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   ا اليييييي  اال  يييييييا  (.) 7.)صالزامليييييي  لييييييد ا صلييييييية لاحلييييييد الإليييييي  اال لمييييييي  للم يييييي     يييييياا  ا إلييييييي

 (العراقل 

  يييييييدا لع يييييييي الشيييييييعي العراقييييييي  ااامييييييي  ا  ييييييي مل    يييييييدا  شيييييييعر رم يييييييان الم يييييييار    اانەد.شيييييييا  

 ماقييييييييي (..) 7.)صنال اليييييييييي  ليييييييييةملن مويييييييييردا  ال  اقييييييييي  اللمال لييييييييي  اال ييييييييي   ال  ا لييييييييي  للمييييييييياا  ل

 (مجلس ال ااي

 للييييييي  الويييييييلس ال لا لييييييي    ييييييياس الزاملييييييي   لحيييييييدد  الاليييييييا  ا  ييييييي  ا  يييييييار لميييييييا  عيييييييد اال  يييييييداد  ر يييييييلس 

 ( لاز  در(..) 8.)صال لا  

  ييييييدر(..) 8.)ص ييييييعلل  ال ييييييل ا  ث اللحييييييال  الب بيييييي   ييييييال  الد ييييييلار  لشيييييي ل  اللجييييييان ال لا ليييييي  ال ا  يييييي  

 ( لاز

 ميييييييييي  م ييييييييييرالل  اللل يييييييييير  يييييييييي  ا مييييييييييار  ل ييييييييييا  العييييييييييال  ا ييييييييييد ال ييييييييييدا لحميييييييييي  الح ا ال ا ييييييييييي

 (المعلام  ا ال (..) 9.)صمل ررلعا

 9.)صمحمييييييد ال لييييييدااد لعليييييين  يييييين ل ييييييدل  قييييييا ان  الإليييييي دا  ال ييييييلادد  اليييييية ر ا يييييي  ال رلمييييييان ال ا ييييييي 

 (ا  ا  الراد العا  ا ال (.)

  (اال  ا  العراقل  ا ال (..) 9.)ص رلما   لل رل  صقرار المااز   م لر 

 ا اليييييي   10.)صا ا ا ييييييلمر ال يييييي   ال ييييييردد”  ااقييييييي ا لميييييي “ يييييياران  ميييييير لحيييييي ر ميييييين  يال ا يييييي(..)

 المعلام (
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 (ا ال  اال  ا  العراقل (..) 11.)صال اظم  لر د  مق الع قا  الب ا ل   لن العرا  امإلر 

 (الإل ا (..) 11.)صمدل    ي     د قار 

  ااا را لصيييييييييي   ة يييييييييير   -الرا ييييييييييلص  ازليييييييييير ال ارجلصيييييييييي  لر ييييييييييد حييييييييييرص  العييييييييييرا    عييييييييييا  الحييييييييييري

 (ا ال  اال  ا  العراقل (..) 12.)صاق   

 (الإل ا (..)12.)ص العرا  لرحي  إ  ن هد      اللمن 

  (ا ال  اال  ا  العراقل (.) 13.)صالد ا  لإلدر لا لحاً  شةن   اد إلو   ال    ال ل ارل 

  (الزمان(.) 14.)ص ادة د ع  جدلدة من ال ازحلن صلة م ا  ع      ل ا 

    (ل رل ا   لاز(..) 14.)ص”ل ل   المعاقلن“العم  لح ر من م ظما  مجلم  مد 

  (ال امرل   لاز(.) 15.)صالعامردث   عة الة لواه  شلع  شلع 

 (الإل ا (..) 15.)ص  اد ال ا  ال لا ل  لعّمق حال  اال  داد 

   ان ال ل يييييييييلعاا حيييييييييق ” دلناال وإليييييييييالللن  ا اليييييييييداا    ا  ا ييييييييي“الإليييييييييادقانث  لييييييييية الملحيييييييييالولن مييييييييي

 (  ا ل   لاز(..) 16.)صالشلع 

   (ا ا ل   لاز(..)17.)ص الا    ال رد لا  ث ال  لر    لحال  لد لە الحزي الدلم را 

  ا اليييييييي   17.)صال لييييييييدا   ل حييييييييل ميييييييي  اال ييييييييار  يييييييي   ال ييييييييرا  ميييييييين االزميييييييي  ال لا ييييييييل  الراه يييييييي(.)

 المعلام (
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 (ا ال  اال  ا  العراقل (.) 18.)ص ازن لجارل  شرق    دادص ماد حرلق   لر ا دل  دا   م 

  18.)ص اال  ييييييار” شيييييياة  ا  يييييي “اليييييي  ح يييييي  م ييييييدرة دا يييييي   ٢٣ال يييييي    ليييييية لجييييييار م ييييييدرا     يييييياا 

 (  ا ل   لاز(..)

 (ا ال  المعلام (..) 19.)ص”ق اإل  دا  ” ا      ملل  ام ل     اقد  قر  دلالة للع ي 

 

 

 

  

 (ا ال  اال  ا  العراقل (..) 19.)ص  الح        الما   الحال الزرا   لحدد حج  ص لا 
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  ر ل يييييي  الييييييازرا  اللا  ييييييل ث  لا يييييي  الم ا  يييييي  لعييييييزز حماليييييي  الم ييييييلعل  الوييييييلس ال  ا ييييييا   مييييييا  إليييييي ار

 (االهرا (..) 20.)صالم لبمرلن

  (الشر  االا  (..) 20.)صمشاارا  الرلا  ل حل اللا  لحدلا  المحاار ال ل 

 

 

 (  اد  لاز  ر ل (..) 21.)ص ا  لان.. ال رلمان لإلّا  اللا   لة حجي الب    ن  ان 

  دار ال للج(21.)ص قلل  اجرحة  ا وجار    العاإلم  اا ر لجا ل(..) 
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 -:خبار الحرب الروسية االوكرانيةبأهم أملحق خاص 

 

 / رقان   ااي ااحزايالم ري.. ال  ي العا دان من  ا را لا ل   اد  لاز  ر ل  

 /ا وجارا  لعز مدل    ادل ا اال لراللجل      ا را لا دار ال للج 

 / ما  اث ماقو ا من م ةلل  ال ر  ادا  اس ل  لل لر   اد  لاز  ر ل 

 /ابل    رل ث  لما لا ل ّر      ل دل    ا ر صلة  ا را لا دار ال للج 

 / ا را لا را لاث  لس ممرا  صج   لألجا ي    االهرا  

 /  ااش  ن لعم  م  حلوا عا ل    د ا ا  را ل  اا را لا الشر  االا 

 /  لحر  ازارد  ر    الجاه را لا ا ا را لا الشر  االا 

  لليييييي  لر ييييييد ا  ييييييحاي احييييييدا  را ييييييل  ال ييييييارلر للحييييييدل  يييييين  ليييييي   يييييياللن ص يييييي ن  /الجزلييييييرة  يييييي 

 ا لإلاره قرل ا

 /   ارلە  ع د قم  قرل ا  لن  اللن ازلل    .ال  شا ر الجا ي ااا را   لو الجزلرة 

 /    م ازن اقاد امإلواة  و      ادل ا  إلاارلخ  الل  الدق  3را لا لعلن لدملر  العر ل 
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 الزاملي يدعو إلى توحيد الصف والكلمة للمضي بخطوات اإلصالح

زامليييييي   ال يييييي    صليييييية لاحلييييييد د ييييييا ال ا ييييييي ااا  ليييييير لس مجلييييييس ال ييييييااي  حييييييا   ال /ا اليييييي  اال  ييييييا  العراقليييييي 

اقيييييا  الزاملييييي    ييييي   ليييييانث .الإلييييي  اال لمييييي  االم ييييي  قيييييدماً  ييييي    ييييياا  ا إلييييي   لل يييييدل  ال دمييييي  للمييييياا  لن

   ييييييييار  لشييييييييع  ا العراقيييييييي  اااملييييييييلن العر ليييييييي  ااال يييييييي مل  حلييييييييا  شييييييييعر ال ليييييييير االرحميييييييي  شييييييييعر رم ييييييييان 

اد يييييييا ." رار ااالزدهيييييييار اق يييييييا  ال ا يييييييا ال يييييييرل    يييييييا للن ا  ن لعليييييييده  لييييييية  ليييييييد ا ا مل يييييييا  ييييييياامن ااال يييييييل

ال ا ييييييييي ااا   صليييييييية  لاحلييييييييد الإليييييييي  اال لميييييييي  االم يييييييي  قييييييييدما  يييييييي    يييييييياا  االإليييييييي   لل ييييييييدل  ال دميييييييي  

للمييييياا  لن  اجعييييي  هييييي ه الم ا ييييي   الو يييييلل  م  ل ييييياً للل يييييامس االعمييييي  الجييييياد مييييين  جييييي   يييييرا   يييييا  مييييين الو ييييياد 

ي مييييييين الو يييييييرا  ل  يييييييلما  لعميييييييامع  اق يييييييا  االو ييييييير ااالرهييييييياي  اا يييييييلبمار شيييييييعر رم يييييييان ال يييييييرل  للل ييييييير

 حاا جع  .

 

عبدهللا يهنئ الشعب العراقي واألمة اإلسالمية بقدوم شهر رمضان المبارك،  وانەد.شاخ

 ويطالب بتأمين مفردات البطاقة التموينية والسالت الغذائية للمواطنين

الجملييييييي   يييييييال لر االيييييييلمن قيييييييدا  شيييييييعر رم يييييييان الم يييييييار    ييييييياده ا  لييييييية   م ا ييييييي   /ماقييييييي  مجليييييييس ال يييييييااي

  ييييييدا  حمييييييد   يييييي   ييييييرار اا لييييييزاز  اانەاال ر ييييييا    عييييييل  ا ييييييي ر ييييييلس مجلييييييس ال ييييييااي العراقيييييي  د.شييييييا 

 إليييييد  اليييييا  اللعيييييا   االل رل يييييا  صلييييية    يييييا  شيييييع  ا العراقييييي  ال يييييرل  ا هل يييييا  ييييي   قليييييل   ارد يييييلان   ميييييا ه يييييي 

د  ييييييّز اجيييييي  هيييييي ا الشييييييعر الو ييييييل   ليييييية  يييييي  الم ييييييلملن  يييييي   رجييييييا  العييييييال   ملم ليييييياً  ييييييلادلە  ن لييييييلم  ال ييييييار

رم يييييييان شيييييييعر الرحمييييييي  االم ويييييييرة ل يييييييما  ليييييييە قلم يييييييا “الجملييييييي   يييييييال لر االل يييييييا  اا لميييييييان  م يييييييلواً  يييييييال ا  

ااإليييييييلل  االمارابييييييي   االحيييييييل  لييييييية اا ميييييييا  الإليييييييالح  ام يييييييادرا  الل ا ييييييي  ا جلميييييييا    اللعييييييياان االع يييييييا  

ر ييييييلس   ا ييييييي.”آلااإليييييير  ييييييلن جمليييييي  م ا ييييييا  الشييييييعي  ييييييراد المجلميييييي  للعزلييييييز اللحميييييي  الا  ليييييي  ال اليييييي  ا ن ييييييل

المجليييييييس ا ييييييي   ليييييييان اللع  ييييييي    اليييييييي الح امييييييي  ا لحادلييييييي   ييييييي  شيييييييعر رم يييييييان   يييييييرارة ليييييييةملن مويييييييردا  

ال  اقيييييي  اللمال لييييييي   اد ييييييي  المييييييياا  لن  ال ييييييي   ال  ا لييييييي   االملا عييييييي  الملدا لييييييي  للجعيييييييا  الم لإلييييييي  للحيييييييد مييييييين 

الو ليييييييرة  ييييييي  هييييييي ا  ل   يييييييا اال  ا لييييييي  العاجلييييييي  لل يييييييازحلن اا غييييييي   اا يييييييعار  ال يييييييدل  الم يييييييا دا  ا   يييييييا ل 

 …رم ان ا   ا  الا ن      لر ا مان   .الشعر الو ل  االم ار 
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يحدد أولويات وخطة اإلطار لما بعد االنسداد  عباس الزاملي  رئيس كتلة الفتح النيابية

 السياسي

ال ييييي     الاليييييا  ا  ييييي  ا  يييييار الل  يييييل   لميييييا  حيييييدد ر يييييلس  للييييي  الويييييلس ال لا لييييي    ييييياس الزاملييييي    يييييدر  لييييياز/

ا  يييييييار الل  يييييييل   م يييييييلمر  ييييييي  المواا يييييييا  االمعييييييي  لحدليييييييد “اقيييييييا  الزاملييييييي     صن . عيييييييد اال  يييييييداد ال لا ييييييي 

االلويييييييا   لييييييية صدارة الدالييييييي    ا ييييييي  “اا يييييييد ر يييييييلس  للييييييي  الويييييييلس ال لا لييييييي     ن .”ال للييييييي  اا بييييييير  يييييييددا شيييييييلعلا

اللحييييييال  الب بيييييي  لاا ييييييق  ليييييية ا ل يييييياي هل يييييي  “ال لييييييا صليييييية  ن   ”المواإليييييي   ميييييير إلييييييح  الييييييلس  للييييييە غ ييييييار

اليييييا   الزاملييييي     يييييە .”ر ا ييييي  مجليييييس ال يييييااي ا ييييي ل  ا ليييييار اللجيييييان ال لا لييييي   شييييي   م ويييييرد اهييييي ا ال يييييا لاا يييييق

 يييييي  حييييييا  صقإلييييييا  اال ييييييار الل  ييييييل   ميييييين اللمبليييييي  الح ييييييام  ا ييييييد  لازليييييي  المعييييييا  ح ييييييي ااازان اال ل ا ليييييي  “

 ”.ق   للمعار   ا ا ل  لحدلد ال لل  الشلعل  اال بر  ددا  إ  ا م لعدان  ن ل هي

 

 : التحالف الثالثي خالف الدستور بتشكيل اللجان النيابيةالنائبة سهيلة السلطاني

ا ل ييييير  ال ا  ييييي   ييييين  للييييي  إليييييادقان ال لا لييييي   يييييعلل  ال يييييل ا    ال ييييي    اجيييييرا ا  ر ا ييييي  مجليييييس   يييييدر  لييييياز/

اقاليييييييي  ال ييييييييل ا     صن .جييييييييان ال لا ليييييييي   ة عييييييييا م الويييييييي  د ييييييييلارل ال ييييييييااي الليييييييي  ل ييييييييص ا للييييييييار ا  ييييييييا  الل

الممار ييييييا  الليييييي  ل ييييييا   عييييييا اللحييييييال  الب بيييييي  ميييييين ا ييييييلحاا   ليييييية اللجييييييان ال لا ليييييي  االلإلييييييال   للعييييييا ميييييين “

ا  ييييييا   .”غليييييير ا لمييييييا   إليييييياي الجل يييييي  ال ييييييا ا   هييييييا م الويييييي  د ييييييلارل  اا ييييييح  لييييييدل عا المح ميييييي  االلحادليييييي 

ال لا لييييييي  هييييييي  محيييييييااال  لز ز ييييييي  العمللييييييي  ال لا يييييييل  االل  لييييييي   لييييييية ال جيييييييا   ا لليييييييار ا  يييييييا  اللجيييييييان“ ن 

ال لحييييييق لر ا يييييي  ال رلمييييييان ا للييييييار ا  ييييييا  اللجييييييان ال لا ليييييي  “ا شييييييار  صليييييية   ييييييە .”اليييييي د لح  ييييييە البلييييييل ال ييييييامن

 ”. ع ه ال رل   مال  ل ن    ال ا  ال لا ل  حا رة    مجلس ال ااي ل ر  اللإلال   للعا
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 القدو يحمل الحكومة مسؤولية التلكؤ في اعمار نينوى وتعويض متضرريهاوعد النائب 

حميييييي  ال ا ييييييي  يييييين محا ظيييييي   ل ييييييا  ا ييييييد ال ييييييدا  ح اميييييي  ال يييييياظم  م ييييييرالل  اللل يييييير  يييييي   ا اليييييي  المعلاميييييي /

ص يييييييادة ا ميييييييار المحا ظييييييي  العيييييييال   هلعيييييييا المل يييييييررلن جيييييييرا  العملليييييييا  ا رها لييييييي   ييييييي    يييييييل رة دا ييييييي  

 يييييييد  اجييييييياد ل إللإليييييييا  ماللييييييي  لل ا يييييييي احجييييييي  اليييييييدمار الحاإلييييييي   ييييييي  “ال يييييييدا ان  اقيييييييا . لييييييية المحا ظييييييي 

ا  ييييييا  ان .” ل ييييييا   ص ييييييا   اليييييية ان مليييييي  اللعال ييييييا  ملل ييييييي االلاجييييييد ميييييين لد مييييييە العييييييل   ييييييە اللا عييييييە

 ل يييييا  ا يييييةن    ا عيييييا لليييييامة اللاجيييييد مييييين ليييييد مع  اليييييدا    ييييي ع  ال يييييد  ال دمييييي  لمحيييييا ظلع    لييييية اليييييرغ  مييييين “

 ”.للوعل  اللعال ا  ااال مار للمحا ظ  الم از  الماا  لن المدمرة الم ال ا  ال بلرة

 

 يعلن عن تقديم قانون "الصندوق السيادي" الى رئاسة البرلمان محمد البلداوينائب ال

ا لييييين ال ا يييييي  ييييين لحيييييال  الويييييلس محميييييد  يييييرل  ال ليييييدااد  ال  ييييي    ل يييييدل  مشيييييرا   ا الييييي  ا  يييييا  اليييييراد العيييييا /

للعييييييرا  اليييييية ر ا يييييي  ال رلمييييييان الليييييي  احاللييييييە  ييييييدارها اليييييية اللج يييييي  ال ا ا ليييييي  ال لا ليييييي   قييييييا ان الإليييييي دا  ال ييييييلادد

اقيييييييا  ال ليييييييدااد   صن  ه يييييييا  مشيييييييرا  قيييييييا ان الإلييييييي دا  ال يييييييلادد .للا ييييييي  م ييييييياره اللشيييييييرلع   شييييييي     لعييييييي 

للعيييييرا  االييييي د  يييييان لعيييييد ليييييە  ييييي  لج ييييي  ل ليييييل  ال ر يييييامج الح يييييام  االل  يييييل  اال يييييلراللج   يييييا  ا حليييييل لعل ييييير 

ال يييييياا لن المعميييييي  ااال ييييييلراللجل  ل  ييييييە لأل يييييي  المييييييدار ليييييي  لميييييير  يييييي  الييييييدارة ال ييييييا      يييييي ي ال   ييييييا  ميييييين 

ال لا يييييل   مييييييا اد  الييييية لييييييدالره للييييييدارة الحاللييييي   حلييييييل  مل يييييا  ليييييية جميييييي  لااقلييييي  ال دلمييييييە ميييييرة ا يييييير   يييييي  

   ال لا ليييييي الييييييدارة الحالليييييي  اليييييية ر ا يييييي  مجلييييييس ال ييييييااي الليييييي  اا  يييييي   للييييييە ااحاللييييييە اليييييية اللج يييييي  ال ا ا ليييييي

ااا ييييييس ان    ييييييرة ال ييييييا ان هيييييي  ص شييييييا  إليييييي دا  لحوييييييظ  لييييييە مملل ييييييا  الشييييييعي العراقيييييي  اميييييياارده الا يييييي  ."

 إليييييي دا  ل جلييييييا  ال ييييييل د   يييييي  الحيييييياال  ال ار يييييي  ا يييييي  المشييييييارل  العم قيييييي   يييييي  حييييييا  ليييييي  لة ييييييلس مجلييييييس 

 ل  مار لل ان  ما   للعرا  االشعي العراق  .

 

 وازنةمقترح برلماني لتسريع إقرار الم

قاليييييي  ر ييييييلس حر يييييي  الجليييييي  الجدلييييييد  ال ا ييييييي  ييييييراة   ييييييد الااحييييييد ث صن  الح امييييييا   /ا اليييييي  اال  ييييييا  العراقليييييي 

ال يييييييا      ر يييييييل   ييييييي   لحالعيييييييا الييييييية لإليييييييرل  اا ميييييييا  المااز ييييييي   لييييييي ل  مييييييين المم ييييييين ان ليييييييل  ار يييييييا  

   ال ليييييي  اليييييية ان المااز يييييي  العاميييييي  للعييييييا  الحييييييال  ميييييين ق يييييي  الح اميييييي  الحالليييييي   الل يييييي  ه اليييييي  مشيييييي ل    لييييييرة

ا  ر ييييي    يييييد الااحييييييد ." الح امييييي  الجدليييييدة ا عيييييد لشييييي للعا لم  عييييييا صجيييييرا  لعيييييدل   لييييية الو يييييرا  الليييييي  لرليييييدها

 ييييييين  املعيييييييا للشييييييي   الح امييييييي   ة ييييييير  اقييييييي    ظيييييييراً الهملييييييي  المااز ييييييي  العامييييييي  اارل ا عيييييييا  حلييييييياة المييييييياا ن 

 املعل الە .
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 مر الخالف الكردياذا است” عواقب وخيمة“يحذر من  سوران عمر نائبال

حيييييي ر ال ا ييييييي  يييييين جما يييييي  العييييييد  ال رد ييييييلا ل   يييييياران  ميييييير  ال يييييي    ميييييين  ن ا ييييييلمرار  ا اليييييي  المعلاميييييي /

ا ييييييلمرار ال يييييي   دا يييييي  ال ليييييي  “اقييييييا   ميييييير صن .ال يييييي   دا يييييي  ال ليييييي  ال ييييييردد  ييييييلردد لعااقييييييي ا لميييييي 

ااإلييييييعدة ال لا ييييييل  ال ييييييردد  ليييييية الم اإلييييييي  ييييييلردد  لحييييييا  ال ييييييرر ال  ليييييير  ييييييإقلل   رد ييييييلان  ليييييية م لليييييي  

الميييييياا ن  يييييي   رد ييييييلان لعييييييا   ميييييين مشييييييا     لييييييرة  ا يييييي ي ا ييييييلمرار “ا  ييييييا   ن .”ااالقلإلييييييادل  االمالليييييي 

ال ييييييي   الع للييييييي  الحا مييييييي  اللييييييي  ا لجييييييي   ييييييي  للييييييي  المشيييييييا   اللييييييي  لعيييييييا   م عيييييييا المييييييياا ن ال يييييييردد  شييييييي   

دد   يييييييير الحييييييييزي الييييييييدلم را   هييييييييا ميييييييين  حييييييييدل الشيييييييير  دا يييييييي  ال ليييييييي  ال يييييييير“الويييييييي  صليييييييية  ن .”لييييييييام 

 ”.االإل وا ا  ا د  االلوا   اه ا اامر ا ع س  لة  ا ا  صقلل   رد لان  ش    ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2022-4-3  /االحد 

 50العدد / 

11 
 

 

 

 الكاظمي يؤكد عمق العالقات الثنائية بين العراق ومصر

لل ّيييييية ر ييييييلس مجلييييييس الييييييازرا  مإليييييي وة ال يييييياظم   اللييييييا  ال يييييي    الإليييييياالً هالوليييييياً  /ا اليييييي  اال  ييييييا  العراقليييييي  

عارلييييي  المإليييييرل    يييييد الوليييييا  ال ل ييييي     ّييييير مييييين   لعيييييا  ييييين  يييييالص لعا ليييييە  م ا ييييي   حليييييا  مييييين ر يييييلس الجم

ا  يييييير  لييييييان للم لييييييي اال  ميييييي  لم لييييييي ر ييييييلس الييييييازرا   ن  ال يييييياظم    ّيييييير  يييييين .شييييييعر رم ييييييان الم ييييييار 

شيييييي ره ال ييييييدلره ليييييير لس جمعارليييييي  مإليييييير العر ليييييي   ا ادلييييييە اللعييييييا    م ا يييييي   الشييييييعر الو ييييييل    مر ييييييدا  ليييييية 

قيييييا  الب ا لييييي   يييييلن ال ليييييدلن الشييييي ل لن االل لييييي  صلييييية المزليييييد مييييين اللعييييياان  ييييي  م للييييي  ااإليييييعدة  ا ميييييا  ميييييق الع 

 لح ق مإلالس شع   ال لدلن اازدهارهما .

 

 مدينة طب في ذي قار

 شيييييي  محييييييا ظ  د قييييييار محمييييييد هييييييادد ال ييييييزد   مييييييس ال يييييي     يييييين   يييييي   ييييييلراللجل  ل  ييييييا  مدل يييييي   /الإليييييي ا 

 يييييزد   ييييي   ليييييانث صن  االجلميييييا  الييييي د جمعيييييە مييييي  ااميييييلن العيييييا  لمجليييييس اقيييييا  ال. يييييي مل املييييي   ييييي  المحا ظييييي 

الييييييازرا  حملييييييد ال ييييييزد  لم يييييي   يييييين صقييييييرار   يييييي   ييييييلراللجل  ل  ييييييا  مدل يييييي   ييييييي مل امليييييي   يييييي  محا ظيييييي   د 

قييييييار   ال ليييييياً صليييييية  ن  ال  يييييي  لل ييييييمن حيييييي   زميييييي  ال ييييييدما  الإلييييييحل   يييييي  جمليييييي  الاحييييييدا  ا دارليييييي   يييييي   د 

 مراح  . ل   اا      ً  ن ص جاز مدل   ال ي  لة ب لقار  ش   لدرلج     غ ان ب 
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 األوكرانيَّة بأسرع وقت   -وزير الخارجيَّة يؤكد حرَص العراق إلنهاء الحرب الروسيَّة 

  ييييييد ازليييييير ال ارجليييييي   ييييييراد ح ييييييلن  ال يييييي    حييييييرص العييييييرا   ليييييية ص عييييييا  الحييييييري  /ا اليييييي  اال  ييييييا  العراقليييييي  

ا  ييييييير  ال ارجلييييييي   ييييييي   ليييييييان    ن  ازلييييييير ال ارجلييييييي  ا يييييييل     . ييييييير  اقييييييي  مم ييييييينااا را لييييييي   ة -الرا يييييييل  

المعلمييييييدلن لييييييد  العييييييرا    ح ييييييار ا ليييييي  الييييييازارة للشييييييران ملعييييييددة اا ييييييرا   G7  ييييييورا  مجما يييييي 

االشييييييران ال ا ا لصيييييي  اا ليييييي  الييييييازارة للشييييييران ا دارلّيييييي  االو لصيييييي    م ل ييييييا  ن  ازليييييير ال ارجليييييي  ا ييييييلعر  ميييييي  

  عيييييياد زلارلييييييە المرل  يييييي  صليييييية ما يييييي ا ااارشييييييا  ييييييمن مجما يييييي  االلإلييييييا  العر لصيييييي   ليييييية ال ييييييورا  لواإلييييييل  ا

الُم ييييييييلا  الييييييييازارّد لجامعيييييييي  الييييييييدا  العر لصيييييييي  لملا عيييييييي  اصجييييييييرا  الُمشيييييييياارا  اااللإليييييييياال  ال زميييييييي  ميييييييي  

 زميييييي  ااا را لصيييييي   عييييييد  الم يييييياهم   يييييي  صلجيييييياد الحلييييييا  الد لاما ييييييلص  ل -اا ييييييرا  المع لّيييييي   االزميييييي  الرا ييييييلص  

ا  ييييييا    ن  ازليييييير ال ارجليييييي    صييييييد حييييييرص العييييييرا   ليييييية ا عييييييا  الحييييييري  ة يييييير  ."اص عييييييا  الحييييييري ال ا ميييييي 

اقيييييي  مم يييييين  ا نص ماقيييييي  العييييييرا   يييييي  ال ييييييا  الحليييييياد ل  ييييييج  ميييييي   ح ييييييا  الد ييييييلار العراقييييييّ   اهييييييا ال لع يييييي  

ي  لليييييي  الاقيييييا  مييييي  جعييييي   يييييد جعييييي    ييييير    ما يييييحا   نص  العييييييرا  مييييين اليييييدا  اللييييي   ا ييييي  مييييين الحيييييرا

الع ييييييياد الما يييييييلص   ا   يييييييا ة الشيييييييعُي العراقيييييييّ  مييييييين الحيييييييراي االحإليييييييار االم ا عييييييي   ا ن العيييييييرا   يييييييد  د 

 حري ا زا  م لصس  لن الدا  .

 

 

 العراق يرحب بإعالن هدنة في اليمن

ةف شيييييييعرلن  ييييييي   الإلييييييي ا / ّحيييييييي  العيييييييرا    ميييييييس ال ييييييي     يييييييإ  ن الُعد  ييييييي ف ااقييييييي ف العمللّيييييييا ف الع ييييييي رلّ  لميييييييدص ر 

ابم ييييييي  ازارة ال ارجلييييييي    ييييييي   ليييييييان   جعييييييياد ام يييييييا   .دا  ف اللم يييييييّ  ا لييييييية الحيييييييداد اللم لّييييييي  ال يييييييعادلّ الييييييي

اللم ييييييّ   الليييييي  لعييييييد  صليييييية اقيييييي  -مجلييييييس اللعيييييياان لييييييدا  ال لييييييلج العر لصيييييي   ال  لييييييە ُم ييييييادرةً للحيييييياار اللم يييييي ّ 

يييييُ  ال ملحييييييدة   ييييير م عابعيييييا ال يييييياص ص ييييي   ال ّيييييارف  ييييي  الييييييلمن   معر ييييي   ييييين  د معيييييا للُجُعيييييياد اللييييي  ل ييييي لعا ااُم 

يييييي   للح لييييييق ال يييييي    االييييييدا  المع لّيييييي  اا يييييير   لحييييييّ ف اازميييييي ف االل ييييييرلسف ليييييي عجف الحيييييياار  لفمييييييا لحملييييييەُ ميييييين  رإل 

ييييس لم  ييييق  جدليييييد ليييي ع س  ليييية  مييييينف الم   يييي  اا ييييل رارها ا يييييد ال لييييان  نص  الحيييي  ال لا يييييّ  هييييا الحييييي  . "الرّ ف

جملييييي  الُجُعييييياد   يييييرا  اليييييلمن مييييين  زمليييييە اص عيييييا  معا ييييياة    ا يييييە  الاحليييييد   عيييييا  الحيييييري   دا لييييياً صلييييية  ل يييييا ر

االشيييييرا   ييييي    يييييا  م يييييل     جلاليييييە  مييييين  ييييي   لإليييييمل  ص يييييار لعلّيييييُي لعمللصييييي   لواا يييييلص  ل يييييمن  ييييي ماً شيييييام ً 

 اُم لداماً .
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 الدفاع تصدر توضيحاً بشأن عقود صفقة السالح البلغارية

  

  ازارة اليييييييد ا   الليييييييا  ال ييييييي    لا يييييييلحاً  شيييييييةن   ييييييياد إليييييييو   ال ييييييي    إليييييييدر /ا الييييييي  اال  يييييييا  العراقلييييييي  

  .ال ل ارل 

اقاليييييي  الييييييازارة  يييييي   لييييييان   صن  مااقيييييي  اللااإليييييي  االجلمييييييا   لييييييداال   يييييي   االييييييا  الما ييييييل   لا يييييياً لحميييييي  

لاقليييييي  ال ا ييييييي )هييييييادد ح يييييين ال يييييي م (  اماجعييييييا صليييييية جعيييييياز االد ييييييا  العييييييا   ع يييييياان )الو يييييياد اهييييييدر المييييييا  

 :   ازارة الد ا   إلو     اد ال    ال ل ارل (  اه ا  ا س للر د العا  ما لل  العا 

 ن   ييييييياد ازارة اليييييييد ا  اللييييييي    رمييييييي   ييييييي   الميييييييدة الما يييييييل  لمييييييير مييييييين  ييييييي   مجليييييييس اليييييييازرا   -١

 .(ام لشارل  اامن ال ام  الح  صشرا  لجان م لإل  اه  )لج   الع اد  الج   الوحص اال  ا 

 يييييييي  لا يييييييل   لييييييية  يييييييمع  الجيييييييل  العراقييييييي  امع اليييييييا  الم يييييييالللن مييييييين  ييييييي    شييييييير  ن لح ليييييييق م ا -٢

معلاميييييييا  غلييييييير إليييييييحلح  ا ا  ييييييي    إ عيييييييا لميييييييس  مييييييين ال ليييييييد احلييييييياة المييييييياا  لن  الييييييي لن ليييييييدلع  ب ييييييي    ليييييييرة 

 المر  يييييي  الع يييييي رل  العراقليييييي  ال ييييييلما ا ن هيييييي ه المر  يييييي  قييييييّدم   لييييييرة م الللعييييييا شييييييعدا  ميييييين  جيييييي  الييييييد ا  

 . ن الا ن ا لادلە

ه يييييا  لجيييييان م لإلييييي   ييييي  مجليييييس ال يييييااي )لج ييييي  اامييييين االيييييد ا (  يييييان ااجيييييدر  ال ا يييييي ص ا  يييييان حرلإلييييياً  -3

 ليييييية اميييييين ال لييييييد  ر ييييييعا  ليييييية اللج يييييي  ا ويييييياً ا ييييييد  ل ييييييرل عا ا شييييييرها   يييييير مااقيييييي  اللااإليييييي  االجلمييييييا    

  االم   يييييي  ال الييييي  م عييييييا لح ليييييق مييييييأري  لا يييييل  د ل يييييي  ل ييييير  ييييييةمن الدالييييي  ا ميييييين المجلمييييي    اإليييييي  ا ن العيييييال

 .لمر  ظرا  إلع   جداً 

 يييييي ق ا ن قييييييا  ال ا ييييييي  و ييييييە   شيييييير إلييييييار ام ييييييا    لييييييدلا  ليييييية مااقيييييي  اللااإليييييي  االجلمييييييا   ل ييييييص  -4

ا عييييييا  الم ييييييالللن  اليييييي  االلإلييييييا   ييييييە ميييييين ق يييييي  ازارة الييييييد ا   للزالييييييد ا  المعلامييييييا  الليييييي   ُشيييييير  ميييييين ق لييييييە  

 .قّد  حججا ااهل للل  ة ل ا اللة د م عا  ال ن ل  لع ف  ل  معلاما  ا

ال لم ييييين الظييييين  يييييةن المر  ييييي  الع ييييي رل  ا لييييية ر  يييييعا ازلييييير اليييييد ا  ار يييييلس  ر يييييان الجيييييل  اال يييييادة  -5

الع ييييي رللن  ل  ييييي   يييييةن ل يييييان  ييييي  ميييييا ل يييييص الم الييييي  مييييين )ا عيييييا  اشيييييران صدارلييييي  ال يييييللس ا ييييي ن اغلرهيييييا( 

اال  ن ل يييييييان اا  ييييييي  اااجييييييياد   عييييييي ا ميييييييا لعمييييييي   لليييييييە ازارة اليييييييد ا   ا ن ه يييييييا  ملا عييييييي  مييييييين ق ييييييي  لجيييييييان 

اً لجمليييييي  م لإليييييي  ل يييييي  مييييييا ل ييييييص الم ييييييالللن ممييييييا   يييييير ا ويييييياً  ا ن المولشييييييل  الع يييييي رل  لجييييييرد لوللشيييييياً م ييييييلمر

ق عيييييا  الجيييييل  العراقييييي  ا ييييي  ميييييا ل يييييص الم يييييالللن امييييين بييييي  ل يييييا   ل يييييدل  ل يييييارلر موإليييييل  الييييية ازلييييير اليييييد ا  

 .ار لس  ر ان الجل 

صن ا ييييييييل دا  ا  ييييييي    ا مااقييييييي  اللااإليييييييي  االجلميييييييا   ا  ر ييييييي  المعلامييييييييا  ا شييييييير ا  يييييييار م ييييييييلل   -6

 يييييي  ل ييييير  عييييييا  ييييي  ال ييييييرر اليييييردد اليييييية ا  ا ليييييي للييييير د العييييييا   ال ل يييييا د  يييييي   مللييييي  ا إليييييي   الم شيييييادة 

 .اال لزاز ال لا   للح لق غالا  ا هدا  العدا
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ا  يييييد  اليييييازارة ا  يييييا لل ليييييان  ة عيييييا   يييييلل   ا جيييييرا ا  ال ا ا لييييي  اللييييي   ولعيييييا الد يييييلار  حيييييق  ييييي  مييييين لحييييياا  

 اال لزاز  ا لشالە  مع  المر    الع  رل  العراقل  ا ق اا ر ال ا ا ل  .

 

 من النازحين إلى مناطقهم في نينوىعودة دفعة جديدة 

ا يييييياد  ازارة العجييييييرة االمعجييييييرلن  د عيييييي  جدلييييييدة ميييييين اال يييييير ال ازحيييييي   ا ليييييياً ميييييين م لمييييييا  اقلييييييل   الزمييييييان/

 162 رد ييييييلان اليييييية م ا  عييييييا  يييييي   ل ا .اقاليييييي  الييييييازارة  يييييي   لييييييان لل لييييييە )الزمييييييان( امييييييس ص ييييييە )لميييييي  ا ييييييادة 

  ح يييييين شييييييا   يييييي  الماإليييييي   اليييييية م ييييييا  ع   يييييي   ازحيييييياً ميييييين م لمييييييا  االقلييييييل   ييييييمن محييييييار ال ييييييازر ام ييييييل

 ل ييييييا    ييييييمن   يييييي  ال يييييياارا الليييييي  ل ظمعييييييا الييييييازارة   ييييييادة ال ييييييازحلن  ا يييييياً لم ييييييا  ع  ا اغيييييي   مليييييي  

  يييييرة   لييييي  ا يييييادلع  لييييية م يييييا  ع   ييييي  حييييي  اال لإليييييار  34ال يييييزا (  الوييييي  الييييية ان )ال يييييازحلن ال يييييال    يييييده  

ر ا عشييييييل ە اال عييييييراان احيييييي  ال  يييييير اال راميييييي  ا احليييييي  اليييييي  الرمييييييان االعرمييييييا  ارجيييييي  حدلييييييد االع ييييييار اللعويييييي

الشييييييارة االماإليييييي  الجدلييييييدة(  الييييييا   ان ) ليييييي    جييييييا   عييييييد المييييييا  اللييييييدقلق االم يييييي  لعيييييي   الل  ييييييلق ميييييي  ال يييييياا  

 االم ل  االح اما  المحلل     المحا ظ (.

 

 ”تستغل المعاقين“العمل تحذر من منظمات مجتمع مدني 

عمييييييي  الجعيييييييا  الداللييييييي  مييييييين م  ييييييي  اللعامييييييي  مييييييي  م ظميييييييا  مجلمييييييي  ميييييييد   حييييييي ر  ازارة ال /ل ييييييرل ا   لييييييياز

ل ييييييل   شييييييرا س  اد ا  اقيييييي  للح لييييييق غالييييييا  ش إلييييييل  اا لوييييييا  مييييييادد  اد يييييي  صليييييية حإليييييير اللعاميييييي  مععييييييا 

صن ”ثاقيييييا  ر يييييلس هل ييييي   اد ا  اقييييي  ااالحللاجيييييا  ال اإلييييي   ييييي  اليييييازارة احميييييد هيييييادد   ليييييە. ييييي  هييييي ا المجيييييا 

ا  المجلمييييييي  الميييييييد   للعييييييياملان مييييييي  الم ظميييييييا  الداللييييييي  للح ليييييييق ه يييييييا   يييييييعا   وييييييياس  ييييييي   عييييييي  م ظمييييييي“

غاليييييييا  ش إليييييييل  اا لويييييييا  ميييييييادد اا يييييييل    هييييييي ه الشيييييييرلح   لييييييي ا  يييييييان ل   ييييييي  حإلييييييير جعييييييياد اد ييييييي  للييييييي  

الييييييازارة حيييييي ر  ميييييين اللعاميييييي  ميييييي   د لجميييييي  مييييييد   لشييييييرلح   اد “ا  ييييييا   ن .”الم ظمييييييا   جعيييييي  ر ييييييمل 

الم ظميييييا  مييييين م ييييي  ال يييييما  “ا  يييييە   لييييي  .”ا الملمبلييييي   عل ل ييييياا  اقييييي  دان الرجيييييا  صلييييية الجعييييي  الم يييييرال    عييييي

ازارة العميييييي  “  مر ييييييداً  ن ”لعييييييا  العميييييي  دا يييييي  اليييييي  د  يييييي  حييييييا   ييييييد  املبالعييييييا لللعللمييييييا  ااالللييييييزا   ال يييييياا  

 ال ييييييي  ال ارجلييييييي   ار يييييييا  صشيييييييعار صلييييييية جملييييييي  الم ظميييييييا  الداللييييييي  المل إلإلييييييي   ييييييي اد ا  اقييييييي   ل ييييييير  

 ”. ً  ر ال   اد ا  اق  حإلراالل  لق االلعاان م  هل 
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 العامري: نسعى الى تفاهم شيعي شيعي

  يييييد ر يييييلس لحيييييال  الويييييلس هيييييادد العيييييامرد  ال ييييي    ال يييييع  الييييية لوييييياه  شيييييلع  شيييييلع    لميييييا  /ال يييييامرل   لييييياز

اقيييييييا  .ا لييييييي  ال يييييييولر ال رل يييييييا    اجييييييياد معلاميييييييا  لر يييييييد الليييييييد   الم يييييييلمر  ييييييي  الا ييييييي  ال لا ييييييي  العراقييييييي 

  ا ييييييل  الە  ييييييولر الممل يييييي  الملحييييييدة لييييييد  العييييييرا  مييييييار   ارل ييييييان رللشارد ييييييان  ا  يييييياً ل لييييييان العييييييامرد  يييييي 

اليييييية اللييييييا    ليييييي   ليييييية ب بيييييي  مرل ييييييزا  ر ل ييييييل  هيييييي  االلوييييييا   2003لم ل ييييييە  صن  العملليييييي  ال لا ييييييل  م يييييي  

ا  يييييييا  العيييييييامرد  ليييييييدل ا معلاميييييييا  مييييييين جعيييييييا  م ا راللييييييي  اج  لييييييي  لر يييييييد ليييييييد ل   ."االشيييييييرا   االلييييييياازن

م ييييييلمر  يييييي  الا يييييي  ال لا يييييي  ا عل ييييييد ان ا ييييييل رار العييييييرا  هييييييا ا ييييييل رار الم   يييييي  ا ليييييية الجمليييييي  معالجيييييي  ال

شيييييييلع  ا اللة ليييييييد  –ااا يييييييس    يييييييعة الييييييية لوييييييياه  شيييييييلع  ."اال  ييييييداد ال لا ييييييي  مييييييين اجييييييي  ا يييييييل رار الم   ييييييي 

ز   يييييردد ال عييييي  اال   يييييا  الحاإلييييي   ييييي  ال لييييي  ال يييييردد ااال يييييار لييييين لل يييييا – يييييلردد  لييييي  الييييية لوييييياه   يييييردد 

 يييييين لشيييييي ل  ال لليييييي  اا  يييييير الليييييي  لحوييييييظ حييييييق الم ييييييان الشييييييلع   يييييي  الح اميييييي  اااللوييييييا   ليييييية مرشييييييس ر ا يييييي  

 الازرا  .

 

 

 عناد القوى السياسية يعّمق حالة االنسداد

ر ييييي  لم ييييي  ال يييييا  ال لا يييييل  الر ل ييييي   مااقوعيييييا المعرا ييييي  م ييييي   شيييييعر ا  ادهيييييا  ييييي  ر ييييي  اللحييييياار  الإلييييي ا /

داد ااال  ييييي   الييييي د ل يييييلّد المشيييييعد العراقييييي   للييييي  الوليييييرة الما يييييل   ا ييييي  هييييي ه  ييييي  ميييييا  ل عيييييا  مييييين حالييييي  اال  ييييي

ااجييييياا    شيييييو  مإليييييادر م ر ييييي  مييييين ا  يييييار الل  يييييل   الييييي د  ييييير  م يييييادرة لحييييي  اازمييييي    ييييين   يييييە  يييييلا د 

قليييييييادا  ر لعييييييي  الم يييييييلا  لللوييييييياا  مييييييي  ال لييييييي  الر ل ييييييي  ال يييييييلما م ا يييييييا  اللحيييييييال  الب بييييييي    ل ميييييييا ل يييييييل  

رإليييييي  لرشييييييلس اا ل يييييياي ر ييييييلس الجمعارليييييي   يييييي  اللييييييا  اا ليييييير  المعليييييي  المم احيييييي  لل رلمييييييان اللشييييييار   ليييييية  

اقييييييا    ييييييا الللييييييار الإلييييييدرد المشييييييار   يييييي  اللحييييييال  الب بيييييي   إلييييييوا  . ل ييييييان 6 يييييي  لييييييا  اار عييييييا  الم  يييييي  

اا يييييدد  ث ص يييييە   عيييييد العجيييييز  ييييي  لح ليييييق  إلييييياي البلبيييييلن الييييي ز   ييييي  ا ل ييييياي ر يييييلس الجمعارلييييي   يييييان ال  ييييييد 

ا شيييييار صلييييية ."جييييياد م ييييير  ان اال  يييييداد ال لا ييييي   يييييان  يييييلد المشيييييعد  لييييي ل   ا ييييي  م يييييادرة ال يييييلد الإليييييدرمييييين صل

لاميييييياً للشيييييي ل  الح اميييييي    ا يييييي  ر ييييييال   40 ن   م ييييييادرة ال ييييييلد الإلييييييدر  اال  ييييييحاي الحدلييييييد مييييييدة زم ليييييي   يييييي 

ارا  ا   يييييار معمييييي  لا يييييار الل  يييييل   ا  يييييس المجيييييا  لعييييي  لللوييييياا  مييييي  جملييييي  ال لييييي  ال لا يييييل   ميييييا ليييييدلع  مييييين 

امشييييييارل  ل ييييييي  لجمعيييييياا ال إلييييييياي الييييييي ز   االللييييييار الإليييييييدرد ليييييي هي صلييييييية المعار ييييييي  ا ييييييللح ق حلمييييييياً ميييييييا 

  يييييعة صلليييييە مييييين ح امييييي   غل لييييي    ييييي  ال ظييييير  مييييين لشييييي   الح امييييي    ا  يييييد     يييييا لييييين    ييييي   ل لليييييي إليييييا  

  . "المعار   ا حلا  صلة إلالعا    مراق   اادا  الح ام 

ل لا يييييي  جا يييييي  الما يييييياد   صليييييية   ييييييە  ميييييين ااقيييييي  حييييييا  المشييييييعد ال لا يييييي  العراقيييييي   ييييييداره   شييييييار المحليييييي  ا

لشيييييلر ال اإليييييل  صلييييية  ن ال يييييا  ال لا يييييل   يييييل د  ل يييييازال   ييييي  ميييييا  ل عيييييا  الشييييي   الييييي د لييييير س  ليييييە ال لييييي  ال ييييي ل  

ا  يييييا     يييييە . "اال ردلييييي   ا د الويييييرل لن الشيييييلعللن  يييييل د  الل يييييازال  لم ييييين  ن لييييي جس  ييييي  لشييييي ل  ح امييييي 

جيييييييد قا ييييييي  مشيييييييلر   يييييييلن ا  يييييييار الل  يييييييل   االلليييييييار الإليييييييدرد  ييييييي  لشييييييي ل  الح امييييييي   اه يييييييا    ييييييياد  ال لا
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 ل يييييان مييييين دان  ن ليييييلم ن ال يييييا  ال لا يييييل  مييييين  6 لا ييييي  اال ييييي  ل ل ييييير  ع يييييە الييييي ع  ا  إلييييي  صلييييية ليييييا  

  . "لرشلس ر لس الجمعارل   ما لمب  حدال  ر  د لارد اقا ا   جدلد  لع   العملل  ال لا ل 

ا يييييير  قييييييا  مييييييدلر المر ييييييز العراقيييييي  للدرا ييييييا  ال ييييييلراللجل  الييييييد لار غييييييازد  لإليييييي  ح ييييييلن  ث صن  ميييييين جا ييييييي

 الم يييييادرة اللييييي    ل ييييي  مييييين ق ييييي  ا  يييييار الل  يييييل    ييييي  الااقييييي   هملييييي  ال يييييلراللجل  الشيييييامل  اللييييي  قيييييا    رحعيييييا 

اد اال يييييي   اللحييييييال  الب بيييييي     ييييييا  العييييييرا  االليييييي   الجيييييي   ييييييدة  مييييييار معميييييي  مبيييييي  الو يييييياد الييييييدملر االقلإليييييي

ا يييييّاه  يييييةن  ا  يييييار الل  يييييل   ال ليييييدر  حلييييية هييييي ه اللحظييييي  جييييياهر الل يييييالن الم عجييييي   يييييلن ا  يييييار . "الم ولييييي 

االلحييييييال  الب بيييييي    ع ييييييدما ل ييييييلمر ا  ييييييار  ا لميييييياد  وييييييس الميييييي عج ميييييين دان صجييييييرا  ل للييييييرا  جاهرليييييي   إ ييييييە 

 يييي  غ ييييان  ليييي   . "  ا  ييييارميييين اا لييييد  ن اللحييييال  الب بيييي  ليييين للاإليييي  صليييية لحييييال   ييييلراللج  ا  يييي  ميييي

  لييييي  ا الييييي   شيييييوق  لييييياز  ال ردلييييي   ييييين مإليييييدر مييييين ا  يييييار الل  يييييل    لييييي  ل يييييمە   ن ال ليييييادللن  ييييي  ا  يييييار 

 هيييييييادد العيييييييامرد  ا يييييييالس الوليييييييا   لعلزميييييييان صجيييييييرا  ل يييييييا ا  ملعيييييييددة مييييييي  الحيييييييزي اليييييييدلم را   اااللحييييييياد 

  رلدة ز ل  الللار الإلدرد اا لرة.الا    ال ردللن الحالو  ال لادة ا ز  ال  للن  ا ل   عد ل

 

 

ان ال يضيعوا حق ” االنفصاليين أو الدواعش أو فاسدين“الصادقون: على المتحالفين مع 

 الشيعة

اال وإليييييالللن  ا “اجعييييي   إليييييا ي  هييييي  الحيييييق  ال ييييي     ل ييييياً لز ميييييا  الشيييييلع  للحيييييالوع  مييييي     ا لييييي   لييييياز/ 

ا ليييييييي الملحييييييدل  ا ييييييي  الم ليييييييي ال لا ييييييي  .ع لرهيييييييا    ييييييي ي   ييييييياد ام ييييييامس   ح يييييييي ل”الييييييداا    ا  ا يييييييدلن

 غيييييري ميييييا  ييييي  هييييي ه العمللييييي  ال لا يييييل  المشييييياه  ” “لييييياللر“لحر ييييي  الإليييييادقان محمييييياد الر لعييييي   لدال ييييي   لييييية 

 ن ل ييييييي ر ز ميييييييا  الشيييييييلع  ا  ييييييي ي   ييييييياد ام يييييييامس الييييييية اللحيييييييال  مييييييي  ص وإليييييييالللن  ا داا ييييييي   ا ا يييييييدلن  

لعييييي  ح ييييياقع  مييييين  يييييرا  الييييي و  امييييياارد الم ا ييييي  الع اهيييييا  يييييدالً مييييين ان للحيييييداا الحمييييياا ا ييييي ع  الة ييييي اا اه

 ″.2003لو را  الا   االج اي المظلاملن ق   ا عد 
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 الوطني الكردستاني: ال خير في تحالف يدخلە الحزب الديمقراطي

ا ل يييييير   ييييييا الم لييييييي ال لا يييييي  ل لحيييييياد الييييييا    ال رد ييييييلا    ييييييلران   ييييييد ا  ال يييييي      ييييييە  ا ا ليييييي   ليييييياز/

اقيييييا  . ل ييييي  االمييييير ال  لييييير  ييييي  اد لحيييييال  لعلميييييد  لييييية االقإليييييا  ا  لييييية لجاهييييي  الشييييير ا   ييييي  اليييييا ن ييييي  ح

ال لييييير  ييييي   ييييي  لحيييييال  لد ليييييە الحيييييزي اليييييدلم را   “  يييييد ا  ييييي  م شيييييار  لييييية إليييييوحلە  ييييي   يييييلس  يييييا  ص يييييە 

عييييييا ال رد ييييييلا     ال ييييييە    ييييييا   لعلمييييييد  ليييييية اال  ييييييار ا ال ييييييرار ا ال ل يييييي  ال لا ييييييل   لجر يييييي   اشييييييل    يييييير  ل

الحييييييزي الييييييدلم را   لرلييييييد لعمييييييل  هيييييي ا الوشيييييي  “ا  ييييييا   ن .”ج ييييييد اللجر يييييي  ال لا ييييييل   يييييي  اقلييييييل   رد ييييييلان

 راقليييييييا اميييييييا   اليييييييي    ييييييي  ال يييييييا  الدلم را ليييييييي  اللييييييي  ر  ييييييييلە ا ليييييييرا  عيييييييد ادا ه ال يييييييي    ييييييياا  الشييييييييعرلن 

االجمييييييا   الما ييييييللن اا ا جا ييييييا  عيييييي ا ال لييييييار اال عزاليييييي  اليييييي د د يييييي  هيييييي ا الحييييييزي المعييييييلمن  حييييييا ال ييييييرا   يييييين

 ”.ال رد لا  

 

 الكلداني يبحث مع االطار سبل الخروج من االزمة السياسية الراهنة

 حيييييل ااميييييلن العيييييا  لحر ييييي   يييييا للان رليييييان ال ليييييدا    ال ييييي    مييييي  ا يييييد مييييين اال يييييار الل  يييييل    ا الييييي  المعلامييييي /

لعيييييييا  لحر ييييييي  ااميييييييلن ا“ا  ييييييير  ليييييييان لل ردا ييييييي  ان . ييييييي   االليييييييا  ال يييييييرا  مييييييين اال  يييييييداد ال لا ييييييي  اليييييييراهن

 ييييييا للان  رلييييييان ال لييييييدا    ا ييييييل    ا ييييييد ميييييين ا  ييييييار الل  ييييييل     ر ا يييييي  ز ييييييل  ا ييييييل   داليييييي  ال ييييييا ان   ييييييارد 

الميييييال    ا ال ليييييادد  ييييي  ا  يييييار الل  يييييل    ال ا يييييي  حميييييد اا يييييدد  ا يييييدد مييييين ال يييييادة ال لا يييييللن  ل حيييييل   ييييير 

الل ييييييا  اليييييي د   ييييييد  م يييييير “ا  ييييييا  ان .”  الل ييييييارا  ال لا ييييييل   يييييي  المرحليييييي  الراه يييييي   اصلجيييييياد الحلييييييا  الم ا يييييي

الحر ييييييي   ييييييي  العاإليييييييم    يييييييداد  ا ح يييييييار    يييييييا  الم ليييييييي ال لا ييييييي  لحر ييييييي   يييييييا للان   ييييييياق  الل يييييييارا  

ال لا يييييييل   ييييييي  الييييييي  د  اال ظييييييير  المحابيييييييا  الجارلييييييي   يييييييلن ال يييييييا  ال لا يييييييل   للشييييييي ل  الح امييييييي   حليييييييل ا يييييييد 

اللحليييييي   ييييييرا  الا  ليييييي   االجليييييياس  ليييييية  االيييييي   ال لييييييدا    ن  الل ييييييارا  ال لا ييييييل   يييييي  اليييييي  د لحلييييييا  م ييييييا

ااحيييييدة لحييييي  اازمييييي  الراه ييييي   اللوييييياه  االاحيييييدة ا دمييييي  العيييييرا     ييييي   ييييين العمييييي   مظلييييي  الد يييييلار لل يييييرا  

ا شيييييار صلييييية ان  العيييييرا  لمييييير  مرحلييييي  ح ا ييييي  لحليييييا  .مييييين اال  يييييداد ال لا ييييي  الييييي د لشيييييعده ال ييييياح  ال لا يييييل 

ال ييييييرا   ا للييييييار  ر ييييييلس الجمعارليييييي   االشييييييرا   لشيييييي ل  ح اميييييي  ميييييين الجمليييييي  ل للييييييي المإلييييييلح  الا  ليييييي  اا

ا  لييييييي  ل يييييييد   ا ييييييي  العيييييييراقللن  م ا يييييييالع  ا ييييييياا وع   دا ليييييييا  جملييييييي  الم لإليييييييلن  ييييييي  العيييييييرا  صلييييييية لحمييييييي  

 الم رالل  الا  ل  .
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 إخماد حريق كبير اندلع داخل مخازن تجارية شرقي بغداد

الييييييد ا  المييييييد    ال يييييي    ص ميييييياد حرلييييييق   ليييييير ا ييييييدل  دا يييييي  م ييييييازن    ل يييييي  مدلرليييييي  ا اليييييي  اال  ييييييا  العراقليييييي / 

اقاليييييي  المدلرليييييي   يييييي   لييييييان ص عييييييا  ا ييييييل ور  جعييييييد  يييييير  ا  وييييييا   يييييي  جا ييييييي   ييييييداد .لجارليييييي  شييييييرق    ييييييداد

الرإلييييييا     ميييييياد حييييييادل حرلييييييق   ليييييير ا ييييييدل  دا يييييي   ييييييدة م ييييييازن لجارليييييي  مشييييييلدة  جييييييز  م عييييييا ميييييين اليييييياا  

ة للجييييييارة المييييييااد ا  شييييييا ل  االييييييدل ار لجاارهييييييا م ح يييييي  ح يييييياي  يييييي  ال يييييي دالج   يييييي   ييييييرل  االشييييييلعا   مل يييييي 

م   ييييي  الع ليييييدد شيييييرق    يييييداد  إشييييييرا  ميييييدلر  يييييا  اليييييد ا  الميييييد   الليييييياا   ييييياظ   يييييلمان  اهيييييان  إلييييير هيييييي ا 

ا  ييييييا     ن   رقعييييييا  يييييي ل  جعييييييادا   لييييييرة ا ميييييي  م يييييي لا حليييييية ."اللييييييا  ال يييييي   الماا ييييييق البييييييا   ميييييين  ل ييييييان

 ليييييييران الييييييية الم يييييييازن اال  اليييييييا  اللجارلييييييي  الم إلييييييي   لماقييييييي  الحيييييييادل  لل وييييييي  لم  ييييييي  مييييييين ال يييييييا  ا لشيييييييار ال

 عييييييدها  مللييييييا  االقلحييييييا  الم اشيييييير حليييييية الاإلييييييا  صليييييية قلييييييي ال ييييييار اا مادهييييييا اا عييييييا  الحرلييييييق دان ل ييييييجل  

 اإلا ا   شرل  م  لحجل  اال رار المادل  .

 

 باالنبار ”شاة نافقة“الف حبة مخدرة داخل  ٢٣القبض على تجار مخدرات خبئوا 

( 23  ل يييييي   لليييييي  ا  يييييي   اام يييييي   ال ييييي    صل ييييييا  ال يييييي    ليييييية ليييييياجرد م ييييييدرا   حازلعمييييييا )   ا لييييي   ليييييياز/

 لييييي  ح ييييي  م يييييدرة  م  يييييةة دا ييييي  شييييياة  ا  ييييي     ييييي ً  ييييين معيييييري   يييييلح  ا يييييلاد الج  يييييل   يييييمن ق يييييا  ال يييييا   

اد العراقلييييي  مييييي  دا  مييييين  ييييي   معامعيييييا  ييييي   ييييي   الحيييييد“ا  ييييير  ال للييييي    ييييي   ليييييان   يييييە . محا ظييييي  اا  يييييار

الجييييييياار  لااإلييييييي  ا الييييييي  اال يييييييل  ارا  االلح ل يييييييا  االلحادلييييييي   ييييييي  ازارة الدا للييييييي   مللالعيييييييا االم لييييييي  ل  ييييييي  

ال ييييييير   ليييييييية المعيييييييير لن االمل يييييييلللن  ا عملللييييييييلن م وإلييييييييلللن  وييييييي لعما  يييييييي  ق ييييييييا  ال يييييييا    لم  يييييييي  موييييييييارز 

لليييييياجران  ييييييالمااد الم ييييييدرة ا حازلعمييييييا الا اليييييي   يييييي  العملليييييي  اااليييييية ميييييين ال ييييييا  ال يييييي    ليييييية ملعمييييييلن اب ييييييلن 

 ”.( ال  ح   م درة  ا   م  ةة دا   شاة  ا          ن م دس غلر مر ص23)

 

 

 

 

 

 



 

  2022-4-3  /االحد 

 50العدد / 

19 
 

 ”قناصة داعش” انطالق عملية امنية في اقدم قرى ديالى لتعقب

  ييييياد مإليييييدر ام ييييي   االحيييييد   يييييا      مللييييي  ام لييييي  محيييييددة االهيييييدا   ييييي  محيييييل  اقيييييد  قييييير   ا الييييي  المعلامييييي /

قيييييياة مشيييييلر    يييييد    مللييييي  دهيييييي  الوليييييل  لمحيييييل  قرلييييي  جلل يييييي  قيييييري  احلييييي  ا يييييي  ” اقيييييا  المإليييييدر ان.دليييييالة

 يييييي  شييييييما  شيييييير   ع ا يييييي ( للع ييييييي ق اإليييييي  دا يييييي  االرهييييييا    عييييييد ا ييييييلعدا     يييييي  مرا  يييييي   يييييي  30إلييييييلدا)

العملليييييي  للع ييييييي اهييييييدا  محييييييددة ا ييييييق  عييييييد “اا ييييييا  المإلييييييدر ان .” ييييييا   مليييييية رة ميييييين م ييييييا  لييييييا  امييييييس

العملليييييي  لعييييييد  لليييييياملن محييييييل  “  ال لييييييا اليييييية  ن ”  د يييييي  ميييييين ق يييييي   يييييير  م ا حيييييي  الملوجييييييرا ا ييييييل  ارد ميييييي

 ”.ال رل  ام   اد  راقا 

 

 

 

 

 الزراعة تحدد حجم إنتاج الحنطة خالل الموسم الحالي

حيييييييدد  ازارة الزرا ييييييي   ال ييييييي    ما يييييييد صقيييييييرار ال  ييييييي  الإليييييييلول  احجييييييي  ص ليييييييا   /ا الييييييي  اال  يييييييا  العراقلييييييي 

اقييييييا  ا لييييييي  ازارة الزرا ييييييي   .%100 يييييي  الحيييييييال    لمييييييا لاقعييييييي  ص يييييييادة ال  يييييي     ييييييي   الح  يييييي   ييييييي   الما

معيييييييدد  يييييييعر الج يييييييارد  صن  ازارة الزرا ييييييي   يييييييا  ل ييييييير ال  ييييييي  الزرا لييييييي   اللعييييييياان مييييييي  ازارة المييييييياارد 

ا  ييييييا  الج ييييييارد   ن ."الما ليييييي   يييييي   الشييييييعر ال يييييياد  للمحاإلييييييل  الإلييييييلول  ام عييييييا الشييييييلي االيييييي رة الإلييييييورا 

 لييييييي  لعلميييييييد  اللوييييييياا  مييييييي  ازارة المييييييياارد الما لييييييي  صن  ا ييييييي  إليييييييلول   ا شيييييييلال   اليييييييل   لعيييييييا  ال  ييييييي  الزرا

 ."اال لماد  لة ال زلن الما   ص ا   الة الملاق  ص ا  ا       ر     ا جا  
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رئيسة الوزراء التونسية: سياسة المنافسة تعزز حماية المستهلك وتفتح القطاعات أمام 

 صغار المستثمرين

  ييييييييد  ر ل يييييييي  الييييييييازرا  اللا  ييييييييل   جيييييييي    ييييييييادن  دار  لا يييييييي  الم ا  يييييييي   يييييييي  ل ييييييييالر ال جا يييييييي   االهييييييييرا /

االقلإليييييييادل  اح ييييييين  يييييييلر ال يييييييا  العزليييييييز ال يييييييدرة الل ا  يييييييل  احمالييييييي  الم يييييييلعل  ا يييييييرارة  يييييييلس ال  ا يييييييا  

ادد جييييييا   ليييييي   يييييي   ل ا عييييييا ميييييي  ر ييييييلس لج يييييي  الم ا  يييييي   م ظميييييي  اللعيييييياان االقلإليييييي. مييييييا  إليييييي ار الم ييييييلبمرلن

االل مليييييي   رلييييييدلر  جل يييييي     إليييييير ال إليييييي    ال يييييي    حلييييييل جيييييير  م اقشيييييي  ل رليييييير الم ظميييييي  حييييييا  مراجعيييييي  

اقييييييد  ر ييييييلس اللج يييييي  اللاإلييييييلا  الييييييااردة  ييييييالل رلر االملعل يييييي  .ال ظييييييرا  ل لا يييييي  اقييييييا ان الم ا  يييييي   يييييي  لييييييا س

 .    اإل   د   ماارد  ل ا  الم ا       لا س االملمبل     ازارة اللجارة امجلس الم ا

 ن هييييي ه اللاإليييييلا   يييييل ان مرجعيييييا معميييييا الل يييييا  جملييييي  مييييين  - ييييي   ليييييان لمجليييييس اليييييازرا   -اا ل ييييير   يييييادن 

ا إليييييي حا  اا يييييي   ييييييرامج  ميييييي  لل ييييييالر الم ا  يييييي   يييييي   يييييي  ال  ا ييييييا  احيييييي   العاا ييييييق الليييييي  لحييييييد ميييييين 

 الم ا    اد   االقلإلاد

     

 مشاورات الرياض تبحث اليوم تحديات المحاور الستة

اللم ليييييي    مالعييييييا  اللييييييا    يييييي  العاإلييييييم  ال ييييييعادل  الرلييييييا   -ل ييييييلة   المشيييييياارا  اللم ليييييي   ا يييييي /الشيييييير  اال

ا عيييييييد ص جييييييياز المرحلييييييي  ااالييييييية مييييييين المشييييييياارا  دا ييييييي  اللجيييييييان ال ييييييي   لشييييييي لص الا ييييييي  . ر الييييييي   للجلييييييي 

جييييييە الييييييراهن  ميييييين المرل ييييييي  ن ل حييييييل المشيييييياارا   اللييييييا   المرحليييييي  البا ليييييي   اهيييييي  لحدلييييييد اللحييييييدلا  الليييييي  لاا

صليييييية  ليييييي   . يييييي  محييييييار ميييييين المحيييييياار ال لا ييييييل  ااام ليييييي  ااالقلإلييييييادل  اا   ييييييا ل  ااالجلما ليييييي  اا   مليييييي 

  لييييين الم عيييييال ااممييييي  صلييييية اليييييلمن هيييييا س غرا يييييد ري   ميييييس )ال ييييي  (   يييييد   يييييرلان العد ييييي  اللم لييييي  المحيييييددة 

لم عيييييييال   ييييييي   شيييييييعرلن  دا لييييييياً اا يييييييرا  صلييييييية  وييييييي  اللإليييييييعلد ا   مييييييي  ا  ييييييياي ال راهلييييييي . ارحيييييييي ا

 لييييييان   ييييييرداد الوعيييييي  ا لجا ليييييي  ميييييين جمليييييي  اا ييييييرا   ليييييية العد يييييي  الليييييي  ل ييييييلمر لمييييييدة شييييييعرلن االليييييي  ليييييي  

اللاإلييييي  صللعيييييا  ييييي  اليييييلمن  مشيييييدداً  لييييية  هملييييي  ال  يييييا   لييييية هييييي ا االلويييييا  ال يييييلعادة  عييييي  الب ييييي   يييييلن اا يييييرا  

 الملحار   اال ل  ا   ملل   لا ل  لعد  صلة ص عا  ال زا .
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 اكستان.. البرلمان يصّوت اليوم على حجب الثقة عن خانب

لااجييييييە ر يييييلس اليييييازرا  ال ا  ييييييلا    ميييييران  يييييان لإلييييياللا لعزلييييييە  ا لييييي   عيييييدما قييييييدم    ييييي اد  لييييياز  ر لييييي /

ا ييييييلل  اللإلييييييال   ليييييية  ييييييز   ييييييان  يييييي  جل يييييي   رلما ليييييي  ل ييييييد   يييييي  .المعار يييييي  اقلراحييييييا  حجييييييي الب يييييي    ييييييە

ا ييييييي  حيييييييا    يييييييا  لمعار ييييييي  ماحيييييييدة   مييييييين الملاقييييييي   ال .محلييييييي إلييييييي ا  ااحيييييييد  اللاقلييييييي  ال 30ث11ال يييييييا   

اا  مييييييا .إلييييييالا 172لحإليييييي   ييييييان  ليييييية ااإليييييياا  ال زميييييي  ل جالييييييە ميييييين اقلييييييرا  حجييييييي الب يييييي  االليييييي  ل ليييييي  

  ييييييير   رالليييييييرز    يييييييإن قييييييياا  الشييييييير   اال ييييييياا  شييييييي ە الع ييييييي رل  ا لشييييييير   شييييييي   م بييييييي   ييييييي  شييييييياار  

 العاإلم  ص      اد.

 

 اصمة األذربيجانيةقتيل وجرحى بانفجار في الع

اقييييييي  ا وجيييييييار   جييييييير ااحيييييييد   ملعييييييية  ييييييي  العاإليييييييم  اا ر لجا لييييييي  ميييييييا  د  صلييييييية  ييييييي ا  قللييييييي   دار ال ليييييييلج /

ا  يييييياً »اجرحيييييية   ح ييييييي مييييييا   ل يييييي  ال ييييييل ا . اقاليييييي  ازارة حيييييياال  ال يييييياارا  ليييييية ماقععييييييا ا ل لرا يييييي ث 

لل ييييي  معلاميييييا  »ة   عيييييا ا شيييييار  اليييييازارة صلييييي.«للل يييييارلر اااللييييي   قلييييي  شييييي ص اجييييير  ا يييييران  ييييي  الحيييييادل

إلييييي ا  ااحيييييد )ال ييييي    00ث03 ييييي   يييييا ا ال يييييا   « حيييييا  ا وجيييييار  ييييي  م شيييييةة  ييييي  شيييييار  ليييييارالن  لليييييار لا 

 لاقلييييي  جيييييرل ل (. اليييييي  لُحيييييدد  يييييدد ااشيييييي اص الييييي لن  ييييييا اا ماجيييييادلن  ييييي  الماقيييييي  اقييييي  اال وجييييييار   00ث23

لماقييييييي  ا ل لرا ييييييي  لليييييييازارة ا ُشييييييير  إليييييييار  لييييييية ا.ل ييييييين ال ليييييييان   يييييييد  ن  ملليييييييا  ال حيييييييل اا   يييييييا  جارلييييييي 

 لظعر  مللا  الحور  لن    ا  الم  ة. ا ا ح  الازارة   ە ل  ص ماد حرلق دا   الملعة.

 

 

 

 

 


