاهيييييي  اال ح ديَّيييييي   امييييييس ا وبعييييييي    الم يييييي دق  سليييييي  قييييييواو سيييييي   مييييييديو مينييييييي   أ   الييييييزووا /

ييييييدا  الييييييرب كيييييي   يضيييييي   “  َّ ”  وا الييييييزو“ق ييييييو الضييييييم لل.وق ل  دائييييييوة ال ح ي يييييي   حييييييل الهيئيييييي  ببييييييي    ل  ييييييه  الم 

(  قيييييي   ب سييييييل  مبيييييي ل  م ليَّيييييي  27الو ييييييي  ) -من ييييييب مييييييديو مينيييييي   أ  ق ييييييو الضييييييم لل ومييييييديو بوابيييييي  الب ييييييوة 

كوضيييييييييي  ميييييييييي  وكيييييييييي   اذخييييييييييوا  الرمو ييييييييييلم ل يييييييييي    خييييييييييوا  الب يييييييييي ئع ميييييييييي  المينيييييييييي   ب ييييييييييووة   يييييييييييو 

ل مييييييييييز اال ح ديَّيييييييي   ال ييييييييل ن ييييييييو  ال  يييييييييَّ م الهيئيييييييي  ال زائيَّيييييييي  الو نييييييييي  حييييييييل محكميييييييي  ا“وأ يييييييي ح   أ َّ ”.أ وليَّ   

ييييييييدا  و عنيييييييه بييييييي ل واو الييييييييرب أ يييييييدو ه محكميييييييي   ن يييييييي   الب يييييييوة  و ييييييييد  بعيييييييد ال ييييييييدقيق  لعيييييييد  قن سييييييي  الم 

داوليييييي   أ َّ ال ييييييواوا  ال ييييييل أ ييييييدو ه  محكميييييي   ن ييييييي   الب ييييييوة ك حيييييي  قييييييد واسيييييي  سنييييييد   ييييييداوه    بيييييييق  والم 

ب  بعيييييييد أ  اس ميييييييد  ب  أحكييييييي   ال ييييييي نو    بي ييييييي ب  يييييييحيح  ا دلييييييي  الك حيييييييي  ال يييييييل أ هو هييييييي  وقييييييي ئع اليييييييدسو   ح ي ييييييي 

ب ب لسيييييييي    4/7/2021محكميييييييي   ن ييييييييي   الب ييييييييوة أ ييييييييدو  حييييييييل “وأو ييييييييح  أ َّ ”.ومح كم ب  حكميييييييي ب ح ييييييييووي 

ييييييدَّة سيييييي  سيييييينوا   و واميييييي  م ليَّيييييي  قييييييدوه  خمسيييييي  م يييييييي  دينيييييي و بحييييييق المييييييدا م وح يييييي ب  حكيييييي   ال ييييييواو )  160لم 

ضييييييي1983لسييييييين     كل )مديويَّييييييي   ميييييييو  المن  ييييييي  ال نوبيَّييييييي ( بحيييييييق الم  لبييييييي  بييييييي ل عوي  (  ميييييييع االح  ييييييي   للم 

 ”.أم   المح ك  المدنيَّ  

 

 

 مراقبون يحذرون من خرق دستوري جديد

حييييييرو مواقبييييييو  وسي سيييييييو  ميييييي  خييييييو  وان هيييييي    ديييييييد لل وقي يييييي   الدسيييييي وويَّ  س ييييييب دسييييييوة البولميييييي    ال ييييييب ح/

قراو الحييييييي لل  وبينييييييوا أ َّ  خ ييييييي   البولمييييييي   حيييييييل  26  النع يييييي د  لسييييييي  الن خييييييي ب وئييييييييس ال مهووييييييي  ييييييييو  السيييييييب

هييييييييرا المليييييييي  وسيييييييي  اسيييييييي مواو الخ حيييييييي   بييييييييي  الك يييييييي  سيييييييييرهب بنيييييييي   ليييييييي  ال و يييييييي  السي سييييييييي   وأ  كيييييييي َّ 

 .السين ويوه   م  وح  وقد  دخ  الب د حل م  ه   ال  حمد س ب ه 

  يييييي وزا   ديييييييدة سليييييي  وسبّييييييو س ييييييو م لييييييس النييييييواب  ييييييواد البييييييوالنل ط  سيييييي  طخضييييييي ه ميييييي  أ   كييييييو  هنيييييي   

ب أ َّ طكيييييي َّ  ال وقي ييييي   الدسيييييي ووي   را ميييييي  حضييييييل   لسيييييي  اخ ييييييي و وئيييييييس ال مهووييييييي  ال ييييييل حييييييدده  البولميييييي  ط  مبينيييييي 

ب طالك   السي سي   ل  اال     قب  موسد ال لس   ."السين ويوه   س كو  م ووح  بعده ط  داسي 

ن يييييييز االسييييييي ح  ق   الدسييييييي ووي  مييييييي  خييييييي   وأ ييييييي   أ َّ طال يييييييو  السي سيييييييي  م  لبييييييي  بييييييي    حيييييييّ  الخ ييييييي  و   

ب أ َّ طال يييييييو  السي سيييييييي   س ضيييييييعو خ يييييييووة هيييييييرا الخيييييييو  الدسييييييي ووب   نيييييييه     همييييييي   قويييييييي  ووا يييييييح ط  مبينييييييي 

ب كييييييواو الخييييييو  سيييييييكو  ميييييي  ال ييييييعب السييييييكو  سنييييييه وسييييييو   كييييييو  هنيييييي     ييييييوا ا  أخييييييو  قييييييد يل يييييي  لهيييييي  

 ." ال     والمحكم  اال ح دي 

ل ييييييوحل  ح و ييييييل حييييييل حييييييدي  ليييييي طال ب حط أ َّ طالمحكميييييي  اال ح دييييييي  ال  سيييييي  يع أميييييي  الخبيييييييو ال يييييي نونل حيييييييدو ا

ال ييييييدخ  بمو ييييييب الدسيييييي وو حييييييل حيييييي   ليييييي   ع ييييييد  لسيييييي  البولميييييي   المحييييييددة الخ ييييييي و وئيييييييس ال مهووييييييي    ال  را 

قيييييد   عيييييي  أم مهييييي  ميييييي  قبييييي   هيييييي  أو ك لييييي  أو من ميييييي   م  ميييييع مييييييدنل  سندئييييير   ييييييدو قواوهييييي   كميييييي  أنهيييييي  ال 

ب أ َّ ط يييييي حي   المحكميييييي  ال  مكنهيييييي    سيييييي  يع ال ييييييدخ  ميييييي  ن سييييييه   ال بنيييييي  ب سليييييي   حوييييييي  دسييييييو  ح يييييي ط  مبينيييييي 

ميييييييي   سيييييييي دة االن خ بيييييييي   أو حييييييييّ  البولميييييييي     نميييييييي   يييييييي حي  ه  ح يييييييي  أ    ييييييييو     َّ ) يييييييي خيو اخ ييييييييي و وئيييييييييس 
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ال مهووييييييييي  مخ ل يييييييي  دسيييييييي ووي (   َّ البولميييييييي     يييييييي وز الضييييييييهو وهييييييييل المييييييييدة الدسيييييييي ووي  الم ييييييييووة  وسليييييييي  

 ."البولم   أ  ين خب وئيس ال مهووي  خ   ح وة ق يوة

و ييييي بع أنيييييه ط را لييييي   ع يييييد ال لسييييي   حيييييد َّ البولمييييي   سيييييي ع حيييييل مخ ل ييييي  للدسييييي وو  ولكييييي  المخ ل ييييي  حيييييل الدسييييي وو ال 

يحيييييدده  أحييييييد أو يحكيييييي  بهييييي   يييييييو المحكميييييي  اال ح ديييييي  ال ييييييل ي ييييييب أ   ييييي   ميييييي  خيييييي    ق مييييي  دسييييييو ط  مضيييييييواب 

 لسيييييي  أمييييييو  بيعييييييل كميييييي  أنيييييييه ليييييي  ي يييييي ل مييييييوة أخييييييو  بيييييي ب لل وضيييييييل  و ب يييييي  ن يييييييس  ليييييي  أ َّ طسييييييد  س ييييييد 

ب للدسيييييي وو وليييييي   كييييييو  المخ ل يييييي   ال وضيييييييح   ح يييييي  لييييييو اسيييييي مو ا مييييييو سيييييين  ك مليييييي    ر يعييييييد البولميييييي   مخ ل يييييي 

 ."ا ول   أم  االن خ ب   ح ع د حل ح   حّ  البولم   ب ل و  ال ل حدده  الدس وو

سييييييل  ييييييي د العنبييييييو حييييييل حييييييدي  ليييييي طال ب حط  أ َّ طقييييييواو المحكميييييي  الييييييرب سيييييي ل   ليييييي  رليييييي   أو ييييييل المحليييييي  السي 

ح لييييي  ال  يييييي وز سلييييي  ال وقي يييييي   الدسييييي ووي  حييييييدد  سيييييي دة حييييي ل بيييييي ب ال وضييييييل الن خيييييي ب وئييييييس ال مهووييييييي  مييييييوة 

ب أنييييييه ط را  يييييي  ان هيييييي   ال وقي يييييي   الدسيييييي ووي  سيييييييكو  هنيييييي   ان هيييييي   ل ييييييواو المحكميييييي  اال ح دييييييي    واحييييييدةط  مبينيييييي 

 ."حل العوا  أ بح  هره ا موو ضبه  بيعي   وال ن كو أنه سو    و ب سليه  مواق  ق نوني ولك  

وأ يييييي   طسييييييندخ  حينهيييييي   ليييييييس كميييييي  ي يييييي ه الييييييبع  ب النسييييييداد السي سييييييل  و نميييييي  ال و يييييي  السي سييييييي  بعينهيييييي  

بب ييييييي   حكوميييييييي  دو   يييييييي حي   ومييييييي  دو  مهيييييييي   وا ييييييييح  و يييييييويح  و ع ييييييييي  البلييييييييد حيييييييل سييييييييبي  مضييييييييكل  

  ط.ال واح  

 

   السيد عمار الحكيم يبحث مع ممثل السيد الخامنئي العالقات الثنائية بين البلدين

بحييييي  وئييييييس  حييييي ل  قيييييو  الدولييييي  الو نيييييي   السييييييد سمييييي و الحكيييييي   ميييييع مموييييي  قيييييي  ق السييييييد سليييييل  بيييييدو نييييييوز/

ك بييييييه ا  السيييييييد وركييييييو بييييييي   لم.الخيييييي منئل حييييييل  يييييييوا    الع قيييييي   الون ئييييييي  بييييييي  العييييييوا  وال مهووييييييي  االسيييييي مي 

س ييييييو اليييييييو  ممويييييي  الموضييييييد ا سليييييي  للوييييييووة اذسيييييي مي  لضيييييينو  الحيييييي  السيييييييد سبييييييد “سميييييي و الحكييييييي  اسيييييي  ب  

ال  ييييي ح النيييييواب والوحيييييد المواحيييييق ليييييه وبحوييييي  أونييييي   الل ييييي   الع قييييي   الون ئيييييي  بيييييي  ب يييييداد و هيييييوا  سلييييي  المسييييي و  

ضيييييعيوة الحييييي  حيييييل اذسييييي   ومييييي  لهييييي  مييييي   أهميييييي “وبيييييي  السييييييد سمييييي و الحكيييييي  .”السي سيييييل واذ  مييييي سل واليييييدينل

أهميييييي   سيييييهي  مهمييييي  “وأكيييييد .”خ و يييييي  كبييييييوة و  يييييوي  لكييييي  حوكييييي  اذنسييييي   حيييييل وحييييي ب البييييي وب سيييييز و ييييي 

زائييييييوب الع بيييييي   الم دسيييييي  بييييييي  البلييييييدي   و   ق  عيييييي ل  حبيييييي  العييييييوا  و يييييييوا  بع بيييييي   م دسيييييي   علهيييييي  م  ييييييدا 

 ”.ل لوب الم يي  حل الع ل 
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 نينوى: بلديَّة المحافظة تؤخر توزيع أراضي المستحقينمديرية شهداء 

ليييييي  مديوييييييي  ضييييييهدا  نينييييييو  بلدييييييي  المح ح يييييي  مسيييييينولي   يييييي خو   ييييييوا ا  ال ييييييوز ليييييي   ال ييييييب ح/ ق عيييييي   2800حمَّ

أو  ك نييييييي  قيييييييد خ  ييييييي ه  لهييييييي  حكومييييييي  نينيييييييو  المحليييييييي  منييييييير أكويييييييو مييييييي  سييييييي   أضيييييييهو  ل وزيعهييييييي  بيييييييي  

   المديويييييييي  محميييييييد سليييييييل سسيييييييكو  الحكيييييييوم ي  اال ح ديييييييي  ون ضيييييييد ميييييييديو سييييييي.المسييييييي  يدي  مييييييي  روب الضيييييييهدا 

والمحلييييييي   ط سييييييلي  ق ييييييع أوا ييييييل روب ضييييييهدا  نينييييييو  أسييييييوة ب لمح ح يييييي   ا خييييييو   ودسييييييوة بلدييييييي  المو يييييي  

وبييييييي  أ َّ طبلدييييييي  المو ييييي  ليييييي    ييييييوخ أسمييييي   حييييييوز أو  حديييييييد ."ل سيييييويع  ن يييييي ز أسمييييي    وزيعهيييييي  بييييييي  المسييييي ح ي 

  ود  عمد حل سوقل  و  خيو  وزيعه ط.لل  ع  المخ   ط  مضيواب  ل  طو

 

 «تشجير العراق األخضر المستدام»انطالق حملة 

أ ل يييييييي  هيئيييييييي  اذسيييييييي   واال  يييييييي ال  الحكوميَّيييييييي  حمليييييييي  ) ضيييييييي يو العييييييييوا  ا خ ييييييييو المسيييييييي دا (  ال ييييييييب ح/

ب حييييييل   ليييييي  االنبع وييييي   ال يييييي وة ب لبيئييييي   ب ل عيييييي و  ميييييع ا م  نيييييي  الخ  ييييي  ب ضييييي يو المييييييداوس حيييييل ب ييييييداد   سيييييه م 

وقيييييي   الخبيييييييو اذس مييييييل حييييييل الهيئيييييي  أحمييييييد العنييييييزب ط    َّ .الع ميييييي  لم لييييييس الييييييوزوا  وسييييييّ خ  هيييييي   حكومييييييي 

طالحملييييي  الم زامنيييييي  مييييييع االح  يييييي   ب سيييييي د الوبيييييييع   هييييييد   ليييييي   ييييييوس ووح ال بيعييييي  الن ييييييي  حييييييل ن ييييييوس ال لبيييييي  

الحملييييي   سلييييي  دسييييي   وبيييييي  أ َّ طالهيئييييي   عمييييي  مييييي  خييييي  ."مييييي  أ ييييي  الح ييييي   سلييييي  بيئييييي   يييييحي  حيييييل مداوسيييييه 

ال  قييييي  و  ليييييي  االنبع وييييي   ال ييييي وة ب لبيئييييي  ب ل عييييي و  ميييييع دائيييييوة المن مييييي    ييييييو الحكوميييييي  حيييييل ا م نييييي  الع مييييي  

لم ليييييييييس اليييييييييوزوا   ب ل نسييييييييييق ميييييييييع وزاوا  البيئييييييييي   والضيييييييييب ب والوي  ييييييييي   والو  حييييييييي  والسيييييييييي ح  وا وييييييييي و  

 ليييييي  طحييييييوص الهيئيييييي  سليييييي  أ  ي ييييييو   لبيييييي   وأضيييييي و العنييييييزب."والن يييييي   والزواسيييييي     يييييي ح   ليييييي  مح ح يييييي  ب ييييييداد

المييييييداوس ب ييييييوس النب  يييييي   ب ن سييييييه  ميييييي  أ يييييي   عزيييييييز ووح ال عيييييي و  بييييييينه     يييييي ح   ليييييي  الح يييييي   سليييييي  بيئيييييي  

ب بييييي  َّ طمدوسييييي  الع ييييييدة سييييي    ل   يييييحي  خ ليييييي  مييييي  ال ليييييو  داخييييي  مداوسيييييه  مييييي  خييييي   هيييييره المبييييي دوةط  منوهييييي 

 ض ل  لكّ خ مدوس ط. 400ئل حل ب داد  وبواقع الحمل   ل    نب مداوس أخو  موزس  بضك  سضوا
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 مشروع أوروبي للحفاظ على ثقافة وتراث األهوار من الزوال

يضييييييو  اال حيييييي د ا وووبييييييل سليييييي  مبيييييي دوة  هييييييد  للح يييييي   سليييييي   ييييييوا  ا هييييييواو حييييييل العييييييوا   وينكييييييد  المييييييد /

ال  يييييييب والم ييييييي ئ    ال ييييييي ئمو  سلييييييي  المضيييييييوول أ  منه  يييييييه ي  يييييييم   يييييييدويب الضيييييييب ب سلييييييي   نضييييييي   بييييييييو 

ح يييييي ب سيييييي   زيينهيييييي . وركييييييو   ويييييييو لموقييييييع رب ن ضيييييين   اذخبيييييي وب   أ  طمعوحيييييي  كي ييييييي    ييييييمي  و ضييييييييد بيييييييو  

وم ييييي ي   واوييييييي  م ييييينوس  ميييييي  ال  يييييب  هييييييل مهنييييي   واوو هيييييي  سوائييييي  محييييييدودة حيييييل اهييييييواو  نيييييوبل العييييييوا  

و ييييي بع ال  وييييييو  أ  ."سيييييني  يييييي  سييييي   يييييي   مضيييييكل  بيييييرل  انسييييي ب مييييي  حيييييوحيي  مهيييييوة يعيييييود  ييييي ويخه  لمئييييي   ال

طمييييي  بيييييي  حيييييوحيي  قلييييي  يخ  يييييو  بهيييييره المهنييييي  ال واويييييي  حيييييل من  ييييي  االهيييييواو هيييييل س ئلييييي   مييييييوب ن ييييي   حيييييي  

يعميييييي  أحوادهيييييي  اليييييييو  بيييييين س ال وي يييييي  ال ييييييل كيييييي   أسيييييي حه  ميييييي  ابنيييييي   ح يييييي وة وادب الواحييييييدي  يضيييييييدو  هييييييره 

 سيييييه  ال هييييي  الح ميييييي  والمح ح ييييي  سلييييي  هيييييرا وأضييييي و   لييييي  أ  طهيييييره الم موسييييي  مييييي  الحيييييوحيي   ع بيييييو ن."البييييييو 

اذو  الح ييييي وب وال ييييي ويخل ال وييييييد مييييي  نوسيييييه ال يييييل  موييييي  و  حييييي  اهييييي  االهيييييواو ال يييييل كييييي د   نيييييدوو حيييييل ح بييييي  

ب قوليييييه  السيييييع دة ال يييييل أضيييييعو بهييييي  حيييييل كييييي  ميييييوة أقيييييو  بهييييي   58وين ييييي  ال  وييييييو سييييي  طن ييييي   ."الن ييييي   السييييي بق س مييييي 

رلييييي  و ييييي  اذوهييييي   اليييييرب نميييييو بيييييه سنيييييد مزاولييييي  هيييييرا العمييييي   ب ضيييييييد بيييييي  ق يييييب هيييييل سيييييع دة ال  و ييييي   و

انييييييه يمويييييي   واونيييييي  و  ويخنيييييي  وهوي نيييييي   وسلينيييييي  ا  ن مسيييييي  بهييييييره الحوحيييييي  ونحيييييي ح  سليهيييييي  و يييييي  ال ييييييعوب  ال ييييييل 

 نوا هه .ط

 

 االعالم الرقمي يوضح تفاصيل تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية العراقية

  الييييييو  ا وبعييييي        يييييي   سيييييويب بي نييييي   DMC وكيييييز اذسييييي   الوقميييييلأو يييييل م /وك لييييي  االنبييييي   العواقيييييي 

 Stealer وقيييييي   الموكييييييز حييييييل بييييييي        طبوم ييييييي    يييييي وة.سييييييدد ميييييي  المواقييييييع الحكومييييييي  العواقييييييي 

Malware   سييييييبب  حييييييل  سييييييويب مئيييييي   االال  ميييييي  البي نيييييي   الخ  يييييي  والمخزونيييييي  حييييييل مواقييييييع حكومييييييي 

وأ ييييييي    أ  طال سيييييييويب ضيييييييم  بي نييييييي   ."ل الييييييي طداو  وييييييييب  بعييييييي  ليييييييدو  مخ ل ييييييي   و ييييييي  سو يييييييه  للبييييييييع حييييييي

ووي ييييييييي   658 753 1موقعييييييييي  ومسيييييييي خدميه  سلييييييييي  حييييييييد سيييييييييوا   ح يييييييي  سييييييييي   سييييييييويب  880 49مسيييييييينولل 

أ هييييو  و ييييود  Dark Web "وأضيييي و  ليييي  أ  طالبي نيييي   ال ييييل  يييي  سو ييييه  سليييي  اليييي طداو  ويييييب."وسييييمي 

ا اليييييي  أ  طالبي نيييييي   العواقييييييي  و ويييييي  مواقييييييع حكومييييييي  سواقييييييي   يييييي  االسيييييي حوار سليييييي  سييييييدد ميييييي  بي ن   هيييييي   مضيييييييوب

ال ييييييل  يييييي   سيييييييويبه  ك نيييييي   خييييييص مواقيييييييع   بعيييييي  ليييييييوزاوة ال علييييييي  العيييييي لل  ووزاوة ال وبيييييييي   وم لييييييس الخدمييييييي  

ميييييي    نبييييييه أكييييييد الب حيييييي  حييييييل الم يييييي   الوقمييييييل  ح  يييييي  الييييييدوخل  أ  طبي نيييييي   االس ميييييي د المسييييييوب  ."اال حيييييي دب

  العواقييييييي  الو ويييييي   وليييييي  ييييييي    حديييييييد حيميييييي  ارا ك نيييييي   خييييييص بي نيييييي   خييييييص المواقييييييع الحكومييييييي 75ك نيييييي  بواقييييييع 

و ييييي بع  اليييييدوخل أ  طهيييييرا العيييييدد يع بيييييو قليييييي   يييييدا م  ونييييي  بييييي ال  ."مسييييي خدمي  حكيييييوميي  أ  مييييي  س مييييي  النييييي س

وداسيييييي  الموكييييييز وح يييييي  ."البي نيييييي   المسييييييوب  الخ  يييييي  بمواقييييييع حكومييييييي  حييييييل دو  اخييييييو  مويييييي  الهنييييييد واندونيسييييييي 

 Stealer Malwareالمسيييييييي هدح  اليييييييي   ن ييييييييي  ا هييييييييز ه  ميييييييي  بوم ييييييييي   للبييييييييي   مسيييييييينولل المواقييييييييع 

ال يييييي وة  واس ميييييي د بييييييوام  ان ييييييل حيييييييووس محدويييييي   ح يييييي  سيييييي  االب عيييييي د سيييييي  اب بوم ييييييي    يييييييو وسييييييمي  ييييييي   

 ن ييييييييبه  سلييييييي  اال هيييييييزة المسييييييي خدم   حيمييييييي  ضيييييييدد سلييييييي  اهميييييييي   بنيييييييل المنسسييييييي   الحكوميييييييي  السييييييي وا ي ي   

   سيييييييييبواني  وال ع ميييييييي  معهيييييييي  قبيييييييي  وقييييييييول اب اخ ييييييييوا  لبي نيييييييي   دح سييييييييي    يييييييييل لهيييييييي  ال  ييييييييدب  ب ه ميييييييي

 مس خدميه ط.
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 الصدر يشترط للتحالف مع "اإلطار الشيعي".. هل تنتهي األزمة؟

كضييييييي   وسييييييي ئ   سييييييي   سواقيييييييي   سييييييي    يييييييدي  زسيييييييي  ال يييييييي و ال يييييييدوب  م  يييييييد  ال يييييييدو  ووقييييييي   /21سوبيييييييل 

بون م ييييييه السي سييييييل للموحليييييي  الم بليييييي   حييييييل  ضييييييو    ليييييي  قييييييو  اذ يييييي و ال نسييييييي ل الضيييييييعل   مويييييي  12   ييييييم  

 .ح   أوادوا المض وك  حل  ضكي  الحكوم  العواقي  ال ديدة

وأحيييييي د  مواقييييييع وقنييييييوا  ح يييييي ئي  محلييييييي   ا حييييييد  بيييييي   قييييييو  اذ يييييي و ال نسييييييي ل الضيييييييعل   عكيييييي  ح لييييييي  سليييييي  

 ييييي وط للخيييييوو  دواسييييي  ضيييييوو  ال يييييدو حيييييل أكويييييو مييييي  ا  مييييي ل يع يييييده قييييي دة الك ييييي  السي سيييييي  المن يييييوي  حيييييل طاذ

 .ب واو واحد حي   بون م  زسي  ال ي و ال دوب

 "ضوو   ع يزي "

 

ومييييييي  الضيييييييوو  ال يييييييل   يييييييمن ه  ووقييييييي  ال يييييييدو  حييييييي  ال  ييييييي ئ  المسيييييييلح  ب لك مييييييي  و سيييييييلي  سييييييي حه  للدولييييييي   

وح ييييييي  ا     لييييييي  ال  ييييييي   لل يييييييدقيق  2003و  يييييييدي  كييييييي  المضييييييي وكي  بمن  يييييييب ميييييييديو سييييييي   حمييييييي  حيييييييو  منييييييير 

وكيييييييرل    يييييييمن  الووقييييييي  الحيييييييّد مييييييي  ال يييييييدخ  الخييييييي و ل ومنيييييييع زيييييييي وة .  سيييييييدي  مييييييينه بمل ييييييي  ه  وكضييييييي  ال

الضخ يييييييي   العسيييييييكوي  الخ و يييييييي  ل يييييييي دا  ا حيييييييزاب السي سيييييييي  دو   ر  الحكومييييييي    ر اضييييييي و  زسيييييييي  ال يييييييي و 

 .ال دوب سل  طاذ  وط  ن ير ضوو ه خ   مدد زمني  حدده  ال دو لك  بند منه 

ط    طهيييييييره الضييييييييوو  21العواقيييييييل  اليييييييدك وو س يييييييي  سبييييييي س  لييييييي طسوبل مييييييي   ه يييييييه  قييييييي   المحلييييييي  السي سيييييييل

 ع يزييييييي   وال يمكيييييي  لج يييييي و ال نسييييييي ل )الضيييييييعل( أ  يواحييييييق سليهيييييي    نهيييييي   نييييييزل كيييييي  سن  ييييييو ال ييييييوة ال ييييييل 

 ."حب ل  لل ال يمك  له  قبوله   وال دو يدو  هرا الضل   يدا -بمو ب  نزل أسن نه وأ  حوه-لديه 

ن ئبيييييي   وأضيييييي  حييييييل رليييييي  أو أنهيييييي   133ذ يييييي و   حييييييد  سيييييي   ضييييييكي   حيييييي ل  ميييييي  وأ يييييي   س ييييييي  أ  طقييييييو  ا

 ."يس  يعو   ع ي  ان خ ب وئيس ال مهووي  حل ال لس  الم بل  المخ    لرل 

ووأ  المحليييييي  السي سييييييل أ  طرهيييييي ب ال ييييييدو وحل  ئييييييه  ليييييي   لسيييييي  ان خيييييي ب وئيييييييس ال مهووييييييي  بو ييييييود الوليييييي  

حكمييييي  اال ح ديييييي  يضييييي و  ح يييييوو الولويييييي  لييييي  يييييي   مييييي  حيييييوا  المع ييييي  حييييييه م  زحييييي       يييييدوو قيييييواو مييييي  الم

 ."وهن   حس ب   أنه  )اذ  و ال نسي ل( ق دوو  سل  الو و   ل  هرا العدد

وأسيييييييوب س يييييييي  أ  طقيييييييو  اذ ييييييي و ال نسيييييييي ل   را  حييييييي ل  معهييييييي  اال حييييييي د اليييييييو نل الكودسييييييي  نل يمكييييييي  لهييييييي  

سييييييدد ميييييي  المسيييييي  لي   وليييييييس المن مييييييي   ليييييي  الو ييييييو   ليييييي  الوليييييي  المع يييييي   لكيييييي  سليييييييه  أي يييييي  ال حيييييي ل  مييييييع 

و يييييي بع  طسيييييينعو  ح مهيييييي  الح ي ييييييل يييييييو  س ييييييد  لسيييييي  ان خيييييي ب وئيييييييس ال مهووييييييي   وال يمكيييييي  ."حييييييوا   ضييييييوي 

اال مئنيييييي   أو اليييييي كه  بضييييييل  قبيييييي  رليييييي      هنيييييي    يييييي      ع ييييييد و وا يييييي  بييييييي  البولميييييي نيي  ح يييييي  اللح يييييي   

 ."اليو  ا خيوة قب  ال لس   وا مو يب   معل    ل  رل 
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 "بون م   ح ل ل"

 

وحييييييييل الم  بييييييييي   قيييييييي   ميييييييييديو موكييييييييز طب يييييييييدادط للدواسييييييييي   اذسيييييييي وا ي ي   منييييييييي   الموسييييييييوب حيييييييييل حيييييييييدي  

ط أ  طمييييي  قدميييييه ال يييييدو هيييييو سبييييي وة سييييي  بونييييي م   حييييي ل ل لل يييييو  السي سيييييي  ال يييييل  وييييييد أ   ضييييي و  21لييييي طسوبل

 ."مع ال ي و ال دوب حل سملي   ضكي  الحكوم  الم بل 

سيييييييوب أ  طمييييييي  قدميييييييه ال يييييييدو يموييييييي  الن ييييييي   ا س سيييييييي  ال يييييييل  عمييييييي  سلييييييي  قليييييييي   بنييييييي   الدولييييييي  وأ يييييي   المو

العواقييييييي  الحديويييييي . و  مويييييي  بعملييييييي   سيييييي دة هيبيييييي  الدوليييييي  وحييييييو  ال يييييي نو  وح ييييييو السيييييي ح بيييييييد الدوليييييي  و  ييييييدي  

 ."ال  سدي   ل  ال      و يوه  م  الن   

  ييييييد  ال ييييييدو ال يويييييييد أ  ي ع ييييييز الضييييييوك   ب ييييييدو ووأ  وئيييييييس موكييييييز طب ييييييدادط أ  طزسييييييي  ال ييييييي و ال ييييييدوب  م

 ."م  يويد أ  ي ع قلي   ح ي ي  لبن   البون م  ال ح ل ل للضوول حل بن   الدول  العواقي  الحديو 

وبخ يييييوص طالولييييي  المع يييييي ط وميييييد  قيييييدوة ال ييييييدو وحل  ئيييييه سلييييي  ا  ييييييي زه حيييييل حييييي   وح يييييي  قيييييو  اذ يييييي و 

 ."ال يو د حيه  ضل   يو ممك ال نسي ل الضوو   وأ  الموسوب أ  طالسي س  

لكييييي  الموسيييييوب أكييييييد أ  طا ميييييو لييييييس ب لسييييييه   موييييييوه     المضيييييكل  ليسيييييي  ح ييييي  هيييييل الوليييييي  المع ييييي   و نميييييي  

كيييييي   معييييييه  هديييييييدا  لضييييييوك   ال ييييييي و ال ييييييدوب  و يييييي و    واسيييييي هدا  م ييييييوا  لضخ ييييييي   سي سييييييي   ييييييم  

الحكومييييييي   أب لييييييييس مييييييي  ال يييييييعب ال حييييييي ل  الو ويييييييل  ب ل عييييييي  هنييييييي   مضيييييييكل   والبيييييييد أ   حييييييي  قبييييييي   ضيييييييكي  

 موييييييو ان خييييي ب وئييييييس ال مهوويييييي  مييييي  خييييي   امييييي    العيييييدد الكييييي حل حيييييل البولمييييي    لكييييي  هنييييي   ق ييييي ي  كوييييييوة 

 ." عب  قد ال يمك   ح ي ه 

وأسييييييوب سيييييي  اس  يييييي ده بيييييي   طموحليييييي   ضييييييكي  الحكوميييييي  و ييييييل   ليييييي  مييييييدي  ه  ا خيييييييوة  وأ  اذ يييييي و ال نسييييييي ل 

  وبمييييي  يوييييييد أ  ي يييييي  ضييييييئ   أو لدييييييه اس يييييوا  سلييييي  ن  ييييي  أو اون يييييي   ن  ييييي   لكييييي 12ال يع يييييو  سلييييي  الييييي 

وب ل ييييي لل لييييييس هنييييي   ح لييييي  مييييي  االنسيييييداد السي سيييييل  وأ  ال يييييو  السي سيييييي  قيييييد  ييييي مك  مييييي  الو يييييو   لييييي  حليييييو  

 ."وس ي  ل ضكي  الحكوم  الم بل 

 "ضوو  طاذ  و

ولميييييي   العواقييييييل  مضييييييع   ال بييييييووب  سليييييي  ال ييييييعيد را ييييييه  قيييييي   الن ئييييييب سيييييي   حيييييي ل  السييييييي دة )السيييييينل( حييييييل الب

   طالبونيييييي م  السي سييييييل اليييييييرب قدمييييييه ال يييييييدو لج يييييي و ال نسييييييي ل   يييييييو  من قضيييييي  االل زامييييييي   حييييييو  اذ ييييييي ح 

وموا هيييييي  ال سيييييي د وسييييييد  ال سيييييي و سليييييييه  والسيييييي ح المن ليييييي  و حييييييدب الدوليييييي  و يوهيييييي  ميييييي  الن يييييي   ال ييييييل   ييييييدم  

 ."به  الووق   م   وقي    محددة

  م  بلييييييي   ل زيونيييييييي   ا حيييييييد  أ  طقييييييي دة اذ ييييييي و ال نسيييييييي ل  وحيييييييوا  سييييييي نال  ملحييييييي  وأ ييييييي   ال بيييييييووب خييييييي 

سلييييي  ال يييييدو  مييييي را ليييييو واح نييييي  سلييييي  هيييييره الن ييييي   حمييييي  الخ يييييوة ال ح ييييي ؟ حيييييود سلييييييه   أ  هيييييره الن ييييي   ال بيييييد مييييي  

بييييييه مييييييواح  ك  سليهيييييي      هييييييرا بونيييييي م   ييييييو  بحوييييييه سيييييي ب   وهييييييرا ميييييي  يح   ييييييه العييييييوا   وسليييييييك  أوال االل ييييييزا  

 ."كم  نل ز  نح   وبعده  لك  ح د  حدي 
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وأو ييييييل الن ئييييييب أ  طا  ميييييي ل اذ يييييي و ال نسييييييي ل واحييييييق سليييييي  البونيييييي م  السي سييييييل والحكوميييييي  للموحليييييي  الم بليييييي  

لكييييييينه  اس و يييييييوا سلييييييي  ال وقي ييييييي    وهييييييي  ب يييييييدد  حدييييييييد الخ يييييييوا  الم بلييييييي   وأ  حييييييي ل بييييييي ب ال وا ييييييي  بيييييييي  

 ."أ وا   ديدة حل العملي  السي سي  الح لي ال دو والم لكل ك   خ وة  ي  بي  ذض س  

مييييي    نبيييييه  قييييي   وائييييي  الوكيييييي بل  س يييييو ائييييي    دولييييي  ال ييييي نو   بزس ميييييي  نيييييووب المييييي لكل  خييييي     ييييييويح   

لييييييه  السيييييييب      طاال  ييييييي   الهييييييي   ل بييييييي  زسيييييييي  ال يييييييي و ال يييييييدوب ووئيييييييس ائييييييي    دولييييييي  ال ييييييي نو  الخمييييييييس 

 ."ل نسي لالم  ل      بعد  ي    الحواو مع اذ  و ا

وأ ييييي    طسنيييييدم  يييييي  ل ب خ يييييي و ضخ يييييي  لعيييييودة الحيييييواو ب ل  كييييييد يعنيييييل هيييييرا  سييييي   و بييييي  ال يييييدو ب لضيييييوول 

ب وبيييييي  ل ييييي  الحيييييواو  و ييييي    ل ييييي لل النيييييدا  اليييييرب ي  ليييييب بيييييه اذ ييييي و بييييي   يكيييييو  خيييييي و وئييييييس اليييييوزوا  مييييي  

 ."   أي  الك ل  الضيعي  الني بي  ا كبو سددا  وهرا م   وحه الم لكل خ   اال  

وأضييييي و الوكييييي بل  لييييي  طضييييييو  اذ ييييي و ب لمواح ييييي  سليييييي  موضيييييل ال يييييدو سلييييي  أ  ي ييييييوب  وضييييييل أسيييييم   أخييييييو  

لوئ سيييييي  الييييييوزوا   وحسييييييب ال سييييييويب   حييييييد  ال ييييييدو ليييييي  يضييييييك  سليييييي  هييييييرا ا مييييييو لكيييييي  اخ ل ييييييوا سليييييي  ضييييييك  

 ."الدخو  كك ل  موحدة ا كبو سددا أ  الدخو  من ودي 

   قيييييي ئ   طكميييييي  اضيييييي و  اذ يييييي و أ  يكييييييو   وحيييييي  وئيسيييييي  ب خ ييييييي و وئيييييييس وأود  س ييييييو ائيييييي    دوليييييي  ال يييييي نو

 الوزوا  الم ب   وأنه ي ب أ  ينبوق  م  الدائوة السي سي  الضيعي ط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2022-3-17  /الخميس 

 41العدد / 

25 
 

 

 

 القبض على عصابة لتنفيذ "الدكة العشائرية" مقابل مبلغ مالي شرقي بغداد

نيييييييل  ا وبعييييييي    ال يييييييب  سلييييييي  س ييييييي ب  ل ن يييييييير طالدكييييييي  أسلنييييييي  خليييييييي  اذسييييييي   ا م /وك لييييييي  االنبييييييي   العواقيييييييي 

وق لييييي  الخليييييي  حيييييل بييييييي     نيييييه طل عزييييييز االمييييي  واالسييييي  واو حييييييل .العضييييي ئوي ط م  بييييي  مبلييييي  مييييي لل ضييييييوقل ب يييييداد

 ميييييييييع منيييييييي  ق ضييييييييوقل الع  ييييييييم  ب ييييييييداد وم ح يييييييي  الخيييييييي و ي  سليييييييي  ال يييييييي نو  ومن ييييييييرب الدكيييييييي  العضيييييييي ئوي  

لمييييييييواد المخييييييييدوة والسييييييييمو  والعيييييييي بوي  ب لسييييييييل  الم  معييييييييل  طاوهيييييييي ب االحييييييييي   السييييييييكني ط و  يييييييي و وموو ييييييييل ا

( حوقييييي  المضييييي ة الح ديييييي  42وب ل نسييييييق ميييييع قسييييي  اسييييي خب وا  وامييييي  سمليييييي   ب يييييداد   مكنييييي  قيييييوة مييييي  الليييييوا  )

سضيييييوة مييييي  ال ييييي   ال يييييب  سلييييي  س ييييي ب  ل ن يييييير سمليييييي   الدكييييي  العضييييي ئوي  م  بييييي  مبلييييي  مييييي  المييييي   مكونييييي  مييييي  

  رلييييي  خييييي   ال يييييب  سلييييي  احيييييد احيييييواد الع ييييي ب  وهيييييو يحييييي و   ن يييييير الدكييييي  وأ ييييي ح   أنيييييه ط ييييي ."سييييي   م هميييييي 

العضيييييي ئوي  حييييييل من  ييييييي  حييييييل  ييييييي و    ر  يييييي  ال يييييييب  سليييييييه و ييييييب   سييييييي حه  وبعييييييد ال ح ييييييييق االولييييييل معيييييييه 

اس يييييو  سلييييي  و يييييود س ييييي ب  يعمييييي  معهييييي  ل ن يييييير اليييييدك   العضييييي ئوي  ورلييييي  بيييييد وو ي    يييييونه  مييييي  ا يييييح ب 

   ميييييييع المعلومييييييي   وال حيييييييوب وال يييييييدقيق ومييييييي  وييييييي     ييييييييش منييييييي ز  احيييييييواد النزاسييييييي   العضييييييي ئوي   وبعيييييييده   ييييييي

ميييييينه   و ييييييب  بحييييييوز ه  سييييييدد ميييييي  االسييييييلح   يييييييو الموخ يييييي  وميييييييزا  الك وونييييييل  4الع يييييي ب  وال ييييييب  سليييييي  

 وا هزة ل ع  ل المواد المخدوةط  مبين  أ  طالبح    و س  م همي  اوني  قخوي ط.

 

 نصورعمليات بغداد تقبض على عصابة مخدرات بالم

أسلنيييييي  سملييييييي   سملييييييي   ب ييييييداد  ا وبعيييييي    ال ييييييب  سليييييي  س يييييي ب    يييييي  و بيييييي لمواد المخييييييدوة  / سييييييويب   نيييييييوز

ل عزييييييييز ا مييييييي  “(  أنييييييه 2022قراو  16وركيييييييو  العمليييييييي   حييييييل بيييييييي   ).حييييييل من  ييييييي  المن ييييييوو  بيييييييينه  امييييييوأة

ال ويمييييييي   واالسييييييي  واو حيييييييل  مييييييييع منييييييي  ق الع  يييييييم  ب يييييييداد وم ح ييييييي  الخييييييي و ي  سلييييييي  ال ييييييي نو  وس ييييييي ب  

المن مييييييي  و  ييييييي و وموو يييييييل الميييييييواد المخيييييييدوة والسيييييييمو  والعييييييي بوي  ب لسيييييييل  الم  معيييييييل  ب ل نسييييييييق ميييييييع قسييييييي  

اسييييي خب وا  وأمييييي  سمليييييي   ب يييييداد   مكنييييي  قيييييوة مييييي  ليييييوا  السييييي بع والعضيييييوو  حوقييييي  المضييييي ة الس دسييييي  مييييي   ل ييييي   

وأ ييييي   البيييييي   .”اميييييوأة ال يييييب  سلييييي  س ييييي ب  للم ييييي  وة بييييي لمواد المخيييييدوة   كيييييو  مييييي  و وييييي  أضيييييخ ص  بيييييينه 

 ٦١٣رليييييي   يييييي   خيييييي   م  بعيييييي  اضييييييخ ص ي ومييييييو  ب  يييييي وة المييييييواد المخييييييدوة حييييييل من  يييييي  المن ييييييوو محليييييي  “أ  

خليييييي  م عيييييي   بييييييق المنييييييدب  واونيييييي   سملييييييي  ال ييييييدقيق وال حييييييوب  يييييي  م ح يييييي  ضخ ييييييي  خيييييي و ي  ميييييي  أحييييييد 

ة وبعيييييييده   ييييييي  الضيييييي ق المضيييييييبوه  حيييييييي   ييييييي     يضيييييييه  و يييييييب  بحيييييييوز ه  كميييييييي  مييييييي  مييييييي دة الحضيضييييييي  المخيييييييدو

االسيييييي دال  سليييييي  ضيييييي  ه  وال   يييييييش حييييييل داخلهيييييي   بييييييي  و ييييييود ح يييييي ة داخيييييي  الضيييييي   بح ليييييي   عيييييي  ل ب ذ يييييي ح   ليييييي  

 ”. ب  ميزا  الك وونل واكي س   يوة الح   ورل  حل من    المن وو  وبل ب داد
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 ( طن من االدوية المهربة في بغداد٩االستخبارات تضبط )

السييييييي خب وا  وال ح ي ييييييي   اال ح ديييييييي  حيييييييل وزاوة الداخليييييييي   ا وبعييييييي     يييييييب  أسلنييييييي  وك لييييييي  ا /السيييييييوموي  نييييييييوز

وق لييييي  الوك لييييي  حيييييل بيييييي      نيييييه طوح ييييي  لمعلومييييي   اسييييي خب وا ي  دقي ييييي  .(  ييييي  مييييي  االدويييييي  المهوبييييي  حيييييل ب يييييداد٩)

(  ييييييي  مييييييي  االدويييييييي  المهوبييييييي  ٩  وك لييييييي  االسييييييي خب وا  وال ح ي ييييييي   اال ح ديييييييي  حيييييييل وزاوة الداخليييييييي    يييييييب  )

ال حمييييييي  اووا  وبو يييييييي  و ييييييييو الخ  يييييييع  لل حيييييييص حيييييييل احيييييييد الميييييييراخو بمن  ييييييي  السيييييييعدو  بمح ح ييييييي   وال يييييييل

ب ييييييداد  وال يييييي   ال ييييييب  سليييييي  و ويييييي  م همييييييي  ميييييي لكل المييييييرخو   وقييييييد  ميييييي  العملييييييي  بعييييييد  ضييييييكي  حويييييييق سميييييي  

وبينيييييي   أنييييييه ط يييييي   ييييييب  االدوييييييي  المهوبيييييي  بمح ييييييو ."مخيييييي ص وم   عيييييي  المعلوميييييي   ون ييييييب كمييييييي  محكيييييي 

ايييييييييدال الم همييييييييي  ال وقييييييييي  السيييييييي كم   ال ح يييييييييق وال خيييييييي ر اال ييييييييوا ا  ال  نونييييييييي  ال زميييييييي   ييييييييب  ا ييييييييولل و

 بح ه ط.
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منتجات النفطية تعزو شحة البنزين في نينوى الى فرق السعر مع االقليم وتوجه بعمل 

 ساعة 24المحطات 

ب م  ييييييدمب    /ال يييييوا  نيييييييوز    منهييييي  ل ضييييييوا  سلييييي  حوسهيييييي  حيييييل نينييييييو  اوحيييييد  ضييييييوك  المن  ييييي   الن  ييييييي  م كييييي 

سيييييي س  حيهيييييي وركو  ضييييييوك  المن  يييييي   الن  ييييييي  حييييييل بييييييي     ا   24حيميييييي  اوسييييييز  بعميييييي  المح يييييي   الحكومييييييي  

طمييييييديو سيييييي   ضييييييوك   وزيييييييع المن  يييييي   الن  ييييييي  حسييييييي    لييييييب ا يييييي   ا  الضييييييوك  اوسييييييل  وحييييييدا ميييييي  م كهيييييي  

ديو هيييييي ة ال   ييييييش سييييي   سيييييدن   وسيييييددا مييييي  الم  يييييد   ييييي  ميييييديو هيييييي ة  وزييييييع ب يييييداد محميييييد سبيييييد االليييييه ضيييييبو ومييييي

وا يييييي    ا ط هييييييره ."الم كيييييي   ال وزيعييييييي  حييييييل الضييييييوك  للوقييييييو  سليييييي    هيييييييز المييييييوا ني  ب لمضيييييي     الن  ييييييي 

الخ يييييوة  ييييي  ل ل  ليييييي  ال ييييي   سلييييي  مح ييييي    عبئييييي  الوقيييييود حيييييل نينيييييو  حيييييي   عييييي نل المدينييييي  مييييي  زخييييي  سلييييي  

 ."   ومد  اقلي  كودس     هيز م دة البنزي  بسبب حو  السعو بي  المو 

 

 العراق ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى اليونان

اسلنييييي  ضيييييوك    كوييييييو يون نيييييي  ا  العيييييوا  يعيييييد وييييي نل اكبيييييو م يييييدو للييييين   الخيييييي    وك لييييي  انبييييي   اليييييواب العييييي  /

وق لييييييي  م ييييييي دو حيييييييل ضيييييييوك  ال كوييييييييو الن  يييييييي  اليون نيييييييي     طاليونييييييي    و يييييييل  الييييييي  ا   قييييييي   .الييييييي  اليونييييييي  

  سلييييي  كميييييي   ا ييييي حي  مييييي  الييييين   الخييييي   مييييي  الضيييييو  االوسييييي  ل عيييييوي  الييييين   الووسيييييلط  مبينيييييي  ا  للح يييييو

طووسييييييي  بييييييدأ   وا ييييييه مضيييييي ك  حييييييل بيييييييع ن  هيييييي  ومن    هيييييي  الن  ييييييي  مييييييع بييييييد   يييييي ويو الع وبيييييي   ال وبييييييي  سليييييي  

وا يييييييي ح  ا  طالعييييييييوا  يعييييييييد ويييييييي نل اكبييييييييو ."ال ييييييييزو الووسييييييييل  وكوانييييييييي  واذ ييييييييوا ا  ال  وسييييييييي  للمضيييييييي وي 

 ييييييدو لليييييين   الخيييييي   اليييييي  اليونيييييي   بعييييييد ك زخسيييييي     حيميييييي   يييييي  ل ووسييييييي  وم ييييييو والسييييييعودي  و لويييييي  ووابعييييييي  م

واضييييييي و  الييييييي  ا  طضيييييييوك  مو يييييييوو الن  يييييييي  ب  نيييييييب ضيييييييوك  هيلنيييييييي  الن  يييييييي  ابيييييييوز .وخ مسييييييي  سلييييييي  ال يييييييوالل

ونيييييي   ضيييييوك   ال كوييييييو ال ييييييل  ضيييييوب اليييييين   الخييييي   ميييييي  العيييييوا ط  مبينييييي  ا  ط يييييي دوا  الخييييي   العواقييييييل الييييي  الي

 . "ب لمئ  خ   الع   الم  ل 30   وز 
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 اإلمارات تتطلّع لحل سلمي يقوده ويمتلكه اليمنيون

أكيييييد  دولييييي  اذمييييي وا     لعهييييي  لموا يييييل  العمييييي  ميييييع أس ييييي   م ليييييس ا مييييي  ليييييدس  ال و ييييي   لييييي  حييييي   البيييييي  /

 و للضييييييعب اليمنييييييل الضيييييي يق. سييييييلمل ي ييييييوده ويم لخك ييييييه  اليمنيييييييو  أن سييييييه   بميييييي  ي ح ييييييق ا ميييييي  واالسيييييي  واو واالزدهيييييي

مييييييّو  ا زميييييي  اليمنييييييي  خيييييي   ا سييييييوا  ال ليليييييي  الم  ييييييي  »وقيييييي   بييييييي   الدوليييييي  أميييييي   م لييييييس ا ميييييي  الييييييدولل  

بييييي لكويو مييييي  المحييييي وال  اذقليميييييي  والدوليييييي  الحويوييييي  لل و ييييي   لييييي  حييييي  سي سيييييل ضييييي م  يلبّيييييل   لعييييي   الضيييييعب 

ب اليمنييييييل  وحو يييييي  دوليييييي  اذميييييي وا  سليييييي  دسيييييي  ك حيييييي   هييييييود الو سيييييي    ا ممييييييي  ومبيييييي دوا  السيييييي    ان  قيييييي 

  مضييييييواب  لييييي  أّ  الحيييييوويي  لييييي  يسييييي  يدوا مييييي  هيييييره «مييييي  قن س نييييي  الواسيييييخ  ب نهييييي  السيييييبي  الوحييييييد ذنهييييي   ا زمييييي 

المبييييييي دوا  لل و ييييييي   لييييييي   سيييييييوي  سيييييييلمي  بييييييي  اسييييييي  لوه  لموا يييييييل  ا سمييييييي   العدائيييييييي  وزسزسييييييي  االسييييييي  واو 

ب سليييييي  ا و   وأّ   الحييييييوويي  وميييييي  خييييييي   اسيييييي مواوه  ب بنييييييل خييييييي و العنيييييي  بييييييد  السييييييي    وال مييييييدد سسييييييكوي 

 وسعيه  ل و  سي وة الس ح سل  م يي  اليمنيي   أوب وا أنه  ال يويدو  لهره الحوب أ   ن هل.

 

 حكومة االحتالل تساند اقتحام نواب كنيست ومستوطنين لألقصى

يلل ال ييييييل يوأسييييييه  اليمينييييييل ن  يييييي لل بينييييييي   دسميييييي  مس ضيييييي وة ق نونييييييي  لحكوميييييي  االحيييييي    اذسييييييوائ /21سوبييييييل 

وأحييييييي د  المس ضييييييي وة ال  نونيييييييي  .اق حييييييي   نيييييييواب الكنيسييييييي  والم موسييييييي   االسييييييي ي  ني  للمسييييييي د ا ق ييييييي  المبييييييي و 

للحكوميييييي   يييييي لل بهييييييوب مييييييي وا  أنييييييه طليييييييس لييييييوزيو ا ميييييي  الييييييداخلل سييييييوحو بيييييي ولي   ال يييييي حي  لمنييييييع ح ييييييي  

ا ق ييييييي (ط  وحيييييييق مييييييي  أوود يييييييه  يييييييحي   طمعييييييي وي ط حيييييييل )اق حييييييي  ( نيييييييواب الكنيسييييييي   لييييييي  الحيييييييو  )المسييييييي د 

وركييييييو  ال ييييييحي   أ  طالييييييوزيو  لييييييب منييييييع ح ييييييي  النييييييواب حييييييل ح ييييييوة وم يييييي   كييييييل ي ليييييي  .خبوهيييييي  الييييييوئيس

خ ييييييو اذخيييييي   ب لن يييييي  ط  ورليييييي  سليييييي  خل ييييييي  المخيييييي و  اذسييييييوائيلي  ميييييي    يييييي سد ال ييييييو و حييييييل مدينيييييي  ال ييييييدس 

ك بييييي  المس ضييييي وة  طبيييييودب أ  أنبيييييه  لييييي  أ  ال يييييواو وحيييييل وسييييي ل  لليييييوزيو .المح لييييي  حيييييل ضيييييهو وم ييييي   المبييييي و 

بمنييييييع دخييييييو  ن ئييييييب  ليييييي  الحييييييو  ي ييييييب أ  يكييييييو  ب ل ضيييييي وو مييييييع وئيييييييس الييييييوزوا  ووزيييييييو ا ميييييي   ب يييييي  هم  

 ."مسنولي  س  أم   سوائي  وبعد ال ض وو مع  ه ز ا م  الع  
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 لمتبقية في مفاوضات فييناوزير الخارجية االيراني: على اميركا الرد بشأن القضايا المهمة ا

أكييييييد وزيييييييو الخ و ييييييي  االيوانييييييل حسييييييي  اميييييييو سبييييييداللهي    سليييييي  اميوكيييييي  سييييييد    ييييييييع  وك ليييييي  انبيييييي   حيييييي وس/

 الوق  والود بض   ال   ي  المهم  الم ب ي  حل م  و    حيين  ب ي  ال و   ال  ا     نه ئل

حييييييل موسييييييكو الو ويييييي   بحيييييي  ال  نبيييييي    وخيييييي   ا  ميييييي ل اميييييييو سبييييييداللهي   بن يييييييوه الووسييييييل سيييييييو ل الحييييييوو   

وأكييييييد اميييييييو سبييييييداللهي    اهمييييييي   ن ييييييير .الع قيييييي   الون ئييييييي  وال  يييييي ي  االقليمييييييي  والدولييييييي  را  االه ميييييي   المضيييييي و 

ال واح ييييييي   الح  يييييييل  خييييييي   زيييييييي وة وئييييييييس ال مهوويييييييي  االسييييييي مي  االيوانيييييييي  قيييييييي  ق ابيييييييواهي  وئيسيييييييل الييييييي  

وا  سليييييي  ال نمييييييي  الضيييييي مل  للع قيييييي   مييييييع الييييييدو  ال يييييي وة ومنهيييييي  موسييييييكو قبيييييي  ح ييييييوة  واضيييييي و اليييييي  سييييييز   هيييييي

ووسيييييييي   مع بيييييييوا رلييييييي  مييييييي  المحييييييي وو الوئيسييييييييي  ورا  االولويييييييي  حيييييييل السي سييييييي  الخ و يييييييي  للحكومييييييي  الو لويييييييي  

واكييييييد وزيييييييو الخ و ييييييي  االيوانييييييل هييييييرا المبييييييدأ االسيييييي س وهييييييو ا  الم يييييي لل المنكييييييدة للضييييييعب االيوانييييييل .سضييييييوة

زاوة الخ و ييييييي  وحويييييييق ال  يييييي و  االيوانييييييل حييييييل حيينيييييي  وا يييييي    ا  الكييييييوة هييييييل ال ييييييل  حييييييدد مسيييييي و حوكيييييي  و

اال  حيييييل ملعيييييب اميوكييييي  وليييييو ود  واضييييين   بضييييي   ال  ييييي ي  ال ليلييييي  ولكييييي  المهمييييي  الم ب يييييي  ولييييي    ييييييع الوقييييي  

 اكوو م  هرا حب المك   العودة ال  حيين  سل  و ه السوس  للو و  ال  ح يل  نه ئي  للم  و   .
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 في زلزال قوي هز الساحل الشرقي لليابان 100أشخاص وإصابة أكثر من  4ل مقت

دو يييييي    ييييييوب ضييييييو  الي بيييييي    مسيييييي   أمييييييس ا وبعيييييي     ليييييي  م  يييييي  أوبعيييييي   4 7أد  زلييييييزا  ب ييييييوة  االهييييييوا /

أضيييييخ ص و يييييوح أكويييييو مييييي  م ئييييي   مييييي  دحيييييع ب لسيييييل    الييييي    يييييداو  حيييييريو مييييي  مو ييييي    سيييييون مل حيييييل أ يييييزا  

و سييييييبب الزلييييييزا  أي يييييي  بيييييي نحوا  ق يييييي و سييييييويع سيييييي  .وويييييي  حوكوضيييييييم  النووييييييي ميييييي  السيييييي ح  قييييييوب موقييييييع ك 

مسيييييي وه و حيييييييدا  ضيييييي و  حيييييييل العديييييييد مييييييي  ال ييييييو  السيييييييويع   وسيييييي و  الب ييييييي ئع سيييييي  الوحيييييييو  حييييييل   لبيييييييي  

وال ييييييزا  سييييييك   ومسيييييينولو  حيييييل ضييييييم   ضييييييو  اليييييب د يحيييييي ولو    يييييييي  ا  يييييواو حييييييل وقيييييي  .الم ييييي  و الكبييييييو 

و ييييي  وحيييييع ال حيييييريو مييييي  مو ييييي    سيييييون مل . يييييوب قبيييييي  من  ييييي  الليييييي مبكيييييو الخمييييييس س يييييب الزليييييزا  اليييييرب 

ي يييييي  او   سهيييييي   ليييييي  م ييييييو حييييييل أ ييييييزا  ميييييي  ضييييييم   ضييييييو  الي بيييييي   بعييييييد أ  سيييييي ل  السييييييل    مسيييييي وي   مييييييي ه 

لكييييي  هيييييزا  او داديييييي   ييييي يوة اسييييي مو  .سييييي  ح ييييي  30أسلييييي  مييييي  المع ييييي د حيييييل بعييييي  المنييييي  ق بمييييي  ي ييييي   لييييي  
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