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مية للبيانات  يرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره الخامس واالربعون التغطيات الصحفية واالعال

عبر تناقل هذه البيانات والتصريحات دون التحقق من فحواها ومدى مطابقتها  وذلك  ،  والتصريحات الرسمية

مع الواقع ومقارنتها مع االحصاءات والبيانات الموثوقة لذات الجهات، الى جانب اتساع ظاهرة تناقل  

 صحفية محترفة.  دون حتى اعادة تحريرها وصياغتها وتقديمها الى الجمهور بطريقة من البيانات 

وتتناقل وسائل االعالم المحلية على اختالفها من القنوات التلفزيونية والصحف والمواقع والوكاالت  

االخبارية بشكل يومي كما هائال من البيانات الصادرة عن الجهات والمؤسسات الرسمية الى جانب عشرات  

المعلومات الواردة فيها، وكذلك دون  التصريحات عن مسؤولين وسياسيين، ويتم سردها دون التحقق من 

 يع االطراف المعنية بهذه القضية. التحقق من جم

كما ان اغلب وسائل االعالم تتناقل هذه البيانات الرسمية وتعيد نشرها على مواقعها االلكترونية بذات  

م  الصياغة والعناوين الصادرة عن مصدرها من المؤسسات الرسمية، بطريقة دفعت الجمهور الى عد 

التفاعل والرغبة في متابعة وسائل االعالم، وتحولت الى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات  

بسبب التعرض لظاهرة االخبار المزيفة والجيوش االلكترونية في توجيه الرأي    ظاهرة خطيرة وهو يشّكل  

العام نحو مسارات معينة الهداف مختلفة، بينما تخلت وسائل االعالم عن دورها الحقيقي في ايصال  

 المعلومات الدقيقة. 

نية لوسائل االعالم  ومع تفشي ظاهرة تناقل البيانات دون تدقيقها واعادة تحريرها فان المواقع االلكترو

اصبحت تقريبا متشابهة مع بعضها، وهو ما انعكس سلبا على وسائل االعالم الرئيسية التي اغفلت ان  

تناقل البيانات يؤثر على محتواها العام واقبال الجمهور عليها، النها تركز على الكم في نشر االخبار ال  

 النوع. 

عن البيانات المنشورة في وزارات ومؤسسات حكومية،  ويستند تقرير الرصد الجديد على اختيار عينة 

 وكيف تم تغطيتها من قبل وسائل االعالم المختلفة من قنوات وصحف ووكاالت ومواقع اخبارية. 

 

 -وتوصل تقرير الرصد الى النتائج التالية:

% من محتواها الخبري اليومي على البيانات  80يعتمد  % من وسائل االعالم المحلية  90ان نحو   -1

% فقط من هذا  20الصادرة المؤسسات الرسمية والحزبية والشخصيات السياسية، فيما يعتمد 

المحتوى على تقارير خاصة وتصريحات حصرية بها في مؤشر واضح الى استحكام ظاهرة  

 النسخ على نطاق واسع. 

ر السعي  تعتمد اغلب وسائل االعالم المحلية على الكم ال النوع في سياسة عملها كمبدأ اساسي، عب -2

الى نشر اكبر قدر من االخبار، وبسبب ضعف انتاح المحتوى الخاص والحصري، فأنها تجد  

البيانات الرسمية مادة دسمة لتحقيق هذا المبدأ الذي يتنافى مع مبادئ الصحافة واالعالم القائمة  

http://www.imh-org.com/


 

 

لى  على كشف الحقائق للجمهور وتوضيحها ال القيام بدور ساعي بريد من المؤسسات الرسمية ا

 . الجمهور

كسل الكوادر الصحفية في وسائل االعالم الى حد انها تتناقل البيانات الرسمية وتعيد نشرها في   -3

مواقعها االلكترونية بذات الصياغة الواردة عن مصدرها، من دون اعادة تحريرها من جديد  

الجمهور،   والتقاط المهم منها فقط او على االقل ابرارزه وتقديمه بطريقة بسيطة وواضحة الى

بدال من البيانات الرسمية الجامدة والروتينية التي تعتمد تراتبية في صياغة الخبر مغايرة تماما مع  

 متطبات الصحافة. 

تتناقل وسائل االعالم البيانات الرسمية من دون تدقيق محتواها، وتعتبر ان ما ورد في هذه البيانات   -4

للتأكد من مضمونها ومدى مطابقتها مع الوقائع عبر  حقيقة وواقع دون بذل جهود ولو بسيطة 

استقصاء مصادر مختلفة او حتى مقارنتها مع البيانات الصادرة سابقا من ذات المؤسسة، اذ غالبا  

ما يالحظ التباين والتناقض في البيانات الرسمية وكذلك التهويل واالشارة الى انجازات مفترضة  

 عة الى المؤسسات الرسمية. كأحد مهام المكاتب االعالمية التاب

تتناقل وسائل االعالم البيانات الصادرة عن االحزاب والقوى والشخصيات السياسية بشكل كامل   -5

رغم تضمنها اتهامات او معلومات ضد اشخاص دون سعي وسائل االعالم الى اخذ تعليق من  

االطراف االخرى المعنية والغائبة في هذه البيانات، كما ان سائل االعالم االعالم وقعت في فخ  

الراء والتحليالت بشكل واسع بدال من المعلومة، وهو شّجع المسؤولين والسياسيين على  سرد ا

سرد وتسريب معلومات غير صحيحة الدراكهم مسبقا ان وسائل االعالم لن تتحقق او تطالب  

 بأدلة وقرائن حول تصريحاتهم. 

من حيث محتواها  بسبب اتساع ثقافة النسخ وتحول وسائل االعالم الى مواقع متشابعة مع بعضها   -6

الخبري، اوجد ذلك رتابة في وسائل االعالم المحلية وبالتالي فقدت مكانتها وصدقيتها بين الجمهور  

كمصدر اول للمعلومات، وتحول الجمهور الى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لالخبار الن  

االخبار المهمة    الصفحات العامة والمدونين يدركون جيدا ما يبحث عن الجمهور ويركز على نقل

فقط، في المقابل فأن ظاهرة التحول الى مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لالخبار شجع الجيوش  

 االلكترونية على بث اخبار مزيفة مستغلين ضعف ثقافة الجمهور في التحقق من االخبار. 

 

 -توصيات:

على النوع، اذ ليس   على وسائل االعالم التخلي عن ظاهرة الكم في محتواها الخبري والتركيز -1

مفيدا لها نشر خمسون خبرا عاديا في اليوم الواحد، بل المهم تقديم تغطيات مهمة تستند على  

المعلومات والتقارير الحصرية والخاصة التي تهم الجمهور سواء في القضايا السياسية واالمنية  

 واالقتصادية واالجتماعية وغيرها. 

ق من فحوى البيانات الرسمية والحزبية وتلك الصادرة عن  على وسائل االعالم والصحفيين التحق -2

االحزاب والقوى والشخصيات السياسية، وذلك من خالل مراجعة االراء والمعلومات واالرقام  

 الواردة فيها ومقاطعتها مع مصادر اخرى للتاكد من مضمونها. 

اغة المضمون  على وسائل االعالم التخلي عن ظاهرة نسخ البيانات الرسمية من ناحية صي  -3

والعنوان، وبذل جهود اكبر في اعادة صياغة هذه البيانات بطريقة صحفية عبر تقديم المهم فيها  



 

 

وعدم التمسك بنشر كل ما تتضمنه البيانات اذا لم يتضمن معلومات مهمة، وكما هو معروف فان  

م واالحصاءات في  لبيانات الرسمية تعتمد تراتبية تعطي المعلومات المفيدة واالرقا طريقة صياغة ا

اخر فقرات البيان، بينما يقوم االعالم على تقديم هذه االرقام واالحصائات في مطلع الموضوع  

 وعنوانه. 

 

 تفاصيل الرصد:

 عينة صورية عن تناقل وسائل االعالم بيانات رسمية بطريقة النسخ اوال:  

مؤسسات رسمية عدة وكيف تم تناقلها  ثانيا: روابط لعينة اخبارية تتضمن بيانات رسمية صادرة عن 

 عن وسائل اعالم مختلفة. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ثانيا: روابط لعينة اخبارية تتضمن بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات رسمية عدة وكيف تم تناقلها  

 - :عن وسائل اعالم مختلفة

 وزارة التخطيط 

وزير التخطيط يشارك في لقاء موسع ملتابعة االستعدادات الوطنية إلنجاز التعداد العام  الخبر في املوقع الرسمي:  

  2020للسكان واملساكن 

 التداول اإلعالمي: 

 وكالة االنباء العراقية  التخطيط تبحث االستعدادات النجاز التعداد السكاني  

 قناة االتجاه   لتخطيط: بحث االستعدادات الوطنية النجاز التعداد السكاني ا

 السومرية نيوز  التخطيط تبحث االستعدادات الخاصة بإنجاز التعداد السكاني  

https://mop.gov.iq/activities_minister/view/details?id=946
https://mop.gov.iq/activities_minister/view/details?id=946
https://mop.gov.iq/activities_minister/view/details?id=946
https://mop.gov.iq/activities_minister/view/details?id=946
https://mop.gov.iq/activities_minister/view/details?id=946
https://mop.gov.iq/activities_minister/view/details?id=946
http://www.ina.iq/98465/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://aletejahtv.com/archives/323535
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/326797/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3


 

 

 جريدة الصباح الرسمية  التخطيط تبحث استعدادات إنجاز التعداد السكاني  

%( و السنوي ينخفض بنسبة  0.3وزارة التخطيط : أرتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة )    الخبر في املوقع الرسمي: 

  2019%( لشهر آب 0.3) 

 التداول اإلعالمي:  

وكالة االنباء   (%0.3والسنوي ينخفض بنسبة ) (%0.3)وزارة التخطيط تعلن أرتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 

 العراقية )واع( 

 وكالة وردنا ( %0.3والسنوي ينخفض بنسبة )  (%0.3)أرتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة وزارة التخطيط تعلن 

 بغداد اليوم   2019% لشهر آب 0.3التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 

 شفق نيوز    ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

اقعها الخدمي.. وزير التخطيط يصادق على إطالق صرف أكثر من     الخبر في املوقع الرسمي: مليار   77بهدف تحسين و

 دينار ملحافظات النجف وميسان وواسط  

 التداول اإلعالمي:  

 قناة آسيا  مليار دينار للنجف وميسان وواسط    77صرف أكثر من  وزير التخطيط يصادق على

  مليار دينار ملحافظات النجف وميسان وواسط...ومنح قطع اراض ي في املثنى 77التخطيط تصادق على صرف أكثر من 

 وكالة وطن االخبارية 

 درر العراق  مليار دينار ملحافظات النجف وميسان وواسط  77التخطيط تطلق صرف أكثر من  

 اخبار العراق  مليار دينار للنجف وميسان وواسط  77وزير التخطيط يصادق على صرف أكثر من 

 

 وزارة الثقافة 

 وكسر من مدونة ألواح بالخط املسماري  387الثقافة تستعيد    الخبر في املوقع الرسمي:
ً
   لوحا

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة املعلومة قطعة سومرية من امريكا 387وزارة الثقافة تستعيد 

http://alsabaah.iq/17511/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=316
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=316
http://www.ina.iq/94340
http://www.waradana.com/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85/
https://baghdadtoday.news/ar/news/96152/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://www.shafaaq.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D9%80%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=335
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=335
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=335
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=335
http://www.asiasat.tv/207174
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwifybK8m67mAhVCKuwKHfCVDGEQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwattanna.net%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25B7-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2582-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-77-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D9%258A%2F&usg=AOvVaw2EJyWllFbs8NdxkkYrcsUH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwifybK8m67mAhVCKuwKHfCVDGEQFjAFegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.dorar-aliraq.net%2Fthreads%2F989533-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25B7-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582-%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-77-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AC%25D9%2581-%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B7&usg=AOvVaw361XIcryCzvDVZACPUywmS
https://iraqakhbar.com/2129375
http://mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13155
http://almasalah.com/ar/news/183710/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-387-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7


 

 

 وكسر من مدونة ألواح بالخط املسماري ل 387الثقافة تستعيد 
ً
 قناة النعيم  وحا

 وكسر من مدونة ألواح بالخط املسماري  387الثقافة تستعيد 
ً
 شفقنا  لوحا

 وكسر من مدونة ألواح بالخط املسماري من امريكا   387العراق يستعيد 
ً
 السومرية نيوز  لوحا

 وكسر من مدونة ألواح بالخط املسماري  387الثقافة تستعيد 
ً
 الفرات نيوز  لوحا

   ع( ليونسكو تدعو العراق الدراج ملفي الخدمة والضيافة الربعينية الحسين ) ا   الخبر في املوقع الرسمي:

 التداول اإلعالمي:  

 هنا الجنوب  اليونسكو تدعو العراق الدراج ملفي الخدمة والضيافة لزياة األربعين والنخلة على الئحة التراث الثقافي 

 ونا  -وكالة االنباء الوطنية العراقية  اليونسكو تدعو العراق الدراج ملفي الخدمة والضيافة الربعينية الحسين  

 لجديدةالبينة ا    (اليونسكو تدعو العراق إلى إدراج ملفي الخدمة والضيافة ألربعينية اإلمام الحسين )ع

 البيان نيوز  اليونسكو تدعو العراق الدراج ملفي الخدمة والضيافة الربعينية الحسين  

   وزارة الثقافة تعلن اسماء املعيين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس ومادون ذلكالخبر في املوقع الرسمي:  

 التداول اإلعالمي:  

 بغداد اليوم ون ذلكوزارة الثقافة تعلن اسماء املعيين من حملة الشهادات العليا والبكالوريوس وماد

 السومرية نيوز   باالسماء.. وزارة الثقافة تعلن تعيين حملة الشهادات العليا 

 

 وزارة االتصاالت 

   االتصاالت تطلق نظام متابعة جودة خدمات اإلنترنت املجهزة للمواطنين: الخبر في املوقع الرسمي 

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة األنباء العراقية  االتصاالت تطلق نظام متابعة جودة خدمات اإلنترنت املجهز للمواطنين 

 شفقنا  وزارة االتصاالت تطلق نظام متابعة جودة خدمات اإلنترنت املجهزة للمواطنين 

 قناة الغدير  االتصاالت تطلق نظاما الكترونيا ملتابعة جودة االنترنت

 وكالة وسا اإلخبارية  االتصاالت تطلق نظام متابعة جودة خدمات اإلنترنت املجهزة للمواطنين  

   LTEشبكة وطنية مؤمنة للبنى التحتية لتطبيقات الحوكمة االلكترونية بتقنيات : الخبر في املوقع الرسمي 

https://news.alnaeem.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-387-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK76-a-6vmAhUOecAKHQVBAe0QFjANegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fiq.shafaqna.com%2FAR%2FAL%2F3728346&usg=AOvVaw3Zl9SkoP36fMDj3Qy5LwrR
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/327667/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-387-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7
https://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=221913
http://mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13154
https://al-janoob.org/2019/12/News/146452
http://wna-news.com/inanews/news.php?extend.48506.14
https://albayyna-new.net/content.php?id=22294
https://albayyna-new.net/content.php?id=22294
https://albayyna-new.net/content.php?id=22294
https://www.elbayan-news.com/2894252
http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13073
http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13073
http://www.mocul.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=13073
https://baghdadtoday.news/news/100708/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://baghdadtoday.news/news/100708/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://baghdadtoday.news/news/100708/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/322669/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84
https://www.moc.gov.iq/Home/Details/3562.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjh_rPThKzmAhUZEcAKHQ3AALQQFjAAegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ina.iq%2F89962%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582-%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586&usg=AOvVaw2q714jM_Sxqd5SJ71dQAfl
https://iq.shafaqna.com/AR/AL/3445021
https://www.alghadeer.tv/news/detail/96285/
http://www.wsa-news.com/?p=19392
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 التداول اإلعالمي:  

 موازين نيوز  محطة ببغداد واملحافظات 90انجاز شبكة مؤمنة ملشروع الحوكمة االلكترونية ترتبط بـ 

 العراقية وكالة االنباء   االتصاالت: اكمال مشروع ربط الوزارات ضمن تطبيقات الحوكمة االلكترونية 

 جريدة املدى الوقت واملال للمواطن االتصاالت: تبدأ تطبيق الحكومة االلكترونية وتؤكد إنه سيقلص  

 بغداد بوست االتصاالت تنجز الشبكة الخاصة بمشروع الحكومة االلكترونية  

    وزارة االتصاالت تعلن تخفيض اجور البنى التحتيه لجميع خدماتهاالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 جديد جريدة الصباح ال االتصاالت تعلن خطتها لتحسين االنترنت وتخفيض اشتراكاته 

 قناة رووداو االتصاالت العراقية تعلن خطتها لتحسين االنترنت وتخفيض أجور االشتراك 

 خدماتها  الراصد العراقي  بالوثيقة".. االتصاالت تخفض اجور البنى التحتية لجميع"

 

 وزارة الكهرباء

وزارة الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة الجور الكهرباء مراجعة شركات توزيع الطاقة  الخبر في املوقع الرسمي: 

   الكهربائية التابعة لها

 التداول اإلعالمي: 

لها  وكالة االنباء   وزارة الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة لألجور إلى مراجعة شركات توزيع الطاقة الكهربائية التابعة

 العراقية

 النعيم نيوز   الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة لألجور مراجعة شركاتها 

 إذاعة املربد الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة مراجعة شركات توزيع الطاقة التابعة لها  

 قناة االتجاه  ها الكهرباء تدعو الراغبين للعمل كجباة لألجور إلى مراجعة شركات توزيع الطاقة التابعة ل

اقية تبرم مع هيئة الربط الخليجي عقد إنشاء خطي استيراد الطاقة  الخبر في املوقع الرسمي:  وزارة الكهرباء العر

  الكهربائية

 التداول اإلعالمي:  

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=57435
http://www.ina.iq/88753/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://almadapaper.net/view.php?cat=208674
https://almadapaper.net/view.php?cat=208674
https://almadapaper.net/view.php?cat=208674
https://www.thebaghdadpost.com/ar/Story/175529/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.moc.gov.iq/Home/Details/3554.html
https://newsabah.com/newspaper/170457
https://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/26112018
https://rasediraqi.com/41272/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://rasediraqi.com/41272/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://rasediraqi.com/41272/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1572261795?lang=ar
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1572261795?lang=ar
http://www.ina.iq/96696/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7
https://news.alnaeem.tv/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84/
https://www.almirbad.com/detail/29808
https://aletejahtv.com/archives/317639
https://aletejahtv.com/archives/317639
https://aletejahtv.com/archives/317639
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1568543643?lang=ar
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1568543643?lang=ar
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1568543643?lang=ar
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1568543643?lang=ar


 

 

بغداد   استيراد الطاقة الكهربائية من املنظومة الخليجية  وزارة الكهرباء تبرم مع هيئة الربط الخليجي اتفاقية إنشاء خطي

 اليوم

 السومرية نيوز  الكهرباء تبرم عقد إنشاء خطي استيراد الطاقة من املنظومة الخليجية  

 جريدة الزمان  الطاقة من املنظومة الخليجية استيراد إلنشاء خطي  اتفاقية الكهرباء تبرم 

راديو  وزارة الكهرباء تبرم مع هيئة الربط الخليجي اتفاقية إنشاء خطي استيراد الطاقة الكهربائية من املنظومة الخليجية

 نوا

 )املوقع الرسمي(   وزير الكهرباء العراقي يبحث مع وفد الحكومة التركية سبل التعاون املشترك بين البلدين في مجال الطاقة

 وكالة االنباء العراقية واع / وزير الكهرباء يبحث مع وفد الحكومة التركية سبل التعاون املشترك بين البلدين

 عواجل برس  الربط املشترك ملنظومة الطاقة الكهربائية العراق وتركيا يبحثان 

 قناة أن آر تي عربية  العراق وتركيا يبحثان التعاون املشترك في مجال الطاقة الكهربائية

 ت بغداد بوس الطاقة الكهربائية   وزير الكهرباء يبحث مع مسؤول تركي التعاون املشترك في مجال

 وزارة النقل 

   .الغارقة في مدخل قناة خور الزبير   (BFC 2 )النقل : انتشال الناقلة: الخبر في املوقع الرسمي 

 التداول اإلعالمي:  

 موازين  ( الغارقة في مدخل قناة خور الزبير BFC 2النقل: انتشال الناقلة )

 الغد برس  - انتشال ناقلة غارقة في مدخل قناة خور الزبير 

 قناة الغدير - انتشال ناقلة غارقة في مدخل قناة خور الزبير 

 قناة آفاق  موانئ العراق تنتشل ناقلة غارقة في مدخل قناة خور الزبير  

  (بصرة -وزير_النقل: يعلن املباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجه ضمن خط) بغداد  الخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة االنباء العراقية  بصرة – وزير النقل يعلن املباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط بغداد 

 جريدة الصباح الرسمية  بصرة – يذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط بغداد وزير النقل يعلن املباشرة بتنف

 صفحات نيوز  بصرة – وزير النقل يعلن املباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط بغداد 

https://baghdadtoday.news/news/96037/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/318373/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86
https://www.azzaman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%8A/
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=14620
https://www.moelc.gov.iq/home/part/news/view/home-news-1567056074?lang=ar
http://al-iraqnews.com/%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/
http://awajelpress.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%84%d9%85/
https://www.nrttv.com/Ar/News.aspx?id=20462&MapID=2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwjqo5H25K7mAhXCjqQKHY7kDmYQFjALegQIFRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thebaghdadpost.com%2Far%2FStory%2F138031%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D9%258A%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB-%25D9%2585%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw1Fq0S59k-Nmp9QEfBp6Q-t
http://motrans.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid=7819
http://motrans.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid=7819
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=76515
https://www.alghadpress.com/print.php?cat=226548
https://www.alghadeer.tv/news/detail/100958/
https://afaq.tv/contents/view/details?id=106328
http://www.scr.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid=2712
http://www.ina.iq/94904/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyl-jg6a7mAhXHbMAKHQvgCREQFjADegQIEBAB&url=http%3A%2F%2Fnewsabah.com%2Fnewspaper%2F194946&usg=AOvVaw1N6jdS3cL1F7x6m0HbmoS5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyl-jg6a7mAhXHbMAKHQvgCREQFjAEegQIDRAB&url=http%3A%2F%2Fsafahatnews.com%2F2019%2F09%2F25%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B0-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9%2F&usg=AOvVaw2hrk40QfdmKQ7HU75psm3g


 

 

 سكاي برس بصرة – شرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط بغداد وزير النقل يعلن املبا

اقية  (BRS)د نظامالنقل : اعتماالخبر في املوقع الرسمي:      لتعقب الحقائب في الخطوط الجوية العر

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة االنباء العراقية   لتعقب الحقائب في الخطوط الجوية العراقية  (BRS)النقل: اعتماد نظام

 الغد برس   العراقيةلتعقب الحقائب في الخطوط الجوية   (BRS)النقل تستخدم نظام 

 عواجل برس   لتعقب الحقائب في الخطوط الجوية العراقية  (BRS)النقل تستدخم نظام

 الوكالة الوطنية العراقية لألنباء  النقل تعلن اعتماد نظاما حديثا لتعقب الحقائب في الخطوط الجوية العراقية  

 الشياب وزارة 

 وزارة الشباب والرياضة تقرر اطالق تسمية ملعب الشهداء على ملعب الحبيبية  الخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

.. اطالق تسمية "الشهداء" على ملعب الحبيبية في بغداد
ً
 . السومرية نيوز  رسميا

 . بغداد اليوم  ''الشباب والرياضة تقرر تغيير اسم ملعب الحبيبية إلى ''الشهداء

 وكالة املعلومة   وزارة الشباب والرياضة تطلق اسم “الشهداء” على ملعب الحبيبية الرياض ي  

 ناس نيوز   اطالق تسمية “الشهداء” على ملعب الحبيبية في بغداد

   وزير الشباب والرياضة يتكفل بعالج نجم امليناء السابق قاسم جبار  الخبر في املوقع الرسمي:

 التداول اإلعالمي:  

 الوكالة الوطنية العراقية لألنباء     ق قاسم جباروزير الشباب والرياضة يتكفل بعالج نجم امليناء الساب

 قناة دجلة   وزير الشباب يوجه بعالج نجم امليناء السابق في تركيا 

 الوكالة االخبارية    وزير الشباب والرياضة يوجه بعالج نجم امليناء السابق في تركيا 

مع االتحادات الرياضية ويعلن:   140تماعا للجنة القرار وزير الشباب والرياضة يترأس اج الخبر في املوقع الرسمي:

   اطالق السلف املالية لالتحادات الرياضية املصادق على مناهجها 

 التداول اإلعالمي:  

 . ارض اشور اإلخبارية  اب والرياضة يعلن اطالق السلف املالية لالتحادات الرياضة املصادق على مناهجهاوزير الشب

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyl-jg6a7mAhXHbMAKHQvgCREQFjAJegQIFBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.skypressiq.net%2F2019%2F9%2F25%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B0-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25B2%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25AC%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25BA%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9&usg=AOvVaw1q63fnSLnzQ7JJhNvB8Pg5
http://motrans.gov.iq/index.php?name=PortalNews&file=article&sid=7801
http://www.ina.iq/97910/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-brs-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://alghadpress.com/view.php?cat=224234
http://awajelpress.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-brs-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=798543
https://www.moys.gov.iq/ar/view/2582
https://www.alsumaria.tv/Entertainment-News/326788/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA
https://baghdadtoday.news/news/103061/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A
https://baghdadtoday.news/news/103061/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A
https://baghdadtoday.news/news/103061/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A
https://www.almaalomah.com/2019/12/02/441245/
https://aenanews.com/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%8A/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/
https://www.moys.gov.iq/ar/view/2569
http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.48255.6
https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=244647
http://www.ikhnews.com/index.php?page=article&id=203420
https://www.moys.gov.iq/ar/view/2445
https://www.moys.gov.iq/ar/view/2445
https://www.moys.gov.iq/ar/view/2445
https://www.moys.gov.iq/ar/view/2445
https://ashourland.com/2019/10/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81/
https://ashourland.com/2019/10/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81/
https://ashourland.com/2019/10/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81/


 

 

 مع االتحادات الرياضية
ً
 موسعا

ً
 النور نيوز   وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعا

 وزارة العدل 

   وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها األردنية في مجال نقل املحكومينالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 . الغد برس  جال نقل املحكومينوزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها األردنية في م

 . عواجل برس وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها األردنية في مجال نقل املحكومين

 املسلة   نقل املحكومين توقيع مذكرة تفاهم بين العراق واألردن في مجال 

 النور نيوز  توقيع مذكرة تفاهم بين العراق واألردن في مجال نقل املحكومين.  

  فساد في التسجيل العقاري ( سنة بحق "حوت"  87مفتش العدل: السجن ) الخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 موازين نيوز  ( سنة بحق حوت فساد في التسجيل العقاري 87مفتش العدل: السجن )

 السومرية ن يوز   ( سنة بحق "حوت" فساد في التسجيل العقاري 87السجن )

 جريدة الصباح الرسمية  سنة ملدانة وصفت بـ »حوت« فساد التسجيل العقاري  87السجن 

 وكالة أنباء الرأي العام   سنة بحق "حوت" فساد في التسجيل العقاري  87السجن 

 الغد برس -  عاما بحق حوت فساد في التسجيل العقاري  87السجن 

 

 اإلعمار وزارة اإلسكان و 

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة تعلن انجاز معظم فقرات التشغيل التجريبي   املوقع الرسمي:الخبر في 

   ملشروع ماء البصرة الكبير 

 التداول اإلعالمي:  

 قناة النعيم  (أول تشغيل تجريبي ملشروع ماء البصرة الكبير +)صورة

 نيوز  24وكالة  وزارة االعمار تعلن اكمال معظم فقرات التشغيل التجريبي ملشروع ماء البصرة الكبير 

 جريدة الصباح الرسمية  اإلعمار تنجز مرحلة التشغيل التجريبي ملشروع ماء البصرة الكبير 

http://alnoornews.net/archives/235859/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%88/
https://www.moj.gov.iq/view.4625/
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=225631
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=225631
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=225631
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix4pTBrLDmAhVh5KYKHY4_CVQQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fawajelpress.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B9-%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%2F&usg=AOvVaw0OOAMliHgj92tR9iaPOrOR
http://almasalah.com/ar/news/183363/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
http://almasalah.com/ar/news/183363/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
http://almasalah.com/ar/news/183363/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix4pTBrLDmAhVh5KYKHY4_CVQQFjAFegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Falnoornews.net%2Farchives%2F239413%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2583%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25B9-%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B1%2F&usg=AOvVaw1L7wsOlMz6h9o39PB6Es_M
https://www.moj.gov.iq/view.4509/
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=65534
https://www.alsumaria.tv/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/318921/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-87-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://alsabaah.iq/14194/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-87-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%AD%D9%88%D8%AA-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://alrray.org/archives/397800
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=216277
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fnews.alnaeem.tv%2F%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2F&usg=AOvVaw1S3Jcs4NxW9CWZgdiSJU25
https://24news.agency/content.php?id=50874
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5y4nn5rDmAhVLUZoKHTttDZQQFjAPegQIChAB&url=http%3A%2F%2Falsabaah.iq%2F15734%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25B2-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25BA%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1&usg=AOvVaw1GEKh7J3C9zuCtzSAKGiIT


 

 

 رادیو املربد – إكمال التشغيل التجريبي ملشروع ماء البصرة الكبير 

   وزارة االعمار: استئناف العمل بمشروع انشاء طريق قره تبه ـ عمر مندان في محافظة ديالى  الخبر في املوقع الرسمي:

 التداول اإلعالمي:  

 الغد برس ستئناف العمل بمشروع انشاء طريق قره تبه ـ عمر مندان في محافظة ديالىوزارة االعمار: ا

 جريدة الصباح الرسمية  وزارة االعمار: استئناف العمل بمشروع انشاء طريق قره تبه ـ عمر مندان في محافظة ديالى

 الوكالة الوطنية العراقية لالنباء  عمر مندان في ديالى -استئناف العمل بمشروع انشاء طريق قره تبه 

 شفقنا  عمر مندان في ديالى -استئناف العمل بمشروع انشاء طريق قره تبه 

افقة على تعيين   الخبر في املوقع الرسمي:    من حملة الشهادات العليا   ٩٥وزارة االعمار: املو

 التداول اإلعالمي:  

 الغد برس  من حملة الشهادات العليا ٩٥وزارة االعمار تعلن املوافقة على تعيين 

 شقفنا  من حملة الشهادات العليا ٩٥وزارة االعمار تعلن املوافقة على تعيين 

 جريدة املستقبل  من حملة الشهادات العليا ٩٥عمار تعلن املوافقة على تعيين وزارة اال 

 وكالة انباء الرأي العام من حملة الشهادات  ٩٥وزارة االعمار تعلن املوافقة على تعيين 

 وزارة املوارد املائية

وزارة املوارد املائية تعلن جاهزيتها الستقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية الساقطة   الخبر في املوقع الرسمي:

   على البالد

 التداول اإلعالمي:  

 بانيقيا نيوز  املوارد املائية تعلن جاهزيتها الستقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية الساقطة على البالد

 شفقنا   املوارد املائية تعلن جاهزيتها الستقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية الساقطة على البالد

 السومرية نيوز   الستقبال كميات االمطار واملوجات الفيضانية الساقطة على البالد املوارد املائية تعلن جاهزيتها

 قناة آفاق  املوارد: جاهزون للموجات الفيضانية

اكيز امللحية ملحافظة البصرة  الخبر في املوقع الرسمي:   أنخفاض التر

 التداول اإلعالمي:  

https://www.almirbad.com/detail/28623
https://www.moch.gov.iq/NewsDetails.aspx?ID=4416&language=ar
https://www.moch.gov.iq/NewsDetails.aspx?ID=4416&language=ar
https://www.moch.gov.iq/NewsDetails.aspx?ID=4416&language=ar
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrJfR6rDmAhVC8aYKHR58A_AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alghadpress.com%2Fview.php%3Fcat%3D223666&usg=AOvVaw26RNBoRWNTgvxC95c-UzQ7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrJfR6rDmAhVC8aYKHR58A_AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alghadpress.com%2Fview.php%3Fcat%3D223666&usg=AOvVaw26RNBoRWNTgvxC95c-UzQ7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrJfR6rDmAhVC8aYKHR58A_AQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alghadpress.com%2Fview.php%3Fcat%3D223666&usg=AOvVaw26RNBoRWNTgvxC95c-UzQ7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOrJfR6rDmAhVC8aYKHR58A_AQFjACegQIJBAB&url=http%3A%2F%2Falsabaah.iq%2F16106%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A3%25D9%2586%25D9%2581-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582-%25D9%2582%25D8%25B1%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589&usg=AOvVaw26jXgexxUs3NnKZ9OkXTWx
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  يز امللحية في شط العرب جّراء األمطار وفتح نهر الكارون أنخفاض التراكيز امللحية ملحافظة البصرةانخفاض التراك

Basra Press 24 

 فنار نيوز  وزارة املوارد " انخفاض التراكيز امللحية ملحافظة البصرة  

 قناة الفلوجة  املوارد املائية تؤكد انخفاض التراكيز امللحية في مصب نهر الكارون 

  جريدة الزوراء املوارد املائية تعلن إنخفاض التراكيز امللحية في البصرة

 ( حة األخبار ال تتضمن سوى منشورات محدودة لم يتناول اإلعالم سوى اثنين منها فقط صف) 

 وزارة التجارة 

  2019وزير التجارة يعلن اعتماد املنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بـ الخبر في املوقع الرسمي:

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز  التموينية وزير التجارة يعلن اعتماد املنتج الوطني بتجهيز البطاقة

 ناس نيوز  البطاقة التموينية  وزير التجارة العراقي يعلن اعتماد املنتج الوطني بتجهيز  

 وكالة انباء براثا  وزير التجارة العراقي يعلن اعتماد املنتج الوطني بتجهيز  البطاقة التموينية 

 جريدة العالم  وزير التجارة العراقي يعلن اعتماد املنتج الوطني بتجهيز  البطاقة التموينية 

   ( الف طنا113كميات الشلب املسوقة تجاوزت )  التجارة : الخبر في املوقع الرسمي:

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة أنباء الرأي العام الف طن كميات الشلب املسوقة 113التجارة: اكثر من 

 وكالة امليزاب االخبارية  ( الف طنا113التجارة : كميات الشلب املسوقة تجاوزت )

 الوكالة الوطنية العراقية لألنباء  الف طن كميات الشلب املسوقة بنوعيه الياسمين والعنبر   113التجارة : اكثر من 

   املاض ي   تشرين الثاني اجازة تصدير خالل شهر 49التجارة... منح  : الخبر في املوقع الرسمي

 التداول اإلعالمي:  

 الى  14التجارة تعلن تصدير 
ً
 محليا

ً
 االتجاه برس   دولة 11منتجا

 الى  14العراق يصدر 
ً
ًً محليا

ً
 جريدة الصباح الرسمية   دولة بينها هولندا والهند 11منتجا

 قناة آفاق  مادة لدول العالم 14العراق يمنح اجازات تصدير لـ 
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 الى  14العراق يصدر 
ً
ًً محليا

ً
 الغد برس دولة بينها هولندا والهند 11منتجا

 

 وزارة الصناعة واملعادن

الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تبدي استعدادها البرام عقود مع وزارتي الدفاع    الخبر في املوقع الرسمي:

   لداخليةوا

 التداول اإلعالمي:  

 Em News الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تبدي استعدادها البرام عقود مع وزارتي الدفاع والداخلية 

 قناة االتجاه  الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تبدي استعدادها البرام عقود مع وزارتي الدفاع والداخلية 

الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية تبدي استعدادها البرام عقود مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأهيـل وصيانـة  

 وكالة عراق تايمز االخبارية  املعـدات العسكريـة

  إن آر تي عة تبدي استعدادها لتأهيل وصيانة املعدات العسكرية وزارة الصنا

شركة أدوية سامراء تحقق ارتفاعا في قيمة برنامجها اإلنتاجي الربعة اشهر من هذا العام  الخبر في املوقع الرسمي: 

   الخمسة مليارات دينار  تجاوز 

 التداول اإلعالمي: 

  شركة أدوية سامراء تحقق ارتفاعا في قيمة برنامجها اإلنتاجي الربعة اشهر من هذا العام تجاوز الخمسة مليارات دينار

 صحيفة املراقب العراقي 

 قناة االتجاه  مليارات دوالر 5ادوية سامراء تحقق ارتفاعا بقيمة االنتاج تجاوزت الـ

 فـي قيمـة برنامجهـا اإلنتاجـي
ً
 وكالة أنباء الرأي العام أدويـة سامـراء تحقـق أرتفاعـا

 فـي قيمـة برنامجهـا اإلنتاجـي جـاوز الخمسة مليـارات 
ً
 العهد نيوز  أدويـة سامـراء تحقـق أرتفاعـا

   شركة أدوية سامراء تبرم عقدا إلنشاء بناية جديدة إلنتاج املراهم والكريمات والتحاميلالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 إلنشـاء بنايـة جديـدة إلنتـاج املراهـم والكريمـات والتحاميـل 
ً
 نيوز 24وكالة    شركـة أدويـة سامـراء تبـرم عقـدا

 إلنشـاء بنايـة جديـدة إلنتـاج املراهـم والكريمـات والتحاميـلشركـة أدويـة سامـ
ً
 الفجر نيوز    راء تبـرم عقـدا

 جريدة الصباح الرسمية     ستحضرات »البنسلينـاتأدوية سامراء تبرم عقـدا استثماريا النتـاج م 
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http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5421
http://industry.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=5421
https://24news.agency/content.php?id=51981
https://www.elfagrnews.com/?p=7738
https://www.elfagrnews.com/?p=7738
https://www.elfagrnews.com/?p=7738
http://alsabaah.iq/17786/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%80%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%80%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%80%D8%A7%D8%AA
http://alsabaah.iq/17786/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%80%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%80%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%80%D8%A7%D8%AA
http://alsabaah.iq/17786/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%80%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%80%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%80%D8%A7%D8%AA


 

 

 إلنشـاء بنايـة جديـدة إلنتـاج املراهـم والكريمـات والتحاميـل
ً
 كتابات في امليزان  شركـة أدويـة سامـراء تبـرم عقـدا

 وزارة الزراعة 

 الخبر في املوقع الرسمي: 
ً
   وزارة الزراعة : منع استيراد محصول البطاطا لوفرته محليا

 التداول اإلعالمي:  

 
ً
 وكالة االنباء العراقية الزراعة تمنع استيراد محصول البطاطا لوفرتها محليا

 
ً
 راديو نوا  الزراعة تمنع استيراد محصول البطاطا لوفرته محليا

  
ً
 جريدة الزمان  منع استيراد محصول البطاطا لوفرته محليا

 قناة الغدير  الزراعة تعلن منع استيراد محصول البطاطا لوفرته محليا

اني لوفرة اإلنتاج22وزارة الزراعة تؤكد على استمرار منع استيراد ) الخبر في املوقع الرسمي:    ( منتج زراعي نباتي وحيو

  املحلي ودعما لالقتصاد الوطني 

 التداول اإلعالمي:  

 االتجاه برس  منتج زراعي لوفرته محليا 22الزراعة تؤكد على استمرار منع استيراد 

  22الزراعة تؤكد استمرار منعها استيراد 
ً
 وكالة االنباء الوطنية العراقية    منتج زراعي وحيواني لوفرتها محليا

 موازين نيوز  -  ( منتجا زراعيا22استيراد )  الزراعة: استمرار منع

 
ً
 وكالة االنباء العراقية   الزراعة: استمرار منع استيراد محصول الشجر لوفرته محليا

   تتضمن تصدير الفائض من املحاصيل الزراعية الى خارج البالد 2020وزير الزراعة: موازنة الخبر في املوقع الرسمي: 

 ل اإلعالمي:  التداو 

 السومرية نيوز    الزراعية إلى خارج البالد  تتضمن تصدير الفائض من املحاصيل 2020الزراعة: موازنة 

 موازين نيوز    الزراعية إلى خارج البالد  تتضمن تصدير الفائض من املحاصيل 2020الزراعة: موازنة 

 قناة التغيير   الزراعية إلى خارج البالد  تتضمن تصدير الفائض من املحاصيل 2020الزراعة: موازنة 

 وكالة االنباء العراقية   الزراعية إلى خارج البالد  ن تصدير الفائض من املحاصيلتتضم 2020الزراعة: موازنة 

 والبحث العلمي   وزارة التعليم العالي 

افالخبر في املوقع الرسمي:   % على خطة القبول في قناة التعليم الحكومي الخاص  ١٠ق على اضافة وزير التعليم يو

https://www.kitabat.info/subject.php?id=139824
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8310
http://www.ina.iq/98555/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=16459
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjgomz9bPmAhXHMMAKHQBPAZcQFjADegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.azzaman.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B9-%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2588%2F&usg=AOvVaw2W16GyP-XkyGlxDnucp2KH
http://www.alghadeer.tv/news/detail/100727/
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8305
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8305
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8305
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8305
https://aletejahtv.com/etejah-press/archives/352791
http://wna-news.com/inanews/news.php?extend.48342.6
https://www.mawazin.net/Details.aspx?Jimare=75215
http://www.ina.iq/97814/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.zeraa.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=8302
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/326392/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2020-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB1ejR-rPmAhUHYcAKHfKDBQQQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mawazin.net%2FDetails.aspx%3FJimare%3D74621&usg=AOvVaw3UzrjESim9d0dopSWdEAcn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB1ejR-rPmAhUHYcAKHfKDBQQQFjADegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Faltaghier.tv%2F2019%2F11%2F28%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A9-2020-%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25B6%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%2F&usg=AOvVaw3NS39Plxe3UnvR_XggVPb5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB1ejR-rPmAhUHYcAKHfKDBQQQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ina.iq%2F98258%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A9-2020-%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25B6%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B6-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF&usg=AOvVaw1jvOfoGqdOBd0Tg9HVGwKR
http://mohesr.gov.iq/ar/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%a1%d9%a0-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ae%d8%b7%d8%a9/


 

 

 

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز   % على خطة القبول في قناة التعليم الحكومي الخاص١٠وزير التعليم يوافق على اضافة  

 جريدة الزوراء  % على خطة القبول في قناة التعليم الحكومي الخاص١٠وزير التعليم يوافق على اضافة  

 بانيقيا نيوز   % على خطة القبول في قناة التعليم الحكومي الخاص١٠وزير التعليم يوافق على اضافة  

 قناة افاق ليم الحكومي الخاص% على خطة القبول في قناة التع١٠وزير التعليم يوافق على اضافة  

 طالبا في الجامعات والكليات االهلية ضمن املنحة املجانية   ١١٤٩التعليم تعلن قبول  الخبر في املوقع الرسمي:

 

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز    لية ضمن املنحة املجانيةوالكليات االه  التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات  

 االتجاه برس  ف طالب بالجامعات  والكليات االهلية ضمن املنحة املجانيةالتعليم تعلن قبول أكثر من أل

 النور نيوز    التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات  والكليات االهلية ضمن املنحة املجانية

 وكالة ارض اشو  التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات  والكليات االهلية ضمن املنحة املجانية

    %١٠٠ي تقرر زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات والكليات االهلية بنسبة التعليم العالمي:  الخبر في املوقع الرس 

 

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز    % ١٠٠اقة االستيعابية للجامعات والكليات االهلية بنسبة التعليم العالي تقرر زيادة الط

 قناة النعيم   % ١٠٠التعليم العالي تقرر زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات والكليات االهلية بنسبة 

 وكالة الصحافة املستقلة % ١٠٠اقة االستيعابية للجامعات والكليات االهلية بنسبة التعليم العالي تقرر زيادة الط

 وكالة موجز االخبار % ١٠٠التعليم العالي تقرر زيادة الطاقة االستيعابية للجامعات والكليات االهلية بنسبة 

 وزارة التربية 

ابط الخاصة بتحسين املعدلالخبر في املوقع الرسمي:     التربية تعلن الضو

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9qtyh_rPmAhXOOcAKHaIxAQQQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%2F328008%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585-%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D9%25A1%25D9%25A0-%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A7&usg=AOvVaw0fcK8gVRnUCtLGf_iYhr1N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9qtyh_rPmAhXOOcAKHaIxAQQQFjADegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Falzawraapaper.com%2F%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585-%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A5%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9-%25D9%25A1%25D9%25A0-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A9%2F&usg=AOvVaw1bhlWYvacvcR8Hat2rBzlJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9qtyh_rPmAhXOOcAKHaIxAQQQFjAEegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.banikya.com%2F2019%2F12%2Fblog-post_187.html&usg=AOvVaw2SHBLvlTl86XpqAdBshtvm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi__b_-_7PmAhUWQEEAHQIODg8QFjAGegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fafaq.tv%2Fcontents%2Fview%2Fdetails%3Fid%3D106474&usg=AOvVaw2V92v-Iy8PdBvKQC-L5fRP
http://mohesr.gov.iq/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%a1%d9%a1%d9%a4%d9%a9-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjIne2n_rPmAhWLRMAKHTkgDuEQxfQBMAB6BAgEEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2F%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%2F328071%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586-%25D9%2582%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A3%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2581-%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2584&usg=AOvVaw2ww0LfFH06_og98Ob1M9h4
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 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز    التربية تعلن الضوابط الخاصة بتحسين املعدل

 موازين نيوز   التربية تعلن الضوابط الخاصة بتحسين املعدل

 وكالة املعلومة  لضوابط الخاصة بتحسين املعدلالتربية تعلن ا

 ناس نيوز   التربية تعلن الضوابط الخاصة بتحسين املعدل طلبة السادس االعدادي 

   وزيرة التربية : املساس باطفالنا في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب املقصرينالخبر في املوقع الرسمي: 

 

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز   حمر وسنحاسب املقصرين وزيرة التربية : املساس باطفالنا في مدارسهم خط أ

 وكالة املعلومة وزيرة التربية : املساس باطفالنا في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب املقصرين 

 شفقنا   وزيرة التربية : املساس باطفالنا في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب املقصرين 

 العهد نيوز   ربية : املساس باطفالنا في مدارسهم خط أحمر وسنحاسب املقصرين وزيرة الت

 في عموم مناطق املحافظة 40تربية ديالى تشرع بترميم اكثر من الخبر في املوقع الرسمي: 
ً
 تربويا

ً
   مشروعا

 

 التداول اإلعالمي:  

 في عموم مناطق املحافظة 40تربية ديالى تشرع بترميم اكثر من  
ً
 تربويا

ً
 عين العراق نيوز   مشروعا

 في عموم مناطق املحافظة 40تربية ديالى تشرع بترميم اكثر من  
ً
 تربويا

ً
 شفقنا  مشروعا

  40تربية ديالى تشرع بترميم اكثر من  
ً
 في عموم مناطق املحافظةمشروعا

ً
 pressiraq.net تربويا

 في عموم مناطق املحافظة 40تربية ديالى تشرع بترميم اكثر من  
ً
 تربويا

ً
 بغداد تايمز  مشروعا

 وزارة الصحة 

  وزارة الصحة تعلن عن اطالق توزيع العالج الخاص بمرض الهيموفيلياالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 بغداد اليوم    الصحة تعلن عن اطالق توزيع العالج الخاص بمرض الهيموفيليا
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 العهد نيوز   الصحة تعلن اطالق توزيع العالج الخاص بمرض الهيموفيليا 

 قناة النعيم   الصحة تعلن اطالق توزيع العالج الخاص بمرض الهيموفيليا 

 الغد نيوز    الصحة تعلن عن اطالق توزيع العالج الخاص بمرض الهيموفيليا

   الصحة ترسل عشر سيارات إسعاف مع مسعفيها لتقديم الدعم واإلسناد لصحة ذي قارالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة انباء الرأي العام   الصحة ترسل سيارات اسعاف لتقديم الدعم واالسناد لصحة ذي قار

الوكالة الوطنية العراقية     سناد لصحة ذي قارواال الصحة ترسل عشر سيارات اسعاف مع مسعفيها لتقديم الدعم 

 لالنباء

رة ترسل شحنة من االدوية واملستلزمات الطبية دعما للمؤسسات الصحية في  صحة البصالخبر في املوقع الرسمي: 

   محافظة ذي قار

 التداول اإلعالمي:  

شبكة   صحة البصرة ترسل شحنة من االدوية واملستلزمات الطبية دعما للمؤسسات الصحية في محافظة ذي قار

 السندباد اإلخبارية  

 فنار نيوز   صحة البصرة ترسل شحنة من االدوية واملستلزمات الطبية دعما للمؤسسات الصحية في محافظة ذي قار

 قناة النعيم   بصرة ترسل شحنة من االدوية واملستلزمات الطبية دعما للمؤسسات الصحية في محافظة ذي قارصحة ال

 قناة الرشيد   صحة البصرة ترسل شحنة من االدوية واملستلزمات الطبية دعما للمؤسسات الصحية في محافظة ذي قار

 

 وزارة الخارجية 

انّيِّ محمد جواد ظريفالخبر في املوقع الرسمي:   مع نظيره اإلير
ً
 هاتفّيا

ً
   وزير الخارجّية ُيجري اتصاال

 التداول اإلعالمي:  

 مع نظيره اإليرانّيِّ محمد جواد ظريف 
ً
 هاتفّيا

ً
 وكالة االنباء العراقية  وزير الخارجّية ُيجري اتصاال

 مع نظيره اإليرانّيِّ على خلفية حرق القنصلية في النجف 
ً
 هاتفّيا

ً
 Today Newsوزير الخارجّية ُيجري اتصاال

 مع نظيره اإليرانّيِّ على خلفية حرق القنصلية االيرانية في النجفوزير الخارجّية ُيجري ا
ً
 هاتفّيا

ً
 الفرات نيوز   تصاال
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 مع نظيره اإليرانّيِّ محمد جواد ظريف 
ً
 هاتفّيا

ً
 وكالة موجز االخبار  وزير الخارجّية ُيجري اتصاال

 قع الرسمي:  الخبر في املو 

ابيث الثانية   سفير جمهورية العراق في لندن ُيقّدم أوراق اعتماده إلى امللكة إليز

 التداول اإلعالمي:  

 موازين نيوز   لندن ُيقّدم أوراق اعتماده إلى امللكة إليزابيث الثانية  سفير جمهورية العراق في

 عواجل برس  سفير جمهورية العراق في لندن ُيقّدم أوراق اعتماده إلى امللكة إليزابيث الثانية 

 الوكالة الوطنية العراقية لألنباء  انية سفير جمهورية العراق في لندن ُيقّدم أوراق اعتماده إلى امللكة إليزابيث الث

 الخبر في املوقع الرسمي:  

م أوراق 
ّ
  اعتماده إلى جاللة امللك عبد هللا الثانيسفير جمهورّية العراق ُيسل

 التداول اإلعالمي:  

م أوراق اعتماده إلى جاللة امللك عبد هللا الثاني
ّ
 قناة دجلة   سفير جمهورّية العراق ُيسل

م أوراق اعتماده إلى جاللة امللك عبد هللا الثاني
ّ
 ونا -وكالة االنباء الوطنية العراقية  سفير جمهورّية العراق ُيسل

 وزارة الدفاع 

   وزير الدفاع يستقبل قائد حلف الناتو الجديد في بغداد الخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 وكالة األنباء العراقية  الجديد في بغداد وزير الدفاع يستقبل قائد حلف الناتو

 وكالة االعالم العراقي والعربي وزير الدفاع يستقبل قائد حلف الناتو الجديد في بغداد

 شفقنا   وزير الدفاع يستقبل قائد حلف الناتو الجديد في بغداد

 وكالة وطــن األخبارية  وزير الدفاع يبحث مع قائد حلف الناتو تسليح وتدريب القوات العراقية

   وزير الدفاع يستقبل املبعوث االمريكي لوزارة الخارجيةالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 الغد برس   قبل املبعوث االمريكي لوزارة الخارجيةوزير الدفاع يست 

 سكاي برس   وزير الدفاع يستقبل املبعوث االمريكي لوزارة الخارجية
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 شفقنا    وزير الدفاع يستقبل املبعوث االمريكي لوزارة الخارجية

 من املستشارين االمنيين في الكونغرس االمريكيالخبر في املوقع الرسمي: 
ً
    وزير الدفاع يستقبل وفدا

 التداول اإلعالمي:  

 من املستشارين االمنيين في الكونغرس االمريكي 
ً
 )عين العراق   وزير الدفاع يستقبل وفدا

 من املستشارين االمنيين في الكونغرس االمريكي 
ً
 شفقنا   وزير الدفاع يستقبل وفدا

 من املستشارين االمنيين في الكونغرس االمريكي  
ً
   ونا -وكالة االنباء الوطنية العراقية   وزير الدفاع يستقبل وفدا

 وزارة الداخلية  

   وزير الداخلية يفتتح موقع تسجيل املركبات في الكاظميةالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 موازين نيوز    وزير الداخلية يفتتح موقع تسجيل املركبات في مدينة الكاظمية 

 كلمة االخباري   وزير الداخلية يفتتح موقع جديد لتسجيل املركبات في بغداد

 تسريبات ”مدينة الكاظمية”صور الداخلية يفتتح موقع تسجيل املركبات في 

 الغد برس    الداخلية تفتتح موقع تسجيل املركبات في مدينة الكاظمية

   كربالء املقدسة : تعزيز اإلجراءات األمنية لتوفير الحماية للمتظاهرين السلميينالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 االتجاه برس   شرطة كربالء: تعزيز اإلجراءات األمنية لتوفير أقص ى درجات األمن وحماية املتظاهرين السلميين

 العهد نيوز   اإلجراءات األمنية لتوفير األمن للمحافظة واملتظاهرين السلميينشرطة كربالء: تعزيز 

 . الفرات نيوز   انتشار أمني مكثف في كربالء لحماية املتظاهرين السلميين

 داد اليوم  بغ بينها ’’كمائن مفاجئة’’.. إجراءات أمنية مشددة وتعزيز لنقاط التفتيش في كربالء

  شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في قرى ناحية العظيم شمال املحافظة الخبر في املوقع الرسمي: 

 مي:  التداول اإلعال 

 املعلومة شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في قرى ناحية العظيم شمال املحافظة

 راديو نوا  شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في قرى ناحية العظيم شمال املحافظة
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 موازين نيوز   شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في قرى ناحية العظيم شمال املحافظة

 افاق قناة  شرطة ديالى تنفذ عملية أمنية في قرى ناحية العظيم شمال املحافظة

 

 املفوضية العليا لحقوق االنسان

ائم االرهابيةاملفوضية استهداف املتظاهرين السلميين يرقى الى الخبر في املوقع الرسمي:      .مستوى الجر

 التداول اإلعالمي:  

 جريدة طريق الشعب   لجرائم االرهابية. املفوضية استهداف املتظاهرين السلميين يرقى الى مستوى ا

 بغداد اليوم   سلميين يرقى الى مستوى الجرائم االرهابية. املفوضية استهداف املتظاهرين ال

 بغداد بوست  املفوضية استهداف املتظاهرين السلميين يرقى الى مستوى الجرائم االرهابية. 

 باس نيوز   املفوضية استهداف املتظاهرين السلميين يرقى الى مستوى الجرائم االرهابية. 

   مفوضية حقوق االنسان تحذر من خطورة تفاقم االوضاع في محافظة النجف األشرفالخبر في املوقع الرسمي: 

 التداول اإلعالمي:  

 كلكامش برس مفوضية حقوق االنسان تحذر من "مجازر" في النجف «  

 الغد برس   تحذر من تفاقم األوضاع في النجف  مفوضية حقوق اإلنسان 

 شفقنا   حقوق االنسان تحذر من خطورة تفاقم االوضاع في النجف وتطالب بحماية املتظاهرين واملمتلكات

 عواجل برس  ومطالبه القوات االمنية بحماية املتظاهرين النجففي   تفاقم االوضاعتحذيرات من 

   مفوضية حقوق االنسان تحذر من مجزرة جديدة في ذي قارالخبر في املوقع الرسمي:  

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز    مفوضية حقوق االنسان تحذر من "مجزرة جديدة" في ذي قار

 جريدة الناصرية االلكترونية    مفوضية حقوق االنسان تحذر من “مجزرة جديدة” في ذي قار

 بغداد بوست   وتدعو عقالء القوم إلى التدخل العاجلمفوضية حقوق االنسان تحذر من مجزرة جديدة في ذي قار 

 قناة الرشيد   - حقوق االنسان تحذر من مجزرة جديدة في ذي قار
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwjPkv77sbjmAhUpwcQBHRNXBWwQFjAPegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thebaghdadpost.com%2Far%2FStory%2F184220%2F%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B0%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B0%25D9%258A-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25AE%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2584&usg=AOvVaw3YGCZhwryzFYpXY7x0n8pg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&ved=2ahUKEwjPkv77sbjmAhUpwcQBHRNXBWwQFjAPegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.thebaghdadpost.com%2Far%2FStory%2F184220%2F%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B6%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B0%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B0%25D9%258A-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588-%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25AE%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2584&usg=AOvVaw3YGCZhwryzFYpXY7x0n8pg
https://www.alrasheedmedia.com/2019/11/29/188515/


 

 

 هيئة النزاهة 

( مليار 400عملية ضبط في تشرين األول بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من )  34التحقيقات: الخبر في املوقع الرسمي: 

  دينار

 التداول اإلعالمي:  

 جريدة طريق الشعب    ر دينار ( مليا400عملية ضبط في تشرين األول بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من ) 34التحقيقات: 

 كتابات في امليزان    ( مليار دينار 400عملية ضبط في تشرين األول بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من ) 34التحقيقات: 

 قناة سامراء    ( مليار دينار 400عملية ضبط في تشرين األول بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من ) 34التحقيقات: 

 االقتصاد نيوز   ( مليار دينار 400عملية ضبط في تشرين األول بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من ) 34التحقيقات: 

   إلستيالئه على املال العام .. حكـم بسجن أمين سر ناٍد رياض ي سابـق في املوقع الرسمي:  الخبر 

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز    النزاهة: الحكم على أمين سر ناٍد رياض ي الستيالئه على أموال عامة

 كتابات   حكـم بسجن أمين سر ناٍد رياض ي سابـق إلستيالئه على املال العام ..

 بغداد اليوم   الئه على أموال عامةسنوات ألمين سر نادي رياض ي الستي 10السجن 

 راديو نوا  على اموال عامة   سنوات بحق أمين سر نادي رياض ي الستيالئه  10النزاهة: السجن 

 و 12وزراء و 9شملت  الخبر في املوقع الرسمي: 
ً
 .. الهيأة تكشف عن مجمل أوامر القبض واالستقدام   11نائبا

ً
محافظا

 .التي أعلنتها خالل الشهر املاض ي

 التداول اإلعالمي:  

 و 12وزراء و 9النزاهة تكشف عن مجمل أوامر القبض واالستقدام التي أعلنتها مؤخرا: شملت 
ً
  11نائبا

ً
 تسريبات  محافظا

 و 12وزراء و 9النزاهة تكشف عن مجمل أوامر القبض واالستقدام التي أعلنتها مؤخرا: شملت 
ً
  11نائبا

ً
وسا   محافظا

 اإلخبارية  

 ان ار تي عربية    النزاهة تكشف عن مجمل أوامر القبض واالستقدام الصادرة بحق مسؤولين 

 هيئة الحشد الشعبي 

   أمن الحشد: قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب الخبر في املوقع الرسمي:  

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5622
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5622
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwja0YmmtbjmAhWlyqYKHVFaDIAQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.iraqicp.com%2Findex.php%2Fsections%2Fnews%2F28917-34-400&usg=AOvVaw3Tmoa0a-1ceURieOk7jcmd
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja0YmmtbjmAhWlyqYKHVFaDIAQFjAEegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kitabat.info%2Fsubject.php%3Fid%3D139807&usg=AOvVaw09FVPL_CNgf3_UqOqbf1t3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja0YmmtbjmAhWlyqYKHVFaDIAQFjAFegQIDBAB&url=https%3A%2F%2Fsamarra.tv%2Findex.php%2Fpermalink%2F44772.html&usg=AOvVaw0Tk4jBhRmJofedDjS0Ostp
http://economy-news.net/content.php?id=18445
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5633
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/327920/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89
http://www.kitabat.info/subject.php?id=139901
https://baghdadtoday.news/ar/news/103947/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=16610
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5628
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5628
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5628
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=5628
http://tasrebat.com/archives/147851
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL2O_IvrjmAhXIG5oKHRFmA9kQFjADegQIFBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wsa-news.com%2F%3Fp%3D20380&usg=AOvVaw2D2uy6_4V0vBhwiZJMpTbw
http://www.nrttv.com/ar/News.aspx?id=20385&MapID=2
http://al-hashed.net/2019/12/14/%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%8a%d9%86%d9%88%d9%89-%d8%a5%d9%84%d9%89/


 

 

 التداول اإلعالمي:  

 السومرية نيوز    أمن الحشد: قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب ملواجهة أي طارئ 

 قناة افاق   ينوى إلى النخيبأمن الحشد الشعبي : قطعاتنا مستنفرة من ن

 الوكالة الوطنية العراقية لألنباء    أمن الحشد: قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب

 24تايتل برس  أمن الحشد: قطعاتنا مستنفرة من نينوى إلى النخيب

بالحشد الشعبي يستنفر جهوده االستخبارية ملعالجة اي خرق في املناطق   30اللواء  الخبر في املوقع الرسمي: 

   “الرخوة” في سهل نينوى 

 التداول اإلعالمي:  

 الغد برس  -  الحشد يستنفر جهوده االستخبارية في سهل نينوى 

 وكالة النبأ الصادق    نينوى الحشد الشعبي يستنفر جهوده االستخبارية في سهل 

 االتجاه برس   الحشد الشعبي يستنفر جهوده االستخبارية بمناطق سهل نينوى 

 وكالة امليزاب  -  الحشد يستنفر جهوده االستخبارية في سهل نينوى 

 إرهاب في بيجي  4لحشد يلقي القبض على مطلوب وفق املادة الخبر في املوقع الرسمي: 

 عالمي:  التداول اإل 

 السومرية نيوز   إرهاب في بيجي 4الحشد يلقي القبض على مطلوب وفق املادة 

 راث نيوز  ب إرهاب في بيجي 4الحشد يلقي القبض على مطلوب وفق املادة 

 وكالة انباء الراي العام  إرهاب في بيجي 4مطلوب وفق املادة   الحشد يلقي القبض على

 شفقنا  إرهاب في بيجي 4الحشد يلقي القبض على مطلوب وفق املادة 

 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A3%D9%85%D9%86/328224/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7
https://afaq.tv/contents/view/details?id=106701
https://afaq.tv/contents/view/details?id=106701
https://afaq.tv/contents/view/details?id=106701
https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=802180
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiB162ElLnmAhURTcAKHadfAaUQFjAQegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ftitlepress24.com%2Farchives%2F98711&usg=AOvVaw3sX7zrGYinVVEmqUQg2LwE
http://al-hashed.net/2019/12/14/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a1-30-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://al-hashed.net/2019/12/14/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a1-30-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://al-hashed.net/2019/12/14/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a1-30-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://al-hashed.net/2019/12/14/%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%a1-30-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://www.alghadpress.com/view.php?cat=226999
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjMuP2slrnmAhWzoVwKHSZ_Ag8QFjAIegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fnbs-news.com%2Fnews%3FID%3D51530&usg=AOvVaw1bJwFviTbMtv7vEU9s7mso
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjMuP2slrnmAhWzoVwKHSZ_Ag8QFjAIegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fnbs-news.com%2Fnews%3FID%3D51530&usg=AOvVaw1bJwFviTbMtv7vEU9s7mso
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjMuP2slrnmAhWzoVwKHSZ_Ag8QFjAIegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fnbs-news.com%2Fnews%3FID%3D51530&usg=AOvVaw1bJwFviTbMtv7vEU9s7mso
https://aletejahtv.com/etejah-press/archives/354656
http://almizab.com/?id=9&sid=1436
http://al-hashed.net/2019/12/13/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%8a%d9%84%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8-%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-4/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjuNr5l7nmAhXEiFwKHSrQAjQQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2F%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2586%2F328206%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2582%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25B6-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A8-%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9-4-%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A8&usg=AOvVaw3gMdva3hxcASXoAuoJdySY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjuNr5l7nmAhXEiFwKHSrQAjQQFjACegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fburathanews.com%2Farabic%2Fnews%2F360246&usg=AOvVaw0SLAtdIJ4_L9VUBVVzN4sL
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjuNr5l7nmAhXEiFwKHSrQAjQQFjAEegQIHRAB&url=http%3A%2F%2Falrray.org%2Farchives%2F414616&usg=AOvVaw37wIiPHL834jcoxMz_Bedh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjuNr5l7nmAhXEiFwKHSrQAjQQFjAJegQIEhAB&url=http%3A%2F%2Fgulf24.sahafahn.net%2Famp7101878.html%3Ftitle%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B4%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2582%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A8%25D8%25B6-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A8-%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9-4-%25D8%25A5%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A&usg=AOvVaw1zsAjMxsxRMfEUYYvBwPa6

