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 (موقع مجلس النواب(..)6ص.)مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين 

 (ء العراقيةوكالة األنبا(..)7ص.)الحلبوسي ووفد من ائتالف إدارة الدولة يصل إلى أربيل 

 ة ا للم ةةةةةاركعبةةةةةد  وفةةةةةد مجلةةةةةس النةةةةةواب العراقةةةةةي يصةةةةةل إلةةةةةى جمهوريةةةةةة روانةةةةةد وانەبرئاسةةةةةة د. ةةةةةاخ

 (مجلس النواب موقع(..)8ص.)عات اإلتحاد البرلماني الدوليفي إجتما

 النيابيةةةةةةةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةةةةةةةدد علةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةرورة تعةةةةةةةةةةةةةةديل قةةةةةةةةةةةةةةانون انتخابةةةةةةةةةةةةةةات مجةةةةةةةةةةةةةةالس  القانونيةةةةةةةةةةةةةةة

 (األنباء العراقية وكالة(..)8ص.)المحافظات

 سةةةةةةةةةةةةنة عةةةةةةةةةةةةدر  2022/2021النيابيةةةةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةةةةدر سلبةةةةةةةةةةةةا باعتبةةةةةةةةةةةةار السةةةةةةةةةةةةنة الدراسةةةةةةةةةةةةية  التربيةةةةةةةةةةةةة

 (اليور بغداد(..)9ص.)رسوب

 ة لنيابيةةةةةةةةةا سةةةةةةةةتة م ةةةةةةةةاريع قةةةةةةةةوانين مدرجةةةةةةةةة علةةةةةةةةى جةةةةةةةةدول األعمةةةةةةةةال يتصةةةةةةةةدر ا الخدمةةةةةةةةا األمةةةةةةةةن

 (األنباء العراقية وكالة(..)9ص.)اإللزامية

 (ومةالمعل وكالة(..)10ص.)رفيق  ا ر ب ان الحكومة المقبلةا إعمار وخدمات النائب 

 (يوزن ةالسومري(..)10ص.)نيابي لعقد جلسة حسر رئاسة الجمهورية األربعاء المقبل سلب 

 محمةةةةةةةا خليةةةةةةةل يةةةةةةةتهر الةةةةةةة  النائةةةةةةةبPKK   غةةةةةةةدادب(..)11ص.)’تسبيةةةةةةةع سةةةةةةةنجار’بعرقلةةةةةةةة تنايةةةةةةة  اتاةةةةةةةا 

 (اليور

  يؤكةةةةةةةةةةةد وجةةةةةةةةةةةود اتاةةةةةةةةةةةا  مبةةةةةةةةةةةدئي لتقةةةةةةةةةةةدير مر ةةةةةةةةةةة  تسةةةةةةةةةةةوية لرئاسةةةةةةةةةةةة الجمهوريةةةةةةةةةةةة  اليسةةةةةةةةةةةار

 (المعلومة وكالة(..)11ص.)

 (وزني السومرية(..)12.)صعلي الساعد  يك ف خروقات قانونية تخص الداخلية النائب 
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  رئةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةة وبالسةةةةةةةخارت يؤكةةةةةةةدان أ ميةةةةةةةة الخةةةةةةةرو  مةةةةةةةن األزمةةةةةةةة الرا نةةةةةةةة والركةةةةةةةون إلةةةةةةةى

 (وكالة األنباء العراقية(..)13.)صالحوار

  ةةةةةةةةاق (..)13.)ص"الكةةةةةةةةاظمي يةةةةةةةةدعو األحةةةةةةةةزاب والقةةةةةةةةو  السياسةةةةةةةةية إلةةةةةةةةى حةةةةةةةةوار  عاقةةةةةةةةل و ةةةةةةةةاد 

 (نيوز

  األعرجةةةةةةةةةي للقةةةةةةةةةائر باألعمةةةةةةةةةال األمريكةةةةةةةةةيا يجةةةةةةةةةب التعامةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع ملةةةةةةةةةف مخةةةةةةةةةير الهةةةةةةةةةول بجديةةةةةةةةةة

 (وكالة االنباء العراقية(..)14ص.)عالية

 ’يةةةةةةةر اريين لتمريسةةةةةةةوف حةةةةةةةول الةةةةةةةديمقراسي.. واإلتحةةةةةةةاد يتعلةةةةةةةق ب سةةةةةةةتار حلاائةةةةةةةە اإلسةةةةةةة’ إدارة الدولةةةةةةةة

 (بغداد اليور(..)14.)صصال 

 وار سةةةةةةةار التنسةةةةةةةةيقي يؤيةةةةةةةد بيةةةةةةةةان  يونةةةةةةةامي  بخصةةةةةةةةوص  انتخابةةةةةةةات ت ةةةةةةةةرين ا مسةةةةةةةتعدون للحةةةةةةةةاإل

 ( اق نيوز(..)15ص.)والتاا ر مع الجميع

 (بغداد اليور(..)15.)صتعليق جديد لمر   رئاسة الحكومة محمد  ياع السوداني 

  (ليوربغداد ا(..)16.)صالتعلير تمدد السقف الزمني للتقدير على الدراسة المسائية 

 وكالةةةةةةةة االنبةةةةةةةاء (..)16ص.)العبةةةةةةةاد  يحةةةةةةة ر مةةةةةةةن اةةةةةةةورة  ةةةةةةةعبية عنةةةةةةةد االسةةةةةةةتمرار بتعسيةةةةةةةل الدولةةةةةةةة

 (العراقية

  كالةةةةةةةةة (..)و17ص.)االقةةةةةةةةرب الختيةةةةةةةةار رئةةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةةة 2018مةةةةةةةةع اسةةةةةةةةتمرار الخالف..سةةةةةةةةيناريو

 (المعلومة

 وكالةةةةةةةة 17.)صيس الجمهوريةةةةةةةة فةةةةةةةي بغةةةةةةةدادمصةةةةةةةدرا بةةةةةةةارزاني ممةةةةةةةتع  مةةةةةةةن فكةةةةةةةرة حسةةةةةةةر رئةةةةةةة(..)

 المعلومة(

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/167490--.html
https://www.ina.iq/167490--.html
https://www.ina.iq/167493--.html
https://www.ina.iq/167493--.html
https://www.ina.iq/167476--.html


 

  2022-10-11 / ثالثاءال

 110العدد / 

4 
 

 

 

 

 (وكالة األنباء العراقية(..)18.)صوفد أمني رفيع برئاسة يار  وال مر  يصل البصرة 

 (روبغداد الي(..)18.)صالقصف التركي يمنع عودة العوائل النازحة إلى ق اء سنجار 

 نيوز( السومرية(..)19.)صمقتل ار ابيين اانين وتحرير مختسف 

 

 

 

 

  

  السةةةةةةةومرية)(..20.)صتريليةةةةةةةون دوالر لهةةةةةةة ا السةةةةةةةبب 4البنةةةةةةةي الةةةةةةةدوليا االقتصةةةةةةةاد العةةةةةةةالمي سيخسةةةةةةةر 

 نيوز(

  انخاةةةةةةةةةةةا  أسةةةةةةةةةةةةعار الةةةةةةةةةةةةناس مةةةةةةةةةةةةع ارتاةةةةةةةةةةةةاع الةةةةةةةةةةةةدوالر وتصةةةةةةةةةةةةاعد اإلصةةةةةةةةةةةةابات بكورونةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةي

 ( اق نيوز(..)20.)صالصين

 

 

 

 

https://www.ina.iq/167465--.html
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 لمااو ةةةةةةةةةةينا لبنةةةةةةةةةةان را  عةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةودة النهائيةةةةةةةةةةة التاةةةةةةةةةةا  الحةةةةةةةةةةدود البحريةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةعكبيةةةةةةةةةةر ا 

 (رويترز(..)22.)صإسرائيل

 

 

 

 

 

 

  روسةةةةةةةةةةةيا تةةةةةةةةةةةتهر أميركةةةةةةةةةةةا بتعقيةةةةةةةةةةةد الحةةةةةةةةةةةل الدبلوماسةةةةةةةةةةةي وبايةةةةةةةةةةةدن ومةةةةةةةةةةةاكرون يؤكةةةةةةةةةةةدان دعةةةةةةةةةةةر

 (..)اندبندنت(23.)صأوكرانيا
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 مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين

لتةةةةةي عقةةةةةةدت مجلةةةةةس النةةةةةواب بجلسةةةةةتە الرابعةةةةةة مةةةةةن فصةةةةةلە الت ةةةةةريعي الاةةةةةاني اأنهةةةةةى  موقةةةةةع مجلةةةةةس النةةةةةواب/

 199اليةةةةةةةةةور االانةةةةةةةةةين برئاسةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةيد محسةةةةةةةةةن المنةةةةةةةةةدالو  النائةةةةةةةةةب االول لةةةةةةةةةرئيس المجلةةةةةةةةةس وبح ةةةةةةةةةور 

 .نائبا،.القراءة االولى لخمسة م روعات قوانين

 ون وزارةلقةةةةةةةانوفةةةةةةةي مسةةةةةةةتهل الجلسةةةةةةةة، أنهةةةةةةةى المجلةةةةةةةس القةةةةةةةراءة االولةةةةةةةى لم ةةةةةةةروع قةةةةةةةانون التعةةةةةةةديل االول 

كنلوجيةةةةةةةةا والمقةةةةةةةةدر مةةةةةةةةن لجنةةةةةةةةة الكهربةةةةةةةةاء والساقةةةةةةةةة لالسةةةةةةةةتاادة مةةةةةةةةن ت 2017( لسةةةةةةةةنة 53الكهربةةةةةةةةاء رقةةةةةةةةر )

 لمةةةةةةةةواسنينالساقةةةةةةةةات المتجةةةةةةةةددة واإلسةةةةةةةةهلر فةةةةةةةةي رفةةةةةةةةد المنظومةةةةةةةةة الكهربائيةةةةةةةةة بساقةةةةةةةةات ا ةةةةةةةةافية وت ةةةةةةةةجيع ا

اخي يةةةةةةر المنةةةةةةيوالمسةةةةةةتامرين علةةةةةةى اسةةةةةةتخدامها وللحاةةةةةةاظ علةةةةةةى نظافةةةةةةة البيئةةةةةةة والمسةةةةةةا مة فةةةةةةي مواجهةةةةةةة التغ

 .وتحقيق التنمية المستدامة

 2 هداء رقةةةةةةروأتةةةةةةر مجلةةةةةةس النةةةةةةواب القةةةةةةراءة االولةةةةةةى لم ةةةةةةروع قةةةةةةانون التعةةةةةةديل االول لقةةةةةةانون مؤسسةةةةةةة ال ةةةةةة

ت االمتيةةةةةةازاوالمقةةةةةةدر مةةةةةةن لجنةةةةةةة ال ةةةةةةهداء وال ةةةةةةحايا لتحقيةةةةةةق العدالةةةةةةة فةةةةةةي توزيةةةةةةع الحقةةةةةةو  و 2016لسةةةةةةنة 

لةةةةةةة يةةةةةةق العدا  المدنيةةةةةةة لةةةةةةو السياسةةةةةةية او تسبلةةةةةة و  ال ةةةةةةهداء مةةةةةةن  ةةةةةةحايا التظةةةةةةا رات ومةةةةةةن سالةةةةةةب بةةةةةةالحقو

 .حاياتهراالجتماعية ولرفع مستوا ر الماد  والعلمي والصحي والاقافي وبما يتناسب وحجر ت 

قسةةةةةةاعين صةةةةةةناعي للوأنجةةةةةةز المجلةةةةةةس القةةةةةةراءة االولةةةةةةى لم ةةةةةةروع قةةةةةةانون التعةةةةةةديل الاالةةةةةة  لقةةةةةةانون االسةةةةةةتامار ال

اد لجنتةةةةةةةةةةي االسةةةةةةةةةتامار والتنميةةةةةةةةةة واالقتصةةةةةةةةةةوالمقةةةةةةةةةدر مةةةةةةةةةن  1998لسةةةةةةةةةةنة  20الخةةةةةةةةةاص والمخةةةةةةةةةتلس رقةةةةةةةةةر 

خةةةةةةةةاص والصةةةةةةةةناعة والتجةةةةةةةةارة لمواكبةةةةةةةةة التسةةةةةةةةور الصةةةةةةةةناعي وتحقيةةةةةةةةق النهةةةةةةةةو  فةةةةةةةةي القسةةةةةةةةاع الصةةةةةةةةناعي ال

لت سةةةةةةةيس والمخةةةةةةةتلس وتو ةةةةةةةي  االعاةةةةةةةاءات التةةةةةةةي يتمتةةةةةةةع بهةةةةةةةا الم ةةةةةةةروع الصةةةةةةةناعي الحاصةةةةةةةل علةةةةةةةى اجةةةةةةةازة ا

 .وتحديد اجراءات حاالت الغاء االجازة واالار المترتب عليها

عاقةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةل المجلةةةةةةةةةةس القةةةةةةةةةةراءة االولةةةةةةةةةةى لم ةةةةةةةةةةروع قةةةةةةةةةةانون التعةةةةةةةةةةديل االول لقةةةةةةةةةةانون رعايةةةةةةةةةةة  و  االوأك

والقانونيةةةةةةةة  والمقةةةةةةدر مةةةةةةن لجةةةةةةان المةةةةةةةرأة واالسةةةةةةرة والساولةةةةةةة 2013لسةةةةةةةنة  38واالحتياجةةةةةةات الخاصةةةةةةة رقةةةةةةر 

و  والعمةةةةةةةةل ومنظمةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةع المةةةةةةةةدني وال ةةةةةةةةهداء وال ةةةةةةةةحايا مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل حمايةةةةةةةةة حقةةةةةةةةو  اال ةةةةةةةةخاص  

ير ة فةةةةةةي تةةةةةةوفياجةةةةةةات الخاصةةةةةةة وصةةةةةةون كةةةةةةرامتهر وتةةةةةة  يلهر ودمجهةةةةةةر فةةةةةةي المجتمةةةةةةع والمسةةةةةةا ماالعاقةةةةةةة واالحت

يةةةةةةل  و  لةةةةةةير وت  اسةةةةةةباب الحيةةةةةةاة الكريمةةةةةةة لهةةةةةةر ولتنظةةةةةةير مةةةةةةن  التةةةةةةراخيص للمعا ةةةةةةد اال ليةةةةةةة التةةةةةةي تعنةةةةةةى بتع

 .االعاقة

مةةةةةن  كمةةةةةا انهةةةةةى المجلةةةةةس القةةةةةراءة االولةةةةةى لم ةةةةةروع قةةةةةانون ال ةةةةةراكة بةةةةةين القسةةةةةاعين العةةةةةار والخةةةةةاص والمقةةةةةدر

لجنتةةةةةةي االقتصةةةةةةةاد والصةةةةةةةناعة والتجةةةةةةارة والماليةةةةةةةة لت ةةةةةةةجيع القسةةةةةةاع الخةةةةةةةاص وا ةةةةةةةراي فةةةةةةي عمليةةةةةةةة التنميةةةةةةةة 
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االقتصةةةةةةةادية وتنميةةةةةةةة مةةةةةةةوارد الدولةةةةةةةة ومواجهةةةةةةةة ظةةةةةةةروف العجةةةةةةةز المةةةةةةةالي وبغيةةةةةةةة تعزيةةةةةةةز االسةةةةةةةار الت ةةةةةةةريعي 

 .والقدرات الوسنية التي تتعلق بالقساع الخاص وباالقتصاد

عةةةةةةديل االول نائبةةةةةةا، القةةةةةةراءة االولةةةةةةى لم ةةةةةةروع قةةةةةةانون الت 65قةةةةةةدر مةةةةةةن وارجةةةةةة  المجلةةةةةةس بنةةةةةةاء علةةةةةةى سلةةةةةةب م

 .لقانون  ركة الناس الوسنية العراقية والمقدر من لجنة الناس والساقة

ة د المائيةةةةةةةوفةةةةةةةي  ةةةةةةة ن المناق ةةةةةةةات العامةةةةةةةة، سالةةةةةةةب السةةةةةةةيدات والسةةةةةةةادة النةةةةةةةواب باست ةةةةةةةافة وزيةةةةةةةر  المةةةةةةةوار

ها علةةةةةةةى ب الميةةةةةةاه فةةةةةةي نهةةةةةةر دجلةةةةةةة وتةةةةةةداعياتوالخارجيةةةةةةة لمعرفةةةةةةة موقاهمةةةةةةا مةةةةةةن م ةةةةةةكلة انخاةةةةةةا  مناسةةةةةةةي

يةةةةةاه  ةةةةةحة الم احتياجةةةةةات البلةةةةةد والمةةةةةواسنين ب ةةةةةكل عةةةةةار، ف ةةةةةال عةةةةةن المسالبةةةةةة بتو ةةةةةي  مةةةةةن الحكومةةةةةة لملةةةةةف

قةةةةةانون  فةةةةةي تنايةةةةة  بنةةةةةود  فةةةةةي العةةةةةرا  وتةةةةةرد  القسةةةةةاع الزراعةةةةةي وب ةةةةةرورة متابعةةةةةة اجةةةةةراءات وزارة الماليةةةةةة

مسالبةةةةةةةة وخة عقةةةةةةةود ر مةةةةةةةن الح ةةةةةةةد ال ةةةةةةةعبي، والاالمنةةةةةةةي الغةةةةةةة ائي، والنظةةةةةةةر الةةةةةةةى مسالةةةةةةةب اصةةةةةةةحاب الماسةةةةةةة

عنيةةةةةةةةة بو ةةةةةةةةع حةةةةةةةةد مةةةةةةةةن التجةةةةةةةةاوزات الجديةةةةةةةةدة علةةةةةةةةى االرا ةةةةةةةةي فةةةةةةةةي المحافظةةةةةةةةات، والمسالبةةةةةةةةة الجهةةةةةةةةات الم

ة  ةةةةةةكيل لجنةةةةةةباالسةةةةةةراع فةةةةةةي سباعةةةةةةة المنةةةةةةا ل التربةةةةةةو  مةةةةةةع بةةةةةةدء العةةةةةةار الدراسةةةةةةي الجديةةةةةةد والةةةةةةدعوة الةةةةةةى ت

حة زارة الصةةةةة ةةةةةد دائةةةةةرة التاتةةةةةي  فةةةةةي و م ةةةةةتركة مةةةةةن لجنتةةةةةي الصةةةةةحة والنزا ةةةةةة لمتابعةةةةةة ال ةةةةةكو  المقدمةةةةةة

 .ب  ن اصحاب الم اخر

ي مجلةةةةةةةس ووجةةةةةةةە السةةةةةةةيد محسةةةةةةةن المنةةةةةةةدالو  باست ةةةةةةةافة السةةةةةةةيدين وزيةةةةةةةر  الزراعةةةةةةةة والمةةةةةةةوارد المائيةةةةةةةة فةةةةةةة

 .النواب لمناق ة الموا يع التي سرحها اع اء المجلس

لجمهوريةةةةةة ائةةةةةيس نائبةةةةةا لعقةةةةةد جلسةةةةةة النتخةةةةةاب ر 170ونةةةةةوه السةةةةةيد المنةةةةةدالو  الةةةةةى تقةةةةةدير سلةةةةةب موقةةةةةع مةةةةةن 

 .يور االربعاء المقبل، م يرا الى أن رئاسة المجلس ستناق  السلب والبت بە

 بعد ا تقرر رفع الجلسة

 

 الحلبوسي ووفد من ائتالف إدارة الدولة يصل إلى أربيل

ئةةةةةةتالف الحلبوسةةةةةةي ووفةةةةةةد مةةةةةةن ا وصةةةةةةل رئةةةةةةيس مجلةةةةةةس النةةةةةةواب محمةةةةةةد /وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء العراقيةةةةةةة

 .إدارة الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور االانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين، الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى محافظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

دارة إوقةةةةةةةال مراسةةةةةةةل )واع(، أن  رئةةةةةةةيس مجلةةةةةةةس النةةةةةةةواب محمةةةةةةةد الحلبوسةةةةةةةي ووفةةةةةةةد مةةةةةةةن ائةةةةةةةتالف 

 ."الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور، إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى أربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 ."نيوأ اف، أن  وفد ائتالف إدارة الدولة ي ر فال  الايا  ومحمد  ياع السودا
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ة لم اركلاندا اسة د. اخەوان عبد  وفد مجلس النواب العراقي يصل إلى جمهورية روبرئ

 في إجتماعات اإلتحاد البرلماني الدولي

صةةةةةل اليةةةةةور يبرئاسةةةةةة د. ةةةةةاخەوان عبةةةةةد  أحمةةةةةد وفةةةةةد مةةةةةن مجلةةةةةس النةةةةةواب العراقةةةةةي  موقةةةةةع مجلةةةةةس النةةةةةواب/

( 145ات الجمعيةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة )إلةةةةةةةةةى جمهوريةةةةةةةةةة روانةةةةةةةةةدا للم ةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةي إجتماعةةةةةةةةة 2022/10/10اإلانةةةةةةةةةين 

يةةةةةةة الي لجمهورلإلتحةةةةةةاد البرلمةةةةةةاني الةةةةةةدولي والمجلةةةةةةس الحةةةةةةاكر الةةةةةة   يعقةةةةةةد فةةةةةةي العاصةةةةةةمة كيغةةةةةة 210للةةةةةةدورة 

 ، سةةةةةةةهار روانةةةةةةةدا ولعةةةةةةةدة أيةةةةةةةار، و ةةةةةةةر الوفةةةةةةةد النيةةةةةةةابي )أر ةةةةةةةد الصةةةةةةةالحي، وحةةةةةةةدة الجميلةةةةةةةي، م ةةةةةةةر الكةةةةةةةرو

اد  جمعةةةةةةة النةةةةةةواب السةةةةةةيد صةةةةةةالموسةةةةةةو ، عةةةةةةدنان الجةةةةةةابر ، نجةةةةةةو  كةةةةةةاكي(، ونائةةةةةةب األمةةةةةةين العةةةةةةار لمجلةةةةةةس 

الي عةةةةةحميةةةةةد، وفةةةةةي تصةةةةةري  صةةةةةحاي أفةةةةةاد رئةةةةةيس الوفةةةةةد ب نةةةةةە سةةةةةيتر عةةةةةر  ومناق ةةةةةة ملاةةةةةات  ات مسةةةةةتو  

ن ودعةةةةةةةر ة للبلةةةةةةدامةةةةةةن األ ميةةةةةةة منهةةةةةةةا ا تحايةةةةةةز العمةةةةةةل البرلمةةةةةةةاني لةةةةةةدفع عجلةةةةةةةة التنميةةةةةةة المحليةةةةةةة واإلقليميةةةةةةة

تماعةةةةةةةةات الوفةةةةةةةةد فةةةةةةةةي إج الديمقراسيةةةةةةةةة وتعزيز ةةةةةةةةا، والحلةةةةةةةةول السةةةةةةةةلمية للصةةةةةةةةراعات، ف ةةةةةةةةال  عةةةةةةةةن م ةةةةةةةةاركة

 .اتاحاللجان التناي ية والدائمة واللجان الارعية المعنية بال اافية والمساءلة واإلن

 القانونية النيابية ت دد على  رورة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

عيةةةةةةة لمتابعةةةةةةة ل لجةةةةةةان فرالقانونيةةةةةةة النيابيةةةةةةة، اليةةةةةةور االانةةةةةةين، ت ةةةةةةكيقةةةةةةررت اللجنةةةةةةة  /وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء العراقيةةةةةةة

ون إجةةةةةةةراءات الةةةةةةةوزارات فةةةةةةةي تسبيةةةةةةةق قةةةةةةةانون الةةةةةةةدعر السةةةةةةةار ، فيمةةةةةةةا  ةةةةةةةددت علةةةةةةةى  ةةةةةةةرورة تعةةةةةةةديل قةةةةةةةان

أن  ە )واع(،انتخابةةةةةةةةات مجةةةةةةةةالس المحافظةةةةةةةةات.و كرت الةةةةةةةةدائرة االعالميةةةةةةةةة لمجلةةةةةةةةس النةةةةةةةةواب، فةةةةةةةةي بيةةةةةةةةان تلقتةةةةةةةة

يةةةةةةور  ةةةةةائها البرئاسةةةةةة النائةةةةةب محمةةةةةد عنةةةةةوز رئةةةةةيس السةةةةةن، وح ةةةةةور اع  اللجنةةةةةة القانونيةةةةةة عقةةةةةدت اجتماعةةةةةا  

ة، خةةةةةةةةالل االانةةةةةةةةين، لمناق ةةةةةةةةة مقترحةةةةةةةةات القةةةةةةةةوانين المدرجةةةةةةةةة علةةةةةةةةى جةةةةةةةةدول أعمالها .وأكةةةةةةةةد رئةةةةةةةةيس اللجنةةةةةةةة

ال  عةةةةةةةن االجتمةةةةةةةاع، علةةةةةةةى   ةةةةةةةرورة تاعيةةةةةةةل الةةةةةةةدور الرقةةةةةةةابي للجنةةةةةةةة وممارسةةةةةةةة مهامهةةةةةةةا ب ةةةةةةةكل فعةةةةةةةال، ف ةةةةةةة

 الجتمةةةةةةةةاع،نين المقدمةةةةةةةةة والمحالةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى اللجنةةةةةةةةة .وناق  اال ةةةةةةةةروع بدراسةةةةةةةةة ومناق ةةةةةةةةة مقترحةةةةةةةةات القةةةةةةةةوا

مةةةةةةا راءات فيبحسةةةةةةب البيةةةةةةان،  ت ةةةةةةكيل اةةةةةةال  لجةةةةةةان فرعيةةةةةةة برئاسةةةةةةة رئةةةةةةيس اللجنةةةةةةة ونائبيةةةةةةە لمتابعةةةةةةة اإلجةةةةةة

علةةةةةةى  الت كيةةةةةةد يخةةةةةص ال ةةةةةةؤون الماليةةةةةةة واإلداريةةةةةة لمجةةةةةةالس المحافظةةةةةةات بعةةةةةةد حلهةةةةةا ، م ةةةةةةيرا  الةةةةةةى انةةةةةە  تةةةةةةر

 المحافظات . رورة تعديل قانون انتخابات مجالس 

هةةةةةةةات  يةةةةةةةر وتةةةةةةةابع البيانةةةةةةةات  اللجنةةةةةةةة ناق ةةةةةةةت ت ةةةةةةةكيل لجةةةةةةةان مؤقتةةةةةةةة لمتابعةةةةةةةة إجةةةةةةةراءات الةةةةةةةوزارات والج

علةةةةةةى  جنةةةةةةة  ةةةةةةددتالمرتبسةةةةةةة بةةةةةةوزارة لمتابعةةةةةةة تسبيةةةةةةق أحكةةةةةةار قةةةةةةانون األمةةةةةةن الغةةةةةة ائي ، الفتةةةةةةة الةةةةةةى أن  الل

د بنةةةةةةةو ةةةةةةةرورة الم ةةةةةةةي بتعةةةةةةةديل وت ةةةةةةةريع قةةةةةةةانون الخدمةةةةةةةة المةةةةةةةدني وإعسةةةةةةةاء مسةةةةةةةاحة واسةةةةةةةعة لمناق ةةةةةةةة 

 وفقرات القانون كونە ينظر عمل موظاي الدولة ب كل عار .

 ديين .وبينت، أنە  تمت دراسة مقترح قانوني التقاعد الموحد، واإلبادة الجماعية لاليزي
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 رسوب سنة عدر 2022/2021التربية النيابية تقدر سلبا باعتبار السنة الدراسية 

الدراسةةةةةةةية  بةةةةةةةار السةةةةةةةنة، اليةةةةةةةور االانةةةةةةةين، وزارة التربيةةةةةةةة باعتسالبةةةةةةةت لجنةةةةةةةة التربيةةةةةةةة النيابيةةةةةةةة /بغةةةةةةةداد اليةةةةةةةور

اليةةةةةور(  وقةةةةةال ع ةةةةةو اللجنةةةةةة محمةةةةةود القيسةةةةةي عبةةةةةر وايقةةةةةة تلقتهةةةةةا )بغةةةةةداد.سةةةةةنة عةةةةةدر رسةةةةةوب 2022/2021

سةةةةةةةنة عةةةةةةةةدر  2022/2021إن  لجنةةةةةةةة التربيةةةةةةةة النيابيةةةةةةةةة سالبةةةةةةةت وزارة التربيةةةةةةةةة العتبةةةةةةةار السةةةةةةةنة الدراسةةةةةةةةية 

 رسوب .

 األمن النيابيةا ستة م اريع قوانين مدرجة على جدول األعمال يتصدر ا الخدمة اإللزامية

قةةةةةةةوانين  ة م ةةةةةةةاريعحةةةةةةةددت لجنةةةةةةة األمةةةةةةةن والةةةةةةةدفاع النيابيةةةةةةةة، اليةةةةةةور االانةةةةةةةين، سةةةةةةةت /وكالةةةةةةة األنبةةةةةةةاء العراقيةةةةةةةة

   ، فةةةةةي تصةةةةةري  لةةةةةجنةةةةةة، خالةةةةةد العبيةةةةةدوقةةةةةال رئةةةةةيس الل.تتصةةةةةدر علةةةةةى جةةةةةدول اجتماعاتهةةةةةا خةةةةةالل األيةةةةةار المقبلةةةةةة

ءتةةةةةةە فةةةةةةي تمةةةةةةت قرا )واع(، إن  اللجنةةةةةةة لةةةةةةديها عةةةةةةدة م ةةةةةةاريع قةةةةةةوانين ومنهةةةةةةا قةةةةةةانون الخدمةةةةةةة االلزاميةةةةةةة الةةةةةة  

المعلوماتيةةةةةةة  وأ ةةةةةةار إلةةةةةةى أن  قةةةةةةانون أمةةةةةةن."اللجنةةةةةةة ورفعةةةةةةە الةةةةةةى رئاسةةةةةةة المجلةةةةةةس لعر ةةةةةةە للقةةةةةةراءة االولةةةةةةى

لةةةةةدينا لرئاسةةةةةة واداخةةةةةل اللجنةةةةةة لرفعةةةةةە الةةةةةى  يئةةةةةة  مةةةةةن القةةةةةوانين المهمةةةةةة، الةةةةة   سةةةةةتتر قراءتةةةةةە قةةةةةراءة اولةةةةةى

 ةةةةةةةاف، أن وأ."قةةةةةةةانون المخةةةةةةةابرات وقةةةةةةةانون االمةةةةةةةن الةةةةةةةوسني وتعةةةةةةةديل قةةةةةةةانون الخدمةةةةةةةة والتقاعةةةةةةةد العسةةةةةةةكر 

ق ةةةةةةةة بلةةةةةةةة لمنا لجنةةةةةةةة االمةةةةةةةن والةةةةةةةدفاع ستست ةةةةةةةيف اللجنةةةةةةةة العليةةةةةةةا لمكافحةةةةةةةة المخةةةةةةةدرات خةةةةةةةالل االيةةةةةةةار المق

البريةةةةةةة، قةةةةةةةد  وكانةةةةةةةت قيةةةةةةادة القةةةةةةةوات." ي احتياجةةةةةةاتهرقةةةةةةانون مكافحةةةةةةةة المخةةةةةةدرات ومعرفةةةةةةةة اجةةةةةةراءاتهر ومةةةةةةةا

الةةةةةى  % مةةةةةن منةةةةةاسق بغةةةةةداد تحةةةةةت سةةةةةيسرة قةةةةةوات ال ةةةةةرسة، وفيمةةةةةا أ ةةةةةارت80أعلنةةةةةت فةةةةةي وقةةةةةت سةةةةةابق، أن 

قلةةةةةة ني سةةةةةيكون أن وجبةةةةةة جديةةةةةدة مةةةةةن األسةةةةةلحة ستصةةةةةل األسةةةةةبوع المقبةةةةةل،  كةةةةةرت أن قةةةةةانون التجنيةةةةةد اإللزامةةةةة

حمةةةةةةد  لوكالةةةةةةة وات البريةةةةةةة الاريةةةةةةق الةةةةةةركن قاسةةةةةةر الموقةةةةةةال قائةةةةةةد القةةةةةة.فةةةةةةي إعةةةةةةداد وقةةةةةةدرات الجةةةةةةي  العراقةةةةةةي

ر  نحةةةةةةو جةةةةةةاه الخةةةةةةااألنبةةةةةةاء العراقيةةةةةةة )واع(ا إن  قسعةةةةةةات الجةةةةةةي  والقةةةةةةوات البريةةةةةةة تمسةةةةةةي أسةةةةةةراف المةةةةةةدن بات

ل ةةةةةةةرسة ، % مةةةةةةةن منةةةةةةاسق بغةةةةةةةداد تحةةةةةةةت سةةةةةةيسرة قسعةةةةةةةات ا80وأ ةةةةةةةاف أن   ."الصةةةةةةحراء والحةةةةةةةدود الدوليةةةةةةة

تنت ةةةةةر  دود، حيةةةةة  ةةةةةي إسةةةةةناد القسعةةةةةات العاملةةةةةة علةةةةةى الحةةةةة م ةةةةةيرا  الةةةةةى أن  مهمةةةةةة القةةةةةوات البريةةةةةة الرئيسةةةةةية

سق القسعةةةةةةات مةةةةةةن  ةةةةةةرب نينةةةةةةو  علةةةةةةى مسةةةةةةاحة واسةةةةةةعة لمةةةةةةدخل دجلةةةةةةة فةةةةةةي منسقةةةةةةة في ةةةةةةاخابور والةةةةةةى منةةةةةةا

قسعةةةةةةةات  وتةةةةةةةابعا  لةةةةةةةدينا."سرياةةةةةةةاو  جنوبةةةةةةةا  ،وفةةةةةةةي الرسبةةةةةةةة  نةةةةةةةاي قسعةةةةةةةات تعمةةةةةةةل بالتمةةةةةةةاس مةةةةةةةع الحةةةةةةةدود

وات أن  القةةةةة اسةةةةةناد قةةةةةوات الحةةةةةدود ، مو ةةةةةحا   بمسةةةةةتو  حجةةةةةر ألويةةةةةة ألول مةةةةةرة فةةةةةي تةةةةةاري  العةةةةةرا  مهمتهةةةةةا

  ."كبيةةةةةرا   تسةةةةةورا   التةةةةةي ت ةةةةةهد البريةةةةةة تةةةةةدعر قةةةةةوات الحةةةةةدود بةةةةةالتحكير والتوايةةةةةق ل سةةةةةالي ال ةةةةةائكة واألبةةةةةرا 

 ، اء ترجمةةةةةةتوب ةةةةةة ن التسةةةةةةلي ،  كةةةةةةر المحمةةةةةةد  أن   نةةةةةةاي تسةةةةةةورا  فةةةةةةي التسةةةةةةلي  ،والكايةةةةةةر مةةةةةةن عقةةةةةةود ال ةةةةةةر

واخر د  ةةةةةة ا األسةةةةةةبوع ،وقسةةةةةةر  خةةةةةةر تةةةةةةر  ةةةةةةحنە فةةةةةةي البةةةةةةمو ةةةةةةحا  أن  وجبةةةةةةة مةةةةةةن األسةةةةةةلحة ستصةةةةةةل للةةةةةةبال

مبينةةةةةةةةا  أن  و كةةةةةةةةر أن  تجهيةةةةةةةةز وتسةةةةةةةةلي  وإعةةةةةةةةادة تنظةةةةةةةةير القةةةةةةةةوات العراقيةةةةةةةةة مسةةةةةةةةتمرة ،."القادمةةةةةةةةة للعةةةةةةةةرا 

 ."تةةةةةةةةەت ةةةةةةةةريع قةةةةةةةةانون التجنيةةةةةةةةد اإللزامةةةةةةةةي سةةةةةةةةيكون نقلةةةةةةةةة نوعيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  ليةةةةةةةةات الجةةةةةةةةي  وب عةةةةةةةةداده وقدرا

كيةةةةةد  لةةةةةي ، وتةةةةةر ت ن التجنيةةةةةد اإللزامةةةةةي  ةةةةة ا العةةةةةارولاةةةةةت الةةةةةى أن  مجلةةةةةس النةةةةةواب سم ننةةةةةا ب ةةةةة ن ت ةةةةةريع قةةةةةانو

لةةةةةدينا وحةةةةةدات، ووأقةةةةةر مةةةةةن الحكومةةةةةة ، م ةةةةةيرا  الةةةةةى أنةةةةةە  تةةةةةر خةةةةةالل  ةةةةة ا العةةةةةار ت ةةةةةكيل أربعةةةةةة ألويةةةةةة مةةةةةن ال

 ."قسعةةةةةةةةةةةةةةةةةات تةةةةةةةةةةةةةةةةةر إرسةةةةةةةةةةةةةةةةةالها للبصةةةةةةةةةةةةةةةةةرة والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةارة وفةةةةةةةةةةةةةةةةةي كركةةةةةةةةةةةةةةةةةوي وصةةةةةةةةةةةةةةةةةالح الةةةةةةةةةةةةةةةةةدين

سةةةةةةةةلحة تصةةةةةةةنيع األ وأكةةةةةةةد المحمةةةةةةةةد  أن   يئةةةةةةةة التصةةةةةةةةنيع الحربةةةةةةةي سةةةةةةةةتكون الةةةةةةة راع السةةةةةةةةاندة مةةةةةةةن ناحيةةةةةةةةة

ة العسةةةةةةةكري واألعتةةةةةةةدة والعجةةةةةةةالت، وبالتةةةةةةةالي تسةةةةةةةير عمليةةةةةةةة النمةةةةةةةو ب ةةةةةةةكل يليةةةةةةةق بسةةةةةةةمعة وتةةةةةةةاري  المؤسسةةةةةةةة

 ."العراقية

 

https://www.ina.iq/167505--.html
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 ب ان الحكومة المقبلةا إعمار وخدمات رفيق  ا ر نائبال

، نةةةةةينليةةةةةور االاااكةةةةةد ع ةةةةةو االسةةةةةار التنسةةةةةيقي والنائةةةةةب عةةةةةن تحةةةةةالف الاةةةةةت ، رفيةةةةةق  ا ةةةةةر،  وكالةةةةةة المعلومةةةةةة/

 .بلةةةةةةةةربةةةةةةةع المقان مهةةةةةةةار الحكومةةةةةةةة المقبلةةةةةةةة بالدرجةةةةةةةة االولةةةةةةةى  ةةةةةةةي االعمةةةةةةةار والخةةةةةةةدمات خةةةةةةةالل السةةةةةةةنوات اال

مةةةةةةةةال وقةةةةةةةةال  ا ةةةةةةةةر فةةةةةةةةي تصةةةةةةةةري  ، ان   الحكومةةةةةةةةة الجديةةةةةةةةدة سةةةةةةةةيكون  ةةةةةةةةعار ا االعمةةةةةةةةار والخةةةةةةةةدمات واك

اد  قتصةةةةةةلواقع االالم ةةةةةاريع المتلكئةةةةةة التةةةةةةي لةةةةةر تنجةةةةةز خةةةةةةالل الاتةةةةةرة السةةةةةابقة مةةةةةةع التاكيةةةةةد علةةةةةى النهةةةةةةو  بةةةةةا

 ."وادارة الملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف االمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل جيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

لةةةةةةة مةةةةةةاع الكتوا ةةةةةةار الةةةةةةى ان   الحكومةةةةةةة الجديةةةةةةدة برئاسةةةةةةة محمةةةةةةد  ةةةةةةياع السةةةةةةوداني جةةةةةةاءت وفةةةةةةق اتاةةةةةةا  واج

   ."االكبةةةةةةةةةةةةر والمتمالةةةةةةةةةةةةة باالسةةةةةةةةةةةةار التنسةةةةةةةةةةةةيقي بالتنسةةةةةةةةةةةةيق مةةةةةةةةةةةةع الكتةةةةةةةةةةةةل السياسةةةةةةةةةةةةية االخةةةةةةةةةةةةر 

س ي  ةةةةةةخص رئةةةةةةيالتةةةةةةي تتةةةةةةوفر فةةةةةةولاةةةةةةت  ا ةةةةةةر الةةةةةةى ان   قةةةةةةادة اإلسةةةةةةار التنسةةةةةةيقي حةةةةةةددوا ا ليةةةةةةة والمعةةةةةةايير 

 الحكومةةةةةةةةة الةةةةةةةةوزراء المقبةةةةةةةةل ، مبينةةةةةةةةا ان  السةةةةةةةةوداني يمتلةةةةةةةةي جميةةةةةةةةع الصةةةةةةةةاات المسلوبةةةةةةةةة باختيةةةةةةةةار رئةةةةةةةةيس

 "الجديدة

 

 سلب نيابي لعقد جلسة حسر رئاسة الجمهورية األربعاء المقبل

عقةةةةةد لالمجلةةةةةس  قةةةةةدر عةةةةةدد مةةةةةن أع ةةةةةاء مجلةةةةةس النةةةةةواب، اليةةةةةور االانةةةةةين، سلبةةةةةا  إلةةةةةى رئاسةةةةةة نيةةةةةوز/ السةةةةةومرية

 .جلسة النتخاب رئيس الجمهورية يور االربعاء المقبل

عالميةةةةةةةةة وقةةةةةةةال النائةةةةةةةةب األول لةةةةةةةةرئيس مجلةةةةةةةةس النةةةةةةةةواب، محسةةةةةةةةن المنةةةةةةةةدالو ، فةةةةةةةةي بيةةةةةةةةان عةةةةةةةةن الةةةةةةةةدائرة اإل

سةةةةةةة النتخةةةةةةاب رئةةةةةةيس نائبةةةةةةا  قةةةةةةدر لعقةةةةةةد جل 170للبرلمةةةةةةان، ورد إلةةةةةةى السةةةةةةومرية نيةةةةةةوز، إن  سلبةةةةةةا  موقعةةةةةةا  مةةةةةةن 

 ."الجمهورية يور االربعاء المقبل

 وأ ار إلى أن  رئاسة المجلس ستناق  السلب والبت بە .
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 ’تسبيع سنجار’بعرقلة تناي  اتاا  PKK يتهر ال  محما خليلنائب ال

 

مةةةةةةال ، حةةةةةةزب العاتهةةةةةةر النائةةةةةةب عةةةةةةن الحةةةةةةزب الةةةةةةديمقراسي الكردسةةةةةةتاني، محمةةةةةةا خليةةةةةةل، االانةةةةةةين /بغةةةةةةداد اليةةةةةةور

 ةةةةةةر مةةةةةةرور ر تسبيةةةةةةع سةةةةةةنجار  بةةةةةةين أربيةةةةةةل وبغةةةةةةداد الكردسةةةةةةتاني وجماعةةةةةةات مسةةةةةةلحة بعرقلةةةةةةة تنايةةةةةة  اتاةةةةةةا  

تخةةةةةة ت قةةةةةةرارا اوقةةةةةةال خليةةةةةةل فةةةةةةي بيةةةةةةان ان  االتاةةةةةةا  لةةةةةةر يناةةةةةة ، ور ةةةةةةر أن الحكومةةةةةةة العراقيةةةةةةة .عةةةةةةامين عليةةةةةةە

 خلةةةةةال فةةةةةةي بتنايةةةةة ه، إال أنهةةةةةا خلقةةةةةت عقبةةةةةات فةةةةةي سريةةةةةق تسبيةةةةةع أو ةةةةةاع سةةةةةنجار، و ةةةةة ا وا ةةةةة  بةةةةةان  نالةةةةةي

اعةةةةةةات المسةةةةةةلحة، ايةةةةةة  االتاةةةةةةا ، أو ةةةةةة  خليةةةةةةل ان الجموبصةةةةةةدد الجهةةةةةةات التةةةةةةي تعرقةةةةةةل تن."تنايةةةةةة   ةةةةةة ا االتاةةةةةةا 

وقةةةةةت سةةةةةابق   ةةةةة ا وأصةةةةةدرت حكومةةةةةة إقلةةةةةير كردسةةةةةتان فةةةةةي."ومةةةةةن بينهةةةةةا بةةةةةي كةةةةةا كةةةةةا ، تعرقةةةةةل تنايةةةةة  االتاةةةةةا 

 خةةةةةةص إ ةةةةةةال بيان ةةةةةةا رحبةةةةةةت فيةةةةةةە باالتاةةةةةةا  الةةةةةة   ي ةةةةةةمل سةةةةةةرد الجماعةةةةةةات المسةةةةةةلحة مةةةةةةن سةةةةةةنجار ، وعلةةةةةةى األ

ر تعيةةةةةةةين اةةةةةةةالمدينةةةةةةةة ، وإعةةةةةةةادة إعمةةةةةةةار  ةةةةةةةنكال ،  مقةةةةةةةر حةةةةةةةزب العمةةةةةةةال الكردسةةةةةةةتاني وإخةةةةةةةرا  مقاتليةةةةةةةە مةةةةةةةن

اةةةةةةةر  ، خصةةةةةةةية مسةةةةةةةتقلة فةةةةةةةي منصةةةةةةةب ماةةةةةةةو  المنسقةةةةةةةة، وإسةةةةةةةناد الصةةةةةةةالحيات األمنيةةةةةةةة لل ةةةةةةةرسة المحليةةةةةةةة 

ا  تمريةةةةةر االتاةةةةة فيمةةةةةا يةةةةةر  مراقبةةةةةون بةةةةة ن المكتسةةةةةبات الكرديةةةةةة سةةةةةتكون كايلةةةةةة بالةةةةةدفع نحةةةةةو.عةةةةةودة النةةةةةازحين

 وإنهاء السجال المستمر حولە.

 

 ار  يؤكد وجود اتاا  مبدئي لتقدير مر   تسوية لرئاسة الجمهوريةاليسالنائب حسين 

بةةةةةةدئيا  مي اتااقةةةةةةا اكةةةةةةد النائةةةةةةب عةةةةةةن االسةةةةةةار التنسةةةةةةيقي حسةةةةةةين اليسةةةةةةار ، االانةةةةةةين، ان  نةةةةةةا المعلومةةةةةةة/وكالةةةةةةة 

ب سةةةةةةة انتخةةةةةةاومةةةةةةة ستحسةةةةةةر بعةةةةةةد جللتقةةةةةةدير مر ةةةةةة  تسةةةةةةوية لرئاسةةةةةةة الجمهوريةةةةةةة، الفتةةةةةةا الةةةةةةى ان رئاسةةةةةةة الحك

الف إدارة وقةةةةةةةال اليسةةةةةةةار  فةةةةةةةي تصةةةةةةةري  متلاةةةةةةةز تابعتةةةةةةةە /المعلومةةةةةةةة/، ان  وفةةةةةةةد مةةةةةةةن ائةةةةةةةت.الةةةةةةةرئيس مبا ةةةةةةةرة

اء الوفةةةةةةد مةةةةةةع وأ ةةةةةةاف ان  لقةةةةةة."الدولةةةةةةة ت ةةةةةةاور مةةةةةةع القةةةةةةو  الكرديةةةةةةة علةةةةةةى اكمةةةةةةال االسةةةةةةتحقاقات الدسةةةةةةتورية

تاةةةةةةا  ا، و نةةةةةةاي كمةةةةةةال االسةةةةةةتحقاقاتمسةةةةةةعود بةةةةةةارزاني كةةةةةةان إيجابيةةةةةةا وتةةةةةةر االتاةةةةةةا  علةةةةةةى الخسةةةةةةوس العري ةةةةةةة ال

 ةةةةةةةيعي وبةةةةةةةين ان  االسةةةةةةةار ال."مبةةةةةةةدئي علةةةةةةةى مر ةةةةةةة  تسةةةةةةةوية لرئاسةةةةةةةة الجمهوريةةةةةةةة مةةةةةةةن جهةةةةةةةة الةةةةةةةديمقراسي

تصةةةةةةويت حةةةةةةريص علةةةةةةى اكمةةةةةةال االسةةةةةةتحقاقات والمعرقةةةةةةل األساسةةةةةةي  ةةةةةةو حسةةةةةةر رئاسةةةةةةة الجمهوريةةةةةةة، وبعةةةةةةد ال

 ."خر على رئاسة الجمهورية سيكلف مر   االسار لرئاسة الحكومة خالل جلسة أ

 

 

 

 

 

https://media.almaalomah.me/archive/image/2022/10/10/59d9e69a-93ae-4354-ae19-c030ad495262.jpg?format=webp&v=1&width=1500
https://media.almaalomah.me/archive/image/2022/10/10/59d9e69a-93ae-4354-ae19-c030ad495262.jpg?format=webp&v=1&width=1500
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 يك ف خروقات قانونية تخص الداخلية علي الساعد  نائبال

نونيةةةةةةةة  ك ةةةةةةةف النائةةةةةةةب المسةةةةةةةتقل علةةةةةةةي السةةةةةةةاعد ، اليةةةةةةةور االانةةةةةةةين، عةةةةةةةن  خروقةةةةةةةات قا نيةةةةةةةوز/ السةةةةةةةومرية

ت ال بتةةةةةةنقالتخةةةةةةص وزارة الداخليةةةةةةة، م ةةةةةةيرا  الةةةةةةى أن مةةةةةةن بينهةةةةةةا مخالاةةةةةةة صةةةةةةالحيات حكومةةةةةةة تصةةةةةةريف األعمةةةةةة

 .ال باس

وزراء عد  فةةةةةةي بيةةةةةةان، إنةةةةةةە  بنةةةةةةاء  علةةةةةةى سلةةةةةةب لجنةةةةةةة األمةةةةةةن والةةةةةةدفاع ح ةةةةةةر بعةةةةةة  الةةةةةةوقةةةةةةال مكتةةةةةةب السةةةةةةا

فة، لإلست ةةةةةةةا ورؤسةةةةةةةاء األجهةةةةةةةزة األمنيةةةةةةةة والةةةةةةةوكالء والمةةةةةةةدراء العةةةةةةةامين الةةةةةةةى مقةةةةةةةر مجلةةةةةةةس النةةةةةةةواب تلبيةةةةةةةة  

 ."للتباح  في عدد من الق ايا ومنها الماسوخة عقود ر

حيات اوز الصةةةةةةالالخروقةةةةةةات القانونيةةةةةةة وتجةةةةةة وأ ةةةةةةاف البيةةةةةةان أن  النائةةةةةةب السةةةةةةاعد  أ  ةةةةةةر لديةةةةةةە الكايةةةةةةر مةةةةةةن 

مةةةةةةة حيات حكوالخاصةةةةةةة بالكةةةةةةادر المتقةةةةةةدر للةةةةةةوزارة ومتمالةةةةةةة بةةةةةةرأس الهةةةةةةرر الةةةةةةوزير وبع ةةةةةةها، مخالاةةةةةةة صةةةةةةال

 ."تصريف األعمال بتنقالت ال باس وإسناد ر لمناصب خالف لما خولە القانون

دون  منحهةةةةةةةةا أل ةةةةةةةةخاصولاةةةةةةةةت البيةةةةةةةةان أن الخروقةةةةةةةةات ت ةةةةةةةةمنت  تجديةةةةةةةةد وإصةةةةةةةةدار التخاويةةةةةةةةل والهويةةةةةةةةات و 

ية د ومحسةةةةةوب يةةةةةر ر والتنسبةةةةةق علةةةةةيهر ال ةةةةةروس القانونيةةةةةة، ومسةةةةة لة العقةةةةةود ومةةةةةا  ةةةةةابها مةةةةةن صةةةةةاقات فسةةةةةا

 ."المت رر الوحيد بها  و المواسن

 اقةةةةةةل كا ةةةةةةلوا ةةةةةةار الةةةةةةى  إستحصةةةةةةال الرسةةةةةةور بواسةةةةةةسة دائةةةةةةرة الجةةةةةةوازات بسةةةةةةر  روتينيةةةةةةة )سةةةةةةاتجة( ممةةةةةةا أ 

ل ةةةةةروس سةةةةةتوفين ل، ومةةةةةن  الترقيةةةةةات الةةةةةى بعةةةةة  ال ةةةةةباس  يةةةةةر المالمةةةةةواسن بعمةةةةةوالت ال فائةةةةةدة منهةةةةةا للةةةةةوزارة

حسةةةةةةوبية وأستحصةةةةةةالهر علةةةةةةى عةةةةةةدد مةةةةةةن كتةةةةةةب القةةةةةةدر للرتبةةةةةةة الواحةةةةةةدة ليسةةةةةةت مةةةةةةن إسةةةةةةتحقاقهر بواسةةةةةةسة الم

 يةةةةةةاب وبموافقةةةةةة الةةةةةوزير وخاصةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةةر فةةةةةي مكتةةةةةب الةةةةةوزير وظلةةةةةر مةةةةةةن  ةةةةةر مسةةةةةتوفين كافةةةةةة ال ةةةةةروس و

 ."العدالة في   ا الملف بال ات

در مةةةةةةةال والهةةةةةةة ملةةةةةةةف إسعةةةةةةةار المقةةةةةةةاتلين كافةةةةةةةة وت  ةةةةةةةير الخروقةةةةةةةات وأبةةةةةةةواب التقصةةةةةةةير واإل  ولاةةةةةةةت الةةةةةةةى أن 

 ةةةةةرب يةةةةةد وزارة وتالمتعمةةةةد و يةةةةةر المتعمةةةةد بهةةةةة ا الملةةةةةف ، م ةةةةيرا الةةةةةى أنةةةةةە  مةةةةا لةةةةةر تغيةةةةر سياسةةةةةاتها  ةةةةة ه الةةةة

ل اة والعةةةةةةدالاسةةةةةةاد واإلر ةةةةةةاب فةةةةةةي كةةةةةةل مكةةةةةةان وتعمةةةةةةل علةةةةةةى أن تكةةةةةةون المهنيةةةةةةة  ةةةةةةي العليةةةةةةا فيهةةةةةةا والمسةةةةةةاو

 ."أركانها سيكون لنا مواقف إعالمية وجما يرية أخر  والرحمة

لقةةةةةانوني لم ةةةةةاور ااوأكةةةةةد السةةةةةاعد  أنةةةةةە  مااتحةةةةةة اإلدعةةةةةاء العةةةةةار لمتابعةةةةةة الكايةةةةةر مةةةةةن الملاةةةةةات وتةةةةةر توجيةةةةةە 

 ب قامة ال كاو  والدعاو  للحااظ على المال العار من الهدر وسوء االدارة .
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رئيس الجمهورية وبالسخارت يؤكدان أ مية الخرو  من األزمة الرا نة والركون إلى 

 الحوار

 ين  ينةةةةةةةيسأكةةةةةةةد رئةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةة بةةةةةةةر ر صةةةةةةةال ، والمبعواةةةةةةةة األمميةةةةةةةة جينةةةةةةة /وكالةةةةةةةة األنبةةةةةةةاء العراقيةةةةةةةة

بيةةةةةةةان و كر بالسةةةةةةةخارت، اليةةةةةةةور االانةةةةةةةين، أ ميةةةةةةةة الخةةةةةةةرو  مةةةةةةةن األزمةةةةةةةة الرا نةةةةةةةة والركةةةةةةةون إلةةةةةةةى الحةةةةةةةوار.

 ةةةةةةةرين األول ت 10رئاسةةةةةةةي، تلقتةةةةةةةە )واع(، أن  رئةةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةةة بةةةةةةةر ر صةةةةةةةال ، اسةةةةةةةتقبل اليةةةةةةةور االانةةةةةةةين 

مالةةةةةةةة األمةةةةةةةين العةةةةةةةار ل مةةةةةةةر المتحةةةةةةةدة فةةةةةةةي العةةةةةةةرا  جينةةةةةةةين  ينةةةةةةةيس بالسخارت .وأ ةةةةةةة2022 ن، اف البيةةةةةةةا، م 

رو  الخةةةةة  ميةةةةةةأنةةةةةە  جةةةةةر ، خةةةةةالل اللقةةةةةاء، بحةةةةة  التسةةةةةورات السياسةةةةةية فةةةةةي البلةةةةةد، حيةةةةة  تةةةةةر الت كيةةةةةد علةةةةةى أ

لملتةةةةةزر ار الجةةةةةاد مةةةةةن األزمةةةةةة الرا نةةةةةة بعةةةةةد مةةةةةرور عةةةةةار كامةةةةةل علةةةةةى إجةةةةةراء االنتخابةةةةةات، والركةةةةةون إلةةةةةى الحةةةةةوا

ان لبلةةةةةةةد و ةةةةةةةملتلبيةةةةةةةة االسةةةةةةةتحقاقات الوسنيةةةةةةةة والدسةةةةةةةتورية ومجابهةةةةةةةة التحةةةةةةةديات الجسةةةةةةةيمة التةةةةةةةي تواجةةةةةةةە ا

 األمن واالستقرار، وتحقيق العي  الكرير الحر للمواسنين .

 "حزاب والقو  السياسية إلى حوار  عاقل و اد الكاظمي يدعو األ

ار علةةةةةةةى اسةةةةةةت كر رئةةةةةةيس الحكومةةةةةةة العراقيةةةةةةة مصةةةةةةةساى الكةةةةةةاظمي، اليةةةةةةور االانةةةةةةين، مةةةةةةرور عةةةةةة  ةةةةةةاق نيةةةةةةوز/

عةةةةةا األحةةةةةزاب ، فيمةةةةةا داالنتخابةةةةةات العامةةةةةة فةةةةةي الةةةةةبالد، عةةةةةادا  إيا ةةةةةا  إنجةةةةةاز أ ةةةةةر بنةةةةةد  فةةةةةي برنامجةةةةةە الحكةةةةةومي

ل الكةةةةةةاظمي فةةةةةةي وقةةةةةةا   .لحةةةةةةل األزمةةةةةةة السياسةةةةةةية الرا نةةةةةةة والقةةةةةةو  السياسةةةةةةية إلةةةةةةى حةةةةةةوار  عاقةةةةةةل و ةةةةةةاد  

ل  10 فةةةةةي ماةةةةةل  ةةةةة ا اليةةةةةور مةةةةةن العةةةةةار الما ةةةةةي )  بيةةةةةان ورد الةةةةةى وكالةةةةةة  ةةةةةاق نيةةةةةوز، (، 2021ت ةةةةةرين األو 

 ةةةةةةةةة ت بالنزاأنجزنةةةةةةةا أ ةةةةةةةةر بنةةةةةةةد  فةةةةةةةةي برنامجنةةةةةةةا الحكةةةةةةةةومي  إ  أجرينةةةةةةةةا انتخابةةةةةةةات ت ةةةةةةةةريعية مبكةةةةةةةرة، اتسةةةةةةةةم

اءت تلبيةةةةةةة لمبكةةةةةةرة جةةةةةةيةةةةةةع المةةةةةةراقبين ، مبينةةةةةةا أن   ةةةةةة ه االنتخابةةةةةةات اوالمهنيةةةةةةة، ب ةةةةةةهادة األمةةةةةةر المتحةةةةةةدة وجم

 ةةةةةةةةاف أن وأ."لمسالةةةةةةةةب  ةةةةةةةةعبنا الكةةةةةةةةرير، ودعةةةةةةةةت المرجعيةةةةةةةةة الر ةةةةةةةةيدة لالسةةةةةةةةتجابة لهةةةةةةةةا، والم ةةةةةةةةاركة فيهةةةةةةةةا

 يمةةةةةةان يةةةةةرتبس ب  ظةةةةةروف عةةةةةار علةةةةةى تجربةةةةةة االنتخابةةةةةةات أابتةةةةةت أن االحتكةةةةةار إلةةةةةى صةةةةةةناديق االقتةةةةةراع يجةةةةةب أن

قها وفةةةةةةق سةةةةةةيا ة فيهةةةةةةا بالمبةةةةةةاد  الديمقراسيةةةةةةة، وممارسةةةةةةة العمةةةةةةل السياسةةةةةةيكةةةةةةل القةةةةةةو  السياسةةةةةةية الم ةةةةةةارك

كر للحةةةةةةوار وتةةةةةةابع، أنةةةةةةە  خةةةةةةالل العةةةةةةامين الما ةةةةةةيين، عملنةةةةةةا علةةةةةةى مةةةةةةنهل مختلةةةةةةف يحةةةةةةت."الاقةةةةةةافي وقيمهةةةةةةا

قةةةةةةف، علةةةةةةى   والمواوالتاةةةةةةا ر والتعةةةةةةاون وال ةةةةةةراكة، واعتمةةةةةةدنا الهةةةةةةدوء والعقالنيةةةةةةة فةةةةةةي تعاسينةةةةةةا مةةةةةةع األحةةةةةةدا

قرار يةةةةةةر المنصةةةةةةاة التةةةةةةي تعر ةةةةةةنا لهةةةةةةا  وكةةةةةةل  لةةةةةةي بهةةةةةةدف تكةةةةةةريس تهدئةةةةةةة واسةةةةةةتالةةةةةةر ر مةةةةةةن الهجمةةةةةةات  

  العنةةةةةةةةف يحتاجهمةةةةةةةةا الةةةةةةةةوسن، ومةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل الت سةةةةةةةةيس لاقافةةةةةةةةة سياسةةةةةةةةية تعتمةةةةةةةةد القةةةةةةةةير الديمقراسيةةةةةةةةة، وتنبةةةةةةةة

وقةةةةةال ."الحاليةةةةةة واالسةةةةةتبداد فةةةةةي عراقنةةةةةا الحبيةةةةةب، الةةةةة   عةةةةةانى مةةةةةا عانةةةةةاه  ألجةةةةةل الوصةةةةةول إلةةةةةى ديمقراسيتةةةةةە

ة  أخةةةةةةر -و األحةةةةةةزاب والقةةةةةةو  السياسةةةةةةية جميعهةةةةةةا الكةةةةةةاظمي،  مةةةةةةن  نةةةةةةا، أدعةةةةةة ق ر لمنسةةةةةةإلةةةةةةى االحتكةةةةةةا -مةةةةةةر 

ديمقراسيتنةةةةةا  لة، تعةةةةةززالحةةةةةوار العاقةةةةةل الهةةةةةاد  والبن ةةةةةاء لحةةةةةل األزمةةةةةة السياسةةةةةية، والةةةةةدفع بحلةةةةةول  وسنيةةةةةة   ةةةةةام

متحةةةةةةدة فةةةةةةي العةةةةةةرا  وصةةةةةةباح اليةةةةةةور، اسةةةةةةت كرت بعاةةةةةة األمةةةةةةر ال."الاتيةةةةةة، وتةةةةةةدعر ركةةةةةةائز االسةةةةةةتقرار واالزد ةةةةةار

يريةةةةةةة ، و ، وقالةةةةةةت إنهةةةةةةا إنهةةةةةةا ولةةةةةةدت  خيبةةةةةةة أمةةةةةةل وانقسةةةةةةامات مر2012مي انتخابةةةةةةات ت ةةةةةةرين عةةةةةةار يونةةةةةةا

 .دعت القو  السياسية الى تحمل مسؤوليتها واالنخراس في حوار  ير م روس

https://www.ina.iq/167490--.html
https://www.ina.iq/167490--.html
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 ول بجدية عاليةاألعرجي للقائر باألعمال األمريكيا يجب التعامل مع ملف مخير اله

ورة ، علةةةةةةى  ةةةةةةر ةةةةةةدد مست ةةةةةةار األمةةةةةةن القةةةةةةومي قاسةةةةةةر األعرجةةةةةةي، اليةةةةةةور االانةةةةةةين /وكالةةةةةةة االنبةةةةةةاء العراقيةةةةةةة

يةةةةةان بقةةةةةومي فةةةةةي التعامةةةةةل مةةةةةع ملةةةةةف مخةةةةةير الهةةةةةول بجديةةةةةة عاليةةةةةة.وقال المكتةةةةةب اإلعالمةةةةةي لمست ةةةةةار األمةةةةةن ال

مةةةةةةةال ائر باألع)واع(، ان  مست ةةةةةةةار األمةةةةةةةن القةةةةةةةومي قاسةةةةةةةر األعرجةةةةةةةي، اسةةةةةةةتقبل بمكتبةةةةةةةە اليةةةةةةةور، القةةةةةةةتلقتةةةةةةةە 

ألو ةةةةةةاع األمريكةةةةةةي فةةةةةةي بغةةةةةةداد، دياةةةةةةد بر ر .وا ةةةةةةاف انةةةةةةە  جةةةةةةر  خةةةةةةالل اللقةةةةةةاء، بحةةةةةة   خةةةةةةر مسةةةةةةتجدات ا

لسةةةةةةةور ، األمنيةةةةةةةة والسياسةةةةةةةية علةةةةةةةى الصةةةةةةةعيدين اإلقليمةةةةةةةي والةةةةةةةدولي، وكةةةةةةة لي بحةةةةةةة  ملةةةةةةةف مخةةةةةةةير الهةةةةةةةول ا

لةةةةةةى ع  يسةةةةةةاعد اون بةةةةةةين البلدين .وأكةةةةةةد األعرجةةةةةةي أن  دعةةةةةةر وتعةةةةةةاون المجتمةةةةةةع الةةةةةةدولي للعةةةةةةراو فةةةةةةا  التعةةةةةة

بةةةةةةد يقيةةةةةا، والتاكيةةةةةي وإنهةةةةةاء مخةةةةةةير الهةةةةةول السةةةةةور ، ويجنةةةةةةب فةةةةةي الوقةةةةةت ناسةةةةةةە المنسقةةةةةة والعةةةةةالر خسةةةةةةرا حق

 بةةةةةةالده  ي إلةةةةةى أنمةةةةةن التعامةةةةةل مةةةةةع  ةةةةة ا الملةةةةةف بجديةةةةةة عاليةةةةةة .من جانبةةةةةە، ا ةةةةةار القةةةةةائر باألعمةةةةةال األمريكةةةةة

، ماةةةةةةل ب األمنةةةةةةينتظةةةةةةر انتهةةةةةةاء االنسةةةةةةداد السياسةةةةةةي، لالنسةةةةةةال  بمجةةةةةةاالت تعةةةةةةاون مةةةةةةع العةةةةةةرا  تتعةةةةةةد  الجانةةةةةةت

 الساقة والصحة والتعلير و ير ا .

 

ير ين لتمرإلسارييسوف حول الديمقراسي.. واإلتحاد يتعلق ب ستار حلاائە ا’ إدارة الدولة’

 صال 

 

ر النيةةةةةابي علةةةةةى الةةةةةدع يةةةةةور االانةةةةةين،  عةةةةةن املةةةةةە بالحصةةةةةولعبةةةةةر االتحةةةةةاد الةةةةةوسني الكردسةةةةةتاني، ال /بغةةةةةداد اليةةةةةور

نصةةةةةةيب تمةةةةةةن قبةةةةةةل حلياةةةةةةە االسةةةةةةار التنسةةةةةةيقي، حةةةةةةال دخةةةةةةول القةةةةةةو  الكرديةةةةةةة بةةةةةة كار مةةةةةةن مر ةةةةةة  فةةةةةةي جلسةةةةةةة 

 ."جةةةةةةوع رئةةةةةةيس الجمهوريةةةةةةة، مبينةةةةةةا ان جميةةةةةةع مقترحةةةةةةات الحةةةةةةزب الةةةةةةديمقراسي  ال تغنةةةةةةي وال تسةةةةةةمن مةةةةةةن

مر قراسي مسةةةةةةترئاسةةةةةة الجمهوريةةةةةةة مةةةةةع الحةةةةةزب الةةةةةديموقةةةةةال  القيةةةةةاد  فةةةةةي االتحةةةةةاد فةةةةةةائق يزيةةةةةد  إن  سةةةةةبا  

س بسةةةةةةةبب عةةةةةةةدر تجةةةةةةةاوب االخيةةةةةةةر  ف ةةةةةةةال عةةةةةةةن سرحةةةةةةةە لمقترحةةةةةةةات  فانتازيةةةةةةةة  مةةةةةةةن  ةةةةةةةمنها انتخةةةةةةةاب رئةةةةةةةي

قراسي  يةةةةةةر وأ ةةةةةةاف أن  الق ةةةةةةايا التةةةةةةي يسرحهةةةةةةا الحةةةةةةزب الةةةةةةديم."الجمهوريةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل برلمةةةةةةان كردسةةةةةةتان

ن عةةةةةةيتنةةةةةةازل  ا ان  االتحةةةةةاد الةةةةةةوسني لةةةةةنمنسقيةةةةةة و يةةةةةةر دسةةةةةتورية، وال تسةةةةةةمن وال تغنةةةةةي مةةةةةةن جةةةةةوع ، مؤكةةةةةةد

جلسةةةةةة وتةةةةةابع ان   ."منصةةةةةب رئاسةةةةةة الجمهوريةةةةةة ومةةةةةازال متمسةةةةةكا بمر ةةةةةحە الوحيةةةةةد بةةةةةر ر أحمةةةةةد صةةةةةال 

حةةةةةةةاد علةةةةةةةى البرلمةةةةةةةان الخاصةةةةةةةة بانتخةةةةةةةاب الةةةةةةةرئيس سةةةةةةةواء عقةةةةةةةدت  ةةةةةةة ا األسةةةةةةةبوع أو الةةةةةةة   يليةةةةةةةە، فةةةةةةةان االت

 فةةةةةةةةةوز مر ةةةةةةةةةحنا بمنصةةةةةةةةةب اسةةةةةةةةتعداد للةةةةةةةةةدخول بمر ةةةةةةةةةحين اانةةةةةةةةةين، ونعةةةةةةةةةول كايةةةةةةةةةرا علةةةةةةةةةى تحالااتنةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي

بةةةةةةات برلمةةةةةةان وتسةةةةةةتمر الخالفةةةةةةات الكرديةةةةةةة حةةةةةةول منصةةةةةةب رئاسةةةةةةة الجمهوريةةةةةةة وتحديةةةةةةد موعةةةةةةد انتخا."الرئاسةةةةةةة

مليةةةةةةة االقلةةةةةير ف ةةةةةةال عةةةةةةن تكليةةةةةةف  خصةةةةةةية كرديةةةةةة لتةةةةةةولي منصةةةةةةب محةةةةةةافظ كركةةةةةةوي وسةةةةةس  ةةةةةةلل تةةةةةةار فةةةةةةي الع

لبوسةةةةةةةي الح ووصةةةةةةةل وفةةةةةةةد تحةةةةةةةالف ادارة الدولةةةةةةةة برئاسةةةةةةةة رئةةةةةةةيس مجلةةةةةةةس النةةةةةةةواب محمةةةةةةةد.السياسةةةةةةةية ببغةةةةةةةداد

 ليةةةةةةور الةةةةةةىوفةةةةةةال  الايةةةةةةا  ومر ةةةةةة  االسةةةةةةار التنسةةةةةةيقي لرئاسةةةةةةة الحكومةةةةةةة محمةةةةةةد  ةةةةةةياع السةةةةةةوداني صةةةةةةباح ا

فةةةةةق س والتوااربيةةةةةل فةةةةةي مسةةةةةاع إلقنةةةةةاع القةةةةةو  الكرديةةةةةة علةةةةةى التوافةةةةةق لتحديةةةةةد موعةةةةةد جلسةةةةةة تنصةةةةةيب الةةةةةرئي

 على تسمية مر   موحد بين االتحاد والديمقراسي.

 

 

https://www.ina.iq/167493--.html
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 لحوارليونامي  بخصوص  انتخابات ت رين ا مستعدون اإلسار التنسيقي يؤيد بيان  

 والتاا ر مع الجميع

ميةةةةةةة فةةةةةةي عاةةةةةةة االمأعلةةةةةةن اإلسةةةةةةار التنسةةةةةةيقي ال ةةةةةةيعي، يةةةةةةور اإلانةةةةةةين، ت ييةةةةةةده الكامةةةةةةل لبيةةةةةةان الب  ةةةةةةاق نيةةةةةةوز/

 .2021ول العرا  )يونامي( بخصوص االنتخابات العراقي المبكرة التي اجريت في  هر ت رين اال

ان االمةةةةر اء فةةةةي بيةةةةوكالةةةةة  ةةةةاق نيةةةةوز،  يعةةةةرب االسةةةةار التنسةةةةيقي عةةةةن ت ييةةةةده الكامةةةةل لمةةةةا جةةةةو كةةةةر بيةةةةان ورد ل

وار سةةةةةةةتمر للحةةةةةةةالمتحةةةةةةةدة الخةةةةةةةاص بمةةةةةةةرور عةةةةةةةار علةةةةةةةى اجةةةةةةةراء االنتخابةةةةةةةات البرلمانيةةةةةةةة، ويؤكةةةةةةةد اسةةةةةةةتعداده الم

لةةةةةةة كومةةةةةةة كاموالتاةةةةةةا ر مةةةةةةع جميةةةةةةع القةةةةةةو  السياسةةةةةةية مةةةةةةن اجةةةةةةل اكمةةةةةةال االسةةةةةةتحقاقات الدسةةةةةةتورية وت ةةةةةةكيل ح

 ."يات قادرة على تقدير الخدمات وتلبي سموحات وتسلعات ال عب العراقيالصالح

ر علةةةةةةى بيانةةةةةةا  بمناسةةةةةةبة مةةةةةةرور عةةةةةةا  يونةةةةةةامي ، اليةةةةةةور االانةةةةةةين،وأصةةةةةةدرت بعاةةةةةةة األمةةةةةةر المتحةةةةةةدة فةةةةةةي العةةةةةةرا  

عةةةةةةت د ، فيمةةةةةةا االنتخابةةةةةةات العامةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةبالد، م ةةةةةةيرة الةةةةةةى أنهةةةةةةا ولةةةةةةدت  خيبةةةةةةة أمةةةةةةل وانقسةةةةةةامات مريريةةةةةةة

 .الى تحمل مسؤوليتها واالنخراس في حوار  ير م روس القو  السياسية

 

 تعليق جديد لمر   رئاسة الحكومة محمد  ياع السوداني

 

العمةةةةةل  داني، الةةةةةىدعةةةةةا مر ةةةةة  االسةةةةةار التنسةةةةةيقي لرئاسةةةةةة الحكومةةةةةة المقبلةةةةةة محمةةةةةد  ةةةةةياع السةةةةةو /بغةةةةةداد اليةةةةةور

 .على تحرر العرا  من  غوس منظمة اوبي ب  ن تخاي  كميات الناس المصدر

العةةةةةةةرا   وقةةةةةةةال السةةةةةةةوداني فةةةةةةةي تصةةةةةةةري  لصةةةةةةةحية   وول سةةةةةةةتريت جورنةةةةةةةال  تابعتةةةةةةةە )بغةةةةةةةداد اليةةةةةةةور( ان   

 اده ويجةةةةةبيجةةةةةب أن يتحةةةةةرر مةةةةةن خاةةةةة  اإلنتةةةةةا  الةةةةة   تار ةةةةةە أوبةةةةةي لتخصةةةةةيص المةةةةةال الةةةةةالزر إلحيةةةةةاء اقتصةةةةة

 220 وا ةةةةةةاف السةةةةةةوداني ان   العةةةةةةرا  ال يسةةةةةةتسيع تحمةةةةةةل خاةةةةةة  ."زيةةةةةةادة حصةةةةةةة الةةةةةةبالد فةةةةةةي المنظمةةةةةةة

ا ةةةةةي اعلةةةةةن وفةةةةةي تمةةةةةوز الم.يةةةةةل يوميةةةةةا  كونةةةةةە بحاجةةةةةة ماسةةةةةة الةةةةةى االمةةةةةوال لةةةةةدعر االقتصةةةةةاد الهةةةةة الةةةةةف برم

 عةةةةةةن اره ممةةةةةةاالاالسةةةةةةار التنسةةةةةةيقي رسةةةةةةميا تر ةةةةةةي  محمةةةةةةد  ةةةةةةياع السةةةةةةوداني لرئاسةةةةةةة الحكومةةةةةةة المقبلةةةةةةة باعتبةةةةةة

جتماعهةةةةةا االخيةةةةةر وكانةةةةةت  اوبةةةةةي بلةةةةةص خةةةةةالل ا  .الكتلةةةةةة االكبةةةةةر بعةةةةةد انسةةةةةحاب التيةةةةةار الصةةةةةدر  مةةةةةن البرلمةةةةةان

تكةةةةون لكل كبيةةةةر قةةةةد اعلنةةةةت عةةةةن تخاةةةةي  انتةةةةا  الةةةةناس لةةةةدول المنظمةةةةة لرفةةةةع اسةةةةعار الةةةةناس بعةةةةد انخاا ةةةةها ب ةةةة

 ألف برميل يوميا. 220حصة العرا  من مجموع مليوني برميل  ي 
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 قدير على الدراسة المسائية التعلير تمدد السقف الزمني للت

ى الدراسةةةةةة لتقةةةةةدير علةةةةةعلمةةةةةي، تمديةةةةةد السةةةةةقف الزمنةةةةةي لاعلنةةةةةت وزارة التعلةةةةةير العةةةةةالي والبحةةةةة  ال /بغةةةةةداد اليةةةةةور

 .من ال هر الجار  27المسائية لغاية نهاية الدوار الرسمي ليور الخميس الموافق 

وافقةةةةةةة محصةةةةةةلت عليهةةةةةةا )بغةةةةةةداد اليةةةةةةور( فانةةةةةةە  تمةةةةةةت  10/9وبحسةةةةةةب وايقةةةةةةة صةةةةةةادرة مةةةةةةن الةةةةةةوزارة بتةةةةةةاري 

ائية اسةةةةةةة المسةةةةةةزمنةةةةةةي للتقةةةةةةدير علةةةةةةى الدروزيةةةةةةر التعلةةةةةةير العةةةةةةالي نبيةةةةةةل عبةةةةةةد الصةةةةةةاحب علةةةةةةى تمديةةةةةةد السةةةةةةقف ال

 ليمات .وحسب ال وابس والتع 2022/10/27لغاية نهاية الدوار الرسمي ليور الخميس الموافق 

 

 

 العباد  يح ر من اورة  عبية عند االستمرار بتعسيل الدولة

ية عنةةةةةد ن اةةةةةورة  ةةةةةعبمةةةةةائةةةةةتالف النصةةةةةر حيةةةةةدر العبةةةةةاد ، اليةةةةةور االانةةةةةين، حةةةةة ر رئةةةةةيس  /وكالةةةةةة االنبةةةةةاء العراقيةةةةةة

 .االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمرار بتعسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

النسةةةةةةداد مةةةةةةا زال اوقةةةةةةال العبةةةةةةاد  فةةةةةةي بيةةةةةةان تلقتةةةةةةە )واع(ا  مةةةةةةر  عةةةةةةار علةةةةةةى إجةةةةةةراء اإلنتخابةةةةةةات المبكةةةةةةرة، و

 ."السياسةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةيد الموقةةةةةةةةةةةف، و ةةةةةةةةةةةو أمةةةةةةةةةةةر ال يليةةةةةةةةةةةق بمةةةةةةةةةةةن يتصةةةةةةةةةةةد  لقيةةةةةةةةةةةادة  ةةةةةةةةةةةعب وإدارة دولةةةةةةةةةةةة

مةةةةةةا ونتخابيةةةةةةة عةةةةةةوت سةةةةةةابقا ، وبمبةةةةةةادرات معلنةةةةةةة وخاصةةةةةةة، لتجةةةةةةاوز تةةةةةةداعيات أزمةةةةةةة العمليةةةةةةة االوأ ةةةةةةافا  د

ألزمةةةةةةة ، اتال ةةةةةةا، والةةةةةة  اب إلةةةةةةى تسةةةةةةويات وسنيةةةةةةة دسةةةةةةتورية ينتجهةةةةةةا حةةةةةةوار بن ةةةةةةاء ومسةةةةةةؤول للخةةةةةةرو  مةةةةةةن 

النسةةةةةةداد محةةةةةة را   مةةةةةةن اعتمةةةةةةاد معادلةةةةةةة حكةةةةةةر إقصةةةةةةائية   ةةةةةةة تكةةةةةةون تةةةةةةداعيات سةةةةةةقوسها أكبةةةةةةر مةةةةةةن مةةةةةة ز  ا

 ."الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

ة ينةةةةةة ر يةةةةةةل الدولةةةةةةابع  يؤسةةةةةةاني الحةةةةةةدي  بلغةةةةةةة التحةةةةةة ير، لكةةةةةةن علةةةةةةى الساسةةةةةةة إدراي، أن  االسةةةةةةتمرار بتعسوتةةةةةة

سةةةةةةود يملةةةةةةە  أن أباةةةةةةورة  ةةةةةةعبية، وبتةةةةةةدويل الحالةةةةةةة العراقيةةةةةةة و ةةةةةةو مةةةةةةا ال ير ةةةةةةاه العراقيةةةةةةون ، معربةةةةةةا  عةةةةةةن 

 ."منهل الحكمة إلنهاء األزمة السياسية، حرصا  على الدولة والنظار وال عب

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/167476--.html
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 االقرب الختيار رئيس الجمهورية 2018ع استمرار الخالف..سيناريو م

لتةةةةةةةي لتاا مةةةةةةةات ااكةةةةةةةد السياسةةةةةةةي المسةةةةةةةتقل، سةةةةةةةعد المسلبةةةةةةةي، اليةةةةةةةور االانةةةةةةةين، ان جةةةةةةةوالت االمعلومةةةةةةةة/ وكالةةةةةةةة 

نصةةةةةب موحةةةةةد لم أجرا ةةةةةا الحزبةةةةةان الكرديةةةةةان الةةةةةديمقراسي واالتحةةةةةاد، لةةةةةر تسةةةةةار عةةةةةن جديةةةةةد فةةةةةي اختيةةةةةار مر ةةةةة 

 .رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجمهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ي االفةةةةةةق، ، اصةةةةةةبحت تلةةةةةةوح فةةةةةة2018ال المسلبةةةةةةي فةةةةةةي تصةةةةةةري  لوكالةةةةةةة /المعلومةةةةةةة/، ان  تكةةةةةةرار تجربةةةةةةة وقةةةةةة

ي فةةةةةل منهمةةةةةا حيةةةةة  تةةةةةري األمةةةةةر لمجلةةةةةس النةةةةةواب مةةةةةن خةةةةةالل تقةةةةةدير الةةةةةديمقراسي واالتحةةةةةاد الةةةةةوسني مر ةةةةة  لكةةةةة

 ."ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر التوافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق واالخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتالف المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمر

ختيةةةةةةار تتوصةةةةةةل ال الةةةةةةديمقراسي والةةةةةةوسني، لةةةةةةر وا ةةةةةةار الةةةةةةى ان  التاا مةةةةةةات التةةةةةةي أجرا ةةةةةةا الحزبةةةةةةان الكرديةةةةةةان

 ."كةةةةةةرةمر ةةةةةة  موحةةةةةةد لمنصةةةةةةب رئاسةةةةةةة الجمهوريةةةةةةة بعةةةةةةد مةةةةةةرور عةةةةةةار كامةةةةةةل علةةةةةةى اجةةةةةةراء االنتخابةةةةةةات المب

در تبقيةةةةةة وعةةةةةولاةةةةةت المسلبةةةةةي الةةةةةى ان   نةةةةةاي توافةةةةةق سياسةةةةةي علةةةةةى حسةةةةةر ملةةةةةف االسةةةةةتحقاقات الدسةةةةةتورية الم

 "العرا  تري االمور سائبة في ظل االو اع الحالية التي يمر بها

 

 مصدرا بارزاني ممتع  من فكرة حسر رئيس الجمهورية في بغداد

دسةةةةةةةتاني ك ةةةةةةةف مصةةةةةةةدر سياسةةةةةةةي مسلةةةةةةةع، االانةةةةةةةين، أن رئةةةةةةةيس الحةةةةةةةزب الةةةةةةةديمقراسي الكر وكالةةةةةةةة المعلومةةةةةةةة/

يةةةةةةة الجمهور مسةةةةةعود بةةةةةارزاني أبةةةةةد  امتعا ةةةةةە الكبيةةةةةةر مةةةةةن محاولةةةةةة االتحةةةةةاد الةةةةةةوسني تسةةةةةمية مر ةةةةة  رئاسةةةةةة

 .رلمان العراقي مبا رةمن خالل التصويت في الب

ئةةةةةةةةيس وقةةةةةةةةال المصةةةةةةةةدر فةةةةةةةةي حةةةةةةةةدي  لوكالةةةةةةةةة / المعلومةةةةةةةةة /، إن  بةةةةةةةةارزاني يريةةةةةةةةد أن يةةةةةةةةتر حسةةةةةةةةر منصةةةةةةةةب ر

 ."الجمهورية داخل إقلير كردستان  ن ال  اب بمر حين اانين سي عف البيت الكرد 

وحسةةةةةةةةر منصةةةةةةةةب رئاسةةةةةةةةة الجمهوريةةةةةةةةة مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل  2018وأ ةةةةةةةةاف أن  بةةةةةةةةارزاني يخ ةةةةةةةةى تكةةةةةةةةرار خسةةةةةةةةوة 

الةةةةةةوسني  فةةةةةةي البرلمةةةةةةان، ألنةةةةةةە بهةةةةةة ه الخسةةةةةةوة سيحسةةةةةةر منصةةةةةةب الرئاسةةةةةةة لصةةةةةةال  مر ةةةةةة  االتحةةةةةةاد التصةةةةةةويت

راسي بةةةةةةةر ر صةةةةةةةال ، كونةةةةةةةە يحظةةةةةةةى بمقبوليةةةةةةةة داخةةةةةةةل الكتةةةةةةةل السياسةةةةةةةية أكبةةةةةةةر مةةةةةةةن مر ةةةةةةة  الحةةةةةةةزب الةةةةةةةديمق

 ."الكردستاني

ر صةةةةةال  وف ةةةةةل الكةةةةةرد بحسةةةةةر مر ةةةةة  واحةةةةةد لمنصةةةةةب رئاسةةةةةة الجمهوريةةةةةة، حيةةةةة  ر ةةةةة  االتحةةةةةاد الةةةةةوسني بةةةةةر 

 .ة جديدة، فيما ر   الحزب الديمقراسي ريبر أحمد ل ات المنصبلوالي
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 وفد أمني رفيع برئاسة يار  وال مر  يصل البصرة

 لاريةةةةةةق أولوصةةةةةةل وفةةةةةةد أمنةةةةةةي رفيةةةةةةع المسةةةةةةتو  برئاسةةةةةةة رئةةةةةةيس أركةةةةةةان الجةةةةةةي  ا /وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء العراقيةةةةةةة

 ، اليةةةةةور يةةةةةر ال ةةةةةمرميةةةةةر يةةةةةار  ونائةةةةةب قائةةةةةد العمليةةةةةات الم ةةةةةتركة الاريةةةةةق أول ركةةةةةن عبةةةةةد االمركةةةةةن عبةةةةةد اال

 االانين، الى البصرة.

ئاسةةةةةة رئةةةةةيس مسةةةةةتو  بروقالةةةةةت قيةةةةةادة العمليةةةةةات الم ةةةةةتركة فةةةةةي بيةةةةةان تلقتةةةةةە )واع(ا إن  وفةةةةةدا  أمنيةةةةةا  رفيةةةةةع ال

ل ركةةةةةةن لاريةةةةةةق أوامليةةةةةةات الم ةةةةةةتركة أركةةةةةةان الجةةةةةةي  الاريةةةةةةق أول ركةةةةةةن عبةةةةةةد األميةةةةةةر يةةةةةةار  ونائةةةةةةب قائةةةةةةد الع

عةةةةةةدد الجةةةةةي  و عبةةةةةد األميةةةةةر ال ةةةةةةمر  وقائةةةةةد القةةةةةةوات البريةةةةةة الاريةةةةةةق الةةةةةركن قاسةةةةةر المحمةةةةةةد  وقائةةةةةد سيةةةةةةران

 من القيادات األمنية وصل الى محافظة البصرة .

ة زيةةةةةةة قيةةةةةةادوأ ةةةةةةافت، أن  زيةةةةةةارة الوفةةةةةةد تهةةةةةةدف لمتابعةةةةةةة الو ةةةةةةع األمنةةةةةةي بالمحافظةةةةةةة والوقةةةةةةوف علةةةةةةى جا 

 رية وت مين ميا نا اإلقليمية .القوة البح

 

 القصف التركي يمنع عودة العوائل النازحة إلى ق اء سنجار

الانةةةةةين، ، اليةةةةةور اأكةةةةةد ع ةةةةةو تنظيمةةةةةات االتحةةةةةاد الةةةةةوسني الكردسةةةةةتاني فةةةةةي نينةةةةةو   ةةةةةاز  كاكةةةةةائي /بغةةةةةداد اليةةةةةور

 .أن القصف التركي يمنع عودة العوائل النازحة إلى ق اء سنجار

 

ئةةةةةةل دة العواد اليةةةةةةور(، إن  تكةةةةةةرر القصةةةةةةف التركةةةةةةي دون حلةةةةةةول حكوميةةةةةةة يمنةةةةةةع عةةةةةةووقةةةةةةال كاكةةةةةةائي لةةةةةة  )بغةةةةةةدا

 ."النازحة اإليزيدية من مخيمات سنجار

 

سةةةةةةةتقرار وأ ةةةةةةةاف أن   نةةةةةةةاي تقصةةةةةةةيرا حكوميةةةةةةةا بملةةةةةةةف إعةةةةةةةادة العوائةةةةةةةل النازحةةةةةةةة، وأي ةةةةةةةا تجةةةةةةةاه عةةةةةةةودة اال

  .2014لق اء سنجار ال   تعر  لدمار  بە كامل أبان سيسرة تنظير داع  سنة 

 

 

 

https://www.ina.iq/167465--.html
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 مقتل ار ابيين اانين وتحرير مختسف

 

ختسةةةةةةف من وتحريةةةةةةر أعلنةةةةةةت خليةةةةةةة اإلعةةةةةةالر األمنةةةةةةي، اليةةةةةةور االانةةةةةةين، مقتةةةةةةل ار ةةةةةةابيين اانةةةةةةي نيةةةةةةوز/ السةةةةةةومرية

 .في محافظة االنبار

خبارية ومةةةةةات اسةةةةةتوقالةةةةةت الخليةةةةةة فةةةةةي بيةةةةةان ورد لةةةةة  السةةةةةومرية نيةةةةةوز، إنةةةةةە  بعمليةةةةةة نوعيةةةةةة اسةةةةةتندت إلةةةةةى معل

اسع قةةةةةاقةةةةةي  ةةةةةمن ات قيةةةةةادة القةةةةةوات البريةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالل الارقةةةةةة الخامسةةةةةة بةةةةةالجي  العردقيقةةةةةة، تمكنةةةةةت القسعةةةةة

مةةةةةةا نةةةةةةوع قيةةةةةةادة عمليةةةةةةات األنبةةةةةةار، مةةةةةةن قتةةةةةةل إر ةةةةةةابيين إانةةةةةةين مةةةةةةن عناصةةةةةةر عصةةةةةةابات داعةةةةةة  و ةةةةةةبس عجلته

رمانةةةةةات  ٤و، حيةةةةة  كانةةةةةت بحةةةةةوزة اإلر ةةةةةابيين حةةةةةزامين ناسةةةةةاين Ak بيكةةةةةب دفةةةةةع ربةةةةةاعي مةةةةةع بنةةةةةدقيتين نةةةةةوع

 ."ن رمي إانين منهما على القوة المنا ة للواجب جومية حاول المجرمي

سةةةةةف حريةةةةةر مختوأ ةةةةةارت إلةةةةةى  تمكةةةةةن قةةةةةوة مةةةةةن الارقةةةةةة  اتهةةةةةا، ووفقةةةةةا  لمعلومةةةةةات اسةةةةةتخبارية دقيقةةةةةة، مةةةةةن ت

ر  ةةةةةةةمالي السريةةةةةةةق الةةةةةةةدولي وإعةةةةةةةادة عجلتةةةةةةةە نةةةةةةةوع اسةةةةةةةقاء بعةةةةةةةد اختسافةةةةةةةە مةةةةةةةع عجلتةةةةةةةە مةةةةةةةن قبةةةةةةةل عناصةةةةةةة

 إجرامية .
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 تريليون دوالر له ا السبب 4العالمي سيخسر  البني الدوليا االقتصاد

نا ي وكريسةةةةةةتيحةةةةةة ر مةةةةةةدير البنةةةةةةي الةةةةةةدولي ديايةةةةةةد مالبةةةةةةاس، ومةةةةةةديرة صةةةةةةندو  النقةةةةةةد الةةةةةةدول نيةةةةةةوز/ السةةةةةةومرية

ان   ةةةةةةارا الةةةةةةىجورجياةةةةةةا، اليةةةةةةور االانةةةةةةين، مةةةةةةن ركةةةةةةود اقتصةةةةةةاد  قةةةةةةد ي ةةةةةةرب العةةةةةةالر العةةةةةةار المقبةةةةةةل، فيمةةةةةةا ا

 .يليون دوالرتر 4االقتصاد العالمي سيخسر ما يقارب ال  

وروبةةةةةةي صةةةةةةاد  األوأ ةةةةةةار مالبةةةةةةاس إلةةةةةةى أن  نةةةةةةاي مخةةةةةةاسر حقيقيةةةةةةة تهةةةةةةدد االقتصةةةةةةاد العةةةةةةالمي وأن النمةةةةةةو االقت

 .يعاني من تباسئ ملحوظ

د ربعةةةةةةةين وأكةةةةةةةدت جورجياةةةةةةةا  ةةةةةةة ه التحةةةةةةة يرات م ةةةةةةةيرة إلةةةةةةةى أن مةةةةةةةا يعةةةةةةةادل الةةةةةةة  االقتصةةةةةةةاد العةةةةةةةالمي سي ةةةةةةةه

ە حتةةةةةةى مكةةةةةةن خسةةةةةةارتوأن المبلةةةةةةا اإلجمةةةةةةالي الةةةةةة   يمتتةةةةةةاليين مةةةةةةن النمةةةةةةو السةةةةةةلبي  ةةةةةة ا العةةةةةةار والعةةةةةةار المقبةةةةةةل 

 .تريليون دوالر 4بسبب   ا التباسؤ قد يصل إلى  2026العار 

ن تةةةةةر الةةةةةدوليي جةةةةةاءت  ةةةةة ه التصةةةةةريحات علةةةةةى  ةةةةةوء مةةةةةؤتمر عقدتةةةةةە الهيئةةةةةات اإلداريةةةةةة لصةةةةةندو  النقةةةةةد والبنةةةةةي

 .عر ە عبر الب  المبا ر

 

 ينصابات بكورونا في الصانخاا  أسعار الناس مع ارتااع الدوالر وتصاعد اإل

 

الجلسةةةةةةةة  بالمئةةةةةةةة فةةةةةةةي 2تراجعةةةةةةةت أسةةةةةةةعار الةةةةةةةناس، يةةةةةةةور الاالاةةةةةةةاء، لتواصةةةةةةةل خسةةةةةةةائر ا بنحةةةةةةةو   ةةةةةةةاق نيةةةةةةةوز/

اةةةةةار أصةةةةةين ممةةةةةا السةةةةةابقة مةةةةةع ارتاةةةةةاع الةةةةةدوالر األمريكةةةةةي وتصةةةةةاعد حةةةةةاالت اإلصةةةةةابة بايةةةةةروس كورونةةةةةا فةةةةةي ال

 .مخاوف من تباسؤ السلب العالمي

رميةةةةةةةل بحلةةةةةةةةول دوالرا للب 96.04بالمئةةةةةةةة إلةةةةةةةى  0.16سةةةةةةةنتا أو  15 وتراجعةةةةةةةت العقةةةةةةةود ا جلةةةةةةةة لخةةةةةةةار برنةةةةةةةةت

 .دوالر في الجلسة السابقة 1.73بتوقيت جرينت  بعد  بوسها  26ا07الساعة 

ةةةةةةةةةةا  90.86وسةةةةةةةةةجل خةةةةةةةةةةار  ةةةةةةةةةةرب تكسةةةةةةةةةةاس الوسةةةةةةةةةةيس األمريكةةةةةةةةةةي  ا للبرميةةةةةةةةةةل، منخا   أو  ،سةةةةةةةةةةنت ا  27دوالر 

 .دوالر في الجلسة السابقة 1.51٪، بعد أن خسر 0.30

الةةةةةةدوالر يةةةةةةور الاالاةةةةةةاء، مةةةةةةع مخةةةةةةاوف ب ةةةةةة ن ارتاةةةةةةاع أسةةةةةةعار الاائةةةةةةدة والتةةةةةةوترات الجيوسياسةةةةةةية التةةةةةةي  ارتاةةةةةةع

 .تزعل المستامرين
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ين الةةةة ين ة للم ةةةةتريعمةةةةل الةةةةدوالر القةةةةو  علةةةةى تقليةةةةل السلةةةةب علةةةةى الةةةةناس مةةةةن خةةةةالل جعلةةةةە أكاةةةةر تكلاةةةةة بالنسةةةةب

 .يستخدمون عمالت أخر 

 75 ة بمقةةةةةةدارقويةةةةةةة عةةةةةةززت التوقعةةةةةةات برفةةةةةةع سةةةةةةعر الاائةةةةةةدقةةةةةةال محللةةةةةةون فةةةةةةي الةةةةةةناس ان  بيانةةةةةةات الوظةةةةةةائف ال

س خةةةةةاسر  بةةةةةونقسةةةةةة أسةةةةةاس أخةةةةةر  فةةةةةي اجتمةةةةةاع مجلةةةةةس االحتيةةةةةاسي الايةةةةةدرالي ال ةةةةةهر المقبةةةةةل ، ممةةةةةا يتةةةةةري م

 ."للسلب العالمي على الناس

لر إلةةةةةى أعلةةةةةى مسةةةةةتوياتها منةةةةة  فةةةةةي اةةةةةاني أكبةةةةةر مسةةةةةتهلي للةةةةةناس فةةةةةي العةةةةةا COVID-19 ارتاعةةةةةت حةةةةةاالت

ل ، مةةةةةع اقةةةةة ن ةةةةةاس خةةةةةدماتها فةةةةةي سةةةةةبتمبر ايلةةةةةول للمةةةةةرة األولةةةةةى منةةةةة  أربعةةةةةة أ ةةةةةهر أ سةةةةةسس اب. ممةةةةةا تقلةةةةةص

 .قيود الجائحة

وسةةةةةةةيا، رللحةةةةةةةد مةةةةةةةن الخسةةةةةةةائر ، قةةةةةةةررت منظمةةةةةةةة البلةةةةةةةدان المصةةةةةةةدرة للبتةةةةةةةرول وحلااؤ ةةةةةةةا ، بمةةةةةةةا فةةةةةةةي  لةةةةةةةي 

رميةةةةةةةةل بوالمعةةةةةةةةروفين باسةةةةةةةةر أوبةةةةةةةةي ن ، األسةةةةةةةةبوع الما ةةةةةةةةي خاةةةةةةةة  اإلنتةةةةةةةةا  المسةةةةةةةةتهدف بمقةةةةةةةةدار مليةةةةةةةةوني 

 .زاد المخاوف ب  ن تقلص إمدادات الناسيومي ا، مما 

يسةةةةةةمبر ايةةةةةة  فةةةةةي دوسةةةةةتدخل عقوبةةةةةات االتحةةةةةةاد األوروبةةةةةي علةةةةةى الخةةةةةةار والمنتجةةةةةات الناسيةةةةةةة الروسةةةةةية حيةةةةةز التن

نهائيةةةةةةة افقتةةةةةةە الكةةةةةةانون االول وفبرايةةةةةةر  ةةةةةةباس علةةةةةةى التةةةةةةوالي ، بينمةةةةةةا أعسةةةةةةى االتحةةةةةةاد األسةةةةةةبوع الما ةةةةةةي مو

ناس مةةةةةةا فةةةةةةي  لةةةةةةي تحديةةةةةةد سةةةةةةقف أسةةةةةةعار صةةةةةةادرات الةةةةةةعلةةةةةةى مجموعةةةةةةة جديةةةةةةدة مةةةةةةن العقوبةةةةةةات  ةةةةةةد روسةةةةةةيا، ب

 .الروسية
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 سرائيلمع إ كبير المااو ينا لبنان را  عن المسودة النهائية التاا  الحدود البحرية

نهائيةةةةةةة مسةةةةةةودة القةةةةةةال كبيةةةةةةر المااو ةةةةةةين اللبنةةةةةةانيين إليةةةةةةاس بةةةةةةو صةةةةةةعب لرويتةةةةةةرز إن لبنةةةةةةان تسةةةةةةلر ال /رويتةةةةةةرز

ن أن نةةةةةةان ويمكةةةةةةير الحةةةةةةدود البحريةةةةةةة مةةةةةةع إسةةةةةةرائيل تاةةةةةةي بجميةةةةةةع متسلبةةةةةةات لبالتاةةةةةةا  بوسةةةةةةاسة أمريكيةةةةةةة لترسةةةةةة

يةةةةةةة  إ ا وأ ةةةةةةاف بةةةةةةو صةةةةةةعب بعةةةةةةد دقةةةةةةائق مةةةةةةن تسةةةةةةلر المسةةةةةةودة النهائ."تةةةةةةؤد  قريبةةةةةةا إلةةةةةةى  اتاةةةةةةا  تةةةةةةاريخي

 وكةةةةةان."خيسةةةةةارت األمةةةةةور علةةةةةى مةةةةةا يةةةةةرار، فةةةةة ن جهةةةةةود  مةةةةةوس  وك ةةةةةتاين يمكةةةةةن أن تةةةةةؤد  إلةةةةةى اتاةةةةةا  تةةةةةاري

ر بةةةةةةةين ك ةةةةةةةتاين، الةةةةةةة   انخةةةةةةةرس فةةةةةةةي جهةةةةةةةود دبلوماسةةةةةةةية مكوكيةةةةةةةة أل ةةةةةةةهي ةةةةةةةير إلةةةةةةةى الوسةةةةةةةيس األمريكةةةةةةةي  و

 .الدولتين، في محاولة للتوصل إلى اتاا  لترسير الحدود البحرية الم تركة

ة وعلةةةةةةةةى الةةةةةةةةر ر مةةةةةةةةن النسةةةةةةةةا  المحةةةةةةةةدود لالتاةةةةةةةةا ، فةةةةةةةة ن مةةةةةةةةن  ةةةةةةةة نە أن يخاةةةةةةةةف مةةةةةةةةن المخةةةةةةةةاوف األمنيةةةةةةةة

تاةةةةةةةا  وسةةةةةةيحل اال.ل مةةةةةةن الصةةةةةةراعواالقتصةةةةةةادية فةةةةةةي كةةةةةةال البلةةةةةةدين، و مةةةةةةةا خصةةةةةةمان يجمعهمةةةةةةا تةةةةةةاري  سويةةةةةةة

بيعةةةةةي، لغةةةةةاز السانزاعةةةةا إقليميةةةةةا فةةةةةي  ةةةةةر  البحةةةةر المتوسةةةةةس فةةةةةي منسقةةةةةة يهةةةةدف لبنةةةةةان إلةةةةةى التنقيةةةةةب فيهةةةةا عةةةةةن 

 .وبالقرب من مياه عارت فيها إسرائيل على كميات صالحة لالستخدار التجار 

ستك ةةةةةةةاف ات فةةةةةةةي و ةةةةةةةدد حةةةةةةةزب   اللبنةةةةةةةاني المةةةةةةةدجل بالسةةةةةةةالح باسةةةةةةةتخدار القةةةةةةةوة  ةةةةةةةد إسةةةةةةةرائيل إ ا  ةةةةةةةرع

 .بحريةناسقە المالغاز بالقرب من المنسقة المتنازع عليها قبل أن ي سم  للبنان ب ن ياعل  لي في 

ل كةةةةةةالعتبةةةةةةار وقةةةةةةال بةةةةةةو صةةةةةةعب  تلقينةةةةةةا قبةةةةةةل دقةةةةةةائق المسةةةةةةودة النهائيةةةةةةة...  ةةةةةةعر لبنةةةةةةان ب نهةةةةةةا ت خةةةةةة  فةةةةةةي ا

هةةةةةةة النظةةةةةةر تةةةةةةى ا ن وجولةةةةةةر تت ةةةةةة  ح."متسلبةةةةةةات لبنةةةةةةان ونعتقةةةةةةد أن السةةةةةةرف ا خةةةةةةر يجةةةةةةب أن ي ةةةةةةعر بالماةةةةةةل

ي تعةةةةةةةديالت ورف ةةةةةةةت إسةةةةةةةرائيل األسةةةةةةةبوع الما ةةةةةةة.اإلسةةةةةةةرائيلية الرسةةةةةةةمية حةةةةةةةول المسةةةةةةةودة األخيةةةةةةةرة لالتاةةةةةةةا 

جهةةةةةةود  أجرا ةةةةةةا لبنةةةةةةان فةةةةةةي اللحظةةةةةةة األخيةةةةةةرة علةةةةةةى مسةةةةةةودة االتاةةةةةةا  ممةةةةةةا ألقةةةةةةى بظةةةةةةالل مةةةةةةن ال ةةةةةةي علةةةةةةى

 .دبلوماسية امتدت لسنوات

 لما ةةةةةية فةةةةةياالوسةةةةةيس األمريكةةةةةي خةةةةةالل األيةةةةةار وكةةةةةان مسةةةةةؤولون مةةةةةن كةةةةةال البلةةةةةدين علةةةةةى اتصةةةةةال وايةةةةةق عبةةةةةر 

  ةةةةةةةراكة  مةةةةةةةع  وقةةةةةةةال الةةةةةةةرئيس اللبنةةةةةةةاني إن االتاةةةةةةةا  ال يعنةةةةةةةي وجةةةةةةةود أ .محاولةةةةةةةة لحةةةةةةةل الخالفةةةةةةةات القائمةةةةةةةة

 .إسرائيل، و ي دولة ال يعترف بها لبنان ويعتبر ا عدوا من الناحية الرسمية

اد  حربةةةةةةا نجيةةةةةةب ميقةةةةةةاتي  نتاةةةةةةوفةةةةةةي األسةةةةةةبوع الما ةةةةةةي، قةةةةةةال رئةةةةةةيس حكومةةةةةةة تصةةةةةةريف األعمةةةةةةال اللبنانيةةةةةةة 

 ."أكيدة في المنسقة
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 ياوكرانأروسيا تتهر أميركا بتعقيد الحل الدبلوماسي وبايدن وماكرون يؤكدان دعر 

خية التةةةةةةةي زيلينسةةةةةةةكي يتوعةةةةةةةد بمعةةةةةةةاري  مؤلمةةةةةةةة أكاةةةةةةةر  علةةةةةةةى الجبهةةةةةةةة بعةةةةةةةد الهجمةةةةةةةات الصةةةةةةةارو اندبنةةةةةةةدنت /

 استهدفت كييف

ب نظمةةةةةةة دفةةةةةةاع  أوكرانيةةةةةةا أكتةةةةةةوبر )ت ةةةةةةرين األول(، تزويةةةةةةد 10إلانةةةةةةين تعهةةةةةةد الةةةةةةرئيس األميركةةةةةةي جةةةةةةو بايةةةةةةدن، ا

الروسةةةةةةية التةةةةةةي اسةةةةةةتهدفت العاصةةةةةةمة كييةةةةةةف وعديةةةةةةدا  مةةةةةةن المةةةةةةدن  الهجمةةةةةةات الصةةةةةةاروخية جةةةةةةو  متسةةةةةةورة بعةةةةةةد

 .البيت األبي  األخر ، وفق ما أفاد

فولةةةةةةةوديمير  وقالةةةةةةةت الرئاسةةةةةةةة األميركيةةةةةةةة فةةةةةةةي بيةةةةةةةان إنةةةةةةةە خةةةةةةةالل محاداةةةةةةةة  اتايةةةةةةةة مةةةةةةةع نظيةةةةةةةره األوكرانةةةةةةةي

تعهةةةةةد بايةةةةةدن  مواصةةةةةلة تزويةةةةةد أوكرانيةةةةةا الةةةةةدعر الةةةةةالزر للةةةةةدفاع عةةةةةن ناسةةةةةها، بمةةةةةا فةةةةةي  لةةةةةي أنظمةةةةةة  زيلينسةةةةةكي

 ع جو  متسورة .دفا

فةةةةةةي  ين سةةةةةةقسواوأ ةةةةةةاف البيةةةةةةان أن الةةةةةةرئيس األميركةةةةةةي قةةةةةةدر لنظيةةةةةةره األوكرانةةةةةةي  التعةةةةةةاز   بال ةةةةةةحايا الةةةةةة 

   ه  الهجمات عديمة اإلحساس .

ال ةةةةةركاء لحلاةةةةةاء واكمةةةةةا  ةةةةةدد الةةةةةرئيس األميركةةةةةي، وفقةةةةةا  لبيةةةةةان البيةةةةةت األبةةةةةي ، علةةةةةى  التزامةةةةةە المسةةةةةتمر مةةةةةع 

 ا على ما ترتكبە من جرائر حرب وفظائع .مواصلة فر  كلف على روسيا ومحاسبته

 زيلينسكيا الدفاعات الجوية أ ر أولوياتنا

. ة مامةةةةةرة مةةةةةن جهتةةةةةە قةةةةةال الةةةةةرئيس األوكرانةةةةةي فةةةةةي تغريةةةةةدة علةةةةةى  تةةةةةويتر  إنةةةةةە أجةةةةةر  مةةةةةع بايةةةةةدن  محاداةةةةة

 وأكد زيلينسكي أن  الدفاع الجو   و حاليا  األولوية األولى لتعاوننا الدفاعي .

لةةةةةى مواقةةةةةع عبةةةةةالده  لةةةةةن تخياهةةةةةا  ال ةةةةةربات الروسةةةةةية. وأ ةةةةةار فةةةةةي مقسةةةةةع مصةةةةةور ن ةةةةةر وأكةةةةةد زيلينسةةةةةكي أن 

اعةةةةةةةدا  انيةةةةةةةا ، والتواصةةةةةةةل االجتمةةةةةةةاعي  ال يمكةةةةةةةن إخافةةةةةةةة أوكرانيةةةةةةةا، بةةةةةةةل سةةةةةةةتزداد وحةةةةةةةدة. ال يمكةةةةةةةن لجةةةةةةةر أوكر

 بمعاري  مؤلمة أكار بعد  للقوات الروسية على الجبهة.

عزيةةةةةةز تقةةةةةةا  حةةةةةةول علةةةةةةى أوكرانيةةةةةةا، اإلانةةةةةةين، الن وكمةةةةةةا كةةةةةةان متوقعةةةةةةا ، أحيةةةةةةا وابةةةةةةل الصةةةةةةواري  التةةةةةةي انهمةةةةةةرت

 المساعدة العسكرية الغربية لكييف في مجال الدفاع الجو .

تةةةةةر اعتةةةةةرا   صةةةةةاروخا  روسةةةةةيا  أسلقةةةةةت علةةةةةى أوكرانيةةةةةا، 84وليةةةةةل اإلانةةةةةين قةةةةةال زيلينسةةةةةكي إنةةةةةە  مةةةةةن أصةةةةةل 
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جةةةةةةةو متسةةةةةةةورة  -حةةةةةةةدة أن تعهةةةةةةةدت تزويةةةةةةةد أوكرانيةةةةةةةا بامةةةةةةةاني بساريةةةةةةةات صةةةةةةةواري  أر  وسةةةةةةةبق للواليةةةةةةةات المت

 و األ ةةةةةةهرأمةةةةةةن سةةةةةةراز  ناسةةةةةةامس ، منهةةةةةةا اانتةةةةةةان ستتسةةةةةةلمهما القةةةةةةوات األوكرانيةةةةةةة فةةةةةةي   ةةةةةةون األسةةةةةةابيع 

ات المقبلةةةةةةةةة، والسةةةةةةةةتة األخةةةةةةةةر  فةةةةةةةةي إسةةةةةةةةار حزمةةةةةةةةة مسةةةةةةةةاعدات  ات أجةةةةةةةةل أسةةةةةةةةول. وتصةةةةةةةةنع  ةةةةةةةة ه المنظومةةةةةةةة

 ألميركية و كونسبرغ  النرويجية.الصاروخية  ركتا  رايايون  ا

  قلق بالا 

ە خةةةةةةالل مكالمةةةةةةة  اتايةةةةةةة مةةةةةةع نظيةةةةةةره األوكرانةةةةةةي عةةةةةةن  قلقةةةةةة وأعةةةةةةرب الةةةةةةرئيس الارنسةةةةةةي إيمانويةةةةةةل مةةةةةةاكرون

سةةةةةةكر  لةةةةةةدعر العاالبةةةةةةالا  حيةةةةةةال ال ةةةةةةربات الصةةةةةةاروخية الروسةةةةةةية األخيةةةةةةرة علةةةةةةى أوكرانيةةةةةةا، متعهةةةةةةدا  زيةةةةةةادة 

تةةةةةةي ل ةةةةةةربات ال الةةةةةةرئيس تحةةةةةةد  عةةةةةةن قلقةةةةةةە البةةةةةةالا حيةةةةةةال االارنسةةةةةةي لكييف.وقةةةةةةال اإلليزيةةةةةةە، فةةةةةةي بيةةةةةةان، إن 

هةةةةةةةا يةةةةةةةادة دعمأودت ب ةةةةةةةحايا مةةةةةةةدنيين، وأكةةةةةةةد دعمةةةةةةةە التةةةةةةةار والكامةةةةةةةل للةةةةةةةرئيس زيلينسةةةةةةةكي والتةةةةةةةزار فرنسةةةةةةةا ز

 المعةةةةةةدات ألوكرانيةةةةةةا، بمةةةةةةا يتوافةةةةةةق مةةةةةةع االحتياجةةةةةةات التةةةةةةي عبةةةةةةرت عنهةةةةةةا كييةةةةةةف، بمةةةةةةا فةةةةةةي  لةةةةةةي فةةةةةةي مجةةةةةةال

 العسكرية .

 ةةةةةنها ة التةةةةةي تزيةةةةةارة إلةةةةةى ميةةةةةين ) ةةةةةمال  ةةةةةرب( إن  ال ةةةةةربات المتعمةةةةةد وظهةةةةةر اإلانةةةةةين، قةةةةةال مةةةةةاكرون خةةةةةالل

مةةةةةةةةدنيين تماةةةةةةةةل تغييةةةةةةةةرا  عميقةةةةةةةةا  فةةةةةةةةي سبيعةةةةةةةةة  ةةةةةةةة ه  روسةةةةةةةةيا علةةةةةةةةى كامةةةةةةةةل األرا ةةةةةةةةي األوكرانيةةةةةةةةة و ةةةةةةةةد

وأ ةةةةةةةةاف أنةةةةةةةةە حالمةةةةةةةةا يعةةةةةةةةود إلةةةةةةةةى بةةةةةةةةاريس سةةةةةةةةيجمع مست ةةةةةةةةاريە الدبلوماسةةةةةةةةيين والعسةةةةةةةةكريين  الحةةةةةةةةرب .

  لمسةةةةةبو  منةةةةةالو ةةةةةع بعةةةةةد  ةةةةة ا القصةةةةةف الصةةةةةاروخي  يةةةةةر االمعنيةةةةةين بةةةةةالملف األوكرانةةةةةي مةةةةةن أجةةةةةل  تقيةةةةةير  

 علةةةةةةى مةةةةةةد  أ ةةةةةةهر عدة.وأكةةةةةةد اإلليزيةةةةةةە أن مجلةةةةةةس دفةةةةةةاع مصةةةةةةغرا  عقةةةةةةد، مسةةةةةةاء اإلانةةةةةةين، برئاسةةةةةةة مةةةةةةاكرون

نةةةةةةةو. سةةةةةةةاعة ونصةةةةةةةف السةةةةةةةاعة بح ةةةةةةةور وزيةةةةةةةر  الخارجيةةةةةةةة كةةةةةةةاارين كولونةةةةةةةا والجيةةةةةةةو  سيباسةةةةةةةتيان ليكور

نيةةةةةةا عر أوكراخةةةةةة  مةةةةةةاكرون  إجةةةةةةراءات جديةةةةةةدة لةةةةةةدوأو ةةةةةةحت الرئاسةةةةةةة الارنسةةةةةةية أنةةةةةةە خةةةةةةالل  ةةةةةة ا االجتمةةةةةةاع ات

 عسكريا  وتلبية احتياجات سكانها .

تةةةةةي  التةةةةةي  -يس مةةةةةن جهتهةةةةةا تعهةةةةةدت ألمانيةةةةةا تزويةةةةةد أوكرانيةةةةةا خةةةةةالل أيةةةةةار بمنظومةةةةةة دفاعيةةةةةة مةةةةةن سةةةةةراز  إيةةةةةر

 كيلومترا . 40كيلومترا  وعر ە  20توفر حماية  من نسا  يبلا ارتااعە 

 مجموعة  السبع 

مناق ةةةةةةةة عقةةةةةةةد القةةةةةةةو  المن ةةةةةةةوية فةةةةةةةي مجموعةةةةةةةة  السةةةةةةةبع  اجتمةةةةةةةاع أزمةةةةةةةة، الاالاةةةةةةةاء، لفةةةةةةةي التحركةةةةةةةات، ت

اللةةةةةە خيةةةةةز تةةةةةراس القصةةةةةف الروسةةةةةي األخيةةةةةر علةةةةةى أوكرانيةةةةةا، يتوقةةةةةع بةةةةة ن ت ةةةةةدد رئيسةةةةةة الةةةةةوزراء البريسانيةةةةةة ل

 على  رورة  عدر التراجع قيد أنملة  عن دعر كييف.

 تدخل الغرب

ولةةةةةە يةةةةةابكوف قنائةةةةةب وزيةةةةةر الخارجيةةةةةة الروسةةةةةي سةةةةةير ي ر فةةةةةي األانةةةةةاء، نقلةةةةةت وكالةةةةةة اإلعةةةةةالر الروسةةةةةية عةةةةةن

وسةةةةةكو، مإن الةةةةةدخول فةةةةةي صةةةةةراع مبا ةةةةةر مةةةةةع الواليةةةةةات المتحةةةةةدة وحلةةةةةف  ةةةةةمال األسلسةةةةةي لةةةةةيس فةةةةةي مصةةةةةلحة 

مةةةةةةةل أن لكةةةةةةن روسةةةةةةيا سةةةةةةةترد علةةةةةةى تةةةةةةةدخل الغةةةةةةرب المتزايةةةةةةةد فةةةةةةي الصةةةةةةةراع األوكرانةةةةةةي. وأ ةةةةةةةاف  نحةةةةةة ر ون 

 صر الغربية األخر  .يدركوا خسر التصعيد  ير المن بس في وا نسن والعوا

 روسياا ت جيع أميركا ألوكرانيا يعقد الحل الدبلوماسي
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سةةةةةةةةيا ن، إن رومةةةةةةةن جانبهةةةةةةةا، قالةةةةةةةت المتحداةةةةةةةةة باسةةةةةةةر وزارة الخارجيةةةةةةةة الروسةةةةةةةية ماريةةةةةةةةا زاخاروفةةةةةةةا، اإلانةةةةةةةي

لجهةةةةةةةةةود مناتحةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى الدبلوماسةةةةةةةةةية، لكةةةةةةةةن ت ةةةةةةةةةجيع وا ةةةةةةةةةنسن  للسةةةةةةةةةابع العةةةةةةةةدواني  ألوكرانيةةةةةةةةةا يعقةةةةةةةةةد ا

 لصراع.الدبلوماسية لحل ا

ي بوجةةةةةةةە وكتبةةةةةةت زاخاروفةةةةةةةا علةةةةةةى موقةةةةةةةع الةةةةةةوزارة علةةةةةةةى اإلنترنةةةةةةت  نكةةةةةةةرر مةةةةةةرة أخةةةةةةةر ، للجانةةةةةةب األميركةةةةةةة

روس سةةةةةةية وال ةةةةةةخةةةةةةاصا المهةةةةةةار التةةةةةةي نحةةةةةةدد ا فةةةةةةي أوكرانيةةةةةةا سةةةةةةيتر إنجاز ةةةةةةا. روسةةةةةةيا مناتحةةةةةةة علةةةةةةى الدبلوما

بيةةةةةةة ر ال اإلمعروفةةةةةةة جيةةةةةةدا . وكلمةةةةةةا سةةةةةةال أمةةةةةةد ت ةةةةةةجيع وا ةةةةةةنسن لسةةةةةةابع كييةةةةةةف العةةةةةةدواني، وت ةةةةةةجيع األعمةةةةةةا

   .للمخربين األوكرانيين بدال  من منعها، كان البح  عن حلول دبلوماسية أكار صعوبة

 

 

 


