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 (موقع مجلس النواب(..)7.)ص بوسي يستقبل رئيس تيار الحكمة الوطنيالحل 

  ومخاطبيييييية لول الجييييييوار لزيييييييال  ح ييييييص ” هيييييييا  تليييييييا للميييييييا  ” الزاملييييييي يييييييلتو الكييييييا مي لت ييييييكيل

 (موقع مجلس النواب(..) 7.)صالعراق المائية

 (موقع مجلس النواب(..) 8.)صبيان  الر من نائب رئيس مجلس النواب العراقي 

 9.)صلمفاوضييييييييياا والبرلميييييييييان ييييييييييلخل مرحلييييييييية السيييييييييبااالنائيييييييييب باسييييييييي  خ يييييييييان  الركيييييييييول سييييييييييل ا 

  (وكالة المعلومة(..)

  9.)صالنائيييييييب محميييييييل ال ييييييييكول  الكتيييييييل السياسيييييييية  ك ييييييير  قييييييية بقيييييييو  ا طيييييييار مييييييين بييييييياقي القيييييييو 

 (وكالة المعلومة(..)

  اللسييييييييييتورية  نتخيييييييييياب رئيييييييييييس  النائييييييييييب  ييييييييييائر الكاتييييييييييب  مكليييييييييية  ال ييييييييييلر  ت ييييييييييطل  بالمييييييييييل

 (ابابيل نيوز(.) 10.)صالجمكورية

  النائييييييب تلييييييي  ييييييلال الفييييييارس   قييييييو  لييييييي ااطييييييار التنسيييييييقي ا تمييييييانع ميييييين اليييييي هاب اليييييي  المعارضيييييية

 ( وا العراق(...) 10.)صلكنكا ت ترط ت كيل الحكومة ولق ااطر القانونية

 يحضييييييييير جلسييييييييية  لجيييييييييان كيييييييييان ا يييييييييب  بعقوبييييييييية لمييييييييين لييييييييي النائيييييييييب م يييييييييطف  سييييييييينل  توزييييييييييع ال

 (وكالة انباء الراي العا (.) 11.)صالبرلمان

   المسييييييييتقبل (..) 11ص.)«ال ييييييييركاء»التيييييييييار  نتمسيييييييي  بيييييييي  « إ ييييييييرا »مبييييييييالر  ا طييييييييار تكييييييييل  ليييييييي

 (العراقي

  خييييييئل لقائيييييي  نقيييييييب ال ييييييحفيين لييييييي مقيييييير النقابيييييية ...النائييييييب تلييييييي السيييييياتلي ي يييييييل بعطيييييياء وجكييييييول

 (الزوراء(..)13.)ص األسر  ال حفية
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 ق( وا العرا(..)14.)ص يس القضاء  ال ر  الحالي ا يستلتي اللجوء إل  الطوارئئر 

 وكالييييييية (..) 14ص.)زييييييييلان والسييييييييل الحكيييييييي  يبح يييييييان القضيييييييايا الخا ييييييية بال يييييييان العراقيييييييي واليييييييلولي

 (اانباء العراقية

  وكالييييييية اانبييييييياء .)(. 15)ص.األوكرانيييييييية –األترجيييييييي يةكيييييييل ر بييييييية العيييييييراق بحيييييييل األزمييييييية الروسيييييييية

  (راقيةالع

 (الزمان(..) 15ص.)ي يعيل الحجامي مليراً تاماً ل حة الكرخالقضاء ا لار 

 (إيرث نيوز(..)16.)ص العامري والخزتلي يبح ان السبل الكفيلة لإلنفراج السياسي 

  (وكالة انباء الراي العا (..) 16)ص.األكبرالخزتلي والحكي  يناق ان مل  الكتلة 

  (وكالة المعلومة(..) 17.)صالتقارب بين ا طار والتيارالمطل   ا رئيس جمكورية لون 

 17.)صااتحييييييال الييييييوطني يحييييييلل نقيييييياط الخييييييئ  مييييييع الييييييليمقراطي حييييييول مر يييييي  رئاسيييييية الجمكورييييييية 

 (وكالة اانباء العراقية (..)

  قيييييييييييالي لييييييييييي الييييييييييليمقراطي  يمكيييييييييين ان تسييييييييييتمر حكوميييييييييية ت ييييييييييري  األتمييييييييييال حتيييييييييي  انتخابيييييييييياا

 (ناس  نيوز(..) 17)ص. خر 

 18.)ص   وزييييييير مالييييييية إقلييييييي  كرلسييييييتان تيييييير  من ييييييب  احتجاجيييييياً تليييييي   تييييييلخئا حزبيييييييةر التغيييييييي 

 (وكالة انباء الراي العا (..)
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 (وكالة اانباء العراقية(..) 19.)صالعسكرية الللاع تح ر من المساس بالمةسسة 

  (مةوكالة المعلو(..) 19.)صا تئ  األمني تعلن تفا يل الكجو  اانتحاري لي نينو 

 20.)صال ييييييرطة ااتحالييييييية تلقييييييي القييييييبن تليييييي  مييييييتك  بحييييييياز  كمييييييية ميييييين المخييييييلراا لييييييي بغييييييلال 

 (ابابيل نيوز(..)

 بل المسيييييييتق  (..) 20.)صا تيييييييئ  األمنيييييييي يعلييييييين القيييييييبن تلييييييي  إرهيييييييابيين ا نيييييييين ليييييييي طوزخورمييييييياتو

 (العراقي

 

 

 

  

 بييييييلر (..) 21ص.)لالييييينفط   اللولييييية تتكبيييييل خسيييييائر كبيييييير  جيييييراء اليييييلت  الحكيييييومي لسيييييعر زييييييا الوقيييييو

 (نيوز

 21.)ص الككربييييييييياء ترجيييييييييع زييييييييييال  سييييييييياتاا التجكييييييييييز إلييييييييي  سيييييييييببين وتتعكيييييييييل ب يييييييييي    لضيييييييييل 

 (وكالة انباء الراي العا (..)
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 وكالييييييية انبييييييياء (..) 22.)صالجييييييييي اليمنيييييييي  ملتزميييييييون بالكلنييييييية ولييييييي  ننفييييييي   ي تمليييييييياا هجوميييييييية

 (البحرين

 (البيان ا ماراتية (..)22.)ص الئيس التونسي يلتو هيئة اانتخاباا لئستعلالر 

 

 

 

  التغيييييييييير المنييييييييياخي قيييييييييل يكلييييييييي  الميزانييييييييييية األمريكيييييييييية تريلييييييييييوني لوار سييييييييينويًا بحليييييييييول نكاييييييييييية

 (وكالة انباء البحرين(..) 23.)صالقرن

 (ااهرا (..) 23.)صكوريا ال مالية تلوح باستخلا  األسلحة النووية ضل جارتكا الجنوبية 
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 -:األوكرانيةالحرب الروسية  تطوراتبأخر جز وم

 

 التلفزيون العربي(بايلن يلتو إل   محاكمة لي جرائ  حرب  ضل روسيا(. 

  بيييييييييييييوتين يعليييييييييييييق العميييييييييييييل بييييييييييييي جراءاا مبسيييييييييييييطة لتا ييييييييييييييراا السيييييييييييييفر الممنوحييييييييييييية للبليييييييييييييلان

 نيوز(.)يورواألوروبية

 ااهرا (زيلينسكي  مجرمو الحرب الروس سيواجكون العلالة(. 

 روسيا اليو (رانيا  ير منطقيةخلامنا  سلحة نووية باوكروسيا  مزات  احتمال است(. 

 روسيا اليو (روسيا تنفي اتكاماا بمنعكا إبحار سفينة تحمل قمحا  وكرانيا إل  م ر(. 

 سكاي نيوز(رئيسية  مالي كيي  بريطانيا  القواا األوكرانية تستعيل مناطق(. 

  سكاي نيوز(.ايوم 30وا نطن تبا ا موسكو ب  ضربة السنلاا .. والمكلة( 

 سكاي نيوز(.)ب  تئمة مكينة .. روسيا تطلق سراح  سيراا  وكرانياا 

 البيان(  القواا الروسية  تستعّل ل ّن هجو  ضخ    رقي  وكرانيا(. 

 البيان(سام   كري  اللول العربية ترضا الوساطة بين روسيا و وكرانيا(. 

  وكاليييييية ييييييي  لييييييي جنييييييوب  وكرانياآخييييييرين لييييييي ق يييييي  تليييييي  ميكواي 46وإ ييييييابة مييييييلنيين  10مقتييييييل(.

 اانباء العمانية(

 لبييييييييييييا األبيييييييييييين  الوايييييييييييياا المتحيييييييييييل  سيييييييييييتفرن تقوبييييييييييياا إضيييييييييييالية تلييييييييييي  روسييييييييييييا هييييييييييي ا ا

 (CNN).األسبوع

  بسييييييييبب العقوبيييييييياا..  ييييييييب   هجيييييييير  األلمغيييييييية  يخيييييييييّ  تليييييييي  سييييييييوق تكنولوجيييييييييا المعلوميييييييياا لييييييييي

 .)الجزير  نا(روسيا
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 الوطنيالحلبوسي يستقبل رئيس تيار الحكمة 

اسعععععععتسبم رسعععععععي  مجاععععععع  النعععععععواب محمعععععععد الحابوسععععععع   اليعععععععو  ا ثنعععععععي    موقعععععععا مجاععععععع  النعععععععواب/

حيعععععَّ تسعععععدل  السعععععيد الحكعععععي  بالت عععععان  لسعععععيادت  .رسعععععي  تيعععععار الحكمعععععة العععععوطن  السعععععيد  معععععار الحكعععععي 

رى خععععععالم الاسععععععاء مناقمععععععة  خععععععر التطععععععورات بمناسععععععبة حاععععععوم معععععع ر رم ععععععا  المبععععععار   كمععععععا جعععععع

 لتأكيد  اى  رورة استكمام ا ستحساقات الدستورية.السياسية ف  البالد  وا

 

ومخاطبة لول الجوار لزيال  ” هيا  تليا للميا  ” يل لزاملي يلتو الكا مي لت كا

 ح ص العراق المائية

الناسععععععب األوم لععععععرسي  مجاعععععع  النععععععواب   ” حععععععاك  الزاماعععععع “د ععععععا السععععععيد  موقععععععا مجاعععععع  النععععععواب/

هيعععععأة  ايععععععما لمتابععععععة ماعععععع  ” اء العععععى تمععععععكيم رسعععععي  مجاعععععع  العععععوزر” مصعععععطك  الكععععععا م “السعععععيد 

  أ اعععععى المسعععععتويات كمعععععا هعععععو معمعععععوم فععععع  العععععدوم المجعععععاورة وادارتععععع  بصعععععورة فا اعععععة مععععع” الميعععععا  

  والتعععععععععدخم المبامعععععععععر لمخاطبعععععععععة دوم الجعععععععععوار وممارسعععععععععة ال ععععععععع ط  اي عععععععععا لزيعععععععععادة حصععععععععع  

ا الععععععى ا  ا   همععععععام او تععععععأخي ر بعععععع دارة العععععععرائ الماسيععععععة واطالق ععععععا فعععععع  السريععععععب العاجععععععم  محعععععع ر 

ت ععععععر بالمصععععععال  هعععععع ا الماعععععع  سععععععينتت  نعععععع   واقععععععب وخيمععععععة ت ععععععدد حيععععععاة المعععععععب العراقعععععع    و

 . ما دوم الجوار” ا قتصادية ” الممتركة سيما 

  وزيععععععر المععععععوارد الماسيععععععة 2022نيسععععععا   4جععععععاء  لعععععع  خععععععالم است ععععععافت  بمكتبعععععع  اليععععععو  ا ثنععععععي  

ارة   لو عععععععععا الحاعععععععععوم   والكعععععععععادر المتسعععععععععد  فععععععععع  العععععععععوز” م عععععععععد  رمعععععععععيد الحمعععععععععدان “السعععععععععيد 

طععععععة الععععععوزارة لموسعععععع  الصععععععي  المسبععععععم والمعالجععععععات الحسيسيععععععة ألزمععععععة الميععععععا    والتباحععععععَّ حععععععوم خ

 .   وأه  التحديات الموجودة ف  ه ا الما 

ومعععععععععدد الزاماععععععععع     اعععععععععى  عععععععععرورة التحعععععععععر  الجعععععععععاد لمنعععععععععا ا سعععععععععتنزا  الجعععععععععاسر لاخعععععععععزي  

الحصععععععع  الماسيعععععععة فععععععع   ا سعععععععتراتيج  المعععععععاس  مععععععع  خعععععععالم منعععععععا التجعععععععاوزات الحاصعععععععاة  اعععععععى

فععععع  ن ععععععر دجاعععععة مععععععا تركيعععععا   وانمععععععاء ب عععععداد وبعععععاق  المحاف ععععععات   وتكعيعععععم بروتوكععععععوم التععععععاو  
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المركععععععز البحثعععععع  الممععععععتر  لتحديععععععد الحصعععععع  الماسيععععععة لن ععععععر  دجاععععععة والكععععععرات   فيمععععععا اكععععععد ا  

است ععععععافة السععععععيد الععععععوزير هعععععع ا اليععععععو  جععععععاءت  ععععععم  اطععععععار تحععععععر  نيععععععاب  جععععععاد لتحديععععععد اسععععععباب 

معالجت ععععععععا   وتسععععععععدي  الععععععععد   الععععععععالز  لاععععععععوزارة خاصععععععععة فيمععععععععا يتعاعععععععع  بزيععععععععادة  ا زمععععععععة وسععععععععبم

خصيصعععععععات الماليعععععععة فععععععع  الموازنعععععععة   بمعععععععا يسععععععع   فععععععع  نجعععععععا  ادارة هععععععع ا الماععععععع  الحيعععععععو  الت

ولكععععععت الناسععععععب األوم ا  است ععععععافة السععععععيد الععععععوزير والكععععععادر المتسععععععد    تععععععأت  بعععععععد . والخطيععععععر

قبعععععم أيعععععا  قاياعععععة   وسعععععيتبع  لسعععععاء  خعععععر معععععا  لسعععععاء السعععععكير التركععععع  لعععععدى ب عععععداد فععععع  مبنعععععى المجاععععع 

العالقععععععة الماسيععععععة   دا ي ععععععا  لععععععى جعععععععم ماعععععع  الميععععععا   اععععععى سععععععا   السععععععكير ا يرانعععععع  لبحععععععَّ تن ععععععي 

 أولويات ا  اتكاقيات مستسباية ما الدوم  ات العالقة .

 

 يان  الر من نائب رئيس مجلس النواب العراقيب

 

 ﷽     موقا مجا  النواب/

 بعععععدد أحمعععععد  اعععععى  وا  اقععععع  د.معععععاخرسعععععي  مجاععععع  النعععععواب العر فععععع  بيعععععا  صعععععادر  أكعععععد ناسعععععب

أ  مجاععععععع  النعععععععواب مسعععععععتمر فععععععع  أ مالععععععع  وأداء م امععععععع  التمعععععععريعية والرقابيعععععععة  وهعععععععو ب نت عععععععار 

  ألنعععععع  قععععععانو  م عععععع  يتعاعععععع  2022الحكومععععععة ا تحاديععععععة  رسععععععام قععععععانو  الموازنععععععة ا تحاديععععععة لعععععععا 

ر الحعععععععوارات لنعععععععواب يأمعععععععم ب سعععععععتمراسعععععععيادت  بعععععععأ  مجاععععععع  ا يكا  بالحيعععععععاة العامعععععععة لامععععععععب  م ععععععع

حثععععععععات والتكاهمععععععععات بععععععععي  الكتععععععععم السياسععععععععية والسععععععععوى الوطنيععععععععة لاخععععععععرو  معععععععع  األزمععععععععة والمبا

السياسععععععععية وحالععععععععة ا نسععععععععداد فعععععععع  هعععععععع   المرحاععععععععة الصعععععععععبة والحساسععععععععة  والم عععععععع  بالعمايععععععععة 

رسعععععععي  المجاععععععع  أفعععععععاد  ناسعععععععب.السياسعععععععية وحعععععععم الخالفعععععععات و سعععععععتكمام ا سعععععععتحساقات الدسعععععععتورية

لسانونيععععععة ومحاسععععععبة الععععععع ي  سععععععربوا ونمعععععععروا جعععععععراءات ا  النعععععععواب سععععععيسو  ب تخععععععا  ا بععععععأ  مجاعععععع

الكتعععععععب والمخاطبعععععععات الداخايعععععععة لامجاععععععع   وهععععععع  تتعاععععععع  بالممعععععععاكم حعععععععوم بعععععععع  المصعععععععطاحات 

والمكععععععردات السانونيععععععة فعععععع  تحديععععععد الم ععععععا  والصععععععالحيات  وأكععععععد  بععععععدد أحمععععععد  اععععععى أ  مجاعععععع  

النععععععواب و  مجاععععع  سعععععتور والن ععععععا  العععععداخا  وقععععععانهعععععع   الجزسيعععععة وفعععععع  معععععواد الد عالتالنعععععواب سعععععي

 .2018لسنة 
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 خ ان  الركول سيل المفاوضاا والبرلمان يلخل مرحلة السبااالنائب باس  

وصعععععع  الناسععععععب المسععععععتسم باسعععععع  خمععععععا    اليععععععو  ا ثنععععععي   الممعععععع د السياسعععععع  /  المعاومععععععةوكالععععععة 

ت البرلمععععععا  فعععععع  سععععععبات معععععع  الحععععععال  والمكاو ععععععات بالراكععععععدة  مبينععععععا ا  السععععععوى السياسععععععية ادخاعععععع

المباحثععععععات بععععععي  “ا  خمععععععا   وقععععععام.اجععععععم اتمععععععا  معععععع ر رم ععععععا  دو  مرا ععععععاة الم ععععععم الدسععععععتورية

  مبينععععععا ا  ”الكتععععععم السياسععععععية  ععععععادت الععععععى مرحاععععععة الركععععععود  حيععععععَّ   توجععععععد انكراجععععععة فعععععع  ا فعععععع 

اغاععععععب “وامععععععار الععععععى ا  .”اغاععععععب المباحثععععععات اجاععععععت الععععععى بعععععععد انت ععععععاء معععععع ر رم ععععععا  المبععععععار “

  ول ايعععععععة ا    حيعععععععَّ   منععععععع  بعععععععدء مععععععع ر رم عععععععا لسياسعععععععية منحعععععععت نكسععععععع ا اسعععععععتراحةالكتعععععععم ا

توجععععععععد ا  تكاهمععععععععات جديععععععععدة بمععععععععأ  اكمععععععععام ا سععععععععتحساقات الدسععععععععتورية المتبسيععععععععة ومعععععععع  بين ععععععععا 

 .”رساست  الجم ورية والوزراء

 

   الكتل السياسية  ك ر  قة بقو  ا طار من باقي القو النائب محمل ال يكول

  الناسعععععب  ععععع  اسعععععتال  دولعععععة السعععععانو  محمعععععد الصعععععي ود  اليعععععو  ا ثنعععععي   أ  يبععععع وكالعععععة المعاومعععععة/

الكتعععععم السياسعععععية أكثعععععر ثسعععععة بسعععععوى ا طعععععار التنسعععععيس  مععععع  بعععععاق  الكتعععععم األخعععععرى  فيمعععععا أمعععععار  لعععععى 

ا طعععععععار والكتعععععععم المتحالكعععععععة “   وقعععععععام الصعععععععي ود .أ  ا طعععععععار يمثعععععععم أغابيعععععععة المكعععععععو  المعععععععيع 

  م ععععععيكا  أ  ”تنععععععا الحععععععال و لععععععى وق 2005لسياسععععععية منعععععع  مععععععع  كانععععععت نععععععواة العمايععععععة ا والمن ععععععوية

ا طععععععار ومنعععععع  “وأكععععععد  أ  .”ا طععععععار يمثععععععم قرابععععععة مايععععععون  ناخععععععب  راقعععععع  داخععععععم قبععععععة البرلمععععععا “

بعععععععدء العمايعععععععة السياسععععععععية الديمسراطيعععععععة حععععععععاوم الحكعععععععا   اعععععععى اسععععععععتحساقات المكونعععععععات األخععععععععرى 

المكععععععععوني  الكععععععععرد   التنسععععععععيس  يريععععععععد وحععععععععدة“ اععععععععى أ    ممععععععععددا  ”وخصوصععععععععا  الكععععععععرد والسععععععععنة

 ”.مارسة نك  الدور ف  العماية السياسيةوالسن  لم
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  مكلة  ال لر  ت طل  بالمل  اللستورية  نتخاب رئيس  ائر الكاتبنائب ال

 الجمكورية

الم اعععععععة التععععععع   ا ثنعععععععي   ا اكعععععععد الناسعععععععب  ععععععع  ا طعععععععار التنسعععععععيس  ثعععععععاسر الكتعععععععاب   /ابابيعععععععم نيعععععععوز

  تصعععععععطد  كيم الحكومعععععععة وان عععععععاء حالعععععععة ا نسعععععععداد السياسعععععععحعععععععددها الصعععععععدر لاتكعععععععاه  حعععععععوم تمععععععع

ا  وقعععععععام الكتعععععععاب فععععععع  حعععععععديَّ صعععععععحك   .بالمعععععععدة الدسعععععععتورية المحعععععععددة لحسععععععع  ماععععععع  الرساسعععععععة

يومعععععا  مععععع   40"الوقعععععت الععععع   طرحععععع  ز عععععي  التيعععععار الصعععععدر  مستعععععدى الصعععععدر والععععع   حعععععدد بعععععم 

ور  م الخعععععععرو  مععععععع  ا نسعععععععداد السياسععععععع   سعععععععيدخم العمايعععععععة السياسعععععععية فععععععع  خعععععععرئ دسعععععععتاجععععععع

ا  الجععععععار  وا عععععع   حيععععععَّ سععععععتنت   مععععععدة انتخععععععاب رسععععععي  الجم وريععععععة فعععععع  السععععععاد  معععععع  نيسعععععع

 والمدة الم كورة ساكا  تتعار  ما ه ا المو د".

 

النائب تلي  لال الفارس   قو  لي ااطار التنسيقي ا تمانع من ال هاب ال  

 المعارضة لكنكا ت ترط ت كيل الحكومة ولق ااطر القانونية

 

 ععععع  وجعععععود ج عععععات  ديعععععدة فععععع  ا طعععععار ” معععععداد الكعععععار  اععععع  “كمععععع  الناسعععععب  /صعععععوت الععععععرائ

التنسعععععععيس    ترغعععععععب بالممعععععععاركة فععععععع  الحكومعععععععة السادمعععععععة وأن عععععععا سعععععععتاجأ العععععععى خيعععععععار المعار عععععععة 

التسويميعععععة لكن عععععا حريصعععععة فععععع   ات الوقعععععت  اعععععى اتبعععععاة السعععععياقات الدسعععععتورية فععععع  تمعععععكيم الكتاعععععة 

الباعععععععد وهععععععع ا سعععععععيعط   ا لامكعععععععو  ا كبعععععععر فععععععع النيابيعععععععة ا كثعععععععر  عععععععددا با تبارهعععععععا حسعععععععا ممعععععععرو 

 ” .اطمسنانا كبيرا لسير العماية السياسية
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  توزيع اللجان كان ا ب  بعقوبة لمن ل  يحضر جلسة م طف  سنلنائب ال

 البرلمان

اكععععععد الناسععععععب المسععععععتسم مصععععععطكى سععععععند   ا  البسععععععاء معععععع  دو  لجنععععععة  /وكالععععععة انبععععععاء الععععععرا  العععععععا 

  ا  " الاجنععععة الماليععععة لعععع  وقععععام سععععند فعععع  لسععععاء متاكععععز .   التحععععر يعطعععع  حريععععة اكبععععر لاناسععععب فعععع

ت اعععععع  اسععععععماس ا الععععععى غايععععععة الاح ععععععة "  مبينععععععا ا  " رغبتعععععع  كانععععععت التواجععععععد داخععععععم الاجنععععععة الماليععععععة 

وا عععععا  ا  " توزيعععععا الاجعععععا  ا خيعععععر كعععععا  امعععععب  بعسوبعععععة لمععععع  لععععع  يح عععععر جاسعععععة ." يابيعععععةالن

 الاجنععععععة الماليععععععة فعععععع  جاسععععععة السععععععبت البرلمععععععا  "   متكاجسععععععا معععععع  التصععععععويت  اععععععى ا  ععععععاء

وامععععععار الععععععى ا  " مواقكعععععع  السياسععععععية هعععععع  سععععععبب خسععععععارت  فرصععععععة الحصععععععوم  اععععععى   ععععععوية ."

وتعععععابا ."  وزا  النيابيعععععة فععععع  جاسعععععة السعععععبتالاجنعععععة الماليعععععة "   كامعععععكا  ععععع  "وجعععععود تال عععععب بعععععا

ى ا  سعععععند بعععععالسوم :"   امتاععععع  فرصعععععة فععععع    عععععوية لجنعععععة العععععنكط والطاقعععععة النيابيعععععة "    فتعععععا الععععع

 " موقك  حاليا اما الحصوم  اى   وية الاجنة المالية لو ابسى "طاي ".

 

         «ال ركاء»التيار  نتمس  ب  « إ را »مبالر  ا طار تكل  ل  

بععععععأ     ععععععو مجاعععععع  النععععععواب  عععععع  ا طععععععار التنسععععععيس  أحمععععععد الربيععععععع  أفععععععاد  /المسععععععتسبم العراقعععععع 

رة التعععععععع  يعتعععععععز  ا طعععععععار التنسععععععععيس  هععععععععو أبعععععععرز مععععععععال  المبعععععععاد« التمسععععععع  بمعععععععركاء المكعععععععو »

اسبعععععة  ععععع  كتاعععععة فعععععت  النيابيعععععة  أ  ا طعععععار التنسعععععيس  مصعععععر  اعععععى ممعععععاركة طرح عععععا  فيمعععععا أكعععععدت ن

وقعععععام الربيعععععع   فععععع  تصعععععريحات  ا  .  فععععع  تمعععععكيم الكتاعععععة النيابيعععععة األكثعععععر  عععععددا  التيعععععار الصعععععدر

مععععععع  اجعععععععم دراسعععععععة كعععععععم »بطعععععععر  مبعععععععادرة ا طعععععععار التنسعععععععيس  هعععععععو « التعععععععأن »مععععععع  أسعععععععباب 

المعطيعععععععات  وا  تكعععععععو  أكثعععععععر معععععععمولية بعععععععاحتواء جميعععععععا األطعععععععرا  مععععععع  حيعععععععَّ كون عععععععا واقعيعععععععة 

  ا طعععععععار التنسعععععععيس  أحمعععععععد وأو ععععععع    عععععععو مجاععععععع  النعععععععواب العراقععععععع   ععععععع.«وقاباعععععععة لاتطبيععععععع 

مععععععع  أبعععععععرز مععععععععال  مبعععععععادرة ا طعععععععار التنسعععععععيس   هعععععععو التمسععععععع  بمعععععععركاء المكعععععععو   »الربيعععععععع  ا  

 ععععععععر  الم عععععععع  بر يععععععععة ممععععععععتركة  دارة ف ععععععععال   عععععععع  بسيععععععععة الج ععععععععات السياسععععععععية ا خععععععععرى  ل

بععععععدورها  أكععععععدت ناسبععععععة  ععععع  كتاععععععة فععععععت  النيابيععععععة  «. الدولعععععة  وا تكععععععائ  اععععععى البرنععععععامت الحكعععععوم 

ر التنسعععععيس  مصعععععر  اعععععى ممعععععاركة التيعععععار الصعععععدر  فععععع  تمعععععكيم الكتاعععععة النيابيعععععة األكثعععععر ا  ا طعععععا

 . ددا  

ر التنسعععععععيس  لععععععع  أكعععععععدنا مسعععععععبسا ا  ا طعععععععا»  فععععععع  تصعععععععري  صعععععععحك   وقالعععععععت سععععععع ياة السعععععععاطان 

حكومععععععة وا  معععععع  مبادسعععععع    ععععععال  الكتاععععععة النيابيععععععة األكبععععععر المععععععيعية يعععععع هب بمكععععععرد  الععععععى تمععععععكيم ال

 .«  من ا رسي  الوزراءالت  ستمكم الحكومة وينبث
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ا طعععععععار ي كعععععععد باسعععععععتمرار انععععععع  لععععععع  يععععععع هب لاعمايعععععععة السياسعععععععية مععععععع  دو  التيععععععععار »وأ عععععععافت 

 .«الصدر 

أهميععععععة  ععععععودة » اععععععى  ابيععععععة الناسععععععب  بععععععا  الزاماعععععع مععععععدد رسععععععي  كتاععععععة الكععععععت  النيمعععععع  جانبعععععع   

 .«المكاو ات ما التيار الصدر  م  أجم تمكيم الكتاة األكثر  ددا  

ا طععععععار التنسععععععيس  مصععععععم   اععععععى  ععععععودة المكاو ععععععات مععععععا »حك      وأ ععععععا  فعععععع  تصععععععري  صعععععع

مععععع  المسعععععتحيم أ  نم ععععع  بالتكعععععاو  مععععع  أجععععععم »م كعععععدا  انععععع  « التيعععععار الصعععععدر  وبعععععاق  الكتعععععم

يععععععع كر أ  مجاععععععع  النعععععععواب «.   الجم وريعععععععة مععععععع  دو  ممعععععععاركة التيعععععععار الصعععععععدر اختيعععععععار رسعععععععي

رسععععععععي  جم وريععععععععة  ا ار الما عععععععع   جاسععععععععتي  برلمععععععععانيتي   نتخععععععععاب 30و 26 سععععععععد فعععععععع  يععععععععوم  

مرمعععععععحا  لامنصعععععععب  لكععععععع  مساطععععععععة بعععععععع  الكتعععععععم واألحعععععععزاب  40جديعععععععد لاععععععععرائ مععععععع  بعععععععي  

لجاسعععععععة البرلمانيعععععععة لععععععععد  السياسعععععععية ومععععععع  بين عععععععا ا طعععععععار التنسعععععععيس  لاجاسعععععععة  أدت العععععععى رفعععععععا ا

 .اكتمام النصاب السانون  لعسدها

ا   دولعععععة السعععععانو   عععععار  الحمععععععام  أ اععععع    ععععععو مجاععععع  النعععععواب  ععععع  اسععععععتال فععععع  ال  عععععو   

وفعععععععدا  مععععععع  ا طعععععععار التنسعععععععيس  سعععععععيزور اربيعععععععم والسعععععععايمانية  ليجتمعععععععا معععععععا حزبععععععع  العععععععديمسراط  

معععععععععأ  انتخعععععععععاب رسعععععععععي  الكردسعععععععععتان  وا تحعععععععععاد العععععععععوطن  الكردسعععععععععتان   لمناقمعععععععععة مبادرتععععععععع  ب

 وقعععععععام الحمعععععععام  ا  قعععععععادة ا طعععععععار التنسعععععععيس .الجم وريعععععععة وتمعععععععكيم الحكومعععععععة العراقيعععععععة  مع معععععععا

لمعرفععععععة مععععععوقك   حععععععوم معالجععععععة ا نسععععععداد »اتكسععععععوا  اععععععى زيععععععارة السععععععوى وا طععععععرا  السياسععععععية 

معععععع  المسععععععرر فعععععع  »وأ ععععععا  انعععععع  .«السياسعععععع  العععععع   يواج عععععع  العععععععرائ وي ععععععدد العمايععععععة السياسععععععية

ا  يععععععزور وفععععععد معععععع  ا طععععععار التنسععععععيس  ب خععععععالم ا سععععععبوة المسبععععععم او العععععع   يايعععععع  الوقععععععت السريعععععع

السععععععععايمانية اي ععععععععا  لالجتمععععععععاة مععععععععا ا طععععععععرا  السياسععععععععية اربيععععععععم ومعععععععع  المحتمععععععععم ا  يععععععععزور 

 .«وباألخ  الحزب الديمسراط  الكردستان  وا تحاد الوطن  الكردستان 
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ء خئل لقائ  نقيب ال حفيين لي مقر النقابة ...النائب تلي الساتلي ي يل بعطا

 وجكول األسر  ال حفية

أمعععععععاد   عععععععو مجاععععععع  النعععععععواب   اععععععع  السعععععععا د   خعععععععالم لساسععععععع  نسيعععععععب الصعععععععحكيي   /العععععععزوراء

 يعععععععععد الالمععععععععع   بعطعععععععععاء وج عععععععععود األسعععععععععرة العععععععععراقيي  رسعععععععععي  اتحعععععععععاد الصعععععععععحكيي  الععععععععععرب  م

ا  نسيعععععععب الصعععععععحكيي  الععععععععراقيي  رسعععععععي  الصعععععععحكيي  الععععععععراقيي   و كعععععععر بيعععععععا  لنسابعععععععة.الصعععععععحكية

اتحعععععععاد الصعععععععحكيي  الععععععععرب  م يعععععععد الالمععععععع   اسعععععععتسبم فععععععع  مسعععععععر النسابعععععععة  الناسعععععععب  ععععععع  الكتاعععععععة 

 ليعععععععات انتخابعععععععات الصعععععععدرية  اععععععع  حسعععععععي  السعععععععا د   وجعععععععرى خعععععععالم الاسعععععععاء التباحعععععععَّ بمعععععععا  

لعمايعععععة ا نتخابيعععععة والتأكيعععععد نسيعععععب الصعععععحكيي  المسباعععععة ونوابععععع  ومجاععععع  النسابعععععة وكعععععم معععععا يتعاععععع  با

كمعععععععا تععععععع  التطعععععععرئ  لعععععععى  عععععععرورة تمعععععععريا » اعععععععى تعععععععوفير األجعععععععواء المالسمعععععععة ل ا.وأ عععععععا : 

السععععععواني  التعععععع  تمكعععععع  الصععععععحك  معععععع  أداء  ماعععععع  بحريععععععة تامععععععة والتأكيععععععد  اععععععى ا لتععععععزا  بمبععععععاد  

وقععععععععد  نسيععععععععب «.ت العمععععععععم الصععععععععحك  لامسععععععععاهمة فعععععععع  بنععععععععاء دولععععععععة م سسععععععععات قويععععععععةواخالقيععععععععا

اقيي  مععععععععرحا  عععععععع  طبيعععععععععة  مععععععععم النسابععععععععة ودورهععععععععا الكا ععععععععم  اععععععععى جميععععععععا الصععععععععحكيي  العععععععععر

األصعععععععدة.م  ج تعععععع   أمععععععاد   ععععععو مجاعععععع  النععععععواب   اعععععع  السععععععا د   بعطععععععاء وج ععععععود األسععععععرة 

   معبعععععرا  ععععع    جابعععععع  الصعععععحكية  اعععععى طريععععع  الكامعععععة الحعععععرة ونسعععععم الحسعععععاس   لعععععى العععععرأ  الععععععا

 ارية والم نية.بالعمم المن   والمتميز ال   تسو  ب  مكاتب النسابة ا د
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 رئيس القضاء  ال ر  الحالي ا يستلتي اللجوء إل  الطوارئ

” مععععععة الطععععععوار حكو“أكععععععد رسععععععي  مجاعععععع  الس ععععععاء األ اععععععى فععععععاس  زيععععععدا  أ   /صععععععوت العععععععرائ

منصععععععو   اي ععععععا فعععععع  الدسععععععتور  لكنعععععع  أمععععععار  لععععععى أ  ال ععععععرو  الحاليععععععة   تسععععععتد   الاجععععععوء 

السياسععععععية التعععععع  ترفععععععا معععععععار اسععععععتسالم الس ععععععاء   تحتععععععر    لي ععععععا  ممععععععددا   اععععععى أ  مع عععععع  الكتععععععم

الس عععععععاء العراقععععععع  “وقعععععععام زيعععععععدا  فععععععع  حعععععععوار تاكزيعععععععون  تابعتععععععع   المعععععععدى      .هععععععع ا ا سعععععععتسالم

تععععععر   لعععععى  ععععع ط سياسععععع  معععععديد مععععع  مع ععععع  الج عععععات ومحعععععاو ت التعععععدخم  2003بععععععد  عععععا  

اء اسععععععتطاة الس عععععع“وأ ععععععا   أ  .”فعععععع  أدئ تكاصععععععيم  ماعععععع   حتععععععى فعععععع  ماعععععع  تعيينععععععات الس ععععععاة

 لععععععى حععععععد مععععععا أ  يصععععععمد تجععععععا  هعععععع   التععععععدخالت ومنع ععععععا  ومع عععععع  السععععععوى السياسععععععية التعععععع  ترفععععععا 

ا سععععععتسالم وتسعععععععى لاتععععععدخم بأسععععععاوب معععععععار احتععععععرا  واسععععععتسالم الس ععععععاء  مايععععععا    تحتععععععر  هعععععع ا 

 ”.خار  النسد المو و   بم يمك  ف  ثسة المواط  بالس اء ويز زة ه   الثسة

 

 ح ان القضايا الخا ة بال ان العراقي واللوليزيلان والسيل الحكي  يب

بحععععععَّ رسععععععي  مجاعععععع  الس ععععععاء األ اععععععى السا عععععع  فععععععاس  زيععععععدا   مععععععا  /وكالععععععة ا نبععععععاء العراقيععععععة

رسعععععععي  تيعععععععار الحكمعععععععة العععععععوطن  السعععععععيد  معععععععار الحكعععععععي    عععععععدد مععععععع  الس عععععععايا الخاصعععععععة بالمعععععععأ  

اععععععععى   أ  " رسععععععععي  مجاعععععععع  الس ععععععععاء ا  و كععععععععر بيععععععععا  لمجاعععععععع  الس ععععععععاء .العراقعععععععع  والععععععععدول 

د  مععععععار الحكععععععي  لات نسععععععة بمناسععععععبة حاععععععوم معععععع ر رم ععععععا  السا عععععع  فععععععاس  زيععععععدا  اسععععععتسبم السععععععي

وأ ععععععععا   أ  "الجععععععععانبي  تبععععععععاد  وج ععععععععات الن ععععععععر بخصععععععععو   ععععععععدد معععععععع  الس ععععععععايا ."المبععععععععار 

 ال امة الخاصة بالمأ  العراق  والدول ".
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 األوكرانية -األترجي يةكل ر بة العراق بحل األزمة الروسية 

ا ثنعععععععي   رغبعععععععة أكعععععععد مستمعععععععار األمععععععع  السعععععععوم  قاسععععععع  األ رجععععععع   / نبعععععععاء العراقيعععععععةوكالعععععععة ا  

وقعععععععام بيعععععععا  لمكتعععععععب األ رجععععععع  تاستععععععع  وكالعععععععة .األوكرانيعععععععة -الععععععععرائ بحعععععععم األزمعععععععة الروسعععععععية 

األنبععععععاء العراقيععععععة  نعععععع  :"اسععععععتسبم بمكتبعععععع  اليععععععو  ا ثنععععععي   السععععععكير األلمععععععان  فعععععع  ب ععععععداد  مععععععارت  

سععععععاء  اسععععععتعرا  األو ععععععاة السياسععععععية واألمنيععععععة  اعععععععى وأ ععععععا   نعععععع  "جععععععرى خععععععالم الا."ريي عععععع

 الصعيدي  ا قايم  والدول   ف ال    بحَّ ما  مخي  ال وم الحدود ".

 

 القضاء ا لاري يعيل الحجامي مليراً تاماً ل حة الكرخ  

ق عععععععت محكمععععععة ق عععععععاء المععععععو كي   ب  عععععععادة جاسععععععب الحجعععععععام  الععععععى منصعععععععب  معععععععديرا   الزمععععععا / 

واطاعععععععت  الزمععععععا    اععععععى وثيسععععععة صععععععادرة معععععع  المحكمععععععة تحمععععععم  لععععععداسرة صععععععحة ب ععععععداد الكععععععر .

توقيعععععا رسيسععععع ا  اععععع  احمعععععد حسعععععع    الععععع    ال عععععى قعععععرار وزيععععععر الصعععععحة وكالعععععة هعععععان  العسععععععاب  

 156صععععععععدر اسععععععععتنادا  لامععععععععواد  بنسععععععععم الحجععععععععام  الععععععععى مسععععععععر الععععععععوزارة   وا ععععععععافت ا   الحكعععععععع  

حامععععععععاة  حكمععععععععا  معععععععع  قععععععععانو  الم 63معععععععع  قععععععععانو  المرافعععععععععات المدنيععععععععة والمععععععععادة  166و 161و

ح عععععععوريا  قعععععععابال  لاتمييعععععععز لعععععععدى المحكمعععععععة ا داريعععععععة العايعععععععا . وكعععععععا  الحجعععععععام  قعععععععد كتعععععععب فععععععع  

منمعععععععور سعععععععاب  فععععععع  صعععععععكحت   اعععععععى فيسعععععععبو   يتصعععععععم بععععععع   عععععععدد كبيعععععععر جعععععععدا مععععععع  المحبعععععععي  

ينمعععععر مععععع خرا   ولاتو عععععي  اود ا  اقعععععوم انععععع  جعععععرى تعععععدوير  العععععى مركعععععز لالستكسعععععار بمعععععأ  معععععا 

أمعععععر طبيعععععع  و لعععععي  بجديعععععد و هععععع  المعععععرة السادسعععععة التععععع  يعععععت  العععععوزارة و بعععععنك  درجتععععع  و هععععع ا 

 تدوير  في ا .
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 العامري والخزتلي يبح ان السبل الكفيلة لإلنفراج السياسي

ا ثنعععععععي   معععععععا األمعععععععي  الععععععععا   بحعععععععَّ رسعععععععي  تحعععععععال  الكعععععععت  هعععععععاد  الععععععععامر    / يعععععععرَّ نيعععععععوز

و كعععععر .كعععععرا  السياسععععع لعصعععععاسب أهعععععم الحععععع  قعععععي  الخز اععععع  جميعععععا السعععععبم الككياعععععة لتحسيععععع  ا ن

ا ثنععععععي  العععععععامر  فعععععع  مكتبعععععع  بب ععععععداد وجععععععرى األخبععععععر زار مسععععععاء “  أ  بيععععععا  لمكتععععععب الخز اعععععع  

الم الاسععععععاء تبععععععادم الت ععععععان  والتبريكععععععات بحاععععععوم معععععع ر رم ععععععا  المبععععععار  وبحععععععَّ التطععععععورات خعععععع

أكععععععد الطرفععععععا  بحسععععععب البيععععععا   اععععععى .”السياسععععععية فعععععع  العععععععرائ وسععععععبم تحسيعععععع  ا نكععععععرا  السياسعععععع 

تمرار الج عععععععود  ن عععععععاء ا نسعععععععداد السياسععععععع  معععععععا الحكعععععععا   اعععععععى حسعععععععوئ المكعععععععو   أهميعععععععة  سععععععع“

 ”.األكبر

 

 الخزتلي والحكي  يناق ان مل  الكتلة ااكبر

اسعععععتسبم األمعععععي  الععععععا  لحركعععععة  صعععععاسب أهعععععم الحععععع  قعععععي  الخز اععععع    /وكالعععععة انبعععععاء العععععرا  الععععععا 

تبععععععع  بالعاصعععععععمة ا ثنعععععععي   رسعععععععي  تيعععععععار الحكمعععععععة  معععععععار الحكعععععععي  والوفعععععععد المرافععععععع  لععععععع  فععععععع  مك

  انعععععع  جععععععرى خععععععالم الاسععععععاء تبععععععادم الت ععععععان  والتبريكععععععات وو كععععععر بيععععععا  لمكتععععععب الخز اعععععع  .ب ععععععداد

وبحسععععععب .معععععع ر رم ععععععا  المبععععععار  وبحععععععَّ التطععععععورات السياسععععععية فعععععع  العععععععرائ والمنطسععععععة بحاععععععوم

البيععععععا   أكععععععد الطرفععععععا   اععععععى أهميععععععة ا سععععععتكادة معععععع  أجععععععواء معععععع ر رم ععععععا  الروحيععععععة المباركععععععة 

ن ععععععر بععععععي  أبنععععععاء الباععععععد الواحععععععد والتوصععععععم  لععععععى حاععععععوم تحكعععععع  حسععععععوئ فعععععع  تسريععععععب وج ععععععات ال

زمعععععة لتعععععأمي  الواقعععععا األف عععععم الععععع   يسعععععتحس  المكعععععو  األكبعععععر وتسعععععرة فععععع   تخعععععا  الخطعععععوات الال

 المعب العراق .
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 المطل   ا رئيس جمكورية لون التقارب بين ا طار والتيار

 

ا ثنعععععععي    اعععععععى ا نسعععععععداد السياسععععععع   اععععععع  الناسعععععععب السعععععععاب  حامعععععععد المطاععععععع    كالعععععععة المعاومعععععععة/و

    يمكععععععع  اختيعععععععار الحكومعععععععة دو  تسعععععععارب ا طعععععععار الحاصعععععععم فععععععع  العمايعععععععة السياسعععععععية  م كعععععععدا  أ

جاسععععععععة البرلمععععععععا  المعنيعععععععة بانتخععععععععاب رسعععععععي  الجم وريععععععععة سععععععععتبسى “   وقععععععععام المطاععععععع  .والتيعععععععار

لععععععى   ممععععععيرا   ”معاسععععععة و لععععععى  معععععععار أخععععععر لحععععععي  تسععععععارب ا طععععععار التنسععععععيس  والتيععععععار الصععععععدر 

 ”.ارب الطرفي  د  وجود حكومة جديدة ما ل  يتس“

 

 ااتحال الوطني يحلل نقاط الخئ  مع الليمقراطي حول مر   رئاسة الجمكورية

ا ثنععععععي   نسععععععاط حععععععدد   ععععععو ا تحععععععاد الععععععوطن  محمععععععد خومععععععناو   / وكالععععععة ا نبععععععاء العراقيععععععة

  فيمععععععا د ععععععا الخععععععال  مععععععا الحععععععزب الععععععديمسراط  الكردسععععععتان  حععععععوم منصععععععب رسععععععي  الجم وريععععععة

وقعععععععام خومعععععععناو لاعراقيعععععععة . جعععععععراء حعععععععوار بعععععععي  الطعععععععرفي  لحسععععععع  تسعععععععمية رسعععععععي  الجم وريعععععععة

   "ا تحعععععععاد لعععععععي  مصعععععععرا   اعععععععى تسعععععععمية مرمعععععععح  لرساسعععععععة الجم وريعععععععة  و صعععععععرار  ا خباريعععععععة 

يركععععععععز  اععععععععى أهميععععععععة ا سععععععععتمرار با تكاقععععععععات السياسععععععععية السععععععععابسة فعععععععع   دارة المناصععععععععب بعععععععع قاي  

 ا تحادية ما الحزب الديمسراط ".كردستا  وأي ا  المناصب 

 

قيالي لي الليمقراطي  يمكن ان تستمر حكومة ت ري  األتمال حت  انتخاباا 

 اخر 

رجععععععع  الحعععععععزب العععععععديمسراط  الكردسعععععععتان   ا ثنعععععععي     عععععععادة ا نتخابعععععععات النيابيعععععععة   /نيعععععععوز  نعععععععا 

وقععععععام نععععععوزاد هععععععاد     ععععععو قيععععععادة الحععععععزب   .لاخععععععرو  معععععع  ا نسععععععداد السياسعععععع  الحاصععععععم

لععععععععديمسراط  الكردسععععععععتان  فعععععععع  تصععععععععري  لموقععععععععا حزبعععععععع  ترجمعععععععع  "نععععععععا  كععععععععورد":    "معععععععع  ا

الطبيعععععععع  أ  تصعععععععم ج عععععععود تمعععععععكيم الحكومعععععععة فععععععع  بعععععععع  األحيعععععععا   لعععععععى طريععععععع  مسعععععععدود"  

مو ععععععحا  "  ا لعععععع  يوافسععععععوا  اععععععى اسععععععتكمام النصععععععاب  نتخععععععاب رسععععععي  الجم وريععععععة  فعععععع   ن ععععععا  

لعععععع   لععععععى تمععععععكيم حكومععععععة خم فعععععع  فععععععراا دسععععععتور   ممععععععا سععععععي د  بعععععععد  الحكعععععع   مععععععا أ  يععععععد

 تصري  أ مام تنكي ية  وقد يمك  أ  يستمر الو ا حتى  جراء انتخابات أخرى".  
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 "التغيير   وزير مالية إقلي  كرلستان تر  من ب  احتجاجاً تل   تلخئا حزبية

أكعععععععدت حركعععععععة الت ييعععععععر  أ  وزيعععععععر ماليعععععععة  قاعععععععي  كردسعععععععتا   وات  /وكالعععععععة انبعععععععاء العععععععرا  الععععععععا 

وقععععععام باععععععي  .احتجاجععععععا  اععععععى التععععععدخالت الحزبيععععععة بمعععععع و  وزارتعععععع   منصععععععب  جنععععععاب نععععععور  تععععععر

     "وزيعععععععر الماليعععععععة  سعععععععما يم   عععععععو كتاعععععععة الت ييعععععععر فععععععع  برلمعععععععا  كردسعععععععتا  فععععععع  تصعععععععري  

وا قتصعععععاد اتخععععع  موقكعععععا سياسعععععيا ولععععع  يععععععود لمزاولعععععة أ مالععععع  و لععععع  احتجاجعععععا  اعععععى التعععععدخم فععععع  

 ات الحزبيععععععععة ومععععععععا دا  الاعععععععععب اسععععععععتخدا  الععععععععواردات النكطيععععععععة فعععععععع  الصععععععععرامعععععععع و  وزارتعععععععع  و

بسععععععوت المععععععواطني  مسعععععععتمر معععععع  قبعععععععم الحععععععزبي  الكععععععرديي  البعععععععارت  واليكيتعععععع  ف نععععععع  لعععععع  يععععععععود 

 ."لمنصب 
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 الللاع تح ر من المساس بالمةسسة العسكرية

لم سسععععععععععة ا ثنععععععععععي   معععععععععع  المسععععععععععا  باحعععععععععع رت وزارة الععععععععععدفاة   /وكالععععععععععة ا نبععععععععععاء العراقيععععععععععة

رت  لععععععععى أ  أبواب ععععععععا مكتوحععععععععة لكععععععععم مععععععععواط  قععععععععا  بتمععععععععخي  حالععععععععة العسععععععععكرية  فيمععععععععا أمععععععععا

 نعععععع  "ردا   اععععععى مععععععا جععععععرى بثعععععع  معععععع  خععععععالم احععععععدى السنععععععوات وقالععععععت الععععععوزارة فعععععع  بيععععععا  .فسععععععاد

حيعععععَّ الك عععععاسية الععععع    عععععر  يعععععو  امععععع  ا حعععععد  بعنعععععوا   الجعععععي  العراقععععع  بطعععععو ت وفسعععععاد  

 ميعععععد فععععع  الجعععععي   جعععععرى است عععععافة الممثعععععم  أيعععععاد الطعععععاس   والععععع   انتحعععععم صعععععكة  عععععابط برتبعععععة

العراقععععع  باسععععع  العميعععععد  تايععععع  م اعععععو  العراقععععع   حسعععععب معععععا تععععع  تعريكععععع  مععععع  قبعععععم مسعععععد  البرنعععععامت  

نعععععععود أ  نبعععععععي  معععععععا ياععععععع :     مايعععععععة ا صعععععععال  والتسعععععععوي  فععععععع  المجتمععععععععات   تعععععععت  مععععععع  خعععععععالم 

 مععععععع  خعععععععالم المحطعععععععات الك عععععععاسية وبعععععععرامت مععععععع ر رم عععععععا  التمععععععع ير بالم سسعععععععات وخصوصعععععععا  

معععععاهدت ا مععععع  قبعععععم العديعععععد مععععع  المعععععواطني  وتعععععدر أمعععععو   طاساعععععة مععععع  خعععععالم المبعععععار  والتععععع  تعععععت  م

 ."استخدا  طرئ رخيصة ف  اغاب األحيا 

 

 ا تئ  األمني تعلن تفا يل الكجو  اانتحاري لي نينو 

بطي  ومنتسععععععبي  اثنععععععي  أ انععععععت خايععععععة ا  ععععععال  األمنعععععع   ا ثنععععععي    صععععععابة  ععععععا وكالععععععة المعاومععععععة/

ثنعععععاء  مايععععععة تكتعععععي  فعععععع  ساسعععععاة جبعععععام نععععععوي يط جنعععععوب غربعععععع  بتكجيعععععر انتحعععععار  داخععععععم نكععععع  ا

 ععععععم  قيعععععععادة  16فعععععع  الكرقعععععععة  75قععععععوة معععععع  الاعععععععواء ”    و كععععععرت الخايعععععععة فعععععع  بيعععععععا  .نينععععععوى

 مايععععععات نينععععععوى  نكععععععع ت واجععععععب بحععععععَّ وتكتعععععععي  فعععععع  ساسععععععاة جبعععععععام نععععععوي يط جنععععععوب غربععععععع  

 .”نينوى
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 اا لي بغلالبحياز  كمية من المخلر ال رطة ااتحالية تلقي القبن تل  متك 

ا ثنععععععي   السععععععاء السععععععب   اععععععى مععععععت   بحيععععععازة أ انععععععت مديريععععععة المععععععرطة ا تحاديععععععة   /ابابيععععععم نيععععععوز

  أ  "قعععععوة مععععع  الاعععععواء السعععععاد   و كعععععرت المديريعععععة فععععع  بيعععععا  .كميعععععة مععععع  المخعععععدرات فععععع  ب عععععداد

الكرقععععععة الثانيععععععة مععععععرطة اتحاديععععععة تمكنععععععت  عععععع  طريعععععع  تنكيعععععع  احععععععدى الممارسععععععات األمنيععععععة فعععععع  

عامعععععم  با معععععترا  معععععا مكعععععرزة مععععع  مععععععبة اسعععععتخبارات الكعععععو  الثعععععان   مععععع   لسعععععاء منطسعععععة  حععععع  ال

 ستامغ  مادة الكر 114السب   اى مت   يستسم دراجة نارية بعد  بط بحوزت  

 

         ا تئ  األمني يعلن القبن تل  إرهابيين ا نين لي طوزخورماتو 

ثنعععععي   السعععععب   اعععععى أرهعععععابيي  أ انعععععت خايعععععة ا  عععععال  األمنععععع   أمععععع  ا   المسعععععتسبم العراقععععع /

مععععع  خعععععالم »أنععععع  اثنعععععي  فععععع  ق عععععاء طوزخورمعععععاتو بمحاف عععععة صعععععال  العععععدي . و كعععععر بيعععععا  لاخايعععععة 

بيععععععععة  تمكنععععععععت قععععععععوة معععععععع  المتابعععععععع  المسععععععععتمرة والدقيسععععععععة لتحركععععععععات  ناصععععععععر العصعععععععابات ا رها

الاعععععععواء الثالعععععععَّ التعععععععابا العععععععى فرقعععععععة العععععععرد السعععععععريا فععععععع  وزارة الداخايعععععععة وبالتععععععععاو  معععععععا قسععععععع  

بارات الكرقععععععة  معععععع  السععععععب   اععععععى اثنععععععي  معععععع  المطاععععععوبي  لاس ععععععاء وفعععععع  احكععععععا  المععععععادة   اسععععععتخ

وأ عععععععا  «.  أرهعععععععاب  فععععععع  ق عععععععاء طوزخورمعععععععاتو ناحيعععععععة ينكجععععععع  بمحاف عععععععة صعععععععال  العععععععدي  /4

 «.ساي  األرهابيي  الى ج ة الطاب أصولي ات  ت»البيا  أن  
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 ومي لسعر زيا الوقولائر كبير  جراء اللت  الحكالنفط   اللولة تتكبل خس

ا ثنععععععععي    ععععععع  خسععععععععاسر ماليععععععععة كبيععععععععرة تتكبععععععععدها موازنععععععععة ا انععععععععت وزارة الععععععععنكط   بعععععععدر نيععععععععوز/

”   ا واو ععععععععحة الععععععععوزارة فعععععععع  بيععععععععا  .جراء الععععععععد   الحكععععععععوم  لسعععععععععر زيععععععععت الوقععععععععودالدولععععععععة

الخسععععععاسر تباععععععل خمسععععععة ا   مايععععععار دينععععععار يوميععععععا  جععععععراء  ععععععد  تصععععععدير جميععععععا الكميععععععات المنتجععععععة 

ط ا سعععععععود   أوبيعععععععع  وفسععععععا    سععععععععار  النمعععععععرة العالميعععععععة     ف عععععععال   ععععععع  النكمعععععع  زيعععععععت الوقعععععععود 

 . تخصي   جزء من  لتج يز التجار  و  اصحاب المعامم   بسعر مد و 

 

 "جع زيال  ساتاا التجكيز إل  سببين وتتعكل ب ي    لضلالككرباء تر

  سععععععععبب زيععععععععادة ا ثنععععععععي  أرجعععععععععت وزارة الك ربععععععععاء العراقيععععععععة   وكالععععععععة انبععععععععاء الععععععععرا  العععععععععا /

سعععععععا ات الطاقعععععععة الك رباسيعععععععة خعععععععالم ا يعععععععا  الجاريعععععععة  لعععععععى "زيعععععععادة ال عععععععاز المعععععععورد وا تعععععععدام 

كافيععععععة ل ععععععما  صععععععيكا  مختاكععععععا  درجععععععات الحععععععرارة"  م كععععععدة فعععععع   ات الوقععععععت تخصععععععي  امععععععوام 

وقعععععععام المتحعععععععدَّ باسععععععع  العععععععوزارة احمعععععععد العبعععععععاد       "تحسععععععع  سعععععععا ات . ععععععع  الععععععععا  الما ععععععع 

يععععععأت  نتيجععععععة الج ععععععود الكبيععععععرة والخطععععععط التعععععع  اثمععععععرت  عععععع  ادخععععععام  تج يععععععز الطاقععععععة الك رباسيععععععة

طاقععععععات توليديععععععة جديععععععدة وفعععععع  ا ختناقععععععات وتععععععد ي  مععععععبكات التوزيععععععا"  مبينععععععا  أ  "ابععععععرز اسععععععباب 

زيعععععادة التج يعععععز ا تعععععدام حعععععرارة الموسععععع  الععععع   سعععععا د بمعععععكم كبيعععععر  ف عععععال   ععععع  اطعععععالئ ال عععععاز 

مايعععععو  متعععععر مكععععععب بععععععد  25العععععى  المعععععورد مععععع  ايعععععرا  لصعععععال  تمععععع يم محطعععععات ا نتعععععا  لتصعععععم

 ."مايو  متر مكعب باليو  8ا  كانت 
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 الجيي اليمني  ملتزمون بالكلنة ول  ننف   ي تملياا هجومية

د  مجاعععععع   أ  جععععععي  أكععععععد المتحععععععدَّ باسعععععع  الجععععععي  اليمنعععععع   العميععععععد  بعععععع /البحععععععري وكالععععععة انبععععععاء  

لعععععى أ  كعععععم األ معععععام التععععع  يسعععععو  بعععععالد  ماتعععععز  بال دنعععععة ولععععع  ينكععععع  أ   مايعععععات هجوميعععععة   فت عععععا  

وقعععععععام مجاععععععع   فععععععع  تصعععععععريحات اليعععععععو  ا ثنعععععععي      .ب عععععععا "دفا يعععععععة"  عععععععد هجمعععععععات الحعععععععوث 

السععععععوات الجويععععععة ماتزمععععععة بال دنععععععة  ولعععععع  تنكعععععع  أ  هجمععععععات جويععععععة واسععععععت دافات لمعععععععدات وأسععععععاحة 

   م عععععيكا أ  الجما عععععة الحوثيعععععة لععععع  تاتعععععز  بال دنعععععة األمميعععععة المعانعععععة  متحعععععدثا  ععععع   عععععدةالحعععععوثيي 

وأمععععععار  لععععععى أ  مايمععععععيات الحععععععوث  .خروقععععععات قامععععععت ب ععععععا فعععععع  جب ععععععات مععععععأرب وتعععععععز والحديععععععدة

معععععععنت أمعععععععع   عععععععدة  مايععععععععات تسععععععععام وهجمعععععععات فعععععععع  الجب ععععععععات الجنوبيعععععععة والمععععععععمالية ال ربيععععععععة 

الحوثيعععععة بعععععاءت بالكمعععععم بععععععد تصعععععد  الجعععععي  ل عععععا  لمعععععأرب   فتعععععا  لعععععى أ  كعععععم هععععع   المحعععععاو ت 

سعععععععيرة المكخخعععععععة  وقامعععععععت بععععععع طالئ السععععععع اس   اعععععععى م كعععععععدا أ  المايمعععععععيات أطاسعععععععت الطعععععععاسرات الم

 مواقا الجي  الوطن  ف  الحديدة   لى جانب الجب ة المرقية ف  تعز.

 

 الرئيس التونسي يلتو هيئة اانتخاباا لئستعلال

 

أكععععععد الععععععرسي  التونسعععععع   قععععععي  سعععععععيد  أهميععععععة دور ال يسععععععة العايععععععا المسععععععتساة  / ا ماراتيععععععة البيععععععا 

ا أل  تكععععععو   اععععععى أهبععععععة ا سععععععتعداد لالسععععععتحساقات المسباععععععة. جععععععاء  لعععععع    دا يععععععا   ياهععععععلالنتخابععععععات

خععععععالم اسععععععتسبام قععععععي  سعععععععيد  أمعععععع   ناسععععععب رسععععععي  ال يسععععععة العايععععععا المسععععععتساة لالنتخابععععععات  فععععععاروئ 

 بو سكر  بسصر قرطا  بالعاصمة تون .
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التغير المناخي قل يكل  الميزانية األمريكية تريليوني لوار سنويًا بحلول نكاية 

 القرن

ر البيععععععت األبععععععي   لععععععى    الكي ععععععانات والحراسعععععع  والجكععععععا  النععععععاج  أمععععععا /وكالععععععة انبععععععاء البحععععععري  

ا معععععع  الميزانيععععععة ا تحاديععععععة األمريكيععععععة سععععععنوي ا  ا كبيععععععر   عععععع  ت يععععععر المنععععععا  يمكعععععع  أ  تستطععععععا جععععععزء 

ووجعععععععد مكتعععععععب تسيعععععععي  ا دارة والميزانيعععععععة أ  تعععععععأثير ت يعععععععر المنعععععععا   اعععععععى .بحاعععععععوم ن ايعععععععة السعععععععر 

فععععععع   7.1كاععععععع  ا يعععععععرادات خسعععععععاسر سعععععععنوية تباعععععععل بحاعععععععوم ن ايعععععععة السعععععععر  يمكععععععع  أ  ي الميزانيعععععععة

وي ععععععععدد ت يععععععععر المنععععععععا  .المسععععععععة أو مععععععععا يعععععععععادم تريايععععععععون  دو ر سععععععععنوي ا بسعععععععععر الععععععععدو ر اليععععععععو 

المجتمععععععععات والسطا عععععععات فععععععع  جميعععععععا أنحعععععععاء أمريكعععععععا  بمعععععععا فععععععع   لععععععع  مععععععع  خعععععععالم الكي عععععععانات 

تصععععععععاد أل اصععععععععير  التعععععععع  تعععععععع ثر  اععععععععى اقوالجكععععععععا  والحععععععععرارة المععععععععديدة وحراسعععععععع  ال ابععععععععات وا

ويمكعععععع  أ  تكععععععوئ األ ععععععرار التعععععع  تحععععععدَّ فعععععع  .الو يععععععات المتحععععععدة وحيععععععاة األمععععععريكيي  العععععععاديي 

المسعععععععتسبم بكثيعععععععر األ عععععععرار الحاليعععععععة   ا اسعععععععتمرت انبعاثعععععععات غعععععععازات ا حتبعععععععا  الحعععععععرار  بعععععععال 

 هوادة.

 

 ةكوريا ال مالية تلوح باستخلا  األسلحة النووية ضل جارتكا الجنوبي

قالعععععت كعععععي  يعععععو جعععععونت  معععععسيسة العععععز ي  الكعععععور  المعععععمال  كعععععي  جعععععونت أو   فععععع  بيعععععا   ا هعععععرا /

نساتععععععع  وسعععععععاسم   عععععععال  رسعععععععمية اليعععععععو  الثالثعععععععاء    بيعععععععونت يعععععععانت ستسعععععععت د  كوريعععععععا الجنوبيعععععععة 

 "بسوت ا النووية الستالية"   ا تعر ت ل جو .

 

 

 


