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 (موقع مجلس النواب(..) 7.)صرئيس مجلس النواب يستقبل السفير األميركي 

   مفصيييييييلي  “الزامليييييييي يجنميييييييي ا جتمانييييييياة ا ولييييييير للجيييييييا  النيابيييييييي  وي كييييييي    المر لييييييي  المقبلييييييي ”  

 (موقع مجلس النواب(..)7)ص .اإلخفاقاةتت مل 

   ل .. الزاملييييييي يواصييييييل  ملتيييييي   ييييييي  بعيييييي  ا  تعميييييي  بتلييييييكيل هر يييييي  نملييييييياة ب لييييييرا  ييييييي “لخصيييييييا

سيييييييييباة  يييييييييي والكيييييييييوا ر الخ ميييييييييي  تبالييييييييير بفيييييييييت  ا ختناقييييييييياة ور يييييييييع ا نقيييييييييا  والتر” طيييييييييار 

 (موقع مجلس النواب(..)8.)ص المنطق 

 نبيييييي إ خييييييلل يسييييييتقبال  لوكيييييييل األمييييييي  العييييييا  ل ميييييي  المت يييييي    ي كيييييي  نليييييير يسييييييتمرار  وا   .ليييييياخ

تلييييييييييييريعي  والرقابييييييييييييي  بييييييييييييالره  ميييييييييييي  المليييييييييييياكل نمييييييييييييل مجلييييييييييييس النييييييييييييواب و  ا  مماميييييييييييي  ال

 (مجلس النواب موقع(..) 9ص)…السياسي 

 9.)ص2022ذمتيييييي  المالييييييي  لعييييييا  نبيييييي إ يكليييييي  نيييييي  وا  رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب  .ليييييياخ نائييييييب 

 (مجلس النواب موقع(..)

  ل تقييييي ي  مليييييروئ قيييييانو  اليييييي ن  الطيييييار  يلييييير رئاسييييي  البرلمييييييا  اللجنييييي  10.)صالماليييييي  تعلييييي  رسييييييميا

 (ا نبا  العراقي  ل وكا(..)

  ص ناليييييييييي  نصييييييييي   تطاليييييييييب بفيييييييييت  مليييييييي  األرا يييييييييي العائييييييييي   للعييييييييرا   يييييييييي الخيييييييييار  النائبيييييييي(.

 (نيوز ابابيل(..)10

 (ا نبا  العراقي  وكال (..)11.)ص ملفاة  سا  يلر النزاه  6ن  كركوك يق مو   نواب 

 و  نليييييييييير يقاليييييييييي   نييييييييييواب بابييييييييييل متخو ييييييييييو  ميييييييييي  تيييييييييي هور األو ييييييييييائ  ييييييييييي الم ا  يييييييييي  ويصيييييييييير 

 (نيوز لفق(.) 11.)صلم ا  ا

 ماجيييييييي  ليييييييينكالي  نييييييييواب  ييييييييي اإلطييييييييار التنسيييييييييقي وقعييييييييوا نليييييييير يرسييييييييال قييييييييانو  األميييييييي   النائييييييييب

 (وكال  ا نبا  العراقي  (..) 12.)صالغذائي

  يمكييييييييييي  ..”زهييييييييييير  البجيييييييييييارن تسيييييييييييتبع  ذهييييييييييياب المسييييييييييتقلي  يلييييييييييير  نيييييييييييو  الصييييييييييي ر  النائبيييييييييي  

 (المعلوم  وكال (.) 12ص.)”  وث 



 

  2022-5-19  / الخميس

 74العدد / 

3 
 

  السيييييييييومري (..)13.)ص انت يييييييييار اريمونتيييييييييا اا المسيييييييييتقلي اسيييييييييي  متوقفييييييييي  بالعمليييييييييي  السي نجلييييييييي 

 (نيوز

 14ص.)”ت ييييييي ن للق يييييييا “جيييييييوا  الغزاليييييييي   يييييييت  ملييييييي  الييييييي ن  الطيييييييار   يييييييي البرلميييييييا   النائيييييييب 

 (المعلوم  وكال (..)

 

 

  وكاليييييي  ا نبييييييا   (..) 15.)صرئيييييييس الجممورييييييي  يمنييييييي الصييييييابئ  المنيييييي ائيي  بمناسييييييب  نييييييي  التعمييييييي

 (العراقي 

 (الصباح(..) 15.)صل  يستقبل السفير األميركي ماثيو تولر بمناسب  انتما  ممام اص 

  16.)صالكيييييييا مي ي كييييييي  نميييييييق العلقييييييياة الثنائيييييييي  بيييييييي  العيييييييرا  والجمموريييييييي  اإلسيييييييلمي  اإليرانيييييييي 

 (الفراة نيوز (..)

  وكاليييييي  (..) 16.)صالكييييييا مي يجييييييرن جوليييييي   ييييييي مبنيييييير  مانيييييي  بغيييييي ا  ويسييييييتمع للييييييكاو  المييييييواطني

 (اقي نبا  العرا 

  وكاليييييي  ا نبييييييا  (..) 16.)صالكييييييا مي ي كيييييي  وقييييييو  العييييييرا  اليييييي ائ  يليييييير جانييييييب لبنييييييا   ييييييي  زمتيييييي

 (العراقي 

 17.)صزن  ينليييييييا  سيييييييا اة التر ييييييييب  يييييييي المنا يييييييذ سيبسيييييييط اإلجيييييييرا اة وي ييييييي  مييييييي  الفسيييييييا الغييييييي 

 (وكال  ا نبا  العراقي (..)

 ر ي ييييييييي  الييييييييي ول التيييييييييي ن ييييييييي تم  انييييييييية مييييييييي  جيييييييييرائ  اإلبيييييييييا   وزيييييييييير الخارجيعييييييييي  يييييييييي نو لعقييييييييي  مج

 (وكال  ا نبا  العراقي  (..) 17.)صالجمانيع 

 18.)صلييييييييي العييييييييرا  يوقييييييييع خطيييييييي  نمييييييييل ملييييييييترك  مييييييييع من ميييييييي  اليونيسيييييييي  لتطييييييييوير جييييييييو   التع 

 (روو او(..)

 وكاليييييي  (.)18.)ص اجتمييييييائ ينيييييياقل البرنييييييامل الييييييوطني للتلييييييجير ال  ييييييرن ويصيييييي ر نيييييي   توصييييييياة

 (ا نبا  العراقي 

 ل وزيييييييير  العييييييي ل ال بيييييييارزاني يب ييييييي  ميييييييع  19.)صمولن يييييييي  التعييييييياو  الق يييييييائي و نييييييي  اإلقليييييييي   منييييييييا

 (لفق نيوز (.)

 (الصباح (.) 19.)صلمول مو في العقو  واألجور اليوميع  بالرق  الو يفي 
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 (الصباح(..) 19.)صر  يلكترونيع  لذون اإلناق العمل تجطلق استما 

 1800 (باحالص(..) 20.)صمقع  لذون اللم ا   ي موس  ال ل 

  ر ه ب لعبي وليك  ي العرا  (الصباح(..) 20.)صاألم  المت    ت ذر م  تفج 

  20.)صالمرجييييييييع النجفييييييييي  زرانيييييييي  وثييييييييرواة العييييييييرا  ليييييييي  تيييييييينعكس نليييييييير  يييييييييا  المييييييييواط (..)   

 (الفراة نيوز

 وكالييييييي  ا نبيييييييا  (..) 21.)صالسيييييييي  ال كيييييييي   نييييييير   ز  المرجعيييييييي  العلييييييييا  يييييييي الصيييييييرائ السياسيييييييي

 (العراقي 

 (الفراة نيوز (.) 21.)صر ستاني يرمي كر  الرئاس  بملعب البرلما اطي الكال يمقر 

 (ابابيل نيوز(..) 21.)صن و  ي ا ت ا  الوطني  القواة التركي  تتق   بإتجاه سنجار 

 22ص.)سييييييييتبع  م ميييييييي  الممنييييييييا ميييييييي  ا جتثييييييييا المسييييييييا ل  والع اليييييييي  تبيييييييير  نقيييييييييب الم يييييييياميي  الم 

 (اير  نيوز (..)

 مملييييي  الصييييي ر»خييييييار مطيييييروح بعييييي  انتميييييا  «  يييييل البرلميييييا »زمييييي  قبيييييل ليييييمر.. و  انفيييييرا   يييييي األ »

 (الم  (..) 22.)صالثاني 

   (روو او(..)24.)ص موج  هبار  خر  تجتاح العرا  مطلع األسبوئ القا 
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 25.)صنابعييييييييي  وتمويلييييييييي هيئييييييييي  التنسييييييييييق ا سيييييييييتخبارن تب ييييييييي  مكا  ييييييييي  اإلرهييييييييياب وتجفيييييييييي  م 

 (السومري  نيوز(..)

  ل بينم  امر    ي ميسا  15القب  نلر  (وكال  ا نبا  العراقي  (..) 25.)صمتمما

 (ب ر نيوز(.) 25.)صال ل  اللعبي ينفذ نملي  امني  مناطق هرب آمرلي 

  ا ت ا ييييييييي  تعليييييييي  العثييييييييور نليييييييير نبييييييييواة ناسييييييييف  ومسيييييييياطر تفجييييييييير خييييييييلل نملييييييييي   منييييييييي   ييييييييي

 (ابابيل نيوز(..) 26.)صكركوك

 

 

 

  

 (السومري  نيوز(..) 27.)صستيفا   قساط قرو  مبا رت كزن ي جل االبنك المر 

  (وكال  ا نبا  العراقي (..) 27.)صزران  بابل تعل  ن  كمياة ال نط  المتسل م 

    (وكال  المعلوم (..) 27.)ص هل ملروئ للثرو  ال يواني  مم    با 700نينو 

   الفييييييييراة  (..) 28.)صيييييييييو   و رمل 235العييييييييرا  يسييييييييتور  ميييييييي  الصييييييييي  مكيفيييييييياة هييييييييوا  بقيميييييييي

 (نيوز
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   الليييييييير  (..) 29ص.)« انيييييييل»السيييييييعو ي  تجييييييي   ت كيييييييي  موقفمييييييييا الييييييي ان  للت يييييييال  اليييييييي ولي  ييييييي

 (األوسط

    مجليييييييس اللييييييييوب  المصيييييييرن يطاليييييييب ب  ييييييير اسيييييييتيرا  المعييييييي اة اإلنتاجيييييييي  الق يمييييييي  ل يييييييما  جيييييييو

 (سابعاليو  ال(..)29.)ص اإلنتا 

  (ال ستور(..)29.)ص با  لسطينياتقت   مخي  جني  وتعتقل لاقواة ا  تلل اإلسرائيلي 

 

 

 

 (وكال  ا نبا  السعو ي (..) 30.)صوزير الخارجي  األمريكي يلتقي بن يره الباكستاني 

 (وكال  انبا   ارس(..) 30.)صالق ا  ا يراني  ل  نترك مل  اهتيال اللمي  سليماني 
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 ركياألمي السفيررئيس مجلس النواب يستقبل 

اسيييييييتقبل رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب م مييييييي  ال لبوسيييييييي  الييييييييو  األربعيييييييا   السيييييييفير  موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب 

وب يييييي  اللقييييييا  اسييييييتمرار تعزيييييييز .نمليييييي  األميركييييييي ليييييي   العييييييرا  السييييييي  ميييييياثيو تييييييولر بمناسييييييب  انتمييييييا  ممييييييا 

ت  يليييييير جمييييييو     مليييييييرال سيييييييا العلقيييييياة الثنائييييييي  والتعيييييياو  بييييييي  البليييييي ي  وبمييييييا يخيييييي   المصييييييال  الملييييييترك

ل لييييي  التو ييييييق  يييييي ممامييييي  المقبلييييي ال مييييي  جانبييييي   .سيييييفير خيييييلل  تييييير  نملييييي   يييييي العيييييرا  بميييييذا المجيييييال  متمنييييييا

ج اسييييييتمرار بييييييل ه بيييييي ن  العييييييرا  و ييييييي المجييييييا ة قيييييي ع  السييييييي  تييييييولر لييييييكره لييييييرئيس مجلييييييس النييييييواب  م  كيييييي ا

 .قيق األم  وا ستقراركا  ؛ لت 

 

  ” مفصلي  “ل  جا  النيابي  وي ك    المر ل  المقبالزاملي يجنمي ا جتماناة ا ولر لل

 تت مل ا خفاقاة

  الييييييييو  النائيييييييب ا ول ليييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب ”  ييييييياك  الزامليييييييي ” انمييييييير السيييييييي    موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب

  ونيييييييوابم  بليييييييكل م قييييييية  يييييييي اللجيييييييا    جولتييييييي  ل سييييييي  اختييييييييار ر سيييييييا  السييييييي ٢٠٢٢اييييييييار  ١٨ا ربعيييييييا  

 . اجتماناة ا تتا ي  لجميع اللجا  ال ائم   ي مبنر المجلس النيابي    نبر نق  سلسل 

 

مييييييياه نيييييياة ا وليييييير لتسييييييع لجييييييا ن نيابييييييي  وهييييييي كييييييلل ميييييي  ) لجنيييييي  الزرانيييييي  والوتيييييير س النائييييييب ا ول ا جتما

قا يييييييييي  والسيييييييييييا   وا نييييييييييل    اللييييييييييباب واألهييييييييييوار   التخطيييييييييييط ا سييييييييييتراتيجي والخ ميييييييييي  ا ت ا ييييييييييي    الث

وا سيييييير  والطفوليييييي   لم ا  يييييياة هييييييير المنت ميييييي  بييييييإقلي    الصيييييي   والبيئيييييي    الميييييير   والريا يييييي    ا قييييييالي  وا

اختيييييييار ر سيييييييا   والممجيييييييري  والمصييييييال   المجتمعييييييي    ا وقيييييييا  والعلييييييائر(   ييييييي  جييييييير  ولجنيييييي  المجيييييير 

 . الس  ونوابم  بلكل م قة

ل السيييييييي اة والسيييييييا   النيييييييواب ا  المر لييييييي  المقبلييييييي    مفصيييييييلي  و  ساسييييييي  ومممييييييي  ولفييييييية الزامليييييييي مخاطبيييييييا

لييييييعب ومصييييييل   الييييييبل    تياجيييييياة الللغاييييييي      تت مييييييل ا خفاقيييييياة   وتتطلييييييب منييييييا ت ييييييا ر الجمييييييو  لتلبييييييي  ا 

بكييييييل  ييييييرص و  انلييييييي  وكفييييييا   نالييييييي     يمييييييا وجيييييي  بإنت ييييييا   انيلييييييا الجميييييييع اليييييير تفعيييييييل ممييييييامم  النيابييييييي  
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ا مييييييي  الييييييييو  و التيييييييزا  انعقيييييييا  وسيييييييير   يييييييور السيييييييي اة والسيييييييا    نميييييييل اجتمانييييييياة اللجيييييييا  النيابيييييييي  بييييييي  ل

ل لل يييييوابط التييييييي ييييييينص نليمييييييا  القييييييواني  ذاة العلقييييي  باختصاصييييييماالنيييييواب  يمييييييا   ا ييييييا   الييييير اقتييييييراح  و قييييييا

 . هذا الن ا  ال اخلي

الييييير جملييييي  مييييي  ا ميييييور   منميييييا ت كيييييي ه نلييييير اهميييييي  الرقابييييي  نلييييير السيييييلط  التنفيذيييييي     ائيييييب ا ولوتطييييير  الن

مييييييييا  والتفاصيييييييييل المتعلقيييييييي  با سييييييييئل  وا ست ييييييييا   وا سييييييييتجواب   و قييييييييا والم ا  يييييييياة واليييييييي وائر التابعيييييييي  ل

مسييييييييت ركا نليييييييير  ييييييييرور  رسيييييييي  سياسيييييييي  اسييييييييتراتيجي  لييييييييامل  لتطييييييييوير كا يييييييي  للصييييييييل ياة الممنو يييييييي    

انييييييياة الزرانيييييييي  والسييييييييا ي  اصيييييييل ال كوميييييييي    والتركييييييييز نلييييييير متابعييييييي  تنفييييييييذ القيييييييواني  وتنميييييييي  القطالمف

 . المياه   ومراجع  السياس  الص ي  والبيئي  للبل  سيما ال يني  منما وتن ي  مل 

ن ييييييو مراقبيييييي  التوزيييييييع العييييييا ل للمييييييوار  والتخصيصيييييياة بييييييي  جميييييييع  والييييييار الزاملييييييي نليييييير اهمييييييي  التوجيييييي 

راة التييييييييي تعييييييييزز  ور اة   وا هتمييييييييا  الييييييييلز  بالم سسيييييييياة الريا ييييييييي  وتطويرهييييييييا   و نيييييييي  القييييييييراالم ا  يييييييي

ميييييييل الجيييييييا  للسيييييييرائ  يييييييي انميييييييا  ملييييييي  النييييييياز ي  بالتنسييييييييق ميييييييع المييييييير   ومكانتميييييييا  يييييييي المجتميييييييع   والع

 ال كوم  .

 

ل .. الزاملي يواصل  ملت   ي   ي “بع  ا  تعم  بتلكيل هر   نملياة ب لرا   لخصيا

 والكوا ر الخ مي  تبالر بفت  ا ختناقاة ور ع ا نقا  والترسباة  ي المنطق ” طار 

يس مجليييييييس النيييييييواب  اليييييييييو    النائييييييييب األول ليييييييرئ”ليييييييي ييييييياك  الزام“اكيييييييي  السيييييييي    موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب

  نيييييييي  اسييييييييتمرار  ملتيييييييي  الخ مييييييييي  الكبيييييييير  بالتنسيييييييييق مييييييييع وزار  المييييييييوار  ٢٠٢٢ يييييييييار  – ١٨ا ربعييييييييا  

مييييييي  القصيييييييب ونبيييييياة زهييييييير  النييييييييل  ا ييييييا   لفيييييييت  ا ختناقييييييياة ور يييييييع ” قنيييييييا  اللييييييرط  “المائييييييي  لتن يييييييي  

نت ييييير بم ينييييي  الصييييي ر قتيييييي  يييييي طيييييار    و يييييي المرسيييييباة خ مييييي   هيييييالي منطا نقيييييا  وتسيييييوي  ال فييييير والت

و لييييير  الزامليييييي  نلييييير مرا يييييل اسيييييتكمال ملييييياريع ت هييييييل وتطيييييوير خييييي ماة البنييييير الت تيييييي   يييييي . الكريمييييي 

المنطقييييييي   وبالتنسييييييييق ميييييييع وزار  الميييييييوار  المائيييييييي  وامانييييييي  بغييييييي ا  لتميئييييييي  ا ليييييييياة الخ ميييييييي  التخصصيييييييي   

وسييييييبق ا  قييييييا  النائييييييب األول ليييييييرئيس .ئ  ييييييي طييييييار تسييييييوي  ال فيييييير وتن ييييييي  ليييييييوار زاليييييي  المسييييييتنقعاة و

مجلييييييس النييييييواب بيييييياجرا  جوليييييي  مي انييييييي   ييييييي المنطقيييييي  للوقييييييو  نليييييير ا تياجاتمييييييا ميييييي  الخيييييي ماة  ب  ييييييور 

النائييييييب قيييييييس الفرطوسييييييي   ونقيييييي  لقييييييا  مييييييع ميييييي ير نييييييا  صيييييي   الرصييييييا    وميييييي ير نييييييا  كمربييييييا  الصيييييي ر  

لنييييييوا ي وهيييييييره  ا وليييييير والثانييييييي   وميييييي را  اوالثانييييييي   وقائمقييييييا  الصيييييي ر وميييييي را  بل ييييييي  الصيييييي ر األوليييييير 

مييييييي  المسييييييي ولي    طيييييييل   ملييييييي  خ ماتيييييييي  كبييييييير   يييييييي منطقييييييي   يييييييي طيييييييار   وتليييييييكيل هر ييييييي  نمليييييييياة 

 بالرا   لخصيلا.
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ر نمل ل يستقبال  لوكيل األمي  العا  ل م  المت     ي ك  نلر يستمرانب إ خل وا   .لاخ

 …الملاكل السياسي ي  والرقابي  بالره  م  مجلس النواب و  ا  ممام  التلريع

نبييييييي إ   مييييييي   يييييييي  وا  نائييييييب رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب العراقييييييي  .لييييييياخ يسيييييييتقبل موقييييييع مجليييييييس النيييييييواب 

العييييييا  ل ميييييي  المت يييييي   المستلييييييار  الخاصيييييي  المعنييييييي  بمنييييييع اإلبييييييا    مكتبيييييي  الرسييييييمي ببغيييييي ا  وكيييييييل األمييييييي 

ايا التيييييييي ل اللقيييييييا  ب ييييييي  المو يييييييوناة والق ييييييي  السيييييييي    لييييييييس ويريميييييييو نييييييي يريتو  وجييييييير  خيييييييلالجمانيييييييي

والتنسييييييييق المليييييييترك بيييييييي  الم سسييييييي  التليييييييريعي  واألمييييييي  المت ييييييي   و نييييييي   تعييييييياو تتعليييييييق بتطيييييييوير آليييييييياة ال

 نبييييييي إ.ل تعزييييييييز اإلسييييييتقرار ومواجمييييييي  الت ييييييي ياة وتجييييييياوز األزمييييييياةاللييييييعب العراقيييييييي  والتمكيييييييي  مييييييي   جييييييي

التلييييييريعي   ي  نماليييييي  اليومييييييي  و  ا  مماميييييي   نليييييير    مجلييييييس النييييييواب مسييييييتمر  يييييي  يثيييييي   كيييييي و ييييييي سيييييييا 

والرقابيييييي  وتليييييكيل اللجيييييا  بيييييالره  مييييي  الملييييياكل السياسيييييي   و يييييي جانيييييب آخييييير نييييياقل سييييييا ت  ميييييع السيييييي   

ي العييييييرا  ومييييييايخص ق ييييييي  منييييييع اإلبييييييا   الجمانييييييي  واإلجييييييرا اة القانونييييييي  نيييييي يريتو ممييييييا  نمييييييل مكتبمييييييا  يييييي

بيييييا   جمانيييييي  لييييي  ليييييعبنا  يييييي كور سيييييتا  مييييي  جيييييرائ  ينييييي  لمنيييييع خطييييياب الكراهيييييي   ول سييييي  مييييياتعر  الرا 

 يييييي نمليييييياة األنفيييييال والقصييييي  الكيمييييياون نلييييير يييييي  الن يييييا  البائييييي  و تييييير ل يييييق ال يييييرر ب هلنيييييا  يييييي الجنيييييوب 

يييييي    يميييييا  نيييييا نائيييييب رئييييييس المجليييييس يلييييير  يييييرور  اإلسيييييتفا   مييييي   نييييي  ومليييييوراة وجيييييرائ  المقيييييابر الجمان

لتسيييييييام  والتعيييييييايل   إلسيييييييتتباب األمييييييي   ونلييييييير مفييييييياهي  امييييييي  المت ييييييي   لتليييييييريع قيييييييواني  تجييييييير  الكراهيييييييياأل

 السلمي وي ترا  األ يا  والمعتق اة وتقوي  النسيل اإلجتماني بي  جميع مكوناة اللعب.

 

 2022نب إ يكل  ن  ذمت  المالي  لعا  وا  ئب رئيس مجلس النواب  .لاخنا

نبييييي إ   مييييي  نييييي  ذمتييييي   وا  نائيييييب رئييييييس مجليييييس النيييييواب العراقيييييي  .لييييياخ كلييييي  موقيييييع مجليييييس النيييييواب 

   يمييييييا  سييييييتل  سيييييييا ت  وصييييييل رسييييييمي إلسييييييتمار  كليييييي  الذميييييي  الخاصيييييي  للعييييييا  ال ييييييالي  2022المالييييييي  لعييييييا  

ل مييييي  قبيييييل هيييييي   النزاهييييي  اإلت ا يييييي   وقييييي  ييييي ققا   صييييي  نبييييي إ نييييي  ذمتييييي  الماليييييي  وقيييييا  بإرسيييييالما يلييييير هيييييي    مج

يليييييير كليييييي  نيييييي  سييييييا    ن ييييييا  مجلييييييس النييييييواب الييييييرئيس  نييييييا السييييييي اة وال نائييييييب.الييييييلز  جييييييرا النزاهيييييي  إل

ذممميييييي  المالييييييي  لمييييييذا العييييييا  وب سييييييرئ وقيييييية ممكيييييي   م كيييييي ال نليييييير    هييييييذا اإلجييييييرا  القييييييانوني هييييييي ي يييييي   

العييييييا   ييييييم  اإلجييييييرا اة السييييييليم  التييييييي تيييييي ن  النزاهيييييي  واللييييييفا ي    الوسييييييائل الممميييييي  و  واة  ماييييييي  المييييييال

 والمفس ي .ل اة وم ارب  الفسا  الرقابي  لتنفيذ اإلص لخطواة  لل ن  المساني وا
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ل تق ي  ملروئ قانو  ال ن  الطار  يلر رئاس  البرلما   اللجن  المالي  تعل  رسميا

ل بليييييي   مقتييييييرح قييييييانو  اليييييي نصيييييي رة اللجنيييييي  المالييييييي  النيابييييييي       العراقييييييي وكاليييييي  ا نبييييييا    األربعييييييا   بيانييييييا

ي   ييييييي بيييييييا   وقييييييال رئيييييييس اللجنيييييي   سيييييي  الكعبييييييي.الطييييييار    يمييييييا  لييييييارة يليييييير تق يميييييي  لرئاسيييييي  البرلمييييييا 

ما  اتقيييييي ي  المقتييييييرح جييييييا  بييييييالن ر اليييييير األزميييييي  العالمييييييي  وارتفييييييائ  سييييييعار المييييييوا  الغذائييييييي  األساسييييييي  وان يييييي

نميييييا نييييي  تصييييي ير القمييييي  الييييير خيييييار  بلييييي انما  والتيييييي تعتبييييير نييييي   مييييي  الييييي ول الييييير  وكرانييييييا وروسييييييا بامتنا

ميييييييي  وتوجمييييييياة ونصييييييائ  صييييييين و  النقييييييي  الييييييي ولي والبنيييييييك الييييييي ولي المييييييور  األساسيييييييي للسيييييييل  الغذائيييييييي  العال

انييييييي  ب ييييييرور  البيييييي   بالتنمييييييي  الزر (G7)   اليييييي ول السييييييبعوالمن ميييييي  العالمييييييي  للهذييييييي  ومجمونيييييي

للغيييييييذا   خصوصيييييييا و   ا زمييييييي   زالييييييية مسيييييييتمر  وتييييييي انياتما ال اجييييييي  العالميييييييي   وتليييييييجيع الزرانييييييي  لتييييييي مي 

 ."نلر جميع  ول العال  ومنما العرا 

و  ييييييا      االعييييييرا  يعييييييياني ميييييي  ليييييي  الميييييييوار  المائييييييي   يييييييي  و ييييييي  جليييييي  والفيييييييراة وتيييييي ثيراة تغيييييييير 

العيييييرا  بالخصيييييوص  ناهييييييك نييييي  تييييير ن قطانييييياة المنييييياب اليييييذن ينيييييذر بكارثييييي   يييييي منطقييييي  اللييييير  األوسيييييط و

ي ال ولييييييي  العراقييييييي  ونييييييي   يمكانييييييي  بقائميييييييا واسييييييتمرار نملميييييييا ومنمييييييا قطيييييييائ الكمربييييييا  و بيييييييواب ممميييييي   يييييي

  اللهييييييب قا ميييييي   و رصييييييا منييييييا كلجنيييييي  مالييييييي  تقيييييي منا اليييييير رئاسيييييي  مجلييييييس النييييييواب بمقتييييييرح قييييييانو  الصييييييي

 ."ن  الملروئ المق   م  ال كوم  ن  الطار  ل م  الغذائي والتنمي ( ليكو  ب يل)ال 

( ميييييي  الن ييييييا  اليييييي اخلي لمجلييييييس النييييييواب العراقييييييي وميييييي  112لييييييك جييييييا  اسييييييتنا ا أل كييييييا  المييييييا   )وتييييييابع    اذ

مسييييييي وليتنا القانونيييييييي  واألخلقيييييييي  والليييييييرني  تجييييييياه ليييييييعبنا العراقيييييييي بمختلييييييي  قومياتييييييي  وا يانييييييي  منطليييييييق 

 ."مربا   ي صي  العرا  اللهبطيا   ولغر  ابعا  لب  الجوئ وتر ن وانقطائ الكو 

ا يييييي  ان ييييييا  المجليييييس وميييييي  خلفميييييي  الكتييييييل النيابيييييي  وا  ييييييزاب السياسييييييي  والمسييييييتقلي  اليييييير و نيييييا الكعبييييييي  ك

 ييييييي ال يييييواراة والنقاليييييياة البنييييييا   لغييييير  ان ييييييا  هيييييذا القييييييانو  بالسييييييرن  الممكنييييي  بمييييييا ي ييييييم  المليييييارك  

 مصال  اللعب العراقيا. وتطبيق  لت قيق األه ا  المرجو  من  وبما ي قق تلريع 

 

 تطالب بفت  مل  األرا ي العائ   للعرا   ي الخار  نالي  نصي   نائب ال

ا ربعييييييا   مطالبتمييييييا لرئاسيييييي  صييييييي    وليييييي  القييييييانو   نالييييييي  ن جيييييي  ة النائبيييييي  نيييييي  يئييييييتل  ابابيييييييل نيييييييوز 

لعيييييييرا   يييييييي يييييييي  ورئاسييييييي  البرلميييييييا  بفيييييييت  ملييييييي  األرا يييييييي التيييييييي تعيييييييو  ملكيتميييييييا لاليييييييوزرا  ووزار  الخارج

تمييييية التغطيييييي  نليييييي  منيييييذ نمييييي    ييييي  وزرا  الخارجيييييي   الخيييييار     تييييي ل الييييير    هيييييذا الملييييي  المليييييي  بالفسيييييا 

 لييييي   ونييييي   يييييي  47مييييي   لييييي   ونييييي   يييييي  يتنيييييا   و كثييييير  35متليييييك عيييييرا  يا  االوقالييييية نصيييييي   .السيييييابقي 

ل  و  22تايلنيييييي  لزرانيييييي  الييييييرز  وهنيييييياك اكثيييييير ميييييي   آ   متيييييير  ييييييي  4اليييييي   ونيييييي  اخيييييير   ييييييي  يتنييييييا   ي ييييييا
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ل للنفايييييييا ة  وكيييييل هييييييذه العاصيييييم  ا يطاليييييي  رومييييييا  وكيييييذلك  لييييي  متيييييير  يييييي نيوييييييورك  مممليييييي  و صيييييب ة مكبيييييا

  يعقيييييي و  آمييييييالم  ذي ييييييي نفييييييس الوقيييييية ت يييييية  ن ييييييار  يتييييييا  الفسييييييا  اليييييياألرا ييييييي ل سيييييي  متروكيييييي  لكنمييييييا 

   و و ييييييي ة  ا  االفاسييييييي ي   يييييييي ميييييييراة ن يييييييي   نج يييييييوا  يييييييي تنفييييييييذ خططمييييييي   يميييييييا يخيييييييص آ."نليميييييييا

ا سيييييييتيل  نليميييييييا ب جييييييي   الييييييي ونماة التيييييييي بيعييييييية  يييييييي وقييييييية   ييييييي  وزرا  الخارجيييييييي  السيييييييابقي  والتيييييييي تييييييي 

بمختليييييي  و  ي يييييياولو  ا سييييييتيل  نليييييير بقييييييي  األرا ييييييي ا سييييييتثمار وليييييي  يصييييييل للعييييييرا  منمييييييا لييييييي   والييييييي

كييييييت  الطيييييير ا  مبينيييييي ل ا  اجميييييياة  اخييييييل وزار  الخارجييييييي  مازاليييييية تمييييييارس  ورال  ييييييي لملميييييي  المو ييييييوئ والت

 نلييييي   اليييير  رجيييي   نمييييا تجيييييب نليييير السيييي ال الييييذن يوجيييي  اليمييييا  ييييول هييييذا المليييي  خييييلل يييييو  وا يييي  وبطريقيييي 

 هير مقنع ا.

 

 ملفاة  سا  يلر النزاه  6نواب ن  كركوك يق مو  

ملفييييياة  سيييييا  يلييييير هيئييييي  النزاهييييي    6األربعيييييا   قييييي ع  نيييييواب نييييي  م ا  ييييي  كركيييييوك    وكالييييي  ا نبيييييا  العراقيييييي 

النائييييييب نيييييي  قييييييال .العاميييييي آ   تجيييييياوز نليييييير ا را ييييييي واألمييييييلك  8اليييييير وجييييييو   كثيييييير ميييييي    يمييييييا اليييييياروا

رئيييييييس كتليييييي  لنييييييواب بملييييييارك    خييييييلل ميييييي تمر صيييييي في نقيييييي ه  ييييييي مجلييييييس ام ا  يييييي  كركييييييوك اومييييييي  م ميييييي 

ملفيييياة  سييييا  نيييي  ا ار  كركييييوك الييييير  6انيييي  اتيييي  تقيييي ي  اكثيييير مييييي   نيابييييي  سييييرو  نبيييي  الوا ييييي الجيييييل الج ييييي  ال

ل   نييييي  اتييييي  رصييييي   كثييييير مييييي  هيئييييي  النزاهييييي  لعامييييي   وبيعميييييا آ   تجييييياوز نلييييير األرا يييييي واألميييييلك ا 8ا  مبينيييييا

قطيييييع  جيييييور العمييييييال بييييي و  قييييييي   و نيييييي   قرييييييرو  يييييا   اهنيييييياك ت ."للميييييواطني  خيييييار  م ا  يييييي  كركيييييوك

ل اليييييير    االفسييييييا   ييييييي كييييييل منيييييياطق كركييييييوك  نربييييييي   كر ييييييي   تركمانييييييي   يمييييييا ."لييييييرط  ييييييي كركييييييوكا    تييييييا

النيابييييييي  سييييييرو  نبيييييي  الوا يييييي  خييييييلل الميييييي تمر  ي   املفيييييياة نيييييي  ي ار   تليييييي  الجيييييييل الج ييييييي قاليييييية رئيييييييس ك

ةئ اليييييييو  اليييييير هيئيييييي  النزاهيييييي ا م  انيييييي   المتيييييياجر  بملفيييييياة الفسييييييا  وانمييييييا   اليييييير   مليييييييرم ا  يييييي  كركييييييوك قجيييييي  ئ

 يت  تسليمما الر الجماة المعني  ومراقب  كيفي  م اسب  المقصري ا.

 

و  نلر يقال  الم ا  ويص هور األو ائ  ي الم ا   نواب بابل متخو و  م  ت   ر 

ت يييييياهراة ا ربعييييييا   اسييييييتمرار ال  النائييييييب المسييييييتقل نيييييي  م ا  يييييي  بابييييييل  مييييييير المعمييييييورن كيييييي   نيييييييوز  لييييييفق

ل نلييييييير تييييييير ن الخييييييي ماة وللمطالبييييييي  بإقالييييييي  الم يييييييا    سييييييي  منييييييي يلالليييييييعبي  ا تج ي  ميييييييورن المع وقيييييييال.اجيييييييا

اهري     قييييييي موا لتغييييييييير الواقيييييييع الخييييييي مي  وقييييييي  سيييييييبق للمت ييييييي االت ييييييياهراة  يييييييي م ا  ييييييي  بابيييييييل ستتواصيييييييل

ل يليييييير رئيييييييس مجلييييييس  ل يليييييير النييييييواب لفسييييييرائ بتغيييييييير الم ييييييا   ون يييييي  بيييييي ورنا ر عنييييييا طلبييييييا الييييييوزرا  طلبييييييا

 و  يييييا ."ل رئييييييس اليييييوزرا مييييي  قبييييي  ه يت يييييم  اسيييييما  المرلييييي ي  لمنصيييييب الم يييييا   ولييييي  ييييييت  اختييييييار   ييييي

نييييي نا خييييييرال رئييييييس مجليييييس اليييييوزرا  مصيييييطفر الكيييييا مي وقييييي  وا ييييي   لقيييييا  آخييييير بيييييي  نيييييواب م ا  ييييي  بابيييييل و

وتييييي  ينلمنيييييا ومييييين  الم يييييا    تييييير  اختبيييييار وتييييي  تليييييكيل لجنييييي  لتقييييييي  ا  ا  وبعييييي ها صييييي ر تقريييييير مييييي  اللجنييييي  

 ."بتق ي  مرل  م  قبل مكتب رئيس مجلس الوزرا 

ل يوجيييييي  ثلثيييييي  مييييييورن ابييييييا رة الكتييييييل السياسييييييي  بتقيييييي ي  مرليييييي  لمنصييييييب م ييييييا   بابييييييل  و الالمع وتييييييابع يييييييا

  والنييييييواب المسييييييتقلي   ومرليييييي  ميييييي  مكتييييييب مرليييييي ي  لمنصييييييب م ييييييا   بابييييييل   يييييي ه  ميييييي  قبييييييل المت يييييياهري

 الكتل السياسية". من قبل الثالث رئيس مجلس الوزرا   والمرل 
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 لنكالي  نواب  ي اإلطار التنسيقي وقعوا نلر يرسال قانو  األم  الغذائيالنائب ماج  

لنائييييييب نيييييي  ال ييييييزب اليييييي يمقراطي الكر سييييييتاني ماجيييييي  ليييييينكالي     نييييييواب  ييييييي  كيييييي  ا وكاليييييي  ا نبييييييا  العراقييييييي   

ي لبرنييييييامل اواجييييييب الصييييييرا  ا ليييييينكالوقييييييال .اإلطييييييار التنسيييييييقي وقعييييييوا نليييييير يرسييييييال قييييييانو  األميييييي  الغييييييذائي

اليييييييذن يعييييييير  نلييييييير العراقيييييييي  ا خباريييييييي  تابعتييييييي  وكالييييييي  ا نبيييييييا  العراقيييييييي  )وائ(     انيييييييواب  يييييييي اإلطيييييييار 

يرسيييييال قيييييانو  األمييييي  الغيييييذائيا    تيييييا الييييير ا  ااقليييييي  كر سيييييتا  لييييي  يسيييييتل   ن  صييييي   التنسييييييقي وقعيييييوا نلييييير

بالمئيييييي ا   70لمقنعيييييي   ييييييي العييييييرا  تصييييييل اليييييير و  ييييييا      انسييييييب  البطاليييييي  ا."2022ط ييييييي  منييييييذ ب اييييييي  

و ليييييار لييييينكالي يلييييير    اهنييييياك انترا ييييياة ."م كييييي ا الييييي  نطليييييع نلييييير مقتيييييرح قيييييانو  ا مييييي  الغيييييذائي الج يييييي 

نليييييير ا ميييييي  الغييييييذائي  تيييييير ميييييي   اخييييييل الكتييييييل الم ييييييي   ليييييي ا  مبينييييييا    ا رو ييييييا مو ييييييوني  ت ييييييت  نلينييييييا 

 تمرير قانو  ا م  الغذائيا.

 ”  يمك    وث ..”لي  يلر  نو  الص ر تستبع  ذهاب المستق نالنائب  زهر  البجار

األربعييييييا   ذهيييييياب النييييييواب ة األميييييي  العييييييا  ل ركيييييي  بيييييل ن النائييييييب زهيييييير  البجيييييارن  بع اسييييييت  وكالييييي  المعلوميييييي 

لليييييييعي األكبيييييير   يمييييييا المسييييييتقلي  يليييييير ملييييييروئ تلييييييكيل ال كوميييييي  الج ييييييي   بعييييييي ال نيييييي  اسييييييت قا  المكييييييو  ا

ي  وقالييييية البجيييييارن .  وليسييييية  هلبيييييي ي  تمييييييل يلييييير تليييييكيل  كومييييي  ائتل يييييي  توا قيييييي كييييي ة    الكفييييي  السياسييييي

  و قيقييييي   يييييي طيييييرح األميييييور وتلييييييمل ر التنسييييييقي التيييييي انطلقييييية  يييييي ا ونيييييي  األخيييييير  موسيييييعر  اإلطيييييامبيييييا “

جميييييييع الكتييييييل السياسييييييي    مييييييا مبييييييا ر  التيييييييار الصيييييي رن والتييييييي  يييييياول بمييييييا  نييييييو  النييييييواب المسييييييتقلي  يليييييير 

ا نيييييي   قييييييو  المكييييييو  األكبيييييير   مييييييرا   يمكيييييي    وثيييييي  تلييييييكيل  كوميييييي  و  ييييييا ة     .”بمييييييذا اللييييييكل وبعييييييي ل

ي  وخيييييلل الجلسييييياة السييييييابق  اليييييبع  مييييينم  متجييييي  ن ييييييو نييييي   ا ليييييتراك  يييييي ال كوميييييي  او لنيييييواب المسيييييتقلا“

نيييييي   ا قتنييييييائ بييييييالخطواة ال كومييييييي  الج ييييييي    والييييييبع  القليييييييل األخيييييير مييييييع تلييييييكيل ال كوميييييي  بعييييييي ا نيييييي  

 .”وناة والعر  السياسي المتبع  ي العرا  وتلكيلة ال كوم  العراقي  قو  المك
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   السياسي  متوقف  بانت ار اريمونتا اا المستقلي ل  العمليجن

  قيييييييرار الم كمييييييي  بلييييييي   صيييييييل ياة  كومييييييي    النائيييييييب المسيييييييتقل ياسييييييير ال سيييييييينياكييييييي    السيييييييومري  نييييييييوز

مبييييييا ر  المسييييييتقلي  هييييييي طريييييييق ال ييييييل الو ييييييي  لتجيييييياوز  تصييييييري  ا نمييييييال واجييييييب التنفيييييييذ  مليييييييرا يليييييير   

ي القيييييييو  السياسيييييييي  خصوصيييييييا ا  البلييييييي    ا يجيييييييابي معميييييييا مييييييي  بييييييياق نيييييييلا زمييييييي  السياسيييييييي  بانت يييييييار التفا

  ا  ار ن الم كمييييييي  ا ت ا يييييييي  هييييييو ر ن قيييييييانوني و قراراتميييييييا وقيييييييال ال سيييييييني .ي تمييييييل المزيييييييي  ميييييي  التعقيييييييي 

بينييييييا ا  االم كميييييي  ا ت ا ييييييي   ييييييي  ذهبيييييية بقرارهييييييا األخييييييير  ييييييول باتيييييي  وملزميييييي  التنفيييييييذ نليييييير الجميييييييعا  م

ميييييال  ميييييي منعيييييية ال كومييييي  وقبلميييييا مجلييييييس النيييييواب  يييييي قييييييرار سيييييابق ميييييي  ألن  اصيييييل ياة  كومييييي  تصييييييري

تليييييريع القيييييواني  التييييييي  يميييييا جنبيييييي  ماليييييي  وهييييييذا األمييييير سيييييييعطي للواقيييييع ا قتصييييييا ن جميييييو   كبيييييير مميييييا هييييييو 

يسيييييييتوجب مييييييي  جمييييييييع ا طيييييييرا  و يييييييق المعطيييييييياة الموجيييييييو    وا يييييييا   ا  االو يييييييع ال يييييييالي."نليييييييي  ا  

ا  مواقيييييي  الكتييييييل السياسييييييي  مرنيييييي  وميييييي  الممكيييييي  التعيييييي يل نليمييييييا  نتبييييييارنليييييير االسياسييييييي  تقيييييي ي  التنيييييياز ة 

بميييييييا يسيييييييم   يييييييي الم يييييييي بعجلييييييي  التنميييييييي  وال ييييييييا  المجتمعيييييييي  والعميييييييل نلييييييير تمكيييييييي  المسيييييييتقلي  وقيييييييو  

ار  نجليييييييي  العمييييييييل التنفيييييييييذن  و  يصييييييييرار نليييييييير الييييييييروتي  التكنييييييييوقراط وذون الخبيييييييير  وا ختصيييييييياص  ييييييييي ا 

وتيييييابع ال سييييييني  ا  امبيييييا ر  المسيييييتقلي  هيييييي ."بق و تييييير الييييييو السيييييا لن يييييا السيييييابق المعتمييييي  منيييييذ سيييييقوط ا

طرييييييييق ال يييييييل الو يييييييي  لتجييييييياوز ا زمييييييي  السياسيييييييي  بانت يييييييار التفانيييييييل ا يجيييييييابي معميييييييا مييييييي  بييييييياقي القيييييييو  

ييييييي  ميييييي  التعقييييييي ا  مو يييييي ا    انجيييييياح المبييييييا ر  يتوقيييييي  نليييييير السياسييييييي  خصوصييييييا ا  البليييييي    ي تمييييييل المز

كيل ال كومييييييي  ولييييييي ينا يصيييييييرار نلييييييير اختييييييييار سيييييييتقلي    ار    ييييييي  تليييييييمييييييي   ج يييييييي  الكتيييييييل  يييييييي تيييييييولي الم

لخصيييييييياة مسييييييييتقل  ونزيميييييييي  وذاة خبييييييير  ا ييييييييا   اليييييييير تمكيييييييي  المعار يييييييي   ييييييييي تنفييييييييذ  ورهييييييييا باللييييييييكل 

 ."الص ي 

  اكيييييي  ا  ا طييييييار التنسيييييييقي ننو  النائييييييب بمييييييا  اليييييي ي  النييييييورالمت يييييي   باسيييييي  كتليييييي   وليييييي  القيييييياميييييي  جانبيييييي   

مكونيييييياة وهييييييو الجميييييي  السياسييييييي  ا كثيييييير سييييييمول سياسييييييي  و فيييييي   قييييييو  ال ييييييريص نليييييير  فيييييي  العملييييييي  ال

ا  ااإلطيييييييار التنسييييييييقي كيييييييا  الجمييييييي  السياسيييييييي  ا كثييييييير سيييييييمول  وقيييييييال النيييييييورن .ومرونييييييي   يييييييي ال يييييييواراة

  السياسيييييييي و يييييييل ا زميييييي  و نونيييييييا  يييييييي ميييييييراة ن يييييييي   ومرونيييييي  وطر نيييييييا نييييييي   مبيييييييا راة  نمييييييا  ا نسييييييي ا

ل يييييييوار و يييييييل الملييييييياكل بليييييييكل سيييييييريعا  مبينيييييييا ا  اولييييييي  انلييييييير ط جمييييييييع األطيييييييرا  السياسيييييييي  للجليييييييوس

اا طييييييار ت يييييياور مييييييع الجميييييييع وليييييييس ليييييي ينا ان مليييييياكل مييييييع ان طيييييير  ومسييييييتع و  لل ييييييوار مييييييع ان طيييييير  

  مرليييييي  لرئاسييييي  الييييييوزرا  و يييييق ر ييييييي  سياسيييييي وطر نيييييا مبييييييا ر  اخيييييير  لل ييييييوار و نونيييييا المسييييييتقلي  لتقييييي ي

ب  يييييي بييييييا  رسييييييمي بمبيييييا ر  المسييييييتقلي   طيييييار ر يييييي   ا  ااوا ييييييا."وطنيييييي  تصيييييب بالمصييييييل   العلييييييا للبلييييي 

و نونييييياه  للجليييييوس نليييييير طاولييييي  ال يييييوار كييييييي ييييييت  ا تفيييييا  نليييييير مرلييييي  لرئاسييييي  الييييييوزرا  ولييييي  ن ييييييع  ن 

طيييييار وجييييي   يييييي ميييييراة ن يييييي   الييييي نو  الييييير نراقييييييل  يييييي طرييييييق انميييييا  ا زمييييي  السياسيييييي ا    تيييييا الييييير ا  اا 

اوليييييي   ييييييوار ميييييي  اجييييييل انمييييييا  ا نسيييييي ا  وس نليييييير طثييييييي للجلييييييجميييييييع القييييييو  السياسييييييي   ييييييي الت ييييييال  الثل
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وتيييييييابع  ا  اا طيييييييار  يييييييريص نلييييييير ال فيييييييا  نلييييييير ."السياسيييييييي ولييييييي ينا المرونييييييي  الكاملييييييي   يييييييي ال يييييييواراة

و  الليييييييعي  ييييييعيفا نليييييير انتبييييييار    العملييييييي  السياسييييييي  و فيييييي   قييييييو  المكونيييييياة  و  نرييييييي  ا  ييييييي خل المكيييييي

ل القيييييو  الكر يييييي  الييييير اتفيييييا  ااهميييييي  وصيييييوملييييي  ا نلييييير  صيييييول هيييييذا هيييييو مصيييييا ر  ل قيييييو  المكونييييياةا  

واكييييييي  النيييييييورن  ا  اا طيييييييار مسيييييييتع   تييييييير ."وينميييييييا  الخل ييييييياة واليييييييذهاب بمرلييييييي  تيييييييوا قي  يميييييييا بيييييييينم 

جليييييي  تلييييييكيل ال كوميييييي  المقبليييييي  الل  يييييي  لل ييييييوار والتفيييييياه  ميييييي  اجييييييل مصييييييل   العملييييييي  السياسييييييي  وت ريييييييك ن

 و قا للمصال  العليا للبل ا.

 

 ”ت  ن للق ا “ت  مل  ال ن  الطار   ي البرلما  لي   الغزاالنائب جوا  

انتبيييييير ن ييييييو مجلييييييس النييييييواب جييييييوا  الغزالييييييي  األربعييييييا   ي را  قييييييانو  اليييييي ن  الطييييييار    وكاليييييي  المعلوميييييي 

ي  وقيييييييال الغزاليييييييي .قرارهيييييييا ت ا يييييييي  بعييييييي   يييييييم  جييييييي ول  نميييييييار جلسييييييي  البرلميييييييا   يييييييي  ت ييييييي  للم كمييييييي  ا

 خييييييير   ت ا يييييييي  بإرسيييييييالم  قيييييييانو  الييييييي ن  الطيييييييار  مييييييير  ن يييييييا  مجليييييييس النيييييييواب يت ييييييي و  الم كمييييييي  ا “

و  يييييييا     .”ألنميييييييالللبرلميييييييا  بعييييييي  قيييييييرار ا ت ا يييييييي  بعييييييي   ليييييييرني  جمييييييييع قيييييييراراة  كومييييييي  تصيييييييري  ا

نيييييا  نلييييير قرارهيييييا السيييييابق  األمييييير ا ت ا يييييي  ر  ييييية هيييييذه القيييييانو  سيييييابقال وسيييييتقو  بر  ييييي  مييييير   خييييير  ب“

ننييييييوا  “ولفيييييية يليييييير    .”نو  الموازنيييييي  العاميييييي ار قيييييياالييييييذن يجعييييييل منيييييي  هييييييير صييييييال  وجييييييا  لتيييييي خير يقيييييير

الم كميييييي  ا ت ا ييييييي   القيييييانو    يتناسييييييب ميييييع م ييييييمون  وهييييييو م لييييير  خيييييير و ليييييييل واقعيييييي لر  يييييي  ميييييي  قبيييييل

ل    “  ”.مصيره ثابة وهو الر   تتع   جلساة البرلما  للقانو  ال ن  الطار  سيبقي“ مبينا
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 بمناسب  ني  التعمي  ري  يمني الصابئ  المن ائيي رئيس الجممو

األربعييييييا   الصييييييابئ  المنيييييي ائيي  بمناسييييييب  نيييييي  رئيييييييس الجممورييييييي  بييييييره  صييييييال   ه وكاليييييي  ا نبييييييا  العراقييييييي   

يييييي  التعميييييي  ) هفيييييا ا   ليييييول نينييييي  ابوقيييييال رئييييييس الجمموريييييي   يييييي برقيييييي  تمنئييييي  بالمناسيييييب   .نيييييي  التعميييييي 

 ائيي  بيييييي  ر  التميييييياني و طيييييييب التبريكيييييياة  منيييييي يمانييييييا(  تقيييييي  ج يليييييير جميييييييع  بنائنييييييا ويخوتنييييييا ميييييي  الصييييييابئ  ال

ل لم  ني ال سعي ال  و   ينعموا مع العراقيي  كا   باألم  واألما  والسل  والم ب   ."متمنيا

ا المكيييييييو  األصييييييييل  يييييييي البلييييييي  اليييييييذن  ثبييييييية و  يييييييا   اوبميييييييذه المناسيييييييب  نسيييييييتذكر المواقييييييي  الوطنيييييييي  لميييييييذ

طيييييييا  بمختليييييي  الت يييييي ياة والم يييييي   وكانيييييية لميييييي  ألالوطنييييييي  ووقو يييييي  يليييييير جانييييييب جميييييييع اتمسييييييك  بالموييييييي  

يسييييييماماة اجتمانييييييي  و كرييييييي  جليليييييي   ييييييي تيييييياريل البليييييي   وكييييييل نييييييا  و بنا نييييييا ويخواننييييييا الصييييييابئ  المنيييييي ائيو  

 ."بخير و م  وسل 

  

 ما  ممام كي ماثيو تولر بمناسب  انتصال  يستقبل السفير األمير

 نيييييييا رئييييييييس الجمموريييييييي  بيييييييره  صيييييييال    ميييييييس األربعيييييييا   يلييييييير تطيييييييوير العلقييييييياة الثنائيييييييي  بيييييييي   الصيييييييباح 

وذكييييير بييييييا  رئاسيييييي      ."العيييييرا  و ميركيييييا   يييييي  يييييي  هنييييي   الصيييييابئ  المنييييي ائيي  بمناسيييييب  انيييييي  التعميييييي 

لر بمناسييييييب  انتمييييييا  يركييييييي  ليييييي   العييييييرا  ميييييياثيو تييييييواالييييييرئيس صييييييال   اسييييييتقبل سييييييفير الو ييييييياة المت يييييي   األم

و ثنيييييير صييييييال   ب سييييييب البيييييييا   نليييييير اجمييييييو  السييييييفير تييييييولر خييييييلل  تيييييير  نمليييييي  ميييييي   جييييييل ."ممييييييا  نمليييييي 

ل ليييييي  النجيييييياح  ييييييي ممييييييا  نمليييييي  المقبليييييي . و لييييييار  يليييييير االعلقيييييياة  تطييييييوير العلقيييييياة بييييييي  البليييييي ي ا  متمنيييييييا

العميييييل نلييييير تطويرهيييييا وتنميتميييييا  يييييي مختلييييي  المجيييييا ة وبميييييا الثنائيييييي  الوثيقييييي  التيييييي تجميييييع البلييييي ي   و هميييييي  

المصييييييال  الملييييييترك  للبليييييي ي ا. ميييييي  جانبيييييي   قيييييي    تييييييولر لييييييكره وتقيييييي يره لييييييرئيس الجممورييييييي   م كيييييي ال  يخيييييي  

االتيييييييزا  الو يييييييياة المت ييييييي   بييييييي ن   مييييييي  واسيييييييتقرار العيييييييرا   وتعزييييييييز العلقييييييياة المليييييييترك   يييييييي مختلييييييي  

 ."المجا ة
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 ي  بي  العرا  والجمموري  اإلسلمي  اإليراني العلقاة الثنائ الكا مي ي ك  نمق

األربعييييييا   نمييييييق العلقيييييياة الثنائييييييي  بييييييي  الكييييييا مي   الييييييوزرا  مصييييييطفر اكيييييي  رئيييييييس مجلييييييس   الفييييييراة نيييييييوز

  ا   اذلييييييك جييييييا   ييييييلل اسييييييتقبال    ييييييي البيييييييا  ال كييييييوميوذكيييييير .العييييييرا  والجممورييييييي  اإلسييييييلمي  اإليرانييييييي 

صيييييييا    والو ييييييي  المرا يييييييق  سيييييييلمي  اإليرانيييييييي  الج يييييييي  لييييييي   العيييييييرا  م مييييييي  كيييييييا   آلسيييييييفير الجمموريييييييي  اإل

ة الثنائيييييييي  بيييييييي  العيييييييرا  والجمموريييييييي  اإلسيييييييلمي  اإليرانيييييييي   لييييييير انميييييييق العلقييييييياو كييييييي  الكيييييييا مي  ن."لييييييي 

و همييييييي  توسيييييييع مجييييييا ة التعيييييياو  بييييييي  البليييييي ي   وتطويرهييييييا بمييييييا يصييييييب   ييييييي مصييييييال  اللييييييعبي  الجيييييياري   

كمييييييا نب ييييييير  نييييييي  اتمنياتيييييي  بالنجييييييياح والتو ييييييييق للسييييييفير اإليرانيييييييي  يييييييي ممامييييييي  ." جميييييييعولييييييعوب المنطقييييييي  

 بلوماسييييييي  ييييييي تطبيييييييق اليييييير   الملييييييترك   التييييييي تخيييييي   البليييييي ي  ر ا همييييييي  العمييييييل اللج ييييييي  ا  مليييييييرا الييييييا

مييييييي  جانبييييييي    ليييييييا  السيييييييفير اإليرانيييييييي بجميييييييو  الكيييييييا مي  يييييييي تعزييييييييز العلقييييييياة بيييييييي  البلييييييي ي   ."والمنطقييييييي 

 .تعاو  الملترك  ي مختل  المجا ة والصع وتطوير سبل ال

 للكاو  المواطني  الكا مي يجرن جول   ي مبنر  مان  بغ ا  ويستمع

 ربعييييييا   جوليييييي   ييييييي مبنيييييير ا  جيييييير  رئيييييييس مجلييييييس الييييييوزرا  مصييييييطفر الكييييييا مي  وكاليييييي  ا نبييييييا  العراقييييييي  

   ارئيييييييس مجلييييييس  وذكيييييير بيييييييا  لمكتييييييب رئيييييييس الييييييوزرا . مانيييييي  بغيييييي ا    يمييييييا  سييييييتمع للييييييكاو  المييييييواطني 

االكييييييا مي  سييييييتمع و  ييييييا  البيييييييا     ."الييييييوزرا  مصييييييطفر الكييييييا مي  جيييييير  جوليييييي   ييييييي مبنيييييير  مانيييييي  بغيييييي ا 

 ."يتما وتسميل يجرا اتمالكاو  المواطني  ووج  بتلبل

 

 الكا مي ي ك  وقو  العرا  ال ائ  يلر جانب لبنا   ي  زمت 

األربعيييييا   وقيييييو  العيييييرا  الييييي ائ  ر الكيييييا مي   كييييي  رئييييييس مجليييييس اليييييوزرا  مصيييييطف وكالييييي  ا نبيييييا  العراقيييييي  

ي  ارئيييييييس جلييييييس الييييييوزرا   ييييييي بيييييييا  مييييييي لييييييرئيس مكتييييييب اإلنلوقييييييال الم.يليييييير جانييييييب لبنييييييا   ييييييي  زمتيييييي 

مجليييييس اليييييوزرا  مصيييييطفر الكيييييا مي  قييييي     يييييي اتصيييييال هييييياتفي  تمانيييييي  يلييييير رئييييييس اليييييوزرا  اللبنييييياني نجييييييب 

   مسييييييان   و كيييييي  الكييييييا مي  و قييييييا للبيييييييا."اللبنانييييييي ميقيييييياتي  بمناسييييييب  نجيييييياح يجييييييرا  ا نتخابيييييياة التلييييييريعي  

العييييييييرا  للبنييييييييا  اللييييييييقيق  كوميييييييي ل ولييييييييعبال وتطلعاتيييييييي  لترسيييييييييل ا سييييييييتقرار وهييييييييو ي قييييييييق هييييييييذه الخطييييييييو  

يمقراطييييييي  المعبيييييير  نيييييي  يرا   اللييييييعب اللبنيييييياني  وتطلعاتيييييي  لترسيييييييل ا سييييييتقرار  وبنييييييا  ال وليييييي   وت قيييييييق ال 

ليييييييقيقي   و هميييييييي  ليييييييي  بيييييييي  البلييييييي ي  اميييييييق العلقييييييياة الثنائولييييييي   الكيييييييا مي نلييييييير ن."التنميييييييي  المسيييييييت ام 

التعييييياو  المليييييترك  يييييي مختلييييي  المجيييييا ة  وبيييييي   وقيييييو  العيييييرا  الييييي ائ  يلييييير جانيييييب لبنيييييا   يييييي  زمتييييي ؛ مييييي  

  جل تعزيز  م  المنطق   وت قيق يرا   لعوبما الم ب   للسل ا.

 

 



 

  2022-5-19  / الخميس

 74العدد / 

17 
 

 

 

 وي   م  الفسا ينلا  سا اة التر يب  ي المنا ذ سيبسط اإلجرا اة  الغزن 

األربعييييييا      ينلييييييا  سييييييا اة   كيييييي  األمييييييي  العييييييا  لمجلييييييس الييييييوزرا   مييييييي  الغييييييزن    وكاليييييي  ا نبييييييا  العراقييييييي

ن و يييييق بييييييا  وقيييييال الغيييييز.التر ييييييب  يييييي المنا يييييذ ال  و يييييي  والميييييواني سيبسيييييط اإلجيييييرا اة وي ييييي  مييييي  الفسيييييا 

التر ييييييييب الكبييييييير   يييييييي  خيييييييلل تر سييييييي  ا جتميييييييائ الخييييييياص باإلنييييييي ا  إلنليييييييا  سيييييييا  صيييييييا ر نييييييي  مكتبييييييي   

لييييييمالي والجنييييييوبي  ي  االتوجيييييي  ن ييييييو ينلييييييا  سييييييا اة التو ييييييي  الكبيييييير  الملييييييترك  بييييييي  مينييييييا  ن    قصيييييير ال

ميييييييارك  والليييييييرك  العامييييييي  للميييييييواني العراقيييييييي   نبييييييير النا يييييييذ  هيئييييييي  المنا يييييييذ ال  و يييييييي   والميئييييييي  العامييييييي  للج

و  ييييييا   ."الوا ييييي    سيسييييييم   ييييييي تبسييييييط اإلجييييييرا اة المتخييييييذ  واختيييييزال الوقيييييية وال يييييي  مييييي   ييييييا ة الفسييييييا 

السيييييييا اة سيييييييتعمل نلييييييير تو يييييييي  اإلجيييييييرا اة بيييييييي  الجمييييييياة القطانيييييييي  العاملييييييي   اخيييييييل المنفيييييييذ        اهيييييييذه

بجميييييي  اسييييييتثنائي  وصييييييلة يليييييير مرا ييييييل متق ميييييي   ييييييي نملييييييي   تمتيييييي  وسيييييييما و   هيئيييييي  المنا ييييييذ ال  و ييييييي   

اإلجيييييييرا اة الجمركيييييييي   بالتنسييييييييق ميييييييع اللجنييييييي  العلييييييييا الملييييييير   نلييييييير مليييييييروئ ال وكمييييييي  اإللكترونيييييييي   يييييييي 

 ن  العام  لمجلس الوزرا ا.األما

 

ر ي   ال ول التي نانة م  جرائ  اإلبا   الجمانيع   وزير الخارجيع  ي نو لعق  مج تم 

ك ي ييييي  الييييي ول التيييييي   الييييي  ا نبيييييا  العراقيييييي وك  ر مجليييييتر  ييييي تم   نيييييا وزيييييير الخارجيييييي   ييييي ا   سيييييي   يلييييير نقييييي  مج

   اوزييييييير الخارجيعيييييي   يييييي ا   سييييييي   وذكيييييير بيييييييا  لييييييوزار  الخارجييييييي  .  اإلبييييييا   الجمانيعيييييي نانيييييية ميييييي  جييييييرائ

اصييييي  المعنيعييييي  بمنيييييع التقييييير ميييييع الييييييس ويريميييييو نييييي ريتو  وكيلييييي  األميييييي  العيييييا  ل مييييي  المت ييييي   والمستليييييار  الخ

اإلقليميعيييييي  وال وليعيييييي    سيييييييما مييييييا يييييييرتبط منمييييييا بعمييييييل  اإلبييييييا   الجمانيعيييييي   وب يييييي  الجانبييييييا   خيييييير التطييييييوراة

و نيييييرب اليييييوزير  ب سيييييب البييييييا   نييييي   نييييي  العيييييرا  لعميييييل بعثييييي   ."المكتيييييب  يييييي ق يييييايا اإلبيييييا   الجمانيعييييي 

يييييييو   رييييييييق مج الت قييييييييق التيييييييابع ل مييييييي  المت ييييييي   لتعزييييييييز  األمييييييي  المت ييييييي   لمجسيييييييان   العيييييييرا  )يونيييييييامي(  وجج

رتك بيييييي  ميييييي  جانييييييب  انييييييل )يونيتييييييا (  وتطيييييير  يليييييير معانييييييا  اللييييييعب العراقييييييي  المسييييييا ل  نيييييي  الجييييييرائ  المج

جييييييرا  جييييييرائ  اإلبييييييا   الجمانيعيييييي  التييييييي تعيييييير  لمييييييا نليييييير ييييييي  الن ييييييا  السييييييابق والقانيييييي   وتن ييييييي   انييييييل 

ك ي يييي  ا ر مجلييييتر  يييي تم  ل يليييير نقييييي  مج لييييي ول التييييي نانيييية ميييي  جيييييرائ  اإلبييييا   الجمانيعيييي  ميييي   جيييييل اإلرهييييابي    انيييييا

عالج  آثارهازيا   الوني  ب ك  التجارب  ول كيفيع  مج  .ل   تلك الجرائ  ومجلار 

مييييي  جانبميييييا  كعييييي ة نييييي يريتو نلييييير  نييييي  العيييييرا   و ثنييييية نلييييير تعييييياو  وزار  الخارجيعييييي  ميييييع  رييييييق الت قييييييق 

ناقلييييييي  الق يييييييايا التيييييييي تمييييييي   نييييييي  )يونيتيييييييا (   م كييييييي    رصيييييييما نلييييييير نقييييييي  ا جتمانييييييي نيييييييت   لمج اة بليييييييكل مج

ييييييو  ل مج مسييييييا ل  تن ييييييي   انييييييل اإلرهييييييابي   كمييييييا  كعيييييي ة نليييييير  ييييييرور  التونيعيييييي   ييييييول جييييييرائ  التنسيييييييق والجج

رتكبيما.  اإلبا   الجمانيع  ومج اسب  مج
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 العرا  يوقع خط  نمل ملترك  مع من م  اليونيس  لتطوير جو   التعلي 

وزار  التربيييييييي  العراقيييييييي  توقيعميييييييا خطييييييي  نميييييييل مليييييييترك  ميييييييع من مييييييي  اليونيسييييييي  لتطيييييييوير انلنييييييية   روو او

رة انميييييييا ااجيييييييوذكييييييير بييييييييا  صيييييييا ر نييييييي  اليييييييوزار  .2023 – 2022را  للعيييييييامي  جيييييييو   التعليييييييي   يييييييي العييييييي

اليونيسيييييي   لتنفيييييييذ مليييييياريع  -مراسييييييي  توقيييييييع خطيييييي  نمييييييل ملييييييترك   مييييييع من ميييييي  ا ميييييي  المت يييييي   للطفوليييييي  

مراسيييييييي  التوقييييييييع جيييييييرة ."2023 – 2022  ليييييييي  األساسيييييييي  يييييييي العيييييييرا  للعييييييياميتمييييييي   الييييييير ت سيييييييي  التع

ب  ييييييور وزييييييير التربييييييي   نلييييييي  مييييييي  اليييييي ليمي  ونائييييييب ممثييييييل اليونيسيييييي  بييييييالعرا  كييييييي  لي نييييييز  وان ييييييا  

 .لجن  التوجيمي   يذ مثل الوزار  بالتوقيع الوكيل ا  ارن للوزار   لح القيسيال

بيييييييلا ن  اليونيسييييييي ا قيييييييائل  انييييييي رك  ننيييييييا ب اجييييييي  الييييييير تيييييييو ير  ور يييييييب وزيييييييير التربيييييييي  خيييييييلل المراسيييييييي  

مسيييييتوياة ناليييييي  الجيييييو   ألطفالنيييييا  يييييي مجيييييال التعليييييي ا  م ييييييفا ا  اتوقييييييع ا تفاقيييييي  سييييييعطي يليييييار  البييييي   

ل نليييييييير تنفيييييييييذ مجمونيييييييي  ميييييييي  المليييييييياريع تلييييييييمل  نيييييييي  تطبيييييييييق ن ييييييييا  ا ار  المعلوميييييييياة التربوييييييييي  للعميييييييي

(EMIS.ا ) 

 

 

 ل الوطني للتلجير ال  رن ويص ر ن   توصياةاجتمائ يناقل البرنام

األربعيييييييييا   مليييييييييروئ ناقلييييييييية وزار  اإلنميييييييييار واإلسيييييييييكا  والبلييييييييي ياة العامييييييييي     وكالييييييييي  ا نبيييييييييا  العراقيييييييييي  

   اوكييييييييل ييييييييا  لليييييييوزار  وذكييييييير ب.ني للتليييييييجير ال  يييييييرن   يميييييييا  صييييييي رة نييييييي   توصيييييييياةالبرنيييييييامل اليييييييوط

ا  ارييييييي   يلميييييياز النجييييييار  تيييييير س ا جتمييييييائ اليييييي ورن  وزار  ا نمييييييار وا سييييييكا  والبليييييي ياة العاميييييي  للليييييي و 

للجنيييييي  انيييييي ا  البرنييييييامل الييييييوطني للتلييييييجير ال  ييييييرن  ييييييي العييييييرا   ب  ييييييور ان ييييييا  اللجنيييييي  ميييييي  ممثلييييييي 

و  ييييييا  النجييييييار     االبرنييييييامل يميييييي   اليييييير تلبييييييي  المتطلبيييييياة ال ولييييييي    ."اة المعنييييييي الييييييوزاراة والجميييييي

التغيييييييييير المنيييييييياخي وخفيييييييي  انبعاثيييييييياة الكربييييييييو ا   الخاصيييييييي  بمواجميييييييي  الت يييييييي ياة الناجميييييييي  نيييييييي   يييييييياهر 

ل    اا جتميييييييائ نييييييياقل اسيييييييس انييييييي ا  البرنيييييييامل  يييييييم  مييييييي ياة قريبييييييي  وبعيييييييي   واليييييييياة تمويلييييييي    مو ييييييي ا

قليميييييييي   يييييييي هيييييييذا المجيييييييال  وو يييييييع ال يييييييوابط والمعيييييييايير التيييييييي تييييييي ن  الييييييي ول ا  وا سيييييييتفا   مييييييي  تجيييييييارب

المجييييييال  وو ييييييع ال ييييييوابط والمعييييييايير التييييييي  التوسييييييع وا سييييييتفا   ميييييي  تجييييييارب اليييييي ول ا قليمييييييي   ييييييي هييييييذا

 ت ن  تكثي  التلجير ال  رن  وانلا  الغاباة  اخل وخار  الم   وا ربط  الخ را   ولماا.
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ل زير  الع ل المولن ي  التعبارزاني يب   مع و  او  الق ائي و ن  اإلقلي   منيا

يييييييو  األربعييييييا   التعيييييياو  الق ييييييائي ب يييييي  رئيييييييس  كوميييييي  يقلييييييي  كور سييييييتا  مسييييييرو بييييييارزاني   لييييييفق نيييييييوز  

و الييييية    اإلقليييييي   يييييي التصييييي ن لتن يييييي  ) انيييييل(ميييييع وزيييييير  العييييي ل المولن يييييي    يميييييا اكييييي  الطر يييييا   هميييييي   نييييي

ي  ارئيييييييس  كومييييي  اإلقلييييييي  مسييييييرور بيييييارزاني اسييييييتقبل   اليييييييو  تا   ييييييي بييييييا  رئاسييييي   كوميييييي  يقليييييي  كور سيييييي

وو قييييييا للبيييييييا   قيييييي  اجيييييير   ييييييي اللقييييييا   ."غيريييييييوساألربعييييييا   وزييييييير  العيييييي ل المولن ييييييي   يييييييل  يليييييييلغوز زي

 ا  و  سيييييييييما  يمييييييييا يتعلييييييييق بالتنسيييييييييق التبا يييييييي  بليييييييي   تعزيييييييييز العلقيييييييياة بييييييييي  يقلييييييييي  كور سييييييييتا  وهولنيييييييي

و يييييي جانيييييب آخييييير مييييي  اللقيييييا   اتييييي  التطييييير  يلييييير  هميييييي  ."اة الق يييييائي  لييييي   الجيييييانبي والتعييييياو  بيييييي  السيييييلط

بيي  انييييييل    ييييييلل نيييييي  تقيييييي ي  المسييييييان   ل يييييي ايا مواصييييييل   نيييييي  يقلييييييي  كور سييييييتا   ييييييي التصيييييي ن إلرهييييييا

 جرائ  تن ي   انل اإلرهابيا.

 

 لمول مو في العقو  واألجور اليوميع  بالرق  الو يفي

  ينيييييي  قييييييال رئيييييييس الجميييييياز المركييييييزن لف صييييييا   ييييييي وزار  التخطيييييييط اليييييي كتور  يييييييا  نييييييوا  كييييييا   الصييييييباح  

انييييييياة اليييييييرق  اليييييييو يفي ب سيييييييب قيييييييرار مجليييييييس اتييييييي ع ليييييييمول ميييييييو في العقيييييييو  واألجيييييييور اليوميييييييي  بقانييييييي   بي

و ر     ع االجميييييييياز المركييييييييزن لف صييييييييا   بيييييييي   ." سييييييييو ل بمييييييييو في المييييييييلك اليييييييي ائ  315الييييييييوزرا  المييييييييرق  

مرونتييييييي  بالتعامييييييييل ميييييييع الجميييييييياة األمنيييييييي  والعسييييييييكري  التييييييييي   يييييييلة ا كتفييييييييا  بتقييييييي ي  ي صييييييييائي  ب نيييييييي ا  

ن  الجميييييياز  رقامييييييال و يفييييييي  لميييييي  ب سيييييييب مو فيمييييييا خلييييييي  تيييييي اول معلوميييييياتم  ألسييييييباب  منييييييي   ونلييييييي  ميييييي

 رسل ا.اإل صائياة الم

 

 

 العمل تجطلق استمار  يلكترونيع  لذون اإلناق 

تعتييييييييز  وزار  العمييييييييل والليييييييي و  ا جتمانيعيييييييي  إلطييييييييل  اسييييييييتمار  للتسييييييييجيل اإللكترونييييييييي لييييييييذون  الصييييييييباح 

لخاصيييييي   ييييييي الييييييوزار  وقييييييال رئيييييييس هيئيييييي  ذون اإلناقيييييي  وا  تياجيييييياة ا .اإلناقيييييي  وا  تياجيييييياة الخاصيييييي 

مانيييييي  مجلييييييس الييييييوزرا  نليييييير ا  ي ع االميئيييييي  اتفقيييييية مييييييع مركييييييز البيانيييييياة الييييييوطني  ييييييي    ميييييي  هييييييا ن بنييييييي  

ينيييييييي ا  اسييييييييتمار  يلكترونييييييييي  لفييييييييت  التسييييييييجيل لييييييييذون اإلناقيييييييي  وا  تياجيييييييياة الخاصيييييييي  و ييييييييق قييييييييانو  ذون 

خييييي ماة التيييييي تقييييي مما و  يييييا    ع اا سيييييتمار  ستت يييييم  ال ."المقبلييييي  خيييييلل األليييييمر  38اإلناقييييي  رقييييي  

 ييييييي األخطييييييا   ييييييي األن ميييييي  الميئيييييي  و ييييييق القييييييانو  لغيييييير  تسييييييجيل المسييييييتفي ي  نليييييير تلييييييك الخيييييي ماة ولتل

 والبرامل السابق ا.
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 مقع  لذون اللم ا   ي موس  ال ل 1800

ل  الصييييييباح  مقعيييييي  للفييييييائزي   ييييييي قرنيييييي  موسييييييي   800و خصصيييييية م سسيييييي  اللييييييم ا  و يييييي ايا اإلرهيييييياب  لفييييييا

ميييي ير ينييييل  الم سسيييي  مالييييك  . ييييي   بعيييي       جرتمييييا ميييي خرال بييييي  الملييييمولي  بقانونميييياال ييييل للسيييين  ال ال

مقعيييييي  للملييييييمولي  بقييييييانو  الم سسيييييي  ميييييي  الفييييييائزي  بقرنيييييي   800ا نيييييي  تخصيييييييص  ليييييي  والسييييييرا  كليييييي  

ل  نميييييي  يتوزنييييييو  بييييييي   مختليييييي  الم ا  يييييياة باسييييييتثنا  يقلييييييي  كر سييييييتا  ال ييييييل للموسيييييي  ال ييييييالي  مبينييييييا

رييييييية بييييييي  ثييييييل   ئيييييياة ملييييييمول  بالقييييييانو   هييييييي لييييييم ا  الن ييييييا  البائيييييي  ولييييييم ا  و و يييييي     القرنيييييي   ج.

مقعيييييي  لكييييييل ميييييي   600العملييييييياة اإلرهابييييييي   ي ييييييا   يليييييير لييييييم ا  ال ليييييي  اللييييييعبي  مليييييييرال يليييييير تخصيييييييص 

 و  الم سس  لما .الفئاة المذكور   ب سب ا متيازاة التي يو رها قان

 

ر ه ب لعبي وليك    ي العرا األم  المت    ت ذر م  تفج 

ل  لييييييييس نلييييييير المييييييي     الصيييييييباح ل باه يييييييا ذك يييييييرة األمييييييي  المت ييييييي     ع للتقيييييييانس السياسيييييييي  يييييييي العيييييييرا  ثمنيييييييا

القصيييييير لمييييي  هييييي   يييييي السيييييلط   ولكييييي  ألولئيييييك اليييييذي  يسيييييعو  جاهييييي ي  لتييييي مي  معيليييييتم  مييييي  ييييييو   خييييير  

ئ ل  يييييي  نتيجييييي  ا نسييييي ا  ا يييييير ه يييييب لييييييعبي  يييييي  ن  ر   ع الييييييبل  لسياسييييييي  بينميييييا ليييييي  ة نليييييم يييييذر ل مييييي  تفج 

وقالييييييية رئيسييييييي  بعثييييييي  األمييييييي  .ليسييييييية ب اجييييييي  لزنميييييييا  مسيييييييل ي  ول بلوماسيييييييي  الصيييييييواريل مييييييي  الجييييييييرا 

المت يييييي    يييييييي العيييييييرا   جينيييييييي  هينييييييييس بلسيييييييخارة   ييييييي ي اطييييييي  نييييييي  األو يييييييائ العراقيييييييي    ميييييييا  مجليييييييس 

لقيييييي  مسييييييتمر   زالييييية تجعييييييي  نفسييييييما  يييييي   األمييييي   ي ع االجوانييييييب السيييييلبي  ميييييي  ال يييييييا  السياسيييييي  العراقييييييي  مييييييا

نلييييييير ميييييييا يبييييييي و مييييييي  سياسييييييي  الم صيييييييل  الصيييييييفري ا  مو ييييييي     ع االعيييييييراقيي    يزاليييييييو  بانت يييييييار طبقييييييي  

ر نيييييي  سييييييوان ها إل ييييييراز تقييييي    ييييييي ت قيييييييق القائمييييي  الطويليييييي  ميييييي  األولوييييييياة  سياسيييييي  تسييييييعر يليييييير    تليييييم 

يواجيييييي  نملييييييي  ليييييييس البليييييي  الو ييييييي  الييييييذن  و  ييييييا ة  صيييييي ي    ع العييييييرا ."الم لييييييي  المعلقيييييي   ييييييي العييييييرا 

مطولييييييي  لتليييييييكيل ال كومييييييي   لكييييييي  مييييييي  األ  يييييييل للقيييييييا   السياسييييييييي   يييييييي العيييييييرا      يختبئيييييييوا ورا  هيييييييذه 

ييييييا هييييييو نليييييير الم ييييييك أل ع هييييييذه الذريعيييييي  تبييييييرر ا نسيييييي ا  السياسييييييي  ييييييي  ال جيييييي   يذ ينمييييييا تصيييييير  ا نتبيييييياه نم 

ا يييييي   وتيييييينج   ييييييي ل وليييييي  الصييييييواريل ب ري يييييي  والوقيييييية الييييييذن تطلييييييق الجمانيييييياة المسييييييل   هييييييير التابعيييييي  ل

 اإل لة م  العقاب.

 

 المرجع النجفي  زران  وثرواة العرا  ل  تنعكس نلر  يا  المواط 

نليييييييق المرجيييييييع الييييييي يني آيييييييي  إ الع مييييييير اللييييييييل بليييييييير النجفيييييييي     زرانييييييي  وثيييييييرواة   وزالفيييييييراة نيييييييي   

ي مكتبيييييي  ا  المرجييييييع النجفييييييي ااسييييييتقبل  ييييييوذكيييييير بيييييييا  لمكتبيييييي  .العييييييرا  ليييييي  تيييييينعكس نليييييير  يييييييا  المييييييواط 

طييييييييط والمتابعييييييي   يييييييي بييييييالنج  األلييييييير  ممثيييييييل برنيييييييامل األهذيييييييي  العالميييييييي   يييييييي العيييييييرا   ومييييييي ير نيييييييا  التخ

ونقيييييييل البييييييييا  نييييييي  المرجيييييييع قولييييييي   االزرانييييييي  الواسيييييييع   يييييييي العيييييييرا  وتعييييييي   الثيييييييرواة ."وزار  التجيييييييار 

البييييييا   و ليييييار."المع نيييييي   يييييي  كيييييا  مييييي  المفيييييرو     يييييينعكس نلييييير  ييييييا  الميييييواط  ولكييييي  وجييييي نا هيييييير هيييييذا
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لوقييييييو  المييييييي اني نليييييير اليييييير ا  امكتييييييب المرجييييييع النجفييييييي  صييييييط ب الو يييييي  لزيييييييار  منيييييياطق  قييييييير  مع وميييييي  ل

 لعراقي بلكل مي انيا.واقع المواط  ا

 

 السي  ال كي   نر   ز  المرجعي  العليا  ي الصرائ السياسي

   ر  يييييي  ز  المرجعييييييي  األربعييييييا كيييييي  رئيييييييس تيييييييار ال كميييييي  السييييييي  نمييييييار ال كييييييي     وكاليييييي  ا نبييييييا  العراقييييييي 

انعليييييي  ر  يييييينا القيييييياطع لمسيييييياني بعيييييي  وقييييييال ال كييييييي   ييييييي بيييييييا  .ال ينييييييي  العليييييييا  ييييييي الصييييييرائ السياسييييييي

 ييييييييي الصييييييييرائ السياسييييييييي ال ييييييييالي طييييييييرا  واللخصييييييييياة السياسييييييييي   ييييييييي ز  المرجعييييييييي  ال ينييييييييي  العليييييييييا األ

نييييييي  بالتفييييياه   يمييييييا بينمييييييا ومعاتبتميييييا لعيييييي   يبييييي ا  اليييييير ن وت ميلمييييييا مسييييي ولي  تت ملمييييييا الكتيييييل السياسييييييي  المع

كانييييية و تيييييزال و كييييي     االمرجعيييييي  ال ينيييييي  العلييييييا ."إليجيييييا  مخييييير  للنسييييي ا  السياسيييييي اليييييذن تليييييم ه اليييييبل 

عبييييييا  و  ترتجييييييي ميييييي  ذلييييييك ي  ر ييييييا إ سييييييب ان  وتعييييييالر وسييييييتبقر الميييييي ا ع األمييييييي  نيييييي  مصييييييال  الييييييبل  وال

 ومصال  نبا ها.

 

 

 الرئاس  بملعب البرلما ي يرمي كر  ال يمقراطي الكر ستان

ليييييس النيييييواب  يييييي رجييييي  ال يييييزب الييييي يمقراطي الكر سيييييتاني  الييييييو  ا ربعيييييا   اللجيييييو  الييييير مج   الفيييييراة نييييييوز 

ا   ا زبيييييييي وقيييييييال المت ييييييي   باسييييييي  ال يييييييزب  ممييييييي ن نبييييييي  الكيييييييري  .ي الرئاسييييييييق يييييييي  التنصييييييييب للكرسييييييي

    مييييييي  القوميييييييي  والليييييييعبا ت يييييييا  اليييييييوطني الكر سيييييييتاني والييييييي يمقراطي الكر سيييييييتاني لمييييييي  مليييييييتركاة وا ييييييي

؛ ٢٠١٨وا ييييييا  االييييييكاليتنا معميييييي   قييييييط  ييييييي رئاسيييييي  الجممورييييييي  ومررنييييييا بمييييييذه ال اليييييي   ييييييي ."والمصييييييير

ااسييييييياس الخيييييييل  كيييييييا  واو ييييييي  ."لكييييييي  ا  لييييييي  نتفيييييييق سييييييييقرر مجليييييييس النيييييييواب ا مييييييير ونبيييييييارك للفيييييييائز

والييييييار ."بانترا يييييينا نليييييير ترلييييييي  بييييييره  صييييييال  لرئاسيييييي  الجممورييييييي   وباسييييييتب ال  سييييييت ل جميييييييع الق ييييييايا

 ر ايمكاني    و  المتغيراة  ي اي  ل    وسنكو  مع ان  ل او انفراج ا.ال

 

 

 ني  القواة التركي  تتق   بإتجاه سنجارن و  ي ا ت ا  الوط

األربعيييييا      القييييييواة التركيييييي  تتقيييييي    كيييييي  ن يييييو ا ت يييييا  الييييييوطني الكر سيييييتاني نلييييييي ورهيييييا     ابابييييييل نييييييوز

ذ  تيييييير  تقييييييو  ب فيييييير ا نفييييييا  ي  االقييييييواة التركييييييي  منييييييوقييييييال ورهييييييا  .بإتجيييييياه سيييييينجار ميييييي  م ا  يييييي   هييييييوك

  وهييييييو المكييييييا  الييييييذن ليييييي    نقيييييير   طمييييييائ كبييييييير  والممييييييراة لكييييييي تسييييييتطيع الوصييييييول يليييييير ق ييييييا  سيييييينجار

  ي ا.
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 المسا ل  والع ال  تبر  نقيب الم اميي  المستبع  م م  الممنا م  ا جتثا 

األربعيييييييا   نييييييي   ليييييييمول نقييييييييب الصييييييي فيي  المسيييييييتبع  ع الييييييي      نلنييييييية الميئييييييي  المسيييييييا ل  وال ايييييييير  نييييييييوز

ابييييي  الم يييييامي  العيييييراقيي    يييييي وثيقييييي   صيييييلة و بلغييييية الميئييييي   نق.م مييييي  صيييييال  الممنيييييا بيييييإجرا اة ا جتثيييييا 

 ”.امن ة الممنا كتابا بع   لمول  بإجرا اتم“نليما اير  نيوز  نما 

 

« ممل  الص ر»روح بع  انتما  خيار مط«  ل البرلما »  انفرا   ي األزم  قبل لمر.. و

 الثاني 

األقيييييل  وهيييييو ر ن ت يييييي ه  لليييييمر آخييييير نلييييير« ا نغيييييل »تيييييذهب  هليييييب التوقعييييياة يلييييير اسيييييتمرار  الييييي   المييييي   

ل نليييييير الملييييييم  .األمييييي  المت يييييي   ب سييييييب آخيييييير تقرييييييير للمن ميييييي  نيييييي   و ييييييائ العييييييرا  وسيييييييبقر الفتييييييور طاهيييييييا

والسيييييييناريوهاة .ريثمييييييا تن ييييييل  ليييييول  خيييييير -تقييييي يرنلييييير  قييييييل –السياسيييييي خييييييلل األسيييييابيع األربعيييييي  المقبليييييي  

ينيييييييييا   »ي السيييييييييابق مثيييييييييل األخيييييييييير    هلبميييييييييا طر ييييييييية  ييييييييي« مملييييييييي  التييييييييييار»المتوقعييييييييي  بعييييييييي     تنتميييييييييي 

بالمقابييييييييل  يبيييييييي و .«الت ييييييييال  الثلثييييييييي»   و    ت يييييييي   مفاجيييييييي   بان ييييييييما  طيييييييير  ج ييييييييي  يليييييييير «ا نتخابيييييييياة

 كوميييييي    تيييييير مييييييع تفانليييييي  مييييييع مبييييييا ر   ميييييي  الييييييذهاب منفيييييير ال يليييييير تلييييييكيل« يائسييييييال »اإلطييييييار التنسيييييييقي 

ي   سيييييييا  تيييييييوتر بيييييييي  و يييييييي الليلتيييييييي  الما ييييييييت.المسيييييييتقلي  التيييييييي لييييييي  ت سييييييي  منصيييييييب رئييييييييس الجمموريييييييي 

نقييييييييب خطابيييييييياة وبيانيييييييياة ميييييييي  الطيييييييير ي   ييييييييول آثييييييييار ر يييييييي  الم كميييييييي  « ا طيييييييياريي »و « الصيييييييي ريي »

م ييييييي   لخطيييييياب مقتيييييي    وخرجيييييية ت يييييياهراة ج ييييييي  .ا ت ا ييييييي  لقييييييانو  األميييييي  الغييييييذائي الميييييي نو  ميييييي  التيييييييار

األميييييي  »الصيييييي ر  زنييييييي  التيييييييار الصيييييي رن  والييييييذن ليييييي   ييييييي  هجومييييييا نليييييير خصييييييوم  نليييييير يثيييييير الطعيييييي  بييييييل 

ور عييييية   تييييياة  ييييييي منييييياطق ليييييرقي بغيييييي ا    يييييي  معقيييييل الصيييييي ريي   و يييييي جنييييييوب . ميييييا  الق ييييييا « الغيييييذائي

قييييي  قييييي مة قيييييانو   وكانييييية ال كومييييي .   يييييي يليييييار  يلييييير منيييييع القيييييانو  الميييييذكور«تجوييييييع العيييييراقيي »بابيييييل   ييييي  

القيييييييانو   « الم كمييييييي  ا ت ا يييييييي »األمييييييي  الغيييييييذائي يلييييييير البرلميييييييا  كبييييييي يل نييييييي  الموازنييييييي    يميييييييا ر  ييييييية 

وقييييييرر ب سييييييب مواقييييييع تابعيييييي  للتيييييييار الصييييييي رن  . كوميييييي  تصييييييري   نمييييييال يومييييييي  بانتبييييييار ال كوميييييي  هييييييي

ره تن ييييييي  سييييييكا  منيييييياطق الزنفرانييييييي  والنمييييييروا   ييييييي العاصييييييم   وميييييي   مثييييييل ميسييييييا   ال يوانييييييي   والبصيييييي

وكييييييا  الصييييييي ر نقييييييب سيييييياناة مييييييي  .ت يييييياهراة ملييييييابم   المفييييييرو   نميييييييا انطلقيييييية مسييييييا   ميييييييس األربعييييييا 

بالملييييييين  بسييييييبب منييييييع تلييييييكيل « الثليييييي  المعطييييييل»لمعار يييييي   وصيييييي    عييييييال يليييييير ا« م قتييييييال »ينلنيييييي  ت وليييييي  

  ونليييييير يثيييييير خطيييييياب زنييييييي  التيييييييار   نلنيييييية سييييييرايا السييييييل.ال كوميييييي   والوقييييييو   يييييي  قييييييانو  األميييييي  الغييييييذائي

 يييييي ينيييييل   مييييي  منييييي  ب نييييي  تصيييييعي  للزمييييي   قبيييييل    تنفيييييي جمييييياة « جييييياهز »  ب نميييييا «الصييييي ر»التابعييييي  ليييييل 

ور  بالمقابييييييل اإلطييييييار التنسيييييييقي .بيييييي ن نييييييزائ مسييييييل « السييييييرايا»لميييييي  ( تييييييورط مقربيييييي  ميييييي  الصيييييي ريي  لييييييل )ا

سيييييل    كميييييا  ليييييا  مت ييييي   لفصييييييل م«المتلييييينل»نلييييير مواقييييي  الصييييي ريي   وانتبييييير خطييييياب زنيييييي  التييييييار بيييييل 

وو يييييييق تليييييييك األ ييييييي ا  يصيييييييب  مييييييي  الصيييييييعب .«الفرهيييييييو »ووصييييييي  يقيييييييراره بيييييييل « األمييييييي  الغيييييييذائي»بييييييير   

 . لمر نلر ا نتخاباة المبكر  7ج ي   ره  م ي  كثر م   ال  ي  ن   رص  لتلكيل  كوم 
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 ييييي و   ن تغييييييير خيييييلل ليييييمر »وب سيييييب مقيييييربي  مييييي  التييييييار الصييييي رن ت ييييي ثوا ليييييل )المييييي  (  قييييي  اسيييييتبع وا 

ل بسيييييبب يصيييييرار التييييييار نلييييير تليييييكيل  كومييييي   هلبيييييي  ونييييي   قييييي ر  التنسييييييقي نلييييير تييييي مي   هلبيييييي  نلييييير األقييييي

لميييييي   لييييييمر  مقيييييي مال « تجريبيييييييال »وئ الما ييييييي   خييييييذ موقيييييي  المعار يييييي  األسييييييب« الصيييييي ر»وقييييييرر .«الثلثييييييي 

ل الما ييييييي  التييييييي بيييييي  ة ميييييي  رم ييييييا   40لخصييييييوم   رصيييييي  ثانييييييي  لتلييييييكيل ال كوميييييي   بعيييييي  ممليييييي  الييييييل  يومييييييا

وتم ييييييي المصييييييا ر ميييييي  المطلعييييييي  نليييييير ال ييييييواراة التييييييي تجييييييرن  اخييييييل .نطليييييي  العييييييي  ا خييييييير وانتميييييية  ييييييي 

سيييييتكو  هنييييياك  ليييييول اخييييير ؛ اميييييا ا  ي صيييييل الت يييييال  الثلثيييييي نلييييير »يييييير  التييييييار  الييييير انييييي  بعييييي  المملييييي  ا خ

ل المطلوبيييييي  لتمريييييييير رئيييييييس الجمموريييييييي   او تعييييييو  مطالبييييييياة  ييييييل البرلميييييييا  والييييييذهاب الييييييير  220الييييييل  صيييييييوتا

ل معينيييييي  ب سييييييب بيييييييا  سييييييابق لمجلييييييس الق ييييييا   وهييييييي .«ة ج ييييييي  انتخابييييييا ويتطلييييييب  ييييييل البرلمييييييا  لييييييروطا

ولكيييييي  هنيييييياك تطييييييوراة  يييييي ثة  ييييييي هييييييذا الليييييي   .بييييييي  ان ييييييا  البرلمييييييا ت تييييييا  بالنماييييييي  اليييييير تصييييييوية اهل

ميييييي خرال   ييييييي   نليييييي  نيييييي   ميييييي  النييييييواب المسييييييتقلي  نيييييي  ت يييييييي  انييييييا   ا نتخابيييييياة  مثييييييل ت ييييييال  ميييييي  اجييييييل 

 .« ل البرلما »مبا ر  ل ل ا زم   وقال ان  ي   لل  سيذهب الر  اللعب  الذن طرح

 

  ور المستقلي 

 

سيييييييبوني  ا خييييييييري   ورال ج يييييييي ال  يييييييي المعا لييييييي  السياسيييييييي  بعييييييي  اخفيييييييا  التييييييييار ويلعيييييييب المسيييييييتقلو   يييييييي ا 

الصيييييي رن وا طييييييار التنسيييييييقي  ييييييي تلييييييكيل ال كوميييييي   ور يييييي  ا ول ا ن ييييييما  يليييييير ا يييييي  الطيييييير ي  مف ييييييل 

يقييييييول منييييييا  الموسييييييون .«التنسيييييييقي»مبييييييا ر  و ييييييع  يمييييييا نيييييي   الييييييتراطاة   صييييييلة نليييييير ت يييييييي   تقيييييي ي 

مبييييييا ر  اإلطييييييار التنسيييييييقي     الييييييذي  »وهييييييو با يييييي   ييييييي الليييييي   السياسييييييي نيييييي  مبييييييا ر  المسييييييتقلي   بانمييييييا 

و  ييييييرزة ا  يييييي ا  بعيييييي  ا نتخابيييييياة التييييييي جييييييرة  ييييييي تلييييييري  ا ول الما ييييييي  .«تصيييييي وا لمييييييا تييييييابعو  لفطييييييار

ر  بقييييييييييية نليييييييييير ومجمونيييييييييي  صييييييييييغي« ا طيييييييييياريي »و « الصيييييييييي ريي »قسييييييييييا  المسييييييييييتقلي  بييييييييييي  اليييييييييير ان

ل ميييييي  هيييييي  المسييييييتقلو  الييييييذي   طلقييييييوا »ي ييييييي  الموسييييييون  ييييييي اتصييييييال مييييييع )الميييييي  (  .ال يييييييا  ليييييييس وا يييييي ا

وكانيييييية المبييييييا ر  قيييييي  سييييييربة يليييييير اإلنييييييل  نليييييير لييييييكل صييييييور .«المبييييييا ر   ومييييييا اسيييييي  الكتليييييي  ومييييييا نيييييي  ه  

وطالبييييييية .ونييييييي     ت ميييييييل بالنمايييييييي  ان توقييييييييع لنائيييييييب او اسييييييي  مجمونييييييي مييييييي خوذ  مييييييي  نييييييي   ورقييييييياة مطب

نقيييييياط  بتلييييييكيل  كوميييييي  مسييييييتقل    يمييييييا ليييييي  تت يييييي   بتفاصيييييييل نيييييي   7مبييييييا ر  المسييييييتقلي   المتكونيييييي  ميييييي  

ملييييييكل  اختيييييييار رئيييييييس الجممورييييييي  والتييييييي قيييييي  تكييييييو  العقيييييي   األكبيييييير امييييييا  وجييييييو   كوميييييي  ج ييييييي    وينمييييييا 

    يثيييييي  و ييييييي نماييييييي.«الييييييرئيس»  ميييييي  ال سييييييتور  ييييييول لييييييروط اختيييييييار اكتفيييييية )المبييييييا ر ( بييييييذكر مييييييا موجييييييو

 يييييييي كيييييييل »يقيييييييول الموسيييييييون وهيييييييو رئييييييييس مركيييييييز ال راسييييييياة السيييييييتراتيجي  والعلميييييييي  والعلقييييييياة ال وليييييييي   

األ يييييوال لييييي  يسيييييتطيع التنسييييييقي ا  ي صيييييل نلييييير ا هلبيييييي  ميييييع المسيييييتقلي ... اإلطيييييار يعييييير  جيييييي ا انييييي  هيييييير 

 .«قا ر نلر تلكيل  كوم 
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 «التنسيقي»ال آم

 

   يييييييي قييييييي رتم  نلييييييير تليييييييكيل  كومييييييي   و  الصييييييي ريي   وهييييييي  مت يييييييارب« ا طييييييياريي »بالمقابيييييييل تصيييييييري اة 

يقيييييول مختيييييار .الت يييييال  الثلثيييييي  وهيييييو  مييييير لييييي  تت ييييي  لييييي   يييييي  يلييييياراة  تييييير ا  « تفكيييييك»يعوليييييو  نلييييير 

   لييييييو اإلطييييييار التنسيييييييقي سيييييو  ينت يييييير مرليييييي  المسييييييتقلي»الموسيييييون هييييييو نائييييييب سييييييابق نييييي  من ميييييي  بيييييي ر  

هييييييييو الو ييييييييي  الييييييييذن ر  نليييييييير مبييييييييا ر  « يقيالتنسيييييييي»وكييييييييا  .«كييييييييا   سييييييييب مواصييييييييفاتنا  سنصييييييييوة ليييييييي 

ميييييي  بنييييييو  « قريبيييييي »  وانتبيييييير المبييييييا ر  «بتكلييييييي  مرليييييي  م اييييييي  وكفييييييو »المسييييييتقلي   وقييييييال ينيييييي  ملتييييييز  

ونيييييي  المقانيييييي  المطلوبيييييي  التييييييي سييييييي تاجما اإلطيييييييار . يييييييار ال ييييييالي 3مبييييييا ر  ا طيييييياريي  التييييييي  نلنيييييية  ييييييي 

الت ييييييال  الثلثييييييي ليييييي  »  يثيييييي  مييييييع )الميييييي  (  سيييييييقي لتمرييييييير رئيييييييس الجممورييييييي   ي كيييييي  الموسييييييون  ييييييي التن

و تييييير .«يبقييييير صيييييام ا  وهنييييياك انليييييقاقاة قريبييييي  لمجمونييييي    مييييي  الجبيييييورن )ابيييييو مييييياز ( وخمييييييس الخنجييييير

ذليييييك ال يييييي  تييييير  بعثييييي  األمييييي  المت ييييي    يييييي العيييييرا  هيييييياب م ليييييراة نلييييير تفاهمييييياة بيييييي  القيييييو  السياسيييييي  

ممييييييي   يييييي العيييييرا   الثلثييييييا   يييييي ي اطيييييي   ميييييا  مجلييييييس وقاليييييية جينيييييي  بلسييييييخارة المبعوثييييي  األ.األزمييييي ل يييييل 

« الرهبييييي  هائبييييي  لييييي   السياسييييييي  العيييييراقيي   يييييي التوصيييييل يلييييير اتفيييييا  ينميييييي األزمييييي  السياسيييييي »األمييييي   ي  

  ي البل .

 

 

 عرا  مطلع األسبوئ القا  موج  هبار  خر  تجتاح ال

( موجيييييي  هبييييييار  خيييييير   ويقييييييول ميييييي ير ينييييييل  هيئيييييي  األنييييييوا  2022 يييييييار  21 ييييييي ) العييييييرا  سييييييتجتاح روو او 

ل العراقيييييي   موجيييييي  الغبيييييار سييييييتجتاح منييييياطق وسييييييط وهيييييرب العييييييرا  وسيييييتمت  باتجيييييياه الجويييييي  ورصييييي  الز لييييييز

  اتليييييييير مييييييي ير ينيييييييل  هيئييييييي  األنييييييوا  الجويييييييي  ورصييييييي  الز ليييييييزل العراقييييييي   نيييييييامر الجيييييييابرن  و نل اللييييييمال

يليييييير    موجيييييي  ج ييييييي   ميييييي  الغبييييييار سييييييتجتاح العييييييرا  انتبييييييارال ميييييي  يييييييو  السييييييبة القييييييا    المعلوميييييياة األولييييييي 

الموجيييييي  وكثا تمييييييا  ييييييي يييييييو   مييييييا(  وسننليييييير التفاصيييييييل المرتبطيييييي  بييييييالفتر  التييييييي تسييييييتمر  ي2022 يييييييار  21)

لغبييييييار سييييييتجتاح بكثا يييييي  منيييييياطق الجييييييابرن  االتوقعيييييياة األولييييييي  تلييييييير يليييييير    موجيييييي  ا و  ييييييا ." يييييييار 19

ل  وسييييييتمت  باتجيييييياه اللييييييمال  ويصييييييا بما انخفييييييا  وسييييييط العييييييرا    لكنمييييييا سييييييت ثر نليييييير هييييييرب العييييييرا   ي ييييييا

 ل رار ا. ي  رجاة ا
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 هيئ  التنسيق ا ستخبارن تب   مكا    اإلرهاب وتجفي  منابع  وتمويل 

اليييييييو  األربعييييييا   مليييييي  مكا  يييييي  اإلرهيييييياب  ب ثيييييية الميئيييييي  الوطنييييييي  للتنسيييييييق ا سييييييتخبارن   السييييييومري  نيييييييوز

وقيييييييال مكتييييييييب المكتيييييييب اإلنلمييييييييي لمستليييييييار األميييييييي  القيييييييومي قاسيييييييي  .تجفيييييييي  منابعيييييييي  ومصيييييييا ر تمويليييييييي و

  ي  ا خييييييييير اتيييييييير س اجتمانييييييييا للميئيييييييي  الوطنييييييييي  للتنسيييييييييق ا سييييييييتخبارن  ب  ييييييييور رجييييييييي  ييييييييي بيييييييييا  ا ن

رهيييييييياب وا سييييييييتمرار بال ييييييييغط نليييييييير العصيييييييياباة اإلرهابييييييييي   ن ييييييييا  الميئيييييييي   لمناقليييييييي  مليييييييي  م اربيييييييي  اإل

  ميييييي  خييييييلل العملييييييياة ا سييييييتخباري  ا سييييييتباقي     ييييييل نيييييي  ب يييييي  سييييييبل تجفييييييي  منييييييابع و ييييييرب قيييييي راتما

كميييييييا ب ييييييي  ا جتميييييييائ  و يييييييق البييييييييا   اتقييييييييي  الخطيييييييط األمنيييييييي  وا سيييييييتخباري  ."يلييييييي  الميييييييالياإلرهييييييياب وتمو

خيييييلل الفتييييير  الما يييييي   يلييييير جانيييييب الت كيييييي  نليييييير  نييييي  األجميييييز  األمنيييييي  وا سيييييتخباري   يييييي تنفييييييذ مماممييييييا 

ة وخلييييييص ا جتمييييييائ  يليييييير ار يييييع التوصييييييياة  مييييييا   ن ييييييار القائيييييي  العييييييا  للقييييييوا."  العناصيييييير اإلرهابييييييي بمل قييييي

 مصطفر الكا ميا. المسل   

ل بينم  امر    15القب  نلر    ي ميسا متمما

ل بيييييينم  امييييير    15األربعيييييا   القيييييب  نلييييير  نلنييييية م يريييييي  ليييييرط  ميسيييييا    وكالييييي  ا نبيييييا  العراقيييييي    متمميييييا

ي  امفييييييارز ليييييرط  قسيييييي  مكا  يييييي  اجيييييرا  ميسييييييا  بكا يييييي  لييييييعبما قاليييييية الم يريييييي   ييييييي بيييييييا  و. يييييي الم ا  يييييي 

متمميييييا مييييي   15ليييييتراك ميييييع  يييييو  ميسيييييا  التكتيكيييييي ممارسييييي   منيييييي    سيييييفرة نييييي  القيييييب  نلييييير نفيييييذة با 

ة قائيييييي  لييييييرط  م ا  يييييي  سييييييان  الما ييييييي ا  مبينيييييي     اذلييييييك جييييييا  و قييييييا لتوجيمييييييا 48بييييييينم   ميييييير   خييييييلل 

و  ييييييا ة     انملييييييياة القييييييب  نفييييييذة و قييييييا  واميييييير ."لييييييوا  ناصيييييير لطييييييي  ا سيييييي نميسييييييا  والمنليييييي ة  ال

الييييير    االقيييييا  القيييييب  تييييي  و يييييق ميييييوا  قانونيييييي  ابرزهيييييا القتيييييل العمييييي  وا رهييييياب والسيييييطو ق يييييائي ا  مليييييير  

قانونيييييييييييي   المسيييييييييييل  والتسيييييييييييليب والخطييييييييييي  والسيييييييييييرق  و يييييييييييياز  ا سيييييييييييل   هيييييييييييير المرخصييييييييييي  وميييييييييييوا 

 ."الر الجماة المختص  إلكمال اإلجرا اة القانوني  ب قم  وتابعة  ن  اتمة ا التم ."اخر 

 امني  مناطق هرب آمرليال ل  اللعبي ينفذ نملي  

ا ربعييييييا   نيييييي  تنفيييييييذ نملييييييي  لتفتيييييييل منيييييياطق هييييييرب ق ييييييا  انلنيييييية هيئيييييي  ال ليييييي  اللييييييعبي    بيييييي ر نيييييييوز

ور الليييييمال ليييييرنة قيييييو  مييييي  قييييييا   م ييييي”   انييييي وذكييييير بييييييا  للميئييييي  .آمرليييييي ليييييرقي م ا  ييييي  صيييييلح الييييي ي 

القييييييو  ” ا اليييييير  والييييييار .”لل ليييييي  اللييييييعبي  اليييييييو   بعملييييييي  تفتيييييييل وتيييييي مي  منيييييياطق هييييييرب ق ييييييا  آمرلييييييي

انطلقييييية بعمليييييي   منيييييي  لتفتييييييل قريييييي  زنجليييييي وصيييييو  يلييييير قريييييي  نليييييول هيييييرب آمرليييييي  لت مينميييييا مييييي  تواجييييي  

منييييييييياطق العملييييييييي   ققييييييييية  هييييييييي ا ما المرسيييييييييوم  بتييييييييي مي  ال” وخيييييييييت  البييييييييييا   ا . لييييييييول  انيييييييييل ا رهيييييييييابي

 .”المذكور 
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 نملي   مني   ي كركوك ا ت ا ي  تعل  العثور نلر نبواة ناسف  ومساطر تفجير خلل

عييييييا   العثييييييور نليييييير نبييييييواة ناسييييييف  ومسيييييياطر األربكلييييييفة قيييييييا   قييييييواة اللييييييرط  ا ت ا ييييييي    بابيييييييل نيييييييوز ا

مييييي  الليييييوا  التاسيييييع  ا  اقيييييو وذكييييير بييييييا  للقييييييا    .تفجيييييير خيييييلل نمليييييي   منيييييي  بمنطقييييي  اذربيييييا   يييييي كركيييييوك

سيييييي  مييييييي ا  الفرقيييييي  مسيييييينو   بالجميييييي  الفرقيييييي  الثالثيييييي  لييييييرط  ات ا ييييييي  وبا لييييييتراك مييييييع مفييييييارز كتيبيييييي  هن 

 ." مني  لتفتيل وتطمير مناطق )اذربا (  م  قاطع نملياة كركوك ا ستخبارن نفذة نملي 
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 البنك المركزن ي جل استيفا   قساط قرو  مبا رت 

قييييييرر البنييييييك المركييييييزن العراقييييييي  الثلثييييييا   ت جيييييييل اسييييييتيفا   قسيييييياط قييييييرو  مبا رتيييييي  ميييييي   مري  نيييييييوز السييييييو

وقييييييال البنييييييك  ييييييي بيييييييا   ي  امجلييييييس ي ار  البنييييييك المركييييييزن العراقييييييي قييييييرر .لقطيييييياني  الزرانييييييي والصيييييينانيا

اني ت جيييييييل اسييييييتيفا  األقسيييييياط والفوائيييييي  المسييييييت ق  للييييييراهبي  بييييييذلك ميييييي  زبييييييائ  المصيييييير ي  الزرانييييييي والصيييييين

 ميييييييع نييييييي   الممانعييييييي   سيييييييتلمما ممييييييي  يرهيييييييب ا سيييييييتمرار 31 12 2024وال مبا راتييييييي  ولغايييييييي   يييييييم   مييييييي

و  يييييييا  البييييييييا     امجليييييييس ي ار  البنيييييييك المركيييييييزن العراقيييييييي تييييييي ارس األو يييييييائ ."بالتسييييييي ي  مييييييي  الزبيييييييائ 

 ا ي  ا قتصييييييا ي  التييييييي تميييييير بمييييييا الييييييبل  والت يييييي ياة التييييييي تواجيييييي  العيييييياملي   ييييييي مختليييييي  القطانيييييياة ا قتصيييييي

ألساسيييييييي  و  سييييييييما القطييييييياني  الزرانيييييييي والصيييييييناني  ونجييييييياح مبا راتييييييي  التمويليييييييي   يييييييي ت قييييييييق  هييييييي ا ما ا

إل ييييي ا  التنميييييي  وتيييييو ير  يييييرص العميييييل وسييييي  جانيييييب مييييي  ا  تياجييييياة التيييييي كانييييية ت منميييييا ا سيييييتيرا اة  مميييييا 

 ييييييييائ يسييييييييت ني  نيييييييي  المليييييييياريع والتخفييييييييي  ميييييييي  ا ثييييييييار التييييييييي ترتبيييييييية نتيجيييييييي  جائ يييييييي  كورونييييييييا واألو

  قتصا ي  التي تسو  العال ا.ا

 

 زران  بابل تعل  ن  كمياة ال نط  المتسل م 

ي  اي صييييييائي  تسيييييييويق قييييييال ميييييي ير زرانيييييي  بابيييييييل ثييييييامر نبيييييي  جاسيييييي  الخفيييييياجي     ا نبييييييا  العراقييييييي  وكاليييييي 

و  ييييييا      االكمييييييياة ."طنييييييال  76057الثلثييييييا   ييييييي الم ا  يييييي  بلغيييييية م صييييييول ال نطيييييي  لغاييييييي  نماييييييي  يييييييو  

 اة وزار  التجيييييار  وهييييييي سييييييايلو ال لييييي  الج ييييييي  وسييييييايلو ال ليييييي م  ميييييي  الفل ييييييي  توزنييييية  ييييييي سييييييايلوالمتسيييييلع 

 ."الق ي  ومجمع المرا ي 

 

 ملروئ للثرو  ال يواني  مم    با هل  700نينو   

ملييييييروئ للثييييييرو  ال يوانييييييي   ييييييي  700   ميييييي      ييييييذرة م يرييييييي  زرانيييييي  نينييييييو   األربعييييييا وكاليييييي  المعلوميييييي  

    بيييييياإلهل   بسييييييبب يهييييييرا  األسييييييوا  الم لييييييي  بالمنتجيييييياة المسييييييتور   ميييييي  بييييييي  المائيييييي   الم ا  يييييي   مميييييي

تم يييييي  ملييييياريع الثيييييرو  “ي  وقيييييال مييييي ير نيييييا  الييييي ائر  ربييييييع يوسييييي   يييييي بييييييا  .ة الل يييييو  البي يييييا ومنتجيييييا

  يييييي  بييييييالغلق  جييييييا  نتيجيييييي  انميييييييار  سييييييعار الل ييييييو  البي ييييييا  وبييييييي  المائيييييي   الم لييييييي  ال يوانييييييي   ييييييي الم ا

منا سيييييي  المسييييييتور  هييييييير المتكا ئيييييي   يليييييير “وارجييييييع يوسيييييي  السييييييبب يليييييير .”ا  تغطييييييي تكييييييالي  انتاجميييييياكونميييييي

 ”. جانب هياب ال ن  ال كومي بالكامل لمذه الملاريع الم لي   ي نينو 
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 مليو   و ر 235اة هوا  بقيم  العرا  يستور  م  الصي  مكيف

 235  لمكيفيييييياة هييييييوا  ميييييي  الصييييييي  بقيميييييي  كليييييي  خبييييييير اقتصييييييا ن  نيييييي  اسييييييتيرا  العييييييرا   الفييييييراة نيييييييوز 

 ا سيييييب بيانيييييياة الجميييييياة ال منييييييار العبيييييي ن  ييييييي بيا وقييييي.ألول ميييييي  العيييييا  ال يييييياليملييييييو   و ر خييييييلل الربيييييع ا

الصييييييني   يييييي   العييييييرا  اسييييييتور  خييييييلل ا ليييييمر الثلثيييييي  ا وليييييير ميييييي  السيييييين  ال اليييييي  ميييييي  الصييييييي  اكثيييييير ميييييي  

الوا يييييييي  ميييييييي   ا  امقيييييييي ار صيييييييير  المكييييييييي  وبييييييييي ."مليييييييييو   و ر 235اليييييييي  مكييييييييي  هييييييييوا  بقيميييييييي   700

هيييييذه المكيفييييياة  يييييي العيييييرا   ييييي   الطليييييب نلييييير  كيليييييو واط اذا ميييييا تييييي  نصيييييب 1.5الييييير  1.2الكمربيييييا  ب ييييي و  

و ليييييييار العبيييييييي ن الييييييير ا  اانتيييييييا  الطاقييييييي  الكمربائيييييييي    ينسيييييييج  ."كيكيييييييا واط 1الكمربيييييييا  سييييييييرتفع بمقييييييي ار 

يييييي  المكيفييييياة المصييييي ر  الييييير لزييييييا   ال اصيييييل   يييييي كمميييييع هيييييذا ا سيييييتملك الكبيييييير مييييي  الطاقييييي  الكمربائيييييي  وا

ب نلييييييير المكيفييييييياة بميييييييذا ال جييييييي  ال يييييييخ   لييييييي  تسيييييييتطيع ان وتيييييييابع ااذا ميييييييا اسيييييييتمر معييييييي ل الطلييييييي."العيييييييرا 

 من وم  كمربائي  م  تو ير الطاق  الكمربائي  للمجتمع ممما زا ة الملاريعا.
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 « انل»ال ولي     ا ال ان  للت ال السعو ي  تج   ت كي  موقفم

الثابييييية واليييييي ان  جييييي   مجلييييييس اليييييوزرا  السيييييعو ن الت كييييييي  نلييييير اسيييييتمرار موقيييييي  المملكييييي    األوسيييييطاللييييير  

  وال ييييييرص نليييييير اسييييييتقرار العييييييرا  وبسييييييط نفييييييوذه وسيييييييا ت  نليييييير « انييييييل»للت ييييييال  اليييييي ولي  يييييي  تن ييييييي  

جمونييييييي  التركييييييييز م كاميييييييل  را يييييييي   وتثبيييييييية األمييييييي   يييييييي المنييييييياطق الم يييييييرر  بسيييييييوريا  والتر ييييييييب بإنليييييييا 

رئييييييي  جييييييا  ذلييييييك  ييييييم  الجلسيييييي  التييييييي نقيييييي ها المجلييييييس يييييييو   مييييييس نبيييييير ا تصييييييال الم.الخاصيييييي  ب  ريقيييييييا

برئاسيييييي  خييييييا   ال ييييييرمي  اللييييييريفي  الملييييييك سييييييلما  بيييييي  نبيييييي  العزيييييييز   ييييييي  تطيييييير  المجلييييييس يليييييير اليييييي ور 

ل لفسيييييي ما   ييييييي الم ييييييورن الييييييذن تتييييييو ه المملكيييييي  ميييييي  خييييييلل نملمييييييا التليييييياركي نليييييير مسييييييتو  العييييييال   سييييييعيا

 ر.ليي   وبما يعو  نلر المنطق  ولعوبما بالخير والنما  وا ستقراتعزيز األم  والسل  ال و

 

يطالب ب  ر استيرا  المع اة اإلنتاجي  الق يم  ل ما  جو   المصرن  مجلس الليوب 

 اإلنتا 

لتيييييي ييييييت   كييييي  مجليييييس اللييييييوب  ييييير تقريييييير لييييي   هميييييي  مراجعييييي  جيييييو   المنتجييييياة المصيييييري  ا الييييييو  السيييييابع 

 المصييييييري   يييييير الخييييييار  تصيييييي يرها  والت كيييييي  ميييييي  جو تمييييييا  وذلييييييك ل ييييييما  ال فييييييا  نليييييير سييييييمع  المنتجيييييياة 

و وصيييييير التقرييييييير ب  يييييير اسييييييتيرا  المعيييييي اة والمياكييييييل الصييييييناني  اإلنتاجييييييي  الق يميييييي  ل ييييييما  جييييييو   اإلنتييييييا  

مواصيييييييفاة كميييييييا  وصييييييير ب  ييييييير اسيييييييتيرا  المعييييييي اة الق يمييييييي   وذليييييييك لييييييي ن  ال.طبقيييييييا للمواصيييييييفاة العالميييييييي 

 نليييييييير المواصييييييييفاة القياسييييييييي  للمنييييييييتل المصيييييييير  وخروجيييييييي   يييييييير السييييييييو  العييييييييالمر لمييييييييا يتواكييييييييب مييييييييع 

جييييييا  ذلييييييك  يييييير تقرييييييير   اليييييي  مجلييييييس الليييييييوب لل كوميييييي  خييييييلل جلسييييييات  األخييييييير   تخيييييياذ الييييييلز  .ياسييييييي الق

 بلا  مجا  ب  م  توصياة.

 قواة ا  تلل اإلسرائيلي تقت   مخي  جني  وتعتقل لابا  لسطينيا

كاليييييي  وقاليييييية و.انتقليييييية قييييييواة ا  ييييييتلل اإلسييييييرائيلي  األربعييييييا   لييييييابا  لسييييييطينيا ميييييي  مخييييييي  جنييييييي  ال سييييييتور 

األنبيييييييا  الفلسيييييييطيني  او ييييييياا  ي  اقيييييييواة كبيييييييير  مييييييي  جييييييييل ا  يييييييتلل اإلسيييييييرائيلي اقت مييييييية مخيييييييي  جنيييييييي   

 سييييييتطلئ  ييييييي سييييييما ونليييييرة قناصييييييتما نليييييير نيييييي   مييييي   سييييييط  المنييييييازل  وسييييييط ت ليييييييق مكثييييي  لطييييييائراة ا 

و  يييييييا ة    اقيييييييواة ا  يييييييتلل انتقلييييييية اللييييييياب بعييييييي      اهمييييييية منيييييييزل ذويييييييي   وسيييييييط انييييييي  ئ ."المخيييييييي 

 ماةا.مواج
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 وزير الخارجي  األمريكي يلتقي بن يره الباكستاني

التقيييييير وزييييييير الخارجييييييي  األمريكييييييي  نتييييييوني بلييييييينك    ييييييي نيويييييييورك اليييييييو   بييييييوزير  وكاليييييي  ا نبييييييا  السييييييعو ي  

وتنيييييياول اللقييييييا  ب يييييي  تعزيييييييز العلقيييييياة الثنائييييييي  بييييييي  البليييييي ي   .بيييييييلوال بوتييييييو زر ارنالخارجييييييي  الباكسييييييتاني 

سييييييتثمار والتجييييييار  والصيييييي   اقليييييي  سييييييبل توسيييييييع اللييييييراك  الثنائييييييي   ييييييي مجييييييا ة المنيييييياب وا يليييييير جانييييييب من

والتعيييييييياو  بليييييييي   السييييييييل  اإلقليمييييييييي ومكا  يييييييي  اإلرهيييييييياب وا سييييييييتقرار األ غيييييييياني  وتعزيييييييييز األميييييييي  الغييييييييذائي 

 ي.العالم

 

 

 الق ا  ا يراني  ل  نترك مل  اهتيال اللمي  سليماني

ا ول لييييييرئيس السييييييلط  الق ييييييائي  ا يرانييييييي   جيييييي  ا سييييييل  م ميييييي  مصيييييي   اكيييييي  النائييييييب ا   ييييييارس  وكاليييييي  انبيييييي

متابعيييييي  الجمموريييييييي  ا سييييييلمي  ا يرانيييييييي  لمليييييي  اهتييييييييال القائيييييي  الليييييييمي  قاسيييييي  سيييييييليماني قانونيييييييا وجزائييييييييا 

  ا ربعيييييا  خيييييلل ا جتميييييائ التخصصيييييي الثيييييام  ل قيييييو   يييييي تصيييييري   الييييييوو.الملييييي ونييييي   تخليميييييا نييييي  هيييييذا 

اكييييي   جييييي  ا سيييييل  مصييييي   بيييييا  اييييييرا  تتيييييابع تيييييو ير  قيييييو  ا نسيييييا  لكيييييل ا يييييرا  البليييييري  ا نسيييييا  ا ميركيييييي  

 يييييي العيييييال  وقيييييال  ا ييييي   الق يييييايا ا ساسيييييي  ل قيييييو  ا نسيييييا  ا ميركيييييي  هيييييي اهتييييييال الليييييمي  القائييييي  قاسييييي  

ل لييييييرئيس السييييييلط  الق ييييييائي   و قييييييا للقييييييواني  ال ولييييييي   لييييييو ليييييي  تييييييتمك   وليييييي  وا ييييييا  النائييييييب ا و.يسييييييليمان

ا مييييي  الييييي  ائ نييييي  نفسيييييما بامكانميييييا طليييييب المسيييييان   ميييي   ولييييي  اخييييير   يييييي  يييييي  ا  تواجييييي  ا مييييييركيي   يييييي ميييي

سيييييوريا لييييي  يجييييير نلييييير اسييييياس ان اتفيييييا  كميييييا ا  تواجييييي ه   يييييي العيييييرا  كيييييا  ب يييييي  ليييييو طليييييب العيييييرا   يييييي ان 

    .غا ر  بنا  نلر البن  الرابع م  ا تفا  الموقع بينمماوقة منم   عليم  الم

 

 

 

 


