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 (وكالة االنباء العراقية(..) 6.)صالحلبوسي يجري األحد المقبل زيارة إلى طهران ❖

وكالبببببة االنبببببباء (..) 6.)صالنائببببب  حسبببببن العبببببراريو سبببببيعلو العراقيبببببون  بببببدا  مبببببن وال   للبببببوطن ❖

 (العراقية

 (الصباح(..) 7.)صالبرلمان يشهد اليوو جلسة الحسو ❖

وكالبببببة (..) 8.)صيحبببببرر مبببببن م ططبببببات اهبببببد  البببببى اقسبببببيو البببببب دالنائببببب  احمبببببد الموسبببببوي  ❖

 (المعلومة

 (بدر نيوز(.) 8.)صاالاحاد االس مي الكردسااني يعلن عدو مشاركاه في جلسة الغد ❖

 (ناس نيوز(..) 9.)صالنائ  محمد عنوز يغرد بشأن جلسة الغدو ب  شروط ❖

رزاني علببببى رئاسببببة النائبببب   ببببائر م يبببب  يحببببرر مببببن جببببر العببببرا  نحببببو الاطبيبببب  بحصببببول بببببا ❖

 (وكالة المعلومة(..) 9.)صالجمهورية

النائبببببة سببببهيلة السببببلطانيو علببببى االحببببزا  الكرديببببة الاوافببببي ووريبببببر بببببارزاني مشببببرو  للاطبيبببب  مبببب   ❖

 (وكالة المعلومة(..)10.)ص اسرائيل

السبببببومرية (..) 10.)صالنائببببب  لقمبببببان الرشبببببيديو سنحصبببببر جلسبببببة الغبببببد ونصبببببوت لهبببببرا المرشببببب  ❖

 (نيوز

مبببببد رحبببببيو و الار يببببب  والارليببببب  يسبببببا دو صبببببد النبببببوا  المسببببباقلين لحصبببببور جلسبببببة النائببببب  اح ❖

 (وكالة بغداد اليوو(.) 11.)صالغد

.)ص النائبببب  حسببببن ال تبببباجيو الارليبببب  والار يبببب  مببببورس علينببببا منببببر المصببببادقة علببببى االنا ابببببات ❖

 (ابابيل نيوز(..)11

 (..)الصباح(12.)ص الاوافي.. وزارات بحس  الطل  ❖
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.)ص جبببببات اللقببببباء الربببببباعي ببببببين الكبببببادمي وعببببببد  والسيسبببببي وببببببن زايبببببدالكشببببب  عبببببن م ر ❖

 (وكالة االنباء العراقية(..)13

وكالبببببة االنبببببباء (..) 14.)صوزيبببببر ال ارجيبببببة يصبببببل إلبببببى قطبببببر للمشببببباركة فبببببي منابببببد  الدوحبببببة ❖

 (العراقية

 (شتي نيوز(..) 14.)صرئيس حكومة إقليو كوردساان يصل إلى اإلمارات ❖

 (الصباح..)( 15ص.)داد والقالرة يد ل حيز الانتيرالاعاون الطبي بين بغ ❖

 (الصباح(..) 15.)صالاربيةو ال اعاقدات جديدة م  محاصرين مجانيين ❖

 (وكالة المعلومة(..) 16.)صمم ل المرجعيةو العرا  سياغل  على الصعا  الحالية ❖

 (باء العراقيةوكالة االن(..) 16.)صالسيد الصدرو فليبي  ل كو المعطل وطنيا  واحالتنا وطنيا   ❖

وكالببببة (..)17.)ص احببببال  السببببيادة ي كببببد مواصببببلة مسبببباعيه لنبببببر ال  فببببات بببببين الكاببببل السياسببببية ❖

 (االنباء العراقية

بببببدر (..) 17.)صبببببدر النيابيببببة اعلببببن مقاطعاهببببا لجلسببببة الاصببببويت علببببى مرشبببب  رئاسببببة الجمهوريببببة ❖

 (نيوز

السببببومرية (..) 18.)صغببببدشببببرطا  لببببد ول جلسببببة ال 17الجيببببل الجديببببد واماببببداد ومسبببباقلون يصببببعون  ❖

 (نيوز

 18.)صالكاكببببائي و جلسببببة يبببببوو  ببببد لبببببن اعقببببد دون البببببرلا  الببببى اصبببببطتافات واتالمببببات جديبببببدة ❖

 (بدر نيوز(..)

 (وكالة المعلومة(..) 19.)صحركة بابليون اوجه دعوة لل روج من االنسداد السياسي ❖

 (لة المعلومةوكا(..) 19.)صنائبا 30اراتا  عدد النوا  المساقلين م ” االطار” الى  ❖

(..)نبببباس  20.)صنببببداء فطريبببب ف يطلقببببه نقيبببب  دطببببباء األسببببنان لعببببدد مببببن النببببوا  قبيببببل جلسببببة الغببببد ❖

 نيوز(
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 (وكالة االنباء العراقية(..) 21.)صاإلطاحة بااجر م درات في البصرة ❖

 (السومرية نيوز(..)21.)صالحشد يطي  بب"صابط ولمي" يدعي االناماء للهيئة ❖

 (وكالة المعلومة(..)22.)صراءات امنية مشددة على بحيرة حدي ةاالنبار اترض اج ❖

 (وكالة انباء الراي العاو(..)22.)ص االطاحة با طر اجار م درات في النج  ❖

 

 

 

  

 (الصباح(..)23.)ص موق  د ري ب  حماية 1200ري قارو  ❖

 (الصباح(..) 23.)صمدير الموانئو عازمون على إدهار دو قصر بحلة جديدة ❖

احبببببدد دسببببببا  اوقببببب  العمبببببل بالمدينبببببة الصبببببناعية فبببببي البصبببببرة واوجبببببه إلحالاهبببببا  الصبببببناعة ❖

 (وكالة انباء الراي العاو(..) 24.)صل سا مار

ي م  مندمة )فاو( لدعو المناطي المحررة ❖  (الصباح(..) 24.)صالزراعة انس ِّ
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يليشببببيا الحببببو ي األمانببببة العامببببة لمجلببببس وزراء الدا ليببببة العببببر  اببببدين االعاببببداءات الماكببببررة مببببن م ❖

 (وكالة االنباء السعودية(..) 25.)صعلى المملكة

 

 

 

 

 

 

 

مجموعبببببببببة السبببببببببب  واالاحببببببببباد األوروببببببببببي ينبببببببببددان باال اببببببببببار الصبببببببببارو ي لكوريبببببببببا  ❖

 (االلراو(..)26.)صالشمالية

 (..)القبس(26.)صطهران ادعي دن حقل الدرة للغاز مشارك بين إيران والكويت والسعودية ❖
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 ألحد المقبل زيارة إلى طهران الحلبوسي يجري ا

  

يجبببري رئبببيس مجلبببس النبببوا  محمبببد الحلبوسبببير األحبببد المقببببلر زيبببارة رسبببمية إلبببى  وكالبببة االنبببباء العراقيبببة/

وركبببر المكاببب  االع مبببي لبببرئيس مجلبببس النبببوا  فبببي بيبببان الجمعبببةر دنبببه   .الجمهوريبببة اإلسببب مية اإليرانيبببة

لبوسبببير يبببوو األحبببد يرافقبببه وفبببد نيبببابير زيبببارة  إلبببى "مبببن المقبببرر دن يجبببري رئبببيس مجلبببس النبببوا  محمبببد الح

طهبببببران عاصبببببمة الجمهوريبببببة اإلسببببب مية اإليرانيبببببةئ البيبببببة  لبببببدعوة رسبببببمية مبببببن رئبببببيس مجلبببببس الشبببببور  

 ."اإلس مي اإليراني محمد باقر قاليبا 

ودصببببا  البيببببان دن "جببببدول الزيببببارة ياصببببمن ديصببببا لقبببباء رئببببيس الجمهوريببببة اإلسبببب مية اإليرانيببببة إبببببراليو  

 رئيسير وعدٍد من المس ولين.

 

 

 

 العذاري: سيعلم العراقيون غداً من والؤه للوطن النائب حسن 

 

دكببببد رئببببيس الكالببببة الصببببدرية النيابيببببة حسببببن العببببرارير الجمعببببةر دن جلسببببة السبببببت وكالببببة االنببببباء العراقيببببة/ 

 بببدا السببببت.. وقبببال العبببراري فبببي ادوينبببة "   .ساكشببب  عمبببن وال   للعبببرا  ومبببن يعطبببي والء    لغيبببر البببوطن

سبببيعلو العراقيبببون مبببن يريبببد حيبببااهو ومبببن يريبببد ل كهبببو. وسبببيعلو العراقيبببون مبببن لبببو العراقبببي األصبببيل ومبببن 

 لو الابعي الهجين".
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 البرلمان يشهد اليوم جلسة الحسم 

 

عقببب  دشبببهٍر مبببن الجبببدل وال  فبببات الابببي دوصبببلت دقطبببا  المشبببهد السياسبببي العراقبببي إلبببى طريبببي  الصبببباح/ 

و اليببببوو السبببببت  ابببباو الببببك الجببببوالت فببببي جلسببببة مصببببيرية لمجلببببس النببببوا  لارشببببي  رئببببيس مسببببدودر ي حسبببب 

ورد  ك يببببر مببببن المببببراقبين دن  جلسببببة اليببببوو متصببببلية .الجمهوريببببة ومببببا يابعببببه مببببن اسبببباحقاقات دسبببباورية

لمسببببار العمليببببة السياسببببية برماهببببار وبببببين مطمببببئن لببببب"اكامال النصببببا " و  ببببر لاحقيببببي "ال لبببب  الصببببامن" فبببب ن  

وقببببال رئببببيس كالببببة دولببببة القببببانون عطببببوان . مبببباالت ابقببببى متاوحببببة بببببين انعقبببباد الجلسببببة مببببن عدمببببهاالحا

"و إن  "اإلطبببار الانسبببيقي لبببن يحصبببر جلسبببة لبببو ياتبببي فيهبببا علبببى )الكالبببة األكببببر(ر ونشبببعر فيهبببا دن   العطبببواني

سبببنة والكبببردر لنببباك إقصببباء  للمكبببون الشبببيعير إر يشبببارك جبببزء مبببن الشبببيعة فبببي حكومبببة ااواجبببد فيهبببا د لبيبببة ال

ولبببرا يعبببد إقصببباء  وإصبببعافا  للمكبببون األكببببر"ر مبينبببا  "عنبببدما اابببوفر اإلرادة الحقيقيبببة لاشبببكيل حكومبببة اوافقيبببة 

   ."اصبببمن المكبببون األكببببر عبببددا  فبببي ام يبببل الحكومبببة والمشببباركة فيهبببا فسبببو  يكبببون اإلطبببار حاصبببرا  

ةر وال يمكببببن دن نحصبببببر جلسبببببة ودوصبببب  دننبببببا "ال نببببب من بببببدف  الكابببببل السياسبببببية ببببباإلكرا  إلبببببى المعارصببببب 

يجببببري اإلعببببداد لهببببا بهببببر  الصببببورة"ر م كببببدا  دن  "احببببال  )ال بببببات الببببوطني( الببببري ينصببببوي احاببببه اإلطببببار 

قبببال النائببب  عبببن ائبببا   مبببن جانببببهر  ."الانسبببيقي يمالبببك ال لببب  الصبببامن ولبببن ا عقبببد الجلسبببة إال بحصبببور 

 133تبببباء  لببببديهو اواقيبببب  واصببببحة اصببببل إلببببى و إن  اإلطببببار الانسببببيقي وحلدولببببة القببببانون فببببراس المسببببلماوي

اوقيعبببا  اصبببمن لهببببو "ال لببب  الصببببامن" فبببي جلسببببة السببببتر مشبببيرا  إلببببى دن  "دببببوا  اإلطببببار متاوحبببة وليسببببت 

 ."لدينا شروط اعجيزية للاتالو والحوار

كمبببا دعلبببن األرقببباو نتسبببها عصبببو اإلطبببار الانسبببيقي سبببعد السبببعدي البببري دكبببد دنبببه سبببيعمل علبببى إحبببباط محاولبببة  

 رير مرش  الاحال  ال   ي لرئاسة الجمهوريةر " صوصا  م  اسامرار االنسداد السياسي".ام
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 الموسوي يحذر من مخططات تهدف الى تقسيم البالدالنائب احمد 

حببببرر النائبببب  عببببن كالببببة صببببادقون احمببببد الموسببببوير السبببببتر مببببن م ططببببات اهببببد  الببببى  وكالببببة المعلومببببة/

الاطبيبببب ر الفاببببا الببببى ان الم طببببط بببببدد مببببن محبببباوالت اقسببببيو البيببببت الشببببيعي  اقسببببيو الببببب د وقياداهببببا نحببببو

وقببببال الموسببببوي ان تمحبببباوالت اقسببببيو البيببببت الشببببيعي قائمببببةر حيبببب  يقبببب   لتهببببا مشببببرو  سياسببببي .واصببببعافه

بهبببببد  البببببى اشبببببايت اطبببببرا  المكبببببون الواحبببببد ومبببببن  بببببو قيبببببادة البلبببببد نحبببببو الاطبيببببب  مببببب  الكيبببببان 

بببببت اواجببببد مببببوطئ قببببدو للكيببببان الصببببهيونير  صوصببببا بعببببد ان اببببو ودصببببا  ان تالعببببرا  قببببد  .”الصببببهيوني

واوصبببب  .”قصبببب  مقببببرلو فببببي دربيببببلر وبالاببببالي فببببأن لببببرا الوجببببود اصببببب  واصببببحا واليمكببببن ينكببببر  احببببد

الموسببببوير ان تالبرلمببببان مطالبببب  باسبببباجوا  رئببببيس حكومببببة اصببببري  االعمببببال وكببببرلك مسبببب ولي اإلقلببببيو 

 وصا ان االمر بات واصحا إزاء لرا الاواجد”. فيما ياعلي بالوجود الصهيوني دا ل دربيلر  ص

 

 

 

 االتحاد االسالمي الكردستاني يعلن عدم مشاركته في جلسة الغد

اعلببببن رئببببيس كالببببة االاحبببباد االسبببب مي الكردسببببااني  فببببي مجلببببس النببببوا  العراقببببي م نببببى دمببببينر  بببببدر نيببببوز/

شبببارك فبببي جلسبببة يبببوو  بببدا وقبببال امبببين” لبببن ن. اليبببوو الجمعبببة ر عبببدو مشببباركاه فبببي جلسبببة يبببوو  بببد السببببت

 السبتر الم صصة النا ا  رئيس الجمهورية” .
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 النائب محمد عنوز يغرد بشأن جلسة الغد: بال شروط

قبببال النائببب  المسببباقلر محمبببد عنبببوزر الجمعبببةر إن حصبببور جلسبببة يبببوو  بببد السببببت لبببو واجببب   نببباس نيبببوز/

حصبببر جلسبببة السببببت كواجببب  نيبببابي وركبببر عنبببوز فبببي ادوينبببةر "ن   .نيبببابي لكبببن لبببن نقببببل بشبببروط دحبببد

وبببببدون شببببروط ولببببن نقبببببل شببببروط احببببد علينببببار ونامسببببك بر يانببببا المسبببباقلةر ور يانببببا اعابببببر الصببببرا  علببببى 

ودصبببا  دن "االدعببباء ببببرفض نهببب  المحاصصبببة ال يببببي  المقايصبببة بحجبببة   ."المناصببب  لبببيس مبببن مهامنبببا

 الدفا  عن مصال  الشع ".  

 

 

 

راق نحو التطبيع بحصول بارزاني على رئاسة  يحذر من جر الع ثائر مخيف  نائبال

 الجمهورية 

حببببرر النائبببب  عببببن ائببببا   دولببببة القببببانون  ببببائر م يبببب ر مببببن قيببببادة العببببرا  وجببببر  نحببببو  /وكالببببة المعلومببببة

وقبببال م يببب  .الاطبيببب  مببب  الكيبببان الصبببهيوني مبببن  ببب ل المجبببيء ببببرئيس جمهوريبببة اببباب  لحبببز  ببببارزاني

  بببي للحصبببول علبببى رئبببيس الجمهوريبببة قبببد اكبببون احبببد  الدافبببه ان تالحبببراك الحاصبببل مبببن قببببل الاحبببال  ال 

جبببر العبببرا  نحبببو الاطبيببب  مببب  الكيبببان الصبببهيوني ولبببو امبببر الير ببب  ببببه الشبببع  العراقبببي وكبببرلك يرفصبببه 

واصببببا  ان تالمجببببيء بببببرئيس جمهوريببببة مببببن قبببببل الاحببببال  المببببركور والببببرلا  نحببببو الاطبيبببب  .”الدسبببباور

وبببببين ان .”د الببببى مااليحمببببد عقبببببا  جببببراء لببببر  ال طببببوةسببببيجر العببببرا  الببببى منزلببببي  طيببببر ويقببببود البلبببب 

تاالصببببرار علببببى  دمببببة طببببر  دون ا ببببر واقصبببباء بعببببض االطببببرا  مببببن العمليببببة السياسببببية سببببيكون بم ابببببة 

مصبببببادرة لحقبببببو  عامبببببة الشبببببع  الابببببي جببببباءت وصبببببوات للك يبببببر مبببببن الش صبببببيات الموجبببببودة بالعمليبببببة 

 السياسية”. 
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حزاب الكردية التوافق ووريبر بارزاني مشروع للتطبيع مع  السلطاني: على االالنائبة سهيلة 

 اسرائيل

ااهمبببببت النائببببببة عبببببن كالبببببة الصبببببادقون سبببببهيلة السبببببلطانير الجمعبببببةر مرشببببب  رئاسبببببة  وكالبببببة المعلومبببببة/

الجمهوريببببة عببببن الحببببز  الببببديمقراطي الكردسببببااني ريبيببببر احمببببد بالسببببعي للاطبيبببب  مبببب  اسببببرائيل بعببببد فببببوزر  

ر الشبببيعي سبببيقاط  جلسبببة السببببت المقببببل فبببي دبببل المعطيبببات الحاليبببة وحصبببورنا بالرئاسبببةر مبينبببة ان  االطبببا

نائببببببا سبببببيقاطعون جلسبببببة انا بببببا  رئبببببيس  130وقالبببببت السبببببلطاني ان ” اك بببببر مبببببن .مرلبببببون بالمتاوصبببببات

الجمهوريببببة وان ال لبببب  الصببببامن مصببببمون لغايببببة اان وعببببدد كبيببببر مببببن النببببوا  المسبببباقلين سببببيقاطعون جلسببببة 

ى النببببوا  اال ببببرين الاتكيببببر بمصببببلحة الشببببع  الن الجميبببب  ال يرصببببى بببببالترا  واصببببافت ان ” علبببب .“ السبببببت

الدسببباوري وعلبببى الجميببب  الاتببباوض وقبببد  صبببمنا عبببدو حصبببور  لببب  االعصببباء البببى جلسبببة انا بببا  البببرئيس 

واابعبببت ان ” االطبببار ابواببببه متاوحبببة للاتبببالو والاحببباور لصبببمان .“ ولبببو يكامبببل نصبببا  ال ل بببين يبببوو السببببت

يبببببي سياسبببببي مغلبببببي وان نبببببوا  مسببببباقلين اعرصبببببوا البببببى الصبببببغوطات والاهديبببببد عبببببدو الوصبببببول البببببى طر

 مليون دوالر ت. 3والار ي  لحصور الجلسة مقابل 

 

 

 : سنحضر جلسة الغد ونصوت لهذا المرشح لقمان الرشيدينائب  ال

اكببببد النائبببب  عببببن المكببببون الاركمبببباني لقمببببان الرشببببيدير الجمعببببةر ان عببببددا  مببببن نببببوا   السببببومرية نيببببوز/

سيحصبببببرون إلبببببى جلسبببببة البرلمبببببانر  بببببدا ر ويصبببببواون لمرشببببب  احبببببال  "إنقبببببار وطبببببن" لرئاسبببببة المكبببببون 

وقببببال الرشببببيدي ر ان "عببببددا مببببن نببببوا  المكببببون الاركمبببباني والببببرين ربمببببا سببببيكون .الجمهوريببببة ريبببببر احمببببد

عببببددلو اقريبببببا  مسببببة نببببوا  حسببببموا امببببرلو بالمشبببباركة فببببي جلسببببة البرلمببببان الم صصببببة للاصببببويت علببببى 

واصبببببا  الرشبببببيدير ان "النبببببوا  الاركمبببببان ."والمقبببببرر عقبببببدلا يبببببوو  بببببد السببببببترئبببببيس الجمهوريبببببة 

 سيصواون لمرش  احال  انقار وطن ريبر احمد".
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 الغد : الترغيب والترهيب يستخدم ضد النواب المستقلين لحضور جلسةاحمد رحيم  نائبال

 ديببببة ومناصبببب  قببببدمت للنببببوا دكببببد النائبببب  احمببببد رحببببيور الجمعببببةر دن ا ببببراءات ما /وكالببببة بغببببداد اليببببوو

وقببببال رحببببيو إنببببه "اببببو اقببببديو ا ببببراءات ماديببببة  .المسبببباقلين مقابببببل حصببببور جلسببببة ا ايببببار رئببببيس الجمهوريببببة

ودصببببا   ."المسبببباقلين لغببببرض الحصببببور الببببى جلسببببة ا ايببببار رئببببيس الجمهوريببببة ومناصبببب  السببببامالة النببببوا 

وببببين دن "رصبببو   ."ة المقبلبببةدنبببه "ابببو اسبببا داو اسبببلو  الار يببب  والارليببب  لصبببمان اكامبببال نصبببا  الجلسببب 

البببرادة الشبببع  ويم بببل اعلبببى  بعبببض النبببوا  لهبببر  الصبببغوط يسبببيء البببى قدسبببية العمبببل النيبببابي كونبببه ام يبببل

 سلطة اشريعية في البالد

 

 

 : الترهيب والترغيب مورس علينا منذ المصادقة على االنتخابات حسن الخفاجينائب ال

ي , ال مببببيس , ان دسببببلو  تالارليبببب  والار يبببب  وعببببرض اكببببد النائبببب  المسبببباقل حسببببن ال تبببباج ابابيببببل نيببببوز/

م البببب  اال ببببراءات” مورسببببت علببببى النببببوا  المسبببباقلين منببببر اعبببب ن المصببببادقة علببببى ناببببائ  االنا ابببببات 

ولغايبببببة االن ر مشبببببيرا البببببى ان  بببببالبياهو رفصبببببوا الرصبببببو  لبببببرلك األسبببببلو  ووقعبببببوا ل طبببببار الانسبببببيقي 

وقببببال ال تبببباجي ر ان تبعببببض القببببو  السياسببببية .الطبببباروربطببببوا حصببببورلو لجلسببببة السبببببت بمببببا يقببببرر  قببببادة ا

مارسبببببت دسبببببلو  الارليببببب  والار يببببب  وقبببببدمت دنبببببوا  المغريبببببات ألجبببببل االنصبببببماو البببببيهو , اال ان ا لببببب  

النببببوا  المسبببباقلين لببببو يرصبببب وا لببببرلك األسببببلو ” , مبينببببا ان تلببببر  األسببببالي  لببببو اكببببن وليببببدة اللحدببببة بببببل 

   االنا ابات الى اان”.مورست علينا منر اع ن المصادقة على ناائ
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 التوافق.. وزارات بحسب الطلب 

 

ة السياسببببي ة بعببببد  الصببببباح/ علببببى إرصبببباء جميبببب  الكاببببل المم لببببة فببببي البرلمببببانر مببببن  2003اعاببببادت العمليبببب 

حقيببببة وزاريبببة فبببي دول حكومبببة شبببكلها مجلبببس الحكبببو فبببي ديلبببول  25 ببب ل مبببن  حقائببب  وزاريبببة. فببببدءا  مبببن 

حقيبببببة وزاريببببةر اببببراوح عببببدد الحقائبببب  بببببين مببببد  وجببببزر  23لحكومببببة الحاليببببة الاببببي اصببببو ر واناهبببباء با2003

اقلببببيص عببببدد  النائبببب  المسبببباقل طببببار  الحسببببناويويتصببببل .بحسبببب  الاوافقببببات السياسببببية بعببببد كببببل انا ابببببات

وقببببال الحسببببناوي  .الببببوزاراتر مناقببببدا  المحاصصببببة الاببببي اتببببرض زيببببادة عببببدد الببببوزارات فببببي كببببل حكومببببة

"اقلببببيص الببببوزارات يصبببب   فببببي صببببال  الدولببببةر ويمكببببن دمبببب  عببببدد مببببن الببببوزارات م ببببل  لببببب"الصباح"و إن  

الببببنتط والكهرببببباءر والصببببحة والبيئببببةر والاربيببببة والاعلببببيو العببببالي"ر الفاببببا  إلببببى دن  "لببببرا اإلجببببراء يبببب دي إلببببى 

ة ودصببببا  الحسببببناوي الببببري يشببببغل مقعببببدا  نيابيببببا  للمببببرة األولببببىر دن  "بعببببض الببببوزارات مرابطبببب ."منتعببببة عامببببة

ببعصببببهار ومببببن الصببببروري دن ا نبببباه  سياسببببة موحببببدة"ر مسببببادركا  دن  "الببببرو  السياسببببي العبببباو يريببببد زيببببادة 

الحسببببناوي الببببري اناقببببد الارلببببل فببببي إدارة الدولببببةر  ."عببببدد الببببوزارات لتائببببدة األحببببزا  المشبببباركة بالحكومببببة

 ت.دعا إلى دراسة حاجة الب در ماوقعا  دن استر لر  الدراسة عن اقليص ست وزارا
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 الكشف عن مخرجات اللقاء الرباعي بين الكاظمي وعبدهللا والسيسي وبن زايد

 

بحبببب  رئببببيس مجلببببس الببببوزراء مصببببطتى الكببببادمير الجمعببببةر مبببب  العالببببل األردنببببي  /وكالببببة االنببببباء العراقيببببة

زايبببد  الملبببك عببببد   ال ببباني ورئبببيس جمهوريبببة مصبببر عببببد التاببباح السيسبببي وولبببي عهبببد دببببو دببببي محمبببد ببببن

 ل نهيبببان وعصبببو مجلبببس البببوزراء فبببي المملكبببة العربيبببة السبببعودية اركبببي ببببن محمبببد ببببن فهبببد ببببن عببببد العزيبببز 

وركبببر المكاببب  اإلع مبببي لبببرئيس مجلبببس البببوزراء  .اعزيبببز العمبببل العرببببي المشبببارك فبببي م الببب  المجببباالت

مببببن عالببببل األردن فببببي بيببببان دن "الكببببادمير دجببببر  اليببببوو زيببببارة إلببببى المملكببببة األردنيببببة الهاشببببميةر بببببدعوة 

 ."ج لة الملك عبد   ال اني بن الحسين

وبحبببب  الكببببادمي وفقببببا للبيببببان مبببب  العالببببل األردنببببي الع قببببات ال نائيببببة بببببين البلببببدينر وسبببببل اعزيببببز الاعبببباون 

المشببببارك فببببي م البببب  األصببببعدةر وانبببباول اللقبببباء اطببببورات األزمببببة االقاصببببادية العالميببببةر وسبببببل مواجهببببة 

حبببببديات األمبببببن الغبببببرائي عببببببر الانسبببببيي العبببببالي ببببببين دول المنطقبببببةر وبمبببببا يحقبببببي ابببببداعيااهار والاصبببببدي لا

 مصال  شعوبها

ودصببببا  البيببببان دن "لقبببباء عقببببد فببببي العقبببببة بببببين عالببببل األردن الملببببك عبببببد   ال ببببانير ورئببببيس جمهوريببببة 

مصبببر العربيبببة عببببد التاببباح السيسبببير ورئبببيس مجلبببس البببوزراء مصبببطتى الكبببادمير وولبببي عهبببد دببببو دببببي 

لقائبببد األعلبببى للقبببوات المسبببلحة فبببي دولبببة اإلمبببارات العربيبببة الماحبببدة الشبببي  محمبببد ببببن زايبببد  ل نهيبببانر نائببب  ا

وحصببببر اللقبببباء وزيببببر الدولببببة عصببببو مجلببببس الببببوزراء فببببي المملكببببة العربيببببة السببببعودية األميببببر اركببببي بببببن 

 ."محمد بن فهد بن عبد العزيز

 الببب  المجببباالتر والسبببيما فبببي الا تيببب  مبببن واببباب  دن "اللقببباء انببباول اعزيبببز العمبببل العرببببي المشبببارك فبببي م

  بببار األزمبببة االقاصبببادية فبببي قطببباعي األمبببن الغبببرائير والطاقبببةر فصببب  عبببن بحببب  الانسبببيي العبببالير واوسبببي  

الاعببببباون االقاصبببببادير وزيبببببادة الاببببببادل الاجببببباري وبمبببببا يحقبببببي مصبببببال  الشبببببعو  الشبببببقيقة فبببببي االزدلبببببار 

 ."والانمية

زمبببات الدوليبببة واإلقليميبببةر واعزيبببز الجهبببود فبببي وصببب  الحلبببول لهبببائ ودشبببار إلبببى دن "اللقببباء اطبببر  إلبببى األ

 من دجل دمن المنطقة واساقرارلا".

 

 



 

   2022-3-26   /السبت 

 45العدد / 

14 
 

 

 

 

 وزير الخارجية يصل إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وصبببل وزيبببر ال ارجيبببة فببب اد حسبببينراليوو الجمعبببةر إلبببى قطبببر للمشببباركة فبببي منابببد   وكالبببة االنبببباء العراقيبببة/

ا.الدوحبببة ة فببب اد حسببببين وقبببال الم  ة دحمبببد الصببببحا  فبببي بيبببان إن"وزيببببر ال ارجيببب  حبببد  باسببببو وزارة ال ارجيببب 

نابببد  الدوحبببة فبببي نسببب اه البببب) شببباركة فبببي م  نابببد  الدوحبببة 20وصبببل إلبببى دولبببة قطبببر للم  ("ر الفابببا  البببى دن "م 

ناقشبببة الاحبببديات الملحبببة الابببي اواجبببه العبببالور واعزيبببز الحبببوارر  ة اجمببب  الساسبببة لم  واببببادل يعبببد منصبببة عالميببب 

ناببببد  يهببببد  إلببببى إ ببببارة ."األفكببببارر وصببببن  السياسبببباتر واقببببديو الاوصببببيات القابلببببة للاطبيببببي ودصببببا  دن" الم 

كين المبببب  رين مببببن الحكومببببات والمجامبببب  المببببدني  شببببار  ناقشببببات بشببببكل دفصببببل بببببين الم  الحببببوار وإ ببببراء الم 

 واإلع و واألوساط األكاديمي ة ومراكز التكر والقطا  ال اص".

 

 

 مة إقليم كوردستان يصل إلى اإلمارات رئيس حكو

وصببببل رئببببيس حكومببببة إقلببببيو كوردسبببباان مسببببرور بببببارزانير اليببببوو الجمعببببةر إلببببى اإلمببببارات  /شببببتي نيببببوز

إلبببى  28العربيبببة الماحبببدةر فبببي زيبببارة يشبببارك   لهبببا فبببي منابببد  الطاقبببة العبببالمي المقبببرر عقبببد  للتابببرة مبببن 

د مببببن مسبببب ولي الطاقببببة و برائهببببار وسببببيكون وسيحصببببر المناببببد  العديبببب . رار مببببارس الجبببباري فببببي دبببببي 29

وكبببرلك سيشبببارك رئبببيس الحكومبببة فبببي القمبببة العالميبببة .رئبببيس حكومبببة اإلقلبببيو دحبببد الماحبببد ين الرئيسبببيين فيبببه

للحكومببببباتر الابببببي اعقبببببد سبببببنويا  بمشببببباركة العديبببببد مبببببن المسببببب ولين والش صبببببيات العالميبببببة المعروفبببببة فبببببي 

 لشهر الجاري.من ا 30و 29وساعقد القمة لرا العاو يومي .دبي
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 التعاون الطبي بين بغداد والقاهرة يدخل حيز التنفيذ

دبببببدت بغببببداد اسبببباعدادلا لاتعيببببل مببببركرات الاتببببالو مبببب  القببببالرة فببببي مجبببباالت الاصببببني  الببببدوائير  الصببببباح/

واسبببباقبال الببببدولاين للحبببباالت الحرجببببة مببببن المرصببببى للعبببب ج بمساشببببتيات البلببببدين الشببببقيقينر فصبببب   عببببن 

وقبببال وزيبببر الصبببحة لببباني العقبببابي "و إن  اللجنبببة العراقيبببة المصبببرية  .فبببي مجبببال ابببدري  األطبببباء الاعببباون

ن مبببن   10ماصبببية لممببباو فبببي انتيبببر بنبببود االاتبببا  فبببي المجبببال الصبببحير كاشبببتا عبببن زيبببارة وفبببد طببببي مكبببو 

لمعامبببدة دسببباارة مبببن كليبببات الطببب  فبببي مصبببر األسببببو  المقببببل إلبببى بغبببداد ل طببب   علبببى المراكبببز الادريبيبببة ا

قببببابير علببببى لببببام  ودصببببا  الع . مببببن قبببببل الجانبببب  المصببببري الاببببي امببببن  الزمالببببة الطبيببببة المصببببرية

مشبببباركاه فببببي اجامببببا  وزراء الصببببحة العببببر  الببببري ع قببببد فببببي القببببالرة دمببببس األولر دن  دلببببو بنببببد امببببت 

مناقشببباه فبببي المجلبببس وألول مبببرة لبببو إنشببباء مركبببز بح بببي طببببي عرببببير مبينبببا  دن  العبببرا  دعلبببن دعمبببه لهبببرا 

 .الصرح

لغببببراءر موصببببحا  دن  العببببرا  منببببر دك ببببر ودشببببار إلببببى دن  المناقشببببات اصببببمنت ديصببببا  موصببببو  ليئببببة الببببدواء وا 

سبببنوات يقبببوو ب عبببداد قبببانون ليئبببة الغبببراء والبببدواء لكبببي نبببامكن مبببن القصببباء علبببى التوصبببى الدوائيبببة  5مبببن 

 سواء في االسايراد دو بعض القصايا الماعلقة بالدواء لكي يكون مااحا  وم منا  للمواطن العراقي.

 

 نيينالتربية: ال تعاقدات جديدة مع محاضرين مجا 

نتبببت وزارة الاربيبببة وجبببود اعاقبببدات مببب  المحاصبببرين المجبببانيين فبببي الوقبببت الحاصبببر بسبببب  عبببدو   الصبببباح/

ة احببببد ت  بببب ل اليببببومين  .إقببببرار موازنببببة العبببباو الحببببالي جبببباء رلببببك علببببى  لتيببببة وجببببود مواقبببب  إلكارونيبببب 

  ال انيببببة وقببببال مببببدير عبببباو اربيببببة الكببببر .الماصببببيين عببببن إمكانياهببببا اعيببببين دشبببب اص كمحاصببببرين مجببببانيين

قبببببيس الك ببببببي”و إنبببببه تال اوجبببببد دي اعيينبببببات جديبببببدة لل بببببريجين لاشبببببغيلهو بصبببببتة عقبببببود”ر موصبببببحا  دن  

تالببببوزارة سبببباا ر اإلجببببراءات القانونيببببة بحببببي  الجهببببات المسبببب ولة عببببن رلببببكر والاببببي ال امببببت للببببوزارة بببببأي 

 صلة«.
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 ممثل المرجعية: العراق سيتغلب على الصعاب الحالية 

اكببببد مم ببببل المرجعيببببة الدينيببببة العليببببا والماببببولي للعابببببة العباسببببية المقدسببببة دحمببببد الصببببافير  علومببببة/وكالببببة الم

ا ر ولبببرا الشبببع  سبببياغل    اليبببوو الجمعبببةر ان العبببرا  سبببياغل  علبببى الصبببعا  الحاليبببة كونبببه يمالبببك شبببعبا  حيببب 

ل لجرحببب .علبببى جميببب  الصبببعوبات ى فابببو  البببد فا  وقبببال الصبببافي فبببي كلمابببه الابببي دلقالبببا فبببي حتبببل الاكبببريو األو 

لبببور  يو بعبببد دهبببر لبببرا اليبببوور تدنبببا رديبببت  فبببي جبهبببات القابببال رجببب   سببببعيني ا  و  بببر لبببو يبلببب  الح  ر البببري د قبببِّ الكتبببائي 

ا ر ولبببرا الشبببع  سبببياغل   علبببى  هوي لبببرا العبببرا  بلبببدل يمالبببك شبببعبا  حيببب  ج  هوي ومبببا البببري د بببر  ج  ن البببري د بببر  مببب 

ه ر بببو م سبببيهر نقد سبببه جميببب  الصبببعوباتر كونبببوا علبببى دابببو  اليقدبببة وال نا دن نحبببب  د ر  حبببررر لبببرا العبببرا  بلبببدل قببب 

ر بببو جراحاابببهر نعبببي  فيببببه ر بببو صبببعوباهر وإن نببببا نعشبببي لبببرا البلببببد ألن نبببا نزفنبببا ألجلببببه دمببباء  علبببى مببببد  

ي دريببببد دن د اببببار عببببباراٍتر فتببببي بعببببض .”سببببنين واصببببا ر علببببى تالببببر و مببببن معرفاببببي بدببببرو  البلببببدر لكنبببب 

ة فقببببط إن مببببا قصببببصر الحبببباالت العبببببارات اكببببون عصببببي   ةر دعاقببببد دن  كببببل  واحببببٍد مببببن اإل ببببوة لديببببه لببببيس قِّصبببب 

-ولبببر  القصبببص لبببي الابببي حتدبببت البببب در لبببي الابببي نهصبببت بالبلبببد اان ودعبببادت لبببه الحيببباةر دنبببا دعاقبببد 

ن  وقبببب   شببببام ا ر لكببببن  -ودقصبببد عمببببوو البلببببد ر مبببب  مببب  ر مبببب  دبطالنببببا علببببى طبببول الابببباري ر ونقصبببب  قببببد نقصببب 

واصببببا ر د”نبببباو قببببد ال اعلمببببون مببببا الببببري .”ل العببببرا  إلببببى منبببباجو مببببن جمبببباجوصببببد قوني لببببوالكو لاحببببو  

راو معببببالو الواقبببب  المتاببببرضر دنبببباو بانببببدفاعكو واسبببباجاباكو وصببببمودكو  و ر دحببببد ا و شببببيئا  كبيببببرا  و يبببب  دحببببد ا م 

 دس سا و إلى ر يٍة جديدة”.

 

 

 

 ً  السيد الصدر: فليبق ثلثكم المعطل وطنياً وتحالفنا وطنيا

وجببببه زعببببيو الايببببار الصببببدري السببببيد مقاببببد  الصببببدرر الجمعببببةر رسببببالة إلببببى ال لبببب   اء العراقيببببة/وكالببببة االنببببب 

وقببببال السببببيد الصببببدر فببببي اغريببببدة لببببه علببببى "اببببويار" إن "كببببان ) لبببب كو المعطببببل( شببببيعيا   الصببببا.. .المعطببببل

ودصبببا  السبببيد الصبببدرو واال فليببببي  ."فطالبونبببا ببببأن يكبببون الاحبببال  األكببببر شبببيعيا  الصبببا.. وليهبببات لكبببو

 ) ل كو المعطل وطنيا( واحالتنا وطنيا".
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 تحالف السيادة يؤكد مواصلة مساعيه لنبذ الخالفات بين الكتل السياسية 

 

دكببببد احببببال  السببببيادةر اليببببوو الجمعببببةر مواصببببلة مسبببباعيه لنبببببر ال  فببببات بببببين الكاببببل  وكالببببة االنببببباء العراقيببببة/

دة يواصببببل مناقشببببة المشببببهد السياسببببي فببببي وركببببر بيببببان صببببادر عببببن الاحببببال  دن "احببببال  السببببيا.السياسببببية

الببببب در لل ببببروج بوجهببببات ندببببر اعجببببل اشببببكيل الحكومببببة الجديببببدة وإنهبببباء العقبببببات دمبببباو انا ببببا  رئيسببببي 

ودصببببا ر دن "الاحببببال  عقببببد بحصببببور رئيسببببه  مببببيس ال نجببببر ورئببببيس مجلببببس  ."الببببوزراء والجمهوريببببة

وابببباب  دن "الحصببببور  ."ء الاحببببال النببببوا  محمببببد الحلبوسببببي اجاماعببببا مهمببببا للاباحبببب  مبببب  قيببببادات ودعصببببا

دكبببببدوا مواصبببببلة المسببببباعي لاحقيبببببي دولويبببببات الاحبببببال  فبببببي اشبببببكيل حكومبببببة قويبببببة قبببببادرة علبببببى إجبببببراء 

إصبببب حات شبببباملة بعمببببوو مرافببببي الدولببببةر وصببببمان حقببببو  المنبببباطي المحببببررة فببببي اإلعمببببار والكشبببب  عببببن 

سياسبببية واجببباوز البببنتس الطبببائتي المغيببببين وإطببب   سبببراح األبريببباءر إلبببى جانببب  نببببر ال  فبببات ببببين الكابببل ال

 واأل ر بندر االعابار اطلعات المواطنين في احقيي المطال  وفي القانون والدساور".

 

 بدر النيابية تعلن مقاطعتها لجلسة التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية

عقببببد رئببببيس احببببال  التببببا  الحبببباج لببببادي العببببامري رمسبببباء الجمعببببةر اجاماعببببا  صببببو عببببدد مببببن بببببدر نيببببوز/ 

وقبببال .دعصببباء كالبببة ببببدر النيابيبببة قببببل جلسبببة تالسببببت” وإعببب ن مقببباطعاهو لجلسبببة انا بببا  رئاسبببة الجمهوريبببة

المكاببب  اإلع مبببي لبببرئيس كالبببة ببببدر النيابيبببة مهبببدي اقبببي  مرلبببي فبببي بيبببان ان ترئبببيس احبببال  التبببا  الحببباج 

در النيابيبببة لبببادي العبببامري عقبببد اجاماعبببا لامبببا صبببو كببب  مبببن النائببب  مهبببدي اقبببي اامرلبببي رئبببيس كالبببة بببب 

ومقببببرر مجلببببس النببببوا  النائبببب   ريبببب  الاركمبببباني ونببببوا  كالببببة بببببدر ورئببببيس كالببببة التببببا  النيابيببببة السببببيد 

وفبببي  ابببباو االجامببببا  اكبببد الحاصببببرون علبببى مقبببباطعاهو لجلسببببة انا بببا  رئاسببببة الجمهوريببببة .”عبببباس الزاملببببي

ون جلسبببة الاصبببويت وكشببب  مصبببدر نيبببابير اليبببوو الجمعبببةر عبببن عبببدد النبببوا  البببرين سبببيقاطع.يبببوو  بببد السببببت

 . لمرش  رئاسة الجمهورية
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 شرطاً لدخول جلسة الغد 17الجيل الجديد وامتداد ومستقلون يضعون 

شبببرطا   17دعلبببن رئبببيس احبببال  مبببن دجبببل الشبببع ر شاسبببوار عببببد الواحبببدر الجمعبببةر عبببن  السبببومرية نيبببوز/

وقبببال عببببد الواحبببد .سببببتلبببد ول جلسبببة مجلبببس النبببوا  الم صصبببة النا بببا  رئبببيس الجمهوريبببة يبببوو  بببد ال

نقطبببة ومبببن دجبببل المبببواطن سبببند ل الجلسبببة  بببدا  )الجيبببل الجديبببد  17فبببي بيبببان ر إنبببه "بورقبببة مشبببروطة مبببن 

واالماببببداد وبعببببض المسبببباقلين(ر فبببب ن وقعهببببا الاحببببال  ال   ببببي وصببببمن انتيببببرلا مببببن قبببببل الحكومببببة القادمببببة 

ميبببب  دن واجبببب  كببببل برلمبببباني دن ودصببببا ر "يجبببب  دن يعلببببو الج."فسببببند ل إلببببى الجلسببببةر وإال لببببن نحقببببي رلببببك

ال يقببببباط  البرلمبببببان بسبببببب  مطالببببب  ش صبببببية دو مناصببببب  دو وزاراتر فببببب  اوجبببببد ديبببببة جهبببببة معارصبببببة 

وصبببادقة مببب  نتسبببها اعمبببل مبببن دجبببل اعطيبببل البرلمبببانر الم سسبببة الوحيبببدة الابببي ياواجبببد فيهبببا صبببوت الشبببع ر 

م سسبببةر وال يعنبببي دن نكبببون مببب  ونعنبببي المعارصبببة.. لكبببن وجودنبببا دا بببل البببك القببببة لبببو رد اعاببببار لالبببك ال

جهبببة معينبببةر دو دن نشبببارك فبببي الحكومبببةر ببببل سبببنكون معارصبببة قويبببة  ببب ل سبببنوات لبببر  البببدورةر نراقببب  

 ونحاس  وسائل الحكومة المقبلة".

 

 الكاكائي : جلسة يوم غد لن تعقد دون الذهاب الى اصطفافات وتفاهمات جديدة 

ني  ببببازي الكاكببببائي ر اليببببوو الجمعببببة ر بببببان جلسببببة اكببببد  عصببببو االاحبببباد الببببوطني الكردسبببباا بببببدر نيببببوز/

البرلمببببان ليببببوو  ببببدا السبببببت لببببن اعقببببد دون الببببرلا  الببببى اصببببطتافات واتالمببببات جديببببدة مبببب  جميبببب  الشببببركاء 

وقببببال الكاكببببائي, بببببان جلسببببة يببببوو  ببببدا لببببن اعقببببد دون . والتببببائزين فببببي االنا ابببببات مببببن دون اقصبببباء احببببد

ار االاحبببباد الببببوطني وبقيببببة االطببببرا  العراقيببببة الوطنيببببة الببببرلا  الببببى اصببببطتافات واتالمببببات جديببببدة باعاببببب 

الم لصببببة الببببرين لببببديهو الحببببرص علببببى العببببرا  والعمليببببة السياسببببية لببببديهو ال لبببب  الصببببامن مبببب  قسببببو مببببن 

واكبببد ببببان علبببى الكالبببة . المسببباقلين البببوطنين البببرين ال يريبببدون ايصبببا الابببد ل السبببلبي فبببي الشبببأن العراقبببي

 ببببر  ال لبببب  الصببببامن فعليببببه ان ال يببببرل  بالبلببببد الببببى الهاويببببة فبببب  الصببببدرية ان يببببدرك بببببان لببببد  القببببو  اال

 حلول وال جلسة ب  اصطتافات وحوارات من الجمي  .
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 حركة بابليون توجه دعوة للخروج من االنسداد السياسي 

وركببببر المكابببب  االع مببببي للحركببببة فببببي بيببببان ان تاألمببببين العبببباو لحركببببة بببببابليونر ريببببان  وكالببببة المعلومببببة/

طالبببببانير والوفببببد  الڤبببب لببببدانير اسبببباقبل اليببببوو الجمعببببةر رئببببيس حببببز  االاحبببباد الببببوطني الكردسبببباانير باالك

ان  واصببببا .”لحكومببببةالموافببببي لببببهر ورلببببك فببببي إطببببار المباح ببببات الجاريببببة بببببين القببببو  السياسببببية لاشببببكيل ا

الفابببا  البببى  تاللقاءالبببري عقبببد فبببي مقبببر الحركبببة بالعاصبببمة بغبببدادر بحببب    بببر الاطبببورات السياسبببية فبببي البببب د”ر

ان تالكلبببداني جبببدد موقببب  الحركبببة البببوطنير مبببن اقريببب  وجهبببات الندبببر ببببين القبببو  السياسبببيةر لل بببروج مبببن 

 دزمة انا ا  رئيس الجمهوريةر واشكيل الحكومة”.

 

 

 

 نائبا  30ارتفاع عدد النواب المستقلين مع” االطار” الى 

اببببير الجمعبببةر اراتبببا  عبببدد النبببوا  المسببباقلين اكبببد القيبببادي فبببي االطبببار الانسبببيقي اركبببي الع وكالبببة المعلومبببة/

وقبببال العاببببي ان” كبببل الم شبببرات ابببدل ببببان ال لببب  الصبببامن فبببي االاجبببا  الصبببحي  .نائببب  30مببب  االطبببار البببى 

وانعقببباد جلسبببة يبببوو  بببدا اليمكبببن لهبببا احقيبببي النصبببا  الكامبببل بدونبببه الفابببا البببى ان االطبببار رقبببو صبببع  فبببي 

نائبببب   30بببببيران” عببببدد النببببوا  المسبببباقلين مبببب  االطببببار اراتبببب  الببببى اصببببا  العا.”المعادلببببة السياسببببية العراقيببببة

بالوقبببت البببرالن م كبببدا ببببان كبببل الم شبببرات ابببدلل ببببان االطبببار مببباض فبببي مسبببار  واليمكبببن للاحبببال  ال   بببي 

 احقيي النصا  او امرير مرش  حز  البارزاني باي حال من االحوال”.
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 د من النواب قبيل جلسة الغدنداء ’طريف’ يطلقه نقيب أطباء األسنان لعد

علبببي نقيببب  دطبببباء اسبببنان العبببرا  دببببو بكبببر زيببباد البببراوير الجمعبببةر علبببى "الوعكبببات الصبببحية" الابببي  النببباس/

وقبببال البببراوي فبببي ادوينبببةر "سببب مات مم لبببي    .اعبببرض لهبببا النبببوا  ليلبببة جلسبببة انا بببا  رئبببيس الجمهوريبببة

يبببةو "ممكبببن ا واببباب ر "مسببباعد   ."حبببد يبببزورلو.. ايطمنبببه عبببنهوييالشبببع  المسببباقليين"ر مصبببيتا  باللهجبببة العام 

ودشبببار ماحبببد ا  باللهجبببة الدارجبببة ديصبببا    ."بببباجر اوصبببلهو بنتسبببي لمجلبببس النبببوا  بصبببتاي مبببواطن مسببباقل

   ."من المهن الطبية والصحية اريد موازنة حاى يباشروا عملهو 2021إلى دن "دفعة 
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 بصرة اإلطاحة بتاجر مخدرات في ال

دعلنبببت  ليبببة اإلعببب و األمنبببير الجمعبببةر اإلطاحبببة باببباجر م بببدرات فبببي محافدبببة   وكالبببة االنبببباء العراقيبببة/

وقالببببت ال ليببببة فببببي بيببببان إنببببه "مببببن  بببب ل الماابعببببة المسببببامرة لوكالببببة االسببببا بارات والاحقيقببببات  .البصببببرة

بعببببد ورد معلومببببات االاحاديببببة فببببي مكافحببببة  فببببة الم ببببدرات والقصبببباص مببببن المابببباجرين والمببببروجين لهببببار و

اسببببا بارااية دقيقببببةر امكنببببت متببببارز وكالببببة االسببببا بارات بمحافدببببة البصببببرة مببببن القبببباء القبببببض علببببى احببببد 

 اجار الم درات".

 

 

 الحشد يطيح بـ"ضابط وهمي" يدعي االنتماء للهيئة 

دعلنببببت ليئببببة الحشببببد الشببببعبير الجمعببببةر اإلطاحببببة بصببببابط ولمببببي يببببدعي االنامبببباء إلببببى  السببببومرية نيببببوز/

وقالببببت الهيئببببة فببببي بيببببان ر إن "متببببارز المديريببببة العامببببة لممببببن واالنصببببباط فببببي .ئببببة فببببي العاصببببمة بغببببدادالهي

ليئببببة الحشببببد الشببببعبي دلقببببت القبببببض علببببى شبببب ص اناحببببل صببببتة )صببببابط ماابعببببة( فببببي الهيئببببة بالعاصببببمة 

وبينبببتر دن رلبببك "جببباء  ببب ل عمليبببة دمنيبببةر حيببب  ابببو نصببب  كمبببين محكبببو دسبببتر عبببن إلقببباء القببببض ."بغبببداد

المبببباهو الببببري قبببباو باناحببببال صببببتة )صببببابط ماابعببببة( لهيئببببة الحشببببد الشببببعبي وازويببببر عقببببود مروريببببة  علببببى

 لاسهيل اجارة الم درات في محافدة االنبار".
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 االنبار تفرض اجراءات امنية مشددة على بحيرة حديثة

نبببببار النقيبببب  افبببباد مسبببباعد امببببر قببببوات الشببببرطة النهريببببة فببببي قصبببباء حدي ببببة بمحافدببببة اال وكالببببة المعلومببببة/

سبببليمان علبببي الجغيتبببي ر الجمعبببةر ببببان قبببوات الشبببرطة النهريبببة فرصبببت اجبببراءات امنيبببة  يبببر مسببببوقة علبببى 

وقببببال الجغيتببببي ان ” متببببارز الشببببرطة النهريبببة احببببد اشببببكي ت قيببببادة شببببرطة . بحيبببرة حدي ببببة  ربببببي االنبببببار

لولببببة دون وقببببو  عمليببببات االنبببببار شببببددت مببببن اجببببراءات االمنيببببة علببببى بحيببببرة حدي ببببة  ربببببي االنبببببارر ر للحي

 اسلل من قبل ارلابي داع  لمهاجمة القوات االمنية ت.

 

 

 

 االطاحة باخطر تجار مخدرات في النجف

دطاحببببت قببببوة مببببن االسببببا بارات واألمببببنر بببببا طر ابببباجر م ببببدرات فببببي محافدببببة  وكالببببة انببببباء الببببراي العبببباو/

نوعيبببة وبجهبببد اسبببا باري دقيبببي  وركبببرت مديريبببة اسبببا بارات وامبببن النجببب  فبببي بيبببان ر إنبببه "بعمليبببة.النجببب 

امكنببببت متارزنببببا مببببن اإلطاحببببة ببببباكبر ابببباجر م ببببدرات فببببي محافدببببة النجبببب  بعببببد اشبببباباكات ومواجهببببات 

واابعببببت "حيبببب  كببببان بحببببوزة ."مسببببلحة عنيتببببة جببببرت بببببين المبببباهو والقببببوات االمنيببببة د نبببباء عمليببببة االعاقببببال

ة باطويببببي المكببببان والسببببيطرة علببببى المبببباهو اسببببلحة م التببببة بينهببببا رمانببببة يدويببببةر حيبببب  قامببببت القببببوات االمنيبببب 

واصببببافت ."الموقبببب  والقبببببض علببببى شبببب ص ا ببببر كببببان برفقببببة المبببباهو الببببري شببببارك بعمليببببة اطبببب   النببببار

"جببببرت العمليببببة بالانسببببيي مبببب  دفببببواج الطببببوارل والمكافحببببة ومركببببز شببببرطة الكوفببببة ومتببببرزة مببببن قسببببو 

انونيببببة بحقمببببا واحالاهمببببا مكافحببببة م ببببدرات فببببي قيببببادة شببببرطة النجبببب ر حيبببب  اببببو اا ببببار كافببببة االجببببراءات الق

 الى الجهات الم اصة".
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 موقع أثري بال حماية  1200ذي قار: 

موقببب   1200حبببرر مبببدير متاشبببي ة   بببار وابببرا  ري قبببار عبببامر عببببد البببرزا  مبببن صبببع  حمايبببة   الصبببباح/

اقبببديو وقبببال عببببد البببرزا  لبببب"الصباح"و إنبببه "قبببرر   .د بببرير اصبببو نتبببائس د ريبببة بسبببب  قلبببة الحبببراس األمنيبببين

اسببباقالاه مبببن المنصببب  بعبببد اسبببانتاد كبببل طاقابببه مبببن دجبببل احسبببين دبببرو  العمبببل فبببي المتاشبببية"ر كاشبببتا  عبببن 

ودوصببب  دن  "مبببن ببببين الصبببعوبات  .""صبببعوبة العمبببل فبببي بيئبببة ال اشبببج  المبببودتين علبببى االراقببباء بمهبببامهو

ين الببببرين ال موقبببب  د ببببري فببببي المحافدببببةر بسببببب  قلببببة الحببببراس المعينبببب  1200اببببأمين الحمايببببة ألك ببببر مببببن 

 ."حارسا  ب  دسلحة 150ياجاوز عددلو 

 

 مدير الموانئ: عازمون على إظهار أم قصر بحلة جديدة

دعلنببببت الشببببركة العامببببة لمببببوانئ العببببرا  مسببببعالا إلدهببببار مينبببباءي دو قصببببر الشببببمالي والجنببببوبي  الصببببباح/

ة مبببدير عببباو الشبببركة وقبببال  .بحلبببة جديبببدة رات طببباب  حصبببارير بعبببد إكمبببال عبببدد مبببن المشببباري  الاطويريببب 

فرحببببان الترطوسببببي إن  "الشببببركة اسبببباكملت عمليببببات مشببببرو  طريببببي الببببد ول وال ببببروج للشبببباحنات بالكامببببل 

وابببو اسببببليمه إلدارابببي مينبببباءي دو قصبببر الشببببمالي والجنببببوبير فيمبببا يبببباو  ببب ل المببببدة المقبلبببة إكمببببال مشببببرو  

نبببباءي دو قصببببر الشببببمالي ودصببببا  دن  "المببببوانئ وصببببعت  ططببببا  لاطببببوير واوسببببعة مي  ."سبببباحة الارحيبببب 

والجنببببوبي ولببببد  الشببببركة دراسببببة قيببببد الاطبيببببي فببببي القريبببب  العاجببببل"ر مبينببببا  دنببببه "حببببال اسبببباكمال مشببببرو  

وببببين  ."سببباحة الارحيببب  سبببياو إطببب   مشببباري  موسبببعة لاطبببوير البنبببى الاحايبببة لسببباحات وشبببوار  المينببباءين

جديببببدة رات طبببباب  حصبببباري يليببببي  مببببدير المببببوانئ دن  "الشببببركة عازمببببة علببببى إدهببببار مينبببباء دو قصببببر بحلببببة

بهبببرا المينببباء الكبيبببرر إر ابببو إطببب   مشبببرو  اشبببجير طريبببي البببد ول اعزيبببزا  للبيئبببة رات طببباب  دزر  بحسببب  

 ماطلبات المندمة الدولية البحرية".
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 الصناعة تحدد أسباب توقف العمل بالمدينة الصناعية في البصرة وتوجه إلحالتها لالستثمار

 409دلبببب  و 200دكببببدت الهيئببببة العليببببا للحبببب  والعمببببرةر الجمعببببةر دنهببببا فوجببببت  لببببراي العبببباو/وكالببببة انببببباء ا

 .معامبببرين عببببر الشبببركات المعامبببدة لبببديها عبببن طريبببي شبببركة ال طوطالجويبببة العراقيبببة والنواقبببل اال بببر 

 909دلتبببا و 31معامبببرا عبببن طريبببي مطبببار بغبببدادر و 389دلتبببا و 93ودشبببارت الهيئبببة وفقبببا لبيبببان إلبببى "نقبببل 

معامببببرا بواسببببطة مطببببار النجبببب  االشببببر ر اصببببافة  633دلتببببا و 50ين مببببن  بببب ل مطببببار اربيببببلر ومعامببببر

معامببببببرا مببببببن  ل مطببببببار  95 ال  و 6معامببببببرا عببببببن طريببببببي مطببببببار البصببببببرةر و 383دلتببببببا و 18الببببببى 

ودلابببببت الهيئببببةر بحسبببب  البيببببانر بببببالمواطنين الكببببراو الببببرا بين ببببباداء مناسببببك العمببببرة  بببب ل  ."السببببليمانية

وشببببوال( المقبلببببين الببببى صببببرورة الاسببببجيللد  الشببببركات المعامببببدة مببببن قبلهببببا حصبببببرا شببببهري )رمصببببان 

 ."لصمان حصولهو على افصل ال دمات والبرام  المكتولة لراحاهو

 

 

 

ق مع منظمة )فاو( لدعم المناطق المحررة   الزراعة تنس ِّ

ي وزارة الزراعببببة مبببب  مندمببببة الصببببباح/ ض بواقبببب  الاابعببببة لممببببو الماحببببدة بهببببد  النهببببو (FAO) انسبببب ِّ

وقببببال الماحببببد  الرسببببمي باسببببو  .القطببببا  الزراعببببي بشببببقيه النبببببااي والحيببببواني صببببمن المنبببباطي المحببببررة

البببببوزارة حميبببببد النببببباي و إن  تالبببببوزارة ماصبببببية بانتيبببببر ببببببرام  اإلنعبببببا  االقاصبببببادي للمنببببباطي المحبببببررة 

ي  الحاليبببة وإيجببباد باعامببباد انميبببة القطبببا  بشبببقيه النببببااي والحيبببوانير مبببن  ببب ل دعبببو واقويبببة دسبببس المشبببار

 .« طبببط سببباراايجية ابببنهض بالقطبببا  الزراعبببي فبببي جميببب  محافدبببات البببب د بمبببا فيهبببا المنببباطي المحبببررة

ودصببببا  دن  تبببببرام  الانميببببة المببببركورة ااصببببمن إيجبببباد صببببي  إنااجيببببة واسببببويقية ماطببببورة باعامبببباد اشببببغيل 

ن إلببببى القببببر  واألريببببا  الاببببي األيببببدي العاملببببة وإيقببببا  الهجببببرة المعاكسببببة وإعببببادة دكبببببر عببببدد مببببن الت حببببي

كببببانوا يقيمببببون فيهببببار وكببببرلك دعببببو المجامعببببات الريتيببببة والمببببردة العاملببببة فببببي قطببببا  الصببببناعات الاحويليببببة 

 النبااية والحيوانيةر م  إيجاد فرص اسا مارية فعالة للسنوات المقبلة
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ة من ميليشيا الحوثي  األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين االعتداءات المتكرر

 على المملكة 

دعربببببت األمانببببة العامببببة لمجلببببس وزراء الدا ليببببة العببببر  عببببن اسببببانكارلا الشببببديد  وكالببببة االنببببباء السببببعودية/

وإداناهببببا المطلقببببة ل عاببببداءات الماكببببررة الاببببي اسبببباهد  بهببببا الميليشببببيا الحو يببببة اإلرلابيببببة المببببدنيين اامنببببين 

ية فببببي المملكببببةر ومنهببببا محاولاهببببا اسبببباهدا  محطببببة اوزيبببب  المناجببببات واألعيببببان المدنيببببة والمنشبببب ت االقاصبببباد

الباروليببببة بجببببدةر وإط قهببببا عببببدد ا مببببن الصببببواري  البالسبببباية والطببببائرات المسببببيرة اجببببا  عببببدة منبببباطي فببببي 

 . اعاراصها وادميرلا -بتصل    -المملكةر والاي او 

ابببونس الليلبببة_دن لبببر  االعابببداءات جبانبببة _فبببي بيبببان دصبببدراه مبببن مقرلبببا بالعاصبببمة -وعبببد ت األمانبببة العامبببة 

ال اسبببباهد  المببببدنيين ودمببببن المملكببببة واسبببباقرار المنطقببببة فحسبببب  بببببل إمببببدادات الطاقببببة واإلصببببرار باالقاصبببباد 

رة  العبببالمير كمببببا احببباول مببببن   لهبببا لببببر  الميليشبببيا اإلرلابيببببة المدعومبببة مببببن إيبببران إفشببببال المسببباعي ال يبببب ِّ

ا تيبببب  مببببن معانااببببهر والجهببببود المبرولببببة لحببببل  األزمببببة اليمنيببببة والحميببببدة فببببي مسبببباعدة الشببببع  اليمنببببي وال

 .وإنهاء الحر  في لرا البلد العزيز
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 مجموعة السبع واالتحاد األوروبي ينددان باالختبار الصاروخي لكوريا الشمالية 

كار جبببباء دصببببدر االاحبببباد األوروبببببي ووزراء  ارجيببببة دول مجموعببببة السببببب  الكبببببر  بيانببببا مشببببار االلببببراو/

فيبببببه دنهبببببو "ينبببببددون بقبببببوة" بببببب جراء كوريبببببا الشبببببمالية اجرببببببة لصبببببارو  باليسببببباي عبببببابر للقبببببارات لبببببرا 

ودصبببببا  البيبببببان دن "األعمبببببال الماهبببببورة" لكوريبببببا الشبببببمالية  اهبببببدد األمبببببن والسبببببلو اإلقليميبببببين .األسببببببو 

ريببببا الشببببمالية والببببدوليين"ر مشببببددا علببببى دن الاجربببببة اناهكببببت عقوبببببات األمببببو الماحببببدةر وددهببببرت جهببببود كو

ودصبببببا  دن المجموعبببببة ااتقبببببت علبببببى دن .المسبببببامرة للاوسببببب  دك بببببر فبببببي برنامجهبببببا للصبببببواري  الباليسببببباية

الاجرببببة اسبببالزمت ردا موحبببدا مبببن المجامببب  البببدولير بمبببا فبببي رلبببك "ابببدابير د بببر " سبببيا رلا مجلبببس األمبببن 

لشبببماليةر ااتقبببت المجموعبببة وفيمبببا ابببو فهمبببه بأنبببه مناشبببدة مسببباارة للصبببينر الحليببب  الرئيسبببي لكوريبببا ا.البببدولي

علبببى دنبببه يجببب  علبببى كبببل البببدول دن اعبببزز "بشبببكل كامبببل وفعبببال" العقوببببات الدوليبببة علبببى كوريبببا الشبببمالية 

 للحد من اناشار دسلحة الدمار الشاملر على الر و من دنه لو ياو ركر بكين صراحة.

 

 طهران تدعي أن حقل الدرة للغاز مشترك بين إيران والكويت والسعودية

ادعببببت ال ارجيببببة اإليرانيببببة اليببببوو السبببببتر دن حقببببل الببببدرة للغبببباز مشببببارك بببببين إيببببران والكويببببت  س/القببببب

وركببببرت وزارة .والسببببعودية ودن طهببببران احبببباتد بحقهببببا فببببي اسبببباغ لهر وفببببي مببببا ركببببرت وكالببببة روياببببرز

ال ارجيببببة اإليرانيببببة علببببى اببببويار لحقببببل  ر /الببببدرة للغبببباز لببببو حقببببل مشببببارك بببببين دول إيببببران والكويببببت 

ودصببببافت للنبببباك دجببببزاء منببببه فببببي نطببببا  الميببببا   يببببر المحببببددة بببببين إيببببران والكويببببتر احبببباتد .«ديةوالسببببعو

يببببأاي لببببرا بعببببد دن دعلنببببت الكويببببت .«الجمهوريببببة اإلسبببب مية لنتسببببها كببببرلك بببببالحي فببببي اسبببباغ ل حقببببل الغبببباز

 .يوو اال نين الماصير دنها وقعت و يقة م  السعودية لاطوير حقل الدرة للغاز

 

 


