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رئيس مجلس النواب يستقبل األمين العام للجامعة العربية(.ص(..)5موقع مجلس النواب)
خ الالالالتل اس الالالالتقبالأل مستل الالالالار األم الالالالن الق الالالالومف  ..الهعب الالالالف يبح الالالال ج الالالالود مها ح الالالالة ا ر الالالالاب ومتحق الالالالة بقاي الالالالا
“داع الالالالالال ” واخ الالالالالالر التي الالالالالالوراس الالالالالالف االتن الالالالالالا االس الالالالالالتراتيجف م الالالالالالع وال الالالالالالنين(.ص(..)5موق الالالالالالع مجل الالالالالالس
النواب)
الحالالالالالالداد يلالالالالالالي د بنتالالالالالالائا ا جتمالالالالالالاي الالالالالالالرد عقالالالالالالدو رئالالالالالاليس قلالالالالالاليم هوردسالالالالالالتان مالالالالالالع القالالالالالالو السياسالالالالالالية
الهوردسالالالالالالتانية وي هالالالالالالد علالالالالالالو دالالالالالالرورا وحالالالالالالدا ال الالالالالال الهالالالالالالوردد وتع يالالالالالال العتقالالالالالالاس مالالالالالالع يالالالالالالرا
العملية السياسية والقو الوينية العراقية(.ص(..)6موقع مجلس النواب)
الن ا الالالالالالالالالالالالة النيابي الالالالالالالالالالالالة :د الالالالالالالالالالالال وي سياس الالالالالالالالالالالالية هبي الالالالالالالالالالالالرا تحم الالالالالالالالالالالالف س الالالالالالالالالالالالرا من الالالالالالالالالالالالرداس البياق الالالالالالالالالالالالة
التموينية(.ص(..)6وهالة المعلومة)
األمن النيابية تهل عن تخ ي اس و ارا الد اي ف الموا نة(.ص(..)7موا ين نيو )
القانوني الالالالالة النيابي الالالالالة  :تل الالالالالريعاس م م الالالالالة س الالالالالتر الن الالالالالور خ الالالالالتل دورا االنعق الالالالالاد المقبل الالالالالة(.ص(..)7وهال الالالالالة
المعلومة)
القداء ييالب مجلس النواب بر ع الح انة عن عبد هريم عنتان(.ص(..)8النراس نيو )
نائالالالالالالب عالالالالالالن سالالالالالالائرون ييالالالالالالالب بالتعامالالالالالالل ب الالالالالالرامة مالالالالالالع ميلقالالالالالالف العيالالالالالالاراس الناريالالالالالالة(.ص(..)8ب الالالالالالداد
اليوم)
نائب :عودا العرا للمحيي العربف ستحقق  3إيجابياس(.ص(..)9ب داد اليوم)
الخالالالالالالالالدد يحالالالالالالالرر مالالالالالالالن اسالالالالالالالت تل ملالالالالالالال المحادالالالالالالالرين الالالالالالالف اال الالالالالالالرا االنتخابيالالالالالالالة(.ص(..)9وهالالالالالالالالة
المعلومة)
عد الالالالالالالالالو بالياق الالالالالالالالالة النيابي الالالالالالالالالة ي الالالالالالالالالدعو ال الالالالالالالالالو إع الالالالالالالالالادا الن الالالالالالالالالر ب الالالالالالالالال دارا المل الالالالالالالالال النني الالالالالالالالالف بل الالالالالالالالالهل
جررد(.ص(..)10النراس نيو )
نائ الالالالب  :بي الالالالان المنود الالالالية قي الالالالع اليري الالالالق عل الالالالو ه الالالالل م الالالالن ينه الالالالر بت جي الالالالل االنتخاب الالالالاس(.ص(..)10وهال الالالالة
المعلومة )
نائ الالالالب يتح الالالالد ع الالالالن مي الالالالة الح الالالالوار ب الالالالين ال الالالالرب وإي الالالالران بالنس الالالالبة للع الالالالرا ويوج الالالالأل رس الالالالالة ل ي الالالالرا
الداخلية(.ص(..)11ب داد اليوم)
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رئيس الجم ورية يستقبل بو ال يي(.ص(..)12السومرية نيو )
الح والبار انف ي هدان مية تننير بنود الموا نة(.ص(..)12السومرية نيو )
الهالالالالالالالالالا مف يسالالالالالالالالالتقبل األمالالالالالالالالالين العالالالالالالالالالام للجامعالالالالالالالالالة العربيالالالالالالالالالة ويبحالالالالالالالالال معالالالالالالالالالأل التيالالالالالالالالالوراس ا قليميالالالالالالالالالة
والدولية(.ص(..)13ب داد اليوم)
الهالالالالالالالالالالا مف يسالالالالالالالالالالتقبل بالالالالالالالالالالار انف ويناقلالالالالالالالالالالان مها حالالالالالالالالالالة االر الالالالالالالالالالاب واودالالالالالالالالالالاي سالالالالالالالالالالنجار وجملالالالالالالالالالالة
قدايا(.ص(..)13النراس نيو )
البرلم الالالالالالالالالالالان العرب الالالالالالالالالالالف :تحره الالالالالالالالالالالاس اله الالالالالالالالالالالا مف خي الالالالالالالالالالالوا ام الالالالالالالالالالالة لتع ي الالالالالالالالالالال الحاد الالالالالالالالالالالنة العربي الالالالالالالالالالالة
للعرا (.ص(..)14النراس نيو )
العالالالالالالالالالالالالالالالالرا وباهس الالالالالالالالالالالالالالالالتان ..م الالالالالالالالالالالالالالالالرهرا ت ن الالالالالالالالالالالالالالالالا م بل الالالالالالالالالالالالالالالال ن بن الالالالالالالالالالالالالالالالاء الق الالالالالالالالالالالالالالالالدراس وت الالالالالالالالالالالالالالالالدريب
الدبلوماسيين(.ص(..)14السومرية نيو )
العرا ينتح بوابأل لعلراس الدول األوروبية واآلسيوية(.ص(..)15موا ين نيو )
ق الالالانونف يتح الالالد ع الالالن س الالالباب د ع الالالس قام الالالة ال الالالدعو د الالالد ع الالالادل عب الالالد الم الالالدد الالالف رنس الالالا ول الالاليس الالالف
العرا (.ص(..)15ب داد اليوم)
اله رباء تبلر العراقيين :ساعاس تج ي مردية ختل ال ي (.ص(..)16موا ين نيو )
الالالالالالالالالال اد حس الالالالالالالالالالين واب الالالالالالالالالالو ال الالالالالالالالالاليي يبح الالالالالالالالالالان تع ي الالالالالالالالالال العم الالالالالالالالالالل المل الالالالالالالالالالتر وتوحي الالالالالالالالالالد المواق الالالالالالالالالال
لتجاو ا(.ص(..)16النراس نيو )
محالالالالالالالالا رد قالالالالالالالالار يتحالالالالالالالالد عالالالالالالالالن ملالالالالالالالالاريع عمتقالالالالالالالالة :خيتنالالالالالالالالا اعالالالالالالالالادا يبالالالالالالالالة الدولالالالالالالالالة و الالالالالالالالر
القانون(.ص(..)17موا ين نيو )
الترب ي الالالالالالالالالالالة تحس الالالالالالالالالالالم الج الالالالالالالالالالالدل ..الالالالالالالالالالالل س الالالالالالالالالالالتعتمد درج الالالالالالالالالالالة امتح الالالالالالالالالالالان ن الالالالالالالالالالال الس الالالالالالالالالالالنة ل الالالالالالالالالالالرا
العام؟؟(.ص(..)17النراس نيو )
ختل ساعاس ..و ير إيرانف ف ب داد لتوقيع مرهرا نائية(.ص(..)18لنق نيو )
الهل عن إجراءاس لتدويل قدية الهرد النيليين(.ص(..)18وهالة المعلومة)
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مقتل لخص باننجار عبوا ناسنة جنوب لرقف ب داد(.ص(..)19السومرية نيو )
العراقي الالالالالالالة تنن الالالالالالالر د الالالالالالالربة الالالالالالالف جب الالالالالالالال حم الالالالالالالرين وتقت الالالالالالالل ع الالالالالالالددا م الالالالالالالن عنا الالالالالالالر
F-16
راس
داع (.ص(..)19ب داد اليوم)




دايو تبالر عمال ا بميناء الناو و 200خبير ي لون قريبا(.ص(..)20موا ين نيو )
استقرار سعر الدوالر بالت امن مع توق البور ة(.ص(..)20النراس نيو )
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ول ات الالالالالالالال مبال الالالالالالالر ب الالالالالالالين و ي الالالالالالالرد خارجي الالالالالالالة ترهي الالالالالالالا وم الالالالالالالر من الالالالالالالر مس الالالالالالالاعف نق الالالالالالالرا لتحس الالالالالالالين
العتقاس(.ص(..)21رويتر )



هالي الالالالل م الالالالن ال الالالالور ورس الالالالائل تع الالالالاي  ...البريي الالالالانيون يوا الالالاللون تق الالالالديم الع الالالال اء للعائل الالالالة الملهي الالالالة إ الالالالر
و اا األمير يليب(.ص (..)22رانس)24
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رئيس مجلس النواب يستقبل األمين العام للجامعة العربية
موق الالالع مجل الالالس الن الالالواب اس الالالتقبل رئ الالاليس مجل الالالس الن الالالواب محم الالالد الحلبوس الالالف الي الالالوم الس الالالبس األم الالالين الع الالالام
للجامعة العربية السيد حمد بو ال يي والو د المرا ق لأل.
وجالالالر خالالالتل اللق الالالاء التباحالالال الالالف عالالالدد م الالالن القدالالالايا العربيالالالة الرا ن الالالة و خالالالر التي الالالوراس علالالالو الس الالالاحتين
ا قليمي الالة والدولي الالة .و ه الالد س الاليادتأل ح الالرص الع الالرا عل الالو تع ي الال عتقات الالأل االقت الالادية واألمني الالة والسياس الالية م الالع
محييالالالأل العربالالالف و نالالالأل داعالالالم لج الالالود جامعالالالة الالالالدول العربيالالالة الالالف ه الالالل مبالالالادراس الت دئالالالة والحالالالوار وتحقي الالالق
التقالالارب لتجالالاو التحالالدياس الرا نالالة .مالالن جانبالالأل هالالد السالاليد بالالو ال الاليي مسالالاعف جامعالالة الالالدول العربيالالة مالالن جالالل
تع ي الال التع الالاون العرب الالف وإرس الالاء األم الالن واالس الالتقرار مل الاليرا إل الالو اال تم الالام ب الالالعرا ه الالون اس الالتقرارو ج الال ءا ال
يتج من استقرار المنيقة ههل داعيا سيادتَأل إلو يارا الجامعة.

ختل استقبالأل مستلار األمن القومف  ..الهعبف يبح ج ود مها حة
ا ر اب ومتحقة بقايا “داع ” واخر التيوراس ف االتنا
االستراتيجف مع والنين
موق الالع مجل الالس الن الالواب اس الالتقبل الس الاليد حس الالن ه الالريم الهعب الالف النائ الالب األول ل الالرئيس مجل الالس الن الالواب الالف مهتب الالأل
الي الالالوم الخم الالاليس  -8نيس الالالان  2021مستل الالالار االم الالالن الق الالالومف الس الالاليد قاس الالالم االعرج الالالف لبح الالال مس الالالتجداس
الود الالالالع االمن الالالالف و ج الالالالود مها ح الالالالة ا ر الالالالاب ومتحق الالالالة بقاي الالالالا “داع الالالال ” واخ الالالالر التي الالالالوراس الالالالف االتن الالالالا
االسالالتراتيجف مالالع والالالنين .وا نالالو الهعبالالف علالالو الج الالود االمنيالالة الهبيالالرا الالف ملالال تالال مين الحالالدود و اسالالتمرار
الد الالالرباس الجوي الالالة الت الالالف تو ج الالالأل د الالالد اوه الالالار داع الالال االر ابي الالالة يم الالالا ج الالالر مناقل الالالة اخ الالالر التي الالالوراس الالالف
مود الالالوعة االتن الالالا االس الالالتراتيجف م الالالع وال الالالنين والت هي الالالد عل الالالو د الالالرورا دع الالالم اللج الالالان النني الالالة المل الالالهلة الالالف
الحهوم الالة العراقي الالة وخ و الالا م الالن اج تن الالا االمني الالة البيل الالة والتل الالديد عل الالو وج الالوب جدول الالة انس الالحاب الق الالواس
االجنبيالالالة بم الالا ياس الالاعد ا لقالالالواس االمني الالة العراقي الالة بمسالالال م الالام االم الالور وتحقي الالق االمالالالن و االس الالتقرار الالالف ها الالالة
انحاء البتد.
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الحداد يليد بنتائا ا جتماي الرد عقدو رئيس قليم هوردستان مع
القو السياسية الهوردستانية وي هد علو درورا وحدا ال
الهوردد وتع ي العتقاس مع يرا العملية السياسية والقو
الوينية العراقية
موق الالالع مجل الالالس الن الالالواب ل الالالاد نائ الالالب رئ الالاليس مجل الالالس الن الالالواب العراق الالالف ال الالالدهتور بل الالالير خلي الالالل الح الالالداد بنت الالالائا
ا جتمالالاي ال الالرد عقالالدو رئ الاليس قل الاليم هوردسالالتان الس الاليد نيجر الالان بالالار انف م الالع الق الالو واأليالالرا السياس الالية الالف
األقل الالاليم ب الالالد وح الالالدا ال الالال وتماس الالال البي الالالس اله الالالوردد وال الالالتتحم وإس الالالتمرار التح الالالاور والتن الالالا م م الالالن ج الالالل
تع يالالالال العتقالالالالاس بالالالالين جميالالالالع األيالالالالرا الهوردي الالالالة والعراقيالالالالة والبحالالالال عالالالالن الحلالالالالول للملالالالالاهل الداخلي الالالالة
والملناس العالقة مع الحهومة االتحادية.
الحالالداد الالف الالرا البيالالان ال الالادر عنالالأل دعالالا القالالو الهوردسالالتانية الالالو م يالالد مالالن التعالالاون والتوا الالل والتنسالاليق
الملالالتر يمالالا بين الالا ألجالالل الحنالالا علالالو تجربالالة األقلالاليم الرائالالدا الالف المنيقالالة يمالالا لالالدد سالاليادتأل علالالو دالالرورا
تع الالالاون الجمي الالالع الالالف س الالالبيل تع ي الالال األم الالالن واالس الالالتقرار الالالف هوردس الالالتان والع الالالرا عموم الالالا وتج الالالاو األ م الالالاس
والتح الالدياس الت الالف تواج الالأل البل الالد هم الالا ل الالار نائ الالب رئ الاليس المجل الالس ال الالو مي الالة ب الالرل الج الالود م الالع ها الالة ي الالرا
العملي الالة السياس الالية والق الالو الويني الالة العراقي الالة لمعالج الالة الملن الالاس والقد الالايا العالق الالة ب الالين ب الالداد و ربي الالل وإيج الالاد
الحلالالالول للملالالالاهل الالالف المنالالالايق المتنالالالا ي علي الالالا عبالالالر الحالالالوار والتنا مالالالاس علالالالو سالالالاس الم الالاللحة الوينيالالالة
العلي الالا ود الالمان و الاليانة حق الالو ها الالة مهون الالاس الل الالعب العراق الالف و ع الالادا بن الالاء جس الالور ال ق الالة م الالن خ الالتل الت الال ام
الحهومتين بقانون الموا نة العامة االتحادية واالتناقاس المبرمة ف إيار الدستور.

الن ا ة النيابية :د وي سياسية هبيرا تحمف سرا منرداس البياقة
التموينية
وهال الالة المعلوم الالة هل الالنس لجن الالة الن ا الالة النيابي الالة الس الالبس ع الالن وج الالود د الال وي سياس الالية هبي الالرا تحم الالف س الالرا
منرداس البياقة التموينية مبينة وجود اموال وتخ ي اس لهن المنرداس تباي ف االسوا .
وق الالال عد الالو لجن الالة الن ا الالة عب الالد االمي الالر المي الالاحف ان “ س الالاد البياق الالة التمويني الالة يتحمل الالأل الجمي الالع نتيج الالة ع الالدم
المتابعة والجدية والردوخ للد وياس وتر الناسدين”.
وادالالا ان “ سالالاد البياقالالة التموينيالالة يجالالرد بلالالهل مالالن م تقالالودو لالالبهاس تبالالد مالالن هبالالار المسالال ولين وتنت الالف
ب الالالوهتء التمويني الالالة “ مبين الالالا ان “ الم الالالواد موج الالالودا والتخ ي الالالاس المالي الالالة ل الالالا مر الالالودا لهن الالالا تب الالالاي الالالف
االسوا بدل و ول ا للمواين”.
واود الالح المي الالاحف ان “ ن الالا د الال وي هبي الالرا سياس الالية تح الالول دون محاس الالبة س الالرا من الالرداس البياق الالة التمويني الالة
واحالت م للقداء ومحاهمت م”
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األمن النيابية تهل

عن تخ ي اس و ارا الد اي ف الموا نة

م الالالوا ين ني الالالو هل الالالنس لجن الالالة األم الالالن وال الالالد اي النيابي الالالة الي الالالوم الس الالالبس ع الالالن تخ ي الالالاس و ارا ال الالالد اي الالالف
الموا ن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة يم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدس إمهاني الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوير ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اعاس الجوي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة.
وق الالال عد الالو اللجن الالة محم الالد حس الالين ب الالو رر إن د نال الال تخ ي الالاس جدي الالدا ر الالدس ال الالو و ارا ال الالد اي ت الالل
ال الالالالالو ه الالالالالر م الالالالالن  400ملي الالالالالون دوالر لتي الالالالالوير ال الالالالالد اي الج الالالالالود والق الالالالالواس البري الالالالالة والبحري الالالالالة و ير الالالالالا".
ن دالع الالرا ال يمه الالن ن يبق الالو عل الالو س الالتل واح الالد م الالع التي الالور الحا الالل الالف دول الع الالالمد مبين الالا ن
و د الالا
دل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ارا عق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالود س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابقة وجدي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا".
و لالالالار الالالالو ن دموا نالالالة و ارا الالالالد اي جيالالالدا وممهالالالن ن ت يالالالف وتسالالالاعد علالالالو تيالالالوير الالالالد اعاس الجويالالالة".
وهان رئيس الجم ورية بر م الح قد اد ف وقس سابق علو الموا نة االتحادية للعام .2021

القانونية النيابية  :تلريعاس م مة ستر النور ختل دورا االنعقاد
المقبلة
وهالالالالالة المعلومالالالالة هلالالالالنس اللجنالالالالة القانونيالالالالة النيابيالالالالة السالالالالبس ان دور االنعقالالالالاد المقبالالالالل سيلالالالال د إ الالالالدار
تل الالريعاس ق الالوانين م م الالة م ه الالدا ن اللجن الالة عا م الالة عل الالو خ الالروق ع الالدد هبي الالر م الالن مل الالروعاس الق الالوانين للن الالور
ختل الن ل التلريعف المقبل.
وقالالال عدالالو اللجنالالة القانونيالالة الالائب خالالدر الالف ت الالريح ن نالالا عالالددا مالالن التلالالريعاس الم مالالة التالالف ينب الالف
االنت اء من مناقلت ا واقرار ا ختل دورا االنعقاد المقبلة.
و دالالالا خالالالدر ن “ قالالالوانين م مالالالة سالالالتر النالالالور بالترتيالالالب قبيالالالل انت الالالاء الالالالدورا النيابيالالالة الحاليالالالة” ملالالاليرا
إلو ن “اللاري العراقف يترقب إ دار التلريعاس الم مة”.
وح الالالددس رئاس الالالة مجل الالالس الن الالالواب علن الالالس الخم الالاليس الماد الالالف ن بداي الالالة الن الالالل التل الالالريعف ال الالالانف الس الالالنة
التلريعية ال ال ة ستهون يوم ال ت اء الموا ق .2021 4 20
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القداء ييالب مجلس النواب بر ع الح انة عن عبد هريم عنتان
الن الالراس ني الالو هل الالنس و يق الالة معنون الالة دس الالرد ولخ الالفد ال الالو رئ الاليس مجل الالس الن الالواب بيل الالب مجل الالس القد الالاء
االعلو بر ع الح انة عن النائب عبد الهريم عنتان.
وبحس الالب الو يق الالة ال الالادرا ع الالن رئ الاليس االدع الالاء العالالالام ان يل الالب ر الالع الح الالانة ع الالن النائ الالب ه الالريم عنتالالالان
الت ام الالالأل بقد الالالية الالالدر الم الالالال الع الالالام بعق الالالود الالالف و ارا اله رب الالالاء وتحويل الالالا لل الالالرهاس ي الالالر ر الالالينة مقابالالالالل
رلاود مالية مقدمة لأل.

نائب عن سائرون ييالب بالتعامل ب رامة مع ميلقف العياراس
النارية
االج الالالراءاس

ب الالالداد الي الالالوم يال الالالب النائ الالالب ع الالالن هتل الالالة س الالالائرون س الالالعد م الالالايع الحلن الالالف الي الالالوم الس الالالبس بته ي الالال
األمنية ملددا علو التعامل ب رامة مع ميلقف العياراس النارية.
وق الالال الحلن الالف الالف بي الالان إن دعم الالوم من الالايق ال الالبتد تل الال د الالا را خيي الالرا ب الالد س تت اي الالد ل الاليئا ل الاليا ال و الالف
الالالا را إيالالالت العيالالالاراس الناريالالالةد ملالالاليرا إلالالالو انالالالأل دلالالالم تعالالالد تخلالالالو مناسالالالبة إال نالالالادرا مالالالن الالالرو ال الالالا را
الخييرا".
واد الالا ن دالمستلالالالنياس تسالالالجل اع الالدادا مت اي الالدا يوم الالا بع الالد خ الالر م الالن الو ي الالاس والجرح الالو نتيج الالة يتقالالالاس
يائلةد ال تا إلو ان دميلقف النار ي دادون ت اعديا مع ياب و دع الرادي القانونف".
ويال الالب داالج الال ا األمني الالة بته ي الال اجراءات الالا الالف عم الالوم المن الالايق للح الالد م الالن الالرو ال الالا را تم ي الالدا للقد الالاء
علي الالاد ملالالالددا عل الالو ددالالالرورا التعامالالالل ب الالرامة وحالالال م م الالع ه الالل م الالن ييلالالالق العي الالاراس الناري الالة ألد سالالالبب
هان".
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نائب :عودا العرا للمحيي العربف ستحقق  3إيجابياس
ب الالداد الي الالوم ر عد الالو مجل الالس الن الالواب عب الالد الخ الالالق الع الال اود الي الالوم الس الالبس ( 10نيس الالان  )2021ب الال ن
ان دالع الالرا ج الال ء م الالن
ع الالودا الع الالرا للمح الاليي العرب الالف س الالتحقق ت الالة إيجابي الالاس.وق الالال الع الال اود الالف ح الالدي
المحالاليي العرب الالف وابتعالالادو عن الالأل لس الالنواس يويلالالة ج الالاء ألسالالباب متع الالددا من الالا الحالالروب وال الالراعاس السياس الالية
با دالالالالا ة إلالالالالو ن المجتمالالالالع العربالالالالف يتحمالالالالل الالالالو اآلخالالالالر جالالالال ءا مالالالالن الالالالرو الملالالالالهلة بسالالالالبب ابتعالالالالادو الالالالو
يدالالالالا ".ولنالالالالس إلالالالالو ان د د خيالالالالواس للتقالالالالارب مالالالالع دول ال محالالالاليي العربالالالالف نالالالالدعم ا ألن الالالالا سالالالالتحقق لنالالالالا 3
اإجابيالالالاس الالالف ن واحالالالد و الالالف البعالالالد االقت الالالادد الالالف مجالالالاالس متع الالالددا واألمنالالالف الالالف الالالل مواج الالالة ع الالالدو
ملالالالتر و الالالو ا ر الالالاب با دالالالا ة إلالالالو ان الالالا سالالالتعيف خمالالالا اهبالالالر الالالف مواج الالالة التحالالالدياس الدوليالالالة و مالالالاس
المنيق الالة".و د الالا الع الال اود إن دت الالريحاس األم الالين الع الالام لجامع الالة ال الالدول العربي الالة احمالالالد اب الالو ال الاليي اليالالالوم
خالالالالالتل يارت الالالالأل إل الالالالو ب الالالالالداد حي الالالالال االننت الالالالال العربالالالالالف هان الالالالس ايجابي الالالالة ون الالالالر ب ن الالالالالا ت الالالالاتف الالالالف المسالالالالالار
ال الالحيح ".وت الالابع إن ددوال إقليمي الالة و خ الالر الالف الع الالالم ال ترح الالب باننت الالال الع الالرا عل الالو الع الالالم العرب الالف لس الالبب
رئيسالالالف و الالالو الخ الالالو علالالالو م الالالالح ا اال قت الالالادية الالالف الع الالالرا وامهاني الالالة ان يالالال دد االننت الالالال ال الالالو ح الالالرا
اقت الالادد هبي الالر م الالن خ الالتل مل الالاريع تنموي الالة ت الال دد ال الالو انحس الالار الت الال ير واالرب الالال االقت الالادية ل الالبع ال الالدول
الالف األس الالوا العراقي الالة ".الالف وق الالس س الالابق م الالن الي الالوم اس الالتقبل رئ الاليس مجل الالس ال الالو راء م الالينو الهالالالا مف
األمالالالين العالالالام للجامعالالالة العربيالالالة حمالالالد بالالالو ال الالاليي والو الالالد المرا الالالق لالالالأل وبحالالال معالالالأل خالالالر التيالالالوراس علالالالو
الس الالاحتين ا قليمي الالة والدولي الالة ومختل الال القد الالايا العربي الالة الرا ن الالة.وره الالر بي الالان الالادر ع الالن المهت الالب ا عتم الالف
ل الالرئيس ال الالو راء ن األخي الالر د ه الالد مي الالة التواج الالد الن ةع الالال للجامع الالة العربي الالة وتي الالوير من وم الالاس عمل الالا بم الالا
يمهن الالا مالالن خدمالالة اللالالعوب العربيالالة م هالالدا ان دالعالالرا يتيلالالع الالالو انعقالالاد القمالالة العربيالالة المقبلالالة عبالالر دعالالم
دور عرب الالف هب الالر يس الال م الالف ج الالود الت دئ الالة".و د الالا اله الالا مف ن دالع الالرا ي الالدعم مب الالادراس إن الالاء ال الالراي
ٍ
الالف ال الاليمن ودع الالم لبن الالان لتج الالاو رو الالأل ال الالعبة ه الالرل ي ي الالد ع الالودا س الالوريا ال الالو الجامع الالة العربي الالة وتل الالجيع
الحوار الداخلف ي ا".

الخالدد يحرر من است تل مل

المحادرين ف اال را

االنتخابية

وهال الالة المعلوم الالة ح الالرر النائ الالب محم الالد الخال الالدد الس الالبس م الالن الالرا خيي الالرا الالف مل الال المحاد الالرين المج الالانيين
الالالف عمالالالوم محا الالالاس الالالالبتد.وقالالالال الخالالالالدد الالالف حالالالدي انالالالأل” بعالالالد موا قالالالة مجلالالالس الالالالو راء علالالالو التعاقالالالد
رسالالميا مالالع المحادالالرين المجالالانيين الالف عمالالوم محا الالاس الالالبتد انتقلالالس الهالالرا االن الالالو ملعالالب المحا الالاس الالف
ر الالع جمي الالع االس الالماء بالتنس الاليق م الالع الج الالاس العتق الالة م ه الالدا د الالرورا تل الالهيل لجن الالة حهومي الالة لت الالدقيق االس الالماء
بلالالالهل لالالالنا الن نالالالا لالالالهو بانالالالأل ربمالالالا سالالالتقوم بعالالال الج الالالاس بادالالالا ة اسالالالماء جديالالالدا بتالالالواري تعاقالالالد
قديم الالالة لر ع الالالا ال الالالرا انتخابي الالالة”.واد الالالا الخال الالالدد ان” اد الالالا ة اد اس الالالماء جدي الالالدا س الالالت دد ال الالالو ح الالالر
اخالالر و الالرو تم الالل الالرا هبيالالرا يجالالب االنتبالالاو ل الالا والسالالعف الالالو تالالدقيق قالالوائم االسالالماء التالالف ر عت الالا مالالديرياس
التربيالالة الالف االل الال ر المادالالية وميابقت الالا مالالع اد ق الالوائم تر الالع االن مالالن اج الالل تنالالادد ح الالر اد اسالالماء وادخ الالال
اخالالالر م هالالالدا بانالالالأل سالالالييالب بالالالالتحقيق النالالالورد الالالف حالالالال حالالالر اد اسالالالم مالالالن اسالالالماء المحادالالالرين الالالف اد
محا ة”.
وهالالان مجلالالس الالالو راء قالالرر قبالالل ايالالام الموا قالالة علالالو التعاقالالد مالالع المحادالالرين المجالالايين الالف عمالالوم محا الالاس
البتد بعد خروق ت ا راس سلمية هبيرا”
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عدو بالياقة النيابية يدعو الو إعادا الن ر ب دارا المل
بلهل جررد

الننيف

الن الالراس ني الالو دع الالا عد الالو لجن الالة ال الالنني والياق الالة النيابي الالة م الالام التميم الالف الي الالوم الس الالبس إل الالو إع الالادا الن الالالر
بل الالهل ج الالررد ب الال دارا الملالالال الننيالالالف الالالف البل الالد ابتالالالداء م الالن اللخ الالالياس الت الالف تت الالد للمنا الالالب العلي الالا الالالف
الالالالو ارا و الالالوال الالالالو الخيالالالي والبالالالراما المعالالالدا الالالف الالالرا المجالالالال.وقالالالال التميمالالالف الالالف بيالالالان إن دالسياسالالالة
الالف سياسالالة الالاللة والملالال الننيالالف يالالتم إدارتالالأل مالالن قبالالل لالالخاص يالالر قالالادرين
النقديالالة الالف العالالرا ل سالال
ت يي الالر الواق الالع ال الالو اال د الالل واس الالت مار ال الالرواس اليبيعي الالة بم الالا يع الالم الم الالوارد للبل الالدد مبين الالا ان د نال الال العدي الالد
م الالن ل الالب اس النس الالاد الالف و ارا ال الالنني و الالف اله ي الالر م الالن الحق الالول والمه الالامن الننيي الالة اد الالا ة ال الالو توق الال العدي الالد
م الالن الحق الالول نتيج الالة ألع الالرار وا ي الالة ".واد الالا التميم الالف ان دبع الال الهت الالل السياس الالية تعي الالق عملي الالاس اس الالتجواب
ال الالو راء او المس الال ولين التنني الالريين الناس الالدين وه الالل ي الالر سياس الالف يتبن الالو ح الالد ال الالو راء وي الالدا ع عن الالأل ويعرق الالل
الالالة و يالالالر الم نيالالالة وودالالالع األلالالالخاص يالالالر المناسالالالبين
اد إجالالالراءاس السالالالتجوابألد ال تالالالا الالالالو ان دالمحا
الالف منا الالب ال تعنالالي م بالالو ارا الالالنني جعلالالس الواجالالب الحقيقالالف ل الالرو الالالو ارا يالالتم قتلالالأل وتالالم قتالالل دور الخبالالراء
والمخت الالالالين الالالالف ادارا الملالالالال الننيالالالالف الالالالف البلالالالالد ".واهالالالالد ان دجالالالالوالس التالالالالراخيص والعقالالالالود المبرمالالالالة مالالالالع
الل الالالرهاس االجنبي الالالة وم الالالا تد الالالمنت ا م الالالن الت ام الالالاس القانوني الالالة ومالي الالالة م الالالن ال الالالعب ت ير الالالا دون مناود الالالاس
وح الالواراس معمق الالة تس الالتوجب موا ق الالة الي الالر ين وال نس الالتييع إل الال ام الي الالر ال الالانف بل الالفء خ الالارق إي الالار العق الالود
التالالالف نعتقالالالد ان الالالالبع من الالالا يحتالالالود علالالالو دالالال ماناس سالالالياديةد ملالالالددا علالالالو دا ميالالالة اعالالالادا الن الالالر بلالالالهل
جالالررد بالال دارا الملالال الننيالالف ابتالالداء مالالن اللخ الالياس التالالف تت الالد للمنا الالب العليالالا الالف الالالو ارا و الالوال الالالو
الخيي والبراما المعدا ف را المجال".

نائب  :بيان المنودية قيع اليريق علو هل من ينهر بت جيل
االنتخاباس
وهال الالة المعلوم الالة اه الالد النائ الالب ع الالن تح الالال الق الالو احم الالد المل الال دانف ض الس الالبس ض ان بي الالان منود الالية االنتخاب الالاس
بل الال ن ال ب الالاس عل الالو موع الالد االنتخاب الالاس المق الالرر الالف تل الالرين االول المقب الالل قي الالع اليري الالق ام الالام الق الالو السياس الالية
الت الالالف ت الالالرا ن عل الالالو ع الالالدم اجراء الالالا بالموع الالالد المق الالالرر ض مبين الالالا ان الق الالالو السياس الالالية س الالالتتحر خ الالالتل األيالالالالام
واالس الالابيع المقبل الالة بح الالرا جالالالدد قيم الالا يتعل الالق بالتحالنالالالاس وقالالالال المل الال دانف الالف ت الالريحض ان ” البي الالان الالالالرد
الالالدرتأل منود الالالية االنتخاب الالالاس بحتمي الالالة اج الالالراء االنتخاب الالالاس بالموع الالالد ال الالالرد اق الالالرو مجل الالالس الن الالالواب ق الالالد قي الالالع
اليري الالق ام الالام الق الالو السياس الالية الت الالف تنه الالر بتاجيل الالا ” ض مود الالحا ان ” الق الالرار س الاليل م الحهوم الالة باس الالتهمال م الالا
علي الالا مالالن إجالالراءاس .و دالالا ان ” األيالالام واالسالالابيع المقبلالالة سنلالال د تحالالر سياسالالف وح بالالف لجميالالع القالالو
السياس الالية بل الالان اج الالراء تحالن الالاس جدي الالدا وله الالل األي الالرا ض د الالت ع الالن ب الالرو التن الالا س ال الالدعائف المبه الالر” .
ي الالرهر ان منود الالية االنتخاب الالاس ق الالد الالالدرس ام الالس ض الجمع الالة ضبيان الالا قال الالس ي الالأل إن موع الالد العال الالر م الالن تلالالالرين
المقب الالل ج الالراء االنتخاب الالاس حتم الالف وال تراج الالع عن الالأل ض داعي الالة الم الالواينين إل الالو تح الالدي بيان الالات م قب الالل  15نيس الالان
الجارد.
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نائب يتحد عن مية الحوار بين ال رب وإيران بالنسبة للعرا
ويوجأل رسالة ل يرا الداخلية
ب الالالالداد الي الالالالوم ر عد الالالالو مجل الالالال س الن الالالالواب العراق الالالالف اس الالالالعد المرل الالالالدد الس الالالالبس إن الح الالالالوار ب الالالالين ال الالالالدول
ال ربيالالة مالالع إيالالران سالاليهون لالالأل انعهاسالالاس م دوجالالة التالال ير الالف العمالالق العراقالالف يمالالا هالالد ن د ت الالعيد داخلالالف
إند الحالالوار ال ربالالف مالالع إيالالران دالالمن مالالا يعالالر
مر الالو علالالو مختلالال ال الالعد.وقالالال المرلالالدد الالف حالالدي
 1+4سالالاليهون لالالالأل انعهاسالالال اس م دوجالالالة التالالال ير الالالف العمالالالق العراقالالالف بحهالالالم العتقالالالة الهبيالالالرا التالالالف تتمتالالالع ب الالالا
ال الالبتد م الالع م الالع ي الالران  ".و ج الالاب المرل الالدد ع الالن س الال ال ع الالن ت الالعيد ب الالالمواق م الالن قب الالل اي الالرا داخلي الالة د الالد
الحهومالالالة الالالف الحالالالوار السالالالتراتيجف مالالالع الواليالالالاس المتحالالالدا واعتبالالالارو يالالالر مجالالال ٍد يمالالالا يبالالالدو موقن الالالا مرحبالالالا
ب الالالحوار ب الالي ن إي الالران وال الالرب ب الالالقول إن د د ت الالعيد داخل الالف ب الالالمواق مر الالو وي الال دد إل الالو نت الالائا سالالاللبية
علالالو الالالبتد ممالالا يتيلالالب رلالال التالالو ان الالف المواقالال ".ولالالدد المرلالالدد علالالو ددالالرورا هالالبح جمالالال الت الالعيد
وتلجيع العمل السياسف والتناودف ألن هل التجارب بينس ب ن األ ماس ال تحل اال بالمناوداس".
وي الالو م الخم الاليس الماد الالف ق الالال المتح الالد باس الالم الخارجي الالة األميرهي الالة ني الالد ب الالرايس إن ب الالتدو مس الالتعدا لر الالع د
عقوبالالالاس منرودالالالة علالالالو إيالالالران ال تتسالالالق مالالالع االتنالالالا النالالالوود م هالالالدا اسالالالتعداد والالالالنين التخالالالار الخيالالالواس
الت مة للعودا إلو االلت ام ببنود االتنا النوود.
وو الالالنس المتحد الالالة باسالالالالم البي الالالس األب الالالي جالالالالين س الالالاهف المحاد الالالالاس الجاري الالالة م الالالع إيالالالالران بل الالال ن معالالالالاودا
االند الالالمام لتتن الالالا الن الالالوود لع الالالام  2015ب ن الالالا خي الالالوا بن الالالاءا مبه الالالرا لهن الالالا ل الالالن تق الالالدم ج الالالدوال منيالالالالا ألد
قراراس.
وتجرد الوالياس المتحدا وإيران محاد اس ير مبالرا را األسبوي ف يينا بل ن العودا لتتنا .
وتتوا الالالالل الالالالف يين الالالالا اجتماع الالالالاس لجن الالالالة العم الالالالل المل الالالالترهة لتتن الالالالا الن الالالالوود برعاي الالالالة االتح الالالالاد األوروب الالالالف
وملارهة من الوالياس المتحدا للمرا األولو منر و ول إدارا الرئيس جو بايدن إلو البيس األبي .
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رئيس الجم ورية يستقبل بو ال يي
الس الالومرية ني الالو و الالل االم الالين الع الالام لجامع الالة ال الالدول العربي الالة احم الالد اب الالو ال الاليي الس الالبس ال الالو ق الالر الس الالتم
بب داد للقاء رئيس الجم ورية بر م الح.
وو الالالل االمالالالين العالالالام للجامعالالالة العربيالالالة احمالالالد ابالالالو ال الالاليي الالالبال اليالالالوم الالالالو العا الالالمة ب الالالداد الالالف يالالالارا
رسمية.

الح والبار انف ي هدان مية تننير بنود الموا نة
الس الالومرية ني الالو ه الالد رئ الاليس الجم وري الالة ب الالر م الالالح ورئ الاليس اقل الاليم هردس الالتان الع الالرا نيجر الالان الب الالار انف
السبس مية تننير بنود الموا نة بما يدمن ت مين احتياجاس المواينين.
وقال الالالس رئاس الالالة الجم وري الالالة الالالف بي الالالان إن درئ الالاليس الجم وري الالالة ب الالالر م الالالالح اس الالالتقبل الي الالالوم السالالالالبس 10
نيس الالان  2021الالف ق الالر الس الالتم بب الالداد رئ الاليس إقل الاليم هردس الالتان نيجير الالان ب الالار انف وج الالر خ الالتل اللق الالاء
مناقلة مجمل التيوراس السياسية واألمنية واالقت ادية ف العرا وإقليم هردستان والمنيقة".
و دالالالا س ن الالالأل دت الالالم الت هيالالالد عل الالالو د الالالرورا التتقالالالف والح الالالوار ب الالالين هالالالل األي الالالرا م الالالن جالالالل دع الالالم االس الالالتقرار
ود الالمان م الالن الم الالواينين وتلبي الالة احتياج الالات م اليومي الالةد مل الاليرا ال الالو ن الالأل دج الالر الت هي الالد عل الالو مي الالة تنني الالر
بنالالود الموا نالالة بمالالا يدالالمن تالال مين احتياجالالا س المالالواينين و ن إقرار الالا خيالالوا جيالالدا نحالالو حلحلالالة هالالل المسالالائل
العالقالالالالة بالالالالين الحهومالالالالة االتحاديالالالالة وحهومالالالالة إقلالالالاليم هردسالالالالتان و قالالالالا للدسالالالالتور وبمالالالالا يحنالالالال حقالالالالو جمي الالالالع
المواينين و بعاد ا عن الخت اس السياسية".
ولنتالالالس الالالالو ن داللقالالالاء تنالالالاول يدالالالا االنتخابالالالاس النيابيالالالة المقبلالالالة حيالالال تالالالم الت هيالالالد علالالالو دالالالرورا ت يئالالالة
ال الالالرو المتئم الالالة جرائ الالالا بم الالالا يد الالالمن ن ا ت الالالا وع الالالدالت ا وتعه الالالس إرادا الن الالالاخبين الالالف اختي الالالار مم ل الالالي م
بعيدا عن الت وير واالنيت نحو تجاو الم اعب وإرساء األمن واالستقرار".
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الها مف يستقبل األمين العام للجامعة العربية ويبح معأل التيوراس
ا قليمية والدولية
ب الالالداد الي الالالوم اس الالالتقبل رئ الالاليس مجل الالالس ال الالالو راء م الالالينو اله الالالا مف الي الالالوم الس الالالبس ( 10نيس الالالان )2021
األمالالالين العالالالام للجامعالالالة العربيالالالة حمالالالد بالالالو ال الالاليي والو الالالد المرا الالالق لالالالأل وبحالالال معالالالأل خالالالر التيالالالوراس علالالالو
السالالالاحتين ا قليميالالالة والدوليالالالة ومختلالالال القدالالالايا العربيالالالة الرا نالالالة.ورهر بيالالالان الالالادر عالالالن المهتالالالب ا عتمالالالف
ل الالرئيس ال الالو راء ن األخي الالر د ه الالد مي الالة التواج الالد الن ةع الالال للجامع الالة العربي الالة وتي الالوير من وم الالاس عمل الالا بم الالا
يمهن الالا م الالن خدمالالة الل الالعوب العربي الالة م هالالدا ان الع الالرا يتيلالالع ال الالو انعق الالاد القمالالة العربي الالة المقبلالالة عب الالر دع الالم
دور عرب الالف هب الالر يس الال م الالف ج الالود الت دئةد.و د الالا اله الالا مف ن دالع الالرا ي الالدعم مب الالادراس إن الالاء ال الالراي
ٍ
الالف ال الاليمن ودع الالم لبن الالان لتج الالاو رو الالأل ال الالعبة ه الالرل ي ي الالد ع الالودا س الالوريا ال الالو الجامع الالة العربي الالة وتل الالجيع
الح الالوار ال الالداخلف ي الالاد.وبيةن ن د م الالام الجامع الالة العربي الالة دورا م م الالا تد الاليلع ب الالأل الالف تع ي الال التق الالارب البنة الالاء
وتجالالالاو الخت الالالاس وتعدالالاليد ج الالالود الت دئالالالة بالالالين الالالالدول ا قليميالالالة الناعلالالالة والتالالالف تالالالرتبي بعتقالالالاس تاريخيالالالة
تتج الالاو األ مالالالاس الر ا نةد.ولالالالدد علالالالو ن دالقد الالية النلسالالاليينية ينب الالالف ن تبقالالالو الالف علالالالو سالالاللم ولوياتنالالالا
ألن الالا تم الالل قد الالية د الالمير ووج الالدان للع الالرب ول نس الالانية وألن الل الالعب النلس الاليينف م الالا ال يع الالانف م الالن الالرو
قاس الالالية و ل الالالم ت الالالاريخفد.من جانب الالالأل ه الالالد األم الالالين الع الالالام للجامع الالالة العربي الالالة احم الالالد اب الالالو ال الالاليي ن دم سس الالالة
الجام عالالة حري الالة علالالو دعالالم العالالرا الالف مسالالاعيأل السالالامية الالرو هما نالالو علالالو الخيالالواس اللالالجاعة للحهومالالة
العراقيالالالة الس الالاليما م الالالا يتعل الالالق بمس الالالار االننت الالالال العراق الالالف الحه الالاليم والمت الالال ن عل الالالو محيي الالالأل العرب الالالف واالقليم الالالف
ورول المبادرا ا يجابية التف ينت ج اد بحسب البيان.

الها مف يستقبل بار انف ويناقلان مها حة االر اب واوداي سنجار
وجملة قدايا
النالالالراس نيالالالو اسالالالتقبل رئالالاليس مجلالالالس الالالالو راء م الالالينو الهالالالا مف اليالالالوم السالالالبس رئالالاليس اقلالالاليم هردسالالالتان
نيجير الالان بالالار انف .ورهالالر مهتالالب الهالالا مف الالف بيالالان اليالالوم انالالأل دجالالر خالالتل اجتمالالاي بحالال عالالدد مالالن الملنالالاس
التالالالف ت الالالب الالالف مجالالالال التع الالالاون والتهامالالالل بالالال ين م سسالالالاس الدولالالالة الالالف الحهومالالالة االتحاديالالالة وحهومالالالة اقل الالاليم
هردسالالالالتان و الالالالق مالالالالا يالالالالرو الدسالالالالتور دالالالالت عالالالالن مناقلالالالالة ج الالالالود مها حالالالالة االر الالالالاب والجريمالالالالة المن مالالالالة
والتع الالاون الالف س الالنجار ب الالين الحهوم الالة االتحادي الالة وحهوم الالة االقل الاليم.وت الالابع ان دالج الالانبين بح الالا الود الالع ال الالحف
المتعل الالالق بجائح الالالة هورون الالالا وت الالالاعد اال الالالاباس والج الالالود الهبي الالالرا الرامي الالالة ال الالالو ت الالالو ير الخ الالالدماس ال الالالحية
للم الالالالابين وتالالالالو ير اللقاحالالالالاس .وا نالالالالو رئالالالاليس الالالالالو راء بحسالالالالب البيالالالالان دعلالالالالو التقالالالالدم الحا الالالالل الالالالف مجالالالالال
الت سالالالاليس لتليالالالالاس الدسالالالالتورية الداخليالالالالة مستلالالالال دا باالتنالالالالا علالالالالو المحهمالالالالة االتحاديالالالالة وتمهالالالالن مجلالالالالس
النالالالواب م الالن تمري الالر الموا ن الالة االتحا دي الالة الت الالف اع الالرب س الاليادتأل ع الالن امل الالأل الالف ان ي الالتم تيبيق الالا بدق الالة وعالالالدم
ال الالدخول الالف اجت الالاداس وتنس الاليراس تتع الالار م الالع تق الالديم الخدم الالة للم الالواين العراق الالف وو الالق مب الالد العدال الالة الالف
تو ي الالع ال الالروا .واه الالد اله الالا مف عل الالو د الالرورا تع ي الال التهام الالل االمن الالف ب الالين ب الالداد واربي الالل بالل الالهل ال الالرد يحق الالق
االس الالالالت قرار ال الالالالداخلف ويمن الالالالع ح الالالالدو اد ج الالالالوا يمه الالالالن ان يس الالالالت ل ا االر الالالالاب او الجريم الالالالة المن م الالالالة الالالالف
المن الالايق المتنالالالا ي علي الالالا او ير الالالا .ول الالدد علالالالو ان تهالالالرار يالالالاراس السالالاليد رئ الاليس االقلالالاليم الالالالو ب الالالداد يبعالالال
برسالالالائل الالالحيحة له الالالل العالالالراقيين ويس الالالا م الالالف بن الالالاء ال قالالالة وي الالالدل عل الالالو حسالالالن الني الالالة ويحن الالال رول التع الالالاون
الملتر والتنسيق ف جميع المجاالس لم لحة البلد والار الو يارتأل القادمة الو اقليم هردستان.
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و عالالالرب رئالالاليس اقلالالاليم هردسالالالتان نيجر الالالان بالالالار انف عالالالن امتنانالالالأل لحنالالالاوا االسالالالتقبال والالالالاد بج الالالود السالالاليد
رئ الالاليس مجل الالالس ال الالالو راء سياس الالاليا واقت الالالاديا ودبلوماس الالاليا حي الالال اه الالالد ان الج الالالد الدبلوماس الالالف العراق الالالف الالالف
النت الالرا الماد الالية وم الالا تخلل الالأل م الالن ي الالاراس واجتماعالالالاس اب الالر س المهان الالة المس الالتحقة للع الالرا باهمل الالأل واعالالالادس
دورو اليبيعالالالالف اقليميالالالالا ودوليالالالالا .والالالالالاد بالالالالن ا الحهمالالالالة الالالالف معالجالالالالة القدالالالالايا الداخليالالالالة وارتنالالالالاي مسالالالالتو
التنس الالاليق االمن الالالف ود الالالرورا تي الالالويرو معرب الالالا ع الالالن دعم الالالأل للحهوم الالالة وتع ي الالال مهان الالالة الدول الالالة بالل الالالهل ال الالالرد
يمهن الالا مالالن معالجالالة تحالالديات ا  .وا نالالو بالالار انف علالالو تمريالالر مجلالالس النالالواب لقالالانون الموا نالالة م هالالدا علالالو ان
حل القدايا العالقة بين ب داد واربيل يم د اليريق لم يد من االستقرار والتقدم للعرا .

البرلمان العربف :تحرهاس الها مف خيوا امة لتع ي الحادنة
العربية للعرا
الن الالالراس ني الالالو و الالال البرلم الالالان العرب الالالف الس الالالبس تحره الالالاس رئ الالاليس ال الالالو راء العراق الالالف م الالالينو اله الالالا مف
األخيالالرا بالالادال امةد لتع يالال الحادالالنة العربيالالة للعالالرا .و هالالد رئالاليس البرلمالالان العربالالف عالالادل بالالن عبالالد الالالرحمن
العس الالالالومف الالالالف هلم الالالالة ل الالالالأل م الالالالام الجلس الالالالة الرابع الالالالة م الالالالن دور االنعق الالالالاد للن الالالالل التل الالالالريعف ال ال الالالال للبرلم الالالالان
العربف علالالالو ددعالالالم وت ييالالالد البرلمالالالان العربالالالف للتحرهالالالاس التالالالف يقالالالوم ب الالالا دولالالالة رئالالاليس الالالالو راء بجم وريالالالة
الع الالرا م الالن ج الالل تع ي الال عتق الالاس الع الالرا م الالع ال الالدول العربي الالة ومن الالا الجول الالة األخي الالرا الت الالف ل الالملس الممله الالة
العربيالالالة السالالالعودية ودولالالالة ا مالالالاراس العربيالالالة المتحالالالدا ".و دالالالا العسالالالومف ن درلالالال يم الالالل خيالالالوا امالالالة
نحو تع ي الحادنة العربية للعرا ودعم التنسيق والتدامن العربف ".

العرا وباهستان ..مرهرا تنا م بل ن بناء القدراس وتدريب
الدبلوماسيين
السالالالومرية نيالالالو علنالالالس و ارا الخارجيالالالة العراقيالالالة اليالالالوم السالالالبس عالالالن توقيالالالع مالالالرهرا تنالالالا م بالالالين العالالالرا
وباهستان بل ن بناء القدراس وتدريب الدبلوماسيين من هت البلدين.
وقالالالالالس ال الالالالو ارا الالالالف بي الالالالان إن دوهيالالالالل ال الالالالو ارا لل الالالال ون التخي الالالاليي السياسالالالالف الالالالالح التميم الالالالف ب الالالالنتأل
عمي الالد مع الالد الخدم الالة الخارجي الالة وهال الالة وبمراس الالم حن الالل ر ي الالع المس الالتو وبحد الالور و ي الالر الخارجي الالة الباهس الالتانف
مخ الالدوم ل الالاو قريل الالف وهب الالار المس الال ولين الالف و ارا الخارجي الالة الباهس الالتانية وق الالع م الالرهرا تن الالا م بل الال ن التع الالاون
بالالالين المع الالد و هاديميالالالة الخدم الالة الخارجيالالالة الباهس الالتانية".و لالالالار البيالالالان إلالالالو ن دم الالرهرا التنالالالا م ت الالو ر إيالالالار
عمالالالل للتعالالالاون لبنالالالاء القالالالدراس وتالالالدريب الدبلوماسالالاليين مالالالن هالالالت البلالالالدين وتع يالالال التعالالالاون الملالالالتر الالالف الالالرا
المجال".
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العرا ينتح بوابأل لعلراس الدول األوروبية واآلسيوية
م الالالوا ين ني الالالو ره الالالرس مجل الالالة درد إيهونوميس الالالسد البريياني الالالة الالالف تقري الالالر ل الالالا نل الالالرتأل الي الالالوم الجمع الالالة ن
الو الالول إلالالو العالالرا بالالاس سالال ل به يالالر بعالالد قالالرار السالاللياس مالالنح الت لالاليرا لمالالواينف  36بلالالدا الالور دخالالول م
د خي الالوا م الالن لالالال ن ا ن تن الالتح الالالالبتد علالالالو العالالالالم .و د الالا س المجلالالالة البريياني الالة ن دالخيالالالوا الت الالف لالالالملس
مالالالواينف الوالي الالاس المتح الالدا وال الالين ودول االتح الالاد األوروب الالف ج الالاءس بعالالالد س الالنواس م الالن الع ل الالة وا جالالالراءاس
ال الالارمة الت الالف يحتاج الالا األجان الالب م الالن ج الالل دخ الالول ال الالبتد".وتنق الالل المجل الالة ع الالن مس الال ولين ع الالراقيين ق الالول م إن
د الالرو الخيالالوا سالالتقيع الالالروتين وتلالالجع االسالالت مار وتبالالد إعالالادا ا عمالالار".ويقالالول رجالالل لمالالانف يالال ور العالالرا
باس الالالتمرار دإن الالالأل الق الالالرار الوحي الالالد األه الالالر اعلي الالالة لن الالالتح الع الالالرا عل الالالو الع الالالالم".وي ه الالالد ح الالالد مس الالالاعدد رئ الالاليس
الالالالالو راء العراقالالالالف م الالالالينو اله الالالا مف ن د الالالالرو الخيالالالالوا الالالف محاولالالالالة عالالالالادا ود الالالع العالالالالرا دهمنيقالالالالة
عالالالاون ولالالاليس مواج الالالة ".وتلالالالير المجلالالالة إلالالالو ن دالهالالالا مف ي مالالالل ن يقلالالالل اعتمالالالاد العالالالرا علالالالو إيالالالران
حي الال يحل الالم مستل الالاروو بج الالرب الم ت الالربين وحت الالو الس الاليال عل الالو اعتب الالار ن الع الالرا ب الالاس ه الالر من الالا مم الالا ه الالان
عليالالأل مالالن قبالالل".ومالالع رلالال ي هالالد التقريالالر ن داألبالالواب لالالم تنالالتح بالهامالالل بعالالد حيالال يقالالول مو نالالو القن الاللياس
العراقي الالة إن الالم ل الالم يتلق الالوا بع الالد إخي الالارا رس الالميا ب الالالت ييراس و ن الالأل ال ي الال ال يتع الالين عل الالو األجان الالب التق الالدم للح الالول
علالالالالو ت لالالالاليراس ".وهانالالالالس و ارا الداخليالالالالة العراقيالالالالة علنالالالالس الالالالف  21اللالالالال ر المادالالالالف ن قالالالالرار الحهومالالالالة
القاد الالالف ب عن الالالاء م الالالواينف  37دول الالالة م الالالن ت ل الالاليرا س الالالماس ال الالالدخول إل الالالو ال الالالبتد ب الالالد اعتب الالالارا م الالالن منت الالال
مالالالارس .و الالالاد النالالالايق باسالالالم الالالالو ارا اللالالالواء خالالالالد المحنالالالا نالالالرا بالالال ن قالالالرار الحهومالالالة العراقيالالالة دجالالالردء
ج الالالداد وي الالالد ل الالالدعم االقت الالالاد .ول الالالمل الق الالالرار رج الالالال األعم الالالال والل الالالرهاس م الالالن دول مجل الالالس األم الالالن دائم الالالة
العدالالالالالالالالوية ود ول االتحالالالالالالالالاد األوروبالالالالالالالالف واليابالالالالالالالالان وهوريالالالالالالالالا الجنوبيالالالالالالالالة وهنالالالالالالالالدا واسالالالالالالالالتراليا ونيو لنالالالالالالالالدا
وسويس الالالرا .ويس الالالمح الق الالالرار الجدي الالالد لم الالالواينف الالالرو ال الالالدول ب الالالدخول الع الالالرا عب الالالر المنا الالالر الجوي الالالة والبريالالالالة
والبحرية مقابل د ع رسوم قيمت ا  75دوالرا ويسمح ل م بالبقاء لمدا ل رين

قانونف يتحد عن سباب د عس قامة الدعو دد عادل عبد
الم دد ف رنسا وليس ف العرا
ب الالالداد الي الالالوم ود الالالح الخبي الالالر الق الالالانونف عل الالالف التميم الالالف الي الالالوم الس الالالبس ( 10نيس الالالان  )2021س الالالباب ر الالالع
الالالدعو علالالو رئالاليس الالالو راء السالالابق عالالادل عبالالد الم الالدد بلالال ن قتالالل وت ييالالب المت الالا رين الالف رنسالالا ولالاليس
بالالالالعرا .وقالالالال التميمالالالف الالالف مقابلالالالة متلنالالال ا إن داألسالالالاس القالالالانونف لر الالالع الالالالدعو علالالالو رئالالاليس الالالالو راء
السالالابق عالالادل عبالالد الم الالدد الالو موجالالود الالف القالالانون العراقالالف او النرنسالالف و الالف معاقبالالة اآلمالالر حتالالو وان ل الالم
ن د ن الالا س الالبابا ل الالرو الل الالهو الالف رنس الالا و م الالا دعم الالا
الي األوام الالر ب الالالتحري عل الالو القت الالل".و د الالا
يع ال أل
للت الالالالا ر السالالالالاللمف و يد الالالالا ان عبالالالالالد الم الالالالدد يحمالالالالالل الجنسالالالالالية النرنس الالالالية و رنسالالالالالا من م الالالالة إلالالالالالو اتناقيالالالالالة
رومالالالا ".و لالالالار التميمالالالف الالالالو ن دالجالالالرائم التالالالف ح الالاللس دالالالد المت الالالا رين العالالالراقيين تخالالالال مالالالواد ق الالالانون
المحهمالالالة الجنائيالالالة الدوليالالالة والقدالالالاء النرنسالالالف مالالالا ن يقالالالوم بمحاهمالالالة عبالالالد الم الالالدد او إحالالالالة الملالالال إلالالالو
المحهم الالالة الجنائي الالالة الدولي الالالة".وتقة الالالدمس ع الالالائتس خمس الالالة ع الالالراقيين بل الالالهو قد الالالائية الالالف ب الالالاريس د الالالد عب الالالد
الم الالالالالدد تت ة مالالالالالأل ي الالالالالا بالالالالالادجرائم دالالالالالد ا نسالالالالالانية وتعالالالالالريب وإخنالالالالالاء قسالالالالالردد خالالالالالتل ت الالالالالا راس د الالالالالورا
هتالالالوبر ".وتلالالالهلس نالالالاء عمالالالل حهومالالالة عبالالالد الم الالالدد التالالالف اسالالالتقالس بعالالالد ت الالالا راس تلالالالرين ن ايالالالة 2019
وبع الالد ا ه الالر م الالن  11لجنالالالة للتحقي الالق بح الالواد قتالالالل جم الالاعف للمت الالا رين و ه الالالر م الالن  20خ الالر لعمليالالالاس
ا تي الالالالاالس ردي الالالالة مل الالالالترهة ب الالالالين البرلم الالالالان والحهوم الالالالة دون ان ت الالالالر نت الالالالائا واد الالالالحة.وو الالالالق األرقالالالالالام
الرسالالالالالمية استلالالالالال د نحالالالالالو  600لالالالالالخص و الالالالاليب  30لنالالالالالا الالالالالالبيت م مالالالالالن المت الالالالالا رين بعالالالالالد إنيالالالالالت
ورا تلرين األول  2019الو جانب العلراس من المنقودين.
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اله رباء تبلر العراقيين :ساعاس تج ي مردية ختل ال ي
م الالالوا ين ني الالالو بل الالالرس و ارا اله رب الالالاء الس الالالبس الع الالالراقيين بل الالال ن س الالالاعاس تج ي الالال اله رب الالالاء خ الالالتل الالالل
ال الالالي المقب الالالل يم الالالا ال الالالارس ال الالالو ان الالالا س الالالتهون مرد الالالية.وق الالالال الن الالالايق باس الالالم ال الالالو ارا احم الالالد العب الالالادد
اندس الالاعاس تج ي الال اله رب الالاء الالف ب الالداد المحا الالاس الالف الوق الالس الح الالالف ال تق الالل ع الالن  21س الالاعة و د حالالالدي
عالالالن قلالالالة سالالالاعاس التج يالالال يالالالر الالالحيح علالالالو ا يالالالت وإرا هانالالالس نالالالا ملالالالهلة الالالف التج يالالال الالالف بعالالال
المن الالالالالالايق الالالالالالف ناتج الالالالالالة ع الالالالالالن التج الالالالالالاو اس عل الالالالالالو ل الالالالالالبهاس الياق الالالالالالة م الالالالالالن قب الالالالالالل المن الالالالالالايق ال راعيالالالالالالالة
والعل الالالوائياس".واد الالالا اند ن الالالا  3411مجمع الالالا عل الالالوائيا الالالف من الالالايق متنرق الالالة م الالالن ب الالالداد مم الالالا تس الالالبب
بت ريالالالالب لالالالالبهة اله ربالالالالاء با دالالالالا ة إلالالالالو االختناقالالالالاس الموجالالالالودا الالالالف بعالالالال المنالالالالايقد مبينالالالالا اندانتالالالالاق
اله رب الالاء الالف ال الالي الماد الالف ه الالان بواق الالع  19ل الال مي الالاواي له الالن ال الالو ارا تمهن الالس م الالن ي الالادا الالرا ال الالرقم 3
ال مي الالاواي مالالن خالالتل ادخالالال محيالالاس جديالالدا وإ الالتل المتعيالالل من الالا.والالالار الالالو نالالأل دب الالرو النسالالبة مالالن
الياقة ستتمهن و ارا اله رباء من تج ي ساعاس مردية للمواينين ختل ال ي المقبل

اد حسين وابو ال يي يبح ان تع ي العمل الملتر وتوحيد
المواق لتجاو ا
النالالراس نيالالو بحالال و يالالر الخار جيالالة الال اد حسالالين السالالبس مالالع امالالين عالالام جامعالالة الالالدول العربيالالة ابالالو ال الاليي
لتع ي الال العم الالل المل الالتر وتوحي الالد المواق الال لتجاو الالا وره الالرس ال الالو ارا الالف بي الالان ان دحس الالين اس الالتقبل حم الالد
التر وتوحيالالد
ف ال املال َ
بالالو ال الاليي مالالين عالالا ةم جامعالالة الالالدول العربيةالالة وبحالال الجانبالالان ةميالالة تع يالال العمالالل العربالال ة
المواق إ اء ما يعتر الدول العربيةة من تحدةياس".
و ةهالالالد ال الالو ير نة د الع الالرا ياواج الالأل تح الالدةياس امتع الال ةدألدا داعي الالا إل الالو تدالالالا ر ال اج ا الالود العربية الالة لتجاو ا همالالالا بح الالا
يد الالا الس الالبل الدبلوماس الالية الت الالف ينت ج الالا الع الالرا د الالمن لي الالة التنس الاليق ال ت الالف ب الالين ب الالداد وعم الالان والق الالا را
وتع ي االقت ادياس الملترهة وتبادل المواق الداعمة للتوا ن ف المنيقة".
و ل الالالار إل الالالو ن الالالأل دايل الالالع م الالالين ع الالالام الجامع الالالة العربي الالالة عل الالالو نت الالالائا ال ي الالالاراس الت الالالف ق الالالام ب الالالا المس الالال ولون
العراقيالالون مالال خرا إلالالو بعالال الالالدول و الالف مقالالدمت ا ال يالالاراس التالالف قالالام ب الالا رئالاليس مجلالالس الالالو راء م الالينو
اله الالا مف إل الالو بع الال دول الخل الاليا ون الالاق الجانب الالان ع الالددا م الالن الملن الالاس الم م الالة بر الالا عتق الالة الع الالرا مالالالع
ف
دول الجوار من الالالا ترهي الالالا وإي الالالران ومود الالالوي إن الالالاء األ م الالالة الس الالالوريةة باعتم الالالاد الح الالالوار والح الالال ةل السياس الالال ة
الرد ياندف إلو ت بيس االستقرار وعودا سوريا لل ل مقعد ا ف جامعة الدول العرب ةية".
التر و ن
ف ال املال َ
مالالن ج تالالأل لالالاد بالالو ال الالييد بالالالدور الالالرد يقالالوم بالالأل العالالرا علالالو الالعيد تع يالال العمالالل العربالال ة
الجامعة تدعم العرا بهل تيلعاتألد امليرا إلو ن دالجامعة ستستدي القيادا العراقية قريبا".
وق الالال ب الالو ال الاليي إن الالألد بل الال و ي الالر الخارجي الالة ب الال ن الجامع الالة العربي الالة تح الالس إم الالرا الع الالرا بم الالا ي الال من م الالالح
اللالالعب العراق الالفد ال ت الالا إلالالو ن الالأل دخ الالتل ت الالة لالال ر س الالتتم استد الالا ة القي الالادا العراق ةيالالة الالف الجامع الالة العرب ةي الالة
اليتع ا علو حجم التيوراس الحا لة ف مقر الجامعة".
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محا

رد قار يتحد عن ملاريع عمتقة :خيتنا اعادا يبة
الدولة و ر القانون

مالالوا ين نيالالو تحالالد محالالا رد قالالار الجديالالد احمالالد الخنالالاجف السالالبس عالالن ملالالاريع عمتقالالة الالف المحا الالة
يمالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالار الالالالالالالالالالالالالالالالالو خيالالالالالالالالالالالالالالالالة العالالالالالالالالالالالالالالالالادا يبالالالالالالالالالالالالالالالالة الدولالالالالالالالالالالالالالالالالة و الالالالالالالالالالالالالالالالر القالالالالالالالالالالالالالالالالانون.
وق الالال المح الالا الالف ح الالدي اراع الالف اندل الالدد خي الالة ع الالادا يب الالة الدول الالة و الالر الق الالانون ومتنائ الالل باالتن الالا
الجدي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد وإل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعة رول الس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللم األ ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف بالمحا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة".
وادالالالالا اندمجلالالالالس ا عمالالالالار سالالالاليتولو ا لالالالالرا عل الالالالو عمليالالالالة البنالالالالاء وا عمالالالالار بالمحا الالالالة وبمل الالالالورا
المالالالالالالالالالدراء قالالالالالالالالالرار الملالالالالالالالالالاريع الخدميالالالالالالالالالة وتننالالالالالالالالالر مالالالالالالالالالن قبالالالالالالالالالل لالالالالالالالالالرهاس قالالالالالالالالالال إن الالالالالالالالالا ر الالالالالالالالالينة".
ولنالالالس الودتخ الالاليص ترليالالالون و  300مليالالالار الالالف الموا نالالالة للمحا الالالة وسالالاليتم الالالر ا الالالف تننيالالالر الملالالالاريع
المعيل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة".
و عالالالن ابالالالر الملالالالاريع اودالالالح الخنالالالاجف اند نالالالا ملالالالاريع معالالالدا سالالالابقا سالالالتننر بالمسالالالتقبل القريالالالب من الالالا
تخ الالالالص الي الالالالر وبن الالالالاء الم الالالالدارس وتحس الالالالين داء ل الالالالبهة اله رب الالالالاء والم الالالالاء والمج الالالالارد وال الالالالر ال الالالالحف
وتحس الالين ج الالودا الخ الالدماس بالم سس الالاس ال الالحية وإنل الالاء مل الالاريع لمت الالننس س الالياحف للجمي الالع المحا الالة ودع الالم
المدين الالالالالال ة األ ري الالالالالالة الالالالالالف ور ببن الالالالالالو تحتي الالالالالالة وه الالالالالالرل م الالالالالالا تحت الالالالالالاق األ الالالالالالوار م الالالالالالن مل الالالالالالاريع س الالالالالالياحية".
وبل الالان المل الالاريع ا س الالتراتيجية ق الالال إندإدارت الالأل تس الالعو نل الالاء م الالنو رد ق الالار االس الالت مارد وهالالالرل تيالالالوير
المي الالالار ومعم الالالل للبتروهيماوي الالالاس وه الالالرل ن الالالا ع الالالرو اس الالالت مارية نل الالالاء محي الالالاس ه ربائي الالالة تعم الالالل عل الالالو
الياقة اللمسية .و نا ملاريع خر علو الياولة سيتم مناقل ا من قبل مجلس ا عمار"

التربية تحسم الجدل ..ل ستعتمد درجة امتحان ن
العام؟؟
حس الالمس و ارا التربي الالة الس الالبس الج الالدل ح الالول اعتم الالاد درج الالة ن الال

السنة ل را

الن الالراس ني الالو
العام الدراسف.
وره الالالر المتح الالالد باس الالالم ال الالالو ارا حي الالالدر الالالارو ان دال الالالحة لتنب الالالاء المتداول الالالة ح الالالول اعتم الالالاد درج الالالة ن الالال
الس الالنة واله الالورس االول هدرج الالة ن ائي الالة ل الالرا الع الالامد مبين الالا ان دان الهت الالاب المت الالداول ع الالار ع الالن ال الالحة و الالرو
االخبار ير حيحة والهتاب من العام المادف وجر التتعب ف التواري ".
وادالالالا ان دنتمنالالالو تالالالوخف ا لدقالالالة الالالف تناقالالالل االخبالالالار والعالالالام الدراسالالالف اليالالال ال مسالالالتمر والتعلالالاليم االلهترونالالالف
تتوا ل الو ارا ف ب الدروس بين اليلبة والهوادر التدريسية".
ولنالالالس الالالالو ان دالعديالالالد مالالالن المالالالدارس لالالالم تعيالالالف درجالالالاس ن الالال السالالالنة وعمليالالالة الت الالالحيح التالالال ال مسالالالتمرا
وستهون نال قراراس للو ارا بل ن الهورس ال انف"
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ختل ساعاس ..و ير إيرانف ف ب داد لتوقيع مرهرا نائية
ل الالنق ني الالو ا الالاد م الالدر حه الالومف ي الالوم الس الالبس ب الال ن و ي الالر العم الالل والتع الالاون والرخ الالاء ا جتم الالاعف ا يران الالف
محمد لريعتمدارد سي ل الو العا مة ب داد ختل الساعاس القليلة المقبلة.
و بلالال الم الالدر وهالالالة لالالنق نيالالو ؛ ن ال يالالارا تالال تف مالالن جالالل توقيالالع مالالرهرا تنالالا م واتنالالا نالالائف حالالول العديالالد
م الالن القد الالايا باالد الالا ة ال الالو تي الالوير التع الالاون الالف مجالالالال التالالالدريب الم ن الالف وري الالادا األعم الالال وعتق الالاس العمالالالل
والل ون االجتماعية.
و د الالا ن و ي الالر العم الالل والتع الالاون والرخ الالاء ا جتم الالاعف ا يران الالف س الالي ور محا الالاس عراقي الالة اخ الالر د الالمن
جولتأل من ا هربتء والنج .

الهل

عن إجراءاس لتدويل قدية الهرد النيليين

وهال الالة المعلوم الالة عل الالن الم الال تمر ال الالوينف الع الالام لله الالرد النيلي الالة الس الالبس ع الالن الل الالروي بالتنس الاليق م الالع يئ الالاس
محلي الالالالة ودولي الالالالة ب الالالالاجراءاس ت الالالالدويل قد الالالاليت م واس الالالالترجاي حق الالالالوق م المس الالالاللوبة م الالالالن قب الالالالل الن الالالالام الس الالالالابق.
وق الالالال رئ الالاليس الم الالال تمر ي الالالار المن الالالدالود الالالف ح الالالوار ان “ل الالالريحة اله الالالرد النيلي الالالين تعرد الالالس ال الالالو ابل الالالع
الج الالرائم عل الالو اي الالدد باني الالة الن الالام ال الالدامف المب الالاد وتل الالمل ج الالرائم :الحج الال والتع الالريب والت يي الالب والت جي الالر
القس الالالرد وس الالاللب الجنس الالالية العراقي الالالة وم الالالادرا االم الالالوال ل الالال ال م الالالن م” م ه الالالدا ان “الم الالال تمر ل الالالري علي الالالا
بالالالاجراءاس تحويالالالل االبالالالادا الممن جالالالة التالالالف تعردالالالوا ل الالالا الالالالو يالالالوم عالالالالمف تحتنالالالف بالالالأل ال يئالالالاس الدوليالالالة”.
وال الالار الالالالو ان “ الم الال تمر يمتلالالال امهانالالالاس وو الالائق ومسالالالتنداس ت الال رخ لتلالالال الحقبالالالة الس الالوداء” منو الالالا بانالالالأل
“ سيبالالالالر االت الالالال بال يئالالالاس المحليالالالة والدوليالالالة للح الالالول علالالالو اعتالالالرا دولالالالف بالالالرل همالالالا يسالالالعو للتعالالالاون
مع الالا لمعر الالالة م الالالير الم يبالالالين م الالن م السالالاليما بع الالد ن مالالالرس عق الالود مالالالن دون تحدي الالد م الالالير اله ي الالر مالالالن م”.
و ود الالح ن “ الم الال تمر وخ الالتل احتنال الالأل م الال خرا بي الالوم الل الال يد النيل الالف ا ت الالتح المره الال ال ق الالا ف النيل الالف لتو ي الالق
جميالالع لالال اداس مالالن تعردالالوا لتنت الالا والالالرد سالالتهون لالالأل الالروي بب الالداد وديالالالو وواسالالي عالالتوا علالالو الالروي
اخ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر س الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنتتح ببقي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة المحا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس”.
و لالالالار المنالالالدالود الالالالو “ ح الالالول المالالال تمرعلو دعالالالم رئاسالالالة الجم وريالالالة التالالالف لالالالددس علالالالو دالالالرورا ايجالالالاد
حل الالالالول للتح الالالالدياس والمل الالالالهتس الت الالالالف ت الالالالواج م ود الالالالرورا ان الالالالا م بالمل الالالالارهة الالالالف الحي الالالالاا السياسالالالالالية
واالجتماعية وال قا ية باللهل الرد يدمن اي ال وت م لد الحهومة والبرلمان”
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مقتل لخص باننجار عبوا ناسنة جنوب لرقف ب داد
اد م در منف السبس بمقتل لخص باننجار عبوا ناسنة جنوب لرقف ب داد.
السومرية نيو
إن دعب الالوا ناس الالنة اننج الالرس ع الالر الي الالوم ق الالرب مجم الالع بس الالماية جن الالوب ل الالرقف
وق الالال الم الالدر الالف ح الالدي
ب داد ما اسنر عن مقتل لخصد من دون رهر الم يد من التنا يل.

يائراس  F-16العراقية تننر دربة ف جبال حمرين وتقتل عددا من
عنا ر داع
ب الالالداد الي الالالوم الالالادس خلي الالالة ا ع الالالتم األمن الالالف الس الالالبس ( 10نيس الالالان  )2021ب الالال ن ي الالالائراس  F-16العراقي الالالة
ننرس دربة جوية ف سلسلة جبال حمرين وقتلس عددا من عنا ر داع .
وقالالالس الخليالالة الالف بيالالان إنالالأل دبتوجيالالأل مالالن قيالالادا العمليالالاس الملالالترهة وو قالالا لمعلومالالاس اسالالتخبارية دقيقالالة
نن الالر يي الالران الق الالوا الجوي الالة م الالن خ الالتل ي الالائراس  F-16العراقي الالة د الالربة جوي الالة الالرب سلس الاللة جبالالالال حمالالالرين
دمن قايع عملياس ديالود.
و دالالا س ن دالد الالربة سالالنرس ع الالن ت الالدمير وهالالر ل ر الالابيين وقتالالل ع الالدد م الالن م داخالالل الالرا الالالوهر وق الالد ل الالا د
األبيالالال الالف ييالالران القالالوا الجويالالة عنا الالر مالالن ع الالاباس داعالال ا ر ابيالالة و الالم يحالالاولون التخنالالف داخالالل الالرا
الوهر قبل رو الدربةد.
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دايو تبالر عمال ا بميناء الناو و 200خبير ي لون قريبا
م الالوا ين ني الالو بال الالرس ل الالرهة داي الالو الهوريا الالة عملي الالة المس الالح المي الالدانف للمل الالاريع الخمس الالة الالف مين الالاء الن الالاو
للقد الالالالالالالالاء عل الالالالالالالالو المخلن الالالالالالالالاس الحربيا الالالالالالالالة والمتنج الالالالالالالالراس اس الالالالالالالالتعدادا للب الالالالالالالالدء ب عمال الالالالالالالالا الالالالالالالالف المين الالالالالالالالاء.
وقالالالالال عدالالالالو مجلالالالالس الن الالالواب النائالالالالب مدالالالالر اال يرجالالالالاود إن دالعم الالالل الالالالف النالالالالاو ابت الالالد مالالالالن قبالالالالل لالالالالرهة
الالة الالف هسالالح األل الالام لليريالالق الالالدولف الالالرابي وإجالالراء المسالالح لقالالاي قنالالاا خالالور ال بيالالر مالالن جالالل الت يالال
متخ
لتننيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال القنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا الم مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورا".
وب الالالين ن دالل الالالرهة قام الالالس يد الالالا ب الالال جراء مس الالالوحاس عم الالالا للقن الالالاا المتحيا الالالة وتس الالالريع وتي الالالرا العم الالالل الالالف
الملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاريع ال ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة القديمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة".
م الالن جانب الالأل ه الالد مس الال ول العتق الالاس وا ع الالتم الالف الم الالوان ب الالاء اس الالماعيل نا د ن الالا خب الالراء سي الاللون إل الالو
الب الالرا ومل الالروي مين الالاء الن الالاو بع الالد سن ق الالدمس الل الالرهة س الالماء م إل الالو ال الالو ارا وع الالدد م  200خبي الالر إد الالا ة
إلالالالو وجالالالود اتنالالالا بجلالالالب هبالالالر ميرقالالالة عمالالالدا خرسالالالانياة التالالالف سيلالالال د الموقالالالع قالالالدوم ا بعالالالد قالالالل مالالالن 40
يوما".

استقرار سعر الدوالر بالت امن مع توق

البور ة

النالالالراس نيالالالو توقنالالالس البور الالالة الرئيسالالالية الالالف سالالالوقف الهنالالالال والحار يالالالة بالعا الالالمة العراقيالالالة ب الالالداد عالالالن
التداول نتيجة الح ر اللامل الميبق ختل يومف الجمعة والسبس.
ول الال دس س الالعار البي الالع والل الالراء اس الالتقرارا الالف مح الالال ال الالير ة باالٔس الالوا المحلي الالة الت الالف تح الالس ال الالبع من الالا
ابواب الالا الالف ب الالداد حي الال بل الال س الالعر البي الالع  147500دين الالار عراق الالف بينم الالا بل الالس اس الالعار الل الالراء 146500
دينار لهل  100دوالر امريهف.
وسالالالجلس بور الالالة الهنالالالال المره يالالالة الالالف ب الالالداد عنالالالد اخالالالر ا تتالالالال ل الالالا الخمالالاليس المادالالالف  147200دينالالالار
عراقالالالالالف مقابالالالالالل  100دوالر أمريهالالالالالف وسالالالالالجلس بور الالالالالة الحار يالالالالالة  147250دينالالالالالارا عراقيالالالالالا لهالالالالالل 100
دوالر.
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ول ات ال مبالر بين و يرد خارجية ترهيا وم ر منر مساعف
نقرا لتحسين العتقاس
رويت الالر قال الالس و ارا الخارجي الالة الترهي الالة إن و ي الالرد خارجي الالة ترهي الالا وم الالر تح الالد ا اتني الالا ي الالوم الس الالبس الالف
ول ات ال مبالر بين ما منر ن بد س ترهيا مساعف لتحسين العتقاس المتوترا بين البلدين.
و د الالا س ال الالو ارا ن ال الالو يرين تب الالادال الت الالانف بمناس الالبة ق الالرب حل الالول ل الال ر رمد الالان لهن الالا ل الالم ت الالرهر م ي الالدا
من التنا يل.
وقالالالس ترهيالالا الل الال ر المادالالف إن الالا اسالالت ننس ات الالاالت ا الدبلوماسالالية مالالع م الالر وتر الالب الالف تحسالالين التع الالاون
بعالالد تالالوتر دام سالالنواس منالالر ن عالال ل الجالالي الم الالرد الالف عالالام  2013الالالرئيس نالالرا محمالالد مرسالالف المنتمالالف
لجماعة ا خوان المسلمين والرد هان مقربا للرئيس الترهف رجب ييب ردو ان.
وقال الالالس الخارجي الالالة الترهي الالالة دتح الالالد و يرن الالالا الس الالاليد مول الالالود ج الالالاوي و ل الالالو م الالالع و ي الالالر الخارجي الالالة الم الالالرد
سامح لهرد ب د تبادل الت انف بحلول ل ر رمدان".
وق الالد يه الالون لتحس الالن العتق الالاس انعهاس الالاس عل الالو منيق الالة ل الالر البح الالر المتوس الالي .وس الالاندس ترهي الالا ير الالا مختلن الالا
عالالالن الالالالرد سالالالاندتأل م الالالر الالالف ال الالالراي الليبالالالف و بالالالرم هالالالل جانالالالب اتناقالالالاس بحريالالالة مالالالع دول سالالالاحلية خالالالر
تتعار مع اتناقاس الير اآلخر.
وقالس القا را إن ت ر اس ترهيا ديجب ن تتوا ق مع المبادئ الم ريةد لتيبيع العتقاس.
و الالالف الل الال ر الماد الالف يلبالالالس نق الالرا م الالن قنالالالواس التلن ي الالون الم الالرية المعارد الالة العاملالالالة الالف ترهيالالالا تخنيالالال
ح الالدا االنتق الالاداس الموج الالة للق الالا را الالف ول خي الالوا ملموس الالة لتخني الال الت الالوتر .هم الالا عرد الالس تق الالديم المس الالاعدا
لم ر ف حل مة السنينة التف جنحس ف قناا السويس وتسببس ف إ ت الممر المتحف أليام.
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هاليل من ال ور ورسائل تعاي  ...البرييانيون يوا لون تقديم
الع اء للعائلة الملهية إ ر و اا األمير يليب
الالالرانس 24م الالن قلعالالالة ويندس الالور التالالالف احتد الالنس خ الالر يالالالام األمي الالر يليالالالب إلالالالو قلع الالة إدنبالالالرا الالف إسالالالهتلندا
يوا الالالل البرييالالالانيون ودالالالع هاليالالالل ال الالالور ورسالالالائل التع يالالالة تدالالالامنا مالالالع العائلالالالة الملهيالالالة إ الالالر و الالالاا وق
المله الالة إلي ابي الال ال اني الالة الجمع الالة ع الالن عم الالر ن الالا  99عام الالا .ول الالم يعل الالن ق الالر باهن الالام ع الالن تنا الاليل جن الالا ا
األمي الالر يلي الالب له الالن حس الالب ر بت الالأل الالف البس الالاية وبس الالبب وب الالاء ي الالروس هورون الالا ل الالن ته الالون الجن الالا ا رس الالمية.
يم الالالا يلق الالالس المد عي الالالة الحربي الالالة سلس الالاللة م الالالن  41يلق الالالة تهريم الالالا للرج الالالل ال الالالرد الالالار عمي الالالد العائل الالالة الملهي الالالة
البرييانية بعد والدتأل ميرا يونانيا ف هور و وقدائأل ينولة تنقل ختل ا بين رجاء وروبا.
إعتن
يوا الالل البريي الالانيون ود الالع هالي الالل م الالن ال الالور ورس الالائل التع الالاي والتع ي الالة للعائل الالة الملهي الالة إ الالر و الالاا األمي الالر
يليب وق الملهة إلي ابي ال انية الجمعة عن  99عاما.
ومالالن بالالرق لنالالدن علالالو دالالنا ن الالر التالالايم ق الالور إدنبالالرا و بلناسالالس جبالالل يالالار علالالو مالالتن سالالنن البحريالالة
ا لملهيالالالالة حيالالالال خالالالالدم يليالالالالب خالالالالتل الحالالالالرب العالميالالالالة ال انيالالالالة عالالالالت الالالالوس المالالالالدا ع عنالالالالد السالالالالاعة 12,00
( 11,00بتوقي الالس الالرينت ) .و ي أللق الالس الالف سلس الاللة م الالن  41يلق الالة (واح الالدا الالف الدقيق الالة) تهريم الالا للرج الالل ال الالرد
الالار عمي الالد العائل الالة الملهي الالة البريياني الالة بع الالد والدت الالأل مي الالرا يوناني الالا الالف هور الالو وقد الالائأل ينول الالة تنق الالل ختل الالا
بين رجاء وروبا.
وقب الالل ل الال رين م الالن االحتن الالال بعي الالد م الاليتدو المئ الالة ت الالو ف دو إدنب الالرا الالبال الجمع الالة دب الالدوءد الالف قلع الالة
وندسور رب لندن.
وعب الالرس المله الالة الت الالف س الالتبل م الالن العم الالر  95عام الالا الالف  21نيس الالان بريل ع الالن دح ن الالا العمي الالقد لنق الالدان
وج ا أله ر من  70عاما ووالد بنائ ا األربعة تلارل و ن و ندرو وإدوارد.
مراسم تلييع بسيية ف هنيسة القديس جورق
من الالر مس الالاء الجمع الالة دق الالس ج الالراس هنيس الالة ويستمنس الالتر حي الال ت الالم االحتن الالال ب واج الالأل الالف الع الالام 99 1947
مرا مرا واحدا ف الدقيقة تهريما ل مير المتو و.
ويتم االلت ام بدقائق مس قبل مبارياس الدورد ا نهلي د الممتا لهرا القدم.
ول الالم يعل الالن ق الالر باهن الالام ع الالن تنا الاليل جنا ت الالأل .له الالن حس الالب ر بت الالأل الالف البس الالاية وبس الالبب وب الالاء ي الالروس
هورونا الرد يدرب برييانيا بلدا لن تهون الجنا ا رسمية.
ستبقو ر اتأل ف قلعة وندسور قبل مراسم تلييع ف هنيسة القديس جورق.
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ولتجنالالالب التجمعالالالاس التالالالف قالالالد تنت الالال القواعالالالد ال الالالحية الحاليالالالة جالالالر حالالال ة الجم الالالور علالالالو عالالالدم الحدالالالور
بلهل جماعف إلو المقراس الملهية ولهن التوقيع بدال من رل علو هتاب تعا د عبر ا نترنس.
"هان ببساية لديدا قوتف وسندد ييلة تل األعوام"
وقدالالو األميالالر يليالالب نحالالو سالالبعة عقالالود مالالن عمالالرو إلالالو جالالوار وجتالالأل يالالوال مالالدا حهم الالا و الالف دالالمن يالالول
تالالالراس الحهالالالم الالالف تالالالاري برييانيالالالا حيالالال تمتالالالد منالالالر  69عامالالالا .ولقالالالب األميالالالر يليالالالب الرسالالالمف دو إدنبالالالرا
ويعتبر حد اللخ ياس البار ا ف العائلة المالهة البرييانية.
ه الالان يلي الالب مي الالرا يوناني الالا عن الالدما ت الال وق إلي ابي الال الالف  .1947ولع الالب دورا م م الالا الالف تح الالدي الملهي الالة خ الالتل
حقبالالة مالالا بعالالد الحالالرب العالميالالة ال انيالالة و الالف ق الالر باهن الالام الالل حالالد اللخ الالياس الم مالالة التالالف هانالالس الملهالالة
تعول علي ا وت ق ب ا.
و الالالف ته الالالريم لخ الالالف ن الالالادر الالالف ع الالالام  1997قال الالالس المله الالالة إلي ابي الالال الالالف هلم الالالة لقت الالالا بمناس الالالبة ال الالالرهر
الخمسين ل واج ما دهان ببساية لديدا قوتف وسندد ييلة تل األعوام".
وقد الالو يلي الالب ربع الالة س الالابيع الالف المستل الالنو الالرا الع الالام للع الالتق م الالن مل الالهلة الالحية والخد الالوي ج الالراء الالف
القلب لهنأل عاد إلو ق ر وندسور ف ميلع مارس رار.
هالالان األميالالر يليالالب دالالابيا بحريالالا و قالالر نالالأل هالالان مالالن ال الالعب عليالالأل التخلالالف عالالن عملالالأل العسالالهرد الالالرد حبالالأل
واالديتي بدور وق الملهة الرد ليسس لأل م ام وادحة ومحددا بحهم الدستور.
وهالالان خالالر الالور علنالالف ل ميالالر يليالالب الالف يوليو تمالالو المادالالف خالالتل مناسالالبة عسالالهرية الالف ق الالر وندسالالور
الرد ل يقيم بأل مع وجتأل الملهة ختل ترا الع ل العام لمها حة جائحة هو يد.19-
واعتلالالالس الملهالالالة ( 94عامالالالا) عالالالر برييانيالالالا الالالف  .1952وت وجالالالس يليالالالب الالالف  20نو مبر تلالالالرين ال الالالانف
 1947الالالف هنيسالالالة وستمنسالالالتر بالالالف ولالالالدي ما ربعالالالة بنالالالاء الالالم األميالالالر تلالالالارل ولالالالف الع الالالد واألميالالالرا ن
واألمير ندرو واألمير إدوارد.
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