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تحذیر: هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي لألخبار باستخدام

خدمة الـ RSS الذي بإمكانه قراءة وعرض االخبار الجديدة عن طریق

البرامج اإللکترونیة ودون تحکم أی قوة بشریة. تجدر اإلشارة بأن

نشر هذه األخبار هنا التعني تأییدها علی اإلطالق و هذه الصفحة

لیست مسئولتًا عن العناوین ومحتوی األخبار المنشورة.

المدی عراق

صحافي عراقي يفوز بجائزة
صحافة الدفاع عن التعددية

ويدعو لعدم االنشغال بخطابات
الكراهية

أعلنت مؤسستان عراقية وأميركية معنيتان بتعزيز التعددية الثقافية

وضمان حقوق المكونات، اليوم السبت، عن فوز الصحافي العراقي

مصطفى سعدون، بجائزة الكتابة عن التعددية ، في حين دعا الفائز ألن

يكون ذلك حافزًا للصحافيين العراقيين على مضاعف الجهد بحثًا عن

هموم اإلنسان وعدم االنشغال بخطابات الكراهية .

قراءة فی الموقع األصلي

 بشور والساكت يناقشان في الفحيص مستقبل المشرق العربي 
وكالة األنباء األردنية

 البرلمان يصوت على تأجيل البت بقرار االقتناع بأجوبة العبيدي

عراق برس لألسبوع المقبل  

البوابه  غارات عنيفة على صنعاء ومقتل 14 مدنيا بمصنع أغذية  

 قريبًا... قطار مستقبلي يربط بين دبي والفجيرة في 10 دقائق 
البوابه

 األکثر مشاهدة خالل 6 ساعات

فدكـ الثقافية  نساء داعش يصرخن نريد النكاح.. نريد الثواب  

 عاجل: الحكم بحبس القائم بأعمال السفارة العراقية السابق في

وكالة نون الخبرية قطر  

 الظواهري يتحدى البغدادي ..ما سر االنقالب بصفوف داعش ؟ 
العالم

وکاله المعلومه  من هو العالم شهرام أميري الذي اعدمته إيران ؟  

 المحكمة االتحادية تنقض 3 فقرات من قانون األحزاب وتلزم

الغد برس البرلمان بتعديلها  

 االولمبي العراقي يستعد لحسم تأهله إلى ربع النهائي الخميس

صدى االعالم لالنباء المقبل  

وکاله  الجبوري يغادر مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنه  
المعلومه

 ميادة حناوي: افتخر بأنني انشدت للحشد الشعبي وسأغني

وکاله المعلومه لألهوار  

 الكشف عن “تسوية سياسية” بشأن أزمة الجبوري والعبيدي

وکاله المعلومه تطيح بمحافظين  

 مستشار العبادي: إيرادات النفط بمجملها ال تسد سوى 75% من

وکاله المعلومه الرواتب  

 البرلمان العراقي يصوت على رفع الحصانة عن سليم الجبوري

وكالة االستقالل لألخبار بناء على طلبه ومحمد الكربولي  

وكالة  دبي تستدرج عروضا عالمية لبناء اسرع قطار بالعالم  
األنباء األردنية

 عمليات سامراء تعلن انطالق عملية تحرير مناطق وادي العظيم

اإلتجاه ومطيبيجة  

 الحكم االكوادوري حكمًا لمباراة العراق×جنوب افريقيا في

وكالة صدى االعالم اولمبياد ريو  

وزارة الدفــاع العراقيــة   F16 وصول الوجبة الثالثة من طائرات 
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 السراج: القوات الليبية تتقدم في سرت والضربات ستتواصل 
البوابه

البوابه  “هيومان رايتس” تنتقد محاكمة هشام جنينة في مصر  

المربد  اعتقال احد المتهمين بجرائم الخطف بالبصرة  

 بشور والساكت يناقشان في الفحيص مستقبل المشرق العربي 
وكالة األنباء األردنية

 شاهد.. 50 يومًا وأرواح الفدائيين تحيط بمنزل آية هللا قاسم 
العالم

 العبة جودو سعودية تثير ضجة هائلة في الريو لهذا السبب 
الغد برس

 البرلمان العراقي يؤجل التصويت على قناعته باجوبة وزير

قناه الغدیر الدفاع خالد العبيدي من عدمها الى االثنين المقبل  

اإلتجاه  هارتس : دول عربية تقرر تعويض اليهود المهاجرين  

 البرلمان يصوت على تأجيل قرار االقتناع بأجوبة وزير الدفاع

اإلتجاه الى االثنين المقبل  

 النوري : مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل ال يحددها

اإلتجاه من يقف على أبواب السفارة االمريكة  

 مفوضية االنتخابات تقرر االحتفاء لتأسيسها في 31 مايس من

الصحافة المستقلة كل عام  

 مقتل وإصابة تسعة أشخاص بانفجار ناسفة جنوب غربي بغداد 
الصحافة المستقلة

 مفتي فلسطين: ما يحدث في المسجد األقصى ينذر بحرب

وكالة األنباء اإلسالمية دينية خطيرة  

وكالة األنباء اإلسالمية  يلدريم: األتراك حولوا 11 مليار دوالر لليرة  

عین  رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد اليوم ويلتقي العبادي  
العراق

 تحالف القوى يشكل مجلسًا لحل الخالفات بالمحافظات الغربية 
عراق برس

 إحباط محاولة لسرقة أكثر من 19 مليار دينار من مصرف الر

عراق برس افدين  

 عاجل.. الجبوري يتوجه الى السلطات القضائية مباشرة بعد طلبه

وكالة نون الخبرية رفع الحصانة  

 طفلة كربالئية بترت يدها نتيجة خطأ طبي ومجلس المحافظة

وكالة نون الخبرية يؤكد على معاقبة المقصرين ويمنحها قطعة ارض  

البوابه  صدر حديثا ديوان حكاية أمة الشعر للشاعر عزت سالمة  

 كريم النوري : الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح بتوجيه التهم

صدى االعالم لالنباء له من اشخاص باعوا مدنهم  

 المالكم العراقي وحيد عبد الرضا يواجه اليوم نظيره المكسيكي 
وكالة الصحافة المستقلة

 ايران تكشف عن وصول الفي مقاتل من الحشد الشعبي الى حلب

سومر نیوز  

 أمنية نينوى: التعرضات التي سجلت للقوات األمنية ووزير

المربد الدفاع انطلقت من قرية الجدعة  

 بسبب عجز الموازنة.. السعودية ترفع رسوم الخدمات والطيران 
االتجاه برس

 البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن رئيسه ونائبين بناء على

الصحافة المستقلة طلبهم  

 موفد االتجاه للبرلمان : مصادر تتحدث عن وجود تحركات القالة

االتجاه برس خالد العبيدي من منصبه  

عين  نفايات مشعة أمريكية تخرج من تحت الدرع الجليدية  
العراق االخبارية

 استشهاد شخصين وإصابة ستة اخرين بانفجار عبوة ناسفة

وکاله المعلومه جنوبي بغداد  

 خبير قانوني يستبعد سحب الثقة عن وزير الدفاع في جلسة

فدكـ الثقافية البرلمان اليوم  

 استئناف استجواب العبيدي في مجلس النواب برأسة احد نواب

وکاله المعلومه الجبوري  

 الزاملي يطالب بتأجيل التصويت على سحب الثقة من العبيدي

عراق برس ..والجبوري يغادر القاعة متوجها الى القضاء  

 ناشطون يعربون عن إستيائهم وقلقهم البالغ من الهجوم الذي

عراق برس طال موكب وزير الدفاع في محاولة إلغتياله  

 النزاهة: الحكم بحبس القائم بأعمال السفارة العراقية السابق في

المسلة قطر  

 برلمانية : عدم اقتناع مجلس النواب بأجوبة العبيدي سُتعرضه

االتجاه برس لإلقالة من منصبه  

 البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن الجبوري والكربولي

المسلة والمعماري  

 العكيكة تعلن توقف عدد من مشاريع الكهرباء بسبب االزمة

اخبار الناصریه المالية  

وکاله المعلومه  الزهرة أول عالم مأهول في المنظومة الشمسية  
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البوابه  البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن الجبوري وآخرين  

 األمم المتحدة: مليونا شخص معرضون للحصار في حلب 
البوابه

البوابه  تعرف على سعر كمارو ZL1 موديل 2017  

 مجلس ذي قار يحذر من سحب درجات التربية الوظيفية بسبب

المربد التدخالت السياسية  

 الكشف عن المساعدات العسكرية األمريكية لالرهابيين في

قناه الغدیر سورية  

 الحج والعمرة تبحث اإلجراءات األمنية لتامين قوافل الحج

وكالة الصحافة المستقلة البري  

 الكهرباء تعزو انخفاض تجهيز بغداد بالطاقة إلى تجاوز

وكالة الصحافة المستقلة المحافظات  

 الخارجية النيابية تكشف عن وجود 1300 معتقل عراقي في

الغد برس امريكا  

 البرلمان يؤجل التصويت على قبول او رفض اجوبة وزير الدفاع

الغد برس الى االثنين المقبل  

 جـولة قناة االتجاه الفضائية في الصحف المحلية والعربية

االتجاه برس والدولية | 20160809  

 الحشد الشعبي يعثر على شبكة انفاق بداخلها سالح حديث

االتجاه برس وعتاد في البو كنعان  

 غزة: قطاع التجارة والخدمات لم يتلَق تعويضات رغم مرور

وكالة األنباء اإلسالمية عامين على العدوان  

وكالة األنباء  انفجار عبوة ناسفة يقتل 3 أشخاص في بغداد  
اإلسالمية

 مجلس النواب يؤجل استجواب العبيدي الى االثنين المقبل 
عین العراق

المسلة  قوانين تتيح فرصا متساوية لعمل المرأة  

 البرلمان يصوت على تأجيل استكمال استجواب العبيدي الى

المسلة االثنين  

 لجنة كأس العالم للسيدات تدعو لتنشيط الحمالت الترويجية

وكالة األنباء األردنية لألردن  

 إطالق أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمالية بالجامعة األلمانية

وكالة األنباء األردنية األردنية  

العالم  خطأ ترتكبونه في سياراتكم قد يقتلكم!  

 الزاملي يطالب بتاجيل التصويت على سحب الثقة من وزير

عين العراق االخبارية الدفاع  

 البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم باستكمال استجواب

قناة االشراق العبيدي وقراءة عدد من القوانين  

 تحرير قاعدة H3 الجوية غربي االنبار بعملية عسكرية خاطفة 
وکاله المعلومه

قناه الغدیر  البرلمان العراقي يستكمل استجواب العبيدي اليوم  

صدى االعالم لالنباء  3 مليون نازح من اليمن  

alelam  العراق .. تفكيك شبكة أنفاق مفخخة في الخالدية  
Online

اإلتجاه  العبيدي والكرسي وااليفون  

 هل أصيب هالك إيران خالل قتاله في معارك حلب بسوريا؟ 
البوابة العراق

فدكـ الثقافية  االتحاد اآلسيوي للعراق: جعلتم آسيا فخورة  

 مقيم هندي يصدم سيارة فارهة ألمير سعودي.. فماذا حّل به؟ 
العالم

العالم  روسيا تسلم إيران نصف صفقة منظومات إس300  

االردن الیومیه  روسي ينقذ عائلة من الموت غرقا  

االردن الیومیه  كيف تحافظ على المال  

 اإلسالمية المسيحية تحذر من مخطط استيطاني ينهش غرب

وكالة األنباء اإلسالمية القدس المحتلة  

 العب التجديف العراقي يتأهل للربع النهائي في اولمبياد ريو 
المربد

 الحكم غيابيا سجن حبس للقائم باعمال السفارة العراقية في

وكالة االستقالل لألخبار قطر لصرفه مخصصات للطلبة  

 الشيخ محمد يطالب النواب بالتصويت اليوم على قبول اجوبة

الغد برس العبيدي او رفضها او تأجيلها  

 الجيش االمريكي يعلن تدمير 83 صهريجا لـ داعش شرقي سوريا

وكالة األنباء األردنية  

وكالة األنباء  مقتل المطلوب الرئيس بقتل الشهيد المالزم نفش  
األردنية

 مجلس النواب يستأنف جلسته اليوم باستكمال استجواب وزير

اإلتجاه الدفاع  
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 مجلس كربالء يصوت على طلب تعديل الحدود االدارية وإعادة

المربد االراضي المستقطعة  

 كلمة رئيس الجلسة آرام شيخ:اطالب من النواب التعاون

صدى االعالم لالنباء والتكاتف ألنجاز مايتوجب علينا من أنجازه  

االردن الیومیه  توجه لجعل دوام األحوال على فترتين  

 سي ان ان تكشف عن ارتباط بندر بن سلطان بهجمات 11 ايلول/

قناه الغدیر سبتمبر  

جريدة السفير  البرلمان العراقّي يرفع الحصانة عن الجّبوري  

عين  الشيخ محمد يقدم مقترحين بقضية استجواب العبيدي  
العراق االخبارية

 جنايات بابل تحكم بإعدام عنصر من داعش مدان بتفجير جسر

الصحافة المستقلة شمال الحلة  

 مفوضية االنتخابات تكسب قرارًا من المحكمة االتحادية

الصحافة المستقلة بخصوص قانون االحزاب  

 فريق طبي ينجح باستئصال ورم سرطاني نادر جدًا ببغداد 
وکاله المعلومه

 دائرة شؤون القدس تحذر من خطورة استهداف االحتالل

وكالة األنباء اإلسالمية للمسجد االقصى  

 الوقف الشيعي يعلن عن آلية استقبال األطفال المصابين بأمراض

الحکمه القلب لعالجهم ضمن برنامج (عافية)  

 ورشة لقياس معايير ضمان جودة التعليم العالي في جامعة البترا

وكالة األنباء األردنية  

 وزير الداخلية يوعز بتقديم تسهيالت لمنح تأشيرات دخول

وكالة األنباء األردنية العراقيين  

 الشيخ محمد يطالب النواب بالتصويت اليوم على قبول اجوبة

الغد برس العبيدي او رفضها او تأجيلها  

اإلتجاه  العبيدي والكرسي وااليفون  

العالم  البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن رئيسه  

 الجماعات االرهابية تزور صفحات لنشر االشاعات عن معارك

العالم حلب  

 ذوبان الدرع الجليدية يهدد العالم بنشر نفايات مشعة اميركية! 
العالم

 مقتل مسؤول جيش الفتح (محمد الحاج الليبي) بنيران الجيش

صدى االعالم لالنباء السوري جنوب حلب  

 األکثر مشاهدة خالل 24 ساعة

وکاله  الطيور تسرح في نوم عميق للحظات في أثناء تحليقها  
المعلومه

الحکمه  فوائد تنظيف األسنان بالخيط “غير ُمثبتة”  

 القاء القبض على 3 سراق في المدينة القديمة بالنجف االشرف 
صدى االعالم لالنباء

 مقتل 4 من داعش بإحباط تعرض لهم على حاجز امني شرقي

وكالة صدى االعالم الرمادي  

البوابة العراق  مصر سترفع أسعار الكهرباء بين 25 و %40  

 برلمانية تطالب وزيرة الصحة بفتح تحقيق عاجل بجريمة بتر

صوت العراق ذراع طفلة في كربالء  

 العبيدي يجند شاهد زور ضد الجبوري والشاهد ينهار أمام

سومر نیوز القاضي ويودع السجن  

 نجاة وزير الدفاع العراقي من الموت باعجوبة قبل قليل قرب

وكالة االستقالل لألخبار مخمور  

قناة  هيئة النزاهة: النائب المعماري يمثل امام محققي الهيئة  
االشراق

فدكـ الثقافية  نساء داعش يصرخن نريد النكاح.. نريد الثواب  

العالم  فرنسا تتهم فتاة صغيرة بالتحضير العتداء ارهابي!  

االردن الیومیه  8 مغذيات تمنع تساقط الشعر  

 وجدي غنيم: أحمد زويل كافر ال تجوز عليه الرحمة – فيديو 
االردن الیومیه

 بعد طرد 75 عائلة لبنانية من السويد.. وزير لبناني يهدد بـ الرد

عین العراق بالمثل  

 عاجل: الحكم بحبس القائم بأعمال السفارة العراقية السابق في

وكالة نون الخبرية قطر  

 الظواهري يتحدى البغدادي ..ما سر االنقالب بصفوف داعش ؟ 
العالم

 حظك اليوم: توقعات األبراج اليوم الثالثاء 9 أغسطس/ آب 2016

البوابه  

 ماذا أظهر التسجيل الصوتي الذي قدمه العبيدي للجنة النزاهة؟ 
الغد برس
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 آرام شيخ:نحن نتعامل بحيادية كاملة مع جميع القضايا وننتظر

صدى االعالم لالنباء قرارات القضاء وهيئة النزاهة  

 آرام شيخ:يوضح للنواب سياقة و قوانين النظام الداخلي

صدى االعالم لالنباء الستكمال استجواب العبيدي  

االردن  جنيفر أنيستون تحتفل بالذكرى األولى لزواجها  صور  
الیومیه

االردن الیومیه  األوقاف: ال رفع لرسوم تأشيرات الحج هذا العام  

االردن الیومیه  مداهمة أمنية في الساعة  صور  

 مسؤول بدر في كربالء مخاطبًا السياسيين: ال تتاجروا بدماء

قناه الغدیر شهدائنا وجرحانا  

 ورشة لقياس معايير ضمان جودة التعليم العالي في جامعة البترا

وكالة األنباء األردنية  

 وزير الداخلية يوعز بتقديم تسهيالت لمنح تأشيرات دخول

وكالة األنباء األردنية العراقيين  

وكالة  االوقاف : ال رفع لرسوم تأشيرات الحج للموسم الحالي  
األنباء األردنية

alelam  العراق .. تفكيك شبكة أنفاق مفخخة في الخالدية  
Online

alelam Online  األمم المتحدة تطالب بهدنة عاجلة في حلب  

قناة  اليمن : 36 غارة هستيرية للتحالف السعودي على تعز  
االشراق

 اليمن : إطالق صاروخ زلزال الباليستي على تجمع للتحالف

قناة االشراق السعودي في نهم  

 مقبرة داعش في جزيرة الخالدية تضم رفات 100 قتيل معظمهم

قناة االشراق آسيويون  

 الدخيلي يحذر من تاثيرات تأخر مستحقات الفالحين على

وکاله المعلومه الزراعة في ذي قار  

 تأجيل استكمال استجواب وزير الدفاع الى الخميس المقبل 
وکاله المعلومه

االتجاه برس  هل تّم كسر الحصار عن حلب؟  

 صدور رواية «بيجمان.. الذي رأى نصف وجهها» لبلقيسم الملحم

البوابة العراق  

 تعرف على كاميرا Veye لتصوير مقاطع الفيديو بتقنية 360

البوابة العراق   4K درجة وبدقة

وكالة األنباء  المبعوث األممي لليمن: لم نفشل ونسعى لحل شامل  
األردنية

وکاله المعلومه  من هو العالم شهرام أميري الذي اعدمته إيران ؟  

 المحكمة االتحادية تنقض 3 فقرات من قانون األحزاب وتلزم

الغد برس البرلمان بتعديلها  

جريدة  الملك سلمان يتدخل: «سعودي أوجيه» حالة خاصة  
السفير

الغد  اندالع حريق كبير باحد البساتين في محافظة الديوانية  
برس

وكالة  بث مباشر العراق×جنوب افريقيا 2016811 اولمبياد ريو  
صدى االعالم

 االولمبي العراقي يستعد لحسم تأهله إلى ربع النهائي الخميس

صدى االعالم لالنباء المقبل  

 بالفيديو .. حريق كبير يلتهم بستان وسوق الباالت في الديوانية

الغد برس  

وکاله  الجبوري يغادر مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنه  
المعلومه

صدى االعالم  المنتخب العراقي يخسر وديًا مع المنتخب القطري  
لالنباء

فدكـ الثقافية  قّصة الملياردير الذي تاجر مع هللا..  

قناة االشراق  داعش االرهابي يحرق معتقليه بقاعدة البكارة  

سومر نیوز  العراق يواجه قطر وديًا.. مساء اليوم  

 ميادة حناوي: افتخر بأنني انشدت للحشد الشعبي وسأغني

وکاله المعلومه لألهوار  

 طالب مسلم يقاضي السلطات في تكساس إثر توقيفه بسبب

العالم ساعة  

 وزير المالية يلتقي وفدآ من شركة زين الكويتية لالتصاالت 
وكالة الصحافة المستقلة

 الكشف عن “تسوية سياسية” بشأن أزمة الجبوري والعبيدي

وکاله المعلومه تطيح بمحافظين  

 مستشار العبادي: إيرادات النفط بمجملها ال تسد سوى 75% من

وکاله المعلومه الرواتب  

 محافظة االنبار تدافع عن الحشد الشعبي وتنفي عالقته بتأخر

فدكـ الثقافية عودة النازحين  
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 ارام الشيخ محمد: سحب الثقة عن العبيدي يتوقف على طلب

الغد برس 50 نائبا  

 ارتفاع أعداد نازحي الشرقاط والقيارة الى أكثر من 11 ألف عائلة

عین العراق  

وكالة  االوقاف : ال رفع لرسوم تأشيرات الحج للموسم الحالي  
األنباء األردنية

 الزاملي يطالب بتأجيل التصويت على سحب الثقة من العبيدي

عراق برس ..والجبوري يغادر القاعة متوجها الى القضاء  

 جنايات بابل: اإلعدام لمفجر جسر الفاضلية شمالي المحافظة 
المسلة

 تقديم مقترحين بشأن التصويت على أجوبة العبيدي خالل

المسلة استجوابه  

 الطيران العراقي يقتل االرهابي ابو جنيد مسؤول مفارز النقل في

صدى االعالم لالنباء قضاء القائم  

 عطاءات العادة تأهيل شوارع المناطق الشمالية لمدينة اربد 
وكالة األنباء األردنية

وكالة األنباء األردنية  تعيين ذيابات مديرا اداريا لفريق الرمثا  

 البحرين : استعدادات واسعة لتنظيم تظاهرات غاضبة يوم األحد

قناة االشراق المقبل ضد النظام الحاكم  

 تشكيل فريق عمل بين الصناعة واالعمار إلعادة اعمار جسرين

وکاله المعلومه في الفلوجة  

 واع/االتحادية تقضي بعدم دستورية المادة 59 من قانون

وكالة انباء االعالم العراقي األحزاب  

االتجاه برس  اردوغان يصل مدينة بطرسبورغ للقاء بوتن  

 كلمة الشيخ خميس الخنجر األمين العام للمشروع العربي في

العراق بمناسبة حفل الزواج الجماعي الذي أقيم يوم امس في

وكالة االستقالل لألخبار اربيل.  

 مطالبات بتأجيل التصويت على سحب الثقة عن العبيدي 
المسلة

المسلة  مجلس كربالء يصوت على إعادة االراضي المستقطعة  

 سافرونكوف: حل األزمة في سورية يتطلب توحيد الجهود

alelam Online لمكافحة اإلرهاب  

 إليكم هذه المفاجأة .. أذ كنتم تشربون الشاي بعد إضافة الحليب

قناة االشراق إليه؟!  

 المعلومة تنشر التسجيل الصوتي المسرب للنائب محمد الكربولي

وکاله المعلومه  

 البرلمان العراقي يصوت على رفع الحصانة عن سليم الجبوري

وكالة االستقالل لألخبار بناء على طلبه ومحمد الكربولي  

 رئيس مجلس النواب في النزاهة البرلمانية لإلدالء بـ معلومات

الغد برس خطيرة  

وكالة  دبي تستدرج عروضا عالمية لبناء اسرع قطار بالعالم  
األنباء األردنية

 مدافع في المنتخب األولمبي يؤكد نجاح مهمته بمراقبة نيمار 
قناة االشراق

جريدة السفير  افتتاح أّول مركٍز سورّي للّصادرات في طهران  

 عمليات سامراء تعلن انطالق عملية تحرير مناطق وادي العظيم

اإلتجاه ومطيبيجة  

قناة  تعادل بطعم الفوز للعراق امام البرازيل في اولمبياد ريو  
االشراق

 خبير قانوني يعد القرص المدمج “دليال دامغا” على اتهامات وزير

وکاله المعلومه الدفاع  

 الحكم االكوادوري حكمًا لمباراة العراق×جنوب افريقيا في

وكالة صدى االعالم اولمبياد ريو  

وکاله  النجيفي الحفيد .. ورم سرطاني داخل الجسد العراقي  
المعلومه

وکاله  عبطان يفتتح مرآب البياع لنقل المسافرين في بغداد  
المعلومه

االردن الیومیه  السنيد يطلب انتدابه لواشنطن !  

صوت العراق  بيان صادر عن ائتالف متحدون لالصالح  

 وزارة التربية تدرس تغيير النظام التعليمي في العراق الى

صدى االعالم لالنباء {٤٤٤} لتحسين جودة التعليم  

 خريجو كليات القانون بين مطرقة القوانين المجحفة وسوء

المسلة االدارة  

 قادة بتحالف القوى يجتمعون مع جونز ويشددون أنهم ضد

صوت العراق مشاركة الحشد بمعركة الموصل  

 مصدر: نجاة وزير الدفاع من محاولة االغتيال وفي طريقه إلى

الغد برس بغداد  

وزارة الدفــاع العراقيــة   F16 وصول الوجبة الثالثة من طائرات 
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 إيران تستلم نصف منظومات الدفاع الجوي الصاروخي إس 300

قناة االشراق الروسية  

 50 خبيرا جمهوريا : ترامب سيكون اخطر رئيس في التاريخ 
قناة االشراق

وکاله  محافظ كركوك يطالب بتشريع قانون خاص بالمحافظة   
المعلومه

 موفد االتجاه للبرلمان : مصادر تتحدث عن وجود تحركات القالة

االتجاه برس خالد العبيدي من منصبه  

االتجاه برس  منظومة مراقبة الفضاء تبدأ المناوبة القتالية  

 اعتقال 5 ضباط في جنسية الرصافة بعد ضبط شخصين

الغد برس يصدران شهادات جنسية خارج الضوابط  

alelam Online  تصرف نبيل من النجم البرتغالي رونالدو  

العالم  روسيا قد تبدأ ببناء مفاعلين إليران في 2016  

 السعودية: خادم الحرمين يوجه بمعالجة أوضاع العمالة

البوابه المتضررة في بعض المنشآت  

 اختتام مؤتمر إستراتيجية المقاطعة في النضال ضد االحتالل

البوابه ونظام األبارتهايد اإلسرائيلي: الواقع والطموح  

البوابه  طلعت زكريا يستكمل التصوير فترة من الحزن  

 المحكمة االتحادية تقضي بعدم دستورية المادة 59 من قانون

عين العراق االخبارية األحزاب  

 البرلمان يصوت على رفع الحصانة عن رئيسه ونائبين بناء على

الصحافة المستقلة طلبهم  

 البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم باستكمال استجواب

قناة االشراق العبيدي وقراءة عدد من القوانين  

قناة االشراق  ارتفاع اسعار الدوالر في العراق اليوم  

 اعتقال شخصين بتهمة اصدار شهادات جنسية خارج الضوابط

وکاله المعلومه بالتواطؤ مع ضباط  

 انباء عن تأجيل البرلمان لجلسة استجواب خالد العبيدي الى

االتجاه برس الخميس المقبل بطلب من التحالف الوطني  

 الشريفي : المفوضية كسبت قرارًا من المحكمة االتحادية بشأن

عراق برس التعليمات الخاصة بقانون االحزاب  

 البرازيل: اتصاالت مع المحتمع االسالمي لمحاربة االرهاب 
البوابه

البوابه  واشنطن تدعو طهران الحترام حقوق االنسان  

 األکثر مشاهدة خالل اسبوع

وكالة نون الخبرية  بالصور: اعالم الحشد الشعبي وسط البرازيل  

 بالفيديو… مشجعة برازيلية تحمل علم الحشد الشعبي في ريو

وکاله المعلومه دي جانيرو  

 القانونية النيابية : البرلمان سيقرر غدا قناعته بأستجواب

االتجاه برس العبيدي من عدمها  

وكالة األنباء  تحركات إسرائيلية عسكرية على الحدود اللبنانية  
اإلسالمية

 قطر تهزم العراق ودًيا استعداًدا لتصفيات مونديال روسيا 2018 
المسلة

 كريم النوري : الحشد الشعبي خط احمر ولن نسمح بتوجيه التهم

صدى االعالم لالنباء له من اشخاص باعوا مدنهم  

 هدوء حذر في حلب.. وبوتين يستقبل أردوغان «المصدوم» 
جريدة السفير

البوابة العراق  ماذا قالت العجوز لبوليس االداب..؟  

 المالكم العراقي وحيد عبد الرضا يواجه اليوم نظيره المكسيكي 
وكالة الصحافة المستقلة

وکاله المعلومه  زيباري يبحث مع شركة زين تسوية ضرائبها  

 الموصل : مجهولون يقتلون 3 عناصر من داعش في منطقة

صدى االعالم لالنباء الرشيدية  

 الدهامات يطلق صور الفن العاري في العراق مع اول موديل

سومر نیوز عراقية  

 القنوات الناقلة لمباراة العراق×الدنمارك 201684 اولمبياد ريو 
صدى االعالم لالنباء

 نجل عالية نصيف يغادر بغداد والنائبة تصاب بانهيار عصبي 
سومر نیوز

 مناشدة أردنية للعراق بمراجعة قرار منع استيراد منتجاتها

صوت العراق الغذائية  

 الكربولي يتحّدث عن اتهامات بالفساد والقتل بحق النائب حاكم

المسلة الزاملي (فيديو)  

االتجاه  اإلعالم التركي يكشف تفاصيل إدعاء غولن بالمهدوية  
برس

 مطالبات بإيصال الخدمات إلى مجمع خالدون السكني بالبصرة 
المربد
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وكالة  نمو اإلنتاج الصناعي البريطاني في الربع الثاني من العام  
األنباء األردنية

االردن الیومیه  بوجبا: مورينيو سبب انتقالي لمانشستر  

االردن الیومیه  صور مداهمة منزل المتهم بقتل المالزم نارت  

وكالة  نمو اإلنتاج الصناعي البريطاني في الربع الثاني من العام  
األنباء األردنية

 إليكم هذه المفاجأة .. أذ كنتم تشربون الشاي بعد إضافة الحليب

قناه الغدیر إليه؟!  

اإلتجاه  الهند تفرض رسوما مؤقتة على واردات الصلب  

االتجاه برس  األمم المتحدة تطالب بهدنة عاجلة في حلب  

الخبر  ال حاجة لتركيا لالنتظار أمام بوابة االتحاد األوروبي  
الجزائر

صدى  احباط محاولة لسرقة 19 مليار دينار من مصرف الرافدين  
االعالم لالنباء

 حجم التبادل التجاري 100 مليار والموقف من االسد عطل

البوابه العالقات الروسية التركية  

البوابه  بوتين يحيل للبرلمان اتفاقية نشر قوات جوية بسوريا  

البوابه  البورصات الخليجية ترتفع بدعم من المصارف  

 انقرة تعلن عن 16 الف معتقل وتحذر واشنطن من حماية غولن 
البوابه

البوابه  تايالند.. االنتخابات العامة أواخر 2017  

 أمنية نينوى: التعرضات التي سجلت للقوات األمنية ووزير

المربد الدفاع انطلقت من قرية الجدعة  

 ادارة النجف تسمي الكادر االداري والتدريبي لفريقها الرديف 
عين العراق االخبارية

 الزاملي يطالب بتاجيل التصويت على سحب الثقة من وزير

عين العراق االخبارية الدفاع  

 نواب في جلسة اليوم يطالبون بتأجيل سحب الثقة عن العبيدي 
الغد برس

المسلة  النفط يهبط مع تبدد التفاؤل باجتماع أوبك بفعل التخمة  

 امانة بغداد تنفذ حملة إلزالة التجاوزات على االرصفة والشوارع

صدى االعالم لالنباء والساحات  

 فرنسا:اعتقال فتاة تحرض على االرهاب من خالل التلغرام 
صدى االعالم لالنباء

 إصابة نجل عالية نصيف بإنهيار عصبي ونقله الى بيروت او

عراق برس عمان وتسريب نسخ من وثائق تدينها  

 سليم الجبورّي للجنة النزاهة: سأعترف باتهامات العبيدي إذا ما

صوت العراق نجح في إثباتها  

وكالة  صدور مذكرة القاء قبض بحق وزير الدفاع خالد العبيدي  

نون الخبرية

 الحسن يدعو الى ايقاف عمل البرلمان ويؤكد: التحقيق بأقوال

وكالة نون الخبرية العبيدي سينتهي دون نتيجة والجميع أبرياء  

 بالفيديو .. عالية نصيف تبكي على الهواء بسبب فشل استجواب

سومر نیوز وزير الدفاع  

 بالفيديو: البصرة تنتظر دخول اكبر جسورها على شط العرب

المربد حيز الخدمة  

 قائد عسكري: دخول الموصل سيتم بشكل مفاجئ، وعلى

المربد المدنيين عدم النزوح  

 الكشف عن “صفقة” إلصدار عفو عن ثالثة آالف محكوم باإلعدام

اوروک نیوز  

 الخارجية النيابية تدعو وزارة الخارجية لدراسة تقرير تشيلكوت

الغد برس تمهيدا لمقاضاة بلير  

وكالة  لصان يسرقان ساعة أميرة سعودية بقيمة مليون يورو!  
نون الخبرية

العالم  ما هي حقيقة دخول ليندسي لوهان اإلسالم؟  

 بالصور أخت هيفاء وهبي تصدم اللبنانيين بكليب جريء

وكالة صدى االعالم والسلطات تستدعيها للتحقيق  

وكالة األنباء  دراسة امريكية: المزيد من الحر في الطريق إلينا  
األردنية

 ترامب يستعين بشركة اسرائيلية لبناء سياج بين امريكا

الغد برس والمكسيك  

 العبيدي يجند شاهد زور ضد الجبوري والشاهد ينهار أمام

سومر نیوز القاضي ويودع السجن  

 تعرض الرئيس السوداني لعملية نصب والمخابرات تتدخل

عین العراق لحمايته من السخرية  

 مصدر في إتحاد الكرة يكشف لــ/المعلومة/ تشكيلة المنتخب

وکاله المعلومه العراقي في مباراة اليوم  

 مدير الجوازات يصدر قرارا بمنع سفر حنان الفتالوي وعالية

وكالة نصيف العبيدي ويستثنى سليم الجبوري وجال الكربولي  
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 إحباط محاولة تسلل لـ داعش باتجاه وادي الزيدي جنوب غرب

alelam Online السويداء  

وكالة األنباء  البرلمان العراقي يصوت برفع الحصانة عن الجبوري  
األردنية

وكالة األنباء  البرلمان العراقي يصوت برفع الحصانة عن الجبوري  
األردنية

 مقتل عدد من عناصر داعش وحرق الياتهم خالل صد هجوم لهم

اإلتجاه شمال بيجي  

 البرلمان العراقي يصوت على رفع الحصانة عن الجبوري

عراق برس والكربولي والمعماري بطلب منهم  

 Yahoo View هو موقع جديد لمشاهدة البرامج التلفزيونية تم

االتجاه برس   Hulu إصداره بالتعاون مع

 حماس تنفي اتهامات االحتالل بتسريب أموال UNDP لصالحها 
وكالة األنباء اإلسالمية

 العامري يشرف ميدانيا على احد محاور عمليات التطهير

قناه الغدیر المستمرة  

 هل اخترقت نائبة الكوميشنات النزاهة.. فُيسكت على فسادها؟ 
المسلة

 فيان دخيل من داخل البرلمان تطالب بتحرير ٣٧٧٠ ايزيدية

الغد برس مختطفة  

 مفوضية االنتخابات تكسب قرارًا من المحكمة االتحادية بشأن

وکاله المعلومه قانون االحزاب  

 سليم الجبوري يتوجه الى السلطات القضائية مباشرة بعد رفع

االتجاه برس الحصانة عنه  

 الجبوري: الطعن بشرعية مؤسسات الدولة للخالص من العقوبة

عین العراق سابقة خطيرة تمس أمن الدولة ونظامها العام  

الخبر الجزائر  تفسير جديد الختفاء الطائرة الماليزية  

 رفع الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري 
اوروک نیوز

قناه الغدیر  اليمن : 36 غارة هستيرية للتحالف السعودي على تعز  

 سليم الجبوري يغادر مبنى مجلس النواب و يتوجه الى القضاء 
صدى االعالم لالنباء

صدى االعالم لالنباء   PS4 Neo سوني تعلن رسميًا عن 

 استجابة إلرادة الشعب.. محمد الكربولي يفقد حصانته البرلمانية

سومر نیوز  

االستقالل لألخبار

 المفوضية تنفي دمج انتخابات البرلمان مع مجالس المحافظات 
المسلة

 العراق ُينتخب نائبًا لرئيس قمة دول عدم االنحياز باجتماعها في

قناه الغدیر أيلول المقبل  

 طرد زوجين مسلمين من رحلة طيران أمريكية بسبب مظهرهما 
وکاله المعلومه

اخبار  قروض مالية كبيرة لالطباء والصيادلة في سوق الشيوخ  
الناصریه

 قناة قيس الخزعلي تسرب اآلن الجلسة السرية الستجواب وزير

وكالة االستقالل لألخبار الدفاع في اب الماضي  

 الصور االولية لحريق الطائرة االماراتية في مطار دبي قادمة من

وكالة االستقالل لألخبار الهند  

وكالة نون الخبرية  تحرير ناحية ومنفذ الوليد الحدودي مع سوريا  

البوابه  ملخص مباراة البرازيل والعراق 00 أولمبياد ريو 2016  

 نجاة وزير الدفاع العراقي من الموت باعجوبة قبل قليل قرب

وكالة االستقالل لألخبار مخمور  

سومر نیوز  نيمار يتحدث عن منتخب العراق األولمبي  

عراق  الفتالوي لعواد العوادي : ” إبتلينا بلوة ما إنطيناك مرة “  
برس

العالم  بغداد تتسلم 4 طائرات جديدة من طراز أف – 16  

 أنباء عن إتفاق  قادة تحالف القوى على إستبدال الجبوري وعزله

عراق برس عن رئاسة البرلمان  

سومر  اقبال يصدر توضيحًا عن “اغالق” معاهد الفنون الجميلة  
نیوز

 مخترع أردني يتلقى عروضا عالمية الختراعه شاحنا للطاقة

وكالة األنباء األردنية بحجم اليد (مصور)  

 مكحول : الحشد الشعبي والقوات االمنية يعثرون على 100 حزام

صدى االعالم لالنباء ناسف وصواريخ كرانيت  

 بعد قنبلة وزير الدفاع في البرلمان... موسم الشكاوى في العراق

العالم +فيديو  

 مجلس ذي قار يرجئ اجتماعه المقرر لبحث الية التعيينات

شبکة أخبار الناصریة النشغال اعضائه  

البوابه  ملخص مباراة العراق والدنمارك 00 أولمبياد ريو 2016  
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الصحافة  50 مسؤوال جمهوريا يحذرون من “خطر ترامب”  
المستقلة

عين العراق االخبارية  الجبوري يغادرالبرلمان ويتوجه الى القضاء  

 باحثون يطورون خوارزمية للتعرف على الوجوه ال تحتاج لرؤية

اإلتجاه وجهك للتعرف عليك  

اإلتجاه  السنة على صفيح ساخن  

 مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة عن رئيسه سليم

وکاله المعلومه الجبوري  

 التخطيط تعلن خلو مبناها من أي نشاط إشعاعي ناتج عن حرب

وکاله المعلومه   ٢٠٠٣

وكالة  عين على القدس يركز على الدور االردني بحماية المدينة  
األنباء األردنية

 زيباري الى االستجواب بعد استكمال اإلجراءات القانونية بشأنها

عراق برس  

 الجبوري يتوجه الى القضاء مباشرة بعد رفع الحصانة عنه 
المربد

صدى االعالم لالنباء  اسطورة كرة القدم بيليه يتزوج للمرة الثالثة  

الغد  آرام الشيخ محمد: البرلمان يمر بأصعب مراحله هذه االيام  
برس

 الجبوري: تعطيل وظيفة البرلمان مؤامرة كبيرة يعمل عليها

الغد برس الفاسدون  

البوابه  الرياض ترفع رسوم التأشيرات لزيادة اإليرادات  

البوابه  روسيا تسلم إيران نصف صفقة منظومات إس300  

 غارات التحالف ُتخرج القاعدة من مدينة في جنوب اليمن 
البوابه

 الجبوري يتوجه الى القضاء مباشرة بعد رفع الحصانة عنه 
اوروک نیوز

 مجلس النواب العراقي يصوت على رفع الحصانة عن محمد

قناه الغدیر الكربولي وطالب المعمار  

 امر اللواء التاسع / بدر ابو صادق الحلي :عمليات تطهير

قناه مطيبيجة تعتبر تمهيدا للشروع بتحرير الشرقاط والحويجة  
الغدیر

وكالة  عين على القدس يركز على الدور االردني بحماية المدينة  
األنباء األردنية

کل العناوین العراق

المركزيه لالنباء براثا صحيفة العدالة

مکتب السید الخامنئي alelam Online آر تی

أوان اإلخبارية اخبار العراق اخبار الناصریه

 العبيدي : جميع األسماء التي ذكرت في جلسة االستجواب ابتزوا

االتجاه برس المؤسسة العسكرية  

صدى االعالم  بث مباشر العراق×البرازيل 201688 اولمبياد ريو  
لالنباء

 بسبب ضغط الجمهور: مدرب البرازيل يتأخر نصف ساعة عن

الغد برس المؤتمر الصحفي للمباراة  

 أخبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليوم الخميس

صوت العراق   4/8/2016

 فيديو: علي جمعة يخطب وحارسه يشهر سالحه أمام المصلين 
البوابه

 سير المعارك بالعراق حتى منتصف ليل السبت .. هجوم على لواء

22 ومقتل واصابة 20 بينهم اربع ضباط واعدام شيخ عشيرة

وكالة االستقالل لألخبار بالطارمية  

قناة  هيئة النزاهة: النائب المعماري يمثل امام محققي الهيئة  
االشراق

االردن الیومیه  إفشال هروب نائب عراقي لألردن  

الغد برس  إياد جمال الدين: ابو بكر البغدادي هو ذاته عادل امام  

 العبادي يطرد وكيل وزارة التعليم العالي عضو كتلة المالكي من

وكالة االستقالل لألخبار منصبه  

الغد برس  بالصور: انفاق داعش المؤثثة في جزيرة الخالدية  

 بالفيديو : زحف على البطون والظهور بال مبرر الى المنطقة

عراق برس الخضراء استجابة لنداء الصدر   

وكالة الصحافة  عاجل..االولمبي العراقي يتعادل مع البرازيل  
المستقلة

 نريد النكاح..نريد الثواب شعار مظاهرة غاضبة لمجاهدات داعش

االتجاه برس  

الخبر الجزائر  داعشّيات غاضبات: نريد النكاح... نريد الثواب  

األقسام  الدول

مصادر
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 اعتقال مراهقة في باريس حرضت على االرهاب من خالل تلغرام

عين العراق االخبارية  

الخبر الجزائر  الجامعة الجزائرية تكّون غشاشين بدرجة دكتوراه  

وکاله  الجبوري يغادر مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنه  
المعلومه

هشتک:   صحافي  |  عراقي  |  يفوز  |  بجائزة  |  صحافة  | 

الدفاع  | 

أوان اإلخبارية اخبار العراق اخبار الناصریه

اإلتجاه االتجاه برس االتحاد الوطنی
الکوردستانی

االردن الیومیه االعالم العربی البوابة العراق

البوابه الحکمه الخبر الجزائر

الرای االردنیه الزمان عراق السبیل

السبیل االردنیه السومریة الصحافة المستقلة

العالم العرب الیوم العمل نيوز

الغد برس الف یا الفرات تی وی

الفرات نیوز المدی عراق المربد

المركز الخبري المسلة المنار لبنان

الموتمر المیادین الوطن سورية

اوان عراق اوروک نیوز ایرنا

بالد نیوز بلدنا سورية بی بی سی

جريدة السفير جريدة الصباح جريدة الصباح الجديد

جريدة المدى حقوق االنسان خبر لالنباء

راديو دجلة سانا سومر نیوز

شبكة اعالميي العراق شبكة اإلعالم العراقي شبكة االبداع االعالمي

شبكة االعالم في
الدانمارك

شبکة أخبار الناصریة شفق عراق

شفق نيوز صباح الجدید صحيفة العراق

صدى االعالم لالنباء صوت العراق عراق الحر

عراق المواطن عراق برس عمان نت

عين العراق االخبارية عین العراق فدكـ الثقافية

قناة االشراق قناه الغدیر كنوز ميديا

مانكيش كوم مانکیس مکتب السید
السیستانی

واي االخباري وزارة الدفــاع العراقيــة وفا

وكالة األنباء األردنية وكالة األنباء اإلسالمية وكالة األنباء العراقية

وكالة االستقالل لألخبار وكالة االعالم العراقي وكالة الصحافة
المستقلة

وكالة الناظر االخبارية وكالة انباء االعالم
العراقي

وكالة خبر لالنباء

وكالة رم لألنباء وكالة صدى االعالم وكالة عمون

وكالة نون الخبرية وكالة وطن لألنباء وکالة العراق المرکزیة
لألنباء

وکاله المعلومه وکاله انباء بغداد کان نیوز
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