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 (موقع مجلس النواب(..)6.)ص بيان 

   الزامليييييييق  ال  يييييييرر بيييييييين بحيييييييداد واربييييييييا وبييييييياقق الم ا  يييييييا    مننيييييييا وا يييييييد وال  يييييييا   ليييييييي  م ييييييي ولي

 (موقع مجلس النواب(..) 6.)صمشترك  و يادتنا ال تتجزأ

  ر ض أي  بيييييييييدا   مجليييييييييس النيييييييييواب العراقيييييييييق مت يييييييييامن ميييييييييع أقليييييييييي  كورد يييييييييتان ويييييييييي وان د.شييييييييا

 (مجلس النواب موقع(..) 7.)صإ تداء، وأمن األقلي  هو من أمن العرار

 شييييييييري   ييييييييلمان  الييييييييديمعراإق الكرد ييييييييتانق ي ييييييييدد مو ييييييييد إ يييييييي ن ت ييييييييال  إنعييييييييا  وإيييييييين  النائييييييييب

 (االنباء العراقي  وكال (..) 8.)صر ميا  

  ن وإ التييييي  إلييييي   يييييروا  بدالوا يييييد  الجييييييا الجدييييييد تإاليييييب ب ييييي ب ييييييد ال ييييي ير العراقيييييق  يييييق لبنيييييا النائبييييي

 (االنباء العراقي  وكال (..) 8.)صالت عيق

 (المدى(..) 9.)صونواب كتا تشرين ير  ون الد وا  ق  وارا  األغلبي  الم تعلون 

 م ميييييييد المييييييييتود  مييييييين الميييييييعب ت عييييييييق نمييييييياب جل ييييييي  مجليييييييس النيييييييواب النت ييييييياب رئييييييييس  النائيييييييب

 (نيوز بدر(..)10.)ص الجمتوري 

  (نيوز ايرث(..) 10.)ص رق  جتوده   يمثا  نث باليمين الي  نمي   ت  ر من  النائب 

 أ بييييييييار  شييييييييبك (..) 11.)صجا يييييييي  المو ييييييييوي الكتل  األكبيييييييير ميييييييين المكييييييييون الشيييييييييعق  مييييييييرا   النائييييييييب

 (العرار

 يكشييييي ون  تليييييي  تشيييييكيا وتوزييييييع اللجيييييان النيابيييييي  وي كيييييدون أنتيييييا جييييير  و يييييق العييييير  ومييييين دون  نيييييواب

 (الزوراء(..) 11.)ص   ا 

 أ بييييييييار  شييييييييبك (..)12.)ص  يييييييي مق   اليييييييييزاا الييييييييدور التشييييييييريعق للبرلمييييييييان معإيييييييي   هييييييييادي ال النائييييييييب

 (العرار

 ييييين  ميييييين  الييييييا  اليييييو را المالييييييي  15م يييييير الكيييييروي يييييييد و النتيييييياء ملييييي   ييييييالق منيييييي   النائيييييب "   (.

 (اليو  بحداد(..)13ص

 موقييييييييع مجليييييييييس  13.)صالنييييييييواب يعليييييييين ا ييييييييماء المرشيييييييي ين اليييييييي  رئا يييييييي  الجمتورييييييييي  مجلييييييييس(..)

 النواب(
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 (وكال  االنباء العراقي (..)16..)ص قرارا  مجلس الوزراء بجل   الث ثاء 

 18.)صالم كميييييييي  االت ادييييييييي  تبإييييييييا د ييييييييوى الإعيييييييين  ييييييييد قييييييييرار إلحيييييييياء لجنيييييييي  الت عيييييييييق بال  يييييييياد 

 (الزوراء(..)

  19.)صوزيييييييييير التعليييييييييي  ييييييييييد و الييييييييي  ا يييييييييتعإاب الشيييييييييركا  العالميييييييييي  لتن يييييييييي  المشييييييييياريع الجامعيييييييييي 

 (ايرث نيوز(..)

 (وكال  االنباء العراقي (..) 19.)صالعرار لع وي  لجن  العانون التجارّي الدولق انت اب 

  وكالييييييي  (..) 20.)صو يييييييد  راقيييييييق ينتيييييييق مبا ثاتييييييي  ميييييييع الجانيييييييب اللبنيييييييانق بشييييييي ن االت اقيييييييي  المشيييييييترك

 (االنباء العراقي 

  وكاليييييي (..) 20.)صالنزاهيييييي  ت ييييييبإ متتمييييييين باال ييييييتي ء  ليييييي   عييييييارين  ائييييييدين للدوليييييي   ييييييق كركييييييو 

 (االنباء العراقي 

   ت ييييييريبا  (..) 20.)صمليييييييون..  ييييييبإ هييييييدر بالميييييياا العييييييا   ييييييق مينيييييياء ا  قميييييير األو ييييييإ 123بعيميييييي

 (نيوز

  (المباح(..)21.)ص شموا الناز ا   ق م يما  اإلقلي  برواتب شبك  ال ماي 

 (المباح(..)21.)ص نعاب  المعلمين ت ّض أ  اءها  ل  اال تماء بالعانون 

 (المباح(.) 22.)صار والتن يعق يعيد االنح ر ال يا قوق  م او ا  التي 

 23.)صاألمييييييي  المت ييييييييدا ت ييييييييث  لييييييي  د يييييييي  الجتييييييييود العراقييييييييي  لتعزييييييييز ال يييييييي   واألميييييييين اإلقليميييييييييين 

 (..)وكال  االنباء العراقي (
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  وكالييييييي  (..) 24.|)ص جلييييييي   يييييييق بحيييييييداد 17إ بييييييياإ تترييييييييب ميييييييواد ممنو ييييييي  مييييييين اال يييييييتيراد دا يييييييا

 (االنباء العراقي 

 (ال ومري  نيوز(..) 24.)صالعبض  ل  متت  بع ايا إرهابي   ق كرب ء 

 

 

 

  

 (المباح(..) 25.)صقروض مي َّرا للعائدين من ال ارج 

  (المباح(..) 25.)صبالمئ  من مياه ال را  23 ي قار تحلق نترا  ت بب بتلوث 

 42  (المباح(..) 26.)صمشرو ا  جديدا   ق الديواني 

 (المباح(..) 26.)ص رم   ما 6000اريعنا  تو ر أكثر من ا تثمار بابا  مش 

 (بدر نيوز(..)26.)ص ال ليماني  تعتمد ن ا  الزوجق وال ردي لمواجت  ازم  البانزين 
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  وكالييييييي  انبييييييياء (..) 27.)صالكوييييييي  وبريإانييييييييا تب ثيييييييان  يييييييددا مييييييين المو يييييييو ا  الع يييييييكري  المشيييييييترك

  )الب رين

 نيييييييي  بليبييييييييا ت كيييييييد أن االنت ابيييييييا  ال يييييييرا والنزيتييييييي  هيييييييق ال يييييييا الو ييييييييد لجنييييييي  المتابعييييييي  الدوليييييييي  المع

 (وكال  االنباء ال عودي (..) 27.)صلألزما  ال يا ي 

   لجنيييييييييي  المييييييييييداق  البرلمانييييييييييي  اإلماراتييييييييييي  األردنييييييييييي  تب ييييييييييث  ييييييييييبا تعزيييييييييييز الع قييييييييييا  البرلمانييييييييييي

 (وكال  انباء االمارا (..) 28.)صوالثنائي 

 

 

 

 اليييييييييي  ات ييييييييييار جيييييييييييد  ييييييييييق  يينييييييييييا ا ا تميييييييييير  الجانييييييييييب االميركييييييييييق    نمييييييييييا اني بييييييييييداللت ريييييييييييام

 (..)وكال  انباء  ارس( 29.)صبواقعي 
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 بيان

رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب م ميييييييد ال لبو يييييييق يعلييييييين مو يييييييد جل ييييييي  انت ييييييياب رئيييييييييس  /موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب

ر ت دييييييييد ييييييييو  ال يييييييب  الموا يييييييق .الجمتوريييييييي   ت ار مو يييييييدا  لجل ييييييي  مجليييييييس النيييييييواب ال امييييييي  26 ييييييييث تعيييييييرَّ

 بانت اب رئيس الجمتوري .

 

الزاملي: ال فرق بين بغداد واربيل وباقي المحافظات فأمننا واحد والحفاظ عليه مسؤولية 

 مشتركة وسيادتنا ال تتجزأ

أجييييير  لجنييييي  تعميييييق تعميييييق ال عيييييائق النيابيييييي  ب ادثييييي  ا يييييتتدا  اربييييييا برئا ييييي  ال ييييييد  موقيييييع مجليييييس النيييييواب/

، بعيييييييد وميييييييولتا الييييييي  ٢٠٢٢ا ار  ١٥مجليييييييس النيييييييواب، الييييييييو  الث ثييييييياء النائيييييييب األوا ليييييييرئيس ”  ييييييياك  الزامليييييييق“

و عييييييد  اللجنيييييي  .م ا  يييييي  اربيييييييا، جوليييييي  ميدانييييييي  ، ل إيييييي ف  ليييييي  الموقييييييع اليييييي ي تيييييي  ا ييييييتتدا    ييييييق الم ا  يييييي 

ريبييييييير ا مييييييد “، اجتما  ييييييا مو ييييييع ا مييييييع وزييييييير دا لييييييي  اقلييييييي  كرد ييييييتان ال يييييييد ” يييييياك  الزاملييييييق“برئا يييييي  ال يييييييد 

برلمييييييان االقلييييييي  والكيييييييادر المتعييييييد   يييييييق الييييييوزارا، لب ييييييث  يثييييييييا  وإبيعيييييي  اال يييييييتتدا  ونائييييييب رئييييييييس ”  الييييييد

وأكييييييد الزاملييييييق  يييييي ا االجتميييييياف، ان ال  ييييييرر بييييييين اربيييييييا .واال ييييييتماف لكييييييا الت اميييييييا وال عييييييائق المتعلعيييييي   ييييييي 

وبحيييييييداد وبيييييييياقق م ا  ييييييييا  الو ييييييييإ والجنيييييييوب الن أميييييييين الييييييييب د وا ييييييييد ، وال  يييييييا   لييييييييي  م يييييييي ولي  واجبيييييييي  

، وان اي توغييييييا او تجيييييياوز او ا ييييييتتدا  ميييييين اي دوليييييي  كانيييييي  غييييييير معبييييييوا مإلعييييييا    يييييييادا العييييييرار  ومشييييييترك 

ال تتجييييييزأ، منوهييييييا  ان مجلييييييس النييييييواب ربمييييييا  يييييييد و  ييييييدد ميييييين الجتييييييا  والش ميييييييا  االمنييييييي  واال ييييييت باري  

شييييييعب  يييييق االقلييييييي  بمييييييا  يتيييييا ال يييييييد وزييييييير الدا لييييييي  لل  يييييور لحييييييرض اال ت ييييييا   واإييييي ف ال ييييييادا النييييييواب وال

وشيييييدد الزامليييييق، ان العيييييرار لييييين ي يييييم  بييييي ن تكيييييون ارا يييييي  .  ليييي  الت امييييييا الدقيعييييي   يييييوا  ادثييييي  اال يييييتتدا 

 يييييييا   لتمييييييي ي  ال  يييييييابا  بيييييييين اليييييييدوا االقليميييييييي  والعالميييييييي ، وان الت يييييييال  الربيييييييا ق الييييييي ي ي ييييييي  العيييييييرار 

 يييييييق الجتييييييد ورو يييييييا وايييييييران و ييييييوريا، يع ييييييق بييييييان يكييييييون هنييييييا  تعيييييياون  ييييييق مجيييييياا تعييييييدي  المعلومييييييا  وتن

األمنيييييق لمنيييييع أي ا ييييييتتدا  مييييين هيييييي ا العبييييييا،  يمييييييا إاليييييب األجتيييييزا األمنييييييي  واال يييييت باري   ييييييق بحيييييداد واالقلييييييي  

مييييين جانبييييي  قيييييد  .لر يييييع م يييييتوى التن ييييييق والتعييييياون، وتبيييييادا المعلوميييييا   يييييوا المإليييييوبين للع ييييياء ل  ييييي  األمييييين

ليييييي ي تيييييي  ا ييييييتتدا  ، م كييييييد ا ان اربيييييييا ال وزييييييير دا لييييييي  االقلييييييي  ، الت اميييييييا والمعلومييييييا   ييييييوا إبيعيييييي  الموقييييييع ا

يمكييييييين ان تعبيييييييا بتواجيييييييد ا يييييييرائيلق  لييييييي  ارا ييييييييتا، ولييييييين تكيييييييون مييييييي   أمييييييين ل رهيييييييابيين وال يييييييارجين  ييييييين 

العيييييييانون، وان  كومييييييي  االقليييييييي  م يييييييتعده الجيييييييراء ت عييييييييق دوليييييييق  يييييييوا ال ادثييييييي  ويشيييييييار   يييييييي  ممثليييييييين  ييييييين 

ده ل  يييييور جل ييييي  اال ت يييييا    يييييق مجليييييس النيييييواب ا يييييتعدا” ريبيييييير ا ميييييد “كميييييا ابيييييدى ال ييييييد .الجانيييييب االيرانيييييق

لتعييييييدي  كييييييا المعلومييييييا  التييييييق يمكييييييين اال ييييييت ادا منتييييييا  ييييييق الت عيييييييق، مثمنيييييييا  ييييييق الوقيييييي   اتيييييي  زيييييييارا الو يييييييد 
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وقيييييد .البرلميييييانق برئا ييييي  ال ييييييد الزامليييييق، وامييييي ا اياهيييييا باليييييد   الكبيييييير الييييي ي  ييييييبع   يييييق ا هيييييان الشيييييعب الكيييييردي

ق ال عييييييائق النيابييييييي  كييييييا ميييييين نائييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب ال يييييييد  يييييي  الو ييييييد النيييييييابق ، ا  يييييياء لجنيييييي  تعميييييي

شييييييا وان  بيييييييد ا ، وال ييييييادا النيييييييواب رئييييييييس كتليييييي  دولييييييي  العييييييانون  إيييييييوان العإيييييييوانق و رئيييييييس كتلييييييي  ال يييييييت  

 بييييياس الزامليييييق ، ورئييييييس كتلييييي  االت ييييياد اليييييوإنق الكرد يييييتانق هيييييري  كمييييياا تغيييييا ، ونائيييييب رئييييييس كتلييييي  ال ييييييادا 

 ناي  الشمري .

 

عبدهللا : مجلس النواب العراقي متضامن مع أقليم كوردستان ويرفض أي  انوهد.شاخ

 إعتداء، وأمن األقليم هو من أمن العراق

الوقييييييو   ليييييي  تإييييييورا  األ ييييييداث واإلإيييييي ف ميييييييدانيا   ليييييي   جيييييي  األ ييييييرار  بتييييييد  موقييييييع مجلييييييس النييييييواب/

زا للمييييييدنيين، قيييييا  نييييييائبق لإل تيييييداء األ يييييير  ليييييي  م ا  ييييي  أربييييييا بمييييييواري  بال يييييتي  الييييي ي إيييييياا منييييياإق ومنيييييا

 بييييييدا أ مييييييد ور  يييييياء الكتييييييا ال يا ييييييي   وان رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب العراقييييييق ال يييييييد  يييييياك  الزاملييييييق ود.شييييييا 

، وكيييييييان  يييييييق إ يييييييتعبالت  نائيييييييب 2022/3/15أربييييييييا  يييييييق أقليييييييي  كورد يييييييتان الييييييييو  الث ثييييييياء    ييييييي بزييييييييارا م ا

اء اللجييييييان والكتيييييا ال يا يييييي  ونائييييييب رئييييييس برلميييييان أقليييييي  كورد ييييييتان ال ييييييد هييييييمن هييييييورامق و يييييدد مييييين ر  ييييي

م يييييييا   أربييييييييا، وجيييييييرى  ييييييي ا اللعييييييياء ب يييييييث اإل تيييييييداء  لييييييي  م ا  ييييييي  أربييييييييا و يييييييرر األجيييييييواء والتجييييييياوز 

ال يييييييادا الوإنييييييي ،  يمييييييا أجييييييرى الو ييييييد جوليييييي  ميدانييييييي  لمواقييييييع العميييييي  اليييييي ي تبييييييين ب نيييييي  أل ييييييد   ال إييييييير  ليييييي

 ييييييتوى األقلييييييي  والم ا  ييييييا ، و عييييييد إجتما ييييييا  الم ييييييتثمرين العييييييراقيين ولدييييييي  نشيييييياإ  مرانييييييق و ييييييدماتق  ليييييي  م

تيييييدا يا   اقشييييي مو يييييعا  ميييييع وزيييييير دا ليييييي  أقليييييي  كورد يييييتان ال ييييييد ريبييييير أ ميييييد والعييييييادا  األمنيييييي  العلييييييا وتييييي  من

التجييييييو  المييييييارو ق ومال عيييييي  ميييييين أ ييييييرار  ليييييي  المييييييواإنين، وبعييييييد اإلجتميييييياف  عييييييد ميييييي تمر ميييييي  ق مشييييييتر  

مجلييييييس النييييييواب العراقييييييق مت ييييييامن مييييييع أقلييييييي  ” جانبيييييي  أنرئيييييييس المجلييييييس أ يييييياد ميييييين  نائييييييب.بتيييييي ا ال مييييييوص

كورد ييييييتان وييييييير ض أي إ تييييييداء، وأميييييين األقلييييييي  هييييييو ميييييين أميييييين العييييييرار، ومييييييا جييييييرى هييييييو إ ييييييتتدا  لل يييييييادا 

الوإنييييييي  وتجيييييياوز النعبييييييا بيييييي  ت يييييي  أييييييي   ريعيييييي ، وهييييييق  ييييييابع   إيييييييرا وإنتتييييييا  مييييييار  ألميييييين وإ ييييييتعرار 

لعمييييييي  الميييييييارو ق وتدا ياتييييييي  بالتن ييييييييق والتعييييييياون بيييييييين الت عيعيييييييا  م يييييييتمرا بشييييييي ن ا ن، م يييييييي ا  بييييييي ”اليييييييب د

 ال كومتين اإلت ادي  واألقلي  و ل  م توى مجلس النواب العراقق وبرلمان كورد تان.
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 الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد إعالن تحالف إنقاذ وطن رسميا  النائب شريف سلمان: 

الييييييديمعراإق الكرد ييييييتانق، شييييييري   ييييييلمان، إن  ت ييييييال  إنعييييييا   قيييييياا النائييييييب  يييييين كتليييييي  وكاليييييي  االنبيييييياء العراقييييييي /

وإييييين وميييييا إلييييي  مر لييييي  اإل ييييي ن وهيييييو ت يييييال  قيييييوي ومتما ييييي  ، م كيييييدا  أنييييي   قريبيييييا  ييييييعلن بشيييييكا ر يييييمق 

وأ يييييا   يييييلمان، أن ." ييييين الت يييييال  الث ثيييييق وربميييييا بعيييييد أ يييييياد نيييييوروز ألن اإلقليييييي  ي ت يييييا  ييييي ا هييييي ه األييييييا 

هزا ومت يييييق  ليتيييييا ، مشييييييرا  إلييييي  أن  التوجييييي  ال عيعيييييق للت يييييال  هيييييو بنييييياء  الت يييييال   ا ييييير وجمييييييع بنيييييوده جيييييا

ول يييييي  إليييييي  أن  جل يييييي  التمييييييوي   ليييييي  رئيييييييس ."الدولييييي   ليييييي  أ ييييييس متينيييييي  وثابتيييييي  لممييييييل   الشييييييعب العراقيييييق

الجمتورييييييي   ييييييتكون  ييييييق وقيييييي  قرييييييييب وجميييييييع المواقيييييي  واألراء  تيييييي  مييييييين قبييييييا اإلإييييييار التن يييييييعق والكتيييييييا 

د  لييييييي  اإل ييييييي ن  ييييييين جل ييييييي  انت ييييييياب رئييييييييس الجمتوريييييييي  وتكليييييييي  رئييييييييس األ يييييييرى متجتييييييي  ن يييييييو الت كيييييييي

 الوزراء بعد أ ياد نوروز .

 

الجيل الجديد تطالب بسحب يد السفير العراقي في لبنان وإحالته النائبة سروة عبدالواحد: 

 إلى التحقيق

اقيييييق  يييييق لبنيييييان وإ التييييي  إالبييييي  كتلييييي  الجييييييا الجدييييييد، الث ثييييياء، ب ييييي ب ييييييد ال ييييي ير العر وكالييييي  االنبييييياء العراقيييييي /

وقالييييي  رئييييييس الكتلييييي  النائبييييي   يييييروا  بيييييد الوا يييييد  يييييق .إلييييي  الت عييييييق،  يميييييا وجتييييي  أ يييييئل  الييييي  وزارا ال ارجيييييي 

بييييييان إن   ييييي ير العيييييرار ليييييدى الجمتوريييييي  اللبنانيييييي   ييييييدر شيييييياف البيييييرا  قيييييا  بعميييييا معييييييب وم  ييييي  مييييين  ييييي ا 

ليييييييوزارا الإاقييييييي  اللبنانيييييييي  ميييييييع العنييييييياا  منيييييييع لعييييييياء مييييييي  ق ليييييييرئيس الو يييييييد العراقيييييييق الزائييييييير بميييييييورا ر يييييييمي 

وأ ييييييا   أن  هيييييي ا التميييييير  ."ال  ييييييائي  العراقييييييي  الر ييييييمي  بإريعيييييي   جيييييي  وغييييييير معبوليييييي  بعيييييييدا  يييييين اال تييييييرا 

يعييييييد تجيييييياوزا  غييييييير معبييييييوا، وبعيييييييدا  كييييييا البعييييييد  يييييين أ  قيييييييا  ال ييييييرد العراقييييييق   يييييي    يييييين واجبييييييا  الو ي يييييي  

يتييييييا كييييييون المو يييييي  هييييييو  ييييييرد يمثييييييا الدوليييييي  بم   يييييياتتا العاميييييي  ووجييييييوب   يييييي  معامتييييييا الر يييييييع وكراميييييي  إر 

الم تل يييييي  ، مشيييييييرا اليييييي  أنيييييي    نييييييد ومييييييوا األميييييير اليييييي  أ  يييييياء ال ييييييل  الدبلوما ييييييق يعييييييد  ليييييي   ر ييييييا  أكبيييييير 

وأكثيييييير تشييييييددا  لتعلعيييييي  باللياقيييييي  الدبلوما ييييييي  الواجبيييييي  وال زميييييي  التييييييق تمثييييييا مييييييورا البلييييييد أمييييييا  الييييييدوا األ ييييييرى 

وإالبيييييي   بييييييد الوا ييييييد بيييييي  إ ال  ال يييييي ير  يييييييدر ." يتييييييا وال التحا ييييييق  نتييييييا وت كميييييي  أ ييييييرا  ال يمكيييييين التتيييييياون

اوال ( مييييييين قيييييييانون ان يييييييباإ /10شيييييييياف غبيشيييييييق دليميييييييق البيييييييرا  إلييييييي  لجنييييييي  ت عيعيييييييي  ا يييييييتنادا  أل كيييييييا  الميييييييادا 

، و ييييي ب ييييييد الموميييييا إليييييي  مييييين الو ي ييييي   يييييورا  ا يييييتنادا  2008( ل ييييين  22ميييييو  ق الدولييييي  والعإييييياف العيييييا  رقييييي  )

 /اوال( من العانون المشار إلي  . 17ادا أل كا  الم
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 المستقلون ونواب كتل تشرين يرفضون الدخول في حوارات األغلبية

إن  العميييييا ال يييييالق يشيييييتد تن ييييييعا   الييييييا   يييييق المواقييييي  ال يا يييييي  بيييييين  النائيييييب الم يييييتعا  يييييجاد  يييييال ،قييييياا  الميييييدى/

 ."   ام النواب الم تعلين بش ن ال هاب ن و المعار   دون تكوين كتل

وأ ييييا   ييييال ، أنيييي   بنيييياء  ليييي  مييييا يجييييري  اليييييا دا ييييا قبيييي  البرلمييييان هنييييا  تن يييييق  يييياا وت يييياه   ييييق المواقيييي  

بيييييييين النيييييييواب، ييييييييت  اال تمييييييياد  ليييييييي  دون التوجييييييي  ن يييييييو تكيييييييوين كتلييييييي  معار ييييييي  . وبشييييييي ن امكانيييييييي  ا يييييييتجواب 

 كوميييييي  الكييييييا مق  تيييييي  ال كوميييييي  ال الييييييي ، اشييييييار  ييييييال  اليييييي  ان  البرلمييييييان قييييييادر  ليييييي  ا ييييييتجواب وم ا ييييييب  

 ."وان كان   كوم  تمري  ا ماا  تق  ا ع  للرقاب  البرلماني 

،  ييييييق تمييييييري ا  تل زيونييييييي  أن   ركيييييي  ميييييين  كيييييير المت ييييييدث با يييييي   ركيييييي  امتييييييداد منييييييار العبيييييييديميييييين جانبيييييي ، 

 ."أجا الشعب و ل  إوا ال إ من  ا  ن النتائج أ لن  بشكا وا   ن و المعار  

ت ييييييال  ليييييين يتييييييت  ألييييييي  ت ال ييييييا  قييييييد ت مييييييا، إالمييييييا أن هييييييد نا وا يييييي  منيييييي  البداييييييي  وأ ييييييا  العبيييييييدي، أن  ال

 ."هو تشكيا كتل  نيابي  معار   تتول  تعيي  األداء التن ي ي

وشييييييدد،  ليييييي  أن   ملنييييييا  ييييييو  ينمييييييب  ليييييي  تميييييي ي  أداء المن وميييييي  ال يا ييييييي  بشييييييكا  ييييييا  ميييييين الييييييدا ا، 

 ."وأن نكون مو  الشارف  ق ال لإ  التشريعي 

، أن  البرلمييييييان أ ليييييين  يييييين تم ييييييك  بن اميييييي  الييييييدا لق بشيييييي ن  كيييييير النائييييييب الم ييييييتعا م مييييييد  نييييييوزبيييييي ، ميييييين جان

توزييييييع اللجييييييان والت كييييييد  ليييييي  أهميييييي  اال ييييييت ادا ميييييين ت مميييييا  و بييييييرا  النيييييواب بحييييييض الن ييييير  يييييين  جييييييو  

 ."الكتا

  بيييييي  وتيييييابع  نيييييوز، ان   مييييييا اللجيييييان  ييييييو  يييييينعكس  لييييي  كا يييييي  البرلميييييان وبالتييييييالق نتإليييييع لتن يييييي  مييييييا و يييييد

رئا يييييي  مجلييييييس النييييييواب ميييييين أن توزيييييييع اللجييييييان  يييييييكون ب  ييييييب الت مييييييص وليييييييس  ليييييي  أ ييييييس الم امميييييي  

 ."ال يا ي 

وشيييييدد،  ليييييي  أن  العيييييوى الكبيييييييرا وال ييييييائزا  لييييي  كيييييي  ميييييين المعا يييييد أن تييييييوزف أ  يييييياءها  لييييي  جميييييييع اللجييييييان، 

ن مشيييييييارك  وبالتييييييالق تكيييييييون هنيييييييا  مشيييييييارك   عالييييييي  و يييييييد  التركييييييييز  لييييييي  لجنييييييي  دون أ يييييييرى وبالتيييييييالق ن يييييييم

 ."الجميع

ورأى  نييييييوز، أن  محييييييادرا االليييييييا  ال ييييييابع   ييييييق توزيييييييع اللجييييييان أميييييير أمييييييب  مت ييييييق  لييييييي  بييييييين م تليييييي  الكتييييييا 

 ."ال يا ي ، ون ن ننت ر أن يت  تن ي  ما ات عنا  لي 

 

و ييييي ر، مييييين  ا يييييت وا  كتيييييا  يا يييييي  معينييييي   لييييي  اللجيييييان كيييييون  لييييي  ي ييييير بعميييييا المجليييييس الييييي ي ينبحيييييق منييييي  

 ."وا د وبمشارك  جميع األ  اء كا   ب ا تمام  أن يعما بن ق
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وانتتيييييي   نيييييييوز، إلييييييي  أن  اليييييييدورا  ال يييييييابع  كانييييييي  تعيييييييانق اللجييييييان  يتيييييييا مييييييين  يييييييد  ت عيييييييق النمييييييياب، وقلييييييي  

جل ييييياتتا ب يييييبب أن أ  ييييياءها كيييييانوا قليليييييين، وبالتيييييالق ن ييييين الييييييو  نب يييييث  ييييين ا تيييييرا  كيييييا اللجيييييان وأن يكيييييون 

 العما النيابق . يتا تمثيا يعكس أهميتتا و  ورها  ق 

 

الصيهود: من الصعب تحقيق نصاب جلسة مجلس النواب النتخاب رئيس النائب محمد 

 الجمهورية

كشييييييي  النائيييييييب  يييييين دولييييييي  العيييييييانون، م ميييييييد المييييييييتود، الث ثيييييياء،  ييييييين شيييييييرإ ت عييييييييق النمييييييياب  بييييييدر نييييييييوز/

و ال يا ييييييق ال ييييييالق و عييييييا لل يييييييناري ”وقيييييياا الميييييييتود انيييييي  .العييييييانونق لجل يييييي  ا تيييييييار رئيييييييس الجمتورييييييي  المعبييييييا

 ٢٢٠مييييييين الميييييييعب ت عييييييييق نمييييييياب جل ييييييي  مجليييييييس النيييييييواب النت ييييييياب رئييييييييس الجمتوريييييييي  بواقيييييييع   يييييييور 

شييييييرإ ت عيييييييق نميييييياب هيييييي ه الجل يييييي  يكييييييون بلملميييييي  البييييييي  الشيييييييعق وت عيييييييق الكتليييييي  “واشييييييار اليييييي   .”  ييييييوا

المييييييدري لتشييييييكيا انت ييييييار الجميييييييع إت ييييييار االإييييييار التن يييييييعق والتيييييييار “واكييييييد الميييييييتود .”النيابييييييي  االكثيييييير  ييييييددا  

ك مييييين جتييييي ، وهنالييييي  امكانيييييي  للتيييييد ا وتعرييييييب وجتيييييا  الن ييييير للبيييييي  الكيييييردي لييييييت    ييييي   الكتلييييي  االكثييييير  يييييددا

 ”.مل  ترشي  ش مي  وا دا

 

 تحذر من سرقة جهودهم: يمثل حنث باليمين النائبة عالية نصيف 

تيييييود النيييييواب  نيييييد تعيييييدي   ييييي ّر  النائبييييي   اليييييي  نميييييي  الث ثييييياء، مييييين شييييييوف  ييييياهرا  يييييرق  ج اييييييرث نييييييوز/  

وقاليييييي  نمييييييي   ييييييق .ال ييييييدما  وتن ييييييي  المشيييييياريع  ييييييق الييييييدوائر االنت ابييييييي  التييييييق اومييييييلتت  إليييييي  قبيييييي  البرلمييييييان

تابعنيييييييا وميييييييع شيييييييديد األ ييييييي  شييييييييوف  ييييييياهرا  يييييييرق  جتودنيييييييا وأ مالنيييييييا ” انييييييي  ” اييييييييرث نييييييييوز“بييييييييان تلعتييييييي  

 شييييير، وهيييييي ا يمثيييييا  نيييييث بيييييياليمين ومشييييياريعنا ال دميييييي  ميييييين قبيييييا نيييييواب ا ييييييرين ال ييييييما  يييييق الييييييدائرا ال اديييييي  

 للجمتيييييييور بر ايييييييي  مميييييييال ت  والوقيييييييو   لييييييي  مشيييييييك تت  ومعانييييييياتت  وإيجييييييياد ال ليييييييوا المنا يييييييب  لتيييييييا

مييييييا نعدميييييي  ألهلنييييييا ميييييين  ييييييدما  وأ ميييييياا بالتن يييييييق مييييييع الييييييوزارا  والجتييييييا  المعنييييييي  يجييييييب “وأو يييييي   ان .“

لجتييييييود والعمييييييا بيييييين س وإنييييييق  ييييييالص أن يكييييييون  ييييييا زا لبعييييييي  النييييييواب للعيييييييا  ب إييييييوا  مماثليييييي ، إ  ان ت ييييييا ر ا

 “.يعود بال ائدا  ل  جمتورنا ال ي ينت ر منا المزيد 
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 :الكتلة األكبر من المكون الشيعي حصرا  جاسم الموسوي نائبال

أكييييييد   ييييييو مجلييييييس النييييييواب جا يييييي   إييييييوان المو ييييييوي، الث ثيييييياء، أن الكتليييييي  األكبيييييير   /شييييييبك  أ بييييييار العييييييرار

شيييييييعق، مشييييييييرا الييييييي  أنييييييي  ال يمكييييييين ألي مكييييييون ت ييييييير اليييييييد وا  يييييييمن هييييييي ا يجييييييب أن تكيييييييون مييييييين المكيييييييون ال

ال إييييييوا األهيييييي  التييييييق يجييييييب أن تييييييت  “الت ييييييال  لي ييييييرر العيييييير  ال ييييييائد.وقاا المو ييييييوي  ييييييق  ييييييديث ميييييي  ق، إن 

تلييييي  الكتلييييي  مييييين شييييي نتا “وأ يييييا  أن ”.قبيييييا انععييييياد جل ييييي  انت ييييياب رئييييييس الجمتوريييييي  هيييييو تشيييييكيا الكتلييييي  األكبر

س اليييييوزراء المعبيييييا لتكيييييون هيييييق مييييين ت يييييع البرنيييييامج ال كيييييومق لييييي  وتد مييييي   يييييواء أن ترشييييي  مييييين دا لتيييييا رئيييييي

الكتلييييييي  األكبييييييير، وكالمعتييييييياد، يجيييييييب أن تكييييييييون “واو ييييييي  المو يييييييوي أن ”. يييييييق ال يييييييلإتين التن ي يييييييي  أو التشريعي 

ال يمكيييييين ألي مكييييييون ت يييييير الييييييد وا  ييييييمن هيييييي ا الت ييييييال  لي ييييييرر “، مشيييييييرا اليييييي  أنيييييي  ”ميييييين المكييييييون الشيييييييعق

 ”.ولحاي  اآلن 2004  العر  ال ائد من

 

نواب يكشفون "آلية تشكيل وتوزيع اللجان النيابية ويؤكدون أنها جرت وفق العرف ومن 

 دون خالفات

م يييييييي ل  اللجييييييييان النيابييييييييي    ييييييييم  كترشييييييييي  والمتبعييييييييق هييييييييو ”، ان”،النائييييييييب ميييييييي ح متييييييييديقيييييييياا  الييييييييزوراء/

ق التعإيييييييا وباالمكييييييان التمييييييوي  االلييييييي  التوجييييييد  يتييييييا مشييييييكل  انمييييييا المشييييييكل   يييييي“، مشيييييييرا اليييييي  ان ”التمييييييوي 

 .”باال بوف العاد 

ليييييي  ت ييييييدث اي    ييييييا  بشيييييي ن التوزيييييييع الن ييييييبق للجييييييان و ييييييدث  الم يييييي ل  بمييييييورا ا تيارييييييي  وبكييييييا “وا ييييييا  

االليييييي  المعميييييوا بتيييييا هيييييق ان ال يييييادا النيييييواب كيييييا وا يييييد  يييييمن “، مبينيييييا ان ”اري يييييي   يييييق ا تييييييار الع يييييو للجنييييي 

 يييييييين   لتيييييييا وبالن يييييييب  ال تييييييييار رئا يييييييا  اللجيييييييان  الييييييييا اليوجيييييييد  ا تمامييييييي  وييييييييرى ان نجا ييييييي  بتييييييي ه اللجنييييييي 

ا تييييييار  تييييي  ييييييت  التميييييوي  وكيييييا لجنييييي  تعيييييو  بععيييييد جل ييييياتتا وت تاررئي يييييا ونائبيييييا لتيييييا اميييييا  ييييين  يييييدد ا  ييييياء 

  .”  وا 19كا لجن    ع  ا ل  هو 

وزيعت  ن ييييييا  التوزيييييييع ليييييييس م امميييييي   الكتييييييا التييييييق لييييييديتا اربعييييييون او  م ييييييون نائبييييييا يييييييت  تيييييي”واو يييييي  ان 

بالن يييييب  للم يييييتعلين  يييييق اللجيييييان هنيييييا  لجيييييان  يتيييييا “، م يييييي ا ” لييييي  اللجيييييان بن يييييب  وتنا يييييب ميييييع ا يييييداد المجليييييس

  .”  وان او ث ث  وهنا  لجان بدون ا  اء م تعلين

االت ييييييار امييييييب  وا يييييي ا بييييييين الكتييييييا “، ان ”،قيييييياا النائييييييب  يييييين دوليييييي  العييييييانون، م مييييييد الزييييييياديميييييين جانبيييييي   

ائتا  لييييي  اللجيييييان النيابيييييي  وهنيييييا  شيييييب  ات يييييار  يييييا  وتييييي  توزييييييع ا  ييييياء مجليييييس ال يا يييييي   لييييي  توزييييييع ا  ييييي

 .”النواب كا    ل  كا اللجان ول  ت دث اي    ا   يما يتعلق بالتمثيا الن بق للجان



 

  2022-3-16 االربعاء/ 

 40العدد / 

12 
 

الكتييييييا ال يا ييييييي   اولييييي  و ييييييع كييييييا ا  ييييييائتا   يييييق اللجييييييان التييييييق ي يييييتإيعون العمييييييا بتييييييا   ييييييب ”وا يييييا  ان

العييييير  المعليييييو  ان اللجيييييان باالتجييييياه العك يييييق ميييييع اليييييوزارا “وبيييييين ان  .”لشيييييتاداالك ييييياءا وال بيييييرا والعيييييدرا وا

 يييييييان كانييييييي  اليييييييوزارا للكتلييييييي  ال  نيييييييي  او ال يييييييزب ال  نيييييييق   يجيييييييب ان تتميييييييدر لجنييييييي  برئا يييييييتتا او نيابتتيييييييا او 

تعريرهييييييا اليييييي  ن ييييييس الكتليييييي  التييييييق ينتمييييييق اليتييييييا الييييييوزير وهيييييي ا  يييييير  وليييييييس قانونييييييا وميييييين النا ييييييي  العانونييييييي  ال 

  .”توجد مشكل 

الم امميييييي   ييييييق ال ييييييياا البرلمانييييييي  لي يييييي   ييييييب   تييييييق  بييييييارا  يييييين امييييييوا   وميييييين يجنييييييق “واشييييييار اليييييي  ان  

اكثييييير االميييييوا  يكيييييون االقيييييوى  يييييق ا تييييييار ميييييا يشييييياء النييييي  هيييييو مييييين  ييييييرج  الك ييييي  وبالتيييييالق بعيييييض اال يييييوا 

نييييي  قيييييادر  لييييي  الموجيييييودين يعتعيييييدون ان  لييييي  م اممييييي   يييييا ا كيييييان ليييييدي  الييييييو  مئييييي  ميييييو   يييييق البرلميييييان ا

 .”ان ت ع بممات   ق اي شقء

هييييييي ه اليييييييدورا ال ام ييييييي  البرلمانيييييييي   ت تلييييييي  كثييييييييرا  ييييييين  يييييييابعاتتا وهنيييييييا  تييييييي ثير بالنو يييييييي  و “واو ييييييي  ان 

واجتيييييي  ومييييييوا اال ييييييوا البرلمييييييانيين ت تليييييي  تمامييييييا  مييييييا  ييييييبعتتا وكييييييا شيييييي ص ليييييي  العييييييدرا والعابلييييييي   ليييييي  ان 

ن  ييييي  بعيييييوا مييييين اجيييييا ار ييييياء جمييييياهيره  تييييي  يكيييييون لييييي  يعيييييو  بعملييييي  الرقيييييابق والتشيييييريعق مييييين اجيييييا تثبيييييي  

 .”نميب بالدورا العادم  والنواب  ي اولون االبتعاد  ن ا إاء  ل ت 

اغليييييب الكتيييييا والم يييييتعلين قيييييامو بت يييييلي  رغبييييياتت  لتيئييييي  الرئا ييييي  ”، ان”،قييييياا النائيييييب،   يييييين  ليييييق   ييييينبيييييدوره 

نت ييييييار الجل يييييي  للممييييييادق  و ليييييي  و  ييييييب اال تميييييياص وتعريبييييييا تيييييي  االت ييييييار  ليييييي  هيييييي ا المو ييييييوف ون يييييين با

االغليييييب كيييييا نائيييييب يعلييييي  ايييييين مكانييييي  مييييين اللجيييييان وهنيييييا  توا يييييق منييييي  البدايييييي  و يييييدث التع يييييي   لييييي  المكونيييييا  

 ييييييدث ات ييييييار “وا ييييييا    .”بالمئيييييي  للكييييييون الشيييييييعق وال يييييينق والكييييييردي وا رجيييييي   ميييييي  الم ييييييتعلين 50+1

و شييييييرا للمكييييييون الشيييييييعق منتييييييا اربعيييييي  ل  ييييييوا ال يييييين  واالكييييييراد والمكونييييييا   9نائبييييييا  19 ليييييي  ان كييييييا لجنيييييي  

 ”.للكتل  المدري  واربع  ل إارالتن يعق واثنين للم تعلين

 : اليزال الدور التشريعي للبرلمان معطال  هادي السالمي  نائبال

 ميييييييا   يييييييو مجليييييييس النيييييييواب الم يييييييتعا هيييييييادي ال ييييييي مق، الث ثييييييياء، الكتيييييييا الكبييييييييرا   /شيييييييبك  أ بيييييييار العيييييييرار

ريعق للبرلمييييييان،  يمييييييا أشييييييار اليييييي  ا ييييييتمرار الم او ييييييا   ليييييي  توزيييييييع اللجييييييان م يييييي ولي  تعإييييييا الييييييدور التشيييييي

الييييييدور التشييييييريعق للبرلمييييييان معإييييييا، وهيييييي ا األميييييير تت مليييييي  “ورئا يييييياتتا.وقاا ال يييييي مق  ييييييق  ييييييديث ميييييي  ق  إن 

 تييييي  هييييي ه الل  ييييي  هنيييييا  م او يييييا  “، مبينيييييا أنييييي  ”الكتيييييا الكبيييييير با تبارهيييييا ميييييا ب  أكبييييير  يييييدد  يييييق البرلميييييان

لجييييييان ورئا ييييييياتتا، إ  مييييييا زاليييييي  الكتيييييييا تت ييييييبإ  ييييييق تعاإعييييييا  بشييييييي ن ال مييييييوا  ليييييي  لجيييييييان  ليييييي  توزيييييييع ال

 ليييييي  الييييييرغ  ميييييين االجتما ييييييا  اليومييييييي  بييييييين أ  يييييياء الكتييييييا  ييييييوا تشييييييكيا اللجييييييان، إال “وأ ييييييا ، أن ”.بعينتا

اليييييييدور التشيييييييريعق “وأو ييييييي  ال ييييييي مق، أن ”.أن األ يييييييزاب ال اكمييييييي  هيييييييق ن  يييييييتا التيييييييق تعإيييييييا  ميييييييا البرلمان

 ييييييييزاا معإييييييي  ، ب يييييييبب األ يييييييزاب ال اكمييييييي  التيييييييق ت يييييييت و   لييييييي   مليييييييي  مييييييينا   العيييييييرار دا يييييييا للبرلميييييييان ال

النييييييواب الم ييييييتعلين د ييييييوا أكثيييييير ميييييين مييييييرا إليييييي  أنتيييييياء ال   ييييييا  وااللتئييييييا   ييييييوا “، مبينييييييا  أن ”مجلييييييس النييييييواب

 زاب الييييييدور التشييييييريعق للبرلمييييييان، ولكيييييين يبعيييييي  المييييييو  األ ليييييي  لألكبيييييير  ييييييددا ،  الم ييييييتعلين قليييييي  قيا ييييييا  بيييييياأل

 ”.الكبيرا،   ت  اآلن ل  يت  ت ديد جل   للتموي   ل  اللجان كما كان معررا  
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 سنة من خالل "الوفرة المالية" 15يدعو النهاء ملف عالق منذ  مضر الكروي نائبال
 

المت ييييييررا ميييييين  مييييييابا  العا ييييييدا  قيييييياا الكييييييروي إن  ديييييييال  وبعييييييي  الم ا  ييييييا  العراقييييييي   ييييييواء بحييييييداد اليييييييو /

 شييييييرا  ااالليييييي  ميييييين المعاماليييييي   ش اليييييييزاا الجييييييزء االكبيييييير ميييييين االتييييييالق بييييييدون تعوي ييييييا  رغيييييي  ر ييييييعاو دا يييييي

التعوي يييييييا  وهيييييييق  عيييييييور  لييييييي    ييييييين  و تييييييي  االييييييين اليوجيييييييد اي م شييييييير  لييييييي  د يييييييع تلييييييي  15بع يييييييتا منييييييي  

وأ يييييييا  أن  ملييييييي  التعوي يييييييا  لييييييي  ي  ييييييي  باالتتميييييييا   يييييييق ال ييييييينوا  الما يييييييي  رغييييييي  ت كييييييييدنا  ."ال كومييييييي 

 ،"م ييييياس ب يييييياا  وائيييييا تنت ييييير منييييي   ييييينوا  إويلييييي  نييييييا تعوي ييييياتتا العيييييادا بنييييياء ميييييا دمييييير كونييييي   لييييي  المتكيييييرر

 اليييييي  معامليييييي  لكيييييين مييييييا  مييييييص للعييييييا  الما ييييييق 20م كييييييدا أنيييييي    ليييييي   ييييييبيا المثيييييياا  ييييييق ديييييييال  اكثيييييير ميييييين 

ود ييييييا اليييييي   ا ييييييتثمار الييييييو را المالييييييي  المتاتييييييي  ميييييين ارت يييييياف  ."معامليييييي   عييييييإ 150اليحإييييييق  ييييييوى  2021

معامالييييي  التعوي يييييا   يييييق العيييييرار واغيييييالق هييييي ا الملييييي  بشيييييكا نتيييييائق النييييي   ت يييييديد كاميييييا لكيييييا ا يييييعار الييييين إ  يييييق

االيييييي  اال يييييير اليييييي  المنيييييياإق الم ييييييررا وانتيييييياء ممييييييا ب جميييييي  باال ييييييا   اليييييي   ي ييييييت   ييييييق   ي ييييييت   ييييييق ا ييييييادا

  راغييييييا  كبيييييييرا و اميييييي  العييييييرى المتجييييييرا النتييييييا  ييييييتعإق امييييييا الل يييييير بييييييالعودا ميييييين جديييييييدا وا ييييييادا اغييييييالق

 مر .ا مار ما 

 

 مجلس النواب يعلن اسماء المرشحين الى رئاسة الجمهورية

المت ييييييي   يييييييق جل يييييييت   2022( ل ييييييين  7ا يييييييتنادا الييييييي  قيييييييرار مجليييييييس النيييييييواب رقييييييي  ) موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب/

( مييييييين قيييييييانون ا كيييييييا  الترشيييييييي  لمنميييييييب رئييييييييس ٤و مييييييي   ب  كيييييييا  الميييييييادا ) 5/3/2022( بتييييييياري  3المرقمييييييي  )

 – :علن مجلس النواب ما ي تق، ي٢٠١٢( ل ن  ٨الجمتوري  رق  )

(  ميييييس واربعييييييون مرشييييي ا ، وقيييييد جيييييرى ا ييييييتبعاد 45تعيييييد  للترشييييي  لتييييييولق منميييييب رئييييييس الجمتوريييييي  ) .1

 – :(  م   منت  لأل باب االتي 5)

 .. ا تبعاد مرش  لشمول  بإجراءا  الم اءل  والعدال أ

 .. ا تبعاد أربع  مرش ين أل باب تتعلق بشتاداتت  الجامعي ب

( اربعيييييون مرشيييييي ا  شييييييروإ الترشييييي  لتييييييولق منمييييييب رئييييييس الجمتورييييييي  المنمييييييوص  ليتييييييا 40تو   )ا يييييي .2

 :بموجب العانون وه  كا من

 

  الد مديق  زيز م مد 1
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  يما م  ن  بود مياد الك بق 2

 شتاب ا مد  بد ا  لق النعيمق 3

   ين ا مد هاش  ودا   الما ق 4

 ا مد موح  مران شبين الربيعق 5

 ي  جا   جويد ال ا ديا مد ي  6

 مباح مال   عيد  بداا الملكا 7

 كا     ير  باس   ن داوغن  8

 رزكار م مد امين  م   عيد رم ان 9

 ل ي  بد الما ب  بد الوهاب م مد 10

 ريبوار اور من و تامال   ار  11

  مزا بري   ثجيا مم ب المعموري 12

   ين م  ن  لوان   ين ال  نق 13

  مد جماا رشيد الشي  م مد بد اللإي  م 14

  مر مادر ممإ   مجيد العبدلق 15

 بره  ا مد مال  ا مد 16

 ثائر غان  م مد  لق العثمان 17

 اقباا  بد ا امين   ن  ي وي 18

  ديج   داي ش ا د ق وس 19

 جبار   ن جا    بود 20

 هادي  بد ال  ين مدا  م مد ال ريجق 21

 قر د   ير د ا  مايا الجناب 22

 ئوميد  بد ال    قادر إ  باالنق 23

 ريبر ا مد  الد زبير 24

  يدر رشيد  بد الرزار كعيد الإائق 25
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 كماا  زيز م مد ر ي  قيتولق 26

 جماا كب ون  ميد  باس 27

 ا مد  ليا   ير  ليا كا وري 28

  ا ر  بد األمير جبار  بود العريشق 29

 ا مد  اج  هاش    ن العامري 30

 بيد جدوف  بد ام مد   31

  لق  بد  مد داود 32

  مر ا مد كري    ن ب  رزنجق 33

  ائزا جبار م مد بابا ان 34

  عد جميا نامر مراد ال يلق 35

  لق  باس ر ن  نيد الكر انق 36

 إ   م  رشيد  بد الر من  م  امين 37

  ت ي   ت  ا   ن كاك ي 38

  الد ممإ     ين شري  39

  مد م مد  ل  الجبوري بد العزيز ا 40
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 قرارات مجلس الوزراء بجلسة الثالثاء

أميييييييدر مجليييييييس اليييييييوزراء، الث ثييييييياء، جملييييييي  مييييييين العيييييييرارا  الجدييييييييدا  ييييييي ا جل يييييييت   وكالييييييي  االنبييييييياء العراقيييييييي /

 .اال تيادي  المنععدا برئا   رئيس الوزراء ممإ   الكا مق

بيييييييان تلعتيييييي  وكاليييييي  األنبيييييياء العراقييييييي  )واف(، إن  رئيييييييس وقييييياا المكتييييييب اإل  مييييييق لييييييرئيس مجلييييييس الييييييوزراء  ييييييق 

مجلييييييس الييييييوزراء  ممييييييإ   الكييييييا مق، تييييييرأس الجل يييييي  اال تيادييييييي  العاشييييييرا لمجلييييييس الييييييوزراء ، ال تييييييا اليييييي  أن 

 الكييييييا مق اإليييييييع  يييييييق م يييييييتتا الجل ييييييي   لييييييي   يييييييرض شييييييياما آل ييييييير م يييييييتجدا  متابعييييييي  األزمييييييي  االقتميييييييادي  

ر  تيييييي ثيرا  االزميييييي  االقتمييييييادي  العالمييييييي ، وأزميييييي  النعييييييا العييييييالمق واإلجييييييراءا  التييييييق ات يييييي تتا ال كوميييييي  لتييييييدا

المرتبإييييييي  بارت ييييييياف أ يييييييعار الوقيييييييود، وت  يييييييي  وإييييييي ا ت ثيرهيييييييا  لييييييي  األ يييييييعار والميييييييواإنين وال يييييييور الم ليييييييي  

 ."العراقي 

ع من ييييي  غييييي ء المعيشييييي  وال ئيييييا  المشيييييمول  بتيييييا، وأقييييير توزيعتيييييا بميييييا وأ يييييا ، أن  المجليييييس ب يييييث  يييييق توزيييييي

ي ييييييمن العداليييييي  وشييييييموا ال ئييييييا  األكثيييييير ا تياجييييييا  ، مبينييييييا أن  المجلييييييس ا ييييييتمع لعييييييرض  يييييين ت يييييير اإلجييييييراءا  

اال ترازييييييي  الميييييي ي   ييييييق المتابعيييييي ، والت كييييييد ميييييين تإبيييييييق اإلجييييييراءا  الميييييي ي  لتعزيييييييز ال ماييييييي  الوإنييييييي   ييييييد 

جيييييير  مراجعيييييي  التإبيعييييييا  المت يييييي ا  ييييييق هيييييي ا المييييييدد و ييييييير  ملييييييي  توزيييييييع اللعا ييييييا  وبيييييياء كورونييييييا، كمييييييا 

وتو رهيييييييا  يييييييق المنا ييييييي  الر يييييييمي ، ومتابعييييييي  البيانيييييييا  الرقميييييييي  بشييييييي ن انتشيييييييار الجائ ييييييي  وم يييييييتوى التجتييييييييزا  

 ."واال تعدادا   ق م   اتنا الم ي   ق مواجتتتا

الكتربييييييياء،  ييييييييث تمييييييي  مناقشييييييي   يييييييدد مييييييين وتيييييييابع أن  مجليييييييس اليييييييوزراء ا ت يييييييا  الكيييييييادر المتعيييييييد  ليييييييوزارا 

ال عييييييييرا  التييييييييق تتعلييييييييق با ييييييييتعدادا  الييييييييوزارا لمو يييييييي  المييييييييي  المعبييييييييا، و إإتييييييييا  ييييييييق مجيييييييياا اإلنتيييييييياج 

والميييييييان  ، مبينيييييييا أن  الكيييييييا مق قيييييييد وجييييييي  ببييييييي ا كييييييا الجتيييييييود اال يييييييتثنائي  لتييييييي مين الإاقييييييي  الكتربائيييييييي ، كميييييييا 

 ."واجت  ت دي زيادا اإلنتاجيتعيّن  ل  كا الدوائر المعني  أن ت لا الععبا   ق م

وأشيييييار إليييييي  أن  الكييييييا مق وجييييي  ال لعييييييا  المعنييييييي   ييييييق اليييييوزارا بشيييييي   التميييييي  واال يييييتن ار  ليييييي  مييييييدار ال ييييييا   

 ييييييق مجيييييياا تن ييييييي  الميييييييان ا ل ييييييمان تزويييييييد المييييييواإن ب ييييييا ا  أكثيييييير ميييييين  دميييييي  الكتربيييييياء الوإنييييييي   يييييي ا 

 ، مو ييييييي ا أن  المجليييييييس اإليييييييع  لييييييي  أشيييييييتر الميييييييي  العادمييييييي  والت  يييييييي  مييييييين المعانييييييياا  يييييييق هييييييي ا المجييييييياا

المو يييييييو ا  المدرجييييييي   لييييييي  جيييييييدوا أ مالييييييي ، والع يييييييايا المعرو ييييييي  وات ييييييي  العيييييييرارا  ال زمييييييي  بميييييييددها، 

 :وهق كالتالق
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/ وا ق المجلس  ل    :أوال 

إلييييييزا  الم   ييييييا  ال كومييييييي  المتلكئيييييي  كا يييييي  بتزويييييييد وزارا الت إيييييييإ بالبيانييييييا  المإلوبيييييي  إلنجيييييياز الييييييرق   -1 

 .ق المو د و عا  للجدوا الزمنق الم إإ ل الو ي 

ييييييت  مييييير  الرواتيييييب لعيييييدد الميييييو  ين المثبتيييييين  يييييق وزارا الت إييييييإ  يييييق قا يييييدا بيانيييييا  اليييييرق  اليييييو ي ق  -2 

 .، وم ا ب  المعمرين2022تموز  1ا تبارا  من  تاري  

 :( كاآلتق2021ل ن    352ثانيا / الموا ع   ل  تعديا قرار مجلس الوزراء)

الت يييييوا الشييييياما ألمانييييي  بحيييييداد(،  -وا عييييي   لييييي  تن يييييي  مشيييييروف األتمتييييي  ألمانييييي  بحيييييداد )برنيييييامج االرتعييييياءالم -1 

 22(، وا يييييييتنادا  إلييييييي  قيييييييانون الشيييييييركا  العامييييييي  )2019ل ييييييين   245ا يييييييتثناء مييييييين قيييييييرار مجليييييييس اليييييييوزراء )

 .(1997ل ن  

 :و عا  لآلتقثالثا / الموا ع   ل  تعاقد وزارا الكترباء مع شرك  تا انير اإليراني ، 

تكييييييون مييييييدا الععييييييد  مييييييس  يييييينوا  وبال ييييييعر الم  ييييييض  ليييييي  أ يييييياس تعييييييديا ال ييييييد األوا ميييييين المعادليييييي   -1 

 .(  ن / .و.س4.6( بدال  من )3.4ليكون )

( ميكييييياواإ ك ييييييد أدنييييي   ليييييي  جميييييييع 1000التيييييزا  الجانييييييب اإليرانيييييق بتجتيييييييز قييييييدرا كتربائيييييي  إجمالييييييي  ) -2 

 لييييي  أن ييييييت  مراجعييييي  التيييييزا  إر يييييق التعاقيييييد بتييييي ا الععيييييد  ييييينويا. ال إيييييوإ  ييييي ا  تيييييرا أشيييييتر  ميييييا الييييي روا، 

وا يييييتثناء مييييين الحراميييييا  الت  يريييييي  كونتيييييا لييييي  تكييييين مدرجييييي   يييييق الععيييييد األميييييا و لييييي  ا تبيييييار أن التعاقيييييد بيييييين 

 . كومتين

دوالرا  للبرميييييييا  55تكييييييون  ييييييدود  ييييييعر برميييييييا اليييييين إ  ييييييق معادليييييي  ا ت يييييياب كل يييييي  شييييييراء و ييييييدا الإاقيييييي  بييييييين 

 .دوالرا  للبرميا ك د أ ل  90حاي  ك د أدن  ول

 :( ب  ب اآلتق2022ل ن   72رابعا / الموا ع   ل  تعديا قرار مجلس الوزراء رق  )

 :( من العرار تكون ب  ب اآلتق1ال عرا )

( دينيييييار،  عيييييإ مئييييي  ألييييي  دينيييييار ميييييرا وا يييييدا با ييييي  )من ييييي  غييييي ء معيشييييي ( 100000تعيييييدي  من ييييي   كوميييييي  ) -

 : تعد  إل  ال ئا  اآلتي

 .دينار شتريا  لكا إ بارا 500000المتعا دون ممن يتعا ون راتبا  ال يزيد  ن  • 

 .دينار 500000المو  ون ممن يتعا ون د    شتريا  ال يزيد  ن  • 

 .(األ ر التق تتعا   راتب الر اي  االجتما ي  )لكا أ را • 
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 .(ال تياجا  ال ام من يتعا ون راتب المعين المت ّرغ )لألش اص  وي اال اق  وا • 

 .2019لأل ر المشمول  بالمن   المعدم  بموجب قرار اللجن  العليا للم   وال  م  ل ن   • 

 :( تكون ب  ب اآلتق2ال عرا )

تميييييي ير الر يييييي  الكمركييييييق  ليييييي  الب ييييييائع ال ييييييروري  ميييييين مييييييواد غ ائييييييي  ومييييييواد بنيييييياء ومييييييواد ا ييييييتت كي   •

 .معاين  األزم )ث ث  أشتر(، وإ ادا الن ر بالعرار بعد 

 :( تكون ب  ب اآلتق3ال عرا )

إلحيييييياء العييييييرارا  كا يييييي  المييييييادرا بشيييييي ن  ماييييييي  المنييييييتج المتعلعيييييي   ييييييق   يييييير ا ييييييتيراد المييييييواد الح ائييييييي   •

واال يييييييتت كي  واالدويييييييي  وال يييييييماح با يييييييتيراد الميييييييواد المييييييي كورا تن يييييييا  )ث ثييييييي  أشيييييييتر( وإ يييييييادا الن ييييييير بشييييييي ن 

 .اين  تإورا  األزم   رها أو ال ماح با تيرادها بعد مع

 :( تكون ب  ب اآلتق8ال عرا )

(، 2022ل ييييييين   72مييييييين العيييييييرار رقييييييي  ) 4، و1تموييييييييا وزارا الماليييييييي  المبيييييييالم المبينييييييي   يييييييق ال عيييييييرا  يييييييمن )• 

  .2022ل ن   15ب  ب قرار مجلس الوزراء  1/12( بمعدار 2022ل ن   70من العرار ) 3و

 

 

 ار إلغاء لجنة التحقيق بالفسادلمحكمة االتحادية تبطل دعوى الطعن ضد قرا

قييييييرر ك الم كميييييي  االت ادييييييي ، ابإيييييياا د ييييييوى الإعيييييين  ييييييد قييييييرار الحيييييياء لجنيييييي  االميييييير الييييييديوانق رقيييييي   الييييييزوراء/

ال يييييياص بتشييييييكيا اللجنيييييي  الدائميييييي  للت عيييييييق بال  يييييياد.و كر مجلييييييس الع يييييياء  ييييييق بيييييييان تلعتيييييي   2020( ل يييييين  29)

(، 2021/ات اديييييييي / 169لعلييييييييا قرارهيييييييا بالعييييييي دد )أنييييييي   يييييييبق ان اميييييييدر  الم كمييييييي  االت اديييييييي  ا«  اليييييييزوراء»

، وليييييييورود إعييييييين  لييييييي   ا  2020( ل ييييييين  29ق ييييييي  بموجبييييييي  ال كييييييي  بعيييييييد  مييييييي   االمييييييير اليييييييديوانق رقييييييي  )

(، والمن يييييييييورا بتييييييييياري  اميييييييييس المميييييييييياد  2022ات اديييييييييي //3االمييييييييير اليييييييييديوانق  يييييييييق اليييييييييد وى المرقمييييييييي  )

لييييييب ميييييين وكيييييييا المييييييد    لييييييي  قييييييرر  ( ولعييييييد    ييييييور المييييييد ين او وكيييييييلت   ييييييق الجل يييييي  وبإ15/3/2022)

الم كميييييي  ابإيييييياا  ري يييييي  الييييييد وى و عييييييا  للعانون.وا ييييييا   إن قييييييرار االبإيييييياا ليييييييس ليييييي  تيييييي ثير  ليييييي  العييييييرار 

ال ييييييابق المت ييييييمن ال كيييييي  بعييييييد  ميييييي   االميييييير الييييييديوانق الميييييي كور.وقرر  امييييييس الث ثيييييياء، الم كميييييي  االت ادييييييي  

)لجنييييييي  ابيييييييو  29عيييييييد  د يييييييتوري  االمييييييير اليييييييديوانق ات اديييييييي ( وال امييييييي  بيييييييالإعن ب 3العلييييييييا، إبإييييييياا اليييييييد وى )

 رغي ( لعد    ور المد ين ووك ئت .
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 وزير التعليم يدعو الى استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الجامعية

زار وزييييييير التعلييييييي  العييييييالق والب ييييييث العلمييييييق، نبيييييييا كييييييا    بييييييد المييييييا ب، الث ثيييييياء، الجنيييييياح  /ايييييييرث نيييييييوز  

،  يميييييا Expo 2020 Dubai للتعليييييي  العيييييالق والجامعيييييا  العراقيييييي   يييييق معيييييرض العراقيييييق الم ميييييص

 د ا ال  ا تعإاب الشركا  العالمي  لتن ي  المشاريع الجامعي 

المشيييييياريع المتعلعيييييي  بالجوانييييييب التعليمييييييي  وال دمييييييي  التييييييق تتييييييد  “واإلييييييع الييييييوزير ب  ييييييب بيييييييان للييييييوزارا  ليييييي  

ا  العالميييييي  وال ييييييما ميييييا يتعليييييق منتيييييا بمشييييياريع الم تشييييي يا  الييييي  تإيييييوير البيئييييي  الجامعيييييي   لييييي  و يييييق الموامييييي 

التعليميييييييييي  الجامعيييييييييي  والمجمعيييييييييا  ال يييييييييكني  واألق يييييييييا  الدا ليييييييييي  والميييييييييدن الريا يييييييييي  والم تبيييييييييرا  الإبيييييييييي  

المركزيييييييي ، ومركيييييييز العيييييييي ج بال  ييييييييا الج  يييييييي ، وإنشيييييييياء  ا ييييييينا  تكنولوجيييييييي  ت ممييييييييي  باإل يييييييا   اليييييييي  

ود يييييا وزيييييير التعليييييي   يييييق كلمتييييي  ب  يييييور ال ييييي ير العراقيييييق  يييييق دولييييي  .”يوانيييييي المشييييياريع الزرا يييييي  والثيييييروا ال 

االميييييييارا  العربيييييييي  المت يييييييدا و يييييييدد مييييييين الدبلوما ييييييييين ون بييييييي  مييييييين ر  ييييييياء الجامعيييييييا  ال كوميييييييي  واألهليييييييي  

ا يييييييتعإاب الشيييييييركا  العالميييييييي  لتن يييييييي  “وال رييييييييق اليييييييوزاري الييييييي ي تترأ ييييييي  دائيييييييرا اإل ميييييييار والمشييييييياريع الييييييي  

عيييييييدم  بتييييييا وزارا التعلييييييي  العيييييييالق والب ييييييث العلمييييييق وجامعيييييييا  المومييييييا والعاد ييييييي  ودييييييييال  المشيييييياريع التييييييق ت

 ”.والتعني  الشمالي  ونينوى وال لوج 

 

 انتخاب العراق لعضوية لجنة القانون التجارّي الدولي

أ لنيييييييي  وزارا ال ارجييييييييي ، انت يييييييياب العييييييييرار لع ييييييييوي  لجنيييييييي  العييييييييانون التجييييييييارّي  /وكاليييييييي  االنبيييييييياء العراقييييييييي  

وقييييييياا المت يييييييدث با ييييييي  اليييييييوزارا أ ميييييييد المييييييي ا   يييييييق بييييييييان معت يييييييب ، انييييييي   تييييييي  انت ييييييياب العيييييييرار .ولقاليييييييد

  .2028إل   2022لع وي  لجن  العانون التجارّي الدولق ّ)االون تراا( لل ترا من 
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 وفد عراقي ينهي مباحثاته مع الجانب اللبناني بشأن االتفاقية المشتركة

أ لنييييييي  وزارا ال ارجيييييييي ، الث ثييييييياء، انتتييييييياء مبا ثيييييييا  الو يييييييد العراقيييييييق ميييييييع الجانيييييييب  وكالييييييي  االنبييييييياء العراقيييييييي /

وقيييييياا المت ييييييدث با يييييي  ال ارجييييييي ، أ مييييييد الميييييي ا ،  ييييييق بيييييييان إن .اللبنانيَّيييييي  -اللبنييييييانّق بشيييييي ن االت اقييييييي  العراقيَّيييييي  

متوريَّيييييي  العييييييرار  ييييييق بييييييي 15/3/2022 الو ييييييد العراقييييييّق، أنتيييييي  اليييييييو  الث ثيييييياء  رو   ييييييييدر برئا ييييييي   يييييي ير جك

اللبنانيَّيييييي ،  يييييييث التعيييييي  بييييييرئيس الييييييوزراء اللبنييييييانّق نجيييييييب  -شييييييياف البييييييرا  مبا ثاتيييييي  بشيييييي ن االت اقييييييي  العراقيَّيييييي  

ميعيييييياتق، إ ييييييا    إليييييي  اللعيييييياءا  مييييييع كييييييا ميييييين وزييييييير الميييييي    ييييييراس االبيييييييض ووزييييييير الإاقيييييي  والمييييييياه وليييييييد 

زيييييييير المييييييينا   جيييييييورج  يييييييياض ووزيييييييير االقتمييييييياد أميييييييين  ييييييي   و ييييييياك  ممييييييير  لبنيييييييان ريييييييياض  ييييييي م  وو

 بوشكيان وأ يرا  مع وزير االشحاا العام  والنعا  لق  مي  .

 النزاهة تضبط متهمين باالستيالء على عقارين عائدين للدولة في كركوك

أ لنيييييي  هيئيييييي  النزاهيييييي  االت اديَّيييييي ، اليييييييو  الث ثيييييياء،  ييييييبإ م يييييي ولين  ييييييق مك ا  يييييي   وكاليييييي  االنبيييييياء العراقييييييي / 

شييييييييرا  إلييييييي  أنَّ قيمييييييي   2(  4000 عيييييييارين تبليييييييم م يييييييا تتما ) كركيييييييو ا ال يييييييتي ئت   لييييييي   ائيييييييدين للدولييييييي ، مك

و كييييييير بييييييييان ليييييييدائرا الت عيعيييييييا   يييييييق التيئييييييي ، أن   مليَّتيييييييق ال يييييييبإ  .الععيييييييارين تنييييييياهز أربعييييييي  ملييييييييارا  دينيييييييار  

يييييي كَّرتين ق ييييييائيَّتين ، ال تيييييي  اليييييي   ورود معلومييييييا   لمكتييييييب ت عيييييييق التيئيييييي   ييييييق م  ا  يييييي  ن َّيييييي تتما بنيييييياء   ليييييي  مك

ن وجيييييود  الييييي   مييييين التيييييرب   واال يييييتي ء  لييييي  المييييياا العيييييا  مييييين  ييييي ا قييييييا  أشييييي اص  با يييييتح ا  كركيييييو  تت يييييمَّ

تميّكييييييزا  ييييييق مركييييييز الم ا  يييييي   بيييييير تشييييييييد  ييييييا ا   لوقييييييو  العجيييييي  ، وجباييييييي  مبييييييالم  األرا ييييييق التجاريَّيييييي  المك

 ." ماليَّ   من المواإنين دون وج   ّق  وبتواإ  من بعض الجتا  المك تمَّ 

 

 مليون.. ضبط هدر بالمال العام في ميناء ام قصر األوسط 123بقيمة 

(  اويييييييي  م ملييييييي  )مكي يييييييا  هيييييييواء بعيييييييدرا  وا جيييييييا  م تل ييييييي (. و نيييييييد تيييييييدقيعتا 55 يييييييبإ ) ت يييييييريبا  نييييييييوز/ 

( مليييييييون دينييييييار نتيجيييييي  التتييييييرب ميييييين د ييييييع الر يييييي  ١٢٣,٨٤٣,٠٠٠تبييييييين وجييييييود هييييييدر بالميييييياا العييييييا  معييييييداره )

 ال عيعق  ن قيم  الموادالكمركق وال ريبق 
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 شمول النازحات في مخيمات اإلقليم برواتب شبكة الحماية

أ لنييييييييي  وزارا التجيييييييييرا والمتجيييييييييرين شيييييييييموا الناز يييييييييا  المتواجيييييييييدا   يييييييييق م يميييييييييا  كرد يييييييييتان،  /الميييييييييباح

برواتيييييييب شيييييييبك  ال مايييييييي ، بينميييييييا من ييييييي  وزارا العميييييييا والشييييييي ون االجتما يييييييي ، قرو يييييييا  للمتييييييياجرين العائيييييييدين 

وقيييييياا المت يييييييدث الر ييييييمق با يييييي  وزارا التجيييييييرا  لييييييق  بيييييياس جتييييييياكير  إن الييييييوزارا ن ييييييع  ميييييييع .ألمانييييييياميييييين 

وأ يييييييا  ."وزارا العميييييييا لشيييييييموا الناز يييييييا  المتواجيييييييدا   يييييييق م يميييييييا  كرد يييييييتان، برواتيييييييب شيييييييبك  ال مايييييييي 

أنييييي   تييييي   ييييي ا الميييييدا الما يييييي  ت يييييجيا الن ييييياء وتوثييييييق و يييييعتن االجتميييييا ق  يييييق تلييييي  الم يميييييا  مييييين  ييييي ا 

رر الميدانييييييي  التابعيييييي  لمكاتبتييييييا بيييييياإلقلي  ، كاشيييييي ا   يييييين  ميييييين  أ ييييييداد ميييييينتن بال عييييييا هيييييي ه الرواتييييييب ال يييييييما ال يييييي

وأشييييييار جتيييييياكير  ييييييق ال يييييييار  اتيييييي  إليييييي  أن  الييييييوزارا تعمييييييا  ليييييي  د يييييي   ."لشييييييري تق األرامييييييا والمإلعييييييا 

بتيييييين ميييييين  الناز ييييييا  بالم يمييييييا  ميييييين  يييييي ا تييييييو ير ا تياجيييييياتتن، إليييييي  جانييييييب إقاميييييي  بييييييرامج تإويرييييييي   اميييييي 

 أجا النتوض بواقعتن الثعا ق والمعاشق .

 

 نقابة المعلمين تحّض أعضاءها على االحتماء بالقانون

انتعيييييييد نعييييييييب المعلميييييييين  بييييييياس ال يييييييودانق لجيييييييوء العدييييييييد مييييييين التيئيييييييا  التعليميييييييي  والتدري يييييييي  إلييييييي   الميييييييباح/ 

ء إلييييي  قيييييانون  مايييييي  إيييييرر أ يييييرى غيييييير الع ييييياء لمعالجييييي   ييييياهرا العنييييي   يييييده ، دا ييييييا  إلييييي   يييييرورا اللجيييييو

وقييييييياا ال يييييييودانق،     إن .المعلميييييييين الييييييي ي د يييييييا  ييييييييز التن يييييييي  لوقييييييي  مثيييييييا هييييييي ه اال تيييييييداءا   يييييييق الم يييييييتعبا

 الييييييبعض ال ي عيييييي  العييييييوانين التييييييق تيييييينص  ليييييي   ييييييرورا ا تييييييرا  المو يييييي  بشييييييكا  ييييييا  والمعلمييييييين والمدر ييييييين 

ت  و ييييييق قييييييانون  ماييييييي   ييييييق الم   يييييي  التربوييييييي  بشييييييكا  يييييياص، مييييييا يتإلييييييب التوجيييييي  ن ييييييو الع يييييياء وم ا ييييييبت

المعلميييييييين الييييييي ي ي يييييييوي  عوبيييييييا  قانونيييييييي  وغراميييييييا  ماليييييييي  ، م يييييييي ا  أن  جمييييييييع العشيييييييائر م يييييييإ ا تيييييييرا  

وتعيييييدير، إال أن اللجيييييوء إليتيييييا  يييييق مثيييييا هييييي ه ال ييييياال  ال يمكييييين أن ي يييييد مييييين العنييييي   يييييده ، لييييي ا لييييييس أميييييامت  

أن  رئيييييييس مجلييييييس الع يييييياء  وأو يييييي ." ييييييوى الع يييييياء والعييييييانون اليييييي ي يييييييرد لتيييييي   عتيييييي  وي ا ييييييب المعتييييييدين

األ ليييييي  العا ييييييق  ييييييائق زيييييييدان أو ييييييز لجميييييييع الع يييييياا بييييييالن ر  ييييييق  يييييياال  اال تييييييداء  ليييييي  الم كييييييا  التعليمييييييي  

والتدري يييييييي   يييييييق جمييييييييع الم ا  يييييييا  ، مشييييييييرا  إلييييييي  أنييييييي    يييييييبق للعيييييييانون أن  ا يييييييب أ يييييييد المعتيييييييدين  لييييييي  

ن ي ييييييياوا اإلقيييييييدا   لييييييي  ن يييييييس الم كيييييييا  التربويييييييي   يييييييق م ا  ييييييي   ي قيييييييار بوقييييييي   يييييييابق، ليكيييييييون  بيييييييرا لمييييييي

 ال عا .
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 وقف مفاوضات التيار والتنسيقي يعيد االنغالق السياسي

 ييييييي ّر مراقبيييييييون  يا ييييييييون مييييييين أن تعلييييييييق الم او يييييييا  مييييييين قبيييييييا التييييييييار الميييييييدري ميييييييع اإلإيييييييار  الميييييييباح/

  التن يييييييعق يمثيييييييا  ييييييودا ل نحييييييي ر ال يا ييييييق مييييييين جدييييييييد، دا ييييييين هيئييييييي  رئا يييييي  البرلميييييييان إليييييي  ات يييييييا  موقييييييي

و يييييييدد .وا يييييي  إزاء المييييييدد الد ييييييتوري  ال اكميييييي  والييييييد وا لععييييييد جل يييييي  برلمانييييييي  النت يييييياب رئيييييييس الجمتورييييييي 

ت ار مو ييييييدا  لجل يييييي  مجلييييييس  26رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب م مييييييد ال لبو ييييييق،  ييييييق بيييييييان، يييييييو  ال ييييييب  الموا ييييييق 

 .النواب ال ام  بانت اب رئيس الجمتوري 

  ييييييان الشيييييييمري،  ييييييق  ييييييديث ليييييي  المباح   إن  معاإعييييييي  وقيييييياا رئيييييييس مركييييييز  الت كيييييييير ال يا ييييييق  الييييييدكتور إ

التيييييييار المييييييدري للم او ييييييا  تشييييييير إليييييي   ييييييودا االنحيييييي ر ال يا ييييييق ميييييين جديييييييد  عييييييب  اليييييي  الت ييييييا ا التييييييق 

 ييييياد  مييييي  را ، و موميييييا  بعيييييد  يييييدوث ان راجييييي  تمثلييييي   يييييق التعيييييارب بيييييين الكتلييييي  الميييييدري  مييييين جتييييي  ودولييييي  

  ."بين ال يد معتدى المدر ونوري المالكق العانون من جت  أ رى بعد االتماا ال ي جرى

وأو يييييي  أن  تعليييييييق الم او ييييييا  جيييييياء بعييييييد العميييييي  اليييييي ي تعر يييييي  ليييييي  أربيييييييا، وموقيييييي  اإلإييييييار والتيييييييار 

منيييييي  ، وأشييييييار إليييييي  أنيييييي   ال  لييييييوا وا يييييي   إال  ييييييق  يييييياا كييييييان هنييييييا  توجيييييي  ميييييين قبييييييا أ  يييييياء البرلمييييييان 

تييييييا ال يا ييييييي ، و نييييييد  ليييييي  نمييييييب  أمييييييا  ل  ييييييور جل يييييي  انت يييييياب رئيييييييس الجمتورييييييي  بعيييييييدا   يييييين رغبييييييا  الك

مشيييييتد م تلييييي ، أميييييا إ ا ا ييييييتمر أ  ييييياء البرلميييييان بالتم يييييي  بمواقييييي  كيييييتلت   إننيييييا أمييييييا   يييييرر د يييييتوري جديييييييد 

ود يييييييا الشييييييمري  هيئييييييي  رئا ييييييي   ."و اليييييي  ال يمكييييييين أن تييييييد ع باتجييييييياه ت عييييييييق إمو ييييييا  الشيييييييعب العراقيييييييق

اكميييييييي ، والييييييييد وا لععييييييييد جل يييييييي  برلمانييييييييي  البرلمييييييييان إليييييييي  ات ييييييييا  موقيييييييي  وا يييييييي  إزاء المييييييييدد الد ييييييييتوري  ال 

النت ييييياب رئييييييس الجمتوريييييي  ، م ييييي را  مييييين أن  تييييي  ر هييييي ا األمييييير  يييييي ت  البييييياب مجيييييددا  للجيييييوء إلييييي  الم كميييييي  

ميييييييين جانبيييييييي ، بيييييييييّن الم لييييييييا ال يا ييييييييق جا يييييييي  ."االت ادييييييييي  والإعيييييييين بيييييييياإلجراءا  ل رقتييييييييا للمييييييييدد الد ييييييييتوري 

و ييييييا  مييييييع اإلإييييييار التن يييييييعق بمثابيييييي  مجامليييييي  لل ييييييزب المو ييييييوي ، أن  موقيييييي  التيييييييار المييييييدري بتعليييييييق الم ا

الييييييييديمعراإق الكرد ييييييييتانق، با تبييييييييار أن التيييييييييار ال يريييييييييد أن يت ليييييييي   يييييييين  لي يييييييي  الكييييييييردي وأن يكييييييييون موق يييييييي  

وأ يييييييا ، أنييييييي   لييييييييس مييييييين مميييييييل   التييييييييار الميييييييدري وقييييييي  ال يييييييوارا  ."وا ييييييي ا   يييييييد ا يييييييتتدا  أربييييييييا

وا إليييييي  منمييييييب رئيييييييس الجمتورييييييي ، كمييييييا أن اإلإييييييار والم او ييييييا ، ألنيييييي  ال يمليييييي  األغلبييييييي  ال زميييييي  للوميييييي

وقيييييياا   إن ا ييييييتمر التيييييييار المييييييدري ."(التن يييييييعق يلييييييوح ب نيييييي   يشييييييكا رقمييييييا  بميييييي ت  )الثلييييييث المعإييييييا والمعرقييييييا

بتجميييييييد ال يييييييوار مييييييع  اإلإيييييييار التن ييييييييعق  ييييييند ا  يييييييق مييييييي زر كبييييييير، والتييييييييار إن تمكييييييين ميييييين ت يييييييمي  رئييييييييس 

ألن ال يييييين  ليييييين يت لييييييوا  يييييين وزاراتتيييييي  وال الكييييييرد، وبالتييييييالق  الجمتورييييييي   يمييييييإد  بتشييييييكيا رئا يييييي  الييييييوزراء،

ال يمكيييييين أن يمييييييب  م تييييييو   كوميييييي  األغلببيييييي  الوإنييييييي   ا ييييييرا  وانمييييييا  تمييييييب   كوميييييي  تعا يييييي  وتوا ييييييق مثييييييا 

إليييييي   ليييييي ، قييييياا العيييييييادي  ييييييق ت ييييييال  ال يييييت ،  ا ييييييا ال ييييييت وي  إن  اجتما يييييا   يييييييععد  يييييي ا اليييييييومين ." يييييابعاتتا

اإلإييييييار التن يييييييعق والتيييييييار المييييييدري ، وأ ييييييا  أن  االجتميييييياف المرتعييييييب  يييييييناقش  المعبلييييييين بييييييين قيييييييادا  ميييييين

م يييييي ل  تشييييييكيا الكتليييييي  األكبيييييير التييييييق تجمييييييع اإلإييييييار التن يييييييعق والتيييييييار المييييييدري ود ييييييولت  ككتليييييي  أكثيييييير  ييييييددا  

 دا ا مجلس النواب .
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 األمم المتحدة تحث على دعم الجهود العراقية لتعزيز السالم واألمن اإلقليميين

 ثييييييي  األمييييييي  المت يييييييدا،  لييييييي  د ييييييي  الجتيييييييود العراقيييييييي  لتعزييييييييز ال ييييييي   واألمييييييين  وكالييييييي  االنبييييييياء العراقيييييييي / 

وقيييييياا  ر ييييييان  ييييييق نائييييييب المت ييييييدث با يييييي  األمييييييين العييييييا  لألميييييي  المت ييييييدا أنإونيييييييو غييييييوتيريش  ييييييق .اإلقليميييييييين

العييييرار تلعتيييي  وكاليييي  إ اإيييي   تيييير اليييييو  بمعيييير األميييي  المت ييييدا  ييييق نيويييييور   ييييق بيييييان لبعثيييي  االميييي  المت ييييدا  ييييق 

االنبيييييياء العراقييييييي  )واف(، إن  األمييييييين العييييييا  يشييييييعر بعلييييييق  ميييييييق إزاء التجييييييو  المييييييارو ق  ييييييق أربيييييييا ، ال تييييييا 

وجيييييدد د وتييييي   ."الييييي  ان  التجيييييو  يييييي تق  يييييق ل  ييييي   ا يييييم  بالن يييييب  لم يييييار العيييييرار ن يييييو ال ييييي   واال يييييتعرار

ا شييييييركاء العييييييرار  ليييييي  د يييييي  الجتييييييود جميييييييع األإييييييرا  المعنييييييي  إليييييي   ييييييبإ اليييييين س وتجنييييييب التمييييييعيد،  اثيييييي

العراقيييييييي  لتعزييييييييز ال ييييييي   واألمييييييين اإلقليمييييييييين ، و عيييييييا لمبييييييياد  ال ييييييييادا و ييييييي م  األرا يييييييق و  قيييييييا    ييييييين 

 الجوار.
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 عجلة في بغداد 17إحباط تهريب مواد ممنوعة من االستيراد داخل 

 ثييييييياء،  يييييين إ بييييييياإ تتريييييييب ميييييييواد ممنو يييييي  مييييييين أ لنيييييي  وكالييييييي  اال ييييييت بارا ، الث وكاليييييي  االنبيييييياء العراقيييييييي / 

وقاليييييي  وكاليييييي  اال ييييييت بارا   ييييييق بيييييييان ،  ا ييييييتمرارا  للعمليييييييا  التييييييق . جليييييي   ييييييق بحييييييداد 17اال ييييييتيراد دا ييييييا 

تن يييييييي ها وكاليييييييي  اال ييييييييت بارا  والت عيعييييييييا  االت ادييييييييي   ييييييييق وزارا الدا لييييييييي  وميييييييين  يييييييي ا المتابعيييييييي  الم ييييييييتمرا 

 جلييييييي   17 ييييييييإرا   يييييييمن م ا  ييييييي  بحيييييييداد، تييييييي   يييييييبإ  لعواإيييييييع الم ييييييي ولي  وبكميييييييائن م كمييييييي   يييييييق  يييييييدا

جميعتيييييا م ملييييي  بميييييواد م تل ييييي  مييييين بينتيييييا ميييييواد بنييييياء ومنزليييييي  وميييييواد أ يييييرى، كميييييا ألعييييي  العيييييبض  لييييي   يييييائعق 

وأ يييييييا   أن  الميييييييواد الم يييييييبوإ  ممنو ييييييي  مييييييين اال يييييييتيراد وغيييييييير  ا يييييييع  لل  يييييييص وال ييييييييإرا ."العجييييييي  

الييييي  أنييييي   تييييي  إييييييداف  يييييائعق المركبيييييا  الييييي  التوقيييييي  الت يييييا  النو يييييي  وم ال ييييي  للتعليميييييا  الجمركيييييي  ، مشييييييرا 

 االجراءا  العانوني  ال زم  .

 

 القبض على متهم بقضايا إرهابية في كربالء

أ لنيييييي  مديريييييييي  الشييييييرإ  االت اديييييييي ، اليييييييو  األربعييييييياء، إلعيييييياء العيييييييبض  ليييييي  ميييييييتت  بع يييييييايا  /ال ييييييومري  نييييييييوز

بييييييان ، أنييييي    يييييمن الجتيييييود األمنيييييي  الم يييييتمرا لعإعيييييا  و كييييير  المديريييييي   يييييق .إرهابيييييي   يييييق م ا  ييييي  كيييييرب ء

الشييييييرإ  االت ادييييييي   ييييييق متابعيييييي  المإلييييييوبين وت ييييييليمت  إليييييي  الع يييييياء لينييييييالوا جييييييزاه  العييييييادا، تمكنيييييي  قييييييوا ميييييين 

الليييييواء ال يييييادس  شييييير ال رقييييي  الرابعييييي  شيييييرإ  ات اديييييي  وبالتعييييياون ميييييع جتييييياز األمييييين اليييييوإنق مييييين إلعييييياء العيييييبض 

وأشييييييار البيييييييان إليييييي  أن  المييييييتت  تيييييي  ."إرهيييييياب  ييييييق م ا  يييييي  كييييييرب ء المعد يييييي   ليييييي  مييييييتت  و ييييييق المييييييادا أربعيييييي 

 ."ت ليم  إل  الجتا  الم تم  إلكماا اإلجراءا  العانوني  والت عيعي  ال زم  ب ع 
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 قروض ميسَّرة للعائدين من الخارج

 

لعائيييييييدين مييييييين ال يييييييارج  ممييييييي  وزارا العميييييييا والشييييييي ون االجتما يييييييي  قرو يييييييا  مي يييييييرا للعيييييييراقيين ا الميييييييباح/

وقييييييياا ميييييييدير ق ييييييي  العيييييييروض  يييييييق . يييييييمن بيييييييرامج ميييييييندور اإلقيييييييراض للمشييييييياريع الميييييييحيرا والميييييييدرا لليييييييد ا

الييييييوزارا   يييييين جليييييييا، إنيييييي   ا ييييييتنادا إليييييي  قييييييرار مييييييندور اإلقييييييراض التييييييابع للييييييوزارا تيييييي  ت ميييييييص قييييييروض 

تيييييي هيلت  وزجتيييييي   ييييييق للمشيييييياريع المييييييحيرا والمييييييدرا للييييييد ا للعييييييراقيين العائييييييدين ميييييين دوا المتجيييييير، بعييييييد أن يييييييت  

دورا  تدريبيييييييي  وت يييييييجيلت  بشيييييييكا أميييييييولق  يييييييق بيانيييييييا  اليييييييوزارا، وتيييييييدقيق أ يييييييمائت  وبيانييييييياتت  ميييييييع شيييييييبك  

ملييييييون دينيييييار ت يييييدد  لييييي  شيييييكا أق ييييياإ وييييييت   20وأ يييييا  أن  قيمييييي  العيييييرض تبليييييم  ."ال مايييييي  ودوائييييير الدولييييي 

 ."شترا  من تاري  ت ل  العرض 12ت ديد الد ع  األول  بعد 

 

 بالمئة من مياه الفرات 23غلق نهرا  تسبب بتلوث ذي قار ت

أغلعيييييي  مديرييييييي  المييييييوارد المائييييييي   ييييييق م ا  يييييي   ي قييييييار نتيييييير العإشييييييان اليييييي ي كييييييان يت ييييييبب بييييييتمل   المييييييباح/

وقييييياا ميييييدير المديريييييي  .بالمئييييي  مييييين نتييييير ال يييييرا   يييييق م يييييا  تق  ي قيييييار وال يييييماوا 23وتليييييوث ن يييييو أكثييييير مييييين 

ر ميييييين األمانيييييي  العاميييييي  لمجلييييييس الييييييوزراء قييييييرر  إغيييييي ر نتيييييير غييييييزوان  بييييييد األمييييييير  إن  لجنيييييي  شييييييكل  بيييييي م

العإشيييييان ، مشييييييرا  إلييييي  أن  إغييييي ر هييييي ا النتييييير  ييييييعلا مييييين تليييييوث نتييييير ال يييييرا   يييييق  يييييور الشييييييو  وال  ييييير 

 والبإ   وال  لي  وال تود .
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 مشروعا  جديدا  في الديوانية42 

ا جديييييييييدا، تشييييييييما مركييييييييز وأق يييييييييي  مشييييييييرو  42باشيييييييير  اإلدارا الم لييييييييي   ييييييييق الديوانييييييييي  تن يييييييييي   المييييييييباح/

الم ا  ييييييي ،  يييييييق إإيييييييار الم يييييييا ق الراميييييييي  لت  يييييييين ال يييييييدما  ال  ييييييييما  يييييييق األ يييييييياء  ا  الكثا ييييييي  ال يييييييكاني  

المشيييييياريع مدرجيييييي   ييييييمن »وقيييييياا م ييييييا   الديوانييييييي  زهييييييير  لييييييق الشييييييع ن إن  .العالييييييي  واأل ييييييوار التجارييييييي 

س وشيييييييبكا  كتربييييييياء ومجمعيييييييا  مييييييياء ت ميمييييييا  الم ا  ييييييي  وتشيييييييما قإا يييييييا  م تل ييييييي  بينتيييييييا إنشيييييياء ميييييييدار

 «.وت هيا إرر وإنشاء م  ب وغيرها، تر د البني  الت تي  للم ا   

 

 فرصة عمل 6000استثمار بابل: مشاريعنا ستوفر أكثر من 

قيييييياا رئيييييييس هيئيييييي  ا ييييييتثمار بابييييييا إن قيميييييي  المشيييييياريع اال ييييييتثماري  التييييييق  ييييييتن   تمييييييا ألكثيييييير ميييييين  المييييييباح/

وقييييييياا رئييييييييس التيئييييييي  . رمييييييي   ميييييييا 6000  أن تلييييييي  المشييييييياريع  يييييييتو ر نمييييييي  ملييييييييار دوالر، مشييييييييرا إلييييييي

التيئيييييييي  من يييييييي  العديييييييييد ميييييييين اإلجييييييييازا  اال ييييييييتثماري   ييييييييق العإا ييييييييا  الميييييييينا ي  »م مييييييييد جا يييييييي  زكيييييييي   إن 

والتجارييييييييي   والزرا ييييييييي ، وهيييييييي ه اإلجييييييييازا  و يييييييير  تال   ييييييييرص العمييييييييا لل ييييييييريجين، ال  يييييييييما بعييييييييد تشييييييييكيا 

 .«إ  كان تركيزنا  ل  العإاف المنا ق بشكا كبيرالمجلس اإلداري  ق هيئ  اال تثمار، 

 

 السليمانية تعتمد نظام الزوجي والفردي لمواجهة ازمة البانزين

أ لنييييييي  مديريييييييي  المشيييييييتعا  الن إيييييييي   يييييييق م ا  ييييييي  ال يييييييليماني ، الث ثييييييياء، و يييييييع  إييييييي  جدييييييييدا بيييييييدر نييييييييوز/ 

ء مييييين ال إييييي  الجدييييييدا، أكيييييد  لمعالجييييي  أزمييييي  الوقيييييود  يييييق الم ا  ييييي ، و يميييييا  يييييدد   يييييعر اللتييييير الوا يييييد كجيييييز

تع ييييييييي  م إييييييييا  الوقييييييييود بييييييييين األرقييييييييا  الزوجييييييييي  وال ردييييييييي  وتمييييييييني  الم إييييييييا  كيييييييي ل  ب  ييييييييب إبيعيييييييي  

وقاليييييي  المديرييييييي   ييييييق بيييييييان ، إن المديرييييييي  و ييييييع   إيييييي  جديييييييدا لتوزيييييييع البنييييييزين  ليييييي   ييييييوار .ا ييييييت دامتا

تت يييييييمن ت دييييييييد م إييييييي   ال إييييييي “وأ يييييييا   المديريييييييي ا أن .”( دينيييييييار للتييييييير الوا يييييييد690المركبيييييييا  وب يييييييعر )

 امييييي  ل يييييوار  ييييييارا  األجيييييرا تكيييييون ل ييييياملق لو يييييا  األرقيييييا  ال رديييييي  ا تبيييييارا مييييين ييييييو  غيييييد ويكيييييون الييييييو  

التيييييييالق ل ييييييياملق لو يييييييا  األرقيييييييا  الزوجيييييييي ، كميييييييا وتييييييي  ت دييييييييد م إييييييي   امييييييي  للن ييييييياء ول ييييييييارا  األجيييييييرا 

وا يييييييرى لل يييييييييارا   بم تلييييييي  ارقامتيييييييا )الزوجيييييييق وال ييييييييردي(، كميييييييا وتييييييي  ت دييييييييد م إيييييييي  ل ييييييييارا  البييييييياص

 العمومي .
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 الكويت وبريطانيا تبحثان عددا من الموضوعات العسكرية المشتركة

ب ييييييث رئيييييييس األركييييييان العاميييييي  للجيييييييش الكييييييويتق ال ريييييييق الييييييركن  الييييييد مييييييال  المييييييباح  / وكالييييي  انبيييييياء الب ييييييرين

أوا إيييييييار مييييييارتن مييييييع م تشييييييار وزييييييير الييييييد اف األوا لشيييييي ون الشييييييرر األو ييييييإ  ييييييق المملكيييييي  المت ييييييدا ال ريييييييق 

وقالييييي  رئا يييييي  األركييييييان الكويتييييييي   ييييييق . امب يييييون  ييييييددا ميييييين المو ييييييو ا  المشيييييترك ، ال يييييييما الع ييييييكري  منتييييييا

بيييييييان ميييييي  ق، و عييييييا لوكاليييييي  األنبيييييياء الكويتييييييي  )كونييييييا(، إن الجييييييانبين تبييييييادال األ اديييييييث الودييييييي  ومناقشيييييي  أهيييييي  

 .األمور والمو و ا   ا  االهتما  المشتر 

 

دولية المعنية بليبيا تؤكد أن االنتخابات الحرة والنزيهة هي الحل الوحيد لجنة المتابعة ال

 لألزمات السياسية

أكييييييد  مجمو يييييي  العمييييييا ال يا ييييييق التابعيييييي  للجنيييييي  المتابعيييييي  الدولييييييي  المعنييييييي  بليبيييييييا أن  وكاليييييي  االنبيييييياء ال ييييييعودي /

  ال يا ييييييي  المتكييييييررا  ييييييق االنت ابييييييا  ال ييييييرا والنزيتيييييي  والشييييييامل   ا  الممييييييداقي  هييييييق ال ييييييا الو يييييييد لألزمييييييا

 .ليبيا

جييييياء  لييييي   يييييق بييييييان أميييييدره الر  ييييياء المشييييياركون لمجمو ييييي  العميييييا ال يا يييييق التابعييييي  للجنييييي  المتابعييييي  الدوليييييي  

المعنييييييي  بليبيييييييا التييييييق ت يييييي  الجزائيييييير وألمانيييييييا وجامعيييييي  الييييييدوا العربييييييي  واألميييييي  المت ييييييدا  ييييييق  تييييييا  اجتمييييييا ت  

ي  التإييييييورا  الراهنيييييي   ييييييق ليبيييييييا ومناقشيييييي  أ  ييييييا ال ييييييبا لييييييد   اال ترا ييييييق اليييييي ي  عييييييدوه م يييييياء االثنييييييينا لتعييييييي

 .العملي  ال يا ي  وإبعائتا  ل  الم ار الم ي 

وأ ربيييييوا  يييييق بييييييانت   ييييين د متييييي  الكاميييييا لجتيييييود الم تشيييييارا ال امييييي  لألميييييين العيييييا  لألمييييي  المت يييييدا بشييييي ن ليبييييييا 

وميييييين  يييييي ا مبادرتتييييييا الرامييييييي   ييييييتي انق ويليييييييامز لل ييييييروج ميييييين  اليييييي  االن ييييييداد الراهنيييييي  ميييييين  يييييي ا ال ييييييوار 

لععيييييييد اجتمييييييياف للجنييييييي  المشيييييييترك  لمجليييييييس النيييييييواب والمجليييييييس األ لييييييي  للدولييييييي  للتوا يييييييق  لييييييي  إإيييييييار د يييييييتوري 

وشييييييدد البيييييييان  ليييييي  أهمييييييي  ال  ييييييا   ليييييي  التييييييدوء واال ييييييتعرار  ليييييي  األرض و ييييييرورا .وقييييييانونق ل نت ابييييييا 

همييييييي  إ ييييييراز تعييييييد  م ييييييتمر  ليييييي  الم ييييييارين إ ييييييادا بنيييييياء التوا ييييييق بييييييين األإييييييرا  ال يا ييييييي  الليبييييييي ، م كييييييدين أ

 الليبق.-االقتمادي واألمنق لل وار الليبق
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 لجنة الصداقة البرلمانية اإلماراتية األردنية تبحث سبل تعزيز العالقات البرلمانية والثنائية

اليييييييو   ب ثيييييي  لجنيييييي  المييييييداق  البرلمانييييييي  اإلماراتييييييي  األردنييييييي   يييييي ا اجتميييييياف  عدتيييييي  /وكاليييييي  انبيييييياء االمييييييارا 

 يييييييق معييييييير المجليييييييس اليييييييوإنق االت يييييييادي بييييييي بو بق،  يييييييبا تعزييييييييز   قيييييييا  التعييييييياون والشيييييييراك  العائمييييييي  بيييييييين 

البليييييدين  يييييق م تلييييي  المجييييياال  ال  ييييييما البرلمانيييييي  منتيييييا بميييييا ي عيييييق ر يييييي  قييييييادتق البليييييدين وتإلعيييييا  الشيييييعبين 

هان النائيييييب الثيييييانق ليييييرئيس شيييييار   يييييق االجتمييييياف  ييييي  الييييي ي جييييياء برئا ييييي   يييييعادا نا مييييي   بيييييدا الشييييير.الشيييييعيعين

المجلييييييس الييييييوإنق االت ييييييادي   ييييييو مجمو يييييي  لجنيييييي  المييييييداق  مييييييع برلمانييييييا  الييييييدوا العربييييييي ، و ييييييعادا غييييييازي 

البيييييداوي م يييييا د رئييييييس مجليييييس النيييييواب  يييييق المملكييييي  األردنيييييي  التاشيييييمي   ييييي  أ  ييييياء مجمو ييييي  لجنييييي  الميييييداق  

كييييييا ميييييين شيييييي ى  ييييييعيد النعبييييييق نائييييييب  مييييييع برلمانييييييا  الييييييدوا العربييييييي   ييييييق المجلييييييس الييييييوإنق االت ييييييادي  ييييييعادا

رئييييييييييس المجمو ييييييييي ، ونامييييييييير م ميييييييييد اليميييييييييا ق، وك ييييييييياح م ميييييييييد الز يييييييييابق، أ  ييييييييياء المجليييييييييس اليييييييييوإنق 

و  يييييير ميييييين مجلييييييس النييييييواب األردنييييييق  ييييييعادا كييييييا ميييييين مييييييال  العرمييييييوإق، ومييييييال  أبييييييو تاييييييي ، .االت ييييييادي

 ييييييي ا االجتمييييييياف  ونييييييياقش الجانبيييييييان.وأ يييييييام  العوابعييييييي ، وم ميييييييد المراييييييييا ، أ  ييييييياء مجليييييييس النيييييييواب األردنيييييييق

الع ييييييايا  ا  االهتميييييييا  المشييييييتر  وب يييييييث تبييييييادا ال بيييييييرا  والمعلوميييييييا  البرلمانييييييي  بيييييييين الجييييييانبين مييييييين  ييييييي ا 

 ميييييا لجنييييي  الميييييداق  بيييييين المجل يييييين ليييييدورها  يييييق م   ييييي  التعييييياون بميييييا يواكيييييب التعيييييد  الييييي ي تشيييييتده الع قيييييا  

نييييي  العامييييي  للمجل يييييين ال  ييييييما  يييييق مجييييياا المتجييييي را بيييييين البليييييدين،   ييييي   ييييين أهميييييي  تعزييييييز التعييييياون بيييييين األما

 العما التشريعق وتبادا ال برا  والمعار  البرلماني  الم تل  .
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 : سنصل الى اتفاق جيد في فيينا اذا تصرف الجانب االميركي بواقعيةانيعبدالله ريام

نييييي   ييييييت  الوميييييوا الييييي  ات يييييار وزيييييير ال ارجيييييي  االيرانيييييق   يييييين اميييييير  بيييييداللتيان با أكيييييد وكالييييي  انبييييياء  يييييارس/

جييييييييد ورا ييييييي  وم يييييييتدي  بيييييييد   مييييييين جمييييييييع اإيييييييرا  الم او يييييييا   يييييييق  يينيييييييا ا ا تمييييييير  الجانيييييييب االميركيييييييق 

 ليييييي   يييييي ا اتميييييياا هييييييات ق مييييييع   ييييييو مجلييييييس الدوليييييي  وزييييييير ال ارجييييييي  المييييييينق  وانييييييم يييييييق   جيييييياء.بواقعييييييي 

 .االهتما  المشتر   يث جرى الب ث  وا الع قا  الثنائي  والع ايا االقليمي  والدولي   ا 

 

 


