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 (موقع مجلس النواب(..) 7.)صالحلبوسي يستقبل الوفد النيابي الدنماركي 

 (موقع مجلس النواب(..) 7.)صالنائب األول يستقبل الوفد النيابي الدنماركي 

   فيييييييي ” عليهميييييييا السييييييي   ” الزامليييييييي يجييييييير  جولييييييية ميدانيييييييية بيييييييد  ا بزييييييييار  ا ميييييييامي  ال سيييييييكريي

 (قع مجلس النوابوم(..) 8.)صسامراء

 (الصباح.)(. 9.)صالبرلما  يتوعد بمحاسبة مسربي مخاطباته الداخلية 

   (وكالة ا نباء ال راقية(..) 10.)صالك بي: ل  نسمح بالتجاوز  و اإلساء  للجيش مطلقا 

 ئييييييب محمييييييد سيييييي دو : سيييييييناريو ا نسييييييداد السياسييييييي سييييييينتهي بمبييييييادر  سييييييببه التحييييييالل ال   ييييييي.. النا

 (وكالة الم لومة(.)10ص .)ا طار

  11.)صدعيييييييو  ميييييييي  اللييييييييتح سليييييييي  الكتييييييييل السياسييييييييية: ادرسييييييييوا مبييييييييادر  التنسيييييييييقي وننت يييييييير ردكيييييييي 

 (السومرية نيوز(..)

  11.)صالنائيييييب فيييييالح الخزعلييييييي: رقيييييية ايييييي ية موحييييييد  قبييييييل  ييييي ل ال يييييييد لتايييييكيل حكومييييية وطنييييييية 

 (وكالة الم لومة(..)

 لقطييييييياع الزراعيييييييي: المنيييييييت  المحليييييييي بيييييييا  ابتسيييييييا  اله ليييييييي  تحييييييي ر مييييييي  خطيييييييور  ا ميييييييال ا النائبييييييية

 (ابابيل نيوز(..) 12.)صمهددا

   النائييييييب محمييييييد الصيييييييهود: القييييييول السياسييييييية ليييييي  تسييييييمح للتحييييييالل ال   ييييييي بالهيمنيييييية عليييييي  اللجييييييا

 (المسلة(..)12.)ص البرلمانية

 الجيييييية الحصييييييص النائييييييب رعييييييد الييييييد لكي ي ليييييي  س  زيييييييار  وفييييييد برلميييييياني ميييييي  ديييييييال  دول الجييييييوار لم 

 (الزما  (..) 13)ص.المائية

  13.)صالنائييييييب محمييييييد عنييييييوز  يحيييييي ر ميييييي  محيييييياو   حييييييرل قييييييانو  األميييييي  ال يييييي ائي عيييييي  مسيييييييار 

 (الصباح(..)

  (الصباح(..) 14.)صالنائب حسي  الس بر : المستقلو  يست دو  لطرح مبادر  جديد 

 14.)صالنائييييييييب باسيييييييي  خاييييييييا  يكاييييييييل عيييييييي  وجييييييييود دعيييييييياول جديييييييييد  لييييييييدل المحكميييييييية ا تحادييييييييية 

 (ة نيوزالسومري(..)
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  النائيييييييييب رفيييييييييير الصيييييييييالحي:  ناليييييييييا حيييييييييراا سياسيييييييييي لتقرييييييييييب وجهيييييييييا  الن ييييييييير بيييييييييي  اإلطيييييييييار

 (بدر نيوز(..) 15.)صوالتيار

   النائيييييب كيييييياروا  ييييييارويس: ا تحيييييياد اليييييوطني يرحييييييب بمبييييييادرا  حيييييل ا نسييييييداد السياسيييييي ويقكييييييد عييييييد

 (الر نيوز(..) 15.)صرئاسة الجمهوريةتوافقه عل  

 

 

 

 

   (وكالة ا نباء ال راقية(..) 16.)ص"عل  صحة "ع و رئيس الجمهورية يطمئ 

 وكاليييييية ا نبييييييياء (..) 16.)صالكييييييا مي يوجيييييييه بحماييييييية  بيييييييرات الطاقيييييية والتصيييييييد  ل عمييييييال التخريبيييييييية

 (ال راقية

 (المسلة(..)17)ص . يئة ا ع   ت لر برنامجا تللزيونيا وتطالب بتقدي  اعت ار رسمي 

 اللييييييييرا     (..) 17.)صافييييييييا  ا قتييييييييراع فييييييييي ب ييييييييدادملوضييييييييية ا نتخابييييييييا  ت ليييييييي  موعييييييييد توزيييييييييع مك

 (نيوز

 (الصباح(..) 18.)صصراع عل  تاكيلة الملوضيّة 

 ايييييييلر (..) 18.)ص"الميييييييالكي والحكيييييييي  يقكيييييييدا  علييييييي  تايييييييكيل حكومييييييية تحقييييييير "التيييييييواز  اليييييييوطني

 (نيوز

  :(الصباح(..) 19.)صقادر عل  تجاوز خ ل الحلبوسي والزاملي«    يال»خبراء 

 : جيييييييزء مييييييي  الايييييييي ة واليييييييدوائر ا نتخابيييييييية وزعييييييي  لصيييييييالح جهييييييية  نييييييياا سقصييييييياء ل  يييييييي   الجبيييييييور

 (اللرا  نيوز(..) 20.)صسياسية

  :السيييييييومرية (..) 21.)صملييييييييارا  دو ر تضييييييييع مييييييي  المنافييييييي  الحدوديييييييية 7كيييييييا   الصيييييييياد  يكايييييييل

 (نيوز

 وكالييييييية (..) 21.)ص  غرضييييييه محاصيييييير  القييييييول الصيييييي ير ال ربيييييياو : الن ييييييا  ا نتخييييييابي ا خييييييير كييييييا

 (  ال ا باء الراان
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 وكالييييييية (..) 22ص.)القيييييييبم علييييييي  خمسييييييية سر يييييييابيي  وضيييييييبط  حزمييييييية ناسيييييييلة فيييييييي نينيييييييول واألنبيييييييار

 (ا نباء ال راقية

   (وكالة الم لومة(..) 22ص.)”زور المقدادية” قرل في  4الحاد الا بي يقتح  بساتي 

  ة فيييييييييي بيييييييييالقطع ا  رييييييييييمسيييييييييكوكة   بيييييييييية..القبم علييييييييي  متييييييييياجر  60بحوزتيييييييييه تم يييييييييال   ييييييييير  و

 (ايرث نيوز(..) 23.)صواسط

 

 

 

 

  

  وكالييييييية ا نبييييييياء (.) 24.)صالبنيييييييا المركيييييييز  ي لييييييي  نجييييييياح المنصييييييية اإللكترونيييييييية لخطابيييييييا  الضيييييييما

 (ال راقية

 (وكالة الم لومة(..) 24ص.)التجار  تكال ع  تحركا  لخز  مليوني ط  م  الحنطة 

 25.)صالبصيييييييير  المتحييييييييدث باسيييييييي  الكهربيييييييياء يوضييييييييح "الل ييييييييط" حييييييييول بيييييييييع محطيييييييية غازييييييييية فييييييييي 

 (وكالة انباء الرا  ال ا (..)

 (الصباح(..) 25.)صالنجل تتوقع انخلاضا  بمحصول الحنطة 

  (الر نيوز(..) 25.)صكوردستا  تخلم اجور الكهرباء ال  النصل للمخابز وا فرا 
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  26.)صمجليييييييييس اليييييييييوزراء السييييييييي ود  يييييييييي م  الجهيييييييييود األمميييييييييية فيييييييييي التوصيييييييييل لهدنييييييييية بييييييييياليم 

  (وسطالارق األ(..)

 26.)صمو رئيييييييس مجلييييييس الييييييوزراءسييييييمو ولييييييي ال هييييييد يتسييييييل  كتيييييياب اسييييييتقالة الحكوميييييية ميييييي  سيييييي 

 (القبس الكويتية (..)

 

 

 

 

 (األوسطالارق (..) 27.)صفي فيينا« ضمانا   قول» غلبية البرلما  اإليراني تطالب بـ 

 القييييييييدس (..) 27.)صلجنيييييييية التحقييييييييير فييييييييي اقتحييييييييا  الكييييييييون رس تسييييييييتمع لاييييييييهاد  سيلانكييييييييا ترامييييييييب

 (”ال ربي
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 -:األوكرانيةالحرب الروسية  تطوراتبأخر جز وم

 زيلينسكي يطالب بمحاسبة ال سكريي  الروس عل  غرار محاكما  نورمبرغ(.CNN) 

  روسيييييييييا "بييييييييوتي  يهييييييييدد  وروبييييييييا باتخييييييييا  سجييييييييراءا  انتقامييييييييية بسييييييييبب الضيييييييي وط عليييييييي  "غازبرو(.

 اليو (

 (األوسط.)الارق  ا  الروسية األوكرانية فرول: المزاع  باا  بوتاا  دفها نسل المحاد 

 القيييييييدس ملييييييييو  دو ر 100ر ا بليييييييينك :  مريكيييييييا سيييييييتقد  مسييييييياعد   منيييييييية سضيييييييافية ألوكرانييييييييا قيييييييد(.

 ال ربي(

 دار الخلي (د لها في  وروبا الارقية بدو  نار جنود باكل دائ  فيها مريكا تريد قواع(. 

 سكا  نيوز(وبا ع  روسيا ميركا ستطلب م  آسيا توريد ال از المسال للصل  ور(. 

   روسيا تسحب احتجاجها عل  عقوبا  الليلا2022كاس ال ال :(.BBC) 

 سكا  نيوز(ية عل  الابكة الم لمةتلكيا  كبر منصة بيع روس(. 

  دونيتسيييييييا الاييييييي بية": القومييييييييو  المتطرفيييييييو  األوكرانييييييييو  ييييييييدمرو  سيييييييلنا  جنبيييييييية فيييييييي مينيييييييياء"

 .)روسيا اليو (ماريوبول

 علييييييييي  موسييييييييييكو و وروبيييييييييا تطييييييييييرد عايييييييييرا  الدبلوماسيييييييييييي  قوبيييييييييا  جديييييييييييد  ال يييييييييرب يحضيييييييييير ع

 .)يورو نيوز(الروس
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 الحلبوسي يستقبل الوفد النيابي الدنماركي

النعععععواب محمعععععد الحنبوسعععععء، اليعععععو  ال   عععععاء، و عععععدا   اسعععععتئبس رجعععععي  مجنععععع  /موقعععععس مجنععععع  النعععععواب

وجعععععععر ، .معععععععاد   و نيعععععععد  دنماركيعععععععا  معععععععم النجنعععععععة البرلمانيعععععععة لحنععععععع  النعععععععاتو برجاسعععععععة الناجعععععععب

خععععععع س النئعععععععاء، بحعععععععن الع قعععععععات ال ناجيعععععععة بعععععععيم الععععععععرا  والعععععععدنمار  وكععععععع ل   معععععععو  دوس حنععععععع  

ت التععععععععء تحععععععععدد ا النععععععععاتو، واسععععععععتمرار وتعزيععععععععز التعععععععععاوم لمحاربععععععععة ا ر ععععععععاب  ععععععععء المجععععععععاال

كمععععععا لععععععاد النئععععععاء مناقلععععععة األووععععععا   نعععععع  السععععععاحة الدوليععععععة، و ععععععدد  مععععععم .الحكومععععععة العراقيععععععة

 ال تما  الملتر .االمواويس  ات 

 

 النائب األول يستقبل الوفد النيابي الدنماركي

اسععععععتئبس السععععععيد حعععععععاك  الزامنععععععء الناجععععععب األوس لععععععرجي  مجنعععععع  النعععععععواب  موقععععععس مجنعععععع  النععععععواب/

الو ععععععد النيععععععابء الععععععدنماركء برجاسععععععة السععععععيد مععععععاد   ععععععو  نيععععععد  والو ععععععد  ٢٠٢٢/٤/٥يععععععو  ال   ععععععاء 

النعععععواب بالو عععععد   ئعععععد  عععععء مكتبععععع  بمبنععععع  مجنععععع    ورحعععععب سعععععيادت  خععععع س النئعععععاء الععععع.المرا ععععع  لععععع 

وأووععععععد السععععععيد الناجععععععب األوس ام .ال ععععععانء العععععععرا الزاجععععععر متمنيععععععا لاعععععع  طيععععععب ا قامععععععة  ععععععء بنععععععد   

الععععععرا  يمتنععععع    قعععععة قديمعععععة معععععس الدنمار ،ملعععععيرا الععععع  أم حنععععع  النعععععاتو لععععع   وعععععس  عععععء محاربعععععة 

مواجاعععععععععة  ا ر عععععععععاب ودا عععععععععا  عععععععععء الععععععععععرا  والعععععععععدنمار  لاعععععععععا مواقععععععععع  دا معععععععععة لنعععععععععا  عععععععععء

نععععع  معععععا زاس وأكعععععد السعععععيد الزامنعععععء  نععععع  أ ميعععععة التععععععاوم الملعععععتر  معععععس حنععععع  النعععععاتو أل.ا ر عععععاب

 نالععععع  جيعععععوب تحتوعععععم دا عععععا يجعععععب الئوعععععاء  نياعععععا، م كعععععدا أم  عععععد  اسعععععتئرار الععععععرا  يععععع د  

لععععععععد  اسعععععععتئرار المنطئعععععععة بلعععععععكس  عععععععا ، ملعععععععيرا الععععععع  أم الععععععععرا  قعععععععو  ا ر عععععععاب ومعععععععا زاس 

وأكعععععععد سعععععععيادت   نععععععع  وعععععععرور  تئعععععععدي  األ عععععععدقاء .اجيعععععععاانيحعععععععارب معععععععم أجعععععععس الئوعععععععاء  نيععععععع  

عد  والمجععععععاالت وخا ععععععة العسععععععكرية مععععععم خعععععع س د عععععع  المسععععععا د  لنعععععععرا   نعععععع  مختنعععععع  اال عععععع

الئععععععوات األمنيعععععععة بععععععاألجاز  والمععععععععدات العسعععععععكرية الحدي ععععععة والتئنيعععععععات والتكننوجيععععععا التعععععععء تسعععععععا   

منعععععع  مخععععععي  الاععععععور   سعععععع ععععععء االرتئععععععاء بواقععععععس الم سسععععععة العسععععععكرية العراقيععععععة، مبينععععععا أ ميععععععة ح

بد مركعععععععزا لتعععععععدريب الععععععع   يئعععععععس  عععععععء المنطئعععععععة بعععععععيم الحعععععععدود العراقيعععععععة السعععععععورية والععععععع   أ ععععععع
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األطفعععععاس وال عععععبية لنتطعععععر ،  وععععع   عععععم معر ععععععة م عععععير السعععععجوم التعععععء تكعععععوم تحعععععت سععععععيطر  

قععععععوات قسععععععد الكرديععععععة الموليععععععة ألمريكععععععا، ملععععععددا  نعععععع  أ ميععععععة مسععععععا د  حنعععععع  النععععععاتو بالوعععععع ط 

مريكيعععععة لحسععععع  واناعععععاء  ععععع ا المنععععع  األمنعععععء الععععع   سعععععو  يععععع  ر  نععععع  ألا نععععع  الواليعععععات المتحعععععد  

لععععععكس  ععععععا ، امعععععع  بععععععأم يكععععععوم  نالعععععع  تعععععععاوم ملععععععتر  بععععععيم البنععععععديم مععععععم العععععععرا  والمنطئععععععة ب

بععععععدور  ا ععععععرب السععععععيد مععععععاد   ععععععو  نيععععععد   ععععععم سعععععععادت  بنئععععععاء .نععععععاحيتيم ال ععععععنا ة والزرا ععععععة

تركيعععععز بععععع د  وحنععععع  النعععععاتو   نعععععالسعععععيد الناجعععععب األوس لعععععاكرا لععععع  منحععععع  الوقعععععت لنئاجععععع ، م كعععععدا  

  بععععععععيم العععععععععرا  وحنعععععععع   نعععععععع  الئطععععععععا  األمنععععععععء ومحاربععععععععة ا ر ععععععععاب  ععععععععو  ععععععععد  ملععععععععتر

وأوععععععا  السععععععيد  ععععععو  نيععععععد  أم بعععععع د  تسععععععع  لتمتععععععيم الع قععععععات ال ناجيععععععة بععععععيم البنععععععديم .النععععععاتو

خا ععععععة  ععععععء مجععععععاس ال ععععععنا ة والزرا ععععععة والئطععععععا  األمنععععععء، مووععععععحا لحاجععععععة الئععععععوات األمنيععععععة 

مععععععم التععععععدريب كععععععء ت ععععععس لمسععععععتو   ععععععالء  ععععععء مجععععععاس محاربععععععة ا ر ععععععاب،  دالعراقيععععععة لنمزيعععععع

لبنععععععدام التععععععء تعععععععانء مععععععم حععععععروب ومحاربععععععة  سععععععاد سععععععو  تنت ععععععر بععععععاالخير ملععععععيرا العععععع  أم ا

وأوععععععا  السععععععيد مععععععاد   ععععععو  نيععععععد  أم بعععععع د   ععععععء  ععععععديئة لنلعععععععوب .وتكععععععوم بنععععععدام مزد ععععععر 

ئعععععدي  در  معععععم ئعععععاء تععععع  تنل عععععء ناايعععععة ا.تريعععععد اسعععععتئرار البنعععععدام ال عععععديئة وتعمعععععس جا عععععد   نععععع   لععععع 

 لدنماركء يسجد تأريخ العرا  الحوار .قبس السيد الناجب األوس لرجي  الو د النيابء ا

 

” عليهما الس   ” الزاملي يجر  جولة ميدانية بد  ا بزيار  ا مامي  ال سكريي  

 في سامراء

  ي  مجنععععععععالناجععععععععب األوس لععععععععرج” حععععععععاك  الزامنععععععععء ” اجععععععععر  السععععععععيد  /موقععععععععس مجنعععععععع  النععععععععواب

، زيعععععععار  ميدانيعععععععة الععععععع  مدينعععععععة سعععععععامراء ابتعععععععدأت  2022نيسعععععععام  -5اب ، اليعععععععو  ال   عععععععاء النعععععععو

وقيعععععععاد   منيعععععععات سعععععععامراء ، ومئعععععععر ”  نيامعععععععا السععععععع   ” بزيعععععععار  مرقعععععععد  ا معععععععاميم العسعععععععكرييم 

 عععععء سعععععامراء ، را ئععععع   ياعععععا المسععععع وس الععععععا  لسعععععرايا السععععع   السعععععيد  قيعععععاد   منيعععععات سعععععرايا السععععع  

والتئعععععع  الزامنععععععء  ععععععء بدايعععععة جولتعععععع  بمسعععععع ولء العتبععععععة العسععععععكرية . داو الحميعععععع أبعععععو م ععععععطف 

المئدسعععععععة ، مطنع عععععععا  نععععععع  مراحعععععععس ا معععععععار الرووعععععععة المطاعععععععر ،  يمعععععععا اسعععععععتمس الععععععع  الملعععععععاكس 

د  التخ ي عععععععات الماليعععععععة لنئوعععععععاء بمعععععععا الخدميعععععععة واألمنيعععععععة والماليعععععععة الموجعععععععود  ، متعاعععععععدا  بزيعععععععا

الطريععععععع  الرجيسعععععععء ” وبخا عععععععة  لتحتيعععععععةلبنععععععع  ايوعععععععمم اسعععععععتكماس مراحعععععععس اال معععععععار و ملعععععععاريس ا

وزار الزامنععععععء ، قعععععاطس  منيعععععات سعععععامراء ، والتئععععع  بالئعععععاد  األمنيععععععيم . ”المععععع د  الععععع  سعععععامراء

لمواجاععععععة  ياععععععا ، دا يععععععا  العععععع  وععععععرور  ادامععععععة التنسععععععي  بععععععيم جميععععععس  ععععععنو  األجاععععععز  األمنيععععععة 

نيعععععععة ت المعحواوعععععععم االر عععععععاب و وعععععععبط الواقعععععععس األمنعععععععء ، مطالبعععععععا   عععععععء الوقعععععععت  اتععععععع  الجاعععععععا

بعععععععد ا اتعععععع  زيارتععععععع   عزيععععععز الئععععععوات المتواجععععععد   ععععععء الئوععععععاء باالسععععععنحة والمعععععععدات ال زمععععععة ،لت

و عععععدد معععععم الئطععععععات االمنيعععععة والمواقعععععس الرجيسعععععة البطعععععاس ” سعععععرايا السععععع   “لمئعععععر قيعععععاد  سعععععامراء 

وقععععاس الزامنععععء ام الن ععععر  نعععع  االر ععععاب ماعععع  ولكععععم الحفععععا   نعععع  الن ععععر لعععع  . سععععرايا السعععع  
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جععععععب ام تبئعععععع  درجععععععة الجاوزيععععععة بععععععأ ن  مسععععععتوياتاا لتفويععععععت الفر ععععععة  نيعععععع  يبععععععر ، وأ ميععععععة اك

جعععععر ام العععععدوا ا او معععععا يععععععر  بالخ يعععععا الناجمعععععة معععععم الئيعععععا  بعععععأ  نلعععععاط يمكعععععم ام يععععع  ر  نععععع  

ال تعععععا  الععععع  ام مدينعععععة سعععععامراء المئدسعععععة معععععم بعععععيم   نععععع  الووعععععس األمنعععععء لاععععع   المدينعععععة المامعععععة ،

تاعععععععا الدينيعععععععة والتاريخيعععععععة واالقت عععععععادية م مكان ميعععععععة معععععععا ععععععع  معععععععدم الععععععععرا  واكتسعععععععبت  ععععععع   األ

، م كعععععععد ا  نععععععع  وعععععععرور  موعععععععا فة جاعععععععود جميعععععععس م سسعععععععات ونسعععععععيجاا االجتمعععععععا ء المتنعععععععو  

جولتعععع  ، ابطععععاس ولععععار  الزامنععععء  ععععء ختععععا  . الدولععععة لنحفععععا   نعععع  اسععععتتباب امناععععا بلععععكس كامععععس

   عععععز وجعععععس البعععععار سعععععاج   الئعععععوات االمنيعععععة و سعععععرايا السععععع   ،  عععععء مأدبعععععة اال طعععععار الرموعععععانية ، 

نسعععععععانية  عععععععء كعععععععس مكعععععععام ام يمعععععععد لاععععععع  بالسععععععع مة والحفععععععع  والن عععععععر  نععععععع  أ عععععععداء الععععععععرا  وا 

 وزمام .

 

 البرلما  يتوعد بمحاسبة مسربي مخاطباته الداخلية

تو ععععععد الناجععععععب ال ععععععانء لععععععرجي  مجنعععععع  النععععععواب لععععععاخوام  بععععععد  ، بمحاسععععععبة مسععععععربء  ال ععععععبا /

النععععععزا  بععععععيم رجععععععي  مجنعععععع  النععععععواب محمععععععد الحنبوسععععععء الو ععععععاج  البرلمانيععععععة، مئنعععععع   مععععععم تععععععأ ير 

قبععععععوم سياسععععععيوم وناجبعععععع  األوس حععععععاك  الزامنععععععء  نعععععع   مععععععس البرلمععععععام،  ععععععء وقععععععت رأ   يعععععع  مرا

ولعععععدد  .بععععععة لعععععم تععععع  ر  عععععء قعععععو  التحعععععال  ال   عععععءأم الخععععع   األخيعععععر ال يععععععدو أم يكعععععوم زو

انونيععععععة ومحاسععععععبة  بععععععد    ععععععء بيععععععام  نعععععع  أم ذمجنعععععع  النععععععواب سععععععيئو  باتخععععععا  ا جععععععراءات الئ

و عععععععء تتعنععععععع  بالملعععععععك ت الععععععع يم سعععععععربوا ونلعععععععروا الكتعععععععب والمخاطبعععععععات الداخنيعععععععة لنمجنععععععع ، 

اتذ،  عععععععء بلعععععععأم بعععععععع  الم عععععععطنحات والمفعععععععردات الئانونيعععععععة  عععععععء تحديعععععععد الماعععععععا  وال ععععععع حي

 .الزامنء -الار  لخ   الحنبوسء

ا ذ: ذال وقعععععععاس رجعععععععي  مركعععععععز ذكتعععععععاب الععععععععرا ذ والمحنعععععععس السياسعععععععء وا ععععععع  الجعععععععابر ، لععععععع ذال ب

ت المسععععععربة تلععععععكس لعععععع   ععععععء أم تسععععععريب بععععععع  الو ععععععاج  الرسععععععمية ي لععععععر خنعععععع ، و عععععع   المنفععععععا

ج خطععععععرا   نربمععععععا تمعععععع  رسعععععع  سياسععععععات الدولععععععة، ومععععععا حععععععدن  ععععععء مجنعععععع  النععععععواب أخيععععععرا  ينععععععدر

تحععععععت مسععععععم   عععععع   التسععععععريباتذ. وألععععععار العععععع  أم ذتسععععععريب م ععععععس  عععععع   التعميمععععععات والئععععععرارات 

وعععععمم  معععععس سياسعععععء، وا ارتاعععععا باععععع ا الوقعععععت  عععععء  عععععس معععععم داخعععععس قبعععععة مجنععععع  النعععععواب ينعععععدرج 

ة وععععع ط معععععم قبعععععس العمنيعععععة السياسعععععية المعئعععععد  وقبعععععس حتععععع  تلعععععكيس الحكومعععععة  ربمعععععا  جعععععاءت وسعععععين

مفا عععععععععس الدولععععععععةذ، م كعععععععععدا  أم ذتسعععععععععريب  ععععععععع   بععععععععع  الئعععععععععو  السياسعععععععععية المتو نععععععععة داخعععععععععس 

بعععععد معععععم  المعنومعععععات أد  الععععع  نعععععو  معععععم ا ربعععععا  والخنعععععس السياسعععععء داخعععععس مجنععععع  النعععععواب، وال

 ."محاسبة المئ ريم ا ا ما كانت     ا  مامات مسربة  ع   
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 الك بي: ل  نسمح بالتجاوز  و اإلساء  للجيش مطلقا  

ال   عععععععاء، أم أكعععععععد رجعععععععي  النجنعععععععة الماليعععععععة النيابيعععععععة حسعععععععم الكعبعععععععء، ا /وكالعععععععة االنبعععععععاء العراقيعععععععة 

وقعععععاس الكعبعععععء  عععععء .ء  اليععععع  نععععع   عععععد  السعععععما  بالتجعععععاوز أو ا سعععععاالعععععوطم، ملعععععددا   الجعععععيا سعععععور

، ام ذالجععععععيا العراقععععععء البطععععععس بجميععععععس  ععععععنو   وتلععععععكي ت  يعععععععد سععععععورا  لنععععععوطم وال نسععععععمد بيععععععام 

ود ععععععا: ذالجاععععععات المعنيععععععة العععععع  اتخععععععا  ا جععععععراءات ."مطنئععععععا  أل  كععععععام بالتجععععععاوز أو ا سععععععاء  اليعععععع 

بة أو اععععععار أبطالنععععععا ب ععععععور   يععععععر مناسعععععع نعععععع  لالععععععات التنفععععععاز وا ينععععععة بمنععععععس تعمععععععي  الععععععتا  الكف

العععععع  أم ذالتجععععععاوز بحعععععع  الم سسععععععة العسععععععكرية والعععععع    اععععععر  ععععععء احععععععد  الجئععععععة  ياععععععاذ، ملععععععيرا  

وسعععععععاجس ا  ععععععع    عععععععو سعععععععنو  ال ينيععععععع  بالمانعععععععة الوطنيعععععععة ل  ععععععع   وم سسعععععععاتاا، و عععععععو تجعععععععاوز 

بطنعععععععة ولعععععععاداجاا أ عععععععراد  ععععععع   الم سسعععععععة ال  ننعععععععء بحععععععع  كعععععععس  عععععععرد  راقعععععععء و عععععععء الخ عععععععو 

 ذ.وموحياا

 

: سيناريو ا نسداد السياسي سينتهي محمد س دو  نائبال سببه التحالل ال   ي..

 بمبادر  ا طار

أتاععععع  الناجععععععب  عععععم اجعععععت   دولعععععة الئععععععانوم محمعععععد سععععععدوم، ال   عععععاء، التحععععععال   وكالعععععة المعنومعععععة/

ياسععععععية،  يمععععععا أكععععععد أم ال   ععععععء بععععععالوقو  وراء ازمععععععة االنسععععععداد التععععععء تو ععععععنت لاععععععا العمنيععععععة الس

االطعععععععار التنسعععععععيئء “، ام وم وقعععععععاس السععععععععد.الزمعععععععة الرا نعععععععةمبعععععععادر  قيعععععععادات االطعععععععار سعععععععتناء ا

والئعععععععو  المتحالفعععععععة معععععععع  سعععععععتكوم لاععععععع  اجتما عععععععات مسعععععععتمر  ل عععععععر  بنعععععععور  ا كعععععععار جديعععععععد  

وطعععععععر  المبعععععععادر  الوطنيعععععععة  نععععععع  الكتعععععععس السياسعععععععية لنخعععععععروج معععععععم  ععععععع   االزمعععععععة، واالسعععععععرا  

جنععععععع  ت منسعععععععاسعععععععيناريو  لعععععععس ج“وأوعععععععا ، أم .”كة الوطنيعععععععة الجديعععععععد بتلعععععععكيس حكومعععععععة اللعععععععرا

النعععععواب الختيععععععار رجعععععي  الجماوريععععععة وملعععععرو  األ نبيععععععة الوطنيعععععة العععععع   قعععععد طععععععر  معععععرتيم  ععععععء 

، ” ععععع   الفتعععععر  والتعععععء او عععععنت العمنيعععععة السياسعععععية الععععع  مرحنعععععة االنسعععععداد سعععععبب  التحعععععال  ال   عععععء

 ”.يوا بد مم الماوء وانتا    ا السينار“مبينا  أن  
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 سوا مبادر  التنسيقي وننت ر ردك دعو  م  اللتح سل  الكتل السياسية: ادر

ال   ععععععاء، د ععععععو   ،  نععععععء تركععععععء الجمععععععالءوّجعععععع  الناجععععععب  ععععععم تحععععععال  الفععععععتد،  /السععععععومرية نيععععععوز

الععععع  الكتعععععس السياسعععععية معععععم أجعععععس دراسعععععة مبعععععادر  ا طعععععار التنسعععععيئء التعععععء قعععععاس  ناعععععا اناعععععا سعععععتكوم 

ا طععععععععار ، ام ذمبععععععععادر  وقععععععععاس الجمععععععععالء .االنسععععععععداد السياسععععععععء الحععععععععالءسععععععععببا  بععععععععالخروج مععععععععم 

ئء ليسعععععت جديعععععد ، لكناعععععا بمنيلعععععت  نععععع  أسععععع  تععععع  الحعععععدين  ناعععععا داجمعععععا، اولاعععععا ام االطعععععار التنسعععععي

 عععععع  لععععععركاء بالعمنيععععععة السياسععععععية ويجععععععب تحديععععععد خطععععععوات تنعععععع  العنميععععععة دسععععععتوريا مععععععم خعععععع س 

يحتويعععععععع  البرنععععععععام  الحكععععععععومء الكتنععععععععة االكبععععععععر، وانوععععععععاج التحالفععععععععات وععععععععمم  امععععععععس ملععععععععتر  

الو عععععوس الععععع  اتفاقعععععات،  عععععالم الوعععععابطة تكعععععوم معععععم خععععع س معععععا  والسياسعععععءذ، موعععععيفا : ذ عععععء حعععععاس

 مكم تحئيئ  لنمواطم العراقءذ.ي

 

  حكومة وطنيةرقية اي ية موحد  قبيل   ل ال يد لتاكيل النائب فالح الخزعلي: 

ال   عععععععاء، اسعععععععتمرار  اكعععععععد الناجعععععععب  عععععععم تحعععععععال  الفعععععععتد،  عععععععالد الخز نعععععععء،  /وكالعععععععة المعنومعععععععة

ر يععععععة طععععععار التنسععععععيئء والكتنععععععة ال ععععععدرية، ملععععععيرا العععععع   نععععععا  الحععععععرا  السياسععععععء بععععععيم قععععععو  اال

تلعععععكيس الكتنعععععة االكبعععععر داخعععععس مجنععععع  النعععععواب والتعععععء لعععععاناا تيعععععار حعععععوس ملعععععتركة بعععععيم االطعععععار وال

 نعععععععا  تحركعععععععات متبادلعععععععة بعععععععيم االطعععععععار “ام وقعععععععاس الخز نعععععععء .تئعععععععدي  مرلعععععععد رجاسعععععععة الحكومعععععععة

كتنعععععععة االكبعععععععر لعععععععكيس ال  حعععععععوس تالتنسعععععععيئء والتيعععععععار ال عععععععدر  لنو عععععععوس الععععععع  تفا معععععععات جديعععععععد

ا اختيععععععععار مرلععععععععد رجععععععععي  لنموععععععععء باكمععععععععاس االسععععععععتحئاقات الدسععععععععتورية المتبئيععععععععة ومععععععععم بيناعععععععع

االطعععععععار التنسعععععععيئء لديععععععع  مئترحعععععععات جديعععععععد  وحنعععععععوس ممكنعععععععة “واووعععععععد ام .”الحكومعععععععة المئبنعععععععة

 ناععععععاء االنسععععععداد السياسععععععء، سععععععيطرحاا  نعععععع  اللععععععري  الفا ععععععس  ععععععء العمنيععععععة السياسععععععية والمتم ععععععس 

 ”.الكتس السياسيةر  وبئية تيار ال دبال
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المحلي لقطاع الزراعي: المنت  تح ر م  خطور  ا مال ا النائبة ابتسا  اله لي 

 با  مهددا

ال   ععععععاء، مععععععم خطععععععور  ا مععععععاس حعععععع رت  وععععععو مجنعععععع  النععععععواب ابتسععععععا  الا لععععععء،  ابابيععععععس نيععععععوز/

 بلعععععكس كبيعععععر الئطععععا  الزرا عععععء ،  يمعععععا العععععارت العععع  أم المنعععععت  المحنعععععء الزرا عععععء بععععات ماعععععددا

يئعععععععود الععععععع  االسعععععععتمرار  عععععععء ا معععععععاس الئطعععععععا  الزرا عععععععء معععععععم لعععععععان  أم “أم  وقالعععععععت الا لعععععععء .

عععععععععرا  يمععععععععر بمرحنعععععععة حرجععععععععة نتيجععععععععة الئطععععععععا  الزرا ععععععععء  عععععععء ال“مبينعععععععة أم ” ووعععععععس كععععععععار ء

وعععععععرور  “ولعععععععددت الا لعععععععء  نععععععع  .”اس الحكعععععععومء المتعمعععععععد، طينعععععععة السعععععععنوات الماوعععععععيةاال مععععععع

مععععععععم قبععععععععس الحكومععععععععة وا سععععععععرا  بععععععععد س مسععععععععتحئات ان ععععععععا  الئطععععععععا  الزرا ععععععععء والف حععععععععيم 

 ”.باا مجن  النواب الف حيم طالما طالب

 

بالهيمنة عل     ي: القول السياسية ل  تسمح للتحالل ال لصيهودالنائب محمد ا

 اللجا  البرلمانية

،معععععععم  يمنعععععععة التحعععععععال   2022نيسعععععععام،  5، ال   عععععععاءدولعععععععة الئعععععععانوم،  اجعععععععت  حععععععع ر   /المسعععععععنة

وقعععععععاس الئيععععععاد   ععععععء دولعععععععة .بععععععيم الكتععععععس النيابيعععععععة، دا يععععععا العععععع  تئسعععععععيماالنجععععععام  نعععععع  ا ال   ععععععء

المسععععععنة، ام ذالنجععععععام البرلمانيععععععة يجععععععب ام  تابعتعععععع ناجععععععب محمععععععد ال ععععععياود  ععععععء حععععععدين الئععععععانوم، ال

و ععععع  ال ئعععععس البرلمعععععانء لكعععععس كتنعععععة واس يمكعععععم ح عععععر  ععععع    واألحعععععزاب الكتعععععستئسععععع  وتعععععوز  بعععععيم 

وأوعععععععا  ام ذالئعععععععو  السياسعععععععية  ."رجاسعععععععات النجعععععععامالنجعععععععام بجاعععععععات سياسعععععععية معنيعععععععة، بوعععععععمناا 

لايمنعععععععة  نععععععع  النجعععععععام البرلمانيعععععععةذ، ملعععععععيرا الععععععع  ام لعععععععم تسعععععععمد لنتحعععععععال  ال عععععععال ء بالسعععععععيطر  وا

، ورجاسعععععة  ععععع   النجعععععام يجععععععب االخت عععععا  بعععععيم الكتعععععس ونواباععععععا و ععععع  ذالنجعععععام يجعععععب ام تعععععوز 

 ال   عععععععءال  بالتحعععععع األمعععععععرام تكععععععوم و عععععع  االتفعععععععا  والتوا عععععع  بعععععععيم كععععععس الكتععععععس و عععععععد  ح ععععععر 

 ." ئط
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الد لكي ي ل  س  زيار  وفد برلماني م  ديال  دول الجوار لم الجة النائب رعد 

 الحصص المائية

،  اّم    نعععععواب ديععععععال  ناقلعععععوا مععععععس ر عععععد الععععععد نكء قعععععاس الناجععععععب  عععععم محا  ععععععة ديعععععال    الزمعععععام/ 

ة، وسعععععععبس معععععععدير  المعععععععوارد الماجيعععععععة والزرا يعععععععة أزمعععععععة الجفعععععععا  ولعععععععّد الميعععععععا   عععععععء المحا  ععععععع

مواجاتاععععععععا لتععععععععأميم االحتياجعععععععععات الماجيععععععععة األساسعععععععععية   ، م كععععععععدا،  أّم    ملعععععععععاكس الميععععععععا   عععععععععء 

جعععععداوس المتلععععععاطجة معععععس الجانعععععب ا يرانععععععء، لئنععععععة ايعععععرادات ناعععععر دجنععععععة واألناعععععار وال ديعععععال  تععععععود

و ععععععد  معععععععند الععععععععرا  ح  ععععععع  الماجيعععععععة و ععععععع  الموا يععععععع  واأل عععععععرا  الدوليعععععععة المعمعععععععوس باعععععععا  . 

دا  برلمانيعععععععا  معععععععم ديعععععععال ، وبالتنسعععععععي  معععععععس وزار  المعععععععوارد الماجيعععععععة والحكومعععععععة وأكعععععععد أّم    و ععععععع

الماجيعععععععة، الععععععععرا   العراقيعععععععة، سعععععععيئو  بزيعععععععار  دوس الجعععععععوار والتفعععععععاو  معاعععععععا حيعععععععاس ح ععععععع 

و عععععع  مبععععععدأ تئاسعععععع  الوععععععرر، واسععععععتنادا  لنئععععععوانيم واأل ععععععرا  الخا ععععععة بأزمععععععات الجفععععععا  ولععععععد 

 . الموارد الماجية  

 

 ر م  محاو   حرل قانو  األم  ال  ائي ع  مسار ح ي محمد عنوز  نائبال

م األمعععععععم حععععععع ر الناجعععععععب المسعععععععتئس  عععععععء البرلمعععععععام محمعععععععد  نعععععععوز معععععععم انحعععععععرا  قعععععععانو ال عععععععبا /

ال عععععع اجء والتنميععععععة  ععععععم مسععععععار ،  ععععععء مععععععا يتعنعععععع  ب ععععععر  أمععععععواس كبيععععععر  لتعاقععععععدات وملععععععاريس 

تيجء مععععععم متنكجععععععة وتحوينعععععع  بععععععدي   ععععععم الموازنععععععة، ود ععععععا العععععع  ح ععععععر  بتععععععو ير خععععععزيم سععععععترا

ام ذر ععععع  الئعععععانوم معععععم حيعععععن المبعععععدأ تراجعععععس الععععع   منيعععععة وقعععععاس  نعععععوز  .المعععععواد ال  اجيعععععة  ئعععععط

ل ععععععع اجء  ئععععععععط، معععععععم دوم مووععععععععو  التنميعععععععة التععععععععء تتطنعععععععب أمععععععععواال  ك يععععععععر  ح عععععععر  بععععععععاألمم ا

 ."لتعاقعععععدات وملعععععاريس متنكجعععععة، وكعععععء ال يتحعععععوس الئعععععانوم الععععع  بعععععديس  عععععم الموازنعععععة السعععععنوية

اطنيم أللعععععععار مععععععععدود ،  عععععععزز سعععععععتراتيجء معععععععم ال ععععععع اء لنمعععععععووبعععععععيم أم ذ عععععععد  وجعععععععود خعععععععزيم 

ط، المتعنعععععع  بتعععععو ير مععععععواد   اجيععععععة الحاجعععععة لاعععععع ا الئععععععانوم،  نععععع  أم يخععععععت  بععععععاألمم ال ععععع اجء  ئعععععع

 ستراتيجية تكفء لستة ألار  ء األقس تحسبا  أل  طارئذ.
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 المستقلو  يست دو  لطرح مبادر  جديد النائب حسي  الس بر : 

: ام ذالمسعععععععتئنيم  عععععععء مجنععععععع  كتنعععععععة المسعععععععتئنيم حسعععععععيم السععععععععبر  اجعععععععب  عععععععم قعععععععاس الن /ال عععععععبا 

اعععععع  مععععععم أجععععععس أم نكععععععوم جععععععزءا مععععععم الحععععععس بمبععععععادر  النععععععواب يرتبععععععوم  ععععععفو ا  ويجمعععععععوم أوراق

جديععععععد  ونعمععععععس  نعععععع  انوعععععععاجااذ، ملععععععيرا  العععععع  أم ذمبععععععادر  ا طعععععععار التنسععععععيئء مطروحععععععة  عععععععء 

لخعععععروج بحنععععععوس ناوعععععجة تسععععععا  السعععععاب  ونحععععععاوس كمسعععععتئنيم أم نطععععععر  لعععععيجا جديععععععدا معععععم أجععععععس ا

   ." ء تادجة المواق  وال را ات والتجا بات السياسية بيم الكتس

األولويععععععة  ععععععء مبععععععادر  المسععععععتئنيم سععععععتكوم الحفععععععا   نعععععع  م ععععععالد اللعععععععب العراقععععععء وأكععععععد أم ذ

قبععععععس أ  م ععععععنحة أخععععععر ، كمععععععا أننععععععا كمسععععععتئنيم ال نريععععععد أم نكععععععوم مجععععععرد رقعععععع  ولكننععععععا نر ععععععب 

 ألزمةذ.   ء أم نوس ح  مناسبا  ل

 

 يكال ع  وجود دعاول جديد  لدل المحكمة ا تحادية باس  خاا  نائبال

كلعععععع  الناجععععععب باسعععععع  خز ععععععس خلععععععام، اال نععععععيم،  ععععععم وجععععععود د ععععععاو  جديععععععد   /السععععععومرية نيععععععوز

لعععععد  المحكمعععععة االتحاديعععععة،  يمعععععا كلععععع   عععععم نلعععععر ن عععععو   عععععء جريعععععد  الوقعععععاجس بخععععع   معععععا يعععععت  

الفوععععععاجية، ذ لععععععريمذ العععععع   تب عععععع  السععععععومرية  وقععععععاس خلععععععام خعععععع س حدي عععععع  لبرنععععععام الت ععععععويت 

نأخععععع  اسعععععتحئاقنا أو  ذنحعععععم المسعععععتئنوم لعععععدينا اسعععععتحئا  وح عععععننا أك عععععر معععععم منيعععععونء  عععععوت، أمعععععا

العععععع  ."تعععععععاد االنتخابععععععاتذ، مسععععععتدركا  بععععععالئوس ذالملععععععكنة الكبيععععععر   ععععععد  وجععععععود مفووععععععية جععععععا ز 

يععععععت    لعععععع ، لفععععععت خلععععععام العععععع  أم ذ نععععععا  ن ععععععو  تنلععععععر  ععععععء جريععععععد  الوقععععععاجس بخعععععع   مععععععا

و ععععععء لعععععععأم نخععععععر، ألعععععععار خلععععععام الععععععع  أم ذ نععععععا  د عععععععاو  لععععععد  المحكمعععععععة ."الت ععععععويت  نيععععععع 

لعععععععاء مجنععععععع  االتحعععععععاد وطععععععععم يتعنععععععع  بععععععععد  وجعععععععود دسعععععععتور  عععععععء اقنعععععععي  االتحاديعععععععة مناعععععععا ان

 كردستامذ.
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جها  الن ر بي  اإلطار :  نالا حراا سياسي لتقريب ورفير الصالحينائب ال

 والتيار

فعععععتد ر يععععع  ال عععععالحء، ال   عععععاء، معععععم م بعععععة اسعععععتمرار حععععع ر الناجعععععب  عععععم تحعععععال  ال نيعععععوز/بعععععدر 

حالعععععة الجمعععععود السياسعععععء، ملعععععيرا الععععع  أم  نعععععا  حعععععرا  نيعععععابء   ابعععععة الجنيعععععد السياسعععععء وتئريعععععب 

ا طععععععار التنسععععععيئء اختععععععار لععععععععب “، ام وقععععععاس ال ععععععالحء .وجاععععععات الن ععععععر بععععععيم االطععععععار والتيععععععار

 لعععععععس المفاووعععععععات سعععععععي د  الععععععع  “، مبينعععععععا أم ”اجعععععععابء لتجنعععععععب العععععععب د  عععععععرا ا سياسعععععععيدور اي

حكومعععععة األ نبيعععععة لعععععم يكعععععم لاعععععا النجعععععا  معععععا لععععع  تكعععععم “وألعععععار الععععع  ام .”تعععععد ور العمنيعععععة السياسعععععية

حكومعععععة توا ئيعععععة، و نالععععع  الك يعععععر معععععم االطعععععرا  تعععععد   توجععععع  ا طعععععار بتلعععععكيس حكومعععععة توا ئيعععععة 

 ”.األمام مم أجس الناو  بالب د ال  بر

ا تحاد الوطني يرحب بمبادرا  حل ا نسداد السياسي  النائب كاروا  يارويس:

 رئاسة الجمهوريةويقكد عد  توافقه عل  

، ام ذالملععععععكنة السياسععععععية ي ، مئععععععرر كتنععععععة االتحععععععاد، الناجععععععب كععععععاروام يععععععارو قععععععاس./نيععععععوز لععععععف 

الئاجمععععععة لاععععععا لععععععئام، األوس انتخععععععاب رجععععععي  الجماوريععععععة، وا خععععععر  ععععععد  اتفععععععا  الئععععععو  اللععععععيعية 

العععععع  أم ذ نععععععا  مبععععععادر  طرحععععععت مععععععم  وألععععععار."لععععععد رجاسععععععة مجنعععععع  الععععععوزراء نعععععع  اختيععععععار مر

محتوا ععععععاذ، م كععععععدا  قبععععععس االطععععععار التنسععععععيئء لنخععععععروج مععععععم االنسععععععداد السياسععععععء، اال أننععععععا ال نعععععععر 

أم ذاالتحعععععععاد العععععععوطنء يرحعععععععب بجميعععععععس المبععععععععادرات لحعععععععس الملعععععععاكس السياسعععععععية والخعععععععروج مععععععععم 

مبعععععععادر  لبعععععععدء المفاووعععععععات السياسعععععععية  يعععععععاروي ، أنععععععع  ذال توجعععععععد أ  بعععععععيمو."االنسعععععععداد السياسعععععععء

بععععععععيم االتحععععععععاد والحععععععععزب الععععععععديمئراطء الكوردسععععععععتانء بلععععععععأم ل تفععععععععا   نعععععععع  مرلععععععععد رجاسععععععععة 

مئعععععععرر كتنعععععععة االتحعععععععاد العععععععوطنء، أم ذا  جنسعععععععة سعععععععتحدد معععععععم قبعععععععس رجاسعععععععة  سوتعععععععاب."الجماوريععععععة

مجنعععععع  النععععععواب النتخععععععاب رجععععععي  الجماوريععععععة لععععععم يععععععت  تحئيعععععع  الن ععععععاب الئععععععانونء لاععععععا، اال بعععععععد 

س الئععععععععو  السياسععععععععية العععععععع  اتفععععععععا  بلععععععععأم المرلععععععععحيم لمن ععععععععبّء رجاسععععععععتّء الجماوريععععععععة تو عععععععع

 والوزراءذ.
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 "رئيس الجمهورية يطمئ  عل  صحة "ع و 

 ال   عععععععاء،  نععععععع   عععععععحةاطمعععععععأم رجعععععععي  الجماوريععععععة، بعععععععر    عععععععالد،  العراقيعععععععة/وكالععععععة االنبعععععععاء 

، ر بيععععععام رجاسععععععء، و كعععععع.رجععععععي  الععععععوزراء األسععععععب  ايععععععاد  عععععع و ، بعععععععد اجراجعععععع   منيععععععة جراحيععععععة

، ات ععععععاال   اتفيععععععا  مععععععس 2022نيسععععععام  5ال   ععععععاء أم ذرجععععععي  الجماوريععععععة بععععععر    ععععععالد، أجععععععر  

منيععععععة جراحيععععععة    ععععععحت  بعععععععد اجراجعععععع   رجععععععي  الععععععوزراء األسععععععب  ايععععععاد  عععععع و  ل طمجنععععععام  نعععععع

وأ ععععععععرب رجععععععععي  الجماوريععععععععة،  ععععععععم ذخععععععععال  تمنياتعععععععع  باللععععععععفاء العاجععععععععس ."تكننععععععععت بالنجععععععععا 

موا ععععععععنة المسععععععععير  الحا نععععععععة بالعطععععععععاء  يععععععععاد  عععععععع و  ودور  الريععععععععاد  والسعععععععع مة والعا يععععععععة، و

معععععم جانبععععع ، أ عععععرب ."والفا عععععس  عععععء الحيعععععا  السياسعععععية والعمعععععس العععععوطنء معععععم أجعععععس الععععععرا  ولععععععب 

  وبععععععالر تئععععععدير  لنععععععرجي   نعععععع  ملععععععا ر  واطمجنانعععععع   نعععععع   ععععععحت ذ، اد  عععععع و ،  ععععععم ذلععععععكرايعععععع

 متمنيا  ل  ذمو ور ال حة والس مة الداجمةذ.

 ي يوجه بحماية  برات الطاقة والتصد  ل عمال التخريبيةالكا م

ة أبععععععراج ال   ععععععاء، بحمايعععععع وجعععععع  رجععععععي  الععععععوزراء م ععععععطف  الكععععععا مء،  /وكالععععععة االنبععععععاء العراقيععععععة

وقععععععاس المكتععععععب اال  مععععععء لععععععرجي  الععععععوزراء .الطاقععععععة الكارباجيععععععة والت ععععععد  لأل مععععععاس التخريبيععععععة

راء التعععععععء  ئععععععدت اليععععععو  برجاسعععععععت  ام ذالكعععععععا مء  نععععععأ خعععععع س جنسعععععععة مجنعععععع  الععععععوز  ععععععء بيععععععام 

راقعععععععء بمناسعععععععبة حنعععععععوس لعععععععار رموعععععععام المبعععععععار ذ، مبينعععععععا ام ذالكعععععععا مء اسعععععععتعر  اللععععععععب الع

ونخععععععر تطععععععورات األزمععععععة االقت ععععععادية العالميععععععة، وتأ يراتاععععععا  نعععععع   األووععععععا  العامععععععة  ععععععء الععععععب د،

حععععععد   العععععععرا ، ومتابعععععععة تنفيعععععع  ا جععععععراءات التععععععء اتخعععععع تاا الحكومععععععة باعععععع ا اللععععععأم  لنتخفيعععععع  مععععععم

اراتبالنعمعععععععس بعععععععوتير   اليعععععععة معععععععم  أجعععععععس تئعععععععدي  ا وعععععععس ووجععععععع  الكعععععععا مء ذجميعععععععس الوز."األزمعععععععة

العععععععوزارات كا عععععععة ايوعععععععا ذبالتععععععععاوم ووّجععععععع  ."الخعععععععدمات لنمعععععععواطنيم  عععععععء  ععععععع ا اللعععععععار الفوعععععععيس

والتنسععععععي  مععععععس وزار  الكاربععععععاء لتععععععو ير متطنبععععععات الطاقععععععة الكارباجيععععععة لنمععععععواطنيم خعععععع س ألععععععار 

معععععععوارد الماجيعععععععةذ، ملععععععععددا وزارات العععععععنفط والماليعععععععة وال عععععععنا ة وال ال عععععععي  الئادمعععععععة، والسعععععععيما

والئيععععععا   نعععععع  وععععععرور  ام ذتبعععععع س وزار  الكاربععععععاء أق عععععع  الجاععععععود  مععععععم أجععععععس زيععععععاد  ا نتععععععاج 

ووّجععععععع  العععععععوزارات األمنيعععععععة ذبحمايعععععععة ."بأ معععععععاس ال عععععععيانة لت  عععععععء أ  أزمعععععععة محتمنعععععععة لنكاربعععععععاء
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يبيععععععععة، وم حئععععععععة الجما ععععععععات ا ر ابيععععععععة أبععععععععراج الطاقععععععععة الكارباجيععععععععة والت ععععععععد  لأل مععععععععاس التخر

التخريبيعععععععععة التعععععععععء تحعععععععععاوس اسعععععععععتادا  أبعععععععععراج الطاقعععععععععة باعععععععععد  اربعععععععععا  الووعععععععععس وز ز عععععععععة و

 االستئرارذ.

 

 ت ار رسميت لر برنامجا تللزيونيا وتطالب بتقدي  اع ا ع   يئة 

ععععععععا 2022نيسععععععععام  5 ال   ععععععععاء، واالت ععععععععاالت ال عععععععع  اأ ننععععععععت  يجععععععععة  /المسععععععععنة  ،ايئععععععععا  برنامج 

ت الايجععععععة، بحسععععععب و يئععععععة  ععععععادر   ناععععععا، تعنيعععععع  برنععععععام  سياسععععععء بعععععععد اسععععععاء  واوععععععحة وقععععععرر

 لنجيا. رسمءوطالبت الايجة بتئدي  ا ت ار  .لنجيا العراقء ومنتسبياا

 

 تخابا  ت ل  موعد توزيع مكافا  ا قتراع في ب دادملوضية ا ن

فء أ ننععععععععععت مفووععععععععععية االنتخابععععععععععات، مو ععععععععععد توزيععععععععععس مكا عععععععععع ت مععععععععععو   /الفععععععععععرات نيععععععععععوز   

والكعععععععرز  عععععععم توزيعععععععس  -:ذيعنم مكتبعععععععا انتخابعععععععات ب عععععععداد/ الر عععععععا ة و كعععععععر بيعععععععام لاعععععععا.االقتعععععععرا 

وأوعععععععا  انععععععع  ."2022 /4/ 11مكا ععععععع ت معععععععو فء يعععععععو  االقتعععععععرا  وا تبعععععععارأ معععععععم يعععععععو  اال نعععععععيم 

ذوخععععع س أوقعععععات العععععدوا  الرسعععععمء  عععععء مئعععععر خزينعععععة محا  عععععة ب عععععداد الكعععععاجم  عععععء لعععععار  الرلعععععيد 

ئعععععععععارات الدولعععععععععة و نععععععععع  الملعععععععععموليم است عععععععععحاب ر داجعععععععععر   قعععععععععرب جسعععععععععر السعععععععععن   مجعععععععععاو

وألعععععععار البيععععععام الععععععع  انعععععع  ذسعععععععيكوم التوزيععععععس حسعععععععب ."المستمسععععععكات الرسععععععمية وبطاقعععععععة الناخععععععب

 الدواجر االنتخابيةذ.
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 صراع عل  تاكيلة الملوضيّة

ر وععععععععت كتنععععععععة الحععععععععزب ال ععععععععديمئراطء الكردسععععععععتانء، مئتععععععععر  تأجيععععععععس االنتخابععععععععات  ال ععععععععبا /

كردسعععععتام، وتمديعععععد  معععععر العععععدور  الحاليعععععة لبرلمعععععام ا قنعععععي ، نا يعععععة اسعععععتخدا   البرلمانيعععععة  عععععء اقنعععععي 

 .حئاا  ء است  س أك ريتاا  ء البرلمام

و  وقععععععاس رجععععععي  الكتنععععععة خالععععععد معععععع  زانععععععا  ععععععء معععععع تمر  ععععععحفء: ام ذاالنتخابععععععات حعععععع  مععععععم حئعععععع

لععععععب كردسعععععتام، ولعععععي  معععععم حععععع  أ  أطعععععرا  أو قعععععو  سياسعععععية أم تحرمععععع  معععععم ممارسعععععة  ععععع ا 

يفا  أم ذموقعععععع  الكتنععععععة مععععععس اجععععععراء االنتخابععععععات قبععععععس انتاععععععاء  مععععععر الععععععدور  الحاليععععععة الحعععععع ذ، موعععععع

لنبرلمععععععام  ععععععء السععععععاد  مععععععم لععععععار تلععععععريم ال ععععععانء المئبععععععس لتفععععععاد  الفععععععرا  الئععععععانونءذ. وأووععععععد 

يسععععععتخد  أ نبيتعععععع  اال مععععععر  واحععععععد   نععععععدما سععععععحب الح ععععععانة مععععععم  معععععع  زانععععععا أم الععععععديمئراطء ذلعععععع 

اس ذلععععع  تعععععد م رجيسعععععة البرلمعععععام ريعععععواز  عععععاج  لعئعععععد جنسعععععة أحعععععد النعععععواب، ملعععععيرا  الععععع  أنععععع   عععععء حععععع

 لتعديس قانونء المفووية واالنتخابات،  الننا سنستخد  األ نبية مر  أخر ذ.

 

 "المالكي والحكي  يقكدا  عل  تاكيل حكومة تحقر "التواز  الوطني

الععععععععا  لحعععععععزب العععععععد و  االسععععععع مية نعععععععور  المعععععععالكء ورجعععععععي  تيعععععععار أكعععععععد االمعععععععيم  /نيعععععععوز لعععععععف 

كمععععععععععة  مععععععععععار الحكععععععععععي ، يععععععععععو  ال   ععععععععععاء، أ ميععععععععععة تلععععععععععكيس حكومععععععععععة تحئعععععععععع  ذالتععععععععععوازم الح

، أم ذالمععععععالكء اسععععععتئبس بمكتبعععععع  مسععععععاء اليععععععو  بيععععععام لنمكتععععععب ا   مععععععء لنمععععععالكء  و كععععععر."الععععععوطنء

الحكععععععي  والو ععععععد المرا ععععععع  لعععععع ، وجعععععععر  خعععععع س النئععععععاء تبعععععععادس التاععععععانء بحنعععععععوس لععععععار رموعععععععام 

لحععععععععععوارات الجاريععععععععععة بععععععععععيم الئععععععععععو  المبععععععععععار  ، وبحععععععععععن مسععععععععععتجدات الووععععععععععس السياسععععععععععء وا

ذا ميععععععة موا ععععععنة الحععععععوارات بععععععيم الئععععععو  الوطنيععععععة مععععععم اجععععععس الجانبععععععام  نعععععع   واكععععععد."السياسععععععية

ايجععععععاد مخععععععرج ل زمععععععة السياسععععععية الرا نععععععة وتلععععععكيس حكومععععععة تحئعععععع  التععععععوازم الععععععوطنء وتحفعععععع  

لنمكععععععععوم االكبععععععععر ولبععععععععاقء المكونععععععععات االجتما يععععععععة حئععععععععوقا   ععععععععء الملععععععععاركة بعمنيععععععععة تحمععععععععس 

 بناء البند وحف  استئرار ذ.مس ولية 
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 قادر عل  تجاوز خ ل الحلبوسي والزاملي« ال   ي»خبراء: 

 

   الم ععععععععار حاليععععععععا  بععععععععيم رجععععععععي  مجنعععععععع  رأ  مراقبععععععععوم لنلععععععععأم السياسععععععععء أم الخعععععععع ال ععععععععبا /

النععععععععواب محمععععععععد الحنبوسععععععععء وناجبعععععععع  األوس حععععععععاك  الزامنععععععععء بلععععععععأم م ععععععععطند   يجععععععععة رجاسععععععععة 

 عععععع حيات ونليععععععات، يعععععععد بم ابععععععة أوس  ععععععز  حئيئيععععععة ت ععععععيب  البرلمععععععام  ومععععععا يترتععععععب  نيعععععع  مععععععم

 .نءذالتحال  ال   ءذ الئاج  بيم الكتنة ال درية وتحال  السياد  والديمئراطء الكردستا

ذ: ذا تئععععععععد أم التحععععععععال  ال   ععععععععء وقععععععععاسل الباحععععععععن  ععععععععء اللععععععععأم السياسععععععععء نبيععععععععس جبععععععععار العنععععععععء 

  نععععععع  تجاوز ععععععا، بتنعععععععازس يتعععععععر  ألوس  ععععععز  سياسعععععععية، لكععععععم با تئععععععاد  سعععععععو  يكععععععوم قععععععادرا  

ال ععععععدرييم ل ععععععالد الحنبوسععععععء وا تمععععععاد  رجععععععي  مجنععععععع  النععععععواب  بععععععدي    ععععععم   يجععععععة رجاسعععععععة 

 ."ناا ال دريوم اللراكة  ء  نس الئرار مس الحنبوسءالمجن   التء أراد م

ولفععععععععت العععععععع  أم ذالحنبوسععععععععء اسععععععععت مر اخفععععععععا  الجنسععععععععة ال انيععععععععة الختيععععععععار رجععععععععي  الجماوريععععععععة 

ياسععععععية بالوعععععع ط  نعععععع  ال ععععععدرييم، لكععععععم مععععععم المسععععععتبعد أم يتفكعععععع  وحععععععاوس  ععععععر  ارادتعععععع  الس

يم األطعععععععرا  التحعععععععال  باععععععع   السعععععععر ةذ، مسعععععععتدركا  ذمعععععععم الممكعععععععم أم تحعععععععدن نئعععععععاط تبا عععععععد بععععععع

 ."داخس التحال 

ورجععععععد العنععععععء أم ذتسععععععع  أطععععععرا  مسععععععتئنة داخععععععس تحععععععال  السععععععياد  العععععع   يئععععععود  الحنبوسععععععء، أو 

اليععععععع ، وقععععععد تسعععععععع   يجعععععععاد أ  ملعععععععكنة  أحععععععزاب  ععععععع ير  وعععععععمم التحععععععال ،  ناعععععععاء انوعععععععماماا

 ."وخ   لتبرر لنفساا االنتئاس ال  الوفة ال انية

 ععععععء الععععععرا  و ميععععععد كنيععععععة الئعععععانوم بجامعععععععة بابععععععس،  بعععععدور ، قععععععاس رجعععععي  لجععععععام  مععععععداء الئعععععانوم

: ذوردت خعععععع س السععععععا ات الماوععععععية ا مامععععععات مععععععم رجععععععي  الععععععدكتور ميععععععر  كععععععا   الخيكععععععانء، 

م ناجبععععععع  األوس، و ععععععع ا يعععععععدخس وعععععععمم الخععععععع   الئعععععععانونء مجنععععععع  النعععععععواب وأخعععععععر  جوابيعععععععة مععععععع

ذلععععععد  الرجععععععو  العععععع  قععععععرار بلععععععأم مععععععا يسععععععم    يجععععععة رجاسععععععة مجنعععععع  النععععععواب ذ، مبينععععععا  أنعععععع  

بمناسعععععععبة طنعععععععب مجنععععععع  النعععععععواب  ٨٧بالععععععععدد  ٢/١٢/٢٠١٠المحكمعععععععة االتحاديعععععععة العنيعععععععا بتعععععععاريخ 

جنععععع  النعععععواب معععععم الدسعععععتور العراقعععععء والتعععععء تعععععن   نععععع  أنععععع  ينتخعععععب م ٥٥تفسعععععير نععععع  المعععععاد  

   عععععء أوس جنسعععععة لععععع  رجيسعععععا   ععععع  ناجبعععععا  أوس وناجبعععععا   انيعععععا  باأل نبيعععععة المطنئعععععة لععععععدد أ وعععععاء المجنععععع

 ."باالنتخاب السر  المبالر

ولفععععععت العععععع  أنعععععع  ذورد  ععععععء الن ععععععا  الععععععداخنء لمجنعععععع  النععععععواب م ععععععطند   يجععععععة رجاسععععععة مجنعععععع  

  العععععداخنء معععععند  يجعععععة معععععم الن عععععا ٩النعععععواب  وتتكعععععوم معععععم رجعععععي  المجنععععع  وناجبيععععع ، و عععععء المعععععاد  

الرجاسعععععععة ماعععععععا  و ععععععع حيات، وقعععععععد حعععععععدن تعععععععداخس وتععععععععار   عععععععء ماعععععععا  و ععععععع حيات رجعععععععي  

 ."مجن  النواب
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مععععععم الدسععععععتور  ٥٥وأوععععععا ، ذكانععععععت اجابععععععة المحكمععععععة االتحاديععععععة العنيععععععا التفسععععععيرية لععععععن  المععععععاد  

مععععععععم  ٥١ تجععععععععد المحكمععععععععة االتحاديععععععععة أم مجنعععععععع  النععععععععواب واسععععععععتنادا  ل عععععععع حيات   ععععععععء المععععععععاد  

تور أم يوععععععس ن امعععععععا  داخنيععععععا  ويجععععععب أم ال يخعععععععرج  عععععع ا الن ععععععا   معععععععا ورد  ععععععء الدسعععععععتور الدسعععععع

معععععععس ال ععععععع حيات الح عععععععرية التعععععععء تخععععععع  رجعععععععي  مجنععععععع  وال يتوعععععععمم ن و عععععععا  تتععععععععار  

 ."النواب وال تتعار  مس الف س الساد  مم الن ا  الداخنء

ة رجاسععععععة مجنعععععع  وخعععععت  الخيكععععععانء بععععععالئوس: ذو نيعععععع   النعععععع  ال وجععععععود دسعععععتوريا  لمععععععا يسععععععم  بعععععع   يج

النعععععواب ، بعععععس  نعععععا  رجعععععي  لمجنععععع  النعععععواب وناجعععععب أوس وناجعععععب  عععععام، وأ تئعععععد أنععععع  معععععم الناحيعععععة 

ونيعععععععة  عععععععأم توزيعععععععس الماعععععععا  وال ععععععع حيات يعععععععرتبط بالن عععععععا  العععععععداخنء لمجنععععععع  النععععععععواب وال الئان

 يحتاج ال  كس   ا الخ   ال   يادد  مس المجن ذ.

 

والدوائر ا نتخابية وزع  لصالح الجبور :  ناا سقصاء لجزء م  الاي ة    ي 

 جهة سياسية

قعععععاس الناجعععععب السعععععاب ،  يععععع   الجبعععععور ، ام ذ نعععععا  اق عععععاء لجعععععزء معععععم اللعععععيعة   /الفعععععرات نيعععععوز  

وأوععععععا  الجبععععععور  لبرنععععععام  ىقبععععععس السععععععحور  مععععععم  نعععععع  ."باجبععععععار   نعععععع  العععععع  اب لنمعاروععععععة

لععععع ذ ملعععععيرا  الععععع  ية :ذ نعععععا  معععععم ارادوا ابععععععاد   عععععم بابعععععس ونجحعععععوا  عععععء  قنعععععا  الفعععععرات الفوعععععاج

وأكععععععد ام ذالن ععععععا  االنتخععععععابء ."ام ذالععععععدواجر االنتخابيععععععة وز ععععععت لتحئيعععععع  مكسععععععب لجاععععععة سياسععععععية

 ئّعععععد الملعععععاد النععععع  لععععع  ي عععععنس قعععععو  منسعععععجمة ويجعععععب االنتئعععععاس معععععم الن عععععا  البرلمعععععانء الععععع  الن عععععا  

بئعععععععاء الحكومعععععععة كمعععععععا  عععععععء  نيععععععع  معععععععس بعععععععع   وأوعععععععا  الجبعععععععور  ذأتوقعععععععس."لعععععععب  الرجاسعععععععء

وقععععععاس :ذال ."جععععععب ابئععععععاء مجنعععععع  النععععععواب ر عععععع  انعععععع  خععععععار  لندسععععععتور وتوقيتاتعععععع الترميمععععععات وال ي

يمكعععععععم الموعععععععء بالعمنيعععععععة السياسعععععععية بكسعععععععر اراد  اللعععععععركاء ون عععععععا  المعاروعععععععة والمعععععععواال  جيعععععععد 

اناععععع   يعععععر لكعععععم ام يعععععت  بلعععععرط  ولعععععروط ذ منو عععععا الععععع  ام ذالملعععععكنة االسعععععا   عععععء المسعععععتئنيم 

 متوحديمذ.
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 را  دو ر تضيع م  المناف  الحدوديةمليا 7الصياد  يكال: كا   

منيععععععارات  7كلعععععع  الناجععععععب السععععععاب  كععععععا   ال ععععععياد ، ال   ععععععاء،  ععععععم وععععععيا   /السععععععومرية نيععععععوز

 9دوالر معععععععم المنا ععععععع  الحدوديعععععععة،  يمعععععععا لفعععععععت الععععععع  أم  اجعععععععدات العععععععنفط  عععععععء كردسعععععععتام تبنعععععععر 

 دي ععععععع  لبرنعععععععام  ذ لعععععععريمذ الععععععع   تب ععععععع  السعععععععومريةوقعععععععاس ال عععععععياد  خععععععع س ح.منيعععععععارات دوالر

الفوعععععععاجية، انععععععع  ذال توجعععععععد لعععععععدينا ز امعععععععات سياسعععععععيةذ، معتبعععععععرا  أم ذالواقعععععععس السياسعععععععء العراقعععععععء 

 ." و مخجس  ء  د  الو وس حت  ا م ال  نلية

منيعععععععارات دوالر توعععععععيس معععععععم المنا ععععععع  الحدوديعععععععةذ، ملعععععععيرا   7الععععععع   لععععععع ، كلععععععع  ال عععععععياد  أم ذ

 المنا   الحدودية  و حزبءذ. ال  أم ذالفساد  ء

 

 ضه محاصر  القول الص ير ن ا  ا نتخابي ا خير كا  غرال رباو : ال

قعععععاس رجعععععي  حركعععععة و عععععء  ععععع   العربعععععاو ، ام الن عععععا  االنتخععععععابء  / وكالعععععة انبعععععاء العععععرا  الععععععا

، اووعععععد ام ذ العربعععععاو   عععععء لئعععععاء متنفعععععز  . خعععععد  الكتعععععس الكبير .واوعععععر بالكتعععععس ال ععععع ير 

ئعععععععو  النالععععععجة وال ععععععع ير ذ، بء االخيعععععععر  ععععععو محا ععععععر  الال ععععععر  مععععععم اقعععععععرار الن ععععععا  االنتخععععععا

وبعععععععيم ."ال تعععععععا الععععععع  ام ذ  ععععععع ا الئعععععععانوم كعععععععام وراء  جميعععععععس االطعععععععرا  المعتروعععععععة  نيععععععع  اليعععععععو 

لحعععععععالءذ، العربعععععععاو  ام ذ بئعععععععاء  ععععععع ا الئعععععععانوم سيسعععععععبب انسعععععععداد سياسعععععععء اخعععععععر  يعععععععر االنسعععععععداد ا

س  ععععععععء االوزام ملععععععععيرا العععععععع  ام ذ وجععععععععود الحكومععععععععات التوا ئيععععععععة يعنععععععععء ام ح ععععععععوس ا  اخععععععععت 

 االنتخابية سينعك   ن  الحكومة والبرلمام وكا ة السنطات  ء الحكومةذ.العددية 
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 القبم عل  خمسة سر ابيي  وضبط  حزمة ناسلة في نينول واألنبار

ال   عععععععاء، الئعععععععب   نععععععع  خمسعععععععة  أ ننعععععععت خنيعععععععة ا  ععععععع   األمنعععععععء،  /وكالعععععععة االنبعععععععاء العراقيعععععععة 

و كعععععععرت .نبعععععععاراسعععععععفة  عععععععء نينعععععععو  واالووعععععععبط خمسعععععععة أحزمعععععععة ن ار عععععععابييم وتعععععععاجر مخعععععععدرات،

: أنععععععع  ذبعمنيعععععععات نو يعععععععة واسعععععععتباقية نفععععععع ت  عععععععء قواطعععععععس العمنيعععععععات و ئعععععععا  الخنيعععععععة  عععععععء بيعععععععام 

لمعنومعععععععات دقيئعععععععة للمععععععععبا اسععععععععتخبارات الفعععععععر  العالعععععععر  والخامسععععععععة  لعععععععر والسادسعععععععة  لععععععععر 

بالتعععععععاوم معععععععس ووالعلععععععروم مععععععم مفا ععععععس مديريعععععععة االسععععععتخبارات العسععععععكرية  عععععععء وزار  الععععععد ا  

م قيععععععاد  الئععععععوات البريعععععة  ععععععء تنعععععع  الئواطععععععس، اسععععععفرت  عععععم الئععععععاء الئععععععب   نعععععع  خمسععععععة قعععععو  معععععع

 4ار ععععععابييم  ععععععء محععععععا  تء االنبععععععار ونينععععععو  مععععععم المطنععععععوبيم لنئوععععععاء و عععععع  أحكععععععا  المععععععاد 

وأوععععععا ت: ذكمععععععا الئععععععء الئععععععب   نعععععع  تععععععاجر مخععععععدرات  ععععععء الرمععععععاد  باالنبععععععار،  ."ار ععععععاب

زمععععععة ناسععععععفة  ععععععء االنبععععععار و ععععععرب الئععععععب   نعععععع  خمسععععععة اح ءوتمكنععععععت الئععععععوات  اتاععععععا مععععععم الئععععععا

 ."نينو 

 

 ”زور المقدادية” قرل في  4الحاد الا بي يقتح  بساتي  

 4أ نعععععععم الحلعععععععد اللععععععععبء، ال   عععععععاء،  عععععععم اقتحعععععععا  مفعععععععازر  الئتاليعععععععة بسعععععععاتيم  وكالعععععععة المعنومعععععععة/

وقععععععاس النععععععاط  باسعععععع  محععععععور ديععععععال  .قععععععر   ععععععء زور المئداديععععععة لععععععماس لععععععر  محا  ععععععة ديععععععال 

 ععععععء الحلععععععد اللعععععععبء  24فععععععارز قتاليععععععة مععععععم لععععععواء نععععععداء ديععععععال  ولععععععواء م“ام  ععععععاد  الحسععععععينء 

كعععععع  40قععععععر  زرا يععععععة  ععععععء زور المئداديععععععة   4واقتحمععععععت بسععععععاتيم نفعععععع ت  منيععععععة امنيععععععة نو يععععععة 

 .”لماس لر  بعئوبة  لتعئب خ يا دا ا االر ابء
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 رية في مسكوكة   بية..القبم عل  متاجر بالقطع ا  60بحوزته تم ال   ر  و 

 واسط

ال   عععععععاء، الئعععععععب   نععععععع  متعععععععاجر بعععععععالئطس اال ريعععععععة ألئعععععععت وكالعععععععة االسعععععععتخبارات،  /رن نيعععععععوزايععععععع

و كعععععر بيعععععام لخنيعععععة اال ععععع   االمنعععععء، .مسعععععكوكة   بيعععععة  عععععء واسعععععط 60بحوزتععععع  تم عععععاس ا عععععر  و 

خبارات مععععععععم خعععععععع س المتابعععععععععة المسععععععععتمر  لئواطععععععععس المسعععععععع ولية، تمكنععععععععت وكالععععععععة االسععععععععت“، انعععععععع  

لداخنيععععععة، مععععععم الئععععععاء الئععععععب   نعععععع  احععععععد المتععععععاجريم بععععععالئطس حاديععععععة  ععععععء وزار  اوالتحئيئععععععات االت

  قطعععععععععة ٦٠اال ريععععععععة  ععععععععء محا  ععععععععة واسععععععععط وبععععععععالجر  الملععععععععاود وبحوزتعععععععع  تم ععععععععاس ا ريععععععععة و  

 ”.مسكوكات نئدية جميعاا تعود ال  الع ور الئديمة
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 البنا المركز  ي ل  نجاح المنصة اإللكترونية لخطابا  الضما 

ال   عععععععاء،  عععععععم نجعععععععا  المن عععععععة  أ نعععععععم البنععععععع  المركعععععععز  العراقعععععععء،  /راقيعععععععةلعاء اوكالعععععععة االنبععععععع

، أم ذنليععععععة ا ععععععدار خطابععععععات الوععععععمام و كععععععر البنعععععع   ععععععء بيععععععام .ا لكترونيععععععة لخطابععععععات الوععععععمام

اوليم والمتعاقععععععديم  ععععععء تنفيعععععع  الملععععععاريس  بععععععر المن ععععععة ا لكترونيععععععة أسععععععامت بزيععععععاد  جديععععععة لنمئعععععع

مععععععس اللععععععركات الو ميععععععة والحععععععد مععععععم قععععععدرتاا  نعععععع   عاقععععععدوحمايععععععة الم سسععععععات الحكوميععععععة مععععععم الت

الو ععععععوس العععععع  الملععععععاريس المععععععراد تنفيعععععع  اذ، دا يععععععا  ذم سسععععععات الدولععععععة والئطععععععا  الخععععععا  العععععع  

ة  عععععدور االسعععععتمرار  عععععء متابععععععة من عععععة خطابعععععات الوعععععمام لنتأكعععععد معععععم المععععع ء  الماليعععععة و عععععح

 ."أ  خطاب  ادر  م الم ار  العامنة  ء العرا 

 ا  لخز  مليوني ط  م  الحنطةتحرك التجار  تكال ع 

الوجبععععععة ال ال ععععععة مععععععم السععععععنة حععععععددت وزار  التجععععععار ، ال   ععععععاء، مو ععععععد توزيععععععس  /وكالععععععة المعنومععععععة

ال  اجيععععععععة،  يمععععععععا ألععععععععارت العععععععع  التحععععععععر  لتخ ععععععععي  منيععععععععونء طععععععععم مععععععععم الحنطععععععععة كخععععععععزيم 

ار  وزار  التجععععععع“ام وقعععععععاس المتحعععععععدن باسععععععع  العععععععوزار  محمعععععععد حنعععععععوم .ألعععععععار 6اسععععععتراتيجء لمعععععععد  

وزيعععععععس الح عععععععة الرموعععععععانية األولععععععع ،  يمعععععععا بالعععععععرت بعععععععالط   وجبعععععععة جديعععععععد  لنمنعععععععاط  ناعععععععت تأ

الفئيعععععععر  والبعيعععععععد   عععععععم مراكعععععععز المحا  عععععععات باتجعععععععا  تجايعععععععز النعععععععواحء واالقوعععععععية، وبعععععععدأ االم 

الععععععوزار  سععععععتعمس  نعععععع  تجايععععععز الوجبععععععة ال ال ععععععة “، ال تععععععا العععععع  أم ”تسنسععععععس تسععععععن  المععععععواد ال  اجيععععععة

 ”. انية وستطن  خ س  يد الفطر المبار بة الالوج حاس االنتااء مم توزيس
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 المتحدث باس  الكهرباء يوضح "الل ط" حول بيع محطة غازية في البصر 

أ ععععععدرت وزار  الكاربععععععاء، تووععععععيحا  حععععععوس مععععععا أ يععععععر معععععع خرا    /وكالععععععة انبععععععاء الععععععرا  العععععععا 

د ار  أحمععععععوقععععععاس المتحععععععدن باسعععععع  الععععععوز.بلععععععأم ذبيععععععسذ محطععععععة توليععععععد كاربععععععاء الب ععععععر  ال ازيععععععة

مي عععععععاواط، يعمعععععععس  1250العبععععععاد ،  ام ذالمحطعععععععة  بعععععععار   ععععععم  لعععععععر وحعععععععدات توليديععععععة بطاقعععععععة 

منتسععععععب مععععععا بععععععيم معععععع   و ئععععععودذ، مبينععععععا  أم ذ عععععع   المحطععععععة تعمععععععس  ياععععععا  1450 ياععععععا قرابععععععة 

مععععع خرا لعععععركة  كعععععار  االسعععععت مارية، بععععععد أم ح عععععنت  نععععع   ر عععععة اسعععععت مارية كمعععععا أناعععععا لعععععدياا 

م، أم ذ عععععع   المحطععععععة بوحععععععداتاا التلعععععع ينية تحتععععععاج العععععع  وبععععععي."اء مععععععس مسععععععب  مععععععس وزار  الكاربعععععع

 عععععيانة لكعععععم قنعععععة المعععععاس حعععععاس دوم  لععععع ذ، ال تعععععا  الععععع  أم ذلعععععركة  كعععععار   روعععععت بوقعععععت سعععععاب  

لععععععراء المحطععععععة المعععععع كور  ننفععععععا، العععععع  جانععععععب لععععععراء محطععععععة الرمينععععععة،  نعععععع  أم تئععععععو  اللععععععركة 

 ععععععء أ  مكععععععام تئترحعععععع   لتلعععععع ينيةببنععععععاء محطتععععععيم اخععععععرتيم بععععععنف  الموا ععععععفات والكنفععععععة والطاقععععععة ا

 الوزار ذ.

 النجل تتوقع انخلاضا  بمحصول الحنطة

 عععععععء الوقعععععععت الععععععع   تعتعععععععز   يععععععع  وزار  الزرا عععععععة ا عععععععاد  العمعععععععس بالبرنعععععععام  العععععععوطنء  ال عععععععبا /

لتنميععععععة زرا ععععععة الحنطععععععة  ععععععء العععععععرا ، توقععععععس الناجععععععب األوس لمحععععععا   النجعععععع   العععععع  الكر ععععععاو  

لنموسعععععععع  الحععععععععالء بسععععععععبب سياسععععععععة وزار  انخفاوععععععععا كبيععععععععرا بكميععععععععات الحنطععععععععة المسععععععععوقة  ياععععععععا 

وأ ععععععاد . ععععععوس الحنطععععععة مطنععععععس أيععععععار المئبععععععسوتسععععععتعد المحا  ععععععة لنبععععععدء بتسععععععوي  مح .الزرا ععععععة

بعععععأم ذاالنخفعععععا  المتوقعععععس بالنتاجيعععععة الحنطعععععة،  اجعععععد الععععع  تراجعععععس كميعععععة البععععع ور التعععععء الكر عععععاو  

وز تاععععععععا وزار  الزرا ععععععععة بععععععععيم الف حععععععععيم ولعععععععع  تتجععععععععاوز خمعععععععع  بالمجععععععععة، وخفوععععععععت كميععععععععات 

 ."ال  خمسة كينو رامات لندون  الواحد 60سمد  مم األ

 ال  النصل للمخابز وا فرا كوردستا  تخلم اجور الكهرباء 

ال   عععععععاء، االيععععععععاز  قعععععععرر رجعععععععي  حكومعععععععة اقنعععععععي  كوردسعععععععتام مسعععععععرور بعععععععارزانء،  /لعععععععف  نيعععععععوز

ا  لععععععوزار  كاربععععععاء االقنععععععي  تخفععععععي  االجععععععور لجميععععععس المخععععععابز واال ععععععرام لمواجاععععععة تبعععععععات ارتفعععععع

وجععععععاء  ععععععء بيععععععام لمكتععععععب رجععععععي  الحكومععععععة ورد لوكالععععععة .اسعععععععار الطحععععععيم  ععععععء االسععععععوا  المحنيععععععة

لععععععف  نيععععععوز، أنعععععع  بعععععععد النئععععععاء المبالععععععر لععععععرجي  الحكومععععععة مععععععس مم نععععععء المخععععععابز واال ععععععرام  ععععععء 

االقنعععععي  ومتابععععععة ملعععععك تا  ومطعععععاليبا  معععععم اجعععععس مواجاعععععة تبععععععات ارتفعععععا  اسععععععار الطحعععععيم  عععععء 

% 50جععععععي  الحكومععععععة خفعععععع  سعععععععر اجععععععور الكاربععععععاء بنسععععععبة قععععععرر راالسععععععوا  العالميععععععة،  ئععععععد 

لجميعععععععس المخعععععععابز واال عععععععرام  عععععععء اقنعععععععي  كوردسعععععععتام ، وااليععععععععاز لنجاعععععععات المعنيعععععععة لتنفيععععععع   ععععععع ا 

 الئرار مم اجس تخفي  الحمس المالء  م ا حاب المخابز واال رام.
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 م مجلس الوزراء الس ود  ي م  الجهود األممية في التوصل لهدنة بالي

 مععععععم مجنعععععع  الععععععوزراء السعععععععود ، ال   ععععععاء، جاععععععود من مععععععة األمعععععع  المتحععععععد   /األوسععععععط اللععععععر 

ومبعو اعععععا الخعععععا   عععععء التو عععععس الععععع   دنعععععة  عععععء العععععيمم ووقععععع  لعععععامس لنعمنيعععععات العسعععععكرية  عععععء 

الععععععداخس و نعععععع  حععععععدود ، و لعععععع  تمالععععععيا  مععععععس مبععععععادر  الممنكععععععة  ناععععععاء األزمععععععة ور ععععععس المعانععععععا  

 ععععععم أمنعععععع   ععععععء اسععععععاا  تنعععععع  الجاععععععود بالتو ععععععس العععععع   ععععععم اللعععععععب اليمنععععععء، معربععععععا   ا نسععععععانية

 تسوية سياسية  بر الملاورات المنعئد  بر اية مجن  التعاوم الخنيجء  ء الريا .

 

 سمو ولي ال هد يتسل  كتاب استقالة الحكومة م  سمو رئيس مجلس الوزراء

  ععععععد »سععععععا ة مععععععم الجنسععععععة البرلمانيععععععة المخ  ععععععة لنت ععععععويت  نعععععع   24قبععععععس  / الكويتيععععععة الئععععععب 

نععععععواب وععععععد رجععععععي  مجنعععععع  الععععععوزراء  3مععععععس الحكومععععععة بعععععععد االسععععععتجواب المئععععععد  مععععععم « التعععععععاوم

با  الخالععععععد، اسععععععتئبس سععععععمو ولععععععء العاععععععد اللععععععيخ ملعععععععس األحمععععععد بئ ععععععر بيععععععام سععععععمو اللععععععيخ  عععععع

ومنععععع  توليعععععع  رجاسععععععة الحكومععععععة .اليعععععو  الخالععععععد، حيععععععن ر عععععس العععععع  سععععععمو  كتعععععاب اسععععععتئالة الحكومععععععة

اللععععععيخ  ععععععبا  الخالععععععد بععععععالك ير مععععععم المنعطفععععععات،  لنمععععععر  األولعععععع ، مععععععر 2019ديسععععععمبر  17 ععععععء 

 .استجوابات  ء مجن  األمة 8حين قدمت ود  
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 في فيينا« ضمانا   قول» غلبية البرلما  اإليراني تطالب بـ

 

 عععععععء رسعععععععالة الععععععع  حنعععععععيفا   طالعععععععب  البيعععععععة معععععععم نعععععععواب البرلمعععععععام ا يرانعععععععء /طاللعععععععر  االوسععععععع

مععععععم الواليععععععات المتحععععععد ، « وععععععمانات أقععععععو »ء، بعععععع الععععععرجي  المحععععععا   المتلععععععدد ابععععععرا ي  رجيسعععععع

 عععععععء احيعععععععاء االتفعععععععا  النعععععععوو ، وسعععععععط تبعععععععادس طاعععععععرام ووالعععععععنطم « حفععععععع  الخطعععععععوط الحمعععععععر»و

 290مععععععم أ ععععععس  190ووقّععععععس نحععععععو .الئععععععاء مسعععععع ولية تأجيععععععس المفاووععععععات  نعععععع  الطععععععر  ا خععععععر

 حفعععععع  الخطععععععوط الحمععععععر وتععععععأميم»ناجبععععععا  رسععععععالة تععععععد و الععععععرجي  ا يرانععععععء ابععععععرا ي  رجيسععععععء العععععع  

مععععععععم الطععععععععر  ا خععععععععر  ععععععععء المفاووععععععععات النوويععععععععة، حسععععععععبما أوردت وكالععععععععة « م ععععععععالد األمععععععععة

 «.الحر  ال ور »التابعة ل « تسني »

 

 لجنة التحقير في اقتحا  الكون رس تستمع لاهاد  سيلانكا ترامب

تحععععععد ت ايفانكععععععا ترامععععععب لسععععععا ات يععععععو  ال   ععععععاء مععععععس العديععععععد مععععععم أ وععععععاء   /”الئععععععد  العربععععععء

كععععععععععابيتوس ينعععععععععاير  نععععععععع  مبنععععععععع  ال 6التعععععععععء تحئععععععععع   ععععععععععء  جعععععععععو  لجنعععععععععة مجنععععععععع  النعععععععععواب، 

وسععععععتعزز المئابنععععععة مععععععس االبنععععععة الكبععععععر  لنععععععرجي  السععععععاب  وزوجععععععة جاريععععععد كولععععععنر . الكععععععون ر  

التعععععععاوم مععععععس الععععععداجر  المئربععععععة مععععععم ترامععععععب، وقععععععاس رجععععععي  النجنععععععة بينععععععء طومسععععععوم ام ايفانكععععععا 

بب أ  اسععععععتد اء تجيععععععب  نعععععع  األسععععععجنة، ملععععععيرا  العععععع  أناععععععا جععععععاءت بمفرد ععععععا ولعععععع  تحوععععععر بسعععععع

 رسمء.

 

 

 

 


