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 (موقع مجلس النواب(..) 6.)صرئيس مجلس النواب يزور معهد األمل ❖

فيييك ى يييره ا اليييهمد ال ييييد محميييد سيييمقر الايييدر   قيييدس   وادايييز العلويييي   منييي  سنييي  الهيييده الزامليييك  ❖

: العيييرال الييييو  احيييو  ميييم ي يييو  لل يييير رليييا نهيييح البيييمدم والرميييوز اليييىي   يييحوا سحييييماه  ألجيييل 

 (موقع مجلس النواب(.)6.)ص رام  اللعبحري  و 

رسييييد  فييييك ى ييييره  ييييبوب الييييد اماور : يجييييب الحا ييييم   لييييا الد يييياور لحييييل الد فييييم   وا زد.لييييمد ❖

والمليييييم ل ال يم يييييي  وسنيييييم، دولييييي  الموابنييييي   وفيييييرا البيييييمنو  رليييييا الجمييييييع وابويييييي  دريييييمئ  

 (مجلس النواب موقع(..) 7.)صالديمبرابي 

 (المعلوم  و مل (..)7.)ص اواقيع نيمسي  ال اجواب وزير النفبهمدي ال  مك: جمع  النمئب ❖

موحييييم  ال ييييمردي : المفمو ييييم  م ييييامرم والعمييييل قييييمئ  رلييييا جمييييع  بييييرا  السييييي  الليييييعك  النمئييييب ❖

 (نيوز موازي (..) 8.)ص  ال    سر

 (نيوز موازي (..) 8.)صمحمد الايهود : هىا مم نحامجز للدرو  م  االزم  الحملي  النمئب ❖

مناييييور المرريييييد: لييييو ربييييد  جل يييي  انادييييمب رئيييييس الجمهورييييي  للييييهدنم اييييرارم  م ييييلحم   بالنمئيييي  ❖

 (نيوز موازي (..)8.)ص دمويم  

اناايييييمر الجزائيييييري :  يم ييييي  الح ومييييي  اجيييييمس المحمف يييييم  الجنوسيييييي  والو يييييبا اليييييسز  النمئيييييب ❖

 (..)اسمسيل نيوز( 9.)ص" سملي"حرب
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ال يم ييييييي : اييييييحدي سملسلييييييد نحييييييو مامهييييييم  رئيييييييس الجمهورييييييي  يحييييييىر ميييييي  ا ييييييامرار األزميييييي   ❖

 (ال ومري  نيوز(.) 10ص.)دبيرم

 (ال ومري  نيوز(..)10.)ص " مجددا .. ال م مك يوجز دروم للبوه ال يم ي  "الوبني  ❖

 11.)صزييييييدا : مايييييبلحك ح يييييوماك اايييييري  األرميييييمل والبيييييوار   يييييير وارديييييي  سملد ييييياور ❖

 (اسمسيل نيوز(..)

 (سدر نيوز(..) 11.)صل  رلا العرال والمنبب االررجك يحىر م  دبورم “مدي  الهو ❖

 12.)صالعييييرال وال وييييي  يسحقييييم  الع قييييم  القنمئيييييي  والقليميييييي  والان ييييي  رلييييا الم  يييياوه الييييدولك   ❖

 (و مل  االنسم، العراقي (..)

 (ال ومري  نيوز(.)12.)ص النزاه  ا سب م حولي  فك سلدي  الحل  لهدارهمم الممل العم  ❖

و مليييي  االنسييييم، (..) 13.)صبييييوه الوبنييييي   لييييا اتليييييب لتيييي  االراييييدال والو ييييبي العييييممري يييييدرو ال ❖

 (العراقي 

و مليييي  (..) 13.)صدوليييي  البييييمنو : مسييييمدرم االبييييمر الييييمل جميييييع البييييوه سمييييم فيهييييم ال اليييي  الاييييدري  ❖

 (المعلوم 

 14.)صس  ييييدمر : هنييييما حمجيييي  مم يييي  الادييييمى  جييييرا،ا  حم ييييم  سليييي   النييييمزحي  فييييك  ييييوريم ❖

 (نسم، العراقي و مل  اال(..)
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و مليييييي  االنسييييييم، (..) 15.)صلداييييييم  سمنفجييييييمر معمييييييل الحديييييييد 14لييييييرب  ال ييييييليممني :  اييييييمس   ❖

 (العراقي 

 (ال ومري  نيوز(..) 15.)صالحلد ينعا احد مبماليز ومدنك سهجو  "دارلك" فك  ر وا ❖

 (نيوز سدر(..) 15.)صمح م  ا ائنم  ال رخ ابل   راح احمد الم  ب ل وايمد البمئك ❖

 (سدر نيوز(..) 16.)صالحلد اللعسك يحيل “ رهمسيم   سمرزا  لل ج  المحسد ❖

 

 

  

.)ص مايييييير  الرافييييييدي  يبليييييي   ييييييلف  رلييييييرم م يييييييي  لمييييييو فك العبييييييود والحلييييييد اللييييييعسك ❖

 (و مل  االنسم، العراقي (..)17

 (المعلوم (..) 17.)صربمرا  الدول  اعل  اهيئ  اال  األرا ك والدوان  لحل ازم  ال    ❖
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دار (..)18.)ص رسيييييد  سييييي  زاييييييد ون ييييييرس اليرانيييييك يسحقيييييم   يييييسل ابيييييوير مجيييييمال  الاعيييييمو  ❖

 (الدليح

و مليييي  االنسييييم، (..) 18.)صقييييوا  االحييييا ل ا يييياهد  المييييزارري  الفل ييييبينيي  لييييرل دييييم  يييييونس ❖

 (ال عودي 

 

 

 

 (  مي نيوز ررسي (..) 19.)صسد، الااوي  فك انادمسم  الرئم   الفرن ي  ❖

 (  مي نيوز ررسي (..) 19.)صسريبمنيم ا ل  ا اي م رو يم "دبيرا" فك حرب  و رانيم ❖

سعيييد هجوميييز رليييا سيييواي ..  ورييييم الليييمملي  لسمييييد : هيييىس الاايييريحم  الماهيييورم ال ييييدلك سهيييم  يييوه  ❖

 (رو يم اليو (..) 20.)ص حفمد اليمن يز

 ..)دار الدليح(( 20.)ص»النماو« ي ل  ر  احول جوهري للتمي  فك مواجه  رو يم ❖
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 رئيس مجلس النواب يزور معهد األمل

زار رئيييييس مجلييييس النييييواب محمييييد الحلسو ييييك  اليييييو  ال ييييس   معهييييد األمييييل للايييي   /موقييييع مجلييييس النييييواب

وجييييم،  هييييىس .والييييس   والم فييييوفي  فييييك األنسييييمر  حيييييا لييييمرا  يييييمداز وحرمييييز األبفييييمل ممئييييدم الفبييييمر

 مجم  هىس اللريح  واوفير مابلسماهم ال روري .الزيمرم؛ ل ب ع رلا ملم ل واحاي

 

في ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر ” قدس ” واخته العلوية آمنة بنت الهدى  

الزاملي : العراق اليوم احوج ما يكون للسير على نهج القادة والرموز الذين ضحوا بحياتهم  

 ألجل حرية وكرامة الشعب 

 

  حيييييم   الزامليييييك   النمئيييييب األول ليييييرئيس مجليييييس النيييييواب   العيييييمل  ريييييزه ال ييييييد  /موقيييييع مجليييييس النيييييواب

ال ييييي مك والعيييييراقيي  وا يييييرم  ل الايييييدر ال يييييرا  سمليييييى ره ال ييييينوي  ال اليييييهمد فيل يييييو  العاييييير ال ييييييد 

وقيييمل . محميييد سيييمقر الايييدر   قيييدس   وادايييز العلويييي   منييي  سنييي  الهيييده رليييا ييييد الزميييرم السعقيييي  البم يييي 

  “نعييييزي األميييي  ال يييي مي  واللييييعب العراقييييك فييييك ى ييييره  2022-4-9ال ييييس   الزاملييييك فييييك سيييييم  لييييز اليييييو 

ا الييييهمد فيل ييييو  ومف يييير العايييير ال يييييد اللييييهيد محمييييد سييييمقر الاييييدر “قييييدس  واداييييز العلوييييي   منيييي  سنيييي  

الهييييده ر ييييوا    اعييييملا رليهمييييم  والاييييك ازامنيييي  مييييع ى ييييره زوال ح يييي  البييييم و  واال يييياسداد المامقليييي  

و  يييم  الزامليييك ا  العيييرال الييييو  احيييو  ميييم ي يييو  لل يييير رليييا دبيييا البيييمدم . سزميييرم السعيييا الايييدامك

والرميييييوز والمجمهيييييدي  اليييييىي  سيييييىلوا  نف يييييه  لرييييي ،  لمييييي    واليييييدفمع رييييي  اليييييدي  والعبييييييدم واليييييوب    

  ييييممح  اللييييهيد الاييييدر األول   قييييدس   الييييىي قييييد  حيماييييز قمنييييم  لحرييييي  و راميييي  لييييعسز   واننييييم اى ن يييياى ر 

 ييييره ا الييييهمدس   رلينييييم ا اح ييييمر  ييييل ن ريماييييز ال يم ييييي  واالقااييييمدي  واالجاممرييييي  و معييييمنك س ييييل  ليييي  ى

الجييييود سييييملنفس والمواقيييي  السبولييييي  والييييدروس فييييك مواجهيييي  البتيييييم  والجسييييرو    والاييييك  اييييسح  نسرا ييييم 

ولفييي   ليييا      اقيييل ميييم يبدميييز العراقييييو  . لجمييييع ليييهدا، العيييرال ممييي  وقفيييوا سوجيييز البيييم و  الايييدامك

اليييييو  لا ييييحيم  رمييييوزس وقمداييييز هييييو ال ييييير رلييييا نهجهيييي  سييييرفا  ييييل  نييييواع الاسعييييي  للتييييير والييييدفمع ريييي  

 راميييي  سلييييده  وال ييييعك لرفعاييييز و ييييموس وابدمييييز سييييي  سلييييدا  العييييمل  واال ييييافمدم ميييي  هييييىا ال نييييز الن ييييمنك 

جديييي  فيييك والعلميييك والجهيييمدي الحيييداا اتييييير وااييي ح حبيبيييك فيييك الواقيييع اليييىي نعيليييز الييييو  والم يييمهم  ال

واداييييا  الزاملييييك سملييييدرم، للسييييمري رييييز وجييييل ا  يييييرح  جميييييع .سنييييم، السلييييد والييييادلص ميييي  الف ييييمد والمف ييييدي 
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ليييهدا، العيييرال ويمييي  رليييا سليييدنم سيييمالم  واألميييم  ويرفيييل احييي  رايايييز جمييييع اديمنيييز وابيمفيييز واسنمئيييز سيييملدير 

 والسر م  والابلع لتد ملرل.

 

تور : يجب اإلحتكام إلى الدستور لحل الخالفات  عبدهللا في ذكرى سقوط الدكتا وانهد.شاخ

والمشاكل السياسية وبناء دولة المواطنة، وفرض القانون على الجميع وتقوية دعائم  

 الديمقراطية 

رسييييد   حمييييد اليييييو   وا زنمئييييب رئيييييس مجلييييس النييييواب العراقييييك د.لييييمد   يييياى ر /موقييييع مجلييييس النييييواب

ب السعيييا المبسيييور واتييييير ن يييم  الح ييي  فيييك العيييرال ريييم  ال يييس  اليييىي يايييمد  الام يييع مييي  ليييهر ني يييم   يييبو

  و رييييرب  يييييمداز سهييييىس المنم ييييس  ريييي    ييييفز سوجييييود ربليييييم  د اماورييييي  مر زييييي  لحييييد ا   لييييديهم 2003

فييييك الييييس د والعييييودم  لييييا  يم يييي  الاهميييييط والقاييييم، للليييير م، فييييك الييييوب     ييييلب ر سيييي  فييييك  دارم ال

ملييييرا  فيييك الوقييي  ىاايييز  ليييا اليييىي  فليييلوا فيييك  دارم اليييس د  وحرميييم  الحبيييول الد ييياوري  لم ونيييم  الليييعب 

قييييد  نابييييدوا الد يييياور سييييملر   ميييي  رييييد  ابسيييييبه  لمييييوادس و ح ممييييز  و لييييمر نمئييييب الييييرئيس  لييييا    الن ييييم  

ميييمدم  50لييي  يبسييي  لحيييد يومنيييم هيييىا وهيييو ال يييمم  لوحيييدم العيييرال و  يييابرارس  وهنيييما   قييير مييي   لكالفييييدرا

 ده  ليييا االديييا ل فيييك ن ممنيييم ال يم يييك ودلييي  مليييم ل و زميييم   مسينيييم  سييي   فيييك الد ييياور اييي  درقهيييم مميييم 

رئييييس المجليييس بمليييب فيييك هيييىا  نمئيييب.اليييا العبلييييم  الد اماوريييي  سماييي  الييي ل دبيييرا  رليييا م يييابسل اليييس د

السيييييم  الاييييمدر  يجييييب الحا ييييم   لييييا الد يييياور لحييييل الد فييييم  والملييييم ل ال يم ييييي  وسنييييم، دوليييي  الموابنيييي   

  رليييييا الجمييييييع وابويييييي  دريييييمئ  الديمبرابيييييي    مح يييييدا  رليييييا  يييييرورم اوحييييييد الجهيييييود وفيييييرا البيييييمنو

الديمبرابييييي  والن ييييم  الفيييييدرالك فييييك  اجرسيييي والم ييييمرك للبييييوه ال يم ييييي  واألحييييزاب الوبنييييي  للحفييييم  رلييييا ال

العييييرال وسييييروح وبنييييي  دملايييي  ميييي   جييييل اجييييموز المحيييي  واألزمييييم  ومحمرسيييي  الرهييييمب والف ييييمد وم مفحيييي  

 والم ك سعجل  الرممر والسنم، والزدهمر ل مم  م ابسل  ف ل ألجيملنم البمدم . األوسئ  

 

 جمع تواقيع نيابية الستجواب وزير النفط النائب هادي السالمي:  

 رلييي  النمئيييب الم يييابل هيييمدي ال ييي مك  االحيييد  رييي  جميييع اواقييييع نيمسيييي  ال ييياجواب وزيييير  /و ملييي  المعلومييي 

وقيييمل .لفيييي  رفيييع   يييعمر الييينفب األ يييود الايييحمب معمميييل اال يييفل  المح  يييدالييينفب  ح يييم  رسيييد الجسيييمر رليييا د

ال ييي مك  نيييز “اييي  جميييع اواقييييع نيمسيييي  ال ييياجواب وزيييير الييينفب  ح يييم  رسيييد الجسيييمر رليييا دلفيييي  رفيييع   يييعمر 

الييينفب األ يييود   ملييييرا  ليييا    “هيييىا البيييرار   يييه  سرفيييع   يييعمر ال قيييير مييي  ال يييلع الميييراسب  نامجهيييم سيييز  ميييم 

و سييييده ال يييي مك ا يييياتراسز “سيييييع اليييينفب  لييييا .”ل المييييواب  وينهييييك فييييرص المنمف يييي  مييييع الم يييياورديقبييييل  مهيييي 

 األرد  ولسنم  ومار س  عمر مدروم   فيمم ينعد  درمهم ر  المحلك .
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: المفاوضات مستمرة والعمل قائم على جمع أطراف البيت الشيعي  موحان الساعدي   نائبال

 ككتلة أكبر 

مئييييب ريييي  ائييييا   دوليييي  البييييمنو  موحييييم  ال ييييمردي  االقنييييي   ا ييييامرار المفمو ييييم    ييييد الن /مييييوازي  نيييييوز

وى ييير ال يييمردي    "المفمو يييم  ميييم ايييزال م يييامرم .سيييي  ال ايييل ال يم يييي  ال سييييرم مييي   جيييل الييي يل الح ومييي 

والعميييل قييييمئ  وم ييييامر رليييا جمييييع  بييييرا  السييييي  اللييييعك   اليييي    سيييير فييييك السرلميييم  نحييييو احبييييي   هدافييييز 

 ."اليييي يل ح وميييي  اوافبييييي  سملييييمر   الجميييييع ميييي  دو   قاييييم،  ي بيييير  ميييي  األبييييرا  ال ييييمري   لييييا

و  ييييم      "المنمقلييييم  والحييييوارا  مييييم زاليييي  م ييييامرم سييييي  ال اييييل ال سيييييرم رلييييا  مييييل    ان ييييح واديييير  

سبيييوم للم يييو  اللييييعك  ونيييز يمقيييل ال الييي  األ سييير فيييك السرلميييم   ليييىلا ي يييعا البيييمر الان ييييبك  ليييا ار يييي  

 يع البوه فك الح وم  ر      هنما سعا العبسم  والعنمد ال يم ك".ملمر   جم

 

 : هذا ما نحتاجه للخروج من االزمة الحالية محمد الصيهود   نائبال

ا يييد النمئيييب رييي  دولييي  البيييمنو  محميييد الاييييهود  ال يييس   ا  هنمليييا ابرافيييم  يم يييي  سحمجييي   /ميييوازي  نييييوز

وسييييي  الايييييهود انييييز ر يييي  المسييييمدرا  واالجاممرييييم  .الييييا ارادم وبنييييي  ام نهييييم ميييي  الدييييرو  ميييي  االزميييي 

المقيييييرم  اال اننييييم ال نييييره سعييييا االبييييرا  ال يم ييييي  ا يييياجيب لهييييم  وا  جلو ييييه  الييييا بموليييي  الحييييوار 

وا يييم   ا  سبيييم، الحيييمل رلييييا ميييم هيييو رلييييز يعنيييك سبييييم، .والديييرو  مييي  االزمييي  يحايييم  الييييا ارادم وبنيييي 

 جاممع والواول الا الحلول. االرادم الدمرجي  فول الوبني  وامنع م  اال

 

: لو عقدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لشهدنا صراعاً مسلحاً  منصور المرعيدنائب  ال

 ً  دمويا

  ييييد النمئييييب ريييي  احييييمل  رييييز  مناييييور المرريييييد   نييييز لييييو ربييييد  جل يييي  مجلييييس النييييواب  /مييييوازي  نيييييوز

وقييييمل المرريييييد فييييك .لحم  دمويييييم  لامرييييير رئيييييس الجمهورييييي  للييييهد  العماييييم  ستييييداد وجنوسهييييم ا ييييبراسم  م يييي 

حييييديا الفزيييييونك  ا "المحييييموال  للاواييييل  لييييا افمهمييييم  قمئميييي  وسليييي ل جييييدي ل يييي  رلييييا  ييييو، المعبيييييم  

ميييي  الاييييعب    يييييام   البييييمر الان يييييبك ميييي  الم ييييك فييييك ربييييد جل يييي  سح ييييور ناييييمب  ممييييل لا ييييمي  

م سيييي  االبيييرا  اللييييعي  و  يييم : " ىا لييي  ي ييي  هنيييما افيييمه  مييي ."رئييييس الجمهوريييي  ومييي  قييي  الييي يل ح ومييي 

الممقلييييي  سملبيييييمر الان ييييييبك والايييييدر  والافيييييمه  ميييييم سيييييي  ال ايييييل ال رديييييي  الرئي يييييي  الممقلييييي  سيييييملحزب 

الييييديمبرابك واالاحييييمد الييييوبنك ميييي  الاييييعب    االيييي ل الح وميييي  فييييك البريييييب العمجييييل  حاييييا و   اجييييموز  

 ر الان يبك لال يل الح وم ".يو  الاك حددهم مباده الادر فك المدم الممنوح  ل بم 40فارم الي
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: سياسة الحكومة تجاه المحافظات الجنوبية والوسطى اشبه  انتصار الجزائري نائب ال

 "بالـ"حرب 

اراسييير  النمئيييب رييي  محمف ييي  السايييرم اناايييمر الجزائيييري  ال يييس   ال يم ييي  الايييك ابيييو  سهيييم  /اسمسييييل نييييوز

م  لييييسز سييييملحرب  ييييد  سنمئهييييم  فيمييييم  لييييف  ح وميييي  ال ييييم مك فييييك المحمف ييييم  الجنوسييييي  والو ييييبا س نهيييي 

وقمليييي  الجزائييييري      “ارافييييمع حييييمال  .ال ييييسب ورا، واييييول جنييييوب العييييرال  لييييا مرحليييي  الفبيييير المييييدقع

الفبييير فيييك محمف ييي  السايييرم وسبيييي  المحمف يييم  الجنوسيييي  الايييك  ايييسح  اليييد فبيييرا مييي  المحمف يييم  األديييره 

ف ييييم  ليييييعي   وااعممييييل مييييع ا دييييري  وفيييي  وداواييييم  رد ييييام   يعييييود ال ييييسب الرئي ييييك  لييييا  نهييييم محم

و  ييييمف      “ يم يييي  الح وميييي  المناهييييي  والياهييييم والاييييك ااعممييييل وفبهييييم مييييع .”منبيييي  ال يم يييي  والبييييمنو 

المحمف ييييم  الجنوسييييي  هييييك الييييسز سييييملحرب  ييييد  سنمئهييييم   مح ييييدم    “المحمف ييييم  الجنوسييييي  مناجيييي  لليييينفب 

ز موقعهيييم مييي  الاجيييمرم واال يييايراد والاايييدير  واليييىي وليييديهم منمفيييى حدوديييي  ميييع دول الجيييوار وهيييىا ميييم يعيييز

 ي و  سحد ىااز محب  بممع ا دري  .
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 رئيس الجمهورية يحذر من استمرار األزمة السياسية: تؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة 

يميييم   يييد حيييىر رئييييس الجمهوريييي  سيييره  ايييملت  ال يييس   مييي  ا يييامرار األزمييي  ال يم يييي   ف ال يييومري  نييييوز/

ا  جمييييع البيييوه ال يم يييي  الييييو   ميييم  م يييحولي  امريديييي  ووبنيييي  و د قيييي  فيييك رص الاييي  اليييوبنك رسييير 

بايييدرم فمرلييي  احميييك  حيييوار جيييمد وفمريييل للديييرو  مييي  األزمييي  الراهنييي   والليييروع سالييي يل ح ومييي  وبنيييي  م 

ن يييم  اال ييياسداد ني يييم  ن ييياى ر  يييبوب  9وقيييمل ايييملت فيييك سييييم  ورد لل يييومري  نييييوز  "فيييك .مايييملت السليييد

الييييىي ارا ييييب  سلييييع الجييييرائ  سحيييي  العييييراقيي   وسييييدد قييييروا  السلييييد وبمقييييم   سنمئييييز الفييييى م فييييك حييييروب 

ني ييييم  هييييو  ي ييييم منم ييييس  لمراجعيييي  مجمييييل األدا، ال يم ييييك فييييك  9واييييرارم  رسقييييي  دفييييع قمنهييييم لييييعسنم  

 السلد سعد اجرس  ربدي  م  الزم ".

 

 "اسية "الوطنيةمجدداً.. الكاظمي يوجه دعوة للقوى السي

دريييم رئييييس مجليييس اليييوزرا،  مايييبفا ال يييم مك  ال يييس   البيييوه ال يم يييي  الوبنيييي   ليييا  ال يييومري  نييييوز/

ا ييييا ممل اال يييياحبمقم  الد يييياوري   فيمييييم درييييم  لييييا االنابييييمل ميييي  لتيييي  اال اعاييييم، واالن ييييداد  الييييا لتيييي  

االحافيييمل المر يييزي لحيييزب  جيييم، ىليييا فيييك  لمييي  البمهيييم ال يييم مك دييي ل ح يييورس.االافيييمل والقبييي  والاعيييمو 

( ال الييييهمد المرجييييع ال يييييد محمييييد سييييمقر الاييييدر )قييييدس( واداييييز سنيييي  42الييييدروم فييييك الييييى ره ال يييينوي  )

وقيييمل ال يييم مك  فيييك  لمايييز  سح يييب .( ل يييبوب ن يييم  ايييدا  ح يييي 19الهيييده والايييك اايييزام  ميييع اليييى ره )

   وليييهيدم ر يمييي   رليييا ييييد سيمنيييز لم اسيييز ورد ليييي ال يييومري  نييييوز  "نجاميييع الييييو  فيييك ى يييره ليييهيد  ر يييي

ال ليييي  واال يييياسداد  اللييييهيد ال ييييعيد محمييييد سييييمقر الاييييدر )قييييدس(  حمييييل هيييي   العييييرال والعييييراقيي    ييييم  

ا سبييييول الحيييي  واليمييييم  سملب ييييميم العمدليييي . ه ييييىا  و يييييسبا  ملهمييييم  لنييييم جميعييييم   فييييك الموقيييي  الحييييمز  والام يييي 

حميييد ايييمدل الايييدر )قيييدس(  وليييهيد المحيييراب  يييم  موقييي  المسيييمد  العمليييي  للليييهيد ال يييعيد ال ييييد محميييد م

 ."(ال يد محمد سمقر الح ي  )قدس

ا سيييملح  والموقيييي   ونيييياعل  مييينه     ن ييييو   اييييحمب ال لميييي   و  يييم   "نيييياعل  ميييي  ليييهدا، العييييرال    نام يييي 

الجممعيييي    اييييحمب الدبييييمب الييييوبنك السعيييييد ريييي  الح م يييييم  والعاييييسيم   حاييييا ا ييييو  مواقفنييييم ألجييييل 

ا  ح يييي   رليييييد    م ييييهم العييييدل  واحاييييرا  الحبييييول واييييونهم  و دا، الواجسييييم  رلييييا النييييمس  فنح ييييس دوليييي  ى

  ميييل وجيييز"  دارييييم   ليييا "الييياعل   مييي   دبيييم، المم يييك  حايييا ال ن يييرر  دبيييم،  وقعنيييم فيهيييم  وال نعييييد  نايييم  

 مآس  ىقنم لوراهم  اليو  سي   يدينم فرا   ورلينم ا اقممرهم ألجل م ابسل  سنمئنم".
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 طلحي حكومتي تصريف األعمال والطوارئ غير واردين بالدستورزيدان: مص

 فيييمد رئييييس مجليييس الب يييم، األرليييا فيييمئ  زييييدا   ال يييس   سييي   مايييبلحك ح يييوماك اايييري   /اسمسييييل نييييوز

وقييييمل زيييييدا   فييييك مبييييمل "ياييييداول حمليييييم  .األرمييييمل والبييييوار   ييييير واردييييي   فييييك مييييواد الد يييياور العراقييييك

فيييك حيييي  ال يوجيييد نيييص حرفيييك فيييك د ييياور جمهوريييي  العيييرال ل ييين  مايييبلت )ح ومييي  اايييري  االرميييمل( 

ي  س يييحب القبييي  مييي  مجليييس / قممنيييم / د( منيييز )فيييك حملييي  الاايييو61سهيييىا اال ييي  انميييم ورد فيييك الميييمدم ) ٢٠٠٥

الييييوزرا، س  ملييييز  ي ييييامر رئيييييس مجلييييس الييييوزرا، والييييوزرا، فييييك منماييييسه  لااييييري  االمييييور اليومييييي  لمييييدم 

واييييمسع  " ييييىلا ورد فييييك المييييمدم ."(ال ازيييييد رلييييا ق قييييي  يومييييم  الييييا حييييي  ايييي لي  مجلييييس الييييوزرا، الجديييييد

نييييواب  الييييا انادمسييييم  رمميييي  فييييك /قمنيييييم ( ميييي  الد يييياور )يييييدرو رئيييييس الجمهورييييي   رنييييد حييييل مجلييييس ال64)

اليييس د دييي ل ميييدم اقايييمهم  ييياو  يوميييم  مييي  ايييمري  الحيييل  ويعيييد مجليييس اليييوزرا، فيييك هيييىس الحملييي  م يييابي    

 ويواال ااري  االمور اليومي (".

 

 

 االعرجي يحذر من خطورة “مخيم الهول” على العراق والمنطقة 

يييييو  ال ييييس   ميييي  “الاهديييييد الرهييييمسك  الييييىي حييييىر م الييييمر االميييي  البييييومك  قم يييي  االررجك ال سييييدر نيييييوز/

يمقليييز مديييي  الهيييول فيييك  يييوريم واليييىي ييييحوي  قيييمرب رنماييير “داريييط   دارييييم جمييييع اليييدول المعنيييي   ليييا 

وقييييمل االررجييييك  فييييك مييييحامر فييييك مر ييييز النهييييري   يييي   ييييفرا، الييييدول . ييييحب ررميمهييييم الموجييييودي  هنييييما

ودرييييم .”(ال يييييزال يلييي ل دبيييرا حبيبييييم رليييا الهيييولالترسيييي  وو يييمال  االمييي  الماحيييدم     الان يييي  )االرهيييمسك

األررجيييك المجاميييع اليييدولك اليييا “رميييل جيييمد وحبيبيييك لاف ييييا المديييي  ونبيييل  يييل االرهيييمسيي  ومحيييم ماه  حايييا 

ا ييييو  المنببيييي   منيييي  ون يفيييي   مح ييييدا ا  هييييىا المو ييييوع “يليييي ل اهديييييدا ل ميييي  البييييومك العراقييييك وليييي  

 نك يومم م  ال راهي  والحبد وامويل االرهمب .و  م  “ ل يو  يبول السبم، يع.”نر ا سىلا
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 العراق والكويت يبحثان العالقات الثنائيَّة واإلقليميَّة والتنسيق على الُمستوى الدولي  

سحييييا وزييييير الدمرجيييييي  فييييحاد ح ييييي   ون يييييرس ال ييييوياك  حمييييد نمايييير  ل محمييييد و مليييي  االنسييييم، العراقييييي /  

وى يييير  الدمرجييييي   .لقنمئيييييي  والقليميييييي  والان ييييي  رلييييا الم  يييياوه الييييدولك  الاييييسمح  اليييييو  ال ييييس   الع قييييم  ا

م  ميييي  وزييييير الدمرجيييييي   فييييك سيييييم     "وزييييير الدمرجيييييي  فييييحاد ح ييييي   البييييا اليييييو  ال ييييس   اااييييمال  همافييييي 

نم يييس  حليييول ليييهر  ال يييوياك  الليييي   حميييد نماييير  ل محميييد الايييسمح  واسيييمدل الجمنسيييم  الاهيييمنك  والاسري يييم  سم 

س ل  امنييييييي  للليييييعسي  الليييييبيبي  ال ييييي   واألميييييم   وسحقيييييم الع قيييييم  القنمئييييييي  سيييييي  السليييييدي  و ييييي  رم يييييم   م 

و  ييييم  السيييييم   " مييييم ابرقييييم  لييييا الو ييييع القليمييييك  والييييدولك  والابييييورا  ."ابويرهييييم فييييك الفاييييرم البمدميييي 

 -  ي الاييييراع الرو ييييك  فييييك المنببيييي   والان يييي  سييييي  العييييرال ودول الدليييييح حييييول الب ييييميم الدوليييييي   حيييييا 

ا فيييك  ليييار  الترسيييك  والحيييرب فيييك  و رانييييم بتييي  رليييا المواقييي  الدولييييي   ومييي  هيييىا المنبلييي  فييي   العميييل الم 

 ال مح  األمميي   است م  ال رورا ".

 

 النزاهة تضبط مسؤولين في بلدية الحلة إلهدارهما المال العام 

لنزاهييي   الييييو  األحيييد  ام ننهيييم مييي  انفييييى رملييايييك  يييسب   رلنييي  دائيييرم الاحبيبيييم  فيييك هيئييي  ا /ال يييومري  نييييوز

ديرييييي  سلدييييي  الحلييي ؛ لهيييدارهمم الميييمل العيييم  وال يييرار سمايييملت الجهييي  الايييك يعمليييو   لم يييحولي  اقنيييي  فيييك م 

وى ييير  اليييدائرم فيييك سييييم  ورد ليييي ال يييومري  نييييوز  "قييييم  م  يييم  م ايييب احبيييي  سمسيييل س يييسب م يييحول .سهيييم

ي  128سلديييييي  الحليييي ؛ لوجييييود ا رييييب  فييييك مح يييير ادايييييص )لييييعس  األميييي ا فييييك  ( قبعيييي   را    نيييييي

ايه  قييييم  س  ييييمف    ييييمم،  لييييدمص م  ييييافيدي   سي نيييي     ي "الميييي  ديريييييي  الا ييييجيل العبييييمري فييييك الحليييي "  م  و يفك م  لميييي 

حيييديدم قمنو نيييم  مييي  الاداييييص  يييمسبم   ف ييي   رييي  اداييييص قبيييع  راا ازييييد م يييمحاهم رليييا الم يييمحم  الم 

 للادايص".
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 العامري يدعو القوى الوطنية إلى تغليب لغة االعتدال والوسطية 

دريييم رئييييس احيييمل  الفيييات هيييمدي العيييممري  ال يييس   البيييوه الوبنيييي   ليييا اتلييييب لتييي   و ملييي  االنسيييم، العراقيييي /

وى ييير .ال رامييي االرايييدال والو يييبي   مح يييدا   هميييي   ديييرا  العيييرال مييي  محنايييز اليييا ف يييم، الحريييي  وا ييياعمدم 

سيييييم  اييييدر ريييي  الم اييييب الر مييييك لييييرئيس احييييمل  الفييييات   نييييز "ديييي ل هييييىس االيييييم  المسمر يييي  اميييير رلينييييم 

ى ييييره ا الييييهمد مفجيييير القييييورم اال يييي مي  فييييك العييييرال  ييييي    الع مييييا ال يييييد محمييييد سييييمقر الاييييدر )قييييدس 

جهييييزم البمعييييي  لن ييييم   رس(ولييييبيباز العلوييييي  البييييمهرم سنيييي  الهييييده )ر ييييوا    رليهييييم( رلييييا  يييييدي األ

و  يييم   نيييز "مييي  الح مييي  اللهيييي     اباييير  ى يييره جريمييي  قايييل الليييهيد الايييدر سيييى ره ."ايييدا  المبسيييور

 يييبوب قماليييز المجييير  ايييدا  اللعيييي  فيييك الام يييع مييي  ني يييم   وفيييك ىليييا رسيييرم لمييي  اراسييير   فملبم يييي  وقيييع 

ألمييي   ونسيييراس ألجييييمل مييي  المجمهيييدي  ىليييي   س ييييدي   ييييمدس   ميييم الليييهيد الايييدر فبيييد احيييول اليييا رميييز  لهيييم  ل

والعلمييييم، والمف ييييري   واحييييول اراقييييز الف ييييري وال يم ييييك الييييا مدر يييي  حييييي  الييييتل األو ييييمب اال مديمييييي  

 وال يم ي  حاا اليو ".

 

 دولة القانون: مبادرة االطار تشمل جميع القوى بما فيها الكتلة الصدرية 

ئييييل الر ييييمسك  االحييييد  ا  مسييييمدرم االبييييمر الان يييييبك ا ييييد ر ييييو ائييييا   دوليييي  البييييمنو  وا و مليييي  المعلوميييي /

اللييييعك  ا يييل  اليييا جمييييع البيييوه ال يم يييي  رييي  بريييي  وفيييود مييي  داديييل االبيييمر سهيييد  الديييرو  مييي  االزمييي  

وقييييمل .الراهنيييي  وا ييييوي  ال اليييي  اال سيييير  الفاييييم الييييا ا  المسييييمدرم الييييمل الجميييييع سمييييم فيييييه  ال اليييي  الاييييدري 

  سمسييييمدرم ميييي  اجييييل الدييييرو  ميييي  االن ييييداد ال يم ييييك الييييراه   حيييييا الر ييييمسك ا  “االبييييمر الان يييييبك ابييييد

وا ييييم  ا  “المسييييمدرم ا ييييل  .” ييييابرح هييييىس المسييييمدرم رلييييا جميييييع البييييوه ال يم ييييي  لتييييرا حلحليييي  االمييييور

اليييا سيييمقك البيييوه رييي  بريييي  وفيييود مييي  االبيييمر ايييىهب اليييا سيييمقك ال ايييل  ف ييي  رييي  اجيييرا، الحيييوارا  حيييول 

 فك المسمدرم سحيا يا  الرد رليهم فك نفس الوق  او د ل مدم محددم . اسرز الفبرا  والنبمب الواردم
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 بالسخارت: هناك حاجة ماسة التخاذ إجراءات حاسمة بشأن النازحين في سوريا

  يييد  رئي يييي  سعقيييي  األميييي  الماحيييدم فييييك العييييرال جينيييي  س  ييييدمر   ال ييييس   رلييييا  و ملييي  االنسييييم، العراقييييي /

وقملييي  س  يييدمر  دييي ل  لماهيييم . جيييرا،ا  حم يييم  سلييي   النيييمزحي  فيييك  يييوريم وجيييود حمجييي  مم ييي  الاديييمى

فييييك المييييحامر الييييىي ربييييدس مر ييييز الرافييييدي  للدرا ييييم :  نييييز "فييييك اللييييهري  المم يييييي  ايييي  ربييييد  ل ييييل  ميييي  

الموائيييد الم يييياديرم سييييي  الح وميييي  العراقييييي  واألميييي  الماحييييدم والاييييك ايييي  ان يمهييييم للاعممييييل سليييي ل جمييييمرك مييييع 

 يييئل  المهمييي  والح م ييي  الماعلبييي  سعيييودم و ريييمدم الا هييييل والدميييم  للنيييمزحي "  الفاييي  اليييا  نيييز العدييييد مييي  األ

و  يييمف     .""فيييك حيييمل وجيييود ال يييرورم يجيييب محم مييي  سعيييا األفيييراد النيييمزحي  فيييك ليييممل ليييرل  يييوريم

ا "سعيييا الابيييورا  ا ييياح  القنيييم، واليييدر  ال يييمملي  ميييي  قسيييل سعقييي  األمييي  الماحيييدم"  ملييييرم اليييا    "هنييييم

 حمج  مم   الادمى  جرا،ا  جممري  حم م  سل   مو وع النمزحي  فك لممل لرل  وريم".
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 شخصاً بانفجار معمل الحديد 14شرطة السليمانية: إصابة 

لداييييم  سمنفجييييمر  14 رلنيييي  لييييرب  محمف يييي  ال ييييليممني   اليييييو  ال ييييس    اييييمس   /و مليييي  االنسييييم، العراقييييي  

ل الماحيييدا سم ييي  ليييرب  المحمف ييي   ييير و  احميييد    "انفجيييمرا وقيييع سمعميييل حدييييد فيييك وقيييم.معميييل الحدييييد

و  يييييم      "ا يييييسمب  ."لدايييييم   14منببييييي  ايييييمنجرو البريسييييي  مييييي  محمف ييييي  ال يييييليممني   يييييسب  ايييييمس  

 االنفجمر ل  اعر  الا اال   فيمم ا  نبل جميع المامسي  الا الم الفا".

 

 اعشي" في كركوكالحشد ينعى احد مقاتليه ومدني بهجوم "د

نعييييا الحلييييد اللييييعسك  ال ييييس   احييييد مبماليييييز ومييييدنك سهجييييو  "دارلييييك" فييييك  ر وا.وقييييمل  ال ييييومري  نيييييوز/

الحليييد فيييك سييييم      "هيئييي  الحليييد الليييعسك ايييز  س يييل فدييير وارايييزاز ليييهيدهم السبيييل رجييييل محميييد اسيييراهي  

ل يييس   اقييير الهجيييو  االرهيييمسك سملحليييد الليييعسك اليييىي ارابيييا  م يييم، الييييو  ا 56الجسيييوري  حيييد مبيييمالك الليييوا، 

"الدارلييييك" التييييمدر رلييييا قرييييي  د لييييمم  الامسعيييي  لنمحييييي  الرلييييمد جنييييوب  ييييرب  ر ييييوا ديييي ل وقيييي  

و  يييم     "الهجيييو  ا يييفر اي يييم رييي  اايييمس  مبيييمالي  اقنيييي  سيييمللوا،  ف ييي  رييي  ا اليييهمد  حيييد ."االفبيييمر

 المدنيي  واامس  ارسع   دري  وادابم  اقني   دري ".

 

 ف الكرخ تطلق سراح احمد المال طالل واياد الطائي محكمة استئنا

افييييمد ماييييدر مبلييييع   االحييييد   سبييييرار مح ميييي  ا ييييائنم  ال ييييرخ ابيييي ل  ييييراح االر مييييك احمييييد  /سييييدر نيييييوز

المييي  بييي ل والفنيييم  اييييمد البيييمئك الليييىا  اييي  ا ابملهميييم سعيييد ايييدور امييير البيييم، قيييسا واحيييري سحبهميييم س يييسب 

 زارم اليييدفمع ال يييمئاهمم اليييا الجييييط العراقيييك فيييك سرنيييممح الفزييييونكرفيييع دريييوه ق يييمئي  سحبهميييم مييي  قسيييل و

 ول  يلر المادر الا مزيد م  الافمايل سل   قرار اب ل ال راح ..
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 الحشد الشعبي يحيل “إرهابياً” بارزاً للسجن المؤبد

الليييعسك  رييي    رلنييي  المديريييي  العممييي  لألمييي  واالن يييسمب )اليييدائرم الاحبيبيييي ( فيييك هيئييي  الحليييد سيييدر نييييوز/

 حمليييي  احييييد الرهييييمسيي  الييييىي قسيييي  اناممئييييز  لييييا ان ييييي  دارييييط االرهييييمسك حيييييا  ييييم  لديييييز رقيييي  احاييييمئك 

وقملييي  المديريييي  فيييك سييييم  : “جيييم، هيييىا الح ييي  سعيييد ا  اييي  ارابمليييز فيييك وقييي  .)سيييودرم( اليييا ال يييج  المحسيييد

ر ييييوا لييييممل العييييرال  ييييمس  فييييك رملييييي  نورييييي  دمايييي  قييييم  سهييييم افييييراد الييييدائرم الاحبيبييييي  فييييك محمف يييي   

وسعيييدمم اييي  ا ميييمل اوراقيييز الاحبيبيييي  ورر يييهم رليييا البم يييك  ليسييي  فيييك ح ميييز سمل يييج  المحسيييد  يييم  قيييمنو  

وا ييييم   اننييييم  نلييييد رلييييا يييييد الب ييييم، النزيييييز اجييييمس  ييييل ال ييييملمي  والمجييييرمي  ل  يييير ”م مفحيييي  االرهييييمب

ميع االرهمسييييي  الاييييك لييييو   االرهييييمب والييييىي  يحييييمولو  و ييييع العييييرال فييييك دائييييرم الفو ييييا ودليييي  المجييييم

 اعيا فك االرا ف مدا  .
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 مصرف الرافدين يطلق سلفة عشرة ماليين لموظفي العقود والحشد الشعبي

 رلييي  ماييير  الرافيييدي   االحيييد  رييي   بييي ل  يييلف  العليييرم م ييييي  دينيييمر لميييو فك  و ملييي  االنسيييم، العراقيييي /

مليييييو  دينييييمر  10مليييييو  و 5   نييييز "ابييييرر ميييينت  ييييلف  وى يييير سيييييم  للمايييير  .العبييييود والحلييييد اللييييعسك

لميييو فك العبيييود الموبنييي  رواايييسه  رليييا ماييير  الرافيييدي "  مسينيييم     "الابيييدي  رليييا ال يييلف  ي يييو  س يييممن  

 فيييييل مو يييي  مييييدنك ميييي  مييييو فك الدوليييي  مييييوب  رااسييييز رلييييا المايييير  حاييييرا او  فيلييييي  ميييي  مييييو فك 

وى يييير المايييير  فييييك ."سملمئيييي  5 يييينوا  وسن ييييس  فمئييييدم  5و  ييييم  السيييييم     "مييييدم ا ييييديد ال ييييلف  ."العبييييود

ملييييو  دينيييمر اليييا الحليييد الليييعسك الموبنييي  رواايييسه   10ملييييو  و 5سييييم  ادييير انيييز "ابيييرر اي يييم مييينت  يييلف  

 ."لده المار  حارا

 

 عقارات الدولة تعلن تهيئة االف األراضي والدوانم لحل ازمة السكن 

مسعيييي  وزارم المملييييي   االحييييد  سمبم ييييمم الجهييييم  واأللييييدمص اورييييد  دائييييرم ربييييمرا  الدوليييي  الا /المعلوميييي 

الم ييياحوىي  رليييا األمييي ا العممييي  مييي  دييي ل ازويييير ال يييج   وربيييود الليييرا، الوهميييي    ملييييرم  ليييا  نهيييم 

وقييييمل مييييدير رييييم  ربييييمرا  الدوليييي  .ا ييييارجع  مئييييم  األرا ييييك وهييييي    ال  الييييدونمم  لحييييل  زميييي  ال يييي  

اوااييييل  حاييييم، وجييييرد ربمرااهييييم رلييييا م يييياوه العماييييم  ستييييداد  رنييييد ررييييد نييييمجك    “اللجييييم  المداايييي 

والمحمف يييم   سملان يييي  ميييع دوائييير الا يييجيل العبيييمري لجيييرد األمييي ا الايييك اييي  اال ييياي ، رليهيييم رييي  بريييي  

و  ييييم  نييييمجك    .”الازويييير    ملييييفم  ريييي  ااديييمى  جييييرا،ا  امهيييييدا لقممييي  درييييموه ق ييييمئي  لسبيييمل قيودهييييم

م ييي  مييي   سبيييمل قييييود ازويييير ربيييمري  سبيييرار ق يييمئك   مسينيييم  نيييز “امييي   ريييمدم “فيييرع اليييدائرم فيييك السايييرم ا

دونمييييم( سعييييد ا ا ييييمسز الدرجيييي  الببعييييي  سينمييييم   248ا ييييجيل حايييي  وزارم المملييييي  سملعبييييمر األول والسملتيييي  )

و و يييت .” يييو  ايييا   ريييمدم ا يييجيل العبيييمر القيييمنك سعيييد ح ييي  اليييدروه الايييك ا جلييي  سبيييرار ق يييمئك ا يييائنمفك

دريييوه فيييك محيييم   سيييدا،م السايييرم لسبيييمل قييييود ميييزورم اعيييود  ليييا  ييينوا  مم يييي   16“ قممييي      دائرايييز

 14ميييي  ديييي ل ا يييياددا  م ييييامل م   ييييير اييييحيح  والاايييير  سهييييىس األميييي ا   الفاييييم   لييييا  نييييز “ال اييييزال 

درييييوه منهييييم قيييييد الارافييييع موقبيييي  س دليييي  اقسيييي  الا رييييب والازوييييير وا ييييجيلهم س  ييييمم، وجهييييم   دييييره فييييك 

 ائر بمسو المحمف   . ج   دو
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 عبدهللا بن زايد ونظيره اإليراني يبحثان سبل تطوير مجاالت التعاون 

اسييييمدل  ييييمو  اللييييي  رسييييد  سيييي  زايييييد  ل نهيييييم   وزييييير الدمرجييييي  والاعييييمو  الييييدولك  الاهييييمنك  دار الدليييييح/

ر دمرجييييي  سحلييييول لييييهر رم ييييم  المسييييمرا  ديييي ل اااييييمل هييييمافك مييييع ح ييييي   مييييير رسييييداللهيم   وزييييي 

جييييره ديييي ل االااييييمل الهييييمافك سحييييا الع قييييم   ومجييييمال  الاعييييمو  و ييييسل ابويرهييييم  سمييييم يحبيييي  . يييييرا 

 الماملت الملار   للسلدي .

 

 قوات االحتالل تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس 

الرلمليييي  القبيليييي  ا يييياهدف  قييييوا  االحييييا ل ال ييييرائيلك  اليييييو   سنيييييرا    ييييلحاهم  /و مليييي  االنسييييم، ال ييييعودي 

و فييييمد  ماييييمدر محلييييي  ولييييهود .األرا ييييك الزرارييييي  لييييرل محمف يييي  دييييم  يييييونس  جنييييوب قبييييمع  ييييزم

رييييم  فيييك ديييم  ييييونس  سييي   قيييوا  االحيييا ل المامر يييزم فيييك األسيييرا  الع ييي ري  رليييا بيييول ال ييييم  الفمايييل 

   و جسيييير  لييييرل دييييم  يييييونس  فاحيييي  نيييييرا  رلملييييماهم القبيليييي  اجييييمس األرا ييييك الزرارييييي  لييييرل المحمف يييي 

 .المزارري  رلا االن حمب م   را يه   دو  الاسليغ ر   امسم  فك افوفه 
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 بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الفرنسية 

  غ(  06:00فاحيييي  م ماييييب االقاييييراع اييييسمح األحييييد  سواسهييييم رنييييد ال ييييمر  القممنيييي  ) / يييي مي نيييييوز ررسييييي 

مليييييو  نمدييييب للااييييوي   48,7ودرييييك حييييوالا .م  الرئم ييييي فييييك فرن ييييم لسييييد، الييييدورم األولييييا ميييي  االنادمسيييي 

مرلييييحم سييييينه  الييييرئيس المناهييييي  والياييييز  يممنويييييل مييييم رو  وزريميييي  اليمييييي  المابيييير   12ل دايييييمر سييييي  

وميييي  المبييييرر    يناهييييك .مييييمري  لييييوس  واللييييىي  يعاسييييرا األوفيييير ح ييييم سييييملفوز سح ييييب ا يييياب رم  اليييير ي

ناط  حييييييا  ييييييا  حينهيييييم نلييييير  ول ا ييييياب رم   را، ساوقيييييي   يييييري 18:00الاايييييوي  رليييييا ال يييييمر  

النييييمدسي  لييييده دييييروجه  ميييي  مرا ييييز االقاييييراع  ورييييمدم مييييم ا ييييو  هييييىس اال يييياب رم  موقوقيييي  للتمييييي  فييييك 

واليييييير ا ييييياب رم  الييييير ي  ليييييا    ميييييم رو   ياايييييدر الجولييييي  األوليييييا سهيييييممط  يييييعي  رليييييا .فرن يييييم

 منمف از األسرز ممري  لوسم .

 

 ا روسيا "خطيرا" في حرب أوكرانيا بريطانيا تكشف تكتيك

 رلنييييي  المديييييمسرا  الع ييييي ري  السريبمنيييييي   ال يييييس      البيييييوا  الرو يييييي  اواايييييل  / ييييي مي نييييييوز ررسيييييي 

ا ييييياددا  العسيييييوا  النم يييييف  لحيييييداا د يييييمئر سليييييري  و  يييييعم  اليييييروح المعنويييييي  وابيييييييد حريييييي  احيييييرا 

وااييييل  ي ييييم مهمجميييي   هييييدا  السنييييي  وقمليييي  وزارم الييييدفمع فييييك سيييييم : "البييييوا  الرو ييييي  ا.األو ييييرانيي 

وقييييمل السيييييم     رحيييييل البييييوا  الرو ييييي  ."األ م ييييي  مييييع وجييييود دبييييورم رملييييي  سملا ييييسب فييييك مباييييل مييييدنيي 

 ر  لممل  و رانيم دل    دل  ا هر رد  الانم ب فك قا  األهدا   ير الباملي .
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ات المتهورة ال يدلي بها بعد هجومه على بوتين.. كوريا الشمالية لبايدن: هذه التصريح

 سوى أحفاد اليانكيز 

وايييييف   ورييييييم الليييييمملي  اليييييرئيس األمري يييييك جيييييو سمييييييد  س نيييييز "رجيييييوز  رييييييمس دييييير   رو ييييييم الييييييو /

الليييييدود "  فييييك هجييييو  لداييييك حييييمد  ربييييب ااهييييم  سميييييد  لن يييييرس الرو ييييك ف ديمييييير سييييواي  سمرا ييييمب 

المر زيييي  ال وريييي  الليييمملي  الر يييمي   ميييس  وقيييمل اعليييي  نليييراز و ملييي  األنسيييم،.جيييرائ  حيييرب فيييك  و رانييييم

ال ييييس     "الح مييييي  األديييييرم هييييك ريييي  الييييرئيس الانفيييييىي األمري ييييك الييييىي احييييدا سمل ييييو، ريييي  الييييرئيس 

و  ييييم  "مقييييل هييييىس الااييييريحم  الماهييييورم ال يم يييي     ."الرو ييييك ا ييييانمدا الييييا معلومييييم  ال   ييييمس لهييييم

 و  Yankeeيييييي  وحسيييييا الميييييحامرا ". وييييييمن ك )ييييييدلك سهيييييم  يييييوه  حفيييييمد الييييييمن يز اليييييىي  يابنيييييو  العدوان

 يمن يز( ا مي   مدرم ا ادد  رسر العمل  لإللمرم  لا   م  الواليم  الماحدم.

 

 الناتو« يكشف عن تحول جوهري للغاية في مواجهة روسيا »

نبلييييي  ايييييحيف  »اليجيييييرا « رييييي  األميييييي  العيييييم  لحلييييي  ليييييممل األبل يييييك )النيييييماو( يييييينس  دار الدلييييييح/

ز:    الحليييي  يدبيييييب لوجييييود ر ييييي ري دائييييي  رلييييا حيييييدودس سهييييد  الاايييييدي ألي هجيييييو   يييياولانسر  قولييييي 

وقيييمل  ييياولانسر  فيييك مبمسلييي   جراهيييم معيييز الايييحيف :    حلييي  ليييممل األبل يييك »فيييك .رو يييك فيييك الم يييابسل

د يييي  احييييول جييييوهري للتمييييي «   يييييعسر ريييي  »العواقييييب رلييييا المييييده البويييييل« ألفعييييمل الييييرئيس الرو ييييك 

حيف  رنيييز قوليييز: »ميييم نيييراس ا   هيييو واقيييع جدييييد لألمييي  األوروسيييك. ليييىلا نبليييب ونبلييي  الاييي .ف ديميييير سيييواي 

ا   مييي  قمدانيييم الع ييي ريي  ابيييدي  دييييمرا  لميييم ن يييميز  ريييمدم  يييسب  )دبييي ( للا يييي  رليييا الميييده البوييييل 

 لحل  األبل ك«.


