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رئيس مجلس النواب يستقبل وفد كتلة النصر(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
الطاقةةةةة النيابيةةةةة :ال كومةةةةة لةةةةب تيبةةةةر البرلمةةةةا بمصةةةةير ا ت اقيةةةةة الصةةةةينية و نةةةةا يطةةةةط
لكشف المستور(.ص(..)5وكالة المعلومة)
فةةةةةدشب يكشةةةةةف موشةةةةةد ترسةةةةةال قةةةةةانو ا نتيابةةةةةا الةةةةة رئاسةةةةةة الجم وريةةةةةة للمصةةةةةادقة
شليه(.ص(..)6ال را نيوز)
نائب يوضح ا ب المشاكل التي تواجه العملية ا نتيابية(.ص(..)6وكالة المعلومة)
نائةةةةب بةةةةال تح يعلةةةةة شلةةة تمكانيةةةةة تةيةةةةر السياسةةةةية احمريكيةةةةة بةةةةالعرا والمنطقةةةةة فةةةةي ةةةةال
فوز بايد (.ص(..)7بةداد اليوب)
نائةةةةةةب يةةةةةةةرجح انعقةةةةةةةاد جلسةةةةةةة البرلمةةةةةةةا اليمةةةةةةةيس المقبةةةةةةل ويكشةةةةةةةف شةةةةةة ابةةةةةةةرز
القواني (.ص(..)8وكالة المعلومة)
ال ميةةةةةةةةداون ي ةةةةةةةةغر مةةةةةةةة كارثةةةةةةةةة فةةةةةةةةي بةةةةةةةةةداد ويطالةةةةةةةةب الكةةةةةةةةا مي بالتةةةةةةةةديل
العاجل(.ص(..)8ال را نيوز)
نائةةةةةةةةةةب كةةةةةةةةةةردن للكةةةةةةةةةةا مي :ايةةةةةةةةةة تبيةةةةةةةةةةر المليةةةةةةةةةةارا التةةةةةةةةةةي رسةةةةةةةةةةلت ا
لكردستا ؟(.ص(..)9وكالة المعلومة)
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رئةةةةةةةةةةيس الجم وريةةةةةةةةةةة ي كةةةةةةةةةةد ضةةةةةةةةةةرور ال ةةةةةةةةةةا شلةةةةةةةة ة رصةةةةةةةةةةانة التعلةةةةةةةةةةيب
احكاديمي(.ص(..)10وكالة احنباء العراقية)
رئةةةةةيس الجم وريةةةةةة يصةةةةةاد شلةةةةة قةةةةةانو نقابةةةةةة التمةةةةةري (.ص(..)10وكالةةةةةة احنبةةةةةاء
العراقية)
اليارجيةةةةةة تتسةةةةةلب ورا اشتمةةةةةاد سةةةةة ير اليابةةةةةا فةةةةةي العةةةةةرا (.ص(..)11وكالةةةةةة احنبةةةةةاء
العراقية)
السةةةةيد شمةةةةار ال كةةةةيب :مجةةةةزر جامعةةةةة كابةةةةل ميطةةةةط المةةةةي يتطلةةةةب موق ةةةةا دوليةةةةا ضةةةةد
ا ر اب(.ص(..)11ال را نيوز)
الجب ة العراقية تن ي طرح مرشح لرئاسة البرلما (.ص(..)12السومرية نيوز)
تكليف قائممقاب جديد لقضاء سو الشيوخ بالوكالة(.ص(..)12ال را نيوز)
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• وزيةةةةةةةةر الدايليةةةةةةةةة :تةةةةةةةةوفير المعلومةةةةةةةةا ا سةةةةةةةةتيبارية شنصةةةةةةةةر م ةةةةةةةةب للمر لةةةةةةةةة
ال الية(.ص(..)13وكالة احنباء العراقية)
• ا سةةةةةةةتيبارا العسةةةةةةةكرية تلقةةةةةةةي القةةةةةةةب شلةةةةةة ا ةةةةةةةد ا ر ةةةةةةةابيي فةةةةةةةي الصةةةةةةةقالوية
با نبار(.ص(..)13وكالة المعلومة)

سعار الن ط بأكثر م (.%3.5ص(..)14وكالة المعلومة)
• اني ا
• العةةةةةةرا يسةةةةةتورد سةةةةةةلعا بقيمةةةةةةة  ٢١مليةةةةةةار دو ر فةةةةةةي شةةةةةةاب وا ةةةةةةد ..والصةةةةةةي اكبةةةةةةر
الشركاء(.ص(..)15السومرية نيوز)
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• النةةةةةةةةةةايبو فةةةةةةةةةةي الجزائةةةةةةةةةةر ي يةةةةةةةةةةدو تعةةةةةةةةةةديال الدسةةةةةةةةةةتور فةةةةةةةةةةي مشةةةةةةةةةةاركة
فاتر (.ص(..)16رويترز)

• ترامةةةةب يشةةةةك فةةةةي نزا ةةةةة اسةةةةتطالشا الةةةةر ن وبايةةةةد ي كةةةةد نةةةةه
منافسه لمنزله"(.ص(..)17فرانس )24
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رئيس مجلس النواب يستقبل وفد كتلة النصر
موقع مجلس النواب /استقبل رئيس مجلس النواب م مد ال لبوسي وف َد كتلة النصر النيابية.
وجةةةرال يةةةالل اللقةةةاء مناقشةةةة الةةةدور التشةةةريعي والرقةةةابي لمجلةةةس النةةةواب و ةةةب الت ةةةديا التةةةي تواجةةةه
البالد والتي تتطلب س َّ شد ٍد م القواني يالل ال تر المقبلة.
ميةةة تنسةةية المواقةةف بةةي القةةوال السياسةةية ودشةةب رئاسةةة مجلةةس
و كةةد وفةةد كتلةةة النصةةر النيابيةةة شلةة
النواب م جل تكمال القواني الالزمة للمضي بإجراء انتيابا ر ونزي ة.

الطاقة النيابية :ال كومة لب تيبر البرلما بمصير ا ت اقية الصينية
و نا يطط لكشف المستور
وكالةةة المعلومةةة /اشلةة لجنةةة الطاقةةة النيابيةةة ا ثنةةي يطت ةةا لمتابعةةة مصةةير ا ت اقيةةة الصةةينية العراقيةةة
مبينة ا ال كومة لب تزود البرلما بان معلوما شن ا ت ا .
كومةةة الكةةا مي غ ب ة بعقةةد العديةةد م ة ا ت اقيةةا الجديةةد
وقال ة شضةةو لجنةةة الطاقةةة ز ةةر البجةةارن ا
م دو الكشف ش مصير ا ت اقيا السابقة ومصير ا”.
واضةةاف ا البرلمةةا لةةب يتسةةلب ت ة ا مصةةير ا ت اقيةةة الصةةينية وا ت اقيةةة ا لمانيةةة مةةع شةةركة سةةيمنز
بمجةةةال الطاقةةةةر مشةةةير الةة ا اللجنةةةة سةةةت تح ملةةةف ا ت ةةةاقيتي الصةةةينية وا لمانيةةةة لمعرفةةةة مصةةةير ا
و ل نا نية لل كومة بالتيلي شن ا واللجوء ال ات اقيا مع دول شركات ا اقل ك اء ”.
وكةةةا رئةةةيس مجلةةةس الةةةوزراء مصةةةط الكةةةا مي اشلةة امةةةس ا ةةةد شةة شقةةةد  15مةةةغكر ت ةةةا ب مةةةع
الجانب المصرن بميتلف المجا .
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فدشب يكشف موشد ترسال قانو ا نتيابا ال رئاسة الجم ورية
للمصادقة شليه
سةة فةةدشب موشةةد ترسةةال قةةانو ا نتيابةةا النيابيةةة

ال ةةرا نيةةوز /كشةةف النائةةب شةة ت ةةالف شراقيةةو
ال رئاسة الجم ورية لةر المصادقة شليه.
وقةةال فةةدشب لوكالةةة بعةةدما كمةةل مجلةةس النةةواب قةةانو ا نتيابةةا والةةدوائر ا نتيابيةةة وتةةب توزيع ةةا كةةا
للجنةةة القانونيةةة النيابيةةة الةةدور احكبةةر واحبةةرز فةةي تكمةةال القةةانو وبةةغل ج ةةودا كبيةةر ومضةةنية باجتماشةةا
لعشةةةةةرا السةةةةةاشا لتنضةةةةةيو الةةةةةدوائر واليةةةةةروى بلليةةةةةة مرضةةةةةية للشةةةةةعب والقةةةةةوال السياسةةةةةية
والم تجةةي ".و ضةةاف اشتقةةد ا توزيةةع الةةدوائر كانةة بشةةكل تيجةةابي و فضةةل مةةا اسةةتطاش ا تصةةل اليةةه
اللجنةةةة القانونيةةةة ووضةةةعت ا فةةةي ةةةغا التوزيةةةع واشتمةةةاد مبةةةد شةةةدد الةةةدوائر بعةةةدد النسةةةاء لتجنةةةب اليةةةر
الدسةةةتورن وا تكةةةو فةةةي كةةةل دائةةةر تمةةةر مرشة ة ة ليبقةة التمثيةةةل النسةةةون اضةةةرا فةةةي توزيةةةع جميةةةع
الةةدوائر فةةي العةةرا ".وتةةابع فةةدشب كمةةا شتقةةد بعةةد تكمةةال ةةغا القةةانو وت ويلةةه ال ة الج ةةا الميتصةةة دايةةل
مجلةةةس النةةةواب صكمةةةال صةةةيانته صةةةيانة قانونيةةةة صةةة ي ة ومةةة ثةةةب ترسةةةاله الةةة رئاسةةةة الجم وريةةةة
للمصةةادقة شليةةه ونشةةرل فةةي الجريةةد الرسةةمية فةةا ةةغل اصجةةراءا اصداريةةة سةةوف تكتمةةل فةةي احسةةبو
المقبةةةل ويصةةةبح القةةةانو نافةةةغا ".ول ةة الةة ا م وضةةةية ا نتيابةةةا باشةةةر فةةةي شمال ةةةا فةةةي موضةةةو
الدوائر ا نتيابية كما ورد في قانو ا نتيابا الغن صو شليه مجلس النواب".

نائب يوضح ا ب المشاكل التي تواجه العملية ا نتيابية
وكالةةة المعلومةةة /وضةةح النائةةب ش ة ت ةةالف ال ةةتح م مةةد كةةريب جملةةة م ة المشةةاكل التةةي تقةةف امةةاب اجةةراء
ا نتيابةةةا فةةةي موشةةةد ا الم ةةةدد شلةةة الةةةرنب مةةة سةةةب بعةةة القضةةةايا الم مةةةة كالةةةدوائر ا نتيابيةةةة
المتعدد .
تتعلةةة فقةةط با زمةةة الماليةةة الرا نةةة والتةةي ت ةةول دو انجةةاز الكثيةةر
وقةةال كةةريب ا مشةةكلة ا نتيابةةا
م المشاريع الم مة في العرا ”.
و ضةةةاف ا شةةةدب اكمةةةال قةةةانو اح ةةةزاب وكةةةغل الم كمةةةة ا ت اديةةةة تضةةةافة الةةة يكليةةةة م وضةةةية
ا نتيابةةةا وشةةةراء ج ةةةز التصةةةوي والصةةةنادية وت يئةةةة مراكةةةز ا نتيابةةةا وت ةةةدي بيانةةةا النةةةايبي
والشركا ال ا صة لألج ز وكغل احورا والمستلزما الضرورية للتصوي ”.
وبةةي ا اجةةراء ا نتيابةةا ي تةةاى الةة تةةأمي مبةةالا ورصةةد ا ل ةةغل العمليةةة وبالتةةالي فةةأ البلةةد ب اجةةة
ال ج ود مضاش ة م اجل اجراء شملية ا قترا في موشد ا”.
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نائب بال تح يعلة شل تمكانية تةير السياسية احمريكية بالعرا
والمنطقة في ال فوز بايد
بةداد اليوب /شلة النائب ش ت الف ال تح ا مد الكناني اصثني  02تشري الثةةاني  2020شلة تمكانيةةة تةييةةر
السياسية احمريكية بالعرا والمنطقة في ال فوز المرشح لرئاسة الو يا المت د جو بايةةد .وقال الكنةةاني فةةي
دي ت السياسية اليارجية ا مريكية وياصة في الشر ا وسط وا د تتةير بتةير الر ساء لك ا يتالف
الو يد و وجود رئيس ي م بال وار السياسي والدبلوماسي وبي مة يريةةد التصعيد .واضةةاف نةةه نتطلةةع فةةي
يكو كسل ة دونالد ترامب الغن صعد م يطابه في الشر ا وسط والعالب .واشار الكنةةاني
ال فوز بايد
سياسة امريكا مرسومة لكل رئيس قادب ي كب الو يا المت د لك نال م ي م بال وار وآير ي م
تل
ةةر اسةةتطالشا ر ن مريكيةةة المرشةةح الةةديمقراطي للرئاسةةة جةةو
بالتصعيد .وفي وق سابة مة اليةةوب
بايد يتقدب شل الرئيس دونالد ترامب في الو يا المتأرج ةةة مةةا قةةد يضةةم لةةه كثريةةة احصةةوا فةةي المجمةةع
بايد يتصدر فةةي جميةةع ا سةةتطالشا السةةتة للنةةايبي
ا نتيابي وب ار كبير.و شار موقع  The Hillتل
بو ية ميشيةا والتي صدر ن اية احسبو وتتيط نتيجته  %50في ربعة من ا .كما يتقدب بايةةد فةةي جميةةع
ا ستطالشا اليمسة للنايبي في و ية ويسكونس ب وامش تتراوح بي  3تلة ت ةةدال  11نقطة.ويتقةةدب بايةةد
يضا في يمسة م ستة استطالشا ر ن للنايبي في و ية بنسل انيا صةةدر فةةي اليةةومي الماضةةيي ب ةةوامش
مةة  4تلةة  7نقةةةاط وا سةةةتثناء الو يةةةد ةةةو اسةةةتطال جةةةرال  InsiderAdvantageويتقةةةدب فيةةةه ترامةةةب
بنقطتي .المرشح الديمقراطي يتقدب يضا سب ثالثة م ربعة استطالشا ر ن للنايبي في و ية ريزونةةا وفةةي
ربعة م ستة استطالشا ر ن في فلوريدا و ما و يتا جو ريتا لترامب في مسيرته ن و و ية ثانية.ويشةةير
زيمة ترامب في تصوي  3نوفمير ليس م سومة بأن ال م اح ول لك مة الواضةةح
 The Hillتل
ر استطالشا الةةر ن التةةي جرية فةةي شطلةةة
ي
نه اآل في وضع سو مما كا شليه قبل ربع سنوا
ترامب كا يتقدب ب ار ضئيل في و يتي ميشيةا وبنسةةل انيا
ن اية احسبو احيير قبل اقترا شاب 2016
بايةةد يقتةةرب مة
وب امش كبير في و ية جورجيا.و ر استطالشا الر ن التي جري في ن اية احسبو
م شر الة % 50و يتجاوزل شل الصعيد الوطني وفةةي بعة الو يةةا المتأرج ةةة يضةةا و ةةي نقطةةة لةةب تةةتمك
تقدب بايد تأتي يضا م بع المجموشةةا
يالرن كلينتو م الوصول تلي ا شاب .2016ويل الموقع تل
نير المتوقعة مثل المستقلي (نايبو نير زبيي ) والنايبي البي ال اصلي شل ش اد جامعيةةة والنةةايبي
في الضوا ي وكبار الس وجميع غل المجموشا صوت لترامب شاب  2016وللمرشح الجم ورن مي رومنةةي
شاب .2012وكا شضو لجنة العالقا اليارجية النيابية شامر ال ايز ت د اليمةةيس ( 29تشةةري ا ول )2020
ش سبب شدب تطر الرئيس ا مريكي دونالةةد ترامةةب والمرشةةح للرئاسةةة جةةو بايةةد لملةةف العةةرا فةةي ملت مةةا
العرا ملف م ب جدا في ا جند ا مريكية لكن ا مسألة جدليةةة و نةةا وج ةةا ن ةةر
ا نتيابية.وقال ال ايز ا
ميتل ة يال ا لغا فا ترامب م وجةةه ن ةةرل لديةةه اي اقةةا وانجةةازا واثارتةةه للموضةةو فةةي ملتةةه ا نتيابيةةة
ستدفع ال بروز اي اقاته وتةةداشيات ا السةةلبية مةةا ية ثر شلة موق ةةه ا نتيابي .واضةةاف امةةا بايةةد ف ةةو ا يةةر
صا ب مشرو تقسيب العرا ال  3دول شل اساس طائ ي وقةةومي واثارتةةه ل ةةغا الملةةف قةةد تةةدفع الة انتقةةادا
ةةاد لةةه تة ثر شلة موق ةةه ا نتيابي .وتةةابع ال ةةايز ا بقةةاء القةةوا ا مريكيةةة فةةي العةةرا امةةر نيةةر ممكة
وا نس اب امر بد منه لك بالمقابل نا مشاكل متشعبة في العرا ويبدو ا طرفي ال ملة ا نتيابية الرئاسةةية
في امريكا ات قا شل شدب غكر ملف العرا لت ادن ا نتقادا .واشار ال ايز الة ا ترامةةب وبايةةد مت قةةا شلة
فتا ال ا ا ي اقا ال اصةةلة فةةي سياسةةة امريكةةا فةةي
ا نس اب م العرا ولك ليس السريع بل التدريجي
البالد والسلبيا المرافقة ل ا دفعت ما ال شدب طرح مل ه في ملت ما ا نتيابية ن ما سيتأثرا .
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نائب يرجح انعقاد جلسة البرلما اليميس المقبل ويكشف ش ابرز
القواني
وكالةةة المعلومةةة /رجةةح النائةةب شةة ت ةةالف ال ةةتح ا مةةد الكنةةاني ا ثنةةي انعقةةاد جلسةةة مجلةةس النةةواب
الجديد يوب اليميس المقبل فيما كشف ش ابرز القواني التي ستدرى ضم جدول اشمال الجلسة.
وقةةال الكنةةاني فةةي تصةةريح ا جلسةةة مجلةةس النةةواب الجديةةد قةةد تعقةةد يةةوب اليمةةيس المقبلةةةر فتةةا ال ة ا
جدول اشمال الجلسة سيتضم قانوني الم كمة ا ت ادية وتمويل العجز المالي”.
واضةةاف ا قةةانوني تمويةةل العجةةز المةةالي والم كمةةة ا ت اديةةة مةةا ا ةةب اولويةةا جلسةةة مجلةةس النةةواب
المقبلةةةر مبينةةا ا الجلسةةة ستيصةةص للقةةراء الثانيةةة لقةةانو تمويةةل العجةةز المةةالي المقةةدب مةة ال كومةةة
لمجلس النواب”.
و اكةةةد اللجنةةةة الماليةةةة النيابيةةةة ا ثنةةةي ا ال كومةةةة معنيةةةة بصةةةرف رواتةةةب المةةةو ي ولةةةيس مجلةةةس
النوب فيما بين ا البرلما سيصو شل قانو ا قترا لتمرير الرواتب وا دوية فقط.

ال ميداون ي غر م كارثة في بةداد ويطالب الكا مي بالتديل
العاجل
شلةةي ال ميةةداون ا ثنةةي

ال ةةرا نيةةوز /ةةغر النائةةب ش ة ت ةةالف شراقيةةو
لول فصل الشتاء.
وقةةال ال ميةةداون فةةي بيةةا صةة ي انةةه مةةع قةةرب لةةول فصةةل الشةةتاء وتوقةةع ا رصةةاد الجويةةة ب طةةول
امطةةار كثي ةةة شلةة العاصةةمة بةةةداد كانةة لنةةا جولةةة فةةي مديريةةة مجةةارن بةةةداد لالطةةال شلةة اسةةتعدادات ب
ل صةةةل الشةةةتاء وموسةةةب ا مطةةةار السةةةنون".و ضةةةاف ال ميةةةداون فوجئنةةةا بةةةأ الواقةةةع يت ةةةد شة ة شةةةدب
اس ةتالب ةةغل الةةدائر ايةةة تيصيصةةا ماليةةة لتالفةةي وقةةو الكارثةةة وا اشمال ةةا ب ةةغا الشةةأ شةةبه متوق ةةة او
تكةةةاد تكةةةو معدومةةةة".وطالةةةب ال ميةةةداون رئةةةيس الةةةوزراء شيصةةةيا بةةةة التةةةديل ال ةةةورن والعاجةةةل يجةةةاد
لةةةول ناجعةةةة واطةةةال التيصيصةةةا الماليةةةة الكافيةةةة لصةةةيانة بعة ة الشةةةبكا بصةةةور شاجلةةةة وا سةةةت ل
كارثةةة فةةي بةةةداد مةةع اول قطةةر مطةةر ت طةةل وسةةتكو العاصةةمة طافيةةة شل ة مسةةتنقعا مائيةةة لةةب تش ة د ا م ة
قبةةةل".وتةةةابع ال ميةةةداون ن ةةة كنةةةواب شةةة شاصةةةمتنا العزيةةةز بةةةةداد نطلةةةة نةةةداء ا سةةةتةاثة بةةةاطال
التيصيصةةةا الماليةةةة العاجلةةةة وت شةةةيد ا مكانيةةةا البشةةةرية واللوجسةةةتية بصةةةور سةةةريعة للبةةةدء بعمليةةةا
كاف لغل ".
الصيانة السريعة والوق
ٍ
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نائب كردن للكا مي :اي تبير المليارا التي رسلت ا لكردستا ؟
وكالةةةة المعلومةةةة  /طالةةةب رئةةةيس كتلةةةة المسةةةتقبل النيابيةةةة سةةةورك شةةةمس الةةةدي ا ثنةةةي ال كومةةةة
المركزيةةةةةة بتوضةةةةةيح موق ةةةةةا بشةةةةةأ المليةةةةةارا التةةةةةي ترسةةةةةل لالقلةةةةةيب و يعةةةةةرف ايةةةةة تةةةةةغ ب.
وقةةةال شةةةمس الةةةدي فةةةي تصةةةريح لةةةة/المعلومة /ت جميةةةع احمةةةوال التةةةي ترسةةةل مة ة بةةةةداد تلة ة تقلةةةيب
يعةةةةةرف الةةةة ايةةةة تةةةةةغ ب وكيةةةةةف تيت ةةةةةي ومةةةة المسةةةة ول شةةةة سةةةةةرقت ا”.
كردسةةةةةتا العةةةةةرا
المةةةواطني فةةةي ا قلةةةيب لةةةب يتسةةةلموا رواتةةةب ب منةةةغ  65يومةةةا شلةة الةةةرنب مة ة ترسةةةال بةةةةداد
و ضةةةاف
حمةةوال طائلةةة”.ودشةةا شةةمس الةةدي رئةةيس الةةوزراء ال ة اطةةال رواتةةب مةةواطني اصقلةةيب مباشةةر ر متسةةائال
كيف تبير المليارا التي ارسل ال ا قليب يالل ا ش ر الماضية ”.
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رئيس الجم ورية ي كد ضرور ال ا شل رصانة التعليب
احكاديمي
وكالةةة احنبةةاء العراقيةةة /كةةد رئةةيس الجم وريةةة بةةر ب صةةالح اليةةوب ا ثنةةي ضةةرور ال ةةا شلةة رصةةانة
رئةةةةيس
التعلةةةةيب احكةةةةاديمي و مايةةةةة ا سةةةةتقاللية العلميةةةةة للجامعةةةةا .وغكر بيةةةةا لمكتبةةةةه اصشالمةةةةي
الجم وريةةة اسةةتقبل وفةةدا موسةةعا ضةةب وزيةةر التعلةةيب العةةالي والب ةة العلمةةي نبيةةل كةةا ب شبةةد الصةةا ب
ووكيةةل الةةوزار للشةة و العلميةةة ونقيةةب احكةةاديميي ورئةةيس ج ةةاز اصشةةراف والتقةةويب ور سةةاء جامعةةا
بةةةةداد والمستنصةةةرية وابة ة سةةةينا والكةةةادر المتقةةةدب فةةةي وزار التعلةةةيب العالي .و كةةةد رئةةةيس الجم وريةةةة
ضةةةرور ال ةةةا شلةةة رصةةةانة التعلةةةيب احكةةةاديمي وضةةةما مايةةةة ا سةةةتقاللية العلميةةةة
وفقةةةا للبيةةةا
للجامعةةا وا تمةةاب با تياجةةا احسةةاتغ والطلبةةة وتةةغليل العقبةةا والمشةةاكل مةةام ب لةةدور ب الم ةةب فةةي
ا رتقةةةةاء بالمسةةةةتوال العلمةةةةي والثقةةةةافي فةةةةي ميتلةةةةف ا يتصاصةةةةا العلميةةةةة والثقافية .و ضةةةةاف
الجامعةةا العراقيةةة طالمةةا اكتسةةب سةةمعة طيبةةة فةةي الم افةةل الدوليةةة رنةةب المصةةاشب التةةي واج ت ةةا فةةي
ال تةةةرا السةةةابقة داشيةةةا تلة ة فةةةتح بةةةواب التعةةةاو والتنسةةةية مةةةع الجامعةةةا العالميةةةة وا سةةةت اد مة ة
اليبةةرا الدوليةةة فةةي ةةغا اليصةةوص مةة جةةل تكةةو الجامعةةا العراقيةةة فةةي مصةةاف قران ةةا فةةي دول
الةةرئيس صةةالح اسةةتمع با تمةةاب تلةة شةةرح م صةةل مةة شضةةاء الوفةةد لسةةير شمةةل
العالب .وتةةابع البيةةا
الجامعةةا والتةةدريس احكةةاديمي والت ةةديا التةةي تواجةةه قطةةا التعلةةيب فةةي البلةةد كمةةا اسةةتمع لإلشةةكاليا
القانونيةةة المسةةجلة شلةة قةةانو معادلةةة الشةة ادا والةةدرجا العلميةةة م كةةدا دشمةةه لكةةل مةةا مةة شةةأنه
ا رتقةةاء بعمةةل الجامعةةا وتةةغليل المصةةاشب التةةي تواجةةه احكةةاديميي والتدريسةةيي والطلبةةة.م ج ةةت ب قةةدب
شضةةةاء الوفةةةد شةةةكر ب وتقةةةدير ب لةةةرئيس الجم وريةةةة وت مةةةه لسةةةير شمةةةل الجامعةةةا والمسةةةائل التةةةي
تواج ب ودشمه الكامل في تغليل ا م جل ا رتقاء بالقطا التعليمي.

رئيس الجم ورية يصاد شل قانو نقابة التمري
وكالةةة احنبةةاء العراقيةةة /صةةاد رئةةيس الجم وريةةة الةةدكتور بةةر ب صةةالح اليةةوب ا ثنةةي شلةة قةةانو نقابةةة
رئةةةيس الجم وريةةةة كةةةد يةةةالل توقيعةةةه شلةة القةةةانو
التمري .وغكةةةر مكتبةةةه اصشالمةةةي فةةةي بيةةةا
المصةةةادقة تةةةأتي لالرتقةةةاء بالمسةةةتوال المعرفةةةي والم ةةةارن حشضةةةاء النقابةةةة وضةةةما قةةةوق ب والم اف ةةةة
شلةة م نةةة التمةةري بوصةة ا م نةةة تنسةةانية مرتبطةةة برشايةةة ال ةةرد والعائلةةة والمجتمةةع وتعزيةةز الصةة ة
والوقاية م احمرا واصصابا وتي يف معانا المرض .
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اليارجية تتسلب ورا اشتماد س ير اليابا في العرا
وكالة احنباء العراقية /تسلم وزار اليارجية يوب ا ثني ورا اشتماد س ير اليابا في العرا .
وغكةةر بيةةا للةةوزار تلقتةةه (وا ) ا وزيةةر اليارجيةةة ف ة اد سةةي تسةةلب ورا اشتمةةاد سةة ير اليابةةا فةةي
العةةرا كوتةةارو سةةوزوكي وجةةرال ب ةة العالقةةا بةةي العةةرا واليابةةا وسةةبل ا رتقةةاء ب ةةا تلةة مةةا يلبةةي
طموح كال الشعبي الصديقي .
سةةيما مةةا قدمتةةه مةة مسةةاشدا لةةدشب
بمواقةةف اليابةةا الداشمةةة للعةةرا
واشةةاد سةةي ب سةةب البيةةا
ج ةةةود مواج ةةةة ت شةةةي جائ ةةةة فةةةايروس كورونةةةا المسةةةتجد داشيةةةا الشةةةركا اليابانيةةةة تلة ة ا سةةةتثمار
ياصة في مشاريع تشاد تشمار البن الت تية .
و كةةةد شلةة دشمةةةه لج ةةةود السة ة ير الجديةةةد فةةةي تعزيةةةز العالقةةةا بةةةي بةةةةداد وطوكيةةةو وتطة ةوير التعةةةاو
الثنةةائي بمةةا ي قةةة المصةةالح المشةةتركة متمنيةةا للس ة ير الموفقيةةة والنجةةاح فةةي م ةةاب شملةةه ومبةةديا اسةةتعداد
الوزار لتقديب كل التس يال للبعثة الدبلوماسية .

السيد شمار ال كيب :مجزر جامعة كابل ميطط المي يتطلب موق ا
دوليا ضد ا ر اب
ال ةةرا نيةةوز /دا زشةةيب ت ةةالف شراقيةةو السةةيد شمةةار ال كةةيب ال جةةوب ا ر ةةابي الةةغن اسةةت دف جامعةةة
كابل في فةانستا و س ر ش ششرا الض ايا اليوب احثني .
وقةةال السةةيد شمةةار ال كةةيب فةةي تةريةةد لةةه شل ة تةةويتر :بأشةةد شبةةارا الشةةجب وا سةةتنكار نةةدي اسةةت داف
ال ةةةةرب الجةةةةامعي فةةةةي العاصةةةةمة احفةانيةةةةة كابةةةةل شبةةةةر اشتةةةةداء انت ةةةةارن يلةةةةف ششةةةةرا الضةةةة ايا".
و ضةةاف المجةةزر اصر ابيةةة مةةا ةةي ت ميطةةط المةةي مةةدا بكةةل احشةةراف والقةةيب مةةا يتطلةةب موق ةةا دوليةةا
جةةةةةادا لتج يةةةةةف منةةةةةابع اصر ةةةةةاب وو د ميططاتةةةةةه التةةةةةي تسةةةةةت دف مةةةةة واسةةةةةتقرار الشةةةةةعوب".
وكةةةا مسةةةل و فةةةي فةانسةةةتا قت مةةةوا مقةةةر جامعةةةة كةةةابول والتةةةي كانة ة تسةةةتعد سةةةتقبال شيصةةةيا
كوميةةة بةةارز فتتةةاح معةةر الكتةةاب اصيرانةةي.وت يةةد التقةةارير الةةوارد مةة فةانسةةتا بةةأ ال جةةوب سةة ر
شةة مقتةةل وجةةرح كثةةر مةة  30شيصةةا.وقةةال مت ةةد باسةةب ال كومةةة ت قةةوا احمةة تتعامةةل ب ةةغر لمنةةع
ةةدو ن ضةةرر للطةةالب.وت ةةر مقةةاطع فيةةديو متداولةةة الةةة فةةرار جماشيةةة مةة ال ةةرب الجةةامعي فيمةةا
اضةةطر الةةبع لتسةةلة الجةةدرا كةةي يةةتمك م ة ال ةةروب.ون ة ركةةة طالبةةا المسةةل ة التةةي تنشةةط ميةةدانيا
وتعد طرف ساسي في الصرا احفةاني في مقابل ال كومة ن ضلو ل ا في ال جوب.
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الجب ة العراقية تن ي طرح مرشح لرئاسة البرلما
السةةومرية نيةةوز /ن ةة الجب ةةة العراقيةةة ا ثنةةي طةةرح اسةةب ان مرشةةح لمنصةةب رئةةيس مجلةةس النةةواب
غا احمر م صور بيد قياد و شضاء ال يئة العامة للجب ة.
فيما كد
ت " الجب ةةة العراقيةةة تعمةةل وفةةة يارطةةة
وقةةال المت ةةد باسةةب الجب ةةة النائةةب م مةةد اليالةةدن فةةي ةةدي
طريةةة غا ر يةةة وتسلسةةل واضةةح فةةي طريةةة تصةة يح المسةةار التشةةريعي بعيةةدا شةة التينةةدقا ال زبيةةة او
المكوناتيةةة مبينةةا ا الجب ةةة لةةدي ا سلسةةلة اجتماشةةا جرت ةةا بالمر لةةة السةةابقة مةةع شةةدد مةة القيةةادا
والقةةوال الوطنيةةة مةة المكةةو الشةةيعي وتعقب ةةا اليةةوب ضةةم ركةةة التنسةةية والتواصةةل السياسةةي لقةةاءا
ايرال مع قيادا القوال السياسية الوطنية الميتل ة في اقليب كردستا ".
واضةةةاف اليالةةةدن ا الجب ةةةة وضةةةم شمل ةةةا الجمةةةاشي ورفضةةة ا للت ةةةرد بةةةالقرارا وب سةةةب ن ام ةةةا
الةةدايلي المت ةةة شليةةه فقةةد تركةة جزئيةةة ايتيةةار اسةةب مرشةةح لشةةةل ان منصةةب تن يةةغن او تشةةريعي بقيةةاد
واشضةةةاء ال يئةةةة العامةةةة فةةةي الجب ةةةة ومة ة بين ةةةا تقةةةديب اسةةةب مرشةةةح منصةةةب رئةةةيس مجلةةةس النةةةواب".
ةةغا الموضةةو ت ة الل ةةة لةةب يةةتب طر ةةه بشةةكل رسةةمي شل ة اشتبةةار ا نةةا ولويةةا للعمةةل
وتةةابع ا
دايةةل الجب ةةة وب ةةال ا ت ةةا دايةةل ال يئةةة العامةةة شلةة ان اسةةب فسةةيتب تقديمةةه بشةةكل شةة اف وواضةةح الةة
القوال السياسية الوطنية والر ن العاب".

تكليف قائممقاب جديد لقضاء سو الشيوخ بالوكالة
ال ةةرا نيةةوز /كلةةف م ةةاف غن قةةار نةةا ب الةةوائلي اليةةوب ا ثنةةي ا مةةد اشةةب صةةالح للقيةةاب بم ةةاب منصةةب
قائممقاب سو الشيوخ وكالة بعد قبول اش اء القائ ّمقاب السابة يدر شود .
وغكةةر وثيقةةة رسةةمية صةةادر م ة مكتةةب الم ةةاف انةةه تةةب تكليةةف ا مةةد اشةةب صةةالح بم ةةاب قائممقةةاب قضةةاء
سةةةةةةةةةةو الشةةةةةةةةةةيوخ وتمةةةةةةةةة مباشةةةةةةةةةةرته مةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةاري صةةةةةةةةةةدور ةةةةةةةةةةغل الوثيقةةةةةةةةةةة".
و شةةار الوثيقةةة الةة قبةةول تش ةةاء يةةدر شةةود نعةةيب مةة تكليةةف منصةةب قائممقةةاب قضةةاء سةةو الشةةيوخ
بنةةاء شلةة طلبةةة".يةةغكر ا يةةدر شةةود كلةةف فةةي شةة ر يلةةول الماضةةي بمنصةةب قائممقةةاب القضةةاء سةةو
الشيوخ.
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وزير الدايلية :توفير المعلوما ا ستيبارية شنصر م ب للمر لة
ال الية
تةةةوفير المعلومةةةةا

وكالةةةة احنبةةةاء العراقيةةةةة /كةةةد وزيةةةر الدايليةةةةة شثمةةةا الةةةةانمي اليةةةةوب ا ثنةةةي
ا ستيبارية شنصر م ب للمر لة ال الية.
وزيةةر الدايليةةة شثمةةا الةةةانمي زار اليةةوب ا ثنةةي مقةةر
وغكةةر مكتبةةه اصشالمةةي فةةي بيةةا تلقتةةه (وا )
وكالةةة ا سةةتيبارا والت قيقةةا ا ت اديةةة لالطةةال شلةة سةةير العمةةل فةةي ةةغا الم صةةل الم ةةب فةةي وزار
الةةةانمي التقةة بعةةدد مةة الضةةباط والمنتسةةبي واسةةتمع تلةة شةةرح مةةوجز شةة
فتةةا تلةة
الدايليةةة
شمل احقساب والواجبا المناطة ب ب .
شلةة ضةةرور تقةةديب المعلومةةا ا سةةتيبارية السةةريعة التةةي ت ةةدف تلةة رفةةع
وشةةدد الةةةانمي وفقةةا للبيةةا
تةةةوفير المعلومةةةة ةةةو
مسةةةتوال العمةةةل احمنةةةي ومال قةةةة العناصةةةر اصر ابيةةةة واصجراميةةةة مشةةةيرا تلةة
شنصر م ب جدا ياصة يالل المر لة ال الية .

ا ستيبارا العسكرية تلقي القب شل ا د ا ر ابيي في
الصقالوية با نبار
شةة تمكة ة م ةةةارز ا سةةةتيبارا العسةةةكرية مة ة

وكالةةةة المعلومةةةة /اشلنةة يليةةةة ا شةةةالب ا منةةةي ا ثنةةةي
القب شل ا د ا ر ابيي في الصقالوية با نبار.
وغكةةر اليليةةة فةةي بيةةا انةةه بعمليةةة نوشيةةة ن ةةغ وفةةة معلومةةا اسةةتيبارية دقيقةةة وبالتنسةةية مةةع قسةةب
اسةةتيبارا قيةةاد شمليةةا ا نبةةار تمكنةة م ةةارز ا سةةتيبارا العسةةكرية فةةي ال رقةةة العاشةةر واسةةتيبارا
د ا ر ابيي في منطقة الش داء الصقالوية با نبار”.
لواء المشا  ٤٠م القاء القب شل
واضاف ا ا ر ابي و م المطلوبي للقضاء بموجب مغكر قب وفة كاب الماد  ٤تر اب ”.
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اني ا

سعار الن ط بأكثر م %3.5

وكالةةة المعلومةةة /بط ة سةةعار الةةن ط يةةالل تعةةامال اليةةوب ا ثنةةي فةةي ةةل ميةةاوف اقتصةةادية م ة تراجةةع
الطلةةب العةةالمي شلةة اليةةاب بسةةبب تزايةةد ةةا اصصةةابة ب يةةروس كورونةةا المسةةتجد بأوروبةةا والو يةةا
المت ةةةد .وب لةةةول السةةةاشة  10:20بتوقيةةة موسةةةكو اني ضةةة العقةةةود اآلجلةةةة لليةةةاب احمريكةةةي بنسةةةبة
 %4.19تلةة  34.29دو ر للبرميةةل.فةةي ةةي تراجعةة العقةةود اآلجلةةة ليةةاب برنةة ر بنسةةبة  %3.56تلةة
اتسةةةا نطةةةا تنالقةةةا مكاف ةةةة فيةةةروس كورونةةةا فةةةي
 36.59دو ر للبرميةةةل.ويتيةةةوف مسةةةتثمرو مةة
وروبةةةا قةةةد يضةةةعف الطلةةةب شلة ة الوقةةةود بينمةةةا يتأ ةةةب المتعةةةاملو ضةةةطرابا بةةةالتزام مةةةع انتيابة ةا
الرئاسةةة احمريكيةةة ةةغا احسةةبو .وتعيةةد الةةدول فةةي ن ةةاء وروبةةا فةةر اصنالقةةا الشةةاملة فةةي م اولةةة
لكةةبح معةةد ت شةةي كوفيةةد 19-التةةي تسةةارش فةةي الشةة ر احييةةر.وقةةال مايكةةل مكةةارثي كبيةةر تسةةتراتيجيي
السةةو لةةدال سةةي تب سةةةي مةةاركتسر فةةي سةةةيدني :متعةةاملو كثيةةرو ين ةةةرو تلةة الو يةةا المت ةةةد
ومعةةةد العةةةدوال المتصةةةاشد في ةةةا ويتسةةةاءلو مةةةا تغا كانة ة وروبةةةا سةةةتقدب نموغجةةةا لمةةةا سةةةي د فةةةي
الو يا المت د يالل احسابيع المقبلة؟”
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العرا يستورد سلعا بقيمة  ٢١مليار دو ر في شاب وا د ..والصي
اكبر الشركاء
ا العةةةرا اسةةةتورد سةةةلعا ومنتجةةةا ن طيةةةة بقيمةةةة ٢١

السةةةومرية نيةةةوز /اشلة ة وزار التيطةةةيط ا ثنةةةي
مليار دو ر في .٢٠١٩
وقةةال الج ةةاز المركةةزن لإل صةةاء التةةابع ل وزار التيطةةيط فةةي بيةةا ا تجمةةالي ا سةةتيرادا لسةةنة 2019
مةة المةةواد السةةلعية والمنتجةةا الن طيةةة بلةةا ( )20.9مليةةار دو ر ن مةةا يعةةادل ( )24.8تريليةةو دينةةار
شراقي"
واضةةاف الج ةةةاز ا العةةاب  ٢٠١٩سةةةجل نسةةبة اني ةةةا مقةةدار ا ( )%43.4شةة سةةنة  2018يةة بلةةةا
( )37مليةةار دو ر ن مةةا يعةةادل ( )43.8تريليةةو دينةةار شراقةةي وبمعةةةدل نمةةو مركةةب مقةةدارل ()%18.5-
شةة سةةنة  .2017فةةي ةةي بلةةة ا سةةتيرادا للمةةواد السةةلعية (نيةةر الن طيةةة) ل ةةغا العةةاب ( )18.1مليةةار
فتةةةا الةةة انةةةه سةةةجل نسةةةبة اني ةةةا مقةةةدار ا
دو ر ن مةةةا يعةةةادل ( )21.5تريليةةةو دينةةةار شراقةةةي
( )%46.8شةةة سةةةنة  2018اغ بلةةةا ( )34.1مليةةةار دو ر ن مةةةا يعةةةادل ( )40.5تريليةةةو دينةةةار شراقةةةي
بسعر الصرف الجارن للتصري ة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقدارل ( )%21-ش سنة ".2017
( )2.77مليةةار دو ر ن مةةا
وبلةةا تجمةةالي اسةةتيرادا شةةاب  2019مةة المنتجةةا الن طيةةة ب سةةب البيةةا
يعةةةادل ( )3.28تريليةةةو دينةةةار شراقةةةي بنسةةةبة اني ةةةا مقةةةدار ا ( )%1.4شةةة سةةةنة  2018يةةة بلةةةا
( )2.81مليةةةار دو ر ن مةةةا يعةةةادل ( )3.33تريليةةةو دينةةةار شراقةةةي اغ ارت ةةةع معةةةدل النمةةةو المركةةةب بنسةةةبه
( )%6.7ش سنة ".2017
واسةةةتدر البيةةةا بةةةالقول امةةةا ا سةةةتيرادا الشة ة رية فقةةةد ا تةةةل شة ة ر يلةةةول شلة ة نسةةةبة مة ة اجمةةةالي
ا سةةةتيرادا لسةةةنة  2019بمقةةةدار ( )%13.6بعةةةد ا بلةةة ( )2.8مليةةةار دو ر وبمةةةا يعةةةادل ( )3.4ترليةةةو
دينةةار بينمةةا شةةكل شةة ر تشةةري الثةةاني شلةة نسةةبة مةة اسةةتيراد المنتجةةا الن طيةةة بمقةةدار ( )%11يةة
بلة ة قيمت ةةا ( )306.5مليةةو دو ر بمةةا يعةةادل ( )362.3مليةةار دينةةار و قةةة شةة ر يلةةول شلةة نسةةبة مةة
ا سةةتيرادا السةةةلعية (نيةةةر الن طيةةةة) بمقةةةدار ( )%14.3يةة بلةةة قيمتةةةه ( )2.6مليةةةار دو ر بمةةةا يعةةةادل
( )3.1ترليو دينار".
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النايبو في الجزائر ي يدو تعديال الدستور في مشاركة فاتر
رويتةةرز /فةةاز مقتةةرح لتةييةةر الدسةةتور الجزائةةرن بةةأكبر شةةدد مةة احصةةوا فةةي اسةةت تاء جةةرن يةةوب اح ةةد
قةةو اسةةتراتيجية ال كومةةة المتمثلةةة فةةي اسةةتيداب
وسيصةةبح قانونةةا لكةة اصقبةةال ال ةةاتر شلةة التصةةوي
ّ
ا قترا لطي ص ة ا ضطرابا السياسية العاب الماضي.
و دلة قةةل مة وا ةةد مة كةةل ربعةةة نةةايبي مسةةجلي بأصةةوات ب و ةةي قةةل نسةةبة مشةةاركة فةةي الجزائةةر شل ة
ي شار كثيرو في ال را الشعبي ا ست تاء الغن جرن في يضب جائ ة كورونا.
اصطال
لكةة رئةةيس السةةلطة الوطنيةةة المسةةتقلة لالنتيابةةا م مةةد شةةرفي قةةال فةةي مةة تمر صةة ي يةةوب ا ثنةةي ت
ثلثي الغي صوتوا يّدوا التةييرا مضي ا فيروس كورونا ثّر سلبا شل نسبة المشاركة.
ةةغا يعنةةي  15.8فةةي المئةةة فقةةط مةة النةةايبي المسةةجلي غ بةةوا تلةة صةةنادية ا قتةةرا و دلةةوا
نيةةر
بأصةةوات ب لصةةالح الدسةةتور الجديةةد .و شةةاد شضةةاء بةةارزو فةةي ال ةةرا بةةالعزوف شةة المشةةاركة ووصةة ول
بأنه زيمة ستراتيجية ال كومة.
يعةةي الرجةةال والنسةةاء
تمنةة
وقةةال مصةةط بوشاشةةي الم ةةامي والناشةةط فةةي مجةةال قةةو اصنسةةا
دايةةل الن ةةاب ةةغا الةةدرس ويقومةةوا بمةةا شلةةي ب لالسةةتما لمطالةةب الشةةعب .الشةةعب يريةةد دسةةتورل وم سسةةاته
الياصةةةة ".وتشةةةمل التةييةةةرا التةةةي جةةةر الموافقةةةة شلي ةةةا فةةةي ا سةةةت تاء ت ديةةةد فتةةةر الرئاسةةةة ومةةةنح
وصةةةةال يا جديةةةةد للبرلمةةةةا والقضةةةةاء باصضةةةةافة تلةةة بنةةةةد للسةةةةماح للجةةةةيش بالتةةةةديل يةةةةارى ال ةةةةدود
الجزائريةةة.ودفةةع الةةرئيس شبةةد المجيةةد تبةةو الةةغن يعةةالو اليةةا فةةي مستشةة بألمانيةةا شمليةةة اصصةةالح
الدسةةتورن لم اولةةة تيمةةاد ا تجاجةةا الجما يريةةة فةةي الشةةوار التةةي وقعةة الجزائةةر العةةاب الماضةةي فةةي
كبةةر زمةةة تش ة د ا منةةغ شقةةود.و جبةةر ا تجاجةةا سةةلف تبةةو شبةةد العزيةةز بوت ليقةةة شلةة التن ةةي بعةةد
 20شامةةا فةةي منصةةبه واسةةتمر تةة بعةةد انتيابةةا ديسةةمبر كةةانو احول ولةةب تتوقةةف ت شنةةدما فرضةة
الجزائةةر تجةةراءا تنةةال بسةةبب جائ ةةة كورونةةا.و شةةاد تبةةو با تجاجةةا باشتبار ةةا ل ةةة تجةةدد وطنةةي
وارا مع المت ا ري وشر في شملية مشاورا لتةيير الدستور.
وشر
اكمةة السةةلطا وسةةجن ل ةةاء مقةةربي مةة بوت ليقةةة ورجةةال شمةةال بةةارزي فةةي
وفةةي نضةةو غلةة
ةةداف ب
دائرتةةه بةةت ب فسةةاد.لك ة العديةةد م ة شضةةاء ال ةةرا يصةةرو شل ة نةةه لةةب يت قةةة سةةوال جةةزء م ة
المتمثلةةةة فةةةي ا سةةةتبدال النيبةةةة ال اكمةةةة التةةةي تةةةدير شةة و الةةةبالد منةةةغ ا سةةةتقالل شةة فرنسةةةا شةةةاب 1963
وتن اء ال ساد وتجبار الجيش شل ا نس اب م السياسة.

- 16 -

العدد -356 :الثالثاء 2020-11-3

ترامب يشك في نزا ة استطالشا الر ن وبايد ي كد نه
الوق ليعود منافسه لمنزله"

ا

فةةرانس  / 24فةةي ششةةية ا نتيابةةا الرئاسةةية احمريكيةةة ارت عةة ةةد المعركةةة الرئاسةةية بةةي المرشةة ي
ا ثنةةي  .ووصةةف دونالةةد ترامةةب فةةي اليةةوب احييةةر مةة ال ملةةة ا نتيابيةةة اسةةتطالشا الةةر ن التةةي تتوقةةع
فةةوز جةةو بايةةد بالسةةبا بةةة المزور  .فيمةةا قةةال منافسةةه الةةديمقراطي نةةه ةةا الوقةة لي ةةزب ترامةةب
قائبه ويعود تل منزله".
لةةب يتقبةةل الةةرئيس احمريكةةي دونالةةد ترامةةب اصثنةةي ششةةية ا نتيابةةا الرئاسةةية نتةةائو اسةةتطالشا الةةر ن
ي تتوقع فوز منافسه الديمقراطي جو بايد مبديا ثقته بت قية انتصار.
التي اشتبر ا مزور
وقةةال ترامةةب مةةاب نصةةارل فةةي فايت يةةل فةةي و يةةة كارو ينةةا الشةةمالية بتجمةةع فةةي اليةةوب احييةةر م ة ال ملةةة
ندا سن وز بأربعة شواب تضافية في البي احبي ".
" ا الوق ليعود ترامب تل منزله"
فيمةةا اشتبةةر المرشةةةح الةةديمقراطي جةةو بايةةةد يةةالل تجمةةع فةةةي و ةةايو الو يةةا المت ةةةد اكت ةة بمةةةا
ش دته م فوض يالل رئاسة دونالد ترامب.
وقةةال بايةةد  :شةةبعنا م ة ال وض ة  .شةةبعنا م ة التةريةةدا م ة الةضةةب م ة الكرا يةةة م ة ال شةةل وانعةةداب
المس ولية مضي ا ا الوق لي زب دونالد ترامب قائبه ويعود تل منزله".
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